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 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول 

  الخالصة
 ،الكومل كم شرق مدينة الموصل قرب نهر 70في منطقة الشيخان  2021الصيفي الموسم الزراعي خالل نفذت التجربة 

الثاني وسم(، 20، 15، 10،  5نبات القصب البري )مع سطح التربة ، االول ارتفاع مستوى قطع  عاملين،على اشتملت التجربة 

طبقت التجربة وفق نظام التجارب العاملية وبتصميم العشوائي كامل و بثالث  ،(مرتين، ثالث مرات ،تكرار القطع )مرة واحدة

انخفض ارتفاع نبات القصب البري وعرض الورقة وطول الورقة والمساحة الورقية  ،تتلخص اهم النتائج بما يلي مكرارات،

 19.3و 56.2مرة واحدة بنسبة ) للمجموع الخضري بزيادة عدد مرات القطع الى ثالث مرات مقارنة مع القطع والوزن الجاف

عملية القطع. كما انخفض ارتفاع النبات وقطر  بينما لم يتأثر قطر الساق بتكرار% ( على التوالي،  53.8و  45.8و  34.9و 

، بينما لم يتأثر عرض مقارنةللمجموع الخضري بانخفاض مستوى القطع مقارنة مع معاملة ال الساق وطول الورقة والوزن الجاف

في صفات تأثيراً واضحاَ  القطع ثالث مرات مع تكرار القطع تداخل مستوياتوكان ل، الورقة والمساحة الورقية بارتفاع القطع

 .المدروسة

 القصب البري ، ، مستويات القطع تكرار القطع ،أدغال  الكلمات المفتاحية: 

Effect of cutting height and frequency on the growth of Giant reed       

(Arundo donax L). 
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Abstract 

The experiment was carried out during the growing season of 2021 in the Sheikhan area, 

70 km east of Mosul city, near the Koml River, The experiment included two factors, the first 

factor was height cutting level of the Giant reed plant (at the soil surface, 5, 10, 15, 20 cm), 

and the second factor was the frequency of cutting (once, twice, three times), The experiment 
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was implemented according to the factorial experiments system, using a Completely 

Randomized Design with three replications, The results showed that, the height of the giant 

reed plant, leaf width, leaf length, leaf area and shoot system dry weight reduced by increasing 

cutting number up to three times compared to one cutting by (56.2, 19.3, 34.9, 45.8 and 53.8%). 

While the stem diameter was not affected by the frequency of the cutting process. In addition, 

stem height, stems diameter, leaf length and dry weight were decreased by lowers cutting level 

compared with the control, while leaf width and leaf area were not affected by cutting height, 

The overlap of the cutting levels with the frequency of the cut three times had a clear effect on 

the studied characteristics. 

Keywords: Weeds, cutting frequency, cutting levels, Giant reed 

 المقدمة

 -2( نبات عشبي رايزومي معمر ينتمي الى العائلة النجيلية، ومتوسط طوله من  .Arundo donax Lالقصب البري )

تقريبًا، وتنشأ منها جذور ليفية صلبة تخترق  وتكون الجذور الرايزومية منتفخة متر، ويعتبر واحدة من أكبر النباتات العشبية 8

مم ومقسم الى سالميات  7 - 2مك جدران الساق سم، والساق مجوف وس 4 - 1من متر، ويصل قطر الساق من التربة بعمق اكثر

سم، واألنسجة الخارجية للساق ذات طبيعة سيليلوزية، وتكون صلبة للغاية كما  30 – 12بعقد، وتتنوع السالميات في الطول من 

اق بإحكام سم وتلتف أغمدة األور 8 - 5يتحول إلى أصفر ذهبي باهت عندما ينضج النبات بالكامل ويكون غمد األوراق بطول 

حول الساق، وغالبًا ما تستمر لفترة طويلة بعد سقوط االوراق وفي قمة الساق تحمل األزهار في عناقيد كبيرة بمتوسط طوله من 

يعد القصب البري أحد أسوأ نباتات االدغال المنتشرة في العالم، وقد نشأ في المناطق شبه و .(Perdue 1958سم ) 60 - 30

االستوائية في آسيا، وكما ينتشر في المناطق الدافئة في جميع أنحاء العالم، ال سيما في مناطق االنهار المتدهورة والمجاري 

