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األنواع الشجیریة العلفیة من تأثیر رطوبة التربة وعمق الزراعة في نسبة وسرعة إنبات بعض 
  الفصیلة السرمقیة

 غفران قطاش
  .سوریة-جامعة حلب/ كلیة الزراعة/ قسم المحاصیل الحقلیة

  
  الخالصة

نف䴰䴰ذ البح䴰䴰ث تح䴰䴰ت ظ䴰䴰روف الزراع䴰䴰ة المحمی䴰䴰ة ف䴰䴰ي محط䴰䴰ة بح䴰䴰وث المراع䴰䴰ي والبیئ䴰䴰ة الجاف䴰䴰ة ف䴰䴰ي 
و جامع䴰ة حل䴰ب ) أكس䴰اد(، التابعة للمركز العرب䴰ي لدراس䴰ات المن䴰اطق الجاف䴰ة واألراض䴰ي القاحل䴰ة المسلمیة

، س䴰بعة منھ䴰ا ) Chenopodiaceae(تتبع الفصیلة الس䴰رمقیة  أنواع  ٩بزراعة ثمار  ٢٠٠٥خالل العام 
 ١٠و  ٥مستویات من الرطوب䴰ة  ٤باستخدام  ،باإلضافة إلى الروثا والدوید   Atriplexتتبع جنس القطف

أثبت䴰䴰ت . س䴰م وبمع䴰دل ثالث䴰ة مك䴰ررات٧،٥،٣،٢،١،٠ ض䴰من م䴰م، وس䴰تة أعم䴰اق م䴰ن الزراع䴰ة ٢٠و  ١٥و 
نتائج التحلیل اإلحصائي التأثیر المعنوي لكل من النوع النباتي، ومستوى الرطوبة، وعم䴰ق الزراع䴰ة ف䴰ي 

س䴰ة عل䴰ى اإلنب䴰ات النت䴰ائج ع䴰دم مق䴰درة ب䴰ذور ك䴰ل األن䴰واع المدرو كما بینت). P<0.01(نسب إنبات البذور
م䴰م فق䴰د تمكن䴰ت ك䴰ل األن䴰واع المدروس䴰ة م䴰ن  ١٠أما عند المس䴰توى الرط䴰وبي  .مم ٥عند مستوى الرطوبة 

م䴰م تباین䴰ت نس䴰ب إنب䴰ات  ٢٠و  ١٥عن䴰د ت䴰وفر الرطوب䴰ة بمع䴰دل  ، اإلنبات باس䴰تثناء الرغ䴰ل أب䴰یض الف䴰روع
والدوی䴰د ف䴰وق س䴰طح الترب䴰䴰ة  س䴰جل أعل䴰ى نس䴰بة إنب䴰䴰ات عن䴰د نث䴰ر ب䴰ذور الروث䴰ا ُ.ب䴰ذور ك䴰ل األن䴰واع المختب䴰رة

س䴰م عل䴰ى ب䴰اقي  ١كما تفوق䴰ت زراع䴰ة أن䴰واع الرغ䴰ل عل䴰ى عم䴰ق  .مم٢٠و ١٥و  ١٠والمستوى الرطوبي 
فش䴰لت ك䴰ل األن䴰واع المدروس䴰ة م䴰ن اإلنب䴰ات  .م䴰م ٢٠و  ١٥و  ١٠أعماق الزراعة عن䴰د مس䴰توى الرطوب䴰ة 

ق الرغ䴰䴰ل األمریك䴰䴰ي بین䴰䴰ت النت䴰䴰ائج تف䴰䴰و ،س䴰䴰م وك䴰䴰ل مس䴰䴰تویات الرطوب䴰䴰ة ٧و  ٥عن䴰䴰دما زرع䴰䴰ت عل䴰䴰ى عم䴰䴰ق 
على باقي األنواع المدروسة من حیث نس䴰بة وس䴰رعة  ١.٠٨، %١٥.١و القطف الملحي  ١.١، %١٥.٥

، %١٠.٥والرغ䴰䴰ل االس䴰䴰ترالي ) ٠.٦٦، %١١.٨(اإلنب䴰ات، وب䴰䴰دون ف䴰䴰روق معنوی䴰䴰ة بینھم䴰䴰ا، تالھ䴰䴰ا الروث䴰䴰ا 
 ٠.١٧، %٢.٢ع ،  في حینُ سجل أدنى معدل وسرعة ظھور البادارات عند الرغل أبیض الف䴰رو ٠.٦٦

أظھ䴰䴰رت نت䴰䴰ائج التحلی䴰䴰ل اإلحص䴰䴰ائي ارتب䴰䴰اط نس䴰䴰بة وس䴰䴰رعة ظھ䴰䴰ور  . ٠.١٥، %٣.١، والرغ䴰䴰ل الم䴰䴰زرق 
) عل䴰䴰ى الت䴰䴰والي  r=0.336و   r=0.371( مس䴰䴰توى الرطوب䴰䴰ةمعنوی䴰䴰اً ط䴰䴰رداً األن䴰䴰واع المدروس䴰䴰ة ب䴰䴰ادرات 

  .P<0.001عند  )على التوالي r=-0.399 و r=-0.422( وسلباً مع زیادة عمق الزراعة
  

  المقدمة
تنتشر أغلبھا في المناطق الجافة وشبھ الجاف䴰ة  ،نوعاً  ٢٥٠حوالي Atriplex یضم جنس الرغل 

