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إعادة النظر في حجم عينة الحبوب وتاثيرها في معدل وزن الحبة لبعض أصناف حنطة الخبز والحنطة الخشنة
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أجريت ىذه التجربة المختبرية في قسم المحاصيل الحقمية /كمية الزراعة والغابات /جامعة الموصل ل راسة تأثير

الحبوب في العينة في حساب مع ل وزن الحبة ألربعة أصناف من الحنطة الناعمة واربعة اصناف اخرى من

 1111حبة الحنطة .

الحنطة الخشنة .تم تقسيم حبوب كل صنف الى عشرة مجاميع ب أً بمئة حبة ولغاية ألف حبة بزيا ة مئة حبة بين

عب الوىاب النوري

 1011الصناف العز 66و وما 1وشام 9وعن مستوى احتمال  1015لالصناف شام 6واكسا  65وأم ربيع ،كان معامل

لمم ارسمة  :محم

قسم المحاصيل الحقمية
 /كمية الزراعة والغابات
 /جامعة الموصل

مجموعة وأخرى  .أظيرت النتائج أن ع

الحبوب في العينة كان لو تأثير معنوي في وزن الحبة عن مستوى احتمال

التح ي لمصنفين وما 1وشام 9عالياً إذ بمغ ( 94و )٪91عل التوالي يمييما صنف العز .)٪82( 66اظيرت ارسة
االنحراف المعياري لمعينات ان أفضل ع

لمحبوب في العينة ىو  675حبة لمحنطة الناعمة و 651لمحنطة الخشنة

بمع ل  66205حبة ألصناف الحنطة بشكل عام  .وتبين من النتائج ان عينة ع الحبوب  711تمثل الوسط الحسابي
الموزون لجميع أصناف الحنطة الناعمة والخشنة .

Weight For Some Bread And Recosideration Of Grain Sample Size And Its Effect On Grain Mean
Durum Wheat Varieties
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ABSTRACT
A laboratory experiment was conducted in Field Crop Department in the
Agriculture and Forestry College, University of Mosul, to study the effect of
number of the grains in the samples for evaluating seed weight of eight varieties
Corresponding:
(four bread wheat and four durum wheat).Grains of each variety were divided
M.A. Al-Nori
into10 groups beginning with 100 grains then with equal interval till 1000 grains.
Dr_moh1954@yahoo. The results illustrated that the grain weight affected significantly by the No. of grain
com
in a sample at 1% for Iz66, Doma1 and Sham9, and at 5% for Sham6, Icsad65 and
Om'Rabi. Coefficient of determination (R2) for Doma1 and Sham9 were(94% and
91%) resp. R2 for Iz66 was (82%). The standard deviation showed that 675 grains
for bread wheat and 650 grain for durum wheat (675 as a mean) were the best No. of
grain to calculate the mean of grain weight for all cultivars. The result showed that
the grain sample700 grains represents properly the weighted arithmetic mean for all
varieties .
Key words: Mean grain
weight ,Thousand grain
weight,Wheat.

المقدمة

تعد صددفة مع د ل وزن الحبددة مددن الصددفات الميمددة فددي معظددم ارسددات وتجددارب انتدداج المحاصدديل الحقميددة لكونيددا أح د المكونددات الرئيس دة

لمحاصل إذ يتم حساب حاصل الحبوب المتوقع في محاصيل الحبوب خاصة المزروعة فدي التجدارب الحقميدة مدن ضدرب عد السدنابل/م 2فدي

مع ل ع الحبوب/سنبمة ومع ل وزن الحبة الواح ة  .ويحسب مع ل وزن الحبة من وزن ع معين من الحبوب يتراوح غالبا بين 1111-111
حبة ثم قسدمة الدوزن النداتج عمدى عد

الحبدوب  .ان ضدرب قديم مكوندات الحاصدل ببعضديا يسدتخ م لتقد ير الحاصدل النظدري ثدم تحويمدو بطريقدة

حسددابية الددى وحد ة مسدداحة االرض (الد ونم او اليكتددار) لكددن تقد ير الحاصددل بيددذه الطريقددة يبقددى تخمينددا قددابال لمخطددأ لحددين حصددا المحصددول

ومعرفة الحاصل الفعمي لمحقل .ويساىم في زيا ة ىذا الخطأ ع م قة ارقام مكونات الحاصل وىي ع السنابل /م 2ومعد ل ع الحبوب/سدنبمة
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ومع ل وزن الحبة وق يكون لع م قدة معد ل وزن الحبدة الواحد ة التداثير االكبدر فدي ىدذا الخطدأ الن عد الحبدوب الناتجدة بدالمتر المربدع اكبدر

