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الرش بالمحلول المغذي النهرین ومواعید الزراعة في حاصل صنفین من البزالیا الخضراء تأثیر

)Pisum sativum L.(  
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  ةصالخال

2001-2000ابــو غریــب خــالل الموســم الشــتوي /كلیــة الزراعــة/م البســتنةنفــذت التجربــة فــي حقــل قســ

ومواعیــد الزراعــة فــي حاصــل صــنفین مــن البزالیــا الخضــراء همــا ) النهــرین(لدراســة تــاثیر الــرش بــالمحلول المغــذي 

2000وموعـدین مـن الزراعـة همـا االول مـن تشـرین اول واالول مـن تشـرین الثــاني Jofالصـنف المحلـي وصـنف 

تجربــة عاملیــة كبــع معــامالت رش بالمغــذي النهــرین هــي بــدون رش، رشــة واحــدة، رشــتان وثــالث رشــات ونفــذت وار 

وبـثالث مكـررات وقـد اخـذ قیاسـات ) Factorial Within Split polt Design(وفـق تصـمیم القطـع المنشـقة 

ومعـدل ) هكتـار/طـن(كغـم، الحاصـل المبكـر والحاصـل الكلـي /نبـات، معـدل حاصـل النبـات/معدل عدد القرنـات

  .طول ووزن القرنة

فـــي الصـــفات المدروســـة اذ بلـــغ عـــدد Jofاشـــارت النتـــائج الـــى تفـــوق الصـــنف المحلـــي علـــى الصـــنف 

كغم في 0.243وبلغ حاصل النبات الواحد Jofنبات في الصنف /قرنة26.67مقارنة بـ 30.36نبات /القرنات

هكتــار /طــن10.8و 6.96بلــغ فاصــل المبكــر والكلــي امــا الحJofكغــم فــي الصــنف 0.196الصــنف المحلــي و 

وبلــغ معــدل وزن القرنــة فــي الصــنف Jofفــي الصــنف ر هكتــا/طــن8.80و 5.80فــي الصــنف المحلــي مقارنــة 

كـذلك تفـوق الموعـد االول فـي الصـفات المدروسـة علـى الموعـد Jofفـي الصـنف 8.25غم مقارنة 9.32المحلي 

هكتار في الموسمین على التـوالي /طن10.88و 9.00ي اعطي الموعد االول الثاني ففي الحاصل المبكر والكل

كمــا . هكتــار كحاصــل كلــي/طــن8.72حاصــل مبكــر و كهكتــار/طــن3.76بالموعــد الثــاني الــذي انــتج نــةمقار 

اثرت معامالت الرش بالمغذي النهرین معنویا حیث كانت االستجابة ایجابیة طردیة بزیـادة عـدد مـرات الـرش لـذلك

  .ثي معنویا في الصفات المدروسةكان التداخل الثنائي والثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األولالبحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث 
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Abstract
An experiment was conducted at the experimental field of Horticulture 

Department, College of Agriculture, University of Baghdad, Abu-Ghraib, during the 
winter season of 2000-2001, to study the effect of Nahrain liquid fertilizer and 
planting dates on the yield of green peas (Pisum sativum L.). Two cultivars of peas 
(Local and Jof) were included in this study with two seeding dates (1/ 1 and 1/ 11/ 
2000) and four sprays from fertilizer were used (zero, one, two, and three) foliar 
application, using afactorial within split plot design was with three replications. 

The results showed that local cultivar gave higher results than Jof cultivar in 
relation to the number of pods/ plant (30.36 and 26.67 pods/ plant), yield/ plant (0.243 
and 0.198 kg), early yield (6.96 and 5.80 Ton/ h), total yield (10.80 and 8.80 Ton/ h) 
and pods weight (9.24 and 8.25 gm).

Also the first seeding data (1 October) was superior in early and total yield 
(9.0 and 10.88 Ton/ h) for two seasons respectively compared to second seeding date 
(1 november) whic was gaves (3.76 and 8.72 Ton/ h). the response of all foliar 
application from Nahrain fertilizer was positive and significant ejectively with twice 
of spray. the double and third interaction the tween factors were significant in all 
characters study.

