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تأثیر مواعید الزراعة ومستویات النتروجین ومسافات الزراعة بین النباتات في نوعیة بذور 
السلجم

ازهار عبد الحمید رشید *، عبد مسربت أحمد** ، عادل یوسف نصر اهللا *
الزراعة/جامعة بغدادكلیة -*قسم المحاصیل الحقلیة
كلیة الزراعة/جامعة االنبار-**قسم المحاصیل الحقلیة
صةالالخ

أبو –مركز إباء لألبحاث الزراعیةة إلى المحاصیل الحقلیة التابعمحطة أبحاثنفذت تجربة حقلیة في 
مواعید الزراعة ومستویات السماد النتروجیني تأثیربهدف دراسة 2003-2002الشتوي خالل الموسمغریب

( الصنف صول السلجممحلبذور الصفات النوعیة لنباتات والتداخالت فیما بینها فيومسافات الزراعة بین ا
االولتشرین25وتشرین األول5السلجم بأربعة مواعید منفصلة (بذور ).تمت زراعةCam. Cاألمریكي 

القطاعات الكاملة تصمیموفق األلواح المنشقةمیصمتكانون األول ). استخدم 4وتشرین الثاني14و
300و200و100ت مستویات النتروجین (احتل.لكل موعد زراعةوبأربعة مكررات R.C.B.Dالمعشاة

سم) األلواح الثانویة  ثم أجري التحلیل 12و8و4مسافات الزراعة بین النباتات (و ) األلواح الرئیسة 1-.هـNكغم
التجمیعي للمواعید.

% 43.49الزیت ل مناتلنسبة كتوسطمالعلىألتشرین األو 5طى الموعد األول في أع
من البرویتن كل نسبة لتوسطموأقل%11.94اللینولینك و %18.94اللینولیك و %42.87االیروسیك امضو وح

كل نسب اتلتوسطمقلألكانون األو 4ي أعطى الموعد الرابع ف، بینما %9.34االولیك حامض% و 27.95
%مع اعلى نسبة لكل 11.24% واللینولینك17.09%واللینولیك39.85االیروسیكوامض %وح40.64الزیتمن

أعلى1ـ-ه.Nكغم 300أعطى المستوى تابع.على الت%13.48%وحامض االولیك 29.81تینمن البرو 
% 10.82ض االولیكم%وحوا41.28نسبةالزیتلكل من اتتوسطلمامع أقل % 29.05بروتینالنسبة لتوسطم

-ـه.Nكغم100%،بینماأعطىالمستوى39.68%واالیروسیك11.41واللینولینك% 17.54واللینولیك
الزیتات لنسبة كل منتوسط% وأعلى م28.57روتینبالنسبة توسطلمأقل1

اعطت %.42.69% واالیروسیك11.70نك% واللینولی18.54%واللینولیك11.78%وحوامضاألولیك42.96
وحوامض %42.38الزیت ات لنسبة كل منتوسطالنباتات اعلى مبینسم 4المسافة
بینما %28.73بروتینالة نسبتوسطلم%مع أقل41.80واالیروسیك%  11.59%واللینولیك11.46االولیك

نسبة توسطلم% مع أعلى 41.84لزیت ابة نستوسطلمسم بین النباتات أقل12أعطت المسافة 
نسبة متوسطلاعلى1-ـه.Nكغم 300الرابع والمستوى طى الموعد أعأما بالنسبة للتداخالت فقد %. 28.90لبروتینا
بینما أعطى %16.7% واللینولیك38.14االیروسیكیمضاحمن كلاتلنسبة توسطم% مع أقل30.02بروتینال

نسبة كل من اتلتوسطممع أعلى%27.54لبروتینانسبة توسطلمأقل 1-ـه.Nكغم100الموعد األول والمستوى 
نستنتج ان الموعد المبكر هو المفضل في اعطاء اعلى .بالتتابع%9.18و%44.12واللینولیكاالیروسیكمضي اح

لالغراض الصناعیة بینما تزداد نسبة حامض جعله مالئمانسبة زیت واعلى نسبة لحامض االیروسیك مما ی
.االولیك في الموعد المتاخر

من اطروحة دكتوراه للباحث االولالبحث مستل



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

320

Effect of Planting Dates, Nitrogen Levels, and Spacing Between Plants
on Seed Quality of oilseed Rape ( Brassica napus L.).
A.A.AL-Hameed* , A.M.A.AL-Jumaily** and A.Y.Nasrallah*

*Crop Sci.Dep.Coll.of Agric./Univ.of Baghdad
**Crop sci.Dep.Coll.of Agric./Univ.ofAl-Anbar

Abstract
A field trail was conducted at the experimental farm , Field crop station, IPA

center for agricultural research , Baghdad , Iraq 2002-2003 season to determine the
effects of sowing dates, levels of nitrogen, distance during plants and the interaction
between them on seed quality of rapeseed var. Cam-c. Rapeseed was sown  in four
sowing dates (5 0ct , 25 0ct , 14 Nov, 4 Dec). Every date was sown in a separated
experiment. Split- plot design with four replications was used for each date. The main
plots included the nitrogen levels (100, 200, 300) Kg N / ha, while the sub-plots
included the distance (4, 8, 12)cm between plants.

The results indicated that the first planting date 5 Oct gave the highest
percentages of oil, linoleic, linolenic, erucic acids 43.49%, 18.94%, 11.94%, 42.78%
and the lowest percentages of protein and oleic acid (27.95%, 9.34%) respectively.
Whereas the fourth planting date gave the lowest percentages of oil, linoleic,
linolenic, erucic acids 40.64%, 17.09%, 11.29%, 39.85% and the highest percentages
of protein and oleic acid 29.81%, 13.4%respectively.The level 300 Kg N. ha-1 gave
the highest percentage of protein 29.65% and the lowest percentages of oil, oleic,
linoleic, linolenic, erusic acid 41.28%, 16.72%, 17.54%, 11.41%, 39.68%
respectively, whereas 100 Kg N.ha-1 gave the lowest percentage of oil, oleic, linoleic,
linolenic, erucic acids 42.96%, 11.78%, 18.54%, 11.70%,42.69%respectively.The
intra-spacing 4cm gave the highest  percentages of oil, oleic, linolenic, erucic 42.38%,
11.46%, 11.9%. 41.80%,and the lowest percentage of protein 28.73% whereas the
intra- spacing 12cm gave the lowest percentages of oil, oleic, linolenic, erucic
41.84%, 11.08%, 11.47%, 40.70% and the highest percentage of protein 28.90%
respectively.

