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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 التحكيم. يتم تسليم مخطوطة الب
(. 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؛ (Zaid et al ،.2014)( / 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. 
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 لمؤتمرات والندوات العلمية.اإلشارة الى بحوث منشورة في وقائع ا• 

. 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. 

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

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

 والتوزيع. (. دار وائل للنشر396-373محمد 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
ارات يتم شرحها أسفل الجدول أو الشكل(. يجب أن يتم إعداد الجدول من اليمين الى اليسار ليتناسب مع ورود رمز أو اختص

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

 وتوضع في مكانها في النص ويرقم كل منها بالترتيب ويفضل أن يكون عدد الجداول بالحد األدنى.
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 الحالة الراهنة ألمراض البياض الدقيقي على القرعيات في شمال شرقي سورية

 (1)سلطان شيخموسو  (1)آالن رمو*و  (1)عمران يوسف

 (. مركز بحوث القامشلي، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، القامشلي، سورية.1)
 (.Alanremo123@hotmail.comآالن رمو. البريد اإللكتروني:  د.)*للمراسلة: 

 07/08/2015تاريخ القبول:    06/06/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
. شملت 2011هدفت هذه الدراسة إلى تقصي انتشار أمراض البياض الدقيقي على القرعيات في شمال شرقي سورية خالل العام 

لت نسبة اإلصابة وشدتها وكذلك سيادة المرض، جمعت عينات نباتية حقاًل مزروعاً  بالقرعيات في مواقع مختلفة، سجّ  36الدراسة 
تم فحصها، وتحديد النوع الفطري المتطفل عليها. أظهرت نتائج المسح الحقلي على أمراض البياض مصابة ونقلت إلى المخبر و 

% من الحقول 48.2، انتشارها بنسبة Cucurbitaceaeالتي تصيب نباتات العائلة القرعية  Powdery mildewsالدقيقي 
ة اإلصابة أشدها في منطقة المالكية في منطقة المزروعة، وتفاوتت نسبة اإلصابة وشدتها من منطقة ألخرى، حيث بلغت نسب

% سجلت على نباتات الخيار ومتوسط أعلى 50%. وكان متوسط أعلى نسبة إصابة 91.7بنسبة  Zone1-Aستقرار األولى  اال
 %41.7حيث كانت نسبة الحقول المصابة   Zone1-B. تلتها حقول منطقة القامشلي في منطقة االستقرار األولى 9شدة إصابة 

على محصول القرع. في حين كانت نسبة الحقول المصابة في منطقة رأس  3% وبشدة إصابة 15بمتوسط أعلى نسبة إصابة 
% ومتوسط أعلى شدة 10% وبمتوسط أعلى نسبة إصابة 25أقلها حيث بلغت  Zone2العين الواقعة في منطقة االستقرار الثانية 

 Erysipheج إصابة نباتات العائلة القرعية بنوعين فطريين هما على محصول الكوسا. كما أظهرت النتائ 4إصابة 
cichoracearum   وSphaerotheca fuliginea  حيث وجد النوع ،E.cichoracearum  بمفرده متطفاًل على أنواع نباتية

هي )الخيار، والبطيخ األحمر، والقثاء(، وكال النوعين وجدا متطفلين معًا على أنواع نباتية هي )الخيار، والكوسا، والقرع(، حيث 
ل الثمار الزقية تواجد النوعين السابقين بالطور الكونيدي فقط على جميع عوائلهما النباتية، بينما غاب الطور الجنسي، ولم تتشك

 نهائيًا.

 سورية. ،Erysiphe cichoracearum  ،Sphaerotheca fuligineaالبياض الدقيقي، العائلة القرعية،الكلمات المفتاحية: 
 

 :المقدمة
اعة تعد القرعيات من النباتات الهامة المنتشرة في سوريا إذ تزرع في مناطق ومواعيد مختلفة كمحاصيل بعلية أو مروية. تطورت زر 

بعض نباتات هذه العائلة ضمن الزراعات المحمية في البيوت البالستيكية والزجاجية، فأصبحت تزرع  بوقت مبكر. مما ساعد على 
هكتار في محافظة الحسكة  4000منها  2011هـكتاراً  في عام  46000زيادة المساحة المزروعة حتى بلغت أكثر من 

(. تتعرض هذه المحاصيل للكثير من اإلجهادات اإلحيائية والالإحيائية التي تؤثر 2013 )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية،
 Powderyسلبًا في إنتاجيتها. وتشكل األمراض الفطرية إحدى اإلجهادات اإلحيائية ويأتي في مقدمتها أمراض البياض الدقيقي 

Mildew لعالم وتصيب الكثير من العوائل النباتية ال سيما )الخيار التي تستمد أهميتها الخاصة من كونها تنتشر في كافة أنحاء ا 
Cucumis sativus L.  والكوسا العاديةCucurbita pepo L.  والقرعCucurbita maxima Duch.  والبطيخ األصفر

Cucumis melo Musk.  والبطيخ األحمرCitrullus vulgaris L.  والقثاءCucumis melo L.  واألناناسAnanas 
comosus L. تتبع الفطور المسببة لمرض البياض الدقيقي لصف الفطور الزقية .)Ascomycetes تحت صف الفطور الزقية ،
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و   Erysipheومن أهم أجناسها Erysiphaceaeوفصيلة  Erysiphales، رتبة Euascomycetidaeالحقيقية 
Sphaerotheca  وLeveillula  وPhylactinia يقي على نباتات الفصيلة القرعية . يعد مرض البياض الدقCucurbitaceae 

(. وقد حدد  Stéphane et al., 2013; Margaret, 2013من األمراض المهمة التي تسبب خسائر كبيرة في اإلنتاج )
Braun (1995  ثالثة أنواع فطرية تتبع لألجناس )Erysiphe   وSphaerotheca   وLeveillula  تتطفل على النباتات

في األردن على  Erysiphe cichoracearum( النوع 1986القرعية في مختلف مناطق أوربا. كما سجل القاسم وأبو بالن  )
طرية المسببة للبياض الدقيقي على القرعيات، حيث سجل ثالثة أنواع منها العديد من القرعيات، أما في ليبيا فقد اختلفت األنواع الف

أكثر األنواع انتشاراً  سواًء في  S. fuliginea، وقد كان النوع L. tauricaو  S. fuliginea  ،E. cichoracearumهي  
بالطورين الكونيدي والجنسي معًا على الكوسا، وبالطور  S. fuligineaالبيوت البالستيكية أو في الحقل، كما تبين انتشار النوع 

 Junell (1967)(. كما بين  El- Ammari and Khan, 1987, a; Khan, 1987الكونيدي فقط على القرعيات األخرى ) 
لخيار . ووجد في ألمانيا إصابة نباتات اE. polyphagaأن مرض البياض الدقيقي على القرعيات في السويد يتسبب عن النوع 

 .S% من الظروف المثالية لسيادة النوع   100-94معًا. تعد الرطوبة العالية  S.fuligineaو  E. cichoracearumبالنوعين 
fuliginea  على النوعE.cichoracearum  (Jank  ،النوع 1991(. أما في سورية فقد سجل المغربي وطباش )1977وزمالؤه )

E. cichoracearum نباتات العائلة القرعية في محافظة الالذقية ومنطقة جسر الشغور، كما سجل بغدادي  متطفاًل على بعض
( النوع ذاته على العديد من نباتات العائلة القرعية في منطقة حوض بردى في دمشق. وفي دراسة أخرى، تبين 2001وآخرون )

في العديد من مناطق الساحل السوري  لقرعيةعلى العديد من النباتات ا S. fuligineaو  E. cichoracearumوجود النوعين 
   E. cichoracearum( إصابة نباتات العائلة القرعية بالنوعين الفطريين 2005نت نتائج علي )(. وبيّ 2004)يونس، 

 .E مما كانت عليه لدى النوع كانت أعلى S. fuliginea ، وأن نسبة إنتاش األبواغ الكونيدية للنوعS.fuligineaو
cichoracearum  نتج عن ذلك سيادة الفطر ،S. fuliginea على الفطر E. cichoracearum .  ونظرًا للتوسع في زراعة

القرعيات في شمال شرق سورية خالل السنوات األخيرة، ولندرة الدراسات عن األمراض التي تصيبها في المنطقة فقد هدف هذا 
 الدقيقي ومسبباتها على نباتات العائلة القرعية المزروعة في شمال شرق سورية.البحث إلى دراسة الحالة الراهنة ألمراض البياض 

 مواد البحث وطرائقه:
في ثالث مناطق بيئية في شمال شرق سورية. األولى هي المالكية وتقع في منطقة االستقرار األولى  2011نفذ هذا البحث عام 

في منطقة االستقرار  القامشلي وتقعمم، والثانية هي  600-450ن ومعدل الهطول المطري فيها يتراوح مابي Zone1-Aممتازة 
منطقة رأس العين الواقعة في منطقة مم، والثالثة هي  450-300ومعدل الهطول المطري فيها يتراوح مابين  Zone1-Bاألولى 

متذبذب من عام آلخر  مم. وتسود في هذه المناطق مناخ 300-200ومعدل الهطول المطري فيها   Zone2االستقرار الثانية 
س، ويكون 50ºإلى حوالي  /أغسطسوآب /يونيووعمومًا يكون صيفها حاراً  وطويالً  بحيث تصل درجة الحرارة في شهري تموز

شتاؤها بارداً  حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، مما ينعكس على تفاوت ظهور اإلصابات المرضية على النباتات 
 نطقة ألخرى.من عام آلخر ومن م

حقال مزروعًا  36وحتى نهاية الموسم. شملت الدراسة  /أبريلأجري المسح الحقلي خالل الفترة الممتدة من منتصف شهر نيسان
 12و Zone1-Bحقاًل في ريف القامشلي في  12و Zone1-Aحقاًل في ريف المالكية في  12بنباتات العائلة القرعية، منها 

لتمثل كامل المنطقة  عينة من كل محصول من هذه الحقول عشوائياً  20 جمعت .Zone2حقاًل في ريف رأس العين في 
ضعت العينات ضمن مغلفات ورقية مع كتابة البيانات التالية عليها: )اسم المنطقة، اسم الموقع، المحصول المزروع، و المدروسة، و 

النسبة المئوية لإلصابة لكل حقل على حدة، وفق المعادلة  الكثافة النباتية، طور نمو النبات، طريقة الري وتاريخ الجمع(. وحسبت
 التالية: 

 (.Large, 1966)  100×  (عدد النباتات المصابة/عدد النباتات الكلي)نسبة اإلصابة = 

http://www.pnas.org/search?author1=St%C3%A9phane+Hacquard&sortspec=date&submit=Submit
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تعادل  1( الذي يعبر عن نسبة تغطية البقع المميزة للمرض لسطح الورقة، حيث 9-0واستخدم لقياس شدة المرض السلم المرضي )
 (. Eyal et al.,1987% من سطح الورقة )90تعادل  9% و10

 وتّم حساب سيادة المرض وفقًا للعالقة التالية:
 (Agrios, 2005)  100× سيادة المرض = )عدد الحقول المصابة في منطقة ما/عدد الحقول الكلي في هذه المنطقة( 

تحت المجهر، وحدد النوع الفطري المتطفل عليها، حسب  ومن ثم نقلت العينات النباتية المصابة إلى المخبر، وتم فحصها
(، 27Genstat v.ُحللت النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج )Braun (1995 .)و Junell (1967)التصنيف الموضوع من قبل 

  .0.05وتمت مقارنة النتائج باستخدام أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية 

 :النتائج والمناقشة
 –بطيخ أصفر  –بطيخ أحمر  –كوسا  –أشارت نتائج المسح الحقلي لمرض البياض الدقيقي على نباتات العائلة القرعية )خيار 

واالستقرار الثانية إلى تفاوت نسبة اإلصابة وشدتها من منطقة ألخرى. كانت  Bو  Aقرع( في منطقتي االستقرار األولى  –قثاء 
%، 91.7حيث كانت  Zone1-A مرتفعةطقة المالكية الواقعة في منطقة االستقرار األولى أعلى نسبة للحقول المصابة في من

. تلتها حقول منطقة القامشلي الواقعة في 9% ومتوسط أعلى شدة إصابة 50وبلغ أعلى متوسط نسبة إصابة ضمن الحقل الواحد 
% ومتوسط 15% ومتوسط أعلى نسبة إصابة في الحقل 41.7حيث بلغت نسبة الحقول المصابة  Bمنطقة االستقرار األولى 

. في حين كانت نسبة الحقول المصابة في منطقة رأس العين الواقعة في منطقة االستقرار الثانية أقلها وبلغت 3أعلى شدة إصابة 
(. ومن الجدير بالذكر أن نسبة اإلصابة 1دول )الج 2% ومتوسط أعلى شدة إصابة 10%، وبمتوسط أعلى نسبة إصابة 25

 2011ل أعلى كمية من الهطول المطري في عام مع الهطوالت المطرية في مناطق الدراسة، حيث سجّ  وشدتها قد تناسبت طرداً 
 مم. 204مم ثم منطقة رأس العين  278مم تالها منطقة القامشلي  484في منطقة المالكية وكانت 

في شمال شرق سورية ل المصابة بمرض البياض الدقيقي وسيادة المرض ونسبة اإلصابة وشدتها على القرعيات : عدد الحقو1الجدول 
 2011-2010خالل الموسم 

 الموقع المنطقة
عدد الحقول 

 الكلي

عدد الحقول 

 المصابة

نسبة الحقول 

 المصابة %

متوسط أعلى 

 نسبة إصابة

متوسط أعلى 

 شدة إصابة

Zone1-A 9 50 91.7 11 12 المالكية 

Zone1-B 3 15 41.7 5 12 القامشلي 

Zone2 2 10 25 3 12 رأس العين 

LSD0.05 12.8 3.8 2.5 

C.V% 9.7 5.6 3.9 

وقد يعود السبب في تفاوت نسبة اإلصابة وشدتها من منطقة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، إلى الظروف الجوية السائدة في 
ويمكن أن يكون لطريقة الري دورًا في إحداث اإلصابة، حيث لوحظ أن الري بالراحة  ،مناسبةالمنطقة من درجات حرارة ورطوبة 

يساهم في إحداث اإلصابة بسبب بقاء الماء متجمعًا بالقرب من النبات لفترات أطول وبالتالي توفر الظروف المناسبة لحدوث 
م والرطوبة العالية فوق  25ºي أشارت إلى أن درجة حرارة وهذا يتوافق مع العديد من الدراسات في هذا المجال والت ،اإلصابة

 ,Manners and Hossain) % وكذلك طريقة الري بالراحة هي المالئمة لتطور اإلصابة بمرض البياض الدقيقـــــــــــــــــي80
1963; Agrios, 2005; Margaret, 2013  .)  

