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تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً نمو وحاصل
فستق الحقل
حٌدر عبد الحسٌن المغٌر
جامعة المثنى/كلٌة الزراعة

انتصار هادي الحلفً
جامعة بغداد /كلٌة الزراعة

المستخلص:
نفذت تجربة حقلٌة خالل الموسم الصٌفً  2010فً حقل التجارب التابع لقسم علوم
المحاصٌل الحقلٌة – كلٌة الزراعة – جامعة بؽداد لدراسة تاثٌر طرٌقة الزراعة ومسافة
الزراعة بٌن النباتات فً نمو فستق الحقل وحاصله  .استخدم الترتٌب العاملً بتصمٌم القطاعات
الكاملة المعشاة باربع مكررات احتلت طرائق الزراعة العامل االول (شرق المرز وؼرب
المرز وجانبً المرز) اما مسافات الزراعة بٌن النباتات احتلت العامل الثانً هً (  15و  25و
 35و  45سم) .وتبٌن من النتائج تفوق طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق باعطائها اعلى
1المتوسطات للوزن الجاؾ ( )117.51ؼم.نبات ، 1-معدل النمو ( )625.10ملؽم .نبات ٌ .وم
, 1عدد االفرع للنبات (  , )17.52عدد القرنات الكلً للنبات (  )51.65قرنة.نبات ، 1-حاصل
القرنات للنبات (  )57.65ؼم.نبات  , 1-حاصل البذور للنبات (  )32.25ؼم.نبات  ، 1-وزن
 100بذرة (  )74.71ؼم  .فً حٌن اعطت طرٌقة الزراعة فً الجانبٌن اعلى ارتفاع نبات
( )51.46سم  .تفوقت الكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة  45سم بٌن النباتات فً الوزن
الجاؾ (  )124.07ؼم.نبات  ،1-معدل النمو(  )659.90ملؽم.نبات ٌ .1 -وم  ، 1-عدد االفرع
للنبات ( , )19.63عدد القرنات الكلً للنبات (  )61.20قرنة .نبات ، 1-حاصل القرنات للنبات
( , )66.85حاصل البذور للنبات (  )36.05ؼم .نبات  ، 1-وزن  100بذرة (  )74.75ؼم .
واشارت النتائج الى وجود تداخل معنوي بٌن عاملً الدراسة اذ اعطت تولٌفة الزراعة فً جهة
الشرق والكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة  45سم بٌن النباتات اعلى متوسط لحاصل
القرنات وحاصل البذور للنبات بلؽا  75.35و  40.87ؼم بالتتابع .
المقدمة :
فستق الحقل  Arachis hypogaeaمن محاصٌل العائلة البقولٌة ٌزرع لؽرض انتاج
 % 48 -40وبروتٌن -25
الزٌت بالدرجة الرئٌسة  ,اذ تحتوي البذور على نسبة زٌت
 %30اال ان االصناؾ الحدٌثة تصل نسبة الزٌت فٌها لؽاٌة ( %54الساهوكً . )1995 ,
ٌمتاز زٌته بارتفاع نسبة االحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة بالقٌاس الى االحماض الدهنٌة المشبعة
 ،لذا ٌفضل فً التؽذٌة لتقلٌل الكولٌسترول فً الدم  ،تستعمل بذوره فً صناعة الزبدة النباتٌة
 peanut butterوٌأكلها االنسان وٌستهلكها بعد تحمٌصها مباشرة ( . ) 1995 , Hinds
وبذور النباتات التً تنمو بالمناطق شبه الجافة تكون ؼنٌة بالبروتٌن مقارنة بتلك التً تنمو فً
(  Schillingو  ) 2002 , Gibbonsوٌستخدم الطحٌن المنتج من
المناطق الجافة
بذوره لمرضى السكري النخفاض نسبة الكاربوهٌدرات فٌه عن ( %12عباس .)2002 ,
تنتشر زراعته فً المناطق الدافئة والمعتدلة  ,ودرجة الحرارة المثلى لعملٌة التمثٌل الضوئً
والنمو الخضري بٌن  Prasad ( % 35 – 30واخرون ٌ . )2006 ,صنؾ فسق الحقل
ضمن اهم  13محصول فً العالم (  Hatamو  .) 1994 , Abbasiوفً الوطن العربً
ٌحتل فستق الحقل المرتبة الثانٌة بعد الزٌتون (الساهوكً  . ) 2000 ,اما فً العراق فقد ادخلت
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زراعته على النطاق التجاري حدٌثا  ,اال ان التوسع فً زراعته لم ٌكن بمستوى اهمٌته
 24196هكتارحتى عام
االقتصادٌة  ,اذ بلؽت المساحة المزروعة بهذا المحصول
(2009وزارة الزراعة  ,قسم االحصاء) وهً محدودة مقارنة مع الدول المنتجة لهذا المحصول