The interaction between the fourth planting date 4 Dec with 300 Kg N.ha-1

gave the highest protein percentage 30.02% and the lowest erucic acid percentage
38.14% while the first planting date 5 Oct with 100 Kg N.ha-1 gave the lowest protein
percentage 27.54 and the highest percentage of erucic and linolinc
acids44.12%,9.18respectively.It was concluded that early planting date gave the
highest percentages of oil and erucic acid which is suitable for industrial
purposeswhereas the oleic percentage increased in late planting .

المقدمة
والجنس Crucieferaeیتبع العائلة الصلیبیة والسلجم  من المحاصیل  الزیتیة الشتویة 

Brassicaاالسم الشائع لجمیع هذه االنواع هو و الذي یضم انواعًا عدة من السلجمRapeseed)23(. ینتج
Edible)للتغذیة البشریة هاستعمالزیته العالیة سواء أكانالسلجم في جمیع انحاء العالم لنوعیة  oil) أم

Industrial)لالغراض الصناعیة  use) ،المكونة لزیت السلجم تحدد الغرض ان نوع ونسب االحماض الدهنیة
% من مجموع االحماض الدهنیة المكونة للزیت الى عدم 2من استعماله إذ تؤدي زیادة حامض االیروسیك على 

زیت بذور السلجم الحاوي على نسبة عالیة یستخدم.)24(صالحیته للتغذیة البشریة بسبب تأثیره في صحة القلب 
ذرة كاربون 22مض دهني غیر مشبع طویل السلسلة یحتوي على (وهو حا(%40)من حامض االیروسیك
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في االغراض الصناعیة كأنتاج المطاط ودباغة الجلود )40()م33.50واصرة مزدوجة واحدة وذو درجة انصهار 
ویستخدم في صناعة الصابون واالضاءة وتزییت المكائن بعد مزجه مع )52(والورنیش واالحبار والبالستك 

علفًا إذ تصل ا البذور بعد استخالص الزیت منها) كما تستخدم بقای8المعدنیة أو مع  زیت الخروع (الزیوت 
وكثیرًا ما تزرع )54(نتاج زیت عالي بحامض االیروسیكال،یوجد اتجاه)9( %) 40–34(نسبـة البروتین الى

لوجود اسواق لزیت بذور سلجم عالي بحامض )24(في كندا والوالیات المتحدة و باهذه االصناف في اور 
ان . )56,45,26(بنسبة معینة سلجم كوقود حیوي بعد مزجه مع وقود الدیزلزیت الاذ یستخدم،)33االیروسیك (

موعد الزراعة والسماد النتروجیني وبذور والزیت ونوعیته في السلجم هتأثیرا في حاصل المن أكثر العوامل 
اثناء نمو ونشوء البذرة ( والتي وطول المدة الضوئیةكما ان اختالف درجات الحرارة)60(والكثافة النباتیة 

الف موعد الزراعة ) تؤثر في نسبة الزیت وفي نسبة البروتین وفي نسبة االحماض الدهنیةتتختلف باخ
الدهني اذ اثبتت تجارب استخدام الكاربون المشع  ان حامض االولیك هو الحامض؛المشبعة منهاغیر خاصة
المشبعة االطول سلسلة واالحماض ر تكون اوال في البذور النامیة وهو األصل لألحماض الدهنیة غییالذي 

)،وان  االنزیمات هي المسؤولة عن تخلیق حامض االولیك التشبعالدهنیة االكثر في عدم التشبع ( عدیدة عدم 
كسجین و ث یتوفر االیاو االیروسیك بظروف هوائیة حمن المادة االساس وتحویله الى حامض اللینولیكواللینولینك 
ب انخفاض حامض االولیك على العكس من ذلك إذ اعند انخفاض درجة الحرارة وتزداد هذه الحوامض على حس

كسجین لعدم او قلة تحویله الى و ترتفع نسبة (االولیك) عند ارتفاع درجة الحرارة وقلة اال
الحاصل تؤدي الى زیادة1-ـه.Nكغم 200كما ان اضافة اكثر من )30.28(اللینولیكواللینولینكواالیروسیك

ونسبة البروتین في السلجم وانخفاض نسبة الزیت اذ یستجیب  محصول السلجم بشكل كبیر لألسمدة النتروجینة 
إذ یدخل النتروجین في تكوین البروتینات والكلوروفیل واالنزیمات وبعض لتقلیل الشد الغذائي) 58.31(

نباتیة دورها في اعتراض الضوء وفي التنافس بین النباتات وفي داخل النبات الثافة كللكما انمنظمات النمو
موعد الزراعةتأثیرمعرفةلذا فأن هدف هذه الدراسة الواحد وتأثیر ذلك في حاصل البذور والزیت ونوعیة البذور .

الصفات النوعیة للبذور وفي نسب ونوع االحماض الدهنیة فيومستوى النتروجین ومسافات الزراعة بین النباتات
غیر المشبعة لزیت السلجم .

لعملالمواد وطرائق ا
بحاث باء لالابع لمركز ابحاث المحاصیل الحقلیة التأت هذه التجربة في حقل تجارب محطة نفذ

یات إضافة السماد مستو لغرض دراسة تاثیر كل من موعد الزراعة و 2003-2002الموسم الشتويالزراعیة خالل
كل من الزیت والبروتین ةنسبالنتروجیني ومسافات الزراعة بین نبات وآخر ضمن الخط (الكثافات النباتیة) فی

ي حصل علیه من والذCam-Cف االمریكي ـمت زراعة السلجم الصنتواالحماض الدهنیة المكونة للزیت. 
كانون األول ) كل موعد 4وتشرین الثاني14وتشرین األول25وتشرین األول5د (ـعةمواعیـمركز الربیع بأرب

حیث تم توزیع وباربعة مكررات لكل موعد R.C.B.Dتصمیمفق المنشقةو االلواح رتیبعلى انفراد . وقد استخدم ت
سة اضیفت على شكل ی) على االلواح الرئN%46(یوریا 1-هـ .Nكغم 300و200و100ات النتروجین ستویم

