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 الممخص
 حمبفي في حقؿ تجارب تابع لمركز البحوث العممية الزراعية  2016/2017خالؿ موسـ فذت الدراسة ن  

طراز وراثػي إاػافًة  28رع ز   .بيدؼ انتخاب طرز وراثية مف الحمص متحممة لمجفاؼ منطقة السفيرةفي 
بتصميـ القطاعات العشػوائية الكاممػة لكػؿ تجربػة،  ري(و )جفاؼ،  في تجربتيف( 4وغاب 5غابيف )لمشاىد

التحمػؿ ق ػدرت مؤشػرات  ،نتيجػة الجفػاؼفػي اللمػة ونسػبة االنخفػاض  البذريػةد رست صػفة اللمػة  .مكرريفب
متوسػط قػيـ و ، (MP)متوسط اإلنتاجيػةو ، (TOL)دليؿ تحمؿ الجفاؼو ، (YSI) دليؿ ثباتية اللمة :جفاؼلم

المتوسػػط و ، (STI)معامػػؿ تحمػػؿ الجفػػاؼو ، (SSI)الحساسػػية لمجفػػاؼمؤشػػر و ، (GMP)اإلنتػػاج اليندسػػي
 د رست عالقات االرتباط بيف مؤشرات الجفاؼ واللمة تحت كال الظػرفيف لتحديػدكما  (HM) التوافقي لملمة

لمطرز الوراثيػة مػف أجػؿ تقسػيميا   PCAاألساسيةالتبايف قيـ مكونات أكثرىا فعالية الستخداميا في تقدير 
لبيئػػػػػي الػػػػػوراثي لمطػػػػػرز الوراثيػػػػػة تػػػػػـ تحميػػػػػؿ التفاعػػػػػؿ او إلػػػػػو مجموعػػػػػات تبعػػػػػًا لدرجػػػػػة تحمميػػػػػا لمجفػػػػػاؼ، 

GGEbiplot أظيػػرت النتػػائخ انخفااػػًا معنويػػًا فػػي  .مػػف أجػػؿ تحديػػد أفاػػؿ الطػػرز الوراثيػػة فػػي البيئتػػيف
غمػة تحػت ظػروؼ  أعمػو (23) رقػـ لجميػع الطػرز الوراثيػة المدروسػة وسػجؿ الطػراز الػوراثي البذريةاللمة 

 (638.7بػععمو غمػة تحػت ظػروؼ الػري ) (14) رقػـ غ، في حيف تفوؽ الطػراز الػوراثي459.9الجفاؼ 
تمكنػت تمػؾ المؤشػرات مػف إذ ( فػي االنتخػاب GMP, MP, STI, HMوس جؿ فعالية كؿ مف المؤشرات )

( 23، 18، 14، 3الطػرز الوراثيػة ) تتمييز الطرز الوراثية المتحممة لمجفػاؼ عػف تمػؾ الحساسػة إذ تفوقػ
الجفػػاؼ فعػػاؿ إذ اسػػتطاع  تحمػػؿ ت األساسػػية لمؤشػػراتمعنويػػًا فػػي تمػػؾ المؤشػػرات، وكػػاف تحميػػؿ المكونػػا

واسػػتنادًا إلػػو تمػػؾ القػػيـ توزعػػت الطػػرز الوراثيػػة فػػي أربعػػة مجموعػػات اػػمت % مػػف التباينػػات، 99تفسػػير 
( 23، 18، 17، 14، 12، 11، 10، 4، 3المجموعػػػة األولػػػو الطػػػػرز الوراثيػػػة المتفوقػػػػة فػػػي البيئتػػػػيف )

 (14، 23) افالوراثيػػ افأف أفاػػؿ الطػػرز الوراثيػػة كػػاف الطػػراز  ي إلػػووأشػػار تحميػػؿ التفاعػػؿ البيئػػي الػػوراث
 وذلؾ مف ناحية اللمة والثباتية في اللمة في البيئات المدروسة.

 ، تفاعؿ بيئي وراثي.لمتبايف مؤشرات الجفاؼ، المكونات األساسية الحّمص،:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة

مة في العالـ إذ تعد مصدرًا ىامًا لمبروتيف عالي النوعية واللني باألحماض األمينية تعد المحاصيؿ البقولية مف المحاصيؿ اليا
والذي يمكف أف يكوف بدياًل لمبروتيف الحيواني في تلذية 25%) -20))التربتوفاف، السستيف والمثيونيف( إذ تتراوح نسبتو في البذور 
بيقية كعمؼ لمحيوانات إما عمو شكؿ عمؼ أخار أو سيالج أو دريس االنساف، وتستعمؿ بعض محاصيؿ العائمة البقولية كالفصة وال

(Singh et al., 2017). 
بعد محصوؿ الفوؿ ومصدرًا رئيسًا لملذاء لنسبة مرتفعة مف  أىـ المحاصيؿ البقولية اللذائية ثاني .Cicer arietinum L يعد الحمص

دىوف و  %60، الكربوىيدرات %22عمو نسبة عالية مف البروتيف سكاف العالـ وخصوصًا في الدوؿ النامية وذلؾ الحتواء بذوره 
، ولنبات الحمص كليره مف  (Kumar et al., 2018) الحتوائيا عمو عدد مف الفيتامينات كالنياسيف والريبوفالفيف اافةً ، إ%4.5

مما يزيد مف خصوبة التربة  Rhizobum ciceriمحاصيؿ العائمة البقولية القدرة عمو تثبيت اآلزوت الجوي في التربة بمساعدة بكتريا 
 (. Namvar et al., 2011ويحسنيا )

ىكتار مزروعة بشكؿ  59009ىكتارًا( مقارنًة مع  2303ي زرع الحمص في سورية بعاًل بشكؿ رئيسي إذ لـ تتجاوز المساحة المروية )
سطي ويتعرض بشكؿ دائـ إلو موجات مف الجفاؼ (، مع مالحظة أف مناخ سورية متو 2017،  )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بعمي

