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تأثير مراحل القطع ومواعيد الزراعة عمى حاصل العمف األخضر ونوعيته في الذرة البيضاء Sorghum bicolor L.
) (Moench
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كممات مفتاحية  :الذرة طبؽ البحث في مركز مدينة الرمادم في حقكؿ أحد المزارعيف خالؿ المكسـ الربيعي  9005لمعرفة تأثير مراحؿ
البيضاء  ,مراحؿ القطع ,

القطع كمكاعيد الزراعة عمى حاصؿ العؼ األخضر كنكعيتو لمذرة البيضاء باستخداـ ترتيب األلكاح المنشقة

العمؼ  ,نكعية العمؼ.

آذار 1,نيساف ك  91نيساف) بينما خصصت األلكاح الثانكية لمراحؿ القطع كىي مرحمة النمك الخضرم ()c1

مكعد الزراعة  ,حاصؿ كبثالث مكررات كبتصميـ القطاعات الكاممة المعشاة ,RCBDخصصت األلكاح الرئيسية لمكاعيد الزراعة (51

لممراسمة  :محمكد عباس

سالمة  /قسـ المحاصيؿ
الحقمية  /كمية الزراعة /
جامعة االنبار

كمرحمة  %10تزىير ( )c2كمرحمة الطكر العجيني لمحبكب ( , )c3اظيرت النتائج كجكد فركؽ معنكية لجميع
الصفات المدركسة كتفكقت مرحمة القطع عند الطكر العجيني لمحبكب ( )c3لصفات ارتفاع النبات ( 902 . 4سـ)

كالمساحة الكرقية (  5953. 2سـ )9كحاصؿ العمؼ األخضر(  92 .50طف.ىػ)5 -كحاصؿ المادة الجافة ( .50

 95طف.ىػ) 5-ىذا كحاصؿ البركتيف (  9 .53طف  .ىػ

5-

)كحاصؿ األلياؼ الخاـ( 2 .95طف .ىػ )5-كالنسبة

المئكية لأللياؼ الخاـ (  ) %43 .95بينما تفكؽ المكعد 1نيساف ( )D2لصفات ارتفاع النبات (  535 .3سـ )

كحاصؿ العمؼ األخضر (93 .54طف  .ىػ)5 -ىذا كحاصؿ البركتيف الخاـ (  9 .53طف  .ىػ )5 -كحاصؿ

األلياؼ الخاـ ( 1 .11طف  .ىػ )5 -ككاف التداخؿ بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة معنكيان لجميع الصفات

المدركسة .

Effect of cutting stage and sowing dates on forage yield and Quality of sorghum
Mahmood Abbas Abed Salama and Hameed Dhahir Jassam
College of Agriculture- University of Anbar
Abstract
Afield trail was carried out on the city center of Al-Ramadi during 2009spring season in
Key words
Sorghum,
field fallow to one of afarmey . The main objective was to find out the effect of cutting off
Cutting stage,
stages and sowing dates on forage yield and quality of sorghum .The layout of the
Sowing dates,
experiment was a split plot design in a randomized complete block design with three
forage yield
replications , sowing date ( 15 march. 5and 25 April ) were taken as a main plots while ,
,Fodder quality.
cutting off stage ( vegetative stage , 50% flowering and soft dough stage ) were taken as
Corresponding: the sub plots , Results showed that highly significant were found for all characterizes,
M. A. Salama
cutting off stage gave higher of each of plant height (206. 8 cm), leaf area (1217, 6cm2),
College of
green forage (26. 90 T.ha-1), the yield dray matter (21.10 T.ha-1), the yield of protein (2.17
Agriculture /
T.ha-1), yield of fibers (6. 21T.ha-1)and percentage of crude fibers (34. 29%) while the
Anbar Uni.
sowing date of (5April) gave higher plant height (179.7cm), green forage yield (24.98 T.ha1
) , yield protein (2.14 T.ha-1), yield of fiber (5. 55,T.ha-1) There was a significant
interaction between cutting stage and sowing dates for all characters .

