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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  Zea maysاستجابة نمو تراكیب وراثیة مختلفة من الذرة الصفراء 

  لمسافات زراعیة مختلفة

  

  مكیة كاظم علكوریسان كریم شاطي 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة–قسم المحاصیل الحقلیة

  

  ةصالخال

جامعــة بغــداد فــي ابــي غریــب –كلیــة الزراعــة –الحقلیــةلــوم المحاصــیلنفــذت تجربــة حقلیــة فــي قســم ع

بحـوث (وراثیـة مختلفـة معرفـة اسـتجابة نمـو تراكیـب بهـدف2000و الربیعـي 1999للموسمین الزراعیین الخریفي 

سـم و 40× سـم 40سـم و 16× سـم 100سـم و 20× سـم 80(لمسافات زراعیة مختلفـة ) 3001وٕاباء 106

  .)سم30× سم 80سم و 15× سم 80سم و 10× سم 80

  -:وكانت النتائج على النحو اآلتي. استعمل تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالث مكررات 

أعطــت النباتــات المزروعــة بكثافــة نباتیــة . أثــرت مســافات الزراعــة معنویــًا فــي جمیــع الصــفات المدروســة

و 5.40سـم أعلـى معـدل فـي دلیـل المسـاحة الورقیـة 10× م سـ80والمزروعة على مسافة 1-هـ.نبات125000

فـــي الموســـم الخریفـــي والربیعـــي علـــى التتـــابع وبـــذلك 1-هــــ.طـــن30.29و 19.76و المـــادة الجافـــة الكلیـــة 6.90

وفــي الوقـــت نفســه إن هـــذه علـــى التتــابع 1-یــوم.2-م.غـــم60.51و 32.67معـــدل نمــو للموســمین أعلــىحققــت 

  .في الموسمین على التتابع 1-یوم.2-م.غم8.74و 6.84معدل صافي التمثیل الضوئي المعاملة أعطت اقل 

فــي 4.69و 3.59معنویــًا فــي دلیــل المســاحة الورقیــة حیــث أعطــى 106بحــوثتفــوق التركیــب الــوراثي 

  .خریفيفي الموسم ال1-یوم.2-م.غم22.38الموسم الخریفي والربیعي بالتتابع وحقق أعلى معدل نمو 

معنویًا حیث أعطى أعلى معـدل فـي سم 10× سم 80عند المسافة 106بحوثتفوق التركیب الوراثي 

1-یوم.2-م.غم68.21و 37.70ول ـو المحصـومعدل نم1-هـ.طن31.30و 20.41وزن المادة الجافة الكلیة 

  .ع في الموسمین الخریفي والربیعيبالتتاب

  

Response of growth of Genotypes of maize (Zea mays L.)
under different spaces

  

R. K. Shati and M. K. Allak
College of Agriculture\ University of Baghdad

  

Abstract
A field study was conducted during Autumn season 1999 and Spring season 

2000 at experimental farm department of Field Crop Sciences, College of Agriculture, 
Abu-Ghraib.
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The objective of the study was to investigate response of growth of Genotypes 
of maize (Bohoth 106, IPA 3001) to densities with different spaces (80 cm  20 cm, 
100 cm  16 cm ,40 cm  40 cm , 80 cm 10 cm, 80 cm 15 cm and 80 cm  30 cm).

The experiment was laid out in randomized complete block design (RCBD) 
with three replications.
The result obtained could summarized as following:

All treatments caused significant effect on all studied characteristics. The 
density (125000 plant .ha-1) which planted with spaces 80 cm  10 cm gave the 
highest value of leaf area index (5.40, 5.90), weight of dry matter (19.76, 30.29 t. ha-1) 
respectively in Autumn and Summer seasons. There fore we get high crop growth rate 
(32.69, 60.52) respectively in both seasons then other treatments.

Genotype bohoth 106 gave high value of leaf area index (3.59, 4.69) 
respectively in Autumn and Spring seasons.

The interaction between genotypes and spacing was significant. The genotypes 
bohoth with space 80 cm  10 cm gave high value in weight dry matter (20.41, 31.30) 
and crop growth rate (37.70, 68.21 gm. m-2. day-1) in both seasons.

  

  المقدمة

Zea maysتعـد الـذرة الصـفراء  L. مـن المحاصـیل المهمـة إذ تحتـل المرتبـة الثالثـة مـن حیـث المسـاحة

وهــي ذات أهمیــة كبیــرة فــي هیكــل النشــاط اإلنتــاجي للقطــاعین الزراعــي ) 1(واإلنتــاج بعــد محصــول القمــح والــرز 

% 4وزیـت بنسـبة % 10وتین بنسـبة وبـر % 61ةوالصـناعي إذ تتمیـز حبوبهـا باحتوائهـا علـى كربوهیـدرات بنسـب

الــذي تقــدر نســبته مــا یعــادل مــا تحتویــه pro-vit Aاألمــالح والمعــادن والفیتامینــات خاصــًة فیتــامین إضــافة إلــى 

فـي صـناعة إنتـاج علیقـة الماشـیة والـدواجن وبدونـه ال یمكـن حبوب الحنطـة عشـرین ضـعفًا وهـذا الفیتـامین أساسـي 

ع إن تتطـور وهـو یـوازي أهمیـة بـذور فـول الصـویا فـي تـوفیر األحمـاض االمینیـة ألي صناعة زراعیة مـن هـذا النـو 

  ) .3، 2(األساسیة لنمو الحیوان 

لمقارنــة مــع المعــدل العــالمي لــذلك ازداد بامتدنیــةمــن هــذا المحصــولإنتاجیــة وحــدة المســاحة فــي العــراق

تطــور كبیــر جــدًا فــي اســتنباط تراكیــب االهتمــام بهــذا المحصــول مــن قبــل المراكــز البحثیــة فــي العــراق وقــد حصــل 

وراثیة وهجن حیث ازدادت إنتاجیة وحدة المساحة إذ وصلت في بعض التراكیب الوراثیة المستنبطة إلى مـا یقـارب 

لذلك یستوجب إجراء تجارب لمعرفة أداء هذه التراكیب الوراثیة من خالل استخدام ) 4(المعدل العالمي ویزید علیه 

حیث الكثافة النباتیة وطریقة توزیعها ألنها تمثل أفضل طریقة للتحكم فـي توزیـع النباتـات حیـث التوزیع النباتي من 

خصوصــًا وان هنالــك تجــارب قــام بهــا العدیــد مــن البــاحثین . تعطـي اكبــر مســاحة ورقیــة ودلیلهــا فــي وحــدة المســاحة

ومعـدل ) 6(والمـادة الجافـة ) 5(یلهـا تـؤدي إلـى زیـادة مسـاحة الورقـة ودلحیث أشاروا إلـى إن زیـادة الكثافـة النباتیـة 

 Bonhommeو Pommelو)9(فـي حـین أشـار فـالح )8(ومعـدل صـافي التمثیـل الضـوئي ) 7(نمـو النبـات 

  .عكس ذلك) 10(

للعوامـل البیئیـة المختلفـة ولغـرض إن الذرة الصفراء من المحاصیل التي تتمیز بكفاءة عالیة وتكیف عال 