التي تؤثر في اإلنتاج كمًا ونوعًا، لذلؾ يتعرض محصوؿ الحمص إلجياد الجفاؼ وخاصة خالؿ المراحؿ األخيرة مف النمو )اإلزىار 
د تصؿ الخسارة إلو وقوامتالء البذور( كوف زراعتو تعتمد بشكؿ أساسي عمو مياه األمطار مما يؤدي إلو انخفاض كبير في اإلنتاج 

مف اإلنتاج  %35فقد وصمت الخسارة في إيراف إلو (، Maqbool et al ., 2017% عند حدوث الجفاؼ في ىاتيف المرحمتيف )80
لو و  2005 (Sabaghpour et al., 2006)وذلؾ نتيجة تعرض محصوؿ الحمص لمجفاؼ في موسـ  في الحمص المزروع  %30ا 

مقارنًة مع  2008ألؼ طف خالؿ موسـ  22لـ يتجاوز اإلنتاج أما في سورية (، Toker et al., 2007) 2006بعاًل في اليند لموسـ 
عمو الرغـ مف تساوي المساحة المزروعة بعاًل وذلؾ بسبب الجفاؼ الذي حصؿ خالؿ ذلؾ الموسـ  2009الؼ طف خالؿ موسـ  55

 .(2017،الزراعي وزارة الزراعة واإلصالح) 2016وموسـ  2014وتكرر األمر خالؿ موسـ 
يعد إجياد الجفاؼ مف أىـ االجيادات الالأحيائية التي تؤثر في نمو وتطور محصوؿ الحمص مف جية وفي غمتو البذرية مف جية 

، وتختمؼ نسبة الخسارة في اللمة نتيجة الجفاؼ باختالؼ كؿ مف الصنؼ المزروع (Salehi-Lisar and Agdam, 2016أخرى )
إذ تكوف نسبة الخسارة في اللمة البذرية أكبر عند حدوث الجفاؼ في (، Daryanto et al., 2015)دتو ومرحمة حدوث الجفاؼ وش

( Pang et al., 2017)(، إذ أشار Farooq et al., 2016المراحؿ المتعخرة مف نمو النبات مقارنًة مع حدوثو في المراحؿ المبكرة )
الجفاؼ في مرحمة امتالء القروف )تشكؿ البذور في القروف( يؤدي النخفاض  في دراستو عمو تعثير الجفاؼ في الحمص إلو أف حدوث

إلو أف حدوث الجفاؼ خالؿ  (Maqbool et al ., 2017)وبالتالي انخفاض في اللمة البذرية في حيف أشار  في عدد البذور المتشكمة
 بذرة  100ي وزف الػمرحمة امتالء البذور يؤدي إلو انخفاض في اللمة البذرية وذلؾ نتيجة انخفاض ف

إف سموؾ الطرز الوراثية تحت كؿ مف الظروؼ المالئمة لمزراعة والظروؼ التي تتعرض إلجياد الجفاؼ يمكف أف تكوف الخطوة األولو 
 في تحديد الصفات المتعمقة بتحمؿ الجفاؼ ومف أجؿ ذلؾ تـ اقتراح العديد مف المؤشرات بيدؼ تقييـ الطرز الوراثية المتحممة لمجفاؼ

(et al., 1983 Singh). 
ودليؿ التحمؿ ( MP) متوسط اإلنتاجية (،SSI)( )Fischer and Maurer, 1978 ومف أىـ تمؾ المؤشرات: دليؿ الحساسية لإلجياد

ومعامؿ تحمؿ  ،(YSI)( )Bouslama et al., 1984دليؿ ثباتية اللمة و ، TOL)) (Rosielle and Hamblin, 1981) لمجفاؼ
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 (YI، ودليؿ اللمة )(Fernandez , 1992) ((HMوالمتوسط التوافقي لملمة  (GMP)متوسط اليندسي لإلنتاجية وال STI))الجفاؼ 
(Gavuzzi et al., 1997). 

الجفاؼ وجود ارتباط معنوي موجب بيف كؿ  تحمؿ باستخداـ بعض مؤشرات (الجفاؼ والري(بمعاممتيف  اً وراثي اً طراز  35دراسة  تأظير 
 ظروؼ الري وظروؼ االجياد  كؿ مف ومتوسط اإلنتاجية مع اللمة تحتالمتوسط اليندسي لإلنتاجية و فاؼ مف معامؿ التحمؿ لمج

نتاجية في كال معامؿ التحمؿ لمجفاؼ ومتوسط اإل ،لإلنتاجيةالمتوسط اليندسي  مرتفعة لكؿ مفالمقيـ ل وبالتالي إمكانية االنتخاب
حيث س جؿ  دليؿ الحساسية لمجفاؼ ودليؿ التحمؿ لمجفاؼ تحت ظروؼ االجياد منخفاة لكؿ مف المقيـ لاالنتحاب  و ،المعاممتيف

الدراسة أف انتخاب الطرز الوراثية تحت أظيرت ارتباط معنوي سالب بيف كؿ مف ىذيف المؤشريف واللمة تحت ظروؼ الجفاؼ، و 
ب تحت الظروؼ المواتية لمزراعة ظروؼ الجفاؼ مباشرة مف أجؿ الحصوؿ عمو طرز وراثية متحممة لمجفاؼ  أفاؿ مف االنتخا

(Talebi et al., 2011 .) 
طرازًا وراثيًا بمعاممتيف )الجفاؼ والري( وباستخداـ بعض مؤشرات التحمؿ  34في دراستيـ لػ  (Jha et al., 2017)وكذلؾ أشار 

