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Glycine max.(استجابة نمو وحاصل نبات فول الصویا  (L.) merr (لبعضهونوعیت

  العملیات الزراعیة

  

  فاضل حسین مخلف.م.مبشیر حمد عبد اهللا. د.م.ا  احمد فرحان رمضان.م

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة

                   5/12/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

/ابطیة بناحیـــة الكرمـــةضـــة طینیـــة غرینیـــة فــي منطقـــة التربــة ذات نســـجة مزیجـــنفــذت تجربـــة حقلیـــة فـــي 

لمعرفة تأثیر ثالث عوامل مهمـة فـي النمـو الخضـري والجـذري 2009محافظة االنبار خالل الموسم الصیفي لعام 

الزراعـــة (وهـــي طـــرق الزراعـــة Forrestوحاصـــل بـــذور النبـــات ونوعیتـــه لمحصـــول فـــول الصـــویا صـــنف فورســـت

تعشـیب مـرة ,تعشیب مرتین لألدغـال خـالل موسـم النمـو(والتعشیب وبثالث مستویات )الزراعة بالخطوط,زبالمرو 

فیــذ التجربــة اســتخدم فــي تن).حزیــران11,حزیــران1,مــایس22(وثــالث مواعیــد زراعیــة)وبــدون تعشــیب,واحــدة

ةالتالیـوقد تم دراسة الصفات , ة مكرارتنشقة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالثالم-نظام القطع المنشقة

الجذر الـرئیس /عدد التفرعات الجذریة,وزن النبات الجاف, عدد فروع النبات,للنباتات وهي معدل طول السالمیة

وتلخصــت نتــائج التجربــة بمــا , دلیــل الحصــاد ونســبة الزیــت فــي البــذور,حاصــل بــذور النبــات,وزن الجــذر الجــاف

  :یأتي

  .على طریقة الزراعة بالخطوط ولجمیع الصفات المدروسةلزراعة بالمروز معنویاً تفوقت طریقة ا-1

كانت المعاملـة المعشـبة لمـرتین خـالل موسـم النمـو متفوقـة معنویـاً علـى المعاملـة المعشـبة لمـرة واحـدة والتـي لـم -2

هــاقــت فیمعــدل طــول الســالمیة التــي تفو باســتثناءتعشــب طیلــة موســم النمــو فــي جمیــع الصــفات المدروســة 

  .األخرىعلى بقیة المعامالت المعاملة غیر المعشبة خالل موسم النمو

1علــى الموعــدین معــدل لجمیــع الصــفات المدروســة وتفــوق معنویــاً أعلــىمــایس 22اعطــى موعــد الزراعــة فــي -3

  .حزیران11حزیران و

زراعــة النباتــات النتــائج ولجمیــع الصــفات المدروســة قــد تحققــت مــنأفضــلالدراســة بــأن هــذهنسـتنتج مــن 

  .مایس22بطریقة المروز مع التعشیب مرتین خالل موسم النمو والزراعة في الموعد 

Response of growth, yield and quality of soybean (Glycine max (L.)
merr) to some agronomic techniques

A. F. Ramadan        B. H. Abduallah    F. H. Meckhlif
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
A field experiment was conducted on silty clay loam soil at Alkarmah– Al-

Anbar province during summer season of 2009. The objective was to investigate the 
effect of three factors in vegetative, root growth, yield and quality of soybean Glycine 
max L. CV Forrest sowing method (furrow and lines sowing) weeding (twice 
weeding, once weeding and without weeding) and sowing dates (22 April, 1 June and
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11 June). RCBD was used to arranged  treatments in split– split plot system with three 
replicates.

Results were as followed:
1. Furrow sowing was significantly superior compared with lines sowing in all studied 

traits.
2. During the growing season, twice weeding was the best treatment compared with 

once weeding treatment and the control (without weeding) in most of the studied 
traits except for internode length rate which the control showed its higher value.

3. The sowing date of April 22 gave the highest means in all studied traits against the 
other sowing dates, 1 and 11 May.

It could be concluded that the best results had been achieved by furrow sowing 
compained with twice weeding during the growing season and the sowing date of
April 22.

  

  المقدمة

Glycine max(یحتـل فـول الصـویا  (L.) merr.( مـن ل البـذور الزیتیـةعلـى محاصـیاألولـىالمرتبـة

مــن أكثــرإلــىعلــى نســبة عالیــة مــن البــروتین تصــل بــذورهتحتــوي ,العــالمي  واإلنتــاجنــاحیتي المســاحة المزروعــة 

األحمـــاضعلـــى جمیـــع بـــذورهالحتـــواءلإلنســـانالغذائیـــة أهمیتـــهوتـــأتي .%24-14ونســـبة زیـــت بحـــدود 40%

الدهنیــة غیــر المشــبعة مثــل واألحمــاضتامینــات المهمــةكمــا تحتــوي علــى بعــض المعــادن والفیاألساســیةاالمینیــة 

لألشــخاص المصــابین بــأمراض یســرًا لالســتعمال مــن قبــل الخالیــا الجســمیةأكثــراللینولیــك واللینولینیــك ممــا یجعلــه 

نسـبة النشـا النخفـاضالمصابون بأمراض السكر نظرًا األشخاصكما ویستفاد منه ,الشرایینالقلب والكبد وتصلب

وعلــف للحیوانــات وفــي تحســین خــواص واألســماك فضــًال عــن اســتخدامه كعلیقــه مركــزة للــدواجن ,)16، 10(فیــه

  .التربة وزیادة خصوبتها

وجــدت بشــكل يتقــدم یعــد فــول الصــویا مــن مجموعــة  النباتــات النــادرة فــي الطبیعــة التــوعلــى ضــوء مــا

ورغـم أهمیـة )11(فـي آن واحـدفهـو محصـول غـذائي وصـناعي ودوائـي وعلفـي وسـمادي,خـاص لمنفعـة اإلنسـان

الزالــت تعــاني مــن مشــاكل كثیــرة یــأتي فــي مقــدمتها فــي العــراق ه المتعــددة فــأن زراعتــه هــذا المحصــول واســتعماالت

اذ له أهمیة كبیرة في نمو وٕانتاجیة فول الصویا نتیجة لتأثیر درجة الحرارة والفترة الضوئیة ,المناسبموعد الزراعة

د عـوخاصـة تجباإلنتاجیـةذات العالقـة األخـرىبعـض الصـفات و )34، 31، 21، 12(تزهیـرالیومیة على النمو وال

عالیـة خصوصـًا فـي االصـناف المبكـرة النضـج یحصـل كثیـرًا تحـت ظـروف البیئـة العراقیـة وبنسـبةوهذا ما,البذور

فـي نجـاح زراعـة وقد اعتبر موعد الزراعة من قبل بعـض البـاحثین اهـم عامـل بیئـي, )13، 5(والمتوسطة التبكیر 

طویلــة فــي العــراق لكــن المطلــوب دراســة فیهــا زراعــة فــول الصــویا التــي یمكــن فتــرة الكمــا ان . )21(فــول الصــویا 

والتـي تعــد )مـایس15(بعـد حصـاد المحاصـیل الســتراتیجیة الشـتویة ةضـمن الفتــرة الواقعـالمناسـبة مواعیـد الزراعـة 

تحدیــد افضــل موعــد للزراعــة بمــا یضــمن ألجــلول مــن حزیــران مــن المحاصــیل المجهــدة للتربــة ونهایــة الثلــث اال

األرض لزراعـــة المحصـــول ألعـــدادفرصـــة اخـــرى أعطـــاءنمـــو وحاصـــل بـــذور للنبـــات مـــع أفضـــلالحصـــول علـــى 

  .الشتوي الالحق وبالتالي كفاءة اعلى في استغالل االرض على مدار السنة

تعتبــر بیئــة اذ ,النمــو واالنتــاج لفــول الصــویا اهمیــه كبیــرة فــي لموقــع البــذرة و لتحضــیر مهــد التربــة كــذلك 

التربــة مــن االمــور المهمــة فــي عملیــة االنبــات وذلــك لحساســیة البــذور للرطوبــة العالیــة فضــًال عــن تأثیرهــا فــي نمــو 

