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راثية من محصول  طرز و  لعدة نتاجيةبعض الصفات اإلفي الزراعة تأثير اتجاه خطوط  
      (Zea mays L. saccharata, sturt) الذرة الصفراء السكرية

 (1*)لبنى حيدر
 (. قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية. 1)

 .lubnanaser82@gmail.com)*للمراسلة: د. لبنى حيدر. البريد اإللكتروني: 

 26/10/2018تاريخ القبول:    07/03/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
  2014وعلى مدار موسييييييميي نراعييي  ،نوية الزراعية في غرب السييييييلمية ةمحافةة حما نفذ البحث في أراضييييييي ال ا

بهدف دراسييية ير ير اي ال الط وي في انتاجية عد   رن ورا ية مي مح يييوة الذر  ال يييفرا  السييي رية في  2015،و
على خ وي  م ونات المح ييييييييوة في المعاموت المزروعة ةعض العرو  الربيعية. أظهرت النتائج نياد  معنوية في  

وعدد  ،عدد ال يييييييفوفو  ،القشغلة  و  ،متوسيييييييأل ونح ا ل  حبةبينت النتائج نياد  معنوية في   حيث ،شيييييييماة جنوب
 ال رانديمو و  ال رانو  ،كنون ال رانميرت معنوييا  على  ال رانيفوق وبينيت النتيائج  الواحيد.  يييييييييييييي الحبوب في ال

ف في العرنوس، بينما يفوق ال ران كنون في عدد عدد ال يييييييييييفو و  ،متوسيييييييييييأل ونح ا ل  حبة تيفي صيييييييييييف 1فيحا 
 ومتوسأل عدد العرانيس على النبات الواحد. القشغلة في  1فيحا ، ويفوق ال ران الواحد الحبوب في ال  
 .،  رن ورا يةس رية، اي ال خ وي: ذر  صفرا  الكلمات المفتاحية

: المقدمة  
  ،وجنوب أفريقيا ،، ويتركز نراعتها ةشييييي ل خاأ في أمري االميا  مي حيث المسييييياحة المزروعةال ال ة ع مريبةال .Zea mays Lيحتل الذر  ال يييييفرا 

مي حيث المسييياحة المزروعة، والمركز ال اني   والشيييعير وآسييييا، ويحتل  ذا المح يييوة المركز ال الث على مسيييتول الو ي العربي ةعد القم  ،وروسييييا
ل ما نسيييييبت   وشييييي    ا ،( مليوح  ن 7.181نحو ) 2010العربي السييييينوا مي الذر  ال يييييفرا  لعا  ةعد القم  مي حيث اإلنتاج، فقد بلغ متوسيييييأل اإلنتاج 

 (.2011)المنةمة العربية للتنمية الزراعية،  ا  ( مليوح  ن 818.8مي اإلنتاج العالمي الذا يقدر بنحو ) %(0.96)
وكذلك  ،لذر  مي أ مية عالية في التغذية البشيييييييريةلما ل ،أما في سيييييييورية فةح نراعة الذر  ال يييييييفرا  ي ورت وبشييييييي ل كبير خوة السييييييينوات الماضيييييييية

سييييوا  كانت المركز  )الحبوب( أو العل  ا ختيييير. يزرع الذر  ال ييييفرا  في كافة محافةات الق ر  ،الق اع الحيواني ةا عوف رفدالسييييتطدامها في  
 2.72ةمردود  ا  أل   ن  67ت انتاجا  قدرل أع  ا ،أل    تار  24الى  2014مروية. وصييييلت المسيييياحات التي نرعت ةالذر  ال ييييفرا  في سييييورية عا  

