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   في نمو وحاصل الماش النباتيةوالكثافة موعد الزراعة  ثيرتأ

 *عبد الله إسماعيلاحمد                                          عدون         سد. سامي نوري ال أ.
األنبار جامعة-الزراعةكلية   

 الخالصة
  فةي 3102معةم   امربيعةي س امخريفةيخةل  اممسسةم    نفذت تجربة حقلية في تربة ذات نسجة مزيجةة ررينيةة

مسا  ةةو زرا يةةة  أربعةةة تةةير رممعرفةةة  22Oسوائةةرع  ةةر   32Oمحمفظةةة ابنرةةمر  اةةمل امخممويةةة امسا عةةة  لةة  خةة   ةةس  
امعةةةرسع امخريفيةةةة رةةةل   نيسةةةم  فةةةي حةةة    ةةةملت 21، نيسةةةم  31نيسةةةم ،  01آذار،  20رسع امربيعيةةةة سامتةةةي  ةةةملت ملعةةة

، فةي حة   احتلةت ابمةساث امرمنسيةة امترمفةمت سامتةي تمرلةت رممعممةل امرئيسةيتمةسز  21، تمةسز 31تمةسز،  01مسا  و هي 
 D3( س 0-نرمت.هةةةةة 011111) D2( س 0-نرمت.هةةةةة 022222) D1مهةةةةم   كرمفةةةةمت رمةةةةز رةةةةيرب امنرمتيةةةةة سامتةةةةي تمرلةةةةت 

سفةةت تيةةمي   Plot-Split( نفةةذت امتجربةةة يترت ةةا ابمةةساث اممن ةةقة 0-نرمت.هةةةة 66666) D4( س 0-نرمت.هةةة 01111)
 :رمآلتيستلخيت امنتمئج  ،سبرل  مكررات RCBDامق م مت امع سائية امتمملة 

معةةو  معةةةوو  رةةي ل متةةل امعةةرست   س  فةةي امنرةةمت معنسيةةم   األسراقفةةي يةةفة  ةةوو  D4تفس ةةت امترمفةةة امسا ئةةة 
س في  ،ملمسمحة امسر ية معنسي  امخريفية ا ل  معو  سفي امعرسع امربيعية  D3امترمفة امسا ئة  أ  تفي ح    ،األسراق

فةي يةفمت  أمةممهذه اميةفة،   معنسي  معو  ري ل  سامخريفية  في امعرسع امربيعية D4يفة   ر امسمق  تفس ت امترمفة 
سمة  تظهةر فةرسق معنسيةة فةي امعةرسع معو  ميفة  وو امقرنمت رممنرمت  ري ل  D2امحميل سمكسنمته فقو تفس ت امترمفة 

 011سفةي يةفة مة  تظهةر فةرسق معنسيةة فةي كةل امعةرست  ، في يفة  وو اميةذسر فةي امقرنةة  أممامخريفية مهذه اميفة، 
فةةي  ا لةة  معةو  معنةةسي مهةةذه اميةفة، ي نمةةم D3امترمفةة  أ  ةةتمةة  تظهةر فةةرسق معنسيةةة فةي امعةةرسع امربيعيةة ي نمةةم  يةذره 

 D4 امسا ئةة فةي امعةرسع امربيعيةة سامترمفةة معنةسي  معةو  رةي ل  D2( فقةو تفس ةت امترمفةة 0-.هةةيفة حميل اميذسر )  
 . في امعرسع امخريفية

سفةي اممسةمحة ، امخريفيةةس في يةفة  ةوو ابسراق فةي امعةرسع امربيعيةة  امزرا ية معنسي ملمسا  و تير رم  يظهر 
معنةسي فةي امعةرسع  معةو  ري ل  نيسم  01تفسق اممس و  ا  ت مسا  و امزرا ة فرسق معنسية ح   امسر ية س  ر امسمق

تمةسز ا لة  معةو  معنةسي مهةذه اميةفة رةممعرسع امخريفيةة،  ي نمةم  21امربيعية ميفة اممسمحة امسر ية ي نمم ا    اممس و 
تمةسز فةي  01امسةمق فةي حة   سةجل اممس ةو  آذار في امعرسع امربيعية ا ل  معو  معنسي ميفة   ر 00ا    اممس و 

امعرسع امخريفية ا ل  معو  معنسي مهذه اميفة، في يفمت امحميل سمكسنمته فقو ا  ت مسا  و امزرا ة فةرسق معنسيةة 
 01آذار ملعةرسع امربيعيةة ساممس ةو  00ميفتي  وو امقرنمت س وو اميذسر رممقرنة سفي كةل امعةرست   ح ة  ا  ة  اممس ةو 

                                                           
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني* 
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آذار س اممس و  00فية ا ل  اممعوبت مهذه اميفة، امم في يفة  وو اميذسر رممقرنة فقو تفسق اممس و ابس  تمسز ملخري
يةذرع سحميةل اميةذسر فقةو حقةت اممس ةو ابس   011معو  معنسي سمتل امعةرست  ، ي نمةم فةي يةفة سز   ري ل تمسز  01
 إرةر. آذار ا ل  معوب  معنسيم  سمتل اميفت   في ح   م  تظهر فرسق معنسيةة سمةنفا اميةفت   فةي امعةرسع امخريفيةة 00

امقرنةمت فةي امنرةمت س ةوو اميةذسر فةي  امسر ية س ةوويفة اممسمحة  يفمت اممورسسة رمسترنملامتواخل معنسيم في ارلا ام
حميةل  فقة ، سفةييذرع فل  تظهر فةرسق معنسيةة فةي امعةرسع امربيعيةة  011في يفة سز   أممامعرسع امخريفية،  امقرنة في
 معنسي سمتل امعرست  . تير ر أي( فل  يظهر امتواخل ي    سامل اموراسة 0-ه .  اميذسر )

Effect of density date and planting sowing on growth and yield  

  (Vigna radiata L.) 