       كمــــا ان محتــــوى رطوبــــة التربــــة المنخفضــــة وصــــالبة قشــــرة ســــطح التربــــة,المجمــــوع الخضــــري والجــــذري للنبــــات

soil crust  وقـد اشـارت دراسـات ).3,5,25(یا فـوق سـطح التربـة دي الـى منـع ظهـور بـادرات فـول الصـو قد تؤ
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عدیــدة الــى الــدور االیجــابي لطریقــة الزراعــة بــالمروز فــي زیــادة نســبة انبــات البــذور وفــي تحســین النمــو الخضــري 

فــي تغییــر طبیعــة يایجــابوالجــذري وحاصــل بــذور النبــات قیاســًا بطریقــة الزراعــة فــي خطــوط لمــا للتمریــز مــن دور

التربة فیزیائیـًا حـول جـذور النبـات والسـیطرة علـى المـاء اثنـاء عملیـة الـري والـتخلص مـن مشـاكل الملوحـة وصـالبة 

  .)8,15(قشرة سطح التربة 

فــي تقلیــل أهمیتــهأذ تكمــن ،ایضــا للتعشــیب اهمیــة كبیــرة فــي نمــو وانتاجیــة فــول الصــویا وتحســین نوعیتــه

نــافس نباتــات االدغــال نمــو المحصــول فــي جمیــع مراحــل تحیــث ,المحصــول االقتصــاديبــین االدغــال و المنافســة

وتســبب لــه ضــعفًا فــي النمــو وتــدهورًا فــي , النمــو علــى الضــوء والمــاء والعناصــر الغذائیــة وغیرهــا مــن عوامــل البیئــة

  ).7,19,20,27,28,29,30(الحاصل ونوعیته 

طریقة للزراعة مع تحدید انسب مستوى تعشیب لألدغـال تهدف هذه الدراسة لمعرفة افضل موعد وانسب 

  .لغرض زیادة النمو الخضري والجذري وحاصل بذور النبات ونوعیته لمحصول فول الصویا 

  

  المواد وطرائق العمل

محافظــة االنبــار خـالل الموســم الصــیفي لعــام /طبقـت تجربــة حقلیــة فـي منطقــة الضــابطیة بناحیــة الكرمـة

لدراسة تأثیر ثالث عوامـل مهمـة فـي النمـو الخضـري )1جدول (ة مزیجة طینیة غرینیة في تربة ذات نسج2009

Glycine maxوالجـذري وحاصـل بـذور النبـات ونوعیتـه لمحصـول فـول الصـویا  (L.) merr. صـنفForrest

ن والتعشـیب وبـثالث مسـتویات هـي تعشـیب مـرتی,والزراعة بالخطوطوهي طرق الزراعة وشملت الزراعة بالمروز 

حزیـران  1,مـایس22وثـالث مواعیـد زراعیـة هـي ,وبدون تعشیبتعشیب مرة واحدة ,لألدغال خالل موسم النمو

  .حزیران11و

  

  سم0-30الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة التجربة قبل الزراعة وعلى عمق .1جدول 

  %مفصوالت التربة 

  (%)مفصوالت التربة 

  11.10  الرمل

  50.10  الغرین

  38.80  الطین

  مزیجة طینیة غرینیة  النسجة

  PH(  8.1(درجة تفاعل التربة 

  3.1  م/نزمسیدیس) Ec(التوصیل الكهربائي 

  11.3  غم تربة100/ملیمكافيء)CEC(السعة التبادلیة الكاتیونیة 

  O.M(%  0.48(المادة العضویة 

  CaCo3(%  24.9(الكلس 

  0.70  %الجبس 

  %2  %النتروجین الكلي 

  PPM1.8الفسفور الكلي 

  PPM20البوتاسیوم الجاهز 
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بتصـمیم القطاعـات العشـوائیة  split-split plotالمنشـقة–المنشـقة القطـعأتبـع فـي تنفیـذ التجربـة نظـام

  .مكرراتوبثالث .R.C.B.Dالكاملة 

subیـة ومسـتویات التعشـیب القطـع الثانو ) Main plots(احتلـت طـرق الزراعـة القطـع الرئیسـیة  plots

subبینما احتلت مواعید الزراعـة القطـع تحـت الثانویـة  sub plots كانـت . وحـدة تجریبیـة18وتضـمن كـل مكـرر

50المســافة بینهــا , احتــوت علــى اربــع خطــوط او مــروز حســب طریقــة الزراعــة, )م2×3(مســاحة الوحــدة التجریبیــة 

وحــدات تجربــة ثــم نعمــت وســویت ثــم قســمت الــى حرثــت ارض ال.)فتحــت المــروز بواســطة الــة تمریــز البصــل(ســم 

بـذرات فـي الجـورة الواحـدة ثـم خفـت فیمـا 3وقـد وضـعت , سـم10وتمت الزراعة في جور المسافة بینهما , تجریبیة

  .بعد الى نبات واحد فقط

هكتار عند / كغم100صورة سوبر فوسفات ثالثي وبواقع د التجربة بالسماد الفوسفاتي علىتم تسمی

هكتار وعلى دفعتین االولى عند / كغم200ینما أضیف السماد النتروجیني وعلى صیغة یوریا بمعدل الزراعة ب

  :وكانت األدغال النامیة مع المحصول خالل موسم النمو هي كاألتي). 4(الزراعة والثانیة في فترة التزهیر 

ConvolvuLus arvensisالمدید  L. وعرف الدیكAmarathus spp. والبربینPortulaca oleraceae

Xanthium strumariumواللزیج Cynodon dactylonوالثیل Echinochloa crus-galliوالدهنان 

  .Cyperus rotundusوالسعد 

  

  ةالصفات المدروس

من كل وحدة تجریبیة ومن المرزین او الخطین الوسطین عند النضجنباتات عشوائیاً ) 10(أخذت 

  :وذلك لدراسة الصفات التالیة

  )غم(وزن الجذر الجاف - 5                        )سم(معدل طول السالمیة -1

  )غم(حاصل بذور النبات - 6                         نبات / معدل عدد الفروع-2

  (%)دلیل الحصاد - 7                         )غم(وزن النبات الجاف -3

  (%)نسبة الزیت في البذور -8           الجذر الرئیس/ عدد التفرعات الجذریة-4

اختبار أقل باستعمالوقورنت المتوسطات الحسابیة , طریقة تحلیل التباینحللت البیانات احصائیًا وفق 

كما تم أیجاد قیم معامل أالرتباط البسیط بین الصفات ,%5وعند مستوى احتمال ).L.S.D(فرق معنوي 

  .)6(المدروسة 

  

  النتائج والمناقشة

  ونوعیتهالزراعة ومستویات التعشیب ومواعید الزراعة في صفات النمو وحاصل بذور النباتتيقیتأثیر طر 

بأعلى معدل لطول السالمیة وعدد افرع معنویًا قد تفوقتأن طریقة الزراعة بالمروز) 2(ل یبین الجدو 

و29.18,18.46وبنســــبة زیــــادة بلغـــــت)غـــــم15.37فــــرع و 62.4,ســــم91.2(النبــــات ووزن النبــــات الجـــــاف 

غــم 13.52فــرع و 3.90,ســم2.46قیاســًا بطریقــة الزراعــة فــي خطــوط التــي اعطــت معــدًال اقــل بلــغ 13.68%

بــالمروز یرجــع الــى التــاثیر االیجــابي زراعــةالان زیــادة الصــفات انفــة الــذكر عنــد .وللصــفات الثالثــة علــى التــوالي

ل جذور النبات كمـا قـد تجنـب النبـات مـن مشـاكل الملوحـة لطریقة عمل المروز في تغییر طبیعة التربة فیزیائیًا حو 

والرطوبة الزائدة التي قد تؤدي الى منع ظهور البادرات فوق سطح التربة  Soil crustوصالبة قشرة سطح التربة

وبالتـالي زیـادة سـطح امتصـاص المـاء ) 8(فضًال الى دورها المتمیـز فـي زیـادة عـدد تفرعـات الجـذر ,)3,5,25(
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صــر المغذیــة التــي تشــترك فــي تكــوین الكلوروفیــل وفــي تحفیــز االنزیمــات المهمــة فــي عملیــة التمثیــل الضــوئي والعنا