، وينتشر عن طريق التكاثر الخضري ويتحمل مدى واسعاً وراثيًاتواجد فيها تماثال ويظهر في النطاق الذي ي لألمطارالطبيعية 

(، ودرجات االس الهيدروجيني Jiménez-Ruiz 2021من الظروف البيئية مثل تحملها لمستويات عالية من الملوحة والجفاف )

(Alshaal  2015واخرون) ،لته بالطرائقإزاالقصب البري هي  من بشكل شائع للتخلص عملةتعد الطريقة الرئيسة المست 

فإن ذلك يمثل مشكلة بسبب ميل النبات إلى  ،الميكانيكية عن طريق اإلزالة الكاملة للكتلة الحيوية الهوائية مرة واحدة في السنة

لذلك فإن  ،ستجابة لفقدان الكتلة الحيوية فوق سطح األرض بعد اإلزالةواال ،وهي استراتيجية عالية الكفاءة ،إعادة اإلنبات السريع

قطع الساق على  تكراريمكن أن يؤدي ، وكون طريقة مكافحة غير ناجحةتعملية قطع الساق مرة واحدة فقط في العام عادة ما 

 ا بعد عملية المكافحةاستهالكها المواد الغذائية المخزونة في الرايزومات لتجديد نموه التي أعقبت المدةالمدى الطويل، خاصة في 

(Jiménez-Ruiz 2016خرون،وآ)،  ،هناك العديد من االسباب التي تؤدي الى صعوبة القضاء على القصب البري منها. اوال

(. وثانيا، قدرتها 2021وأخرون Jiménez-Ruiz ينتشر بطريقة التكاثر الخضري ويتحمل مدى واسع من الظروف البيئية )

(، وكما ينتشر بسهولة بواسطة المجاري المائية، 2019وأخرون  San Martínالكبيرة في نمو وانتاج حاصل بيولوجي عالي ) 

ونظرا لوجود نسبة كبيرة من الكتلة الحيوية تحت سطح التربة )الرايزومات( ألن ازالة النبات بأكمله امر صعب، ومن اجل الحد 

تجاباتها لطرق واسل من انتشار القصب البري بشكل افضل يتحتم علينا اجراء دراسات بيولوجية وجمع معلومات حول حياة الدغ

تم اجراء دراسات عديدة في مجال مكافحة نبات  لقد، مع النباتات المحليةلنبات القصب البري القدرة التنافسية  من لتقليل .المكافحة

 El-Tokhy( و 2011وأخرون ) Silva( و 2008)  Derrالقصب البري وتم استخدام فيها طرق عدة ومنها عملية القطع

 .(2019وأخرون ) San Martín ( و2018)
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 المواد وطرق البحث 

كم شرق مدينة الموصل قرب نهر الكومل  70في منطقة الشيخان  2021نفذت التجربة في الموسم الزراعي الصيفي 

 وكما مبين تربة مزيجيةالب ت، ملئسم 54قطر وسم  50 ارتفاع ذوبالستيكية كبيرة الحجم  سنادين في 2021حزيران / /1بتاريخ 

 زراعة توتم ،تم جمع رايزومات نباتات القصب البري من موقع واحد على ضفاف نهر كوملو، (1) جدولال ها فيموصفات

االول ارتفاع مستوى قطع ، و اشتملت التجربة عاملين ،من حيث الرينبات مراعاة  تسم وتم 3سم وبعمق  10بطول الرايزومه 

سم(، والعامل الثاني تكرار القطع ) مرة واحدة ، مرتين ، ثالث مرات 20، 15، 10،  5النبات القصب البري )مع سطح التربة ، 

طبق التجربة وفق نظام   والفترة الزمنية بين كل قطع شهر واحد، 2021ب/آ/6لمرة األولى بتاريخ لعملية قطع النباتات  تإذ تم (

تشرين  /14وفي نهاية الموسم بتاريخ  البياناتخذت أَ و صميم العشوائي كامل و بثالث مكراراتتالتجارب العاملية وب

)ارتفاع النبات و قطر الساق وعرض الورقة و طول الورقة ومساحة الورقة والوزن  ، وكانت الصفات المدروسة2021الثاني/

مساحة ، (2021وآخرون  Faralliتم قياس المساحة الورقية حسب الطريقة التي اتبعها )أذ  الجاف للمجموع الخضري(

