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اءلف األخضر ونوعیته للذرة البیضي حاصل العـتأثیر مراحل القطع ومواعید الزراعة ف

  

حمدي جاسم حمادي الدلیمي   عمر إسماعیل خلف الفهداوي    

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

2010ملعانفذت تجربة حقلیة في مركز مدینة الرمادي في حقول احد المزارعین خالل الموسم الربیعي

تأثیر مراحل القطع ومواعید الزراعة على حاصل العلف األخضر ونوعیته للذرة البیضاء باستخدام وذلك لمعرفة

خصصت األلواح الرئیسیة لمواعید . ترتیب األلواح المنشقة وتصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالثة مكررات

مرحلة النمو ( طع ـراحل القـواح الثانویة لمـصت األلبینما خص)نیسان15و نیسان1آذار و 15(الزراعة 

وق ـج تفــرت النتائـأظه) . )(C3ي للحبوبـومرحلة الطور العجین)C2( تزهیر% 50ومرحلة C1)( الخضري 

–ـه. طن 47.45(وحاصل العلف األخضر)سم 198.28(ات ـاع النبـي صفة ارتفـمعنویًا فنیسان1دـالموع

وحاصل ) 1-هـ. طن 1.42(وحاصل البروتین الخام )1-هـ.طن12.48(المادة الجافة و حاصل ) 1

حین تفوقت مرحلة في. ) %12.38( والنسبة المئویة للبروتین الخام )1-هـ. طن 6.00( األلیاف الخام 

(لعلف األخضرو حاصل ا )سم222.56(في ارتفاع النبات)C3(القطع عند الطور العجیني للحبوب 

-هـ.طن13.16(و حاصل المادة الجافة  ) %31.45(والنسبة المئویة للمادة الجافة ) 1-هـ. طن 41.96

النسبة و)1-هـ.طن6.71(حاصل األلیاف الخام و)1-هـ.طن1.32(و حاصل البروتین الخام  ) 1

لتداخل بین مواعید الزراعة ومراحل القطع ذو تأثیر معنوي في وكان ا, )  %51.53(الخام لأللیافالمئویة 

  .جمیع الصفات  

  

Effect of cutting stages and sowing dates on forage yield and quality 
of sorghum

O. I. K. Al-Fahdoy         D.  H. J. H. Al-Dulami
AL-Anbar Univ. / College of Agri.

Abstract
A field trial was carried out on the city center of Al-Ramida during   2010 in 

field fallow to one of grower. The main objective was to find out the effect of cutting 
stages and sowing dates on forage yield and quality of sorghum. The layout of the 
experiment was a split plot in  randomized complete block design with three 
replications , sowing date (15march, 1 and 15 April)  were taken as main plots while , 
cutting stages (vegetative stage , 50% flowering and soft dough stage) were taken as 
the sub  plots Results showed that  sowing date of (1 April) gave higher plant height 
198.28 cm , green forage yield  47.45 t.ha -1 , dry matter  12.84 t.ha -1 , yield of 
protein 1.42 t.ha -1 , yield of fiber 6.00 t.ha-1 and percentage of crude protein  
12.38%. Cutting plants at soft dough stage gave higher of each of plant height  222.56 
cm  , green forage  41.96 t. ha -1 dry matter percentage   31.45% , dry matter  13.16 
t.ha -1  , yield of protein  1.23 t.ha-1 , yield of fibers 6.71 t.ha-1 and percentage of crude 
fibers 51.53 % . There was a significant interaction between sowing dates and cutting 
stage for all characters.  
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المقدمة

Sorghum bicolorتعد الذرة البیضاء  (L.) Moench من المحاصـیل الحبوبیـة الصـیفیة التـي یمكـن

حیث تعطي حاصًال , الحرارة المرتفعة والجفافأن تنمو في مدى واسع من ظروف التربة والمناخ وتتحمل درجات 

، ویمتــاز محصــول الــذرة البیضــاء )1(جیــدًا فــي المنــاطق شــبه الجافــة وهــي مــن المحاصــیل التــي تتحمــل الملوحــة 

  .)2(وتنجح زراعته في جمیع أنواع الترب الخفیفة و الثقیلة , بإنتاجه الوفیر من العلف ذي القیمة الغذائیة العالیة 

ة البیضاء إما إلنتـاج الحبـوب أو لالسـتعماالت العلفیـة المختلفـة ویسـتعمل بمثابـة علـف أخضـر تزرع الذر 

