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  2007، ) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  Glycine  max  L. Merrillمواعید الزراعة في نمو وحاصل محصول فول الصویاتأثیر

  

  جاسم محمد الجمیلي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

الخالصة

لمعرفـــة وذلـــك,ســـحاقيفـــي محطـــة ابحـــاث اال2004و 2003عـــامي مـــن البحـــث فـــي الموســـم الصـــیفي نفـــذ 

فـي تجربـة ةالمعشـااستخدم تصمیم القطاعات الكاملة  .استجابة نمو وحاصل محصول فول الصویا لمواعید الزراعة 

DT84 , TN12 Lee74(االصـناف یمثـلكـان العامـل االول یمثـل مواعیـد الزراعـة والثـاني, عاملیة بثالثة مكـررات 

وان افضــل موعــد . فــي حاصــل البــذور ومكوناتــهعیــد الزراعــة اختلفــت معنویــامواانهــذه الدراســةاتضــح مــن  .) 

فـي قرنـة فـي النبـات31.79و22.56و. هكتـار/ بـذوركغـم 2001.96و2302.52زراعة  في نهایة حزیران اعطى

.النبـات اعلى ارتفاع للنبات وعـدد االفـرع فـي ىاعطمنتصف حزیرانفي موعد الزراعة.عامي الدراسة على التوالي

و .هكتـار/ بـذوركغم2265.952170.43اعطى  ففي حاصل البذوروعدد قرنات النبات Lee 74تفوق الصنف 

فــي ارتفــاع النبــات DT 84فــي حــین تفــوق الصــنف .قرنــة فــي النبــات فــي العــامین علــى التــوالي 31.51و33.77

  Lee74الصـنف مـع نهایـة حزیـرانفـي لزراعـة بین موعد اكانت للتداخلوان افضل معاملة. سم   78.95و61.21

  .في عامي الدراسة.هكتار/بذوركغم2741.60  و2813.73اعطت  

  

EFFECT OF PLANTING DATE ON GROWTH AND YIELD OF 
SOYBEAN (Glycine max  L. Merrill)

J. M. Al-jumially
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
The study was conducted during 2003 and 2004 season in Esghaki to find out the 

response of growth and yield soybean crop to planting dates. A Randomaized Complete 
Block Design was used in Afactorial Experiment with three replications. The treatments 
included three planting dates (Mide Jun, end Jun  and Mid July) and three cultivars 
(Lee74, TN12, DT84). The results showed significant differences among planting dates 
in seed yield and number of pods in plant. The planting date in the end of Jun gave 
(2302.52, 2001.96) Kg/ ha. And (32.56, 31.51) pods/ plant in both year of study. The 
cultivar Lee74 produced higher seeds yield (2265.95, 2170.43) Kg/ ha. Caltivar DT84 
gave higher plant hight (61.21, 78.95) cm. The interaction between Lee74 and the 
planting date in the end of July gave higher seeds yield.
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  المقدمة

Glycine  max(فول الصویا  (L). Merrill (في لدخولهاالمهمة اقتصادیا الصناعیةمن المحاصیل

ویعتبر مادة اساسیة في العلف الحیواني الحتواء بذوره , صناعة الغذاء والزیوت النباتیه وفي معظم المجاالت االخرى 

  %.24- 14زیت بحدودنسبة و %40اكثر مننسبة عالیة من البروتین تصل الىعلى

ان لموعد الزراعة اهمیة كبیرة في نجاح زراعة محصول فول الصویا في العراق وذلك لكون اصناف فول 

تاثر ی. وكل مجموعة تحتاج الى ظروف بیئیه مختلفة نوعما عن االخرى مختلفةالصویا تنتمي الى مجامیع نضج

وان . یصنف المحصول من المحاصیل ذات النهار القصیروفول الصویا بدرجات الحرارة والضوء وعوامل التربة 

ونهار حرارة عالیةفترتي النمو من البزوغ الى التزهیر ومن التزهیر الى تكوین القرنات تقل عند الزراعة تحت درجات 

ي ان موعد الزراعة یؤثر في انتاجیة فول الصویا وان الزراعة فالىكما اشارت كثیر من الدراسات) . 1(قصیر 

وتزداد %  9التاخیر في الزراعة ادى الى نقص الحاصل بمقدار ان  و منتصف نیسان اعطت اعلى حاصل بذور

التاخیر في الزراعة عن انفي دراسة اخرى ) . 3و2% (64تصل الى حتى النسبة عند التاخیر الى منتصف حزیران 

