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                                                           من مختلفة في صفات النمو الخضري لصنفين   معادالت باستخداموتقدير معدل البذار  الحبة   ثير حجم  أ  ت

 ((.Triticum aestivum Lالخبز   حنطة  

                                                          احمد صالح خلف                           فخرالدين عبدالقادر صديق                       1*خليل ابراهيم خليل الكيكاني 

 جامعة دهوك   الزراعية /  علوم الهندسةكلية         تكريتكلية الزراعة/جامعة      جامعة الموصل   /كلية الزراعة والغابات 

 .البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 

  19/10/2020وتاريخ قبوله  24/9/2020تاريخ استالم البحث . 

 مستخلصال

ُن ُ ُالزراعي ُللموسم ُدهوك ُدهوك/محافظة ُالزراعية/جامعة ُالهندسة ُعلوم ُكلية ُفيُموقع 2019ُُُُُ-2018فذتُالتجربة

لصنفينُمنُُداءُصفاتُالنموُالخضريأ ُُفيُ(معادالتُأ ربعطرقُمختلفةُ)معدلُالبذارُباستخدامُوُالحبوبحجامُأ ُثيرُأ ُلمعرفةُت

ُثالثب(R.C.B.Dُتصميمُالقطاعاتُالعشوائيةُالكاملةُ)ُ(ُباستخدامُتجربةُعامليهُوفقُ (.Triticum aestivum Lُالخبزُ ُحنطةُ 

ُولُاستخدامُصنفينُمنُحنطةل ُوتضمنتُالتجربةُثالثُعوامل:ُالعاملُاُ.تجريبيةوحدةُ(16ُكلُمكررُعلىُ)ُاحتوىمكرراتُ

فتضمنُاستخدامُالعاملُالثالثُُُأ ما(,ُُومتوسطةُ،)ُكبيرةُمنُالحبوبحجمينُُتضمن(,ُوالعاملُالثاني99ُأ دناو2ُ)تموزُالخبز

ُنوياًُفيُبعضُصفاتُالنموُالخضرية(ُمع99أ دناو2ُ)تموزُال صنافُنايتبُإ لىُدلتُالنتائجمعادالتُلتقديرُمعدلُالبذار.ُُأ ربع

ُ.لكلوروفيلُالكليمحتوىُاوارتفاعُالنباتُوعددُالبادراتُالظاهرةُوعددُالشطاءُغيرُالحاملةُللسنابلُومساحةُورقةُالعلمُُشملت

ثرتُطرقُحسابُأ ُُ.للسنابلُصفةُعددُالشطاءُالحاملةُاعدماحجامُالحبوبُمعنوياًُفيُمعظمُصفاتُالنموُالخضريةُأ ُُلمُتؤثرو

كانُلتداخلُالصنفُمعُحجمُو.ُفقطُعددُالبادراتُالظاهرةُوعددُالشطاءُغيرُالحاملةُللسنابلُصفتيمعدلُالبذارُمعنوياًُفيُ

وعددُالبادراتُالظاهرةُوعددُالشطاءُالحاملةُللسنابلُُارتفاعُالنباتُ:تأثيراًُمعنوياًُفيُمعظمُصفاتُالنموُالخضريالحبوبُ

ثرُتداخلُالصنفُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُمعنوياًُفيُمعظمُصفاتُالنموُأ ُ.ُالكليُالكلوروفيلُمحتوىاحةُورقةُالعلمُوومس

ُمحتوىوعددُالبادراتُالظاهرةُوعددُالشطاءُغيرُالحاملةُللسنابلُومساحةُورقةُالعلمُوُكماُفيُصفةُارتفاعُالنباتُ،الخضري

عددُالبادراتُُ:الخضريبعضُصفاتُالنموُُفيثيراًُمعنوياًُأ ُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُتُكانُلتداخلُالحجموُ.الكليُالكلوروفيل

ُوُوحجمُالحبوبُاالصنافكانُللتداخلُالثالثيُوُ.،للسنابلُُالظاهرةُوعددُالشطاءُالحاملةُللسنابلُوعددُالشطاءُغيرُالحاملة

ُعداُدليلُالمساحةُالورقية.ُالمدروسةُضريطرقُحسابُمعدلُالبذارُتأثيراًُمعنوياًُفيُجميعُصفاتُالنموُالخ

ُُمعدلُالبذار،ُاصنافُحنطةُالخبز.حجمُالحبة،ُالكلماتُالمفتاحية:ُ

Effect of Grain Size and Seed Rate Estimated by using Different equations on 
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Abstractُ

This study was conducted at the field of the College of Agricultural Engineering Sciences/ 

University of Duhok/ Duhok Governorate, for the season 2018-2019, the aim of this study was to 

determine the effect of different grain sizes and different methods of seed rate using different 

equations with two varieties of bread wheat (Triticum aestivum L.) on the performance of 
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vegetative growth of bread wheat, by using R.C.B.D design with three replicates each replicate 

had (16) plots,  the study consisted of three factors : the first factor were two varieties of wheat 

(Tammuz 2 and Adana 99). The second factor consisted of two grain sizes, medium and large and 

the third factor was consisted four different equations to estimate seeding rate . Results revealed 

that wheat varieties (Tammuz 2 and Adana 99) differed significantly in some vegetative growth 

traits as in plant height, number of emerged seedlings , number of tillers without spikes, flag leaf 

area, Total chlorophyll content, Grain size had no significant effect on vegetative growth traits 

except for number of tillers with spikes. Seeding rate estimation methods were significantly 

affected on traits emerged seedlings and number of tillers without spikes only. Interaction between 

grain size and variety showed a significant effect on plant height, number of emerged seedlings, 

number of tillers with spikes, flag leaf area and total chlorophyll content. Interaction between 

variety and methods of estimation seeding rate had a significant impact on most of the vegetative 

traits as in plant height, number of emerged seedlings, number of tillers without spikes, flag leaf 

area and total chlorophyll, but had no effect on the other traits. Interaction between size and 

methods of estimation emerged seeding rate had a significant impact on some vegetative growth 

traits as number of emerged seedlings, number of tillers with spikes and number of tillers without 

spikes. Triple interaction of variety with grain size with methods of estimation seeding rate had a 

significant impact for all the vegetative growth traits excluding leaf area index.                                                                                              

Keywords: grain size, seeding rate, bread wheat varieties.                                                      

 المقدمة

همُمحاصيلُالحبوبُأ ُمنُُيعدوpoaceaeُالعائلةُالنجيليةُُإ لى(ُ. Triticum aestivum L)ُالخبزُ ُعودُمحصولُحنطةُ ي ُُ

اساسيُللطاقةُالتيُأ ُولُمنُبينُمحاصيلُالحبوبُفهيُمصدرُل ُالغذائيةُعلىُالمستوىُالعالميُوا تدخلُبصورهُُإ ذنسانُلُ يحتاجهُا

،ُاليونس)لنشاُاوذلكُالرتفاعُقيمتهاُالغذائيةُالحتواءُحبوبهاُعلىُنسبةُعاليةُمنُالكربوهيدراتُوالبروتيناتُوُمباشرةُفيُغذائهُ 

