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  2005، ) 2(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تأثیر معدالت البذار في نمو و حاصل القمح الشیلمي

  

  **و حامد خلف صالح**حمدي جاسم حمادي, *سعید علیوي فیاض
  جامعة األنبار / كلیة التربیة للبنات *

  جامعة االنبار / كلیة الزراعة **

  

  الخالصة 

في حقول 2004-2003و 2003-2002حقلیة خالل الموسمین طبقت تجربة 

هكتـــار فـــي نمـــو / كغـــم ) 220، 160، 100( منطقـــة الصـــقالویة لدراســـة تـــأثیر معـــدالت البـــذار 

  .وحاصل القمح الشیلمي 

بینت نتائج التحلیـل اإلحصـائي . و بأربعة مكررات ) R.C.B.D(استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

, ) سـم(ارتفـاع النبـات : جود فروقات إحصائیة معنویة لكـل موسـم علـى حـدة و لمتوسـط الموسـمین للصـفات التالیـة و 

( الحاصـل البیولـوجي , 2م/ عـدد السـنابل , دلیـل المسـاحة الورقیـة , ) 2م( المساحة الورقیـة , ) 2م( عدد االشطاء 

فــي حــین لــم تظهــر فروقــات إحصــائیة ( % ) الحصــاد دلیــل, ) هكتــار / كغــم ( حاصــل الحبــوب , ) هكتــار / كغــم 

  .حبة لكل موسم على حدة و لمتوسط الموسمین 1000وزن , معنویة لصفة عدد الحبوب في السنبلة 

هكتـار معنویـا علـى بقیـة معـدالت البـذار و لمتوسـط الموسـمین للصـفات / كغم ) 220( لقد تفوق معدل البذار 

و ) هكتـار / كغـم ( الحاصـل البیولـوجي 2م/ عـدد السـنابل , ) 2م( عـدد االشـطاء , )سم ( ارتفاع النبات : التالیة 

  ) .هكتار / كغم 16476.87( إذا كان حاصله البیولوجي ) هكتار / كغم 4939.79( حاصل الحبوب 

  

EFFECT OF SEEDING ON GROWTH  AND CRAIN YIELD OF 
TRITICALE

S. A. Faiath*, H. J. Homadi** and H. K. Saleh**

*College of eduea. / Univ of AL-Anbar
**College of agrie. / Univ of AL-Anbar

Abstract
Field experiment was carriedout in the seasons of 2000 – 2001 and 2001 - 2002 at 

the fields of  Saqlawaia Zone to study the effect of seeding rateS (100 - 160 - 220) kg/ha 
on growth and grain yield triticale. The experiment was designed according to RCBD 
with four replication .Significant differenceswere found for some characteries for both 
seasons and the mean of two seasons such as the plant height, number of  tiller, ieaf area 
and leaf area index, numder of spikes, biological yield, grain yield and harvest index, 
but no significant differences detween numder of grain per spike, weight of 1000 graibs 
(g), The seeding rate (220) kg/ha gave the highest plant height, numder of tillers, 
numder of spike, biological yield, grain yield in both seasons and the mean of two 
seasons.

The seeding rate (220) kg/ha gave biological yield (16476.87) kg/ha and grain yield 
(4939.79) kg/ha.
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  المقدمة

القمـح الشــیلمي أحـد محاصــیل الحبـوب المهمــة و الجدیــدة التـي أدخلــت زراعتهـا فــي العـراق الن هــذا المحصــول 

ارتفـاع نسـبة البـروتین فـي حبوبـه إضـافة , یحتوي على صفات تحمیلیة جیـدة منهـا مقاومتهـا للظـروف البیئیـة القاسـیة 

و ال تــــزال األبحــــاث مســــتمرة حــــول هــــذا . لحنطــــة إلــــي غــــزارة النمــــو الخضــــري لهــــذا المحصــــول مقارنــــة بمحصــــول ا

تختلـــف , المحصـــول لتحدیـــد العملیـــات الزراعیـــة المهمـــة كمعـــدالت البـــذار ألعطـــاء أعلـــى إنتـــاج فـــي وحـــدة المســـاحة 

و موعــد , معــدالت البــذار فــي وحــدة المســاحة بــاختالف نــوع التربــة و خصــوبتها و كمیــة الرطوبــة المتــوفرة فــي التربــة 

