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الملخص:
ُنفّــذ البحــث فــي قريــة البصــة التابعــة لمحافظــة الالذقيــة خــالل الموســمين الزراعييــن 2015/2014 و2016/2015  
بهــدف دراســة أهــّم الصفــات االقتصاديــة للنباتــات المنتخبــة مــن نباتــات عشــيرة البيقيــة العاديــة )بلــدي( التــي تــّم 
ــي ويزرعونــه موســم بعــد آخــر فــي قريــة  الحصــول علــى بذورهــا مــن المزارعيــن الذيــن يحتفظــون ببذارهــم المحّل
البصــة. أظهــر تحليــل التبايــن )ANOVA( وجــود فــروق معنوّيــة بيــن النباتــات المنتخبــة )200 نبــات( فــي 
جميــع الصفــات المدروســة، ممــا يبّيــن أهمّيــة  تطبيــق االنتخــاب الفــردي وفاعلّيتهــا فــي الحصــول علــى نباتــات 
علــى درجــٍة عاليــة مــن التماثــل وتتمّتــع بالعديــد مــن الصفــات التطورّيــة، والمظهرّيــة، والفســيولوجّية، واإلنتاجّيــة 
المرغوبــة فــي عشــيرة البيقيــة )بلــدي(، علمــًا بأّنــه اعتمــدت اإلنتاجّيــة البذرّيــة كعامــل محــدد لالنتخــاب. كمــا 
بّينــت الّدراســة إمكانّيــة زيــادة إنتاجّيــة عشــائر البيقيــة العاديــة )بلــدي( بشــكٍل كبيــر مــن خــالل اســتخدام النباتــات 
المتفوقــة المنَتخبــة مــن العشــيرة المدروســة )النباتــات ذات األرقــام9 ، 21، 26، 27، 47، 52، 78، 105، 
مكانّيــة مضاعفــة االنتــاج مــن خــالل اســتخدام النباتــات المبشــرة المنتخبــة مــن النباتــات المتفّوقــة  118، 199( واإ
) النباتــات ذوات األرقــام  9، 26، 47، 199(، باإلضافــة لالســتفادة منهــا فــي برامــج التربيــة الالحقــة كونهــا 

تمثــل ذخيــرة وراثّيــة هاّمــة للكثيــر مــن الصفــات المرغوبــة.
الكلمات المفتاحية: البيقية، انتخاب فردي، ساللة/خط، الصفات االقتصادية.

المقدمة:
ُتعــّد البيقيــة العاديــة .Vicia sativa L مــن النباتــات الحولّيــة البقولّيــة، تنتمــي إلــى الفصيلــة البقولّيــة )Leguminoseae( والجنــس
 Vicia والنــوع المــزروع sativa. والنبــات ثنائــي المجموعــة الصبغيــة )2n=12(، ذاتــي التلقيــح مــع وجــود نســبة مــن التلقيــح الخلطــي 
)يوســف، 2010(. وُتعــّد البيقيــة العاديــة مــن النباتــات العلفّيــة الهاّمــة جــدًا فــي تنميــة الثــروة الحيوانيــة، إذ تعــود أهمّيتهــا  لتعــّدد 
اســتعماالتها، فتســتخدم علــى نطــاٍق واســع فــي إقامــة القاعــدة العلفيــة المّتزنــة أو تحســينها وال ســيما فــي أوقــات شــح المراعــي، نظــرًا لمــا 
ــة لتغذيــة  يمتلــك هــذا المحصــول مــن مخــزون كبيــر مــن البروتينــات، واألحمــاض األمينيــة، والفيتامينــات، واألمــالح المعدنيــة الضرورّي
الحيــوان وبنــاء جســمه، وانعــكاس ذلــك علــى إنتاجيتــه )Kolman and Kelly, 2002(. كمــا ُتعــّد البيقيــة العاديــة مصــدرًا هاّمــًا لــآزوت 
الــذي ُيضــاف إلــى التربــة، عــن طريــق تثبيــت اآلزوت الجــوي بواســطة البكتريــا العقديــة )Caballero et al., 2001(. وبذلــك نتجنــب 
التأثيــر الســلبي للجرعــات المتزايــدة مــن هــذه األســمدة علــى الوســط المحيــط )Ayed et al., 2001(، وبالتالــي تحّســن خصوبــة التربــة 
وتزيــد مــن إنتاجّيــة المحاصيــل التــي تشــارك معهــا فــي الــدورة الزراعيــة. وبســبب المزايــا الهاّمــة االقتصادّيــة والبيئّيــة للبيقيــة العاديــة انتشــرت 
زراعتهــا علــى نطــاٍق واســع فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك حــوض البحــر األبيــض المتوســط،   وغــرب آســيا ووســطها، والصيــن، وشــرق آســيا، 
والهند، والواليات المتحدة األمريكية ) Hueze et al., 2011(، و)Tate and Ennenking, 2006(. وُتعّد األنواع البرية والطرز 

.)ICARDA, 2010( الوراثيــة غيــر المحســنة تقليديــًا أفضــل المــوارد ألنشــطة تحســين المحاصيــل
هــذا وتمتلــك البيقيــة العاديــة تباينــًا كبيــرًا فــي الصفــات مثــل عــدد األيــام حتــى النضــج، طــول الســاق وســماكته، عــرض الورقــة، طــول القــرن، 
حجــم البــذور، وتعــد هــذه التباينــات الوراثيــة الحجــر األســاس لنجــاح أي برنامــج تحســين وراثــي )Berger et al., 2002(. وُيعــّد اختيــار 
العشــيرة أو العشــائر النباتيــة المناســبة الجانــب األكثــر أهميــة فــي تربيــة النبــات، إذ ُتعــّد مصــدرًا هامــًا للمــادة الوراثيــة  لذلــك يفّضــل مربــو 
النبات دراسة العشائر النباتية الناتجة عن تراكيب وراثية ذات قاعدة عريضة )Fredrick and Hesketh, 2000(. تحتوي األصناف 
الزراعيــة علــى عــدٍد كبيــر مــن الســالالت النقّيــة المختلفــة كثيــرًا فــي صفاتهــا االقتصادّيــة، وفــي هــذه الحالــة ُتعتبــر طريقــة االنتخــاب الفــردي 
وســيلة ســريعة وفّعالــة لعــزل ســالالت نقيــة وممتــازة )محمــد، 2016(. يمكــن تحســين مؤشــر دليــل الحصــاد فــي البقوليــات عــن طريــق 
االنتخــاب، ويتوقــف ذلــك علــى التباينــات الوراثيــة التــي تســمح بتوجيــه نســبة أعلــى مــن الغــذاء المجهــز إلــى األجــزاء الخضرّيــة والبذرّيــة فــي 

النباتــات )بلــة ،1995(. 
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تُبنــى معظــم برامــج التربيــة الحديثــة علــى أســاس االنتخــاب الفــردي )معــال وحربــا، 1998(. وُيعتبــر االنتخــاب الفــردي ذو فعالّيــة كبيــرة 
فــي تحســين األصنــاف المحلّيــة ســواًء أكان ذلــك فــي المنطقــة التــي نشــأت فيهــا أو فــي المنطقــة المدخلــة إليهــا ) مســعود، 1981(.

