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  د الزراعة في الحاصل ومكوناته لخمسة تراكیب وراثیة  من الذرة الصفراءیعاتأثیر مو 

  

  المشهدانينوفل عدنان 

  جامعة االنبار/الزراعة كلیة 

  

  الخالصة

تضــمن البحــث خمســة تراكیــب وراثیــة مــن الــذرة الصــفراء تــم الحصــول علیهــا مــن الهیئــة العامــة للبحــوث 

ثیــة باســتخدام تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة بــثالث مكــررات فــي الموســم زرعــت التراكیــب الورا. الزراعیــة  

اظهـــرت النتـــائج ان النباتـــات . الزراعـــة علـــى الحاصـــل ومكوناتـــه  يبهـــدف دراســـة تـــاثیر موعـــد2009الخریفـــي 

( وعـــدد صـــفوف العرنـــوص ) ســـم 23(تمـــوز اعطـــت اعلـــى قیمـــة لكـــل مـــن طـــول العرنـــوص /30فـــي المزروعـــة

نسـتنتج مـن ذلـك ان افضـل ) هــ /طن 11.5(والحاصل الكلي ) غم 325(ووزن الف حبة ) ص عرنو /صف 18

  . تموز /30للحصول على اعلى حاصل حبوب في موعد زراعة

  

Effects of sowing dates on yield  and yield components of  five maize    
(Zea mays L.) genotypes

  

Nawfal A. Al-Mashhadani
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Five Genotype of maize were used in this study were planted in autiem seoson 
of 2009 by using arandomiz complete blook design with three replication . The aim of 
this study was study the effect of sowing dates on yield and yield components of five 
maize genotypes. Results showed that sowing plants on 30th july give the highest 
earlength (23cm ), row number perear( 18 row ) weight of 1000 kernels ( 325 gm), 
and total grain yield (11.5 t / ha ) . grain yield per hectare ( 11.5 t/ ha ) by sowing 
during 30 July.     

  

  المقدمة

Zea(یعد محصـول الـذرة الصـفراء mays L. (محاصـیل الحبـوب  فـي العـالم والـذي یـأتي اهـممـن بـین

زیــادة ان االهتمــام بزیــادة المحاصــیل یعتبــر مــن االمــور المهمــة والــذي یتحقــق امــا عــن طریــق . بعــد الحنطــة والــرز

والتــي تتطلــب اســتنباط وراثیــة عــدة عوامــل منهــابتــرتبطالتــي و وزیــادة معــدل اإلنتاجیــة اعــة و حة المزر رقعــة المســا

ذات تكیــف بیئــي ممــا یجعلهــا ذات قاعــدة وراثیــة اوســع مــن الهجــن الفردیــة و تراكیــب وراثیــة  متفوقــة فــي الحاصــل

ومـن اهمهـاذرة الصـفراء وعوامـل بیئیـة لـامن األسالیب الناجحـة التـي تـودي الـى زیـادة إنتاجیـةذالك یعتبر و أوسع 

حتــى الوصـول الـى مرحلـة التزهیـر وانتــاج بـزوغ واالنبـاتة مالئمـة لالـذي یـوفر درجــات حـرار ة المالئـمموعـد الزراعـ

الـى اهمیـة تحدیـد موعـد الزراعـة المناسـب لزیـادة انتـاج محصـول الـذرة )3, 1,2(دراسة كـل مـنتأشار   .البذور

والتـي معدل درجات الحرارة لكونحاصل الحبوب ومكوناتة فياعید الزراعة یؤثر معنویا ف مو الصفراء الن اختال

وان التبكیــر فــي الزراعــة .طــول فتــرة التزهیــرفــيكثیــرا تــوثرخــروج النــورة الذكریــة الــىاالنبــات مــنالفتــرة ترافــق

