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 بعض الصفات الشكلية والغلة الحبية لطرز وراثية من القمح القاسي فيتأثير الجفاف 
(Triticum durum L.) 

 (1)وسناء السليمان (1)أسامة الشبالقو  (2)مأمون خيتيو  (1)*الرزاق اسعود عبد

 ية.(. مركز بحوث درعا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سور 1)
 كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية.صيل الحقلية، (. قسم المحا2)

 (.abdsoud1@hotmail.com)*للمراسلة: د. عبد الرزاق اسعود. البريد اإللكتروني: 
 06/01/2018تاريخ القبول:    13/10/2017تاريخ االستالم: 

 الملخص
لبحوث العلمية العامة ل زرع التابعة للهيئةإنفذ هذا البحث في محطة البحوث العلمية الزراعية في 

في طراز وراثي من القمح القاسي ي عشر ثنالالحبية شكلية والغلة بعض الصفات ال لدراسة ،الزراعية
مت التجربة صم   .2011/2012مراحل النمو المختلفة في الموسم الزراعي خالل اإلجهاد المائي  ظروف

أظهرت نتائج التحليل  ر من مرة.ألكث شقةالمنبترتيب القطع وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 
، والمعامالت، والتفاعل المتبادل مابين الطرز ثيةطرز الورامابين ال وقات معنويةر فاإلحصائي وجود 
لمائي المطبق في جميع مراحل النمو اوأثر اإلجهاد  ،جميع الصفات المدروسةفي  الوراثية والمعامالت

مرحلة اإلشطاء، ب اإلجهاد المائي المطبق في تسبكما  جميع الصفات المدروسة،في بشكل سلبي 
، 22.8، 10.2)تراجع الغلة الحبية بنسبة سبال، ومرحلة امتالء الحبوب في واإلحلة استطالة الساق ومر 

تفوقًا معنويًا في متوسط الغلة الحبية في جميع  5% على التوالي(، وأظهر الصنف شام 20.7
 2م/غ 194 ،201.4، 198) معاملة األولى، والثانية، والثالثةفي الية الغلة الحب بلغتحيث  ،المعامالت

وكانت الغلة الحبية  ،أدنى غلة حبية في المعامالت الثالثة 7الصنف بحوث عطىفيما أ  ،(التواليعلى 
 (.التواليعلى  2م/غ 99.6، 90.7، 149)

     .شكليةال ، الصفاتاإلجهاد المائي، قمح قاسي، الغلة الحبية الكلمات المفتاحية:
:مةالمقد  

لضرر الذي ينتج عن الجفاف على من إنتاج القمح في مختلف أنحاء العالم، ويتوقف البيئية التي تحد يعتبر الجفاف من أكبر العوامل ا
تهدف برامج التربية والتحسين  .(Germ et al., 2005فيها المحصول للجفاف ) شدته، ومدته، والمرحلة التطورية التي يتعرض

اقترح و  (،Zarei et al., 2007لمحاصيل للجفاف )ين وزيادة تحمل اعلى مياه األمطار إلى تحسلوراثي في المناطق التي تعتمد ا
غلة حبية جيدة في للحصول على برامج تربية القمح ي مؤثرة فالمفيدة وال الشكليةصفات الضرورة تحديد وانتخاب  الباحثينالعديد من 

إن فعالية استعمال و (، Eljaafariy, 2000) في تحقيق األهداف المنشودة فعالة الصفاتكون هذه كن أن تحيث يم ،ظروف قلة المياه
(، أكد Nachit, 1992الصفات الشكلية في عمليات االنتخاب في ظروف الجفاف تعتمد على ارتباط هذه الصفات بالغلة الحبية )

Hafiz et al., (2004)  ألوراق ، وتراجع حجم اارتفاع النبات الصفات، وأهم هذه للنبات ةشكليال الصفات فيأن الجفاف يؤثر
(Araus et al., 1998).  صفة ارتفاع النبات في تحسين الغلة الحبية للقمح )يمكن االستفادة منSingh et al., 2004 .Bhutta 
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et al., 2006 طرز وراثية عالية اإلنتاج من القمح من الصفات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند االنتخاب ل هذه الصفة(، وتعد
النبات أهمية أكبر أثناء االنتخاب لصفة ارتفاع  بييجب أن يعطي مر و (, Sing and Chaudhary, 2006تحت ظروف الجفاف )

 المساهمةأن زيادة ارتفاع النبات في القمح الطري من الصفات  Ortiz-Ferrara et al., (1991)(، واستنتج Dura, 2009النبات )
 نمو وتطور المحصولفي أي مرحلة من مراحل  اءلنبات بنقص الميتأثر ارتفاع او في زيادة الغلة الحبية في ظروف الجفاف، 

(Moinuddin and Goswami, 2004 ،)في مد الحبوب بالمواد الغذائية  مهماً  دوراً  والشعير القمح يفي محصول السنبلة تلعب كما
 ,Evans and Rawsonـوئي للسنبـلة )وبـزيادة طـول السنبلة يزداد صافي التمثـيل الض ،لضـوئيعملية التركـيب ال كنواتجالمخزونة 

لسنبلة، كما مابين عدد الحبوب بالسنبلة وطول ا معنوي موجب وجود عالقة ارتباط Nachit and Ketata, (1989)بين و (، 1970
ل تطبيق اإلجهاد المائي خال حدثت عندبالسنبلة وعدد الحبوب طول السنبلة أكبر نسبة تراجع في  أن  ,.Iqbal et al(1999وجد )

تٌعد السفا أقرب األجزاء النباتية إلى الحبوب، وتؤدي دورًا مهمًا في زيادة الغلة الحبية من خالل مساهمتها في زيادة و ، مرحلة اإلزهار
مرحلة امتالء الحبوب ألنها تبقى خضراء وفعالة في  ن الحبوب، وتتمتع السفا بإمكانية القيام بدور كبير في التركيب الضوئي خاللوز 

دورًا  تؤدي(، أضف لذلك أن السفا Li et al., 2006؛  Li et al., 2002بالمقارنة مع باقي أجزاء النبات )التمثيل الضوئي  عملية
ا دور معظم األجزاء النباتية ويد الحبوب بمنتجات التركيب الضوئي خاصًة في فترات الجفاف التي يتراجع فيههامًا في استمرار تز 

 ,Al-Shaladeh and Duwayriوجد  (،Jiang et al., 2006لعلم بشكل كبير )بما فيها ورقة ا الفعالة في التركيب الضوئي
يلة السفا أعلى بكثير من نسبة التمثيل الضوئي في السنابل قصيرة السفا، النسبة الصافية للتمثيل الضوئي للسنابل طو  أن (1986)

