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  تحت الظروف الدیمیة(.Pisum sativum L) مقارنة بعض اصناف البزالیا العلفیة 
  قاسم خلیل قاسم 

  الھیئة العامة للبحوث الزراعیة 
  

  الخالصة
–٣٥٠(اجریت ھذه الدراسة في محطة بحوث ربیعة ضمن المنطقة شبھ مضمونة االمطار 

و ٩٩/٢٠٠٠الثة مواسم متتالیة كم شمال غرب مدینة الموصل لث٩٠والتي تبعد بمسافة ) ملم٤٥٠
و Nesireاصناف من البزالیا العلفیة ھي  ٦وذلك لدراسة مقارنة  ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١

Messire وMerier وAriane وAliAire وAriare  واستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة
)RCBD ( وبثالثة مكررات اثبتت نتائج التحلیل التجمیعي تفوق الصنفین NesireوMessire     في

 ٣١ھـ وسلك ارتفاع النبات سلوكاً مشابھاً لحاصل المادة الجافة / كغم ٥٧٦و ٥٧٨حاصل المادة الجافة 
معنویاً  Merierو  Messireو  Nesireسم اما بالنسبة لحاصل البذور فتفوقت االصناف  ٣٠و 

الحاصل البایولوجي معنویاً في  Nesireھـ وتفوق الصنف / كغم  ٨٣٨و  ٨٥٧و  ٨٧٠واعطت 
ھـ /كغم  ٥٠٢اقل قیمة لحاصل البذور   Ariareھـ وعلى العكس من ذلك اعطى الصنف/كغم  ٢١٣٢

بین اجزاء النبات ) دلیل الحصاد(توزیع حاصل المادة الجافة . ھـ /كغم  ١٢٥٨والحاصل البایولوجي 
 ٣.٧٠نبات / دد القرناتمعنویاً في ع  Messireو Nesireتفوق الصنفین. المختلفة كان غیر معنوي

نبات اما بالنسبة لعدد / والزیادة في حاصل البذور تعود بالدرجة االساسیة الى عدد القرنات  ٣.٦٧و
بینما لم تالحظ  ٣.٩قرنة / معنویاً واعطى اعلى عدد بذور Nesireقرنة فتفوق الصنف / البذور

  .بذرة ١٠٠٠فروقات معنویة في وزن 
  

  المقدمة
لحولیة دوراً مھماً في الزراعة الدیمیة فیما یخص المحافظة على خصوبة التربة تلعب البقولیات ا

ومنع التعریة بفعل االمطار والریاح وتوفیر العلف للحیوانات وخاصة االغنام والسیما تجوب في ھذه 
لى المنطقة االف القطعان من االغنام وترجع اھمیة البقولیات في الزراعة الى وجود البكتریا العقدیة ع

وفي العراق ال زالت الجھود او المحاوالت المبذولة لتطویر زراعة البقولیات الحولیة محدودة . جذورھا
بالرغم من اھمیتھا البالغة ویقوم النظام الزراعي فیھا اما على اساس تبادل زراعة الحنطة والشعیر مع 

ترك نصف االرض بدون البور بنظام النیرین وما یترتب على ذلك من خسائر اقتصادیة من جراء 
زراعة وتعریض التربة لعوامل التعریة المختلفة او نظام الزراعة المستمرة بمحصول منفرد وما 
یترتب على ذلك من انتشار االمراض مثل التفحمات واالصداء او الحشرات مثل الحشریة القشریة 

لة او انعدام انتاج المادة العلفیة والزنبور المنشاري والسونة وكذلك انتشار النیماتودا واالدغال وكذلك ق
والضروریة لالغنام فادخال البقولیات الحولیة سوف یعمل على زیادة حاصل الحبوب والحد من انتشار 
االمراض والحشرات والنیماتودا واالدغال وتوفیر العلف للحیوانات المفتقرة الى المادة العلفیة ذات 

ومن ھذه البقولیات الحولیة الجت ) ١٩٩٨، ICARDAو ١٩٩٥قاسم ومحمد، (القیمة الغذائیة العالیة 
 (Vicia sativa L)والبیقیا  (Lathyrus sativus L)والھرطمان  (Medicago spp. L). الحولي

