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انكثافات اننباتية املختهفة بنمط انشتال املربع وباملسافات انواسعة

وأثرها عهى حاصم انرز ومكوناته
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الخالصة
نفذت تجربة حقلٌة فً محطة بحوث الرز فً المشخاب (محافظة النجف األشرف) فً موسم
 ،0202تهدف التجربة الى معرفة تأثٌر الكثافات النباتٌة المختلفة بطرٌقة الشتال على حاصل الرز
ومكوناته للصنف ٌاسمٌن .استخدمت فً التجربة خمس كثافات نباتٌة [  7نبات.م ²بنمط الشتال المربع
بٌن النباتات ماٌعادل ( )83×83سم ،و  9نبات.م ²بنمط الشتال المربع بٌن النباتات ماٌعادل ()80×80
سم ،و  00نبات.م ²بنمط الشتال المربع بٌن النباتات ماٌعادل ( )82×82سم ،و  08نبات.م ²بنمط الشتال
المربع بٌن النباتات ماٌعادل ( )03×03سم ،و  01نبات.م ²بنمط الشتال المربع بٌن النباتات ماٌعادل
( )01×01سم ] وفً ألواح مساحة اللوح الواحد ) )5 × 5متر وبشتلة واحدة فً الجورة .نفذت التجربة
بتصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة  RCBDوبثالث مكررات .أظهرت نتائج التجربة إن زٌادة الكثافة
النباتٌة الى  01نبات.م ²أسهمت بشكل ملحوظ زٌادة فً حاصل الحبوب وعدد الفروع الحاملة للدالٌات
فً م ²ونسبة عدم الخصب والحاصل الباٌلوجً ،إذ كانت نسبة الزٌادة ( )% 13.8و()% 40.3
و( )% 33.7و( )% 12.0على التوالً ،وانخفاض فً عدد الحبوب بالدالٌة وفً ارتفاع النبات ،إذ كانت
نسبة االنخفاض ( )% 09.0و( )% 3.0على التوالً مقارنة  7نبات.مٌ .²مكن االستنتاج الى أن الكثافة
النباتٌة هً واحدة من العوامل المهمة لرفع الحاصل ،لذا نوصً بأن الكثافة النباتٌة  01نبات.م ²للصنف
ٌاسمٌن بطرٌقة الشتال هً أكثر كثافة نباتٌة مالئمة فً المنطقة الشلبٌة للعراق ألنها سببت فً زٌادة
حاصل الحبوب وكذلك ستسهم فً تقلٌل كلف شراء البذور بتقلٌل كمٌة بذور التقاوي.
الكلمات المفتاحية  :الرز ،الكثافات النباتية ،حاصل الرز ومكوناته
ٌعد الرز ( )Oryza Sativa L.فً العراق
المحصول االستراتٌجً الثانً بعد الحنطة
( )Triticum Aestivum L.والشعٌر
( )Hordeum Vulgare L.من حٌث المساحة
المزروعة واالنتاجٌة ،إذ ٌزرع بمساحة
( )003.81ألف هكتار وبانتاج سنوي ()089.3
ألف طن.هـˉ ¹بمعدل انتاجٌة ()8019.0
كغم.هـˉ( ¹وزارة الخطٌط .)0202 ،إن هذا
االنتاج ٌعد متدنٌا ً مقارنة مع الدول المنتجة للرز
فً العالم .ولتلبٌة الطلب المتزاٌد على الغذاء
نتٌجة الزٌادة المتسارعة للسكان سنوٌا ً ٌنبغً
الحصول على انتاج عالً للرز فً وحدة
المساحة.
إن الكثافة النباتٌة المثلى للرز تعد أحد
الممارسات اإلدارٌة المثلى ( )BMPومن
العوامل األكثر أهمٌة للحصول على حاصل
عالً ،إذ تعتمد النباتات كلٌا ً على الحرارة

