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 المستخمص

بيدف دراسة تاثير  4102-4102و 4102-4102الشتويين  غريب لمموسمينو اب-في محطة ابحاث المحاصيل الحقمية نفذ البحث
تراكيب وراثية من حنطة الخبز في مؤشرات الحاصل ومكوناتو. نفذت التجربة باستعمال تصميم القطاعات الكاممة  في االجياد المائي

 من الماءاستنفاد  (S2) %52 ( وS1% )42 معامالت االستنزاف الرطوبي وزعت اذ ،ثالثة مكرراتالمعشاة وبترتيب االلواح المنشقة وب
تركيب وراثي من حنطة الخبز. بينت النتائج بان االجياد المائي  45، بينما تضمنت االلواح الثانوية الجاىز في التربة عمى االلواح الرئيسة

S2  سبب انخفاضا معنويا في مكونات الحاصل قياسا بمعاممة الريS1.  اذ سبب االجياد S2  عدد و  4لسنابل ماانخفاضا معنويا في عدد
اعمى عدد لمسنابل  42 اختمفت التراكيب الوراثية فيما بينيا اذ اعطى التركيب الوراثي .حبة وحاصل الحبوب 0111وزنو 0-سنبمة الحبوب

 في عدد الحبوب Bohooth10تفوق و ( 4 -م سنبمة 825.4) Bohooth10  ولم يختمف معنويا عن الصنف( 4-م سنبمة 822.3 )4-م
غم لكال  85.13و 21.12حبة بمغ  0111في اعطاء اعمى وزن 42الوراثيتفوق التركيب و  0-سنبمة حبة 24.15بمغت  0-سنبمة

لكال الموسمين بالتتابع ولكنو اختمف  0-ىـ طن 2.152و 2.005 باعطاء اعمى حاصل لمحبوب بمغ 42 تفوق التركيب الموسمين بالتتابع،
 .بالتتابع الموسمينلكال 0-ىـ طن 8.141و 8.832الذي اعطى اقل حاصل حبوب بمغ  IPA99 معنويا عن الصنف

 وحاصل الحنطة  4-االجياد المائي،عدد السنابل م :مفتاحية كممات
 مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT 

A field experiment was conducted during 7102 -2015 and 2015-2016 seasons at the  Field Crops 

Research Station Abu Ghraib, to study the effect of water stress, on yield and yield components of  

bread wheat genotypes .The water stress treatment were 25% (S1) and 75% (S2) depletion of soil 

available water . The experiments was conucted using a split plot with in arrangement Randomized 

Complete Block Design with three replications. Water stress treatments were assigned to the main-

plot, while, 27 wheat genotypes  were assigned to sub-plots. The results indicated that water stress 

treatment (S2)  significantly decreased  the number of spikes m
-2

,  number of grain.spike
-1

, 1000 grain 

weight and grain yield. The genotypes showed a differences in all characters studied. The genotype 26 

produced the highest number of spikes m
-2

(35553) and did not significantly differ from Bohooth10 

32257 spike.m
-2

.The Bohooth10 gave highest in the number of grain spike
-1

 (62.07) . The genotype 25 

produced the highest weight of 1000 grains (40.05,37.09 gm)The genotype 26 produced highest grain 

yield (6.117 and 5.074 ton h
-1 

) for two seasons, respectively but differed significantly from IPA99 

which gave lowest  grains yield ( 3.395 and 3.020 Tun.h
-1

) for two seasons respectively. 

key words: water stress،spike m
-2

،grain yield. 
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 المقدمة
البيئية غير االجياد المائي)الجفاف(احد اىم العوامل يعد 

االحيائية الرئيسة التي تؤثر في نمو النبات في المناطق 
واالنتاج في كافة انحاء يحدد النمو فيو  الجافة وشبة الجافة،

ان الجفاف يؤدي  (.4العالم وتسبب خسائر زراعية ميمة )
الى تغيرات في البيئة الطبيعية لمنباتات وينعكس في اختالل 

انتاجية المحصول بصورة العمميات الفسمجية وانخفاض 
 خاصة مما يساىم في تفاقم مشكمة نقص الغذاء في العالم

، وىذا يستدعي االنتباه جيدا لمصادر المياه وعدم (8)
اليدروتقنين استعماالتيا لغرض الحصول عمى انتاجية عالية 

تظير أثار االجياد المائي عمى النبات وباقل كمية من الماء. 
لمستويات إذ تظير أثاره في الكثير عدة أبعاد وعمى مختمف ا

والكيموحيوية  من االحيان عمى الصفات المظيرية والفسمجية
اشارت  (.31) لخاليا النباتوكذلك عمى مستوى الجزيئي 

في  ( إلى وجود فروق معنوية31) وآخرون Ibrahim دراسة
الريات إذ أعطت المعاممة  عدد عدد التفرعات بتأثيرمتوسط 
بمغ  2-أعمى متوسط لعدد التفرعات م ريات 6المروية 
اقل  ريات 1بينما سجمت المعاممة المروية  133.2و 130.3

في موسمي  2-م 112.3و 110.3متوسط ليذة الصفة بمغ 
أن متوسط ( 16وآخرون ) Johariاشار . عتتابلبا الدراسة
قد أنخفض بصورة معنوية عند تعرض  3-التفرعات نبات عدد

نباتات الحنطة لإلجياد المائي خصوصا في مرحمة التفريـع. 
 31( والتي شممت 12) Bakerو  Hucl بينت نتائج دراسة

تركيبًا وراثيًا لمحنطة الربيعية إن التراكيب الوراثية تباينت في 
عدد السنابل التي تنتجيا بوحدة المساحة وتراوح المدى بين 

والذي  2-م ، وكذلك في عدد الفروع2-م سنبمة 493و  231
الفروع  فرع، والنسبة المئوية لموت 362و 132تراوح بين 

أيضًا الى وجود  وأشار % 48.8و 31.3والتي تراوحت بين 
الوراثي إختالفات معنوية في ىذه الصفة بتأثير العامل 

 بينت نتائج .2-م سنبمة 308 بين االصناف2وبمغاعمى فرق
Amer (3 وجود إختالف معنوي بين األصناف في عدد )

مسجاًل أعمى متوسط  99حبوب السنبمة إذ تفوق الصنف إباء
 3حبة  بينما سجل الصنف عدنانية 38.38ليذه الصفة بمغ 

 نتائج اشار حبة. 44.64أقل متوسط ليذه الصفة بمغ 
Aldesuquy ( 3وآخرون) انخفاض في وزن الحبوب  الى

عندما يتحدد العدد  عند تعرض نبات الحنطة لالجياد المائي.

