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  )  .Cyperus rotundus L(تأثیر بعض المبیدات الجھازیة في نمو نبات السعد 
  رأحمد محمد سلطان                                              سالم حمادي عنت

  قسم المحاصیل/ كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 
  

  الخالصة
لدراسة تأثیر  ٢٠٠٥جامعة الموصل للموسم  /نفذت تجربة سنادین في كلیة الزراعة والغابات 

بعض المبیدات الجھازیة التي تضاف الى المجموع الخضري لنبات السعد عند إزالة الشمع من االوراق 
التوبك  و الفوكس الترا  و فیوزیلیت و ( جربة العاملیة إستخدام مبیدات او من عدمھ تضمنت الت

بینما كان ، ، على التوالي ) ھكتار مادة  فعالة /  ٢سم  ٩٣٠و  ٦٦و  ٣٠٠و  ٦٠كالیوفوسیت و 
أظھر مبید الكالیوفوسیت كفاءة عالیة في خفض نمو نبات السعد في .  T20العامل الثاني إستخدام مادة 

و   ٥٢.٥و  ٦٢.٧و   ٤٩.٢اف للمجموع الجذري وفي عدد الدرنات ووزنھا وحجمھا بنسبة الوزن الج
على التوالي  بینما شجع مبید الفوكس الترا الى زیادة عدد الدرنات ووزنھا وحجمھا بنسبة ،%  ٦٣.٦

طح ال یعد الشمع الموجود على س. على التوالي وأعقبھ مبید التوبك والفیوزیلیت ،%  ٢٩و  ٢٤و   ٥٠
أوراق نبات السعد عائق في دخول المبیدات الى داخل النبات لذا لم تظھر فروق معنویة عند إستخدام 

كذلك وجد إرتباط موجب بین عدد االوراق واالفرع لنبات السعد مع عدد ووزن ، )  T20( مادة      
  .  وحجم الدرنات المتكونة بینما كان االرتباط سالب بین عدد الدرنات ووزنھا 

  

  المقدمة
من االدغال المستعصیة  Cyperaceaeمن العائلة )  .Cyperus rotundus L (یعد نبات السعد

في المكافحة وتكون قوة تنافسھ عن طریق تكوین شبكة كبیرة وعدد كبیر من الدرنات تحت سطح 
نتج عدة وقد وجد بأن الدرنة الواحدة ممكن أن ت، التربة أما منافستھ فوق سطح التربة فضعیفة جدا 

  Doll( سم  ٤٠درنة ومعدل قطر المساحة التي یشغلھا نبات االم اكثر من  ١٠٠درنات وقد تصل الى 
یعد نبات السعد من ) . ١٩٧٢،  Horowitz(  ٢م ٢.٨وفي بعض الترب تصل المساحة )  ١٩٩٤، 

یة ممكن أن من العناصر الغذائ% ٥٠االدغال المستنزفة للمواد الغذائیة وخاصة النتروجین وبمعدل 
لذا فقوة تنافسھ تظھر في بدایة نمو ) . ١٩٦٨،  Vermaو  Bhardwaj(تخزن في الدرنة          

،  Cardenas و Cruz%(٤٠المحاصیل وتسبب خسائر كبیرة قد تصل بمحصول الذرة الصفراء الى 
( صویا وكذلك تسبب خسائر في محصول البنجر السكري والبطاطا والرز والقطن وفول ال) .  ١٩٧٤

Labrada  و  ١٩٩٤، و آخرونDoll  ،توجد عدة طرق لمكافحة نبات السعد منھا الطرق ) . ١٩٩٤
الزراعیة والمیكانیكیة والبایولوجیة ولكن الطرق الكیمیائیة من أفضلھا بسبب وجود أختیاریة في 

كما أن نتائجھ ، المبیدات المستخدمة في محاصیل معینة لقتل نبات السعد دون التأثیر على المحصول 
( وقد أستخدم عدة مبیدات منھا الكالیوفوسیت واالبتام والباسكران والدوال . تظھر بسرعة 

