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تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ما قبل الحصاد في الصفات النوعية
لمخردل األبيض )(Sinapis alba L

انتصار هادي الحمفي ،فائق توفيق الجمبي واحسان نواف دحل
قس ػػـ عػػموـ المحاصيػػؿ الحقمي ػػة ،كميػة الز ارعػػة ،جامع ػػة بغ ػػداد ،بغداد ،العراؽ
الخالصة .بيدؼ دراسة تأثير مسافات الزراعة بيف الخطوط ومعامالت ماقبؿ الحصاد في الصفات النوعية لمحصوؿ الخردؿ االبيض

 ، Sinapis alba L.نفذت تجربة في حقؿ تجارب كمية الزراعة – جامعة بغداد  /ابي غريب  ،خالؿ الموسـ الزراعي لعاـ - 2003
 2004باستعماؿ تصميـ االلواح المنشقة وب ثالثة مكررات شممت المعامالت الرئيسة ثالث مسافات لمزراعة بيف الخطوط  20و  40و 60

سـ بينما مثمت معامالت ماقبؿ الحصاد المعامالت الثانوية والتي شممت حصاد النباتات عند مرحمة النضج الفسيولوجي وحصاد النباتات
عند مرحمة النضج التاـ وحصاد النباتات عند مرحمة النضج التاـ بعد معاممتيا بػ  GA3وحصاد النباتات عند مرحمة النضج التاـ بعد
معاممتيا بػ  . Auxinواظيرت النتائج :إف مسافة الزراعة  20سـ أعطت اعمى نسبة زيت في البذور بمغت  %39.03واعمى حاصؿ
لمزيت و الزيت الطيار بمػغ  879.79كغـ  /ىػ و  1.67لتر /ىػ عمى التوالي قياس ًا بالمسافة  60سـ والتي اعطت اقؿ نسبة زيت بمغت

 %36.34واقؿ حاصؿ لمزيت والزيت الطيار بمغ  518.32كغـ  /ىػ و  1.06لتر /ىػ عمى التوالي .اعطت مسافػة الزراعة  60سـ
اعمى نسبة مئوية لمبػزوغ الحقمي بمغت  %84.17تمييػا المسافة  40سـ فػي حيف اعطت المسافة  20سـ اقؿ نسبة مئوية ليذه الصفة
بمغت  .%76.58اثرت معاممة رش النباتات بالػ  Auxinمعنوياً في زيادة نسبة الزيت في البذور وحاصؿ الزيت وحاصؿ الزيت الطيار اذ
بمغت  %38.82و  773.86كغـ  /ىػ  1.46لتر  /ىػ عمى التوالي قياساً بمعاممة حصاد النباتات عند مرحمة النضج الفسيولوجي والتي

اعطت اقؿ نسبة زيت بمغت  %35.63واقؿ حاصؿ لمزيت والزيت الطيار بمغ  642.76كغـ  /ىػ و  1.30لتر /ىػ عمى التوالي .في حيف
اثرت معاممة حصاد النباتات عند مرحمة النضج الفسيولوجي معنوي ًا في زيادة نسبة البروتيف اذ اعطت اعمى نسبة بمغت  %19.45قياساً
بمعاممة حصاد النباتات عن د مرحمة النضج التاـ بعد معاممتيا بػ  Auxinوالتي اعطت اقؿ نسبة ليذه الصفة بمغت  . %15.70كما تفوقت
المعاممة ذاتيا في تحقيؽ اعمى نسبة مئوية لمحامض الدىني غير المشبع  Eicosenoic acidواالنبات القياسي والبزوغ الحقمي اذ اعطت
نسباً بمغت  %15.47و  %93.22و  %83.89عمى التوالي قياساً بمعاممة حصاد النباتات عند مرحمة النضج التاـ والتي اعطت اقؿ
نسب ليذه الصفات بمغت  %14.22و  %91.00و  %75.67عمى التوالي.

الكممات المفتاحية :الخردؿ ،النوعية ،الكثافات ،معامالت ما قبؿ الحصاد.

كم ػػا انتش ػػرت زراعت ػػو ف ػػي مص ػػر ف ػػي الم ػػدة االخيػ ػرة

المقدمة

كمحصػػوؿ تصػػدير نظ ػ ًار لمظػػروؼ المالئمػػة النتاجػػو

الخػػردؿ االبػػيض Sinapis ( White mustard

( . ) 7تختممػ ػػؼ نسػ ػػبة المكونػ ػػات الكيميائيػ ػػة لمخػ ػػردؿ

 ) alba L.مػف المحاصػيؿ الطبيػة والزيتيػة الميمػة .

االبػػيض بػػاختالؼ االصػػناؼ والظػػروؼ البيئيػػة حيػػث

تنتشػػر زراعتػػو فػػي كثيػػر مػػف بقػػاع العػػالـ والسػػيما فػػي

تتراوح نسبة الزيت في البذور تبعػا لػذلؾ بػيف -%27

المناطؽ المعتدلة الحػ اررة ( . )4احتمػت كنػدا المركػز

 %40والزيػػت الطيػػار  %0008والبػػروتيف %28006

االوؿ مػف حيػػث المسػػاحة المزروعػة واالنتػػاج العػػالمي

( .)4يس ػػتعمؿ زي ػػت الخ ػػردؿ االب ػػيض ف ػػي الص ػػناعة

اذ بمغ ػػا  313‚000ىكت ػػار و  281‚000ط ػػف مت ػػر

والتشحيـ وكزيػت لموقػود  ،كمػا تسػتعمؿ بػذور الخػردؿ

عمى التوالي ( .)13اما في الػوطف العربػي فيػزرع فػي

فػي عمػؿ المسػػتردة الحريفػة او كتابػػؿ او بيػار خػػاص

سوريا عمػى نطػاؽ ضػيؽ لغػرض االسػتعماؿ الطبػي ،

بالمنػػاطؽ االوربيػػة  ،ويعػػز الطعػػـ المميػػز لممسػػتردة
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الحريفػػة الػػى الزيػػوت الطيػػارة المحتويػػة عمػػى الكبريػػت

( )6زيػػادة فػػي نسػػبة الزيػػت الطيػػار لنباتػػات الينسػػوف

التػي تنػتج مػف تحمػػؿ بعػض الكاليكوسػيدات الموجػػودة

عنػد رش الجبػرليف .وتشػير نتػػائج البػػاحثيف ()19016

بانخف ػ ػ اض محتػ ػواه م ػػف االحم ػػاض الدىني ػػة المش ػػبعة

لبذور الخردؿ االبيض عند رش الجبػرليف .اف اليػدؼ

غيػػر المشػػبعة والتػػي تبمػػغ نسػػبتيا  %94.2وتعػد ىػػذه

لمز ارعػة بػيف الخطػوط وتحديػد مرحمػة الحصػاد المثمػػى

اال اف ارتفػ ػػاع نسػ ػػبة حػ ػػامض االيروسػ ػػيؾ يحػ ػػد مػ ػػف

الصفات النوعية .