وعلــى الرغــم مــن أّن الهــدف مــن برنامــج االنتخــاب هــو إحــداث تغييــر جينــي للعشــيرة والحصــول علــى نباتــات ذات خصائــص أفضــل، 
فإّنــه يصعــب قيــاس، أو فحــص هــذا التغييــر الجينــي بشــكٍل مباشــر وبــداًل مــن ذلــك، ُيقــاس التغييــر الوراثــي بصــورٍة غيــر مباشــرة مــن 

خــالل الشــكل المظهــري )أي الصفــات المظهريــة(، والتــي مــا هــي ســوى تعبيــر ملمــوس للتركيــب الوراثــي. 
ُتعــّد مشــكلة تأميــن األعــالف للحيوانــات المختلفــة )دواجــن، ماعــز، أبقــار،....( أحــد المشــاكل الزراعيــة الكبــرى فــي القطــر العربــي 
الســوري، كما هو في العديد من دول العالم وال ســيما في أوقات شــح المراعي، وبالتالي كان التوجه إليجاد المحاصيل العلفّية المتميزة 

وتحســينها، ومنهــا البيقيــة العاديــة لتســاهم فــي توفيــر العلــف بشــقيه )العلــف األخضــر والبــذور(. 
لذا يهدف البحث إلى:

1- دراســة بعــض الصفــات التطورّيــة والمظهرّيــة والفســيولوجّية واإلنتاجّيــة للنباتــات الفردّيــة المنتخبــة مــن عشــيرة البيقيــة )بلــدي(، علــى 
أســاس الغّلــة الحبيــة. 

2- زراعــة النباتــات المنتخبــة بطريقــة نبــات / خــط وتقييمهــا للصفــات المختلفــة وانتخــاب المتفــوق منهــا فــي الــدورة الثانيــة مــن االنتخــاب 
علــى أســاس الغلّــة الحبّيــة. 

3- دراسة االستجابة لالنتخاب المطبق بالمقارنة مع الشاهد، لمعرفة إمكانية إدخالها في دراسات تربوية الحقة. 
مواد البحث وطرائقه: 

المــادة النباتيــة المســتخدمة: اســُتخدم فــي البحــث عشــيرة البيقيــة العاديــة )بلــدي( التــي تــّم الحصــول عليهــا مــن المزارعيــن الذيــن يحتفظــون 
ببذارهــم المحلــي ويزرعونــه موســم بعــد آخــر مــن قريــة البصــة فــي محافظــة الالذقيــة. وتتصــف هــذه العشــيرة بأّنهــا تابعــٌة لمجموعــة النمــو 
نصــف المفترشــة فــي الغالــب، ويتــراوح وزن األلــف بــذرة مــن 45-68غ، ونســبة االنبــات المخبــري عاليــة، لــون أزهارهــا مائــل للبنفســجي، 

ولــون بذورهــا بنــي عاتــم، مــع وجــود تباينــات عديــدة فــي معظــم صفاتهــا.
موقــع البحــث وموعــد الزراعــة: تــّم تنفيــذ البحــث فــي قريــة البصــة )محافظــة الالذقيــة(، التــي تبعــد مســافة 8 كــم شــرق محافظــة الالذقيــة، 
و50 متــر عــن البحــر، وتقــع علــى خــط طــول 35 وخــط عــرض 35 ، وذلــك خــالل الموســمين 2015/2014 و 2016/2015، وكان 

موعــد الزراعــة فــي كال الموســمين فــي األســبوع األول مــن شــهر كانــون األول/ديســيمبر.
الظــروف البيئيــة: درجــات الحــرارة لــم تقتــرب مــن الســلبية فقــد ُســّجل أقــل قيمــة )14 درجــة مئويــة ( فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر مــن 
عــام 2015، وكميــات الهطــول المطــري الســنوي بلغــت )450 و595 مــم( علــى التوالــي فــي موســمي الزراعــة، حســب محطــة األرصــاد 

الجويــة فــي )الالذقيــة(. والتربــة طينيــة غنيــة بالبوتاســيوم، ومعتدلــة الحموضــة، وهــي مناســبة لزراعــة البيقيــة العاديــة.
طرائق البحث: 

في الموسم األول 2014/2015:
تــّم إجــراء  فالحــة عميقــة لــأرض )27-30( ســم للقضــاء علــى األعشــاب ولخلخلــة التربــة وتحســين خواصهــا الفيزيائيــة وتهويتهــا جيــدًا، 
ومــن ثــم تــّم إضافــة األســمدة العضويــة والمعدنيــة المعتــاد إضافتهــا. وبعدهــا تــّم تمشــيط األرض بالكالتيفاتــور وعلــى عمــق 20 ســم. ومــن 

ثــم تســوية األرض باألمشــاط يدويــًا. ثــّم قّســم الحقــل إلــى مكــررات وقطــع تجريبيــة.
تّمــت الزراعــة بقطعــة تجريبيــة )15x10م( أي بمســاحة 150م2 ، وعلــى خطــوط البعــد بيــن الواحــد واآلخــر 50 ســم، وفــي الخــط الواحــد 

20 ســم بيــن البــذرة واألخــرى أي بمعــّدل 1500 نبــات فــي القطعــة.
وفــي مرحلــة التبرعــم تــّم انتخــاب 200 نبــات مــن العشــيرة بشــدة انتخــاب مقدارهــا 15%، بنــاًء علــى الشــكل الظاهــري، مثــل كبــر الحجــم 
النباتــات وعــدد التفرعــات، حيــث تكــون النباتــات فــي هــذه المرحلــة ذات محتــوى أعظمــي مــن المــادة الجافــة والبروتيــن، وُأخــذت القــراءات 

الفينولوجّيــة والمورفولوجّيــة والفســيولوجّية واإلنتاجّيــة. 
وفــي نهايــة الموســم تــم تطبيــق االنتخــاب الفــردي بشــدة 25%، للحصــول علــى أفضــل 50 نبــات )مــن أصــل 200 نبــات( بنــاًء علــى 

اإلنتاجيــة )وزن البــذور فــي النبــات/غ(.
الموســم الثانــي 2015/2016: تّمــت زراعــة النباتــات المنتخبــة مــن الســنة األولــى )50 نبــات( بطريقــة نبات/خــط وبثــالث مكــررات 
مــع األخــذ باالعتبــار مســافات الزراعــة بيــن الخطــوط وعلــى الخــط الواحــد وممــرات الخدمــة، كمــا فــي الســنة األولــى، باإلضافــة لزراعــة 

الشــاهد )العشــيرة األصليــة(، بواقــع كّل 9 خطــوط مــن كل نبــات منتخــب )الخــط العاشر-شــاهد(.
تــّم أخــذ القــراءات الفينولوجّيــة والموفولوجّيــة والفســيولوجّية واإلنتاجّيــة كمــا فــي الموســم األول. وفــي نهايــة الموســم كانــت شــدة االنتخــاب 

20% بنــاًء علــى الغّلــة الحبّيــة )وزن البــذور فــي النبــات(، للحصــول علــى النباتــات المتفوقــة.
الصفات المدروسة:

القراءات الفينولوجّية للمحصول: عدد األيام من الزراعة حتى بدء اإلزهار، عدد األيام من الزراعة حتى النضج(. 
الصفات المورفولوجّية: )عدد التفرعات، ارتفاع النبات/سم، عدد األوراق على الساق الرئيسية(.
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الصفــات الفســيولوجّية: ُأخــذت هــذه القــراءات عندمــا كانــت النباتــات فــي المرحلــة القصــوى لإلزهــار، وذلــك بمعــّدل 5 أوراق مــن كل 
نبــات الواقعــة فــي منتصــف الســاق الرئيســية )وهــي تمثــل تقريبــًا 25-45% مــن المجمــوع الخضــري علــى الســاق الرئيســية(.

