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  2006، ) 1(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  الصفراء مواعید الزراعة في الحاصل ومكوناته لتركیبین وراثیین من الذرةتأثیر
  

سعدونالسامي نوري 

  األنبارجامعة / كلیة الزراعة
  

  الخالصة

بو ا/ اباء لالبحاث الزراعیةنفذت تجربة حقلیة في محطة ابحاث المحاصیل الحقلیة العائدة الى مركز

بهدف دراسة تأثیر مواعید الزراعة في حاصل الحبوب 2001و2000لعامخریفیینالموسمین الغریب خالل 

بترتیب االلواح المنشقة تصمیم القطاعات الكاملة المعشاةاستخدم. ومكوناته لتركیبین وراثیین من الذرة الصفراء 

التركیبین احتلااللواح الرئیسیة بینما ) ونهایة تموزاالول ومنتصف(الزراعة مواعید احتلت. وبثالث مكررات 

اظهرت النتائج ان النباتات المزروعة في منتصف تموز . االلواح الثانویة 106وبحوث 3001اباء / الوراثیین

100زن وفي و )17.3(وفي عدد صفوف العرنوص )سم18.3(طول العرنوص لكل مناعطت اعلى قیمة 

في حین كانت اقل قیمة للصفات اعاله في نباتات . )هـ/طن9.6(وفي الحاصل الكلي )غم346.7(حبة 

اعلى حاصل حبوب بالهكتار عند زراعته في 3001حقق الهجین الثالثي اباء . 106الصنف النركیبي بحوث 

تموز الذي اعطى اقل 30المزروع في 106مقارنة بالصنف التركیبي بحوث هـ/طن10.4منتصف تموز مقداره 

نستنتج من ذلك ان افضل موعد زراعة للحصول على اعلى حاصل حبوب بالهكتار من )هـ/طن6.9(معدل 

  .في منتصف تموز 3001خالل زراعة الهجین الثالثي اباء 

  

Effects of sowing dates on yield and yield components of two Maize
(Zea mays L.) genotypes

S. N. Al-Sadoon
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
A field trial was conducted at the field crop station of IPA Agricultural Research 

Center in Abu-Ghraib during the autumn seasons of 2000 and 2001. The objective was to 
study the effect of sowing dates on yield and yield components of two maize genotypes. 
A split plot arrangement in a randomize complete block design with three replications 
was followed. Planting dates (1st , 15th and 30th July) were assigned in the main plots, 
Where as the two genotypes (IPA 3001 and Buhooth 106) were assigned to the sub plots. 
Results showed that sowing plants on 15th July gene the highest ear length (18.3 cm), row 
number per ear (17.3 row), weight of 1000 kernels (346.7 gm) and total grain yield (9.3 
t/ha). Results also showed that the hybrid IPA 3001 gave the highest ear length (18.9 cm),  
row number per ear (17.7row), weight of 1000 kernels (341.7 gm) and total grain yield 
(9.6 t/ha). Where as the lowest values of the above mentioned characteristics were found 
in Buhooth 106 plants. The hybrid IPA 3001 plants produced the highest grain yield per 
hectare (10.4 t / ha) by sowing during mid July.
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  المقدمة

عالم الذي الغذائیة الرئیسیة في الالحبوبمن بین محاصیل) .Zea mays L(یعد محصول الذرة الصفراء 

على عوامل رئیسه من بینها زیادة رقعة المساحة المزروعة وزیادة لتعتمد زیادة الحاص. یاتي بعد الحنطة والرز 

معدل االنتاجیة التي لها العالقة بعدة عوامل منها وراثیة خاصة بالتراكیب الوراثیة النها تختلف بطول مدة مراحل 

ة وطول المدة الضوئیة لذلك فان اختیار تراكیب وراثیة متفوقة ذات قاعدة نموها تبعا لشدة حساسیتها لدرجة الحرار 

وراثیة اوسع من الهجن الفردیة وذات تكیف بیئي اوسع یعتبر من االسالیب الناجحة التي یؤدي الى زیادة انتاجیة هذا 

