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 استجابة الذرة الصفراء للسماد النيتروجيني تحت تأثير نظامين من الري  

 

 زياد حازم جساب            رشيد خضير الجبوري 

 كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء 

 

 الخالصة:

تدريبي في نفذت تجربة حقلية في حقل تجارب المزرعة االرشادية  في المهناوية  التابع الى المركز االرشادي ال  

بهدف دراسة استجابة محصول الذرة الصفراء لمستويات مختلفة من السماد   2012بابل خالل الموسم الخريفي

(:  N150/هـ و )Nكغم 200(: اضافة  N100/هـ و )Nكغم 50(: اضافة  N50: عدم االضافة و ) N0)النيتروجيني )

( :نظام الري السيحي وباستخدام  I2لري بالتنقيط و )(:نظام ا I1/هـ تحت نظامين من الري هما )Nكغم 250اضافة 

 ترتيب األلواح المنشقة ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات . 

وجدت فروق معنوية بين مستويات سماد النيتروجيني وكذلك نظم الري والتداخل بينهما ولكافة الصفات      

سم 543.1( على بقية المعامالت لصفات المساحة الورقية)N150) المدروسة ، اذ تفوقت معاملة التسميد 
1

( والحاصل 

طن/هـ( و النسبة المئوية  22.14غم( وحاصل الحبوب) 254.5حبة) 500طن/هـ( ووزن  31.92البيولوجي)

كغم/م 1.195%( وكفاءة استعمال الماء) 20.3للبروتين)
3

 ( تفوقاً على بقيةI2( . اظهرت معاملة الري السيحي )

طن/هـ( ، في حين تفوق نظام الري بالتنقيط في  5..9سم( و حاصل الحبوب) 33.54المعامالت لصفات طول الجذر)

كغم/م .3..1%( وكفاءة استعمال الماء)9.1غم( والنسبة المئوية للبروتين )244.2حبة) 500كل من وزن 
3

. ) 

سم 102.1الورقية) ( أعلى متوسط لصفات المساحةN150  ×I2)اعطى التداخل لمعاملة     
1

( و الحاصل 

طن/هـ( ، في حين تفوق  12.03غم( و حاصل الحبوب ) 251.5حبة) 500طن/هـ( و وزن  .34.5البيولوجي)

 %( . 22.5( في النسبة المئوية للبروتين)N150  ×I1التداخل  )

اه مقارنة بالري السيحي مع يستنتج من الدراسة أن نظام الري بالتنقيط قد اعطى حاصل مثاليا بأقل كميات مي       

 زيادة مستويات النيتروجين الى اعلى مستوى بالدراسة .

 

RESPONSE OF MAIZE TO TWO IRRIGATION SYSTEMS WITH 

DIFFERENT NITROGEN LEVELS 

 

Abstract:- 

      The experiment was conducted during autumn 2012 in one of fields Farm extension 

in west of  Hilla center in Babylon, to investigate the role of different levels nitrogen (N0, 

N50 , N100  and N150)Kg/ha in plant Maize efficiency under irrigation systems ( I1: Drip and 

I2: Surface),  A split plot arrangement in randomized complete block design with three 

replication was design used . 

   The main plots were nitrogen levels and Sub plots were irrigation systems  , The 

treatment (N150) was superior in leaf area (583.2cm
2
), Biological yield (32.91 tan/ha) ,  

weight 500 grain ( 154.5gm ) and grains yield ( 11.64 Tan / ha ) , Per. of protein(10.3%) 

and water use efficiency (2.695 kg/m
3
). 
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      The treatment  ( I2 ) was superior in root length(33.58 cm) and grain yield (9.75 

tan/ha) , So the treatment (I1) was superior in weight 500 grain(148.1 gm) , percentage of 

protein (9.2 % ) and water use efficiency (2.737 kg/m
3
).   

   A linear relationship was found between studied traits and both nitrogen levels and 

irrigation systems ,  The interaction (N150   × I2) was superior in  leaf area ( 601.2cm
2
 ), 

Biological yield (34.57 tan/ha) , weight 500 grain ( 156.5gm ) and grains yield ( 12.03 

Tan / ha ) , The interaction (N150   × I1) was superior in Per. of protein(11.5%) . 