فــاءة أو االقتــراب منهــا فقــد حــاول المختصــون بفســلجة المحاصــیل دراســة بعــض تحقیــق الحــد األدنــى مــن هــذه الك

والتي كان لها األثر الكبیر في كفـاءة نمـو وٕانتـاج المحصـول التعدیالت والتحویرات في نمط زراعة هذا المحصول 

بحـوث كیبـيمسـافات الزراعـة وتـداخلها فـي صـفات النمـو للصـنف التر یهدف هذا البحـث إلـى معرفـة تـأثیر ).11(

  .3001والهجین 106
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  المواد وطرائق العمل

جامعة بغداد فـي -كلیة الزراعة  –أجریت تجربة حقلیة في حقل تجارب قسم علوم المحاصیل الحقلیة 

م عـن سـطح 34.1 شرقًا وعلـى ارتفـاع  ْ 44.24 شماًال وخط طول  ْ 33.22والواقع ضمن خط عرض أبي غریب 

صــنف (106لمعرفــة مــدى اســتجابة نمــو تــركیبین وراثیــین بحــوث 2000و 1999فــي موســمین زراعیــین البحــر 

و 3.8لمســافات الزراعــة فــي تربــة مزیجیــة غرینیــة ذات ایصــالیة كهربائیــة ) هجــین ثالثــي(3001وٕابــاء) تركیبــي

2000و 1999للعــامین % 1.5و % 4.1ومــادة عضــویة 7.9و pH7.4دســي ســیمنز وتفاعــل التربــة 4.0

  . على التتابع

حرثــت األرض مــرتین متعامــدتین بواســطة . القطاعــات الكاملــة المعشــاة بــثالث مكــرراتتصــمیماســتخدم 

أضـــیف الســــماد .المحـــراث المطرحـــي القــــالب ونعمـــت بواســــطة األمشـــاط القرصــــیة وتمـــت التســــویة بآلـــة التســــویة

. Nكغـم 140الثانیـة عنـد الزراعـة و 1-هـ. Nكغم 60على دفعتین األولى 1-هـ. Nكغم 200النتروجیني بمعدل 

  . )12(سم 30عندما وصل ارتفاع النبات 1-هـ

3لموسـم الربیـع وذلـك بوضـع 2000آذار لعـام 23لموسم الخریـف 1999تموز 27زرعت البذور في 

شملت معامالت التجربة .سم 20–15بذرة في الجورة ثم خف إلى نبات واحد عند وصول النباتات إلى ارتفاع 

تــم توزیــع . الكثافــة األولــى 1-هـــ.نبــات 41666و 83333و 125000و 62500نباتیــة مختلفــة أربــع كثافــات 

) ســم40× ســم 40ســم و 16× ســم 100ســم و 20× ســم 80(النباتــات فــي مســافات مختلفــة وجــور مختلفــة 

80ســم و 10× ســم 80(تـم تثبیــت المســافة بــین الخطـوط وتغییــر المســافة بـین الجــور االخــرىوالكثافـات الثالثــة 

حیـث رش بعـد 1-هــ.3سم2000       بمعدل رشAtrazinاستخدم مبید ).سم30× سم 80سم و 15× سم 

وقائیـًا وذلـك Sesamia cricaledكوفحـت حشـرة حفـار سـاق الـذرة . یومین مـن الزراعـة لغـرض مكافحـة األدغـال

علــى ثــالث ًا فــي القمــة النامیــة للنباتــات مــتلقی1-هـــ.كغــم6بمقــدار ) مــادة فعالــة% 10(بمبیــد دیــازنیون المحبــب 

یومـًا مـن10والثالثـة بعـد األولـىالدفعـةیومـًا مـن 15بـزوغ والثانیـة بعـد یومـًا مـن ال20دفعات الدفعة األولى بعـد 

  ).13(الثانیة الدفعة

.مـن كــل وحـدة تجریبیــة وعلـى فتــرات زمنیـة الفاصــل بـین فتــرة وأخـرى إســبوعاً نباتـات عشــوائی) 3(أخـذت 

یومــًا مــن الزراعــة وفــي الموســم الربیعــي أخــذت 42ورقــة بعــد )8(عنــد مرحلــة يموســم الخریفــلكانــت أول حصــده ل

مســتوى ســطح التربــة لكــل عینــة ، تــم قطــع النباتــات عنــد) 14(یــوم مــن الزراعــة 42ورقــة بعــد ) 4(عنــد مرحلــة 

حســبت المســاحة الورقیــة ت التالیــة الصــفافصــلت األوراق وأغمادهــا والســیقان والعــرانیص كــل علــى حــدة ثــم قیســت 

  -:الكلیة للنبات من خالل تطبیق المعادلة التالیة 

  )2(0.75× مربع طول الورقة = مساحة الورقة 

  -:دلیل المساحة الورقیة فقد حسب من المعادلة التالیة أما

  =دلیل المساحة الورقیة 
  للنباتمعدل مساحة الورقة

)2(  
  معدل األرض التي تشغلها

قطع صغیرة متساویة إلىبعد تقطیعها ) أغلفتهاوالسیقان ، العرانیص مع األوراق(جففت مكونات العینة 

سـم وثقـب 35× سـم 25بأبعـادشـمعي أكیـاسفـي كما جزئت السیقان والعرانیص طوًال كل على حدة ووضعت . 

وزنـت . )15(حـین ثبـات الـوزن یـوم ل) 4-2(لمـدة م  ْ 70كهربائي درجـة حرارتـه ثقبًا ووضع في فرن20كل كیس 

12-10حیــث كــان عــدد الحصــدات 1-نبــات. الجــاف الكلــيلكــل مكــون ثــم جمعــت لغــرض حســاب الــوزن األجــزاء
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:1-هـــ.الكثافــة النباتیــة الســتخراج الــوزن الجــاف ثــم حــول طــن× تــم ضــرب معــدل الــوزن الجــاف للنبــات . حصــدة

  -:ادلة التالیةمن خالل المع1-یوم.2-م.حسب معدل نمو المحصول غم

CGR =
1

×
W2 – W1 )14(

A T2 – T1

  :إذ إن 

A = مساحة األرض التي یشغلها النبات.  

W1 = الوزن الجاف للعینة في بدایة الفترةT1.  

W2 = الوزن الجاف للعینة في نهایة الفترةT2.  

  -:فقد حسب من المعادلة اآلتیة) 1-یوم.1-غم.غم(معدل النمو النسبي أما

Log e W2 – Log e W1RGR =  
T2 – T1

  :حیث إن

Loge W1 = اللوغاریتم الطبیعي للوزن الجاف للعینة المحصودة في بدایة الفترةT1.  

Loge W2 = اللوغاریتم الطبیعي للوزن الجاف للعینة المحصودة في نهایة الفترةT2.  

