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تأثیر سرع الجرار األمامیة وعمق آلة وضع السماد العضوي في بعض صفات النمو 

Sorghum bicolorوالحاصل للذرة البیضاء  L. (Moench)

1الیاسريقاسم بدر إدریسو2كاظم حسن هذیلو1شاكر حنتوش عداي

جامعة البصرةة الزراعة، كلیقسم المكائن واآلالت الزراعیة، 1

اصیل الحقلیة كلیة الزراعة، جامعة البصرةقسم المح2

2013جامعة البصرة (كرمة علي) للموسم الخریفي في أحد حقول كلیة الزراعة، نفذت تجربة حقلیة: المستخلص

باستعمال آلة وضع السماد العضوي تحت سطح التربة المصنعة في قسم المكائن واآلالت الزراعیة لدراسة تأثیر 

في بعض صفات النمو وحاصل الذرة 1-م ثا0.50و0.31سم وسرعتین أمامیتین 50و40و30و20أعماق اآللة 

Sorghum bicolorالبیضاء  L. (Moench)ودرست الصفات نسبة البزوغ وارتفاع النبات صنف أسباني

حبة وحللت البیانات باستخدام تصمیم القطاعات 1000وحاصل المادة الجافة وعدد الحبوب في الرأس ووزن 

سم وحاصل 223.52أعلى ارتفاع نبات بلغ سم بإعطائه50نتائج تفوق عمق اآللة . أظهرت الالعشوائیة الكاملة

بینما 1-طن هـــــ5.15بلغوحاصل الحبوب1961.50بلغوعدد حبوب في الرأس1-طن هـــــ16.11بلغمادة جافة

وأعطت 1-م ثا0.5تفوقت السرعة األمامیة غم و 31.83حبة بلغ 1000سم أعلى وزن 20أعطى عمق اآللة 

وعدد حبوب في 1-طن هـــــ14.29سم وحاصل مادة جافة 209.52% وارتفاع نبات 79.79أعلى نسبة بزوغ بلغت 

.1-طن هـــــ3.97حبوب الوحاصل 1701.33الرأس 

ر األمامیة. : الذرة البیضاء، مكونات الحاصل، صفات النمو، عمق اآللة، سرع الجراكلمات دالة

المقدمة

رة البیضاء من محاصیل الحبوب محصول الذیعد 

والعلف المهمة وهو مقاوم للملوحة والجفاف مقارنة 

). یحتل 1بالعدید من المحاصیل النجیلیة األخرى (

المرتبة الخامسة من بین محاصیل الحبوب بعد 

الحنطة والشعیر والرز والذرة الصفراء من حیث 

ة واإلنتاج وتعود أهمیته إلى المساحة المزروع

استعماالته المتعددة إذ یستخدم كمحصول علفي مهم 

فضًال عن دخوله في العدید من الصناعات 

). نظرًا 2كصناعة السكر والنشأ والبروتین (

المتعددة لذا أصبح من المحصولالستعماالت

الضروري االهتمام بزراعته وایجاد السبل 

حسین ظروف االنتاج المناسبة لنجاح زراعته وت

من خالل تهیئة التربة وتحسین خواصها 

تؤدي الحراثة العمیقة إلى تفكیك فمثًال الفیزیائیة 
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التحتیة الصلبة لزیادة نفاذیتها للماء والهواءالسطح وكذلك تكسیر وتفكیك التربة التربة عند 

وتسهیل عملیة بزل الماء الفائض وانتشار تغلغل 

7؛6بعض المصادر (كرذالجذور داخل التربة.

) أنَّ زیادة عمق الحراثة أدى إلى تحسین صفات 9؛

بدون معاملةلذرة البیضاء مقارنة معلالنمو وحاصل 

) تأثیر معنوي لعمق الحراثة 3(زیدان حرثة. والحظ 

في صفات ارتفاع النبات وعدد الحبوب في السنبلة 

) أنَّ لسرع الجرار 3(زیدان ووجد وحاصل الحبوب.

