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 الخالصة

 تمتتتتت دراستتتتة مقارنتتتتة لتقتتتتيم طتتتتريقتين  ستتتتت)الب بتتتتيور صتتتتندين متتتتن البصتتتتل )ابتتتتي  محلتتتت  والمستتتتتورد 
Texas Early Granoالتيرية بالهواء والغمر بالماء وكيلك طتريقتين  ستت)الب البتيور متن البقايتا الناتجتة متن ( وهما :

الطريقتين السابقتين: الغمتر بالمتاء للبقايتا التت  تتم استت)الب بتيورها بتالهواء والتيريتة بتالهواء للبقايتا التت  تتم استت)الب 
وتقتتيم حيويتتة وقتتوص ا نبتتات للبتتيور المست)لصتتة   بتتيورها بتتالغمر بالمتتاء ويلتتك بهتتدا دراستتة كدتتاءص طرائتتق ا ستتت)الب

اوضحت النتتائ  التدتوق المعنتوط لطريقتة التيريتة بتالهواء فت  وزن والنستبة المئويتة للبتيور المست)لصتة فت  حتين اعطتت 
قتوص بتيرص, القيمتة الحقيقيتة للبتيور المست)لصتة و100 طريقة الغمر بالماء اعلى القيم ف  نسبة النقاوص للبيور, متوسط وزن 

البادرات للبيور ممثلتا ف  طول البادرص والجيير والوزن الرطب والجاا للبتادرات الناتجتة وكتان التت ثير معنويتا فت  نستبة 
النقاوص والوزن الرطب للبادرات فقط  اوضحت نتائ  البيور للبقايا المست)لصة بكال الطريقتين عدم الجتدو  لالستتدادص متن 

ناتجة بطريقة التيرية بتالهواء والتت  تتم است)الصتها بطريقتة الغمتر بالمتاء ويلتك  ن)دتا  البيور المست)لصة من البقايا ال
%  وكتيلك ان)دتا  حيويتة البتيور وقتوص بادراتهتا فت  حتين يمكتن  2.53وزن البيور المست)لصة من البقايتا والتت  بلغتت 

هواء ويلتك  رتدتاو وزن البتيور المست)لصتة متن ا ستدادص من البقايا الناتجة بطريقة الغمر بعد اجراء تجديدها وتيريتها بتال
% وكتتيلك اعطتتت بتتيورها المست)لصتتة حيويتتة وقتتوص بتتادرات جيتتدص  ا هتتر الصتتنا   36.29البقايتتا والتتت  بلغتتت حتتوال  

Texas Early Grano  تدوقا معنويتا علتى الصتنا ا بتي  محلت  فت  وزن والنستبة المئويتة للبتيور المست)لصتة وكتيلك
 اضحا ف  النسبة المئوية للبيور الحقيقية وكيلك إزدادت حيوية وقوص بادراته الناتجة اعطت بيوره تدوقا و

 التغطيس بالماء(,حيوية وقوص انبات بيور البصل الكلمات الدالة: است)الب بيور البصل )التيرية بالهواء,
  30/9/2013: وقبوله،  12/5/2013 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

متن محاصتيل ال)ضتر اليتتوية  Alliaceaeوالتيط يتبتا العائلتة الثوميتة Onion (Allium cepa L. )يعد البصل 
 ( 2000 المهمة ف  العراق والعالم وتكمن اهميته ف  قيمته الغيائية العالية وكثرص است)داماته الغيائية والطبية )حسن,

ف  زراعتة هتيا المحصتول ستواء تتم انتاجته جنستيا بواستطة اليتتالت او )ضتريا بواستطة استت)دام تست)دم البيور 
)ال)ياب, والت  تست)دم البيور ف  انتاجها ايضا من الموسم السابق لزراعتها  (Setالبصيالت والت  تسمى محليا بالدسقة )

اء تم انتاجها من قبل اليركات العالمية او محليتا ان من اهم المياكل الت  يعان  منها منت  البيور سو  (2007ككه و1999
 (Millingوالت  تستمى هتيه العمليتة بتالتن يا ) من قبل المزارعين هو صعوبة فصل البيور عن بقايا ا زهار )اليوائب(

بصتورص عامتة هنالتك طتريقتين رئيستيتين   ستت)الب  على النورات الزهرية  Threshing)وبعد اجراء عملية الدراس )
( بانته 1994بيور وهما طريقة التيرية بالهواء او الغمر بالماء او قد تستت)دم كتال الطتريقتين بالدصتل حيتث ايتار حستن )ال

يتم استبعاد اليوائب والبيور ال)ديدة ف  البصل بواسطة غربلة البتيور او  ثتم التيريتة بتالهواء وايا وجتدت اجتزاء زهريتة 
دقيقتة علتى  2-3طريقة الغمر بالماء ما تجنب ترك البيور بالماء لمدص اكثتر متن ملتصقة بالبيرص ف نها تدصل عنها بواسطة 

