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تأثير مواعيد الزراعة في الصفات المورفولوجية لثالثة تراكيب وراثية من زهرة الشمس
رعد هاشم بكر

ليث محمد جواد الشماع

جامعة بغداد/كمية الزراعة

جامعة بغداد/كمية العموم/ عموم الحياة

الخالصة

تثير مواعيد الزراعة
نفذت تجربة حقمية في محطة أبحاث ابي غريب التابعة لمييئة العامة لمبحوث الزراعية بيدف دراسة أ
استخدم. في بعض الصفات المورفولوجية لثالثة تراكيب وراثية من زىرة الشمس ومعرفة ت أثير بعض العوامل المناخية في ىذه الصفات
26 ،2/ 14 ،2/ 4  –كانون الثاني و1/ 16

(  احتمت فيو مواعيد الزراعة، بثالثة مكرراتRCBD ترتيب األلواح المنشقة بتصميم

 ) المعامالتEuroflor  وPan 7392  وManon

( اذار ) المعامالت الرئيسية واحتمت التراكيب الوراثية-3/ 15 ، شباط-2/

 ( الموعد األول ) إلى تسارع النبات نحو النضج بسبب ت أ ثير العوامل المناخية كارتفاع1/ 16 تخير موعد الزراعة عن
 أدى أ. الثانوية
 وصمت النباتات، درجات الح اررة وزيادة طول الفترة الضوئية وانخفاض الرطوبة النسبية فقصرت جميع مراحل نمو المحصول تبعاً لذلك

 التي وصمت النباتات فيو إلى اقل ارتفاع ولم1/16  إلى أقصى ارتفاع ليا مقارنة بالموعد األول3/15 المزروعة في الموعد الخامس
 حققت النباتات المزروعة في الموعد األول والثاني.يظير اختالف معنوي في عدد األوراق لمنبات الواحد باختالف مواعيد الزراعة

 أعطت نباتات موعد. أقل مساحة ورقية ودليميا3/15  أعمى مساحة ورقية ودليميا في حين أنتجت نباتات الموعد الخامس2/4 و1/16
الزراعة األول أعمى مادة جافة عند التزىير والنضج الفسمجي مقارنة بالمواعيد المتأخرة خصوصاً نباتات الموعد الخامس التي أعطت

 بينما اظير التركيب الوراثي، أقصى ارتفاع لو وأعمى عدد أوراق لمنبات الواحدPan7392 حقق التركيب الوراثي.أقل قيمة لممادة الجافة
 أعمى مساحة ورقية ودليميا وأعمى قيمة لممادة الجافة عند التزىير والنضج الفسمجي والذي لم يختمف عن التركيبEuroflor
 أدنى ارتفاع ومساحة ورقية ودليميا وحاصل المادة الجافةManon  أظير التركيب الوراثي. لكنو كون أقل عدد أوراقPan7392الوراثي
 أعمى مساحة ورقية1/16  في الموعد األولEuroflor

 وجد تداخل معنوي إذ أعطى التركيب الوراثي.عند التزىير والنضج الفسمجي

 أظير التركيب الوراثي.3/15 وأقل عدد أوراق لمنبات والمادة الجافة عند التزىير في الموعد الخامس، ودليميا والماد الجافة عند التزىير
 وأدنى مساحة ورقية ودليميا،  أعمى عدد أوراق لمنبات وحاصل المادة الجافة عند النضج الفسمجي2/4  في الموعد الثانيManon
. 3/15 وحاصل مادة الجافة عند النضج الفسمجي في الموعد الخامس
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ABSTRACT
A field trial was conducted at Abu-Ghraib research station , Baghdad, Iraq , The objectives
were to study the effect of sowing dates on the performance of three sunflower genotypes . A split-plot
lay in a randomized complete block design with three replications were used . Five sowing dates ( 16 th
Jan , 4th , 14th and 26th of Feb. and the 15th of March ) were assigned to main plots , where as genotypes
in sub-plots .Any delay in sowing dates after the 16th Jan . Hastened the physiological processes of the
developmental stages of the crop . and reflect , the effects of environmental factors such as ( higher
temperature , longer photoperiod and lower relative humidity ) , consequently the optimum periods of
the life cycle of the crop was shortened . The plant sowed at the fifth sowing date 15/3 had the highest
plant where as the first sowing date 16/1 had the lowest plant height , there were no significant
variation in leaves number. For the plant with all sowing dates, the plants sowed at the first and second
sowing date had the highest LA and LAI. while the 5th sowing date plants had the lowest LA and LAI.
The plants from the 1st sowing date had highest dry matter weight at the flowering and maturity
comparing with the late dates the fifth sowing had the lowest dry matter weight. The genotype Pan7392
gives highest plant and leaves number. for plant where as Euroflor gives highest LA,LAI and dry
matter weight at the flowering and maturity stages, but the dry matter weigh for Euroflor did not
varied significant from Pan7392 which has lowest leaves number. Manon genotype showed lowest
LA,L AI and dry matter weight at the flowering and maturity ,Interaction between genotypes and
sowing date were also detected genotype Euroflor gave the highest LA,LAI and dry matter at flowering
while the 5th sowing date gave lowest leaves number and dry matter at flowering . Manon genotype at

