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لحنطة نظام الزراعة بدون حراثة في النمو والحاصل ومكوناتھ لویر تدریج البذور ومعدل البذارأثت
Triticum)الخشنة durum DESF)دیما المزروعة.

حسن حبیب حسن محمودعبدالستار أسمیر جاسم الرجبو
جامعة الموصل–الزراعة والغابات كلیة –قسم المحاصیل الحقلیة 

الخالصة
لصفات . ناالبحثتضمن  في ا

ة غیر المدرجة ومعاملة المقارنمثلتھیكتولتر/ م كغ٨١,٥و٨٠.٥و ٧٩.٠: مستویات ھي 
مستویات العامل الثاني فھي ثالثةمستویات أما،على التوالي Grade aتدریج الدرجة أ وGrade bب 

. ٢م/بذرة ٤٠٠و٣٠٠و٢٠٠اأیض
أروائیةمزروعا زراعة كاناألول
أثرا٢م/ بذرة ٣٠٠و ٤٠٠البذار أن. باإلمطارالري 

مربع ألزیادة عدد ا ل تر ا لم في ا بل  لسنا اء وعدد ا وحشط
قع الثاني للموقعین ،  لمو ا Gbو Gaای. في 

وحاصل الحبوب للموقعین و٢م/في زیادة عدد االشطاء وعدد السنابل أثرا معنویاقدف
٢م/ بذرة ٣٠٠التدریجرنة مع معاملة مقافي الموقع الثاني حبة ١٠٠٠ووزن 

ختلفلم یوللحبوب في كال الموقعین أفضل حاصل كمي واقتصادي Gbمع التدریج 
Ga وضحت,بینھما فارق معدل البذاررغم أ

/٢م/
,Ga

لحبوب Gbوحقق تداخل مستوى التدریج , % الحبوب من البروتین . حاصل ل

، أتضح من النتائج أن معاملة الزراعة بدون حراثة لم تختلف معنویا عن لمحصول الحنطة الخشنة واإلنتاجیة
١٠٠٠في صفات عدد ) طریقة المزارع ( الزراعة التقلیدیة 

حبة وارتفاع النبات في حین حققت الزراعة بدون حر
.نبلة وحاصل الحبوب ووزن القشسحبوب ال

المقدمة
إن من أھم عملیات ما بعد الحصاد عملیتي تنظیف البذور وتدریجھا فالت

Gravity Separator machine
درجات٣-٤بقدرتھ على تدریج البذور إلى درجات بین 

بدال ٢م/ بذرة 
.  دونم/ كغم من 

وعلى الرغم من أن 

لمعر٢م/ بذرة 
.العاملین في الصفات اإلنتاجیة لمحصول الحنطة الخشنة 

٦٤,٥) ٢٠٠٠(الصندوق 
.ھكتولیتر/كغم٣٠,٧٥وأدناھا ھكتولیتر/كغم

مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
٢٤/٥/٢٠١٠وقبولھ ٢٤/٢/٢٠١٠تأریخ تسلم البحث 
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) ١٩٧٢(Nicholasبیّن أما بالنسبة لمعدل البذار فقد

الت بذار ) ١٩٨٧(Paulsenاستنادا إلى نتائج دراستھ أوصى الباحث . المنخفضة وموعد البذار المبكر  د بمع
٢م/حبة٢٤٠٠م/حبة٦٧

بوصفھا توصیة عامة لمناطق عدیدة في الوالیات المتحدة األمریكیة ، كما ٢م/حبة٢٠٠أمریكا ، مع معدل 
. ي الزراعة المرویة ف%) ٥٠(أوضح أن معدل البذار األساسي یجب زیادتھ بنسبة 

) ١٩٩٥(Gateوجد 
٥٠٠-٤٧٥

.٢م/نبات٢٠٠وھذه متأتیة طبیعیاً من كثافة ٢م/سنبلة
ف

Wood)٢٠٠٠ ()Riband (١٩٩٧/١٠/١٥
لى التوالي /كغم٢٢٥و١٧٥و٢١٢٥م/بذرة٤٥٠و٣٥٠و٢٥٠ ع

٢٥٠إلى ٢م/بذرة٣٥٠وأجرى
٣١یوفر حوالي ٢م/بذرة

أوضح . /دوالر٢٠
Peterson ١٩٨٩(وآخرون (

) ١٩٨٩(Spildeكما بیّن . أصل بذور كبیرة الحجم 
. حنطة في محصول ال%٨في محصول الشعیر و%٦في حاصل الحبوب بمقدار 

