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 تأثير طرائق زراعة مختلفة في نمو وحاصل اربعة اصناف من حنطة الخبز

 

 هاله رزاق حمزة                              اياد حسين علي

 جامعة القاسم الخضراء/ كلية الزراعة                           

 

 الخالصة :

ارب قسم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة / في حقل تج 1101-1100نفذت تجربة حقلية في الموسم الشتوي لعام  

1332جامعة بابل الواقع  في منطقة  ابي غرق شمال غرب مركز محافظة بابل والواقع ضمن خط عرض o ًشماال

1244وخط طول  o شرقاً. في تربة ذات نسجه مزيجه بهدف  معرفة استجابة اربعة اصناف من حنطة الخبز

لطرائق زراعة غير تقليدية وتأثير ذلك في نمو وحاصل تلك االصناف.أستعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

(RCBD وبترتيب القطاعات المنشقة وبثالثة مكررات احتلت طرائق الزراعة المساطب والمروز والسطور )

( فقد صنفت باأللواح الثانوية.واوضحت 1وزوتم 6والنثر األلواح الرئيسة . أما االصناف)العراق واللطيفية وشام 

سم 35.63على االصناف االخرى  في مساحة ورقة العلم ) 6التجربة تفوق الصنف شام 
1

 1.61( ووزنها الجاف )

سنبلة.م 491سباد( وعدد السنابل ) 5..5غم ( ومحتواها الكلوروفيلي )
1

حبة  1..6( وعدد الحبوب بالسنبلة )

.سنبلة
-0

 .33.6و  .34.1فا اللطيفية والعراق في وزن الف حبة اذا اعطيا متوسطات بلغت )( في حين تفوق صن

غم( على التتابع.تفوق طريقة الزراعة على مساطب على الطرائق االخرى في مساحة ورقة العلم ووزنها الجاف 

سم 30.30)
1

سنبلة.م 461سباد( وعدد السنابل ) 61.3غم( ومحتواها الكلوروفيلي  ).1.6( ) 
1

دد الحبوب ( وع

حبة.سنبلة ..69بالسنبلة )
-0

 غم(  والتي لم تختلف معنويا عن طريقة الزراعة على مروز. 6..3( ووزن الف حبة )

 

EFFECT DIFFERENT PLANTING PATTERNS  

IN GROETH AND  YIELD OF FUOR BREAD WHEAT CULTIVARS 

  

Halaa Razaq Hamza                                              Ayad Hussein Ali 

 

ABSTRACT : 

A field experiment was conducted in winter of 2011-2012 ,at the fields of experiment of 

Department of Field crop,Facnlty of Agriculture,university of Babylon in Abugarag 

Iraq(Latitude 1332 o N and Longitude 1244 o East) The soil is loam to evaluate the 

response the growth and yield of four bread wheat cultivars to different planting 

patterns.The experiment was arranged as a split plot in a Randomized Complete Block 

Design(RCBD) with three replicatesTreatments  of  planting  methods (broadcasting, 

drilling, furrow and raised-beds) occupied the main plots.While,The four wheat cultivers 

(Iraq,Latifya,Cham 6 and Tamoz 2)were put in the sub-plot. Results of this experiments 

revealed that Cham 6 cultivar gave ahighest mean of flag leaf area (35.63cm2), dry 

weight(0.60gm) and chlorophyll content (58.5SPAD). Cham 6 cultivar gave ahighest 

mean of number of spike(490 spike.m-2) and number of grain per spike (67.2 grain.spike-

1). Raised-bed gave ahighest mean of flag leaf area(31.31cm
2
), dry weight (68.0gm), 

chlorophyll content(60,3SPAD), number of spike(462 spike.m
2
), number of grain per 

spike(69,7 grain.spike
-1

) and grain weight(36.7gm). 
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 المقدمة:

مهم لعدد كبير من سكان العالم ومنها محصول حيوي غذائي  (.Triticum aestivuum L)تعد حنطة الخبز 

 . (Bushuk .1998)% من سكان العالم  35العراق اذا يشكل مصدراً غذائياً ألكثر من 

 , Sayer)ان مفتاح االدارة الجيدة هو استعمال اصناف مالئمة مع طرائق زراعة مناسبة ومسيطر عليها    