 وتم اختبار المتوسطات SASباستخدام برنامج وتم تحليل البيانات  ،0.858×  العرض )سم(× (= الطول )سم( 2الورقة)سم

 دنكن متعدد المدى. باستخدام اختيار

 ( الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة.1الجدول رقم )

 

 النتائج والمناقشة

( الى وجود تأثير معنوي لمعامالت ارتفاع القطع في ارتفاع النبات اذ انخفض 2يشير الجدول رقم ) :ارتفاع نبات )سم(  - 1

أقل ارتفاع للنبات وجد ارتفاع النبات معنويا عند معاملة قطع ساق النبات مقارنةً مع معاملة المقارنة ) بدون قطع ( اذ وجد بان 

، وكما اعطت معاملة القطع فوق %52.3المقارنة بنسبة  سم والذي انخفض عن معاملة 77.1في معاملة القطع مع سطح التربة 

%، وهذا ال 38.5سم والذي انخفض عن معاملة المقارنة بنسبة  99.4 إذ بلغ نباتلارتفاع أعلى  سم  10سطح التربة بارتفاع 

تأثر معنويا عند  المعمر الذي ينتمي الى العائلة النجيلية قد ( اذ توصال الى ان ارتفاع نبات الحليان2005وسالم )سلطان يتفق مع 

ان صفة ارتفاع النبات تتأثر بكمية الضوء التي يستقبلها النبات سم مقارنة بمعاملة القطع مع سطح التربة.  10سم و 5القطع على 

Spencer (2012والف ) وهذه ما أكده اتالتي يتعرض لها النبترة الضوئية Ceotto (، قد يعود السبب الى عدم 2013) وأخرون

وجود اختالفات معنوية بين مستويات القطع الى عامل الضوء لكونه لم يحدث التنافس على الضوء إلعادة النمو الخضري للنبات، 

بل اضافةَ الى ذلك كان لنبات تأثيراً على صفة ارتفاع النبات اذ عمل على خزن نواتج عملية البناء الضوئي في الرايزومات ق

وأدريس  Bell (1998) أكدهوهذه ما  الدخول في فترة السبات على حساب استهالك المواد الغذائية إلنتاج المجموع الخضري

 2cm/ms  0.3 التوصيل الكهربائي 0.117 % النتروجين

 7.5 (pHدرجة الحموضة ) PPM 9.724  الفسفور

 PPM 70 الكالسيوم  PPM 340البوتاسيوم  

 PPM 30 المنغنسيوم  PPM 27.5كربونات الكالسيوم  

 PPM 301.75 الكلور   3.3 المادة العضوية

 نسجة التربة

 31.8 الرمل%

Clay Loam 

 PPM 300 الكربونات 

 PPM 660 البيكربونات  28.45 الطين %

 PPM 41الصوديوم 39.75 %الغرين 
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( الى وجود فروق معنوية بين عدد مرات القطع في تأثيرها على 2تشير النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم ) .(2004)

ارتفاع نبات القصب البري، اذ انخفض ارتفاع النبات عند معاملة القطع بثالث مرات مقارنة مع معاملة القطع مرتين بنسبة 

ة مع معاملة القطع لمرة سم والذي انخفض مقارن 103.1سم، ويليه معاملة القطع مرتين  59.7، اذ اعطى ارتفاع نبات  42.1%

الى ان عملية القطع لنبات القصب البري مرة واحدة خالل موسم النمو غير كافي لمكافحة % وكما تشير النتائج 24.2واحدة بنسبة 

اذ توصل الى ان عملية القطع مرة واحدة خالل (، 2019وأخرون ) Martín Sanنبات القصب البري، وهذا ما توصل اليه 

لسيقان يتضرر منها نبات القصب البري وانما يزيد ذلك من انتشاره، واتضح من النتائج انه كلما زاد تكرار القطع  موسم النمو ال

لقد أثر  . (5200( وسلطان وسالم )2016وأخرون ) Ruiz-Jiménezكده أمن ارتفاع النبات، وهذا ما  لنبات القصب البري قل

معنوياً في ارتفاع نبات القصب البري اذ تشير نتائج التحليل االحصائي الى ان التداخل بين عدد مرات القطع وارتفاع القطع 

عند التداخل  تحقق ارتفاع نباتات القصب البري انخفض تدريجيا مع زيادة عدد مرات القطع وان أقل ارتفاع لنبات القصب البري