روریة للبزوغ واالنبات المحصول من الذرة الصفراء وعوامل بیئیة یحددها موعد الزراعة الذي یوفر درجات حرارة ض

)3(اش ـوبكت)2(واخرون Duncanو )Mundstock)1اشارة دراسة كل من . ونم نباتات الذرة الصفراء وتزهیرها 

و ) 8(یوسف و)7(والدلیمي ) 6(Apraku-Badu)5(رون ـواخPoneleitو )Daynard)4و Edmcadesو 

Tollenaar وBrunslsema)9( وHashemi وHerbert)10( الى اهمیة تحدید موعد الزراعة المناسب

الزراعة یؤثر معنویا على حاصل الحبوب ومكوناته للذرة لزیادة انتاج محصول الذرة الصفراء الن اختالف مواعید

الصفراء الن معدل درجات الحرارة خالل الفترة من االنبات وحتى خروج النورة الذكریة یؤثر كثیرا على طول فترة 

وان التبكیر في الزراعة الخریفیة یؤدي الى الحصول على نباتات قصیرة بسبب تسارع ر في الذرة الصفراء ،التزهی

عملیات نموها نتیجة ارتفاع درجات الحرارة التي تتزامن مع التزهیر مما یؤثر سلبا على حیویة حبوب اللقاح التي من 

الملقحة مما یؤدي الى قلة حاصل حبوبه ، بینما التاخیر شانها ان تؤدي الى فشل التلقیح وزیادة عدد المبایض غیر

في الزراعة الخریفیة یؤدي الى نضج المحصول في وقت سقوط االمطار مما یسبب صعوبة الحصاد وتجفیف 

الحبوب وبالتالي یسبب خسارة اقتصادیة في حاصل الحبوب لهذا المحصول لذلك فزراعة المحصول في الموعد 

یهدف البحث الى تحدید افضل موعد . تؤدي الى زیادة مكونات الحاصل وبالتالي زیادة الحاصل المالئم تعد ممارسة 

  .للزراعة الخریفیة وافضل تركیب وراثي من الذرة الصفراء تجود زراعته في المنطقة الوسطى من العراق 

  

  المواد وطرائق البحث

حطة ابحاث المحاصیل الحقلیة العائدة في م2001و 2000نفذت تجربة حقلیة في الموسم الخریفي لعامي 

استخدم ترتیب االلواح المنشقة بتصمیم القطاعات الكاملة المعشاة . ابو غریب –الى مركز اباء لالبحاث الزراعیة 

االلواح الرئیسة بینما ) االول من تموز ومنتصف تموز ونهایة تموز(احتلت مواعید الزراعة  . وبثالث مكررات 

م 3×5كانت مساحة الوحدة التجریبیة . االلواح الثانویة 106والصنف التركیبي بحوث 3001اء احتل الهجین اب

سم للحصول على كثافة نباتیة 20سم وبین جورة واخرى 75احتوت على اربعة خطوط المسافة بین خط واخر 

هـ مع نصف /مكغ200بمعدل ) P2O5% 46(اضیف سماد السوبر فوسفات الثالثي . هـ /نبات66666

الى التربة دفعة واحدة قبل الزراعة اما ) N%46(هـ وعلى شكل یوریا /كغم150الكمیة من السماد الناتروجیني 

5سم وذلك بنثر السماد على خط یبعد 30ن ارتفاع النباتات اعندما كتفیضاالنصف الثاني من السماد الناتروجیني 

یة بمبید مكوفحت االدغال الموس،سقي الحقل بعد الزراعة مباشرة . سم عن خط الزراعة ومن جهة واحدة فقط

هـ بعد الزراعة وقبل البزوغ مع االستمرار بالتعشیب كلما دعت /كغم4بمقدار ) مادة فعالة%80(االترازین 

من حشرة حفار هـ للوقایة/كغم6وبمقدار ) مادة فعالة% 10(استعمل مبید الدیازینون المحبب . الحاجة الى ذلك 
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یوما من الدفعة االولى 15اوراق والثانیة بعد 6ساق الذرة تلقیما وعلى دفعتین االولى عندما یصل النبات الى مرحلة 

عشرة (سجلت البیانات على اساس النیاتات الفردیة . ي ـتم ري المحصول كل خمسة ایام لغایة النضج الفسلج. 

