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تأثیراالصناف و بعض العملیات الزراعیة على نمو وحاصل العدس واالدغال المرافقة لھ تحت الظروف 
  الدیمیة

  نریمان صالح احمد                       شیرین جالل محمد  ھادي موسو علي                              
  جامعة السلیمانیة/ كلیة الزراعة/ قسم المحاصیل الحقلیة

  
  الخالصة

في محطة بحوث قلیاسان التابعة لكلیة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤نفذت تجربة حقلیة خالل الموسم الشتوي  
) سطور ونثر(منتخب وطریقتي الزراعة جامعة السلیمانیة لدراسة تاثیرصنفي نینوى وامریكي-الزراعة

دونم في نمو وحاصل العدس واالدغال المرافقة لھ في تجربة عاملیة /كغم ٣٥و ٢٥و ١٥ومعدالت البذار 
اظھرت النتائج بان صنف نینوى قد تفوق على الصنف . وبثالث مكررات RCBD  باستخدام تصمیم

ولم  ٢م/وزن البذورللنبات وحاصل البذوراالمریكي منتخب في صفة وزن القرنات ووزن الف بذرة و
كذلك تفوقت طریقة الزراعة على السطورفي صفة الوزن الجاف . یختلف الصنفان معنویا في بقیة الصفات

الكلي لالدغال وارتفاع النبات وارتفاع أوطأ قرنة وعدد القرنات الفارغة في حین تفوقت طریقة الزراعة 
وارتفاع اوطأ قرنة ووزن الف بذرة وحاصل  ٢م/اصل البذورنثرا في صفة الوزن الجاف للنبات وح

كما ادت زیادة كمیة التقاوي الى خفض الوزن الجاف لالدغال وزیادة وزن الف بذرة وحاصل . ٢م/البذور
وكان ھناك ارتباط مظھري . معنویا بینما لم یظھر اي تاثیر معنوي في صفات النمو االخرى ٢م/البذور

المدروسة حیث اظھرت صفة عدد ووزن القرنات والوزن الجاف للنبات ووزن  معنوي بین معظم الصفات
  .البذور ارتباطا معنویا موجبا وسالبا مع اكبر عدد من الصفات

  
  المقدمة

احد المحاصیل البقولیة المھمة في العالم والعراق لما لھ من اھمیة )  Lens culinaris(یعد العدس 
بروتین ونسبة عالیة من الفیتامینات والمعادن التي تدخل في % ٢٤غذائیة كبیرة اذ تحتوي بذوره على 

ویستعمل في  الكثیر من الدول االسیویة كمصدر للبروتین ). ١٩٨٩، ICARDA(تكوین حامض االلیسین 
كما یستخدم كعلفا للحیوانات ، للمساھمة في تقلیل نقص البروتین الحیواني مثل دول الھند والباكستان وتركیا

وقد بلغ معدل المساحة المزروعة بھذا المحصول .  )ب١٩٩٣،محمودمحمد و(ن او كعلف مركز سواء كتب
حوالي ملیون ھكتار وكانت الكمیة المنتجة من المحصول حوالي  ١٩٩٨-١٩٩٤في العراق للفترة مابین 

دى الى وان ما ینتج من محصول العدس في العراق الیسد الحاجة المحلیة مما ا). ١٩٩٩ایكاردا،(ملیون طن
لقد ، زیادة االستیراد خالل السنوات االخیرة مما یتطلب االمر الى بذل المزید من الجھود لزیادة االنتاج

بقیت زراعة ھذا المحصول ولسنوات عدیدة دون المستوى المطلوب بسبب تحول المزارعین الى زراعة 
عدس منھا قلة استخدام المكننة المحاصیل االخرى وكذلك بسبب كثرة المشاكل التي كانت تواجھ زراعة ال

الزراعیة وصعوبة ادارة المحصول وكذلك مشكلة االدغال حیث ان االدغال تعد من العوامل الرئیسیة التي 
، فقد وجد بعض الباحثین ان منافسة )٢٠٠٤احمد و اخرون،(تعمل على خفض حاصل العدس في العراق 

). ١٩٩٧، SBPP% (٦٠-٥٠حاصل وبمعدل االدغال مع نباتات محصول العدس قد ادت الى خفض ال
وجد ان منافسة االدغال مع المحصول ادى الى خفض  )١٩٨٩(Tiwariو Trivediفـي دراسـة اخرى لـ 

ھكتار بالمقارنة مع المعاملة التي التحتوي على ادغال والتي اعطت حاصل /كغم١٣٤الحاصل بمقدار 
مختلف ي وحدة المساحة من خالل اختبار ویمكن تحسین انتاجیة العدس ف. ھكتار\كغم١١٨٤مقداره 

ومن اسباب انخفاض غلة محصول العدس ھو عدم ، المعامالت الحقلیة كالتسمید والكثافات النباتیة وغیرھا
وقد استھدفت ھذه الدراسة تحدید الكثافات ). ٢٠٠٤علي وحسن،(توفر االصناف المحسنة والمالئمة للمنطقة

  ضل معدالت البذار و طرق  الزراعة النباتیة المثلى من خالل ایجاد اف
  

  ٢٠٠٦/  ٣/ ١٥وقبولھ    ٢٥/١٠/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
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العدس واالدغال المرافقة لھ تحت  وافضل االصناف المالئمة للمنطقة وتاثیرھا في انتاجیة محصول

  .الظروف الدیمیة في منطقة السلیمانیة
  

  مواد البحث وطرائقھ
في حقل ابحاث قلیاسان التابع  ٢٠٠٥-٢٠٠٤اجریت تجربة حقلیة في الموسم الزراعي الشتوي   