مثل الصٌن التً تعد اكبر منتج للمحصول تلٌها الهند بالمرتبة الثانٌة  ،وٌشكل انتاجهما معا اكثر
من  % 50من االنتاج الكلً للعالم  ،وقد ٌعود عدم التوسع فً زراعته الى عدد من المشاكل
التً تحد من انتاجٌته منها  ،لكونه ٌحتاج الى عناٌة ،وعملٌات خدمة تربة ،ومحصول اكثر من
بقٌة المحاصٌل  .ومن اهم عوامل ادارة هذا المحصول طرٌقة الزراعة ،والكثافة النباتٌة فقد
اشارت الدراسات الحدٌثة الى ان طرٌقة الزراعة فً الجانبٌن اعطت حاصل قرنات اعلى
بنسبة  %10مقارنة بالزراعة فً جانب واحد (  Sorensenواخرون  ) 2004اما الكثافة
النباتٌة العالٌة فقد اعطت حاصل قرنات اعلى مقارنة بالكثافة النباتٌة الواطئة  .ولكون
المحصول ؼٌر محدود النمو وذا مجموع خضري شبه مفترش على االؼلب وله القابلٌة على
انتاج العدٌد من الفروع التً تؽطً كامل المسافة بٌن النباتات اجرٌت هذه الدراسة لمعرفة أي
االنماط افضل فً زراعة هذا المحصول  ،وما هً افضل كثافة نباتٌة بما ٌحقق اعلى انتاجٌة
واعلى استجابة فً النمو .
*البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث االول
المواد وطرائق العمل:
طبقت تجربة حقلٌة فً حقل التجارب التابع لقسم علوم المحاصٌل الحقلٌة فً كلٌة الزراعة
 2010فً تربة مزٌجٌة ؼرٌنٌة طٌنٌة خواصها
– جامعة بؽداد خالل الموسم الصٌفً
الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة مبٌنة فً جدول (  )1بهدؾ دراسة تاثٌر طرٌقة ومسافة الزراعة بٌن
النباتات فً نمو وحاصل فستق الحقل .استخدم الترتٌب العاملً بتصمٌم القطاعات الكاملة
المعشاة باربعة مكررات وبعاملٌن  ,تضمن العامل االول ثالث طرائق للزراعة هً  :الزراعة
فً جهة الشرق للمرز والزراعة فً جهة الؽرب للمرز والزراعة فً جانبً المرز اما العامل
الثانً فقد تضمن اربع كثافات نباتٌة ممثلة باربع مسافات بٌن النباتات هً  15 :و  25و  35و
 45سم  .أعدت ارض التجربة بحراثتها حراثتٌن متعامدتٌن باستخدام المحراث المطرحً
القالب وبعدها اجرٌت عملٌة التنعٌم واضٌؾ مبٌد الترفالن بمعدل  4لتر .هـ 1-وخلط مع التربة
بوساطة االمشاط القرصٌة ثم اجرٌت عملٌة التسوٌة والتمرٌز ،وتقسٌم الحقل حسب نوع
التصمٌم المذكور آنفا ,كانت مساحة الوحدة التجرٌبٌة  9م3( 2م×3م) اشتملت على اربعة مروز
طول المرز 3م والمسافة بٌن مرز واخر  75سم زرعت فً ( 2010-5-3الحلفً )2001 ,
لبذور الصنؾ المحلً (نصؾ قائم) وضعت بذرتٌن فً الجورة الواحدة وبعمق  3سم فً الثلث
العلوي من المرز اضٌؾ السماد الفوسفاتً ،والبوتاسً بمعدل  80كؽم  .هـ( P2O5 1-الدلٌمً
 ) 2000 ,و  60كؽم  .هـ ( k2O 1-سعد واخرون  . ) 2003 ,وبعد اكتمال البزوغ اجرٌت
عملٌة خؾ النباتات الى نبات واحد فً الجورة واضٌؾ السماد النتروجٌنً على دفعتٌن االولى
بعد عملٌة الخؾ والثانٌة عند التزهٌر بمعدل  100كؽم .هـ  1-على شكل ٌورٌا N % 46
(السٌالوي  . )2007 ,اجرٌت عملٌة العزق لالدؼال المرافقة للمحصول كلما دعت الحاجة .
واجرٌت عملٌة التحضٌن ( التصدٌر ) بعد التزهٌر وعند بداٌة تكون المهامٌز  ,وعند وصول
 % 70من القرنات قلعت
النباتات الى مرحلة النضج عند اصفرار معظم االوراق ونضج
النباتات فً  2010/11/14اختٌرت عشرة نباتات وبشكل عشوائً لكل معاملة من المرزٌن
الوسطٌٌن لؽرض اجراء القٌاسات المختلفة للصفات المدروسة  .حللت النتائج احصائٌا باستخدام
 )L.S.Dلمقارنة المتوسطات الحسابٌة
تحلٌل التباٌن واستعمل اختبار اقل فرق معنوي (
للمعامالت المختلفة عند مستوى احتمال 0.05
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جدول ( )1الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة لتربة الحقل قبل الزراعة
صفات التربة
القٌمة والوحدات
النسجة