ان تصدى البيور وتجدا سريعا بعد يلك وتحت ايعة اليمس ما اجراء التقليب المستمر للبيور والت  يجب ان تكون على 
ت )ير ما مراعاص السترعة والدقتة طبقة )ديدة )وفا من ان تمتب البيور الماء ويحدث لها ا نبات وعليه يجب الحير من ال

% متا استتبعاد البتيور ال)ديدتة فت  حتين ان طريقتة 100عند استت)دام هتيه الطريقتة والتت  متن مزاياهتا اعطتاء بتيور نقيتة 
 التيرية بالهواء يعاب عليها عدم امكانية  استبعاد كافة البقايا النباتية والبيور الغير ممتلئة )الدارغة( 

مقارنة است)الب بيور صندين من البصل من حيث كميتة  وحيويتة البتيور وقتوص البتادرات  تهدا هيه الدراسة الى
وكتيلك دراستة متد  امكانيتة ا ستتدادص متن البقايتا الناتجتة متن  للبيور المست)لصة بطريقت  التيرية بتالهواء والغمتر بالمتاء,

الست)الب ف  تحديد كميتة البتيور الضتائعة عنتد ا ست)الب بكال الطريقتين السابقتين ما تقدير كداءص كل من الطريقتين ل
نحصل على اط دراسة منيورص دا)ل القطر و)ارجه حول هيا الموضوو  اجراء ا ست)الب بكال الطريقتين  علما انه لم

 ما دراسة كمية ونوعية والقيمة الحقيقية للبيور المست)لصة 

 مىاد البحث وطزائقه

نديت التجربة إلنتاج النورات الزهرية ف  احد الحقول األهلية ف  منطقة اليال ت يمال الموصل فت  حتين اجترط 
  است)الب البيور وتقدير حيويتها ف  م)تبرات قستم البستتنة وهندستة الحدائق/كليتة الزراعتة والغابتات / جامعتة الموصتل

 Texas  البصل ابي  محل  اليائا زراعته ف  المنطقة اليمالية من القطتر والصتنا المستتوردتمت الدراسة على صند

Early Grano 502-pRp  والمنتت  متن يتركةDaehnfeldt   الدنماركيته والتيط يتزرو هتيا الصتنا بكثترص فت  جميتا
ف   2غرام / م 8وبمعدل  2م (x 2 1)تمت زراعة بيور كال الصندين السابقين ف  الواح   مناطق زراعة البصل ف  العراق
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والت  تم حصادها ف  منتصتا  (البصيالت)ويلك إلنتاج الدسقه   2009للموسم الزراع   (2/  15منتصا اليهر الثان  )
حزيتتتران ثتتتم بعتتتد يلتتتك تتتتم ت)زينهتتتا فتتت  قاعتتتة مهتتتواص ولحتتتين موعتتتد زراعتهتتتا فتتت  منتصتتتا تيتتترين الثتتتان  )مطلتتتوب 

ستتم والممثلتتة لكتتل صتتنا والتتت  تتتم  3التتى  2.5بيتترص والتتت  تتتراوح اقطارهتتا بتتين (  تتتم ا)تيتتار الدستتقة الك1989,وا)تترون
اجريت كافة عمليات  ال)دمة الزراعية ف  الحقل وطبقا للتوصيات   سم بين فسقة وا)ر  10زراعتها على مروز بمسافة 

تم حصاد النتورات الزهريتة الناتجتة ولكتال الصتندين فت  نهايتة يتهر  ,المتبعة ف  زراعة البصل المعد لغر  انتاج البيور
اجريتتت عمليتتة التتدراس   غتترام 600مجتتاميا وزن كتتل مجموعتتة  6قستتمت نتتورات كتتل صتتنا التتى   2010حزيتتران لعتتام 
Thershing  يتتدويا علتتى النتتورات الزهريتتة وبعتتد تمتتام جدافهتتا ثتتم قستتمت المجتتاميا الستتته التتى مجمتتوعتين التتثالث ا ولتتى

ست)رجت بيورها بطريقة التيريتة بتالهواء وباستت)دام صتوان  صتغيرص وبوجتود تيتار متن الهتواء امتا المجموعتات الثالثتة ا
  30الثانية فتم است)الب بيورها بطريقة الغمر بالماء حيث تم غمتر البتيور والبقايتا الزهريتة فت  احتوا  ستعة كتل منهتا 

ثم تم است)الب البيور المتجمعة باألسدل وبالسرعة الممكنة ونيرها علتى لتر  ما )لط البيور والبقايا بالماء ولعدص مرات 
قطعة قماش ف  اليمس وبطبقة )ديدة من البيور ما اجراء التقليب المستمر للبيور ولعتدص مترات ولحتين جدافهتا امتا البقايتا 

