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 النقاوة واإلنتاجية يفلرز تأثري بعض مصادر تقاوي ا

 محمد راضً حسن

 دائرة فحص وتصدٌق البذور
 

 خضر عباس حمٌد
 دائرة البحوث الزراعٌة

E.M:mohammed.radhi.iq@gmail.com 
 

 21/4/2105 تاريخ قبول النشر :  4/2/2105 تاريخ استالم البحث : 
 

 خالصةال
 مصادر تقاوي مختلفة من محطة بحوثالذٌن ٌستخدمون  عً الرز منأجرٌت دراسة حقلٌة لمزار       

 33لصنفً الرز عنبر الرز فً المشخاب والشركة العراقٌة إلنتاج البذور وبذور التوفٌر الذاتً للمزارع
تهدف الدراسة الى معرفة دور مصادر تقاوي بذور الرز المختلفة فً التغٌرات على النقاوة  .والٌاسمٌن

محافظة النجف المشخاب التابعة الى  قضاءفً ( 0202 -0202)زراعٌة  واإلنتاجٌة لخمسة مواسم
ممن ٌستخدمون البذور المحسنة من المصادر  جمٌع مزارعً الرز فً القضاء الدراسة تشمل. األشرف

البذور  سة الى زٌادة المساحات وعدد مزارعًالدراأظهرت نتائج الموثوقة أو من بذور التوفٌر الذاتً. 
الرز من  البذور وإنتاجٌة قاوةالنواة واألساس )البذور المحسنة( سنوٌاً، كما وجدت اختالفات رئٌسة فً ن

، إذ لوحظ إرتفاع فً معدل نقاوة وإنتاجٌة البذور من مصدر محطة بحوث الرز مصادر التقاوي المختلفة
وٌعود  ،لتوفٌر الذاتًبذور من ا%( على التوالً مقارنة بمصدر ال00) %( و022) فً المشخاب بنسبة

سبب ذلك الى إن القلٌل من مزارعً الرز ٌشترون بذورهم من مصادر موثوقة، بٌنما ٌعتمد الكثٌر منهم 
على انتخاب بذورهم من حقولهم )التوفٌر الذاتً للبذور(. توصً الدراسة الى تطوٌر األصناف الحدٌثة 

وتعزٌز دعم أنتاج البذور المحسنة للرز من قبل  ،بذوروإنتاج نوعٌة جٌدة من الفً المحطات البحثٌة 
إلنتخاب العلمٌة  قئطرأفضل التدرٌب مزارعً الرز على تنفٌذ استراتٌجٌة تشجٌع ووالى الدولة، 

، والى تحدٌث أنظمة إنتاج البذور البذور المحسنة استخدام وتكثٌف البرامج اإلرشادٌة فً أهمٌة ،لبذورا
   وقوانٌنها.

 

 النقاوة واإلنتاجية، مصادر تقاوي مختلفةالرز،  :المفتاحيةالكلمات 
 املقدمة

( المحصول .Oryza Sativa Lٌعد الرز )
الستراتٌجً الثانً بعد الحنطة والشعٌر فً 
العراق من حٌث المساحة المزروعة واالنتاجٌة، 

( ألف هكتار وبانتاج 002431) إذ ٌزرع بمساحة
بمعدل انتاجٌة  ¹ˉ( ألف طن.هـ03544سنوي )

وزارة التخطٌط ، ) ¹ˉكغم.هـ( 301540)
(. إن هذا االنتاج ٌعد متدنٌاً مقارنة مع 0202

الدول المنتجة للرز فً العالم. ولتلبٌة الطلب 
المتزاٌد على الغذاء نتٌجة الزٌادة المتسارعة 
للسكان سنوٌاً ٌنبغً الحصول على انتاج عالً 

 للرز فً وحدة المساحة. 
أهمٌة فً البذور هً العنصر المساهم واألكثر 

(، وتلعب Kishore ،0200اإلنتاج الزراعً )
دوراً محورٌاً فً الثورة الباٌلوجٌة فً العالم، 
وإن إنتاجٌة المحصول ترتبط مباشرة الى 
اإلمكانٌة الجٌنٌة للبذور المزروعة وستبقى هً 

و  Seshuالعنصر األساس للسنٌن القادمة )
Dadlani ،0545.)         

