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 الملخص
ّّّّّّّ  2014 موسّّّّّّّميالمزرعّّّّّّّة التجريبيّّّّّّّة لمحطّّّّّّّة بحّّّّّّّوث المرتفعّّّّّّّات الوسّّّّّّّطى  ّّّّّّّ    فّّّّّّّي حقليّّّّّّّة تجربّّّّّّّة ذتنف 
 Ames، وNSL 106398، وAmes 137 هّّّي: الكينّّّواالتجربّّّة ة ةّّّة منّّّنا  مّّّن  تشّّّمل. 2015و

ّّّّّّّ  2013كمشّّّّّّّاهدات فّّّّّّّي عّّّّّّّا   تنّّّّّّّنا  زرعّّّّّّّممنت بّّّّّّّة مّّّّّّّن  مسّّّّّّّة والكبّّّّّّّا إالمد لّّّّّّّة مّّّّّّّن  13762 ، وذل
ّّّّّّو  ،ةالعلفيّّّّّّة والحبي ّّّّّّ نتاجيّّّّّّةغّّّّّرص الحنّّّّّّو  علّّّّّّى نّّّّّّن  عّّّّّالي اإلب  ذت التجربّّّّّّةم ئّّّّّ  لاّّّّّّرو  المنطقّّّّّّة. نف 

الباكوريّّّّّة، النّّّّّفات: كّّّّّ  مّّّّّن ودرسّّّّّت  أربعّّّّّة مكّّّّّررات.ب RCBD القطاعّّّّّات الكاملّّّّّة العشّّّّّوائية تنّّّّّمي وفّّّّّ  
ّّّّّاتو  ّّّّّر عنّّّّّد و  ،طّّّّّو  النب ّّّّّةو  ،%50التزهي ّّّّّة العلفي ّّّّّةو  ،الغل ّّّّّائ  وجّّّّّود و  ،الغلّّّّّة الحبي ّّّّّة الجافّّّّّة. ماهّّّّّرت النت الغل

ّّّّد  ّّّّون عّّّّالي عن ّّّّأةير معن ّّّّين  p≤o.o1ت ّّّّات والغلّّّّة العلف األنّّّّنا ب ّّّّي نّّّّفة طّّّّو  النب ّّّّوالمواسّّّّ  ف ة ال ضّّّّرا  ي
. كمّّّّّّا المدروسّّّّّّة النّّّّّّفات فّّّّّّيالمواسّّّّّّ (  X األنّّّّّّنا اهّّّّّّر تّّّّّّأةير معنّّّّّّون للتّّّّّّدا   )يوالجافّّّّّّة والحبيّّّّّّة. ولّّّّّّ  

. p≤0.05و p≤0.01حانّّّّّّ  الغلّّّّّّة ال ضّّّّّّرا  والحبيّّّّّّة والجافّّّّّّة عنّّّّّّد  فّّّّّّي سّّّّّّنواتلل هنّّّّّّا  تّّّّّّأةير معنّّّّّّون  من  
ّّّّد تفّّّّو  النّّّّن   ّّّّى بقيّّّّة  ( معنويّّّّا  (Ames 137وق  معطّّّّىفّّّّي نّّّّفة الغلّّّّة ال ضّّّّرا  حيّّّّث  األنّّّّنا عل

ّّّّّّة   58.88 ّّّّّّار مقارن ّّّّّّال NSL 106398و Ames 13762بالنّّّّّّنفين  طن/هكت ّّّّّّا م  نيذل  37.13عطي
ّّّّّار 50.38و ّّّّّوالي طن/هكت ّّّّّى الت ّّّّّو   ،عل ّّّّّة يضّّّّّا  م   معنويّّّّّا  وتف ّّّّّة الجاف ّّّّّس النّّّّّنفين بنّّّّّفة الغل ّّّّّى نف حيّّّّّث  ،عل

ّّّّّّّّّار مقارنّّّّّّّّّة   23.75  سّّّّّّّّّج   ّّّّّّّّّنفس النّّّّّّّّّنفين ال طن/هكت ّّّّّّّّّب ّّّّّّّّّى  19.50و 15.13عطيّّّّّّّّّا م ذين ل ّّّّّّّّّار عل طن/هكت
ّّّّّوالي ّّّّّة لل .NSL 106398ويليّّّّّن النّّّّّن   ،الت ّّّّّأةير عّّّّّالي المعنوي ّّّّّائ  وجّّّّّود ت ّّّّّي سّّّّّنواتكمّّّّّا بينّّّّّت النت  ف

هّّّّّو  2014موسّّّّّ  الوقّّّّّد كّّّّّان  ،الحبيّّّّّة والغلّّّّّة الجافّّّّّةة ال ضّّّّّرا  والغلّّّّّة يّّّّّنّّّّّفات طّّّّّو  النبّّّّّات والغلّّّّّة العلف
ّّّّّّّّّّار و 1.6طن/هكتّّّّّّّّّّار و  52.33سّّّّّّّّّّ  و 151 معنويّّّّّّّّّّة   قيمّّّّّّّّّّا   تفضّّّّّّّّّّلها حيّّّّّّّّّّث سّّّّّّّّّّجلم  20.83طّّّّّّّّّّن/ هكت

 نسّّّّّّبة معلّّّّّّىعلّّّّّّى  Ames 13762. وحّّّّّّاز النّّّّّّن  2015 موسّّّّّّ الب مقارنّّّّّّة   ،طن/هكتّّّّّار علّّّّّّى التّّّّّّوالي
ّّّّات ّّّّي  المّّّّزارعين. استسّّّّانة مّّّّن قبّّّّ  الحيوان  Ames 13762باسّّّّت دا  نّّّّن  ي الدراسّّّّة ونّّّّت وكّّّّذل  تقي

  نتاج العل .إل Ames 137ة، ونن  الحبي   نتاجيةلإل
  .نوا، اليمنيالكمننا  ، نتاجيةالنفات اإل الكلمات المفتاحية:

  المقدمة
ّّّّّذن ، Chenopodium( الجّّّّّنس Willd) Chenopodium quinoaالكينّّّّّوا  يتبّّّّّ  ّّّّّة ال  Chenopodiaceaeينتمّّّّّي للعائل

(Valencia-Chamorro, 2003موطنن األ .) ممريكا الجنوبيةفي  جبا  األنديزنلي منطقة (Matiacevich et al., 2006) .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 

Daws and Al-Moallem- Syrian Journal of Agricultural Research 5(1): 102-113. March 2018  

 2018. آ ذار/مارس 102-113(: 1)5اجملةل السورية للبحوث الزراعية  -دوس واملعمل 103

بوليفيّا وتشّّيلي كونهّا واحّّد  مّّن و البيّّرو، و فّّي كولومبيّا،   علّّى نطّّا  واسّ  ةسّن 5000الكينّوا كانّّت تّزرب  قبّّ   دلّّة من  وبينّت األ
فّي تّوفير  ا  ئيسّولهذا فإن الكينّوا قّد تلعّب دورا  ر  ،ة للمزارعين وكمحنو  علفيمحاني  الحبوب الرئيسة ذات القيمة الغذائية العالي  