ارة المحصول المؤثرة في انتاجيته والذي يعتمد على نظم . فطريقة الزراعة تعد عامال مهما من عوامل اد (1997

( .تتمايز االصناف وتتباين وراثياً في صفة ارتفاع النبات والتي kilic   ,1101الري المتبعة والصنف المزروع )

تعتمد على اطوال السالميات وخاصة السالمية العليا التي تمثل قرابة نصف ارتفاع النبات وهي صفة مهمه يمكن 

( تفوق الزراعة على 1101) Sulieman ووجد (.1111ستعمالها في تمييز االصناف عن بعضها ) محمد , ا

مساطب بأطوال النبات على طريقتي النثر والخطوط عند زراعة محصول حنطة الخبز بهذه الطرائق تحت ظروف 

ت السنبلة تماما وهي اكثر االوراق تعد ورقة العلم اخر ورقة تنشأ في محاصيل الحبوب الصغيرة اذ تقع تح السودان .

اسهاما في حاصل الحبوب, فهي تسهم بشكل كبير باامتالء الحبة خالل المدة من التزهير الى النضج الفسيولوجي 

(stahli ,الى اختالف االصناف وراثيا فيما بينها في مساحة ورقة العلم . .111(. اشار الحسن )0995و واخرون )

بينما  49.9زراعة على مساطب أعطت محتوى كلوروفيلي )سباد( في األوراق أكثر بلغ ( أن ال1101) Kilicوجد 

( ان األختالف مابين االصناف في عدد السنابل يعزى ..09) Huntو   Bulmanبين  سباد. ...4أعطت الخطوط 

السنابل بطريقة  الى اختالفها في مقدرتها على انتاج االشطاء وديمومتها. أظهرت نتائج بعض الدراسات تأثر عدد

أن زراعة الحنطة  نثراً ثم تحويلها الى مساطب تفوقت في  (1113وآخرون ) Tanveerالزراعة المتبعة فقد وجد 

عدد السنابل للمتر المربع  مقارنة بطرائق السطور على مساطب والنثر والسطور  في ألواح إذ أعطت متوسطات 

سنبلة. م 101و 111و 159و ..1بلغت 
-1

تتابع . ان العوامل البيئية والممارسات الحقلية لها تأثير في هذه , على ال 

عدد الحبوب بالسنبلة لنبات الحنطة  فاالظروف البيئية المالئمة من شدة االضاءة الجيدة ودرجات الحرارة المنخفضة 

ل خالل مرحلتي تميز نسبياً تحفز نباتات الحنطة على تمثيل ضوئي جيد يكفي لتلبية متطلبات النبات من نواتج التمثي

استنتج  (.09.9القمم النامية ونمو السنبلة "عقد الحبوب " مما يسهم في تكوين حبوب اكثر ) عطية , ووهيب , 

Mehrvar  وHormoz (1116 أن الزراعة سطور على مساطب تفوقت على السطور داخل الواح بعدد الحبوب )

حبة. سنبلة 14السطور  بينما أعطت .1للسنبلة إذ أعطت المساطب متوسط بلغ 
-0

. يعتمد الوزن النهائي للحبة على 

 Kirbyمقدار مايجهز لها من مواد غذائية ممثلة من المصدر خالل فترة من االخصاب وحتى النضج الفسيولوجي ) 

Cheraliar (0991 )و  Davidson(. اما العمليات التي تحدث بعد  عمليات االخصاب ذكرها Ellis   ,09.1و 

ؤثر في متوسط ومدة تجهيز المواد الغذائية المصنعة والتي تكون مسؤولة عن تحديد الوزن النهائي للحبة بأنها ت

( ان 1100) Tayariو  Jamshidiالمفردة,وهذا يحدث خالل المدة من التزهير وحتى النضج الفسيولوجي. وأضاف 

غم على التتابع فيما أعطت  40و  41سم أعطت متوسط وزن ألف حبة بلغ  61و  5.الزراعة على مساطب بعرض 

 غم.  33الزراعة في سطور 

 

 :المواد وطرائق العمل 

طبقت تجربة حقلية في حقل التجارب التابع لقسم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة/جامعة بابل الواقع في منطقة 

ات نسجة مزيجية  في تربة ذ 1101 -1100كم شمال غرب مركز محافظة بابل خالل الموسم الشتوي  .ابي غرق 

