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 العراق شمال في مختلفة زراعة لمواعيذ( Atriplex spp) الرغل من نوعين استجابة
 

 

 يونس حمدون قاسم مهنا جارو عبد الرحمن قاسم خليل قاسم
 العراق – / الهيأة العامة للبحوث الزراعية وزارة الزراعية

E-mail:  

 الخالصة
 5اجريت هذِه الدراسة في محطة بحوث الرشيدية التابعة للهيأة العامة للبحوث الزراعية والتي تبعدد مسدافة 

كم شمال مدينة الموصل في سنادين بالستيكية ووضعت تحدت الردروا الطبيعيدة وسدعيت عندد الحاجدة للموسدمين 
كدانون  1تشدرين ثداني و  15تشرين الثاني و  1مواعيد زراعية ) 5لدراسة تأثير  2009/2010و  2008/2009

 Atriplexو   Atriplex halimusكددانون الثدداني( علددن نددوعين مددن الر ددل  1كددانون األول و  15األول و 

lentiformis ( وكانت التجربة عاملية وبالتصميم العشوائي الكاملCRD وكررت كل معاملة )مرات. 6 
تشرين الثاني معنوياً علن بعيدة المواعيدد فدي ارتفدان النبدات  1في اثبتت النتائج تفوق موعد الزراعة األول 

وتعمق الجدذور وقطدر الجدذر فدي الموسدمين وكدذلأل فدي األوزان الجافدة لدسوراق والسديعان والجدذور وللنبدات فدي 
تشدرين الثداني ولقدل العديم تحدت موعدد الزراعدة  1الموسدمين. سدجلت لعلدن العديم تحدت موعدد الزراعدة األول فدي 

علدن  Atriplex halimusكدانون الثداني ولجميدل الصدفات. كدذلأل لثبتدت النتدائج تفدوق ندون الر دل  1ير في األخ
ولجميدل الصدفات. رهدرت تدداخالت معنويدة بدين مواعيدد الزراعدة الخمسدة  Atriplex lentiformisنون الر ل 

 ونوعي الر ل في ارتفان النبات وتعمق الجذور وقطر الجذر والوزن الجاا للنبات.
 الكلمات الدالة: لنوان الر ل، مواعيد الزراعة.

 .31/9/7103: وقبوله، 07/3/7103 :تاريخ تسلم البحث
 المقذمة

المراعي الطبيعية في لقطار  رب آسيا متدهورة جداً وهذا التدهور يعود إلن الرعي الجائر وقلل  النباتدات 
( والعددراق مددن ضددمن هددذِه الدددول حيددث تبلدد  مسدداحة 1993وآخددرون  Osmanالوقددود )مددن جددذورها ل ددر  

مليدون هكتددار واألر  مملوكدة للدولدة والرعددي السدائد هددو 1.250المراعدي الطبيعيدة فددي محافردة نيندود بحدددود 
عي الجدائر الشائل لو ما يسمن بالرعي البدوي بدون قوانين لو تحديدات. األ نام تنتعل من مكان إلن آخر وهذا الر

لدد إلددن انعددرا  عدددد كبيددر مددن النباتددات المستسددا ة وسدديادة النباتددات ال يددر مستسددا ة وهددذا المرعددن   يلبددي 
احتياجات األ نام ال ذائية وبالنتيجة العضاء علن الجزء الكبيدر مدن ال طداء النبداتي تاركداً التربدة معرضدة لعوامدل 

 ضاء علن مصدر رعي األ نام.التعرية وانتشار راهرة التصحر باإلضافة إلن الع
راهرة التصحر هي نتيجة مععدة لالست الل الخاطئ للموارد الطبيعية ويالحر بصورة خاصة في المنداطق 
الجافة وشبه الجافة تحت المت يرات المناخية وض ط اإلنسان والحيوان وهناأل ض ط إضافي علن منداطق زراعدة 

ن كميدات كبيدرة مدن بعايدا الحصداد. فدي سدنوات الجفداا تعدوم المحاصيل وخاصة الحبوب بسبب ت ذية األ نام علد
 الدول بدعم مربي األ نام وذلأل بتوزيل كميات من العلا المركز ب ية المحافرة علن الثروة الحيوانية.

