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تأثیر مواعید الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك في انتاج البذور بطریقة البذرة الى البذرة 
Allium cepaلصنفین من البصل  L.

نوره مسیح ایلیا ككھمحمد طالل عبد السالم الحبار
أربیل–ن جامعة صالح الدی/ كلیة الزراعة جامعة الموصل                / كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
العراق/محافظة أربیل/راعیة في عنكاوةنفذت الدراسة في حقل التجارب التابع لمركز البحوث الز

األول من آب واألول من : لدراسة تأثیر موعدین لزراعة البذور ٢٠٠٦-٢٠٠٥خالل الموسم الزراعي 
غمر الجذور  ،  رش المجموع : ر لت/ملغم٢٥٠أیلول وثالث طرائق للمعاملة بحامض الجبرلیك بتركیز 

الرش اضافة الى معاملة المقارنة في التزھیر وانتاج البذور وبطریقة البذرة إلى البذرة + الخضري ، الغمر 
أوضحت النتائج  .Texas Early Grano 502األبیض المحلي والصنف المستورد : لصنفین من البصل 

نبات ، متوسط وزن النورة الزھریة / زھرة ، عدد الشماریخ الزھریة زیادة كل من النسبة المئویة للنباتات الم
، محیط وقطر النورة الزھریة ، الحاصل الكلي للبذور وحاصل بذور النبات  ولنباتات  الصنف المحلي 

كذلك تفوقت النباتات المزروعة بالموعد األول في جمیع الصفات السابقة على . مقارنة بالصنف المستورد 
نبات  والحاصل الكلي للبذور / ازداد معنویاً عدد الشماریخ الزھریة. المزروعة في الموعد الثاني النباتات

. الرش + عند المعاملة بحامض الجبرلیك وباألخص عند المعاملة بطریقة الغمر 

المقدمة
onion)Allium cepaیتبع البصل  L. ( العائلة الثومیةAlliaceae .احد محاصیل ویعد البصل

. الخضر الشتویة المھمة التي تزرع في العراق والعالم نظراً لقیمتھ الغذائیة العالیة وكثرة استعماالتھ الیومیة
النتاج البذور في محصول البصل وباألخص في المنطقة الشمالیة من العراق تالدراسالقد تركزت أغلب 

أو Mother bulbستخدام ابصال األمھات سواء باBulb to Seedعلى طریقة البصلة الى البذرة 
onionالفسق (البصیالت  sets ( رغم احتیاج ھذه الطریقة النتاجھا الى موسمین وارتفاع اسعار األبصال أو

Seed to Seedالبصیالت المستخدمة في الزراعة مقارنة بطریقة انتاج البذور بطریقة البذرة الى البذرة  
لمزارعین استخدامھا وذلك لصعوبة نجاحھا في المنطقة الشمالیة من العراقوالتي تجنب أغلب الباحثین وا

رغم خالل موسم الشتاء مما یسبب موت نسبة كبیرة من الشتالت الصغیرةوذلك ألنخفاض درجات الحرارة 
ات المزایا الكبیرة التي تتمتع بھا ھذه الطریقة من سرعة وقلة تكالیف اإلنتاج وكثرة استخدامھا من قبل شرك

لم تتوفر لدینا اي دراسة منشورة في المنطقة الشمالیة من العراق حول ھذه الطریقة . انتاج البذور المصدقة
انھ عند زراعة أبصال األمھات النتاج البذور في الموصل ) ١٩٨٩(في حین اشار كل من  مطلوب والحبار 
وللصنف المحلي بعشیقي  ان تأخیر شباط ١٥تشرین الثاني الى ٨وفي خمسة مواعید للزراعة ابتدءاً من 

موعد الزراعة ادى الى انخفاض متوسط وزن النورة الزھریة والحاصل الكلي للبذور بینما لم یتأثر عدد 
في الموصل أیضاً ) ١٩٩٩(وفي دراسة من قبل الخشاب . الشماریخ الزھریة لكل نبات بمواعید الزراعة 

