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Original Article

(Vicia faba L.) تاثير التسميد الفهسفاتي في نمه وحاصل ثالثة تراكيب وراثية من الباقالء
اسماعيل احمد سرحان
. العخاق, جامعة االنبار, كمية الدراعة, قدم السحاصيل الحقمية,أستاذ مداعج
المستخمص
 بيجف دراسة تأثيخ التدسيج. محافظة االنبار, في مشصقة البهعمهان التابعة لقزاء الفمهجة،2021- 2020 نفحت تجخبة حقمية في السهسم الذتهي
( وفق تختيب االلهاحRCBD)  شبقت التجخبة باستخجام ترسيم القصاعات العذهائية الكاممة.الفهسفاتي في صفات الشسه والحاصل لسحرهل الباقالء

،1- ى ـP2O5  كغم120  و60  و0  تزسشت االلهاح الخئيدية ثالثة مدتهيات من التدسيج الفهسفاتي ىي،) وبثالثة مكخراتSplit – Plot) السشذقة

 تم اضافة الدساد الفهسفاتي تمكيساَ وبجفعة واحجة،بيشسا اشتسمت االلهاح الثانهية عمى ثالثة تخاكيب وراثية من الباقالء ىي االمخيكي وااليصالي واليهلشجي
 تفهق التخكيب الهراثي االمخيكي في صفات الشسه والحاصل فأعصى اعمى متهسط لكل من: وكانت اىم الشتائج ما يمي.قبل الدراعة وفق َا لسدتهيات الجراسة
1-

) قخنة نبات17.50( وعجد القخنات

1-

 نبات2) سم1053( والسداحة الهرقية لمشبات

1-

) فخع نبات10.11( ) سم وعجد التفخعات95.63( ارتفاع الشبات

 اثخ الدساد الفهسفاتي معشهياَ في. ) شن ى ـ4.168( ) غم وحاصل البحور الكمي96.06(  بحرة100 ووزن
1-

1-

1-

) بحرة قخنة6.11( وعجد البحور بالقخنة

 ) فخع9.83( ) سم و عجد التفخعات94.00 ( ىـ اعمى متهسط لكل من ارتفاع الشباتP2O5  كغم120  سجل السدتهى،معظم الرفات السجروسة
( ) غم وحاصل البحور الكمي95.44(  بحرة100 ووزن
من الدساد الفهسفاتي في ارتفاع الشبات وعجد

1-

1-

) قخنة نبات17.83( وعجد القخنات

1-

 نبات2 ) سم2342( والسداحة الهرقية لمشبات
1-

1-

نبات

 ىـP2O5  كغم120  حرل تجاخل معشهي بين التخكيب الهراثي االمخيكي والسدتهى. ) شن ى ـ4.078

. بحرة100 التفخعات بالشبات والسداحة الهرقية وعجد القخنات بالشبات ووزن

. باقالء، تخاكيب وراثية، نسه وحاصل، فدفهر، التدسيج:الكممات المفتاحية

Effect of Phosphate Fertilization on the Growth and Yield of Three Genotypes
of Faba Bean( Vicia faba L.)
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Abstract
A field experiment was carried out in the winter season 2020-2021 in Al- Bualwan area of Fallujah District Anbar Governorate to study the effect of phosphate fertilization on the growth and yield traits of the faba bean crop.
The experiment was applied using a randomized complete block design (RCBD) according to the split-plot
arrangement with three replications. The main plots included three levels of phosphate fertilization (0, 60, 120) kg
P2O5 h-1, while the sub plots included three faba bean genotypes (American, Italian, and Dutch). According to the
study levels, phosphate fertilizer was added in one batch before planting. The most important results were the
following: The American genotype superiority in growth and yield traits, giving the highest average for each plant
height( 95.63) cm, number of branches (10.11 ) branch plan -1 , leaf area per plant( 1053) cm2 plant-1, number of
pods( 17.50 )pod plant-1, number of seeds per pod (6.11) seed pod -1, the weight of 100 seed (96.06) g and the total
seed yield is( 4.168) tons ha-1. The effect of phosphate fertilizer was significantly in most of the studied traits. The
level 120 kg P2O5 ha-1 gave the highest average for each of the plant height( 94.00) cm, number of branches( 9.83)
branch plant-1, leaf area of the plant (2342) cm 2 plant-1, number of pods (17.83) pod plant-1, weight of 100 seed(
95.44) g and total seeds yield( 4.078) tons ha-1. There was a significant interaction between the American genotype
and the level of 120 kg P2O5 ha-1 of phosphate fertilizer in plant height, number of branches per plant, leaf area,
number of pods per plant and weight of 100 seeds.
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لجحور الشباتات وخاصة الذعيخات الجحرية وزيادة كثافتيا

