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 أربعة مصادر مختلفة من المياه في نمو وحاصل صنفين من حنطة الخبزتأثير       
Triticum aestivum L. 

 ياسين علي عبدا هلل      زكريا محمود محمد

 جامعة كركوك-كلية الزراعة  

 

 المستخلص

في احد الحقول الزراعيةة الواعةةة  7002 – 7002هذه الدراسة خالل الموسم الشتوي  نفذت

 .كركوك -حويجة الةليا  31رية المظهورية التابةة للمقاطةة ع في

وبثالثة مكررات حيث  عاملية في عطع منشقة بتصميم القطاعات الةشوائية الكاملة طبقت لتجربة      

نوعية المياه الثانوية فقد تضمنت  األلواح أما. 6وشام  27أبو غريب األصنافالرئيسة  األلواحشملت 

  .يالمستخدمة في السق

 دليل البذورأظهرت النتائج وجود فروق مةنوية بين الصنفين في ارتفاع النبات وطول السنبلة و       

حبة ، في حين لم تظهر مثل هذه الفروق في كل من صفات عدد الحبوب/سنبلة ، حاصل 3000وزن 

. كةذل  وجةدت الحبوب الكلي ودليل الحصاد مما يدل على إن كال الصنفين مالئم للزراعة في المنطقة

فروق مةنوية بين أنواع المياه المستخدمة في جميع صفات المدروسة حيث تفوعةت ميةاه مشةروع ري 

مع مياه مشروع ري  27كركوك في جميع الصفات على بقية أنواع المياه. وأظهر الصنف أبو غريب

روع ري مةع ميةاه مشة 6وطةول السةنبلة بينمةا كةان الصةنف شةام  طول النبةاتكركوك تفوعا في صفة 

حبة ، حاصل الحبوب الكلةي ودليةل  3000 نوز البذوردليل كركوك متفوعا في عدد الحبوب/سنبلة ، 

 الحصاد.

متر مع مياه مشروع ري  300أوضحت الدراسة عدم وجود فرق مةنوي لتأثير مياه آبار بةمق        

، ونفة   27بالحويجة في كمية حاصل الحبوب الكلي عند زراعة محصول الحنطة صةنف أبةو غرية

متر ومشروع ري الحويجة مع فةرق كميةة الحاصةل  60بين مياه أبار بةمق  6الشئ مع الصنف شام 

أكثر مقاومة لتأثيرات التغير في ميةاه  27كما أكدت الدراسة على أن الصنف أبو غريب بين الصنفين.

ه مشةروع ري متةر مةع ميةا 60وكذل  عدم اخةتالف تةأثير ميةاه آبةار بةمةق  6السقي من الصنف شام 

 .6الحويجة في مةظم الصفات المدروسة عند زراعة الصنف شام 

موجبة  ارتباطوجود مةامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة ، فقد أكدت الدراسة على  أما     

بةةين دليةةل  ارتبةةاط سةةالببةةين حاصةةل الحبةةوب الكلةةي مةةع جميةةع الصةةفات المدروسةةة ، وكةةذل  وجةةود 

وطةةةول السةةنبلة أي أن زيةةةاد  ارتفةةاع النبةةةات أو طةةول السةةةنبلة عةةد ال يةنةةةي  النبةةات طةةةولالحصةةاد و

 وبالتالي دليل الحصاد. البيولوجيبالضرور  زياد  حاصل الحبوب أو الحاصل 

على كمية ونوعية حاصةل صةنفان  المياهمصادر من  أربةة تأثير هولمةرفة الدراسة وكان الهدف من

أهمية السقي بمياه مشةروع ري كركةوك  الدراسة على هذه دتأك،  من الحنطة الناعمة )حنطة الخبز(

باسةتخدام ميةاه  27( ، ومن الممكن زراعة الصنف أبةو غريةب6وشام  27ولكال الصنفين )أبو غريب

 متر وكذل  مع مياه مشروع ري الحويجة. 300آبار بةمق 
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 المقدمة
لتبةادل التجةاري فةي طليةةة من ناحية حجم ا  .Triticum aestivum L الحنطة يأتي محصول 

( ومةةن هنةةا تتضةي أهميةةة المحصةول االعتصةةادية فةةي Wilisie  ،3667) السةلع االسةةتهالكية الغذائيةة

التجةةةار  الةالميةةةة كمةةةا وتةةةأتي أهميتةةةن فةةةي غةةةذاا اينسةةةان مةةةن الموازنةةةة الجيةةةد  فةةةي البروتينةةةات 

شةةوب الةةالم لمةا يحتويةن ا للطاعةة لمةظةم ي(. ويةد مصدرا رئيس3621،  ألسةيديوالكاربوهيدرات )