إن النبت الطبيعدي فدي هدذِه المنداطق يكدون مصددر مهدم لتدوفير  دذاء األ ندام وتكدون بصدورة رئيسدية مدن 
ة وهذه األ ندام تسدت ل النبدت الطبيعدي علدن مددار السدنة لو جدزء منهدا حيدث جدرت العدادة الحوليات خاصة النجيلي

علن رعي المنطعة في الربيل وبعد ذلأل تعود األ نام  إلدن منداطق إنتدال الحبدوب خاصدة الحنطدة والشدعير لرعدي 
دة الدولدة لمربدي بعايا الحصاد وفي فصل الصيا تعود بعد ذلأل إلن المراعي في الخريدا والشدتاء ولتفدادي مسداع

األ نام وتنعل قطعان األ نام من منطعة إلن لخرد طلباً للعشب هنداأل حاجدة ماسدة واحتياجدات فنيدة متدوفرة واحدد 
المراعدي الطبيعيدة المتددهورة بفعدل عوامدل التعريدة نتيجدة الحراثدات  Reestablishmentمنها هو إعادة تأسيس 

مثددل شددجيرات الر ددل  Exoticوالمدخلددة  Nativeالمحليددة والرعددي الجددائر وذلددأل بزراعددة الشددجيرات الرعويددة 
Atrpilex  والروشةSalsola  والشيحArtemesia  ولندوان األكاسدياAcacia  وهدذه األندوان تلعدب دور رئيسدي

في برنامج األراضي الهامشية ومنطعة المراعي الجافة وشبه الجافدة وكاحتيداطي لمندل تعريدة التربدة وليضداً حفدر 
 (.Draz 1989و  Sankary ،1986التربة والمياه في المناطق المتدهورة بيئياً )

لمنداطق الجافدة وشدبه الجافدة ومزروعدة لنوان الر ل موجودة فدي منداطق مختلفدة مدن العدالم وخاصدة فدي ا
بمسدداحات واسددعة فددي شددمال لفريعيددا وإيددران مددل مسدداحات لقددل فددي األردن وسددوريا وفلسددطين وجنددوب لفريعيددا 
والمكسيأل واستراليا والو يات المتحدة األمريكيدة وهنداأل بدرامج وطنيدة لتطدوير زراعدة هدذِه الشدجيرات الرعويدة 

( ورروفهددا مشددابهة لرددروا 1996وآخددرون  Gintzburgerة التصدحر )ل در  تددوفير ال ددذاء لس نددام ومكافحدد
العددراق بالنسددبة لمندداطق المراعددي لمددا فددي العددراق فممددا ياسددا لدده لددم يكددن هندداأل اهتمددام بهددذا الموضددون وبدددلت 

 ا ر  تفعد قيمتها الزراعية وزحا التربة مما حدد بالمزارعين ترأل قراهم مثل تل عبطة والحضر.
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لخصوص حيث تم معارنة لنوان مختلفة من الر ل تحدت لندوان مختلفدة مدن التدرب فدي وتمت دراسة بهذا ا
(. إن موعدد زراعدة وندون الر دل يلعبدان دروراً رئيسدياً فدي 2011محافرة نينود تحدت ردروا العدراق )قاسدم، 

لر دل مهمة نجاح إعدادة تأثيدث زراعدة هدذِه الشدجيرات الرعويدة لدذلأل لجريدت هدذِه الدراسدة لمعارندة ندوعين مدن ا
Atriplex halimus  وAtriplex lentiformis  تشدرين الثداني  1تحت خمس مواعيدد زراعيدة والتدي تمتدد مدن 

 كانون الثاني ل ر  تحديد لنسب موعد زراعة مالئم لمنطعة المراعي في شمال العراق. 1ـ 
 وطرائقه البحث مواد

كدم شدمال مديندة الموصدل للموسدمين  5لجريت هذِه الدراسة في محطة بحوث الرشيدية والتي تبعد بمسدافة 
 1تشدرين الثداني و  15تشدرين الثداني و  1لدراسة تأثير خمس مواعيدد زراعيدة ) 2009/2010و  2008/2009