فإن الحاصل النيائي يمكن أن يتأثر  2-م النيائي من الحبوب
إضافة الى ذلك من خالل متوسط وزن الحبة، ولذلك يعد وزن 
الحبة عاماًل ميمًا ومستقاًل بأمكانو التأثير في الحاصل 
النيائي لمحنطة. يعد حاصل الحبوب المحصمة النيائية 
لعمميات النمو والتطور المرتبطة بدرجة معقدة والتي تتأثر 

مل الوراثية والبيئية وبالدرجة الرئيسة بتداخالتيما بشدة بالعوا
(. أشارت بعض الدراسات الى ان االجياد المائي الناتج 24)

عن حجب الري في مراحل مختمفة من نمو محصول الحنطة 
% 30يؤدي الى خفض حاصل الحبوب بنسبة قد تصل الى 

أو أكثر اعتمادًا عمى مدة ووقت حدوث االجياد والظروف 
السائدة وقابمية الصنف أو النوع عمى استعادة نموه بعد  البيئية

يتحدد حاصل الحنطة من  (30و 3) المائي زوال االجياد
خالل ثالثة مكونات رئيسة ىي عدد سنابل المتر المربع، 
وعدد حبوب السنبمة، ووزن الحبة المفردة، وان التداخل 

البيئي يتحكم في اي من ىذه المكونات سيكون × الوراثي 
تاثير  (34) وآخرون Issawi وجد .المحدد الرئيسي لمحاصل

 اباء العز، معنوي بين االصناف الحنطة المزروعة )العراق،
واالجياد  (2وتموز ، N70،6شام عديم السفا، الفرات ،99

% ري 90 %،33 %،30ري  المائي )معاممة بدون اجياد،
في   N 70من الماء الجاىز اذ تفوق الصنف بعد استنزاف

ولم يختمف  3-ىـ طن 3.93 اعطاء اعمى حاصل لمحبوب بمغ
معنويا عن الصنف عراق واظيرت النتائج وجود تداخل 

الري في تاثيرىا عمى معنوي بين االصناف ومعامالت 
عند فقد اعطى الصنف العراق اعمى متوسط  حاصل الحبوب

اما في معاممة  3-ىـ طن 3.69معاممة الري الكامل بمغ 
 اعمى متوسط بمغ  N70لقاسي فقد اعطى الصنفاالجياد ا
ان Hassan(6 ) و Baktash وجد .3-طن.ىـ 4.03

معنويًا فيما بينيا وسجل الخط  اختمفتالتراكيب الوراثية 
S123  3-ى طن 6.64أعمى متوسط لحاصل الحبوب بمغ 

متفوقًا عمى جميع التراكيب الوراثية وخاصة عمى الصنفين 
باء 1المعتمدين في العراق أبوغريب  Foulkesالحظ  .99وا 

( حصول زيادة معنوية في متوسط طول سنبمة 9وآخرون )
ريات  6الحنطة بزيادة عدد الريات اذ أعطت النباتات المروية 

رنة سم مقا31.13و 31.60أعمى متوسط لطول السنبمة بمغ 
ريات التي أعطت اقل متوسط ليذه  1بالنباتات المروية 

 سم في موسمي الدراسة بالتتابع.33.10و33.31الصفة بمغ 
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 ات( الى معنوية اإلختالف22)  Salehدراسةأشارت نتائج 
تركيبًا  42م في طول السنبمة عند مقارنتيم األداء النسبي 

في حين سم  8.38وراثيًا لمحنطة، وبمغ أقل متوسط لمصفة 
 .سم 32.64وصل أعمى متوسط لمصفة 

 وطرائق العمل المواد
تركيب  23عبارة عن  ىذا البحثفي  المستعممةالمادة الوراثية 
تركيب وراثي مدخمة من منظمة  20وراثي منيا 
CIMMITY  3وسبعة اصناف محمية عراقية جدول. 

 المستخدمة في الدراسة نسبيا ومصادرىا التراكيب الوراثية .0جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفـذت التجربة فـي حقل محطة االبحاث الحقمية التابعة الى 
شرقًا وخـط عرض  44º12'وزارة الزراعة ضمن خــط طول 

33º20'  م فوق مستوى سطــــح البحــــــر.  34.1شمااًل وارتفاع
 جدول  تربــــــة الحقل ذات نسجو مزيجو طينية غرينية وكانت

ىيئت أرض التجربـة  بحراثتيا بصورة متعامــدة بالمحراث  .2
المطرحي القالب ثــم تنعيميـــــا وتسويتيـــــا. صممت التجربة 

ب االلواح وبترتي المعشاةوفق تصميم القطاعات الكاممة 
وىي  سقي  الريالمنشقة وبثالث مكررات. وزعت معامالت 

% من 33( S2)% و 23 (S1) دالمحصول عند استنفا
الرئيسية والتراكيب الوراثية االلواح  فيالماء الجاىز لمنبات 

 م8× 2ابعاد الوحدة التجريبية االلواح الثانوية.  فيوزعت 
م وبين مكرر وآخر  2والمسافة بين وحدة تجريبية واخرى 

المسافة بين خط تمت الزراعة عمى شكل خطوط . م 2.3
بعد . -1كغم بذورىـ 140سم  اضيفت البذوربمعدل20وآخر 

