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 الخالصة

فةا مةوقعين الول فةا ناحيةة بعيةيقة قريةة ةةوبزاو   8106-8102نفذت الدراسةة فةا الموسةم الية و         

كم(غةةرا الموصةةل لدراسةةة  81كةةم( يةةمال يةةرص الموصةةل والنةةانا فةةا ناحيةةة حميدات/قريةةة النلجةةة) 82)

امة ال   ت،بدايةة  كةوين القرنةا النة مراحل حش)بداية ال زھير،( ونھكغم/021021041 أنيرنالنة معدالت بذار)
القرنةات السةفل ( فةةا صةفات نمةةو وحاصةل ونوعيةةة علةو وبذورالكيةةون العةاد  بأسةة عدام  صةميم القةاعةةات 

العيوائية الكاملة بنظام اللواح المنيقة وبنالث مكررات و  لعص اھم الن ائج بما يةأ ا  ثنةرت مراحةل القةة  

الجةاو فةا مةوقعا الدراسةة و ةم  علوللمعنويا فا جمي  صفات نمو وحاصل العلو الجاو والصفات النوعية 

 ھةةةن/2.0الحصةول علةة  ثعلةة  حاصةل علةةو جةةاو عنةدالقة  فةةا ةةةور امة ال  القرنةةات السةةفل  فةا النلجةةة

فا ةوبزاو .ثنرت معدالت البذار معنويا فا حاصل العلةو الجةاو فةا مةوقعا الدراسةة وار فةا   ھةن/2.4و

( ھةن/ 8.2) ھكغم/021جاو عند معدل البذار لوالنبات فا موق  النلجة و م الحصول عل  ثعل  حاصل ع

( فةا ةةوبزاو  .لةم ي ةأنر حاصةل البةذور ومكونا ةف و الصةفات النوعيةة للعلةو الجةاو ھةةن/ 8.4فا النلجة و)
معنويا بمعدالت البذار فا موقعا الدراسة باس ننا  نسبة البرو ين العام فا موق  النلجة. ثنرت معدالت البذار 

النوعية للبذور والقش فا مةوقعا الدراسةة. باسة ننا  نسةبة البةرو ين العةام فةا بةذور  تفامعنويا فا جمي  الص

وقش الكيون فا موق  النلجة. ونسبة الكربوھيدرات الذائبة فا البذور ونسةبة مسة علص االينةر فةا القةش فةا 

ةر ال ةةداعل بةين معةةد ت البةةذار  الموقة  ةةةوبزاو  ونسةبة مسةة علص االينةةر فةا البةةذور فةا مةةوقعا الدراسةةة. ثنع

واةوار النمو معنويا فا جمي  صفات النمو وحاصل العلو الجاو والصفات النوعيةة وحاصةل العلةو الجةاو 

والصةفات النوعيةة للعلةو الجةاو باسة ننا  نسةبة الرمةاد فةا موقة  ةةوبزاو  و ةم الحصةول علة  ثعلة  حاصةل 

ةن/ه  2.2فا موق  النلجة  سفل الكغم/ ه والحش فا ةور ام ال  القرنات  021علو جاو عند معدل البذار 

 ةن/ه فا ةوبزاو . 6.2و
 دالف  معدالت بذار، معدالت حش، علو، كيون. كلمات

 84/6/8102وقبولف  82/01/8102   اريخ  سلم البحث

 المقدمة

( فةا منةاةص مع لفةة مةن العةالم كمحصةول علفةا للرعةا او حفظةف (.Vicia sativa Lيةزر  الكيةون        
القيمة الغذائية بأع باره غنيا بالبرو ين والكةارو ين والكالسةيوم ومس سةان مةن قبةل االغنةام سةوا  كسيالج عالا 

يزر  معلوةا مة  النجيليةات الية وية  2008)  واعرون، Saki ناول ف عل  يكل علو ةر  او دريس او بن)
ا اسةةيا ويةةمال ويةةدعل كأحةةد بةةدائل ال بويرالممةةة فةةا منةةاةص الزراعةةة الديميةةة م وسةةةة االمةةةار فةةا غةةر

ملم( وھةو محصةول ممةم فةا  غذيةة الحيةوان يم ةاز بمح ةواه العةالا مةن البةرو ين الةذ  قةد  621-221افريقيا)

( ويزيةد مةن عصةوبة ال ربةة ب نبي ةف Vasiljevic and mikic،8112% فةا مرحلةة ال زھيةر )82يصةل الة  
اج و حسةين نوعيةة محاصةيل الحبةوا للن روجين وحماي ما من ال عرية وما ي ر ةا علة  ذلةن مةن زيةاد  فةا ان ة

( وي ةةأنر 8108 واعةةرون، Zamanو 8100والجريسةةا 8112وقاسةةم،  8116فةةا الزراعةةة الالحقةةة )قاسةةم، 
ان اج محصول الكيون بعوامل عديد  منما معدالت البذار حيث  عد من العوامل الرئيسية المؤنر  فةا االن ةاج 

د  المسةاحة لمةا لمةا مةن اھميةة فةا زيةاد  االن ةاج واجمعةت وھنان  وجف عالما نحو زياد  معدالت البةذار لوحة

البحوث عل  ان معدالت البذار المر فعة  عةا زياد  فا الحاصل الكلا لوحد  المساحة مقارنة م  المعةدالت 

 21( ان حاصةل العلةو الجةاو ازداد معنويةا بزيةاد  الكنافةة النبا يةة مةن )Yilmzaz (8112ئالوةئة فقد وجد 

كغم/ه  41( عل  اعل  حاصل بذور عند معدل البذار 8100(. وحصلت الجريسا )8نبات/م 011( ال  )22و

كغم/ه. كما ان  حديد ةور النمو المناسا للحش للحصول عل  21و 21و 21و 61م فوقا عل  معدالت البذار 

 (8112واعةرون ) Turk ثعل  حاصل علو وثحسن نوعية من العوامةل المممةة فةا زراعةة الكيةون فقةد بةين
ان حاصةل العلةو الجةاو ازداد ب قةدم نبةات الكيةون فةا العمةر. ونظةراد لقلةة الدراسةات فةا مجةال  ةأنير عمةةر 

النبات ومعدالت البذار فا حاصةل ونوعيةة علةو وبةذور الكيةون العةاد  فقةد اجريةت الدراسةة الحاليةة ل حديةد 

 ةور النمو المناسا للحش عند معدالت بذار مع لفة.



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

881 

 المواد وطرائق العمل

ناحيةةة  فةةا مةةوقعين االول فةةا قريةةة النلجةةة / 8106-8102 نفةةذت ال جربةةة للموسةةم الزراعةةا اليةة و        

فةا  ربةة ةينيةةة غرينيةة والنةانا فةا قريةةة ةةوبزاو  / ناحيةة بعيةةيقة  غةرا مدينةةة الموصةل( كةم 81) حميةدات

 الدراسة  جربة حقلية فا كةل موقة  واية ملت .  ضمنتكم( يرص الموصل فا  ربة مزيجة ةينية غرينية 82)

كغم/ه ونالث مراحل قة   021و 21و 41نالث معدالت بذار ھا  بين عاملية  معامالت( 2عل  )  جربة كل
اسةة عدم فةةا الزراعةةة صةةنو الكيةةون  ھةةا  بدايةةة ال زھيةةر، بدايةةة  كةةوين القرنةةات وامةة ال  القرنةةات السةةفل .

