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تأثير مهاعيد الزراعة في صفات النمه والحاصل لدتة اصناف من حنطة الخبز
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المدتخلص
 و ازرة الدراعة/  في مجطة ابجاث الزجاصيل الجقمية في ابي غخيب الةابعة لجائخة البجهث الدراعية2021 – 2020 نفحت دراسة حقمية خالل الزهسم
 والخشيج) لزعخفة تأثيخ1 وبغجاد10 وبجهث113 وبابل3 وابهغخيب99) وهي ( اباءTriticum aestivum L.( باسةحجام سةة اصساف من حسطة الحبد
 نفحت الجراسة بسظام.كانهن االول) عمى صفات السزه الجقمية والجاصل ومكهناته15كانهن االول و1 ,تدخين التاني15( ثالثة مهاعيج زراعية وهي

. اذ ضزت االلهاح الخئيخية مهاعيج الدراعة وااللهاح التانهية االصساف,( وبتالثة مك اخراتRCBD) االلهاح الزسدقة بةذزيم القطاعات العدهائية الكاممة
 كانهن االول الحي اعطى حاصال15 ولم يحةمف معسهيا مع الزهعج التالث
1-

1-

هـ. طن5.88  كانهن االول اعمى حاصل حبهب بمغ1 اعطى مهعج الدراعة

 اخةمفت االصساف الجاخمة في الجراسة فيزا., هـ. طن5.33  تدخين التاني اقل حاصل حبهب بمغ15 بيسزا اعطى مهعج الدراعة
 حبة1000  باعمى وزن113  فيزا تفهق الذسف بابل,

1-

1-

هـ. طن5.46 بمغ

هـ. طن6.26  اعمى مةهسط لجاصل الجبهب بمغت1بيسها معسهياً اذ اعطى صسف بغجاد

4.93  حبة ودليل الجذاد بمغت1000  بيسزا اعطى الذسف الخشيج ادنى قيزة لذفة حاصل الجبهب ومجة امةالء الجبة ووزن. غم48.78 بمغت

 الزدروع في3 وكان الةجاخل بين االصساف ومهاعيج الدراعة معسهياً اذ اعطى الذسف ابهغخيب. بالةةابع%31.45غم و43.67 يهم و45.55و
5.50 مةفهقاً معسهياً عمى االصساف الزدروعة في مهاعيج محةمفة الةي اعطت حاصال اقل من

1-

1-

هـ.طن

هـ. طن6.94  كانهن االول اعمى حاصل حبهب بمغ1

.1-هـ.طن
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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 tons.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
tons.ha-1. There were significant differences between varieties. Baghdad1give the highest value of grain yield, 6.26
tons.ha-1, 16.96 tons.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
tons.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 tons.ha-1 is significantly
superior to the cultivars planted at different dates, giving less than 5.50 tons.ha-1.
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( Banaواخ ـ ـ ـ ـ ــخون )2022 ,ف ـ ـ ـ ـ ــي جس ـ ـ ـ ـ ــهب اس ـ ـ ـ ـ ــيا ال ـ ـ ـ ـ ــى

المقدمة
يع ــج مجذ ــهل الجسط ــة (L.

aestivum

)Triticum

مـ ـ ــن أهـ ـ ــم الزجاصـ ـ ــيل االسـ ـ ــةخاتيثية فـ ـ ــي الع ـ ـ ـخاق زارعـ ـ ــة
وانةاجـ ـ ـاً نظـ ـ ـ اًخ ذهزية ـ ــة الغحائي ـ ــة ,كهن ـ ــه الز ـ ــادة اذساس ـ ــية
ف ــي غ ــحاء الد ــعهب ف ــي الد ــخق االوس ــط ومذ ــجر الطاق ــة

الـ ـ ـ ـ ــحي يجةاجـ ـ ـ ـ ــه الحةهائـ ـ ـ ـ ــه عمـ ـ ـ ـ ــى نخـ ـ ـ ـ ــبة عاليـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن
الكخبههيـ ـ ـ ـ ــجرات الرـ ـ ـ ـ ــخورية لةغحيـ ـ ـ ـ ــة الثخـ ـ ـ ـ ــم بالخـ ـ ـ ـ ــعخات

الج اخري ـ ـ ــة .يع ـ ـ ــاني مجذ ـ ـ ــهل الجسط ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـخاق م ـ ـ ــن
تـ ـ ــجني االنةاجيـ ـ ــة عمـ ـ ــى الـ ـ ــخغم مـ ـ ــن تـ ـ ــهفخ عهامـ ـ ــل نثـ ـ ــاح

زراعة ـ ـ ــة وق ـ ـ ــج يع ـ ـ ــدا الخ ـ ـ ــبب ال ـ ـ ــى قم ـ ـ ــة االعةز ـ ـ ــاد عم ـ ـ ــى

االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــساف الزجخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسة ( , Wahidواخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخون .)2017

ل ـ ـ ـ ــحل اص ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــن الر ـ ـ ـ ــخوري زي ـ ـ ـ ــادة االنةاجي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي

مجذـ ـ ــهل الجسطـ ـ ــة لرـ ـ ــزان تـ ـ ــهفيخ االمـ ـ ــن الغـ ـ ــحائي فـ ـ ــي
الزخ ـ ـ ــةقبل ليةزاش ـ ـ ــى م ـ ـ ــع الدي ـ ـ ــادة الجاص ـ ـ ــمة ف ـ ـ ــي اع ـ ـ ــجاد

الخـ ـ ـ ــكان .يةـ ـ ـ ــأثخ الجاصـ ـ ـ ــل االقةذـ ـ ـ ــادي ذي مجذـ ـ ـ ــهل
بالعام ـ ـ ــل ال ـ ـ ــهراثي الزةزت ـ ـ ــل باالص ـ ـ ــساف باالض ـ ـ ــافة ال ـ ـ ــى
العهامـ ــل البيايـ ــة الزةزتمـ ــة بـ ــالج اخرة والخطهبـ ــة وطـ ــهل الفة ـ ـخة
الرـ ـ ــهئية الساتثـ ـ ــة عـ ـ ــن االخـ ـ ــةالف فـ ـ ــي مهاعيـ ـ ــج الد ارعـ ـ ــة

والةـ ـ ـ ــي تمعـ ـ ـ ــب دو اًر كبيــ ـ ـ ـ اًخ فـ ـ ـ ــي الةـ ـ ـ ــأثيخ عمـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــفات
الجاص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ومكهنات ـ ـ ـ ـ ـ ــه ( ,)2019 ,Al-Tamimiل ـ ـ ـ ـ ـ ــحل

فـ ـ ـ ـ ـ ــأن مهعـ ـ ـ ـ ـ ــج ال ادعـ ـ ـ ـ ـ ــة الزساسـ ـ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ من لالصـ ـ ـ ـ ـ ــساف
االحةياج ـ ـ ـ ــات الزساس ـ ـ ـ ــبة م ـ ـ ـ ــن درج ـ ـ ـ ــات الجـ ـ ـ ـ ـ اخرة والفةـ ـ ـ ـ ـخة
الرـ ــهئية لز اخحـ ــل نزـ ــه السبـ ــات الزحةمفـ ــة عمـ ــى الـ ــخغم مـ ــن

وجـ ـ ـ ـ ــهد بعـ ـ ـ ـ ــن االخةالف ـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــمهك االص ـ ـ ـ ـ ــساف
لالسـ ـ ـ ــةثابة له ـ ـ ـ ــح االح ـ ـ ـ ــجاث ( Shirinzadehواخ ـ ـ ـ ــخون,

 .)2017اش ـ ــارت د ارس ـ ــات عجي ـ ــجة ال ـ ــى وج ـ ــهد اخةالف ـ ــات
واض ــجة ف ــي س ــمهك االص ــساف م ــن حي ــث السز ــه واالنةـ ــاج

بةـ ـ ــأثيخ مهاعيـ ـ ــج الد ارعـ ـ ــة الزحةمفـ ـ ــة .اذ ذكـ ـ ــخ (Aljayashi

واخ ـ ـ ـ ـ ــخون ) 2021 ,ان مهع ـ ـ ـ ـ ــج الد ارع ـ ـ ـ ـ ــة  11/21ه ـ ـ ـ ـ ــه
االفرـ ـ ــل وذل ـ ـ ـ لةفـ ـ ــهق اغمـ ـ ــب الذـ ـ ــفات الزجروسـ ـ ــة فـ ـ ــي

د ارسـ ــةه الةـ ــي اج اخهـ ــا فـ ــي مجطـ ــة ابجـ ــاث السثزـ ــي شـ ــزال

مجيس ـ ــة الساصـ ـ ـخية .واش ـ ــارت نة ـ ــائت الج ارس ـ ــة الة ـ ــي اج اخه ـ ــا

اسـ ـ ـ ــةثابة اغمـ ـ ـ ــب االصـ ـ ـ ــساف الزخـ ـ ـ ــةحجمة فـ ـ ـ ــي الج ارسـ ـ ـ ــة

لزهعـ ـ ـ ـ ــج الد ارعـ ـ ـ ـ ــة  11/21مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــالل تفـ ـ ـ ـ ــهق اغمـ ـ ـ ـ ــب
الذـ ـ ـ ــفات الزجروسـ ـ ـ ــة .كزـ ـ ـ ــا اشـ ـ ـ ــارت د ارسـ ـ ـ ــة (Al-Asil

واخـ ـ ـ ـ ـ ــخون )2018 ,الـ ـ ـ ـ ـ ــى ان مهعـ ـ ـ ـ ـ ــج الد ارعـ ـ ـ ـ ـ ــة 11/15
اعطـ ــى اعمـ ــى حاصـ ــل حب ـ ـهب بمـ ــغ  5.4طن.هـ ـ ـ

1-

مةفهق ـ ـاً
2

عم ــى ب ــاقي الزهاعي ــج وذلـ ـ لةفهق ــة ف ــي ع ــجد الخ ــسابل م ,

ع ـ ــجد الجب ـ ــهب بالخ ـ ــسبمة ووزن  1000حب ـ ــة ,فيز ـ ــا اعط ـ ــى
الذ ـ ـ ـ ــسف اب ـ ـ ـ ــاء  99اعم ـ ـ ـ ــى مةهس ـ ـ ـ ــطات ف ـ ـ ـ ــي الزخ ـ ـ ـ ــاحة

