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ة في ظروف النباتي تقويم استجابة عدة أصناف من الحنطة الخشنة المستنبطة حديثًا للكثافة
األنبارمحافظة   

أ.د. محمد عويد العبيدي                                            هيفاء كريم علي العسافيم.م.  

ية الزراعة_كلاألنبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي_ جامعة   

 الخالصة

المزارعين على الضففة اليمنفى لن فر الففرات  فما  دفرة مدينفة  أحدنفذت تجربة حقلية في حقل         
اعففففتتدم ت ففففميم  .2014/2103طقففففة الففففدوار للموعففففم الزراعففففي ال ففففتوك فففففي من األنبففففارالرمففففادك مرحففففز محاف ففففة 

 أربف  أداء. ب فد  تقفويم رراتوبفالث  محف Split-plotالمن فقة  بترتيبفاأللوا  RCBDالقطاعات الع فوايية الااملفة 
حالافففات نباتيففة والتففداتل  أربعففةالمعففتنبطة حففديالات تحففت  .Triticum durum Lمففن الحنطففة الت ففنة   أ ففنا 
 Main-plotالرييعففية  األلفوا وواحففة العفرا (  2-و بغفداد 85-و دور 29-)دور األ فنا حيف  احتلففت  بين مفا.

.وتلت فففت plot-Subالالانويفففة  األلفففوا (  1-حغم.هفففف 160و140و 120و 100بينمفففا احتلفففت الاالاففففات النباتيفففة )
نتففايا الدراعففة: أ  ففرت نباتففات أ ففنا  الحنطففة المزروعففة بحالافففات نباتيففة متتلفففة فففرو ت معنويففة فيمففا بين ففا فففي 

أقفففففل معفففففد  وزن الففففف   1-حغم.هفففففف 100ال ففففففات المدروعفففففة حيففففف  عفففففجلت النباتفففففات المزروعفففففة بحالاففففففات نباتيفففففة 
(   1-طن.هففف7.24(وأعلففى معففد  حا ففل حبففوة)  1-حبة.عففنبلة44.25دففم( وعففدد الحبففوة بالعففنبلة ).3347حبففة)

( إلففى  1-حغم.هفف160( ففي حفين أدت زراعففة النباتفات بحالاففة نباتيفة عاليفة) %51.24وأعلفى قيمفة لفدليل الح فاد )
 .(عنبلة . (395.92-تعجيل ا أعلى معد  عدد العنابل .م

 ( ومعفد 2-عفنبلة.م379.25متوعف  عفدد العفنابل ) األ فنا  بفلعلىعلفى بفاقي  2-تفو   فن  بغفداد
تفففو   ففن  واحففة العففرا  بففلعلى  (. فيمففا%40.58ومتوعفف  دليففل الح ففاد ) (1-طن.هففف6.04حا ففل الحبففوة )
أعلففففى متوعفففف  عففففدد الحبففففوة بالعففففنبلة  29-بينمففففا عففففجل  ففففن  دور .دففففم(45.25)ألفحبففففة متوعفففف  فففففي وزن 

تداتل معنوك بين الاالاففات النباتيفة وأ فنا  الحنطفة الداتلفة ففي الدراعفة حعفة  (. وح ل1-حبة.عنبلة38.00)
 ال فات المدروعة.

Evaluation Response of Severeal Durum Wheat 

Triticum durum Varieties Newly Derived to plant Density in 

Anbar Province Conditions 

HyfaaKaream Al-Asafy          Mohammed Owid Al-Ubaidi 

 

* بحث مستل من رسالة الماجستير للباحث األول

  



                         1122ISSN:1992-7479(،1العدد ) 21للعلوم الزراعية، المجلد:  األنبارمجلة 

207 
 

Abstract 

A Field experiment was carried out on the right bank of the Euphrats river north west 

of the Ramadi city in Anbar Province in a farmers field (Al-Dawwar area) during the 

winter season 2013-2014 . Use RCBD design with split-plot arrangement with three 

replications. The objective of this study was to know the effect of plant densities on 

the growth and yield of wheat cultivares to determine the best cultivares suitable to 

the environment of the experiment .Used four cultivares (Dor-29 , Dor-85 , Baghdad-