ومعظ䴰䴰䴰م األن䴰䴰䴰واع الش䴰䴰䴰جیریة ھام䴰䴰䴰ة لمراع䴰䴰䴰ي المن䴰䴰䴰اطق الجاف䴰䴰䴰ة وش䴰䴰䴰بھ الجاف䴰䴰䴰ة  ،والمتملح䴰䴰䴰ة م䴰䴰䴰ن الع䴰䴰䴰الم
)McArthur   وSanderson ،ا  .)١٩٨٤䴰䴰䴰ل والروث䴰䴰䴰ن الرغ䴰䴰䴰جیریة م䴰䴰䴰واع الش䴰䴰䴰ة األن䴰䴰䴰ن أھمی䴰䴰䴰وتكم

Salsola vermiculata  ة䴰䴰روة الحیوانی䴰䴰دة للث䴰䴰ة جی䴰䴰ة غذائی䴰䴰اغة وذات قیم䴰䴰ة مستس䴰䴰ادة علفی䴰䴰ا م䴰䴰ي كونھ䴰䴰ف
باإلضافة إلى محتواھ䴰ا الع䴰الي م䴰ن ) Goodall ،1982(والحیاة البریة طوال العام وباألخص في الشتاء 

ی䴰䴰ل ل䴰䴰ذا تس䴰䴰تعمل ھ䴰䴰ذه أن䴰䴰واع ف䴰䴰ي إع䴰䴰ادة تأھ .)McKell ،1994(الب䴰䴰روتین الخ䴰䴰ام المفض䴰䴰ل ل䴰䴰دى المواش䴰䴰ي 
وآخ䴰䴰رون، Le Houtérou ،1992  ;   Osmana(وتط䴰䴰ویر مراع䴰䴰ي المن䴰䴰اطق الجاف䴰䴰ة بش䴰䴰كل واس䴰䴰ع 

كما تستعمل في تحس䴰ین األراض䴰ي المنھك䴰ة إلع䴰ادة اس䴰تقرارھا وتوازنھ䴰ا، لم䴰ا لھ䴰ذه األن䴰واع م䴰ن  .)2006
وآخ䴰رون،  Osmond، 1980 ; Tiedemann(قدرة كبیرة على االسترساء والنمو ف䴰ي البیئ䴰ات القاس䴰یة 

1984(.   
من مراح䴰ل النم䴰و الحرج䴰ة Establishment واالسترساء  Germinationتعد مرحلة اإلنبات 

والتي تس䴰تعمل ف䴰ي عملی䴰ات إع䴰ادة ) 2004وآخرون،   Abbad(في حیاة العدید من النباتات الصحراویة 
ط䴰䴰ة بھ䴰䴰ا تأھی䴰䴰ل المراع䴰䴰ي الطبیعی䴰䴰ة المت䴰䴰دھورة، ألن الب䴰䴰ادرات الفتی䴰䴰ة حساس䴰䴰ة ج䴰䴰داً للظ䴰䴰روف البیئی䴰䴰ة المحی

)Esler وPhillips ،1994(. ادرات䴰䴰اء الب䴰䴰ات وبق䴰䴰بة اإلنب䴰䴰د نس䴰䴰ي تحدی䴰䴰ر ف䴰䴰كل كبی䴰䴰ة بش䴰䴰ؤثر الرطوب䴰䴰وت ،
وحتى في البیئات الرطب䴰ة تك䴰ون ظ䴰روف اإلنب䴰ات عل䴰ى س䴰طح الترب䴰ة أق䴰ل مالءم䴰ة منھ䴰ا ف䴰ي حال䴰ة الب䴰ذور 

  ).Young،1972و  Evans(المطمورة في التربة 
  

  ٢٠١٠/ ٣/١١ھ   وقبول ٢١/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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محدود جداً نتیجة صعوبة لھذا نجد أن االنتشار الطبیعي للنباتات المعمرة في المناطق الصحراویة 
وجد كما ). 1971وآخرون،   Hyder(توافر الظروف المناسبة إلنبات البادرات وتطورھا 

Hammouda  و Baker (1969)  أن بذور الرمثHaloxylon salicornicum  لم تنبت عند
وأكد  .مم ٢٠عند % ١٦مم و  ١٠عند توفر % ١٠مم من المطر، وبلغت نسبة اإلنبات  ٥مستوى 
ال تنبت  Achillea fragrantissimaأن بذور الرمث  والقیصوم العطري ) ١٩٩٧( آخرونالدوس و

مم في الرمث، في  ١٠مم، وازدادت نسبة اإلنبات عند زیادة كمیة المطر عن  ٥عند مستوى ھطول 
كما بینت نتائج العقیل  .مم للقیصوم ٣٠عند معدل ھطول ) P<0.01(ت الزیادة معنویة حین كان

 مم في إنبات القطف الملحي  ٥،١٠،٢٠،٣٠عند دراسة تأثیر إضافة كمیات متباینة من الماء ) ٢٠٠١(
A, halimus  مم ماء لإلنبات والظھور فوق سطح  ١٠أن البذور تحتاج إلى أكثر من

  .)P<0.01(التربة
یتطلب تنمیة وتطویر وتجدید المراعي الطبیعیة المتدھورة توسیع دائرة البحث والدراسات لفھ䴰م 
العالقة ب䴰ین الظ䴰روف البیئی䴰ة الت䴰ي تس䴰ود المرع䴰ى، والبیئ䴰ة الذاتی䴰ة للن䴰وع الم䴰راد اس䴰تخدامھ ف䴰ي الزراع䴰ة، 