البذور لألصناف المحسنة التً تعد عملٌة إنتاج 
تحتوي على الصفات الوراثٌة الثابتة وتوزٌعها 
على المزارعٌن عمالً بالغ الدقة واألهمٌة، إذ أن 
استخدام الوسائل التقلٌدٌة فً الزراعة التً ٌمٌل 
إلٌها المزارعٌن واستمرارهم باستخدام بذور 
غٌر محسنة )بذور التوفٌر الذاتً( ٌؤدي إلى 

ها وتدهورها، إذ ٌجب أن تكون عملٌة عدم نقاوت
تداول البذور منظمة ضمن تنظٌمات علمٌة 

 Bishaw)للمحافظة على جودتها ونوعٌتها
اجرٌت دراسات على  .(0221وآخرون، 

 ممارسة المزارعٌن فً إدارة البذور أظهرت إن
فً حاالت كثٌرة الٌشترون البذور  نالمزارعٌ

ٌزرعون التً تحمل شهادة فحص، فالكثٌر منهم 
بذورهم أو ٌتبادلون بذور األصناف مع 

(. 0552وآخرون،  Diazالمزارعٌن اآلخرٌن )
كما إن المزارعٌن لٌس لدٌهم الوعً الكافً عن 

وآخرون  Sudhaاستخدام البذور المحسنة )
(، وٌمكن للبذور المحسنة تحقٌق غرضها 0200
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فقط إذا تم اعتمادها ونشرها الى المزارعٌن 
(Oyekale و Idjesa ،0225 .) تحسٌن إن

وسٌلة إٌصال البذور لألصناف المحسنة الجدٌدة 
الى أصحاب الحٌازات الصغٌرة تؤدي الى نتائج 

 (.Muliokela ،0222هامة )
و إن تحسٌن نوعٌة البذور من أي صنف ه

 و Louwaarsأساس لتحسٌن اإلنتاج الزراعً )
De Boef ،0200،) البذور المحسنة ٌمكن أن ف
زٌادة اإلنتاج وزٌادة مدخوالت األسر  تؤدي الى

الزراعٌة والتً لها تأثٌر إٌجابً فً تحسٌن 
 و Bauerالفقر فً الرٌف وتحسٌن الحاصل )

Karki  ،0222.)  والفائدة من البذور ال تقف

فً زراعة المحصول بل تذهب بعٌداً الى نوعٌة 
ذور فالنوعٌة الجٌدة من البالبذور والحاصل، 

 Godfrey) %02 -1الحاصل ٌمكن أن تزٌد 
(. إن تبنً البذور المحسنة هً 0202وآخرون، 

مكون هام لإلنتاج الزراعً واألمن الغذائً 
وآخرون،  Dixonواستدامة النمو االقتصادي )

0222.)  
فً المستخدمة من قبل المزارعٌن  الرز بذور

عادة ماتكون من داخل مجتمعهم الفالحً العراق 
ونوعٌة البذور من هذه المصادر غٌر مضمونة 
وغالباً ماتكون خلٌطة من عدة أصناف وذلك 

فً  المزارعٌن الى المهارات التقنٌة إلفتقار
، وهكذا ٌكون انتاج البذور المحسنة االنتخاب

عتمد على قدرة المزارعٌن فً العراق ٌللرز 
وألهمٌة زراعة وإنتاج  على إنتاج البذور.

البذور المحسنة، أجرٌت هذه الدراسة لمعرفة 
دور مصادر تقاوي بذور الرز المختلفة فً 

 التغٌرات على النقاوة واإلنتاجٌة.
 

 املواد وطرائق العمل
ارعً الرز من الذٌن زأجرٌت دراسة حقلٌة لم

ٌستخدمون مصادر تقاوي مختلفة من محطة 
والشركة العراقٌة بحوث الرز فً المشخاب 

 إلنتاج البذور وبذور التوفٌر الذاتً للمزارع
. شملت الدراسة والٌاسمٌن 33لصنفً الرز عنبر

المشخاب التابعة  قضاءجمٌع مزارعً الرز فً 
ممن ٌستخدمون النجف األشرف محافظة الى 

البذور المحسنة من المصادر الموثوقة أو من 
عٌة لخمسة مواسم زرا بذور التوفٌر الذاتً

موضح المساحات وكما  ،(0202 -0202)
فً الجداول مع رتب البذور وأعداد المزارعٌن 

 ( فً أدناه :3و  0و  0)

 

 
من الرز المزروعة بالرتب العليا من مصدر تقاوي  نصنفيلمساحات ال( : عدد المزارعين و0جدول )

