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  2007،)2(العدد5: المجلد،لعلوم الزراعیةلاألنبارمجلة 
  

وحاصل البذور تأثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور في صفات النمو الخضري والجذري 

Vignaلنبات الماش  radiata L.  

  

  حسن الفهداويإبراهیمنس اوسامي نوري علي ،اهللا الصوالغ بشیر حمد عبد

  األنبارعة جام/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

محافظة االنبار خالل الموسم الخریفي لعام /ناحیة الكرمة/نفذت تجربة حقلیة في منطقة الضابطیة

25، 20، 10،15، 5( والمسافة بین الجور ) المروز ، الخطوط ( م بهدف معرفة تاثیر طرق الزراعة 2004

استخدم نظام االلواح . الصنف المحلي/لنبات الماشر وحاصل البذو سم في صفات النمو الخضري والجذري ) 

  :المنشقة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبواقع اربعة مكررات وتلخصت النتائج بما یلي

، عدد ) نبات /غم27.30( أدت الزراعة بطریقة المروز الى زیادة معنویة في وزن النبات الجاف 

مقارنة ) الجذر /غم2.10( ووزن الجذر الجاف ) الجذر /فرع19.04( ي التفرعات الجذریة للجذر الرئیس

  . يـوعلى التوال) الجذر /غم1.87، الجذر/فرع14.01نبات ، /غم22.37( بطریقة الزراعة في خطوط 

صفات المدروسة حتى بلغت اعلى معدل فيالأدى اتساع المسافة بین الجور الى زیادة معنویة في جمیع 

  .)سم   25( المسافة الواسعة 

أثر التداخل معنویًا في كل من عدد االفرع النباتیة ، وزن النبات الجاف ووزن الجذر الجاف ، وبشكل عام 

اعلى معدل لها فیما بلغ اقل ) سم 25( أعطت النباتات المزروعة بكلتا الطریقتین تحت تاثیر المسافة الواسعة 

  .)سم 5( طریقة الخطوط بتاثیر المسافة الضیقة معدل في النباتات المزروعة ب

وحاصل بذور النبات نستنتج من هذه الدراسة ان هناك اتجاه متماثل لتاثر صفات النمو الخضري والجذري 

ومن خالل النتائج یمكن القول بان . بعاملي الدراسة وتاكد ذلك بعالقة االرتباط الموجبة ذات المعنویة العالیة بینهما

لناجح للنباتات یعتمد على المحافظة على حالة من االتزان في النمو والوظائف بین الجذور واالجزاء النمو ا

الخضریة بحیث ال یتاثر او یعاني أي عضو من اعضاء النبات من نقص جدي في المساهمة بتجهیز كل منهما 

  .بالمواد الضروریة لالخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثالبحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث ال
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Effect of sowing methods and distances between hills in characteristics 
of vegetative and root growth and seed yild of mung bean plant Vigna

radiata L.

B. H. A. Al-Solagh , S. N. Ali and A. I. H. Al-Fahdawi
College of Agricultur / University of Al-Anbar

Abstract
Field experiment was conducted in Al-Thabitia village, Garma, Al-Anbar 

province during autumin season of 2004. The objective of this experiment to know the 
effect of planting methods (Rows & Lines) and distance between hills (5 , 10 , 15 , 20 ,
25) cm in characteristics of vegetative and root growth and seed yield of mung bean 
plant/Local variety.In this experimental using split-plot system according to random 
complete block design (R.C.B.D.)with four replicates. The results were:

Rows planting method gave ahighest mean of dry plant weight (27.30 g),
number of root branches for main root (19.04 branch/root) and dry weight of root (2.10 
g/root) as compared with lines planting method (22.27 g/plant, 14.01 branch/root, 1.87
g/root) respectively.

Increasing the space between hill caused to increasing in all mean of characters 
study (plant height, stem diameter, branchs No./plant, plant dry weight, root length, No.
of secondary root/main root, dry root weight, seed yield/plant) until reached a maximum 
mean in the wide space (25 cm).

The interaction between planting methods and hills spaces effect significantly in 
No. of branches, plant dry weight and root dry weight, in general the plants sowing in 
two methods of planting under the effect of wider space (25 cm) gave a highest mean 
for above characters while the plants sowing in lines method under the effect of narrow 
space (5 cm ) gave alowest value of this characters.     

  

  المقدمة

من المحاصیل البقولیة الصیفیة الذي تنتشر زراعته في مناطق كثیرة من L.radiataVignaیعد الماش 

العــراق ، ویتمیــز بقصــر فتــرة نمــوه  وامكانیــة زراعتــه بعــد حصــاد الحنطــة مباشــرة دون تحضــیر للتربــة وحصــاده بفتــرة 

عدیدة منها انتاج البذور التي تسـتهلك كغـذاء بشـري یزرع الماش ألغراض . تسبق مواعید زراعة المحاصیل الشتویة 

الـذي تفتقـره  Lysineالغنـي بالحـامض األمینـي الالیسـین % ) 29( ألحتوائها على نسبة مرتفعـة نسـبیًا مـن البـروتین 

،اضــافة الــى اســتخدامه علفــًا اخضــرًا للحیــوان وســمادًا اخضــرًا لتحســین % ) 65( الحبوبیــات والمــواد الكربوهیدراتیــة 

  .)1(واص التربة خ

تعاني زراعة الماش في العراق من مشاكل عدیدة أدت الى خفض معدل نمـوه وانتاجـه ، وباالمكـان التغلـب 

ان طـــرق الزراعـــة .علـــى كثیـــر مـــن المشـــاكل بـــاجراء البحـــوث العلمیـــة المتعلقـــة بعملیـــات خدمـــة التربـــة والمحصـــول 

دراستها على هـذا المحصـول ، حیـث لـم تنـل اهتمامـًا مـن قبـل والمسافة بین النباتات تعد من العملیات التي یستوجب 

ان طریقـــة الزراعــة لهـــا تـــأثیر كبیـــر فـــي تغییــر بیئـــة التربـــة مـــن الناحیـــة الفیزیائیـــة . البــاحثین طیلـــة الســـنوات الســـابقة 

علـى طبیعـة والكیمیائیة ، كما ان لمسافات الزراعة تاثیر على عدد النباتات وتوزیعها فـي وحـدة المسـاحة والتـي تـؤثر 