في  ،مقارنة% مقارنة مع معاملة ال82.1بنسبة والذي انخفض  سم 29سم مع القطع لثالث مرات بلغ  15بين القطع على ارتفاع 

سم ولم يختلف معنويا مع معامل  160.3 سم مع القطع مرة واحدة  10حين وبلغ أعلى ارتفاع للنبات عند القطع على ارتفاع 

 .المقارنة

 النبات ) سم (. في ارتفاع تأثير ارتفاع وتكرار قطع السيقان( 2 الجدول رقم )

 تكرار القطع              

 

 ارتفاع القطع

 المعدل القطع ثالث مرات القطع مرتين القطع مرة واحدة

 ب 77.1 د هـ 43.7 جـ  د 74.7 ب جـ 113.0 مع سطح التربة 

سم فوق سطح التربة 5  ب 85.2 د هـ 47.3 جـ 92.7 ب جـ 115.7 

 ب 99.4 هـ 30.3 جـ 107.7 أ 160.3 سم فوق سطح التربة 10

 ب 78.8 هـ 29.0 جـ 94.0 ب جـ 113.3 سطح التربةسم فوق  15

 ب 95.6 د هـ 46.0 جـ 88.0 أ ب 152.7 سم فوق سطح التربة 20

 أ 161.7 أ 161.7 أ 161.7 أ 161.7 مقارنة 

  جـ 59.7 ب 103.1 أ 136.1 المعدل

 %.5و 1االحتمال االحرف المتماثلة ضمن العوامل او التدخالت ال تختلف معنوياً عن بعضها عند مستوى 

 

( الى وجود اختالفات معنوية في ارتفاع القطع على قطر ساق النبات، اذ اعطى 3كما يشير الجدول رقم ) :)سم( قطر الساق - 2

 20سم،  15سم،  10سم،  5سم عند معاملة القطع مع سطح التربة مقارنة مع جميع المعامالت )  0.8أقل قطر للساق بمتوسط 

، وقد اختلفت معاملة القطع على على التوالي %(45.6%، 37.5%، 35.8%، 36.3%، 28.1المقارنة( بنسبة )سم، معاملة 

سم ولم يختلف معنويا مع معاملة القطع على ارتفاع  1.11%( اذ اعطى 24.5سم مع معاملة المقارنة معنويا بنسبة ) 5ارتفاع 

 20،  15،  10ول عدم وجود اختالفات معنوية بين المعامالت )سم ( من سطح التربة، وكما يتضح من الجد 20،  15،  10)

إلى تقليل زيادة عدد مرات القطع مع سطح التربة يعود الى  حظ ان السبب فيسم( فيما بينها، وعند المقارنةً بمعاملة المقارنة يال

مما يوثر سلبا في والحد من ارتفاع البراعم الجديدة خسارة كمية كبيرة من الكلوروفيل مما تسبب في  ٪80كثافة النبات بنسبة 

( الى عدم وجود اختالفات 3تشير النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم ) .(2008وأخرون ) Godé وهذه ما أكده قطر الساق

ارتفاع النبات اكثر القطع في  ، وربما يعود السبب الى تأثيرات القصب البريمعنوية لتكرار القطع في تأثيرها على قطر ساق نب

القمم النامية وهي مصدر األوكسين بالنباتات يفشل في تكوين النمو الثانوي  أن قطع( 2004وهذه ما أكده أدريس ) من قطر الساق

وكما لوحظ عند  ،بإضافة األوكسين الى الساق وهذا النبات المنزوع القمم نامية يستأنف النمو العرضي وتزداد السوق في السمك  
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عند  (2016وآخرون) Jiménez-Ruiz وهذا ما أكده القطعالحقلية اختالفات في عدد التفرعات باختالف عدد مرات  هدةالمشا

القطع الساق يؤدي الى كسر السيادة القميه مما يزداد عدد االشطاء للنبات نتيجة لنمو البراعم الساكنة على الرايزومات النخفاض 

اع القطع مع معامالت معامالت ارتف عند التداخل بينوجود اختالفات معنوية  نتائج التحليل االحصائي الى تشير. نسبة األوكسين

في حين وبلغ سم،  0.60 ثالث مرات معاملة القطع مع سطح التربة مع تكرار القطعتكرار القطع، اذ بلغ اقل قطر للساق عند 

