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تأثير موعد الزراعة في الصفات اإلنتاجية لعدة أصناف من 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)*للمراسلة: د. لبنى حيدر. البريد اإللكتروني: 

 20/07/2018تاريخ القبول:    01/01/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
تقييم إنتاجية ث ثة  م، بهدف 2015نفذ هذا البحث في منطقة السللللللللللمية، ممحافالة حماو م   الموسلللللللللم  

والرلللللللنفي  ايوكرانيي   1أصلللللللناف م  محرلللللللو  الذرو الرلللللللفرال السللللللل رية هي: الرلللللللن  المحلي فيحال
وذلك المتيار   ،نيسللللللا   15و 1ورانديفو، تحت تأثير موعدي  للزراعة هما   F1الهجيني  سللللللني وفا كاراليفا 

هرت النتلاج  ارتفلاا الةللة الحبيلة وأنسللللللللللللللب موعلد للزراعلة في العروو  الر يعيلة. أ  ،أفضللللللللللللللل تركيلب وراثي
والرللللللن   الرللللللن  سللللللني وفا كاراليفا م مقارنة  مشلللللل لي معنو   1وكذلك م ونات الةلة في الرللللللن  فيحال

ط /ه تلار( على التوالي، و لةلت   3.38 و  2.86رانلديفو، حيلث بلةلت الزيلادو في الةللة الحبيلة الطلا جلة )
. كمللا بينللت على التوالي ط /ه تللار( 1.88- 0.58الزيللادو في ةلللة العرانيط الطللا جللة م  ايةلفللة  )

 1وفي و   حبو  العرنو  في الرللللللللللللللن  فيحلال ،معنو  في علدد الحبو  في العرنو  ارتفلااالنتلاج   
معنويا  على الرلنفي   1مالمقارنة م  الرلن  سلني وفا كاراليفا والرلن  رانديفو. كما تفول الرلن  فيحال 

وفي م ونلات الةللة الملدروسللللللللللللللة، وكلانلت أعلى ةللة حبيلة طلا جلة عنلد اآلمري   في الةللة الحبيلة الطلا جلة 
 1المزروعة، حيث بلةت الةلة الحبية الطا جة للرللللن  فيحال ايصللللنافالزراعة في بداية نيسللللا  في كل  

وانخفضلللللللللت الةلة الحبية الطا جة وكذلك الرلللللللللفات   ،نيسلللللللللا (  1ط /ه تار( في الموعد ايو  )  9.01)
نيسلللللللا   1نيسلللللللا (، نسلللللللتنت  أفضللللللللية الزراعة في الموعد    15راعة في الموعد )اإلنتاجية ايمرى عند الز 
 للحرو  على أفضل المؤشرات اإلنتاجية. 1ماستخدام الرن  فيحال

 ، الرفات اإلنتاجية.موعد الزراعةذرو صفرال س رية،  أصناف :الكلمات المفتاحية

 : المقدمة
الثالثة عالميا  م  حيث المسللاحة المزروعة معد القمو واير ، وتتركز  راعتها مشلل ل ما   المرتبة  .Zea mays Lتحتل الذرو الرللفرال

ويحتل هذا المحرللللو  المركز الثالث على مسللللتوى الوط  العر ي معد القمو والشللللعير م  كما في أمري ا وجنو  أفريقيا وروسلللليا و،سلللليا، 
إلنتاج، فقد بلغ متوسلللللت اإلنتاج العر ي السلللللنو  م  الذرو الرلللللفرال لعام حيث المسلللللاحة المزروعة، والمركز الثاني معد القمو م  حيث ا

( مليو  ط  )المنالمة 818.8ر بنحو )م  اإلنتاج العالمي الذ  يقد    %(0.96وشللللللل ل ما نسلللللللبت  ) ،( مليو  ط 7.181نحو )  2010
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 ل كبير م   السللللنوات المالللللية لما للذرو م  رت و شلللل أما في سللللورية فر   راعة الذرو الرللللفرال تطو    (.2011العر ية للتنمية الزراعية،  
وكذلك السللللللللللللللتخدامها في مد القطاا الحيواني مايع ف سللللللللللللللوال كانت المركزو )الحبو ( أو العل   ،أهمية عالية في التةذية البشللللللللللللللرية

 2014سللورية عام  ايمضللر. تزرا الذرو الرللفرال في كافة محافالات القطر مروية. وصلللت المسللاحات التي  رعت مالذرو الرللفرال في 
( وأقلل م  2014 )و ارو الزراعلة واإلصلللللللللللللل   الزراعي، تلار ط /ه  2.72ممردود  ا  أل  طنل   67أعطلت إنتلاجلا  قلدر   ا  أل  ه تلار   24إلى 

مما يتطلب التوسلللللللللللل  في  راعة هذا المحرللللللللللللو  وتحسللللللللللللي  النوعية وتقديم الخدمات ال  مة وتوفير الالروف المثلى  ،احتياجات القطر
 للزراعة.

