
 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

65 

 

 في محافظة حماه أثر معدالت البذار في إنتاجية القمح القاسي في منطقة االستقرار الثانية

 (3)و كوثر حامد  (2)وعدنان الناصر (2)وأديل مشوعلبة (2)وأسامة الحمصي (2)وعبد اللطيف الشامي (1)وفاديا غنيم (1)*عال مصطفى
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 البريد اإللكترونيدمشق، سورية،  إدارة بحوث المحاصيل،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، للمراسلة: د. عال مصطفى، *)
 moustafa@hotmail.com-o 

 11/02/2015تاريخ القبول:    17/07/2014تاريخ االستالم: 

  الملخص:
ثالثة مواسم زراعية  خالل، سوريةحماه،  ،نفذت هذه الدراسة في موقعين في مركز البحوث العلمية الزراعية في حماه

، بهدف تحديد معدل البذار 2010/2011في حقل مزارع في الموسم الزراعي و ، 2012/2013و 2011/2012، 2010/2011
وضعت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية في ثالثة  .في منطقة االستقرار الثانية في حماه 3األمثل للصنف شام

%. أظهرت نتائج التحليل 5 داللةعند مستوى  LSDوتمت المقارنة وفق اختبار أقل فرق معنوي مكررات، حللت البيانات 
غلة الحبية وفي الغلة كغ/هكتار احتل المرتبة األولى في ال 150لثالثة مواسم لموقع مركز بحوث حماه أّن المعدل التجميعي 

كغ/هكتارـ(، في حين تفوق المعدل  250، 200، 150البيولوجية، ولم تسجل فروقًا معنوية بين كافة معدالت البذار المدروسة )
كغ/هـكتار معنويًا في الغلة البيولوجية في التحليل المشترك للموقعين، ما يشير إلى أن المعدل  250كغ/هكتار على المعدل  150
غ/هـكتار هو أفضل المعدالت المدروسة في منطقة الدراسة، وال يوجد ضرورة لزيادة معدالت البذار في حقول المزارعين في ك 150

 هذه المنطقة عن المعدل الموصى به.
 .: القمح القاسي، معدالت البذار، الغلة الحبية، الغلة البيولوجيةالكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

للبحوث العلمية الزراعيـة التوصـل إلـى اسـتنباط أصـناف جديـدة مالئمـة للزراعـات المرويـة والبعليـة، وعـددها استطاعت الهيئة العامة 
أصـناف مـن القمـح الطـري(، وبـالر م مـن تـوفر هـذه األصـناف مـن القمـح  10صنفًا من القمح القاسي، و 12اثنان وعشرون صنفًا )

ض الممارسات الزراعية السليمة يحـول دون بلـوا الطاقـة اإلنتاجيـة المحتملـة ذات طاقة إنتاجية عالية، إال أنَّ الضعف في تطبيق بع
مـن  التبـاين فـي الغلـة الحبيـةلألصناف في حقول المزارعين، حيث يعود تدني اإلنتاج الزراعي في نظـم الزراعـة الجافـة )المطريـة(، و 

ار خــالل موســم النمــو، باإلضــافة إلــى  يــاب موســم زراعــي  خــر، إلــى تــدني معــدل الهطــول المطــري الســنوي، وســو  توزيــع األمطــ
وباإلضـافة تطبيق التقانات الزراعية )معدل البذار، ومعدالت التسميد، وموعد الزراعة، ...الخ( المناسب لكـل صـنف ومنطقـة بيئيـة، 

يث أكد الباحثين علـى (، ح2010، وآخرونمعرفة المزارعين بحزمة التقانات الزراعية المطورة في المراكز البحثية )ابراهيم إلى عدم 
دارة المحصــول فلقـد ازدادت  لـة القمــح (، Araus et al., 2003) تحســين إنتاجيـة الحبـوب عـن طريــق تحســين طـرق التربيـــة واح

% مـن زيـادة الغلـة الحبيـة إلـى عمليـات التحسـين الـوراثي فـي  لـة الحبـوب،  50 نحو، وُيعزى 1950الحبية بشكل ملحوظ منذ عام 
 (.Slaferet al., 1996) اعتماد التقانات والممارسات الزراعية الحديثة إلى النصف األخر في حين يعزى
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يعد معدل البذار الذي يعبر عن الكثافة النباتية إحدى أهم الممارسات الزراعية، والتي تؤثر مع موعد الزراعـة بشـكل كبيـر ومعنـوي  
ن معــدل البــذار والمســافة بــين  فــي تحديــد البيئــة المثاليــة لنمــو المحاصــيل، مــن خــالل تحقيــق التــوازن لمنافســة النباتــات لبعضــها، واح