ل يعوبة التوسي    ونةرا   .في السينة ا  وأقل مي احتياجات الق ر التي يقدر ةرك ر مي مليوح  ن  ،(2014 )ونار  الزراعة واإلصيو  الزراعي،   تار ي/
ودعم خزينة الدولة بتوفير الق   ا جنبي  ،فو بد مي يحقيق التوسيي  الرأسييي بهدف السييعي لتحقيق االكتفا  الذايي ،ا فقي ةسييبب ظروف شيي  الميال
الم لى للمح يييييييوة للوصيييييييوة الى أعلى انتاجية يقديم الطدمات  وذلك مي خوة  ،ويرميي حاجات السيييييييوق الداخلية ،د ر المدفوع لترميي البذار المسيييييييتو 

 وأفتل نوعية في وحد  المساحة.
 .L  يتب  جنس الذر  ال ييفرا و   Saccharataي يين  يحت نوعالتي مي المحاصيييل الطتييرية   (Zea mays l.var saccharata)الذر  السيي رية 
Zea mays  والقبيلةMaydeae   العائلة الن يلية  وGraminaceaeنتاج  منذ ةبوشير ة ، عروف ةرحدث أنواع الذر ،  ذا النوع مي الذر  السي رية والم

  ،%(20-18ي )والبرويي  ،% دي سييييييتريي(32% منها 64وا الذر  السيييييي رية في يركيبها نسييييييبة عالية مي السيييييي ريات )ت يح. سيييييينة 250-200حوالي 
 (.Shimaraief, 1975% )75-72ويكوح نسبة الما  ةالحبوب الكاملة عند التعليب  ،%(9-8والزيوت )
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ي يسييييتطد  الذر  ال ييييفرا  السيييي رية في يحتييييير العدود مي أنواع الحلويات، كما أح اريفاع نسييييبة السيييي ر في ةعض أصيييينافها ي علها م ييييدرا  جيدا  م 
توا أجنة الذر  ال ييييفرا  على كمية عالية مي الد وح، لهذا يسييييتطد  ل يييين  نيت الذر  ال ييييفرا  ذا القيمة م ييييادر الح ييييوة على السيييي ريات، ويح

الغذائية العالية، وخاصيييييية لطلول مي الكوليسييييييتروة مما ي عل نيت الذر  المفتييييييل للعدود مي ا شييييييطاأ الم ييييييابيي ةمر  ضيييييييق ا وعية الدموية 
 (.2005 ) رابيشي وآخروح،

 ذا  ونع س ةشيييييييييي ل اي ابي على انتاجية  ،الذر  ال ييييييييييفرا  أح  يحدود الةروف البيئية والزراعية المناسييييييييييبة لزراعة  Voskoboynik, (2005)بيي 
أح يوجي  خ وي الزراعة ةالزاوية ال يحيحة م  اي ال أشيعة الشيمس يفيد في الى   Fidelibus, and  Shrestha )2005)  قد يوصيلف  .المح يوة

يعد أح يوجي  خ وي الزراعة   Holt, )1995  )وجدو  التنافسيية معها. قدر ال نياد  يفيد في كما  ،النامية بيي الط وينياد  يةليل المح يوة لععشياب  
 ,.Connor et al يوصيييلو   .ولزياد  التيييو  المعتر  مي قبل المسييي   الورقي للمح يييوة  ،ال ريقة ا جدل للتقليل مي وصيييوة التيييو  لععشييياب

 ر وبة التربة وفي الغلة البذرية للمح وة.  الى أح اي ال خ وي الزراعة وؤ ر في (2009)
م ونات الغلة وفي    ،نجةكنون في الغلة الحبية ال ا  ال رانميرت معنويا  على   ال رانيفوق  (2010) والسييييييييييييييد عمر، أحمد غريبوبينت نتائج أةحاث 

سيياعة ضييوئية، أما   12 أقل مييكوح الفتر  التييوئية   يعد مح ييوة الذر  ال ييفرا  مي نبايات النهار الق ييير، ويع ي انتاجا  جيدا  عندما.  المدروسيية
عدد ا وراق صيييييييفة ورا ية والبد مي التنوي  أح صيييييييفة  وي وة دور  حيايها وقد ال يز ر ،الذر  يسيييييييتمر في النمو الطتيييييييرا اذا اندادت  ذل الفتر  فةح 

