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مدخلة تحت الظروف ال ((Triticum durum تقويم تراكيب وراثية من الحنطة الخشنة
 الوسطى من العراق
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 الخالصة

غريب/دائرة أبو في محطة أبحاث  1121/1122و 1122/1121نفذت تجربة حقلية في الموسمين 
 (7بحوثمن إيكاردا إضافة إلى الصنف المحلي ) تركيب وراثي مدخل 21شملت التجربة على  .البحوث الزراعية
لوحظ وجود اختالفات معنوية بين جميع  ( بثالث مكررات.RCBDالمعامالت على وفق )للمقارنة. وزعت 

 41وصنف المقارنة في ارتفاع النبات ) 21-التراكيب الوراثية ولجميع الصفات المدروسة. إذ تفوق عامي إيكاردا
يكاردا ،سم( 41.22و  4 -إيكارداوتفوق  ،سم( 4.511و 5.1في طول السنبلة ) 21-وتفوق صنف المقارنة وا 
في عدد الحبوب  21و 5-وتفوق إيكاردا ،سنبلة( بالتتابع\سنيبلة 11.1و 11.17في عدد السنيبالت ) 21و
 24.71و 12.24حبة ) 2111أعلى وزن  1و 1-وأعطى كل من إيكاردا ،سنبلة(\حبة 11.21و 71.1السنبلة )ب

 21-كما تفوق إيكاردا ،(1م\سنبلة 51.11و 117.1) 1م\في عدد السنابل 2و 21-فيما تفوق كل من إيكاردا ،غم(
وصنف  2-وكان أعلى حاصل بيولوجي لكل من إيكاردا ،ه( في حاصل الحبوب\طن 1.747و 1.247)2و

ه( لكن كان أعلى دليل حصاد من نصيب \طن 27.12و 25.51المقارنة اللذين تفوقا كذلك في الوزن الجاف )
  بالتتابع. ( ولكال الموسمين%21.21و 24.11فقط ) 4-إيكاردا

Evaluation of entered durum wheat (Triticum durum) genotypes 

under middle conditions of Iraq 
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Abstract 

Field experiment carried out in the seasons 2011/2012 and 2012/2013 in Abu 

Ghraib Research Station/ Agricultural Research Office. Experiment included 16 

genetic entrance from ICARDA in addition to the local variety (D7) for comparison. 

Treatments were distributed in (RCBD) design with three replications. Significant 

differences were observed among all genotypes and studied traits. ICARDA-14 and 

local variety, gave higher values (84 and 85.11 cm) for plant height, local variety and 

ICARDA -16 (9.5 and 8.940 cm) for spike length, ICARDA-8 and 12 (20.57 and 

20.5) for spikelet number/spike, ICARDA-9 and 16, (70.2 and 66.32) for grain 

number/sike, ICARDA -6 and 2 gave highest weight of 1000 seed, (41.18 and 38.76 

g), while ICARDA -12 and 3 were superior in spikes number/m2 (527.5 and 490.2), 

grain greater for ICARDA -12 and 3 (5.187 and 4.787 t / h). The highest biological 

yield was for each ICARDA-1 and the local variety, which were superior in dry 

weight also (19.95 and 17.61 t / ha) but the highest harvesting index was for 

ICARDA-8 (38.06 and 35.32%) in both seasons, respectively.  
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 مقدمةال

خفضة جيته التزال منبالرغم من أن العراق واحد من مناطق النشوء المهمة للحنطة في العالم إال أن إنتا
 21و 21ربما احد أهم األسباب هي قلة التغايرات بين التراكيب الوراثية المعتمدة ) ،مقارنة باإلنتاجية العالمية

تباع نظم زراعية صحيحة تعد  ،(21و وان إدخال تراكيب وراثية أو أصناف متنوعة من حيث المحتوى الوراثي وا 
فهي خط الدفاع األول في  ،(21و 22و 1واستقرار اإلنتاجية ) في زيادةمن الوسائل الناجعة بل الحجر األساس 

