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المستخمص

 في أ حد الحقول الزراعية في منطقة المحمدي التابعة لقضاء ىيت في محافظة االنبار عمى الضفة2013 و2012 نفذت تجربة حقمية خالل الموسمين

) الصنفArachis hypogaea L.( اليمنى لنير الفرات بيدف معرفة تاثير مواعيد الزراعة ورش الكالسيوم في الحاصل ومكوناتو لفستق الحقل

1 أيار و15 و1 نيسان و15 و1(  إذ مثمت مواعيد الزراعة, استخدم تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات وبترتيب التجارب العاممية.المحمي
فضال عن معاممة المقارنة (رشت

1-

لتر.) ممغم600 و400 و200(  حزيران) العامل األ ول فيما تضمن العامل الثاني ثالثة مستويات لرش الكالسيوم15و

) غم85.78 و81.36(  بذرة100 ووزن

1-

132.69 وبمغ أعمى حاصل لقرنات النبات
من الكالسيوم

1-

نبات.) قرنة95.17 و96.77(  نيسان في عدد القرنات15  اظيرت النتائج تفوق موعد الزراعة.)بالماء فقط

1-

نبات.) بذرة64.00 و60.90(  أيار في عدد بذور النبات1  بينما تفوق موعد الزراعة,لمموسمين بالتتابع

لتر. ممغم600  كما اوضحت النتائج تفوق تركيز الرش. أيار لمموسمين بالتتابع1 نيسان و15 لموعدي الزراعة

 وبمغ أعمى حاصل,لمموسمين بالتتابع

1-

نبات.) بذرة94.52 و89.19( وعدد البذور في النبات

 أيار) والمرشوشة1(  اعطت النباتات المزروعة بالموعد الثالث.بالتتابع
1-

1-

1-

لتر.Ca  ممغم400 و600 لمتركيزين

1-

نبات. غم139.82و

نبات.) قرنة83.42 و87.44( في عدد القرنات
1-

نبات. غم128.84 و123.48 قرنات

 أما في الموسم الثاني فقد تفوقت النباتات, نبات. غم150.33 في الموسم األول أعمى حاصل لمقرنات بالنبات بمغ
1-

1-

1-

لتر.Ca  ممغم600 بالتركيز

 نستنتج من. نبات. غم153.35 لتر بإعطائيا أعمى حاصل لمقرنات بمغ.Ca  ممغم400  نيسان) والمرشوشة بالتركيز15( المزروعة بالموعد الثاني
لمحصول عمى أفضل

1-

لتر.Ca  ممغم400 ىذه الدراسة تفوق مواعيد الزراعة المبكرة خالل نيسان وأيار عمى موعد الزراعة في نياية حزيران ورش
.حاصل من قرنات فستق الحقل
. مستويات الرش, الزراعة المبكرة, مكونات الحاصل:الكممات المفتاحية
.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث الثاني

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 46(5): 695-703, 2015

Al-Hilfy & Al-Salmani
EFFECT OF PLANTING DATES AND CALCIUM SPRAYING ON PODS YIELD OF
PEANUT*
1
2
Intsar . H. H. Al-Hilfy
S. A. A. Al-Salmani
1
Dept. of Field Crops - Coll. of Agric. - Univ. of Baghdad
2
Dept. of Field Crops - Coll. of Agric. - Anbar Univ.
Dr.intsar_hadi@yahoo.com

ABSTRACT
Field experiment was carried out at Al-Mohamadi city beyond to Heat town-Al-Anbar in the right bank of
Euphrates River during 2012-2013 season to study effect of planting dates and calcium spraying on the yield of
local cv. of peanut (Arachis hypogaea L.) and its components. Factorial experiment in RCBD design with three
replication and two factors were used .First factor included six dates for planting (1st and 15th April, 1st and 15th
May and 1st and 15 June), the second factor was three levels of calcium (200, 400 and 600 mg Ca.L-1) in addition
to control treatment (spray with water only). The results showed superiority of planting date 15th April in pods
No. (96.77 and 95.17) pod.plant-1, 100 seed weight (81.36 and 85.78) gm for both seasons. The 1st May was
superior in seed No. (60.90 and 64.00) seed plant -1. Planting dates on 15th April and 1st May gave highest pods
yield about 132.69 and 139.82 gm.plant-1, for both seasons, respectively. The concentration 600 mg Ca.L-1 was
superior in pods No. (87.44 and 83.42) pod plant-1, seed No. (89.19 and 94.52) seed plant-1. The highest pods yield
was 123.48 and 128.84 gm.plant-1 from 600 and 400 mg Ca.L-1 for both season respectively. The combination of
planting date 1st May x 600 mg Ca.L-1 at the first season gave the highest pods yield about 150.33 gm.plant-1
while the combination 15th April x 400 mg Ca.L-1 at the second season gave the highest plant yield about 153.35
gm.plant-1. The conclusion was the early planting during April and May were best in compared to June planting
and spraying 400 mg Ca.L-1 was best for pod yield of peanut.
Key words: Yield components, early planting, spraying levels.
*Part of Ph.D. dissertation of the second author.
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العناصر الكالسيكـ الذم يعد عامال محددا في إنتاج فستؽ

المقدمة

الحقؿ مف خالؿ دكره في تنشيط بعض األنزيمات مثؿ

يعد محصكؿ فستؽ الحقؿ ( )Arachis hypogaea L.مف

 ATPaseكاليكرمكنات النباتية كاالككسينات ( )22كتأثير

المحاصيؿ الزيتية البقكلية الميمة كيزرع لغرض الزيت

ذلؾ في كفاءة عممية التمثيؿ الكاربكني ,إذ يشكؿ الكالسيكـ

كالبركتيف ,تتراكح نسبة الزيت في بذكره  %74-64كنسبة

 %60مف تركيب البالستيدات الخضراء ( .)24اشار

البركتيف  %35فضال عف الكربكىيدرات كالفيتامينات

 )47( Rahmanإلى التاثير المعنكم لعنصر  Caفي جميع

كالمعادف .بمغت المساحة المزركعة بيذا المحصكؿ في العراؽ
 5;97ىكتار لعاـ  2010بمعدؿ انتاج  10500طف.ىػ

1-

صفات الحاصؿ عند استخداـ اككسيد الكالسيكـ كمصدر
لمكالسيكـ ( %12كالسيكـ) كمستكيات االضافة  2ك72