 

 :المقدمـــة 

كبيرة لقيمتها الغذائية في تغذية من محاصيل الحبوب ذات األهمية االقتصادية ال (.Zea mays L)الذرة الصفراء       

الدواجن والحيوانات الكبيرة اذ تعد الذرة من المحاصيل السريعة النمو والغزيرة اإلنتاج فهي خالل مدة زمنية قد ال 

( و 2945طن / هـ )محمد، 0.تتعدى الثالثة اشهر من النمو ممكن ان تعطي حاصل علف اخضر قد يتعدى 

بها عدد من المنتجات الغذائية التي تستعمل في التغذية البشرية او في صناعة (، وتصنع من حبو1001)الدوري،

الزيت والدكسترين ، كما انها تدخل في مجاالت صناعية عديدة منها صناعة االصباغ واالسبست والسيراميك والورق 

 والفلين .

عموماً وفي العراق خصوصاً ، على تعد شحة المياه احد المحددات المؤثرة على العمليات الزراعية في العالم     

الرغم من توفر االراضي الخصبة وما يضاف اليها من اراضي مستصلحة فانه بالمقابل هنالك مياه ري محدودة نسبيا 

بل وتناقصها سنوياً ،   تعد طريقة الري السيحي الطريقة التقليدية المتبعة في ري حقول الذرة الصفراء في العراق ، 

يقة على الرغم من أنها سهلة وسريعة وتوفر كميات كبيرة من المياه للنباتات إال إنها تمتاز  بكثرة إال أن هذه الطر

 .(1021واخرون،  Arbat% من االحتياج الحقلي  ) 50الضائعات التي قد تصل الى 

تقلل من الحاجة إلضافة يعد نظام الري بالتنقيط من األنظمة المعتمدة بالعالم التي تحقق كفاءة استعمال مياه عالية و    

كميات كبيرة من االسمدة وتسهل طريقة االضافة خاصة عند إضافة األسمدة الكيمياوية على هيئة محاليل ذائبة مع 

مياه الري والتي تسهل من جاهزية السماد للنبات وعدم تثبيطه في التربة ، ويمتاز هذا النظام بقلة الضائعات باألرض 

( ، اذ وجد ايضاً Hokom ،2007و(EL-Hendawy  مل قنوات الري الناقلة والسواقيمن خالل عدم الحاجة إلى ع

طن/هكتار لمحصول الذرة الصفراء ، وفي  5.33 -5.07ان استخدام الري بالتنقيط اعطى حاصل حبوب بحدود 

وص كان ( تضمنت استخدام نظام الري بالتنقيط وجد ان عدد الحبوب بالعرن1021واخرون ،Arbat دراسة اجراها )

( عند استخدام Mugalkhod ،1005حبة /عرنوص لثالث سنوات على التتابع ، كذلك وجد ) 4.0،519،510

% 200اصناف قصيرة الى عدم وجود فروقات معنوية عند استخدام نظام الري بالتنقيط  فقط أي ري المحصول 

% ولنظام الري 21نظام الري بالتنقيط تنقيط ونظام الري السيحي فقط في صفة دليل الحصاد اذ بلغ دليل الحصاد ل

 % . 23السيحي بحدود 

إن لألسمدة دور مهم في مراحل نمو وتطور النبات كونها الركيزة التي يستمد منها النبات العناصر الغذائية ومن     

ض أهمها النيتروجين الذي يدخل في تركيب الخاليا والذي هو عنصر أساس في تكوين المركبات وأهمها األحما

 ( .Kole ) 1020 , االمينية التي تشكل البروتين

يعد النيتروجين اهم المغذيات الرئيسة لزيادة اإلنتاج ، اذ إن نباتات الذرة الصفراء تستجيب للسماد النيتروجيني  

  (.  1002واخرون، Steve)  diver استجابة كبيرة ويتجمع حوالي نصف النيتروجين الممتص بالحبوب

يتروجين في معدل عملية التمثيل الضوئي من خالل زيادة نسبة الكلوروفيل باألوراق كون عنصر يؤثر الن      

النيتروجين يعد عنصر اساس في تكوين المادة الجافة للنبات ، وفي المساحة السطحية لألوراق وحجم وسعة المصب 

في الحبوب  Nكغم  21والي والحاصل النهائي للحبوب وان كل طن من حبوب الذرة الصفراء المنتجة يحتوي ح

(Deckard  ،29.3وآخرون ، )،الى تفوق  مختلفة  عند استخدامه مستويات سمادية (2002وبين )المطوري