النضج التام حصدت النباتات في الخطوط االرعة الوسطية 
م  0.2×اربعة خطوط ( 2م3.6المساحة المحصودة وحسبت 

 الحبوب، جففت وفرطت ووزنت وحسب حاصل م طول(2×

. حممت النتائج 3-الكمي وحول الى حاصل طن ىكتار
وقورنت المتوسطات  ،احصائيًا باستخدام تحميل التباين

(حسب البرنامج LSDالحسابية باستعمال اقل فرق معنوي )
ري األلواح التجريبية . Genstatrelease12.1 االحصائي

في نير ابي غريب  تم الري بمياه االباربسبب انقطاع المياه
، 3-م ديسيسيمز 2.3ذي األيصاليةالكيربائيـــة  الجراء الصيانة

 استعممت منظومة ري سيــحـي تتـكون مــن خزانات ماء، إذ
أضيفت كمية مياه الري الالزم بواسطة عداد تصريف 

(Water meterدقة )لتر( أرتبط بنياية أنبوب 3) 1م1-30
. تمت سم مرتبط بمضخة الماء الخاصة بالتجربة 3قطره 

أساس عممية الــري عدا ريو اإلنبات التي حسبت عمى 
المحتوى الرطوبي إذ تم ري جميع الوحدات التجريبية بنفس 

سم إليصال الرطوبة إلى السعة  20الكمية من المياه لعمق 
الحقمية، بعدىا اختمفت مواعيد الري لكل معاممة حسب نسب 

. وقد جرت تغطية جميع األلواح التجريبية لمنع داالستنفا
لي اثيمين وصول األمطار باستعمال غطاء من مادة البو 

( ثبت عمى ىياكل حديدية صنعت مم 2)نايمون زراعي سمك 

Code Genotype Pedigree Origin 

G1 Bohooth 10 IPA 99 x IPA95 IRAQ 

G2 38 MX110-11M20SAWYT141 CIMITY-MEXICO 

G3 25 MX110-11M20SAWYT70 CIMMITY-MEXICO 

G4 18 MX110-11M20SAWYT36 CIMMITY-MEXICO 

G5 28 MX110-11M20SAWYT113 CIMMITY-MEXICO 

G6 32 MX110-11M20SAWYT115 CIMMITY-MEXICO 

G7 31 MX110-11M20SAWYT113 CIMMITY-MEXICO 

G8 Iraq (Local variety)  Irradiation Var. Mexipak by cobalt gamma-ray   IRAQ 

G9 20 MX110-11M20SAWYT52 CIMMITY-MEXICO 

G10 24 MX110-11M20SAWYT64 CIMMITY-MEXICO 

G11 26   MX110-11M20SAWYT76 CIMMITY-MEXICO 

G12 36 MX110-11M20SAWYT135 CIMMITY-MEXICO 

G13 Tahadi Local Variety IRAQ 

G12 Abu-Ghraib 3 (Local variety) AJeepaxInia66RX Mexico24 IRAQ 

G15 10 MX110-11M20SAWYT17 CIMITY-MEXICO 

G16 21 MX110-11M20SAWYT55 CIMMITY-MEXICO 

G17 29 MX110-11M20SAWYT99 CIMMITY-MEXICO 

G18 33 MX110-11M20SAWYT116 CIMMITY-MEXICO 

G19 30 MX110-11M20SAWYT111 CIMMITY-MEXICO 

G20 Bohooth158 (Local variety) 118-S2/S7-CR7S2 CIMMITY-MEXICO 

G21 Bohooth 22 Local variety IRAQ 

G22 5 MX110-11RFUG99R10-1124 CIMMITY-MEXICO 

G23 23 MX110-11M20SAWYT63 CIMMITY-MEXICO 

G24 27 MX110-11M20SAWYT77 CIMMITY-MEXICO 

G25 17 MX110-11M20SAWYT35 CIMMITY-MEXICO 

G26 15 MX110-11M20SAWYT28 IRAQ 

G27 IPA 99 (Local variety)  Ures/Bow"s"/3/Jup/B/2S///ures IRAQ 
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ليذا الغرض إذ غطيت األلواح من األعمى عند سقوط 
األمطار فقط وتركت الجوانب مفتوحة لدخول اليواء والسماح 
لبخار الماء الناتج عن عممية التبخرالنتح من االنتشار في 

لكل معاممة  اختمفت مواعيد الري تحديد موعد الري: الجو.
من سعة حفظ التربة لمماء الجاىز  دحسب نسب االستنفا

لمنبات. تم تحديد سعة حفظ الماء الجاىز ما بعد ريو اإلنبات 
الذي حدد عمى أساس الفرق بين عند السعة الحقمية ونقطة 
الذبول الدائم .ٌأجريت  قياسات المحتوى المائي  لمتربة 

نبوبي خاص بأخذ النماذج بالطريقة الوزنية باستخدام مثقاب أ
(Mini-Auger sampler  قطرة )م وجففت 3سم وطولو 2

في فرن مايكروويف لحين الوصول إلى حالة االتزان. أخذت 
النماذج بشكل دوري بين ريو وأخرى لحين الوصول إلى 

الالزم  داالستنفا توي المائي الذي تتحقق عنده نسبةالمح
ء الري الالزم إضافتيا إلجراء الرية الالحقة وحسبت كمية ما

 (03لكل لوح بموجب معادلة )
  dfcDd    

 .  (مم= عمق الماء المضاف )dإذ أن :
D  =عمق المجموع الجذري الفعال 

 .ألحجمي لمتربة عند السعة الحقمية رطوبيلاالمحتوى 
ألحجمي لمتربة الذي يتم عنده  الرطوبيالمحتوى  

من سعة الماء الجاىز  دإضافة الماء وحسب نسب االستنفا
 . )قبل الري( لمنبات

وحساب معادلة التوازن المائي  :حساب المتطمبات المائية
معادلة التوازن  استعمل (ETaاالحتياج المائي الفعمي )

المائي كطريقة مباشرة في حساب االستيالك المائي الفعمي 
 :(3)لممحصول وحسب المعادلة اآلتية 

I + P + C ) – ( ETa + D +R) = ± Δs) 

P =0 .المطر )مم(.بسبب التغطية 
I .)ماء الري المضاف )مم : 

C.)ارتفاع الماء بالخاصية الشعرية )مم : 
 ETa.)التبخرنتح الفعمي )مم : 

D مم(.: البزل( العميقR.)الجريان السطحي )مم : 
ΔS.وأن كل  : خزين التربة الرطوبي عند بداية ونياية الموسم

)ألن األرض مستوية والجريان السطحي   R  =0من : 
 2.3)ألن المياه األرضية أعمق من    C  =0معدوم تقريبًا(.