الػى الزيػاده المعنويػة فػي نسػبة الزيػت الثابػت والطيػػار

فػػي البػ ػذور  .يتميػ ػز الزيػػت الثابػػت لمخػػردؿ األبػػيض

مػػف ىػػذه الد ارسػػة ىػػو تحديػػد انسػػب وافضػػؿ مسػػافات

والتػػي تبمػػغ  % 5.4وارتفػػاع نسػػبة االحمػػاض الدىنيػػة

لممحصوؿ ومعرفة تأثير معامالت ماقبؿ الحصػاد فػي

الصػفة مرغوبػة بالزيػت عنػد اسػتعمالو كغػذاا لالنسػاف
اسػػتعمالو كزي ػػت طعػػاـ لالنس ػػاف  ،ويسػػتعمؿ الخ ػػردؿ

المواد وطرائق العمل

االب ػ ػػيض طبيػ ػ ػاً ف ػ ػػي معالج ػ ػػة العدي ػ ػػد م ػ ػػف الح ػ ػػاالت

المرضية مثؿ الروماتيزـ والتياب الرئة وارتفاع ضػغط

نفػػذت تجربػػة حقميػػة خػػالؿ  2004-2003فػػي حقػػؿ

الػػدـ وحػػاالت التسػػمـ البسػػيط وغيرىػػا مػػف االم ػراض

التجارب التابع لقسـ عموـ المحاصيؿ الحقميػة – كميػة

( .)704اشارت العديد مف الدراسات الى تأثيرمسافات

الز ارعػػة – ابػػي غريػػب وفػػؽ تصػػميـ  RCBDبترتيػػب

الدليمي ( ) 5اف تقميؿ المسافة بيف الخطوط ادت الى

الزراعة بيف الخطوط  20و  40و  60سـ مسػتويات

وحاصػػؿ الزيت.بينم ػػا اشػػار اخ ػػروف الػػى ع ػػدـ وج ػػود

مثمػػت المع ػػامالت الثانوي ػػة مع ػػامالت ماقب ػػؿ الحص ػػاد

لمزيت (  )12 ، 3اما عف تػاثير م ارحػؿ الحصػاد فقػد

 ،الحصػاد عنػػد مرحمػػة النضػػج التػػاـ  ،والحصػػاد عنػػد

م ارح ػ ػػؿ حص ػ ػػاد مختمف ػ ػػة  ،وج ػ ػػد اف محت ػ ػػو الزي ػ ػػت

عنػػد النض ػػج الت ػػاـ بع ػػد رش النبات ػػات ب ػ ػ  .Auxinت ػػـ

الت ػػي تمث ػػؿ الخ ػػردالت الخضػ ػراا (  .) 18اف اعمػ ػى

قس ػ ػػمت ال ػ ػػى الػ ػ ػواح ثانوي ػ ػػة بأبع ػ ػػاد2×2ـ ..2زرع ػ ػػت

الز ارعػػة بػػيف الخطػػوط فػػي الصػػفات النوعيػػة .،الحػػظ

االلػ ػواح المنش ػػقة وبثالث ػػة مك ػػررات  ،ش ػػممت مس ػػافات

زي ػػادة ف ػػي النس ػػبة المئوي ػػة لمزي ػػت ف ػػي ب ػػذور الس ػػمجـ

العامؿ االوؿ والتػي مثمػت المعػامالت الرئيسػة  ،بينمػا

ت ػػاثي ار معنوي ػػا لمس ػػافات الز ارع ػػة ف ػػي النس ػػبة المئوي ػػة

والتي شممت الحصاد عند مرحمة النضج الفسػيولوجي

اجريت د ارسػة عمػى محصػوؿ الخػردؿ الينػد تناولػت

النض ػػج الت ػػاـ بع ػػد رش النباتػ ػات ب ػ ػ  ، GA3الحص ػػاد

والبروتيف ازداد فػي بػذور الخػردؿ فػي المرحمػة االولػى

تقسػػيـ الحقػػؿ الػػى ال ػواح رئيسػػيو بمسػػاحة  16ـ 2ثػػـ

محت ػػو لمزي ػػت ك ػػاف بع ػػد م ػػرور  70-50يوم ػػا بعػ ػػد

البػػذور فػػي  2003/11/20س ػربًا فػػي خطػػوط حسػػب

تطور البذرة فقد انخفضت نسبة حامض المينوليؾ مف

النبات ػػات وعنػ ػػد اكتم ػػاؿ ظيػ ػػور اوؿ ورقتػ ػػيف ( )20اذ

الحصاد يؤثر في نسبة الزيت ونوعيتيا ( .) 22

االس ػػمدة النتروجينيػ ػػة بمقػ ػػدار  240كغ ػػـ  /ىػ ػ ػ يوريػ ػػا

مسػػافات الز ارعػػة .تػػـ اج ػراا عمميػػة الخػػؼ بعػػد بػػزوغ

االزىػ ػػار واختمفػ ػػت نسػ ػػب االحمػ ػػاض الدىنيػ ػػة خػ ػػالؿ

ترك ػػت مس ػػافة  10س ػػـ ب ػػيف نب ػػات واخ ػػر  .اض ػػيفت

 %44الػ ػػى  % 20بزيػ ػػادة نضػ ػػج البػ ػػذور واف تػ ػػاخير

( % 46نتػػروجيف) عمػػى دفعتػػيف االولػػى عنػػد الز ارعػػة

امػػا بالنسػػبة لمنظمػػات النمػػو فقػػد اختمػػؼ تاثيرىػػا

والثانيػ ػػة بعػ ػػد مػ ػػرور  45يوم ػ ػاً  ،كمػ ػػا اضػ ػػيؼ سػ ػػماد

فػػي الصػػفات النوعيػػة بػػاختالؼ المحاصػػيؿ و تراكيػػز

السوبرفوسػ ػ ػػفات ( ) P2O5 %46دفعػ ػ ػػة واحػ ػ ػػدة قبػ ػ ػػؿ

الرش  ،فعند رش الجبرليف عمػى الكتػاف فانػو لػـ يػؤثر

الز ارع ػػة بمق ػػدار  90كغ ػػـ  /ى ػ ػ ( . )2وبع ػػد وص ػػوؿ

معنويا في نسبة الزيت (  ) 11بينما انخفض حاصؿ

النباتات الى مرحمة العقد التاـ بتاريخ  2004/4/3تـ

الزيت الثابت والطيػار لنبػات الحبػة السػوداا عنػد رش

رش المعػ ػ ػػامالت الخاصػ ػ ػػة بمنظمػ ػ ػػات النمػ ػ ػػو GA3

الجب ػرليف ( . ) 21كمػػا الحظػػت سػػعد الػػديف واخػػروف

بتركيػػز  100جػػزا بػػالمميوف و Auxin
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الحوامض الدىنية وتشمؿ :