المقدمة
يعج محرهل الباقالء  Vicia faba L.من السحاصيل

الذتهية السيسة التابعة لمعائمة البقهلية  ،Fabaceaeوتأتي

أىسية ىحا السحرهل كهنو من السرادر الغحائية السيسة

لساليين البذخ ،والسيسا لجى السجتسعات الفقيخة وذوي

الجخل السحجود في بمجان شخق وشسال أفخيكيا وبعس

البمجان اآلسيهية ،لكهنو من السرادر الغشية بالبخوتين ،إذ
تتخاوح ندبة البخوتين في بحوره بين  ، % 40 – 25كسا

انيا تحتهي عمى الكخبهىيجرات والفيتاميشات وبعس
العشاصخ

السعجنية(Karkanis

واخخون 2018 ،و

 ،)2020 ،Salehفزال عن استخجامو كعمف لمحيهانات
وكدساد عزهي اخزخ في التخب الفقيخه لتحدين صفاتيا

من خالل اسياماتو في تثبيت الشتخوجين حيهياَ عن شخيق

ويحدن كفاءة
مسا يديج من كفاءة امتراص الشبات لمساء،
ّ
امتراص العشاصخ الغحائية األخخى مثل الشيتخوجين،

ويداعج الشباتات عمى التكيف مع درجات الح اخرة
السشخفزة واإلجياد الخشهبي و مقاومة االمخاض  ،فزالَ
عن دوره الكبيخ في تدخيع عسمية التدىيخ والشزج وتكهين

البحور ( 2009 ،Issaو .)2014 ،ALmagrebi

تيجف ىحه الجراسة لسعخفة افزل تخكيب وراثي من الباقالء

من التخاكيب قيج الجراسة يدتجيب لمتدسيج الفهسفاتي
وتحجيج السدتهى االفزل من التدسيج وافزل تجاخمبين
العاممين لتحدين صفات الشسه والحرهل عمى اعمى

حاصل في وحجة السداحة.
المهاد والطرائق

العقج الجحرية بالتعاير مع بكتخيا الخايدوبيهم لحا فانو

نفحت تجخبة حقمية في السهسم الذتهي  ،2021-2020في

 2009و  Alsalimmواخخون .)2018 ،أن التخاكيب

بيجف دراسة تأثيخ التدسيج الفهسفاتي في صفات الشسه

يدتخجم في الجورات الدراعية ( Chafiو،Bensoltane

مشصقة البهعمهان التابعة لقزاء الفمهجة /محافظة االنبار.

الهراثية لمباقالء تختمف في شبيعة نسهىا وشكميا

والحاصل لسحرهل الباقالء .شبقت التجخبة باستعسال

لمعهامل البيئية الدائجة  ،لحلك فأن تقييم التخاكيب الهراثية

االلهاح السشذقة  Split - Plotوبثالثة مكخرات ،تزسشت

السهرفهلهجي فزالً عن إختالف تأثخىا ومجى إستجابتيا
السشدرعة او السجخمة تعج من الصخق الفعالة الختيار
التخكيب االفزل من حيث تكيفو لمظخوف واستجابتو

لمعسميات الدراعية والسيسا التدسيج ( Kubureواخخون،

 .)2016ان معجل انتاجية الباقالء بهحجة السداحة في
العخاق الزالت متجنية وال تدج اال ندبة قميمة من االستيالك

السحمي ( Kamalواخخون ,)2016 ،لحلك فأن تحدين

نسه نباتات الباقالء وزيادة انتاجيتيا يسكن ان يتحقق من

ترسيم القصاعات العذهائية الكاممة  RCBDوفق تختيب
االلهاح الخئيدية ثالثة مدتهيات من التدسيج الفهسفاتي ىي

