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 المستخلص 

في محطة ابحاث المحاصيل الحقلية في ابي غريب التابعة لدائرة البحوث الزراعية / وزارة الزراعة    2021  –  2020دراسة حقلية خالل الموسم    نفذت
والرشيد( لمعرفة تأثير    1بغدادو   10بحوث و   113بابلو   3ابوغريبو   99)اباءوهي  (  .Triticum aestivum Lحنطة الخبز ) باستخدام ستة اصناف من  
كانون االول( على صفات النمو الحقلية والحاصل ومكوناته. نفذت الدراسة بنظام االلواح  15كانون االول و1تشرين الثاني, 15ثالثة مواعيد زراعية وهي ) 

مواعيد الزراعة وااللواح الثانوية االصناف. اعطى    اذ ضمت االلواح الرئيسية  مكرارات، وبثالثة    (RCBD)المنشقة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  
كانون االول الذي اعطى حاصال بلغ    15ولم يختلف معنويا مع الموعد الثالث    1- طن.هـ  5.88كانون االول اعلى حاصل حبوب بلغ    1موعد الزراعة  

,. اختلفت االصناف الداخلة في الدراسة فيما بينها  1-هـطن.  5.33تشرين الثاني اقل حاصل حبوب بلغ    15بينما اعطى موعد الزراعة     1-طن.هـ   5.46
حبة بلغت    1000وزن     بأعلى   113, فيما تفوق الصنف بابل    1- طن.هـ  266.بلغت  لحاصل الحبوب    متوسط اعلى    1معنويًا اذ اعطى صنف بغداد

  1- طن.هـ  4.93حبة ودليل الحصاد بلغت    1000قيمة لصفة حاصل الحبوب ومدة امتالء الحبة ووزن    أدنى غم. بينما اعطى الصنف الرشيد    48.78
كانون    1مزروع في  ال  3% بالتتابع. وكان التداخل بين االصناف ومواعيد الزراعة معنويًا اذ اعطى الصنف ابوغريب31.45غم و43.67يوم و  45.55و

 .1-طن.هـ   5.50متفوقًا معنويًا على االصناف المزروعة في مواعيد مختلفة التي اعطت حاصال اقل من    1- ـطن. ه  6.94االول اعلى حاصل حبوب بلغ  
 حاصل الحبوب.  زراعة، مواعيد  االصناف،  الخبز،حنطة  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study was conducted during the season 2020-2021 in Abu Ghraib Field Crops Research Station / Agricultural 

Research Office using six varieties of beard wheat (Triticum aestivum. L) (Ebaa 99, Abu Ghraib 3, Babel 113, Booth 

10, Baghdad 1 and Al-Rasheed) to know the effects of three planting dates (15 Nov., 1 Dec. and 15 Dec.) in growth 

yield and its components characteristics. The study was carried out using the split-plot design in a Randomized 

Complete Block Design (RCBD) with three replicates. The main plots included planting dates, and the secondary plots 

included the varieties. The planting date (1 Dec.) recorded the highest grain yield of 5.88 ton. ha-1 and did not differ 

significantly from (15 Dec), while the planting date of (15 Nov.) which gave the lowest grain yield of 5.33 ton. ha-1.  

There were significant differences between varieties. Baghdad1give the highest value of grain yield, 6.26 ton. ha-1, 

16.96 ton  .ha-1, while Babel113 give the highest value weight of 1000 grains 48 .78g.  Al-Rashid cultivar recorded the 

lowest value of grain yield, grain filling period, 1000-grain weight, and harvest index amounted to 4.93 ton. ha-1, 45.55 

days, 43.67 g, and 31.45%, respectively. The interaction between the varieties and planting dates was significant, as 

Abu Ghraib3, planted on 1 Dec., gave the highest grain yield, 6.94 ton  .ha-1 is significantly superior to the cultivars 

planted at different dates, giving less than 5.50 ton. ha-1.  
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 المقدمة

ــة ) ــول الحنطـ ــد محصـ ( .Triticum aestivum Lيعـ
مـــــــن أهـــــــم المحاصـــــــيل االســـــــتراتي ية فـــــــي العـــــــراق زارعـــــــة 

ــرًا  ــًا نظـــ ــهوانتاجـــ ــة، ألهميتـــ ــية  الغذائيـــ ــادة األساســـ ــه المـــ كونـــ
فــــي غــــذاء الشــــعوب فــــي الشــــرق االوســــط ومصــــدر الطاقــــة 
ــن  ــة مــــــــ ــبة عاليــــــــ ــى نســــــــ ــه علــــــــ ــه الحتوائــــــــ ــذي يحتاجــــــــ الــــــــ
ــة ال ســــــــــم بالســـــــــــعرات  ــدرات الذــــــــــرورية لتغذيــــــــ الكربوهيــــــــ

ــة ــول الحنطـــــ ــاني محصـــــ ــة. يعـــــ ــن  الحراريـــــ ــراق مـــــ ــي العـــــ فـــــ
ــاح  تــــــدني االنتاجيــــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن تــــــوفر عوامــــــل ن ــــ
ــى  ــاد علـــــ ــة االعتمـــــ ــزا الســـــــبب الـــــــى قلـــــ ــد يعـــــ ــة وقـــــ زراعتـــــ