)ألن الري يتم بحـــــدود نسب االستنزاف مـــــن   D  =0م (.
ولعمق معين من طبقة التربة  الجاىز الماء الجاىز لمنبات(

 : .لذلك تصبح المعادلة كاآلتي
   I = ETa ± ΔS

                

قياس المحتوى الرطوبي لمتربة استخدمت الطريقة الوزنية ل
الرطوبية في التربة لقياس رطوبة التربة ومتابعة التغيرات 

بأخذ نماذج من التربة بوساطة  ،االرواءوتحديد وقت 
سم كل رية 10االوكرقبل الري وبعد الري بيومين لمعمق 

عمى وفق ووضعت في عمب بالستيكية ووزنت وىي رطبة، 
وقدر المحتوى  ،(.ثم وزنت23)Zein الطريقة المقترحة من

 .((12الرطوبي فييا حسب المعادلة 
bQwQv  

Qvالمحتوى الرطوبي على أساس الحجم= 

Qw.المحتوى الرطوبي على أساس الوزن = 

b(-1= الكثافة الظاهرية للتربة)ميكاغرام. م 

 الحقللتربة   الفيزيائية و الصفات الكيميائيةبعض .4جدول
 7102-7105 7105-7102 الوحدة الصفات

Ph 

EC 

N الجاهز 

P الجاهز 

K الجاهز 

 الوادة العضوية%

 طين       

 2503 2500 

 354 250 0-ديسي سيوينز م        

 20 22 تربة 0-غن كغن 

 03 02 تربة 0-غن كغن 

 003 002 تربة 0-غن كغن 

0573   

 352 321 تربة 0-غن كغن 

 221 225 تربة 0-غن كغن  غرين      

 034 047 تربة 0-غن كغن  رهل     

   طينية هزيجية        النسجة    
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 :الصفات المدروسة
من الخطوط  2م3.6حسب من مساحة : 4-م عدد السنابل

 .2الوسطية المحروسة داخل الوحدة التجريبية ثم حولت إلى م
حسب من متوسط عشر سنابل : 0-عدد الحبوب السنبمة

 .أخذت عشوائيا من الوحدة التجريبية
حسب من حاصل حبوب الوحدة : الحبة ) غم( 0111وزن 

 .التجريبية
تم تقديره من حاصل الحبوب : (0-ىـ  حاصل الحبوب) طن

متر مربع من الخطين  3.6لمنباتات المحصودة من مساحة 
 .3-ىـ الوسطيين لكل وحدة تجريبية وحول إلى طن

 النتائج والمناقشة
 ::4-عدد السنابل م

التاثير المعنوي لمستوي االجياد المائي  1النتائج في الجدول 
صفة عدد السنابل بالمتر المربع. حيث في والتراكيب الوراثية 
بمغ   2-ماعمى متوسط لعدد السنابل   S1اعطت المعاممة 

لمموسمين بالتتابع والتي اختمفت معنويا  448.3و 403.8
التي اعطت اقل متوسط ليذه الصفة  S2عن معاممة الري 

.ويعود سبب انخفاض عدد 2-م سنبمة 130.1و 393.3بمغ 
بعض االشطاء  ىالكالسنابل بزيادة االجياد المائي الى 

االجياد المائي في خفض  فضال عن تاثير ،وانخفاض عددىا
جاىزية المواد الغذائية خالل مرحمة نشوء وتطور بادئات 
االشطاء مما يؤدي الى زيادة المنافسة عمى ىذه المواد ومن 

.اختمفت (31)ثم انخفاض عدد االشطاء الحاممة لمسنابل
في ىذه الصفة اذ امتاز  في الموسم االول التراكيب الوراثية
 طة بمغتمى عدد سنابل لنبات الحنباع26التركيب الوراثي 

 Knezevic ىذه النتيجة مع نتائج تتفق 2-م سنبمة133.8
والتي أعزت سبب تباين أصناف الحنطة في  (33وآخرون )

، فاألصناف ى األختالف في مقدرتيا التفريعيةىذه الصفة ال
ذات القابمية العالية عمى إنتاج األشطاء تعطي أعمى عدد من 

المساحة مقارنة باألصناف ذات القابمية الواطئة السنابل بوحدة 
ولم يكن ىناك تداخل معنوي بين عاممي  عمى إنتاج األشطاء.

وىذا يدل عمى ان االصناف  الدراسة لمموسمين عمى التتابع،
  .الرطوبي سمكت سموك متشابو اتجاه مستويات الشد

الى تفوق  4تشير النتائج في الجدول  :  0-سنبمة عدد الحبوب
من الماء الجاىز في اعطاء اعمى  %23 استنفادالري عند 

 63.00و 63.09 لمموسمين حيث بمغ 3-عدد حبوب سنبمة

% 33 استنفادعمى التتابع بينما اعطى مستوى  3-سنبمة حبة
 و 35.35 بمغ 3-سنبمة من الماء الجاىز اقل عدد حبوب

 . اذ يتزامن تكوين اقصى عدد من3-سنبمة حبة 12.14
السنيبالت مع بدء استطالة الساق لذلك فان معظم المواد 
الممثمة تخصص باتجاه دعم اتمام مرحمة االستطالة فتحدث 
حالة اجياض وموت السنيبالت لعدم كفاية المواد الممثمة 
التمام عممية تكوين السنيبالت  وان االجياد المائي خالل 

