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من القمح القاسي وبعض األصناف  محليةسالالت تحديد مؤشرات انتخابية ل

(Triticum durum) تحت ظروف بيئية متباينة 

 (2)وعبد الله اليوسف  (1)ومحمد شفيق حكيم *(1)أحمد قاسم

 .، سوريةكلية الزراعة، جامعة حلب، حلبالمحاصيل الحقلية، قسم .  (1)
 في حلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. العلمية الزراعية. مركز البحوث  (2)

 (ahmedkassem11194@gmail.com، البريد االلكتروني: أحمد قاسم  المهندس)* للمراسلة: 

 8/20/2221تاريخ القبول:       2222/ 11/ 22تاريخ االستالم  

 الملخص
 العلمية البحوث لمركز ينتابع تجارب يحقل في 2218/2212الزراعي  موسمالفذ البحث خالل ن  

حديد تبهدف ، بمنطقة حميمة مروي  الثاني السفيرة في منطقةبعلي  األول ،في حلب الزراعية
 Triticum)لسالالت محلية من القمح القاسي  تحت ظروف بيئية متباينة مؤشرات انتخابية

durum)رع ، 2، شام2شامخمسة أصناف للشواهد إضافًة  القمح القاسي من ساللة محلية 22 ، ز 
ن د رست عالقات االرتباط بيبتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بمكررين، ، 1، دوما2، شام7شام

حبية من الوالغلة  ومساحة ورقة العلم ومكونات الغلة من جهة والموفولوجيةالفينولوجية  مؤشراتال
االرتباط  سد ر كما ، البيئيين تحت كال الظرفين وقدرت نسبة االنخفاض بالغلة الحبية جهة أخرى 

 تحليل المسار للصفات المدروسة لمعرفةمع الغلة الحبية و السابقة المظهري والوراثي للصفات 
 لجميع الحبية الغلة في معنوياً  انخفاضاً  أظهرت النتائج. مساهمة كل صفة من الصفات بالغلة

أقل  7سجل الشاهد شامحيث تحت ظروف االجهاد بما فيها الشواهد الوراثية المدروسة  الطرز
سبة الطراز الوراثي حوراني نووي بن تاله ،نسبة انخفاض مقارنة مع باقي الشواهد والطرز الوراثية

راثي ومظهري ارتباط و وجود في ظروف الزراعة المروية  ظهرت النتائج أو ،(%2.82انخفاض )
بين الغلة الحبية وكل من ) عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة( في  موجب وعالي المعنوية

حين كان االرتباط سالب وعالي المعنوية مع كل من )عدد األيام حتى التسنبل، وعدد األيام حتى 
الغلة بتأثير مباشر موجب  أكثر الصفات مساهمة في وزن األلف حبةوكانت صفة  النضج(

لى وجود ارتباط وراثي ومظهري موجب إ فأشارت النتائجأما في ظروف الزراعة البعلية (. 2.22)
مية ومساحة الورقة العل وطول السنبلةوعالي المعنوية بين الغلة الحبية وكل من )وزن األلف حبة 

 د األيام حتى النضج وعدد األيامعدمع وطول السفا( في حين كان االرتباط سالب وعالي المعنوية 
وكانت صفة عدد السنابل بالمتر المربع أكثر الصفات مساهمة بالغلة بتأثير مباشر  حتى التسنبل،
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صفة عدد األيام حتى التسنبل كانت ذات تأثير سلبي مباشر بالغلة  أنفي حين  (2.282موجب )
 (.-2.022الحبية )

 .مسارالتباين المشترك، تحليل ال، التحمل للجفاف، يةانتخاب مؤشرات ،قاسي: قمح كلمات مفتاحية

 المقدمة:

يحتل القمح في سورية المرتبة األولى بين محاصيل الحبوب من حيث المساحة واإلنتاج فقد بلغ متوسط المساحة المزروعة بالقمح 
وكانت المساحة المزروعة  كغ/هـ.1545( مليون طن بمتوسط مردود 1.7مليون هكتار واإلنتاج ) 1.1)) 2016في سورية لعام 

)المجموعة  كغ/ه 1476( مليون طن بمتوسط مردود قدره 1.1ألف هكتار أنتجت ) (754) 2016 بالقمح القاسي في عام 
يزرع القمح في سورية على نطاق واسع في منطقتي االستقرار األولى والثانية )وبشكل  .(6102اإلحصائية الزراعية السنوية،

محدود في منطقة االستقرار الثالثة( مرويًا أو بعليًا، وتنتشر زراعته في مختلف المحافظات وت عد محافظات الحسكة والرقة وحلب 
 (.6102)المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، في سورية من مجمل إنتاج القمح %70الخزان الرئيسي للقمح، إذ تنتج أكثر من 

لذلك تولي الحكومة السورية اهتماما كبيرًا لمحصول القمح نظرًا ألهميته القصوى في تحقيق األمن الغذائي، ويظهر بشكل واضح 
، مما يؤكد ( آالف كغ/هـ2)والتي يصل متوسط انتاجيتها حوالي  أن متوسط غلة الهكتار في سورية أقل من نظيراتها العالمية

مع وصواًل إلى المستوى العالمي وذلك باستنباط أصناف من القمح تجت الحبيةلمجال أمام الباحثين لالرتقاء بمتوسط الغلة ااتساع 
  (.6102)لقمس وآخرون ،فيها الصفات الكمية والنوعية المتفوقة للغلة والمقاومة لإلجهادات 

