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Triticum aestivum(الخبزاستجابة عدة تراكیب وراثیة من حنطة L.(  

  لبذارلمعدالت لثالث 

  

  عبد الصمد هاشم نعمان

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة-یل الحقلیةقسم المحاص

  

  الخالصة

2006–2005م الشتويالرمادي خالل الموسمدینة ن في نفذت تجربة حقلیة في حقول احد المزارعی

وفق ملیة االعالتجارباستخدم ترتیب . لمعدالت البذار خمسة تراكیب وراثیة من حنطة الخبز استجابةلمعرفة

/كغم) 160و120.80(كانت كمیات البذار , مكرراتبثالثR.C.B.Dتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

/ كغم)120(ئج تفوق كمیة البذار اظهرت النتا) 6شام و3غریبابو, الفتح, 99إباء, 95باءإ(واالصناف. هـ

99باء إالتركیب الوراثيوحقق. كمعدل للتراكیب الوراثیةغم /حبة1000وزن و في عدد الحبوب للسنبلةـه

وتم ,)8.96(واعطى حاصال قدره هـ / وحاصل الحبوب طن)غم(وزن الحبةو ,2م/قیم لعدد السنابل اعلى

عند كمیة البذار99باءالصنف إٍ راثیة وكمیات البذار حیث أعطىالو التراكیبتداخل معنوي بینالحصول على

  .ـه/طن) 9.5(اعلى حاصل حبوب بلغ ـه/كغم)120(

  

Response of Several Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes for
Three Seed rates

  

Abdul-Samad H. Noman
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
A field experiment was conducted during 2005-2006 winter season at Ramadi 

to study the response of five wheat genotypes to three seed rates concerning yield and 
its components. Factorial arrangement was use according to R.C.B.D. with three
replicates. seed rates were so, 120 and 160 kg/ha and the cultivars IPA 95, IPA99, Al-
Fat'h, Abu-Ghraib 3 and sham6. The results showed that seed rate (120) Kg/ ha had  
Highest number of grain per spike, and weight of 1000 seeds as average for all 
genotypes. IPA 99 achieved the highest value of number of spike/ m2, grain weight
(g) and grain yield (8.96 t/ ha). A significant interaction was obtained between 
genotypes and seed rate since IPA 99 gave highest grain yield (9.5) t/ ha at seed rate 
(120) Kg/ ha.

  

  

  

  

  

  

  



57

  المقدمة

لغذائیة ویزرع هذا المحصول بمساحات واسعة حیث بلغت تعد حنطة الخبز من اهم محاصیل الحبوب ا

أهمیةوترجع . )1(ملیون طن 589ملیون هكتار انتجت 210حوالي  2002المساحة المزروعة في العالم عام 

یعاني ). 2(عیة عالیة من الخبر نو إلنتاجاألساسبروتین الین وهو احتواء حبوبها على الكلوتإلىالحنطة 

) 5,4(ـه/كغم1830حدة المساحة وال یتعدى حاصلهمحصول الحنطة في العراق من تدني حاصله في و 

صل المحصول بالتركیب الوراثي حایتأثر. العالمي الغلةمن معدل % 30من أكثرإلىوهو ال یصل 

اذ اشارت  الكثیر من . المهمة والمحددة لحاصل الحنطة وتعد كمیات البذار من العوامل . روف البیئیة والظ

عدد أعلىوقد وجد بان . في الحاصل ومكوناته ثرتؤ الدراسات التي تتعلق بكمیات البذار بان كمیة البذار 

جد انونىمثللاعند كمیة البذار السنبلة ووزن الحبة وحاصل الحبوبفي للسنابل في النبات وعدد الحبوب 

  نالسنبلة وهذا ما اكده عدد من الباحثیاین في صفاتها ارتفاع النبات وطولراثیة للحنطة تتبراكیب الو الت

وتتباین عدد السنابل في وحدة المساحة وعدد الحبوب للسنبلة ووزن الحبة وحاصل الحبوب ) 10,9,8,7,6(

