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 تعليمات النشر في المجلة السورية للبحوث الزراعية
تنشر المجلة بحوثًا علمية في جميع مجاالت العلوم الزراعية )محاصيل، بستنة، انتاج حيواني، وقاية نبات،  ـ اختصاصات المجلة:

تربة، ري وصرف، بيئة، حراج، علوم أغذية، دراسات اقتصادية، تقانات حيوية، أصول وراثية(، وترحب المجلة بتسلم مخطوطات 
صفحات(، أو االتصال  4-2صفحة(، أو قصيرة ) 12-8ن بحوث طويلة )بحوث أصيلة حديثة تحقق معايير الجودة العلمية، م

القصير )صفحة واحدة(. تصدر المجلة مرتين سنويًا؛ العدد األول في نهاية حزيران/يونيو، والثاني في نهاية شهر كانون 
 األول/ديسمبر.

 ثًا مكتوبة باالنكليزية ومرفقة بملخص عربي.: تنشر المجلة بحوثا مكتوبة بالعربية ومرفقة بملخص إنكليزي، وبحو ـ لغة المجلة
ـ تسليم مخطوطة البحث: يجب أن ال تكون مخطوطة البحث /أو محتواها/ قد نشرت أو سلمت للنشر في مجلة أخرى سواء باللغة 

)كليًا أو  العربية أو بأي لغة أخرى. وعلى المؤلف أن يصرح بذلك، وبإن البحث أصيل للمؤلف/المؤلفين وليس منسوخًا أو مشتقاً 
جزئيًا( من أي عمل منشور آخر )باستثناء البحث المشتق من أطروحة ماجستير أو دكتوراه(. سيتم تدقيق جميع المقاالت الواردة 
للمجلة لناحية تكرار النشر أو التزييف. في حال اتضح أن البحث مكرر أو زائفًا فستقوم المجلة بما هو مناسب تبعًا للدليل الدولي 

ت النشر. عند تسليم المخطوطة النهائية للمجلة يفترض أن يوضح المؤلف المعني بالمراسلة بأن جميع المؤلفين المشاركين ألخالقيا
قد شاهدوا ووافقوا على تسليم المخطوطة بشكلها النهائي. وأن يكون قد حصل على موافقتهم قبل تسليم التعديالت المطلوبة نتيجة 

حث على شكل ملف الكتروني مرفق برسالة بريد إلكتروني يرسل إلى رئيس التحرير على العنوان . يتم تسليم مخطوطة البالتحكيم
(. بعد تسلم مخطوطة البحث بالبريد االلكتروني، سيتم إعالم المؤلف برقم المخطوطة لدى sjargcsar@gmail.comالتالي )

ن لم يتلقى المؤلف رسالة إعالم باستالم الب 72المجلة خالل   حث ُينصح بمراسلة المجلة بهذا الخصوص.ساعة، وا 
ُترسل هيئة التحرير مخطوطة البحث المتوافقة مع تخصصات المجلة، إلى ثالثة محكمين متخصصين لمراجعتها  ـ عملية التحكيم:

عالم المجلة بمالحظاتهم ونتيجة التقييم. وفي حال كانت نتيجة التقييم رفض نشر البح غنائها وتقويمها وا  ث سيتم إعالم وتدقيقها وا 
المؤلف بذلك، وفي حال القبول مع التعديل، ُتعاد المخطوطة مع مالحظات وتعليقات المحكمين إلى المؤلف المعني بالمراسلة 

جراء التعديالت الالزمة.  لالستجابة لمالحظات المحكمين وتعليقاتهم وا 
سليمة، في سطور تفصلها مسافات مفردة، على : يجب أن يكون البحث مكتوبًا بلغة عربية واضحة و ـ إعداد مخطوطة البحث
ومن النوع  12سم من كل جانب، وحجم الخط  2، وهوامش الصفحات  A4سم(   29.7×21صفحات مرقمة، قياس )

(Simplified Arabic( تستخدم األرقام العربية فقط في الكتابة .)وتستخدم عالمات الترقيم 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ،)
حال استخدام رموز واختصارات غير شائعة يجب توضيح معناها بين قوسين عند ذكرها للمرة األولى. يضاف في الصحيحة، وفي 

نهاية البحث صفحة )ترجمة باللغة اإلنكليزية( لعنوان البحث وأسماء المؤلفين وعناوينهم والملخص والكلمات المفتاحية. يجب أن ال 
 ويفضل التقليل ما أمكن من ترقيم الفقرات ضمن المواد والطرائق والنتائج.صفحة.  15يزيد عدد صفحات مخطوطة البحث عن 

 حرف وفراغ. 100العنوان: يفضل أن يكون العنوان مختصرًا وواضحًا وال يزيد عن 
ح تلك ( يشير الى مكان العمل. ثم يتم توضي3، 2،  1أسماء وعناوين المؤلفين: تذكر أسماء المؤلفين الثالثية، متبوعة برقم علوي )

األرقام في األسطر التالية )اإلشارة الى مكان العمل وعنوان المراسلة ويفضل إضافة البريد االلكتروني(. ويذكر في سطر مستقل 
 اسم المؤلف المعني بالمراسالت مع عنوانه البريدي المفصل والبريد االلكتروني ورقم الهاتف/الجوال.
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كلمة( ويوضح مكان وزمان وطرائق تنفيذ البحث، ويركز  150ًا وموجزًا )حوالي : يجب أن يكون الملخص دقيقالملخص العربيـ 
 بشكل أساسي على النتائج، وماذا تعني تلك النتائج. ويكتب الملخص على شكل فقرة واحدة.

 ت.كلمات مفتاحية مناسبة لتسهيل تصنيف وفهرسة البحث في أنظمة البحث وتعقب المعلوما 6-4الكلمات المفتاحية: تكتب 
المقدمة: توضح المقدمة خلفية موضوع البحث وما هي أهم الدراسات السابقة وخاصة المحلية واالقليمية، وما هو هدف البحث 

 ومبررات تنفيذه. 
: ُتذكر المواد والطرائق بوضوح لتمكين إعادة تنفيذ التجارب. الطرق المعروفة والمنشورة يكفي اإلشارة إليها المواد والطرائقـ 

، أما الطرائق المعدلة والطرائق الجديدة فيجب ذكرها بالتفصيل. يجب ذكر األسماء العلمية والتجارية والشائعة للمواد مرجعياً 
 المستخدمة سواء أكانت نبات، حيوان، مركبات كيميائية، إلخ.. ويجب ذكر الطرق اإلحصائية المستخدمة.

تفسيرها ولكن بدون االشارة الى نتائج الدراسات السابقة. ترد النتائج في النتائج: ُتذكر النتائج بدقة ووضوح، مع ذكر معنويتها و 
جداول و/أو أشكال )ذات أرقام( يسبقها نص للتعقيب على أهم ما ورد فيها، وال يجب أن يرد أي جدول أو شكل دون التعقيب عليه 

 في النص. وتستخدم الجداول بالحد األدنى.
إعادة لسرد النتائج ولكنها تفسير مفصل للبيانات وأهمية تلك النتائج. وهنا يجب مقارنة نتائج  : يجب أن ال تكون المناقشةالمناقشة

البحث ومدى اختالفها أو تطابقها مع نتائج الدراسات السابقة، ومحاولة الوقوف على أسباب تلك االختالفات. عادة ما ترد النتائج 
 احدة )النتائج والمناقشة(.والمناقشة منفصلة ولكن يمكن دمجهما معًا في فقرة و 

 الخالصة: توضح الخالصة باختصار النتائج الرئيسة للبحث.
 : يمكن أن يذكر المؤلفون شكرًا مقتضبًا ألشخاص أو لمؤسسات على المساعدة في تنفيذ أو تمويل البحث.الشكر

)األقدم فاألحدث(، أما في قائمة المراجع في نهاية : يشار الى المراجع في النص )عند ورودها تباعًا( تبعًا للتسلسل الزمني المراجع
 البحث فتسرد المراجع العربية أواًل ثم األجنبية وتبعًا للترتيب األبجدي السم عائلة المؤلف األول )أ، ب، ت....( للمراجع العربية، و

(C.B.Aللمراجع األجنبية. كل بحث يتم ذكره في النص يجب أن يذكر في قائمة المراجع ).... وال يجوز أن تضم قائمة المراجع ،
ما لم يرد ذكره في النص. يشار الى المراجع في النص باستخدام إسم عائلة المؤلف وتاريخ النشر: في حال مؤلف واحد )زيد، 

2014( / )Zaid, 2014 ( /2014)زيد و عمرو، (، في حال مؤلفين (Zaid and Amr, 2014)،  في حال أكثر من مؤلفين
 “ويذكر تاريخ النشر لوحده ضمن قوسين حسب سياق الجملة ضمن النص؛ . ( 2014et alZaid ,.)( / 2014)زيد وآخرون، 

وكذلك الحال بالنسبة للمراجع األجنبية.  ”. Zaid (2014) mentioned that ??????“ ” / ( أن ؟؟؟؟؟؟؟ 2014ذكر زيد )
ويفضل كتابة اسم المصدر كاماًل دونما اختصار. تستخدم الكتب التدريسية كمراجع بالحد األدنى، ويفضل أن تكون المراجع ذات 

 صلة وثيقة بموضوع البحث وحديثة قدر االمكان.
 لمتطلبات المجلة:فيما يلي أمثلة عن كتابة المراجع في نهاية البحث تبعًا 

 اإلشارة الى مقالة منشورة في مجلة علمية محكمة )سواء بالعربية أو باالنكليزية(:• 
(. إدارة األمراض النباتية في البندورة العضوية المزروعة تحت ظروف 2014منصور، عقل ولما البّنا ونداء سالم ونهاد السميرات )
 .55-48: 60اية المحاصيل، العدد البيوت البالستيكية في وادي األردن. مجلة وق

Mansour, A.; L. Al-Banna; N. Salem; and N. Alsmairat (2014). Disease management of organic 

tomato under greenhouse conditions in the Jordan Valley. Journal of Crops Protection. 60: 

48- 55. 

 



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

6 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية.اإلشارة الى بحوث منشورة في وقائع • 

. في وقائع الندوة الدولية السادسة 44-14(. شراسة الفطر من تونس والجزائر وكندا. الصفحات 2003مديني، موسى ومحمد الحلبي )

 ،  تونس العاصمة،  تونس.2003كانون األول/ديسمبر  12-8حول أمراض السبتوريا والستاغونوسبورا على النجيليات. 

Medini, M.; and M. Al Halabi (2003). Virulence of Mycosphaerella graminicola from Tunisia, 

Algeria and Canada. Pages 14 - 44. In: Proceedings of the 6th International Symposium on 

Septoria and Stagonospora Diseases of Cereals. 8- 12 December, 2003, Tunis, Tunisia. 

 اإلشارة إلى كتاب منشور )سواء بالعربي أو باالنكليزي(• 

 صفحة. 446(. علم الفيروسات. منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب. 2013حاج، قاسم و أمين عامر )

Haj, K.; and A. Amer (2013). Virology. Publication Department, Aleppo University. 446 pp. 

 اإلشارة الى فصل في كتاب محرر )سواء بالعربي أو باالنكليزي(• 

(. مبيدات القوارض. في كتاب التطبيقات اآلمنة لمبيدات اآلفات. )تحرير: الزميتي 2011شهاب، عدوان ورياض محمد شريف )

 ر والتوزيع.(. دار وائل للنش396-373محمد سعيد الصالح وإبراهيم خالد الناظر ومحمد باسم عاشور(. الصفحات )

Shehab, A.; and R. M. Sharif (2011). Rodenticides. In. Zamitty, M. S. S.; I. K. Alnazer; and M. B. 

Ashour (Eds). ) Safe Application for Pesticides) pp. 373 - 396. Dar Wael for Publishing and 

Distribution. (Arabic( 

 مؤسسات:منشورات صادرة عن هيئات أو • 

 (. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، قسم اإلحصاء والتخطيط، دمشق، سورية.2012المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية )

 اإلشارة الى أطروحة ماجستير أو دكتوراه• 

اء بعض أصناف (. توصيف عزالت فيروسي موزاييك البندورة والذبول المتبقع للبندورة وتقييم أد2012إسماعيل، محمد فايز )

 صفحة. 133البندورة إزاءهما في سورية. رسالة دكتوراه. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، سورية. 

Ismaeil, M. F. (2012). Characterization of Tomato mosaic virus and tomato spotted wilt virus 

isolates and evaluation of some tomato cultivars in syria. Ph. D Theses. Department of Plant 

Protection, Faculty of Agriculture, Aleppo University ،Aleppo, Syria. PP 133. 

 

: تزود الجداول واألشكال بمعلومات بحيث تشرح نفسها دون العودة إلى النص )فلكل منها رقم وعنوان وفي حال الجداول واألشكال
رات يتم شرحها أسفل الجدول أو الشكل(. يجب أن يتم إعداد الجدول من اليمين الى اليسار ليتناسب مع ورود رمز أو اختصا

النصوص. وأن يرد بصيغة جدول وليس على شكل صورة. يسبق الجدول أو الشكل معلومات عنه، وال يجب إدراج أي جدول أو 
نقطة باالنش(  300كال واضحة ومعبرة ودقيقة )دقة الصور شكل ما لم تتم مناقشته في النص. يفترض أن تكون الجداول واألش

 وتوضع في مكانها في النص ويرقم كل منها بالترتيب ويفضل أن يكون عدد الجداول بالحد األدنى.
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 وتقدير كلمة شكر

فيض من العبارات متر باخلاطر، ولعل كلمات الشكر ال تعرب عن عظيم اإلمتنان والتقدير الذي أكنته وتكنه أسرة جملتنا اجمللة 

 السورية للبحوث الزراعية ألحد أعمدتها والذي كانت له قدم السبق واجلهد البارز يف تأسيس وإطالق العدد األول 

 الدكتور عدوان شهاب رمحه اهلل 

 العامل والقدوةاألخ  

 نرجو أن نكون أهاًل لألمانة ونتابع مسريته يف خدمة البحث العلمي

 

  أسرة اجمللة السورية للبحوث الزراعية
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 (Shotberriesالعقم الذاتي في بعض أصناف الزيتون وتأثيره في تشكل الثمار البكرية )

 (3)فاضل سليمان القيمو  (2)فيصل وجيه دوايو  (1)*حمد مهناأمحمد 

 
 سورية. ،الالذقية ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية ،محطة بحوث سيانو(. 1)
 سورية. ،الالذقية ،جامعة تشرين ،كلية الزراعة ،قسم البساتين(. 2)
 سورية. ،الالذقية ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية(. 3)
  ة،سوري ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية ،محطة بحوث سيانو ،المؤلف المعني بالمراسالت: م. محمد احمد مهنا*)

 (. Agrihort@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 

 12/03/2015تاريخ القبول:     15/02/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

على أصناف الزيتون "خضيري" و"فرانتويو"  2014و 2013في عامي  سورية، الالذقيةنفذ البحث في منطقة بوقا التابعة لمحافظة 
" عن طريق تقييم عدم التوافق الذاتي Shot berriesالعقم الذاتي وأثره في تشكل الثمار البكرية " دراسةو "بيشولين فرنسي" بهدف 

جراء دراسات   . تشريحية  عليها بهدف التأكد من حدوث اإلخصاب من عدمه ونسب تلك الثمار المتشكلة بالتلقيح الذاتي والمفتوح وا 
جميع األصناف %، كما تبين أن 64أعلى من  جيدة   دراسة حيوية حبوب اللقاح أن جميع األصناف ذات حيوية   نتائجأظهرت 

 ISIkhodeiri = 0.21- 0.24,     ISIpicholine= 0 - 0.09 , ISIfrantoio= 0.12) ) مختلفة   تعاني من عدم التوافق الذاتي بنسب  
في ظل الجفاف الذي ساد  نسبهاوقد زادت  ،من الثمار البكرية عديمة القيمة التجارية كبيرةً  أعطى التلقيح الذاتي أعداداً  (.0.19 -
 غير مخصبة   عن أزهار   ناتجة  و عديمة البذور  "Shot berriesالبكرية ". أظهرت الدراسة التشريحية أن جميع الثمار 2014موسم 

من  النتائج على أهمية زراعة خليط   أكدتقبل موعد الجني. كامل   تسبب بتساقطها بشكل  سّبب هذا التطور الشاذ لها و  األمر الذي
 عديمة القيمة التجارية. البكرية األصناف في حقول الزيتون لضمان تحسين اإلنتاج وخفض نسبة الثمار

 . ISI، ثمار بكرية ، زيتون مفتاحية:الكلمات ال

 :مقدمة
، حيث زرعت شجرة الزيتون (Rhizopoulou, 2007) من أقدم األنواع النباتية المزروعة.Olea europaea L الزيتون  يعد

( وقد بلغت المساحة المزروعة بالزيتون Zohary, 1994عام  أو أكثر ) 3000واستخدمت في تجارة الزيت من قبل السوريين منذ 
 .(2013طنًا )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية،  842098هكتارًا وبلغ اإلنتاج  697442في سورية 

في معظم البلدان  ودرست هذه الظاهرة ،(Geitmann, 1999يعد تشارلز داروين أول من وصف ظاهرة عدم التوافق الذاتي )
( وتركيا Spinardi and Bassi, 2012بإيطاليا ) مروراً ( Selak et al., 2006) من كرواتيا شماالً  المنتجة للزيتون بدءاً 

(Arsel and Cirik, 1994( وتونس )Trigui and Masallem, 1995( يران ( واستراليا Taslimpour et al., 2008( وا 
(Seifi, 2008( والواليات المتحدة األمريكية )Sibbett et al., 1992.) 

ي عند صنف الزيتون "خضيري" المزروع في محافظة الالذقية عن طريق دراسة نسب ( التوافق الذات1999في سورية درس القيم )
( عدم التوافق الذاتي والنسبة 2012وقد وجد أن هذا الصنف عقيم ذاتيًا، ودرس الدرويش وآخرون ) ،العقد بالتلقيح الذاتي والمفتوح

الجنسية في عدد  من األصناف المحلية والمدخلة ومنها الصنفان "بيشولين" و"فرانتويو" تحت ظروف محافظة الالذقية أيضًا وقد 
لمفتوح، وكانت نسب العقد الذاتي والمفتوح للصنف "فرانتويو" جيدًة لكنها تميز الصنف "بيشولين" بنسب  عالية  من العقد الذاتي وا

بالتلقيح  يتجلى عدم التوافق الذاتي بانخفاض العقد بعد التلقيح الذاتي مقارنةً أقل بشكل معنوي من مثيلتها للصنف "بيشولين" و 

mailto:Agrihort@yahoo.com
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( أن التلقيح الذاتي 2006وجد استنبولي ) فقد ، كما أن له تأثيرات  على الثمار(El-Hady et al., 2007والمفتوح ) الموجه
 تطورفي  كما وجدت الدراسات أن لغياب الملقحات أثر   ،% من الثمار والنوى صغيرة الحجم جداً 80للصنف "قيسي" قد أعطى 

أدى  فرد  م بشكل   معزولة   " في حقول  Manzanillo( في كاليفورنيا أن زراعة الصنف "Sibbett et al., 1992الثمار فقد وجد )
 Shot" من الثمار عديمة القيمة التجارية والتي تعرف اصطالحاً  مرتفعة   من الثمار الطبيعية مع نسب   ضعيف   إلعطاء محصول  

berries"كبيرة   تتشكل بأعداد   ، وتشير الدراسات إلى أن هذه الثمار ( بعد التلقيح الذاتيSpinardi and Bassi, 2012) كما ،
ية وخاصًة درجات الحرارة حيث يزداد تشكلها عند انخفاض أو ارتفاع حرارة الهواء إلى حدود  متطرفة  في فترة تتأثر بالظروف البيئ

 (.Ayerza and Coates, 2004; Koubouris et al., 2010اإلزهار )
 ,Rapoportفي نمو الثمار وثباتها حتى موعد الجني ) كبيرة   تشير الدراسات إلى أن تطور البذرة داخل ثمار الزيتون له أهمية   

إلى أن معدل تساقط األزهار والعقد الصغير أعلى في حالة التلقيح  Castillo-llanque et al., (2008)وقد أشار  ،(1994
 ،بعد التلقيح الذاتي كبيرة   ما يعزى هذا التساقط لفشل اإلخصاب بنسب   وغالباً  ،"Criolla"في الصنف  الموّجهالتلقيح ب الذاتي مقارنةً 
بالتلقيح  الخلطي مقارنةً إلى أن فرص اإلخصاب وعقد الثمار تكون أعلى بعد التلقيح  Bradley et al., (1963حيث أشار )

 أكبر من أنابيب اللقاح الوصول إلى الكيس الجنيني قبل تدهور البويضات. الذاتي حيث يمكن لعدد  
( على األصناف "بيشولين" و"فرانتويو" 2012( على الصنف "خضيري" والدرويش وآخرون )1999استكمااًل لما بدأه القيم )

بتحديدهم لنسب عدم التوافق الذاتي لهذه األصناف في محافظة الالذقية، فقد هدفت الدراسة لتبيان أثر العقم الذاتي في تكون الثمار 
لذاتي والمفتوح، مما يسمح بفهم أكثر شمواًل لسلوك هذه األصناف في البكرية في هذه األصناف بدراسة نسبها وتطورها بعد التلقيح ا

ظل غياب الملّقحات وخاصًة أن معظم كروم الزيتون في المحافظة أحادية الصنف، مما يجعل المزارعين يعانون من انخفاض 
 العقد وتشكل الثمار البكرية في بعض المناطق.

 مواد وطرائق البحث:

 موقع الدراسة:
 على ،سورية، الالذقيةمركز بوقا الزراعي التابع لكلية الزراعة في جامعة تشرين،  في 2014و 2013خالل العامين  نفذ البحث
في مركز البحوث الزراعية ومركز بوقا الزراعي، ألصناف الزيتون  وراثياً  مجمعاً المنطقة م عن سطح البحر وتضم  57ارتفاع 

 .مدخالً و  محلياً  صنفاً  60أكثر من حيث يضمان معًا 
 المادة النباتية:

 األصناف: المادة النباتيةشملت  
محافظة الالذقية، ثنائي الغرض، شجرته متوسطة قوة النمو، إنتاجيته في  انتشاراً  المحلية أكثر أصناف الزيتون :"خضيري" -

  مرتفعة وقليل المعاومة.
نتاجه منتظم. ، من أصناف الزيت، شجرته متوسطةصنف مدخل من إيطاليا :"فرانتويو" -  قوة النمو وا 
 : صنف فرنسي، من أصناف المائدة، الشجرة متوسطة إلى قوية النمو."فرنسي "بيشولين -
 م.7×7سنة ومكاثرة  خضريًا ومزروعة بعاًل بأبعاد  20أشجار الدراسة  بعمر  

يرس، مركز البحوث العلمية جمعت البيانات المناخية )حرارة وكميات هطول مطري( من محطة بحوث ستخ الظروف المناخية:
 .الزراعية في الالذقية
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 طرائق البحث:
 حيوية حبوب اللقاح: -

 White budفي مرحلة البرعم األبيض ) تم اختيار ثالث أشجار متجانسة من حيث قوة النمو والحمل الزهري من كل صنف  
stage)،  وبعد سقوط حبوب اللقاح جمعت ودرست حيويتها  ،في جو الغرفة جففت هوائياً كافية  من النورات الزهرية و وأخذت عينة

 .(Ghrisi et al., 1999تحت المجهر باستخدام صبغة أحمر الكارمن حسب )
 عدم التوافق الذاتي:  -

بعمر سنة على جهات الشجرة األربع )فرعين في كل جهة( في نفس المرحلة )مرحلة البرعم األبيض( حيث تم  حددت ثمانية فروع  
التلقيح الذاتي ومحاكاة حالة  بهدفأبيض بعد عد األزهار الموجودة عليه  ورقي   تغطية فرع من كل جهة من جهات الشجرة بكيس  

بحيث يكون عدد األزهار  ،الحر المفتوح لمحاكاة وجود األصناف الملقحةغياب األصناف الملقحة وترك الفرع اآلخر للتلقيح 
ر عدد وقدّ  في شهر أيار/مايو بعد اكتمال العقد أزيلت أكياس التغطية (.Lavee et al., 2002في كلتا المعاملتين ) متساوياً 
 سب مؤشر عدم التوافق الذاتي حسب الصيغة:وح /يونيوالعاقدة بالتلقيح الذاتي والمفتوح في نهاية شهر حزيران الطبيعية الثمار

  نسبة  الثمار المتشكلة بالتلقيح الذاتي=مؤشر عدم التوافق الذاتي
نسبة  الثمار المتشكلة بالتلقيح المفتوح

 Zapata and Arroyo, 1978))، على  درجة عدم التوافق اعتماداً  وقيمت

  :(1) الجدول
 (Zapata and Arroyo, 1978قيمة مؤشر عدم التوافق الذاتي وتقييمه حسب ) .1الجدول 

 درجة التوافق قيمة مؤشر عدم التوافق الذاتي
 عدم توافق ذاتي كامل 0
 عدم توافق ذاتي شديد 0-0.2
 عدم توافق ذاتي نسبي 0.2-0.9
 توافق ذاتي <1

كونها  (Shot berriesالصغيرة جدًا )سب مؤشر عدم التوافق الذاتي على أساس الثمار الكبيرة الطبيعية فقط واستبعدت الثمار حُ 
 القيمة التجارية.عديمة 

 والدراسة التشريحية للثمار:   "Shot berries"نسبة الثمار الصغيرة البكرية 

 25في الموسم األول وفي  /يونيوفي بداية شهر حزيران" Shot berries"الصغيرة عديمة القيمة التجارية قدرت نسبة الثمار 
حتى موعد كما تمت مراقبة وعد الثمار المتساقطة شهريًا  ،أيار/مايو في الموسم الثاني وتم حساب نسبتها من مجمل الثمار العاقدة

 مراحل نمو الثمار وتطورها وهي: ثالث من في وعرضية   مقاطع طولية   فيها وأجريت من كال نوعي الثمارخذت عينات ، وأالجني
 4تموز/يوليو(، ومرحلة النمو الحجمي للثمار ) 3أيار/مايو(، ومرحلة اكتمال تصلب األندوكارب )  25مرحلة ما بعد العقد )

في كل الجنين  وجودحصول اإلخصاب من عدمه من خالل مراقبة عدد البويضات أو البذور وكذلك  آب/أغسطس(. تمت مراقبة
 .مرحلة من المراحل

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
 Split( في دراسة حيوية حبوب اللقاح، واستخدم تصميم القطع المنشقة )RCBDاعتمد تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

plots( في دراسة نسب الثمار الصغيرة )Shot berries .) استخدم تحليل التباينANOVA  لمعرفة معنوية الفروقات بين
 ، وذلك بعد تحويل النسب وفق المعادلة التالية:%5المعامالت وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دونكان عند مستوى معنوية 
Angle = Arc Sine √𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆 (Parasad, 2001) 
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 النتائج والمناقشة:
 الظروف المناخية:

، حيث 2014و 2013خالل موسمي الدراسة وكميات الهطول المطري  متوسط درجات الحرارة الشهرية( 2( و)1يبين الشكالن )
( عدم وجود درجات حرارة متطرفة خالل فترة اإلزهار والعقد )نيسان/أبريل و أيار/مايو( في كال موسمي الدراسة، 1يظهر الشكل )

مقارنة بموسم  2014كبير  في فترتي اإلزهار والعقد في موسم ( انخفاض معدالت الهطول المطري بشكل  2في حين يظهر الشكل )
2013. 

 
 متوسط درجات الحرارة الدنيا والعظمى في موسمي الدراسة .1الشكل 

 
 في موسمي الدراسة )ملم( كميات الهطول المطري .2الشكل 
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 حيوية حبوب اللقاح:
باللون األحمر بعد صبغها بأحمر الكارمن، ويظهر الشكل البياني نسب ( تلون حبوب اللقاح الحية تحت المجهر 3يظهر الشكل )

 حيوية حبوب اللقاح في األصناف المدروسة.

 
 : حيوية حبوب اللقاح %B المجهر،: حبوب اللقاح الحية والميتة تحت A .3الشكل 

بين الصنفين "بيشولين" و"فرانتويو"  معنوية   تفوقت حيوية حبوب لقاح الصنف "خضيري" على باقي األصناف ولم تظهر فروقات  
 لقحوا أشجار الصنف دفق (Sibbett et al., 1992)  مقارنًة بنتائج جيدة   للحصول على نسب عقد   وهذه الحيوية كافية  

"Manzanillo" من الصنف لقاح   بحبوب "Sevillano "وحصلوا على نسب عقد   54.5-46.9 وكانت حيوية حبوب اللقاح % 
 .(Shot berriesالتجارية )الثمار عديمة القيمة  في نسب انخفاض  مع  جيدة  

 :عدم التوافق الذاتي
 ،بين سنتي الدراسة 0.24-0.21الصنف خضيري عديم التوافق الذاتي بشكل نسبي مع مؤشر عدم توافق ذاتي تراوح بين  كان
 .غير متوافق ذاتياً ( حيث وجد أن صنف الزيتون "خضيري" 1999 ،مع نتائج )القيم يتفقوهذا 

( ISI=0.09) كان عدم التوافق الذاتي فيه شديداً  2013بين عامي الدراسة ففي عام  كان سلوك الصنف "بيشولين فرنسي" متقارباً 
لدى هذا الصنف في  شديد   ذاتي   جود عقم  إلى و األمر الذي يشير  ،(ISI=0) كان عدم التوافق الذاتي بشكل كامل   2014وفي عام 

 (.ISI=0.08( )Quero et al., 2002" حيث بلغ )Picualظروف الساحل السوري ويتقارب هذا الصنف مع الصنف "
 Picholine du( حيث أظهرت دراستهم في المغرب أن الصنف "Ghrisi et al., 1999مع نتائج ) هذه النتائج تتعارض

languedoc  ن هذه النتائج تتوافق من حيث المنحى العام مع ما وجده )لك ،كبير   بشكل   ذاتياً  " متوافقGonzalez and 
Cuevas, 2012 ًلصنف في ا 0.03بلغ  إذللمنطقة وعام الدراسة  ( حيث وجدا أن مؤشر عدم التوافق الذاتي قد اختلف تبعا

"Arbequina في "( منطقةLaCanda de San Urban في حين ارتفع إلى )1.51 ( في منطقةTabernas في عام )2002 
وهذا يؤكد على أهمية الظروف  ،في المنطقة الثانية ذاتياً  اً في المنطقة األولى ومتوافق غير متوافق ذاتياً وبالتالي اعتبر هذا الصنف 

 .البيئية السائدة في كل منطقة في استجابة الزيتون للتلقيح الذاتي والمفتوح وتأثير ذلك في ظاهرة عدم التوافق الذاتي

في عام  0.19تراوح بين  في كال عامي الدراسة مع مؤشر عدم توافق ذاتي   شديد   بشكل   غير متوافق ذاتياً كان الصنف "فرانتويو" 
( حيث بلغ  مؤشر Spinardi and Bassi, 2012وهذه النتائج تتقارب مع نتائج ) ،2014في عام  0.12وانخفض إلى  2013

 (.ISI=0.25يو" )عدم التوافق الذاتي للصنف "فرانتو 
وتبين المعطيات المناخية خالل  ،(Cuevas et al., 2009إن امتداد حيوية البويضة في الزيتون ينخفض في حالة الجفاف )

 /مارسفي شهري آذار 2013مقارنة مع عام  2014%( في عام  61.13انخفاض معدل الهطوالت المطرية بمقدار ) الدراسة
على تأثر البويضات في  وهذا مؤشر   ،المراحل الحساسة لنقص الرطوبة(من )فترة التمايز واإلزهار والتي تعتبر  /أبريلونيسان

وهذا أدى  ،( وبالتالي تقصير فترة امتداد حيوية البويضاتRapoport et al., 2012المبايض بانخفاض الرطوبة حسب )
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في حين  ،2013مقارنة بموسم  2014ية في التلقيح الذاتي في موسم النخفاض نسبة أنابيب اللقاح التي تصل البويضات وهي ح
( Bradley et al., 1961) لعدم وجود تثبيط   أن نمو أنابيب اللقاح بالتلقيح المفتوح والقادمة من أصناف أخرى كان أسرع نظراً 

بالتلقيح المفتوح وهذا  طبيعي   وبالتالي تمام عملية اإلخصاب بشكل   ،لإلخصاب قابلة   مما جعلها تصل إلى البويضات وهي حية  
، في وسم الثاني مقارنة بالموسم األولم" و"فرانتويو" في البيشولين فرنسيأدى النخفاض مؤشر عدم التوافق الذاتي في الصنفين "

، لكن هذا االرتفاع في 2014في موسم حين ال يظهر مثل هذا السلوك بالنسبة للصنف "خضيري" إذ ارتفعت خصوبته الذاتية 
( كان قلياًل مقارنًة باالنخفاض في مؤشر عدم التوافق الذاتي للصنفين "بيشولين 0.03مؤشر عدم التوافق الذاتي والذي بلغ )

صوبة على التوالي(، مما يشير الحتمالية وجود تأثير  أعلى شدًة للظروف المناخية في الخ 0.07و 0.09فرنسي" و"فرانتويو" )
الذاتية للصنفين "بيشولين فرنسي" و"فرنتويو" مقارنًة بالصنف "خضيري" الذي أظهر تجانسًا أعلى في الخصوبة الذاتية بين عامي 

 .الدراسة

 الدراسة التشريحية للثمار:
ي مخالفة  من حيث " فهShot berriesهدفت الدراسة التشريحية لمعرفة سبب التطور الشاذِّ للثمار الصغيرة التي تعرف مرجعيًا "

 الشكل والحجم لثمار الصنف الطبيعية حيث أنها مستديرة  وصغيرة الحجم جدًا مقارنة بالثمار الطبيعية. 
البويضات األخرى  ىتخصب عادة واحدة وتتالش ،في كل منهما بويضتان يتكون مبيض زهرة الزيتون من كربلتين )حجرتين(

(Selak et al., 2014). 

 
 (25/5/2014بتاريخ ) : مقطع عرضي في ثمرة طبيعيةB (،Shot berryصغيرة ): مقطع عرضي في ثمرة A .4الشكل 

أي  (،Shot berriesفي الثمار الصغيرة ) (12-11-10-9( في كل منهما بويضتان )8-7وجود كربلتين ) (A.4)الشكل  يظهر
يتماثل مع تركيب مبيض  الصغيرةأربع بويضات لها نفس الحجم واللون وفي نفس المرحلة من التطور وبالتالي فتركيب الثمرة  يوجد

هذه الثمار وبالتالي الزهرة من حيث عدد البويضات وتطورها وهذا يؤكد على عدم حصول اإلخصاب في جميع البويضات في 
 .يعتبر تشكلها بكرياً 

( وذات 3( بويضة متطورة بلون أخضر )1وجود كربلتين يبدو في الكربلة اليسارية ) (B.4)الشكل أما في الثمار الطبيعية فيظهر 
أما في الكربلة  ،(4) تقريباً  متالشيةً  مسود   بني   بلون   جداً  صغيرة   ل على أنها مخصبة وتبدو بجوارها بويضة  دحجم كبير مما ي

  ( ويمكن االستدالل على ذلك من خالل حجم ولون هذه البويضات.6و 5في مرحلة التدهور ) بويضتان فتظهر( 2اليمينية )
بوضوح وفي كل منهما بويضة  الكربلتينحيث يالحظ وجود  (Shot berryصغيرة )في ثمرة  طولياً  مقطعاً  (A.5)يظهر الشكل 
بيض زهرة الزيتون من حيث عدد البويضات وتطورها وهذه مماثل لتركيب م هنا وبالتالي فتركيب الثمرة، (4-3تمأل الحجرة )

ألنسجة عن النمو البكري  إنما هي ناتجة   أو جنيناً  ال تحتوي بذوراً  هذه الثماروهذا يدل على أن  ،البويضات بالتالي غير مخصبة
( وفي الحجرة األخرى 2)بذرة( ) مخصبة   وفي إحداهما بويضة   واضح   بشكل   كربلتان المبيض، أما في الثمار الطبيعية فتظهر
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 وهذا يؤكد على حصول اإلخصاب وتكوين البذرة بشكل طبيعي ،وهي في مرحلة التالشي فاتح   بني   ( بلون  1) غير مخصبة   بويضة  
 (.B.5الشكل )

 
 (25/5/2014ثمرة طبيعية )B  (،Shot berryصغيرة )ثمرة  Aمقطع طولي في الثمرة :  .5الشكل 

 بويضات غير مخصبة: 4-3(، بذرة  بويضة مخصبة ) : 2،متدهورة: بويضة 1

ويالحظ بوضوح وجود حجرتين داخل االندكارب تحوي كل الصغيرة اكتمال تصلب االندوكارب في الثمار ( B.6يشير الشكل )
 .إليه مسبقاً  أشيراألمر الذي  ،وهذا يؤكد عدم إخصابها (،5) لون شاحب وهي في مرحلة التدهور التدريجيب منهما بويضتين
( واحتوائها على حجرة وحيدة تحوي بذرة كبيرة تضم 1اكتمال تصلب االندوكارب )إلى  (A.6فيشير الشكل ) الطبيعيةأما في الثمار 
  ( داخل االندوكارب.4كما تظهر بويضة ميتة ) ،( في بداية تطوره2( ويبدو الجنين )3االندوسبيرم )

في اليوم  فقد تلونت ،يحصل بشكل أسرع من الثمار الطبيعية من حيث سرعة النضج الصغيرةار أن تطور الثم دلت مراقبة الثمار
وربما يعود السبب لصغر  في هذا الموعد،غير ناضجة خضراء و الثمار الطبيعية  كانتفي حين  /أغسطس،الرابع من شهر آب

 رجات الحرارة التي تسرع من نضج الثمار.مقارنة مع الثمار الطبيعية إضافة الرتفاع د (Shot berries)حجم الثمار 

 
 (3/7/2014))تلقيح ذاتي(  (Shot berryصغيرة ) مقطع عرضي في ثمرة :Bفي ثمرة طبيعية )تلقيح مفتوح(، مقطع طولي  A: .6الشكل 

 : بويضات متالشية5، بويضة ميتة :4 ،: االندوسبيرم3 ،الجنين :2 ،: االندوكارب1
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 :عديمة القيمة التجارية نسب الثمار
الثمار على التلقيح هذه اقتصر تشكل ثمار البكرية بعد الدراسة التشريحية، حيث بالتم تسمية الثمار الصغيرة عديمة القيمة التجارية 

، الدراسةفي حين لم تتشكل بالتلقيح المفتوح في أي من األصناف المدروسة وفي كال عامي نتيجة لفشل اإلخصاب، الذاتي فقط 
 ( نسب هذه الثمار من مجمل الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي لألصناف المدروسة.7ويبين الشكل )

 
 نسبة الثمار البكرية في األصناف المدروسة .7الشكل 

في  بينما تشكلت الثمار البكرية ،2013في موسم  الملقحة ذاتياً  "فرانتويو"و "خضيري"تواجد الثمار البكرية على الصنفين  اقتصر
% من مجمل الثمار العاقدة  بالتلقيح الذاتي للصنف 100وصلت إلى  مرتفعة   وبنسب   2014موسم المدروسة في  جميع األصناف

 لبكريةوكانت نسبة الثمار ا فيه اً ولم تعقد أي ثمرة طبيعي ،حيث كانت كل الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي بكريةً  "بيشولين فرنسي"
 ."فرانتويوالصنف "% في 98.9
( حيث أظهرت نتائجهم ارتفاع نسبة Castillo-LIanque et al., 2008; Eassa et al., 2011مع نتائج ) هذه النتائج تتوافق

التلقيح واإلخصاب من حيث انخفاض معدالت الهطول  المناخية خالل فترتي ظروفال أن ويبدو، الثمار البكرية في التلقيح الذاتي
نتيجة فشل اإلخصاب الذاتي بنسب  كبيرة   بالموسم األول المطري قد ساهمت في زيادة تشكل هذه الثمار في الموسم الثاني مقارنةً 

 .األمر الذي تمت اإلشارة إليه في فقرة العقم الذاتي لألصناف 2014في موسم 
ل هذه الثمار في حقول الزيتون يمكن أن يعد دلياًل على عدم التوافق الذاتي ونقص األصناف الملقحة أو يمكن القول أن وجود مث

 (.Bradley et al., 1963وجود عوامل بيئية  قد ساهمت في زيادة شدة عدم التوافق الذاتي كالجفاف والحرارة المرتفعة )

  تساقط الثمار:

ثم  /يونيوفي شهر حزيرانفي جميع األصناف  شديداً كان الثمار العاقدة بالتلقيح المفتوح  إلى أن تساقط( 8الشكل )يشير  
في حين كان تساقط  ،على مصادر الغذاء انخفضت وتيرة التساقط وقد يعود ذلك لزيادة عدد الثمار وبالتالي حصول منافسة  

في الصنفين "خضيري" و"فرانتويو"  لقلة عددها الموسم نظراً  حتى نهاية منخفضة   بوتيرة   الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي مستمراً 
أما بالنسبة للثمار البكرية فقد كان . 2014( ولم تتشكل أية ثمار  طبيعيًا في الصنف "بيشولين" في موسم C-A .8)الشكل 

الكامل في شهر وتساقطت ب (A,C-8في الصنفين "خضيري" و"فرانتويو" )الشكل  طول موسم النمو خالل تساقطها شديداً 
 في جميع األصناف. في موعد الجني ثمار  بكرية  ولم تبقى أية ( B.8تموز/يوليو في الصنف "بيشولين" )الشكل 
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 .(C( و "فرانتويو" )B( و"بيشولين" )Aلألصناف "خضيري" ) 2014 في العامتساقط الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي والمفتوح والثمار البكرية   .8الشكل 

تطورها الشاذ  الدراسة التشريحية التي أكدت من خالليمكن تفسير التساقط الشديد للثمار البكرية وعدم بقائها حتى نهاية الموسم 
النظرية المقترحة من قبل  والذي ينسجم مععدم احتوائها على بذور أو جنين  المخالف للتطور الطبيعي للثمار من حيث

(Crane,1969 في أن وجود ) الجنين وتطوره يتطلب عمليات استقالبية وهرمونية تقوم بجذب المواد العضوية والعناصر الغذائية
 األمر الذي كان معكوساً  ،بقية الثمار واألجزاء النامية مما يقلل من فرص تساقطها مما يجعلها تنافس بقوة   عالية   إلى الثمرة بتراكيز  

 في حالة الثمار البكرية.

 وصيات:التو  االستنتاجات

من الثمار البكرية عديمة  كبيرة   تكون أعداد  إلى يؤدي  ملقحة   دون وجود أصناف   مفرد   إن زراعة األصناف المدروسة بشكل   -1
 .وتزداد نسبتها كلما ساءت ظروف التلقيح واإلخصاب القيمة التجارية
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وهي  منها بثمرة   أشبه بزهرة   وأن بنيتها التشريحية( شاذ ، Shot berriesالصغيرة ) أن تطور الثمارالدراسة التشريحية  بينت -2
 مما يقلل من مقاومتها للتساقط. البذورخالية من 

إن نتائج البحث تشير إلى أهمية إجراء دراسات  الختيار أفضل األصناف الملقحة بحيث تساعد في رفع نسبة العقد وتخفيض  -3
 إجراء دراسات  حول تأثير العوامل البيئية في عمليات التلقيح واإلخصاب.نسبة الثمار البكرية عديمة القيمة التجارية، وكذلك 
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Abstract 

The research was conducted in 2013 and 2014 at Bouqa region- Lattakia Governorate, Syria, to 

study the self-sterility on olive cultivars i.e. "Khodeiri", "Frantoio" and french "Picholine", and its 

Influence on the formation of commercially useless fruits " Shot berries " by evaluating self-

incompatibility and "shot berries" ratios which are developed after self- vs.- open- pollination, also 

anatomical studies of fruits were conducted to estimate the fertilization if so.                                                                 

The results showed that the pollen viability was adequate and over 64% for all cultivars. All studied 

cultivars were suffering from self-incompatibility in different degrees (ISIkhodeiri=0.21- 0.24, 

ISIpicholine= 0 - 0.09 ,ISIfrantoio= 0.12 - 0.19). Self-pollination produced high ratios of commercially 

useless fruits "Shot berries" and their ratios increased in 2014 season due to drought. Anatomical 

study showed that all "Shot berries" were seedless and were produced from un-fertilized flowers, 

which caused this an irregular development. Shot berries were completely dropped before 

harvesting time. The results confirmed the importance of planting a mixture of cultivars in olive 

fields to improve production and reduce the ratio of unwanted commercially useless fruits.                                  

Key words: Olive - Parthenocarpic fruits- ISI.  

mailto:Agrihort@yahoo.com


 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

21 

 

 ISSR الرغل تحت ظروف اإلجهاد الملحي وتوصيفها جزيئيًا باستخدام تقنية مدخالتتقييم بعض 
 

  (2)وائل اليوسفو  (3)مروان شيخ البساتنةو  (1)ويوسف وجهاني (1)*باسم السمان
 
 ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةقسم األصول الوراثية، (. 1)
  دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قسم التقانات الحيوية، (. 2)
 (. جامعة دمشق، كلية العلوم، قسم البيئة.3)

 ، دمشق، سورية. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةقسم األصول الوراثية، )*للمراسلة د. باسم السمان، 
 (basemhsam1@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 09/03/2015تاريخ القبول:                                         08/08/2014تاريخ االستالم: 

 ملّخصال
لمدة ثالثة سورية،  العامة للبحوث العلمية الزراعية،التابعة لمركز بحوث دير الزور، الهيئة  في محطة بحوث سعلو نفذت الدراسة

الرغل السوري ) Atriplexمدخالت تتبع جنس الرغل  أربعة ، بهدف تقييم أداء2010/2011حتى  2008/2009مواسم بدءًا من 
A. leucoclada ، والرغل األمريكيA. canescens ، 1الرغل الملحيو A. halimus1  ،2الملحيالرغل و ومصدره سورية A. 

halimus2  )التوصيف الجزيئي لهذه كما أجري ، الشكليةبعض المؤشرات اعتمادًا على  تحت ظروف ملوحة التربةومصدره تونس
نتائج تباين الأظهرت  .مرئسات 10باالعتماد على نتائج  ISSRباستخدام تقنية التكرارات البسيطة الترادفية الداخلية  المدخالت

سم(  203.3صفة طول النبات )في   2في درجة استجابتها للملوحة، حيث تفوق الرغل الملحيبصورة معنوية المدروسة  مدخالتال
سم( على التوالي، وقد حقق نوعا  64.3و، 72، 177.8) السوري والرغل األمريكي والرغل 1لرغل الملحيعلى متوسط كل من ا

EC20 dSm)لملوحة التربة معدالت تحمل أعلى  2والرغل الملحي 1الرغل الملحي
هما الرغل السوري وأخيرًا الرغل ( تال1-

أثبتت المرئسات المستخدمة فعاليتها في إعطاء بين المدخالت المدروسة وبالتالي مما يشير الى التباين الوراثي الكبير  األمريكي.
%، تراوح عدد الحزم 98، وبلغت نسبة هذه التعددية حزمة 132حيث أعطت  مدخالتالهذه بين  polymorphismتعددية شكلية 

حزمة لكل  13.2بمتوسط  (ISSR-862)حزمة مع المرئس  22و (ISSR-17899b)حزم مع المرئـس  7لكل مرئس بين 
 مرئس.

 Inter Simpleالتكرارات البسيطة الترادفية الداخلية) ISSR ،الجزيئي توصيفال، الرغل، ملوحة التربة الكلمات المفتاحية:
Sequence Repeat). 

  مقدمةال
ر عدد األنواع سورية غنية بهذه المصادر، حيث يقدّ و تعد المصادر الوراثية النباتية أحد أشكال الثروة الطبيعية ألي بلد من البلدان، 

وهي أحد  (.Mouterde, 1983مستوطنًا ) نوعاً  100جنسًا منها حوالي  900 نحونوعًا تتبع  3150النباتية الموجودة في القطر 
المواطن الرئيسة لكثير من األنواع النباتية كأنواع القمح والشعير والبقوليات الغذائية واألشجار المثمرة وبعض النباتات الرعوية 

التي تأقلمت عبر القرون الماضية تحت مختلف الظروف البيئية ونشأت عندها  وراثيةية وغيرها من األنواع والطرز الوالحراج
 (. 1988التحمل لإلجهادات الحيوية وغير الحيوية )الشوربجي،  صفات المقاومة أو

اهم الرعي الجائر واالحتطاب وفالحة أدى االستغالل المكثف والعشوائي لهذه المصادر إلى تدهور الموارد الطبيعية، فقد س
ولوحظ حدوث تراجع تدريجي  (،2002ر، ر كبير في الغطاء النباتي )الخطة الوطنية لمكافحة التصحّ ياألراضي الهامشية إلى تغي

حفظ هذه المصادر بعد  في لذلك تبرز أهمية العمل .إلى حد االنقراض Palatable speciesفي األنواع الرعوية المستساغة 

mailto:basemhsam1@yahoo.com
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كثارها وتقييم تحمّ  التباينات الوراثية ضمنها لالستفادة منها  دراسةلها تجاه مختلف أنواع اإلجهادات، ومن ثم البحث و تصنيفها وا 
 الحقًا في برامج التحسين الوراثي.

نتاجية النباتات في   ,Tanje) ي العالمف% من المساحة المزروعة 23حوالي تعد ملوحة التربة اإلجهاد البيئي الرئيس المحدد لنمو وا 
وتتباين األنواع النباتية واألصناف ضمن (، Munns, 2002، ويصبح تأثيرها أكثر حدة في المناطق الجافة وشبه الجافة )(2002

 (.Chartzoulakis, 1991النوع الواحد في استجابتها لإلجهاد الملحي )
نوعًا تنتشر في مختلف  250 على أحد أهم المصادر الوراثية الرعوية في سورية، ويضم مايزيد .Atriplex Lيعد جنس الرغل 

(، إّن معظم أنواع هذا الجنس معمرة وشجيرية ومستديمة 1983أرجاء العالم، وخاصًة المناطق الجافة وشبه الجافة )سنكري، 
لتي تضم أنجمًا وشجيرات تنتشر في كثير من المناطق ا Chenopodiceaeالخضرة، وهو أكبر األجناس في الفصيلة السرمقية 

(، ويتراوح طول McKell, 1994) Salt Bushesالجافة والترب الملحية، ويطلق عليها في أمريكا واستراليا اسم شجيرات الملح 
)سنكري، م في الرغل األمريكي  3-0.3م في الرغل السوري و 1-0.3م في الرغل الملحي و 2-1 بالمتوسطنباتات الرغل 

لتغذية الحيوانات  اً أساسي اً علفي اً (، وتكمن أهمية أنواع الرغل في كونها مصدر 2008؛ العودات، 2008الحكيم وزمالؤه،  ؛1987
( إضافة إلى محتواها العالي Kessler, 1990في المناطق الجافة، خاصًة في فصلي الصيف والخريف قبل نمو األنواع العشبية )

إعادة تأهيل في  وتستعمل هذه األنواع . E (Mulas and Mulas, 2004)لعناصر المعدنية وفيتامين من البروتين الخام وا
الستزراع بعض مناطق البادية السورية نظرًا لقدرتها على تحمل الجفاف وعلى تخزين األمالح لوتطوير المناطق المتدهورة، وتصلح 

 (.2003المائي والهوائي للتربة ووقف التصحر )الرباط وأبوزخم، في أنسجتها، إضافًة إلى دورها في الحد من االنجراف 
عادة أنواع الرغل ازديادًا في النمو عند مستويات ملحية غالبًا ما تكون مثبطة لنمو نباتات األنواع النباتية المتكيفة مع بيئات  تبدي

 .Aعلى تحمل الملوحة فقد أبدى الرغل الملحي(، كما تتباين أنواع الرغل في مقدرتها Osmond et al., 1980المياه العذبة )
halimus  750عند مستوى الملوحة  (%40)أدنى نسبة انخفاض في الوزن الجاف ( ميللي مولرmM من ملح )NaCl  في حين

امتازت كل هذه األنواع بالمقدرة على البقاء حيًة عند هذا  وقد ،%(80لى )إ A. nitens وصلت نسبة االنخفاض في النوع
( NaCl( تأثير اإلجهاد الملحي )ملح 2007(. ودرست قطاش والعودة )Priebe and Jaeger, 1978المستوى من الملوحة )

سترالي، األمريكي، على إنبات ونمو تسعة أنواع من الفصيلة السرمقية شملت أنواع الرغل )العدسي، الكاليفورني، المزرق، اال
 غ/ل(.9الملحي، المتموج(، حيث تمكنت من اإلنبات عند التركيز الملحي )

، وهنا تبدو الحاجة ماسة Heterozygosityتتميز أنواع الرغل المنتشرة في مناطق حوض المتوسط بتنوعها الوراثي وعدم نقاوتها 
خاصة أن هناك نقص بالبيانات حول تحليل التباين بين هذه األنواع  (Ortiz-Dorda et al., 2005لدراسة التباين الوراثي لها )

(Bouda et al., 2008.)  أجريت دراسة من قبلOrtiz-Dorda ( لتقييم التراكيب الوراثية 2005وزمالئه ) عشيرة من  51لنحو
، RAPD المضخمة عشوائياً  DNAتقنية التعدد الشكلي لقطع الـحمض النووي  المتوسط باستخدام الرغل الملحي من منطقة حوض

 306مرئسًا  12، حيث أعطى الواحدةملحوظ في أفراد النباتات ضمن العشيرة النعزال من خالل االبينها،  اً واضح اً ووجدوا تباين
 .A) وانقسمت العشائر إلى مجموعتين رئيستين، وكذلك حللوا العالقات التطورية للرغل الملحي مع أربعة أنواع أخرى ة،حزم

breweri ،A. canescens ،A. glauca ،A. prostrata) ( من الرغل اعتمادًا على التسلسالت الداخلية المستنسخةInter 
Transcribed Sequences; ITS وتبين أن النوع ،) A. canescens النوع إلى هو أقرب األنواع A. halimus بينما كان ،

 ، بينما كان النوعA. halimusالنوع  إلى هو أقرب األنواع  A. canescensع . وتبين أن النو عنهأبعدها A. prostrata النوع 
A. prostrata ه قام ـ. وضمن السياق نفسعنه اـأبعدهBouda et al., (2006) ة أنواع من الرغل ـبدراسة التنوع الوراثي لثماني

 .A. amnicola ،A. canescens ،A. halimus MAR ،A. halimus USA ،A. lentiformis ،A) رة في المغربـالمنتش
nummularia ،A. semibaccata ،A. undulate ) باستخدام تقنيةRAPD مرئسًا تعددية شكلية  13، حيث نجم عن اختبار

، وأشاروا إلى انفصال أنواع الرغل معنويًا وتوزع كل نوع ضمن مجموعة حزمة 21-11بين %( وتراوح عدد الحزم لكل مرئس 95)
 .A. lentiformisو A. halimus USAأعلى درجة قرابة وراثية بين النوعين مستقلة، وكانت 
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، وتوصيفها التربة في تحمل إجهاد ملوحةأداء بعض انواع الرغل تقييم  -1بوجود أنواع رعوية تحتاج إلى تكمن أهمية هذا البحث و 
(. وتحديد درجة القرابة Inter Simple Sequence Repeat) ISSRباستخدام تقنية التكرارات البسيطة الترادفية الداخلية جزيئيًا 
 بينها.