تعـد العملیـات . مستساغ من قبل الحیوانات في كثیر من مناطق العالم باإلضـافة إلـى اسـتغالله كـدریس او سـایلج 

العلـف األخضـر ونوعیتـه للــذرة الزراعیـة ومـن بینهـا موعـد الزراعـة ومرحلــة القطـع مـن العوامـل المـؤثرة فــي حاصـل 

وذلــك لمــا لموعــد الزراعــة مــن تــأثیر فــي  نمــو النبــات بســبب تغــایر الظــروف المناخیــة كدرجــة الحــرارة , البیضــاء 

والفترة الضوئیة من موعد ألخر فهذه التغیرات قد تؤثر في معظم الفعالیات الحیویة التي تجـري فـي التربـة والنبـات 

تعد من العوامل المؤثرة في حاصـل العلـف ونوعیتـه وقـد تختلـف المرحلـة التـي تقطـع كذلك فأن مرحلة القطع . )3(

فعندما تقدم كعلف أخضر أو تجفف كدریس فیفضـل قطعهـا عنـد , فیها الذرة البیضاء باختالف غرض االستعمال 

خر القطـع إلـى أما عندما یـراد عمـل سـیالج منهـا ففـي هـذه الحالـة یتـأ, )4(مرحلة النمو الخضري أو عند التزهیر 

  : ، لذا تهدف الدراسة إلى )5(إن یصل إلى مرحلة الطور العجیني للحبوب

معرفة أفضل موعد للزراعة یمكن من خالله الحصول على أعلى حاصل من العلف األخضر والجاف .1

  .وبنوعیة أفضل 

  .تحدید أفضل مرحلة للقطع تعطي أعلى حاصل من العلف األخضر والجاف وبنوعیة أفضل .2

  لمواد وطرائق العملا

واستخدم . في تربة مزیجه طینیة غرینیة 2010طبق البحث في مدینة الرمادي للموسم الربیعي لعام 

استخدم . في الصنف كافیر من أصناف الذرة البیضاء العلفیة  المستورد حدیثًا إلى القطر العراقي في هذا البحث 

وبثالث مكررات ، تضمنت األلواح الرئیسیة .R.C.B.Dالمعشاة نظام األلواح المنشقة لتصمیم القطاعات الكاملة

إما األلواح الثانویة فقد تضمنت مراحل القطع وتبعًا ) نیسان 15نیسان و1آذار و 15(مواعید الزراعة وهي 

  -:لمراحل النمو للذرة البیضاء  وشملت مراحل القطع  

  لة بظهور ورقة العلم ویمكن تمیز هذه المرح.)C1(مرحلة النمو الخضري .1

. تقریبًا من النباتات قد حصل فیها تزهیر % 50وفي هذه المرحلة یكون .C2)(تزهیر  % 50مرحلة .2

في هذه المرحلة تكون الحبوب قد اكتملت في تكوین الحبوب أال .(C3)مرحلة الطور العجیني للحبوب.3

. )6(إنها الزالت طریه وغیر متصلبة 

  

ة من حراثة وتنعیم وتسویة ثم قسمت إلى وحدات تجریبیة احتـوت الوحـدة التجریبیـة تم تهیئة ارض التجرب

2م 9سم وبذلك أصـبحت مسـاحة الوحـدة التجریبیـة50م والمسافة بین خط وأخر3خطعلى ستة خطوط طول ال

ب داخـل سـم بشـكل سـر 5وزرعت البـذور بعمـق 1-هــ . كغم 40م بلغت كمیات البذار المزروعة)3*3(وبإبعاد

  .روجیني والفوسفاتي وحسب التوصیاتالخط الواحد ثم سمدت التجربة بالسماد النت

  

  الصفات المدروسة



ISSN: 1992-7479                                             2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

138

  )  : سم(ارتفاع النبات .1

أخذت قیاس ارتفاع النبات تبعًا لمراحل القطع وذلك بأخذ عشر نباتات بشكل عشوائي من كل وحدة 

تجریبیة  

  ) :1- هــ. طن (حاصل العلف األخضر.2

سم  15-10قطع النباتات من الخطین الوسطیین في كل مرحله من مراحل القطع  وعلى ارتفاع تم

بعد الحش لضمان عدم فقدان جزء من الرطوبة   وتم وزن حاصل العلف األخضر مباشرة) 1(من سطح التربة 

  .نتیجة التبخر وعلى وفق ذلك تم حساب الحاصل الكلي 

: النسبة المئویة للمادة الجافة.3

من 2م)1/4( قدرت النسبة المئویة للمادة الجافة للمعامالت جمیعها بعد اخذ نباتات من مساحة  