ھ䴰ذا البح䴰ث إل䴰ى ل䴰ذا ھ䴰دف  ،ومعرفة خصائص إنبات البذور وقدرتھا عل䴰ى البق䴰اء واالس䴰تمرار ف䴰ي النم䴰و 
دراس䴰䴰ة وتحدی䴰䴰د مس䴰䴰توى الرطوب䴰䴰ة ال䴰䴰ذي تب䴰䴰دأ عن䴰䴰ده الب䴰䴰ذور الرعوی䴰䴰ة اإلنب䴰䴰ات وس䴰䴰رعة ظھ䴰䴰ور الب䴰䴰ادرات 

  .بالعالقة مع عمق الزراعة
   

  مواد البحث وطرائقھ
، س䴰䴰بعة ) Chenopodiaceae(تتب䴰䴰ع الفص䴰䴰یلة الس䴰䴰رمقیة  ةنباتی䴰䴰أن䴰䴰واع  ٩ت䴰䴰م جم䴰䴰ع ثم䴰䴰ار  :الم炳炳ادة النباتی炳炳ة

باإلضافة إل䴰ى الروث䴰ا والدوی䴰د م䴰ن حدیق䴰ة الم䴰دخرات الوراثی䴰ة التابع䴰ة   Atriplexمنھا تتبع جنس القطف 
لوحدة بحوث المراعي والبیئة الجافة، المشتركة بین جامع䴰ة حل䴰ب، والمرك䴰ز العرب䴰ي لدراس䴰ات المن䴰اطق 

ك䴰م ش䴰مال مدین䴰ة حل䴰ب  ٢٠، الواقعة عل䴰ى بع䴰د )١جدول (في المسلمیة ) اكساد(الجافة واألراضي القاحلة 
  .م ٤٢٥وترتفع عن سطح البحر  ٣٧ْ ١٣وخط طول َ ٣٦ْ ٢٠، على خط عرض َ)ریةسو(
   

  ،األنواع النباتیة المدروسة: )١(الجدول 
 االسم العلمي االسم العربي

 Atriplex canescens الرغل األمریكي
 Atriplex glauca الرغل مزرق األوراق

 Atriplex halimus القطف الملحي
 Atriplex leucoclada الرغل أبیض الفروع

 Atriplex nummularia الرغل األسترالي
 Atriplex polycarpa الرغل الكالیفورني

 Atriplex tori القطف التوري
 Salsola vermiculata الروثا

 Seidlitzia rosmarinus )العنظوان(الدوید 
  

والبیئ䴰ة الجاف䴰ة المش䴰تركة ب䴰ین  نفذت التجربة في غرفة اإلنبات في محطة بحوث المراع䴰ي :طریقة العمل
 ٢٠٠٥ /١/٣ع䴰ام ) أكس䴰اد(جامعة حلب والمركز العرب䴰ي لدراس䴰ات المن䴰اطق الجاف䴰ة واألراض䴰ي القاحل䴰ة 

  :على الشكل اآلتي
س䴰م وذل䴰ك  ٢٥س䴰م وارتفاعھ䴰ا  ١٠زرعت البذور في أح䴰واض بالس䴰تیكیة غی䴰ر مثقب䴰ة نص䴰ف قطرھ䴰ا   -١

 ١و  نث䴰راً ف䴰وق س䴰طح الترب䴰ة ض، وزعت الب䴰ذور بذرة في الحو ٢٥بمعدل  ،لمنع رشح الماء المضاف
تمی䴰䴰䴰زت الترب䴰䴰䴰ة المس䴰䴰䴰تخدمة للدراس䴰䴰䴰ة بأنھ䴰䴰䴰ا حم䴰䴰䴰راء مص䴰䴰䴰فرة ، كلس䴰䴰䴰یة، س䴰䴰䴰لتیة  .س䴰䴰䴰م ٧و  ٥و ٣و  ٢و 

رم䴰ل % ١١رم䴰ل ن䴰اعم، و% ٢٨سلت باإلض䴰افة إل䴰ى % ٣٢غضار، و% ٢٩غضاریة، تحتوي على 
وھ䴰ي غنی䴰ة بالبوتاس䴰یوم  ،%٣٥,٥ونس䴰بة كربون䴰ات الكالس䴰یوم الكلی䴰ة  ٨الترب䴰ة فك䴰ان  pH  أم䴰ا  .خش䴰ن

كم䴰䴰ا عقم䴰䴰ت الترب䴰䴰ة  .%)٠.٠٠٢الفوس䴰䴰فور القاب䴰䴰ل لالمتص䴰䴰اص (، إال أنھ䴰䴰ا فقی䴰䴰رة بالفوس䴰䴰فور %)٠,٥(
م م䴰دة أرب䴰ع س䴰اعات للقض䴰اء عل䴰ى ب䴰ذور األعش䴰اب الموج䴰ودة داخلھ䴰ا  ١١٠حراریاً على درجة ح䴰رارة 

Gazanchian ٢٠٠٦( آخرون و(. 
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 ٥بم䴰ا یع䴰ادل  ³س䴰م ٦٢٨و ³س䴰م ٤٧١و  ³سم ٣١٤و  ³سم١٥٧ھي  تم اختیار أربع مستویات رطوبة  -٢
أضیفت كمیة الماء دفعة واحدة على كامل سطح الترب䴰ة  .مم من األمطار على التوالي ٢٠و ١٥و ١٠و

بعد الزراعة مباشرة لكل أعم䴰اق الب䴰ذر، وك䴰ررت ك䴰ل معامل䴰ة ث䴰الث م䴰رات، كان䴰ت درج䴰ة الح䴰رارة ف䴰ي 
  .لیالً تحت ظروف اإلضاءة الطبیعیة ºم ١٤نھاراً و ºم ٢٠البیت الزجاجي تقریباً 