هميةُكبيرةُبسبُالدورُاالستراتيجيُالذيُيلعبهُفيُتحقيقُأ ُذاتُُالناعمةعتبرُحبوبُالحنطةُ,ُكذلكُت ُ(2011،ُالنعيميو1992ُ

تحتلُُإ ذ(2012ُعنترُوالبدر،ُنتاجُرغيفُالخبزُالذيُالُغنىُعنهُلمعظمُشعوبُالعالمُ)إ ُالمنُالغذائيُبسببُاستعمالهاُفيُ

علىُالكلوتينُوهوُمنُاُستهالكيةُبسببالولىُفيُقائمةُالسلعُالغذائيةُال ُالمكانةُا فضليةُبروتيناتُالحبةُالذيُيعطيُال ُُهمأ ُحتوائهُا

ُحبوبالمعدةُللزراعة,ُفالُحبوبنتاجُالمحاصيلُالزراعيةُعلىُعواملُكثيرةُمنهاُالإ ُويعتمدُُ،(Saudi ُ،2013فيُنوعُالخبزُ)

المعدةُللزراعةُغالباًُتكونُُحبوبمعظمُالُأ نُ حجامهاُفيُالعينةُالمعدةُللزراعة,ُاالُأ ُتحتويُعلىُصفاتُمنهاُتجانسُُالجودةُ ُعالية ُ

حجامُوبدرجةُمتفاوتةُيعتمدُعلىُطبيعةُالصنفُالمستخدمُوظروفُالزراعةُالسابقةُوموقعُالبذرةُعلىُنباتُل ُغيرُمتجانسةُا

رةُالحجمُالحبوبُالكبيُأ نُ ُإ ذفيُالحنطةُمرتبطُارتباطاًُموجباًُبحيويةُالبذرةُُحجمُالحبةُإ نُ كماُُ.(2006ُمُ)ُخلفُوالرجبو,ُل ُا

ُإ ذُحبوبمنُالُأ قلُ ُنتجتُحاصأ ُالنباتاتُذاتُالحيويةُالواطئةُُأ نُ ُالإُفضلُوينعكسُعلىُالحاصلأ ُنتاجُنباتاتُذاتُنموُلُ تميلُ

لوحدةُُأ قلُ حجامُالصغيرةُتحتاجُمعدلُبذارُل ُذاتُاُحبوبوُوزنهاُمنُالعواملُالمهمةُُفيُتحديدُمعدلُالبذارُفالأ ُُحبوبحجمُالُأ نُ 

حدُالعواملُأ ُالمتجانسةُفيُالحجمُيعتبرُُحبوبزراعةُالُإ نُ ُ،(2002ُوآخرونRukavinُ )ُالمساحةُلتحقيقُالكثافةُالنباتيةُنفسها

نتاجُنباتاتُمتفاوتةُفيُإ ُُإ لىيؤديُُحبوبمثلُللمواردُالمتاحةُلنموُالنبات,ُبينماُعدمُتجانسُالل ُالمهمةُفيُتحقيقُاالستغاللُا

ُيؤديُ ُبينُهذهُالنباتاتُعلىُعناصرُالنموُمما ُيالوبالتزيادةُالتفاوتُفيُالنموُبتقدمُالوقتُُإ لىالنموُكماُيزدادُالتنافسُفيمأ

برُكأ ُالكبيرةُتعطيُعلىُالرجحُبادراتُُحبوبالُأ نُ ُإ لى(2009ُشارُالخفاجيُ)أ ُينعكسُسلباًُعلىُحاصلُونوعيةُالحبوب,ُوقدُ

خليطةُغيرُُحبوبالتفاوتُالواضحُفيُالنموُيالحظُفعلياُفيُحقولُالحنطةُخاصةُعندُزراعةُُإ نُ كثرُقدرةُعلىُالنمو.ُأ ُحجماًُو

شارُأ ُوقدُ.ُ(2006)النوري،ُُحاملةُللسنابلشطاءُالل ُشطاءُالخضريةُعلىُحسابُال ُحياناًُبزيادةُعددُاأ ُحجامُويترجمُل ُمتجانسةُا

وصفاتُالنموُُحبوبنباتُالإ ُدورُمعنويُعلىُُحجمُالحبةهميةُكبيرةُفيُحاصلُالحنطةُولأ ُلمعدلُالبذارُذاتُُنُ أ ُُإ لىالباحثينُ

كميةُالبذارُتعتبرُعاملُمحددُلمحصولُالحنطةُفيُاستخدامهاُُإ نُ (ُ,2014ُ،وآخرونShahwaniُوبالتاليُعلىُالحاصلُالنهائيُ)

لتحديدُمعدلُالبذارُالمناسبُلهُدورُكبيرُوخاصةُفيُمحصولُُإنُ ,ُو(2004ُ,ُوآخرونُ Lioverasللمصادرُالوراثيةُالمتوفرةُ)

ُ.(Bulutُ,2006ُوُ Ozturkالحنطةُكونهُيؤثرُبشكلُمباشرُعلىُالحاصلُومكوناتهُ)
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ُالهدفُمنُالدراسةُهوُمقارنةُأ داءُالنموُلصنفينُمنُحنطةُالخبرُ)ُ مختلفةُكبيرةُُحبوبُحجمي(ُب99ُأ دناو2ُتموزُفإ ن 

ُ.ومتوسطةُوباستخدامُأ ربعةُطرقُمختلفةُلحسابُمعدلُالبذارُتحتُالظروفُالمطريةُلمحافظةُدهوك

 المواد وطرائق البحث

قسمُالمحاصيلُُ-بحاثُكليةُعلومُالهندسةُالزراعيةُأ ُ(ُفيُحقل2019ُُ–2018ُفذتُالتجربةُخاللُالموسمُالشتويُ)ن ُ

2ُُ◦52ُشماالًُ,ُوعرض5ُُُ◦36ُخطُطولُ)كمُغربُمدينةُدهوك,ُعلى15ُُجامعةُدهوكُفيُسيميل,ُالواقعةُعلىُبعدُُ-الحقليةُ

صنفينُمنُحنطةُولُل ُاملُاالعُعواملُرئيسيةُ،ُةتضمنتُالدراسةُثالثُم(ُعنُمستوىُسطحُالبحر.473ُ)ُارتفاعوعلىُشرقاً(ُ

ُملم(2.36ُُ>3.35ُُ<ملمُومتوسط3.35ُُُ>)كبيرُُحبوبالعاملُالثانيُحجمينُمنُالو(،99ُأ دناوصنف2ُُصنفُتموزالخبزُ)

منُالشوائبُثمُُالحبوبتمُتنظيفُُ(.1-دونم.ةُمعادالتُلحسابُمعدلُالبذار)كغمربعأ ُ،ُالعاملُالثالثُ(2007)النوريُوعنتر,ُ

باستخدامُغرابيلُذاتُ بين3.35ُُقطارُفتحاتُأ ُفرزهُا تمُتطبيقُتصميمُالقطاعاتُا2.36ُملمُو 3.35ملمُومُا لعشوائيةُالكاملةُملمُ,

مُيتضمنُأربعة2.5ُبطولُُوحدةُتجريبية(16ُاحتوىُكلُمكررُعلىُ)ُإ ذمكرراتُُةوبثالثُ(R.C.B.D)رضُالتجربةُأ ُفيُ

وبشكلُعامُيمكنُإ يجازُمجملُُ. c4)وc3ُوc2ُوc1ُ=ُطرقُحسابُمعدلُالبذار)cُُُأ نُ عتبرُاسم،20ُخطوطُالمسافةُبينهاُ

ُ(.1الحساباتُفيُتعديلُمعدلُالبذارُفيُالجدولُ)

باستخدام  ونسبة اإلنبات حبة الف(: حساب معدل البذار لصنفين من حنطة الخبز باالعتماد على الحجم، ووزن 1الجدول )ُ

 معادالت مختلفة.