Grieve وFrancois)١٩٩٢ (

. غیرة الحجم وبعدد أشطاء أكثر وحاصل حبوب وقش أعلى بكثیر من النباتات النامیة من بذور ص
)  ١٩٩٤(Nafzigerو Mianمن خالل

) الوزن(
ضة للجفاف وق .  د ال یكون األمر كذلك في المناطق اإلروائیةالحجم أكثر أھمیة في الزراعة في المناطق المعرّ

) ٢٠٠٣(قام الباحث الرجبو 

معدل البذار للھكتار وزیادة اإلن
. ارتفاعھا مقارنة مع النباتات غیر المدرجة بذورھا ولكال الصنفین 

) ٢٠٠٤(Lyonو Kleinبیّن 
ألن عدد وحدة المساحة/عدد البذورواعتماد وحدة ھكتار/ركغم وزن البذویجب التوقف عن اعتماد وحدة 

رع فیھا ھذا الصنف باختال .ف المواقع البیئیة التي زُ
Zero Tillage:-

. بدون حراثة مسبقة للحقل مع تقلیل إثارة التربة ألدنى حد عند عملیة البذار 

:-
ة قلّل أو الزراعة بدون حراثمخلفات حصاد المحصول السابق فوق سطح التربة وتنظیم الرعي المترافقین مع

-منع من حدوث أي تعریة للتربة 
-توسیع الوقت المتاح لعملیة البذار مع قلة الوقت الالزم لتنفیذھا 

ضمنت الزراعة بدون حراثة حصاد -الزراعة التقلیدیة 
-

Andersonواآلالت واألدوات  في كندا ). ٢٠٠٠آخرونو,( على و
Campbell(و، ) ١٩٩٤،Sask(استخدام الزراعة بدون 
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) ١٩٩٨وآخرون 
.التربة مع صیانة التربة بشكل عاممحصول حیث حققت ھذه الطریقة أكبر قدر من الخزین المائي في 

البحث وطرائقھمواد
 :

٩٩%
–جھاز الفصل حسب الوزن النوعي العائد إلى شركة ما بی

). ١(تم الحصول على األوزان النوعیة المبینة في الجدول 

الحقل األول یحوي مرشة للري التكمیلي والحقل الثاني دیمي ، وكال الحقلین كا
بمحصول الحنطة صنف واحة زراعة أروائیة و

و,
. ھري وموسمي مع نسجة التربة كمیة اإلمطار المتساقطة كمجموع ش) ٢(الجدول 

٢م/بذرة٤٠٠-٣٠٠-٢٠٠

Con=و ٧٩Gb=و ٨٠.٥Ga=كغم ٨١.٥ /
بذرة١٠٠٠استنادا إلى الوزن النوعي ووزن دونم/كغمتم تحدید معدل البذار و.المقارنة بذور غیر مدرجة 

) .١( وكما مبین في الجدول ) ٢م/بذرة(ولكل من معدالت البذار الثالثة 
دونمفي تنفیذ التجربة وبثالثة مكررات مساحة المكرر الواحد RCBDاستخدم تصمیم 

: فات اآلتیة التحلیل التجمیعي لمتوسط الموقعین و تم دراسة الص
، ) ٢م/غم(حبة ، حاصل الحبوب ١٠٠٠سنبلة ، وزن / ،عدد الحبوب ٢م/ ، عدد السنابل ٢م/ عدد األشطاء 

) ٢سم(، المساحة الورقیة لورقة العلم ) ٢م/غم(وزن القش 
).ھیكتولیتر/كغم(لوزن النوعي للحبوب و ا) سم(، ارتفاع النبات )٢٠٠٣الحیدري، (تجریبیة 

٩/١٢/٢٠٠٦-٦
، أي لم تتم حراثة األرض وتمت عملیة البذار والتسمید الحدیثة لھذه الطریقة من الزراعةالباذرة المتخصصة 