( .)20تعد العمميات الزراعية كمف بينيا مكاعيد الزراعة مف

ك 122ك 172ك 422كغـ.ق

العكامؿ الميمة كالمؤثرة في إنتاجية المحاصيؿ بسبب تغايرات

كغـ.ق

درجات الح اررة كالمدة الضكئية مف مكعد ألخر ,كاشارت

1-

1-

كتفكؽ المستكل 172

في عدد القرنات الناضجة ( 18.7قرنة) كنسبة

التصافي ( )%89.6كدليؿ الحصاد ( )%59.:بينما اعطت

الدراسات إلى أف التبكير في الزراعة يجعؿ مدة النمك

معاممة المقارنة ( 2كغـ.ق )1-أقؿ القيـ لمصفات المذككرة

الخضرم طكيمة ,ففي دراسة قاـ بيا  Calishkanكآخركف

كبمغت  11.8قرنة.نبات

( )9في تركيا عند الزراعة بمكاعيد مختمفة مف منتصؼ

1-

ك %84.6ك; %51.بالتتابع,

كنتيجة لذلؾ تفكؽ المستكل  172كغـ.ق

نيساف حتى منتصؼ حزيراف اشاركا إلى أف الزراعة المبكرة

1-

1-

في حاصؿ

القرنات ( 1.99طف.ق ) كاعزم ذلؾ إلى دكر العنصر في

أفضؿ مف المتأخرة نتيجة لتكفر الظركؼ المثالية لمنمك

تنشيط النمك كزيادة سرعة انتقاؿ الكربكىيدرات ,بينما تفكؽ

الخضرم كالثمرم كأف انخفاض درجات الح اررة عند تأخير

المستكل  422كغـ.ق

الزراعة يؤدم إلى تقميؿ مدة امتالء البذكر فينعكس ذلؾ في

1-

بإعطائو اعمى كزف  122بذرة بمغ

 54.0غـ فيما اعطت معاممة المقارنة  46.9غـ,

كمية حاصؿ القرنات كالبذكر كنسبة التصافي ,كاتفقت

كبيف  Gashtiكآخركف ( )12التأثير المعنكم لمكالسيكـ في

نتائجيـ مع نتائج  Naabكآخركف ( )21الذيف اشاركا إلى

الحاصؿ كمككناتو لفستؽ الحقؿ عند استخداـ  2ك 52ك82

زيادة في الحاصؿ بنسبة  %50-20عند الزراعة في نيساف

ك ;2كغـ.ق

كأيار قياسا بتأخير الزراعة إلى حزيراف ,كاكدت Al-Ubadi

كغـ.ق

( )8كجكد فركؽ معنكية بيف مكاعيد الزراعة في العراؽ

1-

1-

مف كاربكنات الكالسيكـ كتفكؽ المستكل ;2

في حاصؿ القرنات كاعطى  7872كغـ.ق

1-

1-

كحاصؿ لمبذكر ( 6844كغـ.ق ) كاعطى أعمى نسبة

(نيساف كأيار) كأف أعمى حاصؿ كاف عند الز ارعة في 1

تصافي ( )%99بسبب زيادة كزف البذكر كارتباط نسبة

نيساف مقارنة بالمكعد األخير ( 17أيار) .ذكر Meena

التصافي بشكؿ مكجب مع كزف البذكر كاعطت أعمى كزف

كآخركف ( )19أف مكاعيد الزراعة مف أىـ العكامؿ المؤثرة في

 122بذرة لككف ىذه الصفة تعتمد عمى إضافة المغذيات

إنتاجية فستؽ الحقؿ كعند الزراعة في  42نيساف ك 17أيار

بشكؿ أساسي ,كاكد  Kabirكآخركف ( )14التأثير المعنكم

ك; حزيراف ك 6تمكز كجدكا أف المكعد األخير ( 6تمكز)

إلضافة الكالسيكـ في صفات الحاصؿ كمككناتو لفستؽ الحقؿ

تفكؽ معنكيا عمى باقي المكاعيد في حاصؿ القرنات كالبذكر

نتيجة لزيادة عدد قرنات النبات ( 54.;:قرنة.نبات )1-قياسا

عند استخداـ مستكيات مختمفة ( 2ك 112ك )187كغـ.ق

بالمكعد المبكر ( 4;.88قرنة.نبات )1-كزيادة دليؿ الحصاد

1-

عمى شكؿ كاربكنات كالسيكـ كتفكؽ المستكل العالي في
جميع الصفات كادل إلى زيادة عدد القرنات لمنبات ;19.

مف  %54.7إلى  %67.7كاعطى مكعد الزراعة في ;

قرنة.نبات

حزيراف أعمى نسبة تصافي بمغت  %87.26ككزف  122بذرة

1-

كزيادة نسبة التصافي إلى  %84.5كدليؿ

الحصاد  %48.24كنتيجة لذلؾ ازداد حاصؿ القرنات الى

بمغ  64.45غـ قياسا بالمكعد المبكر الذم اعطى أقؿ نسبة

 4.89طف.ق 1-قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقؿ القيـ

تصافي بمغت  %85.6:ككزف  122بذرة بمغ  61.26غـ.

لمصفات المذككرة بالتتابع ,كاعزم ذلؾ إلى دكر العنصر في

كما يتأثر معدؿ امتصاص العناصر المعدنية الضركرية لمنمك

زيادة جاىزية العناصر األخرل كنقؿ نكاتج التمثيؿ الكربكني

بالعكامؿ البيئية نفسيا المؤثرة في العمميات الحيكية ,كمف ىذه
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كزيادة نسبة النضج كتقميؿ اجياض البذكر .اشار Helmy

الص ػ ػػباح الب ػ ػػاكر ,أمػ ػ ػػا معاممػػ ػػة المقارنػػ ػػة فقػ ػ ػػد رش ػ ػػت بالمػ ػ ػػاء

ك )13( Ramadanإلى التأثير المعنكم لمكالسيكـ في

فق ػ ػػط .كان ػ ػػت ترب ػ ػػة الحق ػ ػػؿ مزيجي ػ ػػة رممي ػ ػػة .ت ػ ػػـ اع ػ ػػداد أرض

صفات حاصؿ فستؽ الحقؿ عند إضافة كاربكنات الكالسيكـ

التجرب ػ ػػة بحراثتي ػ ػػا حػ ػ ػراثتيف متعام ػ ػػدتيف ث ػ ػػـ اجري ػ ػػت عممي ػ ػػات

إذ كانت نسبة الزيادة في

التنعػ ػػيـ كالتسػ ػػكية كتقسػ ػػيـ الحقػ ػػؿ بحسػ ػػب التصػ ػػميـ المػ ػػذككر

حاصؿ القرنات  %44.6كازداد حاصؿ البذكر بنسبة %46.9

انفػ ػػا ,كاض ػ ػػيؼ السػ ػػماد النتركجين ػ ػػي عم ػ ػػى شػ ػػكؿ يكريػ ػػا عمػ ػػى

