
 ISSN: 1992-7479                                                       2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

582 
 

 تأثير مانع االرتباع وموعد الزراعة في نمو وحاصل البصل 

 *لمجيد احمد عبد عبدا                                                           شريف معاذ محي محمد

 األنباركلية الزراعة/جامعة 

  الخالصة

غرب بغداد للموسم الزراعي  )كيلومتر (90نفذت هذه الدراسة في منطقة الصوفية في مدينة الرمادي 
بهدف دراسة تأثير موعد زراعة الشتالت ومدة التعريض لمانع االرتباع في نمو وحاصل البصل  2015-2014

أربعة مواعيد هي  ب وكانوتضمنت الدراسة عاملين , موعد زراعة الشتالت   Texas Early Granoصنف 
وتضمن هذا العامل تعريض الشتالت إلى ثالث  0م 20و التعريض لمانع االرتباع  12/15,12/1,11/15,11/1

 التي لم تعرض شتالتها لمانع االرتباع, أوضحت نتائج القياسساعة فضال عن معاملة  72,48,2زمنية هي  مدد
والمساحة الورقية ونسبة التبصيل  األنصال األنبوبية زيادة عدد  إلىأدى  12/15الدراسة أن موعد الزراعة الرابع 

و  %95.30/نبات و 2دسم 50.88ورقة/نبات و  12.33بلغت  لوحدة المساحةوالحاصل الكلي  حاصل النبات
أدت المعاملة بمانع االرتباع . % 4.73التزهيروأدى إلى تقليل طن/هكتار بالتتابع  42.23 و غم/نبات 243.47

والحاصل الكلي  حاصل النباتو والمساحة الورقية ونسبة التبصيل  األنصال األنبوبيةزيادة عدد  إلىساعة  72
 34.16/نبات وغم 51..35و %47.77و/نبات 2دسم 79.54وقة/نبات ور  13.10بلغت  لوحدة المساحة

تفوق نباتات  إلىأدت نتائج التداخل بين عاملي الدراسة  ,% 27.44وتقليل نسبة التزهير بالتتابع طن/هكتار
  .السابقينساعة من مانع االرتباع واتجهت بنفس اتجاه العاملين  72والتعريض 12/15الرابع معاملة الموعد 

Effect of devernilization and planting time on growth and yield on 

onion  
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Abstract 

This study was conducted in al soofia area of AL-Ramadi city a 90 Km west 

of Baghdad for the agricultural season 2014-2015 to study the effect of planting time 

and period exposure of devernilization on the growth and production of onion Texas 

Early Grano. The study includes two factors. The planting time which include four 

times: 1/Nov, 15/Nov, 1/Dec, 15/Dec and the exposure to devernilization period 20 c0. 

This factor includes the exposure of seedling to three periods 24, 48, and 72 hours,  
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 ISSN: 1992-7479                                                       2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

582 
 

and the comparison with the other that are not treated by devernilization, the 

results showed, that the fourth date 12/15 leads to increase the number of tubular leaf, 

leaf area and blubbing percent plant product and the total product for unit area which  

is 12.33 leaf/plant, 50.88 dcm2/plant, 95.30%, 243.47 gm/plant, 42.23 ton/h, The 

fourth date also leads to decrease flowering 4.73 %. The treatment with 

devernilization 72 h, lead to increase the number of tubular leaf and leaf area and 

blubbing percent plant product and the total product for unit area which is 13.10 

leaf/plant, 45.97 dcm2/plant 72.42%, 196.93 gm/plant 34.16 ton/h, and decreasing 

flowering percent 27.44 %.The interaction result between study factors showed the 

exceeding of fourth date treated plant 12/15 and the exposure of 72 h from 

devernilization and orient in the some of previous factor orientation.     