التي تؤثر إيجابا في التنوع الحيوي  ،(27و 7اإلحيائية وغير اإلحيائية) واإلجهاداتمواجهة التغايرات البيئية 
بطبيعة  (. إن مظهر التركيب الوراثي مرتبط15و 11و  22و 2واستقرار اإلنتاجية عند تغير الظروف البيئية)

وراثية  تظهر بين التراكيب  األولىوان اختالفاتها يمكن أن تتأثر بثالث عوامل  ،(21و 2التعبير الجيني)
بيئية تمثل تعدد التباينات  والثانية ،وهذه تعتمد على المخزون الوراثي لها ،المختلفة المزروعة في الظروف ذاتها

بحسب التعبير  أو إيجابا   تداخليه وراثية بيئية فتؤثر سلبا   الثالثةو ،المظهرية للتركيب ذاته في البيئات المختلفة
المتمثلة بتأخر أو سرعة نمو وتميز ، تحمل الظروف الجديدة )األقلمة( الوراثي الالزم للجينات و المقدرة على

 (.21و 17أألعضاء وظهور أو اختفاء صفات لم تكن موجودة وقد يموت التركيب الوراثي)

للنبات بتغير العوامل البيئية التي ينمو فيها للصفات الكمية والظاهرية تتغير الصفات الفسيولوجية  إذ 
وقد تكتسب  ،(21و 22و 14و 11و 12)مناسئ اإلنتاج  ءلملي ليستفيد بأكبر قدر ممكن من عناصر البيئة

ال تورث هذه الصفات  بعض النباتات الصفات الجديدة نتيجة لنموها في ظروف مخالفة لظروف نموها وقد
أشارت العديد من الدراسات إلى وجود تباين في الصفات المظهرية والحاصل (. 22و 11)أقلمه ويمكن اعتبارها 

( 1فيما أشار آخرون إلى تغاير الظروف البيئية) ،(24و 21) المدروسةومكوناته بين معظم التراكيب الوراثية 
تكون موجودة في بيئة  صفات معينة قد ال ظهارإلتداخل الوراثي البيئي يساعد في فيما علل آخرون أن ا

عن ظهور صفات جديدة  المسؤولة  Epigeneticظاهرة فوق الوراثة ، بسبب(1المحصول المستنبط فيها سابقا)
 (. 11و 1)سابقا لم تكن موجودة فيه  فيهموروثة 

أهم األسباب في تباين صفات النمو ومكونات يئية، تعد وتغاير الظروف البإن اختالف البنية الوراثية 
مكونات الحاصل الرئيسة أو أكثر ينعكس إيجابا في  أحد(. إن زيادة 12و 21و 4)البيولوجي الحاصل والحاصل 

(. لوحظ وجود ارتباط بعض صفات النمو 11و 5زيادة حاصل التراكيب الواعدة على التراكيب الوراثية المحلية )
(. إن التطور في الدراسات الجزيئية وفرت الوسائل المهمة لمربي 25و 1) زيادة حاصل الحبوبالمهمة في 

 1النبات لدراسة العالقات الوراثية باعتماد التماثل الوراثي والتغايرات )البعد الوراثي( في االنتخاب قبل الزراعة )
إذ تعكس تلك االختالفات  (،21و 5)منها والتنبؤ بصفات نمو األصناف وحاصل الحبوب المتوقع  (،21و 21و

(. والختبار وتقويم تراكيب وراثية مدخلة بهدف اعتماد األفضل والمتفوق 22المعلومات الوراثية المخزونة فيها)
 محلية من العراق اجري هذا البحث.منها تحت الظروف ال
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 المواد وطرائق العمل

غريب/دائرة أبو في محطة أبحاث  1121/1122و 1122/1121نفذت تجربة حقلية في الموسمين 
( باإلضافة إلى الصنف 2تركيب وراثي مدخل من إيكاردا )جدول 21شملت التجربة على  الزراعية،البحوث 

( بثالث RCBD(. وزعت المعامالت على وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة)7بحوث المحلي للمقارنة )
احتوت على ستة خطوط  م (2*1وكانت أبعاد الوحدة التجريبية ) ،دونم\كغم21ات. كان معدل البذار مكرر 