فا الموقعين، واح ةوت الوحةد  ال جربيةة الواحةد  سة ة عةةوة  88/00/8102، و مت الزراعة فا 8110ثبا 

القةاعةات العيةوائية   صةميمسةم بةين عةة واعةر. ونفةذت ال جربةة وفةص  82م للعةة الواحةد وبمسةافة  6بةول 

وزعةةت مسةة ويات كةةل عامةةل علةة  الوحةةدات  بةةنالث مكةةرراتاللةةواح المنيةةقة ( بنظةةام R.C.B.Dالكاملةةة )
فا حين وزعت اةةوار النمةو علة   اللواح الرئيسية ووزعت معدالت البذار عل  يةال جريبية وبصور  عيوائ

د. ودرست الصفات الكمية ال الية ح ة   مةن سةةا ال ربةة    ةم قياسةفار فا  النبات )سةم(  القة  النانوية عيوائيا

مةن كةل  ال فرعةات/ نبةات  اذ اعةذت عمسةة نبا ةاتعةدد  نماية اعل  ورقة فةا كةل مرحلةة مةن مراحةل القةة .

اذ اعةذت  معاملة وفا كةل مرحلةة مةن مراحةل القةة  حسةا منمةا معةدل عةدد ال فرعات/نبةات. نسةبة االوراص 

عمسة نبا ات من كل معاملة وفا كل مرحلةة مةن مراحةل القةة  وفصةلت االوراص عةن السةيقان ووضةعت فةا 

نةم وزنةت  سةاعة28  ْم لمةد 21فةا فةرن كمربةائا علة  درجةة حةرار  اكياس منفصلة عةن السةيقان، نةم جففةت 

 (.8100االوراص والسيقان كال عل  انفراد وحسبت نسبة االوراص حسا المعادلة  )الجريسا، 

 = )%( نسبة الرةوبة
 ه الحاصل الجاو لالوراص ةن/

× 011 
 ه/ ةن (واالوراص السيقان)الكلا  الجاو الحاصل مجمو 

بعةد الحةش   مبايةر والةوزنم ةةول مةن العةةوة الوسةةية  8حصةاد ب ( ةن/ھةـ)حاصةل العلةو الةةر  وقدر

كغةةم( لجميةة  0) جةةز  مةةن الحاصةةل الةةةر فةةت جف. وھبواسةةة ميةةزان الك رونةةا وحولةةت الرقةةام  لةة  ةةةن/

ولحةةين نبةةات الةةوزن ومنمةةا حسةةا الحاصةةل  مْ 21بوضةةعف فةةا فةةرن كمربةةائا علةة  درجةةة حةرار  المعةامالت 
وعلة  ثسةاس نسةبة المةاد   الجةاو بواسةةة ميةزان الك رونةا فةا المراحةل المع لفةة و ةم حسةاا الةوزن الجاو

 .(8100الجريسا،)اآل ية  الجافة فا العينة النبا ية عل  وفص المعادلة 

 )%(= نسبة الرةوبة
 الوزن الجاو للعينة –الوزن الةر  للعينة 

×011 
 الوزن الةر  للعينة

 .)%( نسبة الرةوبة – 011 = % للماد  الجافة
للحصول عل  حاصل العلو  حاصل العلو الةر م  حاصل العلو الجاو بضرا نسبة الماد  الجافة  قدرو

و م حسةاا حاصةل البةذور ومكونا ةف وحاصةل القةش. عةدد البةذور/ قرنةف  ھ. الجاو وحولت االرقام ال  ةن/ 

جمعةت البةذور مةن العةةين الوسةةيين مةن كةل وحةد   جريبيةة فةا ھ( ووزن ثلةو بةذر  حاصةل البةذور )ةةن/ 

نةم وزنةت بميةزان حسةاس. للعينةة،  8م0مسةاحة  بداية اصةفرار القرنةات السةفل   جنبةا النفةراة البةذور وبمعةدل
قةدرت ويمنل حاصل الماد  الجافة للسيقان ونسبة من االوراص وبدون اغلفةة القرنةات، و ( ھ/ةن) القش حاصل

بعةد  جفيةو العينةات بيةكل  ةام )نبةات  ،لمعرفة المح وى الغةذائا وقيم ةف لمةواد العلةو الصفات النوعية للعلو

بمنعةل حجةم  نعلةت نةم Thoma-Wiley Laboratory Mill (Model) (4)لةـاالوزن(، نم ةحنت بةاحونةة 

( ومزجةت جيةدا ووضةعت فةا ثكيةاس ورقيةة و ةم وزن 8110وآعةرين ) Ramirez  لة  سة ناداد  ملةم  8نقوبةف 
 قدرت المكونات اآل ية منما عينة  منل النبات الكلا ووضعت فا ثكياس نايلون و

عينات ال ا  منل النبات الكامل عةن ةريةص  قةيةر غةاز االمونيةا بجمةاز  م قياس الن روجين فا ال  % للبرو ين

Micro Keldahl  لةة   سةة ناداد  فةةا قسةةم المحاصةةيل الحقليةةة وقةةدرت نسةةبة البةةرو ين Agrawal  وآعةةةرون

 ( حسا المعادلة اآل ية 0221)

يةةاو  ةم حسةةابما مةةن لعةةدم  ةةوفر الجمةز  ل قةةدير نسةبة الل نظةراد ، و4.82× نسةبة البةةرو ين= نسةبة الن ةةروجين 
 المعادلة اآل ية  

 .)%للبرو ين+%للرماد+%للكربوھيدرات+%لمس علص االينر( - 011النسبة المئوية لأللياو= 

 وآعةةةرين Herbert( و0224وآعةةرين ) Duboisلةريقةةة  قةةدرت نسةةبة الكربوھيةةةدرات الذائبةةة الكليةةة  بعةةةاد و

 نةةو  Spectrophotometerالمةيةةاو الضةةوئا( باسةة عدام جمةةاز 8111) Galibaو Kerepesi( و0220)

Shimadzy UV-160A-UV-Visible Recording Spectrophotometer. 
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فا مع بر قسم ال ربة فا كلية الزراعةة  Muffle Furnace م قياس الرماد فا فرن حرص عاص للرماد   %

ْم ولمةد  ثربعةة  411ار  مةن العينةة النبا يةة علة  درجةة حةر (غةم 2)جامعة الموصل،  ذ  م حرص  – والغابات

 ( وحسا المعادلة اآل ية 0221) A.O.A.Cساعات ل قدير النسبة المئوية للرماد حسا ما ورد فا 

 = للرماد النسبة المئوية
 وزن الجفنة وھا فارغة –وزن الجفنة بعد عروجما من الفرن 

×011 
 )نسبة الرةوبة فا العينة النبا ية(×  2

 العينة النبا ية المس عدمة.( ھو وزن 2)  حيث ثن
ھةةو عبةةار  عةةن الصةةبغات النبا يةةة ونسةةبة قليلةةة مةةن الزيةةت ال ةةا  ةةم  قةةديرھا بواسةةةة   % لمسةة علص االينةةر

(، ومنمةا قةدرت النسةبة المئويةة لمسة علص 0221) .A.O.A.Cحسا الةريقةة المةذكور  فةا   Soxhletجماز
 االينر حسا المعادلة اآل ية 