فضًال الى الهرمونات التي یصنعها الجـذر والتـي تـنعكس جمیعهـا فـي زیـادة مجمـل نمـو النبـات ومنهـا معـدل طـول 

لعـدد فـروع المعنویـةرتبـاط الموجبـة عالیـة ویؤكـد هـذه النتیجـة عالقـة اال. الجـافووزنـهالسالمیة وعدد افرع النبات 

تماشـت هـذه النتـائج مـع نتـائج بحـوث اخـرى اشـارت ). 1الملحـق(الجـاف مـع عـدد التفرعـات الجذریـة ووزنهالنبات 

الــى تفـــوق طریقــة الزراعـــة بــالمروز علـــى طریقــة الزراعـــة بــالخطوط فـــي اغلــب صـــفات النمــو الخضـــري والجـــذري  

  .)8,15,18(ولمحصولي فول الصویا والماش

و6.72ایضا ازداد عدد االفرع الجذریة ووزن الجذر الجاف عند الزراعة بطریقـة المـروز وبنسـبة بلغـت 

غیـر ان الزیـادة لـم تصـل الـى حـدود المعنویـة فـي الصـفة االولـى,عن الزراعة في خطوط وعلى التـوالي 17.43%

لزراعــة بــالمروز انعكــس ایجابــًا فــي تحســین اان تحســن صــفات النمــو فــي المجمــوع الخضــري بتــأثیر .)2الجــدول (

اذ ان نمـو الجـذر ،النمو لصفات المجموع الجذري بحكم الترابط الوثیـق بـین المجمـوع الخضـري والمجمـوع الجـذري

ــ). 1,2,14,17(یعتمــد علــى منتجــات عملیــة التمثیــل الضــوئي فــي الجــزء الخضــري خالیــاهوانقســام  ذلك فــأن فل

یة في النبات یعني زیادة سطح التمثیل وبالتالي زیادة منتجات عملیـة التمثیـل الضـوئي زیادة عدد التفرعات الخضر 

نتیجـة ویؤكـد هـذه ال.ووزنـه الجـافتفرعاتـهالتي اسهمت نسـبة كبیـرة منهـا فـي تغذیـة الجـذر وزیـادة ) الوزن الجاف(

لجذر رغم انها وراثیة اال انهاالى ان طبیعة نمو ا)17(وفي هذا المجال اشار عیسى.عالقة االرتباط انفة الذكر

كما اشار البعض االخر على ان نمو الجذور عبـارة عـن ,ایضًا تتأثر كثیرًا ببیئة التربة بشكل مباشر وغیر مباشر 

  .)23(سلسلة من مراحل النمو المتداخلة والمتوافقة مع نمو االجزاء العلیا من النبات 

فــي طریقــة الزراعــة بــالمروز قیاســًا %)112.56(ازداد حاصــل البــذور فــي النبــات بــأكثر مــن الضــعف 

ان هذه الزیادة جاءت نتیجة الى التأثیر االیجابي لطریقة الزراعة بالمروز في تحسین .في خطوطبطریقة الزراعة

فضًال الى تفوق هذه الطریقة بـأعلى ،صفات النمو الخضري والجذري التي انعكست جمیعها في زیادة هذه الصفة

وهــذا یعنــي كفــاءة نباتاتهــا فــي تحویــل منتجــات عملیــة التمثیــل الضــوئي لصــالح نمــو البــذور , حصــادلــدلیل القیمــة 

یـة الیجة عالقات االرتباط الموجبة عتوقد اكد هذه الن.وزیادة حجمها والتي انعكست في زیادة حاصل بذور النبات

وزن ,عــدد االفــرع الجذریــة,جــافوزن النبــات ال,المعنویــة لحاصــل بــذور النبــات مــع كــل مــن عــدد تفرعــات النبــات

و )8(علـى محصـول فـول الصـویا )18(وفـي هـذا المجـال وجـد قاسـم). 1الملحـق(الجذر الجاف ودلیـل الحصـاد

  .على محصول الماش زیادة في حاصل بذور النباتات المزروعة على مروز قیاسًا بالمزروعة على خطوط)10(

وبفــــارق معنــــوي بلغــــت نســــبته %)29.86(ى مــــروز ازداد دلیــــل الحصــــاد فــــي النباتــــات المزروعــــة علــــ

ان هــذه الزیــادة جــاءت نتیجــة الــى زیــادة حاصــل %).19.30(مقارنــة بالنباتــات المزروعــة فــي خطــوط 54.72%

اكـد ذلـك عالقـة االرتبـاط الموجبـة عالیـة المعنویـة بـین دلیـل الحصـاد وحاصـل بـذور النبـات .بذور النباتات االولـى

اتزیادة جوهریة في قیمة دلیـل الحصـاد لنباتـ)10(وفي هذا السیاق وجد حسن). 1لحقالم(0.87**والتي بلغت 

جـاءت نسـبة الزیـت فـي البـذور متماشـیة مـع اتجـاه .بطریقة المـروز قیاسـًا بالمزروعـة فـي خطـوطةالماش المزروع

قیاسـًا بالمزروعـة فـي %4.11اذ ازدادت معنویًا في طریقة الزراعة علـى مـروز وبنسـبة قـدرها , النتائج انفة الذكر

  .خطوط

اذ یالحـظ مـن الجـدول ,اما بالنسبة لمستویات التعشیب فقد اختلفت فـي تأثیرهـا علـى الصـفات المدروسـة

ســم عنــد 3.10اذ بلغــت ,هنــاك ریــادة معنویــة فــي معــدل طــول الســالمیة مــع انخفــاض عــدد مــرات التعشــیب) 2(

المعشــبة مــرة ةعــن المعاملــ% 28.63و 21.57لغــت نســبتها المعاملــة غیــر المعشــبة طیلــة موســم النمــو وبزیــادة ب

اعطت المعاملة االخیرة اقل معدل لطول السـالمیة بلـغ اذ, واحدة والمعشبة مرتین خالل موسم النمو وعلى التوالي
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التعشــیب جـاء نتیجــة الــى زیــادة التظلیــل بــین عــدد مــراتل طــول الســالمیة مـع انخفــاضدان زیــادة معــ. سـم2.41

الفرصــة للعمــل مــع الجبــرلین علــى نلألوكســجیبســبب كثــرة االدغــال النامیــة مــع المحصــول وبالتــالي اتــیح النباتــات

استطالة السالمیات وعلى العكس من ذلك فان زیادة عدد مرات التعشیب ستسمح لنفوذ كمیة اكبر من الضوء الى 

  ).17(یة فیقل طول السالمنلألوكسجیداخل الكساء الخضري مما یسبب التحطم الضوئي 

امــا بالنســبة لصــفتي عــدد االفــرع بالنبــات ووزن النبــات الجــاف فقــد ســلكت ســلوكًا معاكســًا لمعــدل طــول 

اذ انخفض , اذ انخفض معدل هاتین الصفتین معنویًا مع قلة عدد مرات التعشیب في الوحدات التجریبیة, السالمیة

قیاســًا % 49.70و 53.82مــو بنســبة قــدرها ل الصــفة االولــى عنــد المعاملــة التــي لــم تعشــب طیلــة موســم الندمعــ

وزن النبــات (امــا بالنســبة للصــفة الثانیــة , بالمعاملــة المعشــبة مــرتین ومــرة واحــدة خــالل موســم النمــو علــى التــوالي

قیاســًا % 50.12و74.48فقــد بلغــت نســبة االنخفــاض عنــد المعاملــة التــي لــم تعشــب طیلــة موســم النمــو ) الجــاف

ل هاتین الصفتین عنـد المعاملـة المعشـبة لمـرة واحـدة بنسـبة دكما انخفض مع. وعلى التواليبالمعاملتین انفة الذكر 

. )2الجـدول (عـن المعاملـة المعشـبة مـرتین خـالل موسـم النمـو وللصـفتین علـى التـوالي% 48.84و8.19قـدرها 

مراحـل النمـو علـى ویعزى انخفاض معدل الصفتین انفة الذكر الى ان نباتات االدغال تنافس المحصـول فـي كافـة

تسبب لـه ضـعفًا فـي النمـو والـذي یـنعكس فـي قلـة الضوء والماء والعناصر الغذائیة وعوامل البیئة االخرى وبالتالي 