Czarnota  ،وكثیر من البحوث تشیر الى أستخدام الكالیوفوسیت بكثرة  یقضي على معظم )  ٢٠٠٤
د ال تتأثر بالمبیدات الدرنات المتكونة والتي لھا مجموع خضري أما الدرنات الساكنة أو غیر النامیة ق

، وآخرون  Canal،  ١٩٨٦،  Crabtreeو  Pereira،  ١٩٨٦، وآخرون   Keeley( المستخدمة
كذلك أشارت كثیر من البحوث الى إستخدام مبید التوبك والفوكس ألترا لمكافحة االدغال )  ١٩٨٧

ھذا البحث الى  یھدف) .  ٢٠٠٠، والكتیبي  ١٩٩٩، عنتر( الرفیعة االوراق الحولیة والمعمرة 
إستخدام مبیدات جھازیة  لقتل نبات السعد التي تضاف بعد االنبات وعالقتھا بطبقة الشمع الموجودة 

  .على سطح االوراق وكفاءتھا قبل وبعد إزالة الشمع 
  

  مواد البحث وطرائقھ 
جامع炳炳ة الموص炳炳ل للموس炳炳م الزراع炳炳ي الص炳炳یفي /نف炳炳ذت تجرب炳炳ة س炳炳نادین ف炳炳ي كلی炳炳ة الزراع炳炳ة والغاب炳炳ات 

سم ملئت بتربة مزیجی炳ة رملی炳ة وزرع炳ت بت炳اریخ  ٢٨سم وإرتفاعھا  ٣أستخدمت سنادین قطرھا،  ٢٠٠٥
٢٠/٦/٢٠٠٥  

  
   ٢٠٠٦/   ٣/  ١٥وقبولھ       ٢٠٠٥/  ٢٣/١٠تاریخ تسلم البحث 
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تم أختیار درنات متساویة بالحجم ( بثالث درنات من السعد بعد ان جمعت من الحقل وغسلت بالماء 

إشتملت التجربة على عاملین العامل االول إستخدام مادة الزالة الشمع من ) وغیر مشوھة أو مقطوعة 
فقد أستخدمت المبیدات التالیة أما العامل الثاني ، قبل إستخدام المبیدات بمدة ساعتین )  T20( االوراق 

ھكتار مادة /  ٣سم ٩٣٠و ٦٦و  ٣٠٠و  ٦٠فوكس ألترا و فیوزیلیت و كالیوفوسیت و  وتوبك  ( 
تم مراعاة  السنادین . أوراق باالضافة الى معاملة المقارنة ٥-٤بعد إنبات الدرنات في مرحلة ) فعالة

وبثالث مكررات  C R Dالعشوائي الكامل طبقت التجربة بالتصمیم . بالسقي المستمر حسب الحاجة 
منھا عدد االوراق والوزن الجاف  ٥/١٠/٢٠٠٥درست صفات النمو بتاریخ . بنظام التجارب العاملیة 

للمجموع الخضري والجذري ونسبة المجموع الخضري الى المجموع الجذري وعدد االفرع وعدد 
) SASبرنامج ( البیانات بالحاسوب حللت ، یوم من الزراعة  ١٠٧الدرنات ووزنھا وحجمھا بعد 

  % .٥وأختبرت المتوسطات الحسابیة بإختبار دنكن المتعدد المدى على مستوى 
  

  االسم التجاري والشائع والرمز الكیمیاوي ونسبة المادة الفعالة في المركب للمبیدات  ) :  ١( الجدول 
  .لة الشمع المستخدمة الزا    ) (  T20المستخدمة ومادة                 

نسبة المادة  االسم الكیمیائي   االسم الشائع   االسم التجاري
 %الفعالة 

Topic Clodinafop 
propargyl 

2-propynl-2-[4-(5chloro-3-
flucero-2-pyridinyloxy )-
phenoxy]propiorate 

١٠   

Focus ultra Cycloxidim (R2)-2-[1-(ethoyimno)butyl]-3-
hydroxy-5-(3-thiannyl)-2-
cyclohexene-1-one 

