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 تأثير موعد الزراعة في الصفات المورفولوجية لدى بعض طرز الذرة الصفراء السكرية
 (Zea mays L. saccharata. sturt)     

 (1*)لبنى نصر حيدر

 (. قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.1)
 (.lubnanaser82@gmail.com  اإللكتروني:)*للمراسلة: د. لبنى نصر حيدر. البريد 

 02/03/2018تاريخ القبول:    01/02/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
تقييم الصفات  ، بهدف2015نفذ هذا البحث في منطقة السلمية، بمحافظة حماة خالل الموسم الزراعي 

تحت تأثير  ،ورانديفو ،وسنيكوفا كاراليفا 1فيحاء ؛وراثية من الذرة الصفراء السكرية طرز المورفولوجية لثالثة
وذلك الختيار أفضل طراز وراثي وأنسب موعد للزراعة في شهر  ،نيسان 15و 1 هما: زراعةلل نموعدي

 الحصول على أفضلأظهرت النتائج  .بثالثة مكررات زرعت التجربة بتصميم القطع المنشقةنيسان. 
نيسان وكانت أعلى معنويًا مما هي  1في موعد الزراعة األول  1صفات المورفولوجية في الطراز فيحاءال

سم(  71.11، 68.33 ،130.95بلغت أطوال النباتات ) .سنيكوفا كاراليفا ورانديفو ينز اعليه في الطر 
التحليل اإلحصائي زيادة معنوية وسنيكوفا كاراليفا ورانديفو على التوالي. كما بينت نتائج  1للطرز فيحاء

بالمقارنة مع  1)سم(  وفي المساحة الورقية وفي قطر الساق )سم( في الطراز فيحاء  في قطر العرنوس
نيسان في صفة طول العرنوس  1كما تفوق معنويًا موعد الزراعة األول  .سنيكوفا كاراليفا ورانديفو ينالطراز 

 نيسان في كل الطرز الوراثية.  15الثاني وقطر العرنوس مقارنة مع موعد الزراعة 
 ، طرز وراثية، الصفات المورفولوجية.موعد الزراعة: ذرة صفراء سكرية، الكلمات المفتاحية

:المقدمة  
، وتتركز زراعتها بشففكل خا  واألرزالدرجة الثالثة عالميًا من حيث المسففاحة المزروعة بعد القم   .Zea mays Lتحتل الذرة الصفففراء

في أمريكا وجنوب أفريقيا وروسففيا ويسففيا، ويحتل هذا المحصففول المركز الثالث على مسففتوا الوطن العربي بعد القم  والشففعير من حيث 
 2010ث اإلنتاج، فقد بلغ متوسفففإل اإلنتاج العربي السفففنول من الذرة الصففففراء لعا  المسفففاحة المزروعة، والمركز الثاني بعد القم  من حي

)المنظمة العربية  اً ( مليون طن818.8من اإلنتاج العالمي الذل يقدر بنحو ) %(0.96وشفففففففففففكل ما نسفففففففففففبته ) اً ( مليون طن7.181نحو )
 (.2011للتنمية الزراعية، 

 ،لما للذرة من أهمية عالية في التغذية البشففففرية ،وبشففففكل كبير خالل السففففنوات الما ففففية أما في سففففورية فرن زراعة الذرة الصفففففراء تطورت
الحيواني باألعالف سففففواء كانت المركزة )الحبوب( أو العلخ األخضففففر. تزرا الذرة الصفففففراء في كافة  اإلنتاجوكذلك السففففتهدامها في مد 

أعطت إنتاجًا قدره  ًا،ألخ هكتار  24إلى  2014اء في سففورية عا  مروية. وصففلت المسففاحات التي زرعت بالذرة الصفففر  سففوريةمحافظات 
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أقل من احتياجات القطر التي تقدر  ، الذل يعتبر(2014 )وزارة الزراعة واإلصففففففففففففففال  الزراعي، هكتارطن/ 2.72بمردود  اً ألخ طن 67
وتوفير  ،وتقديم الهدمات الالزمة ه،نوعيتوتحسفففففففففين  ،في السفففففففففنة، مما يتطلب التوسفففففففففع في زراعة هذا المحصفففففففففول اً بأكثر من مليون طن

 الظروف المثلى للزراعة.
في تحضير العديد من أنواا الحلويات، كما أن ارتفاا نسبة السكر  .Zea mays saccharata Sturtتستهد  الذرة الصفراء السكرية 

