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 [Chenopodium quinoa Willd]تحديد موعد الزراعة األمثل لمحصول الكينوا 
 في بعض المناطق السورية   

 (2)وأحمد العلي (2)وأحمد عز الدين (2)ووائل ملي  (1)وعطا هللا غريب (1)وثامر الحنيش (1*)سعود شهاب
 ( 1)ومحمد علي (1)ورياض بليش (2)وعبد الناصر العمر

 (. إدارة بحوث المحاصيل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. 1)
 (. مركز بحوث حماه، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية دمشق، سورية.2)

 (.saudshehab@gmail.com)*للمراسلة: د. سعود شهاب. البريد اإللكتروني: 
 14/11/2018تاريخ القبول:    22/07/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
،  2017و 2016عامي  حماهنفذ البحث في محطة بحوث قرحتا للمحاصيل ومركز البحوث العلمية في 

( وأفضل  آذار 15شباط،  15شباط،  1أصناف مدخلة، بهدف تحديد أنسب موعد زراعة ) 4إذ اختبر 
من حيث اإلنتاجية الحبية. نفذت  ، زير(NSL-106398، AMS-13923  AMS-13761)صنف 

ك إلى وجود  التجارب وفق تصميم القطع المنشقة ودرست عدة صفات نباتية. تشير نتائج التحليل المشتر 
(  في صفة عدد األيام حتى اإلزهار للمواقع والمواعيد واألصناف، وكان أبكرها P≤0.05)فروق معنوية 

يوم( على التوالي، وكذلك كانت صفة عدد    72،    59،    75والموعد الثالث والصنف زير بقيم )  حماهموقع  
يوم(.   120يوم( والصنف زير )  114)األيام حتى النضج الفيزيولوجي وكان أبكرها كل من الموعد الثالث  

  157) حماهوفي صفة ارتفاع النبات أظهرت المواقع واألصناف فروق معنوية، وكانت أعلى القيم لموقع 
سم(، بالنسبة لصفة عدد العثاكيل/نبات،   168)  AMS-13761سم( للصنف    149سم( والموعد الثاني )

واألصناف وتحققت أعلى القيم لموقع قرحتا وللموعد  كانت الفروق معنوية بين كل من المواقع والمواعيد 
وفي صفة اإلنتاجية الحبية كانت ، عثكول( على التوالي 8  ،9  ،9)  AMS-13923األول وللصنف 

  2.980والموعد األول )  ( كتارطن/ه 3.510) حماهالفروق معنوية وتميز بأعلى إنتاجية كل من موقع 
في    NSL-106398زراعة صنفي الكينوا زير ويوصى ب(. كتارطن/ه 3.620طن/ه( والصنف زير )

 شباط.  15-1سورية خالل مواعيد الزراعة المبكرة من 
 الكينوا.   غلة ، الشكليةالكينوا، مواعيد الزراعة، الصفات  الكلمات المفتاحية:

: المقدمة  
السنة الدولية   2013يشكل مستقبل األمن الغذائي تحديًا عالميًا، وفي هذا اإلطار قامت الجمعية العمومية لألمم المتحدة بتسمية سنة 

الواعدة بقيمة إنتاجية وغذائية  من أكثر المحاصيل ((Chenopodium quinoa Willd، إذ يعد نبات الكينوا  (FAO, 2013)للكينوا 
 .  (Geren et al., 2015)جل إطعام سكان العالم في ظل تغير المناخ أعالية من  
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( .  León, 1964; Dobkin, 2008) تعود نشأة الكينوا إلى قارة أمريكا الجنوبية، إذ حظي بقداسة خاصة في حضارة األنديز القديمة
درك مدى أهمية هذا النوع من الحبوب وخصائصه المميزة، فوصلت شهرته إلى باقي أنحاء العالم،  بدأ العالم في سبعينيات القرن الماضي ي

يها وذلك لقيمته الغذائية المرتفعة، ولتمتع الكينوا بقدرة تحمل عالية تمكنه من النمو في األماكن التي تعجز المحاصيل األخرى عن النمو ف
(Letelier et al., 2011 إذ يزرع من مستوى سطح البحر وحتى ارتفاعات تصل إلى .)م فوق سطح البحر، ويتحمل تغيرات  4500

مم. ولعل   300درجة مئوية، ويعطي غلة بكمية قليلة من مياه األمطار التي ال تتجاوز  38و 8-درجة الحرارة الكبيرة التي تتراوح بين 
، يتميز هذا  (FAO, 2014; Farinazzi et al., 2012)الجفاف والتربة المالحة  أكثر ما يميز الكينوا هو تعدد أصنافه التي تتحمل