جف䴰ت ت䴰䴰رب حت䴰ى بوش䴰رت عملی䴰ة ع䴰د الب䴰䴰ادرات الت䴰ي ظھ䴰رت ف䴰وق س䴰䴰طح الترب䴰ة یومی䴰اً بع䴰د الزراع䴰䴰ة  -٣
لكل المعامالت  النسبة المئویة لإلنباتحددت بعد ذلك یوماً،  ٢٨المعامالت جمیعھا حیث استغرق ذلك 

 .المدروسة
 :والتي تعتمد على) ١٩٦٢( Maguireادلة تم تحدید سرعة اإلنبات والظھور وفق مع -٤

  عدد البذور النابتة حتى القراءة األخیرة     عدد البذور النابتة حتى القراءة األولى
----------------------- ..................+ +-------------------------  

  عدد األیام حتى القراءة األخیرة        عدد األیام حتى القراءة األولى
 
وعم䴰ق الزراع䴰ة ف䴰ي نس䴰بة مس䴰توى الرطوب䴰ة تحلیل النتائج إحصائیا بدارس䴰ة ت䴰أثیر الن䴰وع النب䴰اتي وتم  -٥

، وح䴰ددت عالق䴰ة SPSS v. 11   (2001)إنبات بذور األنواع المدروسة باستخدام البرنامج اإلحصائي
ت وذل䴰ك االرتباط بین عمق الزراعة في التربة ونسب اإلنبات، وبین كمیة الماء المضافة ونس䴰ب اإلنب䴰ا

قورن䴰䴰ت  .وبع䴰䴰د إج䴰䴰راء التحوی䴰䴰ل ال䴰䴰زاوي للنس䴰䴰ب المئوی䴰䴰ة لإلنب䴰䴰ات )P<0.01(عل䴰䴰ى مس䴰䴰توى المعنوی䴰䴰ة 
كم䴰ا ت䴰م تحدی䴰د ت䴰أثیر الن䴰وع النب䴰اتي  ،متوسطات نس䴰ب إنب䴰ات األن䴰واع المدروس䴰ة باس䴰تخدام اختب䴰ار دنك䴰ن

الرتباط ب䴰ین وكمیة الماء المضافة وعمق الزراعة في سرعة إنبات وظھور البادرات، وحددت عالقة ا
عمق الزراعة في التربة وسرعة اإلنبات، وبین مستوى الرطوبة وسرعة اإلنبات وذل䴰ك عل䴰ى مس䴰توى 

 ،قورنت متوسطات سرعة إنبات بذور األنواع المدروسة باستخدام اختبار دنكن .)P<0.01(المعنویة 
 

  النتائج والمناقشة
لكل من النوع النباتي، ومستوى الرطوبة، لمعنوي اأثبتت نتائج التحلیل اإلحصائي التأثیر  :معدل اإلنبات

، ومستوى الرطوبةكان تأثیر التفاعل المشترك بین األنواع و .وعمق الزراعة في نسب إنبات البذور
ومستوى الرطوبة وعمق الزراعة، وبین األنواع مستوى الرطوبة وبین األنواع وعمق الزراعة، وبین 

ارنة متوسط نسب إنبات بذور األنواع المدروسة لوحظ تفوق لدى مق .وعمق الزراعة عالي المعنویة
على باقي األنواع ولم تكن الفروق معنویة بینھما، % ١٥.١والرغل الملحي% ١٥.٥الرغل األمریكي

كحد أدنى في الرغل أبیض الفروع % ٢,٢في حین انخفضت نسب اإلنبات في األنواع األخرى إلى
  ). ١الشكل (

 

 
األن䴰واع الت䴰ي  یوم䴰اُ م䴰ن زراعتھ䴰ا ٢٨بذور األن䴰واع المدروس䴰ة بع䴰د (%) إنبات  متوسط نسب: )١( الشكل

  .تحمل نفس الحرف ال یوجد بینھا فروق معنویة
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والتي بینت أن نسبة إنبات الرغل األمریكي ) ٢٠٠٧(ھذه النتائج تنسجم مع نتائج شیخ محمد 
لبذور في أطباق بتري وعلى للبذور التي مصدرھا المنطقة الداخلیة عندما زرعت ا% ١٧لم تتجاوز

نتائج في انخفاض نسبة إنبات بذور الرغل أبیض الوكذلك تتماشى ). P<0.01( درجة حرارة مناسبة
% ١٠والتي لم تتجاوز نسبة إنبات ھذا النوع ) ٢٠٠٤(وشیخ محمد ) ١٩٧٦(الفروع مع نتائج سنكري 

في أن )  ٢٠٠٦(وآخرون  Stevensكما تنسجم مع نتائج ، )P<0.05(تحت ظروف اإلنبات المناسبة 
استخدام البذر المباشر ألنواع القطف یعطي نتائج غیر مضمونة بحیث ال تزید نسبة االسترساء عن 

٥)%P<0.01  .(  
أظھرت النتائج تباین األنواع المدروسة في قدرتھا على اإلنبات تحت مستویات مختلفة من    

مم غیر كاف  ٥أن مستوى الرطوبة  ٢من الجدول یالحظ . الرطوبة وعند زراعتھا على أعماق مختلفة
مم فقد ١٠أما عند المستوى . لحدوث اإلنبات لدى كل األنواع المدروسة، وعند كل أعماق الزراعة