مساحة أوراق النبات الواحد/ سم2: 
مساحة الوريقة الواحدة= طول الوريقة x عرض الوريقة x معامل التصحيح )للفول( 0.583

  .)Jonckheere et al., 2004( عدد الوريقات على الورقة x   مساحة الورقة = مساحة الوريقة
  .)Jonckheere et al., 2004( عدد األوراق على النباتx مساحة أوراق النبات= مساحة الورقة الواحدة

دليل مساحة األوراق: 
  .)Jonckheere et al., 2004( )2دليل مساحة األوراق= مساحة المسطح الورقي للنبات/المساحة التي يشغلها من األرض )1000سم

الغلــة ومكوناتهــا: )عــدد القــرون علــى النبــات، عــدد البــذور فــي القــرن، عــدد البــذور فــي النبــات، وزن البــذور فــي القــرن، وزن البــذور 
فــي النبــات، وزن 1000 بــذرة(.

يوجــد عــدة طــرق لحســاب وزن 1000 بــذرة، وقــد تــّم تقديرهــا بأخــذ متوســط ثــالث مكــررات وبواقــع 250 بــذرة فــي كّل مكــرر )حســب 
توفــر البــذور بالنباتــات(، والناتــج ضــرب بأربعــة. واســتعمل لهــذا الغــرض ميــزان كهربائــي حســاس بأربعــة أرقــام بعــد الفاصلــة.

التحليل االحصائي:
 تــّم تحليــل نتائــج البحــث باســتخدام برنامــج التحليــل االحصائــي Genstat V. 12 ، وقورنــت المتوســطات عنــد مســتوى معنويــة %5 

)كــون المؤشــرات حقليــة وليســت مخبريــة(.
المؤشرات اإلحصائية المدروسة:

أ- المتوسط الحسابي.
.Dospekhov, )1976( ب- معامل االختالف: حسب

والذي يعبر عن تشتت القيم عن متوسطها الحسابي.
أقل من 10 )ضعيف(،  من 10-20 )متوسط (، أكبر من 20 ) كبير(.

:Rang د- المدى
المدى = أقصى قيمة – أدنى قيمة
النتائج والمناقشة )الموسم األول(:

 يبين تحليل التباين )ANOVA( وجود فروق معنوية بين النباتات المدروسة لجميع الصفات المدروسة في هذه العشيرة.
أواًل-  المراحل الفينولوجّية:

1- عدد األيام حتى بدء اإلزهار: 
مــن الجــدول )1( ُيالحــظ أّن القيمــة األعلــى فــي صفــة متوســط عــدد األيــام حتــى بــدء األزهــار )104 يومــًا( كانــت فــي النباتــات رقــم 
21، 39، 105 ،  واألقــل )94 يومــًا( فــي النباتيــن رقــم 60، و103، بينمــا كان المتوســط )100.65 يومــًا( للنباتــات المدروســة، 
ومعامــل االختــالف )17.6% (، والمــدى )10 أيــام(. وقــد يعــزى تبايــن النباتــات المدروســة فــي موعــد إزهارهــا إلــى اختــالف 
 .)Roberts and Summefield, 2002( اســتيعابها للفتــرة الضوئيــة التــي تخضــع بدورهــا لســيطرة مجموعــة مــن المورثــات

إذ تطــول مرحلــة النمــو عنــد نقــص اإلضــاءة وأحيانــًا ال تتشــّكل البــذور. 
2- عدد األيام حتى النضج: 

يبّيــن الجــدول )1( أّن القيمــة األعلــى فــي صفــة متوســط عــدد األيــام حتــى النضــج )155 يومــًا( كانــت فــي النبــات رقــم 21  واألقــل 
)140 يومــًا( فــي النبــات رقــم 38، بينمــا كان المتوســط )151.8 يومــًا( للنباتــات المدروســة، ومعامــل االختــالف ) %16.54(، 
والمــدى )15 يومــًا(. وهــذه النتائــج تتفــق مــع خلــف اهلل وعلــوي، )2001(، و)الدجــوي، 1996( بتأكيدهــم علــى تأثــر الصفــات 
الخاصــة بقياســات التبكيــر )عــدد األيــام اإلزهــار والنضــج( بالطابــع الوراثــي الخــاص بــكّل طــراز وراثــي وببعــض العوامــل البيئّيــة 

الســائدة وعمليــات خدمــة المحصــول بــدءًا مــن الزراعــة وحتــى الحصــاد.
وُتشــير التباينــات فــي صفــة عــدد األيــام حتــى اإلزهــار والنضــج إلــى فعالّيــة تطبيــق االنتخــاب الفــردي لهــذه الصفــات بيــن نباتــات 

هــذه العشــيرة المدروســة.
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الجدول )1(. المؤشرات االحصائيّة للصفات الفينولوجيّة في النباتات المحددة من عشيرة البيقية )بلدي(

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل االختالف %المتوسط الحسابيالمؤشرات االحصائية

***0.001<100.6517.61049410عدد األيام حتى اإلزهار )يوم(

---60، 21103، 39، 105--أرقام النباتات

***0.001<151.86.54115514015عدد األيام حتى النضج )يوم(

---2138--أرقام النباتات

ثانيًا: الصفات المورفولوجية:
1- عدد التفرعات/النبات: 

يرتبــط هــذا المؤشــر بشــكٍل مباشــر باإلنتاجّيــة العلفيــة بالدرجــة األولــى، فكلمــا زاد عــدد األفــرع ازدادت إنتاجّيــة وحــدة المســاحة مــن 
 .)Salih et al., 1999( العلــف

يبّيــن الجــدول )2( أّن القيمــة األعلــى فــي صفــة متوســط عــدد التفرعــات )8 أفــرع( كانــت فــي مجموعــة مــن النباتــات، واألقــل )4 أفــرع( 
في مجموعة من النباتات، بينما كان المتوسط )6.9 أفرع( للنباتات المدروسة، ومعامل االختالف )13.5%(، والمدى )4 فروع(، 
ــة تطبيــق انتخــاب  وهــذا يــدّل علــى وجــود تباينــات فــي صفــة عــدد التفرعــات بيــن نباتــات هــذه العشــيرة المدروســة، وبالتالــي إمكانّي

فــردي بيــن النباتــات المدروســة لهــذه الصفــة.
وُيفّســر االختــالف فــي عــدد التفرعات/النبــات إلــى العوامــل الوراثيــة، مــع األخــذ باالعتبــار أن هــذه الصفــة غيــر ثابتــة ضمــن الظــروف 
ّن نتائــج هــذا البحــث لــم تتوافــق مــع  ضــاءة ومــاء وغيــره مــن الظــروف. واإ المناخيــة المتغيــرة ومســاحات التغذيــة بمــا توفّــره مــن غــذاٍء واإ
ما وجده )2012( ,Tuna and Orak في نباتات البيقية العادية، حيث وجدا أّن عدد الفروع على النبات يتراوح من )2.07- 3.27 فروع(، 

أخذيــن باالعتبــار االختــالف فــي الظــروف البيئّيــة لمنطقــة البحــث والمــادة الوراثّيــة بيــن البحثيــن. 
2- ارتفاع النبات ) سم(: 

ُتعتبــر صفــة ارتفــاع النبــات مؤشــرًا للحصــاد اآللــي، كمــا تترافــق زيادتهــا بزيــادة حجــم النبــات، ووزنــه البيولوجــي، واإلنتــاج مــن العلــف 
 .)Zhang, 2004( األخضر والدريس

ُيالحــظ مــن الجــدول )2( وجــود فــروق معنوّيــة بيــن نباتــات العشــيرة المدروســة بالنســبة لمؤشــر طــول النبــات، حيــث كانــت القيمــة 
األعلــى فــي هــذه الصفــة )155 ســم( فــي النبــات رقــم 148 واألقــل طــواًل )131 ســم( فــي النبــات رقــم 84، بينمــا كان المتوســط 
بيــن نباتــات العشــيرة )148.7 ســم(، ومعامــل االختــالف )8.91%(، والمــدى )24 ســم(. وهــذه التباينــات تعطــي امكانيــة تطبيــق 
انتخــاب فــردي بيــن النباتــات المدروســة لهــذه الصفــة. وُيفّســر االختــالف بصفــة ارتفــاع النبــات بيــن النباتــات المدروســة إلــى العوامــل 