املقذمة
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واالشعاع الشمسً والرطوبة وخصوبة التربة
لنموها .الحاصل العالً ٌتحدد بقابلٌة النبات
القصوى للحصول على هذه العوامل ،لذلك فمن
الضروري تحدٌد الكثافة المثلى للنباتات فً
وحدة المساحة للحصول على أعلى انتاج
( Balochوآخرون.)0220 ،
إن حاصل الحبوب ٌتأثر بالمنافسة بٌن النباتات
ضمن العوامل البٌئٌة للنمو ،لذا فإن الحاصل
األعلى بوحدة المساحة سٌكون سببا ً عندما تكون
هذه المنافسة على أقصاها ،وإن النبات سٌأخذ
فائدته القصوى من ما موجود من عوامل النمو
هذه ( Dunaldو  ،)0930 ،Dillyوكزٌادة
الحاصل
سٌرتفع
النباتٌة
للكثافة
(Vergaraوآخرون ،)0933 ،إذ أن زٌادة
حاصل الحبوب فً الكثافة النباتٌة العالٌة ربما
ٌعود الى زٌادة عدد الدالٌات فً وحدة المساحة
(Balochوآخرون.)0220 ،
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الزراعً  2010بهدف معرفة تأثٌر الكثافة
النباتٌة على الحاصل ومكوناته لصنف الرز
ٌاسمٌن .حضرت التربة من حٌث الحراثة
والتنعٌم والتعدٌل وكانت تربة الحقل طٌنٌة،
درجة اإلٌصال الكهربائً )2,3 (EC
دسٌسٌمنز.مˉ ،¹وتفاعل التربة ( .7,8 )PHكان
موعد زراعة التجربة فً  13حزٌران ،حٌث
زرعت البذور فً أطباق بالستٌكٌة أبعادها
( )3×58×28سم مملوءة بالتراب الناعم وبعد
إنباتها نقلت إلى مشتل قرب موقع التجربة
مساحته ( )3×2متر تم تسوٌته بوجود الماء
بطبقة ( )3 -2سم فوق سطح التربة وٌسقى
ٌومٌاً ،وتم أخذ الشتالت منها وبعمر (ٌ )17وم
فكان تارٌخ الشال  82حزٌران .زرعت
الشتالت بخمسة كثافات نباتٌة هً 7 :نبات.م²
بنمط الشتال المربع بٌن النباتات ماٌعادل
( )83×83سم ،و  9نبات.م ²بنمط الشتال
المربع بٌن النباتات ماٌعادل( )80×80سم ،و
 00نبات.م ²بنمط الشتال المربع بٌن النباتات
ماٌعادل( )82×82سم 08 ،نبات.م ²بنمط
الشتال المربع بٌن النباتات ماٌعادل()03×03
سم ،و  01نبات.م ²بنمط الشتال المربع بٌن
النباتات ماٌعادل( )01×01سم وفً ألواح
(مساحة اللوح  5متر×  5متر) وبشتلة واحدة
فً الجورة .نفذت التجربة بتصمٌم القطاعات
الكاملة المعشاة  RCBDوبثالث مكررات.
أضٌف السماد المركب  )18×18( NPوبكمٌة
 400كغم .هـ 1-وخلطت مع التربة وأضٌف
السماد النٌتروجٌنً (سماد الٌورٌا )N%46
بكمٌة  280كغم.هـ 1-وأضٌف السماد
النٌتروجٌنً على دفعتٌن ،األولى نصف الكمٌة
بعد ( (10أٌام من الشتال والنصف الثانً بعد
شهر من الدفعة األولى (حسن.)2011،
سقٌت التجربة بطرٌقة الري المتناوب(المتقطع)
بعد الشتال ،حٌث كان السقً بٌن ٌوم وآخر لمدة
شهر ،وبعدها كان السقً بٌن ٌومٌن أو ثالثة
ولغاٌة بداٌة مرحلة تكوٌن الدالٌات ،فً هذه
المرحلة كان السقً ٌومٌا ً ولكن بوجود طبقة
خفٌفة من الماء فوق سطح التربة (2-1سم)
ولغاٌة مرحلة النضج الفسلجً حٌث قطع السقً
قبل الحصاد ما ٌقارب (ٌ )15وم .قلعت األدغال
النامٌة فً األلواح ٌدوٌا ً ولثالثة مرات حٌث
أجري التعشٌب األول بعد ( )10أٌام من الشتال