  . عدم استخدام كمیات مناسبة من البذار فأنها تؤدي إلي انخفاض اإلنتاجیة الزراعة لذا عند 

1, 15، 10( حصل عدد من الباحثین على زیادة معنویة في حاصـل القمـح الشـیلمي بزیـادة معـدالت البـذار 

ة معنویـة إلـي زیـاد) 5( و توصـل . أن زیادة مكونات الحاصل تعني زیادة حاصل القمح الشیلمي ) . 8, 7, 5, 

فـي . و حاصل الحبوب و إلي نقـص معنـوي فـي دلیـل الحصـاد عنـد زیـادة معـدالت البـذار , في الحاصل البیولوجي 

د أدت إلي زیادة معنویة في حاصل الحبوب و دلیل / كغم 20-35أن زیادة معدالت البذار من ) 6( حین وجد 

  .اصل البیولوجي و لم یكن لمعدالت البذار تأثیر معنوي على الح, الحصاد 

حبة عنـد زیـادة معـدالت 1000حبة لوحظ انخفاض في وزن 1000وعند دراسة تأثیر معدالت البذار في وزن 

  ) .12, 11, 10, 9( البذار 

یهدف البحث إلي تحدید افضل معدل بذار لضمان الحصول على أعلى حاصل للقمح الشیلمي تحت ظروف 

  .المنطقة الوسطى من العراق 

  

  

  

  مواد و طرق البحثال

لدراسـة تـأثیر 2002-2001و 2001-2000طبقت تجربة حقلیة في منطقة الصـقالویة خـالل الموسـمین 

تمــت إضــافة الســماد . هكتــار فــي نمــو و حاصــل القمــح الشــیلمي / كغــم ) 220-160–100( معــدالت البــذار 

استخدم تصمیم القطاعات العشـوائیة . ي مرحلة التفرعات و الثانیة ف, على دفعتین األولى أثناء الزراعة يالنیتروجین

10تضــم كــل وحــدة منهــا , م 1.5× 4و بأربعــة مكــررات و كانــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة  (R.C.B.D)الكاملــة

  .سم و تم تعشیب التجربة حسب الحاجة 15م و المساحة بین الخط و اآلخر 4خطوات طول كل خط 

  :الصفات المدروسة 

  . ودلیلهما 2سم0المساحة الورقیة , 2م/ عدد االشطاء , ارتفاع النبات : النمو و تشمل صفات -1

  ) . غم ( حبة 1000وزن , عدد الحبوب في السنبلة , 2م/ عدد السنابل : مكونات الحاصل و تشمل -2

)  هكتـار / كغـم ( وحاصـل الحبـوب ,  ) هكتـار / كغـم ( الحاصـل البیولـوجي : حاصل القمح الشیلمي و یشـمل -3

  . دلیل الحصاد , 

حللت البیانات احصائیا لكل صفة من الصفات و لكل موسم على حدة ثم حللت لمتوسط الموسمین معا لجمیع 

  .لمعرفة الفرق المعنوي بین المعامالت 0.05على مستوى L.S.Dالصفات أیضا و استخدم اختبار 
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  النتائج و المناقشة

اختالفات معنویة لمعدالت البذار فـي صـفات النـوم للقمـح الشـیلمي و هـي ارتفـاع ألي وجود) 1( یشیر جدول 

لقـد أدت زیـادة معـدالت البـذار إلـى تفـوق . ودلیلهـا ) 2سـم( المسـاحة الورقیـة , 2م/ عـدد االشـطاء , ) سم ( النبات 

هكتار أعلى ارتفاع للنبـات / كغم 220إذ أعطى معدل البذار , معنوي في ارتفاع النبات لكال الموسمین ومتوسطهما 

ســـم ولمتوســـط الموســـمین و ســـبب هـــذه الزیـــادة یعـــود ألـــي ازدیـــاد تنـــافس النبـــات علـــى االحتیاجـــات 132.22و قـــدره 

, 5, 4, 1( الضوئیة مما یدفع النبات على النمو و االستطالة ألي األعلى و هذه النتیجة تتفق مع ما توصل ألیه 