المقدمة

تعد الذرة البيضاء مف المحاصيؿ العمفية الصيفية التي تنمك في مدل كاسع مف الظركؼ المناخية كتتحمؿ درجات الح اررة المرتفعة

كالجفاؼ ,كىي مف بيف المحاصيؿ الميمة التي تكفر عمفا بكميات مناسبو خالؿ فترة الصيؼ كىذا المحصكؿ لو القابمية عمى اعادة النمك بعد
الحش كيبقى مدة اطكؿ في الحقؿ مما يعطيو مركنة كبيرة في تكفير العمؼ عمى مدار السنو لضماف استمرار انتاجية الثركة الحيكانية ,تزرع

الذرة البيضاء بالدرجة الرئيسية لالستعماالت العمفية مف قبؿ الحيكانات (رضكاف كفخرم ) 5532 ,التزاؿ عممية أنتاج العمؼ االخضر مف الذرة
البيضاء محدكدة في القطر العراقي عمى الرغـ مف مالئمة الظركؼ البيئي ة بسبب قمة الخبرات كالدراسات التي تتعمؽ بيذا المحصكؿ كعميو فأف

التكسع في زراعة ىذا المحصكؿ العمفي يتطمب المزيد مف الدراسات كاألبحاث الختيار أفضؿ مراحؿ قطع كمكاعيد زراعة مناسبة ألنيا مف

العكامؿ المؤثرة في حاصؿ العمؼ األخضر كنكعيتو لمذرة البيضاء(الفيداكم كحمادم ) 9055,كتختمؼ مرحمة القطع التي تقطع فييا الذرة
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البيضاء باختالؼ غرض االستعماؿ فعندما تقطع كعمؼ أخضر اك تجفؼ كدريس يفضؿ قطعيا عند مرحمة النمك الخضرم اك عند التزىير اما

عندما يراد عمؿ سيالج منيا فأنيا تقطع عند مرحمة الطكر العجيني لمحبكب ( الدليمي كاخركف .) 9059 ,كيعد مكعد الزراعة مف العمميات
الزراعية الميمة التي تساىـ في انتاج العمؼ األخضر كاعطاء نكعية جيدة لممحصكؿ لما ليذا المكاعيد مف أىمية في تأثيره عمى نمك النبات

بسبب التغيرات الكراثية كالبيئية كدرجة الح اررة كالفترة الضكئية كالتي بدكرىا تأثر عمى معظـ الفعاليات الحيكية لمنبات (الدليمي )5553,كنظ ار

لعدـ كجكد دراسات كافيو في العراؽ عف محصكؿ الذرة البيضاء لتكفير المعمكمات الكافية عف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة كالنكعية لذا

اجريت ىذه الدراسة لمعرفة أفضؿ مكعد لمزراعة كافضؿ مرحمة لمقطع تعطي أعمى حاصؿ لمعمؼ األخضر كبنكعية جيدة .
مواد وطرائق البحث:

طبؽ البحث في مدينة الرمادم لممكسـ الربيعي  9005في تربة مزجيو طينية غرينيو أستخدـ في ىذا البحث الصنؼ كافير كىك أحد أصناؼ

الذرة البيضاء العمفية أستخدـ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة  R.C.B.Dكبثالث مكررات كبترتيب األلكاح المنشقة ,تضمنت االلكاح الرئيسية

مكاعيد الزراعة ( 51اذار1,نيساف ك 91نيساف)بينما تضمنت االلكاح الثانكية مراحؿ القطع كىي :
 -5مرحمة النمك الخضرم ) (C1كيمكف تميز ىذه المرحمة بظيكر كرقة العمـ .

 -9مرحمة  %10تزىير ) (C2كفي ىذه المرحمة يككف  %10مف النباتات قد حصؿ فييا تزىير .

 -4مرحمة الطكر العجيني لمحبكب ) (C3في ىذه المرحمة تككف الحبكب قد اكتممت في التككيف إال أنيا ال زالت طرية كغير صمبة .

تـ تييئة أرض التجربة مف حراثة كتنعيـ كتسكية ثـ قسمت إلى كحدات تجريبية احتكت الكحدة التجريبية عمى ستة خطكط طكؿ الخط  4ـ

كالمسافة بيف خط كاحد  0.1ـ كبذلؾ أصبحت مساحة الكحدة التجريبية5ـ 9كبأبعاد ()4X4ـ كبمغت كميات البذار المزركعة 30كغـ.ق ,5-ىذا
كزرعت البذكر في الخط الكاحد بشكؿ سرب كسمدت التجربة بالسماد النيتركجيني كالفكسفاتي كحسب الكميات المقررة

(الربيعي5551كالفيداكم) 9055,
الصفات المدروسة :
 -1ارتفاع النبات

تـ أخذ قياسات ارتفاع النبات عند كؿ حشو كتبعان لمراحؿ القطع باختيار عشر نباتات بشكؿ عشكائي مف كؿ كحدة تجريبية .