  -:معادلةفقد حسب من ال) 1-یوم.2-م.غم(أما معدل صافي التمثیل الضوئي 

)2(
CGR

NAR =  
LAI

  :إذ إن

CGR = 1-یوم.2-م.غم(معدل نمو المحصول(  

LAI = دلیل المساحة الورقیة  

NAR = 1-یوم.2-م.غم(معدل صافي التمثیل الضوئي(  

ثـــم أجریـــت عملیـــة التحلیـــل اإلحصـــائي للمتوســـطات الحســـابیة وقورنـــت المتوســـطات الحســـابیة باســـتخدام اقـــل فـــرق 

  ).16% (5احتمالیة معنوي على
  

  النتائج والمناقشة

إلـى وجـود فـروق معنویـة لمسـافات الزراعـة فـي معـدل المسـاحة الورقیـة لموسـمي ) 1(تشیر نتـائج جـدول 

و 2م0.51أعلى معدل لهذه الصفة ) سم40×سم 40(معاملة المسافة أعطتحیث الخریفي والربیعي الزراعة 

یعـزى هـذا . 2م0.40اقل معدل ) سم15× سم80(      ملة المسافة في حین أعطت معا. على التتابع0.59

بینهــافرصــة التنــافس وتقلیــلإلــى تنظــیم المســافة بینهــا االوطــأإلــى تفــوق النباتــات المزروعــة فــي الكثافــات النباتیــة 

ت مســاحة علــى عوامــل النمــو المختلفــة كالضــوء والعناصــر المغذیــة والمــاء ممــا یــؤدي إلــى إعطــاء نباتــات قویــة ذا

مـن أن )10(Bonhommeو Pommelو ) 9(كل من فالح إلیهأشاراتفقت هذه النتیجة مع ما . ورقیة كبیرة

  . المساحة الورقیة تنخفض بزیادة الكثافة النباتیة

في معدل المساحة الورقیة للموسمین الخریفي والربیعي على التركیب 106تفوق التركیب الوراثي بحوث 

  .)17،18(تشابهت هذه النتیجة مع آخرین . على التتابع% 21.9و % 12.0بنسب 3001الوراثي إباء 
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عنــد 106كــان التــداخل معنویــًا بــین المســافات الزراعیــة والتراكیــب الوراثیــة حیــث أعطــت معاملــة بحــوث 

بشكل وسلك هذا التركیب في الموسم الربیعي2م0.58معدل للموسم الخریفي أعلى) سم20× سم 80(المسافة 

  .2م0.86) سم15×80(حیث أعطى أعلى معدل عند المساحة مغایر 
  

  تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل المساحة الورقیة) 1(جدول 

  2000والربیعي 1999للموسمین الخریفي ) للنبات2م(

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة

  )سم(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 

80 ×20  0.58  0.42  0.50  

100 ×16  0.54  0.44  0.49  

40 ×40  0.54  0.48  0.51  

80 ×10  0.45  0.40  0.43  

80 ×15  0.40  0.41  0.40  

80 ×30  0.49  0.50  0.50  

  0.047  0.068  %5م .ف.أ

    0.44  0.50  المعدل

    0.029  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  0.65  0.52  0.58  

100 ×16  0.59  0.55  0.57  

40 ×40  0.70  0.48  0.59  

80 ×10  0.60  0.49  0.55  

80 ×15  0.68  0.47  0.57  

80 ×30  0.63  0.53  0.58  

  م.غ  0.043  %5م .ف.أ

    0.50  0.64  المعدل

    0.020  %5م .ف.أ

  

الورقیة في كال على معدل دلیل المساحة وجود تأثیر معنوي لمسافات الزراعة ) 2(أظهرت نتائج جدول 

أعلـــى معـــدل )ســـم10× ســـم 80(الموســـمین الخریفـــي والربیعـــي حیـــث أعطـــت النباتـــات المزروعـــة علـــى مســـافة 

سـم80المزروعـة علـى مسـافة على التتابع في حین أعطـت النباتـات 6.90و 5.40للموسمین الخریفي والربیعي 

الضــیقةمســافات الن النباتــات المزروعــة فــي علــى التتــابع وهــذا یعــود إلــى إ2.43و 2.08ســم اقــل معــدل 30× 

عـدد كبیـر مـن النباتـات فـي وحـدة المسـاحة ممـا یـؤدي إلـى قلـة مسـاحة األرض بالنسـبة إلـى المسـاحة على تحتوي 

عـدم وجـود ) 2(یالحـظ مـن جـدول . والتـي تـنعكس ایجابیـًا علـى دلیـل المسـاحة الورقیـةشـغلها النبـاتیالورقیة التي 

سـم ، 20× سـم 80(والمزروعـة بمسـافات مختلفـة 1-هـ.نبات62500المزروعة في كثافة للنباتاتفروق معنویة 
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معنویـًا مـع النباتـات المزروعـة علـى ترتقـيلموسـمي الزراعـة ولكنهـا لـم ) سـم40× سـم 40سـم و 16× سم100

ه النتائج اتفقت هذ. )سم15×سم 80(83333و ) سم10× سم80(125000مسافة متساویة وبكثافة عالیة 

  .)7،19(مع نتائج آخرین 

لموسـمي الزراعـة الخریفـي 3001معنویـًا علـى التركیـب الـوراثي إبـاء 106ق التركیب الوراثي بحـوث و تف

ال توجـــد فـــروق معنویـــة للتـــداخل بـــین المســـافات الزراعیـــة . علـــى التتـــابع% 21.5و % 3.10والربیعـــي بنســـب 

هذا یعني إن كل عامل كان مستقًال في تأثیره على العامل اآلخر في حین في الموسم الخریفي و والتراكیب الوراثیة 

وهــذا ربمــا یعــزى إلــى اســتجابة هــذا 7.60أعلــى معــدل 106التركیــب الــوراثي بحــوث ىفــي الفصــل الربیعــي أعطــ

  .التركیب للكثافة العالیة في أداء فعالیاته الحیویة مما انعكس ذلك على المساحة الورقیة ودلیلها

  

  لوراثیة في معدل المساحة الورقیةتأثیر مسافات الزراعة والتراكیب ا) 2(جدول

  2000والربیعي 1999للموسمین الخریفي 

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة 

  )سم(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 

80 ×20  3.62  2.67  3.15  

100 ×16  3.40  2.79  3.10  

40 ×40  3.41  3.01  3.21  

80 ×10  5.69  5.11  5.40  

80 ×15  3.35  3.44  3.40  

80 ×30  2.07  2.10  2.08  

  0.448  م.غ  %5م .ف.أ

    3.19  3.59  المعدل

    0.259  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  4.08  3.29  3.69  

100 ×16  3.68  3.48  3.58  

40 ×40  4.42  3.00  3.71  

80 ×10  7.60  6.20  6.90  

80 ×15  5.73  3.91  4.82  

80 ×30  2.64  2.22  2.43  

  0.237  0.335  %5م .ف.أ

    3.68  4.69  المعدل

    0.137  %5م .ف.أ
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إلــى وجــود تــأثیر معنــوي لمســافات الزراعــة فــي صــفة وزن المــادة الجافــة الكلــي ) 4و 3(یشــیر جــدولي 

حــظ بــان معــدل المــادة الجافــة فــي كــال الموســمین الخریفــي والربیعــي ولجمیــع مراحــل النمــو حیــث یال) 1-هـــ.طــن(