اج اليندسي، وبيف متوسط اإلنتاجية لمجفاؼ إلو وجود عالقات ارتباط موجبة عالية المعنوية بيف متوسط اإلنتاجية ومتوسط قيـ اإلنت
أشار تحميؿ و  ودليؿ ثباتية اللمة، وبيف دليؿ تحمؿ الجفاؼ ومتوسط الحساسية لمجفاؼ، ومتوسط قيـ اإلنتاج اليندسي ودليؿ ثباتية اللمة،

فسر المكوف % مف التباينات، إذ 97.9ير استطاعا تفس PCA1 PCA2أف المكونيف  لمؤشرات الجفاؼ مكونات التبايف األساسية
وبالنتيجة كاف كؿ مف  % مف التبايناتPCA2 13.34في حيف فسر المكوف الثاني  تالتباينا% مف تمؾ PCA1 84.63األوؿ 

متوسط اإلنتاجية ومتوسط قيـ اإلنتاج اليندسي ودليؿ ثباتية اللمة أفاؿ المؤشرات النتخاب طرز وراثية مف الحمص تحت إجياد 
  الجفاؼ.
واللمة  (YS)طرازًا وراثيًا مف الحمص باالعتماد عمو اللمة البذرية  تحت ظروؼ الجفاؼ  40تقييمًا لػ (Erdemci, 2019)وأجرى 

أظيرت الدراسة وجود ارتباط معنوي موجب بيف كؿ مف  ،باستخداـ بعض مؤشرات التحمؿ لمجفاؼ (YP)البذرية تحت ظروؼ الري 
وسط التوافقي لملمة ومعامؿ التحمؿ لمجفاؼ مع اللمة في كمتا المعاممتيف، وسجؿ متوسط اإلنتاجية، متوسط قيـ اإلنتاج اليندسي، المت

طرز وراثية متحممة لمجفاؼ،  4 نتخبوراثي ا  طراز  40ارتباط معنوي سالب بيف مؤشر التفوؽ واللمة تحت ظروؼ الجفاؼ، ومف بيف الػ
لتوافقي لملمة، معامؿ التحمؿ لمجفاؼ ودليؿ اللمة وبالتالي وأشار الباحث مف خالؿ دراستو أف افاؿ مؤشرات الجفاؼ كانت المتوسط ا

 يمكف استخداميا للربمة الطرز الوراثية المتحممة لمجفاؼ. 
تبيف أف بعض الطرز الوراثية  لتقييـ طرز وراثية مف الحمص تحت ظروؼ إجيادالجفاؼ (Omar, 2004)وفي دراسة أجريت مف قبؿ 

متوسطة وطرز وراثية أخرى اتسمت بإنتاجية مرتفعة إال أف تحمميا لإلجيادات كاف اعيفا نوعا اتصفت بتحمؿ عالي لمجفاؼ وبإنتاجية 
ما ونتيجة لذلؾ اشار الباحث إلو ارورة اختبار الطرز الوراثية في مختمؼ الظروؼ البيئية لتحديد القدرة الكامنة لمطراز الوراثي مف 

 ئية مف جية أخرى. حيث اإلنتاجية مف جية والتعقمـ مع تمؾ الظروؼ البي
ونظرًا لألىمية االقتصادية لمحصوؿ الحمص في سورية )والتي تعد أحد المراكز األساسية لمنشوء( وتعراو لمعديد مف اإلجيادات والتي 

ياد يعد الجفاؼ مف أىميا مف حيث تعثيره في اللمة لذلؾ كاف ال بد مف البحث عف طرز وراثية تتميز باإلنتاجية العالية تحت ظروؼ إج
 الجفاؼ دوف حدوث انخفاض في اللمة البذرية لمطرز المنتخبة مف أجؿ االستفادة منيا في برامخ التربية وبذلؾ ييدؼ ىذا البحث إلو:

دراسة تعثير الجفاؼ في اللمة البذرية لبعض الطرز الوراثية مف الحمص، وتحديد أفاؿ المؤشرات المرتبطة باللمة تحت ظروؼ 
 انتخاب الطرز الوراثية المتحممة لمجفاؼ والتي تتميز باللمة العالية والثباتية.جياد لالعتماد عمييا في الجفاؼ وظروؼ عدـ اإل
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 مواد البحث وطرائقه:
 المادة النباتية:-1

 
 الطرز الوراثية المستخدمة في الدراسة .1الجدوؿ 

 الطراز الوراثي الرقـ الطراز الوراثي الرقـ الطراز الوراثي الرقـ
1 Flip09-249c 11 Flip09-257c 21 Flip09-241c 
2 Flip07-292c 12 Flip07-340c 22 Flip09-74c 
3 Flip09-67c 11 Flip09-79c 23 Flip08-93c 
4 Flip09-224c 11 Flip09-180c 24 Flip09-253c 
5 Flip09-117c 11 Flip07-337c 51 Flip09-265c 

6 Flip09-235c 16 Flip07-84c 52 Flp09-187c 

7 Flip09-104c 17 Flip09-277c 53 Flp06-53c 

8 Flip07-190 18 Flip09-198c 54 Flp08-69c 

9 Flip09-236c 19 Flip09-230c 55  1غاب  

10 Flip09-88c 20 Flip08-90c 13  1غاب 
 

 موقع التجربة: -2
 جنوب كـ 25 مسافة عمو تقع والتي السفيرة منطقةفي  بحمب الزراعية العممية البحوث لمركز تابع تجارب حقؿ في البحث إجراء تـ

 الفترة لمتوسط ممـ 246.9 السنوي راألمطا معدؿ( ثانية/ثالثة) استقرار منطقة وىي (36º04´ 00”N 37 º22´00”E) شرؽ حمب
 المموحة. قميمة طينية لومية ـ التربة 348وبارتفاع عف سطح البحر بػ ( 1998-2015)
 تصميم التجربة:-3

