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غير  داخل البيوت البالستيكية "الصنف محمي" المزروعالباميا حاصل موعد الزراعة ونقع البذور في  تأثير

 المدفأة
 

 هتاف حمود جاسم عبد اهلل عبد العزيز عبد اهلل نعمة جريعواطف 

 جامعة البصرة-كمية الزراعة- هندسة الحدائققسم البستنة و 

 

 الخالصة:

 -، تحت ظروف البيوت البالستيكية غير المدفأة  التابعدة لكميدة العرا دة2009الشتوي لعام ُأجريت التجربة خالل الموسم 
تضددمبت تددةرير مو ددف العرا ددة وبذدد  البددتور المسددبب أدد  حاةددل الباميددا الةددبف  المحم   جامعددة البةددر  ،إت اسددت فأت 

( ومعداممتين لبذد  البدتور  بدل 25/2و 25/2معدامالت  امميدة  بدار   دن التدفاخل بدين مو دفين لمعرا دة  مدا   4التجربة 
حممددت البتددا    بددرالم مكددرراتاسددتعمل تةددميم الذطدد  المبشددذة سددا ة وبددفون بذدد (   24العرا ددة  مددا البذ  بالمددا  لمددف  

حسددا التةددميم المتبدد  واسددتعمل اختبددار فبكددن متعددفف الحددفوف لمذاربددة المتوسددطات لممعددامالت و بددف مسددتو   ا  إحةددا ي
ويمكن تمخيص أ م البتا   بما يةت  :لدم يكدن لمو دف العرا دة تدةرير معبدوي أد  وعن الذدرن و دفف ا لمببدات  0005معبوية 

أفت الى تذةير معبدوي أد  طدول الذدرن مذاربدة بالعرا دة أد   25/2اال ان العرا ة أ   2م/موالحاةل المبكر والكم  كغ
كمددا أفت الددى ووعب ددا لمبباتددات الباتجددة بددل العرا ددة الددى عيدداف  معبويددة أدد  طددول الذددرون  البددتور المسددبب  أف  بذدد 25/2

 دفم بذد  بالبباتات الباتجدة  مدن  ربةمذا %  23084و  92063ببسبة  2كغم/م الحاةل المبكر والحاةل الكم عياف  أ  
،  مى التوال  اال اب ا لم تؤرر أ   دفف الذدرون لمببدات ولم يكدن لمتدفاخل بدين  دامم  الفراسدة  البتور المسبب  بل العرا ة

 تةرير معبوي أ  الةفات المفروسة 
 

Abstract: 

 An experiment was conducted during the winter season of 2009 under unheated plastic 

houses at the College of Agriculture- Basrah University. The aim of the experiment was to 

study the effect of planting dates and seed soaking on  yield of okra plant cv."local" .The 

experiment included 4 treatments were from the interaction among two planting dates 

(25/1 and 15/2) and two soaking seeds treatment (soaking seed in water for 24 hours or not 

soaked before seeding).Split-plot design was used at three replications. Duncan's multiple 

range test was used at probability level of 5%.Results could be summarized as follows: 

There were no significant effects of planting dates on pod weight and number/plant ,early 

yield and total yield kg/m
2
 whereas, plants sown on (25/1) decreased pod length compared 

with plant sown on 15/2. Soaking seed before seeding had significantly increased pod 

weight and length. Soaking seed before seeding increased early yield and total yield kg/m
2
 

as much as (92.63 and 23.84%) compared to no soaking seed  before seeding respectively, 

whereas soaking seeds had no significant on pod number/plant. The interaction between 

the factors had no effect  on all characteristics. 
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 المقدمة
تددعرع أدد   إت،أحددف أ ددم محاةدديل الخضددر الةدديفية الم مددة الواسددعة االبتشددار (.Abelmoschus esculentus L)الباميددا  فعددتُ 

ويالحددظ ان طن/فوبددم  20636طددن وبمعددفل إبتددا  (  232025  2008جميدد  مبدداطب العددراب وبمددا إبتاج ددا أدد  العددراب أدد   ددام 
حيدم بمغدت   مةدر وال بدفكالسدعوفية و  وربدت بدبعض الدفول المجداور    باك ابخفاض أ  معفل اإلبتاجية لوحف  المسداحة إتا مدا

  (FAOSTAT,2008)طن/فوبم ،  مى التوال    20528و 30934و  20875اإلبتاجية أ  كل مب ا 
تمعددا بعددض العوامددل مرددل موا يددف العرا ددة والتسددميف واالةددباف المسددتخفمة ومسدداأات العرا ددة وغير ددا مددن العوامددل فورا  