 2104 -2101محافظة النجف األشرف لألعوام المشخاب/ قضاءمحطة بحوث الرز في المشخاب في 

 السنة الصنف

 الرتبة
 الكلي المجموع

 مسجلة أساس نواة

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 
 33عنبر

2101 0 3 - - - - 0 3 

2100 2 4.5 - - - - 2 4.5 

2102 2 01.02 - - - - 2 01.025 

2103 0 03.75 - - - - 0 03.75 

2104 0 5 - - - - 1 5 

 36.37 7 - - - - 36.37 7 المجموع

 الياسمين

2101 0 2.5 - - - - 0 2.5 

2100 4 08.25 - - - - 4 08.25 

2102 3 02.87 - - - - 3 02.87 

2103 6 46.25 - - - - 6 46.25 

2104 5 37.5 - - - - 5 37.5 

 007.37 09 - - - - 007.37 09 المجموع

 053.74 26 - - - - 053.74 26 الكلي المجموع
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من الرز المزروعة بالرتب العليا من مصدر تقاوي  ن( : عدد المزارعين ومساحات صنفي2جدول )
 2104 -2101محافظة النجف األشرف لألعوام المشخاب/ قضاءالشركة العراقية إلنتاج البذور في 

 

 السنة الصنف

 الرتبة
 الكلي المجموع

 مسجلة أساس نواة

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 33عنبر

2101 - - 2 06.5 5 48.75 7 65.25 

2100 - - 3 4.5 - - 3 4.5 

2102 - - 0 07.5 - - 0 07.5 

2103 - - - - 2 37.5 2 37.5 

2104 - - 0 06.5 0 7.5 2 24 

 048.75 05 93.75 8 55 7 - - المجموع

 
 الياسمين

2101 - - 0 8.25 3 40.5 4 49.75 

2100 - - 0 0.25 3 4.25 4 5.5 

2102 - - - - - - - - 

2103 - - 0 8.75 0 08.75 2 27.5 

2104 - - 0 8.25 0 8.25 2 06.5 

 99.25 02 72.75 8 26.5 4 - - المجموع

 248 27 066.5 06 80.5 00 - - الكلي المجموع
 

من الرز المزروعة من مصدر تقاوي بذور التوفير  ن( : عدد المزارعين ومساحات صنفي3جدول )
 2104 -2101محافظة النجف األشرف لألعوام المشخاب/ قضاءالذاتي في 

 السنة

 الصنف
 الكلي المجموع

 الياسمين 33عنبر

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

 العدد
 المساحة
 )هكتار(

2101 704 2578 900 3040 0625 5709 

2100 720 2408 0450 5793 2072 8200 

2102 719 0910 0711 6358 2419 8259 

2103 98 410 0615 8882 0713 9283 

2104 005 230 2332 8810 2447 9132 

 41514 01356 32975 7999 7529 2357 المجموع
 
 
 

         

أعتمدت فً هذه الدراسة إدارة المزارع لحقله 
من طرٌقة الزراعة والتسمٌد والري التقلٌدي 

 فً مرحلةوالمكافحة الكٌمٌاوٌة لألدغال. 
ائٌة من البذور ، أخذت عٌنات عشوالحصاد

وخلطت وقسمت فً  كل حقلالمحصودة من 
 022كمٌة  تالمختبر بجهاز التنصٌف وأخذ

أمٌن، ) غرام لحساب عدد البذور المغاٌرة
تمت عدد البذور المغاٌرة على أساس و (.0544

المقارنة بٌن نقاوة الحقول لكافة مصادر التقاوي 
 الثالث. 

أما حاصل الحبوب )اإلنتاجٌة( فقد حسب من 
مربع من كل متر  3خالل حصاد مساحة 

ادر التقاوي الثالث واٌجاد مصدر من مص

، ثم جمع الحاصل ووزن ثم حول متوسطاتها
بعد قٌاس درجة الرطوبة وصحح  1-هـإلى كغم.

وآخرون،  Araullo% رطوبة )14على أساس 
0532.) 

 النتائج واملناقشة
مصدر تقاوي البذور من محطة بحوث الرز  .0

 فً المشخاب :
( الى عدم وجود بذور مغاٌرة 2ٌشٌر جدول )

غم من كل حقل مزروع بالرتبة  022فً عٌنة 
تقاوي محطة بحوث مصدر العلٌا النواة من 

الرز فً المشخاب ولخمسة مواسم زراعٌة 
 ولكال الصنفٌن.
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ب العليا من مصدر تقاوي الرز المزروعة بالرتمن  نصنفي( : عدد البذور المغايرة وإنتاجية  4جدول )
 2104 -2101محافظة النجف األشرف لألعوام المشخاب/ قضاءمحطة بحوث الرز في المشخاب في 