. مباشرة بدون حراثة مسبقة 

مواصفات البذور المعدة للزراعة:)١(جدول لا
٧٩.٠

بذور غیر مدرجة
 )Con(

٨٠.٥
 )Gb(

٨١.٥
 )Ga(

٣٣.٩٥٣٥.٢٦٤١.٩٣بذرة١٠٠٠وزن 
٦.٧٩٧.٠٥٢٨.٣٨٦بذرة٢٠٠وزن 

١٧.٠١٨.٠٢١.٠)دونم/ كغم (معدل البذار 
١٠.١٨٥١٠.٥٧٨١٢.٥٧٩بذرة٣٠٠وزن 

٢٥.٠٢٦.٠٣١.٠)ونمد/ كغم (معدل البذار 
١٣.٥٨١٤.١٠٤١٦.٧٧٢بذرة٤٠٠وزن 

٣٤.٠٣٥.٠٤٢.٠)دونم/ كغم (معدل البذار 
.  مساحة الدونم ٢م٢٥٠٠في ) بذرة ٤٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠( وزن ) = دونم / كغم ( معدل البذار التقریبي *

دونم مع سماد/كغم٢٥بكمیة Dap (Diammonium Phosphate)استخدم سماد 
دونم ٣/ كغم ٣٠

) دونم/كغم(على صفة حاصل الحبوب الفعلي RCBDمجتمعة تعذر تطبیق تصمیم 

.  المكررات المتطابقة لذلك عرضت أیضا النتائج لھذه الصفة بدون تحلیل إحصائي 

الدراسة ونسجة التربة لموقعي ) ملم ( كمیة األمطار : ) ٢(جدول ال

الوزن النوعي
هیكتولیتر/كغم

)غم(وزن الحبة 
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)ملم(اإلجمالي )ملم(كمیة األمطار الشھر)ملم(كمیة األمطار الشھر
٢٠٠٧٦٢/ ٢٠٠٦٦٠٢/ ١٠

٢٤٠
٢٠٠٧١٦/ ٢٠٠٦٣٣/ ١١
٢٠٠٧٤٠/ ١٢/٢٠٠٦١٥٤
%طین +غرین٢٠٠٧٦/ ٢٠٠٧٣٨٥/ ١

%طین+غرین%طین %غرین %رمل نسجة التربة
٣٣.٧٤١.٣٢٥.٠٦٦.٣مزیجیة

 :
: لمحصول الحنطة الخشنة 

الطریقة مع الطریقة المعتادة للمزارع والمتمثلة في الحرا
اما( ) ر

واحة العراقمن بذور الصنف دونم/ كغم٣٤واستخدم معدل البذار 
. عة وتمت مقارنتھا مع معاملة المقارنة في الدراسة األولى المزروعة بدون حراثة التقلیدیة للزرا

RCBDاستخدم تصمیم . موعد الزراعة نفسھ 
.واحد وتم دراسة الصفات المبینة في الدراسة األولى 

: مالحظة عامة لجمیع الجداول واألشكال 
. ٠.٠٥الجداول واألشكال ال تختلف عن بعضھا معنویا حسب اختبار دنكن بمستوى معنویة 

النتائج والمناقشة
 :.

.الصفات المدروسة
:٢م/ تأثیر معدل البذار والتدریج في عدد األشطاء ) أ(

Ga٤٠٠) ١(الشكل 
٢٠٠

مع جمیع مستویات التدریج في الموقع الثاني ، ویتضح من الشكل أیضاً أن عامل ٢٠٠وتداخل معدل البذار 
.معدل البذار كان أثره أكثر وضوحاً وفي كال الموقعین یلیھ في ذلك عامل التدریج 

-:٢م/ تأثیر معدل البذار والتدریج في عدد السنابل ) ب(
Ga٤٠٠أن أعلى عدد للسنابل تحقق في تداخل التدریج ) ١(لشكل ا

لكال و٢٠٠
و

.  لكال الموقعین 
في التداخل اإلجمالي للعاملین مع المواقع یتضح -:سنبلة/ تأثیر معدل البذار والتدریج في عدد الحبوب ) ج(

