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ي الزراعة في مكونات الحاصل لثالثة تراكيب وراثية من زهرة الشمس
أثر مواع د
رعد هاشم بكر

ليث محمد جواد الشماع

كمية الزراعة/جامعة بغداد

عموم الحياة /كمية العموم/جامعة بغداد

الخالصة

نفذت تجربة حقمية في محطة ابحاث ابي غريب التابعة لمييئة العامة لمبحكث الزراعية بيدؼ دراسة
أثر مكاعيد الزراعة في مككنات حاصؿ ثالثة تراكيب كراثية مف زىرة الشمس كمعرفة مدل ت أثير بعض العكامؿ
بتثيرىا المباشر في مككنات الحاصؿ كالكيفية التي تستجيب ليا التراكيب الكراثية ليذه المتغيرات .
المناخية أ

استخدـ ترتيب األلكاح المنشقة بتصميـ  RCBDبثالثة مكررات  ،شغمت فيو مكاعيد الزراعة ( / 16كانكف الثاني

ك / 4شباط/ 14 ،شباط-2/ 26 ،شباط / 15 ،اذار ) المعامالت الرئيسة كاحتمت التراكيب الكراثية (  Manonك
 Pan 7392ك  ) Euroflorالمعامالت الثانكية .أدل أتخير مكعد الزراعة عف / 16كانكف الثاني ( المكعد األكؿ
تثير العكامؿ المناخية كارتفاع درجات الح اررة كزيادة طكؿ الفترة الضكئية
) إلى تسارع النبات نحك النضج بسبب أ
كانخفاض الرطكبة النسبية فقصرت جميع مراحؿ نمك المحصكؿ تبعان لذلؾ أعطت نباتات المكعد األكؿ ( 1/ 16

كانكف الثاني) كمعدؿ لجميع التراكيب الكراثية اكبر قطر لمقرص

 25.3سـ كأعمى عدد مف البذكر في القرص

 1440كأعمى معدؿ لكزف البذرة  91.3ممغـ كأعمى نسبة أخصاب  .% 97أف زيادة قطر القرص  24.3سـ كعدد
البذكر في القرص  1463.5أعطى التركيب الكراثي  Pan 7392تمي انز كاضحان عف التركيبيف الكراثييف Euroflor ,

 . Manonظير تداخؿ بيف مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية إذ أعطى التركيب الكراثي  Pan 7392في المكعد

األكؿ أعمى عدد مف البذكر في القرص كمعدؿ كزف البذرة بمغ 1534 .2ك 97 .2ممغـ عمى التكالي.
ABSTRACT
A field trial was conducted at Abu-Ghraib research station , Baghdad, Iraq , The
objectives were to study the effect of sowing dates on the performance of three
sunflower genotypes . A split-plot lay in a randomized complete block design with
three replications were used . Five sowing dates ( 16th Jan , 4th , 14th and 26th of Feb.
and the 15th of March ) were assigned to main plots , where as genotypes in sub-plots
.Any delay in sowing dates after the 16th Jan . Hastened the physiological processes of
the developmental stages of the crop . and reflect , the effects of environmental factors
such as ( higher temperature , longer photoperiod and lower relative humidity ,
consequently the optimum periods of the life cycle of the crop was shortened . Sowing
as early as mid of January maximized seed weight 91.3 mg , and number of seed /head
1440 , also the fertility percentage and head size reaches it highest value 97% and 25.3
cm respectively at this planting date.The largest head 24.3 cm and more seed /head
1463.5 gave the genotype Pan 7392 .Interactions between genotypes and sowing dates
were also detected.genotypes (Pan7392)gave the highest more seed /head and seed
weight 1543.2 and 97.2 mg respectively.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزء مف رسالة ماجستير لمباحث األكؿ