 مس علص االينر= %
 وزن العينة بعد الغسل –العينة قبل الغسل وزن 

×011 
 وزن العينة قبل الغسل

الصفات النوعية للبذور والقش  قدرت الصفات النوعيةة للبةذور والقةش بالةريقةة نفسةما ال ةا قةدرت فيمةا نسةبة 

 جربةة عامليةة لنظام االلواح المنيقة فا  ةبقالصفات المدروسة ا الصفات النوعية للعلو الجاو. حللت بيانات

ب صةميم القةاعةةات العيةوائية الكاملةةة بصةور  منفةةرد  فةا كةةل موقة  حللةةت البيانةات العاصةةة بصةفات البةةذور 

والقش ب جربة بسيةف ب صميم القةاعات العيوائية الكاملة واس عدم اع بةار دنكةن الم عةدد المةدى للمقارنةة بةين 

 (.0221اورده الراو  وعبد العزيز) الم وسةات للمعامالت لكل مصدر من مصدر ال باين حسا ما

 النتائج والمناقشة

  أنير ثةوار النمو فا صفات النمو والحاصل 

 ةأنر ار فةا  نبةات الكيةون العةاد  معنويةا بةأةوار الحةش فةا مةوقعا  (0)  وضا البيانات الوارد  فا الجدول
بالعمر ليصل ال  اقصة  ار فةا  لةف عنةد الدراسة اذ ازداد ار فا  النبات زياد   دريجية معنوية م   قدم النبات 

سةم(. والن يجةة الحاليةة   فةص مة  6804سم( وفا ةةوبزاو )61.8ةور ام ال  القرنات السفل  فا موق  النلجة )

( الة   ةةأنر عةدد ال فرعات/نبةةات 0(.  يةير البيانةات فةةا الجةدول)8101واعةةرون) Ansar  لةن ال ةا اوردھةةا

 2.2)فقةةة. وكةان اعلةة  عةدد  فرعات/نبةةات عنةد ةةةور بدايةة ال زھيةةر معنويةا بةأةوار النمةةو فةا موقةة  النلجةة 
فر /نبات( والذ  اع لو معنويا عن عدد ال فرعات/نبات لةور ام ال  القةرون السةفل ،  ن  ةأنر عةدد  فرعةات 

د الجريسةا) د بأةوار النمو قد َذَكر مةا سةابقا د 8100نبات الكيون معنويا  (.  ةأنرت النسةبة المئويةة لةألورص معنويةا

( فةا %46.42بأةوار النمو فا موقعا الدراسة فكانت ثعل  نسةبة مئويةة لةألوراص عنةد ةةور بدايةة ال زھيةر)

( فا موق  "ةوبزاو " وال ا اع لفت معنوياد عن نسب ما عن ثةوار النمةو العةرى %46.46موق  "النلجة" و)
سةبة الوراص عنةد ثةةوار النمةةو فةا موقة  النلجةة وةةور  مة ال  القرنةات السةفل  فةا موقة  ةةوبزاو ، ان قلةة ن

االعيةر  قةد يعةود  لة  ظمةور القرنةات و كةون البةذور وھةذا عةاد  يكةون علة  حسةاا نسةبة الوراص وقةد يكةون 

د فةةا  نعفةةان ثعةةدادھا، والن يجةةة ھةةذه   فةةص مةة  مةةاذكره   Reboleلمةةوت الوراص السةةفلية ب قةةدم العمةةر سةةببا

ب قةدم النبةات فةا العمةر ولربمةا  نةاقص نسةبة االوراص قةد  ( والذ  بةين ثن نسةبة الوراص  قةل2004وآعرون )
د  ل  زياد  سةاعات االضةا   وار فةا  درجةات الحةرار  ال ةا  سةاعد علة  اسة ةالة سةالميات السةاص  يعود ثيضا

د بزيةاد   د ي رافص م  ثةةوار النمةو.  زداد حاصةل العلةو الجةاو معنويةا وبذلن  نعفن نسبة االوراص وھذا ايضا

فةا  %و 42.0مرحل ا  م ال  القرنات وبدايةة  كوينمةا مقارنةة مة  بدايةة ال زھيةر بنسةبة زيةاد   عمر النبات فا

( 0% فا موق  "ةوبزاو " وعل  ال ر يا )الجدول،68.2و 42.22% فا موق  "النلجة" وبنسبة زياد  62.2
ضةةافة  لة  ظمةةور زيةاد  الحاصةل الجةةاو مة  ال قةدم النبةةات فةا العمةر قةةد يعةود الة  زيةةاد  ار فةا  النبةات باال

مكونات ثعرى وھا القرنات وكذلن كما معروو زياد  نسبة الماد  الجافة فا النبات م  قرا وصةول النبةات 

 (.8112واعرون) Turrk ال  النضج وھذه الن يجة   فص م  ن يجة
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 ةةانير مراحةةل الحةش فةةا صةةفات نمةةو وحاصةل العلةةو الجةةاو لنبةةات الكيةون العةةاد  فةةا مةةوقعا  (0جةدول)

 .8106-8102الدراسة للموسم الي و  
Table (1) Effect of mowing stages on growth characters and dry forage yield of 

common vetch on both location the winter season 2013-2014. 

 الصفات

characters 

 مراحل الحش

mowing of stages 

 ار فا  النبات)سم(

plant Height 

(cm) 

 عدد ال فرعات/

 نبات

Branches/pla

nt 

 االوراص%

Leaves% 

حاصل 

 Dry ھ(العلو)ةن/
forage 

yield(to/ha) 

 Thaljaالنلجة 
 بداية ال زھير

beginning of 

flowering 

82.2c 2.21a 46.42a 0.18c 

 القرنات بداية  كوين

early pod formation 
82.66b 8.44ab 22.2b 8.18b 

 ام ال  القرون السفل 

lower pod filing 
61.88a 0.2b 62.2c 2.2a 

 Twabzawaةوبزاو  
 بداية ال زھير

beginning of 

flowering 

22.0c 8.0 a 46.42a 0.84c 

 بداية  كوين القرنات

early pod     

formation 

22.2b 0.2a 40.2ab 8.24b 

 ام ال  القرون السفل 

lower pod filing 
68.4a 8.1 a 24.2b 2.46a 

 الصفات النوعية 

( 8 أنرت جمي  الصفات النوعية لعلو الكيون الع ياد  معنويا بأةوار النمو وفةا مةوقعا الدراسةة)الجدول،

%( فةا 02.4 صةل ثلة  ثقةل نسةبة لمةا)ثنعفضت النسبة المئوية للبرو ين العام معنويا ب قدم النبات فا العمر ل

%(  ن  نافص النسبة المئوية للبرو ين العام  ب قدم اةوار النمو   ماي   ماماد م  81.2النلجة وفا ةوبزاو  )

( حيةث مةةن المعةةروو ان 0الزيةاد  ثلحاصةةلة فةا ثر فةةا  النبةات والةةنقص ثلحاصةل فةةا نسةبة الراص)الجةةدول،
لة  بكنيةرمن مح ةوى السةاص مةن البةرو ين وبال ةالا ي ر ةا علة  نقصةما مح وى ثوراص النبات مةن البةرو ين ثع

نقصا فا النسبة المئوية للبرو ين العام،   ن  ناقص نسبة البرو ين العةام ب قةدم النبةات فةا العمةر لوحظةت مةن 

