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تحت الظروف  ).Brassica napus L( لسلجمفي مكونات حاصل ا تأثیر الكثافة النباتیة واألصناف
 الدیمیة في شمال العراق

  أیاد طلعت شاكر
  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة 

  
  الخالصة

و  ٢٠٠٦-٢٠٠٥لݰݰزراعیین والغابݰݰات خݰݰالل الموسݰݰمین ا ةأجݰݰري البحݰݰث فݰݰي حقݰݰل كلیݰݰة الزراعݰݰ
 ٢٥٠و  ٣٣٣0٣و  ٥٠٠: فݰي تربݰة مزیجیݰة طینیݰة ، لدراسݰݰة تݰأثیر ثالثݰة كثافݰات نباتیݰݰة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

اسݰݰتخدم فݰݰي  .فݰݰي مكونݰݰات الحاصݰݰل  Shiraleeو  Pactolھكتݰݰار ، وصݰݰنفین مݰݰن السݰݰلجم /ألݰݰف نبݰݰات
أشݰݰارت نتݰݰائج . مكݰݰررات القطݰݰع المنشݰݰقة وبݰݰثالث القطاعݰݰات العشݰݰوائیة الكاملݰݰة بنظݰݰام  التجربݰݰة تصݰݰمیم

خردلة وحاصل البذور ونسبة الزیت وحاصل الزیݰت عنݰد /عدد البذورصفة البحث إلى تفوق معنوي في 
 صݰفةمعنویݰاً فݰي  Pactolتفوق الصݰنف . ھكتار ولكال الموسمین /ألف نبات ٥٠٠الزراعة بكثافة نباتیة 

. حاصݰل الزیݰت لكݰال الموسݰمینیݰت وبذرة وحاصݰل البݰذور ونسݰبة الز ٥٠٠نبات ووزن /عدد الخردالت
ھكتݰݰار مݰݰع الصݰݰنف /ألݰݰف نبݰݰات ٥٠٠عنݰݰد تݰݰداخل الكثافݰݰة النباتیݰݰة  معنویݰݰاالبݰݰذور والزیݰݰت  تفݰݰوق حاصݰݰل

Pactol ١٣٢٥0٣و  ٣٨٣٥0٣ و ٢٠٠٦-٢٠٠٥ھكتݰݰݰݰݰݰار للموسݰݰݰݰݰݰم /كغݰݰݰݰݰݰم ١٧٥٩.٤و  ٤٧٩٦ إذ بلݰݰݰݰݰݰغ 
ن عݰݰݰدد كݰݰݰان االرتبݰݰݰاط معنݰݰݰوي وموجݰݰݰب لكݰݰݰل مݰݰݰ. علݰݰݰى التݰݰݰوالي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ھكتݰݰݰار للموسݰݰݰم /كغݰݰݰم

نبݰات ، بینمݰا ارتݰبط حاصݰل الزیݰت ارتباطݰاً موجبݰاً /بذرة مݰع عݰدد الخݰردالت ٥٠٠خردلة ووزن /البذور
  .ومعنویاً مع حاصل البذور لكال الموسمین 

  
  المقدمة

ھمݰا ) .Brassica napus L(من العوامل المؤثرة في حاصل البذور والزیݰت لمحصݰول السݰلجم 
سݰم بݰین ٤إلݰى أن زراعݰة السݰلجم عنݰد المسݰافة ) ٢٠٠٣(أشݰار الݰدلیمي  فقݰد. الكثافة النباتیݰة واألصݰناف 

عݰدد البݰذور ونبݰات /خردلݰة ٣٤٢0٥سم بین السطور أدى إلى انخفاض عدد الخردالت إلى ٢٠النباتات و 
وارتفݰݰاع نسݰݰبة الزیݰݰت إلݰݰى ھ /كغݰݰم ٧٣٣بݰݰذرة وزیݰݰادة حاصݰݰل البݰݰذور  ٢١0٨٨فݰݰي الخردلݰݰة الواحݰݰدة إلݰݰى 

سݰم بݰین ١٢كغݰم مقارنݰة بالمسݰافة  ٥٣٤ إذ بلݰغالزیݰت إلݰى أعلݰى مقݰدار لݰھ ٪ بینما وصݰل حاصݰل ٤١0٤
سݰݰم بݰݰین ٤أن زراعݰݰة السݰݰلجم عنݰݰد المسݰݰافة ) ٢٠٠٥(واسݰݰتنتجت رشݰݰید  .سݰݰم بݰݰین السݰݰطور٦٠النباتݰݰات و
بݰذرة وزیݰادة حاصݰل  ١٠٠٠سم بین السطور أدى إلى قلة عݰدد الخݰردالت وانخفݰاض وزن ٥٠النباتات و
ووجݰݰݰد . ھ /طݰݰݰن ٠0٩٠٣٪ وحاصݰݰݰل الزیݰݰݰت ٤٢0٤فݰݰݰي نسݰݰݰبة الزیݰݰݰت  اعوارتفݰݰݰھ /طݰݰݰن ٢0٥البݰݰݰذور 

Morrison  خݰݰرونtمݰݰن الزراعݰݰة عنݰݰد الكثافݰݰات  یومݰݰاً  ١٠٦ بݰݰدأت بعݰݰدإن مرحلݰݰة التزھیݰݰر ) ١٩٩٠(و
یومݰݰاً عنݰݰد الكثافݰݰات النباتیݰݰة  ٨٩0٣أزھݰݰرت بعݰݰد فݰݰي حݰݰین ) سݰݰم بݰݰین سݰݰطر وtخݰݰر ١٥(النباتیݰݰة العالیݰݰة 