-9المساحة الورقية

تـ قياس المساحة الكرقية عف طريؽ حساب طكؿ الكرقة كعرضيا ألكراؽ النبات جميعيا كلعينة مف عشرة نباتات كما في المعادلة التالية :
المساحة الكرقية = طكؿ الكرقة ×أقصى عرض لمكرقة ×  0. 31سـ

 -2حاصل العمف األخضر ( طن  .هـ (1-

تـ قطع النباتات عمى ارتفاع ( 51-50سـ ) عف سطح التربة مف الخطيف الكسطييف لكؿ مرحمة مف مراحؿ القطع ثـ كزف حاصؿ العمؼ
األخضر مباشرة بعد الحش لضماف عدـ فقداف شيء مف الرطكبة بسبب التبخر عمى أساس الحاصؿ الكمي لمحشات.
 - 4النسبة المئوية لممادة الجافة

قدرت مف خالؿ أخذ النباتات مف مساحة  3/5ـ مف الخطكط الكسطية كتـ كزنيا مباشرة بعد ذلؾ جففت بكاسطة الفرف الكيربائي عمى درجة
9

()21ـ 0لمدة  34ساعدة كمرحمة أكلية ثـ جففت عمى درجة ح اررة ()501ـ oلمدة ثالث ساعات طبقان إلى ( A.O.A.C.الجبكرم 5559,ك
خربيط كصالح  ) 9004 ,كثـ حساب النسبة المئكية لممادة الجافة مف المعادلة التالية :
النسبة المئكية لممادة الجافة = كزف العينة الجافة عمى كزف العينة الرطب × . 500
-5حاصل المادة الجافة والبروتين واأللياف

تـ حساب حاصؿ المادة الجافة بعد أخذ مساحة 3/5ـ مف النباتات ثـ تجفيفيا في فرف حرارم عمى درجة  501درجة مئكية ثـ طحنت ىذه
9

العينات كأخذت منيا نماذج لتقدير النسبة المئكية لمبركتيف كاأللياؼ الخاـ في حاصؿ المادة الجافة باليكتار كلجميع معامالت التجربة كحسب

المعادالت التالية :

حاصؿ المادة الجافة = حاصؿ المادة االخضر × النسبة المئكية لممادة الجافة

حاصؿ البركتيف = حاصؿ المادة الجافة × النسبة المئكية لمبركتيف

حاصؿ األلياؼ الخاـ = حاصؿ المادة الجافة × النسبة المئكية لأللياؼ الخاـ .
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 -6النسبة المئوية لمبروتين

تـ تقدير النسبة المئكية لمبركتيف باستخداـ طريقة بايريت (.حمد  5542 ,ك محمد كآخركف ) 9050 ,

 -7النسبة المئوية لأللياف الخام

تـ حساب النسبة المئكية لأللياؼ طبقان لمطريقة المبينة في  ( A.O.A.Cمحمد ككاظـ 9050,ك حمد . ) 5542,

النتائج والمناقشة
ارتفاع النبات

يتضح مف الجدكؿ ( )5أف صفة ارتفاع النبات تأثرت معنكيان بمراحؿ القطع  ,حيث كاف القطع عند مرحمة الطكر العجيني لمحبكب

( )C3متفكقان عمى باقي مراحؿ القطع كأعطت أعمى معدؿ لمصفة بمغ (902.4سـ) بينما كاف أقؿ معدؿ لمصفة عند مرحمة النمك الخضرم
( )C1بمغ (534.5سـ) كبسبب ذلؾ يرجع إلى استمرار النبات بالنمك كاالستطالة كلحيف كصكؿ النبات إلى مرحمة النضج التاـ
( الربيعي, 5551,الفيداكم)9055,

كيظير مف نتائج الجدكؿ نفسو تفكؽ نباتات المكعد 1نيساف ( )D2بأعمى معدؿ لمصفة بمغ

( 535.3سـ )  ,بينما أعطى المكعد 51آذار ( )D1أقؿ معدؿ لمصفقة بمغ (523سـ) كسبب تفكؽ المكعد 1نيساف يعكد إلى تكفر الظركؼ
المالئمة لإلنبات كالنمك أما المكعد 51آذار فقد كاف لالنخفاض في درجات الح اررة تأثير سمبي عمى انمك كىذا ما أكده كؿ مف (Almodares
كاخركف  9050,ك5544,Huda

) كيكضح نفس الجدكؿ حصكؿ تداخؿ بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة  ,إذ تفكقت النباتات المزركعة

في المكعد 1نيساف كالمقطكعة عند مرحمة الطكر العجيني لمحبكب عمى باقي مراحؿ القطع حيث بمغ ارتفاع النبات (955.2سـ) .

