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Triticum aestivum(الخبزمن حنطةتراكیب وراثیة استجابة  L. (واعید الزراعةمل  

  

  ***لیلى اسماعیل محمدو **عبد مسربت احمد، *سعد فلیح حسن
  الهیأة العامة للبحوث الزراعیة*

  األنبارجامعة / كلیة الزراعة**
  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة***

  

  ةصالخال

خالل الزراعیةلألبحاثإباءطة ابحاث المحاصیل الحقلیة التابعة لمركز نفذت تجربة حقلیة في مح

أخرىاستجابة الحاصل ومكوناته وصفات لمعرفة, تابععلى الت2002-2001و2001-2000الموسمین 

ترتیب التجارب العاملیة وفق تصمیم القطاعات عملاست. من حنطة الخبزلمواعید الزراعة لسبعة تراكیب وراثیة 

كانون 15تشرین ثاني و25تشرین ثاني و5كانت مواعید الزراعة , مكرراتةبثالثRCBDوائیة الكاملة العش

في ارتفاع النبات وطول السنبلة فیما تفوق موعد الزراعة تشرین ثاني5أظهرت النتائج تفوق موعد الزراعة. أول

ووزن الحبة وحاصل الحبوب والحاصل في عدد السنابل للمتر المربع وعدد الحبوب للسنبلةتشرین ثاني 25

إذ أعطى , نمو والحاصل ومكوناتهالتراكیب الوراثیة معنویًا في صفات الاختلفت.البایولوجي ودلیل الحصاد

الصنف مكسیباك أعلى أعطى و حبةالووزن سنبلةالطول الرتفاع للنبات ولقیمأعلى1التركیب الوراثي سدس

أعلى عدد سنابل للمتر المربع وعدد حبوب للسنبلة وحاصل 99ف إباء بینما أعطى الصن, حاصل بایولوجي

99تراكیب الوراثیة ومواعید الزراعة، فقد أعطى الصنف إباء تداخل معنوي بین الحصل. ودلیل حصادحبوب 

هـ في الموسمین على التتابع /طن8.77و8.28بلغ حاصل حبوب تشرین ثاني أعلى 25زراعة العند موعد 

  . )وعدد الحبوب للسنبلة2م/عدد السنابل(حاصلالكونات منتیجة ل

تشرین 30-20ضمن المدة مابین یقع زراعة محصول الحنطة لأن أفضل موعدیستنتج من البحث

  .األداء مقارنة ببقیة التراكیب الوراثیةفيكان األفضل 99الصنف إباء أنثاني و 
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Abstract
A field experiment was carried out at Field Crop Research Station of IPA-

Agric. Research Center during 2000-2001 and 2001-2002 season respectively to 
investigate  the response of seven genotypes of bread wheat to three planting dates. 
Factorial experiment was used with RCBD in three replicates. Planting dates were 5 
November, 25 November and 15 December, respectively. The results showed that 
planting date 5 November gave higher plant height and spike length while planting 
date 25 November gave higher number of spikes/m2, number of grain per spike, grain
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weight, grain yield, biological yield and harvest index. Genotypes significantly differs 
in their growth and grain yield. 

Genotype sodes 1 gave higher plant height, spike length and grain weight 
while mexipak gave higher biological yield, however IPA-99 cultivar gave higher 
number of spikes/ m2, number of grain/spike, grain yield and harvest index. 
Genotypes and planting dates interaction was significant in all characters studied, 
IPA-99 cultivar gave higher grain yield (8.28 and 8.87 t/ ha) in both season 
respectively due to higher spikes/m2 and number of grains per spike.

It can be concluded that the best sowing date was during the period 20-30 
November with IPA-99 cv. Being the best cultivar in its performance compared with 
other genotypes.

  

  مقدمةال

Triticum aestivumتعد حنطة الخبز  L.من أهم محاصیل الحبوب الغذائیة على اإلطالقةواحد ,

تتوزع من نصف هذه المساحة أكثروأن, ملیون هكتار في العالم220یزرع هذا المحصول بمساحة تزید على 

م وترجع أهمیة الحنطة الى احتواء من سكان العال% 35ئیس لغذاء أكثر من ر المصدر اليوه, في البلدان النامیة

في یعاني محصول الحنطة. )1(حبوبها على الكلوتین وهو البروتین األساسي إلنتاج نوعیة عالیة من الخبز 

هذا لونوعیة حبوبه على الرغم من كون هذا البلد هو أحد المناشئ الرئیسة األولى حاصلمن تدني العراق

من % 30من أكثرإلىرقى یبذلك الووه)3(هـ /كغم1830الحبوبحاصل معدل لم یتعد إذ )2(المحصول

للتركیب الكامنة یتأثر الحاصل بالقدرة الوراثیة . على الرغم من توافر عوامل نجاح زراعتهالعالميغلة المعدل 

كما أن للبیئة المحیطة, من نواتج تمثیل ضوئي تنتج في النهایة حاصل حبوبما یمكنهالوراثي في احراز 

ویعد موعد الزراعة من العوامل المهمة , الكامنة للمحصولاإلنتاجیةبالمحصول األثر البالغ في إظهار القدرة 

بموعد حاصلإذ أشارت نتائج األبحاث والدراسات الى تأثر الصفات الحقلیة وال, الحنطةحاصلوالمحددة ل

5و4(إختزال في إرتفاع النبات وطول السنبلة التأخیر في موعد الزراعة غالبا ما یرافقه أنفقد وجد, الزراعة

وقد وجد أن أعلى عدد للسنابل في وحدة المساحة وعدد الحبوب للسنبلة ووزن الحبة وحاصل الحبوب , )6و

تشرین الثاني وغالبا 30- 15والحاصل البایولوجي ودلیل الحصاد قد أحرز عند موعد الزراعة خالل المدة مابین 

وتتباین التراكیب الوراثیة في )6و5و7(اعة المبكرة والمتأخرة خفض في تلك الصفات ما یرافق مواعید الزر 

كما تتباین في عدد السنابل بوحدة المساحة وعدد الحبوب ) 6و5و10و9و8(إرتفاع النبات وطول السنبلة

  .)6و13و5و12و7و11(للسنبلة ووزن الحبة وحاصل الحبوب والحاصل البایولوجي ودلیل الحصاد

یهدف البحث الى معرفة مدى إستجابة سبعة تراكیب وراثیة من الحنطة لمواعید الزراعة ومدى تأثیر 