جزا بالمميوف  .تػـ تحديػد مرحمػة النضػج الفسػيولوجي
عمػى اسػػاس تحػػوؿ لػػوف الخػػردالت مػػف االخضػػر الػػى

الح ػ ػوامض الدىنيػ ػػة المشػ ػػبعة (acid

االص ػػفر ( .)4وت ػػـ حص ػػاد نبات ػػات مع ػػامالت مرحم ػػة

 (C16:0و )(C18:0

النضج الفسيولوجي بتػاريخ  2004/5/4عنػدما كانػت

)(C20:0

نسبة الرطوبة في البذور %26.5 – 24

acid

Palmatic
،Stearic

acid

 Arachidicوالحػ ػوامض غي ػػر

المشبعة ) Oleic acid (C18:1و Linoleic acid

تـ حصاد نباتػات معػامالت مرحمػة النضػج التػاـ

) (C18:2و )(C20:1
). rucic acid (C22:1

بعد تحوؿ الخػردالت والسػيقاف الػى المػوف البنػي وذلػؾ

بتػػاريخ  2004/5/27بعػػد اف وصػػمت نسػػبة الرطوبػػة

acid

 Eicosenoicو

ولغ ػ ػ ػ ػػرض د ارس ػ ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػ ػػأثير مس ػ ػ ػ ػػافات الز ارع ػ ػ ػ ػػة

ف ػػي الب ػػذور ال ػػى  % 9.5وت ػػـ تس ػػجيؿ البيان ػػات بعػ ػػد

ومعػامالت ماقبػؿ الحصػاد فػي االنبػات تػـ اجػراا ىػذه

تع ػػديؿ الرطوب ػػة عم ػػى اس ػػاس  .%9اخ ػػذت القػ ػرااات

االختبارات :

لعشرة نباتات عشوائياً مف الخط الوسطي لكؿ معاممػة
لدراسة الصفات اآلتية :

 -8نسبة االنبات القياسي  :تـ اجراا فحص االنبات
القياس ػػي حس ػػب تعميم ػػات المنظم ػػة الدولي ػػة لفح ػػص

 -1النسػػبة المئويػػة لمبػػروتيف فػػي البػػذور :تػػـ قيػػاس

وتصديؽ البذور  . )17( I.S.T.Aتػـ اختيػار 100

نسػ ػ ػ ػ ػ ػػبة البػ ػ ػ ػ ػ ػػروتيف بالبػ ػ ػ ػ ػ ػػذور باسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ جيػ ػ ػ ػ ػ ػػاز

بػػذرة بصػػورة عش ػوائية مػػف كػػؿ معاممػػة وضػػعت فػػي

.)9( Microkjeldhal

اطبػػاؽ وتػػـ وض ػػع االطبػػاؽ فػػي حاض ػػنة فػػي درج ػػة

 -2النسػبة المئويػػة لمزيػت فػػي البػذور  :أخػػذت عينػػو

حػ اررة  25ـ تحػػت االضػػااة مػػع رطوبػػة  %100وتػػـ

ممثمػ ػػة لكػ ػػؿ معاممػ ػػة وتػ ػػـ قيػ ػػاس نسػ ػػبة الزيػ ػػت فييػ ػػا

اجراا العد االوؿ بعػد مػرور خمسػة ايػاـ والعػد الثػاني

باستخداـ جياز .)8( Soxhlet

بعد مرور سبعة اياـ وتـ حساب نسبة االنبات حسب

 -3حاصػؿ الزيػػت (كغػـ  /ىػػ)  :تػـ حسػػاب حاصػػؿ

المعادلة األتية :

الزيت وفؽ المعادلة األتيػة :حاصػؿ البػذور(كغـ /ىػػ)

عدد البذور النابتة

× النسبة المئوية لمزيت في البذور.

نسبة االنبات = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ × 100

 -4نسبة الزيت الطيار في البذور(ممميتر100/غراـ)

العدد الكمي لمبذور

 :تـ قياسيا باستعماؿ جياز.)14( Clevenger

 -9نس ػػبة الب ػػزوغ الحقم ػػي :قس ػػـ الحق ػػؿ ال ػػى اربع ػػة

 -5حاصػ ػػؿ الزيػ ػػت الطيػ ػػار ( لتػ ػػر /ىػ ػ ػ ) ( :نسػ ػػبة

مكػػررات شػػمؿ كػػؿ مكػػرر  12خػػط وكػػؿ خطػػا يمثػػؿ

الزيػػت الطيػػار فػػي البػػذور × الحاصػػؿ الكمػػي لمبػػذور

معامم ػ ػػة وط ػ ػػوؿ الخ ػ ػػط  1ـ  ،ت ػ ػػـ توزي ػ ػػع المع ػ ػػامالت

(كغـ  /ىػ).

بصورة عشوائية ضمف التصػميـ وتػـ ز ارعػة بػذور كػؿ

 -6نسبة االحماض الدىنية المشبعة.

معاممػ ػػة والبالغػ ػػة  100بػ ػػذرة (تػ ػػـ اختيارىػ ػػا عش ػ ػوائيا)

-7نسبة االحماض الدىنيو غير المشبعة.

سرباً داخؿ الخػط وبعمػؽ ال يتجػاوز  2سػـ  ،وتػـ ر

الحقػػؿ ريػػة خفيفػػة وبعػػد مػػرور  10ايػػاـ تػػـ ر الحقػػؿ

تـ تحضير استرات الحوامض الدىنية باستعماؿ

مػرة اخػػر وتػػـ عػػد البػػادرات بعػػد مػػرور  25يومػاً مػػف

طريقة  Harlodواخروف ( )15باستخداـ جياز

الزراعة ( ، )1عمماً اف الزراعة تمػت فػي نفػس موعػد

كروماتوكرافي السائؿ الغاز .

الز ارعػػة لمموسػػـ السػػابؽ  .تػػـ جمػػع وتبويػػب البيانػػات
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وتحميميػ ػ ػ ػػا باسػ ػ ػ ػػتعماؿ برنػ ػ ػ ػػامج  Genstatوقورنػ ػ ػ ػػت

ماقبػ ػػؿ الحصػ ػػاد فػ ػػي النسػ ػػبة المئويػ ػػة لمبػ ػػروتيف فػ ػػي

المتوس ػ ػػطات باس ػ ػػتعماؿ اختب ػ ػػار اق ػ ػػؿ ف ػ ػػرؽ معن ػ ػػو

البذور.