الرمل %

1-

الطٌن %

1-

الغرٌن %

1-

مزٌجٌة غرٌنٌة طٌنٌة

 21.5غم.كغم
 38.3غم.كغم
 40.2غم.كغم

درجة تفاعل التربة ( ) PH

7.4

االٌصالٌة الكهربائٌة

 4.1دٌسً سٌمنز.م

1-

النتروجٌن الجاهز

1-

الفسفور الجاهز

1-

 35.1ملغم.كغم
 17.3ملغم.كغم

1-

البوتاسٌوم الجاهز

 163ملغم.كغم

المادة العضوٌة

%1.08

النتائج والمناقشة:
ارتفاع النبات سم
تشٌر بٌانات الجدول ( )2الى وجود فروق معنوٌة بٌن طرق الزراعة المتبعة  ,فقد اعطت
طرٌقة الزراعة فً جانبً المرز اعلى معدل ألرتفاع النبات بلػ  51.46سم بزٌادة مقدارها
 % 17.97مقارنة بالزراعة فً جهة الشرق .وزٌادة مقدارها  % 7.23مقارنة بالزراعة فً
جهة الؽرب وقد ٌعود السبب الى ان زٌادة المنافسة بٌن النباتات للحصول على الضوء الكافً
لعملٌة التمثٌل الضوئً ادت الى حصول تظلٌل للنباتات مما ادى الى جعل االوكسٌن اقل
عرضة لعملٌة االكسدة الضوئٌة فٌزداد تركٌزه والذي ٌعمل مع الجبرٌلٌن على استطالة النبات
(عطٌة وجدوع  .) 1999 ,ومن الجدول نفسه ٌتضح ان هناك فروقا معنوٌة باختالؾ مسافات
الزراعة بٌن النباتات اذ اعطت الكثافة النباتٌة العالٌة ممثلة بالمسافة  15سم بٌن النباتات اعلى
ارتفاع بلػ  55.95سم مقارنة بالكثافات االوطأ ممثلة بالمسافات  25و  35و  45سم التً
اعطت  47.67و  44.97و  41.18سم  .وقد ٌعود السبب الى زٌادة المنافسة على عوامل
النمو المختلفة بٌن النباتات بزٌادة الكثافة النباتٌة .وهذا ٌتفق مع ما توصل الٌه كل من
( Mozingoو  ) 1989 , Steeleو (  Legbokweو  ) 1996 , Nkongoloالذٌن
اشاروا الى زٌادة فً ارتفاع النبات عند الزراعة بالكثافة النباتٌة العالٌة  .كما تشٌر النتائج الى
وجود تداخل معنوي بٌن عاملً الدراسة اذ اعطت التولٌفة بٌن طرٌقة الزراعة فً الجانبٌن
والكثافة النباتٌة العالٌة ممثلة بالمسافة  15سم بٌن النباتات اعلى ارتفاع نبات بلػ  60.80سم
مقارنة بالتولٌفة بٌن طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق والكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة 45
سم بٌن النبات والتً اعطت اقل ارتفاع نبات بلػ  39.60سم .
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جدول ( )2تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً إرتفاع النبات (سم)
المسافة بٌن النباتات
طرٌقة الزراعة
45
35
25
15

