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 استجابة عدة تراكيب وراثية من الباقالء بتأثير الكثافات النباتية

 زياد عبد الجبار عبد الحميد            النه جمال وحيد العاني
 كلية الزراعة-األنبارجامعة 

 ةصخالال

في المحطة البحثية التابعة لقسم المحاصيل  2015-2016نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي 
غريب الواقعة  أبوجامعة بغداد سابقًا( في  –الموقع البديل )كلية الزراعة –األنبارالحقلية في كلية الزراعة جامعة 

 األلواحوبترتيب  R.C.B.D.الكاملةوفق تصميم القطاعات العشوائية  ،⁰33ودائرة عرض  ⁰44على خط طول 
 5-هـ نبات ألف 166.66 ،333333 ،55.555المنشقة وبثالث مكررات. حيث تم دراسة تأثير ثالث كثافات نباتية 

 (. نوبارية ،حماة جيزة، إسباني، ،بلديفي نمو وحاصل خمسة تراكيب وراثية من الباقالء )

سجلت الكثافة  إذأثرت الكثافة النباتية معنويًا في جميع صفات النمو الخضري والحاصل ونوعيته 
وحاصل  5-يوم 7-م غم 7.73متوسط لكل من ومعدل نمو المحصول بلغ  أعلى 5-هــ نبات ألف 166.66النباتية 

متوسط في صفات  أعلى 5-هـــ نبات ألف .55155النباتية  في حين سجلت الكثافة ،5-هــ طن 5.60البذور الكلي 
وعدد ، %51341 بمقدار األزهارونسبة الخصب الفعال في  ،5-نبات 7سم 4096بـ مثل صفة المساحة الورقية 

التراكيب الوراثية معنويًا في اغلب  غم. اختلفت 148.5بذرة  100ووزن  ،5-نبات قرنة 13.09القرنات بالنبات 
حاصل  ىأعطمتوسط في اغلب الصفات حيث  بأعلى اإلسبانيتفوق التركيب الوراثي  إذ المدروسة،الصفات 

الكثافة  أعطت إذالتداخل بين عاملي الدراسة معنويًا في اغلب الصفات  أثر .5-هـــ طن 7.06البذور الكلي 
 %55314 األزهارخصب الفعال في لل اعلى نسبة اإلسبانيمع التركيب الوراثي  5-هـــ نبات ألف 113111النباتية 

مع التركيب  5-هـــ الف نبات 511311في حين أعطت الكثافة النباتية  5-نبات قرنة 51352 وعدد القرنات بالنبات

لذا نوصي ، 5-ه طن 3311وحاصل البذور  33.3في معدل نمو المحصول  أعلى متوسط الوراثي اإلسباني

 باستخدام الصنف اإلسباني مع الكثافات العالية.

Response of several genotypes of faba bean by effect plant density 

         Lana j. W. Alani               Z. A. Abdul Hameed 
Agri. College. Anbar. Univ. 

Abstract 

A field experiment has been accomplished during the winter season 2015-

2016 at the research station of the college of agriculture-Field Crops-University of 

Anbar-Alternative location (previously the College of Agriculture-University of 

Baghdad) which is located in Abu Ghareeb, the longitude ⁰44 and latitude ⁰33. The 

                                                           
 .البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث األول 
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field is designed according to the Randomized Complete Block Design (R.C.B.D.) at 

the arrangement of split plot dissident panels; with three Replicates. The effect in 

growth of three plant (Vicia faba L.) densities 55.555, 83.333, 166.66 a thousand plant 

ha-1 has been studied which is a total of five genotypes and Broad bean (Vicia faba L.) 

(local (Iraqi)), Spanish, Giza, Hammat and Nobari). 

  Plant density has a significant effect on all of the growth traits and qualities 

of the plant. Therefore it has been recorded that the 166.66 plant ha-1, the growth 

average is 7.73 gm.m2 day-1, and a seed yield with 5.60 ton ha-1. As for the 55.555 

plant ha-1 plant density, it has the best qualities such as the average of leaf area by 

4096 cm2 plant-1, and active fertility ratio in flowers about 10.46%, the number of 

pods which is 13.09 pod plant-1, the weight of 100 seeds is 148.5 gm. In all of the 

studied characteristics, the genotypes varied significantly; as the Spanish genotype has 

the best average in quality, so it produced about 7.06 ton ha-1. The impact of inference 

between global studies was significant for most of the qualities if given plant density    

55.55 plant ha-1 with genotype Spain's highest effective fertilization in flowering with 

11.54 % and the number of cores in the plant 16017 pod. Plant while gave the plant 

density with genotype spain highest average yield growth rate of 8.93, so we 

recommend 8.55 ton  ha-1 in the use of Spanish class with high densities. 