وریقات والثانیة عند استطالة الساق الزهري وبدایة ظهور البراعـم (4-3)دفعتین متساویتین االولى عند ظهور 
اضیف.واح الثانویةاأللسم) 12و8و4) بینما احتلت مسافات الزراعة بین النباتات (63,62,14الزهریة (

P2O5)سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثي سماد 1-ـهP2O5كغم 90ستوىبدفعة واحدة عند الزراعة وبم(45%

م للخط وبمسافة 5) خطوط بطول 4اشتملت على (2)م5× 2.كانت مساحة الوحدة التجریبیة تحت الثانویة (
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بید الترفالن قبل الزراعة ة مع رش مجحسب الحاوعشبتسم بین الخطوط.سقیت ارض التجربة 50زراعة 
.لمكافحة االدغال 

من حاصل البذور لكل وحدة تجریبیة ثانویة لدراسة بعض الصفات النوعیة الصفات النوعیة ت قدر 
جهاز نسبة الزیت بواسطةتقدر جامعة بغداد.–بثالثة مكررات . اجریت الفحوص في كلیة الزراعة 

Soxhlet واستخدم مذیب(PetroliumEther))16 (، باستخدام جهاز نسبة البروتین تر دقو
MicroKjeldhal ة نسبت،وقدر )17(6.25× ، ثم حسبت نسبة البروتین بضرب المحتوى النتروجیني

Gas-Liquid Chromatographyماالحماض الدهنیة باستخدا ( GLC ))39 (قسم الصناعات الغذائیة يف
صفة ولكل موعد احصائیا ثم اجري التحلیل التجمیعي للمواعید حللت النتائج لكل ابو غریب . –كلیة الزراعة -

.%5نوي(أ.ف.م.) عند مستوى احتمال وقورنت المتوسطات على اساس اقل فرق مع)37(االربعة طبقا لطریقة
النتائج والمناقشة

في البذور (% )نسبة الزیت
نسبة الزیت في البذور في بتاثیرها)  الى وجود فروق معنویة بین مواعید الزراعة 1تشیر نتائج الجدول (

ة من التزهیر مدانخفضت نسبة الزیت في البذور كلما تاخر موعد الزراعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة خالل الاذ،
في الموعد االول خالل مْ 13.63ل معدل لها بلغ إلىأقالى النضج الفسیولوجي ، اذ  ادى انخفاض درجة الحرارة 

% بینما ادى وصول درجة الحرارة الى اعلى معدل 43.49عطاء اعلى نسبة للزیت بلغت ة المذكورة الى امدال
% وقد یرجع سبب تاثیر درجة 40.64بع الى اعطاء اقل نسبة للزیت بلغت افي الموعد الر مْ 20.58لها بلغ 

اض درجة الحرارة في نسبة الزیت الى انخفاض امتصاص النتروجین بانخفاض درجة الحرارة وذلك لما النخف
الحرارة من تاثیر في زیادة لزوجة الماء او انخفاض نفاذیة االغشیة الخلویة او بسبب انخفاض العملیات الحیویة 

) 29,7,1(بانخفاض درجة الحرارة ومنها عملیة التنفس اذ یحتاج االمتصاص الى طاقة توفرها عملیة التنفس
احماض دهنیة اكثر منه الى احماض امینیة  الىوهیدراتوبذلك تتحول مركبات الكاربون الناتجة من هدم الكارب

ة االمتالء للموعد مد) یضاف الى ذلك طول 12,5تكوین الزیت اكثر من البروتین (لهناك فرصةفأن وبذلك 
یحتاج تخلیق الزیت طاقة اكثر إذاالول بالمقارنة مع المواعید االخرى مما نجم عنها زیادة في نواتج التمثیل 

الذین ) 61,59,50,13(واتفقت هذه النتائج مع نتائج) .53,34ق الكاربوهیدرات(ـ(كاربون ) بالمقارنة  مع تخلی
التاثیر المعنوي لمستوى ى) ال1ائج الجدول (تشیر نت.ر موعد الزراعةیاشاروا الى ان نسبة الزیت تنخفض بتاخ

100ن یعند المستوی%41,28% و 42.96لزیت لاعلى واقل نسبة تبلغثحیالنتروجین في نسبة الزیت 
دي الى زیادة ؤ وقد یعود سبب هذه  النتائج الى ان زیادة مستوى النتروجین  تتابععلى الت1-ـه.Nكغم300و

مما یسبب زیادة امتصاصه من قبل النبات حیث یختزل داخل النباتات الى امونیا ومن الغذائيتركیزه في الوسط
وجودة في الحامض العضوي  لتكوین الحامض مثم یكون مجموعة االمین التي تتنافس على هیاكل الكاربون ال

وتتفق هذه ) 1، 29في التكوین اكثر من تكوین الزیت (تهوبعدها یتكون البروتین الذي تكون فرصياالمین
الذین اشاروا الى ان نسبة الزیت تنخفض في بذور السلجم بزیادة كمیة )57,25,18,3,2(النتائج مع نتائج 

وجود فروق معنویة بین متوسطات النسبة المئویة للزیت باختالف المسافة )1ر نتائج الجدول(ظهِ النتروجین . تُ 
سم بینما 4% عند الزراعة على المسافة 42.38بین النباتات . اذ تم الحصول على اعلى نسبة زیت بلغت 

قد یكون سبب انخفاض نسبة الزیت عند و .%41.84سم اقل نسبة زیت في البذور بلغت 12اعطت المسافة 
زیدیالتمثیل الضوئي مما معدالت من د یسم یعود الى ان ظروف االضاءة العالیة تز 12عة على  مسافة الزرا
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امینیة تدخل في تزید بدورها تمثیل النتروجین وتحوله الى احماض و ReductaseNitrateفعالیة انزیم من
) 2، 4، 15( ائج مع نتائج نتب البروتین وتتفق هذه الا) بینما ینخفض الزیت على حس11تكوین البروتین (

3(زیادة نسبة الزیت في بذور السلجم تزداد بزیادة الكثافة النباتیة ، بینما لم تتفق  مع نتائج ان ا الى و ن اشار ذیلا
) الى عدم 1تشیر نتائج الجدول (.التي بینت انخفاض نسبة الزیت في بذور السلجم بزیادة الكثافة النباتیة) 