ى زیادة تركیز األوكسجین فـي مبـدالت البـذار العالیـة نتیجـة التظلیـل ممـا یـؤدي إلـى لو كان التعلیل یرجع إل) 8, 6

  .زیادة استطالة السالمیات 

2م/ معنویا اكال الموسمین و متوسطهما في عدد االشـطاء ) هكتار / كغم 220( لقد تفوق نفس معدل البذار 

لمتوسط الموسمین و سبب ذلـك یعـود إلـى 2م253.30على بقیة معدالت البذار إذ أعطى عددا من االشطاء قدرها 

وانخفاضــها للنبــات الواحــد بزیــادة كمیــات 2م/ زیــادة عــدد النباتــات فــي المتــر المربــع إذ أدى إلــى زیــادة عــدد االشــطاء 

  ) . 10, 6, 4, 3, 2( البذار تتفق هذه النتیجة مع ما توصل ألیه 

إلــى وجــود تــأثیر معنــوي لمعــدالت البــذار علــى ) 1( جــدول أمــا فیمــا یخــص المســاحة الورقیــة و دلیلهــا فیشــیر

هكتــار معنویــا علــى بــاقي معــدالت البــذار و أعطــى / كغــم 100لقــد تفــوق معــدل البــذار . المســاحة الورقیــة و دلیلهــا 

220ولمتوســط الموسـمین أمـا معـدل البــذار 2سـم126.25یومـا بلغـت 120نجــد العمـر ) 2سـم( أعلـى مسـاحة ورقـة 

و تعــود أســباب انخفــاض المســاحة 3.58یومــا و قــدره ) 120( أعلــى دلیــل للمســاحة الورقیــة عنــد عمــر فقــد أعطــى

الورقیة للنبات بزیادة معدالت البـذار إلـى زیـادة المنافسـة بـین النباتـات عنـد الكثافـة النباتیـة العالیـة و مـن ثـم قلـة عـدد 

لمساحة الورقیة فیرجع السبب في زیادة هذه الصفة عند أما دلیل ا. األوراق بسبب نقص عدد االشطاء للنبات الواحد 

( هذه النتائج تتفق مع ما توصل ألیه . الكثافات العالیة إلي قلة المساحة التي یشغلها النبات مقارنة بالكثافة الواطئة 

9 ,13 ,15 ,17. (  

ــــین جــــدول ــــذار علــــى صــــفة عــــدد الســــنابل ) 2( یب لكــــال الموســــمین و 2م/ وجــــود تــــأثیر معنــــوي لمعــــدالت الب

1000متوسطهما في حین لم تظهر فروقـات معنویـة لمعـدالت البـذار علـى صـفتي عـدد الحبـوب فـي السـنبلة و وزن 

  ) . غم ( حبة 

2م/ هكتار معنویا على بقیة معدالت البذار في صفة عدد السنابل / كغم ) 220( لقد تفوق معدل البذار 

و یرجع سبب هذه الزیادة ألي زیادة عدد .و لمتوسط الموسمین 2م/لةسنب236.26فأعطى عدد من السنابل قدرها

  ) .12, 6, 3, 1( و تتفق هذه مع ما توصل ألیه 2م/ النباتات 

لقـد تفـوق معـدل البـذار  . وجود تأثیر معنوي لمعدالت البـذار علـى حاصـل القمـح الشـیلمي ) 3( یوضح جدول 

فـــي صـــفتي الحاصـــل اعـــدالت البـــذار لكـــال الموســـمین و متوســـطا تهمـــهكتـــار معنویـــا علـــى بقیـــة م/ كغـــم ) 220( 

كغـم 16476.87إذ أعطـى حاصـال بیولوجیـا قـدره ) هكتـار / كغـم ( و حاصل الحبوب ) هكتار / كغم ( البیولوجي 

  .هكتار و لمتوسط الموسمین / كغم 4939.79هكتار و فیما أعطى حاصال حبوبیا / 

( نالــك تــأثیرا لمعــدالت البــذار علــى صــفة دلیــل الحصــاد إذ أعطــى لمعــدل أیضــا أن ه) 3( و یوضــح جــدول 

. لمتوسط الموسمین 32.26و یبلغ الكال الموسمین و متوسطا تهم( % ) هكتار أعلى دلیل حصاد / كغم ) 100