المعدل

شرق

50.40

43.65

40.85

39.60

43.62

غرب

56.65

48.90

45.50

40.90

47.99

جانبٌن

60.80

53.45

48.55

43.05

51.46

أ .ف .م 0.05
المعدل

2.907
55.95

48.67

أ.ف.م0.05

1.454
44.97

41.18

1.678
1-

الوزن الجاف غم .نبات
تشٌر بٌانات الجدول (  )3الى تفوق طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق باعطائها أعلى معدل
للوزن الجاؾ بلػ  117.51ؼم بزٌادة مقدارها  % 8.39مقارنة بطرٌقة الزراعة فً جهة
الؽرب  .وزٌادة مقدارها  % 17.32مقارنة بطرٌقة بالزراعة فً الجانبٌن وقد ٌعود السبب
الى ان النباتات المزروعة فً جهة الشرق قد تستلم اشعة شمسٌة اكبر من النباتات المزروعة
فً جهة الؽرب والمزروعة فً الجانبٌن التً قد ٌظلل بعضها على البعض االخر ,وٌنفق هذا
مع عٌسى (  )1990الذي اشار الى ان الوزن الجاؾ هو نتاج كفاءة الكساء الخضري
للمحصول فً اعتراض واستخدام االشعة الشمسٌة المتوافرة خالل موسم النمو  .وبتؽٌر
مسافات الزراعة ٌتؽٌر حجم النبات ومقدار وزنه الجاؾ اذ تشٌر نتائج الجدول ذاته الى وجود
فروق معنوٌة بٌن معدالت وزن النبات الجاؾ بتاثٌر مسافات الزراعة بٌن النباتات  ,اذ أعطت
 45سم بٌن النباتات اعلى وزن جاؾ للنبات بلػ
الكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة
 124.07ؼم مقارنة بالكثافات االعلى ممثلة بالمسافات  15و  25و  35سم بٌن النباتات
والتً اعطت  91.75و  102.57و  116.40ؼم  .وقد ٌعود السبب الى انه بزٌادة
المسافة بٌن النباتات أي الكثافة النباتٌة االوطأ ولكون النبات ؼٌر محدود النمو تتاح له فرصة
فً تكوٌن فروع جدٌدة باتجاه الفراغ بٌن نبات واخر مكونا مجموع خضري كبٌر ومن ثم زٌادة
الوزن الجاؾ  .وهذا ما اكده الساهوكً (  ) 1999بحصوله على تزاٌد فً الوزن الجاؾ
وبشكل منتظم باتساع المسافة بٌن النباتات من  20 – 10سم وتتفق هذه النتائج مع الدلٌمً (
 ) 2000الذي اشار الى زٌادة الوزن الجاؾ للنبات بأتساع المسافة بٌن النباتات من 50 – 20
سم  .وتشٌر النتائج الى عدم وجود تداخل معنوي بٌن عاملً الدراسة .
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جدول ( )3تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً الوزن الجاف غم.نبات
المسافة بٌن النباتات
طرٌقة الزراعة
45
35
25
15