).20,27,28,29,30, 7(عدد تفرعاته ووزنه الجاف 

ل دمعـوفیما یتعلق بعدد االفرع الجذریة فقد اعطت المعاملة التي عشبت مرتین خالل موسم النمو اعلـى

فرع عند المعاملـة المعشـبة مـرة واحـدة ثـم وصـل الـى ادنـى 11.79فرع جذري ثم انخفض معنویًا الى 12.54بلغ 

ومـــن هـــذه النتـــائج یتبـــین ان نســـبة , فـــرع9.82ل فـــي المعاملـــة التـــي لـــم تعشـــب طیلـــة موســـم النمـــو اذ بلغـــت دمعـــ

  .بالمعاملة االولى وعلى التواليقیاساً % 21.69و 5.98بلغت األخیرتیننخفاض في المعاملتین اال

3.18الجاف بلـغ الجذرأیضًا اعطت المعاملة التي عشبت مرتین خالل موسم النمو اعلى معدل لوزن

غیـر ان ) غـم2.87(غم ثم انخفض بصورة غیر معنویة عند المعاملة التي عشبت لمرة واحدة خالل موسم النمـو 

ان . غــم1.80لــة التــي لــم تعشــب طیلــة موســم النمــو والــذي بلــغ االنخفــاض وصــل الــى حــدود المعنویــة فــي المعام

ووزنه الجاف في المعاملة التي عشبت مـرتین خـالل موسـم النمـو یرجـع الـى قلـة منافسـة رزیادة عدد تفرعات الجذ

ــــالي زیــــادة منتجــــات عملیــــة التمثیــــل الضــــوئي فــــي الجــــزء الخضــــري  االدغــــال لنمــــو المحصــــول االقتصــــادي وبالت

ر ومـن ثـم زیــادة عـدد تفرعاتـه ووزنــه ذالتـي اسـهمت بشــكل فاعـل فـي تغذیـة الجــ) ن الجـاف للنبــاتالـوز (محصـول لل

اذ ان الجذر یعتمـد فـي غذائـه الـالزم لعملیـة التـنفس وبنـاء الخالیـا والفعالیـات الحیویـة االخـرى علـى نـواتج , الجاف

قــــة االرتبــــاط الموجبــــة عالیــــة ویؤكــــد هــــذه النتیجــــة عال).1,2,14,17(التمثیــــل الضــــوئي فــــي الجــــزء الخضــــري 

كمـا وجـدت العالقـة نفسـها بـین وزن الجـذر الجـاف ) 1الملحـق (ووزن النبات الجـاف فتینالمعنویة بین هاتین الص

  .وعدد تفرعاته

15.06عشــبت مــرتین خــالل موســم النمــو أعلــى معــدل لحاصــل بــذور النبــات بلــغ اعطــت النباتــات التــي 

والتي لم تعشـب طیلـة موسـم ) غم4.85(عند المعاملة التي عشبت مرة واحدة ض معنویًا وبنسبة كبیرة فغم ثم انخ

أن .)2الجـــدول (وللمعـــاملتین علـــى التـــوالي%93.29و67.80أذ بلغـــت نســـبة االنخفــاض ,)غـــم1.01(النمــو

ري تحسن صفات النمو الخضفان حاصل البذور هو المحصلة النهائیة للعملیات الحیویة الجاریة في النبات لذلك 

والجذري في المعاملة التي عشبت مرتین خالل موسم النمو وكذلك تفوقها في قیمة دلیل الحصاد البد وان تنعكس 

ویؤكد ذلك عالقة االرتباط الموجبة عالیة المعنویة لحاصل بذور النبـات مـع .ایجابًا في زیادة حاصل بذور النبات

الملحـق (معـدل طـول السـالمیة باسـتثناءانفـة الـذكر دلیل الحصاد وصفات المجموع الخضـري والجـذري المدروسـة
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زیادة معنویة في حاصل بذور نباتـات ) 30(واخرون Odeleyو ) 19(Akobunduوفي هذا المجال وجد ).1

  . فول الصویا المعشبة خالل موسم النمو مقارنة بالمعاملة غیر المعشبة

معــدل باســتثناءالصــفات انفــة الــذكر ســلكت صــفتي دلیــل الحصــاد ونســبة الزیــت فــي البــذور نفــس ســلوك

حیـث ازدادت الصـفة االولـى عنـد المعاملـة المعشـبة مـرتین خـالل موسـم النمـو بنسـبة ,)2الجـدول (طول السالمیة

كمــا ,قیاســًا بالمعشــبة لمــرة واحــدة وغیــر المعشــبة طیلــة موســم النمــو وعلــى التــوالي%173.35و42.91قــدرها 

ان .عـن المعاملـة التـي لـم تعشـب طیلـة موسـم النمـو%91.27واحـدة بنسـبة قـدرها ازدادت المعاملة المعشبة لمـرة 

زیــادة قیمــة دلیــل الحصــاد فــي المعاملــة المعشــبة لمــرتین خــالل موســم النمــو یرجــع الــى زیــادة معــدل حاصــل بــذور 

).1الملحق(ت عالیة المعنویة بین دلیل الحصاد وحاصل النباالموجبة وقد اكد ذلك عالقة االرتباط .النبات فیها

وقـد وصـلت , انخفضت نسبة الزیت في البـذور معنویـًا مـع زیـادة نسـبة االدغـال المتواجـدة مـع المحصـول

قیاسـًا % 4.91و2.48نسبة االنخفاض في المعاملـة المعشـبة لمـرة واحـدة وغیـر المعشـبة طیلـة موسـم النمـو الـى 

الـى زیــادة تظلیـل نباتــات المحصــول ســببهیرجـع أن هـذا االنخفــاض.بالمعاملـة المعشــبة مـرتین خــالل موسـم النمــو

المتصـاصمن قبل االدغال النامیة معه وبالتالي انخفاض معدل التمثیل الضوئي فیها وقلة انتـاج الطاقـة الالزمـة 

فضــًال عــن انخفــاض كفــاءة هــذا النباتــات فــي , العناصــر المعدنیــة التــي جــزء كبیــر منهــا یشــترك فــي تكــوین الزیــت

والــذي %)13.06و%24.98(لیــة التمثیــل الضــوئي الــى حاصــل اقتصــادي كالبــذور والزیــتتحویــل منتجــات عم

النتیجة عالقـة االرتبـاط الموجبـة عالیـة المعنویـة لنسـبة هویؤكد هذ.انعكس سلبًا في انخفاض قیمة هاتین الصفتین

  ).1الملحق(و وزن النبات الجافالزیت في البذور مع دلیل الحصاد 

وجــود انخفــاض معنــوي فــي معــدل طــول الســالمیة )2(عیــد الزراعــة فیتبــین مــن الجــدول لمواةبالنســبأمــا 

اذ بلغــت نســبة االنخفــاض فــي هــذه الصــفات ,تــأخیر موعــد الزراعــةمــعوعــدد االفــرع بالنبــات ووزن النبــات الجــاف 

ى وللصـــفة االولـــ%18.94و13.29مـــایس ) 22(بالموعـــد حزیـــران قیاســـاً )11(حزیـــران و)1(عنـــد الموعـــدین

كمـــــا بلغـــــت نســـــبة ,للصـــــفة الثالثـــــة وعلـــــى التـــــوالي%47.60و35.27للصـــــفة الثانیـــــة و% 25.52و9.54

وللصــفات انفــة % 19.04و17.66و6.51حزیــران ) 1(حزیــران عــن الموعــد )11(االنخفــاض للموعــد االخیــر 

  :الذكر وعلى التوالي

)11(حزیـران و)1(عند موعدي الزراعـة ایضًا انخفض عدد االفرع الجذریة ووزن الجذر الجاف معنویاً 

للصـــفة االولـــى و%16.19و12.78مـــایس وقـــد بلغـــت نســـبة االنخفـــاض )22(حزیـــران قیاســـًا بموعـــد الزراعـــة 

غیــــر ان االنخفــــاض فــــي هــــاتین الصــــفتین بــــین ,للصــــفة الثانیــــة وللموعــــدین علــــى التــــوالي %56.09و44.42