ل الفتر  فةح النبات وت   نحو النتيج  وبالع س اذا نق يت  ذ .بينما اريفاع النبات و وة السيوميات  و الذا وتر ر، العوقة لها ة وة فتر  اإلضيا  
ويق ييييير دور  حياي . يت لب الذر  أشيييييعة الشيييييمس في المراحل ا ولى مي العمر ة يييييور  أكبر، لذا ي ب نراعة الذر  في الحقوة المعرضييييية   ،ةسيييييرعة

وة نراعة الذر  في الحق، م  ا خذ ةعيي االعتبار أح للشيييييييييييييمس وغير الةليلة حتى ينمو الذر  جيدا  ةحيث ال يسيييييييييييييم  لععشييييييييييييياب ةالنمو في حقولها
ت حاجت  مي التيييييو  والما  حتى يرخذ النبا  ة بيي نبايات الذر ،مراعة مسيييييافات الزراع، كما ي ب عد  المعرضييييية للشيييييمس اليحد مي نمو االعشييييياب

 .(1992)ك  الغزاة وآخروح، والغذا  
مالم ي يل  ،(2000) وشياح وآخروح، وتناسيب  ردا  م  مد  اإلضيا    الذا وعموما  كلما نادت الشيد  التيوئية كلما ناد معدة االصي ناع التيوئي 

أظهرت نتائج و . مسيييياحة ا وراقو  ، وة النباتو  ،اإلنتاجكل مي   في وؤ ر سييييلبا  نقص كمية اإلضييييا     لى حد التشييييب  التييييوئي، كما أحا ذل الشييييد  
في ال ييييييفات اإلنتاجية لمح ييييييوة الذر  ال ييييييفرا  في ظروف  ا  موجب  ا  معنوي  ا  نوب( أ ر ج -أح الي ال الط وي )شييييييماة (2011)عبد الو اب، أةحاث  
 Hunt et)تييييييييو  معينة مي الؤ ر في نمو النبات مي خوة التعر  الى كمية و ي ال خ وي الزراعة يم ي أح ايةهر الدراسييييييييات الى أح و   العراق.

al., 1985)،  حمر البعيد الى التييو  ا حمر الذا وؤ ر في نةا  الفاوتوكرو وإح اي ال الط وي يم ي أح يسييبب يغيرات دقيقة في نسييبة التييو  ا 
(1987 , Kasperbauer). 

يوجي  الط وي الزراعية مي الشييييماة الى الذر  عند نبايات في  أح أعلى انتاجية يم ي الح ييييوة عليها (1989)ع ية وو يب، أظهرت نتائج أةحاث  
معنويا    ( في ظروف العراق كاح ل  أ را  جنوب –أح اي ال الط وي )شيييييييييماة ( 2009) ،وآخروح  داوودبيي كما  .ال نوب مقارنة ةالشيييييييييرق الى الغرب
 ،كما بينت نتائج أةحاث أخرل أح اي ال الط وي وخاصيية في الدوة ذات المناا المعتدة .والمسيياحة الورقية ودليلها ،موجبا  في كل مي اريفاع النبات
في نياد  اإلنتاج  – 150جنوب في ي ارب أجريت على مح يوة الشيعير، كانت الزياد  في اإلنتاج  –شيماة   فعندما كاح اي ال الط وي ،ولعب دورا  

جنوب يسيياعد على يعريض   –ويم ي يفسييير ذلك على أسيياس أح االي ال ا وة شييماة    ،شييرق  –ةالمقارنة م  اي ال الط وي غرب    تار/كغ  300
 (.1992)ك  الغزاة وآخروح، صاةة ةا مرا  الف رية فيقلل اإل ، جزا  السفلىاالنبايات  كبر كمية وشد  اضا   وخاصة 