. أجريت عمليات خدمة التربة من حراثة وتنعيم وتسوية حسب م 2بطول  سم بين خط وآخر 21بمسافة 
على دفعتين عند الزراعة وعند 2-كغم نيتروجين.هـ 111التوصيات المعمول بها. أضيف سماد النيتروجين بمعدل 

 . 2-كغم.هـ211دفعة كاملة عند الحراثة بمعدل   5O2Pوأضيف سماد السوبر فوسفات التفريع،

للموسم الثاني. أجريت عمليات  11/22/1121للموسم األول و 11/21/1122الزراعة في  تتم
التعشيب والري حسب الحاجة. تم قياس ارتفاع النبات)سم( عند النضج التام من مستوى سطح التربة إلى نهاية 

روسة داخل الوحدة عشوائيا  من الخطوط الوسطية المحكمعدل لعشر نباتات أخذت  السفا،السنيبلة الطرفية دون 
حسبت جميع السنابل الموجودة في و  ،1م\عدد السنابل ،عدد السنيبالت في السنبلة (،ة)سم. طول السنبلالتجريبية

اخذ معدل عدد الحبوب  2-متر واحد طول عند النضج التام ثم حولت إلى متر مربع واحد. عدد الحبوب.سنبلة
أخذت عشوائيا  من حاصل حبوب كل حبة)غم( 2111وزن  دويا .لعشر سنابل من كل وحدة تجريبية بعد تفريطها ي

حاصل الحبوب قدر من وزن متر مربع واحد ثم حول إلى  الحساس. اإللكترونيوحدة تجريبية والموزونة بالميزان 
حسب من قسمة حاصل الحبوب  دليل الحصادو  البيولوجيوزن الحاصل وزن المادة الجافة)قش( و  .2-طن.هـ

 .على الحاصل البيولوجي )الحاصل الكلي(

 نسب وجهة إدخال للتراكيب الوراثية الداخلة في الدراسة 1جدول 

 جهة اإلدخال النسب المقترح التركيب الوراثياسم  ت

 إيكاردا /سوريا CHAM-1 1إيكاردا 2

 إيكاردا /سوريا Miki-2 2إيكاردا 1

 إيكاردا /سوريا Beltagy-2 3إيكاردا 2

 إيكاردا /سوريا Gen/4/D68-193A//Ruff/fg/3/Mtl-5 4إيكاردا 1

 إيكاردا /سوريا Azn 1/3Stj3//Dra2//Bcr 5إيكاردا 1

 إيكاردا /سوريا Msb-1-1//Krf/Hcn 6إيكاردا 1

 إيكاردا /سوريا Agharass-11/3/HFN94N-8/Mbr5//Zna-1 7إيكاردا 7

 إيكاردا /سوريا Agharass-1/Bezaiz98-1 8إيكاردا 4

 /Maamouri-2C1115/5/F4 13J.s/3/Arthur 71 9إيكاردا 5

lahn//blk2/Lahn/4/Qurmal 

 إيكاردا /سوريا

 إيكاردا /سوريا DCD DW7/Ter-1 11إيكاردا 21

 إيكاردا /سوريا SU-ORDEGL3/3Ch5/20048Traikia(Mor)//STJ3 11إيكاردا 22

 إيكاردا /سوريا Mrfl/Stj2//Bcrch1 12إيكاردا 21

 إيكاردا /سوريا Ter1//Mrfl/stj2 13إيكاردا 22

 إيكاردا /سوريا Ter1-1/3stj3//Bcr/lks4 14إيكاردا 21

 إيكاردا /سوريا Tarro 15إيكاردا 21

 إيكاردا /سوريا Nebta 16إيكاردا 21

 العراق )معتمد( Local Variety(D7) 7بحوث 27
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 والمناقشةالنتائج 

 ارتفاع النبات

تفوقا في  7 نف المقارنة بحوثصو  1-ايكاردا أن التركيبين الوراثيين 2و 1يالحظ من الجدولين 
ولم يختلفا معنويا  سم(41.12و 41.22) 1-وايكاردا 7-وبحوث سم( 41.22و 83.76)النبات متوسط ارتفاع 
فيما انخفض متوسط هذه  بالتتابع، 1122و 1121عامين  المدروسة التراكيب الوراثيةمن  %11عن أكثر من 