امل ھي وتضمنت الدراسة ثالثة عو، جامعة السلیمانیة والواقع غرب مدینة السلیمانیة، لكلیة الزراعة 
وصنفین من العدس ھما نینوى وامریكي منتخب، مع طریقتین ) دونم/ كغم ٣٥و ٢٥و  ١٥(معدالت البذار 

وقد اجریت كافة عملیات الزراعیة . سم وطریقة النثر٢٠للزراعة ھما الزراعة بسطور المسافة بینھا 
ستخدام القطاعات صممت التجربة با. ٩/١٢/٢٠٠٤المطلوبة لزراعة العدس، وتمت الزراعة بتاریخ 

وبلغت عدد  ٢م٢العشوائیة الكاملة في تجربة عاملیة بثالث مكررات وكانت مساحة الوحدة التجریبیة 
بعد نضج المحصول تم اخذ خمسة نباتات بصورة عشوائیة من . وحدة لكل مكرر ١٢الوحدات التجریبیة 

  :كل وحدة تجریبیة بدایة شھر ایار لقیاس الصفات االتیة
نبات وعدد القرنات /نبات وعدد القرنات\وعدد التفرعات) سم(وارتفاع اوطأ قرنة) سم(باتارتفاع الن

ووزن الف ) نبات/غم(بذورالووزن ) نبات/غم(والوزن الجاف ) نبات/غم(نبات ووزن القرنات /الفارغة
كل كما اخذت عینات االدغال بدایة شھر نیسان لمساحة متر مربع ل). ٢م/غم(وحاصل البذور ) غم(بذرة

ولمدة یومین ثم اخذ  °م٦٨معاملة وتم وضعھا في اكیاس ورقیة وجففت في الفرن تحت درجة حرارة 
وتم تحلیل البیانات احصائیا وقدرت قیمة االرتباط البسیط بین الصفات  ،)غم(الوزن الجاف الكلي لالدغال

المحمداوي و (وتم المقارنة بین متوسطات المعامالت باستخدام دنكن متعدد المدى ، المدروسة
   .یشیر الى االدغال المنتشرة في حقل التجربة) ١(والجدول  ).٢٠٠٠محمد،

  
  اھم االدغال العریضة والرفیعة المنتشرة في حقل التجربة) ١(الجدول 

  االسم العلمي  االسم العربيت  االسم العلمي  االسم العربي  ت
  Galium tricorne  الدبیكة٦ Hordeum spontaneum  بريالشعیر ال  ١
  .Silyum marianum L  الكلغان٧  Phalaris minor  أبو الدمیم  ٢
  Vicia angustifolia  ھرطمان علفي بري٨  Avena fatua  الشوفان البري  ٣
  Trifolium resupinatum  النفل االرجواني٩  Carthamus oxyacnyhus  الكسوب االصفر  ٤
        Euphorbia helioscopia  خناق الدجاج  ٥
ذ بیانات االنواء الجویة لمنطقة قلیاسان من محطة االنواء الجویة التابعة لكلیة الزراعة في بكره وتم اخ 
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 معدل درجات الحرارة والرطوبة وكمیة االمطار في قلیاسان) : ١(شكلال
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  النتائج والمناقشة

  

الى عدم وجود فروق معنویة في كل ) ٢(في الجدول تشیر النتائج: تأثیراألصناف في الصفات المدروسة
 عددالقرنات الفارغةوالوزن،عدداالفرع،ارتفاع اوطأ قرنة،ارتفاع النبات،الوزن الجاف لالدغال(من الصفات

وھذا یدل على عدم وجود اختالف في نمو الصنفین في تلك المنطقة وان الظروف المناخیة ) الجاف لالدغال
من درجة حرارة وضوء مستجابة من قبل الصنفین على حد سواء بسبب عدم اختالف كثیر من الصفات 

وقد یعود السبب الى ظھر اختالف معنوي في معدل امتالء البذرة والمتمثلة بوزن الف بذرة . سابقة الذكر
 Shobirو Balyanاختالف في فسلجة الصنفین وسرعة تجمع المواد الغذائیة في البذرة، وھذا یتفق مع 

ان ھذا االختالف قد انعكس على وزن ). ١٩٩١(واخرون Jainو) ١٩٨٩( Sarwarو Rajputو)١٩٨٦(
نفین والناتج من اختالف امتالء كما ان ھذا االختالف الفسلجي بین الص. ٢م/نبات وحاصل البذور/القرنات

 Erdalو) ٢٠٠١( Davidالبذرة وتاثیرھا في وزنھا ھو السبب في اختالف الحاصل، وھذا مااكده 
  ). ٢٠٠٥(واخرون

الى وجود فروق معنویة بین طریقتي ) ٢(یشیر الجدول :تأثیر طریقة الزراعة فى الصفات المدروسة
ادت الزراعة على السطورفي تقلیل كفاءة نمو االدغال  الزراعة وخاصة في الوزن الجاف لالدغال حیث

وھذا انعكس على الوزن الجاف لالدغال مقارنة بالزراعة نثرا، ویعني ھذا ان انتظام زراعة العدس في 
 Erdalخطوط تفید كوسیلة الباس بھا لخفض اوزان االدغال لوحدة المساحة وھذا ما اكده 

ات العدس كان افضل في حالة الزراعة على السطور مما زاد كذلك لوحظ بان نمو نب  ).٢٠٠٥(واخرون
من ارتفاعھ وقد یكون السبب ھو التنافس على الضوء وھذا ما اكدتھ نتائج ارتفاع اوطأ قرنة حیث ان 

سم، فیما یمیل ٢٠النبات استطال عند الزراعة في سطور بحیث اصبح ارتفاع اوطأ قرنة عن سطح التربة 
اما عدد االفرع . ند الزراعة نثرا وان صفة اوطأ قرنة دلیل على انخفاض نمو النباتالنبات الى االفتراش ع