(. 2017, واخــــــــــــــرون  Wahidاالصــــــــــــــناف المحســــــــــــــنة )
لـــــــــذل  اصـــــــــب  مـــــــــن الذـــــــــروري زيـــــــــادة االنتاجيـــــــــة فـــــــــي 

ــمان تــــــوفير ــة لذــــ ــذائي فــــــي  محصــــــول الحنطــــ االمــــــن الغــــ
ــادة الحاصـــــــل ــع الزيـــــ ــى مـــــ ــتقبل ليتماشـــــ ــي اعـــــــداد المســـــ ة فـــــ

الســــــــكان. يتـــــــــأثر الحاصــــــــل االقتصـــــــــادي ألي محصـــــــــول 
الــــــــى  باإلضــــــــافة باألصــــــــنافبالعامــــــــل الــــــــوراثي المتمثــــــــل 

ــرة  ــالحرارة والرطوبــــة وطــــول الفتــ ــة بــ ــة المتمثلــ العوامــــل البيايــ
ــة  الذــــــوئية النات ــــــة عــــــن االخــــــتالف فــــــي مواعيــــــد الزراعــــ
والتـــــــــي تلعـــــــــب دورًا كبيـــــــــرًا فـــــــــي التـــــــــأثير علـــــــــى صـــــــــفات 

ــه )الحاصـــــــــــــل ومكونا ــذل  Al-Tamimi ,2019تـــــــــــ (, لـــــــــــ
 لألصــــــــــــنافالمناســــــــــــب يــــــــــــ من  ةالزارعــــــــــــفــــــــــــأن موعــــــــــــد 

االحتياجـــــــــات المناســـــــــبة مــــــــــن درجـــــــــات الحـــــــــرارة والفتــــــــــرة 
ــن  ــة علــــى الــــرغم مــ الذــــوئية لمراحــــل نمــــو النبــــات المختلفــ
وجـــــــــــود بعـــــــــــن االختالفـــــــــــات فـــــــــــي ســـــــــــلو  االصـــــــــــناف 

واخـــــــــرون,  Shirinzadehلالســـــــــت ابة لهـــــــــذ  االحـــــــــداث )
ــا2017 ــارت دراســـ ــات (. اشـــ ــى وجـــــود اختالفـــ ــدة الـــ ت عديـــ

واضــــحة فــــي ســــلو  االصــــناف مــــن حيــــث النمــــو واالنتــــا  
ــة. اذ ذكــــــر ) ــد الزراعــــــة المختلفــــ  Aljayashiبتــــــأثير مواعيــــ

ــة  2021واخـــــــــــرون,  ــد الزراعـــــــــ ــو  21/11( ان موعـــــــــ هـــــــــ
ــي  ــة فــــ ــفات المدروســــ ــ  لتفــــــوق اغلــــــب الصــــ االفذــــــل وذلــــ
ــته التـــــي اجراهـــــا فـــــي محطـــــة ابحـــــاث الن مـــــي شـــــمال  دراســ

واشــــــارت نتــــــائت الدراســــــة التــــــي اجراهــــــا اصــــــرية. مدينــــــة الن

(Bana  ,فـــــــــــي جنـــــــــــوب اســـــــــــيا الـــــــــــى 2022واخـــــــــــرون )
اســــــــت ابة اغلــــــــب االصــــــــناف المســــــــتخدمة فــــــــي الدراســـــــــة 

ــة  ــد الزراعــــــــ ــب  21/11لموعــــــــ ــوق اغلــــــــ ــالل تفــــــــ ــن خــــــــ مــــــــ
ــة ) ــارت دراســــــ ــة.  كمــــــــا اشــــــ  Al-Asilالصــــــــفات المدروســــــ

 15/11( الــــــــــــى ان موعــــــــــــد الزراعــــــــــــة 2018واخــــــــــــرون, 
ــغ  ــل حبــــوب بلــ ــى حاصــ ـــ 5.4اعطــــى اعلــ ــًا  1-طن.هــ متفوقــ

ــهعلـــى بــــاقي المواعيــــد وذلــــ   ,  2فــــي عــــدد الســــنابل م لتفوقـ
ــنبلة ووزن  ــوب بالســـ ــدد الحبـــ ــى  1000عـــ ــا اعطـــ ــة, فيمـــ حبـــ

ــنف ابـــــــــاء  ــطات فـــــــــي المســـــــــاحة  99الصـــــــ اعلـــــــــى متوســـــــ
صـــــــــل حبــــــــة ودليـــــــــل الحصــــــــاد وحا 1000الورقيــــــــة ووزن 

ــد مــــــــن اصــــــــناف  ــاد العديــــــ ــم تســــــــ يل واعتمــــــ الحبــــــــوب. تــــــ
الحنطـــــــــة فـــــــــي العـــــــــراق خـــــــــالل الفتـــــــــرة الماضـــــــــية حيـــــــــث 