حرجة في مراحل مبكرة من حياة النبات حتى التزىير مرحمة 
(. أظيرت التراكيب الوراثية 26تحديد عدد الحبوب لمسنبمة )

إختالفًا معنويًا فيما بينيا في ىذه الصفة خالل الموسم الثاني 
باعطاء اعمى عدد Bohooth 10 فقط ،اذ تفوق الصنف 

بينما اعطى التركيب 3-سنبمة حبة 62.03بمغ 3-سنبمة حبوب
-سنبمة حبة 18.12بمغت اقل مقدار ليذه الصفة  18الوراثي 

لقد تم إثبات عالقة اإلرتباط الوثيقة بين عدد الزىيرات  ،3
الخصبة عند التزىير وعدد الحبوب المتكون عند النضج تحت 

( 1)مدى واسع من اإلختالفات الوراثية أو التأثيرات البيئية 
وفي أغمب األحيان يتزامن التدىور في أعداد الزىيرات مع 

ن فييا نمو الساق والسنبمة بأقصى معدل المرحمة التي يكو 
ليما، مما يفترض بأن موت الزىيرات ينتج بصورة رئيسة من 

بسبب  محدودية إنتقال مواد التمثيل الى السنبمة النامية
وجود  4. تظير نتائج جدول المنافسة مع إستطالة الساق

ذه الصفة خالل تأثير معنوي لتداخل عاممي الدراسة  في ى
، سبب ىذا التداخل بسبب اإلختالف في ني فقطالموسم الثا

، صناف اتجاه معاممتي الشد الرطوبيلال كمية اإلستجابة
بين مستوي  فعمى سبيل المثال نسبة االنخفاض ليذه الصفة

% بينما بمغت 60بمغت حوالي   IPA99الشد لمتركيب الوراثي
. وقد اعطى الصنف % فقط20 12راثي لمتركيب الو 

Bohooth 10 اعمى قيمة 23ي عند المستوى الرطوب %
 واقل قيمة  لمتركيب 3-سنبمة حبة 34.33 ليذه الصفة بمغت

 حبة 23.11 بمغ  %33 عند المستوى الرطوبي 23الوراثي 
ترتبط صفة عدد الحبوب لمسنبمة ارتباطا موجبا  .3-سنبمة

بالعوامل الوراثية وكذلك البيئية التي تحفز نبات الحنطة عمى 
وئي جيد يكفي لتوفيرمتطمبات النبات خالل مرحمتي ض البناء

تميز القمة النامية ونمو السنبمة مما يسيم في تكوين حبوب 
 (.33اكثر)
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 4-الرطوبي والتراكيب الوراثية في عدد السنابل م االستنفاد. تاثير معامالت 8جدول 

 

 التراكيب الوراثية

7102-7105 

 الرطوبياستنفاد هعاهالت 

 

 الوتوسظ 

7102-7105 

 الرطوبياستنفاد هعاهالت             

 

       

 S1  S2 25% %25 S1  S2 25% 25% الوتوسظ

01 27353 73052 33151 25357 31352 32352 

05 32151 02551 72755 22251 30253 34054 

02 23151 77051 37555 23550 32552 27557 

03 25052 77751 33253 27151 31051 32155 

71 20353 04353 31353 22151 74052 32553 

70 33252 71353 72151 22353 75352 32352 

73 33151 02052 72153 24252 32152 20352 

72 35252 71252 73052 23252 33152 21355 

75 30353 02353 72353 32551 73252 37253 

72 24353 70353 35553 33253 73352 33252 

72 30353 02151 72257 23252 35751 34253 

73 22353 77751 32752 24353 37155 21452 

74 32551 71453 74757 33151 73052 33154 

31 34353 03252 74151 21053 37552 32352 

30 21353 71253 31253 27752 30054 32253 

37 22353 04352 33251 22555 32252 34251 

33 34451 03353 74352 25153 37451 33452 

32 22353 04052 37151 22052 37751 34253 

33 23353 04252 30551 20053 30355 32752 

5 37052 03151 75153 22254 73251 33751 

Abu-Ghraib3 22252 731 32353 52252 72253 21555 

Bohooth10 25551 73453 32257 51751 35157 27250 

Bohooth158 22551 02252 30153 35353 30051 33757 

Bohooth22 32052 03353 72755 25555 31353 33054 

IPA99 27753 02252 74255 24353 37753 21350 

Iraq 20151 71252 31353 22153 72255 32252 

Tahadi 25353 03052 30255 23252 72253 35252 

 N.S  51522 N.S  N.S 1515ا5ف5م  

  30153 22352  04252 21253 الوتوسظ

   23522     72571  1515ا5ف5م 

 0-الرطوبي والتراكيب الوراثية في عدد الحبوب سنبمة االستنفاد. تاثير معامالت 2جدول
 

 التراكيب الوراثية

7102-7105 

 الرطوبي استنفاد هعاهالت

 

 الوتوسظ    

7105-7102 

 الرطوبي استنفادهعاهالت 

 