 Sphaerothecaو   Erysiphe cichoracearumنت النتائج إصابة نباتات العائلة القرعية بنوعين فطريين هما كما بيّ 
fuliginea كما أظهرت النتائج إصابة األنواع النباتية )الخيار، والبطيخ، والقثاء( بالنوع ،E. cichoracearum    بمفرده، حيث
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%(، وأعلى 11( على الخيار، في حين سجلت أقل نسبة إصابة )9إصابة ) %(، وكذلك أعلى شدة50سجلت أعلى نسبة إصابة )
( على البطيخ األحمر.  بينما لوحظ وجود النوعين السابقين معًا على األنواع النباتية )الخيار، الكوسا، القرع(، حيث 3شدة إصابة )

لنوعين الفطريين المذكورين أعاله على ( على هذه المحاصيل، في حين لم يالحظ وجود أي من ا9سجلت شدة إصابة عالية )
(. كما بينت النتائج تواجد النوعين السابقين بطورهما الكونيدي فقط على جميع عوائلهما المدروسة طوال 2البطيخ األصفر )الجدول 

ا لوحظ غياب الطور فترة الدراسة، ويعزى ذلك إلى الظروف البيئية )حرارة، رطوبة( المناسبة لسيادة النوعين الفطريين معًا، بينم
إلى أن متوسط نسبة حقول النباتات القرعية المصابة بأمراض  (2)الجنسي حيث لم تتشكل الثمار الزقية نهائيًا. يشير الجدول 

% 33.3% و48.3% في حقول القرع والقثاء والبطيخ األحمر، في حين كانت 100% وكانت 48.2البياض الدقيقي وصلت إلى 
سا على التوالي، بينما لم يسجل ظهور اإلصابة على البطيخ األصفر كليًا. كما أن متوسط نسبة اإلصابة في حقول الخيار والكو 

%. 11% والبطيخ األحمر 15% ثم القثاء 36% ثم القرع 44% تاله الكوسا 50في الحقل الواحد كانت أشدها على الخيار 
 على القثاء والبطيخ األحمر. 3كوسا والقرع، بينما كانت على كل من الخيار وال 9وبلغت شدة اإلصابة حسب السلم المتبع 

عدد الحقول الكلي والمصابة لكل محصول ونسبة اإلصابة وشدتها ونوع الفطر المسبب لمرض البياض الدقيقي على محاصيل  .2الجدول 
 2011في شمال شرق سورية في عام العائلة القرعية 

 المحصول

عدد 

الحقول 

 الكلي

عدد 

الحقول 

 المصابة

نسبة الحقول 

 المصابة %

متوسط 

أعلى نسبة 

 إصابة

متوسط 

أعلى شدة 

 إصابة

 الفطر المسبب للمرض

 9 50 48.3 14 29 خيار

E. cichoracearum بمفرده و E 

cichoracearum+ S. fuliginea 

 معًا

 9 44 33.3 6 18 كوسا
E. cichoracearum+S. 

fuliginea 

 9 36 100 3 3 قرع
E. cichoracearum+S. 

fuliginea 

 _ 0 0 0 0 2 بطيخ أصفر

 E. cichoracearum 3 15 100 2 2 قثاء

 E. cichoracearum 3 11 100 2 2 بطيخ أحمر

    48.2 27 56 المجموع

LSD0.05 10.8 5.7 4.9  

C.V% 9.6 4.3 2.8  

سجل بالطور الكونيدي  E. cichoracearum(، بأن النوع الفطري 1991النتائج مع ما أشار إليه المغربي وطباش ) هذه تطابقت

بعدم تسجيل اإلصابة  مفقط على نباتات الخيار والكوسا والقرع في محافظة الالذقية ومنطقة جسر الشغور، في حين اختلفت معه

 .E( بأن النوع 1986القاسم وأبو بالن ) نتائج تحصلة عليها في هذه الدراسة معكذلك توافقت النتائج الم .على البطيخ األصفر

cichoracearum  انتشر على مختلف النباتات القرعية وكان هو السائد مقارنة مع النوع الثانيS.fuliginea  بعكس ما ذكره

Jank et al., (1977)  وKhan (1987) لكن النتائج كانت مطابقة بالنسبة لتواجد الفطر الممرض  ،بأن النوع الثاني هو السائد

(، بأن خمسة أنواع من العائلة القرعية 2005ذكره علي ) تشابهت مع ما ةدراسهذه الكذلك الحال فإن نتائج  بالطور الكونيدي فقط.

 معًا. S. fuligineaو  E. cichoracearumالفطرين كال أصيبت ب

كونها تؤدي إلى ضعف كبيرة أهمية  هي ذاتوالمحاصيل القرعية، وبالمحصلة فإن أمراض البياض الدقيقي تنتشر حيث تزرع 

القرعيات زراعة النباتات وخفض في اإلنتاج مما يستدعي االهتمام بها ودراستها خاصة في البيئات المناخية التي بدأت تنتشر فيها 

 ومكافحتها بمختلف الطرق الزراعية والكيميائية. ياض الدقيقيأمراض الب من انتشار بهدف الحّد
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ــــــــة جســــــــر الشــــــــغور فــــــــي ســــــــوري ــــــــة ة.محافظــــــــة الالذقيــــــــة ومنطق  .مجلــــــــة جامعــــــــة تشــــــــرين للدراســــــــات والبحــــــــوث العلمي

13(4:)15-24. 
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Abstract 

This study aimed to investigate the spread of powdery mildews diseases on cucurbits in the 

northeast of Syria during 2011. This study included 36 fields of cucurbits. The percentage and 

severity of infection was recorded. The infected samples were transported and tested in the lab. The 

fungus species were identified. Results showed that the spread of these diseases was 48.2% of the 

planted fields. The infection percentage and its severity varied from one region to another. The 

highest infection percentage (91.7%) was recorded in Almalekya region in Zone1-A. The average 

highest infection percentage was (50%) and the severity (9), recorded in Cucumis sativus L. Next 

were Al Qamishly region fields in Zone1-B, where the percentage of infected fields was 41.7% with 

an average highest infection percentage of 15% and a severity of 3. However, the lowest infection 

percentage was 25% in Rasalayn regions in Zone2. Here, the average highest infection percentage 

was (10%) and the average highest severity was (4). The plants of cucurbits were found to be 

infected by two species of fungi: Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea. 

E.cichoracearum was found to infect three plant species (Cucumis sativus L., Citrullus vulgaris L., 

and Cucumis melo L.) and E.cichoracearum and S. fuliginea were able to infect together  three plant 

species (Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L. and Cucurbita maxima Duch.). Results also showed 

that the presence of the two fungus species on all their plant hosts was only in the conidial phase. 

The sexual phase was absent and the fruits of Cleistothecium were not found.  

Key words: Cucurbitaceae, Powdery mildew, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, 

Syria.  
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في المنطقتين  .Cacopsylla spp (Psyllidae: Hemiptera) دراسة جزيئية لحشرات بسيال األجاص
 الوسطى والجنوبية من سورية

  (3)رندة أبو طارةو  (2)وجيه قسيسو  (1)*بسام عودة

 ، حمص، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حمص (. محطة بحوث المختارية،1)

 ، دمشق، سورية.جامعة دمشق ،كلية الزراعة ،قسم وقاية النبات(. 2)
 ، دمشق، سورية.جامعة دمشق العلوم،كلية (. 3)

 (.B_oudeh@hotmail.com)*للمراسلة: د. بسام عودة. البريد إللكتروني: 

 31/07/2015تاريخ القبول:    01/02/2015تاريخ االستالم: 

 :صالملخّ 
نــاث( .Cacopsylla spp (Hemiptera: Psyllidae)ُأجريــت الدراســة الجزيئيــة لحشــرات بســيال األجــاص  فــي مخبــر  )ذكــور وا 
مـن أربـع محافظـات العينـات  ت. حيـث جمعـ2013/2014الموسـم خـالل  ، سـورية،التقانات الحيوية في كلية الزراعة بجامعة دمشق
وهي: محافظة حمص )محطة بحوث المختارية والرسـتن(، محافظـة حمـاه )تيـزين(، تقع في المنطقتين الوسطى والجنوبية من سورية 

بّينـت نتـائج الدراسـة أن االختالفـات الوراثيـة لحشـرات  محافظة ريـف دمشـق )الزبـداني( ومحافظـة السـويداء )مركـز بحـوث السـويداء(.
 DNAلقطعــة  اً رة بادئــة فقــط أعطــت تضــخماثنتــا عشــ واســتخدام تســع عشــرة بادئــة، أن هنــاك ISSRبســيال األجــاص بتطبيــق تقنيــة 

حزمـة متعـددة شـكليًا، وكانـت نسـبة التعدديـة الشـكلية  64حزمـة منهـا  70بسيال األجـاص، حيـث بلـغ عـدد الحـزم الكليـة  حشرة لذكور
%(، وتبـّين بالتحليـل العنقـودي 86.12ريـف دمشـق والسـويداء ) الحشرة فـي %(، وسّجلت أعلى درجة قرابة وراثية بين ذكور93.06)

تحــت  تضــمّ  فقــد عــن ذكــور بــاقي المنــاطق، أمــا المجموعــة الثانيــة أولــى حمــاه انفصــلت فــي مجموعــة مســتقلة الحشــرة فــي أن ذكــور
عشــرة بادئــة فقــط خمــس  أعطــت . كمــامجمــوعتين، األولــى ذكــور محطــة بحــوث المختاريــة والرســتن، والثانيــة ريــف دمشــق والســويداء

حزمـة متعـددة شـكليًا، وكانـت نسـبة  61حزمـة منهـا  70إلناث بسـيال األجـاص، حيـث بلـغ عـدد الحـزم الكليـة  DNAلقطعة  اً تضخم
ن بالتحليــل %(، تبــيّ 77.22الرســتن وحمــاه ) الحشــرة فــي لت أعلــى درجــة قرابــة وراثيــة بــين إنــاثســجّ  ،%(74.49التعدديــة الشــكلية )
مســتقلة عــن إنــاث بــاقي المنــاطق، أولــى ريــف دمشــق انفصــلت فــي مجموعــة  الحشــرة فــي إنــاثابــة الوراثيــة أن العنقــودي لدرجــة القر 

نسـتنتج ممـا سـبق السويداء فقـط والثانيـة إنـاث المنـاطق األخـرى،  الحشرة في ت المجموعة الثانية تحت مجموعتين األولى إناثوضمّ 
ناث حشرات بسيال األجاص أن  .وحسب النوع الحشري توزيع الجغرافيانفصلت حسب ال قد ذكور وا 

 ، سورية.ISSR، دراسة جزيئية، .Cacopsylla spp، حشرة بسيال األجاص :ةمفتاحيالكلمات ال

 :المقدمة
فـي مختلـف منـاطق  .Pyrus communis L العائـل )األجـاص( تهـاجمالتـي سـبعة عشـر نوعـًا مـن حشـرات بسـيال األجـاص  ُسـّجل
فـي  محلّيـاً  لالمسـجّ  Cacopsylla pyri (L.) منهـا ثالثـة أنـواع موجـودة فـي سـورية، النـوع األول ،(Hodkinson, 1984)العـالم 

مـن  عالمّيـاً  لالمسـجّ  Cacopsylla bidens (Sh.)والنـوع الثـاني  ،أوروبـا وآسـيا ( والمنتشر فـي1933)أبو النصر، سورية من قبل 
وريـف محافظـة السـويداء بجنوب سـورية في ( 2002)بوفاعور، و محلّيًا من قبل  (Burckhardt and Hodkinson, 1986) قبل

ــــي فرنســــا و دمشــــق  ــــان، و ا  والمنتشــــر ف ــــا واليون ــــثيطالي ــــوع الثال ــــاً  لالمســــجّ  Cacopsylla pyricola (F.) الن مــــن قبــــل  عالمّي
(Hodkinson, 1984)  والمنتشـــر فــي أمريكـــا وكنــدا  فـــي محافظــة حمــص( 2014مـــن قبــل )عــودة،  محليــاً و(Alston and 

Murray, 2007).  ،و أن كــل نــوع مــن األنــواع الســابقة لــه شــكلين شــتوي وصــيفي مختلفــين فــي الحجــم واللــون وتركيــب األجنحــة
يترافـــق ظهـــور هـــذه . (Hodkinson, 1984)وتتشـــابه هـــذه األنـــواع فـــي كـــال الشـــكلين ويصـــعب التمييـــز بينهـــا بـــالمظهر الخـــارجي 
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ـــة  ـــر العوامـــل المناخي ـــرة الضـــاألشـــكال مـــع تغي ـــرة)الفت ـــدة وئية ودرجـــة الحـــرارة(، فيظهـــر الشـــكل الصـــيفي خـــالل الفت مـــن شـــهر  الممت
عندما ترتفـع درجـة الحـرارة وتـزداد الفتـرة الضـوئية، بينمـا يظهـر الشـكل الشـتوي خـالل الفتـرة مـن  /سبتمبرإلى شهر أيلول /أبريلنيسان

 ,.Oldfield, 1970; Pasqualini et al) يةعنـدما تـنخفض درجــة الحـرارة والفتـرة الضـوئ /مـارسإلـى آذار /أكتـوبرتشـرين أول

 د هـــذه األشــــكال كـــأنواع منفصــــلةُتّعـــ . و(Horton, 1999)يختلـــف الشـــكالن الشــــتوي والصـــيفي فيزيولوجيـــًا وســــلوكيًا و  ((2002
((Burckhardt and Hodkinson, 1986ة ال يكفـي لتحديـد حشـرات بسـيال األجـاص االعتمـاد علـى الصـفات الشـكليّ ن إ، لـذلك فـ

 Molecularالجزيئيــة  لمؤشــراتا اعتمــادالموجــودة فــي ســورية وذلــك ألنهــا تتــأثر غالبــًا بــالظروف البيئيــة الســائدة، وكــان ال بــد مــن 

Markers  مكانيـةو  نظرًا لثبات نتائجها واستقالليتها عن التغيـرات البيئيـةتوصيف المصادر الوراثية لـ ا فـي تحاليـل التنـوع اسـتخدامه ا 
 Polymerase Chainتقنيــة التفاعــل التسلســلي البــوليميرازي  Saiki et al., (1985)الــوراثي وتقــدير التشــابه الــوراثي. طــّور 

Reaction (PCR) ،وكان لها أثـر مهـم فـي الدراسـات الوراثيـة الجزيئيـة، وسـرعة غربلـة العديـد مـن المجموعـات االنعزاليـة وكفاءتهـا 
وبوجــود بادئـــات  DNAتضــخيم قطعــة محـــددة مــن الحمـــض النــووي منقــوص األوكســـجين ل المعلمــات الجزيئيـــة مــن خــالل اســـتخدام

والنكليوتيـــدات ثالثيـــة الفوســـفات  MgCl2مكونـــات أساســـية هـــي كلوريـــد المغنزيـــوم و (Weising et al., 1995) محـــددة 
Deoxynucleoside Triphosphate (dNTPs)  وأنــزيمTaq-Polymerase تضــخيم الحمــض النــووي ، ويــتمDNA بــإجراء 

، باسـتخدام بادئـات عشـوائية أو متخصصـة مكونـة مـن (Newton and Graham, 1994)دورة  40 عـدد مـن الـدورات يصـل إلـى
األســـاس ممـــا يســـمح بالحصـــول علـــى ماليـــين النســـخ  DNA تبحـــث عـــن مـــتمم لهـــا فـــي جزيئـــة ،تتـــابع نكليوتيـــدي محـــدد ومعـــروف

، وقد ساعد تصنيع أجهزة التـدوير الحـراري اآللـي واكتشـاف أنـزيم البـوليميراز DNAاعفة من قطعة واحدة من الحمض النووي المض
، منها تقنيـة التضـخيم (Saiki et al., 1988)إلى تطوير هذا التفاعل وظهور تقنيات أخرى تعتمد عليها في إنشاء الخرائط الوراثية 

، Random Amplified Polymorphic DNA (RAPDs)األوكسـجين متعـدد األشـكال العشـوائي للحمـض الريبـي منقـوص 
تــرتبط بمواقــع مكملــة لهــا علــى أحــد سلســلتي  (Base pairأزواج قاعديــة ) 10والتــي تعتمــد علــى اســتخدام بادئــة قصــيرة تتكــون مــن 

DNA  المــراد دراســتها ويبــدأ تضــخيم المنــاطق المحصــورة بينهــا باســتعمالPCR (Williams et al., 1990) وتقنيــة التعدديــة ،
 Amplified Fragment Length Polymorphismsالمهضومة بأنزيمات التقطيع  DNAالشكلية القائمة على تضخيم لقطع 

(AFLPs) حيــث يــتم تقطيــع ،DNA  بواســطة أنــزيم التقطيــع ثــم ربــط طرفــي القطــع لسالســل محــددة قصــيرة ومــن ثــم إجــراء عمليــة
 Simple Sequence Repeat، وتقنيـة تكراريـات التسلسـالت البسـيطة PCR (Reineke et al., 1998)  باسـتعمال التضـخيم

(SSRs)  مـع اسـتخدام بادئـات متخصصـة محـددة  نكليوتيـد  6-1التي تعتمد على تضخيم تكرار لتتابع نكليوتيـدي بسـيط مكـون مـن
ـــــووي  ـــــة للحمـــــض الن ـــــ18طولهـــــا مـــــن  DNAللتوابـــــع الدقيق ـــــد 25ـ ـــــى ، ويســـــتخدم نكليوتي ـــــات تســـــمى األول ـــــوعين مـــــن البادئ ـــــذلك ن ل