المقـدمة
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يعد محصكؿ زىرة الشمس (  )Helianthus annuus L.مف المحاصيؿ الميمة في العالـ التي تزرع مف اجؿ زيتيا كالذم
يعد مف الزيكت الصالحة لتغذية البشرية( )1997،Puttكيستعمؿ أيضان في صناعة الصابكف ك اإلصباغ  .يعد مكعد الزراعة في العراؽ

ككما ىك الحاؿ في العديد مف دكؿ العالـ احد العكامؿ المؤثرة في انتاجية زىرة الشمس (

Tabrachك)1974،Grewal1كاف الظركؼ
إذ تـ اختيار الصنؼ المناسب

البيئية لزراعة ىذا المحصكؿ في العراؽ تعد مالئمة كتكعد بأمكانية كبيرة في التكسع بزراعتو  ،سيما

كالمكعد االمثؿ لمزراعة  .أف مكعد الزراعة كاف تأثيره في حاصؿ زىرة الشمس اكبر مف ت أثير مستكيات التسميد( .)1982،Elsawabi
يتثر بدرجة كبيرة بالعكامؿ البيئة كعكامؿ النمك المختمفة كالى حد اقؿ بالعامؿ الكراثي ،فدراسة قطر القرص
أف مساحة قرص زىرة الشمس أ
تفيد في تحديد المساحة السطحية لو كىي صفة ميمة كترتبط ايجابيان مع عدد بذكر القرص كاالثناف يسمكاف سمككا مشابيا لمصفات

الحقمية مف حيث أتثرىا بالصنؼ كالمكعد أكضحت دراسة أف زراعة ىذا المحصكؿ في مكاعيد مختمفة مف الشير الرابع نيساف  1970إلى
الشير الثالث آذار  1971بأف مكعد زراعة الحادم عشر تشريف الثاني أعطى اكبر قطر لمقرص كذلؾ لطكؿ فترة نمك المحصكؿ عند
ذلؾ المكعد فانعكس ذلؾ ايجابيا في قطر القرص كبالتالي عمى عدد البذكر فيو(Premsekarكاخركف .)1977،كما أكد ىذا المفيكـ ايضان

عند أتخير مكعد زراعة بعد الشير الثاني شباط الذم ادل إلى انخفاض في قطر القرص كعدد البذكر فيو بسبب ارتفاع درجات الح اررة
المصاحبة لممكاعيد المتاخرة كالتي عممت عمى قمة مدة نمك المحصكؿ كاختزاؿ المساحة الكرقية لو كبالتالي انعكس ذلؾ سمبا في قطر

( Doorebosك1986،Kassam

القرص ( Johnsonك )1972،Jellumجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج كؿ مف

تتثر نسبة األخصاب بالظركؼ المناخية المرافقة لنمك النبات نتيجة التبكير كالتاخير عف مكعد الزراعة
كTanimuكاخركف .)1994 ،أ
المالئـ فاختالؼ درجات الح اررة كالرطكبة النسبية التي تتزامف مع مكعد

التزىير كالمذاف يعداف مف أىـ العكامؿ المناخية المؤثرة في ىذه

الصفة .ك عمىالرغـ مف أف نسبة االخصاب في بذكر زىرة الشمس تعد صفة كراثية مالزمة لمصنؼ(

Englishكاخركف1979 ،ك

 ) 1982،Forresterأال انيا تتداخؿ مع عكامؿ البيئة خصكصا درجة الح اررة العظمى كرطكبة التربة

أثناء التزىير

تخير مكعد الزراعة عف الشير الثاني شباط زاد مف فشؿ اخصاب البذكر بسبب ارتفاع درجة
(1982،F.A.Oك )1982،Rajanفعند ا
الح اررة كقمة الرطكبة أثناء مدة التزىير إذ بمغت  %93عند زراعتػيا فػي الشير الثاني شباط ك  % 82.9عند زراعتيا في الشير السابع
تمكز  ،كما تأثرت التراكيب الكراثية في ىذه الصفػة

