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قابمية اإلنبات وحاصل البذور لموبياء بتأثير موعد الزراعة
*

عادل يوسف نصراهلل
استاذ

احمد فوزي عبد الحسين

 جامعة بغداد-  كمية الزراعة- قسم المحاصيل الحقمية

باحث
المستخمص

نفذت تجربة حقمية في حقول قسم المحاصيل الحقمية التابعة لكمية الزراعة بجامعة بغداد في الموسمين الربيعي والخريفي من

المنتَجة خالل ىذه المواعيد في
ُ  تيدف الى معرفة تأثير مواعيد الزراعة في الحاصل ومكوناتو وفي قابمية البذور2013 عام
 شغمت مواعيد. استعمل تصميم القوالب الكاممة المعشاة بترتيب األلواح المنشقة بثال ثة مكررات. اإلنبات والبزوغ الحقمي لموبياء
Blackeye wonder  بينما شغل الصنفان، آب األلواح الرئيسة15 تموز و15 آذار و30 آذار و15 آذار و1 الزراعة

 أشارت النتائج ان لمواعيد الزراعة تأثي ارً معنوياً في صفات النمو والحاصل. األلواح الثانويةCalifornia Blackeyeو

 سم ودليل45.83  تموز معنويا في ارتفاع النبات15  تفوق موعد الزراعة في.ومكوناتو وصفات اإلنبات والبزوغ الحقمي كافة
وحاصل البذور

1-

 قرنة. بذور7.13 وعدد البذور بالقرنة

1-

نبات.  قرنو19.56  وعدد القرنات بالنبات،1.71 المساحة الورقية

2.57 غم والجاف لمبادرة11.46  والوزن الرطب، سم8.71  وطول الرويشة،% 72.5  ونسبة اإلنبات،1- ﮬ. كغم1425

 في صفات ارتفاع النباتBlackeye wonder  تفوق الصنف.% 50.25  والبزوغ الحقمي،1030  ودليل قوة البادرة،غم
 وطول،1- ﮬ. كغم638 وحاصل البذور

1-

نبات. قرنة9.4  وعدد القرنات بالنبات،1.404  سم ودليل المساحة الورقية38.8

.%42.80  والبزوغ الحقمي،825  ودليل قوة البادرة، غم2.25 غم والجاف لمبادرة9.74  والوزن الرطب، سم8.71 الرويشة
. نوعية البذور، الحاصل ومكوناتو، الموبياء:كممات مفتاحية

*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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GERMINATION ABILITY AND SEED YIELD OF COWPEA AS AFFECTED BY
PLANTING DATES
A. F. Abdul Hussain
A. Y. Naserella
Researcher
Prof.
ABSTRACT
A field experiment was conducted during spring and fall seasons 2013 at the experimental
field of crop science department, college of Agriculture, Abu-Ghraib to study the effect of
sowing dates on yield, yield components, seed quality, and field emergence of cowpea. A split
plot arrangement in RCBD with 3 replications was used ,the main plots were consisted of 5
sowing dates 1st March 15th March, 30th March, 15th July, and 15th August, and two varieties
Blackeye Wonder, and California Blackeye as sub plots. The results indicated that the sowing
date in 15th July was significantly superior in plant height, leaf area index 45. 83 cm, 1.71
respectively, pods/plant, seeds/pod, and seed yield 19.56 pod.plant-1, 7.13 seeds.plant-1, 1425
kg.ha-1, germination, radical length, fresh and dry weight of seedling, seed vigor index, and
field emergence 72.5%, 8.71 cm, 11.46 gm, 2.57 gm, 1030, and 50.25% respectively. The
variety Blackeye wonder was superior in plant height, leaf area index 38.8 cm, 1.404
respectively, pods/plant, seed yield 9.4 pod.plant-1, 638 kg.ha-1 respectively, radical length,
seedling fresh and dry weight, seed vigor index, and field emergence 8.71cm, 9.74 gm, 2.25
gm, 825, 42.80 %, respectively.
Keywords: Cowpea, yield and yield components, seed quality.
*Part of M. Sc. thesis of the first author.
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وتستجيب لالختالفات البيئية كالح اررة والضوء( .)5تمتمؾ

المقدمة

الكثير مف التراكيب الوراثية لموبياء القابمية في تثبيط تطور

لمبقوليات البذرية دور ميـ في تغذية اإلنساف و الحيواف ،فيي

البراعـ الزىرية عند ارتفاع درجات الح اررة ،مما يؤدي إلى

تأتي بعد الحبوب مف حيث األىمية الغذائية وتعد مصد اًر

تأخر التزىير لمدة أسبوعيف عندما تزرع النباتات في بيئات

ميماً مف مصادر البروتيف والعناصر الغذائية والفيتامينات،

تمتاز بارتفاع درجات الح اررة ونيار طويؿ وليس النيار

كما أنيا تعد الغذاء الرئيس لمدوؿ األقؿ نمواً .و مف أشير

القصير( 4و .)10اف اسبوعيف أو أكثر مف لياؿ متتالية أو

محاصيؿ البقوؿ الباقالء والفاصولياء وفستؽ الحقؿ وفوؿ

متقطعة ساخنة خالؿ األسابيع األربعة األولى بعد اإلنبات

الصويا والموبياء والماش التي انتشرت زراعتيا بشكؿ واسع

يمكف أف تسبب تثبيطاً كامالً لتطور البراعـ الزىرية عمى

مؤخ ار في افريقيا وأوربا وأمريكا .البذور ميمة جداً في إنتاج
المحاصيؿ لألغراض التجارية أو كخزيف عند المزارعيف حيث
انيا تعد اوؿ