یرًا في الكثافة الظاهریة للتربة وامتداد الجذور تأث

ومحتوى التربة من الماء والهواء وفي جاهزیة 

العناصر الغذائیة وهذا أدى إلى زیادة حاصل 

ًا لزیادة معنویاً هناك تأثیر ) أنَّ 3(الحظو الماش. 

عدد السنابل بالمتر في صفة سرعة الجرار األمامیة

حبة 100وزن المربع وعدد الحبوب بالسنبلة و 

أعطت وقدالشعیر،محصوللوحاصل الحبوب 

عدد سنابل بالمتر أعلى 1-م ثا1.363السرعة 

المربع وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بینما 

1000أعلى وزن 1-م ثا0.468أعطت السرعة 

.1-م ثا0.882و1.363حبة مقارنة مع السرع 

ت محصول ولمعرفة تأثیر الحراثة العمیقة على صفا

الذرة البیضاء تم استخدام آلة وضع السماد العضوي 

30و20آللةتحت التربة باستعمال أربعة أعماق 

0.31سم وبسرعتین أمامیتین لآللة 50و40و

.1-م ثا0.5و

المواد وطرائق العمل  

في أحد حقول كلیة الزراعة/جامعة نفذت التجربة

2013البصرة (كرمة علي) خالل الموسم الخریفي 

وسرع عمق آلة وضع السماد العضويلدراسة تأثیر 

الجرار األمامیة في نمو وحاصل الذرة البیضاء 

صنف أسباني في تربة مزیجة غرینیة. 

قبل عملیة الزراعة باسـتخدام تم تهیئة التربة وحراثتها 

20المحـــراث المطرحـــي الثالثـــي القـــالب علـــى عمـــق 

ـــــة بواســـــطة المشـــــط القثـــــم نعمـــــت و ســـــم رصـــــي  الترب

ســــــطحها. تـــــم تســـــویة ســــــم7المـــــزدوج علـــــى عمـــــق 

باســـتعمال آلـــة التســـویة، وبعـــد االنتهـــاء مـــن عملیـــات 

تحضیر التربة استخدمت آلـة وضـع السـماد العضـوي 

ــــــة وحســــــب التصــــــمیم المســــــتخدم تحــــــت ســــــطح الترب

ســـــــــم50و40و30و20علـــــــــى أعمـــــــــاق للتجربــــــــة

ـــــــــا0.50و0.31وبســـــــــرعتین أمـــــــــامیتین  ـــــــــم .1-م ث ت

اد العضــــوي (مخلفــــات ابقــــار) حســــب اســــتخدام الســــم

طـن 30السرع المستخدمة فـي التجربـة إذ تـم إضـافة 

1-طـن هـــــــــ25و1-م ثا0.31لسرعة األمامیة 1-هــــــــ

قسمت التجربة إلى الواح .1-م ثا0.5لسرعة األمامیة 

م ) 5×2وح (لــبواقــع خطــین لكــل لــوح وكانــت أبعــاد ال

ـــین خـــط زرعـــت .ســـم60وأخـــر الزراعـــةوالمســـافة ب

فــــي جــــور المســــافة بــــین جــــورة  الــــذرة البیضــــاءبــــذور

. أضـــیف ســـماد 2/8/2013بتـــاریخ ســـم20وأخـــرى 

NPK)14:14:14( وحســب الكمیــات الموصــى بهــا

) وأجریــت عملیــات الــري والتعشــیب 1-كغــم هـــــ200(

بعض خصائص التربة وقیستحسب الحاجة. 
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.الزراعةقبلبعض صفات التربة الفیزیائیة والكیمیائیة :)1جدول (

.(%)تأثیر عمق اآللة وسرع الجرار األمامیة في نسبة بزوغ نباتات الذرة البیضاء:)2جدول (