٪ ١٢-٥أن حاصل البݰذور یقݰل مݰن ) ١٩٧٠( Ohlssonحظ وال) . سم بین سطر وtخر ٣٠(المنخفضة 
فݰي والیݰة  )١٩٩٠(وtخرون  Raymerووجد . سم  ٥٥إلى  ٤٥عند زیادة المسافة بین سطر وtخر من 
 Hannaو  Global(إن األصناف الربیعیة مݰن السݰلجم الزیتݰي  جورجیا في الوالیات المتحدة األمریكیة

یݰݰوم مقارنݰݰة باألصݰݰناف  ١٣٪ ونضݰݰجت قبݰݰل ٩بنسݰݰبة  أعطݰݰت زیݰݰادة فݰݰي حاصݰݰل البݰݰذور) Westarو 
، بینمݰݰݰݰا أعطݰݰݰݰت  Griffinعنݰݰݰݰد زراعتھݰݰݰݰا فݰݰݰݰي موقݰݰݰݰع ) Glacierو  Crystalو  cascade(الشݰݰݰݰتویة 

یݰݰوم مقارنݰݰة باألصݰݰناف  ١٧٪ ونضݰݰجت قبݰݰل ١٢٥األصݰݰناف الربیعیݰݰة زیݰݰادة فݰݰي حاصݰݰل البݰݰذور بنسݰݰبة 
كمݰا توصݰل . سݰم لكݰال المݰوقعین ١٨لسݰطور وذلك عندما تكون المسݰافة بݰین ا Tiftonالشتویة في موقع 

حمݰݰام العلیݰݰل والرشݰݰیدیة (عنݰݰد مقارنتݰݰھ لݰݰبعض أصݰݰناف السݰݰلجم فݰݰي ثالثݰݰة مواقݰݰع ) ١٩٩١(قاسݰݰم ومحمݰݰد 
علݰݰݰى  ١٤٥إلݰݰݰى تفݰݰݰوق الصݰݰݰنف مصݰݰݰري  ٩٨٩-٩٨٨و  ٩٨٨-٩٨٧و  ٩٨٧-٩٨٦وللمواسݰݰݰم ) وسݰݰݰمیل

ي عݰݰݰݰݰݰدد فݰݰݰݰݰݰ) Tobin  ،Olga  ،Emma  ،Hanna  ،WW970  ،WW955  ،Emil( األصݰݰݰݰݰݰناف
 .نبات ، نسبة الزیت وحاصل البݰذور /خردلة ، عدد األفرع/بذرة ، عدد البذور ١٠٠٠الخردالت ، وزن 

 و Dwarf Essex     عند زراعتھ لصݰنفین مݰن السݰلجم الزیتݰي ) ١٩٩٧( Guyو   Mooreواستنتج 
Bridger  تیݰݰݰة دة الكثافݰݰݰة النباإن حاصݰݰݰل الزیݰݰݰت یقݰݰݰل بزیݰݰݰا ٩٩٣-٩٩٢و  ٩٩٢-٩٩١خݰݰݰالل الموسݰݰݰمین

معݰݰدل  كغݰݰم بݰݰذور عنݰݰد/غݰݰم زیݰݰت ٣٩٨حیݰݰث بلݰݰغ  Dwarf Essexمقݰݰدار لݰݰھ عنݰݰد الصݰݰنف  أقݰݰل ووصݰݰل
والصݰنف المالئݰم  الھݰدف مݰن ھݰذه الدراسݰة ھݰو لمعرفݰة أنسݰب كثافݰة نباتیݰة.ھ /بذرة ١٠٦× ٢0٧التقاوي 

  .تحت ظرف المنطقة

        ٣/٤/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٠٠٨/  ٣/  ٧تاریخ تسلم البحث 
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  البحث وطرائقةمواد 
فݰݰي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦و  ٢٠٠٦-٢٠٠٥أجݰݰري البحݰݰث فݰݰي حقݰݰل كلیݰݰة الزراعݰݰة والغابݰݰات للموسݰݰمین 

المسݰافة (ھكتݰار /ألف نبات ٥٠٠: تربة مزیجیة طینیة حیث زرعت بذور السلجم في ثالثة كثافات نباتیة 
ألݰف   ٢٥٠و ) سݰم٣٠المسݰافة بݰین سݰطر وtخݰر (ھكتݰار /ألݰف نبݰات ٣٣٣0٣و ) سݰم٢٠بین سݰطر وtخݰر 

فة بݰین نبݰات وtخݰر لكݰل كثافݰة نباتیݰة ، مݰع العلݰم أن المسݰا) سݰم٤٠المسافة بین سطر وtخر (ھكتار /نبات
 Shiraleeواآلخݰݰر ) فرنسݰݰي( Pactolوتݰݰم زراعݰݰة صݰݰنفین مݰݰن السݰݰلجم الزیتݰݰي أحݰݰداھما . سݰݰم ١٠ھݰݰي 

، وفݰي الموسݰم  ١١/٥والحصݰاد فݰي  ٥/١٠فݰي  ٢٠٠٦-٢٠٠٥، تمݰت الزراعݰة فݰي الموسݰم ) باكستاني(
ي سطور داخݰل ألݰواح ذور فزرعت الب.  ١٥/٥والحصاد في  ١٣/١٠كانت الزراعة في  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