2 , and Wahat Al-Iraq ) in (Main-plots) , and plant densities (100 , 120 ,140 , 160 

Kg.ha-1) in (sub-plots)Results of the study were summarized as follows: Plants of 

varieties which planted of different densities shows significant differences , which 

low plant density( 100kg.ha-1 )gave higher 1000 kernel weight (47.33 g), number of 

grains (44.25 grain . spike-1),grain yield (7.20 to.ha-1) and the largest value of harvest 

index (51.24%)while the higher plant density( 160 kg.ha-1 ),significant in the 

characteristics of number of spikes (395.92 spike . m-2).The result showed a 

significant difference between varieties that is Baghdad-2 cultivar superior  in number 

of spikes (379.52 spike.m-2),grain yield (6.04 to.ha-1) and harvest index 

(40.58%).Wahat Al-Iraq was superior significantly in 1000 grain weight (45.25 g). 

While Dor-29 cultivar superior in number of grain (38.00 grain . spike-1).and there 

was is a significant interaction between cultivars and plant densities. 

 المقدمة

. واليففزا  منففذ بدايففة التففارصو حمح ففو  م ففمTriticum durumالحنطففة الت ففنة زراعففة  اإلنعففانعففر  
فضففثت عففن  اإلنعفانتحتفل المحففون الفرييذ لغففذاء  إذمفن الناحيففة الغذاييفة واالقت ففادية  األولواألاالرأهميففةالمح فو  

( وتمتففاز حبوب ففا باحتواي ففا علففى العديففد مففن المففواد الغذاييففة مالففل 29مففردود ا االقت ففادك ال ايففل للففدو  المنتجففة لفف  )
( %2-1.5)والمعففففففففففففففففففادن ( %2-1.5)والففففففففففففففففففدهون ( %15-8)والبروتينففففففففففففففففففات ( %80-60الاربوهيفففففففففففففففففدرات )

( مفن %20وتزود منتجفات الحنطفة حفوالي )( فضثت عن األحماض األمينية والفيتامينات ، %2.2البعيطة)واأللياف
 ( . 16في اليوم الواحد ) اإلنعانالععرات الحرارصة المعت لاة من قبل جعم 

مليفففون طفففن تقرصبففات وبلغفففت المعفففاحة المزروعفففة ب فففذا  570العفففنوك مفففن الحنطفففة عالميففات يبلففف   اإلنتففا إن 
المعفاحة المزروعفة ففي العفالم وقفد  إجمفاليمفن  %17(.وتحتفل الحنطفة 25مليون هحتفار )200المح و  حوالي 

( أمففا 20حففل المحا ففيل الحبوبيففة األتففرت حون ففا تففزرس ضففمن مففدت واعفف  مففن االتتثفففات البيييففة ) إنتاجيففةفاقففت 
( بإنتا  حلي مقدار  1-طن.هف1.989) إنتاجيةمليون هحتار بمعد   1.39المعاحة المزروعة في العرا  فقد بلغت 
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ففد منتفضففات مقارنففة بالعففالم فقففد بلفف  معففد  النمففو ) مليففون طففن( وان معففد  النمففو2.47) ( فففي %0.5فففي العففرا  ي عن
وهففذا ال يففتثءم مفف  حاجففة العففرا  مففن هففذا المح ففو  الففذك  اإلنتاجيففة( فففي معففد  %1-3المعففاحة المزروعففة و )

 (.8مليون طن عنويات )3.5يتعدت 

ح ففو  علففى أ ففنا  ذات تت ففافر الج ففود مففن قبففل المتت ففين لوضفف  البففراما والتطفف  لل أنلففذا يجففة 
 فففات ورااليففة مردوبففة تففتثءم مفف  منففاطح زراعت ففا للح ففو  علففى أعلففى إنتاجيففة لتحقيففح الحاجففة الفعليففة معففتقبثت 

ن من بين عمليات تدمة المح و  التي يتوجة دراعت ا هي الاالافة النباتيفة لمفا ل فا مفن أهميفة ففي زصفاد  (5) ، وا 
نباتيففة تففعالر علففى طبيعففة التنففافذ بففين نباتففات األ ففنا  المزروعففة علففى إن الاالافففة ال اإلنتففا  لن ففنافالمزروعة.

