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  خالصةال

نفــــذت تجربــــه حقلیــــه فــــي حقــــول منطقــــة القــــائم ذات تربــــه مزیجــــه طینیــــه لمعرفــــة تــــأثیر مســــافات الزراعــــه 

فـي الموسـم الخریفـي لعـام ) 106بحـوث ( الـذرة الصـفراء محصـولومستویات السماد النتروجیني على نمو وحاصل

أســتخدم لهــذا العــرض ثــالث . بتصــمیم القطاعــات الكاملــه المعشــاة وبــثالث مكــررات رتیــب االلــواح المنشــقه بت2005

ســم 35و25و15ار وثــالث مســافات زراعــه بــین الجــورهكتــ/Nكغــم 240و 160و80مســتویات مــن النتــروجین 

الزراعـه بـین الجـور تـأثیرا معنویـا أظهرت النتائج بأن لألسمدة النتروجنیة ومسـافات ) . تموز 20( تمت الزراعه في 

التركیبــي الصــنفتبــین ان زراعــة. النبــات الواحــد والحاصــل الكلــي علــى المســاحه الورقیــه وارتفــاع النبــات وحاصــل 

هكتـاراو الزراعـة علـى مسـافة /Nكغـم 160و 240سـم بـین الجـور مـع مسـتوى تسـمید 25على مسافة 106بحوث 

و7.8هكتار قد أعطت اعلى معدل لحاصل الحبوب بلغ/Nكغم 240ستوى سم بین الجور مع التسمید عند م15

نســتنتج مــن ذلــك بــأن افضــل تولیفــه هــي بأســتخدام المســتوى الســمادي . بالتتــابعهكتــار/ حبــوب طــن  7.6و 7.7

فــي 106ســم بــین الجــور عنــد زراعــة الصــنف التركیبــي بحــوث 25هكتــار مــع الزراعــة علــى مســافه /Nكغــم 240

  .الغربیه من العراق المنطقة
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Abstract
A field trial was conducted at farm of Qaim region silty caly soil to study the 

effect of space between plants and nitrogen fertilizer on growth and yield in Qaim .The 
objective of research is to determine the response of corn ( Booheth 106 ) in autumn 
season of 2005 fertilizer using three levels (80, 160, and 240) kg N/ha and using three 
spacing between hills (15, 25, and 35) cm, as sup plot. These factors( 3*3 ) were input 
in split plot design with three replication, seeds were planted at 20 july in rows 0.70 m 
spacing between. Nitrogen application incrased leaf area. Plant height and yield 
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signifcantaly. So that 25 cm between hills gave the best means of these characteristics 
and resulted height rate of yield with using 160 and 240 kg N/ha.

  

  المقدمة

محصـــول الـــذرة الصـــفراء مـــن محاصـــیل الحبـــوب المهمـــة التـــي تـــزرع فـــي العـــراق فـــي عـــروتین خریفیـــة یعـــد 

مها فـي تغذیـة اوربیعیة ، وتكمن اهمیة الذرة االصفراء في كونها تـاتي فـي مقدمـة محاصـیل الحبـوب مـن حیـث اسـتخد

الكاربوهیـدرات وفـي صـناعة الخبـز ، اضـافة وعلف للحیوان وتسـتخدم فـي صـناعات كثیـرة كـالزیوت النباتیـة و االنسان

الحیوانــات ، ان انتــاج محصــول الـذرة الصــفراء یعتمــد بدرجــة كبیــرة تحضـیر عالئــقالـى اســتخدام هــذا المحصــول فــي 

) 1(ومـدى مالئمـة الصـنف المسـتخدم لظـروف المنطقـة المضـافتروجینـيیعلى الكثافة النباتیة ومسـتوى التسـمید الن

ن اوان تقلیـل مسـافة الزراعـة بـین النباتـات ادى الـى زیـادة ارتفـاع النبـات ثـم وجـد) 2(ن واخـرو Sandhu  وذكـر 