الهرقيـ ـ ـ ــة ووزن  1000حبـ ـ ـ ــة ودليـ ـ ـ ــل الجذـ ـ ـ ــاد وحاصـ ـ ـ ــل
الجبـ ـ ـ ــهب .تـ ـ ـ ــم تخـ ـ ـ ــثيل واعةزـ ـ ـ ــاد العجيـ ـ ـ ــج مـ ـ ـ ــن اصـ ـ ـ ــساف

الجسطـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ــخاق خـ ـ ـ ــالل الفةـ ـ ـ ـ ـخة الزاضـ ـ ـ ــية حي ـ ـ ـ ــث
أمةـ ــازت بكفاءتهـ ــا فـ ــي االنةـ ــاج وتجزمهـ ــا لمظـ ــخوف البيايـ ــة
الزحةمفـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـ ــالج اخرة والثفـ ـ ـ ـ ـ ــاف والزمهحـ ـ ـ ـ ـ ــة ومقاومةهـ ـ ـ ـ ـ ــا
لالم ـ ـ ـ ـ ـ اخ

واالفـ ـ ـ ـ ــات .تهـ ـ ـ ـ ــجف هـ ـ ـ ـ ــح الج ارسـ ـ ـ ـ ــة لبيـ ـ ـ ـ ــان

القابمي ـ ـ ــة الهراثي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــساف م ـ ـ ــن حسط ـ ـ ــة الحب ـ ـ ــد وم ـ ـ ــجا
الة ـ ــأقمم م ـ ــع الزهع ـ ــج الزساس ـ ــب لد ارع ـ ــة وت ـ ــأثيخ ذلـ ـ ـ عم ـ ــى

صـ ـ ـ ــفات السزـ ـ ـ ــه والجاصـ ـ ـ ــل ومكهناتـ ـ ـ ــه ,باالضـ ـ ـ ــافة الـ ـ ـ ــى

اخةبـ ـ ــار مهاعيـ ـ ــج الد ارعـ ـ ــة محةمفـ ـ ــة والةـ ـ ــي قـ ـ ــج تكـ ـ ــهن مـ ـ ــن
مزارسة زراعية مثجية لزهاجهة الةغيخات الزساخية.
المهاد والطرائق
نفحت تثخبة حقمية خالل الزهسم الدراعي الدةهي لخسة
 2021-2020في حقهل ابجاث
الةابع

الزجاصيل الجقمية

لجائخة البجهث الدراعية في ابي غخيب الهاقعة

ضزن خطي عخ

 10.33°- 29.33شزاال وخط ــي

ط ــهل  34.44°-11.44°شخقا  .اسةعزل فيها سةة
اصساف من الجسطة العخاقية (اباء  ,99ابهغخيب  ,3بابل
 ,113بجهث ,10بغجاد 1و الخشيج) لغخ

دراسة تأثيخ

ثالثة مهاعيج زراعة ( 12/1 ,11/15و )12/15في

صفات السزه وصفات الجاصل ومكهناتة .نفحت الةثخبة
بةختيب االلهاح الزسدقة بةذزيم  RCBDوبتالثة مكخرات
70
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خذذت االلهاح الخئيخية لزهاعيج الدراعة وااللهاح

(( Al-Haidariو  .)2012, Hashemواشارت نةائت

التانهية لالصساف .وكانت مخاحة الهحجة الةثخيبية 2×2م

الثجول ذاته الى وجهد اخةالفات معسهية بين االصساف

واشةزمت عمى 10خطهط بطهل 2م لمحط الهاحج وبزخافة

لذفة ارتفاع السبات اذ سثل الذسف اباء 99اعمى مةهسط

الزجذهل من الةخزيج وتعديب االدغال والخقي حخب

بابل  ,113بجهث  ,10بغجاد  1و الخشيج) في حين لم

الةهصيات العمزية .وتم دراسة الذفات(ارتفاع السبات

يحةمف معسهياً مع صسف ابه غخيب  3الحي بمغ مةهسط
ارتفاعة  96.44سم .ربزا يعدا اخةالف الةخاكيب الهراثية

الجبهب (غم م ,)2دليل الجذاد (.)%

الخالمية نةيثة الخةالفها في الثيسات اذساسية والتانهية

20سم بين خط واخخ  .و أجخي لها عزميات خجمة وادارة

(سم) ,الزخاحة الهرقية (سم ,)2مجة امةالء الجبة (يهم),

وزن  1000حبة (غم) ,الجاصل البايمهجي (غم) ,حاصل

بمغ  98.67سم والحي اخةمف معسهياً مع اربعة اصساف (

في أرتفاع السبات الى اخةالفها في أعجاد العقج وطهل

لمقذخ والةي تقع عمى مهاقع كخومهسهمية محةمفة في

التحليل االحرائي
جخا تجميل لبيانات الذفات الزجروسة وفقا لةذزيم
االلهاح الزسدقة ضزن القطاعات العدهائية الكاممة
باسةحجام بخنامت الةجميل االحذائي  Genstatواسةحجام