يةتمةةد عليهةةا بصةةور  رئيسةةية أكثةةر مةةن ثلةةث سةةكان الةةةالم  إذمةةن مكونةةات غذائيةةة وعناصةةر مةدنيةةة 

 (، فضال عن استخدامها كةلف للحيوانات وعالئق الدواجن.3661،  ليون ا)

وعلةى  واينتةا من حيث المسةاحة المزروعةة  بالمرتبة األولى الحنطةمحصول في الةراق يأتي 

ن يالحظ انخفاض مةدل إنتا  وحد  المسةاحة مقارنةة ان تن إالزراعمالئمة الظروف البيئية ل رغم منال

باينتاجية في الدول الةالم والوطن الةربي وذل  بسبب عدم تطبيق األساليب الةلمية في خدمةة التربةة 

يجةةل المحصةول وغيرها ممةا  توفر التراكيب الوراثية المالئمة موعد الريونوعية مياه والمحصول 

تةةد ميةةاه الةري ذات أهميةةة  .غيةر عةادر علةةى اسةتغالل عدراتةةن الوظيفيةة )الفسةةلجية( والوراثيةة الكامنةةة

كبير  لما لهةا مةن تةأثير علةى كةل مةن التربةة والنبةات فةالتركيز الملحةي لميةاه الةري يةةد مةيةارا مهمةا 

رجةةةة تحمةةةل النبةةةات لتحديةةةد نوعيةةةة المةةةاا لغةةةرض ري المزروعةةةات مةةةع األخةةةذ بنظةةةر االعتبةةةار د

لألمالح.تتباين مياه الري في محتواها األيوني من حيث النوعية والكمية ويتبع ذل  تباين في المحتوى 

 SO4و  CO3و  HCO3الكيميائي والملحي وان من أهم االيونات األساسية الذائبة في مياه الري هي 

 (Ayers and Westcot  ،3621فضةةةال عةةةن البةةةورون والنتةةةرات ) Caو  Mgو  Naو  Clو 

وضةةت مةةايير لتحديةد نوعيةة ميةاه الةري  اتبسبب هةذه االختالفة .(3661( وغليم )3662الني )يج

ومن هذه المةايير تركيز األمالح والتركيةب األيةوني والتركيةب أاليةوني الةذي يسةبب مخةاطر السةمية 

 (.Lindsay  ،3626مثل الصوديوم والكلوريد والبورون )

 شةةحنالمائيةةة أولةةى اهتمامةةات الةةدول بسةةبب السةةمات المميةةز  للمةةوارد مةةن حيةةث احتلةةت المسةةالة        

وعدم تةوفر مةوارد مائيةة سةطحية كافيةة ومةع ازديةاد الطلةب علةى هةذه المةوارد بسةبب النمةو  األمطار

الموازنةات  أوضةحتالسكاني ولسد االحتياجات المائيةة فةي الزراعةة بةدأت بةوادر الةجةز المةائي. لقةد 

مليةار  700بحةدود  7010 - 7000بان هناك توعةع عجةز مةائي كبيةر مةابين األعةوام  المائية الةربية

(. لذا فقةد أصةبي مةن الضةروري اسةتخدام مصةادر الميةاه 3666متر مكةب )مجلة الزراعة والمياه ، 

فةةي الةةةراق وبسةةبب الجفةةاف الحاصةةل نتيجةةة علةةة تسةةاعط  ،والتقليديةةة مةةع تطبيةةق الشةةروط الالزمةةة لهةةا

ع درجات الحرار  فقةد اضةطر المزارعةون إلةى اسةتخدام الميةاه مةن أكثةر مةن مصةدر األمطار وارتفا

اسةتخدام هةذه الميةاه يتطلةب ايحاطةة بمةا سةتكون عليةن النتةائج والتةي ربمةا عةد تكةون غيةر وعلين فةأن 

الميةاه تةأثير  ةدراسة إلةىهةدف البحةث ي ا. وبناًا على ما تقدم فأن هةذالمنشودتحقق الهدف  مرضية وال

)أبةو صةنفين مةن الحنطةة  نمةو وحاصةل فةيةة مصادر مختلفة والمتوفر  في منطقةة الحويجةة من أرب

 .المنتشر  زراعتهما في المنطقة أيضا (6وشام  27غريب
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 المواد وطرائق العمل
في احةد الحقةول الزراعيةة الواعةةة  7002 – 7002اجريت هذه الدراسة خالل الموسم الشتوي  

هةةا ثتاحرب األرضكركةةوك. تمةةت تهيةةا   -حويجةةة الةليةةا  31التابةةةة لمقاطةةةة عريةةة المظهوريةةة  فةةي

القرصية وبةةدها  األمشاطالقالب ثم نةمت بوساطة  يالمطر ححراثتين متةامدتين بوساطة المحراث 

ومةن منةاطق مختلفةة عينة ممثلة لتربة حقل التجربة عبل بدا عملية الزراعة  أخذتالتسوية ثم  أجريت