ان انخفاض الصفات انفة الذكر في الموعدین المتأخرین قد .معنویًا لم یكن)حزیران11و1(الموعدین االخیرین 

.یرجــع الــى قصــر فتــرة نمــو المحصــول وبالتــالي قلــة المــادة الجافــة المترســبة والتــي تــنعكس ســلبًا فــي هــذه الصــفات

فــرع ولــذلك نجــد هنــاك عالقــة ارتبــاط موجبــة عالیــة المعنویــة لــوزن النبــات الجــاف مــع عــدد تفرعــات النبــات وعــدد ا

اتفقت هذه النتائج مع اخرون وجـدوا ان المواعیـد المبكـرة فـي الزراعـة قـد اعطـت ).1الملحق(الجاف ووزنهالجذر 

  ).9,12,13,22,26(الجاف ووزنهاعلى متوسط لعدد افرع النبات 

و76.25مـــــایس معنویـــــًا وبنســـــبة قـــــدرها )22(ازداد حاصـــــل بـــــذور النباتـــــات المزروعـــــة فـــــي الموعـــــد 

أن هـــذه الزیـــادة جـــاءت انعكاســـًا .وعلـــى التـــوالي)حزیـــران11و1(علـــى حاصـــل نباتـــات الموعـــدین 186.35%

ویؤكـد . فـي قیمـة دلیـل الحصـادتفوقـهكـذلك و مایس في جمیع صـفات النمـو الخضـري والجـذري 22لتفوق الموعد 

ت بأســتثناء معــدل طــول عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة لحاصــل النبــات مــن البــذور مــع تلــك الصــفاذلــك
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النتیجة مع نتـائج بحـوث اخـرى وجـدت ان المواعیـد هذهاتفقت ). 1الملحق(السالمیة الذي كان موجبًا غیر معنویاً 

  ).9,13,21,24,33(المبكرة للزراعة قد اعطت اعلى متوسط لحاصل بذور النبات قیاسًا بالمواعید المتأخرة 

مــایس ثــم 22عنــد الموعــد %27.05بلــغ أذ,موعــد الزراعــةانخفــض دلیــل الحصــاد معنویــًا مــع تــأخیر

والـذي )حزیـران11(حزیـران لیصـل الـى ادنـى قیمـة عنـد الموعـد االخیـر ) 1(عند الموعـد%25.90انخفض الى 

ان هذا االنخفاض یرجع الى انخفاض معدل حاصل البذور بالنبـات والـذي انعكـس سـلبًا فـي قیمـة %. 20.78بلغ 

مـایس قـد اعطـى اعلـى معـدل لـدلیل 15ان موعـد الزراعـة فـي )13(هذا المجال اشـار حامـدوفي. دلیل الحصاد

اختالفـًا معنویـًا بـین مواعیـد الزراعـة )12(كمـا وجـد بـن شـعیب , تمـوز15حزیـران و15قیاسًا بالموعدین الحصاد

  .في قیمة دلیل الحصاد

  

لزراعة في  صفات النمو وحاصل بذور النبات الزراعة ومستویات التعشیب ومواعید اتيقیتأثیر طر .2جدول 

  ونوعیته

  الصفات

  

  

  المعامالت

معدل 

طول 

السالمیة 

  )سم(

عدد 

االفرع 

في 

  النبات

وزن 

النبات 

الجاف 

  )غم(

عدد االفرع 

الجذریة 

على الجذر 

  الرئیس

وزن 

الجذر 

الجاف 

  )غم(

حاصل 

بذور 

النبات 

  )غم(

دلیل 

الحصاد 

(%)  

نسبة 

الزیت 

(%)  

  طرق الزراعة

  17.22  29.86  9.48  2.83  11.75  15.37  4.62  2.91  الزراعة في مروز

  16.54  19.30  4.46  2.41  11.01  13.52  3.90  2.46  الزراعة في خطوط

عند .L.S.Dقیم 

  %5مستوى
0.14  0.85  1.26  n.s  0.25  1.58  1.45  0.35  

  مستویات التعشیب

  17.31  35.70  15.06  3.18  12.54  24.53  5.37  2.41  التعشیب لمرتین

  16.88  24.98  4.85  2.87  11.79  12.55  4.93  2.55  التعشیب لمرة واحدة

  16.46  13.06  1.01  1.80  9.82  6.26  2.48  3.10  بدون تعشیب

عند .L.S.Dقیم 

  %5مستوى 
0.13  0.20  0.68  0.62  0.90  1.82  1.34  0.36  

  مواعید الزراعة

  17.16  27.05  10.91  3.94  12.60  19.96  4.82  3.01مایس22الموعد

  16.81  25.90  6.19  2.19  10.99  12.92  4.36  2.61حزیران1الموعد 

  16.68  20.78  3.81  1.73  10.56  10.46  3.59  2.44حزیران11الموعد

عند .L.S.Dقیم 

  %5مستوى 
0.14  0.31  0.58  0.57  0.48  1.30  1.04  0.33

  

مـــایس غیـــر ان 22ایضـــًا انخفضـــت نســـبة الزیـــت فـــي البـــذور معنویـــًا مـــع تـــأخیر موعـــد الزراعـــة عـــن 

وبلغت نسبة االنخفاض لهـذین الموعـدین عـن الموعـد ,حزیران لم یكن معنویاً )11و1(االنخفاض بین الموعدین 

اعیــد المتــأخرة یعــود الــى المو بــذور نبــات ان التــدني فــي نســبة الزیــت فــي . وعلــى التــوالي% 2.79و2.04االول 
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انخفاض كفاءتها في عملیة التمثیل الضوئي وبالتالي قلة الطاقة الناتجة من هذه العملیـة والتـي سـتنعكس سـلبًا فـي 

تشــترك فــي بنــاء الزیــت فضــًال عــن انخفــاض قلــة امتصــاص العناصــر المعدنیــة بالصــورة النشــطة وخصوصــًا التــي 

كمـا ان الظـروف البیئیـة وخصوصـًا درجـة , ستؤثر سلبًا في هذه الصـفةقیمة دلیل الحصاد فیها والتي هي االخرى

ر مناســبة یــاثنــاء نشــوء البــذور وامتالئهــا قــد تكــون غاألخیــرینالحــرارة والفتــرة الضــوئیة التــي ســادت فــي الموعــدین 

ي وفــي هــذا المجــال اشــار عــدد مــن البــاحثین الــى وجــود انخفــاض فــي محتــوى الزیــت فــ. لتكــوین الزیــت فــي البــذور

  ).5,7,13,32(موعد الزراعة تأخیربذور فول الصویا مع 

الزراعة ومستویات التعشیب ومواعید الزراعة في صفات النمو وحاصلتيقیتأثیر التداخالت الثنائیة بین طر 

  بذور النبات ونوعیته

. الجــدولالتــداخالت الثنائیــة بــین العوامــل المدروســة فــي الصــفات المؤشــرة فــيتــأثیر) 3(یبــین الجــدول 

ففــي صــفة طــول , ویتضــح ان تــاثیر التــداخل بــین طــرق الزراعــة ومســتویات التعشــیب كــان معنویــًا لجمیــع الصــفات

ولكــن الزیــادة ,الســالمیة نجــد هنــاك زیــادة فــي معــدل هــذه الصــفة مــع قلــة عــدد مــرات التعشــیب فــي كلتــا الطــریقتین

غیــر المعشــبة المزروعــة بطریقــة المــروز اعلــى اعطــت النباتــات اذ ,زراعــة فــي مــروزالكانــت اكثــر وضــوحًا عنــد 

قـة الخطـوط یعن نفـس النباتـات المزروعـة بطر % 9.80سم وبزیادة بلغت نسبتها 3.25معدل لطول السالمیة بلغ 

قیاســًا بالنباتــات المعشــبة لمــرتین والمزروعــة بطریقــة %64.14الزیــادة الــى نســبة فــي حــین وصــلت ) ســم2.96(

اما بالنسـبة لعـدد افـرع النبـات فانهـا انخفضـت معنویـَا مـع . سم1.98ل للصفة بلغ الخطوط والتي اعطت اقل معد

اذ كثـر وضـوحًا عنـد الزراعـة علـى خطـوط،ولكـن االنخفـاض كـان ا, الطـریقتینوفـي كلتـاقلة عـدد مـرات التعشـیب 