اقل فخق معسهي لمزقارنة بين الزةهسطات الجخابية عسج

مخةها احةزال .%5

الثيسهم ) Wurschumوآخخون .)2015 ،كان الةجاخل

بين مهاعيج الدراعة واالصساف مةفاوت في الزعسهية اذ

سثل

صسف الخشيج الزدروع في 1كانهن االول اعمى

مةهسط لطهل السبات بمغ 101.33سم مةفهقاً معسهياً عمى

بعن االصساف الزدروعة في مهاعيج محةمفة ,بيسزا سثل
الذسف نفخة في الزهعج التالث اقل مةهسط في االرتفاع

النتائج والمناقذة

بمغ  83.00سم .قج يعهد سبب اخةالف اصساف الجسطة

ارتفاع النبات (سم)

في االرتفاع ضزن مهاعيج الدراعة الزحةمفة الى الةباين في

بيست نةائت ججول ( )1ان مهعج الدراعة في  1كانهن

االول قج اعطى اعمى مةهسط ارتفاع بمغ  97.33سم

والحي تفهق معسهياً عمى مهعج الدراعة  15كانهن االول
الحي بمغ مةهسط ارتفاعة  92.94سم في حين لم يةفهق
معسهياً مع الزهعج االول 15تدخين التاني الحي بمغ مةهسط
ارتفاعة  95.94سم .وتةفق هح السةائت مع ماحذل عميه

طهل الخالميات والسيزا الخالمية العميا نةيثة لةأثخها
بالساحية الهراثية لالصساف الةي ت ثخ عميها البياة والسيزا

درجة الج اخرة ( .)2013 ,Muhammadوقج تزاشت هح

السةائت مع ماوجج ( )2019 ,Al-Tamimiالحين اشاروا
الى اخةالف ارتفاع الجسطة بةغيخ مهعج الدراعة.

جدول  .1تأثير مهاعيد الزراعة واالصناف في ارتفاع النبات ( سم ) للمهسم 2221–2222
االصىاف
اتاء 55
اتو غرية 3
تاتل 553
تحوث 51
تغداد 5
الرشيد
LSD 5%
المتوسط
LSD 5%

 51تشريه الثاوي
96.00
94.67
99.00
94.67
99.33
100.33
97.33

مواعيد السراعح
 5كاوون االول
99.00
94.33
92.33
97.67
91.00
101.33
4.74
95.94
2.99

 51كاوون االول
101.00
100.33
95.00
93.00
85.33
83.00

المتوسط
98.67
96.44
95.44
95.11
91.89
94.89

92.94

2.66
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مداحة ورقة العلم (سم)2

اوضجت نةائت الثجول ( )2ان مهاعيج الدراعة لم ت ثخ

ومهاعيج الدراعة معسهياً (ججول  )2اذ اعطى الذسف
اباء 99الزدروع في 1كانهن االول عمى مةهسط لمذفة بمغ

معسهياً في زيادة مخاحة ورقة العمم اي ان الظخوف البياية

واخةمف معسهياً مع اغمب االصساف

2

 71.83سم

الزدروعة في مهاعيج محةمفة والةي اعطت مةهسط لمذفة

كانت مةخاوية لججما خالل الزهاعيج التالثة (Aljayashi

2

واخخون  )2021بيست نةائت ججول( )2وجهد فخوقات

اقل من68.17سم

معسهية بين معجالت االصساف اذ سثل الذسف ابا99

ولم تحةمف معسهياً مع االصساف

(بجهث 10الزدروع في  15تدخين التاني وبابل113

اعمى معجل لزخاحة ورقة العمم بمغت 70.86سم 2واخةمفت

الزدروع في 1كانهن االول وبابل 113وبجهث10

الزدروعين في  15كانهن االول) الحين اعطها مةهسطاً

معسهياً عن االصساف االخخا ,ولم يحةمف الذسفان (بابل
فيهزا (  69.47 , 68.61سم )2بالةةابع .فيزا سثل

عالياً لمذفة بمغ ( 70.23و 68.87و 69.60و)70.00
 %بالةةابع ,ربزا يعدا هحا االخةالف الن مخاحة ورقة

الذسف بغجاد 1اقل مةهسط لمذفة بمغ  52.94سم.2

العمم هي صفة كزية مجكهمة بثيسات تةأثخ بالبياة ،مع

الةباين الهراثي لالصساف ( Al-Asilواخخون 2018 ,و

وآخخون 2013 ،و Wahidواخخون.)2017 ,

 ,113بجهث )10معسهياً فيزا بيسهزا اذ بمغ مةهسط الذفة

يعدا سبب تباين االصساف في مخاحة ورقة العمم الى
 .)2019 ,Al-Tamimiكان الةجاخل بين االصساف

تأثيخ فعل الثين الزريف لمثيسات الخئيخه )Khan

2

جدول .2تأثير مهاعيد الزراعة واالصناف في مداحة ورقة العلم ( سم ) للمهسم 2221-2222
االصىاف
اتاء 55
اتو غرية 3
تاتل 553
تحوث 51
تغداد 5
الرشيد
LSD 5%
المتوسط
LSD 5%

