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  الخالصة

لدراســـة تـــأثیر , الزراعـــة فـــي أبـــي غریـــب فـــي حقـــل كلیـــة2002–2000ُنفـــذت تجربـــة حقلیـــة خـــالل الموســـمین 

و 100و 64و 32: رب كــل مســتوى بخمــس كمیــات بــذار هــي ُجــ. ســم 30ســم و 10: مســافتین بــین الخطــوط همــا 

أظهـرت . ُأسـتخدم ترتیـب األلـواح المنشـقة بتصـمیم القوالـب الكاملـة المعشـاة بأربعـة مكـررات . كغم للهكتـار 200و 140

64فأعطـت المعاملـة , فیمـا أثـرت كمیـة البـذار بشـكل معنـوي فیهـا , مسافة الزراعة في طول السـنبلة النتائج انعدام تأثیر 

وكـان , ) سـم 7.8( ار ـم للهكتــكغـ200ة ـي المعاملــة فــفیمـا كانـت أقصـر سنبلـ, ) سـم 9.3( كغم للهكتار أطـول سـنبلة 

سم بین الخطـوط أطـول سـنبلة 30كغم للهكتار مع 32ة فأعطت المعامل, التداخل بین العاملین في طول السنبلة معنویًا 

لــم تالحــظ ) . ســم 7.1( وط ـســم بــین الخطــ10كغــم للهكتــار مــع 200فیمــا كــان أقصــرها فــي المعاملــة , ) ســم 9.8( 

تفوقت المعاملـة . إال أن كمیات البذار أثرت بشكل معنوي فیها , فروق معنویة في حاصل الحبوب بتأثیر مسافة الزراعة 

كغــم200المعاملــةأعطــتفیمــا, هـــ / طــن11.87حبــوبفأعطــت حاصــلالمعــامالتكغــم للهكتــار علــى بقیــة100

ولكــن ظهــرت , لــم تظهــر اختالفــات معنویــة فــي وزن القــش لمســافات الزراعــة ) . هـــ / طــن 7.2( حاصــلأقــلللهكتــار

كغــم للهكتــار علــى بقیــة المعــامالت فأعطــت 100تفوقــت المعاملــة . اختالفــات معنویــة لكمیــات البــذار فــي هــذه الصــفة 

( كغــم للهكتــار فأعطــت أقــل وزن 200أمــا المعاملــة . كغــم للهكتــار 140هـــ وتماثلــت مــع /طــن 12.41حاصــل قــش 

علیـه نوصـي بزراعـة هـذا . لم ُتظهر البیانات تداخًال معنویًا بین العـاملین المدروسـین فـي وزن القـش ) . هـ /طن 8.77

, ) ســـم 30–10( وعلـــى أي مســافة بـــین الخطـــوط , كغـــم للهكتـــار 140–100بـــذار تتـــراوح  بــین المحصــول بكمیـــة

  .وذلك ألعطائهما أعلى حاصل حبوب 

  

EFFECT OF SEEDING RATE AND ROW SPACING ON YIELD OF GRAIN 
AND STRAW OF TRITICALE

K.M. Al-Kaffaji
College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
This experiment was carried out during winter season of 2000 - 2002. The objectives 

were to determine the effect of different rates of seeding and row spacing on the yield of 
grain and straw of triticale. A split - plot arrangement with R C B D of four replications was 
used. Seeding rates, 32, 64, 100, 140, 200 kg/ha, and row spacing: 10 and 30 cm were used. 
The results showed that rates of seeding had significant effects on spike length. The seeding 
rate of 64 kg/ha produced the longest spike (9.3 cm), while the shortest was in the treatment of 
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200 kg/ha (7.8 cm). The combination treatment of 30 cm and 32 kg/ha produced the longest 
spike (9.8 cm), while the shortest was in the combination of 10 cm and 200 kg/ha ( 7 . 1 cm). 
There were no remarkable differences in the grain yield due to row spacing, but rate of 
seeding had significant effects. The seeding rate of 100 kg/ha gave higher grain yield  
(11.78 t/ha) unlike the treatment of 200 kg/ha which gave lowest grain yield (7.2 t/ha). The
rate of seeding showed significant differences in straw yield. The rate of 100 kg/ha gave higher 
straw yield (12.41 t/ha) as combined to 200 kg/ha which gave the lowest (8.77 t/ha). However, 
the interaction of row spacing with rate of seeding was not significant, indicating that rate of 
seeding gave the same response in regardless of row spacing in both grain and straw yields. 
It was concluded to recommend the rate of seeding 100 - 140 kg/ha with any row spacing 10 
- 30 cm between rows for triticale to have higher grain yield.