المساحة الورقية

يبيف الجدكؿ ( )5كجكد اختالفات معنكية في المساحة الكرقية باختالؼ مكعد الزراعة  ,إذ تفكقت مرحمة القطع عند مرحمة الطكر

العجيني ( )C3عمى بقية مراحؿ القطع حيث أعطت معدؿ لمصفة بمغ (5953.2سـ )9كربما يرجع سبب ذلؾ إلى زيادة عدد األكراؽ ككصكؿ
النبات إلى ارتفاع أعمى كفي ىذه لمرحمة يزداد قطر الساؽ في المراحؿ المتأخرة مف القطع إضافة إلى زيادة في المساحة الكرقية كعدد

التفرعات كىذا يتفؽ مع ما تكصؿ اليو كؿ مف (الفيداكم )9055,كيتضح مف الجدكؿ نفسو تفكؽ مكعد الزراعة  91نيساف ( )D3عمى بقية

مكاعيد الزراعة بأعمى معدؿ لمصفة بمغ )5933.4سـ )2كيعزل سبب ذلؾ إلى زيادة المساحة الكرقة أضافة إلى الظركؼ البيئية المناسبة خالؿ

فترة نمك المحصكؿ .

كيتضح مف الجدكؿ نفسو حصكؿ تداخؿ معنكم بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة إذ تفكقت النباتات المزركعة في المكعد25

نيساف )( D3كالمقطكعة في مرحمة الطكر العجيني لمحبكب بأعمى قيمة بمغت(  5933.4سـ.)9
حاصل العمف األخضر

يكضح الجدكؿ ( )5كجكد فركؽ معنكية بيف مراحؿ القطع في حاصؿ العمؼ األخضر كتفكقت نباتات مرحمة القطع عند الطكر

العجيني لمحبكب ( )C3عمى بقية مراحؿ القطع كأعطت قيمة بمغت ( 93.5طف .ىػ , )5-بينما سجمت مرحمة القطع عند مرحمة النمك الخضرم
أقؿ معدؿ لمصفة بمغ ( 53.55طف .ىػ ,)5-كىذا يرجع إلى الزيادة التي حصمت في عدد االكراؽ ككصكؿ النبات الرتفاعات عالية اضافة الى

زيادة قطر الساؽ في المراحؿ المتأخرة مف القطع كىذا يتفؽ مع ما تكصؿ إليو ( Kanwarك 5540, Gillك Sticklerكاخركف )5525,

يبيف الجدكؿ ( )5كجدكا اختالفات معنكية في حاصؿ العمؼ األخضر بيف مكاعيد الزراعة أذا أعطي المكعد 1نيساف ( )D2أعمى معدؿ لمصفة

بمغ ( 93.54طف .ىػ ,)5-في حيف سجؿ المكعد  51آذار ( )D1أقؿ معدؿ لمصفة ( 95,39طف  .ىػ ) 5-كيعكد سبب تفكؽ المكعد  1نيساف
إلى تفكقو في صفة ارتفاع النبات كىذا ينعكس بدكره إلى حاصؿ العمؼ األخضر كىذا ما أكده كؿ مف( Kanwarك5540, Gill

ك Cumminsك  ) 5545,Johnsonحصؿ تداخؿ معنكم بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة كتفكقت نباتات المكعد1نيساف كالمقطكعة في
الطكر العجيني لمحبكب بأعمى معدؿ لمصفة بمغ ( 94.40طف  .ىػ.)5 -

55

مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية المجمد (  ) 41العدد ( ) 2141 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

جدول( )1تأثير مواعيد الزراعة ومراحل القطع والتداخل بينهما عمى ارتفاع النبات والمساحة الورقية وحاصل العمف ألخضر لمحصول
الذرة البيضاء في الموسم الربيعي 2002
ارتفاع النبات (سم)