التنافس بین النباتات على عناصر النمو المختلفة وما یترتب علـى ذلـك مـن تـاثیر فـي العملیـات الفسـیولوجیة الجاریـة 

  .في النبات التي تنعكس اخیرًا في نمو وانتاجیة المحصول
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د اعتمـدنا ونظرًا لقلة البحوث المتعلقة بطرق الزراعة والمسافة بین الجور وتاثیرها علـى محصـول المـاش فقـ

علــى البحــوث المماثلــة والتــي اجریــت علــى محصــول فــول الصــویا بالدرجــة الرئیســیة وذلــك للتشــابه الكبیــر بینهمــا مــن 

الحـظ بعـض البـاحثین ان طریقتـي الزراعـة بـالخطوط والمـروز لـم یختلفـا معنویـًا . حیث طبیعة النمـو وموسـم الزراعـة

فالحـــظ أن طریقـــة الزراعـــة ) 3(أمـــا قاســـم . )2(التجربـــة فــي حاصـــل المـــادة الجافـــة لمحصـــول المـــاش فـــي موســـمي 

بالمروز قد تفوقت معنویًا في جمیع صـفات النمـو لفـول الصـویا علـى طریقـة الزراعـة فـي خطـوط ، وأیـده فـي النتیجـة 

وعلى نفس النبات باحـث آخـر الحـظ أن الزراعـة فـي مـروز قـد تفوقـت معنویـًا علـى الزراعـة فـي خطـوط فـي كـل مـن 

وفــي محاصــیل اخــرى وجــد , ) 4(وحاصــل بــذور النبــات الفــردي قطــر الســاق وطــول الجــذر الرئیســي , بــات ارتفــاع الن

ان طریقة الزراعة في خطوط ثم مروز قد تفوقت معنویا في طول الجذور والوزن الجاف للجذر وارتفـاع ) 5(الدلیمي 

  .اء مقارنة بالزراعة في خطوطلذرة الصفر للمحصول وحاصل حبوب النبات الواحد النبات ووزن النبات الجاف 

وفیمــا یخــص تــاثیر المســافة بــین الجــور فقــد وجــد هنــاك تزایــد معنــوي فــي عــدد التفرعــات النباتیــة لمحصــول 

وكـذا الحـال سم وعلى التـوالي ) 30، 22.5، 15( باتساع المسافة بین الجور ) 6.34، 5.77، 5.18( الماش 

، 57.79( فـــي حـــین حصـــل العكـــس الرتفـــاع النیـــات غـــم ) 3.93، 3.37، 3.22( لحاصـــل بـــذورالنبات الفـــردي 

، 10، 5( وفــي دراســة اخــرى ایضــًا رافــق زیــادة المســافة بــین الجــور . )6(ســم وعلــى التــوالي ) 49.15، 52.35

یـوم بعـد الزراعـة 45و30سم انخفاض في معدل ارتفاع النبات لمحصول الماش ولجمیـع الفتـرات المدروسـة ) 15

سـم ولمسـافات الجـور اعـاله وعلـى التـوالي ولـم 47.80،46.05، 48.80د الحصاد ، فبلغ عنـد الفتـرة االخیـرة وعن

وفــي . )7(تكــن االختالفــات معنویــة بــین المســافتین االولــى والثانیــة لكــن كالهمــا اختلفــا معنویــًا عــن المســافة االخیــرة 

عـات وحاصـل المـادة الجافـة لكـل نبـات بتقلیـل الكثافـة النباتیـة مجال الكثافـة النباتیـة لـوحظ تزایـد معنـوي فـي عـدد التفر 

، عـــزى الباحـــث زیـــادة الصـــفة االولـــى الـــى ) 8(1-هــــ.ملیـــون نبـــات ) 0.66، 0.44، 0.33( لمحصـــول المـــاش 

ن انخفاض المنافسة بین النباتات على الضوء ورطوبة التربة والعناصر الغذائیة ، اما الصفة الثانیـة فعزاهـا الـى تحسـ

وفي فـول الصـویا ) . 9(النمو في النظام الجذري للمحصول وكفاءة امتصاصه للعناصر الغذائیة في الكثافة الواطئة 

سم ادت الى نقص معنوي في ارتفاع النبات والى زیـادة ) 15، 10، 5( ایضًا لوحظ ان زیادة المسافة بین الجور 

  .)10(وحاصل بذور النبات الفردي ت معنویة في عدد االفرع النباتیة والوزن الجاف للنبا

وبناءًا على اهمیة ما تقدم وضعت المسافة بین الجور الى جانب طرق الزراعة بهدف معرفة افضل طریقة 

لنبـــات المـــاش وكــذلك لمعرفـــة العالقـــة التـــي وحاصــل بـــذور للزراعــة ومســـافة بـــین جـــورة واخــرى یعطیـــان افضـــل نمـــو 

  .النبات تحت تاثیر هذین العاملینتحصل بین النمو الخضري والجذري لهذا 

  

  

  المواد وطرائق العمل

محافظــة /م فــي منطقــة الضــابطیة بناحیــة الكرمــة2004طبقــت تحربــة حقلیــة خــالل العــروة الخریفیــة لعــام 

الصـنف المحلـي وهمـا /لنبـات المـاشوحاصـل البـذور االنبار لدراسـة تـاثیر بعـض العوامـل البیئیـة فـي صـفات النمـو 

، 10، 5( والمسـافة بـین الجـور لـنفس الخـط او المـرز ) الزراعة فـي مـروز ، الزراعـة فـي خطـوط ( ة ـعطرق الزرا

  57143و71429، 95238،  142857، 285714ســم والتــي تماثــل كثافــة نباتیــة مقــدارها ) 25، 20، 15

  .وعلى التوالي1-هـ.نبات

وبواقــع اربعــة مكــررات ) .R.C.B.D(لعشــوائیة الكاملــة اســتخدم نظــام االلــواح المنشــقة بتصــمیم القطاعــات ا

تم اعـداد االرض . في تنفیذ التجربة ، حیث احتلت طرق الزراعة القطع الرئیسیة والمسافة بین الجور القطع الثانویة
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م احتــوت علــى اربــع خطــوط او ) 2.80× 5( مــن حراثــة وتنعــیم وتســویة ثــم قســمت الــى وحــدات تجریبیــة ابعادهــا 