  

  المقدمة

السداســــي المجموعــــة ) X. Triticosecale rimpani Wittmeak(یمتــــاز محصــــول القمــــح الشــــیلمي 

, حبــة 100–80حیـث تحمـل السـنبلة الواحـدة , وٕانتاجیتـه العالیـة , وكبـر حجـم حبوبـه , الكروموسومیة بارتفاع حاصـلة 

, وبمقـــدرتها علـــى النمـــو فـــي التـــرب القلیلـــة الخصـــوبة , المنخفضـــة وتمتـــاز نباتاتـــه بقـــدرتها علـــى تحمـــل درجـــات الحـــرارة

وكذلك باحتواء حبوبها على بروتین أعلى مما تحتویه حبوب القمـح , ) 1(وبمقاومتها للرقاد والكثیر من األمراض الفطریة 

ــروتین حبـــوب القمـــح الشـــیلمي یحتـــوي علـــى مـــا معدلـــه ) . 2% (20حیـــث تصـــل نســـبته فیهـــا إلـــى ,  % 10–5إن بـ

إن كمیــة الكلــوتین ) . 3(كلوتینیـــن % 20–15و , بروالمیـــن % 37–30و , كلوبیــولین % 7–6و , البومینــات 

إن هـذا المحصـول المنـتج مـن قبـل اإلنسـان الـذي اختفـت ) . 4(في حبوب القمح الشیلمي تقارب كمیته فـي حبـوب القمـح 

ة وغیرهـا مـن السیاسـات الخاطئـة للجهـات ذات العالقـة وفـي مقـدمتها زراعته في العراق أو كادت بسبب السیاسات السـعری

الملیـون وثالثمائـة ألـف هكتـار 1989لقـد تجـاوزت المسـاحات المزروعـة بـه فـي العـام . وزارتا التجـارة والزراعـة العـراقیتین 

مـن البحـوث لمعرفــة إن هـذا المحصـول االقتصــادي المهـم یحتـاج إلـى المزیـد) . 6, 5(فـي العـالم وهـي بازدیـاد مضـطرد 

وعلى الرغم من التوسع الحاصل في المسـاحات , العوامل التي تؤثر في صفاته اإلنتاجیة في ظل الظروف البیئیة للعراق 

أظهـرت األبحـاث ان للنیتـروجین وكمیـات البـذار . لكنها ال تكفي لسد األحتیاجـات المتزایـدة , المزروعة بالقمح في العراق 

كمـــا إن لمعـــدالت البـــذار تـــأثیرًا معنویـــًا فـــي مكونـــات , ) 7(دد مـــن الصفــــات الحقلیـــة للقمـــح الشـــیلمي تـــأثیرًا معنویـــًا فـــي عـــ

إلـى ان انخفـاض درجـات الحـرارة ) 9(اشـار السـامرائي ) . 8(الحاصل تحت الظروف الدیمیة محدودة األمطار في نینـوى 

. صـول نسـبة عقـم عالیـة فـي سـنابل القمـح الشـیلمي في المنطقة الوسطى األروائیة مـن العـراق أثنـاء التزهیـر یـؤدي الـى ح

) التـبن ( بین كل من الحنطة والشعیر والقمح الشیلمي في حاصل الحبوب والعلـف األخضـر  والجـاف  ) 10(قارن أمین 

, علـى انتاجیـة الحنطـة % 61تحت الظروف األروائیة لوسط العراق فوجد تفوق إنتاج القمح الشیلمي من الحبوب بنسـبة 

ممـــا یؤكـــد ارتفـــاع إنتاجیـــة القمـــح الشـــیلمي مـــن الحبـــوب بالمقارنـــة مـــع المحصـــولین , علـــى انتاجیـــة الشـــعیر % 132و 

یســتهدف هــذا البحــث معرفــة تــأثیر كمیــات البــذار والمســافة بــین خطــوط الزراعــة فــي حاصــل حبــوب القمــح . المــذكورین 