 الوتوسظ    

%25 S1  S2 25% %25 S1  S2 25% 

01 22513 35543 50550 21575 30573 25522 

05 22513 33533 24542 52512 73514 27512 

02 21525 32535 22531 20551 72522 22522 

03 52533 32532 22501 20515 30532 50570 

71 54553 35524 22524 27505 33533 22544 

70 22533 37541 24527 53533 75533 20533 

73 25513 35502 51507 52532 37507 22524 

72 20575 32521 24537 25522 21502 57524 

75 23513 33573 53503 27527 35520 24570 

72 52553 33527 25501 53533 72512 27543 

72 21513 32522 57533 22522 72533 25540 

73 54533 35571 22572 52525 37541 25533 

74 54515 30575 25505 23577 74523 22535 

31 22547 32523 52521 27522 30520 22512 

30 22520 34522 57502 52574 32523 22544 

37 22533 32530 57512 22572 32530 27553 

33 23575 33503 51524 52500 31542 22512 

32 53523 32541 22532 52520 73521 23514 

33 24533 32513 27542 22502 31523 33537 

5 25575 32572 55525 52522 73573 27542 

Abu-Ghraib3 25547 32551 51570 23522 31515 22522 

Bohooth10 25522 35535 51522 22505 24544 27512 

Bohooth158 23577 33524 53551 21522 32542 52570 

Bohooth22 25533 35522 55531 22502 31554 23533 

IPA99 22531 32522 52503 27552 73530 51523 

Iraq 21575 35541 23512 52573 21537 22531 

Tahadi 23525 35522 24522 21537 74517 22547 

 N.S  N.S 25534  55322 1515ا5ف5م 

  37532 20511  35537 25514 الوتوسظ

   35107   25722 1515ا5ف5م 

ان  3تظير النتائج في الجدول :  0-حبة غم  0111 وزن
زيادة االجياد الرطوبي الناتج عن انخفاض الماء الجاىز 

اذ اعطى ، حبة 3000بب انخفاض معنوي في وزن س
% من الماء الجاىز لمنبات  اعمى قيم S1 23استنفادمستوى 

غم لمموسميين عمى  18.83و 38.34ليذه الصفة بمغت 

% من الماء S2 33االستنفاد اعطت معاممة  التتابع بينما
غم  22.99و  23.63حبة  3000الجاىز متوسط وزن 

 اتفقت ىذه النتائج مع حصل عمييا ، بينمالمموسمين بالتتابع
Hadi ( الذي اشار الى تعريض نبات الحنطة 30) وآخرون
سبب انخفاضا المائي في مراحل النمو المختمفة  لالجياد
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مكن ان يكون سبب ذلك قمة المواد  وزن الحبوب. معنويا في
المخزونة في اجزاء النبات لبطئ نقميا وخزنيا في الحبوب 
بسبب انخفاض جاىزية الماء لمنبات. تتفق ىذه النتائج مع ما 

من ان الشد المائي في  (26وآخرون ) Oweisتوصل اليو 
مراحل قبل التزىير يؤدي إلى تقميل حجم المصبات وعددىا 
. والمادة الجافة المتراكمة التي ستنتقل الحقا إلى الحبوب

أظيرت التراكيب الوراثية إختالفًا معنويًا في متوسط وزن 
اعمى قيمة ليذه الصفة  23الحبة،فقد اعطى التركيب الوراثي 

بع،بينما غم لمموسميين عمى التتا 13.09و 40.03 بمغت
 21.43اقل قيمو ليذه الصفة بمغت IPA99اعطى الصنف 

يمكن عزو الزيادة  غم لمموسميين عمى التتابع.228.0و
الى انو تحقق نتيجة لمبدأ  3000الحاصمة في معدل وزن 

 23التعويض بين مكونات الحاصل إذ ان التركيب الوراثي 
حة  حقق معداًل منخفضًا لمعدل عدد السنابل في وحدة المسا

الضوئي في  البناءمما اسيم في زيادة صافي نواتج  4جدول 
مدة امتالء الحبة. كما يرجع سبب انخفاض وزن الحبة في 

الى قصر مدة نموه  ولم تتوفر لو فرصة IPA99  صنف
كافية المتالء حبوبو نتيجة لسرعة شيخوخة األنسجة نتيجة 

 Mitchellنقص الماء وتتفق ىذه النتائج مع ما أوضحو 
( من تباين بعض أصناف القمح قيد الدراسة في 39وآخرون)

الى وجود تداخل  5تشير النتائج  في الجدول  وزن الحبة.
معنوي بين عاممي الدراسة خالل الموسم االول فقط مما يدل 
عمى اختالف سموكية التراكيب الوراثية باتجاه معامالت 

كمية كان نوع التداخل ىو اختالف في  االجياد الرطوبي
االستجابة وليس في اتجاه االستجابة اي ان جميع التراكيب 

من  %33حبة لممعاممة  3000الوراثية انخفضت فييا وزن 
د الماء % من استنفا23الماء الجاىز مقارنة بمعاممة  داستنفا

 23فعال سبيل المثال اعطى التركيب الوراثي ،تالجاىز لمنبا
 % مقارنة33وبي % لمعاممة الشد الرط48انخفاضا بنسبة 

%من استنفاذ الماء الجاىز،بينما انخفضت 23بمعاممة 
وقد اعطى التركيب  %.11بنسبة   26لمتركيب الوراثي 

اعمى قيمة ليذه  %23عند مستوى الماء الجاىز  23ي الوراث
غم  لمموسمين  بالتتابع واقل  43.3 و 49.33 الصفة بمغت

الماء % من 33مع مستوى IPA99 قيمة كانت لمصنف 
 .غم لمموسمين بالتتابع 39.81 و 39.31  الجاىز بمغ

 0-غم حبة 0111الرطوبي والتراكيب الوراثية في وزن  االستنفادتاثير معامالت  .2 جدول 

 

 التراكيب الوراثية

7102-7105 

 الرطوبياستنفاد هعاهالت 

 

 الوتوسظ

7105-7102 

 الرطوبياستنفاد هعاهالت 

 