مواعيد

الزراعة
D1
D2
D3
المعدل
L.S.D
0.05

C1
133.6
510.3
531.4
534.5

مراحل القطع
C2
520.9
533.9
530.3
525.9

C
9.50

D
4.40

حيث أف C1

=

C2
C3

C3
554.3
955.2
950.1
902.4

1-

حاصل العمف األخضر (طن  ،هـ )

المساحة الورقية (سم )
2

المعدل
523
535.3
531.3

مراحل القطع
C2
C1
530.2
390.5
5955.2
5591.3
5913.5
5990.4
5544.5
5095.4

C*D
6.82

C
6.4

C3
5959.3
5540.3
5920.9
5953.2

تمثؿ مرحمة النمك الخضرم

D2

= تمثؿ مرحمة الطكرلمحبكب

C*D
9.41

C
0.81

D
5.90

المعدل

D
5.18

D1

= تمثؿ مرحمة  % 10تزىير

513.3
5531
5933.4

C1
54.53
99.53
55.01
55.33

مراحل القطع
C2
99.59
93.1
99.53
99.59

C3
93.55
94.40
93.10
92.50

المعدل
95.39
93.54
99.45

C*D
2.33

=  51آذار

=  1نيساف

 91=D3نيساف

حاصل المادة الجافة :

يكضح الجدكؿ ( )9أف لمراحؿ القطع المختمفة تأثير معنكم عمى حاصؿ المادة الجافة أذ تفكقت مرحمة القطع عند الطكر العجيني

لمحبكب بأعمى معدؿ لمصفة بمغ ) 95.50طف  .ىػ(-

1

بينما سجمت النباتات التي قطعت عند مرحمة النمك الخضرم أقؿ معدؿ لمصفة بمغ(

5 53.53طف  .ىػ ) كيعكد سبب ذلؾ الى حاصؿ العمؼ األخضر كاف أعمى ما يمكف في ىذه المرحمة كأف الت اركـ لممادة الجافة كاف عاليان

كتتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصؿ إليو( Harrisonك  9000, Vanwieringك  Readك  )5534, Davisيشير الجدكؿ ( )9إلى كجكد تأثير

معنكم لمكاعيد الزراعة كيتضح تفكؽ لمكعد (91نيساف) عمى بقية المكاعيد بإعطائو أعمى معدؿ لمصفة بمغ( 95,03طف  .ىػ )5 -بينما سجمت

نباتات المكعد  51آذار أقؿ معدؿ لمصفة بمغ(  , 51,03ىػ ,)5-كيرجع تفكؽ المكعد  91نيساف في حاصؿ المادة الجافة أف الحاصؿ يزداد

بتقدـ مراحؿ القطع كقد يعزل السبب إلى زيادة الكزف الجاؼ كاالستمرار في تككيف المادة الجافة  ,أضافة إلى زيادة حاصؿ العمؼ األخضر في
المراحؿ المتأخرة مقارنة مع المراحؿ المبكرة  ,كىذا يتفؽ مع(  Kanwarك 5544, Gillك  Cumminsك  ) 5545, Johnsonحصؿ

تداخؿ ثنائي بيف م ارحؿ القطع كمكاعيد الزراعة كأدل إلى حدكث تأثير معنكم في الصفة ( الجدكؿ  , ) 9إذ تفكقت نباتات المكعد  91نيساف
كالمقطكعة عند الطكر العجيني لمحبكب (  )D2C3بأعمى معدؿ لمصفة بمغ (52,59طف  .ىػ )5 -بينما سجمت نباتات المكعد 51آذار

كالمقطكعة عند مرحمة النمك الخضرم ( )D1C1أقؿ معدؿ لمصفة بمغ ( 59,20طف .ىػ.)5-
حاصل البروتين

يتضح مف الجدكؿ ( )9كجدك تأثير معنكم لكؿ مف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة كالتداخؿ بينيما في حاصؿ البركتيف  ,إذ تفكقت

مرحمة القطع عند الطكر العجيني لمحبكب عمى باقي مراحؿ القطع بأعمى معدؿ لمصفة بمغ(  9,53طف  .ىػ )5 -كسبب التفكؽ في ىذه المرحمة
يعكد إلى زيادة المادة الجافة كىذا يتفؽ مع ما تكصؿ إليو ( Readكاخركف5534 ,ك Ottamك. ) 9005, Olsenيشير الجدكؿ ( )9إلى