المعدة النتاج البذور وللصنف البعشیقي وبثالث مواعید  Onion Setsلتحدید موعد زراعة فسقة البصل 
تشرین الثاني ،  ان النسبة المئویة للنباتات المزھرة وعدد الشماریخ ١٨تشرین األول  و ١٨أیلول و ١٨

الزھریة وقطر النورة الزھریة والحاصل الكلي للبذور وحاصل بذور النبات الواحد انخفض بتأخیر موعد 
Bolognaفي ) ٢٠٠٠(وآخرون Lovatoوالحظ . ایلول١٨بموعد الزراعة المبكرة الزراعة مقارنة 

بطریقة البذرة إلى البذرة وفي ثالثة مواعید للزراعة تھم لصنفین من البصل زرعتشمال ایطالیا عند مقارن
لكال ٪٩٨-٩٣و ٪٨٨-٣٢ان نسبة التزھیر تراوحت ما بین . تشرین األول٢٠آب و ٢٠وتموز ٢٠ھي  

على التوالي وتفوق الصنف الثاني على الصنف االولDorata di Parmaو Texas Granoالصنفین 
. نورة والحاصل الكلي للبذور واعطت المواعید المبكرة لكال الصنفین أعلى حاصل للبذور / في وزن البذور 
Texas Early Granoعند انتاج البذور لثالثة أصناف من البصل ) ٢٠٠٢(Al-Sahafوأظھرت نتائج 

Texasان الصنف Set to Seedو Seed to Seedواألحمر واألبیض المحلي وبطریقتي 502
Early Grano 502 أنتج أعلى

مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
٥/٨/٢٠٠٩وقبولھ ٢٦/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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أعلى حاصل للبذور مقارنة Set to Seedطریقة حاصل للبذور في كال طریقتي األنتاج السابقة وأنتجت
لدراسة ) ٢٠٠٣(Ghaffoorو Jilaniوفي دراسة أجریت في الھند من قبل . Seed to Seedبطریقة 

بعض صفات التزھیر والبذور لعشرة أصناف محلیة من البصل الحظ ان ھنالك اختالفات واضحة ومعنویة 
. نورة  والحاصل الكلي للبذور / نبات ، وزن البذور / زھریة بین األصناف في عدد وقطر الشماریخ ال

GA3)١٩٩٤ (
٢٤/ملغم١٠٠و٥٠بحامض الجبرلیك بتركیز 

) ٢٠٠٠(Lovatoووجد .  نبات / 
٤٠٠و ٢٠٠، : 

نة مع ) لتر /ملغم٤٠٠( ھیر ، ان أعلى تركیز لتر قبل التز/ملغم ار ذور مق ب اصل لل فضل ح أعطى أ
نمو ) ٢٠٠٥(وآخرون Thapaوأظھرت نتائج األخرین لى ال ع

لغم١٠٠ ین في ح. لتر /م
عند) ١٩٩٠(

احد بأن الرش بحامض الجبرلیك لم یؤثر في عدد الشماریخ الزھریة وحاصل البذور وحاصل ب لو ات ا ذور النب
 /

وضحت . نبات / أ لك  وكذ
لخشاب  اسة ا ) ١٩٩٩(در

/ ورقة ٩-٧/ملغم١٠٠بالفسقة للصنف البعشیقي وبتركیز 
٪١٠عند بدایة ظھور 

البذور للنبات الواحد ،  بإستثناء وزن النورة الزھریة التي ازدادت بالمعاملة بحامض الجبرلیك

) Seed to Seed( ریقة البذرة الى البذرة البذور بط

.حثین أو 
Texas

Early Grano 502
.الصنف األبیض المحلي 

مواد البحث وطرائقھ
 //

٤٤ْ٤٣٤شماالً وْ ٣٦.١العراق
موسم  ل ل لزراعي و . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ا

١٦. م ٢٣٠.٨م٤.٨
 :

لغم٢٥٠ لغمر  : /م غمر ( ا

 ( )
١٦-١٥(٪١٠

( الرش + ، الجمع بین المعاملتین السابقتین اي غمر )اسبوع من الرشة األولى 
(رش المجموع الخضري للنباتات المزروعة بالحقل ولمرتین بمحلو

أ) من الشماریخ الزھریة ٪١٠وعند بدایة ظھور 
Texas Early. فقط  

Grano 502)٢×٤×٢ (
Factorial Experiment within Splitكتجربة عاملیھ داخل قطع منشقة  – plot
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RCBD)Main plots (
نشقة ( مواعید الزراعة وطرائق المعا لم ) Sub plotsا

٥٪   .