بان االنتخاب في البيئات غير المجهدة كان أفضل منه في البيئات المجهدة لتحسين  (Roseille and Hamblin 1981)أوضح 
 .(Moisture stress)القمح بحيث تمتلك المادة الوراثية غلة كامنة عالية مع تحمل اإلجهاد الجفافي 

نجاحا للحصول على طرز وراثية االنتخاب في الظروف الجافة كان أكثر أن إلى   (Srivastava et al.,1983) أشاربينما  
 Ceccarelli et) و (Ceccarelli and Grando 1991) متحملة للجفاف من تلك المنتخبة في الظروف الرطبة. كذلك يرى 

al.,1987)  للظروف الغير مواتيةأن سالالت الشعير التي تربى (Unfavorable)  الظروف ضمن تلكيجب أن تنتخب. 

الذي يرى أنه من الضروري ممارسة االنتخاب في البيئات المستهدفة عند   (Duwayri et al.,1987) ويتفق معهم في هذا 
بينما وجد بعض المربين أن أفضل  التربية للجفاف إلنتاج أصناف متفوقة في البيئات الجافة وواعدة في البيئات المواتية.

معتدل من أجل االنتخاب األولي ثم اختبار نتاج ذلك في الظروف غير استراتيجيات التربية تلك التي تستخدم موقعًا ذا إجهاد 
يرى و  . (Smith,1987) المواتية وإن االختبار في أماكن متعددة مختلفة بيئيًا تمكن من كشف القدرة الكامنة للطرز الوراثية

(Ceccarelli,1989)  العالية الكامنة أن االنتخاب للغلة(High yield potential)   إلى زيادة الغلة في البيئات الفقيرة  لم يؤد
(Low inputs)  ألن الغلة الكامنة في غالب األحيان ال تظهر بسبب ظروف اإلجهاد السائدة في تلك البيئات لذلك يجب أن

 .  يعطى االهتمام في البيئات المجهدة لثباتية الغلة بالدرجة األولى أكثر من االهتمام بالطاقة اإلنتاجية الكامنة
لمجموعتين من الطرز الوراثية للقمح القاسي في منطقة حوض المتوسط إحداها  (Villegas et al,2000) في اسبانيا وفي دراسة

علية زرعت في منطقتين إحداهما كزراعة مروية والثانية ب حيثتم تطويرها من أجل البيئات شبه الرطبة واألخرى للبيئات الجافة 



 2222شباط/فبراير  176-162(: 1)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –قاسم وآخرون

Ghandour et al – Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(1): 162-671 February 2022 

 

164 

 (6112لعودة،)الشحاذة ا كما وجد ، فوجدوا ارتباط اإلنتاجية بقصر طول النبات في الدرجة األولى.التطوريةبغية تحديد الصفات 
ظروف  ي، ارتباط موجب بين الغلة وطول السنبلة فت النباتية والغلة لطرز من القمحفي دراسة لمعرفة العالقة بين بعض الصفا

تحت ظروف الزراعة البعلية واإلجهاد المائي في فترة  يبلة كمعيار انتخابإلى ضرورة أخذ طول السنالزراعة المروية، وتوصل 
 أهمية دور السفا في زيادة اإلنتاجية الحبية في السالالت ذات السفاعلى   (Xiaojuan et a.l,2008) أكدو   .امتالء الحبوب

أن هذه األهمية تتجلى بشكل خاص في مرحلة امتالء الحبوب. وقد وجد  ، كما ذكرمقارنة مع السالالت عديمة السفا
(Waqas,2006)  وجود عالقة موجبة بين غلة القمح ومساحة الورقة العلمية، وأن االختالفات بالمساحة الورقية لورقة العلم هي

 .اختالفات وراثية
 Annicchiarico et) يدة، ومتحملة لإلجهاداتطرز وراثية ذات طاقة إنتاجية ج طيسعى مربو النبات جاهدين الستنبا

al.,1993)  من الضروري قبل وضع برامج التربية واالنتخاب أن نفهم أواًل وبشكل جيد البيئة المستهدفة مع األخذ بعين لذلك
االعتبار االجهادات األحيائية والالأحيائية السائدة وشداتها وتكرارها خالل مراحل نمو المحصول ومن الضروري أيضًا أن يتم 

مستهدفة تسود فيها هذه الظروف أما في حال البيئات المواتية فمن األفضل االنتخاب في ظروف اإلجهاد إذا كانت البيئة ال
 (Fischer et al.,1979)  فقد بين (Srivastava,1987). االنتخاب في هذه البيئات للوصول إلى الغلة األكبر من المحصول 

قليلة نسبيًا وعليه فإن اختبار  (GXE)والبيئة بأن المعلومات المتوفرة عن تأثير اختالف البيئات على التفاعل بين الطراز الوراثي 
يعتبر أحد السبل المستخدمة إليجاد طرز وراثية متأقلمة مع بيئات  (Multilocation testing)الطرز الوراثية في مواقع متعددة 

م أهداف تربية تأقلم من أهإن معرفة العوامل البيئية والصفات النباتية المؤثرة على ال شديدة التباين في اإلجهادات الالاحيائية.
وتحسين النبات فالنباتات التي لديها تأقلم أفضل تحت مجموعة من الشروط البيئية المحددة سوف يكون إنتاجها أفضل 