(. حدث  نعفان لنسبة اللياو العام فا موق  النلجة عند ان قةال النبةات مةن ةةور بدايةة 8100قبل الجريسا)
ال زھير ال  ةور بداية  كوين القرنات الةذ  لةم يع لةو معنويةاد عةن نسةبة الليةاو العةام لةةور امة ال  القةرون 

السفل . اما فا موق  ةوبزاو  حدث  زياد  فا نسبة االليةاو العةام عنةد ثن قةال النبةات مةن ةوربدايةة ال زھيةر 

العام عن ةةور امة ال  القةرون السةفل ، وھةذا  ل  ةور بداية  كوين القرنات الذ  لم يع لو عن نسبة االلياو 

( كمةا انةرت اةةوار النمومعنويةا فةا النسةبة المئويةة للكربوھيةدرات 8101وعرون) Ammarي مانل م  وجده 

( كانت اعل  نسبة مئويةة للكربوھيةدرات الذائبةة عنةد ةةور امة ال  القرنةات 8الذائبة فا كال الموقعين)الجدول،

قعا النلجةةة وةةةوبزاو  وعلةة  ال ر يةةا وكانةةت اقةةل نسةةبة للكربوھيةةدرات %( فةةا مةةو62.6و 62.64السةةفل )

% الزيةاد  ال دريجيةة فةا نسةبة 60.21% فةا موقة  النلجةة وةةوبزاو  60.24الذائبة عند ةةور بدايةة ال زھيةر
الكربوھيدرات ب قدم اةوار النمو  يعود ال   راكم نوا ج عملية البنا  الضوئا واك مال النمو فضال عةن زيةاد  

 Coballeroسةةةبة االليةةةاو و نسةةةبة المةةةود السةةةلليوز فةةةا جةةةدران العليةةةة  وھةةةذه الن يجةةةة   فةةةص مةةة  ن يجةةةة  ن

(.  أنرت النسبة المئوية للرماد معنويا بأةوار النمو فا موق  النلجةة فقةة.  ذا حةدث انعفةان 8100واعرون)

%( الةة  ةةور بدايةةة  كةةوين 00.8غيةر معنويةةا لنسةبة الرمةةاد عنةةد  قةدم نمةةو النبةةات مةن ةةةور بدايةة ال زھيةةر )

%( وحةةةةدث  نعفةةةةان معنةةةةو  عنةةةةد ان قةةةةةال النبةةةةات مةةةةن ةةةةةور بدايةةةةة  كةةةةوين القرنةةةةةات 01.2القرنةةةةات )
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%(. ان  نعفان النسبة المئوية للرمةاد فةا العلةو الجةاو لنبةات الكيةون   ماية  مة  ثنعفةان 01.2السفل )

اص مةن العناصةر المعدنيةة ثعلة  مةن ( حيث من المعةروو  ن مح ةوى االور8النسبة المئوية لألوراص)الجدول،
بقية اجزا  النبات االعرى وب قدم النبات فا العمر  نعفضت نسبة االوراص وھذا سبا انعفةان النسةبة المئويةة 
للرماد. سلكت النسبة المئوية لمس علص االينر نفس سلون النسبة المئوية للرماد فا موقعا الدراسة. ذ  ةأنرت 

(، وحدث لما ايضا انعفةان  ةدريجا ب قةدم النبةات بةالعمر 8  النلجة فقة )جدول،معنويا بأةوار النمو فا موق

%( عند ةور ام ال  القرون السفل   ن سبا االنعفان يعود لةنفس االسةباا ال ةا 0.02ل صل ال  اقل قيمة )

 (.8100ذكرت عند مناقية النسبة المئوية للرماد وھذه الن يجة   ماي  م  ن يجة الجريسا )

فا الصفات النوعية لعلو الكيون العاد  فا موقعا الدراسة للموسم الي و   مراحل الحش انير  (8جدول )

8102-8106. 
Table (2) Effect of mowing stages of quality characters of dry forage yield of 

common vetch on both locations in winter season 2013-2014. 

 الصفات

characters 

 

 مراحل الحش

Mowing of stages 

%للبرو

  ين

Crude 

protein 

%الياو 

 عام

Crude 

fibers 

 %للكربوھيدرات

Soluble 

Carbohydrate 

 %للرماد

Ash 

% لمس علص 

 االينر

Ether 

extract 

  Thaljaالنلجة 

 بداية ال زھير

beginning of 

flowering 

80.4a 86.1a 60.24c 00.8a 0.64a 

 القرناتبداية  كوين 

fearly pod formation 
80.22a 81.2b 62.28b 01.2 ab 1.34     ab 

 السفل ام ال  القرون 

lower pod filing 
02.4b 81.2b 62.64a 01.2b 0.02b 

  twabzawaةوبزاو  

 بداية ال زھير

beginning of 

flowering 

82.2a 88.2b 60.2c 2.2a 0.8a 

 بداية  كوين القرنات

early pod    

formation 

80.2b 82.0a 68.2b 2.2a 0.2a 

 ام ال  القرون السفل 

lower pod filing 
81.2c 86.2 a 62.6a 2.4a 0.8a 

 

 تأثير معدالت البذار في صفات النمو وحاصل العلف الجاف

فةا ( عدم  ةأنر عةدد ال فرعةات ونسةبة االوراص معنويةا بمعةدالت البةذار 3 وضا البيانات الوارد  فا الجدول )
موق  النلجة وعدم  أنر جمي  صفات النمو فةا موقة  ةةوبزاو .  و ةأنر ار فةا  النبةات معنويةا بمعةدالت البةذار 

% عنةد زيةاد  معةدل البةذار مةن 2.22فا موق  النلجة فقة.  ذ حدث انعفان معنو  فا ثر فا  النبات بنسةبة 

بةة والمةا  وبال ةالا انعفةان حجةم ربمةا يعةود ذلةن الة  ال نةافس علة  عناصةر ال ر ھكغةم/021الة   ھكغم/41
النبات الفرد  بيكل عام. ثنرت معدالت البذار معنويا فةا حاصةل العلةو الجةاو فةا مةوقعا الدراسةة  ذ زاد 

( ھة ةةن/8.2)  ھ كغةم/021حاصل العلو الجاو م  زياد  معدل البذار ليصل ال  اقصاه عند معدل البةذار

لجاو م  زيةاد  معةدل البةذار ھةا زيةاد  ةبيعيةة ن يجةة زيةاد  (، زياد  حاصل العلو اھ ةن/804فا النلجة و)

 Seymour( و8116واعةرون ) Uzumعدد النبا ات فا وحد  المساحة وھذه الن يجة   فص م  ن يجة كةل مةن 

 (.8108واعرون ) Zaman( و8118واعرون )
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العةةاد  فةةا مةةوقعا نيرمعةةدالت البةةذار فةا صةةفات نمةةو وحاصةةل العلةو الجةةاو لنبةةات الكيةون  أ (3جةدول )

 .8106-8102الدراسة للموسم الي و  
Table (3) Effect of seeding rates on growth characters and dry forage yield of 

common vetch at both location winter season 2013-2014. 

 charactersالصفات
 

 معدالت

 ھ(البذار)كغم/

Seeding rates 

(kg/ha) 

 النباتار فا  

 )سم(

plant 

Height 

(cm) 