Anchoredprimers  وهي بادئات تحتوي باإلضافة إلـى تكـرارات بعـض السالسـل البسـيطة علـى الحقـة واحـدة مـن أحـد االتجـاهين
وهـذه تحتـوي فقـط علــى تكـرارات بعـض السالسـل البسـيطة بــدون  Nonanchored primers' نيكليوتيـدات، و تسـمى الثانيـة 5' و3

، (Prasad et al., 2005)والفصل بالرحالن الكهربائي  PCRثم إجراء التضخيم بواسطة وجود أي الحقة بأي اتجاه من السلسلة، 
هـم التقنيـات المطبقـة وُتعـد مـن أ Inter Simple Sequence Repeats (ISSR)وتقنيـة تكراريـات التسلسـالت البسـيطة الداخليـة 

 De Leon and)وُتعـد بادئاتهـا متاحـة  Polymorphismفهـي تتميـز بأنهـا ذات كفـاءة عاليـة فـي الكشـف عـن التعدديـة الشـكلية 

Walker, 2004)  وال تتطلــب معرفــة مســبقة لمجــين الكــائن المــدروس فــالتكرارات البســيطة مثــل النكليوتيــدات الثنائيــة موجــودة فــي
، وهي من التقنيات السريعة والدقيقة في رسم الخرائط الوراثية باستخدام كميات (Prasad et al., 2005)كل حقيقات النوى  مورثات

منخفضـة التكـاليف وتعطـي  كمـا أنهـا DNA (Nagaraju et al., 2001)قليلـة مـن الحمـض النـووي الريبـي منقـوص األوكسـجين 
، وعنـد تطبيقهـا فـي دراسـة االختالفـات الوراثيـة (Vijayan et al., 2006)المجتمعـات  مستويات عالية من االختالفات الوراثيـة بـين

المأخوذة من مناطق مختلفة من كوريا، تبين أن متوسط النسبة المئوية لعـدم  .Cacopsylla pyricola Fلحشرات بسيال األجاص 
، ويعـود سـبب ذلـك ألن 0.15أعلـى مـن اإلنـاث  0.23كـان فـي الـذكور  Percentage Disagreement Value( PDVالتوافق )

الحركة واالنتشـار في بالغات الشكل الشتوي المشتية تسلك سلوك التشتت في الخريف، وبما أن الذكور أصغر في الحجم فهي أسرع 
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)الـذكور واإلنـاث(  رات بسيال األجاصمن اإلناث، ويدل انخفاض نسب عدم التوافق لآلفة إلى أنها دخلت حديثًا إلى كوريا، وأن حش
تقنيـة التتابعـات الجزيئيـة لمورثـات ميتوكوندريـة عنـد  . بينمـا عنـد تطبيـق(Kang et al., 2011)انفصـلت حسـب التوزيـع الجغرافـي 

ناث حشرات بسيال األجاص المأخوذة من مناطق مختلفة من تايوان، تبـين أن هنـاك تبـ اين وراثـي دراسة االختالفات الوراثية لذكور وا 
 ,.Lee et al)%(، وانقسمت األفراد إلى مجموعات تبعًا لموقعهـا الجغرافـي 100إلى  79حيث تراوحت نسبة التعددية الشكلية من )

2007). 
 ا،على أشجار األجاص في سورية وصعوبة مكافحته .Cacopsylla sppنظرًا للضرر الكبير الذي تحدثه حشرة بسيال األجاص

كان ال بد من إجراء دراسة جزيئية لآلفة في مناطق انتشارها الرئيسية في المنطقتين الوسطى والجنوبية من سورية، وتحديد درجة 
 القرابة الوراثية فيما بينها من أجل تطبيق برنامج إدارة متكامل للحشرات األقرب وراثيًا وبالتالي تكون كفاءة هذا البرنامج عالية في

 فة والسيطرة عليها مقارنًة مع الحشرات المتباعدة وراثيًا.خفض تعداد اآل
 :مواد و طرائق البحث

 ـ مكان تنفيذ البحث:1
 الموســـمُأجريـــت الدراســـة الجزيئيـــة لحشـــرات بســـيال األجـــاص فـــي مخبـــر التقانـــات الحيويـــة فـــي كليـــة الزراعـــة بجامعـــة دمشـــق خـــالل 

ناث حشرات بسيال األجـاص كـل  ISSR-PCRتمت الدراسة بتطبيق تقنية ، و 2013/2014 لكشف االختالفات الوراثية بين ذكور وا 
 في المنطقتين الوسطى والجنوبية من سورية وفق المراحل التالية:  ةعلى حد

 من حشرات بسيال األجاص: DNAاستخالص  :المرحلة األولى
من حشرات بسيال األجاص المنتشرة في محافظات حمص  DNA تم استخالص الحمض النووي الريبي منقوص األوكسجين

السويداء )مركز بحوث السويداء في عين عرب(، و ريف دمشق )الزبداني( و حماه )تيزين(، و )محطة بحوث المختارية والرستن(، 
 .إحداثيات مواقع جمع العينات( 1الجدول )يبّين و 

 إحداثيات مواقع جمع العينات .1الجدول 

 الموقع
 اإلحداثيات 

 /مراالرتفاع عن سطح البح خط العرض خط الطول
 503 34.48 36.45 حمص/محطة بحوث المختارية

 800 34.55 36.44 /حمصالرستن
 480 35.07 36.39 حماه

 1170 33.42 36.05 ريف دمشق
 1550 32.27 36.26 السويداء

 20ًا وذلك بطحن لة مخبريّ المعدّ  (Cenis et al., 1993)وفق  DNA تم استخالص الحمض النووي الريبي منقوص األوكسجين
-250mM NACL, 25mM Na2 :)ميكرولتر( من محلول االستخالص المكون من µl 400حشرة كاملة مع 

EDTA.PH=8, 200mM Tris-HCl PH=8, 0.5% SDS, H2O،  في جفنة بورسالن معقمة بالكحول، ومن ثم نقلت
نت في حمام مائي عند درجة مل، وحضّ  1.5سعة  Eppendorfالستخالص إلى أنابيب أبندورف الحشرات المطحونة مع محلول ا

ميكرولتر من محلول  200م لمدة نصف ساعة مع التحريك بلطف للمساعدة على تحرير األحماض النووية، ثم أضيف °42حرارة 
دقيقة للتخلص  20م لمدة °-20درجة حرارة وضعت األنابيب في البراد عند  ثموتمت مجانستها بلطف،  3Mأسيتات الصوديوم 

دورة/ دقيقة، ونقلت المادة  10000م وبمعدل °4دقائق عند درجة حرارة  10األنابيب لمدة  ثُفلتمن البروتينات والبقايا األخرى، ثم 
يط بلطف ثم حيث تم مجانسة الخل، DNAالطافية إلى أنابيب جديدة وأضيف لها حجم مماثل من األيزوبروبانول ليتم ترسيب 

 10000دقائق بمعدل  10ساعة. ثم وضعت األنابيب في المثفلة لمدة  24م لمدة °-20في البراد عند درجة  األنابيب فظتحُ 
(، بعد ذلك تم إضافة pelletلمادة الوراثية )البيليت لالراسب  بقيم، ثم تم رمي السائل الطافي و °4دورة/دقيقة عند درجة حرارة 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

19 

 

، ثم التثفيل اللطيفالتحريك ب DNAميكرولتر من اجل إزالة وتنظيف المخلفات الموجودة مع  100% بمعدل 70الكحول االيتيلي 
محلول الذي ُيحل ب (DNA)الراسب بقي رمي المادة الطافية و و دورة/دقيقة  12000م وبمعدل °4دقائق عند درجة  10لمدة 

((Tris, EDTA,PH=8 TE  إلجراء  م   4األنابيب عند الدرجة  ُخّزنتتر من الماء المقطر المعقم، و ميكرول 50ثم أضيف
بترحيله على هالمـة آجاروز جهاز الرحالن الكهربائي األفقي  بوساطة DNA الحمض النووي تم تحديد نوعية االختبارات عليها.
(Gel agarose) (0.8 مضاف لها برومـيد اإليثيديـوم )%(Ethidium bromide) بتركيزµl 50µg/0.5، ضـمن محـلول ُمنـظم 

X TBE buffer [45 mM .Tris- borate, 1mM EDTA (pH 8.0)] .5تم أخـذ  حيث µl  مـنDNA  من كل عينة
 100دقيقة عند شدة تيار  30ُتركت الهـالمة لمدة و ،  (Bromophenol blue) بروموفينول الزرقاء من صبغة µl 2مضاف لها
 260عند موجة  Ultra Violet Spectrophotometerالضوئي  بوساطة المطيافالمستخلصة  DNAدرت كمية قُ فولت، ثم 
( نانوغرام/ ميكرولتر من أجل استخدامها في 40نانومتر، وتم ضبط تركيز الحمض النووي في جميع العينات إلى ) 280والموجة 

 . PCR تفاعل البلمرة المتسلسل
 :DNAريبي منقوص األوكسجين تضخيم الحمض النووي ال :المرحلة الثانية

ناثحشرة بسيال األجاص الناتج عن عملية االستخالص لذكور  DNAتم تضخيم  باستخدام تقنية تكراريات  الدراسةمناطق في  هاوا 
 DE)بادئة  19وذلك ألن هذه التقنية ال تحتاج إلى معرفة مسبقة بالمجين، وتم استخدام  ISSRالتسلسالت البسيطة الداخلية 

Leon and Walker, 2004) ( 2موصوفة في الجدول ) .تم الحصول عليها من الهيئة العامة للطاقة الذرية السورية 
 يبين الرمز والتسلسل النكليوتيدي ودرجة حرارة االلتحام للبادئات المستخدمة  .2الجدول 

 (ºم)درجة حرارة االلتحام  ( 3 - 5)النكليوتيدي  التسلسل رمز البادئة
1 (AG)8T 50 

2 (GA)8C 52 

3 (CA)8A 50 

4 (CA)8G 52 

5 (AC)8T 50 

6 (GA)8CG 56 

9 (AC)8GG 56 

14 CCAG(GT)7 56 

17 KKVRVRV(TG)6 50 

230/5 (GA)9 50 

230/6 (CA)11 56 

230/22 (GA)10 56 

230/32 (AG)8C 52 

230/33 (GA)8T 52 

230/35 (CA)6ACAG 52 

230/36 (TC)8C 52 

230/37 (TG)8G 52 

230/40 (AC)8TT 52 

230/43 (TG)8AA 52 

 K=G/T, V=G/C/A, R=G/Aحيث 
ميكرولتر تتضمن  25وكان الحجم النهائي في أنبوب التضخيم  Thermocyclerوضعت األنابيب في جهاز التدوير الحراري 

نانوغرام/ميكرولتر  40بتركيز  DNAميكرولتر مأخوذ من  2ميكرولتر ماء مقطر معقم،  Master Mix ،8.5ميكرولتر  12.5
 دورة وكل دورة تتألف من: 40، وتم تطبيق µM) (10ميكرولتر من البادئة المستخدمة  2و
 ثانية. 30م لمدة    94: على درجة حرارة DNA (Denaturation)ـ مرحلة فصل سلسلتي 1
 ثانية. 30: حسب درجة حرارة التحام البادئة لمدة (Annealing)ـ مرحلة االلتحام  2
 دقيقة. 1م لمدة    72: على درجة حرارة (Extension)ـ مرحلة االستطالة  3

 دقائق إلتمام جميع التفاعالت. 10م لمدة    72في النهاية على درجة حرارة وُحضنت 
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 :DNAفصل نواتج تضخيم  :المرحلة الثالثة
باستخدام جهاز الرحالن  Agarose 2g) ،(TBE 100ml, 1X% المكونة من 2تم فصل نواتج التضخيم على هالمة اآلغاروز 
، ضمن محلول (50mg/ ml)ميكرولتر بتركيز  5 (Ethidium bromide)الكهربائي، وأضيفت صبغة برومـيد اإليثيديـوم 

مع إضافة معلم متدرج  (Tris-base, Boric acid, EDTA, H2O)المكون من:  (TBE 1X)الرحالن الكهربائي وهو 
Marker عن أحجام الحزم باستخدام جهاز التصوير باألشعة فوق البنفسجية ، وتم الكشف(UV) (Prasad et al., 2005) . 

 التحليل اإلحصائي: :المرحلة الرابعة
جمعت نتائج عملية الرحالن الكهربائي في جداول اعتمادًا على مقارنة وجود أو غياب حزم الحمض النووي الريبي منقوص 

( عند عدم وجود الحزم وذلك 0والرقم ) DNA( عند وجود حزمة 1الرقم ) ىبين العينات المدروسة حيث أعط DNAاألوكسجين 
اعتمادًا على  Dendrogramورسمت شجرة القرابة الوراثية  ةيتضمن الحزم الواضحة فقط، وقد نظمت الجداول لكل بادئة على حد

بتطبيق متوسطات المجموعات الزوجية غير  PDV (Percentage Disagreement Value)مصفوفة نسب عدم التوافق 
 Popgeneوباستخدام برنامج  UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Averages)المزانة 

 .(Nei, 1978)اإلحصائي  32
 النتائج و المناقشة

ناثها األجاصحشرات بسيال ذكور من  DNAالحمض النووي الريبي منقوص األوكسجين اسُتخلص   ة(كل على حد) وا 
 (.3 الجدول) وفق DNAتركيز ونقاوة  وُحّدد مناطق الدراسة، منالمجموعة 

 للعينات المدروسة DNAيبّين تركيز و نقاوة  .3الجدول

 DNAنقاوة  DNAتركيز  العينة
µl µg/ 

 1.83 0.39 حمص/محطة بحوث المختاريةالحشرة / ذكور
 1.79 0.27 ذكور الرستن
 1.81 0.41 ذكور حماه

 1.84 0.40 ذكور ريف دمشق
 1.99 0.30 ذكور السويداء

 1.85 0.42 حمص/محطة بحوث المختارية/إناث 
 1.78 0.35 إناث الرستن
 1.87 0.44 إناث حماه

 2.0 0.37 إناث ريف دمشق
 1.82 0.39 إناث السويداء

 (.1 الشكل)% كما في 0.8على هالمة األغاروز تركيز DNAنوعية وُحددت 
 

( 5-1لكل من الذكور ) %0.8على هالمة األغاروز تركيز  DNAتحديد نوعية الحمض النووي الريبي منقوص األوكسجين  .1الشكل 
محطة  المأخوذة من( 10-6) واإلناثمحطة بحوث المختارية بحمص، الرستن، حماه، ريف دمشق والسويداء على التوالي، المأخوذة من 

 بحوث المختارية بحمص، الرستن، حماه، ريف دمشق والسويداء على التوالي
( أي نتائج تضخيم 230/22و 230/6، 4، 3لم تعِط البادئات )و بادئة مدروسة،  19بادئة تعددية شكلية من أصل  15أعطت 

في جميع العينات المدروسة، وقد يعود هذا إلى عدم وجود قطعة  DNAلقطعة الحمض النووي الريبي منقوص األوكسجين 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DNA  المقابلة للبادئات المستخدمة، وأظهرت تقنيةISSR  ،فعالية في الكشف عن التباين الوراثي بين حشرات المناطق المدروسة
 ُيظهر، و %2للذكور المأخوذة من مناطق الدراسة على هالمة اآلغاروز بتركيز  230/40نتائج تضخيم البادئة  (2 الشكل)يبّين و 
 %.2لإلناث المأخوذة من مناطق الدراسة على هالمة اآلغاروز بتركيز  230/35نتائج تضخيم البادئة ( 3الشكل )
 

  5 4 3 2 1 M 

 
 %2لذكور المناطق المدروسة على هالمة اآلغاروز بتركيز  230/40نتائج تضخيم البادئة  .2الشكل 

 M ـ ذكر السويداء5ـ ذكر ريف دمشق، 4ـ ذكر حماه، 3ـ ذكر الرستن،  2محطة بحوث المختارية بحمص، ـ ذكر1: المعلم المتدرج، العينات 
 
 

M 10 9 8 7 6 M 

 
 %2إلناث المناطق المدروسة على هالمة اآلغاروز بتركيز  230/35نتائج تضخيم البادئة  .3الشكل 

 M ـ أنثى السويداء10ـ أنثى ريف دمشق، 9ـ أنثى حماه، 8ـ أنثى الرستن، 7ـ أنثى محطة بحوث المختارية بحمص، 6: المعلم المتدرج، العينات 
 