نبات لم تختلف عن بعضھما في طریقة الزراعة وقد یعود السبب الى ارتباط تلك الصفة /وعدد القرنات
 Sarafو) ١٩٨٤( Sapraو Basantبعوامل وراثیة اكثر من ارتباطھا بعوامل بیئیة، وھذا ما اكده كل من 

كذلك فان عدد القرنات الفارغة كانت اقل في حالة الزراعة على السطور مقارنة ). ١٩٨٥(واخرون
بالزراعة نثرا، وقد یعود السبب الى ان الزراعة بطریقة النثر ادت الى تنافس النباتات على المواد الغذائیة 

كما یالحظ بان الزراعة . ي سطوربكثرة بسبب عدم انتظام توزیع البذور لوحدة المساحة مقارنة بالزراعة ف
نبات مع زیادة عدد /بطریقة النثر ادت الى زیادة في المادة الجافة للنبات وھذا ناتج عن زیادة وزن القرنات

نبات بسبب الزیادة او النقصان في بعض مكونات المحصول /لم یتاثر وزن الف بذرة ووزن البذور. االفرع
  .بالمقارنة مع طریقة الزراعة في السطور ٢م/لبذوروبالتالي ادى ذلك الى زیادة حاصل ا

 الى ان زیادة الكثافة النباتیة للمحصول ادت) ٢(یشیر الجدول :تاثیر معدالت البذار في الصفات المدروسة
الى تقلیل الوزن الجاف لالدغال معنویاً، وتدل ھذه النتیجة على ان نبات المحصول قد یكون منافس جید 

ا خفض من اوزانھا الجافة عند زیادة كمیة التقاوي لوحدة المساحة وھذا یتفق مع نتائج لنباتات االدغال مم
، بینما لم یالحظ اي فروق معنویة في صفة ارتفاع النبات وعدد االفرع وعدد القرنات )١٩٩١(الفخري

ي في ان اختالف معدالت التقاوي قد اثر بشكل معنو. الكلي والقرنات الفارغة ووزن النبات والقرنات
ارتفاع اوطأ قرنة وھذه الصفة مھمة جدا عند استعمال الحصاد المیكانیكي الجل التقلیل من فقدان البذور، 
وقد لوحظ بان زیادة الكثافة النباتیة ادت الى استطالة الجزء القاعدي من الساق بحیث كان اوطأ قرنة عند 

وبصورة عامة لوحظ بان حاصل ) دونم/كغم٣٥(سم وخاصة في حالة استعمال كمیة تقاوي عالیة٢٠ارتفاع 
وتعد ھذه . اختلف معنویاَ وارتفع عند زیادة كمیة التقاوي بالمقارنة مع المعدل المنخفض للتقاوي ٢م/البذور

النتیجة غیر واضحة والمفروض ان تكون عكس ذلك ولكن قد یعود السبب الى زیادة عدد النباتات بالرغم 
او قد یرجع السبب الى ان  ٢م/كثرة النباتات ادت الى زیادة الحاصلمن قلة حاصل النبات الواحد ولكن 

الكثافات العالیة تحفز الجذور الى التعمق اكثر مما تقلل من المنافسة بینھا، اما الكثافات المنخفضة فقد 
یتساوى فیھا معدل نمو وعمق الجذور في منطقة واحدة وبالتالي تنعكس على الحاصل وھذا ما اكده 

  ). أ١٩٩٣(ومحمد ومحمود) ١٩٨٢(الجبوري
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تشیر البیانات الواردة فى الجدول  :تاثیر التداخل بین االصناف وطریقة الزراعة في الصفات المدروسة
ذات تاثیر معنوى بین االصناف وطریقة الزراعة فى جمیع الصفات فقد اعطت صفة  الى وجود تداخل) ٣(

الوزن الجاف الكلي لالدغال افضل المتوسطات لتداخل صنف نینوى مع طریقة الزراعة بالسطور، اما 
معاملة التداخل بین صنف نینوى وطریقة الزراعة نثراً فانھ تفوقت على التداخالت االخرى خاصًة فى 

، ٢م/نبات ووزن القرنات والبذور ووزن الجاف للنبات وحاصل البذور/دد االفرع وعدد للقرناتصفة ع
بصورة عامة فان تداخل صنف أمریكي منتخب مع طریقة الزراعة بسطور قد اعطت نتائج افضل 

  .بالمقارنة مع زراعتھ بطریقة النثر
الى عدم وجود تأثیر ) ٣(یشیر الجدول :سةفي الصفات المدرو و معدالت البذارتاثیر التداخل بین االصناف 

معنوى لتداخل االصناف مع كمیات البذار في كل من صفة عدد االفرع وعددالقرنات الفارغة للنبات، في 
دونم قد اعطت افضل /كغم١٥حین تأثرت الصفات األخرى حیث یالحظ ان الصنف نینوى مع كمیة بذار

ن القرنات والوزن الجاف ووزن البذورللنبات، اما صفة وزن نبات ووز/النتائج بالنسبة لصفة عدد القرنات
الف بذرة فقد اعطت أعلى متوسط عند زیادة كمیات البذار لصنف نینوى، كما یالحظ الشيء نفسھ بالنسبة 

اما الصنف امریكى منتخب فقد تفوق عند زیادة كمیات البذار الى . ٢م/لصفة إرتفاع النبات وحاصل البذور
نسبة لصفة الوزن الجاف الكلى لالدغال اعطت أقل وزن جاف لالدغال، كما ان صفة دونم بال/كغم٣٥

