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 Eichhornia crassipes نبات زهرة النیلل یةالتكاثر  الصفاتتأثیر مواعید الزراعة وعمق الماء في 
(Mart)Solms-Laubach في شمال العراق النامي   
  2، احمد محمد سلطان 1عدنان حسین علي الوكاع

  ، دیالى ، العراق جامعة دیالى، كلیة الزراعة  1
  العراق،  الموصل،  وصلجامعة الم،  كلیة الزراعة والغابات 2

  الملخص
التعـــرف علـــى العوامـــل البیئـــة المـــؤثرة فـــي لنبـــات زهـــرة النیـــل بهـــدف  2011نفـــذت هـــذه الدراســـة فـــي كلیـــة الزراعـــة والغابـــات جامعـــة الموصـــل خـــالل موســـم النمـــو 

، باســتخدام التجــارب العاملیــة  ة العراقیــة فــي محافظــة نینــوى دینامیكیــة تكــاثر هــذا النبــات المتمثلــة فــي عمــق المــاء ومواعیــد زراعــة أو نمــو الخلفــات تحــت ظــروف البیئــ
 1/7، 1/6، 5/ 1(شــملت التجربــة علــى عــاملین . األول مواعیــد زراعــة الخلفــات أذ ) RCBDوبــثالث مكــررات وفــق تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة (

أن نباتـات زهـرة النیـل النامیـة فـي المیـاه سـم)، أظهـرت نتـائج التجربـة 120سـم وعمـق أكثـر مـن 30) والعامل الثاني اختالف عمق الماء (عمق اقل مـن 1/8و
% 73.1%،71.39 (نسـبة بلغـتب/شهر ومعـدل عـدد الزهیـرات /نـورة لخلفات /شهر وعدد المدادات عدد افي سم تفوقت معنویا 30عمق اقل من ذات 

سم ،بینمـا تفوقـت األخیـرة فـي طـول المـدادة والنـورة الزهریـة والمسـاحة 120على التوالي مقارنة مع النباتات النامیة في میاه عمق أكثر من )%16.87و
وهــذا یــدل علــى أن هــذا النبــات ینمــو ویتكــاثر بشــكل أســرع فــي المیــاه الضــحلة  )غم/نبــات /شــهر(والــوزن الجــاف ومعــدل النمــو  2التــي تشــغلها الخلفــة/م

هـذا النبـات مـن مواعیـد زراعـة أو نمـو الخلفـات  تكـاثرله تـأثیر اكبـر فـي طبیعـة ،ومن التداخل بین مواعید الزراعة وعمق الماء یالحظ أن عمق الماء 
فــي تكاثرهــا مــن النباتــات  أفضــلكانــت  وأبالنباتــات التــي زرعــت فــي تمــوز  أخــرىهــذا مــن جهــة ومــن جهــة خــالل فتــرات مختلفــة مــن موســم النمــو 

   .في شهر أیار وحزیران المزروعة 

  :المقدمة
 Water hyacinth  (Eichhornia crassipes( زهـــرة النیـــلنبـــات  یعـــد

(Mart)Solms-Laubach   واحــــد مــــن اخطــــر األدغــــال المائیــــة المعمــــرة
إلـــــى العائلـــــة  تبـــــعی [1] التـــــي تنمـــــو فـــــي نفـــــس الحیـــــزلنباتـــــات لومنافســـــا قـــــوي 

Pontederiaceae  93(نســبة تقــدر المــاء یشــكل ویطفــو فــوق ســطح المــاء -
 یكــون إذجنســیة تین األولــى یتكــاثر  بطــریق  .[2]مــن جســم النبــات )96%

علـى أنتـاج بـذور بكمیـات هائلـة یمكنهـا االحتفــاظ  ةإزهـار كثیـرة لهـا القـدر 
سنة في الظروف الرطبة ولغایـة سـتة أشـهر  20بحیویتها لفترة أكثر من 

األزهــار تظهــر طرفیــة بشــكل نــورة زهریــة  قــد  .[3]فــي ظــروف الجفــاف
عــدد الزهیــرات و ي مرتبــة علــى الحامــل الزهــر )ســم 30( یصــل طولهــا إلــى