    المتحملة للملوحة في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة في الواحات والسبخات المتملحة. االستفادة من المدخالت -2
يمكن استخدامها في  واعدةمادة وراثية والتي تعد حديد بعض أنواع الرغل المنتشرة في سورية المتميزة بصفات مرغوبة ت -3

 التحسين الوراثي. التربية و عمليات 
 مواد البحث وطرائقه:

تم جمع ثالثة منها من البادية السورية، والنوع  Atriplexمدخالت تتبع جنس الرغل  4تألف المادة النباتية من ت المادة النباتية: -1
 (. 1جدول التونسي المصدر ) A. halimus2الرابع 

 . المواصفات الشكلية لمدخالت الرغل المدروسة 1جدول ال

رقم  االسم العربي االسم العلمي م
 المدخل

 وزن البذور
 الرمز الجنس الفترة الحياتية المصدر غ/ مكرر

1 A. leucoclada احادي الجنس معمر قصير العمر سورية 40 90097 الرغل السوري AL 
2 A. canescens احادي الجنس معمر سورية 40 90096 الرغل األمريكي AC 
3 A. halimus1 احادي الجنس معمر سورية 40 90095 1الرغل الملحي AH1 
4 A. halimus2 احادي الجنس معمر تونس 40 90101 2الرغل الملحي AH2 

 طرائق البحث: -2
دير الزور، سورية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ، في محطة بحوث سعلو التابعة لمركز بحوث ديـر الزور ت الدراسةنفذ

 .2010/2011حتى  2008/2009لمدة ثالثة مواسم بدءًا من 
وحموضة  ،EC20 dSm-1مالحة )معدل الناقليةصف بتربة تم اختيار حقل في المحطة يتّ  تحضير التربة وطريقة الزراعة: -2-1

ويوضح الجدول  ،%32% والرمل 26% والسلت 42التربة طينية رملية خفيفة تبلغ نسبة الطين فيها  (،8.25( تعادل pHالتربة )
 .خصائص التربة الكيميائية( 3( البيانات المناخية ، ويبين الجدول )2)

 حطة أرصاد المريعية في مركز بحوث دير الزورأمبرجيه والطوابق البيومناخية لم. البيانات المناخية ومعامل 2جدول ال
 الطابق البيومناخي P M m Q2 المحطة
 جاف جدًا عذب 13.1 2.8 41.1 147.7 المريعية

 

Q2  .معامل أمبرجيه : M السنة بالدرجة المطلقة. في : معدل درجة الحرارة العظمى للشهر األشد حرارًة 
P معدل الهطول السنوي بالملم : m السنة بالدرجة المطلقة.في : معدل درجة الحرارة الصغرى للشهر األشد برودًة 

 

 ة موقع التجربةنتائج التحاليل الكيميائية لترب .3 جدولال

 المادة العضوية عمق التربة
 % 

CaCo3 
% 

 آزوت كلي
% 

 فوسفور
ppm 

 بوتاس كلي
ppm 

 حديد
ppm 

 نحاس
ppm 

 منغنيز
ppm 

 بورون
ppm 

 1.296 12.06 1.18 11.25 391.74 15.55 0.094 20.15 0.85 سم 0-45
 

م بين المسكبة واألخرى وبين  2وتركت مسافة  ،م 2م وعرض  4تم تهيئة األرض بالحراثة والتنعيم، خططت المساكب بطول 
 5/1/2008م حول التجربة من كل الجهات. تمت زراعة البذور في  1.5المكرر واآلخر مع مراعاة ترك نطاق عازل عرضه 

سم بين الخط واآلخر مع مراعاة وضع البذور على عمق ال  40سم بين البذرة واألخرى و 25على خطوط ضمن المساكب بمسافة 
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، سم وغطيت البذور بالتربة بشكل خفيف، تضمنت التجربة ثالثة مكررات ووزعت المدخالت بشكل كامل العشوائية 2يد عن يز 
وأعطيت رية استرسائية مباشرة بعد الزراعة وألحقت بريتين في فترة انحباس األمطار في السنة األولى فقط، واقتصرت الخدمات 

 األخرى على التعشيب.
 :تية المدروسةالصفات النبا-2-2

 Biodiversityعلى األسس الموضوعة من قبل المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية  تم اختيار بعض الصفات اعتماداً 
International (IPGRI :)سابقًا 

 ، وذلكالنبات في نهاية مرحلة اإلزهار قمةبدءًا من سطح التربة وحتى بقياس النبات القراءة  تسجيلتم : (سم)ارتفاع النبات  -1
 .نباتات عشوائية من كل مكرر 10بمعدل 

 مفترش. -3نصف قائم،  -2قائم،  -1تم تحديد طبيعة النمو طبيعة النمو: -2
 متفرع قاعديًا. -2متفرع قميًا،  -1 طبيعة التفرع: -3
/أبريل )حيث يمر لغاية نيسان /مارسفي أوائل آذار رضعيف، وقدّ  -4متوسط،  -3جيد،  -2جيد جدًا،  -1 التقييم الحقلي: -4

واعتمادًا على مؤشرات حجم وارتفاع النبات ومدى قوة وعدد ، تبعًا النتشار المدخالت نبات الرغل بمرحلتي التفرع الجانبي واإلزهار(
 ر فيها.األفرع والنموات السفلية المعّمرة والعليا الحولية إضافًة إلى النورات الزهرية وكمية الثما

)تبعًا للنسبة  درجة التأثر بملوحة التربةلت سجّ ، وفقًا لدرجة التأثر بملوحة تربة الموقع 10أعطيت عالمة من  التأثر بالملوحة: -5
 :ما يليلوفقًا  /9-1/ مقياسعلى  المئوية للنباتات المتأثرة بالملوحة(

%(، 50-41) -6 %(،40-16) -5%(، 15-11) -4 ،%(10-6) -3%(، 5-1) -2(، تأثر)عدم وجود  مقاومة قصوى -1
تعتبر وتم التقدير في السنة الثالثة من التجربة، و )النباتات ميتة(.  عالي الحساسية -%9(، 76-100) -8 %(،51-75) -7

 تستبعد.تعتبر غير متحملة و  5جيدة لالنتخاب والتي تأخذ درجة أعلى من  5-1المدخالت التي تأخذ درجة من 
يف الجزيئي: تم التوصيف الجزيئي للمدخالت المدروسة في مخبر التقانات الحيوية التابع للهيئة العامة للبحوث التوص -2-3

 وفق المراحل:  بدمشق العلمية الزراعية
 CTAB (CetyTrimethyl Ammoniumبطريقة  غضةمن أوراق  DNAعزل الـحمض النووي الريبي منقوص األكسجين  -

Bromide) ( حسبDoyle and Doyle, 1993). 
 مضافًا له محلول (%1بواسطة الرحالن الكهربائي األفقـي باستخدام هالمة أغاروز )  DNAالتقدير النوعي للـحمض النووي  -

TBE(X1 ) مايكروغرام/مل، ومن ثم أظهرت حزم  الحمض النووي  0.5والكاشف بروميد االيثيديومDNA   باستخدام األشعة فوق
واستخدم مؤشر قياسي لإلشارة لمواقع وحجم الحزم. تم انتقاء األفضل من العينات ذات النوعية الجيدة التي ( UVالبنفسجية )

من العينات ذات النوعية غير الجيدة والتي بدت كلطخة  DNA(، وأعيد عزل الحمض النووي Bandsظهرت على شكل حزم )
في العينات  DNA ي، وتم التقدير الكمي للحمض النووي( نتيجة تقطع الحمض النوو Smearمتطاولة غير واضحة الحدود )

بحساب النسبة  DNA(، كما تم التأكد أيضًا من نقاوة الحمض UV Spectrophotometerباستخدام مقياس الطيف الضوئي )
يدل  ( للعينات المدروسة مما2 -1.7حيث تراوحت النسبة ما بين ) 280إلى  260االمتصاصية عند أطوال الموجات الضوئية 

بالماء المقطر المعقم، للوصول  DNA، ثم مددت عينات الحمض النووي DNA (Maniatiset al., 1982)على النقاوة الجيدة للـ 
 (.120ng/µl) لتركيز

متخصصة مرئسات  10باستخدام  DNA، حيث تم مضاعفة الـ ISSR تقنية التكرارات البسيطة الترادفية الداخليةاستخدمت  -
في جهاز ( Amplification)(. أجريت عملية المضاعفة 4جدول ال( )ستااليت)مكملة للمنطقة المحيطة بالميكرو  ستااليتبالميكرو 

 2X PCR، حيث استخدم ميكرولتر( 25بحجم تفاعل كلي مناسب )،  Euro Cloneو Eppendrofالتدوير الحراري من شركة  
Master Mix (Fermentas, Germany الحاوي على )( :المكونات التاليةTaq-Polymerase, dNTPsMgCl2) . وكان



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

25 

 

دقائق،  5م لمدة    94(  بدرجة حرارة Initial Denaturationوفقًا لما يلي: فصل أولي للسالسل )  PCRبرنامج عمل جهاز الـ
 :خطوات 3دورة تضمنت كل منها  36تتبعها 

 م.    94ثانية بدرجة حرارة  45لمدة   Denaturationفصل السالسل  -1
 (. 4جدول الم )   53-38ثانية على حرارة  45لمدة  Annealingالتحام المرئس  -2
 م.    72دقيقة بدرجة حرارة  1.5لمدة  Extensionاستطالة  -3

% تحت جهد 2وز بتركيز في هالمة األغار  PCRم. تم ترحيل نواتج تفاعل الـ   72دقائق على حرارة  7ثم استطالة نهائية لمدة 
 Gelوصورت الحزم الظاهرة بوجود األشعة فوق البنفسجية باستخدام جهاز فولت لمدة ساعتين ونصف، 85كهربائي قدره 

documentation. 
 كل منهاواالنصهار ل لتحاماال المستخدمة ودرجة حرارة  ISSRالتسلسل النكليوتيدي لمرئسات  .4جدول ال

 )ْم( صنهااردرجة حرارة اال درجة حرارة االلتحام )ْم( (bpطول المرئس ) '5 -' 3التسلسل النيكليوتيدي  اسم المرئس

ISSR-4 CACACACACACACACAAC 18 48 54 

ISSR-5 CACACACACACACACAGT 18 48 54 

ISSR-8 CACACACACACACACAGA 18 49 54 

ISSR-17 CAGCACACACACACACAC 18 51 56 

ISSR-23 GAGTCTCTCTCTCTCTCT 18 51 54 

ISSR-811 GAGAGAGAGAGAGAGAC 17 44 52 

ISSR-812 GAGAGAGAGAGAGAGAA 17 49 50 

ISSR-862 AGCAGCAGCAGCAGCAGC 18 53 60 

ISSR-866 CTCCTCCTCCTCCTCCTC 18 53 60 

ISSR-17899B CACACACACACAGG 14 38 44 

للمقارنة بين  LSDأقل فرق معنوي قيمة ، وتم حساب Genstat 7التحليل اإلحصائي: حللت النتائج باستخدام برنامج  -2-4
 Jaccardعلى معامل  اعتماداً ( Genetic Similarityكما درست درجة التشابه الوراثي ) %.5 احتمالية مستوىعند متوسطات ال
(Jaccard, 1908) .( أجري التحليل العنقوديCluster analysis باستخدام برنامج )PAST (Hammer et al., 2001) 

 .0بالرقم  وجودهاوعدم  1لهذا تم تشكيل مصفوفة بحيث تم ترميز أي حزمة ذات وزن جزيئي محدد بالرقم 

 النتائج والمناقشة

 : )سم( ارتفاع النبات-1
وجود فروقات أظهرت نتائج تحليل التباين و  ارتفاع النبات تحت ظروف التربة المالحة. بالنسبة لصفةتباينت المدخالت المدروسة 

سم، تاله  203.3معنويًا بصفة ارتفاع النبات على المدخالت األخرى بمتوسط  2تفوق الرغل الملحي ، حيث(P<0.05)معنوية 
 سم 64وكان متوسط ارتفاع الرغل األمريكي األدنى قيمًة  ،سم 72ثم الرغل السوري سم،  177.8بمتوسط  1الرغل الملحي

حافظت جميع المدخالت على المجال الطبيعي لطولها تبعًا للدراسات التوصيفية والتصنيفية السابقة )الحكيم  وبالتالي(. 5جدول ال)
اعه المترين مما يدل على القدرة ( باستثناء الرغل الملحي ذو األصل التونسي الذي تجاوز ارتف2008؛ العودات، 2008وزمالؤه، 

 الكامنة لهذا المدخل، على الرغم من تعرضه لإلجهاد الملحي.
 طبيعة النمو وطبيعة التفرع والتقييم الحقلي:  -2

بطبيعة نمو نصف  2و 1طبيعة النمو وطبيعة التفرع وقوة النمو بالنسبة للمدخالت المدروسة، واتصف الرغل الملحي اختلفت
 قائمة، وتتفرع من القاعدة نموات كثيفة وقوية مما جعلهما يأخذان الدرجة األولى في التقييم الحقلي على عكس الرغل األمريكي

كان نموه قائمًا، وتفرعه في أكثر من مستوى بنموات محدودة النمو ، و الحقلي )تقييمه وسط(الذي احتل المرتبة األخيرة في التقييم 
 (. 5جدول الوقصيرة، بينما كان الرغل السوري نصف قائم، متفرع قميًا بتفرعات جيدة وقوية النمو، تقييمه الحقلي جيد )
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 تأثير الملوحة:  -3
أعلى لملوحة التربة تاله الرغل السوري الذي كان تأثره بالملوحة ضعيفًا، ثم  تحمالً  2والرغل الملحي 1كل من الرغل الملحي سجل

( بأن الرغل الملحي قادر على النمو في 1987مما يؤكد ما ذكره )سنكري، (. 5جدول الالرغل األمريكي الذي تأثر بشكل متوسط )
 اءة في هذه البيئات.ترب مالحة بشكل أكبر من الرغل السوري واألمريكي مما يجعله أكثر كف

 طبيعة النمو وطبيعة التفرع والتقييم الحقلي وتأثير الملوحة للمدخالت المدروسة.طول النبات )سم( و  .5جدول ال
 تأثير الملوحة التقييم الحقلي طبيعة التفرع طبيعة النمو )سم( طول النبات المدخالت المدروسة

 2 جيد متفرع قمياً  نصف قائم 72 الرغل السوري
 6 وسط متفرع من القاعدة والوسط قائم 64.3 الرغل األمريكي

 1 جيد جداً  متفرع قاعدياً  نصف قائم 177.8 1الرغل الملحي
 1 جيد جداً  متفرع قاعدياً  نصف قائم 203.3 2الرغل الملحي

     129.4 المتوسط العام
C.V% 11     

L.S.D5% 17.5     
 التوصيف الجزيئي:

 :ISSR( الناتجة عن تطبيق تقنية polymorphismالشكلية)التعددية  -1
(. 1شكل الواضحة ) اً أعطت جميعها حزمتمكنت جميع المرئسات المستخدمة من كشف التباين بين المدخالت المدروسة حيث 

غت نسبة ، وبلحزمة 132 وأثبتت كفاءة في إعطاء تعددية شكلية بين المدخالت المدروسة، وقد كشفت المرئسات المستخدمة
أعلى عدد  ISSR-862حزمة(، وقد أعطى المرئس   13.2%، وكان متوسط عدد الحزم الكلية للمرئس ) 98التعددية الشكلية 

وتراوح الوزن الجزيئي للحزم  .حزمة( 7أقل عدد من الحزم ) ISSR-17899bحزمة(، في حين أعطى المرئس   22من الحزم )
 (.6جدول ال) bp 2700و 200بين 

 

 
 في المدخالت المدروسة.  ISSR-5،ISSR-811 نيمرئسالنماذج التعددية الشكلية الناتجة عن استخدام % توضح 2هالمة اآلجاروز  :1شكل ال

بدراسته للتنوع الوراثي  Bouda et al., (2006)مما يدل على االختالفات الوراثية الكبيرة بين مدخالت الرغل وهذا ينسجم مع 
مستويات  RAPD، حيث وجدوا نتيجة تطبيق تقنية RAPDلثمانية أنواع من جنس الرغل المنتشرة في المغرب باستخدام تقنية 
عدد الحزم الكلي في المدخالت المدروسة، حيث  واختلف عالية من التباين الوراثي فيما بين أنواع الرغل المنتشرة في المغرب.

أقل عدد  1في حين أظهر الرغل الملحي PCRحزمة( في مجموع تفاعالت الـ  68ل األمريكي أعلى عدد من الحزم )أظهر الرغ
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حزمة عند تطبيق المرئس  (17) 2، فقد أعطى الرغل الملحيعند تطبيق مرئس واحدوبالنسبة لعدد الحزم  حزمة(. 30من الحزم )
ISSR-862  2والملحي 1الرغل الملحي كل منفي  (حزمة واحدة)عدد من الحزم وهو أعلى عدد من الحزم، في حين كان أقل 

 .ISSR-17899Bوالسوري عند تطبيق المرئس  1وفي نوعي الرغل الملحي ISSR-8والسوري عند تطبيق المرئس 
 في المدخالت المدروسة. ISSRعدد الحزم الكلية والمتباينة والنسبة المئوية للتعددية الشكلية الناتجة عن المرئسات المستخدمة في تقنية .6جدول ال

 تحديد درجة القرابة الوراثية بين المدخالت المدروسة: -2
، وكانت أعلى درجة قرابة وراثية Jaccardجرى تحديد درجة القرابة الوراثية بين المدخالت المدروسة باالعتماد على معامل 

، وبلغت درجة القرابة بين الرغل السوري والرغل )مصدره تونس( 2سورية( والرغل الملحي )مصدره  1الملحي ( بين الرغل 0.37)
( مما يدل على أن الرغل السوري قريب نسبيًا من الرغل الملحي نظرًا لكونهما ينتشران طبيعيًا في 0.29، 0.31) 2و 1الملحي

الرغل األمريكي )المدخل من أمريكا( هو األبعد عن  بينما كان (.Mulas and Mulas, 2004) منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا
( بين الرغل األمريكي وكل من الرغل 0.19، 0.27الرغل الملحي والسوري في دراستنا، حيث بلغت درجة القرابة الوراثية )

قل قيمة لها ما هي أ 2الرغل الملحيالرغل االمريكي و ( بين 0.17على الترتيب، وكانت درجة القرابة ) الرغل السوريو  1الملحي
( في دراستهم لتحليل Ortiz-Dordaet al., 2005(. وهذا لم يتفق تمامًا مع )7جدول ال) بين المدخالت المدروسة جميعها

أنواع أخرى من الرغل )ليس من بينها الرغل السوري( اعتمادًا على التسلسالت الداخلية  4العالقات التطورية للرغل الملحي مع 
 نتميان إلى مواطن جغرافية مختلفة.يعلمًا أنهما رغل الملحي قريبًا نسبيًا من الرغل األمريكي حيث كان ال(، ITSالمستنسخة )

 درجة التشابه الوراثي بين المدخالت المدروسة .7جدول ال
 AH1 AH2 AL AC 

AH1 1    
AH2 0.37 1   
AL 0.31 0.29 1  
AC 0.27 0.17 0.19 1 

 لمدخالت الرغل المدروسة:  (Cluster Analysis)التحليل العنقودي  -3
( انقسام المدخالت 2شكل الاستخدمت قيم التشابه الوراثي في رسم مخطط القرابة بين المدخالت المدروسة، حيث أظهر المخطط )

إلى تحت الثانية  انقسمت المجموعةو الذي ينتشر طبيعيًا في أمريكا، مجموعتين أساسيتين، ضمت األولى الرغل األمريكي  إلى

 (pbمجال الوزن الجزيئي ) النسبة المئوية للتعددية الشكلية % عدد الحزم المتباينة عدد الحزم الكلية اسم المرئس
ISSR-4 11 11 100 450-2700 
ISSR-5 16 16 100 275-2500 
ISSR-8 9 9 100 550-2000 
ISSR-17 11 10 91 275-2000 
ISSR-23 13 13 100 325-1700 
ISSR-811 17 17 100 200-2000 
ISSR-812 13 13 100 230-1200 
ISSR-862 22 22 100 230-2500 
ISSR-866 13 12 92 425-2600 
ISSR-17899B 7 7 100 400-2600 

 - - 130 132 المجموع
 - 98 13 13.2 المتوسط
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، ووفقًا السوريوّضمت تحت المجموعة الثانية الرغل  2والرغل الملحي 1ملحيالرغل المجموعتين، ضمت تحت المجموعة األولى 
المنتشر طبيعيًا في أمريكا بينما ضّمت المجموعة الرئيسية الثانية الرغل األمريكي لذلك نجد المجموعة الرئيسية األولى ضمت 

. أي توزعت المدخالت المدروسة (2والملحي 1)الرغل السوري والملحي طبيعيًا في منطقة حوض المتوسط ي تنتشرالمدخالت الت
أي ، ضمن تحت مجموعة مستقلة عن الرغل السوري 2والملحي 1الملحيالرغل  مدخال تبعًا إلى موطنها الجغرافي، كما انتظم

 ,.Boudaet al(. توافقت هذه النتائج مع  نتائج )Hormaza, 2002) توزعت المدخالت أيضًا تبعًا لنسبها وتصنيفها النباتي
من الرغل منتشرة في المغرب )ليس من بينها الرغل السوري( وتوزع  أنواع( التي أشارت إلى وجود انعزال ملحوظ لثمانية 2006

 كل نوع ضمن مجموعة مستقلة.

 شجرة القرابة الوراثية لمدخالت الرغل المدروسة .2شكل ال

 

 تستنتاجااال
 وجود تباينات هامة بين مدخالت الرغل يمكن االستفادة منها في االنتخاب والتحسين الوراثي. تبين -1
 2والرغل الملحي 1الرغل الملحي سم(، وأظهر 203.3تونس( من حيث متوسط طول النبات ) مصدره) 2تفوق الرغل الملحي -2

 أقصى تحمل لملوحة تربة محطة بحوث سعلو.
فيما بينها مما  التنوع الوراثي الكبيربين مدخالت الرغل المدروسة وبالتالي إظهار تمييز لل ISSRالـ  تقنيةيمكن استخدام  -3

التأقلم مع العوامل  على إنشاء مجمعات وراثية )عشائر( صنعية تجتمع فيها صفات اإلنتاجية العلفية الجيدة مع القدرةيساعد في 
 به الجافة.البيئية المميزة للبيئات ش

 
 التوصيات

دخال الرغل الملحي  -1 ينصح بنشر الرغل الملحي والرغل السوري على نطاق واسع في الترب المالحة كنوعين نباتيين علفيين، وا 
 التونسي الذي يمكن أن يتأقلم مع البيئات السورية وتنجح زراعته بشكل خاص في البيئات الملحية. 

 لتشمل جميع أنواع الرغل المنتشرة في سورية وتحليل االختالفات الوراثية بين وضمن هذه األنواع.تعميق الدراسات الجزيئية  -2
المدخالت الوراثية المدروسة وال سيما الرغل الملحي التونسي بإدخالها في برامج التحسين الوراثي الستنباط االستفادة من  -3

 إعادة تأهيل األراضي المتملحة التي تخرج من نطاق االستثمار الزراعي. أصناف ذات صفات مرغوبة تستخدم في
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Abstract: 

The study was carried out at Saalow Research Station, in Der Al Zur, General Commission for 

Scientific Agricultural Research (GCSAR), Der Al Zur, Syria, during the agricultural seasons 

2008/2009- 2009/2010, 2010/2011 to evaluate the performance of four accessions related to the 

genus Atriplex, i.e. A. leucoclada, A. canescens, A. halimus1 (from Syria) and A. halimus2 (from 

Tunisia) under soil salinity stress conditions depending on a number of morphological indicators. 

ISSR technique (Inter Simple Sequence Repeats) was used for molecular characterization using 10 

primers. The results showed that the studied accessions varied in their response for salinity stress 

conditions, the average of plant height in Atriplex halimus2 (203.3 cm) was significantly higher 

than the other accessions, A. halimus1, A. leucoclada and A. canescens (177.8, 72 and 64.3 cm), 

respectively. A. halimus1 and A. halimus2 revealed the highest tolerance to soil salinity (EC20 dSm
-

1
) followed by A. leucoclada and lastly A. canescens. Results showed vast genetic variation among 

the studied accessions, all primers proved their effectiveness in showing polymorphism between the 

studied accessions; primers gave 132 bands with a polymorphic percentage 98%. The number of 

bands of each primer varied from minimum 7 bands for the primer (ISSR-17899b) to maximum 22 

bands in the primer (ISSR-862) with average of 13.2 bands of each primer.  

 

Key words: Atriplex, Soil salinity, Molecular characterization, ISSR. 
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 RAPDلبعض األصناف السورية المحلية من القمح الطري باستخدام تقنية دراسة جزيئية 
صنضال جيرودية

(1)
ويوسف وجااصني* 

(1)
وفخري الموسى 

(1)
ووفاء رضا 

(2)
وأسامة مارة 

(1)
 

 للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. العامة(. قسم األصول الوراثية، الهيئة 1(
 للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. العامة(. إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة 2)

: قسم األصول الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية، البريد االلكتروني: )*للمراسلة: د. يوسف وجهاني
yowj2015@hotmail.com  0944385457، رقم الجوال 01122962740، رقم الهاتف.) 

 29/03/2015تاريخ القبول:     10/07/2014تاريخ االستالم: 

 الملّخص:

بهدف دراسة  2011، دمشق، سورية، عام بر األصول الوراثية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةتي مخهذا البحث ف نّفذ
بلدية حمراء، فلورنس أورور، سلموني،  :هي Triticum aestivumمن القمح الطري أصناف محلية  لـعشرةالوراثي التباين 

 Randomly Amplified ، بإستخدام تقنية ، قندهاري أبيض، قندهاري أحمر، سويد، بريجي وحريدية4مكسيباك، شام
Polymorphic DNA (RAPD .) تم عزل الحمض النوويDNA  نسبة قواعد  كانت مرئسات 9واستخدامGC  60فيها ما بين- 

نسبة تشابه كانت  ضعفأ، و بريجي وسويدالصنفين % بين الصنفين مكسيباك وسلموني وبين 56تشابه أعلى نسبة  . كانت70%
كان عدد الواحد،  حزمة للمرئس 28.8حزمة بمتوسط  259أعطت المرئسات التسعة  .% بين الصنفين سويد وبلدية حمراء24

واسمة موجبة  89تم تحديد و كما  .%100 -58.6ن وتراوحت نسبة االختالف ما بي 243والمختلفة  16 منها الحزم المتماثلة
 3/ مرئسات ميزت 5/ واسمات سالبة فريدة من /5فريدة من كافة المرئسات المستخدمة ميزت كافة األصناف وتم تحديد فقط /

بة الفريدة أكثر األصناف تحديدًا بالواسمات الموج( واسمة 18) وبريجي. كان الصنف بلدية حمراء 4أصناف هي بلدية حمراء وشام
 (،واسمات 3بالواسمات السالبة )أكثر األصناف تحديدًا  4كان الصنف شام واسمة(، في حين 15) فلورنس أورورالصنف وتاله 

األصناف إلى  توزعالتحليل العنقودي  أظهر. VBC 3-9تاله  VBC2-15أما أكثر المرئسات تحديدًا لألصناف فكان المرئس
يزرع بعاًل ويتحمل الذي  السلمونيكان الصنف فمثاًل توزعها البيئي،  فرعين وتحت فروع ومجموعات وفصلت األصناف حسب

 لري تحت فرع آخر.لاج تحوالتي تالجفاف ضمن تحت فرع واألصناف سويد وحريدية وبلدية حمراء 

 .RAPDوراثي،  تباينسورية،  : قمح طري، أصناف محليةالكلمات المفتاحية

 المقدمة

ًا في ظل الظروف من أهم المحاصيل الغذائية عالميّ  ، ويعتبرفي العالم من حيث المساحة المزروعةالمرتبة األولى القمح  يحتل
تغيرات (، ونتيجة للTilmanet al., 2002) 2050عام نسمة  مليار 9المتوقع أن يصل إلى و  ،الحالية من ازدياد عدد السكان

وزيادة فرص الحصول على الغذاء من االتجاهات الحديثة لرفع الغلة  هدف تؤثر سلبًا في إنتاج القمح، فإنوالتي مناخية ال
المحاصيل الهامة التي ندر وجودها وارتفع سعرها، هو استنباط أصناف جديدة ذات مواصفات نوعية جيدة وغلة مرتفعة باالعتماد 

 لية في برامج استنباط األصناف.على استخدام الموارد الوراثية المح
المحلية الطرية  هينتشر العديد من أصناف، ساسيء األغذاالكونه محصول  األول في سوريةاالستراتيجي القمح المحصول يعتبر 
مرغوبة لصناعة الخبز كما في أصناف القمح الطري،  وتمتاز بمواصفات شكلية وتكنولوجية ،متأقلمة مع الظروف البيئيةوال والقاسية

، ألف هكتار 1374نحو  2013العام في  ولصناعة البرغل والفريكة كما في أصناف القمح القاسي. بلغت المساحة المزروعة 
ذا ة ههميوأل(. 2013، الزراعية السنوية% )المجموعة اإلحصائية 49.74حوالي منها كانت نسبة مساحة القمح الطري و 
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نتاجيته من خالل التحسين الوراثي وهذا ال يتم إال باستخدام مادة تتواصل الجهود لخاصة المحصول  ال تطويره وتحسين نوعيته وا 
عن طريق تحديد مواصفاتها الفينولوجية والمورفولوجية واإلنتاجية  تقييم هذه األصنافويساعد  وراثية ذات تنوع وراثي مالئم للبيئة

ودراستها ( (BIOVERSITY( تسمى حاليا IPGRIة صادرة عن المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية )حسب كتالوكات خاص
ًا بأحد طرق التقانات الحيوية لربط الصفات التي تم الحصول عليها بالدراسة التقليدية مع الدراسة الجزيئية للتمييز بينها جزيئي

 RAPD (Randomly Amplifiedاستخدم في تنفيذ البحث تقنية (. Roderet al., 2002) تحسينبرامج الاالستفادة منها في و 
Polymorphic DNA)،  حيث تعتبر من أوائل الطرق المستخدمة في دراسة التنوع والقرابة الوراثية التي تعتمد علىPCR 

(Polymerase Chain Reaction) ، وترتبط  للتسلسل النيوكلتيديويستخدم فيها مرئسات عشوائية التحتاج للمعرفة المسبقة
مفيدة في تقييم التنوع الوراثي في القمح النتخاب آباء ذات  ،بالمواقع المتوافقة مع قواعدها، فهي أرخص وأسهل من بقية التقانات

 (.Skariaet al., 2011, Jan et al., 2011) يمكن تطبيقها في أي مخبر ويمكن الوثوق بنتائجهاو قاعدة وراثية واسعة 
 ، وتحديد واسمات فريدةRAPD نةيباستخدام تق المذكورة الوراثي بين أصناف القمح الطرية المحليةالتباين دراسة  البحث إلى هدف

وبتوافق الدراسات  ،وفينولوجية الحقاً  ألصناف المدروسة، ومن ثم ربط الدراسة الوراثية المنفذة مع دراسات مورفولوجيةلتعريف ا
وتحديد الجينات المسؤولة عن بعض الصفات الجيدة يمكن االستفادة منها في التحسين الوراثي أو إلعادة  والفينولوجيةالوراثية 

 تأهيلها ونشر زراعتها عند الفالحين مجددًا.
 مواد البحث وطرائقه

  :المادة النباتية 
بلدية حمراء، فلورنس  هي: ،من مناطق مختلفة من سوريةجمعت ( T. aestivumأصناف قمح محلية طرية ) 9تم استخدام 

وهذه  4محسن شاماللصنف لأورور، سلموني، مكسيباك، قندهاري أبيض، قندهاري أحمر، سويد، بريجي، حريدية باإلضافة 
 .األصناف قديمة ومتأقلمة في البيئة السورية

  الطرائق 
  استخالص DNA : 

 ,. Porebskiet al)( عن بروتوكول Cetyl trimethyl ammonium bromide) CTABبطريقة  DNAالـ  تم استخالص
ونقاوته بحقنه على جل أغاروز وفحص  DNAاختبار سالمة بعدها أجري ، NaClفي تركيز ( مع بعض التعديل والتحوير 1997

 . (Spectrophotometer)فوتوميترجهاز سبكترو ومن ثم قياس تركيزه باستخدام الحزم الناتجة 
  تفاعل البلمرة المتسلسلPCR: 

ذ تفاعل نفّ (. 1جدول)التباينات واضحة مع األصناف المدروسة منها)خالل الدراسات األولية(  9 ًا أعطتمرئس 20استخدام تم 
 25كان حجم التفاعل بعدد الدورات ومدة آخر دورة. مع تعديل بسيط  (Williams et al., 1990) حسب PCRالبلمرة المتسلسل 

  كروليتر باألحجام والتراكيز التالية:يم
2.5 µl (4 mM) dNTPs, 
1.5 µl (50 mM) MgCl2, 
 5 µl primer (50 ng), 
 0.3 µl (5units/ µlTaq),  
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أما . DNAمن الـ  µl3من مزيج التفاعل الحاوية ميكرو ليتر  25باستخدام حجم نهائي  PCRتمت عملية المضاعفة في الـ 

94دقائق وعلى درجة حرارة  5( لمدة Initial denaturationشروط المضاعفة فكانت بإجراء تمسخ أولي )
°

 40، تالها م

 ( تضمنت:PCR cyclesدورة )

ثانية وعلى درجة حرارة  45( لمدة Denaturation)  DNAتمسخ الـ -
◦
 م.94

37( لمدة دقيقة وعلى درجة حرارة Annealingالتهجين ) -
◦

 م.

72دقيقة وعلى درجة حرارة  2( لمدة Extensionاإلستطالة ) -
◦

 م.

72دقائق وعلى درجة حرارة  7( لمدة final extensionتلتها مرحلة اإلستطالة النهائية )
◦

وترميم  DNAالستكمال بناء م 
 DNAبرومايد، ولتحديد الوزن الجزيئي للـ االثيديومصبغة يحتوي على  % 1فصلت نواتج التفاعل على جل آغاروز تركيز. النقص
 .Perfect Size 1kb  XL Lader-100هو: DNA molecular weight markerاستخدم 

 . تتابع المرئسات المستخدمة في الدراسة.1لالجدو
 %GC (`3-`5 التتابع ) اسم المرئس متسلسل
1 VBC 2-15 GGAGGGTGTT 60 
2 VBC 3-13 AAGCCTCGTC 60 
3 VBC 2-6 TGCTCTGCCC 70 
4 VBC 3-2 GTGAGGCGTC 70 
5 VBC 3-8 TGGACCGGTG 70 
6 VBC 3-9 CTCACCGTCC 70 
7 VBC 3-14 TGCGTGCTTG 60 
8 VBC 3-19 GTTGCCAGCC 70 
9 VBC 3-20 ACTTCGCCAC 60 

 
 البيانات: تحليل 

القراءات  هذه استخدمت ، حيث( تدل على وجود الحزمة1( تدل على غياب الحزمة و)0تم إحصاء عدد الحزم على أساس )
 لدراسة التشابه الوراثي باستخدام معادلة:

Dice Coefficient (Sokal and Snealh, 1973) ،:ثم استخدم التشابه الوراثي لتحديد الشجرة الوراثية باستخدام طريقة 
.Unweighted Pair Group Method using Arithmetic Average (UPGMA) 

 النتائج والمناقشة
 :التعددية الشكلية

( الحزم المتحصل عليها من المرئس 1ويمّثل )الشكل حزمة في كافة األصناف المدروسة  259التسع المستخدمة  مرئساتالأعطت 
(6VBC 2- ،) حزمة للمرئس 18وتراوح عدد الحزم ما بينVBC 3-2  حزمة للمرئس 48إلىVBC 3-9 28.8ط وبمتوس 

% مع 100إلى  3VBC-20% للمرئس58.6ا بين وأعطت المرئسات تباين في نسبة الحزم المختلفة تراوحت م ،حزمة/مرئس
/ مرئس 27وكان متوسط نسبة الحزم المختلفة 3VBC-19و 3VBC ،8-3VBC  ،9-3VBC ،14-3 VBC-13المرئس 
 .bp 3950إلى  146، وتراوح حجم الحزم الناتجة ما بين (2جدول )ال/ مرئس1.8والمتماثلة 

ووجدا نسبة عالية من التعدد  RAPDمدخل من الذرة باستخدام  15و لنحالتنوع الوراثي   Moeller and Schaal, 1999درس
 %.86.2 -46.7كانت ما بين حيث المدخالت بين الشكلي 

وكان  125صنف شعير وحصل على مجموع عام من الحزم وصل إلى  15العالقة بين  Fernandezet al, (2002)درس كما 
 . bp 1450 -250حزمة/ مرئس وكانت أوزانها ما بين  12.5 % وبمتوسط63 ةمتعددة الشكل بنسب 79بينها 
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 منها حزم مختلفة. اً مرئس 17ى أعطًا، مرئس 160قمح مستخدمًا ًا من الصنف 35التنوع الوراثي بين   Sun et al, (2003)درس
 10.1حزمة بمتوسط  262أعطت  اً مرئس 26أصناف قمح محلية باستخدام  لثمانيةاالختالفات   Wjhani(2004درس)كما 

 حزمة متماثلة. 130حزمة مختلفة و 132حزمة/ مرئس و
وحصل على مجموع عام من الحزم وصل صنف من القمح الطري  16لنحو  االختالفات Aydogan and Yagdi, 2012درس 
 -300نت أوزانها ما بين حزمة/مرئس وكا 8.35متشابهة بمتوسط  32ومتعددة الشكل  110كان بينها حزمة 142إلى 

2800bp . 
 . المرئسات وعدد الحزم المتماثلة والمختلفة ونسبة االختالف.2 الجدول

 نسبة الحزم المختلفة % الحزم المختلفة الحزم المتماثلة إجمالي عدد الحزم اسم المرئس متسلسل
1 VBC 2-15 26 2 24 92.3 
2 VBC 3-13 32 0 32 100 
3 VBC 2-6 20 1 19 95 
4 VBC 3-2 18 1 17 94.4 
5 VBC 3-8 23 0 23 100 
6 VBC 3-9 48 0 48 100 
7 VBC 3-14 26 0 26 100 
8 VBC 3-19 37 0 37 100 
9 VBC 3-20 29 12 17 58.6 

  243 16 259 المجموع
  27 1.8 28.8 المتوسط

 

 
 

 حريدية

 

قندهاري  سويد بريجي
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 مع األصناف المحلية المدروسة. VBC 2-6 الحزم الناتجة عن استخدام المرئس. 1شكل ال              

 الواسمات الفريدة:بوساطة لتعرف على األصناف المحلية ا
جميع  تم تعريفإمكانية تعريف األصناف المحلية المدروسة بالواسمات الفريدة السالبة والموجبة، حيث  (3) يظهر الجدول

سمة موجبة جود وابو يز تم الذي 4بواسمات فريدة موجبة وبعدد جيد من الواسمات ما عدا الصنف الشاهد شام األصناف المدروسة
وبريجي( بواسمات فريدة سالبة.  4)بلدية حمراء، شامثالثة أصناف فقط بينما تم تعريف  ،(3VBC-19واحدة فقط )البادئ 

 5سالبة فريدة من  جميع المرئسات المستخدمة واسمات موجبة فريدة بينما تم الحصول على واسماتباإلضافة لذلك، أعطت 
 (. 3VBC  ،9-3VBC  ،14-3VBC  ،19-3VBC  ،20-3VBC-8مرئسات فقط )
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 على األصناف المدروسة.بوساطتها سمات الموجبة والسالبة الفريدة التي تم التعرف . عدد وحجم الوا3 الجدول

 الهنف

 واسمة سالبة فريدة واسمة موجبة فريدة
مجموع ال

 عامال
 مجموعال البادئ الحجم مجموعال المرئس pbالحجم

 بلدية حمراء

1402 

649-413 

716 

1382-726-635-237 

1085-618-288-191 

370-286-240 

548-343-247 

2-15 

3-13 

2-6 

3-2 

3-9 

3-14 

3-20 

18 351 3-14 1 19 

 

 ورورأفلورصنس 

1550-1323-907-815 

700 

939-822 

348 

601 

387-328 

930 

1199-1013-475 

2-15 

3-13 

2-6 

3-2 

3-8 

3-9 

3-14 

3-19 

15 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

15 

 سلموصني

761 

1253 

1548-1327-1153-845 

2-15 

3-9 

3-19 

6 
 

- 

 

- 

 

- 
6 

 مكسيباك

916 

3950 

1583-1124 

796 

2-15 

3-2 

3-19 

3-20 

 

5 

 

 

- 

 

- 

 

- 
5 

 4شام 
 

1138 

 

3-19 

 

1 

345 

368 

404 

3-8 

3-19 

3-20 

 

3 

 
4 

 قندهاري أبيض

879-788 

1231-1049 

540 

2064-1011-964-823 

926 

1371 

2-15 

3-13 

2-6 

3-8 

3-9 

3-20 

11 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
11 

 قندهاري أحمر

1354-520 

1032-880 

1178 

2-15 

3-13 

3-9 

5 
 

- 

 

- 

 

- 
5 

 سويد

675 

1270-1066-387 

1461-803-203 

1343-762 

484 

1479 

2-15 

3-13 

2-6 

3-9 

3-14 

3-19 

11 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
11 

 بريجي

717 

1290-1101 

1409 

1514-797 

2-15 

3-13 

3-9 

3-19 

6 481 

 

3-9 

 

1 7 

 حريدية

692 

1016 

792-689-602 

1294-832-646-506 

1646-760 

2-15 

3-13 

3-9 

3-14 

3-19 

11 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
11 

   90   5 95 

 

تاله الصنف  ،واحدة سالبة فريدةو ( واسمة 18الصنف بلدية حمراء بأكبر عدد من الواسمات الموجبة الفريدة )كما تم تعريف 
( واسمة موجبة فريدة. بينما 11سالبة فريدة ثم قندهاري أبيض وسويد ولكل منهما )واحدة ( واسمة موجبة فريدة و 15فلورنس أورور )
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بأكبر عدد من  (، في حين تم تعريفهواسمة واحدة فقط)أقل األصناف التي تم تعريفها بالواسمات الموجبة الفريدة  4كان الصنف شام
 واسمة سالبة فريدة واحدة فقط.ببريجي وبلدية حمراء  ينكل من الصنفكما تم تعريف  ( واسمات3الواسمات السالبة الفريدة )
مرئسات فقط  3صنف من البطاطا باستخدام  14 نحول RAPDتقنية  Oganisian et al., (1996) في هذا السياق استخدم
واسمات  107على  Hussein et al., (2004) حصل. لتعريف وتمييز األصناف المدروسةالمرئسات وأوضح قدرة وكفاية هذه 

واسمة  15أصناف قمح محلية بواسطة  8على تعريف  Wjhani (2004) حصلو  صنف من الحمضيات. 14فريدة بدراسة 
 واسمة سالبة. 25موجبة و
أن جميع المرئسات ساهمت في تعريف األصناف المدروسة بواسمات موجبة فريدة وأن جميع األصناف تم  (4)من الجدول نالحظ 

، بريجي وبلدية حمراء بواسمات سالبة 4شامهي  ،أصناف فقط 3مرئسات فقط عرفت  5اسمات الموجبة الفريدة بينما تعريفها بالو 
 فريدة.

 يوضح المرئسات التي أعطت واسمات واألصناف التي تم التعرف عليها.  .4 جدولال

 المجموع الصنف المميز بواسمة سالبة فريدة الصنف المميز بواسمة موجبة فريدة المرئس

VBC 2-15 
قندهاري  -قندهاري ابيض-مكسيباك -سلموني -فلورنس اورور-بلدية حمراء

 حريدية -بريجي -سويد -احمر
- 9 

VBC 3-13 
 -بريجي -سويد -قندهاري احمر -قندهاري ابيض -فلورنس اورور-بلدية حمراء

 حريدية
- 7 

VBC 2-6 4 - سويد -قندهاري ابيض -فلورنس اورور -بلدية حمراء 

VBC 3-2 3 - مكسيباك -فلورنس اورور -بلدية حمراء 

VBC 3-8 3 4شام  قندهاري ابيض -فلورنس اورور 

VBC 3-9 
 -سويد -قندهاري احمر -قندهاري ابيض -سلموني -فلورنس اورور-بلدية حمراء

 حريدية -بريجي
 8 بريجي

VBC 3-14 4 بلدية حمراء حريدية -سويد -فلورنس اورور -بلدية حمراء 

VBC 3-19 6 4شام  حريدية -بريجي -سويد -4شام  -سلموني -فلورنس اورور 

VBC 3-20 4 4شام  قندهاري ابيض-مكسيباك-بلدية حمراء 

9 10 3 48 

 القرابة والتشابه الوراثي:
أعلى نسبة تشابه حيث كانت  (5جدول )ال %56% إلى 24المدروسة ما بين العشرة التشابه الوراثي بين األصناف  تراوحت درجة 

وتأقلم مع الظروف المحلية السورية  ة% بين كل من الصنف مكسيباك وسلموني ويعتبر األول من األصناف المدخلة إلى سوري56
% بين  53% أيضَا وتالها في نسبة التشابه 56كانت نسبة التشابه بين بريجي وسويد وبشكل مماثل عام، و  30منذ أكثر من 

 .أورور وقندهاري أحمر وسلموني وفلورنسومكسيباك وسويد  4شام
ملم  400% بين كل من سويد وبلدية حمراء )كالهما يزرعان في مناطق أمطارها أكثر من 24بينما كانت أقل نسبة تشابه 

 % بين كل من بريجي وبلدية حمراء.26وتالها في نسبة التشابه ، وينتشران في الساحل(
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% 64صنف قمح ربيعي والحظ أن نسبة التشابه والقرابة الوراثية كانت مابين  35نسبة التشابه بين  Sun et al, (2003)درس 
% 87.9تشابه وراثي لعدد من طرز الشعير الربيعي وصلت إلى نسبة  Russel et al., (1997)ت دراسة %. كما أظهر 98إلى 

 % في الشتوي السداسي.89.7% بينما كانت  91.7والشعير من النموذج الشتوي الثنائي كانت 
 %.86و 31.6نسبة تشابه مابين  على وحصالصنفًا من القمح الطري  Yagdi and Aydogan, (2012)  16درس 

 .Diceعتمادَا على معادلة االتشابه الوراثي بين األصناف المدروسة . 5 جدولال
 

 

 بلدية

 حمراء

 فلورصنس

 أورو
 شام مكسيباك سلموصني

 يقندهار

 بيضأ

 قندهاري

 حمرأ
 حريدية بريجي سويد

          1.00 حمراء بلدية

         1.00 0.38 أورو فلورصنس

        1.00 0.53 0.39 سلموصني

       1.00 0.56 0.48 0.30 مكسيباك

      1.00 0.53 0.46 0.43 0.35 شام

     1.00 0.45 0.44 0.32 0.30 0.31 بيضي أقندهار

    1.00 0.47 0.33 0.42 0.40 0.31 0.31 حمرأ قندهاري

   1.00 0.53 0.34 0.37 0.36 0.44 0.36 0.24 سويد

  1.00 0.56 0.43 0.37 0.42 0.44 0.44 0.34 0.26 بريجي

 1.00 0.49 0.43 0.38 0.40 0.38 0.34 0.34 0.28 0.29 حريدية

 شجرة القرابة )التحليل العنقودي(:
 UPGMAباستخدام طريقة و نتائج نسب التشابه المدروسة اعتمادًا على لألصناف المختبرة  (2الشكل )تم وضع التحليل العنقودي 

األصناف المدروسة تحت فرعين رئيسين ضم الفرع األول بلدية حمراء بينما انقسم الفرع الثاني إلى تحت فرعين: أمكن وضع حيث 
ثانية انقسمت إلى تحت مجموعتين ضمت األولى: فلورنس والمجموعة ال 4انقسم األول إلى مجموعتين ضمت المجموعة األولى شام

أورور وتحت المجموعة الثانية ضمت سلموني ومكسيباك، وتحت الفرع الثاني انقسم أيضًا إلى مجموعتين ضمت األولى قندهاري 
 .ري أحمربريجي وسويد وقندهاضمت  أبيض والمجموعة الثانية انقسمت إلى تحت مجموعتين ضمن األولى حريدية والثانية

كتقنية  RAPDفي دراسة على الذرة أنه يمكن االعتماد على  Schaal and Moeller, (1999)وفي هذا المجال أكد 
الذين درسوا  Sun et al, (2003) لتوضيح التنوع الوراثي بين السالالت واألنواع المدروسة. كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج

 صنف قمح ربيعي وتم فصلها بواسطة التحليل العنقودي إلى مجموعتين حسب أنواعها.  35التنوع الوراثي بين 

 .Dice ( وحسب معادلةUPGMAشجرة القرابة لألصناف المدروسة محسوبة باالعتماد على طريقة ) .2 شكلال
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 الخالصة:
بتقييم التباين الوراثي ألصناف من  باستخدام تسعة مرئساتلتها وفعاليتها و المتميزة بانخفاض تكلفتها وسهو  RAPDحددت تقنية 

يمكن أن تساهم في انتخاب عددًا ال بأس به من الواسمات الفريدة الموجبة لتمييز وتعريف األصناف المحلية التي القمح الطري، 
، كما Skaria et al., 2011, Jan et al., 2011)) بر والوثوق بنتائجهاتتطبيقها في أي مخو آباء ذات قاعدة وراثية واسعة 

ويفيد ربط نتائج هذه الدراسة بالدراسة المورفولوجية والفينولوجية واجراء دراسات وراثية باستخدام تقانات أخرى تدعم هذه الدراسة في 
 تحديد مواقع المورثات الهامة واالستفادة منها في برامج التربية والتحسين الوراثي.

 المراجع
(. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، قسم االحصاء والتعاون الدولي، دمشق، 2013المجموعة االحصائية الزراعية السنوية )
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Abstract: 

The research was conducted at the Laboratory of Genetic Resource Department in the General 

Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Damascus, Syria. The aim of the study 

was to investigate the genetic diversity between 9 local bread wheat cultivars (T. aestivum)  i.e. 

Baladieh Hamraa, Florance Aurore, Salamoni, Maxibak, Kandahari Abiad, Kandahari Ahmar, 

Sweid, Briji, and Hreideh), and Cham 4 as control. The DNA was isolated, and the genetic diversity 

was studied by RAPD technique using 9 primers with a GC percentage between 60 to 70%. Results 

showed that the highest percentage of similarity was 56% between Maxibak and Salamoni and, 

between Briji and Sweid. The lowest percentage of similarity was 24% between Sweid and 

Baladieh Hamraa. The 9 primers generated 259 bands in averaging 28.8 band for each primer. 243 

bands were polymorphic with a variation rate ranged between 58.6 and 100%. Whereas all studied 

cultivars were characterized by 89 positive unique bands from all primers, only three cultivars 

(Baladieh Hamraa, Cham 4 and Briji) were characterized by 5 negative unique bands from /5/ 

primers. The cultivar Baladieh Hamraa had the highest positive unique bands (18 bands) followed 

by Florance Aurore (15 bands) and Cham 4 had the highest negative unique bands (3 bands). In 

addition, VBC2-15 was the most characterizing primer, followed by VBC 3-9. The cluster analysis 

revealed that the cultivars under study were distributed into two branches, sub branches and groups 

separated by their environmental requirements. For instance, Salamoni (drought tolerant cultivar), 

which can grow under rainfed conditions was placed in a branch whereas the cultivars Baladieh 

Hamraa and Sweid that need irrigated conditions were placed under another branch. 

Key words: Bread wheat, Local Syrian cultivars, Genetic Diversity, RAPD. 
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االقتصادية واالجتماعية في تبّني المزارعين لتقانات األعالف والتغذية والتربية في المنطقة أثر بعض العوامل 

 الوسطى من سورية

 (1)وطوني طلب (2)ومحمد العبداهلل (1)محمد مارديني*

 (. قسم نقل التقانة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 ة، جامعة دمشق، دمشق، سورية.(. قسم االقتصاد، كلية الزراع2)

)*للمراسلة: م. محمد مارديني، قسم نقل التقانة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية، البريد االلكتروني: 
mardiny1981@gmail.com.) 

