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.Cicer arietinum Lتأثري طرق ومواعيد الزراعة يف منو وحاصل احلمص 

رباح سالم شریف
جامعة االنبار/ كلیة التربیة 

عادل ھایس عبد الغفورنوفل عدنان صبري
جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

الخالصة
/ضاء القائمنفذت تجربة حقلیة في منطقة حصیبة الغربیة التابعة لق

2009) ()15
)15ت1، األول

العاملیة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبواقع التجارب أسلوباستخدام ). الصنف المحلي(الحمص 
:بما یليالتجربة وتلخصت النتائجة مكررات لتنفیذثالث

ً/)18.07(
) قرنة16.52(نبات /ناتمقارنة بطریقة الزراعة في خطوط التي حققت عدد قر) ھـ/طن0.909(بذورال

/ًفي حین أن الطریقتین لم ت) ھـ/طن0.766(وحاصل حبوب 
.بذرة1000ووزن 

)1 (
) ///األفرععدد ارتفاع النبات ،(ة أغلب الصفات  المدروس

15(/1.095بذورققت حاصل حو
.بذرة فقط1000في وزن ) تشرین الثاني

إذ الالنمو وًراعة معنویا في صفات زعید الاوموأثر التداخل بین طرق 
متوسط أعلى ) تشرین الثاني1(المروز في الموعد الثاني قة المزروعة بطری

متوسط بذرة فیما بلغ أقل 100باستثناء وزن بذوربالقرنة وحاصل ال
.على التوالي) شرین الثانيت15، األولتشرین 15(والثالث األولالخطوط في الموعدین 

.القائمنمو وحاصل ، ، الحمص ، طرق الزراعة ، مواعید الزراعة : الكلمات المفتاحیة 

املقدمة
Cicer arietinum L.
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.المحصول

املواد وطرائق العمل

2009
/

العوامل البیئیة في بعض صفات النمو والحاصل 
) (

) (
استخدم ). 15/11–1/11–15/10(الزراعة 
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)1990(العزیز،
:التالیة كمتوسط لعشرة نباتات

): سم(ارتفاع النبات -1
. سطح التربة إلى نھایة الساق الرئیسیة

: نبات/عدد األفرع-2
.األفرع على الساق الرئیسیة لعشرة نباتات 

3-/ :
.شرة نباتاتالقرنات الموجودة لع

4-/ :

.القرنات بالنبات
): (100وزن -5

100
. بصورة عشوائیة ثم وزنت

6-)/ :(

.ھـ/طن

النتائج واملناقشة
):سم(ارتفاع النبات 
)1 (

ً
وقد یعزى ھذا إلى . المزروعة بطریقة الخطوط 

ًالملوحة مما أثر ایجابیا في زیادة ارتفاع النباتات 
)

1991 (
)2007 (

ً ً
أما مواعید الزراعة فقد . الزراعة في ھذه الصفة

ً

60.30ارتفاع بلغ 
معنوي بین 

45.33و 43.77ً
. التوالي

Pookpakdiو ) 1985(رون وآ
Lairungreang)1991 (

)2001 (ً
 .

بخصوص التداخل بین طرق ومواعید الزراعة، 

)63.93 (

النباتات المزروعة بطریقة الخطوط أقل متوسط 
)40.40 (

والموعد األول 
.ًالعاملین تأثیرا في ھذه الصفةلكال 
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)سم(صفة ارتفاع النبات فيتأثیر مواعید وطرق الزراعة والتداخل بینھما ) 1(جدول 

مواعید الزراعة طرق الزراعة
15/101/1115/11

المعدل

47.1363.9348.9053.32مروزطریقة 
40.4056.6741.7746.28خطوططریقة 

L.S.D. 5%2.431.40
L.S.D. 5%

43.7760.3045.33المعدل
1.72

:النبات/عدد األفرع
)2 (
ً

3.63/

وقد یعزى ھذا إلى . نبات/فرع3.20متوسط بلغ 
التأثیر المباشر لطرق الزراعة في ارتفاع النبات 

 .
ة 

)0.456 .(
وجاءت ھذه 

)2010 (

3.69الذي أعطى أعلى متوسط لعدد األفرع بلغ 
ً

2.88/ً

3.68/ً
)2004  (

ً
 .)2 (

ً
 .