فتــرةالتـي تتــزامن مــعو حــرارة ارتفــاع درجــات البسـبب االرتفــاع الخریفیـة یــؤدي الــى الحصــول علـى نباتــات قصــیرة 
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زیــادة عــدد وبالتــالي التــي مــن شــانها ان تــؤدي الــى فشــل التلقــیح و حبــة اللقــاح حیویــة ســلبا علــى رممــا یــؤثالتزهیــر 

  . الحبوبالى قلة حاصل يمما یؤدالمبایض غیر الملقحة 

وقـت سـقوط فـي یتكـوننضـج المحصـولان الـى التاخیر في الزراعـة الخریفیـة ومن جانب اخر یودي 

لـــذلك ادیة فـــي حاصـــل الحبـــوبصـــقتصـــعوبة الحصـــاد وتجفیـــف الحبـــوب وبالتـــالي  خســـارة ابممـــا یســـباالمطـــار 

البحــث لیتحقــق اعلــى حاصــل وبــذالك ا صــبح مــن اهــداف هــذا البــد منــهمحصــول فــي الموعــد المالئــمفزراعــة ال

ة الوسـطى قـء تجـود زراعتـه فـي المنطتحدید افضل موعد للزراعة الخریفیة وافضـل تركیـب وراثـي مـن الـذرة الصـفرا

  .من العرق 

  

  المواد وطرق العمل

الضـفة فـي احـد االراضـي التابعـة الحـد الفالحـین علـى  2009نفذت تجربـة حقلیـة فـي الموسـم الخریفـي 

باسـتخدام تصـمیم القطاعـات ) منطقـة الثیلـة  ( الیمنى من نهر الفرات في مدینـة الرمـادي مركـز محافظـة االنبـار  

والســلمونیة وبحــوث 26،وغوطــة 82بادخــال خمســة تراكیــب وراثیــة هــي غوطــة كــرارات مبــثالث   المعشــاةلــة الكام

) تمــوز/30تمـوزو /10(وبموعـدي زراعـة تـم الحصـول علیهـا مـن  الهیئـة العامـه للبحـوث الزراعیـة  5018و106

سم وبین جوره واخـرى 75م احتوت على اربع خطوط المسافة بین خط واخر3×2كانت مساحة الوحدة التجریبیة 

هكتـار مـع نصـف الكمیـة مـن / كغـم200بمعـدل P2O5)%46(اضـیف سـماد السـوبر فوسـفات الثالثـي . سم25

الــى التربــة دفعــة واحــدة قبــل الزراعــة امــا ) N%46(هكتــار وعلــى  شــكل یوریــا/ Nكغــم150الســماد النــایتروجیني 

خط یبعد شكلالسماد علىبتوزیع سم وذلك30النبات اضیفت عندما كان ارتفاع Nالنصف الثاني من السماد 

6وبمقـدار ) مـادة فعالـة%10(اسـتعمل مبیـد الـدیازینون المحبـب . سم عن خط الزراعة ومـن جهـة واحـدة فقـط 5

6صــل النبــات الــى مرحلــة و هكتــار للوقایــة مــن حشــرة حفــار ســاق الــذرة تلقیمــا  وعلــى دفعتــین االولــى عنــدما /كغــم

سـجلت  . لغایة النضج الفسـلجي  حسب الحاجةتم ري المحصول.االولىالمكافحةیوم من 15ة بعد اق والثانیاور 

تــم اختیارهــا عشــوائیا ومحروســة مــع )نباتــات مــن كــل وحــدة تجریبیــة 10(البیانــات علــى اســاس النباتــات الفردیــة

عــدد ,عـدد صــفوف العرنـوص, طـول العرنــوص, لدراســة ارتفـاع النبــات والعرنـوص العلــوي. اسـتبعاد نباتــات الطرفیـة

%15تـار بعـد تعـدیل الـوزن علـى اسـاس هك/طـنحبـة وحاصـل الحبـوب الكلـي 1000وزن الحبوب في الصـف،