تفكؽ نباتات المكعد 1نيساف بأعمى معدؿ لمصفة بمغ (9.39طف  .ىػ.)5 -اما سبب انخفاض حاصؿ البركتيف في المكعد 51آذار يرجع إلى قمة

حاصؿ المادة الجافة كىذا يتفؽ مع كؿ مف ( Sticklerكاخركف ) 5525,أدل التداخؿ الثنائي بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة إلى

حدكث تأثير معنكم ليذه الصفة ( الجدكؿ  , )9أعطت نباتات المكعد  25نيساف كالمقطكعة عند مرحمة الطكر العجيني لمحبكب أعمى معدؿ

لمصفة بمغ( 2.85طف  .ىػ.)5-
حاصل األلياف الخام

أظيرت نتائج جدكؿ ( )9أف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة قد أثرت معنكيان في حاصؿ األلياؼ الخاـ ككاف لمرحمة القطع عند

الطكر العجيني لمحبكب تفكؽ كاضح عمى باقي المراحؿ األخرل التي بمغ أعمى معدؿ لمصفة في ىذه المرحمة ( )2.95طف  .ىػ )5-بينما

أعطت نباتات مرحمة النمك الخضرم أقؿ معدؿ لمصفة بمغ ( 4.59طف .ىػ )5-كأف سبب زيادة حاصؿ األلياؼ الخاـ بتقدـ مراحؿ النمك يعكد

إلى زيادة حاصؿ المادة الجافة كىذا يتفؽ مع ما تكصؿ إليو (حمد 5542,كالفيداكم . ) 9055,
55
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يشير الجدكؿ ( )9إلى تفكؽ نباتات لمكعد 1نيساف ( )D2بأعمى معدؿ لمصفة بمغ ( 1.11طف .ىػ ,)5-بينما سجمت نباتات لمكعد  51آذار

( )D1أقؿ معدؿ لمصفة بمغ ( 3.39طف .ق )5-كأف سبب تفكؽ نباتات المكعد 1نيساف ( )D2يعكد إلى تفكقو في حاصؿ المادة الجافة أضافة
إلى ارتفاع نسبة األلياؼ كىذا يتفؽ مع كؿ مف (  Readكاخركف Stickler, 5534كاخركف  ) 1961,تبيف نتائج جدكؿ ( )9كجكد تأثير
معنكم بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة إذ سجمت نباتات المكعد  1نيساف كالمقطكعة في مرحمة الطكر العجيني لمحبكب ( )D2C3أعمى

معدؿ لمصفة بمغ (3,55طف  .ىػ ,)5 -في حيف سجمت نباتات المكعد  91نيساف ( )D3كالمقطكعة في مرحمة النمك الخضرم ( )D3C1أقؿ

معدؿ لمصفة بمغ ( 4.59طف .ىػ.)5-

جدول( )2تأثير مواعيد لزراعة ومراحل القطع والتداخل بينهما عمى حاصل المادة الجافة
لمحصول الذرة البيضاء في الموسم الربيعي . 2002
مواعيد

حاصل المادة الجافة

حاصل البروتين

مراحل القطع
C3
C2
C1
52.95 52.30 59.20

51.03

مراحل القطع
C3
C2
C1
0.51
0.49
0.30

0.49

وحاصل البروتين وحاصل االلياف الخام
حاصل االلياف الخام
مراحل القطع
C3
C2
C1
4.20
1.59 3.11

3.39

53.35

95.55

54.44

54.51

5.59

9.20

9.39

9.53

4.40

1.22

3.55

1.11

53.59

99.04

92.45

95.03

5.53

9.95

9.41

9.02

4.59

1.53

2.44

3.43

المعدل

53.53

55.42

95.50

0.54

5.43

9.53

4.10

1.59

2.95

L.S.D
0.05

C

D

C ×D

C

D

C ×D

C

D

C ×D

0.11

0.34

5.91

0.04

0.05

0.51

0.41

0.99

0.41

الزراعة
D1
D2
D3

حيث أف = C1
C2

المعدل

تمثؿ مرحمة النمك الخضرم

المعدل

المعدل

 51 =D1آذار

1 =D2نيساف

= تمثؿ مرحمة  % 10تزىير

 91 = D3نيساف

 = C3تمثؿ مرحمة الطكر العجيني لمحبكب
النسبة المئوية لمبروتين

يشير جدكؿ ( )4إلى أف لمرحمة القطع تأثير معنكم في النسبة المئكية لمبركتيف إذ تفكقت مرحمة النمك الخضرم عمى باقي مراحؿ