.)Orak and Nizam, 2004( الوراثيــة، هــذا باإلضافــة لعوامــل مختلفــة مثــل التســميد وغيرهــا
3- عدد األوراق على الساق الرئيسية: 

أشــار الجــدول )2( أن القيمــة األعلــى فــي صفــة متوســط عــدد األوراق علــى الســاق الرئيســية )21 ورقــة( كانــت فــي النبــات رقــم 91، 
واألقــل )12 ورقــة( فــي النباتيــن رقــم 75 و 103، بينمــا كان المتوســط )16.4 ورقــة( للنباتــات المدروســة، ومعامــل االختــالف 

) 13.6%(، والمــدى )9 ورقــات(. وهــذا يشــير إلــى فعاليــة تطبيــق انتخــاب فــردي مــن بيــن النباتــات المدروســة لهــذه الصفــة.
الجدول 2. المؤشرات االحصائية للصفات المورفولوجية في النباتات المحددة من عشيرة البيقية )بلدي(

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل اإلختالف %المتوسط الحسابيالمؤشرات االحصائية

***0.001<6.913.5844عدد التفرعات

--أرقام النباتات
مجموعة من 

النباتات
مجموعة من 

النباتات
---

***0.001<148.718.915513124ارتفاع النبات )سم(

---14884--أرقام النباتات

***0.001<16.413.621129عدد األوراق على الساق الرئيسية

---75، 91103--أرقام النباتات
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ثالثًا:  الصفات الفسيولوجّية: 
بّينــت دراســة الصفــات الفســيولوجية لنباتــات العشــيرة وجــود تباينــات كبيــرة بينهــا، وبالتالــي فعاليــة تطبيــق انتخــاب فــردي مــن بيــن النباتــات 

المدروســة لهــذه الصفــة.
1- مساحة أوراق النبات الواحد )سم2(: 

نتاجّيــة المــادة الجافــة. يالحــظ مــن الجــدول رقــم )3( أّن القيمــة األعلــى فــي صفــة  للمســّطح الورقــي دوٌر هــام فــي التمثيــل الضوئــي واإ
متوســط مســاحة أوراق النبات الواحد )3506.5 ســم2( كانت في النبات رقم 91، واألقل )1016.5 ســم2( في النبات رقم 101، 

بينما كان المتوسط )2219.7  سم2( للنباتات المدروسة، ومعامل االختالف  )%16.77(، والمدى )2490  سم2(. 
2- دليل مساحة األوراق: 

ُيعــّد دليــل مســاحة األوراق مفيــدًا كمقيــاس مورفســيولوجي يعكــس كفــاءة النباتــات فــي تغطيــة مســاحة معّينــة مــن األرض والتــي تؤثــر 
نتــاج المــادة الجافــة فــي النباتــات والمحاصيــل الزراعيــة )بلــة، 1995(.  بدورهــا علــى كفــاءة عمليــة التمثيــل الضوئــي واإ

يبّيــن الجــدول )3( أّن القيمــة األعلــى فــي صفــة دليــل مســاحة األوراق )3.51( كانــت فــي النبــات رقــم 91، واألقــل )1.02( فــي النبــات 
رقــم 92، بينمــا كان المتوســط )2.22( للنباتــات المدروســة، ومعامــل االختــالف ) 23.8%(، والمــدى )2.49(. 

الجدول 3. المؤشرات االحصائية للصفات الفسيولوجية في النباتات المحددة من عشيرة البيقية)بلدي(

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل االختالف%المتوسط الحسابيالمؤشرات االحصائية

***0.001<2219.716.773506.51016.52490مساحة أوراق النبات الواحد)سم2 (

---91101--أرقام النباتات

***0.001<2.2223.83.511.022.49دليل مساحة األوراق 

---9192--أرقام النباتات

رابعًا: الغّلة ومكّوناتها:
بّينــت دراســة اإلنتاجّيــة ومكّوناتهــا لنباتــات العشــيرة وجــود تباينــات  كبيــرة بينهــا، وبالتالــي فعالّيــة تطبيــق انتخــاب فــردي مــن بيــن النباتــات 

المدروســة للصفات المدروســة.
1- عدد القرون على النبات: 

ُتعتبــر صفــة عــدد القــرون فــي النبــات الواحــد هدفــًا مــن األهــداف األساســية لبرامــج التربيــة، إذ يتــّم اســتغالل التبايــن الوراثــي بيــن 
المصــادر الوراثيــة فــي هــذه الصفــة التــي تعــد مــن أهــم المعاييــر االنتخابيــة لتحســين الغلــة. حيــث أّنــه بزيــادة عــدد القــرون فــي النبــات 

.) Katiyar, 1994(  الواحــد تــزداد اإلنتاجّيــة
ُيالحــظ مــن الجــدول )4( أّن متوســط عــدد القــرون علــى النبــات كان األعلــى )85 قرنــًا( فــي النبــات رقــم 21، واألقــل )42 قرنــًا( 
فــي النبــات رقــم 93، بينمــا كان المتوســط )67.4 قرنــًا( للنباتــات المدروســة، ومعامــل االختــالف )17.8%(، والمــدى )43 قرنــًا(. 

2- عدد البذور في القرن: 
إّن لمتوســط عــدد البــذور فــي القــرن دالالٌت عديــدة لمــا لــه مــن تأثيــٍر علــى إنتاجّيــة وحــدة المســاحة مــن البــذور، ودليــل الحصــاد، 
والــوزن البيولوجــي وغيرهــا. وهــذه الصفــة ترتبــط ايجابيــًا مــع الغلــة البذرّيــة فــي وحــدة المســاحة، هــذا باإلضافــة لكونهــا صفــًة هامــة 
لزيــادة معامــل التكاثــر )Zhang, 2004 (. ويتبّيــن مــن الجــدول )4( أن متوســط عــدد البــذور فــي القــرن كان األعلــى )8 بــذرة( 
فــي مجموعــة مــن النباتــات، واألقــل )3 بــذرة( فــي مجموعــة مــن النباتــات، بينمــا كان المتوســط )6.78 بــذرة( للنباتــات المدروســة، 

ومعامــل االختــالف )21.15%(، والمــدى )5 بــذرة(. 
3- عدد البذور في النبات: 

يرتبــط هــذا المؤشــر إيجابّيــًا مــع إنتاجّيــة البــذور ويعــول عليــه فــي زيــادة اإلنتاجّيــة فــي وحــدة المســاحة. ُنالحــظ مــن الجــدول  )4( 
أّن متوســط عــدد البــذور فــي النبــات كان األعلــى )570 بــذرة( فــي النبــات رقــم 159، واألقــل )177 بــذرة( فــي النبــات رقــم 177، 

بينمــا كان المتوســط )401.8( بــذرة للنباتــات المدروســة، ومعامــل االختــالف )23.67%(، والمــدى )388 بــذرة(. 
4- وزن البذور في القرن )غ(: 

بّينت الّدراســة  )الجدول 4( أّن متوســط صفة وزن البذور في القرن كان األعلى )0.58 غ( في النبات رقم 185، واألقل )0.33 غ( 
في النبات رقم 84 ، بينما كان المتوســط )0.51 غ( للنباتات المدروســة، ومعامل االختالف )12.4%(، والمدى )0.25 غ(. 