 
 9/03/2015تاريخ القبول:         17/11/2014تاريخ االستالم: 

 
 الملخص

مزارع  120من خالل عينة عشوائية بلغت  2009عام  نفذ البحث في منطقة السلمية في حماه والمشرفة في حمص، سورية،
أن معدل تبني النتائج أظهرت . والتربية المزارعين الستخدام بعض تقانات األعالف والتغذية وتبنيمعرفة  مستوىبهدف دراسة 

% ذوي مستوى معرفة ضعيفة بتقانات تصنيع األعالف، ومعدل تبنيهم 69%، وأن 76.7األعالف محاصيل المزارعين لزراعة 
% من المزارعين يربون الحيوانات 61.7%، كما أوضحت النتائج أن 6.7%، ولمعاملة األتبان باليوريا 10لصناعة الدريس 

%، 37.8يفة باستخدام تقانات التغذية والتربية، وأن معدل تبنيهم لعملية عزل الكباش % ذوي مستوى معرفة ضع56.7وحوالي 
%. كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 8.1%، والكباش المحسنة 44.6%، ولتقنية الفطام المبكر 6.8ولتقنية التلقيح الصناعي 

ج الشعير، توفر اآلالت الزراعية، مستوى التواصل اإلرشادي، وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين المستوى التعليمي، متوسط إنتا
متوسط الدخل السنوي وبين معرفة المزارعين باستخدام تقانات األعالف، ووجود عالقة ارتباط معنوية عكسية بين هذه المعرفة وبين 

طردية معنوية بين متوسط إنتاج الشعير،  زراعة األشجار المثمرة، فترة التغذية على بقايا المحاصيل، كما تبين وجود عالقة ارتباط
توفر اآلالت الزراعية، مستوى التواصل اإلرشادي، متوسط الدخل السنوي وبين تبني المزارعين لتقانات األعالف. وأظهرت الدراسة 

اليف النقل أن أهم مشاكل اإلنتاج ومعوقات تبني تقانات األعالف شح األمطار ونقص ماء الري، ارتفاع أسعار المحروقات وتك
 .وضعف المعرفة بتقانات األعالف المخلفات واستثمارتهيئة الالزمة لعدم توفر اآلالت ومستلزمات اإلنتاج و 

 
 .، تبني المزارعين، العوامل االقتصادية واالجتماعيةتقانات التغذية والتربية ،تقانات األعالف الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
وتحتل  ( من إجمالي الناتج المحلي%25-17حيث تساهم بنسبة ) األكثر أهمية في االقتصاد السوريتعتبر الزراعة القطاع 

 شكلوت% من إجمالي قوة العمل في سورية، 24وتمثل قوة العمل في الريف حوالي  التعدين والصناعةبعد قطاع  لثانيةَ االمرتبة 
 %( من إجمالي قيمةالصادرات20 -17) بنسبة الزراعي ويساهم اإلنتاج قيمة من إجمالي %34حوالي الحيواني اإلنتاجقيمة 

 مربي الرئيسية لعيش من المصادريعد الذي  في هذا القطاع سورية في العاملة اليد إجمالي من %11 حيث يعمل حوالي ،الزراعية
 (.2011السيوفي،) الحيوانية الثروة

مليون رأس من األبقار ونحو  1.1مليون رأس من األغنام ونحو  18نحو والتي بلغت  الحيوانية الثروة أعداد لتزايد نظراً 
 كمية األعالف بين الفجوة، فقد ازدادت (2014مديرية التخطيط والتعاون الدولي، ) 2013عام  مليون رأس من الماعز 2.29
 على انعكس األعالف تأمين في كبير ظهور عجز التربية، مما أدى إلى حاجات لسد المطلوبة وكمية األعالف محلًيا المنتجة

 (.2007األلبان )نعمة،  الحليب واللحم ومنتجات من الحيوانية أسعار المنتجات وارتفاع غالء أسعارها

 فيوالكمية في مقدمة العقبات المؤثرة  النوعية حيث من تأتي مشكلة عدم توفر األعالف وغالء أسعارها وتوفرها الموسمي
إذ تصل تكاليف األعالف إلى نحو  ،اإلنتاج تكاليف عن األول المسؤول العلفية المواد شراء برتطور إنتاجية الثروة الحيوانية، ويعت

 من كبيًرا قسًما توفر الطبيعية المراعي أن من % من تكلفة تسمين العجول، على الرغم90% من تكلفة إنتاج الحليب و75
 (.2000،القطيع )كومينز احتياجات

من أهم  2011الزراعية لعام  ًا لإلحصائيةمليون طن وفق 13.5بحوالي المخلفات الزراعية المتوفرة بكثرة والمقدرة  تعد
الموارد العلفية التي يمكن إذا ما تم االستفادة منها بالشكل األمثل بعد تحسين قيمتها الغذائية من الطاقة والبروتين إلى سد النقص 

(، وذلك باستخدام بعض التقانات المناسبة كمعاملة األتبان باليوريا وتصنيع الدريس 2008ة )كركوتلي، الموجود في الموازنة العلفي
أو صناعة المكعبات العلفية من المخلفات الزراعية المتاحة )صقر وزيادة،  ،وحفظ المخلفات الزراعية الرطبة بطريقة السيالج

2011.) 
طن من المادة الجافة  مليون 10.37نحو  2009في سورية لعام االحتياجات العلفية للثروة الحيوانية بلغت 

بلغت كميات  في حينألف طن من البروتين المهضوم،  743.3مليون ميغا جول من الطاقة االستقالبية، و 105573.5و
 347.7و ،مليون ميغا جول طاقة استقالبية 53473.2طن مادة جافة و مليون 8.1نحو  2009عام  سوريةعالف المتاحة في األ

مليون  36520ألف طن من المادة الجافة، و 2728من األعالف الخام نحو  كما بلغت المستورداتألف طن بروتين مهضوم، 
هذه بالرغم من حجم ، و (2011)قرجولي، المهضوم  البروتينألف طن من  406.1، واالستقالبيةجول من الطاقة  ميغا

نة المستوردات تبقى الفجوة العلفية قائمة وذلك لفقر المواد العلفية المستخدمة بالقيم الغذائية من الطاقة المستقلبة، وعند حساب المواز 
 396و، االستقالبيةجول من الطاقة  مليون ميغا 52100مادة جافة، و طن مليون 2.27نحو بدون المستوردات بلغ النقص العلفية

وهذا ما يدعو الى أهمية استخدام التقانات المناسبة لرفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية  المهضوم، ينالبروتألف طن من 
 .واستغاللها وحفظها بالشكل األمثل
 Hadjipanayiotouوجد فقد  همية االقتصادية الستثمار المخلفات الزراعية في تغذية المجترات،تشير الدراسات الى األ

and Louca (1980) في المركزة أن استساغة األغنام لألتبان المعاملة باليوريا والموالس كانت مشابهة الستساغتها لألعالف 
 أن يمكن باليوريا المنتج والزيادة الوزنية، وأظهر البحث أن تبن الشعير المعامل الحليب كمية في معنويةتوجد فروق  ولم الشاهد،
 .الفريزيان األغنام وعجول تغذية في الشعير دريس محل بنجاح يحل

الى زيادة في معامل هضم  ت% أد2.5بنسبة  أن معاملة التبن بمحلول اليوريا Flachowsky et al.,(1996) بين
 .المادة العضوية لتبن القمح وزيادة يومية في الوزن الحي بشكل معنوي مقارنة بالشاهد

االستخدام األمثل للموارد المتاحة  تحقيقإلى أهمية دور الجهاز اإلرشادي في  Francis and Carter (2001)أشار 
 ونشر التقانات الزراعية من خالل البرامج اإلرشادية التدريبية المتعددة بما يتوافق مع حاجات المزارعين في مجال الزراعة.
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خفض تكاليف اإلنتاج، وأن من أهم  عالف يساهم بشكل معنوي فيأن تطبيق تقانات األ Ajayi et al.,(2003)وبين 
والتواصل االرشادي،  ،العوامل التي تؤثر على قرار المزارعين لتبني التقانات، العوامل الشخصية، واالجتماعية، واالقتصادية

 وعضوية المزارعين في الجمعيات.
الخراف، وأن استخدام الموالس  إنتاج الى زيادة معدل تأدإلى أن معاملة األتبان بالموالس واليوريا  Miller (2005)أشار

 واألبقـار األغنـامواستساغتها مـن قبـل  العلفية من المخلفات الزراعية تصنيع المكعبات لى نجاحإ أدى مع خليط األمالح والفيتامينات
مـن  %30% ويمكـن اسـتخدامها عوضـًا عـن 50-40والجاموس كمكمالت علفية وارتفـاع معامـل هضـم المـادة العضـوية للتـبن الـى 

 العليقة المركزة.
أثر تبني التقنيات الزراعية الحديثة التي أدخلها مشروع المشرق/المغرب على تنمية ( في دراسته حول 2005بين األشقر)

ل.س/دونم في  363بحوالي أن الشعير المحّسن قد حقق ربحًا يزيد عن الشعير المحلي في أم العمد المناطق الجافة في سورية، 
معنوية،  ةوارتبطت جميعها بعالقة طردي ، وكانت أهم العوامل المؤثرة على التبني الغلة والدخل ووجود الهاتف،2001/2002موسم 

فقد ازدادت ربحية دونم الشعير  يكما ارتبط تبني هذه التقنية مع معدل البذار بعالقة عكسية معنوية، أما في تجمعات المحمودل
وكانت أهم العوامل المؤثرة على قرار التبني الغلة والدخل ومساحة الحيازة  2002/ 2001ل.س في موسم  348المحّسن بحوالي 

 معنوية كما ارتبطت بعالقة عكسية معنوية مع معدل البذار ومستوى المعيشة. ةوارتبطت جميعها بعالقة طردي
أن من أهم العوامل المؤثرة على تبني المزارعين المربين لمعاملة االتبان   Roy and Rangnekar (2006)كما بين 

مالئمة التقنية الحديثة لظروف المزارعين المحلية، وتوفر كميات كافية من القش والتبن لدى المزارعين المربين والمنفعة  ،باليوريا
 .العائدة عليهم
% 40 مقبول نحو بشكل يعوض أن يمكن موالس، %20و يوريا %1ب التبن معاملة( أن 2007وآخرون ) كركوتليبين 

يساهم أن تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية  (2008) كركوتليبين  كما، الشامي الماعز لتسمين الالزمة المركزة العليقة من
استساغة الحيوان لها ويزيد معدل النمو في ارتفاع معامل الهضم للمادة العضوية وارتفاع نسبة البروتين الخام فيها ويحسن درجة 

 .والتسمين واإلدرار بشكل معنوي، وأظهر البحث أن كل طن من التبن المعامل باليوريا يوفر نحو ربع طن من العلف المركز
أن كل من حجم الحيازة الزراعية، حجم القطيع، عضوية المزارع في الجمعيات  Jera and Ajayi (2008)وبين 
رة المزارع، الظروف البيئة وتوفر األعالف بالمنطقة هي من أهم العوامل المؤثرة على قرار تبني المزارعين لتقنيات اإلنتاجية، خب

 حفظ وتخزين األعالف.
أن لحجم القطيع والدخل غير المزرعي ودور االرشاد الزراعي عالقة ارتباط ايجابية  Chebil, et al.,(2009)وبين 

 استخدام تقانات األعالف. لزراعة و معنوية مع تبني المزارعين 
% من العليقة المركزة بسيالج تفل البندورة لتغذية النعاج والحصول 50( أنه يمكن استبدال 2011وآخرون )وجد األحمد 

%، حيث بينت النتائج عدم وجود فروق 12.83على مؤشرات تناسلية عالية وفائدة اقتصادية كبيرة بخفض كلفة التغذية بنسبة 
 .في مؤشري الزيادة الوزنية اليومية ومتوسط وزن التلقيح بين مجموعات النعاج معنوية

( أن استخدام نواتج تقليم أشجار الزيتون كعليقة مالئة فـي  تغذيـة حمـالن أغنـام العـواس قـد أدى 2012) كما بين كركوتلي
 الشاهد.ل.س لعليقة  80.3ل.س مقابل  64.1/ كغ وزن حي إلى 1إلى انخفاض كلفة إنتاج /

 :يما يلونظرًا ألهمية تبني تقانات األعالف والتغذية والتربية تحددت أهداف البحث بدراسة 
 تحديد مستوى معرفة المزارعين الستخدام بعض تقانات األعالف والتغذية والتربية. -1
 تحديد معدل تبني المزارعين لهذه التقانات. -2
 المؤثرة على مستوى معرفة المزارعين وعلى تبنيهم لتقانات األعالف.دراسة بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية  -3
 تحديد معوقات استخدام تقانات األعالف وتحسين المخلفات الزراعية. -4
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 مواد وطرائق البحث
 منطقة الدراسة واختيار العينة: -1

السلمية في حماه والمشرفة في حمص من خالل  ةمنطقاالستقرار الزراعي الثانية والثالثة في كل من  في منطقتي نفذ هذا البحث
قرى منطقة استقرار  7قرية ) 95بلغ إجمالي عدد القرى المستهدفة بالدراسة حيث  مزارع، 120عينة عشوائية بسيطة بلغ قوامها 

 الثة(، تم اختيارقرية منطقة استقرار ث 34قرية منطقة استقرار ثانية و 54قرية في منطقة السلمية منها  88ثانية في المشرفة، و
قرى موزعة على )المشرفة، قرية واحدة، منطقة استقرار  10فبلغ مجموع عدد القرى المدروسة  القرى بشكل عشوائيهذه % من 10

قرى منطقة استقرار ثالثة(، بلغ إجمالي عدد مزارعي القرى  4قرى منطقة استقرار ثانية، و 5قرى منها  9السلمية،  -ثانية 
فبلغ حجم عينة  بطريقة العينة العشوائية% من عدد مزارعي كل قرية من القرى المدروسة 10زارع، أخذت نسبة م 1208المدروسة 
 مزارع. 120البحث 

 مصادر البيانات: -2
 اعتمد البحث على نوعين من البيانات:

المختصة والنشرات والتقارير : تم الحصول عليها من نتائج األبحاث واإلحصائيات والدراسات السابقة والمراجع بيانات ثانوية -أ
السنوية التي تصدرها جهات متعددة كالمكتب المركزي لإلحصاء، ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، والمركز الوطني للسياسات 

 . وغيرها وأكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الزراعية، والتقارير السنوية إليكاردا
باالعتماد على استمارة استبيان مصممة بما يتناسب  2009ليها من خالل إجراء مسح ميداني عام تم الحصول ع: بيانات أولية –ب

 .وأهداف البحث ومن خالل المقابلة الشخصية
، وقد استخدم في تحليل البيانات كل من التحليل (EXCEL, SPSS)تم تحليل البيانات باستخدام برامج التحليل اإلحصائي 

والتكرارات، والنسب المئوية، واالنحراف المعياري لتحليل وتفسير العوامل المستقلة والتحليل الكمي كمعامل الوصفي كالمتوسطات، 
( Logistic Regressionاللوجستي )االنحدار كما استخدم نموذج ، االرتباط لقياس قوة واتجاه العالقة الخطية بين المتغيرات

والقيمة  pباحتمال  1يأخذ القيمة Bernolli)متغير ثنائي يتبع توزيع بيرنولي على المتغير التابع  ةالمستقل اتلتحديد تأثير المتغير 
 ولتمثيل العالقة بين المتغيرات بمعادلة رياضية:أي حدوث التبني وعدم التبني(  q=1-pباحتمال  0
 
 

 ( = تحويلة لوجيت.p/q= معكوس اللغاريتم الطبيعي،  ) j=1،2......،K، i=2،1.......،n ،expحيث:
نــدوة إرشــادية... ( وســؤال المــزارعي عــن مســتوى  –تــمإ إعــداد قائمــة باألنشــطةي اإلرشــاديةي التــي تنفــذها الوحــدة اإلرشـادية )يــوم حقلــيكمـا 

ثــم حســَب  ،علــى التــوالي 3،2،1جيــد( وأعطيــت  القــيم  -متوســط -)ضــعيف مشــاركته فــي هــذه النشــاطات مــن خــالل ثالثــة مســتويات
معــرفتهم  مســتوىمجمــوع درجــات كــل مــزارع، وكــذلك تــم تصــنيف معرفــة المــزارعين إلــى ثــالث مســتويات وفــق عالمــاتهم المعبــرة عــن 

 بالتقانات.
 النتائج والمناقشة

 :العوامل االجتماعية واالقتصادية للمزارعين -1
 الوضع العائلي وحجم األسرة: -1-1

 8حوالي متوسط حجم األسرة في منطقة الدراسة  وأن%، 96العينة هم من المتزوجين بينت النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد 
أفراد،  9-6متوسطة الحجم %من األسر 52حوالي تبين أن كما ، أفراد 3، ومتوسط عدد أفراد األسرة العاملين بالزراعة أفراد

يتضح من ذلك (. 1) كما هو موضح في الجدولفردًا،  17-10تترواح عدد أفرادها  ذوي أسر كبيرة الحجم نسبياً  %31وحوالي 
بها، إال أنه بالرغم من كبر حجم األسر  إمكانية توفر األيدي العاملة من داخل األسرة للقيام ببعض العمليات الزراعية الموصى

 مختلفة.أفراد األسرة تقريبًا ال يمارسون العمل الزراعي، ويعملون في وظائف ومهن % من 50حوالي نسبيًا تبين أن 
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 توزع المزارعين تبعًا لعدد أفراد األسرة .1الجدول 
 %النسبة في العينة  التكرار حجم األسرة 

 17.5 21 ( فرد5-1صغيرة:)
 51.7 62 ( أفراد9-6متوسطة:)

 30.8 37 فما فوق 10كبيرة: 
 100 120 المجموع

 2009المصدر: عينة البحث  
 :والخبرة الزراعية العمر -1-2

% من المزارعين هم من كبار السن 23.4 كما يوضح أن  سنة 55حوالي  أن متوسط عمر المزارعين بالعينة (2) الجدوليبين 
أعمارهم من تتراوح % من المزارعين 19.2سنة، و 60-51أعمارهم بين  % تتراوح51حوالي  سنة، وأن 60وتزيد أعمارهم عن 

متخذي القرار وأكثر مياًل لتبني األساليب الزراعية الحديثة، وبلغت نسبة  سنة وهي الفترة التي يكون فيها المزارع من 40-50
أن غالبية المزارعين ذوي خبرة زراعية كبيرة ، كما بينت النتائج % فقط6.7سنة  39-27تراوحت أعمارهم من  والتيصغار السن 

سنة. ويستدل من هذه  40الزراعية  % تجاوزت خبرتهم5.9سنة، ونسبة  40-20% منهم من 89.1نسبيًا، حيث تراوحت خبرة 
النتيجة أن غالبية مزارعي العينة يمتلكون خبرة زراعية كبيرة، األمر الذي قد ال يساعد على تبني التقانات واألساليب الجديدة بشكل 

 غلبهم على الخبرة الذاتية المتوارثة لديهم.أأسرع بسبب اعتماد 
 العمريةتوزع المزارعين حسب الفئات  .2جدول ال

النسبة في العينة  التكرار  الفئة العمرية

% 
 التكرار الخبرة الزراعية

النسبة في العينة 

% 
 5 6 سنة 20 أقل من 6.7 8 سنة 40أقل من 
 30.8 37 سنة 20-30 19.2 23  50 - 40
 58.3 70 سنة 31-40 50.7 61 60 – 51
 5.9 7 سنة 40أكثر من  19.2 23 70 – 61

    4.2 5 سنة 70أكثر من 
 100 120 المجموع 100 120 المجموع

 2009المصدر: عينة البحث         
 المستوى التعليمي لرب األسرة: -1-3

%( تراوح 65.9)، وأميون%( 31.7( يتضح أن )3من خالل تقسيم المزارعين تبعًا لمستواهم التعليمي كما في الجدول )
%( فقط هم الذين أكملوا المرحلة الثانوية، بينما بلغت نسبة 1.6)ومستواهم التعليمي بين االبتدائي واإلعدادي )التعليم األساسي( 

 .%( من إجمالي العينة0.8حملة الشهادة الجامعية )
 توزع المزارعين حسب المستوى التعليمي .3الجدول 

 %نسبة في العينة ال التكرار  المستوى التعليمي
 31.7 38 أمي

 39.2 47 ابتدائي
 26.7 32 إعدادي
 1.6 2 ثانوي
 0.8 1 جامعة

 100 120 المجموع

 2009المصدر: عينة البحث                           
 يبلغوا التعليم الثانوياالنخفاض النسبي للمستوى التعليمي للمزارعين المستهدفين حيث أن معظم أفراد العينة لم ويتبين من الجدول 

 عاماًل مساعدًا في عملية نشر وتبني تقانات تصنيع األعالف واألفكار الجديدة. يعدوهذا ال 
 حجم ومصادر الدخل للعينة المدروسة: -1-4

% يعتمدون بشكل أساسي على 61( تبين أن 1من خالل تقسيم أفراد العينة تبعًا لمصادر الدخل كما هو موضح في الشكل )
% إضافة إلى دخلهم الزراعي هناك مصدر دخل آخر من الوظائف 26خل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، في حين أن الد
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%  منهم إضافة إلى دخلهم الزرعي دخل من ممارستهم ألعمال حرة )كالمحالت التجارية، الحرف....( وهذا 13المختلفة لهم، و
 العمل الزراعي على مستوى المنطقة عمومًا.يوضح أن أكبر مساهمة لمصادر الدخل تعود إلى 

 

 توزع أفراد العينة حسب مصادر الدخل .1شكل ال
ليرة ألف  162حوالي /سنة بانحراف معياري ليرة سوريةألف  343حوالي بلغ متوسط دخل األسرة من مختلف مصادر الدخل كما 
كما هو موضح  تم تقسيم إجمالي دخل المزارعين إلى ثالث فئات. وبالنظر إلى التفاوت الكبير في توزيع الدخل في المنطقة، سورية

، بينما ألف ليرة سورية/ سنة( 200 % من مزارعي العينة ينتمون إلى الفئة منخفضة الدخل )أقل من15أن حيث ، (4في الجدول )
ليرة  ألف 400رعين % من المزا24.2/سنة، في حين تجاوز دخل ليرة سورية ألف 400-200% منهم ما بين 60.8تراوح دخل 

ولوجود  يعود سبب هذا التباين الكبير في الدخل للتفاوت الموجود في حجم الحيازات الزراعية لمزارعي العينةقد /سنة، و سورية
 مصادر دخل أخرى لبعض أفراد العينة.

 توزع المزارعين حسب فئات الدخل السنوي. 4الجدول 
 في العينة  المئوية النسبة التكرار الفئات

 15 18 ليرة سوريةألف  200 <)منخفض(
 60.8 73 ليرة سورية( ألف 400 -200) (متوسطة)

 24.2 29 ليرة سوريةألف  400 >)مرتفع(
 100 120 المجموع

 2009المصدر: عينة البحث   
 :وملكيتها مساحة الحيازة الزراعية -1-5
نسبة  بينما بلغت ،دونم( 51زراعية صغيرة نسبيًا )أقل من ذوي حيازات % 65.8بنسبة ( أن غالبية المبحوثين 5وضح الجدول )ي

% من العينة، 10دونم(  100الحيازات الزراعية الكبيرة )أكبر من مالكي %، و 24.2دونم(  100-51الحيازات المتوسطة ) مالكي
زارعين يملكون األرض التي % أي أن غالبية الم87.5أن غالبية الملكيات الزراعية للمستهدفين هي ملكية خاصة بنسبة كما تبين 
المساحات استخدام التقانات المناسبة  هويستدعي وجود هذ حرية التصرف في اتخاذ القرارات المناسبة لظروفهم وبالتالييزرعونها 

 .الزراعي العمل واستمرارية العائلي الدخل لتحسين األمثل الستثمار الموارد المتاحة بالشكل
 فئات الحيازة الزراعية وزع المزارعين حسب. ت5الجدول 

 في العينة المئوية النسبة  التكرار المساحة الزراعية )دوصنم(
 65.8 79 دونم ( 50)≥صغيرة 

 24.2 29 (100-51متوسطة )
 10 12 دونم( 100كبيرة )<

 100 120 المجموع

 2009المصدر: عينة البحث                           
 

دونمًا، وبلغت المساحة المستثمرة بالزراعة  56دونم، وبمتوسط قدره  6735للحيازات الزراعية في العينة بلغت المساحة اإلجمالية 
% من إجمالي المساحة 76.9وشكلت المساحة البعلية الغالبية (، 6)الجدول كما هو موضح في  % من المساحة الكلية87.5

% تروى غالبًا من خالل بعض اآلبار الجوفية الموجودة لدى المزارعين باإلضافة 10.6الكلية، في حين شكلت المساحة المروية 

زراعة ووظيفة

%26

زراعة وعمل حر

%13

زراعة وتربية حيوان

%61
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نتاج % من المساحة الكلي12.5إلى شراء الماء التكميلي عند جفاف اآلبار، بينما بلغت المساحة البور  ة. وبالتالي نجد أن زراعة وا 
 األعالف يعتمد على الهطول المطري بشكل رئيسي.

 توزع المساحات حسب استخدامات األراضي الزراعية في منطقة الدراسة .6جدول ال
في المئوية النسبة 

 العينة 
 توزيع المساحات المساحة )دوصنم(

 المساحة اإلجمالية  6735 100
 المزروعة منهاالمساحة  5894 87.5
 المساحة البور منها 841 12.5

 المساحة المزروعة
 المساحة المزروعة المروية  712 10.6
 المساحة المزروعة البعلية 5182 76.9

 2009المصدر: عينة البحث  
 الثروة الحيوانية: -1-6

% من مزارعي العينة يربون الحيوانات الزراعية من األغنام واألبقار والماعز والدواجن، وهذا يوضح وجود 61.7أن  الدراسةتبين 
% من المزارعين المربين للماشية على تربية األغنام واألبقار كمصدر رئيس 79.7تكامل نباتي حيواني بالمنطقة المدروسة، ويعتمد 

 (.7كما هو موضح في الجدول رقم )م والحليب ومشتقاته وبيع الفائض من اإلنتاج للدخل وسد احتياجات األسرة من اللح
 الهدف من تربية الماشية .7جدول ال
 المئوية في العينةالنسبة  التكرار الادف من التربية

 79.7 59 مصدر رئيس للدخل وتغذية العائلة 
 20.3 15 مصدر إضافي للدخل وتغذية العائلة

 100 74 المجموع

 2009المصدر: عينة البحث  
كما هو موضح في  % من إجمالي عدد الرؤوس،97.8وتعد تربية األغنام هي األساس حيث تشكل الغالبية العظمى بنسبة 

 (.8الجدول )
 الثروة الحيوانية في العينة ومتوسط إنتاج الحليب )كغ / رأس/ يوم( .8جدول ال

عدد اإلصناث  عدد اإلصناث % العدد الكلي صنوع الحيوان

 الحالبة 
 متوسط اإلصنتاج 
 )كغ / رأس/ يوم(

 0.61 5240 7899 97.8 8551 أغنام
 12.3 77 109 1.5 125 أبقار
 0.94 39 50 0.7 63 ماعز

  5356 8058 100 8739 المجموع 

 2009المصدر: عينة البحث  
 :الزراعات العلفية في منطقة الدراسة -2

تحتل زراعة األعالف النصيب األكبر في التركيب المحصولي ، و أهمية قطاع اإلنتاج الحيوانيتأتي أهمية المحاصيل العلفية من 
% من 64% من إجمالي المساحة المزروعة ونسبة 72.7بنسبة  هكتاراً  4.28للعينة، حيث بلغت المساحات العلفية المزروعة 

 العلفية وغير العلفية من المساحة الكلية للعينة.( نسبة مساهمة الزراعات 2ويوضح الشكل ). إجمالي المساحة الكلية

 
 (2009للحيازات الزراعية من المساحة الكلية )المصدر: عينة البحث  التركيب المحصولي .2شكل ال

زراعات علفية

%64

أشجار مثمرة

%23

محاصيل خضار

%1

بور

%12
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% للبيقية، كما تبين أن غالبية هذه 1% فقط للقمح و1.4و% 97.6للشعير بنسبة  النسبة األكبر من المساحات العلفية تعودو 

 % من إجمالي المساحة العلفية للعينة.97.3المساحات غير مروية بنسبة 
 توفر اآلالت الزراعية للتصنيع: -3

% فقط من 8.3% ال يتوفر لديهم آالت زراعية للتصنيع وأن 91.7( أن الغالبية العظمى من مزارعي العينة 9يوضح الجدول )
يفسر عدم تطبيق غالبية مزارعي العينة مما قد وغيرها والفّرامات والمحراث مزارعي العينة يملكون بعض اآلالت الزراعية كالجرار 

 .لبعض التقانات السيما المكعبات العلفية التي تحتاج الى فرامات ومكابس لفرم وكبس بقايا تقليم األشجار
 توزع المزارعين تبعًا لتوفر اآلالت الزراعية لصناعة األعالف .9 الجدول

 المئوية في العينةالنسبة  التكرار توفر اآلالت
 8.3 10 يوجد

 91.7 110 ال يوجد 
 100 120 المجموع

 2009المصدر: عينة البحث                         
 :التغذية-4

( فترة التغذية المتبعة سنويًا على كل من المراعي وبقايا المحاصيل واألعالف التكميلية لدى المزارعين 10يبين الجدول )
أشهر بالسنة تقريبًا،  3-2للماشية حيث تبين أن الغالبية يعتمدون بتغذية الماشية على المراعي الطبيعية لمدة تتراوح من المربين 

أشهر بينما يقومون بشراء األعالف التكميلية طيلة الفترة المتبقية من السنة، وتختلف هذه  3إلى  2وعلى بقايا المحاصيل لمدة 
السنوي، ففي سنوات الهطول الجيد تتحسن إنتاجية المراعي وتزداد فترة الرعي على حساب التغذية  الفترات بحسب الهطول المطري

 التكميلية مما يخفض من تكاليف شراء األعالف التكميلية على المزارعين المربين.
 توزع المربين تبعًا لمدة تغذية الحيوانات على كل نوع من األعالف .10 جدولال

 المدة
 التغذية

 ثالثة أشار شارين شار
أكثر من ثالثة 

 أشار
المزارعين 

 المربين
 %100 %20.2  %37.8  %29.8 %12.2  عىاالمر

 %100 %5.4 %54  %35.2  %5.4 بقايا المحاصيل

 %100 %83.8  %16.2  %0 %0 أعالف تكميلية

 2009المصدر: عينة البحث                       
 األعالف:مستوى معرفة وتبني تقانات  -5
 :تبني المزارعين لزراعة األعالف -5-1

( درجة ومعدل تبني زراعة األعالف بالمنطقة، حيث بلغت نسبة المساحة المزروعة بالمحاصيل العلفية 11) يبين الجدول
مزارع من  92، بينما بلغ عدد مزارعي األعالف )النسبة المئوية للمساحة المطبقة فيها التقنية( % وهي تمثل درجة التبني72.7

 .%76.7 )النسبة المئوية لعدد المزارعين المطبقين التقنية( معدل التبني بلغالعينة الكلية وبالتالي 
 معدل ودرجة تبني زراعة األعالف .11جدول ال

إجمالي المساحة 

 الكلية
 )هكتار(

المساحة 

 المزروعة
 )هكتار(

المساحة 

 العلفية
 )هكتار(

عدد 

 المطبقين
 معدل التبني

% 
 درجة التبني

% 

6735 5894 4282 92 76.7 72.7 

 2009المصدر: عينة البحث                 
 المزارعين لبعض تقانات األعالف )الدريس، السيالج، معاملة األتبان باليوريا، البلوكات العلفية( وتبنيمعرفة مستوى  -5-2

تقانات معرفًة لدى المزارعين هي صناعة الدريس ثم معاملة األتبان باليوريا بينما كانت أقل  األعالفتقانات نتائج أن أكثر البينت 
معرفة لديهم صناعة السيالج وصناعة البلوكات العلفية، وقد تم توزيع المزارعين إلى ثالث مستويات وفقًا لدرجاتهم األعالف 
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% على معرفة 69.2حيث تبين أن الغالبية ( 12حو الموضح في الجدول )على الن المعبرة عن مستوى معرفتهم بتقانات األعالف
 .% فقط من مزارعي العينة على معرفة جيدة بهذه التقانات2.5% ذوي معرفة متوسطة ونسبة 28.3ضعيفة بتقانات األعالف و

 توزع المزارعين تبعًا لمستوى معرفتهم بتقانات األعالف .12 الجدول
 المئوية في العينةالنسبة  التكرار مستويات المعرفة

 69.2 83 ضعيف( 4 ≤)
 28.3 34 )متوسط ( 5-8)
 2.5 3 )جيد  (9-12)

 100 120 المجموع
 2009المصدر: عينة البحث                       
% فقط من المزارعين يطبقون صناعة 10تبين أن حيث بعض تقانات األعالف  تبنواعدد المزارعين الذين ( 13ويوضح الجدول )

% يعاملون التبن باليوريا في حين ال يطبق الغالبية العظمى من مزارعي العينة أي من هذه التقانات لديهم على 6.7والدريس، 
 .الرغم من معرفة البعض بها ويكتفون بتقديم التبن الخام كأعالف مالئة

 انات األعالفمعدل تبني المزارعين لتق .13جدول ال
 تبني %المعدل  المتبنينعدد  التقنية 

 10 12 صناعة الدريس
 6.7 8 معاملة االتبان باليوريا

 2009المصدر: عينة البحث                          
 المربين للماشية لبعض تقانات التربية والتغذية:مستوى معرفة وتبني  -6

للماشية تبعًا لمستوى معرفتهم لبعض تقانات التربية والتغذية )عزل الكباش، الفطام المبكر، من خالل توزيع عينة المزارعين المربين 
ضافة الفتيامينات واألمالح  التلقيح الصناعي، استخدام الكباش المحسنة، تحسين المخلفات الزراعية في التغذية، تركيب الخلطات وا 

( تبين أن 14لمعبرة عن معرفتهم بهذه التقانات كما هو موضح في الجدول )المعدنية للقطيع( إلى ثالثة مستويات وفقًا لدرجاتهم ا
% على معرفة متوسطة، في حين بلغت نسبة من هم على معرفة 28.4% ذوي معرفة ضعيفة باستخدام هذه التقانات و56.7
 %.14.9جيدة 

 توزع المربين تبعًا لمستوى معرفتهم لبعض تقانات التربية والتغذية .14الجدول 
 المئوية في العينةالنسبة  التكرار ستويات المعرفةم

 56.7 42 ضعيف( ≤6)
 28.4 21 متوسط( 7-12)
 14.9 11 جيد( 13-18)

 100 74 المجموع
 2009المصدر: عينة البحث                   

 
% ولتقنية التلقيح الصناعي 44.6% ولتقنية الفطام المبكر 37.8( أن معدل تبني المربين لتقنية عزل الكباش 15يبين الجدول )

% ولتقنية تركيب الخلطات 54% ولتقنية استخدام المخلفات الزراعية في التغذية 8.1% ولتقنية استخدام الكباش المحسنة 6.8
 %.33.8العلفية 
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 معدل تبني مربي الماشية لبعض تقانات التربية والتغذية .15الجدول 
 معدل التبني المتبنين التقنية

% 

 37.8 28 عزل الكباش 

 44.6 33 الفطام المبكر

 6.8 5 التلقيح الصناعي  

 8.1 6 استخدام الكباش المحسنة

 54 40 استخدام المخلفات الزراعية في التغذية 

تركيب الخلطات العلفية وإضافة الفيتامينات 

 واألمالح المعدنية للعليقة
25 33.8 

 74المزارعين المربين بالعينة= مجموع    2009المصدر: عينة البحث 
 

 مشاركة المزارعين في األنشطة اإلرشادية: -7
مستويات وفقًا  ة( أن مزارعي العينة ليسوا على مستوى واحد من التواصل اإلرشادي وقد تم توزيعهم إلى ثالث16يبين الجدول )

المشاركة في النشاطات  -زيارة المرشد للمزارع-لدرجاتهم المعبرة عن مستوى تواصلهم االرشادي )زيارة المزارع للوحدة اإلرشادية 
نصف مزارعي العينة  أكثر منمتابعة البرنامج اإلرشادي اإلذاعي والتلفزيوني( وتبين أن  -متابعة النشرات اإلرشادية -اإلرشادية
، في حين كانت نسبة من ذوي مستوى ضعيف من التواصل% 38.3، وأن ذوي مستوى متوسط من التواصل اإلرشادي% 52.5

% فقط من مزارعي العينة، ويعود سبب تدني عالقة بعض المزارعين بالوحدة اإلرشادية إلى أسباب 9.2هم على تواصل جيد 
الجديدة كالصيدليات الزراعية، وقلة الزيارات المتبادلة بين المرشد عديدة منها عالقة المزارع بجهات أخرى تزوده بالمعلومات 

 والمزارع وكثرة انشغال المزارعين وعدم توفر وسائط النقل وبعد الوحدات اإلرشادية عنهم.
 التواصل اإلرشادي حسب مستوى المزارعين توزع  .16جدول ال

 % التكرار التواصلمستوى 
 38.3 46 ضعيف( 5≤)
 52.5 63 متوسط( 6-10)
 9.2 11 جيد( 11-15)

 2009المصدر: عينة البحث                         
 
معرفة وتبني مزارعي العينة لبعض  ومستوىرشادية العالقة االرتباطية بين بعض الخصائص االجتماعية، واالقتصادية واإل  -8

 :استخدامات األعالف
معرفة وتبني المزارعين الستخدامات وبين مستوى بين بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية  االرتباطية تم دراسة العالقة

حصائيًا إ( وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية 17ويوضح الجدول ) ،األعالف وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون وسبيرمان
،ومستوى الشعير، توفر اآلالت الزراعية، درجة التواصل اإلرشاديبين كل من: المستوى التعليمي، متوسط الدخل، متوسط إنتاج 

كما تبين وجود عالقة ارتباط عكسية معنوية بين ، %5% و1األعالف وذلك عند مستوى  تقانات معرفة وتبني المزارعين الستخدام
معرفة مزارعي العينة باستخدامات  ىومستو كل من زراعة األشجار المثمرة والمحاصيل غير العلفية والتغذية على بقايا المحاصيل، 

 األعالف.
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 معرفة وتبني تقانات األعالف ومستوى واإلرشاديةالعالقة االرتباطية بين بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية  .17جدول ال
 الرمز المتغيرات المستقلة

معرفة مع مستوى معامل االرتباط 

 المزارعين
 تبني المزارعينمع معامل االرتباط 

 X1 0.091 0.079 العمـــر

 X2 0.057 0.114 الخبرة الزراعية

.X3 0 المستوى التعليمي 613 ** 0.091 

 X4 0.035 -0.063 الحالة العائلية

 X5 0.095 0.171 حجم العائلة

 X6 0.079 0.177 العاملون الزراعيين باألسرة

 *X7 0.178* 0.182 الدخل السنوي

 X8 -0.099 0.129 حجم الحيازة الزراعية

 X9 0.013 -0.122 نوع الملكية

 X10 -0.296** -.042 زراعة األشجار المثمرة

 X11 0.104 0.066 حجم القطيع

 X12 -0.197 -0.087 فترة التغذية على المراعي

فترة التغذية على بقايا 

 المحاصيل
X13 -0.377** -0.047 

 X14 0.078 0.105 فترة التغذية التكميلية

 **X15 0.366** 0.510 اآلالت الزراعيةتوفر 

 **X16 0 .713** 0.346 درجة التواصل اإلرشادي

 X17 0.077 0.093 زراعة األعالف

 **X18 0.409** 0.333 متوسط إنتاج الشعير

 0.01 داللة ** معنوي عند مستوى    0.05داللة  * معنوي عند مستوى
 

  :األعالف لتقاناتفي مراحل عملية تبني المزارعين  واإلرشادية واالقتصاديةتأثير بعض المتغيرات االجتماعية  -9
تقانات األعالف حيث اعتبرت بعض لالمزارعين تبني لتحديد العوامل المؤثرة على اللوجستي  تحليل االنحدارمن خالل استخدام 

متغيرات مستقلة، بينما اعتبر تبني المزارعين  (17) المذكورة في الجدول الخصائص الشخصية، واالجتماعية، واالقتصادية، واالرشادية
( أظهرا معنوية X16( و التواصل االرشادي )X15أن كل من المتغيرين توفر اآلالت الزراعية ) المتغير التابع، وتبينلتقانات األعالف 

 كما هو موضح في المعادلة:% 5على المتغير التابع )تبني تقانات األعالف( عند مستوى داللة 
 

Log (p/1-p)=8.654-3.309(X15)+0.391(X16) 

 

أن أرجحية حدوث التبني لدى المزارعين الذين ال تتوفر لديهم آالت زراعية تنخفض هي احتمال عدم التبني وبالتالي ف pحيث أن 
%( شريطة بقاء 3.9وبالتالي إنقاص احتمال التبني بشكل كبير إلى ) ،( مرة مقارنة بالمزارعين الذين تتوفر لديهم اآلالت0.04)

حدوث التبني لدى المزارعين ، وكذلك األمر بالنسبة لمستوى التواصل االرشادي حيث تنخفض أرجحية العوامل المؤثرة األخرى ثابتة
 الجيد. ذوي المستوى الضعيف من التواصل االرشادي مقارنة بالمزارعين ذوي التواصل االرشادي

 األعالف:تقانات  تبنيمشاكل اإلنتاج ومعوقات 
األمطار ونقص ماء الري إلنتاج األعالف وغالء المحروقات وارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج  قلةتمثلت أهم مشاكل االنتاج في 

وضعف دور المصرف التعاوني الزراعي وشح المراعي واالعتماد على شراء األعالف التكميلية، بينما تمثلت أهم معوقات تبني 
 امات والخالطات والمكابس لتصنيع المكعبات العلفيةعدم توفر آالت تهيئة وتصنيع المخلفات لالستثمار كالفرّ تقانات األعالف في 

 (.20كما هو موضح في الجدول )فة والخبرة بهذه التقانات المعروالسيالج والدريس وضعف 
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 مشاكل إنتاج ومعوقات تبني المزارعين لتقانات األعالف .20جدول ال
 النسبة % التكرار البيان

 100 120 شح األمطار ونقص ماء الري إلنتاج األعالف
 100 120 مستلزمات اإلنتاج و غالء المحروقات وارتفاع تكاليف النقل

 69.2 83 ضعف دور المصرف الزراعي التعاوني
 61.7 74 واالعتماد على شراء التكملة العلفيةقلة المراعي 

 85.8 103 المخلفات واستثمارتهيئة الالزمة لعدم توفر اآلالت 
 61.6 44 بتقانات تصنيع األعالفالمعرفة ضعف 

 
 التوصيات

تنفيذي النشاطاتي بواستثمار المخلفات الزراعية والتوسع  والتغذية األعالفتفعيل دور اإلرشاد الزراعي في نقل حزم تقانات  .1
االستخدام األمثل للمخلفات الزراعية وكيفية هذه التقانات و  اإلرشادية )ندوات، أيام حقلية،..( لتوعية المزارعين بأهمية

 االستفادة منها.
حيث يمكن للجمعيات لتطبيق تقانات األعالف مكابس...(  –طات خالّ  -اتمحشّ  –امات استخدام اآلالت الزراعية )فرّ  .2

 تأمين مثل هذه اآلالت.مساعدة المزارعين بالفالحية 
ة العالية زراعة األعالف البقولية ومحاصيل األعالف المتحملة للجفاف ذات القيمة الغذائيّ  توعية المزارعين بأهمية .3

 .لخ(إعير، البيقية، الجلبانة، االتربلكس...شّ ورات الزراعية المالئمة )التطبيق الدّ أهمّية و 
 دعم إستراتيجية تحسين المستوى التعليمي والسيما في المناطق الريفية. .4

 
  المراجع

(. تأثير استبدال نسب مختلفة من العليقة المركزة بسيالج تفل البندورة 2011عبداأ الزعبي )و  عدنان الشريفو  محمود ،األحمد
لنعاج العواس، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا،  في الكفائة التناسلية

 سورية.
 -محافظة حماة والمحمودلي -(. آثار مشروع المشرق/المغرب على تنمية المناطق الجافة )أم العمد2005األشقر، هيثم )

، جامعة حلب قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، اجستير،رسالة م .محافظة الرقة( في الجمهورية العربية السورية
 صفحة. 167سورية. 

" ، تحليل يتناول األهمية اإلستراتيجية للقطاع الزراعي في الزراعة في سورية بين الواقع والممكن(. "2011السيوفي، قحطان )
 بحاث اإلستراتيجية، دمشق، سورية.سورية ومعوقات التطوير والضرورة االقتصادية لمعالجته، مركز التواصل واأل

(. دراســة اقتصــادية حــول االســتفادة مــن مخلفــات اإلنتــاج والتصــنيع الزراعــي كــأعالف لتنميــة 2011) بــراهيم وروال زيــادةإصــقر، 
الثــروة الحيوانيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، المركــز العربــي لدراســات المنــاطق الجافــة واألراضــي القاحلــة )أكســاد(، 

 ق، سورية.دمش
 (. برنامج تطوير األعالف، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(.2011قرجولي، محمد علي )

(. معاملـة تـبن القمـح باليوريـا والمـوالس واسـتخدامها 2007عقبة المحمـد )و  السيد وحسان محمد دراجو  زياد أسعدو  أيمن ،كركوتلي
 .88-77(:2)23 .الزراعية للعلوم دمشق الشامي، مجلةجامعة في تغذية جدايا الماعز

المركــز العربــي لدراســات المنــاطق الجافــة  .(. مشــروع المخلفــات الزراعيــة وطــرق تحســين قيمتهــا الغذائيــة2008أيمــن ) ،كركــوتلي
 واألراضي القاحلة )أكساد(، وزارة الزراعة، دمشق، سورية.

تج تقلــيم أشــجار الزيتــون فــي بعــض المعــايير اإلنتاجيــة عنــد حمــالن العــواس، المجلــة (، أثــر اســتخدام نــوا2012أيمــن ) ،كركــوتلي
 .68-62 (:1)5 .العربية للبيئات الجافة
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 دمشق، سورية. .(. التقرير النهائي حول قطاع الثروة الحيوانية2000كومينز، غاري )
 الــوطني ســورية، المركــز فــي األعــالف تــأمين فــي والسياســات المؤسســات الوطنيــة حــول دور العمــل (. ورشــة2007نعمــة، نــوال )

 .26(، الوقائع رقم ICARDA (، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )NAPCالزراعية ) للسياسات

(. المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، دمشق، 2014مديرية التخطيط والتعاون الدولي )
 ية.سور 
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Abstract 

The study was carried out in Al-Salamya and Al-Mesherfa areas of Hama and Homs governorates, 

Syria, during 2009, using a randomized sample of 120 farmers, to investigate the farmers’ 

knowledge and adoption of some fodder, feeding, and breeding technologies. The results showed 

that the rate of adoption of growing fodder crops was 76.7%, and 69% of the farmers had weak 

knowledge with fodder technologies, 10% was the adoption rate of haymaking, and 6.7% for the 

straws treated with urea. The results also exhibited that 61.7% of the farmers raise livestock and 

about 56.7% of them have low knowledge in using feeding and breeding technologies, 37.8% was 

the adoption rate of ram’s isolation, and 6.8% was for adopting the artificial insemination, while 

44.6% was for early weaning adopting, and 8.1% for having the improved rams. The statistical 

analysis clarified a positive, significant correlation between the educational level, average yield of 

barley, availability of agriculture machinery, the level of extension communication, the average of 

family income, and the degree of farmer’s knowledge about the usage of fodder technologies. The 

results also showed a negative significant correlation between this knowledge and the planting of 

fruit trees, the period of feeding on the crops residues. The statistical analysis also showed a 

positive significant correlation between the average yield of barley, availability of agricultue 

machinery, the level of extension communication, the average of family income, and adoption of 

farmers for the usage of fodder technologies. The most important problems that face farmers were 

lack of water, high costs of fuel, transportation, and production inputs, lack of machinery to invest 

the agricultural wastes, and the poor knowledge in fodder technologies. 

 

Key words: Fodder technologies, Feeding and breeding technologies, Farmers’ adoption, Economic 

and social factors. 
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في العروة في بعض الصفات اإلنتاجية والتكنولوجية لصنفين من الشوندر السكري تأثير طريقة الزراعة 
 الصيفية في سورية

 (2)وأحمد العبداهلل (2)وزياد اإلبراهيم (2)ونهلة المحمود (2)وزهير الجاسم (1)وثامر الحنيش (1)انتصار الجباوي*
 ، سورية. دمشقالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  ،إدارة بحوث المحاصيل(. 1)
 (. مركز بحوث دير الزور، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دير الزور، سورية.2)

 ،dr.entessara@gmail.com)*المؤلف المعني بالمراسلة: د. انتصار الجباوي، دمشق، الحجاز، سورية. البريد االلكتروني: 
 (0988699884جوال: 

 18/03/2015تاريخ القبول:    01/02/2015تاريخ االستالم: 

 

 الُملّخص

 2009/2010سورية خالل الموسمين الزراعيين في  محافظة دير الزورب في مركز البحوث العلمية الزراعية البحث هذا فذنّ 
لصنفين من الشوندر السكري، التكنولوجية الصفات اإلنتاجية وا، بهدف دراسة تأثير طريقة الزراعة في بعض 2010/2011و

(. ُزرعت التجربة بثالث طرق للزراعة، Redaوالثاني متعدد األجنة وهو ريدا ) (،Ditaديتا )أحدهما وحيد الجنين، وهو 
، بحيث تكون المسافة بين النبات واآلخر على على خطوطالثالثة طريقة الو سم(  100و 50)عرض الثلم طريقتين على أثالم 
أوضحت نتائج  وبأربعة مكررات. Split plot design. ُنفذت التجربة وفق تصميم القطع المنشقة سم 20نفس الخط )الثلم( 

 الصفات لمعظمبالنسبة  (Vصناف )وعدم وجود تأثير معنوي لأل( Mطريقة الزراعة )لالتحليل التجميعي التأثير المعنوي 
إلى أهمية الزراعة على أثالم بالمقارنة لمقارنة المتوسطات، ( LSD0.05نتائج اختبار أقل فرق معنوي ) أشارتالمدروسة، كما 

ونسبة المردود الجذري وناتج السكر الفعلي  بالزراعة على خطوط مع أفضلية نسبية للزراعة على أثالم التي أدت إلى ارتفاع
الزراعة على أثالم هي ، وبالتالي يمكن اعتبار (على التوالي % 17.5/هكتار و طن 10.1و طن/هكتار 65.9السكر )

 .الصيفية الجديدة في محافظة دير الزور في سورية األفضل في الزراعة

 ، أصناف الشوندر السكري.والتكنولوجيةطريقة الزراعة، الصفات اإلنتاجية الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

المركز الثاني في العالم بعد محصول قصب السكر كأحد أهم مصادر إنتاج السكرفي العديد من بلدان يحتل الشوندر السكري 
 % من اإلنتاج الكلي العالمي من السكر. 40يعطي ما يقارب و  العالم التي يتصف مناخها بالبرودة واالعتدال،

لغت المسـاحة المزروعـة بهـذا المحصـول عـام حيث بُيعد محصول الشوندر السكري في سورية المصدر الوحيد لصناعة السكر، 
طن/هكتـار )إحصـائيات وزارة  45.5ألف هكتارًا أنتجت مليون طـن مـن جـذور الشـوندر السـكري، وبمـردود قـدره  22.5نحو  2012

 (.2012الزراعة واإلصالح الزراعي، 

)الرقـة وديـر الـزور( حديثـة العهـد، لـذا نجـد أن ُتعد زراعة الشـوندر السـكري فـي العـروة الصـيفية فـي المنطقـة الشـرقية مـن سـورية 
هنــاك حاجــًة كبيــرًة إلجــراء العديــد مــن الدراســات إليجــاد أفضــل التوصــيات الفنيــة لتحســين إنتاجيــة ونوعيــة الشــوندر الســكري فــي هــذه 

لشــوندر الســكري اومــًا و طريقــة الزراعــة مــن العوامــل المهمــة المحــددة إلنتاجيــة جميــع المحاصــيل الزراعيــة عموُتعــّد  العــروة الجديــدة،
خصوصــًا، فتحديــد الطريقــة المثلــى لزراعــة الشــوندر الســكري هــو أحــد العوامــل المهمــة التــي تســهم فــي زيــادة المــردود، وتحســين نســبة 
الســكر والصــفات التكنولوجيــة، حيــث يتحقــق االســتغالل األمثــل لوحــدة المســاحة واســتهالك العناصــر الغذائيــة مــن التربــة واالســتفادة 

 ,Photosynthetic efficiency (Shbaraمــن الطاقــة الشمســية، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة كفــاءة النبــات التمثيليــة  المثلــى

2004 .) 
سـم  20سـم، وبمسـافة  50، والمسـافة بـين الخطـوط هكتارنبات/ ألف 100ُيزرع الشوندر السكري في سورية بكثافة نباتية قدرها 

 20، 15(. كما أوضحت دراسة أخرى ُنفذت في سورية حول تأثير مسافات الزراعة )2003 بين النباتات ضمن الخط نفسه )رقية،
سم( قد أعطت أفضل  50×20سم( بين النباتات على الخط الواحد للشوندر المزروع في العروة الخريفية، أن الكثافة النباتية ) 25و

%(، مقارنـًة مـع بـاقي الكثافـات )سبسـبي  16.82ونسبة سكر )  ( /هكتارطن 19.02)وسكري ( /هكتارطن 71.10إنتاج جذري )
 (.2012، وآخرون

التربة من العوامل المحددة لمسافات الزراعة، ففي دراسة أجريـت للتوصـل ألفضـل كثافـة نباتيـة وطريقـة زراعـة للشـوندر ُيعّد قوام 
زراعـة علـى جـانبي الخـط بحيـث تكـون المسـافة السكري في أراضي مستصلحة حديثُا ورمليـة فـي مصـر، أوضـحت النتـائج أفضـلية ال

 ,.Leilahet alنبات/هكتـار) 114240سم بين النباتات علـى نفـس الخـط والتـي تحقـق كثافـة مقـدارها  25سم و  70بين الخطوط 
2005 .) 

(، والتي Seadhet al., 2013ُيعّد اتباع الطريقة المثلى في الزراعة من العوامل المهمة والمؤثرة في إنتاجية الشوندر السكري )
 على الرغم من أهميتها لم تنل حّقها بشكل جيد على صعيد الدراسات واألبحاث.

التــأثير المعنــوي لطريقـة الزراعــة فــي وزن كـل مــن المجمــوع الجـذري والــورقي، ونســبة المجمــوع  Zahooret al., (2007)بـين 
 الجذري إلى المجموع الورقي وكل من المردود الجذري والورقي.

بّينت العديـد مـن األبحـاث أن اتبـاع الطريقـة اآلليـة فـي الزراعـة لهـا تـأثير إيجـابي فـي زيـادة المـردود الجـذري والسـكري ومكوناتهـا  كما
وذلك بشرط أن يتم تسوية األرض بـالليزر وتـتم  (El-Geddawyet al., 2008لدى مقارنتها بالطريقة التقليدية )الزراعة اليدوية( )

 (.El-Maghrabyet al., 2008مما ينعكس إيجابًا على كل من طول الجذر وقطره ) فالحتها جيدًا وعميقاً 

 الخريفية للعروتين السكري الشوندر لزراعةالمثلى  الطريقة هي خطوط في الزراعة أن، (2009 وآخرون، الجباوي)لقد أشار 
 الشوندر لزراعةالمثلى  الكثافة هي الهكتار، في نبات ألف 100تحقق والتي( 20×50) الزراعية المسافة وُتعد، سورية في والشتوية
.سورية في والشتوية الخريفية للعروتين السكري
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 :البحث من الهدف

هــدف البحــث إلــى دراســة تــأثير طريقــة الزراعــة فــي بعــض الصــفات اإلنتاجيــة والتكنولوجيــة لصــنفين مــن الشــوندر الســكري وحيــد ي
ومتعدد األجنة، وبالتالي تحديد أنسب طريقة زراعة، بما يتالءم مع أعلى إنتاجية ونوعية ألصـناف الشـوندر السـكري المسـتخدمة فـي 

 الجديدة.الصيفية في  العروة البحث 
 

 مواد البحث وطرائقه

ــذ ا  2010/2009ســورية خــالل الموســمين الــزراعيين فــي  محافظــة ديــر الــزورب فــي مركــز البحــوث العلميــة الزراعيــةالبحــث ُنّف
منشأها ) لصنفين من الشوندر السكريوالتكنولوجية بهدف دراسة تأثير طريقة الزراعة في بعض الصفات اإلنتاجية  2011/2010و

العروة الصيفية خالل في زراعة ال( حيث تّمت Reda) ريدا وهو متعدداألجنة والثاني ،(Dita) وهوديتا وحيدالجنين، أحدهما (بلجيكا
 .على التوالي( 16و 19/يونيو )بتاريخ شهر تموز

 والميكانيكيـة الكيميائيـة الخصـائص أهـم يبـين الـذي( 1) الجـدول فـي النتـائج ووضـعت الزراعـة قبـل التجربـة موقـع تربة تحليل تم
 .  للتربة والخصوبية

 . التحليل الميكاصنيكي والكيميائي لتربة الموقع خالل موسمي الزراعة.1 الجدول

ppmppm ppm ppm 

PHCaCo3 

2010/20092348297.023200.28.21.224

2011/20102549266.333000.27.92.025

 المعـدني اآلزوتبـ فقيـرة، متملحـة غيـر قاعدية، طيني سلتي قوام ذات التجربة تربة أن( 1) الجدول يف الموضحة النتائج من يالحظ
 .الكلية الكربونات من المحتوى متوسطة، المتبادل والبوتاسيوم المتاح الفوسفورو 

 :بيةيالتجر  المعامالت
 :للزراعة طرق بثالثة التجربة ُزرعت(: M) الزراعة طريقة معامالت-1
 .الثلمطرفي  علىالشوندر  وزرع سم، 50واآلخر الثلم بين المسافة كانت حيث أثالم على الزراعة: األولى الطريقة -* 
 وفــي الــثلمطرفــي  علــى الشــوندر وزرع ســم 100واآلخــر الــثلم بــين المســافة كانــت حيــث أثــالم علــى الزراعــة: الثانيــة الطريقــة -*
 .سم 50 وهي النباتات بين المطلوبة المسافة ليحقق وسطه
 .الخط من واحدطرف  على والزراعة سم 50 واآلخر الخط بين المسافة حيث خطوط على الزراعة:  الثالثة الطريقة -*

 ألـف 100 قـدرها نباتيـة كثافـة الزراعـة طـرق كـل وتحقـق، سـم 20 نفسـها والـثلم الخـط من لكل واآلخر النبات بين المسافة كانت
 .هكتار/نبات

 :السكري الشوندر منصنفين  البحث في زرع (:V) األصناف -2
 .(Dita) ديتا وهو الجنين، وحيدالصنف األول -*
 .(Reda) ريدا وهو األجنة متعدد الثانيالصنف -*
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طول الخـط و خطوط،  8عدد الخطوط في القطعة الواحدة بالنسبة للزراعة على خطوط، بلغ ، 2م 32مساحة القطعة التجريبية بلغت 
سم بلغ عدد األثـالم فـي القطعـة التجريبيـة  50أما في طريقة الزراعة على أثالم بعرض م.  4عرض القطعة التجريبية و م،  8الواحد 

ُأضــيفت األسـمدة الفوســفاتية والبوتاســية سـم ثلمــين.  100أثـالم، فــي حـين بلــغ عــدد األثـالم فــي طريقـة الزراعــة علــى أثـالم بعــرض  4
دفعتين، نصف الكمية قبل الزراعة مع باقي األسمدة والدفعة الثانية  ة فتم إضافتها علىقبل الزراعة، أما األسمدة اآلزوتيّ  دفعًة واحدةً 

بعد إجراء عملية التفريد، وذلك على أساس تحليل التربـة وحسـب توصـيات وزارة الزراعـة واإلصـالح الزراعـي المطبقـة علـى الشـوندر 
 . في كال الموسمين اتري 6كما تم إعطاء المحصول  ة،العرو  ذهالسكري في ه

المحصــول الســابق فــي الــدورة الزراعيــة خــالل  علمــًا أن مــن الزراعــةشــباط/فبراير(  20و 23)بتــاريخ يومــًا  210بعــد لــع المحصــول قُ 
نتـاج المجمـوع الخضـري، ثـَم ُأخـذت  موسمي الزراعة هو القمح. ُحصدت الخطوط الثالثة الداخليـة مـن أجـل تقـدير اإلنتـاج الجـذري وا 

 .التكنولوجية كل قطعة تجريبية، لتقدير الصفات  كغ من 25عّينة من الجذور بوزن 
 الصفات المدروسة:

 الصفات اإلنتاجية )الكمية(: -1
 ُحصدت ثالثة خطوط داخلية من القطعة التجريبية، وُوزنت النباتات بالكامل لتقدير: 

 المردود البيولوجي )طن/هكتار(. -
 ُصّرمت النباتات بفصل المجموع الخضري عن المجموع الجذري، وُوزن المجموع الجذري لتقدير المردود الجذري )طن/هكتار(.  -
 ُوزن المجموع الخضري لتقدير المردود الورقي )طن/هكتار(. -
 تم حساب ناتج  السكر الفعلي )طن/هكتار(  بتطبيق المعادلة: -

ناتج السكر النظري ×نسبة النقاوة%=  ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار( 
100

 
 ويحسب ناتج السكر النظري )طن/هكتار( من المعادلة:

المردود الجذري× نسبة السكر%ناتج السكر النظري )طن/هكتار(  = 
100

 
 حيث يقّدر المردود الجذري )طن/هكتار( 

 الصفات التكنولوجية )النوعية(: -2
ــّدرت باســتعمال جهــاز الرفراكتــوميترTotal Soluble Solids (TSSنســبة المــواد الصــلبة الذائبــة  -  Refractometer(، ُق

(AOAC, 2000). 
ــّدرت نســبة الســكروز فــي العجينــة باســتعمال جهــاز الســكاريميتر ) - -Le(، وذلــك تبعــًا لطريقــة Sacharimeterنســبة الســكروز: ُق

Docte (1927). 
 كاآلتي: Carruthers and Oldfield (1961)نسبة النقاوة: ُحسبت تبعًا لطريقة    -

× 100 نسبة النقاوة% = 
نسبة السكر %

𝑇𝑆𝑆
 

 في مخبر الشوندر السكري في مركز بحوث دير الزور. جميعها أجريت هذه التحاليل 
 

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 
( للعوامل ANOVAلتحليل مصادر التباين )، وبأربعة مكررات، Split plot designُنفذت الّتجربة وفق تصميم القطع المنشقة 

 Gnestat.7األساسية والتفاعل بينها، وتم إجراء عمليات التحليل اإلحصائي لكافة الصفات التي شملتها الدراسة باستخدام برنامج 
%.5عند مستوى ثقة  L.S.Dوتقدير أقل فرق معنوي 
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 النتائج والمناقشة

 (:طن/هكتارالمردود البيولوجي ) -1

( فروقًا معنوية بين الصنفين المدروسين وطريقة الزراعة 2نتائج تحليل التباين ومقارنة المتوسطات )الجدول  تظهر
وهذا يدل على اختالف أداء وسلوك الصنف  2009/2010المتبعة والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة خالل موسم الزراعة 

( طن/هـكتار عند زراعته على 77.3صنف ريدا أعلى مردود بيولوجي )المدروس باختالف طريقة الزراعة المتبعة حيث حقق ال
فروق غير معنوية بين األصناف وطرق الزراعة  2010/2011سم، بينما أظهرت نتائج الموسم الزراعي  50أثالم بعرض 

ة وهذا يدل على اختالف والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة ويبين التحليل التجميعي للبيانات فروق معنوية بين موسمي الزراع
معنوي للظروف البيئية السائدة خالل موسمي الزراعة، وتشير النتائج إلى فروق معنوية بين طرق الزراعة حيث أظهر الصنفين 

سم مقارنة بباقي الطرق وهذا يعزى إلى صعوبة وصول مياه الري بخاصية الرشح  50أداًء مرتفعًا عند الزراعة على أثالم بعرض 
سم وهذا انعكس سلبًا على كفاءة التمثيل الضوئي وتراكم المادة  100المزروعة وسط الثلم عند الزراعة على أثالم بعرض  للنباتات
 الجافة.

