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Eurygaster integriceps Puton التداخل الوراثي البيئي في الحنطة الخشنة لإلصابة بحشرة السونة
  

             
 لزكٌن حجً عساف                      خالد محمد داإد             سعاد اردٌنً عبدهللا

 قسم وقاٌة النبات                     ٌةقسم المحاصٌل الحقل         قسم وقاٌة النبات              
 العراق/ جامعة دهوك/والغابات الزراعة فاكولتًالعراق / جامعة الموصل/ كلٌة الزراعة والغابات            

 

الخالصة 
واترا  3كارونٌة وأم ربٌع وكورفٌال وسمٌتو وكرٌزو وأكساد وشام)زرعت أصناف الحنطة الخشنة  

 2008–2007بجامعة دهوك وللموسمٌن الزراعٌٌن  والغابات راعةالز فاكولتًفً محطة أبحاث       (س
حبة ودلٌل الحصاد  1000 وزن)لدراسة التداخل الوراثً البٌئً لبعض صفات المحصول  2009–2008و
بالغات أعداد )الصفات المتعلقة باإلصابة بحشرة السونة و (ونسبة اإلنبات وحاصل الحبوب ترسٌب البروتٌنو

غٌر  األفرعونسبة  2م/عدد األوراق المصابةو ونسبة الحبوب المصابة بالسنبلة لسونةا كامالتوحورٌات و
أظهرت نتائج التحلٌل التجمٌعً لبٌانات الصفات فً الموسمٌن  (.2م/المصابة المصابة ونسبة السنابل  الحاملة

الحبوب لصفتً دلٌل الحصاد وحاصل % 5أن متوسط مربعات المواسم كان معنوٌا عند مستوى احتمال 
وغٌر معنوٌا لبقٌة الصفات، وكان متوسط مربعات األصناف معنوٌا للصفات جمٌعها باستثناء عدد حورٌات 

السونة ونسبة اإلنبات، وتبٌن من اختبار دنكن المتعدد المدى وجود تداخل وراثً بٌئً معنوي للصفات 
الصنف كرٌزو فً كال الموسمٌن حاصل الحبوب أقصاها فً بلغت كمٌة . جمٌعها ماعدا عدد حورٌات السونة

فً صفات المحصول األخرى فضال   فوقهلتذلك وونم على التوالً، للد كغم 1118,7و 1115,6بمتوسط 
 . انخفاض قٌم متوسطات الصفات المتعلقة باإلصابة بحشرة السونةعن 

 
المقدمة 

العراق، تقدر  تعد محاصٌل الحبوب من المحاصٌل االستراتٌجٌة والتً تزرع على نطاق واسع فً
ملٌون دونم وتشكل المناطق الدٌمٌة معظم هذه  6,5المساحة المزروعة بمحصول الحنطة فً العراق 

 2003الى  1993المساحة، وتشٌر االحصائٌات الى ان معدل االنتاج لهذا المحصول فً العراق للفترة من 
وتعد هذه اإلنتاجٌة متدنٌة  االروائٌة هكتار للزراعة/ كغم 1448,8هكتار للزراعة الدٌمٌة و/كغم 752,4بلغ 

عند مقارنتها بالمعدالت العالمٌة إلنتاجٌة هذا المحصول ألسباب عدٌدة ٌضمنها اإلصابة باآلفات المرضٌة 
أن جمٌع أصناف الحنطة والشعٌر فً العراق تصاب بحشرة السونة، لكن . (2003 مجهول،) والحشرٌة

-Alو  Zuwainٌد فً تقلٌل األضرار التً تسببها حشرة السونة الزراعة المبكرة والحصاد المبكر قد ٌف

Khafaji، 1993 .) اكدGeitse وPavlov (1977) وجود عالقة مباشرة ما بٌن مرحلة طرد السنابل ،

. للحنطة وشدة اإلصابة بالسونة، وذكرا أن األصناف المبكرة والجٌدة النمو كانت مقاومة لإلصابة بآفة السونة
ف من الحنطة ذات فترة نضج قصٌرة فً بعض مناطق االتحاد السوفٌتً السابق والموبوءة أن زراعة أصنا

، (Areshnikov قلة تغذٌة الحشرات الكاملة الفتٌة علٌه بحشرة السونة، أدت إلى حدوث ضرر قلٌل بسبب

ناً مع ان حشرة السونة تفضل صنف الحنطة الذي ٌبدأ نموه مبكراً ومتزام( 1995)، وقد أوضح علً (1979
أصناف  إصابةالنمو للحنطة ومحتواه من البروتٌن دور فً حساسٌة وشدة  طورلفترة تغذٌتها، كما الحظ ان 

انه ٌمكن زراعة األصناف المبكرة النضج، لكً ٌكون Donskoff (1996 )وذكر  الحنطة بحشرة السونة
فٌة من الغذاء المهضوم فً ضرر حشرة السونة قلٌالً ولمنع حشرات الجٌل الجدٌد من خزن الكمٌة الكا

 ;Rezabeigi (2004) ;فً االتحاد السوفٌتً السابقFel’ko (1977 )و Susidkoوجد  .األجسام الدهنٌة
Mirak وMohammadi (2004 ) ًمقاومة لإلصابة  أكثرالحنطة الخشنة كانت  أصناف إن، إٌرانف

وجود حشرة كاملة واحدة فً المتر  نإ. نطة الناعمةالح أصنافباألطوار المختلفة من حشرة السونة من 
المربع الواحد فً الحقول المزروعة حنطة، بعد خروجها من سباتها الشتوي، أدت إلى حدوث إصابة 

