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  الخالصة

2001–2000غریــب خــالل الموســم الشــتوي أبــوكلیــة الزراعــة / نفــذت التجربــة فــي حقــل قســم البســتنة 

صـنفین مـن البزالیـا ونمـوإنبـاتالرش بـالمحلول المغـذي النهـرین وموعـد الزراعـة والتـراكم الحـراري علـى تأثیرلدراسة 

2000/ 11/ 1و 10/ 1وموعــدین للزراعــة همــا Jofر صــنفین مــن البزالیــا همــا المحلــي و یــالخضــراء لــذا اخت

وفــق بتجربــة عاملیــة ونفــذت . )دون رش ، رشــة واحــدة ، رشــتان وثــالث رشــات(معــامالت رش بالمغــذي هــي وأربــع

Factorial within split plotتصــمیم القطــع المنشــقة  design وبــثالث مكــررات وقــد ســجلت درجــات الحــرارة

والمسـاحة الورقیـة وعـدد األفـرع والرطوبة النسبیة وقیـاس نسـبة وسـرعة اإلنبـات والنمـو الخضـري متمـثًال بطـول النبـات 

الحـــدود وعلـــى مســـتوى واختیـــرت النتـــائج وفـــق اختبـــار دنكـــن متعـــددوالـــوزن الجـــاف للنمـــو الخضـــري والزهـــري للنبـــات

  % .5احتمال 

كانــت االحتیاجــات الحراریــة للصــنف المحلــي للمــدة مــن الزراعــة حتــى اكتمــال البــزوغ إنالنتــائج أوضــحت 

Jofوحـدة حراریـة للموعـدین علـى التـوالي وتـأخره فـي البـزوغ عـن الصــنف 10و 20بمقـدار Jofاكبـر مـن الصـنف 

ات فقـد انخفضـت فیهـا االحتیاجـات الحراریـة مـن النباتـ% 50أمـا المـدة الالزمـة إلزهـار . بیوم واحد ولكال الموعـدین 

إذ بكـر باإلزهـار . لكـال الموعـدین علـى التـوالي Jofوحـدة حراریـة عـن الصـنف 50و 100للصنف المحلي بمقدار 

وللموعــدین وكانــت االحتیاجــات الحراریــة للصــنف المحلــي للمــدة مــن الزراعــة حتــى Jofیــوم عــن الصــنف 10بمــدة 

یـوم للموعـدین علـى 5.10وحـدة حراریـة لـذا تـأخر باإلنتـاج بمقـدار 60و 120بمقدار Jofالجني أكثر من الصنف 

مـن % 50في المدة من الزراعة حتى إزهار Jofكما أظهرت النتائج تفوق الصنف المحلي على الصنف . التوالي 

  .یوم للصنفین على التوالي 77.5و66.1النباتات إذ بلغت 
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Effect of Foliar Spray (AL -Nahrain) Planting Date and Heat 
Accumulation on Seed Germination and Growth of Two Cultivars of 

Green Peas (Pisum sativum L.)

K. A. A. Al-Jebouri* and M. A. H. Al-Jumaily**
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** Hort. Dep. - College of Agric. / Univ. of Al-Anbar

Abstract
The 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 heat 
accumulation on growth of green peas (Pisum sativum L.). Two cultivars of peas (Local 
and Jof) were included in this study with two seeding dates (1-10 and 1-11-2000) and 
four treatments from of the fertilizer spray were (zero, one, two, and three) foliar 
application, were used a factorial within split plot desugn was with three replication .

The results showed that the local cultivar of pea required a 11 and 13 days to 
complete the emergence while Jof cv. Took 10, 12 days for the two planting dates 
respectively. The heat requirement of local cv. Differed from the Jof cv. By 20 and 10 
heat unit for the time sawing date respectively. The 50 % blooming date of local cv. 
Plants was 10 days earlier than Jof cv. For both seasons. Also there was decrease in the 
heat requirement for the local cv. By 100 heat unit from the Jof cv. For the both 
seasons. The time from planting to harvesting was prolonged by 10, 15 days for both 
seasons respectively and its heat requirement was greater by 100, 50 heat unit for both 
seasons respectively. The local cv. Was superior to Jof cv. In days to 50 % (66.1 and 
77.5 days).

المقدمة

pea)Pisum sativumتعد البزالیا  L. ( من المحاصیل البقولیـة المهمـة مـن الناحیـة الغذائیـة كونهـا غنیـة

وتـــزرع أمـــا إلنتـــاج القـــرون . یتهـــا للنتـــروجین الجـــوي زاد مـــن أهمیتهـــا فـــي الزراعـــة بـــالبروتین والكربوهیـــدرات وان تثب

  .)Arvense)1أو إلنتاج البذور الجافة وتدعى بالبزالیا الحقلیة Hortenseالخضراء وتسمى بالبزالیا البستانیة 

و وحاصـل النبـات المـؤثر فـي نمـهیعد موعد الزراعة من العوامل المهمة والمحددة إلنتاجیـة المحصـول لـدور 

ویعبـر ) 2. (فتكون مـدة نمـو المحصـول أكثـر دقـة Thermal timeال سیما عندما یتزامن ذلك مع التراكم الحراري 

الوحدات الحراریة التي فوق الحد األدنـى وان مجموع Heat unitبالوحدات الحراریة thermal timeعن مصطلح 

إذ ) Heat Accumulation)3الحــراري تـات یطلــق علیـه بـالتراكم للمتوسـط الحـراري الـذي یمكــن أن تنمـو فیـه النبا