 المقدمة

منطقيية يسيييا الوسيييطى  وتعييد Alliaceae( العائليية الثوميييية cepa Allium) Onionينتمييي البصييل 
ييران هيي الميوطن األصيلي للبصيل ) والسيما أفغانسيتان ( ييأتي البصيل بالمرتبية الخامسية 7وبعيض منياطت تركييا واا

بلغيت المسيياحة  الخضير,لمحاصيييل  مين الطمياطمعشيرة مين المحاصييل االسييتراتيجية ويعيد المحصيول الثيياني بعيد 
كغم/دونييم وبليي   1955دونييم وبمتوسييت إنتاجييية تقييدر  45200 حييوالي 2010راق بالبصييل لعييام المزروعيية فييي العيي

يصنف البصل على انه محصول ثنائي الحول في ظروف العراق إذ ينمو نموا  (.2)طن,  88500اإلنتاج الكلي 
الضييوئية  والميدةخضيريا قوييا فيي ظيروف درجيات الحيرارة المعتدلية ثييم ييدخل فيي ظيروف انخفياض درجيات الحيرارة 

وغالبيا ميا تكيون هيذه  Boltresنيورات زهريية  لتعطيي Vernelizationاالرتبياع القصيرة والتي تحفز نباتاتيه عليى 
 (.16األبصال ) إنتاجاإلزهار على حساب 

تشييير المصييادر إلييى أن أهييم أسييباب األزهييار المبكيير فييي البصييل هييو موعييد الزراعيية إذ أن التبكييير فييي  
ت سيييوف ينيييتج نباتيييات كبييييرة المجميييوع الخضيييري تسيييتجيب لمحفيييز االرتبييياع إذ وجيييدت عالقييية موعيييد زراعييية الشيييتال

 0م 5( أن تعريض شيتالت البصيل ليدرجات حيرارة 8ذكر ) (.12ارتباط موجبة بين حجم الشتالت ونسبة التزهير )

متطلبيييات البيييرودة قبيييل ابتيييداا الزراعييية ييييدفع باتجييياه التزهيييير فضيييال عييين اسيييتخدام الميييواد التيييي تعيييوض نسيييبيا عييين 
درجيييات الحيييرارة  إليييىتعيييريض الشيييتالت  إليييى( 6أشيييار ) ,باه الجبيييرلين ومسيييتخلا عيييرق السيييوسكيييالجبرلين وأشييي

درجييات  إلييىعلييى حسيياب الحاصييل بالمقارنيية بالنباتييات التييي لييم تعييرض  األزهييارزيييادة نسييبة  إلييى أدى المنخفضيية
 زيييادة نسييبة اإلزهييار المتكونيية عيين إلييى أدىزراعيية ان التبكييير بموعييد ال إلييى( 6) أشييارالحييرارة المنخفضيية , كمييا 

 أدىأن التبكييير بموعييد الزراعيية  إلييى( 1بييين ) ,الرتبيياع درجييات الحييرارة المنخفضييةتعييرض النباتييات لمحفييز ا طريييت
 تقليل الحاصل وزيادة نسبة النباتات المزهرة . إلى

في بداية النمو ودرجات حرارة  منخفضةالجيد يتطلب درجات حرارة  األبصال إنتاجان  إلى( 8) أشار 
درجات حرارة مرتفعة نسبيا قبل زراعتها يعطي  إلىالنضج , ذكرت الدراسات ان تعريض النباتات  مدة أثناادافئة 

هدف البحث  مما تقدواعتمادا على  ,(13ويقلل من نسبة النباتات المزهرة )  Devernelizationمفعوال عكسيا 
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اكثر من موعد زراعة بما فيها المواعيد المستخدمة  استخدامات الحرارة العالية مع التعريض لدرج تقنية استخدام 
لحصول على أفضل توليفة بين موعد الزراعة ومانع االرتباع لتقليل التزهير وتقليل المدة من لمن قبل المزارعين 

في الصنف  أبصالوالحصول على اعلى حاصل  اإلنتاجعليه من تقليل كلف  بوما يترتالنضج  إلىالزراعة 
 .األنبارتكساس ايرلي كرانو بظروف محافظة 