فالبزالیا العلفیة بقول حولي شتوي موطنھا شرق البحر   (.Pisum sativum L)والبزالیا العلفیة 
یمكن زراعتھا مخلوطة مع الشعیر او الشوفان لعمل  االبیض المتوسط یصلح للزراعة كعلف كما

الدریس ویمكن تمییزھا عن البزالیا الغذائیة التي تزرع كخضر كونھم متشابھین ولكن البزالیا العلفیة 
  .تمتاز بان بذورھا ملساء وغیر مجعدة

ط اجریت محاولة لزراعتھا في محطة ابحاث بكره جو في محافظة السلیمانیة اذ بلغ معدل سقو
مما یؤھلھا ) ١٩٧٢المعیوف، (ھكتار / طن من العلف االخضر  ٩.٢ملم اعطت ٧٢٠االمطار السنویة 

  .للخلط مع الشعیر او الشوفان النتاج الدریس في المنطقة الشمالیة
في ربیعة لغرض ) ملم٤٥٠ – ٣٥٠(اجریت ھذه الدراسة في المنطقة شبھ مضمونة االمطار 

  . علفیة لمعرفة مدى استجابتھا للظروف البیئیة واختیار احسن االصنافاصناف من البزالیا ال ٦مقارنة 
  مواد البحث وطرائقھ

–٣٥٠(اجریت ھذه الدراسة في محطة بحوث ربیعة ضمن المنطقة شبھ مضمونة االمطار 
و ٩٩/٢٠٠٠كم شمال غرب مدینة الموصل ولثالثة مواسم متتالیة  ٩٠والتي تبعد مسافة ) ملم٤٥٠

     ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٠وقبوله   ٢٠٠٧/ ٥/ ٢٢حث  تاریخ تسلم الب
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 (.Pisum sativum L)اصناف من البزالیا العلفیة  ٦وذلك لمقارنة  ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١
Fieldpeas وھيNesire Messire  وMerier  وAriane  وAliAire  وAriare  واستوردت

و ٩٩/٢٠٠٠تشرین الثاني للمواسم  ١٧و ١٠و  ٥بذور ھذه االصناف من فرنسا وزرعت في 
تربة الحقل طینیة مزیجیة ذات اسس ھایدروجیني  على التوالي وكانت ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١

خطوط للوحدة التجریبیة  ٦ھـ وتمت الزراعة على خطوط بواقع /كغم ١٠٠وكان معدل البذار  ٧.٨
م واستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ٤سم بین خط واخر وطول الخط  ٣٠والمسافة 
(RCBD) تزھیر وذلك باخذ الخط % ٥٠ي مرحلة قدر حاصل المادة الجافة ف. وبثالثة مكررات

ساعة ثم وزنت بعد التجفیف  ٤٨م ولمدة  ٧٥ْالخامس من كل وحدة تجریبیة وجففت على درجة حرارة 
نباتات فردیة عشوائیاً وذلك لحساب ارتفاع النبات  ١٠عند النضج اخذت . ھـ /وحسبت على اساس كغم

قرنة واستخرج معدل  ٢٥قرنة وذلك باخذ / نبات وكذلك حساب عدد البذور/ وعدد القرنات) سم(
بذرة من كل وحدة  ١٠٠٠وتم ذلك باخذ ) غم(بذرة  ١٠٠٠قرنة وكذلك تم حساب وزن / البذور

من كل وحدة تجریبیة وتم حساب  ٤و٣وذلك بحصاد الخطین ) ھـ/كغم (تجریبیة وقدر حاصل البذور 
  :دلیل الحصاد بالقانون اآلتي

  ١٠٠× ) الحاصل البایولوجي/ صاديالحاصل االقت= (دلیل الحصاد 
) ١٩٨٠، Torrieو  Steel(حللت النتائج احصائیاً وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

المتعدد المدى للمقارنة بین المتوسطات وعند مستوى ) ١٩٥٥( Duncanواستخدم اختبار دنكن 
  .ف ھجائیةوقد میزت المتوسطات التي تختلف عن بعضھا معنویاً بحرو% ٥احتمال 