یارها عشوائیا ومحروسة مع استبعاد النباتات الطرفیة ، لدراسة ارتفاع النبات تم اخت) نباتات من كل وحدة تجریبیة

هـ /حبة وحاصل الحبوب الكلي كغم1000والعرنوص العلوي ، طول العرنوص ، عدد صفوف العرنوص ، وزن 

في جداول حللت البیانات احصائیا للصفات المدروسة بعد تبویبها) . 11% (15بعد تعدیل الوزن على اساس رطوبة 

طبقا لما ) 0.05م.ف.أ(احصائیا وفق التصمیم المتبع وقورنت المتوسطات حسابیا على اساس اقل فرق معنوي 

  .) Torrie)12و  Steelجاء به 

  

  النتائج والمناقشة

  ارتفاع النبات والعرنوص العلوي

عید الزراعة في صفة ارتفاع الى وجود اختالف معنوي بین موا)1( م تشیر النتائج المبینة في جدول ل

وكذلك لم نالحظ اي اختالفات معنویة بین التركیبین الوراثیین 2001و 2000النبات في الموسمین الخریفي لعامي 

في حین ظهر . 2001والتداخل ما بین مواعید الزراعة والتركیب الوراثي في هذه الصفة في الموسم الخریفي لعام 

اذ حققت نباتات 2000ن الوراثیین في صفة ارتفاع النبات للموسم الخریفي من عام اختالف معنوي بین التركیبی

الذي اعطى 3001سم مقارنة بنباتات التركیب الوراثي اباء 211.8اعلى ارتفاع بلغ 106التركیب الوراثي بحوث 

راثیین في ارتفاع النبات في ظهر هناك تداخل معنوي بین مواعید الزراعة والتركیبین الو . سم 187.9اقل ارتفاع بلغ 

اعلى 15/7المزروعة في الموعد 106فقد حققت نباتات التركیب الوراثي بحوث 2000الموسم الخریفي لعام 

والتي اعطت اقل 15/7و 1/7المزروعة في 3001سم مقارنة بنباتات التركیب الوراثي اباء 212.7ارتفاع بلغ 

  .)14(و العسافي ) 13(واحمد )6(واخرون -AprakuBaduدهـا وجـع مـق موهذا یتف. سم 185.3ارتفاعا بلغ 

ریفي لعام خوفي ارتفاع العرنوص فقد اثرت مواعید الزراعة والتراكیب الوراثیة معنویا فیها في الموسم ال

15عة  في سم مقارنة بالنباتات المزرو 105اعلى ارتفاع للعرنوص بلغ 30/7اعطت النباتات المزروعة . 2000

سم كان للتركیب الوراثي تاثیر معنوي ایضا في ارتفاع 97.8التي اعطت اقل ارتفاع للعرنوص العلوي بلغ 7/

مقارنة ) سم110.4(وص ـاعلى ارتفاع للعرن106اذ اعطت نباتات التركیب الوراثي بحوث . العرنوص العلوي 

) 3(سم وهذا یتفق مع نتائج بكتاش 91.9تفاع للعرنوص بلغ الذي اعطى اقل ار 3001بنباتات التركیب الوراثي اباء 

لم یظهر التداخل مابین مواعید الزراعة والتراكیب ) . 15(وبكر واحمد ) 13(واحمد )8(ویوسف )7(والدلیمي 

  .2000الوراثیة أي تاثیر معنوي في هذه الصفة ولنفس الموسم الخریفي لعام 

في یر معنوي لمواعید الزراعة والتراكیب الوراثیة في ارتفاع العرنوص لم تظهر نتائج الجدول السابق أي تاث

اذ . والتي اظهرت اختالف معنوي للتداخل ما بین مواعید الزراعة والتراكیب الوراثیة ، 2001الموسم الخریفي لعام 

لى ارتفاع اع30/7و 1/7المزروعة في الموعدین الزراعیین 106اعطت نباتات التركیب الوراثي بحوث 

والتي 30/7المزروعة في 3001مقارنة بنباتات التركیب الوراثي اباء لكل منها سم 110.7للعرنوص العلوي بلغ 