رز والبطّّاطس المد لّّة مةّّ  القمّّع والشّّعير واأل(. وبّّرن  اسّّتبدا  المّّواطنين الكينّّوا بالمحانّّي  FAO, 1998الغّّذا  بالمسّّتقب  )
  ولّّذا نّّن   ،الكينّّوا مّّا زالّّت تّّزرب فّّي المنّّاط  الريفيّّة وبمسّّاحات نّّغير  ل سّّته   المحلّّي من   إلّّىبسّّبب التطّّورات الحادةّّة، 

٪ مّّن 88بة رين للكينّّوا بنسّّ. وتعتبّّر بوليفيّّا والبيّرو هّّي مكبّّر المنّّد  (Valencia- Chamorro, 2003)كغّذا  للنّّاس الفقّّرا  
نتاج الكينّوا بالضّرور  علّى جبّا  األنّديز Vilche et al., 2003اإلنتاج العالمي ) يمكّن من يكّون لهّا  نوايلكافّ(. ال يقتنر نمو وا 

ّّّ سّّّيا آة األ ّّّري فّّّي البلّّّدان الناميّّّة مّّّن العّّّال ، مةّّّ  جبّّّا  الهيمااليّّّا والمنطقّّّة الجبليّّّة بوسّّّ  مفريقيّّّا و مكانّّّة فّّّي المنّّّاط  الجبلي 
(Jacobsen, 2001; Jacobsen and Risi, 2001 وقد .)همية كبير  لما تحتوين من قيمة  م شار كةير من الباحةين من للكينوا م 

وكذل   لحاجة األش اص الذين يعانون من مرص االضطرابات الهضمية ومرضى السكر كبّدي  لمحانّي  الحبّوب  ،عالية   نذائية  
; Jacobsen, 1997, 1999; Jacobsen and Bach, 1998ن علّى مّاد  الغلّوتين )الشّوفان( التّي تحتّو و الشّعير، و القمع، )

Jacobsen and Stolen, 1993; Jacobsen et al., 1994; 1996; 1997; Lomholt, 1996 وضّع م(. وGalwey, 
وتؤك  األجّزا  الغضّة ك ضّار طازجّة  ،د  حيث تست د  البذور للطحن وعم  ال بز، والكي من للكينوا است دامات متعد   (1993)
كعلّ  م ضّر للحيوانّات. كمّا يّت   النبّات كّام   سّت د  يو  ،وكسّماد للتربّة ،األ ري كعل  للماشّية النباتوتست د  مجزا   ،لإلنسان

وذلّّ   ،وراقّّنمي وال نّّازير وال يّّو  والطيّّور الداجنّّة الرتفّّاب القيمّّة الغذائيّّة فّّ واألننّّا  ،اسّّت دا  م لفّّات الحنّّاد لتغذيّّة األبقّّار
نتّاج  عّالي إالحنّو  علّى  إلّىكساالت فين. وتشير نتائ  البحوث األولية من زراعة الكينوا فّي كينيّا و الن فاص نسبة النترات واأل

 ,Johnsonوذكر جونسون  (.Mujica et al., 2001من  البذور وبمستوي مماة  لتل  التي ت  الحنو  عليها في جبا  األنديز )
شّّار مهكتّّار. و / ك 1000ي بلّّ  نتّّاج الحب ّّمتوسّّ   اإل فّّي دراسّّتن لمحنّّو  الكينّّوا  فّّي الواليّّات المتحّّد  االمريكيّّة من   (1993)

(Sven-Erik, (2003  بينمّّا فّّي كينيّّا كّّان موسّّ  مّّن الزراعّّة، يومّّا   96 – 87 بعّّدنضّّجت قّّد نّّنا  الكينّّوا فّّي فيتنّّا  م ن  م
فّي فتر  النمو حتّى   ن  م وموروبا في مميريكانتائ  الاهرت م. و رهكتاطن/ 4غلة الحبية ال توبلغ  ،يوما  فق  98 – 65النمو قنير 

مو يكّا )بّا و يومّا  فّي شّما  مور  180 – 110يوما  والتي هي على النقّيص مّن فتّر  النمّو  116 وحتى 100اليونان  تراوحت من 
وكّّذل  وجّّد تفاعّّ  بّّين   األنّّنا بّّين  ا ت فّّاتوجّّود  Jacobsen, (1997)ن . بّّي  (Mujica et al., 2001)( ووآ ّّرون 
وبين  ،ر هو واحد من مكةر ال نائص المهمة  لزراعة الكينواالنض  المبك   من   Sven-Erik, (2003شار )مالسنين. و ×  األننا 

ريكا يممالكينوا  محنو  جديد مستورد من  وعلى اعتبار من  يوما  للحنو  على البذور.  150 في دراستن من فتر  نمو الكينوا حوالي
نتّاج الحبّوب والعلّ  إومقّدرتها العاليّة علّى  ،نحا  العال  وذلّ  للتنّوب البيئّي الواسّ  ألنّنافهامها انتشرت في جمي  ن  م الإالجنوبية 
د  وموروبّا وآسّيا. وقّد تّ  تحت ارو  الجفّا . و ّ   انونّة األ يّر  كّان هنّا  اهتمّا  متزايّد للكينّوا فّي الواليّات المتحّ األ ضر

ا تيّّار الكينّّوا مّّن قبّّ  منامّّة األنذيّّة والزراعّّة باعتبارهّّا واحّّد  مّّن المحانّّي  الموجهّّة لتقّّدي  األمّّن الغّّذائي فّّي القّّرن المقبّّ . 
كّان  ،ةيفي ّساسي وبالذات فّي المنّاط  الر مبشك   هلها على الزراعة المطريةم يعتمد وكون الجمهورية اليمنية من البلدان النامية التي 

لاّرو  البيئيّة فّن مّ  التكي   ا  ا  جديدا  وواعدا وناجحّرئيسحا  ، ومحنو  الكينوا مرش    التنوب المحنولي لتحسين نذائه من المه  زياد
م ئمّّة والة حبي ّّالعلفيّّة و ال نتاجيّّةاإل ال تيّّار مفضّّلها مّّن حيّّثنّّنا  مّن الكينّّوا م  تقيّّي  عّّد   إلّّىراسّّة الد   فّي الّّيمن. وقّّد هّّدفت
 لارو  المنطقة.   
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  ه:قائوطر البحث مواد 
ّّّّّ ّّّّّي حقليّّّّّة تجربّّّّّة ذتنف  ّّّّّة  2015و 2014 موسّّّّّميالمزرعّّّّّة التجريبيّّّّّة لمحطّّّّّة بحّّّّّوث المرتفعّّّّّات الوسّّّّّطى  ّّّّّ    ف فّّّّّي ترب

ّّّ ّّّين ة طيني  ّّّوا  يتّّّراو  ب ّّّذات ق ّّّ ةطمي  ّّّ إلّّّىة بالمّّّاد  العضّّّوية نني  ّّّ ةطمي  ّّّة نني  ّّّات الكالسّّّيو  )  ةطيني  Beldar andبكربون
Doka; 1998)  .هّّّّي: الكينّّّّواالتجربّّّّة ة ةّّّّة منّّّّنا  مّّّّن  تشّّّّمل Ames 137و ،NSL 106398و ،Ames 