بعد ذلك تم تجفیفها مباشرة بواسطة الفرن , الخطوط الوسطیة والمجاورة للخطوط الحارسة وتم وزنها مباشرة 

ْم ولمدة ثالث ) 105( على درجة    ساعة كمرحله أولیة ثم جففت 48ْم ولمدة ) 65 (الكهربائي وعلى درجة 

وتم حساب النسبة المئویة للمادة الجافة من المعادلة   )A. O. A. C. )7ساعات كمرحلة نهائیه طبقا إلى 

  :  التالیة 

  وزن العینة الجافة                                                   

  100×   ----------------------- -= النسبة المئویة للمادة الجافة             

  وزن العینة الرطب                                                   

  

  ) :1-هـ.طن (حاصل المادة الجافة - 4

: تم حساب حاصل المادة الجافة وللمعامالت جمیعها من المعادلة اآلتیة 

  ویة للمادة الجافةالنسبة المئ× حاصل العلف األخضر = حاصل المادة الجافة 

  

  :)1-هـ.طن (حاصل البروتین الخام - 5

: تم حساب حاصل البروتین الخام على وفق المعادلة التالیة 

  النسبة المئویة للبروتین الخام× حاصل المادة الجافة = حاصل البروتین الخام 

  

  :)1-هـ.طن (حاصل األلیاف الخام - 6

:اآلتیة تم حساب األلیاف الخام من المعادلة 

    .النسبة المئویة لأللیاف الخام × حاصل المادة الجافة = حاصل األلیاف الخام 

  

  

  

  :النسبة المئویة للبروتین الخام - 7

طبقًا للطریقة المبینة Biuret Methodتم تقدیر النسبة المئویة للبروتین الخام باستخدام طریقة بایریت 

  ).  8(في 
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  : خام النسبة المئویة لأللیاف ال- 8

بعـد إكمال عملیـة طحـن النمـاذج بالطاحونـة المختبریـة تم حساب النسبة المئویة لأللیاف طبقـا للطریقـة 

  .)A. O. A. C. )7المبینــة فـي

  :HCNتركیز حامض - 9

  ) .A. O. A. C)7وآخرون المبینة في Haskinsحسب طریقةHCNتم تقدیر تركیز حامض 

  

وفق التصمیم المستخدم في التجربة وتمت المقارنة بین المتوسطات باستعمال یاإحصائحللت البیانات 

  ).   9(%5وعلى مستوى معنویة )  .L. S. D. (م . ف . ا

  

  النتائج والمناقشة 

  ارتفاع النبات .1

198.28بأعلى معـدل للصفة بلــــغ)(D2نیسان 1تفوق نباتات الموعـد ) 1(یظهر من نتائج جدول 

اقل معدل للصفة )D1(آذار 15في حین أعطى الموعد )D1و  D3(قد اختلفت معنویا عن الموعدین و سم 

إلى )  (D2وقد یعزى تفوق الموعد, )11و10(وجاءت هذه النتیجة متفقة مع ما توصل إلیه سم177.67بلغ 

ن النخفاض درجات الحرارة تأثیر فقد كا) D1(توفر الظروف المالئمة لإلنبات والنمو إما بالنسبة إلى الموعد 

فكان له تأثیر مماثل على النمو لكن من حیث االرتفاع العالي في درجات (D3)سلبي على النمو وكذلك الموعد 

یتضح من الجدول نفسه إن مراحل القطع قد أثرت معنویًا في صفة ارتفاع النبات حیث كان للقطع عند . الحرارة 

إذ اعطى أعلى معدل للصفة  في , تفوق واضح على مراحل القطع األخرى) C3(مرحلة الطور العجیني للحبوب 

سم 153.83بلغ ) C1(بینما كان أدنى معدل للصفة عند مرحلة النمو الخضري , سم 222.56هذه المرحلة بلغ 

واالستطالة قد یعزى سبب زیادة ارتفاع النبات بتقدم مرحلة النمو إلى إتاحة الفرصة للنبات باالستمرار بالنمو, 

وجود تأثیر عالي ) 1( یتضح من جدول ، )12و 11(لحین النضج وهذا یتفق مع ما توصل إلیه آخرون 

نیسان 1المعنویة بین مواعید الزراعة ومراحل القطع في ارتفاع النبات ، إذ تفوقت النباتات المزروعة في الموعد