الساؽ الرئيس في التراكيب الوراثية الحساسة ،وىذا الضرر

يقمؿ مف تكويف القرنات وعدد البذور في القرنات مف ثـ

مدخؿ مف مدخالت االنتاج الزراعي ،واف

حاصؿ البذور( .)2اشار  )12( Kurubettaمف خالؿ

نوعية البذور الجيدة تساىـ وحدىا في زيادة إنتاج المحاصيؿ

بنسبة  .)22( % 15-10تتعرض البذور لتغيرات واجيادات

تجربة حقمية

بيئية كثيرة أثناء مدة نموىا ونشوءىا تكوينيا وتطورىا مثؿ

و 7 /15و )7/23في محصوؿ الموبياء في اليند الى اف

درجات الح اررة والجفاؼ وطوؿ المدة الضوئية وخصوبة التربة

الزراعة في منتصؼ حزيراف كانت االعمى في عدد القرنات

بالنبات

والتي قد تؤثر في قابميتيا لإلنبات والبزوغ الحقمي .لذلؾ فمف

لدراسة تأثير ثالثة مواعيد لمزراعة (6/22

 11.9قرنة

1-

مقارنة  9.2و  7.6وعدد البذور

بالقرنة  11.9مقارنة  10.2و 10.1ووزف  100بذرة

الميـ أف تكوف البذور ذات جودة عالية مف أجؿ نجاح انباتيا

 10.19غـ مقارنة  9.88و 9.84غـ وبالتالي حاصؿ

وبزوغيا في ظؿ ظروؼ صعبة قد تواجييا في ميدىا.

الحبوب الجاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة  925كغـ .ھ

ونتيجة لذلؾ ،يمكف وصؼ جودة البذور بأنيا األكثر أىمية

كغـ .ھ

في إنتاج المحاصيؿ ( 6و .)16تتميز البذور بأنيا عالية

1-

1-

مقارنػ ػ ػ ػة  675و519

ودل ػيؿ الحصاد  0.20مقارنة  0.16و 0.14

لمموعديف الثاني و الثالث بالتتابع .لنجاح أي برنامج إلنتاج

الجودة مف خالؿ تماثميا مف حيث الشكؿ والحجـ وخموىا مف

البذور يجب تحقيؽ ىدفيف بدوف التضحية بأي منيما ىما

األضرار واآلفات واإلنبات السريع ،وقوة البادرة .اف زراعة

حاصؿ ونوعية البذور المنتجة .في إثناء عممية إنتاج البذور

البذور عالية الجودة يعد عنص ار اساسيا ميما لجميع أنظمة

فاف صفات نمو المحصوؿ واإلزىار وحاصؿ البذور ونوعيتو

العمميات الزراعية .ىناؾ حاجة لجودة البذور مف اجؿ ضماف

تتأثر بكثير مف العوامؿ الحيوية وغير الحيوية ،فضال عف

كثافة زراعية مثالية مف معدالت بذار اعتيادية ومعقولة في

إدارة المحصوؿ والتركيب الجيني لممحصوؿ ( .)14تتأثر

ظؿ ظروؼ حقمية طبيعية ( .)17اف موعد الزراعة احد

جودة البذور بعوامؿ خارجية (البيئية) والعوامؿ الداخمية

العمميات الحقمية الميمة التي تؤدي إلى تغييرات كبيرة في

(الفسيولوجية والوراثية) التي تحدث في أثناء نمو ونشوء

نمو وانتاجية البقوليات البذرية .يختمؼ موعد الزراعة األمثؿ

البذور عمى النباتات األـ ،وعمميات الحصاد والتخزيف ).)21

وفقا لمموقع الجغرافي لممناطؽ الزراعية واالصناؼ المزروعة.

تيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة تأثير مواعيد الزراعة في

تزرع الموبياء بيف خطي  35درجة شماال و 30درجة جنوبا

الحاصؿ ومكونا تو وفي قابمية البذور المنتجة خالؿ ىذه

مف خط االستواء .ىي محبة لمح اررة ،ودرجة الح اررة المثالية

لنموىا وتطورىا نحو ° 27ـ ،ويختمؼ تأثر األصناؼ بحسب

المواعيد عمى االنبات والبزوع الحقمي لمحصوؿ الموبياء.

طوؿ النيار( 3و .)17يجب توقيت مواعيد المرحمة الثمرية

المواد والطرائق

لممحصوؿ مع توفر مصادر النمو المتاحة المالئمة كتوفر

نفذت تجربة حقمية في حقوؿ قسـ المحاصيؿ الحقمية التابعة

( 7و .)19اف مربي نباتات المحاصيؿ البقولية يكرسوف

مف عاـ  .2013اتبع تصميـ القوالب الكاممة المعشاة بترتيب

معظـ عمميـ في انتاج سالالت مبكرة او متوسطة النضج

االلوح المنشقة بثالثة مكررات .شغمت مواعيد الزراعة  1آذار

لكمية الزراعة بجامعة بغداد خالؿ الموسميف الربيعي والخريفي

المياه ودرجات الح اررة المالئمة وطوؿ المدة الضوئية المناسبة

504

عبــد الحســين و نصـر هللا

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 2015/ 511 -503 :)4(46
( )D1و 15آذار ( )D2و 30آذار ( )D3و 15تموز ()D4

في عدد القرنات المحصودة.