وذلة  لمةرفةة الصةفات الفيزيائيةة والكيميائيةة لتربةة سةم  10 – 0 بأعماق  عشوائية في الحقل بصور

وكانةةت النتةةائج كمةةا فةةي  المةهةةد الزراعةةي الفني/الحويجةةةالتجربةةة وتةةم تحليةةل الةينةةات فةةي مختبةةرات 

 (.3الجدول )

 واألخةرمكرر وكانت المسافة بين ال المنشقة وبثالثة مكررات األلواحطبقت التجربة تبةاً لتصميم      

الثانويةة فقةد  األلةواح أمةا. 6وشةام  27أبةو غريةب:  األصةنافالرئيسةة  األلةواححيةث شةملت ،  متر 7

 300نوعية المياه المستخدمة في السقي وتشمل مياه مشروع ري كركةوك وميةاه آبةار بةمةق تضمنت 

داخةةل كةةل عشةةوائياً  األصةةنافوزعةةت  .متةةر وميةةاه مشةةروع ري الحويجةةة 60متةةر وميةةاه آبةةار بةمةةق 

وكانت مسةاحة الوحةد  التجريبيةة  رئيسي،داخل كل لوح  أيضاعشوائياً  نوعية المياهمكرر ثم وزعت 

احتوت الوحد  التجريبية الثانوية وم  3بمسافة األخرتم عزل كل لوح ثانوي عن   .( م1×  1الثانوية )

 سم. 70 وأخرخط المسافة بين خط  31على 

سةةماد  وأضةةيفكغم/هكتةةار  360بمةةةدل  DAP)) الةةدأبسةةماد سةةمدت ارض التجربةةة باسةةتخدام     

 كغم/هكتار . 360دفةة واحد  خلطا مع السماد المركب عبل الزراعة وبمةدل  ليورياا

)المستلمة من شركة مابين النهرين فرع كركوك( في  6وشام  27زراعة بذور الصنفين أبو غريب تم

تةةم سةةقي كةةل لةةوح بنوعيةةة الميةةاه  .هكتةةار/كغةةم 370 ارذبةةوبكميةةة 31/33/7002نفةة  اليةةوم بتةةاري  

. التربةة يفة البةذور زراعةةبةةد  المخصصة لن مباشر  عن طريق خزان ماا مسحوب بواسطة جةرار

، 1/1/7002، 30/3/7002، 1/37/7002، 70/33/7002وتكةةةةةةةةرر السةةةةةةةةقي فةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةرات 

 .7/1/7002و  2/4/7002

نباتةات الحنطةة مةن مسةاحة متةر  تحصةد،مةرات خةالل موسةم  أربةع اليةدوي التةشةيب عملية أجريت

عيةةا   مبةةةد ظهةةور عالمةةات النضةةج. وتةة و 4/6/7002مربةةع واحةةد مةةن كةةل وحةةد  تجريبيةةةبتاري 

 :اآلتيةالصفات 

 )سم(.النبات طول .3

 )سم(. طول السنبلة .7

 .)مةدل عشر  سنابل عشوائيا من كل متر مربع(عدد الحبوب / سنبلة  .1

 .حبة 1000وزن  .4

ت نباتات الحنطة من مساحة متر مربع واحد من كل وحةد  حصدحاصل الحبوب )كغم / هـ(  .1

 كغم/هكتار. إلىتجريبية وحول الوزن 

حاصةل  ÷دليةل الحصادححاصةل الحبةوب  -:اآلتيةةعيسةت حسةب المةادلةة  )%(دليل الحصةاد .6

 300 × البيولوجي

 مةامل االرتباط البسيط. .2

قارنة بين متوسطات المةةامالت للم L.S.Dواستةمل اختبار اعل فرق مةنوي  إحصائياحللت البيانات 

 (.Steel and Torrie  ،3660% )1وبمستوى 
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 ( التحليل الكيميائي والفيزيائي لتربة التجربة قبل الزراعة1جدول )

 نسجه التربة

 التربة

التوصيل 

 الكهربائي

ديسمنز.م)
-1

) 

درجة 

التفاعل 

(pH) 

المادة 

العضوية 

 )غم/كغم(

 كربونات

 الكالسيوم 

 الجاهزية

مل ر

)%( 

غرين 

)%( 

طين 

)%( 

N 

ملغم.كغم
-1

  

P  

ملغم.كغم
-1

 

K 
ملغم.كغم

-1   

6.32 ..36 .636 
غرينية 

 طينية
63.2 43. 13.6 6213. 6.32 12 4. 