 ال رانكنون، مما  و علي  في   ال رانفي الغلة الحبية وم ونات المح يييييييييييوة في   معنوية   أح  ناك نياد    (2010) أحمد غريبو والسييييييييييييد عمر،  وجد
(.   تار ي/  2.22لة العرانيس ال انجة م  ا غلفة )وبلغت نياد  غ  ،(  تار ي/  0.56حيث بلغت  ذل الزياد  في الغلة الحبية ال انجة )  ،1 فيحا

 .1فيحا  ال رانةالمقارنة م   ،كنون ال رانفي  عدد حبوب العرنوسو  بينت النتائج أيتا  نياد  معنوية في  وة العرنوس
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 . ا ية مي مح وة الذر  ال فرا  الس ريةفي انتاجية أربعة  رن ور   الزراعة يهدف  ذا البحث الى دراسة ير ير اي ال خ ويو 
 مواد البحث وطرائقه:

ويتييييمنت ، نيسيييياح 15بتاريخ  في العرو  الربيعية )الرئيسييييية( 2015و 2014ةمحافةة حما  خوة موسييييمي  نفذ البحث    موقع تنفيذ البحث:  3-1
على  ييذل ال رن معيياملتيياح نراعيتيياح )اي ييا ييات  ، و بقييت(ديمو وكنون،و ميرت، و ، 1فيحييا الميياد  الورا ييية أربعيية  رن ورا ييية مي الييذر  السيييييييييييييي رييية )

، نرعت الت ربة بت ييييميم الق اعات العشييييوائية الكاملة ب وث م ررات ةق   ي ريبية شييييرق  –غرب  E-Wجنوب و –شييييماة   N-Sالط وي(  ما  
وفق يعليمات ونار    المح يوةخدمة    بقت عملياتو  ،خربيي النبات واآل سيم 20 م  يرك مسيافة    ،بواق  أربعة خ وي  لكل  ران  2   14ةمسياحة  

، وخأل  وة 35.24التي يق  على خأل عر   وذلك في ال انوية الزراعية السييييييييلمية ،الزراعة واإلصييييييييو  الزراعي لزراعة مح ييييييييوة الذر  ال ييييييييفرا 
( المع يات 2ة والمي اني ي ة للتربة، كما ووضيييي   ال دوة )الط ييييائص الكيميائي  ( 1يوضيييي   ال دوة )و  ،  480.60ويريف  عي سيييي   البحر  37.51

 .    المناخي ة لموق  الزراعة
 الظروف المناخية السائدة في موقع البحث خالل فترة التجربة. 1جدول ال

 الشهر
 (ملمالمطري ) كمية الهطول ) ْم ( العظمى درجة الحرارة درجة الحرارة الصغرى ) ْم (

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 21.6 2 22.13 26.6 8.604 10 نيسان

 0 4 28.1 30.8 10.92 15.2 أيار

 7 0 32.9 33.6 17.16 18.2 حزيران

 0 0 35.5 37.5 19.4 21.3 تموز

 27.6 6 مجموع الهطول المطري خالل موسم النمو )ملم(
 ( 2015و  2014ل الموسمين )عن التقارير الشهرية لمحطة األرصاد الجوية في السلمية خال

 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 

%3oCCa 25.8 

 1.4 % مادة عضوية

( موئمة الةروف ال وية لزراعة مح وة الذر  ال فرا ، م  اإلشار  الى يقليل الفتر  ما بيي الريات خوة مراحل يزامي كل مي 2مي ال دوة )وتبيي 
 اإلن ار المذكر والمؤنث لل رن المدروسة للحفاظ على التلقي .