بكثير من ع السنابل /م 2ومن مع ل ع الحبوب /سنبمة لذلك فان أي خطأ في مع ل وزن الحبة ميمدا كدان بسديطاً سيتضداعف كثيد ار عند

ضرب قيم ىذه المكونات ببعضيا وبالتالي سيؤ ي الى تبداين حاصدل الحبدوب التخميندي عدن الحاصدل الفعمدي بشدكل كبيدر وقد ذكدر السداىوكي

( )2112ان اىم مكون من مكونات الحاصل في محصول الحنطة ىو ع الحبوب في السنبمة الن ع الحبوب فدي السدنبمة يتحد فدي ب ايدة

نمو السنبمة .

إن االىتمددام بقيدداس معد ل وزن الحبددوب أو ماأصددطمح عميددو بدوزن  1111حبددة يعددو لمجموعددة اسددباب (عد ا معرفددة معد ل وزن الحبددة

الواح ة) منيا امكانية االست الل عمى م ى امتالء الحبة وحجم الحبوب وكذلك في تق ير مع ل البذار لوح ة المسداحة مدن االرض وىدذا مااكد ه

كثيددر مددن البدداحثين ومددنيم  )2112( Jochum؛  Lemerelوآخددرون( )2114؛  O,Donovanوآخددرون ( )2116؛ )2117( Anonymous

فضددالعن ان وزن  1111حبددة يع د لدديال عمددى نسددبة اسددتخالص الطحددين فددي الحنطددة الناعمددة (ع دوا  2111؛ النددوري  ) 2116وعمددى نسددبة

استخالص السمي في الحنطة الخشنة ( 2111 Anonymous؛ والكناني  . )2114ان اجراءات عد عيندات كثيدرة مدن الحبدوب يسدتغرق وقتدا

وجي ا كبي ار خاصة اذا كانت اع ا العينات كثيرة مع ع م توفر اجيزة الع الكيربائية  Seed countersوليذا السبب فق يمجا الباحثون الدى

تقميل ع الحبوب في العيندة ثدم تحويمدو بالعمميدات الحسدابية الدى مايعدا ل  1111حبدة ون التأكد مدن كفايدة العد المختدزل فدي إعطداء معد ل
قيق لوزن الحبة الواح ة وفي الحقيقة فان ذلك سيؤ ي الى مضاعفة الخطأ في حاصل الحبوب التخميني الناتج من ضرب مكونات الحاصدل

ببعضيا ومن ناحية اخرى فق يكون الباحث محقا في ىذا التصرف الختزال الوقت وتوفير الجي بشدرط ان يكدون الباحدث متاكد ا مدن أن عد

الحبددوب فددي العينددة كدداف العطدداء قيمددة قيقددة لمع د ل وزن الحبددة ان قواع د منظمددة )1985( ISTAتشدديرغالباً الددى اسددتخ ام  1111حبددة عن د

تقد ير وزن وحاصددل الحبددوب وتسددتخ م مصددطمحات  )TKW( Thousand kernel weightأو)TGW( Thousand grain weight
أو )TSW( Thousand seed weightكد ليل عمددى اسددتخ ام  1111حبددة خاصددة فددي المحاصدديل التددي تكددون حبوبيددا صددغيرة مثددل الحنطددة
والشعير والرز ...ألخ ألنو من المعروف ان زيا ة حجم العينة يؤ ي الى تقميل الخطأ التجريبي .

اسدتنا ا الدى ىدذه المعطيددات فقد تدم اجدراء ىدذا البحدث لمعرفددة انسدب أو افضدل عد مدن الحبدوب يمكددن اعتمدا ه لحسداب معد ل وزن

الحبة ب قة بحيث يكون الباحث مطمئندا عمدى حسداباتو وأن اليدركن الباحدث الدى تقميدل عد الحبدوب فدي العيندة اذا كاندت النتدائج تؤكد افضدمية

استخ ام 1111حبة لمتوصل الى مع ل وزن الحبة الواح ة الن ذلك سيترتب عميو اخطاء كثيرة في نتائج البحوث التي سيجرييا .