 51تشريه الثاوي
70.93
59.37
67.37
70.23
54.23
63.27
64.23

مواعيد السراعح
 5كاوون االول
71.83
58.23
68.87
68.17
52.00
64.43
3.13
63.92
1.58

مدة امتالء الحبة (يهم):

مجة امةالء الجبة هي الفةخة الزجذهرة ما بين الةدهيخ

والسرت الفخيهلهجي الحي هه اكةزال أو تهقف الزخحمة

السزه الةكاثخي والةي بعجها ال تجذل أية زيادة في الزادة
الثافة وتكهن عسجها الجبهب ذات مجةها رطهبة عالي

وبالهقت نفخه ما تدال اوراق السبات خرخاء ثم يةبعها
مخحمة جفاف الجاصل االقةذادي نةيثة فقجان الخطهبة.

بيست نةائت ججول( )3ان مهعج الدراعة  15تدخين التاني
حقق اعمى مجة المةالء الجبة بمغ  51.22يهم مةفهقاً
معسهياً عمى الزهعج التالث  15كانهن االول الحي اعطى

 51كاوون االول
69.80
59.67
69.60
70.00
52.60
65.60

المتوسط
70.86
59.09
68.61
69.47
52.94
64.43

64.54

1.35

اقل مجة المةالء الجبة بمغ  42.77يهم ولم يحةمف معسهياً
مع مهعج الدراعة التاني  1كانهن االول  .يعدا االخةالف

في مجة امةالء الجبة الى العالقة العكخية بين مجة السزه

الحرخي ومجة السزه الةكاثخي ،فكمزا انحفرت مجة السزه
الحرخي ارتفعت مجة السزه الةكاثخي وبالعكذ(Al-
 .)2019,Tamimiواشارت نةائت الثجول( )3ان الذسف

ابه غخيب  3اعطى اعمى مجة المةالء الجبة بمغت

 49.22يهم مةفهقاً معسهياً عمى الذسفين اباء  99والخشيج
المحان اعطيا اقل مجة المةالء الجبة بمغةا 45.88

و 45.55يهم بالةةابع  ,ولم يحةمف معسهياً مع االصساف
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االخخا .كزا بيست نةائت الثجول ( )3ان الةجاخل بين

الجبة بمغت  41.33يهم .ان هح الذفة تقع تجت سيطخة

االصساف ومهاعيج الدراعة كان معسهيا اذ حقق صسف ابه

العهامل الهراثية والحي ادا الى اخةالف الزةهسطات

باخةالف الةخاكيب الهراثية Shirinzadeh( .واخخون,

غخيب  3الزدروع في  15تدخين التاني اعمى مجة المةالء

 Meleha 2017واخخون2020 ,

الجبة بمغت  56.33يهم مةفهقاً معسهياً عمى االصساف

واخخون.)2020 ,

الةي حقق مجة اقل من  51.00يهم في حين اعطى صسف

الخشيج الزدروع في  15كانهن االول اقل مجة المةالء

وAL-Zweik

جدول .3تأثير مهاعيد الزراعة و االصناف في مدة امتالء الحبة (يهم) للمهسم 2221 -2222
االصىاف
اتاء 55
اتو غرية 3
تاتل 553
تحوث 51
تغداد 5
الرشيد
LSD 5%
المتوسط
LSD 5%

 51تشريه الثاوي
47.33
56.33
53.00
53.67
51.00
46.00
51.22

مواعيد السراعح
 5كاوون االول
46.33
47.33
46.67
48.33
52.00
49.33
1.35
48.33
4.52

تعبخ هح الذفة عن درجة أمةالء الجبهب والةي تعةزج

عمى قهة الزذب كزخةمم لسهاتت الةزتيل الرهئي ومجا
قهة وجاهدية الزذجر عمى تهزيع نهاتت الةزتيل الرهئي

( Wahidواخخون( 2017 ،ويعةبخ وزن االلف حبة من

أحج أهم الز شخات الةكسهلهجية الةي تخاعيها الزهاصفات

الكياسية بالبمج وعسذخ مهم من مكهنات اإلنةاجية الزةخافقة

مع عجد ووزن الجبهب بالخسبمة وعجد الخسابل في وحجة
الزخاحة .كزا تعج كل من صفة عجد الجبهب ووزن االلف

حبة من أهم الذفات الزختبطة بةجخين االنةاج (Al-

Jayashi

42.77

3.13

لمذفة بمغت  43.89و43.67غم بالةةابع .وجج الةجاخل

وزن  1222حبة (غم)

واخخون,

 51كاوون االول
44.00
44.00
42.00
43.33
42.00
41.33

المتوسط
45.88
25.44
23.44
24.22
24.33
21.11

.)2021

اوضجت

نةائت

الثجول()4الى وجج فخوقات وصمت الى مخةها الزعسهي
لزهاعيج الدراعة واعطى الزهعج  15تدخين التاني اعمى قيزة

لمذفة بمغت 48.33غم مةفهقاً معسهياً عمى الزهعجين (1
و 15كانهن االول) .وتفهق الذسف بابل 113عمى جزيع
االصساف معسهياً مجققاً قيزة بمغت 48.78غم لذفة االلف