خطاب - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 114-127. حزيران/يونيو 2018

Khattab - Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 114 - 127. June 2018

119

5- وزن البذور في النبات )غ(: 
بينــت الدراســة )الجــدول 4( أن متوســط صفــة وزن البــذور فــي النبــات كان األعلــى )48.16 غ( فــي النبــات رقــم 199، واألقــل 
)18.7 غ( فــي النبــات رقــم 92، بينمــا كان المتوســط )34.5غ(  للنباتــات المدروســة، ومعامــل االختــالف )%14.97(، والمــدى 

)29.46 غ(.
6- وزن 1000 بذرة )غ(: 

يعتبــر وزن األلــف بــذرة مــن العناصــر المكونــة للغلــة الحبيــة، درجــة توريثــه عاليــة، ويمكــن تطبيــق االنتخــاب لهــذه الصفــة بشــكل 
مباشــر. ويفســر أيضــًا زيــادة وزن 1000 بــذرة بارتحــال نواتــج التمثيــل الضوئــي إلــى البــذور فتصبــح أكثــر وزنــًا وأكبــر حجمــًا 

.)2010 )يوســف، 
نالحــظ مــن الجــدول )4( أن متوســط صفــة وزن 1000 بــذرة األعلــى )111.7 غ(  فــي النبــات رقــم 190، واألقــل )46.6 غ( فــي 

النبــات رقــم 101، بينمــا كان المتوســط )81.5 غ( للنباتــات المدروســة، ومعامــل االختــالف )%22.6(، والمــدى 65.1( غ(. 
الجدول 4. المؤشرات االحصائية للصفات االنتاجية في النباتات المحددة من عشيرة البيقية )بلدي(

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل االختالف%المتوسط الحسابيالمؤشرات االحصائية

***0.001<67.417.8854243عدد القرون على النبات

---2193--أرقام النباتات

***0.001<6.7821.15835عدد البذور في القرن

--أرقام النباتات
مجموعة من 

النباتات
مجموعة من 

النباتات
---

***0.001<401.823.67570177388عدد البذور في النبات

---159177--أرقام النباتات

***0.001<0.5112.40.580.330.25وزن البذور في القرن )غ(

---18584--أرقام النباتات

***0.001<34.514.9748.1618.729.46وزن البذور في النبات )غ(

---19992--أرقام النباتات

***0.001<81.522.6111.746.665.1وزن 1000 بذرة )غ(

---190101--أرقام النباتات

مــن خــالل مقارنــة الصفــات العامــة للعشــيرة األصليــة ) بيــن النباتــات المحــددة المدروســة( ُيالحــظ أّنــه ال يوجــد نبــات واحــد كامــل متمّيــز فــي جميــع 
صفاته، فبعض النباتات تمّيزت بعدد القرون على النبات وغيرها بوزن البذور في النبات وثالث بوزن 1000 بذرة وهكذا. وفي نهاية الموسم األول 

تّم انتخاب مجموعة من النباتات )50 نبات( على أساس اإلنتاجّية )وزن البذور في النبات( باستخدام شدة انتخاب تقريبًا 25% )الجدول 5(.

الجدول 5. يبين أرقام النباتات المنتخبة في السنة األولى من عشيرة البيقية )بلدي(

أرقام النباتات المنتخبة في العام األول
 ،118 ،105 ،103 ،91 ،87 ،85 ،79 ،72،78 ،65 ،64 ،60 ،56 ،54 ،52 ،47 ،44 ،38 ،32 ،30 ،27 ،26 ،21 ،17 ،12 ،9
 ،190 ،189 ،187 ،185 ،177 ،173 ،164،169 ،159 ،158 ،155 ،152 ،148 ،145 ،142 ،139 ،135 ،129 ،125 ،122

199 ،198 ،196 ،194

الموسم الثاني 2015/2016:
1- عدد األيام حتى بدء اإلزهار: 

بّينــت الّدراســة )الجــدول 6( أّن متوســط صفــة عــدد األيــام حتــى األزهــار عنــد الســالالت المنتخبــة )102 يومــًا( وكان النبــات األكثــر 
تأخــرًا باإلزهــار )105 يومــًا( رقــم 21،  واألبكــر )89 يومــًا( النبــات رقــم 78، حيــث وصــل المــدى إلــى 7 أيــام، ومعامــل االختــالف 

%15.64، ممــا يــدّل علــى وجــود تباينــات فــي صفــة عــدد األيــام حتــى األزهــار بيــن النباتــات المنتخبــة.
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2- عدد األيام حتى النضج: 
بّينــت الّدراســة )الجــدول 6( أّن متوســط صفــة عــدد األيــام حتــى النضــج عنــد الســالالت المنتخبــة )152 يومــًا(، وكان النبــات األكثــر 
تأخــرًا بالنضــج  )156 يومــًا( رقــم 87، واألبكــر )144 يومــًا( النبــات رقــم 199، حيــث وصــل المــدى إلــى  12 يومــًا، ممــا يــدّل 

علــى وجــود تباينــات فــي صفــة عــدد األيــام حتــى النضــج، ومعامــل االختــالف %16.9 .
الجدول 6. يبين المؤشرات االحصائية للصفات الفينولوجية في النباتات المنتخبة من عشيرة البيقية )بلدي( في الدورة االنتخابية الثانية 

2015/2016

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل اإلختالف%المتوسط الحسابيالمؤشرات االحصائية

***0.001<10215.64105987اإلزهار
---2178--أرقام النباتات

***0.001<15216.915614412النضج
---87199--أرقام النباتات

ثانيًا:  الصفات المورفولوجية:
1- عدد التفرعات: 

بّينــت الّدراســة )الجــدول 7( أّن متوســط صفــة عــدد التفرعــات عنــد النباتــات المنتخبــة )7.3 فــروع( وكان النبــات األكثــر تفرعــًا  
)9 فــروع( فــي مجموعــة مــن النباتــات، واألقــل )6 فــروع( )مجموعــة مــن النباتــات(، حيــث وصــل المــدى إلــى )3 فــروع(، ومعامــل 
االختــالف )19.2 %(. وهــذا يــدّل علــى وجــود تباينــات فــي صفــة عــدد التفرعــات بيــن النباتــات المنَتخبــة مــن العشــيرة المدروســة.

2- ارتفاع النبات )سم(: 
بّينــت الّدراســة أيضــًا وجــود تباينــات فــي صفــة ارتفــاع النبــات عنــد النباتــات المنتخبــة فــي الموســم الثانــي )الجــدول 7(، حيــث وصــل 
متوســط ارتفــاع النباتــات إلــى )152 ســم( ،وكان النبــات األطــول  )159 ســم( رقــم 105، واألقــل طــواًل )145 ســم( النبــات رقــم 

38، ووصــل المــدى إلــى )14 ســم( ومعامــل االختــالف %16.8.
3- عدد األوراق على الساق الرئيسية: 

بّينت الّدراســة )الجدول 7( أّن متوســط صفة عدد األوراق على الســاق الرئيســية عند الســالالت المنتخبة )16 ورقة( وكان النباتين 
األكثــر عــددًا لــأوراق )18 ورقــة( رقــم 21 و 52،  واألقــل عــددًا لــأوراق )13 ورقــة( )عنــد مجموعــة مــن النباتــات(، حيــث وصــل 
المــدى إلــى )5 ورقــات( ممــا يــدّل علــى وجــود تباينــات فــي صفــة عــدد األوراق علــى الســاق الرئيســية، ومعامــل االختــالف %15.9.