بمستو احتماؿ .)24 (%5

النسبة المئوية لمزيت في البذور

النتائج والمناقشة

تشير النتائج في جدوؿ ( ) 2الى وجود فروؽ معنوية

النسبة المئوية لمبروتين في البذور

ف ػ ػػي النس ػ ػػبة المئوي ػ ػػة لمزي ػ ػػت ف ػ ػػي الب ػ ػػذور ب ػ ػػاختالؼ

يتضػػن مػػف الج ػػدوؿ ( ) 1وجػػود ف ػػروؽ معنويػػة ف ػػي

مسػافات الز ارعػػة  ،اذ اعطػػت المسػػافة  20سػػـ اعمػػى

مس ػػافات الز ارع ػػة ،اذ ازدادت نس ػػبة الب ػػروتيف بزي ػ ػادة

بالمسػػافة ( 40و  60سػػـ) المتػػاف لػػـ تختمفػػاف معنوي ػاً

بمغت  %18.93قياساً بالمسافة  40سـ و  20سـ ،

 %37.03و  %36.34عم ػػى التػ ػوالي .ويع ػػز ذل ػػؾ

النسػػبة المئويػػة لمب ػػروتيف فػػي الب ػػذور نتيجػػة اخ ػػتالؼ

نسػ ػ ػػبة زيػ ػ ػػت فػ ػ ػػي البػ ػ ػػذور بمغػ ػ ػػت  %39.03قياس ػ ػ ػاً

المسافة .اعطت المسافة  60سـ اعمػى نسػبة بػروتيف

فيما بينيما في ىذه الصفة وبمغػت نسػبة الزيػت فييمػا

كم ػػا تفوق ػػت المس ػػافة  40س ػػـ معنويػ ػاً وحقق ػػت نس ػػبة

الػػى زيػػادة عػػدد النباتػػات فػػي وحػػدة المسػػاحة (تقميػػؿ

بمغ ػ ػػت  %17.21قياس ػ ػ ػًا بالمس ػ ػػافة  20سػ ػ ػػـ والتػ ػ ػػي

المس ػ ػػافة ب ػ ػػيف الخط ػ ػػوط) ي ػ ػػؤد ال ػ ػػى زي ػ ػػادة تن ػ ػػافس

اعط ػػت اق ػػؿ نس ػػبة ب ػػروتيف بمغ ػػت  . %15.40وقػ ػػد

النباتػ ػ ػػات عمػ ػ ػػى متطمبػ ػ ػػات النمػ ػ ػػو المختمفػ ػ ػػة ومنيػ ػ ػػا

بػيف الخطػػوط اد الػػى تقميػؿ التنػػافس عمػػى متطمبػػات

ىػػذا العنص ػػر االم ػػر ال ػػذ ي ػػؤد ال ػػى زي ػػادة محت ػػو

الواحػػد مػػف ىػػذا العنصػػر االمػػر الػػذ اد الػػى زيػػادة

النباتػات المزروعػة بمسػػافات واسػعة بػيف الخطػػوط (2

عمى عكس النباتات المزروعة بمسػافات ضػيقة ( 2و

ب ػػيف معػ ػػامالت ماقبػ ػػؿ الحص ػػاد فػ ػػي النسػ ػػبة المئويػ ػػة

يعػػز ذلػػؾ الػػى اف ز ارعػػة النباتػػات بمسػػافات واسػػعة

النتروجيف ومف ثـ انخفاض حصة النبػات الواحػد مػف

النمػػو ومنيػػا النتػػروجيف ومػػف ثػػـ زيػػادة حصػػة النبػػات

الزيت عمى حساب محتواىا مف البػروتيف عمػى عكػس

محتػواه مػػف البػػروتيف عمػػى حسػػاب محت ػواه مػػف الزيػػت

و  .)5ويالحظ مف الجدوؿ نفسو وجود فروؽ معنويػة

 .)5كػ ػػذلؾ يتبػ ػػيف مػ ػػف الجػ ػػدوؿ نفسػ ػػو وجػ ػػود فػ ػػروؽ

لمزيػػت ف ػػي البػػذور  ،اذ تفوق ػػت معاممػػة رش النبات ػػات

معنويػ ػػة فػ ػػي نسػ ػػبة البػ ػػروتيف بػ ػػيف معػ ػػامالت ماقبػ ػػؿ

باالوكسػػيف معنوي ػًا واعطػػت اعمػػى نسػػبة مئويػػة لمزيػػت

مرحمة النضج الفسيولوجي وحققت نسبة بروتيف بمغت

مرحمػػة النضػػج التػػاـ التػػي اعطػػت نسػػبة زيػػت بمغػػت

النضج التاـ ومعاممة رش النباتات بالجبرليف ومعاممػة

بعضيما معنويػاً اال انيمػا تفوقػا معنويػاً قياسػاً بمعاممػة

ب ػػروتيف بمغ ػػت  % 15.70ف ػػي ح ػػيف ل ػػـ تك ػػف الف ػػروؽ

مرحمة النضج الفسػيولوجي  .كمػا تفوقػت معاممػة رش

عػػف وجػػود عالقػػة عكسػػية بػػيف الزيػػت والبػػروتيف  .اذ

 %37.12قياساً بمعاممة حصاد النباتات عند مرحمػة

الفسػػيولوجي وبتقػػدـ النبػػات باتجػػاه النضػػج التػػاـ تقػػؿ

بمغػػت  .% 35.63تفسػػر الزيػػادة الحاصػػمة فػػي نسػػبة

الحص ػػاد  ،اذ تفوق ػػت معامم ػػة حص ػػاد النبات ػػات عن ػػد

بمغػػت  %38.82تمييػػا معاممػػة حصػػاد النباتػػات عنػػد

 %19.45قياسًا بمعاممة حصاد النباتات عند مرحمػة

 . % 38.30ولػ ػ ػػـ تختمػ ػ ػػؼ ىاتػ ػ ػػاف المعاممتػ ػ ػػاف عػ ػ ػػف

رش النباتػ ػػات باالوكسػ ػػيف والتػ ػػي اعطػ ػػت اقػ ػػؿ نسػ ػػبة

رش النباتات بالجبرليف ومعاممػة حصػاد النباتػات عنػد

معنويػػة بػػيف بػػاقي المعػػامالت .وقػػد يكػػوف ذلػػؾ ناتج ػاً

النباتػػات ب ػالجبرليف معنوي ػاً واعطػػت نسػػبة زيػػت بمغػػت

اف اعمػ ػػى نسػ ػػبة بػ ػػروتيف تكػ ػػوف فػ ػػي مرحمػ ػػة النضػ ػػج

النض ػػج الفس ػػيولوجي والت ػػي اعط ػػت اق ػػؿ نس ػػبة زي ػػت

تػ ػػدريجياً ن سػ ػػبة البػ ػػروتيف ليقابميػ ػػا ارتفػ ػػاع فػ ػػي نسػ ػػبة

الزيت بسبب رش النباتات باالوكسيف عمى اسػاس اف

معنو بيف مسافات الز ارعػة بػيف الخطػوط ومعػامالت

او اضػعاؼ المصػبات الطبيعيػة فػي النبػات ممػا ينػتج

الزي ػػت .كم ػػا يتب ػػيف مػ ػػف النت ػػائج ع ػػدـ وج ػػود تػ ػػداخؿ

االضػػافة الموقعيػػة لمنظمػػات النمػػو تعمػػؿ عمػػى تقويػػة
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عنػػو اعػػادة توزيػػع الم ػواد الغذائيػػة بػػيف اج ػزاا النبػػات

المص ػ ػ ػػنعة بدرج ػ ػ ػػة اكب ػ ػ ػػر باتج ػ ػ ػػاه ى ػ ػ ػػذه المص ػ ػ ػػبات

المختمفػ ػػة ( .) 10لػ ػػذلؾ فػ ػػأف رش االج ػ ػزاا الخض ػ ػرية

) .(sinksويتضن كذلؾ مف الجػدوؿ ( )2عػدـ وجػود

عمى تقوية المصبات اليوائية  ،ويعػد ذلػؾ اسػموباً فػي

ومعامالت ما قبؿ الحصاد .

