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( صنف زهرة العراق للري المتناوب L.) annuus Helianthusاستـــجابة  زهرة الشمس  

 وعمق الزراعة

 

 صبيحه حسون كاظم                       رشا رحيم هودان

 المسيب -الكلية التقنية 

                                         

 الخالصة :

في  حقيول احيل المييا في  في     قية  2012والموسيم الربييي   2011خريفي  نفذت تجربة حقلية خالل الموسم ال     

كم شمال  حافظة بابل , بهلف د اسة استجابة زهرة الشمس ص ف زهرة الييرا  ليثالم  ييا الت     30المشروع 

 سيم ( , بتجربية 3 , 6 , 9ييو  و الير  المت ياو  ( و يالم  ييا الت  ي  ا)فميا  ) 14ييو  , الير  كيل  7)   كيل 

فا ليييب بتيييميم الق افييات اليشييوامية الثا ليية وبييثالم  ثيير ات وكانييز الي افيية فيي   ييروز , وتمييز خل يية التربيية 

 أيا  كانز  تفوقة  ي وييا  في    ييلل صيفات 7والمحيول حسب التوصيات اليلمية . بي ز ال تامج إن  يا لة الر  كل 

أييا  في   7, كيذل  تفوقيز  يا لية الير  كيل   )ييو  (110.41  فلد ا)يا     الي افة وحتي  ال جيج للموسيم الربييي 

بيذ ة   القيرص( فلي  التيوال  , في  1195 , 1785صفة فلد البذو  بالقرص وللموسمي  الخريفي  والربييي  بمييلل )

و  27.21حي  تفوقز  يا لة الر  المت او  ف  صفة حاصيل اليييز للموسيم الخريفي  والربييي  وأف يز المييل ت )

للموسييم  )نبييات \غييم  (113.51 ( فليي  التييوال  , وصيفة حاصييل البييذو  بىف ييا  أفلي   يييلل بليي  نبييات \غيم  47.66

 \غيم  29.22 سيم أفلي   ييل ت لييفة حاصيل اليييز للموسيم الخريفي  بلي  ) 3 الربيي  فقط . أف ز  يا لة اليمق 

نبيات وأف يز أفلي   \غيم  سم في  صيفة فيلد البيذو  بيالقرص , حاصيل البيذو 9 نبات ( , بي ما تفوقز  يا لة اليمق 

 للموسم الربيي  فل  التوال .   )نبات \غم 115.47قرص و  \بذ ة  (1590 يلل لها 

 

Response of sunflower (Helianthus annuus L.) (Zahrat AL-Iraq c.v ) for 

alternative  irrigation and deep planting. 

 

Abstract 

      A field trial was conducted during the fall and spring seasons of 2011 and 2012 , 

respectirely ,in one of the private fields of mashrou region , 30 km north of Babilon , to 

find out the response of sunflower C.V, Zahrat Al-Iraq . to three irrigation schedules (7 

and 14 days frequency of irrigation and alternative irrigation as well ) and three planting 

depths (3 , 6 and 9 em ) in a factorial in RCBD experiment with three riplicates . Seeds 

were planted on raws, the agricultural practices were condueted accordingly . The results 

indicate that was irrigation interval of 7 days gave the highest mean of number of days 

from planting to maturity for the spring season (110.41 day ) also irrigation interval of 7 

days give the highest mean of seed number /head     (1195 and 1785 seed /head ) for both 

the seasons respectirely , Alternative irrisatian  , however , resulted in higher oil yield gm 

/plant for the two seasons fall and spring (27.21 and 47.66 gm/plant ) respectivity and 

grain yield in spring (133.5) g/ plant . The depth of  3 cm , on the other hand , shows an 

elevation of oil yield for fall season (29.22 gm/ plant ) , whereas , 9 cm depth of planting 

 بحث مستل من رسالة ماجستير  للباحث الثاني
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boosted seed number  number  per head and , grain yield gm / plant (1590 and / head and 

115.5 gm/ plant ) for  spring season respectively  

 

 

 : المقدمة

( احيل المحاصييل الييتيية .Helianthus annuus L)واسيمب اليلمي   Sunflowerييل  حيول زهرة الشيمس       

%  ييي  اليييييز واليييذ  يسيييتخل   50 - 30(, اذ تحتيييو  بيييذو   فلييي  Asteraceaeالمهمييية التابيييية للياملييية المركبييية )