ة لمنطقّّّّة نّّّّرب مسّّّّيا وشّّّّّما    مّّّّ  اّّّّاهر  التغيّّّّر المنّّّّا ي فّّّّي البيئّّّّات الهامشّّّّيالتكي ّّّّمشّّّّروب كبّّّّا )إالمد لّّّّة مّّّّن  13762
 .2013عا  في كمشاهدات  تننا  زرعم، منت بة من  مسة (WANA)( مفريقيا
مّّّّّّّت ةّّّّّّ  نع   ،رص التجربّّّّّّةممكّّّّّّّررات. حرةّّّّّّت  ربعّّّّّّةوبأ RCBDلعشّّّّّّوائية الكاملّّّّّّة ا تنّّّّّّمي  القطاعّّّّّّّات فّّّّّّ و  التجربّّّّّّة نفّّّّّّذت
ّّّّّوسّّّّّو    ّّّّّر مسّّّّّافة بّّّّّين ال ّّّّّ  وانال،  طّّّّّو  8احتّّّّّوت علّّّّّى  ، ( 4×4وحّّّّّدات تجريبيّّّّّة مبعادهّّّّّا ) إلّّّّّىمت يت وبعّّّّّد ذلّّّّّ  قس 
دت التجربّّّّّّّة بالسّّّّّّّماد بطريقّّّّّّّة النةّّّّّّّر. سّّّّّّّم   علّّّّّّّى  طّّّّّّّو  24/6/2015وفّّّّّّّي  26/6/2014التجربّّّّّّّة فّّّّّّّي  سّّّّّّّ ، زرعّّّّّّّت 50

، كتّّّّّّاره/ ك 100دت التجربّّّّّّة بالسّّّّّماد النتروجينّّّّّي بمعّّّّّد  قبّّّّّّ  الزراعّّّّّة، كمّّّّّا سّّّّّم   رهكتّّّّّا/ ك 80بمعّّّّّد   5O2Pالفوسّّّّّفاتي 
 التجربّّّّة ريتّّّّين تكميليتّّّّين ناّّّّرا   ت ّّّّر بعّّّّد شّّّّهر وننّّّّ  مّّّّن الزراعّّّّة. رويّّّّضّّّّيفت ننّّّّ  الكميّّّّة عنّّّّد الزراعّّّّة والننّّّّ  انم

ّّّّّةمطّّّّّار األ لشّّّّّع ّّّّّد تكامّّّّّ  اإل1جّّّّّدو  )ال ّّّّّ   مواسّّّّّ  النمّّّّّو بمّّّّّا فيهّّّّّا ريّّّّّة الزراعّّّّّة  الهاطل ّّّّّات (، وعن ّّّّّدنب ّّّّّ  تفري ّّّّّات  ت النبات
ّّّّات وان 8بمسّّّّافة  المتزاحمّّّّة ّّّّين النب ّّّّ  مكافحّّّّة حشّّّّر  المّّّّن بعّّّّد  ّّّّرسّّّّ  ب ّّّّ يّّّّد تيجّّّّرببم يومّّّّا  مّّّّن الزراعّّّّة 35. ت ّّّّ مؤك   دا  ذل

(Partap and Galwey 1995).   المنافسة للمحنو . عشاباألرص التجربة مرتين للت لص من مبت عش  
  والرطوبة النسبيةمطار ومعدل هطول األالسائدة العظمى والصغرى لحرارة درجات ا .1 جدولال

 2015 -2014 الموسمين خالل لموقع تنفيذ البحث

مايوأيار/ البيان موسمال يونيوحزيران/  يوليوتموز/  اغسطسآب/  سبتمبرأيلول/   
 تشرين

ركتوباألول/أ  

2
0
1
4

 

 23.2 25.3 25.4 27.2 28.7 25.9 م(°درجة الحرارة العظمى ) 

 8.9 11.6 12.8 13.0 13.1 11.9 م(°درجة الحرارة الصغرى ) 

 0.0 16.5 85.2 31.4 5.0 66.7 كمية األمطار )مليمتر/ شهر(

 59.0 48.0 53.0 65.0 57.0 52.0 الرطوبة النسبية)%(

2
0
1
5

 

 24.7 26.8 26.8 28.9 27.8 26.5 م(°الحرارة العظمى ) درجة 

 9.3 10.4 12.0 14.0 14.0 14.2 م(°درجة الحرارة الصغرى ) 

 0.0 2.0 118.4 42.5 13.0 65.9 كمية األمطار )مليمتر/ شهر(

 53 56 64 62 52 60 الرطوبة النسبية)%(

 :المدروسةالصفات 
ّّّّ  قياسّّّّها عنّّّّد اهّّّّور مددددن ال  ددددار% 50 حتددددى النبددددات مددددن  األيددددامعدددددد  -1 فّّّّي  نبات/% مّّّّن الشّّّّمارية الزهريّّّّة50: ت

 من تارية االنبات وحتى االزهار. األيا عدد  سبالتجريبية، وح القطعة
عشّّّّوائيا  مّّّّن ال طّّّّو   ت ّّّّذمحسّّّّب مّّّّن سّّّّطع التربّّّّة حتّّّّى قمّّّّة الزهّّّّر  وبمعّّّّد  عشّّّّر  نباتّّّّات  نبددددات )سددددم(:الارتفددددا   -2

   التجريبية. للقطعةالوسطية 
ّّّّّة اكتمّّّّّا  التزهيّّّّّر عنّّّّّد قياسّّّّّن تّّّّّ : (2م /غللعلددددد  ) ددددد األخضدددددرالدددددو ن  -3 تجريبيّّّّّة  قطعّّّّّةلكّّّّّ   2  3 ّّّّّذ بمعّّّّّد  مو  مرحل

 .كتارطن/ه إلىالنتائ   لتحو  ة  بشك  عشوائي، 
 .األيا ب تر حتى النض  التا  وقد   نباتاإلمن  األيا بحساب عدد ت قيس :حتى النضج األيامعدد  -4
الشّّّّّمس مشّّّّّعة النباتّّّّّات وجففّّّّّت تحّّّّّت ت عّّّّّقط   ، حيّّّّّثرحلّّّّّة النضّّّّّ  التّّّّّا م نّّّّّدع قياسّّّّّن تّّّّّ : (2م/غالدددددو ن الجددددداف ) ددددد -5

 .كتارطن/هّ إلىالنتائ   لتحو  ة  بشك  عشوائي، تجريبية  قطعةلك   2  3معد  بيا  و مالمباشر  لمد  سبعة 
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دددددددددددددددددد نتاجيددددددددددددددددددةال  -6 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّةاإل حسّّّّّّّّّّّّّّّّّّبت (:  تددددددددددددددددددارة )طن/الحبي  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّة قطعّّّّّّّّّّّّّّّّّّةمّّّّّّّّّّّّّّّّّّن كّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   نتاجي  2)كّّّّّّّّّّّّّّّّّّ /  تجريبي
 .  هكتارطن/ إلىة بعد تجفيفها الحبي   نتاجيةاإل تلوحو   (
مّّّّن النباتّّّّات المزروعّّّّة فّّّّي كّّّّ    كّّّّ 5 ّّّّذ متّّّّ   العلدددد :محصددددو  الحيوانددددات علددددى ستسددددا ة ا درجددددةالنسددددبة المئويددددة ل -7