على بقیة المعامالت ، حیث بلغ معدل ارتفاع النبات ) D2C3(والمقطوعة عند مرحلة الطور العجیني للحبوب 

آذار والمقطوعة عند مرحلة النمو 15سم في حین أعطت النباتات المزروعة في الموعد 236.83لهذه المعاملة 

  .سم141.83اقل معدل ارتفاع نبات بلغ) D1C1(الخضري

  

  :حاصل العلف األخضر .2

حاصل العلف األخضر باختالف موعد الزراعة ، إذ حصل  وجود اختالف معنوي في ) 1(یبین جدول 

وقد اختلف معنویا عن 1-هــ. طن   47.45والذي بلغ  )  D2(نیسان 1أعلى معدل للحاصل عند الموعد

طن 27.42اقل معدل للصفة  بلغ)  (D1آذار  15في حین سجل الموعد)  D3و D1(اآلخرینالموعدین 

في صفة حاصل العلف األخضر إلى تفوقه في صفة ارتفاع النبات )  D2(ق الموعد ویعزى سبب  تفو ,1-هــ. 

(وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه . مما انعكس بشكل ایجابي على صفة حاصل العلف األخضر) 1جدول (

إذ  , كما یشیر نفس الجدول إن مراحل القطع لها تأثیر معنوي على حاصل العلف األخضر ). 11و 10

على بقیة مراحل القطع األخرى بأعلى معدل ) C3(فوقت نباتات مرحلة القطع عند الطور العجیني للحبوب ت

بینما سجلت مرحلة القطع عند النمو الخضري اقل معدل للصفة ومقداره 1-هــ. طن   41.96للصفة بلغ  
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ا یعود إلى الزیادة الحاصلة في إن تفوق مرحلة الطور العجیني للحبوب في هذه الصفة ربم, 1- هـ.طن32.10

فضال , عدد األوراق و وصول النبات ألعلى ارتفاع كما إن قطر الساق ربما ازداد في المراحل المتأخرة من القطع

 .)14و 13و 12(وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه . عن الزیادة الحاصلة في عدد االشطاء للنبات 

  

وحاصل العلف األخضر ) سم(ة ومراحل القطع والتداخل بینها على ارتفاع النبات تأثیر مواعید الزراع.1جدول 

  .والنسبة المئویة للمادة الجافة ) 1- هـ . طن(

  

  مواعید الزراعة

النسبة المئویة للمادة الجافةحاصل العلف األخضرارتفاع النبات

مراحل القطع
  معـدل

D

مراحل القطع
  معـدل

D

مراحل القطع
  معـدل

D C1C2C3C1C2C3C1C2C3

D1 26.85  32.26  26.03  22.26  27.43  30.81  27.05  24.43  141.83174.67216.50177.67  15آذار  

D2 26.01  31.40  25.63  21.26  47.57  51.34  48.01  43.01  198.28  236.83  170.50187.50  1نیسان  

D3 20.7324.8030.7025.41  36.22  43.73  36.08  28.86  181.56  214.33  149.17181.17  15نیسان

  C   153.83181.11  222.56  185.83  32.10  37.05  41.96  36.03  21.4225.4031.4526.09  معدل

L S D
O.O5

D
3.18  

C  
3.00  

D×C  

5.04  

D
0.81  

C  
1.69  

D×C  

2.48  

D  
0.38

C
0.29  

D×C  

0.53  

  

, ) 1جدول (القطع إلى أحداث تأثیر معنوي في الصفة اثر التداخل الثنائي بین مواعید الزراعة ومراحل 

بأعلى معدل )  D2C3(نیسان والمقطوعة عند مرحلة الطور العجیني للحبوب 1إذ تفوقت نباتات الموعد

آذار والمقطوعة عند مرحلة النمو 15في حین سجلت نباتات الموعد , 1-هـ. طن   51.34للصفة بلغ  

  .1-هــ. طن 24.43لصفة بلغ اقل معدل ل  D1C1)(الخضري 

  

:النسبة المئویة للمادة الجافة .3

% 26.85قد سجلت أعلى معدل للصفة بلغ ) D1(آذار 15إن نباتات الموعد ) 1(یشیر جدول 

أقل معدل للصفة بلغ ) D3(نیسان 15في حین سجلت نباتات الموعد , واختلفت معنویًا مع باقي المواعید 

كما یظهر الجدول نفسه إن مراحل القطع أثرت معنویًا ) . 11و 10(النتائج متفقة مع وتأتي هذه25.40%