مستقالكانفي نسبة الزیت اي ان تاثیر كل عاملهاجمیعفي التداخالت الثنائیة والثالثیةوجود تداخل معنوي
.عن تاثیر العامل االخر في نسبة الزیت

في بذور السلجم%)(ات الزراعة في نسبة الزیتتاثیر مواعید الزراعة ومستویات النتروجین ومساف)1(جدول

الزراعةمواعید 
مستویات 
النتروجین

)1- ـه.Nمكغ(

× مواعید الزراعة ( سم )مسافات الزراعة
Nمستویات 

D 4812

تشرین االول5

10044,9244,3743,9244,40
20044,0243,3243,0443,46
30042,9742,5842,2742,61

تشرین االول25

10043,7443,2743,0243,35
20042,7042,4642,1342,43
30041,9641,7141,4941,72

تشرین الثاني 14

10042,6942,4342,3342,48
20041,9641,8641,6341,82
30041,3740,8440,7140,97

كانون االول 4

10041,6341,6141,4841,57
20040,6840,5640,3640,53
30039,9639,8239,6539,81

غ . مغ . م%5أ . ف . م 
مواعید متوسط 

الزراعة

مواعید 
مسافات× الزراعة 

الزراعة  

43,9743,4343,0843,49تشرین االول5
تشرین 25

االول
42,8042,4842,2142,50

تشرین 14
الثاني

42,0141,7141,5641,76

40,7640,6640,5040,64كانون االول4
0,33غ . م%5أ . ف . م

مستویاتمتوسط 
النتروجین

مستویات
مسافات× النتروجین 

الزراعة

10043,2542,9242,6942,96

20042,3442,0541,7942,06

30042,5741,2441,0341,28
0,22غ . م%5أ . ف . م
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42,3842,0741,84مسافات الزراعةمتوسط 
0,22%5أ . ف . م 

:( % ) في البذورنسبة البروتین
ذور السلجم ) الى وجود فروق معنویة بین متوسطات نسبة البروتین في ب2تشیر نتائج الجدول(

% في 29.81اعلى نسبة تاخر موعد الزراعة حتى بلغت باذ ازدادت نسبة البروتین ؛باختالف موعد الزراعة
ادى ارتفاع معدل درجة الحرارة الى  و % 27.95بع بینما اعطى الموعد االول اقل نسبة بلغت االموعد الر 

ة من التزهیر  الى النضبح مدبع  خالل الاساعة في الموعد الر 8.11ة الضوئیة الى مدم وطول ال20.580
یض التنفسي اللى ان افضًال عالفسیولوجي الى زیادة معدالت التنفس الذي  یوفر الطاقة المتصاص النتروجین 

29,5,1لكاربوهیدرات یوفر المركبات العضویة التي تمیل لتكوین االحماض االمینیة ومن ثم تكوین البروتینات (ل
اشار الى انخفاض مستوى يذ) ال10(وقد اتفقت هذه النتیجة مع .ول ) وهذا عكس ما یحدث في الموعد اال

اً بزیادة الحاصل والعكس صحیح اذ یتطلب زیادة كل من حاصل البذور والبروتین معا جهودفي البذور البروتین 
تفق هذه كبیرة لزیادة المجموع الكلي للطاقة الغذائیة في النبات أي تتطلب زیادة في عملیة التمثیل الضوئي وت

الى انه بتاخیر موعد زراعة السلجم تزداد نسبة البروتین في البذور ت ي اشار تال)13، 46(النتائج مع نتائج 
الى التاثیر المعنوي لمستویات ایضا)2اشارت نتائج الجدول(.الءتة االممرحلبسبب ارتفاع درجة الحرارة  اثتاء

النتروجین في هذه الصفة اذ ازدادت نسبة البروتینبزیادة مستوى النتروجین اذ بلغت  اعلى نسبة للبروتین  
28.57اقل نسبة  للبروتین 1-ـه.Nكغم 100بینما اعطى المستوى 1-هـ.Nكغم300% عند المستوى 29.05

التي اشارت الى انخفاض نسبة ) 6(، بینما لم تتفق مع نتائج)31، 63(% واتفقت هذه النتائج مع نتائج 
البروتین بزیادة كمیة النتروجین المضافة.
اذ )2جدول (بین مسافات الزراعة بتاثیرها في هذه الصفةةیو معنفروق تشیر النتائج نفسها الى وجود 

% عند 28.73بینما بلغت اقل نسبة سم بین النباتات 12% عند الزراعة على مسافة 28.90اعلى نسبة تبلغ
سم بین النباتات . اذ بزیادة  المسافة بین النباتات تزداد شدة االضاءة ومن ثم  زیادة 4الزراعة على مسافة 

الذي یعمل على اختزال Nitrate reductaseبي في زیادة فعالیة انزیم اشكل ایجبالتمثیل الضوئي التي تؤثر 
تكوین االحماض االمینیة االساس في تكوین البروتینات . لم تتفق هذه النتائج معمن ثم النترات الى امونیا و 

كان التداخل .لسلجم باختالف الكثافة النباتیةالذي اشار الى عدم تاثر نسبة البروتین معنویا في بذور ا)43(
1-ـه.Nكغم 300بع عند المستوىابین مواعید الزراعة ومستویات النتروجین. اذ اعطى الموعد الر معنویا 

اقل نسبة 1-ـه.Nكغم 100% بینما اعطى الموعد االول عند المستوى 30.02ن بلغت ـاعلى نسبة بروتی
.للتداخالت الثنائیة االخرى والتداخل الثالثيكما كان التداخل غیر معنوي%  27.54بروتین بلغت 
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(%) في بذورالسلجمالزراعة في  نسبة البروتینتاثیر مواعید الزراعة ومستویات النتروجین ومسافات )2(دولج

مستویات النتروجینمواعید الزراعة
)1-ـه.Nغمك

× مواعید الزراعة )سم(مسافات الزراعة
Nمستویات  4812

تشرین االول5
10027,2127,5627,8527,54
20027,8227,9528,1427,97
30028,3028,3428,3628,33