عات عشݰوائیة كاملݰة قطا تصمیم م ووزعت المعامالت في ثالثة مكررات في٢×  ٢منھا مساحة الواحد 
. القطع المنشقة حیث شملت األلݰواح الرئیسݰیة األصݰناف واأللݰواح الثانویݰة كثافݰات نباتیݰة  باستخدام نظام
ھ /كغݰم ٦٠أضیف السݰماد النتروجینݰي بمعݰدل . خالل موسم النمو الواحد  مرات ٣ الیدوياجري العزق 

  وعلݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰى شݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰكل یوریݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰݰا
)٤٦ ٪N ( نصݰݰف الكمیݰݰة عنݰݰد الزراعݰݰة والنصݰݰف اآلخݰݰر بعݰݰد شݰݰھر ونصݰݰف مݰݰن الزراعݰݰة ، أمݰݰا السݰݰماد

  حیݰݰݰث أضݰݰݰیف علݰݰݰى شݰݰݰكل سݰݰݰوبر فوسݰݰݰفات الكالسݰݰݰیوم الثالثݰݰݰيھ /كغݰݰݰم ٥٠الفوسݰݰݰفاتي فأضݰݰݰیف بمقݰݰݰدار 
)٤٨ ٪P2O5( وعلݰى شݰكل كبریتݰات ھ /كغݰم ٥٠لبوتاسي وبمقدار عند إعداد األرض ، وأضیف السماد ا

أخݰݰذت عشݰݰرة نباتݰݰات عشݰݰوائیاً مݰݰن كݰݰل وحݰݰدة تجریبیݰݰة أثنݰݰاء . عنݰݰد الزراعݰݰة ) K2O٪ ٤٨(البوتاسݰݰیوم 
عݰݰدد : كݰݰل لݰݰوح وقݰݰدر الحصݰݰاد مݰݰع األخݰݰذ بنظݰݰر االعتبݰݰار اسݰݰتبعاد النباتݰݰات فݰݰي أول وtخݰݰر سݰݰطر مݰݰن

وتݰم . رة ، حاصݰل البݰذور ، نسݰبة حاصݰل الزیݰت بݰذ ٥٠٠خردلݰة ، وزن /نبات ، عݰدد البݰذور/الخردالت
إضافة حاصل البذور لعشرة نباتات إلى الحاصل الفعلي من البذور في وحدة المساحة الواحدة ثݰم تحویݰل 

وحسݰب طریقݰة    Soxhletتم تقدیر نسبة الزیت في البذور بواسݰطة جھݰاز . ھكتار /تلك الكمیة إلى كغم
AOAC  

  :تم حسابھ وفق المعادلة التالیة أما حاصل الزیت فقد ) . ١٩٨٠(
  )ھ/كغم(حاصل البذور × ٪ للزیت ) = ھ/كغم(حاصل الزیت 

٪ ومعامݰل االرتبݰاط البسݰیط وفقݰاً ٥اجري التحلیل اإلحصائي واختبار دنكن تحت مستوى احتمال 
 SASتݰݰم تحلیݰݰل البیانݰݰات باسݰݰتخدام برنݰݰامج التحلیݰݰل اإلحصݰݰائي  ،)١٩٨٠(لمݰݰا ذكݰݰره الݰݰراوي وخلݰݰف هللا 

)SAS  ،٢٠٠١( .  

  
  النتائج والمناقشة

إلى تݰأثیر الكثافݰة النباتیݰة واألصݰناف وتݰداخالتھا فݰي مكونݰات حاصݰل ) ٣(و ) ٢(یشیر الجدولین 
  . ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦والثاني  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥السلجم للموسمین الزراعیین األول 

تفݰݰوق معنݰݰوي فݰݰي ھݰݰذه إلݰݰى ھ /ألݰݰف نبݰݰات ٢٥٠أدت الزراعݰݰة بكثافݰݰة نباتیݰݰة قلیلݰݰة  :نبRRات/عRRدد الخRRردالت
للموسݰݰمین ھ /ألݰݰف نبݰݰات ٥٠٠٪ مقارنݰݰة بالكثافݰݰة النباتیݰݰة العالیݰݰة  ٣٨0٦و  ٤٠0٣الصݰݰفة وبنسݰݰبة زیݰݰادة 

الݰݰزراعیین األول والثݰݰاني علݰݰى التݰݰوالي ، وقݰݰد یعݰݰزى سݰݰبب التفݰݰوق إلݰݰى قلݰݰة المنافسݰݰة بݰݰین النباتݰݰات عنݰݰد 
بسݰبب  وزیݰادة نݰواتج عملیݰة التمثیݰل الضݰوئي الزراعة بكثافة نباتیة قلیلة مما أدى إلى تحسین نمو النبݰات

نبات ، وھݰذا /وبالتالي زیادة عدد الخردالتوصول الضوء إلى معظم أجزاء النبات وزیادة عدد األزھار 
من أن زیادة الكثافة النباتیة یؤدي إلى انخفاض عدد الخݰردالت ) ٢٠٠٣(یتفق مع ما توصل إلیھ الدلیمي 
سݰم ٢٠إلݰى  ٦٠سݰم وبݰین الخطݰوط مݰن ٤إلݰى  ١٢سافة بݰین النباتݰات مݰن في النبات الواحد عند تقلیل الم

بسݰݰبب ٪ مݰݰن األزھݰݰار المتفتحݰݰة تكݰݰون خݰݰردالت ٤٥إلݰݰى أن ) ١٩٧٥( Morganو  Tayoوقݰݰد أشݰݰار .
 Pactolتفوق الصنف . عدد كبیر من األزھار والسیما النورات التي تتكون الحقاً  Abortionإجھاض 