بمستكيات  2ك 1.4ك 4.6طف.ق
عند اضافة  4.6طف.ق

طف.ق

1-

1-

1-

دفعتػ ػ ػ ػػيف بعػ ػ ػ ػػد البػ ػ ػ ػػزكغ كعنػ ػ ػ ػػد التزىيػ ػ ػ ػػر بمعػ ػ ػ ػػدؿ  122كغػ ػ ػ ػػـ

مف الكالسيكـ ,اعطت إضافة 1.4

.Nق

زيادة معنكية في الحاصؿ البايمكجي (17882

1-

( )7كاضػ ػ ػ ػػيؼ الس ػ ػ ػ ػماد الفكسػ ػ ػ ػػفاتي عنػ ػ ػ ػػد تحضػ ػ ػ ػػير

كغـ.ق )1-كنسبة التصافي ( )%96قياسا بمعاممة المقارنة

األرض قبػ ػ ػػؿ التنع ػ ػ ػػيـ عمػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػكؿ سػ ػ ػػكبر فكس ػ ػ ػػفات ثالث ػ ػ ػػي

ك %84لمصفتيف

( )3كالسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماد

التي اعطت  14658.:كغـ.ق

1-

( )P2O5 %67بمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ  :2كغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ.ق

المذككرتيف بالتتابع ,كاعزم ذلؾ الى دكر العنصر في بناء

1-

البكتاسػ ػ ػػي اضػ ػ ػػيؼ بعػ ػ ػػد الح ارثػ ػ ػػة قبػ ػ ػػؿ التنعػ ػ ػػيـ كػ ػ ػػذلؾ عمػ ػ ػػى

جدراف الخاليا كانتقاؿ نكاتج التمثيؿ كالتأثير في امتصاص

شػ ػ ػػكؿ كبريتػ ػ ػػات البكتاسػ ػ ػػيكـ ( )K %61.7بمعػ ػ ػػدؿ  72كغػ ػ ػػـ

نظر لقمة الدراسات حكؿ ىذا المحصكؿ
العناصر الصغرل .ا

.Kق

بحس ػ ػ ػػب التكص ػ ػ ػػيات ( .)7تم ػ ػ ػػت الز ارع ػ ػ ػػة بحس ػ ػ ػػب

في العراؽ كلقيمتو االقتصادية المتمثمة بككنو محصكال زيتيا

المكاعي ػ ػػد المقترح ػ ػػة لمب ػ ػػذكر ف ػ ػػي ج ػ ػػكر المس ػ ػػافة بيني ػ ػػا 2.47

كمصد ار بركتينيا كنتيجة لظاىرة االحتباس الحرارم التي

ـ داخػ ػ ػػؿ الخطػ ػ ػػكط التػ ػ ػػي بمػ ػ ػػغ طكليػ ػ ػػا  4ـ كالمسػ ػ ػػافة بينيػ ػ ػػا

تأثير اختالؼ مكاعيد الزراعة في حاصؿ فستؽ الحقؿ فضال

الت ػػي بمغ ػػت مس ػػاحة ك ػػؿ كح ػػدة مني ػػا  8ـ كع ػػددىا ف ػػي ك ػػؿ

عف معرفة أفضؿ تركيز رش لمكالسيكـ الذم يؤدم إلى

مكػ ػػرر  46كحػ ػػدة تجريبيػ ػػة .خفػ ػػت النباتػ ػػات إلػ ػػى نبػ ػػات كاحػ ػػد

تحسيف حاصؿ قرنات المحصكؿ.

فػ ػػي كػ ػػؿ جػ ػػكرة عن ػ ػدما كصػ ػػؿ النبػ ػػات الػ ػػى ارتفػ ػػاع مػ ػػف -42

سببت تقمبات مناخية كبيرة اصبحت الحاجة ضركرية لمعرفة

1-

 2.97ـ كع ػ ػ ػ ػػددىا  6خط ػ ػ ػ ػػكط ضػ ػ ػ ػػمف الكحػ ػ ػ ػػدات التجريبيػ ػ ػ ػػة
4

 47س ػ ػػـ ,كعن ػ ػػد ظي ػ ػػكر عالم ػ ػػات النض ػ ػػج عم ػ ػػى المحص ػ ػػكؿ

المواد والطرائق

اخػ ػػذت عين ػ ػػة عش ػ ػكائية ممثم ػ ػػة بعش ػ ػرة نباتػ ػػات مػ ػػف الخط ػ ػػكط

نفػ ػ ػػذت تجرب ػ ػ ػة حقمي ػ ػ ػة خػ ػ ػػالؿ المكسػ ػ ػػميف الصػ ػ ػػيفييف لعػ ػ ػػامي

 2012ك 2013ف ػ ػ ػػي أح ػ ػ ػػد الحق ػ ػ ػػكؿ الزراعي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي منطق ػ ػ ػػة

الكسطية لكؿ كحدة تجريبية إلجراء الدراسات عمييا.

المحمػ ػػدم التابعػ ػػة لقضػ ػػاء ىيػ ػػت فػ ػػي محافظػ ػػة االنبػ ػػار عمػ ػػى
الض ػ ػػفة اليمن ػ ػػى لني ػ ػػر الفػ ػ ػرات الكاقع ػ ػػة ض ػ ػػمف خ ػ ػػط الط ػ ػػكؿ

الصفات المدروسة

 .1عػ ػ ػ ػػدد القرنػ ػ ػ ػػات بالنبػ ػ ػ ػػاتب تػ ػ ػ ػػـ حسػ ػ ػ ػػاب عػ ػ ػ ػػدد القرنػ ػ ػ ػػات

 42.82كخ ػ ػ ػ ػػط عػ ػ ػ ػ ػػرض  33.63لمعرفػ ػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػ ػػأثير اخػ ػ ػ ػ ػػتالؼ

الكميػ ػػة المتككنػ ػػة (الناضػ ػػجة كغيػ ػػر الناضػ ػػجة) لعش ػ ػرة نباتػ ػػات

مكعػ ػػد الز ارعػ ػػة كرش تراكيػ ػػز مختمفػ ػػة مػ ػػف الكالسػ ػػيكـ فػ ػػي

عشػػ ػ ػ ػكائيان محركسػ ػ ػ ػػة قمع ػ ػ ػ ػػت بع ػ ػ ػ ػػد النضػ ػ ػ ػػج مػ ػ ػ ػػف الخط ػ ػ ػ ػػكط