  

  لمقدمةا

) 1(طــن 1912هكتــار وتنــتج 6898تبلــغ المســاحة المزروعــة بالبزالیــا النتــاج البــذور الجافــة فــي العــام 

دونـم 2713وفي العراق اتسعت المساحة المزروعة النتاج القرون الخضراء والسیما في السنوات االخیرة اذ بلغت 

  ).2(دونم/ طن 1.164بمعدل طن من القرنات الخضراء أي3158وبمعدل انتاج 1999في العام 

یعــد موعــد الزراعــة مــن العوامــل المهمــة والمحــددة النتاجیــة المحصــول لــدوره المــؤثر فــي نمــو وحاصــل 

النبات وتحدید الفترة التي یستغرقها النبات في الوصول الى مرحلة االنتاج خصوصا عندما یتزامن ذلك مع التراكم 

ویعبـر عـن مصـطلح التـراكم الحـراري ) 3(مـو المحصـول اكثـر دقـة حیث تكون مدة ن) Thermal time(الحراري 

وان مجمـوع الوحـدات الحراریـة التـي فـوق الحـد االدنـى للمتوسـط الحـراري ) Heat Unit(عـادة بالوحـدات الحراریـة 

ویطلـق عــادة علــى الحــد ). 4) (الحــرارة المتجمعــة(الـذي یمكــن ان تنمــو فیـه النباتــات یطلــق علیــه بـالتراكم الحــراري 

وتعـد درجــة ). Zero point of growth(االدنـى مـن الحـرارة التـي یبـدأ عنـدها نمـو النبـات بدرجـة صـفر النمـو 

لـــذلك نجـــد البـــاحثین یلجئـــون الـــى تطبیـــق مواعیـــد زراعیـــة ) 5،6(م درجـــة صـــفر النمـــو لنبـــات البزالیـــا 4.4حـــرارة 

بهـدف الحصـول علـى افضـل نمـو مختلفة وذلك بهدف الوصول الى افضل تجمیع حراري فوق درجـة صـفر النمـو

). 7(وحاصل النبات وعادة تتباین نتائج هذه المواعید بتبـاین الظـروف المناخیـة للمنطقـة التـي تجـري فیهـا الدراسـة 

في الباكستان ان زراعة بذور البزالیا في منتصـف تشـرین اول قـد ادت الـى زیـادة الحاصـل الكلـي بسـبب ) 8(ذكر 

ان التــاخیر فــي موعــد الزراعــة الصــناف مــن البزالیــا الــى منتصــف شــهر ) 9(حــظ وال. نبــات/ زیــادة عــدد القرنــات

قــد ادى الــى تقلیــل الحاصــل الكلــي مقارنــة بالزراعــة فــي منتصــف تشــرین ثــاني وبدایــة شــهر اذار للموســمین ننیســا
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 Little(ان زراعـة البزالیـا صـنف ) 10(الحـظوفي المنطقة الوسطى مـن العـراق.الخریفي والربیعي على التوالي

Marvel ( ادى الــى زیــادة الحاصــل الكلــي باالضــافة الــى زیــادة فــي عــدد القرنــات 30/10فــي الموعــد الخریفــي

وبما ان موعد الزراعة هو انعكاس لطبیعة درجة الحـرارة علـى نمـو وحاصـل النباتـات ومنهـا نباتـات البزالیـا . نبات/

م اتصـفت بانخفـاض معـدل عـدد القرنـات 21.1اعلـى مـن ان نباتات البزالیا النامیة في درجة حرارة) 11(اذ وجد 

16/10ان ارتفاع درجة الحـرارة لكـل مـن اللیـل والنهـار عـن ) 12(نبات وبالتالي انخفاض الحاصل وكذلك وجد /

. نبات مما انعكـس سـلبیا علـى انخفـاض الحاصـل الكلـي لنباتـات البزالیـا/ م على التوالي ادى الى قلة عدد القرنات

ســببت انخفاضــا فــي Centuryم اثنــاء نمــو القرنــات فــي صــنف 30ان ارتفــاع درجــة الحــرارة الــى ) 13(والحــظ 

تــات ثــالث اصــناف مــن اان تســمید نب) 14(كمــا وجــد . معــدل الحاصــل الكلــي وفــي معــدل وزن البــذور فــي القرنــة

صـل المبكـر والكلـي بالسـماد النتروجینـي ادى الـى زیـادة الحاMettor , Brox.9 , Little Marvelالبزالیـا هـي 

نبـــات اال انـــه ســـبب تـــاخیر النضـــج الفســـیولوجي وان افضـــل اســـتجابة / للنبـــات الواحـــد والـــى زیـــادة عـــدد القرنـــات

Stimufolان رش نبتـات البزالیـا بسـماد ) 15(هكتـار ایضـا وجـد / Nكغـم 187.5احصائیة كانت عند المستوى 

4.0قرنات وعددها وان افضل مستوى تسمید كان ومغذیات صغرى ادى الى زیادة حاصل الN.P.Kالمكون من 

كخلیط اوكعنصر مفـرد وبتركیـز Zn, Mn, Feان رش نباتات البزالیا بالعناصر ) 16(وفي مصر وجد . لتر/ غم

ان رش نبتـــات ) 17(وفــي العــراق وجــد . لتــر ســبب حــدوث زیـــادة فــي عــدد القرنــات وحاصــل البـــذور/ ملغــم100