القطع في نسبة البركتيف حيث أعطت (  )%55.55أف نسبة البركتيف الخاـ عالية في المراحؿ األكلى مف النمك ثـ تقؿ ىذه النسبة كمما أقترب
النبات مف النضج كقد يعزل ذلؾ إلى انخفاض نسبة األكراؽ إلى السيقاف التي تؤدم إلى زيادة محتكل النبات مف األلياؼ عمى حساب البركتيف
حيث أف محتكل البركتيف يتركز بشكؿ أكبر في األكراؽ مقارنة بالساؽ ( الدليمي كاخركف  9059,ك الربيعي 5551 ,كالفيداكم  )9055,كيبيف

الجدكؿ ( )3أف ىنالؾ تأثير معنكم لمكاعيد الزراعة عمى النسبة المئكية لمبركتيف أك تفكؽ المكعد 51آذار ( )D1عمى باقي المكاعيد األخرل
كأعطى أعمى نسبة بركتيف خاـ بمغت ( ,)%50.29كأعطى المكعد 91نيساف ( )D3أقؿ نسبة بركتيف بمغت ( , )9.66%كسبب قمة البركتيف

في ىذا المكعد يرجع إلى ارتفاع درجات الح اررة كقمة الرطكبة حي أف ارتفاع درجات الح اررة أكثر مف o44ـ تؤدم إلى نقص فعالية

األنزيـ Nitrate redactaseالذم يسيطر عمى عمميات تمثيؿ النيتركجيف داخؿ النبات كبالتالي يؤدم إلى تقص في البركتيف ( الجبكرم

5559,ك خربيط كصالح  9004 ,كRead,كاخركف  , ) 5534,يكضح الجدكؿ ( )4كجكد تداخؿ معنكم بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة
عمى النسبة المئكية لمبركتيف الخاـ  ,اذ تفكقت المعاممة المزركعة في 51آذار كالتي قطعت في مرحمة النمك الخضرم ( )D1C1أعطت أعمى

نسبة بركتيف بمغت( )%12.12في حيف أعطت المعاممة المزركعة في المكعد  91نيساف كالتي قطعت نباتاتيا في مرحمة الطكر العجيني أقؿ
نسبة بركتيف بمغت( )8.15%كقد يعكد أسباب ىذا التداخؿ إلى مقدار الزيادة الحاصمة في نسبة البركتيف لمكعد 51آذار في مرحمة النمك

الخضرم .

النسبة المئوية لأللياف الخام

يبيف الجدكؿ ( )4كجكد تأثير معنكم لكؿ مف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة كالتداخؿ بينيما عمى النسبة المئكية لأللياؼ الخاـ  ,بالنسبة لتأثير
مراحؿ القطع عمى الصفة يشير الجدكؿ ( )4إلى تفكؽ مرحمة القطع عند الطكر العجيني لمحبكب إذا عطت أعمى نسبة ألياؼ خاـ بمغت
55
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(  ) 34.29%كأعطت مرحمة القطع عند النمك الخضرم أقؿ نسبة مف األلياؼ بمغت() 32.47%كقد يرجع سبب ذلؾ يرجع إلى زيادة نسبة
األلياؼ الخاـ في المراحؿ المتأخرة مف القطع إلى انخفاض نسبة األك ارؽ إلى السيقاف حيث تزداد نسبة السميمكز كالمكنيف في السيقاف كالتي تعد

المككنات الرئيسية لأللياؼ ( خربيط كصالح  ) 9004,أما بالنسبة لتأثير مكعد الزراعة يشير الجدكؿ ( )4إلى تفكؽ لمكعد  25نيساف ()D3

معنكيان عمى باقي المكاعيد كأعمى نسبة الياؼ خاـ بمغت ( , ) 35.90%كقد يرجع السبب في زيادة نسبة األلياؼ بتأخير مكعد الزراعة إلى
تأثير الظركؼ البيئية الناتجة عف االختالؼ في درجات الح اررة كالرطكبة النسبية فعند ارتفاع درجات الح اررة فأف نسبة األلياؼ الخاـ تزداد