تشرین االول25

10028,3728,4028,4528,41
20028,5028,5928,6028,56
30028,6428,7028,7428,69

تشرین الثاني 14

10028,6628,7328,7628,72
20028,8028,8728,9828,88
30029,1429,1629,1929,16

كانون االول 4

10029,7229,5229,6229,64
20029,7129,7629,8229,76
30029,8829,9430,2530,02

0,19غ . م%5أ . ف . م 
مواعید متوسط 

الزراعة

واعید م
مسافات× عة الزرا

الزراعة

27,7827,9528,1227,95تشرین االول5
28,5028,5628,6028,56االولتشرین 25
28,8728,9228,9828,92تشرین الثاني14
29,7729,7629,9029,81كانون االول4

0,19غ . م%5أ . ف . م 
مستویات متوسط 

النتروجین

مستویات
مسافات× النتروجین 

الزراعة 

10028,4928,5728,6728,57
20028,7128,7028,8928,80
30028,9929,0329,1329,05

0,09غ . م%5أ . ف . م 
28,7328,8028,90مسافات الزراعةمتوسط 

0,12%5أ . ف . م 
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(%)نسبة حامض االولیك
) الى وجود فروق معنویة بین مواعید الزراعة بتأثیرها في نسبة حامض األولیك3تشیر نتائج الجدول (

% ثم بدأت النسبة باألرتفاع كلما تأخر موعد 9.34إذ أعطى الموعد األول أقل نسبة لحامض األولیك بلغت ؛
بع، وقد یعود سبب ا% في الموعد الر 13.48بلغتالزراعة عن الموعد األول حتى وصل أعلى نسبة له

ة مددرجة الحرارة خالل الاالختالف في نسبة حامض االولیك باختالف موعد الزراعة إلى االختالف في معدل
الىبعاة للموعد الر مرحلمن التزهیر إلى النضج الفسیولوجي. إذ أدى ارتفاع معدل درجة الحرارة خالل هذه ال

لى خفض أو تثبیط فعالیة انزیم عدم التشبع االتنفس وانخفاض االوكسجین مما یؤدي إلى زیادة معدل مْ 20.58
Desaturase) ومن ثم تقلیل تحول االولیك إلى احماض اكثر في 29,12الذي یعمل بوجود االوكسجین (
ك ) مما ینتج عنه ارتفاع نسبة األولیك في هذا الموعد ، ویحدث العكس في لینو نلیالیك و للینو العدم التشبع ( 

الفسیولوجي  ینخفض التنفس إلى النضج ة من التزهیر مدالموعد األول إذ بانخفاض معدل درجة الحرارة خالل ال
ویزداد االوكسجین فیزداد نشاط انزیم عدم التشبع مما یؤدي إلى اشتقاق أو تحول حامض االولیك الى احماض 

قد سلك االولیك عكس سلوك الزیت إذ ازداد الزیت بالموعد ؛و ك ومن ثم انخفاض نسبة االولیكلیناللینولیك واللیو 
التي بینت زیادة نسبة حامض األولیك عند )13(تتفق هذه النتائج مع و ع ،بااألول وانخفض في الموعد الر 

إلى زیادة نسبة حامض االولیك بارتفاع معدل درجة تي أشار تال)20ج (وعد الزراعة. كما اتفقت مع نتائتأخیر م
وجود فروق ) 3السلجم.أوضحت نتائج الجدول(ة امتالء البذور في مرحلخالل ْم 26/12النهار/اللیل إلى حرارة 

معنویة بین مستویات النتروجین بتأثیرها في نسبة حامض األولیك. إذ أنخفض حامض األولیكألى أقل نسبة له 
.Nكغم 100% عند المستوى 11.78بینما بلغت أعلى نسبة 1ـ-ه.Nكغم 300% عند المستوى 10,72بلغت 

یادته ونقصان الزیت وتتفق هذه النتائج مع . حیث یدخل النتروجین في تركیب البروتین مما یؤدي إلى ز 1-ـه
تنخفض حیثالسلجم بإضافة النتروجینلزیتالذین اشاروا إلى تأثر االحماض الدهنیة )21، 42، 57(

)  التأثیر المعنوي لمسافات 3یظهر من نتائج الجدول (األحماض بشكل طفیف عند زیادة مستوى النتروجین.
سم بین النباتات بینما أنخفضت 4% عند المسافة 11.46بلغت أعلى نسبة فقد الزراعة في نسبة حامض األولیك

وجود تداخل الى)3(نتائج الجدولر لم تش.%11.08سم بین النباتات بلغت 12إلى أقل نسبة عند المسافة 
في جمیع التداخالت الثنائیة والثالثیة في نسبة حامض االولیك .معنوي
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ذورالسلجمب(%) في الزراعة ومستویات النتروجین ومسافات الزراعة في نسبة حامض االولیكتاثیر مواعید ) 3(جدول

مستویات النتروجینمواعید الزراعة
1-ـه. Nكغم

× مواعید الزراعة ( سم )مسافات الزراعة
Nمستویات 

4812

تشرین االول5
10010,049,699,459,73
2009,479,429,409,43
3009,008,908,678,86

تشرین االول25

10010,6510,5910,5110,58
20010,3310,149,7710,08
3009,829,669,639,71

تشرین الثاني14

10012,6612,6412,4712,59
20012,3812,3712,0012,25
30011,8211,6011,4311,62

كانون االول4

10014,4014,2314,0314,22
20014,1613,2713,0813,50
30012,7812,7612,5612,70

غ . مغ . م%5أ . ف . م 
مواعیدمتوسط

الزراعة

مواعید 
مسافات× الزراعة 
الزراعة

9,509,349,179,34تشرین االول5
10,2710,139,9710,12تشرین االول25
12,2912,2011,9712,15تشرین الثاني14
13,7813,4213,2213,48كانون االول4

0,25غ . م%5أ . ف . م
مستویاتمتوسط 

النتروجین

مستویات
مسافات× النتروجین 

الزراعة

10011,9411,7811,6211,78
20011,5811,3011,0611,32
30010,8510,7310,5710,72

0,18غ . م%5أ . ف . م 
11,4611,2711,08مسافات الزراعةمتوسط

0,21%5أ . ف . م 
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(% )ینولیكلنسبة حامض ال
فقد ) إلى وجود فروق معنویة بین مواعید الزراعة بتأثیرها في نسبة حامض اللینولیك. 4نتائج الجدول (