تختلــف نبــات ولــم/ فــرع5.67اعطــت النباتــات التــي عشــبت مــرتین والمزروعــة بطریقــة المــروز اعلــى معــدل بلــغ 

وكـــذلك مـــع النباتـــات المعشـــبة ) فـــرع5.15(واحـــدة والمزروعـــة بـــنفس الطریقـــة معنویــًا عـــن النباتـــات المعشـــبة لمـــرة 

فــي حــین كــان االخــتالف معنویــًا مــع المعــامالت االخــرى وبفــارق ) فــرع5.06(لمــرتین المزروعــة بطریقــة الخطــوط 

وعــة بطریقــة الخطــوط التــي اعطــت اقــل معــدل عــن النباتــات غیــر المعشــبة المزر % 195.31معنــوي بلغــت نســبته 

ي وزن النبــات الجــاف الــذي انخفــض معنویــًا مــع زیــادة فــهــذا االتجــاه نفســه حصــل . نبــات/ فــرع1.92للصــفة بلــغ 

نبـات فـي النباتـات / غـم25.72حیث بلـغ اعلـى معـدل , تواجد االدغال في الوحدات التجریبیة وفي كلتا الطریقتین

عــن النباتــات غیــر غــم19.16و 19.75بطریقــة المــروز وبفــارق معنــوي بلــغ مقــداره المعشــبة لمــرتین والمزروعــة

ن اعطیـا اقـل معـدل یواللـذ) غـم6.56(وكـذلك المزروعـة بـالخطوط ) غـم5.97(المعشبة المزروعة بطریقة المـروز 

  .ولم یختلفا عن بعضهما معنویاً 

مـــرات التعشـــیب فـــي الوحـــدات ایضـــًا انخفـــض عـــدد االفـــرع الجذریـــة ووزن الجـــذر الجـــاف مـــع قلـــة عـــدد 

قــد اعطــت النباتــات المعشــبة مــرتین خــالل موســم النمــو والمزروعــة بطریقــة المــروز اعلــى معــدل لتلــك و ,التجریبیــة 

غـم فـي حـین اعطـت النباتـات غیـر المعشـبة المزروعـة بطریقـة المـروز 3.82جـذر و / فـرع13.44الصفتین بلـغ 

كمـا اعطـت نفـس النباتـات المزروعـة بطریقـة الخطـوط اقـل معـدل , جـذر/فـرع9.37اقل معدل للصفة االولى بلغ 

  .جذر/ غم1.66للصفة الثانیة بلغ 

انخفض حاصل البذور في النبات بشكل كبیر ومعنوي مع انخفاض مستویات التعشیب ولكلتا الطریقتین 

اتـات المعشـبة حیـث ازداد حاصـل بـذور النب, فـي طریقـة الزراعـة فـي خطـوطكثـر وضـوحًا االولكن االنخفاض كان 

فـــي حـــین , غـــم عـــن نفـــس النباتـــات المزروعــة بطریقـــة الخطـــوط9.42لمــرتین والمزروعـــة بطریقـــة المـــروز بمقــدار 

اسًا بالنباتات غیر المعشبة المزروعة بطریقـة المـروز والخطـوط علـى یغم ق18.85و 18.68وصلت الزیادة الى 

  .بعضهما معنویاً التوالي واللذین اعطیا ادنى معدل للصفة ولم یختلفا عن 
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اعطت النباتات المعشبة مرتین خالل موسم النمو والمزروعة بطریقة المروز اعلى معدل لدلیل الحصـاد 

واختلفــا معنویــًا عــن جمیــع معــامالت التــداخل االخــرى وبزیــادة %) 17.71(ولنســبة الزیــت فــي البــذور %) 42.27(

لمزروعــة بطریقــة الخطــوط والتــي اعطــت اقــل عــن النباتــات غیــر المعشــبة ا% 10.27و 242.27بلغــت نســبتها 

ویتضـح مـن النتـائج هنـاك انخفـاض فـي معـدل , وعلـى التـوالي% 16.06و % 12.35معدل لهاتین الصـفتین بلـغ 

  .هاتین الصفتین مع قلة عدد مرات التعشیب وفي كلتا الطریقتین

ي جمیـــع الصـــفات أن التـــداخل بـــین طـــرق ومواعیـــد الزراعـــة قـــد اثـــر معنویـــًا فـــ)3(یتضـــح مـــن الجـــدول 

في قیم معدل طول السالمیة وعدد افـرع النبـات ووزن النبـات الجـاف انخفاضویالحظ هناك .المؤشرة في الجدول

مــایس المزروعــة بطریقــة المــروز 22وقــد اعطــت نباتــات الموعــد ,الطــریقتینمــع تــأخیر موعــد الزراعــة وفــي كلتــا 

ت انفـة الـذكر علـى التـوالي قیاسـًا بمعـامالت التـداخل م وللصـفاغـ21.15,فـرع5.24,سم3.07اعلى معدل بلغ 

حزیـران المزروعـة ) 11(عـن نباتـات الموعـد %160.47و42.13,59.76االخرى وبفارق معنوي بلغـت نسـبته 

  .غم على التوالي8.12فرع و3.28,سم2.16بطریقة الخطوط والتي اعطت اقل معدل لتلك الصفات بلغ 

المزروعــة بطریقــة المــروز أعلــى معــدل لعــدد االفــرع الجذریــة مــایس)22(نباتــات الموعــدأعطــتأیضــًا 

حزیــران المزروعــة ) 11(فــي حــین اعطــت نباتــات الموعــد)غــم4.12(ووزن الجــذر الجــاف )فــرع جــذري13.59(

غــم وبزیـــادة لصـــالح المعاملــة االولـــى بلغـــت نســـبتها 1.22فـــرع جـــذري و9.65بطریقــة الخطـــوط اقـــل معــدل بلـــغ 

  .وللصفتین على التوالي% 237.70و40.83

اعطــت نباتــات أذ, انخفــض حاصــل بــذور النبــات معنویــًا مــع تــأخیر موعــد الزراعــة فــي كلتــا الطــریقتین

غـــم وازدادت بحـــدود ســـبعة اضـــعاف 14.61مـــایس المزروعـــة بطریقـــة المـــروز اعلـــى معـــدل بلـــغ ) 22(الموعـــد 

ة بطریقـــة الخطـــوط والتـــي اعطـــت اقـــل معـــدل حزیـــران المزروعـــ) 11(عـــن حاصـــل نباتـــات الموعـــد %)605.80(

المزروعــة بطریقــة )مــایس22(عــن نباتــات الموعــد نفســة %)102.64(كمــا ازداد بحــدود الضــعف ,)غــم2.07(

×مــایس 22الموعـد (أن هـذه الزیـادة جـاءت نتیجـة الـى التـأثیرات االیجابیـة لتلـك المعاملـة ). غـم7.21(الخطـوط

  . و الخضري والجذري والتي انعكست في حاصل البذورفي صفات النم)الزراعة بالمروز

النتــائج فــي الصــفات انفــة هالنتــائج فــي صــفتي دلیــل الحصــاد ونســبة الزیــت عــن اتجــاهلــم یختلــف أتجــا

32.76حزیران المزروعتین بطریقة المروز أعلى معدل بلغ 1مایس و 22حیث اعطت نباتات الموعدین ,الذكر

للصـــفة الثانیـــة وللمعـــاملتین علـــى التـــوالي ولـــم تختلـــف هـــاتین % 17.23و17.46للصـــفة االولـــى و%32.83و

حزیــران )11(فقــد حصــل فــي نباتــات الموعــد ل امــا اقــل معــد,المعــاملتین عــن بعضــها معنویــًا فــي كلتــا الصــفتین

  .لنسبة الزیت في البذور%16.38لصفة دلیل الحصاد و%17.58المزروعة بطریقة الخطوط والذي بلغ 

الـــى التـــأثیر المعنـــوي للتـــداخل بـــین مســـتویات التعشـــیب ومواعیـــد الزراعـــة فـــي جمیـــع ) 3(لجـــدول یشـــیر ا

ویتبین من النتائج هناك انخفاض في معدل طول السالمیة وعدد افـرع النبـات ووزن , الصفات المؤشرة في الجدول