عدد ال فرعات/ 

 نبات

Branches/pl

ant 

نسبة 

 االوراص%

Leaves% 

حاصل 

 ھ(العلو)ةن/

Dry forage 

yield 

(ton/ha) 

 Thaljaالنلجة 

60 22.1a 8.2a 22.2a 8.1b 

90 20.2ab 8.2a 24.2a 8.02a 

150 82.2b 8.6a 24.2a 8.2a 

 Twabzawaةوبزاو  

60 24.6a 8.2a 48.0a 8.2a 

90 22.6a 8.1a 41.2a 8.6a 

150 22.2a 0.2a 22.8a 8.4a 

 

 الصفات النوعية للعلف الجاف

(  وضا عدم  أنر جمي  الصفات النوعية بمعدالت البذار فا موقعا الدراسةة بأسة ننا  4البيانات فا الجدول )
نسبة االوراص معنويا بمعةدالت البةذار فةا  نسبة البرو ين العام فا موق  النلجة، وقد يعود السبا ال  عدم  أنر

موقعا الدراسة بسبا عدم  باين نسبة االوراص بين المعامالت المع لفةة وبال ةالا  قةارا نةوا ج البنةا  الضةوئا 

فةةةا المعةةةامالت المع لفةةةة وان االوراص االوراص ھةةةا الجةةةز  الرئيسةةةا المعصةةةص ل صةةةني  الكربوھيةةةدرات 

 كغةم/41%( علة  معةدلا البةذار)80.2()ھ كغةم/21العام عند معدل البةذار)والبرو ين،  فوقت نسبة البرو ين 

 %(.81.2( )ھ كغم/021%( و)81.2( )ھ

 الية و  للموسةم الدراسةة موقعا فا العاد  الكيون لعلو النوعية الصفات فا البذار (  أنيرمعدالت4جدول)

8102-8106 
Table (4) effect of seeding rates on of quality characteris of dry forage yiled of 

common vetch at bath location the winter season 2013-2014 

 charactersالصفات 
 

 معدالت

 ھالبذار كغم/ 

Seeding rates(kg/ha) 

%للبرو

  ين

Crude 

protein 

%الياو 

 عام

Crude 

fibers 

%للكربوھيدرا

 ت

Soluble 

carbohydra

te 

 %للرماد

Ash 

لمس علص % 

 االينر

Ether 

extract 

 Thaljaالنلجة  
60 b20.5 a20.7 a46.7 a10.8 a1.35 

90 a21.8 a21.9 a45.0 a10.6 a1.41 

150 b20.5 a22.6 a44.8 a10.7 a1.36 

 Twabzawaةوبزاو   

60 a21.7 a24.2 a43.2 a9.5 a1.28 

90 a22.2 a23.5 a43.2 a9.7 a1.33 

150 a21.8 a24.4 68.2a a9.6 a1.26 
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 حاصل البذور ومكوناته وحاصل القش

( بأسةة ننا  2لةم   ةةأنر مكونةات حاصةةل البةذور وحاصةةل القةةش بمعةدالت البةةذار فةا مةةوقعا الدراسةة )الجةةدول،

والمعةدل ھ كغةم/ 21و41عل  معدلا البذار ھ كغم/  021حاصل القش فا موق  النلجة اذ  فوص معدل البذار 

والن يجةةة ھةذه   فةةص مة  ن يجةةة ھ كغةم/  41علة  حاصةةل القةش لمعةدل البةةذار االعيةر  فةوص بحاصةةف مةن القةةش 

 (.8100الجريسا )

البذار فا مكونات حاصل البذور والقش   لنبات الكيون العاد  فا موقعا الدراسة  معدالت أنير  (5جدول )

 8106-8102للموسم الي و  
Table (5) Effect seeding rates on seed yield components and straw yield of   

common vetch at bath locations in the winter season 2013-2014. 

 Charactersالصفات 
 

 ھ(/ كغم)معدالت البذار 

Seeding rates(kg/ha) 

عدد البذور/ 

قرنف 

Seed/pod 

وزن ثلو 

 1000بذر )غم( 
seed weight 

(g) 

حاصل 

ھ البذوركغم/

seed yield 

(ton/ha) 

القش حاصل 

 straw ھ()ةن/
yield (ton/ha) 

 Taljaنلجة 
60 a3.38 a53.0 a0.86 a3.9 

90 a4.30 a51.7 a0.88 a3.8 

150 a4.00 a51.7 a1.0 a3.8 

 Twabzawaةوبزاو  

60 a3.7 a56.6 a0.90 c1.6 

90 a4.0 a56.3 a0.86 a4.3 

150 a5.0 a56.3 a0.98 b3.9 

 الصفات النوعية للبذور

معدالت البذار معنويا فا النسبة المئويةة لبةرو ين البةذور فةا موقة  ةةوبزاو  اذ حةدث انعفةان معنةو  انرت 

( ھذا االنعفان فا النسبة المئوية للبرو ين قد 4)الجدول، ھ /مكغ 21كغم  ل   41عند زياد  معدل البذار من 
ربةة ف حصةل النبا ةات عنةد المعةدالت يعود ال  انف زياد  ال نافس بين النبا ات عل ام صاص الن روجين مةن ال 

العاليةة مةن البةذار علة  كميةة اقةل مقارنةة بالمعةدالت المنعفضةة وبال ةالا انعفةان كميةة البةرو ين. كمةا انةرت 

(اذ   فوقةت نسةبة  4معةدالت البةذار معنويةا فةا النسةبة المئويةة لالليةاو العةام فةا موقة  ةةوبزاو  فقة)الجةدول،

%( وعلةة  2.6و  6.6) ھ كغةةم/021و 41%( عةةن معةدلا البةةذار2.6) ھكغةةم/21االليةاو للبةةذور عنةةد معةدل
ال ر يا، زياد  نسبة الياو العام فا بذور الكيون قد  كون صفة جيد   ال  حد ما وقد  كون الزيةاد  فةا نسةبة 

ربما  عود ال  البذور المجعد  ال ةا كانةت نسةب ما كبيةر  فةا حاصةل البةذور  ھ كغم/21الياو عند معدل البذار

، ومن المعروو ان نسبة االغلفة فا البذور المجعد   عالية وبالن يجةة فةأن مح واھةا ھكغم/21معدل البذار عند

 021من االلياو اكنر من البذور غير المجعد ،  قوقت نسةبة الكربوھيةدرات الذائبةة معنويةا عنةد معةدل البةذار 

%( 42.0فةا نسةبة الكربوھيةدرات) ھةذا ال وفةص ھكغةم/21و41فا موق  النلجة فقة عن معدلا البذار ھكغم/ 
عند ھذا المعدل قد يعود ال  ان نسبة الكربوھيدرات   ناسا  ناسبا عكسيا مة  نسةبة البةرو ين. انةرت معةدالت 

البذار معنويا فا النسبة المئوية للرماد فا البذور الكيون فا موقعا الدراسة ففا الموقة  النلجةة كةان ال فةوص 

%( ان ھةذا ال ذبةذا فةا 2.2) ھكغةم/021%( وفةا ةةوبزاو  لمعةدل البةذار 4.2ھ ) كغم/ 21لمعدلا البذار 
نسبة الرماد بين معدالت البذار المع لفة ربما قد يعود ايضا ال  نسبة البذور المجعد  عند كل معةدل بةذار الن 