قماش وتحت ايعة اليمس ولحين من ا زهار والبيور الطافيه الناتجة من طريقة الغمر بالماء تم وضعها ايضا على قطعة 
جدافها تماما ف  اليوم التال  والت  تم است)الب بيورها بطريقة التيريتة بتالهواء  امتا البقايتا متن ا زهتار والبتيور الناتجتة 
من طريقة التيرية بالهواء فتم است)الب بيورها بطريقة الغمر بالماء ويلك لتقدير كداءص كل متن الطتريقتين واضتافة كميتة 

يور المست)لصة من البقايا الى الطريقة الت  تم است)الب البيور بها اساسا وبعد ا)ي عينتة متن البتيور ألجتراء قياستات الب
   حيوية وقوص البادرات للبيور المست)لصة

  -اجريت القياسات التالية على البيور المست)لصة بالطرائق ا ربعة السابقة والت  ايتملت على ا ت :

  غرام   600ست)لصة من وزن العينة البالغة وزن البيور الم .1

 النسبة المئوية للبيور المست)لصة  .2

 النسبة المئوية لنقاوص البيور   .3

 بيرص  100( ويلك بوزن Seed Indexدليل وزن البيور ) .4

  (Anonymous), 1976يوم(  12يوم والعد النهائ  للبيور بعد  6نسبة ا نبات للبيور)العد ا ول  للبيور بعد  .5

 سرعة ا نبات للبيور )يوم(   .6

 نسبة النقاوص ×نسبة ا نبات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقيمة الحقيقية للبيور المست)لصة =   .7
100 

     ( 2006)لا والرجبو,)

بعتد العتد )بتيرص متن البتيور النابتتة فت  ا طبتاق البتريتة  20تتم ا)تيتار  Seed Vigourلتقدير قتوص ا نبتات للبتيور 
ايام ا)ر  ثم اجرط القياسات التاليتة علتى البتادرات والتت  ايتتملت  5ونقلت الى اطباق بتريه ا)ر  وتركت لمدص  (ا ول 

  (AL-Habar, 1989)الوزن الرطب والجاا للبادرات  ,طول الجيير ,قياس طول البادرص

وباستعمال الحاسب  .R.C.B.Dحللت النتائ  لهيه التجربة العاملية وفق تصميم القطاعات العيوائية الكاملة 
% و كررت كل معاملة 5متوسطات باست)دام ا)تبار دنكن المتعدد الحدود وتحت مستو  احتمال ا لكترون  وقورنت ال

  ثالث مرات

 النتائج والمناقشة

 Texas( الى التدوق المعنوط لتوزن البتيور والنستبة المئويتة للبتيور المست)لصتة وللصتنا (1تيير نتائ  الجدول 

Early Grano  علتتى البتيور المست)لصتتة للصتتنا ابتي  محلتت  ولربمتتا متا ترجتتا الزيتتادص التى ا )تالفتتات فتت  التراكيتتب
 Texas Earlyبتيرص والتت  ازدادت معنويتا فت  بتيور الصتنا  100الوراثيتة بتين بتيور كتال الصتندين فت  متوستط وزن 

Grano  مقارنة ببيور الصنا ابي  محل   وانعكست هتيه ا )تالفتات فت  زيتادص نستبة البتيور الستاقطة التى ا ستدل عنتد

   اءاست)الب البيور بطريقة الغمر بالماء وقلة فقدان البيور الثقيلة عند اجراء است)الصها بطريقة التيرية بالهو

ما بالنسبة الى ت ثير طرائق ا ستت)الب فتيتير النتتائ  الجتدول ندستة التى التدتوق المعنتوط لتوزن البتيور والنستبة أ
المئوية للبتيور المست)لصتة بطريقتة التيريتة بتالهواء والطريقتة ندستها وعنتد استت)الب بقاياهتا بطريقتة الغمتر بالمتاء علتى 

ولربمتا ترجتا  ,الماء والطريقتة ندستها عنتد استت)الب بقاياهتا بالتيريتة بتالهواءمثيالتها الت  تم است)الب بيورها بالغمر ب
الزيادص المعنوية للبيور المست)لصة بالتيرية بالهواء والطريقتة ندستها عنتد استت)الب بقاياهتا بتالغمر بالمتاء التى قلتة فقتدان 

وزن ونسبة للبيور المست)لصة ولم ت)تلتا البيور المست)لصة بكال الطريقتين ولكال الصندين, والت  اعطت ا )يرص اعلى 
معنويتا متتا طريقتتة التيريتة بتتالهواء فقتتط وميتيرص ان طريقتتة التيريتتة بتالهواء كانتتت يات كدتتاءص عاليتة بحيتتث ان استتت)الب 

 ( غرام 7.76)بقاياها بطريقة الغمر بالماء لم يزيد من حاصل البيور ا  ي ء قليل 
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 ,النقاوص للبيور % ,ت ثير طرائق  است)الب البيور ف  وزن البيور )غم(والنسبة المئوية للبيور المست)لصة :(1) الجدول
 Texas Early Granoإلنبات البيور لصند  البصل ابي  محل  والصنا  % ,بيرص 100وزن 

Table (1): Effect of seeds extraction methods on weight and percentage of extracted seeds, 

seeds purity and germination percentage and  weight  of 100 seeds of two onion 

varieties (Local white and Texas Early Grano). 

