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Vigna radiataاستجابة نمو وحاصل الماش  L. ونوعیته بتأثیر طرق الزراعة والمسافة

  بین الجور

  

  حسنسنا قاسم

  المسیب-الكلیة التقنیة/ هیئة التعلیم التقني

  الخالصة

بهـدف معرفـة 2004محافظة االنبـار خـالل الموسـم الخریفـي لعـام / نفذت تجربة حقلیة في ناحیة الكرمة

ســم فــي بعــض صـــفات ) 25، 20، 15، 10، 5(والمســافة بــین الجــور ) المــروز، الخطــوط(زراعــة طــرق التــأثیر

المنشــقة بتصــمیم القطاعــات األلــواحاســتخدم نظــام . )الصــنف المحلـي(النمـو والحاصــل ونوعیتــه لمحصــول المــاش 

  :وتلخصت النتائج بما یأتي. لتنفیذ التجربةمكرراتأربعةالعشوائیة الكاملة وبواقع 

100، وزن)قرنـة59.37(نبـات /المروز معنویا في صفات النمو وعدد القرنـاتبالزراعة طریقةتفوقت

مقارنــة ) هـــ/ كغــم462.83(روتین بوحــدة المســاحة والبــ) هـــ/كغــم1479.89(وحاصــل البــذور ) غــم3.49(بــذرة 

كغـم 370.56هــ، /كغم بذور1193.06، بذرة100/غم3.37، نبات/قرنة50.09(بطریقة الزراعة في خطوط 

، بینما تفوقت الزراعة في خطوط بعدد البذور بالقرنـة ولـم تختلـف الطـریقتین معنویـا فـي دلیـل الحصـاد )هـ/بروتین

  .ونسبة البروتین في البذور

اتســاع المســافة بــین الجــور الــى زیــادة معنویــة فــي جمیــع الصــفات المدروســة باســتثناء صــفة دلیــل أدى

نبـات ونسـبة البـروتین فـي البـذور /معدل لصفات النمو وعـدد القرنـاتأعلىسم 25المسافةأعطتالحصاد، وقد 

بـذرة وحاصــل البـذور والبـروتین بوحــدة 100القرنـة، وزن /معـدل لعــدد البـذورأعلـىســم 20بینمـا اعطـت المسـافة 

  .المساحة

. حاصـل ونوعیتـهاثر التداخل بین طرق الزراعة والمسافة بـین الجـور معنویـا فـي اغلـب صـفات النمـو وال

سم أعلى معدل لحاصل المادة الجافـة وحاصـل 20المسافة تأثیراعطت النباتات المزروعة بطریقة المروز تحت 

البـذور والبــروتین بوحــدة المســاحة فیمــا بلـغ اقــل معــدل لهــا فــي النباتـات المزروعــة بطریقــة الخطــوط بتــاثیر المســافة 

  ).سم5(الضیقة 

بطریقـة المـروز لى حاصل للبذور والبروتین قد تحقـق مـن زراعـة النباتـات نستنتج من هذه الدراسة ان اع

  .وأخرىجورهسم بین 20وبالمسافة 

  

Response of Growth, Yield and yield Quality of Mung bean (Vigna 
radiata L.) to planting method and Distance Between Hills

  

Sana K. Hasan
Foundation of Technical Education/ Technical College- Al-Msiaab

  

Abstract
A field experiment was implemented in Al–Garma, Al–Anbar province during 

fall season, 2004 to assess the effect of planting methods (redges and rows) and 
distances between hills (5, 10, 15, 20, 25 cm) on some growth, seed yield and yield 
quality of Mung bean (Vigna radiata L.) local cultivar. Split-plot arrangement was 
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used according to randomized complete block design with four replicates. The results 
obtained were as follows.

Redge method was the superior in growth traits, number of pods/plant (59.37
pods), 100 seed weight (3.49 g), seed yield (1479.89kg/ ha), protein yield per area 
unit (462.83 kg/ ha) compared with rows method (50.09 pods/ plant, 3.37 g/ 100 seed, 
1193.06 kg seed/ ha, 370.56 kg protein/ ha). While rows method was superior in 
number of seed per pod. The two methods were not significantly differed from each 
other in harvest index and protein ratio of seed.

Increasing the distance between hills led to significant increase in all studied 
traits except harvest index, which significantly increased in narrow distance (5 Cm).
Planting distance of 25 cm had the highest averages of growth traits, number of pods/
plant and protein ratio in seed, While the distance of 20 cm had the highest averages 
of number of seed/pod, 100 seed weight, seed and protein yields per area unit.

Interaction between planting method and distance between hills significantly 
effected in most growth traits, yield and yield quality. Plants in redges under effect of 
20 cm distance gave the highest dry matter yield, seed yield and protein per area unit, 
whereas the lowest averages of these variables was obtained from plants sowing in 
rows under the effect of narrow distance (5 cm).

From this study, it can be concluded that the highest seed and protein yield 
were achieved using redge method with 20 cm distance between hills.

  

  المقدمة

Vigna radiataالمــاش  L.،زراعتــه فــي اغلــب محافظــات العــراق، تنتشــرمحصــول بقــولي صــیفي

مباشــرة  ) الحنطــة و الشــعیر(ویتمیــز بموســم نمــو قصــیر ولــذلك یمكــن زراعتــه بعــد حصــاد المحاصــیل الســتراتیجیة 

تحملــه لظــروف الجفــاف دون تحضــیر للتربــة وحصــاده بفتــرة تســبق مواعیــد زراعــة المحاصــیل الشــتویة فضــال عــن 

  .)1(التزهیر ودرجات الحرارة المرتفعة في جمیع مراحل نموه عدا مرحلة 

عدیــدة منهــا انتــاج البــذور التــي تســتهلك كغــذاء بشــري عنــد خلطهــا مــع الــرز او ألغــراضیــزرع المــاش 

غنـــي بالحـــامض ال) %29(فعـــة نســـبیا مـــن البـــروتین العالیـــة، اذ تحتـــوي علـــى نســـبة مرتبمفردهـــا لقیمتهـــا الغذائیـــة

ونســبة قلیلــة مــن الزیــت تصــل ) %65(ة الــذي تفتقــره الحبوبیــات والمــواد الكاربوهیدراتیــLysineنیاالمینــي الالیســ

تحسـین خـواص التربـة لسـرعة ي تغذیة الحیوانات وسمادا اخضرا ل، اضافة الى استعماله علفا اخضرا ف%1.5الى 

  .)2(ه في التربة تحلله عند قلب

تعــاني مــن مشــاكل عدیــدة، ادت الــى میــة المحصــول فــان زراعتــه فــي العــراق الزالــت وعلــى الــرغم مــن اه

، وباالمكــان التغلـب علــى كثیــر مــن المشــاكل بـاجراء البحــوث العلمیــة المتعلقــة بعملیــات خفـض معــدل نمــوه وانتاجــه

رق الزراعـة ان طـ. فات الوراثیـة لـه بعـد دراسـة بیئتـهخدمة التربة و المحصـول باالضـافة الـى ضـرورة تحسـین الصـ

دراسة تاثیرها في هذا المحصول، حیث لم تنل اهتمامـا مـن والمسافة بین النباتات تعد من العملیات التي یستوجب 

یـة الناحیـة الفیزیائلهـا تـاثیر كبیـر فـي تغیـر بیئـة التربـة مـنان طریقة الزراعة . قبل الباحثین طیلة السنوات السابقة

ة تــاثیر واضــح علــى عــدد النباتــات وتوزیعهــا فــي وحــدة المســاحة والتــي تــؤثر ، كمــا ان لمســافات الزراعــوالكیمیائیــة

العملیــات فــي یترتــب علــى ذلــك مــن تــاثیر ومــاعلــى طبیعــة التنــافس بــین النباتــات علــى عناصــر النمــو المختلفــة 

    . الفسیولوجیة الجاریة في النبات والتي تنعكس اخیرا في نمو وانتاجیة ونوعیة المحصول

بطـــرق الزراعـــة والمســـافة بــین الجـــور وتاثیرهـــا علــى محصـــول المـــاش فقـــد المتعلقــةالبحـــوثونظــرا لقلـــة 

لبحــوث المماثلــة والتــي اجریــت علــى محصــول فــول الصــویا بالدرجــة الرئیســیة وذلــك للتشــابه الكبیــر ااعتمــدنا علــى 
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بعـض البـاحثین ان ال حـظ . ضال الى المحاصیل الصیفیة االخرىف،طبیعة النمو وموسم الزراعةبینهما من حیث

لمحصـول المــاش طریقتـي الزراعـة بــالخطوط والمـروز لــم یختلفـا معنویـا فــي حاصـل المــادة الجافـة وحاصـل البــذور