0.6والفسـفور بتركیـز % 0.3عـدیم االوراق بـالنتروجین وبتركیـز FilbyوLittle Marvelصـنفین مـن البزالیـا 

Filbyقرنـة للصـنف / وبمعدل ثالث رشات خالل موسم النمو سبب النترووجین زیادة معنویـة فـي عـدد البـذور% 

انتاجیـة ومما تقدم فهذه التجربة تهدف الى زیادة. Little Marvelوان الفسفور زاد من عدد القرنات في الصنف 

البزالیــا الخضــراء مــن خــالل تــداخل ثــالث معــاییر مــؤثرة فــي االنتاجیــة وهــي الصــنف وموعــد الزراعــة ونــوع الســماد 

  .المعطى للنباتات

  

  المواد وطریقة العمل

شـماال 33.18ابي غریب الواقعة ضمن خط عـرض / كلیة الزراعة/ نفذت التجربة في حقل قسم البستنة

 Pisum(وتضـمنت اختیـار صـنفین مـن البزالیـا 2001-2000الموسـم الشـتوي خـالل) 18(شـرقا 44.13وخـط 

sativum L. ( هما الصنف المحلي ورمـز لـه)V1 ( وهـو مـن انتـاج شـركة المقدادیـة) صـنف مسـتورد قـدیما وثبـت

مــع ) V2(لــه ورمــزSluis Growصــنف مســتورد مــن شــركة Jofوالثــاني ) نجاحــه فــي العــراق وســمي بــالمحلي

اضافة الـى D2, D1ورمز له بـ 2000اعة هما االول من تشرین االول واالول من تشرین ثاني لعام موعدین للزر 

والـذي یحتــوي تولیفـة مـن العناصـر المعدنیــة وبالنسـب الموضـحة فــي ) النهـرین(معـامالت الـرش بـالمحلول المغــذي 

  .ادناه

  

NPKFeZnMnCuSCl  العنصر

نسبة العنصر في المحلول 

  )(%المغذي 
10  8  60.30.30.250.200.090.025

تركیز العنصر في محلول 

  لتر/ الرش ملغم
500  400  300  15  15  12.510  4.51.25
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ثــالث رشــات وقبــل تنفیــذ T3رشــتان و T2رشــة واحــدة و T1بــدون رش و T0وشــملت معــامالت الــرش 

ت كیمیائیـــا وفیزیائیـــا فـــي مختبـــر ســـم وحللـــ30عینـــات عشـــوائیة مـــن تربـــة الحقـــل وعلـــى عمـــق 5التجربـــة اخـــذت 

ة یــونتــائج التحلیــل اظهــرت ان نســجة التربــة هــي مزیجــة طینیــة غرین. كلیــة الزراعــة/ قســم التربــة/ الدراســات العلیــا

و 7.1و 45الجـاهز تبلـغ K,P,Nونسب عناصر PH =7.8وقیمة ) ds.m-1 2.6(ودرجة توصیلها الكهربائي 

واجریــت عملیــات الحراثــة 1-كغــم. غـم14.3حتواهــا مــن المــادة العضــویة علــى التــوالي وبلـغ م1-كغــم. غـم245.4

و 18(ســم وباتجــاه مــن الشــرق الــى الغــرب 75المتعامـدة والتنعــیم والتســویة الرض الحقــل وعمــل المــروز وبعـرص 

-Factorial within split(تصـمیم القطـع المنشـقة بتجربـة عاملیـة فـق ونفـذت التجربـة و ) 19 polt Design (

وزعـت ) Main polts(ث مكررات اذ قسم الحقل الى ثـالث قطاعـات وقسـم كـل قطـاع الـى قسـمین رئیسـیین وبثال

وزعـت علیهـا ) Sub polts(علیهـا االصـناف عشـوائیا فـي كـل مكـرر ثـم قسـمت القطـع الرئیسـیة الـى قطـع ثانویـة 

لتــي مثلــت باربعــة مــروز معاملــة وا16عشــوائیا مواعیــد الزراعــة وعــدد مــرات الــرش وبــذلك احتــوى كــل مكــرر علــى 

/1/11فــي الموعــد االول و 1/10/2000زرعــت بــذور الصــنفین بتــاریخ . 2م9م ومجمــل مســاحتها 3وبطــول 

ســم 30للموعــد الثــاني وبعــد ریــة التعییــر باربعــة ایــام ولكــال الموعــدین وكانــت المســافة بــین جــورة واخــرى 2000

ورشـت النباتـات بـالمحلول ) 18(ختلفة حسب ماموصـى بـه وضعت بذرتان في الجورة واجریت عملیات الخدمة الم

وتــــــم اضــــــافة المــــــادة الناشــــــرة (لتــــــر لكــــــل موعــــــد وحســــــب خطــــــة البحــــــث/مــــــل2وبتركیــــــز ) النهــــــرین(المغــــــذي 