ز لمعدالت البذار ومدى استجابة عدة تراكیب وراثیة من حنطة الخبمعرفة مدى ویهدف البحث الى ,)12,11,7(

  .التداخالت بین التراكیب الوراثیة ومعدالت البذار ودراسة. صل ومكوناته وصفات اخرى تاثیر ذلك في الحا

  

  المواد وطرائق العمل

) 2005_2006(نفذت تجربة حقلیة في حقول احد المزارعین في مدینة الرمادي خالل الموسم الشتوي 

لثالث ) 6و شام   3ابوغریب , الفتح ,   99إباء, 95باءإ(یة من حنطة الخبزبهدف استجابة عدة تراكیب وراث

استخدمت تجربة عاملیة ضمن تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة هـ/كغم) 80 , 120 , 160(كمیات بذار 

R.C.B.D4زرع كل صنف في لوح  . وبثالث مكرراتx5  م احتوى كل لوح على عدد من الخطوط المسافة

على دفعتین متساویتین ـه/Nكغم 200وبمعدل ) N%  46(اضیف سماد الیوریا . سم    20خط واخر  بین 

كغم 100عدل موب% 45كما واضیف سماد السوبر فوسفات الثالثي ) شهرین من الزراعةعة وبعد عند الزرا(

P2O5 /13,11(دفعه واحدة عند تحضیر االرض للزراعة ـه(.  

  الصفات المدروسة

من كل للسنبلة ولعشرة نباتات عشوائیة فاحسب من مستوى سطح التربة حتى نهایة الس): سم(النبات ارتفاع -1

  .معاملة 

.2م/ لسنابلعدد ا-2

.من كل وحدة تجریبیةسنابلحسب كمعدل لعشرة : عدد حبوب السنبلة-3

.حبة من كل وحدة تجریبیة1000تم حساب وزن : حبة1000وزن -4

.ـه/ وحولت على اساس طنلكل معاملة2م1ل من حصدت السناب: حاصل الحبوب-5

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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ومن خالل تجزئة متوسط ) 1جدول (توسط المربعات للصفات المدروسة توضح نتائج تحلیل التباین لم

ف في جمیع الصفات المدروسة وجود فروق عالیة المعنویة في مستویات البذار وكذلك االصنات یتضحالمربعا

فروق عالیة المعنویة في جمیع الصفات باستثناء صفتي ین مستویات البذار واالصناف یتبین ایضاداخل بالتاما

    .حبة وحاصل الحبوب فقد كانت الفروق معنویة1000وزن 

  

  متوسط المربعات للصفات المدروسة) 1(جدول 

  مصادر االختالف
درجات 

  ةالحری

ارتفاع 

  )سم(النبات 
  2م/عدد السنابل

بوب عدد الح

  السنبلة

1000وزن 

  )غم(حبة

حاصل الحبوب 

  هـ/طن

2.0344.72.61.41.1  2  المكررات

14  المعامالت
    * *

25.86
* * 1419.35

 * *  

10.38

* *  

3.3

**  

0.46

  مستویات البذار
  

2

**  

72.8

     * *

3360.88

     * *

32.89

* *  

4.8

* *  

1.1

4  االصناف
     * *

47.28

     * *

2993.6

     * *

13.58

     * *

7.28

      * *

1.05

  التداخل

  )االصناف× مستویات البذار(
8

     * *

3.42

      * *

146.85

* *  

2.5

*  

0.94

*  

0.02

280.9532.630.710.40.008  الخطأ التجریبي

  %5معنوي مستوى *     

  % 1معنوي مستوى **  

  

  ارتفاع النبات

/كغم160(البذار فقد اعطى معدل ) 2جدول(النبات ارتفاعصفةبذار معنویا في اختلفت كمیات ال

زیادة ویرجع سبب )ـه/كغم120(و ) 80(بكمیتي البذار سم مقارنة) 102.39(اعلى ارتفاع للنبات بلغ )ـه

مما الضوء علىالمنافسةاتات في وحدة المساحة وحصولعدد النبالى زیادةاالرتفاع في كمیة البذار الثالثة 