یحتاج كل نبات لكي یكمل دورة حیاته مـن اإلنبـات حتـى الحصـاد إلـى عـدد معـین مـن الوحـدات الحراریـة التـي یجـب 

 Zeroفیهــا هــو الــذي یبـدأ فــوق صــفر النمــو وتختلـف درجــة صــفر النمــو أن تتجمـع أثنــاء فصــل نمــوه والحـد األدنــى 

point of growth4(درجة صفر النمـو لنباتـات المنطقـة المعتدلـة ) م ْ 6.1(ف◌ْ 43من نبات آلخر وتعد درجة (

  .)6و5(م درجة صفر النمو لنبات البزالیا  ْ 4.4في حین تعد درجة 

البیئیـة والمناخیـة للمنـاطق وقد اختلف الباحثون في تحدید أفضل موعد مناسب للزراعة الخـتالف الظـروف 

فـي المتـأخرةالزراعـة أنإلـى) 7(وأشار.ت فیها الدراسات إضافة إلى اختالف الطبیعة الوراثیة لألصنافالتي أجری

الالزمـة إلنبـات بـذور البزالیـا مقارنـًة بالزراعـة المبكـرة األیام زیادة عدد إلىأدتبدایة ومنتصف شهر تشرین ثاني قد 
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تشــرین أول فــي 30إن الزراعــة فــي الموعــد الخریفــي ) 8. (كمــا ذكــرفــي بدایــة ومنتصــف تشــرین األول فــي باكســتان 

15في نسبة اإلنبات مقارنـًة بالمواعیـد أدت إلى زیادة معنویة Little Marvelلصنفالمنطقة الوسطى من العراق

أول مقارنـًة تشرین15تشرین أول في حین ازدادت سرعة اإلنبات عند الزراعة في الموعد 15أیلول و 30أیلول و 

  .اعید األخرى بالمو 

إن زراعة نباتات البزالیا في عـدة مواعیـد للموسـمین الخریفـي والربیعـي فـي المملكـة المتحـدة أدت ) 9(ووجد 

مجمـوع الخضـري للنباتـات النامیـة فـي الموسـم الخریفـي مقارنـًة بالنباتـات النامیـة لإلى زیادة معنویة في الوزن الجـاف ل

إن مواعید الزراعة تختلف حسب طبیعة الصنف وظروف المنطقة وان ) 10(وفي العراق ذكر . في الموسم الربیعي 

وفـي .ول مـن تشـرین الثـاني إلـى منتصـف كـانون أول األهـو أفضل وقت لزراعة أصناف البزالیا القصیرة والمتوسـطة 

ي تشـرین ثـان28و 7تشـرین أول و 15اسـتعملوا فیهـا ثالثـة مواعیـد زراعـة هـي ) 11(قـام بهـا مصر أجریـت دراسـة 

فقـد أعطـى ولثالث أصناف باقالء وجد إن المواعید المتأخرة أنتجت نباتات قصیرة وأفرع اقل ولمراحل النمـو جمیعهـا 

ولجمیـع مراحـل )Leaf Area Index)L.A.Iالموعـد المبكـر أعلـى مـادة جافـة وقیمـًا أعلـى لـدلیل المسـاحة الورقیـة 

 Photoإن البزالیـــا مـــن نباتـــات ) 12(لحـــرارة فقـــد ذكـــر لموعـــد الزراعـــة عالقـــة مباشـــرة بدرجـــة اإنوبمـــا . النمـــو 

temperature plant التـي تتـأثر بدرجـة حـرارة النهـار أكثـر مـن درجـة حـرارة اللیـل وان درجـة الحـرارة المثلـى لنموهـا

ارة ر إن درجـة الحــ) 13(كمـا أشـار . مـع مالحظـة تـأثر األزهـار والقرنــات بشـدة بالصـقیعم17.3–14.9تتـراوح بـین 

عــد یو . م إذ أدت إلــى زیــادة الــوزن الجــاف لمجمــوع الخضــري  ْ 21.1–20الئمــة لنمــو نبــات البزالیــا تنحصــر بــین الم

اســتعمال التغذیــة الورقیــة مــن الطــرق الزراعیــة المكملــة لعملیــة التســمید األرضــي الهادفــة إلــى تحســین نمــو وحاصــل 

حیـث . م جاهزیـة العناصـر الضـروریة فـي التربـة نمو النبات في حالة عدحیث إنها ضروریة الستمرار) 14(النبات 

Foliar till(والبوتاسیوم والفسفور مـع أسـمدة الـرش كل من النتروجین إضافةإن) 15(وجد  , Iral وnervaned 

–Zn وnervand – Mn وFerrablex(نباتات صنفین همــــا ىورشها علHampton وWhite Biloxiأدى

و Mnو Feرش العناصــر المعدنیــة مثــل إن)16(وجـد اكمــ. الجــاف لكـال الصــنفین زیــادة معنویــة فـي الــوزنإلـى

Zn أدىبشــكل خلــیط علــى نباتــات البزالیــا أولتــر ســواء للعنصــر بمفــرده / ملغــم 100ممزوجــة وبتركیــز أوبمفردهــا

كمـا . أفضـلانـت حصول زیـادة معنویـة فـي عـدد الفـروع والـوزن الجـاف للنبـات وان االسـتجابة لعنصـر الحدیـد كإلى

% 0.6والفســفور % 0.3بــالنتروجین تركیــز Filbyو Little Marvelعنــد رش صــنفین مــن البزالیــا ) 17(أشــار 