و ) 3(بكتاش و) Mundstock)1سم وهذا یتفق مع ما وجده كل من91اعطت اقل ارتفاع للعرنوص العلوي بلغ 

  .)17(الرمضاني و ) 16( Melonو Oteguو)15(وبكر واحمد ) 14(والعسافي ) 13(واحمد و)8(یوسف 
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والعرنوص العلوي لتركیبین وراثیین من الذرة الصفراء النباتمواعید الزراعة في معدل ارتفاع تاثیر)1(جدول 

  2001و2000للموسم الخریفي لعامي  

  المواعید

  )سم(ارتفاع النبات

2000  2001  

الهجین 

3001  

الصنف 

التركیبي 

106  

  لمعدلا
الهجین 

3001  

الصنف 

التركیبي 

106  

  المعدل

معدل 

2000-

2001  

1/7  185.3  212.0  198.7  184  212  198  198.4  

15/7  185.3  212.7  199.0  169  212  190.5  194.8  

30/7  193.0  210.7  201.9  168  200  193  197.5  

0.05م .ف.أ

  للتداخل
م.غ  4.8

      208  179.9    211.8  187.9  المعدل

  م.غ  م.غ  م.غ  0.052.6م .ف.أ

)سم(ارتفاع العرنوص  

  المواعید

2000  2001  

الهجین 

3001  

الصنف 

التركیبي 

106  

  المعدل
الهجین 

3001  

الصنف 

التركیبي 

106  

  المعدل

معدل 

2000-

2001  

1/7  91  110.3  100.7  95.0  110.7  102.8  101.8  

15/7  87  108.7  97.8  93.3  104.7  99.0  98.4  

30/7  97.7  112.3  105.0  91.0  110.7  100.8  102.9  

م.ف.أ

  للتداخل
4.9م.غ

      108.7  93.1    110.4  91.9  المعدل

  م.غ  م.غ  3.83.2  0.05م .ف.أ

  

  طول وعدد صفوف العرنوص

ي عدم وجود فروق معنویة مابین مواعید الزراعة او تداخلها مع التراكیب الوراثیة ف)2( تبین نتائج جدول 

وانما اظهرت النتائج وجود فروق معنویة ما بین . 2001و 2000طول العرنوص في الموسمین الخریفیین لعامي 

سم مقارنة 18.9اعلى معدل لطول العرنوص بلغ 3001التراكیب الوراثیة حیث اعطت نباتات التركیب الوراثي اباء 

سم في كال الموسمیین 17ول العرنوص بلغ التي اعطت اقل معدل لط106اثي بحوث ر نباتات التراكیب الو 

  .)3،7،8،15،17(عدة باحثین الخریفیین وهذا یتفق مع ماوجده 
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اما بالنسبة لعدد صفوف العرنوص فقد اشارة نتائج الجدول السابق الى عدم وجود فروق معنویة بین مواعید 

بینما اظهرت النتائج وجود فروق معنویة . 2000لعام الزراعة او تداخلها مع التراكیب الوراثیة في الموسم الخریفي

صف 17.6عرنوص بلغ / اعلى عدد صفوف 3001بین التركیبین الوراثیین اذ اعطت نباتات التركیب الوراثي اباء 

اما في الموسم الخریفي . عرنوص/صف15.8اقل عدد بلغ 106في حین اعطت نباتات التركیب الوراثي بحوث 

قد اظهرت نتائج الجدول نفسه فروق معنویة بین مواعید الزراعة والتراكیب الوراثیة اذ اعطت النباتات ف2001عام ل

التي 1/7صف مقارنة بالنباتات المزروعة في 17.1عرنوص بلغ /اعلى عدد صفوف15/7المزروعة في 

بینها معنویا ایضا في هذه اختلفت التراكیب الوراثیة فیما. صف 16.7عرنوص بلغ /اعطت اقل عدد صفوف 

صف في حین اعطت 17.8عرنوص بلغ / اعلى عدد صفوف 3001الصفة اذ اعطت نباتات التركیب الوراثي اباء 