ذه و سبب هذا االنخفاض بزیادة معدالت البذار یعود إلى عدم وجود توازن بین حاصل القش و حاصل الحبوب و ه

  ) .15, 14, 12, 11( النتیجة تتفق مع ما توصل ألیه 
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  و2001- 2000تأثیر البذار على بعض صفات النمو الشیلمي لموسمي النمو ) 1(جدول 

  و متوسط السنتین 2002- 2001

معدالت 

  البذار

)هـ/ كغم (

ارتفاع 

  النبات

)سم ( 

عدد 

  االشطاء

)2م( 

  ألعمار عند ا) غم ( المساحة الورقیة 

)یوم ( 

  دلیل المساحة الورقیة عند األعمار 

)یوم ( 

60901201506090120150

2000-2001

100123.89148.8459.8098.70127.3093.701.312.142.452.51
160127.30208.7060.7097.70116.7092.901.382.983.112.87
220133.18269.3058.3097.30105.1092.401.573.373.633.39

L. S. D  2.161.130.758.710.410.130.270.350.27

2001-2002

100122.43145.6061.70101.20125.2096.901.292.092.412.37
160126.82199.4060.8096.80115.9095.931.372.642.972.73
220131.26237.3059.4096.10101.4095.01.563.333.523.19

L. S. D  3.5621.023.97.830.870.110.510.290.41

متوسط السنتین

100123.16147.2260.7599.95126.2595.301.302.122.432.44
160127.06204.0560.7597.3511.3094.421.382.813.042.80
220132.22253.3058.8596.70103.2093.541.573.353.583.29

L. S. D2.0313.720.73.5.480.380.090.19.0.220.24

  

2001و2001-2000تأثیر معدالت البذار على مكونات الحاصل للقمح الشیلمي لموسمي النمو ) 2(جدول 

-2002  

القمح الشیلمي)هكتار /كغم( معدالت البذار 

)غم ( حبة 1000وزن عدد حبوب السنبلة2م/ السنابل عدد 

2000 -2001

100153.4068.3038.17
160198.1769.3238.14
220234.2367.4437.98

L. S. D23.57

2001 -2002

100148.6669.2537.92
160194.1368.8237.84
220238.2968.6737.46

L. S. D18.93

السنتینمتوسط

100151.0368.7838.05
160196.1569.0737.99
200236.2668.0637.72

L. S. D11.22

2002-2001و 2001-2000تأثیر معدالت البذار على حاصل القمح الشیلمي للموسمین ) 3(جدول 

  ولمتوسط الموسمین 

  معدالت البذار 

)هكتار / كغم ( 

القمح الشیلمي 

  صل البیولوجيالحا

)هكتار / كغم ( 

  حاصل الحبوب

)هكتار / كغم ( 

  دلیل الحصاد

( % )

2000-2001
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1009135.702978.6532.54
16012789.803976.1431.79
22016489.504985.4330.91

L. S. D  2125.31758.910.48

2001-2002

1008917.342845.1731.97
1601989.723689.4530.76
22016461/04894.1629.70

L. S. D2.91.71732.190.92

متوسط السنتین

1009026.522911.9132.26
16012389.803832.8031.28
22016476.874939.7930.31

L. S. D  1105.51395.710.38

  

  

  

  

  المصادر 

راثیــة و المظهریـة و معـامالت المســار للصـفات الحقلیــة االرتباطـات الو . 1998. علـي ســلیم مهـدي , األصـیل -1

  .جامعة بغداد . كلیة الزراعة .أطروحة دكتورا . ).Triticum aestivum L(في حنطة الخبز 

ــــــاس , الحســــــني -2 ــــــى نمــــــو وحاصــــــل الشــــــعیر . 1996. عقیــــــل جــــــابر عب تــــــأثیر السایكوســــــیل والنتــــــروجین عل

)Hordeum vulgare L.( .جامعـة –كلیـة الزراعـة . أطروحـة دكتـورا . ختلفـة المزروع في مواعید م

.بغداد 

يتــأثیر الصــنف و التســمید النیتروجینــ. 1991. عــدنان حســن محمــد ومحمــد یوســف حمیــد الفهــادي , العـذاري -3
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