صنفُ

ُالحنطة
ُالحجم

وزنُأ لفُحبةُ

ُ)غم(

نباتُ ال 

%ُ
ُالمعادالت

ُحبوبعددُ

ُ(2)م

معدلُالبذارُ

ُ(2)غم/م

معدلُالبذارُ

ُ)كغم/دونم(

2ُتموز

a1 

  كبيرُُُ

b1 
51.10ُ84ُ

C1 317.46ُ16.22ُ40.55ُ

C2ُ317.46 16.22 40.55 

C3ُ317.41 16.22 40.55 

C4 317.46 16.22 40.55 

متوسطُ

b2 
36.50ُ81ُ

C1 329.48ُ12.02ُ30.05ُ

C2ُ329.21ُ12.01ُ30.04ُ

C3ُ329.21 12.01ُ30.04 

C4ُ329.21 12.01ُ30.04 

99ُأ دناُ

a2 

 كبيرُُُُ

b1    ُُ
50.95ُ86ُ

C1 317.07ُ15.79ُ39.47ُ

C2ُ310.07ُ15.79 39.47ُ

C3 310.07 15.79 39.49ُ

C4ُ310.07 15.79 39.49ُ

متوسطُ

b2 
35.96ُ80ُ

C1 333.33ُ11.98ُ29.95ُ

C2ُ333.32ُ11.98 29.95ُ

C3ُ333.33ُ11.98 29.96ُ

C4ُ333.33ُ11.98 29.96ُ
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 معادالت حساب معدل البذار كاالتي:

, والخفاجي 1988التي اوردها )امين وعباس  حبوبالزراعية لل قيمةتضمنت التعديل على اساس ال (1) المعادلة االولى -1

2009 .) 

ُ:ُُكاالتي%ُوتحسب84ُُونسبةُالنباتُُ%100ُحبوبوحجمُكبيرُونقاوةُال2ُفمعدلُالبذارُلصنفُتموز

=ُُُحبوبللالزراعيةُُقيمةال
النبات نسبة  × نسبة النقاوة

100
ُُُُ=ُُ

1 ×  84

100
ُُ=0.84ُ

للمترُالمربعُ=ُُحبوبعددُال
200 بذرة للمتر المربع

   × % االسترساء 
1 ×  84

100

ُُ

 .( McKenzie ،2017)بحسب0.75ُُاالسترساءُاعتبرتُ

وبذلكُتكونُ=ُ
200

0.75  ×  
1 ×  84

100
 

ُُأوُُ-2مُ/بذرة317.46ُ=ُُ
 القيمةُ  القياسية

 
نسبة االنبات × % االسترساء  

100

ُ=ُُ
100

 
75 ×  84

100

ُُ=ُ

100

63
ُُ=1.5873ُ

ُالمطلوبُللمترُالمربعُ=ُالعددُالمعدلُللمترُالمربعُحبوبعددُ×1.5873ُُ

ُبذرةُللمترُالمربع317.46ُُُ=200ُُ×1.5873ُُ

بذرة317.46ُُنُوزنُغمُوعليهُفأ51.10ُهيُبذرة1000ُُأنُوزنُُإ ذللمترُالمربعُبالتناسبُالبسيطُُحبوبوزنُالُإ لىوتحولُ

2ُ-.ُمغم16.22ستكونُ

كغمُللدونمُ=ُإ لىوبتحويلهاُ
16.22  ×  2500

1000
1ُُ-كغم.ُدونم40.55ُ=ُُ 

ُ.الكبيرُوالمتوسطُوبالطريقةُنفسهاُحسبتُللصنفينُوالحجمين

 :(  Vogel 2012و DAF  2015  ; .  MitchellوQueensland وبحسب )( 2)المعادلة الثانية  -2

(ُ=1ُ-دونم.ُمعدلُالبذارُ)كغم
عدد النباتات المطلوبة للهكتار

عدد الحبوب في الكغم  × % إنبات  × % االسترساء 
ُُ

فيُالكغمُ=ُُحبوبعددُال
1000000

 وزن بذرة 1000 بذرة غم
ُ)ُالتناسبُالبسيط(ُ

حجمُكبير=2ُُ(ُلصنفُتموز1-هكتار.ُويكونُ)كغم
200 بذرة مطلوب لمتر مربع × 10000 متر مربع(هكتار)

% 0.75  ×   0.84%  ×  
1000000

51.10
  

ُ=ُ

1ُ-كغم.ُهكتار162.22ُُ

وللدونمُ=ُ
200 بذرة  × 2500 متر مربع

% 0.75  ×  % 0.84  ×  
1000000

51.10
  

1ُُ-دونم.كغم40.55ُ=ُُ
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(ُ=2ُ-م.ُ)غمُحبوبوزنُال
1000  ×  40.55

2500
ُ)التناسبُالبسيط(2ُ-غم.ُم16.22ُ=ُُ

وهكذا317.46ُُغمُستكون16.22ُفيُُحبوبغمُفانُعددُال51.10ُبذرة1000ُُانُوزنُُإ ذللمترُالمربعُُبالتناسبُُحبوبعددُال

ُحسبتُللصنفينُوالحجمين.