فبالنسبة لصفة طـول ,بمایس وتحت تأثیر جمیع مستویات التعشی22عنالنبات الجاف مع تأخیر موعد الزراعة 

مایس غیر المعشبة طیلة موسم النمو اعلى معدل للصـفة بلـغ 22السالمیة اعطت النباتات المزروعة في الموعد 

حزیران والمعشبة مرتین خالل موسم 11قیاساً بالنباتات المزروعة في % 56.48سم وازدادت بنسبة قدرها 3.38

وقــد حصـل العكــس مـن ذلــك فـي صــفتي عـدد افــرع النبــات .ســم2.16أعطـت اقــل معـدل للصــفة بلـغ يالنمـو والتــ

مایس والمعشبة مـرتین خـالل موسـم النمـو اعلـى معـدل 22اذ اعطت النباتات المزروعة في ,ووزن النبات الجاف

للصـفة % 678.38للصفة االولـى و% 200.48نبات وبنسبة زیادة بلغت /غم34.56فرع و6.22للصفتین بلغ 
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ل حزیران وغیر المعشبة طیلة موسم النمـو والتـي اعطـت اقـل معـد11النباتات المزروعة في الموعد قیاسًا بالثانیة 

  .غم وعلى التوالي4.44فرع و2.07للصفتین بلغ 

  

في صفات ) مواعید الزراعة,مستویات التعشیب ,الزراعة تيقیطر (تأثیر التداخالت الثنائیة بین .3جدول 

  یته النمو وحاصل بذور النبات ونوع

  الصفات

  

  

  

  المعامالت

معدل طول 

السالمیة 

  )سم(

عدد االفرع 

  في النبات

وزن 

النبات 

الجاف 

  )غم(

عدد االفرع 

الجذریة 

على 

الجذر 

  الرئیس

وزن 

الجذر 

الجاف 

  )غم(

حاصل 

بذور 

النبات 

  )غم(

دلیل 

الحصاد 

(%)  

نسبة 

الزیت 

(%)  

  التعشیب×طرق الزراعة 

  مروز

  17.71  42.27  19.77  3.82  13.44  25.72  5.67  2.84  تعشیب مرتین

  17.09  33.55  7.57  2.73  12.45  14.43  5.15  2.64  تعشیب مرة واحدة

  16.87  13.76  1.09  1.95  9.37  5.97  3.05  3.25  بدون تعشیب

  خطوط

  16.90  29.13  10.35  2.55  11.64  23.33  5.06  1.98  تعشیب مرتین

  16.68  16.41  2.12  3.01  11.12  10.68  4.71  2.45  تعشیب مرة واحدة

  16.06  12.35  0.92  1.66  10.27  6.56  1.92  2.96  بدون تعشیب

  1.67  1.67  2.19  1.05  0.87  1.04  0.69  0.17  %5عند مستوى .L.S.Dقیم 

  المواعید×طرق الزراعة 

  مروز

  17.46  32.76  14.61  4.12  13.59  21.15  5.24  3.07  مایس22الموعد 

  17.23  32.83  8.27  2.13  10.21  12.16  4.72  2.95  حزیران1الموعد 

  16.98  23.99  5.56  2.24  11.47  12.81  3.91  2.72  حزیران11الموعد 

  خطوط

  16.86  21.33  7.21  3.76  11.61  18.76  4.40  2.95  مایس22الموعد 

  16.39  18.98  4.12  2.24  11.77  13.69  4.01  2.28  حزیران1الموعد 

  16.38  17.58  2.07  1.22  9.65  8.12  3.28  2.16  حزیران11الموعد 

  0.42  1.41  1.69  0.57  0.84  0.99  0.65  0.17  %5عند مستوى.L.S.Dقیم 

  المواعید×التعشیب 

  التعشیب

مرتین

  17.74  41.13  24.66  4.87  15.10  34.56  6.22  2.83  مایس22الموعد 

  17.25  36.74  12.70  2.56  11.17  21.40  5.42  2.23  حزیران1الموعد 

  16.92  29.22  7.80  2.11  11.35  17.62  4.46  2.16  حزیران11الموعد

التعشیب 

مرة واحدة

  17.40  26.54  6.60  4.14  12.40  16.38  5.28  2.81  مایس22الموعد 

  16.65  26.34  4.89  2.38  11.53  11.94  5.25  2.52  حزیران1الموعد 

  16.60  22.06  3.05  2.08  11.43  9.33  4.25  2.30  حزیران11الموعد 

بدون 

تعشیب

  16.33  13.46  1.46  2.80  10.30  8.93  2.97  3.38  مایس22الموعد 

  16.53  14.64  0.98  1.62  10.28  5.42  2.42  3.09  حزیران1الموعد 

  16.52  11.07  0.58  1.0  8.89  4.44  2.07  2.84  حزیران11الموعد 

0.56  1.88  2.44  1.07  0.96  1.01  0.47  0.22  %5عند مستوى .L.S.Dقیم 
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مــایس تحــت تــأثیر التعشــیب لمــرتین خــالل موســم النمــو أعلــى 22ایضــَا اعطــت النباتــات المزروعــة فــي 

نســبتهوبفــارق معنــوي بلغــت )غــم4.87(ووزن الجــذر الجــاف )فــرع جــذري15.10(معــدل لعــدد االفــرع الجذریــة 

حزیــران وغیــر المعشــبة 11للصــفة الثانیــة قیاســًا بالنباتــات المزروعــة بالموعــد %387للصــفة االولــى و% 69.85

  ).3الجدول(الجذر /غم1.0الجذر و/فرع8.89خالل موسم النمو والتي اعطت اقل معدل لهاتین الصفتین بلغ 

جاءت نتائج الصفات انفة الذكر بأستثناء معدل طول السالمیة لینعكس تأثیرهـا فـي معـدل حاصـل بـذور 

معشبة لمـرتین خـالل موسـم النمـو اعلـى معـدل لهـذه الصـفة مایس وال22أذ اعطت النباتات المزروعة في , النبات

نفســــهبنباتــــات الموعــــد قیاســــاً % 1589.0و273.64نبــــات  وازدادت معنویــــا وبنســــبة قــــدرها /غــــم24.66بلــــغ 

ــــادة الــــى ,طیلــــة موســــم النمــــو وعلــــى التــــواليوغیــــر المعشــــبة مــــرة واحــــدةلالمعشــــبة  فــــي حــــین وصــــلت نســــبة الزی

حزیران غیر المعشبة طیلة موسم النمو والتـي اعطـت اقـل معـدل لحاصـل 11الموعد قیاسًا بنباتات4151.72%

من هذه النتائج یتبین مدى التأثیر السلبي لتأخیر موعد الزراعة وتواجد االدغـال .غم0.58النبات من البذور بلغ 

بتــأخیر موعــد الزراعــة أذ تقــل فتــرة نمــو المحصــول وتقــل كمیــة المــادة الجافــة المتراكمــة فــي النبــات,مــع المحصــول

فـي كافـة هوالتي تنعكس سلبًا على انتاجیة النبات من البذور فضًال الى تواجد االدغـال مـع المحصـول التـي تنافسـ

  .مراحل النمو على الضوء والماء والعناصر الغذائیة وتسبب له ضعفًا في النمو وتدهورًا في الحاصل ونوعیته

إذ ازدادت قــیم , فــي البــذور نفــس ســلوك الصــفات انفــة الــذكرســلكت صــفتي دلیــل الحصــاد ونســبة الزیــت 

لـدلیل %41.13مایس والمعشـبة مـرتین خـالل موسـم النمـو فبلغـت 22هاتین الصفتین في النباتات المزروعة في 

% 271.54بمعـامالت التـداخل االخـرى وبنسـبة زیـادة بلغـت لنسبة الزیت في البذور مقارنة %17.74والحصاد

حزیران غیر المعشبة طیلة موسم النمو والتي اعطت اقل معدل لتلك الصفتین 11اتات الموعد عن نب% 6.38و

  .وعلى التوالي% 16.52و11.07بلغ 

ان معنویة التداخالت في الصفات انفة الذكر تشیر الى ان النباتات المزروعـة بالمواعیـد الثالثـة لـم تكـن 