وجده كل یوسف صف وهذه النتائج تتفق مع ما16.2عرنوص بلغ / اقل عدد صفوف 106نباتات التركیب بحوث 

و اما التداخل ما بین مواعید الزراعة . )17(الرمضاني و ) 15(وبكر واحمد ) 14(و العسافي )13(احمد و) 8(

  .والتراكیب الوراثیة لم یظهر تاثیرا معنویا في هذه الصفة 

  حبة1000وزن 

الى وجود تاثیر معنوي 2001و 2000لبیانات الموسمین الخریفیین لعامي )3(یتضح من جدول

15/7اذ اعطت النباتات المزروعة في . حبة ولكال الموسمین1000لمواعید الزراعة و التراكیب الوراثیة في وزن 

والتي اعطت اقل 1/7غم مقارنة بالنباتات المزروعة في 351.8و 339.5حبة بلغ 1000اعلى معدل لوزن 

Poneleitغم للموسمین الخریفین ، وهذه النتیجة تتفق مع نتائج278.6و 294.2حبة بلغ 1000معدل لوزن 

اختلفت التراكیب الوراثیة فیما بینها معنویا ایضا في هذه الصفة اذ اعطت نباتات . )13(احمد و )5(ون واخر 

غم مقارنة بنباتات التركیب الوراثي 350.3و 340.3حبة بلغ 1000اعلى معدل لوزن 3001التركیب الوراثي اباء 

و 2000غم في الموسم الخریفي لعام 302.7و306.7حبة بلغ 1000التي اعطت اقل معدل لوزن 106بحوث 

و بكر ) 14(ي فو العسا) 13(و احمد ) Brunslsema)9و Tollenaarعلى التوالي هذا  یتفق مع نتائج2001

  .حبة 1000الذین وجدوا اختالفا بین التراكیب الوراثیة في وزن ) 17(و الرمضاني ) 15(واحمد 

حبة في الموسم الخریفي 1000راكیب الوراثیة في معدل وزن ظهر هناك تداخل بین مواعید الزراعة و الت

1000اعلى معدل لوزن 15/7المزروعة في 3001اذ حققت نباتات التركیب الوراثي 2001و 2000من عام 

والتي اعطت اقل 1/7المزروعة في 106غم مقارنة بنباتات التركیب الوراثي بحوث 355.6و 360.2حبة بلغ 

على التوالي وهذه 2001و 2000غم في الموسم الخریفي لعام 234.0و 275.8حبة بلغ 1000معدل لوزن 

)16( MelonوOteguiو ) 14(و العسافي ) 12(احمد و) Mundstock)1وجده كل من النتیجة تتفق مع ما

.  

  

ن وراثیین من الذرة تاثیر مواعید الزراعة في معدل طول العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص لتركیبی) 2(جدول 

  2001و2000الصفراء للموسم الخریفي لعامي

  المواعید

  )سم(ارتفاع النبات

2000  2001  

معدل   المعدلالصنف الهجین   المعدلالصنف الهجین 
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التركیبي   3001

106  

التركیبي   3001

106  

2000-

2001  

1/7  18.6  16.6  17.6  19.2  16.8  18.0  17.8  

15/7  19.2    17.3  18.3  19.1  17.5  18.3  18.3  

30/7  19.0  17.1  18.0  18.5  17.6  17.6  17.8  

0.05م .ف.أ

  للتداخل
  م.غ    م.غ

      17.0  18.9    17.0  18.9  المعدل

  م.غ0.453  م.غ0.050.598م .ف.أ

)سم(ارتفاع العرنوص  

  المواعید

2000  2001  

الهجین 

3001  

الصنف 

التركیبي 

106  

  المعدل
الهجین 

3001  

الصنف 

التركیبي 

106  

  المعدل

معدل 

2000-

2001  

1/7  17.5  15.3  16.4  17.5  15.8  16.7  16.6  

15/7  17.5  15.6  16.6  18.0  16.2  17.1  17.3  

30/7  17.8  16.4  17.1  17.8  16.5  17.1  17.1  

0.05م .ف.أ

  للتداخل
  م.غ  م.غ

      16.2  17.8    15.8  17.6  المعدل

    0.4510.372  م.غ0.753  0.05م .ف.أ

  