  . المتراكمة الكلیة تزداد مع تقدم العمر

فـي الموسـمین الخریفـي ) سـم10× سـم 80(تفوقت في المرحلة األخیرة النباتات المزروعـة علـى مسـافة 

النباتـات المزروعـة فـي مسـافة أعطـتعلـى التتـابع فـي حـین 1-هــ.طـن30.29و 19.76والربیعي حیث أعطت 

إن نســبة . علــى التتــابع1-هـــ.طــن13.25و 8.01اقــل معــدل للموســمین الخریفــي والربیعــي ) ســم30×ســم80(

علـــى التتـــابع وهـــذا یعـــزى إلـــى زیـــادة عـــدد % 56.3و% 59.5الزیـــادة فـــي هـــاتین المعـــاملتین للموســـمین كانـــت 

اتفقـت . )3و 2(يجـدولودلیلهافي وحدة المساحة المزروعةة یمساحة الورقالوزیادة النباتات في وحدة المساحة 

إن زیــادة الكثافــة ) 21(وآخــرون Fernadoو ) 20(وآخــرون Brentonهــذه النتیجــة مــع مــا أشــار إلیــه كــل مــن 

وعلى) 1-هـ.نبات62500(واحدة النباتیة تؤدي إلى زیادة حاصل المادة الجافة أما النباتات المزروعة في كثافة 

فقــد تفوقــت معنویــًا النباتــات ) ســم40× ســم40ســم و16× ســم 100ســم و 20× ســم 80(تلفة ـمخــمســافات 

ـــالم ـــزروعة عـ ـــلى مـ 13.3و % 6.0فــي الموســم الخریفــي و % 1.9و % 20.6ســم بنســبة 20× ســم 80سافة ـ

. ســم40× ســم 40ســم و10× ســم100فــي الموســم الربیعــي علــى التتــابع قیاســًا إلــى النباتــات المزروعــة فــي % 

سـم كانـت موزعـة بشـكل یسـاعد علـى االسـتفادة مـن 20× سـم80یعزى هذا إلـى النباتـات المزروعـة فـي المسـافة 

عناصر النمو كالماء والمواد المغذیة إضافة إلى إن األوراق تعتـرض اكبـر كمیـة مـن أشـعة الشـمس وبالتـالي زیـادة 

  .المادة الجافة الكلیةوزیادةكفاءة عملیة التمثیل الضوئي 

هرت النتـائج وجـود تـأثیر معنـوي للتراكیـب الوراثیـة فـي الـوزن الكلـي للموسـم الخریفـي ولجمیـع المراحـل أظ

في حین 1-هـ.طن12.94أعلى معدل للوزن الجاف 3001أعطى التركیب الوراثي إباء . یوماً 49ماعدا مرحلة 

اخــتالف التراكیــب الوراثیــة فــي وهــذا یعــود إلــى 1-هـــ.طــن12.60اقــل معــدل 106أعطــى التركیــب الــوراثي بحــوث 

كان التداخل معنوي بین مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في كال الموسـمین .مواصفاتها الوظیفیة والمورفولوجیة

حیـث ) سـم10×سـم 80(عنـد المسـافة 106في المرحلة األخیرة تفوق التركیب الوراثي بحوث . ولجمیع المراحل

إن الوزن . على التتابع1-هـ.طن13.30و             20.41الخریفي والربیعي أعطى أعلى معدل في الموسم 

الجاف الكلي استمر في الزیادة مع زیادة دلیل المساحة الورقیة الذي وصل إلى أعلى قیمة له عند مرحلـة التزهیـر 

یمــة دلیــل األوراق وجفــاف بعضــها حیــث حــدث انخفــاض فــي قشــیخوخة ثــم بــدأ فــي االنخفــاض بســبب ) 2(جــدول 

) source(فـــي عملیـــة تصـــنیع المـــواد الغذائیـــة مســـتمرةبعـــض األوراق المســـاحة الورقیـــة بشـــكل طفیـــف إذ مازالـــت 

لــذلك ) sink(وانتقالهــا وتوزیعهــا مــن أجــزاء النبــات المختلفــة إلــى األعضــاء الخازنــة التــي هــي المصــبات النهائیــة 

اتفقـت هـذه النتیجـة مـع مـا ذكــره . احـل األخیـرة مـن النمــوهنالـك زیـادة مسـتمرة فـي وزن المـادة الجافــة حتـى فـي المر 

  ).11(عیسى 

بتـأثیر ) 1_یـوم.2-م.غـم(إلى وجود فروق معنویة في معدل نمو المحصـول ) 6و 5(جدول نتائج أشارت

نالحـظ إن معـدل نمـو المحصـول فـي المراحـل األولـى مـن . مسافات الزراعة فـي كـال الموسـمین الخریفـي والربیعـي

84-77ثم بدا باالرتفاع مع مـرور الـزمن حتـى وصـل إلـى أقصـى معـدل عنـد المرحلـة كان منخفضًا عمر النبات

  .باالنخفاض حتى المرحلة األخیرة من النمو یومًا في الموسم الربیعي ثم بدأ 91-84یوم للموسم الخریفي و 

ي زرعت على مسـافة والت1-هـ.نبات125000عند مرحلة التزهیر أعطت النباتات المزروعة في كثافة 

للموسمین الخریفي والربیعي على التتابع في ) 1-یوم.2-م.غم60.56و 32.67(معدل أعلىسم 10×سم 80

اقــل ســم 30×ســم80والتــي زرعــت علــى مســافة 1-هـــ.نبــات41666حــین أعطــت النباتــات المزروعــة فــي كثافــة 
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ةكانــت بنســبعلــىة التــي ســببتها معاملــة الكثافــة األإن مقــدار الزیــاد. ) 1-یــوم.2-م.غــم29.53و 12.23(معــدل 

ــــى التتــــابعللموســــمین الــــزراعیین الخریفــــي والربیعــــي % 51.2و % 54.2 إن هــــذه الزیــــادة فــــي معــــدل نمــــو . عل

وزیــادة كفـاءة عملیــة التمثیــل الضــوئي ) 2و1(یمكــن إن یعــزى إلـى زیــادة دلیــل المســاحة الورقیـة جــدول المحصـول

Jurgو ) 22(وآخــرون Josephاتفقــت هــذه النتیجــة مــع مــا ذكــره كــل مــن ). 4و3(لیــة جــدول والمــادة الجافــة الك

یـــزداد خطیـــًا بزیـــادة دلیـــل الـــذین ذكـــروا بـــان معـــدل نمـــو المحصـــول ) 24(وآخـــرونMichaelو ) 23(وآخـــرون 

والمزروعـة 1-هــ.نبـات62500أما النباتات المزروعة فـي كثافـة . وكفاءة عملیة التمثیل الضوئيالمساحة الورقیة

سـم فقــد سـلكت عنــد مرحلـة التزهیــر فـي الموعــد الخریفـي بشــكل مغـایر عنــه فـي الموســم 20× ســم 80فـي مسـافة 