 سم. 1.47طع مرتين سم مع الق 15أعلى قطر للساق عند القطع على ارتفاع 

 .لنبات القصب البري )سم( في قطر الساق تأثير ارتفاع وتكرار قطع السيقان( 3الجدول رقم ) 

 تكرار القطع            

 

 ارتفاع القطع

 المعدل القطع ثالث مرات القطع مرتين القطع مرة واحدة

 جـ 0.80 د 0.60 جـ د 0.83 ب جـ د 0.97 مع سطح التربة 

سطح التربةسم فوق  5  ب 1.11 أ ب جـ 1.17 د -أ  1.00 أ ب جـ 1.17 

 أ ب 1.26 أ 1.40 أ ب جـ 1.20 أ ب جـ 1.17 سم فوق سطح التربة 10

 أ ب 1.25 أ ب جـ 1.17 أ 1.47 أ ب جـ 1.10 سم فوق سطح التربة 15

 أ ب 1.28 أ ب جـ 1.27 جـ -أ  1.30 أ ب جـ 1.27 سم فوق سطح التربة 20

 أ 1.47 أ 1.47 أ 1.47 أ 1.47 مقارنة 

  أ 1.18 أ 1.21 أ 1.19 المعدل

 %.5و 1االحرف المتماثلة ضمن العوامل او التدخالت ال تختلف معنوياً عن بعضها عند مستوى االحتمال 

ارتفاع (، الى عدم وجود فروق معنوية بين معامالت 4تشير النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم ) )سم(: عرض الورقة -3

الى وجود فروق  ،(4) رقم كما يشير الجدولو .نبات القصب البريل القطع فوق سطح التربة في تأثيرها على عرض الورقة

سم وقلل من عرض  2.1نبات، اذ بلغ عرض الورقة عند قطع الساق ثالث مرات  ال عرض ورقةمعنوية في تكرار القطع على 

% على التوالي، ولم تختلف معاملة القطع 12.5% و 16.0ومعاملة القطع مرتين بنسبة الورقة مقارنة بمعاملة القطع مرة واحدة 

الى اختالف بالمدة الزمنية بين النباتات المقطوعة مما ادى الى  مرة واحدة مع معاملة القطع مرتين فيما بينها، وقد يرجع السبب

 ثالثةالورقة ان النباتات المقطوعة  عرضاثر سلبا في االختالف في أعمار المجموع الخضري المتكونة بعد القطع واثر ذلك 

مما اثر ذلك سلبا  بشهرين. وأحدة مرةمن النباتات المقطوعة  اصغرمن النباتات المقطوعة مرتين بشهر و  عمراً  مرات أصغر

 .(2004أدريس ) وهذه ما أكده قياس الصفةعملية القطع لساق النبات وموعد في عرض الورقة الن عمر ورقة النبات يقع بين 

اذ وجود اختالفات معنوية عند التداخل بين معامالت ارتفاع القطع مع معامالت تكرار القطع،  تشير نتائج التحليل االحصائي الى

معاملة  تاعط في حين، سم .61أذ بلغ  القطع ثالث مراتتكرار سم مع  10القطع على ارتفاع عند اعطى اقل عرض للورقة 

 سم. 2.9 أذ بلغ قطع مرة واحدةالعرض للورقة عند  أعلى قيمة لصفةسم من فوق سطح التربة  10القطع على ارتفاع 
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 )سم(. في عرض الورقة تأثير ارتفاع وتكرار قطع السيقان( 4الجدول رقم ) 

 تكرار القطع           

 

 ارتفاع القطع

 المعدل مراتالقطع ثالث  القطع مرتين القطع مرة واحدة

 أ 2.2 د –أ  2.2 أ ب جـ 2.3 د –أ  2.2 مع سطح التربة 

سم فوق سطح التربة 5  أ 2.4 أ ب جـ 2.4 أ ب جـ 2.4 أ ب جـ 2.5 

 أ 2.4 د 1.6 أ ب 2.6 أ 2.9 سم فوق سطح التربة 10

 أ 2.4 ب جـ د 2.0 أ ب 2.6 أ ب جـ 2.5 سم فوق سطح التربة 15

 أ 2.3 جـ  د 1.8 د –أ  2.2 أ 2.8 سم فوق سطح التربة 20

 أ 2.3 أ ب جـ 2.3 أ ب جـ 2.3 أ ب جـ 2.3 مقارنة 

  ب 2.1 أ 2.4 أ 2.5 المعدل

 %.5و 1االحرف المتماثلة ضمن العوامل او التدخالت ال تختلف معنوياً عن بعضها عند مستوى االحتمال 