ودراسة التداخالت بین التراكیب الوراثیة ومواعید الزراعة في بیئة , أخرىذلك في الحاصل ومكوناته وصفات 

  .السهول اإلروائیة في وسط العراق
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  المواد وطرئق العمل

بعة لمركز إباء لألبحاث الزراعیة افي حقول محطة أبحاث المحاصیل الحقلیة التتجربة حقلیة نفذت

حنطة دراسة إستجابة سبعة تراكیب وراثیة من بهدف2002-2001و2001-2000خالل الموسمین الشتویین 

نسبها 1ویبین جدول 99إباء و8سخاوالفتحو1سدسو95إباء ومكسیباكو3ابو غریب(الخبز 

كانون 15و) الموعد الثاني(تشرین ثاني 25و) الموعد األول(تشرین ثاني 5هي ثالثة مواعید زراعة ل)ومنشئها

  ).الموعد الثالث(أول 

زرع . مكرراتةوبثالثRCBDالتجارب العاملیة وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة استخدمت

/كغم120معدل بذار عملأست. سم20المسافة بین خط وآخرخطًا 20إحتوىم4x4كل صنف في لوح أبعاده 

عند الزراعة وبعد شهر من (هـ بثالث دفعات متساویة /Nكغم200وبمعدل ) N%46(سماد الیوریا ضیفأ. هـ

كغم خامس 100بمعدل) P2O5% 45(وسماد السوبر فوسفات الثالثي ) الزراعة وبعد شهرین من الزراعة

سقیت أرض التجربة وعشبت یدویًا ) . 14(یف دفعة واحدة عند تحضیر األرض للزراعة هـ أض/أوكسید الفسفور

  .حسب الحاجةب

  :الصفات المدروسة

وقد حسب إرتفاع النبات من وحدة تجریبیةحسب كمعدل لعشر نباتات عشوائیة من كل : )سم(إرتفاع النبات-1

  .مستوى سطح التربة حتى نهایة السفا للسنبلة

وقیس طول السنبلة من وحدة تجریبیة نباتات عشوائیة من كل ةحسب كمعدل لعشر : )سم(لةطول السنب-2

  .قاعدة السنبلة حتى نهایة السنیبلة الطرفیة

  .ومن ثم عدل على أساس المتر المربعالسنابل لستة خطوط وسطیة عددحسب: 2م/عدد السنابل-3

  .وحدة تجریبیةئیة من كل حسب كمعدل لعشر نباتات عشوا: عدد الحبوب للسنبلة-4

بعد جفاف الحبوب في السنابل ووصولها الى م4ستة خطوط وسطیة طول الخط حصدت: حاصل الحبوب-5

  .هـ/م وزن الحاصل بالمیزان األلكتروني الحساس وحول الى طنمن ثو %14رطوبة 

وحول إلى اء عملیة الدراسقبل إجر ستة لخطوط الوزنت النباتات المحصودة ل).هـ/طن(الحاصل البایولوجي -6

  .هـ/طن

ومن ثم وزنها بالمیزان األلكتروني من كل وحدة تجریبیةحبة عشوائیة1000تم عد : حبة1000وزن -7

  .الحساس

  :حسب على وفق المعادلة اآلتیة: دلیل الحصاد-8

  =دلیل الحصاد
  )حاصل الحبوب(الحاصل االقتصادي 

×100  
  )قش+ حبوب (الحاصل البایولوجي

) م.ف.أ(إختبار أقل فرق معنوي عملأست, جمعت البیانات وحللت إحصائیًا لكل موسم على حدة

  ).15% (5للمقارنة بین المتوسطات الحسابیة للمعامالت عند مستوى إحتمال 
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  منشأ ونسب التراكیب الوراثیة الداخلة في البحث)1(جدول 

  المنشأ  النسب  التركیب الوراثي  ت

  العراقMexieco 24 x Inia 166 x Ajeeba  یبأبو غر   1

-Frantana x Kenya 58)  مكسیباك  2 Newthach- Norin 10 Bannt)الباكستان  

  العراقVeery (s)  95إباء   3

  مصر    1سدس   4

  الفتح  5
(C1-82-24/C168-3/3/Cnoz/7IIC/Top-Swm 6328 -9AP-

OAP//Mexipak)
  العراق

  مصر    8سخا   6

‘Ures/Bow‘S  99إباء   7 /3/Jup/B/2S1//Uresالعراق  

  

  النتائج والمناقشة

  إرتفاع النبات

فقد أعطى الموعد األول أعلى إرتفاع ) 2جدول (تأثر إرتفاع النبات معنویا بمواعید الزراعة المختلفة 

, ولمقارنة بالموعدین الثاني والثالث في الموسم األ% 15.69و8.83سم وهو أعلى بنسبة 93.38للنبات بلغ 

یعود .مقارنة بالموعدین الثاني والثالث في الموسم الثاني% 12.35و6.86سم والذي هو أعلى بنسبة 94.86و

للنبات ىعطلمرحلة النمو الخضري مما أاإلرتفاع العالي للنبات بالمواعید المبكرة إلى إتاحة مدة زمنیة طویلة 

أما في حالة الموعد المتأخر , یسهم في زیادة إرتفاع النباتالفرصة في زیادة أعداد العقد وٕاستطالة السالمیات بما

شمسي أدى إلى إختزال الوقت الشعاع اإلفإن قصر المدة الزمنیة وما یرافقها من إنخفاض درجات حرارة وشدة 

ن هذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیه إ. النبات مما إنعكس سلبیا على إرتفاع النباتسالمیاتالالزم إلستطالة

  .6و5و4عدة باحثین منهم 

أعلى إرتفاع 1إختلفت التراكیب الوراثیة معنویا في إرتفاع النبات، فقد أعطى التركیب الوراثي سدس

سم للموسمین األول والثاني بالتتابع بینما أعطى التركیب الوراثي الفتح في 94.56و91.67للنبات والذي بلغ 

ربما یرجع التباین في . في الموسم الثاني أقل إرتفاع للنبات99وٕاباء95الموسم األول والتركیبان الوراثیان إباء

إرتفاع النبات فیما بین التراكیب الوراثیة إلى إختالفها في أعداد العقد وطول السالمیة والسیما السالمیة العلیا 

ز أصناف الحنطة كما وتعد السالمیة العلیا من الصفات المهمة في تمیی, والتي تمثل قرابة نصف إرتفاع النبات