 ( لهنفين من الشوصندر السكري  خالل موسمي الزراعة.طن/هكتار. تأثير طريقة الزراعة في المردود البيولوجي )2الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 71.5 77.3 74.4 a 29.4 29.2 29.3 a 50.5 53.2 51.9 a 

100 65.1 64.0 64.6 b 28.3 27.5 27.9 a 46.7 45.7 46.2 b 

20X50 52.3 61.5 56.9 c 31.1 29.2 30.1 a 41.7 45.3 43.5 b 

63.0 67.6 65.3 29.6 28.6 29.1 46.3 48.1 47.2 

L.S.D 5% 
M =5.3 , V=2.3,  

M * V =4.6 

M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 2.1 ,  

M =2.8 , V=ns, 

M * V =ns 

 n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 
 

 (:طن/هكتارالمردود الجذري ) -2

حيث حقق الصنفين أعلى متوسط عند  2009/2010( فروقًا معنوية بين طرق الزراعة خالل موسم 3تظهر النتائج )الجدول 
كانت الفروق غير معنوية بين الصنفين  طن/هكتار( لصفة المردود الجذري في حين 85.2سم )100الزراعة على أثالم بعرض 

لم يظهر الصنفين أو طرق الزراعة والتفاعل بينهما أية فروق  2010/2011والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة، وفي موسم 
 LSD Yمعنوية، وأشارت نتائج التحليل التجميعي للبيانات إلى فروق معنوية بين الظروف البيئية السائدة خالل موسمي الزراعة )

( وفروق غير معنوية بين الصنفين وكان التفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة معنويًا، وخلصت النتائج إلى أن الزراعة  1.7=
على التوالي مقارنة بالزراعة على  18.4و 19.5سم أّدت إلى زيادة في المردود الجذري بنسبة  100سم أو  50على أثالم بعرض 

خطوط.
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 لهنفين من الشوصندر السكري خالل موسمي الزراعة.( /هكتارطنفي المردود الجذري )طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات  تأثير. 3الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 79.7 79.7 79.7 b 51.1 49.7 50.4 a 65.4 64.7 65.0 a 

100 91.5 78.9 85.2 a 44.4 48.9 46.7 a 67.9 63.9 65.9 a 

20X50 56.2 59.5 57.8 c 49.4 46.9 48.2 a 52.8 53.2 53.0 b 

75.8 72.7 74.2 48.3 48.5 48.4 62.0 60.6 61.3 

L.S.D 5% 
M =5.8 , V=ns,  

M * V =ns 

M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 1.7 ,  

M =4.1 , V=ns, 

M * V =4.3 

  n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 

% مقارنة مع الزراعة 18.4و 19.5وعليه ُيستنتج أن الزراعة على أثالم بصفة عامة قد أّدت إلى ارتفاع المردود الجذري بنسبة 
 على خطوط. 

 (:طن/هكتارالمردود الورقي ) -3

عند الزراعة على  2009/2010طن/هـكتار على التوالي في موسم  77.3و 71.5حقق الصنفين ديتا وريدا أعلى مردود ورقي 
والتفاعل بينهما كان غير معنويًا ( أن تباين األصناف وطرق الزراعة 4سم وتبين نتائج تحليل التباين )الجدول  50أثالم بعرض 

والتحليل التجميعي للبيانات  2009/2010في موسمي الزراعة والتحليل التجميعي للبيانات باستثناء تباين طرق الزراعة في موسم 
 ، وبّينت نتائج التحليل التجميعي تأثير معنوي للظروف البيئية السائدة خالل موسم2010/2011وتباين األصناف في موسم 

طن/هـكتار( مرتفع مقارنة  51.9سم أّدت إلى مردود ورقي ) 50الزراعة وخلصت النتائج إلى أن الزراعة على أثالم بعرض 
 بالطرق األخرى. 

 ( لهنفين من الشوصندر السكري  خالل موسمي الزراعة.طن/هكتار.تأثير طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات في المردود الورقي )4الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 71.5 77.3 74.4 a 29.4 29.2 29.3 a 50.5 53.2 51.9 a 

100 65.1 64.0 64.6b 28.3 27.5 27.9 a 46.7 45.7 46.2 b 

20X50 52.3 61.5 56.9c 31.1 29.2 30.1 a 41.7 45.3 43.5 c 

63.0 67.6 65.3 29.6 28.6 29.1 46.3 48.1 47.2 

L.S.D 5% 
M =5.8 , V=ns,  

M * V =ns 

M =ns , V=1.9,  

M * V =ns 

Y= 2.1 ,  

M =2.8 , V=ns, 

M * V =ns 

   n.s  0.05مستوى ثقة  عندتعني عدم وجود فروقات معنوية. 

 (:طن/هكتارناتج السكر الفعلي ) -4

( تأثير طريقة الزراعة في صفة ناتج السكر الفعلي حيث ارتفع ناتج السكر الفعلي عند الزراعة على 5توضح النتائج في الجدول )
سم والزراعة على خطوط  50طن/هـكتار وبفروق معنوية مقارنة بقيم الزراعة على أثالم بعرض  10.1سم إلى  100أثالم بعرض 

اعل بين الصنف وطريقة الزراعة غير معنويًا وهذا يؤكد أن هذه الفروق تعود حصرًا إلى طرق في حين كان تباين األصناف والتف
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البيئية السائدة من موسم إلى آخر على أداء كل صنف عند الزراعة  ف( أهمية تأثير الظرو 5الزراعة وأظهرت النتائج )الجدول 
 بإحدى الطرق المدروسة.

 لهنفين من الشوصندر السكري  خالل موسمي الزراعة.( /هكتارطنفي صناتج السكر الفعلي )طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات  تأثير. 5الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 12.0 11.3 11.6 b 8.1 7.8 7.9 a 10.0 9.5 9.8 b 

100 13.8 11.8 12.8 a 7.0 8.0 7.5 b 10.4 9.9 10.1 a 

20X50 8.1 8.7 8.4 c 7.9 7.4 7.6b 8.0 8.1 8.0 c 

11.3 10.6 11.0 7.6 7.7 7.7 9.5 9.2 9.3 

L.S.D 5% 
M =0.6 , V=ns,  

M * V =ns 

M =0.2 , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 0.4 ,  

M =0.4 , V=ns, 

M * V =ns 

          n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 

 (:% TSS) البركسقراءة نسبة المواد الصلبة الذائبة أو  -5

%(، وذلك 22.4سم ) 50كمتوسط عام في الزراعة على أثالم بعرض  البركس(قراءة ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة ) يالحظ
وهنا البد من التنويه إلى أن ارتفاع هذا المؤشر له داللة سلبية. فارتفاع هذا المؤشر ، (6 ضمن كافة ظروف التجربة )الجدول

عملية استخالص السكروز أثناء عملية يعني ارتفاع نسبة الشوائب كالصوديوم والبوتاسيوم واآلزوت األميني، التي تسهم في إعاقة 
التصنيع وتزيد من فقد السكر في الموالس. فكلما انخفض هذا المؤشر في الصنف أو ضمن المعاملة، دَل ذلك على ارتفاع نوعية 

نوية سم يؤدي إلى ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة )%( وبفروق مع 100مما سبق نجد أن الزراعة على أثالم بعرض  الجذور.
مقارنة بالطريقتين األخريتين، بينما كانت الفروق بين األصناف والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة غير معنوية في موسمي 

 الزراعة والتحليل التجميعي للبيانات، كما تؤكد النتائج على تأثر هذه الصفة بالظروف البيئية السائدة في كل موسم.
 لهنفين من الشوصندر السكري  خالل موسمي الزراعة. في صنسبة المواد الهلبة الذائبة )%(طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات تأثير  .6الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 22.6 21.3 22.0 a 22.6 21.9 22.3 b 22.6 21.6 22.1 b 

100 21.9 21.7 21.8 a 22.5 23.5 23.0 a 22.2 22.6 22.4 a 

20X50 21.4 20.8 21.1 a 22.5 23.0 22.8 a 22.0 21.9 21.9 a 

22.0 21.3 21.6 22.5 22.8 22.7 22.3 22.0 22.1 

L.S.D 5% 
M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

M =0.3 , V=ns,  

M * V =0.4 

Y= 0.2 ,  

M =0.7 , V=ns, 

M * V =ns 

 n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 
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 نسبة السكر )%(: -6

في حين لم يظهر الصنفين  2009/2010موسم تظهر طريقة الزراعة على أثالم فرق معنوي مقارنة بالزراعة على خطوط في 
 2010/2011المدروسين أية فروق معنوية في موسمي الزراعة والتحليل التجميعي للبيانات وكذلك طرق الزراعة في موسم 

( y=0.2وتوضح النتائج تأثير معنوي للظروف البيئية السائدة في كل موسم زراعي على أداء الصنفين تحت المعامالت المختلفة )
 .%17.4قيمة لنسبة السكر وصلت إلى  نوبالمتوسط حقق الصنفين المدروسي

 لهنفين من الشوصندر السكري  خالل موسمي الزراعة. في صنسبة السكر )%(طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات تأثير . 7الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 17.2 16.5 16.9 a 17.9 17.8 17.8 a 17.6 17.1 17.3 a 

100 17.0 17.1 17.0 a 17.7 18.3 18.0 a 17.3 17.7 17.5 a 

20X50 16.6 16.5 16.5 b 18.3 18.1 18.2 a 17.4 17.3 17.4 a 

16.9 16.7 16.8 18.0 18.0 18.0 17.4 17.4 17.4 

L.S.D 5% 
M =0.2 , V=ns,  

M * V =ns 

M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 0.2 ,  

M =ns , V=ns, 

M * V =ns 

   n.s  0.05تعني عدم و ود  رو ات معنوية عند مستوى ثقة. 

 

 )%(:للعصيرنسبة النقاوة -7
تعكــس هــذه الصــفة كفــاءة اســتخالص الســكر مــن جــذور الشــوندر الســكري، وبالتــالي ارتفــاع هــذه النســبة يــدل علــى ارتفــاع كميــة 

، وهي تنتج من حاصل قسمة نسبة السكروز على درجة البريكس مضروبًا بمائة لذلك أتت النتائج مشابهة لصفة السكر المستخلصة
 . (8سم على طريقتي الزراعة المدروستين )الجدول  100ريقة الزراعة على أثالم بمسافة نسبة السكر مع اإلشارة إلى تفوق  ط

 . تأثير طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات في نسبة النقاوة )%( لصنفين من الشوندر السكري  خالل موسمي الزراعة.8الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 87.4 88.9 88.1 a 87.9 87.8 87.9b 87.6 88.4 88.0 a 

100 89.2 87.2 88.2 a 88.8 89.4 89.1 a 89.0 88.3 88.6 a 

20X50 87.1 85.8 86.4 a 86.9 87.2 87.0c 87.0 86.5 86.7 a 

87.9 87.3 87.6 87.8 88.1 88.0 87.9 87.7 87.8 

L.S.D 5% 
M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

M =0.8 , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 0.8 ,  

M =ns , V=ns, 

M * V =ns 

  n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 

 :المقترحاتاالستنتاجات و 
 :التالية والتوصيات االستنتاجات إلى نخلص أن يمكن، إليها توصلنا التي النتائج على اعتماداً 

لم تظهر نتائج البحث داللة إحصائية على تفوق أي من الصنفين على اآلخر بالنسبة لكافة الصفات المدروسة، مما يتيح  -1
  الصيفية، وحيد )ديتا( ومتعدد األجنة )ريدا(.إمكانية زراعة الصنفين في العروة 
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Abstract 

The field experiment was carried out at the Scientific Agricultural Research Center, Der Al Zur, 

Syria, during the growing seasons 2009/2010 and 2010/2011, to determine the effect of planting 

method on some productivity and quality traits of two sugar beet varieties, one was monogerm 

i.e. Dita, while the other was multigerm i.e. Reda. The experiment was sown in three methods 

i.e. ridges (50 cm), ridges (100 cm), and rows, each planting method with plant distance (20 cm 

between plants). The experiment was laid out in a split plot design, with four replications. The 

combined analysis exhibited significant effect of the planting method (M) and non-significant 

effect of the varieties (V) for most of the studied traits. The results showed that planting in 

ridges were more important compared with sown in rows  however, planting  in ridges with 

width 100 cm caused  an increase in root and sugar yields, and sucrose% (65.9 ton/ha, 10.1 

ton/ha and 17.5 %, respectively). ).  We can consider planting in ridges the best planting method 

in summer season in Der Al Zur governorate in Syria. 

Keywords: Planting method, Productivity and quality traits, Sugar beet varieties. 
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 في محافظة حماه أثر معدالت البذار في إنتاجية القمح القاسي في منطقة االستقرار الثانية

 (3)و كوثر حامد  (2)وعدنان الناصر (2)وأديل مشوعلبة (2)وأسامة الحمصي (2)وعبد اللطيف الشامي (1)وفاديا غنيم (1)*عال مصطفى

 
  .دمشق، سورية (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث المحاصيل، قسم بحوث الحزم التكنولوجية،1)
 مركز بحوث العلمية الزراعية في حماه. حماه، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. 2)
 .دمشق، سورية ،(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث المحاصيل، مخبر تكنولوجيا الحبوب3)
 البريد اإللكترونيدمشق، سورية،  إدارة بحوث المحاصيل،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، للمراسلة: د. عال مصطفى، *)
 moustafa@hotmail.com-o 

 11/02/2015تاريخ القبول:    17/07/2014تاريخ االستالم: 

  الملخص:
ثالثة مواسم زراعية  خالل، سوريةحماه،  ،نفذت هذه الدراسة في موقعين في مركز البحوث العلمية الزراعية في حماه

، بهدف تحديد معدل البذار 2010/2011في حقل مزارع في الموسم الزراعي و ، 2012/2013و 2011/2012، 2010/2011
وضعت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية في ثالثة  .في منطقة االستقرار الثانية في حماه 3األمثل للصنف شام

%. أظهرت نتائج التحليل 5 داللةعند مستوى  LSDوتمت المقارنة وفق اختبار أقل فرق معنوي مكررات، حللت البيانات 
غلة الحبية وفي الغلة كغ/هكتار احتل المرتبة األولى في ال 150لثالثة مواسم لموقع مركز بحوث حماه أّن المعدل التجميعي 

كغ/هكتارـ(، في حين تفوق المعدل  250، 200، 150البيولوجية، ولم تسجل فروقًا معنوية بين كافة معدالت البذار المدروسة )
كغ/هـكتار معنويًا في الغلة البيولوجية في التحليل المشترك للموقعين، ما يشير إلى أن المعدل  250كغ/هكتار على المعدل  150
غ/هـكتار هو أفضل المعدالت المدروسة في منطقة الدراسة، وال يوجد ضرورة لزيادة معدالت البذار في حقول المزارعين في ك 150

 هذه المنطقة عن المعدل الموصى به.
 .: القمح القاسي، معدالت البذار، الغلة الحبية، الغلة البيولوجيةالكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

للبحوث العلمية الزراعيـة التوصـل إلـى اسـتنباط أصـناف جديـدة مالئمـة للزراعـات المرويـة والبعليـة، وعـددها استطاعت الهيئة العامة 
أصـناف مـن القمـح الطـري(، وبـالرغم مـن تـوفر هـذه األصـناف مـن القمـح  10صنفًا من القمح القاسي، و 12اثنان وعشرون صنفًا )

ض الممارسات الزراعية السليمة يحـول دون بلـوغ الطاقـة اإلنتاجيـة المحتملـة ذات طاقة إنتاجية عالية، إال أنإ الضعف في تطبيق بع
مـن  التبـاين فـي الغلـة الحبيـةلألصناف في حقول المزارعين، حيث يعود تدني اإلنتاج الزراعي في نظـم الزراعـة الجافـة )المطريـة(، و 

ار خــالل موســم النمــو، باإلضــافة إلــى غيــاب موســم زراعــي آلخــر، إلــى تــدني معــدل الهطــول المطــري الســنوي، وســوء توزيــع األمطــ
وباإلضـافة تطبيق التقانات الزراعية )معدل البذار، ومعدالت التسميد، وموعد الزراعة، ...الخ( المناسب لكـل صـنف ومنطقـة بيئيـة، 

يث أكد الباحثين علـى (، ح2010، وآخرونمعرفة المزارعين بحزمة التقانات الزراعية المطورة في المراكز البحثية )ابراهيم إلى عدم 
دارة المحصــول فلقـد ازدادت غلـة القمــح (، Araus et al., 2003) تحســين إنتاجيـة الحبـوب عـن طريــق تحســين طـرق التربيـــة وا 

% مـن زيـادة الغلـة الحبيـة إلـى عمليـات التحسـين الـوراثي فـي غلـة الحبـوب،  50 نحو، وُيعزى 1950الحبية بشكل ملحوظ منذ عام 
 (.Slaferet al., 1996) اعتماد التقانات والممارسات الزراعية الحديثة إلى النصف األخر في حين يعزى

mailto:o-moustafa@hotmail.com
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يعد معدل البذار الذي يعبر عن الكثافة النباتية إحدى أهم الممارسات الزراعية، والتي تؤثر مع موعد الزراعـة بشـكل كبيـر ومعنـوي  
ن معــدل البــذار والمســافة بــين  فــي تحديــد البيئــة المثاليــة لنمــو المحاصــيل، مــن خــالل تحقيــق التــوازن لمنافســة النباتــات لبعضــها، وا 

خطوط الزراعة تؤثر وبشكل قوي في استخدام الموارد البيئية من قبل القمح، حيث يغيـر األهميـة النسـبية للتنـافس بـين النباتـات علـى 
، كمـا (Darwinkel,1978; Tompkins et al., 1991)ول صـخـالل مراحـل نمـو المح  ...الخالضـوء، المـاء، والمـواد الغذائيـة

 (Kabesh et al., 2009).تؤثر بشكل جوهري في اإلنتاجية لهذه المحاصيل 
المنافسـة خـالل فتـرة امـتالء  وتشـتديقلل معدل البذار المنخفض المنافسة بين النباتات، وخاصة خالل فتـرة النمـو الخضـري للنباتـات، 

ن معـدل البـذار أ Tompkins et al., (1991) ، فقـد وجـد(Darwinkel, 1978; Marshall and Ohm, 1987) الحبـوب
المنخفض يزيد من عدد السنابل، كما يزداد وزن السنبلة، حيث تزداد عـدد الحبـوب فـي السـنبلة، ويحـدث العكـس فـي معـدالت البـذار 

عـدد الحبـوب فـي  يـديز  2نبـات /م 325إلـى  625بـأن تقليـل معـدل البـذار مـن  وا فقـد وجـد Ozturk et al., (2006)العاليـة. أمـا 
أعلـى مـن إنتاجيـة  2حبـة/م 250أن الغلـة الحبيـة للكثافـة األقـل بـ Wood et al., (2003)كـل مـن  %. كما وجد10السنبلة بنسبة 
أظهـرت نتـائج الدراسـة التـي نفـذت فـي غـرب كنـدا حـول تـأثير  .Carr et al., (2003)وهـذا مـا أكـده   2حبـة/م450الكثافـة العاليـة 

معــدالت البــذار والمســافة بــين الســطور فــي غلــة محصــول القمــح الحبيــة ومكوناتهــا زيــادة فــي غلــة محصــول القمــح الحبيــة عنــد زيــادة 
والحـد ر وتقليل المسافة بين السطور تحت ظروف النمو المثالية، ويعزى ذلك إلى زيادة عدد السنابل فـي وحـدة المسـاحة، امعدل البذ

األلــف حبــة عنـد تقليــل معــدل وزن حــين ازداد عـدد الحبــوب المتشــكلة فـي الســنبلة الواحــدة، ومتوسـط نمــو األعشــاب الضـارة. فــي  مـن
معـدل فـي أن زيـادة   Carlson and Hill (1985) ، كمـا وجـدTompkins et al., 1991)ر وزيادة المسافة بين الســـطور )االبذ

انخفاض غلة محصـول القمـح الحبيـة بتـأثير منافسـة أعشـاب هكتار قد ساعدت في الحد من /كغ  88 - 44 - 22بذار القمح من 
% علـى التـوالي، حيـث تسـاعد زيـادة كثافـة المحصـول االقتصـادي فـي تحسـين كفاءتـه التنافسـية، 44% ،64%، 78الشوفان بنسبة 

 .وتثبط نمو األعشاب الضارة
ـ مـع انخفـاض عـدد كتارطن/ه 5.5إلى  9.2انخفاض معنوي في الغلة الحبية لمحصول القمح من  Spink et al., (2005) وجد

علــى أعلــى غلــة حبيــة عنــد  Bhatti et al., (1990)، بينمــا حصــل 2نبــات/م 113إلــى  336النباتــات فــي وحــدة المســـاحة مــن 
ـ أعطـى كتارـكغ/ه 140أن معـدل البـذار  Tawaha (2000) and Turk (، فـي حـين وجـدكتاركغ/هــ 150استخدام معدل بذار )

أن معـدل البـذار   Hameed et al., (2003)لقمـح فـي شـمال األردن، وقـد وجـدمحصول ال 2وأكبر عدد سنابل/مأعلى غلة حبية، 
 ,.Wajid et al ، وقـد أظهـرت نتـائج/أكتـوبرتشـرين األول 25( أفضل معدل بـذار للقمـح عنـد زراعتـه فـي كتاركغ/ه 100-125)

 Balochفي ظروف مناخية شـبه جافـة، بينمـا أوصـى كتاركغ/ه 100أي ما يعادل  2نبات/ م 300تفوقًا للكثافة النباتية  (2004)
et al., (2010) ( كتاركغ/ه 150بمعدل البذار.) 
، لجميــع أصــناف القمــح القاســي المزروعــة بمركــز بحــوث إزرع كتــاركغ/ه 150(  تفــوق لمعاملــة معــدل البــذار 2011وجــد العــوران )

 3)زراعة بعلية استقرار ثانية( على جميع معدالت البذار المدروسة في عدد السنابل على النبات، واقترح زراعة الصنف دوما سورية
فــي  كتــاركغ/ه 250ين، وزراعــة الصــنف حــوراني بمعــدل بــذار فــي منطقــة االســتقرار األولــى فــي جّلــ كتــاركــغ/ ه 200بمعــدل بــذار 

 زرع.إمنطقة االستقرار الثانية في 
ضــحت كثيــر مــن البحــوث أن معــدل البــذار للصــنف يتوقــف علــى قدرتــه علــى إنتــاج اإلشــطاء، ووزن الحبــة، وكــذلك علــى نســبة أو 

أن  Dasilva (2000) and Tommاإلنبـات، كمـا دلـت أبحـاث عـدة علـى عـدم جـدوى اسـتخدام معـدالت البـذار العاليـة، فقـد وجـد 
 فـيبالزيـادة فـي معـدالت البـذار. وعنـد دراسـة تـأثير عـدة معـدالت مـن البـذار  الغلة الحبية فـي بعـض أصـناف القمـح ال يتـأثر معنويـاً 

ن زيـادة معـدل البـذار أدى إلـى نقـص عـدد الحبـوب ووزنها/سـنبلة، إلـى أنهـا فـي أ Saleh (2000)وجـد محصـول القمـح ومكوناتـه، 
 قش بالمعدالت المختلفة المدروسة.، بينما لم يتأثر كل من الغلة الحبية، وال2نفس الوقت أدت إلى زيادة عدد السنابل/م
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أن االنخفــاض فـي كــل صـفات المحصــول لـه عالقــة فــي المنافسـة العاليــة بـين النباتــات بســبب  Salem et al., (2000)الحـظ 
 تـأثيرًا معنويـاً  Hussain (2004) بينمـا وجـد ،الكثافة النباتية، وتكون المنافسة على كل من العناصر الغذائية والماء، وحتى الضـوء

ن أعلـى قـيم للغلـة البيولوجيـة والغلــة الحبيـة تـم الحصـول عليهـا عنــد 2لمعـدالت البـذار علـى عـدد السـنابل/م ، وعــدد الحبوب/سـنبلة، وا 
جميـع خصـائص المحصـول معنويـًا بمعـدالت البـذار،  تـأثر( 2009نـوح وآخـرون )، بينمـا وجـد ـكتاركغ/ه 120الزراعة بمعدل بذار 

، وكـذلك أعلـى إنتـاج 2( أدى إلى إنتاج أقصى عدد ممكن من السـنابل/مكتاركغ/هـ 160ار مدروس )وأشاروا إلى أن أعلى معدل بذ
أدى لزيادة معنوية في عدد الحبوب/سنبلة في أحد المواسم دون   كتاركغ/ ه 80من الغلة البيولوجية، كما وجدوا أن الزراعة بمعدل 

 حبية. أعطت أعلى غلة كتاركغ/هـ 120اآلخر، أما الزراعة بمعدل 
قسم بحوث الحزم التكنولوجية في الهيئـة العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـة عـدة دراسـات علـى تـأثير معـدالت البـذار علـى إنتاجيـة نفذ 

دت وزارة الزراعــة واإلصــالح حــدّ رعين بنتيجتهــا القمــح، فــي مراكــز البحــوث العلميــة الزراعيــة، باإلضــافة إلــى دراســة فــي حقــول المــزا
ن ظهور مفهوم الفجوة اإلنتاجية بين مراكز البحوث العلميـة أفي منطقة االستقرار الثانية. إال  كتاركغ/هـ150لبذار  الزراعي معدل ا

وحقــول المــزارعين، والوصــول إلــى أســباب هــذه الفجــوة، وأهمهــا معــدل البــذار المســتخدم مــن قبــل المــزارعين المبــالغ فيــه وعــدم االلتــزام 
تخــوف المــزارعين مــن االخـتالف فــي الممارســات الزراعيــة المثاليـة فــي مراكــز البحــوث، أدى إلــى بمعـدل البــذار الموصــى بــه، وذلـك ل

إلـى ضـعف المعـدل الموصـى بـه فـي المنطقـة المدروسـة  وصـلتأي  كتـاركـغ/ ه 300زيادة معدالت البذار حتـى وصـل إلـى معـدل 
 .للقمح القاسي

ّن معظــم المســاحة المزروعــة  47.2وبمــا أن القمــح القاســي يغطــي قرابــة  % مــن إجمــالي المســاحة المزروعــة بــالقمح فــي ســورية، وا 
ف هكتــارًا فــي المنطقــة المزروعــة بعــاًل مــن منطقتــي االســتقرار األولــى ألــ 321 نحــوبــالقمح القاســي تــزرع زراعــة بعليــة، وتصــل إلــى 

أصــناف القمـح القاســي تختلـف وراثيــًا فـي مكونــات اإلنتـاج فإنــه  (، وبمـا أنّ 2011، راعيـة الســنويةلمجموعـة اإلحصــائية الز اوالثانيـة )
 ,.Bassus, et al)مـن الضـروري أن يـتم اختبـار كـل صـنف علـى حـدة مـن أجـل تحديـد معـدل البـذار )الكثافـة النباتيـة( المثلـى 

 اإلنتاجية، وهل تشكل بذار مهدورة؟.والبد من معرفة تأثير هذه الزيادة في معدالت البذار في ( 2009
، 3للصـنف شـام من هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي يهدف إلى تحديد معدل البذار األمثـل فـي منطقـة االسـتقرار الثانيـة فـي حمـاه

 والرد على التساؤل حول زيادة معدل البذار في حقول المزارعين.
 مواد وطرق البحث:

، 2010/2011حماه، في مركز البحوث العلمية الزراعية في حماه، في ثالثة مواسم زراعية  الدراسة في موقعين في محافظة نفذت
، كتجربة حقلية، تمثل الزراعة 2010/2011الموسم الزراعي  ين خاللمزارعأحد ال، وفي حقل 2012/2013و 2011/2012

وقد بلغت كمية الهطول المطري  اً م سنويّ م 338 متوسط الهطول المطري فيهاإذ يبلغ بعاًل ضمن منطقة االستقرار الثانية، 
 (،1 )شكل التواليعلى  2012/2013و 2011/2012، 2010/2011الدراسة  مواسمخالل مم،  398.2، 424.1، 323.8

كاملة ال(، وفق تصميم القطاعات كتاركغ/ه 250-200-150، فقد تم دراسة ثالثة معدالت بذار )3وباستعمال الصنف شام
مكررات، وتمت الزراعة بطريقة المزارع، ببذارة كشكشيان في كال موقعي الدراسة، وهي طريقة الزراعة السائدة في العشوائية بثالثة 

 إضافة األسمدة الكيميائية )اآلزوتية ت، وتم2م 150محافظة حماه في منطقة االستقرار الثانية، وبقطع تجريبية بلغت مساحتها 
%، تضاف على 46يوريا  كتاركغ/هـ 150توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بمعدل والفوسفوية( بعد تحليل التربة وحسب 

 90دفعتين نصف الكمية مع الزراعة والنصف الثاني عند االشطاء وبتوفر الرطوبة المناسبة، وأضيف السماد الفوسفوري بمعدل 
 %، أضيفت بشكل كامل مع الفالحة األخيرة.46سوبرفوسفات  كتاركغ/هـ
. وتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي 10GenStatتحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي تم 

L.S.D   تجميعي للمواقعالوذلك لكل موقع على حدة، ومن ثم تم التحليل  0.05عند مستوى معنوية (Gomez and Gomez., 
1984 .) 
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 :التاليةالصفات وقد تّم دراسة 
 تم أخذها كنسبة مئوية لعدد النباتات في القطعة التجريبية مع األخذ بعين االعتبار معاملة معدل البذار.(%) بة اإلنباتنس : 
 سنابل رئيسة عشوائية لكل قطعة تجريبية، وتم قياسها من قاعدة السنبلة إلى  10: متوسط طول (سمالرئيسية ) طول السنبلة

 سنيبلة بدون السفا.الأعلى 
  /متر مربع، وأخذ متوسط ثالثة مكررات للقطعة التجريبية الواحدة. 1: تم عد السنابل في 2معدد السنابل 
 ثم عدلت إلى ـ(: تم أخذها كمتوسط ثالثة أمتار مربعة أخذت بشكل عشوائي في القطعة التجريبية كتارالغلة البيولوجية )كغ/ ه

 .كتاركغ/ه
  مل القطعة التجريبية حصاد كا : تمّ كتار(كغ/ه)الغلة الحبية. 

 
 النتائج:

 :(%) نسبة اإلنبات
% بين معدالت البذار، وبين السنوات، وفي تفاعل السنوات مع  عدم وجود فروق معنوية في نسبة اإلنبات (1)يبين الجدول 

حقل المزارع عن حقل  معدالت البذار، ولم يوجد فروق معنوية في تفاعل المواقع ومعدالت البذار، بينما تفوقت نسبة اإلنبات في
 (.2مركز البحوث، مع عدم وجود فروق معنوية بين معدالت البذار )جدول 

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011% خالل ثالثة مواسم ) تأثير معدالت البذار في نسبة اإلنبات .1جدول ال

 معدالت البذار

 هـكتار/كغ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

150 90 93 90 91 

200 87 93 92 91 

250 93 92 95 93 

 92 93 90 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 3 3 5 

 NS NS NS فرق معنوي

CV (%) 4 

NS.ال يوجد فرق معنوي :L.S.D (5%) 5 داللة : أقل فرق معنوي عند مستوى ،%CV (%).معامل االختالف : 
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مايو في المواسم  /نوفمبر حتى أيار/خالل نمو القمح في الفترة من تشرين الثاني( مم)الهطل المطري. 1الشكل 
 2013/2012و 2012/2011، 2011/2010 الزراعية 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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2010/2011موسم الخالل  موقعي التجربة% في  تأثير معدالت البذار في نسبة اإلنبات .2جدول ال  

 معدالت البذار

 كغ/هكتار

 مواقع التجربة

 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 94.33 90.33 92.33 

200 92.67 87.00 89.83 

250 93.67 93.00 93.33 

 91.83 90.11 93.56 المتوسط

 
معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 2.707 5.06 6.041 

 NS NS * فرق معنوي

CV (%) 4 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5: أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية  L.S.D (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.05*: يوجد معنوية )

 الحبوب: امتالءفترة 
( عدم وجود تأثير معنوي الختالف معدالت البذار في فترة امتالء الحبوب، واقتصر تأثير السنوات 4و 3يتبين من الجدولين )

والمواقع على هذه الصفة، وتفوق مركز بحوث حماه معنويًا في زيادة فترة امتالء الحبوب على حقل المزارع، ولم يكن هناك فروق 
 فاعل بين معدالت البذار من جهة، وكل من السنوات، والمواقع من جهة ثانية.معنوية في الت

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011الحبوب/ يوم خالل ثالثة مواسم ) امتالءتأثير معدالت البذار في فترة  .3جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 33 42 55 43 

200 33 42 55 43 

250 33 42 55 43 

 55 42 33 المتوسط
 

 
 معدالت بذار× سنوات معدالت بذار السنوات

LSD (5%) 0.9 0.2 0.6 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 0.4 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.01** يوجد معنوية )

 2010/2011موسم الالحبوب/ يوم في موقعي التجربة خالل  امتالء: تأثير معدالت البذار في فترة 4جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/ه

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 31 33. 32 

200 31 33 32 

250 31 33 32 

 33 31 المتوسط
 

 
معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 0.82 0.31 0.8048 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 0.7 

: معامل (%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.01% )0.01**: يوجد معنوية على مستوى 
 االختالف.
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 :(سم) طول السنبلة
عدم وجود فروق معنوية بين معدالت البذار، وتفاعل معدل البذار مع السنوات، بينما لوحظ وجود  (5)أظهرت معطيات الجدول 

(، بتفوق طول السنبلة في موقع مركز البحوث، كما 6 فروقات معنوية في هذه الصفة بين السنوات، وبين موقعي الدراسة )جدول
 كتار.كغ/هـ 250على المعدل  كتاركغ/ هـ 150يتبين تفوق المعنوي لمعدل البذار 

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) (سم) تأثير معدالت البذار في طول السنبلة .5جدول ال

 معدالت البذار

 كغ/هكتار

 مواسم الزراعة

 المتوسط العام
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 6.0 5.0 5.3 5.4 

200 6.0 5.3 5.0 5.4 

250 5.7 4.7 5.3 5.2 

 5.2 5.0 5.9 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 0.71 0.47 0.89 

 NS NS NS فرق معنوي

CV (%) 9 

NS فرق معنوي.: ال يوجدLSD (5%)  5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى ،%CV(%).معامل االختالف : 

 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  (سم)تأثير معدالت البذار في طول السنبلة  .6جدول ال
 معدالت البذار

 كغ/هكتار

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 5.3 6.0 5.667a 

200 5.3 6.0 5.667a 

250 5.0 5.7 5.333b 

 5.9 5.2 المتوسط
 

 
معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 0.58 0.22 0.57 

 NS * * فرق معنوي

CV (%) 3 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.05*: يوجد معنوية )

 :2عدد السنابل/م
، ولم 2، ولم تؤثر السنوات معنويًا في عدد السنابل/م2ال يوجد فروق معنوية بين كافة معدالت البذار المدروسة في عدد السنابل/م

المرتبة األولى. في حين ظهرت الفروق  كتاركغ/ه 250يظهر التفاعل المعنوي بين السنوات ومعدالت البذار، واحتل المعدل 
 معنويًا.  2المعنوية بين الموقعين، حيث تفوق حقل المركز بعدد السنابل/م

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) 2تأثير معدالت البذار في عدد السنابل/م .7جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة

 المتوسط العام
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 343 387 304 345 

200 345 352 345 347 

250 399 447 347 398 

 304 387 343 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 52 49 80 

 NS NS NS فرق معنوي

CV (%) 4 

NS.ال يوجد فرق معنوي :LSD (5%)  5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى ،%CV(%).معامل االختالف : 
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 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  2تأثير معدالت البذار في عدد السنابل/م .8جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 207 343 275 

200 233 345 289 

250 228 399 313 

 362 223 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 31 18 33 

 * ** ** فرق معنوي

CV (%) 5 

%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%)،التواليعلى  (P<0.05 ،P<0.01) عند مستويي داللة*،** يوجد معنوية
CV(%).معامل االختالف : 

 الغلة البيولوجية:
احتل المرتبة األولى في متوسط العام لثالثة مواسم في الغلة البيولوجية، بدون فرق  كتاركغ/ه 150بانالمعدل  9يبين الجدول 

(، ووجدت فروق معنوية بين السنوات، بينما لم يوجد فروق معنوية في تفاعل كتاركغ/ه 250، 200معنوية مع معدلي البذار )
 معدالت البذار.السنوات مع 
( في تفاعل معدالت البذار مع المواقع، حيث تفوقت كافة تفاعالت معدالت P<0.05يبين وجود الفرق المعنوي ) 10أما الجدول 

 كتاركغ/هـ 150البذار مع موقع مركز البحوث معنويًا على تفاعالت معدالت البذار عند زراعتها في حقل المزارع، واحتل المعدل 
 ـ(.كتاركغ/ه 250، 200ى مع عدم وجود فروق معنوية مع معدلي البذار )المرتبة األول

 ( في موقع مركز بحوث حماه2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) كتار: تأثير معدالت البذار في الغلة البيولوجية كغ/هـ9جدول ال
 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 16011 22040 28000 22017 

200 15509 19640 28533 21227 

250 16466 17293 29600 21120 

 28711 19658 15995 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 6569.1 2735.4 7060.3 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 12 

 : معامل االختالف.(%)CV%، 5 داللة: أقل فرق معنوي عند مستوى  LSD (5%): ال يوجد فرق معنوي.NS(، P<0.01)** يوجد معنوية 

 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  كتارتأثير معدالت البذار في الغلة البيولوجية كغ/هـ .10جدول ال
 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواقع التجربة
 المتوسط

المزارعحقل   حقل المركز 

150 11342 16011 13677 

200 10949 15509 13229 

250 8927 16466 12697 

 15995 10406 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  المواقع معدالت بذار المواقع  

LSD (5%) 2247.6 1042.4 2254.1 

 * NS ** فرق معنوي

CV (%) 6 

داللة : أقل فرق معنوي عند مستوى LSD (5%) : ال يوجد فرق معنوي، NS، التوالي( على P<0.05 ،P<0.01)عند مستويي داللة *،** يوجد معنوية 
5 ،%CV(%).معامل االختالف : 
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 الغلة الحبية:
احتل المرتبة األولى في متوسط العام لثالثة مواسم في الغلة الحبية،  كتاركغ/هـ 150بأن المعدل  (11)جدول الوضح بيانات ت

(، وكانت الفروق عالية المعنوية بين السنوات، بينما لم يوجد فروق كتاركغ/ه 250، 200معنوية مع معدلي البذار )ق و بدون فر 
يبين عدم وجود فروق معنوية في تفاعل المواقع ومعدالت  (12)معنوية في تفاعل البيئة )السنوات( مع معدالت البذار، والجدول 

المرتبة األولى في كل من حقل المزارع، وفي  كتاركغ/هـ 200الت البذار، واحتل المعدل البذار، وعدم وجود فروق معنوية بين معد
 150، عن معدل على التواليـ( كتاركغ/ ه 39و 37،  40)بلغت موقع مركز البحوث، وفي متوسط الموقعين، وبزيادة إنتاجية 

 .كتاركغ/ه
 ماهح( في موقع مركز بحوث 2012/2013 -2010/2011خالل ثالثة مواسم ) كتارتأثير معدالت البذار في الغلة الحبية كغ/هـ .11جدول ال

 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواسم الزراعة
 المتوسط العام

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

150 2666 3463 4704 3611 

200 2703 3231 4472 3468 

250 2558 2989 4478 3342 

 4551 3228 2642 المتوسط
 

 
معدالت بذار×  سنوات معدالت بذار السنوات  

LSD (5%) 248.6 279.2 437.8 

 NS NS *** فرق معنوي

CV (%) 8 

 : معامل االختالف(%)CV%، 5: أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية  LSD (5%) : ال يوجد فرق معنوي،NS (، P<0.01*** يوجد معنوية )

 2010/2011موسم الفي موقعي التجربة خالل  كتارالغلة الحبية كغ/ه: تأثير معدالت البذار في 12جدول ال
 معدالت البذار

 كتاركغ/هـ

 مواقع التجربة
 المتوسط

 حقل المركز حقل المزارع

150 2144 2666 2405 

200 2184 2703 2444 

250 2044 2558 2301 

 2642 2124 المتوسط
 

 
 معدالت بذار× المواقع معدالت بذار المواقع

LSD (5%) 247.2 237.5 323.8 

 NS NS ** فرق معنوي

CV (%) 8 

 : معامل االختالف(%)CV%، 5: أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية  LSD (5%) : ال يوجد فرق معنوي،NS (، P<0.05** يوجد معنوية )

 المناقشة:
القاسي في منطقة االستقرار الثانية في حماه إلى سمحت هذه الدراسة التي تناولت دراسة تأثير معدل البذار في إنتاجية القمح 

، في منطقة االستقرار 3هو أفضل معدالت البذار للصنف شام كتاركغ/هـ 150التوصل إلى نتيجة تطبيقية هامة بأن معدل البذار 
ة الحبية لمتوسط ثالث احتل المرتبة األولى في الغل كتاركغ/هـ 150الثانية في محافظة حماه، حيث بينت النتائج أن معدل البذار 

وهذه النتيجـــة توافق (، 2011ويتوافق مع العوران ) Bhatti, et al., 1990; Baloch, et al., 2010)) مواسم، وهذا يتوافق مع
Carr et al., 2003; Wood et al., 2003) ) بأن الغلة الحبية للكثافة األقل كانت أعلى من إنتاجية الكثافة العالية، وجاءت

ـ كتاركغ/ ه 200معنوية في الغلة الحبية للمعدل الهذه النتيجة لتؤكد توصية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، حيث الزيادة غير 
 الذي وصل حتىقعين، لم تغطي الزيادة في معدل البذار في متوسط المو  كتاركغ/ هـ 39 بلغتـ والتي كتاركغ/ه 150عن المعدل 
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ـ، كما بينت نتيجة هذه الدراسة عدم وجود فروق معنوية في التفاعل بين المواقع ومعدالت البذار في الغلة الحبية، كتاركغ/ه 50
وة اإلنتاجية بين مراكز البحوث مما يدل على أن ال يوجد ضرورة في زيادة معدالت البذار عند المزارع لتحقيق غلة حبية، لسد الفج

وحقول المزارعين، حيث التفوق المعنوي بالغلة الحبية في مركز البحوث لم يكن سببه زيادة في معدل البذار، مما يدل إلى عدم 
كما وجدت فروق معنوية بين ، (,Dasilva and Tomm 2000جدوى استخدام معدالت البذار العالية، وهذا متوافق مع )

، حيث التواليمم( على  398.2، 424.1، 323.8ذلك يعود إلى التذبذب في الهطوالت المطرية عبر سنوات الدراسة ) السنوات و 
وذلك يعود للهطل  2011/2012و 2010/2011على كال موسمي الزراعة  (P<0.01)معنويًا  2012/2013تفوق الموسم 

في  كتاركغ/ه 150، أضف إلى ذلك جاء المعدل البذار (1) لالمطري األعلى في شهري كانون الثاني وشباط الذي يبينه الشك
مواسم في حقل مركز  ةالمرتبة األولى في الغلة البيولوجية بدون فروق معنوية مع بقية المعدالت المدروسة في متوسط ثالث

البحوث، وفي متوسط الموقعين، وذلك يعود إلى تفوق في المسطح الورقي للكثافة األدنى عنها في الكثافة العالية بعد التسنبل ليؤكد 
(. كما تفوقت كافة تفاعالت معدالت البذار مع موقع مركز البحوث معنويًا على تفاعالت 2006)مهنا،  لهاتوصل  التينتائج ال

الت البذار عند زراعتها في حقل المزارع، لتؤكد أن الفجوة في الغلة البيولوجية أيضًا ال تتعلق بمعدل البذار، حيث تفوق حقل معد
على حقل المزارع في الغلة البيولوجية نتيجة لتفوقه بما يؤثر على الغلة البيولوجية )طول  (P<0.01)مركز البحوث معنويًا 
( وتخالف ما توصل اليه ,.Saleh 2000فجاءت نتائجنا توافق ) 2أما بالنسبة لعدد السنابل/م(، 2السنبلة، عدد السنابل/م

(Tompkins et al., 1991ب ) معنويًا  كتاركغ/ه 250أن معدل البذار المنخفض يزيد من عدد السنابل، فقد تفوق معدل البذار
(P<0.01)  في متوسط الموقعين، وفي أن المعدل العالي يزيد من طول السنبلة، حيث تشير نتائجنا  كتاركغ/هـ 150على المعدل

( في متوسط الموقعين، كتاركغ/ه 250( على أعلى معدل مدروس )كتاركغ/هـ150للمعدل المنخفض ) (P<0.01)تفوقًا معنويًا 
 Darwinkel, 1978; Marshall andوافق مع )مما يدل أن المنافسة بين النباتات كانت خالل فترة امتالء الحبوب وهذا يت

Ohm, 1987معنويًا  طول فترة امتالء الحبوبة (، كما تشير نتائجنا إلى تفوق موقع مركز البحوث في صف(P<0.01) على ،
حبوب موقع حقل المزارع، مما يفسر أيضا زيادة الغلة الحبية في حقل مركز البحوث عن موقع حقل المزارع، حيث زيادة امتالء ال

، وبمالحظة أنه لم يوجد فروق معنوية بين معدالت البذار في نسبة اإلنبات وبالتالي زيادة الغلة الحبية الحبوب وزنتؤدي إلى زيادة 
البادرات، يشير أن النتائج المستحصل عليها هي  ءفي كال الموقعين، وذلك بسبب الهطوالت المطرية المناسبة لإلنبات واسترسا

 دالت البذار. تتعلق بتأثير مع
 الخالصة:

 ومما سبق يمكن أن نستنتج مايلي:
 )الحبية والحيوية(.زيادة معدالت البذار إلى زيادة اإلنتاجية  لم تؤد .1
 .2تأثير التفاعل بين المواقع ومعدالت البذار كان محصورًا في الغلة البيولوجية، وعدد السنابل/م .2
 اإلنتاجية بين مراكز البحوث، وحقول المزارعين.لم يتسبب زيادة معدل البذار في سد الفجوة  .3
كتار فـي كغ/هــ 250، دون جدوى اقتصادية عند زيـادة معـدل البـذار إلـى كغ/هـكتار100بـ يقدر الهدر في معدالت البذار  .4

 مناطق االستقرار الثانية في محافظة حماه.
 3زراعة البعلية في منطقـة االسـتقرار الثانيـة للصـنف شـاملل كتاركغ/ه 150معدل البذار  باعتمادومن خالل ما تقدم يمكن التوصية 

 من أجل الحصول على على غلة حبية وليس من الضروري زيادة معدل البذار عن المعدالت الموصى بها.
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مركز تم البحث بدعم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ومن هنا البد من شـكر للدكتور عبد الناصر العمر رئيس  الشكر:
 بحوث حماه.
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Abstract: 

The research was conducted in Hama Scientific Agricultural Research Center, Hama, Syria, during 

three growing seasons (2010/2011, 2011/2012 and 2012/2013), and in farmer’s field during the 

growing season (2010/2011), with the aim to identify the best seeding rate of durum wheat variety 

Cham3 in climatic zone B in Hama. The experiment was designed using randomized complete 

block design with three replications. Data analyses were done, and least significant difference 

(LSD) test at 5% was applied for comparison of means.  The results of three seasons showed no 

significant differences among the three seeding rates (150, 200 and 250 kg/ha), the best grain and 

biological yields were obtained by using 150 kg/ha. The combined analysis of the two sites clarified 

that the seeding rate of 150 kg/ha surpassed 250 kg/ha seeding rate in biological yield. As the 

seeding rate of 150 kg/ha for Cham3 was the best to be applied in climatic zone B in Hama 

Governorate, so no need to increase the seeding rate at farmer’s field over recommended seeding 

rate.  

 

Keywords: Durum wheat; Seeding rates, Grain yield, Biological yield. 
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 تقدير بعض المؤشرات الوراثية ودرجة التوريث لصفات التبكير وغلة البذور في فول الصويا

 (4)وسمير األحمد  (3)ووليد العك  (2)ومحمود صبوح  (1)*غرود العسود 

  ghroodaswd@yahoo.com البريد اإللكتروني:  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق، سورية.(. 1)
 .، دمشق، سوريةجامعة دمشق -كلية الزراعة -قسم المحاصيل الحقلية(. 2)
 .، سوريةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث المحاصيل. دمشق(. 3)
 .، طرطوس، سوريةللبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث طرطوس الهيئة العامة(. 4)

 (.ghroodaswd@yahoo.com، البريد اإللكتروني: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق، سورية)*للمراسلة: د. غرود العسود، 

 19/02/2015تاريخ القبول:        16/08/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص
خالل موسمي  ، سوريةالتابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في دمشق ُأجريت هذه الدراسة في محطة بحوث واحد أيار

من معاملي التباين المظهري والوراثي  كل  بهدف دراسة طبيعة الفعل الوراثي ودرجة التوريث والتقدم الوراثي وتقدير ، 2012 و 2011
زرعت وفق تصميم القطاعات الكاملة ، (Sb181 × Sb235 ،Sb235 × Sb298) لخمس عشائر لهجينين من فول الصويا

: عدد األيام حتى اإلزهار وعدد األيام حتى بدء ظهور القرن األول وعدد التالية الصفاتودرست  .العشوائية في ثالثة مكررات
أظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروقات معنوية بين  حتى النضج الفيزيولوجي وعدد األيام حتى النضج التام والغلة البذرية.األيام 

أعلى قيمة لدرجة التوريث بالمعنى الواسع والضيق  Sb235 × Sb298وحقق الهجين  ،عشائر كل هجين لكل الصفات المدروسة
بلغت أعلى قيم للتباين  ،وفي صفة غلة النبات الفردي لصفة عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي على التوالي (46% %،92)

بالنسبة أعلى قيمة لهذا الهجين  بلغتبينما ، Sb181 × Sb235في الهجين على التوالي  12.80، 15.29المظهري والوراثي 
سيادي هو األعلى قيمة في × راثي التفوقي من النمط سيادي الفعل الو كان  %.10.08لدرجة التقدم الوراثي المتوقع باالنتخاب 

ويشير هذا إلى أهمية االنتخاب في األجيال االنعزالية  ،كافة الهجن من حيث األهمية في التحكم بوراثة كافة الصفات المدروسة
تقدم وراثي متوسط ومنخفض في وهذا ما أكدته قيم معامل التوريث العالية التي ترافقت مع ، المتأخرة لتحسين هذه الصفات

 .الهجينين
 ، درجة التوريث، التقدم الوراثي. ، التباين المظهري والوراثي، الفعل الوراثيفول الصويا الكلمات المفتاحية:

 
 مقدمة
(، 2N=40أحد محاصيل العائلة البقولية  وهو محصول ذاتي التلقيح ) .Glycine max (L.) Merr فول الصويا محصوليعد 

باحتوائها  ه%. ويعد فول الصويا من المحاصيل االقتصادية الهامة في العالم، حيث تتميز بذور 2-1وتصل نسبة الخلط إلى حوالي 
( إضافًة إلى أهميته في تحسين خصوبة التربة، وكسائر محاصيل Schaafsma, 2000على نسبة مرتفعة من البروتين والزيت )

وألهمية هذا  .(Karpenstein and Stuelpuage, 2000ة التثبيت الحيوي لآلزوت الجوي )العائلة البقولية التي تنفرد بخاصيّ 
 261مليون هكتار بإنتاج مقداره  103حوالي  2010المحصول االقتصادية توسعت مساحات زراعته عالميًا حتى بلغت في عام 

 . (FAO, 2011هكتار )/كغ 2533مليون طن ومعدل إنتاجية 
وعلى اختيار المادة  ،معلومات دقيقة عن أداء اآلباء الداخلة في برنامج التهجين إلىتعتمد برامج التربية في عملها على التوصل 

الوراثية وكذلك اإلجراءات التي تهدف إلى إنتاج األصناف الواعدة ذات الغلة العالية، ويعتبر اختيار العشيرة أو العشائر النباتية 
 . (Frederick and Hesketh, 1994انب األكثر أهمية في تربية النبات إذ تعّد مصدرًا هامًا للمادة الوراثية )الجهو المناسبة 

سمح بدراسة أنماط بما ي مربي النبات دراسة العشائر النباتية الناتجة عن تراكيب وراثية ذات قاعدة ضيقة )هجن فردية( يفضللذلك 
   . (Hallauer and Miranda,1981 )المختلفة الفعل الوراثي 
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وكذلك  ودرجة التوريث وخاصة بالمعنى الضيق، تتطّلب الدراسات الوراثية توافر معلومات حول طبيعة وأهمّية الفعل الوراثي
وفي دراسة على فول  (،Mohan and Ram, 2006مساهمته في التحّكم بالصفات الكّمّية من أجل صياغة برامج التربية الفّعالة )

%( لصفة عدد األيام حتى النضج التام 98%( لصفة غلة البذور و)65الصويا بلغت تقديرات درجة التوريث بالمفهوم الواسع )
 (. ,.2006Malik et al%( لصفة عدد األيام حتى اإلزهار )97%( لصفة عدد األيام حتى بدء ظهور القرن األول و)93و)

للغلة العالية والتبكير في اإلزهار والنضج مطلوب في برامج التربية الخاصة بمحاصيل البقول ففي دراسة  بما أن االنتخاب المبكر
قد امتلكت  اإلزهارعلى هجن من فول الصويا توصل إلى أن صفة عدد األيام حتى  Muhammad et al., (2006)أجراها 

وأنه من أجل  ،صفة اإلزهار تخضع للفعل التراكمي للمورثات وبالتالي فإن ،درجة توريث عالية مترافقة مع تقدم وراثي عالي
الصفات التي تمتلك درجة توريث منخفضة ومترافقة مع تقدم وراثي منخفض يوجد حاجة لبناء قاعدة عريضة للمصادر الوراثية 

Germplasm (Iqbal et al., 2003) . 
يتطلب التحسين الوراثي للصفات الكمية معلومات هامة عن طبيعة الفعل المورثي الذي يحكم السلوك الوراثي للصفات الهامة 
وتأثيراته، ويعد قياس مكونات التباين الوراثي الخطوة األهم عند التخطيط لبرنامج تربية فعال يمكن من خالله تقدير الربح الوراثي 

 scaling، واختبار Generation mean analysisا السياق تستخدم طريقة تحليل متوسطات األجيال الممكن باالنتخاب، في هذ
بشكل كبير بهدف دراسة سلوك الصفات الكمية، وتبيان األهمية النسبية لكل من الفعلين الوراثيين التراكمي، وغير التراكمي، 

بين المورثات أي التي توجد على مواقع مختلفة، وبالتالي  Epistasis )التفوق( وتوضيح وجود أو غياب التفاعالت غير القرينة
(. ويستخدم لتوصيف التراكيب الوراثية Ramteke et al., 2010تحديد القيمة الوراثية، والتربوية لألفراد، والعائالت المدروسة )

التغيرات المظهرية على أكبر عدد  التي تحمل المورثات المرغوبة دون حساب القدرة العامة على االئتالف، ويعتمد على قياس
 C(، وتدل معنوية التفاعل الوراثي Maloo and Sandeep, 2005المدروسة خالل الجيل الثاني والثالث ) نباتاتممكن من  ال

ي على أن للتفاعل الوراثي غير القرين )التفوق(، دور هام في السلوك الوراثي للصفات المدروسة، وعندما يأخذ الفعل الوراث Dو
سيادة( نفس اإلشارة سواء كانت موجبة أو سالبة يكون التفاعل الوراثي من النمط المكمل × ، والتفاعل الوراثي )سيادة (h)السيادي 

(Complementary( أما إذا اختلفت اإلشارة بينهما يكون التفاعل الوراثي من النمط مضاعف ،)(Duplicate (Singh et al., 
2010.) 
تحليل متوسطات األجيال كطريقة إحصائّية تربوّية ، ويشمل هذا التحليل العشائر الخمس الرئيسة: عشيرتا  ثفي هذا البح اعتمد

 F3 ((Raut et al., 2000ث ، وعشيرة الجيل الثالF2عشيرة الجيل الثاني  ،F1، عشيرة الجيل األول P2و P1الساللتان األبويتان 
الفعل الوراثي التراكمي والفعل الوراثي السيادي والفعل يتيح تقدير ودراسة العديد من المؤشرات الوراثّية الهاّمة لمرّبي النبات مثل مما 

وفي دراسة على العشائر  .Singh and Chaudhary, 1979)) تراكمي × وتراكمي سيادي، ×لنمطين سيادي لالوراثي التفوقي 
بينوا تحكم الفعل الوراثي التراكمي في وراثة صفات الغلة، كما أشاروا إلى أن التأثير  Ramteke et al., (2010) الست قام بها 

 تراكمي كان أكثر أهمية من التأثيرات الوراثية الال تراكمية في توريث معظم الصفات.× الوراثي من النمط تراكمي
 التالية:المتحكمة في وراثة الصفات المدروسة الوراثية إلى تقدير بعض المعايير  البحثيهدف 

 بمفهوميها الواسع والضيق.  Heritabilityودرجة التوريث  Gene action دراسة الفعل الوراثي -1
 .Genetic Advanceمقدار التقدم الوراثي  -2

 عالية.  تحديد الوقت المناسب إلجراء االنتخاب للحصول على أصناف مبكرة من فول الصويا ذات إنتاجية -1
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 مواد وطرق البحث 
من  اانتخب ،(1( )الجدول Sb181 × Sb235 ،Sb235 × Sb298)فرديين الهجينين في التجربة ال استعملالمادة النباتية: 

طرز من فول الصويا عام بين ستة  Half diallel crossخمسة عشر هجينًا فرديًا مستنبطة بطريقة التهجين نصف التبادلي 
 تّم اختيارها بناء على قدرتها على االئتالف لصفة الغلة البذرية ومكوناتها. وقد 2009.جرى تقييمها عام  2008

 . أسماء ومصدر الطرز األبوية المستخدمة في تكوين الهجن المدروسة.1الجدول 
 المهدر لون األزهار الرمز الطراز الوراثي

WILLIAMS Sb181 اليونان بنفسجي 

UNION Sb235 أمريكا ابيضUSA 

ROCIO Sb298 1991هنغاريا  بنفسجي 

خالل  ، دمشق، سوريةالبحث في محطة بحوث واحد أيار التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةتجارب  تُنفذموقع التنفيذ: 
 . 2012و 2011موسمي 

 :طريقة الزراعة
في موعدين  F2وبذار الجيل الثاني  F1زرعت الهجن الثالثة والطرز األبوية الستة وكذلك بذار الجيل األول : الموسم األول
وكذلك بذار F2 يومًا بين الموعد واآلخر بهدف إكثار بذار الطرز األبوية والحصول على بذار الجيل الثاني  15زراعيين بفارق 
 .F3الجيل الثالث 

 ،ر النباتية الخمس لكل هجين من الهجن الفردية ضمن تجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة: زرعت العشائالموسم الثاني
في ثالثة مكررات، حيث تضمن كل مكرر العشائر الخمس لكل هجين. وتم أخذ القراءات المطلوبة على عشر نباتات عشوائية 

، F2لعشيرة الجيل الثاني  اً نباتًا محاط ، وأربعينF1ول والجيل األ P2 ، واألب الثاني  P1محاطة لكل من عشيرة األب األول 
 ، في كل مكرر.F3محاطًا لعشيرة الجيل الثالث وثالثين نباتًا 

(، وتم المقارنة بين Snedecor and Cochran, 1981)حللت البيانات المتحصل عليها إحصائيًا ووراثيًا باستخدام طريقة 
%. وقدرت درجة التوريث بالمفهوم الواسع والضيق 5( عند مستوى معنوية L.S.Dمعنوي )المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق 
(. كما قدر معامل التباين المظهري والوراثي وفق Burton, 1951و ) (Warner, 1952وتم حسابها وفق معادلتي كل من )

(. كما ُأختبر الفعل الوراثي Allard, 1960( وحسب التقدم الوراثي المتوقع وفق )Singh and Chaudhary, 1977معادلة )
و   Jinks and Jones (1958)و Hayman (1958باستخدام طريقة المعايير الوراثية الخمسة وفق معادالت كل من )

Gamble (1962). 
 :النتائج والمناقشة

 :تحليل التباين ومقارنة المتوسطات -أوالً 
( قيم المتوسطات الحسابية ومتوسطات مربعات االنحرافات ومعامالت االختالف للصفات المدروسة في 2يبين الجدول )

وتشير نتائج الهجن إلى القيم المرتفعة لمتوسطات  (Sb235 × Sb298)و (Sb181× Sb235)الخمسة للهجينين  المجتمعات
مقارنة مع األجيال غير االنعزالية في اآلباء  F3والثالث  F2مربعات االنحرافات ومعامالت التباين في الجيلين االنعزاليين الثاني 

ا الجيل يملك أكبر عدد من ، ويبين أن هذF2ها في قيمة التباين الجيل الثاني وكان أعال( ( F1و  P2، ؛ P1والجيل األول )
يومًا في  38.9. وتراوحت متوسطات عشائر الهجين األول من (Zhu, 1992اإلنعزاالت الوراثية مقارنة مع العشائر األخرى )

( لصفة عدد األيام حتى اإلزهار، وتعد صفة التأخير في اإلزهار صفة F1يومًا في الجيل األول ) 42.4( إلى P2األب الثاني )
مرغوبة عند زراعتها في العروة التكثيفية حيث تفضل الطرز ذات الباكورية في اإلزهار، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة غير 

التي تؤدي لتأخير مرحلة اإلزهار وطول مرحلة النمو الخضري على حساب طور مرحلة النمو الثمري، وبالتالي تؤثر على غلة 
( لصفة عدد األيام حتى بدء ظهور القرن P1يومًا في األب األول ) 61.8( إلى P2ي )يومًا في األب الثان 51.1البذور، ومن
للنضج الفيزيولوجي، ( لصفة عدد األيام F1يومًا في الجيل األول ) 124.3إلى  P) 2يومًا في األب الثاني )  109.2األول، ومن 
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 غ101.2( لصفة عدد األيام للنضج التام، ومن P1يومًا في األب األول ) 136.4إلى  P) 2)يومًا في األب الثاني  125.6ومن 
 Iqbalوهذه النتائج تتوافق مع نتائج  الغلة البذرية للنبات الواحد،( لصفة F1في الجيل األول )غ 145.6إلى  P1)في األب األول )
et al., (2003) وMalik et al., (2006). 