 .افصًة في ظروف الجفتبر طول السفا إحدى الصفات التي تنبئ بإنتاج حبي جيد خاواع
غلة بعض الصفات الشكلية وال لعدة طرز من القمح القاسي فيدراسة تأثير الجفاف المطبق في مراحل النمو المختلفة يهدف البحث إلى 

 ساسيةحتحديد مرحلة النمو الحرجة واألكثر و مراحل النمو. ، والتعرف على الصفات األكثر تأثرًا بالجفاف في كل مرحلة من الحبية
التعرف على الصفات الهامة والتي تساهم في الحصول على غلة حبية عالية في ظروف ، و الغلة الحبية فييرًا اف واألكثر تأثللجف

 هذه الصفات في برامج التربية والتحسين الوراثي للقمح. الجفاف واالستفادة من
 :ائقهمواد البحث وطر 
 :المادة النباتية

باإلضافة لست سالالت مبشـرة من السـالالت الموجودة في الهيئـة العامـة ، قاسيالقمح لا مدة منعتم ستخدم في الدراسة ستة أصنافا  
 (.1 جدول)ال للبـحوث العلميـة الزراعية
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 بعض الصفات الشكلية واإلنتاجية للطرز الوراثية المدروسة. .1جدول ال
 الصفات الشكلية لوراثيلطراز اا

 حوراني
يزرع في منطقة  كتارهـ/كغ 1700صناف الطويلة متوسط اإلنتاجية اف من األصنف محلي قديم متحمل للجف

 .االستقرار الثانية

 3شام
 1950متوسط إنتاجه  1987طقة االستقرار الثانية تم اعتماده عام صنف متحمل للجفاف مخصص للزراعة في من

 كتار.هـ/كغ

 5شام
ة في منطقة االستقرار الثانية تم خية مخصص للزراعصنف متحمل للجفاف، متأقلم بشكل كبير مع التقلبات المنا

 كتار.هـ/كغ 1850متوسط إنتاجه  1994اعتماده عام 

 1273أكساد 
مم متوسط اإلنتاجية  250يزيد فيها متوسط معدل الهطول المطري السنوي عن تجود زراعته في المناطق التي 

 .كتارهـ/كغ 3250– 2850

 .كتاركغ/هـ 300 – 2725افة، متوسط اإلنتاجية تختبر في البيئات الجساللة متحملة للجفاف،  1283أكساد 

 7بحوث 
وهو صنف حساس  كتارهـ/كغ 4850متوسط إنتاجه  2000صنف اعتمد للزراعة في منطقة االستقرار األولى عام 

 .لإلجهاد المائي

 11بحوث 
 وهو صنف حساس كتارهـ/كغ 4600متوسط إنتاجه  2004قة االستقرار األولى عام زراعة في منطصنف اعتمد لل

 .لإلجهاد المائي

 1دوما 
منطقة  في كتارهـ/كغ 4750متوسط إنتاجه  2007صنف اعتمد للزراعة في منطقتي االستقرار األولى والثانية عام 

 .صنف متوسط الحساسية لإلجهاد المائيار الثانية. وهو في منطقة االستقركتار هـ/كغ 1700االستقرار األولى ، 

 .كتاركغ/هـ 3250 - 2650ثانية، متوسط اإلنتاجية بر في مناطق االستقرار الساللة متحملة للجفاف، تخت 41282 مادو

 37163دوما 
 2470–2250ة الجافة في مناطق االستقرار الثانية، متوسط اإلنتاجي ساللة متحملة للجفاف، تختبر في البيئات

 .كتاركغ/هـ

H-8726 كتاركغ/هـ2650–2350نتاجية الثانية، متوسط اإلتبر في مناطق االستقرار ساللة متحملة للجفاف، تخ. 

H-8150 
الهيئة العامة للبحوث  ساللة متحملة للجفاف، تختبر في البيئات الجافة ودخلت في تجارب الحقل االختباري في تجارب

 .كتاركغ/هـ 3400–2950وسط اإلنتاجية العلمية الزراعية، مت

في الجنوب الغربي من القطر العربي تقع المحطة و  زرع،إالعلمية الزراعية في  نفذت الدراسة في محطة البحوث :تنفيذ البحث موقع
ترتفع عن سطح  ،الجنوب من مدينة دمشقكم إلى  80، على بعد 32.51ºوشمال خط العرض  36.15ºالسوري شرق خط طول 

يبلغ معدل  وبارد وماطر شتاًء ،ً وتتميز بمناخ حار وجاف صيفا ،يةوتقع محطة بحوث إزرع في منطقة االستقرار الثان م، 575بحرال
 .مم سنويًا، وتهطل معظم األمطار بصورة غير منتظمة خالل العام من شهر أيلول وحتى أيار 290طري الهطول الم

  :يات المناخيةالمعط
من ية، وكمية الهطول المطري الشهرية مقدرة بالملم(، )متوسط درجات الحرارة اليومية مقدرة بالدرجة المئو ناخية تم تسجيل القراءات الم

 (. 2جدول )ال األرصاد الجوية الموجودة في محطة بحوث إزرعحطة م
 ل مراحل نمو المحصول.توزع الهطول المطري ومتوسط درجات الحرارة خال .2جدول ال

درجات 

 الحرارة

 ور المحصولة تطمرحل

 بالحبو امتالء استطالة الساق واإلسبال اإلشطاء

 األمطار )مم( (ºارة)مالحر درجة األمطار )مم( (º)مدرجة الحرارة 
درجة الحرارة 

 (ºم)
 األمطار )مم(

 13.4 العظمى

132.5 

17.8 

101 

28.9 

 21.5 11.9 8.7 الوسطى 10.7

 11.8 5.5 4 الصغرى

 ، زرعت بذور كل طراز وراثي يدويًا في15/12/2011تم تحضير األرض للزراعة بشكل جيد، وتمت الزراعة بتاريخ  طريقة الزراعة:
م،  4سم، المسافة بين المكررات  5سم، والمسافة بين البذور في السطر  25م، المسافة بين السطور 2.5ول السطرور طسط 6
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طبق عليها اإلجهاد لقطع المسافة تسمح لنا بضمان عدم رشح مياه األمطار إلى ام، وهذه الم 4المسافة بين المعامالت ضمن المكرر و 
 .ألكثر من مرة باستخدام تصميم القطع المنشقة ة في كل معاملة وكل مكررزرعت جميع الطرز الوراثي .المائي

 :المعامالت المدروسة
 .لة من مراحل النموفيه النباتات لإلجهاد المائي في أي مرح م تتعرضل :شاهدمعاملة ال  – 1
على سلم  29 – 9اإلشطاء )من  )تم تعريضها لإلجهاد المائي( خالل مرحلة لمطرا ماء احجب عنهمعاملة المعاملة األولى:  - 2