أن إختالف األصناف في محتواها من هرموني الجبرلین واألوكسین المسؤولین عن إستطالة وتوسع الخالیا له 

فاألصناف الطویلة عادة ماتحتوي على مستویات أعلى من هذین الهرمونین , اثر في اختالف إرتفاع النبات

  .6و5و10و9ع ما وجده باحثون آخرون منهم إن هذه النتیجة تتفق م. مقارنة باألصناف القصیرة 

فقد أعطى الصنف مكسیباك , تداخلت التراكیب الوراثبة معنویا مع مواعید الزراعة ولكال الموسمین

بینما أعطى الصنف الفتح أقل إرتفاع للنبات في الموعد الثالث في الموسم , أعلى إرتفاع للنبات في الموعد األول

في الموعد الثالث 8مكسیباك أعلى إرتفاع للنبات بینما أعطى التركیب الوراثي سخاكذلك أعطى الصنف, األول

  .أقل إرتفاع للنبات في الموسم الثاني

  

  

  لسبعة تراكیب وراثیة من الحنطة) سم(تأثیر مواعید الزراعة في إرتفاع النبات )2(جدول
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2002-2001موسم 2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

راعةمواعید الز 

المعدل
التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

393.0089.6784.6789.11أبو غریب 391.0086.6783.3387.00أبو غریب 

98.6784.3383.0088.67مكسیباك96.6785.3383.0088.33مكسیباك

9592.6785.3383.6787.22إباء 9591.3382.6783.0085.67إباء 

198.6794.3390.6794.56سدس 196.6790.0088.3391.67سدس 

92.3388.6785.6788.89الفتح91.6780.0072.3381.33الفتح

896.3392.0081.0089.78سخا 895.3391.0077.0087.78سخا 

9992.3387.0082.3387.22إباء 9991.0085.0078.0084.67إباء 

1.15  م.ف.أ3.30م.ف.أ

94.8688.7684.4389.34المعدل93.3885.8080.7188.63المعدل

0.430.81  م.ف.أ1.251.17م.ف.أ

  

  طول السنبلة

قد أعطى الموعد األول أعلى ف) 3جدول(طول السنبلة تأثیرها علىإختلفت مواعید الزراعة معنویا في

مقارنة بالموعدین % 21.3و16لموسم األول والذي هو أعلى بنسبة سم في ا10.6طول للسنبلة والذي بلغ 

سم 11.38بلغ أیضاً كما أعطى الموعد األول أعلى طول للسنبلة في الموسم الثاني,التتابععلى الثاني والثالث 

یعزى سبب التناقص في . التتابععلى مقارنة بالموعدین الثاني والثالث % 27.3و10.7ى بنسبة والذي هو أعل

الت درجات الحرارة وطول الفترة الضوئیة في المواعید دإلى تزاید معكلما تأخرنا في موعد الزراعة طول السنبلة 

طول تحدید هي المدة المهمة في والتيتزهیر % 100المتأخرة والذي أثر في الفترة من بدایة اإلستطالة حتى 

أن درجات كما .وٕانعكس هذا اإلختزال سلبیا في طول السنبلة والذي یتزامن مع فترة نمو وٕاستطالة السنبلة, السنبلة

إلى ) Double Ridges(الحرارة المنخفضة نسبیا التي أطالت الفترة الممتدة من مرحلة ظهور الحافة المزدوجة

كان لها أثرًا إیجابیًا في طول السنبلة إذ بلغ هذا الطول أقصاه عند مرحلة د األولفي الموعمرحلة التزهیر

  .6و5ن یباحثالان هذه النتیجة تتوافق مع ماوجده .التزهیر

أعلى طول 1سدس قد أعطى التركیب الوراثي ف, إختلفت التراكیب الوراثیة معنویًا في طول السنبلة

بینما أعطى التركیبان الوراثیان , بالتتابعللموسمین األول والثاني سم112.2و11.37للسنبلة والذي بلغ 

أقل طول للسنبلة في الموسم 95إباء وسم األول والتركیب الوراثي مأقل طول للسنبلة في ال8سخا و مكسیباك

% 100من الزراعة حتىمدةالیعود إختالف التراكیب الوراثیة في طول السنبلة إلى إختالفها في طول .الثاني

تزامن غالبًا ما یر السنبلة هذا من جهة غیر أن تطو نمو وتوسع ورقة العلمحلةر طرد السنابل والتي تقع ضمنها م

كلما أعطى فرصة أكبر للحصول على الطولمتوسطة كلما كانت ورقة العلم لذا, تطور ورقة العلممرحلةمع 

في مرحلة تكون فیها معظم أوراق ,تج التمثیل الضوئيالسنبلة على نوامع تتنافسورقة العلمألن , سنبلة أطول

النبات قد قلت فعالیتها في التمثیل الضوئي بسبب الشیخوخة والتنافس بین أجزاء النبات المختلفة بما فیها السنبلة 

  .6و5و8إن هذه النتیجة تتفق مع ما وجده باحثون آخرون منهم. )16(
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الفتحفقد أعطى التركیب الوراثي , لزراعة معنویا في طول السنبلةتداخلت التراكیب الوراثیة مع مواعید ا

في طول للسنبلةفي الموعد الثالث أقل8سخا في الموعد األول أعلى طول للسنبلة وأعطى التركیب الوراثي 

لتركیب الوراثي واطول للسنبلةفي الموعد األول أعلى1سدس بینما أعطى التركیب الوراثي , الموسم األول 

  .للنبات في الموسم الثانيطول للسنبلة وعد الثالث أقل مفي المكسیباك 

  

  لسبعة تراكیب وراثیة من الحنطة) سم(تأثیر مواعید الزراعة في طول السنبلة )3(جدول

  2002-2001موسم 2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل
التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

تشرین 5  لالمعد

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

311.4010.779.410.52أبو غریب 310.29.639.379.73أبو غریب 

10.708.877.579.04مكسیباك9.48.207.58.37مكسیباك

9510.378.277.978.87إباء 959.77.977.778.48إباء 

112.9012.5711.1712.21سدس 112.110.8711.1311.37سدس 

12.5010.409.1710.69الفتح12.398.639.98الفتح

810.538.838.179.18سخا 89.48.377.378.38سخا 

9911.2710.509.2010.32إباء 9911.079.99.4010.12إباء 

0.067  م.ف.أ0.034  م.ف.أ

11.3810.038.9510.12المعدل10.609.138.749.49  المعدل

0.0250.047  م.ف.أ0.0130.024  م.ف.أ

  