ت ػػداخؿ معن ػػو ب ػػيف مس ػػافات الز ارع ػػة ب ػػيف الخط ػػوط

اليوائي ػػة لمنبات ػػات باالوكس ػػيف او الجبػ ػرليف ق ػػد تعم ػػؿ

زي ػػادة حاص ػػؿ النب ػػات نتي ج ػػة تحوي ػػؿ المػ ػواد الغذائي ػػة

جدول( .)1تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد في النسبة المئوية لمبروتين في البذور
لنبات الخردل األبيض
معامالت ماقبل

الفسيولوجي

النضـج

النباتـات بـ

النباتـات بـ

المعدل

 20سم

17.26

15.86

14.65

13.82

15.40

 40سم

19.55

16.75

17.01

15.53

17.21

 60سم

21.53

18.37

18.07

17.75

18.93

المعدل

19.45

16.99

16.58

15.70

مسافات الزراعة

الحصاد

مرحمـة النضـج

مرحمـة

رش

رش

التـام

ا  .ف  .م  %5لممسافات = 1.48

GA3

Aux.

لمتداخل =

لممعامالت =1.50
غ.م

جدول ( .)2تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد في النسبة المئوية لمزيت في البذور
لنبات الخردل األبيض
معامالت ما قبل

النضـج

مرحمـة

النباتـات بـ

المعدل

 20سم

36.95

39.55

38.05

41.58

39.03

 40سم

35.64

38.56

36.74

37.18

37.03

 60سم

34.31

36.79

36.56

37.69

36.34

المعدل

35.63

38.30

37.12

38.82

مسافات الزراعة

الحصاد

مرحمـة

رش

الفسيولوجي

ا  .ف  .م  %5لممسافات = 1.70

النضـج التـام

النباتـات بـ

رش

GA3

لممعامالت = 0.99

Aux.

لمتداخل = غ.م

ليػػذه الصػػفة بمػػغ  879.79كغػػـ /ى ػ قياسػًا بالمسػػافة(

حاصل الزيت (كغم  /هكتار)

 40و  60سـ)  ،كما تفوقت المسافة  40سـ معنويػًا

تشير النتائج في جدوؿ ( )3الى اف مسػافات الز ارعػة

ال بمػ ػػغ  694.44كغػ ػػـ  /ىكتػ ػػار قياس ػ ػًا
وحققػ ػػت معػ ػػد ً

اثػ ػػرت معنوي ػ ػاً فػ ػػي حاصػ ػػؿ الزيػ ػػت  ،اذ ازداد بتقميػ ػػؿ

بالمسافة 60سـ والتي اعطت اقؿ معػدؿ ليػذه الصػفة

المسػػافة  ،فقػػد اعطػػت المسػػافة  20سػػـ اعمػػى معػػدؿ
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بمغ  518.32كغـ  /ىػػ .وقػد يعػز سػبب الزيػادة فػي

بسػػبب رش النباتػػات باالوكسػػيف عػػف الزيػػادة المتحققػػة

حاصؿ الزيت الى الزيادة المتحققة في حاصؿ البذور

فػي النسػبة المئويػة لمزيػت فػي البػذور وحاصػؿ البػذور

نفسػ ػػيا اذ كػ ػػاف ىنالػ ػػؾ ارتباطػ ػػا معنويػ ػػا موجبػ ػػا بػ ػػيف

الزيػػت .امػػا تػػأثير التػػداخؿ بػػيف مسػػافات الز ارعػػة بػػيف

لمزيػت فػي البػذور ،وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع مػا توصػػؿ

ا تػػأثير معنػػو فػػي ىػػذه الصػػفة .تتفػػؽ ىػػذه النتػػائج

ازداد بتقميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف الخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوط .

اشػػاروا الػػى اف معاممػػة نبػػات الكمػػوف والحبػػة السػػوداا

الكمػػي بفعػػؿ االوكسػػيف ممػػا انعكػػس عمػػى حاصػػؿ

الكمي والنسبة المئوية لمزيت في البذور عنػد المسػافة

الخطوط ومعػامالت ماقبػؿ الحصػاد فمػـ يالحػظ وجػود

حاصؿ الزيت والحاصؿ الكمي لمبذور والنسبة المئويػة

م ػػع م ػػا توصػ ػػؿ الي ػػو  Mousaواخػ ػريف ( )21الػ ػػذيف

اليػػو الػػدليمي ( ) 4الػػذ اشػػار الػػى اف حاصػػؿ الزيػػت

بالجبرليف اد الى زيادة في حاصؿ الزيت.

كما يالحظ مف الجدوؿ نفسو وجود فروؽ معنوية بيف
معػ ػػامالت ماقبػ ػػؿ الحصػ ػػاد فػ ػػي حاصػ ػػؿ الزيػ ػػت  ،اذ

النسبة المئوية لمزيت الطيار (مممتر 100 /غم)

تفوقت معاممة رش النباتات باالوكسيف معنويًا وحققت

اعم ػػى مع ػػدؿ بم ػػغ  773.86كغ ػػـ  /ى ػ ػ قياس ػػا بب ػػاقي

تشػػير النتػػائج فػػي جػػدوؿ  4الػػى عػػدـ تػػأثير مسػػافات

المعامالت في حػيف لػـ تختمػؼ بػاقي المعػامالت فيمػا

الز ارعػػة بػػيف الخطػػوط ومعػػامالت ماقبػػؿ الحصػػاد فػػي

النضػ ػػج الفسػ ػػيولوجي اقػ ػػؿ معػ ػػدؿ ليػ ػػذه الصػ ػػفة بمػ ػػغ

تأثير التداخؿ غير معنو في ىذه الصفة.

بيني ػػا واعط ػػت معامم ػػة حص ػػاد النبات ػػات عن ػػد مرحم ػػة

النسػبة المئويػػة لمزيػػت الطيػػار فػػي البػػذور وكػػذلؾ كػػاف

 642.76كغـ  /ىػ .تعػز الزيػادة فػي حاصػؿ الزيػت

جدول ( .)3تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد في حاصل الزيت (كغم  /هكتار)
لنبات الخردل االبيض
معامالت ما قبل
الحصاد
مسافات الزراعة

مرحمـة
النضـج
الفسيولوجي

مرحمـة

النضـج التـام

رش
النباتـات بـ
GA3

رش
النباتـات بـ

المعدل

Aux.