ايضان إذ كانت نسبػة األخصاب لمصنؼ (  %87)RSكلميجيف ( %89 ) PR

(الساىككي كاخركف .)1996،سمؾ كزف البذرة سمككا مشابيا لسمكؾ الصفات الحقمية االخرل مف حيث ت اثرىا بالصنؼ كالمكعد  .لظركؼ
البيئة غير المالئمة مف ح اررة كجفاؼ ادتا الى خفض حجـ البذكر كمف ثـ كزنيا كاف ىذا االنخفاض ناتج عف قمة تراكـ نكاتج التمثيؿ
الضكئي بسبب انخفاض كفاءة المصدر لعدـ مالئمة الظركؼ المناخيػة لنمك النبات كبالتالي قمة ما يتـ نقمو مف ىذه النكاتج

إلى المصب

(عيسى .)1990،فعمى الرغـ مف أف ارتفاع الح اررة يؤدم إلى زيادة معدؿ امتالء البذرة أال أف ىذه الزيادة قد تفشؿ في حاالت كثيرة مف
تعكيض النقص الحاصؿ في كزنيا بسبب قصر مدة امتالء البذرة فتقؿ مدة اؿبناء الضكئي نتيجة شيخكخة األكراؽ فيعجز المصدر مف سد
الطمب المتزايد لمبذكر عمى المكاد المتمثمة فينتج عف ذلؾ نقػص في كزف البذرة(

 Landsbergك. )1977،Cutting

أشار( Robertsonكاخركف )1978 ،كذلؾ إلى تفكؽ المكاعيد المبكرة (الشير الثالث آذار) في ىذه الصفة عف المكاعيد المت أخرقبسبب
مالئمة الظركؼ البيئية لمنمك ليذه المكاعيد مما انعكس ايجابيا في زيادة المكاد الممثمة كالمنقكلة إلى البذكر .كجد أف كزف بذكر اليجيف
 Pioneer707انخفض بشكؿ ممحكظ بيف مكعد زراعتو في
(Bhattiكاخركف )1999 ،كاستنتجكا باف سبب ذلؾ يعكد

 5/ 25مايس إلى  7/28تمكز مقارنو باليجيف
إلى اختالؼ سمكؾ كال اليجينيف لمظركؼ البيئة المصاحبة

Sigco475
نفذ ىذا البحث

بيدؼ معرفة تأثير مكاعيد الزراعة في مككنات حاصؿ البذكر لنبات زىرة الشمس كتحديد المكعد المناسب الذم يترافؽ مع أفضؿ مككنات
لحاصؿ بذكر.

المواد وطرائق العمل
نفذت تجربة حقمية في محطة إبحاث ابي غريب التابعة لمييئة العامة لمبحكث الزراعية بيدؼ دراسة تأثير مكاعيد الزراعة في
مككنات حاصؿ ثالثة تراكيب كراثية مف زىرة الشمس .استخدـ تصميـ األلكاح المنشقة بترتيب  RCBDبثالثة مكررات .احتمت مكاعيد
الزراعة /16كانكف الثاني ك 4ك 14ك /26شباط ك /15أذار لممكسـ الربيعي 2001المعامالت الريئسة كاحتمت التراكيب الكراثية ، Manon
 Euroflor ،Pan7392المعامالت الثانكية  .قسمت األرض بعد تييئتيا كفؽ التصميـ المتبػع ككانت مساحة الكحدة التجريبية الثانكية
() 5.5 × 4.5ـ 2احتكت عمى ستة خطكط بمسافة  75سـ كالمسافة بيف نبات ك أخر  20سـ لمحصكؿ عمى كثافة النباتية  66666نبات
/قكتار  ،استخدـ سماد الداب الذم يحتكم عمى نسبة (  N %18ك  )P205 %46قبؿ الزراعة بمعدؿ  240كغـ/قكتار تمت الزراعة
يدكيا بكضع ثالثة بذكر في الجكرقثـ خفت إلى نبات كاحد عند كصكؿ النباتات إلى مرحمة (  )B3-B4أم ظيكر أربع أكراؽ حقيقية يبمغ
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طكؿ الكرقة 4سـ عمػى األقؿ  .تمت إضافة سماد اليكريا (  )N %46بمعدؿ  280كغـ/ىكتار عمى دفعتيف األكلى في مرحمة( ،)B3-B4
كأضيفت الدفعة الثانية عند كصكؿ النباتات مرحمة  E1أم عند ظيكر البرعـ الزىرم كسط األكراؽ الفتية  .كانت عمميات التعش مب كالرم
تجرل حسب الحاجة .أخذت عينة عشكائية مف خمسة نباتات محركسة مف نباتات الخطيف الكسطييف كأجريت عمييا الدراسات التالية،
متكسط قطر القرص /نبات(سـ)  ،متكسط عدد البذكر في القرص /نبات  ، ،متكسط كزف اؿبذرة (ممغـ)  ،النسبة المئكية لإلخصاب .اجرم
تحميؿ البيانات احصائيان بطريقة تحميؿ التبايف كلجميع الصفات المدركسة كتمت مقارنة المتكسطات الحسابية لممعامالت باستعماؿ اقؿ
فرؽ معنكم ( )L.S.D.عمى مستكل  %5لممفاضمة بينيا.