في تحضلير العديد م  أنواا الحلويات، كما أ  ارتفاا نسلبة السل ر  .Zea mays saccharata Sturtتخدم الذرو الرلفرال السل رية تسل 
في معض أصنافها يجعلها مردرا  جيدا  م  مرادر الحرو  على الس ريات، وتحتو  أجنة الذرو الرفرال على كمية عالية م  الدهو ، 

الذرو الرللفرال ذ  القيمة الةذاجية العالية، وماصللة لخلو  م  الكوليسللترو  مما يجعل  يت الذرو المفضللل للعديد لهذا تسللتخدم لرللن   يت 
 (.2005 م  ايشخا  المرابي  ممرض ليق ايوعية الدموية )طرابيشي و،مرو ،

ي و  لألصللناف المحلية ذات العمر الطويل تزرا الذرو الرللفرال في سللورية في العروو الر يعية في بداية ،ذار وحتى نيسللا ، وهذا الموعد  
يوما ، وفي العروو الرللليفية تزرا في شلللهر حزيرا  وهي لألصلللناف ذات دورو الحياو القرللليرو،   120حيث تسلللتمر دورو حياتها ي ثر م  

، وينرلللللللو معدم التب ير تمو  15خريفية( فتزرا م  نهاية حزيرا  حتى الأما العروو التكثيفية )  ،وتزرا الذرو معد حرلللللللاد القمو والشلللللللعير
موفا  م  عدم اإلمرلللللللا ، وذلك لتوافق  هور النورات المؤنثة والمذكرو م  أوقات اشلللللللتداد الحرارو ماصلللللللة في ، . كما وينرلللللللو معدم 

 (.2005 تأمير الزراعة موفا  م  تعرض المحرو  للرقي  المب ر )طرابيشي و،مرو ،
أهم العواملل التي تؤثر في إنتلاجيلة  اللذرو الرللللللللللللللفرال، حيلث أ  الزراعلة المب رو    أ  موعلد الزراعلة أحلد  Garcia et al., (2014)بي  

تعرض النباتات إلى مشلا ل انخفاض درجات الحرارو في المراحل ايولى م  عمر النبات، والتأمر في موعد الزراعة يعرض النباتات في 
عملية التلقيو واإلمرللللا  وكذلك ارتفاا درجات الحرارو الذ  مما ينجم عنها لللللع    ،مرحلة اإل هار إلى مشللللا ل ارتفاا درجات الحرارو

أ  موعد الزراعة المناسلللللب لمحرلللللو  الذرو   Suk et al., (2007)يضلللللع  م  امت ل الحبو  و التالي انخفاض المردود. وقد أشلللللار  
سلللم   10درجة مئوية على عمق   10الرلللفرال هو النرللل  الثاني م  شلللهر أيار في أوكرانيا عندما ترلللل درجة حرارو التر ة إلى حوالي  

 .Valkova, (2006)وهذا ما أ د  
درجة   15-12إلى إم انية  راعة الذرو الرلللللفرال عند وصلللللو  درجة حرارو التر ة   Pashkovkaya and Belyaev, (2010)أوللللللو  
درجلة مئويلة، ويختل  موعلد الزراعلة   25ويجلب امتيلار موعلد الزراعلة محيلث تمر مرحللة اإل هلار في  روف درجلة الحرارو محلدود  ،مئويلة

إلى أ  حبو  الذرو الرللللللللفرال السلللللللل رية تحتو  نسللللللللبة جيدو م  المواد   Amcheslavskiy, (2010)مامت ف ايصللللللللناف. لقد أشللللللللار 
سلته   الطا ج أو لتحضلير المعلبات والحلوى، ويم    راعتها ل سلته   الطا ج اعتبارا  م  السل رية، فهي حلوو الطعم وتسلتعمل في اال

 سم. 40-30سم والمسافة بي  النباتات على الخت الواحد  70نيسا  وحتى تمو ، وتزرا الذرو الس رية على مطوط المسافة بينها 
الرلللللللفرال، حيث تفوقت المعام ت المزروعة في ايسلللللللبوا ايمير م   أ  موعد الزراعة يؤثر في إنتاجية الذروGarcia, (2009)   وجد