 Eو A,D يحتيو  فلي   جموفية  ي  الفيتا ي يات  ثيل )غراض غذامية إذ أن زيتب    الييوت المالممة للغيذا  كونيب 

الت  تؤد  دو ا   هما  ف  فل  أكسلة زيز زهرة الشمس , كما أنب    أفجل اليييوت ال باتيية أسيتهالكا  فلي  المسيتو  

(. كيذل  يسيتيمل في  صي افة ا)صيباص والييابون وا)دويية أ يا الثسيبة ال اتجية 2008وآخرون ,  Putanmاليالم  )

%  ي  البيروتي  وهي  تسيتيمل )غيراض تغذيية اليلواا  والماشيية )الج ياب  وفبيل القياد  35 - 30تو  فل  فأنها تح

(. , لذل  احتل  ثانة  تميية ف  بيرا ج التوسيب بي افية المحاصييل الييتيية. فجيال في  ذلي  فهيو 1996فل  يونس , 

( , تييل  2010وآخيرون , Bajehbaj الميا  ) ييل    المحاصيل الت  تتحمل الجفاف وتمتل  الثفيا ة الياليية )سيتخلا 

المل  بي   ية وأخر     اليوا ل المهمة المؤ رة ف  نمو المحاصيل وت و ها بشثل فا  , وه  فا ل  هم يحلد قيوة 

نمو زهرة الشمس وإنتاايتها ,إن شحة الميا  في  هيذ  الم يايق يجييل تحلييل  وافييل الير  أ يرا  اوهرييا  للحفيا  فلي  

محيول وخاصة إن الحاصل ي خفض كثيرا  كلما ازداد افاف التربية, ليذل  فيأن إةيافة  ييا  الير  بالثمييات إنتااية ال

وا)وقيات الم اسيبة وتوزييهيا بيييو    تجانسية في  الحقييل يجيم  ا سيتخلا  ا) ثيل والفيييال للميا   نتيا  المحيييول 

بثفيا ة فالييب وإنتااهيا حاصيل اييل يجيلهيا ذات  ا)وفر. إن ز افة  ثل هذ  المحاصيل والت  بمقلو ها استخلا  الميا 

 فاملة لمثل تل  الم ايق.

وكذل  فأن فمق الي افة هو ا)ساس ف  ةمان تجيانس وبييوص سيريب وتأسييس اييل للبياد ات. ونظيرا  لقلية ا)فميال 

هيلاف بيلد فترة الر  وفمق ز افة بذ ة زهرة الشمس تحز  روف الم  قة الوس   أار  هذا البحث لتحقييق ا)

 التالية:ــــــ

إيجاد أفجل فترة    لمحيول زهرة الشمس للحيول فلي  أفلي   ييل ت نميو وأفلي  إنتاايية للموسيم الربييي   -1

 والخريف  تحز  روف الم  قة الوس  .

تحليل أفجل فمق ز افية بيذ ة زهيرة الشيمس لتحقييق أفجيل إنبيات و ي   يم أبثير بييوص اليذ  بيلو   ييؤ ر فلي       -2

 اصل زهرة الشمس تحز  روف الم  قة الوس   .نمو  وح

 الشمس   يرفة أفجل تلاخل بي  فا ل  الل اسة والذ  يي   أفجل إنتا  لليفات المل وسة لمحيول زهرة -3

 

 :المـــواد وطرائق العمل 

     قية , ف  حقيول احيل المييا في  في 2012والموسم الربيي   2011نفذت تجربب حقليب خالل الموسم الخريف        

كم شمال شر   حافظة بابل ,بهلف د اسة استجابة زهرة الشمس صي ف زهيرة الييرا   30المشروع الواقية فل  بيل 

للملة بي  الريات وفمق الي افة , تيم الحييول فلي  البيذو   ي  )هيبية البحيوم الي افيية   وزا ة الي افية (. يبقيز 

×    15( وبثالم  ثر ات وكانز  سياحة الوحيلة ألتجريبيب RCBDتجربة فا لية بتيميم الق افات الثا لة الميشاة )

 -  تجم ز التجربة فا لي  هما: 3

 

 معامالت الري : -1

 . I1يو  وير ي لها بالر ي  7:    ا)لواح كل المعاملة األولى  -أ

 . I2لها بالر ي يو  فل  أساس  جاففة الملة الي  ية بي  الريات  وير ي  14   ا)لواح كل المعاملة الثانية:  -ب