 المواد وطرائق العمل

-2015غرب بغداد في الموسم الزراعي  كم 90فذت التجربة في منطقة الصوفية شمال الرمادي 

 Goleden Seed)المنتج من شركة  Texas Early Granoصنف استخدمت بذور البصل  ,2014

CO.IMC Riverbank California U.S.A).  استخدمت تجربة عامليه بعاملين وكررت المعامالت بثالث
فترات ومانع االرتباع بأربع  12/15,12/1,11/15,11/1وهي عد الزراعة ا العوامل هي مو  مكررات وكانت

يوم من زراعة البذور ولكل موعد وبعد وصول الشتالت إلى الحجم الحرج  60بعد  ساعة, 47,48,24,0
Critical size أو قطر  غم 1.5نصل أو الوزن الجاف للشتلة أكثر من  7-10األنصال األنبوبية من  )عدد

 (.7) ملم( 9الساق الكاذبة أكبر من 

 2±  20وتم إدخالها في حاضنة ثم ضبت درجة حرارتها على ولكل موعد على حده قلعت الشتالت 
 القياسساعة إضافة إلى معاملة 72,48,24   تعريض هي مددلثالث  % 70-80درجة مئوية ورطوبة نسبية 

( حيث تم قلعها من الداية ونقلها للحقل المستديم مباشرة نقلت الشتالت D0التي لم تعرض شتالتها ألي معاملة )
 2الذي تم تقسيمه إلى مروز بطول )الحقل المستديم  إلىاألربعة وللمواعيد األربعة  وللمددبعد تعريضها للحرارة 

الخت  شتلة في 13سم على جانبي المرز بواقع  15سم وبين شتلة وأخرى   75 وأخربين مرز  متر والمسافة
بعد ريه التعيير ( يية شتلة لكل وحدة تجر  54بية مرزين تحوي أربعة خطوط تحوي الواحد وتضمنت كل وحدة تجر 

اين وقورنت المتوسطات حللت النتائج بحسب جدول تحليل التب ( .10وفي الثلث العلوي للمرز عند خت الماا  )
  Gen Stat   برنامج باستخداموتم التحليل  5% احتمالمستوى  على L.S.Dاقل فرق معنوي  اختبار باستخدام

(7( 

 سم 20على عمق  الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل 1جدول 

نباتات من الخطين الوسطين بعد ترك عدد من النباتات الحارسة المحيطة عينه مكونه من عشرة  أخذت
بشكل حزمة ثم قياس الطيول مين  األنصالجمع  مت (11) الشتل,يوما من  (150)بالعينة خالل موسم النمو وبعد 

تربة  الصفة ت

 الحقل

 وحدة القياس تربة الحقل الصفة ت وحدة القياس

1 EC 2.8 18 الرمل 6 ديسي سيمنز % 

2 PH 7  7 51 الطين % 

3 +K 0.77 1-Meq.L 8 31 الغرين % 

4 N 0.39 1-Meq.L 9 طيني ةمزيج النسجة  

5 P 8 ppm 10 0.87 المادة العضوية % 
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المساحة الورقية  (. قيست5)الشتل, يوما من  60القياسات بعد  وأخذتنهاية أطول ورقة  إلىقمة الساق القرصية 
 ةلوحسب المعاديوما من الشتل  120لألنصال الوسطية عن طريت تطبيت المعادلة الخاصة بأنصال البصل بعد 

 قاعدتها. من  % 79مسافة محيت الورقة على ×  38.6طول الورقة + ×1.83+93.1مساحة الورقة =         

 للنبات.وضرب الناتج في عدد األوراق  100الورقية للنبات بقسمة مساحة الورقة على  ةالمساح توحسب

مساحة الورقة الواحدة سم𝟐=  (2المساحة الورقية للنبات )دسم          
𝟏𝟎𝟎

  (.(9, الواحدللنبات  األوراقعدد ×  

 100×تقسييم النياتج عليى عيدد النباتيات بحسياب عيدد النباتيات المزهيرة لكيل وحيدة تجريبيية ثيم قيست نسبة التزهير 
  الكلية ولكل وحدة تجريبية.