النتائج والمناقشة

ظير اختالؼ معنكم بيف مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية فقط في صفة قطر القرص أعطت النباتات المزركعة في المكعد

األكؿ (  /16كانكف الثاني) أعمى معدؿ لقطر القرص(  25.3سـ) مقارنة بباقي المكاعيد (جدكؿ
الخامس(  /15اذار) اقؿ معدؿ ليذه الصفة بمغ (

 . )1بينما اعطت نباتات المكعد

 20.56سـ) أف صغر المساحة السطحية لمقرص في المكاعيد المتاخرة كاف بسبب

ارتفاع درجات الح اررة كطكؿ الفترة الضكئية كقمة الرطكبة النسبية

(جدكؿ  )5التي أدت إلى قصر فترة نمك المحصكؿ كبالتالي انخفاض

تراكـ المادة الجافة في النبات فضعفت قدرة المصدر في سد متطمبات المصب ( القرص) مما اثر ذلؾ في مساحتو .تتفؽ ىذه النتيجة مع
كؿ مف ( Johnsonك1972،JellumكUngerك 1982،ThompsonكTanimuكاخركف1994 ،كالساىككي كاخركف )1996 ،الذيف
كجدكا أف طكؿ مكسـ النمك يرتبط ايجابيا مع قطر القرص كالذم تميزت بو المكاعيد المبكرة مقارنة بالمكاعيد المت أخرة  .اختمفت التراكيب
الكراثية فيما بينيا معنكيا في ىذه الصفة إذ تفكؽ التركيب الكراثي  Pan 7392عف التركيبيف الكراثييف  Eurofloreك Manonالمذاف لـ
يختمفا عف بعضيما معنكيا يعكد سبب تفكؽ ىذا التركيب الكراثي في ىذه الصفة إلى طكؿ مكسـ نمكه مف الزراعة الى التزىير  .جاءت
ىذه النتيجة متفقة مع نتائج ( )1الذيف بينكا كجكد اختالؼ في قطر القرص بيف اليجيف (

)PRك (.) RSاختمؼ المكعد األكؿ ( / 16

كانكف الثاني ) كالثاني (  / 4شباط ) معنكيا عف بقية مكاعيد الزراعة في عدد البذكر في القرص كاعطيا أعمى عدد مف البذكر في حيف
اعطى المكعد الخامس (  / 15اذار ) اقؿ عدد لمبذكر في القرص ( جدكؿ  . )2يعزل ارتفاع عدد البذكر لممكاعيد المبكرة الى زيادة قطر
القرص( جدكؿ  )1جاء ذلؾ متفقا مع ما كجده