الفیزیائیة والكیمیائیة قبل أجراء التجربة وحسـب النتـائج 

ت البیانـات إحصـائیًا حللـ). 1الموضحة  في الجـدول (

تبعًا لطریقة تحلیل التباین باستخدام القطاعات المنشقة 

وفـــــق تصــــــمیم القطاعــــــات العشــــــوائیة الكاملــــــة بــــــثالث 

أعماق الحراثة 

(سم)

الكثافة الظاهریة 

)3-اكغم م(میك

مقاومة االختراق 

) 2-(كیلونیوتن م
pH

E.C

(دیسي سیمنز 

)1-م

N

)1-(ملغم كغم
P

)1-( ملغم كغم
K

)1- ( ملغم كغم

0-101.251663.617.28.5615.632.3611.82

نسجة التربة10-201.301885.73

النسجة20-301.321930.12
الطین (غم 

)1-كغم

-الغرین (غم كغم

1(
)1-الرمل (غم كغم

مزیجة 30-401.362072.80

غرینیة
200550250

40-501.402432.76

عمق اآللة (سم)

ع الجرار األمامیة سر 

متوسط األعماق)1- ( م ثا

0.310.50

2064.1673.3468.75

3065.8378.3372.08

4066.6680.0073.33

5073.3387.5080.41

67.50b79.79aمتوسط السرع
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) معاملـــة لكـــل مكـــرر فیصـــبح عـــدد 8مكـــررات بواقـــع (

). 3×4×2) وحــــدة تجریبیــــة (24الوحــــدات التجریبیــــة (

ـــــرق  ـــــت متوســـــطات المعـــــامالت باســـــتخدام أقـــــل ف قورن

وقـــــد درســــــت .  0.05ســــــتوى احتمـــــال معنـــــوي عنـــــد م

وحســــــبت مــــــن نســــــبة البــــــزوغ (%)الصــــــفات التالیــــــة:

حاصل قسمة عدد النباتات البازغة الى النباتات الكلیة

وقیس من سـطح التربـة الـى قمـة الـرأسارتفاع النباتو 

حســـــب بعـــــد تجفیـــــف الجـــــزء وحاصـــــل المـــــادة الجافـــــة

وعـدد الحبـوب فـي °م65الخضري بالفرن على درجة 

باستخدام عـداد البـذور حبة1000ووزن حسب سالرأ

حبــــة 1000البــــذور ووزن لحســــاب عــــدد األتومــــاتیكي 

وحاصــــل الحبــــوب لجمیــــع النباتــــات المنتخبــــة عشــــوائیاً 

تــــم حســــابه مــــن حصــــاد جمیــــع نباتــــات الوحــــدة الكلــــي

تـــم اختیـــار عشـــرة نباتـــات منتخبـــة مـــن كـــل .التجریبیـــة

وحدة تجریبیة.

النتائج والمناقشة

لبزوغ (%)نسبة ا

لــم تتــأثرنســبة البـزوغأن) 2بینـت النتــائج فـي جــدول (

، وقـد بلغـت معـدالت نسـبة اختالف عمق اآللةمعنویًا ب

% 73.33% و72.08% و68.75البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوغ 

ـــــة 80.41و ســـــم50و40و30و20% ألعمـــــاق اآلل

علــى التــوالي، ویعــود ســبب ذلــك إلــى أنَّ جمیــع أعمــاق 

ــــة مناســــبة  ــــى تهیئــــة بیئ ــــة أدت إل ومتجانســــة لنمــــو اآلل

البـذور. بینمـا كـان لسـرع الجـرار األمامیـة تـأثیرًا معنویــَا 

ــــزوغ، إذ أعطــــت الســــرعة  ــــا0.50فــــي نســــبة الب 1-م ث

% فـــي حـــین أعطـــت 79.79أعلـــى نســـبة بـــزوغ بلغـــت 

أقـــــــــل نســـــــــبة بـــــــــزوغ بلغـــــــــت 1-م ثـــــــــا0.31الســـــــــرعة 