ارتفاع القطع  معاملة ( الى وجود اختالفات معنوية في5الجدول رقم ) تشير النتائج المتحصل عليها من :)سم( طول الورقة -4

(،في حين وجد أقل قيمة 36.3حيُث سجلت معاملة المقارنة أعلى قيمة معنوية في صفة طول الورقة ) الورقةطول  صفة على

ل الورقة بعمر الورقة ألنهما ، و ربما يعود السبب الى تأثر صفة طوسم30.0سم والتي بلفت 15معنوية عند إرتفاع القطع عند 

، الجدول  عرض الورقةتحت اعمار متساوية وبالتالي عدم ظهور فروق معنوية بين معامالت ارتفاع القطع وكما تأثرت بصفة 

( الى وجود اختالفات معنوية بين عدد مرات القطع في تأثيرها على طول ورقة نبات القصب 5يشير الجدول رقم ) (.4رقم )

البري، اذ انخفض طول الورقة تدريجيا عند زيادة مرات القطع، اذ انخفض طول الورقة عند معاملة القطع ثالث مرات مقارنة 

 سم ويليه معاملة 24.5 الورقة رة واحدة اذ اعطى طول% مقارنةً بمعاملة القطع م34.4%، وبنسبة 27.9مع القطع مرتين بنسبة 

%، و ربما يعود 9.6سم والذي انخفض مقارنة مع معاملة القطع مرة واحدة بنسبة  34.0القطع مرتين اذ اعطى طول ورقة 

متكونة بعد القطع السبب الى اختالف بالمدة الزمنية بين النباتات المقطوعة مما ادى الى االختالف في أعمار المجموع الخضري ال

واثر ذلك سلبا في طول الورقة ان النباتات المقطوعة لمرة واحدة اكبر عمرا من النباتات المقطوعة مرتين بشهر و اكبر من 

اذ تشير نتائج التحليل االحصائي الى وجود اختالفات . (2004)أدريس ، وهذه ما أكده النباتات المقطوعة ثالث مرات بشهرين

سم عند القطع ثالث  15المعاملة القطع على ارتفاع اعطت ل ارتفاع القطع مع تكرار القطع ثالث مرات حيُث معنوية عند تداخ

طول  أعلى قيمة لصفةسم من فوق سطح التربة  10اعطت معاملة القطع على ارتفاع  بينما سم، 17.0لورقة بلغ لمرات أقل طول 

 سم. 42.3للورقة عند القطع مرة واحدة أذ بلغ 
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 .)سم( في طول الورقة تأثير ارتفاع وتكرار قطع السيقان (5الجدول رقم )

 تكرار القطع           

 

 ارتفاع القطع

 المعدل القطع ثالث مرات القطع مرتين القطع مرة واحدة

 ب 31.0 د هـ 29.3 جـ  د هـ 32.0 جـ د هـ 31.7 مع سطح التربة 

سم فوق سطح التربة 5  أ ب 32.3 هـ 27.7 هـ -ب  33.3 د -أ  36.0 

 أ ب 32.2 و 17.7 د –أ  36.7 أ 42.3 سم فوق سطح التربة 10

 ب  30.0 و 17.0 هـ -أ  34.7 أ ب جـ 38.3 سم فوق سطح التربة 15

 ب 30.3 و 19.0 جـ د هـ 31.0 أ ب 41.0 سم فوق سطح التربة 20

 أ  36.3 د –أ  36.3 د -أ  36.3 د -أ  36.3 مقارنة 

  جـ 24.5 ب 34.0 أ 37.6 المعدل

 %.5و 1االحرف المتماثلة ضمن العوامل او التدخالت ال تختلف معنوياً عن بعضها عند مستوى االحتمال 

، وقد ارتفاع القطع ةمعاملبمستويات ( الى عدم تأثر المساحة الورقية معنوياً 6) يشير الجدول رقم (:2) سم المساحة الورقية -5

يرجع السبب لوجود اختالفات غير معنوية في عرض الورقة، وطول الورقة الذي ادى الى زيادة الخطأ التجريبي عند تطبيق 

تشير النتائج المتحصل عليها من الجدول  معادلة حساب المساحة الورقية، وبالتالي عدم وجود فروق معنوية في المساحة الورقية. 