و 15آب ( ) )D5االلواح الرئيسة ،بينما شغؿ صنفا الموبياء

وزن  100بذرة :تـ حساب وزف  100بذرة بحسب المعادلة

(( Blackeye wonder )V1صنؼ منتج مف شركة

األتية( :وزن البذور لمخطوط االربعة الوسطية  /عدد البذور) 100 x

 Purpeeاالمريكية) و(California Blackeye )V2

حاصل البذور :تـ حساب حاصؿ البذور مف المروز االربعة

االلواح الثانوية .حرثت ارض التجربة ثـ نعمت وسويت باآلت

التأثير المشترك لمكونات الحاصل

الوسطية ثـ تحويمو الى كغـ.ھ.1-

(صنؼ معتمد مف انتاج شركة  Monsantoاالمريكية)

التسوية ثـ قسمت بحسب التصميـ المستخدـ .وكانت ابعاد

باستعماؿ النموذج الرياضي المقترح مف )11) Kadhem

المسافة بينيما  0.75ـ وبيف جورة واخرى  0.25ـ ،وتمت

بيف المعامالت المستخدمة ومعاممة المقارنة وكما يأتي :اف

الوحدة التجريبية x 3

 4.5ـ احتوت عمى ستة مروز

بتقدير ومساىمة كؿ مكوف مف مكونات الحاصؿ في الفرؽ

الزراعة في الثمث العموي مف المرز بعد اجراء رية التعيير .تـ

معدؿ حاصؿ الحبوب لمنبات يمكف التعبير عنو كدالة

وضع  4-3بذور في الجورة الواحدة ثـ خفت البادرات بعد

لمتوس ػ ػ ػ ػط مكونات الحاص ػ ػ ػ ػ ػؿ وىي عػ ػ ػ ػ ػدد ال ػ ػقرنات بالنبات
-1

اسبوع مف االنبات الى نبات واحد .اضيؼ سماد الفوسفات

(

ووزف البذرة ( )Weight . Seed-1وكما يأتي:

ومصدره الداب ( (46% P2O5 + 18% Nدفعة واحدة
خمطا مع الحراثة بمعدؿ  100كغـ  .ھ

1-

 ،)Pod. plantووعدد البذور بالقرنة (،)Seed. Pod-1

في حيف اضيؼ

Yield (plant) = ( Pods . plant ) x (Seeds. pod ) x
)( Weight. Seed-1) ….(1

دفعتيف متساويتيف االولى بعد  15يوماً مف االنبات والدفعة

مساىمة كؿ مكوف مف مكونات الحاصؿ في الفرؽ بيف اي

سماد اليوريا ( )N 46%بمعدؿ  200كغـ  .ھ

1-

-1

-1

وفي

ويمكف لمباحث اختيار اي معاممة واستعماليا كمقارنة وايجاد

الثانية عند بداية االزىار ( .)15تمت مكافحة االدغاؿ

معاممة ومعاممة المقارنة .وبافتراض اف موعد الزراعة D1

باستخداـ مبيد البراكوات ( )20%بعد مرور شير مف زراعة

موعد مقارنة ،يمكف اف نحسب مساىمة مكونات الحاصؿ في

كؿ موعد وذلؾ بعد تغطية النباتات باقداح بالستيكية وبعدىا

الفرؽ بيف موعد المقارنة ( )D1وكؿ موعد مف المواعيد

القرنات الجافة في ثالث دفعات عند اصفرار القرنات مف

)Yi   a x A  b x B c x C  ..(2

عزقت االرض يدويا

كمما تطمب ذلؾ .تـ جمع حاصؿ

المستخدمة في ىذه الدراسة.

المروز االربعة الوسطية بعد ترؾ 50سـ مف طرفي الخطيف.

وعند فتح االقواس تصبح المعادلة كما يأتي :

 3 2متر والتي تضـ اربعة مروز.

) cAB  bAC  aBC (two way int eraction

اي تصبح ابعاد المساحة المحصودة لغرض الحاصؿ ىي x

)Yi  bc A  ac B  ab C (main effect)..(3
)(three way int eraction

الصفات المدروسة

ويمكف اف تختزؿ المعادلة بعد دمج التداخالت الى:

موعد التزىير :عدد االياـ مف الزراعة الى ظيور اوؿ زىرة

)Yi  bc A  ac B  ab C  I...(4

متفتحة في  %50مف النباتات في المرزيف الوسطييف لكؿ

وحدة تجريبية.

cAB

حيث اف :a :عدد القرنات بالنبات لمموعد .i
 :bعدد البذور بالقرنة لمموعد .i

1-

عدد القرنات .النبات  :تـ حسابيا مف مجموع عدد القرنات

 :cوزف البذرة لمموعد .i

التي تـ جمعيا لثالث جنيات مف المروز االربعة الوسطية

 :Iحاصؿ جمع كؿ التداخالت الثنائية والثالثية.

عدد البذور .النبات :1-تـ حساب عدد البذور الكمية مف

المقارنة .)D1

مقسومة عمى عدد النباتات المحصودة.

(:∆Aعدد القرنات في الموعد ( - (iعدد القرنات في موعد

القرنات التي تـ جمعيا لثالث جنيات مف المروز االربعة

( :∆Bعدد البذور بالقرنة في الموعد ( - (iعدد البذور

الوسطية ومقسوماً عمى عدد النباتات المحصودة.

بالقرنة في موعد المقارنة .)D1

عدد البذور .قرنة :1-تـ حسابيا مف مجموع عدد البذور التي

( :∆Cوزف البذرة في الموعد ( - (iوزن البذرة في موعد

تـ جمعيا لثالث جنيات مف المروز االربعة الوسطية مقسومة

المقارنة .)D1
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وعندما يكوف االىتماـ بالتاثير االساس لكؿ مف مكونات

البادرات البازغة فوؽ سطح التربة يوميا ولمدة  12يوـ (ثبات

الحاصؿ يمكف اىماؿ التداخالت الثنائية والثالثية (.)I

عدد البادرات البازغة).