77

Diala , Jour , Volume , 36 , 2009
the second sowing date highest leaves number and dry matter weight at maturity but the lowest LA,LAI
and dry matter weight at maturity at 5th sowing date.

ـــــــــــــــــــــــــ

جزء من رسالة الماجستير للباحث األول

المقدمة
يعد محصول زىرة الشمس ( )Helianthus annuus L.من المحاصيل الميمة في العالم إذ يمثل أىمية كبيرة لمقطاعين
الزراعي والصناعي .ان الظروف البيئية لزراعة ىذا المحصول في العراق تعد مالئمة وتوعد بإ مكانية كبيرة في التوسع بزراعتو  ،سيما
إذا تم اختيار الصنف المناسب والموعد األمثل لمزراعة  .يؤدي التباين في درجات الح اررة وطول المدة الضوئية الناجمة عن التبكير
والتاخير في موعد الزراعة إلى حدوث تغاير فـي ارتفاع النبات (  Beardو  )1982 ،Gungإذ وجد أن ارتفاع النبات يزداد بزيادة
الفترة الضوئية من  14-12ساعة فض ًل عن ارتفاع درجة الح اررة (Goyneو1987Schneitherو )1988اتفقت ىذه النتائج ايضاً مع
نتائج كل من Johnsonو1972،JellumوRobertsonو 1982،Greenوأن مواعيد الزراعة المتاخرة اعطت نباتات طويمة مقارنة
بالتراكيب الوراثية المزروعة في المواعيد المبكرة ( Harrisواخرون Rawson ، 1982و. )1984 Munnsكما تختمف التراكيب الوراثية
فيما بينيا ايضاً في ارتفاع النبات (Robertsonو Gay، 1981 Greenواخرون  )1991ان عدد األوراق عمى نبات زىرة الشمس
يمكن أن يكون مؤش اًر الستجابة النبات الختالف المدة الضوئية وعمى الرغم من ذلك لم يجد كل من

Goyneو(Schneither

)1987وGokassyواخرون ( )1997اي فروقات معنوية بين عدد األوراق وتأثير المدة الضوئية او درجة الح اررة والذي اتفقا مع عدد
من الباحثين (1978 Robinsonو )1997،Puttعمى أن عوامل البيئة لم تكن السبب الرئيسي في اختالف عدد األوراق عمى النبات.
تتثر بموعد الزراعة أي اختالف درجة الح اررة واألشعاع
أوضحت الدراسات أن المدة التي تستغرقيا الورقة لموصول إلى أقصى مساحة أ
الشمسي (Rawsonو Rawson،1982 Hindmarshو1986، Dunstoneو ،)1997،Puttفالح اررة المثمى لوصول الورقة

إلى

( Tanimuوأخرون . )1994يؤثر

أقصى مساحة ليا قد قدرت بحوالي ْ 27م بعدىا تقل مساحة الورقة بسبب ارتفاع درجات الح اررة
موعد الزراعة في المادة الجافة لمنبات عن طريق ت أ ثير درجات الح اررة في مكوناتيا خالل مراحل نموه المختمفة فارتفاع الح اررة فوق
معدالتيا المثالية سيقمل من طول مدة النمو وبالتالي قمة المادة الجافة المتجمعة ،

إذ أشارت معظم الدراسات أن ارتفاع الح اررة وقمة

الرطوبة النسبية أدتا إلى قمة المساحة الورقية لمنبات واختزال دورة حياة المحصول و أسراع النبات نحو الشيخوخة بشكل مبكر وبالتالي
قمة كمية المادة الجافة المتجمعة فيو (Sadras،1987 Hadjichristو . )1993 Villalobosتيدف الدراسة إلى معرفة تأثير مواعيد
الزراعة في صفات نمو نبات زىرة الشمس وتحديد أنسب موعد لنموه.