AHMED ISMAEL ABDULLAH          Prof. DR. SAMI NOORI AL-SADOON                 

College of Agriculture - University of Anbar 

Abstract 

      A field experiment was carried out in loamy silty soil during the spring and autumn seasons of 

2013 in Anbar governorate/ Al-Khalidiya district that located on 43° longitude and 33° latitude in 

order to know the effect of four sowing date in spring season which included (13th March, 10th 

April, 20th April and 30th April), while the autumn season included (10th July, 20th July, and 30th 

July) which have occupied the main plots. However, the plant densities have occupied the sub 

plots, which were (D1-133333, D2-100000, D3-80000 and D4-66666 plant.ha-1. The experiment 

has been carried out in split plot arrangement in RCBD for three replications. The results were 

summarized as follows:  

The lower plant density (D4) was superior in number of leaves in plant in the two seasons, while 

the plant density D3 in spring season gave highest average of leave area. For the stem diameter, 

the plant density D4 was superior in both seasons. As for yield and its components, the plant 

density D2 was superior by giving the highest average for number of pods in plant and did not 

show any significant differences in autumn seasons for this trait, while in number of seeds in pod 

did not show significant differences in both seasons. In 100-seed weight, there were no significant 

differences in spring season while the plant density D3 gave highest average for this trait. In the 

yield (ton.ha-1), the plant density D2 was superior in giving highest average in spring season and 

low density D4 in autumn season. Sowing date did not show significant effect in number of leaves 

in plant in spring and autumn season and in leaf area and stem diameter. Sowing date gave 

significant differences; however, the date 30th July gave highest average for this trait in autumn 

season, while the date 31st March in spring season gave the highest average of stem diameter. The 

date 10th July in autumn season gave the highest average in the two seasons, while in 100-seed 

weight and seed yield, the date 31st gave the highest average for the both traits while did not show 

significant differences and for the same traits in autumn season. The interaction has affected in 

most traits except leaf area and number of pods in plant and number of seeds in pod in autumn 
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season. As for 100 seed, weight did not show any significant differences in spring season. In seed 

yield (ton.ha-1) did not show any significant differences between study factors in both seasons. 

 المقدمة 

محيةةس  حةةسمي  سهةةس اممهمةةة،مةة  اممحميةة ل امرقسميةةة سامعلفيةةة  (.Vigna radiata L) يعةةو نرةةمت اممةةم 
يسةةةتخو   .امعةةةراقزرا تةةةه فةةةي منةةةم ت  و ةةةوع مةةة   سةةة . تنت ةةةر 032امةةة   32 تةةةراسث  سمةةةه مةةة   متفةةةر ،يةةةيفي   ةةةيي 

كسةةممو اخاةةر  و ةةوع منهةةم انتةةمو اميةةذسر امتةةي تسةةتهل  كدةةذال ر ةةري س ةةو يسةةتخو  كعلةة  اخاةةر ملح ةةسا  اس  را رةةأل
. س ةو (00)يةرست   %39سيعو م  اممحمي ل اممهمة برتفم   يمته امدذائية ساحتساله  ل   .(9)متحس   خساص امتربة 

حميةل ممحيةس  اممةم . فقةو سام معنةسي فةي ارلةا يةفمت امنمةس تير رية ا مرت امعو و م  اموراسمت ا  ملترمفمت امنرمت
كمةم ا  ملعةوو   سمكسنمتةه.معو  ميفمت امنمس سامحميل  ا ل  أ  تساسعة ام امنرمتيةامترمفة ا  امزرا ة  ل   (7)ي نت
كي ةةرع فةةي زيةةموع معةةوبت امنمةةس ملنرمتةةمت مةة  خةةل  تسزيةة  امنرمتةةمت ر ةةكل  أهميةةةمةة  امنرمتةةمت فةةي سحةةوع اممسةةمحة  األمرةل

امنمةةس كمماةةةسل سامدةةذال ساممةةةمل سمةةوخلت امنمةةةس  مظةةةرس متجةةمنا فةةي امحقةةةل ياةةم  ابسةةةتفموع امقيةةس  مةةة  امنرمتةةمت 
 .(02) األخر  

فةي امعةراق إذ تيةوأ مة  يوايةة نيسةم  سحتة  نهميةة تمةسز مةذا أيةرا مس ةو امزرا ةة   سيلة اممم ا  فترع زرا ة  
أفاةل مس ةو زرا ةة ملمحيةس  يحقةت أ لة  حميةل  تحو ةوم  األمسر اممهمة في اموراسة سام  امفتةرع اممةذكسرع ألجةل 

يعةةو مس ةةو امزرا ةةة اممنمسةةا مةة  امعسامةةل اممهمةةة  (.3) ر مةة  كفةةملع أ لةة  فةةي اسةةتدل  األر   لةة  مةةوار امسةةنةيةةذس 
امي ئيةةةة امميةةةمحرة ممس ةةةو امزرا ةةةة سبسةةةيمم ورجةةةة امحةةةرارع  امظةةةرس  رةةةمختل ساممةةةةررع فةةةي يةةةفمت امنمةةةس سامتةةةي تختلةةة  

 لةةةةة  محيةةةةةس   رهةةةم ستيرسنظةةةةةرا مقلةةةةةة امرحةةةةةس  اممتعلقةةةةةة رمسا  ةةةو امزرا ةةةة ساممسةةةةةمفة امنرمتيةةةة  .(06)ساماةةةسل سامر سرةةةة 
سذمةة  ملت ةةمره  امرئيسةية لةة  محيةةس  فةةس  اميةةسيم رممورجةةة  أجربةتاممةةم  فقةةو ا تمةونم  لة  امرحةةس  اممممرلةةة سامتةةي 

كرمفةة  أفاةلتحو ةو  إمة يهةو  امسيةس   مةذا نفةذت هةذه اموراسةةامنمةس سمسسة  امزرا ةة   ييعةةمة  ح ة   ي نهمةم امتي ةر
تسميفةةة يةة    أفاةةل إ جةمونمةةس سا لةة  حميةل كمةةم" سنس ةةم" سكةةذم   أفاةلنرمتيةة سانسةةا مس ةةو مزرا ةة اممةةم   تحقةةت منةةه 