رعت فؽ 17/12/2016الوراثية بتاريخ  الطرز ز  لكؿ مف معاممة الري واإلجياد المائي كال عمو  الكاممة العشوائية القطاعات تصميـ و 
 X 4السطور بالتالي كانت مساحة القطعة التجريبية  سـ بيف 50 ـ بفاصؿ 2.5وراثي بطوؿ  طراز لكؿسطور  4 ريف بواقعحدة، بمكر 

2.5X0.5  =5 الطبيعية الظروؼ تحت األولو لمنمو المعاممة في النباتات تركت ، إذ(جفاؼ، عدـ وجود إجياد الجفاؼ) بمعاممتيف 2ـ 
( ويالحظ مف الشكؿ البياني انخفاض كمية 1الشكؿ رقـ ) ممـ 274وؿ المطري في موسـ الدراسة الدراسة إذ بملت كمية اليط لمنطقة

 ممـ لذلؾ ق دمت رية واحدة خالؿ شير آذار في 4اليطوؿ المطري خالؿ شيري آذار ونيساف إذ لـ يتجاوز اليطوؿ خالؿ شير آذار 
 وؿ. كامؿ المقنف المائي لممحص الثانية المعاممة نباتات أعطيت حيف

 
 . كميات الهطول المطري )ممم( خالل موسم الدراسة1الشكل رقم 
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 الصفات المدروسة:-4
 .2ـ 2.5X0.5X2 2.5=اللمة البذرية تـ حصاد الخطيف الوسطييف مف كؿ قطعة تجريبية وبذلؾ تكوف مساحة القطعة المحصودة  

 : تم تقدير مؤشرات التحمل لمجفاف التالية
a) (YSI) ةدليؿ ثباتية اللم :YSI = Ys/Yp       (Bouslama and Schapaugh 1984) 

Ys : اإلجياد.اللمة تحت ظروؼ Yp      : المجيدة. غير ظروؼالاللمة تحت 
b) (TOL) دليؿ تحمؿ الجفاؼ  : TOL = Yp – Ys  (Rosielle and Hamblin, 1981)  
c) (MP) :متوسط اإلنتاجية MP = (Yp+Ys)/2      (Rosielle and Hamblin, 1981)  
d) (GMP )متوسط قيـ اإلنتاج اليندسي(  :GMP =√ (Yp×YS   (Fernandez, 1992)  
e) (SSI ) مجفاؼ:لمؤشر الحساسية SSI = [1- (Ys /Yp)]/ SI SI = 1- (Ys/Yp) (1978Fisher and Maurer,)  
f) (HM )المتوسط التوافقي لملمة : (Fernandez, 1992) HM =[2(Yp ×Ys)] / (Yp + Ys) 
g) (STI )امؿ تحمؿ الجفاؼمعSTI = (YP) × (YS) / (YP) 2   (Fernandez, 1992) 

Ys،YP .متوسط اللمة لكؿ الطرز الوراثية تحت ظروؼ اإلجياد وعدـ اإلجياد عمو الترتيب 
 التحميل اإلحصائي:-5

، %5عند مستوى ثقة  L.S.Dلكؿ معاممة عمو حدة ومقارنة المتوسطات باستخداـ أقؿ فرؽ معنوي   ANOVAتـ إجراء تحميؿ التبايف
ثـ  GenStat V12.0ود رست عالقات االرتباط بيف مؤشرات الجفاؼ واللمة تحت كال معاممتي الري واإلجياد المائي باستخداـ برنامخ 

حممة واستخدمت مؤشرات التحمؿ لمجفاؼ الفعالة في انتخاب طرز وراثية متتـ تحميؿ التبايف المشترؾ لتجربتي المروي واإلجياد المائي 
 Past V 3.21 (Hammer et al., 2001.) لمطرز الوراثية باستخداـ برنامخ  PCAاألساسيةقيـ مكونات التبايف لمجفاؼ في تقدير 

الذي مف أجؿ تحديد أفاؿ الطرز الوراثية أو ما يعرؼ بالطراز المثالي  GGEbiplotتـ تحميؿ التفاعؿ البيئي الوراثي لمطرز الوراثية 
 GenStat V12.0 باستخداـ برنامخ ثباتية عبر بيئات االختبارالو  عاليةباللمة ال يتميز

 النتائج والمناقشة 
لمجموعة الطرز الوراثية وجود فروؽ معنوية بيف الطرز الوراثية المدروسة وبيف  (2)الجدوؿ التحميؿ اإلحصائي نتائخ  تأظير 

 .0.05لصفة اللمة الحبية وذلؾ عند مستوى معنوية  وراثي والمعاممةلكؿ مف الطراز ال المعاممتيف )مروي، جفاؼ( وبيف األثر المشترؾ

 . متوسط مربعات التباين لتحميل التباين المشترك لصفة الغمة البذرية )غ(2جدول ال

 

 

 

 الخطأ التجريبي األثر المشترك المعامالت الطرز الوراثية المكررات مصادر التبايه

 59 29 1 29 1 درجات الحرية

 246.3 **3292.8 **264813.9 **23526.5 60.9 اتمتوسط المربع
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إذ  االنخفاض نسبة في الطرز تمؾ وتباينت ،(3)الوراثية جدوؿ رقـ  الطرز البذرية لجميع اللمة في معنوياً  انخفاااً  الجفاؼ إذ سبب
المعاممة الثانية  ظروؼ تحت غمة بععمو وتميز الوراثية المدروسة الطرز بيف مف انخفاض نسبة أقؿ( 23) الوراثي الطراز سجؿ

، غ306.1بلمة  5غاب، 4وذلؾ مقارنًة مع الشاىديف غاب غ454.3 بملت وبلمة 18)) الوراثي الطراز تاله غ،459.9 )الجفاؼ(
 غ عمو التوالي.315.5