 72الذي أعطى اقل متوسط ) 5-ايكارداالسيما التركيب الوراثي  مظهريا معنوياالصفة لبقية التركيب الوراثية 
 تاببنسم( كال العامين بالتتابع. إن اختالف البنية الوراثية وتغير عوامل نموها ساهم بشكل واضح في  72.27و

تتغير الصفات الفسيولوجية والظاهرية للنبات بتغير  إذ صفة مظهريا ومعنويا بين التراكيب الوراثية المدخلة.هذه ال
(. تحدث التغيرات في الصفات 22العوامل البيئية التي ينمو فيها ليستفيد بأكبر قدر ممكن من عناصر البيئة)

درجات ل عند تعرضه يةبطبقة شمع تهتغطي عدم وأ حدوثقصر النبات أو زيادة ارتفاعه و الظاهرية للنبات مثال 
 .(21)أو تغير ظروف نموه حرارة منخفضة

 عدد السنيبالتو طول السنبلة 

تفوقا معنويا  21-ايكاردا والتركيب الوراثي المدخل 7صنف المقارنة بحوث  أن 2و 1يظهر الجدوالن 
 21-وايكاردا 1-ايكاردا سم( على بقية التراكيب الوراثية السيما التركيب الوراثي 4.5و 5.1في طول السنبلة )

لكنه تماثل في قيمته مع  بالتتابع، 1122و 1121سم( عامي و  7.122)سنبلة الذي أعطى اقل متوسط طول 
الرئيس في  لالمسؤو ربما كان هو  اة تلك التراكيب وراثياختالف طبيع أن. 1121عام  1-ايكارداالتركيب الوراثي 

. إن اختالف البنية 7متوسط صنف المقارنة بحوث ب مقارنة ،21-وايكاردااختالف متوسط هذه الصفة السيما 
 4)البيولوجي أهم األسباب في تباين صفات النمو ومكونات الحاصل والحاصل  أحد تعدالوراثية بين األصناف 

ن مظو (. 12و  أن 2و 1تبين النتائج في الجدولين . (21و 2)الجيني هر التركيب الوراثي مرتبط بطبيعة التعبير ا 
 (سنبلة\نيبلةس 11.11و 11.17)السنيبالت أعلى متوسط لعدد  مامعنويا بإعطائه اتفوق 21-ايكارداو  4-ايكاردا

عام  22-ايكاردا للتركيب الوراثيسنبلة \سنيبلة 24.17التي كان اقل قيمة لها الوراثية،مقارنة ببقية التراكيب 
 . وهذا يبين األثرسنبلة(\سنيبلة24.21)هو األقل معنويا لهذه الصفة 1-ايكاردا كان التركيب الوراثيو  ،1121
تتغير الصفات  إذ ،بينهاوجود اختالفات وراثيا لالكبير في هذه الصفة من خالل تغايرها من سنة ألخرى  الوراثي

الفسيولوجية والظاهرية للنبات بتغير العوامل البيئية التي ينمو فيها ليستفيد بأكبر قدر ممكن من عناصر 
 (.22البيئة)

 حبة)غم( 1111الحبوب)سنبلة( ووزن  ( وعدد2عدد السنابل)م

التراكيب الوراثي إذ أن عدد السنابل تغير في وحدة المساحة باختالف  2و 1تظهر النتائج في الجدولين 
 151.1)و( في العام األول 1م\سنبلة 122.2)في متوسط هذه الصفة  2-ايكارداو  1-ايكاردا تفوق الصنفان
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اقل متوسط لعدد السنابل في وحدة المساحة  22-ايكاردا فيما أعطى التركيب الوراثي العام الثاني، يف (1م\سنبلة
التداخل و ( 21اختالف المحتوى الوراثي)ولكال عامي الدراسة بالتتابع. ربما بسبب  1م\سنبلة 221.1و 212.7بلغ 

تكون موجودة في بيئية المحصول المستنبط فيها  صفات معينة قد ال ظهارإيساعد في الذي الوراثي البيئي 
 (.1سابقا)