الضفوء والعنا ففر الغذاييففة والمفاء ممففا يففعالر علففى حميفة الحا ففل ونوعيتفف . إذ تمالففل الاالاففة النباتيففة طرصقففة مناعففبة 
ففة النباتيفة مف  ( وقد تعدك زصاد  الاالا14للتححم في نعبة وحفاء  اعتراض األ عة الفعالة بعملية التماليل الضويي )

زصاد  حا ل الحبوة، ولان بعد تجاوز الاالافة الماللى فان أك زصاد  في الاالاففة  إلىتوفر ال رو  المثيمة للنمو 
النباتية تعدك إلى ح و  انتفاض في حا ل الحبوة حون حا فل عفدد النباتفات ففي وحفد  المعفاحة ال يعفوض 

 (.4النقص الناتا عن حا ل النبات الواحد )

الترااية الوراالية تتتل  في مدت اعتجابت ا للاالافة النباتية تبعات للقابلية الوراالية لال ترحية على  حما إن
فاتتيففار ال ففن  المثيففم  الم ففة.المنافعففة وقففدر  نباتاتفف  علففى تحوصففل نففواتا التماليففل الضففويي مففن الم ففدر إلففى 

 المح فو .ففي تحقيفح زصفاد  ففي دلفة هفذا لل فرو  المحليفة مف  حالاففة نباتيفة مناعفبة حل فا عوامفل أعاعفية وم مفة 
 وعلي  فان هد  هذ  الدراعة هو: 

نتاجيت ففففاالداتلففففة فففففي هففففذ  الدراعففففة والمعففففتنبطة حففففديالات مففففن حيفففف  مثءمت ففففا  أفضثأل ففففنا تحديففففد  -1  وا 
 .األنبارل رو  منطقة الزراعة في محاف ة 

إنتاجيفة لغفرض تعمفيم زراعتف   تحديد الاالافة النباتيفة المثيمفة لافل مفن هفذ  األ فنا  وبمفا يحقفح أعلفى -2
 في هذ  المنطقة.

 المواد وطرائق العمل

  ففما ) الففدوار(منطقفةالمفزارعين علفى الضفففة اليمنفى لن ففر الفففرات ففي  أحففدنففذت تجربفة حقليففة ففي حقفل         
 .2014\2013م موعاألنبار للدرة مدينة الرمادك التابعة لمحاف ة 

( Split-Plotالمن فقة ) األلفوا ( بترتيفة RCBDطبقت التجربة وفح ت ميم القطاعفات الع فوايية الااملفة )      
مففن الحنطففة الت ففنة المعففتنبطة حففديالات تحففت أربفف  حالافففات نباتيففة والتففداتل  أ ففنا ب فففد  تقففويم اعففتجابة أربعففة 

الرييعففففية  األلففففوا وواحففففة العففففرا (  2-و بغففففداد 85-و دور29-الحنطففففة الت ففففنة )دور أ ففففنا حتلففففت بين فففففما. ا
(Plot-Main،) ( 1-حغم.هففففف160و140و120و100بينمففففا احتلففففت الاالافففففات النباتيففففة ) الالانويففففة ) األلففففوا-Sub
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Plot) تفففم حراالفففة ارض التجربفففة ونعمفففت وعفففوصت وبعدهففففا قعفففمت إلفففى وحفففدات تجرصبيفففة معفففاحة حفففل وحفففد  من ففففا .
 عم.5م وبعمح زراعة 0.2وأترم والمعافة بين ت  4  ت  بطو 15م( احتوت حل وحد  تجرصبية على 4*3)

 (26) األتيةوقد حعبت حمية البذار للت  الواحد وفح المعادلة 

𝑄 =
𝐷 × 𝐿 × 𝑅

10000
 

 إنإذ

Q، حمية البذار للت  الواحد =D =   وأترالمعافة بين ت  ،L  الت  ،= طوRمعد  البذار لل فحتار الواحد = 

 -المدروسة: الصفات 

 ومكوناته:صفات الحاصل 
 :األتيةعند النضا التام تم ح اد معاحة متر مرب  من التطوط الوعطية لال وحد  تجرصبي  لدراعة ال فات 

 
 الوعطية.هفو عدد العنابل في نفذ معاحة المتر المرب  أعث  من التطوط  :2: عددالعنابل. م3-1-2-1

عفنبل  ب فور  ع فوايية مفن حفل وحفد   25تفم اتفذ معفد  عفدد الحبفوة لفف  العفنبلة:: عفدد الحبفوة ففي 2-2-1-3
 تجرصبية.