الكثافة النباتٌة لها أثر هام على حاصل الحبوب
وعلى نسبة عدم الخصب ،وبزٌادة الكثافة
النباتٌة فإن عدد الدالٌاات فً المتر المربع
والحاصل الباٌلوجً وحاصل الحبوب سٌزداد.
بٌنما عدد الحبوب فً الدالٌة والوزن الجاف
للنبات الواحد سٌقل (Sabetiوآخرون.)0224 ،
العدٌد من الدراسات قد بٌنت على أن المحافظة
على المستوى المالئم للكثافة النباتٌة للرز فً
الحقل كان ضرورٌا ً لرفع حاصل الحبوب ،فقد
اقترح ( )0937 ،Counceالى أن عدد الفروع
فً المتر المربع ٌتراوح  823-019فرع سٌنتج
أعلى حاصل .واقترح ( Jonesو ،Synder
 )0937أن كمٌة البذار  043-12كغم .هـˉ¹
تكون ضرورٌة للحصول على حاصل عالً فً
ظروف الزراعة المباشرة للبذور ،وهذا ٌعتمد
على موعد الزراعة .وأشار ( Bishtوآخرون،
 )0999إن ذلك أٌضا ً ٌعتمد على المسافة بٌن
الجور والخطوط .إن عدد الدالٌات فً وحدة
المساحة هو من المكونات األكثر أهمٌة للحاصل
وٌسهم فً  %39فً تغٌٌر الحاصل (Baloch
وآخرون.)0220 ،
أكد ( )0220 ،Qingquanأن الشتالت الفتٌة
والفردٌة والنمط المربع للشتال ( )01×01و
( )12×12سم بٌن الشتالت هو الجزء
الجوهري فً تطبٌقات نظام  SRIوٌجب أن
ٌحدث تباعد بٌن الشتالت وذلك لكً ٌتوفر
للنبات المتطلبات الغذائٌة .إن تباعد النبات
( )01×01سم أو أكثر ربما تكون منتجة فً
معظم أصناف الرز.
أوصى ( )0221 ،Upretyفً تقرٌره عن نظام
 SRIبالمسافات ( )82×82و ( )01×01و
( )02×02سم عند شتال الرز وذلك حسب
طبٌعة النمو وتفرٌع الصنف ،ولكن بعض
المزارعٌن ٌستخدمون المسافة ( )02×01سم.
إن هذه الدراسة تهدف الى البحث عن
تأثٌرات مختلف الكثافات النباتٌة للشتال
وبالمسافات الواسعة بوحدة المساحة لصنف
الرز ٌاسمٌن على حاصل الحبوب ومكوناته فً
ظروف المنطقة الشلبٌة للعراق.
املواد وطرائق انعمم
أجرٌت تجربة حقلٌة فً محطة أبحاث الرز فً
المشخاب (محافظة النجف) خالل الموسم
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الدالٌة .أما عدد الحبوب للدالٌة فقد حسب لعدد
) (10دالٌات ثم استخرج معدل عدد حبوب
الدالٌة .أما وزن ألف حبة(غم) فقد حسب من
عٌنة عشوائٌة أخذت من حبوب ممثلة ووزنت
بمٌزان حساس كهربائً .حسبت النسبة المئوٌة
لعدم الخصب باستخدام المعادلة التالٌة:

عدد الحبوب الفارغة
ــــــــــــــــــــــــ
النسبة المئوٌة لعدم الخصب =
عدد الحبوب الكلً

×  ( 100الطائً)2000 ،
قٌاس درجة الرطوبة وصحح على أساس %14
رطوبة ( ،Araulloوآخرون.)1976 ،

تم حساب الحاصل الباٌلوجً وهو ٌمثل أجزاء
النبات فوق سطح التربة من خالل حصاد
مساحة متر مربع واحد من كل وحدة تجرٌبٌة ،
بعد ذلك ترك لٌجف لمدة أسبوع ثم حول الناتج
إلى كغم.هـ.1-