ييو  أ   ير  تسيق   يب الميا لية ا)ولي   14ييو  تيقبهيا  ييب كيل  7   ا)لواح بالت او   ر  كل  المعاملة الثالثة: -ح

 . I3و ر   ب الميا لة الثانية وير ي لها بالر ي 
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 معامالت العمق : -2

 .D1سم وير ي لها بالر ي  3: ز افة البذو  فل  فمق   المعاملة األولى -أ

 .D2سم وير ي لها بالر ي  6ز افة البذو  فل  فمق  المعاملة الثانية : -ب

 .D3سم وير ي لها بالر ي 9 ز افة البذو  فل  فمق  المعاملة الثالثة : -ح

حر ز أ ض التجربة حرا تي   تيا لتي  ,  م نيمز وسويز  م قسمز إل    يروز وتحتيو  كيل وحيل  تجريبيية فلي    

  بي  المثر ات لم يب تسير  الميا  .  2.5سم وتركز  سافة  30سم وبي  او ة وأخر   75ي ها  الم  روز المسافة ب

يييو   يي  الي افيية, أةيييف السييماد  15بييذ ة فيي  الجييو ة , تمييز فملييية الخييف بيييل  3ز فييز البييذو  يييلويا  بميييلل 

 يي  الي افيية ) ف ييل بلاييية  يو ييا   45( فليي  دفيتييي  , ا)وليي  ف ييل الي افيية والثانييية بيييل N% 46ال يترواي يي  )اليو يييا 

 % 46كغييم   هثتييا  لثييل دفييية , والسييماد الفوسييفات  ) سييوبر فوسييفات  ال يي   80تثييوي  البييرافم اليهرييية ( بميييلل 

P2O5  (.  وييز امييب  ييا الت التجربية  ييا   1992كغيم  هثتيا  دفيية واحيلة قبيل الي افية )ال ييا  , 80(  بمييلل

أييا  لتشيجيب ا نبيات  يم سيقيز امييب الميروز  يرة أخير  للحفيا  فلي   4مروز بيل افتياديا  ف ل الي افة وأفيل    ال

نسييبة  يوبيية   اسييبة وتثبيييز البيياد ات وبيييل اكتمييال البيييوص لثافيية الوحييلات التجريبييية يبييق برنييا ج اليير  حسييب 

لمحييول خيالل  وسيم  الميا الت المذكو ة سابقا  . تم استيمال اليي  اليلو   رات فلة  زالة ا)دغال ال ا يية  يب ا

كغيم   هيـ بييل الي افية وقبيل البييوص لمثافحية ا)دغيال  4%  ادة فيالة بمقلا  80ال مو , وُ ش الحقل بمبيل ا)ترازي  

 الحولية فريجة ا)و ا  .

  

 : الصفات المدروسة

 عدد األيام من الزراعة إلى النضج . -1

لنبااات بقياااص أةصااى عاار  ألوراةااه واسااتخدما المعادلااة احتساابا المساااحة الورةيااة ل ( :²المساااحة الورةيااة م -2

 إذ إن       LA=0.65ƩW²األتية 

LA . المساحة الورةية = 

 W²   مربع عر  الورةة =El-Sahookie وElidobas  ،1982.) 

 

 عدد البذور / القرص: -3

 حسب فلد البذو  لثل قرص بيل تفري ها باليل  م استخر  الميلل لألقراص اليشرة .

وزن حاصييل بييذو  ال باتييات اليشييرة المحيييودة  ولثييل  ثيير   ييم حسييب  يييلل كييل    -حاصاال البااذور  اام / نبااات: -4

  يا لة .

 -حاصل الزيا  م / نبات : -5

 تم حسابه من المعادلة األتية

  حاصل البذور    م  /نبات(.×حاصل الزيا   م /نبات(= نسبة الزيا % 

 

 مياوية لتربة الحقلالصفات الفيزياوية والكيبعض  (1جدول  

 

 

 الموسم

 

PH 

 

EC 

ds/m
-1

 

 التوزيع الحجمي لدةائق التربة

g/kg N 

ppm 

P 

ppm 

K 

ppm  

 

المادة 

 العضوية

O.M. 