ثــالث مــرات الفتــرة بــین رشــة وأخــرى ســبعة أیــام إن النتــروجین أدى إلــى زیــادة معنویــة فــي عــدد األوراق الكلیــة وعــدد 

وزیـــادة عـــدد المحـــالیق . ر فقـــد أدى إلـــى تقلیـــل ارتفـــاع النبـــات أمـــا التســـمید بالفســـفو . Filbyالمحـــالیق فـــي الصـــنف 

  .Little Marvelبصورة معنویة للصنف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ائق العملالمواد وطر 
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غریب الواقعة ضـمن خـط عـرض أبو/ كلیة الزراعة / التجربة في حقل التجارب التابع لقسم البستنة تنفذ

) V1(محلي ورمز لـه صنف األولالتجربة صنفین من البزالیا وتضمنت ) . 18(شرقًا 1344شماًال وخط 1833

إضافةSluis growشركة إنتاجوهو من ) V2(ورمز له بالرمز Jofوهو من انتاج شركة المقدادیة والثاني صنف 

مــع معــامالت الــرش بــالمحلول المغــذي D2و D1ورمــز لهمــا بـــ 1/11/2000و 1/10موعــدین للزراعــة همــا إلــى

، T0 ،T1 ،T2، رشة واحدة ، رشتان ، ثالث رشات ورمـز لهـا علـى التـوالي ) دون رش(شملت المقارنة النهرین و 

T3 وأخـرىحقیقیة ثم توالت الرشات بین رشة أوراق8عند تكون األولىلتر لكل موعد وكانت الرشة /مل2وبتركیز

والرطوبـــة النســـبیةلصـــغرىعظمـــى واوســـجلت درجـــات الحـــرارة الاألولـــىیـــوم وتـــم الـــرش خـــالل ســـاعات الصـــباح 20

 Factorialكتجربة عاملیه ربة وفق تصمیم القطع المنشقة جوقد نفذت التThermohygrographوسجلت بجهاز 

within split-plot Design وبــثالث مكــررات حیــث وزعــت علــى القطــع الرئیســیةMain plot األصــناف ثــم

وبذلك . وزعت علیها عشوائیًا مواعید الزراعة وعدد مرات الرش Sub plotsقطع ثانویة إلىالقطع الرئیسیة قسمت 

ــــ)وحـــدة تجریبیـــة(معاملـــة ومثلـــت كـــل معاملـــة 16علـــى Blockكـــل قطـــاع احتـــوى  م ومجمـــل 3مـــروز بطـــول 4ب

% 5دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى احتمـال حللت النتائج طبقًا للتصمیم واختبرت حسب اختبار . 2م9مساحتها 

)19 . (  

  الصفات المدروسة

ــراكم الحــراري -1 م التــي عــدت درجــة  ْ 4.4لألصــناف وذلــك فــوق درجــة الحراریــة الیومیــة االحتیاجــاتحســبت / الت

وبهدف تحدید عالقتها بمواعید الزراعة وفق مراحل النمو التالیـة وحسـب عـدد )6و 5(صفر النمو للبزالیا 

  . األیام لكل مرحلة 

  .زوغ البإلىالمدة من الزراعة * 

  .المدة من الزراعة الى بدایة االزهار * 

  .بدایة النضج إلىالمدة من الزراعة * 

  :حسبت االحتیاجات الحراریة الیومیة كاآلتي 

  =االحتیاجات الحراریة الیومیة 
  درجة الحرارة الصغرى–درجة الحرارة العظمى 

  درجة صفر النمو-
2  

اإلنبات بعـد بـزوغ سرعة، Germination percentage% اإلنباتنسبة:وشملت قیاس / قیاسات اإلنبات -2

في كـل معاملـة واحتاجـت بـذور ابتة نالبادرات فوق سطح التربة وقدرت نسبة اإلنبات بحساب عدد البذور ال

یوم مـن الزراعـة حتـى اكتمـال اإلنبـات ثـم حسـبت 14یوم بینما احتاج الموعد الثاني إلى 12الموعد األول 

  :وكما یلي)5(وفق ما ذكره مئویة النسبة ال

  =النسبة المئویة لإلنبات 
  عدد البذور الثابتة

 ×100  
  العدد الكلي للبذور المزروعة

  Germination rate) یوم(سرعة اإلنبات * 

  :سرعة اإلنبات بتطبیق المعادلة التالیة حسبت

  ) =یوم(سرعة اإلنبات 
  س أ س ب+---------- + ب 3أ 3+ ب 2أ 2+ ب 1أ 1

)20(  
  س أ+ ---------- + أ  3+ أ  2+ أ  1

  ابتة في الیوم الواحدنعدد البادرات ال= أ 

  عدد األیام ابتدءًا من موعد الزراعة = ب
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نبـات وذلـك لعشـرة نباتـات / معـدل عـدد األفـرع ،)سـم(وشـملت  معـدل طـول النبـات /قیاسات النمـو الخضـري -3

  :وذلك حسب المعادلة التالیة )سم(نبات / معدل المساحة الورقیة ،عند انتهاء جمع الحاصل

  ) =2سم(المساحة الورقیة للنبات 
  المساحة الورقیة للوزن الجاف المعلوم× الوزن الجاف لألوراق 

)21(  
  الوزن الجاف المعلوم المساحة

  .أول جنیة لكل وحدة تجریبیة طاء وقدر بحساب عدد األیام من الزراعة لحین إع/ موعد التبكیر بالحاصل * 

