
 في العراق ذات إحتياجات مائية واطئة  حنطة أصنافتطوير

 
 وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة البحوث الزراعية /مركز تربية وتحسين النبات

 العراق / بغداد

 

أفرز برنامج تربية أستهدف تحسين صفتي تحمل الجفاف ومقاومة بعض      

ربية النبات ، أحد مراكز األمراض النباتية في قسم امراض النبات لمركز وراثة وت

دائرة البحوث الزراعية في وزارة العلوم والتكنولوجيا، عن تحديد عدد من الهجن  

ومن  R-24الناتجة من التضريب الثالثي بين الصنف المعروف مكسيباك والساللة 

أختيرت الهجن ... ثم تضريب الجيل األول مع الصنف المتحمل للجفلف صابربيك

ومن . أجريت تحت ظروف الشد المائيمن اإلختبارات التي  الواعدة بعد سلسلة

% 05الجدير بالذكر بأن كمية المياه التي أستخدمت في إختبارات التقييم ال تتجاوز 

وبغض النظر . من الكمية التي أعتاد الفالح أو المزارع العراقي توفيرها للحنطة

ا ما يستخدم عدد الريات فهو غالب.. عن كيفية حساب المزارع العراقي لكميات الماء

أي كم مرة أعطى الحقل المزروع ... أو ما يطلق عليه عدد الميات بظم الميم 

ريات هو القاسم المشترك بين أغلب  8-7وبشكل عام فإن ...  بالحنطة ماء السقي

وعند تحويل هذا الرقم إلى  معلومة ... على شرط توفر المياه.... المزارعين

فيمكن القول بأنهم يعطون الحنطة بما ... حاء المعمورةمتعارف عليها في كل أن

مليليتر ماء خالل الموسم الذي يبدأ من منتصف شهر نوفمبر  755-855يساوي 

أختير الصنف صابربيك ألنه أفضل  ... حتى مرحلة النضج والحصاد في مايس 

في الصنف المذكور يزرع . .... األصناف المزروعة بالعراق في صفة تحمل الجفاف

ألنه يتحمل بشكل  شمال العراق وتحديدا في مناطق شبة مضمونة األمطار والجزيرة

جيد الحاتين التي أتصفت بها معظم المواسم الشتوية في المنطقة الشمالية وهي 

وقد يكون تأثير ... تأخر هطول أول دفعة من األمطار أو تأخر هطول الدفعة الثانية

إلى موت البادرات التي بزغت فوق سطح  يؤديالحالة الثانية أكثر تدميرا ألنه 

لذلك يعمل الفريق العلمي الذي كان مصاحبا للدكتور محمد عبد الخالق . .....التربة

على إدامة  ... بداعي التقاعد 0505( مارس)الحمداني قبل مغادرته مكتبه في آذار

  649Cة زخم العمل إلنضاج العمل بتراكيب وراثية واعدة  كما في الهجن المستقر

. محمد محي الدين صالح  الباحث العلمي تحت إشراف   708و    758و  603و 

. العالية لنيماتودا ثآليل الحنطة أيضاالهجن األول والثالث والرابع بالمقاومة تميزت 

من خالل مكونات الحاصل اإلنتاجية  الكفاءة  يجري حاليا المراحل النهائية لتقويم

 ..... موسم/مليليتر 055تحت ظروف الشد المائي والذي اليتجاوز  

 

 

 

 
 

 



 

النباتات تحت ظروف ( : سطي في الخطوط القريبةوالخط ال)  649C: التركيب الوراثي الواعد

الشد المائي في أحد تجارب التقييم في محطة البحوث الزراعية في اللطيفية التابعة لدائرة 

 .  البحوث الزراعية

 

 
م من الزراعة تحت ظروف الشد يو 05بعد ( الخط الوسطي ) 649Cالتركيب الوراثي الواعد 

 1521-1522موسم  المائي خالل 

 
 

 
ظهور ورقة العلم وبداية خروج  في مرحلة  (الخط الثاني من اليسار ) 649Cالتركيب الواعد 

 السنابل بالمقارنة مع بقية الخطوط وأصناف المقارنة



 

 

 

 

 

 

 
 

ية تحت ظروف في محطة أبحاث اللطيف( 1521،  3مارس )  649Cالتركيب الواعد 

التركيب المذكور يملك صفة التبكير أيضا بالمقارنة مع التراكيب  لوحظ بأن . الشد المائي 

 األخرى 

مع تمنياتي للفريق العلمي بالموفقية والنجاح وأن يحضى بدعم  متواصل من قبل المركز 

لزراعي الذي يعاني من القطاع ا والدائرة والوزارة ألن نتائج هذا المشروع ستصب في صالح

 (     ر سقوط األمطار في المنطقة  المطرية شحة  المياه وقلة أو تأخ

 

 محمد عبد الخالق الحمداني. د

 رئيس باحثين متقاعد 

 0500آب 

 

         

 
 