اننتائج واملناقشة
 -0صفات النمو
 ارتفاع النبات (سم)ٌبٌن الشكل ( )0الى وجود تفوق معنوي فً
صفة معدل ارتفاع النبات بتأثٌر الكثافة النباتٌة
لصنف الرز ٌاسمٌن (أقل فرق معنوي 8.20
سم بمستوى معنوٌة .)2.21

أما حاصل الحبوب فقد حسب من خالل حصاد
مساحة متر مربع واحد من كل وحدة تجرٌبٌة ثم
جمع الحاصل ووزن ثم حول إلى كغم.هـ 1-بعد

شكل (  :) 0تأثير عدد النباتات في م ²على ارتفاع النبات (سم) لصنف الرز ياسمين
مع ( Nahviوآخرون )0221 ،الذي أشار الى
أن الكثافة النباتٌة لها تأثٌر هام على اإلنخفاض
فً ارتفاع النبات عند زٌادة الكثافة النباتٌة.
 وزن المادة الجافة(كغم.هـˉ)¹ٌالحظ من الشكل ( )0الى وجود تفوق معنوي
فً صفة وزن المادة الجافة فً م ²بتأثٌر الكثافة
النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن (أقل فرق معنوي
 0083كغم.هـˉ ¹بمستوى معنوٌة .)2.21

ٌشٌر الشكل الى أن أعلى ارتفاع للنبات كان
للكثافة النباتٌة  9و  00نبات.م )90.0( ²سم،
وأقل ارتفاع للنبات كان للكثافة النباتٌة 01
نبات.م )38.3( ²سم .وقد ٌعزى هذا االختالف
فً ارتفاع النبات الى زٌادة المنافسة بٌن
النباتات على المغذٌات والماء بازدٌاد الكثافة
النباتٌة فً وحدة المساحة ،مما انعكس ذلك على
االنخفاض فً ارتفاع النبات .اتفقت هذه النتٌجة
65
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شكل (  :) 3تأثير عدد النباتات في م ²على وزن المادة الجافة (كغم.هـˉ )¹لصنف الرز ياسمين
وافقت ( )0228 ،Sarathفً أن وزن المادة
الجافة ٌزداد عند زٌادة الكثافة النباتٌة.
 عدد الفروع الحاملة للدالٌات فً م²رافق زٌادة الكثافة النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن
تفوق معنوي فً صفة معدل عدد الدالٌات فً م²
(أقل فرق معنوي  00.4بمستوى معنوٌة )2.21
كما فً (شكل .)8

ٌبٌن الشكل الى أن أعلى وزن مادة جافة فً م²
كان للكثافة النباتٌة  01نبات.م4098( ²
كغم.هـˉ ،)¹وأقل وزن للمادة الجافة كان للكثافة
النباتٌة  7نبات.م 8818( ²كغم.هـˉ .)¹وقد
ٌعزى سبب زٌادة وزن المادة الجافة فً الكثافة
النباتٌة العالٌة الى الزٌادة الناتجة من عدد
النباتات فً وحدة المساحة .أن هذه النتٌجة

شكل (  :) 6تأثير عدد النباتات في م ²على عدد الفروع الحاملة للداليات في م ²لصنف الرز ياسمين
فقد أعطت الكثافة النباتٌة  01نبات.م ²أعلى
معدل فً عدد الفروع الحاملة للدالٌات بلغ
( )039.7فرع ،وأقل عدد للفروع الحاملة
للدالٌات كان مع الكثافة النباتٌة  7نبات.م ²بلغ
( )78.8فرع .وربما ٌعود سب زٌادة الفروع
الحاملة للدالٌات عند الكثافة النباتٌة العالٌة الى