 حيث أخذت القرا ات الحقلية ،الكيزاح لوسيييييتهوك ال انج ويمت عملية الح ييييياد ةمرحلة النتيييييج اللبني  ح  ذا ال ران مط يييييص للح يييييوة على 
عدد و ، عدد الحبوب في ال ييي  الواحدو )غ(،  على خمسييية نبايات محا ة مي كل ق عة ي ريبي ة، لل يييفات المدروسييية م ل: متوسيييأل ونح ا ل  حبة

 نيس على النبات.عدد العراو الغلة الحبية ال انجة ) ي/  تار(، و غلة القش ) ي/  تار(، و ، ال فوف في العرنوس
  .%(5) وقورنت المتوس ات عند مستول معنوية، Genstat- v6يم يبويب البيانات وإجرا  التحليل اإلح ائي ةاستطدا  برنامج 
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 النتائج والمناقشة:
 :متوسط وزن األلف حبة )غ(  1- 4

حيث يفوقت    ،اي ال خ وي الزراعة في متوسأل ونح ا ل  حبة )غ(عاموت  مبيي    معنوية  وجود فروقات   (  3ال دوة  )متوسأل الموسميي  يوض  بيانات  
و ذا وتفق  ،غ( في  ذل ال فة290غ( على  ريقة الزراعة ةاي ال خ وي شرق غرب ) 310.44معنويا   ريقة الزراعة ةاي ال خ وي شماة جنوب )

 (.2009 و)داوود، (1989و)ع ية وو يب،  (2011)عبد الو اب،  م  ما يوصل الي 
غ( 337.22ميرت )  ال رانيفوق معنويا     ، فقدتوض  البيانات وجود فروقات معنوية بيي ال رن الورا ية المدروسةف   ،أما ةالنسبة لعامل ال رن الورا ية 

تفق م  ما و ذا و ،غ( 251.34) 1 1فيحا  ال ران( وأخيرا  غ 300كنون ) ال رانغ(  م  324.33ديمو ) ال رانعلى ةاقي ال رن الورا ية، يول 
 .(2010 )أحمد غريبو والسيد عمر،يوصل الي  

   2015-2014 في عدة طرز وراثية من الذرة الصفراء السكرية متوسط الموسمين متوسط وزن األلف حبة )غ(في  اتجاه الخطوط تأثير  .3جدول ال

 ((V الطراز الوراثي
 (M)  اتجاه الخطوط

 المتوسط
 شرق -غرب جنوب-شمال 

 251.34 246.89 255.78 1 1فيحاء

 337.22 334 340.44 ميرت

 300 290.22 309.78 كنوز

 324.33 312.89 335.77 ديموا

  290 310.44 المتوسط

L.S.D 5% (M=11.61, V=11.06, M×V=14.66) C.V%=9 

  عدد الحبوب في الصف الواحد: 2- 4
وجود فروقات معنوية بيي  رق الزراعة ةالنسبة الي ال خ وي الزراعة في صفة عدد الحبوب في  ،(4ال دوة )يوض  بيانات متوسأل الموسميي 

( في 32.3على  ريقة الزراعة ةاي ال خ وي شرق غرب )، (33.64ال   الواحد حيث يفوقت معنويا   ريقة الزراعة ةاي ال خ وي شماة جنوب )
 (.2009و)داوود،  (1989و)ع ية وو يب،  (201 )عبد الو اب،و ذا وتفق م  ما يوصل الي   ،  ذل ال فة

( على 35.57كنون ) ال رانيوض  البيانات وجود فروقات معنوية بيي ال رن الورا ية المدروسة فقد يفوق معنويا  ، أما ةالنسبة لعامل ال رن الورا ية
 (. 30.67) 1فيحا   رانال( وأخيرا  31.09ديمو ) ال ران(  م 34.54ميرت ) ال رانةاقي ال رن الورا ية، يول 

   2015-2014 في عدة طرز وراثية من الذرة الصفراء السكرية متوسط الموسمينعدد الحبوب في الصف الواحد في  اتجاه الخطوط تأثير . 4جدول ال

 ((V الطراز الوراثي
 (M)  اتجاه الخطوط

 المتوسط
 شرق -غرب جنوب-شمال 

 30.67 30.41 30.93 1 1فيحاء

 34.54 32.84 36.24 ميرت

 35.57 35.19 35.95 كنوز

 31.09 30.75 31.43 ديموا

  32.3 33.64 المتوسط

L.S.D 5% (M=0.134, V=1.224, M×V=1.5) C.V%=8.1 

 :عدد الصفوف في العرنوس 4-3
  ، لنسبة الي ال خ وي الزراعة في عدد صفوف الحبوب( الى وجود فروقات معنوية بيي  رق الزراعة ةا5ال دوة )يوض  بيانات متوسأل الموسميي 