سم وكانت المسافة بـین جـورة واخـرى لكـل معاملـة حسـب المسـافة الزراعیـة آنفـة 70م والمسافة بینها 5طول مروز ب

قبـل الزراعـة 1-هــ.Pكغـم 75بمسـتوى ) P2O5%46( سمدت التجربة بسـماد السـوبر فوسـفات الثالثـي . الذكر

واضـیفت ) 12(فـي منتصـف شـهر تمـوز على هیئة سماد الیوریا اضـیفت عنـد الزراعـة1-هـ.Nكغم 40مع ) 11(

تم ري التجربة بعد الزراعة مباشرة ثم كرر الري اعتمـادا علـى رطوبـة التربـة وحالـة . نفس الكمیة عند مرحلة التزهیر

وبعد تكامل االنبات خفت الى نبات واحد في الجورة ، كما اجریت عملیة التعشیب مرتین خـالل موسـم النمـو . النبات

یبیـــة لدراســـة نباتـــات عشـــوائیًا مـــن كـــل وحـــدة تجر 10تـــات الـــى مرحلـــة النضـــج الفســـیولوجي اخـــذت وعنــد وصـــول النبا

  :صفات التالیة ال

  ) .سم ( معدل طول الجذر الرئیسي   .)سم ( معدل ارتفاع النبات 

  .الجذر الرئیسي/ معدل عدد التفرعات الجذریة   .)سم ( معدل قطر الساق 

  .)الجذر / غم ( ل وزن الجذر الجاف معد  .نبات / معدل عدد الفروع 

  ) .نبات / غم ( حاصل بذور النبات الفردي معدل  .)نبات / غم ( معدل وزن النبات الجاف 

وتمـــــت المقارنـــــة بـــــین ) SAS(حللـــــت البیانـــــات احصـــــائیًا بالحاســـــوب االلكترونـــــي اعتمـــــادا علـــــى برنـــــامج 

كمـــا تـــم تحلیـــل االرتبـــاط ) 13% (5مســـتوى احتمـــال عنـــد ) .L.S.D(المتوســـطات باســـتخدام قیمـــة اقـــل فـــرق معنـــوي 

  .البسیط لهذه الصفات 

  

  النتائج والمناقشة

  ) :سم(ارتفاع النبات 

وفــي هــذا . ان طریقتــي الزراعــة لــم تختلــف معنویــًا فــي هــذه الصــفة)  1(والشــكل ) 1(یتضــح مــن الجــدول 

الــذرة البیضــاء بــین طریقتــي الزراعــة بــالمروز فرقــا معنویــًا فــي ارتفــاع نباتــات) 14(المجــال ایضــًا لــم یجــد الخفــاجي 

  .والخطوط

اما المسافة بین الجور فقد اثرت معنویًا في الصـفة ، وقـد رافـق اتسـاعها زیـادة فـي ارتفـاع النبـات حتـى بلـغ 

وبفــارق معنــوي بلغــت ) 2الشــكل ( ســم 25فــي النباتــات المزروعــة بالمســافة الواســعة ) ســم44.38(اعلــى معــدل 

ســـم وعلـــى التـــوالي ولـــم تصـــل الفروقـــات 15و5عـــن النباتـــات المزروعـــة بالمســـافتین % 16.48و31.07نســـبته 

ان زیـادة ارتفـاع النبـات مـع اتسـاع .)1الجدول (  سم 20و10حدود المعنویة مع النباتات المزروعة بالمسافتین 

النمـو المختلفـة فضـًال الـى انتشـار الضـوء المسافة بین الجور قد یعـزى الـى قلـة المنافسـة بـین النباتـات علـى عناصـر 

ان المجمـوع الجـذري كـان ذا نمـو وانتشـار افضـل ) 7، 6، 5( على معظم اوراق النبات ، كمـا یبـدو مـن الجـداول 

في التربة في المسافات الواسعة وبالتالي زیادة امتصاص المـاء والعناصـر المغذیـة فـانعكس كـل هـذا فـي زیـادة كفـاءة 

ویؤكد ذلك عالقة االرتباط . التي اثرت ایجابًا في زیادة انقسام واستطالة خالیا النبات) 4الجدول ( التمثیل الضوئي

بـــین ارتفـــاع النبـــات وكـــل مـــن وزن النبـــات الجـــاف وطـــول الجـــذر علـــى ) *0.369، *0.389( الموجبـــة والمعنویـــة 

ل الصـویا یـزداد بزیـادة مسـاحة كـل نبـاتوفي هذا المجـال الحـظ بعـض البـاحثین ان نمـو فـو . )1الملحق ( التوالي 

، 15، 10( زیادة في ارتفاع نباتات الـذرة البیضـاء بزیـادة المسـافة بـین الجـور ) 17(كما الحظ الراوي ) 16، 15(

  .)سم 25و20
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وعمومًا اعطت النباتات . لم یكن للتداخل بین طریقتي الزراعة والمسافة بین الجور تاثیر معنوي في الصفة

ســم فــي حــین اعطــت النباتــات 47.94ســم بــین الجــور اعلــى معــدل بلــغ 25زروعــة فــي خطــوط بتــاثیر المســافة الم

  .سم31.89سم اقل معدل بلغ 5المزروعة في مروز بتاثیر المسافة 

  

  )سم(تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل ارتفاع النبات ) 1(جدول

طرق الزراعة
) سم(ین الجورالمسافة ب

المعدل 
510152025

35.8242.0141.0242.8947.9441.94الزراعة في خطوط

31.8936.9235.1938.1040.8236.58الزراعة في مروز

33.8639.4738.1040.4944.38المعدل 

  %5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

م.غ

  المسافة بین الجور

4.99

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة

م.غ

  

  ) :سم (قطر الساق 

ان قطــر الســاق لــم یتــاثر معنویــا بطریقتــي الزراعــة رغــم وجــود زیــادة طفیفــة عنــد زراعتــه ) 2(یشــیر الجــدول 

ًا عنـد وفي هذا االتجاه وجد اخرون ان قطر الساق لنبات فول الصویا قد ازداد معنویـ. )3الشكل ( بطریقة المروز 