% ١٣.٩وسجل أعلى نسبة إنبات عند الرغل األمریكي . أنبتت كل األنواع عدا الرغل أبیض الفروع
  .وكانت الفروق غیر معنویة بین األنواع

مم لوحظ تفوق الزراعة ١٠مقارنة تأثیر عمق الزراعة على اإلنبات عند مستوى الرطوبة لدى 
وفشل اإلنبات عند تغطیة البذور بالتربة % ٢٣.٣والروثا % ١٦.٧نثراً فوق سطح التربة عند الدوید 

ت على عكس أنواع الرغل التي فشلت بذورھا في اإلنبات عند الزراعة نثراً فوق سطح التربة، وتفاوت
سم عند كل ٢سم ولم یسجل إنبات عند زیادة عمق الزراعة عن ٢و ١النسبة عند الزراعة على عمق 

سم معنویاً على ٢و  ١أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي تفوق الزراعة على عمق . األنواع المدروسة
  .باقي أعماق البذر

الرغل األمریكي و% ٢٢.٨لقطف الملحي مم ل١٥عند مستوى الرطوبة  إنباتسجل أعلى نسبة 
نتائج  أن، إال عند الرغل أبیض الفروع% ٣.٩إلى  حتى وصلت ، وتناقصت نسب اإلنبات%٢٢.١

تفوق الزراعة النتائج أثبتت ). ٢الجدول (وجود فروق معنویة بین األنواع تبین التحلیل اإلحصائي لم 
حظ أعلى نسبة إنبات عند كما لو .على اسم و نثراً فوق سطح التربة معنویاً على باقي أعماق البذر

، للزراعة نثراً فوق سطح التربة وتناقص النسبة عند الزراعة على %٦٣.٣والروثا % ٥٠الدوید 
لذا ینصح بزراعة ھذین النوعین نثراً فوق ،  سم ولم یسجل إنبات عند زیادة العمق عن ذلك١عمق 

انت أعلى نسبة للزراعة على أما أنواع جنس القطف فقد ك. سطح التربة، وذلك عند توافر الرطوبة
ازداد متوسط نسبة إنبات وقد  .سم٧و  ٥سم ، كما فشلت كل األنواع في اإلنبات عند العمق  ١عمق 

حیث سجل أعلى نسبة إنبات عند ، )مم ٢٠المستوى (بذور كل األنواع المدروسة عند توفر الرطوبة 
عن % ٥.٣رى حتى وصلت إلى وتناقصت نسب اإلنبات عند األنواع األخ% ٣١.١القطف الملحي 

ولم تبین نتائج التحلیل االحصائي وجود فروق معنویة بین األنواع الرغل أبیض الفروع كحد أدنى 
سم ونثراً فوق سطح  ١تفوقت الزراعة على عمق أما تأثیر عمق الزراعة في اإلنبات فقد ). ٢الجدول (

أعلى نسبة إنبات عند الدوید والروثا لوحظ  .التربة وبدون فروق معنویة بینھما على باقي أعماق البذر
للزراعة نثراً فوق سطح التربة وتناقصت النسبة مع زیادة عمق الزراعة ولم یسجل إنبات عند زیادة 

سم لكل األنواع المختبرة على باقي ١سم، أما أنواع الرغل فقد تفوقت الزراعة على عمق  ٢العمق عن 
التي تساوت فیھ نسبة اإلنبات عند الزراعة على عمق اسم المعامالت، عدا الرغل أبیض الفروع و

قد یعود ھذا إلى التغیر السریع في رطوبة التربة والرطوبة الجویة . والزراعة نثراً فوق سطح التربة
  Miller(في مھد البذرة بالقرب من سطح التربة، والتي ینشأ عنھا ظروف غیر مناسبة لإلنبات 

  ). 1971رون، وآخ Perry ،;1968 Dowilingو
 ٣فشل الرغل الكالیفورني واالسترالي والتوري والمزرق في اإلنبات عند الزراعة على عمق 

سم إنبات وظھور البادرات فوق سطح ٧و  ٥سم رغم توفر الرطوبة، كما منعت الزراعة على عمق 
یة ایجابیة بین أكدت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط معنو. التربة كل األنواع المدروسة

وعالقة ارتباط  )P<0.001؛ r=0.371(متوسط نسبة إنبات كل األنواع المدروسة ومستوى الرطوبة 
إن تباین نسب إنبات بذور ). ٣جدول ) (P<0.001؛ r=-0.422(معنویة سلبیة مع زیادة عمق الزراعة 

الساكنة في األنواع رغم توفر الرطوبة قد یعود إلى تباین نسبة البذور  Atriplexأنواع القطف 
متعددة ومعقدة كوجود االجنحة الثمریة وقساوة  المختبرة والتي توجد بمستویات عالیة وتعود إلى آلیات
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 Rahmoune و Mâalem و) Meyer )2008األغلفة الثمریة ونضج البذور تبعاً لدراسات 
)2009.(  

  (%)ة وعمق البذر الرطوبمستوى نسب إنبات بذور األنواع المختبرة حسب ): ٢(الجدول 

مستوى  األنواع المختبرة
 الرطوبة

 )سم(أعماق الزراعة 
 المتوسط

٧ ٥ ٣ ٢  ١  ٠ 
 الرغل األمریكي

٥ 
 مم

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الرغل مزرق األوراق

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ القطف الملحي
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الرغل أبیض الفروع

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الرغل األسترالي
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الرغل الكالیفورني

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ القطف التوري
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الروثا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )العنظوان(الدوید 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المتوسط