) 4(امـا قاسـم ). 3(رغم وجـود زیـادة جوهریـة فـي هـاتین الصـفتین بطریقـة الزراعـة فـي مـروز فـي موسـمي التجربـة 

فــي ات النمــو والحاصــل المدروســة علــى طریقــة الزراعــةفــي صــففالحــظ ان  الزراعــة بــالمروز قــد تفوقــت معنویــا 

یصـل هـذا التفـوق الـى قرنـة ونسـبة البـروتین فـي البـذور، اذ لـم/نبـات وعـدد البـذور/خطوط باستثناء عدد القرنـات

مروز قد تفوقت معنویا على الزراعة بالایضا الحظ باحث اخر وعلى نفس المحصول ان الزراعة . المعنویةدودح

وفـــي محصـــول ) 5(وحاصـــل البـــذور بوحـــدة المســـاحة نبـــات/عـــدد القرنـــاتو سیطـــول الجـــذر الـــرئخطوط فـــيبـــال

فوجــد ان الزراعــة فــي مــروز قــد ) مــروز، مســاطب، خطــوط(الفاصــولیا الخضــراء اســتخدمت ثــالث طــرق للزراعــة 

اعـة فـي ة بالزر مقارنـ% 34.10لحاصـل الكلـي بوحـدة المسـاحة، وبزیـادة بلغـت نسـبتهامعنوي لمعدل ى لاعطت اع

ان طریقـة الزراعـة فـي ) 7(الحـظ الـدلیمي . )6(اعـة فـي مسـاطب لزر باتكـن الزیـادة معنویـة قیاسـا لـم بینماخطوط

حبــة 1000ووزنقــد تفوقــت معنویــا فــي حجــم المجمــوع الجــذري والــوزن الجــاف الكلــي للنبــات خطــوط ثــم مــروز

  .ة بالزراعة في خطوطمقارنحصول الذرة الصفراء وحاصل الحبوب ونسبة البروتین في الحبوب لم

هناك تزاید في عدد الفروع والقرنات في النبـات لمحصـول بالنسبة لتاثیر المسافة بین الجور فقد وجدأما

ســم ولـــم تكــن االختالفــات معنویـــة بــین المســافتین االولـــى ) 30، 22.5، 15(المــاش باتســاع المســافة بـــین الجــور 

وفي دراسة اخـرى ایضـا رافـق ).8(خیرةاختلفا معنویا عن المسافة األغیر ان كالهماالصفتینهاتینوالثانیة في 

1000ووزن وعـدد البـذور فـي القرنـةسم زیـادة فـي عـدد القرنـات بالنبـات) 15، 10، 5(زیادة المسافة بین الجور 

د مـع تقلیـل ازداغیر ان هـذه الزیـادة لـم تصـل الـى الحـدود المعنویـةفي الصـفة الثانیـة، امـا حاصـل البـذور فقـد بذرة 

وجـد تزایـد وفـي مجـال الكثافـة النباتیـة. )9(علـى التـوالي هــ/طـن1.89و 2.35، 2.51المسافة بین الجور فبلغ 

يلمحصـولبتقلیـل الكثاقـة النباتیـةووزن البـذرةمعنوي في عدد التفرعات والقرنات وحاصل المادة الجافة لكل نبـات

) 15، 10، 5(الصویا ایضا لوحظ ان زیادة المسـافة بـین الجـور وفي فول . )12، 11، 10(وفول الصویاالماش

القرنــة ووزن /نبــات، عــدد البــذور/فــي النبــات، عــدد القرنــاتســم ادت الــى زیــادة معنویــة فــي كــل مــن عــدد االفــرع

وفـي نباتـات الفاصـولیا ). 13(سـافة مئویـة للبـروتین فـي البـذور بـاختالف المبـذرة فـي حـین لـم تتـاثر النسـبة ال100

ســم30و 20مقارنــة بالمســافتین ) هـــ/طــن1.18(ســم20الخضــراء ازداد الحاصــل الكلــي معنویــا فــي المســافة 

وفـي دراسـة علـى محصـول السمسـم لـوحظ هنـاك تزایـد معنـوي فـي كـل ). 6(على التوالي هـ/طن) 0.87، 0.96(

بذرة 1000الثمریة في النبات، وزن من عدد االفرع النباتیة، عدد افرع الجذور، حاصل المادة الجافة، عدد العلب

سـم فیمـا حصـل العكـس لـوزن ) 30، 20، 10(بزیادة المسـافة بـین الجـور ونسبة الزیت و حاصلهوحاصل البذور

  .)15، 14(البذور في العلبة الثمریة

  

  المواد وطرائق العمل

محافظـة /یـة الكرمـةم فـي منطقـة الضـابطیة بناح2004حقلیـة خـالل العـروة الخریفیـة لعـام نفذت تجربة

والمســافة بــین الجــور لــنفس الخــط او ) الزراعــة فــي مــروز، الزراعــة فــي خطــوط(طــرق الزراعــة باســتخداماالنبــار

71429، 95238، 142857، 285714اثــل كثافـة نباتیـة مقــدارها سـم والتـي تم) 25، 20، 15، 10، 5(المـرز 

ات النمـو ومكونـات الحاصـل وحاصـل البـذور ونوعیتـه فـي صـفلدراسـة تاثیرهمـاهـ وعلى التوالي/نبات57143و 

  .الصنف المحلي/لمحصول الماش
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اقـع وبو ) .R.C.B.D(بتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة ) split-plot(استخدم نظام القطـع المنشـقة 

حرثـت . انویـةالثالقطـع بـین الجـور ةمسافطرق الزراعة القطع الرئیسیة والتاحتل. اربعة مكررات في تنفیذ التجربة

م، احتـــوت الوحــــدة )2.80×5(ارض التجربـــة ثـــم نعمـــت وســــویت وبعـــدها قســـمت الـــى وحــــدات تجریبیـــة ابعادهـــا 

ســم، أمــا المســافة بــین جــورة واخــرى لكــل 70م والمســافة بینهمــا 5التجریبیــة علــى اربعــة خطــوط او مــروز بطــول 

P2O5(ربـة بسـماد السـوبر فوسـفات الثالثـي سمدت ارض التج. المسافة الزراعیة آنفة الذكرمعاملة فكانت حسب 

)N%46(علـــى هیئـــة ســـماد الیوریـــاهــــ/Nكغـــم 40مـــع ) 16(قبـــل الزراعـــة هــــ /Pكغـــم 75بمســـتوى ) 46%

تـم . كمـا اضـیفت نفـس الكمیـة مـن النیتـروجین عنـد مرحلـة التزهیـر) 17(اضیفت عنـد الزراعـة فـي منتصـف تمـوز 

وبعـد تكامـل االنبـات خفـت . الري اعتمادًا على رطوبة التربة وحالة النباتري التجربة بعد الزراعة مباشرة ثم كرر

الىالنباتات لیبقى نبات واحد في الجورة، اجریت عملیة التعشیب مرتین خالل موسم النمو، وعند وصول النباتات

ة الصــفات عشــوائیا مــن الخطــوط والمــروز الوســطیة لكــل وحــدة تجریبیــة لدراســنباتــات ) 10(مرحلــة النضــج اخــذت 

  :التالیة

  .للنباتات العشرة المحصودةحسبت كمعدل لعدد األفرع على الساق الرئیس:نبات/عدد الفروع

  الجذر الرئیس /عدد التفرعات الجذریة

  )هـ/كغم()أوراق+ سیقان (حاصل المادة الجافة 

  .محصودةحسبت كمعدل لعدد القرنات الموجودة في النباتات العشرة ال:نبات/عدد القرنات

  .حسبت من قسمة معدل عدد البذور في النبات على معدل عدد القرنات بالنبات:قرنة/ عدد البذور

  .بذرة بصورة عشوائیة ثم وزنت100منهاأخذتبعد خلط بذور النباتات المحصودة ):غم(بذرة 100وزن 

وسـطین لكـل وحـدة تجریبیـة وتـم حصدت نباتـات الخطـین او المـرزین ال):هـ/كغم(حاصل البذور بوحدة المساحة 

الـذكر، ثـم التي استخدمت لدراسة الصـفات آنفـةالعشرة وزن حاصل بذورها ثم اضیف الیها حاصل النباتات 

  .هـ/حول الوزن الى كغم

  :تم حسابه وفق المعادلة التالیة(%):دلیل الحصاد 

  )18(    100× ) الحاصل البایلوجي/ حاصل البذور= (دلیل الحصاد

وبعـد ) Microkhejldal(باسـتخدام جهـاز قـدرت نسـبة النیتـروجین فـي البـذور (%):لبـروتین فـي البـذور نسبة ا