  .نبات اعطت أعلى المتوسطات/ارتفاع اوطأ قرنة وعدد القرنات
وجود ) ٣(یالحظ في الجدول :تاثیر التداخل بین طریقة الزراعة ومعدالت البذار في الصفات المدروسة

البذار إذ یبین الجدول ان صفة الوزن الجاف الكلي لالدغال تاثیر معنوى بین طرق الزراعة ومعدالت 
نبات ووزن الف بذرة  قد اعطت افضل \وارتفاع النبات وارتفاع او طأ قرنة وعدد القرنات الفارغة

دونم وزراعتھا بطریقة السطور وھذا یتفق مع ما /كغم٣٥و٢٥المتوسطات عند زیادة معدالت البذار الى
حیث ذكرا ان معظم ھذه الصفات اعطت متوسطات جیدة بالرغم من عدم  )١٩٩٩(وجده حسن واسماعیل

وصولھا الى مستوى المعنویة وخاصة صفة ارتفاع النبات وارتفاع اوطأ قرنة لما لھما من أھمیة بالغة فى 
من انحصار المساحات ) ١٩٩٣( Abbasالحصاد المیكانیكي وھنا من الواجب االشارة الى ما ذكره 

المحلى خالل السنوات االخیرة بسبب قصر النباتات ومیلھا الى االفتراش نظراً لوقوع  المزروعة بالعدس
سم مما یسبب استحالة حصاده الیاً حیث ال تستطیع حاصدات ١٠من القرنات تحت ارتفاع % ٤٧اكثر من

زید سم وھذا یعني ان ضائعات الحصاد في العدس المحلي قد ت١٥-١٠الحبوب المتكاملة القطع دون إرتفاع 
اذا ما زرع بالطریقة التقلیدیة، في حین ان صفة الوزن الجاف للنبات اعطت أعلى متوسط عند %  ٥٠عن 

فقد اعطت أعلى متوسط بلغ  ٢م/دونم والزراعة نثرا، اما صفة حاصل البذور/كغم١٥معدل البذار 
ناك اي تاثیر معنوي دونم، كما لم یكن ھ\كغم٣٥عند الزراعة بطریقة النثر وبمعدل بذار ) ٢م/غم(٢٨٥.٠٢

  .للتداخل في الصفات االخرى
البیانات الواردة في : في الصفات المدروسةمعدالت البذار تاثیر التداخل بین االصناف وطریقة الزراعة و

صنف نینوى وطریقة (تشیر الى عدم وجود تاثیر معنوي للتداخل الثالثي بین عوامل التجربة ) ٤(الجدول 
في كل من صفة عدد االفرع والوزن الجاف للنبات، في حین ان الصنف نینوى ) الزراعة ومعدالت البذار

دونم قد اعطى متوسطات ذات تاثیرمعنوي بالنسبة /كغم٣٥و٢٥المزروع بطریقة السطور وبمعدل بذار
لصفة الوزن الجاف الكلي لالدغال وارتفاع النبات وارتفاع اوطأ قرنة وعدد القرنات الفارغة لكل نبات 

ف بذرة، اما التداخل الثالثي بین الصنف نینوى وطریقة الزراعة نثراً وبمعدل ووزن ال
نبات، اما /دونم فقد كان لھا تاثیر معنوي في صفة ارتفاع النبات وعدد ووزن القرنات/كغم٢٥و١٥بذار

عند زراعة صنف نینوى بطریقة النثر  ٢م/غم ٣٧٣.١٢صفة حاصل البذور فقد اعطت أعلى متوسط بلغ 
ویشیر الجدول نفسھ الى وجود تاثیر معنوي للتداخل الثالثي للعوامل في كل من . دونم/كغم٣٥بذاروبمعدل 

نبات ووزن الف بذرة /صفة الوزن الجاف الكلي لالدغال وارتفاع النبات وارتفاع اوطأ قرنة وعدد القرنات
السطور و حیث یتضح ان الصنف امریكي منتخب عند زراعتھ بطریقتي النثر و ٢م/وحاصل البذور

ویالحظ ایظا . دونم قد اعطى متوسطات معنویة فیما یتعلق بتلك الصفات المذكورة/كغم٣٥و٢٥بمعدلي بذار



نبات ووزن /عدم وجود تاثیر معنوي لعوامل التجربة الثالثة في صفة عدد االفرع والقرنات الفارغة
  . نبات/القرنات والبذور والوزن الجاف
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اخôتالف قôیم معôامالت االرتبôاط المظھôري ) ٥(یالحظ من الجدول : االرتباط المظھري البسیط بین الصفات
مôع ارتفôاع النبôات،  بین الصفات المدروسة، حیث اظھر الوزن الجاف الكلي لالدغال ارتباطا سالبا ومعنویôا

امôا . وارتباطا سالبا عôالي المعنویôة مôع كôل مôن ارتفôاع اوطôا القرنôة ووزن البôذور للنبôات ووزن الôف بôذرة
ارتفاع النبات فقôد اظھôر ارتفاعôا موجبôا ومعنویôا مôع ارتفôاع اوطôا قرنôة و وزن الôف بôذرة، وارتباطôا سôالبا 

اط سالب ومعنوي لصفة ارتفاع اوطôا قرنôة مôع كôل مôن نبات، وھناك ارتب/ومعنوي مع عدد القرنات الفارغة
نبات، باالضافة الى ارتباطھا السالب وعôالي المعنویôة مôع عôدد االفôرع /عدد القرنات الفارغة و وزن الجاف

نبôات اضôافة الôى الôôوزن /كمôا ارتôبط عôدد االفôرع للنبôات ارتباطôا موجبôا ومعنویôا مôع وزن القرنôات. للنبôات
نبôôات ارتباطôôا موجبôôا ومعنویôôا مôôع حاصôôل البôôذور /فôôي حôôین اظھôôر عôôدد القرنôôات الجôôاف والبôôذورللنبات،