فــي حــین كــان معــدل النمــو فــي ) 1-یــوم.2-م.غــم22.72(الربیعـي حیــث أعطــت فــي الموعــد الخریفــي معــدل نمــو 

ملـة معنویـًا عـن بقیـة المعـامالت المزروعـة فـي نفـس هـذه المعاتفوقـت). 1-یوم.2-م.غم44.85(الموسم الربیعي 

وهذا یعزى إلى ) سم40× سم 40(و ) سم16× سم100(وعلى مسافات مختلفة ) 1-هـ.نبات62500(الكثافة 

ر التراكیـب الوراثیـة بـالظروف البیئیـة والـذي یـنعكس علـى أداء فعالیاتـه الحیویـة والتـي سـتؤدي إلـى زیـادة طبیعة تـأث

  .فة منذ المراحل المبكرة من النمو والذي ینعكس ایجابیًا على معدل نمو المحصولالمادة الجا

وجود فروق معنویة في صفة معدل نمو المحصول فـي بعـض المراحـل ) 6، 5(يأوضحت نتائج جدول

تفــوق . لتراكیــب الوراثیــة فــي مرحلــة التزهیــر عنــد الموســم الخریفــي لوعــدم وجــود فــروق معنویــة فــي مراحــل أخــرى 

فـي حـین . فـي الموسـم الخریفـي% 30.41بنسـبة 3001على التركیب الـوراثي إبـاء 106تركیب الوراثي بحوث ال

كـان التـداخل معنویـًا بـین التراكیـب الوراثیـة ومسـافات الزراعـة فـي معـدل . ال یوجد فرق معنوي في الموسـم الربیعـي

عند التزهیر أعطـى التركیـب الـوراثي بحـوث .نمو المحصول في كال الموسمین الخریفي والربیعي ولجمیع المراحل

للموسمین الخریفي 1-یوم.2-م.غم68.21            و37.70معدل نموسم10× سم 80عند مسافة 106

  .والربیعي على التتابع

وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي معـــدل النمـــو النســـبي فـــي كـــال ) 7،8(النتـــائج المبینـــة فـــي جـــدول أوضـــحت

النباتات المزروعـة عنـد المسـافة أعطت. في الموسم الربیعي49–42لربیعي ماعدا مرحلة الموسمین الخریفي وا

.1-غــم.غــم0.079(م فــي الموســم الخریفــي 63-56معــدل نمــو نســبي خــالل مرحلــة أعلــىســم 40× ســم 40

یعـي عنـد سـم أعلـى معـدل فـي الموسـم الرب20× سـم 80في حین أعطت النباتات المزروعة عند المسـافة ) 1-یوم

10× سـم 80بینمـا یالحـظ بـان النباتـات المزروعـة عنـد مسـافة ) 1-یوم.1-غم.غم0.048(م 84–77مرحلة 

  .في الموسم الربیعي) 1-یوم.1-غم.غم0.038(سم أعطت اقل معدل نمو نسبي 

ات إن أعلى معدل نمو نسـبي للنبـات كـان فـي المراحـل األولـى مـن نمـو النبـ) 8، 7(يیتضح من جدول

. ثم انخفض تدریجیًا حتى وصل إلى اقل معدل في مراحل النمـو األخیـرة بسـبب تضـلیل األوراق لبعضـها الـبعض 

یتضــح ثبــات النمــو النســبي مــع تقــدم العمــر وان هنالــك اتجــاه واحــد تســلكه هــذه الصــفة حیــث یالحــظ بــان النباتــات 

المزروعة في كثافات اقل وهذا یعزى إلى كعن تلالمزروعة في كثافات نباتیة عالیة أعطت اقل معدل نمو نسبي 

إن زیادة الكثافـة النباتیـة تـؤدي إلـى زیـادة نسـبة المسـاحة الورقیـة إلـى حجـم النبـات الكلـي أو مجتمـع النباتـات لـذلك 

رافقهـا النمـو النسـبي إال إن هـذه الزیـادة فـي نسـبة المسـاحة الورقیـة فمن المتوقع إن یؤدي ذلك إلى زیادة في معدل 

في معدل صافي التمثیل الضوئي بسبب زیادة التضلیل الناتج من زیادة عدد النباتات في وحدة المسـاحة انخفاض

الورقیــة عنــد الكثافــة النباتیــة العالیــة وهــذا یــؤدي إلــى خفــض معــدل النمــو النســبي رغــم الزیــادة فــي نســبة المســاحة 

تـؤدي إلـى خفـض زیادة الكثافة النباتیة ا بانالذین أشارو )27، 26، 25(اتفقت هذه النتیجة مع آخرین .الورقیة

  .معدل النمو النسبي
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كان التداخل معنویًا بین مسـافات الزراعـة والتراكیـب الوراثیـة فـي معـدل النمـو النسـبي فـي كـال الموسـمین 

40عند المسـافة 3001الخریفي والربیعي ولجمیع مراحل الدراسة ففي مرحلة التزهیر أعطى التركیب الوراثي إباء 

فــي الموســم الخریفــي بینمــا أعطــى نفــس التركیــب وعنــد ) 1-یــوم.1-غــم.غــم0.099(معــدل ســم أعلــى40× ســم 

  ).1-یوم.1-غم.غم0.050(سم اقل معدل في الموسم الربیعي 10× سم 80المسافة 

وجـود تــأثیر معنـوي للمســافات الزراعیـة فــي معـدل صــافي التمثیـل الضــوئي ) 9(بینـت النتــائج فـي جــدول 

للموسمین الزراعیین الخریفي والربیعي عند مرحلة التزهیر حیث یالحظ بـان النباتـات المزروعـة ) 1-یوم.2-م.غم(

أعلـــى معـــدل صـــافي التمثیـــل فـــي موســـمي الزراعـــة الخریفـــي والربیعـــي اعطـــتســـم20× ســـم80علـــى مســـافة 

10× سـم80روعـة عنـد المسـافة بینمـا أعطـت النباتـات المز . علـى التتـابع) 1-یـوم.2-م.غـم12.33و 10.05(

إن نســبة الزیــادة فــي . فــي موســمي الزراعــة الخریفــي والربیعــي علــى التتــابع) 1-یــوم.2-م.غــم8.74و 6.84(ســم 

للموســمین الخریفــي والربیعــي علــى % 29.1و % 31.9معــدل صــافي التمثیــل الضــوئي بــین هــاتین المعــاملتین 

دي إلـى زیـادة التضـلیل بسـبب زیـادة عـدد النباتـات فـي وحـدة المسـاحة وهـذا یـؤ وهذا یعزى إلى زیـادة الكثافـة التتابع 

ومنافسـتها علـى الضـوء والمـاء والعناصـر المغذیـة الضـوئيیؤدي إلى خفض فعالیة األوراق السفلیة لعملیة التمثیل

  ).28،29(وقد اتفقت هذه النتیجة مع آخرین . وهذا ینعكس سلبًا على معدل صافي التمثیل الضوئي

إن صافي التمثیل الضوئي ینخفض مع تقدم النبات وزیادة الكثافة النباتیة بسبب التضلیل الـذي تتعـرض 