من حشرات خارجة من  1,90وأن وجود (. 1996وآخرون،  (Şımşek% 1,90بلغت نسبتها باألوراق 
حداث ضرر بؤفرع الحنطة بنسبة بلغت الحقول المزروعة بالحنطة، قد سببت فً إ 2م/الشتوي سباتها

16,00( %Karkoodi ،2004.) أوضح El-Bouhssini  انه كلما ازداد عدد( 2002)وآخرون 
 فً الحقول المـزروعة أدى ذلك الى الكاملة للسونة الخارجة من سـباتها الشـتوي فً وحدة المساحةالحشرات 
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رسٌب البروتٌن بمثابة دلٌل على قوة الكلوتٌن تعد صفة قٌمة ت كما. التفرعات الخضرٌة عدد زٌادة فً
(Autran  ،1986وآخرون) وعادة ٌستخدم هذا االختبار لتقٌم كمٌة البروتٌن ونوعٌته ،(Pomeranz 
 Bequette  )قٌم ترسٌب البروتٌن تتناسب طردٌاً مع نسبة البروتٌن  أن، وقد وجد (Mattern ،1988و

احد المعاٌٌر المهمة التً تساهم مع صفة عدد السنابل وعدد  تعد صفة وزن األلف حبة (.1963وآخرون، 
، حٌث وجد انه كلما زاد وزن البذور (Syme، 1970)الحبوب بالسنبلة فً تحدٌد وزن حاصل الحبوب 

وبغٌة التعرف على (. 2006خلف ورجبو، )زادت نوعٌتها، كما وجد أن لوزن البذور عالقة بنسبة إنباتها 
من حٌث  2009  –2008و  2008  –2007الحنطة الخشنة فً موسمً الزراعة  منسلوك ثمانٌة أصناف 

الصفات المتعلقة باإلصابة بحشرة السونة والوصول الى االصناف التً تعطً انتاجٌة عالٌة للحنطة بصفات 
 .نوعٌة مرغوبة، اجري هذا البحث

 

 هطرائقالبحث ومواد 
 2008–2007ة دهوك وللموسمٌن الزراعٌٌن نفذت التجربة فً محطة أبحاث كلٌة الزراعة بجامع 

كارونٌة وأم ربٌع وكورفٌال وسمٌتو وكرٌزو )استخدمت فٌها أصناف الحنطة الخشنة . 2009–2008و
زرعت األصناف فً كل موسم باعتماد تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة (. واترا س 3وأكساد وشام
حدات تجرٌبٌة بمساحة ستة أمتار مربعة لكل منها وكانت مكررات فً و ةكغم للدونم  بثالث 35وبمعدل بذار 

: NPK (10أضٌف السماد المركب . سم 20طول كل منها خمسة أمتار والمسافة بٌنها  ،الزراعة فً خطوط
، وأضٌفت معه الدفعة األولى من ( Mgoو Caoو Feو Zn)اٌطالً الصنع ومجهز بالعناصر (  10: 10

للدونم، ثم أضٌفت الدفعة الثانٌة منه بالمعدل ذاته فً بداٌة مرحلة  كغم 10بمعدل % 45سماد الٌورٌا 
غم  30بمعدل  Linter70 WGمل للدونم و لنتور 150بمعدل  TopicEcاستعمل المبٌدٌن توبك . االستطالة

تم تسجٌل البٌانات عن أعداد كامالت . للدونم فً مكافحة األدغال رفٌعة وعرٌضة األوراق على التوالً
وبالغات السونة أسبوعٌا من مساحة متر مربع من كل معاملة فً كل مكرر ابتداًء من بداٌة ظهور  وحورٌات

النضج تم دراسة تؤثٌر أعدادها على المجموع أول حشرة سونة ولغاٌة الحصاد، وعند تكوٌن السنابل وقبل 
والنسبة  2م/املةوالنسبة المئوٌة للتفرعات غٌر الح 2م/الخضري، وذلك بحساب عدد األوراق المصابة

وعند ظهور العالمات المناسبة للنضج، تم حصاد نباتات متر مربع من كل . 2م/المئوٌة للسنابل المصابة
وحدة تجرٌبٌة ثم نقلت إلى المختبر وسجلت أوزانها، وأخذت عشرة سنابل من كل وحدة تجرٌبٌة عشوائٌا ثم 

ة بالسنبلة، وسجل حاصل الوحدة التجرٌبٌة فصلت بذورها ونظفت لحساب النسبة المئوٌة للحبوب المصاب
وللتعرف (. Smith ،1986وSharma حسب معادلة ) بوحدة كغم للدونم ووزن ألف حبة ودلٌل الحصاد 

، Sodium Dodecyl Sulphat Sedimentation اعتمدت طرٌقة 3على قٌمة ترسٌب البروتٌن بالسم
SDS (Axford  ،1979وآخرون)كدلٌل لقوة الكلوتٌن والتً من خاللها تقدر  ، واستخدمت القٌم المسجلة

، وكذلك تم دراسة النسبة المئوٌة (.2006وخلف والرجبو،  2005وآخرون،  Khalaf )قوة صناعة الخبٌز 
 طرٌقة وفق إحصائٌاً ولغرض تحقٌق األهداف المطلوبة من هذه الدراسة، حللت البٌانات . إلنبات البذور

لة لكل موسم على حدة ومن ثم اجري التحلٌل التجمٌعً للموسمٌن واختبرت تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكام
داإد )ها للصفات المختلفة بطرٌقة دنكن المتعدد المدى ٌنوالمواسم والتوافٌق ب األصنافمتوسطات 

، SAS (Statistical analysis system( )Anonymous، وباالستعانة بالبرنامج (1990وعبدالٌاس، 

2002.) 
 