%. ویعــــود ســــبب ذلــــك إلــــى انخفــــاض الكثافــــة 67.50

وهــذا بــة عنــد زیــادة الســرعةالظاهریــة وزیــادة تفتیــت التر 

الذي الحظ زیـادة نسـبة البـزوغ مـع زیـادة )5(یتفق مع

. أمـا بالنسـبة للتـداخل بـین عمـق اآللـة السرعة األمامیة

والسرعة األمامیة للجـرار فلـم یكـن لـه تـأثیرًا معنویـًا فـي 

نسبة البزوغ.

)سمارتفاع النبات (

أثر بأن ارتفاع النبات ت)3في الجدول (بینت نتائج 

معنویًا بعمق اآللة والسرعة األمامیة للجرار. إذ أعطى 

223.52نبات بلغ للأعلى ارتفاع سم50عمق اآللة 

نبات أقل ارتفاع سم20العمق، في حین أعطى سم

ذلك إلى أنَّ یعزى سببقد و .سم182.91بلغ 

دور ایجابي في زیادة تعمق الحراثة العمیقة لها

باإلضافة الى غسل وانتشار الجذور في التربة

األمالح بعید عن منطقة الجذور بسبب التفكیك 

العمیق لآللة كما أنَّ االسمدة ساعدت على حفظ 

مما یساعد في كفاءة الماء وهذا زاد من كمیته المتوفرة

استخدام المیاه والعناصر الغذائیة المخزونة في التربة 

أما مو وبالتالي زیادة ارتفاع النباتوتحسین الن

عن طریق التبخر فان الماء یفقد ألعماق الضحلة با

مع وهذا یتفقبسبب قرب المادة العضویة من السطح 

).7؛6(بعض الدراساتالیه تما توصل



299،2014-290)،1(27راعیة، المجلد مجلة البصرة للعلوم الز وآخرونشاكر حنتوش عداي  

294

ــًا  فــي ارتفــاع ســرع الجــرار األمامیــةأثــرتكمــا  معنوی

أعلـى 1-م ثـا0.5النبات، إذ أعطـت السـرعة األمامیـة 

أعطـــــت ســــم، فـــــي حــــین209.52ارتفــــاع نبــــات بلـــــغ 

199.19أقــل ارتفــاع نبــات بلــغ 1-م ثــا0.31الســرعة 

وقد یعود سبب زیادة ارتفاع النبات بزیـادة السـرعة سم.