حبفة مفن حبفوة العفنابل المح فود  1000عينة ع وايية محونة مفن  أتذتحبة )دم(: 1000: وزن 3-2-1-3
 .أوزان اوتم قياذ  %14من الحا ل الالي لال وحد  تجرصبية عند رطوبة 

وزن الحبوة للعينة المح ود  في معاحة متفر مربف   أعاذقدر على  (:1-: حا ل الحبوة )طن.هف3-1-2-4
 (.3) 1-طن.هف أعاذفي حل وحد  تجرصبية وحو  على  %11عند رطوبة 

حعة بعز  الحبوة من حا ل الماد  الجافة الالي الم وزنفت وحعفة دليفل  :%(HI: دليل الح اد )3-1-2-5
 :(26) األتيةالح اد وفح المعادلة 

 )للوحد  التجرصبية( 100×( الحا ل البايولوجي \حا ل الحبوة) دليل الح اد=
 

 النتائج والمناقشة

 :2-عدد السنابل .م-1

بلعلى معد  لعدد العنابل  1-حغم.هف 160( تفو  الاالافة النباتية العالية 1يثحظ من نتايا الجدو  )
بينما  2-عنبلة.م 384.33إذ أعطت 1-حغم.هف140يلي ا وبفار  معنوك الاالافة النباتية  2-عنبل .م 295.92بل  

زصاد   إنويعزت عبة ذلك إلى  ،2-عنبل .م 355.08أقل معد  بل   1-حغم.هف100عجلت الاالافة النباتية الواطية 
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( مما عاهم في زصاد  عدد 5 الجدو الاالافة النباتية أدت إلى زصاد  معنوية في عدد اال طاء بوحد  المعاحة )
اللذين ( 12و11و 21و (1اتفقت هذ  النتيجة م  ما تو ل الي ا حلمن المعاحة.اال طاء الحاملة للعنابل بوحد  

 وجدوا زصاد  معنوي  في عدد العنابل بوحد  المعاحة بزصاد  الاالافة النباتية.
قد حققت أعلى معد   2-ن  بغداد( أن نباتات  1أما بالنعبة لن نا  فيثحظ من نتايا الجدو  ) 

عدد  الذك بل 85-ولم تتتل  معنويات عن نباتات  ن  دور 2-عنبلة.م379.25ل ذ  ال فة بل  
الالثالة هذ  لم تتتل   األ نا ( ، وأن  2-عنبل .م378.75، وال ن  واحة العرا ) 2-عنبل .م379.00عنابل 

الذك حان ل  اقل معد  عدد عنابل بل   29- ن  دورفيما بين ا معنويا ولان جميع ا تفوقت معنويا على ال
تعطي اعلى عدد من العنابل  أنذات القابلية العالية على التفرص  يتوق   األ نا أنحي  ،  2-عنبلة.م 371.75

 آترصنفي وحد  المعاحة مقارنة باأل نا  ذات القابلية الواطية على التفرص  . اتفقت هذ  النتيجة م  نتايا 
 (.30و18و7و 6)من مالحنطة في عدد العنابل بوحد  المعاحة  أ نا وجدوا اتتثفات معنويات بين 

( أن األ نا  اتتلفت فيما بين ا معنويات 1النباتية)جدو والاالافات  األ نا وتبين نتايا التداتل بين 
تحت وتبين تلالير جمي  الاالافات النباتية وان هنالك زصاد  معنوية في عدد العنابل بوحد  المعاحة م  زصاد  

 1-حغم.هف 160المزروعة بحالافة نباتية  2-وقد تميزت نباتات  ن  بغداد األ نا ،الاالافات النباتية ولجمي  
في حين عجلت نباتات  2-عنبلة. م400.33بإعطاي ا أعلى معد  لعدد العنابل بوحد  المعاحة والذك بل  

 .2-عنبلة.م353.67إذ بلغت  1-حغم.هف 100ال ن  نفع  اقل معد  لل فة عند زراعت ا بحالافة نباتية 