بينت ،كذلك  غم 128.73حبة بلغ  500كغم نتروجين / هكتار  في اعطاء أعلى معدل لوزن  160المستوى ألسمادي 
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ية في حاصل الحبوب نتيجة إلضافات مختلفة من السماد (حدوث زيادة معنو2002دراسة قام بها )العلوان ،

كغم نتروجين / هكتار لنبات الذرة الصفراء ،  240و  210و  10و  0النتروجيني عند أضافتهم المستويات السمادية 

، واشار طن / هكتار   1.193كغم نتروجين / هكتار معنوياً لمعدل حاصل الحبوب بلغ  210فقد تفوق المستوى 

Hussein) وPibars ، 1021 كغم نايتروجين . هـ 2.5-250( ان كمية السماد
2-

قد اعطيا اعلى نسبة مئوية   

 .% وعلى التوالي 21.1-21للبروتين بلغت 

لذا اجريت هذه الدراسة لمعرفة استجابة نباتات الذرة الصفراء لنظام الري بالتنقيط وضمن مستويات مختلفة من    

 صفات النمو والحاصل والصفات النوعية لقلة الدراسات حول هذا الموضوع .السماد النيتروجيني من حيث 

 

 المواد وطرق العمل :

في حقل تجارب المزرعة االرشادية  في المهناوية  التابع   2012طبقت تجربة حقلية خالل الموسم الخريفي لعام       

شماال   32.31مال بابل( وضمن خط عرض كم ش4الى المركز االرشادي التدريبي في بابل والتي تقع على بعد )

شرقا  ، حرثت ارض التجربة ونعمت باألمشاط القرصية أخذت عينات من تربة الحقل قبل بدء  44.21وخط طول 

الزراعة وذلك لمعرفة خصائص الفيزياوية والكيمياوية لها وتم تحليل العينات في مختبرات قسم التربة في كلية 

 ( .2ت النتائج كما في جدول )الزراعة /جامعة بغداد وكان

وبثالثة   split plot designطبقت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة ضمن ترتيب األلواح المنشقة       

،  50مكررات إذ شملت األلواح الرئيسية مستويات السماد النيتروجيني : وهي : عدم اضافة النيتروجين ، وإضافة 

. هـ Nكغم  250،  200
-2 

على التتابع  ، اما االلواح الثانوية فقد شملت  N0  ،N50  ،N100  ،N150والتي رمز لها 

 : نظام الري السيحي(. I2: نظام الري بالتنقيط ،  I1على نظامي الري : )

( م4×5وزعت المعامالت عشوائيا ، وكانت مساحة الوحدة التجريبية الثانوية )     
1

ين م ب 0.5وتركت مسافة بمقدار  

م بين األلواح التي اختلف بينها نظام الري ، كانت  2األلواح الثانوية التي استخدم فيها نفس نظام الري وتركت مسافة 

،  1021/./25سم  ، وزرعت بذور الصنف التركيبي بتاريخ  15سم وبين نبات وأخر  0.المسافة بين الخطوط 

بعا للنظام المستخدم خالل موسم النمو . واستخدم الصنف رويت ارض التجربة بعد الزراعة مباشرة واستمر الري ت

/دونم( بشكل سوبر فوسفات احادي P2O5كغم /  50للزراعة وأضيف السماد الفوسفاتي بمعدل ) 201بحوث 

(10%P2O5  ، اضيف بمعدل دفعة واحدة نثرا عند تحضير االرض وبشكل متساوي على الوحدات التجريبية )

  ودرست الصفات األتية :

تم اخذ عينات الجذور بواسطة اسطوانة قلع الجذور لضمان عدم فقدان اجزاء من الجذر ( طول الجذر)سم( : 1

وضمان دقه القياس ولخمسة نباتات مأخوذة عشوائيا ثم غسلت بالماء الجاري ووضعت على ورقة بيضاء لمعرفة 

 متر وقياس اقصى طول للجذر .الفروق بالنمو واالنتشار و تم قياسها باستخدام مسطرة مدرجة بالسنتي

(المساحة الورقية)سم2
2

قيست هذه الصفة لعشرة نباتات مأخوذة عشوائيا ،وحسبت المساحة الورقية للنبات  ( :

 Liang) 0.75(=طول الورقة )سم(*اقصى عرض للورقة)سم(*1باستعمال المعادلة التالية: المساحة الورقية)سم