 ةمـدـقـمال

أهم المحاصيل البقولية الشتوية االقتصادية والبروتينية ذات القيمة  أحد L Vicia faba.ُتعد الباقالء
الغذائية العالية تؤدي دورًا متميزًا في تأمين جزء كبير من متطلبات الغذاء ومصدرًا مهمًا للبروتين والتي تعرف 

وتحتوي على بروتينات  الرئيسية،بلحوم الفقراء، تستعمل في العالم عامة والعراق خاصة كغذاء لإلنسان بالدرجة 
 األحماضوكالسيوم وبوتاسيوم وبعض الفيتامينات الضرورية المهمة ومواد دهنية وعدد كبير من  وكربوهيدرات

ان تفوق الصنف في حاصل البذور يدل على كفاءته العالية في استغالل العوامل البيئية المحيطة  (.71) األمينية
(. لم يكن الصنف 2حاصل اقتصادي ) إلىثم تحويل نواتج التمثيل  به لخدمة عملية التمثيل الكاربوني ومن

منها الكثافة النباتية والتي تعد من  أخرى بل هناك عوامل  إنتاجية أعلىتحقيق  إلىالعامل الوحيد الذي يؤدي 
سعة العوامل المهمة في مفهوم اإلدارة الحقلية وان شكل العالقة بين الغطاء الخضري والحاصل تعتمد بصورة وا

من األشعة الشمسية الساقطة  %1.على هذه اإلدارة لذا يجب اختيار الكثافة النباتية التي يمكن أن تعترض 
 . البايلوجي واالقتصاديوالتي تنعكس إيجابًا في زيادة نمو النبات وتفرعاته وزيادة حاصلة 

ضل صنف يالئم كثافة نباتية للحصول على أعلى حاصل وتحديد أف أفضلتحديد  إلىويهدف البحث 
يجادية في المنطقة ويعطي أعلى حاصل و الظروف البيئ أفضل تداخل بين الكثافة النباتية واألصناف للحصول  ا 

  على أعلى إنتاجية.
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 المـواد وطـرائق العمـــل

في المحطة البحثية التابعة لقسم المحاصيل  7151-7151نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي 
غريب الواقعة  أبوجامعة بغداد سابقًا( في –الموقع البديل )كلية الزراعة –األنبارالحقلية في كلية الزراعة جامعة 

( وبترتيب R.C.B.Dاملة )، وفق تصميم القطاعات العشوائية الك⁰33ودائرة عرض  ⁰44على خط طول 
 ات. المنشقة وبثالث مكرر  األلواح

 األلواح( بينما تضمنت نوبارية حماة، جيزة، إسباني، بلدي،وهي ) األصنافالرئيسية  األلواحاحتلت  إذ
وزعت  سم، 11مع ثبات المسافة بين المروز والبالغة سم  31و 71و 51الثانوية على الكثافات النباتية 

. تم الحصول على التراكيب أيضاعشوائيًا داخل كل مكرر كما وزعت الكثافات النباتية عشوائيًا  األصناف
 غريب.أبو الوراثية من الهيئة العامة للبحوث الزراعية في 

تم تهيئة أرض التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية ومن ثم تقسيمها الى وحدات تجريبية، حيث بلغ عدد 
وحدة  51دة تجريبية ناتجة عن التوافيق بين عاملي الدراسة، إذ احتوى كل مكرر على وح 45الوحدات التجريبية 

سم  11م والمسافة بين مرز وأخر  3 يبلغ طول المرز إذتجريبية، وتحتوي كل وحدة تجريبية على أربعة مروز، 
 33333و 11111 للحصـول على كثـافـات نباتيـة مقــدارهـا ،سم 31 ،71 ،51 وأخرى والمسافـة بيـن جـورة 

. تم أخذ عينات عشوائية من تربة الحقل ومن مواقع مختلفة قبل الزراعة وبعمق يتراوح 1-هـــ نبات 511111و
سمدت ارض التجربة بالسماد الفوسفاتي قبل الزراعة خلطًا مع التربة وعلى دفعة واحدة وبمستوى  .سم 30–0بين 
السماد النتروجيني فقد أضيف بمستوى  أما ،(5O2P %46على شكل سوبر فوسفات الثالثي ) 1-هـ Pكغم  511
د مرحلة ( وعلى دفعتين األولى عند الزراعة والثانية عنN( )54% 46على شكل يوريا ) 1-هـــ N كغم 11

 التزهير وتكوين القرنات.