( )1970،Burnsالذم أشار الى أف عدد البذكر لو عالقة معنكية مكجبة مع قطر

القرص .كذلؾ يعكد سبب تفكؽ عدد البذكر في القرص ليذيف المكعديف الى مالئمة الظركؼ المناخية كبشكؿ خاص درجات الح اررة
المعتدلة كالمالئمة لمراحؿ النمك فعممت عمى طكؿ المدة مف ظيكر البرعـ الزىرم

إلى التزىير  ،فالح اررة العالية تعمؿ عمى قصر ىذه

ؼسيـ
المدة فتقؿ المادة الجافة المتجمعة كبالتالي قمة تجييز مكاد التمثيؿ إلى مكاقع البذكر مما يسبب اجياضان لبعض مف البذكر الممقحة أ

ىك األخر في اختزاؿ عدد البذكر جاءت ىذه النتيجة متفقة مع ( Chhabraكاخركف )1982،مف أف عدد البذكر في القرص ارتبط ايجابيا
بطكؿ مدة النمك الخضرم كنشكء البراعـ الزىرية عند مالئمة الظركؼ البيئية لياتيف المرحمتيف .اختمفت التراكيب الكراثية فيما بينيا في

ىذه الصفة .اعطى التركيب الكراثي  Pan7392أعمى عدد بذكر في القرص بينما أعطى التركيب الكراثي  Manonاقؿ عدد مف البذكر
يرجع سبب تفكؽ التركيب  Pan7392في ىذه الصفة لكبر قطر القرص ليذا التركيب جدكؿ(  )1كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع (Miller
كاخركف )1977 ،الذيف كجدكا اختالؼ في ىذه الصفة بيف التراكيب الكراثية لدل استعمالو صنفيف مف زىرة الشمس تفكؽ الصنؼ
 CW899في عدد البذكر في القرص.كجد ىنالؾ تداخؿ بيف مكاعيد الزراعة كالتركيب الكراثية

إذ اعطى التركيب الكراثي Pan7392

في المكعد األكؿ أعمى عدد مف البذكر في القرص بينما اعطى التركيب الكراثي  Manonفي المكعد الخامس اقؿ عدد بذكر في القرص
يرجع ذلؾ إلى اختالؼ استجابة ىذه التراكيب الكراثية لمظركؼ البيئية.كاف لمكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية ت

أثير معنكم في صفة

متكسط كزف البذرة ( جدكؿ  )3أعطى المكعد األكؿ  / 16كانكف الثاني أعمى متكسط كزف لمبذرة عف باقي المكاعيد كبمعدؿ كزف قدرة (
 91.35ممغـ ) في حيف كاف اقؿ معدؿ لػكزف البذرة (  70.05ممغـ ) في النباتات المزركعة في المكعد الخامس (  / 15اذار )  .جاء
لمتثير السمبي الرتفاع درجات الح اررة كزيادة طكؿ الفترة الضكئية كانخفاض الرطكبة النسبية في المكعد االخير (
ىذا االنخفاض نتيجة أ
جدكؿ  )5كالذم اختزلت مدة امتالء البذرة فضال عف ذلؾ فاف قصر مدة نمك المحصكؿ مف الزراعة

إلى النضج الفسمجي قد قممت مف

لتثير تمؾ الظركؼ في سرعة نمك النبات نحك الشيخكخة مما انعكس سمبا
فرصة النباتات لالستفادة مف طكؿ مدة التمثيؿ الضكئي نتيجة أ
في قمة المكاد الممثمة فقمت المادة الجافة .اتفقت ىذه النتيجة مع ما كجده