مواد وطرائق البحث

أجريت ىذه ال راسة المختبرية في قسم المحاصيل الحقمية في كمية الزراعة والغابات جامعة الموصل لمعرفة الع األمثل من الحبوب في

العينة التي يعتم ىا الباحثون الحتساب مع ل وزن الحبة والذي يعبر عنو عا ة بوزن مئة حبة أومضاعفاتيا لغاية ألف حبة نفدذت ىدذه ال ارسدة

عمى حبوب ثمانية أصناف من الحنطدة وىدي أبدو غريدب والعدز  66وشدام 6وابداء 99التدي تعدو لمحنطدة الناعمدة Triticum aestivum L.

واألصناف اكسا  65و وما 1وأم ربيع وشام 9التي تعو لمحنطة الخشنة  . Triticum durum L.تم ع عشرة عينات لحبوب كل صنف من
االصد ددناف المد ددذكورة باع د د ا حبد ددوب  111و 211و 311و 411و 511و 611و 711و 811و 911و 1111حبد ددة ولمكد ددررين ووزنيد ددا بمي د دزان

حساس ثم احتسب مع ل وزن الحبة الواح ة بقسمة وزن الحبوب عمى ع الحبوب لكدل عيندة ولكدل صدنف ثدم رتبدت بياندات األوزان كمعدامالت
الج دراء التحميددل اإلحصددائي حس دب التصددميم العش دوائي الكامددل  CRDوفددق مددا ذك دره ال دراوي وعب د العزيز ( )2111وتددم االسددتعانة ببرنددامج SAS
 Anonymous (2004).لتحميدل النتدائج حيدث اسدتخ م النمدوذج الخطدي العدام  General Linear Modelلمحصدول عمدى مقداييس التشدتت

ومنيا معامل التح ي لوصف المعامالت كما رس االنحراف المعياري لمعينات وحسب الوسط الحسابي الموزون من بيانات أوزان الحبوب لكل
صنف ولكل مشاى ة وفق ما أوضحو اؤ وزكي ( )1991بموجب المعا لة المبينة أ ناه وباالستعانة ببرنامج : Excel
الوسط الحسابي الموزون = مجموع (وزن الحبوب × ع الحبوب)
مجموع ع الحبوب الكمي
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النتائج والمناقشة

تشيرالبيانات الوار ة فدي الجد ول ( )1الدى نتدائج تحميدل التبداين لتدأثير عد الحبدوب فدي العيندة فدي وزن الحبدة ألصدناف الحنطدة الناعمدة

والخشنة وفيو يالحظ ان ع الحبوب في العينة كان ذو تأثير معنوي عن مستوى احتمال  1011لصنف العز 66مدن الحنطدة الناعمدة و ومدا 1

وشام  9من الحنطدة الخشدنة وعند مسدتوى احتمدال  1015لصدنف شدام 6مدن الحنطدة الناعمدة واكسدا  65وأم ربيدع مدن الحنطدة الخشدنة  .وفدي
راسة التباين ومعرفة طبيعتو في األنواع واألصناف المستخ مة في ال راسة من خالل تق ير المعممات اإلحصائية اليامة يبدين الجد ول ( )2أن

معامدل التح يد لمصدنفين ومددا 1وشدام 9كدان عاليددا إذ بمدغ ( 94و  )٪91عمدى التدوالي وكدان معامدل االخددتالف ليمدا منخفضداً إذ بمددغ(  1033و
 )1052عمى التوالي يمييما صنف العز 66إذ بمغ معامل التح ي ليذا الصنف(  ) ٪82بمعامل اختالف مق اره  2056إن قيمة معامل التح يد
ىنا تعبر عن نسبة تأثير حجم عينة الحبوب في تق ير مع ل وزن الحبة.

وعن استخ ام مقياس آخر من مقاييس التشتت وىو االنح ارف المعياري لمعينات والذي تع القيم المنخفضدة فيدو ىدي األفضدل بالنسدبة
نالحظ من البيانات التي تم الحصدول عمييدا فدي الجد ول ( )3أن قديم االنحدراف المعيداري تبايندت

لمجموعة عينات من نفس النوع أو الصنف

باختالف انواع واصناف الحنطة المستخ مة ففي الحنطة الناعمة كان ع الحبوب المفضل في العينة لمصنف أبو غريب ىو  411و 911
حبة إذ بمغ انحرافيا المعياري(  ) 1.00إن انخفاض قيم االنحراف المعياري

جدول ( )1تحميل التباين لتأثير عدد الحبوب في العينة في وزن الحبة ألصناف من الحنطة الناعمة والخشنة
عدد الحبوب

الخطأ التجريبي

الكمي

مصادر التباين

9

10

19

ابو غريب

0.000000379

0.000000147

العز 66

**0.00000337

0.00000065

شام6

*0.0000016

0.00000052

اباء99

0.00000284

0.00000166

اكساد65

*0.00000357

0.00000102

دوما1

**0.00000775

0.00000041

ام ربيع

*0.0000033

0.00000095

شام9

**0.00000376

0.00000032

درجات الحرية
األصناف

حنطة ناعمة

حنطة خشنة

* و ** معنوي عند مستوى احتمال  .0.5و  .0.1عمى التوالي.