هذه النتائج اصبحت السیقان رفیعة وطویلة ومماجعل النباتات تستطیل لغرض الحصول على الضوء الكافي 

ت فقد ارتفاع النباصفة معنویا في فیما بینها لوراثیة اختلفت التراكیب ا) 16,15,14,10(توصل الیهتتفق مع

بینما اعطى التركیب الوراثي , سم) 103.17(للنبات بلغ اعلى ارتفاع ) 3ابو غریب (اعطى التركیب الوراثي 

للتراكیب الوراثیة الى وربما یرجع التباین في ارتفاع النبات , سم 84.26)(اقل معدل الرتفاع النبات بلغ ) 6شام (

واها من اختالف االصناف في محتالى العقد والسالمیات وخاصة السالمیة العلیا اضافة ي عدداختالفها ف

ت اعلى من حتوي على مستویاتطالة الخالیا فاالصناف الطویلة تین المسؤولین عن اسني الجبرلین واالوكسهرمو 

  ).19,18,17(االصناف القصیرة هذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیة  بین مقارنةالهرمونهذین

تفاع للنبات عنداعلى ار 3غریبصنف ابو تداخلت التراكیب الوراثیة معنویا مع كمیات البذار فقد اعطى 

للنبات عند كمیة البذار االولىاقل ارتفاع6بینما اعطى الصنف شام ) سم108.76(بلغ كمیة البذار الثالثة 

  .2007وهذا یتفق مع ما توصل الیه العسافي ) سم  81.47(حیث بلغ 

-2006(للموسم لخمسة تراكیب وراثیة من الحنطة) سم(تاثیر كمیات البذار في ارتفاع النبات ) 2(جدول 

2005(  
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  التراكیب الوراثیة
  هـ/ كمیة البذار كغم

  المعدل
80120160

  9587.0095.21102.0094.73باء إ

9996.4598.66105.6698.86باء إ

92.3298.66106.9197.66  الفتح

388.66104.32108.76103.17غریب ابو

681.4782.6688.6684.26شام 

    1.63    م.ف . أ

89.1895.90102.3995.82  المعدل

0.94    0.72  م. ف . أ 

  

  2م/ عدد السنابل

160(كمیة البذار  فقد اعطت) 3جدول (یا بكمیات البذار المختلفة معنو 2م/ تاثرت صفة عدد السنابل

ان . )هـ/ كغم120(و) 80(والذي هو اعلى من كمیة البذار ) 539.64(بلغ 2م/ اعلى عدد سنابل)هـ/ كغم

اكثر المكونات عرضة للتاثیر بالعوامل احد مكونات الحاصل المهمة مما یجعله عدد السنابل في النبات هو 

الة الفترة الضوئیة یؤدي الى اسراع النبات وطول الفترة الضوئیة وان اط, ارةالبیئیة والتي من ابرزها درجة الحر 

اختلفت ) 12,11,10,9,8(هاء هذه النتیجة تتفق مع ما وجدطهیر ویتوقف النبات عن انتاج االشنحو التز 

2م/سنابلللعدد بمعدل اعلى 99باء إفقد اعطى التركیب الوراثي 2م/ التراكیب الوراثیة معنویا في عدد السنابل

) 2م/سنبلة437.34(بلغ 2م/سنابلللالفتح اقل عدد بینما اعطى التركیب الوراثي . )2م/سنبلة574.60(بلغ 

بشكل عام .فترة ومعدل النموالى اختالفها في طول 2م/الوراثیة في عدد السنابلویرجع سبب اختالف التراكیب 

بالتراكیب الوراثیة القصیرة بسبب قدرتها انتاج عدد اشطاء اقل مقارنةالىثیة طویلة الساق تمیل التراكیب الورا

ظهر تداخل معنوي بین التراكیب كما ) 16,14,13(ل الیه هذه النتیجة تتفق مع ما توصوان التنافسیة العالیة 

/عدد سنابلاعلى)هـ/كغم160(عند كمیة البذار 99باء إالوراثیة وكمیات البذار حیث اعطى التركیب الوراثي 