  .للحصول على نسبة البروتین6.25ذلك ضربت النسبة في المعامل 

  :حسب وفق المعادلة التالیة-:)هـ/كغم(حاصل البروتین

  لبذورنسبة المئویة للبروتین في اال× حاصل البذور = حاصل البروتین 

وتمــــت المقارنــــة بــــین ) SAS(حللــــت البیانــــات احصــــائیا بالحاســــوب اإللكترونــــي اعتمــــادًا علــــى برنــــامج 

كمــا تــم تحلیــل االرتبــاط ). 19% (5عنــد مســتوى احتمــال ) L.S.D(المتوســطات باســتخدام قیمــة أقــل فــرق معنــوي 

  .البسیط لهذه الصفات

  

  النتائج والمناقشة

  نبات/عدد الفروع

الزراعـة فـي أعطت في عدد افرع النبات، اذ ان طریقتي الزراعة اختلفت معنویا ) 1(یتضح من الجدول

/فــرع5.90(عــن الزراعــة فــي خطــوط % 8.30نبــات وبزیــادة بلغــت نســبتها /فــرع6.39مــروز أعلــى معــدل بلــغ 

كمـا قـد ) 20(تأثیر ایجابي في تغییر طبیعة التربة فیزیائیا حـول جـذور النبـاتاطریقة عمل المروز لهإن). نبات
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ت التي قد تؤدي الى منع ظهور البادراSoil Crustتجنب النبات من مشاكل الملوحة وصالبة قشرة سطح التربة 

وبالتـالي )2الجـدول (عـدد التفرعـات الجذریـةفـي زیـادة المتمیـزمـن خـالل دورهـاویتضـح ذلـك،فوق سطح التربـة

فـي تكـوین الكلوروفیـل وفـي تحفیـز اإلنزیمـات المهمـة ترك امتصاص الماء والعناصـر المغذیـة التـي تشـسطح زیادة 

جمیعهــا فــي زیــادة مجمــلل الضــوئي، فضــال الــى الهرمونــات التــي یصــنعها الجــذر والتــي تــنعكس یــفــي عملیــة التمث

بــین عــدد ) 0.86**(ؤكــد هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة وی. نمــو النبــات ومنهــا عــدد الفــروع

إن طریقة الزراعة في مروز قد تفوقـت )4(أیضا أكد قاسم . )1ملحقال(ي النبات وعدد التفرعات الجذریة الفروع ف

  .الزراعة في خطوطبلمحصول فول الصویا قیاسا النباتفرعأعدد فيمعنویا 

/فـرع8.38(تفرعات في النبات مع زیادة المسافة بین الجور حتى وصلت الى اعلى معـدل الازداد عدد 

عـــن % 135.30نســـبتهاوبزیـــادة معنویـــة بلغـــت) ســـم25(فـــي النباتـــات المزروعـــة فـــي المســـافة الواســـعة ) تنبـــا

.)1جـدول ال(نبـات /فـرع3.56والتي أعطـت أقـل معـدل للصـفة بلـغ ) سم5(النباتات المزروعة بالمسافة الضیقة 

جیة علـى انتـاج افـرع كثیـرة عنـد زراعتـه ان الصنف المحلي المستخدم في الدراسـة لدیـه القـدرة الوراثیـة والفسـلتبینی

أكبـر كمیـة قـادرة علـى اعتـراض ) Plant canopy(بمسافات واسعة وسـد الفـراغ بـین النباتـات مكونـة خیمـة نباتیـة 

ان حجــم )  2(مــن الضــوء فضــال الــى انتشــار الضــوء النافــذ علــى معظــم اوراق النبــات، ایضــا یتبــین مــن الجــدول

یـــادة المســافة بـــین الجــور وبالتـــالي زیــادة كفائتـــه فــي امتصـــاص المــاء والعناصـــر المجمــوع الجــذري قـــد ازداد مــع ز 

فأدى كل هذا الـى زیـادة منتجـات عملیـة التمثیـل الضـوئي فـي الجـزء الخضـري المغذیة وتصنیع الهرمونات النباتیة 

الــذكر بــبن عــدد لقــد أكــدت عالقــة االرتبــاط آنفــة .التــي أثــرت ایجابــا فــي نمــو هــذه األفــرع ودیمومتهــا)3جــدول ال(

وعــدد التفرعــات الجذریــة هــذه النتیجــة، كمــا وجــدت عالقــة ارتبــاط موجبــة غیــر معنویــة بــین هــذه الفــروع فــي النبــات 

تماشت هذه النتیجة مع بحوث اخـرى وجـدت تزایـدا فـي عـدد التفرعـات ). 1ملحق ال(الصفة وحاصل المادة الجافة 

  ).23، 22، 21، 14، 13، 12، 10، 8(ثافة النباتیة النباتیة باتساع المسافة بین الجور او تقلیل الك

  

  نبات/تأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل عدد الفروع) 1(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

5.436.117.268.285.90  2.42  الزراعة في خطوط

4.705.726.326.738.486.39  الزراعة في مروز

  3.565.576.226.998.38  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

0.460.821.08
  

. ذه الصـفةان التداخل بین طرق الزراعة والمسافة بین الجور قد اثر معنویا في هـ) 1(یبدو من الجدول 

هناك زیادة في عدد أفرع النبات مع زیادة المسافة بین الجور في كلتا الطریقتین، وقد أعطـت النباتـات انویتضح

نبـات ولـم تختلـف /فـرع8.48سم بـین جـورة وأخـرى أعلـى معـدل بلـغ 25المزروعة بطریقة المروز بتأثیر المسافة 

غیــر انهــا اختلفــت معنویــا عــن ) نبــات/فــرع8.28(فة نفســها معنویــا عــن المزروعــة بطریقــة الخطــوط بتــأثیر المســا

فـــرع عـــن النباتـــات المزروعـــة بطریقـــة الخطـــوط بتـــأثیر المســـافة 6.06جمیـــع المعـــامالت األخـــرى وبزیـــادة مقـــدارها 

إن معنویـــة التـــداخل تشـــیر الـــى ان النباتـــات . نبـــات/فـــرع2.42التـــي أعطـــت اقـــل معـــدل بلـــغ ) ســـم5(الضـــیقة 
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اختلفـت اسـتجابتها تحـت تـأثیر طریقتـي الزراعـة فـانعكس ذلـك فـي اختالفهـا قـد ت الجور المتزایدة المزروعة بمسافا

  .في قیم هذه الصفة

  س    یالجذر الرئ/ عدد التفرعات الجذریة

) الجـذر/فـرع19.04(ادى زراعة النباتات بطریقة المروز الـى زیـادة معنویـة فـي عـدد تفرعاتهـا الجذریـة 

ان الجـذر .)2الجـدول(الجذر/فرع14.01معدلها التي بلغ قیاسا بالمزروعة في خطوط% 35.90وبنسبة قدرها 

فــي یعتمـد فـي غذائـه الــالزم لعملیـة التـنفس وبنـاء الخالیــا والفعالیـات الحیویـة االخـرى علــى نـواتج التمثیـل الضـوئي 

بطریقة المروز یرجـع الـى في النباتات المزروعةهذه الصفة لذا فان زیادة ،)27، 26، 25، 24(الجزء الخضري 

) 3الجـدول(منتجـات عملیـة التمثیـل الضـوئي فـي زیـادة والتـي نـتج عنهـا ) 1الجـدول(زیادة عـدد تفرعاتهـا الخضـریة 

فضـال الــى التغیـر االیجــابي الــذي التـي اســهمت بشـكل فاعــل فـي تغذیــة الجـذر ومــن ثــم زیـادة نمــوه وعـدد تفرعاتــه، 

ات المزروعــة بهــذه الطریقــة والــذي یســاهم هــو االخــر فــي نمــو وانتشــار التربــة حــول جــذور النباتــفــي بیئــةیحصــل

الكثافــة الظاهریــة لهــا (الــى إن بیئــة التربــة )28(وفــي هــذا المجــال أشــار عطیــة ووهیــب . المجمــوع الجــذري للنبــات

جذر مـن لها تأثیر مباشر في تطویر ال) ودرجة حرارتها وهوائها ومحتواها من األوكسجین وتجهیز الماء والمغذیات

ذه النتیجـة االرتبـاط اكـد هـ.وفعالیتـه وتـاثیر غیـر مباشـر فـي نمـو وحاصـل األجـزاء فـوق سـطح التربـةناحیة حجمه 

وفــي ). 1ملحـق ال(المعنویـة بــین عـدد التفرعـات الجذریـة وعــدد افـرع النبـات وحاصـل المــادة الجافـة الموجـب عـالي

ز قـد تفوقـت معنویـا فـي معـدل طـول الجـذر مقارنـة  وجد آخرون إن طریقـة الزراعـة فـي مـرو اخرى محاصیل حقلیة 