باالضôôôافة الôôôى ارتباطھôôôا الموجôôôب وعôôôالي المعنویôôôة مôôôع كôôôل مôôôن وزن القرنôôôات والبôôôذوروالوزن الجôôôاف 
وعôôالي  ٢م/امôôا وزن القرنôôات للنبôôات فقôôد ارتôôبط ارتباطôôا موجبôôا ومعنویôôا مôôع حاصôôل البôôذور. نبôôات/الكلôôي

وبالنسôبة لôوزن الجôاف الكلôي فانôھ یôرتبط ارنباطôا موجبôا . نبôات/ل من الوزن الجôاف والبôذورالمعنویة مع ك
نبôات وحاصôل /وھناك ایضا ارتباط موجب ومعنوي بین وزن البذور. نبات/وعالي المعنویة مع وزن البذور

 .٢م/البذور
  

THE EFFECT OF VARIETIES AND SOME CULTURAL PRACTICIES 
ON THE LENTIL GROWTH, YIELD AND ASSOCIATED WEEDS 

UNDER RAINFED CONDITIONS 
  

H. M. Ali                                N. S. Ahmed                     Sh. J. Mohammed 
Field Crops Dept. / College of Agriculture /Sulaimani Univ.,Iraq. 

 
ABSTRACT 

      A field  test was conducted during the season of 2004-2005 at kileasan 
Research Center in Agriculture college- Sulaimani University, to study the 
influence of varieties(Nainava, American selected), cultural methods(row, sowing) 
and three seed rates (15, 25 and 35 kg/D) on the lentil growth, yield and its 
associated weeds. RCBD with three replicate was laid out in factorial experiment. 
The results indicated that Nainava variety was found to be superior when 
compared with American selected variety for the characters of pod weight, 1000 
seed weight, seed weight/plant, seed yield/m2, but there was no significant 
difference between the two varieties for the other characters. Row cultural method 
posses higher and significant value than sowing method for total weed dry 
weight/m2, plant height, lowest pod height and empty pod no./plant, although an 
inverse result was recorded for plant dry weight and seed yield/m2. Among the 
seed rate, the high rate was surpassed the low one in total weed dry weight/m2, 
lowest pod height, 1000 seed weight and seed yield/m2. A significant interaction 
between the varieties and cultural methods especially at Nainava culturing by 
sowing was shown, also a significant interaction was observed between the 
varieties and different seed rate in one side & between cultural methods and seed 
rate in other side which revealed linearly increasing of seed yield by increasing 



seed rate. Simple correlation coefficient data confirm significant correlation 
between the characters.  
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 تقیôـیم نمôو وحاصôل العôدس المحلôي              ). ١٩٩٩(سـن، عزیزابـراھیم و اسماعــیل حسیــن عليح

Lens culinaris medic ذارôôدالت البôôة و معôôن الزراعôôة مôôاثیرطرق مختلفôôت تôôة . تحôôة جامعôôمجل
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  .٦٢-٥٦):٢(٧مجلة جامعة دھوك، ).Lens culinars medic(دالئل انتخابیة في العدس

تôôأثیر الكثافôôات النباتیôôة فôôي ). ١٩٩١(الفخôôري، عبôôدهللا قاسôôم، یôôونس عبôôدالقادرعلي و نôôاطق قاصôôد محمôôد 
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تاثیر االصناف وطریقة الزراعة ومعدالت البذار في الوزن الجاف لالدغال وصفات النمو والحاصل لمحصول العدس) ٢(الجدول   

 
 المعامالت

الوزن 
الجاف 
الكلي 
 لالدغال

)٢م/غم(  

ارتفاع 
)سم( النبات  

ارتفاع 
اوطأ 

)سم(قرنة  

عدد االفرع 
نبات/  

عدد 
/   القرنات 

 نبات

عدد 
القرنات 
/ الفارغة
 نبات

وزن 
 القرنات

)نبات/غم(  

الوزن 
الجاف 

)نبات/غم(  

وزن 
١٠٠٠ 

)غم(بذرة  

وزن 
البذور 

نبات/غم(
( 

حاصل البذور 
)٢م/غم(   

 االصناف
أ١٤٦.٣٥ نینوى أ ٣٠.٨  أ ١٩  أ ٤.٧٢  أ ٣٠.٩١  أ ٣.٤٧  أ ٧.٦٩  أ ١٢.٢١  أ ٤٣.٨٣  أ ١.١٧  أ ٢٤٥.٣٤   

أ١٤٠.٤٩ امریكي منتخب أ ٢٩.١٥  أ ١٩.٥٦  أ ٤.٤٩  أ٢٦.٠٦  أ ٤.٣٧  ب ٤.٩١  أ ١٠.١٨  ب ٤١.٣٨  ب ٠.٦٤  ب١٣٤.٨٤   
طریقة 

اعةالزر  
ب١١٩.٥٨ سطور أ ٣٠.٦٦  أ ٢٠.٥٨  أ ٤.١٠  أ ٢٥.٧١  ب٢.٧١  أ ٥.٣٦  ب ٩.٣٢  أ ٤٣.٥٢  أ ٠.٧٥  ب١٥٦.٧٩   
ب ٢٨.٩٨ أ ١٦٧.٢٦ نثر ب١٧.٩٧  أ ٥.١١  أ ٣١.٢٦  أ ٥.١٤  أ ٧.٢٤  أ ١٣.٠٧  أ ٤١.٦٨  أ ١.٠٥  أ ٢٢٣.٤٠   