خطوط الزراعة تؤثر وبشكل قوي في استخدام الموارد البيئية من قبل القمح، حيث يغيـر األهميـة النسـبية للتنـافن بـين النباتـات علـى 
، كمـا (Darwinkel,1978; Tompkins et al., 1991)ول صـخـالل مراحـل نمـو المح  ...الخالضـو ، المـا ، والمـواد الغذائيـة

 (Kabesh et al., 2009).تؤثر بشكل جوهري في اإلنتاجية لهذه المحاصيل 
المنافسـة خـالل فتـرة امـتال   وتشـتديقلل معدل البذار المنخفض المنافسة بين النباتات، وخاصة خالل فتـرة النمـو الخضـري للنباتـات، 

ن معـدل البـذار أ Tompkins et al., (1991) ، فقـد وجـد(Darwinkel, 1978; Marshall and Ohm, 1987) الحبـوب
المنخفض يزيد من عدد السنابل، كما يزداد وزن السنبلة، حيث تزداد عـدد الحبـوب فـي السـنبلة، ويحـدث العكـن فـي معـدالت البـذار 

عـدد الحبـوب فـي  يـديز  2نبـات /م 325إلـى  625بـنن تقليـل معـدل البـذار مـن  وا فقـد وجـد Ozturk et al., (2006)العاليـة. أمـا 
أعلـى مـن إنتاجيـة  2حبـة/م 250نن الغلـة الحبيـة للكثافـة األقـل بـ Wood et al., (2003)كـل مـن  %. كما وجد10السنبلة بنسبة 
أظهـرت نتـائج الدراسـة التـي نفـذت فـي  ـرب كنـدا حـول تـنثير  .Carr et al., (2003)وهـذا مـا أكـده   2حبـة/م450الكثافـة العاليـة 

معــدالت البــذار والمســافة بــين الســطور فــي  لــة محصــول القمــح الحبيــة ومكوناتهــا زيــادة فــي  لــة محصــول القمــح الحبيــة عنــد زيــادة 
والحـد ر وتقليل المسافة بين السطور تحت ظروف النمو المثالية، ويعزى ذلك إلى زيادة عدد السنابل فـي وحـدة المسـاحة، امعدل البذ

األلــف حبــة عنـد تقليــل معــدل وزن حــين ازداد عـدد الحبــوب المتشــكلة فـي الســنبلة الواحــدة، ومتوسـط نمــو األعشــاب الضـارة. فــي  مـن
معـدل فـي أن زيـادة   Carlson and Hill (1985) ، كمـا وجـدTompkins et al., 1991)ر وزيادة المسافة بين الســـطور )االبذ

انخفاض  لة محصـول القمـح الحبيـة بتـنثير منافسـة أعشـاب هكتار قد ساعدت في الحد من /كغ  88 - 44 - 22بذار القمح من 
% علـى التـوالي، حيـث تسـاعد زيـادة كثافـة المحصـول االقتصـادي فـي تحسـين كفا تـه التنافسـية، 44% ،64%، 78الشوفان بنسبة 

 .وتثبط نمو األعشاب الضارة
ـ مـع انخفـاض عـدد كتارطن/ه 5.5إلى  9.2انخفاض معنوي في الغلة الحبية لمحصول القمح من  Spink et al., (2005) وجد

علــى أعلــى  لــة حبيــة عنــد  Bhatti et al., (1990)، بينمــا حصــل 2نبــات/م 113إلــى  336النباتــات فــي وحــدة المســـاحة مــن 
ـ أعطـى كتارـكغ/ه 140أن معـدل البـذار  Tawaha (2000) and Turk (، فـي حـين وجـدكتاركغ/هــ 150استخدام معدل بذار )

أن معـدل البـذار   Hameed et al., (2003)لقمـح فـي شـمال األردن، وقـد وجـدمحصول ال 2وأكبر عدد سنابل/مأعلى  لة حبية، 
 ,.Wajid et al ، وقـد أظهـرت نتـائج/أكتـوبرتشـرين األول 25( أفضل معدل بـذار للقمـح عنـد زراعتـه فـي كتاركغ/ه 100-125)

 Balochفي ظروف مناخية شـبه جافـة، بينمـا أوصـى كتاركغ/ه 100أي ما يعادل  2نبات/ م 300تفوقًا للكثافة النباتية  (2004)
et al., (2010) ( كتاركغ/ه 150بمعدل البذار.) 
، لجميــع أصــناف القمــح القاســي المزروعــة بمركــز بحــوث إزرع كتــاركغ/ه 150(  تفــوق لمعاملــة معــدل البــذار 2011وجــد العــوران )

