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  على نمو الجذور وحاصل الماشالتراكیب الوراثیة وموعد الزراعة تأثیر

  

  الفهداوياحمد جیاد علي

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة-قسم المحاصیل الحقلیة

  

  الخالصة

.مدینة الرماديالواقعة فيصوفیهفي منطقة ال2007نفذت تجربة حقلیة خالل الموسم الصیفي لعام 

مع الصنف المحلي وخمسة VC6144و VC6173و VC6089التراكیب الوراثیة تضمنت الدراسة تأثیر

وفق تصمیم عاملیهبتجربة ) آب1تموز و 15تموز و1حزیران و 15حزیران و1(مواعید للزراعة هي 

النبات الفردي وتفوق وحاصلالمحلي في طول الجذرلصنفتفوق ا.اعات الكاملة المعشاة وبثالث مكرراتطالق

عدد الفروع بالجذر فیما ال توجد فروق معنویة بین التراكیب الوراثیة للوزن الجاف في VC6089كیب الوراثي التر 

النبات الجذر وحاصلتموز في كل من طول الجذر وعدد الفروع ب15تفوقت النباتات المزروعة في . للجذر

حزیران اعلى حاصل للنبات 1روع في أعطى التركیب الوراثي المحلي المز . ة بالمواعید االخرىنالواحد مقار 

  .غم9.1بلغ الواحد 

  

The Effect of Genotypes and the Time of Planting on the growth of 
the roots and grain yield for Vigna Mungol

  

Ahmed Ch. Ali
College of Agriculture– University of Al-Anbar

  

Abstract
An experiment was performed during summer seasons of (2007) at Al-sofia 

stage in Ramadi City. The study was about three genotypes of maug bean they are: 
(VC6089, VC6173, VC6144) the local genotype with five planting date they are:( 1st

June, 15th June, 1st July, 15th July and 1st Aug.) with factorial experiment in 
Randomized complete block design. Below are the important results which are 
gained. The local genotype surpassed the others with: The height of the root and the 
yield of seeds of one plant with the other types. The genotype VC6089 surpassed in 
the number of the branches in root.

The plants which are planted at 15th July Surpassed the others in height of the 
root (cm),  number of the branches in root and the yield of seeds per plant (9.1gm) 
with other dates.

  

  المقدمة

Vigna mungol(الماش یعد  L. (ولیة الصیفیة الذي یزرع في العراق لغرض قمن المحاصیل الب

إذ تتراوح نسبة البروتین او للتغذیة البشریةالحصول على بذور ذات قیمة غذائیة عالیة الغنیة بالعناصر الغذائیة

الماش نباتستعمل، كما ی)1% (5- 1اما نسبة الزیت فهي % 65-62والكاربوهیدرات % 29-19في بذوره 

خواص التربة الطبیعیة لفضاضة علفًا اخضر في تغذیة الحیوانات فضال عن استخدامه سمادًا اخضر لتحسین 
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اضافة الى ان جذوره تكون . سیقانه وسرعة تحللها عند قلبها في التربة وكذلك استخدامه في الدورات الزراعیة

  ).2(د من خصوبة التربة مما تزیتعمل على تثبیت النیتروجینعقد بكتیریة

وعد الزراعة فال یزال وتحدید مالتركیب الوراثي توفیر في العراق مشاكل عدیدة منها ألماشتعاني زراعة 

عدم مقاومته إلىإضافةباألمراضوٕاصابتهالذي یتصف بعدم نقاوته ع العراقي یعتمد على الصنف المحلي ار المز 

او تزرع الى هتراكیب وراثیة جدیدة تحل محلإدخالإلىجة ضروریة في النضج لذا باتت الحاوتأخرهلالضطجاع 

أصبحطویلة في العراق إذ تبدأ من بدایة نیسان وحتى نهایة تموز لذا ألماشان فترة زراعة اذا ما علمنا جنبه، 

حصول موعد زراعة للمأفضلتحدید ألجلذكورةمالالمهمة في الدراسة وضمن الفترة األمورموعد الزراعة من 

ویهدف البحث الى دراسة تاثیر .على مدار السنةاألرضفي استغالل أعلىحاصل بذور مع كفاءة أعلىیحقق

  .التراكیب الوراثیة وموعد الزراعة والتداخل بینهما على نمو الجذور وحاصل النبات

  

  المواد وطرائق العمل

ادخلت لهذه مدینة الرمادي في الصوفیةفي منطقة 2007سم الصیفي و تجربة حقلیة خالل المنفذت

على نمو مع الصنف المحلي، ومواعید الزراعة VC6144وVC6173و VC6089التراكیب الوراثیة الدراسة