  2م/عدد السنابل

قد أعطى الموعد الثاني أعلى عدد ف)4جدول(2م/ظهر تأثیر معنوي لموعید الزراعة في عدد السنابل

من الموعدین والذي هو أعلى, تابعاألول والثاني على التللموسمین 432.14و480.14والذي كان 2م/سنابل

إن . في الموسم الثانيتابععلى الت% 47.8و21.7في الموسم األول و% 35.9و15.2بنسبة األول والثالث

مكونات الحاصلمع في تطورهوالذي یتداخلیتكون ومن ثم یتطور عدد السنابل في النبات هو أول مكون 

التزهیر فیكون بذلك هو من أكثر مكونات الحاصل عرضة قبیل مرحلةیستمر حتىبًا ماغالوالذي , األخرى

ات بففي الموعد المبكر یتعرض الن. العوامل البیئیة والتي من أبرزها درجة الحرارة وطول الفترة الضوئیةبر أثللت

فاض صافي نواتج التمثیل التي تؤدي إلى زیادة سرعة ومعدل عملیة التنفس وٕانخظروف بیئیة غیر مالئمةإلى 

الضوئي األمر الذي یؤدي إلى حصول تنافس شدید بین الساق الرئیسة الذي یبدأ باإلستطالة السریعة وبین 

فیزداد الطلب على المواد المصنعة بین الساق الرئیسة واألشطاء األكثر تطورًا مما أدى إلى إنخفاض , األشطاء

ذلك في خفض عدد األشطاء الحاملة نعكسإمماطاء األحدث تطورًا كمیة المواد الغذائیة المصدرة نحو األش

دى هذا التأخیر في موعد الزراعة الى یؤ أما في الموعد المتأخر فقد 2م/بذلك عدد السنابل نخفضیف, للسنابل

.قصر طول المدة الالزمة لنمو وتشكل بادئات األشطاء الذي ینعكس سلبیًا على عدد السنابل في وحدة المساحة

وبالنظر لكون نبات الحنطة محدود النمو ومن نباتات , كما أن الزراعة المتأخرة تؤدي الى إطالة الفترة الضوئیة
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.ویتوقف النبات من إنتاج األشطاءالنبات نحو التزهیرإسراعفإن إطالة الفترة الضوئیة یؤدي إلى , النهار الطویل

  .6و5و7همإن هذه النتیجة تتفق مع ماوجده باحثون آخرون من

أعلى عدد 99فقد أعطى التركیب الوراثي إباء 2م/إختلفت التراكیب الوراثیة معنویًا في عدد السنابل

بینما , على التواليللموسمین األول والثاني2م/بلةنس563.78و522في كال الموسمین والذي بلغ 2م/سنابل

.في الموسم الثاني2م/عدد سنابلأقل1لوراثي سدسأعطى التركیب الوراثي الفتح في الموسم األول والتركیب ا

نمو وتشكل وتطور بادئات إلى إختالفها في طول فترة ومعدل2م/یعود تباین التراكیب الوراثیة في عدد سنابل

وبشكل عام تمیل التراكیب الوراثیة طویلة الساق إلى إنتاج عدد أشطاء أقل مقارنة بالتراكیب الوراثیة , األشطاء

والفروع الكبیرة حیث یقوم الساق الرئیس, Apical dominanceطوًال وهذا له عالقة بالسیادة القمیة األقصر

األقدم في التكوین لكونها باحتكار المواد الغذائیة لصالحها على حساب بقیة الفروع بسبب قدرتها التنافسیة العالیة

11النتیجة تتوافق مع ماوجده باحثون آخرون منهمإن هذه.ي التراكیب الوراثیة طویلة الساقفوالنمو والتطور

  .13و12و

في 99حیث أعطى التركیب الوراثي إباء , وجد تداخل معنوي بین التراكیب الوراثیة ومواعید الزراعة

الفتح في الموعد الثالث من بینما أعطى التركیب الوراثي, في كال الموسمین2م/عدد سنابلالموعد الثاني أعلى

  .2م/عدد سنابلفي الموعد الثالث من الموسم الثاني أقل 1األول والتركیب الوراثي سدسالموسم 

  

  لسبعة تراكیب وراثیة من الحنطة2م/تأثیر مواعید الزراعة في عدد السنابل)4(جدول

  2002-2001موسم 2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل
التراكیب 

  الوراثیة

الزراعةمواعید 

تشرین 5  المعدل

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

3512.33613.00432.67519.33أبو غریب 3455.67530.67408.67465.00أبو غریب 

463.67564.67345.00457.78مكسیباك429.00462.33342.00411.11مكسیباك

95392.33492.33329.00404.56إباء 95395.00485.33323.67401.33إباء 

1383.00475.00274.67377.56سدس 1385.67385.67385.67385.67سدس 

368.00445.00321.33378.11الفتح356.00422.33279.00352.44الفتح

8383.67502.67315.00400.44سخا 8363.67482.00293.67379.78سخا 

99557.33632.33501.67563.78إباء 99533.33592.67440.00522.00إباء 

48.27  م.ف.أ35.74م.ف.أ

437.19532.14359.90443.07المعدل416.90480.14353.24416.76المعدل

18.2434.13  م.ف.أ13.5125.28م.ف.أ

  

  سنبلة/عدد الحبوب

وقد أعطى الموعد الثاني )5جدول(دد الحبوب للسنبلة معنویًا عند مواعید الزراعة المختلفةإختلف ع

مقارنة بالموعدین األول % 24.5و6.25حبة والذي هو أعلى بنسبة 47.28أعلى عدد حبوب للسنبلة والذي بلغ 

لموعدین األول والثالث مقارنة با% 20.2و5.2والذي هو أعلى بنسبة حبة48.63ووالثالث في الموسم األول

یعزى تفوق الموعد الثاني في عدد الحبوب للسنبلة إلى توافر الظروف البیئیة المالئمة من . في الموسم الثاني
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والتي أدت إلى زیادة نواتج التمثیل الضوئي المصدرة من خالل فترة تكون الحبوب درجات حرارة وفترة إضاءة 

, في مراحل نشوء وتشكل وتطور الحبوب) اتزهیر ال(منشئات الحبوب األوراق واألجزاء الخضریة األخرى صوب

إنخفاض التنافس بین منشئات الحبوب والساق في مرحلة اإلستطالة السریعة فضًال عن ورقة العلم إضافة الى