  

  )هـ / ط ( حاصل الحبوب 

الى وجود فروق معنویة بین مواعید الزراعة وبین التراكیب الوراثیة في الموسم )3(اشارت نتائج جدول

طن9.3اعلى معدل حاصل للحبوب بلغ 15/7اعطت النباتات المزروعة في . 2001و2000الخریفي لعامي 

7.6و 8.3والتي اعطت اقل معدل حاصل للحبوب بلغ 30/7بالنباتات المزروعة في هـ في كال العامین مقارنة /

)  3(وهذه النتیجة تتفق مع ما وجده بكتاش . على التوالي 2001و2000هـ في الموسم الخریفي لعامي /طن

اذ اعطت نباتات . اختلفت التراكیب الوراثیة معنویا فیما بینها) .15(بكر واحمد ) 14(والعسافي ) 13(احمد 

هـ في الموسم الخریفي لكال العامین مقارنة /طن9.6اعلى معدل حاصل للحبوب بلغ 3001التركیب الوراثي اباء 

هـ في الموسم /طن7.5و 7.8التي اعطت اقل معدل حاصل للحبوب بلغ 106بنباتات التركیب الوراثي بحوث 

الفا تالذین وجدو اخ) 15(و بكر واحمد ) 14(ي فوالعسا) 13(ده احمد الخریفي لكال العامین وهذا  یتفق مع ما وج

  .بین التراكیب الوراثیة في حاصل الحبوب الكلي 
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لم یظهر تداخل معنوي بین مواعید الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل حاصل الحبوب في الموسم الخریفي 

حیث اعطت نباتات التركیب الوراثي اباء 2001لعام وانما ظهر التداخل بینهما في الموسم الخریفي2000لعام 

2001هـ في في الموسم الخریفي /طن10.1اعلى معدل حاصل للحبوب بلغ  15/7المزروعة في 3001

6.4التي اعطت اقل معدل لحاصل الحبوب بلغ 30/7المزروعة في 106مقارنة بنباتات التركیب الوراثي بحوث 

و بكر ) 13(و احمد ) 8(وجده كل من یوسف وهذه النتیجة تتفق مع ما2001لخریفي لعام هـ في الموسم ا/طن

  .)17(و الرمضاني )15(واحمد 

  

حبة لتركیبیین وراثیین من الذرة الصفراء للموسم الخریفي 1000تاثیر مواعید الزراعة في معدل وزن )3(جدول 

  2001و2000لعامي 

  المواعید

  )غم(حبة 1000وزن 

20002001

  3001الهجین 
الصنف 

  106التركیبي 
  المعدل

الهجین 

3001  

الصنف 

  106التركیبي 
  المعدل

-2000معدل 

2001  

1/7  312.5  275.8  294.2323.3  234.0  278.6  261.4  

15/7  360.2  318.9  339.5  355.6  348.1  351.8  346.7  

30/7  348.3  325.5  336.9  350.3  326.0  338.2  337.6  

0.05 L.S.D

للتداخل
45.06.3

      302.7  343.0    306.7  340.3  المعدل

0.05 L.S.D  22.9  43.73.92  5.50    

  

  

  

تاثیر مواعید الزراعة في معدل الحاصل الكلي لنركیبین وراثیین من الذرة الصفراء للموسم الخریفي )4(جدول 

  2001و2000لعامي 

  المواعید

  )غم(حبة 1000وزن 

20002001

  3001هجین ال
الصنف 

  106التركیبي 
  المعدل

الهجین 

3001  

الصنف 

  106التركیبي 
  المعدل

-2000معدل 

2001  

1/7  9.2  7.5  8.4  9.8  7.4  8.6  8.5  

15/7  10.7  8.4  9.3  10.1  8.6  9.3  9.3  

30/7  9.0  7.4  8.2  8.9  6.4  7.6  7.9  

0.05 L.S.D

للتداخل
0.674  م. غ

      7.5  9.6    7.8  9.6  المعدل
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0.05 L.S.D  0.3180.473  0.31  0.67    
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