) فــي أقصـــى حــد لكـــن 35زهـــرة وقــد تصـــل إلــى( ) 25-4یتــراوح مــن ( 
 14و كـل نـورة زهریـة یمكـن أن تنـتج أكثـر مـن  [4] ،)  15-8الشائع( 

دورة ،)بــذرة  250- 3كبســولة وكــل كبســولة قــد تنــتج بــذور تتــراوح مــن( 
وتكـوین البـذور یحتـاج مــن ،[5] ا) یومـ2-1سـتمرت مـن( تحیـاة اإلزهـار 

فهــي الطریقـة الثانیــة أمــا .[6]إلــى النضـج وانشــقاق الثمـرة )شـهر  1-2( 
یعمــل النبــات علــى مــد ســیقان قصــیرة تعــرف  حیــثالالجنســیة الخضــریة 

تظهـر  ءتحـت سـطح المـاسم )30-6(یتراوح طولها) stolonبالمدادات (
 مـــن البـــراعم المســـاعدة فـــي قاعـــدة النبـــات تنتهـــي  بتكـــوین  خلفـــات 

(daughter  plants)  تـــدعىRamets  تنفصــل عــن النبـــات أالم
مكونــة نبــات جدیــد وهكــذا تعــاد العملیــة مــرة أخــرى مــن كــل نبــات جدیــد 

ــــات مصــــدر . [1] ــــر الخلف ــــدة صــــابة إلوتعتب ــــة جدی تنتشــــر مــــع إذ منطق
خطــر هــذا النبــات یــأتي مــن ســرعة النمــو والتكــاثر و  [7]المجــرى المــائي

عــــدد كبیــــر مــــن التــــي یتمیــــز بهــــا خــــالل فتــــرة زمنیــــة قصــــیرة  وتكوینــــه 
فـــــــي تجربـــــــة أجریــــــت فـــــــي جامعـــــــة  ف. [8]النباتــــــات نتیجــــــــة التضــــــاعف

Pensylvania   وجـد التضـاعفتـه فـي لتعـرف علـى  قدر ل[9] مـن قبـل 

ـــات مـــن زهـــرة النیـــل تضـــاعفت إلـــ 10أن  الـــف نبـــات  600.000ى  نبات
نباتـات أصـبحت  10في دراسة أخـرى أن [8] بینما ذكر ،أشهر 8خالل 

تضـاعف لنبـات بحصـول [10]ورد فـي وا.655.330خالل ثمانیة أشهر 
إن نبــات واحــد مــن زهــرة النیــل [11]وجــد و یــوم .  12زهــرة النیــل خــالل 

أن نبـات زهـرة النیـل [12]خلفة خالل الموسـم . وأوضـح   65.536ینتج 
فـــي أســـبوعین ویـــزداد عـــدد   2نبـــات /م 12الطـــافي بشـــكل حـــر یصـــبح 

دراسـة أخـرى أشـارت فـي و  ابیع أسـ 6فـي  2نبات /م 155النباتات  إلى 
یـوم وان نبـاتین فقـط  50أن النبات الواحد یتضـاعف سـبعة مـرات خـالل 

وقـــــد یتضـــــاعف البســـــاط  یـــــوم120نبـــــات خـــــالل  1200تضـــــاعفا إلـــــى 
 64.29عنــد زراعـــة  [14].وذكـــر  [13]یــوم  6.2الخضــري مــرة خـــالل 

نبـــات  )210.29 (نبـــات مـــن زهـــرة النیـــل فـــي متـــر مربـــع تضـــاعف إلـــى
/أســبوع  2نبــات /م 6.65الزیــادة  معــدل  ، وكــان مقــداریــوم  150خــالل 

فـــي اســـبانیا وجـــد أن النبـــات الواحـــد مـــن  Guadiananaفـــي نهـــر و ، ،
مـرة مـن  20نبـات ویشـغل مسـاحة بمقـدار  100زهرة النیـل  یتكـاثر إلـى 