األمامیــــة إلــــى انخفــــاض دلیــــل التفتیــــت (زیــــادة تفتیــــت 

التربــة) الــذي أدى إلــى خفــض الكثافــة الظاهریــة للتربــة 

ممـــا ومقاومـــة التربـــة لالختـــراق وزیـــادة مســـامیة التربـــة 

زیــادة قابلیــة التربــة علــى االحتفــاظ بالمــاء ســاعد علــى

وهـذا یتفـق نمو الخضري الوالمواد الغذائیة وبالتالي زاد

ــــه كــــل مــــن  أمــــا بالنســــبة ). 3؛5(مــــع مــــا توصــــل الی

لتــداخل عمــق اآللــة والســرعة األمامیــة للجــرار فلــم یكــن 

.ارتفاع النباتلها تأثیر معنوي في 

)1- (طن هـــــحاصل المادة الجافة 

) أنَّ حاصل المـادة الجافـة4ت النتائج في جدول (بین

ازداد معنویـــًا مـــع زیـــادة عمـــق اآللـــة، إذ أعطـــى عمـــق 

16.11حاصـــل مـــادة جافـــة بلـــغ أعلـــى ســـم50اآللـــة 

ســـــم أقـــــل 20، فــــي حـــــین أعطـــــى العمــــق 1-طــــن هــــــــــ

ـــــ10.45حاصــــل مــــادة جافــــة بلــــغ  یعــــود. و 1-طــــن هــــ

احة الورقیــة زیــادة ارتفــاع النبــات والمســســبب ذلــك إلــى

ـــة بالنبـــات وبالتـــالي زیـــادة  ـــي تمثـــل المـــادة المخزون والت

وهــذا یتفــق مــع مــا توصــل الیــه كــل مــن المــادة الجافــة 

)7 (Malagiو)8(Memon et al.. َّكمــا أن

لسرع الجرار األمامیة تأثیرًا معنویًا  فـي حاصـل المـادة 

أعلـى 1-م ثـا0.5الجافة، إذ أعطـت السـرعة األمامیـة 

ـــــ14.29ادة جافــــة بلــــغ حاصــــل مــــ وبفــــارق 1-طــــن هــــ

حاصـل التي أعطـت1-م ثا0.31معنوي عن السرعة

ــــ12.40مـــادة جافـــة بلـــغ  . وقـــد یعـــود ســـبب 1-طـــن هــــ

زیادة حاصل مـادة الجافـة بزیـادة السـرعة األمامیـة إلـى 

زیـــادة ارتفـــاع النبـــات والمســـاحة الورقیـــة وقطـــر الســـاق 

أمـا بالنسـبة وعدد االفـرع وبالتـالي زیـادة المـادة الجافـة. 

ســرعة األمامیــة للجــرار فلــم لتــداخل بــین عمــق اآللــة وال

.حاصل المادة الجافةتأثیر معنوي في یكن له

عدد الحبوب في الرأس 

زیــادة عمــق ازداد عــدد الحبــوب فــي الــرأس معنویــًا مــع 

ــــة وقــــد، )5(جــــدول اآللــــة ســــم50أعطــــى عمــــق اآلل

ي حـین ، ف1961.50أعلى عدد حبوب في الرأس بلغ 

. 1438.50ســــم أقــــل عــــدد  بلـــــغ 20عمــــق الأعطــــى 

زیـــادة المســـاحة الورقیـــة األمـــرســـبب ذلـــك إلـــىیعـــودو 

فاءة التمثیل الضوئي وهذا أدى إلـى الذي یعني زیادة ك

زیادة مناشئ الحبوب، وبالتالي زیادة عـدد الحبـوب فـي 

6؛3الــرأس وهــذا یتفــق مــع مــا توصــل الیــه كــل مــن (

). وكــــذلك دفــــع األمــــالح إلــــى العمــــق بعیــــدًا 9؛8؛7؛

عـن منطقـة الجـذور وكـذلك وفـرة المـواد الغذائیـة بســبب 

مامیــــة تــــأثیرًا كمــــا أنَّ لســــرع الجــــرار األوجــــود الســــماد.

ـــــرأس، إذ أعطـــــت معنویـــــًا  فـــــي عـــــدد ـــــوب فـــــي ال الحب

أعلـــى عـــدد حبـــوب فـــي 1-م ثـــا0.5الســـرعة األمامیـــة 

0.31، فــي حــین أعطــت الســرعة 1701.3الــرأس بلــغ 

. وقد یعـود السـبب إلـى 1655.75أقل عدد بلغ 1-م ثا

ـــة  ـــادة الســـرعة األمامی ـــة بزی ـــادة حاصـــل المـــادة الجاف زی

ئیة وهذا انعكس على زیادة عملیة صفات التربة الفیزیا
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(سم).نباتات الذرة البیضاءارتفاعر عمق اآللة وسرع الجرار األمامیة في تأثی:)3جدول (

.)1- (طن هــــنباتات الذرة البیضاءلحاصل المادة الجافةتأثیر عمق اآللة وسرع الجرار األمامیة في:)4جدول (

عمق اآللة (سم)