صفات ة عشوائية لدراسة الوسطية المحروسة لكل وحدة تجريبية بصور  المروزأخذت عشرة نباتات من 
ولخمسة نباتات  أوراقلعشرة  األقراصبطريقة  (1-نبات 2)سم قيست المساحة الورقية الكلية للنباتات: إذ نباتال

قرص بقطر  100أخذت عشوائيًا أثناء مرحلة تكوين القرنات من المرزين الوسطيين لكل وحدة تجريبية. وتم أخذ 
وأخذ وزنها ثم قدرت المساحة الورقية الكلية  واألقراص األوراقسم من أوراق النباتات الخمس ثم جففت  1

 المعادلة التالية. باستخدام

 الوزن الجاف ألوراق النباتات                              
 (71)              قرص 511مساحة × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المساحة الورقية = 

 قرص 511الوزن الجاف لــ                                

من حاصل قسمة المادة الجافة الكلية للنبات على عدد  (5-يوم 7-معدل نمو المحصول )غم.ماستخرج 
 النضج الفسيولوجي. إلى اإلنباتمن  األيام
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 وزن المادة الجافة الكلية للنبات                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المحصول= معدل نمو

 الى النضج الفسيولوجي اإلنباتمن  ألياماعدد                           

وهي تمثل عدد القرنات المنتجة في النبات مقسومًا  )%( األزهارنسبة الخصب الفعال في كما قدر 
 حساب العدد الكلي للقرنات المأخوذة من النباتات من عدد القرنات بالنباتحسب  ،لكلي لألزهارعلى العدد ا

البذور في النبات على عدد تم حسابها من خالل قسمة عدد ف البذور بالقرنةعدد أما  ،العشرة وأستخرج المعدل
بذرة بصورة عشوائية من كل وحدة تجريبية  100المحصودة من العشرة نباتات أخذت  بعد خلط البذور ه، قرنات

 حصدت (1-هــ حاصل البذور )طنقدر بذرة )غم(  100وزن لتقدير  الحساس اإللكترونيثم وزنت بالميزان 
عشرة نباتات من كل وحدة تجريبية عشوائيًا من الخطوط الوسطية المحروسة ثم حسب وزن البذور فيها وعلى 

 ( .1-هـــ افة النباتية تم تحويلها الى )طنالكث أساس

 النتائج والمناقشة

 (1-نبات 2المساحة الورقية )سم

الى وجود فروق معنوية بين الكثافات وكذلك بين التراكيب الوراثية والتداخل  5أظهرت نتائج جدول  
 41.1اعلى متوسط بلغ  أعطت 5-نبات.هـــ ألف( 11311ان النباتات ذات الكثافة النباتية الواطئة ) إذبينهما 

ب زيادة المساحة عن الكثافة النباتية المتوسطة والعالية. وقد يعود سب %71313و %2313وبزيادة  ،5-.نبات7سم
قلة التنافس بين النباتات على متطلبات النمو وبالتالي سوف  إلى 5-هــــ نبات ألف 11311الورقية في الكثافة 

 الورقية،وبالتالي زيادة المساحة  األوراقوهذا قد يؤدي الى زيادة عدد  األوراقيزداد معدل انقسام واستطاله خاليا 
على  األوراقاالنخفاض في المساحة الورقية للنبات مع زيادة الكثافة النباتية فقد يعزى الى انخفاض عدد  أما

( الذين 55و 1)النبات وذلك بسبب قله عدد الفروع في الكثافة النباتية العالية. وحصل على هذه النتيجة كل من 
  الكثافة النباتية. انخفاض المساحة الورقية لمحصول الباقالء بزيادة إلى أشاروا