معسهي بين االصساف ومهاعيج الدراعة لذفة وزن 1000
حبة ججول( )4اذ تفهق الذسفان بابل 113وبغجاد1
الزدروعان في 15تدخين التاني معسهياً وحققا قيزاً بمغت

 52.33و51.67غم ولم يحةمف االخيخ معسهياً مع صسف
الخشيج الزدروع في نفذ الزهعج الحي كان مةهسط الذفة

فيه قج بمغت 48.33غم .بيسزا اعطى صسف الخشيج
الزدروع في 15كانهن االول ادنى قيزة لمذفة بمغت

41.00غم .وقج يعهد الةباين بين االصساف فى هح الذفة
إلى اخةالف في تخكيبها الهراثي وطهل فةخة إمةالء الجبهب
ومكهنات الزجذهل االخخا ،وكفاءة االصساف العالية في

اسةتزار نهاتت البساء الرهئي وتذسيع كزية أكبخ من الزادة

الثافة وتخحيخها إلى االزهار والجبهب مزا أدا إلى زيادة
نخبة الدهيخات الحذبة ،ومن ثم إلى زيادة عجد الجبهب

وحثزها ودرجة امةالئها( Knezevicواخخون 2015 ,و

 Kobataواخخون.)2018 ,

حبة .بيسزا سثمة الذسفان ابهغخيب 3والخشيج ادنى قيزة
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جدول .4تأثير مهاعيد الزراعة و االصناف في وزن  1222حبة (غم) للمهسم 2221 – 2222
االصىاف
اتاء 55
اتو غرية 3
تاتل 553
تحوث 51
تغداد 5
الرشيد
LSD 5%
المتوسط
LSD 5%

مواعيد السراعح
 5كاوون االول
44.00
41.33
47.00
45.00
42.33
41.67
3.48
43.56
2.20

 51تشريه الثاوي
46.33
47.00
52.33
44.33
51.67
48.33
48.33

حاصل الحبهب ( طن ھ)1-

 51كاوون االول
42.33
43.33
47.00
46.33
45.67
41.00

المتوسط
44.22
43.89
48.78
45.22
46.56
43.67

44.28

1.95

بالةةابع ولم يحةمف معسهياً مع االصساف (ابهغخيب3

يةججد حاصل الجبهب في الجسطة بعجد من الزكهنات

وبابل 113وبجهث )10في حين اعطى صسف الخشيج اقل
قيزة لجاصل الجبهب بمغت  3.93طن.هـ

الزةخابطة مع بعرها وهي عجد الخسابل وعجد الجبهب

الجبهب هه مجذمة لزكهناته ومن ثم أية زيادة في واحج او

بالخسبمة ووزن الجبة ،وان كل مكهن من هح الزكهنات

اكتخ من الزكهنات سهف ي ثخ تأثي اًخ مباش اًخ عمى الجاصل

التالثة يةأثخ بالعهامل الهراثية والبياية وتجاخالتها في مجة

وهحا ما بجا واضجاً عمى حاصل الجبهب لألصساف سهاء

ندهئه ودورة حياة ) Knezevicواخخون .)2015 ,بيست

في الديادة او السقذان ( .)2019 ,Al-Tamimiويظهخ

نةائت ججول( )5ان مهعج الدراعة 1كانهن االول اعطى
اعمى قيزة لجاصل الجبهب بمغ  5.88طن.هـ

1-

وتفهق

معسهياً عمى الزهعج االول  15تدخين التاني الحي اعطى
 5.33طن.هـ 1-ولم يةفهق معسهياً عمى
حاصالً بمغ
الزهعج التالث  15كانهن االول الحي اعطى حاصالً بمغ

الثجول( )5ان الةجاخل بين مهاعيج الدراعة واالصساف كان
معسهياً في تأثيخاتة عمى مةهسط حاصل الجبهب اذ حقق
الذسف ابه غخيب 3الزدروع في 1كانهن االول حاصالً

مقجار  6.94طن.هـ

 5.46طن.هـ .1-وتديخ نةائت الثجول( )5الى ان الذسف
بغجاد 1قج اعطى اعمى قيزة لجاصل الجبهب بمغت 6.26
طن.هـ1-وتفهق معسهياً عمى صسفين اباء 99والخشيج المحان
اعطيا حاصل حبهب بمغ  5.14و 4.93طن.هـ

1-

ان حاصل

1-

1-

مةفهقاً معسهياً عمى عجد من

االصساف الزدروعة في مهاعيج محةمفة .فيزا اعطى صسف

الخشيج الزدروع في  1كانهن االول ادنى مةهسط لجاصل
1-

الجبهب بمغ  4.39طن.هـ  .ويالحظ ان الذسف بغجاد1
قج اعطى حاصالً زاد عن  6.00طن.هـ

1-

في جزيع

جدول .5تأثير مهاعيد الزراعة واالصناف في حاصل الحبهب ( طن ھ )1-للمهسم 2221-2222
االصىاف
اتاء 55
اتو غرية 3
تاتل 553
تحوث 51
تغداد 5
الرشيد
LSD 5%
المتوسط
LSD 5%