(Tween20. 15للموعــد االول و 15/11اوراق حقیقیـة أي فــي 8اعطیـت الرشــة االولــى والنباتـات فــي مرحلــة/

في سـاعات الصـباحالنباتاترشیوما وتم 20شات وكانت الفترة بین رشة واخرى للموعد الثاني ثم توالت الر 12

  .حتى البلل التام

والمحلـي علـى Jofللصـنف 1/3/2001اخذت اول جنیه للنباتات المزروعة في الموعد االول بتاریخ 

امــا 5الجنیــات للصــنفین علــى التــوالي وبلــغ عــدد 9/4/2001و 30/3/2001التــوالي واخــر جنیــه كانــت فــي 

والمحلـــي علـــى التـــوالي Jofللصـــنف 16/3/2001و 11/3/2001فـــي الموعـــد الثـــاني فكانـــت او جنیـــه فـــي 

وقـد حـددت . 4لللصنفین على التوالي وبلـغ عـدد الجنیـات 12/4/2001و 3/4/2001واخر جنیه كانت في 

حللـت النتـائج وفـق التصـمیم المطبـق ) 20(یـة صالحیة القرنات للجني على اساس مظهرها وامتالئها بالبذور الطر 

وشـملت القیاسـات ). 21% (5ار دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى احتمال برت النتائج وفق اختبفي التجربة واخت

هكتــار واعتبـر حاصــل / كغــم والحاصـل المبكــر طـن/ نبـات معــدل حاصـل النبـات/ المـاخوذة كـل مــن عـدد القرنــات

ضافة الى معدل طول ووزن هكتار ا/ والحاصل الكلي طن) 10(بیة حاصال مبكرا من كل وحدة تجریجنیتیناول 

  .القرنة
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  النتائج والمناقشة

  نبات/ معدل عدد القرنات-1

صـــنف وموعـــد الزراعـــة وعـــدد مـــرات الـــرش المـــنان هنـــاك تـــاثیرا معنویـــا لكـــل) 1(تشـــیر نتـــائج جـــدول 

مقارنـــــةنبـــــات/ قرنـــــة30.36اعطـــــى و وق الصـــــنف المحلـــــي اذ تفـــــ. نبـــــات/ والتـــــداخل بینهمـــــا فـــــي عـــــدد القرنـــــات

/ قرنــة25.89و31.13االول مقارنــة بالموعــد الثــاني اذ بلــغ الموعــد وتفــوق .نبــات/قرنــةJof 26.67لصــنفبا

كمــا اثــرت معــامالت الــرش معنویــا فكانــت معاملــة الــرش ثــالث مــرات بالمغــذي هــي . للموعــدین علــى التــوالينبــات

نبـات وكـان التـداخل الثنـائي بـین الصـنف / قرنـة19.58نبـات مقارنـة بعـدم الـرش / قرنـة37.5االفضل اذ اعطت 

وموعد الزراعـة والصـنف وعـدد مـرات الـرش والموعـد وعـدد مـرات الـرش اضـافة الـى التـداخل الثالثـي بـین الصـنف 

لموعـد االول المزروعـة فـي اJofوالموعد والرش اذ سجلت افضل استجابة عند نباتـات الصـنف المحلـي والصـنف 

16.07نبات للصنفین علـى التـوالي مقارنـة بــ / قرنة40.40و41.00والتي رشت ثالث مرات بالمغذي اذ بلغت

  .المزروعة في الموعد الثاني وبدون الرشJofنبات والتي سجلت في نباتات الصنف / قرنة

  

والتداخل بینهما في ) النهرین(تأثیر الصنف وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي )1(جدول 

  2001-2000نبات للموسم / عدد القرنات

  الصنف
  مواعید الزراعة

  معدل الصنف
D1D2

V131.76 a29.05 c30.36 a
V230.60 b22.74 d26.67 a

  a25.89 b 31.13  معدل الموعد
  

  عدد الرشات
  مواعید الزراعة

  معدل عدد الرشات
D1D2

T020.65 f18.50 g19.58 d
T129.28 c22.95 e26.12 c
T233.90 b27.82 d30.86 b
T340.70 a34.30 b37.50 a

  

  عدد الرشات  الصنف
التداخل بین الصنف وعدد   مواعید الزراعة  مواعید الزراعة

D1D1  الرشات

V1  

T021.00 h20.93 h20.97 f
T129.57 ef25.90 g27.73 d
T235.10 c31.07 de33.09 c
T341.00 a38.28 b39.64 a

V2  

T020.30 h16.07 i18.19 g
T129.00 f20.00 h24.50 e
T232.70 d24.56 g28.63 d
T3  40.40 a30.33 ef35.37 b