17.09بع وبلغت االموعد الر ت إلى اقل نسبة في ض% وانخف18.94اعطى الموعد األول أعلى نسبة بلغت 
بسبب هذاقد یكونو %. أعطى الموعد األول أعلى نسبة لحامض اللینولیك بالمقارنة مع المواعید األخرى

ة من التزهیر الى النضج الفسیولوجي  مما أدى إلى مدخالل ال)مْ 13.63(إلىانخفاض معدالت درجة الحرارة 
مما أدى Desaturaseتشبع الانخفاض معدالت التنفس وزیادة األوكسجین الضروري لعمل نشاط انزیم عدم 

اللینولیك واتفق ذلك إلى تحویل حامض األولیك إلى احماض أكثر في عدم التشبع وظهر هذا بزیادة نسبة حامض
ؤدي الى یْم 16ة تكوین البذور دون مرحلة أثناء ر ذي استنتج أن انخفاض درجات الحراال)29( مع ما ذكره

، وتتفق هذه النتائجمْ 16زیادة نسبة حامض اللینولیك بینما تزداد نسبة حامض االولیك عند ارتفاعها الكثر 
بسبب ارتفاع معدل ینولیكبتاخیر موعد الزراعةلإلى أنخفاض نسبة حامض التي أشار تال)13(مع نتائج ایضا

إلى التأثیر المعنوي )4ر نتائج الجدول (ة من التزهیر إلى النضج الفسیولوجي . تشیمددرجة الحرارة أثناء ال
لمستوى النتروجین في نسبة حامض اللینولیك إذ كلما ارتفع مستوى النتروجین انخفضت نسبة حامـــــض اللینولیك 

انخفضت نسبة حامض اللینولیك من 1-ـه.Nكغم 300إلى 100، فعند رفع مستــــوى النتروجین من 
ب الزیت ا. وذلك الن زیادة النتروجین تؤدي إلى تكوین البروتین على حستابع% على الت17.54% إلى 18.54

تشیر نتائج انخفاض األحماض الدهنیة الرئیسیة مثل اللینولیك بزیادة النتروجین.في)57(واتفقت هذه النتیجة مع 
أوضحت نتائج .في نسبة حامض اللینولیكبتأثیرهاعدم وجود فرق معنوي بین مسافات الزراعة )4الجدول (
حیث تبین بأن زراعة نباتات السلجم إلى وجود تداخل معنوي بین موعد الزراعة ومستوى النتروجین )4الجدول (

قد ادى الى تسجیلها اعلى نسبة من حامض اللینولیك 1- ـه.Nكغم 100تشرین االول وتسمیدها بمستوى 5في 
200وان تاخیر زراعة السلجم بعد هذا التاریخ مع زیادة مستوى النتروجین الى % 19.18بلغت في البذور 

عند %16.70قد ادى الى انخفاض في نسبة حامض اللینولیك حتى بلغ ادنى مستوى لها 1-ـه.Nكغم 300و
ایضا ) 4تشیر نتائج الجدول (. 1ـ-ه.Nكغم 300كانون االول مع تسمیده بمستوى 4تاخیر زراعة السلجم الى

التداخالت الثنائیة االخرى والتداخل الثالثي.دم وجود تداخل معنوي بینالى ع
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السلجمذور ب(%) في ولیكینتاثیر مواعید الزراعة ومستویات النتروجین ومسافات الزراعة في نسبة حامض الل) 4(جدول

مستویات النتروجینمواعید الزراعة
1-ـه. Nكغم

× مواعید الزراعة )سم(مسافات الزراعة
Nمستویات 

4812

تشرین االول5
10019,1919,1819,1719,18
20018,8618,8818,8718,87
30018,8618,7518,7118,78

تشرین االول25
10019,0518,9118,9018,96
20018,9418,8618,8418,88
30017,8517,8317,7617,82

تشرین االول14
10018,3118,2718,1118,23
20017,1717,1117,0217,10
30016,8716,8716,8516,86

كانون االول4
10017,8417,8217,7517,81
20016,8216,7416,7016,75
30016,7216,7116,6616,70

0,55غ . م%5.أ . ف . م 
مواعید متوسط 

الزراعة

مواعید
مسافات× الزراعة 

الزراعة 

18,9718,9418,9218,94تشرین االول5
18,6218,5418,5018,55تشرین االول25
17,4517,4217,3317,40تشرین الثاني14
16,1317,0917,0417,09كانون االول4

0,26غ . م%5.أ . ف . م
مستویات متوسط 

النتروجین

مستویات
مسافات× النتروجین 

ةالزراع

10018,6018,5518,4918,54
20017,9517,9017,8617,90
30017,5817,5417,5017,54

0,26غ . م%5. أ . ف . م
18,0418,0017,95مسافات الزراعةمتوسط 

غ . م%5.. مأ . ف 



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

330

( % )اللینولینكنسبة جامض
إلى وجود فروق معنویة بین مواعید الزراعة بتأثیرها في نسبة حامض اللینولینك)5دول(تشیر نتائج الج

؛%11.24بع أقل نسبة بلغت ا% بینما أعطى الموعد الر 11.94إذ أعطى الموعد االول أعلى نسبة بلغت ؛
في مْ 13.63النضج الفیسولوجي إلى ما دون ىة من التزهیر إلمدالحرارة خالل الأدى انخفاض معدل درجة و 

الموعد األول إلى انخفاض معدل التنفس مما أدى إلى زیادة وجود األوكسجین الالزم لعمل انزیم عدم التشبع 
Desaturaseوتتفق ) 12، 28، 30(تهمما زاد من تحویل حامض االولیك إلى حامض اللینولینكفأرتفعت نسب
تظهر نتائج التي بینت انخفاض نسبة حامض اللینولینك عند تأخیر موعد زراعة السلجم.) 13(هذه النتیجة مع

وجود فروق معنویة بین مستویات النتروجین بتأثیرها في نسبة حامض اللینولینك إذ اعطى ایضا)5الجدول (
أقل نسبة 1-ـه.Nكغم 300% بینما أعطى المستوى 11.7أعلى نسبة بلغت 1- ـه.Nكغم 100المستوى 