ل
 .

لغ عدد سم بین شتلة واخرى وفي الثلث العلوي وعلى جھة واحدة من ١٥االمكان على مسافة  ذلك ب لمرز وب ا
. شتلة ٤٠الشتالت لكل وحدة تجریبیة 

:الصفات المدروسة 
١.:

.١٠٠×ًي للنباتات النامیة بھا مضروباتجریبیة ثم تقسیمھا على العدد الكل
: نبات /عدد الشماریخ الزھریة .٢

.للوحدة التجریبیة مقسوماً على عدد النباتات المزھرة فیھا 
) ( :) غم(متوسط وزن النورة الزھریة .٣

.دد نوراتھا ولنباتات الوحدة التجریبیة مقسوماً على ع
)  سم(: .٤

) سم(. 
Vernier.

٥.)/( :
.٢م٢٢٠٠التجریبیة وعلى اعتبار مساحة الدونم الفعلیة ھي 

: ) غم(حاصل بذور النبات .٦
.نباتاتھا المزھرة 

)١(خالل فترة تنفیذ التجربة وكما ھو موضح في جدول الضوئیة 

الفترة :)١(جدول ال
.الضوئیة خالل فترة تنفیذ التجربة

.٢٠٠٦- ٢٠٠٥للعام أربیل_ ة من محطة األنواء الجویة التابعة لمركز البحوث الزراعیة البیانات مأخوذ

النتائج والمناقشة
)٨-٢ (

نبات ، / ) Texas Early Grano(المستورد 
احد  لو ا

درجة الحرارة األشھرالسنة
)مْ (الصغرى  

درجة الحرارة 
)مْ (العظمى 

معدل درجة 
)مْ (الحرارة 

معدل الرطوبة 
النسبیة٪

معدل طول الفترة 
)ساعة(الضوئیة 

٢٠٠٥

٢٤.٩٤٢.٧٣٣.٨٢٥.٨١٣.٢٧أب
١٩.٦٣٧.٠٢٨.٣٣٧.٠١٢.٢٩أیلول

١٤.٦٣٠.١٢٢.٤٤٢.٠١١.٢٧تشرین االول
٦.٤٢٠.٥١٣.٥٥٨.٢١٠.٣٣تشرین الثاني

٤.٦١٨.٦١١.٦٦٢.٣١٠.٠٥ن االولكانو

٢٠٠٦

١.٥١١.٤٦.٢٧٨.١١٠.٢١كانون الثاني
٥.٢١٣.٩٩.٥٧٧.٤١١.١٠شباط
٧.٧٢٠.٥١٤.١٦٥.٠١٢.٠٤أذار
١٣.٣٢٤.٣١٨.٨٦٩.٤١٣.٠٧نیسان
١٧.١٣٢.٩٢٥.٠٤٩.٣١٣.٥٩ایار

٢١.٩٤٢.٣٣٢.١٢٩.٥١٤.٢٧حزیران
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٪ ٦٥.٩٩و ١٧٨.٨٢، ٧.٢٧، ١٥.٧٧، ٥١.٤٦، ١٢٢.٠٧
 .