  ) .11(كبیرة من أنواع الترب في العراق الشیلمي والقش في ظروف التربة الطینیة المزیجیة التي تشكل نسبة 

  

  

  العملالمواد وطرائق



148

بهدف دراسة تأثیر كمیة 2002–2000ُاجریت التجربة في حقل كلیة الزراعة في ابي غریب خالل موسمي 

الذي , البذار والمسافة بین خطوط النباتات في بعض الصفات اإلنتاجیة للحبوب والقش للقمح الشیلمي صنف رویده 

ُاستخدم ترتیب األلواح المنشقة بتصمیم القوالب الكاملة المعشاة . بت بذوره من المكسیك وتم انتخابها في العراق جل

: تضمنت التجربة مسافتین بین  الخطوط هما . متر 5×5ُقسمت أرض التجربة إلى ألواح بأبعاد . بأربعة مكررات 

اختلف عدد الخطوط في . كغم للهكتار 200و 140و 100و 64و 32: وخمس كمیات بذار هي , سم 30و 10

16سم و 10خطًا في المعامالت التي ُزرعت على مسافة 50إذ كان عددها , اللوح تبعًا لتغیر المسافة بین الخطوط 

120بكمیة ) N% =46( ٌاضـیفت إلى ارض التجربـة الیوریـا . سم 30خطًا في المعامالت التي ُزرعت على مسافة 

ُاضیف سماد السوبر . ُاضیف نصفها قبیل التنعیم والنصف اآلخر عندما بلغت النباتات طور التفرعات , غم للهكتار ك

تمت الزراعة یدویًا خالل . كغم للهكتار دفعة واحدة قبیل الحراثة 120بكمیة ) P2O5% = 46( فوسفات الثالثي 

عینة نباتیة من كل وحدة تجریبیة بعد ترك 25الحصاد ُاخذت عند. األسبوع األول من تشرین الثاني في عامي البحث 

ووزن القش , الة وعدد األفرع الفعّ , وطول السنبلة , وقیست علیها متوسطات طول النبات , أربعة خطوط حارسة 

قورنت . بحسب التصمیم المستخدم . وُحللت إحصائیًا , وضعت البیانات في جداول . والحبوب في وحدة المساحة 

  .0.05عند مستوى احتمال ) م . ف . أ ( لمتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي ا

  

  النتائج والمناقشة

  ارتفاع النبات

, لم تالحظ فروق معنویة في ارتفاع النباتات بین متوسطي المسافة بـین الخطـوط وبـین متوسـطات كمیـات البــذار 

الــرغم مــن أهمیــة زیــادة ارتفــاع النبــات فــي زیــادة إنتاجیــة وعلــى) . 1جــدول ( كمــا لــوحظ انعــدام التــداخل بــین العــاملین 

ألن , المحصول من التبن إال أنها حالة ضارة بإنتاجیة المحصـول مـن الحبـوب إذا تجـاوز ارتفـاع النباتـات الحـد الطبیعـي 

بحسب مسافة سم 80.6سم و 69.3كانت قیم ارتفاع النباتات بین . ذلك یؤدي إلى ُرقادها وبالتالي خسارة في الحاصل 

  .الزراعة وكمیة البذار 

  طول السنبلة

یتضح من نتائج تحلیل التباین انعدام تأثیر عامل المسافة بین الخطوط في طول السنبلة غیر ان كمیة البذار قد 

كغم للهكتار معنویًا على بقیة المعامالت في 100و 64و32تفوقت المعامالت ) . 2جدول ( أثرت بشكل معنوي 

اما . وذلك ناجم عن وفرة أفضل المواد األیضیة للنبات بسبب قلة المنافسة , ) سم 9.3–9.1( أطول سنبلة اعطائها 

. كغم للهكتار اللتین نقصتا معنویًا عن سنابل المعامالت األخـرى 140و 200أقصر سنبلة فقد كانت في معاملتي 

كغم للهكتار  أطول 32سم بین الخطوط و 30ققت تولیفة ح. كان التداخل بین عاملي البحث معنویاً في طول السنبلة 