طرائق 
 ا ست)الب

methods of 

extracted 

seeds 

 الصنا
variety 

وزن البيور 
 المست)لصة )غم(

wt. of  

extracted  

seeds (gm) 

%للبيور 
 المست)لصة

% of  

extracted 

seeds 

%لنقاوص 
 البيور

% seeds 

purity 

بيرص 100وزن 
 )غم(

wt. of 100 

seeds (gm) 

% إلنبات 
 البيور

% of seeds 

germination 

 (1)التيرية بالهواء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

295.8 a 

 
302.87 a 

49.30 a 

 
50.48 a 

85.57 b 

 
92.73 ab 

0.2374 bc 

 
0.2624 ab 

78.33 a 

 
86.33 a 

 (2)الغمر بالماء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

159.49 c 

 
182.48 c 

26.58 c 

 
30.41 c 

100.00 a 

 
100.00 a 

0.2600 ab 

 
0.2709 a 

76.67 a 

 
89.33 a 

التيرية بالهواء ثم 
الغمر للبقايا 

 (3)بالماء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

301.83 a 

 
312.42 a 

50.30 a 

 
52.07 a 

b 90.13 

 
85.36 b 

0.1482 f 

 
0.1755 e 

27.33 c 

 
44.67 b 

الغمر بالماء ثم 
التيرية للبقايا 

 (4)بالهواء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

255.92 b 

 
280.81 ab 

42.65 b 

 
46.80 ab 

85.83 b 

 
87.68 b 

0.2299 c 

 
0.2420 bc 

57.33 b 

 
72.67 a 

متوسط ت ثير 
 الصنا

mean effect of 

varieties 

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

253.26 b 

 
269.65 a 

42.21 b 

 
44.94 a 

90.38 a 

 
91.44 a 

0.2189 b 

 
0.2377 a 

59.92 b 

 
73.25 a 

 mean effect of extracted methodsمتوسط ت ثير طرائق ا ست)الب     

 a 49.89 a 89.15 b 0.2499 ab 82.33 a 299.36 (1)التيرية بالهواء

 c 28.50 c 100.00 a 0.2654 a 83.00 a 170.99 (2)الغمر بالماء

التيريتتتة بتتتالهواء ثتتتم الغمتتتر للبقايتتتا 
 (3)بالماء

307.12 a 

7.76 * 
51.19 a 
2.53 + 

87.75 b 0.1619 c 36.00 c 

الغمتتتتر بالمتتتتاء ثتتتتم التيريتتتتة للبقايتتتتا 
 (4)بالهواء

268.37 b 
97.38 * 

44.73 b 

39.29 + 
86.75 b 0.2360 b 65.00 b 

 + النسبة المئوية للبيور المست)لصة من البقايا  * وزن البيور المست)لصة من البقايا
Wt. of extracted seeds of from residual product of extracted seeds of from residual product   %  
ت المتوسطات الت  تيترك بالحرا الالتين  ندسة لكل عامل ولكل تدا)ل ضمن العمود الواحتد  ت)تلتا معنويتا فيمتا بينهتا بحستب ا)تبتار دنكتن تحت

 %  5مستو  احتمال 
The average with the same latter for each factor and their interaction of each columr non-significant according 

Duncans multiple test at range of 5 %   
(1) air blowering       (2) water soaking  (3) water soaking to the residual product produced by air blowering     

(4)  air blowering to the residual product produced by water soaking  

وكانت هيه الزيادص غير كافية لي هر ت ثيرها المعنوط ف  حين اعطت طريقة ا ستت)الب بتالغمر بالمتاء اقتل القتيم 
ف  كال الصدتين وازداد معدل الوزن ونسبة البيور المست)لصة عند استت)الب بقاياهتا بطريقتة التيريتة بتالهواء والتت  بلت  

ستتتت)الب البتتتيور بتتتالغمر بالمتتتاء والتتتت  بلتتت  وزن بتتتيورها غتتترام وبدتتتارق معنتتتوط عتتتن طريقتتتة ا268.37وزن بتتتيورها 
غتترام وازدادت النستتبة المئويتتة للبتتيور المست)لصتتة فيهتتا متتن  97.38غتترام اط بدتتارق وزن حتتوال   170.99المست)لصتتة 