 Atriplexو  Atriplex halimusكدانون الثداني( علدن ندوعين مدن الر دل  1كدانون األول و  15كدانون لول و 

lentiformis  سدم تحدت الردروا الطبيعيدة بعدد  20، 30، 40وزرعت البذور فدي سدنادين بالسدتيكية ذات لبعداد
 ( والمأخوذة من محطة بحوث الرشيدية وسعيت عند الحاجة.Calcisolsملئها بالتربة وكان نون التربة كلسية )

ة والتابل للهيدأة العامدة للبحدوث الزراعيدة/وزارة الزراعدة حللت التربة في مختبر التربة والمياه في الرشيدي
 ( لدناه نتائج تحليل التربة.1ويبين الجدول )

( وبسددتة مكددررات CRDوكددذلأل طبعددت التجربددة بنرددام التجددارب العامليددة وبالتصددميم العشددوائي الكامددل )
و الخضددري فددي شددهر مددايس وخفددت النباتددات إلددن نبددات واحد/سددندانة. قدددر حاصددل المددادة الجافددة فددي مرحلددة النمدد

وميعاد نعل الشتالت الدن المكدان المسدتديم وذلدأل بعطدل نبات/سدندانة مدن مسدتود سدطح التربدة وفصدله إلدن لوراق 
وسيعان وجذور. حيث تم استخالص الجذور من التربة وذلأل باستعمال المداء ووضدعت عيندات األوراق والسديعان 

سداعة ثدم وزندت بعدد ذلدأل ) دم( لتعددير الدوزن  48م ولمددة°70والجذور في الفرن الكهربائي علدن درجدة حدرارة 
كدذلأل تدم قيداس  Electronic Verniaالجاا كما تم قياس قطر الجذر عند المنطعة التاجية )ملم( وذلأل باستعمال 

 تعمق الجذور )سم( كما تم قياس ارتفان النبات )سم( من مستود سطح التربة حتن قمة النبات.
( حسدب الطريعدة المتبعدة CRDتم تحليل النتائج المتحصل عليها احصائياً وفق التصميم العشوائي الكامل )

Torrie and Steel (1980 واسدددتخدام اختبدددار ويمكدددن )Duncan ( للمعارندددة بدددين 1955المتعددددد المددددد )
تدددل علددن وجددود فروقددات معنويددة بددين المعددامالت. % فددالحروا المتشددابهة5المتوسددطات وبمسددتود معنويددة 

 
 (: يبين نتائج تحليل التربة لمحطة بحوث الرشيدية1)الجدول 

Table (1): Results of soil Analysis for Al-Rasheedia Research Station 
 PH (ppmالفوسفور الجاهز ) )مليموز/سم( EC مادة عضوية % نسجة التربة الموقل

 7.7 44 2.244 0.790 طينية  رينية الرشيديةمحطة بحوث 

 
 والمناقشة النتائج

 تأثير مواعيد الزراعة في الصفات المدروسة: -1
( تبين علن لن هناأل فروقات معنويدة 2: النتائج المعروضة في الجدول )ارتفاع النبات وقطر وتعمق الجذور 1:1

. حيدث 2009/2010و  2008/2009في الصفات المدروسة ارتفان النبات وقطر وتعمق الجدذور فدي الموسدمين 
تشرين الثاني علن بعية المواعيد في الصفات المدروسة فدي الموسدمين )الجددول  1تفوق موعد الزراعة األول في 

2.) 
و  2008/2009تشددرين الثدداني فددي الموسددمين  1راعددة األول فددي سددجل لطددول النباتددات تحددت موعددد الز

%. بينما سجل لقصر النباتدات تحدت موعدد 25سم علن التوالي وبنسبة  32.4، 40.6حيث لعطن  2009/2010
% وسدلكت 80سم علن التوالي وبنسبة 6.1، 11.0كانون الثاني في الموسمين حيث لعطن  1الزراعة األخير في 

( حيدث حصدل لكثدر 2وقطدر الجدذر نفدس سدلوأل ارتفدان النبدات وفدي الموسدمين )الجددول  الصفات األخرد تعمق
سددم فددي الموسددمين علددن التددوالي  26.2، 28.5تشددرين الثدداني(  1تعمددق للجددذور فددي موعددد الزراعددة األول فددي )