% 

 نسجة

 رمل التربة

Sand 

 الطين

clay 

 الغرين

silt 

 0.81 7.0 13.38 7.0 384 340 276 6.4 7.6 2011الخريفي 
مزيجيه 

 طينيه

 0.75 6.53 14.35 0.84 375 335 267 4.3 7.2 2012الربيعي
مزيجيه 

 طينيه
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 النتائج والمناةشة

 -ـ عدد األيام من الزراعة حتى النضج :1

 14( إل  واود فروقات  ي وية بي   يا الت الر  ولثال الموسيمي  إذ تفوقيز  يا لية الير  كيل 2يشير الول ) 

( يو  والت  لم تختليف  ي وييا  في   78.23 افة حت  ال جج ) يو  فل  باق  الميا الت بتقليل  يلل فلد ا)يا     الي

أييا  أفلي   ييلل لهيذ  الييفة )  7( يو  , ف  حي  أف ز  يا لة الير  كيل 78.34 يا لة الر  المت او  والت  بلغز )

 110.41) بتقليل  يلل فيلد ا)ييا  الالز ية لل جيج أيا  7( يو  للموسم الخريف  , بي ما تفوقز  يا لة الر  كل 83.00

( ييو  للموسيم الربييي , و بميا يييود 116.84أفلي   ييلل لهيذ  الييفة بلي  ) ييو  14 ( يو  وأف يز  يا لية الير  كيل

السبب في  ذلي  إلي  إن ا اهياد الميام  ييييل الفتيرة  ي  الي افية لغايية ال جيج نتيجية ا خيالل بيا تيان الميام  وأييض 

وكميامية الخاصة بيال مو وال جيج والت يو  ل باتيات زهيرة الشيمس تتفيق ال بات لشحة الما  الجرو   ف  اليمليات الباي

, إ ا بال سبة لميا الت فمق الي افية فليم تثي  ه ياو فروقيات  ي ويية  (1980وآخرون ) Yegappanهذ  ال تامج  ب  

م فلي  بياق  سي 3بال سبة للموسم الخريف  و هرت الفروقات المي ويية للموسيم الربييي  فقيط , إذ تفوقيز  يا لية اليميق 

( 115.48سم أفلي   ييلل ) 9( يو  بي ما أف ز  يا لة اليمق 110.93الميا الت وأف ز اقل  يلل ليلد ا)يا  بل  ) 

يو  و بما ييود السبب ف  ذل  إل  انب ف  الموسم الربيي  تثون فمليات ا نبيات أنشيط لتيوفر الظيروف المالممية ليذل  

, إ ا التيلاخل فقيل كيان ه ياو تيأ ير  ي يو  قل ة أكثر للبيوص فو  س ح التربة  فتأخذ البذ ة المي وفة ف  أفما  بييلة

أييا   7سيم و يا لية الير  كيل  9يو   ب  يا لة اليمق  14 للتلاخل ولثال الموسمي  إذ أف   التلاخل بي   يا لة الر  

( ييو  للموسيم الخريفي  108.83و  77.23سم اقل  يلل ليلد ا)يا     الي افة حت  ال جج بل  )  3 ب  يا لة اليمق 

 14سم و يا لة الر  كيل  3أيا   ب  يا لة اليمق  7والربيي  فل  التوال  , بي ما أف   التلاخل بي   يا لة الر  كل 

( يييو  لموسييم  الي افيية الخريفيي   199.40و  83.22سييم أفليي   يييلل لهييذ  اليييفة بليي  )  9يييو   ييب  يا ليية اليمييق 

  والربيي  فل  التوال  .

 

 ( تأثير مدد الري المتناوب وعمق الزراعة والتداخل بينهما في عدد األيام من الزراعة حتى النضج.2جدول  

 

 -( :²ــ المساحة الورةية  م2

( واود فروقات  ي وية بي   يا الت الر  وللموسم الخريف  فقط , إذ تفوقز  يا لية الير  3يتجح    الجلول )

بي ميا  ( ولم تختلف  ي ويا  في   يا لية الير  المت ياو  ,0.774أيا  فل  باق  الميا الت و بلغز أفل  قيمب لها ) 7كل 

أيييا   7( والتيي  لييم تختلييف  ي ويييا  فيي   يا ليية اليير  كييل 0.524تفوقييز  يا ليية اليير  المت يياو  بمتوسييط حسيياب  بليي  )

(    أن تأخير الير  في  1986) Casselو  Perroيو  للموسم الربيي  وهذا يتفق  ب  ا وال   14و يا لة الر  كل 