 الوتوسظ

%25 S1  S2 25% %25 S1  S2 25% 

01 21530 72532 37554 33517 75514 30552 

05 21573 72522 33523 27534 73522 37543 

02 27551 75513 33524 35543 70522 73533 

03 33540 75501 37510 33547 70507 31517 

71 32525 72533 37512 34534 72533 37500 

70 32523 73532 74547 20513 72572 33522 

73 32507 31515 33514 20570 77573 30525 

72 32521 72535 30523 32520 70541 74502 

75 

72 

24500 

20555 

31544 

72540 

21515 

32573 

22551 

32573 

72523 

72522 

32514 

31533 

72 33542 72545 30542 34524 71522 74542 

73 21537 73550 37502 32553 77550 74555 

74 21527 72521 37550 35524 70524 73524 

31 20520 72525 32523 32537 70532 74521 

30 22512 74542 32511 34534 75533 37532 

37 33552 73571 31534 21532 77570 30574 

33 

32 

32525 

20552 

72532 

72522 

31522 

32527 

32535 

33532 

77531 

77542 

74537 

31541 

33 27520 77522 37554 32521 73523 31552 

5 21571 75530 37522 32535 73520 31513 

Abu-Ghraib3 72533 70552 72525 34532 77550 31542 

Bohooth10 32532 73507 31572 32521 77504 74545 

Bohooth158 32517 30521 32532 32533 71531 74514 

Bohooth22 33512 73541 73524 33522 70510 74523 

IPA99 72574 04553 73520 32571 04533 73517 

Iraq 32532 72513 31525 21553 75522 33507 

Tahadi 33501 72511 31515 20513 725753 37523 

 N.S  75252 35227  55540 1515ا5ف5م 

  77544 33530  75525 33532 الوتوسظ

   05373   25202 1515ا5ف5م 
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اعطى  6 تظير النتائج في الجدول: طول السنبمة )سم(
% من الماء الجاىز لمنبات  اعمى قيم 23 االستنفادمستوى 

سم لمموسميين عمى 34.602و 31.380 ليذه الصفة بمغت
بينما زيادة االجياد الرطوبي الناتج عن انخفاض  التتابع،

، فقد انخفاض معنوي في طول السنبمةسبب الماء الجاىز 
% من الماء الجاىز متوسط 33اعطت معاممة االستنفاد 

 سم لمموسمين بالتتابع 9.162و  9.313 طول السنبمة
ادى الى تقميل المادة  رجع السبب الى ان االجياد المائيوي

والمنقولة باتجاه السنابل  الجافة المصنعة في األوراق والسيقان
الضوئي ومدتو مما يزيد من شدة  البناء يوقمة معدل صاف

التنافس بين أجزاء النبات المختمفة )األوراق والسيقان 
(. تتفق ىذه النتائج 3اختزال طول السنبمة ) ومن ثموالسنابل( 

من ان الشد  (36وآخرون ) Johari مع ما توصل اليو
المائي الذي تتعرض لو الحنطة في مراحل األشطاء ونشوء 

إذ يتبين من نتائج  السنابل يؤدي إلى تقميل طول السنبمة.
إن طول السنبمة إختمف معنويًا بإختالف التراكيب  3جدول 

أعمى متوسط ليذه  23الوراثية، وأعطى التركيب الوراثي 
عن باقي التراكيب  سم متفوقًا معنوياً  32.303الصفة بمغ 

أقل متوسط لمصفة   18 الوراثية بينما سجل التركيب الوراثي

بينما تفوق التركيب الوراثي  .سم في الموسم االول59.34بمغ 
Bohooth10  سم بينما 34.932في  الموسم الثاني بمعدل

 33.040أقل متوسط لمصفة بمغ  29سجل التركيب الوراثي 
إذ  ،مة بتأثير العامل الوراثيل السنبسم . أن التفاوت في طو 

لم يالحظوا إختالفًا في مدة إستطالة السنبمة بين التراكيب 
الوراثية لمحنطة لكن معدل إستطالة السنبمة كان أعمى في 

اظيرت النتائج   (.24) التراكيب الوراثية ذات السنابل األطول
الى وجود تداخل معنوي بين عاممي الدراسة  6 في الجدول

مما يدل عمى اختال ف سموكية التراكيب الوراثية باتجاه 
كان نوع التداخل ىو اختالف في  معامالت االجياد الرطوبي،

كمية االستجابة وليس في اتجاه االستجابة اي ان جميع 
استنفاد التراكيب الوراثية انخفض فييا طول السنبمة لممعاممة 

% من 23 استنفاد من الماء الجاىز مقارنة بمعاممة 33%
فعال سبيل المثال اعطى التركيب  ،الماء الجاىز لمنبات

، بينما % لمموسم االول32.90خفاضا بنسبة وان 18الوراثي
اعمى انخفاض بمغ  Bohooth22سجل التركيب الوراثي 

 21 %. وفي الموسم الثاني اعطى التركيب الوراثي43.24
، بينما سجل التركيب % لمموسم االول23.68نسبة خفاضا بان

 %.49.00اعمى انخفاض بمغ  38الوراثي 
 (طول السنبمة )سم الرطوبي التراكيب الوراثية في االستنفاد. تاثير معامالت 2جدول 

 

 التراكيب الوراثية

7102-7105 

 الرطوبي استنفادهعاهالت 

 

 الوتوسظ

7105-7102 

 الرطوبي استنفاد هعاهالت

 

 الوتوسظ

%25 S1  S2 25% %25 S1  S2 25% 

       

01 055133 35473 075113 025071 45121 005545 

05 075321 45723 015307 035713 35403 005153 

02 035022 45221 005313 025322 45243 005435 

03 075333 45732 015235 025233 25443 005333 

71 035333 35221 005732 055333 45332 075201 

70 025111 45203 075212 035251 45331 005241 

73 035271 45043 005252 035213 45332 005271 

72 025111 45333 005247 025523 45323 035713 

75 055022 45533 075325 025721 45272 005323 

72 005402 45332 015257 055333 35023 005223 

72 035751 45321 005745 025322 45432 075057 

73 035222 35411 005733 055733 35233 005353 

74 005572 45251 015233 025271 25221 005121 

31 025751 45251 075111 035522 45221 005223 

30 075313 35411 015357 055121 45223 075357 

37 075722 45222 005177 055033 45272 075231 

33 005271 45223 015537 035212 015022 005232 

32 055001 45712 075053 055101 35222 005273 

33 015202 45123 45225 055233 25442 005321 

5 025201 015232 075573 035722 45212 005372 

Abu-Ghraib3 025511 45143 005242 035331 35331 005331 

Bohooth10 025133 015011 075147 025213 075071 025407 

Bohooth158 055331 45222 075523 055223 015551 035027 

Bohooth22 055751 35421 075015 035232 45221 005523 

IPA99 025043 45033 005233 035333 45752 005745 

Iraq 075251 35202 015233 055433 45222 075215 

Tahadi 035333 35323 005133 035401 45221 005241 

 051307  055021 057351  054770 1515ا5ف5م 

  45327 025217  45305 035531 الوتوسظ

   051374   052322 1515ا5ف5م 
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اثر االجياد الناجم عن انخفاض :  0-ىـ حاصل الحبوب طن 
% في حاصل الحبوب مما 33 استنفاد لمنباتالماء الجاىز 