المواد وطرائق العمل
نفذت تجربة حقمية في محطة إبحاث ابي غريب التابعة لمييئة العامة لمبحوث الزراعية بيدف دراسة
في نمو ثالثة تراكيب وراثية من زىرة الشمس .استخدم تصميم األلواح المنشقة بترتيب

تأثير مواعيد الزراعة

 RCBDبثالثة مكررات .احتمت مواعيد

الزراعة  1/16كانون الثاني و  4و 14و 2/26شباط و  3/15أذار لمموسم الربيعي  2001المعامالت الرئ يسة واحتمت التراكيب
الوراثية  Euroflor ،Pan7392 ،Manonالمعامالت الثانوية  .قسمت األرض بعد تييئتيا وفق التصميم المتبـع وكانت مساحة الوحدة
التجريبية الثانوية ( ) 5.5 × 4.5م 2احتوت عمى ستة خطوط بمسافة  75سم والمسافة بين نبات و أخر  20سم لمحصول عمى كثافة
النباتية  66666.667نبات /هكتار  ،استخدم سماد الداب الذي يحتوي عمى نسبة (  N %18و  )P205 %46قبل الزراعة بمعدل
 240كغم/هكتار تمت الزراعة يدويا بوضع ثالثة بذور في الجورة ثم خفت إلى نبات واحد عند وصول النباتات إلى مرحمة ( )B3-B4
أي ظيور أربع أوراق حقيقية يبمغ طول الورقة 4سم عمـى األقل .اضيف سماد اليوريا (  )N %46بمعدل  280كغم/ىكتار عمى دفعتين
األولى في مرحمة(  ،)B3-B4واضيفت الدفعة الثانية عند وصول النباتات مرحمة

( E1أي عند ظيور البرعم الزىري وسط األوراق

الفتية)  .أجريت عمميات التعشيب والري حسب الحاجة .أخذت عينة عشوائية من خمسة نباتات محروسة من نباتات الخطين الوسطيين
وأجريت عمييا الدراسات التالية ،ارتفاع النبات ،عدد األوراق /نبات ،المساحة الورقية ودليميا،المادة الجافة عند مرحمة التزىير والنض ج
الفسيولوجي ،اجري تحميل البيانات بطريقة تحميل التباين ولجميع الصفات المدروسة وتمت مقارنة المتوسطات الحسابية لممعامالت
باستعمال اقل فرق معنوي ( )L.S.D.عمى مستوى .%5

النتائج والمناقشة
تشير البيانات الواردة في جدول  1إلى وجود تفوق معنوي لممواعيد األخيرة في ارتفاع النبات إذ وصمت النباتات المزروعة في الموعد
الخامس(  3/15اذار) إلى اقصى ارتفاع ليا بمغ(  222.544سم) بالمقارنة مع النباتات المزروعة في الموعد األول (
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الثاني) والتي وصمت النباتات فيو إلى اقـل ارتفاع (  177.773سم) يعود سبب زيادة ارتفاع نباتات المواعيد المت أخرة إلى الزيادة في
درجات الح اررة وطول مدة األضاءة خالل المرحمة من ظيور البرعم الزىري
والتي بمغت معدل درجة الح اررة ليما (

إلى بداية التزىير ومن بداية التزىير إلى اكتمال التزىير

 27.27م ) (30.4م) وطول فترة ضوئية (  )14.06( )13.59عمى التوالي بالمقارنة مع

المواعيد المبكرة (جدول .) 7أن درجة الح اررة المثمى لمحصول عمى أعمى صافي تمثيل ضوئي يقع بين ( 28-26م) وقد تصل في
باحثين اخرين ( Harrisواخرون

الزراعة الربيعية في العراق ( 33م) فانعكس ذلك في زيادة نمو النبات تتفق ىذه النتيجة مع نتائج

 1982و Rawsonو1984 Munnsو Goyneو. )1987،Schneitherالذين أوضحوا بان مواعيد الزراعة المبكرة أعطت نباتات
قصيرة مقارنة بالتراكيب الوراثية المزروعة في المواعيد المتاخرة.اختمفت التراكيب الوراثية
حقق التركيب الوراثي