(Cooper,1996)، كما أن تحديد العامل الرئيس المسؤول عن التمييزDiscriminating  بين الطرز الوراثية في مستوى  ما
 Multiفي بيئات متعددة   Genotype performance كبير للمربي خاصة عند اختبار أداء الطرز الوراثية تأقلمها يعتبر تحٍد 

Environment Trials (METs) يهدف المربون من خالل   .حيث تمثل كل بيئة منها توليفة مختلفة من العوامل البيئية
لكن البيئة والتفاعل الوراثي البيئي يؤثر على  الثباتية، والية التجارب متعددة البيئات إلى الحصول على أصناف تتصف بالغلة الع

 (Nurminiemi et al.,2002).الهدف المنشود من تلك التجارب خاصة إذا كانت البيئات تتصف بعدم التشابه فيما بينها 

 مبررات وأهداف البحث:
 البيئيين المروي والبعلي.تحديد مؤشرات انتخابية مهمة تساهم في زيادة الغلة الحبية تحت الظرفين  -0

 تحديد الصفات التي تؤثر بالغلة الحبية بشكل مباشر وغير مباشر تحت الظرفين البيئيين المروي والبعلي. -6

 انتخاب السالالت المحلية التي أبدت أقل نسبة انخفاض بالغلة الحبية في ظروف الزراعة البعلية. -3

 :وطرائق البحثمواد 
 المادة النباتية:-1
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ليها تم الحصول ع مختلفةمن مصادر جغرافية طرازًا وراثيًا من القمح القاسي من السالالت المحلية  22تكونت المادة النباتية من 
 7وشام 2وشام 2شواهد من األصناف المعتمدة شامإضافة إلى ، العامة للبحوث العلمية الزراعية الهيئة –من قسم األصول الوراثية 

 .(1الجدول )بموضح هو كما  1ودوما 2وشام
 المستخدمة في الدراسة السالالت المحلية من القمح القاسي( 1الجدول )

 اسم الطراز الوراثي الرقم  اسم الطراز الوراثي الرقم

 بيضاوي -14 حوراني عادي -1

 قوقو -15 حوراني نووي -2

 رزي -A 16حوراني  -3

 شهباء -C 17حوراني  -4

 ناب الجمل -B 18حوراني -5

 شيحاني -19 27حوراني  -6

 سوادي -20 حوراني منتخب قصير -7

 أقباش -21 حماري عادي -8

 مصرية -22 حماري أحمر -9

 بلدية حمرا قاسي -23 حوراني أيوبية -10

 فرعونية -24 كشك -11

 كحالء هدباء -25 سكالوي -12

   صبوهل -13

 موقع التجربة:  -2
 مسافة على تقع والتي السفيرة منطقةفي  بحلب األول الزراعية العلمية البحوث لمركز تابعين تجارب حقلي في البحث إجراء تم

كم شرق 56 والتي تقع على بعد  والموقع الثاني في محطة بحوث حميمة، (ثانية) استقرار منطقة وهيحلب شرق  جنوب كم 22
 ملم/سنويًا.225 محافظة حلب وهي منطقة استقرار )ثالثة( معدل الهطول المطري السنوي فيها 

 تصميم التجربة:-3
رع كل طراز وراثي بواقع سطرين، طول كل منها  سم وبالتالي بلغت مساحة كل قطعة تجريبية  22 وبمسافة فاصلة بينهمام  2.2ز 

بموقع  22/12/2218بموقع السفيرة والتي شهدت هطول األمطار بذلك التاريخ، و تاريخ  22/12/2218وذلك بتاريخ  ،2م 1.2
وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بمكررين، وذلك بواقع معاملتين، األولى معاملة تحت ، حميمة وهو تاريخ  أول رية

، أما المعاملة الثانية فهي معاملة (2الجدول ) الدراسة منطقة ظروف تحت للنمو النباتات تركتإذ  السفيرة )بعلي( ظروف اإلجهاد
 الحبوب. والثانية عند امتالء التسنبل عند إذ رويت النباتات مرتين األولى حميمة )مروي( غير مجهدة
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 2112/2112(: الهطول المطري في موقعي حميمة )مروي( والسفيرة )بعلي( لموسم 2جدول )
 الظروف المناخية

 الشهر

 المطري)مم(الهطول 

 حميمة السفيرة

 012 010 كانون األول

 52 22 كانون الثاني

 26 26 شباط

 5252 20 آذار

 2252 21 نيسان

 2 02 آيار

 المصدر: مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب
 :الصفات المدروسة

 الصفات الفينولوجية: -0
وحتى خروج السنابل بالكامل من غمد الورقة  الزراعة األيام منعدد وهو : Days to Headingالتسنبل األيام حتى  عدد-أ

 من النباتات. %21العلمية لـ 
وحتى الفقدان الكامل للون األخضر لورقة العلم الزراعة عدد األيام من  : وهوDays to Maturityاأليام حتى النضج  عدد-ب

 لكامل نباتات القطعة التجريبية.
 الصفات المورفولوجية: -6
ابتداًء من العقدة األخيرة للساق وحتى قاعدة السنبلة لعشرة سنابل وتقاس )سم(: Peduncle Lengthحامل السنبلة  طول -أ

 من كل قطعة تجريبية. مختارة عشوائياً 

متوسط طول عشرة سنابل مختارة عشوائيا ابتداء من قاعدة السنبلة إلى نهاية السنيبالت  )سم(: Spike Lengthطول السنبلة -ب
 السفا.دون 

متوسط طول السفا لعشرة سنابل مختارة عشوائيا من كل قطعة تجريبية وذلك بدءًا من  ووه )سم(:Awn Lengthطول السفا -ج
 قمة السنبلة.