*
 ( في مختبرات المةهد الزراعي الفني/الحويجة3614)Richards حللت التربة حسب طريقة 

 

 ه الري المستخدمة في التجربة.(: الصفات الفيزيائية والكيميائية لميا7جدول)

 نوع المياه
EC 

)ديسمنز.م
-1

) 
pH 

K 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Cl 

(ppm) 

SO4 

(ppm) 

HCO3 

(ppm) 

 األيونات السالبة األيونات الموجبة

مشروع 

ري 

 كركوك

0272 
22

1 
321 7620 6020 6120 620 3220 32120 

آبار عمق 

 متر 300
022 

22

3 
0216 3127 3121 3221 1222 3124 1226 

آبار عمق 

 متر 60
726 

22

3 
0204 3726 7221 7420 2420 3321 7126 

مشروع 

ري 

 الحويجة

0276 
22

4 
327 1020 1120 1020 220 7120 74020 

 النتائج والمناقشة                                                                

 النبات )سم( طول
( فةي صةفة 6وشةام  72هناك فروق مةنوية بةين الصةنفين )أبةو غريةب إن( إلى 1ل )يشير الجدو

 6سةم متفوعةا علةى الصةنف شةام  2623 طةولمةةدل  27الصنف أبو غريةب أعطىالنبات حيث  طول

التبةاين الةوراثي بةين الصةنفين. وكةذل  أظهةر نفة   إلةى ذلة سم وعد يةود السبب فةي  6021الذي بلغ 

المياه المستخدمة في التجربة حيث أعطت مياه مشروع ري كركةوك  أنواع الجدول فروعا مةنوية بين

المياه ولم تظهر فروق مةنوية بين مياه آبةار  أنواعسم( مقارنة ببقية  6627النبات ) طولمةدل ل أعلى

سةم( عنةدما  6022للنبةات ) طةول أدنةىالصةفة.وكان  ههةذم مع ميةاه مشةروع الحويجةة فةي  60بةمق 

 .الحويجة سقيت بمياه مشروع 

 إذالنبةات  طةولأما تأثير التداخل بين الصنف ونوع المياه فقد كانت هناك فروق مةنوية في صةفة      

سةم فةي  33421للنبةات بلةغ  طةول أعلةىمع مياه مشةروع ري كركةوك  27الصنف أبو غريب أعطى

يةةود  سم وعةد 1020مع مياه مشروع ري الحويجة اعل مةدل للصفة وبلغ  6الصنف شام  أعطىحين 

الميةاه وكةذل   أنةواعاألمالح في ميةاه مشةروع ري كركةوك اعةل مةن بقيةة  كمية أن إلىالسبب في ذل  

( وعلى االيونةات الموجبةة والسةالبة بكميةات 7احتوااها على بةض الةناصر الغذائية الذائبة )الجدول 

ج مةع مةا توصةل إليةن نتةائج ايجابيةة لصةالي النبةات .ويتفةق هةذه النتةائ أعطةىمالئمة لنمةو النبةات ممةا 

 (.3661( وغليم )3662) النييج
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 )سم(. لصنفين من الحنطةفي ارتفاع النبات أنواع المياه (: تأثير 1جدول )                    

 نوع المياه
 صنف الحنطة

 المةدل
 6شام  27أبو غريب

 6627 2220 33421 مشروع ري كركوك

 2421 6026 2220 متر 300آبار عمق 

 6326 1726 2026 متر 60مق آبار ع

مشروع ري 

 الحويجة
2326 1020 6022 

  6021 2623 المةدل

أ.ف.م 

(0201) 
 726الصنف ح 

 421نوع الماا ح × الصنف 

 123نوع الماا ح  

 طول السنبلة )سم(
علةى 27( إلى وجود فروق مةنويةة بةين الصةنفين إذ تفةوق الصةنف أبةو غريةب 4يشير الجدول )

 سم لكل منهما ،على التوالي . 224و  3026مةدل طول السنبلة الذي بلغ  في 6الصنف شام 

فقد تفوعت مياه مشروع ري كركوك على بقية أنواع الميةاه أما من حيث تأثير أنواع المياه المستخدمة 

سم في حين أعطت مةاملة السقي بمياه مشروع ري الحويجة اعل مةةدل  3721طول السنبلة  وأعطت

متةر  60متر ومياه آبار بةمةق  300سم ولم تختلف مةنويا عن مياه آبار بةمق  221 لهذه الصفة وبلغ

 سم ، على التوالي. 621و  221التي أعطت 

أما تأثير التداخل بين الصنف فةلى الرغم مةن وجةود فةروق بةين أطةوال السةنابل ضةمن الصةنف 

لةم  تالفةرو عةاهةذه  أن إاللصةنف الواحد تبةا لتغير أنواع المياه وكذل  ضةمن نةوع الميةاه تبةةا لتغيةر ا

مةع ميةاه مشةروع ري  27تكن مةنوية. تم الحصول على اكبةر طةول للسةنبلة مةن الصةنف أبةو غريةب