وقــدر لعشــرة نباتــات عنــد نهایــة الحاصــل حیــث اخــذ وزنهــا ) غــم(نبــات / معــدل الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري * 

  ).22(ستخراج وزن المادة الجافة الخضري ثم جففت واخذ وزنها الجاف ثم طرح من وزنها الرطب ال

  

  النتائج والمناقشة 

.لكل فترة من فترات نمو نباتات البزالیا األیاموعدد ) التراكم الحراري(تأثیر االحتیاجات الحراریة -1

  .المدة من الزراعة حتى البزوغ -أ

–208.6تراوحــت بــین 1/10المزروعــة فــي لألصــنافاالحتیاجــات الحراریــة إن) 1(یتضــح مــن جــدول 

المزروعـة فـي األصـنافأمـا. یـوم للصـنفین محلـي وجـوف علـى التـوالي10–11أیـاموحدة حراریة وعـدد 187.8

یـــوم للصـــنفین محلـــي وجـــوف علـــى 12–13أیـــاموحـــدة حراریـــة وعـــدد 136.7–148.0فقـــد تراوحـــت بـــین 1/11

متوســـط إن) 23(أشـــارإذللصـــنفین ال تختلـــف كثیـــرًا األیـــامالتـــوالي ومـــن ذلـــك نجـــد ان االحتیاجـــات الحراریـــة وعـــدد 

  .یوم 17–15وحدة حراریة لفترة 232–211تراوحت بین اقالء من البأصنافاالحتیاجات الحراریة لسبعة 

  

  حساب االحتیاجات الحراریة وعدد االیام لكل فترة من فترات نمو نباتات البزالیا للموسم) 1(جدول 

2000–2001  

  الفترة

  الموعد الثاني   الموعد االول

  جوف  محلي   جوف  محلي 

  االیام
عدد الوحدات 

  الحراریة 
  ماالیا

عدد الوحدات 

  الحراریة 
  االیام

عدد الوحدات 

  الحراریة 
  االیام

عدد الوحدات 

  الحراریة

  136.7  12  148.0  13  187.8  10  208.6  11  من الزراعة حتى البزوغ

  من الزراعة حتى ازهار 

  من النباتات % 50
59  817.7  72  918.7  73  566.6  83  620.8  

من الزراعة حتى بدایة 

  الجني
160  1452.1  151  1325.3  135  978.5  130  919.7  

  

  . من النباتات % 50إزهارالمدة من الزراعة حتى -ب

–817.7تراوحــت بــین األولعنــد الموعــد لألصــنافاالحتیاجــات الحراریــة إنیالحــظ مــن نفــس الجــدول 

اوحــت بــین فــي الموعــد الثــاني فقــد تر أمــایومــًا للصــنفین محلــي وجــوف 72–59أیــاموحــدة حراریــة وعــدد 918.7

وهـذا . یومًا للصنفین محلي وجوف على التوالي83–73تراوحت بین األیاموحدة حراریة وعدد 620.8–566.6

الطبیعـة إلـىوهـذا قـد یرجـع Jofللصنف المحلي كانت اقـل مـن الصـنف األیاماالحتیاجات الحراریة وعدد إنیظهر 

األولة فـــي الموعـــد الثـــاني كانـــت منخفضـــة مقارنـــًة بالموعـــد االحتیاجـــات الحراریـــإنإلـــىإضـــافة. الوراثیـــة للصـــنف 
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زیــادة طــول فتــرة اإلضــاءة إلــىســبب انخفــاض عــدد الوحــدات الحراریــة المتجمعــة فــي الموعــد الثــاني یعــود إنویعتقــد 

  .زیادة التراكم الحراري الضوئي الذي یعوض عن درجة الحرارة إلىوالتي تؤدي 

  .الجني بدایة إلىالمدة من الزراعة -ج

تراوحــــت بــــین األولالمزروعــــة فــــي الموعــــد لألصــــنافاالحتیاجــــات الحراریــــة إن) 1(یتضــــح مــــن جــــدول 

فـــي أمـــا. یـــوم للصـــنفین محلـــي وجـــوف علـــى التـــوالي 151–160أیـــاموحــدة حراریـــة وعـــدد 1325.3–1452.1

وقـد . للصـنفین علـى التـوالي یومـاً 130-135أیـاموحـدة حراریـة وعـدد 919.7–978.5الموعد الثاني فقـد بلغـت 

التــراكم الحــراري الضــوئي إنإلــىفــي الموعــد الثــاني األیــامیعــود الســبب فــي انخفــاض عــدد الوحــدات الحراریــة وعــدد 

  .)25و24(إلیهأشارالمحسوبة وهذا ما األیامقصر عدد إلىأدىعمل تعویضًا لدرجات الحرارة مما 

.خل بینهما في نسبة وسرعة االنباتوالتداومواعید الزراعة األصنافتأثیر-2

  (%)اإلنباتفي نسبة التأثیر-أ

أظهـرتمواعید الزراعـة فقـد أما. اإلنباتلم تؤثر معنویًا في نسبة األصنافإن)2(نتائج جدول أظهرت

واألولللموعــد الثــاني% 74.74و 86.68اإلنبــاتوبلغــت نســبة األولتفــوق الموعــد الثــاني علــى إذمعنویــًا تــأثیراً 

. لإلنبـاتمالئمـة أكثرأي أفضلدرجة حرارة الجو في الموعد الثاني كانت إلىوقد یرجع سبب ذلك . على التوالي 