 638.7إلو أعمو قيمة  16غ في الطراز الوراثي  299.2في حيف تراوحت قيمة اللمة البذرية في المعاممة األولو )الري( بيف أقؿ قيمة 
 غ.604.1والذي بملت قيمة اللمة البذرية لديو  5متفوقًا غمو الشاىد غاب  14غ في الطراز الوراثي 

 لمطرز الوراثية في معاممتي الري واإلجياد المائي/ القطعة التجريبية اللمة البذرية )غ(  .1 الجدوؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات تحمل الجفاف:
قية الطرز الوراثية عمو ب معنوياً  (23،18،14،11،3) إلو قيـ مؤشرات الجفاؼ إذ س جؿ تفوؽ الطرز الوراثية (4)يشير الجدوؿ رقـ 

مما يشير إلو أنيا أفاؿ الطرز في تحمؿ الجفاؼ  HMومؤشر المتوسط التوافقي لملمة  GMPبقيمة مؤشر متوسط اإلنتاج اليندسي 
أقؿ الطرز الوراثية تحماًل لمجفاؼ بعقؿ قيـ مسجمة ( 26،20،19،16،15،13) بالنسبة ليذيف المؤشريف في حيف كانت الطرز الوراثية

 .المؤشريف يفليذ
، MP (533.3 ،548.4 ،533.9لمؤشر متوسط اإلنتاجية  ( معنويًا بععمو قيـ مسجمة23،18،14،3وتفوقت الطرز الوراثية )

( 323.6، 225.5)أقؿ الطرز الوراثية في قيمة ىذا المؤشر  (19، 16)( عمو التوالي في حيف كاف الطرازاف الوراثياف 538.5
 ي تحمؿ الجفاؼ.وبالتالي أقؿ الطرز الوراثية ف

الطرز 
 الوراثية

نسبة  إجياد مائي 
 االنخفاض

 

الطرز 
وراثيةال  

نسبة  إجياد مائي مروي
 االنخفاض

 

  مروي
1 432.2 NO 310.8 HIJK 28.09 16 299.2 Q 151.9 R 49.23 

2 533.6 HI 350.1 FGH 34.39 17 544 GHI 392.2 CDE 27.90 

3 617.3 AB 449.3 AB 27.22 18 613.5 ABC 454.3 A 25.95 

4 516.2 IJK 355.6 EFG 31.11 19 394.7 P 252.5 NOP 36.03 

5 585.2 CDEF 331.3 FGHIJ 43.39 20 504.3 JK 197 Q 60.94 

6 598.4 BCD 329.7 FGHIJ 44.90 21 464.3 LM 298.3 JKLM 35.75 

7 560.5 FGH 305.7 IJKL 45.46 22 565.7 EFG 225.9 PQ 60.07 

8 488.4 KL 275.4 KLMN 43.61 23 617.1 AB 459.9 A 25.47 

9 616.8 AB 344.7 FGHI 44.11 24 526.5 IJ 326.3 GHIJ 38.02 

10 584.3 CDEF 397.6 CD 31.95 25 418 NOP 238.8 NOP 42.87 

11 595.5 BCDE 414.6 BC 30.38 26 446.1 MN 229.1 OPQ 48.64 

12 539.6 GHI 369.3 DEF 31.56 27 475.7 L 267.7 LMNO 43.73 

13 403.1 OP 273.2 KLMN 32.23 28 544.7 GHI 273.8 KLMN 49.73 

14 638.7 A 458.2 A 28.26 4غاب  577.8 DEF 306.1 IJKL 47.02 

15 422.5 NOP 257.8 MNOP 38.98 5غاب  604.1 BCD 315.5 GHIJK 47.77 

L.S.D0.05 31.41 

C.V 3.0 

الطرز 
 الوراثية

نسبة  إجياد مائي 
 االنخفاض

 

الطرز 
 الوراثية

نسبة  إجياد مائي مروي
ضاالنخفا  
 

  مروي
1 432.2 NO 310.8 HIJK 28.09 16 299.2 Q 151.9 R 49.23 

2 533.6 HI 350.1 FGH 34.39 17 544 GHI 392.2 CDE 27.90 

3 617.3 AB 449.3 AB 27.22 18 613.5 ABC 454.3 A 25.95 

4 516.2 IJK 355.6 EFG 31.11 19 394.7 P 252.5 NOP 36.03 

5 585.2 CDEF 331.3 FGHIJ 43.39 20 504.3 JK 197 Q 60.94 

6 598.4 BCD 329.7 FGHIJ 44.90 21 464.3 LM 298.3 JKLM 35.75 

7 560.5 FGH 305.7 IJKL 45.46 22 565.7 EFG 225.9 PQ 60.07 

8 488.4 KL 275.4 KLMN 43.61 23 617.1 AB 459.9 A 25.47 

9 616.8 AB 344.7 FGHI 44.11 24 526.5 IJ 326.3 GHIJ 38.02 

10 584.3 CDEF 397.6 CD 31.95 25 418 NOP 238.8 NOP 42.87 

11 595.5 BCDE 414.6 BC 30.38 26 446.1 MN 229.1 OPQ 48.64 

12 539.6 GHI 369.3 DEF 31.56 27 475.7 L 267.7 LMNO 43.73 

13 403.1 OP 273.2 KLMN 32.23 28 544.7 GHI 273.8 KLMN 49.73 

14 638.7 A 458.2 A 28.26 4غاب  577.8 DEF 306.1 IJKL 47.02 

15 422.5 NOP 257.8 MNOP 38.98 5غاب  604.1 BCD 315.5 GHIJK 47.77 

L.S.D0.05 31.41 
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في حيف كاف  YSIبععمو قيـ لدليؿ ثباتيو اللمة معنويًا عمو بقية الطرز الوراثية  (23، 18وكذلؾ س جؿ تفوؽ الطرازاف الوراثياف )
 (.0.40، 0.39) أقؿ الطرز الوراثية في تحمؿ الجفاؼ بالنسبة ليذا المؤشر( 22،20) الطرازاف الوراثياف