ينةر اغلفة البذور المجعد   ح و  عل  نسبة رماد اعل  من االعرى غيةر المجعةد . لةم   أنرنسةبة مسة علص اال

 (.4معنويا بمعدالت البذار فا موقعا الدراسة )الجدول، 
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 الية و  للموسةم الدراسة موقعا فا العاد  الكيون لبذور النوعية الصفات فا البذار  أنيرمعدالت (4)جدول

8102-8106 
Table (6) Effect of seeding rates on ratios on quality characters of seed of common 

vetch at both location the winter season 2013-2014 

 الصفات

characters 

 معدالت

 ھالبذار كغم/ 

Seeding 

 rates(kg/ha) 

 %للبرو ين

Crude 

protein 

%الياو 

 عام

Crude 

fibers 

%للكربوھيدرا

 ت

Soluble 

carbohydrate 

 %للرماد

Ash 

% لمس علص 

 االينر

Ether 

extract 

  Thaljaالنلجة 

60 a19.1 a7.0 b66.9 5.7 a a1.2 

90 a20.5 a6.0 c65.5 4.2a a1.3 

150 a19.0 a6.3 a68.1 b5.5 a0.9 

  Twabzawaةوبزاو  

60 a21.2 b4.4 a66.1 a6.9 0.2a 

90 a20.3 a8.4 a66.7 b5.4 a1.1 

150 b18.7 b5.4 42.2 a a7.3 a1.2 

 

 الصفات النوعية للقش

(  بين ان النسبة المئوية للبرو ين العام فا قش الكيون  أنرت معنويا بمعدالت 2البيانات الوارد  فا الجدول)
البذار فا موق  ةوبزاو  فقة. اذ حدث  ناقص فا النسبة المئوية للبرو ين العام م  زياد  معدالت البةذار مةن 

انرت معدالت البذار معنويا فا النسبة المئويةة  لالليةاو العةام فةا موقة  ةةوبزاو  ھ كغم/ 021و 21ل  ا 41

علة  النسةبة المئويةة لالليةاو ھ كغم/ 21( اذ  فوقت النسبة المئوية لاللياو العام لمعدل البذار 2فقة )الجدول،

 41مئوية لاللياو العام عند معةدل البةذاروالذ  لم يع لو معنويا عن النسبة الھ كغم/ 021العام لمعدل البذار

فةا موقة  النلجةة معنويةا عةن ھ كغةم/  021اع لفت النسبة المئوية للكربوھيدرات الذائبة لمعدل البذار /ھ كغم 

ولم  ع لو معنويا م  النسبة المئوية للكربوھيدرات عنةد ھ كغم/ 21النسبة المئوية للكربوھيدرات لمعدل البذار

كغم  021، اما فا ةوبزاو  اع لفت النسبة المئوية للكربوھيدرات الذائبة لمعدل البذار/ھ كغم 41معدل البذار 

(  بةين ان 2البيانات الوارد  فا الجةدول)ھ. كغم/ 21و 41عن النسبة المئوية للكربوھيدرات لمعدلا البذار/ھ 

كغةم/  21ف فوص معدل البةذار النسبة المئوية للرماد فا القش  أنرت معنويا بمعدالت البذار فا موقعا الدراسة

% وعلة  2.22و 2.22كغةم  21و 41%( بنسب ف من الرماد عن النسبة المئوية  للرمةاد لمعةدل البةذار2.2ھ )

% وعلة  ال ر يةا 2.22و 2.22ھ كغم/021و 41ال ر يا فا موق  النلجة وفا ةوبزاو  كان ال فوص لمعدلا 

%(  فوقت النسبة المئوية لمس علص االينةر لمعةدلا 2.22ھ )كغم/021عن النسبة المئوية للرماد لمعدل البذار

فةا النلجةف وفةا ةةوبزاو  لةم   ةأنر النسةبة المئويةف لمسة علص االينةر معنويةا بمعةدالت ھ  كغةم/ 21و 41البةذار
 البذار.
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 أنيرمعدالت البذار فا نسا الصةفات النوعيةة لقةش الكيةون العةاد  فةا مةوقعا الدراسةة للموسةم  (2الجدول)

 8106-8102الي و  
Table (7) Effect of seeding rates on qualitative characters of    straw of common 

vetch at both location in winter season 2013-2014 

 الصفات

characters 

 ت البذارمعدال

 ھكغم/ 

Seeding 

rates(kg/ha) 

 %للبرو ين

Crude 

protein 

%الياو 

 عام

Crude 

fibers 

%للكربوھيدرا

 ت

Soluble 

carbohydrat

e 

%للرما

 د

Ash 

 %

لمس علص 

 االينر

Ether 

extract 

 Thaljaالنلجة  

60 4.1 a a43.9 38.9 a 8.9 b 0.89 a 

90 4.4  a 42.5 a 37.5 b 9.9 a 0.65 b 

150 4.6  a 43.9 a 39.9 a 8.9 b 0.97 a 

 Twabzawaةوبزاو   
60 a 4.8 42.9 a 46.7 a 9.85 a 0.67 a 

90 3.7 b 43.7 a 48.7 a 7.97 b 0.89 a 

150 3.5 b 41.5 a 49.2  b 9.98 a 0.77 a 

 

 التداخل بين معدالت البذار ومراحل الحش

 صفات النمو وحاصل العلو الجاو

انرال ةداعل بةين معةةدالت البةذار ومراحةةل الحةش معنويةةا فةا جميةة  صةفات النمةةو وحاصةل العلةةو الجةاو فةةا 

وةةور بدايةة امة ال  القرنةات السةةفل   ھ كغةم/021( اذ اعةة  معةدل البةذار 2و 2)مةوقعا الدراسةة الجةدولين 

يةة امة ال  القرنةات وةةور بدا ھكغةم/21سةم فةا موقة  النلجةة. اعةة  معةدل البةذار 60.2اعل  ار فةا  للنبةات 

سم من 80.2سم فا موق  ةوبزاو  وكان اقل ار فا  للنبات فا موق  النلجة 66.2السفل  اعل  ار فا  للنبات 

سةم عنةد ةةور بدايةة ال زھيةر 28.2وفا موق  ةةوبزاو   ھكغم/021 داعل ةور بداية ال زھيرر ومعدل البذار 

 6.1ور بدايةة ال زھيةةر اعلة  عةةدد افةر  للنبةةاتوةة ھكغةةم/021كغةةم/ واعةة  معةةدل البةذار41ومعةدل البةذار 

فر  /نبات فا موق  ةةوبزاو  مةن  ةداعل ةةور بدايةة ال زھيةر ومعةدل البةذار 8.2فر /نبات فا موق  النلجف و

وةةور بدايةة ھ كغةم/21و41وكان اقل معدل للعدد ال فرعات من  ةداعل معةدلا البةذار ھ /كغم21و ھكغم/ 41

فر /نبةات فةا موقة  ةةوبزاو  مةن  ةداعل ةةور بدايةة  0.2موق  النلجةة و  فر / نبات فا 8.2 كوين القرنات 

% مةن  ةداعل ةةور 44.1كغةم/ وكةان اعلة  نسةبة اوراص فةا موقة  النلجةة021 كوين القرنات ومعةدل البةذار 