ّّّّّالكم تسّّّّّاون وحّّّّّد  تجريبيّّّّّة لضّّّّّمان  ّّّّّات و  متوقّّّّّد   األنّّّّّنا مّّّّّة مّّّّّن جميّّّّّ  ة المقد  ي  ّّّّّ  وزنّّّّّمللحيوان ّّّّّي منهّّّّّا وت ، ن ّّّّّذ المتبق
ّّّّّّّّ باسّّّّّّّّت دا ت وحسّّّّّّّّب ّّّّّّّّ –ة المعادلّّّّّّّّة التاليّّّّّّّّة: كميّّّّّّّّة العلّّّّّّّّ  الكلي  ة = الكميّّّّّّّّة المستسّّّّّّّّانة مّّّّّّّّن قبّّّّّّّّ  كميّّّّّّّّة العلّّّّّّّّ  المتبقي 

 .  مضروبة بمئةمئوية ل ستسانة وذل  بقسمة الكمية المتبقية من العل /الكمية الكلية  كنسبةت وقيسالحيوانات، 
 نتاجيّّّّّّةة، اإلالعلفيّّّّّّ نتاجيّّّّّّة، اإل)التبكيّّّّّّر، ارتفّّّّّّاب  النبّّّّّّات درجددددددة تقيدددددديم المدددددد ارعين للصددددددفات التاليددددددةالنسددددددبة المئويددددددة ل -

ّّّّ ّّّّ  مّّّّن  ّّّّ    ،(ةالحبي  ّّّّ  ذل ّّّّ  تعبئتهّّّّا بالبيانّّّّات مةنّّّّا  التجّّّّوا  دا ّّّّ  الحقّّّّ  مّّّّ   ،عّّّّداد اسّّّّتمار   انّّّّة بّّّّذل  الغّّّّرصإ ت ت
 تقيسّّّّو بة، وم ّّّّذ التكّّّّرار والنسّّّّ تومّّّّن ةّّّّ  تّّّّ  جمعّّّّ ،رقّّّّا موتسّّّّجي  رميهّّّّ  حّّّّو  النّّّّفة المّّّّراد تقييمهّّّّا بنّّّّيغة  ،المّّّّزارعين

 بحسب المعادلة التالية: 
ّّّّّي  =  ّّّّّذين جمّّّّّالي عّّّّّدد المّّّّّزارعينإنسّّّّّبة درجّّّّّة التقي ّّّّّدو رمم ال ّّّّّيإلنّّّّّفة/ حّّّّّو  ا يهّّّّّ  ب مضّّّّّروبا   جمّّّّّالي عّّّّّدد المّّّّّزارعين الكل

   .  بمئة
 مزارعا    30لغرص التقيي  =  عدد المزارعين الحاضرين 

 :تحليل البيانات
، SASاإلحنّّّّّائي  للتنّّّّّمي  المسّّّّّت د  فّّّّّي التجربّّّّّة وباسّّّّّت دا  البرنّّّّّام  ا  وفقّّّّّات المدروسّّّّّة إحنّّّّّائيا لّّّّّت البيانّّّّّات للنّّّّّفحل  

 .% لتمييز المتوسطات الم تلفة إحنائيا   5 معنوية( عند مستوي L.S.Dفر  معنون ) مق كما ت  استعما  ا تبار 
 النتائج والمناقشة:

 النبات )سم(: ارتفا 
المدروسّّّّّّة  األنّّّّّنا ين بّّّّّ( ≥p 0.01) وقّّّّّات عاليّّّّّة المعنويّّّّّةفر وجّّّّّّود  (2) الجّّّّّدو فّّّّّي اإلحنّّّّّائي التحليّّّّّ  نتّّّّّائ   تاهّّّّّر
قيمّّّّّة  معلّّّّّى معنويّّّّّا  مسّّّّّج    NSL106398لنّّّّّن  اعلّّّّّى  Ames13762النّّّّّن  تفّّّّّو  حيّّّّّث  ،النبّّّّّات ارتفّّّّّابنّّّّّفة  فّّّّّي
بينهمّّّّّّّا،  ة  معنويّّّّّّّ   فّّّّّّّرو  بّّّّّّّدون سّّّّّّّ Ames137 (148.4 )يليّّّّّّّن النّّّّّّّن   ،(%43.6) هسّّّّّّّ ( وبفّّّّّّّار  معنّّّّّّّون قّّّّّّّدر  152.4)

 وقّّّّّّّد اتفقّّّّّّّت نتّّّّّّّائ  هّّّّّّّذه الدراسّّّّّّّة مّّّّّّّ  دراسّّّّّّّة كّّّّّّّ   مّّّّّّّن سّّّّّّّ (. 107.6قنّّّّّّّر)األ NSL 106398ويعتبّّّّّّّر النّّّّّّّن  
(Bhargava et al; 2007 ( )Oyoo et al; 2010) وفّّّي نفّّّس السّّّيا   تبّّّاين طّّّو  نبّّّات الكينّّّوا، اكّّّدو مذين لّّّال

 س ( في بلوفيا.110.84طوا  النباتات )ممتوس   من   ((Rojas, 2003ذكر
تفوقّّّّّت  حيّّّّث ،طّّّّّو  النبّّّّات نّّّّفة فّّّّي( وجّّّّود تّّّّّأةير عّّّّالي المعنويّّّّة بّّّّّين السّّّّنوات 2النتّّّّائ  فّّّّّي نفّّّّس الجّّّّدو  ) تبّّّّينكمّّّّا 
كةّّّّّر   إلّّّّّىلنّّّّّفة طّّّّّو  النبّّّّّات. وقّّّّّد يعّّّّّزي ذلّّّّّ  التبّّّّّاين  2015بسّّّّّنة  ةمقارنّّّّّ (%24.6) ا  بنسّّّّّبة بلغّّّّّتمعنويّّّّّ 2014 سّّّّّنة

 Iliadis; and)مّّّّ  دراسّّّّة  البحّّّّثئ  فّّّّي حّّّّين لّّّّ  تتفّّّّ  نتّّّّا. 2015بعّّّّا   ةمقارنّّّّ 2014مطّّّّار  ّّّّ   عّّّّا  هطّّّّو  األ
Karyotis; 2000) تحت ارو  بيئية م تلفة.الكينوا  ننا المواس  ألفروقات معنوية بين  ال  يجد نذيلال 
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 2015و 2014 لموسميصناف من الكينوا ألثالثة  )سم( النبات ارتفاعمتوسط  .2جدول ال

 المتوسط
 السنوات (Var) األصناف 

Year Ames 137 NSL 106398 Ames13762 

151 175.0 111.7 166.3 2014 

121.2 121.7 103.5 138.5 2015 

 المتوسط 152.4 107.6 148.4 136.1

Var 17.98**, Year 14.68**, Var * Year 25.43* 0.05LSD 

12.4 C.V% 

 0.01 مستوى  عند المعنوية عالي ** و  0.05 معنوية مستوى  عند معنوي *
تفّّّّو   حيّّّّث ،النبّّّّات ارتفّّّّاب نّّّّفةعّّّّالي المعنويّّّّة بّّّّين السّّّّنوات فّّّّي  تّّّّأةيروجّّّّود ( 2فّّّّي نفّّّّس الجّّّّدو  )كمّّّّا بينّّّّت النتّّّّائ   