مع مشةروع ري  6سم للنصف شام  220سم في حين أن أعصر طول للسنبلة بلغ  3420كركوك وبلغ 

 إلةىالميةاه وتةةود السةبب بدرجة كبير  بنوعيةة  تأثرتصفة طول السنبلة  أنالحويجة. وهذا يدل على 

كاربونةةات جةةدول رعةةم البيمشةةروع ري الحويجةةة وخاصةةة الكبريتةةات و ميةةاهالموجةةود  فةةي  األمةةالح

األمالح سببت عصرا في طول السنبلة كةملية دفاعية مةن النبةات لتحمةل الملوحةة )فةرنكلين  وهذه(.7)

 (.Bangerth,Authamme)،3627( وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصل إلين 3660واخرون،

 )سم(. لصنفين من الحنطة في طول السنبلةأنواع المياه (: تأثير 4جدول )         

 نوع المياه
 صنف الحنطة

 المةدل
 6شام  27أبو غريب

 3721 3320 3420 مشروع ري كركوك

 221 221 622 متر 300آبار عمق 

 621 221 3021 متر 60آبار عمق 

 221 220 626 مشروع ري الحويجة

  224 3026 المةدل

أ.ف.م 

(0201) 
 721الصنف ح 

 نوع الماا ح غ.م× الصنف 

 322نوع الماا ح  
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 عدد الحبوب / السنبلة.
فةي عةدد  6وشةام  27( إلى عدم وجود فةروق مةنويةة بةين الصةنفين أبةو غريةب1يشير الجدول )

 6منن للصنف شةام وهو أعلى  (حبة 1423) 27الحبوب في السنبلة إذ كان مةدلها للصنف أبو غريب

حبة وعد يرجع السبب في ذل  إلى أن هذه صفة وراثية خاصة بالصنف المزروع.  4127الذي أعطى 

حبةة(  2022وأثرت أنواع المياه المستخدمة مةنويا في عدد الحبوب للسنبلة فقد كان أعلى مةةدل لهةا )

حبةة(  1221للسةنبلة ) مترافقا مع مياه مشروع ري كركوك بينما في حين كةان أعةل عةدد مةن الحبةوب

متر والذي لم يختلف مةنويا عنن في المةاملة التي سقيت بمياه آبار  300نتيجة السقي بمياه آبار بةمق 

حبةة ، علةى التةوالي ، والسةبب  4327و  4427متر أو مشروع ري الحويجةة التةي أعطةت  60بةمق 

مشةةروع ري  ميةةاهالنبةةات فةةي  والمغنسةةيوم بكميةةات مناسةةبة لنمةةو الكالسةةيوموجةةود ايونةةات ى إلةةيةةةود 

زيةاد  عةدد مةن الحبةوب  إلةى أدىالمستخدمة في الدراسة مما  األخرى المياهكركوك مقارنة بنوعيات 

واالختزال وعمليات نقل االلكترونات ممةا شةجع  األكسد بسبب مشاركة هذان الةنصران في عمليات 

هةا دور فةةال فةي زيةاد  عةدد الحبةوب زياد  عدد حبوب للسنبلة ولتغذية النبات بالةناصر الضرورية ل

 (. 3622للسنبلة )ابو الضاحي .

التداخل بين الصنف ونوعية المياه ففةي نفة  الجةدول تبةين النتةائج أن هنةاك فةروق مةنويةة  أما        

مع مياه مشروع ري كركوك اكبةر عةدد مةن الحبةوب  6نتيجة تأثير التداخل حيث أعطى الصنف شام 

حبة  7621حبة مقارنة بنف  الصنف مع مياه مشروع ري الحويجة حيث أعطى  2120للسنبلة إذ بلغ 

متةر اعةل عةدد مةن الحبةوب للسةنبلة وبلةغ  300مع مياه آبار بةمق  27بينما أعطى الصنف أبو غريب

نسةبة  أن إلةى (Bangerth,Authamme)،3627 حبة وتنطبق هذه النتائج مع ما توصل إلين 1221

بوب في سنبلة حنطة تةتمد على تغذية النبةات بالةناصةر الضةرورية)ابو ح إلىالزهيرات التي تتطور 

 (. 3622الضاحي .