  ) .سم 7.1( كغـم للهكتـار 200سم بین الخطوط و 10فیما كانت أقصر سنبلة في تولیفة , ) سم 9.8( سنبلة 

  

حاصل الحبوب

) 3دول ـج( ي الزراعـة ـر مسافتـوب بتأثیـل الحبـي حاصـاظهر التحلیل اإلحصائي عدم وجود اختالفات معنویة ف

كغم للهكتار على المعامالت 100تفوقت كمیة البذار . أال ان كمیات البذار أظهرت فرقًا معنویًا في حاصل الحبوب , 
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140ولم تختلف معنویًا عن المعاملة , هـ /طن 11.78كغم للهكتار فأعطت حاصل حبوب مقداره 200و 64و 32

دة ـي وحـعنویة في طول السنبلة لتلك المعاملة مع االحتفاظ بعدد سنابل جید فان ذلك ُیَعلل بالزیادة الم. كغم للهكتار 

وبذا فقد اختلفت معنویًا , ) هـ /ن ـط7.18( وب ـل للحبـل حاصـار أقـم للهكتـكغ200ذار ـة البـت كمیـأعط. ة ـالمساح

زیادة حاصل الحبوب مع زیادة كمیات 3ُیالحظ من بیانات جدول . عن بقیة معامالت كمیات البذار في تدني حاصلها 

كغم للهكتار واشتد هبوطه 140كغم للهكتار ثم بدأ الحاصل باالنخفاض عند 100إلى 32البذار بصورة متصاعدة من 

ان استعمال كمیات . وبذا لم یكن التداخل معنویًا بین عاملي الدراسة في حاصل الحبوب , ر كغم للهكتا200عند 

ان التزاحم والتظلیل الناجم عن ) . 12(البذار المنخفضة یؤدي إلى قلة المنافسة بین النباتات على عوامل النمو 

واستطالة , و المرستیمات العلیا للنبات استعمال كمیات بذار مرتفعة في وحدة المساحة وما یسببانه من زیادة في نم

وبالتالي قلة التفرع , وهبوط نشاط التمثیل الكاربوني لألوراق , وما یرافق ذلك من تناقص سطح االمتصاص , السالمیات 

, 4(وذلك یتفق مع ما جاء به آخرون , قد تسبب في انخفاض معنوي في حاصل الحبوب الُمنتجة في وحدة المساحة , 

30سم بین الخطوط أعلى من مثیله المزروع على مسافة 10من المتوقع نظریًا ان یكون حاصل المعاملة ) . 14, 13

وربما یعزى ذلك إلى قلة عدد أفرع نبات القمح الشیلمي بالمقارنة مع , إال إن الرقم لم یكن معنوي االختالف بینهما , سم 

  .القمح 

  وزن القش

ولكن , ان المسافة بین الخطوط لم تؤثر فیه معنویًا ) 4جدول ( لوزن القش یظهر من نتائج التحلیل اإلحصائي

كغم للهكتار 140و 100تفوقت كمیتا البذار . ظهرت اختالفات في وزن القش نتیجة تأثیر كمیات البذار المختلفة 

و 12.41ملتین كان حاصل القش لهاتین المعا. على بقیة المعامالت وبنفس أسلوب تفوقهما في حاصل الحبوب 

هذا ) . هـ /طن 8.77( كغم للهكتار فقد كان األقل 200اما حاصله من المعاملة . هـ على التوالي /طن 12.49

كما ولم یكن التداخل معنویًا في حاصل , كغم للهكتار 32كغم للهكتار معنویًا عن المعاملة 200ولم تختلف المعاملة 

كغم للهكتار في 100ان تفوق معاملة . فة كان مستقًال عن تأثیر مسافة الزراعة مما یؤكد ان سلوك هذه الص, القش 

فرع للنبات 2.1( ات ـة للنبـالحاصلي الحبوب والقش قد یعود إلى امتالك نباتات تلك المعاملة أعلى عدد من األفرع الفعّ 

ار في زیادة عدد األفرع النهائي في وحدة مع األخذ بنظر االعتبار تأثیر كمیة البذ, بالمقارنة مع بقیة المعامالت ) 

  ) .5جدول ( المساحة 

هـ بحسب /طن 24–18نستنتج من بیانات هذه التجربة ان مجموع المادة الجافة من القمح الشیلمي كان بین 