 .اممسمحةمس و امزرا ة سامترمفة امنرمتية ملحيس   ل  ا ل  حميل ملمم  يسحوع 

 وطرق العملمواد ال

 ل  امافة اميمن  اممزار     أحوحقس   في 2013 نفذت تجربة حقلية ملمسسم   امربيعي سامخريفي معم 
ت  ته ئة ار  امتجربة م  حرارة ستنعي  ستسسية  .ررينية نسجة مزيجة امل امخمموية في تربة ذات منهر امفرات في 

امتجربة في اممسس  امربيعي  تامنت2   7.5تجرييية امساحوع امساث سكمنت مسمحة امسحوع ام إم س سمت ار  امتجربة 
سحوع تجرييية نمتجة    امتسافت ي   مستسيمت  03في اممسس  امخريفي فقو امت امتجربة  أممسحوع تجرييية  84 ل  

 D3خ  سفي امترمفة  3 ل  D2خ  سفي امترمفة  4 ل   D1امسحوع امتجرييية في امترمفة  احتست.  مملي اموراسة
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تمت   .  12.0امجسر يتري ت اممسمفة ي    سذم  امحمرسةخ  رامنهم امخ سط  8 ل   D4 امترمفة سفيخ   5 ل  
متجربة استخو  في تسم و ا .س  0امزرا ة رمستخوا  امين  اممحلي يسا  رل  يذرات في امجسرع امساحوع س ل   مت 

 نو تحا ر ابر  ملزرا ة كمم استخو  سممو  0-كد .هة 41( سرمعو  5O2P %80) سممو سسبر فسسفمت امرلري
في  س ل   كل وفعت   ابسم   نو امزرا ة سامرمنية 0-ةةةكد  نترسج  .ه 81(  نو امزرا ة سرمعو  2NH)CO2ام سريم 

ملمسس  امربيعي سفي ملمس و ابس  ستلته اممسا  و املحقة  100./00/0تمت زرا ة امتجربة في  .(0)مرحلة امتزه ر 
ملمسس  امخريفي سرسيت امتجربة رعو امزرا ة مرم رع ر  كرر امري  ستلته اممسا  و املحقةابس  ملمس و  100./01/7

وسريم  ا تمموا   ل  ر سرة امتربة. س نو تتممل ابنرمت في كل اممسسم   خفت امنرمتمت م رق  نرمت ساحو في امجسرع 
 .امتجريييةسمجمي  امسحوات 

 D1كرمفمت نرمتية ح   كمنت في امترمفة  أرب ح   ا تملت امترمفة امنرمتية  ل  تامنت  سامل اموراسة 
 أربعةفي اممسس  امربيعي  ا تملت مسا  و امزرا ة مسا  و امزرا ة .D4سفي امترمفة  D3 امترمفة سفي D2سفي امترمفة 

اممسس  امخريفي  أمم رممتتمر ،( T4، T3، T2، T1سرمز مهم ) نيسم 01نيسم  س1.نيسم ،01، أذار31 سهيمسا  و 
استخو  ترت ا  .رممتتمر ( T3، T2، T1مهم ) تمسز سرمز 01تمسز،  1.تمسز،  01سهي رلرة مسا  وفتام  كذم  

ت مسا  و امزرا ة احتل إذ ،مكررات سبرلرة RCBDسبتيمي  امق م مت امتممة اممع مع  Split–plots منشقةال األمساث
أجريت  ملية امتع  ا مرت   متل مسس  نمس ملتخلص م  األورم   .امرمنسية األمساث سامترمفة امنرمتيةة امرئيس األمساث

 ت   سائيم م  امخ سط امسس ية متلكمعو    رع نرمتمت اخذ  وو ابسراق في امنرمت حسيت امنممية م  اممحيس .
 ريم  م  اسراق امنرمتمت ام رية امتي  01سذم  ريخذ  (0-.نرمت.)وس اممسمحة امسر ية  ت  حسما .تجريييةسحوع 

مل  ملقرص امساحو ر  جففت اب راص سرعو ذم  اخذ سزنهم امجم  سرمعرفة معو  امسز  امجم  00حيوت سرق ر 
 ( 00امتممي )امنرمت امساحو ت  استخراو اممسمحة امسر ية ملنرمت يت ي ت اممعمومة  ألسراق

 امسز  امجم  ألسراق امنرمت امساحو                                                 
  رص 01مسمحة × ةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة=  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (.اممسمحة امسر ية ملنرمت امساحو )وس        

    رص 01امسز  امجم  مة                                                    

منتي  امنرمت سكمعو  مع رع نرمتمت   ةسائية مة  امخ ةسط امسسة ية ملسحةوع  نو  ت   يما   ر امسمق )م (
 ةوو  تة  حسةما .اممحيةسوامقرنةمت ملنرمتةمت امع ةر معةو   ةوو  أسةما لة   امقرنةمت رممنرةمت ةوو  حسما ت  .امتجرييية

يةةذرع  011سز  تةة  حسةةما  رقسةةمة معةةو   ةةوو اميةةذسر ملنرةةمت  لةة  معةةو   ةةوو امقرنةةمت فةةي امنرةةمت نفسةةه. اميةةذسر رممقرنةةة
حميةل اميةذسر  تة  حسةما .سزنةتس  يةذرع ريةسرع   ةسائية 011اخةذت منهةم  رة  رعو خل  يذسر امنرمتمت اممحيسوع )ر (

 1-م  خل  اخذ حميل نرمتمت امخ سط امسس ية متةل سحةوع تجريييةة رة  حةس  امنةمتج  لة  اسةما  ة . هةة (0-)  .هةة
 يرنةةممجامع ةةسائية امتمملةةة سرمسةةتخوا   يتيةةمي  امق م ةةمتاممن ةةقة امم يةةت  األمةةساثسفةةت نظةةم   إحيةةمئيمحللةةت امييمنةةمت 
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Genstat  تةة  اسةةتعمم  اخترةةمر ا ةةل فةةرق معنةةسي  كمةةم .اإلمتترسنيةةةاممساةةس  رممحمسةةرةL.S.D))  متم  ةةز اممتسسةة مت
 .(07) امترم  متل ميور م  ميمور  %0 نو مستس  احتمم   إحيمئيماممختلفة 