اختبارات االنبات

التحميل االحصائي :حممت بيانات الصفات المدروسة جميعيا
بطريقة تحميؿ التبايف حسب التصميـ المستخدـ باستخداـ

فحص االنبات المختبري القياسي :نظ اًر لقمة عدد البذور

برامجية ) ،(GenStat Release10.3DEواستخدـ اختبار

المنتجة مف بعض المعامالت اخذت  20بذرة مف كؿ معاممة

اقؿ فرؽ معنوي ( )L.S.Dلمقا رنة المتوسطات في مستوى

حقمية وزرعت باربعة مكررات في ورؽ نشاؼ Towels

احتماؿ .)20( 0.05

 paperبطريقة المؼ ووضعت في المنبتة في درجة ح اررة 25

o 5 ±ـ .ثـ حسب عدد البادرات الطبيعية التي صنفت

النتائج والمناقشة

1-

بحسب قواعد  )9( ISTAفي اليوـ التاسع مف وضع البذور
في المنبتة ،ثـ حولت النتائج الى نسب مئوية حسب المعادلة

عدد القرنات .نبات

معنوية لمواعيد الزراعة واالصناؼ والتداخؿ بينيما (جدوؿ

اآلتية:

 .)1تفوؽ موعد الزراعة  15تموز في اعطاءعدد اعمى مف

:تبيف نتائج تحميؿ التبايف وجود تأثيرات

القرنات في النبات بمغ  19.56قرنة.نبات

نسبة االنبات = (عدد البادرات الطبيعية  /عدد البذور الكمي) 100 x

1-

عمى باقي

طول الرويشة والجذير .سم :بعد انتياء مدة فحص االنبات

المواعيد ،وكاف الموعد الثالث  30آذار ىو االوطأ 0.41

البادرات النابتة باستعماؿ المسطرة.

 5.59في عدد القرنات بالنبات .واختمؼ سموؾ الصنفيف

القياسي البالغة  9أياـ ،تـ اخذ اطواؿ الرويشة والجذير لجميع

قرنة.نبات .1-تفوؽ الصنؼ االوؿ  9.4عمى الصنؼ الثاني

الوزن الجاف لمبادرة :وضعت البادرات في اكياس ورقية

اتجاه مواعيد الزراعة في نسبة الزيادة في الصنؼ االوؿ الى

لمدة  24ساعة بعد ثبات الوزف ( )9ثـ ُحسب متوسط الوزف
الجاؼ لمبادرة بقسمة وزف مجموع البادرات الجافة عمى

و 66و %125بالتتابع (جدوؿ  .)1عموماً كاف الموعد الرابع

عددىا.

بالنبات .اف انخفاض عدد القرنات بالنبات لمموعديف الثاني

مثقبة لغرض التجفيؼ في فرف كيربائي بدرجة ح اررة o 80ـ

الثاني اذ بمغت النسبة لممواعيد الخمسة 47 :و 34و195
والصنؼ االوؿ  24.44قرنة ىو االفضؿ في عدد القرنات

دليل قوة البادرة :حسب عمى وفؽ المعادلة االتية التي

والثالث يعود باالساس الى ارتفاع درجات الح اررة خالؿ مدة

اقترحيا  Abdul-Bakiو  .)1( Andersonكرقـ صحيح

تكويف القرنات والتي تؤدي بدورىا الى تثبيط البراعـ الزىرية

خا ؿ̳ مف الوحدات:

مف التكويف او النمو او تؤدي الى اجياض االزىار ،وىذا ما

دليل قوة البادرة = ( النسبة المئوية لالنبات)  ] xطول الجذير (سم)

اكده  )23( Zehsazianمف اف ىناؾ عالقة عكسية قوية

 +طول الرويشة (سم) [

بيف درجات الح اررة العظمى خالؿ مدة االزىار وتكويف

البزوغ الحقمي

القرنات وعدد القرنات بالنبات وعند ارتفاع درجات الح اررة

نفذت تجربة حقمية بتاريخ  2014/3/23وذلؾ عند وصوؿ

العظمى عف  32درجة مئوية يؤدي الى اما اجياض االزىار

درجة ح اررة التربة عمى عمؽ  5سـ بيف  25 – 23درجة

او فشؿ في االخصاب وعقد الثمار .وكذلؾ يتفؽ مع ما وجده

مئوية وىي درجة الح اررة المثمى النبات بذور البقوليات (،)14

 Ahmedوآخروف ( )2الذيف اشاروالى تأثير درجات الح اررة

المنتَ َجة مف كؿ
لتقدير النسبة المئوية لمبزوغ الحقمي لمبذور ُ
موعد لمزراعة ولمصنفيف عمى وفؽ تصميـ القطاعات الكاممة

عمى حيوية حبوب المقاح لموبياء وبالتالي تكويف القرنات.