)3.90 (
حین أعطت النباتات المزروعة بطریقة الخطوط 

.2.60الثالث اقل متوسط بلغ وفي الموعد 

نبات/األفرعصفة عدد فيتأثیر مواعید وطرق الزراعة والتداخل بینھما ) 2(جدول 

مواعید الزراعة طرق الزراعة
15/101/1115/11

المعدل

3.833.903.173.63مروزطریقة 
3.533.472.603.20خطوططریقة 

L.S.D. 5%0.370.21
L.S.D. 5%

3.683.692.88المعدل
0.26

:نبات/ دد القرناتع
ًتفوقت طریقة الزراعة بالمروز معنویا في 

) نبات/قرنة18.07(متوسط عدد القرنات 
مقارنة بطریقة الزراعة بالخطوط التي حققت 

) نبات/قرنة16.52(اقل متوسط لعدد القرنات 
إن تحسن صفات النمو الخضري ). 3الجدول (

نبات / وعدد األفرع ) 1جدول (ارتفاع النبات 

بطریقة الزراعة في المروز وفر ) 2دول ج(
فرصة إلنتاج وتراكم المادة الجافة التي بدورھا 

نبات / دفعت باتجاه زیادة متوسط عدد القرنات 
أن عدد القرنات ) 1(وما یؤكد ھذا الملحق 

یرتبط بعالقة ارتباط موجبة عالیة المعنویة مع 
ارتفاع النبات وبعالقة موجبة المعنویة مع عدد 

وفي ھذا المجال أیضا وجد . عات بالنباتالتفر
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أن ) 2010(وحسن ) 1996(كل من الصوالغ 
ھناك اختالفات معنویة بین طرق الزراعة 

لوحظ من الجدول نفسھ . المختلفة في ھذه الصفة
أن الزراعة في الموعد الثاني قد أعطت أعلى 

قرنة 23.32متوسط لعدد القرنات للنبات بلغ 
عن الموعدین األول ًوالتي اختلفت معنویا 

والثالث التي أعطت متوسط لعدد القرنات بلغ 
وھذه . نبات على التوالي/قرنة11.90و 16.67

النتائج تتفق مع ما توصل إلیھ مھدي وآخرون، 
الذین وجدوا أن لمواعید الزراعة تأثیر ) 2003(

أدى التداخل . معنوي في عدد القرنات بالنبات

ة معنویة في عدد بین العاملین إلى إحداث زیاد
القرنات بالنبات عند الموعد الثاني لكلتا 

إذ أعطت النباتات ). 3الجدول (الطریقتین 
المزروعة بطریقة المروز والخطوط عند 
زراعتھ في الموعد الثاني أعلى متوسط لعدد 

قرنة على التوالي 21.70و 24.93القرنات بلغ 
المزروعة بطریقة بینما أعطت النباتات 

عند الموعد الثالث أقل متوسط لعدد الخطوط 
.نبات/قرنة11.40القرنات بلغ 

نبات/ صفة عدد القرنات وطرق الزراعة والتداخل بینھما فيتأثیر مواعید )3(جدول 

مواعید الزراعة طرق الزراعة
15/101/1115/11

المعدل

16.8724.9312.4018.07مروزطریقة 
16.4721.7011.4016.52خطوططریقة 

L.S.D. 5%0.680.39
L.S.D. 5%

16.6723.3211.90المعدل
0.48

:قرنة/عدد البذور
 )4 (

/1.86
المزروعة بالموعدین األول والثالث التي أعطت 

0.84و 1.11
 .

Lairunjreang)1991 (
)2003 (

 .
نویة التداخل بین طرق الزراعة الجدول نفسھ مع

)1.93
/ ) 1.79و 

ً

0.79

/

) 2و1(

) (

 .

ً
)

0.666و 0.897*والتي كانت قیمتھا) القرنات 
. 0.980**و 
 )4 (

.لطریقتي الزراعة في عدد البذور بالقرنة 



22012/العدد 2/المجلد  مجلة القادسیة للعلوم الزراعیة                   

5

ذور في القرنةبصفة عدد الفيتأثیر مواعید وطرق الزراعة والتداخل بینھما ) 4(جدول 

مواعید الزراعة طرق الزراعة
15/101/1115/11

المعدل

1.151.930.891.32مروزطریقة 
1.071.790.791.22خطوطیقة طر

L.S.D. م.غ5%0.19
L.S.D. 5%

1.111.860.84المعدل
0.13

):غم(بذرة 100وزن 
بذرة قد ازداد 100أن وزن ) 5الجدول (أوضح 

ًم تختلف معنویا عن والتي ل) غم28.90(الثالث 

)28.08 (

1007.02
100

المزروعة في مواعید زراعیة مختلفة یعزى إلى 
) 4الجدول (ھما في عدد البذور في القرنة اختالف

 .