 0و  60و  120كغم  P2O5ى ـ ،1-بيشسا اشتسمت االلهاح
الثانهية ثالثة تخاكيب وراثية من الباقالء ىي(االمخيكي
وااليصالي واليهلشجي)  ،تم اضافة الدساد الفهسفاتي تمكيس َا

وبجفعة واحجة قبل الدراعة وفقاَ لسدتهيات الجراسة .اجخيت
عسميات خجمة التخبة من حخاثة وتشعيم وتدهية وتسخيد ثم
قدست الى وحجات تجخيبية وكانت مداحة الهحجة التجخيبية

خالل تجييد الشبات بستصمباتو من العشاصخ الغحائية

3 X 3م .احتهت الهحجة التجخيبية عمى اربعة مخوز شهل

ميم في نسه الشبات وانتاجيتو من خالل دوره في العسميات

واخخى  25سم  .تم اجخاء رية التعييخ ومن ثم زراعة البحور

التسثيل الغحائي لمدكخيات وتخدين الصاقة ونقميا و انقدام

 2بحرة في الجهرة الهاحجة وبعسق 2سم وغصيت البحور

وخاصة الكبخى مشيا  .ان التدسيج بعشرخ الفدفهر لو دور
الحيهية التي تجخي داخل الشبات كالتسثيل الكخبهني و

ونسه الخمية  ،كسا يعسل الفدفهر عمى تذجيع الشسه الدميم

السخز 3م والسدافة بين مخز واخخ 75سم وبين جهرة

في  2020/ 11/ 5في الثمث العمهي من السخز ،تم وضع
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بصبقة خفيفة من التخبة ،وبعج الدراعة مباشخة تم ري

وزن  111بذرة (غم) :تم حداب  100بحرة يجوياً برهرة
عذهائية من كل عيشة مأخهذة لخسدة نباتات محرهدة من

التخبة وحاجة الشبات  ،ورقعت الجهر الفاشمة بعج اسبهع من

كل وحجة تجخيبية وتم وزنيا بالسيدان اإللكتخوني الحداس.

التجخبة رية خفيفة واستسخت عسمية الخي حدب رشهبة

1-

االنبات ثم خفت الشباتات لزسان بقاء نبات واحج بالجهره

حاصل البذور (طن هـ

ىـ ـ .1-تم اضافة الدساد الشتخوجيشي عمى ىيئة يهريا ( %

الخسدة ثم ضخب في الكثافة الشباتية لمحرهل عمى (شن

الهاحجة لمحرهل عمى كثافة نباتية مقجارىا  53333نبات

 )46 Nوعمى دفعتين االولى عشج الدراعة والثانية عشج بجاية
1-

التدىيخ وبهاقع  80كغم Nىـ

(.)2012، Ali

الصفات المدروسة

ارتفاع النبات (سم )  :تم قياسو عشج الحراد من مشصقة
اترال الشبات بالتخبة ولغاية اعمى قسة شخفية لخسدة

نباتات ثم حدب الستهسط ليا.

عدد االفرع بالنبات  :حدب كسعجل لعجد االفخع في

الشباتات الخسدة.

2

1-

المساحة الهرقية (سم .نبات ) :عشج تدىيخ الشباتات

قيدت السداحة الهرقية لثالث اوراق لكل نبات من الشباتات
الخسدة السختارة عذهائياً من كل وحجة تجخيبيةبحدب
السعادلة التالية () 2016، Wali

) LA = 0.04 + 0.45 ( LW

 = LAالسداحة الهرقية لمشبات
 =Lشهل الهريقة
 =Wعخض الهريقة

ثم حدب متهسط السداحة الهرقية لمهرقة الهاحجة ،ثم

ضخبت قيسة مداحة الهرقة في عجد االوراق بالشبات
لحداب السداحة الهرقية الكمية لمشبات الهاحج ثم حدب
متهسط السداحة الهرقية لمشباتات الخسدة.
عدد القرنات بالنبات  :حدب كستهسط لعجد القخنات
الساخهذة من الشباتات الخسذ السحرهدة .

عدد البذور بالقرنة  :تم اخح  20قخنة برهرة عذهائية من

كل وحجة تجخيبية وحدب عجد البحور فييا ثم استخخج

متهسصيا .