بكفاءتهـــــا فـــــي االنتـــــا  وتحملهـــــا للظـــــروف البيايـــــة  امتـــــازت
المختلفــــــــــــة كــــــــــــالحرارة وال فــــــــــــاف والملوحــــــــــــة ومقاومتهــــــــــــا 

القابليـــــة  الدراســـــة لبيـــــان.  تهـــــدف هـــــذ  واآلفـــــات لألمـــــرا 
خبـــــز ومـــــدا التـــــأقلم مـــــع مـــــن حنطـــــة ال ألصـــــنافالوراثيـــــة 

ــفات  ــ  علـــــــى صـــــ ــأثير ذلـــــ ــة وتـــــ ــب لزراعـــــ ــد المناســـــ الموعـــــ
الـــــــــى اختبـــــــــار  باإلضـــــــــافة ومكوناتـــــــــه،النمـــــــــو والحاصـــــــــل 

مواعيــــــد الزراعــــــة مختلفــــــة والتــــــي قــــــد تكــــــون مــــــن ممارســــــة 
 زراعية م دية لمواجهة التغيرات المناخية.       

 طرائق الالمواد و 

لسنة   الشتوي  الزراعي  الموسم  خالل  حقلية  ت ربة  نفذت 
التابع  الحقلية    ابحاث المحاصيل في حقول    2020-2021
خطي    الواقعة ضمنالبحوث الزراعية في ابي غريب    لدائرة

-°34.44وخطـــي طـــول    شماال -°29.3310.33عر   
الحنطة    شرقا.  11.44° من  اصناف  ستة  فيها  استعمل 

)اباء   بابل  3ابوغريب    ,99العراقية  بحوث113,   ,10  ,
و الرشيد( لغر  دراسة تأثير ثالثة مواعيد زراعة    1بغداد

وصفات  15/12و  1/12,  15/11) النمو  صفات  في   )
المنشقة  االلواح  بترتيب  الت ربة  نفذت  ومكوناتة.  الحاصل 

مكررات  وبثالثة RCBDبتصميم 
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نوية خصصت االلواح الرئيسية لمواعيد الزراعة وااللواح الثا 
م واشتملت 2×2لالصناف. وكانت مساحة الوحدة الت ريبية  

سم بين  20م للخط الواحد وبمسافة  2خطوط بطول  10على  
لها عمليات خدمة وادارة المحصول من    وأجري   واخر. خط  

التسميد وتعشيب االدغال والسقي حسب التوصيات العلمية.  
النبات )سم(, المساحة الورق)الصفات  وتم دراسة   ية  ارتفاع 

)يوم(, وزن  2)سم الحبة  امتالء  مدة  )غم(,    1000(,  حبة 
الحبوب )غم م البايلوجي )غم(, حاصل  (, دليل  2الحاصل 

 . الحصاد )%(

 التحليل االحصائي  

لبيانات الصفات المدروسة وفقا لتصميم االلواح  جرا تحليل  
المنشقة ضمن القطاعات العشوائية الكاملة باستخدام برنامت 

االحصائي   معنوي   Genstatالتحليل  فرق  اقل  واستخدام 
 %. 5للمقارنة بين المتوسطات الحسابية عند مستوا احتمال  

 النتائج والمناقشة

 ارتفاع النبات )سم(
كانون االول    1( ان موعد الزراعة في  1)بينت نتائت جدول  

سم والذي تفوق   97.33قد اعطى اعلى متوسط ارتفاع بلغ  
كانون االول الذي بلغ متوسط   15معنويًا على موعد الزراعة  

سم في حين لم يتفوق معنويًا مع الموعد   92.94ارتفاعة  
  95.94تشرين الثاني الذي بلغ متوسط ارتفاعة  15االول  

  Al-Haidari))  هالنتائت مع ماحصل علي  سم. وتتفق هذ 

الى  Hashem  ,2012و   ذاته  ال دول  نتائت  واشارت   .)
وجود اختالفات معنوية بين االصناف لصفة ارتفاع النبات 

اباء الصنف  س ل  بلغ    99اذ  متوسط  سم    98.67اعلى 
, بحوث 113 )بابلوالذي اختلف معنويًا مع اربعة اصناف 

لم يختلف معنويًا مع صنف    ( في حينوالرشيد  1, بغداد  10
سم. ربما   96.44الذي بلغ متوسط ارتفاعة    3ابو غريب  

أرتفاع في  الوراثية  التراكيب  اختالف  الى  يعزا  النبات 
نتي ة الختالفها  السالمية  العقد وطول  أعداد  في  اختالفها 
في ال ينات األساسية والثانوية للقصر والتي تقع على مواقع  

وآخرون،   (Wurschum ال ينومكروموسومية مختلفة في  
واالصناف  2015 الزراعة  مواعيد  بين  التداخل  كان   .)