 النتائج والمناقشة
 في النبات األوراقعدد 

معنةسي  تةير رامنرمتيةة سمة  تظهةر مسا  ةو امزرا ةة  معنسيةة ملترمفةةسجسو فرس ةمت  إم نتمئج تحل ل امترم    أ مرت
سجةسو  إمة  0ت  ر نتمئج امجةوس   .امعرست  معنسي ملترمفمت ساممسا  و امزرا ية سمتل  تير رسجسو  إم ي نت امنتمئج  ي نمم

ا لة  اممعةوبت  D 4امترمفةةحققةت  في امنرمت ففي امعةرسع امربيعيةة األسراقملترمفمت امنرمتية في يفة  وو تير ر معنسي 
 أونةةةي D1امترمفةةةة  حققةةةتفةةةي حةةة    0-نرةةةمت .سر ةةةة 90.10رمعةةةو   D3ف ل هةةةم امترمفةةةة  0-نرةةةمت .سر ةةةة 94.20يلدةةةت 

مةةم سجةسو فرس ةمت معنسيةة مهةذه اميةفة  إمة سب نةت امنتةمئج فةي امعةرسع امخريفيةة  ،1-سر ةة. نرةمت 66.01اممعةوبت يلدةت 
رمعةةو  يلةة   D2ستل هةةم امترمفةةة  0-. نرةةمتسر ةةة90.60 ا لةة  معةةو  يلةة   D4امترمفةةمت امنرمتيةةة فقةةو تفس ةةت امترمفةةة  يةة  

سيا امتفسق فةي امترمفةة  سيعسو ،1-سر ة. نرمت 67.01معو  يل   أون  D1امترمفة  أ  تي نمم  0-نرمت سر ة. 02.61
تمحةةة لةةة اممنمفسةةة يةة   امنرمتةةمت  إمةة سفةةي كةةل امعةةرست    D4امسا ئةةة   ةةور ممكةة  مةة   أتيةةرامفريةةة ملحيةةس   لةة   سا 

فةةي امنرةةمت سرممتةةممي  األسراقاماةةسل ممةةم انعكةةا ذمةة   لةة  زيةةموع امنمةةس امخاةةري سامةةذي يعمةةل رممنهميةةة  لةة  زيةةموع  ةةوو 
 .)0ميه )إاتفقت هذه امنتمئج م  مم تسيل  األسراقزيموع كفملع امنرمت رحيس   ملية امترك ا اماسئي يساس ة 

 ةةو  سجةةسو فةةرسق معنسيةةة ملمسا  ةةو امزرا يةةة سمتةةل امعةةرست   امربيعيةةة  0م ي نةةت نتةةمئج امتحل ةةل فةةي امجةةوس  كمةة 
امعةةرست   ي نمةةم اظهةةرت نتةمئج امتحل ةةل امةة  سجةسو فةةرسق معنسيةةة ية   امترمفةةمت امنرمتيةةة سمسا  ةو امزرا ةةة سمتةةل  .سامخريفيةة

سكةةذم  فةةي  0-.نرمتسر ةةة 030.31مةة  اممس ةةو امرةةمني ا لةة  معةةو  يلةة   D3امعةةرسع امربيعيةةة ح ةة  ا  ةةت امترمفةةة  ففةةي
  0-نرمت سر ة. 96.21م  اممس و ابس  ا ل  معو  مهذه اميفة يل   D4امعرسع امخريفية اظهرت امترمفة 

والتداخل بينهما في صفة عدد االوراق في النبات للموسمين الربيعي  النباتية والكثافةموعد الزراعة تأثير  1جدول 
  3112لعام  والخريفي

 امعرسع امخريفية امعرسع امربيعية
امترمفمت               
 اممسا  و

D1 D2 D3 D4 المعدل D1 D2 D3 D4 المعدل 

T1 75.8 90.2 93.6 92.6 88.1 21.11  88.11 72.21 96.51 123.3  
T2 70.9 82.1 128.4 127.8 102.3 72.21 66 11.  01.12  12..8  11..2  
T3 51.6 99.8 57.5 78.7 71.9 21.90  11.08  121.2  101.8  22.21 
T4 66.1 84.1 80.8 77.5 77.1      
21.81  94.2 90.1 89.1 66.1 اممعو   81.22  01.11  81.01   

L.S.D=5% D=25.08 T×D=27.40 T= N.S D= 13.34 T×D=  21.62 T=N.S 
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 (1-.نبات3المساحة الورقية )دسم

فةةي يةةفة اممسةةمحة امسر يةةة ففةةي امعةةرسع ملترمفةةمت امنرمتيةةة سجةةسو تةةير ر معنةةسي  إمةة  3نتةةمئج امجةةوس  امت ةة ر   
2 .وسة  33.21رمعةو   D4ف ل هةم امترمفةة  0-نرةمت .3وسة  32.21ا لة  اممعةوبت يلدةت  D 3امترمفةةحققةت  امربيعيةة

 22.31اممعوبت يلدةت  أون  D1امترمفة  حققت ح   2Dس D1في ح   تفسق كلهمم معنسيم  ل  امترمفت    0-نرمت
امترمفةةمت امنرمتيةةة  مةةم يةة  سب نةةت امنتةةمئج فةةي امعةةرسع امخريفيةةة  ةةو  سجةةسو فرس ةةمت معنسيةةة مهةةذه اميةةفة  ،1-نرةةمت.3وسةة 

ممةم يسةما  امخ ةسط اممسمفة ية  اتسم   إم اممسمحة امسر ية  في امسا ئةس و يعز  سيا تفسق امترمفة  .امزرا ةسمسا  و 
 لة  نمةس ست ةسر  إ جمرةم  كفةملع امينةمل اماةسئي سهةذا  ةنعكا  ملنرمتمت رمبستفموع سركمية أتيةر مة  اماةسل سرممتةممي تةزواو