يا  ف   يلل المساحة الو قية بسيبب تغياير تيأ ير  سيتويات ا اهياد  وفل  لملة يو ي  أو أ بية أيا  سبب انخفاةا   ي و

المام  بي  الميا الت و بما ييود سيبب ذلي  إلي  إن المسيتو  المثيال  للريوبية داخيل ال بيات ييؤد  إلي   فيب  ييل ت 

ميا  الي افية ا)يض الخاصة بالب يا   ميا يي يثس إيجابيا  فلي  نميو أفجيا  ال بيات المختلفية و  هيا الو قية, إ يا في  أف

ف الحظ    الجلول فل  واود تأ ير  ي و  ولثال  وسم  الي افة , بي ما كان للتلاخل بي   يا الت الر  و ييا الت 

 2012الموسم الربيعي  2011الموسم الخريفي  

 أعماق الزراعة
المتوسط  معامالت الري

 الحسابي

المتوسط  معامالت الري

 I1 I2 I3 I1 I2 I3 الحسابي

D1 83.22 78.22 79.69 80.38 108.83 112.27 111.70 110.93 

D2 81.22 79.24 78.00 79.49 110.67 118.87 114.63 114.72 

D3 84.55 77.23 77.32 79.70 111.73 119.40 115.30 115.48 

  113.88 116.84 110.41  78.34 78.23 83.00 المتوسط الحسابي

LSD 

0.05 
I=2.63   D=N.S   I*D= 4.55 

I=1.911      1.911 D=      3.311     

I*D= 
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سيم و يا لية الير   9أييا   يب اليميق  7فمق الي افة تأ ير  ي ويا  ولثال  وسم  الي افة فقل تفوقز  يا لة الر  كيل 

للموسييم الخريفيي   ²(  0.576و ) ²(  0.807   يييلل  سيياحة و قييية بليي  )سييم بىف ييا  أفليي 6يييو    ييب اليمييق  14كييل 

أيا   يب  7 كل  و يا لة الر  سم 3يو   ب  يا لة اليمق  14والربيي  فل  التوال  , ف  حي  أف ز  يا لة الر  كل 

و بمييا ييييود للموسييمي  فليي  التييوال  ,  ²(  0.123و) ²(  0.297اقييل  يييلل للمسيياحة الو قييية ) سييم 6 يا ليية اليمييق 

اختيييال  سيياحة ا)و ا  تحييز  ييروف نقييب المييا  بسييبب اختيييال حجييم الخاليييا الييذ  يييرتبط بانخفيياض الجهييل المييام  

لل سيج واختيال  حتو  الما  ال سييج  و ي   يم  قيل ة الخالييا فلي  ا سيت الة وا نتفياا. فا اهياد الميام  ييميل فلي  

الجيوم  نتيجية الحيل  ي  فتحية الثغيو  كميا ييميل فلي  اختييال إنتيا   نقب الجهل الميام  ليألو ا  فتقيل فمليية التمثييل

اليبغات ال باتية و  ها الثلو وفيل  ما يقلل    الثا بوهيل ات ال اتجة وان بييادة أفما  الي افة تييداد قابليية ال بيات 

 فل  أدا  و امفب الحيوية بسبب حيولب فل   ا يحتااب     ا  وف اصر غذامية .

 

 أثير مدد الري المتناوب وعمق الزراعة والتداخل بينهما في المساحة الورةية .( ت2جدول  

 

 رص:ـ عدد البذور بالق3

( واييود فروقييات  ي وييية بييي   يييا الت اليير  ولثييال الموسييمي  , إذ تفوقييز  يا ليية اليير  4يالحييظ  يي  الجييلول )

ييو  اقيل  ييلل  14( بيذ ة   القيرص , بي ميا أف يز  يا لية الير  كيل 1304المت او  فل  باق  المييا الت وأف يز )

أييا  أفلي   ييلل لييلد  7وأف ز  يا لة الر  كيل ( بذ ة  القرص  للموسم الخريف  , 1043ليلد البذو  بالقرص بل  )

( بذ ة   القرص ف  حيي  أف يز  يا لية الير  المت ياو  اقيل  ييلل لييلد البيذو  بيالقرص بلي  1785البذو  بالقرص )

( بذ ة بالقرص للموسم الربيي  , والسبب ييود إلي  تثبييط  ييل ت الب يا  الجيوم  و ي   يم قلية تجهييي الميواد  1285)