سنبلة( \حبة72.71)وسنبلة( \حبة 71.11تبين النتائج ان عدد الحبوب في السنبلة بلغ أعلى متوسط ) 
 11.11)بالتتابع، وانخفضت تلك الصفة وبلغ اقل متوسط لها  21-ايكارداو  5-ايكاردا للتركيبين الوراثيين

مكونات  أحدإن زيادة  بالتتابع. 21-ايكارداو  2-ايكاردا الوراثيين( للتركيبين سنبلة\حبة 11.41( و)سنبلة\حبة
 5ة حاصل التراكيب الواعدة على التراكيب الوراثية المحلية )الحاصل الرئيسة أو أكثر ينعكس إيجابا في زياد

 1-وايكاردا 1-التركيبان ايكاردا تشير القيم إلى أن وزن الحبة تغير باختالف التراكيب الوراثية. إذ تفوق  (.11و
مقارنة بالتراكيب الوراثية  بالتتابع،في العامين غم(  24.71)وغم(  12.24)بإعطائهما أعلى متوسط لهذه الصفة 

 1122و 1121عامي  21-ايكاردا غم( للتركيب الوراثي 15.12)وغم(  11.12)األخرى التي كان اقلها 
لتي ينمو فيها ليستفيد بأكبر قدر ا تتغير الصفات الفسيولوجية والظاهرية للنبات بتغير العوامل البيئية إذ بالتتابع.

 (.22)ئ اإلنتاجمناش ءلملي ممكن من عناصر البيئة

 حاصل الحبوب

 1.247)تفوقا في حاصل الحبوب في وحدة المساحة  1-وايكاردا 21-ايكاردا تبين النتائج أن حاصل
 1.711) متوسط لحاصل الحبوب 1-ايكاردا ه( على بقية التراكيب الوراثية. فيما أعطى\طن 1.747)وه( \طن
مكونات الحاصل  أحدإن زيادة  .في العام الثانيه \طن 2.211أعطى  22-ه( في العام األول وايكاردا\طن

تتفق (. 11و 5الرئيسة أو أكثر ينعكس إيجابا في زيادة حاصل التراكيب الواعدة على التراكيب الوراثية المحلية )
ها وان اختالفات ،(21و 2ن مظهر التركيب الوراثي مرتبط بطبيعة التعبير الجيني)تلك النتائج مع ما ذكر من أ

يمكن أن تتأثر بثالث عوامل األولى وراثية  تظهر بين التراكيب المختلفة المزروعة في الظروف ذاتها وهذه تعتمد 
والثانية بيئية تمثل تعدد التباينات المظهرية للتركيب ذاته في البيئات المختلفة والثالثة  ،على المخزون الوراثي لها

ابا بحسب التعبير الوراثي الالزم للجينات و المقدرة على تحمل الظروف تداخليه وراثية بيئية فتؤثر سلبا أو إيج
وظهور أو اختفاء صفات لم تكن موجودة وقد  األعضاءالمتمثلة بتأخر أو سرعة نمو وتميز  ،الجديدة )األقلمة(

 (.21و 17يموت التركيب الوراثي)

 والحاصل البيولوجي حاصل القش

 2-ايكاردا ، إذ تفوق حاصل القشتشير النتائج إلى وجود فروقات معنوية بين التراكيب الوراثية في 
 ه( فيما انخفض كال التركيبين\طن 22.25و 22.12)في متوسط هذه الصفة بإعطائهما أعلى القيم  27-وايكاردا
إن اختالف البنية  ين بالتتابع.ه( ولكال العام\طن 7.77و 4.25)في متوسط هذه الصفة  1-وايكاردا 4-ايكاردا
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أهم األسباب في تباين صفات النمو ومكونات الحاصل والحاصل  أحدالوراثية بين األصناف المدروسة هي 
مكونات الحاصل الرئيسة أو أكثر ينعكس إيجابا في زيادة  أحدن زيادة وهذا ما يقال من أ(. 12و 4)البيولوجي 

يالحظ من النتائج تباين التراكيب الوراثية  (.11و 5الوراثية المحلية ) حاصل التراكيب الواعدة على التراكيب
تفوق و  1121ه( عام \طن25.51في متوسط هذه الصفة) 2-ايكاردا معنويا في الحاصل البيولوجي إذ تفوق 