ُ

 (. Cereal seed guide, 2017 / 2018وبحسب )( 3)المعادلة الثالثة  -3

(ُ=1ُُ-هكتار.معدلُالبذارُ)كغم
عدد النباتات المطلوبة للمتر مربع  ×  وزن 1000 بذرة غم  ×  100

نسبة االنبات × نسبة االسترساء 
ُ=ُُ

ُ.( McKenzie ،2017)بحسب0.75ُُاالسترساءُاعتبرتُ

ُ
100  × 51.10  × 200

75  ×  84
ُكغمُ.هكتار162.22ُ=ُُ

 1-كغم.ُدونم40.55ُكغمُللدونمُ=ُ

(ُ=2ُُ-م.)غمحبوبالوزنُ
1000  ×  40.55

2500
2ُ-م.ُغم16.22ُ=ُُ

=2ُُمُ/حبوبعددُال
1000  ×  16.22

51.10
2ُ-بذرة.ُم1317.4ُ=ُُ

ُوالحجمين.وكذلكُللصنفينُ

ُُ( Khalaf  ،2015وبحسب )( 4)المعادلة الرابعة  -4

=ُُدونمُكغم/
) × وزن 1000 بذرة (كغم) 2م الدونم  2500 (

% إنبات × % نقاوة  × المسافات بين الخطوط(م)  × المسافات بين حبوب(م)  ×  % االسترساء   × 1000
ُ

ُ=
0.0511 ×  2500

1000×  0.75  ×  0.025 ×  0.2 × 1 × 0.84
1ُ-كغم.ُدونم40.55ُ=ُُُ

=2ُُم.ُغمُحبوبوزنُال
1000  ×  40.55

2500
2ُ-غم.ُم16.22ُ=ُُ

=2ُُمُ/حبوبعددُال
1000  ×  16.22

51.10
2ُ-بذرة.ُم1317.4ُ=ُُ

  :التالية دراسة صفات النمو الخضري توتم

ُُ.يوماًُمنُالزراعة37ُبعدُُ(0.2×2ُُ×2.5ُُ)ُلخطُوسطيُواحدُوتمُحسابهاُمنُحسابُعددُالبادراتُ:(2م)ُعددُالبادراتُ-1

عند0.75ُُ×متوسطُعرضهاُ×ُُعلمُطولُعشرةُاوراقأتمُقياسهاُمنُحاصلُضربُمتوسطُُ:(2)سمُمساحةُورقةُالعلمُ-2

ُ.(2016ُُوآخرون Guendouz)ُُو(Singhُ2002ُُوChandaُ)ُ.ُمرحلةُظهورُالسنابل
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مُحسابُالمساحةُالورقيةُبالنسبةُوالتناسبُلطولُوتُووزنهاُتمُبقياسُمساحةُورقةُالعلمُلعشرةُاوراقُ:دليلُالمساحةُالورقيةُ-3

ُ=ُسمُمنُالخط20ُ
مجموع طول عشرة أوراق

10
ُُ×

مجموع عرض عشرة أوراق

10
ُُ=ُالمساحةُلعشرةُاوراق10ُ×0.75ُُ×ُُ وإ ن 

ُُوزنهاُمعلوم.

=ُسمُطول20ُُوراقُلـُال ُمساحةُ
 مساحة عشرة أوراق  × وزن أوراق 20 سم طول الخط

 وزن عشرة أوراق علم (غم)
ُ.  

 . ( 2012واخرون,  Ojedaفي النسبة بين وزن االوراق الى مساحتها )  لألوراقمن خالل ضرب الوزن الكلي 

الورقيةُ=ُُُالمساحةدليلُ
  مساحة االوراق لـ 20 سم طول 

   مساحة ال رض 400سم ( 20 سم طول الخط × 20 سم المسافة بين الخطوط ) مساحة االرض  
.ُُ

(Lazauskasُ،2012ُوآخرون.)ُُ

ُ.قمةُالنباتُبدونُسفاُإ لىلعشرةُنباتاتُمنُسطحُاالرضُ:ُ(سم)ارتفاعُالنباتُ-4

ُ.(2م)ُشطاءُالحاملةُللسنابلالعددُاُ-5ُ

ُ.(2م)ُملةُللسنابلغيرُالحاعددُاالشطاءُُ-6

ُ.لعشرةُاوراقُعلمُومنُثمُأخذُمعدلهاتمُقياسُمحتوىُالكلوروفيلُالكليُ :(Spad)ُالكليُكلوروفيللامحتوىُُ-7

 (Spad- 502 plus, 2018. Chlorophyll Meter. Konica Minolta- Japan). 

 النتائج والمناقشة

 :صفات النمو الخضري

 يوم من الزراعة : 37( بعد 2عدد البادرات )م

ُالجدولُ) 2ُُالمدروسةُلصفةُعددُالبادراتُالظاهرة؛ُإ ذُتفوقُالصنفُتموز(ُوجودُفروق ُمعنويةُللعوامل2ُي بين  ل  وس ج 

ُبلغتُ) ُقيمة ُعندُالصنفُأ دنا254.50أ علىُقيمة  (ُوهذاُيعودُالىُالتركيبُالوراثيُللصنف.ُبينماُلم244.41ُبلغتُ)99ُ(ُوأ قل 

ُطرقُحسابُمعدلُالبذارُأ ُ ل  ُفروقُمعنوية.ُفيُحينُس ج  ُالحجمُأ يُّ ل  ُمعُالطريقةُالثانيةُبلغتُ)يس ج  256.00ُعلىُقيمة  (ُوأ قل 

ُحبوبعلىُالتواليُوقدُيرجعُهذاُاالختالفُإ لىُتأ ثيرُبيئةُمرقدُالُ(247.66و245.50ُقيمة ُمعُالطريقةُالثالثةُوالرابعةُبلغتُ)

ُالصنفُ ل  ُمعنويةُوس ج  ُف ظهرتُفروق  ُبالنسبةُلتداخلُالصنفُمعُالحجم، ُأ ما ُالرطوبةُفتؤثرُعلىُنسبةُاالسترساء. وخاصةً

ُقيمة ُعندُالصنفُأ دنا256.00معُالحجمُالمتوسطُأ علىُقيمة ُبلغتُ)2ُتموز (.ُأ ما242.33ُمعُالحجمُالمتوسطُُبلغتُ)99ُ(ُوأ قل 

2ُُمعدلُالبذار،ُظهرتُفروقُمعنويةُإ ذُتفوقُالصنفُتموزتداخلُالصنفُمعُطرقُحسابُ ل  فيُالطريقةُالثانيةُوالرابعةُوس ج 

ُلهُ) ُللصنفُأ دنا256.33و257.33ُأ علىُقيم  ُقيم  (239.00ُو240.00ُمعُالطريقةُالثالثةُوالرابعةُبلغتُ)99ُ(ُعلىُالتواليُوأ قل 

معُطرقُحسابُمع فيُتداخلُالحجُم بينمُا )علىُالتواليُ، لُه أ علىُقيمةُ  الثانيُة المتوسطُمعُالطريقُة ُالحجُم ل  (258.66ُدلُالبذارُس ج 

ُمعُالطريقةُال ولىُوالثالثةُبلغُ) ُقيمة  ُأ قل  ل  .ُأ ماُتداخلُالصنفُمعُ(ُعلىُالتوالي244.66و245.33ُبينماُالحجمُالمتوسطُس ج 

جُ  ُالصنفُتموزالحجمُومعُطرقُحسابُمعدلُالبذار،ُف ظهرتُفروقُمعنويةُإ ذُس  معُالحجمُالمتوسطُمعُالطريقةُالثانية2ُُل 

ُكانتُ) ُالصنفُأ دنا260.00و260.00ُوالرابعةُأ علىُقيم  ل  99ُُ(ُعلىُالتوالي،ُوس ج  معُالحجمُالمتوسطُفيُالطريقةُالرابعةُأ قل 

ُ(.235.33قيمه ُبلغُ)