عدد االبصال المزهرةنسبة التزهير=               
عدد االبصال الكلي

  ×100 

بية وبعد ظهور بواقع عشر نباتات من كل وحدة تجر أجريت قياسات الحاصل على الخطين الداخليين 
ليونة الرقبة )العنت( و  وتهدلها األنبوبية األنصال اصفراربمن النباتات والمتمثلة  %50عالمات النضج على 
Neck Flexibility  هذه العالماتعند ظهور . ظهور القشرة الصفراا الممثلة للصنفو  انحناا منطقة الرقبةو 

 لتجفيفي,امن نباتات الحقل تم قلع النباتات وتركت في الحقل لمدة يومين لغرض العالج  %50على  األربعة

Curing (7.)  زالةالعالقة بها  األتربةوتنظيفها من  األبصالبعد قلع  حاصل النبات الكلي تم قياسو  واا
والتناسب ثم تقدير  وبطريقة النسبةالمعلومة المساحة  ةالتجريبيللوحدة قدر الحاصل الكلي للبصل الجذور.

 .2م10000إلى  للبصل منسوبا  الحاصل الكلي 

  النتائج والمناقشة

 النمو الخضري مؤشرات

 المساحة الورقيةو عدد األنصال

في تحقيت أعلى عدد لألنصال والمساحة  الرابعإلى تفوق نباتات الموعد  3,2أشارت نتائج الجداول 
/نبات بالتتابع وبفارق معنوي عن أقل عدد لألنصال ومساحة ورقية 2دسم 50.88ورقة/نبات و 12.33الورقية بل  

 إلىأشارت نتائج الجداول ذاتها  ,/نبات 2دسم 36.11ورقة/نبات و  11.00حققتها نباتات الموعد األول وكانت 
و  ورقة/نبات 13.10من مانع االرتباع في عدد األنصال والمساحة الورقية بلغت  72تفوق النباتات المعرضة لي 

/نبات بالتتابع وبفارق معنوي عن أقل عدد لألنصال والمساحة الورقية حققتها النباتات التي لم 2دسم 45.97
/نبات , فيما تفوقت نباتات التداخل 2دسم 51.39ورقة/نبات و  10.82تعرض لمانع االرتباع والتي بلغت 

T4D3   نبات بالتتابع مقارنة 2دسم 53.59ورقة/نبات و 14.13معنويا بأعلى عدد لألنصال ومساحة ورقية وبل/
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 34.80ورقة/نبات و  10.13وبلغت  T1D0بأقل عدد لألنصال ومساحة ورقية حققتها نباتات المعاملة 
 ./نبات2دسم

يمكن أن يعزى سبب تفوق نباتات الموعد الرابع في هاتين الصفتين إلى أن تأخير موعد الزراعة سبب 
)االرتباع( ومن ثم توجه  لدرجات الحرارة المنخفضة ة النباتاتنمو الخضري وقلة استجابتوجه النباتات باتجاه ال

على العكس من النباتات  ,النباتات لتكوين األبصال عند طول اإلضااة وارتفاع درجات الحرارة بتقدم عمر النبات
مما سبب ارتباعها وتوجه نباتاتها  طويلة لمدةالتي زرعت بموعد مبكر إذ تعرضت إلى درجات الحرارة المنخفضة 

ساعة من مانع االرتباع فيعود إلى دور هذا العامل في   72أما سبب تفوق النباتات المعرضة  لي ,إلى التزهير
توجه  إلى 0م 20عكس تأثير االرتباع )درجات الحرارة المنخفضة( إذ تعمل درجات الحرارة العالية نسبيا بحدود 

أما سبب تفوق نباتات  ,(7ضري ومن ثم التبصيل وتحييد تأثير درجات الحرارة المنخفضة )النمو الخ إلىالنباتات 
توافت تأثير عاملي موعد والتعرض لمانع االرتباع في دفع  إلىالتداخل في هاتين الصفتين فيمكن إرجاعه 

مبكر ولم تعرض النمو الخضري والتبصيل على النقيض من النباتات األخرى التي زرعت بموعد  إلىالنباتات 
 لمانع االرتباع.