متوسط مساحة ورقة العلم لعشرة نباتات من كل قطعة تجريبية في مرحلة (: وهي ²)سمFlag Leaf Areaمساحة ورقة العلم  -3
 هاز قياس المسطح الورقي.اإلزهار وذلك بج

 ومكوناتها:الغلة  -2
في وسط القطعة التجريبية قبل  ²م 0ة ضمن مساحة دالسنابل المحصو د عد :2mSpikes Per  No.of ²السنابل / م عدد -أ

 الحصاد.
 ة.التجريبيمن القطعة  متوسط عدد الحبوب لعشرة سنابل مختارة عشوائياً  : Grains Per Spikeالحبوب في السنبلة  عدد-ب
 .لف حبة من غلة القطعة التجريبيةقراءات لوزن األ 3متوسط  :Kernel Weight – 1000األلف حبة  وزن -ج
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تها بعد حصاد القطعة التجريبية آليًا والبالغ مساح إلى كغ/ه انتاجية القطعة التجريبية تم تحويل : Grain Yieldالغلة الحبية -د
 .6م 052

  التحليل اإلحصائي:-4

ودراسة ، %5عند مستوى معنوية  L.S.Dالمتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي  ومقارنة   ANOVA إجراء تحليل التباينتم 
 Genstatبين الغلة والصفات المدروسة باستخدام برنامج ( وتحليل االرتباط المظهري والوراثي AMMIتحليل التباين المشترك )

V12.في الغلة اعتمادًا على نموذج رياضي خاص بتحليل المسار وفق  صفةمساهمة كل  ، وتحليل المسار من أجل تقدير
(Singh and chudhary,1977)  ضمن برنامجGenstat V12..  

 النتائج والمناقشة:
 يرغلمجموعة الطرز الوراثية وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية المدروسة وبين المعاملتين ) بين تحليل التباين المشترك

 ذات االختالفات هذه(، 2الجدول ) 0.05لصفة الغلة الحبية وذلك عند مستوى معنوية بينهما  ثر المشتركولأل (إجهاد، مجهدة
 هذا طبيعة على التربية برنامج نجاح بالنتيجة وسيتوقف بينها تباين وجود الطرز الوراثية أشارت إلى بين اإلحصائية الداللة
 ًا.بيئي حتى أوًا مظهري أوًا وراثي يكون  ربما والذي ومقداره التباين

 ( متوسط مربعات التباين لصفة الغلة الحبية3)جدول ال

 البيئة الطرز الوراثية المكررات مصادر التباين
التفاعل 
 المشترك

 الخطأ التجريبي

 115 95 2 95 1 درجات الحرية

 125555 **555526 **17959461 **1574211 **2291522 متوسطات المربعات

الشاهد جل سبما فيها الشواهد حيث الوراثية المدروسة  الطرز الحبية لجميع الغلة في معنوياً  انخفاضاً  إجهاد الجفاف سبب إذ
الزراعة  في الظروفأعطى أعلى إنتاجية  حيثمقارنة مع باقي الشواهد والطرز الوراثية  (%8.12) أقل نسبة انخفاض 7شام

، كغ/ه( 2522( بإنتاجية قدرها )%2.82) بنسبة انخفاضحوراني نووي الطراز الوراثي  تاله  .كغ/ه( 2282قدرها ) البعلية
كانت أعلى نسبة انخفاض في الطراز بينما كغ/ه( 1202)قدرها ( وبانتاجية %12.21قوقو بنسبة انخفاض )يليه الطراز الوراثي 

شيحاني الطراز الوراثي  ثم كغ/ه( 122) جهاد اإل نتاجيته في ظروفلم تتجاوز إ( %21.22وصلت إلى ) الوراثي صبوهل
( %58.21بنسبة انخفاض ) كغ/ه( وكذلك الطراز الوراثي بلدية حمرا قاسي 211وبإنتاجية قدرها )( %77.75بنسبة انخفاض )
رنة مع مقا كغ/ه(. 0118) أعلى إنتاجية في ظروف الزراعة المروية 2في حين سجل الشاهد شامكغ/ه(  022وانتاجية قدرها )

 1يليه الشاهد دوما تحت ظروف اإلجهاد (%37.86قدرها ) في الغلة باقي الشواهد والطرز الوراثية األخرى وبنسبة انخفاض
 .تحت ظروف اإلجهاد (%28.21قدرها ) في الغلة وبنسبة انخفاض الزراعة المروية كغ/ه( 0220قدرها ) بإنتاجية
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 المجهدة وغير المجهدة ونسبة انخفاضها تحت ظروف اإلجهاد للطرز الوراثية المدروسة( :الغلة الحبية في الظروف 4الجدول )

الرقم 

 التسلسلي
 الطرز الوراثية

 الغلة الحبية )كغ/ه(

 نسبة االنخفاض%
الرقم 

 التسلسلي

 