٪ للموسمین ٢٣0١و  ٢٣0٢وبنسبة زیادة  Shiraleeبات على الصنف ن/معنویاً في صفة عدد الخردالت
بسݰبب  Pactolویعݰزى سݰبب التفݰوق إلݰى طبیعݰة نمݰو الصݰنف  الزراعیین األول والثݰاني علݰى التݰوالي ،

نبݰات عنݰد التݰداخل بݰین الكثافݰة /كمݰا تفوقݰت صݰفة عݰدد الخݰردالت. تركیبھ الݰوراثي وكثݰرة عݰدد أوراقݰھ 
٪ مقارنݰة بالكثافݰة النباتیݰة ٧٦0٢و  ٧٢.١وبنسݰبة زیݰادة  Pactolمݰع الصݰنف ھ /ألف نبݰات ٢٥٠النباتیة 
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وللموسمین الزراعیین األول والثاني ، وھذا یعنݰي أن طبیعݰة نمݰو  Shiraleeللصنف ھ /ألف نبات ٥٠٠
كانت أفضݰل عنݰد زراعتݰھ علݰى مسݰافات متباعݰدة ممݰا أدى إلݰى حصݰول األوراق علݰى  Pactolالصنف 

لضوء وبالتالي زیادة كفاءة عملیة التمثیݰل وزیݰادة نواتجھݰا ممݰا أدى إلݰى زیݰادة فݰي عݰدد كمیة كبیرة من ا
  . الخردالت في النبات الواحد

حسݰب ظݰروف النمݰو والظݰروف  یݰزداد أو یݰنقصممكݰن أن خردلݰة /عدد البݰذورإن : خردلة /عدد البذور
اللیݰل والنھݰار خݰالل مرحلݰة  ، حیث یؤدي زیادة الفرق بین درجات حݰرارة) ٢٠٠٢الساھوكي ، (البیئیة 

 الحݰݰظ) (١٩٩٩،  Michelو Anne(تزھیݰݰر النبݰݰات إلݰݰى انخفݰݰاض فݰݰي عݰݰدد البݰݰذور فݰݰي خردلݰݰة السݰݰلجم 
أن عدد البذور في الخردلة الواحدة یزداد مع زیݰادة الكثافݰة ) ٣(و) ٢(یالحظ من الجدولین و .)١الجدول 

لكثافݰة النباتیݰة مقارنݰة باھ /ألف نبݰات ٥٠٠اتیة عند الكثافة النب% ١٦0٨و  ١٧0٠النباتیة ، ازدادت بنسبة 
الزیݰادة إلݰى قلݰة عݰدد الخݰردالت عنݰد وتعݰزى ، للموسمین األول والثݰاني علݰى التݰواليھ /ألف نبات ٢٥٠

، مما أدى إلى زیادة عدد البذور فݰي وتحسن فرصة اإلخصاب) ھ/ألف نبات ٥٠٠(العالیة  الكثافة النباتیة
مݰݰݰن أن ) ١٩٨١(وtخݰݰرون  Mendhamالنتیجݰݰة مݰݰݰع مݰݰا توصݰݰل إلیݰݰݰھ  وتتفݰݰݰق ھݰݰذه. الخردلݰݰة الواحݰݰدة 

ولنفس السبب تفݰوق الصݰنف . انخفاض عدد الخردالت یتسبب في زیادة عدد البذور في الخردلة الواحدة 
Shiralee  معنویاً على الصنفPactol  و  ٩0٦في صفة عدد البذور في الخردلة الواحدة وبنسݰبة زیݰادة

 و  Pactolكمݰݰݰݰا تفݰݰݰݰوق الصݰݰݰݰنفین . ن األول والثݰݰݰݰاني علݰݰݰݰى التݰݰݰݰوالي ٪ للموسݰݰݰݰمین الݰݰݰݰزراعیی١٠0٥
Shiralee ھ /ألف نبات ٥٠٠في ھذه الصفة عند تداخلھما مع الكثافة النباتیة معنویا.  

أنݰھ كلمݰا ) ٣(و ) ٢(، یالحݰظ مݰن الجݰدولین وزن البذور ھو دالة على امݰتالء البݰذور: بذرة  ٥٠٠وزن 
ویسݰتنتج مݰن الجݰدولین . ة فݰإن وزن البݰذور یݰزداد والعكݰس صݰحیح قل عݰدد البݰذور فݰي الخردلݰة الواحݰد

٪ مقارنݰݰة ٤٧0٧و  ٤٣0٢فݰݰي ھݰݰذه الصݰݰفة وبنسݰݰبة زیݰݰادة ھ /ألݰݰف نبݰݰات ٢٥٠أیضݰݰاً تفݰݰوق الكثافݰݰة النباتیݰݰة 
وللموسݰمین الݰزراعیین األول والثݰاني علݰى التݰوالي ، وھݰذا ) ھ/ألݰف نبݰات ٥٠٠(بالكثافة النباتیݰة العالیݰة 

لݰݰة قلݰݰة عݰݰدد البݰݰذور فݰݰي الخردلݰݰة الواحݰݰدة سݰݰوف یݰݰؤدي إلݰݰى تنݰݰافس قلیݰݰل فیمݰݰا بینھݰݰا فݰݰي یعنݰݰي أنݰݰھ فݰݰي حا
، وھذه النتیجة تتفق مݰع مݰا توصݰل إلیݰھ الضوئي مما یؤدي إلى زیادة وزنھاالحصول على نواتج التمثیل 