و) ١٩٩٩(و)١٩٩٠(و) ١٩٨٩(
Lovatoآخرون ) ٢٠٠٣(Ghaffoorو Jilaniو) ٢٠٠٠(Al-Sahafو)٢٠٠٠(و

بما تول. ر
لل

احد لو ات ا ا ذكره حسن مع . النب لصنف ) ٢٠٠٠(م أن ا Texas Early Granoب
.الزھري وحاصل البذور صفات النموجمیع فیھفضتاألصناف المقاومة للتزھیر حیث انخ

نبات ، / 

٪١٥١.٧٦و ٣٩٥.٦٣، ٢٤.٨٠و ٢٥.٢٨، ٥٣.٤١، ٢٩.٧٦، ١٢٩.٥٠
لحبار ماتوصل الیھتتفق ھذه النتائج مع. وعلى التوالي  وب وا ل لخشاب ) ١٩٨٩(مط Lovatoو) ١٩٩٩(، ا

. )٢٠٠٠(وآخرون 
نخفضة  لم )٢()(ا

ً في ة
، مما .نبات / 

و/ أو) ٨-٢جداولال(والزھري 
(األول وبالنظر

) ١٩٥٠(Woodburgتستند أغلب ھذه التفسیرات إلى ما أشار إلیھ ) . مر بالماءاستخراج البذور بطریقة الغ
) .١٩٧٦(Vestو De Milleو ) ١٩٧٣(؛ مرسي وآخرون 

دت الىأن المعاملة ب) ٣و ٢(تشیر نتائج الجدولین ا
معاملة في حین لم تصل الزیادة حد المعنویة الالنباتات غیر نبات مقارنة ب/ معنویة في عدد الشماریخ الزھریة 

)Brain،١٩٥٩ (
) ٢٠٠٢وآخرون Abdul Hyeو ١٩٨٣؛ القیسي ، ١٩٧٥، Lipe(المعاملة 

آخرون ،( ) . ١٩٧٣مرسي و
الرش + 

)٦-٤(
لمواد  ى ا

.في قلة المواد الغذائیة المخزونة للبصلة الواحدة الغذائیة للبصلة مما أنعكس
) ٨و٧(وتشیر نتائج الجداول 

لغمر  لة ا عطت معام أ فقط و ذور  ب ل ٪ ١٦.٨٣و٦٣.٩٤+ ل
قارنة بالنب الي م ) . (و
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تأثیر الصنف ، موعد الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك والتداخل بینھم في النسبة المئویة للنباتات المزھرة: ) ٢(جدول ال

موعد زراعة البذورالصنف
× الصنف لتر/ملغم٢٥٠معاملة بحامض الجبرلیك بتركیز طرائق ال

موعد 
الزراعة

متوسط تأثیر 
الصنف

متوسط تأثیر 
موعد الزراعة رش+ غمر رشغمرمقارنة

األبیض المحلي
أ٧٦.٦٣أ٧٥.٨٦أ٩٣.٤٤أ٩٢.٤٩أ٩٤.٣٩أ٩٤.٥٨أ٩٢.٣٢)١/٨(الموعد األول
ب٣٣.٣٩ب٥٨.٢٧ب٦٦.٨٧ھد ٥٢.٧٨ب ج د٦٢.٧١ھ٥٠.٧٣)١/٩(الموعد الثاني 

Texas Early
Grano

ب٥٩.٨٢ھ- ب٥٨.٦٤ب ج٦٦.٠٣ھج د٥٦.٣١ھ- ب٥٨.٢٩)١/٨(الموعد األول
ب٣٤.١٦ ج٨.٥١و٧.٧٨و٨.٩٧و٦.٨٣و١٠.٤٧)١/٩(الموعد الثاني 

طرائق × الصنف 
المعاملة

أ٧٩.٦٨أ ب٧٣.٥٩أ٧٨.٦٤ب٧١.٥٢األبیض المحلي
Texas Early Granoج٣٣.٢١ج٣٧.٥٠ج٣١.٥٧ج٣٤.٣٨

× موعد الزراعة 
طرائق المعاملة

أ٧٥.٥٦أ٨٠.٢١أ٧٥.٤٤أ٧٥.٣١)١/٨(الموعد األول
ب٣٧.٣٢ب٣٠.٨٧ب٣٤.٧٧ب٣٠.٦٠)١/٩(الموعد الثاني

أ٥٦.٤٤أ٥٥.٥٤أ٥٥.١٠أ٥٢.٩٥متوسط تأثیر طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك

نبات/ عدد الشماریخ الزھریة تأثیر الصنف ، موعد الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك والتداخل بینھم في:)٣(جدول ال