اما المسافة بین الجور فكان تاثیرها واضح ومعنوي في هذه . )4(زراعته بطریقة المروز مقارنة بزراعته في خطوط 

وبفـارق معنـوي ) 4الشـكل ( م ـسـ25في النباتات المزروعة بالمسافة ) سم 0.80(الصفة حیث بلغت اقصى معدل 

و 15، 10، 5مقارنـة بالمسـافات % 23.08و 40.35، 77.78، 135.29قلة نسبته مـع اتسـاع المسـافة فبلـغ 

ان زیـادة قطـر السـاق مـع اتسـاع المسـافة بـین الجـور یرجـع الـى نفـس السـبب الـذي ذكـر فـي . سم وعلـى التـوالي20

ارتفـاع النبـات ، ویؤكـد ذلـك االرتبـاط الموجـب عـالي المعنویـة بـین قطـر السـاق وكـل مـن وزن النبـات الجـاف ، طــول 

(  وعلـى التـوالي ) **0.898و **0.679، **0.754، **0.918( دد افرع الجـذر ووزن الجـذر الجـاف ، عالجذر

الذي وجد نقصًا في معـدل نمـو المحصـول بزیـادة عـدد النباتـات فـي ) 18(Azabتماشت النتیجة مع . )1الملحق 

  .وحدة المساحة

ـــم یـــؤثر التـــداخل بـــین العـــاملین معنویـــًا فـــي هـــذه الصـــفة  وبشـــكل عـــام اعطـــت النباتـــات . )2جـــدول ال( ل

اعلـى معـدل لقطـر ) سـم 25( بتـاثیر المسـافة الواسـعة بـین الجـور ) الخطـوط ، المـروز ( المزروعة بكلتا الطریقتین 

( ة ـالمزروعـة بـالخطوط بتـاثیر المسـافة الضیقـالنباتـات سم وعلى التوالي في حین اعطـت 0.81و 0.80الساق بلغ 

  .)سم 0.31( لغ اقل معدل ب) سم 5
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  )سم (تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل قطر الساق ) 2(جدول

طرق الزراعة
) سم(المسافة بین الجور

المعدل 
510152025

0.310.430.560.660.800.55الزراعة في خطوط

0.370.480.580.640.810.58الزراعة في مروز

0.340.450.570.650.80لمعدل ا

  %5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

م.غ

  المسافة بین الجور

0.06

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة

م.غ

  

  :النبات/ عدد االفرع 

لنبـات وقطـر الزراعة في هذه الصفة كان مماثًال لتاثیرهـا فـي ارتفـاع اتيقیان تاثیر طر ) 3(یبین الجدول 

الســاق ، اذ لــم یكــن التــاثیر معنــوي رغــم هنــاك زیــادة فــي عــدد افــرع النباتــات المزروعــة بطریقــة المــروز بلغــت نســبتها 

  .)5الشكل ( عن المزروعة بطریقة الخطوط % 8.31

ســم بــاعلى 25، واتســمت المســافة اظهــرت المســافات الزراعیــة بــین الجــور تباینــًا كبیــرًا فــي عــدد التفرعــات

عـن % 135.39وبزیـادة بلغـت نسـبتها ) 6الشكل ( مقارنة بالمسافات االخرى ) نبات /فرع 8.38( دل معنوي مع

ان الصــنف المحلــي المســتخدم فــي . )3الجــدول ( نبــات /فــرع3.56ســم التــي اعطــت اقــل معــدل بلــغ 5المســافة 

افات واسعة وسد الفراغ بین النباتـات مكونـة خیمـة الدراسة یتبین ان له القابلیة على انتاج افرع كثیرة عند زراعته بمس

قـادرة علــى اعتـراض اكبـر كمیـة مـن الضـوء فضــًال الـى انتشـار الضـوء النافـذ علـى معظــم ) plant canopy(نباتیـة 

ان امتــداد المجمــوع الجــذري وانتشــاره قــد ازداد مــع زیــادة ) 7، 6، 5( اوراق النبــات ، ویتبــین ایضــًا مــن الجــداول 

بـین الجـور وبالتـالي زیـادة كفاءتـه فـي امتصـاص المـاء والعناصـر المغذیـة وتصـنیع الهرمونـات النباتیـة فـادى المسافة 

كـــل هـــذا الـــى زیـــادة منتجـــات عملیـــة التمثیـــل الضـــوئي فـــي الجـــزء الخضـــري التـــي اثـــرت ایجابـــًا فـــي نمـــو هـــذه االفـــرع 

فـرع فـي النبـات وكـل مـن وزن النبـات الجـاف ویؤكد ذلك وجود ارتباط موجب عالي المعنویـة بـین عـدد اال. ودیمومتها

وعلـى ) **0.833و **0.725، **0.739، **0.825( ،طول الجذر ، عدد تفرعات الجذر ووزن الجذر الجـاف 

تماشت هذه النتیجة مع بحوث اخرى وجدت تزایدا في عدد التفرعـات النباتیـة باتسـاع المسـافة . )1الملحق ( التوالي 

  .)18و16، 10، 8، 6(بین الجور 

ویبــدو ان النباتــات . )3الجــدول ( ادى التــداخل بــین العــاملین الــى احــداث تــاثیر معنــوي فــي هــذه الصــفة 

/فــرع8.48قــد اعطــت اعلــى معــدل بلــغ ) ســم 25( المزروعــة بطریقــة المــروز بتــاثیر المســافة الواســعة بــین الجــور 

20والمسـافة ) نبـات /فـرع8.28( بتـاثیر المسـافة نفسـها نبات ولـم تختلـف معنویـًا عـن المزروعـة بطریقـة الخطـوط

لكنها اختلفت معنویا عـن جمیـع المعـامالت االخـرى التـي اعطـت فیهـا النباتـات المزروعـة ) نبات /فرع7.26( سم 

تـاثیر یبدو من هذه النتـائج ان. نبات/فرع2.42اقل معدل بلغ ) سم 5( بالطریقة االخیرة بتاثیر المسافة الضیقة 

  .كان اكثر من تاثیر طرق الزراعة المسافة بین الجور في هذا التداخل 
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  نبات/تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل عدد الفروع) 3(جدول