ان ) 3(الرضــاالعالیــة ، ووجــدالنباتیــهمــع الكثافــاتیــادة  االنتــاجامــل المحــددة لز و مســتوى الســماد النتروجینــي مــن الع

، وذكــــر اد النتروجینــــي المضــــاف الســــممســــتوىانتــــاج الصــــنف نیلیــــوم المــــزروع فــــي الموســــم الخریفــــي ازداد بزیــــادة

Sharma)4 ( مـن ینـي جلنترو افي دراسة على تراكیب وراثیة من الذرة مع مستویات من السـماد)كغـم ) 180-صـفر

N/نتائج االبحاث في مناطق أنیتضح ان زیادة السماد النتروجیني ادى الى زیادة االنتاج الكلي من الحبوب تار كه

ق طالبیئیــة الســائدة فــي تلــك المنــابســبب تبــاینتوصــیات النتــائج و الك تبــاین كبیــر فــيمختلفــة مــن العــالم تبــین ان هنــا

بشـكل و ة الجـاهز مـدى تیسـیر العناصـر الغذائیـة لك تعتمـد علـى  اوكـذالمزروعـه التراكیـب الوراثیـة فضال عن اخـتالف 

ثیرهمــا علــى الصــفات  وتهــدف  الدراســة الــى ایجــاد افضــل مســافة زراعیــة وافضــل مســتوى للنتــروجین ومــدى تازن امتــو 

  .المدروسة 

  

  لعملاالمواد وطرائق 

نیــة یفــي تربــة مزیجــة ط2005عــام لمنطقــة القــائم خــالل الموســم الخریفــي حقــولفــيحقلیــهتجربــةتنفیــذ تــم 

بهدف دراسة تـأثیر مسـتویات السـماد النیتروجینـي ومسـافات الزراعـه بـین الجـور علـى الصـفات المدروسـه ) 1جدول (

(النـایتروجین قسمت االرض حسب عوامل الدراسة وهي ثالثة مستویات من ) 106صنف بحوث ( للذرة الصفراء 

كعوامـل اولیـة ، وثـالث مسـافات   N%  21هیئـة كبریتـات االمونیـوم (علـى هكتـار/ Nكغـم ) 240و160و 80

لقطـــع المنشـــقة ســـم كعوامـــل ثانویـــة ، وضـــعت هـــذه العوامـــل ضـــمن ترتیـــب ا) 35و 25و 15(زراعـــة بـــین الجـــور 

%45ســـوبر فوســـفات ثالثـــي(اضـــیف الســـماد الفوســـفاتي .مكـــرراتةثالثـــالكاملـــه المعشـــاة بوبتصـــمیم القطاعـــات 

P2O5 (قبــل الزراعــة وبدفعــه واحــدهدونــم/ كغــم 50بمقــدار) زرعــت بــذور الصــنف .)6،الفــاعوري() ســماد ثابــت

ثـم خفـت الـى نبـات فـي الجـورهبـذرتینسـم وبواقـع 70م والمسـافة بینهـا 5تموز على مروز بطـول 20في106بحوث 

یوم من الزراعة ، رویت35دفعتین متساویتین االولى عند الزراعة ، والثانیة بعد بيینجترو یاضیف السماد الن.واحد 

عــة واســتمر الســقي حســب حاجــة النباتــات وقیســت صــفتي المســاحة الورقیــة وارتفــاع االتجربــة مباشــرة بعــد الزر ارض

بصــورة عشــوائیة مــن محروســةاختیــرت عشــر نباتــاتوبعــد نضــج المحصــول ،ریــمرحلــة مــا بعــد التزهالنبــات فــي

  .الحاصل المرزین الوسطین لكل معامله لدراسة صفة 
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  بعض الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة التجربة: 1جدول 

  العمق 

  سم 

PH    النسبة المئویة لمفصوالت التربة 

درجة 

الحموضة

جیالنترو 

  ن 

  %الكلي 

الفسفور 

  الجاهز

  1-ملغم كغم 

  البوتاسیوم 

المتبادل ملي 

  1-كغم .مول 

  الطین   الغرین   الرمل

0 -3027  56177.920.3114.920.94

30-603159107.160.3614.030.70

  