%، حیث بزیادة النتروجین تنخفض نسبة حامض اللینولینك ، إذ یدخل النتروجین في تكوین 11.41بلغت 
انخفاض نسبة حامض  اللینولینك انخفاضا طفیفا بزیادة النتروجین.من )57(البروتین ، اتفقت هذه النتائج مع 

توجود فروق معنویة بین مسافات الزراعة بتأثیرها في نسبة حامض اللینولینك إذ اعط)5ل (تظهر نتائج الجدو 
سم بین النباتات أقل نسبة 12% بینما أعطت المسافة 11.59سم بین النباتات أعلى نسبة بلغت 4المسافة 

قد یعود سبب ذلك الى زیادة شدة اإلضاءة عند زیادة المسافات بین النباتات مما یؤدي إلى و % 11.47بلغت
یتبین من ،)1زیادة التمثیل الضوئي وتوفیر الطاقة الالزمة لالمتصاص الحیوي للعناصر ومنها النتروجین ( 

في نسبة حامض اللینولینك.هاجمیع) عدم وجود تداخل معنوي في التداخالت الثنائیة والثالثیة 5نتائج الجدول (
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في بذورالسلجم(%)النتروجین ومسافاتالزراعة في نسبة حامض اللینولینكتتاثیر مواعید الزراعة ومستویا)5(جدول

مستویات النتروجینمواعید الزراعة
1-ـه. Nكغم

×مواعید الزراعة (سم)مسافات الزراعة
Nمستویات ال 4812

تشرین االول5
10012,1312,1012,1012,11
20011,9511,9111,9011,92
30011,7911,7511,8211,78

تشرین االول25

10011,6011,7411,7411,69
20011,6411,6411,6311,64
30011,6111,5611,4911,55

تشرین الثاني14
10011,6111,5811,5511,58
20011,4911,3811,1211,33
30011,3911,1311,0111,18

كانون االول4

10011,4911,5011,2011,40
20011,2911,2611,1211,22
30011,1111,3010,9211,11

غ . مغ . م%5أ . ف . م 
مواعیدمتوسط 

الزراعة
دواعیم

تمسافا×الزراعة 
راعةالز 

11,9611,9211,9411,94تشرین االول5
11,6211,6411,6211,63تشرین االول25
11,5011,3611,2311,36تشرین الثاني14
11,3011,3511,0811,24كانون االول4

0,17غ . م%5.أ . ف . م 
مستویاتمتوسط

النتروجین
مستویات
× النتروجین 
مسافات
الزراعة 

10011,7111,7311,6511,70
20011,5911,5511,4411,53

30011,4811,4311,3111,41

0,10غ . م%5.أ . ف . م 
11,5911,5711,47ط مسافات الزراعةمتوس

0,08%5.أ . ف . م 
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( % )نسبة حامض االیروسیك
ارتفاع في یؤثر قد .  )6ختالف موعد الزراعة جدول (ااختلفت نسبة حامض االیروسیك معنویًا ب
ة من التزهیر إلى النضج الفیسولوجي إذ أدى طول هذه مدوانخفاض نسبة حامض االیروسیك طول وقصر ال

بع أقل ا% بینما أعطى الموعد الر 42.87ة للموعد األول الى اعطاء أعلى نسبة لحامض االیروسیك بلغت مدال
یومًا مقارنة 50هیر إلى النضج الفیسولوجي بمقدار ة من التز مدبسبب اختزال القد یكون % 39.85نسبة بلغت 

) یومًا من التلقیح أو 21حامض االیروسیك  بعد (بدء تخلیق مع الموعد األول ، و قد یعود سبب ذلك الى 
البذرة حیث ال یتوفر الوقت ءو نشحلامر االخیرة من ةفي المرحلبدأ تخلیقهیروسیك یتبمعنى أخر ، أن حامض اال
بانخفاض نسبة )13(اتفقت هذه النتائج مع )36، 47، 66(في الموعد الرابعالكافي لتراكم هذا الحامض 

الذین وضحوا بعدم تأثر نسبة )22، 50، 59(حامض االیروسیك عند تأخیر موعد الزراعة ، بینما لم تتفق مع
بینت نتائج ة في نسبة هذا الحامض معنویًا باختالف موعد الزراعة.حامض االیروسیك في اصناف السلجم العالی

كغم 100)التأثیر المعنوي لمستویات النتروجین في نسبة حامض االیروسیك ، إذ اعطى المستوى 6الجدول (
N.كغم 300% بینما أعطى المستوى 42.69أعلى نسبة بلغت 1ـ-هN.39.68ة بلغت ـاقل نسب1-هـ   %

لدور النتروجین في تكوین قد یكون اض نسبة حامض االیروسیك بزیادة مستوى النتروجین ان سبب انخف
هناك فرصة لبناء بروتین أكثر من الزیت وربما بسبب فان االحماض االمینیة االساس في تركیب البروتینات لذا 
الذین أشاروا )21، 42، 57(قد اتفقت هذه النتائج مع و العالقة العكسیة  بین نسبة البروتین ونسبة الزیت ، 

ر نتائج الجدول ظهِ لنبات السلجم. تُ 1-ـه.Nكغم80إلى انخفاض نسبة حامض االیروسیك عند إضافة أكثر من 
سم بین 4وجود فروق  معنویة بین مسافات الزراعة بتأثیرها في هذه الصفة. إذ اعطت المسافة ایضا)6(

سم بین النباتات أقل نسبة بلغت 12% بینما أعطت المسافة 41.8النباتات أعلى نسبة لحامض االیروسیك بلغت 
سم بین النباتات یزداد 12زیادة الضوء عند المسافة بأن من)1(هذكر كون تفسیر ذلك ما یقد و % 40.7

نسبة فيالتمثیل الضوئي بوجود الضوء مما یؤثر سلبًا ةامتصاص النتروجین بسبب الطاقة التي توفرها عملی
)التي بینت عدم تأثر 50(تتأثر نسب األحماض الدهنیة المكونة للزیت بذلك ولم تتفق هذه النتائج معالزیت وربما

نسبة حامض االیروسیك باختالف معدالت البذار للسلجم.
إلى وجود تداخل معنوي بین مواعید الزراعة ومستویات النتروجین ، إذ اعطى الموعد األول نفسهانتائجالتشیر 