س ل  امعكةا مة  ذمة  فةن  تنةم ص اممسةمحة امسر يةة يزيةموع امترمفةة  مسمحتهم،سزيموع  األسراقامنرمتمت سمنهم ت جي  نمس 
 (.0)هذه امنتمئج م   اتفقت .اممختلفةامنرمتمت  ل   سامل امنمس  و يكس  نمجمم     تنمفا  امنرمتية،

ممسا  ةةو امزرا ةةة تةةير ر معنةةسي فةةي هةةذه اميةةفة ملعةةرسع  3فةةي امجةةوس   اإلحيةةمئي تحل ةةلامنتةةمئج  أسروتكمةةم  
 031.3سيليةةه اممس ةةو امرممةة  رمعةةو   0-نرةةمت .3وسةة  39.71ا لةة  اممعةةوبت يلدةةت يلةة  امربيعيةةة حقةةت اممس ةةو امرارةة  

 23.31اممعةوبت يلة   أونة  األس . فةي حة   حقةت اممس ةو األخري همم معنسيم  ل  اممس و   تفسق كل 0-نرمت .3وس 
ي نمةةم اظهةةرت  .اميةفةمعنسيةةم  ملترمفةمت امنرمتيةةة فةي هةةذه  تةير راامةم فةةي امعةرسع امخريفيةةة مة  تع ةةي امنتةةمئج  .1-نرةةمت.3وسة 

 D3معنسي ملتواخل ي   امترمفمت امنرمتية سمسا  و امزرا ة ح   ا  ة  اممس ةو امرارة  مة  امترمفةة  تير رامنتمئج في سجسو 
امترمفةمت امنرمتيةة  مم ية  معنسي ملتواخل  تير رسم  تظهر امنتمئج  امربيعية،ملعرسع  0-نرمت.3وس  063.7ا ل  معو  يل  

 .امخريفيةسمسا  و امزرا ة مهذه اميفة في امعرسع 

 (1-نبات .2دسم (الورقيةوالتداخل بينهما في صفة المساحة  النباتية والكثافةموعد الزراعة  تأثير 3 جدول
 3112لعام  للموسمين الربيعي والخريفي

 امعرسع امخريفية امعرسع امربيعية
امترمفمت         

 اممسا  و
D1 D2 D3 D4 المعدل D1  D2 D3   D4 المعدل 

T1 35.11 30.51 40.21 31.11 34.21 93.11 82.21 98.01 12.01 81.81 
T2 30.41 33.31 37.41 38.81 35.01 91.11 92..1 9..11 91.21 98.21 
T3 40.41 35.01 39.51 45.91 40.21 92..1 21.11 13.01 21.21 1..01 
T4 35.71 45.01 64.71 53.51 49.71      
  99.01 81.81 81.31 12.11  42.31 45.51 35.91 35.41 اممعو 

L.S.D=5% D=6.13  T×D=  12.26  T= 6.45 D=N.S  T×D= N.S    T=2.81 
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 (مم) قطر الساق

امنرمتيةةة سمسا  ةةو امزرا ةةة سامتةةواخل ي نهمةةم  معنةةسي ملترمفةةمتسجةةسو فةةرسق  إمةة  اإلحيةةمئيت ةة ر نتةةمئج امتحل ةةل 
سجسو فرسق معنسية ملترمفمت امنرمتية سمتل امعرست   ففةي امعةرسع امربيعيةة  2امجوس  امنتمئج في  أظهرت .امعرست  سمتل 
ا ةل  D1امترمفة  أ  تم  في ح    2.03رمعو  يل   D3م  سيليه امترمفة  6.39ا ل  معو  يل   D4امترمفة  أ  ت

يلدةت  D3 امترمفةةهةم م  ستل  2.60ا ل  معو  يل   D4في امعرسع امخريفية فقو حققت امترمفة  أممم   3.69معو  يل  
 ةو  امترمفةة امسا ئةةا  زيةموع   ةر امسةمق مة   مة . 3.37اممعةوبت يلدةت  أونة  D1امترمفةة  أ  ةتم  في حة    2.33

يعز  ام   لةة اممنمفسةة ية   امنرمتةمت  لة   نميةر امنمةس اممختلفةة فاةل  امة  انت ةمر اماةسل  لة  معظة  اسراق امنرةمت 
امعةرسع امربيعيةة  امسةمق ففةيمعنةسي ممسا  ةو امزرا ةة فةي يةفة   ةر  تةير رسجةسو  إمة  2امنتمئج في امجوس   أ مرت. (3)

كلهمةم  لة  اممس ةو    مة  ستفةسق  2.02اممس ةو امرةمني رمعةو   مة   ليةه 6.10حقت اممس ةو ابس  ا لة  اممعةوبت يلة  
 م .  3.61اممعوبت يل   أون في ح   حقت اممس و امرار   .سامرار امرمم  

مسا  و امزرا ة ملعرسع امخريفية ح   سجل اممس و ابس  ا ل   معنسية ي  امنتمئج سجسو فرس مت  سكذم  ي نت 
سجةةسو تةةير ر  إمةة امنتةةمئج  أظهةةرت .مةة  3.93معةةو  يلةة   أونةة اممس ةةو امرممةة   أ  ةة مةة  فةةي حةة    2.22اممعةةوبت يلةة  

مةة  اممس ةةو امرةةمني يلةة   D4امترمفةةة  أ  ةةتيعةةة امزرا يةةة ففةةي امعةةرسع امرب امنرمتيةةة سمسا  ةةومعنةةسي ملتةةواخل يةة   امترمفةةمت 
 أ  ةتفةي امعةرسع امخريفيةة  أمةم .مة  2.90اممس ةو امرارة  يلة   مة  D1م   يمسم" ري ل معو  ملتةواخل ية   امترمفةة 6.03
اممس ةو  مة  D1مة  ا ةل معةو  ملتةواخل ية   امترمفةة  رمممقمرنةة مة  2.97ا لة  معةو  يلة   األس اممس ةو  م  D4امترمفة 

