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ة  لنبات الخلة البلديتأثیر مسافات ومواعید الزراعة في بعض الصفات الخضریة  والثمری

Ammi visnaga .L  
  

  بشیر عبد اهللا إبراهیموشروق محمد كاظم سعد الدین ،فاضل یونس بكتاش 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم علوم المحاصیل الحقلیة

  

خالصةال

في الموسم لوم المحاصیل الحقلیة في كلیة الزراعة جامعة بغدادطبقت تجربة حقلیة في حقل قسم ع

وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وبترتیب األلواح المنشقة  بثالثة مكررات لدراسة تأثیر2007-2008

لنبات الخلة البلدي     یةمسافات الزراعة بین الجور ومواعید الزراعة في بعض الصفات الخضریة  والثمر 

Ammi visnaga .L. في األلواح الرئیسة ) 12\1و11\15و11\1(زرعت النباتات في ثالثة مواعید زراعة

أجري تحلیل التباین حسب التصمیم المتبع . في األلواح الثانویة) سم40و30و20(وعلى ثالث مسافات زراعه 

سم إذ 20و30ن المسافتین سم ع40لصفات النمو والحاصل وتبین انخفاض ارتفاع النبات معنویا في المسافة 

على )سم 133,8(تفوق الموعد األول معنویا في ارتفاع النبات .سم على التتابع 110،5و114,5و101,6بلغت 

تم الحصول على اعلي ).سم143,5(سم اعلي تداخل 20الموعدین اآلخرین أعطى الموعد األول في المسافة 

. سم 30سم ولم تفرق معنویا عن الزراعة مسافة 40ة من الزراعة في مساف) نبات/غم108,5(وزن جاف للنبات 

تفوق الموعد األول للزراعة في األول من تشرین الثاني على الموعدین الالحقین في الوزن الجاف للنبات إذ بلغ 

سم وموعد 20اعلي معدل وزن جاف للنبات تم الحصول علیة من الزراعة بمسافة .نبات /غم143,0معدل 

سم 40اعلي عدد للنورات تم الحصول علیها في الزراعة في المسافة ) . نبات /غم180,6( الزراعة األول 

أعلى حاصل ) . سم40و30(سم عن المسافتین 20انخفض حاصل النبات معنویا في المسافة ) نبات/نورة 37,0(

ق تفو .سم 40سم ولم تفرق معنویا عن 30تم الحصول علیة من الزراعة بمسافة ) نبات/غم16,84( للنبات

  ).نبات/غم24,71(الموعد األول معنویا على الموعدین الالحقین في إعطاء أعلى معدل حاصل للنبات 

سم إذ 30أفضل تداخل بین مسافات ومواعید الزراعة لصفة حاصل النبات في الموعد األول بمسافة

  .سم في نفس الموعد40ولم تختلف معنویا عن المسافة )  نبات/غم28،84(أنتج 

سم بین الخطوط في المنطقة 30نبات الخلة البلدي في األول من تشرین الثاني وبمسافةنوصي بزراعة

  . الوسطى من العراق

Effect of spacecing and planting dates in growth and yield of
Ammi Visnaga L.

  

Fadel Y. Baktash , Shrook M. K. Saad Al-Deen and Basheer A. Abraheem
Dpet. Crop Science- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This experiment was undertaken in field of Dept. Crop Science –College of 

agriculture –university of Baghdad in year 2007-2008 in this experiment split plot 
design with RCBD of three replicates was used. To study effect spaces  and planting
dates in some of vegetative  and fruits traits Ammi Visnaga.L There were three dates 
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used (1/11,15/11and1/12) in main plot on three densities (20,30an40 cm) in sub plot 
.Analysis of variance appear decrease of high plant in 40cm ,and gave 101.6cm .the 
first date gave highest of high plant (133.8cm).The space (40 cm ) gave dry weight 
(108.5 gm/plant).the first date gave highest of dry weight (143.0gm/plant). The
highest number of flower/plant were (37.0 flower/plant) in (40 cm).the space (30cm) 
gave highest of yield plant (16.84gm/plant ). The first date gave( 24.71gm/plant).The 
best interaction between spaces and dates plant (fist date with 30 cm)produce. (28.84 
gm/plant).we recommended to this plant in the first of November and space 30 cm in 
moderate region of Iraq.