االخــتالف فــي إلــىبــذور البزالیــا یعــود إنبــاتاالخــتالف فــي نســبة إنمــن ) 26و8(وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره كــل مــن 

م  ْ 20–16تقــع بــین لإلنبــاتدرجــة أفضــلم وان  ْ 23.9–4.4تنبــت بــین إنهــاحیــث درجــات حــرارة الجــو والتربــة 

تفـوق الصـنف المحلـي وعنـد الموعـد إذ. اإلنبـاتواظهر التداخل بین الصنف وموعد الزراعة تاثیرًا معنویًا فـي نسـبة 

قـل وان ا. عنـد الموعـد ذاتـه Jofلـم تختلـف معنویـًا للصـنف بأنهـاعلمـًا % 90.54بلغـت إنبـاتنسـبة بـأعلىالثاني 

على الرغم من عدم اختالفهـا معنویـًا عـن الصـنف األولعند الموعد Jofفي الصنف % 74.21بلغت إنباتنسبة 

  . المحلي وللموعد ذاته 

  

  للموسم(%)تأثیر الصنف وموعد الزراعة والتداخل بینهما في نسبة اإلنبات ) 2(جدول 

2000–2001*  

  الصنف
  مواعید الزراعة 

  معدل الصنف
D1D2

V1  b75.27  a90.54  a82.90  
V2b74.21  ab82.83  a78.52  

  b74.74  a86.68معدل الموعد

الحـدود وعلـى عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكـن متعـددال تختلـف معنویـًا المعدالت التي تحمل االحرف المتشابهة ضـمن العمـود الواحـد * 

  %5مستوى احتمال 

  

  )یوم(اإلنباتة في سرعالتأثیر-ب

معنویــًا علــى Jofتفــوق الصــنف إذاإلنبــاتمعنــوي فـي ســرعة تــأثیرلألصــنافإن) 3(تشـیر نتــائج جــدول 

إلـىوهـذا راجـع التباین في طبیعة البـذور المزروعـة إلىوربما یعود ذلك یوم11.42إلىاحتاجت إذالصنف المحلي 

یــوم مقارنــًة 12.47إلــىالموعــد الثــاني واحتــاج تــأخرإذیــًا المواعیــد معنو أثــرتكــذلك . إنتاجهــاالتبــاین فــي مصــدر 

إنإلـىفـي المواعیـد اإلنباتباختالف سرعة وربما یعزى السبب . یوم 10.94إلىالذي بكر واحتاج األولبالموعد 
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من )27و 8و 7(وهذا یتفق مع ما ذكره كل من لإلنباتمالئمة أكثركانت األولدرجة حرارة الجو خالل الموعد 

  . تختل باختالف درجات الحرارة اإلنباتسرعة إن

علــى الــرغم مــن تبكیــر اإلنبــاتواظهــر التــداخل بــین الصــنف وموعــد الزراعــة تــاثیرًا غیــر معنویــًا فــي ســرعة 

  .یومًا على التوالي مقارنًة بالصنف المحلي12.28و 10.57استغرق إذوالثاني األولالصنف جوف في الموعد 

  

  للموسم ) یوم(یر الصنف وموعد الزراعة والتداخل بینهما في سرعة اإلنبات تأث) 3(جدول 

2000–2001*  

  الصنف
  مواعید الزراعة 

  معدل الصنف
D1D2

V1  b11.30b12.66  a11.98
V2b10.57b12.82b11.42  

  b 10.94  a12.47  معدل الموعد

الحـدود وعلـى شابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـف معنویـاً عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكـن متعـددالمعدالت التي تحمل االحرف المت* 

  %5مستوى احتمال 

  

ومواعیــد الزراعــة وعــدد مــرات الــرش بــالمحلول المغــذي والتــداخل بینهمــا علــى صــفات النمــو األصــنافتــأثیر-3

  .الخضري 

  ) . سم(في طول النبات التأثیر-أ

119.6.–138.56بلـغ إذمعنویـًا علـى الصـنف المحلـي Jofتفـوق الصـنف إلـى) 4(تشیر نتائج جدول 

زیادة في األولاحدث الموعد إذمواعید الزراعة معنویًا في زیادة طول النبات أثرتكما . سم للصنفین على التوالي 

. رش في زیادة طـول النبـات مرات الأثرتكذلك . مقارنًة بالنباتات المزروعة في الموعد الثاني % 40طولها بلغت 

سم على التـوالي 134.79و 137.75إلىأنتج نباتات وصل طولها مرتین بالمحلول المغذي أوفالرش ثالث مرات 

  ) . سم115.54(لم ترش مقارنًة بالنباتات التي

ثـي بـین الصـنف التـداخل الثالإلـىالتداخل الثنائي والثالثي بین العوامل كان معنویًا ایضًا وبالنسـبة إنكما 

والتـي رشـت مـرتین األولالمزروعـة فـي الموعـد Jofنباتـات الصـنف إنوموعـد الزراعـة ومـرات الـرش بالمغـذي نجـد 

ســم وان اقصــر طــول للنباتــات كــان فــي الصــنف المحلــي المزروعــة فــي 174طــول بلــغ بأفضــلبالمغــذي قــد امتــازت 

  .سم 76.7بلغ طولها إذالموعد الثاني والتي لم ترش بالمغذي 

  

  

  

  

  

  

  