) :تم حداب حاصل الشبات

الفخدي من خالل حداب متهسط وزن البحور لمشباتات

ىـ.) 1-
التحليل اإلحصائي

حممت بيانات التجخبة احرائياً حدب ترسيم القصاعات

العذهائية الكاممة  RCBDوفق تختيب االلهاح السشذقة

 Split- plotبأستعسال بخنامج  ، Genstatوقهرنت
الستهسصات الحدابية لمرفات بأستخجام اختبار اقل فخق

معشهي  L.S.D.عشج مدتهى احتسال  Steel( 5 %و
.)1980 ،Torri

النتائج والمناقشة
ارتفاع النبات (سم )

تذيخ نتائج ججول 1وجهد تأثيخ معشهي لمتخاكيب الهراثية

ومدتهيات الدساد الفهسفاتي والتجاخل بين العاممين في

صفة ارتفاع الشبات  .اعصى التخكيب الهراثي االمخيكي

اعمى متهسط ليحه الرفة بمغ  95.63سم وبشدبة زيادة
بمغت  5.52و % 5.87عن التخكيبين الهراثيين االيصالي
واليهلشجي بالتتابع .ان الدبب في تفهق التخكيب الهراثي
االمخيكي في ىحه الرفة قج يعدى إلى شبيعتو الهراثية في
زيادة انقدام واستصالة خالياه والتي تؤثخ بذكل ايجابي في
زيادة ارتفاع الشبات ,تتذابو ىحه الشتيجة مع نتائج
 )2016( Khattabو .)2018( Al-Fahdawiكسا تبين
نتائج الججول نفدو الى حجوث زيادة معشهية في ارتفاع
الشبات بديادة مدتهيات الدساد الفهسفاتي حتى وصل الى

اعمى متهسط عشج السدتهى  120كغم  P2O5ىـ

1-

بمغ

 94.00سم ،بيشسا اعصت معاممة السقارنة اقل متهسط ليحه
الرفة بمغ  91.04سم .ان الجور الحيهي لمفدفهر في
زيادة امتراص الشتخوجين من خالل دوره في تذجيع
31

Sarhan, 2022

نسه الجحور وزيادة مدتهيات الصاقة في الشبات وزيادة
عسميات االنقدام واالستصالة التي ادت الى زيادة في نسه
الشباتات شهليا وزيادة ارتفاع الشبات (،ALmagrebi
 .)2014حرل تجاخل معشهي بين التخاكيب الهراثية

ومدتهيات الدساد الفهسفاتي في ارتفاع الشبات .سجل

التخكيب الهراثي االمخيكي االمخيكي مع السدتهى  120كغم

 P2O5ىـ

1-

اعمى متهسط ليحه الرفة بمغ  96.55سم.

جدول .1تأثير التراكيب الهراثية ومستهيات السماد االفهسفاتي والتداخل بينهما في ارتفاع النبات (سم )
التراكيب الوراثية

0
95.22
91.66
86.22
91.04

االمريكي
االيطالي
الهولندي
المتوسط
L.S.D.
0.05

مستويات السماد الفوسفاتي (كغم  P2O5هـ) 1-
60
95.11
90.44
89.11
91.56
التراكيب الوراثية = 1.095

عدد التفرعات بالنبات (فرع نبات

1-

)

اعصى أعمى متهسط الرتفاع الشبات بمغ  10.11فخع

نبات،1-يميو التخكيب الهراثي اليهلشجي الحي سجل متهسصا
بمغ  9.22فخع نبات

120
96.55
89.78
95.67
94.00

الفسفور = 0.912

التداخل= 1.663

عجد التفخعات بالشبات  ،إذ اعصى السدتهى  120كغم

تبين نتائج الججول ( ) 2ان التخكيب الهراثي االمخيكي قج

1-

المتوسط
95.63
90.63
90.33

ولم يختمف معشهيا عن التخكيب

الهراثي االيصالي الحي سجل اقل متهسط ليحه الرفة بمغ

 9.11فخع نبات ,1-قج يعهد سبب تباين االصشاف في عجد

 P2O5ىـ

1-

اعمى متهسط لمرفة بمغ  9.83فخع نبات

1-

وتفهق معشهياَ عمى السدتهيات االخخى ،بيشسا اعصت
معاممة السقارنة اقل متهسط لمرفة بمغ  6.92فخع نبات