 (.ويقسم فترة نمو وتطور المحاصيل النجيلية لعدة مراحل 99 – 0وهو سلم مرقم من  زادوكس
 – 30ساق واإلسبال )من )تم تعريضها لإلجهاد المائي( خالل مرحلة استطالة ال لمطرحجب عنها ماء امعاملة المعاملة الثانية: - 3

 على سلم زادوكس(. 69
لى ع 99 – 71)تم تعريضها لإلجهاد المائي( خالل مرحلة امتالء الحـبوب )من  حجب عنها ماء المطرمـعاملـة الثة: لة الثالمعام–4

 .سلم زادوكس(
ي له شكل قوس نصف دائري، أبعادة ، والواقي المطري عبارة عن هيكل معدناإلجهاد المائي مالتمعا استخدم واقي مطري في تغطية

4.5 x 16  الهيكل بالبالستيك الشفاف قبل هطول المطر، ويرفع عنه الغطاء في األيام غير الماطرة،  م يغطى هذا 2.5م بارتفاع
 . فقط مع استبعاد تأثير اإلشعاع والحرارة روف التهوية، واإلضاءة، ودراسة تأثير كمية األمطارلتوحيد ظ

  :روسةلصفات المدا
 ,IPGRI) طح األرض إلىقمة السنبلة دون قياس السفارئيسة عند النضج من سيمثل ارتفاع الساق الارتفاع النبات )سم(:   - 1

 .مختارة عشوائيًا من كل قطعة تجريبية وتم أخذ متوسط عشرة نباتات، (1994
بل ر سنيبلة من السنبلة، أخذ متوسط طول السنبلة لعشرة سناسافة مابين بداية السنبلة حتى أخ)سم(: يمثل الم طول السنبلة  - 2

 مختارة عشوائيًا من كل قطعة تجريبية.
هاية السفا يؤخذ متوسط طول السفا لعشرة سنابل مختارة يقاس من نهاية السنيبلة األخيرة في السنبلة حتى ن :طول السفا )سم( -3

 من كل قطعة تجريبية. وائياً عش
، وذلك بقياس طول الورقة والعرض األعظمي لها، حسبت المساحة الورقية يدويًا باستعمال المسطرة :(2م )سممساحة ورقة العل – 4

 (.Volding and Simpson, 1967( حسب )0.79وضرب حاصل الجداء بمعامل التصحيح )
 x (0.79 .)ض األعظمي للورقة لعر ا  xالمساحة الورقية الفعلية = طول الورقة 

 (.2م/)غة وحسبت الغلة من وسط القطعة التجريبي 2م 1تم حصاد مساحة (: 2غ/مة )الغلة الحبي - 5
ألكثر من مرة، القطع المنشقة لعشوائية بترتيب القطاعات الكاملة ازرعت التجربة باستخدام تصميم تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 

تخدام برنامج اسب اً إحصائي وتم تحليل البياناتة في القطع المنشقة، قطع الرئيسة، ووزعت الطرز الوراثيلمعامالت في الحيث تم توزيع ا
ن المتغيرات ــ( بي%CVختالف )( ومعامل اال0.05L.S.Dلحساب قيمة أقل فرق معنوي ) Genstat-12ائي ـــــــــــــالتحليل اإلحص

 .ةـالمدروس
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 :النتائج والمناقشة
 )سم(: ارتفاع النباتمتوسط 

بين الطرز الوراثية، والمعامالت، والتفاعل  P <0.05)ت معنوية )ود فروقا( إلى وج3جدول )في الاإلحصائي ت شير نتائج التحليل 
ف في الصن وف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة اإلشطاء كان متوسط ارتفاع النبات األعلى معنوياً ، وتحت ظر هماالمتبادل بين

 صنفينا، فيما كان األدنى معنويًا في المينهلي( وبدون فروقات معنوية بسم على التوا 84.7 ،81.7) H.8150الساللة ، 5شام
ا، وتحت ظروف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة مية بينهسم على التوالي( وبدون فروقات معنو  47، 46) 7، بحوث11بحوث

سم على التوالي( وبدون  82.2 ،78.5) H.8150، والساللة 5على معنويًا في الصنف شاماإلسبال كان متوسط ارتفاع النبات األ
الي( وبدون فروقات معنوية سم على التو  44، 40.6) 7، بحوث11ا، فيما كان األدنى معنويًا في الصنفين بحوثمفروقات معنوية بينه

، H.8150لة كان متوسط ارتفاع النبات األعلى معنويًا في السالظروف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة امتالء الحبوب  وفيا، مبينه
في فروقات معنوية بينها، فيما كان األدنى معنويًا  سم على التوالي( وبدون  93 ،92.2 ،91.1) D.41282 الساللةو ، 5الصنف شامو 

لتوالي( وبدون فروقات لى اسم ع 68.9، 67.5، 64.8، 63.2) 1دوما الصنفو ، D.8725الساللة و  ،7بحوثو ، 11بحوث الصنفين
وبما  المعامالت، ةفوقًا معنويًا على بقيت ي المطبق في مرحلة امتالء الحبوبهد ومعاملة اإلجهاد المائاملة الشاتفوقت مع معنوية بينها،

فقد سبب اإلجهاد  Bressan et  al., (1990)يا النباتية من أكثر العمليات الفيزيولوجية حساسية لإلجهاد المائي أن استطالة الخال
أعلى نسبة تراجع  وهي % 27، وفي مرحلة اإلسبال بنسبة % 21.9 بنسبة ط ارتفاع النباتفي متوس تراجعاً  في مرحلة اإلشطاء المائي

(، وتتفق Shpilr and Blum, 1991استطالة الساق من أكثر مراحل النمو حساسية للجفاف ) في متوسط ارتفاع النبات، ألن مرحلة
في  تراجعنسبة  وهي أدنى % 7.1الحبوب  اجع في مرحلة امتالءفيما كانت نسبة التر (، 2008) وآخرون جة مع العودة هذه النتي

عملية انتقال منتجات التمثيل الضوئي  تتباطأي هذه المرحلة، كما ألن معدل نمو النبات يتباطأ بشكل كبير جدًا ف ،متوسط ارتفاع النبات
تقصير طول بسبب ة، لتراجع إنتاجية الطرز الوراثيتراجع ارتفاع النبات بتأثير اإلجهاد المائي  يسببإلى الساق وتتجه نحو الحبوب، 

يمكن و  ،(Hetherington, 2001ية لألوراق السفلية )السالميات مما يؤدي لتقارب األوراق من بعضها وتقل تبعًا لذلك الكفاءة التمثيل
من  انتقال نواتج التمثيل الضوئي األوراق في تحديد درجة امتالء الحبوب، ألن عملية أن يؤدي الساق في ظروف اإلجهاد دورًا أهم من

