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حسب موقع البذرة في    Sorghum halepense Lإختالف إنبات بذور وظھور البادرات لدغل الحلیان 
 النورة ووقت نضجھا 

  أحمد محمد سلطان                                                         سالم حمادي عنتر
  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات 

   
  الخالصة

حیث  ٢٠٠٣جامعة الموصل خالل الموسم الصیفي / لتجربة في كلیة الزراعة والغابات نفذت ا
زرعت البذور في سنادین لدراسة نسبة االنبات ونمو البادرات لبذور دغل الحلیان والتي جمعت أصال من 

لین إشتملت التجربة على عام. الموسم الصیفي بعد ان قسمت النورة الى ثالثة مناطق عند نضج البذور 
االول موعد نضج البذور على نبات االم في شھر تموز وآب وأیلول وتشرین أول بینما كان العامل الثاني 

طبقت التجربة بإستخدام التصمیم ) . أعلى و وسط و أسفل النورة(موقع البذرة على النورة من نبات االم 
  العشوائي الكامل

 )CRD   ( ٦٣.١نتائج الى إنخفاض نسبة االنبات الى أشارت ال. كتجربة عاملیة وبأربع مكررات  %
وبشكل معنوي عندما نضجت البذور في شھر تشرین أول مقارنة بنضجھا في شھر تموز كذلك لوحظ بأن 
البذور الناضجة في أسفل النورة ذات حیویة محدودة ونسبة إنبات بذورھا أقل من البذور التي نضجت في 

للبذور التي نضجت في شھر أیلول %  ٣٥.٧ن الجاف للبادرة بنسبة إنخفض الوز. أعلى النورة لنبات االم 
والتي جمعت من %  ١٨.٦مقارنة بنضجھا في شھر آب كما إنخفض أیضا الوزن الجاف للبادرة بنسبة 

  . أسفل النورة مقارنة بالبذور الموجودة في أعلى النورة نفسھا 
  

  المقدمة
واحد   Sorghum halepense Lوأسم العلمي  Johnson grass) السفرندة ( یعد نبات الحلیان 

من أخطر عشرة ادغال صیفیة في العالم وینتشر ھذا النبات في حقول القطن والذرة الصفراء وفول الصویا 
 ١٢والمناطق غیر المزروعة خصوصا على جوانب المبازل والسواقي واالنھر ویسبب خسائر كبیرة تقدر 

وینتشر بواسطة الرایزومات إضافة الى تكاثره )  ١٩٩٠،  Warwick( في المحاصیل الحقلیة %  ٥٩ –
تختلف بذور النباتات في إحتیاجاتھا الزمنیة الستكمال النضج فبعض البذور تسقط من نبات االم . بالبذور

)  ١٩٧٧،  Guttermanو Evenar(كاملة النضج وبعضھا االخر یحتاج الى فترة زمنیة الستكمال النضج 
إرتباط وثیق مع موعد نضج البذور وعالقتھا باالنبات اذ كلما زاد التعرض لفترات  للفترة الضوئیة. 

ضوئیة طویلة في نباتات النھار القصیر أثناء فترة التزھیر قلت نسبة االنبات النورات الزھریة المتكونة في 
ل فترات ضوئیة فترات ضوئیة طویلة تكون نسبة إنباتھا قلیلة فیما یستمر النبات في تكوین النورات خال

إن البذور الموجودة في نورة واحدة تختلف ) .  ١٩٨٠،  Jacobsohn( قصیرة فتكون نسبة انباتھا عالیة 
في درجة النضج حسب موقع كل بذرة وال یمكن ان تتشابھ البذور جمیعا في درجة النضج وھذا سوف 

طات التي تعیق عملیة االنبات ینعكس على قابلیة البذور على االنبات بسبب احتوائھا على بعض المثب
)Grey  وThomas  ،و  ١٩٨٢Stephen  ،كان الھدف من البحث دراسة موقع البذرة في ) ، ١٩٨٥

  .النورة وموعد نضجھا على النبات االم وتأثیر ذلك في انبات البذور وظھور البادرات 
  

  مواد البحث وطرائقھ
سم ملئت بتربة  ١٥سم وعمقھا  ١٠قطرھا اجریت ھذه التجربة بغستخدام سنادین ذات حجم واحد 