والمناقشة  النتائج
 2009-2008و 2008-2007نتائج تحلٌل التباٌن للصفات المختلفة وللموسمٌن ( 1)ٌوضح الجدول 

أن متوسط مربعات األصناف كان معنوٌا عالٌا  2008-2007والتحلٌل التجمٌعً، وٌالحظ فً الموسم 
ترسٌب البروتٌن حبة ودلٌل الحصاد و 1000ووزن  2م/كامالت السونة و عدد األوراق المصابة: للصفات

 لصفتً بالغات السونة ونسبة الحبوب المصابة% 5وعند مستوى احتمال  ،دونم/ وكمٌة الحاصل كغم
 %1كان معنوٌا عند مستوى احتمال  2009-2008وفً الموسم . وغٌر معنوٌا لبقٌة الصفات ،بالسنبلة

 1000وزن و 2م/سنابل المصابةونسبة ال 2م/لصفات نسبة الحبوب المصابة بالسنبلة وعدد األوراق المصابة
. الصفات لصفة ترسٌب البروتٌن وغٌر معنوٌا لبقٌة% 5وعند مستوى احتمال  حبة ودلٌل الحصاد والحاصل

% 5نتائج التحلٌل التجمٌعً تشٌر الى ان متوسط مربعات المواسم كان معنوٌا عند مستوى احتمال  أما
قٌة الصفات وكان متوسط مربعات االصناف معنوٌا وغٌر معنوٌا لب. لصفتً دلٌل الحصاد وكمٌة الحاصل
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كان معنوٌا عند )لجمٌع الصفات باستثناء نسبة األفرع غٌر الحاملة المصابة % 1عند مستوى احتمال 
عدم وجود تداخل  Fوٌالحظ من خالل اختبار  ،وحورٌات السونة ونسبة اإلنبات( لها% 5مستوى احتمال 

 ،2008–2007قٌم متوسطات االصناف لموسم ( 2)ر فً الجدول ظهت . معنوي بٌن االصناف والمواسم
واعلى 2م/ومنه ٌالحظ ان الصنف أم ربٌع اظهر وجود اقل عدد من بالغات السونة وعدد األوراق المصابة

وكان الصنف  ،على التوالً، 32,41و 2م/ورقة مصابة 8,667بالغة و 0,429دلٌل حصاد بمتوسط بلغ 
فً الوقت الذي تمٌز بوجود أعلى عدد من حورٌات  2,583بلغ  السونة كورفٌال اقل عدد من كامالت

ونسبة األفرع غٌر الحاملة المصابة و السنابل المصابة  2م/وبالغات السونة وعدد األوراق المصابة
على % 9,883و% 8,783و 2م/ورقة مصابة 19,833بالغة و 1,095حورٌة و 10,22 تبلغ اتبمتوسط

أظهر اقل عدد من األوراق  3ان الصنف شام  اٌضاً  (2)ٌالحظ من الجدول . األخر التوالً مقارنة باألصناف
ورقة  8,667 تبلغ اتونسبة األفرع غٌر الحاملة المصابة واقل حاصل بالدونم بمتوسط 2م/المصابة
فً  اقل نسبة من الحبوب المصابة بالسنبلةظهرت دونم وبالمقابل / كغم 435,7و%  5,800و 2م/مصابة
حورٌة، على  6,889و% 3,45اترا،س بمتوسط بلغ اقل حورٌات السونة فً الصنف و 65 كسادأ الصنف
وسبب هذا التفوق بهذه  ،دونم بالصنف كرٌزو/ كغم 1115,6وصل أعلى حاصل من الحبوب . التوالً

فضالً عن اعتدال قٌم الصفات المتعلقة باإلصابة  ،حبة 1000 نوزأعلى ف نهذا الص إعطاءالصفة هو 
 إن ،2009–2008البٌانات للصفات المدروسة فً الموسم ( 3)الحظ فً الجدول تكما . ة السونةبحشر

نسبة للحبوب المصابة بالسنبلة وكامالت السونة وبالمقابل اقل نسبة لإلنبات  أعلىالصنف كارونٌة اظهر 
لى عدد واظهر الصنف ام ربٌع أع. على التوالً%  87,7كاملة و 5,250و%  6,310 تبلغ اتبمتوسط

حورٌة  10,17 تبلغ اتوأعلى دلٌل للحصاد بمتوسط 2م/لحورٌات السونة واقل عدد من األوراق المصابة
وكان الصنف كورفٌال . األخرى، على التوالً مقارنة باألصناف %34,21 و 2م/ورقة مصابة 8,000و

 األوراقونة وعدد عدد لبالغات الس أعلىمن حٌث تمٌزه بوجود  األولمتماثالً فً سلوكه فً الموسم 
 تبلغ اتغٌر الحاملة المصابة ونسبة السنابل المصابة واقل دلٌل حصاد بمتوسط األفرعونسبة  2م/المصابة
وكذلك . ، على التوالً%27,03و% 10,517و% 8,267و 2م/ورقة مصابة 18,833حورٌة و 1,238

غٌر  واألفرعنسبة للحبوب المصابة اقل  أٌضاالذي اظهر فً الموسم الثانً  65 أكسادالحال بالنسبة للصنف 
وجاء أعلى حاصل من الحبوب فً الصنف كرٌزو %.  6,150و %  3,120الحاملة المصابة بمتوسط بلغ 