ناثها حشرات بسيال األجاصُدرست درجة القرابة الوراثية بين ذكور   :التالي وفق المدروسةمناطق ال منالمجموعة  ة(كل على حد) وا 
 ـ دراسة درجة القرابة الوراثية بين ذكور بسيال األجاص المأخوذة من المنطقتين الوسطى والجنوبية من سورية:1
لدى  Polymorphicبادئة، وبلغت نسبة التعددية الشكلية  19أصل بادئة أعطت تعددية شكلية من  12 ( أن4)الجدول بّين من يت

( حزم، 8أعلى عدد من الحزم ذات التعددية الشكلية وبلغت ) (230/40%(، وأعطت البادئة )93.06ذكور المناطق المدروسة )
، 230/36، 230/35،  230/5،230/33، 17، 14، 9، 6( حزم، وأعطت البادئات )3( أقل عدد من الحزم )9البادئة ) أعطتو 

( أقل نسبة للتعددية الشكلية 230/40%(، بينما أعطت البادئة )100أعلى نسبة للتعددية الشكلية وبلغت ) (230/43و 230/37
وصل التباين الوراثي في ذكور الحشرة  .%( مما يدل على االختالفات الوراثية الكبيرة بين ذكور حشرات بسيال األجاص50وبلغت )

%( وهذا يدل عل االختالفات الوراثية الكبيرة بين ذكور حشرات 100إلى  50ة من )في مناطق الدراسة تبعًا لنسبة التعددية الشكلي
حيث وصل التباين الوراثي لذكور حشرات البسيال من مناطق مختلفة  (Lee et al., 2007)بسيال األجاص وتوافق مع ما وجده 
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كان عدد الحزم التي لم تعِط تعددية شكلية )وحيدة التكرار(  %(.100إلى  79من تايوان لنفس الصفة المدروسة من )
Monomorphic (6 .حزم ) 

حزمًا فريدة عند  (230/43و 230/40، 230/36، 230/35،  230/33، 17،230/32، 14، 9، 6أعطت كاًل من البادئات )
( قد أعطت أكبر عدد من 230/33و 6البادئتين )تبّين أن و  أي حزم فريدة، تعطِ لم  (230/37و 230/5البادئتين ) ، بينماالذكور

، 17، 9( حزمة فريدة، بينما أعطت البادئات )2( أعطت )230/40و14( حزم، في حين أن البادئتين )3الحزم الفريدة وهي )
 حزمة فريدة واحدة فقط.( 230/43و 230/36، 230/35، 230/32

 الدراسةمناطق المجموعة من  البسيال والتعددية الشكلية التي أعطتها عند ذكور لكل بادئة الكلية والفريدة يبّين عدد الحزم .4الجدول 

عدد الحزم  رمز البادئة
 الكلية

عدد الحزم التي 
 أعطت تعددية شكلية

النسبة المئوية للتعددية 
 الشكلية

عدد الحزم التي لم تعِط 
 تعددية شكلية

 
 عدد الحزم الفريدة

6 6 6 100 0 3 

9 3 3 100 0 1 

14 4 4 100 0 2 

17 7 7 100 0 1 

230/5 6 6 100 0 - 

230/32 6 4 66.67 2 1 

230/33 7 7 100 0 3 

230/35 4 4 100 0 1 

230/36 6 6 100 0 1 

230/37 7 7 100 0 - 

230/40 8 4 50 4 2 

230/43 6 6 100 0 1 

 16 6 1116.67 64 70 المجموع

 1.33 0.50 93.06 5.33 5.83 المعدل

( حزمة فريدة ميزت ذكور المناطق الخمس المدروسة حيث أعطت ذكور ريف دمشق أكبر عدد من 16الجدول( وجود ))تبّين من ي
( حزم فريدة، وذكور السويداء 3( حزم فريدة، وذكور الرستن )4( حزم، وأعطت ذكور محطة بحوث المختارية )6الحزم الفريدة )

 الدراسةمناطق  البسيال المجموعة من واحدة، وهذا يدل على التنوع الوراثي بين ذكور ( حزمة فريدة، وذكور حماه حزمة فريدة2)
 .العلمي والتي استطاعت البادئات المستخدمة الكشف عنها والتي لها أهمية في التصنيف

 المدروسةمناطق الحشرة في الالفريدة لذكور الموجودة والغائبة و  يبين عدد الحزم .5الجدول 

مجموع الحزم  عدد الحزم الغائبة الحزم الموجودةعدد  ذكور
 الفريدة

النسبة المئوية للحزم الفريدة من 
 الحزم الموجودة

محطة بحوث المختارية 
 بحمص

23 63 4 17.39 

 11.54 3 60 26 الرستن

 3.70 1 59 27 حماه

 25.00 6 62 24 ريف دمشق

 6.90 2 57 29 السويداء
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 :الدراسةمناطق بسيال األجاص المجموعة من ـ تحديد درجة القرابة الوراثية بين ذكور 2
يفيد تحديد درجة القرابة الوراثية في تأمين قاعدة وراثية كبيرة لالستفادة منها في عملية التصنيف، حيث تمت دراسة العالقة الوراثية 

( على وجود اختالف PDV) ر ارتفاع مصفوفة النسب المئوية لعدم التوافق، إذ ُيشيالدراسةمناطق البسيال المجموعة من بين ذكور 
 ( أن قيم النسب المئوية لعدم التوافق6الجدول )وراثي، وبازديادها يزداد التباين الوراثي بين العينات المدروسة، ويالحظ من 

(PDV بالنسبة لمعلمات )ISSR  المجموعة ذكور ال( بين 0.139تراوحت بين )قد  الدراسةمناطق البسيال المجموعة من ذكور بين
( بين ذكور محطة بحوث المختارية 0.4925منطقتي ريف دمشق والسويداء ويدل هذا على درجة قرابة وراثية عالية بينهما، و)من 

قرابة  ، وسجلت أعلى درجةPDV=0.32بحمص وحماه مما يدل على تباين وراثي بينهما، وكان المتوسط العام لقيم عدم التوافق 
وهذا يدل على أن ذكور كال  PDV =0.139حيث في المنطقة الجنوبية من سورية  ريف دمشق والسويداء بين ذكور وراثية

بين ذكور محطة بحوث الوراثية  ثم تلتها درجة القرابة(، 2002حسب )بوفاعور،   C. bidens الموقعين يتبع إلى نفس النوع 
 .C ويدل ذلك على أن ذكور كال الموقعين يتبع إلى نفس النوع  PDV =0.251حيث في محافظة حمص الرستن  المختارية و

pyricola   ،(2014حسب )عودة . 
الناتجة عن دراسة متوسط التشابه الوراثي بين ذكور بسيال األجاص  (PDV)مصفوفة المتوسط العام لنسب عدم التوافق  .6الجدول 

 الدراسةمناطق المجموعة من 

محطة بحوث المختارية  الرستن حماه دمشقريف  السويداء
 الموقع بحمص

محطة بحوث المختارية  0.00    
 بحمص

 الرستن 0.251 0.00   
 حماه 30.49 0.483 0.00  
 ريف دمشق 0.275 0.325 0.300 0.00 

 السويداء  0.261 0.300 0.378 90.13 0.00

 :ISSRالناتجة عن استخدام تقنية  الدراسةمناطق المجموعة من حشرات بسيال األجاص  ـ التحليل العنقودي لذكور3
أجري التحليل العنقودي للنتائج التي تم الحصول عليها وذلك لتحديد درجة القرابة الوراثية ولرسم شجرة القرابة الوراثية بين ذكور 

( أن الذكور قسمت 4الشكل )يالحظ من فبناءًا على أصلها أو نسبها أو توزعها الجغرافي.  الدراسةمناطق البسيال المجموعة من 
البسيال إلى مجموعات عكست درجة القرابة الوراثية فيما بينها بناءًا على بيانات المعلمات الجزيئية التي قامت بتمييز ذكور 

 وذلك على المستوى الجزيئي. الدراسةمناطق المجموعة من 
حماه التي انفصلت  المجموعة منذكور ال Cluster-1ضمت المجموعة األولى  Clustersقسمت الذكور إلى مجموعتين رئيستين 

المناطق األخرى وقد انقسمت بدورها  المجموعة من ذكور الفقد ضمت  Cluster-2عن ذكور باقي المناطق، أما المجموعة الثانية 
منطقتي ريف دمشق والسويداء بدرجة المجموعة من ذكور الضمت تحت المجموعة األولى  Sub Clusterإلى تحت مجموعتين 

محطة بحوث المختارية بحمص والرستن بدرجة قرابة المجموعة من ذكور ال%(، وضمت تحت المجموعة الثانية 86.12قرابة )
، ومحطة بحوث المختارية بحمص يًا وبيئياً جغرافمناطق متقاربة  هي )الزبداني( %(، ويفسر هذا أن السويداء وريف دمشق74.87)

والرستن من منطقة جغرافية واحدة هي المنطقة الوسطى، أي أن الذكور انفصلت حسب التوزيع الجغرافي للمناطق المدروسة، 
أن ذكور حشرات بسيال األجاص انفصلت حسب التوزيع في  (Lee et al., 2007; Kang et al., 2011)مع  ذلك وتوافق

 .الجغرافي
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حسب البيانات الجزيئية باستخدام برنامج  المجموعة من مناطق الدراسةلذكور حشرات بسيال األجاص شجرة القرابة الوراثية  .4الشكل 

Pop Gene32  بطريقةUPGMA 

 سورية:ـ دراسة درجة القرابة الوراثية بين إناث بسيال األجاص المأخوذة من المنطقتين الوسطى والجنوبية من 4
لدى  Polymorphicبادئة، وبلغت نسبة التعددية الشكلية  19 أصلبادئة أعطت تعددية شكلية من  15( أن 7يتبّين من )الجدول

أن بالغات الشكل الشتوي المشتية إلى  %(، وكانت أقل من الذكور ويعود سبب ذلك74.49مناطق الدراسة )المجموعة من ناث اإل
وفقًا لما  ، وبما أن حجم اإلناث أكبر من الذكور وبالتالي حركتها وانتقالها إلى األماكن البعيدة أقل،تسلك سلوك التشتت في الخريف

( حزم، في حين 7( أعلى عدد من الحزم ذات التعددية الشكلية وبلغت )230/35وأعطت البادئة ) ، (Kang et al., 2011) فسره
( لم تعِط أي حزمة ذات تعددية شكلية. 230/43و 230/5بينما البادئتان )( حزمة، 2( أعطت أقل عدد من الحزم )17أن البادئة )

أعلى نسبة للتعددية الشكلية  (230/40و  230/37، 230/36، 230/35، 230/33، 230/32، 14، 9، 5، 2وأعطت البادئات )
ى االختالفات الوراثية الكبيرة %( مما يدل عل50( أقل نسبة للتعددية الشكلية وبلغت )17%(، بينما أعطت البادئة )100بلغت )

 ( حزم. 9) Monomorphicكان عدد الحزم التي لم تعِط تعددية شكلية  .بين إناث حشرات بسيال األجاص
حزمًا فريدة عند  (230/40و 230/37، 230/36، 230/35،  230/33، 9،230/32، 5، 2، 1أعطت كاًل من البادئات )

( قد أعطت أكبر 230/36و 2، 1وأن البادئات ) أي حزم فريدة، تعطِ لم  (230/43و 230/5، 17، 14، 6) اتالبادئ بينما ،اإلناث
، 230/32، 9( حزم فريدة، بينما أعطت البادئات )2( أعطت )5( حزم، في حين أن البادئة )3عدد من الحزم الفريدة وهي )

 حزمة فريدة واحدة فقط.( 230/40و 230/37، 230/35، 230/33
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 الدراسةمناطق البسيال المجموعة من التي أعطتها عند إناث  والتعددية الشكلية لكل بادئة الكلية والفريدة يبّين عدد الحزم .7الجدول 

 رمز البادئة
عدد الحزم 
 الكلية

عدد الحزم التي 
 أعطت تعددية شكلية

النسبة المئوية للتعددية 
 الشكلية

 تعطِ  لم عدد الحزم التي
 عدد الحزم الفريدة تعددية شكلية

1 6 4 66.67 2 3 

2 6 6 100 0 3 

5 4 4 100 0 2 

6 4 3 75 1 - 
9 5 5 100 0 1 

14 5 5 100 0 - 

17 4 2 50 2 - 
230/5 2 0 0 2 - 

230/32 5 5 100 0 1 

230/33 5 5 100 0 1 

230/35 7 7 100 0 1 

230/36 4 4 100 0 3 

230/37 5 5 100 0 1 

230/40 6 6 100 0 1 

230/43 2 0 0 2 - 

 17 9 1191.67 61 70 المجموع
 1.70 0.60 74.49 4.07 4.67 المعدل

ناث اإلالمناطق الخمس المدروسة حيث أعطت  البسيال المجموعة من ( حزمة فريدة ميزت إناث17( وجود )8الجدول )تبّين من ي
( حزم فريدة، 4ريف دمشق )المجموعة من ناث اإل( حزم فريدة، وأعطت 6السويداء أكبر عدد من الحزم الفريدة )المجموعة من 

حماه حزمة  المجموعة منناث اإل( حزم فريدة، و 3محطة بحوث المختارية بحمص والرستن )المجموعة من ناث اإلوأعطت كاًل من 
  الدراسة.مناطق المجموعة من ناث إلافريدة واحدة، وهذا يدل على التنوع الوراثي بين 

  الموجودة والغائبة والفريدة إلناث الحشرة في المناطق المدروسة عدد الحزم .8الجدول 

مجموع الحزم  عدد الحزم الغائبة عدد الحزم الموجودة إناث
 الفريدة

النسبة المئوية للحزم الفريدة من 
 الحزم الموجودة

محطة بحوث المختارية 
 بحمص

25 61 3 12.00 

 10.34 3 57 29 الرستن

 4.17 1 62 24 حماه

 15.38 4 60 26 ريف دمشق

 20.00 6 56 30 السويداء

 المناطق المدروسة: إناثـ تحديد درجة القرابة الوراثية بين 5
المناطق المجموعة من ناث اإلبين  ISSR( بالنسبة لمعلمات PDV) ( أن قيم النسب المئوية لعدم التوافق9الجدول )يالحظ من 

وهذا يدل على درجة قرابة وراثية عالية  -( منطقتي الرستن وحماه المجموعة من ناث اإلبين ) 0.228المدروسة قد تراوحت بين 
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مما يدل على تباين وراثي  - (منطقتي محطة بحوث المختارية بحمص وريف دمشقالمجموعة من ناث اإلبين ) 0.588و -بينهما 
 .PDV=0.42المتوسط العام لقيم عدم التوافق  ، وكان-بينهما

المجموعة من ناث اإلمنطقتي الرستن و حماه، وتلتها درجة القرابة بين المجموعة من ناث اإلو سجلت أعلى درجة قرابة وراثية بين 
منطقتي من المجموعة ناث اإلابة بين  ، وتلتها درجة القرPDV =0.325منطقتي محطة بحوث المختارية بحمص و حماه حيث 

 . PDV=0.337حماه و ريف دمشق حيث 

الناتجة عن دراسة متوسط التشابه الوراثي بين إناث بسيال األجاص  (PDV)مصفوفة المتوسط العام لنسب عدم التوافق  يبين .9الجدول 
 المناطق المدروسةالمجموعة من 

محطة بحوث المختارية  الرستن حماه ريف دمشق السويداء
 الموقع بحمص

محطة بحوث المختارية  0.00    
 بحمص

 الرستن 0.406 0.00   
 حماه 0.325 80.22 0.00  
 ريف دمشق 80.58 0.463 0.337 0.00 

 السويداء  0.378 0.493 0.406 0.555 0.00

 :ISSRالناتجة عن استخدام تقنية  المناطق المدروسةالمجموعة من بسيال األجاص  ـ التحليل العنقودي إلناث6
ناث اإل Cluster-1ضمت المجموعة األولى  Clustersقسمت إلى مجموعتين رئيستين ان( أن اإلناث 5الشكل )يالحظ من 

تحت مجموعتين  Cluster-2المجموعة الثانية بقية المناطق، وضمت إناث ريف دمشق فقط التي انفصلت عن المجموعة من 
Sub Cluster  ناث اإلالمناطق األخرى، وكانت المجموعة من ناث اإلالسويداء فقط، والثانية المجموعة من ناث اإلضمت األولى
%(، ويعود هذا إلى قرب المنطقتين من بعضهما البعض 77.22منطقتي الرستن وحماه هما األقرب وراثيًا بدرجة )المجموعة من 