 أيار على المعام ت المزروعة في ايسبوا الثالث م  نيسا  في نسبة اإلنبات والمردود الحبي في أوكرانيا.
منترللل  ،ذار أ  أفضلللل موعد لزراعة الذرو الرلللفرال في  روف مرلللر كا  م   الفترو م    Voskoboynik, (2005)أ هرت نتاج  
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   Long et al., (2001)أولحت نتاج  أمحاث و بداية ،  للحرو  على أعلى محرو .   إلى بداية نيسا  أو م  منتر  تمو  إلى
التي أجريت لتحديد الموعد ايمثل لزراعة الذرو السلل رية في جنو  شللرل اينالللو  في تركيا بزراعة المحرللو  اعتبارا  م  شللهر نيسللا  

تلعلب الالروف البيئيلة دورا  كملا  تمو . 25و ينلت النتلاج  أ  أعلى مردود حبي حققتل   المعلامللة المزروعلة في  ،مواعيلدوحتى ،  في علدو  
هاما  في تحديد إنتاجية الذرو الرللللفرال وهذا يتطلب تحديد الالروف البيئية والزراعية المناسللللبة لزراعة هذا المحرللللو  و يأتي في مقدمتها 

يلعب موعد الزراعة دورا  هاما  في تحديد موعد اإلنبات، وسلرعة النمو، وتطور و   .(Shrestha and Fidelibus, 2005)موعد الزراعة  
النبات، و التالي مسلللللللتوى اإلنتاج، لذلك عند دراسلللللللة موعد الزراعة م  الضلللللللرور  ايمذ معي  االعتبار الالروف البيئية لمنطقة الزراعة، 

 (.Holt, 1995المدرو  )وكذلك الخوا  البيولوجية والزراعية للرن  
، في النرلللللل  الثاني م  شللللللهر نيسللللللا ، في منطقة السللللللهو  ايوكرانية الجنو ية، أما السللللللهو  الشللللللرقية اتزرا الذرو الرللللللفرال في أوكراني

وف البيئية  والشللللمالية تبدأ الزراعة في اييام الخمسللللة ايميرو م  شللللهر نيسللللا ، أما في المنطقة الةر ية م  أوكرانيا ونالرا  المت ف الالر 
أ هرت نتاج  و  .et al., 2009)  (Connorونوا التر ة تبدأ الزراعة في النرللللل  الثاني م  شلللللهر نيسلللللا  حتى العشلللللر ايو  م  أيار 

في العروو   1(  يادو معنوية في الةلة الحبية لمحرللللو  الذرو الرللللفرال السلللل رية صللللن  فيحال 2009أمحاث أحمد ةريبو والسلللليد عمر، )
بينت نتاج  ، كما ط /هللللللللكتار( 2التكثيفية )الخريفية( مما هو علي  في العروو الر يعية حيث بلةت هذ  الزيادو في الةلة الحبية الطا جة )

( تفول الهجي  ميرت معنويا  على الهجي  كنو  في الةلة الحبية الطا جة وفي  م ونات الةلة 2010) ،أمحاث أحمد ةريبو والسللللليد عمر
وأ  أعلى ةلة حبية طا جة كانت عند الزراعة في بداية نيسلللللللا  في كل الترا يب الوراثية المزروعة حيث بلةت الةلة الحبية المدروسلللللللة،  
ط /ه تار( كمتوسلت الموسلمي  وانخفضلت الةلة الحبية  الطا جة وكذلك الرلفات اإلنتاجية ايمرى في مواعيد الزراعة   16.1الطا جة )

أ  هنلا   يلادو   (2011وجلد أحملد ةريبو والسلللللللللللللليلد عمر، )، و الزراعلة في كلل الترا يلب الوراثيلة المزروعلة المب رو وكلذللك عنلد التلأمر في
، حيث بلةت هذ  الزيادو في الةلة 1معنوية في الةلة الحبية، وم ونات المحرلللللللو  في الهجي  كنو ، مما هو علي  في الرلللللللن  فيحال 

 ينت النتاج  أيضللللللللللللللا   يادو  و ط /ه تار(.   2.22العرانيط الطا جة م  ايةلفة )و لةت  يادو ةلة   ،ط /ه تار(  0.56الحبية الطا جة )
 .1 معنوية في طو  العرنو  وعدد حبو  العرنو ، في الهجي  كنو  مالمقارنة م  الرن  فيحال

ك في قيمة الةلة م  الذرو الرللفرال وذل 1على الهجي  ماسللل    82( تفوقا  معنويا  للرللن  ةوطة  2013بينت نتاج  أمحاث شلليق قرو ، )
( 2010)  وجد أحمد ةريبو والسيد عمر،و الحبية و في معالم الرفات اإلنتاجية والفيزيولوجية في  روف منطقة مس نة ممحافالة حلب.  

