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المستخمص

نفذذذت هذذذا الدراسذذة فذذر مختبذرات كميذة الزراعذذة و االهذوار – جامعذذة ذي قذذار و مختبذرات كميذذة الزراعذذة – جامعذذة البصذذرة خذ ل المذذدة  2014-2013بهذذدف معرفذذة تذذأثير
الزراعة بأربعة معدالت بذار هر (  80و  100و  120و  140كغم.هذ ) 1-عمى حيويذة و قذوة البذذور الناتجذة و صذفاتها النوعيذة اربعذة اصذناف مذن الحنطذة هذر ( ابذو

غريذذو و ابذذا  99-و الفذذتو و العذ ار ) .طبقذذت الدراسذذة باسذذتعمال تجربذذة عامميذ بتصذذميم تذذام التع ذذية  CRDبأربعذذة مكذذررات بعذذاممين .أظهذذرت النتذذاخت اخذذت ف عذذاممر
الدراسة و التداخل بينهما معنوياً فر التأثير عمى جميع الصفات المدروسة  ,اذ تفوقت البذور الناتجة من الزراعة بمعدل بذذار  80كغم.هذذ

1-

بتسذجيمها اعمذى المتوسذطات

لصفات نسبة البزوغ الحقمر و ن سبة االنبات المختبري القياسر و طول الجذير و الوزن الجاف لمبادرة و نسبة البروتين بمغت  % 81.18و  % 91.03و  7.92سذم و

 5.23غم و  % 13.71بالتتابع  ,كما حققت البذور الناتجة من الزراعة بمعدل بذار  100كغم.هذذ

1-

اعمذى المتوسذطات لصذفات نسذبة االنبذات فذر فحذص العذد االول و
1-

طول الروي ة بمغت  %74.35و  6.54سم بالتتابع ,اما البذور الناتجة من الزراعة بمعدل بذار  120كغم.هذ فقد حققت اعمى متوسط لصذفة نسذبة الكربوهيذدرات بمذ

.% 61.27تفوقت بذور صنف الع ار عمى بذور بقية االصناف معنوياً بتسجيمها اعمى المتوسطات لصفات نسبة البزوغ الحقمر و نسبة االنبات فر فحص العد االول و
نسبة االنبات المختبري القياسر و طول الجذير و طول الروي ة و الذوزن الجذاف لمبذادرة و نسذبة الكربوهيذدرات بمغذت  % 86.23و  % 72.68و  % 93.22و 8.51

سم و  6.88سم و  5.83ممغم و  % 61.65بالتتابع ,فر حين حققت بذور صنف ابو غريو اعمى متوسط لصفة نسذبة البذروتين بمذ  . % 13.94تباينذت االصذناف
فر الصفات المدروسة جميعها عند معدالت البذار المختمفة اذ حققت بذور صنف العذ ار الناتجذة مذن الزراعذة بمعذدل بذذار  80كغم.هذذ

1-

اعمذى المتوسذطات لصذفات نسذبة

البزوغ الحقمر و طول الجذير و الوزن الجاف لمبادرة بمغذت  % 89.14و  8.87سذم و  6.56غذم بالتتذابع ,كمذا حققذت بذذور صذنف العذ ار الناتجذة مذن الزراعذة بمعذدل
بذار  100كغم.هذ

1-

اعمى المتوسطات لصفات نسبة االنبات فر فحص العد االول و نسبة االنبات المختبري القياسذر و طذول الروي ذة بمغذت  % 97.00و % 95.98

و  7.83سم بالتتابع ,وقد سجمت بذور الصنف نفس

الناتجة من الزراعة بمعدل بذار  120كغم.هذ

تفوقت بذور صنف ابو غريو الناتجة من الزراعة بمعدل بذار 100كغم.هذ

1-

1-

اعمى متوسط لصفة نسبة الكربوهيذدرات بمذ  ,%61.92فذر حذين

بتسجيمها اعمى متوسط لصفة نسبة البروتين التر بمغت .%14.25

الكممات المفتاحية :معدل البذار ,اصناف الحنطة ,حيوية البذور ,نسبة الكربوهيدرات ,نسبة البروتين.
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ABSTRACT
This experiment was carried out at laboratories of Agriculture and Marshes College , University of Thi-Qar and at
laboratories of agriculture college , university of Basra during 2013 - 2014 . The aim of this study was to identify the effect
of the different seeding rates (80,100,120 and 140 kg.ha-1) on viability and quality characters of four wheat cultivars ( AbuGhraib, IPA – 99 , Al-fatih and Al-Iraq ) seeds . Factorial experiments in CRD was used with four replication in two factors .
The results showed that there were significant differences between two factors of study and their interaction. The seeds
produced from seeding rate 80 kg.ha-1 gave the higher averages of field emergence , standard germination , radical length ,
seedling dry weight and protein percentage ( 81.18 % , 91.03 % , 7.92 cm , 5.23 gm and 13.71 % ), respectively . The seeds
produced from seeding rate 100 kg.ha-1 gave the higher averages of first count test and plumule length ( 74.35 % and 6.45
cm ), respectively . The seeds produced from seeding rate 120 kg.ha-1 gave the higher averages of carbohydrate percentage
(61.27) . Al-Iraq seeds gave the higher averages of field emergence , first count test , standard germination , radical length ,
plumule length , seedling dry weight and carbohydrate percentage ( 86.23% , 72.68 % , 93.22% , 8.51 cm , 6.88 cm , 5.83 mlg
and 61.65% ) , respectively. Abu-Ghraib seeds gave the higher averages of protein percentage (13.94 ). Al-Iraq seeds
produced from seeding rate 80 kg.ha-1 gave the higher averages of field emergence , radical length and seedling dry weight
( 89.14% , 8.87 cm and 6.65 gm ), respectively . Al-Iraq seeds that product from seed rate 100 kg.ha-1 gave the higher
averages of first count test , standard germination and plumule length ( 79.00% , 95.98% and 7.83 cm ), respectively . AlIraq seeds that product from seed rate 120 kg.ha-1 gave the higher averages of carbohydrate percentage ( 61.92% ). AbuGhraib seeds that product from seed rate 100 kg.ha-1 gave the higher average of protein percentage(14.25).
Key words : seeding rates , wheat cultivars , seeds viability , carbohydrate and protein percentage .
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المختمفة معنوياً في تأثيرىا عمى صفات االنبات الحقمي ونسبة