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

  *2001–2000للموسم ) سم(النبات 

  الصنف
  مواعید الزراعة 

  معدل الصنف
D1D2
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V1  b154.88d84.33  b119.60  
V2a168.92  c103.21  a138.56  

  a161.90  b96.30موعدمعدل ال

  عدد الرشات
مواعید الزراعة

معدل الرشات
D1D2

T0b148.75  e82.33  c115.54  
T1a164.00  d92.50  b128.25  
T2a169.50  d100.08  a134.79  
T3b165.33  c110.17  a137.75  

عدد الرشاتالصنف
الصنف وعدد التداخل بینمواعید الزراعةمواعید الزراعة

الرشات D1D1

V1

T0c137.50  g76.70  d107.10  
T1b158.00  fg83.00  c120.50  
T2ab165.00  fg84.70  c124.83  
T3b159.00  ef93.00  c126.00  

V2

T0b160.00  fg88.00  c124.00  
T1ab170.00  e102.00  b136.00

T2a174.00  d115.50  ab144.75  

T3ab171.70  cd127.33  a149.50  
الحـدود وعلـى المعدالت التي تحمل االحرف المتشابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـف معنویـاً عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكـن متعـدد* 

  %5مستوى احتمال 

  

  نبات / التأثیر في عدد الفروع -ب

بینما أثـرت مواعیـد الزراعـة معنویـًا . الصفة إن األصناف لم تختلف معنویًا في هذه) 5(یتضح من جدول 

9.46نبات مقارنـًة بالموعـد الثـاني الـذي أعطـى / فرع 15.75إذ تفوق الموعد األول وأعطى أعلى عددًا لألفرع بلغ 

كذلك أثرت معامالت الرش معنویًا إذ امتازت نباتات البزالیا التي رشت ثالث مرات بأكبر عـدد لألفـرع . فرعًا للنبات 

كمــا إن التــداخل الثنــائي بــین ) . نبــات/فــرع 10.45(نبــات وان اقــل عــدد أعطتــه معاملــة المقارنــة / فــرع 15.08لـغ ب

الصنف وموعد الزراعـة والصـنف والـرش والموعـد والـرش إضـافة إلـى التـداخل الثالثـي بـین الصـنف ومواعیـد الزراعـة 

مزروعـة فـي الموعـد األول والتـي رشـت ثـالث مـرات والرش بالمغذي كان معنویًا إذ أعطت نباتات الصـنف المحلـي ال

نبات علمًا بأنها لم تختلف معنویًا عن معاملة الرش مرتین لـذات / فرع 19.0أكثر عدد من الفروع في النبات بلغت 

فـي الموعـد ذاتـه مقارنـًة بأقـل عـدد لألفـرع بالنبـات Jofالصنف والموعد ومعاملة الـرش ثـالث مـرات ومـرتین للصـنف 

نبات وهذه لم تختلف معنویًا عند / فرع 7.0ف المحلي في الموعد الثاني عند معاملة المقارنة التي أعطت في الصن

  .Jofمعاملة الرش لمرة واحدة للصنف ذاته والموعد والمعامالت جمیعها للصنف 

  

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

  *2001–2000نبات للموسم /الفروع

  الصنف
  مواعید الزراعة 

  معدل الصنف
D1D2
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V1  a15.50  b9.08  a12.29  
V2a16.00  b9.83  a12.92  

  a15.75  b9.46معدل الموعد

  عدد الرشات
مواعید الزراعة

معدل الرشات
D1D2

T0bc13.25  e7.66  c10.45  
T1b14.83  de9.16  bc12.00  
T2ab16.25  de9.50  b12.87  
T3a18.66  cd11.50  a15.08  

عدد الرشاتالصنف
مواعید الزراعةمواعید الزراعة

التداخل بین الصنف وعدد الرشات
D1D1

V1

T0cdef12.16  g7.00  c9.58  
T1b14.33  fg8.33  bc11.33  
T2abc16.50  fg9.00  ab12.75  
T3a19.00  cdef12.00  a15.50  

V2

T0bcde14.33  fg9.00  bc11.33  
T1abcd15.33  efg10.00  abc12.66  
T2abc16.00  efg10.00  ab13.00  
T3ab18.33  defg11.00  a14.66  

الحـدود وعلـى عضـها حسـب اختبـار دنكـن متعـددالمعدالت التي تحمل االحرف المتشابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـف معنویـًا عـن ب* 

  %5مستوى احتمال 

  

  ) 2سم(نبات / التأثیر في المساحة الورقیة -ج

نبـــات أمـــا مواعیـــد / أن األصـــناف لـــم یكـــن لهـــا تـــاثیرًا معنویـــًا فـــي المســـاحة الورقیـــة ) 6(یتبـــین مـــن جـــدول 

فـي الثـاني 2سـم772.5مقارنًة بــ 2سم1394.8الزراعة فقد أثرت معنویًا إذ تفوق الموعد األول على الثاني فأعطي

كذلك أثرت مرات الرش بـالمحلول المغـذي معنویـًا إذ أعطـت معاملـة الـرش ثـالث مـرات أعلـى مسـاحة ورقیـة بلغـت . 