 الصنف
 

 السنة

 الرتبة
 الكلي المعدل

 مسجلة أساس نواة
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 33عنبر

2101 1 3561 - - - - - - 

2100 1 3341 - - - - - - 

2102 1 4211 - - - - - - 

2103 1 3901 - - - - - - 

2104 1 4101 - - - - - - 

 - - - - - - 09121 1 المجموع

 - - - - - - 3814 1 المعدل

 الياسمين

2101 1 5961 - - - - - - 

2100 1 6161 - - - - - - 

2102 1 6801 - - - - - - 

2103 1 6221 - - - - - - 

2104 1 6411 - - - - - - 

 - - - - - - 30451 1 المجموع

 - - - - - - 6291 1 المعدل

 - - - - - - 51471 1 الكلي المجموع

 - - - - - - 5147 1 الكلي المعدل
 

أن معدل تشٌر نتائج الجدول أعاله الى  اكم
لخمسة  ¹ˉ( كغم.هـ1223انتاجٌة الصنفٌن كانت)

 33نتاجٌة الصنف عنبرإ، إذ بلغت معدل مواسم
 (2052)والصنف الٌاسمٌن  ¹ˉ( كغم.هـ3422)

الى  إختالف الحاصلوقد ٌعزى  ¹ˉكغم.هـ
اختالف فً مدة النمو للصنفان وفً إرتفاع 
النبات، كما تختلف فً مكونات الحاصل نفسه. 

 Baloch) تتوافق هذه النتٌجة مع ما وجده
( فً أن التراكٌب الوراثٌة 0220وآخرون، 

 تتباٌن فً القدرة على إنتاج الحاصل.
 

الشركة العراقٌة مصدر تقاوي البذور من  .0
 إلنتاج البذور :

إن معدل عدد البذور المغاٌرة ( 1ٌوضح جدول )
غم من كل حقل مزروع بالرتبة  022فً عٌنة 

العلٌا األساس والمسجلة من مصدر تقاوي 
ر ولخمسة مواسم الشركة العراقٌة إلنتاج البذو

إذ بذرة، ( 5414زراعٌة ولكال الصنفٌن كانت )
األساس  وللرتب بذرة (03430( و)2كانت )

، وبمعدل إنتاجٌة بلغت والمسجلة على التوالً
( 245241إذ كانت )ˉ كغم.هـ (240240)

األساس والمسجلة  وللرتب ˉكغم.هـ (232343و)
 .على التوالً
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الرز المزروعة بالرتب العليا من مصدر تقاوي من  نصنفي( : عدد البذور المغايرة وإنتاجية  5جدول )
 2104 -2101محافظة النجف األشرف لألعوام المشخاب/ قضاءالشركة العراقية إلنتاج البذور في 

 الصنف
 

 السنة

 الرتبة
 الكلي المعدل

 مسجلة أساس نواة
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عنبر
33 

2101 - - 7 3511 04 3361 01.5 3431 

2100 - - 5 3621 - - 5 3621 

2102 - - 6 4111 - - 6 4111 

2103 - - 7 3911 03 3611 01 3751 

2104 - - 4 3961 05 3911 9.5 3931 

 08731 40 01861 42 08981 29 - - المجموع

 3746 8.2 3621 04 3796 5.8 - - المعدل

 
 

الياسم
 ين

2101 - - 7 5681 02 5611 9.5 5641 

2100 - - 6 5911 04 5781 01 5841 

2102 - - - - - - - - 

2103 - - 7 6011 05 5701 00 5915 

2104 - - 5 6261 03 6161 9 6061 

 23545 39.5 23051 54 23941 25 - - المجموع

 5886.2 9.87 5787.5 03.5 5985 6.25 - - المعدل

 38445 81.5 34101 96 42921 54 - - الكلي المجموع

 4806.0 9.58 4713.7 03,70 4891.5 6 - - الكلي المعدل

 
ٌوضح الجدول أعاله أن معدل عدد البذور 

 كان 33غم للصنف عنبر 022اٌرة فً المغ
، بذرة (02( و)144إذ بلغت ) بذرة، (440)

إذ بلغت ˉ كغم.هـ (3322وبمعدل إنتاجٌة بلغت )
وللرتب األساس ˉ كغم.هـ (3202( و)3325)

 الٌاسمٌن كانوالمسجلة على التوالً. وللصنف 
 (5443غم ) 022عدد البذور المغاٌرة فً  معدل
وبمعدل ، بذرة (0341( و)2401إذ بلغت ) بذرة،

إذ بلغت ˉ ( كغم.هـ1442.0إنتاجٌة بلغت )
وللرتب األساس ˉ ( كغم.هـ134341( و)1541)

وربما  سنوات. ولخمسوالمسجلة على التوالً 
ٌعزى االختالف فً الحاصل الى االختالفات 

المشهدانً، راثٌة فٌما بٌن الصنفٌن، إذ وجد )الو
( أن التراكٌب الوراثٌة تختلف فً 0202

كما ٌوضح الجدول الى ارتفاع فً  الحاصل.
عدد البذور المغاٌرة للرتبة المسجلة وللصنفٌن 
مقارنة بالرتبة األساس وربما ٌعزى ذلك الى 