حسددا  ،إت ان ببددات الباميددا عرا ددة يمكددن ان يددؤرر أدد  كميددة الحاةددل إّن اخددتالف موا يددف ال كبيددرا  أدد  تحفيددف كميددة الحاةددل ،
خير اإلببدات وبدط  البمدو ةم ويدؤفي ابخفداض فرجدة الحدرار  الدى تد 20 حرار  فرجة فار وتببت بتور ا  بحلمبروف  يحتا  الى جو 

 لتلك تعف فرجة الحرار  من العوامل الم مة لبجاح أو أشل محةول الباميا   (2989وةغر حجم الذرون  مطموا وآخرون،

  Iremiren and Okiy (1986)و ف أظ رت العفيف مدن الفراسدات ان لمو دف العرا دة تدةرير أد  حاةدل الباميدا أذدف وجدف 
والرطوبددة أد  الموا يدف المبكددر   كدل اسدبو ين ان ابخفدداض فرجدة الحدرار  2/6ولغايددة  2/4 بدف عرا ت مدا الباميدا أدد  بيجيريدا  مدن 

أفت الى خفض اإلببات اال اب ا أفت الى عياف   و  بمو الببات وعياف  أتر  الجبد  وعيداف   دفف الذدرون لمببدات وطدول الذدرن ووعبد  
را دة مدن  بف عرا ت م الباميدا أد  ال بدف بةربعدة موا يدف ع  et al.(1988) Singhوعياف  الحاةل مذاربة بالموا يف المتةخر  ووجف 

الباميدا أد   ت مأد  ال بدف  بدف عرا د et al. (1989) Mondalإلبتدا  البدتور ووجدف  20/6ان أأضدل مو دف  دو  4/8الى  20/6
الدددى إ طدددا  أ مدددى   أف 20/4ان عرا دددة الباميدددا أددد  المو دددف المبكدددر  20/6و 5/6و 20/5و 5/5و 20/4خمسدددة موا يدددف  ددد  

أد  ايطاليدا ان أ مدى  Incalcaterra and Vetrano (2000)خدر   ووجدف مذاربدة بالموا يدف اأ  درونحاةدل وأ مدى  دفف مدن 
-Al Harbi and El 2005)   ووجدف 25/4مذاربدة بالعرا دة أد   2/4لمباميدا بدت  مدن العرا دة أد  لذدرون  حاةل وأ مى  دفف 

Adgham  الباميدددا ةدددبف   مدددامدددن السدددعوفية  بدددف عرا تClimson spineless" "   ان العرا دددة  5/3و 20/2و 2/ 2أددد
بددتور  بددل العرا دددة  ددف يددؤفي الدددى الكمددا ان بذددد   المتددةخر  واسددتخفام البالسدددتك أدد  تغطيددة التربدددة أف  الددى عيدداف  اإلبتدددا  لمباميددا

 (Hari-Singh et al., 1983و (Christiansen,1963اختةدار الدعمن الدالعم إلببدات البدتور  بدف ابخفداض فرجدات الحدرار   
                   الدى االسدتخفام المبكدر لرطوبددة التربدة والتبكيدر أد  بضد  الحاةددل    ال  البمدو المبكدر لمببدات وان  دتا البمددو المبكدر يدؤفيوبالتد
 Polthanee and Tre-loges ,2002) ووجدف )Sabongari and Aliero(2004)   ان بذد  البدتور يدؤفي الدى اإلسدراع أد

ل السددكريات المعذددف  الددى بسدديطة والتدد  تكددون جددا ع  لتةددبي  البروتيبددات واالوكسدديبات ، إت ان اإلببددات والبمددو وتلددك بسددبا تحمدد
 أ  إبتا  اأبسجة الجفيف    ا  أ  ليوبة جفار الخمية ولمبروتيبات فور  ا  لالوكسيبات فور 

غيدر المدفأة  أد   لمعرأدة أأضدل مو دف لعرا تد  أد  البيدوت البالسدتيكية تجربدةجريت  دت  الوب فف التبكير بعرا ة الباميا أُ 
 أضال  ن بذ  البتور مسبذا  بل العرا ة وتةرير تلك أ  حاةل الباميا مفيبة البةر  

 المواد وطرائق العمل
البةددر  خددالل م التدداب  لكميددة العرا ددة ، جامعددة  22×5أجريددت التجربددة أدد  احددف البيددوت البالسددتيكية غيددر المددفأة  بةبعدداف 

فيسيسدمبع /م  605وفرجدة توةديل ك ربدا    706 (pH)أ  تربة طيبية غريبية تات فرجة حموضدة  2009الموسم الشتوي لعام 
ممغم/كغدددم والبوتاسددديوم الجدددا ع  20006غم/كغدددم والفسدددفور الجدددا ع  2002% والبتدددروجين الكمددد  2085وبسدددبة المددداف  العضدددوية 