دد الحـدود وعلـى مســتوى حسـب اختبـار دنكــن متعـمعنویــا عـن بعضـها فالمعـدالت التـي تحمـل األحـرف المتشــابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـ* 

  %5احتمال 

  

  

  )نبات/ كغم(ل النبات الواحد حاص-2
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وجــود تــاثیر معنــوي لكــل مــن الصــنف وموعــد الزراعــة وعــدد مــرات الــرش بالمغــذي ) 2(یوضــح جــدول 

قارنة نبات م/ كغم0.243والتداخل بینهما في حاصل النبات الواحد اذ تفوق الصنف المحلي واعطى حاصال بلغ 

نبـــــات /كغـــــم0.196و 0.245نبـــــات وتفـــــوق الموعـــــد االول علـــــى الثـــــاني اذ بلـــــغ / كغـــــمJof0.198بالصـــــنف 

نبـات / كغـم0.286للموعدین على التوالي كما اعطت معاملة الرش ثالث مرات بالمغذي اعلى كمیة حاصل بلـغ 

  .نبات / كغم0.154مقارنة بعدم الرش 

  

والتداخل بینهما في ) النهرین(اعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي تأثیر الصنف وموعد الزر ) 2(جدول 

  2001-2000للموسم ) كغم(حاصل النبات الواحد 

  الصنف
  مواعید الزراعة

  معدل الصنف
D1D2

V10.264 a0.221 b0.243 a
V20.225 b0.171 c0.198 b

  a0.196 b 0.245  معدل الموعد

  

  عدد الرشات
  زراعةمواعید ال

  معدل عدد الرشات
D1D2

T00.174 e0.134 f0.154 d
T10.241 c0.162 e0.202  c
T20.269 b0.211d0.240  b
T30.294 a0.278 b0.286 a

  

  عدد الرشات  الصنف
التداخل بین الصنف وعدد   مواعید الزراعة  مواعید الزراعة

D1D1  الرشات

V1  

T00.180 f0.152 gh0.166 f
T10.252 d0.179 f0.210 d
T20.277 c0.243 de0.260 b
T30.347 a0.312 b0.330 a

V2  

T00.168 fg0.117 i0.142 g
T10.230 e0.145 h0.188 e
T20.262 c0.178 f0.220 d
T3  0.241 de0.244 de0.242 c

دد الحـدود وعلـى مســتوى معنویــا عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكــن متعـفة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـالمعـدالت التـي تحمـل األحـرف المتشــابه* 

%5احتمال 

  

  ) .هكتار/طن(الحاصل المبكر -3

في كمیة الحاصل المبكر اذ بلغ Jofتفوق الصنف المحلي معنویا على الصنف ) 3(یتضح من جدول 

اثر موعد الزراعة معنویا علـى كمیـة الحاصـل المبكـر اذ كما. هـ لكال الصنفین على التوالي/ طن5.80و 6.96

هـ مقارنة بالموعد الثاني الذي انتج / طن9.00تفوق الموعد االول معنویا على الموعد الثاني اذ انتج حاصال بلغ 

اما عدد مرات الرش بالمغذي فقد اثرت معنویا وبزیادة طردیة في كمیة الحاصل المبكر مـع زیـادة . هـ/ طن3.76

هــ مقارنـة باقـل / طـن9.24عدد مرات الرش اذ اعطت معاملة الرش ثالث مرات اعلى كمیة حاصل مبكر بلغـت 

استجابة فقد تفوقتاما التداخل الثنائي بین الصنف وموعد الزراعة . هـ/طن4.24حاصل نتج عند المقارنة فبلغ 
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المزروعـة فـي Jofارنة بنباتات الصنف مقهـ/طن9.48بلغحاصلباعلى الصنف المحلي لموعد الزراعة االول

كانـــت فامـــا التـــداخل بـــین الصـــنف ومـــرات الـــرش.هــــ/طـــن3.08الموعـــد الثـــاني والتـــي اعطـــت اقـــل حاصـــال بلـــغ 

مقارنـة هـ / طن9.96االستجابة ایضا للصنف المحلي وعند الرش ثالث مرات بالمغذي حیث اعطى حاصال بلغ 

كذلك كان التداخل بین .هـ/طن3.68والتي اعطت اقل حاصال بلغ عند معاملة عدم الرش Jofبنباتات الصنف 

الموعد وعدد مرات الرش معنویا اذ اظهرت النباتات المزروعة في الموعد االول استجابة طردیة لعدد مرات الـرش 

12.24  حاصـل مبكـر بلـغعند معاملة الرش ثالث مرات بـاعلى كمیـة لموعد االولالنباتات لفقد تفوقت بالمغذي