حللـت البیانـات احصـائیا للصـفات المدروسـة  وقورنـت المتوسـطات حسـابیا علـى اسـاس اقـل فـرق  معنـوي . رطوبة

  ).4(طبقا لما جاء به ) 0.05م .ف.أ(

  

  النتائج والمناقشة

  ارتفاع النبات 

مـع وجـود اخـتالف معنـوي بـین اتفي صفة ارتفاع النبـالى وجود اختالف  )1(تشیر النتائج في جدول 

تمــوز مقارنــة بنباتــات التركیــب /10ســم فــي الموعــد 188بلــغ لــهاعلــى ارتفــاعفكــان106التركیــب الــوراثي بحــوث 

ان ســـبب هـــذا االخـــتالف یعـــود الـــى ســـم 130غ تمـــوز حققـــت اقـــل ارتفـــاع بلـــ/30فـــي الموعـــد الـــوراثي الســـلمونیة 

  ).5،6(وهذا یتفق مع ما وجده االختالف الوراثي بین التراكیب الوراثیة 

ارتفــاع العرنــوص العلــوي فقــد الــى وجــود اختالفــات معنویــة فــي صــفة ) 2(كمــا وتشــیر النتــائج فــي جــدول 

اعلــى 106باتــات التركیــب الوراثیــة بحــوث حققــت نحیــث معنویــا  فیهــااثــرت مواعیــد الزراعــة والتراكیــب الوراثیــة

التــي 82نباتــات التركیــب الــوراثي غوطــة مــعتمــوز مقارنــة/10المزروعــة فــي) ســم128(ارتفــاع للعرنــوص بلــغ 



66

ان السبب في هذا االختالف والتفوق یعود الـى تفـوق التركیـب .) سم95(اعطت اقل ارتفاع للعرنوص العلوي بلغ 

  ).9،10، 7، 3، 1(وهذا یتفق مع نتائج   .بات في ارتفاع الن106الوراثي 

  

لخمسة تراكیب وراثیة من الذرة الصفراء )سم(الزراعة في معدل ارتفاع النبات يتاثیر موعد) 1(جدول 

  2009للموسم الخریفي  

Aاالصناف  

Bالمواعید
  المعدل  5018  106بحوث   السلمونیة  26غوطة   82غوطة 

  162.6  168  188  131  159  167  تموز/10

  161  168  185  130  151  171  تموز/30

  162  168  187  131  155  169  المعدل 

A L.S.D10.35                                           14.63AB                     6.54  B 
  

ذرة لخمسة تراكیب وراثیة من ال)سم(العرنوص العلويالزراعة في معدل ارتفاع يتاثیر موعد) 2(جدول 

  2009الصفراء للموسم الخریفي  

Aاالصناف

  

Bالمواعید

  المعدل  5018  106بحوث   السلمونیة  26غوطة   82غوطة 

  89.6  94  128  67  64  95  تموز/10

  81  87  101  63  70  84  تموز/30

  85.6  91  115  65  67  90  المعدل

L.S.D10.24A6.48B  14.49AB  

  

  عدد صفوف العرنوص

الزراعة لصفة عدد صـفوف العرنـوصيعدوجود فروق معنویة بین مو عدملى ا) 3(تشیر نتائج جدول 

82الــوراثي غوطــة بینمــا اظهــرت النتــائج وجــود فــروق معنویــة  بــین التراكیــب الوراثیــة اذ  اعطــت نباتــات التركیــب 

فـي حـین اعطـت نباتـات التركیـب   )عرنـوص/صـف18(لعـدد الصـفوف اذ بلـغ معـدلاعلىتموز /30المزروعة في 

ان ســبب ذلــك قــد یعــود الــى عرنــوص/صــف) 14(اقــل عــدد اذ بلــغ تمــوز/10المزروعــة فــي 82لــوراثي غوطــة ا

ارتفاع درجات الحرارة وزیادة طول الفترة الظوئیة وانخفاض الرطوبة النسبیة خالل فترة نمو وتشـكل مواقـع الحبـوب 