ارتفاع عدد البذور المغاٌرة للرتبة المحسنة فً 
التقاوي بالمقارنة مع بذور تقاوي أصل بذور 

الى ٌوضح الجدول أٌضاً و. الرتبة األساس
وللصنفٌن  إرتفاع فً الحاصل للرتبة األساس

مقارنة بالرتبة المسجلة وقد ٌعزى ذلك الى 
منافسة األصناف الغرٌبة ذات التراكٌب الوراثٌة 
المغاٌرة للصنف المزروع على المغذٌات والماء 

 الشمس.واعتراضها ألشعة 

 مصدر تقاوي البذور من التوفٌر الذاتً : .3
أن معدل عدد البذور ( الى 2ٌبٌن الجدول )
غم من كل جقل مزروع  022المغاٌرة فً 

ببذور تقاوي التوفٌر الذاتً ولخمسة مواسم 
إذ كانت  بذرة (1141زراعٌة وللصنفٌن بلغت )

 بذرة  (15و) 33للصنف عنبر بذرة (10)
 (2332إنتاجٌة بلغت ) وبمعدل للصنف الٌاسمٌن

للصنف ˉ ( كغم.هـ305344إذ كانت )ˉ كغم.هـ
 للصنف الٌاسمٌن. ˉكغم.هـ (1252و) 33عنبر
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الرز المزروعة بالرتب العليا من مصدر تقاوي من  نصنفي( : عدد البذور المغايرة وإنتاجية  6جدول )
 2104 -2101محافظة النجف األشرف لألعوام المشخاب/ قضاءبذور التوفير الذاتي في 

 السنة

 الصنف
 الكلي المعدل

 الياسمين 33عنبر

 عدد البذور
 المغايرة

 غم 011في 

 اإلنتاجية
 (1-هـكغم.)

 عدد البذور
 المغايرة

 غم 011في 

 اإلنتاجية
 (1-هـكغم.)

 عدد البذور
 المغايرة

 غم 011في 

 اإلنتاجية
 (1-هـكغم.)

2101 51 3272 72 5628 60 4451 

2100 52 2868 65 5092 58.5 4131 

2102 43 3324 47 5692 45 4518 

2103 57 3652 59 5692 58 4672 

2104 61 3341 55 5181 57.5 4201 

 20871 281 27284 298 06461 262 المجموع

 4374 55.5 5696.8 59 3293.8 52 المعدل

 

أعلى معدل للبذور المغاٌرة  ٌشٌر الجدول الى أن
( بذرة، 20إذ بلغ ) 0202للصنفٌن كان فً عام 

. 0200( بذرة فً عام 21وأقل عدداً كان )
فً ˉ كغم.هـ (2230وأعلى معدل إنتاجٌة كانت )

( 2232، وأقل إنتاجٌة كانت )0203عام 
. كما ٌوضح الجدول الى 0200فً عام ˉ كغم.هـ

لبذور المغاٌرة كان للصنف أن أعلى عدد ل
، وأقل 0202( بذرة فً عام 30الٌاسمٌن بلغت )

( بذرة للصنف 23عدد للبذور المغاٌرة كان )
. وكانت أعلى إنتاجٌة 0200فً عام  33عنبر

فً ˉ كغم.هـ (1250للصنف الٌاسمٌن بلغت )
، وأقل إنتاجٌة كانت للصنف 0200عام 
فً عام ˉ كغم.هـ (0424بلغت ) 33عنبر

فً ، وربما ٌعود سبب ارتفاع اإلنتاجٌة 0200
 بالموعد المناسب الى الزراعة 0200موسم 

وكذلك  ،بسبب إطالق المٌاه بالمناسٌب الجٌدة
للمزارعٌن  المستلزمات الزراعٌة الى توزٌع

األسمدة والمبٌدات بالكمٌات وبالمواعٌد ك
  المناسبة لعملٌات خدمة المحصول.  

واإلنتاجٌة  معدالت عدد البذور المغاٌرة .2
 :ن من مصادر تقاوي البذور الثالثللصنفٌ

( الى أن أعلى معدل عدد 3ٌظهر نتائج جدول )
غم كان لبذور التوفٌر  022للبذور المغاٌرة فً 

( بذرة، وأقل عددأ كان 1141)الذاتً بلغت 
)صفر( لبذور محطة بحوث الرز فً المشخاب.

 
الرز المزروعة بالرتب العليا من من  نصنفي( : معدالت عدد البذور المغايرة وإنتاجية 7جدول )

 (2104 -2101محافظة النجف األشرف لخمسة أعوام )المشخاب/ قضاءمصادر تقاوي مختلفة في 

 مصدر
 البذور

 الصنف
 المعدل

 الياسمين 33عنبر

 عدد البذور
 المغايرة

 غم 011في 

 اإلنتاجية
 (1-هـكغم.)