متوسط للمساحة  أعلى أعطى الذي اإلسبانيالى تفوق التركيب الوراثي  نفس الجدول نفسهنتائج  أشارت
وقد  5-نبات 7سم 3721التركيب الوراثي نوبارية بلغ  أعطاهقياسًا بأقل متوسط  ،5-نبات 7سم 4355الورقية بلغ 

في الصفات غالبًا ما تظهر في  األصنافوراثية بين الختالفات الالى ان ا اإلسبانييعزى تفوق التركيب الوراثي 
ان هنالك اختالفات  إلى أشاروا( الذين 53و 3)صفات النمو. وجاءت هذه النتائج متماشية مع نتائج كل من 

 نبات ألف 11311النباتات ذات الكثافة النباتية  وأعطت الباقالء في المساحة الورقية للنبات. أصنافمعنوية بين 
بمعامالت التداخل  قياسا 5-نبات 7سم 4225معدل للمساحة الورقية بلغ  أعلى اإلسبانيمع التركيب الوراثي  5-هـ

متوسط  أقل نوباريةمع التركيب الوراثي  5-هـ نبات ألف 511311التي سجلت فيها نباتات الكثافة النباتية  األخرى 
 .%.1431بلغت  األولىاملة وبزيادة لصالح المع 5-نبات 7سم 7.22للصفة بلغ 
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 (1-يوم 2-م معدل نمو المحصول )غم

الكثافة  أعطت إذالى وجود تأثير معنوي للكثافات النباتية والتراكيب الوراثية  7تشير نتائج جدول  
وبنسبة زيادة بلغت  ،5-يوم 7-م غم 2323متوسط لهذه الصفة بلغ  أعلى 5-هــ نبات ألف 511311النباتية العالية 

المتوسطة والواطئة بالتتابع. ان تفوق الكثافة النباتية العالية في هذه الصفة  وعن الكثافة %41312و 7.371%
الى تسارع النبات بالنمو  أدىربما يعود الى زيادة المنافسة بين النباتات على متطلبات النمو ومنها الضوء مما 

 اإلسبانيبالنسبة للتراكيب الوراثية فقد تبين تفوق التركيب الوراثي  أما النبات.ب الوكسينواالرتفاع وزيادة تركيز 
 أعطىفيما  بلدي،ولم يختلف معنويا مع التركيب الوراثي  ،5-يوم 7-م غم 2333لى متوسط لهذه الصفة بلغ بأع

 أما (.77ما وجده ). ويتفق هذا مع 5-يوم 7-م غم 4321متوسط لهذه الصفة بلغ  أقلالتركيب الوراثي نوبارية 
 باتجاهان سلوك التراكيب الوراثية كان  أيالتداخل بين الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية فقد كان غير معنوي 

 الزيادة مع زيادة الكثافة النباتية.

 تأثير الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية للباقالء في صفة المساحة الورقية 1جدول 
 المـعـدل 1-ـھنبات  ألفالكثافة النباتية  الوراثيةالتراكيب 

11311   33333   511311  

 3311 3471 3.34 4771 بلدي
 4355 3337 4731 4225 أسباني
 3243 3411 3343 3.75 جيزة
 3143 3771 3214 4154 حماه

 3721 7.22 3737 3113 نوبارية
  33.4 .331 41.1 المـعــدل

0.05L.S.D  =77131التراكيب= 51332الكثافات 
  276.8التداخل= 

  3211 المتوسط العام

 تأثير الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية للباقالء في معدل نمو المحصول 2جدول 
 المـعـدل 1-ـھنبات  ألفالكثافة النباتية  التراكيب الوراثية

11311   33333   511311  

 2347 3334 2331 1357 بلدي
 2333 33.3 .232 1322 أسباني
 1311 2323 .134 43.1 جيزة
 1314 1331 1354 43.2 حماه

 4321 1331 4352 3321 نوبارية
  2323 13.3 1335 المـعــدل
L.S.D  =1313التراكيب= 1315الكثافات 

  N.Sالتداخل= 
  1334 المتوسط العام
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  األزهارنسبة الخصب الفعال في 

الى وجود تأثير معنوي للكثافات النباتية والتراكيب الوراثية والتداخل بين العاملين  3جدول تشير نتائج 
بأعلى  5-هـــ نبات ألف 11311تفوقت الكثافة النباتية الواطئة  إذ األزهار،في صفة نسبة الخصب الفعال في 