 ،حبة 1000وزن  إلىربما ٌعود السبب و ،دونم ٌلٌه بالمرتبة الثانٌة الصنف اترا،س/ كغم 1118,7إذ بلغ 
الصفات المتعلقة  وأعدادمع اعتدال نسب  ،غم 55,50إذ بلغ  األول،فً الصنف  األكثرالذي كان هو 

من بالغات و حورٌات السونة وأعلى  األعدادباإلصابة بحشرة السونة والى كون الصنف الثانً قد اظهر أقل 
متوسطات ( 4)تظهر فً الجدول . % 91,7و حورٌة 7,167بالغة و 0,476بمتوسط بلغ  إنباتنسبة 

وفٌه ٌالحظ وجود فروقات  ،ا للصفات المختلفة من التحلٌل التجمٌعًوالتوافٌق بٌنه واألصنافالمواسم 
 األولمعنوٌة بٌن الموسمٌن لصفتً دلٌل الحصاد وكمٌة الحاصل فقط، إذ تفوق فٌهما الموسم الثانً على 

أما لبقٌة . دونم على التوالً/ كغم 698,1و %30,343بإعطائه أعلى المتوسطات لهاتٌن الصفتٌن إذ بلغتا 
تمٌز بؤقل نسبة من الحبوب  األولالموسم  أنت فكانت الفروقات بٌن الموسمٌن غٌر معنوٌة رغم الصفا

حبة وترسٌب  1000غٌر الحاملة المصابة ووزن  األفرعسنبلة وحورٌات وكامالت السونة ونسبة /المصابة
والتً  2م/المصابة راقواألوفٌما تمٌز الموسم الثانً بؤقل عدد من بالغات السونة  اإلنبات،البروتٌن ونسبة 

 كمعدل للموسمٌن، ٌالحظ األصنافأما متوسطات . على صفتً دلٌل الحصاد وكمٌة الحاصل اٌجابٌاانعكست 
الصنف كرٌزو جاء بؤعلى معدل لحاصل الحبوب تاله الصنف اترا،س بمعدل بلغ  أن ،(5)من الجدول 

وربما ٌعود  ،ع الموسمٌن كل على انفرادوهذا السلوك تماشى م ،دونم على التوالً/ كغم 1010,6و 1117,2
بٌنما  األخرى،كانت أقل مما علٌه باألصناف  كون الصفات فٌه والمتعلقة باإلصابة بحشرة السونة إلىالسبب 
ونسبة  2م/المصابة واألوراقالسونة  الصنف كورفٌال أظهر أعلى عدد من حورٌات وبالغات أنٌالحظ 
 نصف ما أعطاه ما ٌقارب وبالمقابل كان حاصله ٌمثل ،السنابل المصابةغٌر الحاملة المصابة ونسبة  األفرع

 حشرات ضرر هماتحدٌد عند ( 2010) الدوسكًعبدهللا وبٌن . الصنف كرٌزو الذي اتسم بحاصل أعلى
 السونة فً بعض أصناف الحنطة وبضمنها الصنفان كرٌزو و اترا،س، أن اقل متوسط لعدد األفرع غٌر

ٌا ( 41,63و 40,83)ر فً الصنف كرٌزو، إذ بلغ الحاملة المصابة ظه ، وللموسمٌن الزراعٌٌن 2م/تفرعا
بالسنبلة ونسبة  نسبة للحبوب المصابة بؤقلتمٌز الصنف سمٌتو . على التوالً 2006-2005و 2004-2005

 ، %10,50و %5,542و% 3,705وبالمقابل اقل نسبة ترسٌب البروتٌن وبمتوسط بلغ  2م/السنابل المصابة
 أصناف أربعةفً  تحدٌد ضرر حشرات السونة مافً دراسته (1010)عبدهللا و الدوسكً بٌن . التوالًعلى 
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 5,53، وبلغت (المبكر النضج)فً صنف الحنطة الخشنة اترا،س  2م/من الحنطة تدنً نسبة السنابل المصابة
ي عدد على التوالً، كما وجد تدن 2006-2005و 2005-2004فً الموسمٌن الزراعٌٌن % 5,76و

سنبلة، فً الموسمٌن الزراعٌٌن انفً /حبة 41,03و 41,30سنبلة فً الصنف كرٌزو وبمعدل بلغ /الحبوب
أما األصناف أم ربٌع وكورفٌال واترا،س أظهرت أقل عدد من بالغات وكامالت  .الذكر على التوالً

أما . لتوالًحورٌة على ا 7,028كاملة و 3,000بالغة و 0,476 تبلغ اتوحورٌات السونة بمتوسط
اختبار دنكن متعدد  أن إال ،عدم معنوٌتها Fاظهر اختبار  فقد واألصنافق بٌن المواسم يمتوسطات التواف

 (6)من الجدول  وٌالحظ. ها لجمٌع الصفات باستثناء حورٌات السونةٌناظهر وجود اختالفات معنوٌة ب مدىال
 1,238و األولأم ربٌع المزروع فً الموسم  بالغة فً الصنف 0,429بالغات السونة تراوح عددها بٌن أن 

% 3,12أما نسبة الحبوب المصابة بالسنبلة بلغت اقل نسبة . بالغة فً الصنف كورفٌال فً الموسم الثانً
بٌنما وجد الدوسكً  ،للصنف كارونٌة فً الموسم ذاته%  6,31 فً الموسم الثانً و 65للصنف أكساد