ظروف بیئیة غیر أن الموعد المبكر قد تزامن التزهیر فیه مع , ةكونقد أسهم في زیادة عدد الحبوب المتوذلك 

مما أدى إلى إنخفاض نسبة التلقیح واإلخصاب والتي أدت إلى خفض عدد الزهیرات المخصبة في , غیر مالئمة

كما أن إختزال فترة تشكل ونمو وتطور منشئات الحبوب في الموعد المتأخر قد قلل من فرصة نمو , السنبلة

ق مع ماوجده باحثون آخرون منهم إن هذه النتیجة تتواف. وتطور الحبوب فأسهم في خفض عدد الحبوب للسنبلة

  .6و5

أعلى 99وقد أعطى التركیب الوراثي إباء , إختلفت التراكیب الوراثبة معنویًا في عدد الحبوب للسنبلة

حبة للسنبلة للموسمین األول والثاني على التوالي، بینما أعطى 49.46و46.76عدد حبوب للسنبلة والذي بلغ 

یعود تباین التراكیب الوراثیة في عدد الحبوب . عدد حبوب للسنبلة في كال الموسمینأقل95التركیب الوراثي إباء 

وبشكل عام تعطي أصناف , للسنبلة إلى تباینها في طول السنبلة وفي عدد منشئات الحبوب وفي إرتفاع النبات

بوب للسنبلة واحد ویعد عدد الح, الحنطة شبه القصیرة عدد حبوب للسنبلة أعلى من تلك األصناف طویلة الساق

بإعتبار أن نبات الحنطة الذي یعطي عدد محدود من , من أبرز الصفات التي تهم مربي النبات بإتجاه زیادتها

السنابل سیقابله عددًا عالیًا من الحبوب للسنبلة فإنه یعطي إنتاجیة عالیة وبخاصة تحت ظروف الكثافات النباتیة 

إن هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون . جین والمغذیات األخرىالعالیة والمستویات العالیة من النترو 

  .6و5و17منهم 

فقد أعطى التركیب , وجد تداخًال معنویًا بین التراكیب الوراثیة ومواعید الزراعة لعدد الحبوب للسنبلة

أعطى التركیب الوراثي سخا بینما , في الموعد الثاني أعلى عدد حبوب للسنبلة ولكال الموسمین99الوراثي إباء 

  .في الموعد الثالث أقل عدد حبوب للسنبلة في كال الموسمین8

  

  ة لسبعة تراكیب وراثیة من الحنطةسنبل/تأثیر مواعید الزراعة في عدد الحبوب)5(جدول

2002-2001موسم 2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل
التراكیب 

  الوراثیة

عید الزراعةموا

المعدل تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

348.2050.2344.7347.72أبو غریب 346.3348.3343.0045.89أبو غریب 

41.5349.2735.2042.00مكسیباك41.2348.5734.8341.54مكسیباك

9538.2339.8332.8336.97إباء 9537.8039.9331.8336.52إباء 

146.6053.5743.4047.86سدس 144.2051.7741.3345.77سدس 

42.2746.6037.0741.98الفتح39.7344.8034.8339.79الفتح

836.1345.1732.2037.83سخا 835.8045.0330.5037.11سخا 

9950.3355.7742.2749.46إباء 9947.9352.5339.8046.76إباء 

1.67  م.ف.أ0.47م.ف.أ

43.3348.6338.2443.40المعدل41.8647.2836.5941.91المعدل

0.631.18  م.ف.أ0.180.33م.ف.أ
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  حبة1000وزن 

لى وزن فقد أعطى الموعد الثاني أع)6جدول(حبة 1000أثرت مواعید الزراعة معنویًا في وزن 

, الموعدین األول والثالثعن% 24.64و6.35بنسبة یزیدغم في الموسم األول و 44.2حبة والذي بلغ 1000

بنسبة متفوقاً غم 44.51حبة والذي بلغ لف أعلى وزن ألأیضًا هذا الموعدأعطى في الموسم الثاني فقد كذلك

, زن الحبة واحد من أهم مكونات الحاصلیعد و . تابعالموعدین األول والثالث على التعن % 19.97و5.2

من فیهاتمكن النبات تنتقل إلى الحبة والناتجة منبإعتباره المحصلة النهائیة لعملیات التمثیل الضوئي التي 

الطاقة الشمسیة بوجود العوامل األخرى من ماء ومغذیات لیحولها في إلى مواد جاهزة تذهب صوب ستغاللإ

لذا فإن أي ضغط أو شد بیئي أو غذائي سینعكس , النهائیة لنواتج التمثیل الضوئيالحبوب والتي هي المصبات 

والتي تمثل , ألن وزن الحبة هو المكون الذي یتطور في المراحل المتقدمة من حیاة النبات,على وزن الحبة

الذي یعود إلى و حصول إنخفاض كبیر في وزن الحبة للموعد المتأخر من هذه النتائج یالحظ . المرحلة التكاثریة

تأثیر السلبي إلرتفاع درجات الحرارة وزیادة طول الفترة الضوئیة األمر الذي أدى الى زیادة سرعة ومعدل إمتالء ال

إن هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده . الحبة یقابله إختزال في طول فترة إمتالء الحبة مما أثر سلبیًا في وزن الحبة

  .6و5باحثون آخرون منهم 

كیب الوراثي ر فقد اعطى الت, حبة1000إختالفات  معنویة بین التراكیب الوراثیة في وزن وجدت

غم للموسمین األول والثاني على 44.45و44.64حبة في كال الموسمین والذي بلغ لف أعلى وزن أل1سدس

في م على التتابع غ34.30و34.10بلغ حبة ف لأقل وزن أل3بینما أعطى التركیب الوراثي أبو غریب , تابعالت

إلى تباینها في قدرة المصدر متمثًال باألجزاء حبة ف یعود تباین التراكیب الوراثیة في وزن ال, كال الموسمین

جزاء النباتیة الخازنة باالوسعة المصب متمثًال لهذا التمثیل نواتج ومدى تحقیقه لقیام بالتمثیل الضوئي لالخضریة 

خضراء ئهاوفترة بقاورقة العلمكما أن مساحة, فترة اإلمتالءطول الء الحبة و وسرعة ومعدل عملیة إمت) الحبوب(

هي أقرب األجزاء الخضریة إلى السنبلة إضافة إلى أنها هي األخرى تؤثر في وزن الحبة بإعتبار أن ورقة العلم 