 عدد البذور
 المغايرة

 غم 011في 

 اإلنتاجية
 (1-هـكغم.)

 عدد البذور
 المغايرة

 غم 011في 

 اإلنتاجية
 (1-هـكغم.)

محطة بحوث الرز 
 في المشخاب

1 3814 1 6291 1 5147 

الشركة العراقية 
 إلنتاج البذور

8.2 3746 9.87 5893.7 9.13 4809.85 

بذور التوفير 
 الذاتي

52 3293.. 59 5696.. 55.5 4495.3 

 
وٌوضح الجدول الى أن أعلى معدل إنتاجٌة 
كانت لمصدر بذور التقاوي من محطة بحوث 

، فً ˉكغم.هـ (1223الرز فً المشخاب بلغت )

حٌن كانت أقل معدل إنتاجٌة من مصدر تقاوي 
ˉ. كغم.هـ (225143بذور التوفٌر الذاتً بلغت )

وقد ٌعود سبب تدنً النقاوة واإلنتاجٌة لمزارعً 
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ٌستخدمون كثٌراً مابذور التوفٌر الذاتً الى إنهم 
البذور التً لٌست نقٌة والفاسدة والبذور المتأثرة 

وآخرون،  Fujisakaبالجٌنات المرضٌة )
، Pooniaوافقت هذه النتٌجة مع )(. 0553
( الذٌن أوضحوا الى أن أحد العوامل 0203
ة فً نوعٌة البذور هً إختالف النقاوة، المحدد

وإختالف النقاوة لها تأثٌرات هامة فً الحاصل. 
وآخرون،  Maruodإتفقت النتٌجة مع )كما 
( الذٌن 0200وآخرون،  Sudha( و)0203

أشاروا الى أنه فقط عند تبدٌل المزارعٌن 
محسنة زادت بذورهم أو دعمهم بالبذور الل

وٌشٌر الجدول الى أن أعلى عدد  .اإلنتاجٌة
( بذرة للصنف 15للبذور المغاٌرة كانت )

الٌاسمٌن من مصدر تقاوي بذور التوفٌر الذاتً، 
وأقل عدداً للبذور المغاٌرة كان )صفر( للصنف 

بذور التقاوي من  مٌن من مصدروالٌاس 33عنبر
 ، كما كانتمحطة بحوث الرز فً المشخاب

 (2052ٌن بلغت )أعلى إنتاجٌة للصنف الٌاسم
من مصدر تقاوي بذور محطة بحوث ˉ كغم.هـ

الرز فً المشخاب، وأقل إنتاجٌة كانت للصنف 
من مصدر ˉ ( كغم.هـ305344بلغت ) 33عنبر

 تقاوي بذور التوفٌر الذاتً.
 

 االستنتاجات والتوصيات
أن هناك تزاٌد فً  الدراسة هذه ٌستنتج من نتائج

البذور المحسنة  عدد مزارعًفً المساحات و
 ُ من مصادر محطة بحوث الرز فً سنوٌا

ولكن  ،وهذه ٌجب أن تدام( 0المشخاب )جدول
قلٌل بالمقارنة  المزارعٌن عددو هذه المساحات

الرز الذٌن ٌحتاجون الى  زارعًمع آالف م
أعداد  فً تراجعلوحظ  كمارفع نوعٌة بذورهم. 

المزارعٌن والمساحات المزروعة بالصنف 
ن مصادر التوفٌر الذاتً والى إرتفاع م 33عنبر

ن والمساحات المزروعة ٌأعداد المزارع
، وٌعود سبب ذلك (3)جدول بالصنف الٌاسمٌن

الى أسباب متعلقة بمحدودٌة إنتاج صنف 
تتمثل فً دخول أصناف لها القدرة  33عنبر

العالٌة لإلنتاج وتقارب أسعارها مع صنف 
 هً من أكثر األسباب التً دعتو 33عنبر

الرز الى العزوف عن زراعة هذا  مزارعً
كما وجد اختالفات (. 0203ساٌر، الصنف )

وإنتاجٌة الرز فً ثالث مصادر  قاوةرئٌسة فً ن
)مصدر التقاوي من محطة بحوث الرز  تقاوي

فً المشخاب والشركة العراقٌة إلنتاج البذور 
اتً(، إذ لوحظ إن هناك وبذور التوفٌر الذ

معدل نسبة نقاوة وإنتاجٌة البذور  ارتفاع فً
ذات المصدر من محطة بحوث الرز فً 
 المشخاب مقارنة مع تقاوي بذور التوفٌر الذاتً