ّّّّّات ارتفّّّّّابلنّّّّّفة  2015 موسّّّّّ بة  مقارنّّّّّ (%24.6) ا  بنسّّّّّبة بلغّّّّّتمعنويّّّّّ 2014 موسّّّّّ  ّّّّّين  كّّّّّانكمّّّّّا  .النب ّّّّّأةير التّّّّّدا   ب ت
ّّّّّا   األنّّّّّنا السّّّّّنوات و  ّّّّّث  معنوي ّّّّّدا   حي ّّّّّو  الت ّّّّّا  ب 2014السّّّّّنة  موسّّّّّ ال×  Ames137نّّّّّن  تف ّّّّّابمعنوي ّّّّّ  ارتف  175) بل

ر  معنّّّّّون اوبفّّّّّسّّّّّ (  103.5)بلّّّّّ   مقّّّّّ ا  ارتفاعّّّّّ الّّّّّذن سّّّّّج  2015 موسّّّّّ ال×  NSL106398نّّّّّن  علّّّّّى التّّّّّدا   سّّّّّ ( 
 .(%69بل  ) بينهما
 :من ال  ار% 50حتى  األيامعدد 
حتّى  األيّا فّي نّفة عّدد  األنّنا بّين  (P≤0.01) المعنويّةوجود فّرو  عاليّة ( 3جدو  )الفي حنائي نت نتائ  التحلي  اإلبي  
 مقارنة  معنون ا  بشك  متفوق يوما   (40.75) التزهير بل  يا ممتوس  لعدد  مق  Ames137  النن  حيث سج   من اإلزهار،% 50
 ةبلّّ  نسّّب معنّّون  وبفّّار     ،علّّى التّّوالي يومّّا   44.13و  يومّّا   53.5  سّّج   نلّّذيلا NSL106398 و Ames13762النّّنفين ب
 (Rojas, 2003) إلينمتقاربة م  ما تون  هذه النتيجة تعتبر . Ames137نن  الب ةمقارن ،على التوالي%( 7.66، 23.8%)

وقّد اتفقّت نتّائ  هّذه الدراسّة مّ  دراسّة  .(يومّا   51.72) بلّ  مّن اإلزهّار% 50حتّى  األيّا متوسّ  عّدد  ن  م إلىمشيرا  في بلوفيا 
فروقات  واوجد ن( الذي Oyoo et al., 2010)و( Bhargava et al., 2007)و (Iliadis,  and Karyotis, 2000)  من ك ا 

 Rojas and)مّ  نتّائ  كّ   مّن  هّذه النتّائ  وا تلفت .من اإلزهار% 50حتى  األيا في نفة عدد  األننا معنوية عالية بين 
Pinto, Bioversity International et al;. 2013) يعّزي اال ّت   فّي و  يومّا . 75 لّديه  حتّى اإلزهّاريّا  مبلّ  عّدد  نالّذي

ّّّّا عّّّّدد  ّّّّى حتّّّّى اإلزهّّّّار األي ّّّّاز بّّّّن  إل  (1965 ،سّّّّيموندز ) نّّّّنا  الكينّّّّوا مّّّّن تنّّّّوب كبيّّّّر فّّّّي التركيبّّّّة الوراةيّّّّة لهّّّّاممّّّّا تمت
 .( (Simmonds, 1965و
 مّّّّّن اإلزهّّّّّار%  50حتّّّّّى  األيّّّّّا نّّّّّفة عّّّّّدد  فّّّّّين تّّّّّأةير معنّّّّّون م األنّّّّّنا وتّّّّّدا  تها مّّّّّ   سّّّّّنواتفّّّّّي حّّّّّين لّّّّّ  يكّّّّّن لل 
  (.3جدو  ال)

 2015و 2014 لموسميلكينوا اصناف من ألثالثة  من اإلزهار% 50حتى  األياممتوسطات عدد  .3جدول ال

 المتوسط
 السنوات  (Var) األصناف

Year Ames 137 NSL 106398 Ames 13762 

46.50 41.00 44.50 54.00 2014 

45.75 40.5 43.75 53.00 2015 

 المتوسط 53.50 44.13 40.75 46.13

Var 1.337**, Year 092, Var * Year 1.891 0.05LSD 

2.7 C.V% 

 0.01 مستوى  عند المعنوية عالي ** و  0.05 معنوية مستوى  عند معنوي *
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 :(ار  تطن/) األخضرالعل  و ن 
ّّّّى( 4جّّّّدو  )الالتحليّّّّ  فّّّّي  نتّّّّائ  تشّّّّير ّّّّ  وزن فّّّّي نّّّّفة  لألنّّّّنا عّّّّالي المعنويّّّّة  تّّّّأةيروجّّّّود   إل  للنبّّّّات، األ ضّّّّرالعل
بّّّّّّذل  معنويّّّّّّا  علّّّّّّى  متفوقّّّّّّا   (طّّّّّّن /هكتّّّّّّار 58.88)بلّّّّّّ  متوسّّّّّّ  نلّّّّّّة  ضّّّّّّرا   معلّّّّّّى Ames137النّّّّّّن   معطّّّّّّىحيّّّّّّث 

( طن/هكتّّّّّّّّار 37.13 ،50.38بلغّّّّّّّّت ) إنتاجيّّّّّّّّةعطيّّّّّّّّا متوسّّّّّّّّ  م الّّّّّّّّذن  اللّّّّّّّّذين NSL106398و Ames13762 النّّّّّّّّنفين
ّّّّّّّّار  معنّّّّّّّّون بلغّّّّّّّّت نسّّّّّّّّبتن ) ّّّّّّّّى التّّّّّّّّوالي، وبف  Ames13762 علّّّّّّّّى التّّّّّّّّوالي. كمّّّّّّّّا تفّّّّّّّّو  النّّّّّّّّن  ( %58.6، 16.9عل

 .(%35.6بفار  بل  ) NSL106398على النن  معنويا  
 2014 موسّّّّ الحنّّّّد حيّّّّث  األ ضّّّّر العلّّّّ  وزن نّّّّفة  فّّّّيا تّّّّأةير عّّّّالي المعنويّّّّة كّّّّان لهّّّّ سّّّّنواتن المالنتّّّّائ   تبّّّّينكمّّّّا  

ّّّّّى ّّّّّةمتوسّّّّّ   معل ّّّّّ  إنتاجي ّّّّّ  األ ضّّّّّر مّّّّّن العل ّّّّّا   52.33) بل ّّّّّذل  معنوي ّّّّّا  ب ّّّّّار( متفوق ّّّّّار   2015عّّّّّن طّّّّّن/ هكت  نسّّّّّبتنوبف
(15.6%). 