باسػ ػ ػ ػ ػتخداـ تص ػ ػ ػ ػػميـ القطاع ػ ػ ػ ػػات الكامم ػ ػ ػ ػػة المعش ػ ػ ػ ػػاة بثالث ػ ػ ػ ػػة

 .4عػ ػػدد البػ ػػذكر بالنبػ ػػاتب تػ ػػـ حسػ ػػاب عػ ػػدد البػ ػػذكر بالنبػ ػػات

مكػ ػ ػػررات كتجربػ ػ ػػة عامميػ ػ ػػة ,إذ تضػ ػ ػػمف العامػ ػ ػػؿ األكؿ سػ ػ ػػتة

مػ ػ ػ ػػف عينػ ػ ػ ػػة النباتػ ػ ػ ػػات العش ػ ػ ػ ػكائية بعػ ػ ػ ػػد التقشػ ػ ػ ػػير كاسػ ػ ػ ػػتخراج

مكاعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لمز ارع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( 6/1ك 6/17ك 7/1ك 7/17ك8/1

معدليا.

الكسطية لكؿ معاممة ثـ اخذ معدليا.

حاص ػ ػ ػ ػػؿ فس ػ ػ ػ ػػتؽ الحق ػ ػ ػ ػػؿ (الص ػ ػ ػ ػػنؼ المحم ػ ػ ػ ػػي) كمككنات ػ ػ ػ ػػو

ك )8/17كالعام ػ ػػؿ الث ػ ػػاني ثالث ػ ػػة مس ػ ػػتكيات ل ػ ػػرش الكالس ػ ػػيكـ

 .5كزف  100ب ػ ػ ػ ػ ػػذرة (غ ػ ػ ػ ػ ػػـ)ب اخ ػ ػ ػ ػ ػػذت  500غ ػ ػ ػ ػ ػػـ كعين ػ ػ ػ ػ ػػة

فضػ ػ ػ ػ ػػال عػ ػ ػ ػ ػػف معامم ػ ػ ػ ػ ػػة

عش ػ ػ ػكائية مػ ػ ػػف البػ ػ ػػذكر الناضػ ػ ػػجة السػ ػ ػػميمة مػ ػ ػػف كػ ػ ػػؿ كحػ ػ ػػدة

المقارنػ ػػة بحيػ ػػث أصػ ػػبد عػ ػػدد الكحػ ػػدات التجريبيػ ػػة  72كحػ ػػدة

تجريبيػ ػ ػ ػػة ثػ ػ ػ ػػـ حسػ ػ ػ ػػب منيػ ػ ػ ػػا  100بػ ػ ػ ػػذرة ككزنػ ػ ػ ػػت بػ ػ ػ ػػالميزاف

كاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمؿ  CaCl2مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ار لمكالسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكـ (,)Ca %27.2

الحساس.

المرش ػ ػ ػ ػػة الظيري ػ ػ ػ ػػة لي ػ ػ ػ ػػذا الغ ػ ػ ػ ػػرض كم ػ ػ ػ ػػادة ال ازى ػ ػ ػ ػػي (0.15

غػ ػػـ مػ ػػف قرنػ ػػات كػ ػػؿ كحػ ػػدة تجريبيػ ػػة كاسػ ػػتخرج بػ ػػذكرىا باليػ ػػد

( 200ك 400ك )600ممغـ.لتػ ػ ػ ػ ػػر

1-

 .6نس ػ ػ ػػبة التص ػ ػ ػػافيب اخ ػ ػ ػػذت عين ػ ػ ػػة عشػ ػ ػ ػكائية ب ػ ػ ػػكزف 422

كتمػ ػ ػت عممي ػ ػػة الػ ػ ػرش ف ػ ػػي بداي ػ ػػة مرحم ػ ػػة التزىي ػ ػػر باس ػ ػػتخداـ
م ػ ػ ػ ػػؿ.لتر )1-كم ػ ػ ػ ػػادة ناشػ ػ ػ ػ ػرة لكس ػ ػ ػ ػػر الش ػ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ػػطحي ف ػ ػ ػ ػػي

ككزنيا كحسبت نسبة التصافي بحسب المعادلة االتيةب
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نسبة التصافي = (كزف البذكر  /كزف القرنات) × 122

ادل إلى زيادة عدد القرنات بالنبات .اختمفت استجابة تراكيز

 .7نس ػ ػ ػػبة الب ػ ػ ػػذكر الناض ػ ػ ػػجة كالس ػ ػ ػػميمةب ت ػ ػ ػػـ حس ػ ػ ػػابيا م ػ ػ ػػف

الرش بالكالسيكـ بتغير مكاعيد الزراعة ,إذ ظير تداخؿ

المعادلةب

معنكم بيف مكاعيد الزراعة كتراكيز الرش بالكالسيكـ ,حققت

نس ػ ػ ػ ػ ػػبة الب ػ ػ ػ ػ ػػذكر الناض ػ ػ ػ ػ ػػجة كالس ػ ػ ػ ػ ػػميمة = (ع ػ ػ ػ ػ ػػدد الب ػ ػ ػ ػ ػػذكر

نباتات فستؽ الحقؿ المرشكشة بالتركيز  822ممغـ .Caلتر

الناضجة كالسميمة  /عدد البذكر الكمي) × 122

المزركعة بالمكعد الثاني ( )6/17أكبر عدد مف القرنات بمغ

1-

 .8حاص ػ ػػؿ القرن ػ ػػات لمنب ػ ػػات الكاح ػ ػػد (غـ.نب ػ ػػات)1-ب حس ػ ػػب

 127.;9قرنة بالنبات كبنسبة زيادة  %;;.;6عف نباتات

حاص ػ ػ ػػؿ القرن ػ ػ ػػات لمنب ػ ػ ػػات كمتكس ػ ػ ػػط ل ػ ػ ػػكزف قرن ػ ػ ػػات عش ػ ػ ػػر

المقارنة (غير مرشكشة بالكالسيكـ) المزركعة في المكعد

نباتات اختيرت عشكائيان مف كؿ معاممة.