جدول)1( تأثير الكثافة النباتية واألصناف في صفة عدد السنابل.م-2 لمحصول الحنطة الخشنة لموسم 
2013/2014 

 المتوع 
 

 (1-)حغم.هفالاالافات      100 120 140 160
 األ نا 

 دور_29 354.00 367.67 377.67 387.67 371.75
 دور_85 357.33 375.00 386.33 397.33 379.00
 بغداد_2 353.67 374.67 388.33 400.33 379.25
 واحة العرا  355.33 376.33 385.00 398.33 378.75

 المتوع  355.08 373.42 384.33 395.92 

الاالافات×  األ نا   عوامل الدراعة األ نا  الاالافات 
5.13 1.89 4.48 L.S.D=5% 

 

 :السنبلةعدد الحبوب في -2

ففد هففذ  ال فففة إحففدت المحونففات الففالث  الم مففة وذات التففلالير المبا ففر فففي حا ففل الحبففوة الن ففايي. إذ         ت عن
إذ حققففت الاالافففة النباتيففة الواطيففة  النباتيففة،هنففاك زصففاد  فففي عففدد الحبففوة فففي العففنبلة بانتفففاض الاالافففة  أنيثحففظ 
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 120واتتلففففت معنويفففا عفففن الاالفففافتين  1-عفففنبلة  حبفففة.44.25أعلفففى متوعففف  ل فففذ  ال ففففة بلففف   1-هفففف حغفففم.100
ففي  التتفاب ،علفى  1-حبة.عفنبلة31.31و39.08إلفىاللتين انتففض عنفدهما متوعف  هفذ  ال ففة  1-حغم. هف140و

حبففة. 30.25أقففل متوعفف  لعففدد الحبففوة بالعففنبلة والففذك بلفف   1-حغففم. هففف160حففين عففجلت الاالافففة النباتيففة العاليففة 
عنفد  %13و 12و15ففي عفدد الحبفوة بالعفنبلة بانتففاض الاالاففة النباتيفة مقفدار   صاد ز وقد تحققت نعبة  1-عنبلة

( وربما يعود عبة ذلك إلى 2)الجدو  1-حغم.هف 100إلى  120إلى  140إلى  160انتفاض الاالافة النباتية من 
قف  الحبفوة فيفنتفض عفدد  د  التنافذ بين النباتات في الاالافات النباتية العالية والذك يبدأ عند تافوصن ون فوء موا

حل عنبل  وصتحدد هذا االنتفاض بقابلية النبفات علفى التنفافذ مف  النباتفات  فيgrain prmordiaمن لت الحبوة 
زصفاد  الاالافففة النباتيفة قففد أدت إلففى حفدو  انتفففاض معنففوك  ( الذينوجففدوا أن1و17و28)ذلفك حلمففن. وصعصففد األتفرت 

 بالعنبلة.في متوع  عدد الحبوة 

هناك تداتثت معنويات  ال فة. ديرأن( عدم وجود فرو  معنوية بين األ نا  في هذ  2نتايا والجدو  )وأ  رت 
حغم. 100المزروعة بحالافة نباتية  29-إذ أعطت نباتات  ن  دور ال فة.بين األ نا  والاالافات النباتية ل ذ  

 85-عنبلة، في حين عجلت نباتات ال ن  دور حبة.45.33أعلى معد  لعدد الحبوة بالعنبلة بل   1-هف
 لن ار  الي اإلومما تجدر  ،1-حب .عنبل 29.66أقل معد  ل ذ  ال فة بل   1-حغم.هف160نباتي   بحالافةوالمزروعة 

الواطية اعلى المتوعطات في هذ  ال فة تحت الاالافة النباتية  أعطتالداتلة في هذ  الدراعة قد  األ نا حافة 
 .(1-حغم.هف160)العالية المتوعطات تحت الاالافة النباتية  أدنييقابل ا  (1-حغم.هف100)

الحنطة  لمحصولبالسنبلة عدد الحبوب في صفة  واألصنافثير الكثافة النباتية أت( 2جدول)
2112لموسمالخشنة /2014 