المقدمة

البروتيف في الحبوب الناتجة و كاف اعمى معدؿ لئلنبات

يعد محصوؿ الحنطة ) (Triticum aestivum L.مف أىـ

الحقمي قد تحقؽ لمبذور الناتجة مف الزراعة بأقؿ كمية بذار و

محاصيؿ الحبوب الصغيرة في العالـ بسبب دوره االستراتيجي

قد انخفضت نسبة االنيات الحقمي بزيادة كمية البذار اما نسبة

في تحقيؽ االمف الغذائي و تكمف أىميتو في أف حبوبو

البروتيف في الحبوب الناتجة فقد ازداد بزيادة كمية

تستعمؿ إلنتاج رغيؼ الخبز الذي ال غنى عنو لمعظـ شعوب

البذار( ,)11كما و اشار كؿ مف  )3( Caglorو Olaru

العالـ( )15مما جعميا تحتؿ المكانة االولى في قائمة السمع

( )12الى اف نسبة البروتيف و نسبة الكربوىيدرات تعداف مف

الغذائية االستيبلكية اذ اف حبوب الحنطة تزود الشخص

أكثر الصفات النوعية لحبوب الحنطة تأث اًر باختبلؼ معدالت

البالغ بأكثر مف  % 25مف حاجتو لمبروتيف و أكثر مف 50

البذار المستعممة في زراعة ىذا المحصوؿ .أكد Riveland

 %مف حاجتو لمطاقة و ترجع اىمية حبوب الحنطة الى

واخروف ( )14في دراسة نفذت لمعرفة تأثير زراعة محصوؿ

كموتيف الحنطة و ىو مف أىـ بروتينات الحبة الذي يعطي

الحنطة باستعماؿ معدالت بذار مختمفة أف أعمى معدؿ لنسبة

أفضمية في نوعية الخبز(.)17أف عممية تكويف البذرة يشمؿ

البزوغ الحقمي تحقؽ لمبذور الناتجة مف الزراعة بأقؿ معدؿ

سمسمة مف المراحؿ التطويرية تبدأ باألخصاب و تراكـ المواد
الغذائية و تنتيي بجفاؼ البذرة وسباتيا و كؿ مرحمة مف ىذه

بذار كما بينت احد الدراسات المنفذة في مصر اف التبايف في

المراحؿ تشمؿ تغي اًر في تطور البذرة المورفولوجي و

معدالت البذار المستعممة في زراعة الحنطة اثر معنوياً عمى
جميع الصفات النوعية لمحبوب الناتجة ( .)19اوضحت

الفسيولوجي و الذي يمكنيا اف تحدد حيوية البذرة الكامنة و

دراسة نفذت في صربيا بيدؼ معرفة تأثير الزراعة بمعدالت

قدرتيا عمى االداء ( ,)4فكؿ ما تتعرض لو البذرة منذ بداية

بذار مختمفة عمى حاصؿ و نوعية بذور أربعة اصناؼ مف

تكوينيا عمى النبات االـ الى ما بعد حصادىا مف عوامؿ

الحنطة اوضحت اختبلؼ االصناؼ فيما بينيا معنوياً في

خدمة المحصوؿ و الظروؼ البيئية فضبلً عف البنية الوراثية

جميع الصفات المدروسة كما و ازدادت نسبة الكموتيف في

لؤلصناؼ المزروعة تؤثر عمى جودة البذور و مدة بقاءىا

الحبوب الناتجة بزيادة معدالت البذار اذ سجمت أعمى نسبة

حية ( 9و  ,)15و أف دراسة ىذه العوامؿ المؤثرة عمى حيوية

لمكموتيف في الحبوب الناتجة مف الزراعة بمعدؿ البذار 650

و نوعية البذور لو دور اساسي في فيـ اداء البذرة تحت

بذرة.ـ

مؤثرات العوامؿ الحقمية و الوراثية مما يقود ذلؾ الى فيـ

2-

( .)22أشار Hamptonو )7( Tekronyالى أف

البذور التي ليا أعمى متوسط لطوؿ الجذير و الرويشة تمتمؾ

التغاير الذي يمكف اف ينشأ لمبذور خبلؿ مراحؿ نمو النبات و

أعمى قوة لمبذور مقارنة مع البذور التي تممؾ أقؿ متوسط

صوالً لبذور عالية الجودة ( .)10يعد معدؿ البذار عامبلً

لياتيف الصفتيف كما يمكف قياس معدؿ نمو البادرة في ضوء

محدداً لمنباتات في استخداماتيا لممصادر البيئية المتاحة بما

اختبار طوؿ الجذير و الرويشة .ذكر  ) 16 ( Saudiاف

ينسجـ مع بيئة الزراعة و ىو احد العمميات الزراعية ذات

فحص الوزف الجاؼ لممبادرات قد تـ اقتراحو اوالً لمحاصيؿ

التأثير االكبر في معظـ صفات النمو مما يؤثر ذلؾ عمى

الحبوب مثؿ الحنطة والشعير ثـ أقترح مف قبؿ منظمة

مراحؿ نمو البذرة خبلؿ نشؤىا و تراكـ نواتج التمثيؿ الكربوني

 AOSAلفوؿ الصويا و المحاصيؿ االخرى و يستعمؿ غالباً

فييا وبالتالي ينعكس عمى جودتيا و نوعيتيا .اوضح Wajid

تراكـ الوزف الجاؼ كمقياس لوصؼ النمو و كوف ثباتو اكثر

وأخروف ( )20أف معدؿ البذار يعد مف أىـ عمميات أدارة

مقارنة بالوزف الرطب و اف البذور القوية ليا القابمية عمى

محصوؿ الحنطة في التأثير عمى حاصؿ و نوعية البذور و

تكويف مواد جديدة بفعالية و بسرعة لتنتقؿ ىذه المواد الى

جودتيا فيو يؤثر بشكؿ مباشر عمى التأسيس الحقمي و كثافة

اجزاء البادرة و ينتج عف ذلؾ زيادة في تراكـ المادة الجافة.