سرع الجرار األمامیة 

متوسط األعماق)1-( م ثا

0.310.50

20177.19188.63d182.91

30190.50203.16c196.83

40210.02218.30b214.16

50219.05227.99a223.52

b199.19a209.52متوسط السرع

عمق اآللة (سم)

سرع الجرار األمامیة 

متوسط األعماق)1- ( م ثا

0.310.50

201418.661458.33d1438.50

301557.001579.33c1568.16

401712.001780.00b1746.00

501935.331987.66a1961.50

b1655.75a1701.33متوسط السرع
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.حبة (غم)1000): تأثیر عمق اآللة وسرع الجرار األمامیة في عدد الحبوب في الرأس لنباتات الذرة البیضاء وزن 5جدول (

ق اآللة (سم)عم

سرع الجرار األمامیة 

متوسط األعماق)1- (  م ثا

0.310.50

209.8611.05d10.45

3011.7813.37c12.57

4013.0715.45b14.26

5014.9117.32a16.11

b12.40a14.29متوسط السرع

عمق اآللة (سم)

سرع الجرار األمامیة

متوسط األعماق)1- ( م ثا

0.310.50

2031.3332.33a31.83

3028.6629.00b28.83

4026.0026.66c26.33

5024.0024.66d24.33

27.5028.16متوسط السرع

.)1-حبة لنباتات الذرة البیضاء حاصل الحبوب الكلي (طن هـــــ1000): تأثیر عمق اآللة وسرع الجرار األمامیة في وزن 6جدول (
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.)1- (طن هــــفي حاصل الحبوب الكلي تأثیر عمق اآللة وسرع الجرار األمامیة:)7جدول (