اذ   المعنوية  في  في    س ل صنفمتفاوت  المزروع  الرشيد 
سم  101.33كانون االول اعلى متوسط لطول النبات بلغ  1

المزروعة في مواعيد   متفوقًا معنويًا على بعن االصناف 
الصنف    مختلفة، الم  نفسهبينما س ل  اقل  في  الثالث  وعد 

سم. قد يعود سبب اختالف   83.00متوسط في االرتفاع بلغ  
اصناف الحنطة في االرتفاع ضمن مواعيد الزراعة المختلفة  
العليا  السالمية  والسيما  السالميات  طول  في  التباين  الى 

الوراثية   بالناحية  لتأثرها  عليها    لألصنافنتي ة  ت ثر  التي 
وقد  (. Muhammad ,2013)البياة والسيما درجة الحرارة 

)  تماشت ماوجد   مع  النتائت  (  Al-Tamimi  ,2019هذ  
موعد   بتغير  الحنطة  ارتفاع  اختالف  الى  اشاروا  الذين 

 الزراعة.   
 2021– 2020للموسم   )سم(تأثير مواعيد الزراعة واالصناف في ارتفاع النبات  .1 جدول

 

 االصناف 

  مواعيد الزراعة 

 االول كانون 15 االول كانون 1 الثاني  تشرين 15 المتوسط 

 98.67 101.00 99.00 96.00 99اباء 

 96.44 100.33 94.33 94.67 3ابو غريب 

 95.44 95.00 92.33 99.00 113بابل 

 95.11 93.00 97.67 94.67 10بحوث 

 91.89 85.33 91.00 99.33 1بغداد 

 94.89 83.00 101.33 100.33 الرشيد 

LSD 5% 4.74  

 92.94 95.94 97.33 المتوسط  2.66

LSD 5% 2.99  
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 ( 2مساحة ورقة العلم )سم
( ال دول  نتائت  ت ثر 2اوضحت  لم  الزراعة  مواعيد  ان   )

ورقة العلم اي ان الظروف البياية   مساحة زيادة    معنويًا في
( الثالثة  المواعيد  لحدما خالل  متساوية    Aljayashiكانت 

جدول  ( 2021واخرون   نتائت  فروقات  2)  بينت  وجود   )
اعلى    99معنوية بين معدالت االصناف اذ س ل الصنف ابا

واختلفت معنويًا    2سم70.86معدل لمساحة ورقة العلم بلغت  
,  113ولم يختلف الصنفان )بابل    االخرا،عن االصناف  

  ( معنويًا فيما بينهما اذ بلغ متوسط الصفة فيهما 10بحوث
الصنف  2سم  69.47,    68.61)   س ل  فيما  بالتتابع.   )

. يعزا سبب 2سم   52.94اقل متوسط للصفة بلغ    1بغداد
التبا العلم الى  ين الوراثي  تباين االصناف في مساحة ورقة 

( ,  Al-Tamimi و  2018واخرون,    Al-Asilلالصناف 

(. كان التداخل بين االصناف ومواعيد الزراعة معنويًا 2019
كانون  1المزروع في    99( اذ اعطى الصنف اباء2)جدول  

واختلف معنويًا     2سم  71.83االول على متوسط للصفة بلغ  
والتي  مختلفة  مواعيد  في  المزروعة  االصناف  اغلب    مع 

ولم تختلف معنويًا    2سم68.17اعطت متوسط للصفة اقل من 
تشرين الثاني    15المزروع في    10)بحوث      مع االصناف  

في    113وبابل وبابل1المزروع  االول    113كانون 
كانون االول( الذين اعطوا    15المزروعين في    10وبحوث

( بلغ  للصفة  عاليًا    69.60و  68.87و  70.23متوسطًا 
ع, ربما يعزا هذا االختالف الن مساحة  ( % بالتتاب70.00و

بالبياة،  العلم هي صفة كمية محكومة ب ينات تتأثر  ورقة 
الرئيس لل ينات  المذيف  ال ين  فعل  تأثير     (Khanهمع 

 (. 2017واخرون,  Wahidو 2013وآخرون، 

 2021-2020للموسم   (2العلم )سمتأثير مواعيد الزراعة واالصناف في مساحة ورقة  .2جدول  

 

 االصناف 

  مواعيد الزراعة 

 االول كانون 15 االول كانون 1 الثاني  تشرين 15 المتوسط 

 70.86 69.80 71.83 70.93 99اباء 

 59.09 59.67 58.23 59.37 3ابو غريب 

 68.61 69.60 68.87 67.37 113بابل 

 69.47 70.00 68.17 70.23 10بحوث 

 52.94 52.60 52.00 54.23 1بغداد 

 64.43 65.60 64.43 63.27 الرشيد 

LSD 5% 3.13  

 64.54 63.92 64.23 المتوسط  1.35

LSD 5% 1.58  

 مدة امتالء الحبة )يوم(: 
التزهير   بين  ما  المحصورة  الفترة  هي  الحبة  امتالء  مدة 
والنذت الفسيولوجي الذي هو اكتمال أو توقف المرحلة النمو 
التكاثري والتي بعدها ال تحصل أية زيادة في المادة ال افة  
ذات محتوا رطوبة عالي وبالوقت   الحبوب  وتكون عندها 

ة جفاف  نفسه ما تزال اوراق النبات خذراء ثم يتبعها مرحل
نتائت  بينت  الرطوبة.  فقدان  نتي ة  االقتصادي  الحاصل 