 تأثير مانع االرتباع وموعد الزراعة في عدد األنصال للبصل صنف تكساس ايرلي كرانو 2جدول 

T×D D0 D1 D2 D3 المعدل 

T1 10.13 11.33 10.73 13.10 11.00 

T2 12.53 10.73 11.87 12.27 11.35 

T3 9.40 11.60 12.20 13.67 11.72 

T4 11.20 11.33 12.13 14.67 12.33 

  13.10 11.73 11.25 10.82 المعدل

L.S.D T=0.670 D=0.670 T.D=1.339   

 للبصل صنف تكساس ايرلي كرانو) 2تأثير مانع االرتباع وموعد الزراعة في المساحة الورقية )دسم 3جدول 

T×D D0 D1 D2 D3 المعدل 

T1 34.80 33.52 36.61 39.49 36.11 

T2 30.97 37.41 37.12 41.96 36.87 

T3 44.85 45.53 45.14 48.86 46.10 

T4 47.42 51.02 51.50 53.59 50.88 

  45.97 42.59 41.87 39.51 المعدل

L.S.D T=2.333 D=2.333 T.D=4.666   

 التزهير مؤشرات

 نسبة النباتات المزهرة %

الظواهر السلبية التي تسبب خسائر كبييرة فيي حاصيل األبصيال ويعيد  أحد Boltingيعد األزهار المبكر 
 4بينييت نتيائج الجييدول . (9مين أسيباب زيييادة هيذه الظيياهرة فيي البصيل ) لالرتبيياعموعيد الزراعية المبكيير والتعيريض 

ير بلغت ة تزهوجود تأثير معنوي لموعد الزراعة في نسبة النباتات المزهرة إذ حققت نباتات الموعد األول أعلى نسب
كان لمعاملة النباتات بمانع االرتبياع  ,% 4.73 األخيرهير حققتها نباتات الموعد مقارنة بأقل نسبة تز  % 72.28
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قارنية بييأعلى م % 27.4)سياعة أقييل نسيبة تزهيير وبلغييت  72تيأثيرا معنوييا واضييحا  إذ حققيت النباتيات المعرضيية ليي 
كيان للتيداخل بيين عياملي الدراسية تيأثيرا واضيحا  إذ حققيت  .% 45.20المقارنة بلغت نسبة لألزهار حققتها نباتات 

والبالغييية  T1D0مقارنييية بييأعلى نسيييبة حققتهييا نباتيييات المعامليية  % 2.53أقيييل نسييبة تزهيييير بلغييت  T4D0نباتييات 
96.97 %.  

يعيزى سييبب زييادة نسييبة األزهييار فيي نباتييات الموعييد األول إليى تييوفر الظييروف المحفيزة لألزهييار كوصييول 
إضييافة إلييى الفتييرة  (0م 10إلييى الحجييم الحييرج وأخييذ كفايتهييا ميين محفييز االرتبيياع )درجيية حييرارة أقييل ميين  الشييتالت

الضوئية القصيرة والتي تؤدي إلى دفع النباتات باتجاه التزهير لذلك يصنف البصل من نباتيات النهيار القصيير إذا 
( القيياس) D0نباتيات (. يعزى سبب تفيوق 3) زرع إلنتاج البذور ونباتات النهار طويل إذا ما زرع النتاج األبصال

مئييوي عنييد وصيييولها  0م 10درجيية حييرارة منخفضيية دون  إلييىإلييى أمييرين أولهمييا تعييرض شييتالت معامليية المقارنييية 
دور ميانع  إليى( 15أشيار )للحجم الحرج األمر الذي جعل النباتات أكثير مييال لألزهيار بيدال  مين تكيوين األبصيال. 