  16.7حتى  12.5النبات بأنه الوحيد تقريبًا بين النباتات الذي يحتوي على جميع األحماض األمينية، كما تتراوح نسبة البروتين فيه من 
% من أوميغا  23و 6% من أوميغا  52.3و 3% من أوميغا  8.1%، أما قيم األحماض الدهنية الموجودة في حبة الكينوا الخام فهي 

(، مع قلة محتواها من الغلوتين ألنها Gallego et al., 2014) E , C ,B، كما أنها غنية بالعناصر النادرة والفيتامينات األساسية 9
الضطرابات الهضمية، وتسهم في  (، ويساعد المرضى الذين يعانون من اSian et al., 1994) ملغ/كغ 20تحتوي كمية أقل من 

(، إضافة إلى غناها بالمغنيزيوم والفوسفور والنحاس Repo, 2011; Estrela et al., 2006السيطرة على نسبة السكر في الدم )
ن أن  والبوتاسيوم والثيامين، ويمكن تحميص حبوب الكينوا وتطحن ليصنع منها أنواع مختلفة من الخبز، كما ويمك والمنغنيز واأللياف

 تطهى وتضاف إلى الشوربات.  
(، وكذلك  FAO, 2011تعد منطقة الزراعة والصنف وعمق الزراعة ورطوبة التربة من العوامل المحددة لزراعة محصول الكينوا وانتشاره )

ب حتى أوائل آشهر مبيا، والذي يمتد من أواخر لو فإن لموعد وكمية األمطار وتوزعها أهمية كبيرة في تحديد موعد زراعة الكينوا في كو 
، لدى تأخير موعد  كتارطن/ه 1.3(. وقد تراجعت إنتاجية الكينوا في المغرب بمقدار Aguilar and Jacobsen, 2003شهر أيلول )

كما أوصت دراسة لتحديد الموعد  .  ( Hirich et al., 2012 b, cالزراعة من شهر شباط إلى شهر نيسان في ظروف الزراعة المروية )
، وقد تفوقت الطرز  آذاراألمثل لزراعة عدة طرز وراثية من الكينوا عائدة لمناطق بيئية مختلفة في اليابان، بأفضلية موعد الزراعة في شهر  

صناف الكينوا المبكرة لقد حققت أ (.Isobe et al., 2016الوراثية لمناطق السهول في اإلنتاجية الحبية على باقي الطرز المدروسة )
، ويتطلب تحسين صفاتها طن/هكتار  2.4إلى    1.7إنتاجية اقتصادية مقبولة في مناطق جنوب غرب ألمانيا، إذ تراوحت غلتها الحبية من  

على أهمية تمتع أصناف الكينوا  Jacobsen( 2003أكد )  (.Achim et al., 2018النوعية إدخالها في عمليات التربية واالنتخاب )
 ساسي في الحصول على اإلنتاجية المطلوبة.  أفي المناطق الباردة بصفة الباكورية على النضج، لما لها من دور 

 أدخل محصول الكينوا إلى سورية لما يتميز به من قيمة غذائية عالية وقدرة على اإلنتاج في المناطق الفقيرة والهامشية، لذلك كان البد 
من معرفة إمكانية زراعة هذا المحصول المدخل حديثًا إلى سورية من خالل تحديد أنسب موعد لزراعته. أجريت زراعة أولية لخطوط 

، وتبين نتائج المشاهدة األولية أن أنسب فترة 2014/2015موعد في أكثر من موقع في الموسم    12مشاهدة بمساحة بسيطة على مدار  
 .آذاربين شهري شباط و لنمو المحصول تتراوح ما 

يهدف البحث لتحديد أنسب موعد لزراعة محصول الكينوا في بعض مناطق إنتاج المحاصيل في سورية، وكذلك تحديد أفضل األصناف 
 المختبرة إنتاجية في وحدة المساحة، والمنطقة األفضل لزراعة محصول الكينوا من منطقتي الدراسة أيضًا.  
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 وطرائقه:مواد البحث 
. إذ تقع محطة بحوث قرحتا 2017و  2016في عامي  حماهنفذ البحث في موقعي محطة بحوث قرحتا )ريف دمشق( ومركز بحوث  

شرقًا، وتتميز بأنها ذات  0 36.23شمااًل وطول  0 33.24م وخط عرض  633)منطقة استقرار رابعة تعتمد على الري( على ارتفاع 
،  التوالي% على    58.5% و57ملم/سنة، ومتوسط الرطوبة النسبية خالل موسمي النمو    159نخفض  مناخ جاف ومعدل هطول مطري م

م وخط  316في منطقة االستقرار الثانية على ارتفاع  حماهوذات تربة طينية ثقيلة مرتفعة المحتوى من الكلس. بينما يقع مركز بحوث 
ملم/سنة، ومتوسط الرطوبة  270لة أيضًا، متوسط هطولها المطري شرقًا وتربة طينية ثقي 0 36.45شمااًل وطول  0 35.08عرض 