ق   سدم فددي 11.5، 13.5كدانون الثدداني(  1% ولقدل تعمددق للجدذور فددي موعدد الزراعددة األخيدر فددي )8وبنسدبة تفددو 
ق  تشدرين  1%. لما بالنسبة لعطر الجذر فأعطن موعد الزراعدة األول فدي )17الموسمين علن التوالي وبنسبة تفو 

ق  2.87، 2.98الثاني( لكبر قطر للجذر في الموسمين  % حيدث لن صدفة قطدر 3.8ملدم علدن التدوالي وبنسدبة تفدو 
ويست ل النبات هذه المادة الكاربوهيدراتيدة فدي  الجذر صفة مهمة جدا  حيث يتم فيها تخزين المواد الكاربوهيدراتية

معاومة الرروا البيئية ال ير مالئمة مثل انخفا  درجات الحدرارة وكدذلأل الجفداا حيدث يعدوم النبدات با سدتفادة 
 من هذا المخزون في المنطعة التاجية في النمو لكي يستمر في الحياة.
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(: متوسط ارتفان النبات )سم( وتعمق الجذر )سم( وقطر الجذر )ملم( لنوعين مدن الر دل تحدت خمدس 2)الجدول 
 2009/2010-2008/2009مواعيد زراعية مختلفة للموسمين 

Table (2): Means of height of plant (cm). Root depth (cm) and Root diameter (mm) for 

two Atriplex species under five different Sowing dates for the two seasons 

2008/2009 – 2009/2010 

 2010/2009 2009/2008 مواعيد الزراعة

Sowing dates 
 ارتفان النبات

Plant height 

تعمق 
 الجذور
Root 

depth 

 قطر الجذر
Root 

diameter 

 ارتفان النبات
Plant 

height 

تعمق 
 الجذور
Root 

depth 

 قطر الجذر
Root 

diameter 

 a 28.5 a 2.98 a 32.4 a 26.2 a 2.87 a 40.6 تشرين الثاني 1

 b 25.2 b 2.72 b 23.4 b 23.0 b 2.65 b 30.5 تشرين الثاني 15

 c 21.1 c 2.32 c 19.0 c 19.7 c 2.15 c 24.3 كانون األول 1

 d 18.9 d 1.64 d 13.2 d 17.0 d 1.61 d 17.6 كانون األول 15

 e 13.5 e 1.45 e 6.1 e 11.5 e 1.39 e 11.0 كانون الثاني 1

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 
( لن هنداأل 3تبين النتائج المعروضدة فدي جددول ) الجاف لألوراق والسيقان والجذور وللنبات )غم(: الوزن  1:2

فروقات معنوية في الصفات تحت الدراسة فدي الدوزن الجداا لدسوراق والسديعان والجدذور وللنبدات تحدت مواعيدد 
. تفدوق الدوزن الجداا لدسوراق والسديعان والجدذور 2009/2010-2009/2008الزراعة المختلفدة فدي الموسدمين 

  (.3تشرين الثاني علن بعية المواعيد في كال الموسمين )الجدول  1والنبات تحت موعد الزراعة األول في 
 دم(  1.68 دم( والجدذور ) 1.32 دم( والسديعان ) 0.77حيث سجلت لعلن العديم للدوزن الجداا لدسوراق )

ويعابلهدا لدسوراق  2008/2009تشرين الثداني فدي الموسدم  1زراعة األول في  م( تحت موعد ال 3.80وللنبات )
بينمددا  2010/2009 ددم( فددي موسددم  3.25 ددم( وللنبددات ) 1.57 ددم( والجددذور ) 1.22 ددم( والسدديعان ) 0.66)

 0.22 دم( والنبدات ) 0.06 دم( والجدذور ) 0.07 دم( والسديعان ) 0.08سجلت لقل العيم للوزن الجاا لسوراق )
 ددم(  0.07يعابلهددا لددسوراق ) 2008/2009كددانون الثدداني فددي موسددم  1تحددت موعددد الزراعددة األخيددر فددي  ددم( 

. حيددث لن التبكيددر 2009/2010 ددم( فددي موسددم  0.20 ددم( والنبددات ) 0.05 ددم( والجددذور ) 0.07والسدديعان )
ادة من هدذِه المدادة الجافدة بالزراعة يعطي فرصة لكبر للنباتات بتكوين المادة الجافة قبل حلول موسم البرد وا ستف

فدي نمدو وتطدور النبدات وتسدهل عمليدة نعدل الشدتالت فدي المكدان الددائم فدي فتدرة سدعوط األمطدار فدي شدهري آذار 
 ونيسان وبالتالي يزيد من نسبة نجاح الشتالت وا قتصاد في المياه.