زٌادة عدد النباتات فً وحدة المساحة والذي نتج
عنه زٌادة فً عدد الفروع الحاملة للدالٌات ،إذ
أن لنبات الرز القدرة على انتاج فرع فعال واحد
على األقل حتى عند الكثافة النباتٌة العالٌة جداً.
هذه النتٌجة توافقت مع ماوجده (Feng
وآخرون )0222 ،الذي أشار الى أن أعلى عدد
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المربع بٌن النباتات ( )83×83سم (.)000.9
ربما ٌعود سبب االنخفاض فً عدد الحبوب فً
الدالٌة عند زٌادة الكثافة النباتٌة الى المنافسة بٌن
النباتات وضمن النبات على العوامل البٌئٌة
للنمو ،إذ تكون المنافسة على أقصاها وان النبات
ٌتنافس لٌأخذ الفائدة القصوى من المتواجد من
عوامل النمو المٌاه والمغذٌات الالزمة المتالء
الحبوب فً المرحلة التكاثرٌة .اتفقت هذه
النتٌجة مع ( Sabetiوآخرون )0224 ،التً
أوضحت نتائجه أنه بزٌادة الكثافة النباتٌة
تنخفض أعداد الحبوب فً الدالٌة.

للفروع الحاملة للدالٌات فً وحدة المساحة كان
مع أعلى كثافة نباتٌة.
 -0الحاصل ومكوناته
 عدد الحبوب فً الدالٌةتظهر نتائج جدول ( )0الى عدم وجود تفوق
معنوي فً صفة معدل عدد الحبوب فً الدالٌة
بتأثٌر الكثافة النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن ،إذ
بلغ أعلى معدل للحبوب فً الدالٌة فً الكثافة
النباتٌة  7نبات.م ²أي ماٌعادل بنمط الشتال
المربع بٌن النباتات ( )01×01سم (،)037.7
وبلغ أقل معدل للحبوب فً الدالٌة فً الكثافة
النباتٌة  01نبات.م ²أي ماٌعادل بنمط الشتال

جدول (  :) 0تأثير الكثافة النباتية في بعض صفات الحاصل ومكوناته لصنف الرز ياسمين /موسم
3101
المعاملة
 4نبات في
م²
 6نبات في
م²
 00نبات في
م²
 06نبات في
م²
 02نبات في
م²
)1412(LSD

عدد
الحبوب في
الدالية

نسبة عدم
الخصب في
الدالية ()%

وزن 0111
حبة (غم)

حاصل
الحبوب
(كغم.هـˉ)¹

الحاصل
البايلوجي
(كغم.هـˉ)¹

دليل الحصاد
()%

02444

0640

0644

6104

3641

24

023.4

0245

31

6541

5331

23

06640

0343

0643

2236

6144

26

064.3

30

0646

2364

01261

21.61

033.6

3242

06

3266

03454

20.61

)(NS

()345

)(NS

()515

()0013

()NS

ممتلئة .إن هذه النتٌجة تتوافق مع (،Kaveh
 )0208فً أن زٌادة مسافات الشتال (انخفاض
الكثافة انباتٌة) تؤدي الى خفض النسبة المئوٌة
لعدم الخصب.
 وزن  0222حبة (غم)تشٌر نتائج جدول ( )0الى عدم وجود تفوق
معنوي فً صفة معدل وزن  0222حبة بتأثٌر
الكثافة النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن ،إذ بلغ أعلى
معدل وزن  0222حبة فً الكثافة النباتٌة 9
نبات.م ²بلغ ( 02غرام) وبلغ أقل معدل وزن
 0222حبة فً الكثافة النباتٌة  01نبات.م09( ²
غرام) .وقد ٌعود سبب ذلك الى أن وزن الحبة
صفة ثابتة ،إذ أن حجم الحبة محكوم بقوة
بواسطة حجم القشرة الخارجٌة وبالتالً ال
تستطٌع أن تنمو الى حجم أكبر .وافقت هذه