-

 ,1ان الديادة الستحققة في عجد التفخعات في الشبات بديادة
مدتهى التدسيج الفهسفاتي ربسا يعهد إلى الجور السيم

والسؤثخ لمفدفهر في زيادة انقدام الخاليا وتهسعيا مسا ادى

التفخعات الى اختالف الصبيعة الهراثية ليا  ،وىحا يشعكذ

الى تكهين افخع ججيجة ومن ثم زيادة عجدىا (Agegnehu

في اختالف استجابتيا لعهامل الشسه الستاحة ومن ثم تبايشيا

و .)2006 ،Tsigحرمت استجابة معشهية لمتجاخل بين

في عجد التفخعات .ايزاَ اشار

التخاكيب الهراثية ومدتهيات الدساد الفهسفاتي في صفة

 Abeadوآخخون

( )2018إلى أن أصشاف الباقالء تختمف فيسا بيشيا في
عجد التفخعات بالشبات  .تهضح نتائج الججول ( )2ان

زيادة مدتهيات الدساد الفهسفاتي أدى الى حجوث زيادة في

ارتفاع الشبات (ججول ,)2إذ أعصى التخكيب الهراثي

االمخيكي مع السدتهى  120كغم  P2O5ىـ
1-

1-

اعمى

متهسط لمرفة بمغ  11.17فخع نبات .

جدول  . 2تأثير التراكيب الهراثية ومستهيات السماد االفهسفاتي والتداخل بينهما في عدد التفرعات بالنبات
التراكيب الوراثية

0
9.33
9.17
8.67
9.06

االمريكي
االيطالي
الهولندي
المتوسط
L.S.D.
0.05

المساحة الهرقية (سم 2نبات

مستويات السماد الفوسفاتي (كغم  P2O5هـ) 1-
60
9.83
9.50
9.33
9.56
التراكيب الوراثية = 0.140

1-

)

تذيخ نتائج ججول ( )3وجهد اختالف معشهي بين

التخاكيب الهراثية في السداحة الهرقية ،اذ حقق التخكيب

المتوسط
10.11
9.11
9.22

120
11.17
8.67
9.67
9.83

الفسفور = 0.132

التداخل= 0.238

الهراثي االمخيكي أعمى متهسط ليحه الرفة بمغ 1953

سم 2نبات ،1-وتفهق معشهياَ عمى التخاكيب الهراثية االخخى
التي اعصى فييا التخكيب الهراثي اليهلشجي أقل
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متهسط لمسداحة الهرقية بمغ  1778سم 2نبات ،1-ان تفهق

العالي من الفدفهر ادى الى زيادة جاىدية الفدفهر

التخكيب الهراثي األمخيكي في صفة ارتفاع الشبات (ججول

السستز من قبل الشبات

مسا ادى الى تحدين عسمية

 )1وعجد التفخعات بالشبات (ججول  )2ربسا انعكذ ايجابا

التسثيل الكخبهني من خالل دوره في بشاء مخكبات الصاقة

في زيادة عجد االوراق في الشبات وبالتالي زيادة السداحة

 ATPالالزمة لتثبيت  CO2وانتاج الغحاء فزال عن دور

الهرقية ،وىحه الشتيجة تتساشى مع نتائج  Abidواخخون

الفدفهر في رفع مدتهيات االنقدام واالستصالة وزيادة نسه

( )2017في دراستو عمى محرهل الباقالء .كسا اوضحت

الشبات فأنعكذ ذلك ايجاباَ في زياد السداحة الهرقية
( Turkواخخون  . ) 2002 ،اثخ التجاخل معشهيا بين

الحي سجل

الهرقية  .سجل التخكيب الهراثي االمخيكي مع السدتهى

 ،في حين اعصت معاممة

اعمى متهسط ليحه الرفة بمغ

نتائج الججول ( ) 3تفهق السدتهى  120كغم  P2O5ىـ

12

في اعصاء اعمى متهسط ليحه الرفة بمغ  2342سم

نبات ،1-يميو التخكيد  60كغم  P2O5ىـ

متهسصاَ بمغ  1856سم 2نبات

1-

1-

2

السقارنة اقل متهسط لمسداحة الهرقية بمغ  1342سم

نبات .1-وقج يعدى الدبب في ذلك الى ان اضافة السدتهى

التخاكيب الهراثية ومدتهيات الدساد الفهسفاتي في السداحة

 120كغم  P2O5ىـ
 2571سم 2نبات.1-

1-

جدول  . 3تأثير التراكيب الهراثية ومستهيات السماد االفهسفاتي والتداخل بينهما في المساحة الهرقية (سم) 2
التراكيب الوراثية
االمريكي
االيطالي
الهولندي
المتوسط
L.S.D.
0.05