عالية من الدهون،  نسبةالصفراء على في بعض أصنافها يجعلها مصدرًا جيدًا من مصادر الحصول على السكريات، وتحتول أجنة الذرة 
مما يجعل زيت الذرة المفضل للعديد  ،لهذا تستهد  لصنع زيت الذرة الصفراء ذل القيمة الغذائية العالية، وخاصة لهلوه من الكوليسترول

 (.2005 من األشها  المصابين بمرض  يق األوعية الدموية )طرابيشي ويخرون،
، وهذا الموعد يكون لألصففناف المحلية ذات العمر 15/5ولغاية  15/4سففورية في العروة الرئيسففية التي تبدأ من تزرا الذرة الصفففراء في 

وهي لألصفففناف ذات دورة  ،يومًا، وفي العروة التكثيفية المبكرة تزرا في شفففهر حزيران 120حيث تسفففتمر دورة حياتها ألكثر من  ،الطويل
)وزارة  تموز 15أما العروة التكثيفية )خريفية( فتزرا من نهاية حزيران حتى  ،القم  والشفففففففففعيرالحياة القصفففففففففيرة، وتزرا الذرة بعد حصفففففففففاد 

(. وينصفففف  بعد  التبكير خوفًا من عد  اإلخصففففاب، وذلك لتوافق ظهور النورات الممنثة والمذكرة مع 2010الزراعة واإلصففففال  الزراعي، 
  تأخير الزراعة خوفًا من تعرض المحصففففول للصففففقيع المبكر )طرابيشففففي يب. كما وينصفففف  بعد شففففهر خاصففففة في ،أوقات اشففففتداد الحرارة

 (.2005 ويخرون،
، أن موعد الزراعة أحد أهم العوامل التي تمثر في إنتاجية الذرة الصفففففففففففففففراء، حيث أن الزراعة المبكرة  Garciaet al., (2014)بين 

من عمر النبات، والتأخر في موعد الزراعة يعرض النباتات في  تعرض النباتات إلى مشاكل انهفاض درجات الحرارة في المراحل األولى
ارتفاا درجات الحرارة  كما يضففعخ ،مما ينجم عنها  ففعخ عملية التلقي  واإلخصففاب ،مرحلة اإلزهار إلى مشففاكل ارتفاا درجات الحرارة

بوب الذرة الصففففففففراء السفففففففكرية تحتول إلى أن ح Amcheslavskiy, (2010)من امتالء الحبوب وبالتالي انهفاض المردود. لقد أشفففففففار 
نسففففففففبة جيدة من المواد السففففففففكرية، فهي حلوة الطعم وتسففففففففتعمل في االسففففففففتهالل الطازج أو لتحضففففففففير المعلبات والحلوا، ويمكن زراعتها 

نباتات على سفففم والمسفففافة بين ال 70لالسفففتهالل الطازج اعتبارًا من نيسفففان وحتى تموز، وتزرا الذرة السفففكرية على خطو  المسفففافة بينها 
 سم. 40-30الهإل الواحد 

أن موعد الزراعة يمثر في إنتاجية الذرة الصففففففففففففففراء، حيث تفوقت المعامالت المزروعة في األسفففففففففففففبوا  Garcia., et la.,(2009) وجد
أظهرت كما  األخير من أيار على المعامالت المزروعة في األسفففففففبوا الثالث من نيسفففففففان في نسفففففففبة اإلنبات والمردود الحبي في أوكرانيا.

 وحتىأن أفضفففففل موعد لزراعة الذرة الصففففففراء في ظروف مصفففففر كان خالل الفترة من منتصفففففخ يذار  Voskoboynik, (2005)نتائج 
 . إنتاجيةبداية يب للحصول على أعلى  أو من منتصخ تموز إلى ،بداية نيسان

لتحديد الموعد األمثل لزراعة الذرة السففففففففكرية في جنوب شففففففففرق األنا ففففففففول في  نفذتالتي  Long et al., (2001)نتائج أبحاث  بينت
 تموز. 25أن أعلى مردود حبي حققته المعاملة المزروعة في  ،اعتبارًا من شهر نيسان وحتى يب في عدة مواعيد ،تركيا

ظروف البيئية والزراعية المناسفففففففففففففبة لزراعة هذا وهذا يتطلب تحديد ال ،تلعب الظروف البيئية دورًا هامًا في تحديد إنتاجية الذرة الصففففففففففففففراء
في  من العوامل المهمةموعد الزراعة  فتحديد .(Shrestha and Fidelibus, 2005) ويأتي في مقدمتها موعد الزراعة ،المحصففففففففففففففول