بععمو قيـ في حيف كاف الطراز الوراثي  معنوياً ( 23،18،14،3ة )تفوؽ الطرز الوراثي جؿفقد س     STIفاؼجال أما بالنسبة لدليؿ تحمؿ
 ( أقؿ الطرز الوراثية في تحمؿ الجفاؼ بالنسبة ليذا المؤشر.16)

كاف الطراز الوراثي والذي كمما كانت قيمتو صليرة  SSIبالنسبة لمؤشر الحساسية لمجفاؼ  (18، 23)الوراثياف  افوس جؿ تفوؽ الطراز 
أعمو الطرز الوراثية في قيمة ىذا المؤشر  (22، 20)أكثر تحماًل لمجفاؼ وذلؾ بعقؿ قيـ مسجمة في حيف كاف الطرازاف الوراثياف 

 وبالتالي أقؿ الطرز الوراثية في تحمؿ الجفاؼ.
( بعقؿ قيـ 13ز الوراثي )ا(، تاله مباشرًة الطر 121.4) TOL دليؿ تحمؿ الجفاؼ( بعقؿ قيمة لمؤشر 1أخيرًا س جؿ تميز الطراز الوراثي )

أي انو أقؿ الطرز الوراثية في  (339.9)أعمو الطرز الوراثية في قيمة ىذا المؤشر  22ليذا المؤشر في حيف كاف الطراز الوراثي 
 .تحمؿ الجفاؼ بالنسبة لقيمة ىذا المؤشر

 الجفاف المدروسة مؤشرات .4 الجدول
 

TOL 
 

SSI 
 

STI 
 

YSI 
 

MP 
 

HM 
 

GMP V 

A 121.4 AB 0.46 IJ 0.49 AB 0.72 JK 371.5 H 361.5 G 366.5 1 

CDEFG 183.5 ABCD 0.56 EFG 0.68 ABCD 0.66 EFG 441.8 DEF 422.6 DEF 432.1 2 

ABCDEFG 168 AB 0.44 A 1.01 AB 0.73 A 533.3 A 519.8 A 526.5 3 

ABCDEF 160.6 ABC 0.51 EFG 0.67 ABC 0.69 FG 435.9 DEF 420.6 EF 428.2 4 

HI 253.9 EFGH 0.71 DEFG 0.71 EFGH 0.57 DEF 458.2 DEF 423 DEF 440.2 5 

IJ 268.7 EFGH 0.73 DEF 0.72 EFGH 0.55 DE 464.1 DEF 425 DEF 444.1 6 

HI 254.8 FGH 0.74 GH 0.62 FGH 0.55 FGH 433.1 FG 395.2 F 413.7 7 

FGH 213 EFGH 0.71 IJK 0.49 EFGH 0.56 J 381.9 HI 351.9 G 366.6 8 

IJ 272.1 EFGH 0.72 CD 0.77 EFGH 0.56 BCD 480.8 CDE 442.2 CD 461.1 9 

CDEFG 186.8 ABC 0.52 BC 0.85 ABC 0.68 BC 490.9 BC 473 BC 481.9 10 

BCDEFG 180.9 ABC 0.5 B 0.9 ABC 0.7 B 505 B 488.8 B 496.9 11 

BCDEFG 170.3 ABC 0.52 DE 0.73 ABC 0.68 DEF 454.4 DE 438.5 DE 446.4 12 

AB 130 ABC 0.53 JLM 0.4 ABC 0.68 LM 338.2 IJ 325.5 HI 331.8 13 

BCDEFG 180.6 AB 0.46 A 1.06 AB 0.72 A 548.4 A 533.5 A 540.9 14 

BCDEFG 164.8 CDEFG 0.64 LM 0.4 CDEFG 0.61 LM 340.1 IJ 319.7 HI 329.8 15 

ABC 147.3 H 0.81 N 0.17 H 0.51 N 225.5 L 201.2 J 213 16 

ABCD 151.9 AB 0.46 Cd 0.78 AB 0.72 CDE 468.1 CD 455.7 CD 461.9 17 

ABCDE 159.2 A 0.42 A 1.01 A 0.74 A 533.9 A 522.1 A 528 18 

ABC 142.2 BCDE 0.59 M 0.36 BCDE 0.64 M 323.6 JK 307.9 I 315.7 19 

JK 307.3 I 1 M 0.36 I 0.39 KL 350.7 K 283.3 I 315.2 20 

ABCDEFG 166 BCDE 0.58 I 0.5 BCDE 0.64 j 381.3 GH 362.9 G 372 21 

K 339.9 I 0.98 IJKL 0.46 I 0.4 IJ 395.8 IJ 322.5 GH 357.3 22 

ABCDE 157.2 A 0.42 A 1.03 A 0.75 A 538.5 A 527 A 532.7 23 

DEFG 200.2 CDEF 0.62 FGH 0.63 CDEF 0.62 GH 426.4 F 402.9 F 414.5 24 

BCDEFG 179.2 DEFGH 0.7 M 0.36 DEFGH 0.57 LM 328.4 JK 303.8 I 315.9 25 

GH 217 H 0.79 M 0.37 H 0.52 LM 337.6 JK 302.2 I 319.4 26 

EFGH 208 EFGH 0.72 IJKL 0.46 EFGH 0.56 JK 371.7 HI 342.5 GH 356.8 27 

IJ 271 H 0.81 HI 0.54 H 0.5 HI 409.3 H 364.2 G 386.1 28 

IJ 271.7 FGH 0.77 EFG 0.64 FGH 0.53 EFG 442 F 400.1 EF 420.5 29 

IJ 288.6 GH 0.78 DEFG 0.69 GH 0.52 DEF 459.8 EF 414.3 DEF 436.5 30 

GMP :،مؤشر متوسط اإلنتاج اليندسي HM:  ،مؤشر المتوسط التوافقي لملمة:MP ط اإلنتاجية، مؤشر متوس:YSI ،دليؿ ثباتيو اللمة STI   جفاؼال تحمؿدليل،  :SSI 
 دليؿ تحمؿ الجفاؼ TOL:لمؤشر الحساسية لمجفاؼ، 
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 عالقات االرتباط بين مؤشرات الجفاف والغمة:
أفاؿ تمؾ  مف أجؿ تحديد (5)جدوؿ رقـ  ري(و )جفاؼ،  في كال التجربتيفد رست عالقات االرتباط بيف مؤشرات الجفاؼ واللمة 