المعفالت اأسبو ية لفرجات الحرار  العظمى والةغر  والرطوبة البسبية التد  سدجمت  ( يوضح2ممغم/كغم  والجفول   282058
   Digital Thermometer and Hygrometerفاخل البيت البالستيك  طوال مف  التجربة بواسطة ج اع 

عر دددت بدددتور الباميدددا الةدددبف  المحمددد   مباشدددر  فاخدددل البيدددت البالسدددتيك  بعدددف ت ي دددة أرضددد  بحرارتددد  وتبعيمددد  وتسدددويت   
سدم ، فأدن بالسدماف الحيدواب   50سم و رضد ا  30م ، بما  مب الخط  2025وتذسيم  الى رالرة خطوط المساأة بين خط وآخر 

كغم/فوبدم ردم تغطيدة الخدط بتربدة  40بمعدفل  P2O5%  45ات الرالر  طن/فوبم م  إضاأة سماف سوبر أوسف 8المتحمل بمعفل 
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وحددفات   4سددم  دن سددطح التربددة، مدفت أبابيددا الدري بددالتبذيط أد  مبتةددف الخددط،  سدم كددل خدط الددى  25الحذدل وبارتفدداع يعمدو 
 30 مدى مسداأة سم أد  بفايدة وب ايدة كدل خدط   عر دت البدتور  مدى جدابب  المدبذط  و  30م م  ترك مساأة  502تجريبية بطول 

سم بين مر ف بتري وآخر بوا   رالرة بتور لكل مر ف بتري خفت بعف اإلببات الكامل الدى ببدات واحدف  لدتا بمدا  دفف البباتدات لكدل 
  2ببات/م 5033بباتا  والكراأة البباتية  34وحف  تجريبية 

لمعاممدة البدتور  بدل العرا دة و مدا  بدفون ( وطدريذتين 25/2و 25/2تضمبت التجربة فراسة مو فين لعرا ة البتور  مدا  
 سا ة(  24بذ  أو بذ  البتور بالما  لمف  

 
 ( : المعدالت األسبوعية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية طوال فترة التجربة1جدول )

 

الرطوبة  النسبية 
)%( 

  درجة الحرارة )ْم(

 األسبوع

 

 الشهر
 العظمى الصغرى

 كانون الثاني 2 1192 1.91 8493

 شباط 1 1191 1291 2.91

8393 1891 1.94 1 

8.91 1891 1298 8 

1391 119. 1291 2 

 آذار 1 8.91 1293 1192

1.91 1291 8192 1 

1491 1198 819. 8 

1293 1191 8191 2 

 نيسان 1 8192 1291 1.91

1194 1391 8893 1 

1294 1.98 8291 8 

1391 1192 8192 2 

 أيار 1 .829 1891 1.93

1191 1892 8293 1 

1892 1291 8391 8 

1291 1191 8393 2 

 

أجريدت كاأدة العمميدات العرا يددة  مدى جميد  الوحدفات التجريبيددة بشدكل متماردل مدن تعشدديا و دعب وري وتسدميف ومكاأحددة 
  6/4ورأ  الغطا  أ   24/2ميكرون بتاريخ  225وتغطية ، إت غط  البيت بغطا  البول  ارمين الشفاف سمك 
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  30/5واستمر لغاية  25/3بفأ جب  الحاةل بتاريخ 
معدامالت  امميدة تمردل التواأيدب الممكبدة بدين مو دفين لمعرا دة وطدريذتين لمعاممدة البدتور  بدل العرا دة  4اشتممت التجربة 

 Sub plotومعاممدة البدتور كذطد  رابويدة  Main plot كتجربدة مبشدذة لمدر  واحدف  حيدم ا تبدر مو دفي العرا دة كذطد  ر يسدية 
 وحسا تةميم الذطا ات العشوا ية الكاممة بوا   رالرة  طا ات  

 تم فراسة ةفات الحاةل البامية التالية:
 طول الذرن  سم(   -2
 وعن الذرن الواحف  غم(  -2
  فف الذرون لمببات   -3

 اأولى كحاةال  مبكرا  ( ، إت ا تبرت الجبيات الرالرة 2الحاةل المبكر  كغم/م -4

حاةدل الببدات الواحدف  كغدم( حسدا مدن  سدمة الحاةدل التراكمد  لجميد  الجبيدات مدن الوحدف  التجريبيدة  مدى  دفف   -5
 البباتات أي ا  

 الكراأة البباتية × ( أحسا من حاةل الببات الواحف 2الحاةل الكم   كغم/م -6

متوسطات لممعامالت حسا اختبار فبكن متعدفف الحدفوف  بدف حممت البتا   إحةا يا  حسا التةميم المستعمل و وربت ال
 (   2980 الراوي وخمف اهلل، 0005مستو  معبوية 