ـــــة خـــــالل أربعـــــة أســـــابیع  فقـــــط مســـــاحته التـــــي كـــــان یحتلهـــــا فـــــي البدای
أول  ومنــــذ [6]خــــالل أســــبوع  وتتضــــاعف  كتلتــــه الحیویــــة  مــــرة واحــــدة 

 نتصـــف الثمانینـــات مـــن القـــرن الماضـــيدخـــول لهـــذا النبـــات إلـــى العـــراق فـــي م
المائیــة ممــا دفــع المختصــین فــي  وخــالل فتــرة قصــیرة أصــبح مشــكلة تهــدد البیئــة

الســیطرة ولتحدیــد الطریقــة المثلــى فــي .مجــال الزراعــة لوقــف انتشــار هــذا الــدغل 
التعـرف علـى الدراسـة  كـان هـدفلهـذا .نمـوه  طبیعـةالبد من التعرف علـى علیه 

عمــق المــاء ومواعیــد نمــو  مــن وتكــاثره هنمــو  العوامــل البیئــة المــؤثرة فــي دینامیكیــة
جابته لهــذه ومــدى اســت محافظــة نینــوىفــي الخلفــات تحــت ظــروف البیئــة العراقیــة 

  .ه التي من خاللها یمكن مقاومتهضعفالظروف لتحدید نقاط 
  



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

177 
 

  :المواد وطرائق البحث
ـــة  فـــي حقـــول هـــذه الدراســـةنفـــذت         /جامعـــة الموصـــلوالغابات الزراعـــةكلی

واشــــتملت التجربـــة علــــى 2011 لعـــامخـــالل موســـم النمــــو لنبـــات زهــــرة النیـــل 
 1/6، 5/ 1(مواعیــد  اربعــة عــاملین األول مواعیــد زراعــة الخلفــات وهــي

ـــــه )1/8و 1/7، ـــــذي تنمـــــو فی ـــــاني اخـــــتالف عمـــــق المـــــاء ال والعامـــــل الث
نبـات واحـد زارعـة تـم سـم)، 120سم و أكثـر مـن   30قل من الخلفات (ا

والتــــي هـــي عبــــارة عـــن حــــوض  ةفــــي كـــل وحــــدة تجریبیـــ (خلفـــة واحـــدة)
بالنســبة للعمــق األول  ســم عملــت فــي التربــة30بعمــق  ) م1×1.5 (مســاحته

بعــد  م) 4×  4 (سـم وبأبعـاد 120سـم  وعمـل حـوض كبیـر بعمـق   30
الحــــــوض مســــــاحة  ذلـــــك وضــــــعت ثــــــالث إطـــــارات خشــــــبیة تطفــــــو فـــــي

وضـــــــع نبـــــــات و ، إذ یمثـــــــل كـــــــل أطـــــــار مكـــــــرر  م) 0.5×0.5(اإلطـــــــار
ـــــى ملـــــئ هـــــذه  تمـــــتواحد(خلفـــــة واحـــــدة) فـــــي كـــــل أطار. المحافظـــــة عل

 األحواض  بالماء بشكل مستمر من تـاریخ الزراعـة إلـى نهایـة التجربـة ،
عــدد : االتیــة الصــفاتحســبت شــهر مــن كــل موعــد زراعــة مــرور وبعــد 

دادات /شـــهر،طول المــدادة (ســـم)،عدد النـــورات الخلفــات /شـــهر،عدد المــ
المســــاحة الزهریة/شــــهر،طول النــــورة الزهریــــة ،معــــدل عــــدد الزهرات/نورة،

الـــــوزن الجـــــاف و   )غم/شـــــهر(،معـــــدل النمـــــو  2التـــــي یشـــــغلها النبـــــات/م
وفـق  SASتم تحلیـل النتـائج بواسـطة الحاسـوب باسـتخدام برنـامج  .)غم/شهر(

) كتجربــــــة عاملیــــــة وبــــــثالث RCBDة(تصــــــمیم القطاعــــــات العشــــــوائیة الكاملــــــ
مكــررات واســتخدم اختبــار دنكــن المتعــدد المــدى للمقارنــة بــین المتوســطات حیــث 

%بحـروف 5میزت المتوسـطات التـي تختلـف عـن بعضـها معنویـا علـى مسـتوى 
  هجائیة مختلفة.