 51تشريه الثاوي
4.89
4.54
5.17
5.70
6.09
5.59
5.33

مواعيد السراعح
 5كاوون االول
5.78
6.94
6.26
5.71
6.21
4.39
1.44
5.88
0.53

 51كاوون االول
4.75
5.23
5.79
5.67
6.47
4.82

المتوسط
5.14
5.57
5.74
5.69
6.26
4.93

5.46

1.03
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الى تفهق الذسف في اغمب مكهنات

والخشيج) ويعهد الخبب الى اخةالف االصساف في كفاءة

الجاصل وتكيفه مع العهامل البياية .تةفق هح السةائت مع

اشعة الدزذ وتخاكم الزادة

الزهاعيج ويعدا ذل

ماتهصل اليه كال من ( Al-Asilواخخون 2018 ,وAl-

تكهين كخاء خرخي العة اخ

الثافة وبالةالي اخةالفها في صافي الةزتيل الرهئي في

 Meleha ,2019 ,Tamimiواخخون )2020 ,الحين

وحجة الزخاحة ( Shirinzadehواخخون .)2017 ,واشارت

اشاروا الى اخةالف اصساف الجسطة فيزا بيسها في حاصل

نةائت الثجول ذاتة الى ان تجخل االصساف ومهاعيج الدراعة

الجبهب.

كان معسهياً مع مالحظة تساقص الجاصل البايمهجي في
مهعج الدراعة التالث ( 15كانهن االول) ,وتفهق الذسف

الحاصل البايهلهجي ( طن ھ)1-

تهض

نةائت ججول( )6وجهد بعن الفخوقات معسهية

بغجاد  1الزدروع في  15تدخين االول معسهياً في الجاصل
البايمهجي واعطى 18.16

لزهاعيج الدراعة اذ لم يحةمف مهعج الدراعة االول مع الزهعج

في  15كانهن التاني وبابل 113مدروع في 15تدخين

االول اعمى حاصالً بايمهجياً بمغ  16.43طن.هـ
معسهياً عمى مهعج الدراعة  15كانهن االول الحي اعطى
حاصالً بايهلهجياً بمغ  15.06طن.هـ

1-

مةفهقاً

ويعهد ذل

الى

قمة عجد االيام من الدراعة الى السرت لمزهعج االخيخ مزا

االول .بيسزا اعطى صسف اباء 99الزدروع في  15كانهن

-

التاني اقل قيزة لمجاصل البايمهجي بمغت  13.92طن.هـ

1

السبات الزحةمفة فأنةت نزه خرخي أكتخ كفاءة في اعة اخ

السزهات واالشطاء ال سيزا وان هساك ارتباط بين الجاصل

اذشعة الدزخية خالل مهسم السزه مزا زاد من الزهاد

البايمهجي وكل من عجد االشطاء وارتفاع السبات .ومن نةائت

الغحائية الزةخسبة في جزيع أجداء السبات وتزتل ذل

الثجول( )6يةر ان الذسف بغجاد 1اعطى اعمى قيزة

مةهسط الذفة فيهزا  15.50و 15.54طن.هـ

1-

في

زيادة ارتفاع السبات وعجد االشطاء ,وقج تزاشت هح السةيثة

1-

واخةمف معسهياً مع الذسفين اباء 99وبجهث 10الحي بمغ

 .تعهد زيادة الجاصل البايهلهجي لمسباتات الزدروعة في

الزهعج اذول إلى مالئزة الظخوف البياية لزخاحل نزه

يعسي قمة مجة الةزتيل الرهئي وكزية الزهاد الزةزتمة وتكهين

لزةهسط الجاصل البايمهجي بمغت  16.96طن.هـ

مةفهقاً عمى

االصساف (اباء  99و ابه غخيب 3وبجهث )10الزدروعة

التاني معسهياً فيزا بيسهزا ,واعطى مهعج الدراعة  1كانهن
1-

طن.هـ

1-

مع نةائت باحتين سابقين مسهم

( Al-Haidariو

بالةةابع,

.2012 )Hashem

ولم يحةمف معسهياً مع مع االصساف (ابهغخيب 3وبابل113
جدول .6تأثير مهاعيد الزراعة واالصناف في الحاصل البايلهجي ( طن ھ
االصىاف
اتاء 55
اتو غرية 3
تاتل 553
تحوث 51
تغداد 5
الرشيد
LSD 5%
المتوسط
LSD 5%

 51تشريه الثاوي
15.61
15.66
14.64
15.71
18.16
16.25
16.00

مواعيد السراعح
 5كاوون االول
16.98
16.50
16.48
16.64
16.24
15.74
3.44
16.43
0.93

1-

) للمهسم 2221-2222
 51كاوون االول
13.92
14.68
15.86
14.28
16.48
15.12

المتوسط
15.50
15.61
15.66
15.54
16.96
15.70

15.06

5.33
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دليل الحراد ()%

يعج دليل الجذاد من أهم الز شخات الخئيخية لةقييم كفاءة
الذسف ،و ويخةعزل ايرا كز شخ لالنةحاب بين الةخاكيب
الهراثية الزحةمفة ،وهه كحل أحج البجائل الهامة الةي يخعى