*)0.887- (100

Ahmed ،2001(وآخرون (
. بذرة ینخفض بتأخیر موعد الزراعة100وزن 
) 5الجدول ( أشار 

ً
المزروعة بطریقة المروز والخطوط في الموعد 

100
28.53و 29.27

100
عدم وجود ) 5الجدول ( كذلك بین . غم 26.90

100
) .غم(بذرة 

)غم(بذرة 100فة وزن صفيتأثیر مواعید وطرق الزراعة والتداخل بینھما ) 5(الجدول 

مواعید الزراعة طرق الزراعة
15/101/1115/11

المعدل

28.3327.1329.2728.24مروزطریقة 
27.8326.9028.5327.76خطوططریقة 

L.S.D. م.غ5%1.28
L.S.D. 5%

28.0827.0228.90المعدل
0.91

:)ھـ/طن(حاصل البذور 

ًمعنویا وأعطت أعلى متوسط لحاصل البذور بلغ 
0.909/

إن ھذا ). 6الجدول (ھـ /طن0.766متوسط بلغ 
ً

 .

)1 (

ً .
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19881996( في خطوط 
).2005و السعیدي وآخرون، 

ًأثرت مواعید الزراعة معنویا في حاصل البذور 
)6 (

1.095/

إن . ھـ/طن0.606حققت أقل حاصل للبذور بلغ 

(/القرنات
) 4و 3

ً
. زیادة الحاصل

Aziz،)1960 (ً
ً

 .
) 6(و

انتشیر إلى

1.217/

0.560
.ھـ /طن

ھـ/طنالبذورصفة حاصل فيتأثیر مواعید وطرق الزراعة والتداخل بینھما ) 6(دول ج

مواعید الزراعة طرق الزراعة
15/101/1115/11

المعدل

0.8601.2170.6530.909مروزطریقة 
0.7650.9730.5600.766خطوططریقة 

L.S.D. 5%0.0290.017
L.S.D. 5%

0.8121.0950.606المعدل
0.021
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جدول االرتباط) 1( ملحق رقم 
حاصل الحبوببذرة100وزن قرنة/ عدد البذور عدد القرناتعدد التفرعاتارتفاع النباتالصفات المدروسة

Pearson
Correlation10.5460.840*0.897*0,608-0.873*

Sig. (2 – tailed )0.2630.0360.0150.2010.023 ارتفاع النبات

N666666
Pearson

Correlation0.54610.7710.6660.517-0.819*

Sig. (2 – tailed )0.2630.0730.1490.2930.046 عدد التفرعات

N666666
Pearson

Correlation0.840*0.77110.980**0.889- *0.983**

Sig. (2 – tailed )0.0360.0730.0010.0180.000 عدد القرنات

N666666
Pearson

Correlation0.897 *0.6660.980**1- 0.887 *0.952**

Sig. (2 – tailed )0.0150.1490.0010.0190.003
/ عدد البذور 

قرنة
N666666

Pearson
Correlation0.608-0.517-0.889- *- 0.887 *1- 0.796*

Sig. (2 – tailed )0.2010.2930.0180.0190,058 بذرة100وزن 

N666666
Pearson

Correlation0.873 *0.819 *0.983**0.952**0.791-1

Sig. (2 – tailed )0.0230.0460.0000.0030.058 حاصل الحبوب

N666666

( * ) Correlation is significant at the 0.05 level  (2 – tailed )
( * *) Correlation is significant at the 0.01 level  (2 – tailed )
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Chickpea
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Abstract
A field experiment is conducted  in west area of Heseipa, AlQaem, Anbar
province in winter season of 2009. The objective of the experiment is to know
the effect of planting methods (ridges, and lines), and planting data (15 Oct, 1st

Nov., and 15 Nov.) on some growth characters and yield components for
chickpea crop ( local variety) under field conditions . R. C. B. D. design are used
with three replications.
The results have shown that the ridges planting methods show a significant
values in growth characters compared with the number of pod/plant (18.07
pods), and grain yield (0.909 ton.ha-1) while the line planting method has given a
number of pods /plant (16.52 pods) and grain yield (0.766 ton.ha-1) planting data
(1st Nov.) has given a significant result in plant height, the number of
branch/plant, the number of pods/plant, the number of grain/pod compared with
the control .This treatment has given the  highest yield (1.095 ton. ha-1), while
the 15 Nov. data has gaven a highest weight of 100 grain .There is no significant
difference between the two factors in the number of grain/pod and weight of 100
grain .
The interaction treatment between planting methods and planting date have
given significant results in growth characters and grain yield . The 1st Nov. date
and ridges treatment given the highest number of pods/plant , number of
grain/pod and grain yield , while the interaction of ( 15 Oct. ,and 15 Nov. )
planting dates with line method gave low means in weight of  100 grains and
other characters respectively.

Key Word :
(Chickpea , Planting Methods , Planting Date , Growth and Yield , Al-
Qaim) .