  

  المقدمة

تعد النباتات الطبیة مصدرا مهما لعالج الكثیر من األمراض إما عن طریق االستعمال المباشر لألجزاء 

باتات الطبیة تتعدد استعماالت الن. الحاویة على المواد الفعالة او بعد استخالص هذه المواد وعمل العقاقیر منها

% 90-60یعتمد . من الشفاء من األمراض إلى صناعة مواد التجمیل والعطور والتوابل وحفظ األغذیة وغیرها

من سكان العالم العالج بالنباتات الطبیة وقد لوحظ في العقدین % 80من سكان البلدان النامیة الذین یشكلون 

 Ammi visnaga(البلدي   یعد نبات الخلة ة). 1(حاء العالم األخیرین زیادة االهتمام بهذه النباتات في جمیع إن

.L ( الذي یعود للعائلة الخیمیةApiaceaeألحتواء بذوره على مواد فعالة منها الخلین من النباتات الطبیة المهم

Kellin كذلك وهي المادة الفعالة األساسیة وترجع الیها القیمة الطبیة واألقتصادیة لهذا النبات و% 1بنسبة

، یستعمل مغلي الثمار في الطب الشعبي Visnaginومادة Kellol glycosideتحتوي على كلیكوسید الخلول 

للبول ومهدئا من أآلم المغص الكلوي ویساعد على نزول حصى الجهاز البولي، وتدخل مادة الخلین في رمدر 

ل هذه المادة من انقباضات عضالت المستحضرات الطبیة المستعملة في عالج اآلم الكلى والحالب  إذ تقل

الحالب وتساعد في ارتخائها فتوسعه وتنزل الحصى بسهوله، یزرع هذا النبات في مصر ومنطقة البحر األبیض 

م الساق خضراء مخططة طولیا كثیرة التفرع 1المتوسط  وٕایران، النبات عشبي حوالي یبلغ ارتفاعه حوالي 

یمیة مركبة بها ازهار بیضاء مخضره والثمار بنیة منشقة الى ثمرتین واألوراق خضراء مفصصة ریشیة النورة خ

هدفت الدراسة الى أستأناس هذا النبات و تحدید أنسب مسافة و موعد زراعة له في المنطقة الوسطى من ). 2(

  .العراق

  

  المواد وطرائق العمل

الخضریة  والثمریة  مسافات الزراعة بین الجور ومواعید الزراعة في بعض الصفاتلدراسة تأثیر

في حقل قسم 2008-2007أجریت تجربة حقلیة في الموسم الشتوي Ammi visnaga .Lلنبات الخلة البلدي 

حرثت األرض بالمحراث المطرحي القالب ونعمت ونثر . جامعة بغداد –كلیة الزراعة –علوم المحاصیل الحقلیة 

هـ قسمت المعامالت حسب تصمیم القطاعات الكاملة /ثي كغم سوبر فوسفات الثال100السماد الفوسفاتي بمعدل 

بثالثة مكررات شمل كل مكرر ثالث قطع ) Split plot design(وبترتیب االلواح المنشقة RCBDالمعشاة 

اما القطع الثانویة فقد تضمنت ثالث مسافات للزراعة ).12/ 1و15/11و1/11(رئیسة تضمنت مواعید الزراعة 

في مروز وعلى جهة واحدة المسافة بین مرز نبات الخلة البلديزرعت بذور). سم40و30و20(بین النباتات 

خفت النباتات عندما وصلت .اجریت عملیات الري والتعشیب حسب الحاجة .م 4سم وطول المرز 75وأخر 

وع أضیف السماد النتروجیني على دفعتین األولى بعد الخف باسب.سم الى نبات واحد في الجورة 15-10ارتفاع 
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حصدت النباتات عندما تلونت الثمار باللون . هـ لكل دفعة )/%46N(كغم یوریا 30والثانیة قبل التزهیر بواقع 

ئیة قیست صفات النمو الخضري والثمري من عینة عشوا. األخضر المصفر وقد اصفرت معظم أوراق النباتات 

  .تتكون من خمسة نباتات وسطیة 

  

  النتائج والمناقشة

  تارتفاع النبا

بین النباتات وقد بلغت اقصاها عند المسافةزیادة ارتفاع الخلة البلدي مع قلة .1یبین الجدول 

سم لكن 30سم الذي لم یختلف معنویا عن معاملة 114,5سم إذ أعطت هذه المسافة ارتفاعا بلغ 20السافة

ات المرافقة لقلة المسافة بین ان زیادة ارتفاع النب.سم 101,6سم التي اعطت معدل 40تفوقتا معنویا على معاملة 