 ,.Lee et al., 2007; Kang et al)مع  وافقوهذه النتيجة تتأي أن اإلناث انفصلت حسب التوزيع الجغرافي للمناطق المدروسة، 

 .الجغرافي التوزع يعود إلىإناث حشرات بسيال األجاص اللذان أشارا إلى انفصال  (2011

 
المناطق المدروسة حسب البيانات الجزيئية باستخدام المجموعة من إلناث حشرات بسيال األجاص يبين شجرة القرابة الوراثية  .5الشكل 

 UPGMAبطريقة  Pop Gene32برنامج 
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 :الخالصة

 فعاليتها في إظهار التباينات الوراثية بين حشرات بسيال األجاص المدروسة في مناطق مختلفة من سورية. ISSRأثبت تقنية  ـ
% أعلى من اإلناث 93.06انفصلت حشرات بسيال األجاص حسب التوزيع الجغرافي، وكانت نسبة التعددية الشكلية بين الذكور  ـ

المجموعة ناث واإل%، 86.12منطقتي ريف دمشق والسويداء المجموعة من  الذكور%، وكانت أعلى درجة قرابة وراثية بين 74.49
 %. 77.22 الرستن وحماهمن 

 في أبحاث الدراسات الوراثية لحشرات بسيال األجاص من أجل معرفة درجة القرابة الوراثية فيما بينها.  ISSRيوصى بتطبيق تقنية  ـ
 .مراعاة التصنيف الوراثي لبسيال األجاص عند وضع برامج المكافحة المتكاملة آلفات األجاص ـ 
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Abstract: 

Molecular study of pear psylla Cacopsylla spp. (Psylldae: Hemiptera) was carried out in the 

biotechnology laboratory, Faculty of Agriculture, Damascus University during the growing season 

2013/ 2014. Samples were collected from four governorates located in middle and southern regions 

of Syria: Homs (Mokhtaria Research Station and Al- Rastan), Hama (Tezeen), Damascus rural (Al-

Zabadany) and Al-Sweida (Al-Sweida Research Center). The results showed that genetic 

differences of pear psylla by using ISSR with 19 primers, only 12 primers were succeeded in 

amplifying the male ́s DNA of pear psylla. The total number of bands was 70, only 64 bands were 

polymorphic, the percentage of polymorphism between males was (93.06%), males of pear psylla of 

Damascus rural and Al-Sweida were the most closer (86.12%), the cluster analysis separated the 

males of  Hama in an independent first group, and the second was separated into two sub clusters, 

males of Al-Rastan and Mokhtaria Research Station were included in the first sub clusters,  males 

of Damascus rural and Al-Sweida were included in the second. Only 15 primers were succeeded in 

amplifying the female ́s DNA of pear psylla. The total number of bands were 70, only 61 bands 

were polymorphic, the percentage of polymorphism between females was (74.49%), females of Al-

Rastan and Hama were the most closer (77.22%), the cluster analysis separated the females of  

Damascus rural in an independent first group, and the second group was separated into two sub 

clusters, females of Al-Sweida were included in the first sub clusters, and females of other regions 

were included in the second, as a conclusion, males and females of pear psylla were separated 

according to geographical distribution and species.  

Key words: Pear psylla, Cacopsylla spp., Molecular study, ISSR , Syria 
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  الخنازير البرية في المحاصيل الزراعية وطرق مكافحتها في محافظة سلفيت في فلسطين  ثيرتأ

 (3)عماد أبو الحسنو   (2)عنان حسينو   (1)نسرين طرشةو   *(1)حازم صوالحة

 ، فلسطين.الجامعة العربية األمريكية ،والتقنيات الحيوية، كلية العلوم واآلدابقسم العلوم الحياتية (. 1)
 ، فلسطين.الجامعة العربية األمريكية ،كلية العلوم واآلداب ،قسم الفيزياء(. 2)
 .الجامعة العربية األمريكية، فلسطين، كلية العلوم واآلداب ،قسم اللغة العربية واإلعالم (.3)

 (.hazem.sawalha@aauj.edu)*للمراسلة: د. حازم صوالحة. البريد اإللكتروني: 

 14/03/2016تاريخ القبول:    23/11/2015تاريخ االستالم: 

 ملخص: ال
شجار المثمرة والغابات، زت بقدرتها على التكيف مع البيئة المليئة باألزاد انتشار الخنازير البرية في فلسطين، وتميّ           

أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير آفة الخنازير البرية في المحاصيل الزراعية في ونتيجة لسرعة التكاثر وارتفاع معدالت اإلنجاب. 
ة في فلسطين. تم الحصول على البيانات الالزمة إلعداد هذه محافظة سلفيت، والتي تعد من المناطق الزراعية الخصبة والمهمّ 

الدراسة من خالل إجراء إستبيان شمل المناطق المستهدفة، ومقابالت مع المزارعين والمتضررين في تلك المناطق. أشارت النتائج 
إلى أن نسبة الضرر على أشجار الزيتون ومحاصيل الخضروات والمحاصيل الحقلية كانت أكبر ما يمكن في قرى المحافظة، إذ 

لتوالي، بينما كان الضرر أكبر ما يمكن على أشجار الفاكهة واللوزيات والشجيرات في % على ا44% و45% و46بلغت النسبة 
ن االستطالع الذي أجري حول ظهور الخنازير وانتشارها وتأثيرها في المحاصيل الزراعية %. بيّ 36مدينة سلفيت نفسها إذ بلغت 

%، وأقل نسبة انتشار كانت في 19.5إذ بلغت  نيو/يو أن أكبر نسبة ظهور وانتشار كانت في شهر حزيران ،في محافظة سلفيت
لت سجّ  ،%. أشارت الدراسة إلى أن أفضل الوسائل كفاءة في مكافحة الخنازير البرية2.4مسجلًة  /نوفمبرشهر كانون الثاني

استخدام  % على التوالي. أما أقل نسبة39.5% و 51موم واألسيجة موم واألسيجة، إذ بلغت نسبة استخدام السّ باستخدام السّ 
 % فقط.4إذ وصلت نسبتها  ،فكانت باألفخاخ الكبيرة

 الخنزير البري، المحاصيل الزراعية ، طرق المكافحة ، فلسطين، سلفيت. مفتاحية:الكلمات ال

 
 المقدمة:
الخنازير  ، وسلفمزدوجات األصابع رتبة من حيوان بري شرس وعنيد، وهو Sus scrofa( Wild Boar ( البّري الخنزير

 ،اليافاوي( التي تربى في المزارع والمناطق الريفية حول العالم، والتي يمكنها وأسالفها البرية أن تتناسل معًا بسهولة المستأنسة
ويعُد حيوانًا ليليًا يقضي  .شمال أفريقيا بما فيها وحوض البحر المتوسط أوروبا الوسطى وجد الخنزير البّري في معظم دول(. 2012

اره مختبئًا في األماكن الوعرة، وينشط في الليل، إذ يتسلل إلى القرى ويفتك بالمزروعات ويفسد الحقول، ويساعده خطمه القوي نه
 .على حفر األرض للوصول إلى جذور النباتات والديدان مع االستعانة بأنيابه الحادة، ويتوارى عن األنظار مع شروق الشمس

كيلو مترًا إلى الجنوب الشرقي  26الزراعية الخصبة والمهمة في فلسطين، فهي تقع على بعد تعد محافظة سلفيت من المناطق و 
 رام اهلل، من امتداد شارع من منطقة زعترة شرقاً  هذه المحافظة وتبدأ، (2003من مدينة نابلس، بانحراف قليل إلى الغرب )الدباغ، 

من الشمال وادي  وطولكرم نابلس ويفصلها عن منطقتي ،كفر قاسم عند بلدة لتصل إلى ما يسمى" بالخط األخضر" غرباً  نابلس–
، وتقع مدينة سلفيت في قرية 19 تتبع محافظة سلفيت .والبيرة رام اهلل تيقانا، ومن الجنوب وادي صريدة الذي يفصلها عن محافظ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9


 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

31 

 

ة الغربية % من مساحة الضفّ 3.4وتشكل المحافظة ما نسبته  (،2013الناحية الشرقية الجنوبية من المحافظة )الموسوعة الحرة، 
 ومناسباً  خصباً  ل تربة هذه المحافظة وسطاً تتغذى بمياه األمطار والوديان التي تصب فيها من الجبال المجاورة، لذلك تشكّ وهي 

 (.2003لزراعة مختلف المحاصيل )الدباغ، 
تات في أي مرحلة من الخنازير البرية من اآلفات االقتصادية الخطيرة التي تؤثر سلبًا في المحاصيل كمًا ونوعًا؛ إذ تهاجم النبا تعد  

بة خسائر اقتصادية فادحة. وقد دفعت هذه اآلفة عددًا من المزارعين إلى ترك مزارعهم، أو التحول من زراعة مراحل النمو مسبّ 
قطعان الخنازير  تهاجم. و الخضروات والمحاصيل الحقلية ذات القيمة النقدية إلى زراعة محاصيل شجرية غير مجدية اقتصادياً 

. ومن ناحية أخرى فقد دفع غزو الخنازير للمناطق الزراعية عددًا من المزارعين إلى االبتعاد ارعين المستصلحة حديثاً أراضي المز 
على عمليات الخدمة الزراعية المقدمة لبساتين الفاكهة التي  على سالمتهم، وانعكس ذلك سلباً  عن فالحة أراضيهم، وذلك حفاظاً 

ل. لذلك فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو تسليط الضوء على قضية هامة تعاني منها باتت تقتصر على عملية جني المحصو 
بسبب هذه اآلفة، وتقديم بعض الحلول  محاصيل الزراعيةمحافظة سلفيت، وتتمثل في فشل أو انخفاض إنتاجية بعض أراضيها لل

ووصف طرق  ،والتعامل مع هذه المشكلة ،ورةوالتوصيات التي من شأنها تشجيع المزارعين على إعادة زراعة األراضي المهج
وتقليل تكلفة  ،التي تساعد المزارعين على زيادة اإلنتاجية ،مكافحة الخنازير من خالل استبيان األنواع المختلفة من الوسائل المتاحة

البرية هي القمح والذرة نت دراسة أجريت في أوروبا أن أكثر المحاصيل تضررًا بالخنازير بيّ  .وتحسين األمن الغذائي ،اإلنتاج
نت تلك  الدراسة أن أشجار الفاكهة والزيتون تعاني من تدمير كبير بسبب هذه واألرز، والعنب، والشعير والشوفان، والبطاطا، كما بيّ 

أظهرت الدراسة التي أجريت  .( ,2004Massei and Genoy) والثمار المتساقطة من األشجاراآلفة أثناء البحث عن الديدان 
جنوب شرق ليبيريا أن الخنازير البرية تفتك بمحصول الذرة الصفراء بشكل رئيسي؛ وفي حال غياب هذا المحصول تتغذى على  في

دت دراسة أخرى (. أكّ (Herrero et. al., 2006محاصيل القمح والشعير والبرسيم الحجازي، واالعتماد عليها كوجبة بديلة للذرة 
 Schley (2003 ,الحيوان يهاجم محاصيل البطاطا والبازالء والفاصولياء والشمندر السكري أوروبا الغربية أن هذا أجريت في 

and Roper.) 

 مواد البحث وطرائقه: 

  :. منطقة الدراسة1
لبيان تأثير آفة الخنازير البرية في المحاصيل الزراعية في محافظة سلفيت. شملت مدينة  2013جريت هذه الدراسة خالل عام أ

ووادي المطوي ووادي قانا وقرى المحافظة، وهي دير استيا، دير بلوط، بروقين، قيرة، ياسوف، فرخة، كفر الديك، بديا، سلفيت 
تتميز هذه المناطق بزراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع على مدار السنة. كما أنها مناسبة لمتابعة  .وسرطة

 نتاج المتسبب عن هذه اآلفة.مشاكل المزارعين المتأتية من نقص اإل

   :. جمع المعلومات وتبويبها2
من خالل إجراء استبيان شمل جميع المناطق المذكورة. اختيرت عينة إلعداد هذه الدراسة الالزمة على البيانات ل تم الحصو 

الدراسة كافة ومع بعض مزارعًا موزعين على مناطق المحافظة كافة، وأجريت مقابالت مع أفراد عينة  50عشوائية مكونة من 
الخوخ والجوافة والعنب والمشمش والتين )المسؤولين في الدوائر الحكومية في محافظة سلفيت. وشملت أشجار الفاكهة مثل: 

والمحاصيل  ،الملوخية والبصل والثوم والسبانخ والخس والبقدونس والبندورة والخيار والفقوس()والخضروات مثل:  (،وأشجار الزيتون
ة مثل: )البقوليات والقمح والشعير(. تم حساب نسبة الضرر في المحاصيل الزراعية لكل منطقة بمقارنتها مع انتاجية الحقلي

(.  وأستخدم التحليل الوصفي واإلحصائي Agro-ecosystemالمناطق غير المتضررة والواقعة في النظام البيئي الزراعي نفسه )
توضيح العالقة بين نسبة الضرر واختالفها خالل أشهر السنة وطرق مكافحة الخنازير البرية، للبيانات، والجداول واألشكال البيانية ل

 ونسب أفضلية الطرق ونجاحها، وحساب معدالت األضرار الناتجة عن استفحال هذه اآلفة.
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   :. المواد المستخدمة في المكافحة3
بالنسبة للسموم فقد تم استخدام المبيد  ادها الخنازير.تالتي تر تم استخدام األسيجة، واألفخاخ الكبيرة التي وضعت في األماكن 

 ,.Heiba et al) امة وتستخدم  للقضاء على الحيوانات الضارة( السّ Carbamateالحشري، الذي يتبع مجموعة الكرباميت )
2002; Shanthalatha et al., 2012)  ضافتها إلى وذلك عن عن طريق الطعوم التي ترغبها إذابتها في الماء أو خلطها وا 

تلك الحيوانات، ووضعها في األماكن المناسبة التي ترتادها تلك الحيوانات بعد اإلعالم بها واإلعالن عن أماكن وضعها وأخذ 
 التدابير واالحتياطات المناسبة لحماية الحيوانات البرية والمستأنسة.

 لت باآلتي: أنسة والرعوية والبرية األخرى، فقد تمثّ أما الطرق التي يستخدمها المزارعون لحماية الحيوانات المست 
  .وضع السموم في المزارع الخاصة التي ال يمكن وصول الحيوانات الرعوية اليها 
 .تعليق أدوات مصوتة على األشجار إلصدار أصوات خاصة كفيلة بإبعاد الطيور والحيوانات المستأنسة 
  انات المستأنسة والطيور.وضع فزاعات في األماكن المقصودة إلبعاد الحيو 
 .تحذير البلدية للمواطنين لتجنب رعي مواشيهم فيها وعدم اقتراب السكان منها 
 .وضع إعالنات تحذيرية وتعليقها على األشجار والجدران في األماكن المقصودة 

 . التحليل اإلحصائي 4
 Zوقورنت النتائج بحساب قيمة Two–Sample Test for Proportions) تم التحليل باستخدام فحص العينات الثنائي للتناسب )

 (Computed Z Value ( بقيمها الحرجة )Critical Value  والبالغة )عند مستوى معنوية  1.645α=0.05 ( Ott, 1984; 
Lind et al., 2005; Montgomery, 2008 .) 
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Where, 1Y  and 2Y  = Number of affected population type I and II, respectively. 

1n  and 2n  = Sample size of population I and II, respectively. 

Cp̂ Combined proportion. 
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p   = Sample proportion of population type I and II, respectively.  