وي الحظ بالنسبة لتفاعل ، (Hsio, 1984الساق إلى الحبوب أكثر تحماًل للجفاف بالمقارنة مع عملية نقلها من األوراق إلى الحبوب)
فيما كان  ،(سم 100.2) 3الشاهد للصنف شام معنويًا في معاملةالطرز الوراثية مع المعامالت أن متوسط ارتفاع النبات األعلى 

 . سم( 40.6) 11اإلجهاد المائي في مرحلة اإلسبال للصنف بحوث املةاألدنى معنويًا في مع
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 لطرز القمح القاسي المدروسة تحت تأثير اإلجهاد المائي في مراحل النمو المختلفة. )سم(ارتفاع النبات متوسط  .3جدول ال

 الشاهد ز الوراثياالطر
اإلجهاد المائي في 

 ءمرحلة اإلشطا

اإلجهاد المائي في 

 بالمرحلة اإلس

اإلجهاد المائي في 

مرحلة امتالء 

 الحبوب

 المتوسط

 80.3 85.9 69.6 73.5 92.0 حوراني

 63 69.4 49.6 56.5 76.3 3شام

 89.8 92.2 82.2 84.7 100.2 5شام

 66.7 69.9 59.3 62.3 75.1 1273أكساد

 69.8 74.2 60.8 65.3 78.9 1283أكساد

 56.6 64.8 44.0 47.0 70.7 7بحوث

 54.7 63.2 40.6 46.0 68.8 11بحوث

 60.9 68.9 47.9 52.7 74.2 1دوما

D.37163 75.2 57.2 54.9 69.9 64.3 

D.41282 97.0 77.6 73.2 91.1 84.7 

H.8725 73.3 59.3 54.2 67.5 63.6 

H.8150 97.7 81.7 78.5 93.0 87.7 

 70.2 75.8 59.6 63.7 81.6 المتوسط

(0.05)L.S.D  
 * AB (B) عامالت الم*  (A)الطرز الوراثية * 

5.9 6.8 13.4 

CV 9.6 
 .(0.05: يوجد فرق معنوية على مستوى ثقة )*

باتية على االحتفاظ بالماء الضروري يعزى التباين بين الطرز الوراثية في متوسط ارتفاع النبات إلى التباين في مقدرة الخاليا الن
لوحظ أن الطرز  ،(Cossgrove, 1989) ها على التمدد تحت ظروف اإلجهاد المائييا، ومرونة جدران الخاليا وقدرتالستطالة الخال

الكبير لها   في متوسط ارتفاع النبات أعطت غلة حبية جيدة ألن الطرز الوراثية الطويلة ذات النمو الخضري  الوراثية التي تفوقت
 Pagntotta et                عند الحاجة، بهالحبوب ا عملية التمثيل الضوئي، وتزويد على خزن كميات كبيرة من نواتج ةمقدر ال

al., 2009; Nagnotta et al., 2012) Phelounget Siddique, 1991; وبحسب ،)Benbelkacem (2000)،  ت شير هذه
يعود سبب تراجع و ئي، سلبًا بتراجع محتوى التربة الما اع النباتيد الطول النهائي للنبات، حيث يتأثر ارتفالنتائج إلى دور الماء في تحد

( في 2007ومتوج ) ،(2012لنتائج مع نتائج التومي )ارتفاع النبات إلى تراجع طول السالميات وخاصًة السالمية الطرفية، تتفق ا
 ر.( في محصول الشعي2013محصول القمح، والتمو )

 )سم(: طول السنبلةمتوسط 
بين الطرز الوراثية، والمعامالت، والتفاعل  P<0.05)ية )فروقات معنو ( إلى وجود 4جدول )في الاإلحصائي  ت شير نتائج التحليل

ى كان متوسط طول السنبلة األعلول السنبلة، وتحت ظروف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة اإلشطاء المتبادل بينها في متوسط ط
ي( وبدون فروقات معنوي بينها، التوال سم على 8.3، 8.4، 8.8) 7والصنف بحوث، 1283أكسادو ، 1273الساللتين أكسادمعنويًا في 

سم على التوالي( وبدون فروقات معنوية   6.5، 6.1) 11بحوثو حوراني،  الصنفينفيما كان متوسط طول السنبلة األدنى معنويًا في 
الساللة  ًا فيمتوسط طول السنبلة األعلى معنويل كان اإلسباو  استطالة الساق في مرحلةد المائي المطبق وتحت ظروف اإلجها ا،مبينه

سم على التوالي( وبدون فروقات  7.6، 7.7، 7.8، 8.1) 3، والصنف شام1273، والساللة أكساد1دوماالصنف و  ،1283أكساد
ون فروقات معنوية سم على التوالي( وبد 5.1 ،5.4)D.37163والساللة  ،11معنوية بينها، فيما كان األدنى معنويًا في الصنف بحوث
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، 7بحوثالصنف مطبق في مرحلة امتالء الحبوب كان متوسط طول السنبلة األعلى معنويًا في جهاد المائي الا، وتحت ظروف اإلمهبين
 وحوراني، نى معنويًا في األصنافكان األدا، فيما مسم على التوالي( وبدون فروقات معنوية بينه 9.5، 10) 1273السالالت أكساد

سم على  H.8150 (6.8 ،7.3 ،7.4 ،7.5 ،7.6 ،7.6والساللة ، 1، والصنف دوماD.37163والساللة ، 11بحوثو  ،5شام
ا فيم سم(، 8.4بالنسبة للمعامالت كان متوسط طول السنبلة األعلى معنويًا في معاملة الشاهد )و التوالي( وبدون فروقات معنوية بينها،

تسبب اإلجهاد المائي المطبق  سم(، 6.8ل )ائي المطبق في مرحلة استطالة الساق واإلسباكان األدنى معنويًا في معاملة اإلجهاد الم
%(، فيما تسبب اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة استطالة الساق  11.9)في مرحلة اإلشطاء إلى تراجع متوسط طول السنبلة بنسبة 

تراجع متوسط  مطبق في مرحلة امتالء الحبوب إلىد المائي الأدى اإلجها ،%( 19اجع متوسط طول السنبلة بنسبة )واإلسبال في تر 
ن اإلجهاد المائي يسبب تراجع في طول حيث وجد أ Sassi et al., (2012)%( تتفق هذه النتيجة مع  2.4طول السنبلة بنسبة )

ت، أن متوسط طول السنبلة األعلى لتفاعل الطرز الوراثية مع المعامال     ةبالنسب ويالحظ السنبلة، وهذا ينعكس على مردود الحبوب،
ق في مرحلة استطالة كان األدنى معنويًا في معاملة اإلجهاد المائي المطب            فيما  ،7الصنف بحوثالشاهد في ويًا في معن