النباتات قد تعزى الى زیادة التظلیل بین النباتات فزیادة كمیة الضوء تؤدي الى تنشیط الهدم االنزیمي لحامض 

التي photo oxidationوهذا یعني أن التظلیل یقلل من تحطم األوكسین ضوئیا   )IAA(األندول خلیك 

وعلى العكس من ذلك فزیادة ) 3(لساق عن طریق زیادة طول خالیاهتشترك مع الجبرلینات في زیادة طول ا

المسافة بین النباتات تعني وصول كمیة أكبر من الضوء الى داخل الغطاء الخضري األمر الذي یحد من توفر 

  ).4(فیأخذ الساق طوال طبیعیا) IAA(كمیات أكبر من 

سم 133،8بأعلى معدل ارتفاع للنبات بلغ ) 1/11(اما بالنسبة لمواعید الزراعة فقد تفوق الموعد األول 

سم على التتابع وبدوره تفوق 85،8و 107،0اذ بلغا ) 1/12(والثالث ) 15/11(مقارنة بالموعدین الالحقین الثاني

الذین أشارا الى ان للموعد ) 6(والنداوي ) 5(تتفق هذه النتائج مع نتائج الشكري .الموعد الثاني معنویا على الثالث

  .تأثیرا في زیادة ارتفاع نبات الكزبرة والحبة السوداء على التتابع المبكر 

معسم في حین اعطى الموعد الثالث 143,5سم اعلى تداخل بلغ 20المسافة معاعطى الموعد االول 

  سم 81,0سم ادنى تداخل بلغ 40المسافة 

  

  )سم(ت الزراعة في ارتفاع النبات تأثیر مواعید و مسافا) 1(جدول 

  الزراعةمسافات

  المواعید
  المتوسط  سم40  سم30  سم20

143.5133.9124.1133.8  الموعد األول

111.3110.099.6107.0  الموعد الثاني

88.887.681.085.8  الموعد الثالث

LSD  15.34
  

114.5110.5101.6  المتوسط

LSD  5.8615.22

  

  )نبات/غم(الوزن الجاف 

یالحظ .مؤشرا عن كمیة المواد الغذائیة المتراكمة في اجزاء النبات فوق سطح التربة یعد الوزن الجاف

سم معنویا 20سم في حین تفوقتا على معاملة 30و40عدم وجود فرق معنوي بین المسافتین .2من جدول 

بینها تاثیرا تؤثرالمسافة بین النباتات في التنافس فیما.نبات على التتابع /غم73,4و95,3و108,5عدالت بلغت مب
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كبیرا في مقدار االشعاع الشمسي المعترض وكفاءة استعمال هذا االشعاع عن طریق التاثیرفي قیمة المساحة 

الورقیة وحصول التظلیل االوراق السفلى الذي یحصل في دلیل مساحة ورقیة اعلى من المثالي االمر الذي یؤدي 

تتفق .واد الغائیة المصنعة من قبل االوراق السفلى المظللة الى تقلیل المادة الجاقة بسبب استنزاف جزء من الم

الذین وجدوا ان زیادة الكثافة النباتیة تؤدي ) 8( وجنو والساهوكي) Kelleher)7وMartinهذة النتائج مع نتائج 

جاف بینت نتائج هذا الجدول وجود تأثیر معنوي لمواعید الزراعة في الوزن ال.الى اختزال الوزن الجاف للنبات 

72,6نبات متفوقا على الموعدین الالحقین الثاني والثالث /غم143,0للنبات اذ اعطى الموعد االول معدل 

من المالحظ ان التبكیر في الزراعة یعطي نموا خضریا غزیرا وهذا قد یفسر على ,نبات على التتابع /غم61,7و

تشابة هذة .یادة كفایة عملیة التمثیل الضوئي اساس طول مدة النمو الخضري ومالئمة الظروف البیئیة للنمو وز 

من الوزن الجاف لنبات تاللذان وجدا ان المواعید المبكرة زاد)6(والنداوي ) 9( النتیجة ما وجده السامرائي

  .الشبنت والحبة السوداء

  

  )نبات/غم(تأثیر مواعید و مسافات الزراعة في الوزن الجاف) 2(جدول 

  الزراعةمسافات 

  المواعید
  المتوسط  سم40  سم30  سم20

98.1150.2180.6143.0  الموعد األول

65.977.574.572.6  الموعد الثاني

56.358.270.561.7  الموعد الثالث

LSD  34.94
  

73.495.3108.5  المتوسط

LSD  17.7531.14

  