 3)زراعة بعلية استقرار ثانية( على جميع معدالت البذار المدروسة في عدد السنابل على النبات، واقترح زراعة الصنف دوما سورية
فــي  كتــاركغ/ه 250ين، وزراعــة الصــنف حــوراني بمعــدل بــذار فــي منطقــة االســتقرار األولــى فــي جّلــ كتــاركــغ/ ه 200بمعــدل بــذار 

 زرع.إمنطقة االستقرار الثانية في 
ضــحت كثيــر مــن البحــوث أن معــدل البــذار للصــنف يتوقــف علــى قدرتــه علــى إنتــاج اإلشــطا ، ووزن الحبــة، وكــذلك علــى نســبة أو 

أن  Dasilva (2000) and Tommاإلنبـات، كمـا دلـت أبحـاث عـدة علـى عـدم جـدوى اسـتخدام معـدالت البـذار العاليـة، فقـد وجـد 
 فـيبالزيـادة فـي معـدالت البـذار. وعنـد دراسـة تـنثير عـدة معـدالت مـن البـذار  الغلة الحبية فـي بعـض أصـناف القمـح ال يتـنثر معنويـاً 

ن زيـادة معـدل البـذار أدى إلـى نقـ  عـدد الحبـوب ووزنها/سـنبلة، إلـى أنهـا فـي أ Saleh (2000)وجـد محصـول القمـح ومكوناتـه، 
 قش بالمعدالت المختلفة المدروسة.، بينما لم يتنثر كل من الغلة الحبية، وال2نفن الوقت أدت إلى زيادة عدد السنابل/م
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أن االنخفــاض فـي كــل صـفات المحصــول لـه عالقــة فــي المنافسـة العاليــة بـين النباتــات بســبب  Salem et al., (2000)الحـظ 
 تـنثيرًا معنويـاً  Hussain (2004) بينمـا وجـد ،الكثافة النباتية، وتكون المنافسة على كل من العناصر الغذائية والما ، وحتى الضـو 

ن أعلـى قـيم للغلـة البيولوجيـة والغلــة الحبيـة تـم الحصـول عليهـا عنــد 2لمعـدالت البـذار علـى عـدد السـنابل/م ، وعــدد الحبوب/سـنبلة، واح
جميـع خصـائ  المحصـول معنويـًا بمعـدالت البـذار،  تـنثر( 2009نـوح وآخـرون )، بينمـا وجـد ـكتاركغ/ه 120الزراعة بمعدل بذار 

، وكـذلك أعلـى إنتـاج 2( أدى إلى إنتاج أقصى عدد ممكن من السـنابل/مكتاركغ/هـ 160ار مدرون )وأشاروا إلى أن أعلى معدل بذ
أدى لزيادة معنوية في عدد الحبوب/سنبلة في أحد المواسم دون   كتاركغ/ ه 80من الغلة البيولوجية، كما وجدوا أن الزراعة بمعدل 

 حبية. أعطت أعلى  لة كتاركغ/هـ 120ا خر، أما الزراعة بمعدل 
قسم بحوث الحزم التكنولوجية في الهيئـة العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـة عـدة دراسـات علـى تـنثير معـدالت البـذار علـى إنتاجيـة نفذ 

دت وزارة الزراعــة واإلصــالح حــدّ رعين بنتيجتهــا القمــح، فــي مراكــز البحــوث العلميــة الزراعيــة، باإلضــافة إلــى دراســة فــي حقــول المــزا
ن ظهور مفهوم الفجوة اإلنتاجية بين مراكز البحوث العلميـة أفي منطقة االستقرار الثانية. إال  كتاركغ/هـ150لبذار  الزراعي معدل ا

وحقــول المــزارعين، والوصــول إلــى أســباب هــذه الفجــوة، وأهمهــا معــدل البــذار المســتخدم مــن قبــل المــزارعين المبــالغ فيــه وعــدم االلتــزام 
تخــوف المــزارعين مــن االخـتالف فــي الممارســات الزراعيــة المثاليـة فــي مراكــز البحــوث، أدى إلــى بمعـدل البــذار الموصــى بــه، وذلـك ل

إلـى ضـعف المعـدل الموصـى بـه فـي المنطقـة المدروسـة  وصـلتأي  كتـاركـغ/ ه 300زيادة معدالت البذار حتـى وصـل إلـى معـدل 
 .للقمح القاسي

ّن معظــم المســاحة المزروعــة  47.2وبمــا أن القمــح القاســي يغطــي قرابــة  % مــن إجمــالي المســاحة المزروعــة بــالقمح فــي ســورية، واح
ف هكتــارًا فــي المنطقــة المزروعــة بعــاًل مــن منطقتــي االســتقرار األولــى ألــ 321 نحــوبــالقمح القاســي تــزرع زراعــة بعليــة، وتصــل إلــى 