( كقطع آذار  15شباط و   15زرع موعدي ). استعمل تصميم القطع المنشقة حيث  على التوالي%  48% و46النسبية خالل موسمي النمو  
ن خالل دالالت نتائج الزراعة  ، وذلك توخيا للدقة م2017شباط( في عام  1وتم إضافة موعد ثالث ) 2016تجريبية رئيسة في عام 

بلغت مساحة  ،، زير( NSL-106398 ، AMS-13923   ،AMS-13761السابقة، بينما تمثلت القطع المنشقة في أربعة أصناف )
  3مكرر ×   2م عرض ×   0.6م طول ×   3خطوط ×  2أصناف×   4والمساحة الكاملة للتجربة بالموعدين )    2م 3.6القطعة التجريبية 
  5وبمعدل بذار  2نبات/م 50سم في بطن الخط وبكثافة نباتية  2-1يدويا وسطحية بعمق  أجريت الزراعة (.2م 100موعد = حوالي 

،  (Kevin and Janet, 2015وحدة نقية من الفوسفور/ دونم ) 40وحدة نقية من االزوت و  80وتم التسميد عند الزراعة بـ  كتاركغ/ه
ونفذت عملية التعشيب مبكرة بعد اإلنبات بأسبوع وبحذر شديد لوجود عشبة محلية ضارة تشبه نبات الكينوا تعرف بالغبيرة 

(L.Chenopodium album   واجريت عملية تعشيب للمرة الثانية بعد ،)يوم من اإلنبات. كما وتمت عملية التفريد مباشرة بعد  14
التعشيب بالمرة الثانية بحيث يتم االبقاء على نباتين في الجورة الواحدة، وتم الحصاد عند اصفرار أوراق النبات وبلوغه مرحلة النضج  

 الفيزيولوجي. 
 وسجلت القراءات التالية: 

% من 50% العثكول الرئيسي )يوم(: يحسب من تاريخ السقاية أو هطول المطر بعد الزراعة حتى إزهار 50دد األيام حتى ازهار ع
إرتفاع النبات )سم(: يقاس من سطح األرض حتى قمة العثكول الرئيسي، عدد العثاكيل على  و ،  لنباتات القطعة التجريبية  العثكول الرئيسي

نباتات ومن ثم    5ر النضج الفيزيولوجي تم تسجيل عدد العثاكيل بالمتوسط في القطعة التجريبية )تم عد عثاكيل  النبات )عثكول(: في طو 
عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي )يوم(: يحسب من تاريخ السقاية و ويسجل كمتوسط للنبات في القطعة التجريبية( ،    5يقسم العدد على  

% عثاكيل القطعة التجريبية وتلون أوراق نباتاتها باللون األصفر وبداية ظهور النقرة السوداء 50ج  أو هطول المطر بعد الزراعة حتى نض
(: تم تجفيف عثاكيل القطعة التجريبية وفرطها ثم وزن الحبوب، وبعملية حسابية تم تحويلها إلى  طن/هكتاراإلنتاجية )و في اسفل الحبة، 

 تحليل اإلحصائي للبيانات الحقلية. الفي  Genstatاإلنتاجية في الهكتار. واستعمل برنامج 
 النتائج والمناقشة:

 :2016 حماهموقع 
 عدد األيام حتى اإلزهار )يوم(:-1

( وكانت الفروق معنوية على مستوى الداللة اإلحصائية 1تباينت نتائج عدد األيام حتى اإلزهار لألصناف والمواعيد المدروسة )الجدول 
(P≤0.05( بين األصناف، وقد تفوق الصنفان زير )و 45 )يومNSL-106398 (46   بالباكورية على اإلزهار على الصنفين )يوم
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AMS-13923 و AMS-3761( ويعزى هذا التباين في صفة عدد األيام حتى اإلزهار إلى االختالف  50والبالغة مدة إزهارهما ،)يوم
يوم( في   45.88) آذار  15(، كما وتفوق الموعد الثاني Isobe et al., 2016في التراكيب الوراثية التي تتمتع بها األصناف المختبرة )

يوم(، وتتوافق نتيجة التبكير في اإلزهار لمواعيد الزراعة المتأخرة مع ما   49.5شباط )  15د األول عدد األيام حتى اإلزهار على الموع
، وذلك لكون الكينوا من نباتات النهار الطويل وتحولها إلى الطور الثمري بزيادة عدد ساعات  ,.Hirich et al(b 2012توصل إليه )

 ما بين األصناف والمواعيد أية فروق معنوية. اإلضاءة اليومية. بينما لم تبد متوسطات التفاعل
 . تأثير موعد الزراعة في عدد األيام حتى اإلزهار ألصناف من الكينوا  1الجدول 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  
 متوسط 