١٠   

Fuselate Fluazifop – p – 
butyle 

2-(4-aryloxyphenoxy)  
proprionic acid asabutyl 

٤.٤   

Round up Glypgosate N-(phosphonomethyl)  
glycinie 

٣١   

 T20 Polyoxyethylene (20) sorbitan Monopalmitate    
   

  النتائج والمناقشة 
عدم وجود فروق )  ٢( یبین الجدول .  في نمو نبات السعد) T20( ة إزالة الشمع تأثیر ماد -١

معنویة بین النباتات المعاملة وغیر المعاملة بتلك المادة في جمیع الصفات المدروسة علما بأن ھذه 
قة وقد المادة وظیفتھا الزالة الشمع من االوراق دون التأثیر على طبقة البشرة أو الخالیا العمادیة للور

وھذا ھو . أفترض الباحث بأن ھذه المادة ممكن أن تزید من قدرة أمتصاص المبید من سطح االوراق 
إن إزالة الشمع من سطح االوراق لم یؤثر على العملیات الفسلجیة فیما . الھدف االساسي لتلك المعاملة 
یجابیة من أن إضافة تلك المادة وھذه تعتبر نتیجة إ) غیر المعاملة بھا ( إذا قورنت بمعاملة المقارنة 

لیس لھا تأثیر فسیولوجي وكذلك لیس لھا تأثیر على معدل نمو نبات السعد وھذا ما تم مالحظتھ من 
 .خالل عدم وجود إختالف معنوي في تكوین الدرنات ووزنھا وحجمھا مقارنة بمعاملة المقارنة 

الى وجود فروق معنویة في كافة )  ٣( یشیر الجدول : تأثیر بعض المبیدات في نمو نبات السعد -٢
علما بأن تلك المبیدات ، الصفات المدروسة عدا نسبة المجموع الخضري الى المجموع الجذري 

فقد لوحظ بأن عدد االوراق . المستخدمة في الدراسة ھي مبیدات جھازیة لقتل االدغال الرفیعة االوراق 
الكالیوفوسیت بینما أدى مبید الفوكس والتوبك الى  ورقة في معاملة مبید ٤.١٧في النبات إنخفض الى 

زیادة عدد االوراق وقد یكون ناتج من أن المبید دخل الى داخل النبات بكمیات ضئیلة جدا قد حفز 
النبات الى إنتاج اوراق أكثر وھذا ما تم مالحظتھ في نتائج معاملة المقارنة حیث أن عددھا أقل وبشكل 

وھذه النتائج یؤكدھا كثیر من الباحثین حول فعالیة مبید . لك المبیدات معنوي عن تلك المعاملة بت
  الكالیوفوسیت في خفض
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ن نیات السعد یختلف فسلجیا عن نباتات أعداد االوراق للنباتات الرفیعة االوراق بل ألى قتلھا وبما ا

العائلة النجیلیة لذا فقد ادى المبید الى وقف النمو لفترة وقتل بعض االوراق ثم بعد ذلك بدأ النبات یتحفز 
) ١٩٨٥(وآخرون  Villanuevaھذه النتائج تتفق مع كل من . الظھار اوراق جدیدة ولكن بعدد أقل 

وف بأن نبات السعد ینافس المحاصیل الزراعیة عن طریق من المعر) . ١٩٨٦(وآخرون   Keeleyو
، نمو المجموع الجذري وتكوین شبكة كبیرة وواسعة من المدادات التي تنتھي بتكوین درنات جدیدة 

وقوة تنافس ھذا الدغل یختلف عن باقي النباتات النجیلیة أو العریضة االوراق الن نبات السعد ضعیف 
والمالحظ بأن مبید ). ١٩٩٤، Doll( عن طریق المجموع الخضري جدا في المنافسة على الضوء 