بالمردود،  ولوجية ذات التأثير المعنوي بلة من الصفات المورفوتعتبر صفة طول السن سم(، 5.1) 11الصنف بحوث الساق واإلسبال في
في  تراجع متوسط طول السنبلة يؤدي لتراجع عدد الحبوب بالسنبلة، وتؤدي السنبلة دورًا مهماً     إن ويمكن استعمالها كمقياس انتخاب، 
(، وتقوم السنبلة  (Biscope et al., 1975; Bammoun, 1993; Zarkti et al., 2010التكيف مع ظروف اإلجهاد المائي

( تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج (Tambussi et al., 2007 ب ووزنهاضوئي وهذا يساهم في زيادة عدد الحبو بعملية التمثيل ال
 (.2007ومتوج ) ،(2012التومي )

 ئي في مراحل النمو المختلفة.لطرز القمح القاسي المدروسة تحت تأثير اإلجهاد الما طول السنبلة )سم(متوسط  .4ل جدوال

 هدشاال ز الوراثياالطر
اإلجهاد المائي في 

 مرحلة اإلشطاء

ئي في د المااإلجها

 مرحلة اإلسبال

اإلجهاد المائي في 

مرحلة امتالء 

 الحبوب

 المتوسط

 6.6 6.8 6.5 6.1 6.9 حوراني

 7.7 8.0 7.6 7.1 8.2 3شام

 7.5 7.3 6.9 7.7 8.0 5شام

 8.9 9.5 7.7 8.8 9.6 1273أكساد

 8.6 9.0 8.1 8.4 9.0 1283أكساد

 8.8 10.0 6.6 8.3 10.3 7بحوث

 6.7 7.4 5.1 6.5 7.7 11بحوث

 7.8 7.6 7.8 7.5 8.1 1دوما

D.37163 7.7 7.2 5.4 7.5 7 

D.41282 7.9 7.6 6.9 7.8 7.6 

H.8725 9.2 7.4 6.4 9.0 8 

H.8150 7.9 7.5 7.0 7.6 7.5 

 7.7 8.2 6.8 7.4 8.4 المتوسط

(0.05)L.S.D  
 * AB (B) عامالت الم*  (Aالطرز الوراثية )* 

0.99 1 1.49 

CV 10.8 
 .(0.05: يوجد فرق معنوية على مستوى ثقة )*
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 :متوسط طول السفا )سم(
معامالت، والتفاعل بين الطرز الوراثية، وال P<0.05)( إلى وجود فروقات معنوية )5جدول )في الاإلحصائي ت شير نتائج التحليل 

األعلى معنويًا فا اإلشطاء كان متوسط طول الس، وتحت ظروف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة السفادل بينها في متوسط طول المتبا
 ،سم على التواليH.8725 (9.3 ،9.2 ،9.2 ،8.8 ،8.7 )و، D.41282و، H.8150و، 1283أكسادو ، 1273السالالت أكساد في

سم على التوالي( دون 7.9، 7.9، 7) 7حوثو ، ب5شامو وراني، األصناف حمعنويًا في األدنى بينها، فيما كان  ةيدون فروقات معنو 
األعلى معنويًا  فاوسط طول الساإلسبال كان متو  استطالة الساق حت ظروف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلةوت روقات معنوية بينها،ف

سم على التوالي(  9.1، 9.1، 9.1، 9.5، 9.8) 5الصنف شامو ، H.8150و ،1283أكسادو  ،41282و ،1273السالالت أكساد في
وتحت ظروف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة  ،سم( 6.8)حوراني األدنى معنويًا في الصنف  وبدون فروقات معنوية بينها، فيما كان

الصنف و  ،H.8725و ،1283أكسادو ، 1273أكسادو ، D.41282السالالت  األعلى معنويًا في فاالحبوب كان متوسط طول الس امتالء
ينها، فيما كان األدنى دون فروقات معنوية بسم على التوالي( وب 10 ،9.8 ،9.4 ،9.3 ،9.3 ،9.2) H.8150الساللة و ، 5شام

، فيما كان م(س 9.2كان متوسط طول السفا األعلى معنويًا في معاملة الشاهد )، وبالنسبة للمعامالت (7) لصنف حورانيمعنويًا في ا
إلى تراجع  االشطاءلة تسبب اإلجهاد المائي المطبق في مرح وقات معنوية بينها،هاد وبدون فر معامالت اإلجكل األدنى معنويًا في 

طول حلة استطالة الساق واإلسبال في تراجع متوسط %(، فيما تسبب اإلجهاد المائي المطبق في مر  8.7بنسبة ) طول السفامتوسط 
 ،%( 3.3بنسبة ) طول السفاامتالء الحبوب إلى تراجع متوسط %(، وأدى اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة  6.5) بنسبة السفا

 D.41282د في الساللة معاملة الشاه األعلى معنويًا في طول السفاين الطرز الوراثية والمعامالت كان متوسط لتفاعل مابوبالنسبة ل
 6.8) حورانيلساق واإلسبال في الصنف مرحلة استطالة ا عاملة اإلجهاد المائي المطبق فيسم(، فيما األدنى معنويًا في م 10.3)

وراق فا تؤدي دورًا كبيرًا في زيادة الغلة الحبية وخصوصًا بعد جفاف األجع في الغلة الحبية ألن الستراجع طول السفا يؤدي لترا سم(،
(Gate et al., 1990،) م، لذا فإنها تساهم في رفع الغلة نًة بالورقة العلالمرتفعة واإلجهاد المائي مقار  وألن السفا أقل تأثرًا بالحرارة

تعد السفا من الصفات المورفولوجية المهمة جدًا وخاصًة في القمح القاسي و  (،Blum, 1989الحبية في المناطق الحارة والجافة )
(Hadjichristodulu, 1987إذ ترفع من كفاءة استعمال الماء أثناء ،) ( مرحلة امتالء الحبوبArause et al., 1993.) 
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 إلجهاد المائي في مراحل النمو المختلفة.لطرز القمح القاسي المدروسة تحت تأثير ا طول السفا )سم(متوسط  .5جدول ال