موعد زراعة البذورالصنف
× الصنف لتر/ملغم٢٥٠طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك بتركیز 

موعد 
الزراعة

متوسط 
ثیر تأ

الصنف

متوسط تأثیر 
موعد 

لزراعة رش+ غمر رشغمرمقارنة

األبیض المحلي
أ٢.١٤٤أ٢.٨٢٦ب٢.٢٥٧ب٢.٢٢٣ز-د١.٢٦٩)١/٨(الموعد األول

أ١.٨١٩
أ١.٧٠٥

ب١.٣١٤ب١.٤٩٣دج ١.٥٧٠و-ج ١.٣٤٢ج١.٦٢٥ھج د١.٤٣٧)١/٩(الموعد الثاني
Texas Early

Grano
ج١.٢٦٦و- ج١.٣٣٣ھدج١.٣٩٥ز-د١.٢٩٢و ز١.٠٤٣)١/٨(الموعد األول

ب١.٢٠١
ج١.١٣٥و زھ١.٢٢٢ز١.٠٠٠وھد١.٣١٩ز١.٠٠٠)١/٩(الموعد الثاني

طرائق × الصنف 
المعاملة

أ٢.١٩٨ب١.٧٩٩ب١.٩٢٤ج١.٣٥٣األبیض المحلي
Texas Early Granoج١.٢٧٨دج ١.١٩٨ج١.٣٠٦د١.٠٢١

× موعد الزراعة 
طرائق المعاملة

أ٢.٠٨٠ب١.٨٢٦ب١.٧٥٨ھ١.١٥٦)١/٨(الموعد األول
دج ١.٣٩٦ھ١.١٧١ج١.٤٧٢ھد١.٢١٩)١/٩(الموعد الثاني

أ١.٧٣٨ب١.٤٩٩أ ب١.٦١٥ج١.١٨٧متوسط تأثیر طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك

٪٥الحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنویاً فیما بینھا بحسب اختبار دنكن وعند مستوى احتمال المتوسطات التي تشترك ب
)غم(متوسط وزن النورة الزھریة تأثیر الصنف ، موعد الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك والتداخل بینھم في: ) ٤(جدول ال
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موعد زراعة البذورالصنف
× الصنف لتر/ملغم٢٥٠معاملة بحامض الجبرلیك بتركیز طرائق ال

موعد 
الزراعة

متوسط 
تأثیر 
الصنف

متوسط تأثیر 
موعد 
الزراعة رش+ غمر رشغمرمقارنة

األبیض المحلي
أ١٤.١٨ب ج١٢.٤٥أ ب١٤.١٨أ ب١٣.٨٨أ١٦.٢٣)١/٨(الموعد األول 

أ١١.٣٨
أ١٢.٨٤

ب٨.٣٧ج٨.٥٧ز-د٨.٦٠ز-د٩.٠٨ز٧.٥٣ز-د٩.٠٧)١/٩(الموعد الثاني 
Texas Early

Grano
ب١١.٤٩ھد ج١٠.٧٨و- ج١٠.٦٣ب ج١٣.١٢دب ج ١١.٤٤)١/٨(الموعد األول 

ب٩.٨٣
ج٨.١٧و ز٧.٧٢و زھ٧.٩٧و زھ٨.٢٩ز-د٨.٧٢)١/٩(الموعد الثاني

طرائق × الصنف 
المعاملة

ب ج١٠.٥٢أ ب١١.٦٣أ ب ج١٠.٧١أ١٢.٦٥األبیض المحلي
Texas Early Granoج٩.٢٥ج٩.٣٠أ ب ج١٠.٧٠ب ج١٠.٠٨

× موعد الزراعة 
طرائق المعاملة

ب١١.٦١أ ب١٢.٤٠أ ب١٣.٥٠أ١٣.٨٣)١/٨(الموعد األول 
ج٨.١٦ج٨.٥٣ج٧.٩١ج٨.٩٠)١/٩(الموعد الثاني 