1-

المعدل

شرق

95.70

112.45

127.00

134.90

117.51

غرب

91.45

101.95

116.30

123.95

108.41

جانبٌن

88.10

93.30

105.90

113.35

100.16

أ.ف.م 0.05
المعدل

n.s
91.75

102.57

أ.ف.م0.05

3.10
116.40

124.07

3.58

1-

معدل النمو ملغم .نباتٌ . 1-وم
ٌعرؾ معدل النمو بانه نتاج معدل الوزن الجاؾ للنبات على عدد اٌام بقاء المحصول فً
الحقل ٌ .تضح من جدول (  )4تفوق طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق معنوٌا بإعطائها أعلى
معدل للنمو بلػ  625.10ملؽم .نباتٌ .1-وم 1-بٌنما اعطت الزراعة فً جهة الؽرب معدل نمو
بلػ  576.70ملؽم .نبات ٌ.1-وم 1-والزراعة فً الجانٌن  532.80ملػ .نبات ٌ.1-وم . 1-وقد
ٌعود تفوق طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق إلى إنها أعطت أعلى وزن جاؾ مقارنة بالزراعة
فً جهة الؽرب والزراعة فً جانبٌن ( جدول  . ) 3وتشٌر نتائج الجدول ذاته إلى وجود فروق
معنوٌة باختالؾ مسافات الزراعة بٌن النباتات إذ أعطت الكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة
 45سم أعلى معدل نمو بلػ  659.90ملؽم.نبات ٌ .1-وم  1-مقارنة بالكثافات النباتٌة األعلى
ممثلة بالمسافات  15و  25و  35سم التً أعطت (  )488.00و (  )545.60و ( )619.10
ملؽم .نبات ٌ . 1-وم  . 1-وٌعود ذلك الى ان زٌادة المسافة بٌن النباتات تزٌد من حجم النبات
وبالتالً زٌادة وزنه الجاؾ ( جدول .) 3ولم ٌكن للتداخل تاثٌرا معنوٌا بٌن عاملً الدراسة .
1-

جدول ( )4تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً معدل النمو ملغم .نباتٌ .1-وم
المعدل
المسافة بٌن النباتات
طرٌقة الزراعة
45
35
25
15
شرق