  
لسديعان والجدذور وللنبدات ) دم( لندوعين مدن الر دل تحدت خمدس (: متوسدط الدوزن الجداا لدسوراق وا3)الجدول 

 .2010/2009 – 2009/2008مواعيد زراعية للموسمين 
Table (3): Means of Dry weights for leaves. stems. roots and plant (gms) for two Atriplex 

spp. under five sowing dates for two seasons 2008/2009 – 2009/2010 

 2010/2009 2009/2008 مواعيد الزراعة

Sowing dates 
 األوراق
Leaves 

 السيعان
Stems 

 الجذور
Roots 

 النبات
plant 

 األوراق
Leaves 

 السيعان
Stems 

الجذور 
Roots 

النبات 
plant 

 a 1.32 a 1.68 a 3.80 a 0.66 a 1.22 a 1.57 a 3.25 a 0.77 تشرين الثاني 1

 b 0.46 b 0.39 b 1.16 b 0.33 b 0.32 b 0.25 b 0.96 b 0.40 تشرين الثاني 15

 c 0.29 c 0.13 c 0.55 c 0.17 c 0.37 b 0.13 c 0.63 c 0.15 كانون األول 1

 cd 0.22 c 0.09 cd 0.37 c 0.13 cd 0.15 c 0.07 d 0.37 cd 0.10 كانون األول 15

 d 0.07 d 0.06 d 0.32 e 0.07 d 0.07 c 0.055 d 0.20 d 0.08 كانون الثاني 1

 الحروق المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 
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 تأثير األنواع في الصفات المدروسة: -2
( لن هناأل فروقات معنويدة فدي 4توضح النتائج المعروضة في الجدول ) ارتفاع النبات وتعمق وقطر الجذر: 2:1

  Atriplex halimusوقطددددددر  الجددددددذر بددددددين النددددددوعين  الصددددددفات المدروسددددددة ارتفددددددان النبددددددات وتعمددددددق
علن النون  A. halimus. تفوق النون 2009/2010 – 2008/2009في الموسمين  Atriplex lentiformisو 

A. lentiformis لنبددات وتعمددق وقطددر الجددذر فددي الموسددمين حيددث لعطددن فددي ارتفددان اA. halimus  لطددول
ق  2.39سم( ولكبر قطر للجذر ) 22.9سم( ولعمق جذر )27.1النباتات ) %  رتفدان النبدات 20ملم( وبنسبة تفدو 

سدددم و 20.92سدددم و 19.8يعابلهدددا ) 2008/2009% لعطدددر الجدددذر فدددي موسدددم 16% لتعمدددق الجدددذور و 15و 
ق  ملم( بالترتيب2.32 % لعطدر الجدذر فدي موسدم 19% لتعمق الجدذور و 13%  رتفان النبات و 11وبنسبة تفو 

سدم( 19.9سدم( ولقدل عمعداً للجدذور )22.4لعطدن لقصدر النباتدات ) A. lentiformisبينما  الندون  2009/2010
ملدم( بالترتيدب فدي موسدم  1.94سدم،  18.04سدم،  17.7يعابلها ) 2008/2009ملم( في موسم 2.05ولقل قطراً )

. إن صددفة تعمددق الجددذر صددفة مر وبددة فددي معاومددة الجفدداا و سدديما لن شددجيرة الر ددل تنمددو فددي 2009/2010
معنويداً علدن  A. halimusليضداً تفدوق الندون  المنداطق الجافدة وشدبه الجافدة لمعاومدة التصدحر والرعدي لس ندام.