امـا . هــ/طـن2.08والتـي اعطـت اقـل حاصـال بلـغ عنـد معاملـة عـدم الـرش الموعد الثانيمقارنة بنباتات هـ/طن

التــداخل الثالثــي فكــان معنویــا ایضــا فقــد تفــوق الصــنف المحلــي فــي الموعــد االول عنــد معاملــة الــرش ثــالث مــرات 

في الموعد الثـاني Jofرنة باقل كمیة حاصل مبكر عند الصنف هـ مقا/طن13.0باعلى كمیة حاصل مبكر بلغ 

  . هـ/طن1.64وعند معاملة عدم الرش اذ بلغت 

  

والتداخل بینهما في ) النهرین(تأثیر الصنف وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي ) 3(جدول 

  2001-2000للموسم )هكتار/ طن(الحاصل المبكر 

  الصنف
  ةمواعید الزراع

  معدل الصنف
D1D2

V19.48 a4.44 c6.96 a
V28.52 b3.08 d5.80 b

  a3.76 b 9.00  معدل الموعد

  

  عدد الرشات
  مواعید الزراعة

  معدل عدد الرشات
D1D2

T06.40 d2.08 g4.24 d
T18.16 c2.96 f5.56 c
T29.16 b3.08 e6.48 b
T312.24 a6.24 d9.24 a

  

  عدد الرشات  الصنف
التداخل بین الصنف وعدد   مواعید الزراعة  مواعید الزراعة

D1D2  الرشات

V1  

T07.12 d2.48 hi4.80 e
T18.64 c3.60 g6.12 d
T29.20 c4.68 f6.92 c
T313.00 a6.92 d9.96 a

V2  

T05.72 e1.64 i3.68 f
T17.68 d2.20 hi5.00 e
T29.16 c2.92 gh6.04 d
T3  11.52 b5.52 ef8.52 a

دد الحـدود وعلـى مســتوى معنویــا عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكــن متعـفالمعـدالت التـي تحمـل األحـرف المتشــابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـ* 

  %5احتمال 

  

  )هكتار/طن(الحاصل الكلي -4
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10.8في الحاصـل الكلـي الـذي بلـغ Jofف تفوق الصنف المحلي معنویا على الصن) 4(یوضح جدول

اذ تفــوق الموعــد االول الكلــيكمــا اثــر موعــد الزراعــة معنویــا علــى كمیــة الحاصــل .علــى التــواليهـــ /طــن8.8و 

.هــ/ طـن8.72هـ مقارنـة بالموعـد الثـاني الـذي انـتج / طن10.88معنویا على الموعد الثاني اذ انتج حاصال بلغ 

ثیرا معنویـــا اذ اظهـــرت النباتـــات اســـتجابة طردیـــة مـــع زیـــادة عـــدد مـــرات الـــرش وبـــذلك وكـــان لعـــدد مـــرات الـــرش تـــا

هـــ مقارنــة بحاصــل النباتــات التــي لــم /طــن12.7فالنباتــات التــي رشــت ثــالث مــرات بالمغــذي اعطــت حاصــال بلــغ 

  .هـ/ طن6.84ترش 

  

والتداخل بینهما في ) رینالنه(تأثیر الصنف وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي ) 4(جدول 

  2001-2000للموسم ) هكتار / طن( الحاصل الكلي

  الصنف
  مواعید الزراعة

  معدل الصنف
D1D2

V111.72 a9.84 b10.80 a
V210.00 b7.60 c8.80 b

  a8.72 b 10.88  معدل الموعد

  

  عدد الرشات
  مواعید الزراعة

  معدل عدد الرشات
D1D2

T07.72 e5.96 f6.84 d
T110.72 c7.20 e8.96 c
T211.96 b9.32 d10.64
T313.08 a12.32 b12.70 a

  

  عدد الرشات  الصنف
التداخل بین الصنف وعدد   مواعید الزراعة  مواعید الزراعة

D1D1  الرشات

V1  

T08.00 f6.72 gh7.36 f
T111.20 d7.92 f9.56 d
T212.28 c10.80 de11.52 b
T315.44 a13.84 b14.64 a

V2  

T07.44 fg5.206.32 g
T110.20 e6.44 h8.32 e
T211.64 cd7.88 f9.76 d
T3  10.68 de10.80 de10.76 c

دد الحـدود وعلـى مســتوى معنویــا عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكــن متعـفالمعـدالت التـي تحمـل األحـرف المتشــابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـ* 

%5احتمال 

  

امــا التــداخل الثنــائي بــین الصــنف والموعــد والصــنف وعــدد مــرات الــرش فكــان معنویــا اذ اظهــر الصــنف 

7.60للموعــد الثــاني اذ بلــغ Jofالصــنف مقارنــة هـــ/طــن11.72فبلــغ الحاصــل المحلــي اســتجابة للموعــد االول