اقل عدد )هـ/ كغم80(     بینما اعطى التركیب الوراثي الفتح عند كمیة البذار) سنبلة588.21(بلغ 2م

  .)سنبلة370.18(بلغ 2م/سنابل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-2006(لخمسة تراكیب وراثیة من حنطة الخبز للموسم ) 2م(تاثیر كمیات البذار في عدد السنابل ) 3(جدول

2005(  
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  التراكیب الوراثیة
  هـ/ كمیة البذار كغم

  المعدل
80120160

95430.17480.15520.06476.79باء إ

99560.17575.44588.21574.60باء إ

370.18430.66511.20437.34  الفتح

533.60566.14526.88  3480.90غریب ابو

6408.16470.82512.61463.86شام 

    9.55  م. ف . أ

449.91498.13539.64495.89  المعدل

5.51    4.27  م. ف . أ 

  

  السنبلة/ عدد الحبوب

وقد اعطت كمیة البذار ) 4جدول (البذار المختلفة د معدالتاختلف عدد الحبوب للسنبلة معنویا عن

حیث كان الحقل هذهحبة یعزى تفوق كمیة البذار ) 51.13(بلغ هـ اعلى عدد حبوب للسنبلة/كغم) 120(

مع توفر الظروف البیئیة من درجات الحرارة واضاءة خالل فترة تكوین الحبوب والتي ادت الى النمومتجانس 

السنبلة / وان اقل قیمة لعدد الحبوب) 9,7,2(هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده , عملیة التمثیل الضوئينواتج زیادة 

اختلفت التراكیب الوراثیة معنویا في عدد الحبوب للسنبلة وقد )هـ/كغم80(عند كمیة البذار ) 42.51(بلغ 

یعود اختالف التراكیب الوراثیة حبة ) 49.22(اعلى عدد حبوب للسنبلة بلغ 3ابوغریباعطى التركیب الوراثي 

طي االصناف شبه عدد السنابل وبشكل عام تعو لنبات السنبلة الى تباینها في ارتفاع ا/ في صفة عدد الحبوب

باعتبار ان نبات الحنطة الذي یعطي عدد , حبوب للسنبلة اعلى من االصناف طویلة الساق القصیرة عدد 

ظروف الكثافات تحت من الحبوب للسنبلة ویعطي انتاجیة عالیة خاصة عالیاسیقابله عددا محدود للسنابل

وجد تداخال معنویا بین التراكیب الوراثیة ) 19,18,16(العالیة هذه نتیجة تتفق مع ما توصل الیه كل من

وب اعلى عدد حب) هـ/كغم120(في كمیة البذار  99باءإقد اعطى التركیب الوراثي و البذار المختلفة معدالتو 

اقل عدد حبوب )هـ/ كغم80(بینما اعطى التركیب الوراثي الفتح عند كمیة البذار . حبة) 58.22(للسنبلة 

  .)14(حبة وهذا یتفق مع ما توصل الیه ) 36.40(للسنبلة بلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لخمسة تراكیب وراثیة من حنطة الخبز للموسمالسنبلة/الحبوبتاثیر كمیات البذار في عدد ) 4(جدول

)2006-2005(  
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  التراكیب الوراثیة
  هـ/ كمیة البذار كغم 

  المعدل
80120160

9544.2155.3245.2248.25باء إ

9942.1658.2246.3048.89باء إ

36.4044.2542.1640.93  الفتح

52.5746.9049.22  348.19غریب ابو

641.6045.3044.2043.70شام 

    1.40    م. ف . أ

42.5151.1344.9546.19  المعدل

0.81  0.63  م. ف . أ 

  

  :)غم(حبة1000وزن 

)هـ/كغم120(فقد اعطت كمیة البذار) 5جدول(حبة 1000اثرت كمیات البذار معنویا في وزن 

.غم)30.47(بلغ اقل وزن حیث) هـ/ كغم160(بینما اعطت كمیة البذار ) غم37.04(والذي بلغ اعلى وزن

ه المحصلة النهائیة لعملیات التمثیل الضوئي التي تنتقل الى باعتبار لحاصل ایعد وزن الحبة احد اهم مكونات 

