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Brassica napus(السلجم مكونات حاصلتأثیر مواعید الزراعة والحصاد في L.(
أیاد طلعت شاكر

العراق–جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة 

الخالصة
في ٢٠٠٧–٢٠٠٦و ٢٠٠٦–٢٠٠٥

٢٥/١١و ٤/١١و ١٥/١٠: 
٢٠٠٧–١١٢٠٠٦/ ٢٢و ٢/١١و ١٣/١٠و ٢٠٠٦–٢٠٠٥

من % ٣٠٤٠٥٠األول بعد : وموعدین للحصاد لكل موسم 
أُ .ر

 .
بذر٥٠٠نبات و وزن / عدد الخردالت : الموسمین إلى تفوق معنوي في الصفات 

٢٠٠٧–٢٠٠٦و ٢٠٠٦–١٣/١٠٢٠٠٥و ١٥/١٠
٤٠بعد ( ٥٠٠صفة وزن وازدادت معنویاً ،التوالي

األول مع موعد بلغ أعلى معدل معنوي لحاصل البذور والزیت عند تدا). یوم من التزھیر  اعة  لزر خل موعد ا
، و ٢٠٠٦–٢٠٠٥/ كغم ٨٣٧.٣و ١٨٨٥.٩

. ٢٠٠٧–٢٠٠٦/ كغم ٦٢١.٥و ١٤٢٥.٤
بة ومعنویة ، وسالبة ومعنویة مع عدد البذور بذرة موج٥٠٠نبات و وزن / عدد الخردالت : البذور وكل من 

.خردلة ولكال الموسمین/ 

المقدمة
Brassica napus( تنجح زراعة السلجم  L. (

تزرع بصوره مبكرة و أخرى متاخره
.اللقاح ونضج البذور ونسبة الزیت في البذوروحبوب 

٢٤–١٠مابین تتراوحالضوئیة والتي 
)١٩٧٥(MorganوTayo).١٩٩٠طیفور و رشید، ( عدد األزھار والقرنات وعدد البذور فیھا 

إن ارتفاع ) ١٩٩٩(وآخرون Anneوألحظ . من اإلزھار المتفتحة في نبات السلجم تكون خردالت% ٤٥إن 
ارة من لحر ات ا ○م٢٦إلى ١٨درج

.الواحدة
درجات ارتفاع% ٤+ إلى ١٠–

 )
Robertson ،١٩٩٩وآخرون.( وقد وجدMendham)التأخیر في موعد زراعة السلجمأن ) ١٩٨١

آخرون Rahman).إجھاض( ساقط األزھار والخردالتفي ت ) ٢٠٠٠(و
وأظھرت . ل للحصول على محصول عالي من البذور والزیتأیلول كانت أفضل من الزراعة في تشرین األو

)٤٣.٢% ٤٥.٨) ١٩٨٧ %
 .

لخردالت (  ل) ا
د وجد .  ) ٢٠٠١(Copelandو Eliasوق

٣٦٠–٢٠٣لون القرنات
آخرون Oplinger). مقدار لھا أعلىعندما تصل المادة الجافة في البذور ( كغم بذور / ماءغم و
)١٩٨٩ (

 ١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ ٢٣/١١/٢٠٠٩البحث تاریخ تسلم
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أستنتج ./ماء غم١٤٠–١٠٠قھوائي داكن ومحتوى البذور من الرطوبة  آخرون Wysockiو و
القرنات الموجودة على النب٢/٣اصفرارأن حصاد السلجم عند ) ١٩٩٦(