0
1300
1203
1522
1342

مستويات السماد الفوسفاتي (كغم  P2O5هـ) 1-
60
1987
1806
1775
1856
التراكيب الوراثية = 123.9

عدد القرنات بالنبات

يتزح من الججول ( )4وجهد فخق معشهي بين التخاكيب

نتائج

المتوسط
1953
1808
1778

120
2571
2417
2038
2342

الفسفور = 128.6

التداخل= 196.7

 Al-Janabiو )2016( Hammadiو Al-

.)2020( Rawi

الهراثية في عجد القخنات بالشبات .اعصى التخكيب الهراثي

نالحظ من الججول نفدو ان مدتهيات الدساد الفهسفاتي

االمخيكي اعمى متهسط ليحه الرفة بمغ  17.50قخنة

اثخت معشهياَ في عجد القخنات بالشبات ,اذ اعصى
السدتهى 120كغم  P2O5ىـ 1-اعمى متهسط ليحه الرفة

التخكيب الهراثي االمخيكي في عجد القخنات بالشبات ربسا

1-

نبات

1-

 ،وبشدبة زيادة بمغت  10.13و  % 28.02عن

التخكيبين الهراثيين االيصالي واليهلشجي بالتتابع  .ان تفهق

بمغ  17.83قخنة نبات ،1-بيشسا اعصت معاممة السقارنة
اقل متهسط لعجد القخنات بالشبات بمغ  13.72قخنة نبات

يعهد الى تفهقو في عجد التفخعات بالشبات (ججول  )2مسا

 .وقج يعدى سبب تفهق السدتهى العالي من الفدفهر في

السداحة الهرقية(ججول )3التي زادت من معجالت التسثيل

والسداحة الهرقية (الججولين  2و  )3مسا ادى الى زيادة

الكخبهني وتجييد الغحاء وبالتالي تقميل التشافذ بين الجدء

سصح التسثيل الكخبهني ومن ثم زيادة السهاد السرشعة التي

ادى الى زيادة عجد القخنات بالشبات ،فزال عن تفهقو في

الخزخي والثسخي (القخنات) عمى متصمبات التغحية مسا

يشجم عشو زيادة معجالت التدىيخ وتكهين القخنات بجون

تعخض الشبات الى االجياد الغحائي  .تتفق ىحه الشتيجة مع

عجد القخنات بالشبات الى تفهقو في عجد التفخعات بالشبات

تجيد القخنات الشاشئة بستصمباتيا من الغحاء الحي يشعكذ
في زيادة ندبة العقج فييا ,ومن ثم زيادة عجد القخنات

بالشبات  .وفي ىحا السجال اشار  )1990( Issaأن الشبات
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يدتصيع عقج القخنات التي يسكن أن يجيدىا بشهاتج التسثيل
الكخبهني فقط.

حرل تجاخل معشهي بين التخاكيب الهراثية ومدتهيات

الدساد الفهسفاتي في عجد القخنات بالشبات .سجل التخكيب

الهراثي االمخيكي مع السدتهى  120كغم  P2O5ىـ

متهسط لمتجاخل بمغ  21.33قخنة نبات.1-

1-

اعمى

جدول  . 4تأثير التراكيب الهراثية ومستهيات السماد الفهسفاتي والتداخل بينهما في عدد القرنات بالنبات
التراكيب الوراثية
االمريكي
االيطالي
الهولندي
المتوسط
L.S.D.
0.05

مستويات السماد الفوسفاتي (كغم  P2O5هـ) 1-
120
60
0
21.33
15.83
15.33
19.67
14.67
13.33
12.50
16.00
12.50
17.83
15.50
13.72
التراكيب الوراثية = 1.491