 (.Sb181× Sb235العشائر الخمسة للهجين األول ) (S2( وتباين )X. متوسطات )2الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 األب :Sb181  ،P2 األب :Sb235 ،F1 و F2و F3 الجيل األول والثاني والثالث على التوالي
S= المتوسط،  Sb181×Sb235  ،Xللهجين 

 .معامل االختالف %CV= = التباين،2
 د( لصفة عدF1في الجيل األول ) اً يوم 50.6( إلى P2في األب الثاني ) اً يوم 38.2تراوحت متوسطات عشائر الهجين الثاني من 

( لصفة عدد األيام حتى بدء F1في الجيل األول  ) اً يوم 64.7( إلى P2في األب الثاني ) اً يوم 50.2 األيام حتى اإلزهار، ومن
النضج الفيزيولوجي، ( لصفة F1في الجيل األول ) اً يوم 131.0إلى P) 2في األب الثاني ) اً يوم 89.5ظهور القرن األول، ومن 

في األب  غ115.4( لصفة النضج التام، ومن F1في الجيل األول ) اً يوم 149.6إلى P) 2)في األب الثاني  اً يوم 107.1ومن
 (.3)الجدول الغلة البذرية للنبات الواحد ( لصفة F1في الجيل األول ) غ153.0إلى  P1)األول )

 .(Sb235 × Sb298( العشائر الخمسة للهجين الثاني )S2( وتباين )X. متوسطات )3الجدول 
 
 

P1 األب :Sb235  ،P2 األب :Sb298 ،F1 و F2و F3 الجيل األول والثاني والثالث على التوالي للهجينSb235 × 
Sb298،  X  ،المتوسط =S

 معامل االختالف %CV= = التباين،2
 

 الهفات
 العشائر 

P1 P2 F1 F2 F3 

 عدد األيام حتى اإلزهار

X 40.4 38.9 42.4 41.0 41.5 

S
2

 1.1 0.5 1.2 6.2 4.0 

CV 3 2 3 6 5 

 عدد األيام حتى بدء ظاور القرن

X 61.8 51.1 57.3 53.5 55.7 

S
2

 0.8 1.0 2.6 9.5 6.3 

CV 1 2 3 6 4 

 لنضج الفيزيولوجيحتى اعدد األيام 

X 119.9 109.2 124.3 114.6 115.5 

S
2

 8.00 11.7 5.9 44.0 28.1 

CV 2 3 2 6 5 

 عدد األيام حتى النضج التام

X 136.4 125.6 134.9 129.4 131.7 

S
2

 25.9 50.79 15.7 136.1 93.7 

CV 4 6 3 9 7 

 )غ( الغلة البذرية

X 101.2 109.0 145.6 113.0 118.0 

S
2

 128.9 95.3 44.2 298.8 229.3 

CV 11 9 5 15 13 

 العشائر  الصفات

P1 P2 F1 F2 F3 

 عدد األيام حتى اإلزهار

X 45.6 38.2 50.6 47.8 46.9 

S
2
 1.7 1.61 5.90  14.6 9.1 

CV 3 3 5 8 6 

 األيام حتى بدء ظاور القرنعدد 

X 62.1 50.2 64.7 60.9 62.1 

S
2
 2.51 1.77 1.86 12.81 9.0 

CV 3 3 2 6 5 

 لنضج الفيزيولوجيحتى اعدد األيام 

X 115.7 89.5 131.0 126.3 126.3 

S
2
 11.0 7.1 4.8 100.7 66.5 

CV 3 3 2 8 6 

 عدد األيام حتى النضج التام

X 132.4 107.1 149.6 136.6 138.9 

S
2
 9.2 13.1 17.6 118.1 76.0 

CV 2 3 3 8 6 

 )غ( الغلة البذرية

X 115.4 119.6 153.0 121.4 125.6 

S
2
 14.9 19.4 28.7 115.4 77.3 

CV 3 4 4 9 7 
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 :Scaling test Iاختبار -ثانياً 
على العشائر غير االنعزالية )عشيرتي اآلباء وعشيرة الجيل األول( أن التباينات بين أفراد السالالت األبوية  F-testيوضح اختبار 

استقرار التراكيب الوراثية المدروسة ضمن البيئة المدروسة، وهذا يؤكد على ، مما يدل على (4)الجدول  والجيل األول غير معنوية
وهذا يعني من الناحية  Panthee et al., (2005) واتفق ذلك مع ،نقاوة بذار السالالت والجيل األول الناتج عن التهجين بينهما
ويشير ذلك إلى غياب التفاعل الوراثي البيئي وعلى ذلك يتم االنتقال  ،اإلحصائية أن نسب تباينات األجيال غير االنعزالية متوازنة

 . القرائنلتحديد وجود أو غياب التفاعل الوراثي بين   Scaling test IIإلى اختبار
 ( لجميع الصفات المدروسة.P1، P2 and F1) (F1، و P1 ،P2) لألجيال غير االنعزالية scaling test I. قيم اختبار 4الجدول 

 الاجين الهفات
 النسبة

S
2

P1/S
2

P2 S
2

F1/S
2

P1 S
2

F1/S
2

P2 

 عدد األيام حتى اإلزهار
Sb181× Sb235 NS NS NS 

Sb235 × Sb298 NS * * 

 عدد األيام حتى بدء ظاور القرن
Sb181× Sb235 NS * NS 

Sb235 × Sb298 NS NS NS 

 لنضج الفيزيولوجيحتى اعدد األيام 
Sb181× Sb235 NS NS NS 

Sb235 × Sb298 NS NS NS 

 عدد األيام حتى النضج التام
Sb181× Sb235 NS NS * 

Sb235 × Sb298 NS NS NS 

 )غ( الغلة البذرية
Sb181× Sb235 NS NS NS 

Sb235 × Sb298 NS NS NS 

 % على التوالي، 1و  5*، ** معنوي عند مستوى داللة                   
                  NS : 1و  5تعني عدم وجود معنوية عند مستوى داللة.% 

  :Scaling test II اختبار –ثالثًا 
في كل الهجن المدروسة لبعض  Dو   C( وجود قيم عالية المعنوية لكل من مقاييس Scaling test IIأظهرت نتائج اختبار )

إلى التفاعل الوراثي  (D)سيادة( بينما يشير المقياس  ×( إلى التفاعل الوراثي من الشكل )سيادة Cالصفات حيث يشير المقياس )
 .وهذا يوضح وجود تفاعل بين المورثات القرينة ،تراكمي(  ×من الشكل )تراكمي

 الهجين األول
في الهجين األول إلى معنوية المقياس  (5)كما هي موضحة في  الجدول  (Scaling test II) أشارت نتائج تحليل المقياس الثاني

C  إلى مساهمة فعالة للفعل الوراثي التفوقي من هذا ويشير  ،لجميع الصفات عدا صفة عدد األيام حتى اإلزهار سيادة(  ×)سيادة
كان معنوي  لصفات عدد األيام حتى  تراكمي(  ×)تراكمي Dبينما المقياس  سيادي في وراثة معظم الصفات× نمط سيادي لا

وهذا  (،6( معنوية في كل الصفات المدروسة )الجدول m، كما كانت قيم المتوسط )اإلزهار وعدد األيام حتى بدء ظهور القرن
× احتل الفعل الوراثي التفوقي من النمط سيادي  . وعلى أية حال، في كل الصفاتRamteke et al., (2010)يتفق مع نتائج 

( المرتبة األولى من حيث أهميته في التحكم بوراثة جميع  الصفات عدا صفة عدد األيام حتى بدء ظهور القرن األول، I)دي سيا
لصفة عدد األيام حتى اإلزهار وكان شكل الفعل الوراثي التفوقي من النمط  (d) يليه في المرتبة الثانية الفعل الوراثي التراكمي

 الفعل التفوقيفيه أما عدد األيام حتى بدء ظهور القرن األول ساد  ،وهو نمط غير مرغوب في برامج التربية ،(.Duplمضاعف )
( وكان شكل الفعل الوراثي التفوقي من النمط hثم الفعل الوراثي السيادي ) (d) (، ثم الفعل الوراثي التراكميi) تراكمي× تراكمي 

( المرتبة األولى I)سيادي × سيادي أما صفة النضج الفيزيولوجي والنضج التام ساد الفعل التفوقي من النمط  ، (.Duplمضاعف )
وهذا يشير إلى أهمية االنتخاب في األجيال  (d)من حيث أهميته في التحكم بوراثة هاتين الصفتين تاله الفعل الوراثي التراكمي 

نتائج ( و 2012والكعدي ) Jain and Ramgiry (2000)هذه النتائج تتوافق مع ، و هذه الصفاتاالنعزالية المتأخرة لتحسين 
Singh et al., (2010) ال، وكان شكل الفعل الوراثي التفوقي من النمط( مكملCom. للنضج الفيزيولوجي وهو النمط الذي يدل )

نظرًا الن إشارتهما موجبة. بينما كان النمط  في رفع قيمة هذه الصفة lعلى تآزر الفعلين الوراثيين السيادي والتفاعل الوراثي 
في اتجاه رفع أو متوافق مما يدل على أن تأثيرهما غير  h ،l( للنضج التام حيث اختلفت إشارة الفعلين الوراثيين .Duplمضاعف )
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أهميته في التحكم بوراثة ( المرتبة األولى من حيث l)سيادي × خفض هذه الصفة، واحتل الفعل الوراثي التفوقي من النمط سيادي 
وكان شكل  (d)(، ثم الفعل الوراثي اإلضافي i) تراكمي× تراكمي  صفة الغلة البذرية يليه في المرتبة الثانية النمط الوراثي التفوقي

زالية وعلى ذلك يكون االنتخاب التكراري فعااًل إذا ما تم في األجيال االنع ،(.Com) الفعل الوراثي التفوقي من النمط مكمل
ن المربي من الذي يمكّ  تراكمي× تراكمي  لصفة الغلة البذرية في هذا الهجين للحفاظ على النمط الوراثي التفوقي المتوسطة
للحصول على نباتات ذات غلة عالية تحمل مورثات سائدة تتحكم بهذه الصفة، أما باقي الصفات تنتخب في األجيال  منهاالستفادة 

 بية لتحسين هذه الصفات.المتأخرة من برنامج التر 
 ( للصفات المدروسة.(Sb181× Sb235للتأثيرات الوراثية والمظهرية للهجين األول  Scaling test II. مؤشرات مقياس 5 الجدول

 

m   ، متوسط الجيل الثاني =d ،الفعل الوراثي التراكمي  =h ،الفعل الوراثي السيادي =lسيادة( ×= الفعل الوراثي التفوقي )سيادة 
i تراكمي( ×كميا= الفعل الوراثي )تر ،C = سيادة ×سيادة ،D= تراكمي  ×تراكمي  

 . % 1و  5 داللة مستوى عندي غير معنو  NS=، على التوالي،  % 1و  5 داللة مستوى عند ي معنو  ** 
 

 الهجين الثاني
لمعظم الصفات  Cو D( في الهجين الثاني إلى معنوية المقياسين 6)الجدول  Scaling test IIالثانيأشارت نتائج تحليل المقياس 

تراكمي في وراثة كل × سيادي و تراكمي × المدروسة وهذا يشير إلى مساهمة فعالة للفعل الوراثي التفوقي من النمط سيادي 
( المرتبة األولى يليه في hالفعل الوراثي السيادي )( معنوية في كل الصفات المدروسة. احتل mالصفات، كما كانت قيم المتوسط )

 ويدل( لصفة عدد األيام حتى اإلزهار i) تراكمي× تراكمي  النمط الوراثي التفوقي  ( ثمd) الفعل الوراثي التراكمي المرتبة الثانية
ارتفاع قيمة الفعل الوراثي السيادي إلى حالة تشتت مورثات اآلباء لهذه الصفة، وتراكم للمورثات السائدة من جهة األبوين في الهجن 

ساد  في صفة عدد األيام حتى بدء ظهور القرن األولو  ،(.Comالمدروسة. وكان شكل الفعل الوراثي التفوقي من النمط مكمل )
وكان شكل الفعل الوراثي التفوقي من  (d) تاله الفعل الوراثي التراكمي ( المرتبة األولىl)سيادي × سيادي  الفعل التفوقي من النمط

وكان شكل الفعل الوراثي التفوقي من ( d) ، أما صفة النضج الفيزيولوجي ساد الفعل الوراثي التراكمي(.Dupl) النمط مضاعف
 في صفة النضج التامو  ،اب في األجيال االنعزالية المبكرة والمتوسطة لهذه الصفةوبالتالي يمكن إجراء االنتخ (.Comالنمط مكمل )

وكان شكل الفعل الوراثي ( d) الفعل الوراثي التراكمي( المرتبة األولى تاله l)سيادي × سيادي  الفعل التفوقي من النمط احتل
( المرتبة األولى يليه في المرتبة l)سيادي × واحتل الفعل الوراثي التفوقي من النمط سيادي  ،(.Comالتفوقي من النمط مكمل )

ثم الفعل الوراثي  ( من حيث أهميتهما في التحكم بوراثة صفة الغلة البذريةi) تراكمي× تراكمي  الثانية النمط الوراثي التفوقي
يمكن أن يكون االنتخاب فعااًل إذا ما تم في األجيال االنعزالية المتوسطة  ( ولذلكdوأخيرًا الفعل الوراثي اإلضافي ) (hالسيادي )

 ,.Barona et alو Rao et al., (1998) هذه النتائج تتوافق مع ما ذكرهو والمتأخرة من برنامج التربية لتحسين باقي الصفات، 

(2012). 
 
 
 
 

 الهفات
Scaling test II صنمط  المعايير

 C D m d h l I التفوق

عدد األيام حتى 

 مضاعف NS ** 40.96** ±0.2 0.73** ±0.1 -0.51 NS ±0.7 6.79** ±2.2 -1.81 NS ±0.7 اإلزهار

عدد األيام حتى بدء 

 مضاعف NS ±2.8 6.50**±0.9 22.14 0.9±**3.39- 0.1± **5.38 0.3± **53.49 * ** ظاور القرن

حتى عدد األيام 

 مكمل NS 114.64** ±0.6 5.37** ±0.4 4.27*±1.9 30.10** ±5.8 5.27**±2.0 ** لنضج الفيزيولوجيا

عدد األيام حتى 

 مضاعف NS 129.44** ±1.1 5.37** ±0.8 -2.38NS ±3.5 26.45** ±10.3 4.49NS±3.5 ** النضج التام

 مكمل 8.46NS ±5.4 113.22** ±15.6 -39.75** ±5.6 1.4± **3.88- 1.6± **113 ** ** )غ( الغلة البذرية
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 ( للصفات المدروسة. Sb235 × Sb298للتأثيرات الوراثية والمظهرية للهجين الثاني ) Scaling test II. مؤشرات مقياس 6 جدولال
 الهفات

Scaling testII نمط  المعايير

 C D m d h l I التفوق

عدد األيام حتى 

 مكمل NS ± 3.5 2.85* ± 1.1 3.06 1.1 ± **4.15 0.2 ± **3.70 0.3 ± **47.76 ** ** اإلزهار

بدء عدد األيام حتى 

 مضاعف NS ** 60.88** ± 0.3 5.93** ± 0. 2 -1.95NS ± 1.1 19.30**± 3.2 1.35 NS ± 1.1 ظاور القرن

حتى عدد األيام 

لنضج ا

 الفيزيولوجي
** ** 126.25** ± 0.9 13.10** ± 0. 4 3.06NS ± 2.9 12.87 NS ± 8.7 0.90NS ± 2.9 مكمل 

عدد األيام حتى 

 مكمل NS ** 136.62** ± 1.0 12.62** ± 0. 4 2.45 NS ± 3.2 47.04 ** ± 9.5 -2.17 NS ± 3.1 النضج التام

 مكمل 3.2 ± **29.72- 9.6± **106.39 3.2 ±**9.96 0.5 ± **2.09- 1.0 ± **121.43 ** ** الغلة البذرية

m   ، متوسط الجيل الثاني =d ،الفعل الوراثي التراكمي  =h ،الفعل الوراثي السيادي =l سيادة( ×الوراثي التفوقي )سيادة= الفعل 
i تراكمي( ×كميا= الفعل الوراثي )تر ،C = سيادة ×سيادة ،D= تراكمي  ×تراكمي ،h و l .من نفس االشارة مكمل وفي حال متعاكسين باالشارة مضاعف 
 .%1و 5عند مستوى داللة  غير معنوي NS=، تعلى التوالي %1و  5 داللة مستوى عند* معنوي  

 :معاملي التباين المظهري والوراثي ودرجة التوريث والتقدم الوراثي –رابعًا 
وتقاربت قيم معامل التباين المظهري مع قيم التباين الوراثي   ،منخفضة للتباين المظهري أظهرت جميع الصفات المدروسة قيماً 

ويشير تقارب معاملي التباين  ،باستثناء الهجين الثاني )في صفة عدد األيام حتى اإلزهار وعدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي(
المحدود للبيئة في توريث الصفات المدروسة إلى أهمية التباين الوراثي في وراثة الصفة، كما يؤكد ذلك التأثير  والوراثيالمظهري 

( 2012)وبالتالي يمكن أن يكون االنتخاب المظهري فعااًل لهذه الصفات خالل مراحل التربية وهذا مشابه لنتائج الكعدي 
 .اً اللذان توصال إلى أهمية االنتخاب المظهري عندما يكون تأثير البيئة منخفض Parameshwar (2006)و

أقل مما هو عليه في  على التوالي، وهو (5.60و 6.08ألول تباينًا مظهريًا ووراثيًا لصفة عدد األيام حتى اإلزهار )أمتلك الهجين ا
(، وحقق الهجين األول في صفة عدد األيام حتى اإلزهار أعلى قيمة لدرجة التوريث بالمعنى الواسع 7.11و 8.00الهجين الثاني )

( وترافق ذلك مع تقدم وراثي مقداره 7 )الجدولعلى التوالي، %( 25% و79لثاني )%( مقارنة بالهجين ا33%، 85والضيق )
التوالي، مما يشير الى وجود %( في الهجين األول والثاني على 4.15% و4.18( وبنسبة مئوية وصلت إلى )1.98و 1.71)

 Malik et al., (2006)، وجاءت هذه النتائج منسجمة مع ما توصل إليه الفعل الوراثي التراكمي بدرجة أكبر في الهجين األول
 في عدد األيام حتى اإلزهار.

( ΔGوالتقدم الوراثي )HNS) ) والضيق( HBS) ، درجتي التوريث بالمفهوم الواسع(GCV)  والوراثي (PCV). معامل االختالف المظهري 7الجدول 
 للصفات المدروسة.

 PCV GCV HBS HNS ∆G %∆ G الاجين الهفة

 عدد األيام حتى اإلزهار
Sb181× Sb235 6.08 5.60 0.85 0.33 1.71 4.18 

Sb235 × Sb298 8.00 7.11 0.79 0.25 1.98 4.15 

 عدد األيام حتى بدء ظاور القرن األول
Sb181× Sb235 5.75 5.28 0.84 0.46 2.93 5.47 

Sb235 × Sb298 5.88 5.39 0.84 0.48 3.54 5.82 

 عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي
Sb181× Sb235 5.78 5.19 0.81 0.11 1.51 1.32 

Sb235 × Sb298 7.95 7.64 0.92 0.46 9.54 7.56 

 عدد األيام حتى النضج التام
Sb181× Sb235 9.01 7.93 0.77 0.19 4.56 3.53 

Sb235 × Sb298 7.96 7.49 0.89 0.38 8.61 6.30 

 )غ( الغلة البذرية
Sb181× Sb235 15.29 12.80 0.70 0.32 11.39 10.08 

Sb235 × Sb298 8.85 8.00 0.82 0.38 8.50 7.00 

( 5.28و 5.75كان التباين المظهري والوراثي للهجينين متقاربين إلى حد ما في صفة عدد األيام حتى بدء ظهور القرن األول )
، وحقق الهجين األول والثاني في هذه الصفة قيمة عالية لدرجة على التوالي ( للهجين الثاني5.39و 5.88للهجين األول و)

في حين كانت قيمة درجة التوريث بالمعنى الضيق متوسطة في الهجين  على التوالي، %(84%، 84التوريث بالمعنى الواسع )
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( وبنسبة مئوية وصلت 3.54و 2.93مقداره )(، وترافق ذلك مع تقدم وراثي 7 %( )الجدول48%( وفي الهجين الثاني )46األول )
مما يشير الى مشاركة الفعلين الوراثيين التراكمي والالتراكمي في  على التوالي، %( في الهجين األول والثاني5.82% و5.47إلى )

ر القرن في صفة عدد األيام حتى بدء ظهو    Cooper(1990)مشابهة لما توصل إليه ، وجاءت هذه النتائج وراثة هذه الصفة
 األول.
مما حققه الهجين  أعلى( لصفة عدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي 7.64و 7.95) المظهري والوراثي للهجين الثاني التباينكان 

%( في حين كانت قيمة 92، وحقق الهجين الثاني قيمة عالية لدرجة التوريث بالمعنى الواسع )على التوالي( 5.19و 5.78األول )
%( للمعنى 11و% 81%( في حين كانت في الهجين األول النسب على التوالي )46) بالمعنى الضيق متوسطة درجة التوريث
( 9.54و 1.51وترافق ذلك مع تقدم وراثي مقداره )% الى ضعف الفعل الوراثي التراكمي 11، حيث تشير النسبة الواسع والضيق

 .على التوالي والثاني%( في الهجين األول 7.56% و1.32وبنسبة مئوية وصلت إلى )
( أعلى مما هو علية في الهجين 7.93و 9.01) عدد األيام حتى النضج التاماألول تباينًا مظهريًا ووراثيًا لصفة  الهجينحقق 

في هذه الصفة قيمة عالية لدرجة التوريث بالمعنى الواسع على التوالي (، وحقق الهجين األول والثاني 7.49و 7.96الثاني )
%( للهجين 38%( للهجين األول ومتوسطة )19%( في حين كانت قيمة درجة التوريث بالمعنى الضيق منخفضة )%89، 77)

سيادي في وراثة هذه × وهذا يظهر مساهمة كبيرة نسبيًا للفعل الوراثي السيادي والتفوقي من النمط سيادي ( 7 الثاني )الجدول
%( في الهجين األول 6.30% و3.53( وبنسبة مئوية وصلت إلى )8.61و 4.56وترافق ذلك مع تقدم وراثي مقداره )الصفة 
 والثاني.

( أعلى مما هو علية في الهجين 12.80و 15.29من البذور )غلة النبات الفردي أمتلك الهجين األول تباينًا مظهريًا ووراثيًا لصفة 
%( 82%، 70لدرجة التوريث بالمعنى الواسع )(، وحقق الهجين األول والثاني في هذه الصفة قيمة عالية 8.00و 8.85الثاني )

 ،(7 %( للهجين الثاني )الجدول38%( للهجين األول ومتوسطة )32في حين كانت قيمة درجة التوريث بالمعنى الضيق متوسطة )
 ي%( في الهجين األول والثان7.00% و10.08( وبنسبة مئوية وصلت إلى )8.50و 11.39وترافق ذلك مع تقدم وراثي مقداره )

 .Harer and Deshmukh (1992)إليه ، وجاءت هذه النتائج منسجمة مع ما توصل على التوالي
والال تراكمي في وراثة الصفات  تشير قيم معامل التوريث بالمفهوم الواسع والضيق إلى مساهمة كال الفعلين الوراثيين التراكمي

بالمفهوم الضيق في بعض الحاالت وهذا يشير إلى إمكانية االنتخاب خالل المدروسة مع اإلشارة إلى قيم منخفضة لمعامل التوريث 
األجيال المتوسطة والمتأخرة لتحسين هذه الصفات باستثناء الصفات التي أظهرت قيم عالية لمعامل التوريث بالمفهوم الواسع 

راثة هذه الصفة وبالتالي إمكانية االنتخاب تراكمي في و × إلى سيادة الفعل الوراثي تراكميهذا يشير و  ،ومتوسطة بالمفهوم الضيق
 و Pandini et al., (2002)اتفقت هذه النتائج مع نتائج كل من و األجيال المبكرة والمتوسطة لتحسين هذه الصفات،  خالل

Reddy et al., (2001). 
 

 االستنتاجات والمقترحات :
األعلى قيمة في كافة الهجن من حيث األهمية في التحكم بوراثة كافة سيادي هو × الفعل الوراثي التفوقي من النمط سيادي كان  -

 .الصفات المدروسة
 والال تراكمي في وراثة الصفات تشير قيم معامل التوريث بالمفهوم الواسع والضيق إلى مساهمة كال الفعلين الوراثيين التراكمي -

  المدروسة.
 المتاخرة لتحسين صفتي عدد االيام حتى النضج الفيزيولوجي وغلة النبات الفردي.ممارسة االنتخاب في االجيال االنعزالية  -
للهجين األّول للوصول إلى طرز تستخدم في برامج التربية الهادفة إلنتاج أصناف  F2على عشيرة الجيل الثاني  العملمتابعة  -

 عالية الغلة.
 .قانات الحيويةتحديد مواقع المورثات المسؤولة عن كل صفة باستخدام الت -
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Abstract 

The present study was undertaken at May First Station in (GCSAR), Damascus, Syria, during 2011 

and 2012 seasons, to estimate the gene action, heritability, genotypic and phenotypic coefficient 

variation of five population seeds of two single crosses (Sb181 × Sb235, Sb235 × Sb298). The 

crosses were grown in a randomized complete block design with three replications to evaluate the 

number of days to flowering, number of days to initiation of first pod, number of days to 

physiological maturity, number of days to full maturity and seed yield traits. The mean square 

analysis showed significant differences between the five populations for all studied traits in all 

crosses. The cross Sb235 × Sb298 achieved the highest heritability in broad and narrow senses 

(92% and 46%) respectively, for number of days to physiological maturity, while the highest value 

of phenotypic and genotypic variations (15.29 and12.80) respectively, were achieved for seed yield 

in the cross Sb181 × Sb235, but the highest value of genetic advance for that cross was 10.08%. 

The epistasis or dominance gene action controlled the inheritance of the most traits, this leads to the 

importance of selection in late generations to improve those traits, because of the high value of 

heritability, and low to moderate genetic advance in the two crosses.  

 

Keywords: Soybean, Gene action, Phenotypic and genotypic variations, Heritability, Genetic 

advance.  
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عالقات االنحدار بين عدد من المكونات اإلنتاجية والنوعّية لطرز من القمح المبدئي ضمن ظروف 
 الزراعة المطرية

 (2)مخلص شاهرليو  (1)*يوسف وجهانيو  (1)ميسون صالح

 .، دمشق، سوريةقسم األصول الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
 .، دمشق، سوريةقسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق(. 2)

 ، البريد االلكترونيةللبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سوري: قسم األصول الوراثية، الهيئة العامة يوسف وجهاني)*للمراسلة: د. 
yowj2015@hotmail.com 0944385457، رقم الجوال 01122962740، رقم الهاتف). 

 11/02/2015تاريخ القبول:    17/07/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص

في سورية خالل نفذت الدراسة في محطة بحوث إزرع ومخبر تكنولوجيا الحبوب التابعين للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 
من أنواع القمح المبدئي إضافة إلى ثالثة  ومدخالً  اً محلي اً وراثي اً طراز  15زرع حيث ، 2010/2011و 2009/2010موسمي 

. درست عالقات االرتباط واالنحدار بين عدد ووزن ثالثة مكرراتبعشوائية الكاملة الاعات قطالتصميم وفق تجربة بشواهد محلية 
الحبوب في السنبلة مع نسب المكونات النوعية في تلك الحبوب. أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباط معنوية وسالبة بين عدد 

بوب ومعامل الترسيب، بينما كانت العالقة موجبة مع نسبة الحبوب في السنبلة وكّل من نسبة البروتين والغلوتين الرطب في الح
النشاء في الحبوب، وكذلك ارتبط وزن الحبوب في السنبلة بعالقة معنوية وسالبة مع نسبتي البروتين والغلوتين الرطب. وبالتالي 

لتربية والتحسين الوراثي التي تعمل أشارت نتائج دراسة قيم عالقات االنحدار المعنوية والسالبة بين مجمل الصفات إلى أن برامج ا
على تحسين عدد الحبوب في السنبلة ستؤدي إلى انخفاض مباشر في كّل من نسبة البروتين ونسبة الغلوتين الرطب في الحبوب 

، في حين ستتأثر نسبتي البروتين والغلوتين الرطب في الحبوب بشكل التوالي( على 17%و 17، 36ومعامل الترسيب بمقدار )
 عند العمل على زيادة وزن الحبوب في السنبلة. التوالي( على  14%،28سلبي بمقدار)

 المكونات اإلنتاجية، المكونات النوعية، االرتباط، االنحدار، الطرز الوراثية، القمح المبدئي.الكلمات المفتاحية: 

 :مقدمةال
ينمو إذ (، Elouafi and Nachit, 2004)عد القمح من أكثر أنواع المحاصيل الزراعية شيوعًا في منطقة حوض المتوسط ي

يحتل القمح  (.,Slafer and Satorre 2000) ءجنوبًا مرورًا بخط االستوا40شمااًل حتى خط عرض  60من خط عرض  ابتداءً 
 طن/هكتار 2.537رها اقدمأعطت غلة  اً هكتار   1.3521.038حيث بلغت المساحة المزروعة  في سوريةو  المرتبة األولى في العالم

أنواع برّية يضم و ، Triticumلجنسلو  Poaceaeللعائلة النجيلية  يتبع القمح (.2011المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، )
 فظهرت تبعًا لذلك األنواع المبدئية من القمحومزروعة، حيث جمع اإلنسان البذور من أنواع القمح البري وقام بزراعتها ألول مرة 

(ACPFG, 2005 .) تركيا، اسبانيا، فرنسا ويوغوسالفيا في يستهلك القمح المبدئي في تغذية اإلنسان(Vallega, 1995) وله ،
على زيادة غلتها برامج التربية والتحسين الوراثي تعمل (. CPC, 2002)وصناعية ( et alFrisoni,. 1995)استعماالت طبية 

المحافظة على نوعّية الحبوب من خالل الحصول على غلة  مرتفعة مع  (Slaferet al., 2005سد الطلب المتزايد على القمح )ل
(., 2003et alçKo،)  ًا صعب اً أمر يعد االنتخاب للغّلة لكن(., 2005et al., 2001; Shearman et alDonmez) على ،

تسعى برامج التربية إلى تحسين ، كما (Talebiet al., 2010) الحبوب في السنبلةووزن مثل عدد  خالف االنتخاب لمكوناتها
 Khan et al., 2000; Gonzalez-Hernandez) السلبينسبة ونوعية البروتين بشكل مترافق مع تحسين الغلة لكسر االرتباط 

., 2004et al،)  بّين وقد(Jarrah, (1993  ،حبوب  تتصفوجود عالقة سالبة بين كمية البروتين ووزن الحبوب في السنبلة
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 ,.Grausgruberet al) مع األصناف الحديثة مقارنةبالالمبدئية بقيمة غذائية عالية تتجلى في محتواها البروتيني العالي  األقماح

 Emmer (Triticum قمح ، حيث يعد (Branca et al., 2002ماليين من أمراض سوء التغذية )الحماية إذ تسهم في  (2004
dicoccum) واحدًا من أهم محاصيل الحبوب الغذائية في العالم بسبب محتواه المرتفع من البروتين والغلوتين (Bilgi, 2006) ،

(، كما يتميز Rajaram et al., 2001)اصًة وقمح الخبز خعامًة لتحسين القمح  مهمكمصدر وراثي ولذلك ال بد من استعماله 
 لصناعة المعكرونة. جيدةات نوعية % وذ 27حبوبه ذات نسبة بروتين مرتفعة بأن (Triticum polonicum) القمح البولوني

(، تخّزن حبوب المحاصيل الطاقة على شكل نشاء Souza, 2002) ها نسبة النشاءتتحدد نوعية حبوب القمح في عدة صفات من
العديد من في يسهم و ، (Yamamori et al., 2000; Regina et al., 2006ويعد المكّون الرئيس في حبوب القمح )

 Shewrey and Tathman( 2000(. وجد )Delwiche et al., 2006; Vignaux et al.,, 2004االستعماالت الصناعية )
حيث كلما زادت قيمة معامل الترسيب كانت نوعية رغيف  ،أن هناك ارتباط وثيق بين حجم رغيف الخبز وقيمة معامل الترسيب

وجد أن كّل من نسبة البروتين ومعامل الترسيب يرتبطان سلبًا مع الغلة الحبّية.   ,.Dwivediet al(2002أوضح ). الخبز أفضل

 .عدد الحبوب بالسنبلة يرتبط بعالقة سالبة مع نسبة البروتين أنّ  Kilic and Yagbasanlar( 2010)و Thana( 2011)كّل من
تحديد نسبة تأثير كّل من الصفات   -2دراسة عالقات االرتباط واالنحدار بين الصفات المدروسة للقمح.  -1يهدف البحث إلى 

 ج التربية والتحسين الوراثي لمحصول القمح.اإلنتاجية في نسب المكونات النوعّية للحبوب  لتوجيه برام
 

 مواد وطرائق البحث:
التوابع للهيئوة العاموة    إزرع في محطة بحووث   من القمح المبدئي محلية ومدخلة ضمن ظروف الزراعة المطرية اً وراثي اً طراز   15زرع 

 Ttiticumطــرز مــن النــوع   4ضــّمت ، 2010/2011و 2009/2010خووالل موسوومي  ، فووي سووورية للبحوووث العلميووة الزراعيووة   

carthlicum  ،3   طرز من النوعTtiticum polonicum ،8  النوع  منطرزTtiticum dicoccom  ثالثة شواهد إضافًة إلى
الحصــول عليهــا مــن البنــك  تــمّ  ،(2n=4X=28وجميعهــا رباعيــة الصــيغة الصــبغية )( 1)دومــا  1105وأكســاد 5، شــام3ماشــمحليــة 

وفق تصميم ، (أكساد)الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
، سـم 25م، المسافة بين السـطور 1طول السطركل قطعة تجريبية ستة سطور،  تعشوائية بثالثة مكررات، ضمّ الكاملة القطاعات ال

للمحصـول نفّـذت عمليـات الخدمـة الزراعيـة . سـم (5-3)زرعـت الحبـوب علـى عمـق  ،ضـمن السـطر نفسـه سـم 5وبين النبات واألخر
تّم حصاد التجربة عند النضج التام ودرست عالقات االرتبـاط واالنحـدار بـين عـدد ووزن الحبـوب فـي حسب توصيات وزارة الزراعة. 

)نســبة المــادة الجافــة، نســبة النشــاء، نســبة البــروتين، نســبة الغلــوتين الرطــب، معامــل  الحبــوب الســنبلة  ونســب المكونــات النوعّيــة فــي
، يشــير االرتبــاط إلــى العالقــة الموجــودة بــين متغيــرين واتجاههــا ولكــن Genstat.7الترســيب( باســتخدام برنــامج التحليــل اإلحصــائي 

نحـدار الـذي يشـير إلـى إمكانيـة التنبـؤ مسـتقباًل بقـيم أحـد المتغيـرين تحديد هذه العالقة واستخدامها في مجال التنبـؤ هـو مـا يعـرف باال
إذا علمنــا قــيم المتغيــر األخــر اعتمــادًا علــى عالقــة االرتبــاط الموجــودة ســلفًا بينهمــا. يوّضــح معامــل التحديــد )وهــو مربــع قيمــة معامــل 

rاالرتبــاط 
امــل التــابع، أي تحديــد النســبة المئويــة لتــأثير العامــل ( نســبة التبــاين الــذي يفســره العامــل المســتقل مــن التغيــر فــي قــيم الع2
البســيط )لوجــود عامــل  مســتقل  (، ويعــرف باســم االنحــدار الخّطــي 1994)عــن منصــور، Yالعامــل التــابع المتغيــرعلــى  Xالمســتقل 
( ثوابـت إحصـائية، كمـا يمكـن أيضـًا a, bعلمـًا أن ) Y = a + b Xومعادلتـه:  X )Simple Linear regressionواحـد فقـط 

 Multiويعــرف باســم االنحــدار الخّطــي المتعــدد  Y( علــى العامــل التــابع … ,X1, X2, X3دراســة تــأثير عــدة عوامــل مســتقلة ) 

Linear regression  :3ومعادلة االنحدار المتعدد+ d X2+ c X1Y = a + b X ( حيثa, b, c, d .ثوابت إحصائية ) 
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 بياصنات الطرز الوراثية المدروسة .1الجدول 

 خط الطول الموطن األنواع النباتية الوراثية الطرز م
E 

خط  
 Nالعرض 

 االرتفاع
 م

 Triticum polonicum 1بولوني 1
 وردت من المركز الدولي لبحوث القمح والذرة

CIMMYT 
 Triticum polonicum 2بولوني 2
 Triticum polonicum 3بولوني 3
4 Emmer1 Triticum polonicum أرمينيا 
5 Emmer2 Triticum polonicum 1600 10 23 40 57 سلطنة عمان 
6 Emmer3 Triticum polonicum CIMMYT 
7 Emmer4 Triticum polonicum 350 50 22 40 57 سلطنة عمان 
8 Emmer5 Triticum polonicum اسبانيا 
9 Emmer6 Triticum polonicum 500 10 22 20 56 سلطنة عمان 
10 Emmer7 Triticum polonicum 200 10 22 10 59 سلطنة عمان 
11 Emmer8 Triticum polonicum CIMMYT 
 370 38 35 45 38 سورية Triticum carthlicum 1فارسي 12
 1840 05 41 30 42 تركيا Triticum carthlicum 2فارسي 13
 1880 47 38 48 39 تركيا Triticum carthlicum 3فارسي 14
 2000 54 40 17 43 تركيا Triticum carthlicum 4فارسي 15

 

 .  الخواص الفيزيائية والكيميائية والتحليل الميكاصنيكي لتربة موقع الزراعة2الجدول 

 PPM غ تربة100 التركيب الميكاصنيكي عجينة مشبعة

pH EC فوسفور بوتاس كلس فعال مادة عضوية كربوصنات طين سلت رمل 

8.16 1.08 25 17 58 8.42 0.65 6.05 431 28 

 

 . البياصنات المناخية في موقع الزراعة3الجدول 

 

 الشار

 كمّية األمطار مم

 موسم أول

2009/2010 

 موسم ثاصني

2010/2011 

 - 12.6 أيلول

 2.8 12.6 تشرين األول

 - 80.1 تشرين الثاصني

 90.6 65.1 كاصنون أول

 54.8 73.7 كاصنون ثاصني

 93.3 54.9 شباط

 38.3 0.3 آذار

 37.8 - صنيسان

 10.3 - أيار

 - - حزيران

 327.9 299.3 المجموع العام
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 النتائج والمناقشة:
 عالقات االرتباط بين المؤشرات المدروسة:  -1

( متوسطة P≤0.05ارتبط عدد الحبوب في السنبلة مع المكونات النوعّية في الحبوب بعالقات مختلفة اتصفت بأنها: معنوية )
متوسطة ومعنوية مع كّل من نسبة الغلوتين الرطب ومعامل الترسيب  شبه (، وسالبة r = - 0.60)٭٭وسالبة مع نسبة البروتين 

 = r)٭ مع نسبة النشاء( P≤0.05)( على التوالي، بينما كانت موجبة ضعيفة معنوية r = - 0.41٭٭، r = - 0.42قرابة )٭٭

وزن الحبوب في السنبلة مع المكونات النوعّية  ، كما ارتبط(r = 0.10) معنوية مع نسبة المادة الجافة غير(، وموجبة ضعيفة 0.23
ومعنوية مع  ضعيفة(، وسالبة r = - 0.53) مع نسبة البروتينسالبة متوسطة معنوية في الحبوب بعالقات متفاوتة اتصفت بأنها: 

(، وموجبة ضعيفة r =  0.10) موجبة ضعيفة غير معنوية مع نسبة النشاء(، بينما كانت r = - 0.38نسبة الغلوتين الرطب )٭٭
(. تتفق 4 )جدول ، في حين لم يرتبط وزن الحبوب في السنبلة مع معامل الترسيب(r = 0.10معنوية مع نسبة المادة الجافة )غير 

( 2004. ومع )Jarrah( 1993)ومع ، Kilic and Yagbasanlar( 2010و) Thana( 2011) النتائج مع كّل من
Uribelarrea et al.  من النشاءاها محتو مع  رتبط إيجاباً يوزن الحبوب الذي أشار الى أن. 

 . عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة4الجدول 

 وزن الحبوب في السنبلة عدد الحبوب في السنبلة الصفة
 ٭٭053- ٭٭060- نسبة البروتين
 0.10 ٭0.23 نسبة النشاء

 0.10 0.10 المادة الجافةنسبة 

 0.00 ٭٭0.41- معامل الترسيب

 ٭٭0.37- ٭٭0.42- نسبة الغلوتين الرطب
 .التوالي% على 1و %5مستوى احتمالية عند *، ** معنوية  قيمة معامل االرتباط 

 عالقات االنحدار بين المؤشرات المدروسة: -2
 تّم دراسة عالقات االنحدار الخّطي البسيط للقيم المعنوية فقط على النحو التالي:

 ونسبة البروتين في الحبوب %: عدد الحبوب في السنبلة -
r= 0.36)بين عدد الحبوب في السنبلة ونسبة البروتين في الحبوب  التحديدبلغت قيمة معامل 

وتشير هذه القيمـة إلـى ( 5( )جدول 2
ســتؤدي إلــى انخفــاض فــي نســبة البــروتين فــي الحبــوب عــدد الحبــوب فــي الســنبلة زيــادة أن بــرامج التحســين الــوراثي التــي تعمــل علــى 

% مـن االنخفـاض 64% )ألن االرتباط بينهما سالب( ممّثلة بيانيـًا بالنقـاط القريبـة مـن خـط االنحـدار المسـتقيم بينمـا يعـود 36بمقدار 
، ويمكــن صــياغة (1فــي نســبة البــروتين إلــى أســباب أخــرى مســتقلة ممّثلــة بيانيــًا بالنقــاط البعيــدة عــن خــط االنحــدار المســتقيم )الشــكل

: X: القيمـة التـي يمكـن التنبـؤ بهـا لنسـبة البـروتين، Y(، حيـث Y = 21.319 – 0.0996 Xالي:)معادلـة االنحـدار علـى الشـكل التـ
 (: ثوابت إحصائية.0.0996–، 21.319المعروف والمستخدم للتنبؤ، )عدد الحبوب في السنبلة 

r التحديد. قيم معامل 5الجدول 
 المعنوية بين الصفات المدروسة 2

 الحبوب في السنبلة وزن عدد الحبوب في السنبلة الصفة
 28 36 نسبة البروتين

 - 17 معامل الترسيب

 14 17 نسبة الغلوتين الرطب
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 . عالقة االنحدار بين عدد الحبوب في السنبلة ونسبة البروتين في الحبوب خالل موسمي الدراسة1الشكل 

 عدد الحبوب في السنبلة ومعامل الترسيب:  - 
r= 0.17)بـين عـدد الحبـوب فـي السـنبلة ومعامـل الترسـيب  التحديـدبلغت قيمة معامـل 

وتشـير هـذه القيمـة إلـى أن بـرامج التحسـين ( 2
% )حيـث االرتبــاط 17ســتؤدي إلـى انخفــاض فـي معامــل الترسـيب بمقــدار زيـادة عــدد الحبـوب فــي  السـنبلة الـوراثي التــي تعمـل علــى 

% مـن االنخفـاض فـي معامـل الترسـيب إلـى 83دار المسـتقيم فـي حـين يعـود بينهما سالب( ممّثلة بيانيًا بالنقاط القريبة من خـط االنحـ
 = Y). ويمكـن صـياغة معادلـة االنحـدار:(2أسباب أخرى مسـتقلة ممثلـة بيانيـًا بالنقـاط البعيـدة عـن خـط االنحـدار المسـتقيم )الشـكل 

61.45 – 0.1637 X حيــث )Y . القيمــة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا لمعامــل الترســيب :X الحبــوب فــي الســنبلة المعــروف : عــدد
 (: ثوابت إحصائية.0.1637–، 61.45والمستخدم للتنبؤ. )

 
 . عالقة االنحدار بين عدد الحبوب في السنبلة ومعامل الترسيب خالل موسمي الدراسة2الشكل 

 عدد الحبوب في السنبلة ونسبة الغلوتين الرطب %:  -
r= 0.17)بــين عــدد الحبــوب فــي الســنبلة ونســبة الغلــوتين الرطــب  التحديــدبلغــت قيمــة معامــل 

وتشــير هــذه القيمــة إلــى أن بــرامج ( 2
% 17ســتؤدي إلــى انخفــاض فــي نســبة الغلــوتين الرطــب بمقــدارزيــادة عــدد الحبــوب فــي  الســنبلة التحســين الــوراثي التــي تعمــل علــى 

% من االنخفاض فـي معامـل 83)حيث االرتباط بينهما سالب( ممّثلة بيانيًا بالنقاط القريبة من خط االنحدار المستقيم في حين يعود 
ــًا بالنقــاط البعيــدة عــن خــط االنحــدار المســتقيم )الشــكل  ــة بياني ــة (3الترســيب إلــى أســباب أخــرى مســتقلة ممثل . ويمكــن صــياغة معادل

: عـدد X: القيمـة التـي يمكـن التنبـؤ بهـا لنسـبة الغلـوتين الرطـب . Y( حيـث Y = 45.02 – 0.1333 X)االنحـدار علـى الشـكل:
 (: ثوابت إحصائية.0.1333–، 45.02الحبوب في السنبلة المعروف والمستخدم للتنبؤ. )



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

93 

 

 
 . عالقة االنحدار بين عدد الحبوب في السنبلة ونسبة الغلوتين الرطب% خالل موسمي الدراسة3الشكل 

 وزن الحبوب في السنبلة ونسبة البروتين في الحبوب %:-
r= 0.28)الحبوب في السنبلة ونسـبة البـروتين فـي الحبـوب  وزنبين  التحديدبلغت قيمة معامل 

وتشـير هـذه القيمـة إلـى أن بـرامج ( 2
% 28ستؤدي إلى انخفاض في نسبة البروتين في الحبـوب بمقـدار زيادة وزن الحبوب في السنبلة  التحسين الوراثي التي تعمل على 

% مـن االنخفـاض فـي 72)ألن عالقة االرتباط بينهما سالبة( ممثلة بيانيًا بالنقاط القريبـة مـن خـط االنحـدار المسـتقيم فـي حـين يعـود 
 Y). ومعادلـة االنحـدار:( 4لمسـتقيم )الشـكلنسبة البروتين إلى أسباب أخرى مستقلة ممثلة بيانيًا بالنقاط البعيدة عـن خـط االنحـدار ا

= 19.893 – 1.734 X حيث ،)Y.القيمة التـي يمكـن التنبـؤ بهـا لنسـبة البـروتين :X .وزن الحبـوب فـي السـنبلة والمسـتخدم للتنبـؤ :
 (: ثوابت إحصائية.1.734 –، 19.893)

 وزن الحبوب في السنبلة ونسبة الغلوتين الرطب %: -
r=0.14)الحبـــوب فـــي الســـنبلة ونســـبة الغلـــوتين الرطـــب  وزنبـــين  التحديـــدبلغـــت قيمـــة معامـــل 

وتشـــير هـــذه القيمـــة إلـــى أن بـــرامج ( 2
% 14ستؤدي إلى انخفاض فـي نسـبة البـروتين فـي الحبـوب بمقـدار زيادة وزن الحبوب في السنبلة التحسين الوراثي التي تعمل على 

% مـن االنخفـاض فـي 86)ألن عالقة االرتباط بينهما سالبة( ممثلة بيانيًا بالنقاط القريبـة مـن خـط االنحـدار المسـتقيم فـي حـين يعـود 
 Y). ومعادلـة االنحـدار:( 5نسبة البروتين إلى أسباب أخرى مستقلة ممثلة بيانيًا بالنقاط البعيدة عـن خـط االنحـدار المسـتقيم )الشـكل

= 43.169 – 2.357 X حيث ،)Y .القيمة التي يمكـن التنبـؤ بهـا لنسـبة الغلـوتين الرطـب :X وزن الحبـوب فـي السـنبلة المعـروف :
 (: ثوابت إحصائية. 1.734–، 19.893والمستخدم للتنبؤ. )

 

 
 . عالقة االنحدار بين وزن الحبوب في السنبلة ونسبة البروتين% خالل موسمي الدراسة4الشكل 
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 صنسبة الغلوتين الرطب% خالل موسمي الدراسةوزن الحبوب في السنبلة و. عالقة االنحدار بين 5الشكل 

تشير نتائج دراسة عالقات االنحدار إلى أن برامج التربية والتحسين الوراثي التي تهدف إلى زيادة عدد أو وزن الحبوب في السنبلة 
ن الرطب ومعامل الترسيب ويعود ذلك إلى أن مكونات الغلة مرتبطة انخفاض في نسبة البروتين وبالتالي كل من الغلوتي ستسبب
يجاباً نسبة البروتين مع  سلباً   على دراسة عالقات االرتباط أساساً دراسة عالقات االنحدار تعتمد أن  مع نسبة النشاء حيث وا 
(Uribelarrea et al., 2004 حيث يتشّكل النشاء في حبوب القمح بعد )60اإلخصاب وتتراوح نسبته منيوم من  30-10-

( على خالف نسبة البروتين Yamamori et al., 2000; Regina et al, 2006) % من إجمالي المادة الجافة في الحبة75
 .Cristina and Nicolae( 2008تتفق النتائج مع ). % من إجمالي المادة الجافة18-10الذي نسبته بين

 االستنتاجات: 
  النوعّية في الحبوب مع عدد ووزن الحبوب في السنبلة بعالقات معنوية وسالبة بشكل عام )فيما عدا نسبة ارتبطت المكونات

 النشاء حيث كان االرتباط معنوي  ايجابي(.
  تؤثر صفة عدد الحبوب في السنبلة سلبًا في نسبة كّل من البروتين والغلوتين الرطب ومعامل الترسيب حيث تعمل على

 ( على التوالي، األمر الذي ينعكس مباشرًة على نوعية العجين ومقدار انتفاخ رغيف الخبز.17%، 17، 36تخفيضها بنسبة )

 (28،14تؤثر صفة وزن الحبوب في السنبلة سلبًا في نسبتي البروتين والغلوتين الرطب حيث تعمل على تخفيضهما بمقدار 

 %( على التوالي.

 المقترحات:  
 ة ووزن الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب عكسي للصفات النوعّية األكثر أهمية بالنسبة استخدام عدد الحبوب في السنبل

 للقمح وهي نسبة البروتين والغلوتين الرطب ومعامل الترسيب.