 ٤٩.٢الكالیوفوسیت أدى الى إختزال نمو المجموع الجذري بشكل معنوي حیث قدرت النسبة بحدود 
أذا ما قورنت بمعاملة المقارنة أما مبید التوبك والفیوزیلیت لم یؤثران على الوزن الجاف للمجموع % 

للمجموع الخضري نجد  ارنة وزن المجموع الجذري الجاف مع الوزن الجاف الجذري للنبات وعند مق
كان محفزا النتاج المادة الجافة للمجموع الخضري إذا ما قورنت بمبید  بأن مبید الفیوزیلیت

الكالیوفوسیت مما یدل على أن المبیدات االخرى المستخدمة في التجربة لیس لھا تأثیر معنوي على 
  . ي نمو المجموع الخضر

یالحظ بأن عدد الدرنات النامیة والتي كونت أفرع جدیدة لم تتأثر بالمبیدات المستخدمة عدا مبید 
%)  ٣٥.٤(درنات  ٦الكالیوفوسیت حیث خفض عدد االفرع أو ثبط نمو الدرنات الجدیدة بمعدل 

متص من قبل نستنتج من ذلك بأن مبید الكالیوفوسیت ممكن أن یكون قد أ. مقارنة بمعاملة المقارنة 
إنتقل الى داخل جسم النبات وتمركز في بعض ( االوراق بكمیة كافیة دون التأثیر على فسلجة االوراق 

،  Crabtreeو  Pereira(الدرنات  وأدى ذلك التركیز المتجمع في الدرنات الى تثبیط نمو الدرنات 
شجعت المبیدات الباقیة الى  بینما لم یالحظ ھذه الصفة في باقي المبیدات المستخدمة بل قد)  ١٩٨٦

یعد مبید الكالیوفوسیت مبید جید في خفض نمو نبات . زیادة تنشیط نمو الدرنات وتكوین افرع جدیدة 
السعد بسبب إنخفاض عدد الدرنات المتكونة مقارنة مع باقي المبیدات حیث لوحظ زیادة عدد الدرنات 

نستنتج من ذلك بأن إستخدام تلك المبیدات عدا . درنة في معاملة مبید فوكس الترا  ٥٥وقد وصل الى 
مبید الكالیوفوسیت قد حفز أو شجع نبات السعد الى إنتاج درنات جدیدة وأعداد أكثر من معاملة 

إنعكس نشاط مبید الكالیوفوسیت في نبات السعد . المقارنة بالرغم من عدم وجود فروق معنویة بینھم 
ل معنوي فیما أذا قورنت بالمبیدات االخرى أو بمعاملة بإنخفاض وزن الدرنات وحجمھا أیضا بشك

لیس لھا تأثیر في ) توبك و فوكس ألترا و فیوزیلیت ( المقارنة وقد تفسر تلك النتائج بأن المبیدات    
تثبیط نمو نبات السعد بل قد تكون محفزة في زیادة عدد الدرنات المتكونة ووزنھا وحجمھا وقد یكون 

یلة من تلك المبیدات السابقة الذكر الى داخل النبات وشجعت النبات في زیادة السبب دخول كمیة ضئ
  . نموه الخضري والجذري والدرني فبدل أن یقضي على النبات زاد نشاطھ وزاد تكاثره الخضري 

وجود تداخل معنوي في كافة ) ٤(یتضح من الجدول .  T20تأثیر التداخل بین المبیدات ومادة  -٣
ة عدا نسبة المجموع الخضري الى الجذري وقد لوحظ بأن مبید الكالیوفوسیت خفض الصفات المدروس

مقارنة بمعاملة المقارنة %  ٣٥.٦بمعدل   T20أعداد االوراق وخاصة بالمعاملة غیر المعاملة بمادة 
 لیس لھا أي تأثیر في T20أما باقي المبیدات فقد كانت محفزة لنمو اوراق جدیدة كما إن أستخدام مادة 