جدول ( )2معاممي االختالف والتحديد لتأثير عدد الحبوب في العينة في وزن الحبة ألصناف الحنطة الناعمةوالخشنة
نوع الحنطة

حنطة ناعمة

حنطة خشنة

ابو غريب

معامل االختالف%
Coeff. Var.
1.30233

معامل التح ي
R-Square
0.69926

العز 66

2.56377

0.82422

شام6

2.44075

0.73661

اباء99

4.13213

0.60620

اكسا 65

2.44832

0.75979

وما1

1.33279

0.94467

ام ربيع

2.94873

0.75704

شام9

1.52696

0.91474

األصناف

98

مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية المجمد (  ) 41العدد ( ) 2141 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

جدول ( )3المتوسطات وقيم االنحراف المعياري لتأثير عدد الحبوب في العينة في وزن الحبة ألصناف من الحنطة الناعمة والخشنة .
الحنطة الناعمة

عدد

الحبوب
في العينة

ابو غريب

100

0.02915±0.0000707
1

200

0.03005±0.0006364

300

0.03±0.00056569

400

0.029±0
0.02975±0.0000707
1

600

0.029±0.00056569
0.02965±0.0004949
7
0.02965±0.0002121
3
0.0293±0
0.02885±0.0003535
5

500

700
800
900
1000

شام6

اباء99

العز 66

0.03075±0.0012020
8

0.0343±0.00381838

0.02805±0.0013435

0.0311±0.00098995

0.0304±0.00028284

0.0307±0.00028284

0.0302±0.00056569
0.02955±0.0003535
5
0.03005±0.0000707
1
0.0291±0.00028284

0.0309±0.00070711
0.03005±0.0003535
5
0.03015±0.0002121
3
0.03055±0.0004949
7
0.03115±0.0002121
3
0.03105±0.0002121
3
0.031±0.00014142

0.0309±0.00056569

0.0288±0.00084853

0.0316±0.00014142

0.0311±0.00183848
0.03055±0.0003535
5
0.03165±0.0003535
5
0.03375±0.0012020
8
0.03215±0.0003535
5

0.0289±0.00070711
0.0313±0.00042426
0.0325±0.00042426

عدد
الحبوب
في العينة

100
200

اكساد65
0.03905±0.0009192
4
0.03885±0.0002121
3

300
400
500

0.0416±0.00212132
0.04115±0.0016263
5

700

0.0413±0.00014142
0.04105±0.0002121
3
0.04135±0.0003535
5
0.04215±0.0004949
7

800
900
1000

0.0284±0.00042426

الحنطة الخشنة

0.0423±0.00127279
0.0431±0.00028284

600

0.02915±0.0006364

ام ربيع

دوما1
0.05085±0.0013435
0.04595±0.0012020
8
0.04355±0.0003535
5
0.0482±0.00028284
0.0492±0.00028284
0.0479±0.00056569
0.0486±0.00028284
0.0487±0.00014142
0.04795±0.0000707
1
0.04865±0.0003535
5

0.03435±0.0027577
2
0.0311±0.00070711
0.03135±0.0009192
4
0.0323±0.00028284
0.03245±0.0000707
1
0.03295±0.0003535
5
0.03445±0.0002121
3
0.03465±0.0003535
5
0.03385±0.0003535
5
0.0337±0.00028284

شام9
0.0397±0.00113137
0.03835±0.0010606
6
0.03625±0.0006364
0.0349±0.00014142
0.03595±0.0000707
1
0.03575±0.0004949
7
0.03645±0.0000707
1
0.0369±0.00014142
0.03715±0.0002121
3
0.03645±0.0000707
1

الى الصفر في عينات متباع ة االع ا من الحبوب وىي  411و 911حبة ق ي ل عمى وجو خطأ في عد الحبدوب اثنداء عد الحبدوب ولديس
الدى تبدداين احجدام الحبددوب أمددا فدي صددنف العدز 66فددان عيندة عد الحبددوب  611كاندت األفضددل إذ انخفددض انحرافيدا المعيدداري الدى أقددل القدديم
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لمصنف نفسو ( )1011128تمتيا عينات اع ا الحبوب  211و  311و  511حبة إذ كدان انحدرافيم المعيداري متسداويا وبمدغ( ) 101113535

وفي الصنف شام  6كانت عينة ع الحبوب  811ىي األفضل إذ سجمت انحرافاً معياريا بمغ ( )1011117171أمدا فدي الصدنف إبداء 99فدنن

ع الحبوب في العينة  911و  1111حبة كانت األفضل بمعامل اختالف بمغ ( )101111414لكال العينتين.