بسبب ا اهاد المام  أو نتيجية صيغر أقيراص ال باتيات ال ا يية تحيز  يروف ا اهياد الميام   ل   واقب البذو الغذامية إ

( , أ رت أفما  الي افة تأ يرا   ي ويا  للييفة أفيال  ولثيال 1995وآخرون )  Zinse Lmeierوهذا يتفق  ب  ا وال  

( بيذ ة  القيرص والتي  ليم 1238لبذو  بالقرص بلي  )سم أفل   يلل ليلد ا 6 وسم  الي افة إذ أف ز  يا لة اليمق 

سيم اقيل  ييلل لييلد البيذو  بيالقرص بلي   3سيم , في  حيي  أف يز  يا لية اليميق  9تختلف  ي وييا  في   يا لية اليميق 

سيم أفلي   ييلل لييلد البيذو   9( بذ ة   القرص للموسم الخريف  ,إ يا الموسيم الربييي  فأف يز  يا لية اليميق 1083)

( بيذ ة   1468سم اقل  يلل ليلد البذو  بيالقرص ) 3( بذ ة   القرص ف  حي  أف ز  يا لة اليمق  1590بالقرص )

القرص, والسبب صغر حجم القرص بسبب شلة ا اهاد  ما ي يثس سلبا  فل  فلد البيذو  بيالقرص, تتفيق هيذ  ال تيجية 

( واليذي  أشيا وا 2011آخيرون )و Iraj( ونتيامج 2010وآخيرون ) Ahmed(,  2005وآخيرون )Roshida   ب نتامج

إل  إن ا اهاد الميام  أ ير  ي وييا  في  فيلد البيذو  وفييوا ذلي  إلي  صيغر حجيم القيرص, أ يا التيلاخل بيي   يلد الير  

وفمق الي افة فقل كانز ه او فروقات  ي وية بيي  المييا الت ولثيال الموسيمي  إذ تفوقيز  يا لية الير  المت ياو   يب 

( 1454سييم بىف ييا  أفليي   يييلل ليييلد البييذو  بييالقرص بليي  ) 9أيييا   ييب اليمييق  7كييل سييم و يا ليية اليير   9اليمييق 

أييا   يب  14( بذ ة   القرص للموسمي  الخريف  والربيي  فلي  التيوال  , في  حيي  أف يز  يا لية الير  كيل 1915و)

 2012الموسم الربيعي  2011الموسم الخريفي 

 أعماق الزراعة

المتو معامالت الري

سط 

الحسا

 بي

 معامالت الري
المتوسط 

 I1 I2 I3 I1 I2 I3 الحسابي

D1 0.708 0.297 0.639 0.548 0.397 0.496 0.567 0.487 

D2 0.807 0.568 0.687 0.687 0.123 0.576 0.482 0.394 

D3 0.807 0.589 0.659 0.685 0.412 0.424 0.524 0.453 

  0.524 0.499 0.311  0.662 0.484 0.774 المتوسط الحسابي

LSD 

0.05 

 

I=0.21   N.S D=     I*D=0.37 

 

I=N.S     D= N.S    0.3516 I*D= 
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( بييذ ة   944)( و933سييم اقييل  يييلل ليييلد البييذو  بييالقرص بليي  ) 3سييم و يا ليية اليير  المت يياو   ييب اليمييق  3اليمييق 

 القرص للموسمي  فل  التوال  .

 

 بالقرص. ( تأثير مدد الري المتناوب وعمق الزراعة والتداخل بينهما في عدد البذور4جدول  

 

 حاصل البذور  م /نبات: -4

( واود تأ ير  ي يو  لمييا الت الير  و ييا الت ا)فميا  للموسيم الربييي  فقيط إذ أف يز 5بي ز نتامج الول ) 

( غم   نبات والت  لم تختليف  ي وييع في   يا لية الير  كيل 113.5 يا لة الر  المت او  أفل   يلل لحاصل البذو  ) 

( غم   نبات وقل ييود السبب في  ذلي  إلي   79.0 يو  اقل  يلل لهذ  اليفة ) 14, بي ما أف ز  يا لة الر  كل أيا   7

إن إيالة  لة الر  وا اهاد المام  سبب انخفاض  يل ت ال مو واختيال المساحة الو قية وبالتيال  انخفياض الحاصيل 

( , أ ا بال سبة لمييا الت ا)فميا  2004وآخرون ) Fonseca( و 2003وآخرون ) Lizasoa, يتفق هذا  ب  ا وال  

 بميا يييود السيبب في  ذلي  ( غيم   نبيات , 115.5سم وأف ز أفل   يلل لحاصل البيذو  ) 9فقل تفوقز  يا لة اليمق 

-Elإليي  إن ا)فمييا  البييييلة قييل زادت كييل  يي  فييلد البييذو  بييالقرص و يي   ييم حاصييل ال بييات وهييذا يتفييق  ييب  ييا واييل  

Sahookie و Wassom (1984 اللذان والا إن حاصيل ال بيات قيل ازداد بيييادة فميق الي افية لل باتيات المي وفية )

 لمحيول الذ ة اليفرا .