أصــناف القمـح القاســي تختلـف وراثيــًا فـي مكونــات اإلنتـاج ف نــه  (، وبمـا أنّ 2011، راعيـة الســنويةلمجموعـة اإلحصــائية الز اوالثانيـة )
 ,.Bassus, et al)مـن الضـروري أن يـتم اختبـار كـل صـنف علـى حـدة مـن أجـل تحديـد معـدل البـذار )الكثافـة النباتيـة( المثلـى 

 اإلنتاجية، وهل تشكل بذار مهدورة؟.والبد من معرفة تنثير هذه الزيادة في معدالت البذار في ( 2009
، 3للصـنف شـام من هنا جا ت أهمية هذا البحث الذي يهدف إلى تحديد معدل البذار األمثـل فـي منطقـة االسـتقرار الثانيـة فـي حمـاه

 والرد على التساؤل حول زيادة معدل البذار في حقول المزارعين.
 مواد وطرق البحث:

، 2010/2011حماه، في مركز البحوث العلمية الزراعية في حماه، في ثالثة مواسم زراعية  الدراسة في موقعين في محافظة نفذت
، كتجربة حقلية، تمثل الزراعة 2010/2011الموسم الزراعي  ين خاللمزارعأحد ال، وفي حقل 2012/2013و 2011/2012

وقد بلغت كمية الهطول المطري  اً م سنويّ م 338 متوسط الهطول المطري فيهاإذ يبلغ بعاًل ضمن منطقة االستقرار الثانية، 
 (،1 )شكل التواليعلى  2012/2013و 2011/2012، 2010/2011الدراسة  مواسمخالل مم،  398.2، 424.1، 323.8

كاملة ال(، وفق تصميم القطاعات كتاركغ/ه 250-200-150، فقد تم دراسة ثالثة معدالت بذار )3وباستعمال الصنف شام
مكررات، وتمت الزراعة بطريقة المزارع، ببذارة كشكشيان في كال موقعي الدراسة، وهي طريقة الزراعة السائدة في العشوائية بثالثة 

 إضافة األسمدة الكيميائية )ا زوتية ت، وتم2م 150محافظة حماه في منطقة االستقرار الثانية، وبقطع تجريبية بلغت مساحتها 
%، تضاف على 46يوريا  كتاركغ/هـ 150توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بمعدل والفوسفوية( بعد تحليل التربة وحسب 

 90دفعتين نصف الكمية مع الزراعة والنصف الثاني عند االشطا  وبتوفر الرطوبة المناسبة، وأضيف السماد الفوسفوري بمعدل 
 %، أضيفت بشكل كامل مع الفالحة األخيرة.46سوبرفوسفات  كتاركغ/هـ
. وتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي 10GenStatتحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي تم 

L.S.D   تجميعي للمواقعالوذلك لكل موقع على حدة، ومن ثم تم التحليل  0.05عند مستوى معنوية (Gomez and Gomez., 
1984 .) 



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

68 

 

 :التاليةالصفات وقد تّم دراسة 
 تم أخذها كنسبة مئوية لعدد النباتات في القطعة التجريبية مع األخذ بعين االعتبار معاملة معدل البذار.(%) بة اإلنباتنس : 
 سنابل رئيسة عشوائية لكل قطعة تجريبية، وتم قياسها من قاعدة السنبلة إلى  10: متوسط طول (سمالرئيسية ) طول السنبلة

 سنيبلة بدون السفا.الأعلى 
  /متر مربع، وأخذ متوسط ثالثة مكررات للقطعة التجريبية الواحدة. 1: تم عد السنابل في 2معدد السنابل 
 ثم عدلت إلى ـ(: تم أخذها كمتوسط ثالثة أمتار مربعة أخذت بشكل عشوائي في القطعة التجريبية كتارالغلة البيولوجية )كغ/ ه

 .كتاركغ/ه
  مل القطعة التجريبية حصاد كا : تمّ كتار(كغ/ه)الغلة الحبية. 