و ذا وتفق م  ما يوصل الي  )عبد الو اب،  ،(15.57( على اي ال الط وي شرق غرب )16.21فقد يفوق معنويا  اي ال الط وي شماة جنوب )
 (.2009و)داوود،  (1989و)ع ية وو يب،  (2011

( على 16.97ميرت ) ال رانود فروقات معنوية بيي ال رن الورا ية المدروسة فقد يفوق معنويا  يوض  البيانات وج، أما ةالنسبة لعامل ال رن الورا ية
)أحمد و ذا وتفق م  ما يوصل الي   ،(14.4ديمو ) ال ران( وأخيرا  15.79)  1فيحا  ال ران(  م 16.41)كنون  ال رانةاقي ال رن الورا ية، يول 

 (.2010 ،غريبو والسيد عمر
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   2015-2014في عدة طرز وراثية من الذرة الصفراء السكرية متوسط الموسمينعدد الصفوف في العرنوس في  اتجاه الخطوط ر تأثي .5جدول ال

 ((V الطراز الوراثي
 (M)  اتجاه الخطوط

 المتوسط
 شرق -غرب جنوب-شمال 

 15.79 15.7 15.88 1 1فيحاء

 16.97 16.26 17.68 ميرت

 16.41 16.21 16.6 كنوز

 14.4 14.12 14.67 ديموا

  15.57 16.21 المتوسط

L.S.D 5% (M=0.5178, V=0.4195, M×V=0.5743) C.V%=6.4 

  )طن/هكتار(: القشغلة  4- 4
حيث يفوقت   ،ي/  تار()  القشغلة صفة في ( يؤكد أح الزراعة على خ وي شماة جنوب  أع ت نياد  معنوية 6)النتائج الموضحة في ال دوة 

( في  ذل   تار ي/ 53.1( على  ريقة الزراعة ةاي ال خ وي شرق غرب )  تار ي/ 61.37معنويا   ريقة الزراعة ةاي ال خ وي شماة جنوب )
 (.2009و)داوود،  (1989و)ع ية وو يب،  (2011)عبد الو اب، و ذا وتفق م  ال فة 

 66.73) 1فيحا  ال رانوقات معنوية بيي ال رن الورا ية المدروسة فقد يفوق معنويا  أما ةالنسبة لعامل ال رن الورا ية  يوض  البيانات وجود فر 
 41.51ديمو )  ال رانوأخيرا     ،(  تار ي/  55.42كنون )  ال ران م    ،(  تار ي/  57.76)  ميرت  ال ران( على ةاقي ال رن الورا ية، ولي     تار ي/
 (.   تار ي/
  2014 ألربعة طرز وراثية لمحصول الذرة الصفراء السكرية في الموسمين الزراعيين )طن/هكتار( غلة الحطب في اتجاه خطوط الزراعةتأثير . 6جدول ال

 2015و

 ((V الطراز الوراثي
 (M)  اتجاه الخطوط

 المتوسط
 شرق -غرب جنوب-شمال 

 66.73 62.33 71.13 1 1فيحاء

 57.76 54.12 61.39 ميرت

 55.42 49.36 61.48 كنوز

 49.1 46.63 51.48 ديموا

  53.11 61.37 المتوسط

L.S.D 5% (M=4.918, V=4.326, M×V=5.817) C.V%=17.9 

 عدد العرانيس على النبات:  5- 4
عدد العرانيس  ( عد  وجود فروقات معنوية بيي  رق الزراعة ةالنسبة الي ال خ وي الزراعة في صفة8ال دوة )يوض  بيانات متوسأل الموسميي  