ب٩.٨٩أ ب١٠.٤٧أ ب١٠.٧١أ١١.٣٦ملة بحامض الجبرلیكمتوسط تأثیر طرائق المعا

)سم(محیط النورة الزھریة تأثیر الصنف ، موعد الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك والتداخل بینھم في:)٥(جدول ال

موعد زراعة البذورالصنف
× الصنف لتر/ملغم٢٥٠طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك بتركیز 

د الزراعةموع

متوسط 
تأثیر 
الصنف

متوسط تأثیر 
موعد الزراعة رش+ غمر رشغمرمقارنة

أ٣١.٢٢أ٢٩.٠٦أ٣١.٩٤أ ب٣١.٢٠أ ب٣١.٩٨أ ب٣١.٤٣ط٣٣.١٨)١/٨(الموعد األولاألبیض المحلي
ب٢٤.٩٢ج٢٦.١٧دج ٢٥.٣٠ج٢٧.٢٨دج ٢٥.٠٠ج٢٧.١٠)١/٩(الموعد الثاني 

Texas Early
Grano

ب٢٧.٠٩ب٣٠.٥٠ب٣٠.١٥أ ب٣١.٦٩ب٣٠.١٨ب٢٩.٩٨)١/٨(الموعد األول  د٢٣.٦٨ھد٢٣.٢٨ھد٢٣.٦٦ھ٢٢.٦٧دج ٢٥.١٠)١/٩(الموعد الثاني
طرائق × الصنف 

المعاملة
ب ج٢٨.٢٥أ ب٢٩.٦٣ب ج٢٨.٢١أ٣٠.١٤األبیض المحلي

Texas Early Granoدج ٢٦.٧١دج ٢٧.٦٧د٢٦.٤٢دج ٢٧.٥٤
× موعد الزراعة 

طرائق المعاملة
أ٣٠.٦٨أ٣١.٨٣أ٣٠.٨٠أ٣١.٥٨)١/٨(الموعد األول 
دج ٢٤.٢٩ب ج٢٥.٤٧د٢٣.٨٣ب٢٦.١٠)١/٩(الموعد الثاني 

ب٢٧.٤٨أ٢٨.٦٥ب٢٧.٣٢أ٢٨.٨٤متوسط تأثیر طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك

٪٥وعند مستوى احتمال متوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنویاً فیما بینھا بحسب اختبار دنكنال

)سم(قطر النورة الزھریة تأثیر الصنف ، موعد الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك والتداخل بینھم في:)٦(جدول ال
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البذورموعد زراعةالصنف
× الصنف لتر/ملغم٢٥٠طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك بتركیز 

موعد الزراعة

متوسط 
تأثیر 
الصنف

متوسط تأثیر 
موعد الزراعة رش+ غمر رشغمرمقارنة

أ٩.٢٦أ٨.٥١أ٩.٤٥أ ب ج٩.٢٠أ ب٩.٥٧أ ب ج٩.٣٨أ٩.٦٦)١/٨(الموعد األول األبیض المحلي
ب٧.٤٢ج٧.٥٧وھ٧.١٣ھد٧.٨٤وھد٧.٤٠د٧.٩٠)١/٩(د الثاني الموع

Texas Early
Grano

أ٨.١٧ب٩.٠٧ب ج٨.٨٥أ ب ج٩.٤٦أ ب ج٩.١٦ج٨.٨١)١/٨(الموعد األول  ج٧.٢٧وھد٧.٣٠و٧.٠٦وھد٧.٢٢وھد٧.٤٩)١/٩(الموعد الثاني
طرائق × الصنف 

المعاملة
ج٨.١٦أ ب٨.٧٠أ ب ج٨.٣٩أ٨.٧٨ألبیض المحليا

Texas Early Granoج٨.٠٧ب ج٨.٢٦ج٨.١٩ج٨.١٥
× موعد الزراعة 

طرائق المعاملة
أ٩.٠٢أ٩.٥١أ٩.٢٧أ٩.٢٣)١/٨(الموعد األول 
ب٧.٢١ب٧.٤٥ب٧.٣١ب٧.٦٩)١/٩(الموعد الثاني 