تحديد موعد اإلنبات، وسفففرعة النمو، وتطور النبات، وبالتالي مسفففتوا اإلنتاج، لذلك عند دراسفففة موعد الزراعة من الضفففرورل األخذ بعين 
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تزرا الذرة الصفففففففففففراء في و (.Holt,1995 ) االعتبار الظروف البيئية لمنطقة الزراعة، وكذلك الهوا  الفيزيولوجية للصففففففففففنخ المدروس
لنصففففخ الثاني من شففففهر نيسففففان، في منطقة السففففهول األوكرانية الجنوبية، أما السففففهول الشففففرقية والشففففمالية تبدأ الزراعة في أوكرانيا، في ا

في  األيا  الهمسففة األخيرة من شففهر نيسففان، أما في المنطقة الغربية من أوكرانيا ونظرًا الختالف الظروف البيئية ونوا التربة تبدأ الزراعة
 .et al., 2009) (Connorنيسان حتى العشر األول من أيار  النصخ الثاني من شهر
صنخ لل( زيادة معنوية في الغلة الحبية لمحصول الذرة الصفراء السكرية 2009) أحمد غريبو والسيد عمر، كل من أظهرت نتائج أبحاث

 2الزيفففادة في الغلفففة الحبيفففة الطفففازجفففة )حيفففث بلغفففت هفففذه  ،عليفففه في العروة الربيعيفففة هيفي العروة التكثيفيفففة )الهريفيفففة( ممفففا  1فيحفففاء 
 طن/هفكتار( 
( تفوق الهجين ميرت معنويًا على الهجين كنوز في الغلة الحبية الطازجة وفي  2010) أحمد غريبو والسففففففففففففففيد عمر،الباحثان بينت نتائج 

حيث بلغت  ،التراكيب الوراثية المزروعةمكونات الغلة المدروسفة، وأن أعلى غلة حبية طازجة كانت عند الزراعة في بداية نيسفان في كل 
وانهفضت الغلة الحبية الطازجة وكذلك الصفات اإلنتاجية األخرا في  ،طن/ هففففففففففكتار( كمتوسإل الموسمين 16.1الغلة الحبية الطازجة )
 حمد غريبو والسففففففففففففففيد عمر،أكل من  وجدكما  وكذلك عند التأخر في الزراعة في كل التراكيب الوراثية المزروعة. ،مواعيد الزراعة المبكرة

، حيث 1عليه في الطراز فيحاء  هيأن هنال زيادة معنوية في الغلة الحبية، ومكونات المحصففففففففففففففول في الهجين كنوز، مما  (2011)
طن/هففففففففففكتار(.  2.22وبلغت زيادة غلة العرانيس الطازجة مع األغلفة ) ،طن/هكتار( 0.56بلغت هذه الزيادة في الغلة الحبية الطازجة )

 نت النتائج أيضًا زيادة معنوية في طول العرنوس وعدد حبوب العرنوس، في الهجين كنوز بالمقارنة مع الطراز فيحاء.بي
وذلك في الغلة  ،من الذرة الصفففففففراء 1على الهجين باسففففففل  82( تفوقًا معنويًا للصففففففنخ غوطة 2013)شففففففي، قرو ،  بينت نتائج أبحاث

( أنه كلما 2013)فيزيولوجية في ظروف منطقة مسففففففكنة بمحافظة حلب. وذكر شففففففي، قرو ، وفي معظم الصفففففففات اإلنتاجية وال ،الحبية
نواتج البناء الضفففففففوئي المتجمعة في  الرتفاا ،كلما ازدادت الغلة الحبية ،تأخرت شفففففففيهوخة األوراق وبقيت فعاليتها الهضفففففففراء لمدة أطول
وهنال اتفاق عا  حول أهمية المساحة . ثر بالمحتوا العالي من الكلوروفيلحبوب الذرة الصفراء، إذ ترتبإل الغلة الحبية بمكوناتها التي تتأ
لنبات )شفففففففففي، قرو ، في الكربوهيدرات لوذلك ألن الورقة هي مصفففففففففنع  ،الورقية ومحتوا الكلوروفيل وتأثيرها في نمو النبات وفي اإلنتاج