ييو   ييب 14أ يا بال سيبة للتيلاخل فقيل وايلت فروقيات  ي ويية ولثيال الموسييمي , فيأف   التيلاخل بيي   يا لية الير  كيل 

( غيم   نبيات 130.8و  79.3سم أفل   يلل لحاصل البيذو  ) 9يمق سم و يا لة الر  المت او   ب ال 6 يا لة اليمق 

 سيم و يا لية الير  كيل  6أييا   يب اليميق  7للموسم الخريف  والربيي  فل  التيوال  , بي ميا أف يز  يا لية الير  كيل 

   الخريفي  والربييي  فلي ( غيم   نبيات للموسيمي 65.5و  52.5سيم اقيل  ييلل لحاصيل البيذو  )  3يو   يب اليميق 14

 التوال  

 

 ( تأثير مدد الري المتناوب وعمق الزراعة والتداخل بينهما في حاصل البذور  م /نبات5جدول  

 2012الموسم الربيعي  2011الموسم الخريفي 

 أعماق الزراعة
المتوسط  معامالت الري

 الحسابي

المتوسط  معامالت الري

 I1 I2 I3 I1 I2 I3 الحسابي

D1 1180 933 1134 1083 1907 1552 944 1468 

D2 1240 1148 1325 1238 1533 1474 1419 1475 

D3 1163 1048 1454 1222 1915 1365 1492 1590 

  1285 1464 1785  1304 1043 1195 المتوسط الحسابي

LSD 

0.05 

I=136.2        D=136.2        

I*D=236.0 

 

I=288.6            D=288.6       I*D=499.8 

 2012الموسم الربيعي  2011الموسم الخريفي 

 أعماق الزراعة
المتوسط  معامالت الري

 الحسابي

المتوسط  معامالت الري

 I1 I2 I3 I1 I2 I3 الحسابي

D1 59.53 64.11 70.21 64.61 95.53 65.52 101.81 87.62 

D2 52.52 79.30 67.02 66.28 104.44 80.60 107.93 97.65 

D3 69.24 71.02 64.51 68.25 124.82 90.81 130.80 115.47 

  113.51 79.97 108.26  67.24 71.47 60.43 المتوسط الحسابي

LSD 

0.05 

 

I=N.S     D=N.S      24.10 I*D= 

 

I= 9.42    9.42 D=    16.31 I*D= 
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 -بذرة : 1000وزن  5-

إن وزن الحبة صفة ذات تو يث فاٍل  رتبط أصال  ب بييية اليي ف, و يب ذلي  تتيأ ر بل اية  يي ية بميلخالت ال ميو     

أشيا ت  للي ف , وبذا فىن الوزن ال هام  للبذ ة ف  الي ف هو  حيلة فيل  بر ج و ا يا  بتلاخلب  يب فوا يل ال ميو .

 14( إل  واود فروقات  ي وية بي   يا الت الر  للموسم الخريف  فقط , إذ تفوقز  يا لة الير  كيل 6ل )نتامج الجلو

( غم والت  لم تختلف  ي وييا  في   يا لية الير  المت ياو  وقيل 54.02يو ا  فل  باق  الميا الت وبلغز أفل  قيمب لها )

ل بيات يتثييف وذلي  بجييل الجيذو   تيمقية في  التربية بحثيا  ييي  السبب إل  إن زيادة الفترة الي  ية بي  الريات اييل ا

( غيم 45.27بيذ ة بلي  ) 1000أييا  اقيل  ييلل ليوزن ال  7ف  الما  والي اصر الغذامية , بي ما أف ز  يا لة الر  كل 

 5و بما ييود السبب ف  ذل  إل  إن كثرة الما  نتيجة تقليب فترات الر  سبب  فيب  ييل ت ال ميو الخجير  )ايلول 