 20سم

803.55

862.36

854.79

998.46

879.79

 40سم

654.17

704.95

693.03

725.57

694.43

 60سم

470.56

489.38

515.79

597.54

518.32

المعدل

642.76

685.56

687.87

773.86

ا  .ف  .م  %5لممسافات = 45.43

لممعامالت = 46.05
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جدول ( .)4تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد في النسبةالمئوية لمزيت الطيار في
بذورنبات الخردل االبيض
معامالت ما قبل

النضـج

مرحمـة

النباتـات بـ

المعدل

 20سم

0.070

0.076

0.072

0.076

0.074

 40سم

0.074

0.072

0.078

0.072

0.074

 60سم

0.074

0.076

0.076

0.072

0.075

المعدل

0.073

0.075

0.075

0.073

مسافات الزراعة

الحصاد

مرحمـة

رش

الفسيولوجي

النضـج التـام

ا  .ف  .م  %5لممسافات = غ.م

النباتـات بـ

رش

GA3

لممعامالت = غ.م

Aux.

لمتداخل = غ.م

 1.46لتر  /ىػػ ،قياسػا بمعاممػة حصػاد النباتػات عنػد

حاصل الزيت الطيار (لتر  /هـ)

مرحم ػػة النض ػػج الت ػػاـ ومعاممػ ػة حص ػػاد النبات ػػات عن ػػد

اظيػػرت نتػػائج جػػدوؿ  5وجػػود فػػروؽ معنويػػة لص ػػفة

مرحمػػة النصػػج الفسػػيولوجي فػػي حػػيف تفوقػػت معاممػػة

حاص ػػؿ الزي ػػت الطي ػػار (لت ػػر  /ىػ ػػ) بت ػػأثير مس ػػافات

حصػػاد النباتػػات بعػػد رشػػيا بػػالجبرليف معنوي ػاً وحققػػت

الز ارع ػ ػػة  ،اذ ازداد حاص ػ ػػؿ الزي ػ ػػت الطي ػ ػػار بتقميػ ػ ػػؿ

مع ػػدالً بم ػػغ  1.40لت ػػر  /ى ػ ػ قياسػ ػاً بمعامم ػػة حص ػػاد

المس ػػافة  ،وتفوق ػػت المس ػػافة  20س ػػـ معنويػ ػًا وحقق ػػت

النباتات عند مرحمػة النضػج لفسػيولوجي التػي اعطػت

اعمى معدؿ بمػغ 1.67لتػر  /ى ػ قياسػًا بالمسػافة 40و

مع ػػدالً بم ػػغ  1.30لت ػػر  /ىػ ػػ .وق ػػد يفس ػػر ذل ػػؾ عم ػػى

 60سـ .كمػا تفوقػت المسػافة  40سػـ معنويػًا وحققػت

اس ػػاس دور االوكس ػػيف والجبػ ػرليف ف ػػي زي ػػادة حاص ػػؿ

ال بمػػغ  1.39لتػػر  /ىػ ػ قياس ػًا بالمسػػافة  60سػػـ
معػػد ً

البػػذور الكمػػي ومػػف ثػػـ انعكػػس عمػػى حاصػػؿ الزيػػت

والتي اعطت اقؿ معدؿ ليذه الصفة بمغ  1.06لتر /

الطيار.

ى ػػ .يعػػز سػػبب ذلػػؾ الػػى تفػػوؽ المسػػافة 20سػػـ فػػي
الحاصؿ الكمي لمبذور الناتج عػف زيػادة عػدد النباتػات

النسبة المئوية لالحماض الدهنية المشبعة

فػػي وحػػدة المسػػاحة ممػػا يػػنعكس عمػػى حاصػػؿ الزيػػت

تشير النتائج في جػدوؿ ( )6الػى عػدـ تػأثير مسػافات

الطي ػػار (لتر/ىػ ػػ)  .كم ػػا يالح ػػظ م ػػف الج ػػدوؿ نفس ػػو

الز ارعػ ػػة بػ ػػيف الخطػ ػػوط ومعػ ػػامالت ماقبػ ػػؿ الحصػ ػػاد

وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ معنوي ػ ػػة ب ػ ػػيف المتوس ػ ػػطات الحسػ ػ ػػابية

والتداخؿ بينيما في نسب االحماض الدىنيػة المشػبعة

لحاصػ ػ ػػؿ الزيػ ػ ػػت الطيػ ػ ػػار بتػ ػ ػػأثير معػ ػ ػػامالت ماقبػ ػ ػػؿ

( Palmatic acidو  Stearic acidو Arachidic

الحصػ ػػاد  ،اذ تفوقػ ػػت معاممػ ػػة حصػ ػػاد النباتػ ػػات بعػ ػػد

.)acid

رش ػػيا باالوكس ػػيف معنويػ ػاً وحقق ػػت أعمػ ػػى مع ػػدؿ بم ػػغ
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جدول ( .)5تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد في حاصل الزيت الطيار(لتر /هـ) لنبات
الخردل األبيض
معامالت ما قبل
الحصاد

مرحمـة

النباتـات بـ

المعدل

 20سم

1.52

1.67

1.63

1.84

1.67

 40سم

1.36

1.31

1.48

1.40

1.39

 60سم

1.02

1.01

1.08

1.15

1.06

المعدل

1.30

1.33

1.40

1.46

مسافات الزراعة

النضـج

رش

مرحمـة

رش

الفسيولوجي

النضـج التـام

ا  .ف  .م  %5لممسافات = 0.13

النباتـات بـ
GA3

لممعامالت = 0.08

Aux.

لمتداخل = غ.م

جدول ( .)6تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد في نسبة االحماض الدهنية
المشبعةلنبات الخردل األبيض

االحماض الدهنية

Palmatic acid

Stearic acid

Arachidic acid

معامالت
ما قبل
الحصاد

مرحمـة
النضـج
الفسيولوجي

مرحمـة
النضـج التـام

رش النباتـات
بـGA3

مسافات
الزراعة
4.06
3.80
3.56
 20سـ
4.17
3.94
4.12
 40سـ
3.98
3.91
3.68
 60سـ
4.07
3.88
3.79
المعدؿ
لممعامالت = غ.م
أ.ف .م  %5لممسافات = غ.م
1.17
0.99
0.83
 20سـ
1.13
1.13
1.04
 40سـ
0.89
1.16
0.95
 60سـ
1.06
1.09
0.94
المعدؿ
لممعامالت = غ.م
أ.ف .م  %5لممسافات = غ.م
12.53
11.80
11.83
 20سـ
12.19
12.16
11.84
 40سـ
11.42
12.02
11.19
 60سـ
12.04
11.99
11.62
المعدؿ
لممعامالت = غ.م
أ.ف .م  %5لممسافات = غ.م