  %44.73الى  28.50%

تمايتى التتدا)ل الثنتائ  لكتال العتاملين متا التت ثير المندترد لكتل عامتل ولكتال الصتدتين حيتث اعطتت طريقتة التيريتتة 
بتتالهواء ولكتتال الصتتندين والطريقتتة ندستتها متتا استتت)الب بقاياهتتا بطريقتتة الغمتتر بالمتتاء اعلتتى وزن ونستتبة مئويتتة للبتتيور 
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لتة استت)الب البتيور بتالغمر بالمتاء واستت)الب بقاياهتا بالتيريتة المست)لصة ولم ت)تلا معنويا فيما بينها وكيلك متا معام
فقط ف  حين اعطت طريقة ا ست)الب بالغمر بالماء ولكال الصندين اقتل وزن  Texas Early Granoبالهواء وللصنا 

  ونسبة مئوية للبيور المست)لصة

النقاوص للبتيور المست)لصتة فت  حتين تدوقتت تيير نتائ  الجدول ندسه الى ان كال الصندين لم ي)تلدا معنويا ف  نسبة 
( والنستبة المئويتة إلنبتات Seed indexبتيرص        ) 100معنويا ف  متوسط وزن  Texas Early Granoبيور الصنا 

البيور على البيور المست)لصة للصنا ابي  محل  ولربما ترجا الزيادص ف  كتال الصتدتين التى ا )تالفتات فت  التراكيتب 
لربمتا الستبب  Texas Early Grano بيرص ولبتيور الصتنا 100ن بيور كال الصندين وان زيادص متوسط وزن الوراثية بي

  ا كثر تدسيرا ف  زيادص نسبة ا نبات لبيوره

تيير نتائ  طرائق ا ست)الب للبيور ف  نسبة النقاوص الى التدوق المعنوط الواضح لطريقة الغمتر بالمتاء والتت     
% وا)تلدتت معنويتا عتن بتاق  طرائتق ا ستت)الب ا )تر  والتت  لتم ت)تلتا  100قاوص للبيور بلغت اعطت اعلى نسبة ن

بيرص فتيتير النتتائ   100الطرائق الثالثة ا )يرص فيما بينها معنويا  اما بالنسبة لت ثير طرائق ا ست)الب ف  متوسط وزن 
بتيرص والتت  لتم ت)تلتا معنويتا متا طريقتة  100لتوزن  الى التدوق المعنوط لطريقة الغمر بالمتاء فت  اعطتاء اعلتى متوستط

التيرية بالهواء ولربما يرجا السبب بعدم  هور ا )تالا المعنوط الواضح بين كال الطريقتين ف  هيه الصدة التى ارتدتاو 
يلك وكت ( ح  التدا)ل الثنتائ ) المست)لب بطريقة التيرية بالهواء Texas Early Granoمتوسط اوزان البيور للصنا 

بيرص بين البيور المست)لصة بتالهواء والبتيور التت  تتم است)لصتها بتالغمر   100لم ي هر ا)تالا معنوط ف  متوسط وزن 
 Texas Earlyبالماء وثم التيرية للبقايا بالهواء  تيير نتائ  الجدول ايضا الى التدوق المعنوط للبيور المست)لصة للصنا 

Grano ة ا نبتات للبتيور ولربمتا يعتود الستبب التى ا )تتالا بتين كتال ا صتندين فت  على بيور الصتنا المحلت  فت  نستب
   بيرص والت  جاءت نتيجة  )تالا تراكيبها الوراثية 100 متوسط وزن 

اما بالنسبة لت ثير طرائق ا ست)الب ف  نسبة ا نبات للبيور المست)لصة فتيير النتائ  الى ان البيور المست)لصة 
ية بالهواء والغمر بالماء لم ت)تلا معنويا فيما بينها فت  حتين لتوح  ان)دتا  واضتح ومعنتوط وللبتيور بكال طريقت  التير

% وا)تلدتت معنويتا متا بتاق  36الناتجة من طريقة التيرية بالهواء ثم الغمر للبقايا بالماء والت  اعطتت نستبة انبتات بلغتت 

متر بالمتاء ثتم التيريتة للبقايتا بتالهواء نستبة انبتات بلغتت الطرائق ا )تر  فت  حتين اعطتت البتيور المست)لصتة بطريقتة الغ
  % ومييرص بيلك ان هنالك نسبة كبيرص من البيور الجيدص قد تم استبعادها بطريقة الغمر بالماء65

تيير نتتائ  التتدا)ل الثنتائ  التى ان البتيور المست)لصتة بطريقتة التيريتة بتالهواء والغمتر بالمتاء ولكتال الصتندين لتم 
نويا فيما بيتنهم فت  نستبة ا نبتات وكتيلك لتم ت)تلتا البتيور المست)لصتة بكتال الطتريقتين متا البتيور المست)لصتة ت)تلا مع

فت  نستبة ا نبتات للبتيور فت  حتين اعطتت  Texas Early Granoبطريقة الغمر بالماء والتيرية للبقايا بتالهواء وللصتنا 
%(  27.33متاء وللصتنا ابتي  محلت  اقتل نستبة انبتات للبتيور )البيور المست)لصة بطريقة التيرية بتالهواء ثتم الغمتر بال