غلة الحبية ومكونات المحصففففول في الهجين كنوز، مما ( أن هنال زيادة معنوية في ال2010) جد أحمد غريبو والسففففيد عمر،وو (.2013
وبلغت زيادة غلة العرانيس  ،طن/هفففففففففففففففففففففففففففففكتار( 0.56، حيث بلغت هذه الزيادة في الغلة الحبية الطازجة )1هو عليه في الطراز فيحاء 

لعرنوس، في الهجين كنوز طن/هكتار(. بينت النتائج أيضففففففففًا زيادة معنوية في طول العرنوس وعدد حبوب ا 2.22الطازجة مع األغلفة )
أن هجن الذرة الصفففففففففففففففراء تهتلخ في قدرتها على  (Garcia, 2009)بينت نتائج العديد من األبحاث كما  بالمقارنة مع الطراز فيحاء.

 التمثيل الضوئي واإلنتاجية الفردية والعديد من الصفات.
 .طرز وراثية من محصول الذرة الصفراء السكريةالبحث إلى دراسة تأثير مواعيد الزراعة في إنتاجية ثالثة يهدف 

 مواد البحث وطرائقه: 
والتي تقع في أطراف المدينة بمحافظة حماة في الموسففففففففففففم ، نفذ البحث في أرا ففففففففففففي الثانوية الزراعية في السففففففففففففلمية موقع تنفيذ البحث:

وترتفع عن سففففففففففففففط  البحر  ،37.51طول ، وخإل 35.24في العروة الربيعية. تقع منطقة الدراسفففففففففففففففة على خإل عرض  2015 الزراعي
مع فصلين انتقاليين يتصفان باعتدالهما وعد  استقرار الطقس  ،يسود منطقة الدراسة صيخ حار وجاف مع شتاء بارد وماطر .480.60
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 ( يظهر المعطيات المناخية المأخوذة من محطة األرصففففففففففففففاد1( ملم  والجدول )350 - 250فيهما، معدل الهطول المطرل السففففففففففففففنول )
 بين الظروف المناخية السائدة من خالل متوسإل القيم الشهرية ألهم العناصر المناخية.    يو  ،الجوية في السلمية خالل فترة تنفيذ التجربة

 الظروف المناخية السائدة في موقع البحث خالل فترة التجربة .1جدول ال

 الشهر
 المطري ) ملم ( كمية الهطول ) ْم ( العظمى درجة الحرارة درجة الحرارة الصغرى ) ْم (

2015 2015 2015 

 21.6 22.13 8.604 نيسان

 0 28.1 10.92 أيار

 7 32.9 17.16 حزيران

 0 35.5 19.4 تموز

 27.6 مجموع الهطول المطري خالل موسم النمو )ملم(

 (2015 )عن التقارير الشهرية لمحطة األرصاد الجوية في السلمية خالل الموسم

بين حيث ت( 2وجاءت نتائج التحليل مو ففففففففففففففحة في الجدول ) ،تم تحليل تربة موقع التجربة قبل الزراعة فيزيائيًا وكيميائياً : التربةتحليل 
وبلغت  ،(%من وزن التربة الجافة48حيث وصففففلت نسففففبة الطين ) ،نتائج التحاليل بأن التربة ذات قوا  لومي طيني )حسففففب مثلث القوا (

إلى  تهاوصففلت نسففبالتي  ،والتربة جيدة المحتوا من المادة العضففوية .%28ونسففبة الرمل  ،زن التربة الجافة(% من و 24نسففبة السففلت )
 وقيمة ملوحة التربة لعجينة التربة المشبعة  ،(% من وزن التربة الجافة، أما قيمة حمو ة التربة فهي متعادلة مائلة للقلوية الهفيفة1.4)

EC  1.1تساولDs/m وجيدة المحتوا من البوتاسيو . ،ومتوسطة المحتوا من الفوسفور ،اآلزوت المعدنيوالتربة فقيرة ب 
 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة في موقع التجربة .2جدول ال

 التحليل الميكانيكي %

 28 رمل

 24 سلت

 48 طين

 التحاليل الكيميائي

pH 7.5 

EC DS/m 1.1 

N ppm. 4.8 

P ppm. 7 

K ppm. 580.5 

Caco3% 25.8 

 1.4 % مادة عضوية

 F1والطراز األوكراني سففففففففنيكوفا كاراليفا  1الدراسففففففففة على ثالثة طرز من الذرة الصفففففففففراء هي: الطراز فيحاء اسففففففففتهدمت المادة النباتية:
 .F1 والطراز األوكراني رانديفو