  ).آب1تموز و 15تموز و1حزیران و 15حزیران و1(التي شملت ) غم(الجذور وحاصل النبات الفردي 

ویتها سمدت ارض التجربة بسماد السوبر فوسفات تین وتنعیمها وتستین متعامدثراحبعد حراثة االرض 

  .هـ /كغم40وبمعدل ) N% 46(هـ مع استخدام سماد الیوریا /كغم80وبمعدل ) P2O5% 45(الثالثي 

م 4م احتوت على ست خطوط بطول 4×1.8ارض التجربة الى وحدات تجریبیة مساحتها تقسم

وكان عدد النباتات في وحدة سم 5-3ط وعلى عمق زراعة البذور في خطو تمتسم و 30والمسافة بین خط وآخر 

التجارب العاملیة وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث استعمل نظامهـ/نبات133333.3المساحة 

الجذر في أفرعتم ري التجربة كلما دعت الحاجة درست الصفات طول الجذر وعدد . )6و5و4و3(مكررات

للصفات المدروسة وفق التصمیم المستخدم البیاناتتم تحلیل . وحاصل بذور النباتالنبات والوزن الجاف للجذر

لتمیز المتوسطات الحسابیة احصائیًا عند مستوى احتمال ) م.ف. أ(اختبار اقل فرق معنوي ، كما تم استخدام 

)0.05.(  

  

  النتائج والمناقشة

  :)سم(طول الجذر 

وجود فروقات عالیة المعنویة بین التراكیب الوراثیة ) 1(تبین نتائج تحلیل التباین المبینة في جدول

للصفات المدروسة باستثناء الوزن الجاف للجذر الذي لم یصل الى حد المعنویة بینما للماش في طول الجذر 

اظهرت مواعید الزراعة فروقات عالیة المعنویة لجمیع الصفات باستثناء عدد الفروع للجذر واظهر التداخل بین 

مواعید الزراعة فروقا عالیة المعنویة باستثناء صفتي طول الجذر الذي كان معنویا عند مستوى × ف االصنا

أن التركیبین الوراثیین ) 2(یظهر جدول . وعدد الفروع في الجذر التي لم تصل الى حد المعنویة0.05

VC6089 التركیب الوراثي إما. بالتتابع21.51و 22.63معدل لطول الجذر بلغ أعلى  أعطیاوالمحلي

VC6173 ویرجع ذلك للتاثیرات الوراثیة والبیئیة على الصنف.18.83فقد اظهر اقل معدل لطول الجذر بلغ.

على طول تأثیرهافي الزراعةعالیة المعنویة بین مواعید فورقاتوجود اإلحصائيكما توضح نتائج التحلیل 

ولم یختلف معنویًا عن 22.9معدل في طول الجذر بلغ اعلى )حزیران1(الجذر، حیث اظهر الموعد الزراعي 
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، اما اقل معدل في طول الجذر فقد 21.31طول إلىالذي وصل فیه طول الجذر ) تموز15(الموعد الزراعي 

  .وذلك للتاثیرات البیئیة والوراثیة على الصنف.18.62اذ بلغ ) آب1(حصل في الموعد الخامس 

موعد تأخیرالذین وجدوا تناقصا في طول الجذور مع )7و5(هتتفق مع ما توصل الیالنتائج ان

الجدول وجود تداخًال معنویًا بین التراكیب الوراثیة نفس كما یالحظ من نتائج تحلیل التباین الواردة في . الزراعة

المزروعة في VC6089نباتات الصنف الثاني أظهرتفي معدل طول الجذر إذ تأثیرهاومواعید الزراعة في 

والذي لم یختلف معنویًا عن نباتات الصنف 25.66معدل لطول الجذر بلغ أعلى)تموز15(الموعد الزراعي 

اقل معدل في طول إماسم، 25.63معدل لطول الجذر أعلى) حزیران1(الموعد الزراعي يالمزروعة ف) المحلي(

تتفق هذه . سم16.83لذي بلغ ا) آب1(المزروعة في الموعد VC6173نباتات الصنف أظهرتهاالجذور فقد 

  .)10و9(كل منألیهالنتائج مع ما توصل 

  

  متوسط المربعات للصفات المدروسة) 1(جدول 

dfدرجات الحریة   مصادر االختالف
  طول الجذر

  )سم(

عدد الفروع في 

  الجذر

الوزن الجاف 

  للجذر

حاصل النبات 

  )غم(الواحد

  0.69  0.21  18.72  10.98  2  المكررات

  3  فاألصنا
**  

38.81  

**  

58.84  

n.s  
0.42  

**  

22.43  

  4  مواعید الزراعة
**  

28.22  

n.s  
13.29  

**  

2.37  

**  

27.52  

× األصناف

  مواعید الزراعة
12  

*  

13.02  

n.s  
13.29  

**  

0.71  

**  

8.51  

  2.26  0.21  8.10  6.15  38  الخطأ التجریبي

  عالي المعنویة**   معنویة* 

  