الزراعة  3جدول) ان موعد  اعلى    15(  الثاني حقق  تشرين 
بلغ   الحبة  المتالء  على   51.22مدة  معنويًا  متفوقًا  يوم 

كانون االول الذي اعطى اقل مدة المتالء    15الموعد الثالث  
د الزراعة  يوم ولم يختلف معنويًا مع موع  42.77الحبة بلغ 
.  1الثاني   االول  امتالء   كانون  مدة  في  االختالف  يعزا 

ومدة   الخذري  النمو  مدة  بين  العكسية  العالقة  الى  الحبة 
النمو التكاثري، فكلما انخفذت مدة النمو الخذري ارتفعت 

التكاثري   النمو  (.  Al-Tamimi ,2019)وبالعكس  مدة 
اعطى  3( ان الصنف ابو غريب 3)ال دول واشارت نتائت 

الحبة بلغت   يوم متفوقًا معنويًا    49.22اعلى مدة المتالء 
والرشيد اللذان اعطيا اقل مدة المتالء   99على الصنفين اباء  
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بلغتا   يختلف    بالتتابع،يوم    45.55و  45.88الحبة  ولم 
(  3كما بينت نتائت ال دول )االخرا.  األصناف  معنويًا مع  

التداخل بين   اذ ان  الزراعة كان معنويا  االصناف ومواعيد 
ابو غريب   في    3حقق صنف  الثاني   15المزروع  تشرين 

الحبة بلغت   يوم متفوقًا معنويًا    56.33اعلى مدة المتالء 
يوم في حين    51.00على االصناف التي حقق مدة اقل من  

كانون االول اقل مدة   15اعطى صنف الرشيد المزروع في 
ان هذ  الصفة تقع تحت  يوم. 41.33المتالء الحبة بلغت 

سيطرة العوامل الوراثية والذي ادا الى اختالف المتوسطات 
الوراثية.   التراكيب  واخرون,    Shirinzadeh)باختالف 

2017  Meleha    ,و  2020واخرون AL-Zweik  
 . ( 2020واخرون, 

 2021 -2020  يوم( للموسمفي مدة امتالء الحبة ) واالصنافتأثير مواعيد الزراعة  .3جدول
 

 االصناف 

  مواعيد الزراعة 

 االول كانون 15 االول كانون 1 الثاني  تشرين 15 المتوسط 

 45.88 44.00 46.33 47.33 99اباء 

 49.22 44.00 47.33 56.33 3ابو غريب 

 47.22 42.00 46.67 53.00 113بابل 

 48.44 43.33 48.33 53.67 10بحوث 

 48.33 42.00 52.00 51.00 1بغداد 

 45.55 41.33 49.33 46.00 الرشيد 

LSD 5% 5.31  
 42.77 48.33 51.22 المتوسط  3.03

LSD 5% 2.96  

 حبة )غم( 1000وزن 
الحبوب والتي تعتمد على   امتالءتعبر هذ  الصفة عن درجة    

المصب   لنواتتقوة  قوة    كمستلم  ومدا  الذوئي  التمثيل 
الذوئي   التمثيل  نواتت  توزيع  على  المصدر  وجاهزية 

(Wahid    ،ويعتبر وزن االلف حبة من أحد  )  2017واخرون
أهم الم شرات التكنولوجية التي تراعيها المواصفات القياسية  

اجية المترافقة مع عدد بالبلد وعنصر مهم من مكونات اإلنت
 المساحة. كماووزن الحبوب بالسنبلة وعدد السنابل في وحدة  

أهم   االلف حبة من  الحبوب ووزن  عدد  تعد كل من صفة 
واخرون,   Al-Jayashiالصفات المرتبطة بتحسين االنتا  )

ال دول2021 نتائت  اوضحت  فروقات    (4)  (.  وجد  الى 
عة واعطى الموعد  وصلت الى مستوا المعنوي لمواعيد الزرا 

غم متفوقًا 48.33تشرين الثاني اعلى قيمة للصفة بلغت    15
( الموعدين  على  وتفوق   15و  1معنويًا  االول(.  كانون 

على جميع االصناف معنويًا محققًا قيمة   113الصنف بابل
بينما  48.78بلغت   االلف حبة.  لصفة  الصنفان    س لهغم 

بلغت    أدنىوالرشيد    3ابوغريب للصفة    43.89قيمة 
االصناف 43.67و بين  معنوي  التداخل  وجد  بالتتابع.  غم 

( اذ تفوق 4)جدول حبة  1000ومواعيد الزراعة لصفة وزن 
تشرين الثاني 15المزروعان في    1وبغداد  113الصنفان بابل

بلغت   قيمًا  وحققا  يختلف  51.67و  52.33معنويًا  ولم  غم 
الموعد  في نفس  المزروع  الرشيد    االخير معنويًا مع صنف 

بلغت   قد  فيه  الصفة  متوسط  كان  بينما 48.33الذي  غم. 
قيمة    أدنىكانون االول  15اعطى صنف الرشيد المزروع في  