 :المعامالت 
 نيسان. 15الموعد الثاني و  نيسان 1 مواعيد الزراعة: الموعد األول -أوالً 
 وهي: 2015الموسم تم زراعة ثالثة طراز في  الطرز الوراثية: -ثانياً 

 محلي تم الحصول عليه من الممسسة العامة إلكثار البذار. : وهو صنخ1الطراز فيحاء -*
 F1الطراز األوكراني سنيكوفا كاراليفا  -1
 وتم الحصول عليها من أوكرانيا. F1الطراز األوكراني رانديفو  -2  
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 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
القطع التجريبية بثالثة مكررات واختير تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وفق ترتيب القطع المنشقة في توزيع وزعت المعامالت في 

 المعامالت على القطع التجريبية.
(، تم إجراء التحليل 2 14= 4×  3.5قطعة تجريبية بمساحة حقلية لكل قطعة تعادل ) 18=3×3× 2وبذلك أصب  عدد المعامالت 

  (.%5) وقورنت المتوسطات عند مستوا معنوية Genestat v6 تهدا  برنامجاإلحصائي باس
 :تحضير األرض للزراعة

سم، وتم إ افة كامل كمية  7وتنعيم التربة والزراعة على عمق  ،وحراثة سطحية ،تم تحضير التربة برجراء فالحتين عميقتين متعامدتين 
 %.46يوريا  دونم /كغ 13والدفعة األولى من السماد اآلزوتي البالغة  ،%46 سوبر فوسفات دونم/كغ 17السماد الفوسفاتي البالغة 
قسفففففمت أرض  .سفففففم 20في جور المسفففففافة بين النباتات على الهإل الواحد  ،سفففففم يدويًا بالتقبيع 70خطو  بمسفففففافة زرعت النباتات على 

تم رل المحصول  .( بحيث  مت كل قطعة تجريبية خمس خطو 3.5x4=14 2  ) 4  وطول  3.5التجربة إلى قطع تجريبية بعرض 
واسففففتمرت مراقبة المحصففففول دوريًا من خالل الزيارات الحقلية المتكررة لموقع التجربة  ،واسففففتمر الرل حسففففب الحاجة ،بعد الزراعة مباشففففرة

مع مراعاة تنفيذ أعمال التعشففففففففففيب اليدول، وتمت عملية الحصففففففففففاد بمرحلة النضففففففففففج اللبني ألن هذا الطراز  ،راعةوعلى مدار موسففففففففففم الز 
 مهصص للحصول على الكيزان لالستهالل الطازج.

 الصفات المدروسة:
 .  )سم( طول العرنوس -1
 قطر العرنوس )مم(. -2
 .)سم(ارتفاا النبات -3
 قطر الساق )مم(. -4
 : طول الورقة * عرض الورقة * عدد األوراق في النبات.توحسب 2المساحة الورقية سم -5
 .0.75المساحة التي يشغلها النبات * /2دليل المسط  الورقي وحسب: المساحة الورقية للنبات سم -6

 النتائج والمناقشة:
 طول العرنوس )سم(: 

مقارنة مع  ،تفوق المعامالت  المزروعة في بداية نيسان  من كل طراز وراثي( 3أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي من خالل الجدول )
( سم 28.59وكانت الفروقات معنوية عند مقارنة متوسإل طول العرنوس بين الموعد األول للزراعة ) ،( نيسان15موعد الزراعة الثاني )

رنوس مع التأخر في موعد الزراعة بالمقارنة مع حيث تناقص متوسإل طول الع ،( سم  من كل طراز وراثي27.85والموعد الثاني )
ن مك   ، األمر الذليوماً  15 نحووهذا يفسر بسبب طول فترة النمو للموعد األول والتي زادت عن الموعد الثاني بف ،الزراعة في بداية نيسان

 ( وشي، قرو ،2010) والسيد عمر،أحمد غريبو  النبات من إنتاج عرانيس أطول من عرانيس الموعد الثاني، وهذا يتفق مع ما أكده
بالمقارنة مع الطرز الوراثية سنيكوفا  1(. كما أظهرت نتائج البحث تفوقًا معنويًا لجميع المعامالت المزروعة بالطراز فيحاء 2013)

 العرنوس وقد وصل متوسإل طول ،( نيسان15و 1من حيث طول العرنوس في موعدل الزراعة المدروسين ) F1ورانديفو   F1كاراليفا  
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 F1 (27.11والطراز رانديفو   F1في حين كان طول العرنوس في الطراز سنيكوفا كاراليفا   ،( سم29.67إلى ) 1في الطراز فيحاء 
 ( سم على التوالي.27.89و