الطرز 

 الوراثية

الغلة الحبية 

 )كغ/ه(
نسبة 

االنخفاض 

% 
غير 

 مجهد
 إجهاد

غير 

 مجهد
 إجهاد

 *57.63 766 1808 رزي 16 *24.04 1807 2379 عاديحوراني  6

 *43.79 1101 1959 شهباء 17 *9.85 2653 2943 حوراني نووي 2

 A 2609 1855 28.89* 18حوراني  3
ناب 

 الجمل
1519 1295 14.74* 

 *77.76 311 1399 شيحاني C 1760 1136 35.45* 19حوراني  4

 *38.83 1400 2289 سوادي B 2818 1945 30.97* 20حوراني 5

 *41.09 1062 1803 أقباش 21 *62520 6102 2820 27حوراني  1

 *46.03 837 1551 مصرية 22 *20.94 2457 3108 حوراني منتخب قصير 7

 23 *49.23 1985 3910 حماري عادي 8

بلدية 

حمرا 

 قاسي

1425 453 68.21* 

 *24.67 1279 1698 فرعونية 24 *59.52 841 2078 حماري أحمر 9

 25 *30.19 950 1361 حوراني أيوبية 62
كحالء 

 هدباء
1911 1190 37.72* 

3شام 26 *21.39 1933 2459 كشك 66  3388 2823 16.67* 

2شام 27 *22.64 1496 1934 سكالوي 62  3471 3120 10.11* 

5شام 28 *91.22 133 1515 صبوهل 63  3581 3289 8.15* 

2شام 29 *31.43 1383 2017 بيضاوي 64  4118 2559 37.86* 

0دوما 30 *10.01 1545 1717 قوقو 65  4034 2464 38.91* 

 L.S.D 1512  128.3 

 C.V%  17.8 

 االرتباط الوراثي والمظهري:
 تحت ظروف الزراعة المروية: -أ

تقارب قيم معاملي التباين المظهري  (2) لالجدو تحت ظروف الزراعة المروية  أظهرت نتائج تحليل االرتباط المظهري والوراثي
 االنتخاب يكون  أن يمكن وبالتالي والوراثي مما يشير إلى دور الفعل الوراثي في سلوك هذه الصفات أكثر من دور الفعل البيئي

بين الغلة الحبية وكل من )  )P)  2.21≤وأظهرت النتائج وجود ارتباط وراثي ومظهري موجب وعالي المعنوية  ،فعاالً  المظهري 
ي حين كان االرتباط سالب وعالي المعنوية مع كل من )عدد األيام حتى التسنبل، فعدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة( 

في دراسته على سالالت من القمح القاسي  (Dura,2009)وعدد األيام حتى النضج( ، وهذا يتفق مع النتائج التي أشار إليها 
إذ ذكر وجود عالقة  (2218)نايف، إلى وجود ارتباط بين الغلة والتبكير في التسنبل، ومع النتائج التي توصل إليها ار حيث أش

ارتباط موجبة وعالية المعنوية بين كل من الغلة الحبية وعدد الحبوب في السنبلة، وزن األلف حبة وكانت تلك العالقة موجبة 
بين  )P)  2.21≤وعالي المعنوية  معنوي  النتائج الى وجود ارتباط وراثي ومظهري سالب . وكذلك أشارتالسفاطول  مع ومعنوية

 صفة وزن األلف حبة وعدد األيام حتى التسنبل وعدد األيام حتى النضج.
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 بين الغلة الحبية والصفات المدروسة تحت ظروف الري )حميمة( والوراثي  (: االرتباط المظهري5جدول )

 
الغلة 

 الحبية

األلف وزن 

 حبة

طول 

 السنبلة

عدد السنابل / 
 م2

عدد 

الحبوب 

 بالسنبلة

مساحة 

ورقة 

 العلم

عدد 

األيام 

حتى 

 التسنبل

عدد األيام 

حتى 

 النضج

طول 

 السفا

الغلة 

 الحبية
1 0.445* 0.016 0.288 0.675* 0.034 

-

0.758*

* 

-

0.538*

* 

-0.233 

وزن 

 األلف حبة

0.534*

* 
1 0.105 -0.271 0.026 0.051 

-

0.446* 
-0.418* 0.274 

طول 

 السنبلة
-0.007 0.106 1 0.062 0.042 0.362* 0.3 0.112 

0.411

* 

عدد 
 السنابل/م2

0.293 -0.234 0.092 1 0.151 -0.172 -0.216 0.033 -0.259 

عدد 

الحبوب 

 بالسنبلة

0.649*

* 
0.037 0.007 0.158 1 0.127 

-

0.389* 
-0.188 -0.242 

مساحة 

 ورقة العلم
-0.065 0.092 0.363* -0.311 0.127 1 0.246 0.179 

0.407

* 

عدد األيام 

حتى 

 التسنبل

-

0.821*

* 

-0.494** 0.285 -0.227 
-

0.389* 
0.246 1 

0.835*

* 
0.244 

عدد األيام 

حتى 

 النضج

-

0.529*

* 

-0.424* 0.171 -0.021 -0.188 0.179 
0.835*

* 
1 0.008 

 1 0.008 0.244 *0.407 0.242- 0.301- 0.342 0.302 0.188- طول السفا

 االرتباط المظهري )أعلى العمود القطري(، االرتباط الوراثي )أسفل العمود القطري(

 (6069(، * )معنوية عند 6061** )معنوية عند 

 تحت ظروف الزراعة البعلية: -ب
تقارب قيم معاملي التباين المظهري  (5) الجدولتحت ظروف الزراعة البعلية  أظهرت نتائج تحليل االرتباط المظهري والوراثيو 