غم. وقد يعود التباين بين االصناف فى  41.00للصفة بلغت  
هذ  الصفة إلى اختالف في تركيبها الوراثي وطول فترة إمتالء  
االصناف  وكفاءة  االخرا،  المحصول  ومكونات  الحبوب 

لعالية في استثمار نواتت البناء الذوئي وتصنيع كمية أكبر ا
من المادة ال افة وتسخيرها إلى االزهار والحبوب مما أدا 

الخصبة، ومن   الزهيرات  إلىإلى زيادة نسبة  زيادة عدد    ثم 
ودرجة   وح مها  واخرون,    Knezevic)امتالئها  الحبوب 

 (.  2018واخرون,  Kobata و 2015
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 2021  – 2020  غم( للموسمحبة ) 1000في وزن  واالصنافتأثير مواعيد الزراعة  .4جدول
 

 االصناف 

  مواعيد الزراعة 

 االول كانون 15 االول كانون 1 الثاني  تشرين 15 المتوسط 

 44.22 42.33 44.00 46.33 99اباء 

 43.89 43.33 41.33 47.00 3ابو غريب 

 48.78 47.00 47.00 52.33 113بابل 

 45.22 46.33 45.00 44.33 10بحوث 

 46.56 45.67 42.33 51.67 1بغداد 

 43.67 41.00 41.67 48.33 الرشيد 

LSD 5% 3.48  
 44.28 43.56 48.33 المتوسط  1.95

LSD 5% 2.20  

 ( 1-ھ  )طنحاصل الحبوب  

المكونات المترابطة يتحدد حاصل الحبوب في الحنطة بعدد من  
ال عدد  وهي  بعذها  ووزن مع  بالسنبلة  الحبوب  وعدد  سنابل 

الحبة، وان كل مكون من هذ  المكونات الثالثة يتأثر بالعوامل  
حيا ودورة  نشوئه  مدة  في  وتداخالتها  والبياية   ةالوراثية 

Knezevic)   ,جدول2015واخرون نتائت  بينت  ان  5)  (.   )
الحبوب    قيمة لحاصلكانون االول اعطى اعلى  1موعد الزراعة  

االول    1-طن.هـ  5.88بلغ   الموعد  على  معنويًا   15وتفوق 
ولم   1-طن.هـ  5.33تشرين الثاني الذي اعطى حاصاًل بلغ    

كانون االول الذي اعطى   15يتفوق معنويًا على الموعد الثالث  
( الى ان 5)  ئت ال دول. وتشير نتا 1-طن.هـ  5.46حاصاًل بلغ  

بغداد بلغت    1الصنف  الحبوب  لحاصل  قيمة  اعلى  اعطى  قد 
ه  6.26 اباء1-ـطن.  على صنفين  معنويًا  والرشيد   99وتفوق 
   1-طن.هـ  4.93و  5.14اعطيا حاصل حبوب بلغ   اللذان 

 113وبابل  3بالتتابع ولم يختلف معنويًا مع االصناف )ابوغريب
( في حين اعطى صنف الرشيد اقل قيمة لحاصل  10وبحوث 

ان حاصل الحبوب هو محصلة   1-طن.هـ  3.93الحبوب بلغت  
لمكوناته ومن ثم أية زيادة في واحد او اكثر من المكونات سوف 

و  بدا  ما  وهذا  الحاصل  على  مباشرًا  تأثيرًا  على ي ثر  اضحًا 
-Alحاصل الحبوب لألصناف سواء في الزيادة او النقصان )

Tamimi  ,2019ال دول ويظهر  بين 5)  (.  التداخل  ان   )
على متوسط   تأثيراتهمواعيد الزراعة واالصناف كان معنويًا في 

غريب  ابو  الصنف  حقق  اذ  الحبوب  في   3حاصل  المزروع 
مقدار 1 االول حاصاًل  معنويًا  متفو   1-طن.هـ  6.94   كانون  قًا 

فيما  مختلفة.  مواعيد  في  المزروعة  االصناف  من  عدد  على 
متوسط   أدنى كانون االول  1المزروع في   اعطى صنف الرشيد

الحبوب   . ويالحظ ان الصنف1-ـطن. ه  4.39بلغ    لحاصل 
جميع   في  1-ـطن. ه  6.00قد اعطى حاصاًل زاد عن   1بغداد

 2021-2020  ( للموسم1- ھ )طنتأثير مواعيد الزراعة واالصناف في حاصل الحبوب  .5جدول
 

 االصناف 

  مواعيد الزراعة 

 االول كانون 15 االول كانون 1 الثاني  تشرين 15 المتوسط 

 5.14 4.75 5.78 4.89 99اباء 

 5.57 5.23 6.94 4.54 3ابو غريب 

 5.74 5.79 6.26 5.17 113بابل 

 5.69 5.67 5.71 5.70 10بحوث 

 6.26 6.47 6.21 6.09 1بغداد 

 4.93 4.82 4.39 5.59 الرشيد 

LSD 5% 1.44  

 5.46 5.88 5.33 المتوسط  1.03

LSD 5% 0.53  
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مكونات  اغلب  في  الصنف  تفوق  الى  ذل   ويعزا  المواعيد 
مع  النتائت  هذ   تتفق  البياية.  العوامل  مع  وتكيفه  الحاصل 