وزیـــادة صـــفات النمـــو الخضــــري عـــن طریـــق تحســــین 

التركیب الضوئي والتنفس وتصنیع المادة الجافة ومـن 

لتمثیلیـــة وتكـــوین عـــدد أكبـــر مـــنازیـــادة كفـــاءة النبـــات 

ـــــوب وهـــــذا یتفـــــق مـــــع مـــــا توصـــــلت الیـــــه بعـــــض الحب

لتــــداخل بــــین عمــــق لأمــــا بالنســــبة ).4؛3راســــات (\الد

تأثیر معنوي سرعة األمامیة للجرار فلم یكن لهاآللة وال

بینــت النتــائج فــي جــدول عــدد الحبــوب فــي الــرأس.فــي 

مـــــع نخفضـــــت معنویـــــاً قـــــد احبـــــة1000وزن أنَّ ) 6(

أعلـى سـم20یادة عمق اآللة، إذ أعطى عمـق اآللـة ز 

ـــغ 1000وزن  ، فـــي حـــین أعطـــى غـــم31.83حبـــة بل

. غـم24.33حبـة بلـغ 1000أقل وزن سم50عمق ال

زیــادة عــدد الحبــوب فــي الــرأسســبب ذلــك إلــىیعــودو 

أمــا ســرع ).4(صــافيوهــذا یتفــق مــع مــا توصــل الیــه 

یر معنــوي الجــرار األمامیــة والتــداخل فلــم یكــن لهمــا تــأث

أنَّ ) 7بینت النتـائج فـي جـدول (حبة.1000في وزن 

مـــع زیـــادة عمـــق ازداد معنویـــاً الكلـــيحاصـــل الحبـــوب

ـــة  ـــة، إذ أعطـــى عمـــق اآلل ـــى ســـم50اآلل حاصـــل أعل

ـــ5.15حبــوب بلــغ  عمــق ال، فــي حــین أعطــى 1-طــن هـ

ـــــ2.49بلــــغ حبــــوبأقــــل حاصــــل ســــم20 . 1-طــــن هـ

التربـة المحروثـة حجـم إلى زیادة یعودذلكفيسببوال

بزیادة العمـق أدى إلـى زیـادة تغلغـل المـاء داخـل التربـة 

وســهولة حركتـــه داخلهـــا وزیـــادة اســـتغالل النبـــات للمـــاء 

والمغــــذیات وقلــــة الجهــــد المبــــذول مــــن قبلــــه للحصــــول 

علیها نتیجـة لتطـور نظامـه الجـذري وشـغله حجـم أكبـر 

ومــن ثــم زیــادة عملیــة التركیــب الضــوئي والتــنفس ومــن 

ادة كفـــاءة النبــــات التمثیلیـــة الـــذي انعكـــس علــــى ثـــم زیـــ

حاصـــل الحبـــوب عـــن طریـــق زیـــادة عـــدد الحبـــوب فـــي 

عمق اآللة (سم)

یة سرع الجرار األمام

متوسط األعماق)1- ( م ثا

0.310.50

202.302.69d2.49

303.223.41c3.31

403.934.46b4.19

504.985.33a5.15

b3.60a3.97متوسط السرع
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كمــــا أنَّ لســــرع الجــــرار ).9؛8؛7؛3(الیــــه كــــل مــــن وهذا یتفق مع مـا توصـل د الرأس وحاصل النبات الواح

األمامیة تأثیرًا معنویًا  في حاصل الحبوب، إذ أعطـت 

ى حاصـل حبـوب بلـغ أعل1-م ثا0.5السرعة األمامیة 

م 0.31الســرعة بفــارق معنــوي عــن1-طــن هـــ3.97

3.60بلــغ كلــيحبــوبأقــل حاصــلالتــي أعطــت1-ثــا

. وقد یعود سبب زیادة حاصل الحبوب بزیادة 1-طن هـ

الســـرعة األمامیـــة إلـــى زیـــادة عـــدد الحبـــوب فـــي الـــرأس 

وحاصــل النبــات الواحــد وهــذا یتفــق مــع مــا توصــل الیــه 

مــا بالنســبة لتــداخل بــین عمــق اآللــة ). أ4؛3كــل مــن (

والسرعة األمامیة للجرار فلـم یكـن لـه تـأثیر معنـوي فـي 

حاصل الحبوب. ومن خالل النتـائج نسـتنتج بـان زیـادة 

عمــق اآللــة أدى إلــى تحســین صــفات النمــو والحاصــل 

ومكوناته وكذلك عند زیادة السرعة األمامیة
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Effect of the Forward Speed and the Operating Depth of the
Subsoil Laying Manure Machine on some of Sorghum Crop
(Sorghum bicolor L. moench) Growth and Yield Parameters
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Basrah, Basrah, Iraq
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Abstract: A field experiment were conducted  in  the agriculture college field, Basra
university in autumn season 2013. A manure subsoil laying machine was used. The
experiments parameters were four operating depths 20, 30, 40 and 50 cm and two
forward speeds 0.31 and 0.50 m sec-1 of clay loam texture. The plowed was plowed by
moldboard plow down to 25 cm before using the subsoil laying manure machine.
Sorghum crop (sorghum bicolor (L.) Moench) was planted after laying the manure
under the soil surface. The results showed that the operating depth of 50 cm surpassed
the other operating depths by giving the highest plant was (223.52 cm), biggest dry
matter (16.11 ton ha-1), biggest number of seeds per head (1961.50) and highest seed
production (5.15 ton ha-1). while the operating depth 20 cm (shallow depth) gave the
highest weight of 1000 seeds (31.83 gm) only but gave the lowest values for the rest
of the parameter. The machine of forward speed of 0.5 m sec-1 surpassed the forward
speed of 0.31 m sec-1 in giving the highest percentage of seeds emergency (79.79 %),
the highest plant (209.52 cm), the highest dry matter (14.29 ton ha-1), the biggest
number of seeds per head (1701.33) and highest seeds production 3.97 ton ha-1

compared with the forward speed of 0.31 m sec-1.
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