( Robertsonكاخركف1978 ،

ك1982،RajanككUngerك1982،Thompsonكالساىككي كاخركف  )1996الذيف اشاركا إلى أف النباتات المزركعة في بداية الشير
الثاني شباط قد تفكقت في ىذه الصفة عف باقي المكاعيد بسبب زيادة طكؿ مدة نمك المحصكؿ مما أتاح ليا فرصة اكبر لتخزيف كتجميع
المكاد الغذائية كتككيف مصدر كفكء فانعكس ذلؾ في زيادة كزف البذرة .اختمفت التراكيب الكراثية فيما بينيا معنكيا في ىذه الصفة إذ أعطى
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التركيبيف الكراثيف Manonك  Pan7392أعمى ـ تكسط لكزف البذرة مقارنة مع التراكيب  Euroflorيعكد ذلؾ إلى قصر مدة امتالء البذرة
ليذا التركيب فقمت قابمية النبات عمى نقؿ المكاد الغذائية

تكسط كزف البذرة

إلى المصب(البذكر)في ىذه المدة فانعكس ذلؾ سمبيا في ـ

جاءت ىذه النتيجة متفعة مع نتائج (Beardك )1982،Gungالمذاف أكضحا تبايف أربعة أصناؼ في زىرة الشمس في ىذه الصفة كتفكؽ
إذ أعطى التركيب pan7392

الصنؼ Romsun59عف األصناؼ األخرل .ظير تداخؿ معنكم بيف مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية

في المكعد األكؿ (  /16كانكف الثاني ) أعمى ـ تكسط لكزف البذرة في حيف أعطى التركيب  Euroflorفي المكعد الخامس (  /15اذار)
اقؿ ـ تكسط لكزف البذرة يعكد ذلؾ إلى اختالؼ طكؿ مراحؿ النمك بسبب اختالؼ استجابة ىذه التراكيب لمظركؼ البيئية المصاحبة لكؿ
النسبة المئكية لألخصاب إذا اعطى

مكعد .تكضح البيانات في جدكؿ (  )4إلى كجكد تاثير معنكم لمكعد الزراعة كالتراكيب الكراثية في

المكعد األكؿ (  / 16كانكف الثاني) كالمكعد الثاني (  /4شباط ) أعمى نسبة لألخصاب كلـ يختمفا عف بعضيما معنكيا  ،بينما

أعطت

نباتات المكعد الخامس (  / 15آذار ) اقؿ نسبة لألخصاب  .أف انخفاض نسبة األخصاب في المكعد األخير كاف نتيجة لمتأثير السمبي
لمعكامؿ المناخية التي تزامنت خالؿ مدة التزىير ليذا المكعد ،

إذ كصمت درجة الح اررة إلى  39.45ـ

الى  % 28.3كزادت المدة الضكئية الى  14.06ساعة كشدة االشعاع الشمسي الى

ق

كانخفضت الرطكبة النسبية

 598.57ممي كاط  /يكـ (جدكؿ  ، )5فعممت ىذه

الظركؼ مجتمعةن في زيادة نسبة الزىيرات غير الممحقة بسبب فشؿ التمقيح فقمت نسبة األخصاب بحدكد  % 6عف المكعد األكؿ كالثاني .

تتفؽ ىذه النتيجة مع ما كجده

(الساىككي كاخركف )1996 ،في تجربة لزراعة ىذا المحصكؿ في مكاعيد مختمفة ذاك ار فييا باف مكعد

الزراعة بعد الشير الثاني شباط أعطى نسبة منخفضة لألخصاب بسبب ارتفاع درجة الح اررة كقمة الرطكبة

أثناء مدة التزىير .اختمفت

التراكيب الكراثية فيما بينيا معنكيا في ىذه الصفة  .أعطى التركيب الكراثي  Euroflorأعمى نسبة أخصاب بمغت  % 95.38في حيف
أعطى التركيب

 Pan7392اقؿ نسبة

أخصاب بمغت

 % 93.7جاءت ىذه النتيجة متفقة مع

( 1982 ،Forresterك

Begكاخركف )1987 ،الذيف ذكركا أف نسبة األخصاب في بذكر زىرة الشمس تعد صفة كراثية مالزمة لمصنؼ .