أيضا فيما بينيا معنويا في ارتفاع النبات .إذ

 Pan7392أقصى ارتفاع لو ( 234.362سم) بينما كان ارتفاع التركيب الوراثي

 Manonىو األقل (

 186.611سم) جاءت ىذه النتيجة متفقة مع (Gayواخرون  . )1991لم يظير اختالف معنوي في صفة عدد األوراق لمنبات الواحد
باختالف مواعيد الزراعة

( 1987،Robinsonو

جدول  2وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج كل من

Goyneو1987Schneitherو ) 1997 Puttالذين أوضحوا أن العوامل البيئية لم تكن سببا كافيا إلظيار اختالفا في عدد األوراق
عمى نبات زىرة الشمس  .أوضحت النتائج المبينة في جدول  2تفوق كل من الترك يبين الوراثين  Pan7392و Manonفي صفة عدد
األوراق والمذان لم يختمفان عن بعضيما معنوياً مقارنة بالتركيب الوراثي  Euroflorيعود سبب تباين عدد األوراق لمنبات إلى اختالف

الطبيعة الوراثية  .تتفق ىذه النتيجة مع ( Johnsonو )1972 Jellumالذي أوضح إن صفة عدد األوراق ذات مدى واسع من الفعل
الجيني مما يعني إن ىنالك اختالف بين التراكيب الوراثية في طبيعتو الوراثية فيما يتعمق بيذه الصفة بغض النظر عن العوامل

األخرى .بينت النتائج وجود تداخل معنوي إذ أعطى التركيب الوراثي  Manonفي الموعد الثاني(  2/4شباط) أعمى عدد من األوراق
لمنبات في حين أعطى التركيب الوراثي  Euroflorفي الموعد الخامس(  3/15اذار) اقل عدد من األوراق لمنبات بسبب اختالف
استجابة ىذه التراكيب لمظروف الجوية .

جدول (  ) 1أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في ارتفاع النبات ( سم ) .
الموسم

التراكيب الوراثية

المواعيد الزراعية
األول

1 / 16

الثالث

الثاني

2 / 14

2/4

المتوسط
الرابع

2 / 26

الخامس

الحسابي

3 / 15

الموسم

Manon

157.217

183.773

187.220

194.777

210.067

186.611

الربيعي
2001

Pan 7392

193.533

242.887

242.553

243.550

249.267

234.362

Euroflor

182.550

193.440

205.663

203.330

208.300

198.657

المتوسط الحسابي

177.773

206.700

211.812

213.886

222.544

اقل فرق معنوي عمى مستوى معنوية،% 5المواعيد الزراعية، 2.889التراكيب الوراثية ، 8.444المواعيد Xلتراكيب الوراثيةC.V.=0.14 n.s

جدول (  ) 2أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في عدد االوراق  /نبات .
الموسم

التراكيب الوراثية

المواعيد الزراعية
األول

1 / 16
الموسم

الربيعي
2001

الثالث

الثاني

2 / 14

2/4

المتوسط
الرابع

2 / 26

الخامس

الحسابي

3 / 15

Manon

26.440

30.500

29.000

28.500

28.000

28.488

Pan 7392

30.167

29.333

28.167

29.000

28.500

29.033
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Euroflor

29.500

26.167

27.333

27.667

25.333

المتوسط الحسابي

28.702

28.667

28.167

28.389

27.333

27.200

اقل فرق معنوي عمى مستوى معنوية ،% 5المواعيد الزراعية، n.sالتراكيب الوراثية، 0.711المواعيد Xالتراكيب الوراثيةC.V.=0.06 ، 1.589

حققت النباتات المزروعة في الموعد األول والثاني (

1/ 16كانون الثاني و  2/4شباط ) أعمى مساحة ورقية بمغت (

 9774.270سم  9987.647 ( ، )2سم  )2عمى التوالي ولم يختمفا عن بعضيما معنويا جدول

 3في حين أنتجت نباتات الموعد

الخامس (  3/ 15اذار ) اقـل مساحة ورقية بمغت ( 7840.497سم  )2يعود انخفاض المساحة الورقية في الموعد  3/ 15اذار إلى
ارتفاع درجات الح اررة التي

أدت إلى تسارع وصول النباتات

إلى مرحمة التزىير فقل الوقت المتاح لتطور مساحة الورقة وبالتالي

انخفضت المساحة الورقية لمنبات  .اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج كل من ( Rawsonو Rawson،1982 HindmarshوDunstone
Tanimu،1986واخرون  )1997 Putt،1994والذين اوضحوا أن ارتفاع درجات الح اررة سرعت من وصول النباتات إلى مرحمة
التزىير فقمل الوقت المتاح لتوسع الورقة فقمت مساحتيا .اختمفت