الاالافات         100 120 140 160 المتوع   

          )حغم.هف-1(
 األ نا 

 دور_29 45.33 40.00 36.00 30.66 38.00
 دور_85 45.00 39.00 34.33 29.66 37.00
 بغداد_2 44.00 38.66 35.00 30.66 37.08
 واحة العرا  42.66 38.66 34.33 30.00 36.41

 المتوع  44.25 39.08 34.91 30.25 
الاالافات×  األ نا   عوامل الدراعة األ نا  الاالافات 

2.95 0.48 N.S L.S.D=5% 

 

 حبة )غم(:1000وزن -3

ولم يحفن  واأل نا ( وجود تلالير معنوك للاالافات النباتية 3يتضح من نتايا المتوعطات المعروضة في الجدو  )
حبففة وتحقففح  الفف زصففاد  الاالافففات النباتيففة قففد قللففت مففن وزن أن( 3يبين الجففدو  )بين مففا.هنففاك فففر  معنففوك للتففداتل 
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دفففم والفففذك اتتلففف  معنويفففات عفففن  47.33بلففف   1-حغم.هفففف 100أعلفففى وزن الففف  حبفففة عنفففد الاالاففففة النباتيفففة الواطيفففة 
لفوزن الف  متوعف  دم بالتتاب  ، في حفين عفجل اقفل 41.66و 44.50اللتين بلغتا  1-حغم.هف140و120الاالافتين 

ة الزصففاد  فففي متوعفف  وزن الفف  حبففة دففم، وان نعففب39.08بلفف   1-حغم.هففف 160حبففة عنففد الاالافففة النباتيففة العاليففة 
إلففففى  160عنففففد انتفففففاض الاالافففففة النباتيففففة مففففن  %6و7و 7والمتحققففففة مففففن انتفففففاض الاالافففففة النباتيففففة حانففففت 

لففى  120إلففى140 ، ربمففا يعففزت عففبة هففذا االنتفففاض إلففى قلففة ترعففية المففاد  الجافففة فففي الحبففوة 1-حغم.هففف100وا 
غذاييففة والضففوء بففين النباتففات فففي وحففد  المعففاحة عنففد الاالافففات بعففبة المنافعففة ال ففديد  علففى المففاء والعنا ففر ال
 (.19و27)النباتية العالية  واتفقت هذ  النتيجة م  ما وجد 

عففجل  ففن  واحففة العففرا  اعلففى متوعفف   إذ( 3فففي هففذ  ال فففة )جففدو  األ ففنا حمففا   ففرت فففرو ي معنويففة بففين 
دفم وان 44.16الفذك بلف  معفد   ففت   2-ولفم تتتلف  معنويفات عفن  فن  بغفداد دفم 45.25حب  بلف   أل لوزن 

بمتوعف  لفوزن  29-دفم و فن  دور 41.83بلف  متوعف  الفذك حقفح  85-حلي مفا اتتلففا معنويفات عفن  فن  دور
دفم الفذك حفان لف  أدنفى متوعف  ل فذ  ال ففة، ويعفزت عفبة تففو   فن  واحفة العفرا  إلفى  41.33حبف  بلف   ألف 

من الغذاء الم ن  للحبة الواحفد  الفذك  أابرمما عاهما في توفير قدر ( 2 الجدو )العنبلة وة في قلت عدد الحب
. اتفقففت هففذ  النتيجففة مفف  نتفايا العديففد مففن البففاحالين الففذين وجففدوا اتتثفففات معنويففات بففين زن ففافففي زصففاد  و  إيجابيات انعحعف

 (22و23و15و21)حبة  أل أ نا  الحنطة في وزن 

لمحصول الحنطة الخشنة لموسم  حبه )غم( 1000وزن في صفة  واألصنافثير الكثافة النباتية أت( 3جدول)
2013/2014 

 المتوع 
 

الاالافات         100 120 140 160  

           )حغم.هف-1(
 األ نا  

 دور_29 45.00 43.00 40.00 37.33 41.33
 دور_85 46.00 43.00 40.00 38.00 41.83
 بغداد_2 48.33 45.33 43.00 40.00 44.16
 واحة العرا  50.00 46.66 43.33 41.00 45.25

 المتوع  47.33 44.50 41.66 39.08 
الاالافات×  األ نا   عوامل الدراعة األ نا   الاالافات 

N.S 0.50 1.22 L.S.D=5% 

 