وهي )العراق, اللطيفية , شام  (  .Triticum aestivum L)لغرض دراسة استجابة اربعة أصناف من حنطة الخبز 

(, والتي تم الحصول عليها من مركز تكنلوجيا البذور التابع لوزارة العلوم والتكنلوجيا لتأثير اربع طرائق 1, تموز6

هذه االصناف لطرائق زراعة غير تقليدية وتأثير ذلك في بعض صفات النمو للزراعة مختلفة ومعرفة مدى استجابة 

والحاصل. حرثت االرض المخصصة للتجربة حراثتين متعامدتين بالمحراث المطرحي القالب ونعمت باالمشاط 

خذت الدوارة ثم تم تسويتها وتقسيمها الى وحدات تجريبة. ولغرض معرفة خواص التربة الكيمياوية والفزياوية, ا
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سم قبل الزراعة الجراء التحليالت عليها وكانت النتائج كما موضح  41-1عينات عشوائية من تربة الحقل على عمق 

 (. 0في الجدول )

 

 . بعض الصفات الكيمياوية والفيزياوية لتربة الحقل قبل الزراعة.1جدول 

 

 القيمة والوحدة الصفات المدروسة

 1-غم. كغم مفصوالت التربة

 448 الرمل

 400 الغرين

 152 الطين

 (Loamمزيجية ) نسجة التربة

 7.67 (pHدرجة التفاعل )

 1-ديسي سيمنز. م 1.30 (Ecالتوصيل الكهربائي)

N-NH4 84.00 1-ملغم.كغم 

N-NO3 50.00 1-ملغم.كغم 

P 1.32  1-ملغم.كغم 

K 19.10 1-ملغم.كغم 

 لتربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة بابل*اجريت تحاليل التربة في المختبر المركزي لقسم ا

 

جرى تقسيم االرض على اساس تطبيق تجربة بترتيب االلواح المنشقة بثالث مكررات وفق تصميم القطاعات 

. احتلت طرائق الزراعة )نثر و سطور و نثر حولت الى مروز ,وسطور حولت الى (RCBD)العشوائية الكاملة 

( فقد احتلت االلواح الثانوية , وكانت  1وتموز 6صناف )العراق واللطيفية وشام مساطب( االلواح الرئيسية اما اال

 م( اشتملت على اربع طرائق زراعة على النحو اآلتي: 4× م 3مساحة الوحدة التجربية ) 

 

 سم. 01: أشتملت على خمسة مروز باللوح الواحد المسافة بين مرز واخر    نثر في الواح حولت الى مروز -

سم تحتوي كل 61م وعرضها  4: اشتملت على ثالثة مساطب باللوح الوحد طول المسطبة  مساطب سطور على -

 سم بين سطرواخر.  11مسطبة على ثالثة سطور وبمسافة 

 سم بين سطر واخر.  11م بمسافة 4سطر بطول  05: اشتملت على  سطور داخل الواح -

 

 . النثر في الواح

كغم.ه 011استخدمت كمية بذار  0/01/1100زرعت بذور اصناف الحنطة  في  
-0

اذ تم تحويل الكمية على  

 غم/لوح(. 044اساس اللوح التجريبي الواحد)

اضيف  0-هـ P2O5  كغم  011بمعدل  (P2O5%46)فوسفات الثالثي  سمدت أرض التجربة بسماد السوبر 

. هـ اضيف على اربع N كغم 111وبمعدل  (N% 46)دفعة واحدة عند تحضير التربة  .واستخدم سماد اليوريا 

دفعات االولى عند الزراعة والثانية عند ظهور ثالث اوراق كاملة والثالثة عند ظهور العقدة الثانية والرابعة عند 

(. سقيت ارض التجربة على ست مرات خالل موسم 09.4وأخرون ,  (.zadoksالبطان على وفق مقياس 

 . 5/1101/.0ام مبيد )بالس( وتم حصاد المحصول في النمو.وكوفحت االدغال العريضة والرفيعة بأستخد
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 الصفات المدروسة:

 اوال صفات النمو:

 : )م عند الحصاد حيث اخذ القياس من قاعدة 0تم اخذ متوسط عشرة نباتات عشوائية لكل  أرتفاع النبات )سم

 النبات حتى قاعدة السنبلة للساق الرئيس. 