  )سم(ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في طول الجذر التراكیب الوراثیةتأثیر) 2(جدول 

  التراكیب الوراثیة

  مواعید الزراعة

  1  المعدل

  حزیران

15  

  حزیران

1  

  تموز

15  

  تموز

1  

  آب

VC608923.16  21.2  22.8  25.66  20.33  22.63  
VC617318.00  20.33  21.20  17.80  16.83  18.83  
VC614424.83  19.62  18.06  21.33  19.33  20.56  

  21.51  18.00  20.46  21.23  22.23  25.63  المحلي

L.S.D. %54.10  1.83  

  18.62  21.31  20.82  20.75  22.90  المعدل
  

L.S.D. %52.05  

  

  :عدد الفروع في الجذر

في األصنافوجود فروق عالیة المعنویة بین إلى)1(في الجدول الو رادهتشیر نتائج تحلیل التباین 

األفرعمعدل لعدد أعلىأعطت VC6089نباتات الصنف بان ) 3(جدول نتائجیالحظ منو باتافرع جذور الن

والتي بلغت VC6144في نباتات الصنف األفرعفرع ولم تختلف معنویًا عن معدل عدد 22.21في الجذر بلغ 
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فرع وذلك 17.77بلغ إذالمحلينباتات الصنف أظهرتهافي الجذور فقد األفرعاقل معدل لعدد أما.فرع،21.6

الجدول عدم وجود نفس كما توضح نتائج التحلیل المبینة في یرجع للصفات الوراثیة التي یمتلكها الصنف 

في الجذر وكذلك عدم وجود تداخل معنوي بین األفرععلى عدد تأثیرهامعنویة بین مواعید الزراعة في تفروقا

  .ومواعید الزراعةاألصناف

  

  راكیب الوراثیة ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في عدد الفروع في الجذرالتتأثیر) 3(جدول 

  التراكیب الوراثیة

  مواعید الزراعة

  1  المعدل

  حزیران

15  

  حزیران

1  

  تموز

15  

  تموز

1  

  آب

VC608922.33  20.58  24.93  23.90  19.33  22.21  

VC617321.00  22.27  19.97  20.00  17.03  20.05  
VC6144  19.50  2103  22.00  24.40  21.13  21.61  

  17.77  19.66  21.66  15.88  16.16  15.50  المحلي

L.S.D. %5N.S2.10  

  19.29  22.49  20.70  20.01  19.58  المعدل
  

L.S.D. %5N.S  

  

  )غم(الوزن الجاف للجذر 

النبات ة الوزن الجاف لجذور ة بصفوالخاص) 4(في الجدول واردةكذلك تشیر نتائج التحلیل التباین ال

فروقات معنویة بینظهرتولكناألصنافمعنویة بین الوزن الجاف لجذور نباتات فرو قاتعدم وجود إلى

معدل للوزن الجاف أعلىاعطت)حزیران1(في الموعد النباتات المزروعة ان ) 4(جدول الزراعة في مواعید

جاف لجذور النباتات المزروعة في الموعد غم ولم تختلف معنویًا عن معدل الوزن ال1.63لجذور النباتات بلغ 

وذلك لتفاوت مواعید الزراعة مما ادى الى تفاوت في عملیات فسلجة النبات وانعكس . )تموز1حزیران و 15(

وجود فروقًا معنویة للتداخل ما بین التراكیب الوراثیة إلىكما تشیر نتائج التحلیل . ذلك على الوزن الجاف للجذر

المزروعة في الموعد المحلينباتات الصنف أظهرتفي وزن الجذور الجاف إذ تأثیرهافي ومواعید الزراعة 

تائج التي توصل تتفق هذه النتائج مع الن. غم2.62معدل لوزن الجذور الجاف بلغ أعلى)حزیران1(الزراعي 

  ).14و13و12(إلیها

  

  

  

  

  

  

  

  )غم(داخل بینهما في الوزن الجاف للجذرالتراكیب الوراثیة ومواعید الزراعة والتتأثیر) 4(جدول 

  التراكیب الوراثیة

  مواعید الزراعة

  1  المعدل

  حزیران

15  

  حزیران

1  

  تموز

15  

  تموز

1  

  آب

VC60891.74  1.37  1.25  1.06  0.69  1.22  
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VC61730.44  1.58  1.69  0.95  0.40  1.01  
VC61441.74  0.87  1.23  0.71  0.30  0.97  