 
 النتائج:

 :(%) نسبة اإلنبات
% بين معدالت البذار، وبين السنوات، وفي تفاعل السنوات مع  عدم وجود فروق معنوية في نسبة اإلنبات (1)يبين الجدول 

حقل المزارع عن حقل  معدالت البذار، ولم يوجد فروق معنوية في تفاعل المواقع ومعدالت البذار، بينما تفوقت نسبة اإلنبات في
 (.2مركز البحوث، مع عدم وجود فروق معنوية بين معدالت البذار )جدول 

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011% خالل ثالثة مواسم ) تأثير معدالت البذار في نسبة اإلنبات .1جدول ال

 معدالت البذار

 هـكتار/كغ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

150 90 93 90 91 

200 87 93 92 91 

250 93 92 95 93 

 92 93 90 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 3 3 5 

 NS NS NS فرق معنوي

CV (%) 4 

NS.ال يوجد فرق معنوي :L.S.D (5%) 5 داللة : أقل فرق معنوي عند مستوى ،%CV (%).معامل االختالف : 
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2010/2011موسم الخالل  موقعي التجربة% في  تأثير معدالت البذار في نسبة اإلنبات .2جدول ال  

 معدالت البذار

 كغ/هكتار

 مواقع التجربة

 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 94.33 90.33 92.33 

200 92.67 87.00 89.83 

250 93.67 93.00 93.33 

 91.83 90.11 93.56 المتوسط

 
معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 2.707 5.06 6.041 

 NS NS * فرق معنوي

CV (%) 4 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5: أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية  L.S.D (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.05*: يوجد معنوية )

 الحبوب: امتالءفترة 
( عدم وجود تنثير معنوي الختالف معدالت البذار في فترة امتال  الحبوب، واقتصر تنثير السنوات 4و 3يتبين من الجدولين )

والمواقع على هذه الصفة، وتفوق مركز بحوث حماه معنويًا في زيادة فترة امتال  الحبوب على حقل المزارع، ولم يكن هناك فروق 
 فاعل بين معدالت البذار من جهة، وكل من السنوات، والمواقع من جهة ثانية.معنوية في الت

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011الحبوب/ يوم خالل ثالثة مواسم ) امتالءتأثير معدالت البذار في فترة  .3جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 33 42 55 43 

200 33 42 55 43 

250 33 42 55 43 

 55 42 33 المتوسط
 

 
 معدالت بذار× سنوات معدالت بذار السنوات

LSD (5%) 0.9 0.2 0.6 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 0.4 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.01** يوجد معنوية )

 2010/2011موسم الالحبوب/ يوم في موقعي التجربة خالل  امتالء: تأثير معدالت البذار في فترة 4جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/ه

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 31 33. 32 

200 31 33 32 

250 31 33 32 

 33 31 المتوسط
 

 
معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 0.82 0.31 0.8048 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 0.7 

: معامل (%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.01% )0.01**: يوجد معنوية على مستوى 
 االختالف.
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 :(سم) طول السنبلة
عدم وجود فروق معنوية بين معدالت البذار، وتفاعل معدل البذار مع السنوات، بينما لوحظ وجود  (5)أظهرت معطيات الجدول 

(، بتفوق طول السنبلة في موقع مركز البحوث، كما 6 فروقات معنوية في هذه الصفة بين السنوات، وبين موقعي الدراسة )جدول
 كتار.كغ/هـ 250على المعدل  كتاركغ/ هـ 150يتبين تفوق المعنوي لمعدل البذار 

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) (سم) تأثير معدالت البذار في طول السنبلة .5جدول ال

 معدالت البذار

 كغ/هكتار

 مواسم الزراعة

 المتوسط العام
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 6.0 5.0 5.3 5.4 

200 6.0 5.3 5.0 5.4 

250 5.7 4.7 5.3 5.2 

 5.2 5.0 5.9 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 0.71 0.47 0.89 

 NS NS NS فرق معنوي

CV (%) 9 

NS فرق معنوي.: ال يوجدLSD (5%)  5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى ،%CV(%).معامل االختالف : 

 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  (سم)تأثير معدالت البذار في طول السنبلة  .6جدول ال
 معدالت البذار

 كغ/هكتار

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 5.3 6.0 5.667a 

200 5.3 6.0 5.667a 

250 5.0 5.7 5.333b 

 5.9 5.2 المتوسط
 

 
معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 0.58 0.22 0.57 

 NS * * فرق معنوي

CV (%) 3 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.05*: يوجد معنوية )

 :2عدد السنابل/م
، ولم 2، ولم تؤثر السنوات معنويًا في عدد السنابل/م2ال يوجد فروق معنوية بين كافة معدالت البذار المدروسة في عدد السنابل/م

المرتبة األولى. في حين ظهرت الفروق  كتاركغ/ه 250يظهر التفاعل المعنوي بين السنوات ومعدالت البذار، واحتل المعدل 
 معنويًا.  2المعنوية بين الموقعين، حيث تفوق حقل المركز بعدد السنابل/م

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) 2تأثير معدالت البذار في عدد السنابل/م .7جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة

 المتوسط العام
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 343 387 304 345 