  . له األوراق القدیمة ودخولها مرحلة الشیخوخة

فـي معـدل صـافي التمثیـل 106معنویـًا علـى التركیـب الـوراثي بحـوث 3001تفوق التركیـب الـوراثي إبـاء 

ان نسـبة الزیـادة لهـذا فـذلك بـو ) 1-یـوم.2-م.غـم12.32و 8.06(الصـفة الضوئي حیث أعطى أعلى معدل لهـذه 

فـــي موســـمي الزراعـــة % 20.4و % 9.9كانـــت 106بحـــوث التركیـــب فـــي هـــذه الصـــفة عـــن التركیـــب الـــوراثي

إلـى الطبیعـة الوراثیـة لهـذه التراكیـب واخـتالف مواصـفاتها المورفولوجیـة وهـذا یعـزى . الخریفي والربیعي على التتـابع

  ).30(اتفقت هذه النتیجة مع آخرین .ومساحتها الورقیة

3001كـان التـداخل بـین التراكیـب الوراثیـة ومسـافات الزراعـة معنویـًا حیـث أعطـى التركیـب الـوراثي إبـاء 

فیمـا أعطـى نفـس ) 1-یـوم.2-م.غـم11.211(سـم فـي الموسـم الخریفـي 20× سـم 80أعلى معـدل عنـد المسـافة 

سم فـي الموسـم الربیعـي أعلـى معـدل لمعـدل صـافي التمثیـل الضـوئي 30× سم 80لمسافة التركیب الوراثي عند ا

  ).1-یوم.2-م.غم13.82(

  

  

  

  

  

  

) یوم/2م/غم(تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل صافي التمثیل الضوئي) 9(جدول 

  2000والربیعي 1999للموسمین الخریفي 

  الموسم الخریفي

  لزراعةمسافات ا

  )سم(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 
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80 ×20  8.89  11.21  10.05  

100 ×16  5.66  7.12  6.39  

40 ×40  6.42  9.57  8.00  

80 ×10  7.43  6.26  6.84  

80 ×15  7.30  6.72  7.01  

80 ×30  7.91  7.52  7.71  

  1.195  1.690  %5م .ف.أ

    8.06  7.26  المعدل

    0.690  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  11.05  13.61  12.33  

100 ×16  10.47  11.59  11.03  

40 ×40  8.39  14.30  11.34  

80 ×10  8.96  8.53  8.74  

80 ×15  9.30  12.14  1.72  

80 ×30  10.70  13.82  12.26  

  1.427  2.018  %5م .ف.أ

    12.3  9.81  المعدل

    0.824  %5م .ف.أ
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  1999جافة الكلیة للموسم الخریفي تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل وزن المادة ال) 3(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) هكتار/طن(معدل وزن المادة الجافة الكلیة 

  یوم70  یوم63  یوم56  یوم49  یوم42

مسافات 

الزراعة 

  )سم(

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  وراثیةالتراكیب ال

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  بحوث  المعدل

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

80 ×20  0.58  0.67  0.63  1.04  1.16  1.10  2.52  2.10  2.31  4.11  3.69  3.90  6.38  5.78  6.08  

100 ×16  0.44  0.79  0.61  1.18  1.72  1.45  1.97  2.72  2.34  3.11  3.93  3.52  4.47  5.32  4.90  

40 ×40  0.36  0.44  0.40  1.21  0.98  1.09  2.43  1.97  2.20  3.70  3.98  3.84  5.25  6.00  5.63  

80 ×10  0.85  1.22  1.04  2.27  2.75  2.51  4.57  4.58  4.57  7.19  6.52  6.86  10.17  8.73  9.45  

80 ×15  0.77  0.78  0.78  1.55  1.14  1.34  2.40  1.89  2.15  3.98  3.07  3.53  5.69  4.72  5.20  

80 ×30  0.56  0.29  0.42  1.10  0.43  0.76  1.68  0.91  1.30  3.32  1.51  2.41  3.98  2.26  3.30  

  0.468  0.662  0.325  0.460  0.259  0.366  0.193  0.273  0.151  0.213  %5م .ف.أ

    5.53  5.99    3.78  4.23    2.36  2.59    1.36  1.39    0.70  0.59  المعدل

    0.270    0.188    0.150    م.غ    0.087  %5م .ف.أ

  یوم105  یوم98  یوم91  یوم84  یوم77

80 ×20  10.08  7.90  8.99  11.45  10.15  10.80  12.27  11.33  11.80  13.00  11.77  12.39  13.32  11.99  12.66  

100 ×16  5.99  8.44  7.21  7.65  11.56  9.60  8.50  12.37  10.44  9.12  12.91  11.01  9.40  13.23  11.32  

40 ×40  7.31  8.61  7.96  9.66  11.23  10.45  10.56  12.36  11.46  11.37  12.78  12.07  11.77  13.08  12.42  

80 ×10  13.65  11.93  12.79  17.39  16.05  16.72  19.39  18.07  18.73  20.05  18.68  19.37  20.41  19.12  19.76  

80 ×15  7.70  7.01  7.35  10.05  10.90  10.47  11.23  11.72  11.47  12.38  12.02  12.20  12.78  12.16  12.47  

80 ×30  5.24  3.85  4.54  6.58  6.15  6.36  7.18  7.05  7.12  7.70  7.65  7.67  7.95  8.07  8.01  
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  0.47  0.668  0.486  0.688  0.480  0.679  0.484  0.685  0.448  0.634  %5م .ف.أ

    12.94  12.60    12.63  12.27    12.15  11.52    11.00  10.46    7.95  8.33  المعدل

    0.273    0.281    0.277    0.280    0.256  %5م .ف.أ

  من الزراعة) یوم63(حلة التزهیر مر * 

  2000جافة الكلیة للموسم الربیعي عة والتراكیب الوراثیة في معدل وزن المادة التأثیر مسافات الزرا) 4(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) هكتار/طن(معدل وزن المادة الجافة الكلیة 

مسافات 

  الزراعة

  )سم(

  یوم77  یوم70  یوم63  یوم56  یوم49  یوم42

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  كیب الوراثیةالترا

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  بحوث  المعدل

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

80 ×20  0.39  0.65  0.52  1.00  1.38  1.19  1.62  2.17  1.89  2.34  3.66  3.00  4.13  5.67  4.90  7.24  8.30  7.77  

100 ×16  0.50  0.33  0.42  1.14  0.80  0.97  1.83  1.99  1.91  3.76  3.20  3.48  5.78  5.55  5.66  8.08  8.18  8.13  

40 ×40  0.43  0.43  0.43  0.69  1.13  0.91  1.05  2.08  1.57  2.33  3.15  2.74  3.85  4.74  4.29  6.18  7.64  6.91  

80 ×10  0.95  0.65  0.80  1.88  1.74  1.81  2.83  3.12  2.97  6.84  5.94  6.39  11.14  8.96  10.04  15.50  12.31  13.90  

80 ×15  0.62  0.68  0.65  1.41  1.44  1.42  2.23  2.43  2.33  3.58  3.96  3.77  5.04  6.75  5.90  8.67  9.79  9.23  