 .استخدام عدد ووزن الحبوب في السنبلة كصفات لالنتخاب المباشر لنسبة النشاء في الحبوب 

 لتي تضمن تحسين كل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة دون أن يؤثر ذلك سلبًا التركيز في برامج التربية على األبحاث ا
 على نسب المكونات النوعّية.
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Abstract 

The study was conducted at Izraa Research Station and Cereal Technology Lab of The General 

Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR) in Syria, during two growing seasons 

2009/2010 and 2010/2011. Fifteen local and entries genotypes and three local cultivated varieties 

were planted in Randomized Complete Block Design RCBD in three replications, Correlations and 

Regressions between number and weight of grains per spike with quality components contents in 

grains were studied after harvest. Results showed that number of grains per spike had a negative 

and significant correlation with each of protein content and wet gluten content and sedimentation 

rate, while it was positive with starch content in grains. Weight of grains per spike had a negative 

and significant correlation with each of protein content and wet gluten content. Results showed that 

all regression relations were negative and significant, thereby breeding programs for increasing 

number of grains per spike will cause a reduction in each of protein content and wet gluten content 

and sedimentation rate about (36, 17, 17%) respectively, while breeding program for increasing 

grain weight per spike will negatively affect protein and wet gluten content in grains about (28, 

14%), respectively.  

 

Key Words: Productivity components, Quality components, Correlation, Regression, Genotypes, 

Primitive Wheat. 
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تأثير ملوحة مياه الري في تحسين المواصفات النوعية لثمار البندورة عند استخدام مستويات مختلفة من 
 السماد البوتاسي

 (2)ورياض بلدية (1)*أيمن محمود مصطفى

 . ، ريف دمشق، سوريةريف دمشقالعلمية الزراعية ببحوث المركز  ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
 .35076سورية. ص.ب. دمشق، قسم الهندسة الريفية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، (. 2)
البريد اإللكتروني:  .، ريف دمشق، سوريةريف دمشقالعلمية الزراعية ببحوث المركز  ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. أيمن مصطفى، مللمراسلة: *)

aymanmustafa1983@gmail.com.) 
 

 11/02/2015تاريخ القبول:    22/01/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

تأثير ملوحة  بهدف دراسة 2009و  2008ُنفذت تجربة حقلية بتصميم القطع المنشقة في محطة بحوث النشابية خالل موسمي 
، I=1.06 ،II=1.95ماء الري والتسميد البوتاسي في بعض المواصفات النوعية لثمار البندورة. كانت مستويات ملوحة مياه الري )

III=2.83 )dS/m ( ومستويات التسميد البوتاسيK0=0 ،K1=150 ،K2=300 كغ )K2O  هكتار. بينت النتائج أنه بزيادة/
ثمار البندورة،  pHملوحة مياه الري زادت النسبة المئوية للمادة الجافة، المواد الصلبة الذائبة والسكريات الكلية، وانخفضت قيمة 
قيم أعلى للنسبة  مقارنة مع المعامالت المروية بمياه عذبة. عالوة على ذلك، فإن التسميد بكميات إضافية من البوتاسيوم أدى إلى

ثمار البندورة، مقارنة مع المعامالت غير المسمدة  pHـ المئوية للمادة الجافة، المواد الصلبة الذائبة والسكريات الكلية، وقيمة أقل ل
لثمار . وبالتالي، يمكن تحسين المواصفات النوعية III K2ثمار البندورة ُحصل عليها من المعاملة  pHبالبوتاسيوم. وأقل قيمة لـ 

 .في مجال ملوحة مياه ري التجربة البندورة باستخدام كميات إضافية من السماد البوتاسي
   السكريات الكلية، المواد الصلبة الذائبة الكلية، المادة الجافة.  البندورة، الملوحة، التسميد البوتاسي، المواصفات النوعية الكلمات المفتاحية:

 
 :المقدمة

زيادة اإلنتاج الزراعي في مجال المحاصيل الغذائّية أمرًا أساسيًا لمجابهة الطلب المتزايد على المواد الغذائية أصبحت الحاجة إلى 
بسبب الزيادة السكانية، حيث تم اعتماد أسلوب التوسع األفقي أي بزيادة مساحة األراضي المزروعة بإدخال مساحات جديدة 

(، وبالوقت ذاته نجد أن هناك طلب شديد 1997زيادة مردود وحدة المساحة )الرئيس، ووضعها في االستثمار، والتوسع الرأسي، أي 
(. ونتيجة لتفاقم 1998على المياه العذبة لالستخدامات المنزلية والصناعية إضافة إلى الحاجة في الزراعة المروية )الحبسي، 

ن مصادر بديلة للمياه يمكن استغاللها، ففي المناطق مشكلة نقص المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة كان البد من البحث ع
(. وباعتبار أن البندورة نبات متوسط 1998ذات المصادر المائية المحدودة يمكن استخدام المياه المالحة في الزراعة، )المويلحي، 

تصادية حيث ( ولما له من أهمية اقMaas and Hoffman 1977; Cuartero and Fernandez, 1999التحمل للملوحة )
) إحصائيات وزارة الزراعة واالصالح  2010مليون طن في عام  1.156بلغ الناتج اإلجمالي لمحصول البندورة في سورية 

(، لذا فإنه من المهم إيجاد استراتيجية تضمن تحسين المواصفات النوعية لثمار البندورة تحت ظروف الري بمياه 2011الزراعي، 
( هي مواصفات pHأن المواد الصلبة الذائبة الكلية، والسكريات، والحموضة ) Adams and Ho (1995)مالحة، حيث ذكر 

نوعية جديرة باالهتمام لكل من البندورة الطازجة والمصّنعة. وعلى الرغم من اآلثار السلبية لإلجهاد الملحي في خفض معدل النمو 
(. حيث وجد Jaleel et al., 2008؛ Tyler et al., 2008فإن ملوحة مياه الري تحّسن الصفات النوعية لثمار البندورة )

Malash et al., (2002)  6أن الري بمياه ملوحتها dS/m  أدى إلى زيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية ومحتوى المادة الجافة في
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إلى ازدياد كل من النسبة  تأدأن زيادة ملوحة مياه الري  Eltez et al., (2000)ثمار البندورة مقارنة مع الشاهد. كما ذكر 
لعصير الثمار  pHالمئوية لحموضة عصير الثمار ومحتوى المواد الصلبة الذائبة الكلية والمادة الجافة، في حين انخفضت قيمة الـ 

ين أن لزيادة ملوحة مياه الري تأثير إيجابي في المادة الجافة. كما ب Cucci et al., (2000)بزيادة ملوحة مياه الري. ووجد 
Pascale et al., (2001, 2003) ؛Beyenne et al., (2002) Willumsen et al., (1996);  أن زيادة ملوحة مياه الري

 أدت إلى زيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية والمادة الجافة وحموضة الثمار.
، حيث يعتبر البوتاسيوم (Marschner, 1995)يعد التسميد وسيلة فعالة في تحسين مقاومة النبات لإلجهادات المختلفة 

، كما يلعب البوتاسيوم دورًا هامًا في العمليات الفيزيولوجية (Zhu, 2003)من أهم العناصر السمادية التي تسهم في تحمل الملوحة 
زيمي، باإلضافة إلى دوره في في النبات مثل التمثيل الضوئي ونقل نواتج التمثيل والحفاظ على انتباج الخاليا النباتية والنشاط األن

ودوره في امتصاص العناصر المغذية  (Marschner, 1995)االصطناع الضوئي، والتوازن الحلولي ونقل النسغ ضمن النبات 
، فضاًل عن التقليل من االمتصاص الزائد لبعض األيونات ذات األثر السمي على النبات مثل (Sun et al., 2001)األخرى 

وفي األوساط الملحية تظهر أعراض نقص البوتاسيوم في (، Mengel and Kirkby, 2001روف الملحية )الصوديوم في الظ
ويلعب البوتاسيوم  .(Kaya et al., 2002)والفريز  (Sonneveld and Kreij, 1999)والخيار  (Adams, 1991)البندورة 

 ,Windsorدورًا هامًا في المواصفات النوعية لثمار البندورة والخيار والباذنجان والفليلفلة الحلوة وغيرها من الخضار الثمرية )
1979; Sonneveld and Voogt, 1985; Sonneveld and Welles, 1988; Martin-Prével, 1989 حيث ذكر .)

Wuzhong (2002) لسماد البوتاسي يزيد محتوى ثمار البندورة من المادة الجافة والسكريات ويزيد من حموضتها. أن استخدام ا
 Davies and؛ Adams et al., 1978) حموضة ثمار البندورة تحسين إلى إضافة كمية كافية من البوتاسيومكما تؤدي 

Hobson 1981.)  ذكر فقدCampos et al., (2006)  1% لكل 12.8أن المادة الجافة لثمار البندورة زادت بنسبة dS/m 
المزروعة في وسط عالي الناقلية  نباتات الفليفلة والخيارأن   Kaya et al., (2001)زيادة في ملوحة مياه الري، في حين وجد

في حين أنه عند استخدام  ،)الشاهد( العادي الكهربائية كان فيها ناتج المادة الجافة أقل من النباتات المزروعة في المحلول المغذي
 Endris and Mohammad (2007)لقد لفت  المقاربة لقيم معاملة الشاهد. هقيم ناتج المادة الجافةاستعاد  يومزيادة في البوتاس

 ,.Yurtseven et alإلى أن السماد البوتاسي يلعب دورًا في زيادة ناتج المادة الجافة في الشعير المروي بمياه مالحة. ووجد 
أنه عند تسميد البندورة بالبوتاسيوم في الظروف الملحية فإن المواصفات النوعية للثمار والمتمثلة بـالمواد الصلبة الذائبة،  (2005)

 والحموضة الكلية، والمادة الجافة قد ازدادت في كافة األصناف المستخدمة في التجربة.

ير استخدام المياه المالحة في المواصفات النوعية لثمار البندورة باإلضافة إلى دراسة تأثير دراسة تأث في ا البحثتتلخص أهداف هذ
 البوتاسي للبندورة في تحسين تلك المواصفات. التسميد

 :الدراسة مواد البحث و طرائق

العلمية الزراعية في محافظة التابعة لمركز البحوث (، في محطة بحوث النشابية 2009 – 2008هذا البحث خالل العامين ) نفذ
، ويبلغ 36.28وخط طول  33.3على خط عرض  كم 10تقع شرق العاصمة دمشق، وعلى مسافة  والتيسورية،  ريف دمشق،

 145حيث يبلغ معدل الهطول المطري في المنطقة  الخامسة، وتقع في منطقة االستقرار م 620عن سطح البحر  ارتفاعها
. ُزرعت شتول نبات البندورة في م صيفاً º 39.75م وº 14.5م شتاًء، وبين º 21.75م و4º-ارة بين ، وتتراوح درجات الحر مم/سنة

سم، والمسافة بين النباتات  140حزيران/يونيو( في كال الموسمين وكانت المسافة بين خطوط الزراعة  1األرض الدائمة بتاريخ )
التسميد اعتمادًا على المعادلة السمادية الموصى بها من قبل وزارة سم. اتبعت طريقة الري بالتنقيط وتم  40على الخط الواحد 

 (.1الزراعة واإلصالح الزراعي مع األخذ بعين االعتبار الخواص الخصوبية والكيميائية لتربة موقع البحث )الجدول 
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 ل الزراعة.سم قب 80-0مأخوذة من مقطع بعمق (: الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الموقع 1جدول )ال
 1.29 (3غ/سم)الكثافة الظاهرية 

 29.98 حجماً ( %) السعة الحقلية

 17.8 حجماً  (%) معامل الذبول
pH 7.56 

 dS/m 2.6الناقلية الكهربائية لمستخلص العجينة المشبعة للتربة 
 57.8 (%(كربونات كالسيوم 

 1.268 (%)مادة عضوية 
 N(%) 0.064  كلي آزوت

 105.2 )مغ/كغ( بوتاسيوم متاح
 6.7 )مغ/كغ( متاح فوسفور

 

 أواًل: طرائق التحليل والقياس:

أجريت تحاليل التربة والمياه في مخابر إدارة بحوث الموارد الطبيعية، وتحاليل الثمار في مخبر فيزيولوجيا الفاكهة، في الهيئة  
 .العامة للبحوث العلمية الزراعية

 الهيدروفيزيائية للتربة:التحاليل الفيزيائية  -2
أجري التحليل الميكانيكي للتربة بطريقة الهيدروميتر، وجرى تقدير الكثافة الظاهرية للتربة باستعمال اسطوانة معلومة 

 الحجم، وجرى تعيين السعة الحقلية حقليًا.
 التحاليل الكيميائية لكل من التربة والمياه المستعملة في البحث: -3

 Electricalلري ومستخلص العجينة المشبعة للتربة مقدرة بالناقلية الكهربائية باستخدام جهازتم قياس ملوحة مياه ا
conductivity meter كما ُقدرت درجة ،pH  والمياه المستعملة في البحث باستخدام جهاز  (5:1)معلق التربة بنسبةpH 

meter وقدر اآلزوت الكلي بطريقة كلداهل .(Kjeldahl, 1883) الفوسفور المتاح بطريقة أولسن )، وقدرOlsen et al., 

 Ca+2وقّدر الكالسيوم  ،(Walkley and Black, 1934)، أما المادة العضوية فقد تم تقديرها بطريقة ولكلي وبالك (1954
از مطيافية باستعمال جه +Kوالبوتاسيوم  +Na، كما قّدر كل من الصوديوم EDTAبطريقة المعايرة بالفيرسينات  Mg+2والمغنزيوم 

CO3بطريقة مور، والكربونات  -Cl، وقدر الكلور (FAO, 2007)اللهب 
HCO3والبيكربونات  2-

بالمعايرة بحمض الكبريت،  -
(Richards, 1954) والكبريتات ،SO4

 .(Jackson, 1956)بطريقة العكارة  2-
 التحاليل الكيميائية لثمار البندورة: -4

التحاليل الكيميائية للمواصفات النوعية بعد نضج المحصول جمعت عينات ثمار البندورة لكل قطعة تجريبية ليتم إجراء 
للثمار في مخبر فيزيولوجيا الفاكهة. حيث أجري تحليل نسبة المادة الجافة في ثمار البندورة بالطريقة الوزنية. وقّدرت نسبة المواد 

، ومن (Whatman paper No. 4)سم  15الثمرة وترشيحه في دورق باستخدام ورقة ترشيح قياس الّصلبة الذائبة بأخذ عصير 
. واستخدمت طريقة فهلنغ لتقدير نسبة السكريات. وجرى Refractometerثم تّم تقدير نسبة المواد الّصلبة الذائبة باستخدام جهاز 

 .pH meterعصير الثمرة باستخدام جهاز  pHتقدير 
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 مواد الدراسة:ثانيًا: 
 المياه: -1

 .(2جدول )الملوحة مياه الري من مستويات  ثالثةاستخدمت 
 معاملة شاهد بالنسبة لمستويات ملوحة مياه الري. هاونعتبر  I  =1.06 dS/m مستوى الملوحة األول لمياه الري  .1

 .II =1.95 dS/m مستوى الملوحة الثاني لمياه الري  .2

 III =2.83 dS/m مستوى الملوحة الثالث لمياه الري  .3

 التحليل الكيميائي للمياه المستخدمة في التجربة. .2جدول ال
  I II III 

 نسب الخلط
 %100 %50 %0 ماء مالح

 %0 %50 %100 ماء عذب

 dS/m 1.06 1.95 2.83ملوحة مياه الري مقدرة بالناقلية الكهربائية 
Ca

+2
 

mmolc/L 

5.38 6.17 7.1 

Mg
+2 7 7.53 8.2 

Na
+ 3.19 6.28 9.45 

K
+ 0.058 0.072 0.096 

Cl
- 3.05 4.57 6.23 

SO4
-2

 4.9 12.05 19 
HCO

-3
 7.6 8.45 9.125 

CO3
-2 0 0 0 

 

األول لملوحة مياه الري من البئر الموجود في موقع تنفيذ البحث أما المستوى الثالث فقد جلبت مياهه من أحد اآلبار  المستوىأخذ 
 I  =1.06 % من المياه التي ملوحتها50تم خلط  II =1.95 dS/m  المالحة في منطقة قريبة، وللحصول على المستوى الثاني

dS/m  من المياه التي ملوحتها 50مع % III =2.83 dS/m حيث تم الخلط باستخدام خزان إسمنتي. وتم استخدام النموذج ،
 .Dinar, (1986)الذي اقترحه 

 األسمدة: -2
% بمعدل 46تم تسميد كامل تربة الحقل بشكل متساوي بالنسبة لألسمدة اآلزوتية والفوسفورية، حيث أضيف كل من سماد اليوريا 

كغ )وحدة نقية(/دونم[ وذلك قبل  12كغ/دونم ] 26% بمعدل 46وسماد سوبر فوسفات كغ )وحدة نقية(/دونم[  12كغ/دونم ] 26
% على ثالث دفعات الدفعة األولى بعد شهر من الزراعة والدفعة الثانية بعد شهر من 33الزراعة، وأضيفت نترات األمونيوم 

كغ )وحدة نقية(/دونم[ في الدفعة الواحدة،  1.65دونم ]كغ/ 5الدفعة األولى والدفعة الثالثة بعد شهر من الدفعة الثانية وذلك بمعدل 
% وأشير إليها ضمن معامالت التجربة التي سنذكرها 50أما األسمدة البوتاسية فقد تمت إضافتها على شكل سلفات البوتاسيوم 

 %.50الحقًا كوحدات نقية من أوكسيد البوتاسيوم وما يعادلها من سلفات البوتاسيوم 
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 المعادلة السمادية للبندورة على ضوء التحليل الكيميائي للتربة. 3جدول ال
 N محتوى

في التربة 
 )مغ/كغ(

االحتياج من السماد 
اآلزوتي على صورة 
آزوت معدني 
 )كغ/هـكتار(

في  Pمحتوى 
التربة 
 )مغ/كغ(

االحتياج من السماد 
الفوسفوري على صورة 

P2O5 )كغ/هـكتار( 

 Kمحتوى 
 في التربة
  )مغ/كغ(

االحتياج من السماد 
البوتاسي على صورة 

K2O )كغ/هـكتار( 

5> 200 3> 140 60> 160 
5.1-9 190 3.1-5 130 60-120 150 

9.1-15 180 5.1-7 120 121-160 140 

15.1-19 120 7.1-9 80 161-240 120 

>20 80 9.1-12 50 241-300 90 

  >12 ------- 301-360 60 

    361-420 40 

    >420 ------ 

 (1999)الخضراء، 
 بوتاسي:السماد معدالت )معامالت( لل ثالثةاستخدمت 

  .اهدكشهذه المعاملة  واعتبرت،  K0 = 0بوتاسي، السماد العدم استخدام  ى:األول المعاملة .1

لتسميد البندورة وفقًا للمعادلة السمادية وحسب مراحل نمو  االسماد البوتاسي الموصى به كمية يهو  ة:الثاني المعاملة .2
 . كغ سلفات بوتاسيوم/هكتار( 300/هكتار )وهي تعادل K2Oكغ  K1  =150بالرمز  تمز نبات البندورة، ورّ 

كغ سلفات  600/هكتار والتي تعادل  K2Oكغ  K2  =300أي  ةالثاني المعاملةضعف  ة:الثالث المعاملة .3
 بوتاسيوم/هكتار.

 المادة النباتية: -3
يرموك وهو ذو أوراق عادية، متوسطة الحجم، ذات لون  مي التجربة محصول البندورة من الصنفموساستخدم في 

أخضر غامق، والعنقود الزهري بسيط. الثمار الناضجة ملساء ذات لون أحمر فاتح، والثمار غير الناضجة خضراء غامقة. الصنف 
 مخصص للزراعة المكشوفة، الثمار تستعمل في التصنيع والتصدير أو تؤكل طازجة.

 اإلحصائي:تصميم التجربة والتحليل  -4
صّممت التجربة بتصميم القطع المنشقة بحيث توضعت معامالت تركيز ملوحة مياه الري في القطع الرئيسية، في حين 

 توزعت معامالت التسميد البوتاسي بشكل عشوائي في القطع المنشقة، وبأربعة مكررات.
 4× تراكيز سماد بوتاسي  3× حة مياه الري مستويات لملو  3قطعة تجريبية =  36بلغ عدد القطع التجريبية في التجربة 

 (. 1مكررات، كما هو موضح في الشكل )
تم تحليل المعطيات إحصائيًا باستخدام البرنامج ُأخذت القراءات خالل عامي الدراسة، وُحسب متوسط العامين، ثم 

 %. 5وى داللة أقل فرق معنوي عند مست اختبار باستخدام متوسطات المعامالتوقورنت  MSTATCاإلحصائي 
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 . مخطط التجربة1الشكل 

 
 النتائج والمناقشة:

 أواًل: النسبة المئوية للسكريات الكلية:
( أنــه بزيـادة ملوحــة ميـاه الــري ازدادت النسـبة المئويـة للســكريات الكليـة فــي عصـير ثمــار 4يتبـين لنـا مــن خـالل النتــائج فـي الجـدول )
بفروق معنوية على باقي المعامالت من حيث النسبة المئويـة  III =2.83 dS/m ملوحتها البندورة، حيث تفوقت معاملة الري بمياه 

للسكريات الكلية، ويمكن تفسير زيادة السكريات في ثمار البندورة عند الري بمياه مالحة بأن هذه السكريات تتراكم في النسج النباتية، 
-Sucroseوأنزيم  Sucrose synthaseيث يزيد نشاط إنزيم (، حLu et al., 2010؛Jiang et al., 2007 وخاصة الثمار )

phosphate-synthase  تحــت ظــروف اإلجهــاد الملحــي، ويكــون تــراكم الســكريات اســتجابة طبيعيــة لإلجهــاد لكــي تلعــب دورًا فــي
ازدادت النسـبة المئويـة . كما بينت النتائج أنه بزيادة التسميد البوتاسـي (Balibrea et al., 1997, 2003)التوازن الحلولي للنبات 

مـن  K1و K0بفروق معنوية على المعاملتين  K2 للسكريات الكلية في عصير ثمار البندورة، حيث تفوقت معاملة التسميد البوتاسي
 حيث النسبة المئوية للسكريات الكلية، ويمكن تفسير زيادة السكريات في ثمار البنـدورة عنـد زيـادة التسـميد البوتاسـي مـن خـالل الـدور
الـــذي يلعبـــه عنصـــر البوتاســـيوم كمنشـــط لـــبعض األنزيمـــات نتيجـــة النضـــمامه إلـــى المواقـــع الحاملـــة للشـــحنات الســـالبة فـــي جزيئـــات 

 Nguyen-Quoc and Foyer(، حيـث ذكـر 1999األنزيمات مساعدًا بذلك على ثبات البنية الفراغيـة المعقـدة لألنـزيم )سـمينة، 
افية من البوتاسيوم يزيد ذلك من اصـطناع أنـزيم السـكروز ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تـراكم أنه عند حصول النبات على كمية ك (2001)

السـكريات فــي الثمـار. وبمالحظــة التـأثير المتبــادل بـين ملوحــة ميـاه الــري ومسـتويات التســميد البوتاسـي فــي النسـبة المئويــة للســكريات 
 III، وكـان الفـرق بـين المعـاملتين I K0عامالت بما فيها الشـاهد على باقي الم II K2و  III K2الكلية نجد تفوق معنوي للمعاملتين 

K2  وII K2  ًأي أن اســتخدام مســتوى التســميد البوتاســي ظاهريــا .K2  =300  كــغK2O  هكتــار كانــت هــي األفضــل مــن حيــث/
. وقـد يكـون  III  =2.83 dS/mأو  II =1.95 dS/m النسبة المئوية للسكريات الكلية فـي الثمـار سـواء كـان الـري بميـاه ملوحتهـا 

هذا ناتجًا عن األثر المتبادل لملوحة مياه الري والتسميد البوتاسي، حيث يسبب اإلجهاد الملحي تراكمًا للسكريات في الثمار، ويـؤدي 
 ,Shi and Tadashiالبوتاسـيوم دوره فـي زيـادة هـذا التـراكم مـن خـالل النشـاط األنزيمـي. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـل إليـه )

 (.Balibrea et al., 2003؛ Wuzhong, 2002؛ 2001
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 ثانيًا: النسبة المئوية للمواد الصلبة الذائبة:
( ازديـاد نسـبة المـواد الصـلبة الذائبـة فـي عصـير ثمـار البنـدورة بزيـادة ملوحـة ميـاه الـري، حيـث تفوقـت معاملـة 4يالحظ من الجـدول )

بفروق معنوية على باقي المعامالت من حيث نسبة المواد الصلبة الذائبة، ويعـود ذلـك إلـى  III =2.83 dS/m ملوحتها الري بمياه 
، والـذي ينـتج عـن (Maggio et al., 2004)انخفاض المحتوى المائي في ثمار البندورة بسبب انخفـاض امتصـاص النبـات للمـاء، 

اإلجهاد الملحي للنبات، مما يؤدي إلى زيادة تركيز األحماض العضوية والسكريات في عصير ثمار البندورة تحت الظروف الملحيـة 
. كمـا (Ho et al., 1987)مقارنـة مـع الظـروف غيـر الملحيـة ويمكـن اعتبـار هـذا التـراكم سـببًا رئيسـًا لزيـادة المـواد الصـلبة الذائبـة 

بفـروق  K2النتائج إلى ازدياد نسبة المواد الصلبة الذائبة في عصير ثمار البندورة بزيادة التسـميد البوتاسـي وتفوقـت المعاملـة أشارت 
مــن حيــث نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة، وقــد تعــود الزيــادة فــي نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة إلــى  K1و  K0معنويــة علــى المعــاملتين 
ي تُنقـــل إلـــى ثمـــرة البنـــدورة خـــالل نضـــجها حيـــث يلعـــب عنصـــر البوتاســـيوم دورًا أساســـيًا فـــي هـــذه العمليـــة كميـــات الســـكر الكبيـــرة التـــ

(Balibrea et al., 2006) وبمالحظـة التـأثير المتبـادل بـين ملوحـة ميـاه الـري ومسـتويات التسـميد البوتاسـي فـي النسـبة المئويـة .
بفـروق  I K0 تفوقـت علـى بـاقي المعـامالت بمـا فيهـا الشـاهد II K2و  III K2  ،III K1للمـواد الصـلبة الذائبـة نجـد أن المعـامالت 
 III=2.83 ظاهريــًا. أي أنــه فــي حــال الـري بميــاه ملوحتهــا II K2و  III K2  ،III K1معنويـة، بينماكــان الفــرق بــين المعــامالت 

dS/m  كانــت المعادلــة الســماديةK1  =150  كــغK2O هــي األفضــل مــن حيــث النســبة المئويــة للمــواد الصــلبة الذائبــة نظــرًا  /هكتــار
وذلـك مـن أجـل التـوفير فـي كميـة السـماد البوتاسـي المسـتخدمة، أمـا فـي  III K2  ،III K1لعدم وجـود فـروق معنويـة بـين المعـاملتين 

الذائبـة هـو اسـتخدام ضـعف المعادلـة  فاألفضـل مـن حيـث النسـبة المئويـة للمـواد الصـلبة II =1.95 dS/mحال الري بمياه ملوحتها 
. ويمكـن تفسـير ذلـك بقلـة المحتـوى المـائي للثمـار، والنـاتج عـن اإلجهـاد الملحـي، مـن جهـة، /هكتار K2Oكغ  K2  =300السمادية 

ي فــي وبزيــادة انتقــال المــواد الصــلبة الذائبــة مــن أمــاكن االصــطناع إلــى المكــان الهــدف وهــو الثمــرة حيــث يكــون للبوتاســيوم دور أساســ
(، كمـا تتفـق مـع النتيجـة Restuccia et al.,2003؛Wuzhong, 2002 ذلك، من جهة أخرى. وتتفق هذه النتـائج مـع مـا ذكـره )

والتــي تفيـد بـأن التســميد البوتاسـي يزيــد نسـبة المــواد الصـلبة الذائبــة فـي ثمــار  Yurtseven et al., (2005)التـي حصـل عليهــا 
 البندورة المروية بمياه مالحة.

 
 ثالثًا: النسبة المئوية للمادة الجافة:
تــزداد بزيــادة ملوحــة ميــاه الــري، حيــث  ( إلــى أن نســبة المــادة الجافــة فــي عصــير ثمــار البنــدورة4أشــارت النتــائج المبينــة فــي الجــدول )

بفروق معنوية على باقي المعامالت من حيث نسبة المادة الجافة، حيـث أن  III =2.83 dS/m ملوحتها تفوقت معاملة الري بمياه 
؛  Adams et al., 1992البنـدورة المرويــة بميــاه مالحــة يقــل فيهــا انتقــال المـاء باتجــاه الثمــار فيــزداد تركيــز المــادة الجافــة فيهــا )

Plaut et al., 2004 ؛Campos et al., 2006 .)ل عليهـا )وهـذا يتفـق مـع النتـائج التـي حصـWillumsen et al., 
؛ Malash et al., 2002؛Beyenne et al., 2002 ؛ Pascale et al., 2001؛ Cucci et al., 2000؛1996

Restuccia et al., 2003 كمــا ازدادت نسـبة المـادة الجافــة فـي ثمـار البنــدورة بزيـادة التسـميد البوتاســي وتفـوق المعاملــة .)K2 
من حيث نسبة المادة الجافة، والسبب في ذلك هو دور البوتاسيوم في تشـجيع امتصـاص  K1و  K0بفروق معنوية على المعاملتين 

باإلضـافة إلــى دوره فــي نقــل نــواتج التمثيـل الضــوئي مــن األوراق إلــى الثمــار ، (Sun et al., 2001)العناصـر المغذيــة األخــرى 
(Marschner, 1995) .وبمالحظة األثر المتبادل بين ملوحة مياه الري ومستويات التسميد  مما يزيد تراكم المادة الجافة في الثمار

بفــروق  I K0 تفوقــت علــى جميــع المعــامالت بمــا فيهــا الشــاهد III K2أن المعاملــة البوتاســي فــي نســبة المــادة الجافــة للثمــار نجــد 
/هكتـار كـان هـو األفضـل مـن حيـث النسـبة المئويـة للمـادة  K2Oكغ  K2  =300اسي معنوية. أي أن استخدام مستوى التسميد البوت
. ويمكـن أن ينـتج ذلـك عـن تـأثير ملوحـة ميـاه الـري التـي تـؤدي إلـى III =2.83 dS/m الجافة فـي الثمـار عنـد الـري بميـاه ملوحتهـا 

جافــة فــي الثمــار نتيجــة للتســميد البوتاســي، مــن جهــة انخفــاض الــوارد المــائي باتجــاه الثمــار، مــن جهــة، باإلضــافة إلــى تــراكم المــادة ال
أخرى، أي أن كل من ملوحة مياه الري والتسميد البوتاسي ينتج عنهما زيادة النسبة المئوية للمـادة الجافـة فـي ثمـار البنـدورة. وحصـل 
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Yurtseven et al., (2005)  علـى نتيجـة مماثلـة، حيـث كـان للسـماد البوتاسـي دور هـام فـي زيـادة نسـبة المـادة الجافـة فـي ثمـار
 البندورة المروية بمياه مالحة.

 
 عصير الثمار: pHرابعًا: 

 I=1.06ميــاه الــري، حيــث تفوقــت معاملــة الشــاهد ملوحــة لعصــير الثمــار بزيــادة  pH( تنــاقص رقــم الـــ 4بينــت النتــائج فــي الجــدول )
dS/m  علــى المعــاملتين II =1.95 dS/m و III =2.83 dS/m  وقــد يعــود ذلــك إلــى انتقــال الشــوارد الالعضــوية فــي حــاالت

اإلجهاد الملحي إلى الثمار وخاصة الكاتيونات، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة نسـبة كـاتيون:أنيون فـي ثمـار البنـدورة وهـذه الزيـادة تتسـبب فـي 
 ,.Eltez et al؛ Willumsen et al ., 1996، وهذا يتوافق مع نتائج الباحثين pHيل قيمة الـ زيادة الحموضة الكلية وبالتالي تقل

الثمـار بشـكل معنـوي بزيـادة  pHكمـا انخفضـت قيمـة . Beyenne et al., 2002؛ Pascale et al., 2001,2003؛ 2000 
أي أن حموضـة  pHمن حيث قيمـة الــ  K2بفروق معنوية على المعاملة  K1و  K0مستويات التسميد البوتاسي وتفوقت المعاملتين 

ثمــار البنــدورة تــزداد بزيــادة التســميد البوتاســي، نتيجــة المتصــاص النبــات لكميــات أكبــر مــن البوتاســيوم ممــا يــؤدي إلــى زيــادة تركيــز 
 ,.Lin et al، كمـا وجـد (Young et al., 1993)حمـض األسـكوربيك وحمـض السـتريك وحمـض الماليـك فـي ثمـار البنـدورة 

. أن زيــادة التســميد البوتاســي يزيــد مــن تركيــز حمــض غلوتاميــك وحمــض أســبارتيك وحمــض الخليــك فــي البطــيخ األصــفر (2004)
أن كافــة معــامالت التجربــة عصــير الثمــار نجــد  pHوبمالحظــة األثــر المتبــادل لملوحــة ميــاه الــري ومســتويات التســميد البوتاســي فــي 

ــة III K2  ،III K1تفوقــت بفــروق معنويــة علــى المعــاملتين  ــًا بينهــا وبــين المعــاملتين  II K2، إال أن المعامل كــان الفــرق ظاهري
)أي أدنى قيمة للحموضة( والتي ال تعتبر صفة جيدة من الناحية النوعيـة تكـون عنـد الـري  pHالسابقتين. أي أن أعلى قيمة لرقم الـ 

)أي أعلــى قيمــة  pHوعــدم التســميد بالبوتــاس فــي حــين يمكــن الحصــول علــى أدنــى قيمــة لــرقم الـــ  I =1.06 dS/mبميــاه ملوحتهــا 
مــع التســميد بالمعادلــة   III =2.83 dS/m للحموضــة( والتــي تعتبــر صــفة مرغوبــة مــن الناحيــة النوعيــة عنــد الــري بميــاه ملوحتهــا

علـى  Lester et al., (2005). وقـد حصـل /هكتـار K2Oكـغ  K2  =300/هكتـار أو بضـعفها  K2Oكـغ  K1  =150السـمادية 
هـي  /هكتار K2Oكغ  K1  =150كانت المعادلة السمادية  III =2.83 dS/mنتائج مشابهة. أي أنه في حال الري بمياه ملوحتها 

نظـرًا لعـدم وجـود فـروق معنويـة بـين الثمـار أي أعلـى قيمـة لحموضـة الثمـرة(  pHالثمـار )أدنـى قيمـة لــ  pHاألفضل مـن حيـث قيمـة 
= IIوذلـك مـن أجـل التـوفير فـي كميـة السـماد البوتاسـي المسـتخدمة، أمـا فـي حـال الـري بميـاه ملوحتهـا  III K2  ،III K1المعـاملتين 

1.95dS/m   فاألفضل من حيث قيمةpH  الثمار هـو اسـتخدام ضـعف المعادلـة السـماديةK2  =300  كـغK2O ويمكـن /هكتـار .
تفسير ذلـك مـن خـالل دور ملوحـة ميـاه الـري فـي زيـادة نسـبة كـاتيون: أنيـون فـي الثمـار، مـن جهـة، ودور الزيـادة مـن البوتاسـيوم فـي 

 .Yurtseven et al., (2005)تراكم بعض الحموض، من جهة ثانية. وهذا يتفق مع ما ذكره 
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بة والمادة تأثير مستويات الناقلية الكهربائية لمياه الري والتسميد البوتاسي في النسبة المئوية لكل من السكريات الكلية، والمواد الصلبة الذائ .4جدول ال
 :الجافة وحموضة ثمار البندورة

 

pH المؤشر المعامالت %السـكريات الكلية %المواد الصلبة الذائبة %جافةالمادة ال 

a 5.258 c 5.09 c 2.64 c 6.55 I 

 ملوحة مياه الري
b 4.595 b 5.72 b 3.03 b 7.55 II 
b 4.298 a 6.55 a 3.45 a 7.95 III 

0.303 0.24 0.32 0.21 LSD0.05 

a 5.04 c 5.01 c 2.66 c 6.44 K0 

 b 4.73 b 5.81 b 3.04 b 7.18 K1 التسميد البوتاسي

c 4.376 a 6.46 a 3.43 a 8.44 K2 

0.153 0.23 0.16 0.27 LSD0.05 

a 5.662 e 4.66 d 2.47 e 5.5 I K0 

التأثير المتبادل للناقلية 
الكهربائية لمياه الري 
 والتسميد البوتاسي

a 5.46 d 5.08 cd 2.61 d 6.12 I K1 

bc 4.65 c 5.54 bc 2.84 b 8.01 I K2 

b 4.897 de 4.85 cd 2.59 d 6.52 II K0 

cd 4.522 c 5.63 bc 2.85 bc 7.64 II K1 

de 4.365 b 6.69 a 3.65 a 8.49 II K2 

cd 4.56 c 5.77 b 2.90 c 7.28 III K0 

e 4.22 b 6.72 a 3.65 b 7.76 III K1 

e 4.114 a 7.15 a 3.80 a 8.81 III K2 

0.265 0.40 0.28 0.47 LSD0.05 

 بناء على ما سبق نستنتج مايلي:
كـغ  K2=300المـادة الجافـة يجـب التسـميد البوتاسـي بضـعف المعادلـة السـمادية و للحصول على أعلى قيمة لنسبة السكريات الكليـة، 

K2O سواء كانت ملوحة مياه الري /هكتار ،II =1.95 dS/m أو III =2.83 dS/m. 
فيجــب  II =1.95 dS/m)أي رفــع حموضــة الثمــرة( عنــد الــري بميــاه ملوحتهــا  pHلزيــادة نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة وخفــض الـــ 

يجـــب  III =2.83 dS/m. أمـــا فـــي حـــال الـــري بميـــاه ملوحتهـــا /هكتـــار K2Oكـــغ  K2  =300التســـميد بضـــعف المعادلـــة الســـمادية 
 /هكتار. K2Oكغ  K1  =150التسميد بالبوتاسيوم حسب المعادلة السمادية 

 التوصيات والمقترحات:
عنـــد تـــوفر ميـــاه مالحـــة، )ولمـــا للبنـــدورة مـــن أهميـــة اقتصـــادية وباعتبـــار أنهـــا متوســـطة التحمـــل لملوحـــة ميـــاه الـــري(، فـــيمكن  .1

ســماد عنــد التســميد بكميــة مناســبة مــن ال مــن أجــل تحســين المواصــفات النوعيــة للثمــاراســتثمار تلــك الميــاه فــي ري البنــدورة 
 .البوتاسي

، والمواصـفات النوعيـة للثمـار تبعـًا لنوعيـة ميـاه الـري المسـتخدمة لنبـات البنـدورة السـمادية االهتمـام بتطـوير المعادلـة البد من .2
 .التي يرغب المنتج بالحصول عليها

مــن حيــث إمكانيــة  مخصــبات )الكيميائيــة، العضــوية والحيويــة(ال أخــرى مــن توســيع نطــاق البحــث ليشــمل دراســة تــأثير أنــواع .3
 . حصول على ناتج ثمري بجودة عالية، باإلضافة إلى التوفير في المياه العذبةمع المياه المالحة بغية الاستخدامها 
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Abstract: 

A field experiment was conducted in Al-Nashabiya Research Station in split plot design aimed to 

study the effect of salinity irrigation water and potassium fertilization on qualitative characteristics 

of tomato fruits for two seasons 2008-2009. Salinity irrigation water levels were (I =1.06, II =1.95 

and III =2.83 dS/m). potassium fertilization levels were (K0=0, K1=150 and K2=300 kg potassium 

oxide/ha). Results showed that the increasing of salinity irrigation water increased tomato fruit dry 

matter weight, total soluble solids and sugars, and decreased pH value, compared with fresh water 

irrigated treatments. Furthermore, the application of supplemental potassium fertilizer led to higher 

percentages of tomato fruit dry matter weight, total soluble solids and sugars, and lower pH value, 

compared with those unfertilized with potassium. The highest percentages of fruit dry matter 

weight, total soluble solids and sugars, and the lowest value of fruit pH, were gained by the 

treatment III K2. Therefore, qualitative characteristics of tomato fruits can be improved by 

application of supplemental potassium fertilizer in saline irrigation conditions. 

 
Key words: Tomato, Salinity water, Potassium fertilization, Qualitative characteristics. 
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في إنتاجية القمح وفي عدد من خصائص التربة تحت نظام  تأثير معدالت التسميد اآلزوتي والفوسفوري
 الزراعة الحافظة في منطقة االستقرار األولى 

212222

 الزراعية، دمشق، سورية. الهيئة العامة للبحوث العلمية (. 1)
 .بالقامشلي، القامشلي، سوريةمركز البحوث العلمية الزراعية  الزراعية،الهيئة العامة للبحوث العلمية (. 2)

 kaba.rami@gmail.com)*للمراسلة: د. رامي كبا، مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي، القامشلي، سورية، البريد اإللكتروني: 
 .00905373677000 -096309339209670- 0963524235550هاتف:

 12/02/2014القبول:  تاريخ   14/07/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص:
وبثالثة مكررات، البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي، منطقة االستقرار األولى وفق تصميم القطع المنشقة فذ نُ 

مستويات من  أربعة-التسميدأما المعامالت المنشقة هي معامالت  ،تقليدية( المعامالت الرئيسة ،حافظة)حيث يمثل نظام الزراعة 
( وثالثة مستويات من السماد الفوسفاتي كتاركغ/هـ N3200 ، كتاركغ/ه N2150 ، كتاركغ/ه N0، N1100السماد اآلزوتي )

(P0،100 P1 /هـكتار،كغP2 150 كتاركغ/ه)  أن لنظام الزراعة الحافظة تأثير . بينت النتائج 2011–2008مواسم وذلك خالل
للمستويات المختلفة ذلك يعود و  % عن اإلنتاجية تحت نظام الزراعة التقليدية20و  8زيادة بين إنتاجية القمح تمثلت ب فيواضح 

( أعطت زيادة معنوية في P0عند مستوى التسميد الفوسفوري ) هحيث بينت النتائج أن والهطول، زوتي والفوسفوريآلمن التسميد ا
( وقد بلغت الزيادة في اإلنتاجية مقارنة N1 ،N2 ،N3مع الزيادة في مستوى التسميد اآلزوتي ) اإلنتاجية وكانت متناسبة طرداً 

أما في الزراعة التقليدية فقد ازدادت اإلنتاجية عن  ،في الزراعة الحافظةكتار على التوالي، كغ/هـ (217، 178، 110) الشاهدب
حيث  (N3) وتناقصت الزيادة عند المستوى ،تار على التواليكغ/هك( 147و  118( بمقدار)N2و N1الشاهد عند المستويين )

في ( N1) ( فقد وصلت الزيادة في اإلنتاجية عند المستوىP1عند مستوى التسميد الفوسفوري ) اهكتار. أمكغ/ 113وصلت إلى 
 247 و 313 التواليعلى وهي  (N3 و  N2على المستويين ) والتي تفوقت معنوياً كتار كغ/ه 336الزراعة الحافظة إلى 

ـ وانخفضت بشكل كتاركغ/ه 313(N2)في الزراعة التقليدية فقد تحققت أعلى زيادة في اإلنتاجية عند المستوى  كتار، بينما  كغ/هـ
( فقد كانت الزيادة في اإلنتاجية في نظام الزراعة P2. أما عند مستوى التسميد )كتاركغ/ه 147( إلىN3حاد عند المستوى )

عند  كتاركغ/هـ 376ولتبلغ أعلى زيادة  كتاركغ/هـ216إلى ( N1) لتزداد عند المستوى كتاركغ/ه147( N0د المستوى )الحافظة عن
نة الزراعة الحافظة واستخدام مستويي انوصي بإتباع تق لذا كافة. على معامالت البحث معنوياً  وبذلك تحقق تفوقاً ( N2) المستوى
 ( على محصول القمح.N2،P2التسميد)

 .، خصائص تربةقمح، تسميد فوسفوري ،تسميد آزوتي ،زراعة تقليدية ،زراعة حافظة كلمات مفتاحية:
 

 المقدمة:
% من مجمل األراضي القابلة للزراعة ويزرع بشكليه 25يحتل القمح المرتبة األولى في سورية من حيث األهمية ويشكل حوالي 

إنتاج القمح  سورية، ويتصفالمزروعة بالقمح في محافظة الحسكة في شمال شرق  اتوتتركز معظم المساح والبعل،المروي 
خر. ومع ظروف الجفاف التي سادت المنطقة في السنوات األخيرة باتت بالتذبذب بسبب الهطوالت المطرية المتفاوتة من عام آل

نة الزراعة بدون فالحة للحاجة إلى زيادة اقتباع أساليب جديدة في زراعة المحاصيل ومن هنا جاءت أهمية تاالحاجة ملحة إلى 
حيث تشكل  نة أصبحت منتشرة عالمياً اوهذه التق بالرطوبة،وتحسين خواص التربة وزيادة مقدرتها على االحتفاظ  ونوعاً  اإلنتاج كماً 

إنتاجية  فيالفالحة إن تأثير نظام  % من المساحات المزروعة في كثير من الدول مثل استراليا والبرازيل والمكسيك.80-70نحو

mailto:kaba.rami@gmail.com
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 أكبرإضافة إلى ذلك، يرتبط بشكل  المزروع،السائد ونوع المحصول  وطبيعة المناخاألراضي يتعلق بعدة عوامل منها نوع التربة 
 الخبرات الزراعية. توفر المكننة الزراعية المناسبة ونظام التسميد والمكافحة وأخيراً  بعوامل مثل

حيث تؤثر  (Soil and water conservation society, 1995)العضوية المؤشر الرئيس لنوعية وسالمة التربة  المادةتعتبر 
ن  .(Stevenson, 1994إتاحة العناصر الغذائية للنبات ) فيللتربة و  C/Nخصوبة التربة وعلى النسبة  فيالمادة العضوية  وا 

 (Bauer and Black, 1994).مادة العضوية إنتاجية الترب تنخفض بانخفاض وتدهور محتواها من ال
 ,Pekrun and Claupein)العناصر الغذائية في التربة  حركيةإن حراثة التربة تؤثر بشكل كبير على العوامل التي تتحكم في 

أن نميز نوعين مختلفين من الحراثة هما الحراثة يمكن نسبة البقايا العضوية التي تترك على سطح التربة ستنادًا إلى وا ،(1998
شير العديد من األبحاث إلى زيادة في إنتاجية األراضي التي يكما  .(Köller and Rump, 2000)الحافظة التقليدية والحراثة 

بينما هناك  .(Smiley and Wilkins, 1993; Endaleet al., 2008)التقليدية تطبق عليها نظام الزراعة الحافظة مقارنة مع 
خر إلى عدم وجود فروق معنوية في وتوصل البعض اآل (Halvorson et al., 2006)أبحاث أخرى تشير إلى عكس ذلك 

 فيوقد أظهرت أبحاث كثيرة التأثير االيجابي للزراعة الحافظة  (Archer and Reicosky,2009)اإلنتاجية بين نظامي الفالحة 
في . (Kochhann,1996)خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية مقارنة مع الزراعة التقليدية خاصة في المناطق الحارة 

 ةتحت ظروف الزراعة المطرية في شمال شرق سوري1نة الزراعة بدون فالحة في زيادة إنتاجية القمح القاسي دوماادراسة تأثير تق
( إلى زيادة معنوية في اإلنتاجية لمعاملة الزراعة 2010) يوسف وآخرونتوصل  2007-2006و  2005-2004في الموسمين 
نتائج الدراسات الميدانية في المركز العربي )أكساد( لتطبيق المزارعين لنظام الزراعة الحافظة  تشيركما  بدون فالحة.

(Conservation Agriculture)  وأنه يتفوق بتقليل تكاليف  ،األنظمة التقليديةبأن هذا النظام يعمل بكفاءة اقتصادية مقارنة
في تحقيق زيادة في اإلنتاجية تصل  كما تفوق أيضاً  %25اإلنتاج للعديد من المحاصيل وبالذات محصولي القمح والشعير إلى 

. وقد وصلت الزيادة في هامش ربح المزارعين الذين طبقوا نظام الزراعة الحافظة مقارنة المطريةفي نظام الزراعة  %20ألكثر من 
 .(2010، )الحمصي %25التقليدية إلى أكثر من ب

بدون فالحة( )دراسة التأثير المتبادل لمستويات التسميد اآلزوتي والفوسفاتي تحت نظام الزراعة الحافظة يهدف هذا البحث إلى 
 الدراسة.الخواص الخصوبية لتربة منطقة في بعض إنتاجية محصول القمح و  التقليدية فيوالزراعة 

 مواد وطرائق البحث:
ُنفذ البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي، القامشلي، سورية، ويتبع موقع البحث منطقة االستقرار األولى، حيث  

مدينة القامشلي، وعلى خط  غربكم  10ح التربة، ويقع الموقع على بعد  يبعد مستوى الماء األرضي أكثرمن مترين عن سط
ويبلغ متوسط المعدل  م، 452شمال خط االستواء، ويرتفع عن سطح البحر  ο37 03شرق غرينتش وخط عرض ً  ο41 13طول  ً 

 Zeroنظام الزراعة ) زراعة حافظة يمثل صُممت التجربة وفق تصميم القطع المنشقة حيث  .( مم420المطري السنوي )
Tillage ZT زراعة تقليدية ،Traditional Tillage TT )هي معامالت التسميد  المنشقةالرئيسة أما المعامالت ت المعامال- 

 (N2) 150كغ/هكتار،  100(N1)بدون تسميد آزوتي،  (N0)وفق مايلي:%( 46أربعة مستويات من السماد اآلزوتي )يوريا 
% في مرحلة اإلشطاء، وثالثة مستويات من 50% عند الزراعة و50كغ/هكتار، أضيفت على دفعتين  200 (N3) كغ/هكتار، و

 100( P1بدون تسميد فوسفاتي،) P0)السماد الفوسفاتي )سوبر فوسفات( أضيفت دفعة واحدة مع الزراعة وفق الكميات التالية: )
للمعامالت  ول القمح ضمن دورة زراعية ثنائية قمح/عدس. وبلغ عدد المكرراتكغ /هكتار على محص 150 (P2)كغ/هكتار، و

لمعامالت الزراعة بدون فالحة أما  (Baldan). اسُتخدمت بذارة الزراعة الحافظة ( م (10×3ثالثة مكررات، وبأبعادالتجريبية 
( وبنفس معدالت التسميد Harrowالزراعة التقليدية فتمت بفالحة متوسطة عقبها التنعيم ثم الزراعة التقليدية باستخدام ) الهارو

يكانيكي بطريقة كغ/هكتار. تم تقدير قوام التربة من خالل التحليل الم180والبذار المتبعة في معامالت الزراعة بدون فالحة بمعدل 
درت قيم التوصيل الكهربائي (. وقُ pH( ،)Mckeague1978, Mcleam 1982قياس درجة ) -(PIPER, 1950)الهيدرومتر

(ECe) ،(Richards,1954كما ُقدرت الكاتيونات واألنيونات الذ .)ـئبة والسائدة وتم حساب الاSAR  وفق مخبر الملوحة األميركي
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(Richards, 1954)وُقدرت نس ،( بة كربونات الكالسيوم الكليةCaCO3)%  بطريقة المعايرة الرجعية لحمض كلور الماء
كما ُقدرت السعة التبادلية الكاتيونية بطريقة أسيتات األمونيوم. وتقدير البوتاس المتاح . (FAO, 1974بهدروكسيدالصوديوم )

لمادة العضوية بطريقة األكسدة بدايكرومات البوتاسيوم )مغ/كغ( بطريقة أسيتات األمونيوم باستخدام جهاز اللهب كذلك ُقدرت ا
)مغ/كغ( بجهاز السبكتروفوتومتر، وتقدير الفوسفور  ، وتقدير اآلزوت المعدنيJackson, 1965)والمعايرة بسلفات الحديدوز )

النتائج إحصائيًا (. ُحللت (Olsen and Sommers, 1982المتاح )مغ/كغ( بطريقة أولسن وذلك بجهاز السبكتروفوتومتر
 Snedecor and.% )5عند مستوى معنوية  Gen Statمن خالل برنامج اإلحصاء   ANOVAباستخدام تحليل التباين

Cochran, 1972.) 
من  ETc)مم/يوم( نتح المحصول-لشرح العالقة بين المردود بشكل عام والهطول المطري خالل المواسم الثالثة تم حساب التبخر

للقمح لمنطقة البحر األبيض المتوسط )بدون وقيمة معامل المحصول  ET0نتح المرجعي -تيث لحساب التبخرمون-معادلة بنما
وذلك باالعتماد على معلومات مناخية )متوسط عدد من السنوات( للمنطقة المدروسة   Allen et al., (1998)من  Kcواحدات( 

 حيث:
𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇0 ∗ 𝐾𝑐 

 

 

تدفق حرارة   G/يوم(، 2اإلشعاع الشمسي الصافي عند سطح النبات )ميغاجول/م  Rnنتح المرجعي )مم/يوم(، -التبخر ET0حيث ُ 
م(،  2درجة حرارة الهواء على ارتفاع  T/يوم(، 2التربة )ميغاجول/م ضغط بخار  esم )م/ثا(،  2سرعة الرياح على ارتفاع  u2م  ) 

ميل   ( النقص في التشبع )كيلوباسكال(، es-eaضغط بخار الماء المقاس )كيلوباسكال(، ) eaالماء المشبع )كيلوباسكال(، 
م(،   م(ْ/ثابت البسيكرومتر  )كيلوباسكال منحنى ضغط البخار )كيلوباسكال/  

 
 النتائج والمناقشة:

 الصفات العامة للتربة المدروسة:-1
% (58-52ن التربة بتركيبها الميكانيكي ذات قوام طيني في أغلب األعماق وتتراوح نسبة الطين في قطاع التربة )أالنتائج  تظهر أ

( 1.27( سم مقدارها )15-0وتمتاز بكثافة ظاهرية لألفق السطحي ) ،%22وال تزيد نسبة الرمل عن  ،(%26-24ونسبة السلت )
-0% في األفق )51.71ت قيمة المسامية الكلية بلغو  ،باألفق األخير 3(غ/سم1.49) وتزداد بزيادة العمق حتى تصل إلى، 3غ/سم
 سم. (15

 
 أهم الخواص الفيزيائية للتربة المدروسة .1الجدول 

 العمق/سم
الكثافة غ/سم التركيب الميكاصنيكي%

3
 المسامية  

 % الحقيقية الظاهرية طين سلت رمل

0-15 22 26 52 1.27 2.63 51.71 

15-30 22 24 54 1.38 2.64 47.73 

30-45 20 24 56 1.42 2.65 46.42 

45-60 18 24 58 1.49 2.63 43.35 

)u34.0+1(γ+Δ

)ee(u
273+T

900
γ+)GR(Δ408.0
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-0(% في األفق 1.28إلى بأن التربة متوسطة بمحتواها من المادة العضوية حيث تصل كميتها ( 2)وتؤكد نتائج الجدول رقم 
ومحتواها من كربونات ( سم. 60 – 45) % في العمق0.53سم وتنخفض بشكل تدريجي مع ازدياد العمق حتى تصل إلى  )15

-6.5حيث تتراوح نسبته بين ) مرتفع،فأما محتواها من الكلس الفعال  (%. 31.1-27.2تتراوح نسبتها )  حيث عالي،الكالسيوم 
على الطين من نوع المونتمورلينيت  محتويةلجفاف وهي ظاهرة تتميز بها األتربة التتميز هذه التربة بالتشقق أثناء اكما (%. 13.7

سم. وهي تربة متوسطة الخصوبة بالنسبة / 45-30وتمتاز بزيادة قيمة سعتها التبادلية وخاصة باألفق / الظاهرة،التي تتميز بهذه 
 للعناصر الكبرى )آزوت، وفوسفور، وبوتاس(.

 يميائية للتربة المدروسة. بعض الخواص الك2الجدول 

 العمق

 )سم( 

 غ تربة 100/شمولميلي مغ/كغ %

 المادة العضوية
 كربوصنات

 الكالسيوم 

 الكلس

 الفعال 

 اآلزوت

 المعدصني 

 الفوسفور

 المتاح 

 البوتاسيوم

 المتاح 
 السعة التبادلية الكاتيوصنية

0 – 15 1.28 27.2 6.5 6.2 10.7 378 37 

15 – 30 0.98 30.1 8.1 4.5 8.2 347 42 

30 – 45 0.7 30.8 11.9 3.1 5.9 285 42 

45 - 60 0.53 31.1 13.7 2.1 3.6 218 39.7 

 .(3)إلى القلوية جدول رقم  ائلةودرجة الحموضة مالتربة غير مالحة ن أأما نتائج تحليل مستخلص العجينة المشبعة للتربة فتؤكد ب 

3

 )سم( العمق
ECe 

 ديسي سيمنز/م
pH 

 / لشمولميلي

Na
+

 K
+

 Ca
++

 Mg
++

 CO
--

3 Cl
-

 HCO
-
3 SO

--
4 

0 – 15 0.59 7.9 0.95 0.049 2.7 1.8 0 1.5 2.9 1.1 

15 – 30 0.51 7.5 0.82 0.041 2.5 1.4 0 1.3 2.6 0.86 

30 – 45 0.42 7.7 0.62 0.033 2.3 1.1 0 1.1 2.1 0.85 

45 - 60 0.41 7.6 0.49 0.028 2.1 0.89 0 0.92 1.8 0.78 

 
 الظروف المناخية -6
درجات الحرارة الصغرى والعظمى-6-1

( انخفاض درجة الحرارة الصغرى في بداية الموسم الثالث مقارنة بالسنتين األولى والثانية وارتفاع درجة الحرارة 1يبين الشكل )
الدنيا في نهاية الموسم الثالث مقارنة بالموسمين األول والثاني. وكانت درجات الحرارة العظمى في بداية الموسم األول األعلى تالها 

( مما 2بداية الموسم الثاني فالثالث. وبشكل عام كانت درجات حرارة الشتاء في الموسم الثالث أخفض من الدرجات المثلى )شكل 
 ,Crambتات شتاًء والذي أثر سلبًا في المردود رغم ارتفاع معدل األمطار مقارنة بالسنتين األولى والثانية )سبب ضعف نمو النبا

2000; Van Gool and Vernon 2005 .) 
 