  ).7، 5(الزراعة في خطوط ب

هنــاك زیــادة معنویــة فــي عــدد التفرعــات الجذریــة مــع اتســاع المســافة بــین الجــور ) 2(یتبــین مــن الجــدول 

ویتضــح أن عــدد ). ســم25(ة الواســعة ففــي النباتــات المزروعــة بالمســا) جــذر/فــرع21.99(فبلغــت أعلــى معــدل 

سـم قـد ازدادت بحـدود الضـعف عّمـا هـو علیـه فـي 25و 20عات الجذریة في النباتات المزروعة بالمسـافتین التفر 

ان زیادة عـدد . جذر/فرع10.43التي أعطت أقل معدل للصفة بلغ ) سم5(النباتات المزروعة بالمسافة الضیقة 

نفــس األســباب التــي ذكــرت آنفــا الــى یرجــعســم 25و 20التفرعــات الجذریــة فــي النباتــات المزروعــة بالمســافتین 

وقد أكدت العدید من البحوث التي اهتمت بدراسة الجذور علـى ان العوامـل البیئیـة الموجـودة .بتأثیر طرق الزراعة

فوق سطح التربة المؤثرة في نمو المجموع الخضري وخاصة انتقال نواتج التمثیل الى الجذور لها تأثیر كبیر على 

ة واالضـاءة ودرجـة الحـرارة ومسـتویات العناصـر الغذائیـة والمركبـات بـیئـة الجـذور مثـل الرطو نمو الجـذور كعوامـل ب

ان الـىكما اشار الـبعض اآلخـر فـي دراسـته عـن تطـور الجـذور). 27(السامة وضغط التربة والعوامل البیولوجیة 

لقـد ). 29(العلیـا مـن النبـات نمو الجذر عبـارة عـن سلسـلة مـن مراحـل النمـو المتداخلـة والمترافقـة مـع نمـو األجـزاء 

جــاءت نتــائج عالقــات االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین عــدد التفرعــات الجذریــة وعــدد أفــرع النبــات وحاصــل 

، 10(محاصـیل صـیفیة اخـرى ان زیـادة المسـافة بـین الجـور ایضا وجـد فـي). 1الملحق (المادة الجافة لتؤكد ذلك 

كما حصل على ).14(للنبات الجذر الرئیس/د التفرعات الجذریةة في عدسم قد ادى الى زیادة معنوی) 30، 20

  .عالقة االرتباط نفسها بین تلك الصفات

إن التــداخل بــین العـــاملین لــم یكــن معنویـــا فــي الصـــفة علــى الــرغم مـــن وجــود زیــادة فـــي عــدد التفرعـــات 

انــت أكثــر وضــوحا تحــت تــاثیر الزراعــة الجذریــة مــع اتســاع المســافة بــین الجــور ولكلتــا الطــریقتین، ولكــن الزیــادة ك

ســم مقارنــة بـــ 25و 20عنــد المســافتین جــذرال/فــرع) 24.80و 21.70(بــالمروز والتــي بلغــت اعلــى معــدل لهــا 

  ).2جدول ال(جذر عند الزراعة بالخطوط ولنفس المسافتین على التوالي /فرع19.18و 16.41
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الجذر /ر وتداخلهما في معدل عدد التفرعات الجذریةتأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجو ) 2(جدول 

  سالرئی

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

11.1914.8416.4119.1814.01  8.42  الزراعة في خطوط

12.4516.6619.5821.7024.8019.04  الزراعة في مروز

  10.4313.9217.2119.0621.99  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

  م.غ0.951.30

  

  )هـ/كغم(حاصل المادة الجافة  

اثال لتأثیرهـا فـي الصـفتین آنفـة قتي الزراعـة فـي هـذه الصـفة كـان ممـإن تأثیر طری) 3(یتبین من الجدول 

وبفـارق ) هــ/كغـم2923.76(بـاعلى معـدل لحاصـل المـادة الجافـة ایضاقة الزراعة بالمروزالذكر، اذ تفوقت طری

ان هذا التفـوق جـاء انعكاسـا ). هـ/كغم2157.10(هـ عن طریقة الزراعة بالخطوط /كغم766.66معنوي مقداره 

فــي عملیــة بشــكل فاعــل والتــي تـؤثر) 2و 1الجــدولین (فــي النبــات والجذریـة الخضــریة التفرعــاتلتفوقهـا فــي عــدد 

اكـدتها هـذه النتیجـة . التمثیل الكربوني وزیادة منتجاته والتي تمثلت في زیادة حاصـل المـادة الجافـة بوحـدة المسـاحة

المعنویة بین حاصل المادة الجافـة وعـدد التفرعـات الجذریـة وكـذلك العالقـة الموجبـة ةعالقة االرتباط الموجبة عالی

تماشـت هـذه النتیجـة مـع بحـوث اخـرى وجـدت ان طریقـة الزراعـة ). 1ملحق ال(النبات غیر المعنویة مع عدد أفرع 

ولـم یصـل هـذا التفـوق ) 20، 7، 4، 3(في مروز قد تفوقت في حاصل المادة الجافة مقارنة بالزراعة فـي خطـوط 

  .الى حدود المعنویة في نتائج الباحث األول

د رافقهــا زیــادة فــي حاصــل المــادة الجافــة فبلغــت إن اتســاع المســافة بــین الجــور قــ) 3(یبــدو مــن الجــدول 

ولــم تختلــف معنویــا عــن المزروعــة ) هـــ/كغــم2867.31(ســم 25اعلــى معــدل فــي النباتــات المزروعــة بالمســافة 

847.24سـم وبزیـادة مقـدارها 5و 10سم لكنها اختلفـت معنویـا عـن المزروعـة بالمسـافتین 20و 15بالمسافتین 

ان انخفـاض حاصـل المـادة . هــ/كغـم2020.07خیرة التي اعطت اقل معدل للصـفة بلـغ هـ عن المسافة األ/كغم

الضـوء، المـاء، (الجافة في المسافات الضیقة یرجع الى زیـادة التنـافس بـین النباتـات علـى عناصـر النمـو المختلفـة 

قل تبعًا لذلك كمیـة مـا فیتها المزروعة في مسافات واسعة،قیاسًا بمثیال) العناصر المغذیة، متطلبات النمو األخرى

وبالتــالي قلــة ) 2، 1الجــدولین (ي والجــذري هــو متــوافر منهــا للنبــات الواحــد فیــؤدي ذلــك الــى خفــض نموهــا الخضــر 

. المتراكمـةفعالیة التمثیل الضوئي الذي ینعكس سلبا في قلة نواتج التمثیل ومن ثم انخفاض حاصـل المـادة الجافـة

بـــین حاصـــل المـــادة الجافـــة وعـــدد التفرعـــات الجذریـــة والخضـــریة هـــذه النتیجـــة أكـــدت عالقـــة االرتبـــاط آنفـــة الـــذكر 

نقصًا معنویا في معدل نمو المحصول بتقلیل المسافة بین جور ) 23(Azabوفي هذا المجال وجد ). 1الملحق (

ین كمـا وجـد فـي محاصـیل صـیفیة اخـرى انخفاضـا معنویـا فـي حاصـل المـادة الجافـة مـع تقلیـل المسـافة بـ. الزراعة

  ). 15(سم ولموسمي التجربة ومتوسطهما ) 30، 20، 10(جور الزراعة 

ادى التـــداخل بـــین طـــرق الزراعـــة والمســـافة بـــین الجـــور الـــى احـــداث تـــأثیر معنـــوي فـــي الصـــفة، وبتفـــوق 

هـــ ولــم /كغــم3190.78ســم بــین الجــور بــاعلى معــدل بلــغ 20النباتــات المزروعــة بطریقــة المــروز بتــأثیر المســافة 
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ســـم وكـــذلك عـــن ) 25، 15، 10(بـــنفس الطریقـــة تحـــت تـــأثیر المســـافات نویـــا عـــن مثیالتهـــا المزروعـــةتختلـــف مع

المزروعــة بطریقــة الخطــوط غیــر انهــا اختلفــت معنویــا عــن المعــامالت االخــرى ) ســم25(نباتــات المســافة االخیــرة 

5(یر المسـافة الضـیقة هــ عـن النباتـات المزروعـة بطریقـة الخطـوط تحـت تـاث/كغـم1519.48وبفارق معنوي قدره 

معنویة التداخل تشیر الى ان النباتات المزروعـة إن.هـ/كغم1671.30والتي اعطت اقل معدل للصفة بلغ ) سم

تكــن اسـتجابتها واحــدة تحـت تــاثیر مسـافات الجــور المختلفـة فــانعكس ذلـك فــي تباینهـا فــي قــیم بطریقتـي الزراعــة لـم 