طرق الزراعة
  ) سم(المسافة بین الجور

المعدل  510152025

2.425.436.117.268.285.90الزراعة في خطوط

4.705.726.326.738.486.39الزراعة في مروز

3.565.576.226.998.38المعدل 

  %5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

م.غ

  المسافة بین الجور

0.88

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة

1.25

  

  :)نبات /غم(وزن النبات الجاف 

الزراعــة ، اذ ادت الزراعــة بطریقــة المــروز الــى اعطــاء تــيقیطر الجــاف معنویــا بتــاثیراختلــف وزن النبــات 

( وط ـة الخطــــغـــم عـــن النباتـــات المزروعـــة بطریقـــ4.93غـــم وبفـــارق معنـــوي قـــدره 27.30اعلـــى معـــدل للصـــفة بلـــغ 

ي تغییــر طبیعــة ان طریقــة الزراعــة فــي مــروز ربمــا اثــرت ایجابــًا فــ. )7والشــكل 4الجــدول ) ( نبــات /غــم22.37

كمـا قـد تجنـب النبـات مـن مشـاكل الملوحـة ویتضـح ذلـك جلیـًا مـن خـالل دورهـا فـي ) 14(التربة فیزیائیـًا حـول النبـات 

فضــًال الــى الزیــاد غیــر ) 7، 6الجــدولین ( ووزنــه الجــاف ) زیــادة ســطح االمتصــاص ( زیــادة عــدد تفرعــات الجــذر

) 5، 3الجـدولین ( ذر ـول الجــوطـ) ي ـل الضوئـزیادة سطح التمثی( المعنویة الحاصلة في عدد التفرعات الخضریة 

ویؤكد هذه . وربما ادى كل هذا الى زیادة منتجات عملیة التمثیل الضوئي التي انعكست في زیادة وزن النبات الجاف

، **0.884، **0.786( اله ـات اعـــــة والصفـــــذه الصفـــــالنتیجــــة عالقــــة االرتبــــاط الموجبــــة عالیــــة المعنویــــة بــــین هــــ

( كمــا ارتبطــت هــذه الصــفة وبــنفس المعنویــة مــع قطــر الســاق ) 1الملحــق ( وعلــى التــوالي ) **0.639و**0.825

تماشت النتیجة مع بحوث اخرى وجدت ان طریقة الزراعة في مروز قد تفوقت بشكل معنـوي فـي وزن . )**0.918

  .)14، 5، 3(النبات الجاف مقارنة بالزراعة في خطوط 

هنــاك تزایــد واضــح ومعنــوي فــي وزن النبــات الجــاف مــع اتســاع ) 8( والشــكل) 4( ح مــن الجــدولیتضــ

/غــم45.62بــاعلى معــدل بلــغ ) ســم 25( المســافة بــین النباتــات وقــد تفوقــت النباتــات المزروعــة بالمســافة الواســعة 

، 5تات المزروعـة بالمسـافات نبات عن النبا/غم11.21و20.27، 33.95، 38.52نبات وبفارق معنوي قدره 

فــي صــفات النمــو ) ســم 25( ان تفــوق النباتــات المزروعــة بالمســافة الواســعة . ســم وعلــى التــوالي  20و15، 10

( فضــًال الــى تفوقهــا فــي صــفات النمــو الجــذري ) نبــات /ارتفــاع النبــات ، قطــر الســاق ، عــدد التفرعــات( الخضــري 

التـــي ربمـــا اثـــرت ایجابـــًا فـــي زیـــادة امتصـــاص المـــاء ) وزن الجـــذر الجـــاف طـــول الجـــذر ، عـــدد تفرعـــات الجـــذر ، 

والعناصر الغذائیة وكذلك تصنیع الهرمونات النباتیة فانعكست هذه العوامل جمیعًا في تحسین كفاءة التمثیل الضوئي 

ك عالقـــة ویؤكـــد ذلـــ. الـــذي تمثـــل فـــي زیـــادة وزن النبـــات الجـــاف) NAR(وبالتـــالي زیـــادة صـــافي التمثیـــل الضـــوئي 

تماشــت . )1الملحــق ( االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة التــي ذكــرت انفــًا بــین هــذه الصــفة وجمیــع الصــفات اعــاله 

وجدت تزایدًا في وزن النبات الجاف بتقلیل الكثافـة النباتیـة او زیـادة ) 19و8،10،18(النتیجة مع بحوث اخرى 

المســافة بــین الجــور ، وعـــزى الباحــث االول زیــادة هــذه الصـــفة الــى النمــو الجیــد للنظـــام الجــذري للمحصــول وكفـــاءة 

  .)9(امتصاصه للعناصر الغذائیة في الكثافة الواطئة وایده في هذه النتیجة 
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(  تبین ان النباتات المزروعة بكلتـا الطـریقتین) 4(ل بین العاملین التي یوضحها الجدول ان معنویة التداخ

قـــد اعطـــت اعلـــى معـــدل لـــوزن النبـــات الجـــاف بلـــغ ) ســـم 25( تحـــت تـــاثیر المســـافة الواســـعة ) الخطـــوط ، المـــروز 

تلفــا معنویــًا عــن جمیــع نبــات وعلــى التــوالي ولــم یختلفــا عــن بعضــهما معنویــًا غیــر انهمــا اخ/غــم45.79و45.44

نبات عن النباتات المزروعة بالطریقة االولى تحـت تـاثیر /غم41.57المعامالت االخرى وبفارق معنوي بلغ معدله 

ان معنویـة التـداخل تشـیر الـى ان . )نبات /غم4.05( التي اعطت اقل معدل للصفة ) سم 5( المسافة الضیقة 

  .تاثیر طریقتي الزراعة لم یكن نفس الشيء باختالفات مسافات الزراعةاالختالفات في وزن النبات الجاف ب

  

  )نبات/ غم (تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل وزن النبات الجاف ) 4(جدول

طرق الزراعة
) سم(المسافة بین الجور

المعدل 
510152025

4.0511.4621.0129.8945.4422.37الزراعة في خطوط

10.1511.8929.7038.9445.7927.30الزراعة في مروز

7.1011.6725.3534.4145.62المعدل 

  %5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

4.49

  المسافة بین الجور

2.54

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة

3.60
  

  :)سم (طول الجذر الرئیسي 

وعلــى العمــوم ازداد فــي النباتــات . )5الجــدول ( أثر طــول الجــذر معنویــًا بــاختالف طریقتــي الزراعــة لــم یتــ