 النتائج والمناقشة
ـــــة وعكســـــیة فـــــي عـــــدد الخلفـــــات 1أشـــــار الجـــــدول ( ـــــادة معنوی ـــــى زی ) إل

وفي معدل عدد الزهیرات بالنورة عند تواجـد نباتـات )1،شكل (والمدادات 
سـم ) ،وقـد وصـلت نسـبة الزیـادة بـین 30زهرة النیل  في المیاه الضحلة (

للصــــفات علــــى التــــوالي ،تلــــك ) % 73.1،16.9، 71.4( العمقــــین إلــــى
النتــائج توضــح الفــرق فــي طبیعــة تكــاثر نباتــات زهــرة النیــل عنــد وجودهــا 

 1الضحلة و في األنهار ذات  عمق مـاء أكثـر مـن في الخلجان والمیاه 
م ونتیجــة الخــتالف عمــق المــاء یحصــل اخــتالف فــي طبیعــة تكــاثر هــذا 
ـــــادة عـــــدد الخلفـــــات والمـــــدادات (التكـــــاثر  ـــــق زی ـــــات ســـــواء عـــــن طری النب

عن طریق زیادة عدد الزهیرات في النـورة والتـي مسـتقبال  أو ،الخضري )

وقـد أكـدت الكثیـر ،ثر الجنسـي )سوف تكون عدد كبیر من البـذور (التكـا
ــــي بلــــدان مختلفــــة مــــن العــــالم وخاصــــة فــــي المنــــاطق  مــــن المصــــادر ف
االســـتوائیة تكـــاثره عـــن طریـــق الخلفـــات أكثـــر بكثیـــر مـــن تكـــاثره بالبـــذور 

 رغـم أن البـذور تعتبـر مصـدر،وخاصة في المسطحات المائیـة الضـحلة 
ود فیهـــا أو االنتشـــار إلـــى منـــاطق أخـــرى لـــم یكـــن موجـــ اإلصـــابةإلعـــادة 

ولــوحظ بــان عــدد الخلفــات تقریبــا مســاوي لعــدد  .16]و[15النبــات ســابقا
المدادات مما یؤكد بان كـل مـدادة تنتهـي بخلفـة جدیـدة أمـا طـول المـدادة 

نســتنتج مــن  وطــول النــورة الزهریــة فأنهــا تتناســب طردیــا مــع عمــق المــاء.
ـــات فـــي الم ـــات أو النبات ـــة مـــن الخلف ـــة عالی ـــك النتیجـــة بوجـــود كثاف یـــاه تل

الضــحلة مقارنــة بالكثافــة الواطئــة أو الخلفــات المتباعــدة عــن بعضــها فــي 
المیــاه العمیقـــة . كمــا لـــم یالحــظ أي اخـــتالف معنــوي فـــي عــدد النـــورات 
الزهریة لكل خلفة بین العمقـین وقـد یرجـع السـبب إلـى ارتباطهـا بالعوامـل 

. [17]اتالوراثیة أكثر من ارتباطها  بالعوامـل البیئیـة المحیطـة بنمـو النبـ
ــأثیر اخــتالف مواعیــد زراعــة الخلفــات فقــد أشــار  ) إلــى 1(جــدول الأمــا ت

نموهـا فـي  أوزیادة كافـة الصـفات المدروسـة معنویـا عنـد زارعـة الخلفـات 
یالحـظ  بـان  أذ، 1/6و 1/5الزراعـة فـي  يمقارنة مـع موعـد 1/8و1/7

الخلفــات التــي نمــت فــي شــهر تمــوز وأب كانــت متفوقــة معنویــا فــي عــدد 
ومـــن أهـــم هـــذه العوامـــل هـــي ارتفـــاع درجـــات ،ادات وعـــدد الخلفـــات المـــد