 م2015 -2014ي وسمملثالثة اصناف من الكينوا ل األخضرمتوسط وزن العلف  .4جدول ال

 المتوسط
 السنوات (Var) األصناف

Year 
Ames 137 NSL 106398 Ames 13762 

52.33 61.25 40.75 55.00 2014 

45.25 56.50 33.50 45.75 2015 

 المتوسط 50.38 37.13 58.88 48.79

Var 4.438**, Year 3.624**, Var * Year 6.276 0.05LSD 

8.5 C.V% 

 0.01 مستوى  عند المعنوية عالي ** و  0.05 معنوية مستوى  عند معنوي *
هّّّّّذه  فّّّّّي األنّّّّّنا و  السّّّّّنواتعّّّّّد  وجّّّّّود تّّّّّأةير معنّّّّّون لحانّّّّّ  التفاعّّّّّ  بّّّّّين  إلّّّّّى (4فّّّّّي نفّّّّّس الجّّّّّدو  ) وتشّّّّّير النتّّّّّائ 

 ,.Karyotis et al وفّّّي نفّّّس السّّّيا  وجّّّد كّّّ   مّّّن ) اال ت فّّّات الموجّّّود  هّّّي ا ت فّّّات حسّّّابية فقّّّ . ومنالنّّّفة 
2003   TavianiوTaviani et al., 2008) ّّّةيجابيّّّإكانّّّت  النتّّّائ ن مكمّّّا  األنّّّنا بّّّين  ةواسّّّع ةا ت فّّّات وراةي 

 تحت ارو  المناخ الحار.
 :)يوم( (حتى النضج األيامعدد الباكورية )

ّّّّ  نتّّّّائ  تشّّّّير  ّّّّى وجّّّّود (5فّّّّي الجّّّّدو  )التحلي ّّّّي نّّّّفة عّّّّدد  إل ّّّّرو  معنويّّّّة بّّّّين منّّّّنا  الكينّّّّوا ف ّّّّا ف  ،حتّّّّى النضّّّّ  األي
 مكةّّّّّر تبكيّّّّّرا  كّّّّّان  Ames137النّّّّّن   من ّّّّّ   موسّّّّّمي الدراسّّّّّة فإننّّّّّا ن حّّّّّ   األنّّّّّنا ومّّّّّن  ّّّّّ   اسّّّّّتقرا  متوسّّّّّطات 

بعّّّّّّّّد  اللّّّّّّّّذين نضّّّّّّّّجا NSL106398 و Ames13762ن النّّّّّّّّنفين ر  معنّّّّّّّّون عّّّّّّّّاوبفّّّّّّّّ ،يّّّّّّّّو  100 حيّّّّّّّّث نضّّّّّّّّ   ّّّّّّّّ  
التّّّي بينّّّت  (Mujica et al; 2001) هّّّذه الدراسّّّة مّّّ  دراسّّّةنتّّّائ  وقّّّد اتفقّّّت  يّّّو  علّّّى التّّّوالي. 117.87و 129.75

ّّّّان تّّّّراو  مّّّّن  منّّّّنا  نضّّّّ  نم ّّّّوا فّّّّي اليون ّّّّى النقّّّّيص مّّّّن فتّّّّر  النمّّّّو  ،يومّّّّا   116 -100الكين ّّّّي هّّّّي عل  180–110والت
و ( Bhargava et al., 2007)و ( (Iliadis,  and Karyotis, 2000  وكّّذل  مّّ  دراسّّة يومّّا  فّّي شّّما  موربّّا،

(Oyoo et al.; 2010) و (Rojas, 2003(و )Rojas and Pinto, 2013ا )فروقّّات معنويّّة عاليّّة  اوجّّدو  نلّّذي
ّّّّا   منّّّّن نّّّّينمبي( Sven-Erik, 2003)نتّّّّائ  وا تلفّّّّت مّّّّ    حتّّّّى النضّّّّ . األيّّّّا فّّّّي نّّّّفة عّّّّدد  األنّّّّنا بّّّّين  فّّّّي فيتن

  . يوما   98 – 65 ا  تراو  ما بينبينما في كينيا كان موس  النمو قنير  ،يوما   96 – 87 كان النض  بعد



 

Daws and Al-Moallem- Syrian Journal of Agricultural Research 5(1): 102-113. March 2018  

 2018. آ ذار/مارس 102-113(: 1)5اجملةل السورية للبحوث الزراعية  -دوس واملعمل 108

ّّّّالرجوب ّّّّى وب ّّّّائ  ال إل ّّّّي نت ّّّّا  م ن حّّّّ  (5) جّّّّدو الف ّّّّأةير السّّّّنوات كّّّّان معنوي ّّّّين ت ّّّّى النضّّّّ  األيّّّّا نّّّّفة  ف ّّّّث  ،حت تفّّّّو  حي
 بلّّّّّّّ الّّّّّّّذن  2015الةّّّّّّّاني  موسّّّّّّّ عّّّّّّّن ال معنّّّّّّّون   وبفّّّّّّار    ا  يومّّّّّّّ 112.92حتّّّّّّّى  نضّّّّّّّ فتّّّّّّّر  متوسّّّّّّّ  ب 2014األو   موسّّّّّّ ال

 .يوما   118.92 فتر  النض  للنباتات متوس 
 134.50) متوسّ  معلّى بلّ حيّث  حتّى النضّ ، األيّا فّي نّفة عّدد  كّان معنويّا   األنّنا تأةير التدا   بين السّنوات و  منكما 
 ا ( للتّّدا  يومّّ 97.50)حتّّى النضّّ  كانّّت  األيّّا متوسّّ  لعّّدد  مقّّ و  ،2015 موسّّ ال×  Ames13762لنّّن  للتّّدا   ا (يومّّا  

التدا   بين قي  نفس النّن   ّ   موسّمي الدراسّة. وقّد في الفر  معنون  م ، كما ي ح  2014 موس ال×  Ames137نن  
×  األنّنا وكّذل  وجّود تفاعّ  بّين  األنّنا بوجّود تفاعّ  بّين  (Jacobsen, 1997) إليّناتفقّت هّذه النتّائ  مّ  مّا تونّ  

 النمو حتى النض .  لنفة فتر  السنوات
 2015-2014  وسميمللثالثة اصناف من الكينوا  حتى النضج األيامعدد متوسطات  .5جدول ال

 السنوات

Year 

 (Var) األصناف
 المتوسط

Ames 137 NSL 106398 Ames 13762 

2014 125.00 116.25 97.50 112.92 

2015 134.50 119.50 102.75 118.92 

 115.92 100.12 117.87 129.75 المتوسط

0.05LSD Var 1.61**, Year 1.97**, Var * Year   2.79* 

C.V% 1.6 

 0.01 مستوى  عند المعنوية عالي ** و  0.05 معنوية مستوى  عند معنوي *
 (:  تار /طن)الحبية  نتاجيةل ا

 ،نّّّّّّفة الغلّّّّّّة الحبيّّّّّّة فّّّّّّي  p≤0.01عنّّّّّّد  لألنّّّّّّنا  ةمعنويّّّّّّالعّّّّّّالي وجّّّّّّود تّّّّّّأةير ( 6جّّّّّّدو  )الالتحليّّّّّّ  فّّّّّّي نتّّّّّّائ   بينّّّّّّت
 Ames 137  يليّّّّن النّّّّّن طّّّّن/ هكتّّّّار( 1.575بلغّّّّت ) إنتاجيّّّّّةمتوسّّّّ   معلّّّّى Ames13762النّّّّن   معطّّّّىحيّّّّث 
ّّّّار   من وبّّّّدون  (طّّّّن/ هكتّّّّار 1.462بلغّّّّت ) إنتاجيّّّّةمتوسّّّّ   معطّّّّىالّّّّذن  ّّّّا معنويّّّّا  علّّّّى  إلّّّّى، بينهمّّّّا معنّّّّون   ف منهمّّّّا تفوق

ّّّّ  معطّّّّىالّّّّذن  NSL 106398النّّّّن   ّّّّ   مق ّّّّار 01.1)متوسّّّّ  بل ّّّّار    (طن/هكت ّّّّون   وبف ( %33، 48بلغّّّّت نسّّّّبتن ) معن
فّّّّي  الحبيّّّّة نتاجيّّّّةمتوسّّّّ  اإل وهّّّّو من (Johnson, 1993) إليّّّّنتونّّّّ   نتيجّّّّة هّّّّذه الدراسّّّّة مّّّّ  مّّّّا اتفقّّّّتعلّّّّى التّّّّوالي. 