 .م  3.37امرمم  يل  

( للموسمين الربيعي الساق)مموالتداخل بينهما في صفة قطر  النباتية الكثافةو موعد الزراعة  تأثير 2 جدول
 3112لعام  والخريفي

 امعرسع امخريفية امعرسع امربيعية
 امترمفمت

 اممسا  و
D1 D2 D3 D4 المعدل D1 D2 D3 D4 المعدل 

T1 5.37 5.68 6.45 6.56 6.01 4.62 9.12 9.13 9.01 9.29 
T2 5.16 5.06 6.35 6.84 5.85 ..91 ..28 9..1 9.12 9.18 
T3 4.34 4.52 5.59 6.48 5.23 ..31 ..10 9.10 9.81 ..08 
T4 3.91 4.31 4.91 5.27 4.60      
  5.82 5.44 4.91 4.47  6.29 5.82 4.89 4.69 اممعو 

L.S.D=5% D= 0.29 T×D=0.58 T=0.47 D=1.32 T×D=0.43 T=0.20 
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 الحاصل ومكوناته
 (1-نبات .قرنه) عدد القرنات في النبات  

ففي  .امنرمتام  سجسو تير ر معنسي ملترمفمت امنرمتية في يفة  وو امقرنمت في  3امجوس  في نتمئج ام أ مرت
       32.9رمعو   D4امترمفة  تل هم 1-نرمت . رنه 37.0ا ل  اممعوبت يلدت  D2امعرسع امربيعية حققت امترمفة 

كمم سب نت امنتمئج ام   و  . 0-نرمت . رنه  20.60سبلدتاممعوبت  أون  D1. في ح   سجلت امترمفة 0-نرمت . رنه
امتي م  تختل  معنسيم    س  D2في هذه اميفة ملعرسع امخريفية. إ  تفسق امترمفة  امنرمتيةسجسو تير ر معنسي ملترمفمت 

في زيموع  وو  إ جمرمسيا زيموع ارتفم  نرمتمت اممحيس  سامذي انعكا رD2  و يكس  تفسق امترمفة هذا س   D4امترمفة
زيموع اممسمحة اممخيية  إم سيا ذم  فقو يعز   D4فيمم  تعلت في امترمفة  أممامقرنمت اممتتسنة  ل  امسمق 

ذائية ستسف ر امظرس  اممللمة م  إاملع س تهسية ملنرمتمت ممم  لل م  امتنمفا ي   امنرمتمت  ل  اماسل ساممساو امد
 نوهم  وو امتفر مت متل نرمت  فيزواو، اممتتسنة في امنرمت األزهمراتير  وو م   إلخيماس ورجة حرارع منمسرة 
امذ   أ مرسا إم  أ  ( 03) س (03)س( 6)، سهذا  تفت م  قرنمت اممتتسنة  ل  هذه امتفر متسرممتممي زيموع  وو ام

 .وو امقرنمت في نرمتمت فس  اميسيمامترمفة امنرمتية امسا ئة أوت إم  حيس  زيموع معنسية في معو   

ا ل   األس اممس و  ففي امعرسع امربيعية حقت .امزرا ةكمم اظهرت امنتمئج سجسو فرس مت معنسية ي   مسا  و  
ستفسق كلهمم معنسيم  ل  اممس و    0-نرمت. رنه 32.7 ليه اممس و امرمني رمعو   0- رنه.نرمت 29.7ت يل  اممعوب

امرمم   امم في امعرسع امخريفية فقو حقت اممس و 1.-نرمت . رنه 00.3اممعوبت يل   أون في ح   حقت اممس و امرار  
فقو  1.-نرمت . رنة 22.21يل  اممعوبت فقو سجله اممس و  أون  أمم ،1-نرمت . رنة 31.01ا ل  اممعوبت سبل  

  .)0اتفقت هذه امنتمئج م  مم تسيل اميه )

( 1-والتداخل بينهما في صفة عدد القرنات في النبات )قرنة.نبات النباتية والكثافةموعد الزراعة تأثير  . جدول
 3112لعام  للموسمين الربيعي والخريفي

 امعرسع امخريفية امعرسع امربيعية
 امترمفمت

 اممسا  و
D1 D2 D3 D4 المعدل D1 D2 D3 D4 المعدل 

T1 18.5 36.1 27.3 37.0 29.7 22 .1.0 28.3 28.1 20.8 
T2 23.7 26.3 21.9 23.0 23.7 29.0 23.1 23.0 23.2 22.2 
T3 19.6 28.9 18.3 22.5 22.3 21.1 .3.1 .1.2 .8.. .1.1 
T4 20.7 19.9 19.0 13.3 18.2      
  1..2 1.0. 28.2 ..22  23.9 21.6 27.8 20.6 اممعو 

L.S.D=5% D= 6.91 T×D=13.82 T=4.66 D=   N.S T×D=  N.S T=..21 
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امترمفمت امنرمتية سمسا  و امزرا ة في  مم ي  معنسي ملتواخل  تير رسجسو  إم نتمئج تحل ل امترم    سأساحت
م  تظهر . ي نمم 0-نرمت  رنة. 27.11ا ل  معوبت يل   D4م  امترمفة  األس امعرسع امربيعية ح   حقت اممس و 

 امنتمئج تير ر معنسي ملتواخل ي    سامل اموراسة في امعرسع امخريفية مهذه اميفة.