الحــرارة وطــول الفتــرة الضــوئیة التــي لهــا األثــر الواضــح فــي زیــادة وتفــوق 
ـــي زرعـــت فـــي  ـــة مـــع الت ـــك الصـــفات مقارن ـــي نمـــت  1/6و 1/5تل أو الت

أیــار وحزیــران .كمــا یالحــظ بــان الخلفــات التــي نمــت فــي  يخــالل  شــهر 
نمـت فـي شـهر أب بـالرغم مـن عـدم وجـود  شهر تموز كانت أفضـل ممـا

اختالفات معنویة بین الشهرین .هذا من جهة ومن جهة أخرى نجـد بـان 
فــــي عــــدد الخلفــــات )% 20.4و  47.2 ،48.4 (نســــبة الزیــــادة وصــــلت

وعدد المدادات وطول المدادة على التـوالي ،أمـا عـدد النـورات فقـد لـوحظ 
ـــم وجـــود نـــورات فـــي النباتـــات  التـــي نمـــت فـــي شـــهر تمـــ وز وأب بینمـــا ل
أیــار وحزیــران  يتظهــر أي نــورات زهریــة عنــدما نمــت النباتــات فــي شــهر 

وهذا یعني عدم حصول تكاثر جنسي خالل هذین الشهرین ،وربما یعـود 
السبب أما إلى الفترة الضوئیة الیومیـة أو إلـى شـدة اإلشـعاع وكثافتـه فـي 

  إلضــاءةشــهري تمــوز وأب أو التــأثیر المشــترك لدرجــة الحــرارة وشــدة ا
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عمق ماء٣٠سم                                                     عمق ماء ١٢٠سم
مواعید الزراعة

عدد المـدادات/شھر عدد الخلفات /شھر

  
  .) تأثیر مواعید زراعة الخلفات وعمق الماء في صفات التكاثر لنبات زهرة النیل النامي في محافظة نینوى1شكل (
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) 1جـدول (الأما التداخل بین مواعید زراعة الخلفـات وعمـق المـاء یشـیر 
إلى وجود اختالفـات معنویـة بـین الصـفات المدروسـة وبصـورة عامـة فقـد 

ـــد فـــي عـــدد الخلفـــات وعـــدد 30لعمـــق تفـــوق  ا ســـم تحـــت جمیـــع المواعی
ــــــد الموعــــــد  ــــــي نمــــــت خــــــالل شــــــهر  1/7المــــــدادات وخاصــــــة عن أو الت

ــأثیر موعــد )1شــكل(تمــوز ــأثیر عمــق المــاء اكبــر مــن ت ،ممــا یؤكــد بــان ت
زراعـــة الخلفـــات أو نموهـــا بینمـــا لـــوحظ اقـــل عـــدد للخلفـــات أو المـــدادات 

 إلــى وصــلت النســبة بیــنهم أذیــار عنـد نموهــا فــي المیــاه العمیقــة فــي شــهر أ
وتعــد تلــك النســبة كبیــرة فــي التكــاثر الخضــري خــالل )%89.2و  86.7(

ذا مـا  شهر واحد من النمـو ممـا یـدل علـى السـرعة الفائقـة فـي تكـاثره ، ٕ وا
تـــم مقارنـــة النمـــو فـــي شـــهر تمـــوز مـــن خـــالل العمقـــین نجـــد بـــان العمـــق 

% 67.2ذذذذو  67.1(ســـــم بنســـــبة 120ســـــم متفـــــوق علـــــى العمـــــق 30
النباتــات  ع ـاه الضــحلة تشجـــممــا یؤكــد بــان المیــ،للعمقــین علــى التــوالي )

علــــى التكــــاثر الســــریع بواســــطة الخلفات.هــــذه النتــــائج أكــــدها كثیــــر مــــن 
أن نبـــات زهـــرة النیـــل  إلـــى البـــاحثین فـــي مختلـــف دول العـــالم التـــي تشـــیر