 تأثير موعد الزراعة في متوسط طول العرنوس )سم( لدى الطرز المدروسة  .3جدول ال

 (T) موعد الزراعة
 V الطرز الوراثية

 المتوسط
 F1الطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا   1الطراز فيحاء 

1/4 30.11 27.33 28.33 28.59 

51/4 29.22 26.89 27.44 27.85 

  27.89 27.11 29.67 المتوسط

(T=0.67   V =0.83   T×V=1.17) C.V% 2.3 0.0 5L.S.D  

 قطر العرنوس مم: 
طر القولحة في قطر العرنوس الكلي. أظهرت يمثر قو  ،يعود التباين في قطر العرنوس بشكل أساسي إلى حجم الحبوب  ودرجة امتالئها

مقارنة مع الزراعة في الموعد الثاني في جميع  ،بداية نيسفففففان بصففففففة قطر العرنوسنتائج البحث تفوقًا معنويًا للمعامالت التي زرعت في 
كان متوسفففففإل قطر  ، حيث(2013( و)شفففففي، قرو ، 2010وهذا يتفق مع ما أكده )أحمد غريبو والسفففففيد عمر، ،الطرز الوراثية المزروعة

( مم 37.20نيسففففففففان إلى ) 15س عند الزراعة في انهفض قطر العرنو و ( مم، 39.37العرنوس للمعامالت المزروعة في بداية نيسففففففففان )
كما  ،يومًا تمكنت فيه النباتات أن تنمو وتدخر الغذاء لمدة أطول 15وهذا يفسففففففففففففففر أنه بين الموعد األول والموعد الثاني  ،(4جدول ال)

 F1وكراني سففففففففففففففنيكوفا كاراليفا ( مم على الطرازين األوكرانيين الطراز األ41.42) 1تفوقت معنويًا المعامالت المزروعة بالطراز فيحاء
 ( مم على التوالي.36.6 – 37.25)F1 والطراز األوكراني رانديفو

 تأثير موعد الزراعة في متوسط قطر العرنوس )ملم(  لدى الطرز المدروسة .4 الجدول
 (T) موعد الزراعة

 V الطرز الوراثية
 المتوسط

 F1الطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا   1الطراز فيحاء 

1/4 42.45 37.84 37.83 39.37 

51/4 40.39 34.56 36.66 37.20 

  37.25 36.2 41.42 المتوسط

(T=2.05   V =2.505    T×V=3.54) C.V% 5.2 0.0 5L.S.D  

 ارتفاع النبات )سم(: 
وجود فروق معنوية بين المعامالت المزروعة في بداية نيسان مقارنة مع المعامالت ( عد  5أظهرت نتائج البحث من خالل الجدول )

( 90.48وبلغ متوسإل طول النبات في الموعد األول للزراعة ) ،( نيسان في صفة ارتفاا النبات15المزروعة في موعد الزراعة الثاني )
بالمقارنة مع  1ويًا لمتوسإل المعامالت المزروعة بالطراز فيحاء( سم. كما أظهرت نتائج البحث تفوقًا معن89.77سم والموعد الثاني )

وقد وصل  ،( نيسان15و1من حيث ارتفاا النبات في موعدل الزراعة المدروسين ) F1والطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا  
والطراز  ،F1في الطراز سنيكوفا كاراليفا   في حين كان ارتفاا النبات ،( سم130.95إلى ) 1متوسإل ارتفاا النبات في الطراز فيحاء 

 .1مع الطراز فيحاء فالطرز األوكرانية كانت قصيرة مقارنةً  .( سم على التوالي71.11و 68.33) F1رانديفو  
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 تأثير موعد الزراعة في متوسط ارتفاع النبات )سم(  لدى الطرز المدروسة  .5جدول ال

 (T) موعد الزراعة
 V الطرز الوراثية

 المتوسط
 F1الطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا   1الطراز فيحاء 

1/4 131.34 69.33 70.77 90.48 

51/4 130.56 67.33 71.43 89.77 

  71.11 68.33 130.95 المتوسط

(T=5   V =6.13    T×V=8.66) C.V% 5.4 0.0 5L.S.D  

 قطر الساق مم: 
أظهرت نتائج البحث عد  وجود فروق معنوية بالنسبة لصفة قطر الساق للمعامالت التي زرعت في بداية نيسان مقارنة مع المعامالت 