 المواعيد 
NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 abc 52.0 c 51.0 c 47.5 abc 49.5 b 47.5 شباط(  15) 1

 ab 48.0 abc 48.5 bc 42.5 a 45.88 a 44.5 ( آذار  15) 2

 a 50.0 b 50.0 b 45.0 a 46.0 متوسط األصناف 

 
 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V 

2.04 

D 

1.44 

D . V 

2.88 
 

 %  C.V. % 2.6  معامل االختالف

 %.5معنوية على مستوى المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق 

 ارتفاع النبات )سم(: -2 
(، وقد تفوق 2( في ارتفاع النبات، )الجدول P≤0.05)لقد أظهرت متوسطات األصناف تباينًا فيما بينها على مستوى داللة إحصائية 

سم ( على التوالي،   141و 155، 160بقيم بلغت )NSL-106398 و  AMS-13923 و AMS-13761معنويًا كل من األصناف 
سم( أعلى قيمة الرتفاع النبات وبفروق معنوية قياسًا   153.8شباط )  15سم(، كما وأعطى موعد الزراعة األول    111على الصنف زير )

بيًا وزيادة مساهمة نواتج  يوم(، ويمكن أن يفسر ذلك المتالك األصناف المتفوقة مجموع خضري كبير نس 130)  آذار 15بالموعد الثاني 
 ,.Hirich et alالتركيب الضوئي في النمو وبالتالي زيادة ارتفاع النبات في ظل ظروف الزراعة المبكرة وساعات اإلضاءة القليلة )

 (. لم تظهر تفاعالت األصناف مع المواعيد أية فروق معنوية. 2014
 . تأثير موعد الزراعة في ارتفاع النبات )سم( ألصناف من الكينوا  2الجدول 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  
 متوسط 

 المواعيد 
NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 a 153.8 122.5 185.0 160.0 147.5 شباط(  15) 1

 b 130.0 100.0 135.5 150.0 135.0 ( آذار  15) 2

  a 155 a 160 a 111 b 141 متوسط األصناف 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V 

20.75 

D 

14.65 

D . V 

- 
 

 

  C.V. % 13.5 معامل االختالف

 %.5مستوى المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على 

 عدد العثاكيل/النبات )عثكول(: -3
( لصفة عدد العثاكيل/نبات، حيث تميز كل من  P≤0.05)( إلى وجود فروق معنوية على مستوى داللة إحصائية  3تشير نتائج الجدول )

عثكول( مقارنة بالصنف   15وزير بأعلى قيمة لعدد العثاكيل في النبات الواحد والبالغة )  AMS-13923 و  NSL-106398األصناف  
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AMS-13761  (14  ويعزى ارتفاع عدد العثاكيل/النبات إلى فاعلية عملية التركيب الضوئي الناتجة عن المجموع الخضري ،)عثكول
 Isobeاتج التركيب الضوئي بكفاءة عالية لتكوين عدد عثاكيل أكثر )الكبير و لتمتع بعض األصناف بقدرة وراثية كامنة تمكنها تحويل نو 

et al., 2016.أما متوسطات مواعيد الزراعة وتفاعالت المواعيد واألصناف لم تبد أية فروق معنوية تذكر .) 
 . تأثير موعد الزراعة في عدد العثاكيل/النبات )عثكول( ألصناف من الكينوا  3الجدول 

 المواعيد 

D 

 Vف  األصنا 
 متوسط 

 المواعيد 
NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 14.5 15.5 13.0 14.5 15.0 شباط(  15) 1

 15.0 14.5 14.5 16.0 15.0 ( آذار  15) 2

  a 15 a 14 b 15 a 15 متوسط األصناف 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V 

1.00 

D 

0.77 

D . V 

- 
 

 

  C.V. % 9.5 االختالفمعامل 

 %.5المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى 

 عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي )يوم(: -4
(، وكان أبكرها في النضج الصنف زير الذي 4أظهرت األصناف تباينًا واسعًا في صفة عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي )جدول 

يوم(، وقد حققا فروقًا معنوية  111) NSL-106398يوم(، وتاله الصنف  110امتلك أقل قيمة في عدد األيام حتى النضج والبالغة )
يوم(، وتفوق موعد   123) AMS-13761 يوم( و 121) AMS-13923( على الصنفين  P≤0.05)على مستوى داللة إحصائية 

يوم( أيضًا، ولم يكن للتفاعالت بين العوامل المدروسة أية    117.2)   آذار  15يوم( على الموعد الثاني    115.1شباط )   15الزراعة األول  
من تباين في أداء األصناف لدى زراعتها في المواعيد   ,.Hirich et al (c 2012قيمة معنوية. اختلفت النتائج السابقة مع ما استنتجه )