وفي ) . 4(معنوي في حاصل البذور سبب نقص)الى تموزمنتصف مایس الى منتصف حزیران ( الموعد المثالي 

المناطق الجافة یفضل زراعة فول الصویا في مواعید مبكرة في نیسان لالصناف من مجموعتي النضج الثالثة والرابعة 

زرع اصناف تفي حین , تم الحصول علیه في الزراعة الربیعیة حاصل بذوراعلىلتجنب الجفاف في شهر اب ، و 

في في مجامیع النضجمدى التباین بینحزیران والسادسة في تموز ومن ذلك یالخامسة في النضجمجموعة

واي تاخیر في موعد الزراعة عن الموعد المثالي ال یعطي نمو خضري كافي قبل ,احتیاجاتها للظروف البیئیه

تكون متفوقة واكدت الدراسة ان االصناف ذات االهمیة االقتصادیة,الدخول في مراحل االنتاج لنبات فول الصویا

على اساس حاصل البذور وقصر فترة النمو ینتخب الصنف الجید فضال عن انفي جمیع المواقع التي تزرع فیها

في حین تؤدي الى زیادة ارتفاع النبات وعدد التفرعات في النباتفول الصویاالصناف المبكرةان الزراعة) .5(

البیئیة للمنطقة ظروفالوفي دراسة اخرى ضمن ) .  7و6(صیرة الزراعة المتاخرة في منتصف تموز اعطت نباتات ق

اعطیا اعلى حاصل بذور وارتفاع ) SA88و  ML12(  ي النضجالمبكر ینالعراق  وجد ان الصنفالوسطى من

قد تفوق   Clark 63وجد ایضا ان االصناف المبكرة النضج ومنها الصنف , لنبات عند الزراعة في منتصف اذارل

كما) .1و9وSemmens ()8و Essex ,Lee68(   ارتفاع النبات على االصناف متاخرة النضجفي صفة

تهدف ) . 10(ان االصناف ذات الحاصل العالي تتمیز بتاخیر فترة تزهیرها وقصر تلك الفترةوفترة امتالء البذور 

.یة ر سلوكها في النمو واالنتاجتباالدراسة الى التوصل الفضل موعد زراعة لالصناف الثالثة من خالل اخ

  ئق العملامواد وطر ال

من فول في هذه الدراسة ثالث اصنافخدمتاست, 2004و2003البحث في الموسم الصیفي لعامي نفذ

من جنوب شرق مبكري النضج  تم الحصول على الصنفین االخیرین. DT84وLee74 ,TN12هيالصویا

بثالثة المعشاةتصمیم القطاعات الكاملةبتجربة عاملیة وفق , اث االسحاقيوزرعت االصناف في محطة ابحاسیا

والعامل . منتصف تموز , ران نهایة حزی, منتصف حزیران وهيوكان العامل االول یمثل مواعید الزراعة, مكررات 

كان و على من المرز سم عند الثلث اال) 3( سربا بعمق زرعت البذور . انفة الذكرالثاني یمثل االصناف الثالثة

مروز بمساحة  ) 5(سم واحتوت الوحدة التجریبیة على ) 70( مرز واخروالمسافة بین م) 5( طول المرز الواحد 
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خفت النباتات . أیام ) 7ـ 5(یام بین ریه واخرى تم ارواء التجربة بعد الزراعة مباشرة وكان عدد اال. متر مربع 17.5

  اتي بمستوىسفو الفسماد الأضیف . الف نبات بالهكتار ) 300(وصول الى كثافة نباتیة بعد اسبوعین من الزراعة لل

هكتار / كغم ) 160(ستوىبميالنتروجینالسمادهكتار الى جمیع المعامالت اثناء الزرعة واضیف/ كغم ) 200(

ق والتعشیب الیدوي في الحقل والربع اجراء عملیات العز تم. الزراعة والثانیة اثناء فترة التزهیرعنداالولى ینعلى دفعت

  .مرات خالل موسم النمو 

  :عند النضج واجریت علیها الدراسات االتیة اخذت عشرة نباتات عشوائیا من الخطوط الوسطیة 

  .من اول عقدة قرب سطح التربة الىنهایة القمه النامیة تم قیاس. ارتفاع النبات - 1

  .االفرع الثمریه للنبات على الساق الرئیسي تم حساب عدد . عدد تفرعات النبات - 2

  .تم حساب عدد القرنات الموجودة على االفرع والساق الرئیسي للنبات الواحد. ـ عدد قرنات النبات3