ر وعــدد المــدادات دون النظــ  یــزداد انتشــاره ونمــوه  بزیــادة عــدد الخلفــات
 [19]الخضـري فـي التكـاثر أهمیة طول المدادة ألنهـا لـیس لهـا تـأثیرإلى 

ــــل مــــن التكــــاثر  ــــه اق ــــیالحظ أن أهمیت ــــذري) ف .أمــــا التكــــاثر الزهــــري (الب
الخضــري خــالل أشــهر التجربــة األولــى إذ أنتجــت الخلفــة الواحــدة خمســة 

ســـم بینمـــا لـــم  120تمـــوز عنـــد العمـــق  ينـــوارت زهریـــة فقـــط خـــالل شـــهر 
ق مـاء مـرات زهریـة خـالل شـهر أیـار وحزیـران سـواء فـي عنالحظ أي نو 

جـدول التـداخل بـین العـاملین بـان عمـق  سم،ویتضـح  أیضـا مـن120أو  30
ت أو الماء له أهمیة محدودة جـدا فـي هـذه  الصـفة مقارنـة بمواعیـد زراعـة الخلفـا

    6] .و [20 نموها خالل األشهر المختلفة
 احة التــي یشــغلها النبــات)إلــى تفــوق معنــوي فــي المســ2جــدول (الیشــیر 

أثنــــاء نمــــوه خــــالل شــــهر عنــــدما نمــــت  والــــوزن الجــــاف ومعــــدل النمــــو 
 ســم) وهــذا التفــوق فــي المســاحة انعكــس30النباتــات فــي المیــاه الضــحلة (

معـــدل النمـــو مقارنـــة بتواجـــد أو نمـــو نبـــات زهـــرة النیـــل فـــي المیـــاه  علـــى
ـــــین العمقـــــین للصـــــفات المـــــذكورة إ ـــــد وصـــــلت النســـــبة ب ـــــة وق  لـــــىالعمیق

علــــــى التــــــوالي .تعــــــد تلــــــك النســــــب وخاصــــــة فــــــي )74.1،56،56.7%(
المســاحة التــي یشــغلها النبــات خــالل شــهر واحــد ونــاتج أصــال مــن خلفــة 
واحــدة عالیــة جــدا ممــا یــدل علـــى قــدرة النبــات فــي زیــادة كتلتــه الحیویـــة 

عندما یتواجد فـي المیـاه )2،شكل(وزیادة في معدل النمو  (الوزن الجاف)
ي األنهـر جان بینما تقل تلك النسب أذا نمـى هـذا النبـات فـالضحلة والخل

ولكن بالرغم من نمـوه فـي المیـاه العمیقـة بنسـبة قلیلـة أال أن تلـك  العمیقة
المیــاه تســاعد علــى انتشــاره أكثــر ممــا فــي الخلجــان والمســطحات المائیــة 
الضحلة ،تلك النتائج تؤكـد لنـا طاقتـه اإلنتاجیـة فـي زیـادة كتلتـه أو زیـادة 

یفـوق نمـو أي محصـول أو حتـى یتفـوق علـى األدغــال  الـذي دل نمـوهمعـ
هـــــذه النتـــــائج أكـــــدها كثیـــــر مـــــن   البریـــــة أو بعـــــض األدغـــــال  المائیـــــة .

أن نبات زهرة النیل الطافي بشـكل حـر یصـبح  إلى[21]أشارأذ الباحثین 
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ــة ،أســابیع  النبــات الحیویــة تتضــاعف كــل عشــرة أیــام عنــد تــوفر وان كتل
. فقـد تفوقـت  المســاحة التـي یشـغلها النبــات  [22]الظـروف المالئمـة لــه 

خـــالل شـــهر حزیـــران وتمـــوز وأب والتـــي هـــي متفوقـــة  هالرطـــب عنـــد نمـــو 
معنویــا عــن النمــو فــي شــهر أیــار ممــا یؤكــد بــان درجــات الحــرارة وطــول 

فــــي زیــــادة المســــاحة التــــي یشــــغلها  الفتــــرة الضــــوئیة لهــــا الفضــــل الكبیــــر
ـــوي النبات.كـــذلك وجـــد تفـــوق  فـــي الـــوزن الجـــاف ومعـــدل النمـــو فـــي معن