بع ا% بینما أعطى الموعد الر 44.12أعلى نسبة لحامض االیروسیك بلغت 1-ـه. Nكغم 100والمستوى 
خالت الثنائیة التدابین غیر معنوي تداخل. بینما كانال% 38.14اقل نسبة بلغت 1-ـه.Nكغم 300وى ـوالمست

.ةالثالثیو 
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(%) في بذور السلجمسبة حامض االیروسیكتاثیر مواعید الزراعة ومستویات النتروجین ومسافات الزراعة في ن) 6(جدول

مستویات النتروجینمواعید الزراعة
1-ـه.Nكغم 

Nمستویات × مواعید الزراعة (سم )مسافات الزراعة

4812

تشرین االول5

10044,6744,2543,4544,12
20043,4042,8542,3842,88
30042,2041,6041,0641,62

تشرین االول25

10043,4943,2842,5543,11
20042,5142,1841,6442,11
30041,2040,4039,0540,22

تشرین الثاني14

10042,4642,1441,0842,13
20041,2440,6040,2040,68
30039,3038,6038,3538,75

كانون االول4

10041,7741,4441,0241,41
20040,5040,0139,5040,01
30038,8038,2037,4138,14

0,35غ . م%5أ . ف . م 
مواعیدمتوسط 

الزراعة
مواعید

مسافات ×الزراعة 
الزراعة

43,242,9042,3042,87االولتشرین 5
42,4041,9541,1041,81تشرین االول25
41,0040,4540,1240,52تشرین الثاني14
40,3639,8939,3139,85كانون االول4
0,25غ . م%5.أ . ف . م

مستویات متوسط
النتروجین

مستویات
× النتروجین 
مسافات
الزراعة 

10043,1042,7842,2042,69
20041,9141,4140,9341,42

30040,3839,7038,9739,68

0,16غ . م%5.أ . ف . م
41,8041,3040,70مسافات الزراعةمتوسط 

0,16%5.أ . ف . م
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2003-2002موسم الزراعةلالسلجمیبین درجات الحرارة وطول النهار وتاریخ الوصول لكل مرحلة من مراحل نمو ملحق
مرحلة 
النمو

تشرین االول25الموعد الثاني تشرین االول5الموعد االول

ول 
وص

خ ال
اری

ت
حلة

مر
لل

یام
 اال

عدد

درجات الحرارة مْ 

هار
 الن

ول
ط

یوم
عة/

سا

ول 
وص

خ ال
اری

ت
حلة

مر
لل

یام
 اال

عدد

درجات الحرارة مْ 

هار
 الن

ول
ط

یوم
عة/

سا

مى
عظ

رى
عدلصغ
م

مى
عظ

رى
عدلصغ
م

-الزراعة
التزهیر

24/128125.1810.9418.1210.4010/210919.636.8013.2110.02

-التزهیر
النضج

7/410221.355.9213.6311.0414/46124.898.6016.7411.92

-الزراعة
النضج

7/418523.027.5215.2710.4014/417321.416.7414.07

مرحلة 
النمو

كانون االول4الموعد الرابع تشرین الثاني14الثالث الموعد 

ول 
وص

خ ال
اری

ت
حلة

مر
لل

یام
 اال

عدد
درجات الحرارة مْ 

هار
 الن

ول
ط

یوم
عة/

سا

ول 
وص

خ ال
اری

ت
حلة

مر
لل

یام
 اال

عدد

درجات الحرارة مْ 

هار
 الن

ول
ط

یوم
عة/

سا

مى
عظ

رى
عدلصغ
م

مى
عظ

رى
عدلصغ
م

الزراعة
 -

التزهیر

25/210417.545.4111.4510.1517/310318.215.5011.8513.31

التزهیر
 -

النضج

22/45427.0411.0519.0412.5416/55228.0913.0720.5812.59

الزراعة
 -

النضج

22/416020.986.5113.7416/515422.457.4714.96

رلمصادا
وزارة التعلیم العالي والبحث .. دلیل تغذیة النبات1988الیونس . ابو ضاحي ، یوسف محمد ومؤید احمد - 1

.372جامعة بغداد . ع ص –العلمي 
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. تاثیر مكافحة االدغال والتسمید النیتروجیني  وكمیات البذار في 1999الجبوري ، حامد عباس شهاب . - 2
كلیة     –واالدغال المرافقة له . رسالة ماجستیر (.Brassica napus L)محصول السلجم

.79جامعة البغداد . ع ص –الزراعة
. تاثیر مسافات الزراعة ومعدل البذار والتسمید النیتروجیني في حاصل 2001الجبوري ، رعد محمد سعید . - 3

عة جام–كلیة الزراعة –ومكوناته . رسالة ماجستیر .Brassica napus Lمحصول السلجم
.59بغداد . ع ص 

. تاثیر الكثافة النباتیة في الحاصل ومكوناته لبعض التراكیب الوراثیة 2003الدلیمي، رائد حمدي ابراهیم . - 4
جامعة بغداد . –كلیة الزراعة -رسالة ماجستیر)..Brassica napus Lفي محصول السلجم (

67ع ص 
وزارة التعلیم (مترجم).. أیض النایتروجین في النباتات1992السعداوي ، ابراهیم شعبان ومؤید أحمد یونس . - 5

.477جامعة بغداد . ع ص –العالي والبحث العلمي 
. تأثیر التسمید النتروجیني في حاصل ونوعیة بعض التراكیب 2003الشجیري ، زینب كریم كاظم حمادي. - 6

جامعة –كلیة الزراعة -رسالة ماجستیر)..Brassica napus Lالوراثیة في محصول السلجم (
.59بغداد.ع ص 

جامعة –. األسمدة و خصوبة التربة . دار الكتب للطباعة والنشر 1999النعیمي ، سعد اهللا نجم عبد اهللا . - 7
.380الموصل. ع ص 

النشر . . المحاصیل الزیتیة والسكریة. دار الكتب للطباعة و 1981رزق ، توكل یونس وحكمت عبد علي . - 8
588جامعة الموصل. ع ص 

جامعة –لي والبحث العلمي . وزارة التعلیم العا. المحاصیل الزیتیة والسكریة 1990صفر ، ناصر حسین ، - 9
.450. ع ص بغداد 
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