 المبكرة عنها في المواعيد المتأخرة، فمع زيادة عدد ساعات اإلضاءة تتحول النباتات إلى النضج المبكر. 
 . تأثير موعد الزراعة في عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي )يوم( ألصناف من الكينوا  4الجدول 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  
 متوسط 

 المواعيد 
NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 a 115.1 109.0 121.5 120.5 109.5 شباط(  15) 1

 b 117.2 111.5 123.5 122.0 112.0 ( آذار  15) 2

  a 121 b 123 c 110 a 111 متوسط األصناف 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V 

1.54 

D 

1.89 

D . V 

- 
 

 

  C.V. % 9.5 معامل االختالف

 %.5المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى 

 اإلنتاجية الحبية )طن/ه(: -5
( إلى وجود فروق معنوية ما بين إنتاجية األصناف الحبية على مستوى داللة إحصائية 5تبين نتائج اإلنتاجية الحبية في الجدول ) 

(P≤0.05 إذ أبدى الصنف ،)NSL-106398 (1.468 ( أعلى قيمة ثم تاله الصنف زير )متفوقين على   1.295طن/ه )طن/ه
شباط  15(، كما وتفوق موعد الزراعة األول طن/هكتار 0.611)AMS-13761 ( وطن/هكتار 0.613) AMS-13923الصنفين 

  NSL-106398(، وكذلك تفوق كل من الصنفين  طن/هكتار  0.484)  آذار  15( معنويًا على موعد الزراعة الثاني  طن/هكتار  1.509)
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ية التفاعالت،  ويعود ذلك إلى أن  شباط على بق 15( من خالل تفاعلهما مع الموعد األول طن/هكتار 1.979طن/ه( وزير ) 2.236)
وا المواعيد المتأخرة لزراعة الكينوا تؤثر سلبيًا على اإلنتاجية من خالل تحريض النبات على إلزهار واالنتقال للطور الثمري، لكون الكين

 (. ,Jacobsen 2003من نباتات النهار الطويل )
 ه( ألصناف من الكينوا  / . تأثير موعد الزراعة في اإلنتاجية الحبية )طن 5الجدول   

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  
 متوسط 

 المواعيد 
NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 a 0.754 bc 1.069 b 1.979 a 1.509 a 2.236 شباط(  15) 1

 bcd 0.472 cd 0.153 d 0.611 bcd 0.484 b 0.702 ( آذار  15) 2

  a 0.613 b 0.611 b 1.295 a 1.468 متوسط األصناف 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V 

0.189 

D 

0.134 

D . V 

0.267 
 

 

 C.V. % 19 معامل االختالف

 %.5المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى 

 : 2016موقع قرحتا 
إحصائية بسبب موجة الحرارة وعدم توفر مصادر الري في طور اإلزهار مما أدى إلى لم نحصل من موقع قرحتا على نتائج ذات قيمة 

 عدم تكون الحبوب في العثاكيل.
 2017لعام  حماهالتحليل اإلحصائي المشترك لموقعي قرحتا و 

 عدد األيام حتى اإلزهار)يوم(: -1
  NSL-106398حتى اإلزهار، وقد حقق كل من الصنفين  ( إلى وجود فروق معنوية بين األصناف في صفة عدد األيام  6يشير الجدول )

يوم( متفوقين بذلك على بقية األصناف وبقيم معنوية، كما تفوق موعد الزراعة   72وزير أبكر قيمة في عدد األيام حتى اإلزهار والبالغة )
يوم( األبكر   75)  حماهللمواقع فقد كان موقع  يوم( في عدد األيام حتى اإلزهار على الموعدين الباقيين، أما بالنسبة    59)   آذار  15الثالث  

في الموعد   NSL-106398يوم(. يظهر تفاعل األصناف والمواعيد والمواقع أهمية الصنف  77في اإلزهار مقارنة مع موقع قرحتا )
يوم(، وتميزا بأقل عدد   55.5في الموقع األول والصنف زير في الموعد الثالث والموقع الثاني بقيمة للصنفين مقدارها ) آذار 15الثالث 

من األيام حتى اإلزهار وبفروق معنوية مع معظم المعامالت، مما يؤكد على أهمية التركيب الوراثي الذي يتمتع به الصنف وقدرته العالية  
 (.  Hirich et al., 2012 bفي االستجابة لتأثير البيئة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shehab et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 130-143 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  143-130(: 4)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – وآخرون   شهاب 136

 حماه األيام حتى اإلزهار )يوم( ألصناف من الكينوا في موقعي قرحتا و . تأثير موعد الزراعة في عدد 6الجدول 

 المواقع  

L 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  

NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 

 موقع قرحتا 

(1 ) 

 h 89.5 h 100 i 87.0 h 87.0 شباط(  1) 1

 ef 78.0 ef 86.5 h 77.0 ef 77.5 شباط(  15) 2

 a 58.5 a 65.5 c 57.0 a 55.5 ( آذار  15) 3

 