%. ١٠بنسبة 
.البذور مع نسبة زیت مرتفعة

مواد البحث وطرائقھ
في ٢٠٠٧–٢٠٠٦و ٢٠٠٦–٢٠٠٥

٢٥/١١و ٤/١١و ١٥/١٠: 
٢٠٠٧–٢٢/١١٢٠٠٦و ٢/١١و ١٣/١٠و ٢٠٠٦-٢٠٠٥

 :٣٠٤٠
الصنف . % ٥٠ م، ٢×م pactol٢زرع 

لمعامالت. سم٤٠١٠المسافة بین سطر وآخر  عت ا وز

. . واأللواح الثانویة مواعید الحصاد
) N% ٤٦(ھـ وعلى شكل یوریا /كغم٦٠النتروجیني بمعدل 

/مكغ٥٠اعة،شھر ونصف من الزر
 )٤٨ %P2O5 (٥٠

. ) K2O%٤٨(/كغم
كل لوحوحدة تجریبیة أثناء الحصاد مع األخذ بنظر االعتبار  من  آخر سطر  أول و في  ات  اد النبات بع إست

٥٠٠خردلة، وزن / / عدد الخردالت : تم دراسة الصفات التالیة 
. نسبة وحاصل الزیت
Soxhlet. /المساحة ثم تحویل ت

AOAC)١٩٨٠ .( :
االرتباط أجري التحلیل ). ھـ/كغم(حاصل البذور ×للزیت ) = % ھـ/كغم( مل  نكن ومعا ار د تب ائي واخ اإلحص
)١٩٨٠(% ٥و % ١ا

).٢٠٠١،SAS )SASالبیانات باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي 

.٢٠٠٧-٢٠٠٦و ٢٠٠٦-٢٠٠٥البیانات المناخیة للموسمین الزراعیین ) : ١(یوضح جدول 

األشھر
٢٠٠٧–٢٠٠٦الموسم ٢٠٠٦–٢٠٠٥الموسم 

الرطوبة ○درجات الحرارة م
(%)النسبیة

كمیة األمطار 
)ملم(

الرطوبة ○درجات الحرارة م
(%)النسبیة

كمیة األمطار 
)ملم( المعدلالصغرىالعظمىالمعدلالصغرىالعظمى

صفر٢٩.٥١٢.٤٢٠.٩٦٩.٠صفر٣٠.٢١٣.٦٢١.٩٦٥.٠تشرین األول
٢١.٧٧.٣١٤.٥٥٧.٠٢٠.٦٢٠.٥٧.٠١٣.٨٦٢.٠٢٢.٦تشرین الثاني
١٨.٥٥.٤١٢.٠٦٧.٠٤٠.٢١٨.٦٤.٩١١.٨٧١.٠٤٥.٦كانون األول
١١.٩٣.٦٧.٨٧٨.١١٤٢.٦١٢.٥١.٢٦.٩٧٩.٠٢٧.٣كانون الثاني

١٥.٣٦.٤١٠.٩٧٢.٦١٣٤.٧١٥.١٥.٢١٠.٢٧٨.٠٦٤.٩شباط
٢١.٤٨.٥١٥.٠٦٤.٣٢١.٩١٩.٣٧.٢١٣.٣٦٦.٠٢٢.٦آذار

٢٥.٢١٤.٢١٩.٧٦٧.٣٩٤.٧٢٢.٤١٠.٦١٦.٥٧٠.٠٣٨.٩نیسان
٣٤.٧١٩.٦٢٧.٢٤٦.٠١٩.١صفر٣٣.٢١٧.٤٢٥.٣٤٩.٤أیار

مجموع 
٤٥٤.٧٢٤١.٠)ملم(األمطار

النتائج والمناقشة
٣و ٢یشیر الجدولین 

).٢٠٠٧–٢٠٠٦( والثاني ) ٢٠٠٦–٢٠٠٥(للموسمین الزراعیین األول 
تفوق ٣و ٠٢.: / 

% ٢٦.٢و ٢٧.١
. وللموسمین الزراعیین األول والثاني على التوالي

لجدول (ي○م٢٢.٤و ٢٥.٢ )١ا
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یودي
آخرون Mendhamوتتفق ھذه النتیجة مع ما توصل إلیھ . نسبة إجھاض اإلزھار ، وجاسم وثاني )١٩٨١(و