Moore  وGuy )بینمݰا  من أن الكثافات النباتیة القلیلة أعطت بذوراً أثقل من الكثافات العالیݰة ،) ١٩٩٧
تفݰوق الصݰنف و. بݰذرة ١٠٠٠بعدم وجود تأثیر معنݰوي للكثافݰة النباتیݰة فݰي وزن ) ٢٠٠٣(أشار الدلیمي 

Pactol  معنویݰݰاً فݰݰي ھݰݰذه الصݰݰفة علݰݰى الصݰݰنفShiralee  للموسݰݰمین ٣٣0٦و  ٢٦0٥وبنسݰݰبة زیݰݰادة ٪
اتج عملیݰݰة فݰݰي نقݰݰل نݰݰو Pactolالݰݰزراعیین األول والثݰݰاني علݰݰى التݰݰوالي ، وھݰݰذا یعنݰݰي أن قݰݰدرة الصݰݰنف 

مما أدى إلى زیادة وزن البݰذور  Shiraleeأكبر مقارنة بالصنف ) المصب(التمثیل وتجمیعھا في البذور 
 ٢٥٠مع الكثافݰة النباتیݰة  Pactolبذرة عند تداخل الصنف  ٥٠٠تحقق أعلى معدل معنوي لصفة وزن . 

 ٥٠٠مݰع الكثافݰة النباتیݰة  Shiralee٪ مقارنة بتداخل الصݰنف ٥٢0٧و  ٧٩0١وبنسبة زیادة ھ /ألف نبات
  .وللموسمین الزراعیین األول والثاني على التواليھ /ألف نبات

یالحݰظ . معݰدل وزن البݰذرةخردلݰة و/ھو المحصلة النھائیة لعدد الخردالت وعݰدد البݰذور: حاصل البذور 
 الحاصݰل بلݰغإذ ھ /ألݰف نبݰات ٥٠٠تفوق ھذه الصفة معنویاً عند الكثافة النباتیة ) ٣(و ) ٢(من الجدولین 

للموسݰمین الݰزراعیین األول والثݰاني علݰى التݰوالي ، ویعݰزى سݰبب الزیݰادة ھ /كغم ٣١١٨0٣و  ٣٩٤٤0٨
إلى التفوق في عدد البذور في الخردلة الواحدة في كال الموسمین ، وھذه النتیجة تتفق مع ما توصݰل إلیݰھ 

عنݰد تقلیݰل المسݰافة بݰین ھ /كغݰم ٧٣٣إذ حصل على زیادة فݰي حاصݰل البݰذور وبمقݰدار ) ٢٠٠٣(الدلیمي 
 ازداد حاصݰل البݰذور معنویݰا فݰي الصݰنف . سݰم٢٠إلݰى  ٦٠سم وبین السطور من ٤إلى  ١٢النباتات  من 

Pactol  ویعݰود للموسمین الݰزراعیین األول والثݰاني علݰى التݰوالي ، ھ /كغم٣٤٠٤0٨و  ٤٠٩٠0٦ إذ بلغ
حقݰق تݰداخل الصݰنف . بݰذرة  ٥٠٠وفݰي وزن  نبݰات/الخݰردالتفݰي عݰدد  Pactolإلى تفوق الصنف  ذلك

Pactol  ھ /كغݰم٣٨٣٥0٣و  ٤٧٩٦ إذ بلݰغ أعلى حاصل من البݰذورھ /ألف نبات ٥٠٠مع الكثافة النباتیة
أن مجمݰوع كمیݰة األمطݰار ) ١(یالحݰظ مݰن الجݰدول . وللموسمین الزراعیین األول والثاني على التݰوالي 

ملݰم وخݰالل الموسݰم الزراعݰي الثݰاني  ٤٥٤0٧الساقطة خالل الموسم الزراعݰي األول كانݰت مسݰاویة إلݰى 
زیݰݰادة حاصݰݰل البݰݰذور للموسݰݰم الزراعݰݰي األول ممݰݰا أدى إلݰݰى تحسݰݰین نمݰݰو النبݰݰات و ملݰݰم  ٢٤١0٠كانݰݰت 

  .مقارنة بالموسم الزراعي الثاني 
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وكانݰت مسݰاویة إلݰى ھ /ألݰف نبݰات ٥٠٠عنݰد الكثافݰة النباتیݰة  ازدادت نسݰبة الزیݰت معنویݰا: نسبة الزیRت 
٪ للموسمین الزراعیین األول والثݰاني علݰى التݰوالي ، وتتفݰق ھݰذه النتیجݰة مݰع مݰا توصݰل ٤٢0٥و  ٤٤0٦

انخفݰاض نسݰبة الزیݰت عنݰد  أمݰا. زداد بزیݰادة الكثافݰة النباتیݰةمݰن أن نسݰبة الزیݰت تݰ) ٢٠٠٣(إلیھ الݰدلیمي 
زراعتھݰا  یعزى إلى زیادة شدة اإلضاءة على النباتات عنݰدھ /ألف نبات ٢٥٠و  ٣٣٣0٣الكثافات النباتیة 

عند عملیة التمثیل الضوئي والݰذي  Nitrate Reductaseفي مسافات متباعدة مما یزید من فعالیة إنزیم 
یعمل على زیادة نسݰبة النتݰروجین والݰذي بݰدوره یزیݰد مݰن نسݰبة البݰروتین علݰى حسݰاب نسݰبة الزیݰت فݰي 

٪ ٤٢0٠و  ٤٣0٦ Pactolالصݰݰنف  لݰݰوحظ فݰݰيإن أعلݰݰى نسݰݰبة مݰݰن الزیݰݰت ) . ١٩٩٠عیسݰݰى ، (البݰݰذور 
إلݰى أن صݰفة نسݰبة ) ٢٠٠٦(وtخݰرون  Wuلقد أشار . للموسمین الزراعیین األول والثاني على التوالي 