ب٨.١٢أ٨.٤٨أ ب٨.٢٩أ٨.٤٦مض الجبرلیكمتوسط تأثیر طرائق المعاملة بحا

)دونم / كغم (الحاصل الكلي للبذور تأثیر الصنف ، موعد الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك والتداخل بینھم في:)٧(جدول ال

٪ ٥شترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنویاً فیما بینھا بحسب اختبار دنكن وعند مستوى احتمال المتوسطات التي ت

)غم(لنبات  ابذور تأثیر الصنف ، موعد الزراعة وطرائق المعاملة بحامض الجبرلیك والتداخل بینھم في حاصل:)٨(جدول ال

موعد زراعة البذورالصنف
× الصنف لتر/ملغم٢٥٠طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك بتركیز 

لزراعةموعد ا
متوسط تأثیر 

الصنف

متوسط تأثیر 
موعد 
الزراعة رش+ غمر رشغمرمقارنة

أ١٣٢.٥٨أ١١٧.٢٧أ١٨٦.٤٧أ٢٣٧.٢٥ب٢٠٥.٤٥ب١٨٦.٢٠ج١١٧.٠٠)١/٨(الموعد األول األبیض المحلي
ب٢٦.٧٥ج٤٨.٠٦و٤٣.٤٥و٣٩.٩٨وھ٥٨.٢٠وھ٥٠.٦٣)١/٩(الموعد الثاني 

Texas Early
Grano

ب٤٢.٠٦ب٧٨.٦٨ج د٩١.٨٨د٨٩.٩٠ھد ٧٨.٥٠وھ٥٤.٤٥)١/٨(الموعد األول  د٥.٤٤ز٣.٨٣ز٤.١٠ز٦.٢٨ز٧.٥٥)١/٩(الموعد الثاني 
طرائق × الصنف 

المعاملة
أ١٤٠.٣٥أ١٢٢.٧١أ١٢٢.٢٠ب٨٣.٨٠األبیض المحلي

Texas Early Granoج٤٧.٨٥ج٤٧.٠٠ج٤٢.٣٩ج٣١.٠٠
× موعد الزراعة 

طرائق المعاملة
أ١٦٤.٥٦أ ب١٤٧.٦٨ب١٣٢.٣٥ج٨٥.٧١)١/٨(الموعد األول 
د٢٣.٦٤د٢٢.٠٤د٣٢.٢٤د٢٩.٠٩)١/٩(الموعد الثاني 

أ٩٤.١٠أ٨٤.٨٦أ٨٢.٢٩ب٥٧.٤٠متوسط تأثیر طرائق المعاملة بحامض الجبرلیك
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موعد زراعة البذورالصنف
× الصنف لتر/ملغم٢٥٠لمعاملة بحامض الجبرلیك بتركیز طرائق ا

موعد 
الزراعة

متوسط 
تأثیر 
الصنف

متوسط 
تأثیر موعد 

الزراعة رش+ غمر رشغمرمقارنة

أ٩.١٣٤أ٧.٩٦٤أ١١.٢١٤أ١٤.٠٣٧أ ب١٢.٣٩٧ب١٠.٩١٧دج ٧.٥٠٢)١/٨(الموعد األولاألبیض المحلي
ب٣.٦٢٨ج٤.٧١٤ط–و ٣.٥٦٢و ز ح٤.١١٠و زھ٤.٨٥٧ھدج ٦.٣٢٧)١/٩(الموعد الثاني

Texas Early
Grano

ب٤.٧٩٨ب٧.٠٥٥دج ٧.٤٨٧ج٧.٩٤٢دج ٧.٢٨٠وھد٥.٥١٠)١/٨(الموعد األول د٢.٥٤٢ط١.٥٠٧ح ط٢.١٤٥ز ح ط٣.٠٩٢ط–و ٣.٤٢٢)١/٩(الموعد الثاني
طرائق × الصنف 