 متوسط عشر اوراق علم  للسيقان الرئيسة لكل وحدة تجريبة على وفق حسبت من  ( :2مساحة ورقة العلم ) سم

 المعادلة االتية: 

 . 1.95× عرضها عند المنتصف × مساحة ورقة العلم = طول الورقة 

 ( محتوى ورقة العلم من الكلوروفيلSPAD) قدر عند اكتمال االزهار كمتوسط لعشر قراءات لكل وحدة :

 لساق الرئيس بجهاز: تجريبية ثانوية لورقة العلم ل

CHLOROPHYLL METER ) SPAD . 502 plus . KONICA MINOLTA 

SENSING.INC 

 :)قدر من متوسط عشر اوراق اخذت عشوائياً من الوحدات التجريبية الثانوية وجففت في  وزن ورقة العلم )غم

م 5.فرن كهربائي بدرجة 
ه 

 ساعة ثم وزنت .  1.لمدة  

 ثانياُ مكونات الحاصل :   

 عدد السنابل .م
-2

تم حساب عدد السنابل بعد وصولها الى مرحلة النضج التام لجميع النباتات المحصودة من  : 

م0مساحة 
1

 من كل وحدة تجريبة.  

 عدد الحبوب . سنبلة
-1

سنبلة لكل وحدة تجريبة بعد تفريط هذه السنابل  05تم حسابها من متوسط عدد الحبوب لـ : 

 ب  بالسنبلة وهي نفسها السنابل التي تم حساب منها طول السنبلة وعدد السنبالت. يدوياً تم حساب عدد الحبو

 :م0عدت الف حبة أخذت عشوائياً من حاصل  وزن الف حبة
1

 , ثم وزنت كل عينة لكل وحدة تجريبية.  

 حاصل الحبوب ) طن. هـ
-1

م0قدر حاصل الحبوب لمجموعة النباتات المحصودة من مساحة  ( :
1

من كل وحدة  

تجريبة وبعد الدراس اليدوي وعزل القش عن الحبوب وزنت واضيف اليها وزن الحبوب المستعملة في تقدير 

حبه للمعاملة نفسها . ثم حول الوزن من غم.م 0111وزن 
-1

-الى طن.هـ 
0
 . 

 

 النتائج والمناقشة:

 ارتفاع النبات :

و  91.5و 95.3و 91.1بلغت ( ان اصناف الحنطة اعطت متوسطات الرتفاع النبات 0يشير الجدول )

 ( في حين انها لم تختلف معنوياُ فيما بينها. 1وتموز  6لالصناف) العراق واللطيفية وشام  91.3سم

سم والتي لم تخلتف معنوياً عن  ..013اعطت الزراعة على مساطب اعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ 

سم على التتابع ,  90.1سم و 91.4ارتفاع بلغ  طريقتي الزراعة على المروز والسطور اللتان اعطتا متوسطي

سم . ربما سبب ذلك يعود في اختالف النباتات في  3.3.واعطت النباتات المزروعة في طريقة النثر اقل متوسط بلغ 

 وحدة المساحة ممايؤثر في كفائتها  التمثيلية والتصنيفية للمواد وانعكاس ذلك في صفات النمو ومنها ارتفاع النبات.

جد تداخل معنوي بين االصناف وطرائق الزراعة في ارتفاع النبات,اذ اعطى صنف اللطيفية المزروع بطريقة وو

المزروع بطريقة النثر اقل متوسط  6سم بينما اعطى صنف شام  3..01المساطب اعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ 

,  Bakkerين عوامل نمو النبات ) سم. قد يعود سبب ذلك الى ان طريقة المساطب تعمل على تحس 9.1.بلغ 

 .(1115وآخرون, 
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 -2111: تأثير االصناف وطرائق الزراعة في ارتفاع النبات )سم( لنبات الحنطة للموسم 1جدول 

2112. 