509.00

598.10

675.50

717.50

625.10

غرب

486.40

542.30

618.60

659.30

576.70

جانبٌن

468.60

496.30

563.30

602.90

532.80

أ.ف.م0.05
المعدل

n.s
488.00

545.60

619.10

659.90

أ.ف.م0.05

19.05
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1-

عدد األفرع الرئٌسة .نبات
ٌالحظ من بٌانات جدول (  )5إن طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق تفوقت معنوٌا باعطائها
أعلى معدل لعدد األفرع بلػ  17.52فرع .نبات 1-بٌنما اعطت طرٌقة الزراعة فً جهة الؽرب
 15.52فرع .نبات  1-وطرٌقة الزراعة فً الجانبٌن  13.67فرع .نبات  1-وقد ٌعزى سبب
تفوق الزراعة فً جهة الشرق إلى إن هذه الطرٌقة سجلت أوطأ معدل إلرتفاع النبات (جدول
 )2مما خلق حالة من التوازن بٌن إرتفاع النبات وعدد األفرع على اساس مبدء تعوٌض النقص
الحاصل فً ارتفاع النبات بانتاج فروع اكثر لحفظ التوازن بٌن المصدر والمصب ( Evers
واخرون  . )2004وتشٌر نتائج الجدول ذاته إلى وجود فروق معنوٌة بتؽٌٌر المسافة بٌن
النباتات  ،إذ أعطت الكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة  45سم أعلى معدل لعدد األفرع بلػ
 19.63فرع .نبات  1-بٌنما اعطت الكثافات النباتٌة االعلى ممثلة بالمسافات  15و  25و 35
سم (  )11.90و (  )14.35و (  )16.42فرع .نبات  1-وقد ٌعزى السبب إلى إن نبات فستق
الحقل ؼٌر محدود النمو فكلما إزدادت المسافة بٌن النباتات أي الكثافة النباتٌة الواطئة أتٌح
للنبات فرصة أكبر فً تكوٌن أكثر عدد من األفرع لقلة المنافسة مع النباتات المجاورة  .وٌتفق
هذا مع كل من عباس ( )2000وعلً ( )2001اللذٌن أشاروا إلى تفوق الكثافة النباتٌة الواطئة
بإعطائها أعلى عدد أفرع للنبات مقارنة بالكثافة النباتٌة العالٌة  .وتشٌر النتائج إلى وجود تداخل
معنوي بٌن المعامالت إذ أعطت التولٌفة بٌن طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق والكثافة النباتٌة
الواطئة ممثلة بالمسافة  45سم أعلى عدد أفرع بلػ  21.90فرع .نبات  1-بٌنما اعطت التولٌفة
بٌن طرٌقة الزراعة فً جانبٌن والكثافة النباتٌة العالٌة ممثلة بالمسافة  15سم أقل عدد أفرع
للنبات بلػ  10.10فرع .نبات.1-
جدول ( )5تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً عدد الفروع الرئٌسة.نبات
المسافة بٌن النباتات
طرٌقة الزراعة
45
35
25
15

1-

المعدل

شرق

13.55

16.05

18.60

21.90

17.52

غرب

12.05

14.55

16.00

19.50

15.52

جانبٌن

10.10

12.45

14.65

17.50

13.67

1.325
11.90

14.35

أ.ف.م0.05
المعدل
أ.ف.م0.05

0.660
16.42

19.63

0.762

1-

عدد القرنات الكلً ( ناضجة وغٌر ناضجة)  .نبات
تشٌر بٌانات جدول (  )6إلى تفوق طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق معنوٌا بإعطائها أعلى
معدل لعدد القرنات الكلً للنبات بلػ  51.65قرنة.نبات 1-بٌنما اعطت الزراعة فً جهة الؽرب
 46.46قرنة.نبات  1-والزراعة فً الجانبٌن  41.44قرنة.نبات  1-وقد ٌعود السبب إلى إن
طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق أعطت أكثر عدد أفرع مقارنة بطرٌقة الزراعة فً جهة الؽرب
والزراعة فً جانبٌن (جدول  ) 5وبالتالً أعطت هذه األفرع مهامٌز اكثر إلنتاج عدد قرنات
أكثر (الدلٌمً  . )2000 ,ومن الجدول ذاته ٌتضح بأن هناك فروق معنوٌة بتؽٌر المسافة بٌن
النباتات إذ أعطت الكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة  45سم أعلى معدل لعدد القرنات فً
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النبات بلػ  61.20قرنة.نبات 1-بٌنما اعطت الكثافات األعلى ممثلة بالمسافات  15و  25و 35
سم (  )32.05و (  )41.53و (  )51.28قرنة .نبات  .1-وقد ٌعود ذلك إلى أنه كلما زادت
المسافة بٌن الجور أعطت فرصة أكبر فً تكوٌن أفرع جدٌدة لتعطً اكثر عدد من المهامٌز
ألنتاج القرنات فً حٌن تاخذ النباتات باالستطالة الى االعلى فً المسافات الضٌقة بٌن الجور
مما ٌجعل المهامٌز التً تكونت فً وقت متاخر بعٌدة الوصول الى التربة وتصل نسبة قلٌلة
منها لتكون قرنات ؼٌر ناضجة مما ٌعطً فرصة اكبر لنضج القرنات التً تكونت اوال (
الساهوكً  . )1999 ,وٌتفق هذا مع بكتاش وآخرون ( .)2002وتشٌر نتائج الجدول إلى عدم
وجود تداخل معنوي بٌن عاملً الدراسة .
طرٌقة الزراعة