، حيث بلةت هذ  1أ  هنا   يادو معنوية في الةلة الحبية وم ونات المحرللللللللللللو  في الهجي  كنو ، مما هو علي  في الرللللللللللللن  فيحال 
ط /ه تلار(. بينلت النتلاج     2.22ط /ه تلار( و لةلت  يلادو ةللة العرانيط الطلا جلة م  ايةلفلة )  0.56لةللة الحبيلة الطلا جلة )الزيلادو في ا

 ينت نتاج  العديد م  و  .1 أيضلللللللا   يادو معنوية في طو  العرنو  وعدد حبو  العرنو  في الهجي  كنو  مالمقارنة م  الرلللللللن  فيحال
   الذرو الرفرال تختل  في قدرتها على التمثيل الضوجي واإلنتاجية الفردية والعديد م  الرفات.أ  هج (Garcia, 2009)ايمحاث  

 يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير مواعيد الزراعة في إنتاجية ث ثة طر  وراثية م  الذرو الرفرال الس رية.
 مواد البحث وطرائقه:  
نفذ البحث في أرالللللللللللللي الثانوية الزراعية في السلللللللللللللمية، والتي تق  في أطراف المدينة ممحافالة حماو في الموسللللللللللللم  موقع تنفيذ البحث:

، 480.60وترتف  ع  سطو البحر    37.51، ومت طو   35.24في شهر نيسا . تق  منطقة الدراسة على مت عرض    2015الزراعي  
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م  فرللللي  انتقاليي  يترلللفا  ماعتدالهما وعدم اسلللتقرار الطقط فيهما،   ،يسلللود منطقة الدراسلللة صلللي  حار وجاف م  شلللتال مارد وماطر
( يالهر المعطيات المنامية المأموذو م  محطة ايرصلللاد الجوية في 1والجدو  )  ،( ملم350 -  250معد  الهطو  المطر  السلللنو  )

 شهرية يهم العناصر المنامية.    السلمية م   فترو التجر ة، وتبي  الالروف المنامية الساجدو م  م   متوست القيم ال
 .الظروف المناخية السائدة في موقع البحث خالل فترة التجربة .1الجدول 

 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

تبي    ، حيلث(2التحليلل مولللللللللللللللحلة في الجلدو  )تم تحليلل تر لة موق  التجر لة قبلل الزراعلة فيزيلاجيلا  وكيميلاجيلا  وجلالت نتلاج   :تحليل  الترةلة
 ،(%م  و   التر ة الجافة 48نتاج  تلك التحاليل مأ  التر ة ذات قوام لومي طيني )حسلللللللللب مثلث القوام( حيث وصللللللللللت نسلللللللللبة الطي  )

والتر ة جيدو المحتوى م  المادو العضلوية وصللت نسلبة المادو   .%28ونسلبة الرمل  ،  (% م  و   التر ة الجافة24و لةت نسلبة السللت )
وقيمة ملوحة التر ة لعجينة  ،(% م  و   التر ة الجافة، أما قيمة حمولللللللة التر ة فهي متعادلة ماجلة للقلوية الخفيفة1.4العضللللللوية إلى )
 توى م  الفوسفور وجيدو المحتوى م  البوتاسيوم.و التر ة فقيرو ماآل وت المعدني ومتوسطة المح 1.1Ds/mتساو  EC التر ة المشبعة 

 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% 

 .F1 ورانديفو F1 وايصناف ايوكرانية سني وفا كاراليفا  1استخدم في هذا البحث الرن  فيحال :النباتيةالمادة 
  :معامالت التجرةة

 مواعيد الزراعة: -أوال  
 نيسا . 1 الموعد ايو  -*
 نيسا . 15الموعد الثاني  -*

 الطر  الوراثية: -ثانيا  
 وهي: 2015ث ثة أصناف في الموسم تم  راعة 

 محلي تم الحرو  علي  م  المؤسسة العامة إل ثار البذار.وهو صن   1صن  فيحال -
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 F1الرن  ايوكراني سني وفا كاراليفا  -
 F1الرن  ايوكراني رانديفو  -

 :والتحلي  اإلحصائي تصميم التجرةة
×  2و ذلك أصبو عدد المعام ت =  ترميم القطاعات العشواجية الكاملة في تو ي  المعام ت على القط  التجريبية. نفذا التجر ة وفق 

(، تم إجرال عمليات 2م14=  4×    3.5قطعة تجريبية ممساحة لكل قطعة تعاد  )  18=3× 3×  2معام ت وعدد القط  التجريبية=     6=3
استخدام  لمقارنة المتوسطات وتحديد الفرول المعنوية  و Genstat v12    لدراسة ماستخدام برنام التحليل اإلحراجي للقرالات التي شملتها ا

  .%(5امتبار أقل فرل معنو  عند مستوى معنوية )
 خطوات تنفيذ البحث:

ايسمدو المعدنية   سم. وإلافة  7تم تحضير التر ة مرجرال ف حتا  عميقتا  متعامدتا  وحراثة سطحية وتنعيم التر ة والزراعة على عمق   
 على النحو التالي: 