  وا)تلدت معنويا ما جميا معامالت التدا)ل ا )ر 

( ان سرعة ا نبات للبيور المست)لصة لم تت ثر معنويتا بالعوامتل المدروستة )ا صتناا 2يتضح من نتائ  الجدول )
ملين عتدم وجتود تت ثير معنتوط فت  سترعة ا نبتات للبتيور وكيلك ا هر التتدا)ل الثنتائ  لهتيين العتا (وطرائق ا ست)الب

  المست)لصة

علتى الصتنا  Texas Early Granoتيير نتائ  القيمة الحقيقية للبيور المست)لصة الى التدتوق المعنتوط للصتنا 
هتيا % وقد يعز  السبب الرئيست  التى التدتوق المعنتوط الواضتح ل 24.77ابي  محل  ف  هيه الصدة وبنسبة زيادص بلغت 

الصنا ف  نسبة ا نبات وكيلك الزيادص الغير معنوية لهيا الصنا ف  نستبة النقتاوص للبتيور المست)لصتة ومستببتا فت  زيتادص 
 القيمة الحقيقية للبيور لهيا الصنا على الصنا المحل  

بتين طريقتت   اما بالنسبة لت ثير طرائق ا ست)الب على هيه الصدة فتيير النتائ  الى عدم  هور اط ت ثير معنتوط
رغتتم التدتوق الواضتح لطريقتة ا ستت)الب للغمتر بالمتتاء ا  ان  (التيريتة بتالهواء والغمتر بالمتاء)ا ستت)الب الرئيستيتين 

ف  حين تدوقت كال الطريقتين على طريقت  الغمر بالمتاء ثتم التيريتة بتالهواء وطريقتة   الدروقات لم تصل الى حد المعنوية
التيريتتة بتتالهواء ثتتم الغمتتر بالمتتاء للبقايتتا والتتت  اعطتتت الطريقتتة ا )يتترص اقتتل قيمتتة للبتتيور الحقيقيتتة للبتتيور المست)لصتتة 

   %( وا)تلدت معنويا ما جميا طرائق ا ست)الب ا )ر 31.59)

( التى التدتوق المعنتوط للبتادرات الناتجتة متن البتيور (2الى قتوص البتادرات الناتجتة فتيتير نتتائ  الجتدول اما بالنسبة 
طتول الجتيير والتوزن الرطتب والجتاا للبتادرات مقارنتة  ,فت  طتول البتادرص Texas Early Granoالمست)لصة للصنا 

الفتات فت  التراكيتب الوراثيتة بتين كتال الصتندين ان ا )ت ,للبادرات الناتجة للصنا ابي  محل  ف  جميا الصدات السابقة
 Texas(  والتت  تميتزت بهتا بتيور الصتنا 1جتدول ال( للبيور المست)لصتة )Seed indexبيرص ) 100ف  متوسط وزن 

Early Grano  لربمتا الستبب الرئيست  فت  تدتوق قتوص ا نبتات لبادراتته الناتجتة والتت  جتاءت نتيجتة زيتادص الغتياء الم)تزن
 لبيوره  
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است)الب البيور فت  سترعة ا نبتات والقيمتة الحقيقيتة للبتيور المست)لصتة وقتوص البتيور ممثلتتا  ائقت ثير طر :(2جدول )ال
 Texasبادرص ولصند  البصتل ابتي  محلت  والصتنا 20بطول البادرص والجيير, الوزن الرطب والجاا لـ 

Early Grano 
Table (2): Effect of seeds extraction methods on rate of seeds germination, true value of 

extracted seeds, seedling and root length, fresh and dry weight of 20 seedling seeds 

of two onion varieties (Local white and Texas Early Grano).  

طرائق 
 ا ست)الب

methods of 

extracted 

seeds 

 الصنا
variety 

سرعة ا نبات 
 للبيور )يوم(

rate of seeds 

germination 
(days) 

القيمة الحقيقية 
للبيور 
 المست)لصة
true value 

of extracted 

seeds 

طول البادرص 
 )سم(

seedling 

length 

(cm) 

طول 
الجيير 
 )سم(
root 

length 

(cm) 

 رطبالوزن ال
 20 ـل

 بادرص)غم(
fresh wt. of 

20 seedling 

(gm) 

 ـالوزن الجاا ل
20 

 )غم( بادرص
dry wt. of 

20 seedling 

(gm) 
      