  1.32  0.64  0.75  0.95  1.66  2.61  المحلي

L.S.D. %50.77  N.S

  0.51  0.87  1.28  1.37  1.63  المعدل
  

L.S.D. %50.38  

  

  )غم(حاصل بذور النبات الواحد 

والخاصة بصفة حاصل بذور النبات الى وجود ) 5(تحلیل التباین المبینة في جدول رقم نتائجتشیر 

في حاصل البذور للنبات إذ تفوقت نباتات الصنف المحلي اتأثیرهفروقات عالیة معنویة بین التراكیب الوراثیة في 

)5(جدول األخرىاألصنافغم على بقیة نباتات 7.62حاصًال للبذور في النبات مقداره أعلىإعطائهافي 

بالنسبة لمواعید الزراعة فقد تبین أما. في القرناتلحبوبعدد ابالنبات وكذلك زیادة القرناتوذلك لتفوقه في عدد 

أعطتإذ . على حاصل بذور النباتتأثیرهانتائج تحلیل التباین ان هناك فروقًا معنویة لمواعید الزراعة في من

أظهرتغم في حین 7.55معدل لحاصل بذور النبات بلغ أعلى)تموز15(النباتات المزروعة في الموعد 

غم وذلك بسبب الظروف 3.83اقل معدل في حاصل بذور النبات بلغ )أب1(النباتات المزروعة في الموعد 

ت غیر مالئمة لها بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالیة نوالتي كاوأزهارهاالبیئیة التي رافقت نمو النباتات 

  ). 17و16و15(وهذا یتفق مع ما توصل الیه كل من .والرطوبة النسبیة

اكیب الوراثیة ومواعید التداخل بین التر إننتائج التحلیل التباین في الجدول السابق أوضحتكما 

المزروعة في المحلينباتات الصنف أظهرتفي حاصل بذور النبات إذ تأثرهاالزراعة كان عالیة معنویة في 

المزروعة في VC6144نباتات الصنف أظهرتغم بنما 9.1معدل لحاصل البذور بلغ أعلى)حزیران1(الموعد 

9(كل من ألیهاق هذه النتائج مع النتائج التي توصل تتف. غم3.1اقل حاصل بذور بلغ )حزیران1(الموعد 

  .)19و18و12و

  

  )غم(حاصل النبات الواحدالتراكیب الوراثیة ومواعید الزراعة والتداخل بینهما تأثیر) 5(جدول 

  التراكیب الوراثیة

  مواعید الزراعة

  1  المعدل

  حزیران

15  

  حزیران

1  

  تموز

15  

  تموز

1  

  آب

VC60894.9  7.8  8.3  6.6  3.2  6.16  

VC61733.6  4.2  8.4  6.0  4.3  5.3  
VC61443.1  4.8  3.8  8.8  3.8  4.9  

  7.62  4.0  8.8  8.2  8.0  9.1  المحلي

L.S.D. %52.48  1.11  

  3.83  7.55  7.18  6.2  5.18  المعدل
  

L.S.D. %51.24  

  

  المصادر
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 Glycine max(ول الصویا تاثیر نظم التحمیل لعدة اصناف من ف). 1985(الدلیمي، بشیر حمد عبد اهللا-1

(L.) merr ( مع الذرة الصفراءZea Mays (L.) على بعض الصفات الحقلیة والنوعیة وحاصل

.جامعة الموصل- كلیة الزراعة والغابات-قسم المحاصیل الحقلیة. رسالة ماجستیر. المحصولین

اج والنوعیة لصنفین من فول التغیرات الفسیولوجیة في النمو واالنت). 1992(الدلیمي، بشیر حمد عبد اهللا-2

-بتاثیر مستویات مختلفة من الشد الرطوبي واللقاح البكتیريGlycine max (L.) merrالصویا 

.جامعة الموصل- كلیة الزراعة والغابات- اطروحة دكتوراه

العالي وزارة التعلیم . تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة). 2000(الراوي، خاشع محمود وعبد العزیز خلف اهللا-3

.جامعة الموصل–كلیة الزراعة والغابات -والبحث العلمي

تاثیر مواعید الزراعة والمسافة بین السطور واالصناف على حاصل ونوعیة ). 1979(الزیادي، جبار عكلو-4

جامعة - )ابو غریب(كلیة الزراعة والغابات–قسم المحاصیل الحقلیة -رسالة ماجستیر. فول الصویا

.بغداد

محاصیل الحبوب . انتاج وتحسین المحاصیل الحقلیة، الجزء االول). 1993(بد الحمید احمدالیونس، ع-5
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