العالية بالتتابع. وهذه عن الكثافة المتوسطة و  %57373و %1311وبنسبة زيادة بلغت  %51341متوسط بلغ 
الى ان انخفاض الكثافة النباتية تؤدي الى زيادة في نسبة  أشارالذي  (51) إليهالنتائج تتفق مع ما توصل 

 %51334متوسط بلغ  بأعلى اإلسبانيجدول ذاته الى تفوق التركيب الوراثي النتائج  أشارتالخصب الفعال. فيما 
وجود اختالفات وراثية بين  إلىقد يعزى السبب  ،%311.قياسًا بأقل متوسط سجله التركيب الوراثي جيزة بلغ 

 األنشطة ىحدوث تباين في استجابتها لعوامل النمو حيث انعكس عل إلى أدتالتراكيب الوراثية هذه االختالفات 
وجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية  أكدوا( الذين 51و 5). وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء به األيضية

 .األزهارللباقالء في صفة نسبة الخصب الفعال في 

الى  3النتائج في جدول  أشارتبالنسبة لتأثير التداخل بين الكثافات النباتية والتراكيب الوراثية فقد  أما 
ولم  %55314متوسط بلغ  بأعلى 5-هـــ نبات ألف 11311اتية عند الكثافة النب اإلسبانيتفوق التركيب الوراثي 

عن التركيب الوراثي  %71312يختلف معنويا مع نفس التركيب في الكثافة النباتية المتوسطة وبنسبة زيادة بلغت 
 .5-هـــ نبات ألف 511311بلدي عند الكثافة النباتية 

 )%( األزهارتأثير الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية للباقالء في نسبة الخصب الفعال في  3جدول 
 المـعـدل 1-ھ نبات ألفالكثافة النباتية  التراكيب الوراثية

11311   33333   511311  

 313. 355. 313. 51351 بلدي
 51334 51353 51332 55314 أسباني
 311. 3333 373. 311. جيزة
 322. 373. 321. 51333 حماه

 51352 322. 51317 51325 نوبارية
  337. 3.1. 51341 المـعــدل

0.05L.S.D  =1334التراكيب= 1335الكثافات 

  13.1التداخل= 
  .33. المتوسط العام

 (1-نبات قرنهعدد القرنات بالنبات )

الى وجود تأثير معنوي للكثافات النباتية والتراكيب الوراثية والتداخل بين العاملين  4تشير نتائج جدول 
بأعلى متوسط بلغ  5-هـــ نبات ألف 11311تفوقت الكثافة النباتية الواطئة  إذ بالنبات،في صفة عدد القرنات 

عن الكثافة المتوسطة والعالية بالتتابع. ان سبب  %5.337و %57334وبنسبة زيادة بلغت  5-نبات قرنه .5331
قلة المنافسة بين النباتات على متطلبات النمو من ضوء  إلىتفوق الكثافة النباتية الواطئة في هذه الصفة قد يعود 
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في  أسهمتكل هذه العوامل  الواحد،زيادة عدد التفرعات بالنبات  علىمما انعكس ذلك  مغذيةوماء وعناصر 
الى ان انخفاض الكثافة  أشاروا( الذين 73و 3)إليه دد القرنات بالنبات وهذه النتائج تتفق مع ما توصل زيادة ع

 النباتية تؤدي الى زيادة في عدد القرنات بالنبات.

 قرنة 51315متوسط بلغ  بأعلى اإلسبانيجدول ذاته الى تفوق التركيب الوراثي النتائج  أشارتفيما 
قد يعود سبب تفوق التركيب  ،5-نبات قرنة 51351كيب الوراثي جيزة بلغ قياسًا بأقل متوسط سجله التر  5-نبات

 المحيطةكون هذه الصفة من الصفات الكمية المركبة وتتميز بتأثرها بالظروف البيئية  إلى اإلسبانيالوراثي 
عدد القرنات الى قدرة تعبير التركيب ان نفسر ذلك في سبب تباين التراكيب الوراثية ب أيضاويمكن  ،بالنبات

( الذين اكدوا وجود اختالفات معنوية 52و 53الوراثي عن محتوياته الوراثية وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء به )
بالنسبة لتأثير التداخل بين الكثافات النباتية  أمابين التراكيب الوراثية للباقالء في صفة عدد القرنات بالنبات. 