  :النتائج
%، وأقلها في 36 أشجار الفاكهة واللوزيات والشجيرات، إذ بلغتأظهرت النتائج أن أكبر نسبة للضرر في سلفيت كانت في 

% 15شجار الفاكهة واللوزيات والشجيرات، و% بالنسبة أل26الضرر في وادي المطوي %. وبلغت نسبة 18محصول الخضروات 
%، وأقلها في أشجار الفاكهة 13الخضروات والتي بلغت للضرر في وادي قانا في في أشجار الزيتون. وكانت أكبر نسبة 

% وأقلها 46الزيتون، مسجلُة في قرى المحافظة على أشجار %. وسجلت أكبر نسبة للضرر 6واللوزيات والشجيرات، والتي بلغت 
 (.1 الجدول)% 32ذ بلغت إعلى أشجار الفاكهة واللوزيات والشجيرات، 
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 نسبة الضرر في المحاصيل الزراعية حسب المنطقة .1الجدول 

 المحصول الرقم
 المنطقة

 قرى المحافظة وادي قانا وادي المطوي سلفيت

 (2,3,4)  %32 (3) %6 (4) %26 (3)% 36 أشجار الفاكهة واللوزيات والشجيرات 1

 (1% )44 %10 %20 %26 المحاصيل الحقلية 2

 (1% )45 (1) %13 %24 (41,%)18 الخضروات 3

 (1% )46 %8 (1% )15 (3% )31 الزيتون 4

 *الرقم بين األقواس يشير إلى رقم المعاملة التي تشكل معها اختالفا  معنويا  

تم استطالع ظهور الخنازير وانتشارها وتأثيرها في المحاصيل الزراعية حسب األشهر في محافظة سلفيت، وحسبت النسبة المئوية 
%، وأقلها  في شهر كانون 19.5، إذ بلغت /يونيولكل شهر، وقد أظهرت النتائج أن أكبر نسبة انتشار كانت في شهر حزيران

( نسبة انتشار الخنازير خالل أشهر السنة لكل 2(.  بين الشكل )1% كما هو مبين في الشكل )2.4إذ وصلت إلى  /نوفمبرالثاني
ي جميع ف /ينايروأقلها في شهر كانون الثاني /يونيومنطقة في المحافظة، حيث سجلت أعلى نسبة انتشار في شهر حزيران

 المناطق.  
 
 

 
 الرموز فوق االعمدة تعني المعامالت التي تصنع معها فروقات معنوية*

 .2013. نسبة انتشار الخنازير على المحاصيل الزراعية حسب األشهر في محافظة سلفيت في العام 1الشكل 
 

 

      

4.23.64.54.2

7.8

15.4

19.5

16.5

12.4

6.5

32.4

0

5

10

15

20

25

كانون

االول

تشرين

الثاني

تشرين

االول

كانونشباطاذارنيسانايارحزيرانتموزابايلول

الثاني

الشهر
ية

ئو
لم

ة ا
سب

الن

a b
c

d e f g h i j k l

defgh defg efg defgdefgdefgdefgaefg

abijkl

abchijkl abchijkl

abchijkl



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

34 

 

 
 .2013سلفيت في العام .  نسبة  انتشار الخنازير  خالل أشهر السنة لكل منطقة في محافظة 2الشكل 

%، تالها 51موم كانت الوسيلة األنجح، حيث بلغت نسبة استخدامها أظهرت نتائج دراسة طرق مكافحة الخنازير أن استخدام السّ 
فقد كانت وسيلة استخدام األفخاخ الكبيرة  %. أما أقل الطرق نجاحاً 39.5طريقة استخدام األسيجة، حيث بلغت نسبة استخدامها 

نت نتائج التحليل اإلحصائي أن طريقة % على التوالي. بيّ 5.5% و4وطريقة القضاء على مخابئها، حيث بلغت نسبة استخدامها 
 (.3ي الشكل )على طريقة استخدام األفخاخ الكبيرة والقضاء على مخابئها كما هو مبين ف استخدام السموم واألسيجة تفوقت معنوياً 

 

 
 نه ال توجد فروقات معنويةأالرموز المتشابهة تعني *

 .2013. نسب استخدام طرق مكافحة الخنازير البرية في محافظة سلفيت في العام 3الشكل 

 مناقشة: ال
بأنواعها المختلفة، ويعزى بينت الدراسة أن انتشار الخنازير البرية في محافظة سلفيت قد سّببت تدميرًا كبيرًا في المحاصيل الزراعية 

درجة مئوية  31.1ومناخها المعتدل، إذ يصل معدل درجات الحرارة إلى  ،سبب االنتشار هذا إلى الموقع الجغرافي لهذه المحافظة
%. كما يقع ضمن حدود هذه المحافظة وادي قانا 62، ويبلغ معدل الرطوبة السنوي ىدرجة مئوية كحد أدن 6.2كحد أعلى و
فإن خصوبة  (.  كذلك(PCBS, 2004شجار الحرجية، والذي يعد مالذًا آمنًا للخنازير البرية وبيئة مالئمة لتكاثرها المليء باأل

قدرته على التكيف مع البيئات المختلفة، باإلضافة إلى تكاثره السريع في بيئة خصبة وجيدة المناخ كما هو الحال و  الحيوان المرتفعة
وشكلت الخاصية "التغذوية" للحيوان، كونه آكاًل (، Massei and Genoy, 2004) تفاقم المشكلةفي محافظة سلفيت قد زاد من 
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ة اأًلخرى في المنطقة، ( سببًا إضافيًا في انتشاره وسيادته على غيره من الحيوانات البريّ Omnivorous) للنبات والحيوان معاً 
 ;Baskin and Danell, 2003 ) لتأقلم مع البيئات المختلفةمدى واسع من العوائل، وا وفضاًلعن كونه يستطيع العيش على

Lemel et al., 2003; Cuevas et. al., 2010; Schlageter and Wackernagel, 2012.) 
نت الدراسة أن الخضروات المروية المكشوفة والتي تنتشر زراعتها في المحافظة صيفًا، كانت أكثر المزروعات تضررًا بالخنازير بيّ 

البرية، ويعود ذلك إلى الخصائص السلوكية لهذا الحيوان؛ فهو يقوم بزيارة هذه الحقول لياًل في أيام الصيف، للبحث عن األراضي 
الديدان، والكائنات األخرى المستوطنة في التربة وجذور النباتات حيث يقتات عليها مسببًا تدميرًا وتخريبًا الرطبة التي تحتوي على 

تستغرق الكثير من الوقت كبيرين في األراضي الزراعية. وتقوم الخنازير بالبحث عن المياه والثمار المتساقطة لتتغذى عليها ، كما 
 اريات، مما يؤدي إلى اقتالع الكثير من المحاصيل وهذا يتوافق مع النتائج التي توصل لهافي استئصال الدرنات والجذور، والالفق

(, 2006; Pastrick, 2012et al.Schley and Roper, 2003; Massei and Genoy, 2004; Herrero ) ، كما أن
 .ب( -4أ والشكل -4)الشكل مرور قطعان الخنازير خالل الحقول أثناء تجوالها يدمر المحاصيل واألراضي الزراعية

  

أ(. ضرر الخنازير البرية على محصول البصل  -4الشكل )

 في محافظة سلفيت. 
 المصدر:

http://www.vice.com/read/the-wild-boar-
and-feces-epidemic-in-palestine 

ب(. تجوال الخنازير البرية في األراضي الزراعية  -4الشكل )

 لمحافظة سلفيت. التابعة

 http://safa.ps/post/126760المصدر: 

 

كان ضرر الخنازير البرية كبيرًا على أشجار الزيتون وأشجار الفاكهة الحلوة، مثل التين وكروم العنب المرباة تربية زاحفة، خاصة 
البحث عن المناطق الزراعية الرطبة الحقول المنشأة حديثًا والتي تروى في السنوات األولى، وذلك بسبب سلوك الحيوان أثناء 

الشكل واألراضي التي زّودت باألسمدة العضوية، كونه يبحث فيها عن الديدان والكائنات التي تعيش في البيئات العضوية الرطبة )
 (. ب -5أ والشكل  -5
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محافظة أ(. انتشار الخنازير على االشجار في  -5الشكل )

 سلفيت.
 http://safa.ps/post/152724المصدر : 

 ب(. انتشار الخنازير في مدينة سلفيت. -5الشكل )

المصدر: 
http://www.poica.org/details.php?Article 

 

كان ضرر الخنازير داخل حدود مدينة سلفيت محدودًا، واقتصر على بعض الحدائق المنزلية وأطراف المدينة، وذلك بسبب 
 االكتظاظ السكاني والعمراني وكثرة الشوارع المعبدة والمرافق المختلفة وقلة المساحات الزراعية وامتداد المدينة على مساحات واسعة.

الوالدة الممتد من موسم إلى  ذلكيعزى سّجلت أعلى نسبة انتشار للخنازير البرية في شهر حزيران/يونيو وشهر أيار/مايو، و 
خنزيرًا. كذلك كان ارتفاع حرارة 12 -10 وقد تصل الى، 6-4من ايو، إذ تنجب األنثى الواحدة بالمتوسط آذار/مارس إلى أيار/م

الصيف وانتشار المحاصيل الصيفية في تلك المناطق سببًا آخر في انتشار الخنازير في هذه الفترة. إن لنقص المياه وعطش 
االنتشار العشوائي بحثًا عن الماء،  وهذا يتطابق مع الدراسة التي أجريت في الحيوان في هذه األشهر له دوٌر مهم أيضًا في زيادة 
شهر أيار/مايو، وتبلغ ذروة تكاثرها في إلى  كانون الثاني/ينايرتمتد من  البرتغال، والتي بّينت أن فترة والدة الخنازير البرية

 (. Fonseca et al., 2001)آذار/مارس 

مكافحة الخنازير األكثر شيوعا وفعالية، ويعود السبب في ذلك الى كون هذه الطريقة رخيصة كانت طريقة استخدام السموم في 
الثمن مقارنة بالطرق األخرى وخصوصا طريقة استخدام األسيجة ذات التكلفة العالية، باإلضافة لذلك فإن الطرق األخرى غير 

إن طريقة القضاء على مخابىء الخنازير لم تكن عملية متاحة في ظل الظروف األمنية الصعبة التي تعيشها منطقة الدراسة. 
مكانية تنوع طبيعة المخابىء، وصعوبة الوصول الى بعض المناطق.  مجدية بسبب الطبيعة البرية الوعرة التي تتميز بها المنطقة، وا 

حيوانية والحيوانات البرية األخرى كانت طريقة استخدام األفخاخ الكبيرة غير مجدية، نظرًا لخطورتها على المواطنين وعلى الثروة ال
  في المنطقة، باإلضافة الى ارتفاع أسعارها وندرتها وكثرة أعداد الخنازير في المنطقة.

 االستنتاجات:
 نظرا للخسائر الكبيرة التي تسببها الخنازير البرية للقطاع الزراعي في محافظة سلفيت يوصي الباحثون بما يلي: 

 ة وأصحاب االختصاص إليجاد الطرق الفعالة واآلمنة لمكافحة هذه اآلفة. معنيّ ضرورة تدخل الجهات ال  -1
تحدثها  قد متابعة دراسة تأثير الخنازير البرية في القطاع الزراعي لتشمل جميع محافظات الضفة الغربية ودراسة التغييرات التي -2

 في كيمياء التربة. 
 دراسة تأثير طرق المكافحة المذكورة على الحيوانات البرية والمستأنسة.  -3

 تعد السموم واألسيجة أفضل وسيلتين متاحتين لمكافحة تلك الحيوانات وأكثرها فاعلية وهي تاتي بديال  لألسلحة النارية المحظورة.
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Abstract: 

The spread of wild boars in Palestine has increased and became a serious problem affecting 

agriculture sector. The animals has characterized to adapting the environment, which is full of fruit 

trees and forest. Wild boars have a high birth rate, which enable them to multiply quickly producing 

large number of offsprings. A study was conducted in Salfit governorate to examine the influence of 

wild boars on agricultural crops, as these animals have been considered the most serious pest that 

threatens agriculture in this area. The study includes several areas that represent the most fertile 

agricultural areas in Salfit governorate. The data was collected from target areas, using 

questionnaire, and interviews with farmers in those areas. The results indicated that the rates of 

damages were much greater in olive trees, vegetable crops, and field crops in the villages of Salfit, 

which approached 46%, 45% and 44%, respectively. Furthermore, the maximum rate of damage in 

fruit trees, stone fruits and shrubs was in the city of Salfit, which achieved 36%. Studying the 

prevalence of wild boars throughout the year showed that the highest prevalence was in June, 

reaching 19.5% and the lowest was in January by 2.4%. The study showed that the most successful 

and applicable methods of control were the use of poisons and fences, where the percentages of 

using such methods were 51% and 39.5% for poisons and fences, respectively, while as using traps 

was much lower than other methods and their use did not exceed 4%. 

Key words: Wild Boar, Agricultural crops, Control methods, Palestine, Salfit. 
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  Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)دراسة تغيرات كثافة مجتمع حلم صدأ الحمضيات 
(Acari: Eriophidae)  واختبار مجموعة من المبيدات في مكافحته وتسجيل عدو حيوي جديد له في

 الساحل السوري

 (2)ومحمد أحمد (1)ورائد صبيح (1)وماجدة مفلح (1)عبود*رفيق 

 ، الالذقية، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث الالذقية (.1) 
 ، الالذقية، سورية.م وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين(. قس2)
 (.abboud.rafeek@hotmail.com )*للمراسلة: د. رفيق عبود: البريد اإللكتروني: 

 06/08/2015تاريخ القبول:    09/06/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص: 
مـن اآلفـات االقتصــادية  Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Eriophidae)يعـد حلـم صـدأ الحمضـيات     

الهامة على الحمضيات في مناطق عديدة من العالم وكذلك في الساحل السوري. هدفت الدراسـة إلـى رصـد تغيـرات كثافـة هـذه اآلفـة 
خــالل عــامين والتحــري عــن األعــداء الطبيعيــة لهــا فــي بســتان الحمضــيات فــي الســاحل الســوري، واختبــار كفــاءة بعــض المبيــدات فــي 

ذت تجربــة حقليــة علــى أشــجار الفالنســيا المزروعــة فــي محطــة بحــوث ســيانو التابعــة لمركــز بحــوث الالذقيــة، ســورية. نفــمكافحتهــا. 
 Fenbutatin-oxid (500 sc)و Fenbutatin-oxid (550 sc)تضــمنت التجربــة أربــع معــامالت لــرش األشــجار بالمبيــدات 

ســب الموصــى بهــا، وتركــت أشــجار المعاملــة الخامســة وذلــك بحســب الن Abamectin 1.8(18 g/l)%( و80وكبريــت ميكرونــي )
بدون رش كشاهد للمقارنة. نفذت التجربة بأربعة مكررات، في كل مكرر شجرتين. قـّدرت نسـبة الضـرر علـى الثمـار ظاهريـًا. تـم عـّد 

ثمرة من كل  20 من سطح الثمرة على عينة مكونة من 2سم 1ضمن مساحة ×( 20األطوار المتحركة للحلم باستخدام مكبرة يدوية )
شــجرة. كمــا تــم التحــري عــن وجــود األعــداء الحيويــة التــي تهــاجم أطــوار الحلــم. ظهــرت األطــوار المتحركــة لحلــم صــدأ الحمضــيات 

وبقيــت أعــدادها منخفضــة مقارنــة مــع  2014وتــأخر ظهورهــا إلــى منتصــف آب فــي موســم  2013منتصــف تموز/يوليــو فــي موســم 
يتغـــذى بطـــور اليرقـــة علـــى حلـــم صـــدأ  Cecidomyiidaeل مـــرة فـــي ســـورية يتبـــع عائلـــة ســـجل وجـــود مفتـــرس ألو الموســـم الســـابق. 