الخامس ( )8/1بالنسبة لممكسـ  .4214أما في مكسـ 4215

حمم ػ ػ ػ ػػت البيان ػ ػ ػ ػػات احص ػ ػ ػ ػػائيا ببرن ػ ػ ػ ػػامج  Genstatلمص ػ ػ ػ ػػفات

فقد حققت نباتات فستؽ الحقؿ الحقؿ المرشكشة بالتركيز

باسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار أقػ ػػؿ فػ ػػرؽ معنػ ػػكم عنػ ػػد مسػ ػػتكل احتماليػ ػػة

عدد مف القرنات بمغ  125.25قرنة بالنبات كبنسبة زيادة

.)26( 2.27

 %129.4عف النباتات المرشكشة بالتركيز  822ممغـ

 622ممغـ .Caلتر

المدركسػ ػ ػػة كلكػ ػ ػػؿ مكسػ ػ ػػـ عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػدة كقكرنػ ػ ػػت المتكسػ ػ ػػطات

.Caلتر

النتائج والمناقشة

المزركعة في المكعد السادس ( .)8/17إف صفة

عدد القرنات ىذه التي تتكقع أف تككف ذات التغاير األكبر

عدد القرنات بالنبات

بعكامؿ الدراسة مف بيف المككنات ألنيا تتككف اكال ثـ تتككف

يالحظ مف نتائج جدكؿ  1كجكد تأثير معنكم لمكعد الزراعة

البذكر ثـ كزنيا لذا فاف مشاركتيا عمى المكاد األيضية

كتراكيز رش الكالسيكـ كالتداخؿ بينيما في عدد القرنات

 Metabolitesتككف أكبر ألنيا سبقت المككنيف اآلخريف

بالنبات .سجمت نباتات المكعد الثاني ( )6/17أعمى عدد

(.)12

قرنات بمغ  ;8.99ك ;7.19قرنة بالنبات في حيف اعطت

نباتات المكعد السادس ( )8/17أقؿ عدد مف القرنات بمغ

جدول  .1تأثير مواعيد الزراعة وتراكيز رش الكالسيوم في

 7;.62ك 76.:2قرنة بالنبات لممكسميف بالتتابع ,كقد يعزل

عدد قرنات فستق الحقل لموسمي الدراسة

سبب انخفاض عدد القرنات إلى انخفاض عدد األفرع كارتفاع

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

النبات (لـ تعرض البيانات) األمر الذم ادل إلى انخفاض
المادة الجافة بسبب اختزاؿ مدة ىذه المرحمة فقصرت مدة
التمثيؿ الكربكني كقمت جاىزية نكاتجيا المنقكلة إلى الساؽ
كاألكراؽ فانخفضت اسياميا في تجييز المكاد الغذائية إلى
األفرع كمف ثـ إلى القرنات .تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج
باحثكف آخركف ( 6ك :ك;) .كما اكضحت النتائج التأثير

المعنكم لرش الكالسيكـ إذ اعطت النباتات المرشكشة

بالكالسيكـ بالتركيز  822ممغـ.لتر

1-

1-

المزركعة بالمكعد الثاني ( )6/17أكبر

1-

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

اعمى عدد لمقرنات

كصؿ إلى  :9.66ك :5.64قرنة لمنبات قياسا بمعاممة
المقارنة التي اعطت أقؿ عدد لمقرنات بمغ ; 8:.:ك94.22

قرنة بالنبات لكال مكسمي الدراسة ,كقد يعكد سبب الزيادة إلى
دكر الكالسيكـ في زيادة أيض النبات مما ادل إلى زيادة عدد
األفرع (لـ تعرض البيانات) كمف ثـ زيادة عدد المياميز مما
انعكس عمى زيادة عدد القرنات ,كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج

باحثكف آخركف ( 1ك )1:مف أف زيادة مستكيات الكالسيكـ
698

هوسن 2012
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0
96.53
92.17 85.83 72.35
105.97 104.87 94.93 81.33
101.87 100.40 93.30 81.47
91.07
91.33 82.00 71.97
66.57
66.43 62.67 53.00
62.67
64.40 57.47 53.07
3.14
87.44
86.60 79.37 68.89
1.28
هوسن 2013
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0
94.80
88.18 81.71 70.49
102.24 103.03 93.92 81.49
100.27 99.96 90.10 80.28
92.41
91.62 85.68 74.01
61.08
54.00 66.26 61.45
49.71
50.49 54.68 64.30
4.16
83.42
81.21 78.72 72.00
1.70

الوتوسط
86.72
96.77
94.26
84.09
62.17
59.40
1.57

الوتوسط
83.79
95.17
92.65
85.93
60.70
54.80
2.08

الحلفي و السلواني

هجلة العلوم الزراعية العراقية – 2015/ 703 -695 :)5(46

مع ما اشار إليو باحثكف آخركف ( 1ك )1:مف أف زيادة

عدد البذور بالنبات

الكالسيكـ تؤدم إلى زيادة عدد البذكر بالنبات .كجد تداخؿ

اثرت مكاعيد الزراعة كتراكيز الرش بالكالسيكـ كالتداخؿ بينيما

معنكم بيف مكاعيد الزراعة كتراكيز الرش بالكالسيكـ في ىذه

معنكيان في عدد البذكر لنبات فستؽ الحقؿ (جدكؿ  .)4حققت

الصفة ,فقد سجؿ التركيز  622ممغـ.لتر

نباتات المكعد الثالث ( )7/1أعمى عدد بذكر في النبات بمغ

; ;9.8ك ;;.1:بذرة مقارنة مع المكعد السادس لمزراعة

( )7/1أعمى عدد بذكر بالنبات بمغ  127.15بذرة لممكسـ

 ,4214أما المكسـ  4215فقد تفكقت النباتات المرشكشة

( )8/17الذم اعطى أقؿ عدد لمبذكر في النبات بمغ 82.;2

بالتركيز  622ممغـ .Caلتر

ك 86.22بذرة كلممكسميف بالتتابع .إف تفكؽ نباتات المكعد
الثالث في عدد البذكر لمنبات جاء نتيجة لتكفر الظركؼ

فيما اعطت النباتات غير المرشكشة بالكالسيكـ (المقارنة)
عندما زرعت بالمكعد السادس ( )8/17أقؿ عدد لمبذكر

في إنتاج المادة الجافة عند ىذه المرحمة ككذلؾ زيادة عدد

بالنبات بمغ  77.2:بذرة.