ثــالث مــرات بــاعلى حاصــل بلــغ الــرشو بــین الصــنف المحلــي تفوقــت معنویــا معاملــة التــداخل وكــذلك.هـــ/طــن

هــ /طـن6.32اعطـت اقـل حاصـال بلـغ فقـدوالتي لم ترش بالمغـذي Jofمقارنة بنباتات الصنف هـ/طن14.64

كــذلك نجــد ان التــداخل بــین الموعــد وعــدد مــرات الــرش كــان معنویــا ایضــا فالنباتــات المزروعــة فــي الموعــد االول . 
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مقارنـة بنباتـات الموعـد هــ/طـن13.08اذ بلـغ الحاصـل ابة لمعاملة الـرش ثـالث مـرات بالمغـذيكانت اكثر استج

امــا التــداخل الثالثــي فكــان معنویــا ایضــا اذ تفــوق .  هـــ/طــن5.96الثــاني والتــي لــم تــرش بالمغــذي حیــث اعطــت  

اعطى اعلـى حاصـال بلـغ الصنف المحلي والمزروع فـي الموعـد االول والـذي رشـت نباتاتـه ثـالث مـرات بالمغـذي فـ

اعطـت اقـل فقـدالمزروعة في الموعد الثاني والتي لم تـرش بالمغـذيJofهـ مقارنة بنباتات الصنف /طن15.44

  .هـ/طن5.2حاصال بلغ 

  

  )سم(طول القرنة -5

بینمــا اثــرت مواعیــد . معنویــا فــي صــفة طــول القرنــةاان صــنفي البزالیــا لــم یختلفــ) 5(یتضــح مــن جــدول 

اتفقــت . سـم9.37سـم مقارنــة بالموعـد الثــاني 9.62ویـا حیــث اعطـى الموعــد االول قرنـات بلــغ طولهـا الزراعـة معن

امــا تــاثیر الــرش بالمغــذي فنجــد ان . قــد اثــر معنویــا فــي صــفة طــول القرنــة1/11الــذي وجــد ان موعــد ) 10(مــع 

مـرتین ولـثالث مـرات فقـط ولـم وان االخـتالف تحـدد بمعـاملتي الـرش ل. معامالت الرش لم تختلف فیما بینها معنویـا

ســم مقارنـة بــالرش 9.28تختلـف معاملـة الــرش لمـرة واحــدة مـع معاملــة المقارنـة التــي اعطـت اقــل طـول القرنــة بلـغ 

  .سم9.67لمرتین الذي اعطى اعلى طول للقرنات بلغ 

بینهما في والتداخل) النهرین(تأثیر الصنف وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي ) 5(جدول 

  2001-2000للموسم ) سم(طول القرنة 

  الصنف
  مواعید الزراعة

  معدل الصنف
D1D2

V19.76 a9.08 c9.42 a
V29.47 b9.67 ab9.57 b

  a9.37 b 9.62  معدل الموعد

  

  عدد الرشات
  مواعید الزراعة

  معدل عدد الرشات
D1D2

T09.48 abc9.07 c9.28 b
T19.63 ab9.27 bc9.45 ab
T29.78 a9.56 ab9.67 a
T39.58 ab9.58 ab9.58 a

  

  عدد الرشات  الصنف
التداخل بین الصنف وعدد   مواعید الزراعة  مواعید الزراعة

D1D1  الرشات

V1  

T09.64 ab8.83 c9.24 b
T19.84 ab8.93 c9.39 ab
T29.87 a9.23 bc9.55 ab
T39.68 ab9.31 abc9.50 ab

V2  

T09.32 abc9.31 abc9.31 b
T19.42 abc9.62 ab9.58 ab
T29.68 ab9.78 ab9.78 a
T3  9.47 abc9.86 ab9.66 ab

ســتوى دد الحـدود وعلـى ممعنویــا عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكــن متعـفالمعـدالت التـي تحمـل األحـرف المتشــابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـ* 
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8.25و 9.24في معدل وزن القرنة اذ بلغ Jofتفوق الصنف المحلي على الصنف ) 6(یوضح جدول

غم للموعدین 8.18و 9.32غم للصنفین على التوالي وتفوق الموعد االول على الثاني فبلغ معدل وزن القرنة 

را معنویا اذ تفوق الرش ثالث مرات بالمغذي فاعطى وزنا للقرنات بلغ كذلك كان للرش بالمغذي تاثی. على التوالي

  . غم8.5غم مقارنة بعدم الرش 8.93

حیث تفوق الصنف المحلي المزروع . وكان التداخل الثنائي والثالثي تاثیرا معنویا على معدل وزن القرنة

غم مقارنة باقل وزن للقرنة سجل 10.82غ في الموعد االول وعند معاملة الرش لثالث مرات باعلى وزن للقرنة بل