200 345 352 345 347 

250 399 447 347 398 

 304 387 343 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 52 49 80 

 NS NS NS فرق معنوي

CV (%) 4 

NS.ال يوجد فرق معنوي :LSD (5%)  5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى ،%CV(%).معامل االختالف : 
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 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  2تأثير معدالت البذار في عدد السنابل/م .8جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 207 343 275 

200 233 345 289 

250 228 399 313 

 362 223 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 31 18 33 

 * ** ** فرق معنوي

CV (%) 5 

%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%)،التواليعلى  (P<0.05 ،P<0.01) عند مستويي داللة*،** يوجد معنوية
CV(%).معامل االختالف : 

 الغلة البيولوجية:
احتل المرتبة األولى في متوسط العام لثالثة مواسم في الغلة البيولوجية، بدون فرق  كتاركغ/ه 150بانالمعدل  9يبين الجدول 

(، ووجدت فروق معنوية بين السنوات، بينما لم يوجد فروق معنوية في تفاعل كتاركغ/ه 250، 200معنوية مع معدلي البذار )
 معدالت البذار.السنوات مع 
( في تفاعل معدالت البذار مع المواقع، حيث تفوقت كافة تفاعالت معدالت P<0.05يبين وجود الفرق المعنوي ) 10أما الجدول 

 كتاركغ/هـ 150البذار مع موقع مركز البحوث معنويًا على تفاعالت معدالت البذار عند زراعتها في حقل المزارع، واحتل المعدل 
 ـ(.كتاركغ/ه 250، 200ى مع عدم وجود فروق معنوية مع معدلي البذار )المرتبة األول

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) كتار: تأثير معدالت البذار في الغلة البيولوجية كغ/هـ9جدول ال
 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 16011 22040 28000 22017 

200 15509 19640 28533 21227 

250 16466 17293 29600 21120 

 28711 19658 15995 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 6569.1 2735.4 7060.3 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 12 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.01)** يوجد معنوية 

 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  كتارتأثير معدالت البذار في الغلة البيولوجية كغ/هـ .10جدول ال
 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواقع التجربة
 المتوسط

المزارعحقل   حقل المركز 

150 11342 16011 13677 

200 10949 15509 13229 

250 8927 16466 12697 

 15995 10406 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 2247.6 1042.4 2254.1 

 * NS ** فرق معنوي

CV (%) 6 

داللة : أقل فرق معنوي عند مستوى LSD (5%) : ال يوجد فرق معنوي، NS، التوالي( على P<0.05 ،P<0.01)عند مستويي داللة *،** يوجد معنوية 
5 ،%CV(%).معامل االختالف : 
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 الغلة الحبية:
احتل المرتبة األولى في متوسط العام لثالثة مواسم في الغلة الحبية،  كتاركغ/هـ 150بنن المعدل  (11)جدول الوضح بيانات ت

(، وكانت الفروق عالية المعنوية بين السنوات، بينما لم يوجد فروق كتاركغ/ه 250، 200معنوية مع معدلي البذار )ق و بدون فر 
يبين عدم وجود فروق معنوية في تفاعل المواقع ومعدالت  (12)معنوية في تفاعل البيئة )السنوات( مع معدالت البذار، والجدول 

المرتبة األولى في كل من حقل المزارع، وفي  كتاركغ/هـ 200الت البذار، واحتل المعدل البذار، وعدم وجود فروق معنوية بين معد
 150، عن معدل على التواليـ( كتاركغ/ ه 39و 37،  40)بلغت موقع مركز البحوث، وفي متوسط الموقعين، وبزيادة إنتاجية 

 .كتاركغ/ه
 ماهح( في موقع مركز بحوث 2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) كتارتأثير معدالت البذار في الغلة الحبية كغ/هـ .11جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 2666 3463 4704 3611 

200 2703 3231 4472 3468 

250 2558 2989 4478 3342 

 4551 3228 2642 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 248.6 279.2 437.8 

 NS NS *** فرق معنوي

CV (%) 8 

 : معامل االختالف(%)CV%، 5: أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية  LSD (5%) : ال يوجد فرق معنوي،NS (، P<0.01*** يوجد معنوية )

 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  كتارالغلة الحبية كغ/ه: تأثير معدالت البذار في 12جدول ال
 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 2144 2666 2405 

200 2184 2703 2444 

250 2044 2558 2301 

 2642 2124 المتوسط
 

 
 معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع

LSD (5%) 247.2 237.5 323.8 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 8 

 : معامل االختالف(%)CV%، 5: أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية  LSD (5%) : ال يوجد فرق معنوي،NS (، P<0.05** يوجد معنوية )

 المناقشة:
القاسي في منطقة االستقرار الثانية في حماه إلى سمحت هذه الدراسة التي تناولت دراسة تنثير معدل البذار في إنتاجية القمح 