 حماه موقع 

(2 ) 

 fg 89.0 h 98.0 i 85.0 gh 81.0 شباط(  1) 1

 de 75.5 de 89.0 h 71.5 d 75.5 شباط(  15) 2

 a 60.0 ab 64.0 bc 55.5 a 56.0 ( آذار  15) 3

 a 75 b 84 c 72 a 72 متوسط االصناف 

  c 79 b 59 a 90 متوسط المواعيد 

   b 75 a 77 متوسط المواقع 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V D L  

1.000 0.866  0.707  

D . V L . V L . D  

1.732 1.414 1.225  

L . D . V 

2.450 

 C. V. % 1.6معامل االختالف 

 %.5المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى 

 ارتفاع النبات )سم(: -2
شباط   15سم( على باقي األصناف في صفة ارتفاع النبات، بينما امتلك موعد الزراعة الثاني  168) AMS-13761لقد تفوق الصنف 

غة والبال آذار  15سم( على التوالي، وبفروق معنوية مع الموعد الثالث  145و 149شباط أكبر قيمة الرتفاع النبات والبالغة ) 1واألول 
سم( على الموقع األول قرحتا والبالغة  157في صفة ارتفاع النبات بقيمة مقدارها ) حماهسم(، كما وتفوق الموقع الثاني  136قيمته )
سم(، ويرجع ذلك إلى خصائص الصنف وتمتعه بعدد أيام أكثر لبلوغ طور اإلزهار مما يساهم في توجيه نواتج التركيب  129قيمته )

   ,.Farinazzi et al(2012وع خضري وزيادة النمو وبالتالي زيادة طول النبات، تتوافق هذه النتائج مع نتائج )الضوئي لتكوين مجم
 (.  7. لم تبد تفاعالت األصناف والمواعيد والمواقع أية أهمية إحصائية )الجدول ,.Hirich et al( 2014و)
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    حماهألصناف من الكينوا في موقعي قرحتا و. تأثير موعد الزراعة في ارتفاع النبات )سم( 7الجدول 

 المواقع  

L 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  

NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 موقع قرحتا 

(1 ) 

 91.0 157.5 146.0 140.5 شباط(  1) 1

 95.0 151.5 149.0 127.5 شباط(  15) 2

 95.0 137.0 135.5 118.5 ( آذار  15) 3

 حماه موقع 

(2 ) 

 126.5 186.5 163.0 145.5 شباط(  1) 1

 132.5 192.5 177.0 165.0 شباط(  15) 2

 123.5 182.5 159.0 135.5 ( آذار  15) 3

 c 155 b 168 a 111 d 139 متوسط االصناف 

  a 149 a 136 b 145 متوسط المواعيد 

   b 157 a 129 متوسط المواقع 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V D L  

8.44 7.31 5.96  

D . V L . V L . D  

- - -  

L . D . V 

  - 

 C. V. % 14.6معامل االختالف 

 %.5المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى 

 عدد العثاكيل/نبات )عثكول(: -3
عثكولAMS- AMS-13761 (8    )عثكول( و  9)  AMS-13923( تفوق الصنفين 8تبين نتائج صفة عدد العثاكيل/نبات )الجدول 

عثكول(   8شباط ) 15عثكول( والثاني    9شباط )  1عثكول(، في حين حقق موعدي الزراعة األول  5وبفروق معنوية على الصنف زير )
عثكول( تفوقًا   8عثكول(، كما وأظهر الموقع األول قرحتا )  5)   آذار  15وية مع الموعد الثالث  أكبر قيمة لعدد العثاكيل/نبات وبفروق معن

عثكول(، ما يدل أن المواعيد المبكرة للزراعة تتيح الفرصة للطراز الوراثي بتأمين   6)  حماهفي صفة عدد العثاكيل/نبات على الموقع الثاني  
(. لم تبد تفاعالت العوامل Isobe et al., 2016النبات والتي تعد أحد مكونات اإلنتاجية )  المخزون الغذائي الالزم لتكوين العثاكيل على

 المدروسة فروقًا معنوية.
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 حماه . تأثير موعد الزراعة في عدد العثاكيل/نبات )عثكول( ألصناف من الكينوا في موقعي قرحتا و8الجدول 

 المواقع 

L 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  

NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 موقع قرحتا 

(1 ) 

 6.5 13.5 12.0 9.5 شباط(  1) 1

 5.5 8.5 13.0 8.0 شباط(  15) 2

 5.0 4.5 9.0 6.5 ( آذار  15) 3

 حماه موقع 

(2 ) 