على التوالً،  (%00%( و) 022) وبنسبة
وهذا ٌعود الى إن القلٌل من المزارعٌن 

 بذورهم من مصادر موثوقة، بٌنما حصلونٌ
اوي من منهم على انتخاب بذور التقالكثٌر  ٌعتمد

مساحة صغٌرة من الحقل الجٌد وٌمارس إزالة 
النباتات المغاٌرة للصنف المزروع، ولكن نوعٌة 
البذور التً ٌحتفظ بها المزارع لنفسه 
الستخدامها للموسم الالحق هً لٌست مطابقة 
للمواصفات القٌاسٌة، وٌبقى التحدي للبحوث 
واإلرشاد الزراعً فً كٌفٌة نقل المعارف 

عن التفتٌش الحقلً وممارسة والمعلومات 
االنتخاب باالسالٌب العلمٌة الى آالف المزارعٌن 
فً العراق ورفع مهاراتهم التطبٌقٌة قً كٌفٌة 

 -انتخاب البذور من حقولهم، لذا نوصً بما ٌلً:
للرز تطوٌر األصناف الحدٌثة ستمرار باإل .0

فً المحطات البحثٌة وإنتاج نوعٌة جٌدة من 
وتوزٌعها بأسعار  البذور لهذه األصناف

معقولة أو مدعومة لوجود حاجة فً زٌادة 
 اإلنتاج.

تدرٌب المزارعٌن على أفضل انتخاب  .0
ومعاملة وخزن البذور فً حقله وتكثٌف 
البرامج اإلرشادٌة فً أهمٌة استخدام البذور 

. إن التوفٌر الذاتً المحسنة فً الزراعة
للبذور غالباً ماٌكون مناسب وخصوصاً 

لذٌن الٌقدرون على شراء للمزارعٌن ا
البذور. إن التدرٌب سٌسهم فً زٌادة اإلنتاج 
من خالل استخدام بذور التوفٌر الذاتً التً 
تم انتخابها من قبل المزارعٌن الذٌن اكتسبوا 
الخبرة فً كٌفٌة  انتخاب البذور بالوسائل 

 العلمٌة.

تشجٌع المزارعٌن الذٌن لدٌهم بعض الخبرة  .3
للرز على لمحسنة فً استخدام البذور ا

تكثٌرها وخزنها وبٌع النوعٌة الجٌدة منها  
  للمزارعٌن اآلخرٌن.

وإلدامة هذه الستراتٌجٌات ٌنبغً تكثٌف الجهود 
بتحدٌث أنظمة إنتاج البذور وقوانٌنها مع دعم 

 إنتاج البذور المحسنة للرز.
 
 



 5115 السنة /     5المجلد /   1مجلة القادسية للعلوم الزراعية                              العدد /

50 

 املصادر
. تصدٌق البذور .  (0544)أمٌن، هاشم محمد. 

قسم فحص وتصدٌق البذور . وزارة الزراعة ، 
 بغداد، العراق.

. عزوف زراع الرز (0203)ساٌر، ناظم عبد. 
فً مركز قضاء الشامٌة عن زراعة صنف 
العنبر. رسالة الدبلوم العالً فً اإلرشاد 
التخصصً، كلٌة الزراعة، جامعة بغداد، 

 العراق.
. تأثٌر (0202)المشهدانً، أحمد شهاب أحمد. 

عمر الشتلة والمسافات فً نمو وحاصل 
بعض أصناف الرز. اطروحة دكتوراه، 

 كلٌة الزراعة، جامعة بغداد، العراق.
. المجموعة  (2010)وزارة التخطٌط.

الجهاز  (،0225-0224)اإلحصائٌة السنوٌة
المركزٌة لإلحصاء، وزارة التخطٌط ، 

 اق.بغداد، العر
Araullo, E., D. B. Depadua, and M. 

C. Graham. (1976). Rice post-

harvest technology. Soil plant 

Physiology. 26: 253-256. 

Baloch, A.W., A.M. Soomro, M.A. 

Javed, M. Ahmed, H.R. Bughio, 

M.S. Bughio, and N.N. Mastoi. 

(2002). Optimum plant density 

for high yield in rice. Asian 

Journal of plant Science, vol. 

1(1): 25-27. 

Bauer, S., and L. Karki. (2004). 

Rural poverty reduction through 

research for development 

transformation. Technology 

adoption and household food 

security, analyzing factors 

determining technology adoption 

and sustainability of impact-a 

case of smallholder peasants in 

Nepal. Giessen University press, 

Germany, 48pp. 

Bishaw, Z., A. A. Niane, and A. J. 

G. Van Gasted. (2005). Technical 

Guidelines for Quality Seed 

Production. International Center 

for Agricultural Research in Dry 

Area(ICARDA), Syria. 