 . مقارنة ببقية التراكيب الوراثية التي كانت أعطت قيما اقل السيما1122عام  ه(\طن 27.12) 27-وايكاردا
تغيرات في الصفات إن حدوث  بالتتابع. ينمعاال الكه( \طن 22.17و 22.15الذي بلغ متوسطة ) 1-يكارداا

 (،14و 11و 12)المتغايرة  قدرة التحمل لدرجات الحرارة من ديز تالفسيولوجية في البروتوبالزم أثناء عملية التقسية 
نموها في ظروف مخالفة لظروف نموها وقد ال تورث هذه الصفات لتكتسب بعض النباتات صفات جديدة ف

يرات في الصفات الفسيولوجية بسرعة في حين تحدث التغيرات اتحدث التغإذ (. 22و 11)أقلمة ويمكن اعتبارها 
 (.21و 2)النبات  ةحيا ثناءأفي الصفات المورفولوجية ببطء 

 دليل الحصاد

ي وحاصل الحبوب في وحدة المساحة انعكست إيجابا في تباين االختالفات المعنوية للحاصل البيولوج
في كال الموسمين في دليل  4-ايكاردا تفوق  ذ(. إ2و 1 )الجدوالن هذه الصفة معنويا بين التراكيب الوراثية

( عام %21.51) اقل متوسط لهذه الصفة 21-وايكاردا-ايكاردا (، فيما أعطى% 21.21و 24.11) الحصاد
ن التراكيب الوراثية ذات حاصل الحبوب والحاصل أ وهذا يؤكد بالتتابع. 1122عام ( %21.77)و 1121

 نسبيا قد حققت كفاءة أعلى في توزيع المادة الجافة وتحويلها إلى حبوب. )المتكافئ(البيولوجي المتوافق

 2112-2111متوسط صفات تراكيب وراثية من الحنطة الخشنة للموسم  2ول الجد

 

 األصناف

ارتفاع 

نبات ال

 )سم(

طول 

السنبلة 

 )سم(

عدد 

السنيبالت 

 )سنبلة(

عدد 

السنابل 

 (1)م

عدد 

الحبوب 

 )سنبلة(

وزن 

2111 

 حبة)غم(

حاصل 

الحبوب 

 هـ(\)طن

 حاصل 

 القش

 هـ(\)طن

الحاصل 

 البيولوجي

 هـ(\)طن

دليل 

الحصاد 

)%( 

 27.24 19.95 11.61 4.333 32.12 55.25 376.1 18.67 8.250 82.95 2ايكاردا

 30.99 14.71 10.18 4.527 40.46 61.81 385.1 19.11 8.611 81.00 1ايكاردا 

 29.11 15.61 11.05 4.547 35.82 56.71 361.1 18.65 7.311 83.33 2ايكاردا

 33.45 14.44 9.61 4.827 37.89 59.73 513.3 19.81 7.233 77.33 1ايكاردا

 21.34 14.28 11.27 3.111 37.94 57.47 376.9 18.55 8.133 83.67 1ايكاردا

 27.33 11.09 8.34 2.750 41.18 56.31 363.1 19.83 7.651 77.00 1ايكاردا

 16.96 16.31 11.24 5.067 37.45 52.41 498.3 18.67 7.711 74.11 7ايكاردا

 38.06 12.35 8.19 4.153 35.77 56.53 359.8 21.57 8.311 75.67 4ايكاردا

 30.77 14.00 9.92 4.083 34.61 71.21 416.4 19.51 7.233 73.11 5ايكاردا

 29.50 13.87 9.75 4.117 32.95 56.41 389.3 19.83 7.833 74.11 21ايكاردا
 25.00 15.53 11.70 3.833 39.98 59.25 339.2 19.63 8.311 75.33 22ايكاردا 