تمــــوز وأب ممــــا یــــدل علــــى أن الظــــروف البیئــــة المحیطــــة بنمــــو  يشــــهر 
النبات خالل الشهرین أعطت معـدل نمـو جیـد مقارنـة بنمـو الخلفـات فـي 

ویــة بــین معن اتبــالرغم مــن وجــود اختالفــ)2(شــكل،أیــار وحزیــران  يشــهر 
كما أن تلك الصـفتین زادت تـدریجیا ،شهري أیار وحزیران لتلك الصفتین 

بلغـت النسـبة بـین أعلـى واقـل أذ بتقدم األشـهر فـي زیـادة درجـات الحـرارة 
) علـــــــى % 51.2و 50.5(قیمــــــة فــــــي الــــــوزن الجـــــــاف ومعــــــدل النمــــــو 

.أشــارت البحــوث إلــى تطــابق النتــائج فــي دول مختلفــة مــع نتائجنــا التوالي
غم منـــــاختالف درجـــــات الحـــــرارة والرطوبـــــة النســـــبیة ونوعیـــــة المیـــــاه بـــــالر 

النتـائج  .أن6 ] و [13 المسـتعملة وشـدة إلضـاءة وطـول الفتـرة الضـوئیة
تؤكـد علـى  )2، جدول(المتحصل علیها من تداخل العاملین في التجربة 

  نمو النبات (الخلفة) في المیاه الضحلة
تـم مقارنتهـا  ااألشـهر فیمـا إذ وهو ناتج من زیادة معدل النمو خـالل تلـك

ســم .تلــك النــاتج تؤكــد بــان وجــود النباتــات فــي  120بأقرانهــا عنــد عمــق 
ســـم) تســـاعد علـــى النمـــو والتكـــاثر وزیـــادة المســـاحة 30المیـــاه الضـــحلة (

التــي یشــغلها مقارنــة بنمــو النباتــات التــي تنمــو فــي األنهــار ذات العمــق 
جــد تــدرج فــي قــیم معــدل وبصــورة عامــة و  الــذي یزیــد عــن المتــر الواحــد.

النمــو خــالل األشــهر (حزیــران وتمــوز وأب)وكــذلك الــوزن الجــاف بــالرغم 
ــائج فــي جمیــع  مــن عــدم وجــود اختالفــات معنویــة .أن محصــلة تلــك النت

  الصفات المدروسة تعطى لنا االستنتاجات التالیة :
العمیقــة ولكــن المیــاه العمیقــة مــن فــي المیــاه الضــحلة یــزداد تكــاثره أكثــر  - 1

  .تحركة تساعد على انتشاره أكثر والم
یمتلك نبات زهرة النیل القدرة الفائقـة فـي النمـو والتكـاثر خـالل فتـرة  - 2

 زمنیة قصیرة جدا .

لدیه القدرة على التكیف حسب البیئیـة التـي یعـیش نبات زهرة النیل  - 3
فیهــا إذ یختلــف أســلوب نمــوه وتكــاثره باالعتمــاد علــى أعمــاق المیــاه التــي 

ـــرة ومجمـــوع كـــو ی إذینمـــو فیهـــا  ـــات كثی خضـــري متشـــابك بشـــكل ن خلف
بساط خضري یمتد فوق سطح الماء بسـرعة عنـد النمـو فـي المیـاه 

هذا یتفق مع ما و  ،الضحلة وهو احد أهم  وسائل البقاء واالنتشار
،أمـا عنـد النمـو فـي المیـاه العمیقـة یكـون النبـات خلفـات [22] ذكره

الریاح اكبـر وحركـة اقل ویزداد طول المدادة مما یجعل تأثره بقوة 
 .  [6]انتقاله مع التیار أسهل واالنتشار إلى مناطق جدیدة 

عنـــــد اخـــــتالف علـــــى االســـــتمرار بالتكـــــاثر بالخلفـــــات القـــــدرة  - 4
مــن شــهر آذار ولغایــة خــالل موســم النمــو ابتــداء درجــات الحــرارة 