% فا موق  ةوبزاو  مةن  ةداعل ةةور بدايةة ال زھيةر ومعةدل 42.2وھ كغم/021بداية ال زھير ومعدل البذار 

% من  داعل ةةور بدايةة امة ال  القرنةات السةفل  62.2وكانت  اقل نسبة اوراص فا موق  النلجةكغم/41البذار

% فا موق  ةوبزاو  من  داعل ةور بداية ام ال  القرون السفل  ومعدل البذار 22و ھكغم/ 41ومعدل البذار

علةو جةاو  اعلة  حاصةلھ كغةم/ 021واعةة  ةةور بدايةة امة ال  القةرون السةفل  ومعةدل البةذار ھ  كغم/21

فةا موقة  ةةوبزاو  وكةان اقةل حاصةل علةو جةاو مةن  ةداعل ةةور  ھةةن/6.2فا موق  النلجة وھ ةن/ 2.2

 فا موق  ةوبزاو ھ ةن/  0.0فا موق  النلجة ھ ةن/ 1.22ھ كغم/021بداية ال زھير ومعدل البذار 
 الصفات النوعية

الصةفات النوعيةة للعلةو الجةاو فةا انر ال داعل بةين معةدالت البةذار ومراحةل الحةش معنويةا فةا جمية  نسةا 

 ھ كغةم/41( اعةة  معةدل البةذار 00و 01موقعا الدراسةة بأسة ننا  نسةبة الرمةاد فةا موقة  النلجةة الجةدولين)

% فا موقة  النلجةة واعةة  معةدل البةذار   88.02وبداية  كوين القرنات اعل  نسبة مئوية للبرو ين العا م  و

% فةا موقة  ةةوبزاو  وكانةت اقةل نسةبة 8608ويةة  للبةرو ين العةام نفسة وةةور بدايةة ال زھيةر اعلة  نسةبة مئ

وةةور بدايةة امة ال  القرنةات السةفل  ھ كغةم/ 021للبرو ين العةام فةا العلةو الجةاو مةن  ةداعل معةدل البةذار 

وةوربدايةةة امةة ال  القرنةةات  ھكغةةم/41% فةةا ةةةوبزاو . واعةةة  معةةدل البةةذار 81.2% فةةا النلجةةة و02.2

كغم/ 21% من  داعل معدل البذار 84.42% فا موق  النلجة و86.2ئوية لاللياو العامالسفل  اعل  نسبة  م
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% مةن 02.2وةور بداية ام ال  القرون السفل  فةا موقة  ةةوبزاو ، وكانةت اقةل نسةبة مئويةة لالليةاو العةامھ 

ايةة % مةن  ةداعل ةةور بد88.02وةور بداية ال زھيةر فةا موقة  النلجةة  ھ كغم/21و41 داعل معدلا البذار 

وةور بداية  ھكغم/021فا موق  ةوبزاو .اعة  معدل البذار  ھكغم/41ام ال  القرنات السفل  ومعدل البذار

% فةا موقة  النلجةة.واعة  معةدل البةذار نفسةف وةةور  62.2ال زھير اعل  نسبة مئوية للكربوھيدرات الذائبةة

% فا موق  ةوبزاو  وكانت اقل 62.2ال زھير الكامل وبداية  كوين القرنات اعل  نسبة للكربوھيدرات الذائبة

% 61.2وةور ال زھير الكامل ھ كغم/41دل البذارنسبة للكربوھيدرات الذائبة فا العلو الجاو من  داعل مع

وةور بدايةة ال زھير.وكانةت  ھ كغم/41% فا موق  ةوبزاو  من  داعل معدل البذار61.2فا موق  النلجة و 

وةةور امة ال  القرنةات  ھكغةم/41% فا موق  ةوبزاو  من  داعل معدل البذار00.1اعل  نسبة مئوية  للرماد

،كانةت   ھكغةم/021%  فا موق  ةوبزاو  من  داعل معدل البةذار 2.2للرماد  السفل  وكانت اقل نسبة مئوية

وةةور ال زھيةر  ھكغةم/41% فا موق  النلجف من  داعل معدل البذار 0.2اعل  نسبة مئوية لمس علص االينر 

% مةةن 0.24الكامةل وبدايةةة  كةةوين القرنةةات وكانةةت اعلةة  نسةةبة مئويةةة لمسةة علص االينرفةةا موقةة  ةةةوبزاو  

وةور بداية ال زھير. وكانت اقل نسبة مئوية لمسة علص االينةر فةا موقة  النلجةة  ھكغم/41عدل البذار داعل م

واةةةور بدايةة ال زھيةةر وبدايةةة امة ال  القرنةةات وامةة ال  القرنةةات  ھ/مكغةة 021% مةن  ةةداعل معةةدل البةذار0.8

عةدل البةذار نفسةف % مةن  ةداعل م0.16السةفل  وكانةت اقةل نسةبة مئويةة لمسة علص االينةر فةا موقة  ةةوبزاو 
 وةور بداية ام ال  القرون السفل .

(  انيرال داعل بين مراحل الحش ومعدالت البذار فا صفات نمو وحاصل علةو الكيةون العةاد  فةا 2جدول)

 8106-8102موق  النلجة للموسم الي و  
Table(9) Effect of  interacation  btween mowing of stages and seeding  rates on 

growth characters and  dry  forage yield  of common vetch   at  Thalija 
location in winter season 2013-2014 

 مراحل الحش

Mowing of 

stages 

معدل 

 ھ البذاركغم/

Seeding 

rates 

(kg/ha) 

ار فا  

 النبات)سم(

plant 

High 

 عدد ال فرعات/

 نبات

branches/plant 

نسبة 

االوراص%

Leaves% 

حاصل 

 ھ(العلو)ةن/

Dry forage 

yield(to/ha) 

بداية ال زھير 

beginning    of 

flowering 

60 82.1bd 2.1bc 48.2ab 0.0e 

90 88.2de 2.2ab 42.1a 0.1e 

150 80.2 e 6.1a 44.1a 1.22e 

 القرنات  كوين بداية

early pod    

formation 

60 21.2bc 8.2bd 40.2a 0.2d 

90 84.2dc 2.1bc 41.2ac 8.1d 

150 20.2b 8.2ce 22.2bd 8.1d 

 القرون ام ال 

 السفل 

lower pod     
filing 

60 61.2a 0.2e 62.2d 8.2c 

90 22.2a 0.2e 20.2bd 2.6b 

150 
60.2a 8.2de 21.2dc 2.2a 
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الحش ومعدالت البذار فا صفات نمووحاصل علو الكيون العةاد  فةا  مراحل انيرال داعل بين ( 01جدول)

 8106-8102موق  ةوبزاو  للموسم الي و  
Table (10) Effect of interaction between mowing of stages and seeding rates on 

growth characters and dry forage yield of common vetch at Thalija 

location in the winter season 2014-2013 

 الحش مراحل

mowing of 

stages 

معدل 

 ھـالبذاركغم/

Seeding   

rates 

(kg/ha) 

ار فا  

 )سم( النبات

plant 

height 

عدد 

 ال فرعات/

نبات

branches/

plant 

نسبة 

االوراص%

leaves 

 حاصل العلو

 dry ھ()ةن/
forage 

yield(t/ha) 