 (1-بذرة.قرنة ( عدد البذور في القرنة

ام   و  سجوسو فرسق معنسية ملترمفمت امنرمتية في امعرست   سكذم  م  تظهر  2امجوس  في نتمئج ام أ مرت
معنسي  تير رسجسو  إم امنتمئج  أظهرتمعنسي ملتواخل ي    مملي اموراسة في امعرسع امخريفية. ي نمم  تير رامنتمئج 

 01.93ا ل  اممعوبت يل   األس امعرسع امربيعية حقت اممس و  امقرنة ففيممسا  و امزرا ة في يفة  وو اميذسر في 
كلهمم  ل  اممس و. في ح   حقت اممس و امرار   ستفسق 1 - رنة .يذرع 9.39اممس و امرمني رمعو    ليه 1- رنة .يذرع
مسا  و امزرا ة ملعرسع امخريفية  معنسية ي  ي نت امنتمئج سجسو فرس مت  سكذم  1- رنة  .يذرع 6.93اممعوبت يل   أون 

 0- رنةيذرع. 01.11رمعو   سيليه اممس و امرمني 0- رنة يذرع.01.39ا ل  اممتسس مت يل   األس ح   سجل اممس و 
( امذ   أ مر ا  2سهذه امنتمئج اتفقت م  ) . 0- رنة يذرع. 6.67متسس  يل   أون اممس و امرمم   أ   في ح   

تيخ ر مس و امزرا ة  ةوي ام  تقل ل  وو اميذسر رممقرنة س ز  سيا ذم  ا  امظرس  امي ئية امتي رافقت نمس امنرمتمت 
 .اميذسرستتسي   األزهمرسيا ارتفم  ورجمت امحرارع امتي اررت  ل   قو سازهمرهم في امقرنة كمنت ر ر ملئمة مهم ر

امعرسع  امزرا ة في سمسا  وكمم أ مرت نتمئج تحل ل امترم   ام  سجسو تير ر معنسي ملتواخل ي   امترمفمت امنرمتية 
ي نمم ا مرت امنتمئج ام   و   0- رنةع.يذر  00.72ا ل  معوبت يل   D2امربيعية ح   حقت اممس و ابس  م  امترمفة 

 .سجسو فرس مت معنسية ملتواخل ي   امترمفمت امنرمتية سمسا  و امزرا ة في امعرسع امخريفية

( 1-قرنة والتداخل بينهما في صفة عدد البذور في القرنة )بذرة. النباتية والكثافةموعد الزراعة تأثير  9 جدول
   3112 لعام للموسمين الربيعي والخريفي

 امعرسع امخريفية امعرسع امربيعية
امترمفمت   
  اممسا  و

D1 D2 D3 D4 المعدل D1 D2 D3 D4 المعدل 

T1 10.63 11.75 9.83 11.49 10.92 11..1 10.86 10.16 10.51 10.49 
T2 9.79 9.16 9.20 9.80 9.49 10.12 9.49 10.00 10.40 10.00 
T3 8.95 9.19 10.16 9.09 9.35 7.01 6.79 6.42 6.47 6.67 
T4 6.65 7.00 7.52 6.60 6.94      
  9.13 8.86 9.05 9.18  9.25 9.18 9.27 9.00 اممعو 

L.S.D=5% D= N.S T×D=1.64 T=0.87 D=N.S T×D=N.S T=0.43 
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  بذرة )غم( 111وزن 

يذرع في امعرسع  011أ  امترمفمت امنرمتية م  تظهر تير را" معنسيم  في يفة سز   6في امجوس  ي نت امنتمئج 
امعرسع  اميفة فيمعنسي في امعرسع امخريفية ساررت اممسا  و امزرا ية معنسيم في هذه  تير ر أظهرتامربيعية ي نمم 

 مملي اموراسة  و  سجسو فرسق نتمئج امتواخل ي    امخريفية سأظهرتامربيعية سم  تظهر فرس م معنسية في امعرسع 
ا ل  اممعوبت  أ  ت D3أ  امترمفة  6امجوس  معنسية في امعرسع امربيعية ستفس ت معنسيم  في امخريفية. يلحظ م  

 أظهرتكمم ر . 2.71اممعوبت يلدت  أون  D2امترمفة  أ  ت ي نمم 3.88يلدت  D4ر  ستل هم امترمفة 2.97يلدت 
ا ل   األس امعرسع امربيعية حقت اممس و  يذرع ففي 011سجسو تير ر معنسي ممسا  و امزرا ة في يفة سز   إم امنتمئج 
يل  اممعوبت  أون ح   حقت اممس و امرمم   ر  في4.28رمعو  اممس و امرمني  ر   ليه4.63يل   اممعوبت

سا  و امزرا ة في امعرسع امخريفية مهذه كمم اظهرت نتمئج تحل ل امترم   ام   و  سجسو تير ر معنسي مم .ر 3.78
 و  سجسو تير ر معنسي ملتواخل ي   امترمفمت امنرمتية سمسا  و  إم ست  ر امييمنمت امساروع في امجوس  نفسه  .اميفة

سجسو تير ر معنسي ملتوخل ي   امترمفمت امنرمتية  إم ي نمم ي نت امنتمئج  ،امربيعيةيذرع ملعرسع  011امزرا ة في يفة 
 3.00ا ل  اممعوبت يلدت  األس اممس و  م  D4سمسا  و امزرا ة مهذه اميفة في امعرسع امخريفية ح   حققت امترمفة

   ر .2.27اممعوبت يل   أون  األس م  اممس و  D2ر  في ح   حققت امترمفة 

بذرة )غم( للموسمين الربيعي  111والتداخل بينهما في صفة وزن  النباتية والكثافةموعد الزراعة  تأثير 8 جدول
  3112لعام  والخريفي

 امعرسع امخريفية امعرسع امربيعية
 امترمفمت

            اممسا  و
D1 D2 D3 D4 المعدل D1 D2 D3 D4 المعدل 

T1 4.83 4.60 4.39 4.71 4.63 3.74 3.57 4.04 4.18 3.89 
T2 4.17 4.07 4.74 4.13 4.28 3.70 3.65 3.91 3.62 3.72 
T3 3.57 3.94 4.04 3.57 3.78 4.01 3.88 3.91 3.85 3.91 
T4 3.59 4.29 4.04 3.93 3.96      
  3.88 3.97 3.70 3.82  4.09 4.30 4.22 4.04 اممعو 