الجدول 7. يبين المؤشرات االحصائية للصفات المورفولوجية في النباتات المنتخبة من عشيرة البيقية  )بلدي( في الدورة االنتخابية 
الثانية 2015/2016

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل االختالف%المتوسط الحسابيالتحاليل االحصائية

***0.001<7.319.2963عدد التفرعات

--أرقام النباتات
مجموعة من 

النباتات
مجموعة من 

النباتات
---

***0.001<15216.815914514ارتفاع النبات )سم(
---10538--أرقام النباتات

***0.001<1615.918135عدد األوراق على الساق الرئيسية

21، 52--أرقام النباتات
مجموعة من 

النباتات
---

ثالثًا: الصفات الفسيولوجية:
1- مساحة أوراق النبات الواحد )سم2(: 

بّينــت الّدراســة )الجــدول 8( أّن متوســط صفــة مســاحة أوراق النبــات الواحد/ســم2 عنــد النباتــات المنتخبــة )2294 ســم2( وكان النبــات 
األكبــر مســاحة ألوراق النبــات الواحــد )3384.6 ســم2( رقــم 26، واألقــل مســاحة )1954.9 ســم2( رقــم 139، حيــث وصــل المــدى 
إلــى )1393.7 ســم2(، ومعامــل االختــالف )22.8%(، ممــا يــدل علــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي صفــة مســاحة أوراق النبــات الواحــد.
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2- دليل مساحة األوراق: 
بّينت الّدراسة )الجدول 8( أّن متوسط صفة دليل مساحة األوراق عند النباتات المنتخبة )2.29(، وكان النبات األكبر دلياًل )3.38( 
رقــم 26، واألقــل دليــاًل )1.39( رقــم 139، حيــث وصــل المــدى إلــى )1.99( ومعامــل االختــالف )21.1%(، ممــا يــدّل علــى وجــود 

تباينــات كبيــرة فــي صفــة دليــل مســاحة أوراق النبــات الواحــد.

الجدول 8. يبين المؤشرات االحصائية للصفات الفسيولوجية في النباتات المنتخبة من عشيرة البيقية )بلدي( في الدورة االنتخابية الثانية 
2015/2016

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل االختالف%المتوسط الحسابيالمؤشرات االحصائية

***0.001<229422.83384.61954.91393.7مساحة أوراق النبات الواحد )سم2(

---26139--أرقام النباتات

***0.001<2.2921.13.381.391.99دليل مساحة األوراق 

---26139--أرقام النباتات

رابعًا:  الغلة  ومكوناتها:
1- عدد القرون على النبات: 

بّينــت الّدراســة )الجــدول 9( أّن متوســط صفــة عــدد القــرون علــى النبــات عنــد النباتــات المنتخبــة )71قرنــًا(، وكان النبــات األكثــر 
عــددًا للقــرون فــي النبــات  )86 قرنــًا(  رقــم 199، والنبــات األقــل عــددًا للقــرون  )61 قرنــًا( رقــم 190، حيــث وصــل المــدى إلــى 

)25 قرنــًا( ومعامــل االختــالف )19.8%(، ممــا يــدّل علــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي صفــة عــدد القــرون علــى النبــات.
2- عدد البذور في القرن: 

بّينــت الّدراســة )الجــدول 9( أّن متوســط صفــة عــدد البــذور فــي القــرن عنــد النباتــات المنتخبــة )7 بــذرة(، وكان النبــات األكثــر عــددًا 
للبــذور فــي القــرن ) 8 بــذرة( مجموعــة نباتــات، والنبــات األقــل عــددًا للبــذور )5 بــذرة( مجموعــة نباتــات، حيــث وصــل المــدى إلــى 

)3 بــذرة(، ومعامــل االختــالف )18.4%(، ممــا يــدّل علــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي صفــة عــدد البــذور فــي القــرن.
3- عدد البذور في النبات: 

بّينــت الّدراســة )الجــدول 9( أّن متوســط صفــة عــدد البــذور فــي النبــات عنــد النباتــات المنتخبــة )415 بــذرة(،  وكان النبــات األكثــر 
عــددًا للبــذور فــي النبــات ) 538 بــذرة( رقــم 47، والنبــات األقــل عــددًا للبــذور فــي النبــات )317 بــذرة( رقــم 190، حيــث وصــل 
المــدى إلــى )321 بــذرة(، ومعامــل االختــالف )21.7%(، ممــا يــدّل علــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي صفــة عــدد البــذور فــي النبــات.

4- وزن البذور في القرن )غ(: 
بّينــت الّدراســة أّن متوســط صفــة وزن البــذور فــي القــرن عنــد النباتــات المنتخبــة )0.49غ(،  وكان النبــات األكثــر وزنــًا للبــذور فــي 
القــرن  )0.59 غ( رقــم 9،  والنباتيــن األقــل وزنــًا للبــذور فــي القــرن )0.42 غ( رقــم 21 و 105، حيــث وصــل المــدى إلــى )0.17 

غ(، ومعامــل االختــالف )11.8%(، ممــا يــدّل علــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي صفــة وزن البــذور فــي القــرن )الجــدول 9(.
5- وزن البذور في النبات )غ(: 

بّينــت الّدراســة أّن متوســط صفــة وزن البــذور فــي النبــات عنــد النباتــات المنتخبــة )37.6 غ(، وكان النبــات األكثــر وزنــًا للبــذور 
)49.8غ( رقــم 199، والنبــات األقــل وزنــًا للبــذور )32.6 غ( رقــم 21، حيــث وصــل المــدى إلــى )17.2 غ(، ومعامــل االختــالف 

)18.1%(، ممــا يــدّل علــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي صفــة وزن البــذور فــي النبــات )الجــدول 9(.
6- وزن 1000 بذرة )غ(: 

بّينــت الّدراســة أّن متوســط صفــة وزن 1000 بــذرة عنــد النباتــات المنتخبــة )84.9 غ(، وكان النبــات األكثــر وزنــًا )107.4 غ( 
رقــم 9، والنبــات األقــل وزنــًا )53.2 غ( رقــم 21، حيــث وصــل المــدى إلــى )54.2 غ( ومعامــل االختــالف )21.9%(، ممــا يــدّل 

علــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي صفــة وزن 1000 بــذرة )الجــدول 9(.
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الجدول 9. المؤشرات االحصائية لصفات الغلة ومكّوناتها في النباتات المنتخبة من عشيرة البيقية )بلدي( في الدورة االنتخابية الثانية 
2015/2016

PSigالمدىأقل قيمةأعلى قيمةمعامل االختالف%المتوسط الحسابيالمؤشرات االحصائية

***0.001<7119.8866125عدد القرون على النبات

---199190--أرقام النباتات

***0.001<718.4853عدد البذور في القرن

--أرقام النباتات
مجموعة من 

النباتات
مجموعة من 

النباتات
---

***0.001<41521.7538317321عدد البذور في النبات

---47190--أرقام النباتات

***0.001<0.4911.80.590.420.17وزن البذور في القرن )غ(

---21، 9105--أرقام النباتات

***0.001<37.618.149.832.617.2وزن البذور في النبات )غ(

---19921--أرقام النباتات

***0.001<84.921.9107.453.254.2وزن 1000 بذرة )غ(

---921--أرقام النباتات

وفــي نهايــة الموســم الثانــي تــّم انتخــاب أفضــل النباتــات المدروســة )المتفوقــة( التــي تمتــاز بارتفــاع غلــة البــذور، ومنهــا تــّم تحديــد انتخــاب 
أفضــل النباتــات المبشــرة التــي تمتــاز بأعلــى إنتاجّيــة مــن بيــن النباتــات المنتخبــة )الجــدول 10(.