احد) ٢٠٠٤( لو . ا
% ٨.٥و ٧.٩/ 

.التواليعلىالثاني من الحصاد وللموسمین الزراعیین األول والثاني

)٢(:
* ٢٠٠٦-٢٠٠٥الزراعي 
المعامالت

مكونات الحاصل
عدد
نبات/الخردالت

عدد
خردلة/رالبذو

٥٠٠وزن 
)غم(بذرة 

حاصل البذور 
حاصل الزیت (%)الزیت )ھـ/كغم(

)ھـ/كغم(
مواعید
الزراعة

)م(

أ٨٠٨.٨أ٤٣.٩أ١٨٤٢.٤أ١.٩٣ب١٨.٢أ٢٠٩.٨)١٥/١٠(١م
ب٦٣٢.١ب٤٢.٤ب١٤٩٠.٨ب١.٦٩ب١٨.٩ب١٨٦.٧)٤/١١(٢م
ب٥٦٨.٠جـ٤٠.٢ب١٤١٣.٠ب١.٦٧أ٢٠.٥جـ١٦٥.١)٢٥/١١(٣م

مواعید 
)ح(الحصاد

ب٥٩٦.٢ب٤١.٧ب١٤٢٩.٨ب١.٤٥أ٢٠.٣أ١٩٤.٣)یوم من التزھیر٣٠بعد(١ح
أ٦٩٩.٦أ٤٢.٥أ١٦٤٦.٢أ٢.٠٢ب١٨.١ب١٨٠.١)یوم من التزھیر٤٠بعد(٢ح

مواعید الحصاد×مواعید الزراعة 
ب٧٥٥.٠ب٤٣.٣ب١٧٤٣.٦ب١.٦٥جـ١٩.١أ١٢٢١.٣ح١م
أ٨٣٧.٣أ٤٤.٤أ١٨٨٥.٩أ٢.٢٠د١٧.٣ب٢١٩٨.٢ح١م
د٥٥٠.٦ب٤٢.٠د١٣١٠.٩جـ١.٣٧ب١٩.٨ب١١٩٣.٣ح٢م
جـ٦٦٧.٣ب٤٢.٧جـ١٥٦٢.٧أ ب١.٩٤د١٧.٩جـ٢١٨٠.٠ح٢م
ھـ٤٨٧.٥د٣٩.٨د١٢٢٤.٨جـ١.٣٣أ٢١.٩د١١٦٨.٢ح٣م
د٥٩٨.٤جـ د٤٠.٥جـ د١٤٧٧.٤أ ب١.٩٢جـ١٩.٠د٢١٦٢.٠ح٣م

%.٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد ال یوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال * 

ھا في مكونات حاصل السلجم للموسم الزراعي تأثر مواعید الزراعة ومواعید الحصاد وتداخالت:)٣(الجدول 
٢٠٠٧-٢٠٠٦*.

المعامالت

مكونات الحاصل

عدد
نبات/الخردالت

عدد
خردلة/البذور

وزن
٥٠٠

)غم(بذرة 
حاصل البذور 

(%)الزیت )ھـ/كغم(
حاصل 
الزیت 

)ھـ/كغم(
مواعید 
الزراعة

)م(

أ٦٠٠.٠أ٤٢.٨أ١٤٠١.٨أ١.٧٨جـ١٦.٨أ١٨٧.٥)١٣/١٠(١م
ب٥٠٧.١ب٤١.٠ب١٢٣٦.٨ب١.٥٩ب١٨.٤ب١٦٩.١)٢/١١(٢م
ب٤٥٢.١جـ٣٩.٨ب١١٣٥.٩ب١.٥٦أ١٩.٦جـ١٤٨.٦)٢٢/١١(٣م