النباتات النامية مما ينعكس ذلؾ بوضوح عمى عدد البذور

المتكونة و وزنيا و قوتيا و حيويتيا ,و في تجربة طبقت

أوضح  )1(Al-Selawyأف اختبار البزوغ الحقمي يعد مف

لمعرفة تأثير الزراعة بعدة كميات بذار في حاصؿ و جودة

أىـ المعايير في تحديد قوة و حيوية البذور و ذلؾ الرتباط

بذور الحنطة اذ اتضح مف ىذه الدراسة تبايف كميات البذار

ىذه الصفة بالتأسيس الحقمي .اما فحص االنبات المختبري
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القياسي فيو يعد الوسيمة المتبعة لمحكـ عمى جودة البذور اذ

عند مرحمة نضج الحصاد .أخذت الحبوب بعد الحصاد الى

اصبح شائعاً ومعموالً بو في جميع انحاء العالـ و اف

المختبر ألجراء الفحوصات المختبرية اذ طبقت التجربة
المختبرية بأستعماؿ تصميـ تاـ التعشية  CRDلمتجارب

االنخفاض في نسبة االنبات يعد دليبلً مناسباً لتدىور البذور

فيو مقياس ممتاز لحيوية البذور والذي يتنبأ بالبزوغ الحقمي

العالمية بأربعة مكررات بعامميف ,اذ يمثؿ العامؿ االوؿ

لبذور المحاصيؿ المزروعة في ظروؼ تربة مثالية قريبة مف

الحبوب التي تـ انتاجيا مف الزراعة بمعدالت البػذار ( 80و
1-

) اما العامؿ الثاني فيمثؿ

ظروؼ المختبر كما صمـ فحص اإلنبات المختبري القياسي

 100و 120و 140كغـ.ىػ

لتحقيؽ أقصى عدد مف البذور التي سوؼ تنتج بادرات

أصناؼ الحنطة (ابو غريب و إباء 99-و الفتح والعراؽ),

طبيعية وتعطي نتائج قابمة لئلعادة كمما أمكف ذلؾ وعميو فأف

اجريت فحوصات حيوية البذوروالبادرات الناتجة في مختبرات

ىذا الفحص يعبر عف المقدرة الكامنة إلرسالية البذور عمى

كمية الزراعة و االىوار جامعة ذي قار و شممت فحص العد

اإلنبات  )2( AOSAو  .)16( Saudiفي ضوء ما تقدـ و

االوؿ و الذي اجري بأخذ  200بذرة نقية و زرعت بأربعة

لعدـ وجود دراسات في العراؽ حوؿ موضوع تأثير الزراعة

مكررات عمى ورؽ نشاؼ و بطريقة المؼ و وضعت في

بمعدالت بذار مختمفة في حيوية و نوعية بذور الحنطة نفذ

غرفة االنبات عمى درجة ح اررة  2 ± ° 25ـ و نسبة رطوبة

ىذا البحث الذي ييدؼ الى تحديد افضؿ معدؿ بذار تنتج مف

 % 95و تـ حساب نسبة االنبات في فحص العد االوؿ بعد

خبللو بذور تمتاز بأعمى قوة و نوعية قياساً بمعدالت البذار

أربعة اياـ مف وضع البذور في المنبتة وذلؾ بقسمة عدد

لؤلصناؼ عند زراعتيا بمعدالت بذار المختمفة.