مقارنـًة بعـدم الـرش 2سـم1189.1على الرغم من عدم اختالفها معنویًا عن الرش لمرتین التـي أعطـت 2سم1293.2

  . 2سم833.8احة ورقیة بلغت الذي أعطى اقل مس

كذلك فان التداخل الثنائي والثالثي بین العوامل المدروسة معنویًا فبالنسبة للتـداخل الثالثـي أعطـى الصـنف 

  .المحلي في الموعد األول عند الرش لمرتین اكبر مساحة ورقیة للنبات 

رات للصــنف ولموعــد ذاتــه وهــذه لــم تختلــف معنویــًا عــن الــرش لمــرة واحــدة وثــالث مــ2ســم1859.3بلغــت 

وهـذه . 2سـم593.3مقارنًة بأقل مساحة ورقیة سجلت في الصنف المحلي للموعد الثاني عند عدم الرش التـي بلغـت 

Jofلــم تختلــف معنویــًا عــن معاملــة الــرش مــرة واحــدة ومــرتین للصــنف نفســه والموعــد والمعــامالت جمیعهــا للصــنف 

  . والموعد ذاته 

  

لتداخل بینهما في او ) النهرین(وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي تأثیر الصنف )6(جدول 

  *2001–2000للموسم ) 2سم(نبات /المسحة الورقیة

  الصنف
  مواعید الزراعة 

  معدل الصنف
D1D2

V1  a1476.5  c848.4  a1162.4  
V2b1313  d696.7  a1004.9  
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  a1394.8  b772.5معدل الموعد

  دد الرشاتع
مواعید الزراعة

معدل الرشات
D1D2

T0b1060.3  d607.2  c833.8  
T1a1371.9  d665.3  b1018.6  
T2a1560.9  cd817.3  a1189.1  
T3a1586.0  bc1000.3  a1293.2  

عدد الرشاتالصنف
مواعید الزراعةمواعید الزراعة

التداخل بین الصنف وعدد الرشات
D1D1

V1

T0def939.3  f595.3  e767.3  
T1abc1526.6  f680.1  cd1103.4  
T2a1859.3  ef881.4  ab1370.4  
T3ab1580.6  cd1236.7  a1408.6  

V2

T0de1181.3  f619.1  de900.2  
T1cd1217.1  f650.5  de933.8  
T2bcd1262.5  f753.3  cd1007.9  

T3ab1591.5  f763.9  bc1177.7  

الحـدود وعلـى المعدالت التي تحمل االحرف المتشابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـف معنویـاً عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكـن متعـدد* 

  %5مستوى احتمال 

  

  

  ) . غم(نبات / في الوزن الجاف للمجموع الخضري التأثیر-د

فروقـات مواعیـد الزراعـة أظهـرتبینمـا . لصـفة لم تؤثر معنویـًا فـي هـذه ااألصنافإن) 7(ول دنجد في ج

غــم فــي الموعــد 34.01غــم مقارنــًة بـــ 102.04وزن جــاف بلــغ أعلــىأعطــىالــذي األولمعنویــة بــرزت فــي الموعــد 

لـم یختلـف عـن بأنـهغـم للنباتـات التـي رشـت مـرتین علمـاً 79.24وزن جـاف أعلـىالرش بالمغـذي فبلـغ أما. الثاني 

  .نباتات المقارنة أعطتهغم والذي 51.04وزن جاف بأقلاحدة وثالث مرات مقارنًة الوزن في الرش لمرة و 

الصــنف ومــرات الــرش وكــذلك التــداخل بــین الموعــد وعــدد مــرات وبــینكــان التــداخل بــین المواعیــد والصــنف 

جـــاف وزنأعلـــىبلــغ إذالتـــداخل الثالثــي بـــین الصــنف والموعـــد والـــرش معنویــًا فـــي هــذه الصـــفة إلــىإضـــافةالــرش 

عنــد الــرش لمــرتین علمــًا بــان هــذا لــم یختلــف معنویــًا عــن بقیــة األولفــي الموعــد Jofغــم نباتــات الصــنف 122.74

  . معامالت الرش في كال الصنفین وفي الموعد ذاته 

  

لتداخل بینهما في او ) النهرین(تأثیر الصنف وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي ) 7(جدول 

  .*2001–2000للموسم ) غم(ف للمجموع الخضري الوزن الجا

  الصنف
  مواعید الزراعة 

  معدل الصنف
D1D2

V1  a103.27  b32.54  a67.91  
V2a100.80  b35.47  a68.14  

  a102.04  b34.01معدل الموعد

  عدد الرشات
مواعید الزراعة

معدل الرشات
D1D2
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T0b73.30  c28.78  b51.04  
T1a113.56  c33.25  a73.41  
T2a120.64  c37.84  a79.24  
T3a100.65  c36.15  a68.40  

عدد الرشاتالصنف
مواعید الزراعةمواعید الزراعة

التداخل بین الصنف وعدد الرشات
D1D1

V1

T0bc78.50  d25.69  b52.09  
T1a114.96  d31.10  a73.03  
T2a118.55  d37.76  a78.16  
T3ab101.08  d31.87  ab68.35  

V2

T0c68.10  d31.87  b49.98  
T1a112.17  d35.40  a73.79  
T2a122.74  d37.93  a80.33  
T3ab100.21  d36.69  ab68.45  

ار دنكـن متعـدد الحـدود وعلـى المعدالت التي تحمل االحرف المتشابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـف معنویـًا عـن بعضـها حسـب اختبـ* 

  %5توى احتمال مس

  . من النباتات % 50التأثیر في عدد األیام من الزراعة حتى إزهار -هـ

من النباتات إذ بكـر الصـنف المحلـي % 50إن األصناف اختلفت في التبكیر في إزهار ) 8(یشیر الجدول 

یـوم مـن الزراعـة 77.5لـذي تـأخر حیـث احتـاج إلـى اJofیوم من الزراعـة مقارنـًة بالصـنف 66.10في اإلزهار بعد 