 

 االصناف           

 طرائق الزراعة
 المتوسط 2تموز 6شام  اللطيفية  العراق

 08.8 8..0 1..8 08.8 02.1 نثر

 1.1. 1..0 1.8. 2.8. 1.8. سطور

 ..2. 2.8. 2.1. 1... 1.1. مروز

 118.6 118.1 8... 118.1 8..11 مساطب

  2.8. ..1. 8... 2.2. المتوسط

 

 مساحة ورقة العلم وزنها الجاف :

( اختالف االصناف وطرائق الزراعة معنويا في مساحة ورقة االعلم ووزنها 3و1ي جدول )توضح النتائج المبينة ف

سم 35.63, اكبر مساحة ورقية ووزن جاف بلغتا 6الجاف , اذا حققت نباتات الصنف شام
1

غم على التتابع,  1.61,  

سم 10..1فيما أعطت نباتات صنف العراق اقل متوسط لهاتين الصفتين بلغتا 
1

لى التتابع يعود سبب تباين غم ع1.51 

واثرت طرائق الزراعة في مساحة ورقة العلم ووزنها االصناف في هذه الصفة الى اختالفها في التركيب الوراثي.

غم  .1.6,  1سم  30.30الجاف اذا اعطت الزراعة على مساطب اعلى متوسط للمساحة الورقية ووزنها الجاف بلغتا 

غم على التتابع . يعود  1.41, 1سم  .1..1لنثر اقل متوسط لهاتين الصفتين بلغتا على التتابع بينما اعطت طريقة ا

سبب ذلك الى زيادة عدد الوحدات الحرارية المتراكمة من الزراعة الى االزهار في طريقة الزراعة على مساطب 

 دة الجافة .بالمقارنة مع الطرق االخرى وهي المدة التي يقع فيها نمو وتوسع ورقة العلم وتراكم الما

 

: تأثير االصناف وطرائق الزراعة  في مساحة ورقة العلم )سم2جدول 
2

 .2112 -2111( لنبات الحنطة للموسم 

 

 االصناف   

 طرائق الزراعة
 المتوسط 2تموز 6شام  اللطيفية  العراق

 28.12 1..28 81.88 8...2 1...2 نثر 

 08..2 28.08 11..8 8...2 1..26 سطور 

 81.88 28.81 80.18 1...2 26.18 مروز 

 81.81 81.18 80.68 11..2 1..28 مساطب 

  .28.6 68..8 ...28 28.11 المتوسط 

 

 

 

 

 

 

 أ.ف.م

1.1. 

 

 (  12.06طرق الزراعة ) 

 (  N.Sاالصناف ) 

 ( 21.20االصناف ) × طرق الزراعة 

 أ.ف.م

1.1. 

 (  8..1طرائق الزراعة ) 

 (  1.88االصناف ) 

 ( 2.68االصناف ) × طرائق الزراعة 
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 -2111: تأثير االصناف وطرائق الزراعة في الوزن الجاف لورقة العلم )غم( لنبات الحنطة للموسم 8جدول 

2112. 

 

 االصناف            

 طرائق الزراعة
 المتوسط 2تموز   6شام  اللطيفية العراق

 2..1 ...1 1..1 .1.8 1.80 نثر     

 ...1 ...1 8..1 ...1 6..1 سطور   

 6..1 0..1 1.61 ...1 ...1 مروز    

 1.60 1.81 .1.8 1.62 1.62 مساطب  

  ...1 1.61 1..1 1..1 المتوسط  

 

 : المحتوى الكلورفيلي لورقة العلم

فيما  SPAD 5..5كيز من هذه الصبغة بلغ اعطت اعلى تر 6( ان اوراق نباتات الصنف شام4يبين الجدول )

.يعود ذلك الى اختالف االصناف في  SPAD ..53اعطت نباتات الصنف العراق اقل تركيز من هذه الصبغة بلغ 

تركيبها الوراثي.  ان طريقة الزراعة على المساطب سببت زيادة معنوية في محتوى االوراق من الكلورفيل بمتوسط 

و  53.4و  51.6لت طرائق الزراعة االخرى النثر والسطور والمروز متوسطات بلغت بينما سج SPAD 61.3بلغ 

56.5 SPAD  على التتابع . يعود سبب ذلك الى  الى اختالف عدد النباتات في وحدة المساحة مما ادى الى امتصاص

ت الرئيسية لجزى وهي احدى المكونا ( porphyrin)الذي يعد احد مكونات حلقة البيروفيرين Nالمغذيات وخاصة 

 Karronالصبغة من قبل نباتات هذه الطريقة مقارنة بالطرائق االخرى وانعكاس ذلك في محتواها من الكلوروفيل  ) 

 ,Maranvilla  ,0994 .) 