قسمتها على عدد القرنات فيثمتم حساب عدد البذور الناتجة من قرنات النبات الواحد . ـ عدد البذور في القرنة 4

  النبات

  .بذرة تمثل العینة المحصودة من كل وحدة تجریبیة 100وزنت . رة ـ وزن البذ5

عند وصول النباتات في الوحدة التجریبیة الى مرحلة النضج التام حصدت النباتات من الخطین . حاصل البذور ـ 6

ة هكتار لكل وحدة تجریبی/ الوسطین وبعد استخراج البذور تم وزنها وحولت االوزان الى وحدة المساحة كغم 

.  

تزهیرللنباتات في كل وحدة% 75تم حساب عدد االیام من الزراعة الى . ـ عدد االیام من الزراعة الى التزهیر 7

.تجریبیة 

  

  النتائج والمناقشة

  حاصل البذور

في ت النباتات المزروعةوتفوق, ان لمواعید الزراعة تاثیرا معنویا في حاصل البذور ) 1(یتضح من جدول 

هكتار / كغم ) 2001.96,  2302.52(تالموعدین االخرین فاعطالنباتات المزروعة فيلىنهایة حزیران ع

في عدد القرنات في النبات فضال عن ان فترة التزهیرحصلتافوقهرجع سبب ذلك لتیوقد . للعامین على التوالي 

بینها معنویا في حاصل اختلفت االصناف فیما. النصف الثاني من شهر اب االكثر مالئمة لعقد االزهار خالل

كغم )  2170.43,  2265.95(تالصنفین االخرین واعطنباتاتعلى Lee74الصنف نباتاتالبذور حیث تفوق

اكثر تكیفا لبیئة العراق مقارنة مع  Lee74الصنف  نباتاتذلك انوقد یفسر . هكتار في العامین على التوالي / 

اعلى حاصل قد تحقق وفیما یخص التداخل اظهرت النتائج ان. الى العراق الصنفین االخرین اللذین ادخال حدیثا 

كغم )2741.60  ,2813.73(ائهاعطفي منتصف حزیران ال Lee74من زراعة نباتات الصنف

  .وللموسمین على التواليهكتار /

  

  

  

  فول الصویاالبذورالصنافحاصلفيتاثیر مواعید الزراعة ) 1( جدول 
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  الصنف

  لزراعةمواعید ا

2003  2004  

  منتصف

  حزیران
  نهایة حزیران

  منتصف

  تموز
  المعدل

منتصف 

  حزیران
  نهایة حزیران

منتصف 

  تموز
  المعدل

Lee742425.00  2813.73  1559.13  2265.95  2231.40  2741.60  1538.30  2170.43  
TN12  1446.90  1980.40  1901.56  1776.30  1529.27  1589.00  1619.80  1579.12  

DT84  1677.40  2113.40  1986.43  1925.70  1433.60  1675.30  1651.80    

    1603.06  2001.96  1731.42    1815.71  2302.52  1849.80  المعدل

L.S.D0.05     57.69                                                        115.30          للتداخل  

L.S.D  0.05       33.30                                                          66.57للمواعید واالصناف                                                                                           

  

  مكونات الحاصل

حزیران اعلى في نهایةت النباتات المزروعةأثرت مواعید الزراعة معنویا في مكونات حاصل البذور فاعط

غم  ) 16.58, 16.00(بذرة 100وكذلك تفوق في وزنقرنه في النبات ) 31.79,  32.56(عدد قرنات في النبات 

یكن  معنویا في العام االول في حین اما تاثیر المواعید في  عدد البذور في القرنة لم. في العامین على التوالي 

) 2.44(اى معدلاعبمنتصف تموزفيالزراعةت تفوقوالعام الثاني اثرت مواعید الزراعة تاثیرا معنویا في

ى  طاعفوبینت النتائج ان االصناف اختلفت معنویا في مكونات الحاصل ) .4و3و2(ول اجدالبذرة في القرنة 

فيرة بذ100  اعلى وزنبلغفي حین. قرنة في النبات ) 31.55,   33.77(اعلى عدد للقرنات Lee74الصنف 

2.47, 2.49(في عدد البذور في القرنة    DT84الصنف تفوق بینماغم) TN12 )15.96 ,16.71الصنف 