Diaz, C.P., M. Hossain, J. Luis, and 

T. Paris. (1994). Knowledge, 

attitude and practices of seed 

management technologies in rice 

farming in Central Luzon, 

Philipp. J. Crop Science, 19(1): 

87-99. 

Dixon, J., L. Nalley, P. Kosina, R. 

La Rovere, J. Hellin, and P. 

Aquino. (2006). Adaption and 

economic impact of improved 

Wheat varieties in developing 

World. Journal of Agricultural 

Sciences, 14(4): 289-502. 

Fujisaka, S., R.A. Guino, R.T. 

Lubigan, and K. Moody. (1993). 

Farmer's rice management 

practices and resulting weed seed 

contamination in the Philippines. 

Seed Science and Technology, 

21(1): 149- 157 

Godfrey, A., O. Onaga, N.A. Phiri, 

D.K. Karanja, and P. Nzioka. 

(2010). Quality rice seed 

production manual. National 

Crops Resources Research 

Institute(NaCRRI) and CABI 

Africa. 

Kishore, N.T.K. (2012). 

Enhancement of production by 

development of resource in 

critical production operations in 

multi crop seed conditioning unit. 

International Journal of Scientific 

and Research Publications, 

2(3):2250-3153. 

Louwaars, N.P., and W.S. De Boef. 

(2012). Integrated seed sector 

development in Africa: A 

conceptual framework for 

creating coherence between 



 5115 السنة /     5المجلد /   1مجلة القادسية للعلوم الزراعية                              العدد /

52 

practices, programs, and policies. 

J. Crop Imp. 26(1): 39-59. 

Maruod, E.M., E.E. Breima, E.E. 

Elkhidhir, and A.M. ElMaim. 

(2013). Impact of improved seeds 

on small farmers productivity, 

income and livelihood in 

Umruwaba locality of North 

Kordofan, Sudan.  

Muliokela, S,W. (2004). Seed 

utilization by smallholder. 

Technology transfer in rural 

communities of Sub-Saharan 

African-seeds as a bridging tool. 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGP

S/Abidjan/. Accessed on 9 

February 2004. Golden Valley 

Agricultural Research Trust, 

Lusaka, pp2 0f 12. 

Oyekale, A,S., and E. Idjesa. (2009). 

Adoption of improved Maize 

seeds and production efficiency 

in Rivers state, Nigeria. 

Academic Journal of Plant 

Sciences, 2(1): 44-50. 

Seshu, D.V., and M. Dadlani. 

(1989). Role of women in seed 

management with special 

reference to rice. International 

Rice Testing Program(IRTP), 

Technical Bulletin, No. 5, 

International Rice research 

Institute, B.O. Box, 933, Manila, 

Philippines. 

Poonia, T.C. (2013). History of seed 

production and its key issues. 

International Journal of seed, 

Agriculture and Veterinary 

Sciences: ISSN.3(1): 148-154. 

Sudha,N.S.,B.P. Tripathi, P.P. 

Regmi, and S.K. Sah.(2012). 

Improved seed use and difference 

on rice production in Kavre 

district of Nepal .Agricultural 

Research and Reviews,1(2):42-

45.
 

The Influence of Some Rice Seeds Resources on Purity and 
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Abstract  
     A field study has been conducted at rice growing farmers who had used 
different seeds resources from Al-Mishkhab Rice Research Station(AMRRS), 
Iraqi Seeds Company(ISC), and Farmer's Self Saved Seeds(FSSS) of two rice 
varieties Anber33 and Jasmine. The study aims of to knowing the roll of 
different rice seeds resources on shifting of purity and productivity of five rice 
growing seasons in Al-Mishkhab  district at Najaf Ashraf province during 2010- 
2014. The study includes all rice growing farmers who have used improved 
seeds from worthy resources or from self-saved seeds. The results showed that 
the areas and rice growers of improved seeds are increased annually. It is found 
that there is main differentiations in grain purity and productivity from these 
different resources, show increased in purity and productivity as average from 
(AMRRS) resource (100%) and (11%) respectively compared with (FSSS) 
resource. This result may be attributed to that few of  rice growing farmers 
purchase their seeds from trusted resources, while many others were depend on 
selected seeds from their own fields(self saved seeds). The study recommends to 
improve new varieties at research station, producing good seeds quality, 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPS/Abidjan/
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPS/Abidjan/
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enhancing of seed production system with supporting by the government, 
implementing of new strategy to encourage and training the rice farmers on 
using the best scientific ways to seed selection, concentrating on extension of 
programs on using improved seeds, and innovating of seed production system 
and its laws.                  
 

Keywords : Rice, Different Seeds Resources, Purity and Productivity . 