 (1)التيرية بالهواء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

6.25 a 

 
6.29 a 

67.10 b 

 
80.25 ab 

6.38 a 

 
6.63 a 

2.45 a 

 
2.62 a 

0.221 c 

 
0.280 ab 

0.0253 a 

 
0.0285 a 

 (2)الغمر بالماء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

6.39 a 

 
6.18 a 

76.67 ab 

 
89.33 a 

6.72 a 

 
7.17 a 

2.18 ab 

 
2.52 a 

0.255 b 

 
0.305 a 

0.0284 a 

 
0.0311 a 

التيرية بالهواء ثم 
الغمر للبقايا 

 (3)بالماء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

6.34 a 

 
6.15 a 

24.64 e 

 
38.21 de 

3.23 c 

 
4.67 b 

1.17 d 

 
1.35 cd 

0.115 e 

 
0.129 de 

0.0036 c 

 
0.0174 b 

الغمر بالماء ثم 
التيرية للبقايا 

 (4)بالهواء

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

6.61 a 

 
6.44 a 

49.24 cd 

 
63.67 bc 

5.15 b 

 
6.25 a 

1.35 cd 

 
1.72 bc 

0.151 d 

 
0.250 bc 

0.0178 b 

 
0.0267 a 

متوسط ت ثير 
 الصنا

mean effect 

of varieties 

 ابي  محل 
Local 

white 

Tex. Gra. 

6.40 a 

 
6.26 a 

54.41 b 

 
67.89 a 

5.37 b 

 
6.18 a 

1.79 b 

 
2.05 a 

0.186 b 

 
0.241 a 

0.0188 b 

 
0.0259 a 

 mean effect of extracted methodsمتوسط ت ثير طرائق ا ست)الب     

 a 73.40 a 6.51 a 2.53 a 0.250 b 0.0269 a 6.27 (1)التيرية بالهواء

 a 83.00 a 6.94 a 2.53 a 0.280 a 0.0298 a 6.28 (2)الغمر بالماء

التيريتتتة بتتتالهواء ثتتتم الغمتتتر للبقايتتتا 
 (3)بالماء

6.25 a 31.59 c 3.95 c 1.26 b 0.122 d 0.0105 c 

الغمتتتتر بالمتتتتاء ثتتتتم التيريتتتتة للبقايتتتتا 
 (4)بالهواء

6.52 a 56.46 b 5.70 b 1.53 b 0.201 c 0.0223 b 

ت المتوسطات الت  تيترك بالحرا الالتين  ندسة لكل عامل ولكل تدا)ل ضمن العمود الواحتد  ت)تلتا معنويتا فيمتا بينهتا بحستب ا)تبتار دنكتن تحت
 %  5مستو  احتمال 

The average with the same latter for each factor and their interaction of each columr non-significant according 

Duncans multiple test at range of 5 %   

(1) air blowering       (2) water soaking  (3) water soaking to the residual product produced by air blowering     

(4)  air blowering to the residual product produced by water soaking  

 

اما بالنسبة لطرائق است)الب البيور ف  قوص البادرات الناتجة فتيير النتائ  الى التدتوق المعنتوط للبتادرات الناتجتة 
من البيور المست)لصة بطريقة الغمر بالماء ف  اعطاء اعلتى القتيم لطتول البتادرص, طتول الجتيير والتوزن الرطتب والجتاا 

لى البادرات الناتجة من البتيور المست)لصتة بتالطرائق ا )تر  باستتثناء عتدم  هتور ا )تالفتات المعنويتة بتين للبادرات ع
البادرات الناتجة من البيور المست)لصة بطريقة الغمر بالماء ما البادرات الناتجة متن البتيور المست)لصتة بطريقتة التيريتة 

بتتيرص وللبتتيور 100 بتتادرات  ان الزيتتادص المعنويتتة فتت  متوستتط وزن بتتالهواء فتت  طتتول البتتادرص والجتتيير والتتوزن الجتتاا لل
( لربمتتا الستتبب الرئيستت  فتت  الزيتتادص المعنويتتة 1جتتدول الالمست)لصتتة بطريقتتة الغمتتر بالمتتاء علتتى بتتاق  الطرائتتق ا )تتر  )

 لصدات بادراتها الميكورص سابقا والت  جاءت كنتيجة لزيادص المواد الغيائية الم)زونة ف  بيورها 
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ايى ت ثير التتدا)ل الثنتائ  بتين كتال العتاملين  فت  القيمتة الحقيقيتة للبتيور المست)لصتة والصتدات المدروستة لقتوص تم
 Texas Early Granoالبادرات ما الت ثير المندرد لكل عامل واعطت البيور المست)لصة بطريقة الغمر بالماء وللصتنا 

اعلى القيم للقيمة الحقيقية للبيور المست)لصة  وكيلك اعلى القيم لصتدات المدروستة لقتوص البتادرات والتت  تتم ا يتارص اليهتا 
 سابقا  

( من ان افضل طريقة  ست)الب البيور ف  البصل هو اجتراء 1994تؤكد نتائ  هيه الدراسة ما أيار اليه حسن )