 االنتخاب يكون  أن يمكن وبالتالي والوراثي مما يشير إلى دور الفعل الوراثي في سلوك هذه الصفات أكثر من دور الفعل البيئي
بين الغلة الحبية وكل  )P)  2.21<وأظهرت النتائج وجود ارتباط وراثي ومظهري موجب وعالي المعنوية ، فعااًل أيضاً  المظهري 

ومساحة الورقة العلمية وطول السفا( في حين كان وعدد الحبوب بالسنبلة من )وزن األلف حبة وعدد السنابل بالمتر المربع 
عدد األيام حتى النضج وعدد األيام حتى التسنبل، وكذلك أشارت النتائج إلى وجود ارتباط مع االرتباط سالب وعالي المعنوية 

عدد  عدد السنابل بالمتر المربع وبين صفة وزن األلف حبة و كل من ) )P)  2.21<هري موجب وعالي المعنوية وراثي ومظ
، في بأن السفا يساهم في زيادة التحمل للجفاف (2210)حكيم، الحبوب بالسنبلة ومساحة ورقة العلم وطول السفا( وهذا يتفق مع 

ة بين صفة وزن األلف حبة وصفة عدد األيام حتى التسنبل، كما أظهرت النتائج حين كان االرتباط المظهري سالب وعالي المعنوي
أيضًا وجود ارتباط وراثي ومظهري بين صفة عدد السنابل بالمتر المربع وصفة عدد الحبوب بالسنبلة بينما كان االرتباط سلبي 

عنوي تسنبل وكان هناك ارتباط وراثي ومظهري موعالي المعنوية بين صفة عدد السنابل بالمتر المربع وصفة عدد األيام حتى ال
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ة مع عدد األيام نويبين عدد الحبوب بالسنبلة ومساحة الورقة العلمية في حين كان االرتباط المظهري والوراثي سلبي وعالي المع
 حتى التسنبل.
 الزراعة البعلية )السفيرة(بين الغلة الحبية والصفات المدروسة تحت ظروف والوراثي (: االرتباط المظهري 6)لجدو

 
الغلة 

 الحبية

وزن 

األلف 

 حبة

طول 

 السنبلة

عدد 

السن

ابل / 
 م2

عدد الحبوب 

 بالسنبلة

مساحة 

ورقة 

 العلم

عدد األيام حتى 

 التسنبل

عدد 

األيام 

حتى 

 النضج

طول 

 السفا

 1 الغلة الحبية
0.66

** 

0.282

* 

0.73

6** 
0.694** 

0.40

5** 
-0.79** 

-

0.39

2** 

0.40

** 

األلف حبة وزن  
0.73*

* 
1 0.213 

0.36

** 
0.44** 

0.42

** 
-0.54** 

-

0.13

2 

0.54

** 

 0.279 طول السنبلة
0.26

0 
1 

0.23

7* 
0.298 

0.29

6* 
-0.109 

-

0.07

6 

0.41

** 

*0.75 عدد السنابل/م2

* 

0.41

5* 
0.243 1 0.618** 

0.40

3* 
-0.49** 

-

0.24

8 

0.19

1 

عدد الحبوب 

 بالسنبلة

0.76*

* 

0.55

** 
0.306 

0.68

5 
1 

0.27

9* 
-0.44* 

-

0.20

5 

0.12

4 

مساحة ورقة 

 العلم

0.46*

* 

0.57

** 

0.386

* 

0.37

4* 
0.322 1 -0.31* 

0.10

5 

0.26

8* 

عدد األيام حتى 

 التسنبل

-

0.91*

* 

-

0.69

3 

-0.102 

-

0.53

** 

-0.52** 

-

0.42

* 
1 

0.30

1* 

-

0.26

* 

عدد األيام حتى 

 النضج

-

0.44* 

-

0.15

9 

-0.005 

-

0.30

5 

-0.17 
0.23

6 
0.44* 1 

-

0.19 

 طول السفا
0.418

* 

0.63

** 

0.41*

* 

0.18

0 
0.108 

0.36

* 
-0.358 

-

0.19

0 
1 

 االرتباط المظهري )أعلى العمود القطري(، االرتباط الوراثي )أسفل العمود القطري(

 (6069(، * )معنوية عند 6061** )معنوية عند 

 تحليل المسار:
 تحليل المسار في ظروف الزراعة المروية: -أ

عدد األيام حتى التسنبل كانت ذو تأثير عالي  أن صفةفي الظروف المروية  (7في حين أظهرت نتائج تحليل المسار الجدول )
( 2.22أكثر الصفات مساهمة في الغلة بتأثير مباشر موجب ) وزن األلف حبةبينما كانت صفة  (-2.225سلبي بالغلة الحبية )

 بتأثير مباشر موجب عدد السنابل بالمتر المربع( وتليها صفة 2.220بتأثير مباشر موجب ) حبوب بالسنبلةتليها صفة عدد ال
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وهذا يتوافق مع ما ذكره ( 2.121ومن ثم صفة مساحة ورقة العلم بتأثير مباشر موجب )( 2.212) بنسبة مساهمة
(Waqas,2006) ( 2.272وكانت صفة طول السفا ذو تأثير مباشر سلبي-) بنسبة لة بتأثير مباشر موجب وصفة طول السنب