 32.42 15.6 10.41 5.187 35.42 57.31 527.5 18.73 7.511 77.11 21ايكاردا

 30.74 16.03 11.47 4.557 37.52 57.33 311.7 18.47 7.533 82.18 22ايكاردا

 31.61 14.15 9.91 4.240 33.57 57.43 411.7 21.17 7.433 84 21ايكاردا

 27.68 13.45 9.65 3.800 31.97 395.1 395.1 21.41 7.411 74.51 21ايكاردا
 22.83 13.81 10.20 10.20 26.51 56.87 363.6 18.91 9.351 82.51 16ايكاردا 

 29.43 16.09 10.96 10.96 38.21 58.11 389.9 21.17 9.511 83.53 7ابحوث

L.S.D 

5% 

3.648 1.3311 1.266 0.5219 3.792 2.359 1.996 1.996 2.079 29.43 
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 2113-2112.متوسط صفات تراكيب وراثية من الحنطة الخشنة للموسم 3ول الجد

 

 األصناف

ارتفاع 
 النبات

 )سم(

طول 
 السنبلة

 )سم(

عدد 

 السنيبالت

 عدد
 السنابل

 (1)م

 عدد
 الحبوب

 (سنبلة)

وزن 
2111 

 حبة

حاصل 
 الحبوب

 هـ(\)طن

حاصل 
 القش

 هـ(\)طن

الحاصل 
 البايولوجي

 هـ(\)ط

دليل 

 الحصاد

 29.82 14.27 11.61 4.247 33.05 59.01 368.7 18.94 7.950 83.17 2ايكاردا

 27.18 15.39 10.18 4.140 38.76 56.53 376.6 19.61 7.411 84.21 1ايكاردا 

 28.87 16.53 11.05 4.787 34.16 61.94 491.2 19.23 7.333 81.46 2ايكاردا

 29.43 15.27 9.61 4.467 36.99 61.1 393.1 18.89 6.711 76.51 1ايكاردا

 25.66 13.13 11.27 3.317 35.11 51.84 345.0 18.34 7.317 82.45 1ايكاردا

 31.31 11.27 8.34 3.493 35.74 63.79 366.7 19.11 7.633 76.86 1ايكاردا

 24.45 16.47 11.24 4.027 37.79 62.89 356.1 19.63 7.551 73.87 7ايكاردا

 35.32 12.33 8.19 4.373 36.07 58.37 333.7 19.67 7.623 73.86 4ايكاردا

 27.70 12.41 9.92 3.433 35.14 51.82 343.5 19.38 7.333 71.17 5ايكاردا

 24.86 14.32 9.75 3.525 32.99 51.61 331.4 19.29 6.513 71.61 21ايكاردا

 19.31 16.40 11.70 3.160 35.74 54.11 325.6 18.45 6.857 76.38 22ردا يكاا

 29.42 1212. 10.41 4.440 34.58 71.74 327.0 21.51 6.883 81.54 21ايكاردا

 23.87 14.79 11.47 3.517 37.83 61.18 315.4 19.69 7.817 81.51 22ايكاردا

 26.99 13.11 9.91 3.507 33.61 59.17 375.4 19.81 6.757 79.81 21ايكاردا

 21.78 15.44 9.65 3.355 31.17 53.97 347.3 18.43 7.817 77.16 21ايكاردا
 24.19 14.16 10.20 3.393 29.03 66.32 336.0 19.57 8.941 81.48 16ايكاردا 

 23.93 17.61 10.96 4.220 36.80 66.31 389.9 19.68 8.211 85.11 7بحوث

L.S.D 5% 5.118 0.6654 1.281 39.72 7.112 2.374 0.7651 1.996 1.852 5.753 

ومقارب  نستنتج أن التراكيب الوراثية ذات تأقلم جيد لظروف بيئة العراق، إذ أعطت جميعها حاصل جيد
األفضل أداء من حيث اإلنتاجية، لتفوقهما في عدد  21-وايكاردا 2-للصنف المحلي وكان التركيبان ايكاردا

السنابل وعدد السنيبالت. لذا نوصي بزراعة تلك التراكيب في بيئات متباينة، يرافقها تطبيق تجارب لمواعيد زراعية 
 تقانات متكاملة للتركيب الوراثي المتفوق واعتماده.وأسمدة وكثافات نباتية مختلفة، للوقوف على حزمة 

 المصادر
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