األفرع (لـ تعرض البيانات) فادل ذلؾ إلى زيادة مدة التمثيؿ
الكربكني مما زاد مف نكاتجيا .تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ

وزن  100بذرة

إليو باحثكف آخركف ( 4ك 6ك.)8

يتحدد كزف البذرة النيائي مف خالؿ حجـ المصب كمقدرتو

عمى سحب أكبر قدر مف المكاد األيضية مف المصدر

جدول  .2تأثير مواعيد الزراعة وتراكيز رش الكالسيوم في

كالمرتبطة بمدل فعالية مساحة األكراؽ لمقياـ بالتمثيؿ

عدد البذور بالنبات لموسمي الدراسة

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

هوسن 2012
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0

الكربكني ,كذلؾ تبدأ البذكر بالتشكؿ كاالمتالء بسرعة بعد

الوتوسط

80.93
84.97
81.23
73.60
64.67
51.63

97.43
100.10
98.17
92.47
65.40
63.70

94.73
101.47
105.13
94.17
73.73
64.30

96.23
100.87
102.23
94.47
80.40
63.97

72.83

86.66

89.42

89.19

5.72

االخصاب ,كيعد كزف البذرة مف مككنات الحاصؿ الميمة

93.08
96.85
97.69
88.68
71.05
60.90

التي تؤثر بصكرة مباشرة في حاصؿ النبات .بينت نتائج
جدكؿ  5كجكد تأثير معنكم لمكاعيد الزراعة كتراكيز الرش
بالكالسيكـ في متكسط كزف  122البذرة كلـ يكف التداخؿ

معنكيا في المكسـ األكؿ بينما كاف معنكم في المكسـ الثاني.

2.86

2.33
هوسن 2013
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0

تفكؽ المكعد الثاني لمزراعة ( )6/17بإعطائو أعمى متكسط
لكزف  122بذرة بمغ  :1.58ك :7.9:غـ قياسا بالمكعد
الزراعي الخامس ( )8/1الذم اعطى أقؿ متكسط لمصفة بمغ

الوتوسط

79.12
82.30
91.85
62.03
74.33
55.08

100.76
98.10
96.06
96.52
84.04
63.59

108.15
100.56
103.89
96.70
83.29
67.46

106.05
96.15
104.93
103.75
83.38
69.88

74.44

90.34

93.00

94.52

4.96

98.52
94.28
99.18
90.25
81.26
64.00

 8;.:9ك 88.11غـ لممكسميف بالتتابع .إف سبب االنخفاض

في المكعد الخامس جاء نتيجة التأثير السمبي الرتفاع درجة

الح اررة كالمدة الضكئية لكال المكسميف األمر الذم ادل إلى
اختزاؿ عدد أياـ ىذه المرحمة .إف الظركؼ البيئية في

2.48

2.03

تفكؽ التركيز  400ممغـ.لتر

1-

المكاعيد المتأخرة بكرت شيخكخة األكراؽ كقصرت مدة التمثيؿ
الكربكني كزادت مف التنفس كقممت مف كفاءة نقؿ المكاد

بإعطائو أعمى معدؿ لعدد

المتمثمة إلى البذكر بسبب قمة تجميع المادة الجافة كالتي

البذكر بالنبات بمغ  :;.64بذرة لممكسـ  4214كلـ يختمؼ
معنكيان عف التركيزيف  822ك 422ممغـ.لتر

1-

تتزامف مع مدة امتالء البذرة .تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج

كمتفكقان عمى

باحثكف آخركف ( 4ك 6ك .):اختمفت تراكيز الرش بالكالسيكـ

تركيز المقارنة بنسبة زيادة  %44.9لممكسـ نفسو .أما المكسـ

 4215فتفكؽ تركيز الرش  822ممغـ.لتر

1-

معنكيا في متكسط كزف  122بذرة ,إذ اعطى التركيز 622

بإعطائو أعمى

ممغـ .Caلتر

معدؿ لعدد البذكر بالنبات بمغ  ;6.74بذرة كلـ يختمؼ معنكيان
عف تركيز الرش  622ممغـ.لتر

1-

عندما زرعت في المكعد االكؿ

( )6/1كاعطت أعمى عدد بذكر بالنبات بمغ  12:.17بذرة

المناخية المالئمة (درجات الح اررة) التي اعطت فرصة جيدة

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

1-

كمكعد الزراعة

1-

1-

في المكسـ  4214أعمى متكسط لكزف 122

بذرة بمغ  9:.26غـ إال أنو لـ يختمؼ معنكيان عف التركيز

لممكسـ نفسو ,كىذا يتفؽ
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 822ممغـ .Caلتر

1-

الحلفي و السلواني
الزراعة كانت بإتجاه زيادة في كزف البذرة مع زيادة تراكيز

في حيف كاف أعمى مف تركيز المقارنة

بنسبة  %9.81لممكسـ نفسو .أما في مكسـ  4215فتفكؽ
التركيز  600ممغـ .Caلتر

1-

الرش بالكالسيكـ.

بإعطائو أعمى متكسط لكزف

نسبة التصافي

 122بذرة لكنو لـ يختمؼ معنكيا عف التركيز  400ممغـ

ظير اختالؼ معنكم بيف مكاعيد الزراعة كتراكيز رش

كبنسبة زيادة بمغت  %:.89عف تركيز المقارنة

الكالسيكـ كالتداخؿ بينيما في المكسـ  4214أما في المكسـ

.Caلتر

1-

لممكسـ نفسو .إف إضافة تراكيز عالية مف الكالسيكـ قد ادت

 4215فمـ يكف التداخؿ معنكيا في نسبة التصافي لفستؽ

إلى زيادة متكسط كزف البذرة كذلؾ بسبب زيادة معدالت أيض
النبات مما ادل إلى زيادة المساحة الكرقية كدليميا كانتقاؿ

الحقؿ (جدكؿ  .)6حقؽ المكعد الثالث ( )7/1في المكسـ

 4214أعمى نسبة تصافي بمغت  %89.76أما المكعد

كبير لمكاد التمثيؿ الكربكني مف المصدر إلى المصب

السادس ( )8/17فقد اعطى أقؿ نسبة تصافي بمغت

(البذكر) ,كىذا يتفؽ مع ما كجده باحثكف آخركف ( 16ك17

 ,%85.00أما في المكسـ  4215فقد حقؽ المكعد الثاني

ك )49مف أف زيادة التسميد بالكالسيكـ تؤدم إلى زيادة كزف

( )6/17أعمى نسبة تصافي بمغت  %88.48مقارنة بأقؿ

جدول  .3تأثير مواعيد الزراعة وتراكيز رش الكالسيوم في

( )8/17كبمغت  86.47ك %85.;:بالتتابع كلممكسـ نفسو.

نسبة تصافي حققيا المكعديف الخامس ( )8/1كالسادس

البذرة لفستؽ الحقؿ.