لشكل  ٤٠٠) ٢(من ا
Gb(٢٠٠لموقع األول ، في حین كانت أقل قیمة في تداخل معدل البذار في ا

. الموقع األول أیضاً 
-) :غم(حبة ١٠٠٠) د(

مع معاملة ٢٠٠حققت في تداخل معدل البذار حبة ت١٠٠٠إن أقل قیمة معنویة لوزن ) ٢(یتضح من الشكل 
. عدم التدریج في الموقع الثاني مقارنة مع باقي التداخالت غیر المختلفة معنویاً 

-:)٢م/غم() ھ(
٤٠٠) ٣(یتضح من الشكل 

Gb٢٠٠في الموقع الثاني، كما كانت أقل قیمة معنویة في تداخل معدل البذار
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األكثر تعرضاً 
) دونم/كغم(

Gb
.یتجاوز الكیلوغرام الواحد فقط الرغم من أن الفارق بینھما في معدل البذار للدونم ال

-:)٢م/غم() و(
)٤٠٠) ٣

٢٠٠مستویات التدریج وللموقعین ، في حین كانت أقل قیمة في تداخل معدل البذار 

ا یوح . صفة وزن القش مع رطوبة التربة بارتباطي األكثر تعرضاً للجفاف ممّ
-:)٢سم() ز(

مع ٤٠٠) ٤(
٢٠٠في الموقع الثGbالتدریج 

ال ین 
.فروقات معنویة بین جمیع مستویات التدریج في الموقع األول توجد

-) :سم(النبات ارتفاعتأثیر معدل البذار والتدریج في ) ح(
لشكل  Gaمع معا٢٠٠الرتفاع) ٤(من ا

ات في الرتفاعGbمع معاملة التدریج ٣٠٠ومعدل البذار  النب
.في الموقع األول Gbمع معاملة التدریج ٢٠٠تداخل معدل البذار 

وب في -:تأثیر معدل البذار والتدر) ط( ب الح صل 

مع ٤٠٠الذي یوضح أن أع) ٥(ھذه الصفة في الشكل 
Gbمع التدریج ٣٠٠في الموقع الثاني في حین كان أقل وزن نوعي في تداخل معدل البذار Gbالتدریج 

في الموقع األول ، وعلى الرغم من قلة التباینات بین جمیع التداخالت إالّ أن الموقع الثاني تمیز بتفوقھ النسبي 
. على الموقع األول في ھذه الصفة 

) ٥(-:)دونم/كغم() ي(

و٣٠٠في المو٢٠٠على حاصل معدل البذار ٢٠٠
٤٠٠ .

ولمناقشة النتائج اتضح لنا
واحة العراق الحنطة صنف 

٢م/ بذرة Gbإذلكال الموقعین نم ودو/ كغم 

Gb
Con
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Gb
دونم / م غكGaحاصل الحبوب ، في حین یتضح من معاملة التدریج 

دل بذار  ٢م/ بذرة مع

. Gbیتناقص تدریجیا  
دونم / كغم 

.وحدة المساحة / بذرة -الصفات المظھریة واإلنتاجیة للمحاصیل ما لم تكن مترافقة مع وحدة البذار 
Gb دل بذار بمع و

دونم –كغم ٢٣٥م/ بذرة ٤٠٠
Ga الغة دونم / كغم ٤٢الب

Gb الغة ٢م/ بذرة ٤٠٠دونم/ ٣٥الب

. Gbفي حاصل الحبوب بفارق كیلوغرامین ونصف فقط على معاملة التدریج Gaمعاملة التدریج 
برغم الظروف المناخیة القاسیة لموسم ال

. قع ھو أفضل بكثیر من الموقع الثاني الدیمي تربة ھذا المو
بشكل ٢م/ بذرة ٢٠٠فان الخزین المائي للموسم الماضي ساھم في رفع إنتاجیة الحبوب ضمن معدل البذار 

) . الدیمي ( واضح في الموقع مقارنة مع الموقع الثاني 
خر الماء من سطح التربة في المواقع الدیمیة ھو تحقیق التوازن في الكثافة إن من أھم وسائل تقلیل تب