نبات القصب البري، اذ انخفضت  معنوية بين عدد مرات القطع في تأثيرها على مساحة ورقة ( الى وجود اختالفات6رقم )

نبات كلما زادت عمليات القطع، وبالتالي ادت عملية القطع بثالث مرات الى تقليل المساحة الورقية، مقارنة مع لل المساحة الورقية

، ولم تختلف معاملة 2سم 45.1مساحة ورقية والذي اعطى  % على التوالي،36.8% و 45.8القطع مرة واحدة ومرتين بنسبة 

تشير النتائج الى انهُ كلما زاد عدد مرات القطع أدى الى تقليل وكما القطع مرة واحدة مع معاملة القطع مرتين معنوياً فيما بينهما، 

 5( وطول الورقة الجدول رقم )  4لصفة عرض الورقة الجدول رقم )   للنبات، وظهرت فروق المعنوية نتيجةً  مساحة الورقيةال

اذ اعطى اقل مساحة ،  نبات القصب البري،ل مساحة الورقيةاثر التداخل بين ارتفاع القطع وعدد مرات القطع معنوياً في الو(. 

 اعطت معاملة القطع على ارتفاع في حين، 2سم 24.7سم مع تكرار القطع ثالث مرات أذ بلغ  10القطع على ارتفاع عند ورقية 

 .2سم .1105سم من فوق سطح التربة عند القطع مرة واحدة اكبر مساحة ورقية أذ بلغ  10

 .(2) سم في المساحة الورقية ارتفاع وتكرار قطع السيقان( تأثير 6الجدول رقم )

 تكرار القطع          

 

 ارتفاع القطع

 المعدل القطع ثالث مرات القطع مرتين القطع مرة واحدة

 أ 59.9 ب جـ د 56.0 ب جـ 64.0 ب جـ 59.7 مع سطح التربة 

سم فوق سطح التربة 5  أ 68.7 ب جـ د 85.5 أ ب 70.0 أ ب 77.6 

 أ 70.5 د 24.7 أ ب 81.8 أ 105.1 سم فوق سطح التربة 10

 أ 63.0 جـ  د 28.9 أ ب 77.1 أ ب 83.1 سم فوق سطح التربة 15

 أ 64.4 د  جـ 29.7 ب جـ 62.6 أ 100.9 سم فوق سطح التربة 20

 أ  72.9 أ ب 72.9 أ ب 72.9 أ ب 72.9 مقارنة 

  ب 45.1 أ 71.4 أ 83.2 المعدل

 %.5و 1االحرف المتماثلة ضمن العوامل او التدخالت ال تختلف معنوياً عن بعضها عند مستوى االحتمال 
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( الى وجود اختالفات  7الجدول رقم ) تشير النتائج المتحصل عليها من  )غم(: 1-نباتالوزن الجاف للمجموع الخضري. -6

لمعامالت القطع جميعاً مقارنةً بمعاملة الوزن الجاف اذا انخفض  الوزن الجاف للمجموع الخضري،معنوية في ارتفاع القطع على 

غم وانخفض عن معاملة  42.6حيث بلغ  وزن جاف للمجموع الخضري،معاملة القطع مع سطح التربة أقل  اذ اعطتالمقارنة، 

غم، والذي انخفض عن معاملة المقارنة  43.5وزن بسم  5%، وتليه معاملة القطع فوق سطح التربة بارتفاع 80.1المقارنة بنسبة 

%، وقد يرجع هذا التباين في الوزن الجاف للمجموع الخضري الى صعوبة تعويض المجموع الخضري للنباتات 79.7بنسبة 

سم، اذ اعطت معاملة  20و  15و  10سم فوق سطح التربة او مع سطح التربة مقارنةً بمستويات القطع  5المقطوعة بارتفاع 

% واعطت 64.8، والذي انخفض عن معاملة المقارنة بنسبة 75.5سم وزناً جافاً للمجموع الخضري للنبات  10طع بارتفاع الق

%، وثم 62.3والذي انخفض عن معاملة المقارنة بنسبة غم  80.8سم وزن جاف للمجموع الخضري  15معاملة القطع بارتفاع 