 

 .لصنفين من الحنطة في عدد الحبوب في السنبلةأنواع المياه (: تأثير 1جدول )             

 نوع المياه
 صنف الحنطة

 المةدل
 6شام  27أبو غريب

 2022 2120 6622 مشروع ري كركوك

 1221 1621 1221 متر 300آبار عمق 

 4427 1720 1621 متر 60آبار عمق 

 4327 7621 1620 مشروع ري الحويجة

  4127 1423 المةدل

أ.ف.م 

(0201) 
 الصنف ح غ.م

 3421نوع الماا ح × الصنف 

 3023نوع الماا ح  

 .حبة 1666 وزن
فةةا مةنويةةا فيمةةا اظهةةرا اختال  6وشةةام  27( إلةةى أن صةةنفي الحنطةةة أبةةو غريةةب6يشةةير الجةةدول )

وكان أعلةى  (غم 7426 )27بلغ في الصنف أبو غريب إذحبة 3000وزن )دليل البذار(بينهما بمةدل 

غم( وعد يةود السةبب فةي ذلة  إلةى التبةاين الةوراثي بةين الصةنفين. وتتفةق  3226) 6منن للصنف شام 

األصةناف فةي وزن اخةتالف  أن( إلةى 3662، )واآلخةرون الجيالنةيهذه النتيجةة مةع مةا توصةل إليةن 

 حبة يةود إلى اختالف التراكيب الوراثية. 3000
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بالنسبة إلى أنواع المياه فكانت هناك فروق مةنويةة بينهةا فةي التةأثير فةي هةذه الصةفة إذ أعطةى  أما    

غةم بينمةا أعطةت ميةاه مشةروع ري  7622حبةة وبلةغ 3000مةةدل وزن  أعلةىمشروع ري كركةوك 

م وربمةةا يةةةود السةةبب فةةي ذلةة  إلةةى اخةةتالف التركيةةب الكيميةةائي غةة 3227الحويجةةة اعةةل مةةةدل وبلةةغ 

( التةةي يحتةةوي بةضةةها علةةى كميةةات كبيةةر  مةةن أيونةةات 7والفيزيةةائي للميةةاه المسةةتخدمة )الجةةدول 

وتسةبب عةدم  األخةرىالسالبة والتي عد تةثثر فةي امتصةال الةناصةر الغذائيةة  والكربوناتالكبريتات 

 نمو المحصول بشكل مالئم.

بالنسبة للتداخل بين الصنف ونوع المياه ، فقد كانت هناك فروق مةنوية واضحة حيث أعطةى  أما     

غةةم مقارنةةة  7223حبةةة حيةةث وبلةةغ 3000مةةع ميةةاه مشةةروع ري كركةةوك اكبةةر وزن  6الصةنف شةةام 

للصةنف  تالفرو عالم تالحظ مثل هذه  بينماغم(  3721بنف  الصنف مع مياه مشروع ري الحويجة )

لم تظهر فروق مةنوية واضحة تبةةا الخةتالف أنةواع الميةاه  إذأنواع المياه المختلفة  مع 27أبو غريب

لمثةل هةذه األنةواع مةن التغيةرات البيئيةة علةى  27وهذا يةك  مدى تأعلم ومقاومة الصنف أبةو غريةب

 الذي كان تأثره واضحا جدا. 6الةك  من الصنف شام 

 

 )غم(. لصنفين من الحنطة حبة 3000ي وزن فأنواع المياه (: تأثير 6جدول )              

 نوع المياه
 صنف الحنطة

 المةدل
 6شام  27أبو غريب

 7622 7223 7621 مشروع ري كركوك

 7721 7326 7120 متر 300آبار عمق 

 3622 3123 7627 متر 60آبار عمق 

 3227 3721 7427 مشروع ري الحويجة

  3226 7426 المةدل

أ.ف.م 

(0201) 
 726 الصنف ح

 421نوع الماا ح × الصنف 

 123نوع الماا ح  

 حاصل الحبوب الكلي )كغم/هكتار(
( إلى عةدم وجةود تةأثير مةنةوي للصةنف فةي حاصةل الحبةوب الكلةي 2تشير النتائج في الجدول )       

 621والةذي بلةغ  6مقارنة بالصةنف شةام 27على الرغم من ارتفاع مةدل حاصل الصنف أبو غريب 

على التةةوالي ، ممةةا يةةدل هةةذا علةةى كةةال الصةةنفين مالئمةةين للمنطقةةة. كغةةم /هكتةةار 200و  كغةةم /هكتةةار

وأختلف األمر بالنسبة لتأثير أنواع مياه الري إذ اختلفت مةنويا فيما بينها من حيث كمية الحاصةل فقةد 

مةنويةا علةى  متفوعتةاكغم/هكتةار  3432أعطت مياه مشروع ري كركوك أعلى كمية حاصةل وبلغةت 

 60أنواع المياه األخرى في حين أن أدنى كمية حاصل حبوب كانت مترافقة مع مياه آبار بةمق جميع 

كغم/هكتار. عد يةزى السبب في ذل  إلى وجود نسبة عالية من أيونةات الكلةور فةي  101متر وسجلت 

(  ممةةا سةةبب انخفةةاض امتصةةال الةناصةةر 7متةةر كمةةا هةةو واضةةي فةةي الجةةدول) 60ميا آبةةار بةمةةق 