 نسبة عدم الخصب ()%رافق زٌادة الكثافة النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن
تفوق معنوي فً صفة معدل نسبة عدم الخصب
(جدول ،)0فقد أعطت الكثافة النباتٌة 01
نبات.م ²أعلى معدل فً نسبة عدم الخصب
بلغت ( ،)%01.1وأقل معدل نسبة عدم
الخصب كانت مع الكثافة النباتٌة  7نبات.م²
بلغت ( .)%08.0وربما ٌعود سب زٌادة نسبة
عدم الخصب عند الكثافة النباتٌة العالٌة الى
زٌادة المنافسة بٌن الدالٌات على نواتج التمثٌل
الضوئً كنتٌجة زٌادة التظلٌل بٌن النباتات مما
ٌقلل نفوذ الضوء بٌن أجزاء النبات والذي
سٌسهم فً التقلٌل من كفاءة األوراق بالتمثٌل
الضوئً ومن ثم قلة نواتج التمثٌل الضوئً
الذاهبة الى الدالٌات وخاصة الحبوب المتأخرة
التً غالبا ً ماتكون ضامرة وضعٌفة وغٌر
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النتٌجة مع ماوجده (المشهدانً )0202 ،الذي
أشارت نتائجه الى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن
مسافات الشتال المختلفة فً الموسم الثانً.
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نبات.م ²بلغ ( ،)% 10.14وكان أقل دلٌل
حصاد فً الكثافة النباتٌة  9نبات.م ²بلغ
( .)% 34.31وقد ٌعود سبب عدم وجود تفوق
معنوي فً صفة دلٌل الحصاد بتأثٌر الكثافة
النباتٌة الى أن الزٌادة فً حاصل الحبوب
والحاصل الباٌلوجً كانت متوازنة لجمٌع
الكثافات النباتٌة بحٌث أدت الى عدم وجود
فروق معنوٌة فً دلٌل الحصاد .وافقت هذه
النتٌجة ( Ottmanو )0939 ،Welchفً أن
عدم وجود تأثٌر للكثافات النباتٌة فً دلٌل
الحصاد.

 حاصل الحبوب ((كغم.هـˉ)¹ٌظهر من نتائج جدول ( )0الى وجود تفوق
معنوي فً صفة معدل حاصل الحبوب بتأثٌر
الكثافة النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن ،إذ بلغ أعلى
معدل حاصل للحبوب ( 4198كغم.هـˉ )¹فً
الكثافة النباتٌة  01نبات.م ²أي ماٌعادل بنمط
الشتال المربع بٌن النباتات ()01×01سم ،وبلغ
أقل معدل حاصل للحبوب ( 8207كغم.هـˉ)¹
فً الكثافة النباتٌة  7نبات.م ²أي ماٌعادل بنمط
الشتال المربع بٌن النباتات ( )83×83سم .ربما
ٌعود سبب ذلك الى زٌادة عدد الفروع الحاملة
للدالٌات فً م ²ووزن  0222حبة والحاصل
الباٌلوجً .اتفقت هذه النتٌجة مع (Baloch
وآخرون )0220 ،و( Sabetiوآخرون)0224 ،
الذٌن بٌنت نتائج بحوثهم الى أن زٌادة الكثافة
النباتٌة أدت الى زٌادة فً عدد الفروع الحاملة
للدالٌات فً وحدة المساحة والحاصل الباٌلوجً
وكنتٌجة لذلك ارتفع الحاصل .كما أوضح (Hu
وآخرون )0222 ،الى حصول زٌادة فً حاصل
الحبوب عمودٌا ً مع الكثافة النباتٌة لحٌن وضوح
التأثٌرات التنافسٌة بٌن النباتات.

االستنتاجات والتوصٌات
نستنتج من نتائج هذه التجربة بأن شتال 01
نبات.م ²بنمط الشتال المربع بٌن النباتات
ماٌعادل ( )01×01سم للصنف ٌاسمٌن هً
أفضل كثافة نباتٌة مالئمة للحصول على أعلى
حاصل للرز فً ظروف المنطقة الشلبٌة فً
العراق ،إذ ٌمكن االقتراح والتوصٌة الى إمكانٌة
تبنً المسافات الواسعة بٌن النباتات عند زراعة
الصنف ٌاسمٌن بطرٌقة الشتال والذي سٌسهم
فً تقلٌل كلف شراء البذور من خالل تقلٌل
كمٌات بذور التقاوي .إن الجهود العلمٌة ال تزال
تتطلب إٌجاد العدٌد من الطرائق المختلفة للشتال
للوصول الى الحاصل المثالً فً وحدة المساحة
لتلبٌة الطلب المتزاٌد على الغذاء نتٌجة الزٌادة
المتسارعة لنمو السكان سنوٌاً.