 
  في محطة بحوث ربیعة للمواسم الثالثة) ملم(المعدل الشھري لكمیات االمطار الساقطة :  *)١(الجدول 

  
  األشھر

  المواسم

٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  ٩٩/٢٠٠٠  

  -  ٦  ٤.٤  تشرین االول
  ٣  ٣٦  ٢.٩  تشرین الثاني
  ٣٢  ١٣٧  ٤٨  كانون االول
  ٣٠  ٤٠  ٥١  كانون الثاني

  ٢٠  ٤٤  ٨  شباط
  ١٤٠  ٧٨  ١٨  اذار
  ٥٧  ٣٠  ٧  نیسان
  -  ١٥  -  مایس

  ٢٨٢  ٣٨٦  ١١٩  المجموع
  .مدیریة زراعة نینوى: المصدر * 
  

  النتائج والمناقشة
الى وجود ) ٢(تشیر نتائج التحلیل االحصائي في الجدول : ارتفاع النبات وحاصل المادة الجافة

و ٢٠٠٠/٢٠٠١و ٩٩/٢٠٠٠ثالثة فروقات معنویة بین االصناف في ارتفاع النبات وفي المواسم ال
بینما  ٩٩/٢٠٠٠سم معنویاً على بقیة االصناف في موسم ٢٣ Nesireاذ تفوق الصنف  ٢٠٠١/٢٠٠٢

 ٣٤و  ٣٦ Merierو Messire و  Nesireتفوقت االصناف الثالثة معنویاً  ٢٠٠٠/٢٠٠١في موسم 
سم ٣٤معنویاً  Messireو Nesire تفوق الصنفین  ٢٠٠١/٢٠٠٢سم على التوالي وفي موسم ٣١و 

سم بینما ٣٠و  ٣١ Messireو Nesire لكل منھا اما بالنسبة لنتائج التحلیل التجمیعي فتفوق الصنفین 
سم اما من حیث المواسم فاعطى الموسمین ٢٠ AliAireسجل اقصر النباتات مع الصنف 

لنباتات سم على التوالي بینما سجل اقصر ا٢٨و  ٢٩اطول النباتات  ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  ).٢الجدول ( ٩٩/٢٠٠٠سم في موسم ٢٠

و  ١٦٣عنویاً   Messireو  Nesireاما بالنسبة لحاصل المادة الجافة فتفوق الصنفین 
بینما  ٢٠٠٠/٢٠٠١ھـ في موسم / كغم  ٨٠٢و ٧٩٣و ٩٩/٢٠٠٠ھـ على التوالي في موسم /كغم١٥٨
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و  ٧٦٩و  ٧٧٧ Merierو Messire و   Nesireتفوقت االصناف الثالثة ٢٠٠٢/  ٢٠٠١في موسم 
 Messireو Nesire اما بالنسبة لنتائج التحلیل التجمیعي فتفوق الصنفین ). ٢الجدول(ھـ /كغم ٧٤٨

اما الفروقات بین المواسم الثالثة فكانت معنویة حیث تفوق . ھـ على التوالي/كغم ٥٧٦و    ٥٧٨معنویاً 
ھـ على التوالي /كغم٦٨٨و  ٧٢٣افة في حاصل المادة الج ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١الموسمین 

ھـ /كغم ١٢٩واعطى  ٩٩/٢٠٠٠وعلى العكس من ذلك انخفض حاصل المادة الجافة معنویاً في موسم 
ان سبب االختالفات في ارتفاع النبات وحاصل المادة الجافة فیعود بالدرجة االساسیة الى ). ٢الجدول(

  ). ١الجدول(مو كمیة االمطار الساقطة ونظام توزیعھا على اشھر الن
  

الصناف البزالیا العلفیة ) ھـ/كغم(وحاصل المادة الجافة ) سم(متوسط ارتفاع النبات ): ٢(الجدول 
  والتحلیل التجمیعي للمواسم الثالثة

  

  الصفة
  

  االصناف  الموسم
Nesire Messire  Merier  Ariane  AliAire  Ariare  المتوسط  

  ارتفاع النبات
  
  
  