 بداية ال زھير

Beginning of 

flowering 

60 c32.7 a2.7 42.2 a e1.3 

90 c33.3 ab2.0 42.1a e1.3 

150 c36.0 ab2.0 65.7  a e1.1 

  كوين بداية

 القرنات

Fearly pods    

formation 

60 40.0 bc ab2.0 a65.0 d2.3 

90 61.1 ab ab2.0 Ab61.7 d2.3 

150 a42.0 b1.7 bc56.7 d2.4 

ام ال  القرون 
 السفل 

Lower pods 

filling 

60 22.2   ab ab2.0 bc58.7 c2.9 

90 66.2 a ab2.0 c55.0 b3.7 

150 44.5  a ab2.0 c55.3 a4.3 

 

(  انيرال داعل بين مراحل الحش ومعدالت البذار فةا الصةفات النوعيةة لعلةو الكيةون العةاد  فةا 11) جدول

 8106-8102موق  النلجة للموسم الي و  
Table (11) Effect of interaction between mowing of stages and seeding rates on 

quality characters of common vetch forage at Thalija location the 

winter season 2014-2013. 
 مراحل الحش

Mowing of 

stages 

معدل 

 البذاركغم/

Seeding   

rates 

(kg/ha) 

 %للبرو ين

Crude 

protein 

%الياو 

 عام

Crude 

fibers 

 %للكربوھيدرات

Soluble 

Carbohydrate 

 %للرماد

Ash 

%لمس علص 

 االينر

Ether 

extract 

 بداية ال زھير

Beginning 

of 

flowering 

60 ad20.5 ab23.4 bc43.3 a11.1 ab1.6 

90 ad21.1 b19.9 ab46.5 a11.2 bc1.4 

150 
bd19.9 b19.9 a48.8 a10.3 c1.2 

  كوين بداية

 القرنات

Fearly 

pods    

formation 

60 a22.17 ab23.9 c40.7 a11.4 a1.8 

90 a22.1 ab20.7 ab45.7 a10.3 bc1.3 

150 

cd19.0 ab21.0 a48.6 a10.2 c1.2 

ام ال  القرون 

 السفل 

Lower 

pods  

filling 

60 ac21.7 a24.5 c41.2 a11.1 ac1.5 

90 ac20.8 ab21.5 ab45.3 a10.1 bc1.4 

 

021 d18.0 ab21.7 a48.5 a10.3 c1.2 
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(  انيرال داعل بين مراحةل حةش ومعةدالت البةذار فةا الصةفات النوعيةة لعلةو الكيةون العةاد  فةا 12) جدول

 8106-8102موق  ةوبزاو  للموسم الي و  
Table (12) Effect of interaction between mowing of stages and seeding rates on     

qualiy characters of common vetch t forage at Twabzawa location the 

winter season 2012-201 6.  

 الحش مراحل

mowing of 

stages 

 معدل البذاركغم/

Seeding   

rates(kg/ha) 

 %للبرو ين

Crude 

protein 

 

%الياو 

 عام

Crude 

fibers 

 %للكربوھيدرات

Soluble 

Carbohydrate 

 %للرماد

Ash 

%لمس علص 

 االينر

Ether 

extract 

 بداية ال زھير

Beginning 

of 

flowering 

60 a 24.3 cd 22.8 61.2 a ab10.5 a 1.56 

90 a c 22.3 cd 23.95 b 42.6 2.2 bc ac 1.28 

150 
d 19.8 ab 25.47 a44.9 d8.7 c 1.16 

  كوين بداية

 القرنات

Fearly pods 

   formation 

60 a 24.2 c 22.58 60.8 bc ab10.5 a b1.53 

90 bd 21.9 ac 24.75 b 42.5 c d9.6 a c1.3 

150 
cd 20.7 82.02 cd a 45.9 c d9.1 bc1.17 

ام ال  القرون 

 السفل 

Lower pods 

 filling 

60 ab 23.7 c 22.17 bc 41.5 a 11.0 0.22 ab 

90 
cd 21.2 a 26.67 bc 41.8 

d9.0  c 

 
ac1.21 

150 
81.2  cd a 24.19 a 45.5 d8.8 

c 1.04 

 

 

 

EFFECT OF SEEDING RATES AND MOWING STAGES ON GROWTH, 

YIELD AND QUALITY OF FORAGE AND SEED OF COMMON VETCH 
(Vicia sativa L.) 

Salim.A. Younis, 

Field Crop Dept, College of.Agri  . & Forestry/ Mosul University 
Eamil:Salimalghazal@gamil.com 

 

ABSTRACT 

       This study conducted in the winter season (2012-2014) at two locations 

(Bashiqa / Tobzawh village) (25km) east of Mosul and Hemidat - Thaljah village 

(20 km) west of Mosul. Experiments carried out at each locations to study the effect 

of three seeding rates (60. 90 and 150kg/ha.) and three growth stages (beginning of 

flowering, early pod formation and lower pod filing) on growth characters of: 

forage, seeds yield and quality of common vetch. The experiments carried out 

according randomized complete block design (R.C.B.D.) with three replacations. 

The growth stages significantly affect all growth characters dry forage yield and 

percentage of quality characters of dry forage at both location. The dry forage yield 

was achieved at lower pod filing growth phase at Thaljah location (3.1ton/ha); And 

at Tobzawh location (3.6 ton/ha), seeding rates significantly effected dry forage 

yield at both locations the highest dry forage yield was a achieved with seeding 
rates 150kg/ha at Thaljah location (2.3 ton/ha) and Tobzawh location(2.6ton/ha) 

grain yield component and of quality characters of dry forage significantly affect by 
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seeding rates at both location except protein percentage at Thaljah location. The 
Percentage of all quality characters of seeds and straw were  is significantly affected 

by seeding rates at both except protein percentage  in seeds and straw at Thaljah 

location. and percentage of soluble carbohydrate  in seeds, ether extract in straw at 

Tobzawh location and percentage ether extract in seeds at in seeds at both locations 

the interaction between   seeding rates and growth stages significantly effect on all  

growth characters, dry forage yield and quatily characters of dry forage  yield 

except ahs percentage at Tobzawh location. The highest dry forage yield was 

achieved at seeding rates 150 kg/ ha and lower pod filing growth satages at Thaljah 

location (3.9ton/ha) and at Tobzawh loction (4.3ton/ha .(  

Key words: seeding rates, mowing growth, forage, vetch. 
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(.  أنير معدالت البذار وثةوار النمو فا حاصل ونوعية علو الكيون 8100الجريسا، ثسما  عليل ابراھيم )

 جامعة الموصل. -كلية الزراعة والغابات  -(. رسالة ماجس ير Vicia sativa Lالعاد  ).

يريةةة دار (.  صةةميم و حليةةل ال جةةارا الزراعيةةة. مد0221الةةراو ، عايةة  محمةةود وعبةةد العزيةةز علةةو   )
 الك ا للةباعة والنير. جامعة الموصل.

 Vicia sativa) (.  أنير مواعيد الزراعف والسةماد المركةا فةا نمةو وان ةاج البيقيةف8116قاسم، عليل قاسم )

L.) ( ،0 حت الظروو الديميف. المجلف العراقيف للعلوم الزراعيف )26-22. 

مجلةة زراعةة  (..Pisum sativum Lيةا العلفيةف )(. مقارنةة بعةن اصةناو البزال8112) قاسةم، عليةل قاسةم
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