 .  1973)واخرون ،

حصدت عشرة نباتات اخذت بصورة عشوائية من فوق سطح التربة في مرحلة  )طن/هـ( :(الحاصل البيولوجي3

م 65الحصاد ،ثم جففت تجفيفا اوليا تحت الشمس ، بعدها نقلت الى فرن كهربائي بدرجة حرارة 
0

ساعة ،ثم  72 لمدة 

م105جففت بدرجة حرارة 
0

حقلية /كلية الزراعة لمدة ثالث ساعات في مختبر الدراسات العليا /قسم المحاصيل ال 

 A.O.A.C (29.5.) جامعة بابل وزنت بعد وصولها الى ثبات الوزن 

حسبت بعد تفريط العرانيص جميعها للنباتات العشرة ،اخذت عينة عشوائية من حبوبها حبة)غم( :  055(وزن 4

 (.1990ي )الساهوك15.5% حبة ووزنت بالغرام بعد تصحيح الوزن على المحتوى الرطوبي  500وحسب منها 

 . %25.5حسب بعد تعديل الرطوبة الى (حاصل الحبوب)طن/هـ( : 5
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حسبت نسبة البروتين من خالل تقدير نسبة النتروجين الكلي، ثم ضربها بمعدل (النسبة المئوية للبروتين)%( : 6

حاصيل الحقلية مختبر الدراسات العليا /قسم الم(  A.O.A.C ،2940( بطريقة مايكرو كلدال المحورة )..5مقداره )

 جامعه بابل.-/كلية الزراعة 

(كفاءة استعمال الماء)كغم/م7
3

 : ) 

كفاءة استعمال الماء 

كغم/م
3

 
= 

هحاصل الحبوب الكلي )كغم.
-2

) 
 (.2944الطيف والحديثي)

 
كمية ماء الري المضافة الى الحقل )م

3
 .

ه
-2

) 

ة المربوطة بمضخة تعمل بالبنزين تم تثبيت عداد لقياس تمت عملية الري بوساطة شبكة من األنابيب البالستيكي      

الماء على انبوب التصريف للمضخة اذ أضيفت كميات متساوية من الماء إلى جميع األلواح عند الزراعة ولحدود 

 السعة الحقلية .

 0.4-0مق وتمت متابعة االستنفاد الرطوبي باستعمال الطريقة الوزنية بأخذ عينات من الوحدات التجريبية ولع

م 205م و تجفيفها على درجة 
0
 ( :2990ساعة واستخرجت نسبة الرطوبة على وفق معادلة حسن ) 14لمدة  

 

 

 إذ إن:

Pw%.المحتوى الرطوبي على أساس الوزن الجاف = 

     Mw)الوزن الرطب )غم = 

    Dw  )الوزن الجاف )غم = 

م وأضيفت كمية من الماء إلعادة  0.40% من الماء الجاهز ولعمق  50ملية الري بعد استنفاد تم تكرار ع

 .   Kohnke (1968)الرطوبة إلى السعة الحقلية ولكل وحدة تجريبية على وفق معادلة        

 2...                                                
100

% .

D
PwPw

baw
wcf








 
 

 

  إذ إن:

      W حجم الماء الواجب إضافته أثناء الرية )م =
3

. ) 

       a  المساحة المروية )م =
1

. ) 

      bالكثافة الظاهرية )ميكاغرام. م =-
3

.) 

  
cfPw .

 = النسبة المئوية لرطوبة التربة على اساس الوزن عند السعة الحقلية )بعد الري(.

    
wPw موعد الري. = النسبة المئوية لرطوبة التربة قبل 

        =D  )عمق التربة المراد ريها )م 

وكانت كميات المياه المضافة عن طريق نظام الري السيحي ونظام الري بالتنقيط ولطول موسم النمو وللوح 

التجريبي الواحد بالمتر المكعب )م
3

 (  كما موضح بالجدول التالي :

 

 

  ...(1)                                                                       100%  



Dw

DwMw
Pw
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ل موسم النمو )م( يوضح متوسطات كميات المياه المضافة خال2جدول )
3

 /هـ ( :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم تحليل البيانات طبقا لتحليل التباين وتم اختيار المتوسطات اإلحصائية باستخدام اختبار اقل فرق معنوي )     