 2.603اذ بمغ حاصل الحبوب  سبب انخفاضا معنويا فيو،
لكال الموسمين بالتتابع مقارنة بالمستوى  3-ىـ طن 1.300و

% من الماء الجاىز الذي اعطى اعمى القيم بمغت 23
.اتفقت النتائج مع ما وجده 3-ىـ طن3.631و 6.338

Ibrahim  (من ان االجياد المائي 31وآخرون )الى  ادى
التقميل من وزن الحبوب وتقصير مدة امتالئيا نتيجة انخفاض 
معدالت التمثيل المرتبطة بانغالق الثغور والشيخوخة المبكرة 
لممساحة الورقية اذ أدى الشد المائي إلى تقميل عدد السنابل 

وذلك لتأثيره في عمميات نشوء وتشكل  1لممتر المربع جدول
و بادئات األشطاء وعمميات نمو وتوسع األوراق التي أدت ونم

الضوئي  البناءإلى قمة اعتراض الضوء وتقميل معدل عممية 
فإنخفضت كمية المادة الجافة المتراكمة والتي انعكست عمى 
نمو المحصول مما سبب موت األشطاء قبل اكمال دورة 

عدد كذلك الشد المائي قمل من  .(3حياتيا لتحمل السنابل)
وكذلك نشوء  3و 4 حبة جدول  3000 الحبوب لمسنبمة ووزن

وتطور السنيبالت التي تحدد مواقع الحبوب )عدد الحبوب 
فقد تفوق  ،(21لمسنبمة( والتي تعطي وزن الحبة الحقا )

 بمغ باعطاء اعمى حاصل لمحبوب 26 الوراثي التركيب

لكال الموسمين بالتتابع لم  3-ىـ  طن 3.033 و 6.333
الذي اعطى حاصل قدره  30يختمف معنويا عن التركيب 

 IPA99 ولكنو اختمف معنويا عن الصنف 3-ىـ طن 3.343
 طن 1.431و 1.193الذي اعطى اقل حاصل حبوب بمغ 

يعزى سبب ارتفاع حاصل  لكال الموسمين بالتتابع 3-ىـ
 2-م الى تفوقو في عدد السنابل 26الحبوب لمتركيب 

  اض الحاصل في الصنفاما سبب انخف ،(1)جدول
IPA99 (3حبة )جدول  3000يرجع الى انخفاض وزن .

الى وجود تداخل معنوي بين  3اظيرت النتائج  في الجدول  
عاممي الدراسة مما يدل عمى اختال ف سموكية التراكيب 

كان نوع التداخل  الوراثية باتجاه معامالت االجياد الرطوبي،
في اتجاه االستجابة  ىو اختالف في كمية االستجابة وليس

اي ان جميع التراكيب الوراثية انخفض فييا الحاصل 
من استنفاذ الماء الجاىز مقارنة  %33البايولوجي لممعاممة 

فعال سبيل  ،من استنفاذ الماء الجاىز لمنبات %23بمعاممة 
 و %33انخفاضا بنسبة  42المثال اعطى التركيب الوراثي

% 33ة الشد الرطوبي % لمموسمين بالتتابع لمعامم44.3
بينما انخفض  %من استنفاذ الماء الجاىز،23بمعاممة  مقارنة

% 30.3بنسبة  9IPA9 حاصل الحبوب لمتركيب الوراثي
 .ولمموسمين بالتتابع% 38.6و

 0-ىـ الرطوبي والتراكيب الوراثية في حاصل الحبوب طن االستنفاد.تاثير معامالت 5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التراكيب الوراثية

7102-7105 

 الرطوبي  استنفاد هعاهالت

 

 الوتوسظ

7105-7102 

 الرطوبي استنفاد هعاهالت 

 

 الوتوسظ

%25 S1  S2 25% %25 S1  S2 25% 

01 55733 35013                   25043 55232 75132                      35327 

05 55701 05531 35345 55352 05233 35571 

02 55331 35523 25217 55202 75222 25037 

03 25251 35232 25423 55231 75201 25125 

71 25333 75312 25545 25172 75571 25723 

70 55531 35551 25525 55353 75122 35201 

73 25241 35521 55131 55202 75221 25033 

72 55231 35271 25525 25223 35043 25373 

75 55302 35353 25535 55252 75511 25123 

72 25051 55133 25002 25373 35372 55125 

72 55002 75151 35533 25071 75231 25251 

73 25771 35141 25255 55221 75532 25142 

74 55232 75202 25717 55433 05322 35411 

31 25702 75522 25337 55202 75032 35417 

30 25112 35051 55123 25211 35142 35343 

37 55311 75223 25737 25233 75251 35527 

33 55333 05222 35221 55523 05333 35273 

32 25323 25123 55243 55223 35221 25212 

33 25522 35541 55123 55231 75201 25125 

5 25711 35022 25233 25113 75211 25717 

Abu-Ghraib3 55751 75203 35337 55221 75243 25002 

Bohooth10 25533 25401 55222 25073 35551 25332 

Bohooth158 25202 75343 25315 25322 75312 25532 

Bohooth22 25143 75253 25473 55323 75422 25271 

IPA99 55522 75332 35457 25331 75002 35223 

Iraq 25302 35021 25423 55712 75232 35427 

Tahadi 25702 35722 25222 55222 75373 35345 

 155322  152507 152122  153504 1515ا5ف5م 

  75210 55253  35011 25053 الوتوسظ

   157520   157323 1515ا5ف5م 
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