الب البقايتا متن البتيور المتحصتل عليهتا الغمتر بالمتاء للحصتول علتى نستبة نقتاوص فت  التيرية للبيور بالهواء او  ثم استت)
% ويلك لزيادص وزن والنسبة المئوية للبيور المست)لصة بهيه الطريقة وكيلك اعطت هتيه البتيور حيويتة وقتوص 100البيور 

ة الغمتر بالتـماء والتت  اعتتـطت انبتات جيتدص ولتم ت)تلتا معنويتا متا اغلتب الصتتدات المدروستة وللبتيور المست)لصتة بطريقت
بيورها المست)لصة حـيوية وقوص انبـات عالية وكـيلك ازدادت فتـيها النسبتـة الحقيقيتة للبتيور المست)لصتة وكتيلك اوضتحت 
 هيه الدراسة عدم الجدو  من ا ستدادص من البقايا الناتجة بطريقة التيرية بالهواء ويلك  ن)دا  نستبة البتيور المست)لصتة

% وكيلك ان)دا  حيوية بيورها وقوص البادرات الناتجة منها ف  حين يمكن ا ستدادص من البقايا التت  تتم 2.53لغت والت  ب
%    39.29است)الب بيورها بطريقة الغمر بواسطة تيريتها بالهواء ويلك لزيادص نسبة البتيور المست)لصتة والتت  بلغتت 

الصتتنا ا بتتي  محلتت  فتت  وزن والنستتبة المئويتتة للبتتيور تدوقتتا معنويتتا علتتى  Texas Early Granoا هتتر الصتتنا 

المست)لصة وكتيلك اعطتت بتيوره تدوقتا واضتحا فت  النستبة المئويتة للبتيور الحقيقيتة وكتيلك ازدادت حيويتة وقتوص بادراتته 
 الناتجة 

 

A COMPARATIVE STUDY FOR SEED EXTRACTION METHODS : AIR 

BLOWERING AND WATER SOAKING FOR TWO ONION VARIETIES 

 

Mohammad Talal A. Al-Habar 
Hort. Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: Alhabar-mt5051@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

A comparative study was done to evaluate quantitative efficiency of two methods for 

seed extraction: air blowering and water soaking of two onion varieties (Local White and 

Imported Texax Early Grano), and two methods for seeds extraction from a residual product 

resulted from the two previous methods i.e. water soaking to the residual product produced by 

air blowering and air blowering to the residual product produced by water soaking. Also the 

aims of this study is to evaluate seed viability and seed vigour of the extracted seeds. The 

results indicated that air blowering method was significantly superior in seeds weight and 

percentage of the extracted seeds, whereas, water soaking method gave the best results in seed 

purity percentage, seed index, true value of the extracted seeds and also seed viability and 

seedling vigour characters i.e. seedling and root length, fresh and dry weight of the seedling. 

The results also showed that the seeds resulted by water soaking from the residual product  by 

air blowering were ineffective as it gave a low weight of extracted seeds(2.53 %) and low 

viability and seedling vigour, whereas, the seeds resulted by air blowering from the residual 

product by water soaking gave a hight weight of extracted seeds (36.29 %)and a good 

quantity and quality of seed viability and vigour. The imported variety (Texax Early Grano) 

was superior than the local white variety in all traits of above mention studied. 

Keywords: onion seed extraction (air blowering, water soaking), onion seed viability and 

vigour. 
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)صتتنا بعيتتيق (  فتت  كميتتة ونوعيتتة حاصتتل بتتيور البصتتل (  دراستتة فستتيولوجية1999ال)يتتاب, صتتدوان محمتتد حتتاجم )
 دسقة  رسالة ماجستير كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل/العراق         المزروو بال

(  تكنلوجيتا البتيور, وزارص التعلتيم العتال  والبحتث العلمت  / كليتة 2006)عبتد الستتار استمير الرجبتو احمد صتالح و )لا,

 الزراعة والغابات / جامعة الموصل / العراق 

(  تت ثير مواعيتد الزراعتتة وحتام  الجبرليتك فتت  انتتاج البتيور بطريقتتة البتيرص التى البتتيرص 2007ككته, نتوره مستيح ايليتتا )
رسالة ماجستير/ كلية الزراعة / جامعة صالح الدين/ اربيل   ف  اربيل (.Allium cepa Lلصندين من البصل )

 / العراق 

 ,الجتتزء ا ول, ج ال)ضتتراواتانتتتا  (1989عتتدنان ناصتتر و عزالتتدين ستتلطان محمتتد و كتتريم صتتالح عبتتدول ) ,مطلتتوب

 جمهورية العراق  ,وزارص التعليم العال  والبحث العلم  ,مؤسسة دار الكتب والطباعة والنير

Al-Habar, M. T. A. (1989). Physiological Studies On Viability And Yield Of Spinach Seed. 

Ph. D. Thesis Ain Shams Univ.,Egypt. 

Anonymous (1976). International  Rules For Seed Testing, International Seed testing 

Association. (C.F. Seed Sci. and Technology, 4:1- 49).   
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