ّّّّّارطن/ 1مريكّّّّّا )م ّّّّّا ) إنتاجيّّّّّة من Sven-Erik, (2003( ، بينمّّّّّا ذكّّّّّر)هكت ّّّّّي كيني ّّّّّوا ف ّّّّّارطن/ 4الكين وهّّّّّي علّّّّّى  (هكت
 فّّّي بلوفيّّّاالحبيّّّة  نتاجيّّّةن اإلمRojas and  Pinto, (2013) فّّّي حّّّين وجّّّد . مريكّّّامفّّّي الّّّيمن و  النقّّيص ممّّّا وجّّّد

 .للنبات غ 250 بلغت كانت مرتفعة
ّّّّّائ ال تاهّّّّّركمّّّّّا   ّّّّّي نفّّّّّس نت ّّّّّد  (5)جّّّّّدو  ال ف ّّّّّأةير عّّّّّالي المعنويّّّّّة عن ّّّّّة  فّّّّّي لسّّّّّنواتل p<0.01وجّّّّّود ت ّّّّّة الحبي نّّّّّفة الغل

ّّّّّ   معنّّّّّون   بفّّّّّار   و  (طن/هكتّّّّّار 1.6)  الحبيّّّّّة نتاجيّّّّّةاإلمتوسّّّّّ  فضّّّّّ  فّّّّّي األ وهّّّّّ 2014 موسّّّّّ الحيّّّّّث كّّّّّان   (%29.8)بل
 إليّّّّّناتفقّّّّّت نتيجّّّّّة هّّّّّذه الدراسّّّّّة مّّّّّ  مّّّّّا تونّّّّّ  . (طن/هكتّّّّّار 1.2)بلغّّّّّت حبيّّّّّة  إنتاجيّّّّّةالّّّّّذن سّّّّّج   2015موسّّّّّ  العّّّّّن 

(Iliadis; and KaryotisandKaryotis; 2000) و (Bhargava et al., 2007) و (Oyoo et al., 2010 )
  والسنوات لنفة الغلة الحبية وفي مناط  م تلفة. األننا بوجود فرو  معنوية عالية بين 
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وقّد  هّذه النّفة. فّيوالمواسّ   األنّنا عّد  وجّود تّأةير معنّون للتّدا   بّين  إلّى( 6جّدو  )الالمبينة في نفّس النتائ   تشيركما 
 ;Veramendi et alم تلفةال  م  الارو  المنا ية أقلالتراكيب الوراةية الم تلفة الذن تحث النباتات للت إلىيعود السبب في ذل  

2013) .) 
 2015-2014 موسمينوا ليصناف من الكالحبية لثالثة ا نتاجيةاإل متوسط .6جدول ال

 لمتوسطا
 (Var) األصناف

 السنوات

Year 
Ames 137 NSL 106398 Ames 13762 

1.558 1.650 1.225 1.80 2014 

1.200 1.275 0.975 1.35 2015 

 المتوسط 1.575 1.10 1.462 1.379

Var 0.1476**, Year 0.1206**, Var * Year 0.2088 0.05LSD 

10 C.V% 

 0.01 مستوى  عند المعنوية عالي ** و  0.05 معنوية مستوى  عند معنوي *
 (:  تارطن/) من العل الغلة الجافة 

حيّث مّن العلّ  فّي نّفة الغلّة الجافّة  األنّنا عالي المعنويّة بّين  تأةيروجود ( 7جدو  )الفي نتائ  التحلي  االحنائي  تاهر
  Ames13762النّّّّّّّنفين  علّّّّّّّىمتفوقّّّّّّّا   (طن/هكتّّّّّّّار 23.75)بلغّّّّّّّت جافّّّّّّّة  إنتاجيّّّّّّّةمتوسّّّّّّّ   Ames137سّّّّّّّج  النّّّّّّّن  

ّّّون   ، وبفّّّار   NSL106398و ّّّ  ) معن ّّّوالي%56.8، %21.8بل ّّّن النّّّن  ، ( علّّّى الت  19.5) معطّّّىالّّّذن  Ames13762يلي
 (.%28.9بلّّ  ) معنّّون   وبفّّار    (،طن/هكتّّار 15.13) معطّّىالّّذن   NSL 106398بفّّار  معنّّون عّّن النّّن   (هكتّّار/طن

 ,.Bhargava et al)،  (Iliadis, and KaryotisandKaryotis, 2000) إليّناتفقّت نتيجّة هّذه الدراسّة مّ  مّا تونّ  
2007.) 

موس  ال، حيث كان من العل  نفة الغلة الجافة في سنواتوجود تأةير معنون لل إلىالنتائ   مشارت( 7جدو  )الومن بيانات نفس 
 معطىالذن  2015موس  الطن/هكتار( عن  2.75طن/هكتار( بزياد  معنوية قدرها ) 20.83) فض  مسج   هو األ 2014

  هذه النفة. في سنواتم  ال األننا طن/هكتار(. ول  تاهر النتائ  وجود تأةير معنون لتدا    18.08)

 2015-2014 لموسميمتوسطات الغلة الجافة لثالثة اصناف من الكينوا  .7جدول ال

 المتوسط
 (Var) األصناف

 السنوات

Year 
Ames 137 NSL 106398 Ames 13762 

20.83 25.00 17.25 20.25 2014 

18.08 22.50 13.00 18.75 2015 

 المتوسط 19.50 15.13 23.75 19.46

Var 2.670**, Year 2.180*, Var * Year 3.775* 0.05LSD 

12.9 C.V% 

 0.01 مستوى  عند المعنوية عالي ** و  0.05 معنوية مستوى  عند معنوي *
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  :األخضر الكينواوالماع  لمحصو   اال ناممن قبل  االستسا ة النسبة المئوية لدرجة
دروسة من قب  مال ننا ألكعل  لدرجة االستسانة النسبة المئوية لد فرو  بين متوسطات و وجإلى  (1) شك ال نتائ  تاهر
 تعالية من االستسانة بلغ نسبةعلى  Ames 13762حن  النن  و  ،% 92 – 60تراوحت بين والماعز حيث  ننا األ
 ما نسبتن حيث سج  ،استسانة مق  NSL 106398ويعتبر النن   ،(%80)بنسبة  Ames 137نن  اليلين ، (92%)
 (2015)بوبطة مفيها. مؤكدا  ذل   ابونيننالا ت   نسبة ماد   إلى األننا وتعزي تل  الفروقات في االستسانة بين  .%(60)

ارتبا  وةي  بنسبة ماد   اله (سودزر  والبنفسجي واألحمر واألواأل األ ضربيص و األ)وان الم تلقة لألورا  لاألمن  مشارالذن 
 . %6إلى  2 ابونين التي تن  مننال

الحناد تكون  جزا  ال ضرا  وبقايااأل منحيث ذكر  (Francis et al., 2002) إلينواتفقت نتيجة هذه الدراسة م  ما تون  
  نوا كسي ج.ييمكن است دا  مورا  الك منن( Restrepo et al., 2000) وذكر .ننا  والماعزذات استسانن عالية من قب  األ