أظيرت النتائج المبينة

في( جدكؿ) 4كجكد تداخؿ معنكم بيف مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية في تاثيرىا في نسبة األخصاب اختمفت استجابة التراكيب الكراثية
في ىذه الصفة إذ حقؽ التركيب الكراثي  Euroftorفي المكعػد االكؿ ( / 16كانكف الثاني ) أعمى نسبة مف األخصاب  % 98.1في
حيف كانت اقؿ نسبة أخصاب  % 89لمتركيب  Pan 7392في المكعد الخامس (  /15آذار ) كلكف يبدك مف نتائج التداخؿ أف جميع
التراكيب قمت فييا نسبة األخصاب مع تاخير مكعد الزراعة بسبب تزامف تزىير النباتات المزركعة في المكاعيد األخيرة مع ظركؼ مناخية
غير مالئمة مقارنة مع المكاعيد المبكرة .

جدول( )1أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في قطر القرص  /نبات ( سم )
الموسم

2001

التراكيب الوراثية

المتوسط

المواعيد الزراعية

الحسابي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

Manon

24.400

24.367

23.233

22.800

19.967

22.953

Pan 7392

26.433

24.833

24.800

24.000

21.533

24.320

Euroflor

25.067

23.533

23.000

22.467

20.200

22.853

المتوسط الحسابي

25.300

24.244

23.678

23.089

20.567

قيمة اقؿ فرؽ معنكم عند مستكل معنكية ،% 5المكاعيد الزراعية،o.712التراكيب الكراثية،0.526المكاعيد  xالتراكيب الكراثية غ.ـ C.V.= 8%،
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جدول( )2أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في عدد البذور في القرص  /نبات
التراكيب الوراثية

الموسم

2001

المتوسط

المواعيد الزراعية

الحسابي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

Manon

1319.747

1342.853

1239.480

1334.740

1213.790

1290.122

Pan 7392

1534.207

1508.610

1531.720

1481.760

1260.870

1463.433

Euroflor

1464.900

1479.790

1354.110

1283.780

1242.860

1365.088

المتوسط الحسابي

1439.618

1443.751

1375.103

1366.760

1239.173

قيمة اقؿ فرؽ معنكم ع ند مستكل معنكية ،%5المكاعيد الزراعية
C.V.= 8%

،35.776التراكيب الكراثية ،26.867المكاعيد Xالتراكيب الكراثية ،60.077

جدول( )3أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في معدل وزن البذرة ممغم
التراكيب الوراثية

الموسم

2001

المتوسط

المواعيد الزراعية

الحسابي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

Manon

90.800

90.900

85.433

77.333

76.067

84.107

Pan 7392

97.200

82.500

77.633

81.267

68.700

81.460

Euroflor

86.067

78.267

76.733

73.333

65.400

75.960

المتوسط الحسابي

91.356

83.889

79.933

77.311

70.056

قيمة اقؿ فرؽ معنكم عند مستكل معنكية ،%5المكاعيد الزراعية،3.214التراكيب الكراثية  ،2.899لمكاعيد Xالتراكيب الكراثيةC.V.=11% ، 6.482

جدول( )4تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في نسبة المئوية لألخصاب
الموسم

التراكيب الوراثية

المواعيد الزراعية
االول

2001

الثاني

الثالث

المتوسط

الرابع

الخامس

الحسابي

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

Manon

95.850

96.110

96.020

95.650

92.530

95.232

Pan 7392

96.210

95.790

95.120

92.310

89.070

93.700

Euroflor

98.130

97.060

96.760

93.970

91.020

95.388

96.730

96.320

95.967

93.977

90.873

المتوسط الحسابي

قيمة اقؿ فرؽ معنكم عند مستكل معنكية ،% 5المكاعيد الزراعية ، 0.760التراكيب الكراثية  ، 0.607المكاعيد  Xالتراكيب الكراثية ،1.357
C.V.=3%
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