ذلؾ اجري فحص االنبات المختبري القياسي و ذلؾ بأتباع

المواد و طراخ العمل

الخطوات نفسيا في فحص العد االوؿ بعدىا حسب العدد

البادرات الطبيعية بعد اربعة اياـ عمى العدد الكمي لمبذور ,بعد

االخرى ولمعرفة ىؿ تتبايف حيوية ونوعية البذور الناتجة

الكمي لمبادرات الطبيعية بعد مرور  8اياـ مف وضع البذور

نفذت تجربة مختبرية في مختبرات كمية الزراعة و االىوار–

في المنبتة ( العد الثاني) و تـ حساب نسبة االنبات مف قسمة

جامعة ذي قارو مختبرات كمية الزراعة جامعة البصرة خبلؿ

العدد الكمي لمبادرات الطبيعية في نياية الفحص عمى العدد

المدة  2014 – 2013و ذلؾ لدراسة تأثير الزراعة بمعدالت

الكمي لمبذور و بعد انتياء مدة الفحص في العد الثاني تـ أخذ

بذار مختمفة عمى حيوية والصفات النوعية لبذور أربعة

 10بادرات طبيعية بشكؿ عشوائي وقيس طوؿ الجذير

أصناؼ مف الحنطة ىي ( ابو غريب و إباء 99-و الفتح و

والرويشة وتـ استخراج المعدؿ لياتيف الصفتيف ثـ اخذت

العراؽ ) تـ زراعة البذور بتاريخ  2013/ 11/ 20في احد

البادرات نفسيا المستخدمة في قياس طوؿ الجذير والرويشة

الحقوؿ الزراعية في قضاء الناصرية بيدؼ انتاج حبوب

لغرض اجراء فحص الوزف الجاؼ لمبادرة اذ تـ ازالة غبلؼ

جديدة مف ىذه االصناؼ تحت ظروؼ متماثمة باستثناء

البذرة مف كؿ بادرة بعدىا وضعت المحاور الجنينية في

اختبلؼ معدالت البذار المستعممة في الزراعة وىي (80

و 100و 120و 140كغـ.ىػ )1-أجريت عمميات خدمة التربة

أكياس ورقية مثقبة ثـ أدخمت في الفرف الكيربائي عمى درجة

 75ـ ولمدة  24ساعة وتركت لتبرد لمدة نصؼ ساعة ثـ

مف حراثة و تنعيـ و تسوية قبؿ الزراعة حسب التوصيات

وزنت بالميزاف الكيربائي الحساس واستخرج معدؿ وزف البادرة

العممية و قسمت ارض التجربة الى ثبلثة مكررات و بمغ ػت

مساحػة الوحدة التجريبية ( ) 2× 2ـ ,2زرعت البذور في

الجاؼ ( 2و . )24قيست نسبة البزوغ الحقمي و ذلؾ بزراعة
 400بذرة لكؿ معاممة بأربعة مكررات بتاريخ 27

خطوط بمسافة  20سـ بيف خط و اخر ,اضيؼ السماد

 2013/11/و حسب عدد البادرات البازغة فوؽ سطح التربة

النتروجيني عمى ىيئة سماد اليوريا ( )N % 46بمعدؿ 200
كغـ .ىػ

1-

بعد  10اياـ ثـ حولت النتائج الى نسبة مئوية و ذلؾ بقسمة

بدفعتيف االولى عند الزراعة و الثانية في مرحمة

البطاف اما السماد الفوسفاتي فقد أستخدـ بييئة سماد سوبر

عدد البادرات الطبيعية البازغة بعد  10اياـ مف زراعة البذور

و

عمى عدد البذور الكمي كما اجريت الفحوصات النوعية عمى

اضيؼ دفعة واحدة قبؿ الزراعة .تـ حصاد االصناؼ جميعيا

الحبوب و قد شممت قياس محتوى الحبوب مف البروتيف ()%

فوسفات الثبلثي ( ) P2O5 % 48بمعدؿ  100كغـ .ىػ

1-

454

سعودي وآخزوى

هجلة العلوم الزراعية العزاقية – 2016/ 460 -452 :)2(47
في مختبرات كمية الزراعة في جامعة البصرة و ذلؾ بأخذ

الناتجة مف النباتات المزروعة بمعدالت بذارمنخفضة .تفوقت

 0.2غـ لنموذج مجفؼ و مطحوف مف الحبوب و قدرت

بذور الصنؼ عراؽ معنوياً بإعطائيا اعمى متوسط لصفة

النسبة المؤية لمنتروجيف بطريقة  Kjeldhalباستعماؿ جياز
 Micro kjeldhalثـ حسبت النسبة المئوية لمبروتيف مف

نسبة البزوغ الحقمي بمغ  % 86.23و التي لـ تختمؼ معنوياً

مع بذور الصنؼ ابو غريب التي حققت نسبة بزوغ حقمي

حاصؿ ضرب نسبة النتروجيف × . )13( 6.25قيس محتوى

بمغت  %83.66اف ىذه االختبلفات قد تعود الى اختبلؼ

جامعة ذي قار بعد اف تـ طحف عينة الحبوب مع  10مؿ

مف المواد المخزنة والتركيب الكيمائي ليا و تأثيره في حيوتيا

مف الماء المقطر في جفنة خشبية و بعد ذلؾ فصمت

و التي تؤدي الى زيادة قوتيا ,اذ يبلحظ تفوؽ صنفي العراؽ

الكربوىيدرات المذابة في الراشح عف الراسب باستعماؿ جياز

و ابو غريب معنوياً عمى بقية االصناؼ في محتوى بذورىما

اعيدت عممية الطرد المركزي و اخذ الراشح و تـ تقدير

اخروف (.)11

طبيعة الصنؼ الوراثية والتي ترتبط بيا اختبلؼ محتوى البذرة

الحبوب مف الكربوىيدرات في مختبرات كمية الزراعة في

مف البروتيف جدوؿ  7و يتفؽ ىذا مع ما توصؿ اليو  Neilو

الطرد المركزي لمدة  15دقيقة ثـ التسخيف في حماـ مائي ثـ

الكربوىيدرات باستعماؿ طريقة الفينوؿ – حامض الكبريتيؾ

جدول .1نسبة البزوغ الحقمر لبذور أربعة اصناف من

بوساطة قياس الكثافة المرئية باستعماؿ جياز المطياؼ

الحنطة ناتجة من الزراعة بأربعة معدالت بذار.
1-

الضوئي عند طوؿ موجي  499نانوميتر( .)7حممت البيانات

االصناف

احصائياً باستعماؿ تحميؿ التبايف بحسب التصميـ تاـ التعشية

العزاق
أباء99-
ابو غزيب
الفتح

 CRDبتجربة عامميو ,وقورنت المتوسطات الحسابية
لممعامبلت باستعماؿ اقؿ فرؽ معنوي عند مستوى معنوية