على مراحل القطع األخرى ) C3(إذ تفوقت النباتات التي قطعت عند الطور العجیني للحبوب , في الصفة 

ل معدل وقد اختلفت معنویًا عن باقي المراحل في حین كان اق, %31.45وأعطت أعلى معدل للصفة بلغ 

یعود سبب زیادة المادة ,% 21.42إذ بلغ C1)(للصفة عند النباتات التي قطعت عند مرحلة النمو الخضري 

) السیلیلوز و الهیموسیلیلوز و اللكنین ( الجافة بتقدم مرحلة النمو إلى زیادة نسبة األجزاء المتصلبة في النبات 

16و 15و 10( ألوراق إلى السیقان وتتفق هذه النتائج مع إلى األجزاء الطریة وهذا یعود إلى انخفاض نسبة ا

 (.  

إذ أعطت , وجود تداخل معنوي بین مواعید الزراعة ومراحل القطع في الصفة ) 1(یوضح جدول 

والتي اختلفت معنویًا عن باقي   D1C3)(لعجیني للحبوب آذار والمقطوعة عند الطور ا15نباتات الموعد 
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15في حین سجل أدنى معدل للصفة عند نباتات الموعد , % 32.26دل للصفة بلغ المعامالت أعلى مع

  .%20.73ومقدارD3C1)(نیسان والمقطوعة عند مرحلة النمو الخضري 

  

:حاصل المادة الجافة .4

إذ سجلت نباتات , إن هناك تأثیر معنوي لمواعید الزراعة في هذه الصفة ) 2(أظهرت نتائج جدول 

متفوقة بذلك على نباتات المواعید األخرى 1-هــ. طن 12.48أعلى معدل للصفة بلغ )  D2(نیسان 1الموعد 

 )D1 وD3 ( آذار15في حین سجلت نباتات الموعد)D1 ( قد , 1- هــ. طن   7.47اقل معدل للصفة بلغ

ضافة إلى ارتفاع باإل)  2جدول ( إلى تفوقه في حاصل العلف) D2(نیسان 1یرجع سبب تفوق الموعد 

  ).14و 11و10(النسبة المئویة للمادة الجافة في هذا الموعد وهذا یتفق مع 

قد اختلفت ) C3(تشیر نتائج الجدول نفسه إن النباتات التي قطعت عند مرحلة الطور العجیني للحبوب 

, 1-هــ. طن 13.16بأعلى معدل للصفة بلغ) C2و C1(معنویًا وتفوقت على نباتات مراحل القطع األخرى 

1-هــ. طن 6.86اقل معدل للصفة بلغ ) C1(بینما سجلت النباتات التي قطعت عند مرحلة النمو الخضري 

إلى إن حاصل العلف األخضر والنسبة ) C3(ویرجع سبب تفوق مرحلة القطع عند الطور العجیني للحبوب

إن المادة الجافة إذ, المئویة للمادة الجافة كان أعلى ما یمكن في هذه المرحلة وان تراكم المادة الجافة كان عالیا 

من الوزن الجاف النهائي ویزداد عدد الجذور ووزنها إلى % 70- 60تتجمع فـي هـذه المرحلـة بسرعة لتشكل 

مما یؤدي إلى زیادة سرعة وكمیة االمتصاص الذي یساعد بدوره على تراكم المادة الجافة وتتفق الحدود القصوى 

أدى التداخل الثنائي بین مواعید الزراعة ومراحل القطع إلى .  )15و 13(هذه النتائج مع ما توصل إلیه 

لعجیني اوالمقطوعة عند الطور نیسان 1إذ تفوقت نباتات الموعد ) . 2جدول  (إحداث تأثیر معنوي في الصفة 

في حین , واختلفت معنویًا عن باقي المعامالت 1-هــ.طن 16.12بأعلى معدل للصفة  بلغ ) D2C3(للحبوب 

5.45بلغ  اقل معدل للصفة  ) D1C1(آذار والمقطوع عند مرحلة النمو الخضري 15سجلت نباتات الموعد 

  .  1-هــ. طن 

  

:حاصل البروتین الخام .5

إذ تفوقت .وجود تأثیر معنوي  لمواعید الزراعة في حاصل البروتین الخام ) 2(یظهر من نتائج جدول 

وقد اختلفت معنویًا عن الموعدین 1-هــ . طن 1.42بأعلى معدل للصفة  بلغ ) D2(نیسان 1نباتات الموعد 