المزروع على المساطب اعلى  6واثر التداخل معنوياُ بين االصناف وطرائق الزراعة  ,اذ اعطى صنف شام 

 51.1بينما اعطى صنف اللطيفية المزروع بطريقة النثر اقل تركيز للصبغة بلغ  SPAD 6.75تركيز للصبغة بلغ 

SPAD  يعود سبب ذلك الى ان طريقة المساطب تحسن من انتشار الجذور وزيادة امتصاص المغذيات خاصة.N 

بونية المطلوبة في الذي  له دور في زيادة معدالت تثبت الكاربون فتزيد من قدرة النبات على تجهيز الهياكل الكار

 ( .1111البناء الحياتي لجزئية الكلورفيل ) فرج وآخرون , 

 

(  لنبات الحنطة للموسم (SPAD : تأثير االصناف وطرائق الزراعة  في المحتوى الكلوروفيلي لورقة العلم.جدول 

2111- 2112. 

 

 االصناف     

 طرائق الزراعة
 المتوسط 2تموز 6شام  اللطيفية العراق

 2.6. .... 8.8. 1.11. ..2. نثر 

 ..8. 8.0. 1.8. 8..6. 1.6. سطور 

 6.11. ..1. 61.8 1... .... مروز 

 61.8 61.2 68.1 0.2. 0... مساطب 

  8... ..0. .5.. 8.0. المتوسط 

 

 أ.ف.م

1.1. 

 ( 1.2طرق الزراعة ) 

 ( 1.2االصناف ) 

 ( .1.1طرق الزراعة االصناف ) 

 أ.ف.م

1.1. 

 

 (88..طرائق الزراعة )

 (8.1االصناف )

 (8.88االصناف )× طرائق الزراعة 



  علي وحمزة                                                             (1103) , 013-94(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

011 
ISSN 2072-3875 

 

 :عدد السنابل 

اعلى  6( ان االصناف اختلفت معنوياً فيما بينها في عدد السنابل , اذا اعطى الصنف شام 5ين الجدول ) يب

سنبلة .م 491متوسط لعدد السنابل بلغ 
-1

سنبلة .م 3.1بينما اعطى الصنف العراق اقل متوسط بلغ  
-1

يعزى سبب   

 طاء. تباين االصناف في هذه الصفة إلى اختالف قابليتها في أنتاج االش

 461( ايضاً ان الزراعة على المساطب اعطت اعلى متوسط لعدد السنابل في المتر المربع بلغ 5بين الجدول )

سنبلة .م
-1 

سنبلة .م 449والتي لم تختلف معنوياً عن طريقة المروز التي اعطت متوسط بلغ 
-1

بينما أعطت طريقة  

سنبلة .م 361النثر اقل متوسط بلغ 
-1

تفوق طريقة المساطب في عدد السنابل إلى اعطاءها اعلى  . ربما يعود السبب

( إلى وجود تداخل معنوي بين االصناف وطرائق الزراعة في التأثير على عدد 5عدد اشطاء كلي. ويشير الجدول ) 

 5.1بلغ  1المزروع  على المساطب اعلى متوسط لعدد السنابل . م 6السنابل بالمتر المربع , اذا اعطى صنف شام 

لة , مسنب
-1

سنبلة . م .33المزروع بطريقة النثر اقل متوسط بلغ  1بينما اعطى صنف تموز 
-1

يعزى هذا االختالف  

 إلى تباين استجابة االصناف باختالف طرائق الزراعة في عدد االشطاء الكلي.