 الشاهد ز الوراثياالطر
اإلجهاد المائي في 

 طاءمرحلة اإلش

اإلجهاد المائي في 

 مرحلة اإلسبال

 اإلجهاد المائي في

مرحلة امتالء 

 بوبالح

 المتوسط

 7 7 6.8 7 7.1 حوراني

 8.5 8.6 8.4 8.1 8.9 3شام

 8.8 9.3 9.1 7.9 9.5 5شام

 9.7 9.8 9.8 9.3 10.1 1273أكساد

 9.3 9.4 9.1 9.2 9.5 1283أكساد

 8.5 8.7 8.5 7.9 9.2 7بحوث

 8.2 8.1 8 8.1 8.6 11بحوث

 8.3 8.5 7.9 8 9 1دوما

D.37163 9.1 8 8.5 8.5 8.5 

D.41282 10.3 8.8 9.5 10 9.5 

H.8725 9.6 8.7 8.7 9.3 9 

H.8150 9.5 9.2 9.1 9.2 9.3 

 8.7 8.9 8.6 8.4 9.2 المتوسط

(0.05)L.S.D  
 * AB (B) عامالت الم*  (Aالطرز الوراثية )* 

0.98 0.43 1.5 

CV 11.8 
 .(0.05: يوجد فرق معنوية على مستوى ثقة )*

 :(2ورقة العلم )سمساحة المتوسط م
ت، والتفاعل اثية، والمعامالبين الطرز الور  P<0.05)إلى وجود فروقات معنوية ) (6جدول )في ال حصائيت شير نتائج التحليل اإل

 المطبق في مرحلة اإلشطاء كان متوسط مساحة الورقة وتحت ظروف اإلجهاد المائي، في متوسط مساحة الورقة العلم بينها المتبادل
، D.41282 (23.3 ،23.2و ،H.8150الساللتين و ، 1الصنف دوماو ، 1283كسادالساللة أو ، 5العلم األعلى معنويًا في الصنف شام

على  2سم 14.8 ،11.9، )3شامو  ،7على التوالي( وبدون فروقات معنوية بينها، فيما كان األدنى معنويًا في الصنفين بحوث 2سم 23
ة اإلسبال كان متوسط مساحة الورقة العلم األعلى المطبق في مرحلبينها، وتحت ظروف اإلجهاد المائي  التوالي( وبدون فروقات معنوية

على التوالي(  2سم 21.2، 22.2، 23، 25.2) 1الصنف دوماو  ،H.8150و ،1283أكساد تيناللالسو ، 5معنويًا في الصنف شام
على  2سم 14.7، 12.5، 11.2) 11بحوثو ، 3شامو ، 7بحوث نافصبينها، فيما كان األدنى معنويًا في األ وبدون فروقات معنوية

رحلة امتالء الحبوب كان متوسط مساحة الورقة العلم التوالي( وبدون فروقات معنوية بينها، وتحت ظروف اإلجهاد المائي المطبق في م
، 22.4، 22.7، 24.5) 5شامو حوراني، و ، 1دوما صناف، واألH.8150و ،D.41282و، 1283ساداألعلى معنويًا في السالالت أك

الساللة و ، 7والي( وبدون فروقات معنوية بينها، فيما كان األدنى معنويًا في الصنف بحوثعلى الت 2سم 20.6،  21، 22.2
لتباين في كفاءة الطرز يعزى ا على التوالي( وبدون فروقات معنوية بينها، 2سم 13.8، 13.4، 11.2) 3شام ، والصنف1273أكساد

دران الخاليا النباتية، أو إمكانية تفعيل ألية التعديل الحلولي أو التباين في جف في مرونة الوراثية في مساحة الورقة العلم إلى االختال
 ,.Bressan et alكفاءة الطرز في تشكيل مجموع جذري متعمق ومتشعب بهدف الحصول على أكبر كمية من محتوى التربة المائي )

ًة في مرحلة امتالء الحبوب من العوامل المهمة المحددة ص(، علمًا أن المحافظة على مساحة الورقة العلم وكفاءتها التمثيلية خا1990
تعتبر مساحة الورقة العلم من الصفات المهمة والمحددة للغلة الحبية للقمح، وخاصًة خالل فترة ، و للعدد النهائي للحبوب ووزن الحبوب
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ضوئي في الوقت الذي تجف وتموت فيه باقي لء الحبوب، حيث تكون الورقة العلم الوحيدة الخضراء والفعالة في عملية التمثيل اامتال
ء المصدر الهامة في مد الحبوب بنواتج عملية التمثيل الضوئي، وتحدد بدورها الوزن النهائي األوراق، لذا تعد الورقة العلم من أجزا

ثم كمية المادة الجافة  ن(، إَن تراجع مساحة الورقة العلم بشكل كبير يؤدي لتراجع كفاءتها التمثيلية، وم2005للحبوب )العودة، 
ألسباب المؤدية لتراجع الغلة الحبية في ظروف اإلجهاد المائي، ألن معدل المصنعة والمتاحة خالل فترة امتالء الحبوب، وهذا أحد ا

م )جابر، لبر عاماًل محددًا إلنتاج السنبلة وامتالئها بالحبوب مرتبط مع مساحة الورقة العالتمثيل الضوئي للورقة العلم والذي يعت
تسبب اإلجهاد ميع المعامالت التي لم يكن بينها فروق معنوية،(، وبالنسبة للمعامالت تفوقت معاملة الشاهد تفوقًا معنويًا على ج2003

%(، فيما تسبب اإلجهاد المائي المطبق في  23.3بنسبة ) ساحة الورقة العلممالمائي المطبق في مرحلة اإلشطاء إلى تراجع متوسط 
اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة  ببتسو  ،%( 28.6بنسبة ) مساحة الورقة العلمستطالة الساق واإلسبال في تراجع متوسط امرحلة 

 كان بالنسبة لتفاعل الطرز الوراثية مع المعامالت، الحظوي  %(  27.9بنسبة ) مساحة الورقة العلمامتالء الحبوب إلى تراجع متوسط 
نويًا في معاملة (، فيما كان األدنى مع2سم 33.2) 1في معاملة الشاهد في الصنف دوماعلى معنويًا ألا مساحة الورقة العلممتوسط 

في الصنف  حلة إمتالء الحبوبومعاملة اإلجهاد المائي المطبق في مر  اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة استطالة الساق واإلسبال
راجع إلى أن عملية استطالة خاليا األوراق من أكثر العمليات الفيزيولوجية ت(، ويعزى هذا الفي كال المعاملتين 2سم 11.2) 7بحوث

د الماء ًة لإلجهاد المائي، وتعتبر عملية تراجع مساحة الورقة العلم من صفات التكيف مع الجفاف حيث تساعد في الحد من فقحساسي
حافظة على المحتوى المائي في الخاليا النباتية، وكمية مبالنتح، ألنه يقلل من المسطح الورقي المعرض بشكل مباشر ألشعة الشمس لل

ة لفترة زمنية أطول إلى أن تتمكن النباتات من إنهاء دورة حياتها، وهذا التكيف يعد بمثابة خط الدفاع الشكلي المياه المتاحة في الترب
ع الكبير في مساحة الورقة العلم يؤدي لتراجع الغلة جول لتجنب أو التخفيف من اآلثار الضارة التي يحدثها اإلجهاد المائي، لكن الترااأل