ةالمعامل
أ٨.٨٠٠أ ب٨.٢٥٤أ ب٧.٨٨٨ب٦.٩١٥األبیض المحلي

Texas Early Granoج٤.٤٩٧ج٥.٠٤٤ج٥.١٨٦ج٤.٤٦٦
× موعد الزراعة 

طرائق المعاملة
أ١٠.٧٦٢أ ب١٠.١٧٠ب٩.٠٩٩ج٦.٥٠٦)١/٨(الموعد األول
ھ٢.٥٣٥ھ٣.١٢٨ھد٣.٩٧٥د٤.٨٧٥)١/٩(الموعد الثاني

أ٦.٦٤٩أ٦.٦٤٩أ٦.٥٣٧أ٥.٦٩١طرائق المعاملة بحامض الجبرلیكمتوسط تأثیر

٪٥وعند مستوى احتمال المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنویاً فیما بینھا بحسب اختبار دنكن
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) ٢٠٠٥(وآخرون Thapaو ) ١٩٩٤(
أن الزیادة.في زیادة الحاصل الكلي للبذور على المجموع الخضري سببت

بمالسابقاً  لسببر ا
. الكلي للنبات الواحد

تماشى ا
 +

/١٤٠.٣٥/ كغم ٢٣٧.٢٥

.الجبرلیك بطرائقھ المختلفة كان العامل األكثر تأثیراً في أغلب صفات النمو الزھریة وحاصل البذور
من مراجعة معدالت اإلنتاج لحاصل البذور والتي تم الحصول ع

،األمھات أو الفسقة 
دراسة اقتصا

.بنظر االعتبار نجاحھا على الصنف المستورد الذي یمتاز بمقاومتھ للتزھیر وتستورد بذوره من الخارج

EFFECT OF PLANTING DATES AND GIBBERELLIC ACID ON SEED
PRODUCTION BY SEED TO SEED OF TWO ONION VARIETIES

( Allium cepa L.)
Noura Masseh E. KikaMohammad Talal A. El-Habar

Plant Production Dept. College of
Agric. / Salahadden Univ., Erbil

Hort. Dept. College of Agric.
And Forestry / Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
This experiment was conducted at experiment Farm of Agricultural Research

Center \ Ainkawa \ Erbil  Governorate during  2005- 2006 growing season to study
the effects of two planting dates : 1st of August and 1st of September as well as the
effects of three application methods of gibberellic acid (GA3)  at conc. of 250 mg/L :
Soaking application  , Foliar application , interaction between soaking + foliar  in
addition to the control application  on flowering and seed production of two onion
varieties (Local white and Imported Texas Early Grano variety) . Results indicated to
an increase in all of the percentage of bolted  plants , the number of seed stalks per
plant , mean weight of umbel , circumference and diameter of umbel total seed yield
and the seed yield per plant for local variety when compared with imported variety .
Also the previous mentioned characters increased in the first planting date comparing
by with the second planting date. The positive and significant effect of treatment with
gibberellic acid with different methods appeared in number of seed stalk and total
seed yield especially in the treatment soaking + foliar .

المصـادر
)٢٠٠٠ .( .

.جمھوریة مصر العربیة /لعربیة للنشر والتوزیع الدار ا. والممارسات الزراعیة المتطورة 
محمد حاجم  ان  فو اب ، ص لخش صنف () . ١٩٩٩(ا

.جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / رسالة ماجستیر . المزروع بالفسقة ) بعشیقي
) . ١٩٩٤(الزبیدي ،  سامي رشك  و عبد الحسین ناصر خلف

  . .٥١) :١(٧–
٦٠.
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)١٩٨٣ . (
.  جامعة بغداد-ة الزراعةكلی/ رسالة ماجستیر. البصل 

بصل ) . ١٩٧٣( . ال
.جمھوریة مصر العربیة  /الجزء الثاني ، مكتبة االنجلو المصري –الحقل 

)١٩٩٠ ( .

.٦٧-٥٩) :٢(٢٢. لغرض انتاج البذور مجلة زراعة الرافدین 
). ١٩٨٩(مطلوب ،عدنان ناصر و محمد طالل عبد السالم الحبار 

ـ ٦٩: . البصل صنف بعشیقي يور فالبذ
٧٩ .
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