  ب ٢٠  ب ١٩  أ ب ٢٠  ب ١٩  أ ب ٢٠  أ ب ٢٢  أ ٢٣  ٩٩/٢٠٠٠
  أ ٢٩  د ٢٦  د ٢٢  د ٢٤  أ ٣١   أ ٣٤  أ ٣٦  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ ٢٨  ب ٢٦  جـ ٢٠  ب ٢٦  ب ٢٩  أ ٣٤  أ ٣٤  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    جـ ٢٤  د ٢٠   جـ د٢٢  ب ٢٧  أ ٣٠  أ ٣١  المتوسط
  
  

حاصل المادة 
  الجافة

  ب ١٢٩  د ٧٨  جـ ٩٩  ب ١٣٣  ب ١٣٤  أ١٥٨  أ ١٦٣  ٩٩/٢٠٠٠
  أ ٧٢٣  د ٥٨٨  جـ ٦٥٦  ب ٧٣٦  أب ٧٦٥  أ ٨٠٢  أ ٧٩٣  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ ٦٨٨  جـ ٥٦٨  جـ ٥٩٩  ب ٦٦٨  أ ٧٤٨  أ ٧٦٩  أ ٧٧٧  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    ھـ٤١١  د ٤٥١  جـ ٥١٢  ب ٥٥٢  أ ٥٧٦  أ ٥٧٨  المتوسط
  

  %.٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال 
  

  
  

نبات في / اما بالنسبة لمكونات الحاصل فظھرت فروقات معنویة في عدد القرنات: مكونات الحاصل 
نبات على بقیة االصناف في / قرنة ٢.١معنویاً  Nesireاذ تفوق الصنف ). ٣الجدول(المواسم الثالثة 

/ قرنة ٤.٦٣و ٤.٦٦ Messireو Nesire ومن جھة اخرى تفوق الصنفین معنویاً  ٩٩/٢٠٠٠موسم 
/ قرنة ٤.٤٣معنویاً  Messireتفوق الصنف  ٢٠٠١/٢٠٠٢وفي موسم  ٢٠٠٠/٢٠٠١نبات في موسم 

 ٣.٦٧و ٣.٧٠معنویاً  Messireو Nesire نبات اما نتائج التحلیل التجمیعي فتشیر الى تفوق الصنفین 
/ اقل عدد قرنات Ariareو  AliAireنبات على التوالي وعلى العكس من ذلك اعطى الصنفین / قرنة

  ).٣الجدول(على التوالي  ٢.٤٦و ٢.٦٥نبات 
/ اما بالنسبة للمواسم فتشیر نتائج التحلیل التجمیعي الى تفوق الموسمین معنویاً في عدد القرنات

 ٩٩/٢٠٠٠نبات على موسم / قرنة ٣.٨٩و ٤.١١وكانت قیمھا  ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١نبات 
ات بین االصناف الستة في نب/ اما االختالفات في عدد القرنات. نبات/ قرنة ١.٥٨والذي اعطى 

  ).١الجدول(المواسم الثالثة فتعود الى كمیة االمطار الساقطة ونظام توزیعھا على اشھر النمو 
  

). ٣الجدول(قرنة فكانت معنویة في المواسم الثالثة / اما الفروقات بین االصناف في عدد البذور
 ٢٠٠٠/٢٠٠١و ٩٩/٢٠٠٠ على بقیة االصناف في المواسم الثالثة Nesireاذ تفوق الصنف 

قرنة على التوالي اما فیما یخص نتائج التحلیل / بذرة  ٤.٤و ٤.٥و ٢.٧وكانت قیمھا  ٢٠٠١/٢٠٠٢و
قرنة اما بالنسبة لالصناف الخمسة الباقیة فلم / بذرة  ٣.٩معنویاً  Nesireالتجمیعي فتفوق الصنف 

 ٢٠٠٠/٢٠٠١تفوق الموسمین اما بالنسبة للمواسم ف). ٣الجدول(تظھر فروقات معنویة بینھا 
 ٢.٥الذي اعطى  ٩٩/٢٠٠٠قرنة على التوالي على موسم / بذرة ٤.١و ٤.٢معنویاً  ٢٠٠١/٢٠٠٢و