%(. على دفعتي . النرلل  ايو  عند الزراعة والنرلل  46(. ألللي  على شلل ل )يوريا N( كغ/ ه تار)200السللماد اآل وتي ممعد  ) -
 يوم م  اإلنبات. 40الثاني معد 

 قبل الزراعة.%  46(. ألي  على ش ل سو ر فوسفات 5O2P( كغ/ ه تار )120السماد الفوسفور  ممعد  ) -
 % قبل الزراعة. 46( ألي  على ش ل سلفات البوتاسيوم O2K( كغ/ ه تار )40السماد البوتاسي ممعد  ) -
 .سلللم  20وتمت الزراعة يدويا  مالتقبي  في جور المسلللافة بي  النباتات على الخت الواحد    ،سلللم  70ت الخطوط ممسلللافة بي  الخطوط أأنشللل  -

 .مطوط ةمحيث للللمت كل قطعة تجريبية ممسللل   ،(2م3.5x4=14م )  4م وطو    3.5قسلللمت أرض التجر ة إلى قط  تجريبية معرض 
لمحرلو  دوريا  م  م   الزيارات الحقلية المتكررو واسلتمرت مراقبة ا  ،واسلتمر الر  حسلب الحاجة ،المحرلو  معد الزراعة مباشلرو  رو  

لموق  التجر ة وعلى مدار موسلللم الزراعة م  مراعاو تنفيذ أعما  التعشللليب اليدو ، وتمت عملية الحرلللاد ممرحلة النضللل  اللبني ي  هذا 
 الرن  مخرص للحرو  على الكيزا  ل سته   الطا ج.

 الصفات المدروسة:
 متوست و   ايل  حبة )غ(.  -1
 عدد العرانيط على النبات.  -2
 عدد الحبو  في العرنو .  -3
 و   الحبو  في العرنو  )غ(. -4
 .(ةلة العرانيط الطا جة م  ايةلفة )ط /ه تار-5
 .(الةلة الحبية الطا جة )ط /ه تار -6
 . 100الو *و   الحبو  م  القو /نسبة الترافي وتحسب: و   الحبو  الرافي -7
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العرانيط الطا جة م    حيث حرلللللدت  ،%(70في طور النضللللل  اللبني )عند الرطو ة حوالي    ةلة العرانيط الطا جة م  ايةلفة حسلللللبت
ثم و نت العرانيط مميزا  حسللا  وحسللبت ةلة العرانيط الطا جة م    ،بث ث م ررات، حسللب معام ت التجر ة  2م10 ايةلفة ممسللاحة

 ه تار(./وتحويلها إلى وحدو المساحة )ط  2م 10تاجية مساحة ايةلفة بنال  على إن
)ط / هلكتار( م  العينات التي تم جمعها لتقدير ةلة العرانيط الطا جة م  ايةلفة معد إ الة ايةلفة ماليد  الةلة الحبية الطا جة حسبت

وحسبت الةلة الحبية الطا جة معد فرلها م     ،ثم و   كل منها مميزا  حسا   ،وفرل كل م  الحبو  والقولحة ماستخدام س ا ي  حادو
 ه تار(.   /)ط  وتحويلها إلى وحدو المساحة 2م10القولحة بنال  على إنتاجية مساحة 

 النتائج والمناقشة:
 :)غ( متوسط وزن األلف حبة-1

( تفوقا  معنويا  للمعام ت المزروعة في بداية نيسا  وقد وصل متوست و   ايل  حبة إلى  3نتاج  البحث م  م   الجدو  ) تالهر
 وهذا يتوافق م  ما النتاج  التي توصل إليها ،(غ375.44(غ في حي  وصل متوست و   ايل  حبة في الموعد الثاني إلى )391.11)

على ماقي المعام ت المزروعة في    F1كما تفوقت المعام ت  المزروعة مالرن  سني وفا كاراليفا    ،(2010، )أحمد ةريبو والسيد عمر
  ،422.83إلى )  1والرن  فيحال F1(غ في حي  بلغ في الرن  رانديفو 478.11و لغ متوست و   ايل  حبة )  ،هذ  الرفة 

ذو الحبة الرةيرو  1اف ايوكرانية مقارنة م  الرن  فيحالوقد يفسر ذلك نتيجة كبر الحبة في ايصن ، ( غ على التوالي228.91و
 نسبيا .