معدالت 
 البذار

د/كغم ١٥ أ ٢٨.٥١ أ ٢٠٢.٥٣  ب١٧.٤٩  أ ٥.٢٠  أ ٢٨.١  أ ٤.٤٥  أ ٧.٠١  أ ١٢.٥٦  ب ٣٧.٦٥  أ ١.٠٣  ب١٣٤.٠٦   
د/كغم ٢٥ ب١٢٢.٢٧  أ ٣٠.٧١  أ ١٩.٩٠  أ ٤.٢٧  أ ٢٩.٠٥  أ ٤.٠١  أ ٦.١٩  أ ١١.٢٣  أ ٤٥.٥٣  أ ٠.٩٠  أب١٩٥.٨٠   
د/كغم٣٥ ب١٠٥.٤٧  أ ٣٠.٦٩  أ ٢٠.٤٥  أ ٤.٣٥  أ ٢٨.٣١  أ ٣.٣١  أ ٥.٧٠  أ ٩.٧٩  أ ٤٤.٦٤  أ ٠.٧٨  أ ٢٤٠.٤٢   
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تاثیر التداخل الثنائي بین عوامل الدراسة في محصول العدس واالدغال المرافقة لھ) ٣(الجدول        

 التداخالت
الوزن الجاف 
الكلي لالدغال 

)٢م/غم(  

ارتفاع النبات 
)سم(  

ارتفاع اوطأ 
)سم(قرنة  

فرع عدد اال
نبات/  

عدد القرنات 
نبات/     

عدد القرنات 
نبات/الفارغة  

وزن القرنات 
)نبات/غم(  

الوزن الجاف 
)نبات/غم(  

 ١٠٠٠وزن 
)غم(بذرة  

وزن البذور 
)نبات/غم(  

حاصل البذور 
)٢م/غم(  

 نینوى
ب ١١٢.٥٢  سطور أ ٣١.٨١  أ ٢٠.٨٨  ب ٣.٧١  أ ٢٣.٧١   ب  ١٨٩.٩٦ ب  ٠.٨٧ أ ٤٤.٩١ ب  ٩.٧٤ ب  ٥.٧٧   جـ  ٢.٢٠ 

أ ١٨٠.١٩ نثر أب ٢٩.٧٨  أ ١٧.١١  أ ٥.٧٣  أ ٣٨.١١    ٤.٧٥  أ  ٣٠٥.٧٣ أ  ١.٥٠ أب   ٤٢.٧٥ أ  ١٤.٦٨ أ  ٩.٦٤ أب 

امریكي 
 منتخب

ب ١٢٦.٦٤ سطور أب ٣٠.١٢  أ ٢٠.٢٨  أب ٤.٤٨  أب ٢٧.٧١     ٣.٢٢  أ  ١٢٨.٦٢ ب  ٠.٦٤ أب  ٤٢.١٤ ب  ٨.٩١ ب  ٤.٩٦ ب جـ 
أب ١٥٤.٣٤ نثر ب ٢٨.١٧  أب ١٨.٨٤  أب ٤.٥٠  ب ٢٤.٤٢   ب  ١٤١.٠٦ ب  ٠.٦٥ ب  ٤٠.٦٢ أب  ١١.٤٥ ب  ٤.٨٦ أ  ٥.٥٣ 

 نینوى
د/كغم ١٥ أ ١٩٠.٩١  أب ٢٩.٢٣  جـ ١٦.٨٨  أ ٥.٥٠  أ ٣٦.٥٦  أ ١.٥٨ ب   ٣٩.٣٠ أ  ١٦.٨٢ أ   ١٠.١٦ أ   ٤.٢٠   أب  ٢٠٦.٧٢ 
د/كغم ٢٥ ب ١٢٢.٥٥  أ ٣١.٦٠  أب ٢٠.٢٠  أ ٤.٤٠  أب ٢٩.٦٦   أب  ٢٣٠.٩٣ ب ١.٠١ أ   ٤٦.٤٦ ب  ٩.٧٧ ب   ٦.٤٩ أ   ٣.٦٠ 
د/ كغم٣٥ ب ١٢٥.٦٠  أ ٣١.٥٦  أب ١٩.٩١  أ ٤.٢٦  أب ٢٦.٥٠   أ  ٢٩٨.٣٩ ب  ٠.٩٣ أ   ٤٥.٧٣ ب  ١٠.٠٣ ب  ٦.٤١ أ  ٢.٦٣ 

امریكي 
 منتخب

د/كغم ١٥ أ ٢١٤.١٤  أ ٢٧.٨٠  ب جـ ١٨.١٠  أ ٤.٩٠  ب ١٩.٦٣   جـ   ٦١.٤ ب  ٠.٤٩ ب   ٣٦.٠٠ ب  ٨.٣١ ب  ٣.٨٥ أ   ٤.٧٠ 
د/كغم ٢٥ ب ١٢١.٩٩  أب ٢٩.٨٣  أب ١٩.٦١  أ ٤.١٥  أب ٢٨.٤٣  ب جـ١٦٠.٦٧ ب  ٠.٨٠ أ   ٤٤.٦٠ أب  ١٢.٦٩ ب  ٥.٨٩ أ  ٤.٤٣   
د/ كغم٣٥ ب ٨٥.٣٤  أب ٢٩.٨١  أ ٢٠.٩٨  أ ٤.٤٣  أب ٣٠.١٣    أب   ١٨٢.٤٦ ب  ٠.٦٥ أ   ٤٣.٥٥ ب  ٩.٥٥ ب  ٥.٠٠ أ  ٤.٠٠ 