- هــ . طن 0.82للصفة بلغ اقل معدل)D1(نیسان 1في حین سجلت نباتات الموعد ) D2و D1(اآلخرین

إلى قلة حاصل المادة الجافة ونسبة ) (D1نیسان 1یرجع سبب قلة حاصل البروتین الخام في الموعد . 1

إن مراحل )  2(یتضح من جدول . )14و 10(هذه النتائج متفقة مع حصل علیه البروتین الخام وجاءت 

د الطور العجیني للحبوبإذ تفوقت مرحلة القطع عن. الخام القطع قد أثرت معنویًا على صفة حاصل البروتین 

C3)( واختلفت معنویًا عن باقي المراحل التي سجلت فیها 1-هــ. طن 1.23بأعلى معدل للصفة ومقداره

وقد یرجع سبب تفوق , 1-هــ . طن 0.88النباتات المقطوعة عند مرحلة النمو الخضري أدنى معدل للصفة بلغ 

في هذه الصفة إلى زیادة حاصل المادة الجافة على الرغم من انخفاض نسبة البروتین بتقدم C3)(مرحلة القطع 

  .)15و 13و 12(النبات في العمر وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إلیه 

) . 2دول ـج(ذه الصفةــي هـوي فـأثیر معنـى إحداث تـل القطع إلــة ومراحـواعید الزراعـي بین مـل الثنائـأدى التداخ

دل ـى معــأعل)   D2C3(وب ـي للحبـلعجیناور ـالطمرحلـة د ـة عنـمقطوعنیسان وال1    ات الموعد ــإذ أعطت نبات
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15د ـي حـین سـجلت نباتـات الموعــفـ, ي المعـامالت ـًا عـن باقــد اختلفـت معنویــوقـ1-هــ . طن 1.58غ  ـللصفة بل

  . 1-هــ . طن 0.70غ  ـدل للصفة بلــاقل معD3C1)(خضري ة النمو الـة عند مرحلـنیسان والمقطوع

  

وحاصل )  1- هـ. طن(تأثیر مواعید الزراعة ومراحل القطع والتداخل بینها على حاصل المادة الجافة. 2جدول 

  )  .1-هـ. طن(وحاصل األلیاف الخام )    1- هـ. طن(البروتین الخام 

  

مواعید 

  الزراعة

حاصل األلیاف الخامالبروتین الخامحاصل حاصل المادة الجافة

  معـدلمراحل القطع

D

  معـدلمراحل القطع

D

  معـدلمراحل القطع

D C1C2C3C1C2C3C1C2C3

D1 آذار

15  
5.45  7.04  9.93  7.47  0.70  0.78  0.97  0.82  2.40  3.35  5.00  3.58  

D2

نیسان 

1  

9.14  12.17  16.12  12.48  1.23  1.46  1.58  1.42  4.14  5.87  7.98  6.00  

D3

نیسان 

15  

5.98  8.94  13.43  9.45  0.70  0.92  1.14  0.92  2.89  4.46  7.15  4.83  

C 

  معدل
6.86  9.38  13.16  9.80  0.88  1.05  1.23  1.053.14  4.56  6.71  4.80  

L S D
O.O5

D
0.26  

C
0.52

D×C  

0.76  

D
0,06

C
0.06  

D×C

0.11

D
0.19  

C
0.25  

D×C

0.39  

  

:أللیاف الخام حاصل ا.6

إذ تفوقت نباتات الموعد .وجود تأثیر معنوي لمواعید الزراعة في هذه الصفة ) 2(أظهرت نتائج جدول 

) D3وD1( واختلفت معنویًا عن الموعدین 1-هــ . طن 6.00بأعلى معدل للصفة بلغ ) D2(نیسان 1

ویعود سبب تفوق الموعد 1-هــ . طن 3.58اقل معدل للصفة بلغ ) D1(آذار 15بینما سجلت نباتات الموعد 

إلى تفوقه في حاصل المادة الجافة باإلضافة إلى ارتفاع نسبة األلیاف الخام فیه وهذا یتفق مع ) D2(نیسان 1

ام ـاف الخـي حاصل األلیـد أثرت معنویًا فـع قـل القطـدول نفسه إن مراحـیبین الج.)14و 11(ما توصل إلیه 

ل القطع األخرى إذ بلغ معدل ـتفوق واضح على مراح) C3(ي للحبوب ـور العجینـد الطـة القطع عنـرحلوكان لم. 