التراكيب الوراثية فيما بينيا معنويا في ىذه الصفة جدول

سجمت نباتات التركيب الوراثي  Euroflorأعمى مساحة ورقية عن باقي التراكيب الوراثية في

، 3إذ

حين كانت األقل لمتركيب الوراثي

. Manonيعود سبب قمة المساحة الورقية ليذا التركيب إلى انخفاض عدد األيام من الزراعة إلى التزىير فضال إلى اختالف الطبيعة
الوراثية ليذا التركيب في ىذه الصفة.جاءت ىذه النتيجة متفقة مع (الساىوكي واخرون  )1996الذين أوضحوا وجود اختالفات وراثية في
صفة المساحة الورقية بين اليجين ) )PRو( )RSومع نتائج ( Andersonواخرون  )1978المذين أوضحا تفوق الصنف Perdovik
عمى باقي األصناف في ىذه الصفة.ظير تداخل معنوي بين مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية إذ أعطى التركيب الوراثي Euroflor
في الموعد األول أعمى مساحة ورقية بينما أعطى التركيب الوراثي  Manonلنفس الموعد اقل مساحة ورقية  .يرجع ذلك إلى طبيعة
التراكيب الوراثية وكذلك اختالف استجابتيا لمظروف البيئية .أال انو يمكن القول بان جميع التراكيب قد انخفضت مساحتيا مع ت أخير
مواعيد الزراعة بعد الموعد الثاني .تشير النتائج الموضحة في جدول  4إلى وجود اختالف معنوي بين مواعيد الزراعة في دليل المساحة
الورقية إذ وصمت نباتات الموعدين األول والثاني( 1/16كانون الثاني و2/4شباط)عمى التوالي إلى أقصى دليل لممساحة الورقية
بمغا  6.66 ، 6.52عمى التوالي ولم يختمفا عن بعضيما معنويا مقارنة مع باقي مواعيد الزراعة

 ،في حين أعطت نباتات الموعد

الخامس(  3/15اذار) اقل دليل مساحة ورقية بمغ(  4.99سم  .)2يعود سبب ذلك إلى اختالف المساحة الورقية ليذه المواعيد(جدول
.)3اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج كل من ( Tanimuواخرون 1994و الساىوكي واخرون . )1996اختمفت التراكيب الوراثية في صفة
دليل المساحة الورقية أيضاً إذ تفوق التركيب الوراثي  Euroflorعمى باقي التراكيب الوراثية األخرى في ىذه الصفة  ،في حين أعطى

التركيب الوراثي  Manonاقل دليل مساحة ورقية .وقد يرجع ذلك إلى الطبيعة الوراثية والمساحة الورقية ليذه التراكيب وطريقة استجابتيا

لمظروف البيئة المصاحبة .جاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما وجده (الساىوكي واخرون  )1996الذي أوضح وجود اختالفات في صفة
دليل المساحة الورقية بين اليجين( ) PRو(  ) RSبسبب االختالف في المساحة الورقية ليما .كما لوحظ من خالل النتائج وجود تداخل
معنوي بين مو اعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في ىذه الصفة إذ أعطت نباتات التركيب الوراثي  Euroflorفي الموعد األول أقصى
دليل مساحة ورقية بينما أعطت نباتات التركيب الوراثي  Manonاقل دليل مساحة ورقية في نفس الموعد الختالف المساحة الورقية
ليذين التركيبين في موعد الزراعة(جدول. )3

جدول ( ) 3أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في المساحة الورقية  /نبات ( سم )
2

الموسم

التراكيب
الوراثية

المتوسط

المواعيد الزراعية

الحسابي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

الموسم

Manon

6887.620

8571.047

7790.203

7523.790

7002.340

7555.000

الربيعي
2001

Pan7392

10518.280

10200.380

7641.723

7755.557

7269.460

8677.080
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Euroflor

11916.910

11191.513

9093.630

8732.693

8169.690

المتوسط الحسابي

9774.270

9987.647

8175.186

8004.013

7480.497

9820.887

اقل فرق معنوي عمى مستوى معنوية، % 5المواعيد الزراعية ، 451.559التراكيب الوراثية، 321.496المواعيد  Xالتراكيب الوراثية718.887
C.V.=0.18