 الرغل األمریكي

١٠ 
 مم

١٣.٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٣.٣ ٥٠ 
 ١.٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠.٠ ٠ الرغل مزرق األوراق

 ٦.٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠.٠ ٠ القطف الملحي
 ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الرغل أبیض الفروع

 ٦.١ ٠ ٠ ٠ ١٣.٣ ٢٣.٣ ٠ الرغل األسترالي
 ١.١ ٠ ٠ ٠ ٣.٣ ٣.٣ ٠ الرغل الكالیفورني

 ٢.٢ ٠ ٠ ٠ ٦.٧ ٦.٧ ٠ القطف التوري
 ٣.٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 23,3 الروثا

 ٢.٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 16,7 )العنظوان(الدوید 
 ٤.٢ ٠c ٠c ٠c ٧.٤ab ١٣.٧a ٤.٤bc المتوسط

 الرغل األمریكي

١٥ 
 مم

٢٢.٢ ٠ ٠ ٢٣.٣ ١٣.٣ ٧٠.٠ ٢٦.٧ 
 ٤.٤ ٠ ٠ ٠.٠ ٦.٧ ١٣.٣ ٦.٧ الرغل مزرق األوراق

 ٢٢.٨ ٠ ٠ ٦.٧ ٣٣.٣ ٥٠.٠ ٤٦.٧ القطف الملحي
 ٣.٩ ٠ ٠ ١٠.٠ ٣.٣ ٦.٧ ٣.٣ الرغل أبیض الفروع

 ١٥.٠ ٠ ٠ ٠ ٦.٧ ٤٣.٣ ٤٠.٠ الرغل األسترالي
 ١١.٧ ٠ ٠ ٠ ١٠.٠ ٤٠.٠ ٢٠.٠ الرغل الكالیفورني

 ٧.٢ ٠ ٠ ٠ ٣.٣ ٢٣.٣ ١٦.٧ القطف التوري
 ١٧.٢ ٠ ٠ ٠ ٠.٠ ٤٠.٠ ٦٣.٣ الروثا

 ١٣.٣ ٠ ٠ ٠ ٤٠.٠ ٣٠.٠ ٥٠.٠ )العنظوان(الدوید 
 ١٣.١ ٠c ٠c bc ٤.٤ ٨.١b ٣٥.٥a ٣٠.٤a المتوسط

 الرغل األمریكي

٢٠ 
 مم

٢٦.١ ٠ ٠ ٢٣.٣ ٦٦.٧ ٣٦.٧ ٢٢.٢ 
 ٦.١ ٠ ٠ ١٦.٧ ١٦.٧ ٣.٣ ٤.٤ الرغل مزرق األوراق

 ٣١.١ ٠ ٠ ١٣.٣ ٤٣.٣ ٧٠.٠ ٦٠.٠ القطف الملحي
 ٥.٠ ٠ ٠ ٣.٣ ٦.٧ ١٠.٠ ١٠.٠ الرغل أبیض الفروع

 ٢١.١ ٠ ٠ ٢٠.٠ ٦٦.٧ ٤٠.٠ ١٥.٠ الرغل األسترالي
 ١٥.٠ ٠ ٠ ٠ ١٠.٠ ٤٣.٣ ٣٦.٧ الرغل الكالیفورني

 ١٣.٣ ٠ ٠ ٠ ٦.٧ ٤٠.٠ ٣٣.٣ القطف التوري
 ٢٦.١ ٠ ٠ ٠ ١٣.٣ ٥٠.٠ ٩٣.٣ الروثا

 ١٧.٧ ٠ ٠ ٠ ٦.٧ ٤٠.٠ ٦٠.٠ )العنظوان(الدوید 
 ١٧.٩ ٠c ٠c ٥.٥c ١٥.٩b ٤٤.٨a ٤١.٥a المتوسط
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  ٠c ٠c ٢.٥c ٧.٩b ١٩.١a ٢٣.٥a  االجمالي المتوسط
مستوى الرطوبة وعمق ودلیل سرعة اإلنبات مع (%) عالقة ارتباط كل من نسبة اإلنبات : )٣(الجدول 

  ) P<0.05 ،**=P<0.01=*(الزراعة 

 األنواع المدروسة
 سرعة اإلنبات نسبة اإلنبات

 مستوى الرطوبة عمق الزراعة مستوى الرطوبة عمق الزراعة
**٠.٤١٥ الرغل األمریكي  -٠.٣١٦ **٠.٤٦١**  -٠.٤٤١** 
الرغل مزرق 

**٠.٣١٢ األوراق  -٠.٣١١ *٠.٢٦٧**  -٠.٢٦٤* 

**٠.٤٩٤ الملحيالقطف   -٠.٤٨٩ **٠.٥٠٨**  -٠.٤٧١** 
 *٠.٢٦٧- **٠.٣٩٠ *٠.٢٩٠- **٠.٤٤٢ القطف أبیض الفروع

 **٠.٤٠٣- **٠.٣٣٤ **٠.٤٣٤- **٠.٣٥٩ الرغل األسترالي
 **٠.٤٣٣- **٠.٣٩٤ **٠.٤٥٣- **٠.٤٢٩ الرغل الكالیفورني

 **٠.٤٢٧- **٠.٣٧١ **٠.٤٥٧- **٠.٤١١ القطف التوري
 **٠.٥٥٦- **٠.٣٨٦ **٠.٥٤٤- **٠.٤١٣ الروثا

 **٠.٥٧٢- **٠.٣٧٤ **٠.٥٥١- **٠.٤٠٦ )الدوید(العنظوان 
  

تع䴰د ق䴰درة الب䴰ذور عل䴰ى اإلنب䴰ات م䴰ن أعم䴰اق كبی䴰رة باإلض䴰افة إل䴰ى س䴰رعة ظھ䴰ور  : سرعة ظھ炳ور الب炳ادرة
م䴰ة البادرات فوق سطح التربة في ظروف البیئات الجافة ومعدالت الھط䴰ول المنخفض䴰ة م䴰ن الص䴰فات الھا