%( من كامل كمية المادة الجافة الواصلة إلى  90 – 50مائي، ألن الورقة العلم يمكن أن تسهم بنحو )الحبية تحت ظروف اإلجهاد ال
من كفاءة نقل نواتج التمثيل  دافة إلى ذلك تتمتع الورقة العلم بصفات أهمها قربها من المصب )الحبوب(، مما يزيالحبوب، باإلض

، وهذا مهم جدًا خالل تلك الفترة الحرجة من حياة النبات، وخاصًة في البيئات الضوئي، كما تتسم بكفاءة عالية في استعمال المياه
وب، ببحر األبيض المتوسط التي تتراجع فيها كميات الهطول المطري في مرحلة امتالء الحالجافة التي تسود في بلدان حوض ال

 (.2012النتائج مع نتائج التمو ) (، تتفقNachit et al., 1998ويترافق ذلك مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة )
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 تأثير اإلجهاد المائي في مراحل النمو المختلفة.لطرز القمح القاسي المدروسة تحت  (2مساحة الورقة العلم )سممتوسط  .6جدول ال

 الشاهد ز الوراثياالطر
المائي في  اإلجهاد

 مرحلة اإلشطاء

اإلجهاد المائي في 

 مرحلة اإلسبال

اإلجهاد المائي في 

حلة امتالء مر

 الحبوب

 المتوسط

 21.6 21 19.4 19.8 26 حوراني

 15.2 13.8 12.5 14.8 19.7 3شام

 25.7 20.6 25.2 25.9 21.2 5شام

 17.1 13.4 16.3 17.4 21.2 1273أكساد

 25.7 24.5 23 25 30.3 1283أكساد

 13.2 11.2 11.2 11.9 18.3 7بحوث

 18.1 15.6 14.7 16.7 25.5 11بحوث

 25 22.2 21.2 23.3 33.2 1دوما

D.37163 26.5 19.7 19.1 19.3 21.2 

D.41282 28 23 20.9 22.7 23.7 

H.8725 26.2 20.4 19.2 19.8 21.4 

H.8150 27.7 23.2 22.2 22.4 23.9 

 21 18.9 18.7 20.1 26.2 المتوسط

(0.05)L.S.D  
 * AB (B) عامالت الم*  (Aالطرز الوراثية )* 

4.1 5.1 10 

CV 10.8 
 .(0.05: يوجد فرق معنوية على مستوى ثقة )*

 :(2م/متوسط الغلة الحبية )غ 
، والتفاعل عامالتبين الطرز الوراثية، والم P< 0.05)( إلى وجود فروقات معنوية )7جدول )في الائي ت شير نتائج التحليل اإلحص

كان متوسط الغلة الحبية األعلى مطبق في مرحلة اإلشطاء ،وتحت ظروف اإلجهاد المائي الالغلة الحبيةفي متوسط  بينها المتبادل
 2م/غ 189.0، 191.0، 192.7، 198.0) 1273الساللة أكســـــادو ، 3امالصنف شو ، H.8150الساللة و ، 5معنويًا في الصنف شام

، 161.2، 149) 1دوماو ، 11بحوثو ، 7فروقات معنوية بينها، فيما كان األدنى معنويًا في األصناف بحوثوبدون  لى التوالي(،ع
كان اإلسبال استطالة الساق و  في مرحلةوتحت ظروف اإلجهاد المائي المطبق  على التوالي(، وبدون فروقات معنوية بينها، 2م/غ 164

على  2م/غ 186.4، 196.0، 201.4) 1273أكسادو ، H.8150الساللتين و ، 5مصنف شامتوسط الغلة الحبية األعلى معنويًا في ال
الي(، على التو  2م/غ 93.7، 90.7) 11، بحوث7وبدون فروقات معنوية بينها، فيما كان األدنى معنويًا في الصنفين بحوثالتوالي(، 

كان متوسط الغلة الحبية األعلى معنويًا تالء الحبوب اموتحت ظروف اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة وبدون فروقات معنوية بينهما، 
على التوالي(، وبدون فروقات معنوية بينها، فيما  2م/غ 194 ،193 ،183) D.41282و، H.8150الساللتين و ، 5شامفي الصنف 

ة بينهما،وفيما يتعلق يعلى التوالي(، وبدون فروقات معنو  2م/غ 103.2، 99.6) 11بحوثو ، 7ي الصنفين بحوثكان األدنى معنويًا ف
وتفوقت معاملة اإلجهاد المائي في مرحلة اإلشطاء تفوقًا معنويًا  ع لمعامالت،تفوقًا معنويًا على جمي معاملة الشاهد تفوقتبالمعامالت 

المطبق في  تسبب اإلجهاد المائي ي مرحلة اإلسبال واإلجهاد المائي في مرحلة إمتالء الحبوب،على كل من معاملتي اإلجهاد المائي ف
في ذلك تقصير طول مرحلة النمو الخضري تحت تأثير  %(، والسبب 10.2بنسبة )الغلة الحبية مرحلة اإلشطاء إلى تراجع متوسط 

 ;Abo El-Keir, 2000الكتلة الحية، )و ية المتشكلة في النبات اإلجهاد، مما تسبب في تراجع حجم المصدر، وعدد اإلشطاءات الكل
Naceur et al., 1999( وانعكس ذلك سلبًا على الغلة الحبية ،)Kaul, 1974 ،)المطبق في مرحلة  فيما تسبب اإلجهاد المائي
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ية من الماء في هذه المرحلة يؤدي ألن عدم توفر كمية كاف %(، 22.8بنسبة )الغلة الحبية استطالة الساق واإلسبال في تراجع متوسط 
أوراق( إلى  6-4االشطاءات المتشكلة في المراحل المبكرة من حياة المحصول ) إلى نقص في كمية السكريات الالزمة لتحول جميع

خالل منع  (، كما يؤثر اإلجهاد المائي خالل فترة اإلزهار في عدد الحبوب بالسنبلة ووزنها منAlley e tal., 1999ات مثمرة )إشطاء
 ,.Mosaad et alفتتراجع بذلك غلة المحصول الحبية ) (،Wang et al., 2001انتقال كامل نواتج التمثيل الضوئي إلى السنابل )

الحظ بالنسبة وي   ،%( 20.7بنسبة )الغلة الحبية المطبق في مرحلة امتالء الحبوب إلى تراجع متوسط وأدى اإلجهاد المائي (، 1995
، (2م/غ 214.3) 3شامالصنف  يفمعاملة الشاهد  األعلى معنويًا فيالغلة الحبية مع المعامالت أن متوسط  لوراثيةلتفاعل الطرز ا