  .ختلفة فأنعكس ذلك في قیم صفاتهااستجابتها واحدة تحت تأثیر مستویات التعشیب الم

الزراعة ومستویات التعشیب ومواعید الزراعة في صفات النمو وحاصل تيقیالتداخل الثالثي بین طر تأثیر

  بذور النبات ونوعیته

ات المؤشـــرة فـــي فبـــین عوامـــل الدراســـة الثالثـــة فـــي الصـــوجـــود تـــداخل معنـــوي )4(یتضـــح مـــن الجـــدول 

النبــات ووزن النبــات الجــاف مــع بوعــدد االفــرع خفــاض فــي معــدل طــول الســالمیة وعلــى العمــوم هنــاك ان. الجــدول

22وقـد اعطـت نباتـات الموعـد ,مایس ولجمیـع مسـتویات التعشـیب ولكلتـا الطـریقتین22عن موعد الزراعةتأخیر

ســم فــي حــین اعطــت 3.70مــایس غیــر المعشــبة المزروعــة بطریقــة الخطــوط اعلــى معــدل لطــول الســالمیة بلــغ 

لطریقــة اقــل معــدل للصــفة بلــغ  حزیــران المعشــبة مــرتین خــالل موســم النمــو والمزروعــة بــنفس ا11ات الموعــد نباتــ

22اما بالنسبة لعدد افرع النبات ووزن النبـات الجـاف فقـد حصـل اعلـى معـدل لهمـا فـي نباتـات الموعـد . سم1.72

غـم وبزیـادة 37.97فـرع و 6.59بلـغ مایس المعشبة مرتین خـالل موسـم النمـو والمزروعـة بطریقـة المـروز والـذي 

حزیـران غیـر المعشـبة والمزروعـة بطریقـة 11عن نباتات الموعد %793.41و % 280.92معنویة بلغت نسبتها 

  .غم وللصفتین على التوالي4.25و فرع1.73الخطوط والتي اعطت اقل معدل بلغ 
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النمو یات التعشیب ومواعید الزراعة في صفات الزراعة ومستو تيقیتأثیر التداخل الثالثي بین طر ) 4(جدول 

  وحاصل بذور النبات ونوعیته

  الصفات

  

  

  

  

  المعامالت

معدل 

طول 

السالمیة 

  )سم(

عدد 

االفرع 

في 

  النبات

وزن 

النبات 

الجاف 

  )غم(

عدد 

االفرع 

الجذریة 

على 

الجذر 

  الرئیس

وزن 

الجذر 

الجاف 

  )غم(

حاصل 

بذور 

النبات 

  )غم(

دلیل 

الحصاد 

(%)  

نسبة 

لزیت ا

(%)  

  مواعید الزراعة×التعشیب×طرق الزراعة 

وز
مر

ي 
 ف
عة

زرا
ال

  

  تشعیب

  مرتین

  17.93  45.66  32.03  5.75  15.96  37.97  6.59  3.29  مایس22الموعد 

  17.80  45.78  16.10  2.94  12.01  18.73  5.65  2.61  حزیران1الموعد 

  17.40  35.36  11.16  2.78  12.35  20.47  4.77  2.61  حزیران11الموعد 

تعشیب 

مرة 

  واحدة

  17.67  36.56  10.08  3.16  13.92  17.16  5.46  2.85  مایس22الموعد 

  17.20  37.00  7.70  2.26  9.73  12.81  5.43  2.68  حزیران1الموعد 

  16.40  27.09  4.93  2.76  13.70  13.31  4.55  2.40  حزیران11الموعد 

بدون 

  تعشیب

  16.77  16.06  1.71  3.46  10.88  8.33  3.68  3.06  مایس22الموعد 

  16.70  15.71  1.00  1.21  8.89  4.93  3.07  3.54  حزیران1الموعد 

  17.15  9.52  0.57  1.17  8.36  4.64  2.41  3.15  حزیران11الموعد 

وط
ط
خ
ي 

 ف
عة

زرا
ال

  

  تشعیب

  مرتین

  17.55  36.60  17.30  4.00  14.23  31.16  5.85  2.38  مایس22الموعد 

  16.70  27.70  9.31  2.19  10.33  24.07  5.19  1.84  نحزیرا1الموعد 

  16.45  23.09  4.44  1.45  10.34  14.76  4.14  1.72  حزیران11الموعد 

تعشیب 

مرة 

  واحدة

  17.13  16.53  3.12  5.13  10.88  15.60  5.10  2.78  مایس22الموعد 

  16.10  15.67  2.08  2.49  13.32  11.07  5.08  2.36  حزیران1الموعد 

  16.80  17.03  1.18  1.40  9.17  5.36  3.96  2.21  حزیران11وعد الم

بدون 

تعشیب

  15.90  10.87  1.21  2.13  9.72  9.53  2.26  3.70  مایس22الموعد 

  16.37  13.57  0.96  2.04  11.67  5.91  1.77  2.63  حزیران1الموعد 

  15.90  12.61  0.60  0.82  9.43  4.25  1.73  2.54  حزیران11الموعد 

0.77  2.55  3.25  1.34  1.36  1.47  0.79  0.31  %5عند مستوى .L.S.Dقیم 

  

مــایس المعشــبة مــرتین خــالل موســم النمــو والمزروعــة بطریقــة المــروز 22نباتــات الموعــد أعطــتایضــًا 

وحاصــل بــذور النبــات ) غــم5.75(ووزن الجــذر الجــاف ) فــرع جــذري15.96(اعلــى معــدل لعــدد االفــرع الجذریــة 

حزیــران غیــر المعشــبة والمزروعــة بــنفس الطریقــة اقــل معــدل لعــدد 11عطــت نباتــات الموعــد فیمــا ا) غــم32.03(

كمـــا اعطــت نباتــات الموعـــد نفســه غیـــر ) غــم0.57(وحاصــل بـــذور النبــات ) فـــرع جــذري8.36(الجذریــة األفــرع

  .غم0.82المعشبة المزروعة بطریقة الخطوط اقل معدل لوزن الجذر الجاف بلغ 

حزیــران المعشــبة مــرتین 1مــایس و22لیــل الحصــاد فقــد اعطــت نباتــات الموعــدین أمــا بالنســبة لصــفة د

و % 45.66والمزروعــة بطریقــة المــروز واللــذین لــم یختلفــا عــن بعضــهما معنویــًا اعلــى قیمــة لهــذه الصــفة بلغــت 
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ل حزیـران غیـر المعشـبة المزروعـة بطریقـة المـروز اقـ11وعلى التوالي في حین سجلت نباتات الموعـد % 45.78

  %.9.52معدل بلغ 

مــایس المعشــبة مــرتین والمزروعــة بطریقــة المــروز أعلــى قیمــة لنســبة 22كــذلك اعطــت نباتــات الموعــد 

حزیــران غیــر المعشــبتین 11مــایس و22فــي حــین اعطــت نباتــات الموعــدین % 17.93بلغــت فــي البــذورالزیــت

  .لكل منهما% 15.90والمزروعة بطریقة الخطوط اقل معدل بلغ 

  

قیم معامل االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة لمحصول الصویا.1ملحق 

معدل طول 

  السالمیة

عدد افرع 

  النبات

وزن 

النبات 

الجاف

عدد 

التفرعات 

الجذریة 

الجذر /

  الرئیس

وزن 

الجذر 

  الجاف

حاصل 

بذور 

  النبات

دلیل 

  الحصاد

نسبة 

الزیت في 

  البذور

الصفات 

  المدروسة

1 -0.434 -0.074 -0.011 0.176 0.096 -0.085 0.185
معدل طول 

  السالمیة

1 0.783xx 0.638xx 0.626xx 0.679xx 0.689xx 0.467
عدد أفرع 

  النبات

1 0.744xx 0.747xx 0.929xx 0.794xx 0.648xx
وزن النبات 

  الجاف

1 0.727xx 0.729xx 0.648xx 0.451

عدد التفرعات 

/الجذریة

الجذر 

  الرئیس

1 0.689xx 0.530x 0.595xx وزن الجذر 

  الجاف

1 0.871xx 0.750xx حاصل بذور 

  النبات

1 0.784xx   دلیل الحصاد

1
نسبة الزیت 

  في البذور

  على التوالي % 1و% 5معنوي عند مستوى احتمال ** , *
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