 (.2.222مساهمة بالغلة الحبية بتأثير مباشر موجب ) لفي حين كانت صفة عدد األيام حتى التسنبل أق  (2.278)مساهمة 
طول ( تليها صفة 2.220) بالغلة الحبية كانت صفة طول السفا األكثر تأثيرًا بنسبة مساهمةفأما بالنسبة للتأثيرات الغير مباشرة 

( وصفة عدد الحبوب بالسنبلة 2.2271( ومن ثم صفة مساحة ورقة العلم بنسبة مساهمة )2.2272بنسبة مساهمة ) السنبلة
 (. 2.212بنسبة مساهمة )

روف ظ التأثيرات المباشرة )القيم القطرية( والتأثيرات الغير مباشرة )طرفي القطر( للصفات المدروسة على الغلة الحبية في(: 7جدول )
 الزراعة المروية )حميمة(

 0.163- 0.119- 0.0178- 0.01926 0.04757- 0.02294 0.0026 0.396- 1 عدد األيام حتى التسنبل

 0.01103 0.00112 0.01195 0.00347 0.297- 2 عدد األيام حتى النضج
-

0.00145 
-0.055 -0.116 

 0.01991 0.05338- 0.10173 0.00041 0.089- 3 مساحة ورقة العلم
-

0.02449 
0.05118 0.03711 

عدد السنابل بالمتر 

 المربع
4 0.087 0.00002 -0.025 0.215 0.007 0.017 0.052 -0.080 

 0.037 0.001- 0.028- 0.078 0.020 0.025 0.0004 0.098- 5 طول السنبلة

 0.094 0.076- 0.0797- 0.02803 0.04711- 0.03126 0.00006 0.088- 6 طول السفا

الحبوب بالسنبلةعدد   7 0.14656 -0.00059 0.01603 0.03466 -0.0002 0.01867 0.32481 0.01207 

 0.00829 0.04936- 0.01079 0.00115- 0.18532 8 وزن األلف حبة
-

0.02142 
0.0112 0.35001 

 تحليل المسار في ظروف الزراعة البعلية: -ب
( أن صفة عدد األيام حتى التسنبل كانت ذات تأثير سلبي 8جدول ) البعليةظروف الزراعة كما أظهرت نتائج تحليل المسار في 

( بينما كانت صفة عدد السنابل بالمتر المربع أكثر الصفات مساهمة بالغلة بتأثير مباشر موجب -2.022مباشر بالغلة الحبية )
وزن األلف حبة وبتأثير مباشر موجب  ( وتليها صفة2.212( تليها صفة عدد الحبوب بالسنبلة وبتأثير مباشر موجب )2.282)
( بينما ساهمة صفة طول -2.121( في حين أثر صفة عدد األيام حتى النضج بتأثير مباشر سالب بالغلة الحبية )2.102)

( وكانت صفة طول السنبلة أقل الصفات تأثيرًا بالغلة الحبية بتأثير مباشر 2.1227السفا بتأثير مباشر موجب بالغلة الحبية )
 .(Xiaojuan et a.l,2008)وهذا ما يتوافق مع ما ذكره  (2.222جب بنسبة مساهمة )مو 

( تليها صفة وزن األلف حبة بنسبة 2.170وبالنسبة للتأثيرات الغير مباشرة ساهمت صفة عدد الحبوب بالسنبلة بنسبة مساهمة )
( وصفة طول 2.257م صفة طول السنبلة )( ومن ث2.285( وتليها صفة مساحة ورقة العلم بنسبة مساهمة )2.122مساهمة )

 (.2.222السفا بنسبة مساهمة )
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روف ظ التأثيرات المباشرة )القيم القطرية( والتأثيرات الغير مباشرة )طرفي القطر( للصفات المدروسة على الغلة الحبية في(: 2جدول )
 الزراعة البعلية )السفيرة(

 0.0782- 0.0984- 0.0263- 0.0010- 0.1387- 0.0165- 0.03661- 0.403- 1 عدد األيام حتى التسنبل

 0.0189- 0.0451- 0.0193- 0.0007- 0.0702- 0.0054 0.121- 0.121- 2 عدد األيام حتى النضج

 0.06041 0.06144 0.02705 0.00276 0.08603 0.05213 0.01278- 0.12812 3 مساحة ورقة العلم

عدد السنابل بالمتر 

 0.05169 0.13596 0.01926 0.00221 0.2822 0.01589 0.03023 0.19866 4 المربع

 0.03048 0.06551 0.04164 0.0093 0.06701 0.01545 0.00926 0.04412 5 طول السنبلة

 0.07772 0.02745 0.10074 0.00385 0.05395 0.014 0.02328 0.10548 6 طول السفا

 0.06405 0.21971 0.01259 0.00277 0.17463 0.01458 0.02495 0.18091 7 عدد الحبوب بالسنبلة

 0.14252 0.09874 0.05494 0.00199 0.10234 0.0221 0.01614 0.22189 8 وزن األلف حبة

 : االستنتاجات

والساللة حوراني نووي كانا األكثر قدرًة على تحمل الجفاف مقارنة مع بقية الشواهد  7أن كل من الشاهد شام ظهرت النتائج أ
األعلى انتاجًا في  7( % على التوالي وكان الشاهد شام 2.82، 12.11والسالالت المدروسة بأقل نسبة انخفاض للغلة الحبية )