جدول ( )6تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً عدد القرنات الكلً  .نبات
المعدل
المسافة بٌن النباتات
45
35
25
15

شرق

35.50

45.95

55.80

69.35

51.65

غرب

31.85

42.20

51.25

60.55

46.46

جانبٌن

28.80

36.45

46.80

53.70

41.44

أ.ف.م0.05
المعدل

n.s
32.05

41.53

51.28

61.20

أ.ف.م0.05

1-

1.012

1.169

1-

حاصل القرنات غم .نبات
ٌالحظ من بٌانات الجدول (  )7وجود فروق معنوٌة اذ تفوقت طرٌقة الزراعة فً جهة
الشرق واعطت اعلى معدل لهذه الصفة بلػ  57.65ؼم .نبات  1-بٌنما اعطت طرٌقة الزراعة
فً جهة الؽرب  52.46ؼم .نبات 1-والزراعة فً الجانبٌن  44.92ؼم .نبات 1-وقد ٌعود ذلك
لتفوق طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق بتكوٌن اكثر عدد من الفروع الرئٌسة للنبات (جدول 5
) ،مما ٌعطً فرصة اكبر لالستمرار بالتزهٌر وتكوٌن مهامٌز لها القدرة على انتاج القرنات
االمر الذي ٌؤدي الى زٌادة عدد القرنات فً النبات والناضج منها ٌكون السبب فً زٌادة وزن
القرنات (الدلٌمً  . )2000 ,وٌالحظ من بٌانات الجدول نفسه وجود فروق معنوٌة بتؽٌر
 45سم بٌن
مسافات الزراعة بٌن النباتات اذ اعطت الكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة
النباتات اعلى معدل لهذه الصفة بلػ  66.85ؼم .نبات  1-بٌنما اعطت الكثافات النباتٌة االعلى
ممثلة بالمسافات  15و 25و 35سم  35.50و 47.27و 57.10ؼم .نبات  1-وقد ٌعود سبب
تفوق الكثافة النباتٌة الواطئة الى زٌادة حجم النبات وعدد االفرع الرئٌسة نتٌجة اتساع مسافة
الزراعة بٌن النباتات مما ٌعطً فرصة اكبر فً تكوٌن مهامٌز لها القدرة على انتاج القرنات
Azab
وزٌادة عددها ووزنها (الدلٌمً  . )2000 ,وهذا ٌتفق مع ما توصل الٌه كل من
( )1993والساهوكً (  )2000وعباس واخرون ( . )2005وتشٌر النتائج الى وجود تداخل
معنوي بٌن عاملً الدراسة اذ اعطت تولٌفة الزراعة فً جهة الشرق والكثافة النباتٌة الواطئة
ممثلة بالمسافة  45سم بٌن النباتات اعلى حاصل قرنات بلػ  75.35ؼم .نبات  ،1-بٌنما اعطت
تولٌفة الزراعة فً الجانبٌن والكثافة النباتٌة العالٌة ممثلة بالمسافة  15سم بٌن النباتات اقل
1حاصل قرنات بلػ  27.15ؼم .نبات .
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جدول ( )7تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً حاصل القرنات غم .نبات
المعدل
المسافة بٌن النباتات
طرٌقة الزراعة
45
35
25
15
شرق