ُ

ُ

ُ

ُ
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يوم من  37( بعد2وطرق حساب معدل البذار وتداخالتها في صفة عدد البادرات )م الحبةتأثير الصنف وحجم  :(2جدول )ال

 :الزراعة

ُالحجمُالصنف

ُطرقُحسابُمعدلُالبذار
تداخلُالصنفُمعُ

ُالحجم
C1 C2 C3ُC4 

2ُتموزُ

 a-dُ254.66 abcُ252.00 a-dُ252.00 a-d 253.00 ab 253.33ُكبير

 a-dُ260.00 aُ250.00 a-d 260.66 aُ256.00 a 253.33ُمتوسط

99ُأدناُ

 a-d 252.00 a-d 240.66 bcd 245.66 a-d 246.50 bc 250.66ُكبير

cb 257.33 ab 239.33 bcd 235.33 d 242.33 cُ 237.33ُمتوسط

تداخلُالصنفُ

معُطرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

ab 257.33 a 251.00 abc 256.33 a 254.50 aُ 2ُ253.33تموزُ
تأثيرُ

ُالصنف
bcُ254.66 abُ240.00 cُ239.00 cُ244.41 bُ 99ُ244.00أدناُ

تداخلُالحجمُمعُ

طرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

ab 253.33 ab 246.33 ab 247.33 ab 249.75ُ 252.00ُكبير
تأثيرُ

ُالحجم
 bُ258.66 aُ244.66 b 248.00 abُ249.16 245.33ُمتوسط

abُ256.00 a 245.50 bُ247.66 bُُ 248.66ُالبذارطرقُحسابُمعدلُُتأثير

 (.Duncan, 1955)ُاختبار%ُبحسب5ُالرقامُالتيُتشتركُبالحرفُالهجائيةُالُتختلفُمعنوياًُعندُمستوىُاحتماليةُوُضمنُالعاملُالواحدُأوُتداخالتها

 :( 2مساحة ورقة العلم )سم

،99ُعلىُالصنفُأ دنا2ُ(ُوجودُفروقُمعنويةُفيُصفةُمساحةُورقةُالعلم،ُإ ذُتفوقُالصنفُتموز3يوضحُالجدولُ)

ُأ علىُوأ قل هاُقيمة ُ ال  علىُالتوالي،ُويعودُذلكُالىُتركيبهاُالوراثيُوالظروفُالبيئةُالمتاحة،2ُُ(سم34.21و36.78ُ)ُبمعدلوس ج 

توصلُإ ليهُالفهداويُ) معنوية2018،ُواالصيلُوآخرونُ)(2019تتفقُهذهُالنتائجُمعُمُا ُفروقُ  الحجمُفلمُتظهرُأ يُّ أ مُا وكذلكُُ.(ُ.

ُالصنفُُ.لمُتظهرُفروقُمعنويةُفيُطرقُحسابُمعدلُالبذار ل  بالنسبةُلتداخلُالصنفُمعُالحجم،ُف ظهرتُفروقُمعنويةُوس ج  أ مُا

2ُُتموز ُله ُقيمة  ُأ على ُالكبير ُالحجم ُُبمتوسطمع ُأ ق2(سم37.10ُ) لت ُوس ج  ُالصنفُأ دنا، ُعند ُقيمة  ُالكبير99ُُل  ُالحجم مع

(.ُوبالنسبةُلتداخلُالصنفُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذار،2016ُوآخرونُ)Mohamedُ،ُوهذهُالنتائجُاتفقتُمع2ُ(سم33.88)

ُالصنفُتموزُ,لوحظُوجودُفروقُمعنوية ل  بم2ُإ ذُس ج  وأ قلهُا الثانيةُوالرابعةُأ علىُقيمةُ  ،2ُ(سم37.01و37.12ُ)ُتوسطمعُالطريقُة

ُالصنفُأ دنا ل  ُ)99ُبينماُس ج  ُقيمة  (.ُأ ماُتداخل2016ُ)EL Hagُ،ُفيُالطريقةُالرابعةُوتتفقُهذهُالنتائجُمع2ُ(سم33.40أ قل 

ُفروقُمعنويةُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذار ،ُفيُحينُأنُتداخلُالصنفُمعُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُفلمُيظهرُفيهُأ يُّ

معُالحجمينُالكبيرُوالمتوسطُفيُالطريقةُالثانيةُوالرابعةُللحجمُالكبير2ُُإ ذُتفوقُصنفُتموزُ,ظهرتُفيهُفروقُمعنويةالبذارُ

(ُ ُقيمة ُللحجمُالمتوسط2ُُ(سم36.79و36.67ُعلىُالتوالي،ُوالطريقةُال ولىُوالثالثةُبقيمةُ)2ُ(سم37.99و37.91ُبقيمة  أ ماُأ قل 

ل تُللصنفُأ دنا  .2(سم31.75)ُبمتوسطجمُالكبيرُفيُالطريقةُالرابعةُللح99ُفس ج 
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 :(2وطرق حساب معدل البذار وتداخالتها في صفة مساحة ورقة العلم )سم لحبةتأثير الصنف وحجم ا :(3جدول )ال 

ُالحجمُالصنف

ُطرقُحسابُمعدلُالبذار
تداخلُالصنفُمعُ

ُالحجم
C1 C2 C3ُC4 

2ُتموزُ

 ab 37.91 aُ36.22 abُ37.99 a 37.10 a 36.30ُكبير

 aُ36.34 ab 36.79 a 36.02 ab 36.45 ab 36.67ُمتوسط

99ُأدناُ

 ab 34.58 ab 34.09 abُ31.75 b 33.88 c 35.09ُكبير

 ab 33.57 ab 35.65 abُ35.05 ab 34.55 bc 33.95ُمتوسط

تداخلُالصنفُ

معُطرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

ab 37.12 aُ36.51 abُ37.01 a 36.78 aُ 2ُ36.48تموزُ
تأثيرُ

ُالصنف
ab 34.07 ab 34.87 abُ33.40 bُ34.21 bُ 99ُ34.52أدناُ

تداخلُالحجمُمعُ

طرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

35.49ُ 34.87 35.15 35.69ُ36.25ُكبير
تأثيرُ

ُالحجم
 35.50 36.22ُ35.53 34.95 35.31ُمتوسط

35.50ُ35.60ُ35.69ُ35.20ُُُتأثيرُطرقُحسابُمعدلُالبذار

  (.Duncan, 1955)ُاختبار%ُبحسب5ُالرقامُالتيُتشتركُبالحرفُالهجائيةُالُتختلفُمعنوياًُعندُمستوىُاحتماليةُوُضمنُالعاملُالواحدُأوُتداخالتها

 

 دليل المساحة الورقية :

4ُنتائجُالجدولُ)ُشيرت ُ ُإ لىُعدم ُبينُو( ُفروقُمعنوية ُجود دليلُالمساحةُلصفةُمستوياتُعواملُالدراسةُوتداخالتها

ُالصنفُأ دناُ.الورقية ل  ُتأ ثيرُفيُهذهُالصفة.ُوبالنسبةُللحجم7.68ُزيادةُبلغتُ)99ُإ ذُس ج  ُالصنفانُليسُلهما (ُوهذاُيعنيُأ ن 

لتُزيادةُللحجمُالكبيرُبلغتُ) ل تُزيادةُبلغتُ)7.75س ج  (ُللطريقةُالرابعة,ُوهذاُما8.32ُ(.ُبينماُطرقُحسابُمعدلُالبذارُس ج 

لتُكا نُمتوقعاًُل نُالمحصلةُالنهائيةُلحسابُعددُالبذورُالمزروعةُللمترُالمربعُمتساويُ.ُأ ماُتداخلُالصنفُمعُالحجمُفس ج 

ُالكبيرُبلغتُ)99ُزيادةُللصنفُأ دنا لتُزيادةُبلغت7.75ُمعُالحجم ُتداخلُالصنفُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُس ج  ُبينما .)