 :1-حاصل الحبوب طن.ه-4

عفففدد  التفففي هفففي الفففالث  للمحونفففاتأن الحا فففل الن فففايي ففففي محا فففيل الحبفففوة هفففو الح فففيلة الن اييفففة 
ففي جفدو  العنابل في وحد  المعاحة وعدد الحبوة في العفنبلة ووزن الف  حبف ، حيف  يتبفين مفن البيانفات الفوارد  
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وجفود ففرو م معنويفةم بفين نباتففات الحنطفة المزروعفة بحالاففات نباتيفة متتلفففة ، إذ تفوقفت الاالاففة النباتيفة الواطيففة (4)
وتفوقفت معنويفات علفى الاالاففات النباتيفة  1-طن.هفف7.24بإعطاء اعلى متوع  لحا ل الحبوة بلف   1-حغم.هف 100

 140و 120للاالاففففات النباتيفففة  1-طن.هفففف04.5و  5.42و 6.28متوعففف  ل فففذ  ال ففففة بلففف   أعطفففتالباقيفففة التفففي 
حا فل الحبفوة الن فايي قفد ازداد معنويفا بانتففاض الاالاففة  إنبالتتفاب  . وي  فر مفن هفذ  النتفايا  1-حغم.هفف160و

إلفى 140إلفى  160عند انتفاض الاالاففة النباتيفة مفن  %15و  16و  20النباتية وقد تحققت نعب  زصاد  مقدارها 
 فففتي محففون الحا ففل عففدد الحبففوة بالعففنبلة ووزن الفف   إنليفف  اإل ففار  إممففا تجففدر .و  1-حغم.هففف100إلففى  120

حبفف  قففد حففان ل مففا نفففذ هففذا العففلوك وذلففك بازديادهمففا مفف  انتفففاض الاالافففة النباتيففة ، ويعففزت عففبة تفففو  الاالافففة 
في هذ  ال فة إلفى تفوق فا ففي  ففتين مفن محونفات الحا فل وهمفا عفدد الحبفوة بالعفنبلة  1-حغم.هف 100النباتية 
( ، مما يفعر تفوق ا في حا ل الحبوة . اتفقت هذ  النتيجفة مف  نتفايا حفل 3( ووزن ال  حب  )جدو  2)جدو  
 .( الذين وجدوا فروقات معنوي  في حا ل الحبوة بين الاالافات النباتية المتتلفة12و2و17)من 

إذ يثحففظ أن حا ففل  معنويففات،يتضفح مففن الجففدو  نفعفف  أن تففداتل األ ففنا  مفف  الاالافففات النباتيففة حففان 
 2-إذ أعطففت نباتففات  ففن  بغففداد النباتيففة،زصففاد  الاالافففة  عنففداأل ففنا  الحبففوة قففد انتفففض معنويففات فففي جميفف  

ففي حفين عفجل  فن   1-هفف طفن.7.46اعلى معد  لحا ل الحبوة بلف   1-حغم.هف 100والمزروعة بحالافة نباتية 
 .1-طن.هف4.23أقل معد  ل ذ  ال فة بل   1-حغم.هف 160المزروس بحالافة نباتية 29-دور

جدول)4( تأثير الكثافة النباتية واألصناف في صفة حاصل الحبوب )طن. هــ-1( لمحصول الحنطة الخشنة لموسم 
2013/2014 

 المتوع 
 

الاالافات         100 120 140 160  

         )حغم.هف-1(
 

 األ نا   
 دور_29 7.00 6.20 5.46 4.23 5.72
 دور_85 7.16 6.20 5.16 4.26 5.70
 بغداد_2 7.46 6.23 5.70 4.80 6.04

 واحة العرا  7.36 6.50 5.36 4.70 5.98
 المتوع  7.24 6.28 5.42 4.50 

الاالافات×  األ نا   عوامل الدراعة األ نا    الاالافات 
0.31 0.16 N.S L.S.D=5% 

 