إن ھݰذه الصݰفة تتݰأثر بݰالظروف ) ٢٠٠٧(وtخݰرون  Hauskaوجݰد  فݰي حݰینالزیت ھي صفة وراثیݰة ، 
مݰع  Pactolتداخل الصݰنف  عند انسبة الزیت معنوی ازدادت. البیئیة أكثر من تأثرھا بالتراكیب الوراثیة 

٪ للموسݰݰمین الݰݰزراعیین األول والثݰݰاني علݰݰى ٤٤0٠و  ٤٥0٤وكانݰݰت ھ /ألݰݰف نبݰݰات ٥٠٠الكثافݰݰة النباتیݰݰة 
   .التوالي

 وبلݰغ حاصݰل الزیݰتھ /ألݰف نبݰات ٥٠٠معنویݰاً عنݰد الكثافݰة النباتیݰة  تفوقݰت ھݰذه الصݰفة: حاصل الزیRت 
تفݰوق  إلݰىذلݰك والثاني علݰى التݰوالي ، ویعݰزى للموسمین الزراعیین األول ھ /كغم١٣٢٥0٣و  ١٧٥٩0٤

رشݰید  نفس المعاملݰة فݰي صݰفتي حاصݰل البݰذور ونسݰبة الزیݰت وتتفݰق ھݰذه النتیجݰة مݰع مݰا توصݰلت الیݰھ 
من أن زراعة السلجم في مسافات ضیقة بین النباتات وبݰین الخطݰوط یݰؤدي إلݰى زیݰادة حاصݰل ) ٢٠٠٥(

 Brassica( إلى أن حاصل الزیݰت فݰي السݰلجم )١٩٧٣( Raiو  Agarwalوقد أشار كل من . الزیت 
campestris L. (خردلݰة ونسݰبة الزیݰت فݰي البݰذور /لھ عالقة موجبة مع حاصل البذور وعݰدد البݰذور .

فإنݰݰھ تفݰݰوق معنویݰݰاً فݰݰي حاصݰݰل  Pactolوكنتیجݰݰة للزیݰݰادة فݰݰي حاصݰݰل البݰݰذور ونسݰݰبة الزیݰݰت فݰݰي الصݰݰنف 
للموسݰمین الݰزراعیین األول ھ /كغݰم ١٤٣٠و  ١٧٨٣0٥إلݰى  وصݰلحیث  Sharleeالزیت على الصنف 
أعلݰى ھ /ألݰف نبݰات ٥٠٠مݰع الكثافݰة النباتیݰة  Pactolكمݰا أعطݰى تݰداخل الصݰنف . والثاني على التوالي 

للموسݰݰمین الݰݰزراعیین ھ /كغݰݰم ١٦٨٧0٥و  ٢١٧٧0٤معݰݰدل معنݰݰوي لحاصݰݰل الزیݰݰت وكݰݰان مسݰݰاویاً إلݰݰى 
ل االرتبݰݰاط البسݰݰیط بݰݰین مكونݰݰات الحاصݰݰل معامݰݰ  )٤(یوضݰݰح الجݰݰدول  .األول والثݰݰاني علݰݰى التݰݰوالي 

  . ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦و  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥للموسمین الزراعیین 
  
  و ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥معامݰݰل االرتبݰݰاط البسݰݰیط للصݰݰفات المدروسݰݰة للموسݰݰمین الݰݰزراعیین ) : ٤(الجݰݰدول 

٢٠٠٧– ٢٠٠٦ .  
  )٪(الزیت   )ھ/مكغ(حاصل البذور   )غم(بذرة  ٥٠٠وزن   خردلة/عدد البذور  نبات/عدد الخردالت  الصفات

  خردلة/عدد البذور
-٠0٩٢٨ **         
-٠0٩٦٦**          

  )غم(بذرة  ٥٠٠وزن 
٠0٠- ** ٩٩٧0٩٠٥ *       
٠0٠- ** ٩٦٩0٩١٨ **       

  )ھ/كغم(حاصل البذور 
٠0٠-  ٢٣٩0٠  ٠٤٦0٢٧٧      
٠0٠-  ٤٧٩0٠  ٢٧٨0٤٤٥      

  )٪(الزیت 
-٠0٠  ٦٣٥0٠-  ٦٣٢0٠  ٦٢٨0٤٤٧    
-٠0٠  ٠٥٥0٠-  ٢٢٣0٠  ١٢٤0٨٢٥ *   

  )ھ/كغم(حاصل الزیت 
٠0٠  ١٤٦0٠  ٠٤٤0٠  ١٨٥0٠ ** ٩٩٥0٥٢١  
٠0٠-  ٣٩٩0٠  ١٩٧0٠  ٣٦٢0٠ ** ٩٩٥0٨٧٤ ** 

  .٪ على التوالي ١٪ و ٥معنوي عند مستوى احتمال  **،  * 
   ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦والى األسفل تمثل الموسم  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥األرقام الموجودة داخل الجدول إلى األعلى تمثل الموسم #  

  
كݰان االرتبݰاط و. نبݰات /مع عدد الخݰردالت سالباخردلة ارتباطاً معنویاً /رتبطت صفة عدد البذورا

خردلݰة /نبݰات ومعنݰوي سݰالب مݰع عݰدد البݰذور/بذرة و عݰدد الخݰردالت ٥٠٠معنوي موجب ما بین وزن 
 الݰذي اسݰتنتج وجݰود) ١٩٨١(وtخݰرون  Meadhamیتفق مݰع مݰا توصݰل إلیݰھ ال لكال الموسمین ، وھذا 