جدول  .1عدد القرنات بالنبات بتأثير مواعيد لمزراعة

المعشاة وباربعة مكررات .تتكوف الوحدة التجريبية مف اربعة

مواعيد الزراعة

خطوط وبطوؿ  1ـ زرعت  25بذرة في كؿ خط ( 100بذرة

3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (DV

لموحدة التجريبية) ماعدا البذور الناتجة مف الموعد الثالث في
الموبياء ولعدـ كفاية البذور المنتجة زرعت  25بذرة في كؿ
مكرر ثـ حولت نتائجيا الى النسبة المئوية .حسب عدد
506

االصناف
V2
6.74
2.5
0.21
14.68
3.84
5.59

V1
9.95
3.35
0.62
24.44
8.66
9.4
0.92
2.48

متوسط المواعيد
8.34
2.93
0.41
19.56
6.25
)LSD0.05 (D
2.21
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 :تشير نتائج تحميؿ التبايف الى وجود

بذور ضعيفة وضامرة الى حد ما نتيجة لمظروؼ المناخية
اً

يكف ىناؾ فروؽ معنوية بيف الصنفيف وال لمتداخؿ بيف

الموعديف الخريفييف  D4و D5كانت الظروؼ المناخية اكثر

عدد البذور.قرنة

تأثير معنوي لمواعيد الزراعة في عدد البذور  .القرنة  ،1-ولـ

الحارة والجافة خالؿ مدة تطور البذرة (شكؿ  .)1بينما

االصناؼ ومواعيد الزراعة (جدوؿ  .)2يتراوح عدد البذور

مالءمة خالؿ مرحمة تطور البذرة اال اف عدد البذور

بالقرنة بيف  1.18الى  7.13بذرة بالقرنة لمموعديف الثاني

المنتجة لمموعديف المذكوريف اعمى مف بقية المواعيد (جدوؿ

 1و )2مما يجعؿ ناتج عممية التمثيؿ الضوئي يتوزع في عدد

والرابع بالتتابع .اف التأثير الكبير لمواعيد الزراعة في عدد

اكبر مف البذور اي اف العالقة بيف عدد البذور ووزنيا كانت

البذور بالقرنة يرجع باالساس الى تأثير درجات الح اررة في

**

عالقة عكسية (

تطور البذرة داخؿ القرنة ،اذ اف اي ارتفاع او انخفاض
بدرجات الح اررة خالؿ مدة تطور البذور يؤدي الى تقميص

 .)r = - 0.47اشارت النتائج ايضاً الى

الفرؽ المعنوي بيف الصنفيف ،اذ بمغ وزف  100بذرة 19.39

و 21.44غـ لمصنفيف االوؿ والثاني بالتتابع .اف تفوؽ

مدة تطور ىذه المرحمة (مدة امتالء البذور بعد تكويف

الصنؼ الثاني عمى االوؿ قد يكوف متأت مف تفوؽ الصنؼ

واستطالة القرنات) ،وكذلؾ الى سرعة شيخوخة االوراؽ

وتساقطيا مما يؤدي الى قمة انتاج المادة االيضية وتحويميا

االوؿ بصفة عدد البذوربالنبات ولوجود العالقة العكسية بيف

وخزنيا بالبذور وربما تؤدي ىذه الى اجياض البذور داخؿ

صفتي وزف البذور وعدد البذور يمكف تفسير ىذا الفرؽ بيف

القرنة ( 13و .)18ىذا ما بينتو النتائج اذ اف متوسط عدد

الصنفيف .كما بينت النتائج عدـ وجود تأثير معنوي لمتداخؿ

بيف االصناؼ ومواعيد الزراعة.

البذور بالقرنة لمموعديف الثاني والثالث تراوح بيف 1.18

جدول  . 2عدد البذور بالقرنة بتأثير مواعيد لمزراعة

و 1.31بذرة بالقرنة بالتتابع .حيث اف مرحمة تطور البذور
ليذيف الموعديف تزامنت مع ارتفاع درجات الح اررة خالؿ

مواعيد الزراعة

شيري مايس وحزيراف والتي ادت الى تثبيط نمو البراعـ

3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (D*V

الزىرية واجياض االزىار واجياض البذور (اجياض االجنة)
داخؿ القرنة .وبالعكس مف ذلؾ فاف الزراعة في الموعد D1

(االوؿ مف آذار) او( D4منتصؼ تموز) و( D5منتصؼ

االصناف
V2
3.03
1.07
1.48
6.90
5.87
3.67

V1
2.67
1.30
1.13
7.37
7.63
4.02
N.S
N.S

متوسط المواعيد
2.85
1.18
1.31
7.13
6.75
)LSD0.05 (D
1.75

جدول  .3وزن  100بذرة بتأثير مواعيد الزراعة

آب) اتاحت لمنبات ظروؼ مناخية مناسبة نسبيا لالزىار

مواعيد الزراعة

وتكوبف القرنات وبالتالي تكويف البذور .ومف المالحظ تشابو

3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (D*V

استجابة االصناؼ لمواعيد الزراعة في صفة عدد البذور
بالقرنة مع صفة عدد القرنات بالنبات وىذا ما يؤكد تأثير
الظروؼ والمسببات نفسيا في عدد القرنات بالنبات و عدد

االصناف
V2
23.47
27.52
14.43
20.30
21.50
21.44

V1
21.48
23.88
14.76
18.48
18.37
19.39
1.38
2.710

متوسط المواعيد
22.47
25.70
14.60
19.39
19.93
LSD0.05
(D)=1.954

البذور بالقرنة.
وزن  100بذرة :اثرت مواعيد الزراعة واألصناؼ والتداخؿ

بينيما معنوياً في ىذه الصفة (جدوؿ  .)3اف متوسط وزف

 100بذرة لمواعيد الزراعة بمغ  22.47و25.70
و14.60و 19.39و 19.93غـ لممواعيد مف  D1الى D5

بالتتابع .اف ارتفاع وزف  100بذرة لمموعديف االوؿ والثاني
يعود الى قمة عدد القرنات بالنبات مقارنة بالمواعيد D4

و D5وبالتالي ستتوزع نواتج البناء الضوئي عمى عدد اقؿ مف
القرنات ،وكذلؾ يعود السبب في انخفاض وزف  100بذرة

شكل  .1درجات الحرارة العظمى والصغرى وتزامنيا مع

لمموعد الثالث الى اف البذور المنتجة مف ىذا الموعد كانت

مواعيد الزراعة ومراحل النمو
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ىذا يعني اف حاصؿ البذور لمموعد الثاني يقؿ عف حاصؿ