  .حدة المساحةحاصلها من المادة الجافة المتراكمة بو 

  

  )هـ/كغم(تأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل حاصل المادة الجافة ) 3(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

1800.052207.632250.282856.232157.10  1671.30  الزراعة في خطوط

2368.833059.383121.433190.782878.382923.76  الزراعة في مروز

  2020.072429.722664.532720.532867.31  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

304.50239.40  365.50
  

  نبات /عدد القرنات

وبزیـادة نسـبتها ) نبـات/قرنـة59.37(نویـا بـاعلى معـدل لعـدد القرنـات تفوقت طریقـة الزراعـة بـالمروز مع

ان تحســن صــفات النمــو الخضــري ). 4الجــدول ) (نبــات/قرنــة50.09(عــن طریقــة الزراعــة بــالخطوط % 18.50

زیــادة عــدد طریقــة الزراعــة فــي المــروز انعكــس ایجابــا فــي زیــادة عــدد القرنــات بالنبــات، فربمــا ســاهمتبوالجــذري 

سـطح الـورقي المعتـرض للضـوء مفـي زیـادة ال) 1جـدول ال(بهذه الطریقة في النباتات المزروعة عات الخضریةتفر ال

فــي زیــادة امتصــاص رطوبــة التربــة والعناصــر المغذیــة) 2جــدول ال(زیــادة عــدد التفرعــات الجذریــة توكــذلك ســاهم

هـــذا فـــي زیـــادة للنمـــو، فـــانعكس كـــل فیهـــا فضـــال عـــن تصـــنیع الجـــذور لـــبعض الهرمونـــات النباتیـــة المحفـــزة الذائبـــة

التـي اسـهمت فـي امـداد مواقـع النشـوء الجدیـدة فـي المرحلـة التكاثریـة ) 3الجـدول (منتجات عملیة التمثیـل الضـوئي 

ویؤكـــد . بمتطلباتهـــا مـــن الغـــذاء المصـــنع الـــالزم لنموهـــا ودیمومتهـــا وامتالئهـــا) األزهـــار، القرنـــات، البـــذور(للنبـــات 

نـــات یـــرتبط بعالقـــة ارتبـــاط موجبـــة عالیـــة المعنویـــة مـــع عـــدد األفـــرع الخضـــریة والجذریـــة ان عـــدد القر ) 1(الملحـــق 

وفــي هــذا المجــال أیضــًا وجــد فــي محصــول فــول الصــویا إن . وبعالقــة موجبــة معنویــة مــع حاصــل المــادة الجافــة

  ).5(طوط نبات مقارنة بالمزروعة في خ/النباتات المزروعة بطریقة المروز قد تفوقت معنویا بعدد القرنات

جدول ال(سلكت صفة عدد القرنات في النبات نفس سلوك الصفات آنفة الذكر بتأثیر المسافة بین الجور 

نبـــات عنـــد /قرنـــة84.91و 81.49اذ ازدادت هـــذه الصـــفة معنویـــا مـــع اتســـاع المســـافة بـــین الجـــور فبلغـــت ).4

5عاف عـددها عنـد المسـافة الضـیقة سـم وعلـى التـوالي، أي بمـا یعـادل اكثـر مـن خمسـة اضـ25و 20المسـافتین 

مقارنـة ) نبـات/قرنـة60.06(سـم 15، كما ازدادت بحـدود اربعـة اضـعاف عنـد المسـافة )نبات/قرنة15.43(سم 

ان تحسن صفات النمو الخضري والجذري بزیادة المسافة بین الجور انعكس ایجابا فـي . )سم5(بالمسافة األخیرة

وممـا تجـدر اإلشـارة الیـه ان المحاصـیل البقولیـة . سلفنا تحت تـاثیر طـرق الزراعـةزیادة معدالت هذه الصفة وكما ا

وهــذا یرجــع الــى عــدة اســباب منهــا قلــة ) 2% (80–40عمومــا تــزداد نســبة تســاقط األزهــار فیهــا والتــي تتــراوح بــین 



72

، )زهــار والقرنــاتاأل(تجهیــز المغــذیات ومنهــا الســكریات الــى مواقــع النشــوء الجدیــدة فــي المرحلــة التكاثریــة للنبــات 

) 3جـدول ال(وزیادة حاصل المـادة الجافـة ) 1،2الجدولین (ولذلك فان زیادة معدل عدد االفرع الخضریة والجذریة 

باتســاع المســافة بــین الجــور ســاهما بشــكل فّعــال فــي تجهیــز االزهــار الناشــئة بالغــذاء المصــنع لیقلــل مــن اجهاضــها 

ا الحـــظ وفــي هــذا الســیاق ایضــ. ة عــدد القرنـــات والبــذور فــي النبــاتویزیــد مــن نســبة الخصــب فیهــا وبالتــالي زیــاد

، 8،9(ر او تقلیـل الكثافـة النباتیـة نبات بزیادة المسافة بین الجـو /عدد القرناتهناك زیادة في انباحثون آخرون

علـى هذه الزیادة الى انخفاض المنافسـة بـین النباتـات) 11و10(الباحثینوعلل ) 13،15،22، 12، 11، 10

وكفـاءة امتصاصـه للعناصـر والى تحسـن نمـو النظـام الجـذري للمحصـولالضوء ورطوبة التربة والعناصر الغذائیة

  .الغذائیة في الكثافة الواطئة

ادى التــداخل بــین العــاملین الــى احــداث زیــادة معنویــة فــي عــدد القرنــات بالنبــات مــع زیــادة المســافة بــین 

ویتضــح مــن النتــائج ان الزیــادة كانــت اكثــر وضــوحا بتــاثیر الزراعــة فــي .)4الجــدول (الجــور وفــي كلتــا الطــریقتین 

سـم فـي حـین بلغـت عنـد الزراعـة فـي 25و 20نبات عند المسافتین /قرنة89.66و 85.25مروز، حیث بلغت 

ولـــم تختلــف هــاتین المســـافتین فــي كلتـــا ،نبــات وعلـــى التــوالي/قرنــة80.16و 77.74خطــوط ولــنفس المســـافتین 

سـم بطریقـة الزراعـة 5الطریقتین عن بعضهما معنویًا، أما اقل معدل فقـد حصـل فـي النباتـات المزروعـة بالمسـافة 

ان معنویــة التــداخل تشــیر الــى ان االختالفــات فــي عــدد القرنــات فــي . نبــات/قرنــة12.23فــي خطــوط والــذي بلــغ 

  .زراعة لم تكن واحدة في طریقتي الزراعةالنبات تحت تاثیر مسافات ال

  

  نبات/تأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل عدد القرنات) 4(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

28.2852.0577.7480.1650.09  12.23  الزراعة في خطوط

18.6335.2668.0785.2589.6659.37  الزراعة في مروز

  15.4331.7760.0681.4984.91  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

6.523.356.40
  

  قرنةال/عدد البذور

اذ اعطـت النباتـات المزروعـة .)5الجـدول (اختلف عدد البذور في القرنة معنویا بتاثیر طریقتي الزراعـة

عـن النباتـات المزروعـة % 7.90القرنة وبزیادة بلغـت نسـبتها /بذرة8.11بطریقة الخطوط اعلى معدل للصفة بلغ 

ان زیــادة الصــفة فــي طریقــة الخطــوط یرجــع الــى زیــادة قیمــة دلیــل الحصــاد ). القرنــة/بــذرة7.51(بطریقــة المــروز 

زیــادة كفاءتهــا فــي اعــادة توزیــع منتجــات التمثیــل الضــوئي فــي المرحلــة التكاثریــة للنبــات وهــذا یعنــي) 8الجــدول (

فضـال عـن ،لصالح البذور الناشئة لیقلل مـن اجهاضـها وبالتـالي زیـادة عـددها رغـم قلـة حاصـل المـادة الجافـة فیهـا

منافسته للبذور في مرحلة وهذا یعني قلة ،انخفاض حجم المجموع الجذري في النباتات المزروعة بطریقة الخطوط

تشكلها على المواد المصنعة في الجزء الخضري والذي ینعكس بالتالي في زیـادة نسـبة الخصـب فـي القرنـات ومـن 

ان عدد البـذور بالقرنـة یـرتبط بعالقـة ارتبـاط موجبـة غیـر ) 1(ثم زیادة عدد البذور في القرنة، ویتضح من الملحق 

محصـول وفـي . معنویـة مـع عـدد التفرعـات الجذریـة وحاصـل المـادة الجافـةمعنویة مـع دلیـل الحصـاد وسـالبة غیـر
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في عدد حبوب الصـف ان طریقة الزراعة في خطوط ثم مروز قد تفوقت معنویا ) 7(الحظ الدلیمي الذرة الصفراء