نبݰݰݰات وعكسݰݰݰیة بݰݰݰین وزن البݰݰݰذور وعݰݰݰدد /خردلݰݰݰة وعݰݰݰدد الخݰݰݰردالت/قݰݰݰة موجبݰݰݰة بݰݰݰین عݰݰݰدد البݰݰݰذورعال
كان االرتباط بین حاصل الزیݰت وحاصݰل البݰذور معنویݰاً موجبݰاً لكݰال الموسݰمین ، بینمݰا . خردلة /البذور

فقݰط ،  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦الزیت ونسبة الزیت للموسم الزراعݰي  كان االرتباط موجب معنوي بین حاصل
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عنݰد دراسݰتھم لثالثݰة تراكیݰب وراثیݰة مݰن ) ٢٠٠٧(وtخݰرون  Jeromelaذا یتفق مع مݰا توصݰل إلیݰھ وھ
البݰذور وحاصݰل الزیݰت وعالقݰة  بسݰیطة ومعنویݰة بݰین حاصݰل          السݰلجم مݰن وجݰود عالقݰة ارتبݰاط

 ن حاصݰلأ) ٤(یسݰتنتج مݰن الجݰدول   .الواحݰد وحاصݰل الزیݰت فݰي الھكتارقویة معنویة بین نسبة الزیت 
  .یعتمد على حاصل البذور من الزیت السلجم

EFFECT OF PLANT DENSITIES AND CULTIVARS ON YIELD 
COMPENENTS OF RAPESEED (Brassica napus L.) UNDER DRY LAND 

FARMING IN IRAQI NORTHERN 
Shaker A.T. 

Field Crop Dept. , College of Agric . and Forestry , Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
The experiment was conducted at the college farm of Agriculture and 

Forestry – Mosul Univ . for two seasons 2005/2007 , to determine the effect of 
three plants density (500000 , 333333 and 250000 plants ha-1) with two cultivars 
(pactol and shiralee) on growth and yield of rapeseed under semi arid condition. 
The results showed that superiority of no. of seeds/siliqua , seed yield , oil 
percentage and oil yield with500000 plants ha-1 for both seasons . Pactol cultivar 
was superior on no. of siliqua/plant , wt. of 500 seeds , seed yield, oil percentage 
and oil yield for both seasons. The interaction of 500000 plants ha-1 with pactol 
cultivar gave excellent result on seed and oil yield , which increased up to 4796 
and 1759.4kg ha-1 in the first season and up to 3835.3 and 1325.3kg ha-1 in the 
second season . Correlation between no. of seeds/siliqua and wt. of 500 seeds had 
positively related to no. of siliqua/plant, while oil yield correlated positively with 
the seed yield for both seasons . 
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  :حسب ما أوردتھ دائرة األنواء الجویة في الموصل ٢٠٠٧-٢٠٠٦و  ٢٠٠٦-٢٠٠٥لمناخیة للموسمین الزراعیین البیانات ا : )١(الجدول 

  األشھر

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الموسم   ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الموسم 
الرطوبة   )مْ (درجات الحرارة 

  % النسبیة
كمیة األمطار 

  )ملم(

الرطوبة   )مْ (درجات الحرارة 
  % النسبیة

كمیة 
األمطار 

  المعدل  الصغرى  العظمى  المعدل  الصغرى  مىالعظ  )ملم(

  صفر  ٦٩0٠  ٢٠0٩٣  ١٢0٤  ٢٩0٤٧  صفر  ٦٥0٠  ٢١0٩  ١٣0٦  ٣٠0٢  تشرین األول
  ٢٢0٦  ٦٢0٠  ١٣0٧٦  ٧0٠  ٢٠0٥٢  ٢٠0٦  ٥٧0٠  ١٤0٥  ٧0٣  ٢١0٧  تشرین الثاني
  ٤٥0٦  ٧١0٠  ١١0٧٧  ٤0٩  ١٨0٦٤  ٤٠0٢  ٦٧0٠  ١١0٩٥  ٥0٤  ١٨0٥  كانون األول
  ٢٧0٣  ٧٩0٠  ٦0٨٥  ١0٢  ١٢0٥  ١٤٢0٦  ٧٨0١  ٧0٧٥  ٣0٦  ١١0٩  كانون الثاني

  ٦٤0٩  ٧٨0٠  ١٠0١٥  ٥0٢  ١٥0١  ١٣٤0٧  ٧٢0٦  ١٠0٨٦  ٦0٤  ١٥0٣١  شباط
  ٢٢0٦  ٦٦0٠  ١٣0٢٥  ٧0٢  ١٩0٣  ٢١0٩  ٦٤0٣  ١٥0٠  ٨0٥  ٢١0٤  tذار

  ٣٨0٩  ٧٠0٠  ١٦0٥  ١٠0٦  ٢٢0٤  ٩٤0٧  ٦٧0٣  ١٩0٧  ١٤0٢  ٢٥0٢  نیسان
  ١٩0١  ٤٦0٠  ٢٧0١٥  ١٩0٦  ٣٤0٧  صفر  ٤٩0٤  ٢٥0٣  ١٧0٤  ٣٣0٢  أیار

  ٢٤١0٠          ٤٥٤0٧           )ملم(مجموع األمطار
  

 *) .٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(تأثیر الكثافة النباتیة واألصناف وتداخالتھا في مكونات حاصل السلجم للموسم الزراعي  : )٢(الجدول          