أمددا فددي أصددناف الحنطددة الخشددنة فق د أظيددرت عينددة ع د الحبددوب  711فددي الصددنف أكسددا  65أقددل القدديم لالنح دراف المعيدداري إذ

انخفض الى ( )101111414أما في الصنف وما 1فان عينة ع الحبوب  911كانت األفضل إذ انخفض انحرافيا المعياري الى أقل قيمة
لمصددنف ذاتددو ( ) 1011117171بينمددا كان دت عينددة ع د الحبددوب  511حبددة ىددي األفضددل لمصددنفين أم ربيددع وشددام 9المددذين كددان انحرافيمددا

المعيداري متسدداويا وبمدغ ( . )1011117171وبعد حسداب الوسددط الحسددابي لمعدامالت عد الحبدوب فددي العينددات المتفوقدة التددي اظيدرت اقددل قدديم
لالنحراف المعياري (أي افضل المعامالت) يتضح أن أنسب عد لمحبدوب فدي العيندة لحسداب معد ل وزن الحبدة الواحد ة ىدو  675حبدة لمحنطدة

الناعمة و  651حبة لمحنطة الخشنة عمى التوالي وكمع ل  66205حبة ألصناف الحنطة بشكل عام .

وعن الت قيق في حساب متوسط وزن ع الحبوب لكل صدنف مدن الحنطدة الناعمدة والخشدنة والوسدط الحسدابي المدوزون المبيندة فدي

الجد ول ( )4لددوحظ أن عينددة عد الحبددوب  711تمثددل الوسددط الحسددابي المددوزون لجميددع أصددناف الحنطددة الناعمددة والخشددنة افضددل تمثيددل وتعد

كافية لحساب مع ل وزن الحبة وىذا يتفق بشكل كبير مع النتائج التي تم التوصل الييا عن اخذ قديم معامدل االنحدراف المعيداري بنظدر االعتبدار
الختيدار افضدل المعدامالت والتددي تراوحدت بدين  675-651حبددة لدذلك يمكدن ان نوصدي باسددتخ ام عيندة عد الحبددوب  711حبدة فدي محصددول

الحنطة لتق ير مع ل وزن الحبة الواح ة واستخ ام الثابدت (  )104286الدذي تدم حسدابو مدن قسدمة  1111عمدى ( 711مدع تقريدب الدرقم) لتحويدل

حجم عينة الحبوب  711حبة الى  1111حبة عن الحاجة لذلك في بعض الحسابات .

جدول ( )4متوسط وزن عدد الحبوب والوسط الحسابي الموزون ألصناف من الحنطة الناعمة والخشنة
نوع الحنطة
عدد الحبوب
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
الوسط الحسابي
الموزون

أصناف الحنطة الناعمة
ابو غريب

العز66

2.91
6.00
8.99
11.61
14.85
17.41
20.76
23.72
26.36
28.86

3.11
6.11
9.49
13.50
16.07
18.41
20.26
25.05
29.25
30.93

3.07
5.61
9.12
11.64
14.20
18.11
20.67
24.05
26.20
28.80

20.51

21.88

20.52

(غم)

(غم)

شام( 6غم)

أصناف الحنطة الخشنة
إباء 99

أكساد 65

دوما1

أم ربيع

3.43
6.23
9.26
12.01
15.07
18.34
21.80
24.85
27.91
31.61

3.90
7.77
12.69
17.24
20.82
24.69
28.91
32.81
37.25
42.14

5.08
9.19
13.06
19.30
24.62
28.74
34.01
38.95
43.16
48.61

3.44
6.23
9.40
12.92
16.22
19.76
24.12
27.71
30.48
33.70

3.97
7.67
10.87
13.96
17.98
21.46
25.52
29.53
33.43
36.45

21.74

29.09

33.81

23.59

25.58

(غم)
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(غم)

(غم)

(غم)

شام( 9غم)
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