الفسفور = 1.931

المتوسط
17.50
15.89
13.67
التداخل= 2.535

عدد البذور بالقرنة

تفهق التخكيب الهراثي االمخيكي في عجد البحور بالقخنة ربسا

تذيخ نتائج الججول ( )5الى وجهد تأثيخ معشهي لمتخاكيب

يعهد إلى تفهقو في السداحة الهرقية (الججول )3 ،مسا

الهراثية في صفة عجد البحور بالقخنة ،بيشسا لم يكن ىشالك

ساىم في تجييد القخنات واالزىار الشاشئة بستصمباتيا من

تأثيخ معشهي لمفدفهر والتجاخل بين عاممي الجراسة .اعصى

العحاء السرشع ليديج من ندبة الخرب فييا ومن ثم زيادة

التخكيب الهراثي االمخيكي اعصى اعمى متهسط ليحه الرفة

عجد البحور في القخنات ،ىحه الشتائج جاءت متفقة مع

بمغ  6.11بحرة قخنة ،1-يميو التخكيب الهراثي اليهلشجي

 )2013( Al-Fahdawiو  Gebremariamواخخون

الحي سجل متهسصاَ بمغ  5.98بحرة قخنة ،1-ولم يختمف

( )2018الحين بيشها أن لمتخاكيب الهراثية تأثي اخ معشهيا في

معشهياَ عن التخكيب الهراثي االيصالي الحي اعصى اقل

صفة عجد البحور في القخنة.

متهسط لعجد البحور بالقخنة بمغ  5.69بحرة قخنة .1-إن
جدول  . 5تأثير التراكيب الهراثية ومستهيات السماد االفهسفاتي والتداخل بينهما في عدد البذور بالقرنة

التراكيب الوراثية
االمريكي
االيطالي
الهولندي
المتوسط
L.S.D.
0.05

مستويات السماد الفوسفاتي (كغم  P2O5هـ) 1-
120
60
0
6.33
5.87
6.13
5.67
5.93
5.47
6.13
5.93
5.87
6.04
5.91
5.82
التراكيب الوراثية = 0.369

وزن  111بذرة (غم )

تبين نتائج الججول ( )6ان التخكيب الهراثي االمخيكي

اعصى اعمى متهسط ليحه الرفة بمغ  96.06غم ،وبديادة
معشهية بمغت ندبتيا  4.29و %3.17عن التخكيبين
الهراثيين االيصالي واليهلشجي  .قج يكهن الدبب في تفهق
التخكيب الهراثي االمخيكي الى تفهقو في السداحة الهرقية

الفسفور = ns

المتوسط
6.11
5.69
5.98
التداخل= ns

(ججول )3مسا يتيح السجال لسدتهى اعمى من التسثيل
الكخبهني وبشاء السادة الجافة وفعاليتو في عسمية نقميا الى

السرب (البحور) مسا يؤدي الى رفع قيسة ىحه الرفة.
وىحه الشتيجة تتفق مع ما جاء بو  Tekleواخخون

(.)2015
يتزح من الججول نفدو ان زيادة مدتهيات الدساد
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الفهسفاتي رافقيا زيادة معشهية في وزن  100بحرة ،اذ

الى السرب (البحور) ) .)2013 ,Hashemabadiألن

اعمى متهسط ليحه

البحور بعج فتخة من نذهئيا تربح ىي السرب الجائم في

الرفة بمغ  95.44غم وبديادة مقجارىا  4.72غم عن

الشباتات الحهلية وإن الجدء االكبخ من نهاتج التسثيل سهاء

بمغ  90.72غم  .وقج يعدى الدبب في ذلك إلى دور

تدتعسل في زيادة وزن البحور اثشاء مخحمة امتالئيا (،Issa

اعصى السدتهى  120كغم  P2O5ىـ

1-

معاممة السقارنة التي اعصت اقل متهسط لهزن  100بحرة
الفدفهر في تشذيط الفعاليات الحيهية داخل الشبات ومشيا
التسثيل الكخبهني ومن ثم تدييل انتقال نهاتج ىحا التسثيل

من السرجر (االوراق) إلى السرب (البحور) فيديج من
امتالئيا ومن ثم زيادة وزنيا  ،اضافة الى ذلك فأن الفدفهر
عشرخ اساسي في مخكبات الصاقة  ATPالتي ليا دور
ميم في عسمية التسثيل الكخبهني وانتاج السادة الجافة كسا
انيا مرجر لمصافة التي تديج من معجل وسخعة نفل السهاد

كانت حجيثة التكهين او مخدونة في اجداء الشبات فانيا

.)1990

أعصى التجاخل بين التخكيب الهراثي االمخيكي و السدتهى

 120كغم  P2O5ىـ

1-

من الفدفهر اعمى متهسط ليحه

الرفة بمغ  98.33غم ،بيشسا اعصى التجاخل بين التخكيب
الهراثي االيصالي ومعاممة السقارنة اقل متهسط لهزن 100

بحرة بمغ  86.33غم.