ة قطدر الجدذر صدفة مهمدة ومر وبدة حيدث لنده مركدز في صفة قطر الجذر حيث لن صدف A. lentiformisالنون 
لتجمل المواد الكاربوهيدراتية حيث لنه عندد رعدي شدجيرات الر دل تعدوم ب عطداء نمدوات جديددة  كثيدرة وبسدرعة 

 يمتددددداز بضدددددعا إعدددددادة النمدددددو بعدددددد الرعدددددي حيدددددث يعطدددددي نمدددددوات  A. lentiformis وحيدددددث لن الندددددون
 Houérou, Franclet (1971.)قليلة بعد الرعي وهذه صفة  ير مر وبة 

 
(: متوسددط ارتفددان النبددات )سددم( وتعمددق الجددذر )سددم( وقطددر الجددذر )ملددم( لنددوعين مددن الر ددل فددي 4)الجدددول 

 2009/2010 – 2008/2009الموسمين 
Table (4): Means of height of plant (cm). Root depth (cm) and root diameter (mm) for 

two Atriplex spp for two seasons 2008/2009 – 2009/2010 

 2010/2009 2009/2008 األنوان

Species 
 ارتفان النبات

Plant height 
 تعمق الجذور
Root depth 

 قطر الجذر
Root 

diameter 

 ارتفان النبات
Plant height 

 تعمق الجذور
Root depth 

 قطر الجذر
Root 

diameter 

A. halimus 27.1 a 22.9 a 2.39 a 19.8 a 20.92 a 2.32 a 

A. lentiformis 22.4 b 19.9 b 2.05 b 17.7 b 18.4 b 1.94 b 

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 
رهدرت فروقدات معنويدة فدي تأثير األنواع في  صفات الوزن الجاف لألوراق والسييقان والجيذور وللنبيات:  2:2

فدي الموسدمين  A. lentiformisو  A. halimusالوزن الجاا لسوراق والسيعان والجذور وللنبات بين الندوعين 
فدي   A. lentiformis علدن الندون A. halimus( تفوق معنوياً النون 5)الجدول  2009/2010و  2008/2009

ق  1.42 م( وللنبات ) 0.50 م( والجذور ) 0.58 م( والسيعان ) 0.35الوزن الجاا لسوراق )  م( وبنسبة تفدو 
يعابلهددا لددسوراق  2008/2009% للنبددات فددي موسددم 39% للجددذور و 82% للسدديعان و 61% لددسوراق و 40
ق  1.21 ددم( والنبددات ) 0.46 ددم( والجددذور )0.50السدديعان ) ددم( و 0.33) % لددسوراق و 57 ددم( وبنسددبة تفددو 

 (.5)الجدول  2009/2010% للنبات في موسم 27% للجذور و 24% للسيعان و 42
رهدر تدداخل معندوي فدي صددفة تيأثير التيدا ب بيين انيواع الرغييب ومواعييد الزراعية فيي الصيفات المدروسيية:  -3

ل(  6)الجدددول  2008/2009الددوزن الجدداا للنبددات بددين مواعيددد الزراعددة الخمسددة ونددوعي الر ددل فددي الموسددمين 
ب( حيث انخفد  الدوزن الجداا للنبدات تحدت مواعيدد الزراعدة األربدل لندوعي الر دل  6)الجدول  2009/2010

ب(. كمدا رهددر  6ل و  6ني كمدا موضدح فدي الجددول )كدانون الثدا 1 –تشدرين الثداني 1عندد التدأخر بالزراعدة مدن 
 2008/2009تددداخل معنددوي لصددفة ارتفددان النبددات بددين نددوعي الر ددل ومواعيددد الزراعددة الخمسددة فددي الموسددمين 

ب( حيددث انخفضددت قدديم ارتفددان النبددات عنددد التددأخر بالزراعددة. كددذلأل  7)الجدددول  2009/2010ل( و  7)الجدددول
هناأل تداخل معنوي بين نوعي الر ل ومواعيد الزراعدة الخمسدة فدي الموسدمين  تشير نتائج التحليل اإلحصائي لن

ب( علدن قطدر الجدذر )ملدم( حيدث انخفد  قطدر  8)الجددول  2009/2010ل( وموسم  8)الجدول  2008/2009
 الجذر معنوياً عند التأخر بالزراعة.
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عيدد الزراعدة الخمسدة فدي التحليل اإلحصائي يوضح ايضاً لن هناأل تداخل معنوي بدين ندوعي الر دل وموا
ب( علدن تعمدق الجدذور حيدث انخفد   8)الجددول 2009/2010ل( وموسدم  9)الجدول  2008/2009الموسمين 