  .والعرنوص مقارنة بالزراعة في خطوط

ت اعلـى معـدل لعـدد البـذور فـي سـم قـد اعطـ20ان النباتـات المزروعـة بالمسـافة ) 5(یتبین من الجدول 

والتــي اختلفــت عنهــا ) القرنــة/بــذرة7.87(ســم 15تلیهــا النباتــات المزروعــة بالمســافة ) القرنــة/بــذرة8.86(القرنــة 

ان هـذا ). القرنـة/بـذرة7.41(سـم 25معنویا بینما انخفضت هذه الصفة في النباتات المزروعة بالمسـافة الواسـعة 

ض كفــاءة هــذه النباتــات فـــي تحویــل منتجــات عملیــة التمثیــل الضــوئي المتراكمــة فـــي االنخفــاض یرجــع الــى انخفــا

، وهذا ربما انعكس سلبا في انخفاض نسبة العقد في البـذور ومـن ثـم عـدد )8الجدول (اجزاءها الى البذور الناشئة

اآلخـر وكمـا اسـلفنا قـد والـذي هـو ) 2الجـدول (فضال الى المجموع الجذري الكبیر لهذه النباتات . البذور في القرنة

ینافس البذور المتشكلة على منتجات عملیة التمثیل الضوئي في الجزء الخضري وبالتالي قلـة تجهیزهـا مـن الغـذاء 

وفي هذا المجال تشیر الدراسات . المصنع فانعكس هذا في اجهاض البویضات ومن ثم قلة عدد البذور في القرنة

ل التي تؤثر في انبات حبوب اللقاح ونمو االنبوبة اللقاحیة ومنها التركیز العلمیة الى ان هناك مجموعة من العوام

وبناءًا على ذلك فـان االجهـاض الكبیـر فـي عـدد الزهیـرات فـي ) 30، 27(لسكروز وثاني اوكسید الكربون المالئم ل

ن التنــافس بــین ربمــا یعــود الــى نقــص المركبــات العضــویة النــاتج عــومنهــا المــاشالنــورة الزهریــة الغلــب البقولیــات

األزهار ضمن النبات الواحد، ولذلك یستطیع النبات عقد ونضج البذور التي یمكن ان یجهزهـا بنـواتج التمثیـل فقـط 

في نباتات الماش ان زیادة المسافة بـین ) 9(Myanmarفي نباتات فول الصویا و ) 13(الحظ الجبوري ). 27(

لنباتات فول الصـویا بینمـا لـم تصـل في عدد البذور في القرنة سم قد ادى الى زیادة معنویة) 15، 10، 5(الجور 

لم یكن للتداخل بین طرق الزراعة والمسافة بین الجـور تـأثیرا معنویـا . الزیادة الى حدود المعنویة في نباتات الماش

  ).5جدول ال(في هذه الصفة 

  

  القرنة/د البذورتأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل عد) 5(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

7.328.179.108.138.11  7.81  الزراعة في خطوط

7.517.217.578.616.687.51  الزراعة في مروز

  7.667.277.878.867.41  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   بین الجورالمسافة   طرق الزراعة

م.غ0.530.75

  

  )غم(بذرة100وزن

100ان النباتات المزروعة بطریقة المـروز قـد تفوقـت معنویـا بـأعلى معـدل لـوزن ) 6(یتبین من الجدول 

لزیــادة ترجــع هــذه ا). غــم3.37(عــن المزروعــة بطریقــة الخطــوط % 3.50نســبتها بلغــتوبزیــادة) غــم3.49(بــذرة 

بـذرة یـرتبط 100ان وزن ) 1(ویؤكـد الملحـق ). 4الجـدول (الى نفس األسباب التي ذكرت في صـفة عـدد القرنـات 

بعالقــة موجبــة ومعنویــة مــع عــدد التفرعــات الجذریــة وموجبــة غیــر معنویــة مــع عــدد التفرعــات الخضــریة وحاصــل 

ادة فـي معـدل وزن الحبـة فـي النباتـات المزروعـة زیـوجـدوا عـدد مـن البـاحثین اتفقت هذه النتیجة مـع .المادة الجافة

  ). 20، 7، 4(روز مقارنة بالمزروعة في خطوط بطریقة الم
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بذرة قد ازداد مع زیادة المسافة بین الجور حتـى وصـل الـى اعلـى 100ان وزن ) 6(یتضح من الجدول 

ان النباتـــات ). غـــم3.43(ســـم 25ثـــم انخفـــض معنویـــا عنـــد المســـافة ) غـــم3.56(ســـم 20معـــدل عنـــد المســـافة 

غیـــر انهـــا لـــم تكـــن كفـــوءة فـــي تحویـــل ) 3و 1الجـــدولین (المزروعـــة بالمســـافة االخیـــرة ذو مجمـــوع خضـــري كبیـــر 

حصــلت منافســة بــین فربمــا فــي وقــت تشــكل البــذور ) 8الجــدول (منتجــات عملیــة التمثیــل الضــوئي لصــالح البــذور 

الجزء األكبر منها لصـالح النمـو الخضـري كاسـتطالة البذور والجزء الخضري على هذه المنتجات والتي ربما ذهب 

غیــر محــدودة النمــو االفــرع والســیقان او نشــوء اوراق جدیــدة وخصوصــا ان محصــول المــاش یعــد مــن المحاصــیل 

أما انخفاضها في المسافة الضـیقة فیرجـع الـى شـدة .االزهار والثمارتكوینوالذي یتداخل فیها النمو الخضري مع

اتات على عناصر النمو المختلفة، وتبعا لذلك یقـل مـا هـو متـوافر منهـا للنبـات الواحـد فضـال الـى المنافسة بین النب

علـــى االوراق التـــي ) Parasitic(تكـــون مضـــللة فلـــذلك تصـــبح متطفلـــة قـــد ان االوراق الســـفلیة فـــي هـــذه النباتـــات 

المـواد المتراكمـة فـي ومـن ثـم علـى كمیـة) NAR(یصلها الضوء فینعكس ذلك سلبا على صافي التمثیل الضـوئي 

یتبین ان حاصـل المـادة الجافـة ودلیـل الحصـاد ) 1(ومن خالل الملحق . البذرة فیقل نتیجة ذلك حجم البذرة ووزنها

الحظ عدد من الباحثین وجود زیادة معنویة في معدل وزن البذرة ایضًا .یرتبطان بعالقة ارتباط سالبة غیر معنویة

  ).22، 15، 13، 12، 9(ضمن الحدود المثالیةتقلیل الكثافة النباتیةمع زیادة المسافة بین الجور او

ان التـداخل بـین العـاملین لـم یكـن معنویـا فـي هـذه الصـفة، وعلـى العمـوم اعطـت إلـى) 6(یشیر الجـدول 

) غـم3.60(بـذرة 100سـم بـین جـورة واخـرى اعلـى معـدل لـوزن 20النباتات المزروعة بطریقة المـروز وبالمسـافة 

عــن النباتــات المزروعــة بطریقــة الخطــوط بتــاثیر المســافة % 15ة بالمعــامالت االخــرى وبزیــادة بلغــت نســبتها مقارنــ

  ).غم3.13(والتي اعطت اقل معدل للصفة ) سم5(الضیقة 

  

  )غم(بذرة 100وزنتأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل) 6(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(ر المسافة بین الجو 

  المعدل
510152025

3.363.533.523.303.37  3.13  الزراعة في خطوط

3.453.603.553.49  3.423.43  الزراعة في مروز

  3.273.403.493.563.43  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

م.غ0.090.13

  

  )هـ/كغم(حاصل البذور بوحدة المساحة 

وبزیـادة هــ/كغـم1479.89بلـغ اعلـى معـدل لحاصـل البـذور لنباتات المزروعـة بطریقـة المـروز اأعطت 

1193.06هـ مقارنة بحاصل النباتات المزروعة بطریقة الخطـوط والـذي بلـغ /كغم بذور286.83معنویة مقدارها 

ولــذلك . اغلــب صــفات النمــو والحاصــل المدروســةهــذا التفــوق جــاء انعكاســا لتفوقهــا فــي ان ).7الجــدول (هـــ /كغــم

ان حاصل البذور یـرتبط بعالقـة موجبـة ومعنویـة مـع عـدد التفرعـات الجذریـة وحاصـل المـادة ) 1(نرى من الملحق 

هذه النتیجة مع نتـائج اتفقت.بذرة، وموجبة غیر معنویة مع عدد التفرعات والقرنات في النبات100الجافة ووزن 

بحوث اخرى اجریت على محاصیل حقلیة مختلفة ومنها الماش بوجود زیادة في حاصل البذور الكلي في النباتات 
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ووصـــلت الزیـــادة الـــى حـــدود ) 20، 7، 6، 5، 4، 3(المزروعـــة بطریقـــة المـــروز مقارنـــة بالمزروعـــة فـــي خطـــوط 