بینما أعطت نباتات مرحلة , ي المراحل ـن باقـواختلفت معنویًا ع1-هــ . طن 6.71ة ـذه المرحلـالصفة لنباتات ه

بب زیادة حاصل األلیاف الخام بتقدم مراحل و یعود س, 1-هــ . طن 3.14النمو الخضري اقل معدل للصفة بلغ

النمو إلى الزیادة في حاصل المادة الجافة وزیادة النسبة المئویة للمادة الجافة بتقدم النبات في العمر وتتفق هذه 

للتداخل بین مواعید الزراعة وجود تأثیر معنوي) 2(ر نتائج جدول تشی،) 16و 12(النتائج مع ما توصل إلیه 

)   D2C3(لعجیني للحبوب نیسان والمقطوعة عند الطور ا1إذ سجلت نباتات الموعد . القطع في الصفة ومراحل 

فیها  نباتات فوقة بذلك على  باقي المعامالت التي  سجلت مت1-هــ . طن 7.98أعلى معدل للصفة ومقداره  

هــ . طن2.40دل للصفة ومقـــداره  اقل معــ) D1C1(آذار و المقطوعة عند مرحلة النمو الخضري   15الموعد 
-1 .  

  

:النسبة المئویة للبروتین الخام .7
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% 12.38قد سجلت أعلى معدل للصفة بلغ ) D2(نیسان1إن نباتات الموعد ) 3(یشیر جدول 

أقل معدل للصفة بلغ ) D3(نیسان 15في حین سجلت نباتات الموعد , واختلفت معنویًا مع باقي المواعید 

كما یظهر الجدول نفسه إن مراحل القطع أثرت معنویًا ) . 11و 10(وتأتي هذه النتائج متفقة مع 9.99%

على مراحل القطع األخرى وأعطت ) C1(قطعت عند مرحلة النمو الخضريإذ تفوقت النباتات التي, في الصفة 

ي حین كان اقل معدل للصفة عند وقد اختلفت معنویًا عن باقي المراحل ف, %13.20  أعلى معدل للصفة بلغ 

وقد یعزى السبب في انخفاض ,% 9.53إذ بلغ C3)(التي قطعت عند الطور العجیني للحبوبالنباتات 

النسبة المئویة للبروتین الخام بتقدم عمر النبات إلى انخفاض نسبة األوراق إلى السیقان الذي بدوره یؤدي إلى 

وتتفق ي تتركز في السیقان على حساب نسبة البروتین التي تتركز في األوراقزیادة محتوى النبات من األلیاف الت

وجود تداخل معنوي بین مواعید الزراعة ومراحل القطع في ) 3(یوضح جدول .) 16و 13(  هذه النتائج مع 

لفت والتي اخت  D2C1)(نیسان والمقطوعة عند مرحلة النمو الخضري 1إذ أعطت نباتات الموعد , الصفة 

في حین سجل أدنى معدل للصفة عند نباتات , % 14.44معنویًا عن باقي المعامالت أعلى معدل للصفة بلغ 

  .%8.52ه ومقدار D3C3)(الطور العجیني للحبوب نیسان والمقطوعة عند 15الموعد 

  

:الخام لأللیافالنسبة المئویة .8

لأللیاف الخامقد سجلت أعلى معدل ) D3(ننیسا15إن نباتات الموعد ) 3(جدول یتضح من نتائج

أقل معدل ) D1(آذار1في حین سجلت نباتات الموعد , واختلفت معنویًا مع باقي المواعید % 50.53بلغ 

یرجع السبب فـي زیادة نسبة األلیاف الخـام بتأخر موعـد الزراعـة إلـى تأثیر وقد ، %46.96للصفة بلغ 

نیسان 15ن االختالف في درجات الحرارة حیث إن ارتفاع درجة الحرارة في الموعد الظروف البیئیة الناتجة ع

)D3 ( یؤدي إلـى نقص محتوى البروتین كما ذكرنا سابقا)وان هذا النقص یرافقه زیادة في تكوین ) 3جدول

سبة المئویة األلیاف داخل النبات ، أشـار بعض الباحثین إلـى تفـوق الزراعـة فـي منتصف نیسان فـي صفة الن

كما ) . 11و 10(وتأتي هذه النتائج متفقة مع لأللیاف الخام على التبكیر في موعد الزراعة في شهر آذار  

إذ تفوقت النباتات التي قطعت عند الطور , یظهر الجدول نفسه إن مراحل القطع أثرت معنویًا في الصفة 