إف ىذه النتيجة تتطابؽ مع نتائج باحثكف آخركف ( :ك.)19

وزن  100بذرة لفستق الحقل لموسمي الدراسة

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5
هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

هوسن 2012
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0
79.27
82.14 80.30 78.23
80.00
84.27 80.87 80.30
80.63
80.00 76.47 72.43
76.80
73.75 70.80 69.53
69.87
74.43 70.57 64.60
72.07
73.83 70.50 70.00
غ.م
76.47
78.04 74.95 72.52
1.93
هوسن 2013
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0
78.04
76.86 80.18 74.14
84.21
90.24 84.77 83.91
77.79
76.04 70.72 68.66
70.19
70.76 72.00 66.10
72.42
66.48 65.10 60.43
70.54
70.58 70.47 63.94
2.75
75.56
75.49 73.87 69.53
1.12

اختمفت تراكيز رش الكالسيكـ فيما بينيما في نسبة التصافي

الوتوسط

لفستؽ الحقؿ ,فقد اعطى تركيز الرش  622ممغـ .Caلتر

79.99
81.36
77.38
72.72
69.87
71.60
2.36

في المكسـ  4214أعمى نسبة تصافي بمغت  %88.52إال
أنو لـ يختمؼ معنكيا عف تركيزم الرش  822ك 422ممغـ
.Caلتر

جدول  .4تأثير مواعيد الزراعة وتراكيز رش الكالسيوم في
نسبة التصافي لفستق الحقل لموسمي الدراسة
الوتوسط
هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

77.30
85.78
73.34
70.26
66.11
68.88
1.37

بالكالسيكـ كمكاعيد الزراعة لممكسـ  4215فقط ,فقد حققت
النباتات المرشكشة بالتركيز  400ممغـ.لتر

1-

فيما اعطت معاممة المقارنة أقؿ نسبة تصافي

بمغت  %84.44لممكسـ نفسو.

تبيف نتائج جدكؿ  5كجكد تداخؿ معنكم بيف تراكيز الرش
1-

1-

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

المزركعة في

المكعد الثاني ( )6/17أعمى متكسط لمصفة بمغ  ;2.46غـ
كبنسبة زيادة  %61.15عف النباتات غير المرشكشة
بالكالسيكـ المزركعة في المكعد السادس ( )8/17لممكسـ
نفسو .أما في المكسـ  4214فمـ يكف تداخؿ مكاعيد الزراعة
مع تراكيز الرش بالكالسيكـ معنكيا ,أم أف استجابة مكاعيد
700

هوسن 2012
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر )
600
400
200
0
66.09
65.11 65.31 62.22
66.82
65.71 64.46 61.81
69.32
70.77 66.99 63.09
66.31
65.19 66.99 62.18
65.91
66.16 64.11 63.03
63.11
64.91 62.98 61.00
4.09
66.25
66.30 65.13 62.22
1.67
هوسن 2013
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0
66.44
65.81 64.08 63.04
67.77
68.16 66.12 63.00
67.44
66.09 64.22 61.02
67.09
67.81 65.11 61.09
65.22
64.41 64.86 62.54
65.05
63.91 65.91 62.06
غ.م
66.50
66.03 64.87 62.13
1.35
1-

الوتوسط
64.68
64.70
67.54
65.16
64.80
63.00
2.04

الوتوسط
64.84
66.26
64.69
65.27
64.25
63.98
1.65
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أما في المكسـ  4215فقد تفكؽ تركيز الرش  822ممغـ
.Caلتر

1-

 4214كالتركيز  200ممغـ .Caلتر

1-

لممكسـ  4215أقؿ

بإعطائو أعمى نسبة تصافي بمغت  %88.72كلـ

نسبة بذكر ناضجة بمغت  %99.72ك %97.91لممعاممتيف

فيما اعطت

بالتتابع .اختمفت استجابة نسبة البذكر الناضجة باختالؼ

معاممة المقارنة أقؿ نسبة تصافي بمغت  %84.15لممكسـ

مكاعيد الزراعة كتراكيز الرش بالكالسيكـ معنكيا ,إذ اعطت

نفسو .إف التراكيز العالية مف الكالسيكـ قد اعطت أعمى نسبة

نباتات فستؽ الحقؿ المرشكشة بالتركيز  600ممغـ .Caلتر

زيادة كفاءة النبات في عممية التمثيؿ الكربكني كاالخصاب

األكؿ ( )6/1في المكسـ  ,4214أما في مكسـ  4215فقد

كالعقد ( ,)11كتتفؽ ىذه النتائج مع ما كجده Rahman

اعطت النباتات المرشكشة بالتركيز  200ممغـ .Caلتر

( .)25ادل اختالؼ استجابة تراكيز الرش بالكالسيكـ بتأثير

اعمى نسبة بذكر ناضجة ( )%:5.22عندما زرعت بالمكعد

يختمؼ معنكيا عف التركيز  622ممغـ .Caلتر

1-

تصافي بسبب دكر العنصر في زيادة كزف البذكر مف خالؿ

اعمى نسبة بذكر ناضجة ( )%:5.12عندما زرعت بالمكعد

مكاعيد الزراعة إلى تداخؿ معنكم بينيما في المكسـ 4214
بالتركيز  622ممغـ .Caلتر

1-

األكؿ ( )6/1كلـ تختمؼ معنكيا عف النباتات المرشكشة

فقط في نسبة التصافي فقد اعطت النباتات المرشكشة
1-

1-

بالتركيز  400ممغـ .Caلتر

عند زراعتيا بالمكعد الثالث

1-

عندما زرعت بالمكعد الثاني

( )6/17لممكسـ نفسو .أما أقؿ نسبة بذكر ناضجة فقد

( )7/1أعمى نسبة تصافي بمغت  %92...بالمقارنة مع

اعطتيا النباتات المرشكشة بالتركيز  200ممغـ .Caلتر

النباتات غير المرشكشة بالكالسيكـ المزركعة بالمكعد السادس

عندما زرعت في المكعد السادس  8/17كلكال المكسميف.

( )8/17التي اعطت أقؿ نسبة تصافي بمغت %81.22

1-

جدول  .5تأثير مواعيد الزراعة وتراكيز رش الكالسيوم في

لممكسـ نفسو.