) 4(وفـي هـذا االتجـاه الحـظ . )9الشـكل ( عـن المزروعـة بطریقـة الخطـوط % 6المزروعة بطریقة المـروز وبنسـبة 

  .ویا على الزراعة في خطوط ان الزراعة في مروز قد تفوقت معنویًا بطول الجذر الرئیسي لنبات فول الص

24.97( بــاعلى معــدل لطــول الجــذر ) ســم 25( تفوقـت النباتــات المزروعــة بالمســافة الواســعة بــین الجــور

% 9.57و20.98،21.10، 43.34وبزیادة معنویة انخفضت نسبتها مع زیادة المسافة بین الجور فبلغت ) سم 

ان . )10والشــــكل 5الجــــدول ( ســــم وعلــــى التــــوالي 20و15، 10، 5مقارنــــة بالنباتــــات المزروعــــة بالمســــافات 

الجذر یعتمد في غذائه الالزم لعملیة التنفس وبناء الخالیا والعملیات الحیویة االخرى على نواتج التمثیل الضوئي في 

سم یرجع 25لذا فان زیادة طول الجذر في النباتات المزروعة بالمسافة ) 23، 22، 21، 20(المجموع الخضري

وبالتالي زیادة مساهمة المجموع الخضـري فـي تغذیـة ) وزن النبات الجاف ( الى زیادة منتجات التمثیل الضوئي فیها 

وقــد تأكــدت هــذه النتیجــة بعالقــة االرتبــاط . )24(الجــذر الــذي أثــر إیجابــًا فــي زیــادة انقســام واســتطالة خالیــا الجــذر 

**0.739، **0.754( قطر الساق وعـدد التفرعـات ووزن النبـات الجـاف الموجبة عالیة المعنویة بین طول الجذر و 

  .)1الملحق ( مع ارتفاع النبات ) *0.369( وعلى التوالي والموجبة المعنویة ) **0.639و 

ان التــداخل بــین العــاملین لــم یكــن معنویــًا فــي الصــفة علــى الــرغم مــن وجــود زیــادة فــي طــول الجــذر وبكلتــا 

سم عند ) 25.26، 24.68( مع اتساع المسافة بین الجور حتى بلغ اعلى معدل ) وط ، المروز الخط( الطریقتین 

  .وعلى التوالي ) سم 25( المسافة الواسعة 
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  )سم (تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل طول الجذر الرئیسي ) 5(جدول

طرق الزراعة
) سم(المسافة بین الجور

ل المعد
510152025

16.3020.0419.9022.3924.6820.66الزراعة في خطوط

18.5421.2321.3323.2025.2621.91الزراعة في مروز

17.4220.6420.6222.7924.97المعدل 

  %5عند مستوى  احتمال L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

م.غ

  المسافة بین الجور

3.01

  لمسافة بین الجورا× طرق الزراعة

م.غ

  

  :الجذر الرئیسي / عدد التفرعات الجذریة 

) الجـذر /فـرع 19.04( ادى زراعة النباتات بطریقة المروز الى زیـادة معنویـة فـي عـدد تفرعاتهـا الجذریـة 

. )11والشـكل 6الجـدول % ( 35.90وبنسبة زیادة قدرها ) الجذر /فرع14.01( مقارنة بالمزروعة في خطوط 

ان هذه الزیادة قد جـاءت جانبـًا منهـا مـن التغیـر االیجـابي الـذي یحصـل لتركیـب التربـة فیزیائیـا حـول النبـات ، فضـًال 

ومـن ثـم زیـادة ) 5الجـدول ( ذر ـول الجــن طــي تحسیــالى تجنب النبات بهذه الطریقة من مشـاكل الملوحـة ممـا اثـرا فـ

هــذه الصــفة تــرتبط بعالقــة ارتبــاط موجبــة عالیــة المعنویــة مــع طــول ان ) 1(عــدد التفرعــات الجذریــة ، ویؤكــد الملحــق 

والجانـــب االخـــر وكمـــا اســلفنا ان الجـــذر یعتمـــد فـــي غذائـــه الــالزم لعملیـــة التـــنفس وبنـــاء الخالیـــا ) **0.604( الجــذر

زیـادة ، لذا فان) 23، 22، 21، 20(والفعالیات الحیویة االخرى على نواتج التمثیل الضوئي في الجزء الخضري 

( عدد التفرعات الجذریة في النباتات المزروعة بطریقة المروز یرجع الى زیادة منتجات عملیة التمثیـل الضـوئي فیهـا 

ویؤكــد ذلــك عالقــة االرتبــاط . التــي اســهمت بشــكل فاعــل فــي تغذیــة الجــذر ومــن ثــم زیــادة عــدد تفرعاتــه) 4الجــدول 

  .)1الملحق ( صفة ووزن النبات الجاف بین هذه ال) **0.786( الموجبة عالیة المعنویة 

ان اتســاع المســافة بــین الجــور قــد رافقهــا زیــادة فــي عــدد التفرعــات الجذریــة فبلغــت ) 6(یبــدو مــن الجــدول 

تلتهـــا النباتــات المزروعـــة ) الجــذر /فـــرع21.99( ســم 25اعلــى معــدل فـــي النباتــات المزروعـــة بالمســافة الواســـعة 

ـــاً ) الجـــذر /عفـــر 19.60( ســـم 20بالمســـافة  ویتضـــح مـــن النتـــائج ان عـــدد التفرعـــات . والتـــي اختلفـــت عنهـــا معنوب

الجذریــة فــي النباتــات المزروعــة بالمســافتین اعــاله قــد ازدادت بحــدود الضــعف عمــا هــو علیــه فــي النباتــات المزروعــة 

ان هذه الزیادة . )12الشكل ( الجذر /فرع10.43التي اعطت اقل معدل للصفة بلغ ) سم 5( بالمسافة الضیقة 

  .ترجع الى نفس السبب الذي ذكر في صفة طول الجذر 

ولكن یتضـح هنـاك زیـادة فـي عـدد التفرعـات الجذریـة ) 6الجدول ( لم یكن التداخل معنویًا في هذه الصفة 