أدنى فعالیتها إلىتعد المصدر الرئیس لنواتج التمثیل الضوئي في وقت تكون قد وصلت باقي أوراق النبات 

دورًا مهمًا في Compensation Relationshipsكذلك تلعب العالقات التعویضیة , التمثیلیة هذا من حهة

إذ تقود زیادة مكون واحد أو أكثر إلى إحداث (تحدید مكونات الحاصل عند حدود الیمكن تجاوزها على السیطرة 

أعلى 99فمثًال أعطى التركیب الوراثي إباء , ىمن جهة أخر ) نقصان في مكون أو أكثر من مكونات الحاصل

قد أحرزها تيوال, حبةأللف إحراز أعلى وزن منعدد حبوب للسنبلة بینما لم یستطعاعلىو 2م/عدد سنابل

لذا فإن زیادة مكون أو أكثر من مكونات الحاصل یقود بالنتیجة إلى , في كال الموسمین1التركیب الوراثي سدس

12و11من مكونات الحاصل إن هذه النتیجة تتفق مع ما وجده باحثون آخرون منهم خفض مكون أو أكثر 

  .6و13و

اذ اعطى التركیب الوراثي ,حبةأللف تداخلت مواعید الزراعة مع التراكیب الوراثیة معنویا في وزن 

ما اعطى التركیب بین,في الموسم الثاني أعلى وزن للحبة99والتركیب الوراثي إباء في الموعد الثاني 1سدس 

  .لكال الموسمینفي الموعد الثالث اقل وزن للحبة3الوراثي ابو غریب 
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  .لسبعة تراكیب وراثیة من الحنطة) غم(حبة 1000تأثیر مواعید الزراعة في وزن )6(جدول

2002-2001موسم 2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل
التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

335.4037.9030.2034.50أبو غریب 335.0037.5329.7734.10أبو غریب 

41.8742.2332.4738.86مكسیباك41.5042.7031.5038.57مكسیباك

9542.6744.0737.8041.51إباء 9543.5044.4035.1741.02إباء 

147.6048.2337.8044.54سدس 146.1748.0039.7744.64سدس 

45.0046.1041.1744.09الفتح42.0045.0038.5041.83الفتح

843.6344.7740.0042.80سخا 842.6344.4034.2340.42سخا 

9940.1048.2740.2042.86إباء 9940.1747.4039.3342.30إباء 

1.09  م.ف.أ0.64م.ف.أ

42.3244.5137.0941.30المعدل41.5744.2035.4740.41المعدل

0.410.77  م.ف.أ0.240.45م.ف.أ

  

  حاصل الحبوب

ي أعلى حاصل قد أعطى الموعد الثانف, )7جدول (أثرت مواعید الزراعة معنویًا في حاصل الحبوب 

هـ وهو أعلى بنسبة /طن8.13وفي الموسم األول% 43.9و21.4هـ وهو أعلى بنسبة /طن7.55حبوب بلغ 

یعود تفوق الموعد الثاني في .على التتابعمقارنة بالموعدین األول والثالث في الموسم الثاني% 33و22.3

وعدد الحبوب للسنبلة ووزن بل بوحدة المساحةحاصل الحبوب إلى تفوقه في مكونات الحاصل متمثلة بعدد السنا

  .6و5إن هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون منهم. )6و5و4ولاجدال(الحبة

أعلى حاصل 99وقد أعطى التركیب الوراثي إباء , إختلفت التراكیب الوراثیة معنویًا في حاصل الحبوب

مقارنة بالمعدل العام لمجمل التراكیب % 30.8في الحاصل بنسبة هـ محققًاَ◌ زیادة /طن8.28حبوب والذي بلغ 

أقل حاصل حبوب 8الوراثیة في الموسم األول یلیه التركیب الوراثي مكسیباك بینما أعطى التركیب الوراثي سخا 

99اما في الموسم الثاني فقد أعطى التركیب الوراثي إباء .لكال الموسمین على التتابع) هـ/طن5.35و4.81(

مقارنة بالمعدل العام لمجمل % 20.07هـ والذي هو أعلى بنسبة /طن8.87أعلى حاصل حبوب أیضًا بلغ 

8وأخیرًا التركیب الوراثي سخا3وأبو غریب 1یلیه التركیب الوراثي مكسیباك ومن ثم سدس, التراكیب الوراثیة

, زرع من أجله محصول الحنطةیعد حاصل الحبوب الهدف األساسي الذي ی. الذي أعطى أقل حاصل للحبوب

لذا فإن اإلختالفات , عدد السنابل بوحدة المساحة وعدد الحبوب للسنبلة ووزن الحبة: والذي هو یمثل ناتج مكوناته

التي تظهر في مكونات الحاصل تنعكس مباشرة في حاصل الحبوب، كما أن التداخل بین مكونات الحاصل 

م هي األخرى في التأثیر على كمیة الحاصل والتي غالبًا ما تكون عامًال والعالقات التعویضیة بین المكونات تسه

كما أن الصفات الخضریة للتركیب الوراثي كإرتفاع النبات والمساحة الورقیة متمثلة , محددًا في زیادة الحاصل

أو متدلیة أو بعدد األوراق ومعدل مساحة الورقة وزاویة الورقة ووضعیة األوراق على الساق سواء أكانت قائمة 

شبه متدلیة ونمط توزیعها من أعلى النبات حتى أسفله، كما أن وضعیة ورقة العلم وفترة بزوغها وتطورها تزامنًا 

وفترة بقاءها خضراء وكمیة الكلوروفیل فیها فإنها والشك تؤثر في الحاصل بشكل غیر مباشر في ,مع تطور الحبة
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إن اختالف التراكیب ). 18(التأثیرات المباشرة لمكونات الحاصل وربما یكون تأثیرها أكبر وأهم من , الحاصل

  .6و13و16الوراثیة في حاصل الحبوب یتفق مع نتائج الباحثین 

بالموعد 99فقد أعطى التركیب الوراثي إباء , وجد تداخًال معنویًا بین التراكیب الوراثیة وحاصل الحبوب

في الموعد الثالث أقل حاصل 8ا أعطى التركیب الوراثي سخا الثاني أعلى حاصل حبوب في كال الموسمین بینم

  .حبوب ولكال الموسمین أیضاً 

  