ُالحجمُالكبيرُمعُوللطريقةُا99ُ(ُللصنفُأ دنا8.98) ل  لرابعة.ُوفيماُيخصُتداخلُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذار،ُفقدُس ج 

ُأ دنا7.91الطريقةُال ولىُزيادةُبلغتُ) ُالصنف  ل  مع99ُُ(.ُوكذلكُتداخلُالصنفُمعُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُس ج 

ُ(.9.18الحجمُالمتوسطُفيُالطريقةُالرابعةُزيادة ُبلغتُ)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

ُ
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 ا في صفة دليل المساحة الورقية. وطرق حساب معدل البذار وتداخالته الحبةتأثير الصنف وحجم  :(4جدول )لا

ُالحجمُالصنف

ُطرقُحسابُمعدلُالبذار
تداخلُالصنفُمعُ

ُالحجم
C1 C2 C3ُC4 

2ُتموزُ

 7.74 9.12 6.01 8.13 7.7ُكبير

 6.36 6.22 6.89 6.65 5.70ُمتوسط

99ُأدناُ

 7.75 8.79 7.12 6.99 8.11ُكبير

 7.61 9.18 7.48 7.02 6.77ُمتوسط

تداخلُالصنفُ

معُطرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

7.67ُ7.05ُ 6.45 2ُ6.70ُ7.39تموزُ
تأثيرُ

ُالصنف
 7.68 8.98 7.00ُ7.30 99ُ7.44أدناُ

تداخلُالحجمُمعُ

طرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 7.75 6.57ُ8.95 7.56 7.91ُكبير
تأثيرُ

ُالحجم
 6.99 7.70 7.18 6.84 6.23ُمتوسط

ُ 8.32 6.87 7.20 7.07ُتأثيرُطرقُحسابُمعدلُالبذار

  (.Duncan, 1955)ُاختبار%ُبحسب5ُالرقامُالتيُتشتركُبالحرفُالهجائيةُالُتختلفُمعنوياًُعندُمستوىُاحتماليةُوُضمنُالعاملُالواحدُأوُتداخالتها

 

ُ:ارتفاع النبات )سم( 

ُالصنفُُوتداخالتهاُلصفةُارتفاعُالنبات,ُالمدروسةُإ لىُوجودُفروقُمعنويةُبينُالعواملُ(5تشيرُنتائجُالجدولُ) ل  إ ذُس ج 

ُالصنفُتموز85.33أ علىُقيمة ُبمقدارُ)99ُأ دنا ل  ُقيمة ُلهُ)2ُُ(ُسمُوس ج  (ُسم؛ُويرجعُذلكُإ لىُاالختالفُفيُتركيبها80.66ُأ قل 

.ُMseerُ(2019)وMalikyُ ALو (،2018واالصيلُوآخرونُ)ُ(2017وآخرونُ)الجبوريُالوراثي،ُوهذهُالنتائجُتتفقُمعُ

ُعندُُ.معنوياالختالفُُيكنأ ماُبالنسبةُللحجمُفلمُ بينماُظهرتُفروقُمعنويةُفيُتداخلُالصنفُمعُالحجم،ُإ ذُكانتُأ علىُقيمه 

ُقيمة ُعندُالصنفُتموز85.72معُالحجمُالمتوسطُ)99ُالصنفُأ دنا ظهرتُُكماُ.(ُسم78.49لحجمُالمتوسطُ)معُا2ُ(ُسم،ُوأ قل 

ل تُأ علىُقيمة ُعندُالصنفُأ دنا 88.35ُمعُالطريقةُالثانيةُ)99ُفروقُمعنويةُفيُتداخلُالصنفُمعُمعدلُالبذارُ،ُوس ج  (ُسم،ُوأ قل 

لتداخلُالحجمُمعُُأ ماُبالنسبةُ.EL Hagُ(2016)(ُسم،ُهذهُالنتائجُتتفقُمع76.28ُفيُالطريقةُال ولىُ)2ُقيمة ُمعُالصنفُتموز

ُفروقُمعنوية.ُ ُفقدبالنسبةُلتداخلُالصنفُمعُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذار،ُوطرقُحسابُمعدلُالبذار،ُفلمُت سجلُأ يُّ

ُالصنفُتموز ل  ُبلغتُ)2ُظهرتُفروقُمعنويةُوس ج  ُللصنف87.06ُمعُالحجمُالكبيرُللطريقةُالرابعةُتفوقاًُبقيمة  ُقيمة  (ُوأ قل 

ُالصنفُأ دنا71.41جمُالمتوسطُللطريقةُال ولىُبلغتُ)معُالحنفسهُ ل  ُفيُالطريقةُالثانيةُالمتوسطمعُالحجم99ُُ(ُسم،ُبينماُس ج 

  .(ُسم79.76ُبقيمة ُبلغتُ)االولىُللطريقةُمعُنفسُالحجمُُوأقلُتفوقاًُ(ُسم،88.71ُتفوقاًُبقيمة ُبلغتُ)ُأعلى
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 وطرق حساب معدل البذار وتداخالتها في صفة متوسط ارتفاع النبات ) سم (. الحبةوحجم  ،تأثير الصنف :(5جدول )ال

ُالحجمُالصنف

ُطرقُحسابُمعدلُالبذار
تداخلُالصنفُمعُ

ُالحجم
C1 C2ُC3ُC4 

2ُتموزُ

 ab 82.33 abُ80.75 ab 87.06 a 82.82 ab 81.15ُكبير

 bُ81.15 abُ82.68 ab 78.72 ab 78.49 b 71.41ُمتوسط

99ُأدناُ

 ab 88.00 a 84.58 ab 82.60 ab 84.94  ab 84.60ُكبير

 ab 88.71 a 86.49 a 87.91 a 85.72 a 79.76ُمتوسط

تداخلُالصنفُ

معُطرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 bُ81.74 abُ81.71 ab 82.89 ab 80.66 b 2ُ76.28تموزُ
تأثيرُ

ُالصنف
 ab 88.35 a 85.53 ab 85.25 ab 85.33 a 99ُ82.18أدناُ

تداخلُالحجمُمعُ

طرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 83.88 84.83 82.66 85.16 82.87ُكبير
تأثيرُ