ظروف الزراعة البعلية مقارنة مع بقية الشواهد والسالالت المدروسة تليه الساللة حوراني نووي مقارنة مع بقية السالالت المدروسة، 
بين الغلة الحبية وكل من ) عدد الحبوب في  )P)  2.21<وجود ارتباط وراثي ومظهري موجب وعالي المعنوية وأشارت النتائج ل

السنبلة ووزن األلف حبة( في حين كان االرتباط سالب وعالي المعنوية مع كل من )عدد األيام حتى التسنبل، وعدد األيام حتى 
( تليها صفة عدد الحبوب 2.22همة في الغلة بتأثير مباشر موجب )أكثر الصفات مسا وزن األلف حبةوكانت صفة  النضج(

بية سلبي بالغلة الح المعنوية كانت ذو تأثير عاليفصفة عدد األيام حتى التسنبل أما  ( 2.220بالسنبلة بتأثير مباشر موجب )
 ود ارتباط وراثي ومظهري موجبالى وج فأشارت النتائجأما في ظروف الزراعة البعلية في ظروف الزراعة المروية ( -2.225)

بين الغلة الحبية وكل من )وزن األلف حبة وعدد السنابل بالمتر المربع ومساحة الورقة العلمية  )P)  2.21<وعالي المعنوية 
صفة عدد  وكانت وطول السفا( في حين كان االرتباط سالب وعالي المعنوية عدد األيام حتى النضج وعدد األيام حتى التسنبل،

( تليها صفة عدد الحبوب بالسنبلة وبتأثير 2.282سنابل بالمتر المربع أكثر الصفات مساهمة بالغلة بتأثير مباشر موجب )ال
( في حين كانت صفة عدد األيام حتى 2.102( وتليها صفة وزن األلف حبة وبتأثير مباشر موجب )2.212مباشر موجب )

 (.-2.022التسنبل ذات تأثير سلبي مباشر بالغلة الحبية )
 التوصيات:

كل من صفات وزن األلف حبة وعدد الحبوب بالسنبلة كمؤشرات انتخابية هامة تساهم في زيادة الغلة الحبية ضمن ظروف  اعتماد -
 الزراعة المروية.

 ات انتخابية هامة في ظروف الجفافوعدد الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة كمؤشر  طول السنبلةكل من صفات  اعتماد -
 صفة التبكير بالنضج كمؤشر انتخابي هام لزيادة تحملي هام لزيادة تحمل اجهاد الجفاف، و وجود السفا كمؤشر انتخابصفة و 

 الجفاف.
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والتأكيد  ،اد الجفافومة اجهالتربية لمقا في برامجفي ظروف الزراعة البعلية بالغلة  التي أبدت انخفاضًا قليالً ادخال الطرز الوراثية  -
 برامج التربية لمقاومة اجهاد الجفاف ضمن البيئات الجافة وباستعمال الطرز الوراثية األكثر تحماًل.على ضرورة تنفيذ 
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Abstract    

The study was carried out during 2018/2019 season in  two locations, first 

at AL-sfira zone B (rainfed) and Hmayma location zone C (irrigated)  

belong to Scientific Agriculture Research Center in Aleppo, the study aim 

to identification of  selection indicators for local wheat Lips (Triticum durum) 

under varying environmental conditions، 25 durum wheat genotypes of 

(local lines) were planted in addition to 5 cultivars Cham 3, Cham 5, Cham 

7, Cham 9 and Doma1 as a check verities under two treatments (water-

stress) and (un-water stress) in a randomized complete block design with 

two replications Grain yield were studied and the percentage of reduction 

was estimated as result of drought stress, the Correlation between 

phonological  indicators (Days to Heading, Days to Maturity), 

morphological (peduncle length, spike length, Awn length), Flag leaf Area  

and grain yield under both conditions was estimated for determining the 

most effective indices which were used to breeding programs،qualities 

were studied use of path Analysis were studied for qualities to know the 

contribution of each attribute yields ،The result showed the drought stress 

reduced grain yield for all genotypes significantly,  the lowest decreases 

was observed in cham5 compared to the rest of control and genotypes with 

decrease of (8.15%) which gave the highest productivity in rainfed 

agriculture conditions by (3289 kg/h) followed by the genotype Horani 

nawawy with a decrease of (9.85%) with a productivity of (2653 kg/h). 

The result showed presence of positive and high moral genetic and 

phenotypic link between grain yield and (Grains Per Spike, 1000 – Kernel 

Weigh) While the link was negative and highly moral with (Days to 

Heading, Days to Maturity) the weight attribute of one thousand tablets is 

more contributing to yield with positive direct effect(0.35) in irrigated 

farming conditions، in rainfed agriculture the results indicated a positive 

and highly significant genetic and phenotypic correlation between grain 
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yield and (1000 – Kernel Weight, Spikes Per Unit Area, Flag Leaf Area, 

Awn Length) while the link was negative and highly moral with (Days to 

Heading, Days to Maturity) the number of spikes per square meter was the 

most direct attribute of yield with positive direct effect (0.282)، the recipe 

for number of days until splicing had a direct negative effect on grain yield 

(-0.403).   

Key wards: Durum Wheat, Selection indices, Drought Tolerance, 

combined analysis ، path Analysis. 

 