ویرجع هذا التباین بین االصناف في مكونات الحاصل الى الطبیعة الوراثیة لكل . بذرة  في العامین على التوالي ) 

  .   راعة فیها صنف ومدى تفاعل ذلك مع الظروف البیئیة التي تمت الز 

زراعة ت تفوقتفي عدد القرناف.في مكونات الحاصلتاثیرا معنویاكان للتداخل بین المواعید واالصناف

فیهابذرة تفوق100وزن اما.قرنة في النبات) 38.50, 38.30(باعلىمعدل في نهایة حزیران Lee74الصنف

معدل لىمنتصف تموزاعفيDT84ة الصنفزراعبینما اعطت.في نهایة حزیرانالمزروعTN12الصنف 

  .بذرة في عامي الدراسة) 2.5,2.7لعددالبذور في القرنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فول الصویاالصنافتاثیر مواعید الزراعة في عدد القرنات في النبات) 2(جدول 

  مواعید الزراعة  النف
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2003  2004

  منتصف

  حزیران

نهایة 

  حزیران

  منتصف

  تموز
  المعدل

منتصف

  حزیران

نهایة 

  حزیران

منتصف 

  تموز
  المعدل

Lee7438.30  32.00  31.00  33.77  38.50  32.43  23.60  31.51  

TN12  
22.67  

  
29.33  21.03  24.34  26.83  34.43  24.43  28.82  

DT84  34.43  36.33  25.47  32.07  23.67  28.53  28.27  26.82  

    25.43  31.79  29.67    25.83  32.56  31.80  المعدل

L.S.D   0.05           1.49                                    1.52    للتداخل                         

L.S.D0.05  0.86                                 0.88للمواعید واالصناف  

  

  بذرة الصناف فول الصویا100تاثیر مواعید الزراعة في وزن) 3( جدول 

  الصنف

  لزراعةمواعید ا

2003  2004  

  منتصف

  حزیران

نهایة 

  حزیران

  منتصف

  تموز
  المعدل

منتصف 

  حزیران

نهایة 

  حزیران

منتصف 

  تموز
  المعدل

Lee7414.50  15.70  15.70  15.30  15.57  16.57  15.57  15.79  
TN12  15.27  16.50  16.10  15.96  16.27  16.93  16.93  16.71  

DT84  15.07  15.80  15.33  15.40  16.23  16.23  16.63  16.36  

    16.26  16.58  16.02    15.21  16.00  14.94  المعدل

L.S.D   0.050.54  .      0.3              للتداخل  

  L.S.D0.050.31                                          0.18واالصناف    للمواعید  

  نة الصناف فول الصویاتاثیر مواعید الزراعة في عدد البذور في القر ) 4( جدول 

  الصنف

  مواعید الزراعة

2003  2004  

  منتصف

  حزیران

نهایة 

  حزیران

  منتصف

  تموز
  المعدل

منتصف 

  حزیران

نهایة 

  حزیران

منتصف 

  تموز
  المعدل

Lee742.40  2.26  2.20  2.38  2.63  2.10  2.00  2.24  
TN12  2.20  2.13  2.43  2.26  2.40  2.10  2.50  2.33  
DT84  2.43  2.50  2.53  2.49  2.00  2.60  2.83  2.47  

    2.44  2.26  2.43    2.38  2.30  2.43  المعدل

  L.S.D  0.05                           0.15                                      0.21للتداخل  

L.S.D0.05  0.89                                            0.12         واالصنافللمواعید  

  في النباتاالفرع الثمریةرتفاع النبات وعدد أ

النباتات عة في منتصف حزیران تفوقت معنویا علىو زر مالالنباتاتان) 6و 5(تبین النتائج في جدول 

و2.55( في عدد االفرع الثمریةو ,سم) 74.15و 65.88( الموعدین االخرین في ارتفاع النبات  المزروعة في

فترة النمو الخضري في هذا الموعد كانت وقد یرجع ذلك الى ان. نبات في العامین على التوالي فرع في ال) 2.73

على  DT84اختلفت االصناف فیما بینها في ارتفاع النبات وتفوق الصنف . اطول من الفترة في المواعدین االخرین 
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45.63( Lee74صنف سم واقل ارتفاع اعطاه ال) 78.95و 61.21( واعطىTN12و Lee74الصنفین 

ي ولم یختلف االصناف معنویا ف. سم النه صنف محدود النمواما الصنفین االخرین غیر محدودي النمو ) 47.53و