 من عبل النبات ومن ثم أدى إلى انخفةاض الحاصةل. تتفةق هةذه النتيجةة مةع مةا توصةل إليةنالضرورية 

(Ayers and Westcot  ،3621)ي أن تتبةاين ميةاه الةري فةي محتواهةا األيةوني مةن حيةث النةوع فة

والكمية ويتبع ذل  تبةاين فةي المحتةوى الكيميةائي والملحةي وان مةن األهةم االيونةات الذائبةة فةي الميةاه 

 لكلور  .ي اهالري 

أما بالنسبة لتةأثير التةداخل بةين الصةنف ونةوع الميةاه فقةد كةان مةنويةا فةي صةفة حاصةل الحبةوب 

كغم/هكتةار(  3172مع مياه مشروع ري كركوك اكبر كميةة حاصةل ) 6الكلي إذ أعطى الصنف شام 
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لةى كةان متفوعةا ع 27متفوعا على جميةع المةةامالت األخةرى ، ويالحةظ أيضةا أن الصةنف أبةو غريةب

في جميع المةامالت )عدا مشروع ري كركوك( مما يدل على أن هةذا الصةنف أفضةل  6الصنف شام 

تحمال ومقاومة للتغيرات في مياه السقي اآلمر الذي يةزز النتيجةة التةي تةم التوصةل إليهةا فةي الجةدول 

 711مةةع ميةةاه مشةةروع ري الحويجةةة أدنةةى كميةةة حاصةةل حبةةوب بلغةةت   6. وأعطةةى الصةةنف شةةام 6

متر بكميةات  60مع مياه اآلبار بةمق  ورلالكهكتار. وعد يةزى السبب في ذل  إلى وجود ايونات كغم/

علةةى  أثةةرتانخفةةاض امتصةةال الةناصةةر الغذائيةةة الضةةرورية للنبةةات وبةةدور   إلةةى أدىعاليةةة ممةةا 

،  Ayers and Westcot)مةةنق هةةذه النتيجةةة مةةع ماتوصةةل إليةةن كةةل الحاصةةل الكلةةي للنبةةات وتتفةة

 .( 3661 ،بد ع)،  (3621

 

 )كغم/هـ(. لصنفين من الحنطة في حاصل الحبوب الكليأنواع المياه (: تأثير 2جدول )           

 نوع المياه
 صنف الحنطة

 المةدل
 6شام  27أبو غريب

 3432 3172 3130 مشروع ري كركوك

 267 622 262 متر 300آبار عمق 

 101 111 621 متر 60آبار عمق 

 611 711 3031 جةمشروع ري الحوي

  200 621 المةدل

أ.ف.م 

(0201) 
 الصنف ح غ.م

 311نوع الماا ح × الصنف 

 302نوع الماا ح  

 دليل الحصاد )%(
( يالحةظ عةدم وجةود تةأثير مةنةوي للصةنف فةي دليةل 2من خالل النتائج الموضحة في الجةدول )

% مقارنة بالصنف شام  6623وبلغ  27الحصاد على الرغم من أنن كان أعلى في الصنف أبو غريب

%( مما يدل على أن هذه الصفة لم تتأثر بتغيير الصنف. وعلى النقيض من ذل  فقد أثةرت  6324) 6

%( عند مياه مشروع ري كركوك  6626أنواع المياه مةنويا في هذه الصفة وكان أعلى دليل حصاد )

وعةد يةةود السةبب فةي ذلة  إلةى  % 1623متر اعل دليةل حصةاد وبلةغ  60بينما أعطت مياه آبار بةمق 

متةةر والتةةي تةةثثر فةةي حاصةةل الحبةةوب  60نسةةبة وأنةةواع األمةةالح الموجةةود  فةةي ميةةاه اآلبةةار بةمةةق 

 (.7ومن ثم دليل الحصاد )جدول  البيولوجيوالحاصل 

أما بالنسبة للتداخل بين الصنف ونوع المياه ، فهو أيضا كةان ذو تةأثير مةنةوي ، إذ يتضةي وجةود      

حيةث  6وية لتأثير نوع المياه ضمن الصنف الواحد وهذا التةأثير كةان أوضةي للصةنف شةام فروق مةن

 1326متةر ) 60%( و ميةاه آبةار بةمةق  2321أن الفرق كان كبيرا بةين ميةاه مشةروع ري كركةوك )

الةذي لةم تكةن فيةن فةروق مةنويةة لتةأثير نةوع  27%( ولم تالحظ مثل هذه الفروق للصنف أبةو غريةب

مةةدى عةةالي مةةن  لةةنهةةذا الصةةنف  أن ويةةدل علةةى 2و  6مةةا يةةةزز النتةةائج فةةي الجةةدولين الميةةاه وهةةذا م

 مياه السقي. يةالمتمثلة بنوع االستجابة للتغيرات البيئية
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 )%(. لصنفين من الحنطة في دليل الحصادأنواع المياه (: تأثير 2جدول )                