 سطور
د/كغم ١٥ ب ١٧٠.٥١  ب ٢٩.٠١  ب جـ د ١٨.٧٦  أ ٤.٨٦  أ ٢٢.٥٣   ب جـ  ٣.١٣   ب  ١٠١.٤٢ أ  ٠.٨٥ ب   ٣٩.٥٦ أب  ١٠.٦٧ أ  ٥.٧٤ 
د/كغم ٢٥ ب جـ ١١٢.٦٢  أب ٣١.٣٦  أ ٢١.٥٦  أ ٣.٤٠  أ ٢٨.٨٠   أب   ١٧٣.١٢ أ  ٠.٨٠ أ  ٤٥.٩٣ أب  ٩.٤٧ أ  ٥.٦٥ ب جـ   ٣.١٠ 
د/ كغم٣٥ جـ ٧٥.٦٠  ب ٣٢.٥١  أب ٢١.٤٣  أ ٤.٠٣  أ ٢٥.٨٠   أب   ١٩٥.٨٣ أ  ٠.٦٤ أ   ٤٥.٠٨ ب   ٧.٨٣ أ   ٤.٧٠ جـ  ١.٩٠ 

 نثر
د/كغم ١٥ أ ٢٣٤.٥٤  ب ٣٩.٠١  د ١٦.٢١  أ ٥.٥٣  أ ٣٣.٦٦  بأ   ١٦٦.٦٩ أ  ١.٢٢ ب   ٣٥.٧٣ أ   ١٤.٤٦ أ  ٨.٢٧ أ  ٥.٧٦   
د/كغم ٢٥ ب جـ ١٣١.٩١  أب ٣٠.٠٦  جـ د ١٨.٢٥  أ ٥.١٥  أ ٢٩.٣٠   أ  ٢١٨.٤٨ أ  ١.٠٤ أ   ٤٥.١٣ أب  ١٢.٩٩ أ  ٦.٧٣ أب  ٤.٩٣ 
د/ كغم٣٥ ب جـ ١٣٥.٣٤  ب ٢٨.٨٦  أب جـ ١٩.٤٦  أ ٤.٦٦  أ ٣٠.٨٣   أ   ٢٨٥.٠٢ أ   ٠.٩٤ أ   ٤٤.٢٠ أب  ١١.٧٥ أ  ٦.٧١ أب  ٤.٧٣ 
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في محصول العدس واالدغال المرافقة لھ تاثیر التداخل الثالثي بین عوامل الدراسة) ٤(الجدول                

 التداخالت

الوزن 
اف الج

الكلي 
لالدغال 

)٢م/غم(  

ارتفاع 
)سم(النبات   

ارتفاع اوطأ 
)سم(قرنة  

عدد االفرع 
نبات/  

عدد 
القرنات   

نبات/  

عدد 
القرنات 
الفارغة  

نبات/  

وزن 
القرنات 

)نبات/غم(  

الوزن 
الجاف 

نبات/غم(
( 

 ١٠٠٠وزن 
)غم(بذرة  

وزن 
البذور 

نبات/غم(
( 

حاصل 
البذور 

)٢م/غم(  

 نینوى

 سطور
 

د/كغم ١٥  
جـ  ١٤٥.٠٥

 د
 ب جـ ٢٨.٩

١٨.٥٦      
 ب جـ د

 أ  ١٢.٠٤ ب ٦.٧١ أب  ٢.٥٣ ب  ٢٣.٣٠ أ  ٤.٤٦
ب   ٤٠.٤٦

 جـ
 ب  ١.٠٨

١٢٩.٦٥  
ب جـ     

د/كغم ٢٥  ب  ٠.٨٦ أ  ٤٨.٥٣ أ  ٩.٣١ ب  ٥.٥٦ أب  ٢.٨٦ ب  ٢٥.٦٠ أ  ٣.٤٠ أ  ٢٢.٠٦ أب  ٢٢.٥٣ د ھـ  ٩٣.٨٥ 
٢٠١.٥٨  

أب جـ     

د/ كغم٣٥  ب  ٠.٦٨ أب   ٤٥.٧٣ أ   ٧.٨٦ ب  ٥.٠٣ ب  ١.٢٠ ب  ٢٢.٢٠ أ  ٣.٢٦ أ   ٣٢.٠٣ أ  ٣٤.٠٠ د ھـ  ٩٨.٦٦ 
٢٢٣.٦٦ 
أب جـ      