 11311عند الكثافة النباتية  اإلسبانيتفوق التركيب الوراثي  إلى 4جدول النتائج في  أشارتوالتراكيب الوراثية فقد 
ولم يختلف معنويا مع نفس التركيب في الكثافة النباتية  5-نبات قرنة 51352متوسط بلغ  بأعلى 5-هـــ نبات ألف

 .5-هـــ نبات ألف 511311لكثافة النباتية عن التركيب الوراثي جيزة عند ا %13313المتوسطة وبنسبة زيادة بلغت 

 (1-قرنة عدد البذور بالقرنة )بذرة

وجود فروق معنوية بين الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في  إلى 1 نتائج جدول أشارت
 3331غ اعلى متوسط بل أعطت إذ 5-هـــ نبات ألف 11311صفة عدد البذور بالقرنة فقد تفوقت الكثافة النباتية 

عن الكثافة النباتية المتوسطة والعالية بالتتابع. ان تميز  %32315و %553.5وبنسبة زيادة بلغت  ،5-قرنة بذرة
 إمدادالكثافة النباتية الواطئة في المساحة الورقية ربما انعكس في زيادة التمثيل الكاربوني وبالتالي سوف يزداد 

  بذور بالقرنة فأنعكس ذلك في زيادة عدد ال إجهاضهاالبذور الناشئة بمتطلباتها من الغذاء المصنع ألدامتها ومنع 
حصول زيادة في عدد البذور  الى أشاروا( الذين 73و 72و 71و 51) إليهوتتفق هذه النتيجة مع ما توصل 

  د البذور تكون صفة ثابتة غالبًا.وان صفة عد النباتية،بالقرنة مع انخفاض الكثافة 

 ،5-قرنة بذرة .435متوسط بلغ  بأعلى اإلسبانيتفوق التركيب الوراثي  إلىذاته جدول النتائج  أشارت
وحماه وجيزة وبلدي  نوباريةعن التراكيب الوراثية  %1533و %3131و %3137و %5337وبنسبة زيادة بلغت 

توزيع منتجات عملية التمثيل  إعادةبالتتابع. ويعود سبب تباين التراكيب الوراثية الى اختالف كفاءتها في 
الكاربوني لصالح تغذية مواقع النشوء الجديدة في المرحلة التكاثرية للنبات ليزيد من نسبة العقد وبذلك سوف يقلل 

 .7و 57وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده ) ،ومن ثم زيادة عدد البذور بالقرنةالبويضات  إجهاضمن عملية 
( الذين بينوا اختالف التراكيب الوراثية في هذه الصفة نتيجة للتباين الوراثي فيما بينها فضاًل عن اختالف 75و

ان البذور بعد تكونها في النباتات الحولية  إلى( .5وفي هذا المجال يشير ) ،صفات النمو وعدد القرنات بالنبات
 ،ومنها الساق األخرى النبات  أنسجةفي  لمخزونةوالسحب المواد الغذائية المصنعة في الورقة  مصدراتصبح 
 بنواتج التمثيل الكاربوني فقط. ان النبات يستطيع عقد البذور التي يمكن ان يجهزها إلى  أشاروكذلك 
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عند الكثافة  اإلسبانيالتداخل بين الكثافات النباتية والتراكيب الوراثية فقد تفوق التركيب الوراثي  أما 
ولم يختلف معنويا مع نفس  ،5-قرنة بذرة 4313ذه الصفة بلغ متوسط له بأعلى 5-هـــ نبات ألف 11311النباتية 
التركيب الوراثي  أعطىفيما  الواطئة،في الكثافة  نوباريةبالكثافة المتوسطة وكذلك مع التركيب الوراثي التركيب 

 .5-قرنة بذرة .532متوسط بلغ  أقل 5-هـــ نبات ألف 511311البلدي عند الكثافة النباتية 

 تأثير الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية للباقالء في عدد القرنات بالنبات 4جدول 
 المـعـدل 5-ھ نبات ألفالكثافة النباتية  التراكيب الوراثية

55.55   33.33   111.11  

 11.25 335. 51321 53353 بلدي
 15.51 53331 51315 51352 أسباني
 15.15 317. 51311 51313 جيزة
 11.31 55355 51311 57333 حماه
 11.11 513.1 55311 53357 نوبارية
  15.11 11.15 13.51 المـعــدل