  لسبعة تراكیب وراثیة من الحنطة) هـ/طن(تأثیر مواعید الزراعة في الحاصل )7(جدول

2002-2001موسم 2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل
التراكیب 

  الوراثیة

الزراعةمواعید

المعدل تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

37.308.256.317.28أبو غریب 36.637.675.556.62أبو غریب 

7.518.896.457.62مكسیباك6.858.575.647.02مكسیباك

956.177.255.276.22إباء 955.606.694.595.63إباء 

17.398.346.427.38سدس 16.967.765.406.70سدس 

5.297.405.756.15الفتح4.676.854.265.26الفتح

84.986.424.645.35سخا 84.665.943.844.81سخا 

998.2510.407.968.87إباء 998.129.327.418.28إباء 

0.153  م.ف.أ0.067م.ف.أ

6.708.136.126.98المعدل6.217.555.246.33المعدل

0.0580.011  م.ف.أ0.0250.047م.ف.أ

  

  الحاصل البایولوجي

وقد أعطى الموعد  الثاني أعلى حاصل ) 8جدول (أثر موعد الزراعة معنویًا في الحاصل البایولوجي 

مقارنة بالموعد األول والثالث في الموسم % 22.63و9.55ة هـ والذي هو أعلى بنسب/طن17.67بایولوجي بلغ 

مقارنة بالموعد األول والثالث في الموسم % 17.66و11.75هـ والذي هو أعلى بنسبة /طن18.93األول و

وعدد 2م/عدد السنابل: إلى تفوقه في مكونات الحاصلیعود تفوق الموعد الثاني في الحاصل البایولوجي . الثاني

التي ویعد عدد األشطاء الحاملة للسنابل واحد من أهم المكونات . )6و5و4جدول (نبلة ووزن الحبةالحبوب للس

)الحبوب(المكون الذي یشمل على األجزاء اإلقتصادیةوذلك لكونه في الحاصل البایولوجي تسهم بشكل مباشر

قد التي تحمل سنابل ادة عدد األشطاء فإن زیلذا)Straw(أو التبن متمثلة بالقشاألجزاء الخضریةٕاضافًة إلى و 

في زیادة الحاصل كذلكاألخرى قد أسهمت الصفاتكما أن , أدى بالنتیجة الى زیادة الحاصل البایولوجي

إن هذه . على الرغم من تفوق الموعد األولإرتفاع النبات وطول السنبلة في الموعد الثانيمثل ، بایولوجيال

  .6و5ثون آخرون منهمالنتیجة تتوافق مع ما وجده باح

أعلى فقد أعطى التركیب الوراثي مكسیباك , الحاصل البایولوجيالتراكیب الوراثیة معنویًا فياختلفت

12.43(بینما أعطى التركیب الوراثي الفتح أقل حاصل بایولوجي) هـ/طن20.26و19.19(حاصل بایولوجي 

في الحاصل یعود إختالف التراكیب الوراثیة.بعفي الموسمین األول والثاني على التتا) هـ/طن14.30و
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فحیثما تفوق التركیب الوراثي في عدد األشطاء فإن فرصة , في حاصل الحبوب ومكوناتهاختالفهاإلى البایولوجي

فيزیادةتفوقه في مكونات الحاصل األخرى ستحققكما أن , فوقه في الحاصل البایولوجي ستكون أكبرت

التراكیب الوراثیة ذات إرتفاع النبات العالي ستسهم ان كما أن البایولوجيثم الحاصلدي ومناالحاصل اإلقتص

تفوق التركیب الوراثي مكسیباك في الحاصل البایولوجي إلمتالكه فمثًال یالحظ ,في زیادة الحاصل البایولوجي

وحاصل بایولوجي , تفاع أقلفي حین یالحظ أن التركیب الوراثي الفتح قد كان ذا إر ) 2جدول(إرتفاع نبات عاٍل 

إن إختالف التراكیب الوراثیة في الحاصل البایولوجي یتوافق مع ما . األوطأ من بین التراكیب الوراثیة جمیعها

  .6و5وجده باحثون آخرون منهم

فقد أعطى التركیب , وجد تداخًال معنویًا بین التراكیب الوراثیة ومواعید الزراعة في الحاصل البایولوجي

في الموعد الثاني أعلى 99الموسم االول والتركیب الوراثي إباءفي موعد الزراعة الثاني في مكسیباكراثي الو 

كال في الموعد الثالث أقل حاصل بایولوجي في 8بینما أعطى التركیب الوراثي سخا , حاصل بایولوجي

  .الموسمین

  

  لسبعة تراكیب وراثیة من الحنطة) هـ/طن(تأثیر مواعید الزراعة في الحاصل البایولوجي )8(جدول

2002-2001موسم 2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل
التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

317.2919.6316.2817.74أبو غریب 316.7618.3015.2516.77أبو غریب 

21.1021.1318.5420.26مكسیباك20.3520.7016.5119.19مكسیباك

9515.2017.3413.8215.45إباء 9514.2015.1612.8814.08إباء 

118.3420.1817.3318.62سدس 117.2918.4014.5816.76سدس 

12.3716.1914.3514.30الفتح11.8414.7510.7012.43الفتح

815.1716.6313.4115.07سخا 814.0615.7412.8914.23سخا 

9919.0921.3718.8419.76إباء 9918.3520.6218.0519.01إباء 

0.214  م.ف.أ0.039م.ف.أ

16.9418.9316.0817.31المعدل16.1217.6714.4116.06المعدل

0.0810.151  م.ف.أ0.0150.027م.ف.أ

  

  دلیل الحصاد

فقد أعطى الموعد الثاني أعلى دلیل حصاد ) 9جدول(أثرت مواعید الزراعة معنویًا في دلیل الحصاد 

وسم ممقارنة بالموعدین األول والثالث في ال% 16.69و9.87والذي هو أعلى بنسبة % 42.33والذي بلغ 

مقارنة بالموعدین األول والثالث في الموسم الثاني%13.01و8.17أعلى بنسبة والذي هو% 42.89و, األول

یعود تفوق الموعد الثاني في دلیل الحصاد إلى تفوقه في الحاصل البایولوجي وحاصل الحبوب . على التتابع

قترنًا مزیادة حاصل الحبوب أو الحاصل البایولوجيتتحقق من ن زیادة دلیل الحصاد أحیث , )7و6جدول (

نسبة في زیادة ظهرتیعد حاصل الحبوب الجزء المهم من الحاصل البایولوجي فكلما . بزیادة حاصل الحبوب