ُالحجم
 82.10 83.32 75.59ُ84.93ُ84.58ُمتوسط

ُ 84.07 79.23ُ85.05ُ83.62ُتأثيرُطرقُحسابُمعدلُالبذار

  (.Duncan, 1955)ُاختبار%ُبحسب5ُالرقامُالتيُتشتركُبالحرفُالهجائيةُالُتختلفُمعنوياًُعندُمستوىُاحتماليةُوُضمنُالعاملُالواحدُأوُتداخالتها

 

 : 2-م .شطاء الحاملة للسنابللأ عدد ا

عددُال شطاءُالحاملةُللسنابلُعدم ُوجودُفرقُمعنويُبينُالصنفين.ُأ ماُبالنسبةُللحجم،ُفقدُظهرتُل(6ُمنُالجدولُ)يالحظُ

لُأ علىُ 2ُ(م583.33للحجمُالكبيرُبلغُ)ُمعدلفروقُمعنوية؛ُإ ذُس ج  .ُبينماُلمُيظهر2ُ(م510.38)ُبلغللحجمُالمتوسطُُمعدل،ُوأ قل 

ُفرقُمعنويُ سبتُعلىُعددُثابتُمنُالطرقُحسابُمعدلُالبذار،ُل ُُبينأ يُّ .ُأ ماُبالنسبةُلتداخلُالصنفُمعُالحجمُحبوبنهاُح 

ُالصنفُتموز ل  ُعلىُالتوالي2ُ(م576.25و590.42ُ)ُبمتوسطمعُالحجمُالكبيرُأ علىُقيمةُ 99ُوأ دنا2ُفقدُظهرُفرقُمعنويُإ ذُس ج 

ُقيمة ُعندُالصنفُتموز .ُأ ماُبالنسبةُلتداخلُالصنفُمعُطرقُحسابُمعدل2ُ(م460.75للحجمُالمتوسطُبقيمة ُ)2ُبينماُكانتُأ قل 

ُأ علىُقيمة ُعندُالحجمُالكبيرُ ل  ُفروقُمعنوية.ُوأ ماُتداخلُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُفقدُس ج  البذار،ُفلمُت سجلُفيهاُأ يُّ

عندُالحجمُالمتوسطُبالطريقةُالرابعةُبمقدارُ)2(م604.17ابعةُبمقدارُ)معُالطريقةُالر ُقيمةُ  كانتُأ قل  فيمُا وبالنسبة2ُ(م428.17ُ، .ُ

ُمعنويُللصنفُتموز ُفرق  ل  لطريقةُالرابعةُلمعُالحجمُالكبير2ُُلتداخلُالصنفُمعُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُفقدُس ج 

ُُ،ُبينما2(م703.30بلغُ)ُبمتوسطوذلكُ ُأ قل  ل  ُبمتوسطُللطريقةُالرابعةُنفسهُمعُالحجمُالمتوسط2ُمعنويُللصنفُتموزُمتوسطس ج 

  .2(م344.70بلغُ)
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 : 2موطرق حساب معدل البذار وتداخالتها في صفة عدد االشطاء الحاملة للسنابل  الحبةتأثير الصنف وحجم  :(6جدول )ال

ُالحجمُالصنف

ُطرقُحسابُمعدلُالبذار

ُالصنفُمعُالحجمتداخلُ

C1 C2ُC3ُC4 

2ُتموزُ

 abcُ586.70 ab 511.70 abc 703.30 a 590.42 a 560.00ُكبير

 bc 531.70 abc 508.30 abc 344.70 c 460.75 b 458.30ُمتوسط

99ُأدناُ

 ab 620.00 ab 540.00 abc 505.00 abc 576.25 a 640.00ُكبير

 abcُ648.30 ab 558.30 abc 511.70 abc 560.00 ab 521.70ُمتوسط

تداخلُالصنفُ

معُطرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 525.58 524.00 559.17ُ510.00 2ُ509.17تموزُ
تأثيرُ

ُالصنف
568.13ُ 99ُ580.83ُ634.17ُ549.17ُ508.33أدناُ

تداخلُالحجمُمعُ

طرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 a 603.33 a 525.83 ab 604.17 a 583.33 a 600.00ُكبير
تأثيرُ

ُالحجم
 ab 590.00 a 533.33 ab 428.17 b 510.38 b 490.00ُمتوسط

545.00ُ596.67ُ529.58ُ516.17ُُُتأثيرُطرقُحسابُمعدلُالبذار

  (.Duncan, 1955)ُاختبار%ُبحسب5ُالرقامُالتيُتشتركُبالحرفُالهجائيةُالُتختلفُمعنوياًُعندُمستوىُاحتماليةُوُضمنُالعاملُالواحدُأوُتداخالتها

 

 ُ:2مُ.ُشطاء غير الحاملة للسنابللأ عدد ا
ُالصنفُتموزمستوياتُعواملُالدراسةُوتداخالتها(ُإ لىُوجودُفروق ُمعنويةُبين7ُتشيرُنتائجُالجدولُ) ل  2ُُ،ُإ ذُس ج  أ قل 

ُتفوقُالصنفُأ دنا2ُ(م43.95بمقدارُ)ُمتوسط ُأ على99ُُبينما ل  ُالىُتأ ثيرُالعامل2ُُ(م56.87بمقدارُ)ُمتوسطوس ج  ونشيرُهنا

ُفروقُمعنوية.ُبينماُطرقُحسابُمعدلُالبذارُاظهرتالوراثيُللصنفُفيُهذهُالصفة.ُأ ماُبالنسبةُللحجمينُفلمُ أظهرتُفروقاًُُأ يُّ

ل تُأ علىُوالطريقةُالثانيةُفُمعنوية ج  2ُُ(ُم61.66)ُبلغُمعدلس  ل تُالطريقةُال ولىُأ قل  ج  ،ُوذلكُيعود2ُ(م39.16)ُمعدلُبلغفيماُس 

ُفروقُمعنوية.ُأ ماُتداخلُالصنفُمعُطرقُحسابُمعدلُ الىُالظروفُالبيئةُ.ُوبالنسبةُلتداخلُالصنفُمعُالحجمُلمُت سجلُأ يُّ

64.17ُ)معُالطريقةُالثانيةُوالثالثةُعلىُالتواليُوس جلتُأ علىُالقيمُبمقدار99ُالبذارُف س جل تُفيهاُفروقُمعنويةُإ ذُتفوقُالصنفُأ دنا

ُالصنفُتموز2ُ(م63.33و ل  ُوكانتُ)2ُعلىُالتواليُوس ج  ُقيمة  .ُوأ ماُتداخلُالحجمُمعُطرق2ُ(م34.17معُالطريقةُال ولىُأ قل 

ُالقيمة ُال علىُوال قلُكانتاُعندُالحجمُالمتوسطُُللطريقةُال ولىُوالثانيةُبمقدارُ) على2ُ(م66.67و30.00ُحسابُمعدلُالبذارُفإ ن 