 (%)الحصاد دليل -5

الاالافففة النباتيفة الواطيففة  أعطفت  فر وجفود تففلالير معنفوك للاالافففات النباتيفة  فففي  ففة دليففل الح فاد فقففد 
التففي أعطففت  1-حغم.هففف 120، تلي ففا الاالافففة النباتيففة  %51.24أعلففى معففد  لففدليل الح ففاد بلفف   1-حغم.هففف 100
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أقففل معففد  ل ففذ   1-حغم.هففف 160و  140حففين أعطففت الاالافتففان النباتيتففان فففي %43.19معففد  ل ففذ  ال فففة بلفف  
( ، ويعفود عفبة 6بالتتاب  واتتل  هذان المعفدالن عفن بعضف ما معنويفات )الجفدو  %28.14و 35.58ال فة بل  

عدم وجود تفوازن بفين حا فل القفا وحا فل الحبفوة عنفد زصفاد  الاالاففات  إلىاالنتفاض في  فة دليل الح اد 
 فففة  إن( وبمففا 5 فففة حا ففل الحبففوة قففد ازدادت معنويففا بانتفففاض الاالافففة النباتية)جففدو ، إضففافةإلنلنيففة النبات

دليل الح اد تعتمد على نتايا هذين المتغيرصن بالعثقة المعروفة فقد   رت هذ  النتيجة. اتفقت هذ  النتيجفة مف  
 إذوالاالافاتالنباتيففة،األ ففنا  نويففات بففين هنففاك تففداتثت مع أن( 6(.ويثحففظ مففن نتففايا الجففدو  )1و13و10)حففل مففن

 1-حغم.هفف 100تحقح اعلى معد  لدليل الح اد عند نباتات الحنطفة  فن  واحفة العفرا  المزروعفة بحالاففة نباتيفة 
أقففل  1-حغم.هففف 160نباتيفف   بحالافففةالمزروعففة  29-بينمففا عففجلت نباتففات الحنطففة  ففن  دور %52.39حيفف  بلفف  

 . %26.87معد  لدليل الح اد بل  

لمحصول الحنطة الخشنة لموسم  (% )دليل الحصادفي صفة  واألصنافثير الكثافة النباتية أت( 5جدول) 
2013/2014 

 المتوع 
 

الاالافات     100 120 140 160  
       )حغم.هف-1(

 
 األ نا  

 دور_29 49.99 42.78 35.63 26.87 38.82
 دور_85 50.25 42.21 33.77 26.95 38.30
 بغداد_2 52.34 43.11 37.05 29.83 40.58
 واحة العرا  52.39 44.65 35.86 28.92 40.46

 المتوع  51.24 43.19 35.58 28.14 
الاالافات×  األ نا   عوامل الدراعة األ نا  الاالافات 

2.13 1.06 N.S L.S.D=5% 
 

 المصادر

 أ نا الير معد  البذار ورا المبيد الايميايي في نمو وحا ل بعض ل. ت2013الدليمي ، ياذ أمين محمد .-1
دحتفففورا . قعفففم علفففوم المحا فففيل  واألددااللمرافقة.أطروحفففة .Triticumaestivum Lالحنطفففة
 .األنبارجامعة -حلية الزراعة-الحقلية

 أ فنا الير معدالت البذار ورتة البذور ففي نمفو وحا فل الفث  ل. ت2012الراوك ، عامر ها م عبد المجيد .2-
 .األنبار. جامعة رعالة ماجعتير. حلية الزراعة .Triticumaestivum Lمن الحنطة الناعمة
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الير لمففن حنطفففة التبففز بتففف أ فففنا .  فففات نمفففو وحا ففل ونوعيفففة عففد  2000الربيعففي ، هنفففاء حعففن محمفففد .3-
 .146ص:س  بغداد.جامعة  الزراعة.حلية  الزراعة.أطروحةدحتورا .موعد

 الير الترحيففةل. تغففايرات النمففو والحا ففل للففذر  ال فففراء وزهففر  ال ففمذ بتفف2001العففامرك ، ميففالم محعففن علففي .4-
 .حلية الزراعة. جامعة بغداد ماجعتير.الوراالي والاالافة النباتية. رعالة 

.اعففتنباط أ ففنا  مففن حنطففة التبففز بففالت جين والطفففرات ، مجلففة العلففوم 2103العبيففدك ، محمففد عوصففد دففدير .5-
 .463- 455(:4)44العراقية. الزراعية 
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 .األنبارجامعة -الزراعة  حلية-رعالة ماجعتير  األنبار.محاف ة 
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