)  ٧.٣( pHذات أس ھیدروجیني ) غرین %  ١٣.٥رمل  و %  ٥٩طین  و %  ٢٧.٥( مزیجیة رملیة 
أستخدم في تنفیذ التجربة بالتصمیم العشوائي الكامل كتجربة عاملیة بأربعة مكررات حیث شمل العامل 

تشرین االول بینما شمل العامل الثاني موقع البذرة االول فترة نضج البذور في شھر تموز واب وایلول و
ھذه البذور جمعت من العام الماضي لسنة ) اسفل النورة ، وسط ، من أعلى ( من النورة على نبات االم 

٢٠٠٢  .  
  

  .٢٠٠٦مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني 
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  ٢/٥/٢٠٠٧وقبولھ  ٥/٣/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
ْم مع مالحظة  ٢ ± ٣٠سم وبدرجة حرارة  ١.٥سندانة وبعمق / بذرة  ٢٥زرعت البذور بمعدل 

یوم أخذت البیانات عن  ٢١وتم متابعة السقي في السنادین وبعد . تساوي البذور من حیث الشكل واللون 
) نبات / ملغم ( الوزن الجاف ) ملم ( طول الجذیر ) ملم ( طول الرویشة ، ( % ) صفات نسبة االنبات 

تم تحلیل البیانات إحصائیا وأستخدم . ساعة  ٤٨ْم لمدة  ٧٠العینات بالفرن على درجة حرارة  بعد تجفیف
للمقارنة بین المتوسطات حیث میزت المتوسطات التي )  ١٩٥٥،  Duncan( إختبار دنكن المتعدد المدى 

  .  بحروف ھجائیة مختلفة %  ٥تختلف عن بعضھا معنویا على مستوى إحتمال 
   

  لمناقشةالنتائج وا
الى وجود اختالفات معنویة ) ١(یشیر الجدول  ٠ تاثیر موعد نضج البذور في انبات بذور الحلیان  -١   

في نسبة انبات بذور الحلیان حیث انخفضت نسبة االنبات في البذور الناضجة خالل شھر اب وایلول عن 
ما لوحظ انخفاض شدید في نسبة على التوالي بین%  ٤٤و  ٣٦.٣البذور الناضجة خالل شھر تموز بمقدار 

االنبات في البذور الناضجة خالل شھر تشرین االول عن البذور الناضجة في االشھر السابقة وبمقدار 
بان بذور نباتات ) ١٩٧٦( Kollerو  Wurzbergerعلى التوالي وھذا ما اكده  ٣٤.١و  ٤٢و ٦٣.١

مقارنة مع البذور التي تنضج في نھار طویل طویلة النھار الناضجة في نھار قصیر تنخفض نسبة انباتھا 
الى عدم وجود فروق معنویة بین موعد نضج البذور في شھر ) ١(كما یشیر الجدول . لنفس النوع النباتي 

تموز عن شھر آب في تاثیرھا على طول الرویشة لبادرات الحلیان كذلك عدم وجود فروق معنویة بین 
االول بینما ظھرت فروق معنویة بین موعد نضج البذور في موعد النضج لشھر ایلول عن شھر تشرین 

مما یدل على ان الظروف المناخیة   شھر تموز وآب عن موعد النضج لشھري ایلول وتشرین االول
لشھري تموز وآب متشابھ فیما بینھا كذلك بین شھري ایلول وتشرین االول ھذه ) حرارة  وطول النھار (

بان البذور الناضجة مبكرا تكون نسبة انباتھا اعلى من البذور ) ١٩٨٠(    Jacobsohnالنتائج اكدھا 
  ٠الناضجة متاخرة  

تختلف الظروف المناخیة بین شھري تموز وآب عن ایلول وتشرین االول في تاثیرھا على نمو 
اظھرت النتائج ان افضل نمو للبادرات كان في البذور الناضجة خالل شھر آب مقارنة . بادرات الحلیان 