  .حث االولاالمعنویة باستثناء نتائج الب

ان حاصــل البــذور قــد ســلك بتاثیرالمســافة بــین الجــور نفــس ســلوك عــدد البــذور )7(الجــدولیتضــح مــن 

اذ ازداد الحاصل مع زیادة المسافة بین الجور حتى وصل الى اعلـى ).6و5الجدولین(بذرة 100بالقرنة ووزن 

1422.32(ســم15ولــم یختلــف معنویــاعن حاصــل المســافة )هـــ/كغــم1506.31(ســم 20معــدل عنــد المســافة 

ان .بالمقارنة مـع المسـافتین انفـة الـذكر ) هـ/كغم1322.79(سم 25بینما انخفض معنویا عند المسافة ) هـ/كغم

بـذرة، فضـال الـى ذلـك فـان 100بالقرنـة ووزنالسبب یرجع الى نفس االسباب التي ذكرت في صفتي عدد البـذور

ســم جــاء نتیجــة 20اصــل فــي النباتــات المزروعـة بالمســافةحاصـل البــذور یعــد دالــة لمكوناته،ولــذلك فـان زیــادة الح

ویؤكــد هــذه النتیجـــة ان . بــذرة وتمیزهــا فــي عــدد القرنــات بالنبــات100الــى تفوقهــا فــي عــدد البــذور بالقرنــة ووزن 

بــذرة وموجبــة غیــر معنویــة مــع عــدد البــذور 100حاصــل البــذور یــرتبط بعالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنویــة مــع وزن 

ان الحاصــــل الكلــــي لنباتــــات ) 6(الحــــظ الســــعیدي وآخــــرون ایضــــًا ). 1الملحــــق (القرنــــات بالنبــــات بالقرنــــة وعــــدد

25سم بین جورة واخرى قد تفوق معنویا على حاصلها فـي المسـافتین 20الفاصولیا الخضراء المزروعة بالمسافة 

  .سم30و 

تشـیر الـى وجـود ) 7(ا الجـدول ضـحهو یان معنویة التداخل بین طرق الزراعة والمسافة بین الجور والتي 

زیادة في حاصل البذور مع زیادة المسافة بین الجور ولكلتا الطـریقتین حتـى وصـل الـى اعلـى معـدل عنـد المسـافة 

بلـغ والتـيسم، ولكن الزیادة كانت اكثر وضوحا فـي طریقـة الزراعـة بـالمروز 25سم ثم انخفض عند المسافة 20

هــــ عـــن نفـــس /كغـــم462.75وبفـــارق معنـــوي قـــدره ) هــــ/كغـــم1737.68(ســـم 20الحاصـــل عنـــدها فـــي المســـافة 

هــــ قیاســـا بالنباتـــات المزروعـــة /كغـــم604.47فبلـــغ الفـــرق فـــي حـــین ازداد ،المســـافة المزروعـــة بطریقـــة الخطـــوط

  .هـ/كغم1133.21بتاثیر الزراعة في خطوط والتي اعطت اقل معدل للصفة بلغ ) سم5(بالمسافة الضیقة 

  

أثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل حاصل البذور بوحدة المساحة ت) 7(جدول 

  )ـه/كغم(

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

1177.851214.291274.931165.001193.06  1133.21  الزراعة في خطوط

1215.001335.831630.351737.681480.581479.89  الزراعة في مروز

  1174.111256.841422.321506.311322.79  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

94.7084.70123.90
  

  

  (%)دلیل الحصاد 

فــي هــذه الصــفة رغــم وجــود زیــادة جوهریــة فــي ان طریقتــي الزراعــة لــم تختلــف معنویــا ) 8(یبــین الجــدول 

  %).33.56(قیاسا بطریقة الزراعة في مروز %) 36.26(الزراعة بالخطوط دقیمة دلیل الحصاد عن
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) سـم5(، حیـث اعطـت النباتـات المزروعـة بالمسـافة الضـیقة اً أما المسافة بین الجور فكان تاثیرها معنوی

20و 15، 10تختلــف معنویــا عــن النباتــات المزروعــة بالمســافة ولــم % 37.37اعلــى قیمــة لــدلیل الحصــاد بلغــت 

والتــي اعطــت اقــل قیمــة ) ســم25(عــن النباتــات المزروعــة بالمســافة الواســعة ا اختلفــا معنویــاً مــســم غیــر ان جمیعه

ان انخفاض قیمة هذه الصفة في المسافة الواسعة یرجع الى انخفـاض ). 8الجدول % (31.46لدلیل الحصاد بلغ 

ویؤكــد هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط ). 3جــدول ال(وزیــادة حاصــلها مــن المــادة الجافــة ) 7الجــدول (ذورها حاصــل بــ

الملحق (المعنویة مع حاصل المادة الجافة لحصاد وحاصل البذور والسالبة غیرالموجبة غیر المعنویة بین دلیل ا

ربمــا ) 2، 1الجــدولین (الواســعةي المســافةوكمــا أشــرنا ســلفا فــان زیــادة عــدد التفرعــات الخضــریة والجذریــة فــ.)1

نافســت البــذور اثنــاء مرحلــة نشــوئها علــى منتجــات عملیــة التمثیــل الضــوئي لزیــادة نموهــا بــدًال مــن ان تــذهب لنمــو 

ان دلیــل الحصــاد یــرتبط بعالقــة ارتبــاط ســالبة غیــر معنویــة مــع عــدد ) 1(ولــذلك نجــد مــن الملحــق ،وتطــور البــذور

  . ذریةالتفرعات الخضریة والج

الجدول (ادى التداخل بین طریقتي الزراعة والمسافة بین الجور الى احداث تأثیر معنوي في هذه الصفة 

% 40.73سـم اعلـى قیمـة لـدلیل الحصـاد بلغـت 5اعطت النباتات المزروعة بطریقة الخطوط بتأثیر المسافة ). 8

غیــر انهــا اختلفــت معنویــا عــن %) 39.58(ســم 10بــنفس الطریقــة وبالمســافة ولــم تختلــف معنویــا عــن المزروعــة 

سـم وبطریقـة 25عن النباتات المزروعة بالمسافة % 40.30جمیع المعامالت األخرى وبفارق معنوي بلغت نسبته 

ان معنویـة التـداخل تشـیر الـى ان اسـتجابة النباتـات %. 29.03الزراعة نفسها التي اعطت اقل معـدل للصـفة بلـغ 

  .تكن متماثلة تحت تاثیر مسافات الزراعة المختلفةالمزروعة بطریقتي الزراعة لم 

  

  )%(تأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل دلیل الحصاد ) 8(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

39.5835.6336.3329.0336.26  40.73  الزراعة في خطوط

34.0030.4534.2835.1833.8833.56  الزراعة في مروز

  37.3735.0234.9635.7631.46  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

2.513.84م.غ

  

  (%)نسبة البروتین في البذور 

ر معنویا بطریقتي الزراعة رغم وجود زیادة طفیفة فـي طریقـة أن نسبة البروتین لم تتأث) 9(یشیر الجدول 

ة البــروتین فــي وفــي هــذا المجــال ایضــا وجــد آخــرون عــدم معنویــة تــاثیر طــرق الزراعــة فــي نســب. الزراعــة بــالمروز

  ).20، 4(البذور والحبوب 

زیـادة فــي وعلـى العمـوم هنــاك). 9الجــدول (أمـا تـأثیر المســافة بـین الجـور فكــان معنویـا فــي هـذه الصـفة 

و 31.50ســم فــي حــین وصــلت الــى 5عنــد المســافة % 30.61نســبة البــروتین مــع اتســاع المســافة، حیــث بلغــت 

2.90نســــبتهابلغــــت )ســــم5(المســــافة األولــــىوبزیــــادة معنویــــة عــــنســــم25و 20عنــــد المســــافتین % 31.63

  .على التوالي% 3.30و
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وهــذا زیــادة التضـلیل بــین النباتـاتسـم یــؤدي الـى 5ان زیـادة عـدد النباتــات بوحـدة المســاحة فـي المســافة 

فــي اختــزال النتــرات الــى Nitrate reductaseفعالیــة إنــزیم علــى صــافي التمثیــل الضــوئي وعلــىیــنعكس ســلبا

وفـي هـذا المجـال .)31(امونیوم التي تدخل في بناء األحماض األمینیة مما ینتج عنه انخفاض في بناء البـروتین 

. وتزید من فعالیة هـذا اإلنـزیمحفزمعدالت التمثیل الضوئي تلضاءة و إللالعالیةمستویاتالان) 27(یشیر عیسى 