 

: تأثير االصناف وطرائق الزراعة في عدد السنابل )سنبلة . م.جدول 
-2

 2112-2111 ( لنبات الحنطة للموسم 

 

 االصناف

 طرائق الزراعة
 المتوسط 2تموز 6شام  اللطيفية العراق

 861 888 .86 .86 882 نثر

 8.1 .80 6.. .88 ..8 سطور

 ... 21. 61. .1. 8.8 مروز

 62. 21. 02. 8.. 11. مساطب

  8.1 1.. 11. 801 المتوسط

 

 عدد الحبوب بالسنبلة : 

اعلى متوسط  6( ان لألصناف تأثيرا معنويا في عدد الحبوب للسنبلة , اذا اعطى الصنف شام 6بين الجدول ) 

حبة. سنبلة 1..6لعدد الحبوب للسنبلة بلغ 
-0

حبة , سنبلة  59.1بينما اعطى صنف العراق اقل متوسط بلغ  
-0

يعزى  

 ا التباين بين االصناف في هذه الصفة الى اختالف تركيبها الوراثي وقابليتها في تحسين صفات النمو. هذ

حبة .  ..69( ان طريقة الزراعة على مساطب تفوقت باعطاءها اكبر عدد حبوب للسنبلة بلغ 6يشير جدول ) 

سنبلة 
-0

حبة , سنبلة 63.1وسط التي لم تختلف معنوياً عن طريق الزراعة على مروز التي اعطت مت 
-0

بينما اعطت  

حبة, سنبلة ..56طريقة النثر اقل متوسط لها بلغ 
-0

ان سبب تفوق المساطب على الطرائق االخرى يعود الى تباين  

 عدد النباتات في وحدة المساحة مما سيؤدي الى اختالف عدد الحبوب لكل صنف عن االخر.

المزروع  على  6معنوياً في هذه الصفة . اذا اعطى صنف شام واثر التداخل بين االصناف وطرائق الزراعة  

حبة. سنبلة ....المساطب اعلى متوسط لعدد الحبوب بالسنبلة بلغ 
-0

في حين اعطى صنف العراق المزروع بطريقة  

حبة . سنبلة  51.3النثر اقل متوسط بلغ 
-0

وطريقة الزراعة على  6, و سبب ذلك يعود الى تفوق الصنف شام  

 ب في عدد السنيبالت وطول السنبلة .مساط

 

 

 

 

 أ.ف.م

1.1. 

 ( ..61طرق الزراعة ) 

 (  ..61االصناف ) 

 (. 121.1االصناف ) × الزراعة طرق 
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: تأثير االصناف وطرائق الزراعة في عدد الحبوب بالسنبلة )حبة . سنبلة6جدول 
-1

( لنبات الحنطة للموسم  

2111- 2112. 

 

 االصناف

 طرائق الزراعة
 المتوسط 2تموز 6شام  اللطيفية العراق

 6.8. 8... 6.8. 0.8. 2.8. نثر

 ..61 61.8 8..6 61.8 8... سطور

 68.2 1..6 1..6 62.1 61.8 مروز

 8..6 62.8 88.8 81.8 68.8 مساطب

  2... 68.2 68.8 61.0 المتوسط

 

 :حبة.  1111وزن 

يما بينها في وزن الف حبة اذا اعطى الصنف اللطيفية اعلى ( ان األصناف اختلفت معنوياً ف.يشير الجدول ) 

غم .33.6غم والذي لم يختلف معنويا عن صنف العراق الذي اعطى متوسط بلغ .34.1متوسط لوزن الف حبة بلغ 

غم على التتابع . و سبب ذلك  31.65و  3..30اقل متوسطي لهذه الصفة بلغا  6وشام  1بينما اعطى الصنفان تموز

ى تفوق الصنفان اللطيفية والعراق في صفة وزن الف حبة الى انخفاض عدد السنابل.ميعود ال
-1

وعدد الحبوب.السنبلة 
-

0
 . 

غم بينما اعطت الزراعة بالنثر اقل متوسط  ..36واعطت الزراعة على المساطب متوسط لوزن الف حبة بلغ 

 رقة العلم ووزنها الجاف . غم , يعود سبب تفوق المساطب الى انها تفوقت في مساحة و 16.9بلغ 

ووجد تداخل معنوياً بين االصناف وطرائق الزراعة , اذا اعطى صنف العراق المزروع على المساطب اعلى 

المزروعة بطريقة النثر اقل  6وشام 1غم  بينما اعطت االصناف اللطيفية وتموز 41.11متوسط لوزن الف حبة بلغ 

م على التتابع , يعود سبب ذلك الى ان طريقة المساطب  تفوقت في غ 16733و  .16.6و  16.33متوسط لها بلغ 

 مساحة ورقة العلم ووزنها الجاف.