سات يجب أف ترتبط تمؾ المؤشرات إيجابيًا ومعنويًا مع اللمة في االمؤشرات في انتخاب طرز وراثية متحممة لمجفاؼ وتبعًا لمعديد مف الدر 
 الجفاؼ( ارتباط موجب عالي المعنوية بيف كؿ مف اللمة تحت ظروؼ 5ويالحظ مف الجدوؿ ) ،((Jah et al., 2017كال الظرفيف 
( في حيف س جؿ ارتباط موجب وعالي المعنوية بيف كؿ مف اللمة تحت ظروؼ الري مع كؿ YSI, GMP, HM, MP, STIومؤشرات )

 ,GMP, MP( وبالتالي يمكف مالحظة االرتباط الموجب العالي المعنوية بيف المؤشرات )GMP MP, STI, HMمف المؤشرات )
HM, STIىذه المؤشرات في انتخاب طرز وراثية متحممة لمجفاؼ، في حيف سجؿ  ( مع اللمة في كال الظرفيف مما يشير إلو فعالية

  .واللمة تحت ظروؼ الجفاؼ SSIارتباط سمبي معنوي بيف المؤشر 

 االرتباط ما بين مؤشرات الجفاف والغمة الحبية )غ( لطرز الحمص تحت ظروف الري واإلجهاد المائي .5الجدول 

 تحميل المكونات األساسية:
استطاعا  PCA1 PCA2المكونيف أف  (2) رقـ جدوؿ غير المفسر متبايفلأشارت نتائخ تحميؿ مكونات التبايف األساسية 

وارتبط إيجابيًا مع جميع المؤشرات في حيف  تالتباينامف تمؾ  PCA1 95.21%مف التباينات، إذ فسر المكوف األوؿ  %59تفسير 
واللمة تحت متوسط اإلنتاجية ًا مع جميع المؤشرات ماعدا مؤشر سمبيمف التباينات وارتبط  PCA2 5.713%فسر المكوف الثاني 

 .موجب إذ كاف االرتباط ريال ظروؼ
 . المكونات األساسية لمؤشرات الجفاف6جدول ال

 VAR% YR YD STI MP HM GMP مكونات التبايف األساسية

PC 1 95.214 0.380 0.402 0.416 0.417 0.416 0.418 

PC 2 5.713 0.795 -0.532 -0.127 0.158 -0.206 -0.038 

 
- 16وأقؿ قيمة لمطراز ( 3.811) 23 يميو الطراز الوراثي (4.087) 14قيمة لمطراز الوراثي  وتراوحت قيـ المكوف األوؿ بيف أعمو

( 1.266) 22وأعمو قيمة لمطراز الوراثي  (0.731-) 1في حيف تراوحت قيـ المكوف الثاني بيف أقؿ قيمة لمطراز الوراثي  ((5.794

 (. 7جدوؿ رقـ )
 :(2الشكؿ رقـ )ثية في أربعة مجموعات واستنادًا إلو تمؾ القيـ توزعت الطرز الورا

امت الطرز الوراثية ذات السموؾ الجيد في البيئتيف وىي الطرز ذات القيـ الموجبة لممكوف األساسي األوؿ وقيـ  Aالمجموعة األولو 
سموؾ الجيد في ذات الالطرز الوراثية  Bفي حيف امت المجموعة الثانية  (51،14،13،11،15،11،13،1،1،5)سالبة لممكوف الثاني 

 

YR YD YSI GMP HM MP SSI STI TOL 

YR  -               
 

YD 0.742**  -             
 

YSI 0.165 0.776**  -           
 

GMP 0.894** 0.964** 0.585**  -         
 

HM 0.850** 0.983** 0.655** 0.996**  -       
 

MP 0.936** 0.930** 0.497** 0.994** 0.980**  -     
 

SSI -0.165 -0.776** -1.000** -0.585** -0.655** -0.497**  -   
 

STI 0.869** 0.969** 0.602** 0.992** 0.991** 0.983** -0.602**   
 

TOL 0.412 -0.305 -0.822** -0.040 -0.130 0.066 0.822** -0.083 - 
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وىي الطرز الوراثية ذات القيـ الموجبة لممكونيف  (13،55،5،3،2،1)البيئة اللير مجيدة مقارنًة مع سموكيا في البيئة المجيدة 
( الطرز الوراثية الجيدة في الظروؼ المجيدة في حيف كاف سموكيا اعيفًا في الظروؼ C، في حيف امت المجموعة الثالثة )األساسيف
الثاني، وأخيرًا امت وىذه الطرز ذات القيـ السالبة لممكوف األوؿ وموجبة لممكوف  (54، 53، 52، 55، 53، 4)يدة اللير مج

 الطرز الوراثية ذات القيـ السالبة لممكونيف األوؿ والثاني. (D)المجموعة الرابعة 
 . المكونات األساسية لمؤشرات الجفاف7الجدول  