( الجبكرم  5559,كخربيط كصالح 9004,ك  Sticklerكاخركف  ) 5525,أف نتائج التداخؿ بيف مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة كانت
معنكية أذا أعطت المعاممة المزركعة في 25نيساف كالمقطكعة نباتاتيا عند مرحمة الطكر العجيني لمحبكب أعمى نسبة ألياؼ بمغت

(  )36.40%بينما أعطت المعاممة المزركعة في المكعد الثاني 1نيساف كالمقطكعة في مرحمة النمك الخضرم أقؿ نسبة مئكية لأللياؼ
بمغت(. )32.11%

جدول ( )3تأثير مواعيد لزراعة ومراحل القطع والتداخل بينهما عمى النسبة المئوية لمبروتين الخام والنسبة المئوية لاللياف الخام لمحصول
الذرة البيضاء في الموسم الربيعي 2002
النسبة المئوية لمبروتين الخام

مواعيد الزراعة
D1
D2
D3
المعدل
L.S.D 0.05
حيث أف

= C1
C2

النسبة المئوية لاللياف الخام

C1
59.59
59.09
55.20
55.55

مراحل القطع
C2
50.35
50.40
5.93
50.51

C3
5.44
4.30
4.51
4.29

C

D

C×D

C

0.33

0.11

0.54

0.29

معدل
D
50.29
50.30
5.22

تمثؿ مرحمة النمك الخضرم

C1
49.55
40.54
41.59
49.33

مراحل القطع
C2
42.91
40.95
42.90
43.55

C3
43.49
49.52
42.30
43.95

D

C×D

0.24

0.44

51 = D1آذار

= تمثؿ مرحمة  % 10تزىير

D2

 =C3تمثؿ مرحمة الطكر العجيني لمحبكب

=

معدل
D
43.99
40.41
41.50

 1نيساف

 91 = D3نيساف

المصادر

الدليمي  ,حمدم جاسـ حمادم كزياد عبد الجبار الدراجي كفؤاد عبد الجبار الدراجي  , 9059 ,تأثير مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة في نكعية
كحاصؿ عمؼ الذرة البيضاء اليجينة باستخداـ منسكبيف مف السماد البكتاسي – مجمة تكريت لمعمكـ الزراعية . )4(51 ,

الدليمي  ,حامد عبد اهلل  5553 ,تأثير عيد الزراعة كمراحؿ القطع عمى حاصؿ العمؼ األخضر كبعض الصفات النكعية لمذرة البيضاء
اليجينة رسالة ماجستير  ,كمية الزراعة  ,جامعة بغداد .

الجبكرم  ,رشيد خضير عبسي  , 5559 ,تأثير مراحؿ القطع في حاصؿ كنكعية العمؼ ألضعاؼ مختمفة مف الذرة البيضاء  ,أطركحة
دكتكراه  ,كمية الزراعة  ,جامعة بغداد .

الربيعي  ,ىناء حسف محمد  , 5551 ,تأثير مراحؿ القطع كالسماد النيتركجيني في حاصؿ العمؼ كمحتكل الذرة البيضاء كالحشيش السكداني
كاليجيف بينيما  ,رسالة ماجستير  ,كمية الزراعة  ,جامعة بغداد  ,غ ص . 54 :

الفيداكم  ,عمر أسماعيؿ خمؼ كحمدم جاسـ حمادم  , 9055 ,تأثير مراحؿ القطع كمكاعيد الزراعة في حاصؿ العمؼ األخضر كنكعيتو
لمذرة البيضاء .

الفيداكم عمر أسماعيؿ خمؼ  , 9055 ,تأثير مكاعيد الزراعة كالقطع في حاصؿ كنكعية العمؼ األخضر لصنفيف مف الذرة البيضاء  ,رسالة
ماجستير  ,كمية الزراعة  ,جامعة األنبار مجمة االنبار لمعمكـ الزراعية المجمد )  )5العدد(. )9

حمد  ,يكسؼ نعيـ  , 5542 ,تأثير مراحؿ القطع كبعض مستكيات السماد كالنيتركجيني ككميات البذار عمى حاصؿ كنكعية عمؼ الذرة
البيضاء اليجينة  ,رسالة ماجستير  ,كمية الزراعة – جامعة صالح الديف .
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 تأثير مكاعد الزراعة كمراحؿ القطع عمى حاصؿ العمؼ األخضر كنكعيتو لمذرة البيضاء, 9004 ,  حميد خمؼ كأحمد خمؼ صالح, خربيط
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