، في منطقة االستقرار 3هو أفضل معدالت البذار للصنف شام كتاركغ/هـ 150التوصل إلى نتيجة تطبيقية هامة بنن معدل البذار 
ة الحبية لمتوسط ثالث احتل المرتبة األولى في الغل كتاركغ/هـ 150الثانية في محافظة حماه، حيث بينت النتائج أن معدل البذار 

وهذه النتيجـــة توافق (، 2011ويتوافق مع العوران ) Bhatti, et al., 1990; Baloch, et al., 2010)) مواسم، وهذا يتوافق مع
Carr et al., 2003; Wood et al., 2003) ) بنن الغلة الحبية للكثافة األقل كانت أعلى من إنتاجية الكثافة العالية، وجا ت

ـ كتاركغ/ ه 200معنوية في الغلة الحبية للمعدل الهذه النتيجة لتؤكد توصية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، حيث الزيادة  ير 
 الذي وصل حتىقعين، لم تغطي الزيادة في معدل البذار في متوسط المو  كتاركغ/ هـ 39 بلغتـ والتي كتاركغ/ه 150عن المعدل 
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ـ، كما بينت نتيجة هذه الدراسة عدم وجود فروق معنوية في التفاعل بين المواقع ومعدالت البذار في الغلة الحبية، كتاركغ/ه 50
وة اإلنتاجية بين مراكز البحوث مما يدل على أن ال يوجد ضرورة في زيادة معدالت البذار عند المزارع لتحقيق  لة حبية، لسد الفج

وحقول المزارعين، حيث التفوق المعنوي بالغلة الحبية في مركز البحوث لم يكن سببه زيادة في معدل البذار، مما يدل إلى عدم 
كما وجدت فروق معنوية بين ، (,Dasilva and Tomm 2000جدوى استخدام معدالت البذار العالية، وهذا متوافق مع )

، حيث التواليمم( على  398.2، 424.1، 323.8ذلك يعود إلى التذبذب في الهطوالت المطرية عبر سنوات الدراسة ) السنوات و 
وذلك يعود للهطل  2011/2012و 2010/2011على كال موسمي الزراعة  (P<0.01)معنويًا  2012/2013تفوق الموسم 

في  كتاركغ/ه 150، أضف إلى ذلك جا  المعدل البذار (1) لالمطري األعلى في شهري كانون الثاني وشباط الذي يبينه الشك
مواسم في حقل مركز  ةالمرتبة األولى في الغلة البيولوجية بدون فروق معنوية مع بقية المعدالت المدروسة في متوسط ثالث

البحوث، وفي متوسط الموقعين، وذلك يعود إلى تفوق في المسطح الورقي للكثافة األدنى عنها في الكثافة العالية بعد التسنبل ليؤكد 
(. كما تفوقت كافة تفاعالت معدالت البذار مع موقع مركز البحوث معنويًا على تفاعالت 2006)مهنا،  لهاتوصل  التينتائج ال

الت البذار عند زراعتها في حقل المزارع، لتؤكد أن الفجوة في الغلة البيولوجية أيضًا ال تتعلق بمعدل البذار، حيث تفوق حقل معد
على حقل المزارع في الغلة البيولوجية نتيجة لتفوقه بما يؤثر على الغلة البيولوجية )طول  (P<0.01)مركز البحوث معنويًا 
( وتخالف ما توصل اليه ,.Saleh 2000فجا ت نتائجنا توافق ) 2أما بالنسبة لعدد السنابل/م(، 2السنبلة، عدد السنابل/م

(Tompkins et al., 1991ب ) معنويًا  كتاركغ/ه 250نن معدل البذار المنخفض يزيد من عدد السنابل، فقد تفوق معدل البذار
(P<0.01)  في متوسط الموقعين، وفي أن المعدل العالي يزيد من طول السنبلة، حيث تشير نتائجنا  كتاركغ/هـ 150على المعدل

( في متوسط الموقعين، كتاركغ/ه 250( على أعلى معدل مدرون )كتاركغ/هـ150للمعدل المنخفض ) (P<0.01)تفوقًا معنويًا 
 Darwinkel, 1978; Marshall andوافق مع )مما يدل أن المنافسة بين النباتات كانت خالل فترة امتال  الحبوب وهذا يت

Ohm, 1987معنويًا  طول فترة امتال  الحبوبة (، كما تشير نتائجنا إلى تفوق موقع مركز البحوث في صف(P<0.01) على ،
حبوب موقع حقل المزارع، مما يفسر أيضا زيادة الغلة الحبية في حقل مركز البحوث عن موقع حقل المزارع، حيث زيادة امتال  ال