 Gutterman وھذا یخالف ما نشره %  ٥١.٢مع البذور الناضجة خالل شھر تشرین االول بمقدار 
بان نباتات النھار القصیر المزھرة في نھار طویل یكون انباتھا افضل من البذور الناضجة في ) ١٩٧٤(

ن النباتات با) ١٩٧٦(  Kollerو Wurzbergerنھار قصیر لنفس النوع النباتي بینما تتفق مع ما اكده  
  ٠طویلة النھار اذا نضجت في نھار طویل یكون انباتھا افضل من التي تنضج في نھارقصیر 

كما یالحظ من الجدول بان الجذیر قد سلك نفس سلوك الرویشة ولكن بتاثیر اقل حیث بلغت نسبة 
  ٠%  ٣٤.٥وعن شھر تموز %  ٣٧.٣االنخفاض بین شھر آب عن شھر تشرین االول 

لرویشة والجذیر اثر في الوزن الجاف للبادرات إذ انخفض الوزن الجاف للبادرات انخفاض طول ا
و  ٣٣.٥النامیة من بذور ناضجة خالل شھر ایلول عن البذور الناضجة خالل شھر تموز وآب بمقدار 

على التوالي بینما انخفض الوزن الجاف للبادرات النامیة من بذور ناضجة خالل شھر تشرین %  ٣٧.٥
على %  ٣٦.٦و   ٣٢.٦ن البذور الناضجة خالل شھر تموز وآب في صفة الوزن الجاف بمقدار االول ع
نستنتج من ھذا ان لطول النھار تاثیرا مباشرا في نضج بذور الحلیان مما ینعكس على صفات ٠التوالي 

  )    ١٩٨٢(  Guttermanالنمو للبادرات النامیة من تلك البذور وھذا ما اكده 
الى وجود فروق معنویة في ) ١(یشیر الجدول : قع البذرة في النورة في انبات بذور الحلیان تاثیر مو  -٢ 

نسبة انبات البذور المأخوذة من وسط واسفل النورة عن البذور الماخوذة من اعلى النورة حیث انخفضت 
فل النورة عن على التوالي كما انخفضت نسبة انبات البذور الماخوذة من اس%  ٤٠.٤و ١٢.٧عنھا بمقدار 

وھذا یدل على ان النبات یدفع بالمواد الغذائیة لتتركز في البذور %  ٣٦.٣الماخوذة من وسط النورة بمقدار 
ذات مخزون غذائي اقل قد ال یمكن البذور من ) السفلى(الناضجة في البدایة بینما تكون البذور المتاخرة 
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لنورة الزھریة في بعض النباتات تقسم الى ثالثة بان ا) ١٩٨٥( Stephanاالنبات وھذا مطابق لما نشره 
كما یالحظ . اقسام علویة ووسطى وسفلى تختلف فیما بینھا باالنبات حسب درجة النضج ووقت النضج 

أیضا وجود فروق معنویة بین مواقع البذرة على النورة في تاثیرھا على طول الرویشة حیث انخفض طول 
  ٣٠.٧فل النورة عن البذور الماخوذة من اعلى النورة ووسطھا بمقدار الرویشة في البذور الماخوذة من اس

كمایشیر الجدول الى انخفاض طول الجذیر في البادرات النامیة من بذور ماخوذة . على التوالي %  ١٨و 
%  ١٥.٦و  ١٢.٣من وسط واسفل النورة عن البادرات النامیة من بذور ماخوذة من اعلى النورة بمقدار 

الي بینما لم یختلف معنویا وسط النورة عن اسفل النورة في التاثیر على صفة طول الجذیر ھذه على التو
بان البذور الیمكن ان ) ١٩٨٠(  Jacobsohnو) ١٩٧٧( Gutterman و   Evenarالنتائج تتفق كل من

  ٠تتساوى في نسبة االنبات عند اختالف مواقعھا على النبات 
ثل بالوزن الجاف وھو المعیار الحقیقي لنمو النبات حیث تفوق ان مقیاس الصفتین االخیرتین تم

الوزن الجاف للنباتات الماخوذة من البذور الماخوذة من اعلى النورة عن البذور الماخوذة من وسط النورة 
ان ھذا التاثیر لموقع البذرة على النورة یدل على اختالف حیویة البذور % . ١٦.٩و  ٩.٣واسفلھا بمقدار 