 

 .2112 -2111: تأثير االصناف وطرائق الزراعة في وزن الف حبة )غم( لنبات الحنطة للموسم 8جدول 

 

 االصناف       

طرائق 

 الزراعة

 المتوسط 2تموز 6شام  اللطيفية العراق

 ..26 28.68 26.88 26.88 28.28 نثر

 81.0 82.11 28.81 68..8 88.22 سطور

 88.8 82.81 81.68 80.11 11..8 مروز

 86.8 88..8 82..8 88.88 1.11. مساطب

  81.08 .6..2 10..8 88.68 المتوسط

 

 

 أ.ف.م

1.1. 

 ( 6.61طرائق الزراعة ) 

 (  6.61االصناف ) 

 (. 18.28االصناف ) × طرائق الزراعة 

 أ.ف.م

1.1. 

 ( 8.26طرائق الزراعة ) 

 (  8.26االصناف ) 

 (. 8..6االصناف ) × طرائق الزراعة 
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 : حاصل الحبوب

طن.هــــــــ 5.10اعطى اعلى متوسط لحاصل  الحبوب بلغ  6( ان الصنف شام 11يبين الجدول ) 
-0

في حين  

طن.هـــــــ 3.04سجل الصنف العراق اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 
-0

 6,ان سبب زيادة حاصل الحبوب للصنف شام 

( . و ان الزراعة 6( وعدد الحبوب بالسنبلة جدول ) 5دول )يعود الى تفوقه في مكونات الحاصل هي  عدد السنابل ج

طن.هـــــــ 5.64على مساطب اعطت اعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ 
-0

بينما أعطت طريقة النثر اقل متوسط لهذه  

طن.ه 3.00الصفة بلغ 
-0

, يعود سبب تفوق هذه الطريقة الى انها قد تفوقت في مكونات حاصل الحبوب عدد السنابل  

 ( .., 6,  5وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن الحبة جدول ) 

المزروع على المساطب اعلى متوسط  6ووجد تداخل معنوي بين االصناف وطرائق الزراعة , اذ اعطى صنف شام 

طن. ه 6.54لحاصل الحبوب بلغ 
-0

والذي لم يختلف معنويا عن طريقة المروز لنفس الصنف المزروع في حين  

طن.هــــــــ .0.9المزروع بطريقة النثر اقل متوسط لحاصل الحبوب بلغ اعطى صنف العراق 
-0

, يعود سبب هذا  

 (.  .و 6و 5في عدد السنابل وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن الحبة جداول ) 6الى تفوق طريقة المساطب والصنف شام

 

: تأثير االصناف وطرائق الزراعة في حاصل حبوب) طن . هـ21جدول 
-1

 -2111لحنطة للموسم ( لنبات ا 

2112. 

 

 االصناف           

 طرائق الزراعة
 المتوسط 2تموز 6شام  اللطيفية  العراق

 8.11 8.80 .1.. ...2 8..1 نثر

 8.81 8.18 11.. 6..8 8.08 سطور

 16.. 8.06 6.16 .8.8 1..2 مروز

 6... 1... ...6 .6.1 8.08 مساطب

  2..8 21.. 18.. .8.1 المتوسط

 

 :المصادر 

 aestivum L.) (Triticum. نمط وقابلية التفريع لخمسة اصناف من الحنطة  .111الحسن, محمد فوزي حمزة.

كلية  -يل الحقليةقسم المحاص -بتأثير موعد الزراعة وعالقته بحاصل الحبوب ومكوناته.رسالة ماجستير

 جامعة بغداد. -الزراعة

. استنباط صنف جديد من الحنطة الناعمة للمنطقة الوسطى من 1111فرج, على سليم وعلي حسن ومحمد إسماعيل.

 .4. العدد.العراق. مجلة العلوم الزراعية العراقية عدد خاص/ المؤتمر الرابع للبحوث الزراعية. مجلد

نمو وحاصل ونوعية اصناف من حنطة الخبز بتأثير موعد الزراعة. اطروحة  . صفات1111محمد , هناء حسن. 

 دكتوراه. كلية الزراعة . جامعة بغداد.
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 مأ.ف.

1.1. 

 ( 1.10طرائق الزراعة )

 (6..1االصناف )

 (1.12االصناف )× طرائق الزراعة 
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