41.50

51.95

61.80

75.35

57.65

غرب

37.85

48.20

57.50

66.30

52.46

جانبٌن

27.15

41.65

52.00

58.90

44.92

أ.ف.م0.05
المعدل

1.959
35.50

47.27

أ.ف.م0.05

1.131

1-

0.980
57.10

66.85

1-

حاصل البذور غم  .نبات
تشٌر بٌانات الجدول (  )8الى ان طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق تفوقت معنوٌا على
الطرٌقتٌن االخرٌٌن باعطائها اعلى معدل لهذه الصفة بلػ  32.25ؼم .نبات  1-بٌنما اعطت
الزراعة فً جهة الؽرب  29.03ؼم .نبات 1-والزراعة فً الجانبٌن  25.25ؼم.نبات . 1-وقد
ٌعود تفوق طرٌقة الزراعة فً جهة الشرق الى انها اعطت اعلى عدد فروع رئٌسة (جدول ).4
ومن ثم زٌادة عدد القرنات فً النبات والناضج منها ٌكون السبب فً زٌادة حاصل القرنات
والبذور (الدلٌمً . )2000 ,وٌالحظ من الجدول ذاته وجود فروق معنوٌة بٌن المسافات اذ
تفوقت الكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة  45سم بٌن النباتات باعطائها اعلى معدل لهذه
الصفة بلػ  36.05ؼم .نبات 1-بٌنما اعطت الكثافات النباتٌة االعلى ممثلة بالمسافات  15و 25
و 35سم  20.76و  26.63و  31.93ؼم .نبات 1-للموسم االول .وقد ٌعود السبب الى زٌادة
حجم النبات وعدد فروعه الرئٌسة فً الكثافة الواطئة (جدول  ) 5ومن ثم زٌادة عدد القرنات
فً النبات والناضج منها ٌكون السبب فً زٌادة حاصل القرنات والبذور (الدلٌمً . )2000 ,
 )2002وعباس واخرون ( )2005
ٌتفق هذا مع ما توصل الٌه كل من بكتاش واخرون (
 .وتشٌر النتائج الى وجود تداخل معنوي بٌن عاملً الدراسة اذ اعطت تولٌفة الزراعة فً جهة
الشرق والكثافة النباتٌة الواطئة ممثلة بالمسافة  45سم بٌن النباتات اعلى حاصل بذور بلػ
 40.87ؼم  .نبات  1-بٌنما اعطت تولٌفة الزراعة فً الجانبٌن والكثافة النباتٌة العالٌة ممثلة
بالمسافة  15سم بٌن النباتات اقل حاصل بذور بلػ  16.76ؼم .نبات. 1-
1-

جدول ( )8تأثٌر طرٌقة الزراعة والمسافة بٌن النباتات فً حاصل البذورغم.نبات
المعدل
المسافة بٌن النباتات
طرٌقة الزراعة
45
35
25
15
شرق

24.17

29.21

34.75

40.87

32.25

غرب

21.85

26.74

32.05

35.47

29.03

جانبٌن

16.27

23.94

28.99

31.80

25.25

أ.ف.م0.05
المعدل

1.203
20.76

26.63

أ.ف.م0.05

0.694
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EFFECT OF PLANTING METHODS AND SPECING BETWEEN
PLANTS IN GROWTH AND YIELD OF PEANUTS
H. Abd. AL.Huseen*
I. H. Hamedi
Dep. Of Field Crop Sci./Coll. Of Agric./ Univ. of Baghdad
ABSTRACT:
Field experiment was conducted at the experimental farm Department of
Field Crop Science, Collage of Agriculture , University of Baghdad
during the seasons of 2010, 2011 to effect of planting methods and
spacing between plants in growth and yield of peanut. A factorial
arrangement in RCBD design with four replications with two factors, the
first one: three planting methods (planting on East, West, Twin rows) and
the second factor: four spacing between plants (15, 25, 35, 45 cm). The
results showed that the planting method on east gave highest plant pod
yield(57.65, 45.14) g.plant-1 and seed yield( 32.25, 25.16) g. plant-1 for
both season, respectively. The lowest plant density 45 cm between plants
gave highest plant pod yield(66.85, 57.40) g.plant-1 and seed yield(36.05,
31.07) g. plant-1 for both season, respectively. the planting method on
west and the low plant density 45 cm gave the highest of plant pod yield
and seed yield (75.35 , 40.87)for the first season. While The planting
method on twin row with the high plant density 15 cm gave highest plant
pod yield and seed yield (27.15, 16.27)for the first season.
* Part of M.sc. thesis of the first author
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