 
 
 
 



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

116 

 

 . تغيرات درجات الحرارة العظمى والصغرى للموقع خالل سنوات تنفيذ البحث1شكل ال
 الهطول المطري:-6-2

 ضمن منطقةتتأثر كمية اإلنتاج في الزراعة المطرية بكميات الهطول المطري وتوزعها خالل موسم النمو. يعتبر موقع الدراسة 
ولكن كميات الهطول المطري في السنوات األخيرة تناقصت متأثرة بالتغيرات  ،ملم 420االستقرار األولى بمعدل أمطار سنوي 

. (Ивойлов،1995المطري الشهري والعشري ومنحني كميات الهطول المطري التراكمي )وزع الهطول دراسة تالمناخية. تمت 
أكبر من الموسمين  2010-2009توزع الهطول المطري الشهري حيث كانت كمية الهطول المطري للموسم ( يبين 4الجدول)و 

حظ انخفاضها في شهر شباط. وذلك خالل األشهر كانون األول والثاني وآذار بينما يال 2011-2010والعام  2008-2009
اعتبارًا من شهر كانون  2010-2009( تفوق الهطول المطري التراكمي خالل الموسم 2يتبين من المنحني التراكمي الشكل رقم )

ة األول عن بقية الموسمين ويكون التفوق أكبر من بداية شهر شباط حتى نهاية نيسان مما يعطي تفسيرًا منطقيًا عن ارتفاع اإلنتاجي
عن الموسمين األول والثالث رغم انخفاض مجموع الهطول المطري عن العام  2010-2009خالل الموسم الثاني من التجربة 
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 ايار صنيسان اذار شباط

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

2

 :ةالزراعة الحافظة والتقليديعالقة الهطول المطري وتوزعه بإنتاجية القمح تحت تأثير نظامي  -6-3

نتح -( إلظهار العجز المائي في سنوات الدراسة الثالثة وذلك بطرح الهطول الشهري التجميعي من قيمة تبخر4تم ترتيب الجدول )
المحصول الشهري التجميعي. كان مردود الموسم الثاني األعلى رغم أن الهطول السنوي كان أقل من الموسم الثالث. واحتفظ 

باإلنتاجية األدنى ألن الهطول السنوي كان األدنى وألسباب أخرى سيتم شرحها عند مناقشة الميزان  (2009-2008وسم األول )الم
 المائي خالل كل موسم. 

حيث يتبين أنه في الموسم  ،اإلنتاج الزراعي الذي يؤثر فيخالل أشهر السنة  األمطارتوزع  اختالف( 4)جدول النالحظ من 
حوالي عن معدل إنتاج الصنف جوالن ب ةنظامي الزراعة الحافظة والتقليدي من انخفضت اإلنتاجية في كل 2009-2008الزراعي 

 4.567متوسط إنتاجيته في ظروف الزراعة المطرية وفي منطقة االستقرار األولى إلى عن  ،%على التوالي87%، 78ــ
مم في نهاية الموسم. في  359.9االحتياج المائي للمحصول تأمين ي ( بينما كان النقص ف2009 )دليل زراعة القمح، كتارطن/هـ

هذا الموسم بدأ العجز )اإلجهاد( المائي في شهر شباط واستمر حتى نهاية الموسم )أيار(. وكان العجز المائي األكبر مقارنة 
 بالموسمين اآلخرين. 

عن معدل إنتاج  ةفي كال نظامي الزراعة الحافظة والتقليدي فقد انخفضت اإلنتاجية( 2010-2009الثاني ) الزراعيأما في الموسم 
مم. في بداية الموسم  280.4للمحصول اإلجمالي المائي  العجزبينما كان  ،% على التوالي56و% 51بحوالي ـالصنف جوالن 

ر، حيث عوضت مم( هطلت بعد ذلك األمطار في شهري كانون األول/ديسمبر وكانون الثاني/يناي 7.3ظهر عجز مائي خفيف )
العجز وخزنت كمية من الرطوبة في التربة. وفي نهاية الموسم ظهر عجز آخر استمر في الشهرين األخيرين من الموسم وكان 

 لذلك تأثير ايجابي على اإلنتاجية مقارنة بالموسمين األول والثالث حيث كانت اإلنتاجية األعلى بين السنوات الثالث للتجربة. 
عن معدل  ةفقد انخفضت اإلنتاجية في كال نظامي الزراعة الحافظة والتقليدي( 2011 – 2010الثالث ) راعيأما في الموسم الز 

مم فقط )العجز المائي  253.4، وكان العجز المائي في نهاية الموسم %على التوالي80و %78حوالي إنتاج الصنف جوالن ب
 (.4الظهور من بداية الموسم وحتى نهايته كما هو واضح في الجدول )األدنى بين المواسم الثالث(. إاّل أن العجز المائي بدأ ب

مما تقدم يمكن القول بأنه كان لتوزيع الهطول تأثير في إنتاجية المحصول باإلضافة إلى كميته وهذان العامالن يحددان بقوة 
 اإلنتاجية في الظروف المطرية.  

 

 

 



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

118 

 

 ية القمح تحت تأثير نظامي الزراعة الحافظة والتقليدي. عالقة الهطول المطري وتوزعه على إنتاج4الجدول 

 أيار صنيسان آذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت أيلول الشار

 568.4 372.7 241.9 153.8 102.7 65 27.3     نتح المحصول التجميعي )مم(-تبخر

 208.5 208.5 190.3 145.8 103.6 91.1 47.3 29.9 3.4 2009-2008الهطول التجميعي  

 359.9- 164.2- 51.6- 8- 0.9 26.1 20     المائي للموسم األول )مم(الميزان 

 288 278.2 259.5 203.5 180.2 107.1 20 0 0 2010 - 2009الهطول التجميعي 

 280.4- 94.5- 17.6 49.7 77.5 42.1 7.3-     الميزان المائي للموسم الثاني )مم(

 315 248 155 124 90 34 13 13 0 2011--2010الهطول التجميعي 

 253.4- 124.7- 86.9- 29.8- 12.7- 31- 14.3-     الميزان المائي للموسم الثالث )مم(

 
أثر معدالت التسميد ونظام الزراعة في إنتاجية محصول القمح تحت نظامي الزراعة الحافظة والتقليدية للموسم الزراعي -7-1

 :2009-2008األول 
مم خالل  161.2)معدل الهطول المطري  2008/2009( المتضمنة إنتاجية القمح للموسم الزراعي 5الجدول رقم ) نتائجتشير 

(% 35قد زادت كقيمة متوسطة في المعامالت المطبق عليها نظام الزراعة الحافظة بمقدار ) القمحموسم النمو(، إلى أن إنتاجية 
الت المطبق عليها نظام الزراعة التقليدية وهذا يتفق مع ما توصل إليه )يوسف مقارنة مع متوسط قيم إنتاجية القمح في المعام

(. حيث يشير التحليل اإلحصائي إلى تفوق معنوي لهذه الزيادة ليس فقط كمتوسط لعامل نظام الزراعة ولكن لكافة 2010وآخرون، 
 .معامالت التسميد

تي والفوسفوري المختلفة فقد تبين إحصائيًا تفوق كافة معامالت التسميد لإلنتاجية تحت تأثير معامالت التسميد اآلزو  بالنسبةأما 
ثم وحسب الترتيب  P2N2( بدون تسميد حيث كان أعلى فرق لمستوى التسميد  P0N0لنظام الزراعة الحافظة معنويًا على الشاهد )

(P1N2>P1N3>P1N1>P2N1>P0N3>P1N0>P2N0>P2N3( حيث كانت قيمة الفروق وعلى التوالي )251، 255، 296 ،
معنويًا على المعامالت  P2N2( كغ/هـكتار. وتبين إحصائيًا تفوق المعاملة 111، 151، 151، 157، 185، 194، 235، 243

P0N0 ،P2N3،P1N1 P0N3،P2N0  ،P0N2،P0N1 ،( 111، 102، 139، 145، 145، 185، 296حيث كانت الفروق )
 P2N3، معنويًا على معاملة التسميد P2N2 ،P1N3 ،P1N2 ،P1N1 ،P2N1كغ/هكتار على التوالي. كما تفوقت معامالت التسميد 

التسميد تحت تأثير ( كغ/هكتار. أما بالنسبة لمعامالت 124، 132، 140، 144، 185حيث كانت قيمة الفروق وحسب الترتيب )
( بدون تسميد حيث كان أعلى فرق P0N0نظام الزراعة التقليدية فقد تبين بالتحليل اإلحصائي تفوق كافة المعامالت على الشاهد )

( كغ/هـكتار على التوالي، أما الفروق بين 73،  196وبلغت الفروق ) P0N3وأقل فرق لمستوى التسميد  P1N2لمستوى التسميد 
قد كانت فروقًا ظاهرية. رغم عدم إضافة كميات كبيرة من األسمدة اآلزوتية والفوسفورية، فقد ظهر التأثير العكسي المعامالت ف

للكميات األعلى. يعود ذلك إلى أن الزراعة مطرية وكمية األمطار كانت أقل من المعدل. وفي سنوات الهطول المشابهة ال يضيف 
زوت. لكن تمت اإلضافة كون التجربة بحثية وللتأكد من صحة إلغاء اإلضافات األخيرة من المزارع الدفعات األخيرة من السماد اآل

األسمدة عندما تكون كميات الهطول أقل من المتوسط. كما لم يتم إضافة األسمدة البوتاسية كون الزراعة مطرية، ولزراعة محصول 
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الصلب للتربة يكفي لسد احتياجات المحصول الشتوي من شتوي فقط في دورة بقولي نجيلي، ألن تحرير البوتاسيوم من الجزء 
البوتاسيوم عادة. إن انخفاض إنتاجية الموسم عن معدل إنتاجية الصنف يعود إلى انخفاض معدل األمطار خالل الموسم الذي تم 

 وتوزعه باإلنتاجية.شرحه في فقرة عالقة األمطار 
اآلزوتي والفوسفوري في اإلنتاج الزراعي لمحصول القمح )كغ /هـكتار( . تأثير نظام الزراعة ومستويات التسميد 5الجدول 

 2008/2009للموسم 
Treatment الزراعة الحافظة ZT  الزراعة التقليديةTT المتوسط 

P0N0 A 579 e B 389 d 493 d 

P0N1 A 782 bcd B 495bc bc638 

P0N2 A 791 bcd B 539 ab 665 abc 

P0N3 A 754 cd B 462bc 607 c 

P1N0 A 784 bcd B 549 ab 648 abc 

P1N1 A 841 ab B 531 abc 685 abc 

P1N2 A 852 ab B 585 a 718 a 

P1N3 A 849 ab B 516 abc 682 abc 

P2N0 A 748 d B 548 ab 648 abc 

P2N1 A 832 ab B 468 c 649 abc 

P2N2 A 893 a B 510 bc 701 ab 

P2N3 A 708 bcd B 506 b 607 c 

  A 783 B 509 المتوسط

LSD0.05 

 صنظام الزراعة * مستويات التسميد مستويات التسميد صنظام الزراعة

32.29 79.09 111.85 

 اختالف األحرف الكبيرة يعني فرقًا معنويًا في نظام الزراعة عند معاملة تسميد معينة
  نظام زراعة معيناختالف األحرف الصغيرة يعني فرقُا معنويًا في معامالت التسميد عند 

إنتاجية محصول القمح تحت نظامي الزراعة الحافظة والتقليدية للموسم الزراعي  فيأثر معدالت التسميد ونظام الزراعة -7-2
2009-2010 : 
مم( أن  268)حيث معدل الهطول المطري  2009/2010( المتضمنة إنتاجية القمح للموسم الزراعي 6الجدول ) نتائجتشير 

إنتاجية القمح قد زادت كقيمة متوسطة في المعامالت المطبق عليها نظام الزراعة الحافظة مقارنة مع متوسط قيم إنتاجية القمح في 
% حيث يشير التحليل اإلحصائي إلى تفوق معنوي 1.53دية بمتوسط زيادة قدرها المطبق عليها نظام الزراعة التقلي المعامالت

لهذه الزيادة ليس فقط كمتوسط لعامل نظام الزراعة ولكن لمعظم معامالت التسميد. أما بالنسبة لإلنتاجية تحت تأثير معامالت 
التسميد لنظام الزراعة الحافظة معنويًا على الشاهد  التسميد اآلزوتي والفوسفوري المختلفة فقد تبين إحصائياص تفوق كافة معامالت

(P0N0 بدون تسميد، حيث كان أعلى فرق لمستوى ) التسميدP2N2  ثم حسب الترتيب
P1N2>P1N1>P2N3>P1N3>P2N1>P0N2>P0N3>P2N0>P1N0( 418، 447، 450، 466، حيث كانت قيمة الفروق 

( كغ/هكتار على التوالي، ومن المالحظ بأن المعامالت التي لم يضف إليها سماد آزوتي 78، 121، 191، 208، 269، 279،
ير السلبي قد احتلت المراكز األخيرة مما يؤكد ضرورة التسميد اآلزوتي حتى عند هطول كميات قليلة من األمطار. لم يظهر التأث

 (. 2009 – 2008لإلضافات العالية من السماد اآلزوتي في هذا الموسم ألن اإلنتاجية كانت أعلى من الموسم السابق )
، حيث كانت P0N0 ،P0N1 ،P1N0 ،P2N0 ،P0N2،P0N3،P1N3معنويًا على المعامالت  P2N3وتبين إحصائيًا تفوق المعاملة 

 P2N3( كغ/هـكتار على التوالي. وتبين إحصائيًا تفوق المعاملة 187، 149، 297،227،210، 340، 385، 418الفروق )
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، 340، 385، 418، حيث كانت الفروق )P0N0 ،P0N1 ،P1N0 ،P2N0،P2N1 ،P0N2 ،P0N3،P1N3معنويًا على المعامالت 
كغ/هكتار على التوالي. أما بالنسبة لمعامالت التسميد تحت نظام الزراعة التقليدية فقد تبين  (187، 149، 297،227،210

بالتحليل اإلحصائي تفوق كافة المعامالت على الشاهد بدون تسميد، وسلكت معامالت التسميد سلوكًا مشابها للزراعة الحافظة. 
األخيرة في اإلنتاجية وهذا متوقع في السنوات التي تكون فيها وحلت المعامالت التي لم يضف إليها سماد آزوتي في المراكز 

 اإلنتاجية متوسطة. 
. تأثير نظام الزراعة ومستويات التسميد اآلزوتي والفوسفاتي في اإلنتاج الزراعي لمحصول القمح )كغ/هـكتار( 6جدول ال

 2009/2010للموسم 
Treatment الزراعة الحافظةZT  الزراعة التقليديةTT المتوسط 

P0N0 A 1809 f B 1785 f 1769 e 

P0N1 B 1842 ef A 1952 d 1896 d 

P0N2 A 2017 c A 2026 c 2021 c 

P0N3 A 2078 b B 1971 d 2024 c 

P1N0 A 1887 de A 1878 e 1882 d 

P1N1 A 2256 a B 2173 a 2214 a 

P1N2 A 2259 a B 2157 ab 2208 a 

P1N3 B 2088 b A 2113 b 2100 b 

P2N0 A 1930 d B 1831 ef 1880 d 

P2N1 B 2000 c A 2139 ab 2069 bc 

P2N2 A 2275 a B 2112 b 2193 a 

P2N3 A 2227 a B 2159 ab 2192 a 

  A  2055 B 2024 المتوسط

LSD0.05 
 صنظام الزراعة * مستويات التسميد مستويات التسميد صنظام الزراعة

20.57 50.4 71.27 

 األحرف الكبيرة يعني فرقًا معنويًا في نظام الزراعة عند معاملة تسميد معينةاختالف 
 اختالف األحرف الصغيرة يعني فرقُا معنويًا في معامالت التسميد عند نظام زراعة معين

 
 :2011-2010أثر معدالت التسميد ونظام الزراعة في إنتاجية القمح تحت نظامي الزراعة الحافظة والتقليدية للموسم -7-3

مم( إلى  302)حيث معدل الهطول المطري  2010/2011( المتضمنة إنتاجية القمح للموسم الزراعي 7رقم ) الجدولتشير نتائج 
أن إنتاجية القمح قد زادت كقيمة متوسطة في المعامالت المطبق عليها نظام الزراعة الحافظة مقارنة مع متوسط قيم إنتاجية القمح 

%. حيث يشير التحليل اإلحصائي تفوق معنوي 13.4طبق عليها نظام الزراعة التقليدية بمتوسط زيادة قدرها في المعامالت الم
 .P1N2لهذه الزيادة ليس فقط كمتوسط لعامل نظام الزراعة ولكن لكافة معامالت التسميد باستثناء المعاملة 

تحت تأثير معامالت التسميد اآلزوتي والفوسفوري المختلفة فقد تبين إحصائيًا تفوق كافة معامالت التسميد  بالنسبة لإلنتاجيةأما 
ـ وتبين إحصائيًا P2N2( بدون تسميد، حيث كان أعلى فرق لمستوى التسميد P0N0لنظام الزراعة الحافظة معنويًا على الشاهد )

حيث كانت الفروق  P0N0  ،P0N1،P0N2،P2N0 ، P2N3،P1N3،P2N1 ،P0N3معنويًا على المعامالت P2N2تفوق المعاملة 
( كغ/هـكتار على التوالي. أما بالنسبة لمعامالت التسميد تحت تأثير نظام 115،  119، 139،130، 207،170، 228،  323)

الزراعة التقليدية فقد تبين بالتحليل اإلحصائي تفوق كافة المعامالت على الشاهد بدون تسميد. كما تفوقت إنتاجية الزراعة الحافظة 
مقارنة مع المعاملة  N3أما اإلنتاجية المنخفضة لمعاملة . P1N2دية بالمتوسط وعلى مستوى كل معاملة سمادية باستثناء على التقلي

N2  فيعني ظهور التأثير السلبي إلضافة معدالت عالية من السماد اآلزوتي. لم تظهر مثل هذه النتائج بالنسبة للتسميد الفوسفوري
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أقل وبالتالي التأثير األسموزي لأليونات أقل من حالة اآلزوت، كما أن حركية الفوسفور في التربة ألن ذوبان الفوسفور في الماء 
 بطيئة.

للموسم  كتارالقمح كغ /هـ لمحصول اإلنتاج الزراعي في والفوسفاتي تأثير نظام الزراعة ومستويات التسميد اآلزوتي .7 جدولال
2010/2011  

Treatment الزراعة الحافظةZT  الزراعة التقليديةTT المتوسط 

P0N0 A 795 f B 763 e 779 e 

P0N1 A 890 e B 845 cd 872 d 

P0N2 A 911 e B 815 cde 889 cd 

P0N3 A 1003 cd B 860 cd 931 cd 

P1N0 A 1061abc B 796 de 929 cd 

P1N1 A 1094 ab B 1026 ab 1060 a 

P1N2 B 1011 cd A 1058 a 1035 ab 

P1N3 A 988 cd B 831 cde 914 cd 

P2N0 A 948 de B 797 de 872 d 

P2N1 A 999 cd B 820 cde 909 cd 

P2N2 A 1118 a B 964 b 1040 a 

P2N3 A 1037 bc B 883 c 960 bc 

  A 988 B 871 المتوسط

LSD0.05 
 صنظام الزراعة * مستويات التسميد مستويات التسميد صنظام الزراعة

31.22 76.47 108.15 

 تأثير نظام الفالحة ومستويات التسميد في إنتاجية القمح للسنوات الثالث:-7-4
% عن 20و  %7اإلنتاجية تمثلت بزيادة بين  فيأن لنظام الزراعة الحافظة تأثير واضح ( 8)تبين النتائج في الجدول رقم 

وهذا % لصالح الزراعة الحافظة. 12.44سنوات( وكان التفوق بالمتوسط العام  3)متوسط  اإلنتاجية تحت نظام الزراعة التقليدية
حيث تبين النتائج أن زيادة معدل التسميد  ،ت المختلفة بالتسميد اآلزوتي والفوسفوري للمعامالتالتذبذب باإلنتاجية يعود للمستويا

مع زيادة مستوى التسميد  طرداً  تتناسب أعطت زيادة في اإلنتاجية بدون إضافة(  -P0اآلزوتي عند مستوى التسميد الفوسفوري )
في الزراعة  كغ/هـكتار على التوالي،(217، 178، 110الشاهد )بوقد بلغت الزيادة في اإلنتاجية مقارنة ( N1 ،N2 ،N3) اآلزوتي

 ،على التواليكغ/هـكتار  (147و  118)بمقدار (N2و N1الحافظة أما في الزراعة التقليدية فقد ازدادت اإلنتاجية عند المستويين )
-P1أما عند مستوى التسميد الفوسفوري ). كتاركغ/ه113 حيث وصلت إلى N3 وتناقصت الزيادة عند مستوى التسميد اآلزوتي

ـ والتي كانت كتاركغ/ه 336في الزراعة الحافظة إلى  N1عند مستوى التسميد  وصلت الزيادة في اإلنتاجية فقدكغ/هكتارـ  (100
في الزراعة التقليدية فقد كانت أعلى زيادة في بينما . كتاركغ/ه 247،  313بالترتيب  ( وهيN3و  N2)أكبر من المستويين 

( N3وانخفضت بشكل حاد عند مستوى التسميد ) ـكتاركغ/ه 313 (N2) عند مستوى التسميدبين كافة معامالت التسميد اإلنتاجية 
الزراعة الحافظة عند  ( فقد كانت الزيادة في اإلنتاجية في نظامP2أما عند مستوى التسميد الفوسفوري ). كتاركغ/ه147حيث بلغت 

كتار /هكغ 376ولتبلغ أعلى زيادة ـكتار /هكغ 216إلى  N1تزداد في المستوى كتار ل/هكغ 147( N0) مستوى التسميد اآلزوتي
 بين معامالت التسميد كافة للزراعة الحافظة والتقليدية.  (N3) عند المستوى
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 . تأثير نظام الزراعة الحافظة ومستويات التسميد اآلزوتي والفوسفاتي في اإلنتاج الزراعي لمحصول القمح. 8جدول ال

 المعاملة

 الفروقات في اإلصنتاجية كتارإصنتاجية الحبوب كغ/هـ

 متوسط المواسم الثالثة

الزراعة 

الحافظة 

مع 

 الشاهد

الزراعة 

التقليدية 

مع 

 الشاهد

الحافظة  بين صنظامي الزراعة

 والتقليدية

الزراعة 

 الحافظة

ZT 

الزراعة 

التقليدية 

TT 

 % كغ/هـكتار كغ/هـكتار كغ/هـكتار

P0N0 1061 979  0 0 82 8 

P0N1 1171 1097 110.3 118.3 74 7 

P0N2 1240 1127 178.7 147.7 113 10 

P0N3 1278 1098 217.3 118.7 180.7 16 

P1N0 1244 1074 183 95.3 169.7 16 

P1N1 1397 1243 336 264.3 153.7 12 

P1N2 1374 1267 313 287.7 107.3 8 

P1N3 1308 1153 247.3 174.3 155 13 

P2N0 1209 1059 147.7 79.7 150 14 

P2N1 1277 1142 216 163.3 134.7 12 

P2N2 1429 1195 367.7 216.3 233.3 20 

P2N3 1324 1183 263 203.7 141.3 12 

 12.44 141 -  -  1135 1276 المتوسط

 

بداللة التسميدالفوسفوري واآلزوتي للموسم الثاني المتميز بالسلوك األقرب للواقع ألن )تابع(  تم ربط العالقة بين المردود
 -6الفقرة  فياألدنى من الموسم الثالث )كما تبين  توزيع األمطار كان األفضل بين السنوات الثالث بالرغم من الهطول

 ( باستخدام تحليلةعالقة الهطول المطري وتوزعه بإنتاجية القمح تحت تأثير نظامي الزراعة الحافظة والتقليدي -3
 وكانت العالقة الممثلة للزراعة الحافظة. MLRAاالرتباط الخطي المتعدد 

YCA= 1799.3+1.099P+1.336N+0.002PN                            (r=0.808) 
(YCA= Yield Conservation Agriculture) 

تزايد المردود بزيادة التسميد الفوسفوري واآلزوتي باإلضافة إلى التداخل  يظهر العالقة بثالثة أبعاد حيث 3 والشكل
 بينماكانت العالقة الممثلة للزراعة التقليديةالذي يسبب التزايد الالخطي للمردود.  اإليجاب يبين نوعي التسميد

YTA =1799.2+0.933 P+1.312 N                                      (r=0.817) 
(YTA = Yield Traditional  Agriculture) 

الذي  تزايدالمردود بزيادةالتسميد الفوسفوري واآلزوتي دون تأثير معنوي للتداخل بين نوعي التسميد 3كما يبين الشكل  
العالقتين ارتفاع قيمة معاملي التسميد اآلزوتي والفوسفوري في الزراعة ويتضح من يسبب التزايد الخطي للمردود. 

 . للتسميد الفوسفوري واآلزوتي على التوالي( 1.312 و 0.933) مقارنة بالزراعة التقليدية( 1.336 و 1.099) الحافظة
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 الزراعة التقليدية الزراعة الحا ظة

 التسميد اآلزوتي والفوسفوري في اإلنتاجية. تأثير عامل نظام الزراعة ومستويي 3الشكل 

 
 تأثير نظام الزراعة ومستويات التسميد في العناصر الخصوبية للتربة:-8

نسبة زيادة  معنوي فيأن لنظام الزراعة الحافظة تأثير ( 9)جدول رقم أظهرت نتائج تحليل محتوى التربة من المادة العضوية في ال
من  اهامعامالت الزراعة الحافظة بمتوسط محتو  تحيث تفوق .سم 10-0وخاصة في األفق  الزراعيةالمادة العضوية في التربة 

 ,Pekrun and Claupein)%( وهذا يتفق مع( 1.075على الزراعة التقليدية بمتوسط معنويًا  ( (1.14%المادة العضوية
1998;Reicosky, 2001،)  ة العضوية الموجودة في التربة أو المضافة إليها الماد تمعدنحيث أن عمليات الحراثة تؤدي لزيادة

أما بالنسبة لمحتوى التربة من المادة العضوية في األفق  .بسبب التماس الجيد بين التربة والمادة العضوية وكذلك التهوية الجيدة
( على الزراعة التقليدية  (0.81 %من المادة العضوية اهالوحظ تفوق معامالت الزراعة الحافظة بمتوسط محتو ، فقد سم 10-25

 ولم يكن هناك تأثير معنوي لمعدالت التسميد المختلفة على محتوى التربة من المادة العضوية. %(.(0.72بمتوسط 
في معامالت التسميد لنظام الزراعة الحافظة عنها في نظام المعدني  زوت زيادة محتوى التربة من اآل( 9) جدول رقمكما  يبين ال

المعاملة  على مغ/كغ )4.07بمتوسط ) سم معنوياً  10-0التقليدية وقد تفوقت معاملة الشاهد لنظام الزراعة الحافظة لألفق الزراعة 
 ;Iragavarapu and Randall, 1995)يهوهذا يتفق مع ما توصل إل مغ/كغ )3.3(في نظام الزراعة التقليدية بمتوسط  هانفس

(Kingeryet al., 1996 في نظامي الزراعة عند زيادة المستويات اآلزوت المعدني زيادة محتوى التربة من  كما بينت النتائج
 10-0في نظام الزراعة الحافظة عند العمق  اآلزوتبمحتواها من  N1 تفوقت معاملة التسميد اآلزوتيو  (. N3N2N1السمادية )
نما ظاهرية في محتوى التربة من  هاعلى المعاملة نفس سم معنوياً  اآلزوت في نظام الزراعة التقليدية ولم تكن هناك فروق معنوية وا 
 (. N2و N3في كال النظامين في معاملتي التسميد )المعدني 

أظهر التحليل اإلحصائي  حيثالمتاح  زيادة فوسفور التربة  فيأن لنظام الزراعة الحافظة تأثير ( 9)جدول رقم و يالحظ  من ال
المتاح  من الفوسفور اه( بمتوسط محتو P0سم تفوق شاهد الزراعة الحافظة )10-0في األفق المتاح لمحتوى التربة من الفوسفور 

 ,.Kingeryet al)( مغ/كغ وهذا يتفق مع ما توصل إليه(5.76 على شاهد الزراعة التقليدية بمتوسط معنوياً  مغ/كغ(  (6.13
مع زيادة معدل التسميد الفوسفوري  بالنسبة لبقية مستويات التسميد الفوسفوري فقد ازدادت نسبة الفوسفور المتاح طرداً أما ( 1996

في نظام الزراعة  (P2و P1)للمستويين المتاح في كال نظامي الزراعة وأظهر التحليل اإلحصائي تفوق محتوى التربة من الفوسفور 
في نظام  لنفس المستويينالمتاح على محتوى التربة من الفوسفور  معنوياً  على التوالي مغ/كغ( 7 ،6.6) الحافظة بمتوسطات

( بمحتواها P0،P1،2Pمغ/كغ على التوالي. كما تفوقت معامالت التسميد الفوسفوري ) (6.87 ،5.47) الزراعة التقليدية بمتوسطات
على  على التوالي معنوياً  (5.9، 5.8، 4.5)سم بمتوسطات  25-10من الفوسفور المتاح في نظام الزراعة الحافظة عند العمق 

( على التوالي. بينما لم تكن هناك 5.4 ،5.1 ،4.1نفس معامالت التسميد الفوسفوري في نظام الزراعة التقليدية بمتوسطات )
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و ذلك  ألن حركة الفوسفور  سم 55-40و  40-25 فروق بين متوسطات مستويات التسميد لكال نظامي الزراعة في األعماق
 .بطيئة في التربة

في معامالت التسميد في نظام الزراعة الحافظة  )9(التربة من البوتاسيوم المتاح كما هو موضح في الجدول رقم  محتوىكما ازداد 
عنها في التقليدية وأظهر التحليل اإلحصائي تفوق معنوي لمحتوى التربة من البوتاسيوم في معامالت الزراعة الحافظة في األفق 

م للتربة ألن الزراعة ( مغ/كغ. لم يتم إضافة البوتاسيو 20و 6سم عنها في معامالت الزراعة التقليدية بفروق تراوحت بين ) 0-10
مطرية وكمية البوتاسيوم المتحررة تكفي لموسم واحد في السنة. ويمكن أن نعزي سبب ارتفاع تركيز البوتاسيوم في نهاية موسم 
النمو بالمقارنة مع بدايته إلى تحرر البوتاسيوم من معدن الطين بنسبة أعلى من استهالك النبات المزروع خالل موسم واحد في 

 والتبوير صيفًا.العام 
الحافظة )بعد الحصاد( موسم -تحت نظام الزراعة التقليدية-. نتائج تحليل عينات التربة لتجربة معدالت التسميد لمحصول القمح 9جدولال

2009/2008 

A-  حافظة( عامل تقنية الزراعةZT –  تقليديةTT،)B  - فوسفوري(، -عامل التسميد )آزوتيA.B -عامل جداء العاملين تقنية الزراعة والتسميد 

 االستنتاجات:
انخفاض اإلنتاجية للمحصول في الزراعة المطرية ال يتعلق فقط بانخفاض كمية الهطول المطري السنوي لموسم النمو عن  -1

 الل فترة النمو والذي يؤمن احتياجه المائي. االحتياج المائي لمحصول القمح بل أيضا بتوزع الهطول المطري خ
انخفاض الهطول المطري عن االحتياج المائي للمحصول في فترة تكوين السنيبلة )كمية الهطول في شهر آذار( يؤثر سلبًا  -2

 في اإلنتاجية.

لة
ام

مع
ال

 العمق سم 

 البوتاسيوم المتاح مغ/كغ الفوسفور المتاح مغ/كغ األزوت المعدصني مغ/كغ %المادة العضوية 

TT ZT TT ZT TT ZT TT ZT 

N0P0 

10 - 0 1.08 1.14 3.3 4.07 5.6 6.3 312 318 

25-10 0.71 0.81 3.13 3.27 4.1 4.5 303 312 

40-25 0.51 0.57 2.2 2.57 4.2 3.9 247 252 

55- 40 0.39 0.44 1.4 1.27 2.1 2.7 137 137 

N1P1 

10 - 0 1.06 1.18 5.17 5.47 6.6 7.1 317 323 

25-10 0.74 0.8 4.33 4.5 5.1 5.8 312 312 

40-25 0.52 0.55 3.63 3.83 4.8 4.6 253 248 

55- 40 0.44 0.31 2.33 2.53 2.8 3.5 137 138 

N2P2 

10 - 0 1.17 1.23 6.7 6.87 7.0 7.3 318 325 

25-10 0.79 0.84 4.9 5.57 5.4 5.9 308 312 

40-25 0.55 0.59 3.93 4.33 4.8 4.8 237 243 

55- 40 0.43 0.48 2.6 3.97 3.5 3.9 127 142 

N3P2 

10 - 0 0.99 1.05 8.7 8.13 6.9 7.4 313 333 

25-10 0.63 0.81 6.1 7.57 5.7 6.3 305 317 

40-25 0.47 0.58 4.33 6.33 5.2 5.4 237 258 

55- 40 0.35 0.4 3.6 4.33 2.9 4.4 128 140 

LSD0.05 

10 - 0 

A 0.03 A 0.34 A 0.19 A 2.84 

B 0.05 B 0.24 B 0.27 B 4.02 

A*B 0.07 A*B 0.48 A*B 0.39 A*B 5.69 

25-10 

A 0.01 A 0.21 A 0.233 A 2.84 

B 0.02 B 0.3 B 0.33 B 4.02 

A*B 0.03 A*B 0.432 A*B 0.46 A*B 5.69 
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قدرة التربة على  تسهم تقانة الزراعة الحافظة بشكل غير مباشر بتأمين االحتياج المائي للمحصول وذلك عن طريق زيادة -3
 االحتفاظ بالرطوبة لفترة بحيث ال تتعدى انخفاض رطوبة التربة عن حد الذبول.

 %.20% و8تفوقت معاملة الزراعة الحافظة معنويًا على معاملة الزراعة التقليدية من حيث اإلنتاجية وبنسبة تراوحت بين  -4
في نظام الزراعة الحافظة معنويًا على كافة معامالت التسميد األخرى في كال  N2P2تفوقت إنتاجية معاملة التسميد  -5

 %.20النظامين في السنوات الثالث للتجربة وبمتوسط زيادة قدرها 
 ازداد محتوى التربة من المادة العضوية في معامالت الزراعة الحافظة عن محتواها في معامالت الزراعة التقليدية. -6
ن الفوسفور المتاح في كافة مستويات التسميد الفوسفوري في نظام الزراعة الحافظة معنويًا عن تفوق محتوى التربة م -7

 محتواها من الفوسفور المتاح لنفس مستويات التسميد في نظام الزراعة التقليدية.
معنويًا عن في نظام الزراعة الحافظة  N1و N0تفوق محتوى التربة من اآلزوت المعدني في مستويات التسميد اآلزوتي  -8

 محتواها من اآلزوت المعدني لنفس مستويات التسميد في نظام الزراعة التقليدية.
تفوق محتوى التربة من البوتاسيوم في كافة معامالت التسميد في نظام الزراعة الحافظة معنويًا عن محتواها من البوتاسيوم  -9

 لنفس المعامالت في نظام الزراعة التقليدية.

 التوصيات:
ضافة نوصي  كغ/هكتار سماد  150كغ/هكتارـ سماد آزوتي و 150باستخدام نظام الزراعة الحافظة في منطقة االستقرار األولى وا 

 فوسفوري لمحصول القمح للوصول إلى أفضل إنتاجية.
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Abstract: 

This research was conducted at the General commission for Scientific and Agricultural Research 

(GCSAR), AL Qamishli Scientific Agricultural Research Center, AL Qamishli , Syria. in the first 

establishment zone, according to the split plot design, where agricultural system (zero tillage, and 

traditional tillage) represented the main treatments and fertilizations the split treatments, with three 

replications. Four levels of nitrogen fertilizer (N0 , N1 100 kg/ha , N2 150 kg/ha , and N3 200 kg/ha) 

as Urea 46%, and three levels of phosphoric fertilizers (P0 , P1 100 kg/ha, and P2 150 kg/ha) were 

used. Results of the three seasons 2008- 2011 showed that zero tillage treatments significantly over 

yielded traditional ones by 8-20 % , that can be attributed to different fertilization levels of N and P 

in addition to rain. Results also clarified that increasing of N fertilization at (P0), has given 

significant increase in production on direct proportion with the increase of nitrogen fertilizing level 

(N1, N2, N3) and reached in comparison with the control (110, 178, 217 kg/ha) in the traditional 

tillage, but in zero tillage the productivity at the tow levels (N1, N2) increased by (118-147 kg/ha) 

respectively. The increase has reduced at the level N3 to(113 kg/ha), but at (P1) fertilizing level of 

zero tillage the yield increase of (N1) reached (336) kg/ha, which significantly over yielded the 

(N1,N2) by (313, 247 kg/ha). While under traditional tillage the highest increase reached (313 kg/ha) 

under N2 and the yield decreased 147 kg/ha under N3.  At (P2) level and (N0) level the increase in 

yield under zero tillage was(147 kg/ha),to become at N1 level up to (216 kg/ha) and to reach at (N2) 

to (376 kg/ha). Consequently, zero tillage significantly over yielded the traditional tillage. We 

recommend using zero tillage with (N2, P2) fertilization levels. 

 

Keywords: Zero tillage ZT, Traditional tillage TT, Nitrogen fertilization N, Phosphor fertilization 

P, Wheat, Soil properties . 
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Abstract  

Aggregation pheromone traps, is the main element in the control program of the red palm weevil, 

Rhynchophorus ferrugineus Olivier, in most of its distribution sites in the world.  A field trial was 

conducted in randomized complete block design at Al Rahba farms (UAE) during May 2009 to 

May 2010 to study the effect of ethyl acetate (EA) on the number of weevils captured in dark red 

and yellow pheromone traps. Results showed that, the red palm weevil was found all over the year, 

and the peak adult population trapped was during March–May. The highest catches (35.96±1.96 

weevils/trap/month) were in the red traps that contains ethyl acetate, with significantly higher 

number of red palm weevil than yellow. The capture rates were 27.32 and 18.32 weevils/trap/month 

for red and yellow traps, respectively. The capture rates were 30.77 and 15.40 weevils/trap/month 

for traps with and without ethyl acetate, respectively. The sex ratio (male: female) was 1:2.11. 

Key words: Aggregation pheromone, Ethyl Acetate, Trap color, Rhynchophorus ferrugineus. 
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Introduction: 

     Red palm weevil Rhynchophorous ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae),  has been 

reported as the  most devastating insect pest and  cause serious damage to date palm (Phoenix 

dactylifera L.) in the different growing area in the world (Ghosh, 1912; Abraham and Vidyasagar, 

1992;  Al-Saoud, 2004; Oehlschlager, 2005). It is difficult to detect the infection by red palm weevil 

in the early stages of attack, because it is an internal tissue borer (Vidyasagar and Keshava, 1991; 

Abraham et al., 1999; Faleiro, 2005). The pest is present all over the year, increasing its numbers 

and the damages (Faleiro and Chellapan, 1999; Abraham et al., 2002; El-Garhy 1996; Al-Saoud, 

2009a). Red palm weevil (RPW) was managed in the Middle East countries with Integrated Pest 

Management Program (IPM), which dependeds on the aggregation pheromone trap as a corner 

stone (Faleiro and Satarkar, 2003; Al-Saoud 2010a; Al-Saoud, 2014). Trapping adult weevils with 

aggregation pheromone traps, which attracts both male and female weevils, has been widely 

practiced in surveillance and mass trapping programs in several countries where RPW is a problem 

(Abraham et al., 2000; Nair et al, 2000; Faleiro, 2006 ). In the Middle East as well as in India the 

sex ratio of weevil captures was reported to be female dominated in these traps (Abraham et al., 

1998; Kalleshwaraswamy and Jagadish, 2006; Al-Saoud, 2011; Chakravarthy et al, 2014).  Sujatha 

et al. ( 2010), reported that the use of pheromone trap for red palm weevil was found to effectively 

reduce the palm damage by 78% and the dead palm by 93% dead palm.  Pheromone trap 

effectiveness is influenced by many factors, including color (Ajlan and Abdulsalam 2000; Abdallah 

and Al-Khatri, 2005;   Al-Saoud et al., 2010), trap contents (Al-Saoud 2007; Al-Saoud , 2009b; Al-

Saoud, 2012) and trap location (Hallett et al., 1999; Al-Saoud 2011). Ethyl acetate (EA) also 

appeared to have an important role on the effectiveness of the traps and increase the attraction of 

red palm weevils when used along with pheromone and food bait (Oehlschlager, 1998; El-Sebay, 

2003;  Abdallah et al, 2008; Guarin et al., 2010). The effectiveness of ethyl acetate is affected by 

many factors, such as: bite quantity (Al-Saoud 2009a; Al-Saoud, 2009b) and trap colors (Al-Saoud, 

2010b; Al-Saoud 2012; Al-Saoud 2013). The purpose of the present study  was to  further evaluate 

the role of ethyl acetate on the number of  red palm weevil captured in  dark  red trap color, which 

was recommended by Al-Saoud et al.,( 2010) and yellow trap colors as control which is commonly 

used in date palm plantations in Al-Rahba area (Abu Dhabi) in UAE. .  

 

Material and Methods: 

1. Study sites: 

    The experiment was conducted at date farms at Al-Rahba, Abu Dhabi (Lat. 24º 28´ N; Long. 54º 

22´ E), UAE, during the beginning of May, 2009 to the end of May 2010.  Each farm contained at 

least 140 date palm trees of different ages (6- 30 years old).  

2. Traps:  

    Pheromone traps were fabricated from bucket treated with ULV, with a 10 Liter capacity, a 

cover, polypropylene with four rectangular (3 x 7 cm) windows cut equidistantly below the upper 

rim of the bucket. The distance between each window and the bottom of the bucket was 16 cm. The 

bucket was covered with a lid that had four windows similar to the ones on its sides. The outer 

surface of the bucket was rough with small projection (1-2 mm) to help the weevils to climb to the 

trap and enter. The upper surface of the lid had a small handle to ease opening the trap and the 
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lower side had a small knob on which a wire was fixed to hold the pheromone and ethyl acetate 

(EA) dispensers. Each trap contained the following materials: (i) dispenser of the RPW male 

aggregation pheromone (Ferrolure +) containing 700 mg Lure of the active ingredient (4-Methyl-5-

Nonanol 90% + 4-Methyl-5-Nonanone 10%) at 95% purity manufactured by Chemtica International 

S.A. Costa Rica,  (ii) 350 gram of fodder date fruits which  was recommended by (Al-Saoud , 

2009a), (iii)  about 4-5 liters of water, with a water level inside of 4-5 cm, which was lower on the 

side of the opening of the bucket. The 4 treatments are described in Table 1.  

 

Table 1. Four combinations of red palm weevil aggregation pheromone trap tested in the study at date palm 

plantations area at Al-Rahba (UAE) during May 2009 to May 2010 

Combinations of treatments Treatment  

Red trap  aggregation pheromone trap with Ethyl acetate 1 

Red trap aggregation pheromone trap without Ethyl acetate 2 

Yellow trap aggregation pheromone trap with Ethyl acetate 3 

Yellow trap aggregation pheromone trap without Ethyl acetate 4 

 

Dispenser of the Ethyl acetate (EA) (Weevil Magnet
TM

) manufactured by Chemtica International 

S.A. Costa Rica,  containing 40 ml of the active ingredient of EA at 98% purity. Dates fruits had 

been soaked  in water for one day before added to the trap to soft and easy squeeze well with water, 

when added to the traps. Food bait (dates) was changed monthly. The new pheromone (Ferrolure+)  

was added every 45 days during, cold period (October -April ) and every month during warm 

periods (May-September ) and the new EA was added every 45 days. Water in the traps was 

replenished so as to keep sufficient moisture. The big perforated ladle was used to collect the 

trapped weevils and to shake the traps contents, to prevent growth of any fungi/mold. Captured 

weevils were removed from the traps  at weekly intervals, and the numbers of : males and females 

were recorded in each treatments.  The traps were rotated within each farm (Replicate) to next 

location after taking weekly results, to avoid location effect on collected insects as recommended by 

(Faleiro et al, 2002; Al-Saoud, 2004, Al-Saoud 2010a). The maintenance of the traps was done 

weekly.   

 3. Trap Colors: 

     Dark  red, which is superior in the effectiveness to the yellow and white traps and recommended 

by (Al-Saoud et al., 2010) and the yellow traps which  are commonly used in United Arab Emirates 

and consider as control were used .  

4. Experimental design and trap installation: 

    The experimental was a randomized complete block design with four treatments and four   

replicates. A total of 16 traps were installed for a trapping period from the beginning of  May 2009 

to the end of  May 2010. The distance between traps was 50 m and each trap was fixed  near the 

palm trunk on the ground level( near the old palms  more than 20 years old) .  

A monthly record of the number of weevils trapped in the 16 pheromone traps was maintained for 

the studying period to see the activity of red palm weevil during the different months of the year 

and to compare the efficacy of EA and trap color on the catches. 

5. Statistical analysis: 

 The data were subjected to ANOVA and the means were compared by carrying out the Least 

Significant Difference test (LSD 5%) . 
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Results and Discussion: 

1. Activity of red palm weevil, R. ferruginous: 

 The results in ( Fig. 1) show that the red palm weevil is found all over the year in the date palm 

area in Al-Rahba, UAE. The number of captured weevils/trap was different from month to month. 

The results show that the rates of catches were 31.8, and 25.6 weevils/trap during May 2009 and 

May 2010 respectively.The highest catch was recorded  in March 2010 with 57.3 weevils/trap, and 

the lowest catch was 10.5 weevils/trap during the months of January 2010.  

 

 

Figure 1. Average number of R. ferrugineus catches/trap in Al-Rahba ( UAE) during May 2009 to May 2010 

 

2. Effect of red palm weevil aggregation pheromone trap of colored traps on the number of 

caught weevils: 

  The results in (Fig.2) show that there were differences between the numbers of red palm weevils 

captured in the two traps colors. The traps captured 4801 weevils, with 2795 and 2006 weevils for 

dark red and yellow traps, respectively, with caught rates, 26.9 and 19.3 weevils/trap/month for the 

two traps colors, respectively. The percentages of collection weevils were 58.2% and 41.8% for the 

red and yellow traps, respectively. The rate of caught ranged between 13.4 to 65.8 

weevils/trap/month for dark red traps compared with 7.6- 48.9 weevils/trap/month for yellow traps.  
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Figure 2. Effect of colors of R. ferrugineus aggregation pheromone trap on the number of caught weevils at Al-

Rahba (UAE) from May 2009 to May 2010 

 

3. Effect of ethyl acetate (EA) on the number of red palm weevil R. ferrugineus captured in 

pheromone traps:  

    The results in Fig (3) show that ethyl acetate was very essential factor in the attraction of red 

palm weevils. The highest capture was obtained in the traps charged with ethyl acetate compared 

with the numbers of the weevils captured in the traps without ethyl acetate during the different 

months of the study period. The numbers of weevils caught were 3186 and 1615 weevils for traps 

charged with ethyl acetate and traps without ethyl acetate, respectively. The percentages of caught 

were 66.36% and 33.64% for the traps with ethyl acetate and the traps without ethyl acetate, 

respectively. The averages of caught were 30.6 and 15.5 weevils/trap/month for these two 

treatments, respectively. The captured rates ranged between 14.1 – 73.6 weevils/trap/month in traps 

with ethyl acetate compared with 6.9- 41.0 weevils/trap/month for the traps without ethyl acetate.   
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Figure 3. Effect of ethyl acetate on the number of red palm weevil catches on aggregation pheromone traps 

at Al-Rahba ( UAE) during May 2009- May 2010 

 

4. Sex ratio of R. ferrugineus caught in aggregation pheromone traps: 

The results reveal that the total numbers of captured weevils were 4801, where as male is 1542 and 

female is 3259. The results show that the numbers of cached females dominated on the number of 

cached males all over the period of study, and the sex ratio (Males: Females) ranged between 1: 

1.82 to 1: 2.76,  with the overall of 1: 2.11 .  

 

5. Effect of ethyl acetate (EA) on the number of R. ferrugineus males caught in red and yellow 

pheromone traps: 

The traps captured 1542 males. A total of 600, 432, 317 and  193 weevils caught  in red traps with 

EA, yellow traps with EA, red traps without EA and yellow traps without EA, respectively. The 

statistical analysis shows that the number of weevils caught is significantly affected by the trap 

colors and EA (F=104.17; df=3; p<0.005) (Table 2). All treatments are superior to the yellow traps 

colors without EA and the red traps with EA is superior to other two treatments, while yellow traps 

with EA dominated on red traps without EA. Red traps with EA recorded the highest average 

number of caught (11.54±0.95) compared with other three treatments, which caught an average of 

08.31±0.45, 06.10±0.28 and 03.71±0.60 weevils/trap/month, for yellow traps with EA, red traps 

without EA and yellow traps without EA, respectively. The average of captured rates was 9.88 and 

4.91 weevils/trap/month for traps charged with EA and traps without EA, respectively. The 

percentage of  total numbers of weevils caught in traps were 38.9 %, 28.0 %, 20.6% and 12.5% for 

these four treatments, respectively. 
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Table 2. Effect of ethyl acetate and traps colors on  the mean monthly captures of  R. ferrugineus  males in food 

baited pheromone (Ferrolure+) traps at Al-Rahba, UAE, (May 2010 to May 2011) 
 

Mean  of male of red palm weevil captures/trap1 
Trap color 

Mean2 Without EA With EA 

08.82 ( 89.18) 06.10±0.28c 11.54±0.95a Red 

06.01( 123.99) 03.71±0.60 d 08.31±0.45b Yellow 

( 101.23) 04.91 09.88 Mean 

F = 104.17 0.52 LSD 5% 
       1

Means with similar letters are not significant different (p≥0.05, LSD 5%). 
       2

Values in parentheses represents the increase percentage in captures weevil over the trap without EA. 
 

6. Effect of ethyl acetate (EA) on the e number of R. ferrugineus females caught in red and 

yellow pheromone traps: 

The traps captured 3259 females weevils. A total of 1270, 898, 654 and  437 weevils caught  in red 

traps with EA, yellow traps with EA, red traps without  EA and  yellow traps without EA, 

respectively. The results in Table (3) indicate that there is a significant effect of the trap colors and 

EA (F=164.91; df=3; p<0.005). All treatments were superior the yellow traps color without EA. The 

an averages of captured weevils were (24.42±1.05, 17.27±0.45, 12.58±0.33 and 08.40±0.58  

females/trap/month) for the red traps with EA, yellow traps with EA, red traps, and yellow traps, 

respectively. The averages of captured rates were 20.85 and 10.49 weevils/trap/month for traps 

charged with EA, and traps without EA, respectively. The percentage of total numbers of weevils 

caught in traps was 39.0%, 27.6%, 20.1% and 13.4 for these four treatments respectively. 

 
          Table 3. Effect of ethyl acetate and trap colours on  the mean monthly captured of  R. ferrugineus  females in 

food baited pheromone (Ferrolure +) traps at Al-Rahba, UAE.(May 2010 to May 2011) 

Mean  of male of red palm weevil captures / trap1 
Trap color 

Mean2 Without EA With EA 

18.50 (94.12) 12.58±0.33c 24.42±1.05a Red 

12.84(100.06) 08.40±0.58 d 17.27±0.45b Yellow 

( 98.76) 10.49 20.85 Mean 

F = 164.91 0.59 LSD 5% 
                     1

Means with similar letters are not different significantly (p≥0.05, LSD 5%). 
                     2

Values in parentheses represents the increase percentage in captured weevil over the traps without EA. 

 

    7. Effect of ethyl acetate (EA) on the total number of R. ferrugineus weevils caught in red and 

yellow pheromone traps: 

The traps captured 4801 weevils. A total of 1870, 1330, 971 and  630  weevils caught  in red traps 

with EA, yellow traps with EA, red traps without EA, and yellow traps without EA, respectively. 

The statistical analysis showed that the number of weevils caught significantly affected by the trap 

colors and EA (F= 181.80; df=3; p<0.005) (Table 4). Red traps baited with EA recorded the highest 

average number of caught (35.96±1.96 weevils/trap/month), which was superior the other three 

treatments. The yellow traps with EA and red trap without EA caught an average of 25.58±1.11, 

18.67±0.54 weevils/trap/month, respectively. The lowest number of captured (12.12±1.05 

weevils/trap/month) was recorded in the yellow traps without EA. The averages of captured rates 

were 30.77 and 15.40 weevils/trap/month for traps charged with EA and traps without EA, 
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respectively. The percentage of  total number of weevils caught in traps were 39.0%, 27.7%, 20.2% 

and 13.1 for these four treatments, respectively.  

Table 4. Effect of ethyl acetate and trap colors on the mean captures of  R. ferrugineus  monthly in food baited 

pheromone (Ferrolure +) traps at Al-Rahba, UAE, (May 2010 to May 2011) 

Mean  of male of red palm weevil captures / trap1 
Trap color 

Mean2 Without EA With EA 

27.32(92.60) 18.67±0.54c 35.96±1.96a Red 

18.85 (111.06) 12.12±1.05 d 25.58±1.11b Yellow 

( 99.80) 15.40 30.77 Mean 

F = 181.80 1.2 LSD 5% 
       1

Means with similar letters are not different significantly (p≥0.05, LSD 5%). 
       2

Values in parentheses represents the increase percentage in captured weevil over the trap without EA. 
 

Discussion 

The white and yellow colors bucket traps are commonly used in IPM program of red palm weevil 

for a long time in the UAE. Recently, Al-Saoud et al., ( 2010) and Al-Saoud, (2013) found that the 

use of dark colors pheromone traps can significantly enhance red palm weevil capture. Results of 

Sansano et al., (2008) showed that the brown-reddish colored traps recorded the highest numbers of 

red palm weevils. These results confirm that the RPW adults prefer dark colors. The red traps 

caught highest number of weevils, compared with the number weevils captured in yellow traps. 

Kalleshwaraswamy and Jagadish, ( 2006) reported, that the color of the trap is not an important 

factor in influencing the weevil attraction, which is not true as appear in the present study. The 

results show that the ethyl acetate increase the percentage of captured weevils with 92.60% and 

111.06% in red and yellow traps, respectively. Guarino et al., (2010), reported that the ethyl 

propionate alone or in combination with EA was found to be a better synergist in food baited red 

palm weevil pheromone traps than EA alone.  

    These results indicated that red palm weevil was presented all over the year, and increases the 

damage, infestation severity and spread the pest to other date palm plantation areas. The rate of 

caught differed from month to month, the highest captures were  recorded  during the months of  

March and April (the flowering period of date palm trees and  favorable  the environmental 

conditions, especially the temperature). The rates of captured were 31.8 and 25.6 weevils/trap 

during May 2009 and May 2010, respectively, this is may be because the different factors as such as 

environmental conditions, and the distribution the pheromone traps during  May in those two years, 

and the distribution of the pheromone traps during these months. While the lowest caught was 

recorded  during January. The seasonality of this population change corresponds with the findings 

of other studies (Abraham et al. 1998; Vidyasagar et al. 2000b; Al-Saoud 2007; Al-Saoud, 2011).  

The result indicates that the RPW reproduction occurs all over the year. The behavior of the insect 

(all stages inside the infested trunks), making control of this pest difficult to achieve, especially 

using pesticides which is stop using in UAE during the pollination period (mid-January- end of 

March), and during the beginning of crop formation (Rutab stage) until the harvest of the fruits 

(June-September). Difficulty of chemical control of RPW makes the implementation and refinement 

of an effective Integrated Pest Management Plan ( IPM) an important step in reducing the red palm 

weevil  population. The overall sex ratio (male:female) of red palm weevils captured in the 

pheromone traps was 1:2.1, this result differs from the results found by Abraham et al.,(1999), who 

recorded the sex ratio ranging from 1:2.35 to 1:3.06, with an overall average of 1;2.68 in favor of 

females. Al-Saoud (2007, 2009a, 2009b) reported a sex ratio ranging from 1:1.33 to 1:2.28, male: 
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female. As the captures were female dominated, pheromone trapping along with other components 

of the IPM strategy contributed in suppressing the buildup of the pest population. 

    Pheromone trapping of red palm weevil is an ecologically safe and environmentally friendly tool 

in the IPM strategy currently adopted worldwide for red palm weevil management in date palm 

plantations and one that can be implemented on large scale either by the state or by farmers on a 

collective basis. 