، وبمالحظة أنه لم يوجد فروق معنوية بين معدالت البذار في نسبة اإلنبات وبالتالي زيادة الغلة الحبية الحبوب وزنتؤدي إلى زيادة 
البادرات، يشير أن النتائج المستحصل عليها هي   في كال الموقعين، وذلك بسبب الهطوالت المطرية المناسبة لإلنبات واسترسا

 دالت البذار. تتعلق بتنثير مع
 الخالصة:

 ومما سبق يمكن أن نستنتج مايلي:
 )الحبية والحيوية(.زيادة معدالت البذار إلى زيادة اإلنتاجية  لم تؤد .1
 .2تنثير التفاعل بين المواقع ومعدالت البذار كان محصورًا في الغلة البيولوجية، وعدد السنابل/م .2
 اإلنتاجية بين مراكز البحوث، وحقول المزارعين.لم يتسبب زيادة معدل البذار في سد الفجوة  .3
كتار فـي كغ/هــ 250، دون جدوى اقتصادية عند زيـادة معـدل البـذار إلـى كغ/هـكتار100بـ يقدر الهدر في معدالت البذار  .4

 مناطق االستقرار الثانية في محافظة حماه.
 3زراعة البعلية في منطقـة االسـتقرار الثانيـة للصـنف شـاملل كتاركغ/ه 150معدل البذار  باعتمادومن خالل ما تقدم يمكن التوصية 

 من أجل الحصول على على  لة حبية ولين من الضروري زيادة معدل البذار عن المعدالت الموصى بها.
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مركز تم البحث بدعم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ومن هنا البد من شـكر للدكتور عبد الناصر العمر رئين  الشكر:
 بحوث حماه.

 المراجع:
(. دور أكسـاد فـي إدارة وتطـوير الـنظم الزراعيـة فـي سـورية والـدول 2010شـحادة )وعلـي  العـودةأيمـن عودة  عبد الباسـط و  ابراهيم ،

. المؤتمر الدولي حـول تحـديات تحسـين اإلنتاجيـة وسـبل تطورهـا فـي القطـاع الزراعـي. 50العربية.  أسبوع العلم الخمسون 
-118، /نوفمبرتشرين الثـاني 30-28 -مدينة دير الزور -جامعة الفرات ومديرية الزراعة واإلصالح الزراعيفي رحاب 

121. 
( تحـت ظـروف الزراعــة T. durum(. دراسـة أدا  أنمـاط وراثيــة مختلفـة مـن القمـح القاسـي )2011عاصـم ) أحمـد صـالحالعـوران، 

 .184  . دمشق، سورية جامعة دمشق، ،الزراعةكلية قسم المحاصيل، المطرية، رسالة دكتوراه، 
 ،مديريــة اإلحصــا  والتخطــيط، واإلصــالح الزراعــي الصــادرة عــن وزارة  الزراعــة .)2011( لمجموعــة اإلحصــائية الزراعيــة الســنويةا

 الجمهورية العربية السورية.
 (.7) 28نباتية مختلفة. مجلة جامعة البعث.  (. دراسة النشاط التمثيلي للقمح وتشكيل  لته عند زراعة كثافات2006مهنا، أحمد )

(. تـنثير مواعيـد الزراعـة ومعـدالت البـذار علـى 2009فـرح ) وطيـبعبـد المـنعم  حسـينو عبـد ا،، موسـى طـارق و  عبـد الـرحمن ،نوح
مجلـة البحـوث الزراعيـة جامعـة كفـر  المحصول ومكوناته وصفات الجودة في القمح تحت ظروف منطقـة الجبـل األخضـر.
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Abstract: 

The research was conducted in Hama Scientific Agricultural Research Center, Hama, Syria, during 

three growing seasons (2010/2011, 2011/2012 and 2012/2013), and in farmer’s field during the 

growing season (2010/2011), with the aim to identify the best seeding rate of durum wheat variety 

Cham3 in climatic zone B in Hama. The experiment was designed using randomized complete 

block design with three replications. Data analyses were done, and least significant difference 

(LSD) test at 5% was applied for comparison of means.  The results of three seasons showed no 

significant differences among the three seeding rates (150, 200 and 250 kg/ha), the best grain and 

biological yields were obtained by using 150 kg/ha. The combined analysis of the two sites clarified 

that the seeding rate of 150 kg/ha surpassed 250 kg/ha seeding rate in biological yield. As the 

seeding rate of 150 kg/ha for Cham3 was the best to be applied in climatic zone B in Hama 

Governorate, so no need to increase the seeding rate at farmer’s field over recommended seeding 

rate.  

 

Keywords: Durum wheat; Seeding rates, Grain yield, Biological yield. 

mailto:o-moustafa@hotmail.com