) 2.6و2.5(معنویا واعطیا TN12وLee74عدد التفرعات في العام االول ولكن في العام الثاني تفوق الصنفان 

التداخل معنویا في ارتفاع النبات وعدد االفرع وافضل معاملة الرتفاع اثر.فرع في النبات للصنفین على التوالي 

فرع في النباتوفي عدد اال, سم ) 87.96و DT84 )70.53النبات من الزراعة في منتصف حزیران للصنف 

فرع في النبات في ) 2.6و 3.16(اعطتحیثفي منتصف حزیرانالمزروعةLee74الصنف  نباتاتتفوقت

.ن على التوالي العامی

  

  تاثیر مواعید الزراعة في ارتفاع النبات الصناف فول الصویا) 5(دول ج

  الصنف

  مواعید الزراعة

2003  2004

  منتصف

  حزیران

نهایة 

  حزیران

  منتصف

  تموز
  المعدل

منتصف 

  حزیران

نهایة 

  حزیران

منتصف 

  تموز
  المعدل

Lee7458.46  41.70  36.73  45.63  55.90  48.46  38.23  47.53  
TN12  68.66  67.76  43.33  59.92  78.60  43.13  66.20  72.64  
DT84  70.53  64.50  45.60  61.21  87.96  84.43  64.20  78.95  

    56.30  68.67  74.15    42.88  57.98  65.88  المعدل

.L.S.D0.05                   1.84                                                1.05للتداخل  

L.S.D0.05    1.6                                                           0.61    للمواعید واالصناف  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاثیر مواعید الزراعة في عدد التفرعات في النبات الصناف فول الصویا) 6( جدول 

  الصنف

  مواعید الزراعة

2003  2004  

  منتصف

  حزیران

نهایة 

  حزیران

  تصفمن

  تموز
  المعدل

منتصف 

  حزیران

نهایة 

  حزیران

منتصف 

  تموز
  المعدل

Lee743.16  1.56  1.60  2.11  2.60  2.20  2.70  2.50  
TN12  2.00  2.50  1.53  2.51  2.96  2.80  2.06  2.61  
DT84  2.50  2.80  1.30  2.20  2.63  2.56  1.73  2.31  
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    2.16  2.52  2.73    1.48  2.29  2.55  المعدل

L.S.D   0.050.36                                                        0.32تداخل      لل  

L.S.D.  0.05       0.20                                           0.18للمواعید واالصناف  

  

  عدد االیام من الزراعة الى التزهیر

واعید الزراعة في تاثیرها على عدد االیام وجود اختالفات معنویة بین م) 7(یتضح من النتائج في جدول 

واطول . یوم ) 42.88و43.33(تموز باعطائها اقصر فترة منتصفوتفوقت الزراعة في , من الزراعة الى التزهیر 

تباینت االصناف فیما بینها . یوم في العامین على التوالي ) 51.22و55.66( ة عند الزراعة في منتصفحزیران فتر 

ومن الجدیر بالذكر ان , یوم ) 41.11وDT84  )42.66ذه الصفة واقصر فترة اعطاها الصنف في همعنویا 

. الصنف ال یتوقف نموه في فترة التزهیر لكون نباتاته غیر محدودة النمو وهذا یعود الى الطبیعة الوراثیة لكل صنف

طت اقصر فترة من الزراعة اعفي منتصف تموز اذ DT84الصنف حصلت عند زراعةان افضل تولیفة للتداخل

  .ي الدراسة یوما في كال عام) 40(الى التزهیر 

  

  تاثیر مواعید الزراعة على عدد االیام من الزراعة الى التزهیر الصناف  فول الصویا) 7( جدول 

  الصنف

  مواعید الزراعة

2003  2004

  منتصف

  حزیران

نهایة 

  حزیران

  منتصف

  تموز
  المعدل

منتصف 

  حزیران

نهایة 

  حزیران

منتصف 

  تموز
  المعدل

Lee7466.00  51.33  45.00  54.11  59.33  54.00  45.66  53.00  
TN12  54.00  51.00  45.00  50.00  52.33  49.33  43.00  48.22  
DT84  47.00  41.00  40.00  42.66  42.00  41.33  40.00  41.11  

    42.88  48.22  51.22    43.33  47.77  55.66  المعدل

L.S.D 0.05  0.97                                             1.23           للتداخل  

L.S.D 0.05 0.56                                   0.71        واألصنافالمواعید  
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