سنبلة، فً /حبة( 41,03و 41,30)الصنف كرٌزو وبمعدل بلغ  سنبلة فً/تدنً فً عدد للحبوب( 2007)
وكانت أعداد كامالت السونة قد تراوحت . على التوالً 2006-2005و 2005-2004 الموسمٌن الزراعٌٌن

أما عدد . كاملة للصنف سمٌتو فً الموسم ذاته 5,58و األولكاملة للصنف كورفٌال فً الموسم  2,58بٌن 
و اعلى للصنف أم ربٌع فً الموسم الثانً  2م/ورقة مصابة 8,00لغ أقل متوسط لها ب 2م/ األوراق المصابة

تراوحت نسبة األفرع غٌر الحاملة . للصنف كورفٌال فً الموسم األول 2م/ورقة مصابة 19,83متوسط بلغ 
بلغت أقل نسبة . و كورفٌال على التوالً فً الموسم األول 3للصنف شام% 8,78–5,80المصابة بٌن 

للصنف كورفٌال المزروعٌن فً % 10,52للصنف سمٌتو وأعلى نسبة بلغت % 5,25 2م/نابل المصابةللس
أقل  3بٌنما أعطى شام ،غم للصنف كرٌزو فً الموسم الثانً 55,5حبة  1000أما أكثر وزن . الموسم الثانً

فً Mohammadi (2004 )و  Mirakوقد الحظ . فً الموسم االول غم 29,04متوسط لهذه الصفة بلغ 
كما أوضحت نتائج  ،صنفاً من الحنطة الخشنة 21وجود اختالفات معنوٌة فً  وزن األلف حبة بٌن  إٌران

 48,6و 50,33أعلى معدل لوزن األلف حبة ظهر فً الصنف كرٌزو، حٌث بلغ  أن( 2007)  الدوسكً
ت دلٌل الحصاد تراوحت متوسطا  .على التوالً 2006-2005و 2005-2004غم، فً الموسمٌن الزراعٌٌن

وبلغ ترسٌب  ،للصنف أم ربٌع فً الموسم الثانً 34,21للصنف سمٌتو فً الموسم األول و 25,03بٌن
بفارق  ، على التوالً،للصنف اترا،س فً كال الموسمٌن%  27,33و  29,33البروتٌن أعلى متوسط 

ظهر أقل متوسط معنوي عن جمٌع األصناف األخر المزروعة فً الموسمٌن األنفً الذكر، فً حٌن 
Mohammadi (2004 )و Mirak، بٌنما وجد (6الجدول، ) للصنف كارونٌة فً الموسم األول 11,33%

صنفاً من الحنطة الخشنة المصابة بحشرة السونة، بٌنما  21اختالفات معنوٌة فً قٌمة ترسٌب البروتٌن بٌن 
الحنطة ، ووجد من صناف ربعة أأل 3سم/مقارنة بٌن معدل قٌمة ترسٌب البروتٌن(  2007)اجرى الدوسكً 

-2004، للموسمٌن الزراعٌٌن 3سم 13,33و 13,27ظهرت فً الصنف كرٌزو، والتً بلغتاقل قٌمة 
نسبة  علىوأ %57,0تراوحت نسبة إنبات البذور بٌن أقل نسبة . على التوالً 2006-2005و 2005
أما كمٌة حاصل . نً على التوالًللصنفٌن كارونٌة فً الموسم األول واترا،س فً الموسم الثا% 91,7

،  1115,6 بلغ وبمتوسط  س اترا،تلتها كمٌة حاصل الصنف  الحبوب، فقد بلغت أقصاها فً الصنف كرٌزو
وتتفق النتائج مع . ، على التوالًفً كال الموسمٌن األول والثانًدونم، / كغم 1019،   1002و    1118,7

معدل بلغ باترا،س فً حاصل الحبوب الذي و كرٌزو  ٌنتفوق الصنف فً( 2007)وجده الدوسكً  ما
 2005-2004 دونم فً الموسمٌن الزراعٌٌن/كغم 922,60و 928,26 و  1003,88،  1033,56

وكان سلوك هذٌن الصنفٌن من حٌث اإلنتاج مماثل له فً كل موسم على حدة  .التوالً على 2006-2005و
الحاصل فً هذٌن الصنفٌن بالمقارنة مع األصناف  إلى ارتفاع متوسطات مكونات ذلك فً وٌعود السبب

 .انخفاض قٌم متوسطات الصفات المتعلقة باإلصابة بحشرة السونة األخرى فضال عن
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                                                                                    .والتحلٌل التجمٌعً 2008/2009و  2007/2008تحلٌل التباٌن لصفات الحنطة الخشنة للموسمٌن (: 1)الجدول    

مصادر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

متوسط المربعات 

عدد 
بالغات 
 السونة

نسبة 
الحبوب 
المصابة 
 بالسنبلة

عدد 
حوريات 
 السونة

عدد 
كامالت 
 السونة

عدد 
األوراق 
/ المصابة 

 2م

نسبة 
األفرع غير 
الحاملة 
 % المصابة

نسبة 
السنابل 
/ المصابة 

 2م

وزن 
حبة  000 
 (غم)

دليل 
الحصاد 
 )%(

ترسيب 
البروتين 
 )%(

نسبة اإلنبات 
 )%(

 /كغم)الحاصل 
 (دونم

 2007/2008الموسم الزراعً 
 47.961 2.167 6.542 2.487 4.339 0.623 1.221 2.698 1.878 4.649 0.337 0.062 2 القطاعات