غم، والذي انخفض عن معاملة المقارنة بنسبة  95.6جافاً للمجموع الخضري سم اذ اعطت وزناً  20معاملة القطع على ارتفاع 

سم، وكذلك لم تختلف النباتات المقطوعة  5%، وعدم وجود اختالف معنوي بين القطع مع سطح التربة والقطع على ارتفاع 55.4

ى انخفاض في الوزن الجاف للنبات كلما انخفض القطع مستوى سطح االرض ادى السم فيما بينها.  20و 15، و 10على ارتفاع 

(، الى وجود اختالفات معنوية بين عدد مرات القطع في تأثيرها على 7كما تشير الجدول رقم ) ( .2004وهذا ما اكده العبيدي )

الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات القصب البري، اذ انخفض الوزن الجاف للمجموع الخضري عند القطع ثالث مرات 

الوزن الجاف للمجموع اذ اعطى  مقارنة مع معاملة القطع لمرة واحدة،%، 53.8%، وبنسبة 28.9القطع مرتين بنسبة  مقارنة مع

غم، اذ انخفض مقارنة مع  85.0القطع مرتين والذي بلغ الوزن الجاف للمجموع الخضري  غم، وتليه معاملة 60.4 الخضري

الوزن الجاف النتائج الى انهُ كلما زاد عدد مرات القطع ادى الى خفض تشير %، وكما 35.0معاملة القطع لمرة واحدة بنسبة 

اذ توصال Derr (2008 ،)و( 2014الضاحي )لنبات القصب البري، وهذا يتفق مع ما توصل اليه كل من  للمجموع الخضري

الغذائية والذي يؤثر سلباً في المساحة الى ان تكرار القطع يؤدي الى تقليل من المجموع الخضري للنبات )المصنع( إلنتاج المواد 

(، مما ينعكس سلباً في الوزن الجاف 3( وقطر الساق للنبات الجدول رقم )2( وارتفاع النبات الجدول رقم )6الورقية الجدول رقم )

ن الجاف للمجموع الخضري لنبات القصب البري، وعمر المجموع الخضري بعد عملية القطع وبالتالي اثر وبشكل كبير في الوز

واثر التداخل بين ارتفاع القطع وعدد مرات القطع معنوياً  للمجموع الخضري وكذلك في المواد الغذائية المخزونة في الرايزومات.

القطع مع سطح التربة عند  اذ اعطى وزن الجاف للمجموع الخضري نبات القصب البري،ل في الوزن الجاف للمجموع الخضري

سم من فوق سطح التربة  20اعطت معاملة القطع على ارتفاع  في حينغم ،  6.5ت أقل قيمة أذ بلغ عند تكرار القطع ثالث مرا

 غم. 145.9عند القطع مرة واحدة أعلى قيمة للوزن الجاف للمجموع الخضري أذ بلغ 

 

 )غم(. 1-نبات في الوزن الجاف للمجموع الخضري تأثير ارتفاع وتكرار قطع السيقان( 7الجدول رقم )

 تكرار القطع        

 

 ارتفاع القطع

 المعدل القطع ثالث مرات القطع مرتين القطع مرة واحدة

 جـ 42.6 ي 6.5 ي -جـ  44.9 جـ  د 76.3 مع سطح التربة 

 جـ 43.5 و ي 18.0 ي –د  37.4 جـ  د 75.2 5

 ب 75.5 هـ و ي 26.2 و -جـ  58.0 ب 142.2 10

 ب 80.8 ي -جـ  45.7 جـ د هـ 66.2 ب 130.5 15

 ب 95.6 و -جـ  51.8 جـ 89.0 ب 145.9 20

 أ 214.2 أ 214.2 أ 214.2 أ 214.2 مقارنة 

  جـ 60.4 ب 85.0 أ 130.7 المعدل
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 %.5و 1االحرف المتماثلة ضمن العوامل او التدخالت ال تختلف معنوياً عن بعضها عند مستوى االحتمال 

 المصادر

 مركز سوزان مبارك االستكشافي العلمي .ع   –. فسيولوجيا النبات . موسوعة النبات  (2004)محمد حامد ، أدريس

 . 264.ص

  ( 2005سلطان، احمد محمد و سالم حمادي عنتر.)  تأثير اختالف الفترة الزمنية ارتفاع القطع في نمو نبات الحليان
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