 ( من  كال  اليه  -Al و   2018واخرون,    Al-Asilماتوصل 
Tamimi  ,2019  ,Meleha    ,الذين اشاروا 2020واخرون )

 الى اختالف اصناف الحنطة فيما بينها في حاصل الحبوب.  
 (1-ھ  البايولوجي )طن  الحاصل

( وجود بعن الفروقات معنوية لمواعيد 6توض  نتائت جدول)
الثاني  الموعد  مع  االول  الزراعة  موعد  يختلف  لم  اذ  الزراعة 

كانون االول اعلى  1معنويًا فيما بينهما, واعطى موعد الزراعة 
متفوقًا معنويًا على    1-طن.هـ    16.43حاصاًل بايلوجيًا بلغ  

اعطى حاصاًل بايولوجيًا    كانون االول الذي  15موعد الزراعة  
ويعود ذل  الى قلة عدد االيام من الزراعة    1-طن.هـ  15.06بلغ  

الى النذت  للموعد االخير مما يعني قلة مدة التمثيل الذوئي 
وكمية المواد المتمثلة وتكوين النموات واالشطاء  ال سيما وان 
االشطاء   عدد  من  وكل  البايلوجي  الحاصل  بين  ارتباط  هنا  

ال دولوارتف نتائت  ومن  النبات.  يتذ 6)  اع  الصنف   (  ان 
بلغت    1بغداد البايلوجي  الحاصل  لمتوسط  قيمة  اعلى  اعطى 

ه  16.96 اباء  واختلف  1-ـطن.  الصنفين  مع   99معنويًا 
 15.54و  15.50الذي بلغ متوسط الصفة فيهما    10وبحوث 
االصناف    1-طن.هـ مع  مع  معنويًا  يختلف  ولم  بالتتابع, 

اختالف   113وبابل  3)ابوغريب  الى  السبب  ويعود  والرشيد( 
اشعة  العترا   خذري  كساء  تكوين  كفاءة  في  االصناف 

لي اختالفها في صافي التمثيل الشمس وتراكم المادة ال افة وبالتا
.  (2017واخرون,    Shirinzadeh)الذوئي في وحدة المساحة  

ومواعيد  تدخل االصناف  ان  الى  ذاتة  ال دول  نتائت  واشارت 
الزراعة كان معنويًا مع مالحظة تناقص الحاصل البايلوجي في 

وتفوق الصنف بغداد  االول(،كانون  15موعد الزراعة الثالث )
تشرين االول معنويًا في الحاصل البايلوجي   15  المزروع في  1

 99متفوقًا على االصناف )اباء     1-طن.هـ     18.16واعطى  
غريب  ابو  في  10وبحوث   3و  المزروعة  الثاني   15(  كانون 

في    113وبابل اعطى صنف 15مزروع  بينما  االول.  تشرين 
في    99اباء للحاصل   15المزروع  قيمة  اقل  الثاني  كانون 

بلغ الحاصل    .1-طن.هـ  13.92ت  البايلوجي  زيادة  تعود 
مالئمة  إلى  األول  الموعد  في  المزروعة  للنباتات  البايولوجي 
الظروف البياية لمراحل نمو النبات المختلفة فأنتت نمو خذري 
أكثر كفاءة في اعترا  األشعة الشمسية خالل موسم النمو مما  

وتمثل   زاد من المواد الغذائية المترسبة في جميع أجزاء النبات 
هذ  وقد تماشت    االشطاء،ذل  في زيادة ارتفاع النبات وعدد  

نتائت مع  منهم    النتي ة  سابقين  و   Al-Haidari)باحثين 
Hashem  )2012. 

 2021-2020للموسم   (1-ھ البايلوجي )طن تأثير مواعيد الزراعة واالصناف في الحاصل   .6جدول
 

 االصناف 

  الزراعة مواعيد 

 االول كانون 15 االول كانون 1 الثاني  تشرين 15 المتوسط 

 15.50 13.92 16.98 15.61 99اباء 

 15.61 14.68 16.50 15.66 3ابو غريب 

 15.66 15.86 16.48 14.64 113بابل 

 15.54 14.28 16.64 15.71 10بحوث 

 16.96 16.48 16.24 18.16 1بغداد 

 15.70 15.12 15.74 16.25 الرشيد 

LSD 5% 3.28  

 15.06 16.43 16.00 المتوسط  1.37

LSD 5% 0.93  

 
 دليل الحصاد )%( 

كفاءة  لتقييم  الرئيسية  الم شرات  أهم  من  الحصاد  دليل  يعد 
الصنف، ويستعمل ايذا كم شر لالنتخاب بين التراكيب الوراثية 
المختلفة، وهو كذل  أحد البدائل الهامة التي يسعى من خاللها 

لزيادة الحبوب.    المربون  محاصيل  نواتت  من  النهائي  المردود 

دور   وبوضوح  يبرز  الحصاد  فوق سط  ودليل  النبات  أجزاء 
 و   2014واخرون,    Ericeالتربة في توزيع النواتت االيذية )