أما ةالنسبة لعامل ال رن الورا ية  يوض  البيانات وجود فروقات معنوية بيي ال رن الورا ية المدروسة فقد يفوق معنويا  ال ن  ، على النبات الواحد
 .( على ةاقي ال رن الورا ية2.25) 1فيحا 

   2015-2014 طرز وراثية من الذرة الصفراء السكرية متوسط الموسمين)عدد العرانيس على النبات( في عدة  اتجاه الخطوط تأثير  .8جدول ال

 ((V الطراز الوراثي
 (M)  اتجاه الخطوط

 المتوسط
 شرق -غرب جنوب-شمال 

 2.25 2.2 2.3 1 1فيحاء

 1.7 1.5 1.9 ميرت

 1.7 1.6 1.8 كنوز

 1.5 1.5 1.5 ديموا

  1.7 1.9 المتوسط

L.S.D 5% (M=0.1832, V=0.1725, M×V=0.2290) C.V%=21.3 

 :االستنتاجات
 : ستنتج ماولياليها، ي يم التوصلاعتمادا  على النتائج التي 

غرب وأ رت ةش ل معنوا اح  ريقة الزراعة على خ وي ةاي ال شماة جنوب أع ت نتائج أفتل مي الزراعة على خ وي ةاي ال شرق    -
 وعدد ال فوف في العرنوس الواحد.  ، وعدد الحبوب في ال   الواحد ،القشغلة  و في كل مي متوسأل ونح ا ل  حبة، 
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وعدد ال فوف في العرنوس الواحد. بينما أع ت نراعة ال ران  ، أع ت نراعة ال ران ميرت نياد  معنوية في متوسأل ونح ا ل  حبة -
وعدد العرانيس   القش، غلة  نياد  معنوية في    1فيحا أع ت نراعة ال ران    في حيي ي عدد الحبوب في ال   الواحد.  نياد  معنوية ف  كنون

 على النبات الواحد. 
 التوصيات:

 أع ت نتائج أفتل مي الزراعة على خ وي ةاي ال شرق غرب.   نها  ريقة الزراعة على خ وي ةاي ال شماة جنوب ايباع -
ةاستنباي   ي محلية مي الذر   راسةالد وصيي. كما ميرت على خ وي ةاي ال شماة جنوب را  الس رية ال راننراعة الذر  ال ف -

 الس رية يناسب ظروف الزراعة السورية.
 : المراجع
لفة، الم لة العربية للبيئات يقييم انتاجية  و ة  رن مي الذر  ال فرا  الس رية يحت ير ير مواعيد نراعة مطت  (.2010)   سيد عمرالغريبو و 

 .  34أكساد. العدد  ة. ال اف
 (.  2011)  التقرير السنوا للمنةمة العربية للتنمية الزراعية

اي ال الط وي ويونع النبايات في صفات نمو الذر  ال فرا    أ ر.  (2009)عبد الو اب  سعاد خيرا  و جمعة  عبدهللا ن م  و   داود ، وسا  مالك 
Zea mays L. .171- 162:(1)  1  .م لة ديالى للعلو  الزراعية . 

(. انتاج المحاصيل الحقلية )ال ز  النةرا(. 2005نشرت الن ارا ) رابيشي، نكواح وغريبو أحمد غريبو وسائد عرب ومحمد العساني و 
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Abstract 

The present research was carried out at the Farms of Agricultural Secondary School in 

AL Salamieh city in Hama governorate during two seasons 2014 and 2015, to evaluate 

the productivity of four sweet corn genotypes i.e. Faihaa1, Konoz, Dimo and Mert under 

the effect of two row directions, in order to determine the best variety and the most 

suitable row direction in spring time. The results showed that yield components of north 

– south- row direction were higher than that of west-east-row direction. The results 

showed that there was significant increase in number of rows, number of grains in the 

row and thousand grain weight of ear under the treatment north – south- row direction. 

Also, the results showed that there was significant increase in number of rows and 

thousand grain weight in the genotype Mert compared to Konoz, Demo and Faihaa1.  

Key words: Sweet corn. Genotypes, Row direction. 

 