** 2289 3.524** 124.2** 21.5** 175 6.249 3.208** 48.74** 2.95 2.921* 1.089* 0.12 7االصناف 

الخطؤ 
 التجرٌبً

14 0.028 0.237 2.133 0.145 2.281 1.296 1.789 0.785 1.494 3.304 3.881 288.38 

  2007/2008الموسم الزراعً 
 8.429 1.292 2.042 0.572 0.424 0.470 0.076 2.698 3.042 6.772 0.274 0.062 2 القطاعات
3.947 0.198 7 االصناف

 **
3.331 1.407 35.64 **2.034 12.57*

 *
152 **20.3 **106.1 *4.738 219.8 **

الخطؤ 
 التجرٌبً

14 0.079 0.600 4.022 1.188 8.603 1.154 0.941 2.909 1.957 4.470 3.292 438.1 

  التحلٌل التجمٌعً

المواسم 
 (م)

1 0.034 1.134 0.097 0.292 5.672 0.130 0.071 0.899 12.85 *0.188 4.083 1812.5 *

 28.195 1.729 4.292 1.529 2.382 0.547 0.649 2.698 2.459 5.711 0.306 0.062 4 القطاعات 

*4.521** 0.26 7 االصناف
 *

5.554 3.32 **78.86 **4.436 *17.83 **325 **39.3 **226.7 **7.131 448.6 **

 616.29 1.131 3.568 2.551 2.214 0.989 0.805 5.517 1.034 0.587 0.516 0.055 7 م×االصناف

الخطؤ 
 التجرٌبً

28 0.053 0.419 3.078 0.666 5.442 1.225 1.366 1.847 1.725 3.887 3.586 363.2\9 

. على التوالً% 5و % 1معنوي عند مستوى احتمال )*( و )**( 
. 2007/2008ي الموسم متوسطات االصناف لصفات الحنطة الخشنة ف(: 2)الجدول 
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 األصناف

 الصفات

بالغات 
السونة 
 

نسبة 
الحبوب 
المصابة 
بالسنبلة 

%( )

عدد 
حورٌات 

 السونة

عدد 
كامالت 
 السونة

عدد 
األوراق 
/ المصابة

 2م
 

نسبة 
األفرع 
غٌر 

الحاملة 
المصابة 

%( )

نسبة 
السنابل 
/ المصابة

 2م
 

وزن 
1000 

( غم)حبة 
 

دلٌل 
الحصاد 

%() 
 

ترسٌب 
ٌن البروت
%() 
 

نسبة 
اإلنبات 

%() 
 

الحاصل 
 (دونم /كغم)

 

 و 551.7 أ 87.0 هـ 11.333 ب ج29.6 د 38.01 أ 6.483 أ 5.833 دهـ 11.8 ب 4.833 أ 8.167 أ 5.06 جب 0.7 كارونٌة

 ح 292.1 أ 90.0 ب23.000 أ 32.41 ج 39.8 أ 7.967 أ 8.000 و 8.667 د 2.833 أ 9.278 أب4.63 د 0.429 ام ربٌع

 هـ 614.8 أ 89.7 ج 17.333 د 25.95 ج د39.0 أ 9.883 أ 8.783 أ 19.833 د 2.583 أ 10.22 أب4.73 أ 1.095 رفٌالكو

 د 695.9 أ 90.7 هـ 10.000 د 25.03 ب47.69 أ 5.833 أ 6.833 هـو10.67 أ 5.583 أ 7.833 ج 3.57 أب ج0.85 سمٌتو

 أ 1115.6 أ 89.0 دهـ12.667 أب31.92 أ 55.20 أ 8.667 أ 6.783 ب 17.00 ب ج4.33 أ 8.778 جبأ4.27 أب0.905 كرٌزو

 ج 778.5 أ 89.7 ج 17.000 أب31.00 ج د38.8 أ 6.200 أ 6.650 ب ج15.5 ج 4.083 أ 8.389 ج 3.45 أب ج0.80 65اكساد

 ز 435.7 أ 89.0 ج د15.67 ج 28.42 هـ 29.0 أ 7.383 أ 5.800 و 8.667 ج 3.918 أ 8.444 ج 3.60 ج د0.571 3شام

  ب1002.2 أ 89.7 أ 29.333 ب ج30.0 ج 40.04 أ 6.050 أ 6.350 دج14.00 ب ج4.50 أ 6.889 ب ج4.06 أب ج0.80 اترا، س

القٌم  المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        .2008/2009متوسطات األصناف لصفات الحنطة الخشنة فً الموسم (: 3)الجدول 
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 االصناف

 الصفات

بالغات 
السونة 

 

نسبة 
الحبوب 
المصابة 
بالسنبلة 

% 

عدد 
حورٌات 

 السونة

عدد 
كامالت 
 السونة

عدد األوراق 
 2م/ المصابة 

 

نسبة 
األفرع 
غٌر 

الحاملة 
المصابة 

 %

نسبة السنابل 
 2م/ المصابة 
 

وزن 
1000 

( غم)حبة 
 

دلٌل 
الحصاد 
 )%(

 

ترسٌب 
وتٌن البر

 )%(
 

نسبة 
اإلنبات 
 )%(

 

الحاصل 
 /كغم)

 (دونم
 

 و 547.3أ  87.7د ج12.0ب  28.95د  37.55ب  7.283أ  6.400ب ج 12.33أ  5.250أ  8.778أ  6.310أ  0.905كارونٌة 