غم وهذا لم یختلف معنویا عن معاملة عدم  8.00في الصنف ذاته في الموعد الثاني عند معاملة المقارنة اذ بلغ 

  . ولذات الموعدJofالرش للصنف 

فـي الصـفات المدروسـة Jofویتبین من نتـائج الجـداول السـابقة ان الصـنف المحلـي تفـوق علـى الصـنف 

وهذا قد یرجع الى طبیعة الصنف الوراثیة او النه كان اكثر تكیفا للظروف البیئیة السائدة وهذا انعكس علـى زیـادة 

وان تفوق نباتات البزالیا المزروعـة فـي الموعـد االول علـى ). 14(صفاته االنتاجیة وتتفق هذه النتائج مع ما وجده 

شــار الیهــا ســابقا قــد یعــزى الــى ان الظــروف المناخیــة التــي فــي الموعــد الثــاني معنویــا فــي الصــفات المالمزروعــة

سادت خالل الموعد االول كانت اكثر مالئمة للنمو الخضـري للنبـات ممـا ادى الـى زیـادة عـدد االزهـار والعقـد فـي 

النبــات أي ان درجــات الحــرارة كانــت ضــمن المــدى المالئــم للنمــو وتحســین نســبة العقــد فــي االزهــار ممــا ادى الــى 

ي عدد القرنات في النبات كما ان الظروف الجیـدة انعكسـت الـى زیـادة كفـاءة عملیـة التركیـب الضـوئي ممـا زیادة ف

ســاعد علــى زیــادة انتقــال نــواتج عملیــة التركیــب الضــوئي الــى القرنــات ممــا زاد مــن طولهــا ووزنهــا وبالتــالي زیــادة 

7  و19(ذكـره وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـاالذي قاد الى زیادة في الحاصـل المبكـر والكلـي . حاصل النبات الواحد

م مـــع اضــاءة جیـــدة اثنـــاء فتــرة نمـــو وتكـــوین 22-15مــن ان النباتـــات النامیـــة فــي مـــدى حـــراري یقــع بـــین ) 10و

. الكلـيو القرنات قد ادى الى زیادة في معـدل عـدد القرنـات وبالتـالي زیـادة حاصـل النبـات الواحـد والحاصـل المبكـر 

ى الـى تحسـین صـفاتها االنتاجیـة وكانـت هـذه الزیـادة ایجابیـة مـع زیـادة دبالمحلول المغـذي اان رش نباتات البزالیا 

عدد مرات الرش فالنباتات التي رشت ثالث مرات كانت هي االفضـل ویمكـن تفسـیر ذلـك ان المحلـول المغـذي قـد 

دة فـي المسـاحة الورقیـة ادى الى تحسین صفات النمو الخضري المتمثلة في طول النبات وعدد االفرع وبالتالي زیا

وعدد االزهار في النبات مما كان لها االثر االیجـابي فـي تحسـین نسـبة العقـد وزیـادة عـدد القرنـات ووزنهـا وبالتـالي 

18و17و  16و 15(وجـده كـل مـن وتتفق هـذه النتـائج مـع مـا. زیادة حاصل النبات والحاصل المبكر والكلي

عـدد القرنـات ووزنهـا وبالتـالي زیـادة حاصـل زیـادة العناصر الغذائیة یؤدي فـي من ان رش نباتات البزالیا ب). 19و

  . النبات والحاصل المبكر والكلي
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والتداخل بینهما في ) النهرین(تأثیر الصنف وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي ) 6(جدول 

  2001-2000للموسم ) غم(وزن القرنة 

  الصنف
  عةمواعید الزرا

  معدل الصنف
D1D2

V110.30 a8.19  c9.24 a
V28.33  b8.18 c8.25  b

  a8.18  b  9.32  معدل الموعد

  

  عدد الرشات
  مواعید الزراعة

  معدل عدد الرشات
D1D2

T08.98 c8.02 f8.50 d
T19.20 b8.13 e8.66 c
T29.51 a8.26 d8.88 b
T39.57 a8.31 b8.93 a

  

  عدد الرشات  الصنف
التداخل بین الصنف وعدد   مواعید الزراعة  مواعید الزراعة

D1D1  الرشات

V1  

T09.74 d8.00 h8.87 d
T110.02 c8.06 h9.04 c
T210.63 b8.27 fg9.45 b
T310.82 a8.40 e9.61 a

V2  

T08.21 fg8.04 h8.13 f
T18.39 e8.20 g8.29 e
T28.39 e8.25 fg8.32 e
T3  8.37 ef8.21 fg8.26 e

دد الحـدود وعلـى مســتوى معنویــا عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكــن متعـفالمعـدالت التـي تحمـل األحـرف المتشــابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـ* 
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