مواعید 
)ح(الحصاد

ب٤٦٧.٩ب٤٠.٧ب١١٤٩.٧ب١.٣٦أ١٩.٣أ١٧٥.٢)یوم من التزھیر٣٠بعد (١ح
أ٥٥٧.٦أ٤١.٦أ١٣٤٠.٣أ١.٩٣ب١٧.٢ب١٦١.٥)یوم من التزھیر٤٠بعد (٢ح

مواعید الحصاد×مواعید الزراعة 
ب٥٦٧.١ب٤٢.٠ب١٣٥٠.٢ب١.٥٦جـ١٧.٧أ١١٩٥.٦ح١م
أ٦٢١.٥أ٤٣.٦أ١٤٢٥.٤أ٢.٠٠د١٥.٩ب٢١٧٩.٣ح١م
د٤٤٦.٥جـ د٤٠.٧جـ١٠٩٧.٠جـ١.٣٠ب١٩.٥ب١١٧٣.١ح٢م
جـ٥٤٨.٠ب جـ٤١.٣ب١٣٢٦.٨أ ب١.٨٧جـ١٧.٢جـ٢١٦٥.٠ح٢م
ھـ٣٨٦.٤ھـ٣٩.٥د٩٧٨.٣جـ١.٢١أ٢٠.٦جـ د١١٥٧.٠ح٣م
د٤٩٨.١د ھـ٤٠.٠جـب ١٢٤٥.٢أ ب١.٩١ب جـ١٨.٦د٢١٤٠.٢ح٣م

%.٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد ال یوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال * 

الخعدد فقد في إلى یؤديإن التأخیر في حصاد السلجم 
.Elias وCopeland)إن ) ٢٠٠١

لخردالت( وحتى )ا
١ح١بلغ أ. 

.خردلة للموسمین الزراعیین األول والثاني على التوالي١٩٥.٦و ٢٢١.٣
٣و ٢:/ عدد البذور 

.% ١٦.٧و ١٢.٦
سبب 

.على نواتج عملیة التمثیل الضوئي وانعكس ذلك بزیادة عدد البذور في الخردلة الواحدة
آخرون Mendhhamم ) ١٩٨١(و

  .
لحصاد . % ١٢.٢ا

 .
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األول ن٢٠.٦و ١٢١.٩ح٣
.والثاني على التوالي

٣و ٢: بذرة٥٠٠وزن 
٥٠٠)البذور(المصب یقل وذلك بسبب محدودیة

ارنة% ١٤.١و ١٥.٦زیادة األول وبنسبة  ل والثاني مق
التبكیر في موعد الزراعة إنیعزى سبب التفوق إلى. على التوالي

. وزیادة امتالء البذور وبالتالي زیادة وزنھا
حصاد األول ولل% ٤١.٩و ٣٩.٣ ل بموعد ا نة  ار و.مق

لكقدار لــلى مـــسبب التف لنضج ا امل ـعند ا
٣و م٢و م١م: ٥٠٠بلغ أعلى معدل معنوي لـ .ذورــللب

.الموسمینالثاني ولكال
ارنة % ٢٣.٤و ٣٠.٤الصفة ھذه تفوقت: حاصل البذور مق

في .واليبموعد الزراعة الثالث وللموسمین الزراعیین األول والثاني على الت
٣و ٢. ٥٠٠عدد الخردالت ووزن 

اخر () خالل منتصف تشرین األول(السلجم  أو
) ١٩٩٧(Stephenو Mooreوقد حصل ) تشرین الثاني

٣و ٢. /كغم٣١٠٠في منتصف آب وبلغ 

لجدول (ملم ٤٥٤.٧ أما ). ١ا
و ١٥.١بالنسبة لتأثیر موعد ا

. بموعد الحصاد األول وللموسمین الزراعیین األول والثاني على التواليمقارنة% ١٦.٦
الخردالت ومن إلىمن النباتالغذائیةأنتفال المواد اكتمالغیر مالئم بسبب عدم األولأن موعد الحصاد إلى
٥٠٠فان وزن لذاالبذور إلىثم 