L.S.D ،في برنامج  0.05(تحت مستوى المعنوية  2990( )داوود و الياس SAS  االلكتروني SAS)،2991. ) 

 

 ح مكونات التربة و بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لها :( يوض1جدول )

 

 القيمة الوحدة الخاصية

غم.كغم Sandالرمل 
-1

 176 

غم.كغم  Siltالغرين
-1

 484 

غم. كغم  Clayالطين 
-1

 345 

 ------- مزيجيه طينية غرينية النسجة

ملغم.كغم النيتروجين الجاهز
-3

 73.2 

ديسمنز.م EC      التوصيل الكهربائي
-1 

3.5 

 PH ----- 7.14االس الهيدروجيني 

 

 النتائج والمناقشة :

( وجود فروق معنوية لمستويات السماد النايتروجيني ،اذ تفوق مستوى السماد النايتروجيني 1اظهرت نتائج جدول )   

(N150( في متوسط المساحة الورقية حيث بلغت )سم 543.1
1

ة في النموات الخضرية ( وهذا يعود الى الزيادة الحاصل

( الذي وجد ان زيادة مستويات السماد النيتروجيني ادت 2006وهذا يتفق مع )الدليمي ،  مع زيادة السماد النيتروجيني

( الذي وجد ان اضافة السماد النتروجيني 2010)المعيني ،للنبات،وتتفق النتائج ايضا مع  الى زيادة المساحة الورقية

 %. 34يادة معنوية بالمساحة الورقية كانت بحدود  /هكتار اعطت زNكغم 250

اكد طن/هـ( حيث  31.92تفوق نفس المستوى السمادي ايضا في صفة الحاصل البيولوجي اذ اعطى)     

Olaniyan) ،2004  كغم نتروجين /هكتار معنوياً على معاملة المقارنة حيث أعطى  120( تفوق المستوى السمادي

(من زيادة معنوية  1986وهذا يتفق ايضا مع ماوجده )الزوبعي ، طن/هكتار 10.59ي بلغ أعلى معدل للحاصل الحيو

كغم   210و  40و    0بالمستويات  NPفي الحاصل الحيوي  لنبات الذرة الصفراء نتيجة إلضافات مختلفة من السماد 

لحاصل البايولوجي الكلي كغم /هكتار وبزيادة ل 1030.43و  5159.45و  4.51.09نتروجين /هكتار وبلغ الحاصل 

 مقارنة بمعاملة عدم التسميد للمستويين على التوالي . 11.49و  29.09للموسم الخريفي بلغت 

غم( اذ 254.5حبة حيث وصل اقصى وزن الى) 500( في وزن N150كذلك تفوق مستوى السماد النايتروجيني )  

( في كل من المساحة الورقية N150ستوى )يتحدد وزن الحبة ببعض الصفات الخضرية ومدى تفوقها الن الم

 

 االصناف 

مستويات 

 النتروجين

 الري بالتنقيط

(I1) 

 الري السيحي

( I2) 

    

V1 

 

 

N0 3223.23 0237.76 

 

N50 3244.62 0272.01 

 

N100 3453.70 0425.43 

 

N150 3476.84 0644.87 

 V2 

 

 

N0 3235.11 0248.43 

 

N50 3242.45 0261.22 

 

N100 3414.54 0047.84 

 

N150 3414.54 0047.84 
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باإلضافة الى زيادة تراكم المادة الجافة في الحبوب وزيادة النسبة المئوية للبروتين في الحبوب عند هذا المستوى 

.هكتارNكغم 210( الذي وجد ان المستوى السمادي 2002السمادي ، واتفقت النتائج مع )حمادي، 
-2

قد أعطى أعلى  

 Moraditochaeeغم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع ،وبين )112.1غم و116.1حبة اذ بلغ  500معدل لوزن 

غم متفوقاً على 1..21حبة بلغ  500كغم/هكتار سماد نيتروجين قد اعطى وزن  250( ان اضافة 1021وآخرون،

 /هكتار( .N)كغم 50،200المستويات 

طن/هـ وهذا يتفق مع)  22.14فة حاصل الحبوب اذ اعطى ( في صN150تفوق مستوى السماد النايتروجيني )   

Mason  وSabata ،1995 كغم 252( والذي أشار إلى إن أعلى حاصل حبوب كان عند مستوى سماديN ، هكتار/