 ح 333.3أ  90.0أ  24.0أ  34.21ج  41.19أ  9.100أ  7.383ج  8.000أ  3.833أ  10.17أب 5.223أ  0.524 ام ربٌع

 هـ 620.8 أ 88.7ب  18.0ب  27.03د ج38.62أ  10.517أ  8.267أ  18.833أ  3.417أ  9.444أ  5.340 أ  1.238 كورفٌال

 د 675.8أ  91.0د  11.0ب  28.36ب  46.00ج  5.250أ  6.267ب ج 11.33أ  4.250أ  7.333ب ج 3.84أ  0.619 سمٌتو

 أ 1118.7أ  90.0د ج12.0أ  32.78أ  55.50أ  9.383أ  8.033أب  16.50أ  5.167أ  8.944أب  4.96أ  0.857 كرٌزو

 ج 812.7أ  90.3ب ج 15أ  31.62د ج40.16ج  ب5.667أ  6.150ب ج 11.83أ  4.500أ  7.833ج  3.120أ  0.571 65اكساد

 ز 457.4أ  90.0ب  18.0ب  27.94هـ  30.99بج 6.617أ  6.450ب ج 10.83أ  3.667أ  9.056ج  3.180أ  0.619 3شام

 ب1019.1أ  91.7أ  27.33أ  31.85جد 39.77ج  5.267أ  6.917ب ج 11.00أ  3.833أ  7.167ج  ب3.85أ  0.476 اترا، س

 ً  .القٌم المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌا
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. ٌل التجمٌعًمتوسطات المواسم كمعدل لألصناف لصفات الحنطة الخشنة من التحل(: 4)الجدول 

 المواسم

 الصفات

بالغات 
 السونة

نسبة 
الحبوب 
المصابة 
بالسنبلة 

% 

عدد 
حورٌات 

 السونة

عدد 
كامالت 
 السونة

عدد 
األوراق 
/ المصابة 

 2م

نسبة 
األفرع 
غٌر 

الحاملة 
 المصابة

% 

نسبة 
السنابل 
المصابة 

 2م/ 

وزن 
1000 

( غم)حبة 

دلٌل 
الحصاد 
 )%(

ترسٌب 
البروتٌن 
 )%(

نسبة 
نبات اإل

 )%(

الحاصل 
 /كغم)

( دونم

2007/

2008 
 ب685.8أ 89.333أ 17.042 ب29.308أ 40.949أ 7.308أ 6.879أ 13.271أ 4.083أ 8.500أ 4.173أ 0.779

2008/

2009 
أ 698.1أ 89.917أ 17.167أ 30.343أ 41.223أ 7.385أ 6.983أ 12.583أ 4.239أ 8.590أ 4.479أ 0.726

نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌاً القٌم المتبوعة بالحرف     
. متوسطات االصناف كمعدل للموسمٌن لصفات الحنطة الخشنة من التحلٌل التجمٌعً(: 5)الجدول 

 االصناف

 الصفات

بالغات 
 السونة

نسبة 
الحبوب 
المصابة 
 %بالسنبلة

عدد 
حورٌات 

 السونة

عدد 
كامالت 
 السونة

عدد األوراق 
 2م/ المصابة 

 نسبة األفرع
غير الحاملة 

 %المصابة

نسبة 
السنابل 
 2م/المصابة 

وزن 
حبة  1000

 (غم)

دلٌل 
الحصاد 

)%( 

ترسٌب 
البروتٌن 

)%( 

نسبة 
اإلنبات 

)%( 

 الحاصل 
 (دونم /كغم)

و  549.5ب 87.3د  11.67ج 29.3د  37.78ج 6.883ج 6.117ج  ب12.08أ 5.042أب 8.47أ 5.985ب 0.833 كارونٌة

ج 312.7أ 90.0ب 23.50أ 33.31ج 40.49ب 8.533أب 7.69د  8.333ج د 3.33أ 9.722أب 4.927ج 0.476 ام ربٌع

هـ  617.8أب 89.2ج 17.67هـ 26.49ج د 38.8أ 10.20أ 8.525أ 19.333د  3.000أ 9.833أب 5.035أ 1.167 كورفٌال

د  685.9أ 90.8د  10.50دهـ 26.69ب 46.85ج 5.542ب ج 6.55ب ج د 11أ 4.917أب 7.58د  3.705 جب0.74 سمٌتو

أ 1117.2أب 89.5د  12.33أب 32.35أ 55.35أب 9.03أب ج 7.41أ 16.750أب 4.750أب 8.86ب ج 4.62ب 0.881 كرٌزو

ج 795.6أ 90.0ج 16.00ب 31.31ج 39.49ج 5.933ب ج 6.40ب 13.667ج  أب 4.3أب 8.11د  3.285 جب0.69 65اكساد

ز  446.5أب 89.5ج 16.83ج د 28.2هـ 30.02ج 7.000ج 6.125ج د 9.75بجد  3.8أب 8.75د  3.390 جب0.59 3شام

ب 1010.6أ 90.7أ 28.33ب 30.97ج 39.91ج 5.658ب ج 6.63ب ج 12.5ج  أب4.17ب 7.028ج د 3.958 جب0.64 اترا، س

لقٌم المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌاً 
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. صناف لصفات الحنطة الخشنة المختلفةمتوسطات التوافٌق بٌن المواسم واال(: 6)الجدول 
 