بذرة فلم تالحظ فروقات  ١٠٠٠اما بخصوص المكون الثالث من مكونات الحاصل وزن . قرنة/ بذرة
  ).٣الجدول (غم ٢٥٧– ٢٥٢معنویة بین االصناف في المواسم الثالثة وكانت قیمھا محصورة بین 

ظھرت فروقات معنویة في حاصل البذور : حاصل البذور والحاصل البایولوجي ودلیل الحصاد
اذ ). ٣الجدول( ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١و ٩٩/٢٠٠٠بین االصناف في المواسم الثالثة ) ھـ/كغم(

 ٢٠٠٠/٢٠٠١وفي الموسمین ٢٠٠٠/ ٩٩ھـ في موسم / كغم ٣٧٢معنویاً  Nesireتفوق الصنف 
و  ١١٣٦معنویاً  Arianeو Merierو Messireو Nesireتفوقت االصناف االربعة  ٢٠٠١/٢٠٠٢و

في موسم  ١٠١٦و ١٠٨٨و ١١٠٤و ١١٠٤ھـ على التوالي بقابلھا /كغم ١٠٣٦و ١١١٢و ١١٢٠
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ان االختالفات في حاصل البذور بین االصناف فتعود بالدرجة الرئیسیة الى عدد  ٢٠٠١/٢٠٠٢
اما بالنسبة للتحلیل التجمیعي فتفوقت ). أ وب٢٠٠٤(النتائج مشابھة لما وجده قاسم نبات وھذه/القرنات

ھـ على التوالي /كغم ٨٣٨و  ٨٥٧و ٨٧٠معنویاً  Merierو Messireو Nesireاالصناف الثالثة 
و ٢٠٠٠/٢٠٠١اما فیما یتعلق لنتائج التحلیل التجمیعي للمواسم الثالثة فتفوق الموسمین ). ٣الجدول(

 ٢٨٨والذي اعطى  ٩٩/٢٠٠٠ھـ على التوالي على موسم /كغم٩٥٨و ٩٧٩معنویاً  ٢٠٠١/٢٠٠٢
إن الحاصل البایولوجي سلك سلوكاً مشابھاً لحاصل البذور اذ تفوقت االصناف االربعة . ھـ/كغم

Nesire  وMessire     و Merier وAriane  معنویاً  ٢٠٠١/٢٠٠٢و ٢٠٠٠/٢٠٠١في الموسمین
و ٢٧٤٠یقابلھا ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ھـ على التوالي في موسم/كغم ٢٥٧٣و  ٢٦٢٥و ٢٧٠٧و ٢٦٦١
والذي اعطى  ٩٩/٢٠٠٠على موسم  ٢٠٠١/٢٠٠٢ھـ في موسم / كغم  ٢٤٦٠و ٢٦٢٤و ٢٦٦٨
  ).٣الجدول(ھـ /كغم٩٩٦

  
الص:ناف البزالی:ا ) غ:م(بذرة  ١٠٠٠قرنة ووزن / نبات وعدد البذور/ متوسط عدد القرنات): ٣(الجدول 

  التجمیعي للمواسم الثالثةالعلفیة والتحلیل 
  

  الصفة
  

  االصناف  الموسم
Nesire Messire  Merier  Ariane  AliAire  Ariare  المتوسط  

عدد 
/ القرنات
  نبات 

  

  ب١.٥٨  ء١.٠٣  جـء١.٢٦  ب جـء١.٤  أب جـ١.٧  أب١.٩٦  أ٢.١٠  ٩٩/٢٠٠٠
  أ٤.١١  جـ٣.٣٠  جـ٣.٤٦  ب٤.٢٦  أب٤.٣٦  أ٤.٦٣  أ٤.٦٦  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ٣.٨٩  جـ٣.٠٦  جـ٣.٢٣  ب٤.٠٦  أب٤.٢٣  أ٤.٤٣  أب٤.٣٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    جـ٢.٤٦  جـ٢.٦٥  ب٣.٢٤  ب٣.٤٤  أ٣.٦٧  أ٣.٧٠  المتوسط
عدد 
/ البذور
  قرنة
  