كغم/هكتار قد اعطى اعلى حاصل للحبوب  210والذي وجد ان مستوى اإلضافة  ( 2943العاني ،ويتفق أيضاً مع )

% عند  35( أّن حاصل الحبوب ينخفض بمقدار Edmeades ،2994و  Lafitteويات ، بين )مقارنة ببقية المست

المستويات المنخفضة من النايتروجين وعندما يعاني النبات من اإلجهاد بالمقارنة مع المستويات العالية من 

 .النايتروجين 

الحبوب اذ اعطى اعلى معدل للبروتين بلغ) ( في النسبة المئوية للبروتين في N150كذلك تفوق المستوى السمادي )    

حبة ،وهذا  500%( ويعود تفوق هذا المستوى السمادي الى زيادة تراكم النيتروجين بالحبوب و تفوق وزن  20.3

كغم نايتروجين/هكتار قد اعطيا  2.5- 250( الذي وجد ان معدلي السماد Pibars ،1021و  Husseinيتفق مع  )

 % وعلى التوالي . 21.1-21تين بلغت اعلى نسبة مئوية للبرو

( ايضا في معدل كفاءة استعمال الماء محققا اعلى كفاءة الستعمال المياه N150تفوق مستوى السماد النايتروجيني )     

كغم/م 1.195بلغت) 
3

/هكتار اعطى Nكغم  250( ان اضافة معدل سمادي 1005واخرون، Abbas( حيث وجد ) 

)كغم/م 1من كفاءة استعمال ماء اكبر 
3

. ) 

( الى تفوق نظام الري السيحي على نظام الري بالتنقيط  في متوسط طول الجذراذ اعطى 1تشير نتائج جدول )         

% في طول الجذر وفي النمو 25سم( ويعود سبب ذلك الى الزيادة الحاصلة بحدود  33.54اقصى طول للجذر بلغ )

 Bilginارتفاع النبات وزيادة االنتشار بالجذور ،حيث اكد )الخضري بإتباع نظام الري السيحي بزيادة 

( ان الفترة  بين الريات في نظام الري السيحي قد شجعت خاليا الجذور على االستطالة واالنقسام 2008وآخرون،

وزيادة في الطول الجذري لتوفير المتطلبات المائية للمحصول والحظ ان طول الجذر باستخدام نظام الري السيحي 

حبة حيث اعطى اعلى معدل لوزن  500سم ،    في حين تفوق نظام الري بالتنقيط في وزن  31.4كان بحدود 

اذ ان تقارب فترات الري في حالة استخدام نظام الري بالتنقيط ادت الى عدم حدوث غم( ،  244.2الحبوب بلغ )

  (Bozkuntق النتائج مع ماوجده اضطرابات فسيولوجية للنبات وخاصة في مرحلة التزهير واإلخصاب ، وتتف

غم مقارنة بنظام الري السيحي  249.4حبة كان معنويا لنظام الري بالتنقيط اذ بلغ  500( ان وزن  1022واخرون ،

 غم .240.4حبة بلغ  500الذي اعطى وزن 

وآخرون،   (Sadlerطن/هـ( وهذا يتفق مع 5..9في حين تفوق نظام الري السيحي في صفة حاصل الحبوب بلغ )    

-..20( إذ وجد األول إن حاصل الحبوب للري السيحي كان بحدود Hokam 2007 ,و (El-hendawy( و 2002

طن/ هكتار وهذا يتفق  .5.0- 5.33طن/هكتار في حين وجد الثاني ان حاصل الحبوب للري بالتنقيط بحدود  23.5

 .د إلى تعرض النباتات لإلجهاد المائي ( إن انخفاض الحاصل يعو1004وآخرون، Marinoمع النتائج، ووجد )

%( ويعود سبب ذلك الى تنظيم 9.1أيضاً   تفوق نظام الري بالتنقيط في اعطاء اعلى نسبة  مئوية للبروتين بلغت )    

حبة وهذا يتفق  500الري الذي يعمل على زيادة تراكم المادة الجافة في الحبوب وارتفاع نسبة البروتين وزيادة وزن 

( ان نسبة البروتين بالنسبة لنظام الري Hussein ،1021و  Pibarsاشار )( ، و1021وآخرون ،  (Arabetمع 

( ان معاملة الري السيحي المتكامل قد اعطت نسبة بروتين Lauar) ،1001% في حين ذكر 21.31بالتنقيط قد بلغت 