 :تبيف نتائج الدراسة وجود تأثير

البذور لمموعد االوؿ بمقدار  2.786غـ .نبات

معنوي لمواعيد الزراعة في حاصؿ البذور (جدوؿ  )4ففي

الفرؽ كاالتي :انخفاض عدد القرنات بالنبات لمموعد الثاني

الزراعة الربيعية ( D1و D2و )D3كاف متوسط حاصؿ
البذور لممواعيد الثالثة اقؿ مف الزراعة الخريفية وبمغ 281

و 53و 4كغـ.ھ

1-

مقارنة بالموعد االوؿ سوؼ يقمؿ حاصؿ النبات بمقدار 1.64

بالتتابع ،فيما كاف حاصؿ البذور في

الزراعة الخريفية ( D4و 1425 )D5و 465كغـ.ھ

1-

يوزع ىذا

غـ .وانخفاض عدد البذور بالقرنة لمموعد الثاني مقارنة

1-

بالموعد االوؿ سوؼ يقمؿ حاصؿ النبات بمقدار  1.26غـ.

وارتفاع وزف البذرة لمموعد الثاني مقارنة بالموعد االوؿ سوؼ

بالتتابع .يعود سبب االنخفاض الكبير في حاصؿ البذور

يزيد حاصؿ النبات بمقدار  0.112غـ بالنبات .بالطريقة

لمموعديف  D2و  D3الى االنخفاض الكبير لعدد القرنات

نفسيا تـ حساب تأثير كؿ مكوف مف مكونات الحاصؿ

بالنبات ومعدؿ عدد البذور بالقرنة (جدوؿ  1و )2والناتجة

لممواعيد االخرى مقارنة بالموعد االوؿ (شكؿ  .)2يالحظ مف

مف ارتفاع درجات الح اررة وطوؿ المدة الضوئية خالؿ مدة

الشكؿ باف انخفاض حاصؿ النبات لمموعد الثاني مقارنة

تكويف القرنات والبذور .عمى العكس مف ذلؾ فاف ارتفاع

باالوؿ يعود الى انخفاض عدد القرنات بالنبات  1.64-غـ

حاصؿ البذور في الزراعة الخريفية يعود الى الزيادة في عدد

القرنات بالنبات وعدد البذور بالقرنة بالرغـ مف االنخفاض

وعدد البذور بالقرنة  1.257-غـ مع ارتفاع طفيؼ في وزف

النسبي في معدؿ وزف البذرة مقارنة بالموعديف  D1وD2

البذرة  0.111غـ .عند مقارنة الموعد الثالث مع االوؿ
نالحظ انخفاض عدد القرنات

وىذا ناشئ مف اف مرحمتي تكويف القرنات والبذور تزامنت مع

البذور بالقرنة  0.092-غـ مع انخفاض طفيؼ في وزف

انخفاض نسبي لدرجات الح اررة وطوؿ المدة الضوئية مقارنة

بالزراعة الربيعية .كذلؾ بينت نتائج التحميؿ االحصائي وجود

البذرة  0.042غـ .وعند مقارنة الموعد الرابع مع االوؿ

فرؽ معنوي بيف صنفي الموبياء اذ كاف معدؿ الحاصؿ
لمصنفيف ىو  556و 335كغـ  .ھ

1-

بالنبات  1.51-غـ وعدد

نالحظ ارتفاع عدد القرنات بالنبات  15.51غـ وعدد البذور

بالقرنة  16.23غـ مع انخفاض في وزف البذرة  4.29-غـ.

بالتتابع .كما بيف

عند مقارنة الموعد الخامس مع االوؿ نالحظ انخفاض عدد

التحميؿ وجود تأثير معنوي لمتداخؿ بيف مواعيد الزراعة

القرنات بالنبات  2.81-غـ وارتفاع في عدد البذور بالقرنة

واالصناؼ مما يدؿ عمى السموؾ المختمؼ لمصنفيف اتجاه

 4.857غـ مع انخفاض في وزف البذرة  1.07-غـ.

مواعيد الزراعة (جدوؿ  .)4اذ اف االختالؼ بيف الصنفيف لـ
يظير في الزراعة الربيعية ( D1و D2و )D3بؿ كاف الفرؽ
كبير نسبيا بيف الصنفيف في الزراعة الخريفية ( D4و.)D5
اف اعمى حاصؿ متحقؽ مف المعاممة  1759( D4V2كغـ .

ھ  ،)1-وادنى حاصؿ مف المعاممة  3( D3V1كغـ  .ھ

-

 .)1يمكف تمخيص تأثير كؿ مكوف مف مكونات الحاصؿ عمى
الفرؽ بيف اي موعديف لمزراعة مثالً الموعد الثاني مقارنة

بالموعد االوؿ وفؽ معادلة  )11( Kadhemوتظير النتائج
في الشكؿ (.)1

جودة البذور المنتجة

جدول  .4حاصل البذور (كغم  .ﮬ  )1-بتأثير مواعيد لمزراعة
مواعيد الزراعة
3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (D*V

االصناف
V2
308
67
6
1759
638
556

V1
253
38
3
1090
293
335
62.2
151.4

نسبة االنبات :تبيف نتائج التحميؿ االحصائي التأثير المعنوي
لمواعيد الزراعة في النسبة المئوية لالنبات (جدوؿ .)5

متوسط المواعيد

اشارت النتائج الى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف مواعيد

281
53
4
1425
465

الزراعة  D1و D2و D4و D5في النسبة المئوية لالنبات اال
اف جميع ىذه المواعيد تختمؼ معنويا عف الموعد الثالث ما

)LSD0.05 (D

عدا الموعد االوؿ( جدوؿ  .)5السبب ىو اف البذور المنتجة
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مف الموعد الثالث كانت صغيرة وشبو ضامرة نتيجة لتطور

الثالث كانت اقؿ حيوية ونسبة انباتيا قميمة .كما اشارت

البذرة خالؿ درجات ح اررة عالية ومدة ضوئية طويمة .كما

النتائج الى عدـ وجود فرؽ معنوي بيف صنفي الموبياء اذ كاف

اشارت النتائج الى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف الصنفيف اذ

معدؿ طوؿ الجذير لمصنفيف  4.97و 4.56سـ بالتتابع.