الى قصـر فتـرة التشـكل هـذه ویرافقهـا تزهیر ذكري فادت% 50والتي تقع ضمن المدة المحصورة من البزوغ الى (

وهــذا یتفــق مــع مــا وجــده كــل مــن .   عرنــوص /عــدم كفایــة نــواتج التمثیــل التمــام تكــوین اكبــر عــدد مــن الصــفوف 

  ).15، 17، 14، 13، 8(یوسف 

بالنسـبة لصـفة طـول العرنـوص فقـد اشـارت نتـائج الجـدول وجود فروقـات معنویـة ) 4(كما ویشیر جدول 

106مــابین مواعیــد الزراعــة وطــول العرنــوص حیــث اعطــت نباتــات التراكیــب الــوراثي بحــوث   الــى فــروق معنویــة

ان تـزامن فتـرة تشـكل ونمـو العرنـوص التـي تبـدا ) سـم23(اعلـى معـدل لطـول العرنـوص بلـغ 30/7المزروعة فـي 

تمـوز مـع /10روعـة المز بعد االسبوع السادس من البزوغ اي مرحلة اثنتي عشر ورقة ولمدة ثالث اسـابیع للنباتـات

ارتفاع درجات الحرارة وزیادة طول الفترة الظوئیة وقلـة الرطوبـة النسـبیة كانـت السـبب وراء اختـزال طـول العرنـوص 

  ).17, 15, 8, 7, 3(وهذا یتفق مع ما وجده عدة باحثین تموز  /30بالقارنة مع النباتات المزروعة في 
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  ذرة الصفراء تراكیب وراثیة في اللخمسةعدد الصفوف بالعرنوصالزراعة في معدلتاثیر مواعید )3(جدول

Aاالصناف

  

Bالمواعید

  عدد الصفوف بالعرنوص

  المعدل
  5018  106بحوث   السلمونیة  26غوطة   82غوطة 

  15.4  16  15  16  16  14  تموز/10

  15.8  16  15  15  15  18  تموز/30

  15.6  16  15  15.5  15.5  16  المعدل

L.S.D                             A0.957                       1.353AB                 0.605  B                                

  

ذرة الصفراء المنتراكیب وراثیة لخمسة) سم(العرنوص  الزراعة في معدل طولتاثیر مواعید )4(جدول

  2009خریف اللموسم 

  Aاالصناف

Bالمواعید

  طول العرنوص

  المعدل
  5018  106بحوث   السلمونیة  26غوطة   82غوطة 

  15.8  15  13  13  17  21  تموز/10

  21  23  19  21  20  تموز/30
21  

  18.5  18  18  16  19  21  المعدل

A      L.S.D2.463                                          3.483AB                       1.558  B           

  

  ب بالصف عدد الحبو 

الــى وجــود فــروق معنویــة مــا بــین موعــدي الزراعــة لصــفة عــدد الحبــوب بالصــف للتراكیــب ) 5(تشــیر نتــائج جــدول 

تمـــوز اعلـــى معـــدل لعـــدد /30المزروعـــة فـــي 26الوراثیـــة المزروعـــة اذ اعطـــت نباتـــات التركیـــب الـــوراثي غوطـــة 

تمـوز اقـل /10المـزروع فـي 5018ثيبینمـا اعطـى التركیـب الـورا) صـف /حبـة 44.47(الحبوب بالصـف اذ بلـغ 

یعــزى ذلــك الــى تــزامن مرحلــة التزهیــر مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة وزیــادة طــول ) صــف /حبــة 15.64(  معــدل بلــغ 

الفترة الضوئیة وانخفاض الرطوبة النسبیة للموعد مما ادى الى زیادة نسبة عدم الخصب وتتفق هذه النتیجة مع مـا 

  ) .16،17(وجده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفراءة في معدل عدد  الحبوب في  الصف لخمسة تراكیب وراثیة من الذر الزراعةتأثیر مواعید ) 5(لجدو