 الحاصل الباٌلوجً (كغم.هـˉ)¹من نتائج جدول (ٌ )0ظهر وجود تفوق معنوي
فً صفة الحاصل الباٌلوجً بتأثٌر الكثافة
النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن ،إذ كان أعلى معدل
حاصل باٌلوجً فً الكثافة النباتٌة  01نبات.م²
بلغ ( 00737كغم.هـˉ ،)¹وكان أقل حاصل
باٌلوجً فً الكثافة النباتٌة  7نبات.م ²بلغ
( 4872كغم.هـˉ .)¹وقد ٌعود سبب ذلك الى
كثافة النمو الخضرٌة وحاصل الحبوب للنباتات.
وافقت هذه النتٌجة ( Sabetiوآخرون)0224 ،
فً أن زٌادة الكثافة النباتٌة تؤدي الى زٌادة
الحاصل الباٌلوجً.

املصادر
الطائً ،علً عباس خرٌبط  .)0222 (.تأثٌر
مواعٌد الحصاد فً حاصل ونوعٌة بعض
أصناف الرز( .)Oryza Sativa L.رسالة
ماجستٌر ،كلٌة الزراعة -جامعة بغداد.
المشهدانً ،أحمد شهاب أحمد  .)0202 (.تأثٌر
عمر الشتالت والمسافات فً نمو وحاصل
بعض أصناف الرز .اطروحة دكتوراه،
كلٌة الزراعة ،جامعة بغداد.
حسن ،سعد فلٌح  .) 0200 (.الرز – زراعته
وإنتاجه فً العراق ،نشرة إرشادٌة ،الهٌأة
العامة لإلرشاد والتعاون الزراعً ،وزارة
الزراعة ،بغداد.
لذٌذ ،هاشم الربٌع  .)0937 (.تأثٌر المسافات
المتساوٌة والناٌتروجٌن فً حاصل الرز
عنبر 88ومكوناته .رسالة ماجستٌر ،كلٌة
الزراعة ،جامعة بغداد.

 دلٌل الحصاد ()%توضح نتائج جدول ( )0الى عدم وجود تفوق
معنوي فً صفة دلٌل الحصاد بتأثٌر الكثافة
النباتٌة لصنف الرز ٌاسمٌن .فقد كان أعلى
معدل دلٌل الحصاد فً الكثافة النباتٌة 01
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Different Plant Density by Transplanting Square Pattern With Wide
Spacing and Its Influence on Yield and Yield Components
Khidhir Abbas Hameed
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Abstract
A field experiment has been conducted in Al-Mishkhab Rice Research
Station at Najaf governorate during rice season 2010. The aim of this study is to
know the effect of different planting density in the form of transplanting on the
grain yield and its components of rice Jasmine variety. Five planting densities
are used ] 7plant per m² equal (38×38)cm, 9 plant per m² equal (32×32)cm,
11plant per m² equal (30×30)cm, 13plant per m² equal (28×28)cm, 15 plant per
m² equal (25×25)cm [. The experiment uses RCBD in three replications.
Variance analysis results has revealed that the 15 plant per m² density is
significantly increases the grain yield, active tiller number per m², sterile
percentage per panicle, biological yield are in average (54.3%), (61.4%),
(48.7%) and (50.2%) respectively, and decreased the filled grain number per
panicle, and plant high are in average (29.2%), and (8.1%) respectively.
Ultimately it can be concluded that the planting density is one of the important
key factors to obtain higher yield. Accordingly, it can be recommended that the
15 plant per m² density of Jasmine rice variety planting by transplanting method
is the most appropriate density in Iraq rice growing areas as it causes the
maximum grain yield, and will contribute to cut down the need cost by reducing
the seed rate.
Key Words : Rice, Planting Density, Yield and its Components
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