تقلييل التزهيير  إليىاالرتباع في عكس تأثير االرتباع إذ أدت معامالت تعيريض الشيتالت ليدرجات الحيرارة المرتفعية 
لغييياا تيييأثير  اتجهيييت معييامالت التيييداخل بيييين عيياملي الدراسييية بيينفس االتجييياه ويمكييين  االرتبيياع,ألقييل نسيييبة ممكنيية واا

 أعاله.بذات األسباب التي ذكرت تفسيرها 

 تأثير مانع االرتباع وموعد الزراعة في نسبة التزهير % للبصل صنف تكساس ايرلي كرانو 4جدول 

T×D D0 D1 D2 D3 المعدل 

T1 96.97 68.33 62.60 61.23 72.28 

T2 53.73 38.80 40.97 35.43 42.23 

T3 23.60 18.20 11.30 10.57 15.92 

T4 6.50 4.53 5.33 2.53 4.73 

  27.44 30.05 32.47 45.20 المعدل

L.S.D T=2.062 D=2.062 T.D=4.125   

 

 صفات الحاصل

 (طن/هكتار)الحاصل الكلي لوحدة المساحة ( وغم/نبات)الحاصل الكلي للنبات ( و%)نسبة التبصيل 

تفوق النباتات المزروعة بالمواعيد كافة على نباتات الموعد األول )الموعد  7,6,5بينت نتائج الجداول 
نسبة التبصيل و حاصل النبات الكلي و الحاصل الكلي لوحدة المساحة وبل  أعلى  محليا ( معنويا فيالمعتمد 

طن/هكتار , مقارنة بأقل نسبة  42.23غم /نبات و  243.47و  %95.30ة في نباتات الموعد الرابع بلغت نسب
 و %27.72تبصيل وحاصل كلي للنبات و الحاصل الكلي لوحدة المساحة أعطته نباتات الموعد األول بلغت 

تفوق النباتات  المؤشراتأشارت نتائج الجداول نفسها ولنفس   ,طن/هكتار 18.40غم/نبات و  106.27
 34.16غم/نبات و  196.93و  %72.42نسب بلغت ساعة من مانع االرتباع وحققت أعلى  72المعرضة لي

طن  27.71غم/نبات و 159.97و %54.30طن/هكتار , مقارنة بأقل نسب حققتها نباتات المقارنة بلغت 
أعلى نسبة تبصيل  T4D3/هكتار , كما حققت نباتات التداخل فروقا معنوية بين المعامالت إذ أعطت المعاملة 
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طن / هكتار  43.18غم /نبات و 248.11و % 97.57حدة المساحة بل  وحاصل كلي للنبات وحاصل كلي لو 
 9.71غم/نبات و  56.15و % 3.03بلغت  T1D0بالتتابع مقارنة بأقل نسب حققتها نباتات المعاملة 

 .طن/هكتار بالتتابع

عدم وصول نباتات هذا الموعد للحجم  إلىتفوق نباتات الموعد األخير يعود  إن سببيمكن أن القول 
يجابا على نسبة التبصيل  انعكسوالذي  لالرتباعالحرج مما قلل من استجابتها  سلبا على نسبة النباتات المزهرة واا

منع تكوين  إلىساعة من مانع االرتباع يعود 72  أما سبب تفوق النباتات المعاملة بي  (,14وحاصل األبصال )
ودفع النباتات باتجاه التبصيل وعدم  اإلزهارالجبرلين الذي يحفز على  إنتاجمسؤول عن هرمون الفلوروجين ال

ويمكن أن تفسر  T4D3فعل العاملين معا  والذي كان واضحا  في المعاملة  إلىأما التداخل فيعود  (.7التزهير )
 التفسيرات.بنفس 