كاف معدؿ النسبة المئوية لالنبات لصنفي الموبياء

كذلؾ بينت النتائج عدـ وجود تأثير معنوي لمتداخؿ بيف

61.7و % 58.7بالتتابع .كذلؾ بينت النتائج عدـ وجػ ػ ػ ػ ػ ػود

مواعيد الزراعة واالصناؼ مما يدؿ عمى اف سموؾ الصنفيف
لـ يختمؼ باختالؼ مواعيد الزراعة.

تأثير معنوي لمتداخؿ بيف مواعيد الزراعة واألصناؼ مما يدؿ
عمى اف سموؾ الصنفيف لـ يختمؼ باختالؼ مواعيد الزراعة.

جدول  .7طول الجذير (سم) بتأثير مواعيد الزراعة

جدول  .5النسبة المئوية لألنبات بتأثير مواعيد الزراعة
مواعيد الزراعة
3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
LSD0.05
LSD0.05

االصناف
V2
51.7
73.3
36.7
68.3
63.3
58.7

V1
58.3
60.0
45.0
76.7
68.3
61.7
N.S
N.S

الوزن الجاف لمبادرة :تبيف نتائج التحميؿ االحصائي التأثير

متوسط المواعيد

االصناف

مواعيد الزراعة

55.0
66.7
40.8
72.5
65.8

V1
4.90
4.94
4.07
5.88
5.05
4.97

3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (D*V

LSD0.05
18.19

طول الرويشة :تبيف نتائج التحميؿ االحصائي التأثير المعنوي

V2
5.97
3.86
3.65
4.93
4.38
4.56
N.S
N.S

متوسط المواعيد
5.43
4.40
3.86
5.40
4.72
LSD0.05
0.894

المعنوي لمواعيد الزراعة واالصناؼ في الوزف الجاؼ لمبادرة،

لمواعيد الزراعة واالصناؼ في طوؿ الرويشة ،ولـ يكف

ولـ يكف لمتداخؿ تأثي اًر معنوياً (جدوؿ  .)8اشارت النتائج الى

وجود فروؽ معنوية بيف مواعيد الزراعة  D1و D2وD4

و D4و D5في الوزف الجاؼ لمبادرة لمحصوؿ الموبياء اال اف

لمتداخؿ تأثير معنوي (جدوؿ  .)6اشارت النتائج الى عدـ

عدـ وجود فروؽ معنوية بيف مواعيد الزراعة  D1وD2

و D5في طوؿ الرويشة اال اف جميع ىذه المواعيد تختمؼ

جميع ىذه المواعيد تختمؼ معنويا عف الموعد الثالث ما عدا

معنوياً عف الموعد الثالث .السبب ىو اف البادرات المنتجة

الموعد االوؿ .والسبب ىو اف البادرات المنتجة مف بذور

مف بذور الموعد الثالث كانت اقؿ حيوية ونسبة انباتيا قميمة.

الموعد الثالث كانت اقؿ حيوية ونسبة انباتيا قميمة (جدوؿ

كما اشارت النتائج الى تفوؽ الصنؼ االوؿ عمى الثاني اذ

 .)5كما اشارت النتائج الى تفوؽ الصنؼ االوؿ عمى الثاني

بالتتابع .وكذلؾ بينت النتائج عدـ وجود تأثير معنوي لمتداخؿ

 2.25و 1.51غـ بالتتابع .وكذلؾ بينت النتائج عدـ وجود

كاف معدؿ طوؿ الرويشة لمصنفيف  7.87و 7.02سـ

في ىذه الصفة ،اذ كاف متوسط الوزف الجاؼ لمبادرة لمصنفيف

بيف مواعيد الزراعة واالصناؼ مما يدؿ عمى اف سموؾ

تأثير معنوي لمتداخؿ بيف مواعيد الزراعة واالصناؼ لكال

الصنفيف لـ يختمؼ باختالؼ مواعيد الزراعة.

الصنفيف مما يدؿ عمى اف سموؾ الصنفيف لـ يختمؼ

جدول  .6طول الرويشة لصنفين من الموبياء (سم) بتأثير مواعيد

باختالؼ مواعيد الزراعة.