0.05L.S.D  =5.31التراكيب= 5.43الكثافات 

  1.15التداخل= 
  11.31 المتوسط العام

 

 تأثير الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية للباقالء في عدد البذور بالقرنة 5جدول 
 المـعـدل 1-ھ نبات ألفالكثافة النباتية  التراكيب الوراثية

11311   33333   511311  

 7322 .532 3314 3342 بلدي
 .435 3313 4373 4313 أسباني
 3312 7331 ..73 3347 جيزة
 3351 7331 .331 3331 حماه

 3321 73.3 3337 4331 نوبارية
  7335 3344 3331 المـعــدل

0.05L.S.D  =1313التراكيب= .137الكثافات 

  1324التداخل= 
  3332 المتوسط العام

 بذرة )غم( 155وزن 

الكثافة  أعطت إذوجود تأثير معنوي للكثافة النباتية والتراكيب الوراثية.  إلى 6جدول  تشير النتائج 
عن  %5233و %57وبنسبة زيادة بلغت  غم، 54331متوسط بلغ  أعلى 5-هـــ نبات ألف 11311النباتية الواطئة 

قلة عدد النباتات يؤدي الى تقليل ان  إلىالكثافة النباتية المتوسطة والعالية بالتتابع. وقد يعزى السبب في ذلك 
كلما زادت المسافة بين النباتات  إذ البذور،حجم المنافسة على الغذاء وبالتالي ترسيب عالي للمادة الغذائية في 

النباتات وبالتالي سوف تزيد كفاءة التمثيل الكاربوني  أوراقالشمس من معظم  أشعةاعتراض  فرصةكلما زادت 
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تقل الى البذور النامية لتزيد من امتالئها ومن ثم زيادة وزنها. وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء وزيادة نواتجه التي تن
 بذرة. 511زيادة وزن  إلىان تقليل الكثافة النباتية يؤدي  على أكدوا( الذين 51و 3به )

غم ولم  51334متوسط بلغ  أعلى أعطىحيث  تفوق التركيب الوراثي بلدي إلى نفسه جدولالبينت نتائج 
وقد يعود  ،غم 531.لتركيب الوراثي جيزة بلغ قياسًا بأقل متوسط ل ،اإلسبانييختلف معنويا مع التركيب الوراثي 
الى ظهور تباين  أدتالتي  مع الظروف البيئية لسائدة في البلد تأقلمه إلىسبب تفوق التركيب الوراثي بلدي 

وبالتالي فأن قلة التنافس بين البذور على المواد الغذائية في مرحلة نشوئها  ،ةبذر  511واضح بين التراكيب لوزن 
وامتالئها ضمن القرنة الواحدة فذلك يؤثر في زيادة حجم البذور وبالتالي زيادة وزنها وقله ارتفاعه وبالتالي توفير 

واستطالة  النقساممن ان يذهب  قدر اكبر من الغذاء المصنع ليذهب الى البذور النامية ليزيد من امتالئها بدال
خاليا الساق، كذلك يرجع التباين بين التراكيب الوراثية الى حجم البذور ففي التراكيب الوراثية ذات البذور الكبيرة 

معنوية  أكدوا( الذين 7و 5بذرة. وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء به كل من ) 511تتفوق بشكل كبير في وزن 
النتائج الى  أشارتالتداخل بين الكثافات والتراكيب الوراثية فقد  أما بذرة. 511فة وزن التراكيب الوراثية في ص

ان سلوك التراكيب الوراثية والكثافات النباتية كانا مستقالن في  أيعدم معنوية التداخل بين العاملين لهذه الصفة 
 بذرة. 511وزن 

 بذرة 155تأثير الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية للباقالء في وزن  6جدول 
 المـعـدل 1-ـھنبات.  ألفالكثافة النباتية  التراكيب الوراثية

11311   33333   511311  

     51334     .5153     51234 .5313 بلدي
      51131     54231     54733 51731 أسباني
     531.      3231      137. 234. جيزة
     53435     57435     53737 54133 حماه

 53431     57134     53132 51133 نوبارية
      57135     53731 54331 المـعــدل

0.05L.S.D  =5.33التراكيب=        5135الكثافات 

  N.Sالتداخل= 
  53132 المتوسط العام

 (1-هـ حاصل البذور )طن 

الى وجود تأثير معنوي للكثافة النباتية والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في  2جدول تشير النتائج في 
 1311اعلى متوسط بلغ  وأعطت 5-هـــ نبات ألف 511311الكثافة النباتية العالية  تتفوق إذصفة حاصل البذور. 