الحمضـيات. تناقصــت أعــداد الحلـم معنويــًا فــي القطـع التجريبيــة التــي اسـتخدمت فيهــا المبيــدات بعـد أســبوع مــن الـرش خــالل موســمي 
وبعـد خمسـة أسـابيع فـي موسـم  2013موسـم  الدراسة، في حين وصلت أعداده الذروة في معاملة الشاهد بعد أسبوعين من الرش فـي

. لم تسجل اختالفات معنوية بين المعامالت التي سجلت كلهـا فروقـًا معنويـة مـع الشـاهد بالنسـبة لعـدد أطـوار الحلـم المتحركـة 2014
ق فــي معــاملتي خــالل الفتــرة الممتــدة إلــى ثالثــة أســابيع بعــد الــرش. ســّجلت أقــل نســبة للثمــار المصــابة بالصــدأ والغيــر صــالحة للتســوي

Fenbutatin-oxid 550 sc  وFenbutatin-oxid 500 sc  واقتصر وجود الثمار الغير صالحة للتسـويق فـي 2013في موسم ،
على معاملة الشاهد فقط. تبين نتـائج الدراسـة بـأن جميـع المبيـدات المختبـرة تعطـي فعاليـة جيـدة فـي مكافحـة حلـم صـدأ  2014موسم 

 ار عند استخدامها في في بداية ظهور اإلصابة. الحمضيات وتؤمن حماية للثم

 حلم صدأ الحمضيات، األعداء الحيوية، المبيدات األكاروسية.الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة:
مــن اآلفــات االقتصــادية  Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Eriophidae)يعــد حلــم صــدأ الحمضــيات    

 Bobote et(. وجـد )Childers and Achor, 1999)الهامة على الحمضـيات فـي المنـاطق المداريـة وتحـت المداريـة مـن العـالم 

al., 2011 ) نوعـًا مـن العناكـب علـى الحمضـيات فـي  14بـأن حلـم صـدأ الحمضـيات هـو األكثـر انتشـارًا وأهميـة اقتصـادية مـن بـين
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 ,Yothers and Masonيعتقد بأن موطنه األصـلي جنـوب آسـيا، ثـم أصـبح آفـة عالميـة االنتشـار )المنطقة الشمالية من البرازيل. 

يصــيب الحلــم كافــة أجــزاء الشــجرة، فهــو يتغــذى علــى محتويــات البشــرة لــألوراق والثمــار مســببًا تلفهــا. تســبب اإلصــابة علــى  (.1930
صغر حجمها، ويتحول لون الثمار المصابة إلى الفضي على الليمون الحامض واللون الصدئي الثمار في وقت مبكر توقف نموها و 

 McCoyعلى البرتقال. يرتبط ظهور الصدأ علـى الثمـار مـع تشـكل اللجنـين وتأكسـد بعـض مـواد السـيتوبالزم ضـمن خاليـا البشـرة )

and Albrigo 1975 لـيس لـه مواقـع مفضـلة للتغذيـة كمـا أن اإلصـابة (. يتـوزع حلـم الصـدأ علـى سـطح الثمـرة بشـكل غيـر منـتظم و
الشديدة تؤدي إلى تشقق الثمار وتساقطها قبل النضج مما يسبب نقصًا في المحصـول، وانخفاضـًا فـي نوعيـة العصـير وعـدم قابليتهـا 

أن الضـرر . تظهر أعراض اإلصابة في وقت متـأخر مـن الربيـع إلـى أواخـر الصـيف، بـالرغم مـن (Allen et al., 1994للتسويق )
. أفـراد الحلـم صـغيرة الحجـم، بلـون أصـفر (Stansly et al., 1998)يمكن أن يحدث على مدار العام عند توفر الظـروف المناسـبة 

جيل/أسبوع خالل الصيف وينمـو  2-1المع، ذات شكل وتدي متطاول ومستدق في نهايته، له أربع أرجل في مقدمة الجسم. يعطي 
س، وأعلــى معــدل نمــو كــان فــي درجــة حــرارة  11.07ºًا علــى درجــة الحــرارة، حيــث بلغــت عتبــة النمــو بــبطء أو يتوقــف شــتاًء اعتمــاد

29º 25س، بينما كانت درجـة الحـرارة المثاليـة لنمـو المجتمـع º س اعتمـادًا علـى معـدل التكـاثر الصـافيR0  ومعـدل الزيـادة الحقيقيـة
rm (Allen et al., 1995). 

ينتشــر فيهــا حلــم صــدأ الحمضــيات تقــوم بالســيطرة علــى مجتمعاتــه باســتخدام المكافحــة الكيميائيــة  بــالرغم مــن أن معظــم البلــدان التــي
(Rogers et al., 2014 بسـبب عـدم وجـود أعـداء حيويـة متخصصـة أو نـدرتها، توجهـت الدراسـات الحديثـة باإلضـافة إلـى دراسـة )

 Hirsutellaختبــار عزلــة مــن الفطــر الممــرض المبيــدات المتخصصــة فــي مكافحــة الحلــم إلــى البحــث عــن وســائل أخــرى مثــل ا

thompsonii  المشــكةلة فـــي المستحضــرMycar  الـــذي أعطـــى حمايــة جيـــدة ألشـــجار الفالنســيا مـــن ضـــرر حلــم صـــدأ الحمضـــيات
(Couch, 1982 McCoy and  تشـمل األعـداء الطبيعيــة لحلـم صـدأ الحمضــيات عناكـب مفترسـة يتبــع الـبعض منهـا لعــائلتي .)

Phytoseiid وStigmaeid (Childers, 1994) وجـد .Villanueve et al., (2006)  نـوعين مـن يرقـاتCecidomyiidae 
تتغذى على أطوار حلم صدأ الحمضيات في فلوريدا، تم تربيتهمـا مخبريـًا وتبـين بـأن البالغـات التـي نتجـت مـن يرقـات اللـون األصـفر 

ت مـن اليرقـات البرتقاليـة مـع شـريط يحـيط بـأجزاء الفـم تتبـع إلـى جـنس . بينمـا البالغـات التـي نتجـ.Feltiella n. spتتبـع نـوع جديـد 
 .Lestodiplosisقريب من 

أصــبح حلــم صــدأ الحمضــيات فــي الوقــت الحاضــر مــن اآلفــات الهامــة التــي تســبب خســائر اقتصــادية كبيــرة فــي العديــد مــن بســاتين 
آلفــات الحمضــيات الــذي ثبــت نجاحــه فــي الــتخلص مــن  الحمضــيات فــي الســاحل الســوري. ونظــرًا لتطبيــق برنــامج اإلدارة المتكاملــة

الكثير من اآلفات بسبب غنى المنطقة باألعداء الحيوية من مفترسـات ومـتطفالت باسـتثناء حلـم صـدأ الحمضـيات. وللمحافظـة علـى 
ود األعـداء هذا التوازن الحيوي فقد أجري هـذا البحـث بهـدف دراسـة ديناميكيـة تطـور مجتمـع حلـم صـدأ الحمضـيات والتحـري عـن وجـ
 الحيوية في بساتين الحمضيات في الساحل السوري، واختبار عدد من المبيدات المتخصصة في مكافحة حلم الصدأ. 

 مواد وطرائق البحث:
 2013نفذت الدراسة على أشجار الحمضيات صنف فالنسيا مزروعة في محطة بحوث سيانو  بعمر ثالثون عامًا خـالل الموسـمين 

 .2014و
 تطور مجتمع اآلفة:دراسة  -1
أيـام(، مـن بدايـة  10-7من أشـجار محـددة فـي بسـتان الحمضـيات بشـكل دوري )كـل × 20ثمرة باستخدام مكبرة  100جرى فحص  

حزيران/يونيــو وحتــى نهايــة تشــرين الثــاني/نوفمبر. وتــم مــن خاللهــا تســجيل كثافــة مجتمــع اآلفــة بشــكل دوري خــالل الموســم، والتحــري 
 يوية.عن وجود األعداء الح
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 اختبار كفاءة عدد من المبيدات المتخصصة في مكافحة اآلفة:  -2

. تضـّمنت الدراسـة خمـس معـامالت، تـم تطبيـق أحـد المبيـدات 2014و 2013نفذت التجربة بدايـة أيلـول/ سـبتمبر خـالل الموسـمين  
%( 80ميكرونـــي ) ، وكبريـــتFenbutatin-oxid (550 sc)و  Fenbutatin-oxid (550 sc)المختبــرة فـــي كـــل معاملـــة )

(، ورشـت أشـجار المعاملـة الخامسـة بالمـاء فقـط كشـاهد 1( بحسـب النسـب الموصـى فيهـا )الجـدول Abamectin 1.8(18 g/L)و
ليتر/شــجرة. أجريــت كــل معاملــة بــأربع مكــررات، وفــي كــل مكــرر شــجرتين، يفصــل بــين المكــرر  15للمقارنــة، بلــغ حجــم ســائل الــرش 
 المعامالت صف واحد من األشجار. واآلخر شجرة واحدة، ويفصل بين 

 ت. المبيدات المستخدمة ونسبة االستخدام في مكافحة حلم صدأ الحمضيا1الجدول 
 نسبة االستخدام االسم الكيميائي المادة الفعالة

Fenbutatin-oxid 550 sc 
Bis [tris (2-methyl-2-phenypropybtin) 

oxid 
 / ل3سم 0.55

Fenbutatin-oxid 500 sc Bis [tris (2-methyl-2-phenypropybtin) 

oxid 1 ل3سم / 
 غ/ ل sulfur 2 % وزن/ وزن80كبريت 

Abamectin 1.8 (w/v) 18 g/l 
Abamectin mixture 80% vermectin B 1a 

and 20% vermectin B 1b 
 / ل3سم 1

 جمع العينات وتقدير التأثير على كثافة اآلفة: -
ضـمن مسـاحة × 20عدسـة بقـوة تكبيـر  معشـوائيًا مـن الجهـات األربـع مـن كـل شـجرة باسـتخداثمرة ضمن الحقـل مختـارة  20فحصت 

لــك قبــل الــرش وبعــد الــرش ذمــن ســطح الثمــرة ومــن مــوقعين متعاكســين، وســّجل عــدد األطــوار المتحركــة مــن حلــم الصــدأ. و  2ســم 0.5
 أسبوعيًا لفترة خمسة أسابيع. 

 ية: تم تحديد فعالية المبيدات وفق المعادلة التال

/ )عدد األفراد في المعاملة قبل ]عدد األفراد في الشاهد قبل الرش (× )عدد األفراد في المعاملة بعد الرش  -1[ 100الفعالية = 
 عدد األفراد في الشاهد بعد الرش(× الرش 

 تقدير معدل تضرر الثمار: - 
قّدرت نسبة الضرر لكل ثمرة في نهاية الموسم بفحصها ثمرة منتخبة عشوائيًا من األشجار المدروسة من كل معاملة.  100فحصت 

 % من مساحتها.5من الوجهين المتقابلين. صنفت الثمار غير القابلة للتسويق التي تزيد فيها نسبة البقعة المتضررة عن 

 : التحليل اإلحصائي
 Statviewم برنــامج التحليــل اإلحصــائي حللــت النتــائج إحصــائيًا باســتخداصــّممت التجربــة بطريقــة القطاعــات العشــوائية الكاملــة، و 

، حيــث اســتخدم متوســـط عــدد األطــوار المتحركــة لحلـــم صــدأ الحمضــيات فــي وحـــدة المســاحة مــع تقــدم الـــزمن، ANOVAبطريقــة 
لتحديــد معنويــة االختالفــات فــي تغيــرات كثافــة األطــوار المتحركــة لآلفــة فــي كــل معاملــة مــع تغيــر الــزمن  Fisher’sواســتخدم اختبــار 

 . .L.S.D. وأجريت المقارنات الفردية بين المتوسطات باستخدام اختبار (0.05)ستوى داللة احصائية عند م

 النتائج:
 تغيرات كثافة األطوار المتحركة لحلم صدأ الحمضيات:-1

  2013موسم 
 1متحـرك/  فـرد 0.15  ±0.09( SE± ظهرت األطوار المتحركة لحلم صدأ الحمضيات فـي منتصـف تموز/يوليـو وبلغـت )متوسـط 

. واستمرت كثافة اآلفة باالرتفاع 2فرد/ سم  0.94±  3.99من سطح الثمرة. زادت كثافة المجتمع في أواسط آب/أغسطس إلى  2سم
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±  2.63فــي بدايــة األســبوع الرابــع مــن أيلــول/ ســبتمبر. انخفضــت أعــدادها تــدريجيًا إلــى  2فرد/ســم 4.49±  44.08وبلغــت الــذروة 
 (.1تشرين األول/أكتوبر، واستمر تواجدها بأعداد منخفضة حتى كانون األول/ديسمبر )الشكل  في منتصف 2فرد/ سم 0.66
 2014موسم 

. بقيـت أعـدادها 2فـرد/ سـم  0.4±  0.4تأخر ظهـور األطـوار المتحركـة لحلـم صـدأ الحمضـيات إلـى منتصـف آب وبلغـت بالمتوسـط 
فــي أواخــر تشــرين األول/أكتــوبر، واســتمر تواجــد  2فرد/ســم 0.96±  3.08منخفضــة مقارنــة مــع الموســم الســابق ولــم تتجــاوز أعــدادها 
 (. 1اآلفة بكثافة منخفضة حتى نهاية كانون األول، )الشكل 

 
خالل من سطح الثمرة( على ثمار الفالنسيا  2سم SE /1± . تغيرات كثافة األطوار المتحركة لحلم صدأ الحمضيات )متوسط 1الشكل 

 2014و 2013 نموسميال

 اختبار كفاءة عدد من المبيدات المتخصصة في مكافحة حلم صدأ الحمضيات:-2
 2013موسم 

تباينـت كثافــة األطــوار المتحركـة حلــم صــدأ الحمضــيات بـين المعــامالت قبــل الــرش، وهـذا يعــود إلــى أن اآلفــة التـي تنتشــر فــي الحقــل 
 (.Allen et al., 1994ا مواقع مفضلة للتغذية )بشكل بؤر، كما أن توزعها على سطح الثمار المصابة غير منتظم وليس له

قبــل الــرش إلــى  2فرد/ســم 4.25±  22.54معنويــًا مـن   Fenbutatin-oxid 550 scانخفضـت كثافــة مجتمــع الحلــم فـي معاملــة  
لـى  2فرد/سم ±1.8  6.77 بعـد أسـبوعين مـن الـرش، وبقيـت بالمسـتوى نفسـه حتـى  2فرد/سـم 0.15±  0.35بعد أسبوع مـن الـرش، وا 

 (.2األسبوع الخامس بعد الرش )الجدول 
قبـل الـرش، وانخفضـت معنويـًا إلـى  2فرد/سـم Fenbutatin-oxid 500 sc 26.17  ±5.4 بلغـت كثافـة أطـوار الحلـم فـي معاملـة 

لى  2فرد/سم ±1.54  3.28 لى  بعد 2فرد/سم 0.13±  0.25بعد أسبوع من الرش، وا  بعد  2سم 0.01±  0.1أسبوعين من الرش، وا 
±  2.64قبل الرش وبلغـت  2فرد/سم 18.61%معنويًا من 80(. انخفضت كثافة المجتمع في معاملة كبريت 2أربع أسابيع )الجدول 

±  1.79بعـد أسـبوعين مـن الـرش، وبلغـت أعـدادها  2فـرد/ سـم 1.16±  4.78بعد أسبوع من الرش، وزادت ظاهريًا إلى  2سم 0.85
 (.2خالل األسبوعين الثالث والرابع بعد الرش على التوالي )الجدول  2فرد/ سم 0.79±  3.04و  2سم 0.68

 0.35±  0.90قبل الرش مسجلًة  2فرد/ سم 2.02±  5.17معنويًا من  Abamectin 1.8 انخفضت كثافة أطوار الحلم في معاملة
بعــد أســبوعين مــن الــرش، وانخفضــت أعــدادها إلــى  2فــرد/ ســم 0.54±  1.39بعــد أســبوع مــن الــرش، وزادت ظاهريــًا إلــى  2فــرد/ ســم

 (.2بعد أربع أسابيع من الرش )الجدول  2فرد/ سم ±0.22  0.35
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 3.55±  26.34عند بداية التجربة، وزادت بعد أسبوع إلى  2فرد/ سم 3.55±  21.49بلغت كثافة أطوار الحلم في معاملة الشاهد  

بعـد أسـبوعين، ثـم بـدأت بالتنـاقص التـدريجي  2فـرد/ سـم 4.5±  44.08، استمرت الكثافة باالرتفاع معنويًا مسجلة الذروة  2سـم فرد/
  (.2بعد أربع أسابيع )الجدول  2فرد/ سم 1.61±  7.51لتسجل 

ع مـن الـرش بالمقارنـة مـع أظهرت النتائج انخفاض معنوي بكثافة أطوار حلم الصدأ المتحركة في جميع معامالت المبيدات بعـد أسـبو 
معاملــة الشــاهد واســتمرت أخفــض بفــروق معنويــة عــن الشــاهد نفســها لمــدة ثالثــة أســابيع بعــد الــرش، بــدون تســجيل فروقــًا معنويــة فــي 