نشاط وفعالیة باقي المبیدات كذلك لوحظ إنخفاض الوزن الجاف للمجموع الجذري وعدد االفرع النامیة 
أن . على التوالي لمعاملة مبید الكالیوفوسیت ، %  ٤٠.٣و  ٣٥.٤و  ٥١.٧والمجموع الخضري بنسبة 

كدالة على قوة  المشكلة الموجودة في نبات السعد ھي لیس في نمو االجزاء الموجودة فوق سطح التربة
التنافس ولكن عدد الدرنات ووزنھا وحجمھا ھي المعضلة في قوة التنافس والتي تؤدي الى خفض 
الحاصل الزراعي النامي مع نبات السعد فان أي إنخفاض في عددھا ووزنھا وحجمھا ھو معیار في 

 T20مادة إزالة الشمع وقد أظھر مبید الكالیوفوسیت بوجود . ضعف نمو نبات السعد وبالتالي الى قتلھ 
على التوالي بینما لوحظ ان مبید التوبك ،%  ٥٧و  ٦٥.٣تفوقا في خفض عدد الدرنات ووزنھا بنسبة 

یعقبھ مبید الفوكس و على التوالي، % ٢٦.٨و  ٦٤كان مشجع لتكوین الدرنات وزیادة وزنھا بنسبة 
  ألترا والفیوزیلیت 
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وعند ربط نتائج عدد الدرنات بحجمھا نجد انھ كلما زاد عددالدرنات المتكونة زاد حجمھا أیضا والعكس 
صحیح  مما  یعكس  بأن  عد  الدرنات  المتكونة  عندما  یكون  قلیل  یكون  حجمھا  صغیر  أیضا 

حیث ذكر بأن مبید الكالیوفوسیت ) ١٩٩٧(، Charlesولیس العكس كما ھو معتقد سابقا وھذا ما اكده 
یؤثر على المجموع الخضري والدرني بسبب إنتقالھ من االوراق الى الدرنات وتجمعھ فیھا أما الدرنات 

الجدول ( نبات السعد یتضح من جدول تحلیل االرتباط بین صفات النمو ل. الساكنة لم تتأثر بذلك المبید 
بوجود عالقة موجبة بین عدد الفروع وعدد االوراق مع عدد وحجم ووزن الدرنات المتكونة حدیثا )  ٥

وھذا یعني كلما زاد النمو الخضري لنبات السعد زاد تكاثره بالدرنات وزاد إمتالء الدرنة بالمواد 
عدد الدرنات أیضا یرتبط موجبا مع كذلك لوحظ بأن . الغذائیة مما یعطي حیویة جیدة عند نموھا 

بینما لوحظ بأن وزن الدرنات ترتبط إرتباطا ، حجمھا فقط ولكن یرتبط إرتباطا سالبا مع وزن الدرنة 
ال تعتبر صفة نسبة المجموع الخضري . عالیا مع حجمھا وھذا یعني كلما زاد الوزن زاد الحجم للدرنة 

نات وعددھا لذا فأن تلك الصفة لیس لھا من االھمیة الى المجموع الجذري صفة موجبة مع حجم الدر
  .        في زیادة عدد وحجم الدرنات المتكونة في نبات السعد 

EFFECT OF SOME SYSTEMIC HERBICIDES ON GROWTH OF 
PURPLE NUTSEDGE ( Cyperus rotundus L.) 

A . M . Sultan                                                              S . H . Anter  
College og Agric and Forestry  , Mosul Univ ., Iraq. 