  

  النتائج والمناقشة

  )2دسم(المساحة الورقیة -1

على المساحة الورقیة اذ حقـق اعلـى معـدل للتسمید النتروجیني وجود تاثیر معنوي2ولجدفياظهرت النتائج

وقـد 2دسـم23.5ادى الـى زیـادة فـي المسـاحة الورقیـة بمعـدل هكتـار/Nكغم 240للمساحة الورقیة للنبات عند مستوى

ة حجـم الخالیـا النباتیـة یعـود ذلـك الـى دور عنصـر النتـروجین االساسـي فـي مرحلـة النمـو الخضـري اذ یـؤدي الـى زیـاد

كمــا انــه یعتبــر عامــل اساســي فــي تكــوین الضــوئي ویزیــد مــن ســرعة انقســامها وكــذلك یزیــد مــن كفــاءة عملیــة التركیــب 

كما ان للنتروجین دور مهم في الوظـائف الفسـیولوجیة داخـل النبـات اذ یـدخل فـي ) 7(المینیة االحماض االبروتینات و 

الــذي Porophyrinsال كمــا انــه یــدخل فــي تركیــب DNAو RNAیین و جزیئــة البــروتین والحامضــین النــو تركیــب 

والتركیـب الضـوئي لعملیتي التنفس یعتبر من المركبات المهمة في تكوین الكلوروفیل وانزیمات السایتوكروم الضروریة 

في زیادة انتاج االوكسین الذي یساهم في مهممما یؤدي الى بناء مجموع خضري جید للنبات كما ان للنتروجین دور

اذ اعطــت الزراعــة لمســافات الزراعــة علــى المســاحة الورقیــة اظهــرت النتــائج وجــود تــاثیر .المجمــوع الخضــري تنشــیط 

للنباتات المزروعهبینما كان اقل معدل للمساحة الورقیة2دسم66.3سم بین الجور اعلى معدل بلغ 35على مسافة 

فـي ذلـكبوقـد یعـود السـب)8(جـده موسـى و هـذا یتفـق مـع مـا ان 2دسـم52.1م بین الجور بلغـت س15عند مسافة 

والــذي یعطــي النبــات .وغــاز ثــاني اوكســید الكــاربون اتــات علــى العناصــر الغذائیــة والضــوء الــى قلــة التنــافس بــین النب

  .لضیقه الفراغ لیكون مساحه ورقیه اكبر مما علیه في المسافات افرصه اكبر للنمو في 

  

  لكل من التسمید النیتروجیني) 2دسم( متوسط المساحة الورقیة: 2جدول 

  الزراعة بین الجورةومساف

  السماد النایتروجیني

  هكتار/Nكغم

  المعدل  سم/ مسافات الزراعة بین الجور 

152535

8042.650.150.147.6
16049.470.573.964.6
24064.574.274.871.1

  52.164.966.3  المعدل

L.S.D*7.8 =N*9.6 =DN*D *=10.2
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لورقیـة اذا ان اعلـى معـدل ابین مسـافات الزراعـة والتسـمید النیتروجینـي زیـادة معنویـة فـي المسـاحة كما حقق التداخل 

ة ســتجابة تبــین اهمیــاالوهــذه 2دســم74.8بلغــت هكتــار/Nكغــم 240ســم ومســتوى ســمادي 35عنــد مســافة زراعــة 

    .تروجین واتساع المسافة بین النباتات یالن

  )سم (معدل ارتفاع النبات –2

اذ تحقــق اعلــى ان اضــافة الســماد النیتروجینــي ادت الــى زیــادة فــي ارتفــاع النبــات 3اظهــرت النتــائج جــدول      

ة، امـا مسـافتتـابعبالسـم202و   203بلـغ هكتار/Nكغم 240و 160السماد ىمعدل الرتفاع النبات عند مستو 

سـم وقـد یعـود ذلـك 210سم بین الجـور اعلـى معـدل الرتفـاع النبـات بلـغ 25بین الجور فقد اعطت المسافة الزراعة 