الجدول 10. أرقام النباتات المتفوقة والمبشرة المنتخبة من عشيرة البيقية )بلدي(

رقم النباتات المبشرة )أكثر من 42 غ  (رقم النباتات المتفوقة )أكثر من 40 غ  (

199 ،118 ،105 ،78 ،52 ،47 ،27 ،26 ،21 ،9199 ،47 ،26 ،9

االستجابة لالنتخاب في عشيرة البيقية )بلدي(:
أواًل: الصفات الفينولوجّية:

1- عدد األيام حتى اإلزهار: 
كان المتوســط فــي صفــة عــدد األيــام حتــى اإلزهــار عنــد الشــاهد )100.5 يومــًا(، أي بزيــادة قدرهــا )1.49%( لصالــح النباتــات 
المنتخبــة، وعنــد النباتــات المتفوقــة ) 102.8يومــًا( بزيــادة مقدارهــا )2.28%( عــن الشــاهد، و) 104 يومــًا( للنباتــات المبشــرة بزيــادة 
مقدارهــا )3.48%( عــن الشــاهد. وهــذا ُيظهــر االســتجابة لالنتخــاب الفــردي المطبــق علــى النباتــات المحــددة فــي هــذه الصفــة بجهــة 

التأخيــر فــي النضــج )الجــدول 11(.
2- عدد األيام حتى النضج: 

كان المتوســط فــي صفــة عــدد األيــام حتــى النضــج عنــد الشــاهد )148.3 يومــًا(، أي بزيــادة قدرهــا 2.49% لصالــح الســالالت 
المنتخبة، وبلغ عند النباتات المتفوقة ) 153.9يومًا(، بزيادة مقدارها )3.77%( عن الشاهد، و)155.1 يومًا( للنباتات المبشرة 
بزيــادة قدرهــا )4.58%( عــن الشــاهد. وهــذا ُيظهــر االســتجابة لالنتخــاب الفــردي المطبــق علــى النباتــات المحــددة فــي هــذه الصفــة 

بجهــة التأخيــر فــي النضــج )الجــدول 11(.
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الجدول 1. االستجابة لالنتخاب الذي طبق على عشيرة البيقية )بلدي( للصفات الفينولوجية

الصفات الفينولوجية

)يوم(

متوسط النباتات 

المنتخبة )50 نبات(

متوسط 

الشاهد 

مقدار الزيادة% 

عن الشاهد

النباتات المتفوقة

)10(

النباتات 

المبشرة)4(

مقدار التحسن )الزيادة%(- 

النباتات المتفوقة

مقدار التحسن )الزيادة%(- 

النباتات المبشرة

102100.51.49102.81042.283.48اإلزهار

152148.32.49153.9155.13.774.58النضج

ثانيًا: الصفات المورفولوجية:
1- عدد التفرعات: 

كان المتوســط فــي صفــة عــدد التفرعــات عنــد الشــاهد )7 فــروع(، أي بزيــادة قدرهــا 4.28% لصالــح النباتــات المنَتخبــة، وعنــد 
النباتــات المتفوقــة ) 7.5 فــرع(، بزيــادة مقدارهــا )7.14%( عــن الشــاهد. و) 7.7 فــرع( للنباتــات المبشــرة بزيــادة مقدارهــا )%10( 

عــن الشــاهد )الجــدول 12(. 
2- ارتفاع النبات)سم(: 

الثانيــة بزيــاده قدرهــا  بالســنة  النبــات  فــي صفــة ارتفــاع  الشــاهد  المنتخبــة كانــت أفضــل مــن  النباتــات  أّن  الجــدول )12(  يبّيــن 
)2.56%(، وعنــد النباتــات المتفوقــة ) 156.2 ســم( بزيــادة قدرهــا )5.39%( عــن الشــاهد، وعنــد النباتــات المبشــرة )158.4 ســم( 

بزيــادة قدرهــا )6.88%( عــن الشــاهد، ممــا يشــير إلــى االســتجابة لالنتخــاب المنجــز فــي تحســين هــذه الصفــة.
3- عدد األوراق على الساق الرئيسية: 

يبّيــن الجــدول )12( أّن المتوســط فــي صفــة عــدد األوراق علــى الســاق الرئيســية عنــد  الشــاهد )15.3 ورقــة(، أي بزيــادة قدرهــا 
)4.57%( لصالــح النباتــات المنتخبــة، وبلــغ متوســط عــدد األوراق علــى الســاق الرئيســية )17.9 ورقــة( للنباتــات المتفوقــة بزيــادة 
قدرهــا )16.99%( عــن الشــاهد، و) 19.1ورقــة( للنباتــات المبشــرة بزيــادة قدرهــا )24.83%( عــن الشــاهد، ممــا يشــير إلــى 

االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة.
الجدول 12. االستجابة لالنتخاب الذي طبق على عشيرة البيقية )بلدي( للصفات المورفولوجية

متوسط النباتات الصفات المورفولوجية
المنتخبة )50 نبات(

متوسط 
الشاهد 

مقدار الزيادة% 
عن الشاهد

النباتات المتفوقة
)10(

النباتات 
المبشرة)4(

مقدار التحسن )الزيادة%(- 
النباتات المتفوقة

مقدار التحسن )الزيادة%(- 
النباتات المبشرة

7.374.287.57.77.1410عدد التفرعات

6 152148,22.5ارتفاع النبات )سم(  156.2158.45.396.88

عدد األوراق على الساق 
1615.34.5717.919.116.9924.83الرئيسية

ثالثًا: الصفات الفسيولوجية:
1- مساحة أوراق النبات الواحد )سم2(: 

كان المتوسط في صفة مساحة أوراق النبات الواحد عند  الشاهد )2165.8 سم2(، أي بزيادة قدرها )5.91%( لصالح النباتات 
المنتخبــة، وبلــغ عنــد النباتــات المتفوقــة )2376.5 ســم2( بزيــادة قدرهــا )9.72%( عــن الشــاهد و)2423.4 ســم2( للنباتــات المبشــرة 

بزيادة قدرها )11.89%( عن الشــاهد، مما يشــير إلى االســتجابة لالنتخاب في تحســين هذه الصفة )الجدول 13(. 
2- دليل مساحة األوراق: 

كان المتوســط فــي هــذه الصفــة عنــد  الشــاهد )2.16(، أي بزيــادة قدرهــا )6.02%( لصالــح النباتــات المنتخبــة، وعنــد النباتــات 
المتفوقــة )2.37( بزيــادة قدرهــا )9.72%( عــن الشــاهد، و)2.42( للنباتــات المبشــرة بريــادة قدرهــا )12.03%(، ممــا يشــير إلــى 

االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة )الجــدول 13(. 
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 الجدول 13.االستجابة لالنتخاب الذي طُبّق على عشيرة البيقية )بلدي( للصفات الفسيولوجية

الصفات الفسيولوجية
متوسط النباتات 

المنتخبة )50 نبات(
متوسط 
الشاهد 

مقدار الزيادة% 
عن الشاهد

النباتات المتفوقة
)10(

النباتات 
المبشرة)4(

مقدار التحسن )الزيادة%(- 
النباتات المتفوقة

مقدار التحسن )الزيادة%(- 
النباتات المبشرة

22942165.85.912376.52423.49.7211.89مساحة أوراق النبات الواحد سم2

2.292.166.022.372.429.7212.03دليل مساحة األوراق

رابعًا: الغلة ومكوناتها:
1- عدد القرون على النبات: 