 تعمق الجذور في التربة عند التأخر بالزراعة.
(: متوسددط الددوزن الجدداا ) ددم( لددسوراق والسدديعان والجددذور وللنبددات لنددوعي الر ددل فددي الموسددمين 5)الجدددول 

 2009/20101و  2008/2009
Table (5): Means of dry weight (gms) of leaves. stems. roots and plant for two Atriplex 

spp for two seasons 2008/2009 – 2009/2010 

 2010/2009 2009/2008 األنوان

Species 
 األوراق
Leaves 

 السيعان
Stems 

 الجذور
Roots 

 النبات
plant 

 األوراق
Leaves 

 السيعان
Stems 

الجذور 
Roots 

النبات 
plant 

A. halimus 0.35 a 0.58 a 0.50 a 1.42 a 0.33 a 0.50 a 0.46 a 1.21 a 

A. lentiformis 0.25 b 0.36 b 0.39 b 1.02 b 0.21 b 0.35 b 0.37 b 0.95 b 

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 

تحددت مواعيددد الزراعددة  A. lentiformisو  A. halimusل(: تددأثير التددداخل بددين نددوعي  الر ددل  6)الجدددول 
 2008/2009الخمسة علن الوزن الجاا للنبات ) م( في موسم 

Table (6 a): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on plant dry weight (gms) for the season 2008/2009 
2009/2008 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 0.887 a 0.463 c 0.195 e 0.123 e 0.093 f 

A. lentiformis 0.669 b 0.346 d 0.122 e 0.085 f 0.067 f 

 فروقات معنوية بين المعامالتالحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود 
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

تحدت مواعيدد الزراعدة  A. lentiformisو  A. halimusب(: تأثير التداخل بدين ندوعين مدن الر دل  6الجدول )
 2009/2010الخمسة علن الوزن الجاا للنبات ) م( في موسم 

Table (6 b): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on plant dry weight (gms) for the season 2009/2010 
2010/2009 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 0.763 a 0.390 c 0.231 d 0.197 d e 0.086 e f 
A. lentiformis 0.571 b 0.283 d 0.111 e f 0.074 f 0.059 f 

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 
تحدت مواعيدد الزراعدة  A. lentiformisو  A. halimusل(: تدأثير التدداخل بدين ندوعين مدن الر دل  7الجددول )

 2008/2009الخمسة علن ارتفان النبات )سم( في موسم 

Table (7 a): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on height of plant for the season 2008/2009 
2009/2008 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 36.8 b 28.2 d 23.2 f 15.2 g 9.0 h 
A. lentiformis 44.4 a 32.8 c 25.4 d e 20.0 f 13.0 g 

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 
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تحدت مواعيدد الزراعدة  A. lentiformisو  A. halimusب(: تأثير التداخل بدين ندوعين مدن الر دل  7الجدول )
 2009/2010الخمسة علن ارتفان النبات )سم( في موسم 

Table (7 b): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on height of plant for the season 2009/2010 
2010/2009 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 31.2 b 22.2 d 18.0 e 12.2 f 5.2 g 

A. lentiformis 33.6 a 20.0 e 14.0 f 14.2 f 7.0 g 

 بين المعامالتالحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية 
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 
تحدت مواعيدد الزراعدة  A. lentiformisو  A. halimusل(: تدأثير التدداخل بدين ندوعين مدن الر دل  8الجددول )

 .2008/2009الخمسة علن قطر الجذر )ملم( في موسم 
Table (8 a): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on root diameter (mm) for the season 2008/2009 
2009/2008 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 2.808 b 2.538 c 2.008 d 1.534 e 1.366 g 

A. lentiformis 3.156 a 2.910 b 2.640 c 1.750 e 1.536 e 

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 
تحدت مواعيدد الزراعدة  A. lentiformisو  A. halimusب(: تأثير التداخل بين نوعين من الر دل  8الجدول ) 

 2009/2010الخمسة علن قطر الجذر )ملم( في موسم 
Table (8 b): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on root diameter (mm) for the season 2009/2010 
2010/2009 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 2.734 b c 2.472 d 1.720 e 1.502 f 1.306 g 