التي تعطي للنوع میزة خاصة تمكن䴰ھ م䴰ن ال䴰دخول ف䴰ي ب䴰رامج تنمی䴰ة وتحس䴰ین المراع䴰ي وزی䴰ادة اإلنتاجی䴰ة 
وھ䴰ي إح䴰دى مع䴰اییر االنتخ䴰اب الھام䴰ة المس䴰تخدمة ف䴰ي تحس䴰ین ق䴰وة الب䴰ادرة ل䴰دى  ،العلفیة للث䴰روة الحیوانی䴰ة

 Andrews؛ Asay ،1993 و Johnson؛ Johnson ،1983 و Asay(النبات䴰䴰ات العلفی䴰䴰ة والرعوی䴰䴰ة 
  .)1997وآخرون، 

كما أن خاصیة س䴰رعة اإلنب䴰ات واالسترس䴰اء م䴰ن الص䴰فات الھام䴰ة لض䴰مان إنت䴰اج المحاص䴰یل ف䴰ي 
) 2001( Assaeedم䴰䴰ا أك䴰䴰ده   وھ䴰䴰ذا .)Baker ،1986و Lafond(المن䴰䴰اطق ذات فص䴰䴰ل النم䴰䴰و القص䴰䴰یر

ط䴰ي الب䴰ادرات  عند دراس䴰ة س䴰رعة إنب䴰ات الروث䴰ا إل䴰ى أن ظھ䴰ور واسترس䴰اء الب䴰ادرات المبك䴰ر واألس䴰رع یع
بین䴰䴰ت نت䴰䴰ائج البح䴰䴰ث تب䴰䴰این س䴰䴰رعة إنب䴰䴰ات وظھ䴰䴰ور ب䴰䴰ادرات األن䴰䴰واع وق䴰䴰د  .نم䴰䴰واً وق䴰䴰درة عل䴰䴰ى البق䴰䴰اء أفض䴰䴰ل

وعمق الزراع䴰ة وھ䴰ذا م䴰ا أكدت䴰ھ نت䴰ائج التحلی䴰ل اإلحص䴰ائي بوج䴰ود مستوى الرطوبة المختبرة بالعالقة مع 
ي س䴰䴰رعة إنب䴰䴰ات الب䴰䴰ذور مس䴰䴰توى الرطوب䴰䴰ة، وعم䴰䴰ق الزراع䴰䴰ة ف䴰䴰ولك䴰䴰ل م䴰䴰ن الن䴰䴰وع النب䴰䴰اتي، معن䴰䴰وي ت䴰䴰أثیر 

ی䴰䴰ة المدروس䴰䴰ة ومس䴰䴰توى ب䴰䴰ین األن䴰䴰واع النباتمعنوی䴰䴰اً كم䴰䴰ا ك䴰䴰ان ت䴰䴰أثیر التفاع䴰䴰ل المش䴰䴰ترك  ،وظھ䴰䴰ور الب䴰䴰ادرات
، وب䴰ین األن䴰واع ن األنواع النباتیة وعمق الزراعة، وبین ومستوى الرطوبة وعمق الزراع䴰ة، وبیالرطوبة
  .وعمق الزراعةومستوى الرطوبة النباتیة 
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األن䴰واع الت䴰ي  یوم䴰اُ م䴰ن زراعتھ䴰ا ٢٨توسط دلیل سرعة إنبات بذور األنواع المدروس䴰ة بع䴰د م: )٢( الشكل
  .تحمل نفس الحرف ال یوجد بینھا فروق معنویة

  
كم䴰ا أش䴰ارت نت䴰ائج التحلی䴰ل اإلحص䴰ائي إل䴰ى وج䴰䴰ود ف䴰روق معنوی䴰ة ب䴰ین س䴰رعة إنب䴰ات األن䴰واع المدروس䴰䴰ة، 

معنویاً على جمیع األنواع األخرى المدروسة،  ١0٠٨والرغل األمریكي  ١0١حیث تفوق القطف الملحي 
،  ف䴰ي ٠0٦٦والروث䴰ا  ٠0٦٦وبدون فروق معنویة بینھما، تالھا وبدون ف䴰روق معنوی䴰ة الرغ䴰ل االس䴰ترالي 

). ٢الش䴰كل ( ، أبط䴰ئ األن䴰واع المدروس䴰ة٠0١٥، والرغ䴰ل الم䴰زرق ٠0١٧حین كان الرغل أبیض الف䴰روع 
ف䴰ي تف䴰وق القط䴰ف الملح䴰ي ف䴰ي س䴰رعة  Rahmoune (2009) و  Mâalemتنسجم ھذه النتائج مع نتائج 

  .إنبات بذوره مقارنة مع الرغل االسترالي
أثبت䴰䴰ت النت䴰䴰ائج تب䴰䴰این س䴰䴰رعة إنب䴰䴰ات األن䴰䴰واع المدروس䴰䴰ة عن䴰䴰د مس䴰䴰تویات مختلف䴰䴰ة م䴰䴰ن الرطوب䴰䴰ة وأعم䴰䴰اق 