وقابلیتھا على امداد البادرة بالمواد الغذائیة في بدایة النمو فالبذور الماخوذة من اعلى النورة وھي  ونضجھا
التي تنضج اوال یكون مخزونھا الغذائي اكبر من البذور الماخوذة من وسط واسفل النورة التي یكون 

  ٠)١٩٧٧( Guttermanو   Evenarمخزونھا الغذائي بدرجة اقل وھذا ما اكده 
) ٢(یشیر الجدول ٠تاثیر التداخل بین موعد النضج وموقع البذرة في النورة في انبات بذور الحلیان   -٣

وجود تداخل معنوي بین موعد نضج البذور وموقعھا على النورة فالبذور الماخوذة من اعلى النورة 
ویالحظ . عامالت ووسطھا والتي نضجت خالل شھر تموز تمیزت بنسبة انبات عالیة وتفوقت على بقیة الم

من الجدول ان نسبة االنبات تنخفض كلما تاخر موعد نضج البذور واتجاھھا نحو اسفل النورة فالبذور 
الماخوذة من اسفل النورة والتي نضجت خالل شھر تشرین االول انخفضت نسبة انباتھا عن البذور 

 Thomasو   Greyوقد أشارو %  ٨٠.٦الماخوذة من اعلى النورة والناضجة خالل شھر تموز بمقدار 
الى اختالف بذور النبات الواحد في نسبة االنبات حسب اسبقیة النضج وموقع البذور على ) ١٩٨٢(

كما یشیر الجدول نفسھ بان للتداخل بین موعد النضج وموقع البذرة في . النورات في معظم االنواع النباتیة
الحلیان حیث یزداد انخفاض طول الرویشة كلما تاخر  النورة تاثیراً معنویا في الصفات المدروسة لبادرات

موعد نضج بذور الحلیان واتجاه موقع البذور نحو اسفل النورة ولكل من الموعد والموقع تاثیر في صفة 
طول الرویشة لنبات الحلیان بشكل مستقل اال ان االنخفاض كان شدیدا في البادرات الماخوذة في شھر 

ورة كذلك وجد بان طول الرویشة من البذور الناضجة في شھر تموز والماخوذة تشرین االول ومن اسفل الن
من اسفل النورة كان افضل من طول االرویشة النابتھ من بذور ناضجة في اعلى النورة خالل شھرایلول 

نستنتج من ذلك بان تاثیر موعد النضج في طول الرویشة اشد من تاثیر موقع البذرة على . وتشرین االول 
كذلك لوحظ تاثر طول الجذیر بموعد نضج البذور وموقعھا على النورة حیث یزداد االنخفاض ٠نورة ال

من الجدول نفسھ یالحظ ان انخفاض الوزن الجاف للبادرات یتناسب . بطول الجذیر مع تاخر نضج البذور 
ن جاف من البذور تناسبا طردیا مع تاخر موعد نضج البذور واتجاه الموقع نحو االسفل حیث كان اعلى وز

الماخوذة خالل شھر آب ومن اعلى النورة بینما انخفض الوزن الجاف في البادرات الماخوذة من بذور 
وھذه النتائج تتفق مع %   ٥٠ناضجة من خالل شھر تشرین االول ومن اسفل النورة بمقدار 

Wurzberger  وKoller )تالف موقعھا على الذي اكد على ان البذور تختلف فیما بینھا باخ) ١٩٧٦
النورة حیث تزداد نسبة انبات ونمو البذور التي تنضج مبكرا على النورة مقارنة مع البذور التي تنضج 

  ٠متاخرة 
نستنتج من ھذا ان البذور التي تنضج خالل شھر تموز وآب یكون تاثیرھا على انتشار نبات الحلیان 

رین االول مما یدل على ان المكافحة  یجب ان بدرجة اكبر من البذور الناضجة  خالل شھر ایلول وتش
تكون بوقت مبكر كذلك نستنتج من تلك النتائج انھ بالرغم من قلة حیویة البذور الناضجة في اشھر متاخرة 