A. lentiformis 3.012 a 2.838 b 2.592 c d 1.718 e 1.478 f 

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 
تحدت مواعيدد الزراعدة  A. lentiformisو  A. halimusل(: تدأثير التدداخل بدين ندوعين مدن الر دل  9الجددول )

 2008/2009الخمسة علن تعمق الجذور )سم( في موسم 
Table (9 a): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on root depth (cm) for the season 2008/2009 
2009/2008 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 26.20 b 23.60 c 20.00 d 17.60 e 12.40 f 

A. lentiformis 30.80 a 26.80 b 22.20 c d 20.20 d 14.60 f 

 عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالتالحروا المتشابهة تدل علن 
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 
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تحدت مواعيدد الزراعدة  A. lentiformisو  A. halimusب(: تأثير التداخل بدين ندوعين مدن الر دل  9الجدول )
 2009/2010الخمسة علن تعمق الجذور )سم( في موسم 

Table (9 b): The effect of interaction between A. halimus and A. lentiformis under five 

sowing dates on root depth (cm) for the season 2009/2010 
2010/2009 

 األنوان
Species 

 تشرين الثاني 1
1 Nov. 

 تشرين الثاني 15
15 Nov. 

 كانون األول 1
1 Dec. 

 كانون األول 15
15 Dec. 

 كانون الثاني 1
1 Jan. 

A. halimus 23.80 b 21.00 c 18.60 d e 16.00 f 10.80 g 

A. lentiformis 28.60 a 25.00 b 20.80 cd 18.00 e f 12.20 g 

 الحروا المتشابهة تدل علن عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت
Values followed by the same letter did not differ significantly at 5% 

 
مدن هددذِه الدراسدة نسددتنتج لن التبكيدر بزراعددة الر دل ضددروري حيدث يمكددن النباتدات مددن تكدوين مجموعددة 
خضدرية وجذريدة مالئمددة للشدتل فددي المكدان الددائمي فددي شدهري آذار ونيسددان فدي وقدت سددعوط األمطدار واعتدددال 

نسددبة ارتفددان نجدداح عمليدة الشددتل وبددنفس الوقددت ا قتصداد فددي ميدداه السددعي وقلددة  درجدات الحددرارة وهددذا يزيددد مدن
التكاليا وان التأخير في ميعاد زراعة الر ل يزيد من نسبة فشل عملية الشتل بسدبب ضدعا المجمدون الخضدري 

تيجدة زيدادة والجذري وبالتالي تتم عملية الشتل في الصيا حيث تحتال الشتالت إلن كميات كبيدرة مدن الميداه وبالن
 . كما يتضح ذلأل من النتائج.A. halimusالتكاليا. لما بالنسبة لنون الر ل الموصن به هو 

 

RESPONSE OF TWO SPECIES OF ATRIPLEX TO DIFFERENT SOWING 

DATES OF NORTHEN IRAQ 
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ABSTRACT 
This study was conducted at Al-Rasheedia Research Station 5 Km North of 

Mosul city in plastic pot and placed under natural conditions and watered for the two 

consecutive growing seasons 2008/2009 and 2009/2010 to study the effect of five 

sowing dates (1st November. 15
th

 November. 1
st
 December. 15

th
 December. 1

st
 

January) on two species of Atriplex; Atriplex halimus and Atriplex lentiformis. The 

data was analyzed as a factorial experiment in a completely Randomized Design 

(CRD) with six replicates. Results showed significantly superiority of the first date of 

sowing 1
st
 November on other dates. Height of plant. root depth and root diameter for 

the two growing seasons 2008/2009 and 2009/2010. Also on the dry weight of leaves. 

stems. roots and plant for the two growing seasons. High values were recorded under 

the first date of sowing 1
st
 November but the low values were recorded under the last 

date of sowing 1
st
 January for all characters. Also. the results showed significantly 

superiority of Atriplex halimus on Atriplex lentiformis for all characters under study. 

There was a significant interaction between the two growing seasons in height of plant. 

root depth. root diameter and plant dry weight.  

Keywords. Atriplex species. sowing dates. 
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