عن الكثافة المتوسطة والواطئة بالتتابع. ان سبب تفوق الكثافة النباتية  %11و %3535وبنسبة زيادة  ،5-هـــ طن
العالية في هذه الصفة يعود الى زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة والتي تعوض عن النقص الحاصل في 
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ة النباتية ان الكثاف أكدوا( الذين 74و 16و 10الباحثون ) إليهمكونات الحاصل اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل 
 العالية تؤدي الى زيادة حاصل البذور الكلي لمحصول الباقالء.

 طن 2311متوسط بلغ  أعلىوسجل  اإلسبانيتفوق التركيب الوراثي إلى جدول ذاته البينت النتائج في 
وحماه  ونوباريةعن التراكيب الوراثية بلدي  %77334 %51131و %2131و %3133وبنسبة زيادة بلغت  ،5-هـــ

 األكثرانه كان  إلىفي صفة حاصل البذور الكلي يعود  اإلسبانيوجيزة بالتتابع. ان سبب تفوق التركيب الوراثي 
وكذلك لتفوقه في مكونات الحاصل لصفتي عدد القرنات  األصنافأقلمه للظروف البيئية السائدة من باقي 

وجود  إلى أشاروا( الذين 53و 53كل من ) إليهصل تتفق هذه النتيجة مع ما تو . بالنبات وعدد البذور بالقرنة
بالنسبة لتأثير التداخل بين الكثافات النباتية  أما يب الوراثية الداخلة في دراستهم.اختالفات معنوية بين التراك

 511311عند الكثافة النباتية  اإلسبانيتفوق التركيب الوراثي  إلى 2والتراكيب الوراثية فتشير النتائج في جدول 
ــ طن 3311متوسط لهذه الصفة بلغ  بأعلى 5-هـــ نبات ألف عن التركيب  %47233وبنسبة زيادة بلغت  ،5-هـ

 . 5-هـــ نبات ألف 11311الوراثي جيزة عند الكثافة النباتية 

 1-هــطن  تأثير الكثافة النباتية والتراكيب الوراثية للباقالء في حاصل البذور 7جدول 

 المـعـدل 1-ھ نبات ألفالكثافة النباتية  التراكيب الوراثية
11311   33333   511311  

 1347 1321 1371 4371 بلدي
 2311 3311 13.7 1325 أسباني
 7351 7333 53.1 5317 جيزة
 3317 4311 .337 7321 حماه

 4354 1333 33.5 .335 نوبارية
  1311 4372 3311 المـعــدل

0.05L.S.D  =1315التراكيب= 1374الكثافات 

  1325التداخل= 
  4341 المتوسط العام

 المصادر

( للرش بالزنك. مجلة الكوفة .Vicia faba L. استجابة صنفين من الباقالء )7155 ،، رائد حمديإبراهيم -5
 .7.–31(: 7)3للعلوم الزراعية. 

. الكيماوية األدغالالباقالء بتأثير بعض مبيدات  أصناف. تقييم بعض .711 ،، محمد هذال كاظمالبلداوي   -7
 .331–.32(: 2)5للعلوم الزراعية.  األنبارمجلة 

-7. دراسة فسلجية على حاصل البذور لمحصول الباقالء 7157 ،، رشيد خضير وأياد حسين عليالجبوري   -3
( مجلة .Vicia faba Lتأثير حجم البذور والكثافة النباتية على حاصل الباقالء ومكوناته ) دراسة
 .1.–31(: 5)4للعلوم الزراعية.  الفرات
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 Atonik. دور منظمات النمو 7111 ،جمعة عبد الرحمن البياتي وأيوبالجبوري، كامل مطشر مالح   -4
نبات الباقالء وأثرة في حاصل البذور. المجلة العراقية  أزهارتقليل تساقط  في Hypertonikو

 ..1-15( 5)73جامعة بغداد.  –للعلوم 

السماد البوتاسي في نمو  إضافة. تأثير الكثافات النباتية ومواعيد .711 ،احمد سرحان إسماعيلالجميلي،   -1
 قسم-ماجستير( رسالة Giycine max (L.) Merrillوحاصل صنفين من فول الصويا )
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