وكان متوسإل قطر الساق للمعامالت المزروعة في بداية نيسان  ،الوراثية المزروعةالتي زرعت في الموعد الثاني في جميع الطرز 
(. كما تفوقت معنويًا المعامالت 6جدول ال( مم )21.85نيسان إلى ) 15متوسإل قطر الساق عند الزراعة في  ووصل( مم، 22.45)

في حين كان متوسإل قطر الساق في  ،( مم26.51)إلى  1وقد وصل متوسإل قطر الساق  في الطراز فيحاء  1المزروعة بالصنخ فيحاء
وهذا يفسر بسبب كبر نمو الطراز فيحاء مقارنة  ،( مم على التوالي19.39و 20.26) F1والطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا  

 مع الطرز األخرا.
  تأثير موعد الزراعة في متوسط قطر الساق )مم(  لدى الطرز المدروسة .6 الجدول 

 (T) موعد الزراعة
 V الطرز الوراثية

 المتوسط
 F1الطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا   1الطراز فيحاء 

1/4 27.01 20.78 19.55 22.45 

51/4 26 20.33 19.22 21.85 

  19.39 20.56 26.51 المتوسط

(T=1.265   V =1.549    T×V=2.19) C.V% 5.6 0.0 5L.S.D  

 :2المساحة الورقية سم
أظهرت نتائج البحث عد  وجود فروق معنوية بالنسبة لصفة المساحة الورقية للمعامالت التي زرعت في بداية نيسان مقارنة مع المعامالت 

وكان متوسإل المساحة الورقية للمعامالت المزروعة في بداية نيسان  ،الوراثية المزروعةالتي زرعت في الموعد الثاني في جميع الطرز 
 (.7جدول ال) 2( سم16.2930نيسان  إلى ) 15، وبلغ متوسإل المساحة الورقية عند الزراعة في 2( سم86.4907)
وبلغ متوسإل المساحة الورقية في الطراز سنيكوفا كاراليفا  . (2سم 75.4669) 1كما تفوقت معنويًا المعامالت المزروعة بالطراز فيحاء 

F1   و الطراز رانديفوF1 (73.2045 سم55.2041و )وهذا يفسر بسبب صغر نمو الطرز األوكرانية مقارنة مع الطراز  ،على التوالي2
وبالتالي المساحات الورقية أقل في الطراز سنيكوفا كاراليفا   ،فكان عدد األوراق أقل ،س على عدد األوراق ومساحتهاوهذا انعك، 1فيحاء

 . 1و الطراز رانديفو مقارنة مع فيحاء
 (  لدى الطرز المدروسة 2تأثير موعد الزراعة في متوسط المساحة الورقية )سم .7جدول ال

 (T) موعد الزراعة
 V الوراثيةالطرز 

 المتوسط
 F1الطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا   1الطراز فيحاء 

1/4 4604.08 2072 2047.5 2907.86 

51/4 4735.42 2019.45 2035.6 2930.16 

  2041.55 2045.73 4669.75 المتوسط

(T=97.4   V =119.3    T×V=168.5) C.V% 3.2 0.0 5L.S.D  
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 دليل المسطح الورقي:
الورقي للمعامالت التي زرعت في بداية نيسان مقارنة مع  أظهرت نتائج البحث عد  وجود فروق معنوية بالنسبة لصفة دليل المسط 

الورقي للمعامالت المزروعة  وكان متوسإل دليل المسط  ،المزروعةالمعامالت التي زرعت في الموعد الثاني في جميع الطرز الوراثية 
(. كما تفوقت معنويًا 8جدول ال( )2.09نيسان  إلى ) 15الورقي عند الزراعة في  متوسإل دليل المسط  ووصل(، 2.10في بداية نيسان )

رازين األوكرانيين سنيكوفا كاراليفا ورانديفو  ( في صفة دليل المسط  الورقي مقارنة بالط3.34) 1المعامالت المزروعة بالطراز فيحاء
مقارنة مع الطرازين األوكرانيين سنيكوفا كاراليفا   1وهذا يفسر بسبب كبر المساحة الورقية في الطراز فيحاء ،( على التوالي1.49و1.47)

F1 والذل انعكس على دليل المسط  الورقي. ،ورانديفو 
 تأثير موعد الزراعة في  متوسط دليل المسطح الورقي بالنسبة لدى الطرز المدروسة  .8جدول ال