ي 
٢م/ حبة ٢٠٠التبخ

٢م/ حبة ٢٠٠

.خاصة بعد كسر الطبقة السطحیة بعملیة البذار 
٢م/ بذرة ٤٠٠و٢م/ بذرة ٣٠٠

٢م/ بذرة ٢٠٠البذار 

إلى نتیجة عكسیة خاصة في المواسم قلیلة اإلمطار حیث إ

Ga٤٠٠السنابل بما یك
Gbتفوقت معنویا على معاملة التدریج ٢م/ بذرة

في صفة عدد االشطاء وان كان التفوق غیر معنوي ، إال أن حاصل الحبوب تساوي في كلتا م
. ضمن الموقع الثاني الدیمي 

)
Nicolas ،١٩٧٢ (

.بذار قلیلة تحت ظروف الرطوبة المنخفضة 
)Paulsen،٢م/بذرة ٢٠٠) ١٩٨٧

ك
٥٠ %Wood )

٢م/ بذرة ٣٥٠) ٢٠٠٠

٢٥٠األشطاءألنھا أدت إلى زیادة نسبة الحنطة المزروعة دیماً 
. ٢م/ بذرة 
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)Gate ،من أن ) ١٩٩٥
. المناخ وموعد البذار واألصناف 

Gbاألشطاءزیادة عدد 
األشطاءتأثیر واضح في زیادة عدد Gaفي حین كان للتدریج 

) دونم / كغم ( 
األشطاء) الوزن ( جم التدریج تجعلنا نستنتج أن للبذور كبیرة الح

أن عدد ) ١٩٨٩( وآخرون Petersonوھذا یتفق مع ما بینھ الباحث  األشطاءمن 
. نباتات الحنطة النامیة من أصل بذور كبیرة الحجم مقارنة مع النباتات النامیة من بذور صغیرة الحجم 

) ٢م/ بذرة ( نسبة لعامل معدل البذار أما بال
٢م/ بذرة ٤٠٠إلى ٢م/ بذرة ٢٠٠

لصفات وعدد السنابل وحاصل الاألشطاءمعنویة متوالیة مع زیادة معدل البذار في صفات عدد  أن ا إال  وب  ب ح

١٠٠٠سنبلة ووزن /البذار أما صفات عدد الحبوب
السنبلة ووزن القش وعدم التباین في صفتي وزن في صفات عدد الحبوب في٢م/ بذرة ٤٠٠لمعدل البذار 

١٠٠٠

.دل البذار الشد المائي ومع
راسة نتائج لد : ا

) ٣(یتضح من الجدول :واإلنتاجیة لمحصول الحنطة
ووزن ٢م/٢م/) (

حبة ١٠٠٠
كما ) ٢م/غم(ووزن القش ) ٢م/غم(

.أعلى من الزراعة التقلیدیة ) دونم/كغم(لحبوب لحقليحاصلحققت الزراعة بدون حراثة قیمة 
إن من أھم النتائج المتحققة من ھذه الدراسة نتائج طریقة الزراعة بدون حراثة فمن خالل نتائج 

یتضح لنا أن تقنیة الزراعة بدون حراثة أثرت معنویا في زیادة حاصل الحبوب ووزن القش ، ) ٣( الجدول 
الحبوب یرجع بالدرجة األساس إلى الزیادة المعنویة في عدد الحبوب في السنبلة نظرا لعدم وان زیادة حاصل

ووزن ٢م/ وجود اختالف معنوي بین طریقة الزراعة التقلیدیة والزراعة بدون حراثة في صفتي عدد السنابل 
راعة بدون حراثة نظرا حبة ، كما إن زیادة وزن القش ناجم عن زیادة المساحة الورقیة في معاملة الز١٠٠٠

. وارتفاع النبات األشطاءلعدم وجود فروق معنویة بین طریقتي الزراعة في صفتي عدد 
إن ھذه النتائج تدفعنا إلى االستنتاج أن طریقة الزراعة بدون حراثة وخاصة وتحت ظروف الجفاف 

ن كفاءة البناء الضوئي ومن ثم وفرت توازنا مائیا لصالح زیادة المساحة الورقیة األمر الذي أدى إلى تحسی
اه ناتج البناء الضوئي إلى زیادة عدد الحبوب في السنبلة األمر الذي أدى إلى زیادة الحاصل مع زیادة  ّ اتج