  المعامالت
  مكونات الحاصل

  )ھ/كغم(حاصل الزیت   )٪(الزیت   )ھ/كغم(البذور حاصل   )غم(بذرة  ٥٠٠وزن   خردلة/عدد البذور  نبات/عدد الخردالت

الكثافات النباتیة 
  )ھ/ألف نبات(

  أ ١٧٥٩0٤  أ ٤٤0٦  أ ٣٩٤٤0٨  ج ١0٢٥  أ ١٨0٢٦  ج ١٧١0٠٩  ٥٠٠
  ب ١٣٤٨0٢  ب ٤٢0٦  ب ٣١٦٤0٩  ب ١0٤٥  ب ١٦0١٨  ب ٢٠٢0٣٣  ٣٣٣0٣
  ب ١٣٨٤0٥  ب ٤١0٨  ب ٣٣١٢0٢  أ ١0٧٩  ب ١٥0٦١  أ ٢٤٠0١٠  ٢٥٠

  األصناف
Pactol ٢٢٥0أ ١٧٨٣0٥  أ ٤٣0٦  أ ٤٠٩٠0٦  أ ١0٦٧  ب ١٥0٩١  أ ٧٧  

Shiralee ١٨٣0ب ١٢١٤0٣  ب ٤٢0٥  ب ٢٨٥٧0٢  ب ١0٣٢  أ ١٧0٤٤  ب ٢٤  
    األصناف× الكثافة النباتیة 

٥٠٠  
Pactol ١٩٠0أ ٢١٧٧0٤  أ ٤٥0٤  أ ٤٧٩٦  ج ١0٤  أ ١٨0٠٣  ج ٠٠  

Shiralee  ١٥٢0ج ١٣٥٥  ب ٤٣0٨  ج ٣٠٩٣0٥  د ١0١  أ ١٨0٤٨  د ١٨  

٣٣٣0٣  
Pactol  ٢٢٥0ب ١٦٢٣0٥  ب ٤٣0١  ب ٣٧٦٦0٨  ب ١0٦٣  د ١٥0٢  ب ٣١  

Shiralee  ١٧٩0د ١٠٧٩  ج ٤٢0١  د ٢٥٦٣  ج ١0٢٦  ب ١٧0١٥  ج ٣٥  

٢٥٠  
Pactol  ٢٦٢0ب ١٥٦١0٥  ج ٤٢0١  ب ٣٧٠٩0١  أ ١0٩٧  ھ ١٤0٥٢  أ ٠٠  

Shiralee  ٢١٨0ج ١٢٠٩0٨  د ٤١0٥  ج ٢٩١٥0٢  ب ١0٦  ج ١٦0٧  ب ٢٠  
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 *) . ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(ر الكثافة النباتیة واألصناف وتداخالتھا في مكونات حاصل السلجم للموسم الزراعي تأثی) : ٣(الجدول 

  المعامالت
  مكونات الحاصل

  )ھ/كغم(حاصل الزیت   )٪(الزیت   )ھ/كغم(حاصل البذور   )غم(بذرة  ٥٠٠وزن   خردلة/عدد البذور  نبات/عدد الخردالت

الكثافات النباتیة 
  )ھ/ألف نبات(

  أ ١٣٢٥0٣  أ ٤٢0٥  أ ٣١١٨0٣  ج ١0٠٩  أ ١٨0٠٤  ج ١٥٥0٥٩  ٥٠٠
  ب ١٠٤٩0٧  ب ٤٠0٩  ج ٢٥٦٦0٦  ب ١0٢٦  ب ١٦0٠٤  ب ١٩٠0٥٠  ٣٣٣0٣
  ب ١٠٥٤0٨  ج ٣٩0٧  ب ٢٦٥٦0٩  أ ١0٦١  ج ١٥0٤٤  أ ٢١٥0٦٧  ٢٥٠

  األصناف
Pactol ٢١٣0أ ١٤٣٠  أ ٤٢0٠  أ ٣٤٠٤0٨  أ ١0٥١  ب ١٥0٦٨  أ ١٥  

Shiralee ١٦١0ب ٨٦٢0٥  ب ٤٠0٠  ب ٢١٥٦0٣  ب ١.١٣  أ ١٧0٣٣  ب ٣٥  
    األصناف× الكثافة النباتیة 

٥٠٠  
Pactol ١٧٤0أ ١٦٨٧0٥  أ  ٤٤0٠  أ ٣٨٣٥0٣  ج ١0٢٥  أ ١٧0٦  د ٣٣  

Shiralee  ١٣٦0ج ٩٨٤0٥  ب ٤١0٠  ج ٢٤٠١0٢  د ٠0٩٣  أ ١٨0٤٧  و ٨٥  

٣٣٣0٣  
Pactol  ٢٢٤0ب ١٣٦٨  ب ٤١0٩  ب ٣٢٦٥  ب ١0٤٧  ج ١٥0٠٨  ب ٠٠  

Shiralee  ١٥٧0د ٧٤٧0٢  ج ٤٠0٠  د ١٨٦٨0١  ج ١0٠٥  ب ١٧0٠  ھ ٠  

٢٥٠  
Pactol  ٢٤١0ب ١٢٥٥  ج ٤٠0٣  ب ٣١١٤0٢  أ ١0٨٠  د ١٤0٣٥  أ ١٣  

Shiralee  ١٩٠0ج ٨٥٧0٨  د ٣٩0٠  ج ٢١٩٩0٥  ب ١0٤٢  ب ١٦0٥٢  ج ٢٠  
  .٪ ٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الیوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال                   *
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