L.S.D5%

 0.05لمعرفة طبيعة االختبلفات بيف المعامبلت (.)20

الوعدل

معدؿ مف معدالت البذار جدوؿ  1اذ حققت بذور صنؼ

البزوغ الحقمر :أتضح مف نتائج التجربة لصفة نسبة البزوغ

العراؽ الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 80كغـ.ىػ

الحقمي وجود اختبلفات معنوية بتأثير معدالت البذارو

مع بذور نفس الصنؼ الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار100

لصفة نسبة البزوغ الحقمي قد بمغت  % 81.18لمبذور

الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 80كغـ.ىػ

1-

كغـ.ىػ

والتي لـ تختمؼ

1-

و التي حققت نسبة بزوغ حقمي بمغ  % 88.73وقد

يعزى ذلؾ الى اف صنؼ العراؽ يمتمؾ التركيبة الوراثية التي

معنوياً عف نسبة البزوغ الحقمي لمبذور الناتجة مف الزراعة

اعطت بذوره القابمية عمى االنبات و خصوصاً عند زراعتو

بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ ,1-في حيف سجمت البذور الناتجة

بمعدالت بذار منخفضة مما يعد ذلؾ مؤش اًر مفيداً عمى

ادنى متوسط لصفة

الحيوية والقوة العالية لبذور ىذا الصنؼ قياساً ببقية

نسبة البزوغ الحقمي بمغ  % 76.19وقد يعزى ذلؾ الى اف
النباتات الناتجة مف الزراعة بمعدلي البذار 80و 100كغـ.ىػ

1-

اعمى

متوسط ليذه الصفة بمغ % 89.14و التي لـ تختمؼ معنوياً

االصناؼ والتداخؿ بينيما ,اذ بيف جدوؿ  1اف اعمى متوسط

1

86.23
73.99
83.66
71.86
4.21

تباينت صفة نسبة البزوغ الحقمي بيف االصناؼ عند كؿ

صفات حيوية البذورو البادرات الناتجة

مف الزراعة بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

81.18

L.S.D5%

النتاخت والمناق ة

1-

80
89.14
76.60
86.05
72.93

هعدالت البذار(كغن.هـ )
120
100
85.65 88.73
72.35 74.89
82.40 85.86
70.20 73.41
6.32
76.19 77.65 80.72
2.49
140
81.41
72.12
80.31
70.91

الوعدل

االصناؼ ,بينما سجمت بذور الصنؼ الفتح المزروعة بمعدؿ

-

بذار  120كغـ.ىػ

قد نمت ضمف ظروؼ نمو خمت مف المنافسة الشديدة فيما

1-

ادنى متوسط لصفة نسبة البزوغ الحقمي

بمغ  % 70.20و ىذا يتفؽ مع  Veselinkaو اخروف

بينيا عمى متطمبات النمو المختمفة كالعناصرالمغذية و الضوء

(.)22

والماء مما انعكس ذلؾ ايجابياً عمى قوة البذور الناتجة مف

نسبة االنبات فر فحص العد االول :%

الزراعة بمعدلي البذار  80و  100كغـ.ىػ 1-وعمى حيويتيا و

تشير النتائج في جدوؿ  2الى وجود فروؽ معنوية بيف

قدرتيا عمى االداء وىذا يتفؽ مع ما وجده  Toaimaواخروف

المتوسطات الحسابية بتأثير عاممي الدراسة والتداخؿ بينيما,

( )21اذ اشار الى ارتفاع معدالت البزوغ الحقمي لمبذور

اذ يبلحظ تفوؽ البذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 100
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كغـ.ىػ

1-
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اعمى متوسط لصفة نسبة االنبات المختبري القياسي قد بمغت

معنوياً في صفة نسبة االنبات في فحص العد االوؿ

عمى البذور الناتجة مف الزراعة بمعدالت البذار االخرى اذ

 %91.03لمبذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 80

حققت  % 74.35في حيف سجمت البذور الناتجة مف

والتي لـ تختمؼ معنوياً عف نسبة االنبات لمبذور

الزراعة بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

1 -

كغـ.ىػ

ادنى متوسط ليذه

الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

الصفة بمغ  % 64.83و الذي لـ يختمؼ معنوياً عف البذور
الناتجة مف الزراعة بمعؿ بذار 120كغـ.ىػ

1-

1-

1-

في حيف

سجمت البذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

1

وقد يعزى ذلؾ

-

ادنى متوسط ليذه الصفة بمغ  , % 86.13ربما يعزى

الى اف زيادة عدد النباتات النامية في وحدة المساحة عند

سبب االنخفاض في نسبة االنبات لمبذور الناتجة مف الزراعة

الزراعة بمعدالت البذار العالية مما يؤدي ذلؾ الى زيادة

بمعدالت البذار العالية الى انخفاض تجميع المواد الناتجة مف

المنافسة بيف النباتات عمى متطمبات النمو المختمفة االمر

عممية التمثيؿ الكربوني في المصب بسبب المنافسة الشديدة

مراحؿ نموىا و بالتالي انخفاض وزف و قوة البذور و ىذا

وحدة المساحة عند الزراعة بمعدالت البذار العالية كما اف

يتفؽ مع ما توصؿ اليو  Seleimanو اخروف ( .)18تفوقت

تفوؽ البذور الناتجة مف الزراعة بمعدلي البذار  80كغـ.ىػ

عمى العناصر الغذائية و الضوء و الماء بيف النباتات في

الذي يؤثر سمباً عمى تجييز الحبوب بالمواد الغذائية خبلؿ

و  100كغـ.ىػ

بذور صنؼ العراؽ معنوياً عمى بقية االصناؼ في صفة نسبة

1-

1-

في ىذه الصفة يعود الى تفوقيما اصبلً في

االنبات في فحص العد االوؿ اذ حققت اعمى متوسط ليذه

صفة نسبة االنبات في فحص العد االوؿ جدوؿ .2اختمفت

صنؼ الفتح ,ربما يعود تبايف االصناؼ في صفة نسبة

اذ حققت بذور صنؼ العراؽ اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ

االنبات في فحص العد االوؿ الى اختبلؼ العمميات

 ,% 93.22في حيف سجمت بذور صنؼ اباء  99-ادنى

الفسيولوجية والحيوية االزمة لئلنبات مف نشاط انزيمي و

متوسط ليذه الصفة بمغ  % 84.34وقد يعطي ىذا التبايف

صنؼ و تتفؽ ىذه النتيجة مع  Veselinkaو اخروف (.)22

الوراثية الخاصة بيا.