معُالحجمُالكبيرُبالطريقةُالثالثة99ُُ.ُوكذلكُتداخلُالصنفُمعُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُفقدُتفوقُالصنفُأ دناالتوالي

ُأ علىُ ل  ُالصنفُتموز2ُ(م75.00بمقدارُ)ُمتوسطوس ج  ل  2ُُبينماُس ج  ُبمقدارُمتوسطمعُالحجمُالمتوسطُفيُالطريقةُال ولىُأ قل 

  .2(م20.00)
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ُ.2م صفة عدد الشطاء غير الحاملة للسنابللوطرق حساب معدل البذار وتداخالتها  الحبةتأثير الصنف وحجم : (7) جدولال

ُالحجمُالصنف

ُطرقُحسابُمعدلُالبذار
تداخلُالصنفُمعُ

ُالحجم
C1 C2ُC3ُC4 

2ُتموزُ

 abcُ50.00 abc 30.00 bcُ33.3 abcُ40.41 48.33ُكبير

 cُ68.33 ab 61.67 abc 40.00 abc 47.50 20.00ُمتوسط

99ُأدناُ

 abcُ63.33 ab 75.00 aُ51.67 abc 59.58 48.33ُكبير

abcُ65.00 ab 51.67 abc 60.00 abc 54.16ُ 40.00ُمتوسط

تداخلُالصنفُ

معُطرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 b 59.17 ab 45.83 ab 36.67 ab 43.95 b 2ُ34.17تموزُ
تأثيرُ

ُالصنف
 ab 64.17 aُ63.33 a 55.83 ab 56.87 a 99ُ44.17أدناُ

تداخلُالحجمُمعُ

طرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 abُ56.67 ab 52.50 ab 42.50 ab 83.88 48.33ُكبير
تأثيرُ

ُالحجم
 b 66.67 a 56.67 ab 50.00 ab 82.10 30.00ُمتوسط

ُ b 61.66 aُ54.58 abُ46.25 ab 39.16ُتأثيرُطرقُحسابُمعدلُالبذار

  (.Duncan, 1955)ُاختبار%ُبحسب5ُالرقامُالتيُتشتركُبالحرفُالهجائيةُالُتختلفُمعنوياًُعندُمستوىُاحتماليةُوُالواحدُأوُتداخالتهاضمنُالعاملُ

ُ: (Spad)محتوى الكلوروفيل الكلي  

ُالكلي.ُالكلوروفيلُمحتوىلصفةُُمستوياتُالعواملُالدراسةُوتداخالتها(ُوجودُفروقُمعنويةُبين8ُنتائجُالجدولُ)ُتبين

ُأ على99ُُإ ذُتفوقُالصنفُأ دنا ل  ُالصنفُتموز38.16)لغُبُمعدلوس ج  ل  2ُُ(ُوس ج  ،ُيرجعُالسببُ Spad (35.87)ُبلغُمعدلأ قل 

(،.ُأ ماُبالنسبة2019ُ(،ُوالفهداويُ)2013عليُوحمزةُ)(،ُو2010)Keyvanُإ لىُطبيعةُالصنفُوراثياً.ُوهذهُالنتائجُتتفقُمعُ

ُفروقُللحجم، ل  معنويةُبينُالحجمين,ُوكذلكُلمُتظهرُفروقُمعنويةُبينُطرقُحسابُمعدلُالبذار.ُوأ ماُتداخلُالصنفُُاًُفلمُتس ج 

ُالصنفُأ دنا،ُمعُالحجم ل  مع2ُُ(ُوالصنفُتموز38.79)ُمتوسطُبلغمعُالحجمُالكبيرُأ على99ُُف ظهرتُفروقُمعنويةُإ ذُس ج 

ُُكبيروالُمتوسطالحجمينُال ُأ قل  ل  تداخلُالصنفُمعُطرقُحسابُمعدلُُكذلك,ُ(ُعلىُالتوالي35.99و35.76ُ)ُمتوسطُبلغس ج 

ُالصنفُأ دنا ل  ج  معُالحجم2ُُ(ُوالصنفُتموز39.68)ُمتوسطُبلغمعُالطريقةُالرابعةُأ على99ُُالبذارُظهرتُفروقُمعنويةُإ ذُس 

ُ ُأ قل  ل  (.ُوبالنسبة2015ُ(.ُوتتفقُهذهُالنتيجةُمعُماُجاءُبهُبكتاشُوشويليةُ)34.70)ُمتوسطُبلغالكبيرُفيُالطريقةُال ولىُس ج 

ُفروقُمعنوية,ُبينماُ ل  ُتداخلُالصنفُمعُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارللتداخلُالحجمُمعُطرقُحسابُمعدلُالبذارُلمُتس ج 

ُالصنفُأ دناُفقد ل  40.10ُ)ُبلغُمتوسطفيُالطريقةُالرابعةُأ علىُُمعُالحجمينُالكبيرُوالمتوسط99ُظهرتُفروقُمعنويةُإ ذُس ج 

ُالصنفُتموز39.27و ل  2ُُ(ُعلىُالتوالي،ُوس ج   (.33.92)ُمتوسطُبلغمعُالحجمُالمتوسطُفيُالطريقةُال ولىُأ قل 
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 :((Spadوطرق حساب معدل البذار وتداخالتها في صفة محتوى الكلوروفيل الكلي  الحبةوحجم  ،تأثير الصنف :(8جدول )ال

ُالحجمُالصنف

ُطرقُحسابُمعدلُالبذار
تداخلُالصنفُمعُ

ُالحجم
C1 C2ُC3ُC4 

2ُتموزُ

 ab 35.84 ab 35.57 ab 36.15 ab 35.76 b 35.49ُكبير

 b 36.72 abُ36.27 ab 37.05 ab 35.99 b 33.92ُمتوسط

99ُأدناُ

 ab 38.06 ab 38.41 abُ40.10 a 38.79 a 38.62ُكبير

 ab 36.91 ab 36.47 ab 39.27 a 37.54 ab 37.50ُمتوسط

تداخلُالصنفُ

معُطرقُحسابُ

ُمعدلُالبذار

 b 36.28 bُ35.92 bُ36.60 ab 35.87 b 2ُ34.70تموزُ
تأثيرُ

ُالصنف  ab 37.48 ab 37.44 ab 39.68 a 38.16 a 99ُ38.06أدناُ

تداخلُالحجمُمعُ

طرقُحسابُ

ُالبذارمعدلُ

 37.28 38.13 36.99 36.95 37.05ُكبير
تأثيرُ

ُالحجم
 36.76 38.16 36.81ُ36.37 35.71ُمتوسط

36.88ُ36.68ُ38.14ُُ 36.38ُتأثيرُطرقُحسابُمعدلُالبذار

  (.Duncan, 1955)ُاختبار%ُبحسب5ُالرقامُالتيُتشتركُبالحرفُالهجائيةُالُتختلفُمعنوياًُعندُمستوىُاحتماليةُوُضمنُالعاملُالواحدُأوُتداخالتها

 

 المصادر
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