رش النباتـات
بـAux.
3.97
4.15
4.11
4.08
لمتداخل = غ.م
0.98
0.89
1.06
0.98
لمتداخل = غ.م
11.90
11.69
11.84
11.81
لمتداخل = غ.م

المعدل
3.85
4.09
3.92
0.99
1.05
1.01
12.01
11.97
11.62

النسبة المئوية لالحماض الدهنية غير المشبعة
 Oleic acidو  Linoleic acidو Eicosenoic

تشػػير النتػػائج ف ػي ج ػدوؿ ( )7الػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ

 acidو  Erucic acidبػػاختالؼ مسػػافات الز ارعػػة

معنويػػة فػػي نسػػب االحم ػػاض الدىنيػػة غيػػر المش ػػبعة
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بيف الخطوط .ويتضن مف الجػدوؿ نفسػو وجػود فػروؽ

عنػػد الحصػػاد المتػػأخر قياس ػاً بحصػػاد النباتػػات بوقػػت

 Eicosenoic acidفقط  ،اذ تفوقػت معاممػة حصػاد

معنوياً وحققػت نسػبة بمغػت  %92.78قياسػاً بمعاممػة

معنويػػة فػػي نسػػبة الحػػامض الػػدىني غيػػر المشػػبع الػ ػ

مبكػػر  .كمػػا تفوقػػت معاممػػة رش النباتػػات باالوكسػػيف

النباتػ ػػات عن ػ ػػد مرحمػ ػػة النض ػ ػػج الفسػ ػػيولوجي معنويػ ػ ػاً

حصاد النباتات عند مرحمة النضج التاـ والتي اعطت

النبات ػ ػػات عن ػ ػػد مرحم ػ ػػة النض ػ ػػج الت ػ ػػاـ ومعامم ػ ػػة رش

التػداخؿ فمػـ يالحػظ وجػػود تػأثير معنػو بػيف مسػػافات

اقػػؿ نسػػبة ليػػذه الصػػفة بمغػػت  .%91.00امػػا تػػأثير

وحققت نسبة بمغػت  %15.47قياسػاً بمعاممػة حصػاد

الزراعة بيف الخطوط والمعامالت ماقبؿ الحصاد .

النباتات بالجبرليف  ،كما تفوقػت معاممػة رش النباتػات
باالوكسػ ػػيف معنوي ػ ػاً وحققػ ػػت نسػ ػػبة بمغػ ػػت %15.38

النسبة المئوية لمبزوغ الحقمي

قياساً بمعاممة رش النباتات بالجبرليف ومعاممة حصاد

اظي ػػرت النت ػػائج المبين ػػة ف ػػي ج ػػدوؿ  9وج ػػود ف ػػروؽ

النباتػػات عنػػد مرحمػػة النضػػج التػػاـ التػػي اعطػػت اقػػؿ

نسػ ػػبة بمغػ ػػت  . % 14.22ولػ ػػـ يالحػ ػػظ وجػ ػػود تػ ػػأثير

معنويػ ػػة فػ ػػي النسػ ػػبة المئويػ ػػة لمبػ ػػزوغ الحقمػ ػػي بتػ ػػأثير

 Oleicو

نس ػػبة مئوي ػػة لمب ػػزوغ الحقم ػػي بمغ ػػت  %84.17تميي ػػا

معنو لمعامالت ماقبؿ الحصاد في نسب االحمػاض
الدىنيػ ػػة غيػ ػػر المشػ ػػبعة االخػ ػػر acid

acid

 Linoleicو acid

مسػػافات الز ارعػػة  ،اذ حققػػت المسػػافة  60سػػـ اعمػػى

 . Erucicام ػػا ت ػػأثير

المسػػافة  40سػػـ التػػي حققػػت نسػػبة بمغػػت %80.67

الت ػ ػ ػػداخؿ ب ػ ػ ػػي ف مس ػ ػ ػػافات الز ارع ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف الخطػ ػ ػ ػػوط

قياسػ ػًا بالمس ػػافة الض ػػيقة  20س ػػـ والت ػػي اعط ػػت اق ػػؿ

Eicosenoic

المعػػامالت ماقبػػؿ الحصػػاد فيتبػػيف مػػف الجػػدوؿ نفسػػو

ومعػػامالت ماقبػػؿ الحصػػاد فقػػد كػػاف معنوي ػًا فقػػط مػػع
الحػػامض الػػدىني غيػػر المشػػبع الػ ػ

نسبة ليذه الصفة بمغت  . %76.58ام ػ ػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػ ػػأثير

 acidاذ اعطػ ػػت مسػ ػػافة الز ارعػ ػػة  20سػ ػػـ ومعاممػ ػػة

وجػ ػػود فػ ػػروؽ معنويػ ػػة فػ ػػي ىػ ػػذه الصػ ػػفة  ،اذ تفوقػ ػػت

حصاد النباتات عند مرحمة النضج الفسيولوجي اعمى

معامم ػ ػ ػػة حصػ ػ ػ ػػاد النبا ت ػ ػ ػػات عنػ ػ ػ ػػد مرحم ػ ػ ػػة النضػ ػ ػ ػػج

نسبة بمغت  13.66نتجت مػف المسػافة  20سػـ عنػد

 %83.89قياسػ ػ ػًا بمعامم ػ ػػة رش النبات ػ ػػات ب ػ ػػالجبرليف

نسػػبة ليػػذا الحػػامض اذ بمػػغ  %16.47مقارنػػة بأقػػؿ

الفسػػيولوجي معنوي ػًا وحققػػت اعمػػى نسػػبة بػػزوغ بمغػػت

رش النباتات بحامض الجبرليؾ.

ومعاممة حصاد النباتات عند النضج التاـ  ،في حػيف

لـ تختمؼ معنويًا عف معاممة رش النباتات باالوكسيف

النسبة المئوية لإلنبات القياسي

والتي حققت نسبة بمغت  ، %81.78وتفوقت معاممة

اظي ػػرت النت ػػائج ف ػػي جػ ػػدوؿ ( )8ع ػػدـ وج ػػود فػ ػػروؽ

رش النبات ػػات ب ػػالجبرليف معنويػ ػاً وحقق ػػت نس ػػبة بمغ ػػت

مسافات الز ارعػة .امػا تػأثير معػامالت ماقبػؿ الحصػاد

النضج التاـ والتي اعطت اقؿ نسبة بمغت %75.67

معنويػػة ف ػػي النس ػػبة المئويػػة لالنب ػػات القياس ػػي بت ػػأثير

 %80.55قياساً بمعاممة حصاد النباتات عند مرحمػة

فػ ػػي نسػ ػػبة االنبػ ػػات القياسػ ػػي فػ ػػيالحظ وجػ ػػود فػ ػػروؽ

 .كذلؾ يتبيف مػف الجػدوؿ نفسػو وجػود تػداخؿ معنػو

النباتػ ػػات عن ػ ػػد مرحمػ ػػة النض ػ ػػج الفسػ ػػيولوجي معنويػ ػ ػاً

نسػبة البػػزوغ الحقمػي  ،اذ اعطػػت مسػافة الز ارعػػة 60

حصاد النباتات عند مرحمػة النضػج التػاـ .تتفػؽ ىػذه

حقمي بمغػت %87.00مقارنػة بأقػؿ نسػبة بػزوغ بمغػت

بػػيف مسػػافات الز ارعػػة ومعػػامالت ماقبػػؿ الحصػػاد فػػي

معنويػػة فػػي ىػػذه الصػػفة  ،اذ تفوقػػت معاممػػة حصػػاد

سـ مع معاممة النضػج الفسػيولوجي اعمػى نسػبة بػزوغ

وحققػػت اعمػػى نسػػبة بمغػػت  %93.22قياس ػاً بمعاممػػة

 68.33لممسافة  20سـ مع معاممة النضج التاـ.