. نسـبة البـروتین فـي الحبـوبمعنویة فـيعلى ان زیادة المسافة بین الجور تؤدي الى زیادة) 32(ایضا اكد الراوي 

بـــة ومعنویـــة مـــع عـــدد التفرعـــات ان نســـبة البـــروتین فـــي البـــذور تـــرتبط بعالقـــة ارتبـــاط موج) 1(اكـــد الملحـــق كمـــا 

ان العالقـة آنفـة الـذكر مـع عـدد التفرعـات الجذریـة .بـذرة100الخضریة والجذریة وموجبة عالیة المعنویة مع وزن 

امتصــاص العناصــر المغذیــة التــي یــدخل معــدل انتشــار المجمــوع الجــذري ســیزید مــن زیــادة معــدل تشــیر الــى ان

  . بعضها في بناء البروتین

أعطت النباتات المزروعة بطریقة المروز ). 9الجدول (ل بین العاملین معنویا في هذه الصفة اثر التداخ

وبزیــادة معنویــة % 31.93أعلــى نســبة للبــروتین فــي بــذورها بلغــت ) ســم25(بتــأثیر المســافة الواســعة بــین الجــور 

التـي اعطـت اقـل ) سـم5(عـن النباتـات المزروعـة بطریقـة الخطـوط بتـاثیر المسـافة الضـیقة % 6.10بلغت نسبتها 

إن تحســن صــفات النمــو فــي النباتــات المزروعــة بطریقــة المــروز ومــع اتســاع المســافة بــین %. 30.08نســبة بلغــت 

التي انعكست في زیـادة ومن ثم زیادة مكونات الحاصل ) 3الجدول (الجور ساهم في زیادة كفاءة التمثیل الضوئي 

الضـوء علـى اغلـب اوراق النباتـات وربمـا أدى ذلـك الـى زیـادة فعالیـة فضًال عن انتشـار ،نسبة البروتین في البذور

وقـد أكـدت . فـي اختـزال النتـرات الـى نتریـت ومـن ثـم زیـادة بنـاء البـروتین فـي البـذور Nitrate reductaseإنـزیم 

حاصل بذرة وكذلك100عالقات االرتباط آنفة الذكر بین نسبة البروتین وعدد التفرعات الخضریة والجذریة ووزن 

  ).1الملحق (المادة الجافة هذه النتیجة 

  

  )%(نسبة البروتین في البذور معدلتأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في) 9(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
510152025

30.9831.5031.2831.3331.03  30.08  الزراعة في خطوط

31.1531.0830.4531.7331.9331.27  ة في مروزالزراع

  30.6131.0330.9831.5031.63  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

0.700.92م.غ

  

  ):هـ/كغم(حاصل البروتین 

الجــدول (هـــ /كغــم462.83بــاعلى معــدل لحاصــل البــروتین بلــغ تفوقــت طریقــة الزراعــة بــالمروز معنویــا

ا التفـوق ان هـذ). هــ/كغـم370.56(هــ عـن طریقـة الزراعـة بـالخطوط /كغـم بـروتین92.27وبزیادة مقدارها ) 10

). 3الجـدول (فضـال الـى تفوقهـا فـي حاصـل المـادة الجافـة ) 7الجـدول (نتیجة الى تفوقهـا فـي حاصـل البـذور جاء

وحاصـل البـذور والمـادة الجافـةذه النتیجـة عالقـة االرتبـاط الموجبـة عالیـة المعنویـة بـین  حاصـل البـروتین ویؤكد هـ

  ).1الملحق (
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بــذرة وحاصـل البــذور بتــاثیر المســافة 100سـلك حاصــل البــروتین نفـس ســلوك عــدد البـذور بالقرنــة ووزن 

المسافة بین الجور حتى بلغت أعلى معـدل حیث ازدادت هذه الصفة معنویا مع اتساع ). 10جدول ال(بین الجور 

كغـــم 418.78(ســـم 25ثـــم انخفضـــت معنویـــا عنـــد المســـافة ) هــــ/بـــروتینكغـــم 475.22(ســـم 20عنـــد المســـافة 

) 7الجــدول (ســم 20ان زیــادة حاصـل  البــذور فــي المسـافة . هـــ/بـروتینكغــم 56.44وبفـارق مقــداره ) هـــ/بـروتین

ویؤكــد هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین . البــرویتنانعكــس ایجابــا فــي زیــادة حاصــلها مــن 

  ).1ملحق ال(0.99**حاصل البروتین وحاصل البذور بوحدة المساحة والتي بلغت 

معنویـة التـداخل بـین طـرق الزراعـة والمسـافة بـین الجـور فـي هـذه الصـفة، وقـد ) 10(یتضح من الجدول 

معـدل لحاصـل البـروتین أعلـىسـم بـین جـورة واخـرى 20قة المروز بتاثیر المسافة أعطت النباتات المزروعة بطری

بطریقـة فـي نفـس المسـافة هــ عـن النباتـات المزروعـة /كغـم152.47وبفـارق معنـوي مقـداره هــ/كغم551.45بلغ 

النباتــات هـــ مقارنــة ب/كغــم بــروتین210.35فــي حــین ازداد الفــارق فبلــغ ) هـــ/كغــم398.98(الزراعــة فــي خطــوط 

كغــم 341.10(بتــاثیر الزراعــة فــي خطــوط والتــي اعطــت اقــل معــدل للصــفة ) ســم5(المزروعــة بالمســافة الضــیقة 

ایضــا یتبــین مــن الجــدول هنــاك زیــادة فــي حاصــل البــروتین مــع زیــادة المســافة بــین الجــور فــي كلتــا . )هـــ/بــروتین

سم، وكانت الزیادة اكثـر 25ض عند المسافة سم ثم انخف20حّدها األقصى عند المسافة الطریقتین حتى وصلت 

ان تفـوق المعاملـة األولـى فـي حاصـل البـروتین جـاء انعكاسـا لتفوقهـا ایضــا . الزراعـة بطریقـة المـروزعنـدوضـوحا

بینهــا بعالقــة ارتبــاط موجبــة عالیــة مــاوكمــا اســلفنا فــان هــاتین الصــفتین تــرتبط فی). 7الجــدول (فــي حاصــل البــذور 

  ).1الملحق (المعنویة 

وعلى ضوء ما تقدم یتبین ان زیادة حاصل البذور والبروتین في المسـافات الواسـعة جـاء انعكاسـا لتفوقهـا 

ةحـــدلـــنقص الحاصـــل فـــي عـــدد النباتـــات بو المعنـــوي فـــي صـــفات النمـــو ومكونـــات الحاصـــل والتـــي عوضـــت عـــن ا

  ).سم5(المساحة مقارنة بالمسافة الضیقة 

  

  )ـه/كغم(البروتین سافة بین الجور وتداخلهما في معدل حاصل تأثیر طرق الزراعة والم) 10(جدول 

  طرق الزراعة
  )سم(المسافة بین الجور 

  المعدل
5101520  25

365.08382.62398.98365.03370.56  341.10  الزراعة في خطوط

378.41415.29496.45551.45472.53462.83  الزراعة في مروز

  359.76390.19439.54475.22418.78  المعدل

  % 5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم 

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة   المسافة بین الجور  طرق الزراعة

30.7630.3643.24
  

  

  

  

  

  

  المصادر
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  قیم معامل االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة لمحصول الماش) 1(ملحق 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  البروتین

نسبة 

  البروتین

دلیل 

  الحصاد

حاصل 

  البذور

100وزن 

  بذرة

عدد 

/البذور

  قرنة

عدد 

/القرنات

  نبات

حاصل 

المادة 

  الجافة

عدد 

التفرعات 

/ الجذریة

الجذر 

  الرئیسي

عدد 

/الفروع

  نبات

  1.00  **0.89  0.61  **0.90  0.08  0.63  0.37  0.48-  *0.75  0.43  نبات/عدد الفروع

    1.00  **0.85  **0.90  0.07-  *0.68  *0.73  0.34-  0.66  **0.77  الجذر الرئیسي/ عدد التفرعات الجذریة

      1.00  *0.64  0.08-  0.54  *0.76  0.38-  0.42  **0.77  حاصل المادة الجافة

        1.00  0.29  *0.64  0.59  0.25-  0.63  *0.64  نبات/عدد القرنات

          1.00  0.16  0.02  0.01  0.06  0.03  قرنة/عدد البذور

            1.00  *0.64  0.18-  **0.78  *0.70  بذرة100وزن 

              1.00  0.17  0.29  **0.99  حاصل البذور

                1.00  0.62-  0.10  دلیل الحصاد

                  1.00  0.39  نسبة البروتین

  على التوالي% 1و % 5معنوي عند مستوى احتمال ** ,*   1.00  البروتینحاصل



82