نسبة البذور الناضجة لفستق الحقل لموسمي الدراسة

نسبة البذور الناضجة السميمة

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

إف ىذه الصفة مف أىـ الصفات اإلنتاجية في محصكؿ فستؽ
الحقؿ كىي تتأثر مباشرة بإضافة الكالسيكـ ,فقد اشارت
المراجع إلى أف نضج القرنات كالبذكر كدرجة امتالء البذكر

ىي حالة مقركنة بجاىزية عنصر الكالسيكـ ( .)5يبيف

الجدكؿ  7كجكد تأثير معنكم لمكاعيد الزراعة كتراكيز الرش
بالكالسيكـ كالتداخؿ بينيما في ىذه الصفة .كجد أف اعمى
نسبة بذكر ناضجة في النباتات المزركعة في المكعد األكؿ

هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

( )6/1لمكسـ  )%:2.47( 4214إال أنيا لـ تختمؼ معنكيا
عف نباتات المكعد الثاني ( )6/17لممكسـ نفسو ,أما في

المكسـ  4215فقد تفكؽ المكعد الثاني  6/17بإعطائو أعمى
نسبة بذكر ناضجة كسميمة بمغت  %:2.77بينما اعطت
المكاعيد المتاخرة كالسيما المكعد السادس ( )8/17أقؿ نسبة

بذكر ناضجة بمغت  %96.;7ك %94.;4لممكسميف

هوسن 2012
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0
83.1
81.5
82.0
74.5
79.6
79.9
79.6
81.1
76.9
82.2
76.6
83.0
78.7
79.5
79.4
75.9
78.5
76.9
75.1
75.2
74.9
75.9
73.7
75.3
1.36
78.59
79.31 77.73 77.50
0.35
هوسن 2013
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0
79.1
78.9
83.0
76.7
78.6
82.9
79.0
81.7
79.6
78.9
74.7
78.7
76.0
76.0
73.0
79.9
78.2
76.9
72.8
76.0
72.9
75.1
71.8
71.9
1.27
77.40
78.11 75.71 77.48
0.52

الوتوسط
80.25
80.05
79.67
78.37
76.42
74.95
0.68

الوتوسط
79.42
80.55
77.97
76.22
75.97
72.92
0.63

بالتتابع ,كىذا يتفؽ مع نتائج باحثكف آخركف ( 5ك; ك18

حاصل قرنات النبات الواحد

المبكرة .اختمفت تراكيز الرش بالكالسيكـ معنكيا في نسبة

معنكيا باختالؼ مكاعيد الزراعة كتراكيز رش الكالسيكـ

ك )45الذيف كجدكا ارتفاع نسبة البذكر الناضجة في المكاعيد

يالحظ مف نتائج جدكؿ  8أف حاصؿ القرنات لمنبات قد تأثر

1-

كالتداخؿ بينيما .اعطت النباتات المزركعة في المكعد الثالث

البذكر الناضجة فقد تفكؽ التركيز  400ممغـ .Caلتر

بإعطائو أعمى نسبة بذكر ناضجة بمغت  9;.51ك%9:.11

( )5/1لممكسـ  2012كالمكعد الثاني ( )4/15لممكسـ 2013

لممكسميف بالتتابع ,في حيف اعطت معاممة المقارنة لممكسـ

أعمى حاصؿ قرنات لمنبات بمغا  132.69ك 139.82غـ في
701
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حيف أف التأخير في الزراعة إلى المكعد السادس ()6/15

يعزل تفكؽ الحاصؿ القرنات عند التراكيز العالية لمكالسيكـ

سبب انخفاضا في حاصؿ القرنات بنسبة  40.23ك%40.17

إلى دكر ىذا العنصر في زيادة عدد القرنات بالنبات كزف

لممكسميف بالتتابع .إف انخفاض حاصؿ القرنات في المكاعيد

البذكر مما انعكس عمى زيادة حاصؿ القرنات لمنبات .كجد

المتأخرة قد يعكد إلى انخفاض كاحد أك أكثر مف مككناتو

تداخؿ معنكم بيف مكاعيد الزراعة كتراكيز رش الكالسيكـ

كعدد القرنات في النبات كمعدؿ كزف البذرة فانخفاض عدد

بالتأثير في حاصؿ القرنات فقد اعطت النباتات المرشكشة
1-

القرنات في المكعد السادس (جدكؿ  )1في كال المكسميف

بالتركيز  600ممغـ .Caلتر

كاف أحد أسباب انخفاض الحاصؿ كأف قمة عدد القرنات جاء

( )5/1أعمى متكسط لحاصؿ القرنات بمغ  150.33غـ

نتيجة لقمة عدد األفرع (لـ تعرض البيانات) بالنبات بسبب

لممكسـ  ,2012أما في مكسـ  2013فقد اعطت النباتات

قصر طكؿ المدة مف الزراعة إلى التزىير نتيجة ارتفاع

المرشكشة بالتركيز  400ممغـ .Caلتر

المزركعة بالمكعد

إلى اختزاؿ ىذه المدة في المكعد نفسو .اتفقت ىذه النتيجة مع

غـ مف حيف اعطت النباتات المرشكشة بالماء فقط (معاممة

نتائج  )4( Al-Hilfyالتي اشار الى زيادة حاصؿ القرنات

المقارنة) المزركعة بالمكعد السادس ( )6/15أقؿ متكسط

لمنبات في المكاعيد المبكرة .اظيرت النتائج التأثير المعنكم

لحاصؿ القرنات بمغ  69.15ك 75.07غـ لكال المكسميف

لتراكيز رش الكاسيكـ في حاصؿ القرنات ,إذ حققت نباتات

بالتتابع.

درجات الح اررة كزيادة طكؿ المدة الضكئية األمر الذم ادل

فستؽ الحقؿ المرشكشة بالتركيز  600ممغـ .Caلتر

مكسـ  2012كالمرشكشة بالتركيز  400ممغـ .Caلتر

1-

1-

في
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هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5
هواعيد
الزراعة
4/1
4/15
5/1
5/15
6/1
6/15
أ.ف.م %5
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أ.ف.م %5
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77.30
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0.20
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133.74
134.32
130.40
97.25
76.87

143.77
139.16
139.48
123.69
104.21
86.86

136.70
133.33
150.33
129.13
107.08
84.33

116.67

122.86

123.48

هوسن 2013
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0

103.55
112.35
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85.33
83.90
75.07

131.38
145.89
131.90
117.90
112.97
86.85

146.08
153.35
142.76
125.83
120.69
84.35

143.56
147.69
144.54
124.98
121.56
88.33

94.15

121.15

128.84

128.46

0.75

1-

الثاني ( (4/15أعمى متكسط لحاصؿ القرنات بمغ 153.35

تختمؼ معنكيا عف النباتات المرشكشة بالتركيز  600ممغـ

هوسن 2012
تراكيز رش الكالسيوم ( Caهلغن.لتر)1-
600
400
200
0

عند زراعتيا بالمكعد الثالث

الوتوسط

126.27
127.79
132.69
119.19
96.46
79.30
0.24

الوتوسط

131.14
139.82
130.97
113.51
109.80
83.65
0.37

0.30
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