 النتائج والمناقشة
الدى تذةدير  لرداب ت أفت العرا دة أد  المو دف ا،إ( ان لمو ف العرا دة تدةرير معبدوي أد  طدول الذدرن 2يتضح من الجفول  
وأظ ددرت البتددا    ددفم وجددوف أددروب معبويددة بددين موا يددف العرا ددة أدد  وعن الذددرن والحاةددل   أول طددول الذددرن مذاربددة بالمو ددف ا

الدى ان البباتدات التد  عر دت  ،بالرغم من اختالف موا يدف العرا دة،المبكر وحاةل الببات الواحف والحاةل الكم  و ف يرج  تلك 
أد  المو دف الرداب  حيدم بدفأت  مميدة جمد   تد  عر دتال مبكرا تحتا  الى و ت أكرر لك  تبفأ بإ طدا  الحاةدل مذاربدة بالبباتدات

بابخفدداض  تطددولإت ان أتددر  البمددو الخضددري  ، مددى التددوال  ،اأول والردداب   ينبعددف العرا ددة لممو ددف يومددا    47و 59الذددرون بعددف 
 32/26ة حدرار   بدف فرجد يومدا   57ان بدف  الجبد  لمحةدول الباميدا كدان بعدف   Sionit et al.( 1981)وجدف    أذف فرجة الحرار 

   ب ار/ليل  26/20 بف فرجة حرار   يوما   82أ  حين بفأ الجب  بعف  ليل/ ب ار 29/23 أو
ووعب دا والحاةددل ن لمبباتدات الباتجدة بددل العرا دة الدى عيداف  معبويدة أد  طددول الذدر  بذد  البدتور المسدبب بكمدا أفت العرا دة 

و دف يعدع     دفم بذد  البدتور المسدبب  بدل العرا دةبالبباتدات الباتجدة  مدن  المبكر وحاةل الببدات الواحدف والحاةدل الكمد   مذاربدة
و تحمدل السدكريات المعذدف  الدى بسديطة جدا ع  ن أغمفدة البدتور الةدمبة يتلك الى ان  ممية البذ  أفت الى سر ة إببات البتور لتمي

أدد  إبتددا  اأبسددجة الجفيددف   ا  ولمبروتيبددات فور  لتةددبي  البروتيبددات واالوكسدديبات ، إت ان لالوكسدديبات فور أدد  ليوبددة جددفار الخميددة
(Sabongari and Aliero,2004)،  ممددا أف  الدددى اإلسددراع مدددن البمدددو المبكددر لمبباتدددات وبالتدددال  التبكيددر بالحاةدددل وعيددداف

 اال ان بذ  البتور لم يؤرر أ   فف الذرون لمبباتات الباتجة   الحاةل الكم 
 ةرير معبوي أ  جمي  الةفات المفروسة الفراسة ت لمتفاخل بين  امم  ولم يكن
لدم تدؤرر أد  عيداف  الحاةدل  25/2أد   غيدر المدفأة بتا   ان العرا ة المبكدر  لمباميدا أد  البيدوت البالسدتيكية المن  يستبت 

% مذاربددة بعددفم بذدد   23084و  92063ببسددبة   وان بذدد  البددتور المسددبب  بددل العرا ددة أف  الددى عيدداف  الحاةددل المبكددر والكمدد 
 لبتور  بل العرا ة ، مى التوال  ا
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المزروع داخل "الصنف المحمي" البذور والتداخل بينها في صفات حاصل الباميا  نقعتأثير موعد الزراعة و  :(  2)  جدول
 البيوت البالستيكية

موعد 
 الزراعة

نقع 
 البذور

طول 
القرن 
 )سم(

وزن 
 القرن

الواحد 
 )غم(

عدد 
القرون 
 لمنبات

الحاصل 
 المبكر

 1م /كغن

حاصل 
النبات 

 الواحد كغم

 الحاصل

 الكلي

 1م /كغن

11/1 

 

 أ 2.517 أ 9221. أ 9118. أ 1.191 أ 291 ب 291 

11/1 

 

 أ 2.416 أ 9218. أ 9118. أ 1.191 أ 292 أ 891 

 ب 2.203 ب 9218. ب 9814. أ 1.191 ب 893 أ 892 بدون نقع 

 

 نقع

 

 أ 2.731 أ  9111. أ 9211. أ 91..1 أ .19 ب 291

 بدون نقع  11/1

 

 أ 2.330 أ 9282. أ 9811. أ 11292 أ 893 أ 892

 نقع

 

 أ 2.704 أ 91.2. أ 9211. أ 4191 أ 191 أ 291

 بدون نقع 11/1

 

 أ 2.075 أ 9834. أ 9822. أ 4392 أ 894 أ 891

 نقع

 

 أ 2.757 أ 9112. أ 9114. أ 1.192 أ 293 أ 894
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