  . من النباتات % 50حتى ازهار

12في إزهارها بحوالي 10/ 1كما اثر موعد الزراعة معنویًا حیث بكرت النباتات التي زرعت بذورها في 

بـین الصـنف وكـان التـداخل. أما الرش بالمغذي فلـم یـؤثر معنویـًا علـى هـذه الصـفة . 1/11یوم قبل المزروعة في 

وموعد الزراعـة والصـنف والـرش وبـین موعـد الزراعـة والـرش معنویـًا كـذلك كـان التـداخل الثالثـي بـین الصـنف وموعـد 

والتـي رشـت بالمغـذي لمـرتین قـد 1/10الزراعة والرش معنویًا ایضًا إذ نجد ان نباتات الصـنف المحلـي الزروعـة فـي 

منهــا فــي حــین نجــد تــاخر نباتــات % 50ة البــذور وحتــى ازهــار یــوم بعــد زراعــ56.0یكــون فــي ازهارهــا بمــدة بلغــت 

  . منها % 50یوم بعد الزراعة حتى إزهار 83.3التي رشت لمرة واحدة قد تأخرت حیث استغرقت Jofالصنف 

وجـــود تبـــاین بـــین الصـــنف المحلـــي ) 7و 6و 5و 4(ویتضـــح مـــن كـــل مـــا ســـبق عرضـــه مـــن الجـــداول 

كـذلك . لمدروسة وهذا التباین قد یعـزى إلـى طبیعـة العوامـل الوراثیـة لكـل منهمـا في الصفات اJofوالصنف األجنبي 

نجد إن نباتات البزالیا التي زرعت في الموعد االول كانت متمیزة في صفات النمو الخضري مقارنًة بالتي زرعت في 

ئمة الكتمال النمـو الخضـري ذلك إلى إن الزراعة في األول من تشرین األول یكون أكثر مالالموعد الثاني وقد یعزى

للنباتــات وتحفزهــا لإلزهــار قبــل حصــول االنخفــاض فــي درجــات الحــرارة قبــل اكتمــال نموهــا الخضــري والزهــري وهــذا 

مـن إن معـدل ) 29و 28و 27و 11و8(وهذا یتفق مـع مـا ذكـره كـل مـن . ینعكس سلبًا على الصفات المدروسة 

نبــات والمســاحة الورقیــة والــوزن الجــاف / ة طــول النبــات وعــدد الفــروع م أدى إلــى زیــاد ْ 23–18درجــة الحــرارة مــن 

مـن ان زیـادة درجـة الحـرارة ) 34و 33و 24و 10(للمجموع الخضري للنبات وكذلك تتفق هذه النتیجة مع مـا ذكـره 

. زهیــر نحــو المثلــى وكــذلك اإلضــاءة خــالل فتــرة النمــو الخضــري قــد أدت إلــى تقلیــل عــدد األیــام مــن الزراعــة إلــى الت

كـذلك اثـر الـرش . مـن إن زیـادة شـدة وفتـرة اإلضـاءة أدت إلـى اإلسـراع فـي التزهیـر ) 37و2(كذلك تتفق مع ما ذكره 

بــالمحلول المغــذي فــي صــفات النمــو الخضــري ویمكــن تفســیر ذلــك إن الــرش بالمغــذي قــد جهــز النباتــات بالعناصــر 

خالل زیادة طول النبـات وعـدد األفـرع وبالتـالي زیـادة الغذائیة التي ساعدت على تحسین النمو الخضري للنباتات من



170

المسـاحة الورقیـة التـي أدت إلـى زیـادة نـواتج عملیـة التمثیـل الضـوئي متمـثًال بزیـادة الـوزن الجـاف للنبـات مقارنـًة بعـدم 

  . الرش 

مــن إن رش النباتــات بالعناصــر المغذیــة أدى إلــى ) 32و31و30و16و15(وتتفـق هــذه النتــائج مــع مــا ذكــره 

  . زیادة في طول النبات وعدد األفرع والمساحة الورقیة والوزن الجاف للمجموع الخضري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد لتداخل بینهما في او ) النهرین(تأثیر الصنف وموعد الزراعة وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي ) 8(جدول 

  *2001–2000للموسم )یوم(من النباتات % 50األیام حتى إزهار 

  الصنف
  واعید الزراعة م

  معدل الصنف
D1D2

V1  c59.20  b72.90  b66.10  
V2b27.30  a82.60  a77.50  

  b65.75  a77.80معدل الموعد

  عدد الرشات
مواعید الزراعة

معدل الرشات
D1D2

T0b67.50  a76.60  a72.10  
T1b65.71  a78.67  a72.20  
T2b63.25  a78.00  a70.63  
T3b66.46  a77.83  a72.15  

عدد الرشاتالصنف
مواعید الزراعةمواعید الزراعة

التداخل بین الصنف وعدد الرشات
D1D1

V1

T0e61.42  d72.27  b66.80  
T1e61.42  d72.10  b66.75  
T2e56.00  bcd74.33  b65.20  
T3e57.92  d73.10  b65.50  

V2

T0cd73.70  abc81.00  a77.33  
T1d70.00  a85.30  a77.63  
T2d70.50  ab81.70  a76.10  
T3bcd75.00  a82.60  a78.80  

المعدالت التي تحمل االحرف المتشابهة ضـمن العمـود الواحـد ال تختلـف معنویـاً عـن بعضـها حسـب اختبـار دنكـن متعـدد الحـدود وعلـى * 

  % . 5مستوى احتمال 
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