 ( 2015تأثير موعد الزراعة في  متوسط وزن األلف حبة )غ( في عدة طرز من محصول  الذرة الصفراء السكرية للموسم ) .3الجدول 

 (T) موعد الزراعة
 الطرز الوراثية 

 المتوسط العام   F1رانديفو  F1سنيكوفا كاراليفا  1فيحاء 

1/4 208.89 511.11 453.33 391.11 

15/4 248.89 445.11 432.33 375.44 

  442.83 478.11 228.91 المتوسط 

L.S.D 0.0 5 (T=14.9 V =18.25  T×V=25.81 ) C.V% =3.9 

  :عدد العرانيس على النبات الواحد-2
تفوقا  تعد صفة عدد العرانيط على النبات م  عناصر اإلنتاج الهامة في تش يل الةلة في محرو  الذرو الرفرال، حيث أ هرت النتاج  

نيسا  في صفة عدد العرانيط   15م  المعام ت المزروعة في الموعد الثاني للزراعة    معنويا  للمعام ت المزروعة في بداية نيسا  مقارنة  
( عرنو  عند الزراعة في  2.22على النبات الواحد في جمي  الترا يب الوراثية المستخدمة في الزراعة ليرل متوست عدد العرانيط إلى )

كما ي حظ م  الجدو  أيضا    ، (4( عرنو  كما في الجدو  )1.93وصل متوست عدد العرانيط في الموعد الثاني إلى )و اية نيسا ، بد
( عرنو  1.95)  F1( عرنو  يليها المعام ت المزروعة مالرن  سني وفا كاراليفا  3.28)  1تفول المعام ت المزروعة مالرن  فيحال
 ( عرنو .  1) F1مالمقارنة م  الرن  ايوكراني رانديفو 

 ( 2015تأثير موعد الزراعة في  عدد العرانيس على النبات الواحد في عدة طرز من محصول  الذرة الصفراء السكرية للموسم ). 4الجدول 

 (T) موعد الزراعة
 المتوسط 

 المتوسط العام  F1رانديفو  F1سنيكوفا كاراليفا  1فيحاء 

1/4 3.55 2.11 1 2.22 

15/4 3 1. 78 1 1.93 

  1 1.95 3.28 المتوسط 

L.S.D 0.0 5 (T=0.213 V =0.26  T×V=0.37 ) C.V% =8.6 



 

Haidar – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 199-209 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر/ كانون األول 209-199(: 4)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – حيدر  205

 
  :عدد حبوب العرنوس-3

النتاج  عم وجود أ   حيث تالهرتعد صفة عدد حبو  العرنو  أحد أهم عناصر اإلنتاج في تش يل الةلة في محرو  الذرو الرفرال، 
نيسا  في صفة عدد حبو  العرنو  في جمي   15نيسا  والمعام ت المزروعة في  1فرول معنوية بي  المعام ت المزروعة في 

( حبة عند الزراعة في بداية نيسا  ومتوست 425.07لزراعة. ووصل متوست عدد حبو  العرنو  إلى )الترا يب الوراثية المستخدمة في ا
كما ي حظ م  الجدو  أيضا  تفول المعام ت  ،(5الجدو  )نيسا   15( حبة عند الزراعة في 209.55عدد حبو  العرنو  إلى ) 
( حبة مالمقارنة م  407.28)F1 عة مالرن  ايوكراني رانديفو( حبة يليها المعام ت المزرو 500.17) 1المزروعة مالرن  فيحال

 .  (Garcia, 2009) ( حبة وهذا يتوافق م  ما توصل إلي 344.49) F1الهجي   الرن  ايوكراني سني وفا كاراليفا 
 ( 2015تأثير موعد الزراعة في عدد حبوب العرنوس في عدة طرز من محصول  الذرة الصفراء السكرية للموسم ) .5لجدول ا

 (T) موعد الزراعة
 الطرز الوراثية 

 المتوسط العام  F1 رانديفو F1 سنيكوفا كاراليفا 1فيحاء 

1/4 514.66 348.55 412 425.07 

15/4 485.67 340.42 402.55 409.55 

  407.28 344.49 500.17 المتوسط 

L.S.D 0.0 5 (T=26.92 V =32.97 T×V=46.62 ) C.V% =6.3 

   :وزن حبوب العرنوس الطازج )غ(-4
و   حبو  العرنو  الطا ج مالمقارنة م  الموعد الثاني للزراعة في جمي  الترا يب   أعطى موعد الزراعة في بداية نيسا   يادو معنوية  في 

أعلى و   لحبو  العرنو  الطا ج تم الحرو  علي  في المعام ت التي  رعت في بداية نيسا ، حيث بلغ و    وكا   الوراثية المزروعة،  
(، في حي  انخفض و   حبو  العرنو  الطا ج إلى  6( غ )الجدو  111.88)حبو  العرنو  الطا ج في المتوست بتلك المعام ت 

( . كما وجدت 2010)  أحمد ةريبو والسيد عمر،  ( غ عند الزراعة في منتر  نيسا  وهذا يتوافق م  النتاج  التي توصل إليها90.92)
على    1المدروسة حيث تفول معنويا   الرن  فيحال  فرول معنوية والحة عند مقارنة و   حبو  العرنو  الطا ج بي  الترا يب الوراثية  

(غ 9.4-19.9وكا  الفارل في و   حبو  العرنو  الطا ج )  F1وعلى الرن  ايوكراني رانديفو  F1الرن  ايوكراني سني وفا كاراليفا  
 في المتوست على التوالي. 