ْ صیفا  55إلى ارتفاع درجات الحرارة   .م

) 55عالیـــة (عــدم توقـــف النمـــو حتـــى فــي درجـــات الحـــرارة ال - 5 ْ م
ــــة و  ــــر مــــن األدغــــال أو المحاصــــیل الحقلی ــــه كثی هــــذا مــــا ال تتحمل

  والعشبیة .
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  تداخل فیما بینها في المساحة التي ال): تأثیر اختالف عمق الماء ومواعید زراعة الخلفات و 2جدول(
  محافظة نینوى. فيیشغلها والكتلة الحیویة ومعدل النمو 

  الصفات
  )غم/نبات/شهـر(معدل النمو   )غم/نبات /شهـر(الوزن الجاف   )/شهـر2نبات /سمال ( المساحة التي یشغلهـا  

  عمق ماء الحوض
  أ 375.98  أ 380.53  أ 14350  سم 30عمق  
  ب 162.77  ب 167.29  ب 3711.4  سم120عمق 

  مواعید زراعة ألخلفأت

  ج 165.55  ج 170.08  ب 7900.7  1/5/2011
  ب 258.48  ب 262.83  أ 9485.3  1/6/2011
  أ 314.56  أ 318.87  أ 9279.5  1/7/2011
  أ 338.91  أ 343.5  أ 9457.3  1/8/2011

  عمق الماء
X   

  موعد الزراعة

  سم30عمق 

  ب 235.86  ب 235  ب 12733  1/5/2011
  أ 412.38  أ 416.67  أ 14666.7  1/6/2011
  أ 420.78  أ 425.07  أ 15000  1/7/2011
  أ 439.89  أ 444.67  أ 15000  1/8/2011

  سم120عمق 

  ج 100.24  ج 105.17  د 2068  1/5/2011
  ج 104.59  ج 109  ج 4304  1/6/2011
  ب 208  ب 212.67  ج د 3559  1/7/2011
  ب 237.93  ب 242.33  ج د 3914.7  1/8/2011

  

  %.5ل لكل صفة من الصفات المدروسة عند احتمال الصفات التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عن بعضها عند كل عامل من عوامل الدراسة وعند التداخ
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  .2011) تأثیر مواعید زراعة الخلفات وعمق الماء في معدل النمو والوزن الجاف لنبات زهرة النیل النامي في محافظة نینوى لعام 2شكل (
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Influence Of Different Planting Dates And Water Depth On Propagation  Of 
Eichhornia crassipes (Mart)Solms In Northern Iraq. 

1 A.H.A . Al-Wagga,  2 A.M. Sultan 
1 College of Agriculture, Diyala  University, Diyala, Iraq  
2 College of Agriculture and Forestry,  Mosul University, Mosul, iraq  
Abstract  
An experiment was conducted during spring and summer season of  2011 at field of college of Agriculture and 
Forestry / Mosul University to study the effect of ecological factors on growth and Propagation of water hyacinth 
under different planting dates or water depth .It used factorial experiment with three replicates in randomize 
complete  block design (RCBD). First factor was the different planting dates of daughter plant  (1st May,1st June, 
1stJuly, 1st August ) while the second factor was water depth  (shallow water ,30 cm and deep water, 120 cm) . 
The results showed that water hyacinth  planted in shallow water (30cm)was significantly surprising  in number 
of daughter plant ,number of rhizome and number of inflorescences /month which reached up to( 71.39 ,73.1 and 
16.87%) respectively if compared with plants had grew in deep water (120cm) but plants which grew in deep 
water was recorded high length of rhizome or inflorescences ,large weed mat ,high dry weight  and with high 
potential of growth rate  (g/plant /month) which reflected in acceleration in growth and productivity when grew 
in shallow water .It is inferred from the interaction that the depth of water had a positive effect plant.  
Propagation than different planting dates which have les effect on water hyacinth productivity .On other hand 
,the plants had planted on July or August have the more productivity of propagate than planted on May or June.        
 