لنبات من استغالل الطافة الشمسیة بوجود عوامل اخرى من ماء ومواد اخرى تمكن االحبة والتي من خاللها ی

البذار یؤثر سلبا في وزن الحبة وهذه نتیجة ان زیادة كمیةلیحولها الى مواد جاهزه تذهب صوب الحبوب لذا نجد 

/حبة1000وجدت اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة في وزن ) 17,11,3(تتفق مع ما توصل الیه كل من 

بینما اعطى التركیب , غم) 37.22(بلغ غم/حبة1000اعلى وزن 99باء إاعطى التركیب الوراثي قدف,غم

ع التراكیب الوراثیة ممعدالت البذارتداخلت غم)30.67(حبة بلغ 1000وزن لـ اقل 3الوراثي ابو غریب 

اعلى وزن )هـ/ كغم120(في كمیة البذار 99باء إاعطى التركیب الوراثي حبة اذ1000وزن ي معنویا ف

بلغ غم/حبة1000اقل وزن 3بینما اعطى التركیب الوراثي ابو غریب غم )41.30(بلغ غم/حبة1000

  .)هـ/ كغم160(البذار معدلعند غم) 26.41(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لخمسة تراكیب وراثیة من حنطة الخبز للموسم ) غم(حبة 1000تاثیر كمیات البذار في وزن ) 5(جدول

)2006-2005(  
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  التراكیب الوراثیة
  هـ/ كمیة البذار كغم

  المعدل
80120160

9536.135.2232.734.67باء إ

9937.1741.333.1937.22باء إ

40.5638.930.036.48  الفتح

32.1926.4130.67  333.42ابوغریب 

636.2537.630.0534.64شام 

    1.06  م. ف . أ

36.737.0430.0434.73  المعدل

0.61    0.47  م. ف . أ 

  

  :)هـ/طن(حاصل الحبوب 

هـ اعلى /كغم) 120(ت كمیة البذارفقد اعط) 6ولجد(اثرت كمیات البذار معنویا في حاصل الحبوب 

في حاصل الحبوب الى تفوقها في مكونات ) 120(یعود تفوق كمیة البذار , هـ/ طن) 8.12(حاصل حبوب بلغ 

هذه النتیجة غم/الحبة1000الحاصل المتمثلة بعدد السنابل في وحدة المساحة وعدد الحبوب للسنبلة ووزن 

  .)9,8,6( كل منه یتتفق مع ما توصل ال

اعلى حاصل 99باء إاختلفت التراكیب الوراثیة معنویا في حاصل الحبوب فقد اعطى التركیب الوراثي 

ان اختالف التراكیب الوراثیة في , هـ محققا زیادة في الحاصل مقارنة بالمعدل العام /طن) 8.96(حبوب بلغ 

فقد ن التراكیب الوراثیة وكمیات البذار معنویا بیوجد تداخال) 17,9,8(حاصل الحبوب یتفق مع ما توصل الیه 

/طن) 9.5(حیث بلغ اعلى حاصل حبوب )هـ/كغم120(بكمیة البذار الثانیة 99باء إاعطى التركیب الوراثي 

والذي بلغ ) هـ/كغم160(عند كمیة البذار اقل معدل لحاصل الحبوب 3عطى التركیب الوراثي ابو غریب او هـ 

  .هـ/طن) 4.2(

  

لخمسة تراكیب وراثیة من حنطة الخبز للموسم )  هـ/ طن(النباتیة  في الحاصل تاثیر الكثافات) 6(جدول

)2006-2005(  

  التراكیب الوراثیة
  هـ/ كمیة البذار كغم

  المعدل
80120160

957.28.27.67.66باء إ

999.19.58.38.96باء إ

5.26.85.15.7  الفتح

8.34.26.8  37.9غریب ابو

7.47.23  66.57.8شام 

    0.15    م. ف . أ

7.188.126.527.27  المعدل

0.08  0.06  م. ف . أ 

  المصادر
1- FAO , 2002 Database Results . Rome ,Italy .WWW.FAO.Org
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