رز وراثية من محصول  الذرة الصفراء السكرية للموسم  تأثير موعد الزراعة في  وزن حبوب العرنوس الطازج )غ( في عدة ط .6الجدول 

(2015 ) 

 (T) موعد الزراعة
 الطرز الوراثية 

 المتوسط العام  F1رانديفو  F1سنيكوفا كاراليفا   1فيحاء 

1/4 143.33 96.44 95.88 111.88 

15/4 85.66 92.77 94.33 90.92 

  95.11 94.61 114.51 المتوسط 

L.S.D 0.0 5 (T=19.91 V =24.39  T×V=34.49) C.V% =20.9 

 :(كتارإنتاج العرانيس الخضراء مع األغلفة )طن/هل-5
تعد ةلة العرانيط الطا جة م  ايةلفة م  الرللفات الهامة في الذرو الرللفرال السلل رية حيث يتم تسللويقها على شلل ل عرانيط طا جة م  

االسلللته    الطا ج أو تعليبها، تبي  م  التجر ة عدم وجود فرول معنوية بي  معام ت ايةلفة عند مرحلة النضللل  اللبني وتسلللتعمل في 
في المتوسللللللللللللت عند  ط /ه تار   (8.38النتاج  أ  متوسللللللللللللت ةلة العرانيط الطا جة م  ايةلفة قد وصللللللللللللل إلى ) وتبي   ،مواعيد الزراعة
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و لةت  ،نيسللللللا  15م  ايةلفة عند الزراعة في الموعد الثاني الزراعة في بداية نيسللللللا  في حي  انخفضللللللت الةلة م  العرانيط الطا جة  
(. كما أ هرت نتاج  البحث 7  جدو ال) ه تار( ط /8.03نيسللا  )  15ةلة العرانيط الطا جة م  ايةلفة في المتوسللت عند الزراعة في  

عة مالهجي   الرلن  ايوكراني سلني وفا  على معام ت المزرو  ه تار( ط /9.01)  1تفوقا  معنويا  للمعام ت المزروعة مالرلن  فيحال 
في صللللللللللللللفة ةلة العرانيط الطا جة م   ه تار( ط /7.13) F1 والهجي  الرللللللللللللللن  ايوكراني رانديفو ه تار( ط /8.43)  F1 اراليفا 

قدرتها على التمثيل أ  هج  الذرو الرلللللللللفرال تختل  في    (Garcia, 2009)ايةلفة وهذا يتوافق م  نتاج  العديد م  ايمحاث كما أ د  
 الضوجي واإلنتاجية الفردية والعديد م  الرفات.

تأثير موعد الزراعة في  إنتاج العرانيس الخضراء مع األغلفة )طن/هـ ( في عدة طرز وراثية من محصول  الذرة الصفراء السكرية  .7الجدول 

 ( 2015للموسم ) 

 (T) موعد الزراعة
 الطرز الوراثية 

 المتوسط العام  F1رانديفو  F1سنيكوفا كاراليفا  1فيحاء 

1/4 9.28 8.54 7.33 8.38 

15/4 8.85 8.32 6.92 8.03 

  7.13 8.43 9.07 المتوسط 

L.S.D 0.0 5 (T=0.44  V =0.54   T×V=0.76) C.V% 5.2 

 :الغلة الحبية الطازجة )طن/هكتار(-6
الحبو  وتهدف معالم الدراسات والبحوث إلى تطويرها، وإ  الةلة صفة معقدو يتح م فيها  تعد الةلة الحبية الرفة ايهم في محاصيل 

( عدم وجود فرول معنوية 8( وتالهر نتاج  البحث في الجدو  )2007عدد كبير م  العوامل الوراثية وتتأثر مالالروف البيئية )الخليفة، 
مة الةلة الحبية الطا جة في المعام ت التي  رعت في بداية نيسا  إلى  بي  معام ت الموعد ايو  ومعام ت الموعد الثاني ووصلت قي

كما وجد م   ،عند الزراعة في منتر  نيسا  ه تار( ط /4.01في حي  انخفضت الةلة الحبية الطا جة إلى ) ه تار( ط /4.35)
والرن  ايوكراني   F1يوكراني سني وفا كاراليفا  على معام ت الرن  ا  1نتاج  البحث تفوقا  معنويا  للمعام ت المزروعة مالرن  فيحال  