80 ×30  0.39  0.41  0.40  0.96  0.94  0.95  1.93  1.78  1.85  3.35  2.70  3.02  4.86  3.56  4.21  6.47  5.43  5.95  

  0.330  0.467  0.319  0.425  0.208  0.295  0.236  0.334  0.166  0.234  0.12  0.178  %5م .ف.أ

    8.61  8.69    5.87  5.80    3.77  3.70    2.26  1.91    1.24  1.18    0.52  0.55  المعدل

    م.غ    م.غ    م.غ    0.136    م.غ    م.غ  %5م .ف.أ

  یوم112  یوم105  یوم98  یوم91  یوم84

80 ×20  10.40  11.41  10.90  13.62  14.61  14.11  16.11  17.10  16.60  16.88  18.56  17.72  17.20  18.79  17.99  

100 ×16  10.77  11.00  10.89  13.91  13.89  13.90  16.31  15.42  15.86  16.86  16.27  16.56  17.11  16.69  16.90  
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40 ×40  8.77  10.65  9.71  11.63  14.13  12.88  13.54  15.77  14.66  13.91  16.46  15.19  14.15  17.06  15.60  

80 ×10  20.28  16.00  18.14  25.69  22.08  23.88  29.71  27.21  28.46  30.71  28.70  29.70  31.30  29.29  30.29  

80 ×15  12.40  13.06  12.73  18.23  17.40  17.82  29.56  21.37  21.96  23.41  22.11  22.76  23.75  22.45  23.10  

80 ×30  8.44  7.58  8.01  11.23  10.12  10.67  12.96  11.82  12.39  13.42  12.62  13.02  13.70  12.81  13.25  

  0.447  0.632  0.483  0.683  0.475  0.672  0.610  0.863  0.491  0.694  %5م .ف.أ

    19.51  19.53    19.12  19.20    18.11  18.53    15.37  15.72    11.62  11.84  المعدل

    م.غ    م.غ    0.274    م.غ    م.غ  %5م .ف.أ

  من الزراعة) یوم84(مرحلة التزهیر * 

  1999نمو المحصول للموسم الخریفي الوراثیة في معدل تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب ) 5(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) یوم/2م/غم(معدل نمو المحصول 

  یوم77- 70  یوم70- 63  یوم63- 56  یوم56- 49  یوم49- 42

مسافات 

الزراعة 

  )سم(

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  لوراثیةالتراكیب ا

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  بحوث  المعدل

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

80 ×20  6.52  7.06  6.79  21.13  13.48  17.30  22.92  22.52  22.72  32.28  29.71  30.99  52.95  30.33  41.64  

100 ×16  11.08  13.30  12.19  11.36  14.48  12.92  16.21  17.05  16.63  19.34  19.80  19.57  21.76  44.60  33.18  

40 ×40  12.16  7.62  9.89  17.46  14.35  15.90  18.23  28.62  23.43  21.91  28.77  25.34  29.48  37.35  33.41  

80 ×10  20.21  21.98  21.09  32.84  26.13  29.48  37.70  27.64  32.67  42.22  31.42  36.82  49.71  43.74  46.73  

80 ×15  11.18  13.87  12.52  29.00  10.74  19.87  22.68  16.38  19.75  24.07  23.32  23.69  28.93  32.87  30.90  

80 ×30  7.67  1.82  4.74  12.11  7.04  9.57  16.08  8.38  12.23  16.44  15.81  16.12  18.10  17.66  17.88  

  3.174  4.488  3.127  4.423  2.980  4.214  2.065  2.920  2.188  3.094  %5م .ف.أ

    34.43  33.49    24.80  26.04    20.17  22.38    14.37  20.65    10.94  11.47  المعدل
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    م.غ    م.غ    1.720    1.192    م.غ  %5م .ف.أ

  یوم105- 98  یوم98- 91  یوم91- 84  یوم84- 77

80 ×20  19.60  32.29  25.95  11.85  16.69  14.27  10.39  7.06  8.72  4.42  2.58  3.50  

100 ×16  23.69  44.75  34.22  12.24  11.52  11.88  8.75  7.75  8.25  4.05  4.52  4.28  

40 ×40  33.75  37.44  35.59  12.77  16.08  14.42  11.73  6.06  8.89  5.56  4.31  4.93  

80 ×10  5.67  60.90  57.28  28.37  28.99  28.68  9.54  8.75  9.14  5.16  6.08  5.62  

80 ×15  33.51  55.73  44.62  16.82  11.57  14.20  8.23  4.25  6.24  2.83  2.08  2.46  

80 ×30  19.47  32.97  26.22  8.64  12.85  10.74  3.60  8.62  6.11  3.60  6.04  4.82  

  1.336  1.890  2.240  3.168  2.626  3.714  4.274  6.044  %5م .ف.أ

    4.27  4.27    7.08  8.70    16.28  15.11    44.01  30.61  المعدل

    م.غ    1.293    م.غ    2.467  %5م .ف.أ

  من الزراعة) یوم63(مرحلة التزهیر * 

  2000وسم الربیعي للمتأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل نمو المحصول) 6(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) یوم/2م/غم(معدل نمو المحصول 

  یوم77- 70  یوم70- 63  یوم63- 56  یوم56- 49  یوم49- 42

مسافات الزراعة 

  )سم(

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  بحوث  المعدل

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

80 ×20  8.65  10.54  9.59  8.83  11.23  10.03  10.37  21.33  15.85  25.58  28.85  27.22  44.37  37.31  40.84  

100 ×16  9.19  6.79  7.99  9.83  16.91  13.37  27.68  17.44  22.56  28.93  33.58  31.26  32.77  37.58  35.18  

40 ×40  3.69  10.00  6.84  5.23  13.71  9.47  18.20  15.29  16.75  21.79  22.69  22.24  33.31  41.52  37.41  

80 ×10  13.37  15.58  14.48  13.46  19.79  16.63  57.42  40.21  48.81  61.37  43.17  52.27  26.42  47.83  55.12  
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80 ×15  11.30  10.97  11.13  11.63  14.16  12.89  19.21  21.82  20.52  21.07  39.87  30.47  51.64  43.40  47.52  

80 ×30  8.06  7.64  7.85  13.88  12.13  13.01  20.25  13.10  16.67  21.62  16.25  18.93  23.03  22.79  22.91  

  4.908  6.941  3.293  4.657  3.345  4.731  2.483  3.511  1.806  2.553  %5م .ف.أ

    38.40  41.26    30.73  30.06    21.53  25.52    14.65  10.48    10.25  9.04  المعدل

    2.834    م.غ    1.931    1.433    1.042  %5م .ف.أ

  یوم112- 105  یوم105- 98  یوم98- 91  یوم91- 84  یوم84- 77

80 ×20  45.19  44.52  44.85  45.96  45.85  45.90  35.62  35.48  35.55  10.91  20.89  15.90  4.63  7.98  6.30  

100 ×16  38.46  40.37  39.41  44.87  41.29  43.08  34.19  21.77  27.98  7.79  12.12  9.95  3.52  6.09  4.81  