ط
.تشریحیا عن الخردالت وتوقف اإلمداد الغذائي ن

/١٤٢٥.٤و ٢١٨٨٥.٩ح١عند التداخل م
.على التوالي

كثر من ) ٢٠٠٧(وآخرون Hauskaوجد :  أ
٣و ٢من الجدولین . راكیب الوراثیةتأثرھا بالت

% ٤٢.٨و ٤٣.٩) (موعد الزراعة 
اض إلى على التوالي االنخف

لجدول (○م٢٢.٤و ٢٥.٢خالل شھر نیسان  ).١ا
○م١٦ارة ألكثر من من أن ارتفاع درجة الحر) ١٩٩٩(وآخرون Pritchardأكده 

% ١.٥–١.٢یؤدي إلى خفض نسبة الزیت في البذور ما بین 
% ٤١.٦و ٤٢.٥. واحدة

.التوالي
 .

) ٢٠٠١(Copelandو Eliasإلیھ 
٤٣.٦و ٢٤٤.٤ح١بلغ أعلى معدل معنوي لنسبة الزیت عند التداخل م. ج التام لھاوالنض

.للموسمین الزراعیین األول والثاني على التوالي% 
٣٤٢.٤و ٢یبین الجدولین : حاصل الزیت

مقارنة بموع% ٣٢.٧و 
Rahman آخرون ) ٢٠٠٠(و

. في زراعة السلجم یعطي حاصل عالي من الزیت
بنسب % ١٩.٢و ١٧.٣و

بلغ . 
/كغم٦٢١.٥و ٢٨٣٧.٣ح١أعلى معدل معنوي لحاصل الزیت عند التداخل م

 .)٤ (
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ات وعدد / نب
وكانت . جبة ومعنویةبذرة مو٥٠٠خردلة سالبة ومعنویة، ومع وزن /البذور

. خردلة/٥٠٠نبات ووزن / 

Jeromela)٢٠٠٧ (
.الزیتالبذور ، نسبة الزیت و حاصل 

-٢٠٠٦و ٢٠٠٦-٢٠٠٥:)٤(الجدول 
٢٠٠٧.

.على التوالي% ١و % ٥معنوي عند مستوى إحتمال ** ، * 
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EFFECT OF SOWING AND HARVESTING DATE ON RAPESEED YIELD
COMPONENT (Brassica napus L.)

Shaker, A.T.
Field Crop Dept. , College of Agric. And Forestry , Mosul Univ., Iraq

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

college – Mosul Univ. for two seasons 2005 / 2007. The effect of three sowing
dates ( 15 Oct. , 4. Nov. and 25 Nov. at 2005 – 2006), and (13 Oct., 2 Nov. and 22
Nov. at 2006 - 2007) for the seasons subsequently, with two harvesting dates: after
30 and 40 days from forming 50 percent of flowering / plant were studied. The
experiment was laid out as randomize complete block design with split plot
arrangement with three replications. The results showed that high values were
obtained from No. siliqua / plant, wt. of 500 seeds, seed and oil yield with first
sowing date ( 15 and 13 Oct.) for 2005 – 2006 and 2006 – 2007 seasons
respectively. Second harvesting date (after 40 days from forming50 percent of
flowering / plant) was higher in wt. of 500 seeds , seed and oil yield. The interaction
of the first sowing date with the second harvesting date gave a significant increase
in seed and oil yield , which increased up to 1885.9 and 837.3 kg ha -1 at the first
season, and up to 1425.4 and 621.5 kg ha-1 at the second season respectively.
Correlation between seed yield and No. of siliqua / plant and wt. of 500 seeds were
significantly higher, while seed yield correlated negative decrease with No. of seed /
siliqua for both seasons.
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