ع  الرن    F1عند الرن  ايوكراني سني وفا كاراليفا  ه تارط / 2.86ليرل الفارل  في صفة الةلة الحبية الطا جة F1 رانديفو
 . 1ع  الرن  فيحال F1عند الرن  ايوكراني رانديفو ه تارط / 3.38و  1فيحال 

 ( 2015( في عدة طرز من محصول  الذرة الصفراء السكرية للموسم )رـكتاه/)طن تأثير موعد الزراعة في  الغلة الحبية الطازجة .8الجدول 

 (T) موعد الزراعة
 الطرز الوراثية 

 المتوسط العام  F1رانديفو  F1سنيكوفا كاراليفا  1فيحاء 

1/4 6.48 3.57 2.99 4.35 

15/4 6.03 3.22 2.78 4.01 

  2.88 3.4 6.26 المتوسط 

L.S.D 0.0 5 (T=0.388   V =0.48    T×V=0.67) C.V% 9.1 

 :نسبة التصافي-7
( عدم وجود فرول معنوية بي  معام ت الموعد ايو  ومعام ت الموعد الثاني ووصلت قيمة نسبة 9تالهر نتاج  البحث في الجدو  ) 

( عند الزراعة في  59.66( في حي  انخفضت نسبة الترافي إلى ) 61.06نيسا  إلى )الترافي في المعام ت التي  رعت في بداية 
على معام ت الرن     F1كما وجد م  نتاج  البحث تفوقا  معنويا  للمعام ت المزروعة مالرن  سني وفا كاراليفا  ،منتر  نيسا 
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ع    2.08و 1ع  الرن   فيحال 12.53يرل الفارل في صفة نسبة الترافي ل F1 و الرن  ايوكراني رانديفو F1ورانديفو 1فيحال
 .F1الرن  ايوكراني رانديفو

 ( 2015تأثير موعد الزراعة في  نسبة التصافي في عدة طرز من محصول  الذرة الصفراء السكرية للموسم )  .9الجدول 

 (T) موعد الزراعة
 الطرز الوراثية 

 المتوسط العام  F1رانديفو  F1 سنيكوفا كاراليفا 1فيحاء 

1/4 54.2 63.01 65.97 61.06 

15/4 55.05 59.75 64.18 59.66 

  65.08 67.16 54.63 المتوسط 

L.S.D 0.0 5 (T=9   V =11.02   T×V=15.59) C.V% 14.5 

 :االستنتاجات
عند  راعة   معنو ي  وعدد العرانيط على النبات الواحد مش لي  ،وو   الحبو  في العرنو  ،ا دياد متوست و   ايل  حبة في العرنو  -

 الذرو الرفرال الس رية في بداية شهر نيسا .  
وفي ةلة العرانيط الطا جة   ،وو   الحبو  في العرنو  ،وعدد الحبو  في العرنو  ، يادو في عدد العرانيط 1 أعطى الرن  فيحال  -    

مما انع ط   F1والرن  رانديفو    F1ني وفا كاراليفا  مقارنة  م  الرنفي  ايوكرانيي  س  ،وفي الةلة الحبية الطا جة م  ايةلفة  ، م  ايةلفة
 فتفول على الرنفي  اآلمري  في وحدو المساحة.  1إيجاما  على الرفات اإلنتاجية للرن  فيحال
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Abstract 

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

in AL Salamieh city, Hama Governorate, Syria, during the season 2015 to 

evaluate the productivity of three sweet corn varieties; one was local variety, 

Faihaa1; and two Ukrainian varieties; Randevo F1 and Snekofa Karaliva F1 

under the effect of different planting dates (1st and 15th April) in order to 

determine the best variety and the most suitable planting date in spring season. 

The results showed that the grain yield and yield components of Faihaa1 variety 

were higher than that of Randevo and Snekofa Karaliva in the first planting date 

(1st April). The increase of grain yield recorded were (3.38-2.86-ton/ha), and 

fresh ears yield with husks recorded were (1.88-0.58-ton/ha) respectively. Also, 

the results showed that there was significant increase in number of ears per plant, 

number of grains per ear and ear grain weight of Faihaa 1 variety compared to 

Randevo F1 and Snekofa Karaliva F1. And grain yield and yield components of 

Faihaa 1 were higher than Randevo F1 and Snekofa Karaliva F1. The highest 

grain yield was at the beginning of April for all varieties, and the fresh grain yield 

recorded was (9.01) ton/ha. The fresh grain yield and other productivity 

characters decreased on mid-April for all varieties. The results showed that there 

was significant increase in the productivity characters in Faihaa 1when it was 

planted at the beginning of April. 

Key words: Sweet corn, Varieties, Planting dates. Productivity traits. 

 