وقد اختلفت , %51.53على معدل للصفة بلغ على مراحل القطع األخرى وأعطت أ) C3(العجیني للحبوب 

معنویًا عن باقي المراحل في حین كان اقل معدل للصفة عند النباتات التي قطعت عند مرحلة النمو الخضري 

)(C1 وقد یرجع السبب في زیادة نسبة األلیاف الخام بتقدم مراحل النمو إلى انخفاض نسبة % 45.86إذ بلغ

دم النبات في العمر إذ إن محصول الذرة البیضاء في مراحل نموه األولى یكون فقیرا األوراق إلى السیقان بتق

ولكن بتقدم النبات في العمر تزداد مساحته الورقیة وبالتالي تزداد قدرتها على , بالمواد الكربوهیدراتیة المعقدة 

اد تدریجیا بزیادة عمر النبات لتطغى تجمیع المواد الكربوهیدراتیة وعلى ذلك فأن المواد الخالیة من النتروجین تزد

الهیموسلیلوز و اللكنین التي هي المكونات الرئیسیة لأللیاف , على نسبة البروتین حیث تزداد نسبة السلیلوز 

وجود تداخل معنوي بین مواعید الزراعة ) 3(یوضح جدول .) 16و 11و 10( وتتفق هذه النتائج مع 

لعجیني للحبوب والمقطوعة عند الطور انیسان15أعطت نباتات الموعد إذ , ومراحل القطع في الصفة 

)(D3C3 آذار15في حین سجل أدنى معدل للصفة عند نباتات الموعد , % 53.45أعلى معدل للصفة بلغ

  .%44.18هومقدار D1C1)(والمقطوعة عند مرحلة النمو الخضري 
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لتداخل بینها على النسبة المئویة للبروتین الخام و النسبة تأثیر مواعید الزراعة ومراحل القطع وا.3جدول 

  )  .جزء بالملیون(HCNالمئویة لأللیاف الخام  وتركیز حامض 

مواعید 

  الزراعة

HCNوتركیز حامض النسبة المئویة لأللیاف الخامالنسبة المئویة للبروتین الخام

  معـدلمراحل القطع

D
  معـدلمراحل القطع

D

  معـدلعمراحل القط

D C1C2C3C1C2C3C1C2C3

D1 آذار

15  
13.60  11.90  9.9511.81  44.18  47.23  49.57  46.96  91.47  71.83  57.70  73.70  

D2 نیسان

1  
14.44  12.60  10.11  12.38  45.46  48.51  50.14  48.08  92.70  76.80  59.0376.18  

D3 نیسان

15  
11.559.89  8.529.99  47.95  50.20  53.45  50.53  94.83  74.48  60.40  76.57  

C 59.08  93.0074.37    51.53  48.65  45.86    9.53  13.2011.46  معدل    

L S D
O.O5

D
0.48  

C
0.36

D×C  

0.67  

D
0.57

C
0.45  

D×C

0.81  

D
N.S

C
1.53  

D×C

2.58  

  

:HCNتركیز حامض .9

كما یظهر . HCNكیز حامض مواعید الزراعة في تر لمعنوي تأثیرعدم وجود ) 3(یشیر جدول 

مرحلة النمو النباتات التي قطعت عند أعطتإذ , الجدول نفسه إن مراحل القطع أثرت معنویًا في الصفة 

وقد اختلفت معنویًا عن باقي المراحل في حین , جزء بالملیون 93.00أعلى معدل للصفة بلغ C1)(الخضري 

جزء بالملیون 59.08بلغ إذC3)(الطور العجیني للحبوب ت عند كان اقل معدل للصفة عند النباتات التي قطع

عند قطعه في المراحل المبكرة إلى زیادة نسبة األوراق واألفرع HCNویرجع سبب زیادة تركیز حامض ,

الخضریة الغضة والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبة النتروجین في أجزاء النبات التي بدورها تساهم في زیادة تركیز 

  .) 15و 13و 12(  النتائج مع   وتتفق هذهHCNحامض 

إذ أعطت , وجود تداخل معنوي بین مواعید الزراعة ومراحل القطع في الصفة ) 3(یوضح جدول 

جزء 94.83أعلى معدل للصفة بلغD3C1)(مرحلة النمو الخضري عند والمقطوعةنیسان15نباتات الموعد 

طور والمقطوعة عند مرحلة الآذار15الموعد   للصفة عند نباتات في حین سجل أدنى معدل, بالملیون

  .جزء بالملیون  57.70ه ومقدار D1C3)(لعجیني للحبوبا
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