L.S.D=5% D= N.S T×D=N.S T=0.65 D= 0.17 T×D= 0.36 T=N.S 

 
 (1-هـ .حاصل البذور )طن

ح    0-ه.ام  سجسو تير ر معنسي ملترمفمت امنرمتية في يفة حميل اميذسر    7امجوس  امنتمئج في  أ مرت
 0-هةة   . 139.0رمعو   D1  ل هم امترمفة 0-هة  . 0.003أ ل  معو  يلدت  D2حققت امعرسع امربيعية في امترمفة 
فةي  أمةم ،0-هةة   . 1.672اممعوبت يلدت  أون  D4في ح   حققت امترمفة  D4س D3ستفس م كلهمم  ل  امترمفت   

      1.935معنسيةةةةم  لةةةة  رةةةةم ي امترمفةةةةمت سبلدةةةةت معةةةةوبتهم  D2ستل هةةةةم امترمفةةةةة  D1امعةةةةرسع امخريفيةةةةة فقةةةةو تفس ةةةةت امترمفةةةةة 
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ستعةسو امزيةموع  0-هةة  . 162.0اممعةوبت سبلدةت  أونة  D4رممتتةمر  ي نمةم حققةت امترمفةة  0-هةة.   632.0 0-هة .  
( كمةم 01)ستتفت هةذه امنت جةة مة  اممسمحة  ام  ارتفم   وو امنرمتمت في سحوع D1اممعنسية محميل اميذسر  نو امترمفة 

 امربيعيةة حقةت. ففةي امعةرسع 0-ه ة .اظهرت امنتةمئج امة  سجةسو تةير ر معنةسي ممسا  ةو امزرا ةة فةي يةفة حميةل اميةذسر 
اممس ةو حة   حقةت  فةي1 -هةة.      1.913 ليه اممس و امرمني رمعو   0-هة.   331.0ا ل  معو  يل   األس اممس و 
.كمم ي نت امنتمئج ام   و  سجسو فرس مت معنسية ممسا  و امزرا ة في امعرسع 0-هة.   .2110اممعوبت يل   أون  امرار 

اممسا  ةةو سامترمفةةمت امزرا يةةة فةةي امعةةرسع تحل ةةل امةة   ةةو  سجةةسو تةةير ر معنةةسي ملتةةواخل يةة   امامخريفيةةة. سأساةةحت نتةةمئج 
 امل اموراسة في امعرسع امخريفية.امربيعية سكذم  ا مرت امنتمئج ام   و  سجسو تير ر معنسي ملتواخل ي    س 

للموسمين  (1-ــــهـ .طنحاصل البذور ) في صفةوالتداخل بينهما  النباتية الكثافةو موعد الزراعة  تأثير 1 جدول
 3112لعام  والخريفيالربيعي 

 امعرسع امخريفية امعرسع امربيعية
تامترمفم   

      اممسا  و
D1 D2 D3 D4 المعدل D1 D2 D3 D4 المعدل 

T1 1.282 2.091 0.933 1.376 1.421 1.948 1.680 1.349 1.155 1.533 
T2 1.306 0.965 0.728 0.607 0.902 2.044 1.553 1.029 .1 986 1.403 
T3 0.825 1.076 0.590 0.481 0.744 1.813 1.697 1.136 1.053 1.424 
T4 0.701 0.594 0.477 0.228 0.500      
  1935 1643 1172 1065  0.673 0.682 1.182 1.029 اممعو 

L.S.D=5% D=0.471 T×D =N.S T=0.416 D=  1.313 T×D= N.S T=N.S 

 المصادر

 Glycine max مسا  ةو امزرا ةة فةي نمةس سحميةل محيةس  فةس  اميةسيم  تةير ر. 3117،جمسة  محمةو امجم لةي، -0

mirrill L.  148-030(3امعوو) 2اممجلو: امزرا ية،ملعلس   األنرمرمجلة. 
 ةةةرق امزرا ةةةة  تةةةير ر. 117.،سسةةةممي نةةةسري  لةةةي سانةةةا ايةةةراهي  حسةةة  امفهةةةواسي  ه يةةةو املةةةر ةةة ر حمةةةو  اميةةةسب ، -.

 Vigna radiate .اممم ساممسمفة ي   امجسر في يفمت امنمس امخاري سامجذري سحميل اميذسر منرمت 

L.  63-40( .) 0ملعلس  امزرا ية ، األنرمرمجلة  .األنرمرجممعة –كلية امزرا ة . 
 .Vigna mungo Hepper L نمةس  ةوع ترات ةا سراريةة مة  اممةم  .2001 نعمةم ، يةو اميةمو هم ة   ،امعةمني -2

 مس و امزرا ة. رسممة ممجست ر_ كلية امزرا ة _ جممعة ابنرمر. يتير رسحميلهم 
تير ر امترات ا امسرارية سمس و امزرا ة  ل  نمس امجذسر سحميل اممم .  .3117،جيمو  لي احمو امفهواسي، -3

 .األنرمر س  اممحمي ل امحقلية_كلية امزرا ة/جممعة 
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 . محمي ل امحيسا سامرقس .األس امجزل  امحقلية،ستحس   اممحمي ل  إنتمو. 0992،  يو امحم و احمو ام سنا، -2
نظ  امتحم ل سكرمفة نرمتمت فس  اميسيم سامتسم و ابزستي  ل  امدلة سمكسنمتهم  تير ر. 3112 ريم ، حجما، -6

 يفة.  021جممعة حلا،  وكتسراه،ملذرع اميفرال سفس  اميسيم اممحمل  . رسممة 
سنس  ته يتير ر  رق امزرا ة ساممسمفة  Viga radiate. استجمرة نمس سحميل اممم  3101 ، مس  مسن ،حس  -7

 .00-63(: 0.امعوو)0 اممجلو امزرا ية،ملعلس   األنرمر ةامجسر. مجلي   
. امتسم و امنترسج ني سامترمفة امنرمتية 3112 ، سكت سممجو كمظ  محمو ييري  سمةيوجمم  احمو   رما، -0
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