  ب٢.٥  أ٢.٧  أب جـ٢.٥  ب جـ٢.٣  جـ٢.٢  أب٢.٦  أ٢.٧  ٩٩/٢٠٠٠
  أ٤.٢  أب٤.٠  أ٤.٢  أ٤.٣  أ٤.٢  ب٣.٦  أ٤.٥  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ٤.١  ب٤.٠  ب٤.١  ب٤.٠  ب٤.٠  ب٤.١  أ٤.٤  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    ب٣.٦  ب٣.٦  ب٣.٥  ب٣.٥  ب٣.٤  أ ٣.٩  المتوسط
  

وزن 
١٠٠٠ 
  بذرة

  أ٢٥٢  أ٢٥٢  أ٢٥٢  أ٢٥٢  أ٢٥٤  أ٢٥٣  أ٢٥٣  ٩٩/٢٠٠٠
  أ٢٥٦  أ٢٥٩  أ٢٥٧  أ٢٥٥  أ٢٥٧  أ٢٥٩  أ٢٥٧  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ٢٥٤  أ٢٥٥  أ٢٥٤  أ٢٥٤  أ٢٥٥  أ٢٥٣  أ٢٥٥  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    أ٢٥٥  أ٢٥٥  أ٢٥٤  أ٢٥٥  أ٢٥٤  أ٢٥٥  المتوسط
   %.٥بحروف متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال  المتوسطات المتبوعة

  
الصناف البزالیا % ودلیل الحصاد) ھـ/كغم(متوسط حاصل البذور والحاصل البایولوجي ): ٤(الجدول 

  .العلفیة والتحلیل التجمیعي للمواسم الثالثة
  

  الصفة
  

  االصناف  الموسم
Nesire Messire  Merier  Ariane  AliAire  Ariare  المتوسط  

حاصل 
  البذور
  
  

  ب٢٨٨  ء٢١٢  جـ٢٢٠  جـ٢٦٠  ب ٣٢٠  أب٣٤٨  أ٣٧٢  ٩٩/٢٠٠٠
  أ٩٧٩  جـ٦٥٦  ب٨١٦  أ١٠٣٦  أ١١١٢  أ١١٢٠  أ١١٣٦  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ٩٥٨  جـ٦٤٠  ب٨٠٠  أ١٠١٦  أ١٠٨٨  أ١١٠٤  أ١١٠٤  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    ء٥٠٢  جـ٦١٢  ب٧٧٠  أ٨٣٨  أ٨٥٧  أ٨٧٠  المتوسط
  

الحاصل 
  البایولوجي

  

  ب٧٤٠  ء٥٤٨  ء٥٦٠  ـج٦٦٨  ب٨٠٤  ب٨٦٨  أ٩٩٦  ٩٩/٢٠٠٠
  أ٢٣٨٠  جـ١٦١٠  ب٢١٠٣  أ٢٥٧٣  أ٢٦٢٥  أ٢٧٠٧  أ٢٦٦١  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ٢٣٥٢  جـ١٦١٦  ب٢٠١٢  أ٢٤٦٠  أ٢٦٢٤  أ٢٦٦٨  أ٢٧٤٠  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    و١٢٥٨  ھـ١٥٥٨  ء١٨٩٩  جـ٢٠١٨  ب٢٠٨٠  أ٢١٣٢  المتوسط
  
  

دلیل الحصاد 
%  

  أ٣٩  أ٣٨  أ٣٩  أ٣٩  أ٣٩  أ٤٠  أ٣٧  ٩٩/٢٠٠٠
  أ٤١  أ٤١  أ٣٨  أ٤٠  أ٤٢  أ٤١  أ٤٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١
  أ٤٠  أ٣٩  أ٣٩  أ٤١  أ٤١  أ٤١  أ٤٠  ٢٠٠١/٢٠٠٢

    أ٣٩  أ٣٩  أ٣٨  أ٤١  أ٤٠  أ٣٨  المتوسط
  %.٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال 

ة بین المواسم الثالثة في حاصل البذور كذلك یوضح التحلیل التجمیعي على وجود فروقات معنوی
ھـ على /كغم ٢٣٥٢و ٢٣٨٠معنویاً  ٢٠٠١/٢٠٠٢و  ٢٠٠٠/٢٠٠١اذ تفوق الموسمین ) ٣الجدول(