Kobataa  ,ال دول)2018واخرون يوض   موعد 7(  ان   )
كانون االول حقق اعى نسبة لدليل الحصاد بلغت 15الزراعة  
الثاني الذي 15% متفوقًا معنويًا على الموعد  36.22 تشرين 
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كانون 1وق على الموعد  % في حين لم يتف33.04اعطى نسبة  
% لدليل الحصاد يالحظ من 35.80االول الذي اعطى نسبة  

الزراعة 7ال دول) موعد  تأخر  كلما  يزداد  الحصاد  دليل  ان   )
في  الخذري  النمو  مكونات  انخفا   الى  ذل   يعزا  وربما 
لدليل  الماوية  النسبة  ارتفاع  الى  ادا  مما  المتأخرة  المواعيد 

)(  2014واخرون,    Erice)  الحصاد ال دول  يبين  ان 7.   )
% متفوقًا معنويًا  36.93حقق اعلى نسبة بلغت    1الصنف بغداد

ابا الصنفين  نسبة    99على  حققا  الذان   32.74والرشيد 
االصناف 31.45و  بقية  عن  معنويًا  يختلف  ولم  بالتتابع.   %

واخرون,   Shirinzadeh)تتفق هذ  النتائت مع نتائت كل من  
ان   (Abdulhamed،  2021و   2017 الى  اشاروا  الذين 

االصناف تختلف في قابليتها على توزيع صافي التمثيل الذوئي 
( ان التداخل  7الى المصب )حاصل الحبوب(. يوض  ال دول )

بين االصناف ومواعيد الزراعة كان معنويًا, اذ حقق الصنف ابو 
كانون االول اعلى نسبة لدليل الحصاد 1المزروع في    3غريب 
لف معنويًا مع اغلب االصناف المزروعة % واخت42.08بلغت  

 113في مواعيد مختلفة, ولم يختلف معنويًا مع االصناف بابل
 , 1وبغداد  10وبحوث   (كانون االول  1المزروعين في  )  1وبغداد

( بلغت  الحصاد  لدليل  عالية  نسب  اعطت   38.28التي 
اعطى 39.17و  39.56و   38.68و  حين  في  بالتتابع,   %)

بلغت   الحصاد  لدليل  نسبة  ادنى  الرشيد  %, 27.97صنف 
في هذ  الصفة الى تفوقة    113ويعزا سبب تفوق الصنف بابل
جدول) الحبوب  حاصل  نتائت 7في  مع  النتائت  هذ   وتتفق   )

(Abdulhamed  ,2016    وAl-Asil  ,2018   و Al-
Tamimi  ,2019  الذين دليل   ا أشارو (  في  الزيادة  ان  الى 

الحصاد يعود الى الزيادة في حاصل الحبوب. 
  

 2021- 2020  الحصاد للموسمتأثير مواعيد الزراعة واالصناف في دليل  .7جدول
 االصناف 

 مواعيد الزراعة 
 المتوسط 

 االول كانون 15 االول كانون 1 الثاني  تشرين 15

 32.74 34.09 33.61 30.51 99اباء 

 35.61 35.70 42.08 29.06 3ابو غريب 

 36.77 36.77 38.28 35.26 113بابل 

 36.60 39.56 34.16 36.09 10بحوث 

 36.93 39.17 38.68 32.95 1بغداد 

 31.45 32.03 27.97 34.33 الرشيد 

LSD 5% 5.15 
4.11 

 36.22 35.80 33.04 المتوسط 

LSD 5% 2.43  

 ستنتاجاأل
وفي جدول    تبين من النتائت المتحصل عليها في هذ  الدراسة

ان االصناف كانت متفاوتة في االست ابة لمواعيد الزراعة    ,8

للصفات   المتوسطات  قيم  تفوقت    إذا  المدروسة،من خالل 
ابا ( لمعظم الصفات  1بغدادو   113بابل  و   99  ءاالصناف 
   المدروسة.  

اما تأثير المواعيد الزراعية فكانت متقاربة وقد س ل موعد  
تشرين الثاني تفوقًا طفيفًا على باقي المواعيد وقد    15الزراعة  

يعود السبب الى ان الظروف البياية كانت متقاربة الى حدما  

دار شهر واحد, ولربما  خالل المواعيد الثالثة الموزعة على م
يتم الحصول على نتائت مختلفة عند دراسة مواعيد اخرا او  

دراسة نفس المواعيد ولعدة مواسم.
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 مل االرتباط بين الصفات المدروسة . قيم معا8جدول 
Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1   الصفة 

      Y1  ارتفاع النبات 

     0.0677 Y2 الحبة  مدة  امتالء  

    0.3882 0.2196 Y3  مساحة ورقة العلم 

   -0.0117 0.1920 0.2196 Y4  حبة 1000وزن  

  0.0665 -0.1267 0.0111 -0.0976 Y5  حاصل بايلوجي 

 0.7594 0.0237 -0.1711 0.3474 -0.1978 Y6  حاصل حبوب 

0.7131 0.0910 -0.0471 -0.1314 0.1029 -0.1955 Y7  دليل الحصاد 
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