من خاللها الزخبهن

لديادة الزخدود السهائي من نهاتت

مجاصيل الجبهب .ودليل الجذاد يبخز وبهضهح دور

أجداء السبات فهق سط الةخبة في تهزيع السهاتت االيرية

( Ericeواخخون 2014 ,و Kobataaواخخون)2018 ,

يهض الثجول( )7ان مهعج الدراعة 15كانهن االول حقق

و %31.45بالةةابع .ولم يحةمف معسهياً عن بكية االصساف
تةفق هح السةائت مع نةائت كل من (Shirinzadeh

واخخون 2017 ,و )2021 ,Abdulhamedالحين اشاروا
الى ان االصساف تحةمف في قابميةها عمى تهزيع صافي
الةزتيل الرهئي الى الزذب (حاصل الجبهب) .يهض
الثجول ( )7ان الةجاخل بين االصساف ومهاعيج الدراعة كان

معسهياً ,اذ حقق الذسف ابه غخيب 3الزدروع في 1كانهن
االول اعمى نخبة لجليل الجذاد بمغت  %42.08واخةمف
معسهياً مع اغمب االصساف الزدروعة في مهاعيج محةمفة,

اعى نخبة لجليل الجذاد بمغت  %36.22مةفهقاً معسهياً

ولم يحةمف معسهياً مع االصساف بابل 113وبغجاد1
(الزدروعين في  1كانهن االول) وبجهث 10وبغجاد ,1الةي

نخبة  %35.80لجليل الجذاد يالحظ من الثجول( )7ان

و 39.56و %)39.17بالةةابع ,في حين اعطى صسف

مكهنات السزه الحرخي في الزهاعيج

سبب تفهق الذسف بابل 113في هح الذفة الى تفهقة في

عمى الزهعج 15تدخين التاني الحي اعطى نخبة %33.04

في حين لم يةفهق عمى الزهعج 1كانهن االول الحي اعطى

دليل الجذاد يدداد كمزا تأخخ مهعج الدراعة وربزا يعدا
ذل

الى انحفا

اعطت نخب عالية لجليل الجذاد بمغت ( 38.28و38.68
الخشيج ادنى نخبة لجليل الجذاد بمغت  ,%27.97ويعدا

الزةأخخة مزا ادا الى ارتفاع السخبة الزاهية لجليل الجذاد

حاصل الجبهب ججول( )7وتةفق هح السةائت مع نةائت

بغجاد 1حقق اعمى نخبة بمغت  %36.93مةفهقاً معسهياً
عمى الذسفين ابا 99والخشيج الحان حققا نخبة 32.74

 )2019 ,Tamimiالحين اشارو الى ان الديادة في دليل

( Ericeواخخون .) 2014 ,يبين الثجول ( )7ان الذسف

( 2016 ,Abdulhamedو  2018 ,Al-AsilوAl-
الجذاد

يعهد

الى

الديادة

في

الجبهب.

حاصل

جدول .7تأثير مهاعيد الزراعة واالصناف في دليل الحراد للمهسم 2221-2222
االصىاف
اتاء 55
اتو غرية 3
تاتل 553
تحوث 51
تغداد 5
الرشيد
LSD 5%
المتوسط
LSD 5%

 51تشريه الثاوي
30.51
29.06
35.26
36.09
32.95
34.33
33.04

مواعيد السراعح
 5كاوون االول
33.61
42.08
38.28
34.16
38.68
27.97
1.51
35.80
4.23

األستنتاج
تبين من السةائت الزةجذل عميها في هح الجراسة وفي
ججول  ,8ان االصساف كانت مةفاوتة في االسةثابة

المتوسط

 51كاوون االول
34.09
35.70
36.77
39.56
39.17
32.03

32.74
35.61
36.77
36.60
36.93
31.45
2.55

36.22

لزهاعيج الدراعة من خالل قيم الزةهسطات لمذفات
الزجروسة ,اذا تفهقت االصساف اباء  99وبابل 113

وبغجاد)1

لزعظم

الذفات

الزجروسة.
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,حجما خالل الزهاعيج التالثة الزهزعة عمى مجار شهخ واحج

اما تأثيخ الزهاعيج الدراعية فكانت مةقاربة وقج سثل مهعج

ولخبزا يةم الجذهل عمى نةائت محةمفة عسج دراسة مهاعيج

 تدخين التاني تفهقاً طفيفاً عمى باقي الزهاعيج15 الدراعة

.مهاسم

ولعجة

الزهاعيج

الصفح
ارتفاع الىثاخ
مدج امتالء الحثح
مساحح ورقح العلم
 حثح5111 وزن
حاصل تايلوجي
حاصل حثوب
دليل الحصاد

نفذ

دراسة

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

اخخا

او

 قيم معامل االرتباط بين الرفات المدروسة.8 جدول

Y5

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

0.0677
0.2196
0.2196
-0.0976
-0.1978
-0.1955

0.3882
0.1920
0.0111
0.3474
0.1029

-0.0117
-0.1267
-0.1711
-0.1314

0.0665
0.0237
-0.0471

0.7594
0.0910

0.7131
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