النتػ ػػائج م ػ ػػع مػ ػػا وج ػ ػػده  Saxenaو )23( Kumar

المػػذاف اشػػا ار الػػى اف نسػػبة االنبػػات القياسػػي تػػنخفض
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جدول ( .)7تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد والتداخل بينهما في نسبة االحماض
الدهنية غير المشبعة لنبات الخردل األبيض
معامالت
ما قبل
الحصاد

االحماض الدهنية
مسافات

مرحمة النضج

مرحمة

رش النبات

رش النبات

الفسيولوجي

النضج التام

بـGA3

بـAux.

المعدل

الزراعة

Oleic acid

 20سـ

22.60

23.32

22.35

22.86

22.78

 40سـ

21.69

23.50

22.85

23.21

22.81

 60سـ

22.11

21.92

21.24

22.23

21.87

المعدؿ

22.13

22.91

22.15

22.76

أ.ف .م  %5لممسافات = غ.م

Linoleic acid

 20سـ

23.04

23.36

24.80

24.19

23.85

 40سـ

24.78

24.16

24.48

24.71

24.53

 60سـ

23.92

23.70

25.50

23.93

24.26

المعدؿ

23.91

23.74

24.93

24.27

أ.ف .م  %5لممسافات = غ.م
Eicosenoic
acid

لممعامالت = غ.م

لمتداخل = غ.م

 20سـ

16.47

14.68

13.66

16.00

15.20

 40سـ

14.74

14.14

14.38

16.06

14.83

 60سـ

15.20

13.84

15.41

14.08

14.63

المعدؿ

15.47

14.22

14.48

15.38

أ.ف .م  %5لممسافات = غ.م

Erucic acid

لممعامالت = غ.م

لمتداخل = غ.م

لممعامالت=0‚76

لمتداخل =1‚32

 20سم

21.57

20.56

19.78

19.95

20.46

 40سم

20.86

19.48

19.20

19.16

19.67

 60سم

22.05

21.87

21.42

21.62

21.62

المعدل

21.49

20.64

20.13

20.09

أ.ف .م  %5لممسافات = غ.م
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لممعامالت = غ.م

لمتداخل = غ.م
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جدول ( .)8تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد في النسبة المئوية لالنبات القياسي
لنبات الخردل األبيض
معامالت ما قبل

مرحمـة

النباتـات بـ

المعدل

 20سم

93.00

91.33

91.00

93.33

92.17

 40سم

92.33

90.67

92.33

93.67

92.25

 60سم

94.33

91.00

93.00

91.33

92.42

المعدل

93.22

91.00

92.11

92.78

مسافات الزراعة

الحصاد

مرحمـة

رش

النضـج

النضـج التـام

الفسيولوجي

ا  .ف  .م  %5لممسافات = غ.م

النباتـات بـ

رش

GA3

لممعامالت = 1.23

Aux.

لمتداخل = غ.م

جدول ( .)9تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل الحصاد والتداخل بينهما في النسبة المئوية
لمبزوغ الحقمي لنبات الخردل األبيض
معامالت ما قبل

النضـج

مرحمـة

النباتـات بـ

المعدل

 20سم

80.00

68.33

80.33

77.67

76.58

 40سم

84.67

77.67

79.33

81.00

80.67

 60سم

87.00

81.00

82.00

86.67

84.17

المعدل

83.89

75.67

80.55

81.78

مسافات الزراعة

الحصاد

مرحمـة

رش

الفسيولوجي

ا  .ف  .م  %5لممسافات = 2.89

النضـج التـام

النباتـات بـ

رش

GA3

Aux.

لممعامالت = 2.73

لمتداخل =

4.73
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EEFECT of ROW SPACE and PRE-HARVEST
TECHNIQUE TREATMENTS on QUALITATIVE
CHARACTERS of WHITE MUSTARD (Sinapis alba L.)
I.H. Al-Hilfy, F.T. Al-Chalabi and A.N. Dahel
Department of Field Crop Sci., College of Agriculture, University of Baghdad, Iraq
Abstract. To study the effect of row space and pre-harvest technique treatments on qualitative characters
of white mustard, Sinapis alba L, Experiment was conducted in the field of experiments at the College of
Agriculture , University of Baghdad /Abu - Graib during 2003 - 2004, using split plots design with three
replications arranged in RCBD , the main treatments included three row space 20 , 40 and 60 cm. while
the sub – plot treatments included pre-harvest treatment of plants which included plants harvested at
physiological maturity stage, harvest of plants at full maturity stage , harvest of plants at full maturity
stage after GA3 application, and harvest of plants at full maturity after Auxin application. The results
obtained showed: Row space of 20 cm lead to significant increase in oil percentage of seeds , oil yield
and volatile oil yield which were 39.02% , 879.7 kg / ha , and 1.67 L / ha respectively as compare with
row space of 60cm which gave 36.34 %, 518.23 kg/ha, and 1.16 L/ha respectively. Row space of 60 cm
lead to significant increase in percentage of seeds field germination 84.17% followed by row space of 40
cm while row space of 20 cm gave least percentage to this character 76.58%. Treatment of plant
harvested at full maturity stage after Auxin application affected significantly percentage of oil in seed ,oil
yield and volatile oil yield which were 38.83%, 773.86 kg/ha and 1.46 L/ha respectively comparative
with treatment of plants harvest at physilogical maturity stage which gave least percentage of oil in seed,
oil yield and volatile oil yield which were 35.63%, 642.7 kg/ha and 1.30 L/ha, respectively. However
treatment of plants harvested at philological maturity stage affected significantly in increase the
percentage of protein which gave %19.45 as compare to treatment of plants harvested at full maturity
after Auxin application which gave 15.76% . Also the same treatment lead to significant increase in
percentage of unsaturated fatty acid Eicosenoic acid, seeds laboratory and field germination which were
%15.47, 93.22% and 83.89%, respectively. while treatment of plants harvested at full maturity gave
14.22 %, 91.00% and 75.67%, respectively.
Key words: mustard, quality, densities, preharvest treatment.
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