جدول ( )4أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في دليل المساحة الورقية .
الموسم

التراكيب الوراثية

المواعيد الزراعية
األول

الثاني

1 / 16

الثالث

2/4

المتوسط
الرابع

2 / 14

الحسابي

الخامس

3 / 15

2 / 26

الموسم

Manon

4.592

5.714

5.193

5.016

4.668

5.037

الربيعي
2001

Pan 7392

7.012

6.800

5.094

5.170

4.846

5.785

Euroflor

7.945

7.461

6.062

5.822

5.446

6.547

المتوسط الحسابي

6.516

6.658

5.450

5.336

4.987

أ قل فرق معنوي عمى مستوى معنوية،% 5المواعيد الزراعية،0.301التراكيب الوراثية،0.214المواعيدXالتراكيب الوراثيةC.V.=0.18، 0.479

أعطت نباتات موعد الزراعة األول والثاني (

 1/ 16كانون الثاني و  2/ 4شباط ) عمى التوالي أعمى مادة جافة عند

التزىير مقارنة بالمواعيد األخرى ولم يختمفا عن بعضيما معنوياً في حين أعطت نباتات الموعد الخامس (  3/15أذار ) اقل قيمة ليذه
الصفة ( جدول  )5وقد يعود سبب انخفاض المادة الجافة في الموعد المت أخر إلى تناقص قيم مكونات المادة الجافة لمتراكيب الوراثية
كافة نتيجة الرتفاع درجات الح اررة وطول الفترة الضوئية وانخفاض الرطوبة النسبية

(جدول  )7التي أدت إلى تسارع النباتات نحو

التزىير مختزلة بذلك مدد نمو المحصول قبل التزىير فاثر ىذا االختزال في انخفاض المساحة الورقية (جدول  )3وبالتالي تقميل كفاءة
اعتراضيا لمضوء فقمت قدرة لنبات عمى األفادة القصوى من الطاقة الضوئية وتحويميا

إلى مادة جافة .

اتفقت ىذه النتيجة مع

( Johnsonو Sadras،1972 Jellumو)1993 Villalobosالذين أوضحوا أن ارتفاع الح اررة وقمة الرطوبة النسبية

أدت إلى

اختزال مدة نمو المحصول والمساحة الورقية وبالتالي قمة كمية المادة الجافة المتراكمة.اختمفت التراكيب الوراثية فيما بينيا معنويا ايض اً

في ىذه الصفة إذ أعطى التركيب الوراثي  Euroflorأعمى قيمة لممادة الجافة في حين أعطى التركيب الوراثي  Manonاقل قيمة.
يرجع تفوق التركيب الوراثي  Euroflorإلى كبر مساحتو الورقية (جدول  )3فضال إلى زيادة عدد األيام التي استغرقيا إلى التزىير عن
التركيب الوراثي  Manonإذ أن األخير بكر في التزىير مما قمل من الوقت المتاح لالستفادة من مدة النمو وصوال

إلى التزىير التي

أدت إلى قمة مدة البناء الضوئي فقمت المادة الجافة تبعا لذلك  .تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو ( )1982 Elsawabiالذين أاشاروا
إلى أن االختالفات بين التراكيب الوراثية تعود إلى اختالفاتيما في مكونات المادة الجافة .ظير تداخل معنوي بين مواعيد الزراعة
والتراكيب الوراثية في ىذه الصفة

إذ أعطى التركيب الوراثي  Euroflorأعمى قيمة لممادة الجافة في الموعد األول  ،بينما أعطى

التركيب الوراثي  Euroflorفي الموعد الخامس اقل قيمة لممادة الجافة بسبب اختالف استجابة ىذه التركيب لمظروف الجوية( خاصة
يتثر أنتاج المادة الجافة بالعوامل البيئية  ،إذ يتضح من الجدول(  )6وجود اختالفات معنوية بين مواعيد الزراعة  ،إذ
درجة الح اررة) .أ
أعطـت نباتات المـوعد األول (  1/16كانون الثاني ) أعمى حاصل لممادة الجافة

عند النضج الفسمجي مقارنة بالمواعيد المت أخرة

خصوصاً الموعد الخامس (  3/ 15أذار ) الذي أعطى اقل قيمة لممادة الجافة  .يعزى سبب انخفاض المادة الجافة لممواعيد المت أخرة