 
 2014 موسميمتوسط ) االكينو عل  محصو  والماع  لاأل نام استسا ة  درجةالنسبة المئوية لمتوسط  يبين .1 الش ل

(.2015و  
 :ينواكتقييم الم ارعين للصفات المدروسة لثالثة اصناف من الل النسبة المئوية

ّّّّّائ  ال تبّّّّّين ّّّّّينت ّّّّّي  المّّّّّزارعين  ن  م( 8) الجّّّّّدو  ف ّّّّّوا للنّّّّّفات المدروسّّّّّة حيّّّّّث حنّّّّّ  ياهّّّّّر ا ّّّّّت   بّّّّّين انّّّّّنا  الكمتقي ن
ال ضّّّّّّرا   نتاجيّّّّّّة، ارتفّّّّّّاب النبّّّّّّات، اإلالتبكيّّّّّّر) التاليّّّّّّة ات المدروسّّّّّّةلنّّّّّّفلجميّّّّّّ  انسّّّّّّبة  معلّّّّّّىعلّّّّّّى  Ames137النّّّّّّن  

  .(%92وبمتوس  كلي بل  ) ،على التوالي (%96، 97 ،94، 82) تبلغوبنسبة الحبية(  نتاجيةواإل
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 لموسمي نوايأصناف من محصو  الكلثالثة تقييم الم ارعين لبعض الصفات المدروسة  نسبةمتوسط  .8جدو  ال
2014- 2015 . 

 متوسط ال الحبية  نتاجيةاإل الخضراء نتاجيةاإل ارتفاع  النبات التبكير الصنف م

1 Ames13762 65% 93% 82% 90% 83% 

2 NSL 106398 52% 80% 70% 21.2% 56% 

3 Ames 137 82% 94% 97% 96% 92% 

 مزارعا   30عينة المزارعين =     

( لّّّّّّّنفس النّّّّّّّفات علّّّّّّّى التّّّّّّّوالي وبمتوسّّّّّّّ  كلّّّّّّّي بلّّّّّّّ  %90، 82، 93، 65بنسّّّّّّّبة بلغّّّّّّّت ) Ames13762يليّّّّّّّن النّّّّّّّن   
 نسّّّّّبة مئويّّّّّّة فّّّّّّي جميّّّّّ  النّّّّّّفات السّّّّّابقة الّّّّّّذكر وبمتوسّّّّّ  كلّّّّّّي بلّّّّّّ  مقّّّّّّ سّّّّّج   NSL106398، بينمّّّّّا النّّّّّّن  %(83)
 (.المزارعين %( من الدرجة الكلية لتقيي  المزارعين )وجهة نار56)

 االستنتاجات:
الكينّّّوا  نّّّن  تفّّّو   حيّّّث ،المدروسّّّة نّّّفاتال فّّّي سّّّةاالدر  قيّّّد األنّّّنا  بّّّين معنويّّّة فّّّرو  كانّّّت هنّّّا   -1

(Ames13762 )ّّّّّات: نّّّّّفة فّّّّّي ّّّّّ  و  طّّّّّو  النب ّّّّّة الحبيّّّّّة األ ضّّّّّروزن العل  نّّّّّن ال تفّّّّّو   بينمّّّّّا ،والغلّّّّّة الجافّّّّّة والغل
(Ames137)  الجافة الغلةزن وو  األ ضرحتى التزهير ووزن العل   األيا  عدد نفةفي . 

ّّّّّين السّّّّّنوات حيّّّّّث تفوقّّّّّت  -2 فّّّّّي نّّّّّفة طّّّّّو  النبّّّّّات، عّّّّّدد  2015 الموسّّّّّ  علّّّّّى 2014 موسّّّّّ الوجّّّّّد فّّّّّرو  معنويّّّّّة ب
 .ةالحبية، ومتوس  الغلة الجاف نتاجيةاإلو حتى النض ،  األيا عدد و ، األ ضر  لالتزهير، ووزن الع األيا  حتى

حتّّّّى النضّّّّ ، ومتوسّّّّ  الغلّّّّة  األيّّّّا نّّّّفة طّّّّو  النبّّّّات، عّّّّدد فّّّّي والسّّّّنوات  األنّّّّنا وجّّّّد تّّّّأةير معنّّّّون للتّّّّدا   بّّّّين  -3
 .ةالجاف

 هّّّّو  Ames 13762النّّّّن  وكّّّّان ،والمّّّّاعز ننّّّّا درجّّّّة االستسّّّّانة مّّّّن قبّّّّ  األ فّّّّي واضّّّّعتّّّّأةير  لنّّّّن ل كّّّّان -4
 .األكةر استسانة

 المزارعين. ن من قب قييمعند تعلى نسبة م   Ames 13762 سج  النن  -5
 :التوصيات

 .معلىلى نلة حبية عللحنو   Ames13762مفضلية النن  
 .على نلة مرتفعة من الماد  العلفيةلحنو  في افي حا  الرنبة   Ames137مفضلية النن  

،  ةبّّّّّّت نجاحّّّّّّن فّّّّّّي الّّّّّّيمنموواعّّّّّّد و محنّّّّّّو  جديّّّّّّد  نكونّّّّّّالمتعلقّّّّّّة بهّّّّّّذا المحنّّّّّّو   يونّّّّّّى بمزيّّّّّّد مّّّّّّن الدراسّّّّّّات الحقليّّّّّّة
   .النتائ  على نطا  واس  من الجمهورية اليمنيةنشر والعم  على 
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Abstract 

The experiment was conducted at the Research Station of Middle Heights, 

during 2014 and 2015 seasons. Three varieties of Quinoa were used i.e. Ames 

13762, NSL 106398 and Ames 137, which were introduced from International 

Center for Bio Saline Agriculture (ICBA), and they were selected out of five 

varieties that were grown as observation lines in 2013, to get one variety, high 

forage and grain yields, also suitable for the local conditions. RCBD design 

with four replications was used. The traits that were studied were: Earliness, 

plant height, flowering at 50%, green forage, grain and dry matter yields. 

Results indicated that there were highly significant (p≤0.01) differences 

between seasons and varieties in respect to plant height, green forage, dry 

matter and grain yields. While, no significant effect for the interaction between 

varieties and seasons overall growth performances. Results indicated that 

seasons have significant effects on the green forage, grain and dry matter 

yields at p≤0.01 and p≤0.05. Ames 137 variety produced significantly higher 

green forage yield (58.88 t/ha) compared with NSL 106398 (37.13 t/ha) and 

Ames 13762 (50.38 t/ha) and has superiority in dry matter yield (23.75 t/ha) 

on same varieties, which recorded 15.13 and 19.50 t/ha respectively, and 

followed by NSL 106398. Results also showed high significant effect of the 

seasons on plant height, green forage, grain and dry matter yields. Season 

2014 was the best, which recorded ( 151  cm), ( 52.33 t/ha), (1.6t/ha) and ( 20.83 

 t/ha) respectively, compared with 2015 season. Ames 137 variety has gained 

the highest degrees for animal receptiveness and farmer's evaluation. The 

study recommended to use Ames 13762 for grain production, and Ames 137 

for forage production.       

Key words: Productivity traits, Quinoa varieties, Yemen.  
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