اليذ  وايل زييادة   Shaktawat (1999)(  ما ا ر سلبا  ف  إنتااية ال بات ,   تتفق هذ  ال تامج  يب  يا توصيل إلييب 6, 

ف  وزن البذ ة ف ل الر  الثا ل  قا نة  ب  روف ا اهاد المام  . أ يا التيلاخل بيي   ييا الت الير  وفميق الي افية 

سيم  6يو يا   يب اليميق  14لموسم الخريف  إذ تفوقيز  يا لية الير  كيل فقل كانز ه او فروقات  ي وية بي  الميا الت ل

سيم  3أيا   ب اليميق  7( غم ف  حي  أف ز  يا لة الر  كل 59.10بذ ة بل  )  1000بىف ا  أفل   توسط لوزن ال 

جيج ( غم , قل ترتبط هيذ  الييفة  يب ييول الميلة  ي  ا خييا  حتي  ال 38.1بذ ة بل  )  1000اقل  توسط لوزن ال 

والتيي  تحيييل فيي  نباتييات الميييا الت المبثييرة التيهييير إذ إن ال باتييات التيي  أزهييرت  بثييرا  كانييز لهييا فتييرة كافييية لمييل  

 البذو  وأف ز أفل  وزن للبذ ة ف  ال باتات المتأخرة .

 

 بذرة  م / نبات  1000( تأثير مدد الري المتناوب وعمق الزراعة والتداخل بينهما في وزن 6جدول  

 

   -نبات:حاصل الزيا  م / -6

( فل  وايود فروقيات  ي ويية بيي   ييا الت الير  وا)فميا  الي افيية للموسيم الخريفي , بي ميا 7نالحظ    الجلول )

نالحييظ أن ه يياو فيير   ي ييو  بييي   يييا الت اليير  للموسييم الربيييي  إذ تفوقييز  يا ليية اليير  المت يياو  فليي  بيياق  

ت ا)فما  فليم تثي  ه ياو فروقيات  ي ويية , أ يا في  ( غم  نبات, أ ا  يا ال47.66الميا الت وأف ز أفل   يلل )

يييو   ييب  يا ليية فمييق  14التييلاخل فقييل كانييز ه اليي  فروقييات  ي وييية ولثييال الموسييمي  فقييل تفوقييز  يا ليية اليير  كييل 

(غيم   نبيات  للموسيم الخريفي  , في  حيي  أف يز 34.94سم فل  باق  الميا الت إذ بلغز أفل  قيمب لهيا ) 6الي افة 

( غم   نبات و بما ييود السبب ف  هذ  51.53سم أفل   يلل بل ) 9أيا   ب  يا لة فمق الي افة  7  كل  يا لة الر

 ال تامج إل  ا تباي هذ  اليفة بيفة نسبة الييز % وحاصل البذو  غم   نبات.
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 أعماق الزراعة

 معامالت الري
 

المتوسط 

 الحسابي

 معامالت الري
 

المتوسط 

 الحسابي

ري كل 

 أسبوع

I1 

ري كل 

 أسبوعين

I2 

 

 متناوب

I3 

ري كل 

 أسبوع

I1 

ري كل 

 أسبوعين

I2 

 

 متناوب

I3 

D1 38.11  53.71 58.70 50.17 82.81 66.43 55.81 68.35 

D2 48.21 59.10 49.13 52.14 69.32 67.92 68.24 68.49 

D3 49.50 49.02 50.42 49.64 74.70 74.51 79.43 76.21 

  67.82 69.62 75.61  52.75 54.02 45.27 المتوسط الحسابي

LSD 

0.05 

I = 8.84   N.S D =    I*D = 

15.31 

 

I=N.S     D = N.S       I*D = N.S 
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أعماق 

 الزراعة

المتوسط  معامالت الري

 الحسابي

المتوسط  معامالت الري

 I1 I2 I3 I1 I2 I3 الحسابي

D1 27.08 27.80 32.78 29.22 43.47 32.09 45.88 37.48 

D2 21.05 34.94 27.47 27.82 49.27 38.97 47.96 45.40 

D3 27.25 25.20 23.45 25.30 51.53 36.46 49.14 45.71 

المتوسط 

 الحسابي
25.12 29.31 27.91  45.09 35.84 47.66  

LSD 

0.05 

 

I=N.S      D=N.S    I*D=8.42 

I=8.31            D=N.S        

I*D=14.39 
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