أعلى كغم للهكتار بإعطاء أعلى حاصل حبوب مع100تمیزت كمیة البذار . كمیة البذار ومسافة الزراعة بین الخطوط 

ونظرًا لقلة عدد . كغم للهكتار وبغض النظر عن مسافة الزراعة 140حاصل قش وقد ماثلت في ذلك كمیة البذار 

سم لم تختلفا معنویًا في معظم القیم التي تم الحصول 30و 10التفرعات في نبات القمح الشیلمي فأن مسافتي الزراعة 

كغم للهكتار وعلى أیة 140–100ن ـراوح بیـذار تتـلمحصول بكمیة بعلیه نوصي بزراعة هذا ا, علیها لهذا المحصول 

  .سنتمتر 30إلى 10مسافة بین الخطوط من 

بتأثیر مسافتي الزراعة بین الخطوط وكمیة البذار لصنف رویده للقمح ) سم ( متوسطات ارتفاع النبات ) 1(جدول 

  )معدل لسنتین ( الشیلمي 

  المعدل  )كغم للهكتار ( ات البذار كمی  المسافة بین الخطوط
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  200  140  100  64  32  )سم ( 

10  73.3  77.9  73.2  70.3  73.8  73.7  

30  80.6  76.3  72.4  76.9  69.3  75.1  

  م. غ           م. غ   %5م . ف . أ 

    71.6  73.6  72.8  77.1  77.0  المعدل

            م. غ   %5م . ف . أ 

  

بتأثیر مسافة الزراعة بین الخطوط وكمیات البذار في ) سم ( بات متوسطات طول السنبلة الرئیسیة للن) 2(جدول 

  )معدل لسنتین ( صنف رویده للقمح الشیلمي 

  المسافة بین الخطوط

  )سم ( 

  )كغم للهكتار ( كمیات البذار 
  المعدل

32  64  100  140  200  

10  8.4  9.5  9.4  8.1  7.1  8.5  

30  9.8  9.2  9.0  8.9  8.4  9.1  

  م. غ           1.0  %5م . ف . أ 

    7.8  8.5  9.2  9.3  9.1  المعدل

            0.7  %5م . ف . أ 

  

بتأثیر مسافتي الزراعة بین الخطوط وكمیات البذار في صنف ) هـ / طن ( متوسطات حاصل الحبوب ) 3(جدول 

  )معدل لسنتین ( رویده للقمح الشیلمي 

  المسافة بین الخطوط

  )سم ( 

  )كغم للهكتار ( كمیات البذار 
  عدلالم

32  64  100  140  200  

10  8.98  10.32  12.30  11.60  7.7  10.18  

30  8.58  10.39  11.25  10.72  6.66  9.52  

  م. غ           م. غ   %5م . ف . أ 

    7.18  11.16  11.78  10.35  8.78  المعدل

            1.13  %5م . ف . أ 

  

  

  

  

ة بین الخطوط وكمیات البذار لصنف رویده بتأثیر مسافتي الزراع) هـ / طن ( متوسطات حاصل القش ) 4(جدول 

  )معدل لسنتین ( للقمح الشیلمي 

  المسافة بین الخطوط

  )سم ( 

  )كغم للهكتار ( كمیات البذار 
  المعدل

32  64  100  140  200  
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10  9.40  11.30  12.18  11.84  9.18  10.78  

30  9.00  10.02  12.64  13.14  8.36  10.63  

  م. غ           م. غ   %5م . ف . أ 

    8.77  12.49  12.41  10.66  9.20  المعدل

            12.21  %5م . ف . أ 

  

الة للنبات بتأثیر مسافتي الزراعة بین الخطوط وكمیات البذار في صنف رویده متوسطات عدد األفرع الفعّ )5(جدول 

  )معدل لسنتین ( للقمح الشیلمي 

  المسافة بین الخطوط

  )سم ( 

  )كغم للهكتار ( كمیات البذار 
  المعدل

32  64  100  140  200  

10  1.9  2.3  2.1  1.6  1.7  1.9  

30  2.8  1.7  2.2  1.8  1.4  2.0  

  م. غ           م. غ   %5م . ف . أ 

    1.6  1.7  2.1  2.0  2.4  المعدل

            0.5  %5م . ف . أ 
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