 ،(2م/غ 90.7) 7الصنف بحوثفي  استطالة الساق واإلسبالائي المطبق في مرحلة فيما كان األدنى معنويًا في معاملة اإلجهاد الم
يتناسب مع بما ي البيئات المجهدة مائيًا بكمية الماء المتاحة خالل مراحل النمو المختلفة تتحدد غلة محصول القمح القاسي فعمومًا 

      (. يؤدي الجفاف لتراجع الغلة الحبية وكامل مكوناتهاNachit, 1986; Kaya et al., 2002االحتياجات المائية لكل مرحلة )
(Abayomi and Wright, 1999ويعزى ذلك للتأثير السلبي لل .) جفاف في وزن الحبوب، من خالل منع انتقال نواتج التمثيل

 (.Wang et al., 2001يؤدي لتراجع الغلة الحبية ) مما الضوئي إلى السنابل
 لطرز القمح القاسي المدروسة تحت تأثير اإلجهاد المائي في مراحل النمو المختلفة. (2م/الغلة الحبية )غ متوسط  .7جدول ال

 دالشاه ز الوراثياالطر

اإلجهاد المائي 

في مرحلة 

 اإلشطاء

اإلجهاد المائي 

في مرحلة 

 اإلسبال

ائي لماإلجهاد ا

في مرحلة امتالء 

 الحبوب

 المتوسط

 169.7 159.6 156.5 171.0 191.5 حوراني

 167.6 137.6 127.6 191.0 214.3 3شام

 201.2 194 201.4 198.0 211.3 5شام

 187 175.1 186.4 189.0 197.3 1273أكساد

 172.5 174.7 153.8 171.0 190.3 1283أكساد

 131 99.6 90.7 149 184.7 7بحوث

 136.5 103.2 93.7 161.2 187.7 11حوثب

 150.3 128.9 122.2 164.0 186.0 1دوما

D.37163 187.3 167.6 142.7 149.7 161.8 

D.41282 196.9 179.3 182.7 183 185.5 

H.8725 185.0 166.7 151 156.2 164.7 

H.8150 206.7 192.7 196 193 197.1 

 168.7 154.6 150.4 175 194.9 المتوسط

(0.05)L.S.D  
 * AB (B) عامالت الم*  (Aالطرز الوراثية )* 

15.2 18.5 35.4 

CV 11.8 

  االستنتاجات:
أثير سلبي في جميع الصفات المدروسة، ت مرحلة اإلشطاء، ومرحلة اإلسبال، ومرحلة امتالء الحبوبأثر اإلجهاد المائي المطبق في 

ان وتباينت الطرز الوراثية في مقدار التباين، كما ك ت كل مرحلة من مراحل النمو،جاتوفير الماء حسب احتياوهذا يدل على أهمية 
المعنوي في صفتي  المتفوقة بالغلة الحبية قي جميع المعامالت بتفوقها الطرز الوراثيةتميزت هناك فروق معنوية مابين المعامالت، 

وكانت أعلى نسبة  في زيادة الغلة الحبية في ظروف الجفاف، الصفتينن هاتيوهذا يدل على أهمية  ارتفاع النبات ومساحة الورقة العلم،
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حرجة وعليه يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة  ،غلة الحبية في معاملة اإلجهاد المائي المطبق في مرحلة اإلسبال واإلزهارتراجع في ال
رز الوراثية في الغلة الحبية تحت ظروف اإلجهاد لطتفوقًا معنويًا على بقية ا H.8150والساللة  5، وتفوق الصنف شاملنقص الماء

في برامج التربية والتحسين الوراثي الهادفة لتحسين  يمكن االستفادة منهما نمو وتطور المحصول وعليهالمائي المطبق في كافة مراحل 
 في البيئات الجافة.  الغلة الحبية

 :المراجع
( لتحمل الجفاف: تقييم الصفات Hordeum Sppجابة بعض طرز الشعير )ستالتباين الوراثي في ا .(2013)التمو، منور طالل 

 196 ، سورية.جامعة دمشق  ،قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة .دكتوراة  رسالةوالبيوكيميائية والجزيئية. الفسيولوجية 
 ص.

( اإلنتاجية Triticum Sppفاءة محصول القمح )لكتقويم أهم اآلليات التكيفية الموفوفسيولوجية المحددة  .(2012) ، عمر طاهرتوميلا
 ص. 244 ، سورية.جامعة دمشق ،كلية الزراعة . قسم المحاصيل الحقلية،ه تورا دك رسالةفي نظم الزراعة الجافة. 

ة البيئية المناسبة. مجلة جامع ولوجية لتحسين غلة محصول القمح الحبية ضمن الظروفبعض الرؤى الفيزي. (2005)العودة، أيمن 
 .50-37(: 2) 21 .دمشق للعلوم الزراعية

تحديد المراحل الحرجة لإلجهاد المائي في بعض طرز القمح القاسي. المجلة  (.2008)هل وماجد مهل ومحمود صبوح أيمن ،العودة
 .30-18: (1) 1العربية للبيئات الجافة. 

)العلم( مع بعض الخصائص المورفوفيزيولوجية في  العالقة بين التمثيل الضوئي الصافي للورقة األخيرة (.2003)جابر، بدر 
 .35 – 13 (:1) 19لة جامعة دمشق للعلوم الزراعية مج . .Hordeum Vulgar Lالشعبر

. قسم ه دكتورا  رسالةيزيولوجية لتحمل الجفاف في القمح القاسي. الربح الوراثي في الصفات الشكلية والف .(2007)متوج، جيهان عيسى 
 ص. 232، سورية. جامعة حلب .كلية الزراعة ،المحاصيل الحقلية
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Abstract 

This research was conducted at Izraa Research Station, General Commission 

for Scientific Agricultural Research (GCSAR) in Syria, during the growing 

season 2011/2012 to study some morphological characteristics and grain yield 

of 12 Genotypes of durum wheat under water deficit stress at different growth 

stages. The experiment was designed according to randomized completely 

block design arranged in split plot with three replications. The results showed a 

significant difference among genotypes and treatments and the interaction 

between genotypes and treatments for all studied traits. Water stress at different 

growth stages caused a decrease in grain yield (10.2, 22.8, 20.7 % respectively). 

The variety Cham5 achieved the highest grain yield per m2 under all three water 

stress treatments (198, 201.4, 194 respectively), whereas, the variety Bohouth7 

recorded the lowest grain yield per m2 under water deficit stress treatments 

(149, 90.7, 99.6 respectively). 

Key words: Water stress, Grain yield, Durum wheat, Morphological 

Characteristics.  

  