Conclusion: 

 The results of this study revealed that must be  use of  dark  red  traps for improve the efficacy of  

red palm weevil aggregation pheromone traps, all over the year, all date palm plantation areas, 

supplement of the traps with: pheromone, EA, 350 g date fruit as a bait, and the water, will be the 

best recommended contains . These traps should be maintained  regularly and replenished the water 

allows, adding new pheromone and EA according the required. More deep study must be done to 

improve effectiveness of this important technique    
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 Rhynchophorus ferrugineus Olivierتأثير خالت اإليتيل على أعداد سوسة النخيل الحمراء 

Coleoptera : Curculionidae) والهفراء ( الملتقطة في المهائد الفيرموصنية الحمراء الداكنة 

أحمد حسين السعود
(1)

 

 .alsaoudahmad@hotmail.comالعين، اإلمارات العربية المتحدة. (. 1)

 

 2015 /29/03 تاريخ القبول   2014 /29/11 تاريخ االستالم 

 

 الملخص:

 Rhynchophorus ferrugineusالمصائد الفيرمونية التجميعية هي العنصر األساسي في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء 
Olivier   في معظم أماكن انتشارها في العالم . أجريت تجربة حقلية بتصميم القطع العشوائية الكاملة في مزارع النخيل في منطقة

اإليتيل على أعداد خالت لتحديد تأثير  2010أيار/مايووحتى  2009 أيار/مايوالرحبة ) اإلمارات العربية المتحدة( خالل الفترة، 
الحمراء الداكنة والصفراء. بينت النتائج تواجد الحشرة على مدار السنة، وبلغت أوج نشاطها خالل  الحشرات التي تلتقطها المصائد

حشرة/ مصيدة/شهر في المصائد الحمراء التي  1.96±  35.96الفترة آذار/مارس و نيسان/أبريل. بلغت أعلى معدالت للصيد 
 15.40و  30.77. بلغت معدالت الصيد 2.1: 1 اإليتيل وبلغت النسبة الجنسية ) ذكور: إناث(خالت احتوت على 

اإليتيل التي تفوقت على بقية المعامالت بفروق معنوية عالية على المصائد خالت حشرة/مصيدة /شهر للمصائد التي احتوت على 
ت حشرة/مصيدة/شهر للمصائد الحمراء والصفراء على التوالي. بلغت معدال 18.85و 27.32الصفراء. بلغت معدالت الصيد 

خالت اإليتيل والمصائد التي لم يضاف اليها خالت ليها إحشرة/مصيدة/شهر للمصائد التي أضيف  15.40و 30.77الصيد 
 .  2.11: 1اإليتيل على التوالي. كانت النسبة الجنسية )ذكور : إناث(  

 .Rhynchophorus ferrugineus  اإليتيل، لون المصيدة،خالت فيرمون تجميعي،  كلمات مفتاحية: 
 

mailto:alsaoudahmad@hotmail.com
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وحصر أعدائها الحيوية في  Cacopsylla pyricola (F.)تغيرات مجتمع حشرة بسيال األجاص 
 محافظة حمص، سورية

 (3)رندة أبو طارةو ( 2)وجيه قسيسو  (1)*بسام عودة

 حمص، سورية.(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في حمص، محطة بحوث المختارية. 1)
 (. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية.2)
 (. كلية العلوم، جامعة دمشق، دمشق، سورية.3)
سورية،  للمراسلة: د. بسام عودة: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في حمص، محطة بحوث المختارية. حمص،*)

 (.B_oudeh@hotmail.com، البريد االلكتروني: 0988284819هاتف 

 27/11/2014تاريخ القبول:    13/07/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص
المختاريـة التابعـة فـي محطـة بحـوث  Cacopsylla pyricola (F.)المرافقة لحشرة بسيال األجاص  لمتطفالت والمفترساتاُرصدت 

عشـر  حـدأأظهرت النتـائج وجـود . باستخدام مظلة الضرب والمصائد الالصقة 2012و  2011لمركز بحوث حمص خالل موسمي 
 Anthocorisبـق األنثوكـوريس  [Heteroptera، تنتمي المفترسات إلى خمـس رتـب هـي: رتبـة مختلفـة األجنحـة ومتطفلينمفترسًا 

nemoralis (F.) بق األوريـس ،Orius horvanthi (Reuter)(Anthocoridae)] رتبـة شـبكية األجنحـة ،Neuroptera]  أسـد
أبـو العيـد ذو النقـاط السـبع  [Coleoptera، رتبة غمدية األجنحـة [Chrysoperla carnea (S.)(Chrysopidae)المن األخضر

Coccinella septempunctata (L.) أبـو العيــد الزهــري ،Oenopia conglobata (L.) أبــو العيـد ذو إحــدى عشــر نقطــة ،
Coccinella undecimpunctata (L.) أبـو العيـد هيبوداميـا ،Hippodamia variegata (Goeze) أبـو العيـد ذو النقطتـين ،

Adalia bipunctata (L.)(Coccinellidae) و Rhagonycha fulva (Scop.)(Cantharidae)  وهـو تسـجيل جديـد علـى
و  [Eupeodes corollae (F.)(Syrphidae)ذبابـة السـرفيد  [Diptera، رتبـة ثنائيـة األجنحـة [األجـاص فـي سـورية حشـرة بسـيال

 ، بينمــا تنتمــي[Forficula auricularia (L.) (Forficulidae) إبــرة العجــوز األوربيــة [Dermaptera رتبــة جلديــة األجنحــة
المتطفـل و  Trechnites psyllae (R.)المتطفـل  [Encyrtidaeفصـيلة  Hymenopteraإلـى رتبـة غشـائية األجنحـة  المـتطفالت

Psyllaephagus euphyllurae (M.)]( 49إلــى  45) بــين المفتــرس بــق األنثوكــوريس األكثــر وفــرة بنســبة تراوحــت ، وكــان%
%( 87إلـى  46) بـيننسـبة تراوحـت األكثر وفرة ب T. psyllaeالمتطفل و  الضرب، صينيةمقارنًة مع المفترسات األخرى المصطادة ب

المـتطفالت قتصـر وجـود المفترسـات و ابينمـا  اآلفـة، ، وكذلك كانا األكثر تواجدًا معالمنجذبة إلى المصائد الالصقة األنواعمقارنًة مع 
معـات اآلفـة السابقة بشـكل مباشـر لزيـادة كثافـة مجت المتطفالت والمفترساتأغلب  ابتستجا. موسمالاألخرى خالل فترات محددة من 

غيــر معنــوي وموجــب مــع  2011فــي موســم المــتطفالت والمفترســات معامــل االرتبــاط البســيط لمجمــوع كــان ، و اً فكــان االرتبــاط موجبــ
غيــر معنــوي وموجــب مــع  2012، بينمــا كــان فــي موســم 0.41وعــالي المعنويــة وموجــب مــع البالغــات  0.23بــيض وحوريــات اآلفــة 

. أظهــرت نتـــائج هـــذه %5عنــد مســـتوى معنويـــة  0.88والبالغـــات  0.38وجـــب مــع الحوريـــات وعــالي المعنويـــة وم 0.16بــيض اآلفـــة 
 في خفض مجتمعات اآلفة. ًا هاماً لها دور  والتي يحتمل أن يكونالدراسة وجود تنوع ووفرة في األعداء الحيوية لبسيال األجاص 

 حيوية، سورية.، مكافحة متطفالت، مفترسات، حشرة بسيال األجاص :ةمفتاحيالكلمات ال
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 المقدمة
في مختلف مناطق العالم  .Pyrus communis Lالعائل )األجاص( سبعة عشر نوعًا من حشرات البسيال تهاجموجد أن هناك 

Hodkinson, 1984)) منها ثالثة أنواع موجودة في سورية، النوع األول Cacopsylla pyri (L.)  المسجل في سورية من قبل
 ((Burckhardt and Hodkinson, 1986المسجل من قبل Cacopsylla bidens (Sh.)الثاني و  ،(1933)أبو النصر، 

 ,Hodkinson )المسجل من قبل  Cacopsylla pyricola (F.)الثالثو ، (2002في السويداء جنوب سورية )بوفاعور،  الموجود

 اً وهو نوع. 2011( لعام حسب تصنيف )متحف التاريخ الطبيعي البريطاني بشكل أساسي في محافظة حمص والموجود( 1984
 ,.Koehler et al)% 100لى ا إبه حيث تصل نسبة اإلصابة) 2009وآخرين  (Brownفي حقول األجاص  اً ومفتاحي اً رئيسي

 .(Gianessi, 2009) %50وخفض القيمة التسويقية بنسبة  ((Thomas et al., 2002 %50عن  اإلنتاجخسارة  تزيد( و 2004
مباشرة من خالل امتصاص الحوريات والحشرات الكاملة لنسغ النبات من األفرع الحديثة واألوراق سبب هذه اآلفة أضرارًا تُ 

كما تفرز سموم  .انخفاض عملية التمثيل الضوئي لألوراق والسقوط المبكر لألزهار والثمارإلى مما يؤدي  ((Hill, 1987واألزهار
فتتشوه األوراق وتتساقط  (Gianessi, 2009))توكسينات( عند امتصاصها لعصارة األوراق تؤدي لجفاف واحتراق النسيج النباتي

المصابة لعدة سنوات في إعطاء مجموع ورقي وهذا ما يسمى بصدمة  الشجرةفي وقت مبكر من موسم النمو مما يضعف قدرة 
الضرر غير المباشر  . ويتمثل(Bylemans, 1996) ر اإلصابة لموت الشجرة بالكاملاويؤدي تكر . (Dunley, 2007) البسيال

فينمو عليها فطر العفن األسود الذي يعيق عملية التمثيل  المجموع الخضريفي إفراز الحوريات للندوة العسلية التي تتساقط على 
 وتنخفض القيمة التسويقية للثمار نتيجة تلون القشرة بلون صدئي غير مرغوب للتسويق .((Horton, 1999 الضوئي لألوراق

Brown et al., 2009)) .كما تؤدي الندوة العسلية في ظروف الجفاف إلى احتراق األوراق Koehler et al., 2004)) . وُتعتبر
والبكتريا ( (Shin et al., 2011 لمرض انحدار األجاصالحشرات الكاملة ناقلة للعديد من الممرضات )الفيتوبالسما المسببة 

 . ((Puterka et al., 2002 المسببة لمرض اللفحة النارية على األجاص
 ,.Michelleti et al) دة لزراعة األجاص في العالم وذلك لصعوبة مكافحتهاحدّ ُتعّد اآلفة في الوقت الحالي من الحشرات المُ 

إضافة لتأثير المبيدات (،  (Bues and Boudinhon, 2002سالالت مقاومة للمبيدات الحشريةالبسيال ل، وسرعة تطوير (2005
 المرافقة لحشرة بسيال األجاص، المتطفالتالعديد من المفترسات و  . سّجل((Falta, 2008 على البيئة واألعداء الحيوية الضار
نوعًا في الواليات المتحدة  22و ((Prodanovic et al., 2010سيبيريا  في اً نوع 26و( (Erler, 2004 في تركيا اً نوع 35 منها

، فصيلة خنافس Anthocoridae ومن أهمها األنواع التابعة للفصائل التالية: فصيلة البق المفترس ،((Booth, 1992األمريكية 
المتطفالت وفصيلة  Foficulidaeبية و ، فصيلة إبرة العجوز األور Chrysopidae، فصيلة أسد المن Coccinellidaeأبو العيد 

Encyrtidae ، قمم األعداء الحيوية المرافقة لآلفة تظهر دائمًا خالل منتصف ونهاية موسم النمو، فهي ترتبط بشكل مباشر  أنو
كما وجد ، ((Erler, 2004 الصيف والخريف فصلي ؤدي إلى خفض كثافة اآلفة فيمما ي(، (Booth, 1992بوجود أطوار اآلفة 

 يفضل التغذية على Anthocoris nemoralis (F.)إال أن بق األنثوكوريس، عامةحشرة بسيال األجاص جميع مفترسات أن 
حيث يبدأ بالدخول ( Erler, 2004)واألكثر وفرة معها  وهو المفترس الرئيس لها(، Harizanova et al., 2012 بسيال األجاص

فيساهم  ز/يوليووتمو  /يونيوشهر أيار ثم يبلغ الذروة في شهري حزيران إلى حقل األجاص في وقت متأخر من موسم النمو في
، فكان معامل االرتباط عالي المعنوية وموجبًا بين (Cantoni et al., 2008) بشكل معنوي في خفض أعداد األجيال الصيفية

 Scutareanu et على القفز والهروب بالغات المفترس وبيض وحوريات البسيال وأقل ارتباطًا مع الحشرات الكاملة بسبب مقدرتها

al., 1999) ، كان المتطفلوTrechnites psyllae (R.)  األخرى  لمتطفالتفي حقول األجاص مقارنًة مع اووجودًا األكثر وفرة
بنسبة تزيد عن  /مايوللبسيال في بداية شهر أيار األولل على حوريات الجيل ، حيث ُسجّ لحشرة بسيال األجاص الرئيسي المتطفلو 

 ;Avilla et al., 1992) %6إلى  /سبتمبر% ثم انخفضت في شهر أيلول100إلى  /يوليو% وصلت في نهاية شهر تموز18

Erler, 2004،) إلى  26ويؤثر على حوريات الجيل األول بنسبة تطفل من  /أبريلوأنه يظهر في النصف األول من شهر نيسان
في بولندا أن نسبة تطفله على  Jaworska et al., (1998) وذكر، (Armand et al., 1991% وله جيلين في العام 31
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 ,Erler% في منتصف الصيف والخريف المبكر 100ويمكن أن تصل إلى %(، 87إلى  30الحوريات الكبيرة تراوحت من )

2004). 
فقــد هــدف وعــدم الــتمكن مــن الســيطرة عليهــا،  ،ونظــرًا للضــرر الكبيــر الــذي تحدثــه هــذه اآلفــة فــي حقــول األجــاص بمحافظــة حمــص

بســيال  معرفــة مــدى تأثيرهــا علــى كثافــة مجتمعــاتل، لهــاالمرافقــة خاصــة المــتطفالت والمفترســات حصــر األعــداء الحيويــة البحــث إلــى 
 .IPM لآلفة تمهيدًا إلدخالها ضمن برامج اإلدارة المتكاملةاألجاص 

 مواد وطرائق البحث
الواقعة في الجزء األعلى من حوض و  2012و  2011خالل موسمي  ، حمص، سورية،حوث المختاريةُنفذت الدراسة في محطة ب

)أبو سطل، ، يحتوي على عدة أصناف هكتار 2كم شمال شرق مدينة حمص في حقل أجاص مساحته  15العاصي على بعد 
م على  503يرتفع الحقل عن سطح البحر  ًا.عام 20كوشيا، سبادونا، بوريه جيفارد، بارتلت أبيض، بارتلت أحمر(، عمر األشجار 

شمااًل، ويسود المنطقة مناخ حار وجاف صيفًا وبارد شتاًء، يبدأ سقوط األمطار في  34.75شرقًا وخط عرض  36.74خط طول 
م وفق مل 342، ويبلغ المعدل السنوي لكميات األمطار الهاطلة /مايوويستمر حتى بداية شهر أيار /أكتوبربداية شهر تشرين أول

 معطيات محطة األرصاد الموجودة في موقع البحث، فهو يقع ضمن منطقة االستقرار الثانية.
 طريقة أخذ القراءات:

، حقـل األجـاص غيـر المعامـل بالمبيـدات مـنالمرافقـة لهـا  المـتطفالت والمفترسـاتخذت قراءات الحشـرات الكاملـة لبسـيال األجـاص و أُ 
حتــى نهايتــه فــي شــهر تشــرين  /فبرايرمــن بدايــة موســم النمــو فــي شــهر شــباط المنطقــة وذلــكومــن الصــنف كوشــيا األكثــر وجــودًا فــي 

 من خالل ما يلي: /نوفمبرثاني
سم مغطاة  0.5سم ثخانة إطارها  45هي عبارة عن حلقة معدنية دائرية الشكل قطرها (Beating tray): ـ صينية الضرب 1

بقماش قطني أبيض سميك، وذلك في الصباح الباكر بواسطة عصا مطاطية عندما تكون الحشرات الكاملة غير نشطة من كل 
للمكرر  اتجاهات 4× جاه للشجرة ات من كل اتضرب 10اتجاه للشجرة )غرب، جنوب، شرق وشمال( بشكل أسبوعي ودوري بمعدل 

 .) ;Erler 2004 (Horton and Unruh, 2007 ضربة 200مكررات للمعاملة =  5× الواحد )شجرة( 
الجاذبة لبالغات المفترس أسد المن  والزرقاء T.psyllaeالجاذبة لبالغات المتطفل  الصفراء: (Sticky traps)ـ المصائد الالصقة 2

 Unruh and مـن خـالل العـد المباشـر بشـكل دوري وأسـبوعي للحشـرات المنجذبـة إلـى تلـك المصـائد األخضـر وذبابـة السـرفيد وذلـك

Brunner, 1993 ) سم والمطلية بمادة الصقة  30×25ذات القياس(Altra Rat)،  )حيث توضع مصيدة واحدة لكل مكرر )شجرة
م، وتســـتبدل المـــادة الالصـــقة  50مكـــررات تبعـــد عـــن بعضـــها مســـافة  4م فـــوق ســـطح األرض وبعـــدد  2إلـــى  1.5فـــاع مـــن علـــى ارت

 أسبوعيًا بعد أخذ القراءة مباشرًة.
ُأخذت قراءات أطوار حشرة بسيال األجاص )بيض وحوريات( من خالل العد المباشر بواسطة مكبرة حقلية أو بينوكلر 

(Binocular) ودوري من بداية موسم النمو حتى نهايته على الشكل التالي: بشكل أسبوعي 
مرحلة ما قبل اإلزهار: ألربعة فروع عشوائية بعمر سنة من الجهات األربعة لكل مكرر )شجرة( بحيث تتراوح أطوال هذه الفروع  .1

 .(Shin et al., 2011برعم  200مكررات للمعاملة =  5× اتجاهات  4 ×براعم  10يحتوي كل فرع على  ،سم 30-20من 

 10تحتوي كل نورة  ،مرحلة اإلزهار وسقوط البتالت: ألربعة نورات زهرية عشوائية من الجهات األربعة لكل مكرر )شجرة( .2
 .(Shin et al., 2011 ) برعم زهري 200مكررات للمعاملة =  5×  اتجاهات 4 × براعم زهرية

 10سنة من الجهات األربعة لكل مكرر )شجرة( يحتوي كل فرع على خالل موسم النمو: ألربعة فروع عشوائية حديثة بعمر  .3
ورقة مع  200مكررات للمعاملة=  5× اتجاهات  4 ×سم  20-10 أوراق بحيث تتراوح أطوال هذه الفروع من

 .((Souliotis and Moschos, 2008أعناقها
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 في الحقل:لها المرافقة  بأهم المتطفالت والمفترسات C. pyricola حشرة بسيال األجاصمعامل ارتباط تعداد تحديد 
في حقل األجاص من خالل التعداد األسبوعي الدوري للحشرات الكاملة لهاالمرافقة تعداد اآلفة والمتطفالت والمفترسات تم تقدير 

حتى النمو اعتبارًا من شهر شباط/ فبراير  موسم المصائد الصفراء والزرقاء الالصقة، ابتداًء من بدايةو بواسطة صينية الضرب 
التي تعتمد على العالقة بين تعداد Normal curve باستخدام طريقة المنحني الطبيعي  في شهر تشرين أول/أكتوبر نهايته

ُتعّبر كل اخية، و ي نتيجة لتأثير متوسط تعداد المفترس والمتطفل بالعوامل المنأسبوعيًا مع الزمن، ينتج لدينا منحن المتطفلالمفترس و 
 .عن نشاط وقوة الجيل يقمة من المنحن

وأعداد  كل على حدة (متطفالتاألعداء الحيوية )مفترسات و  تعدادبين  (r)تم تحديد معامل االرتباط البسيط التحليل اإلحصائي: 
عند مستوى معنوية  (r)ومقارنته مع جداول  وأعداد أطوار اآلفة حسب معامل ارتباط بيرسون، وكذلك بين مجموعهما أطوار اآلفة

5.% 
 النتائج والمناقشة

 6فـي محطـة بحـوث المختاريـة، محافظـة حمـص فـي  C. pyricola المرافقة لحشرة بسيال األجـاص المتطفالت والمفترسات توزعت
 كما يلي: فصائل 6رتب و

 نوع العدو الحيوي الرتبة الفصيلة االسم العلمي العربياالسم 
 مفترس Anthocoris nemoralis (Fabricius) Anthocoridae Heteroptera األنثوكوريسبق 

 مفترس Orius horvanthi (Reuter) بق األوريس

 مفترس Chrysoperla carnea (Stephens) Chrysopidae Neuroptera أسد المن األخضر

 مفترس Coccinella septempunctata (Linnaeus) Coccinellidae Coleoptera أبو العيد ذو النقاط السبع

 مفترس Oenopia conglobata (Linnaeus) أبو العيد الزهري
 مفترس Coccinella undecimpunctata (Linnaeus) أبو العيد ذو إحدى عشر نقطة

 مفترس Hippodamia variegata (Goeze) أبو العيد هيبوداميا
 مفترس Adalia bipunctata (Linnaeus) أبو العيد ذو النقطتين

 مفترس Rhagonycha fulva (Scopoli)** Cantharidae المفترس راغونيتشا
 مفترس Eupeodes corollae (Fabricius) Syrphidae Diptera ذبابة السرفيد

 مفترس Forficula auricularia(Linnaeus) Forficulidae Dermaptera إبرة العجوز األوروبية

 طفيل Trechnites psyllae (Ruschka) Encyrtidae Hymenoptera الطفيل

 طفيل Psyllaephagus euphyllurae (Marcet) الطفيل
 .جامعة دمشق ،كلية الزراعة ،في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيويةتم تصنيف األعداء الحيوية  *

 سجل ألول مرة على حشرة بسيال األجاص في سورية. **
 . Anthocorisاألنثوكـــوريسبــق ين اثنـــين )نــوع Anthocoridaeفصـــيلة  Heteropteraمختلفـــة األجنحــة  رتبــة نــوعين مـــن

nemoralis (F وOrius horvanthi (Reuter) ،) رتبـة شـبكية األجنحـةNeuroptera  فصـيلةChrysopidae  أسـد نـوع واحـد
أنـواع )أبـو العيـد  Coccinellidae ،5فصـيلة  Coleoptera، رتبة غمدية األجنحـة Chrysoperla carnea (S.)األخضرالمن 

أبـو العيـد ذو إحـدى  ،Oenopia conglobata (L.)، أبو العيد الزهري Coccinella septempunctata (L.)ذو النقاط السبع 
أبـو العيـد ، Hippodamia variegata (Goeze)، أبـو العيـد هيبوداميـا Coccinella undecimpunctata (L.)عشـر نقطـة 
سـجل ) Rhagonycha fulva (Scop.)راغونيتشـا نـوع واحـد Cantharidaeوفصـيلة ( Adalia bipunctata (L.) ذو النقطتـين

نــوع واحــد ذبابــة الســرفيد Syrphidae  فصــيلة Dipteraرتبــة ثنائيــة األجنحــة ( ألول مــرة علــى حشــرة بســيال األجــاص فــي ســورية
Eupeodes corollae (F.) ،رتبـــة جلديـــة األجنحـــةDermaptera  فصـــيلةForficulidae  نـــوع واحـــد إبـــرة العجـــوز األوربيـــة
Forficula auricularia L.  و رتبــةHymenoptera  فصــيلةEncyrtidae ( المتطفــلنــوعينTrechnites psyllae R. 

 .Psyllaephagus euphyllurae Mوالمتطفل 
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حشـــرات بســـيال األجـــاص  يفضـــل التغذيـــة علـــى عامـــة إال أن بـــق األنثوكـــوريس المســـجلة فـــي هـــذه الدراســـةجميـــع المفترســـات تعـــد 
Harizanova et al., 2012)،  وهـو المفتـرس الرئيسـي لهـاSolomon et al., 1989)أكثـره ( أنـ1الشـكل رقـم ) بـّين، حيـث ي 

صـــينية %( مقارنـــًة مـــع المفترســـات األخـــرى المصـــطادة ب49إلـــى  45وفـــرة مـــع حشـــرة بســـيال األجـــاص بنســـبة تراوحـــت مـــن ) األنـــواع
 ثم تاله المفترس أبو العيد الزهري .أن بق األنثوكوريس األكثر وفرة مع بسيال األجاص( Erler, 2004الضرب، و يتوافق ذلك مع 

O. conglobata ( و مـن بعـده المفتـرس28إلـى  16بنسـبة تراوحـت مـن )% راغونيتشـا  R. fulva وجـد فـي الشـكل و %. 16بنسـبة
المنجذبـة إلـى المصـائد  األنـواع %( مقارنـًة مـع87إلـى  46األكثر وفرة بنسـبة تراوحـت مـن )كان  T. Psyllaeالمتطفل أن  (2رقم )

تواجـدًا فـي حقـول وفـرة و األكثـر T. psyllae المتطفـل أن ( Armand et al., 1991; Erler, 2004 الالصـقة، ويتوافـق ذلـك مـع
%( وأن وجــود هــذه 42إلــى  9ثــم تــاله المفتــرس أســد المــن األخضــر بنســبة تراوحــت مــن ) .األخــرى المــتطفالت األجــاص مقارنــًة مــع

 .(Booth, 1992 اآلفة أطوار بوجود بشكل مباشر مرتبط المتطفالتالمفترسات و 
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 2012و 2011المتطفالت المرافقة لحشرة بسيال األجاص والمصطادة بصينية الضرب خالل موسمي لمفترسات و . الوفرة الموسمية ل1الشكل 

 
 2012موسم                                            2011موسم                         

 2012و 2011المتطفالت المرافقة لحشرة بسيال األجاص والمنجذبة إلى المصائد الالصقة خالل موسمي لمفترسات و . الوفرة الموسمية ل2الشكل 
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 :C. pyricola الحيوية المرافقة لحشرة بسيال األجاصألعداء ة ألهم االموسمي الوفرة ـأوالً 
 المصطادة بصينية الضرب:المتطفالت المفترسات و ـ 1
 :Anthocoris nemoralis (F.)بق األنثوكوريس المفترس  ـ1ـ1

شــهر األســبوع الثــاني مــن ( أن بدايــة نشــاط المفتــرس بــق األنثوكــوريس كــان فــي وقــت متــأخر مــن موســم النمــو فــي 3ُيشــير الشــكل )
. بدايـة عقـد الثمــار مـع خـروج الحشــرات الكاملـة لبسـيال األجــاص الشـكل الصـيفي عنــدفـي كــال موسـمي الدراسـة متزامنــًا  /أبريلنيسـان

 نشـاط المفتـرسأن بدايـة ( Cantoni et al., 2008)وهـذا ال يتوافـق مـع وكـان ظهـوره بعـد أن اجتـازت اآلفـة الجيـل األول الشـتوي، 
فــي األســابيع التاليــة  2011شــكل المفتــرس خــالل موســم النمــو ســت قمــم عدديــة فــي موســم /مــايو، و ياربــق األنثوكــوريس فــي شــهر أ

 /ســبتمبر، الرابــع مــن أيلول/يوليــو، الرابــع مــن تموز/يونيــومــن حزيران عشــر ، الرابــع/يونيــو، الثــاني مــن حزيران/مــايو)األول مــن أيار
. ( علـــى التـــوالياتضـــرب10حشـــرة/1.63و 0.88، 0.63، 2.38، 2.13، 0.25( بمتوســـط تعـــداد ) /أكتـــوبروالرابـــع مـــن تشـــرين أول

 ن قمـة نشـاط المفتـرس كانـت فـي( والتـي بينـت أCantoni, 2008كانت أعلى قمة له في شـهر حزيران/يونيـو وتوافقـت النتـائج مـع )
ثــالث قمــم عدديــة فقــط فــي األســابيع التاليــة )الثالــث مــن  2012بينمــا شــكل المفتــرس فــي موســم  /يوليــو.و تموز /يونيــوشــهري حزيران

( علـــى اتضـــرب10حشـــرة/ 2.35و  2.10، 0.15( بمتوســـط تعـــداد )/يونيـــووالثـــاني مـــن حزيران /مـــايو، الرابـــع مـــن أيار/أبريلنيســـان
و مـن  17/6إلـى  15/6الحـرارة خـالل الفتـرتين مـن  إلـى ارتفـاع درجـات 2012ويعود سبب وجود ثالث قمم فقط في موسم . التوالي

اآلفـة خـالل الفتـرة مـن المفتـرس يرافـق  .أطـوار المفتـرس معظـمالتي أدت إلى مـوت  سo 42إلى أكثر من  20/7/2012إلى  18/7
الجـدول  حيث كان معامل االرتباط البسيط فـي في خفض مجتمعات اآلفة اً هام اً وله دور  /نوفمبرحتى تشرين ثاني /أبريلبداية نيسان

على  2012و 2011( في موسمي 0.05-، 0.10-الحشرة غير معنوي وسالب ) بيضأعداد المفترس وتعداد  متوسط بين (1رقم )
، وعـالي المعنويـة وموجـب فـي موسـم 0.18والحشـرات الكاملـة  0.06مـع الحوريـات  2011التوالي، وغير معنوي وموجب فـي موسـم 

ساهم بشـكل معنـوي فـي أنه ي( Cantoni et al., 2008مع ) توافقت النتائج، و 0.75والحشرات الكاملة  0.36مع الحوريات  2012
 معامــل االرتبــاط عــالي المعنويــة وموجــب بــين بالغــات أن ) (cutareanu et al., 1999 مــعو  خفــض أعــداد األجيــال الصــيفية

 أقل ارتباطًا مع الحشرات الكاملة.بسيال األجاص، بينما ال يتوافق معه أن المفترس المفترس وحوريات 
بين متوسط أعداد األعداء الحيوية ومتوسط تعداد أطوار حشرة بسيال األجاص في محطة بحوث المختارية خالل  البسيط. معامل االرتباط 1الجدول 

 2012و 2011موسمي 

 العدو الحيوي الموسم
 بسيال األجاصأطوار حشرة 

 حشرات كاملة حوريات بيض

2011 

 A. nemoralis  -0.10 0.06 0.18بق األنثوكوريس
 Ch. carnea  -0.13 0.03 0.16 أسد المن األخضر

 C. septempunctata  0.01 0.06 0.26أبو العيد ذو النقاط السبع
 *O. conglobata  0.02 0.17 0.40 أبو العيد الزهري

 C. undecimpunctata -0.03 0.13 0.26ذو إحدى عشر نقطة  العيدأبو 
 R. fulva -0.11 0.01 0.01راغونيتشا المفترس 

 E. corollae -0.26 -0.18 0.09  ذبابة السرفيد
 *F. auricularia 0.09 0.04 0.49 إبرة العجوز األوروبية

 ـ 0.20 ـ T. psyllaeلمتطفل ا

2012 

 *A. nemoralis  -0.05 0.36* 0.75بق األنثوكوريس
 *Ch. carnea  0.02 0.24 0.79 أسد المن األخضر

 *C. septempunctata  0.11 0.58* 0.97أبو العيد ذو النقاط السبع
 *O. conglobata  0.38* 0.46* 0.36 أبو العيد الزهري

 *C. undecimpunctata 0.32 0.64 0.48ذو إحدى عشر نقطة  أبو العيد
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 R. fulva 0.10 0.59* 0.32راغونيتشا المفترس 
 E. corollae -0.08 0.13 0.29  ذبابة السرفيد

 *F. auricularia 0.28 0.97* 0.43 إبرة العجوز األوروبية
 ـ *0.50 ـ T. psyllaeالمتطفل 

 %.5يوجد فرق معنوي عند مستوى احتمالية *
 

 
 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب متوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس بق األنثوكوريس .3الشكل .

 
 : Coccinella septempunctata (L.)أبو العيد ذو النقاط السبعـ المفترس 2ـ1

وفـي  2011فـي موسـم  /مايومن أيار لث( أن ظهور المفترس أبو العيد ذو النقاط السبع كان في األسبوع الثا4يبّين الشكل )
( أن ظهــور المفتــرس كــان فــي شــهري نيســان/أبريل 2002. ويتوافــق ذلــك مــع )بوفــاعور، 2012مــن أيــار فــي موســم ني األســبوع الثــا
 /يونيـوو الثانيـة فـي منتصـف حزيران /مـايواألولـى فـي األسـبوع الرابـع مـن أيار ،2011قمتين فـي موسـم  المفترس وشكلوأيار/مايو. 
قمــة نشــاط واحــدة فقــط فــي نهايــة  2012بينمــا شــكل فــي موســم  .( علــى التــوالياتضــرب10بالغــة/  0.39و  1.70اد )بمتوســط تعــد

ووجـد  . فكان أعلى تعداد له في نهايـة شـهر أيار/مـايو فـي كـال موسـمي الدراسـة.ضربات 10بالغة/  0.69بمتوسط تعداد  /مايوأيار
 ,Kocourekويتوافــــق ذلـــك مـــع ، /يونيـــووحزيران /مـــايوفـــي شـــهري أيارأن هـــذا المفتـــرس يتواجـــد فقـــط فـــي بدايـــة موســــم النمـــو 

Berankov, 1998 ) أن مفترسات فصيلةCoccinellidae  قادرة على خفض مجتمعات بسيال األجاص إذا تواجدت بأعداد كبيـرة
اآلفـة )بـيض، حوريـات وبالغـات( بين بالغـات المفتـرس وأطـوار ( 1الجدول ) كان معامل االرتباط البسيط فيو في بداية موسم النمو، 

غيـر معنــوي وموجـب مــع البــيض  2012( علــى التــوالي، وفـي موســم 0.26و 0.06، 0.01غيـر معنــوي وموجـب ) 2011فـي موســم 
وُيعـزى غيـاب المفتـرس فـي منتصـف  .%5عند مستوى معنوية  0.97والبالغات  0.58وعالي المعنوية وموجب مع الحوريات  0.11

 .(2002)بوفاعور،  في بيات صيفي ى ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى دخولهونهاية موسم النمو إل
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 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب أبو العيد ذو النقاط السبعمتوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس  .4الشكل 

 :Oenopia conglobata (L.)أبو العيد الزهري المفترس  ـ3ـ1
 /مـايوكان في األسبوع الثاني مـن أيار 2011في موسم  أبو العيد الزهري ية نشاط بالغات المفترسا( أن بد5)ُيوضح الشكل 

( أن ظهـور مفترسـات أبـو العيـد فـي 2002/أبريل. و توافقـت النتـائج مـع )بوفـاعور، في األسبوع الثاني من نيسان 2012وفي موسم 
فـي األسـابيع التاليـة  2011فـي كـال موسـمي الدراسـة، فكانـت القمـم فـي موسـم خمس قمـم عدديـة  المفترس لوشكّ  شهر نيسان/أبريل،
و الرابـــــع مـــــن تشـــــرين  /ســـــبتمبر، الثالـــــث مـــــن أيلول/أغســــطس، الثـــــاني مـــــن آب/يوليـــــو، األول مـــــن تموز/يونيـــــو)األول مــــن حزيران

فــــي  2012وفــــي موســــم  .( علــــى التــــوالياتضــــرب10بالغــــة / 0.60و  0.50، 0.69، 0.81، 2.06( بمتوســــط تعــــداد )/أكتــــوبرأول
والثـاني مـن  /أكتـوبر، األول مـن تشـرين أول/يونيـو، الثالـث مـن حزيران/مـايو، الرابـع مـن أيار/أبريلاألسابيع التالية )الرابع مـن نيسـان

. وكانـت أعلـى قمـة لـه ( علـى التـوالياتضـرب10بالغـة/ 0.18و  0.16، 0.25، 0.32، 0.36( بمتوسـط تعـداد )/نوفمبرتشرين ثـاني
مـع األنـواع /نوفمبر، وُيسـاهم حتـى تشـرين ثـاني /أبريلاآلفة خالل الفترة من بدايـة نيسـان يرافق هذا المفترساية حزيران/يونيو. في بد

كان معامـل االرتبـاط و (، Kocourek and Berankov, 1998) في خفض مجتمعات اآلفة Coccinellidaeاألخرى من فصيلة 
و الحوريــات  0.02معنــوي وموجــب بــين بالغــات المفتــرس وأطــوار اآلفــة )البــيض  غيــر( 1الجــدول ) فــي 2011موســم  البســيط فــي

عـالي المعنويـة  rمعامل االرتباط  كان 2012في موسم  ذلك، وك0.40بينما كان عالي المعنوية وموجب مع  بالغات اآلفة  ،(0.17
 .%5( عند مستوى معنوية 0.36ات و البالغ 0.46، الحوريات 0.38أطوار الحشرة )البيض و  وموجب بين بالغات المفترس

 
 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب أبو العيد الزهري متوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس. 5الشكل 
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 :Coccinella undecimpunctata (L.)أبو العيد ذو إحدى عشر نقطة  المفترسـ4ـ1
وبداية حزيران/يونيو في موسم  2011كان في نهاية شهر أيار/مايو في موسم  المفترس( أن نشاط هذا 6الشكل رقم ) ظهريُ 

( أن ظهــور مفترســات أبــو العيــد كــان فــي شــهر نيســان/أبريل، و شــكل المفتــرس قمــة 2002، وال يتوافــق ذلــك مــع )بوفــاعور، 2012
علــى  2012و  2011فـي موسـمي  ات(ضــرب10/بالغـة  0.31، 0.36نشـاط واحـدة فـي األســبوع الثـاني مـن حزيــران بمتوسـط تعـداد )

كـان معامـل التوالي وتبّين أن هذا المفترس يتواجد فقط في بداية موسم النمو في نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو و بداية تموز/يوليو. 
غيـر ، بينمـا كـان 2011فـي موسـم  0.03-بين بالغات المفترس وبيض اآلفـة غيـر معنـوي وسـالب ( 1الجدول ) البسيط في االرتباط

غيـر معنـوي وموجـب مـع  2012( على التـوالي، فـي حـين كـان فـي موسـم 0.26، 0.13معنوي وموجب مع حوريات وبالغات اآلفة )
 %.5وذلك عند مستوى معنوية  0.48وبالغاتها  0.64وعالي المعنوية وموجب مع حوريات اآلفة  0.32بيض اآلفة 

 
 2012و  2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب ذو إحدى عشر نقطة أبو العيد متوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس .6الشكل 

 
 : Forficula auricularia (L.) إبرة العجوز األوروبيةالمفترس  ـ5ـ1

بينما كان  ،من أيار لثاألسبوع الثافي  2011موسم  ( أن بداية ظهور بالغات إبرة العجوز األوربية في7يبّين الشكل )
، 0.30في األسبوع األول من أيار، وشكل المفترس قمة نشاط واحدة فقط في نهاية أيار بمتوسط تعداد ) 2012ظهوره في موسم 

على التوالي، أن هذا المفترس يتواجد فقط في بداية موسم النمو في شهري  2012و  2011ضربات(  لموسمي  10بالغة/  0.45
في فصلي الربيع والصيف.  إبرة العجوز األوربيةظهور بالغات أن  (2002)بوفاعور، ويتوافق ذلك مع ، /يونيووحزيران /مايوأيار

أن المفترس إبرة العجوز األووربية من األعداء الحيوية الفعالة في مكافحة بسيال األجاص في بداية   Booth) ،(1992أشار 
، 0.09المفترس وبيض وحوريات اآلفة غير معنوي وموجب ) بين بالغات 2011كان معامل االرتباط في موسم موسم النمو. 

 ،0.28غير معنوي وموجب مع بيض اآلفة  2012وفي موسم  .مع الحوريات 0.49وعالي المعنوية وموجب  .( على التوالي0.04
 .%5عند مستوى معنوية  ،( على التوالي0.43و  0.97وعالي المعنوية وموجب مع أطوار اآلفة )حوريات وبالغات( )
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 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب إبرة العجوز األوروبيةمتوسط أعداد بالغات المفترس  .7الشكل 
 

 :Rhagonycha fulva (Scop.)المفترس راغونيتشا ـ6ـ1
وفي األسبوع  /مايوفي بداية أيار 2011كان في موسم R. fulva راغونيتشا  ية نشاط المفترسا( أن بد8ُيوضح الشكل رقم )

في موسـم  /مايوواحدة في كال موسمي الدراسة في األسبوع الثالث من أيار نشاط ، وشكل قمة2012في موسم  /مايوالثاني من أيار
وهـو ضربات، 10بالغة/ 1.55بمتوسط تعداد  2012في موسم  /مايووفي نهاية أيار ،ضربات10بالغة/ 1.95بمتوسط تعداد  2011

غير معنوي وسالب في موسم ( 2الجدول ) كان معامل االرتباط البسيط في/مايو. موسم النمو خالل شهر أياريرافق اآلفة في بداية 
وكــذلك كــان معامــل  .0.01 وبالغــات اآلفــة وغيــر معنــوي وموجــب مــع حوريــات 0.11-آلفــة ابــين بالغــات المفتــرس وبــيض  2011
، بينمـا كـان عـالي المعنويـة وموجـب مـع 0.32والبالغـات  0.10غيـر معنـوي وموجـب مـع البـيض  2012فـي موسـم  البسـيط االرتباط
 .%5عند مستوى معنوية  0.59 الحوريات

 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضربR. fulva متوسط أعداد بالغات المفترس راغونيتشا  .8الشكل 
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 ـ أنواع المتطفالت والمفترسات المنجذبة إلى المصائد الالصقة:2
 :Chrysoperla carnea (S.)أسد المن األخضر  المفترس ـ1ـ2

فـي األسـبوع الرابـع المنجذبة إلى المصـائد الزرقـاء الالصـقة كـان  أسد المن األخضر ( أن أول ظهور لبالغات9ُيبّين الشكل )
أن نشـاط ( 2002)بوفـاعور، يتوافق ذلـك مـع و  .2012في موسم  /مايومن أيار الثانيوفي األسبوع  2011في موسم  /مايومن أيار

فـي األسـابيع التاليـة   2011ثالث قمـم عدديـة فـي موسـم  شكلت الحشرات الكاملةفي بداية شهر أيار/مايو، و بالغات المفترس كان 
 8.33و  7.27، 16.64( بمتوســــط تعــــداد )/نوفمبرتشــــرين ثــــاني الثالــــث مــــنو  /يوليــــوتموز الرابــــع مــــن، /يونيــــو)األول مــــن حزيران

أعلـى  تعـداد أن  (2002)بوفـاعور، و كان أعلى تعداد له في شـهر حزيران/يونيـو. ويتوافـق ذلـك مـع صيدة( على التوالي، حشرة/الم
قمتـــين فقـــط، األولـــى فـــي نهايـــة  2012فـــي موســـم  بينمـــا شـــكلت بالغـــات المفتـــرسلبالغـــات المفتـــرس كـــان فـــي شـــهر حزيران/يونيـــو. 

ــــي حشرة/المصــــيدة و  18.37بمتوســــط تعــــداد  /مــــايوأيار ــــة ف ــــاني مــــنالثاني ــــاني األســــبوع الث  9.90بمتوســــط تعــــداد  /نوفميرتشــــرين ث
 شــهر وفــي نهايــة موســم النمــو فــي /يونيــوحتــى نهايــة تموز /مــايواآلفــة خــالل الفتــرة مــن بدايــة أيار المفتــرس ويرافــق. حشرة/المصــيدة

 في خفض مجتمعات اآلفة وخاصًة إذا تزامن وجـوده مـع وجـود بـق األنثوكـوريس ه الهامدور  /نوفمبر. تشير المراجع إلىثانيالتشرين 
كمــا أن هـــذا المفتــرس مــن األعــداء الحيويـــة الفعالــة فــي مكافحــة بســـيال . (Boulehia, 2006) %50إلــى  30مــن  تتــراوح بنســبة

غيــر معنــوي وســالب فــي موســم  (2الجــدول ) كــان معامــل االرتبــاط البســيط فــي .(Booth, 1992األجـاص فــي بدايــة موســم النمــو )
( 0.16و  0.03وغيـر معنـوي وموجـب مـع حوريـات وبالغـات اآلفـة ) 0.13-بين متوسط أعداد بالغات المفترس وبيض اآلفـة 2011

)بــيض  أطــوار اآلفــةغيــر معنــوي وموجــب بــين أعــداد المفتــرس و  2012فــي موســم  البســيط بينمــا كــان معامــل االرتبــاط .علــى التــوالي
 . %5عند مستوى معنوية  0.79( على التوالي، وعالي المعنوية وموجب مع البالغات 0.24و  0.02وحوريات( )

 
 2012و 2011المنجذبة إلى المصائد الزرقاء الالصقة خالل موسمي أسد المن األخضر  متوسط أعداد بالغات .9الشكل .

 :Eupeodes corollae (F.)ذبابة السرفيد  ـ2ـ2
نهايــة نيســان/أبريل بموســم فــي ( 10المنجذبــة إلــى المصــائد الزرقــاء الالصــقة فــي الشــكل رقــم ) ذبابــة الســرفيدبالغــات ظهــرت 

( أن ظهـور بالغـات المفتـرس فـي 2002. وتوافقت النتائج مع )بوفاعور، 2012وفي األسبوع الثاني من أيار/مايو في موسم  2011
الثاني من تشـرين ، أيار/مايو)الرابع من  التالية: قمم عددية في األسابيع ثالث 2011البالغات في موسم  شكلتنهاية نيسان/أبريل. 

/المصيدة( على التوالي. بينما شكل المفترس في 7.22و  4.15، 7.27بمتوسط تعداد )( األول من تشرين ثاني/نوفمبر، أول/أكتوبر
/ المصـــيدة والثانيـــة فـــي منتصـــف تشـــرين ثـــاني/نوفمبر 5.21قمتـــين فقـــط األولـــى فـــي نهايـــة أيار/مـــايو بمتوســـط تعـــداد  2012موســـم 

وهــو يرافــق اآلفــة خــالل فتــرات محــددة مــن / المصــيدة. وكــان أعلــى تعــداد لــه فــي شــهر تشــرين ثــاني/نوفمبر. 10.40بمتوســط تعــداد 
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اني/نوفمبر(. موســم النمــو فــي فصــل الربيــع بشــهر أيار/مــايو وفــي الخريــف فــي أشــهر )أيلول/ســبتمبر، تشــرين أول/أكتــوبر وتشــرين ثــ
( 0.18-، 0.26-غير معنـوي وسـالب بـين بالغـات المفتـرس وبـيض وحوريـات اآلفـة ) 2011كان معامل االرتباط البسيط في موسم 

،  0.09مـع بالغـات اآلفـة  2011. بينما كان غير معنوي وموجـب فـي موسـم 0.08-مع بيض اآلفة 2012على التوالي، وفي موسم 
 .%5عند مستوى معنوية  0.29وبالغات اآلفة  0.13مع الحوريات  2012وفي موسم 

 
 2012و 2011المنجذبة إلى المصائد الزرقاء الالصقة خالل موسمي  ذبابة السرفيد متوسط أعداد بالغات. 10الشكل .

 
 :Trechnites psyllae (R.)المتطفل ـ3ـ2

عند استخدام المصائد الصفراء الالصـقة كـان فـي  T. psyllaeللمتطفل  ( أن ظهور الحشرات الكاملة11الشكل ) لوحظ من
متزامنـًا مـع كثافـة عاليـة لحوريـات الجيــل األول  2012فـي موسـم  /أبريلومنتصـف نيسـان 2011فـي موسـم  /أبريلبدايـة شـهر نيسـان
 /أبريلالنصـف األول مـن شـهر نيسـانأن ظهـور المتطفـل كـان فـي ( Armand et al., 1991. ويتوافـق ذلـك مـع )لبسـيال األجـاص

سـت قمـم عدديـة فـي األسـابيع التاليـة )الثالـث  2011فـي موسـم المتطفـل ل وشـكّ  .لبسـيال األجـاص ويؤثر على حوريات الجيـل األول
والرابـع مـن تشـرين  /سـبتمبر، الرابع من أيلول/يوليو، الثاني من تموز/يونيو، الثالث من حزيران/مايو، الرابع من أيار/أبريلمن نيسان

 بينمــا شـــكل. /المصـــيدة( علــى التـــواليبالغة 96.64و  126.84، 25.16، 74.49، 43.28، 39.26توســـط تعــداد )بم (/أكتــوبرأول
/المصــيدة والثانيــة فــي بالغة 21.39بمتوســط تعــداد  /مــايواألولــى فــي األســبوع األول مــن أيار 2012قمتــين فقــط فــي موســم المتطفــل 
إلـى ارتفـاع درجـات الحـرارة  2012و يعود سبب وجود قمتين فقـط فـي موسـم . /المصيدةبالغة 35.04بمتوسط تعداد  /مايونهاية أيار

42إلى أكثر من  20/7/2012إلى  18/7ومن  17/6إلى  15/6خالل الفترتين من 
داخل المتطفل التي أدت إلى موت يرقات  س°

كــان  /أغســطسل شــهر آبخــال 2011فــي موســم المتطفــل الموميــاءات باإلضــافة إلــى مــوت الحشــرات الكاملــة، وأن انخفــاض أعــداد 
وفـرة  األكثـر T. psyllaeالمتطفل ُيعتبر و  ،س° 39.5التي وصلت إلى  /يونيونتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة في نهاية شهر تموز

أنـه يتواجـد و  ،(Avilla et al., 1992; Erler, 2004ويتوافـق ذلـك مـع ) تواجدًا في حقول األجاص مقارنًة مـع الطفيليـات األخـرىو 
المتطفـــل بـــين بالغـــات  2011فـــي موســـم  البســـيط االرتبـــاطوكـــان معامـــل تشـــرين ثـــاني/نوفمبر. حتـــى  /أبريلالفتـــرة مـــن نيســـان خـــالل

 . %5عند مستوى معنوية  0.50عالي المعنوية وموجب  2012، بينما كان في موسم 0.20والحوريات غير معنوي وموجب 
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 2012و 2011المنجذب إلى المصائد الصفراء الالصقة خالل موسمي  T. psyllaeمتوسط أعداد الطفيل  .11.الشكل 

 :C. pyricola على أطوار حشرة بسيال األجاص المتطفالتمفترسات و الـ تأثير مجموع ثانياً 
فــي األســابيع  2011شــكلت خمــس قمــم عدديــة فــي موســم المــتطفالت مفترســات و ال( أن مجمــوع 13و 12يوضــح الشــكلين )

والرابـــع مـــن تشـــرين  /ســـبتمبر، الرابـــع مـــن أيلول/يونيـــو، الثالـــث مـــن حزيران/مـــايومـــن أيار الرابـــع، /أبريلنيســـانالتاليـــة )الثالـــث مـــن 
، الثالــث مــن تشــرين /مــايو، الرابــع مــن أيار/مــايوفــي األســابيع التاليــة )األول مــن أيار 2012( و ثــالث قمــم فــي موســم /أكتــوبرأول
قمم األعداء الحيوية المرافقة لآلفة دائمًا تظهر خالل منتصف ونهاية موسـم  أن( Booth, 1992. و يتوافق ذلك مع )(/نوفمبرثاني

تســـتجيب بشـــكل مباشـــر لزيـــادة كثافـــة  النمـــو وأنهـــا تـــرتبط بشـــكل مباشـــر بوجـــود أطـــوار اآلفـــة، وهـــذا يـــدل علـــى أن األعـــداء الحيويـــة
الــدنيا، ومــن أجــل تفــادي ضــرر الجيــل األول  هــا يمكــن أن يخفــض كثافــة الحشــرة إلــى حــدودهامجموع. وبالتــالي فــإن مجتمعــات اآلفــة

، واسـتخدام المبيـدات فـي بدايـة موسـم النمـواألعداء الحيوية  الشتوي الذي ُيعتبر جيل تمهيدي لألجيال الالحقة، ينبغي تشجيع ظهور
التـأثير علـى استخدام المبيدات المتخصصة والمنخفضة أن ( Zehnder, 2007ويتوافق ذلك مع )المتخصصة والمنخفضة الّسمية، 

يحـافظ علـى  األعداء الحيوية مثل )الزيوت البترولية، منظمات النمو الحشرية، المبيدات الحشرية الصـابونية والمستخلصـات النباتيـة(
غيــر معنــوي وموجــب فــي موســم البســيط بــين مجموعهــا وأطــوار اآلفــة فكــان معامــل االرتبــاط  المرافقــة لآلفــة.المــتطفالت المفترســات و 

فــي موســم  البســيط وكــذلك كــان معامــل االرتبــاط .0.41وعــالي المعنويــة وموجــب مــع البالغــات  0.23حوريــاتاليض و بــالمــع  2011
( على 0.88 ،0.38أطوار اآلفة )حوريات، بالغات( )وعالي المعنوية وموجب مع  0.16غير معنوي موجب مع بيض اآلفة  2012

د أطـوار اآلفـة يـزداد تعـداد مجموعهـا بشـكل معنـوي، فهـذا مؤشـر علـى أن %. أي أنه عند ازدياد أعـدا5التوالي، عند مستوى معنوية 
ويتوافق ذلـك . الصيف والخريفنهاية فصل الربيع وفيفصلي  في لها دور في خفض مجتمعات اآلفةالمتطفالت المفترسات و مجموع 

. الصـيف والخريـف فصـلي اآلفـة فـيالمرافقة لآلفة تـؤدي إلـى خفـض كثافـة المتطفالت المفترسات و أن مجموع ( Erler, 2004)مع 
ولمعرفــة دور وأهميــة كــل عــدو حيــوي فــي خفــض كثافــة اآلفــة ينبغــي إجــراء مجموعــة مــن الدراســات الحقليــة والمخبريــة المفصــلة لكــل 

 مفترس أو متطفل، وتأثير العوامل الحيوية كالتنافس وغير الحيوية كالمناخ في نشاط و تطور كل عدو حيوي.
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على أطوار حشرة بسيال األجاص )بيض، حوريات وحشرات ضربات(  10/ )مصيدة أو (متطفالتتأثير مجموع األعداء الحيوية )مفترسات و  .12.الشكل 

 2011خالل موسم  ضربات( 10أوراق أو  10/ )كاملة(

 
حشرة بسيال األجاص )بيض، حوريات وحشرات على أطوار ضربات(  10/ )مصيدة أو (متطفالتتأثير مجموع األعداء الحيوية )مفترسات و  .13.الشكل 

 2012خالل موسم ضربات(  10أوراق أو  10/ )كاملة(
 

 االستنتاجات والتوصيات
 .في منتصف ونهاية موسم النمو المتطفالت أعلىالمفترسات و كانت الوفرة الموسمية لمجموع  ـ
المتطفالت( وأطوار اآلفة، وبالتالي فإن لها دور في خفض مجتمعات اآلفة المفترسات و كانت عالقة االرتباط موجبة بين مجموع ) ـ

 . منتصف ونهاية موسم النموخالل 
 في الحقل.مع حشرة بسيال األجاص  تواجداً كثر األT. psyllaeو المتطفل  بق األنثوكوريس ُيعتبر المفترسـ 
من أجل إدخالهما في برامج  T. Psyllaeوالمتطفل  بق األنثوكوريس بإجراء دراسات حقلية ومخبرية مفصلة للمفترسيوصى ـ 

 .IPMاإلدارة المتكاملة لآلفة 
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Abstract: 

The parasitoids and predators species associated with pear psylla Cacopsylla pyricolla (F.) were 

monitored in Mokhtaria Research Station, Homs, Syria, during seasons 2011 and 2012. The results 

showed presence of eleven predators and two parasitoids species. The predatory species belong to 

five orders: Heteroptera[Anthocoris nemoralis (F.), Orius horvanthi (Reuter) (Anthocoridae)], 

Neuroptera [Chrysoperla carnea (S.) (Chrysopidae)], Coleoptera [Coccinella septempunctata (L.), 

Oenopia conglobata (L.), Coccinella undecimpunctata (L.), Hippodamia variegata (Goeze), Adalia 

bipunctata (L.) (Coccinellidae) and Rhagonycha fulva (Scop.) (Cantharidae), R. fulva is a new 

record on C. pyricola in Syria], Diptera [Eupeodes corollae (F.), Dermaptera [Forficula auricularia 

(L.) (Forficulidae), while the parasitoids belong to family Encyrtidae order Hymenoptera 

[Trechnites psyllae (R.) and Psyllaephagus euphyllurae (M.)]. The predator A. nemoralis was the 

most abundant with C. pyricolaranged from 45 to 49% comparison with other predator species 

trapped by beating tray. As well the parasitoid species T. psyllae was the most abundant with the 

pest ranged from 46 to 87% compared with other parasitoids attracted to the sticky traps. Both 

A.nemoralis and T. psyllae were the most coexisted ones with the pest, while the other predators 

and parasitoid species occurred in certain periods during the growing season, and most of 

parasitoids and predatorsabove responded directly to increase of prey population dynamic. The 

correlation was positive, and simple correlation coefficient of total parasitoids and predatorsabove 

in season 2011 was insignificant and positive with eggs and nymphs of the pest 0.23 and highly 

significant and positive with adults 0.41, while in season 2012 it was insignificant and positive with 

eggs 0.16 and highly significant and positive with nymphs 0.38 and adults 0.88 at probability level 

5%. Therefore, the results showed that there are many parasitoids and predators that we can use to 

decrease pest populations. 
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