 
ABSTRACT 

 The factorial pot experiment was conducted in order to investigate the 
effect of some systemic herbicides ( Topik 60  , Focus ultra 300 , Fusaltat 66 
and Glyphosate 930 cm3 a.i /ha) and unweeded check treatment when it applied 
Tween 20(for wax removing from leaves)on growth and production of tubers of 
purple nutsedge ( Cyperus rotundus L. ) in  summer season 2005 at Agric and 
Forestry college , Mosul univ. Data were collected after 107 day of sowing 
tubers . The significant result indicate that Glyphosate had more efficiency for 
reduce plant growth by reducing dry weight of roots , number , weight and size 
of tubers up to 49.2 , 52.5 and 63.6 % ,respectively comparison with check 
treatment , while Focus ultra herbicide had increased number ,weight and size 
of nutsedge tubers up to 50 ,24 and 29 % ,respectively. Others herbicides had 
less effectiveness . However the wax on the nutsedge leaves did not effect on 
herbicides absorption and toxicity of the plants . Therefore insignificant result 
had seen when it used material for wax removal (T20) . There was positive 
correlation between shoot growth ( number of leaves and branches )  number , 
weight and size of new formation tubers , while number of tuber have negative 
correlation with weight of new tubers . 
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  . في صفات نمو نبات السعد )  T20( تأثیر مادة إزالة الشمع )  ٢: ( الجدول 

 حجم الدرنات
) ٣سم(  

 وزن الدرنات
)غم (  

عدد الدرنات 
 الساكنة

 عدد االفرع
د الدرنات عد( 

)النامیة   

نسبة المجموع 
الخضري الى 

 الجذري

وزن المجموع 
)غم ( الخضري   

الوزن الجاف 
للمجموع 

)غم ( الجذري   

 المعامالت عدد االوراق

أ ٢٢.٣٣ أ ١٢.٥  أ ٢٦.٧٣  أ ١٥.٨  أ ٥٥.٢٧  أ ٢٩.٦١  أ ٥٣.٥٧  أ ٥.٨    T20معاملة بمادة  
أ ٢١.٥٣ أ ١١.٩٢  أ ٢٦.٦٣  أ ١٥.٦  أ ٤٩.٠٤  أ ٢٨.٦٧  أ ٥٨.٥٧  أ ٥.٦٣   غیر معاملة 

  .تأثیر  بعض المبیدات الجھازیة في صفات نمو نبات السعد )  ٣: ( الجدول 
 حجم الدرنات

) ٣سم(  
 وزن الدرنات

)غم (  
عدد الدرنات 

 الساكنة
 عدد االفرع

عدد الدرنات ( 
)النامیة   

نسبة المجموع 
الخضري الى 

 الجذري

وزن المجموع 
)غم ( الخضري   

جاف الوزن ال
للمجموع 

)غم ( الجذري   

 المعامالت عدد االوراق

أ ٢٣.٣٣ أ ١٢.٤٦  أ ٢٥  أ ١٦  أ ٤٩.٦٤  أ ب ٣١.٢  أ ٦٥.٩٦    مقارنة   ب ج ٥.١٧  
أ ٢٥.٨٣ أ ١٤.٠٣  أ ٣٣.٨٣  أ ١٧.٣٣  أ ٤٦.٤٥  أ ب ٢٨.٣٥  أ ٦٣.٠١  أ  ٦.٦٧   توبك 

أ ٣٠ أ ١٥.٤٥  أ ٣٧.٥  أ ١٧.٥  أ ٥٦.٤٣  أ ب ٢٨.٩٧  أ ب ٥٣.٤٧  أ ٦.٧٥  س ألترافوك   
أ ٢٢ أ ١٣.١٨  أ ٢٧  أ ١٦.٨٣  أ ٦٠.٧٩  أ ٣٣.٠٧  أ ٦٣.٩٥  أ ب ٥.٨٣   فیوزیلیت 
ب ٨.٥ ب ٥.٩٢  ب ٩.٣٣  ب ١٠.٨٣  أ ٦٣.٢٣  ب ٢٤.١٢  ب ٣٣.٥١  ج ٤.١٧   كالیوفوسیت 
 

  .في صفات نمو نبات السعد )  T20( تأثیر التداخل بین المبیدات الجھازیة ومادة إزالة الشمع )  ٤: (  الجدول 
الدرنات حجم  
) ٣سم(  