كان المتوســط فــي هــذه الصفــة عنــد الشــاهد )64.9 قرنــًا(، أي بزيــادة قدرهــا )9.39%( لصالــح النباتــات المنتخبــة، وعنــد النباتــات 
المتفوقــة ) 73.1 قرنــًا(، بزيــادة قدرهــا )12.63%( عــن الشــاهد، و) 74.2 قرنــًا( للنباتــات المبشــرة بزيــادة قدرهــا )14.32%( عــن 

الشــاهد. ممــا يشــير إلــى االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة )الجــدول 14(. 
2- عدد البذور في القرن: 

كان المتوســط فــي هــذه الصفــة عنــد  الشــاهد )6.2 بــذرة(، أي بزيــادة قدرهــا 12.90% لصالــح النباتــات المنتخبــة، وبلــغ متوســط عــدد 
البــذور فــي القــرن عنــد النباتــات المتفوقــة )7.3 بــذرة( بزيــادة قدرهــا )17.74%( عــن الشــاهد، و) 7.4 بــذرة( للنباتــات المبشــرة بزيــادة 

قدرهــا )19.35%( عــن الشــاهد. ممــا يشــير إلــى االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة )الجــدول 14(.
3- عدد البذور في النبات: 

كان المتوســط فــي هــذه الصفــة عنــد  الشــاهد )389 بــذرة(، أي بزيــادة قدرهــا )6.68%( لصالــح النباتــات المنتخبــة، وبلــغ متوســط عــدد 
البذور في النبات عند النباتات المتفوقة )424.7 بذرة( بزيادة قدرها )9.17%( عن الشــاهد و)434.1 بذرة( للنباتات المبشــرة بزيادة 

قدرهــا )11.59%( عــن الشــاهد، ممــا يشــير إلــى االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة )الجــدول 14(.
4- وزن البذور في القرن )غ(: 

كان المتوســط فــي صفــة وزن البــذور فــي القــرن عنــد  الشــاهد )0.47 غ(، أي بزيــادة قدرهــا )4.25%( لصالــح النباتــات المنتخبــة، وبلــغ 
متوســط وزن البــذور فــي القــرن عنــد النباتــات المتفوقــة )0.65 غ( أي بزيــادة قدرهــا )19.14%( عــن الشــاهد و)0.59 غ( للنباتــات 

المبشــرة أي بزيــادة قدرهــا )25.53%( عــن الشــاهد، ممــا يشــير إلــى االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة )الجــدول 14(.
5- وزن البذور في النبات )غ(: 

كان المتوســط فــي صفــة وزن البــذور فــي النبــات عنــد الشــاهد )36.7 غ(، أي بزيــادة قدرهــا ) 2.45 % ( لصالــح النباتــات المنتخبــة، 
وبلــغ متوســط وزن البــذور فــي النبــات عنــد النباتــات المتفوقــة )40.8 غ( أي بزيــادة قدرهــا )11.17%( عــن الشــاهد، و)43.9 غ( 
للنباتــات المبشــرة، أي بزيــادة عــن الشــاهد )19.61%(. ممــا يشــير إلــى االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة )الجــدول 14(.

6-وزن 1000 بذرة )غ(: 
كان المتوســط فــي هــذه الصفــة عنــد  الشــاهد )81.5 غ(، أي بزيــادة قدرهــا )3.55%( لصالــح النباتــات المنتخبــة، وبلــغ متوســط وزن 
1000 بــذرة للنباتــات المتفوقــة )92.7 غ( أي بزيــادة قدرهــا )13.74%( عــن الشــاهد، و)94.8 غ( للنباتــات المبشــرة أي بزيــادة قدرهــا 

)16.31%( عــن الشــاهد، ممــا يشــير إلــى االســتجابة لالنتخــاب فــي تحســين هــذه الصفــة )الجــدول 14(.
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الجدول) 14( االستجابة لالنتخاب الذي طبق على عشيرة البيقية )بلدي( لصفات الغلة ومكوناتها

صفات الغلة ومكوناتها
متوسط النباتات 

المنتخبة )50 نبات(
متوسط 
الشاهد 

مقدار الزيادة% 
عن الشاهد

النباتات 
المتفوقة)10(

النباتات 
المبشرة)4(

مقدار التحسن )الزيادة%(- 
النباتات المتفوقة

مقدار التحسن )الزيادة%(- 
النباتات المبشرة

7164.99.3973.174.212.6314.32عدد القرون على النبات

76.212.907.37.417.7419.35عدد البذور في القرن

4153896.68424.7434.19.1711.59عدد البذور في النبات

0.490.474.250.560.5919.1425.53وزن البذور في القرن

37.636.72.4540.843.911.1719.61وزن البذور في النبات

84.881.53.5592.794.813.7416.31وزن 1000 بذرة

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

1- أظهــر تحليــل التبايــن )ANOVA( وجــود فــروق معنوّيــة عنــد مســتوى معنوّيــة 0.005 بيــن النباتــات المحــددة )200 نبــات( ولكافــة 
الصفات المدروســة. 

2- إمكانّيــة زيــادة انتاجّيــة عشــائر البيقيــة العاديــة المحلّيــة بشــكٍل كبيــر مــن خــالل اســتخدام النباتــات المتفوقــة المنتخبــة مــن هــذه العشــيرة 
)النباتــات ذات األرقــام 9، 21، 26، 27، 47، 52، 78،105، 118،199(، وامكانّيــة مضاعفــة اإلنتــاج مــن خــالل اســتخدام 

النباتــات المبشــرة المنتخبــة مــن العوائــل المتفوقــة ) النباتــات ذات األرقــام 9، 26، 47، 199(.
التوصيات:

1- متابعــة أداء النباتــات  المتفوقــة والمبشــرة المنتخبــة فــي برامــج التربيــة، كونهــا تمثــل ذخيــرة وراثّيــة هاّمــة ينبغــي االســتفادة منهــا، 
وزراعتهــا فــي أكثــر مــن موقــع، ولعــدة مواســم، بهــدف المفاضلــة بينهــا والتأكــد مــن ثبــات انتاجّيتهــا وتفّوقهــا علــى العشــيرة األصلّيــة 

التــي انُتخبــت منهــا.
2- دراســة هــذه العشــيرة تصنيفيــًا باالعتمــاد علــى الخصائــص الشــكلّية، والبيولوجّيــة، والخلوّيــة لتحديدهــا بشــكٍل دقيــق )تحــت نــوع أم نــوع( 

كونهــا طــراز نصــف مفتــرش، ألّن البيقيــة العادّيــة هــي طــراز قائــم.
3- المحافظة على العشائر المحلّية للبيقية العادية، كونها تشكل مصدرًا هاّمًا للعديد من الصفات االقتصادية الهاّمة والمرغوبة.
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Abstract:
The research was conducted in Al-Bassa village, Lattakia Governorate/Syria, 
during the agricultural seasons 2014/2015 and 2015/2016, in order to study the 
most important economic traits of the selected plants from plant population of 
local vetch, which seeds was obtained from farmers who keep their local seeds and 
grow it season after another. The analysis of variance results )ANOVA( showed 
significant differences between the selected plants )200 plants( in all studied 
traits, which shows the importance and effectiveness of the individual selection 
to get high degree of homogeneity plants, which have many desired phenological, 
morphological, physiological and productivity characteristics of local vetch. Taking 
into consideration that seed productivity was adopted as a determining factor for 
the election. The study also showed the possibility of increasing the productivity of 
the local vetch populations through the use of superior plants selection )plants No. 
9, 21, 26, 47, 52, 78, 105, 118, and 199(, and the possibility of doubling production 
through the use of promising plants which were selected )plants No. 9, 26, 47, and 
199(, and use them in subsequent breeding programs, as they represent an important 
genetic tank of many desirable traits.
Key words: Vetch, Individual selection, Strain/line, Economical traits.