االصناؼ معنوياً في متوسط نسبة االنبات المختبري القياسي

الصفة بمغ  % 72.68اما اقؿ متوسط بمغ  % 65.76لبذور

ليذه الصفة بيف االصناؼ مؤش اًر ميماً عمى تباينيا في البنية

منظمات نمو و غيرىا طبقاً لآللية الوراثية المسيطرة عمى كؿ

اما التداخؿ الثنائي بيف االصناؼ و معدالت البذار فيبلحظ

جدول .3نسبة االنبات المختبري القياسر لبذور أربعة

مف جدوؿ  2تفوؽ بذور صنؼ العراؽ الناتجة مف الزراعة
بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

1-

أصناف من الحنطة ناتجة من الزراعة بأربعة معدالت بذار.

معنوياً في صفة نسبة االنبات في

االصناف

فحص العد االوؿ اذ حقؽ اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ

العزاق
اباء – 99
ابو غزيب
الفتح
L.S.D5%
الوعدل
L.S.D 5%

 ,% 79.00في حيف اظير التداخؿ لمعاممة بذور صنؼ
الفتح الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

1-

ادنى

متوسط ليذه الصفة بمغ .% 61.78
جدول  .2نسبة االنبات فر فحص العد االول لبذور أربعة
االصناف
العزاق
اباء – 99
ابو غزيب
الفتح
L.S.D5%
الوعدل
L.S.D5%

80
76.50
70.50
74.05
68.00
72.26

هعدالت البذار(كغن.هـ)1-
120
100
69.83
79.00
64.50
73.35
67.73
75.12
63.33
69.91
3.70
66.35
74.35
2.15

80
95.35
86.50
92.71
89.50
91.03

هعدالت البذار(كغن.هـ )
120
100
92.59 95.98
84.00 84.32
90.30 92.88
88.13 87.46
3.05
88.76 90.16
1.62

الوعدل
140
88.91
82.53
87.35
85.72

93.22
84.34
90.81
87.70
1.91

86.13

تفوؽ التداخؿ الثنائي لبذور صنؼ العراؽ الناتجة مف

أصناف من الحنطة ناتجة من الزراعة بأربعة معدالت بذار.

الزراعة بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

الوعدل
140
65.40
67.00
65.15
61.78

1-

1 -

معنوياً اذ حقؽ اعمى

متوسط لصفة نسبة االنبات المختبري القياسي بمغ 95.98

72.68
68.84
70.51
65.76
1.76

 %والتي لـ تختمؼ معنوياً عف نسبة االنبات لمبذور نفس
الصنؼ الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  80كغـ.ىػ

1-

وىي

نتيجة منطقية كوف بذور صنؼ العراؽ الناتجة مف الزراعة

64.83

نسبة االنبات المختبري القياسر :أتضح مف نتائج التجربة

بمعدلي بذار  100و 80كغـ.ىػ

لصفة نسبة االنبات المختبري القياسي وجود اختبلفات معنوية

1 -

حققت اعمى متوسط

لصفة نسبة االنبات في فحص العد االوؿ جدوؿ ( )2مما

بتأثير عاممي الدراسة و التداخؿ بينيما اذ بيف جدوؿ  3اف

انعكس ذلؾ ايجابياً عمى نسبة االنبات المختبري القياسي ,في
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حيف اظير التداخؿ الثنائي لبذور صنؼ اباء–  99الناتجة

طول الروي ة (سم) :يبيف جدوؿ  5وجود فروؽ معنوية بيف

الصفة بمغ .% 82.53

اذ يبلحظ اف اعمى متوسط لصفة طوؿ الرويشة بمغ 6.54

مف الزراعة بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

1 -

ادنى متوسط ليذه

المتوسطات الحسابية بتأثير عاممي الدراسة و التداخؿ بينيما,

سـ لمبذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

طول الجذير (سم) :تعد البذور التي ليا اعمى متوسط لطوؿ
الجذير و الرويشة بأنيا تمتمؾ اعمى قوة قياساً مع البذور التي

1-

و

لـ تختمؼ معنوياً عف متوسط طوؿ الرويشة لمبذور الناتجة

تمتمؾ أقؿ المتوسطات لياتيف الصفتيف (5و .)6تشير النتائج

مف الزراعة بمعدؿ بذار  80كغـ.ىػ ,1-ربما يعزى ذلؾ الى

في جدوؿ  1الى اف صفة طوؿ الجذير قد تأثرت معنوياً

اف البذور الناتجة مف زراعة النباتات بمعدلي البذار  80و

بمعدالت البذار المختمفة لمبذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ

بذار 80كغـ.ىػ

1-

 100كغـ.ىػ

و بمغ  7.92سـ و التي لـ تختمؼ معنوياً

مع البذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

1-

كانت قد حققت اعمى المتوسطات لصفتي

نسبة االنبات في العد االوؿ و نسبة االنبات المختبري

1-

القياسي (جدوؿ 2و )3االمر الذي ساىـ في اعطاءىا بادرات

بينما اعطت البذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 140

قوية تنمو و تتطور بشكؿ افضؿ قياساً بالبذور الناتجة مف

ىي

االصناؼ معنوياً في متوسط صفة طوؿ الرويشة اذ حققت

كغـ.ىػ

1-

ادنى متوسط ليذه الصفة و بمغ  7.00سـ ,وقد

يعزى ذلؾ الى اف معدلي البذار  80و  100كغـ.ىػ

1-

الزراعة بمعدالت البذار االخرى .يشير جدوؿ  5الى اختبلؼ

معدالت بذار مثالية لنمو و تطور النباتات ضمف ظروؼ نمو

بذور صنؼ العراؽ اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  6.88سـ

قميمة او خالية مف المنافسة بيف النباتات مما زاد مف نشاط

اما اقؿ متوسط فبمغ  5.02سـ لبذور صنؼ اباء 99-و التي

الفعاليات الحيوية المسؤولة عف التمثيؿ الكربوني و االنتقاؿ

لـ تختمؼ معنوياً مع بذور صنؼ الفتح و ىي نتيجة تعد

مراحؿ تكوف و تطور البذور و بالتالي انتاج بذور عالية القوة

االنبات في العد االوؿ و نسبة االنبات المختبري القياسي

واالداء .تفوقت بذور الصنؼ عراؽ معنوياً عمى بقية

(جدوؿ 2و )3بينما يبلحظ انخفاض متوسطي ىاتيف الصفتيف

منطقية كوف صنؼ العراؽ تفوؽ اصبلً في في صفتي نسبة

االمثؿ لممواد الغذائية الناتجة مف المصدر الى المصب خبلؿ

لبذور صنفي اباء  99-و الفتح مما انعكس ذلؾ سمباً عمى

االصناؼ في صفة طوؿ الجذير(جدوؿ  )4اذ حققت اعمى

صفة طوؿ الرويشة .تفوؽ التداخؿ الثنائي لبذور صنؼ

متوسط ليذه الصفة بمغ  8.51سـ والتي لـ تختمؼ معنوياً

العراؽ الناتجة مف زراعة النباتات بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

مع بذور صنؼ ابو غريب ,اما اقؿ متوسط فبمغ  6.11سـ

1-

لبذور صنؼ الفتح .كذلؾ تباينت االصناؼ في صفة طوؿ

معنوياً في صفة طوؿ الرويشة اذ حقؽ اعمى متوسط ليذه

صنؼ ابو غريب الناتجة مف زراعة النباتات بمعدؿ بذار

صنؼ اباء –  99الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 140

سـ ,بينما اعطت بذور صنؼ الفتح الناتجة مف الزراعة

جدول .5طول الروي ة (سم) لبذور أربعة أصناف من

الجذير عند معدالت البذار المختمفة معنوياً اذ حققت بذور
 100كغـ.ىػ

1-

الصفة بمغ  7.83سـ ,في حيف اظير التداخؿ الثنائي لبذور

اعمى متوسط لصفة طوؿ الجذير بمغ 8.98

بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

1-

كغـ.ىػ

ادنى متوسط ليذه الصفة بمغ

ادنى متوسط ليذه الصفة بمغ  4.72سـ.

الحنطة ناتجة من الزراعة بأربعة معدالت بذار.

 5.74سـ.

1-

االصناف

جدول  .4طول الجذير(سم) لبذور أربعة أصناف من

العزاق
اباء – 99
ابو غزيب
الفتح
L.S.D 5%
الوعدل
L.S.D 5%

الحنطة ناتجة من الزراعة بأربعة معدالت بذار.
االصناف
العزاق
اباء – 99
ابو غزيب
الفتح
L.S.D 5%
الوعدل
L.S.D 5%

1-

80
8.87
7.67
8.33
6.82
7.92

هعدالت البذار(كغن.هـ)1-
120
100
8.35
8.57
6.61
7.25
7.70
8.98
5.98
6.04
0.64
7.16
7.71
0.23

الوعدل
140
8.23
6.40
7.62
5.74

8.51
6.98
8.16
6.11
0.55

80
7.25
5.33
6.41
6.30
6.32

هعدالت البذار(كغن.هـ )
120
100
6.42
7.83
4.83
5.21
6.12
6.98
5.71
6.12
0.78
5.51
5.77
6.54
0.51
140
6.01
4.72
5.90
5.40

الوعدل
6.88
5.02
6.35
5.88
0.39

الوزن الجاف لمبادرة (ممغم) :يبلحظ مف بيانات الجدوؿ 6
تفوؽ البذور الناتجة مف زراعة النباتات بمعدؿ بذار 80

7.00

كغـ.ىػ
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متوسط ليذه الصفة بمغ  5.23ممغـ و التي لـ تختمؼ معنوي ًا
مع البذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

البروتيف لمبذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 100

كغـ.ىػ 1-وقد يعزى ذلؾ الى اف النباتات الناتجة مف الزراعة

1-

1-

مما يشير ذلؾ الى قدرة البذور الناتجة مف ىاتيف المعاممتيف

بمعدلي البذار  80و  100كغـ.ىػ

في العمميات البنائية خبلؿ مراحؿ عممية االنبات و مف ثـ

و بغياب التنافس الشديد فيما بينيا عمى متطمبات النمو

اعطاء بادرات قوية تنمو وتتطور بشكؿ افضؿ مما يؤدي الى

الضرورية كالضوء و الماء و العناصر المغذية وذلؾ قد

ادنى متوسط ليذه الصفة كاف قد سجمتو البذور الناتجة مف

مما يزيد ذلؾ مف نواتج التمثيؿ الكربوني و مف معدالت

 .كما يبلحظ مف

تجييز المواد االيضية ومف ضمنيا البروتينات مف المصدر

جدوؿ  6تفوؽ بذور صنؼ العراؽ معنوياً عمى بقية االصناؼ

الى المصب .تفوقت بذور صنؼ ابو غريب معنوياً عمى بقية

ممغـ اما اقؿ متوسط فبمغ  3.88ممغـ لبذور صنؼ اباء –
 99وىذه النتيجة تعد منطقية و ذلؾ الرتفاع متوسطات