لزراعــة مــع زیــادة المســافة بــین الجــور وتحــت تــاثیر كلتــا الطــریقتین ، ولكــن الزیــادة كانــت اكثــر وضــوحًا تحــت تــأثیر ا

الجذر عند الزراعة بالخطوط /فرع19.18سم مقارنة بـ 25الجذر عند المسافة /فرع24.80بالمروز حیث بلغت 

  .ولنفس المسافة
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  الجذر الرئیسي/ تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل عدد التفرعات الجذریة ) 6(جدول

طرق الزراعة
) سم(المسافة بین الجور

المعدل 
510152025

8.4211.1914.8416.4119.1814.01الزراعة في خطوط

12.4516.6619.5821.7024.8019.04الزراعة في مروز

10.4313.9217.2119.0621.99المعدل 

  %5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

2.76

  المسافة بین الجور

2.27

  المسافة بین الجور× راعةطرق الز 

م.غ

  

  :)الجذر / غم (وزن الجذر الجاف 

وبزیـــادة نســـبتها ) الجـــذر /غـــم2.10( تفوقـــت طریقـــة الزراعـــة بـــالمروز معنویـــًا فـــي وزن الجـــذر الجـــاف 

ان هـذه الزیـادة ترجـع . )13والشـكل 7الجـدول ) ( الجـذر /غـم1.87( عن طریقة الزراعـة بـالخطوط % 12.30

، كمـا ان زیـادة طـول ) عالقـة الجـذر بـالمجموع الخضـري ( نفس السـبب الـذي ذكـر فـي عـدد التفرعـات الجذریـة الى 

ویؤكـد كـل . اثرا بشكل فاعل في زیـادة الـوزن الجـاف للجـذر) المروز ( الجذر وعدد تفرعاته تحت تاثیر هذه الطریقة 

لجـــاف وجمیـــع صـــفات النمـــو  الخضـــري والجـــذري هـــذا عالقـــات االرتبـــاط الموجبـــة عالیـــة المعنویـــة بـــین وزن الجـــذر ا

وفـي محاصـیل صـیفیة اخـرى ایضـًا . )1الملحـق ( باستثناء ارتفاع النبات حیث كانت العالقـة موجبـة غیـر معنویـة 

الى زیادة معنویة في وزن الجذر الجاف لنبات الذرة الصفراء المزروع بطریقة الخطوط ثم مـروز ) 5(توصل الدلیمي 

  .بطریقة الخطوطمقارنة بزراعته 

سلكت صفة الوزن الجاف للجذر نفس سلوك صفتي طول الجذر وعـدد تفرعاتـه بتـأثیر المسـافة بـین الجـور 

الجــذر عنــد /غــم3.04و2.64حیــث ازدادت هــذه الصــفة مــع اتســاع المســافة بــین الجــور فبلغــت . )7الجــدول( 

5ثالثـة اضـعاف وزن الجـذر عنـد المسـافة الضـیقة سم وعلى التوالي ، أي بما یعادل اكثر من25و 20المسافتین 

)الجــذر /غــم2.03( ســم 15، كمــا ازدادت بمقــدار اكثــر مــن الضــعف عنــد المســافة ) الجــذر /غــم0.84( ســم 

ان انخفاض وزن الجذر الجاف في المسـافات الضـیقة یرجـع الـى انخفـاض . )14الشكل ( مقارنة بالمسافة االخیرة 

ویؤكد ذلك عالقة االرتباط التـي ذكـرت آنفـًا بـین وزن الجـذر . )6، 5الجدولین ( د تفرعاته معدل طول الجذر وعد

إذ ان المســافات الضــیقة یــزداد فیهــا عــدد النباتــات بوحــدة المســاحة ، ممــا .)1الملحــق ( الجــاف وهــاتین الصــفتین 

لضــوء ، المــاء ، العناصــر الغذائیــة ، ا( یــؤدي ذلــك الــى زیــادة التنــافس بــین النباتــات علــى عناصــر النمــو المختلفــة 

قیاســًا بمثیالتهــا المزروعــة فــي مســافات كبیــرة ، فتقــل تبعــًا لــذلك كمیــة مــا هــو متــوفر منهــا ) متطلبــات النمــو االخــرى 

وبالتـالي ) 4، 3، 2، 1الجـداول ( للنبات الواحد فیؤدي ذلك الى خفض نموها وقلة فعالیـة التمثیـل الضـوئي فیهـا 

ومـن ) 6، 5الجـدولین ( ه ـدد تفرعاتــذر وعــتمثیل المتیسرة لنمو الجـذور ممـا یـنعكس سـلبًا فـي طـول الجـقلة نواتج ال

وقــد اكــدت العدیــد مــن البحــوث التــي اهتمــت بدراســة الجــذور علــى ان العوامــل البیئیــة . ثــم فــي وزن الجــذر الجــاف

تقـال نـواتج التمثیـل الـى الجـذور لهـا تـاثیر الموجودة فوق سطح التربة المؤثرة على نمـو المجمـوع الخضـري وخاصـة ان

كبیــر علــى نمــو الجــذر كعوامــل بیئــة الجــذور مثــل الرطوبــة واالضــاءة ودرجــة الحــرارة ومســتویات العناصــر الغذائیــة 

كمـا اشـار الـبعض االخـر فـي دراسـته عـن تطـور الجـذور ) 23(والمركبات السامة وضغط التربـة والعوامـل البیولوجیـة 

. )25(عبارة عن سلسلة من مراحل النمو المتداخلة والمترافقة مع نمو االجزاء العلیا من النبات على ان نمو الجذر 
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وجــاءت نتــائج عالقـــات االرتبــاط الموجبـــة عالیــة المعنویـــة التــي ذكـــرت آنفــًا بـــین وزن الجــذر الجـــاف وصــفات النمـــو 

وفــي دراســة علــى . )1الملحــق ( لتؤكــد ذلــك ) قطــر الســاق ، عــدد فــروع النبــات ووزن النبــات الجــاف ( الخضــري 

قــد ادت الــى 1-هـــ.نبــات63000الــى 12000محاصــیل اخــرى وجــد ان زیــادة الكثافــة النباتیــة للــذرة الصــفراء مــن 