 %  .05..بلغت 

كغم/م .3..1فاءة استعمال الماء وصلت الى )كذلك تفوق نظام الري بالتنقيط في اعطاء اعلى قيمة لك   
3

وتتفق ( 

( الذي ذكر ان كفاءة استخدام المياه تكون في افضل حاالتها عند استخدام Camp،2007 وLamm ) النتائج أيضاً مع

طريقه الري بالتنقيط والتي تعد افضل انظمه الري من حيث الضائعات واالستغالل االمثل من قبل النبات ،وكذلك 
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( ارتفاع كفاءة استخدام الماء تحت ظروف الري بالتنقيط حيث وصلت كفاءة Zin el-abidin) 2006 ,   اشار

)كغم/م  2.34استعمال المياه لنبات الذرة الصفراء تحت هذا النوع من النظام الى
3

) .  

، إذ أعطى التداخل  ( إلى وجود فروق معنوية بين مستويات السماد النيتروجيني ونظم الري1أشارت نتائج جدول )   

(N150  ×I2(أعلى متوسط في كل من المساحة الورقية )سم 102.1
1

طن/هـ( ووزن  .34.5( و الحاصل البيولوجي)

( في النسبة N150  ×I1طن/هـ( ، في حين تفوقت التوليفة )12.03غم( و حاصل الحبوب ) 251.5حبة) 500

 %( . 22.5المئوية للبروتين)

 

 ات السماد النيتروجيني و نظامي الري وتداخلهما في الصفات المدروسة :( : تأثير مستوي2جدول )

 

كفاءة استعمال 

الماء )كغم/م
3

)  

النسبة المئوية 

للبروتين 

)%( 

حاصل 

الحبوب 

 )طن/هـ(

حبة  055وزن 

 )غم(

الحاصل 

 البيولوجي 

 )طن/هـ(

المساحة 

الورقية 

)سم
2

)  

طول 

الجذر 

 )سم(

 المعاملة

 جينيمستويات السماد النيترو

1.670 6.8 6.74 137.3 26.55 404.2 35.17 N0 

N50 

N100 

N150 

L.S.D 

2.235 7.8 8.42 134.1 27.40 446.2 28.42 

2.406 8.7 15.48 102.4 31.83 004.5 35.58 

2.640 15.3 11.64 104.0 32.41 083.2 34.58 

5.351 1.7 1.35 12.41 2.68 35.2 N.S 

 نظم الري

2.737 4.2 4.18 148.1 24.26 016.0 28.54 I1 

I2 

L.S.D 

1.745 7.7 4.70 143.6 24.83 024.8 33.08 

5.134 1.3 5.47 11.49 N.S N.S 2.342 

 التداخل

1.478 7.5 6.34 145.6 24.80 464.7 20.33 I1 N0 

I2 

I1 N50 

I2 

I1N100 

I2 

I1N150 

I2 

L.S.D 

1.372 6.6 7.25 133.4 27.17 438.7 30.55 

2.780 7.4 4.53 144.3 24.50 055.0 28.17 

1.670 7.7 8.85 133.8 20.84 441.4 24.67 

2.420 15.3 4.47 104.7 31.87 035.0 26.67 

1.487 7.2 15.48 105.5 31.74 087.6 33.05 

3.262 11.0 11.34 102.6 31.26 060.2 32.55 

2.128 4.1 12.53 106.0 34.07 651.2 36.17 

N.S 2.4 1.42 19.58 3.609 43.1 N.S 

 

 المصادر :

 Zea mays) .(. تأثير التسميد النتروجيني في نمو وحاصل الذرة الصفراء )2006عمر إسماعيل محسن ) ,الدليمي 

L.  العدد  4جامعة األنبار . مجلة االنبار للعلوم الزراعية ،المجلد: -كلية الزراعة  -قسم المحاصيل الحقلية

1).) 

(. استجابة نمو وحاصل الذرة الصفراء كعلف أخضر للتسميد النتروجيني 1001احمد محمد أحمد ) سعد  ,الدوري

 جامعة الموصل.-كلية الزراعة والغابات -تحت كثافات نباتية وأطوار حش مختلقة. رسالة ماجستير

والحاصل ، تأثير مستويات التسميد وفترات الري في بعض صفات النمو 2941سعدون عبد عواد،  ,الزوبعي 

 لمحصول الذرة الصفراء والبيضاء،رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة بغداد.
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