 وزن الدرنات
)غم (  

عدد الدرنات 
 الساكنة

 عدد االفرع
عدد الدرنات ( 

)النامیة   

نسبة المجموع 
الخضري الى 

 الجذري

وزن المجموع 
)غم ( الخضري   

الوزن الجاف 
للمجموع 

)غم ( الجذري   

  المعامالت عدد االوراق 

ا ب ج ٢٣.٣٣  أ ب ١٢.٤٦  أ ب ٢٥  أ ب ١٦   أ ٤٩.٦٤  أ ٣١.٢  ا ب ج ٦٥.٩٦  أ ب ٥.١٧  معاملة بمادة   مقارنة  
T20   أ ب ٣٢.٦٧ أ ١٥.٨  أ ٣٨.٣٣  أ ب ١٧.٣٣  أ ٤٤.٣٦  أ ب ٢٥.٤٧  أ ب ج ٥٨.٨٨  أ ٦.٣٣   توبك 

أ ٣٤ ا ١٨.٥  أ ٤١  أ ب ١٩  أ ٥٥.٨٧  أ ب ٢٩.٦  ا ب ج ٥٣.٢١  أ ٦.٨٣   فوكس ألترا 
ب ج ١٤.٣٣ أ ب ١٠.٣٧  أ ب ٢٠.٦٧  أ ب ١٥.٣٣  أ ٧٣.٩٤  أ ٣٢.١٧  أ ب ج ٥٤.٦٧  أ ٥.٦٧   فیوزیلیت 
ج ٧.٣٣ ب ٥.٣٦   ب ٨.٦٧  أ ب ١١.٣٣  أ ٨٤.١١  أ ب ٢٩.٦  ب ج ٣٥.١٤  أ ب ٥    كالیوفوسیت 
أ ب ج ٢٣.٣٣ أ ب ١٢.٤٦  أ ب ٢٥  أ ب ١٦  أ ٤٩.٦٤  أ ٣١.٢  أ ب ج ٦٥.٩٦  أ ب ٥.١٧    غیر معاملة   مقارنة  

أ ب ج ١٩ أ ب ١٢.٢٥  أ ب ٢٩.٣٣  أ ب ١٧.٣٣  أ ٤٨.٥٥  أ ٣١.٢٣  أ ب ٦٧.١٤  أ ٧   توبك 
أ ب ج ٢٦ أ ب ١٢.٤  أ ٣٤  أ ب ١٦  أ ٥٧  أ ب ٢٨.٣٣  ا ب ج ٥٣.٧٢  أ ٦.٦٧   فوكس ألترا 



ا ب ٢٩.٦٧ أ ١٥.٩٩  أ ٣٣.٣٣  أ ١٨.٣٣  أ ٤٧.٦٤  أ ٣٣.٩٧  أ ٧٣.٢٣  أ ٦   فیوزیلیت 
ج ٩.٦٧ ب ٦.٤٨  ب ١٠  ب ١٠.٣٣  أ ٤٢.٣٦  ب ١٨.٦٣  ج ٣١.٨٧  ب ٣.٣٣   كالیوفوسیت 
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     .تحلیل االرتباط بین الصفات المدروسة ) ٥: (الجدول   
 

وزن المجموع  عدد الفروع عدد االوراق
)غم ( الخضري  

الوزن الجاف 
للمجموع 

)غم ( الجذري   

نسبة المجموع 
ضري الى الخ

 الجذري

عدد الدرنات 
 الساكنة

 وزن الدرنات
)غم (  

 حجم الدرنات
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 الصفات المدروسة
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 عدد الفروع ٠.٤٦ ٠.٥٢٩ ٠.٤٢ ٠.٢٢ ٠.٤٩ ٠.٦٩ ١ 
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وزن المجموع 
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)غم ( الجذري   
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 الجذري
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عدد الدرنات 

 الساكنة
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