 (T) موعد الزراعة
 V الطرز الوراثية

 المتوسط
 F1الطراز رانديفو   F1الطراز سنيكوفا كاراليفا   1الطراز فيحاء 

1/4 3.29 1.49 1.53 2.10 

51/4 3.38 1.44 1.46 2.09 

  1.49 1.47 3.34 المتوسط

(T=0.07   V =0.09    T×V=0.12) C.V% 3.2 0.0 5L.S.D  

 :االستنتاجات
الطراز  تفوق و  ر موعد الزراعة بشكل معنول في كل من صفتي طول العرنوس وقطره حيث ازداد طول العرنوس في موعد الزراعة األول.أث  

بشكل معنول في معظم الصفات المورفولوجية من ارتفاا النبات وقطر الساق والمساحة الورقية ودليل المسط  الورقي وطول  1فيحاء
نيسان في  1نتائج أفضل من الطرازين سنيكوفا كاراليفا ورانديفو عند الزراعة في  1الطراز فيحاءأعطى كما العرنوس وقطر العرنوس. 

 تجربة.التنفيذ مكان 
 التوصيات:

 .الدراسةزراعة الطراز فيحاء في منطقة  -1
 نيسان وعد  التأخر في الزراعة.  1الزراعة في   -2
  :المراجع

(. 1تأثير مواعيد الزراعة في إنتاجية محصول الذرة الصفراء السكرية )فيحاء . (2009أحمد غريبو، غريبو وعبد المحسن سيد عمر )
 .77العدد سلسلة العلو  الزراعية.مجلة بحوث جامعة حلب. 

مواعيد زراعة  تقييم إنتاجية ثالثة طرز من الذرة الصفراء السكرية تحت تأثير (.2010سيد عمر )عبد المحسن أحمد غريبو، غريبو و 
 . 34أكساد. العدد –المجلة العربية للبيئات الجافة  .مهتلفة

ير الكثافة النباتية في إنتاجية محصففول الذرة الصفففراء السففكرية صففنخ فيحاء تأث (.2011سففيد عمر )عبد المحسففن أحمد غريبو، غريبو و 
 .93العدد مجلة بحوث جامعة حلب. سلسلة العلو  الزراعية. .بالمقارنة مع الهجين كنوز 1

 (. 2011التقرير السنول للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، )
( (.Zea mays Lتأثر مضاد النت  في الممشرات الفيزيولوجية واإلنتاجية لصنفين من الذرة الصفراء   (.2013شي، قرو ، محمد )

 دكتوراه ، جامعة حلب، كلية الزراعة. أطروحة .بظروف االجهاد المائي
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(. إنتاج المحاصففففففففيل الحقلية )الجزء 2005و أحمد غريبو وسففففففففائد عرب عمحمد العسففففففففاني و نشففففففففأت النجارل )طرابيشففففففففي، زكوان وغريب
 .376 عدد الصفحات .النظرل(. منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب. سورية

 .(2015محطة األرصاد الجوية في السلمية لعا  )
 (. قسم اإلحصاء والتعاون الدولي، وزارة الزراعة واإلصال  الزراعي، دمشق، سورية.2010وزارة الزراعة واإلصال  الزراعي )
 (. قسم اإلحصاء والتعاون الدولي، وزارة الزراعة واإلصال  الزراعي، دمشق، سورية.2014وزارة الزراعة واإلصال  الزراعي )
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Abstract 

The present research carried out at AL Salamieh city, Hama Governorate, during 

the season 2015, aiming to evaluate the morphological traits of three genotypes 

of sweet corn i.e Faihaa1, Randevo and Snekofa Karaliva under the effect of 

different sowing dates; 1st and 15th April, in order to determine the best variety 

and the most suitable sowing date in spring season. The results showed that the 

morphological traits of Faihaa1 genotype was higher than those of Randevo and 

Snekofa Karaliva in the first sowing date (1st April), and the increase of ear length 

recorded (1.78-1.48 cm), and height of plant recorded in Faihaa1 and Randevo 

and Snekofa Karaliva were (130.95, 71.11 and 68.33 cm) respectively. Also, the 

results showed that there was a significant increase in kernel diameter, leaf area, 

and stem diameter in Faihaa1, comparing to Randevo and Snekofa Karaliva, 

while the highest ear length and kernel diameter were at the beginning of April 

for all genotypes.  

Key words: Sweet corn, Genotypes, Sowing dates. 