  نبات/عدد النورات الكلي 

نبات /نورة37,0نبات بلغ /معدل عدد نورات سم معنویا باعلى 40تفوق المسافة .3یظهر من جدول 

  .فیما لم یختلف الموعدین الالحقین عن بعضهما معنویا 

من البدیهي ان المسافة الواسعة بین النباتات تسمح للنبات بانتاج اكبر عدد ممكن من الفروع على 

بین النباتات على عوامل العكس من المسافات الضیقة التي  تحد من عدد الفروع وهذا یعزى الى قلة المنافسة

النمو وخاصة الضوء في المسافات الواسعة اوقد یفسر عن طریق بقاء السیادة القمیة فعالة بسبب زیادة االوكسین 

  ).4(في المسافات الضیقة  nitrate reductaseفي النباتات المظللة او انخفاض فعالیة انزیم  

اذ وجد عدد كبیر من النورات في الموعدین الثاني لم تؤثر مواعید الزراعة معنویا في هذه الصفة 

  .والثالث لكنها صغیرة الحجم بدرجة كبیرة واغلبها التحتوي على بذور 

38سم اعلى معدل بلغ 40اعطى التداخل بین مسافات ومواعید الزراعة في الموعد الثالث بالمسافة 

  .   نبات /نورة18,7ل بلغ سم أوطأ معد20نبات في حین اعطى الموعد االول بالمسافة /نورة
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  نبات/تأثیر مواعید و مسافات الزراعة في عدد النورات الكلي ) 3(جدول 

  الزراعةمسافات 

  المواعید
  المتوسط  سم40  سم300  سم20

18.729.636.028.1  الموعد األول

24.029.837.130.3  الموعد الثاني

28.230.238.032.1  الموعد الثالث

LSD  9.75
  

23.629.837.0  المتوسط

LSD  NS5.56

  

  )غم(حاصل النبات 

سم 20سم و اللتان تفوقتا على معاملة30و 40عدم وجود فروق معنویة بین المسافة . 4یبین جدول 

40أن زیادة حاصل النبات في المسافة. غم على التتابع 12،11و16،84و15،06معنویا بمعدالت بلغت 

وكذلك لوحظ زیادة في نسبة النورات العاقدة أما في ) 3جدول(إلى زیادة عدد النوراتسم یمكن أن یعزى30و

سم فقد كانت اغلب النورات ال تحتوي على بذور نهائیا  و هذا قد یعزى إلى شدة تنافس النباتات في 20المسافة 

قلة الحاصل تتفق هذه المسافات الضیقة على عوامل النمو األمر الذي ینعكس على قلة نسبة العقد وبالتالي 

قلة الحاصل  تعزى أیضا إلى صغر حجم النورة في المسافات الضیقة ).10(النتیجة مع نتیجة    السامرائي 

  .  نتیجة شدة التنافس

فیما یخص مواعید الزراعة یالحظ تفوق الموعد األول معنویا على الموعدین الالحقین بمعدل بلغ 

قد تعزى . غم على التتابع8،85و 10،44عن الثالث الذین بلغ معدلهما غم ولم یختلف الموعد الثاني 24،71

زیادة الحاصل في الموعد األول إلى مالئمة الظروف البیئیة التي تعني الحصول على نمو خضري جید قادر 

على اعتراض األشعة الشمسیة بكفاءة عالیة و كذلك طول موسم النمو الذي یعني إمكانیة تصنیع و تراكم المواد

  ).6(الغذائیة بكمیة اكبر قیاسا بالمواعید المتأخرة تتفق هذه النتیجة مع النداوي 

سم بمعدل بلغ 40سم التي لم تختلف معنویا عن المسافة 30أفضل تداخل في الموعد األول بالمسافة 

ي لم سم الت40في حین كان التداخل األوطأ في الموعد الثالث و المسافة .غم على التتابع27،31و 28،84

  .غم على التتابع8،87و 10،28و 7،40سم بمعدل بلغ 20و 30تختلف معنویا عن المسافتین 

  

  )غم(تأثیر مواعید و مسافات الزراعة في عدد حاصل النبات ) 4(جدول 

  الزراعةمسافات 

  المواعید
  المتوسط  سم40  سم30  سم20

17.9928.8427.3124.71  الموعد األول

9.4611.410.4610.44  الموعد الثاني

8.8710.287.408.85  الموعد الثالث

LSD  6.381
  

12.1116.8415.06  المتوسط

LSD  3.8374.668
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