G PC 1 PC 2 G PC 1 PC 2 

1 -1.387 -0.731 16 -5.794 -0.575 

2 0.654 -0.178 17 1.556 -0.457 

3 3.616 -0.330 18 3.658 -0.408 

4 0.518 -0.378 19 -2.880 -0.566 

5 0.975 0.450 20 -2.645 0.961 

6 1.110 0.585 21 -1.188 -0.337 

7 0.166 0.464 22 -1.368 1.266 

8 -1.302 0.083 32 3.811 -0.427 

9 1.639 0.611 24 0.128 -0.030 

10 2.208 -0.156 25 -2.835 -0.235 

11 2.677 -0.211 26 -2.683 0.113 

12 1.086 -0.296 27 -1.598 0.036 

13 -2.415 -0.668 28 -0.643 0.614 

14 4.087 -0.228 29 0.394 0.616 

15 -2.443 -0.359 30 0.902 0.769 

والذي  (14)أف أفاؿ الطرز الوراثية في المعاممتيف المدروستيف ىو الطراز الوراثي  (7)جدوؿ رقـ ومف ال (2) ويالحظ مف الشكؿ رقـ
ومف المالحظ تميز ىذا الطراز  (-0.228)وبقيمة قريبة مف الصفر لممكوف الثاني  (4.087)تميز بقيمة عالية موجبة لممكوف األوؿ

األسوء حيث كاف سموكو ( 16)رارية لصفة اللمة في حيف كاف الطراز الوراثي الوراثي بإنتاجية عالية أي سموؾ وراثي عالي وباالستق
 . اعيؼ في البيئتيف

 
 طراز وراثي من الحمص 28. تحميل مكونات التباين األساسية لصفة الغمة البذرية )غ( لـ 2الشكل 
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 ثي لمحمصوراطرز  28)غ( لـ تحميل التفاعل البيئي الوراثي لصفة الغمة البذرية  .3شكل ال

ي الحظ مف مف أجؿ تحديد أفاؿ الطرز الوراثية إذ  biplot (GGE)وىذا ما تـ تعكيده أياًا عند استخداـ تحميؿ التفاعؿ البيئي الوراثي 
في حيف كاف الطراز  (23، 18، 3)ويميو الطرز  (14) الطراز الوراثي ىو في كال البيئتيفأف أفاؿ الطرز الوراثية  (3)الشكؿ رقـ 

 .اسوء الطرز الوراثية في كال البيئتيف (16)ثي الورا

 االستنتاجات:
يالحظ مما سبؽ أف الجفاؼ سبب انخفااًا في اللمة لمطرز الوراثية المدروسة بنسب اختمفت باختالؼ تمؾ الطرز وتراوح رد فعؿ ىذه 

ت الطرز الوراثية الطرز بيف المتحمؿ والحساس وكانت نسبة االنخفاض لجميع الطرز الوراثية معنوية، وتفوق
في سموكيا الوراثي في كال البيئتيف إذ تميزت باإلنتاجية العالية تحت ظروؼ الجفاؼ فس جؿ  (23،18،17،14،12،11،10،4،3،2)

، 3)معنويًا عمو بقية الطرز الوراثية في االستقرارية واللمة تحت ظروؼ الجفاؼ والري تاله الطرز الوراثية  (14)تفوؽ الطراز الوراثي 
، ولوحظ أياًا مف الدراسة ت% مف التباينا99، وكاف تحميؿ المكونات األساسية لمؤشرات الجفاؼ فعاؿ إذ استطاع تفسير (23، 18

( في انتخاب طرز وراثية متحممة لمجفاؼ إذ تمكنت تمؾ المؤشرات مف تمييز GMP, MP, HM, STIفعالية كؿ مف المؤشرات )
معنويًا في تمؾ المؤشرات تالىـ  (23، 18، 14، 3مؾ الحساسة إذ تفوقت الطرز الوراثية )الطرز الوراثية المتحممة لمجفاؼ عف ت

أف أفاؿ الطرز الوراثية كاف الطراز  تحميؿ التفاعؿ البيئي الوراثي إلو رعمو بقية الطرز الوراثية كما أشا (11، 10)الطرزاف الوراثياف 
 .اللمة والثباتية في البيئات المدروسة وذلؾ مف ناحية( 23، 3،18)ويميو الطرز (14)الوراثي 
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Abstract 

The study was carried out at AL-Sfireh location, Scientific Agriculture 

Research Center in Aleppo, GCSAR, during 2016/2017 season, in order to 

select drought tolerance chickpea genotypes. (28) chickpea genotypes and two 

checks (Ghab4 and Ghab5) were planted in tow experiments (under water stress 

and irrigated conditions) in randomized complete block design with tow 

replications. The seed yield trait and the decrease in yield under water stress 

condition were estimated. Drought tolerance indices mean productivity (MP), 

geometric mean productivity (GMP), yield index (YI), tolerance index (TOL), 

stress susceptibility index (SSI). The correlation between tolerance indices and 

yield trait under both treatments was estimated for determined the most 

effective indices which were used to estimate Principal component analysis 

(PCA) for genotypes in order to divided into groups based on drought tolerant. 

The data were analyzed by (GGB)Biplot design to identify the best genotype 

under the two water conditions. The results showed significant lose in grain 

yield between the genotypes, where the genotype (23) showed highest grain 

yield under water stress (459.9) g, whereas the genotype (11) showed highest 

yield under irrigated condition (638.7) g. The STI, MP, HM and GMP were the 

superior criteria for selection of high yielding genotypes and these genotypes 

(1،11،14،51) were found to be superior genotypes based on drought indices. 

Principal component analysis based on drought tolerance explained 99% of the 

variation. Further, group-1 was characterized to have the genotypes with 

superior performance under the two water conditions, which included the 

genotypes (3 ،4 ،10 ،11 ،12 ،14 ،17 ،18 and 23). Based on (GGB) biplot 

analysis, the genotypes (23 and 14) were declared as most stable and high yield 

under both water conditions. 

Keyword: Cicer arietinum, Drought Tolerance Indices, Principal component   

                    analysis, (GGB) biplot 
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