إلى تناقص قيم مكونات المادة الجافة لمتراكيب الوراثية كافة نتيجة الرتفاع درجات الح اررة وزيادة طول الفترة الضوئية وانخفاض

الرطوبة النسبية (جدول  )7التي كان ليما األثر الكبير في سموك النباتات  ،فسببا اختزاال في طول المدة من الزراعة حتى النضج
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الفسيولوجي والمدة من انتياء التزىير إلى النضج الفسمجي إذ احتاجت نباتات الموعد األول مدة أطول بالمقارنة مع نباتات الموعد
الخامس التي وصمت إلى ىذه المرحمة بمدة اقصر فسارعت النباتات نحو التزىير والشيخوخة فقصرت مدة

البناء الضوئي وازداد

التنفس لمنباتات فقل تبعا لذلك صافي البناء الضوئي فانعكس ذلك سمبيا في تراكم المادة الجافة  ،تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل

أليو

كل من (  Sadras،1987Hadjichristو1993 Villalobosوالساىوكي  )1996الذين أوضحوا أن ارتفاع درجة الح اررة وقمة
الرطوبة النسبية أدى إلى اختزال مدة دورة حياة المحصول وقمة المساحة الورقية وتسارع النبات نحو الشيخوخة بشكل مبكر فقمت
فرصة االستفادة من كمية األشعاع الشمسي الممتص مما

أدى إلى انخفاض المادة الجافة تبعاً لذلك .لم يختمف التركيب ان الوراثيان

 Eurofloreو Pan7392فيما بينيما معنويا إذا أعطيا أعمى قيمة لممادة الجافة  ،أال أن التركيب الوراثي  Manonأعطى اقل قيمة
لممادة الجافة بسبب قمة عدد األيام من الزراعة إلى التزىير ومن التزىير إلى النضج الفسمجي فضالً عن صغر مساحتو الورقية ( جدول

 )3فمم يستطيع االستفادة من الضوء الممتص بشكل كبير لقمة مدة البناء الضوئي وقمة المادة الجافة عند التزىير ( جدول  ) 5فانخفض
حاصل المادة الجافة عند النضج الفمسجي تبعا لذلك  .تتفق ىذه النتيجة مع ما وجده
اختالف التراكيب الوراثية فيما بينيا

( Tanimuواخرون  )1994الذين الحظوا
إذ أعطى

معنويا في ىذه الصفة .ظير تداخل معنوي بين التراكيب الوراثية ومواعيد الزراعة

التركيب الوراثي  Manonفي الموعد الثاني ( 2/ 4شباط) أعمى قيمة لممادة الجافة في حين أعطى نفس التركيب في الموعد الخامس(
 3/ 15أذار) اقل قيمة لممادة الجافة عند النضج الفسمجي وذلك الختالف استجابة التراكيب الوراثية لمت أثيرات البيئية واختالف قابميتيا
عمى أنتاج المادة الجافة .

جدول( )5أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في المادة الجافة عند التزهير طن  /هكتار
الموسم

الموسم

الربيعي
2001

التراكيب الوراثية

المتوسط

المواعيد الزراعية
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

الحسابي

Manon

11.490

13.673

11.987

11.547

10.677

11.875

Pan 7392

14.460

14.293

11.833

11.440

10.927

12.591

Euroflor

16.980

14.910

12.797

12.323

11.623

13.727

المتوسط الحسابي

14.310

14.292

12.206

11.770

11.076

اقل فرق معنوي عمى مستوى معنوية% 5المواعيد الزراعية،0.494التراكيب الوراثية،0.401المواعيد Xالتراكيب لوراثية C.V.=0.14، 0.898

جدول( )6أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في حاصل المادة الجافة عند النضج الفسمجي طن/هكتار
الموسم

الموسم
الربيعي
2001

التراكيب الوراثية

المتوسط

المواعيد الزراعية
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

الحسابي

Manon

21.570

25.847

15.563

15.223

14.103

18.461

Pan 7392

25.060

20.130

16.693

17.387

15.483

18.951

Euroflor

25.710

19.890

18.463

18.140

15.850

19.611

المتوسط الحسابي

24.113

21.956

16.907

16.917

15.146
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اقل فرق معنوي عمى مستوى معنوية،% 5المواعيد الزراعية،1.204التراكيب الوراثية،0.873المواعيد  Xالتراكيب الوراثية C.V.=21،1.951
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