 6.5 8.5 7.5 6.5 شباط(  1) 1

 4.5 8.0 7.0 6.5 شباط(  15) 2

 4.0 4.0 4.0 4.5 ( آذار  15) 3

 b 9 a 8 ab 5 c 7 متوسط االصناف 

  a 8 a 5 b 9 متوسط المواعيد 

   a 6 b 8 متوسط المواقع 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V D L  

1.763 1.527 1.247  

D . V L . V L . D  

- - -  

L . D . V 

- 

 C. V. % 29معامل االختالف 

 %. 5األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى المتوسطات التي تتبع الحرف 

 عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي )يوم(: -4
( على بقية P≤0.05)يوم( في عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي وبفروق معنوية  120( تفوق الصنف زير )9توضح نتائج الجدول ) 

يوم( على التوالي، كما وتفوق  139و  138، 128ذات القيم ) AMS-13761و  AMS-13923و  NSL-106398األصناف 
  15شباط والموعد الثاني  1عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي على الموعد األول   يوم( في صفة 114) آذار  15موعد الزراعة الثالث  

يوم( وبفروق معنوية على الموقع  124) حماهيوم( على التوالي، أما بالنسبة للمواقع فقد تفوق الموقع الثاني  132و 148شباط بقيم )
 (c 2012ائج صفة عدد األيام حتى اإلزهار، وتتوافق مع نتائج )يوم(، انسجمت هذه النتائج إلى حد كبير مع نت 139األول قرحتا )

Hirich et al.,  بأن األصناف المبكرة في اإلزهار عادة ما تكون مبكرة في النضج. وقد ابدى الصنف زير من خالل تفاعله مع الموعد ،
مدروسة في الباكورية في عدد األيام حتى النضج  يوم( فروقًا معنوية مع بقية العوامل ال 97.5) حماهوالموقع الثاني  آذار  15الثالث 

 الفيزيولوجي. 
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 حماه . تأثير موعد الزراعة في عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي )يوم( ألصناف من الكينوا في موقعي قرحتا و9الجدول 

 المواقع 

L 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  

NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 موقع قرحتا 

(1 ) 

 i 170.0 j 171.0 j 138.0 ghi 146.0 شباط(  1) 1

 fghi 144.0 hi 145.0 i 126.0 efg 134.0 شباط(  15) 2

 defg 134.0 fghi 129.0 efgh 106.0 abc 123.0 ( آذار  15) 3

 حماه موقع 

(2 ) 

 ghi 143.0 hi 144.5 hi 133.0 efghi 136.0 شباط(  1) 1

 cdef 132.5 efghi 136.0 ghi 118.0 bcde 120.5 شباط(  15) 2

 abc 105.0 ab 110.0 abcd 97.5 a 106.0 ( آذار  15) 3

 b 138 c 139 c 120 a 128 متوسط االصناف 

  c 132 b 114 a 148 متوسط المواعيد 

   b 124 a 139 متوسط المواقع 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V D L  

2.926 2.534 2.069  

D . V L . V L . D  

5.067 4.137 3.583  

L . D . V 

7.166 

 C. V. % 2.6معامل االختالف 

 %. 5المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى 

 (:كتاراإلنتاجية الحبية )طن/ه -5
( في اإلنتاجية الحبية وبفروق كتارطن/ه  3.621(، حيث تفوق الصنف زير ) 10الحبية )الجدول  تباينت العوامل المدروسة في إنتاجيتها  

( كتارطن/ه  1.820و  2.300 ،1.450) AMS-13761و AMS-13923و NSL-106398( على األصناف P≤0.05) معنوية
شباط  15( تاله الموعد الثاني كتارطن/ه 2.980شباط أعلى إنتاجية حبية مقدارها ) 1على التوالي، كما وحقق موعد الزراعة األول 

( عن الموعد األول والثاني وبفروق معنوية، كما كتارطن/ه 1.090) آذار  15طن/ه(، وقد تراجعت إنتاجية الموعد الثالث  2.820)
 (. كتارطن/ه 1.080( على الموقع األول قرحتا )كتارطن/ه 3.510بمتوسط إنتاج مقداره ) حماهوأظهرت النتائج تفوق الموقع الثاني 

  7.900اجية مقدارها )بإنت حماهشباط في الموقع الثاني  1في حين تمتع الصنف زير بأعلى قيمة تفاعل مع موعد الزراعة األول 
(، ويمكن أن يعزى ذلك إلى توفر الظروف المناخية )رطوبة مناسبة، حرارة معتدلة( والتربة الطينية الثقيلة التي يحتاجها كتارطن/ه

إلى   المحصول خالل مراحل نموه، وترافق ذلك مع وجود الطراز الوراثي المناسب للظروف البيئية بما يلبي قدرته الكامنة على تحويلها
 ,.Nieto, 1989; Farinazzi et al., 2012; Wettlaufer and Leopold, 1991; Zhu, 2003; Geren et alحبية )إنتاجية  
2015  .) 
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 حماه . تأثير موعد الزراعة في اإلنتاجية الحبية )طن/ه( ألصناف من الكينوا في موقعي قرحتا و10الجدول 