40 ×40  37.00  42.89  39.95  40.85  49.79  45.32  27.29  23.50  25.39  5.15  9.83  7.49  3.55  8.37  5.96  

80 ×10  68.21  52.92  60.56  77.25  86.71  81.98  57.56  73.33  65.45  14.25  20.75  17.50  8.44  8.29  8.37  

80 ×15  53.39  46.73  50.06  83.10  62.03  72.57  61.86  56.64  59.25  12.10  10.66  11.38  4.93  4.62  4.77  

80 ×30  28.26  30.80  29.53  39.89  36.26  38.07  24.75  24.34  24.54  6.68  11.42  9.05  3.93  2.75  3.34  

  1.541  2.180  2.848  4.027  5.179  8.088  6.729  9.516  4.488  6.348  %5م .ف.أ

    6.35  4.83    14.28  9.48    39.18  40.21    53.65  55.32    43.04  45.08  المعدل

    0.890    1.644    م.غ    م.غ    م.غ  %5م .ف.أ

  عةمن الزرا) یوم84(مرحلة التزهیر * 

  1999لنمو النسبي للموسم الخریفي تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل ا) 7(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) یوم/غم/غم(معدل النمو النسبي 

  یوم77- 70  یوم70- 63  یوم63- 56  یوم56- 49  یوم49- 42

مسافات 

الزراعة 

  )سم(

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  ةالتراكیب الوراثی

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  بحوث  المعدل

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  
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80 ×20  0.081  0.078  0.079  0.125  0.083  0.104  0.069  0.079  0.074  0.062  0.063  0.063  0.063  0.044  0.054  

100 ×16  0.139  0.110  0.125  0.075  0.065  0.069  0.064  0.051  0.058  0.051  0.043  0.047  0.041  0.065  0.053  

40 ×40  0.172  0.111  0.141  0.099  0.100  0.099  0.059  0.099  0.079  0.049  0.058  0.053  0.047  0.051  0.049  

80 ×10  0.141  0.117  0.129  0.100  0.073  0.086  0.065  0.050  0.057  0.048  0.041  0.045  0.042  0.043  0.042  

80 ×15  0.098  0.061  0.080  0.061  0.072  0.066  0.072  0.068  0.070  0.050  0.060  0.055  0.043  0.056  0.050  

80 ×30  0.094  0.056  0.075  0.060  0.118  0.089  0.072  0.069  0.070  0.048  0.078  0.063  0.039  0.055  0.047  

  0.005  0.007  0.005  0.007  0.009  0.013  0.012  0.061  0.022  م.غ  %5م .ف.أ

    0.052  0.046    0.057  0.051    0.069  0.067    0.085  0.086    0.089  0.121  المعدل

    0.003    0.003    م.غ    م.غ    0.013  %5م .ف.أ

  یوم105- 98  یوم98- 91  یوم91- 84  یوم84- 77

80 ×20  0.018  0.035  0.027  0.009  0.015  0.012  0.008  0.005  0.07  0.003  0.002  0.002  

100 ×16  0.034  0.044  0.039  0.015  0.009  0.012  0.010  0.006  0.008  0.004  0.003  0.003  

40 ×40  0.040  0.037  0.039  0.012  0.013  0.013  0.010  0.004  0.007  0.004  0.003  0.004  

80 ×10  0.034  0.044  0.039  0.015  0.017  0.016  0.005  0.004  0.005  0.002  0.003  0.003  

80 ×15  0.035  0.063  0.049  0.016  0.010  0.013  0.014  0.003  0.008  0.004  0.001  0.003  

80 ×30  0.033  0.067  0.050  0.012  0.019  0.016  0.009  0.011  0.010  0.004  0.007  0.006  

  0.001  0.002  0.002  0.003  0.002  0.003  0.005  0.007  %5م .ف.أ

    0.003  0.004    0.006  0.009    0.014  0.013    0.048  0.032  المعدل

    م.غ    0.001    م.غ    0.003  %5م .ف.أ

  من الزراعة) یوم63(مرحلة التزهیر * 

  2000لنمو النسبي للموسم الربیعي تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل ا) 8(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) یوم/غم/غم(معدل النمو النسبي 
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  یوم77- 70  یوم70- 63  یوم63- 56  یوم56- 49  یوم49- 42

مسافات الزراعة 

  )سم(

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  بحوث  المعدل

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

  بحوث

106  

إباء 

3001  

80 ×20  0.132  0.107  0.120  0.068  0.063  0.065  0.052  0.075  0.064  0.080  0.062  0.071  0.079  0.053  0.066  

100 ×16  0.117  0.126  0.121  0.066  0.128  0.097  0.103  0.068  0.085  0.061  0.078  0.070  0.047  0.055  0.051  

40 ×40  0.065  0.139  0.102  0.060  0.087  0.074  0.112  0.059  0.085  0.071  0.058  0.065  0.067  0.068  0.067  

80 ×10  0.098  0.142  0.120  0.058  0.083  0.070  0.125  0.091  0.108  0.069  0.058  0.064  0.047  0.045  0.046  

80 ×15  0.115  0.108  0.111  0.077  0.074  0.075  0.068  0.069  0.068  0.049  0.076  0.062  0.076  0.052  0.064  

80 ×30  0.124  0.118  0.121  0.099  0.091  0.095  0.078  0.059  0.068  0.053  0.050  0.051  0.040  0.049  0.044  

  0.007  0.010  0.007  0.010  0.013  0.019  0.007  0.018  م.غ  0.035  %5م .ف.أ

    0.054  0.059    0.064  0.064    0.070  0.090    0.087  0.072    0.123  0.108  المعدل

    0.004    م.غ    0.008    0.013    0.014  %5م .ف.أ

  یوم112- 105  یوم105- 98  یوم98- 91  یوم91- 84  یوم84- 77

80 ×20  0.051  0.045  0.048  0.038  0.035  0.037  0.024  0.022  0.023  0.006  0.011  0.009  0.002  0.004  0.003  

100 ×16  0.041  0.042  0.041  0.036  0.033  0.035  0.022  0.015  0.018  0.004  0.007  0.006  0.002  0.003  0.003  

40 ×40  0.049  0.047  0.048  0.040  0.040  0.040  0.021  0.015  0.018  0.003  0.006  0.005  0.002  0.004  0.003  

80 ×10  0.038  0.037  0.038  0.034  0.045  0.040  0.021  0.029  0.025  0.004  0.007  0.006  0.002  0.002  0.002  

80 ×15  0.051  0.040  0.045  0.055  0.041  0.048  0.030  0.029  0.029  0.005  0.004  0.005  0.002  0.001  0.002  

80 ×30  0.037  0.047  0.042  0.040  0.041  0.041  0.020  0.022  0.021  0.005  0.009  0.007  0.002  0.002  0.002  

  0.001  0.001  0.002  م.غ  0.003  0.005  0.004  0.006  0.004  0.006  %5م .ف.أ

    0.003  0.002    0.007  0.005    0.022  0.023    0.039  0.040    0.043  0.045  المعدل
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    0.001    0.001    م.غ    م.غ    م.غ  %5م .ف.أ

اعةمن الزر) یوم84(مرحلة التزهیر *