وقـد یعـود ) 9(زیـادة نمـو الخالیـا وانقسـامها فیهـاداخل النباتالى دور السماد النیتروجیني في الوظائف الفسیولوجیة 

زیـادة فـي الادى الـى ممـا لیـل النباتـات علـى بعضـعها نتیجـة لزیـادة الكثافـة النباتیـة ظالسبب فـي ارتفـاع النباتـات الـى ت

بــین الســماد لقـد أثــر التـداخل   ،)8(موســىبسـبب التنــافس علـى الضــوء وهـذا یتفــق مـع مــا وجـدهارتفـاع النباتــات 

Nكغـم240طـى مسـتوى السـماد اعاذ ،النبـات زیـادة ارتفـاع فـيمعنویـابـین الجـور مسافات الزراعـة النتروجیني و

مــع مســتوى مقارنــة) 3جــدول ( ســم 210ســم بــین النباتــات اعطــى معــدل للصــفه 25هكتــار عنــد الزراعــه بمســافه /

  .السماد األقل وبتغیر مسافات الزراعه بین النباتات 

  

  عةاالزر ةومسافالنتروجینياع النبات لمستویات التسمیدفمتوسط ارت: 3جدول      

  نایتروجینيالسماد ال

  هكتار/Nكغم 

  المعدل  سم/مسافات الزراعة بین الجور

152535

80  185187190187
160  204203201203
240  198210200202

  196200197  المعدل

L.S.DN.S  = NN.S=D                11.3*=N*D

  

  )غم(اصل الحبوب للنبات الواحدح- 3

240تــــم الحصــــول علیــــه عنــــد مســــتوى تســــمید النبــــاتضــــل متوســــط لحاصــــل حبــــوبان اف4یبــــین جــــدول 

65.4متوسـط بلــغ قـل ادونــم / Nكغـم80نبــات بینمـا سـجلت معاملــة التسـمید / غـم حبـوب 100.4بلــغ هكتـار/Nكغـم

زیـادة قد ادت الىالزراعة بین الجور ةمسافزیادةنبات ، اما بالنسبة الى مسافات الزراعة فقد تبین ان / غم حبوب 

غـم113.6(سـم 35زراعـة بـین الجـور العنـد مسـافة اذ تحقـق اعلـى حاصـل حبـوب للنبـات النبـات  حبـوبحاصـل

سـم بـین 35ومسـافة زراعـة هكتـار/Nكغـم 160و240وسجلت معاملة التـداخل عنـد مسـتوى تسـمید )نبات/ حبوب

اذ ان زیـــادة مســـافة لــى التـــوالي ، نبـــات ع/ غــم حبـــوب 122.1و 124.6الجــور اعلـــى حاصـــل للنبــات الواحـــد بلـــغ 

الزراعه بین الجور مع زیـادة مسـتوى السـماد النتروجینـي ادى الـى زیـادة عـدد الحبـوب بـالعرنوص ، فضـال عـن زیـادة

  .)Nedic)10وSuputما وجده المساحه الورقیة وبالتالي زیادة كفاءة التركیب الضوئي ویتفق مع 

  

       

ةومسافالنتروجینيلمستویات التسمید)نبات/ غم حبوب (اصل النبات الواحدمتوسط ح:4جدول            

  الزراعة  بین الجور
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  السماد النایتروجیني 

  هكتار/Nكغم 

  المعدل   سم /مسافات الزراعة بین الجور

1525  35

          8031.170.994.265.4
         16043.1114.7122.193.3
        24056.1120.6124.6100.4

  43.4102.1113.6  المعدل
20.1**=N        L.S.D28.2**=D

40.1**=N*D
           

  

  

  )هكتار/ حبوب طن(الكلي حاصل الحبوب - 4

عنـد مسـافات الزراعـة المختلفـة اعطـت اقـل حاصـل كلـي فـي هكتار /Nكغـم80ان معاملـة التسـمید 5یبین جـدول      