 نثر

د/كغم ١٥  أ   ٢٣٦.٧٧ 
٢٩.٥٦      

 أب جـ
 أ  ١٣.٦١ أ  ٥.٨٦ أ  ٤٩.٨٠ أ   ٦.٥٣ جـ   ١٥.٢٠

٢١.٦١   
 أ

 أ  ٢.٠٩ جـ د  ٣٨.١٣
٢٨٣.٧٨ 

أب     

د/كغم ٢٥  
١٥١.٢  
 ب جـ د 

٣٠.٦٦      
 أب جـ

١٨.٣٣      
 أب جـ

 ب   ٧.٤٣ أب  ٤.٣٣ أب  ٣٣.٧٣ أ   ٥.٤٠
١٠.٢٣   

 أ
٤٤.٤٠      

 أب جـ
 ب  ١.١٥

٢٦٠.٢٩  
أب    

د/كغم٣٥  
١٥٢.٥٤    

 ب جـ د
٢٩.١٣      

 ب جـ
١٧.٨٠      

 ب جـ 
 ب  ١.١٧ أب  ٤٥.٧٣ أ  ١٢.٢١ ب   ٧.٧٩ أب  ٤.٠٦ أب  ٣٠.٨٠ أ   ٥.٢٦

٣٧٣.١٢  
 أ

امریكي 
 منتخب

 سطور
 

د/كغم ١٥  
١٩٥.٩٧   

 أب جـ
٢٩.١٣      

 ب جـ
١٨.٩٦      

 أب جـ
 ب  ٠.٦١ جـ د  ٣٨.٦٦ أ   ٩.٣٠ ب   ٤.٧٩ أب  ٣.٧٣ ب  ٢١.٧٣ أ   ٥.٢٦

٧٣.٢٠  
 جـ

د/كغم ٢٥  
١٣١.٤٠    

 جـ د ھـ
٣٠.٢٠      

 أب جـ 
 أ   ٩.٦٢ ب   ٥.٧٥ أب  ٣.٣٣ أب  ٣٢.٠٠ أ   ٣.٤٠ أب  ٢١.٠٦

٤٣.٣٣      
 أب جـ

 ب   ٠.٧٣
١٤٤.٦٦ 
ب جـ      

د/ كغم٣٥  ھـ   ٥٢.٥٤ 
٣١.٠٣      

 أب جـ
 أ   ٧.٨١ ب  ٤.٣٧ أب   ٢.٦٠ أب   ٣٩.٤ أ   ٤.٨٠ أب  ٢٠.٨٣

٤٤.٤٣      
 أب جـ

 ب   ٠.٦٠
١٦٨.٠٠ 
ب جـ      

 نثر

د/كغم ١٥  
٢٣٢.٣٢  

 أب
 جـ   ٢٦.٤٦

١٧.٢٣      
 ب جـ

 جـ  ٤٩.٦ ب  ٠.٣٦ د ٣٣.٣٣ أ   ٧.٣١ ب   ٢.٩٢ أ   ٥.٦٦ ب  ١٧.٥٣ أ  ٤.٥٣

د/كغم ٢٥  
١١٢.٥٧    

 جـ دھـ
٢٩.٤٦      

 أب جـ
١٨.١٦      

 أب جـ
 ب  ٠.٨٨ أب ٤٥.٨٦ أ  ١٥.٧٥ ب   ٦.٠٣ أ   ٥.٥٣ ب   ٢٤.٨٦ أ   ٤.٩٠

١٧٦.٦٧ 
ب جـ      

د/ كغم٣٥   
١١٨.١٣    

 جـ دھـ
٢٨.٦٠      

 ب جـ
 ب   ٥.٦٤ أ  ٥.٤٠ أب   ٣٠.٨٦ أ   ٤.٠٦ أب  ٢١.١٣

١١.٣٠   
 أ

٤٢.٦٦      
 أب جـ

 ب   ٠.٧٠
١٩٦.٩٣ 
أب جـ     
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االرتباط المظھري بین الصفات في محصول العدس واالغال المرافقة لھ) ٥(جدول ال  

  الصفات
الوزن الجاف 
الكلي لالدغال 

)٢م/غم(  

ارتفاع 
النبات 

)سم(  

ارتفاع 
اوطأ 

)مس(قرنة  

عدد االفرع 
نبات/  

عدد 
القرنات  

نبات/   

عدد 
القرنات 
الفارغة  

نبات/  

وزن 
القرنات 

)نبات/غم(  

الوزن 
الجاف 

)نبات/غم(  

وزن الف 
)غم(بذرة  

وزن 
البذور 

)نبات/غم(  

حاصل 
البذور 

)٢م/غم(  

الوزن الجاف الكلي 
)٢م/غم(لالدغال   ١.٠٠٠           

)سم(ارتفاع النبات   - ٠.٦٣٤ *  ١.٠٠٠          

ارتفاع اوطأ 
)سم(قرنة  - ٠.٧٩٥ **  ٠.٦٢٩ *  ١.٠٠٠         

نبات/د االفرع عد  ٠.٤٢٩ - ٠.٥٧٥  
- ٠.٨٦٨ 

** ١.٠٠٠        

نبات/عدد القرنات  ٠.٣٩١ - ٠.٠٥٨ ٠.٢١٠  ١.٠٠٠ ٠.٥٥٦       

عدد القرنات الفارغة  
نبات/  ٠.٥٩٧ 

- ٠.٧٢٧ 
* 

- ٠.٦٧٦ 
* ١.٠٠٠ ٠.٣٥٢ ٠.٥٧٦      

وزن القرنات 
) نبات/غم(  

٠.٥٨٥ - ٠.٠١٩ ٠.٣٨٦  ٠.٦٤٦ *  ٠.٨٩١ 
** 

١.٠٠٠ ٠.٣٣٢     

الوزن الجاف 
)نبات/غم(  

٠.١٨٦ - ٠.٣٨٨  - ٠.٦٠٦ 
* 

٠.٦٥٣ *  ٠.٧٣٧ 
** 

٠.٨٨٨ ٠.٥٥٠ **  ١.٠٠٠    

)غم(وزن الف بذرة  - ٠.٨١٦ **  ٠.٧٣٤ *  ٠.٣٩٠ - ٠.٥٩٥  ٠.٠٤٢ 
- 

٠.٠٢٣ - ٠.٤٦٣  - ٠.٠٩٣  ١.٠٠٠   

وزن البذور 
)نبات/غم(  

٠.٦٠١ - ٠.٠٣٥ ٠.٣٦٧  ٠.٦٥١ *  ٠.٨٤٨ 
** 

٠.٩٩٠ ٠.٢٩٤ **  ٠.٨٧٣ **  ١.٠٠٠ ٠.٠٠٤  

حاصل البذور  
)٢م/غم(  

- ٠.١٢٩  ٠.١٥٠ - ٠.٣٣٤  ٠.٦١٩ ٠.٢٩٦ 
* 

٠.٦٤٢ ٠.٠٢٧ *  ٠.٦٤٨ ٠.٥٣٢ ٠.٤٤٣ *  ١.٠٠٠ 

، على التوالي%١و% ٥معنوي عند مستوى احتمال ** و*          