الموا
 سم

 االصناف

 الصفات

عددبالغات 
 السونة

نسبة 
الحبوب 
المصابة 
بالسنبلة 

% 

عدد 
حورٌات 

 السونة

عدد 
كامالت 
 السونة

عدد 
األوراق 
/ المصابة 

 2م

نسبة 
األفرع غٌر 

الحاملة 
المصابة 

% 

نسبة 
السنابل 

 2م/المصابة

وزن 
1000 

( غم)حبة 

دلٌل 
اد الحص
 )%(

ترسٌب 
البروتٌن 

)%( 

نسبة 
اإلنبات 

)%( 

الحاصل 
 /كغم)

 (دونم

2007
/

2008 

ز  551.7ج  57.0و  11.33دهـو 29.7د 38.01دهـو 6.48ج د 5.83هـ وز 11.8أب ج 4.8أ  8.167ب ج د 5.06ب ج د 0.76 كارونٌة

ي  292.1أب ج 90.0ب  23.00أب ج 32.4د ج 29.8هـ  -ب7.9أب ج 8.0ز  8.67دهـ  2.8أ  9.278و -ب 4.63د  0.429 ام ربٌع

و  614.8أب ج 89.7ج  17.33ح ط 25.95ج د 39.0أب  9.88أ  8.78أ  19.83هـ  2.58أ  10.22هـ -ب 4.7أب  1.095 كورفٌال

هـ 695.9أب ج 90.7و  10.00ط  25.03ب 47.7هـ و 5.83د -أ 6.83وز  10.67أ  5.58أ  7.833هـ وز 3.57د -أ 0.857 سمٌتو

أ 1115.6أب ج 89.0دهو 12.7د -أ 31.92أ  55.2د -أ 8.67أ  6.78أب ج 17.0د -أ 4.33أ  8.778ز -ب 4.27أب ج 0.905 كرٌزو

د  778.5أب ج 89.7ج  17.00هـ -ب31.0ج د 38.8هـ و 6.20د -أ 6.65هـ -ب15.5هـ -أ 4.1أ  8.389وز  3.45د -أ 0.809 65اكساد

ح  435.7أب ج 89.0ج د 15.67وز  28.42هـ 29.04و -ج7.38د  5.80ز  8.67بهـ 3.9أ  8.444هـوز 3.60ج د  0.571 3شام

ب 1002أب ج 89.7أ  29.33و -ج30.08ج د 40.1هـ و 6.05ب ج د 6.4و -ج 14.0أب ج 4.5أ  6.889ز -ج 4.06د -أ 0.809 اترا، س

2008
 /

2009   

ز  547.3ب ج  87.7هـ و 12هـوز 28.9د 37.55و -ج7.28د ب ج 6.4و -ج12.33أب  5.25أ  8.778أ  6.31أب ج 0.905 كارونٌة

ط  333.3أب ج 90.0ب  24.00أ  34.21ج 41.2أب ج 9.1د -أ 7.38ز  8.00هـ  ب3.8أ  10.17أب ج 5.22ج د  0.524 ام ربٌع

و  620.8ج  أب88.7ج  18.00زحط 27.03ج د 38.6أ  10.52أب  8.27أب  18.83جدهـ 3.4أ  9.444أب  5.34أ  1.238 كورفٌال

هـ 675.8أب  91.0و  11.00وز  28.36ب 46.0و  5.25ب ج د 6.3هـ وز 11.3د -أ 4.25أ  7.333ز -د 3.84ج د  0.619 سمٌتو

أ 1118.7أب ج 90.0هـ و 12أب  32.78أ  55.5أبج 9.38أب  8.03د -أ 16.5أب  5.17أ  8.944د جب4.96د -أ 0.857 كرٌزو

ج  812.7أب ج 90.3ج دهـ 15ب ج د 31.6ج د 40.2و  5.67ب جد 6.2هـ وز 11.8أب ج 4.5أ  7.833ز  3.12ج د  0.571 65اكساد

ح  457.4أب ج 90.0ج  18.00وزح 27.94هـ 30.99دهـو 6.62ب جد 6.5وز  10.83هـ -ب3.6أ  9.056ز  3.18ج د  0.619 3شام

ب 1019أ  91.7أ  27.33د -أ31.85ج د 39.8و  5.27د -أ 6.92وز  11.00هـ -ب3.8أ  7.167ز -د 3.86ج د 0.476 اترا، س

-  ً  القٌم  المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌا
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ABSTRACT 
Durum wheat varieties (Karonia, Um Rabie, Korfila, Semito, Crezo, Aksad , 

Sham3 and Atra S) were planted at the Faculty of Agriculture and Forestry Research 

Station, Duhok University, during the two seasons 2007/2008 and 2008/2009 to study 

genotype- environment interaction for crop traits (1000 grain weight, harvest index, 

protein sedimentation, germination percent and grain yield) and traits related to Sunn Pest 

infestation (numbers of mature, adults and nymphs of Sunn Pest, percent of infested 

grains per spike, number of infested leaves/m
2
, percent of non-carriers tillers/m

2
 and  

percent of infested spikes/m
2
). Combined  analysis of variance  for traits data of the two 

seasons showed that seasons mean square was significant at 5% level for harvest index 

and grain yield and non significant for remaining traits. The varieties mean square was 

significant for all traits except for number of adults Sunn Pest and germination percent. It 

was shown from Duncan's multiple range test that , the genotype environment interaction 

was significant for all traits except for number of adults Sunn Pest. Maximum grain yield 

was recorded by variety Crezo for both seasons (1115.6 & 1118.7 kg/donum) 

respectively, that is due to its surpass in other crop traits, and the reduction of  Sunn Pest 

infestation related traits means. 
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