  .)26% (72تقلیل وزن الجذر الجاف بنسبة 

جـور ادى التداخل بـین العـاملین الـى احـداث زیـادة معنویـة فـي وزن الجـذر الجـاف مـع زیـادة المسـافة بـین ال

، وعلــى العمــوم كانــت الزیــادة اكثــر وضــوحًا بتــاثیر الزراعــة فــي مــروز ) 7الجــدول ( وتحــت تــاثیر طریقتــي الزراعــة 

مقارنــة % 25.88وبزیــادة معنویــة بلغــت نســبتها ) ســم 25( الجــذر عنــد المســافة الواســعة /غــم3.39حیــث بلغــت 

ان معنویــة التــداخل تشــیر الــى ان . الجــذر/غــم2.69بزراعــة الخطــوط التــي بلغــت عنــدها الصــفة ولــنفس المســافة 

  .االختالفات في وزن الجذر الجاف تحت تاثیر مسافات الزراعة لم تكن واحدة في طریقتي الزراعة 

  

  )الجذر/غم (تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل وزن الجذر الجاف ) 7(جدول

طرق الزراعة
) سم(المسافة بین الجور

المعدل 
510152025

0.641.231.852.922.691.87الزراعة في خطوط

1.041.522.202.373.392.10الزراعة في مروز

0.841.382.032.643.04المعدل 

  %5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

0.23

  المسافة بین الجور

0.34

  ین الجورالمسافة ب× طرق الزراعة

0.48
  

  :)نبات / غم ( معدل حاصل بذور النبات الفردي 

ان طریقتـي الزراعـة لـم تختلـف معنویـًا فـي هـذه الصـفة رغـم وجـود زیـادة فـي حاصـل بـذور ) 8( یتضح من الجـدول 

  .مقارنة بالمزروع بطریقة الخطوط % 23.29المزروع بطریقة المروز بلغت نسبتها النبات 

فـي النباتـات ) غـم 23.40( مع اتساع المسافة بین الجور حتى بلغ اعلى معدل للنبات الفردي ازداد حاصل البذور

( ســم 20فـي النباتــات المزروعـة بالمسـافة ولـم یختلـف معنویــًا عـن حاصـله ) ســم 25( المزروعـة بالمسـافة الواسـعة 

وبمـا یعـادل اكثـر مـن سافات االخرى غیر ان كالهما ازدادا معنویًا عن حاصل النباتات المزروعة بالم) غم 20.66

واكثـــر مـــن الضـــعف عـــن المـــزروع ) غـــم 4.19( ســـم 5خمســـة اضـــعاف وزن بـــذور النبـــات عنـــد المســـافة الضـــیقة 

ان تحســـن صـــفات المجمــوع الخضـــري والجــذري مـــع اتســـاع المســافة بـــین الجـــور ) . غــم 9.99( ســـم 10بالمســافة 

حیــث ان الحاصــل هــو المحصــلة النهائیــة للعملیــات الحیویــة ردي انعكــس ایجابــًا فــي زیــادة حاصــل بــذور النبــات الفــ

ویؤكـد ذلـك عالقـة االرتبـاط الموجبـة عالیـة المعنویـة بـین هـذه الصـفة وصـفات المجمـوع الخضـري في النبـات الجاریة 

حاصل اتفقت النتیجة مع نتائج بحوث اخرى وجدت تزایدًا معنویًا في ) . 1الملحق ( المدروسة انفة الذكر والجذري 

كمــا وجــد الباحــث االول عالقــة االرتبــاط نفســها مــع ) 10، 6(بــذور النبــات الفــردي مــع اتســاع المســافة بــین الجــور 

  ) .**0.79، **0.84( نبات / ارتفاع النبات وعدد الفروع 

المسـافة بـین ان التداخل بین العاملین لم یكن معنویًا في هذه الصفة وعلى العموم ازداد في كلتا الطـریقتین مـع زیـادة

، 24.33( وخصوصـًا فـي المسـافتین االخیـرتین ولكن الزیادة كانت اكثر وضوحًا في الزراعة بطریقة المـروز الجور 

  .نبات وعلى التوالي / غم بذور ) 25.91
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  تاثیر طرق الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في معدل حاصل بذور النبات الفردي) 8(جدول

  )نبات / غم ( 

  طرق الزراعة
  )سم ( المسافة بین الجور 

  المعدل
5  10  15  20  25  

  12.88  20.89  17.00  13.34  9.08  4.12  الزراعة في خطوط

  15.88  25.91  24.33  13.98  10.91  4.25  الزراعة في مروز

    23.40  20.66  13.66  9.99  4.19  المعدل

  %5عند مستوى احتمال L.S.Dقیم   

  طرق الزراعة

م. غ 

  افة بین الجورالمس

3.15

  المسافة بین الجور× طرق الزراعة

م. غ 

  

  صفات المدروسة لنبات الماشالقیم معامل االرتباط البسیط بین ) 1(ملحق 

الصفات المدروسة

ت 
نبا

 ال
ور

بذ
ل 

ص
حا

ي
رد

لف
ا

  

ف
جا

 ال
ذر

لج
 ا
ن
وز

ت
عا
فر

الت
د 

عد

ة 
ری
جذ

ال
/

ذر
لج

ا ي
س
رئی

ال

ي
س
رئی

 ال
ذر

ح
 ال

ول
ط

ف
جا

 ال
ت

نبا
 ال

ن
عدوز

رع
الف

 ا
د

/
ت

نبا
قال
سا

 ال
طر

ق

ت
نبا

 ال
ع
فا
رت
ا

1.00**0.48*0.36*0.39*0.300.230.37  *0.39ارتفاع النبات

1.00**0.88**0.92**0.75**0.68**0.90  **0.87قطر الساق

1.00**0.83**0.74**0.73**0.83  **0.79النبات/األفرععدد 

1.00**0.64**0.79**0.88  **0.90وزن النبات الجاف

1.00**0.60**0.62  **0.69ذر الرئیسيجطول ال

1.00**0.71  **0.77الرئیسيالجذر/عدد التفرعات الجذریة 

.على التوالي% 1و % 5معنوي عند مستوى احتمال ** ،*1.00  **0.82وزن الجذر الجاف

    1.00  حاصل بذور النبات الفردي
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