وان افضـل هكتـار/حبـوب طـن'6.9اعلى معـدل بلـغ هكتار/Nكغم 240التسمید النیتروجیني ةمعاملحین سجلت

و240واعطت معـاملتي التـداخل هكتار/حبوبطن6.7سم بین الجور بلغت 25زراعة النتائج تحققت عند مسافة 

  هكتار/حبوبطن7.7و 7.8سم بین الجور اعلى حاصل كلي  بلغ 25عند مسافة زراعة هكتار/ Nكغم 160

، وقــد یعــود هــذا التفــوق الــى دور الســماد ) 9(واخــرون Eliasعلــى التــوالي وجــاءت هــذه النتــائج متفقــة مــع مــا وجــده 

ن نبــات الــذرة االزراعــة بــین الجــور ، نســتنتج مــن ذلــك الــى ةب مــع تزایــد مســافو النیتروجینــي فــي زیــادة حاصــل الحبــ

  .سم بین الجور 25بمسافه الزراعهالمضاف و النتروجیني یستجیب لزیادة 

  

الزراعة ةومسافالنتروجینيلمستویات التسمید)هكتار/حبوبطن(متوسط الحاصل: 5جدول                

  بین الجور

  السماد النایتروجیني

  هكتار/Nكغم 

  المعدل  سم/مسافات الزراعة بین الجور

1525  35

804.04.74.14.2

1607.27.75.36.7

2407.67.85.36.9

  6.26.74.9  المعدل

L.S.D1.3*=N0.8*=D1.4*=N*D

  
  
  
  
  
  

  المصادر
1-Loomis,R,.S. and W.A Williams , . Crop Productivity " Anestimate Crop Sci.3:67-
72     
         Agaricus campestris mycelium,J.of Food Sci.and technology 7:23-25.
2-Sandhu,K,S shah , and B.C.Wrigt ,1975 Respose of maize (Zea mays L) to levels 
of      



148

           nitrogen and plant population journal of Research,Punjab Agriculture 
University    
           12:228-231.

     تاثیر مسافات الزراعة بین الخوط ومستویات السماد النایتروجیني على ) 1976(الرضا، محمود شاكر -3

  .كلیة الزراعة جامعة بغداد- رسالة ماجستروعیة للذرة الصفراءالحاصل ومكمونات الحاصل والن         

  :    ع ص            

4- Sharma ,S.R. (1994) Adecade of national centre Mushroom research and training     
             Chambagat ,Solam 73213 (HP-Aims) .Objeectives and accomplishment –  
             NationalSymposium and mushrooms solam ,India .P.35.38.
5- Brown ,R.H.E.R.Beaty,W.J Ethredge ,and D.Hayes 1970 . influence of row width    
              and plant population on yield of tow varieties of corn (Zea mays L.) .Agron    
               J.62:767-770.  

    تاثیر مستویات مختلفة من الري والتسمید النایتروجیني على نمو ) 1995(الفاعوري ، محمد جمال شهاب -6

  .   14–2621:الذرة الصفراء ، مجلة العلوم الزراعیة العراقیة           

     دة  خصوبة التربة واالسم) 1990(و العیثاوي لطیف عبد اهللا وحسن ، نوري عبد القادر ، حسن یوسف -7

  :ع ص .كلیة الزراعة –جامعة بغداد            

    ، دراسة تاثیر الكثافة النباتیة على الحاصل ومكوناته والنوعیة لمحصول ) 1977(موسى ، مفید سلیمان -8

  .جامعة بغداد–كلیة الزراعة –رسالة ماجسترالذرة الصفراء في الموسمین الربیعي والخریفي           

9- Elias,J.E,A.Gagianas and P.A. Gerakis (1979) Interrelation ships and plasticity of 
              growth parameters in Zea mays  population as influenced by density and 
               nitrogen oe cologia plant arum. 14:159-168.
10- Suput ,M.V. Dordevic ,and Nedic 1979, Properties of the air and grain of maize                                                             

Abs .1981 vol .34p124
  