الزراعة
مواعيد الزراعة
3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (D*V

االصناف
V2
7.20
7.25
5.26
8.19
7.21
7.02

V1
8.28
8.13
5.66
9.23
8.03
7.87
0.509
N.S

جدول  8الوزن الجاف لمبادرة بتأثير مواعيد الزراعة
متوسط المواعيد

مواعيد الزراعة

7.74
7.69
5.46
8.71
7.62

3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (DV

LSD0.05
1.285

االصناف
V2
0.98
2.10
0.66
1.88
1.91
1.51

V1
1.74
2.53
0.86
3.26
2.86
2.25
0.38
N.S

متوسط المواعيد
1.36
2.32
0.76
2.57
2.38
LSD0.05
1.21

طول الجذير :تبيف نتائج التحميؿ االحصائي التأثير المعنوي

دليل قوة البادرة :تبيف نتائج التحميؿ االحصائي التأثير

لمتداخؿ تأثير معنوي (جدوؿ  .)7تشير النتائج الى انو ال

يكف لمتداخؿ تأثير معنوي (جدوؿ  .)9اشارت النتائج الى

الجذير اال اف جميع ىذه المواعيد تختمؼ معنوياً عف الموعد

و D4و D5في دليؿ قوة البادرة اال اف جميع ىذه المواعيد

لمواعيد الزراعة في طوؿ الجذير ،ولـ يكف لالصناؼ او

المعنوي لمواعيد الز ارعة واالصناؼ في دليؿ قوة البادرة ،ولـ

توجد فروؽ معنوية بيف موعدي الزراعة  D1و D4في طوؿ

عدـ وجود فروؽ معنوية بيف مواعيد الزراعة  D1وD2

الثالث .السبب ىو اف البادرات المنتجة مف بذور الموعد
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تختمؼ معنويا عف الموعد الثالث .بالرغـ مف عدـ معنوية

جدول  .10البزوغ الحقمي تحت تأثير مواعيد الزراعة

الفرؽ بيف مواعيد الزراعة الربيعية  D1و D2والزراعة

مواعيد الزراعة

تميز واضحاً لتفوؽ الموعد
الخريفية  D4و ،D5اال اف ىناؾ اً

3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (DV

الرابع  D4عف بقية المواعيد وىو متأت اصال مف التفوؽ في

نسبة االنبات وطوؿ الرويشة .كما اشارت النتائج الى تفوؽ

االصناف
V2
45.5
23.5
19.0
44.5
44
35.3

V1
56
40
17
56
45
42.80
1.71
3.83

متوسط المواعيد
50.75
31.75
18.0
50.25
44.50
LSD0.05
2.71

الصنؼ االوؿ في ىذه الصفة ،اذ كاف معدؿ دليؿ قوة البادرة

تأثير
يستنج مف ىذه الدراسة باف لمظروؼ البيئية (المناخية)
اً

جدول  .9دليل قوة البادرة بتأثير مواعيد الزراعة

تزامف مرحمة االزىار مع ارتفاع درجات الح اررة وطوؿ المدة

لمصنفيف  825و 691سـ بالتتابع.
مواعيد الزراعة
3/1
3/15
3/30
7/15
8/15
متوسط االصناف
)LSD0.05 (V
)LSD0.05 (DV

االصناف
V2
679
814
332
904
728
691

V1
790
858
429
1157
891
825
116
N.S

مباشر في مكونات الحاصؿ وبالتالي حاصؿ البذور .عند
اً

الضوئية وشدة االشعاع الشمسي سوؼ تؤدي الى توقؼ نمو

متوسط المواعيد
734
836
380
1030
809

في حيوية حبوب المقاح وفشؿ االخصاب وبالتالي تؤثر في

LSD0.05
277

صفة عدد القرنات بالنبات .عند تزامف ارتفاع درجات الح اررة

البراعـ الزىرية او الى اجياض االزىار نتيجة لمتأثير المباشر

وطوؿ المدة الضوئية مع مرحمة تكويف وتطور البذور

البزوغ الحقمي :البزوغ الحقمي ىو ظيور غمد الرويشة فوؽ

لممحصوليف فسوؼ تؤدي الى اجياض االجنة (البذور) داخؿ

سطح التربة ،ويستغرؽ ذلؾ عموما مف  12-3يوـ ،ويعتمد

القرنة وبالتالي في عدد البذور بالقرنة .اما وزف البذرة فانو

ىذا الوقت عمى درجة ح اررة التربة والرطوبة وعمؽ الزراعة

تأثر تأثير مباشر بالظروؼ المناخية في تطور ونمو البذرة

وخزيف البذرة الغذائي وقوة البادرة .فرطوبة التربة العالية

مما ادى الى انتاج بذور ضامرة وخاصة عند الزراعة في

ودرجات الح اررة المنخفضة في ىذه المدة تزيد مف نشاط

نياية آذار ( .)D3يشير التقييـ المختبري لجودة البذور الى

الكائنات الحية التي تياجـ البذرة وتؤدي الى فشؿ انباتيا.

وجود تأثير كبير لموعد الزراعة في صفات جودة البذور .اف

يشير التحميؿ االحصائي الى وجود فروؽ معنوية بتأثير موعد

اختبار دليؿ قوة البادرة الذي يتضمف نسبة االنبات وطوؿ كؿ

الزراعة واالصناؼ والتداخؿ بينيما (جدوؿ  .)10تفوقت

مف الرويشة والجذير والذي يعد مقياساً لحيوية البذور الذي

البذور الناتجة مف نباتات موعد الزراعة في  1آذار ()D1

يحدد إمكانية االنبات السريع والمتجانس وظيور بادرات

و 15تموز ( )D4معنوياً في متوسط نسبة البزوغ الحقمي اذ

طبيعية تحت ظروؼ حقمية مختمفة ،يؤكد اف البذور المنتجة

بمغت  50.75و %50.25بالتتابع .اف اوطأ نسبة لمبزوغ

مف الزراعة في منتصؼ تموز ( )D4تتميز بجودة جيدة

المنتَ َجة مف الزراعة في  30آذار ()D3
كانت مف البذور ُ
وبمغت  .%18كما اشارت النتائج الى وجود فروؽ معنوية

ويمكف االعتماد والتوصية بيا النتاج بذور تقاوي لمحصوؿ

الموبياء.

بيف الصنفيف وكانت نسبة بزوغيما لمصنؼ االوؿ والثاني
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