Aاالصناف

  

  عدد الحبوب بالصف
  المعدل

  5018  106بحوث   السلمونیة  26غوطة   82غوطة 
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Bالمواعید

  21.68  15.64  27.07  19.70  25.10  20.89  تموز/10

  36.39  35.82  44.19  33.28  44.47  24.19  تموز/30

  33.534  25.73  35.63  26.45  34.78  45.08  المعدل

  L.S.D                    A3.726                         B2.357                  B5.269

  

  وزن الف حبة

الــى وجــود تــاثیر معنــوي لمواعیــد الزراعــة والتراكیــب الوراثیــة اذ  اعطــت نباتــات )6(یتضــح مــن جــدول 

بنباتـات مقارنـة ) غـم325(حبـة بلـغ 1000اعلـى معـدل لـوزن تمـوز/30يالمزروعـة فـلتركیب الـوراثي السـلمونیة ا

یعـزى )غـم243(حبـة بلـغ 1000لـوزن ولـذا اعطـت اقـل معـدل تمـوز/30المزروعـة فـي 5018التركیب الـوراثي 

تــالي قلــة الغــذاء الممثــل المنقــول الــى لهــم هــذا التــاثیر ، فانخفــاض الحــرارة ســتوثر فــي كفائــة التمثیــل الضــوئي وبال

وهذه النتیجة .عدد الحبوب فقل وزن الحبة تبعا لذلك على الرغم من زیادة مدة امتالء الحبة لهذا الموعد (المصب 

  ).13،14، 9(تتفق مع نتائج

  

ء  لصفراالخمسة تراكیب وراثیة في الذرة )غم(حبة1000تاثیر مواعید الزراعة في وزن ) 6(جدول رقم

  2009للموسم

Aاالصناف  

  

Bالمواعید

  حبة1000وزن 

  المعدل
  5018  106بحوث   السلمونیة  26غوطة   82غوطة 

  288.2  288  270  311  300  272  تموز/10

  291.4  243  263  325  287  309  تموز/30

  287.2  266  267  318  294  291  المعدل

A          L.S.D       8.70                                                12.31AB                                  5.50  B

  

  صفة حاصل الحبوب

اعطـت اذثیة  الى وجود فروق معنویة بین مواعید الزراعیة بین التراكیب الورا) 7(اشارت نتائج جدول 

/طـــن11.5(حبـــوب بلـــغ اعلـــى معـــدل لحاصـــل  التمـــوز/30نباتـــات التركیـــب الـــوراثي  الســـلمونیة المزروعـــة فـــي 

والتي اعطـت اقـل معـدل للحاصـل بلـغ تمـوز /10المزروعـة فـي 82الـوراثي غوطـة مقارنة بنباتـات التركیـب ) هكتار

ان ارتفــاع درجــات الحــرارة وزیــادة طــول النهــار عتــد مرحلــة التزهیــر وعنــد مرحلــة نمــو وامــتالء ) هكتــار/طــن4.3(

نــات الحاصـــل ونســبة الخصــب ممــا اثــر فــي النهایــة فــي خفـــض الحبــة للنباتــات المزروعــة اثــرت فــي اختــزال مكو 

  ). 15، 14، 13، 3(وهذه النتیجة تتفق مع ما وجده حاصل الحبوب 

  

  

لصفراء لخمسة تراكیب وراثیة في الذرة ا) هـ /طن (تاثیر مواعید الزراعة في معدل الحاصل الكلي ) 7(جدول 

  2009لموسم الخریفي ل

Aاالصناف  

  
  المعدل  5018  106بحوث   السلمونیة  26غوطة   82غوطة
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  8.34  7.4  8.9  10.2  10.9  4.3  تموز/10

  9.5  10.1  11.2  11.5  9.5  6.7  تموز/30

  9.2  9  10  11  10  6  المعدل 

A                L.S.D 18.90                                                 26.73AB                            11.95  B
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