 نوع المياه
 صنف الحنطة

 المةدل
 6ام ش 27أبو غريب

 6626 2321 6226 مشروع ري كركوك

 6121 6220 6120 متر 300آبار عمق 

 1623 1326 6621 متر 60آبار عمق 

 6026 1421 6221 مشروع ري الحويجة

  6324 6623 المةدل

أ.ف.م 

(0201) 
 الصنف ح غ.م

 626نوع الماا ح × الصنف 

 422نوع الماا ح  
 

 ات المدروسةمعامل االرتباط البسيط  بين الصف
( مةامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة في تجربة استخدام أربةة أنواع 6يبين الجدول )

من مياه السقي من مصادر مختلفة مع صنفين من محصول الحنطة ، ويالحظ من خةالل هةذا الجةدول 

وتةكة  مةدى  جميةع الصةفات المدروسةة إال أنهةا كانةت متفاوتةة فةي عيمتهةافةي  موجبة  ارتباطوجود 

دليةل ) بةين الحاصةل الكلةي وكةل مةن ارتبةاطالبةض. ويتضي أيضا عةو  هةذه  بةضهابارتباط الصفات 

( وهذا متوعع ألن كل من صفتي 0260( وعدد الحبوب في السنبلة )0264حبة ) 3000وزن  (البذور

تةثثران وعدد الحبةوب فةي السةنبلة مةن مكونةات الحاصةل الرئيسةية و ةحب 3000 نوز (دليل البذور)

بشكل مباشر فين. أما اعل عيمةة لمةامةل االرتبةاط فقةد كانةت بةين دليةل الحصةاد وطةول السةنبلة وبلغةت 

0214. 

             

 مةامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة في التجربة. :(6جدول)                

الصفات 

 المدروسة

 النباتطول 

 

 )سم(

طول 

 السنبلة

 )سم(

عدد 

 نبلةالحبوب/س

وزن 

3000 

 حبة

الحاصل 

 الكلي

 كغم/هكتار

دليل 

 الحصاد

% 

      3200 ارتفاع النبات

     3200 0267 طول السنبلة

عدد 

 الحبوب/سنبلة
0261 0223 3200    

   3200 0226 0227 0223 حبة 3000وزن 

  3200 0221 0260 0222 0226 الحاصل الكلي

 3200 0224 0264 0227 0214 0212 دليل الحصاد
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Abstract 

This study was conducted during winter season of 2007-2008 in one of Al-

Madhooriya village fields of section 13 Haweeja Al-Ulia (upper Haweeja), Karkuk to 

investigate the effect of four different water sources available in the area on growth and 

yield of two bread wheat varieties (Abu-Ghraib72 and Sham 6).  

A split plot design been followed with three replications. The main plots represented by 

the varieties while the four water sources (Water from Kirkuk Irrigation Project, Well 

water of 100 m depth, Well water of 60 m depth and Water from Haweeja Irrigation 

Project) represented the sub plot. 

         Results showed significant differences between the two varieties in plant height, 

spike length and weight of 1000 grains and this might be genetically related 

characteristics and reflex the varietal differences, at the mean time, no such differences 

been observed in grain/spike, grain yield (kg/ha) and harvest index which refer to that 

both varieties are suitable to the area. The results also showed significant differences 

among the type of irrigation waters in all measured parameters, and the water from 

Karkuk Irrigation Project was greater in all these parameters. The combination of Abu-

Ghraib27 variety with water from Karkuk Irrigation Project predominated other 

combinations in plant height and spike length while Sham 6 variety with water from 

Karkuk Irrigation Project predominated in grain/spike, weight of 1000 grains, grain yield 

and harvest index. 

There were no significant differences between Well water of 100 m depth and 

Water from Haweeja Irrigation Project in grain yield with Abu-Ghraib27 variety, and the 

same thing with Sham 6 variety between Well water of 60 m depth and Water from 

Haweeja Irrigation Project regardless yield difference between the two varieties. 

This study indicated to the fact that Abu-Ghraib27 variety is more resistant to the type of 

irrigation waters than Sham 6, and that there is no difference between Well water of 60 m 

depth and Water from Haweeja Irrigation Project in most measured parameters with 

Sham 6.  

It has been noticed positive correlation between the grain yield and all of other 

studied parameters and less correlation coefficient between harvest index and each of 

plant height and spike length which means higher plants or longest spike not necessarily 

leads to higher yield or higher biomass and then higher harvest index. 

This Study confirmed the necessity of irrigation with water from Karkuk Irrigation 

Project for both Abu-Ghraib27 and Sham 6 varieties and it is possible to irrigate Abu-

Ghraib27 variety with well water of 60 m depth and water from Haweeja Irrigation 

Project 

 