 ٠وماخوذة من اسفل النورة لھا القابلیة على االنتشار واالنبات ) تشرین االول (
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  .بذرة في انبات بذور الحلیان تاثیر موعد النضج وموقع ال) :   ١(  الجدول 

مواعید نضج البذور وموقع 
%نسبةاالنبات البذرة  

  طول الرویشة
بادرة/ سم   

  طول الجذیر
بادرة/ سم   

الوزن الجاف ملغم 
 بادرات ١٠/

 أ ٣١.٦٦ أ ١٠٥ أ ٥٦   أ٥٢.٣ تموز موعد النضج 
 أ ٣٣.٦٦ أ ١١١.٦٦ أ ٦٠.٦ ب ٣٣.٣ اب

 ب ٢١ ب ٦٨.٧٥ ب ٢٦.٦ ب ٢٩.٣ لولای
 ب ٢١.٣٣ ب ٧٠ ب ٢٩.٦ ج ١٩.٣ تشرین اول

 أ ٢٩.٥ أ ١٠٤.٣ أ ٥٢ أ ٥٥ اعلى النورة موقع البذرة 
 ب ٢٦.٧٥ ب ٩١.٥ ب ٤٤ ب ٤٨ وسط النورة
 ج ٢٤.٥ ب ٨٨ ج ٣٦ ج٣٠.٦ اسفل النورة

  % .  ٥القیمة المتبوعة بالحرف نفسھ ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال    
  

  .تاثیرالتداخل بین موعد النضج وموقع البذرة في انبات بذور الحلیان ) :  ٢(  ول الجد
موعد 
نسبة   موقع البذرة النضج

 %االنبات
  طول الرویشة

 نبات/ سم 
  طول الجذیر

 نبات/ سم 
الوزن الجاف 

 بادرات  ١٠/ملغم
 أب ٣٥ ب ١١٢ ب ٦٥ أ ٦٢ اعلى النورة تموز

 ب ج ٣٢ ج د ٩٨ ج ٥٨ أ ٥٥ لنورةوسط ا
 ج ٢٨ ب ج ١٠٥ ھـ ٤٥ ب ٤٠ اسفل النورة

 أ ٣٨ أ ١٣٠ أ ٧١ ب ٤٢ اعلى النورة اب
 ب ج ٣٢ ب ١١٣ ج ٥٩ ب ٣٦ وسط النورة
 ب ج ٣١ د ھـ ٩٢ د ٥٢ د ھـ ٢٢ اسفل النورة

 د ٢٢ ج د ١٠٠ و ٣٦ ب ج٣٥ اعلى النورة  ایلول
 د ٢١ د ھـ ٩٠ ز ح ٢٨ ب ج٣٥ وسط النورة
 د ٢٠ ھـ ٨٥ ح ط ٢٥ د ھـ ١٨ اسفل النورة

تشرین 
 اول

 د ٢٣ ز ٧٥ و ٣٦ ج د ٢٦ اعلى النورة
 د ٢٢ و ٦٥ و ز ٣١ د ھـ ١٨ وسط النورة
 د ١٩ ز و ٧٠ ط ٢٢ ھـ ١٢ اسفل النورة

  % .  ٥القیمة المتبوعة بالحرف نفسھ ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال *   
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A . M . Sultan                                                                                  S . H . Anter 
Field crops Dept . College of Agriculture and forestry Mosul University , Iraq 

  
ABSTRACT 

Pots experiment was carried out at the College of Agric & Forestry , Mosul 
University in summer growing season of 2003 to determine the percentage of 
germination and seedling emergence for Sorghum halepense L  seed which 
developed from different positions on infloresence of mother plant in relating to 
different time of seed maturity . Data was subjected to the convertional analysis of 
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complete Randomized Design  ( C.R.D ) as a factorial experiment . Result 
indicated that the germination percentage had significantly reduced 60.1 % when 
the seeds matured at october comparing with the seed maturity at july . On other 
hand , Seed that had been taken from lower part of infloresence had less variability 
or less percentage of germination than those taken from upper part of infloresence 
. Dry weight of emergering seedling also reduced up to 35.7 % when it was 
collected at september than at August , while 18.6 had reduced in dry weight from 
the seeds had matured from the lower part of mother infloresence .    
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