والسنابل ساھم في األشطاءوزن القش أیضا ویبدو أن عدم تأثیر طریقة الزراعة بدون حراثة في زیادة عدد 
نابل ثابتة العدد مما أعطى فرصة أفضل لزیادة عدد الحبوب في السنبلة تركیز نواتج البناء الضوئي في الس

. ومن ثم زیادة حاصل الحبوب

فر مردودا م,على الحراثات المتعددة تو ثة  دون حرا اعة ب لزر ان ا لك ف فضال عن ذ
Sask

)٢٠٠٠(وآخرون Andersonو) ١٩٩٤(

.تأثیر الزراعة بدون حراثة في الصفات المظھریة واإلنتاجیة لمحصول الحنطة الخشنة :)٣(لجدولا
طریقة الزراعة

الصفات المدروسة
ZTCON

أ١٦١.٠٠أ٢١٦٨.٣٣م/عدد األشطاء
أ١٥٧.٣٠أ٢١٦٠.٠٠م/السنابلعدد
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ب٢٥.٩٨أ٣١.٧٨سنبلة/الحبوبعدد
أ٢٢.٨٣أ٢٢.١٧)غم(حبة١٠٠٠وزن

ب٨٠.٧٣أ٢٩٣.٧٦م/غمحاصل الحبوب
ب١٥٣.٣٢أ٢٢٠٣.٢٤م/غموزن القش

ب٧.٩٤أ١٢.٩٧)٢سم(ةالورقیالمساحة
أ٣٧.٩٢أ٣٦.٨٣)سم(النباتارتفاع

١٣١.٦٨١٢٦.٠٠دونم/كغمالحبوبحاصل
٠.٠٥تختلف عن بعضھا معنویا حسب اختبار دنكن بمستوى معنویة الحروف المتماثلة ال
.ین  بدون مكرراتالحقلكامل مساحةحصادإجماليدونم قیمة حقلیة من /حاصل الحبوب كغم

EFFECT OF SEED GRADING, SEED RATE AND ZERO TILLAGE
PLANTING METHOD ON GROWTH , YIELD AND ITS COMPONENTS
OF DURUM WHEAT ( Triticum durum DESF.)UNDER RAINFED AREA

Abdulsattar A. Jassim  Alrijabo   &            Hassan H. hassan
Field Crop Dept. Agric. College Mosul Univ.

ABSTRACT
This research  contain two studies aiming at investigation the effect of   seed

grading, seed rate and  zero tillage planting method on growth, yield and its
components of Durum Wheat ( Triticum durum DESF.)

The first study includs the effect of  seed grading and seed rate. The grading
factor included three levels:- ( 79.0, 80.5, and 81.5 kg/hectoliter). the first level
represented control treatment (un grading). the second level represented grading
(Grade b). the third level represented grading (Grade a).  second factor are three
levels (200, 300, 400 seed/m2). the seeds were sown by (Z.T.) method in two
neighboring fields. the first field was sown last year by using ( supplementary
irrigation) . the second field was (rain fed). the two fields sown depending on rains.
the results showed that the seed levels (400, 300 seed/m2) had a predominant effect
in increasing the number of tillers, spikes per  square meter, the number of seeds per
spike, grain yield, and the straw biomass (kg/m2) for the two fields. also increasing
the leaf area in the second field. as for the levels of gradation (Ga, Gb) the results
showed significant  increasing in the number of tillers, spikes per square meter, and
grain yield for the two fields. leaf area and weight of 1000 grain increased in the
second field compared with control treatment (un grading). The interaction between
seed rate (300 seed/m2) with grade (Gb) realized best quantitative and economic
yield for the two fields where no significant difference with grade  (Ga) despite the
differences in seed rate (kg/donum).

The second study included the comparison between the (Z.T.) with
convential tillage (farmer method) in the morphological  and productivical traits for
wheat. the results showed that there is no difference between (Z.T.) and convential
tillage in the number of tillers, the number spikes per square meter, weight of 1000
grain, and the height of the plant; while the (Z.T.) was higher than the convential
tillage in the number of seeds per spike, grain yield, and straw biomass (kg/m2).

المصادر
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