متوسط ليذه الصفة بمغ  %13.94و التي لـ تختمؼ معنوياً

عف نسبة البروتيف لبذور صنؼ اباء  99-و التي بمغت

صفتي طوؿ الجذير و طوؿ الرويشة لبذور صنؼ العراؽ

 % 13.54اف ىذه االختبلفات قد تعود الى اختبلؼ طبيعة

قياساً ببذور االصناؼ االخرى (جدوؿ 4و )5مما انعكس ذلؾ

الصنؼ الوراثية و التي ترتبط بيا العمميات الفسيولوجية و

لمبادرة بيف االصناؼ عند كؿ معدؿ مف معدالت البذار

متوسط لصفة نسبة البروتيف فبمغ  % 12.48لبذور صنؼ

(جدوؿ  )6اذ حققت بذور صنؼ العراؽ المزروعة بمعدؿ

الفتح  .تباينت صفة نسبة البروتيف بيف االصناؼ عند كؿ

اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  6.56ممغـ

معدؿ مف معدالت البذار (جدوؿ  )7اذ حققت بذور صنؼ

اضافة مادة جافة تزيد مف معدؿ الوزف الجاؼ لمبادرة ,اما

زراعة النباتات بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

1-

يجعميا افضؿ و اكثر كفاءة في اعتراض االشعاع الشمسي

اذ حققت اعمى متوسط لصفة الوزف الجاؼ لمبادرة بمغ 5.83

االصناؼ في صفة نسبة البروتيف (جدوؿ  )7اذ حققت اعمى

ايجابياً عمى الوزف الجاؼ لمبادرة .تباينت صفة الوزف الجاؼ

بذار  80كغـ.ىػ

1-

الحيوية المؤثرة عمى تكويف نواتج التمثيؿ الكربوني ,اما اقؿ

والتي لـ تختمؼ معنوياً مع بذور نفس الصنؼ المزروعة

ابو غريب الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار  100كغـ.ىػ

بمعدؿ بذار100كغـ.ىػ ,1-في حيف اظير التداخؿ لبذور
صنؼ اباء  99-المزروعة بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

1-

1

ادنى

1-

ادنى متوسط ليذه الصفة بمغ

جدوؿ  .7نسبة البروتيف لبذور أربعة أصنؼ مف الحنطة
ناتجة مف الزراعة بأربعة معدالت بذار.

الوعدل

االصناف

5.83
3.88
5.17
4.33
0.87

العزاق
اباء – 99
ابو غزيب
الفتح
L.S.D5%
الوعدل
L.S.D5%

الصفات النوعية لمبذور الناتجة:

80
61.15
60.20
61.15
60.29
60.74

هعدالت البذار(كغن.هـ)1-
120
100
61.92
61.65
60.67
60.43
61.80
61.60
60.79
60.72
0.43
61.27
61.10
0.19

الوعدل
140
61.72
60.49
61.72
60.72

61.65
60.42
61.57
60.63
0.28

61.18

نسبة الكربوهيدرات :تشير نتائج التحميؿ االحصائي لصفة

نسبة البروتين :اتضح مف نتائج التجربة لصفة نسبة

نسبة الكربوىيدرات الى وجود فروؽ معنوية بيف عاممي

البروتيف وجود اختبلفات معنوية بتأثير عاممي الدراسة و

الدراسة و التداخؿ بينيما ,اذ تبيف نتائج جدوؿ  8تفوؽ البذور

التداخؿ بينيما ,اذ بيف جدوؿ  7اف اعمى متوسط لصفة نسبة

الناتجة مف زراعة النباتات بمعدؿ بذار  120كغـ.ىػ

البروتيف قد بمغت  % 13.71لمبذور الناتجة مف الزراعة
بمعدؿ بذار  80كغـ.ىػ

بينما سجمت بذور صنؼ الفتح الناتجة مف الزراعة

.% 12.25

مف الحنطة ناتجة مف الزراعة بأربعة معدالت بذار.

1-

1-

بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ

جدوؿ  .6الوزف الجاؼ لمبادرة (ممغـ) لبذور أربعة أصناؼ

العزاق
اباء – 99
ابو غزيب
الفتح
L.S.D 5%
الوعدل
L.S.D 5%

اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  % 14.25و التي لـ تختمؼ

كغـ.ىػ

صنؼ الفتح المزروعة بمعدؿ بذار  140كغـ.ىػ.1-

االصناف

-

معنوياً مع بذور نفس الصنؼ المزروعة بمعدؿ بذار 80

متوسط بمغ  3.35ممغـ و التي لـ تختمؼ معنوياً مع بذور

هعدالت البذار(كغن.هـ)1-
140
120
100
80
5.00 5.43 6.32 6.56
3.35 3.87 4.22 4.09
4.61 4.98 5.45 5.63
3.71 4.30 4.70 4.62
1.62
4.17 4.65 5.17 5.23
0.93

قد نمت بصورة طبيعية

1-

معنوي ًا

في صفة نسبة الكربوىيدرات اذ حققت اعمى متوسط ليذه

و التي لـ تختمؼ معنوياً عف نسبة
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اف البذور الناتجة مف ىذا الصنؼ لـ تختمؼ معنوياً عف بذور

الصفة بمغ  % 61.27و التي لـ تختمؼ معنوياً مع البذور

الناتجة مف الزراعة بمعدالت البذار االخرى باستثناء اختبلفيا

صنؼ ابو غريب في معظـ الصفات المدروسة ,لذا يمكف اف

معنوياً مع البذور الناتجة مف الزراعة بمعدؿ بذار 80

نوصي بإمكانية زراعة بذور صنفي العراؽ و ابو غريب

كغـ.ىػ

1-

بأستعماؿ معدؿ بذار  80كغـ.ىػ

و التي اعطت ادنى متوسط ليذه الصفة بمغت

,% 60.74و ىذه النتيجة تؤكد ما توصؿ اليو Seleiman

الحصوؿ عمى بذور ذات قوة و نوعية عاليتيف.
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80
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120
100
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-
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