جدول  . 6تأثير التراكيب الهراثية ومستهيات السماد االفهسفاتي والتداخل بينهما في وزن 100بذرة (غم )
التراكيب الوراثية
االمريكي
االيطالي
الهولندي
المتوسط
L.S.D.
0.05

0
94.50
86.33
91.33
90.72

مستويات السماد الفوسفاتي (كغم  P2O5هـ) 1-
60
95.33
96.33
93.67
95.11
التراكيب الوراثية = 1.401

حاصل البذور (طن هـ)1-

تظيخ الشتائج في ججول ( )7تفهق التخكيب الهراثي
االمخيكي معشهيا في ىحه الرفة عمى بكية االصشاف ،اذ

المتوسط
96.06
92.11
93.11

120
98.33
93.67
94.33
95.44

الفسفور = 3.533

التداخل= 3.577

الكمي قج ازداد معشهياَ مع زيادة مدتهيات الدساد الفهسفاتي
حتى وصل إلى أعمى متهسط عشج السدتهى  120كغم

 P2O5ىـ

1-

بمغ  4.078شن ىـ

1-

بيشسا اعصت معاممة
1-

-

السقارنة اقل متهسط ليحه الرفة بمغ  3.364شن ىـ  ،ان

الرفة بمغ  3.296شن ىـ .1-إن تفهق التخكيب الهراثي

جاءت انعكاساَ ايجابياَ لتأثيخه السعشهي في زيادة مكهنات
الحاصل  ،وىي عجد القخنات بالشبات ووزن  100بحرة

اعصى اعمى متهسط لحاصل البحور بمغ  4.168شن ىـ

 ،1بيشسا اعصى التخكيب الهراثي اليهلشجي اقل متهسط ليحه
االمخيكي في حاصل البحور يعهد إلى تفهقو في عجد
القخنات بالشبات (ججول )4 ،وعجد البحور بالقخنة (ججول

 )5،ووزن  100بحرة (ججول )6 ،مسا ادى الى زيادة
حاصل البحور الكمي في وحجة السداحة ،تتساشى ىحه

الشتيجة مع نتائج  Tofiqواخخون ( (2016و Saleh

الديادة في حاصل البحور عشج السدتهى العالي لمفدفهر

(الججولين  4و  )6بالتتابع ألن حاصل البحور ىه دالة
لسكهناتو.
لم يكن التجاخل معشهياَ بين عاممي الجراسة في صفة
حاصل البحور الكمي.

( )2020بيشت نتائج الججول نفدو ان حاصل البحور
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)1-هـ. تأثير التراكيب الهراثية ومستهيات السماد االفهسفاتي والتداخل بينهما في حاصل البذور (طن. 7 جدول
المتوسط
4.168
3.502
3.296
ns =التداخل

120
4.947
3.637
3.650
4.078

) 1- هـP2O5 مستويات السماد الفوسفاتي (كغم
60
3.970
3.557
3.043
3.523

0.233 = الفسفور

0.465 = التراكيب الوراثية

0
3.587
3.313
3.193
3.364

التراكيب الوراثية
االمريكي
االيطالي
الهولندي
المتوسط
L.S.D.
0.05

األستنتاج
كانت تراعجية بديادة مدتهى الدساد الفهسفاتي مع تفهق

السدتهى االعمى في جسيع التخاكيب الهراثية من حيث الشسه

.والحاصل

ندتشتج من الجراسة تباين صفات نسه التخاكيب الهراثية قيج
الجراسة مع تسيد التخكيب الهراثي االمخيكي فييا وفي مجى

 كسا ان االستجابة لمتدسيج.استجابتو لمتدسيج الفهسفاتي
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