تصدیر نواتج التمثیل نجاح النبات فيعلى اً مؤشر ان هذا یعد الحاصل اإلقتصادي من الحاصل البایولوجي ف
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نهائیة والتي هي الجزء المعني من زراعة الحبوب بإعتبارها المصبات الالضوئي من جمیع أجزاء النبات إلى 

ویل ما تحلاألهمیة بمكان زیادة الحاصل البایولوجي بإعتباره األساس الذي یتم العمل علیه و فإنه من ,المحصول

كقیمة مفردة قد الیحقق حاصٍل عاٍل إال إذا رافقه زیادة لذا فإن دلیل الحصاد , أمكن منه إلى حاصل إقتصادي

أعلى قیم للحاصل ومكوناته أعطى الموعد الثاني حیث یالحظ من هذه النتائج بان, ي الحاصل البایولوج

إن هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون .لذا فقد أعطى دلیل حصاد عاٍل أیضاً , وحاصل بایولوجي

  .6و5منهم 

یلیه الفتح أعلى 99ثي إباء فقد أعطى التركیب الورا, إختلفت التراكیب الوراثیة معنویًا في دلیل الحصاد

%) 35.34و33.56(أقل دلیل حصاد 8بینما أعطى التركیب الوراثي سخا %) 44.72و43.22(دلیل حصاد 

یعود إختالف التراكیب الوراثیة في دلیل الحصاد إلى إختالفها في الحاصل . لكال الموسمین على التتابع

في حاصل الحبوب وكذلك الحاصل 99ب الوراثي إباء حیث تفوق التركی, البایولوجي والحاصل اإلقتصادي

6جدول (أقل حاصل حبوب وحاصل بایولوجي 8بینما أعطى التركیب الوراثي سخا ) 7و6جدول (البایولوجي 

عالوًة على إختالف التراكیب في مقدرتها على إنتاج نواتج التمثیل الضوئي في األجزاء الخضریة من ). 7و

الة وكمیة الكلوروفیل في ورقة العلم وبقیة األوراق وٕارتفاع النبات ومكونات الحاصل من النبات ومدة بقائها فع

وتتباین قدرة التراكیب الوراثیة في تحویل جزء من , عدد سنابل في وحدة المساحة وعدد حبوب للسنبلة ووزن الحبة

صر الهدف نحو تربیة وٕاستنباط تركیب المادة الجافة بإتجاه األجزاء التكاثریة في النبات متمثلة بالحبوب، والیقت

إن إختالف التراكیب الوراثیة في دلیل . وراثي ذا دلیل حصاد عاٍل بل یجب أن یرافقه حاصل حبوب عاٍل أیضاً 

  .6و5الحصاد یتوافق مع ما وجده باحثون آخرون منهم 

  

  لحنطةلسبعة تراكیب وراثیة من ا(%) تأثیر مواعید الزراعة في دلیل الحصاد )9(جدول

2002-2001موسم   2001-2000موسم 

التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

  معدلال
التراكیب 

  الوراثیة

مواعید الزراعة

المعدل تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

تشرین 5

أول

تشرین 25

ثاني

كانون 15

أول

342.2242.0438.7741.01أبو غریب 339.5941.9436.4139.31أبو غریب 

35.6142.1034.8137.51مكسیباك33.6641.4234.1836.42مكسیباك

9540.5741.8238.1240.17إباء 9539.4644.1535.7039.77إباء 

140.3241.3237.0239.55سدس 140.2440.2437.0339.17سدس 

42.7845.7040.1042.86الفتح39.4046.4539.8341.89الفتح

832.8438.5934.5935.34سخا 833.1437.7429.8033.56سخا 

9943.2248.6742.2844.72إباء 9944.2644.3841.0343.22إباء 

0.51  م.ف.أ7.10  م.ف.أ

39.6542.8937.9640.16المعدل38.5342.3336.2839.04معدلال

0.190.36  م.ف.أ2.685.02  م.ف.أ
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فقد اعطى التركیب الوراثي الفتح في ,تداخلت مواعید الزراعة والتراكیب الوراثیة معنویًا في دلیل الحصاد

في الموعد الثالث اقل 8بینما اعطى التركیب الوراثي سخا,الموعد الثاني اعلى دلیل حصاد في كال الموسمین

  .دلیل حصاد في كال الموسمین

تفوق الموسم الثاني في الصفات المدروسة جمیعها حیث تفوق في إرتفاع یالحظ من النتائج السابقة

وعدد الحبوب للسنبلة ووزن الحبة وحاصل الحبوب والحاصل البایولوجي 2م/النبات وطول السنبلة وعدد السنابل

وقد .على الموسم األول% 2.86و7.78و10.26و2.2و3.55و6.31و6.64و3.12ودلیل الحصاد بنسبة 

السبب في تفوق الموسم الثاني على الموسم األول في الصفات اإلنتاجیة والخضریة إلى مالئمة الظروف یعود

  .البیئیة وتكیف التراكیب الوراثیة للبیئة المحلیة مما أثر إیجابیًا في زیادة الحاصل ومكوناته وغیرها من الصفات

ئمة لزراعة الحنطة في العد األكثر متشرین الثاني هو المو 25یستنتج من البحث أن الموعد الثاني 

وعدد 2م/إذ حقق موعد الزراعة الثاني زیادة معنویة في عدد السنابل, الوسطى من العراقاإلروائیةالمنطقة

الحبوب للسنبلة ووزن الحبة وحاصل الحبوب والحاصل البایولوجي ودلیل الحصاد مقارنة بالموعدین األول 

وقد إختلفت التراكیب , أعلى إرتفاع للنبات وأعلى طول للسنبلة) تشرین الثاني5(ل والثالث بینما حقق الموعد األو 

أعلى إرتفاع للنبات وطول 1فقد أعطى التركیب الوراثي سدس الوراثیة معنویًا في الصفات الخضریة واإلنتاجیة

حاصل حبوب نبلة و وعدد حبوب للس2م/عدد سنابلأعلى 99وأعطى التركیب الوراثي إباء ووزن حبة السنبلة 

  .ودلیل حصاد بینما أعطى التركیب الوراثي مكسیباك أعلى حاصل بایولوجي في كال الموسمین

وعلى مدى ولثالثة مواعید زراعة سبعة تراكیب وراثیة في البحث لمن خالل النتائج المستحصلة 

الثاني إلحراز حاصٍل تشرین25في موعد زراعة الیتجاوز 99موسمین متتالیین نوصي بزراعة الصنف إباء 

  .السهول اإلروائیة من العراقفي عالٍ 
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