ھـ ان الفروقات الواضحة في حاصل البذور /كغم٧٤٠والذي اعطى  ٩٩/٢٠٠٠التوالي على موسم 
الرئیسیة الى كمیة االمطار الساقطة  والحاصل البایولوجي لالصناف في المواسم الثالثة فتعود بالدرجة

  ).١الجدول(ونظام توزیعھا 



  ٢٠٠٧) ٤(العدد ) ٣٥(المجلد                    (ISSN 1815 - 316X)مجلة زراعة الرافدین                             

) دلیل الحصاد(اما بالنسبة للتحلیل االحصائي لتوزیع المادة الجافة بین اجزاء النبات المختلفة 
فتشیر النتائج الى عدم وجود فروقات معنویة بین االصناف الستة وفي المواسم الثالثة وكذلك نتائج 

  ).٣الجدول% (٤١ – ٣٧ي وكانت قیمتھ محصورة بین التحلیل التجمیع
من ھذه الدراسة نستنتج امكانیة زراعة البزالیا العلفیة في المنطقة شبھ مضمونة االمطار من 
ناحیة انتاج البذور او مخلوطة مع الشعیر او الشوفان كمخالیط علفیة لعمل الدریس اما من حیث 

  .على بقیة االصناف في جمیع الصفات المدروسة Nesireاالصناف وبصورة عامة تفوق الصنف 
  

COMPARISON OF SOME FIELDPEAS CULTIVARS (Pisum sativum L.) 
UNDER RAINFED CONDITIONS 

K.K.Kasim 
State Board of Agricultural Research – Iraq 

 
ABSTRACT 

Afield experiment was conducted at Rabiaa research station under 
moderate rainfall area (350 – 450mm) which is located 90km North west of 
Mosul city for the three consecutive growing seasons 99/2000, 2000/2001, 
2001/2002 . To study the comparison between 6 cultivars of Fieldpeas (Pisum 
sativum L.) are, Nesire, Messire, Merier, Ariane, AliAire, Ariare. Randomized 
completely block design was used with three replications. Combined analysis 
results, showed that superiority of Nesire and Messire cultivars in dry matter 
yield 578 and 576 kg/ha respectively, height of plant was followed a similar 
pattern 30 and 31cm for Nesire and Messire cultivars. In respect to seed yield, 
Nesire, Messire and Merier were surpassed over others in seed yield 870, 857, 
838 kg/ha respectively, whereas Nesire cultivar was surpassed in biological 
yield 2132 kg/ha. On the contrary, AliAire and Ariare cultivars gave the lowest 
values of seed yield 612 and 502 kg/ha but for biological yield was 2012 and 
1616 kg/ha. Partioning of dry matter (harvest index) between the seed yied and 
the rest of the plant was not significant. The Nesire and Messire cultivars were 
significantly increased in the number of pods / plant 3.70 and 3.67. The 
increases in seed yield were due mainly to the number of pods / plant. Number 
of seeds/ pod was significantly increaseed under Nesire cultivar 3.9 seeds/ pod. 
No significaat differenas in the weight of l000 seeds. 

  

  المصادر
 Viciaتأثیر مواعید الزراعة والسماد المركب في نمو وانتاجیة البیقیا ). أ ٢٠٠٤(قاسم، قاسم خلیل 
sativa L. ٩٤ – ٨٩): ١( ٥المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة . الظروف الدیمیة تحت.  
میة في للظروف الدی Vicia، استجابة بعض التراكیب الوراثیة لجنس )ب ٢٠٠٤(قاسم، قاسم خلیل 

  .٩٣ – ٨٨): ٣( ٥شمال العراق، المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة 
احالل البقولیات الرعویة محل البور في دورة الحبوب ). ١٩٩٥(قاسم، قاسم خلیل وناطق قاصد محمد 

  .١٢٩ – ١٢٦) : ٤( ٢٧مجلة زراعة الرافدین . في المنطقة الدیمیة
وزارة الزراعة  –مدیریة الثروة الحیوانیة العامة  ١٥٦نشرة رقم ) ١٩٧٢(المعیوف، محمود احمد 
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