 المواقع 

L 

 المواعيد 

D 

 Vاألصناف  

NSL-106398 

(1 ) 

AMS-13923 

(2 ) 

AMS-13761 

(3 ) 

 زير 

(4 ) 

 موقع قرحتا 

(1 ) 

1  1.600 cdef 0.740 def 0.800 2.340 cdef 

2 1.680 cdef 0.680 def 0.610 def 2.420 cdef 

3 0.750 def 0.420 f 0.490 f 0.500 def 

 حماه موقع 

(2 ) 

1 3.290 bcdef 3.790 bcde 3.380 bcdef 7.900 a 

2 4.600 abc 2.300 cbdef 3.870 bcd 6.400 ab 

3 1.890 cdef 0.750 def 1.800 cdef 2.170 cdef 

 b 1.450 c 1.820 bc 3.621 a 2.300 متوسط االصناف 

  a 2.820 a 1.090 b 2.980 متوسط المواعيد 

   b 3.510 a 1.080 متوسط المواقع 

 أقل فرق معنوي 

L. S. D. 5% 

V D L  

0.626 0.542 0.443  

D . V L . V L . D  

1.085 0.886 0.767  

L . D . V 

1.534 

 C. V. % 30معامل االختالف 

 %.5المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه، ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى 

 :االستنتاجات
( ، وكان أبكرها في عدد األيام حتى اإلزهار P≤0.05)يستنتج من النتائج السابقة وجود فروق معنوية بين العوامل المدروسة على مستوى  

يوم( على التوالي، وكذلك في عدد األيام حتى  72،  59،  75والصنف زير بقيم ) آذار 15وموعد الزراعة الثالث  حماهكل من موقع 
يوم(،   120يوم( والصنف زير ) 114)  آذار 15يوم( والموعد الثالث  124) حماهي كان أبكرها كل من الموقع الثاني النضج الفيزيولوج

  168و  149، 157أعلى قيم وهي )  AMS-13761 شباط والصنف 15والموعد الثاني  حماهوفي ارتفاع النبات امتلك الموقع الثاني 
شباط والصنف  1ثاكيل/نبات فقد كانت أعلى القيم للموقع األول قرحتا والموعد األول ، بالنسبة لصفة صفة عدد العسم( على التوالي
AMS-13923 (8  ،9  ،9 على التوالي )3.510) حماهوفي صفة اإلنتاجية الحبية فقد تميز بأعلى إنتاجية كل من موقع ، عثكول  

(، وعلى مستوى األصناف احتل كتارطن/ه  2.820شباط ) 15( ثم الموعد الثاني كتارطن/ه 2.980شباط )  1طن/ه والموعد األول 
  7.900و  2.980الصنف زير المرتبة األولى في إنتاجيته الحبية وتفاعله مع الموعد الثالث في الموقع الثاني أيضًا بقيم مقدارها )

األكثر مالءمة لزراعة محصول الكينوا،  حماهطن/ه(. يعد موقع  2.300)  NSL-106398ثم تاله الصنف  طن/ه( على التوالي، 
هما األنسب للزراعة لتميزهما بالباكورية في النضج واإلنتاجية   NSL-106398شباط والصنفين زير و  15و   1وأن كل من موعد الزراعة  
 العالية في وحدة المساحة.  
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Abstract 

Experiments were carried out at Qarahta Research Station and Hama Research 

Center during the growing seasons 2016 and 2017. Four varieties were studied 

and three sowing dates, in order to identify the optimal planting date (1st 

February, 15th February and 15th March) and the best variety (NSL-106398, 

AMS-13923, AMS-13761 and Zeer) in terms of yield. The Results of compound 

analysis of flowering days showed significant differences (P≤0.05) between 

locations, planting dates and varieties. The earliest was Qarahta location, third 

sowing date and Zeer variety (75, 59, 72 days) respectively, the same differences 

obtained for physiological maturity on third sowing date (114 days) and Zeer 

variety (120 days). The plant height had significant differences between locations 

and varieties where the highest values were for Hama location (157 cm), second 

sowing date (149 cm) and AMS-137161variety (168 cm). The heads number per 

plant showed significant differences for location, sowing dates and varieties and 

the highest values were for Qarahta location, first sowing date and AMS-13923 

variety (8, 9, 9 heads) respectively. The grain yield showed significant 

differences, the highest grain yield was in Hama (3.510 t/ha), first sowing date 

(2.980 t/ha) and Zeer variety (3.620 t/ha). Zeer and NSL-106398 varieties and 

early sowing dates from 1st to15th February are recommended to plant in Syria. 

Key words: Quinoa, Sowing dates, Morphological characteristics, Quinoa yield.  
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