حیث ارتبط䴰ت س䴰رعة إنب䴰ات ب䴰ذور ك䴰ل األن䴰واع المدروس䴰ة ط䴰رداً وبش䴰كٍل معن䴰وي م䴰ع  ،الزراعة المختلفة
، كما ارتبط䴰ت س䴰رعة إنب䴰ات كاف䴰ة األن䴰واع المختب䴰رة )P<0.001؛ r=0.336(ادة كمیة الماء المضافة زی

، وكان䴰ت قیم䴰ة معام䴰ل االرتب䴰اط )P<0.001؛ r=-0.399( سلباً وبشكٍل معنوي مع زی䴰ادة عم䴰ق الزراع䴰ة
أب䴰یض في حین كان االرتباط أض䴰عف عن䴰د الرغ䴰ل ** ٠.٥٥٦- والروثا   ** ٠.٥٧٢- األعلى عند الدوید

مما یش䴰یر إل䴰ى تب䴰این األن䴰واع المدروس䴰ة ف䴰ي ، )٣الجدول (*٠.٢٦٤-والرغل المزرق  *٠.٢٦٧- الفروع
قدرتھا على اإلنبات والظھور عند مستویات مختلفة من الرطوبة وعند وجود البذور على أعماق مختلف䴰ة 

ع الت䴰ي تمكن䴰ت م䴰ن اإلنب䴰ات كم䴰ا أن األن䴰وا ،بالتربة مما یعطیھا قدرة اكبر على التنافس في البیئات الجافة
عند زراعتھا بدون تغطیة بالترب䴰ة أھمی䴰ة كبی䴰رة ف䴰ي اس䴰تعمالھا ف䴰ي عملی䴰ات الب䴰ذر المباش䴰ر إلع䴰ادة تأھی䴰ل 

    .المناطق الجافة العربیة
    :یلي ھذا البحث یستنتج ما إجراءوفي ظروف 

ك䴰䴰ل األن䴰䴰واع ن䴰䴰ت تمكم䴰䴰م، ف䴰䴰ي ح䴰䴰ین  ٥عن䴰䴰د مس䴰䴰توى الرطوب䴰䴰ة األن䴰䴰واع المختب䴰䴰رة إنب䴰䴰ات ب䴰䴰ذور كاف䴰䴰ة فش䴰䴰ل  -
عن䴰䴰د مس䴰توى الرطوب䴰䴰ة  ظ䴰䴰روف التجرب䴰ةض䴰من باس䴰تثناء الرغ䴰䴰ل أب䴰یض الف䴰䴰روع م䴰ن اإلنب䴰䴰ات المختب䴰رة  

  .مم١٠
 م䴰م٢٠و ١٥و ١٠بشرط تأمین نسب رطوب䴰ة مباشرة إمكانیة نثر بذورالدوید والروثا فوق سطح التربة  -

 .من الماء لكل أصیص ³سم ٦٢٨و  ³سم ٤٧١و  ³سم ٣١٤بإضافة 
 .سم ٧و ٥فشل إنبات األنواع المدروسة عند زراعتھا على عمق سم و١ة على عمق تفوق الزراع -
على باقي األنواع المختب䴰رة  ١.٠٨، %١٥.١و القطف الملحي  ١.١، %١٥.٥تفوق الرغل األمریكي  -

   .من حیث نسبة اإلنبات وسرعتھ على التوالي
م䴰ع س䴰لباً م䴰ع مس䴰توى الرطوب䴰ة و ارتباط نسبة وسرعة ظھور بادرات األن䴰واع المدروس䴰ة معنوی䴰اً ط䴰رداً  -

 .عمق الزراعة
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ABSTRACT 
This study was carried out in a protected area at Rangeland and Dry 

Environment Research Station, belongs to ACSAD and Aleppo university in 
the Muslumieh, Aleppo, during 2005, by cultivating 9 Chenopodiaceae forage 
species, using 4 moisture Levels (5, 10, 15 and 20 mm), and 6 seeding depths 
(0, 1, 2, 3, 5 and 7 cm) and  three replicates. Results showed significant effect 
of species, moisture and seeding depth on germination rate and speed. The  
seeds of all the investigated species failed to  be germinated at the moisture 
level of 5 mm, while all the study species were germinated under 10 mm 
humidity except Atriplex leucoclada. The seeds of all studied species were 
germinated at the higher moisture levels (15 and 20 mm), but the germination 
percentage varied between the species. The highest germination rate for Salsola 
vermiculata and  Seidlitzia rosmarinus was recorded when the seeds placed at 
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soil surface and the soil moisture level 10, 15, and 20 mm.  Atriplex species 
showed the highest germination rate at seeding depth of 1 cm and moisture 
level 10, 15, and 20 mm.  The seeds of all studied species failed to germinate at 
the planting depth of 5 and 7 cm. The results showed superiority of  Atriplex 
canescens (15.5%, 1.1) and Atriplex halimus (15.1%, 1.08) the rest of the 
species in terms of percentage and speed of germination, without significant 
differences between them, followed by Salsola  vermiculata 11.8%, 0.66 and 
Atriplex nummularia 10.5%, 0.66, while the lowest rate and speed were 
recorded at  Atriplex leucoclada 2.2%, 0.17, and Atriplex glauca 3.1%, 0.15. 
The results of statistical analysis showed the significant relation for the 
germination rate and the speed of the emergence of seedling with the increase 
in the moisture level (r=0.371 and r=0.336  respectively) and with the decrease 
in the depth of cultivation (r=-0.399 and r=-0.422 respectively) at P<0.001 .  
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