بالتبكير في موعد  حال ينصعند الزراعة لغرض أنتاج األبصال  البلديمكن القول هنا في ظروف  
الذي يدفع اغلب  األمرالنباتات لمحفز االرتباع  استجابةالزراعة فكلما بكرنا بموعد الزراعة كلما زادت فرا 

ن صعودا فأ 12/15 المتأخرةعلى العكس من المواعيد  الحاصل,النباتات للتزهير المبكر مسببا خسارة كبيرة في 
قليله وتكاد تكون معدومة مما يضمن خفض  لالرتباعالنباتات المزروعة في هذا الموعد سوف تكون استجابتها 

من جانب أخر استخدام  نوعيه.اقل حد ممكن وبذلك نضمن أعلى حاصل لألبصال بأفضل  إلىنسبة التزهير 
 األمرالفعال في تثبيت فعل االرتباع ومنع النباتات من التزهير  األثرساعة لها 72 التعريض السيما معاملة مدد

استخدام الموعد المتأخر  األبصالوبذلك يمكن القول لمنتج  األبصالالذي ينعكس بشكل كبير في زيادة حاصل 
 للنباتات.ومعاملة الشتالت بمانع االرتباع يضمن لك الحصول على أعلى حاصل  12/15

 تباع وموعد الزراعة في نسبة التبصيل % للبصل صنف تكساس ايرلي كرانوتأثير مانع االر 5جدول 

T×D D0 D1 D2 D3 المعدل 

T1 3.03 31.67 37.40 38.47 27.72 

T2 44.27 61.20 59.03 63.90 57.10 

T3 76.40 81.83 88.70 89.43 84.09 

T4 93.50 95.47 94.67 97.57 95.30 

  72.42 69.95 67.54 54.30 المعدل

L.S.D T=2.206 D=2.206 T.D=4.413   

 تأثير مانع االرتباع وموعد الزراعة في الحاصل الكلي للنبات غم للبصل صنف تكساس ايرلي كرانو 6جدول 

T×D D0 D1 D2 D3 المعدل 

T1 56.15 144.32 125.92 128.69 106.27 

T2 138.85 174.23 169.83 179.38 165.58 

T3 205.09 215.93 230.06 231.56 220.66 

T4 239.80 243.79 242.17 248.11 243.47 

  196.93 191.99 187.07 159.97 المعدل

L.S.D T=4.644 D=4.644 T.D=9.287   
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صنف  هكتار للبصلتأثير مانع االرتباع وموعد الزراعة في الحاصل الكلي لوحدة المساحة طن/ 7جدول 

 تكساس ايرلي كرانو

T×D D0 D1 D2 D3 المعدل 

T1 9.71 19.80 21.80 22.29 18.40 

T2 24.05 30.19 29.42 31.06 28.68 

T3 35.53 37.40 39.86 40.11 38.22 

T4 41.55 42.23 41.96 43.18 42.23 

  34.16 33.26 32.40 27.71 المعدل

L.S.D T=0.815 D=0.815 T.D=1.630   

أن هذه النتائج تفيد منتج األبصال فعليه أن يختار المواعيد المتأخرة  إلىمما تقدم تجدر اإلشارة 
النمو  باتجاهمما يزيد من اتجاه هذه النباتات ( ساعة أو أكثر 72( صعودا والتعريض لمانع االرتباع )12/15)

الخضري المعتدل في بداية العمر وبعد ارتفاع درجات الحرارة وطول النهار سوف يزداد النمو الخضري لهذه 
مما يدفع النباتات إلى تخزين الفائض في األبصال تبدأ وهذا ينعكس  الكاربوني التمثيلالنباتات ويزداد تراكم نواتج 

( وعدم التعريض لمانع االرتباع سوف يزيد من احتمال 11/1) إيجابا على زيادة الحاصل بعكس المواعيد المبكرة
 تكوين اإلزهار وخسارة الحاصل . إلىاالرتباع والذي يدفع بدوره  إلىتعرض النباتات 
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