(. بــالرغم مــن انخفــاض كثافــة أطــوار الحلــم فــي معاملــة الشــاهد بعــد 2كثافــة المجتمــع بــين معــامالت المبيــدات المســتخدمة، )الجــدول 
الرابــع مــن الــرش إال أنهــا كانــت أعلــى معنويــًا مقارنــة مــع معــامالت المبيــدات باســتثناء معاملــة الكبريــت. كمــا ســجلت الكثافــة  األســبوع

 (. 2% )الجدول 80مقارنة مع معاملة كبريت   Abamectin 1.8و Fenbutatin-oxid 550 scانخفاضًا معنويًا في معاملتي 
من سطح الثمرة( على أشجار  2سم SE /1± كة لحلم صدأ الحمضيات )متوسط . تغيرات كثافة األطوار المتحر 2جدول ال

 2013 خالل الموسمالفالنسيا قبل وبعد الرش 

 توقيت أخذ العينة

 المعاملة
LSD 

5% Fenbutatin-oxid 

550 sc 

Fenbutatin-oxid 

500 sc 
 %80كبريت 

Abamectin 

1.8 
 شاهد

4.25±  22.54 قبل الرش  a 26.17  ±5.4  a 18.61  ±3.8  a 5.17  ±2.02 b 21.49  ±3.55  a 11.44 

1.8±  6.77 أسبوع 1بعد   a 3.28  ±1.54  a 2.64  ±0.85  a 0.90  ±0.35  a  ±3.55  26.34 b 6.46 

0.15±  0.35 أسبوع 2بعد   a 0.25  ±0.13  a 4.78  ±1.16  a 1.39  ±0.54  a 44.08  ±4.50  b 5.80 

0.05±  0.05 أسبوع 3بعد   a 0.70  ±0.39  a 1.79  ±0.68  a 1.09  ±0.46  a 21.94  ±3.61  b 4.62 

0.55±  0.65 اسبوع 4بعد   cb 0.1  ±0.01  b 3.04  ±0.97  c 0.35  ±0.22  b 7.51  ±1.61 a 2.45 

a 0   ±0 a 1.44  ±0.53  ab 1.49  ±0.82 0.18±   0.3 اسبوع 5بعد   ab 2.64  ±0.66  b 1.49 

ab  ±10.25  4.98±  17.3 %ثمار مصابة 4.28 a 26.92  ±5.52  b 7.69  ±4.44  a 20.51  ±6.48 ab 15.14 

%ثمار مصابة 

≥5% 
4.8  ±2.02 a 1.28  ±1.28  a 10.25  ±3.42  ab 6.59  ±4.25  ab 15.38 ±5.25  b 10.4 

 %5عند مستوى داللة  المتوسطات ضمن الصف المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية
 2014موسم 

(، وتراوحـت 3كانت كثافة األطوار المتحركة لحلم الصدأ منخفضة فـي كافـة المعـامالت قبـل الـرش مقارنـة بالموسـم السـابق )الجـدول 
 (.3%والشاهد، )الجدول 80في معاملتي كبريت  2فرد/سم 0.36±  0.6في معاملة البيماكتين و 2فرد/سم 0.14±  0.2بين 
خـالل األسـبوعين األول والثـاني بعـد الـرش،  2فرد/سـم 0.1±  0.1إلـى  Fenbutatin-oxid 550 scت الكثافة في معاملة انخفض 

بعـد ثالثــة أسـابيع، وعــادت لالنخفــاض إلـى مــا كانـت عليــه فـي األســبوعين الرابــع  2فرد/ســم 0.17±  0.3زادت أعـدادها ظاهريــًا إلـى 
 (.  3والخامس بعد الرش، )الجدول 

المسـار نفسـه فـي المعاملـة السـابقة، حيـث انخفضـت   Fenbutatin-oxid 500 scتغيـرات كثافـة مجتمـع الحلـم فـي معاملـةأخـذت  
بعـد ثالثـة أسـابيع مـن  2فرد/سـم 0.23±  0.6الكثافة خالل األسبوع األول بعد الرش واختفى وجودها في األسبوع الثـاني وزادت إلـى 

 (.3الرش، وانخفضت إلى النصف من ذلك في األسبوع التالي واختفى وجودها في األسبوع الخامس بعد الرش، )الجدول 
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% بعد أسبوع من الرش، إال أنهـا عـادت للظهـور بعـد أسـبوعين مـن الـرش، وبلغـت 80بالرغم من اختفاء اإلصابة في معاملة كبريت 
بعـد الـرش بخمسـة أسـابيع،  2فرد/سـم 0.19±  0.4بعد الرش بأربع أسـابيع، وانخفضـت إلـى  2فرد/سم 0.35±  1.19الكثافة ذروتها 

 (.3)الجدول 
خـالل األسـبوعين األول والثـاني بعـد الـرش وعـادت للظهـور بعـد ثالثـة أسـابيع مـن   Abamectin 1.8اختفـت اإلصـابة فـي معاملـة

، انخفضت أعدادها بعد أربعة أسابيع واختفى وجودها بعد خمسة أسابيع من 2سمفرد/ 0.19±  0.4الرش وبلغت أعدادها بالمتوسط 
 (.3الرش، )الجدول 

بعد أسـبوع واسـتمرت  2فرد/سم 0.14±  1.0عند بداية التجربة إلى  2فرد/سم 0.36±  0.6زادت كثافة مجتمع الحلم في الشاهد من 
 (.3بعد خمسة أسابيع، )الجدول  2/سمفرد 0.96±  3.08الزيادة بشكل بطيء وتدريجي وبلغت ذروتها 

من سطح الثمرة( على أشجار الفالنسيا قبل وبعد  2سم SE /1± . تغيرات كثافة األطوار المتحركة لحلم صدأ الحمضيات )متوسط 3الجدول 
 2014الرش خالل الموسم 

 توقيت أخذ العينة
Fenbutatin-oxid 

550 sc 

Fenbutatin-oxid 

500 sc 
 %80كبريت 

Abamectin 

1.8 
 شاهد

LSD 

5% 

 a 0.3  ±0.22  a 0.6  ±0.36 a 0.2  ±0.14  a 0.6  ±0.36  a 0.75  0.17±  0.3 قبل الرش

 a 0.1  ±0.1 a 0.0  ±0.0 a 0.0  ±0.0  a 1.0  ±0.14  b 0.53 0.1±  0.1 أسبوع 1بعد 

 a 0.0  ±0.0  a 0.3  ±0.17 a 0.0  ±0.0  a 1.2  ±0.49  b 0.66 0.1±  0.1 أسبوع 2بعد 

 a 0.6  ±0.23  a 0.7  ±0.29 a 0.4  ±0.19  a 1.49  ±0.55  b 0.88  0.17±  0.3 أسبوع 3بعد 

 a 0.3  ±0.17  ab 1.19  ±0.35 b 0.1  ±0.1 a 1.99  ±0.64  b 0.94 0.1±  0.1 اسبوع 4بعد 

 a 0.0  ±0.0  a 0.4  ±0.19 a 0.0  ±0.0  a 3.08  ±0.96  b 1.23  0.1±  0.1 اسبوع 5بعد 

 a a 1.33  ±1.33 4.0 .±1.63 a 1.0  ±1.0  a 13.0  ±3.78  b 6.76  1.0±  1.0 %ثمار مصابة

%ثمار مصابة 

≥5% 
0  a 0  a 0  a 0  a 13.0  ±3.78  b 5.31 

 %5عند مستوى داللة  المتوسطات ضمن الصف المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية

 فعالية المبيدات المختبرة بحسب هندرسون وتلتون:-3
 2013موسم 

 2013أظهــرت جميــع المبيــدات المســتخدمة فعاليــة فــي مكافحــة حلــم الصــدأ علــى ثمــار الفالنســيا بعــد أســبوع مــن الــرش خــالل موســم 
 Fenbutatin-oxidالمبيد  % في معاملة 89.15و Fenbutatin-oxid 550 sc% في معاملة المبيد 79.18والتي ترواحت بين 

500sc   (. زادت فعاليــة المبيــدين 4)الجــدولFenbutatin-oxid 500 sc  وFenbutatin-oxid 550 sc  98.7إلــى %
 (.4% بعد أسبوعين من الرش، واستمرت فعاليتهما بالمستوى نفسه بعد خمسة أسابيع من الرش )الجدول 99.03و

% بعد أربعة أسـابيع مـن الـرش، 77.23% بعد أسبوعين من الرش وانخفضت إلى 89.9إلى   Abamectin 1.8زادت فعالية مبيد 
 (.4ولكنها انعدمت بعد خمسة أسابيع )الجدول 

ـــم لمـــدة ثالثـــة أســـابيع بعـــد الـــرش، وانخفضـــت فعاليتـــه إلـــى 80حـــافظ مبيـــد كبريـــت  % 50.14%علـــى فعاليتـــه فـــي كـــبح أعـــداد الحل
 (. 4ى التوالي )الجدول % بعد أربعة وخمسة أسابيع عل39.53و

 2014موسم 
، 2014أظهرت جميع المبيدات المستخدمة فعالية في مكافحة حلم الصدأ على ثمار الفالنسـيا بعـد أسـبوعين مـن الـرش خـالل موسـم 

والتـي  (. انخفضت فعالية المبيدات بعد ثالثة أسابيع من الرش، ولكنها زادت خالل األسبوعين الرابع والخامس بعد الـرش4)الجدول 
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، Abamectin 1.8و Fenbutatin-oxid 500sc% فــي معــاملتي 100% و 80% فــي معاملــة كبريــت 87.01تراوحــت بــين 
 (. 4)الجدول 

 2014و 2013. فعالية المبيدات المستخدمة في مكافحة حلم صدأ الحمضيات على أشجار الفالنسيا الموسمين 4الجدول 

 المعامالت

 الفعالية حسب هندرسون وتلتون

Fenbutatin-

oxid 550 sc 

Fenbutatin-oxid 

500 sc 
 %80كبريت 

Abamectin 

1.8 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 100 85.25 90 88.11 80 89.47 80.0 79.18 بعد أسبوع من الرش

 100 89.90 76.93 77.35 100 99.03 84.62 98.70 أسبوع من الرش 2بعد 

 70 76.61 53.03 89.70 19.47 97.30 59.74 99.81 الرشأسابيع من  3بعد 

 81.13 77.23 59.8 50.14 69.85 98.87 89.94 98.31 أسابيع من الرش 4بعد 

 100 - 87.01 39.53 100 100 93.51 95.41 أسابيع من الرش 5بعد 

 الضرر على الثمار:-4
  2013موسم 

 Abamectin 1.8 % فــي معاملــة 4.44±  7.69بــين  (SE± تراوحــت نســبة اإلصــابة الكليــة بالصــدأ علــى الثمــار )متوســط 

متفوقة بزيادة معنوية بنسبة اإلصابة بالصدأ مقارنـة  %80%. وكانت معاملة الكبريت 80% في معاملة الكبريت 5.52±  26.92و
، بينما لم تسجل اختالفـات معنويـة بـين بـاقي المعـامالت، )الجـدول  Abamectin 1.8و Fenbutatin-oxid 500scمع معاملتي 

% فـي معاملـة  مبيـد 1.28±  1.28% من مساحة سطح الثمرة( بـين 5 ≥(. تراوحت نسبة اإلصابة الشديدة بالصدأ على الثمار )2
Fenbutatin-oxid 500sc   دة معنوية في معاملة الشـاهد % في معاملة الشاهد، وسجلت اإلصابة الشديدة زيا5.25±  15.38و

، ولـم تكـن االختالفـات معنويـة بـين بـاقي Fenbutatin-oxid 550 scو   Fenbutatin-oxid 500scمقارنـة مـع معـاملتي مبيـد 
 (.2المعامالت، )الجدول 

  2014موسم 
 Fenbutatin-oxid% فـي معاملـة مبيـد 1على الثمار مقارنة مـع الموسـم السـابق، وتراوحـت بـين  انخفضت نسبة اإلصابة بالصدأ

550 sc في معاملة الشاهد، وسجلت اإلصابة بالصدأ زيادة معنوية في معاملة الشاهد مقارنـة مـع بـاقي المعـامالت التـي لـم 13و %
 (.3% على معاملة الشاهد فقط )الجدول 5يسجل بينها اختالف معنوي. واقتصرت اإلصابة الشديدة بالصدأ فوق 

 حصر األعداء الحيوية:-5
مــــن خـــــالل المراقبـــــة والتحـــــري عـــــن وجـــــود األعـــــداء الحيويـــــة لحلــــم صـــــدأ الحمضـــــيات، ســـــجل وجـــــود يرقـــــات صـــــغيرة تتبـــــع عائلـــــة 

Cecidomyiidae علــى ســطح ثمــار الحمضــيات المصــابة بحلــم صــدأ الحمضــيات تتغــذى علــى جميــع أطــواره )بــيض، حوريــات ،
(، والتي من الممكـن أن تلعـب 2بالغات(، عزلت ضمن علب تربية في المخبر وتم الحصول عل عذارى وبالغات المفترس، )الشكل 

 دورًا في الحد من انتشار اآلفة، مع العلم أن وجودها يسجل ألول مرة في سورية.
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يرقة مفترس تتغذى . A يسجل ألول مرة يتغذى على حلم صدأ الحمضيات Cecidomyiidae. مفترس جديد يتبع عائلة 2الشكل 

 . بالغة المفترسBعلى أطوار حلم صدأ الحمضيات. 
 مم( 1: المسافة الفاصلة بين الخطين الظاهرين تحت البالغة )مالحظة

 
 المناقشة:

مقارنـة مـع الموسـم السـابق، يعـزى  2014أظهرت نتائج الدراسة انخفاض كبير في كثافة مجتمع حلم صدأ الحمضـيات خـالل موسـم 
ذلك إلى معاملة الحقل بالمبيدات في الموسم األول أدى إلى انخفاض كثافة مجتمع اآلفة فـي نهايـة الموسـم تبعـه تـأخر ظهـور اآلفـة 

 . 2013نة بموسم لمدة تزيد عن ثالثون يومًا مقار 
فـإن أعلـى نسـبة للثمـار المتضـررة سـجلت فـي  %80بالرغم من تسجيل أعلى نسبة إصابة بالصـدأ علـى الثمـار فـي معاملـة الكبريـت 

 أفضل نتيجة في حماية الثمار من الضرر.  Fenbutatin-oxidمعاملة الشاهد بدون رش. أعطى المبيدين 
فــي جميـع المعــامالت بمـا فيهــا الشــاهد، فـإن الحمايــة كانـت تامــة مــن  2014بـالرغم مــن الكثافـة المنخفضــة لمجتمـع اآلفــة فــي موسـم 

الضرر على الثمار في جميع المعامالت المرشوشة بالمبيدات بينما كانت نسبة الضرر علـى الثمـار متقاربـة فـي معاملـة الشـاهد فـي 
 ت في كثافة مجتمع اآلفة بينهما. موسمي الدراسة بالرغم من تفاو 

( لمكافحـة حلـم صـدأ الحمضـيات فـي حقـول الفالنسـيا بمعـدالت Fenbutatin-oxid) vendexفي دراسـة سـابقة اسـتخدم فيهـا مبيـد 
مختلفة لوحده ومقارنة بالمعامالت نفسها عند خلطه بأحد مركبـات النحـاس ومـع الشـاهد بـدون رش. أظهـرت النتـائج انخفـاض فعاليـة 

عند خلطه بأحد مركبات النحاس في مكافحة حلم صدأ الحمضيات، كما زادت كثافة مجتمعاتـه فـي المعـامالت التـي  vendexيد مب
دراسـة تـم  Stansly et al., (1998)(. أجـرى Childers, 1994اسـتخدم فيهـا النحـاس لوحـده كمـا هـو الحـال فـي معاملـة الشـاهد )

أكريميــك( بشــكل منفــرد أو مــع الزيــت. تناقصــت أعــداد الحلــم مــع تقــدم الــزمن فــي كــل  فيهــا اختبــار نــوعين مــن المبيــدات )ميتــاك و
المعــامالت بمــا فيهــا الشــاهد، ولــم يســجل فروقــًا معنويــة بــين المعــامالت التــي ســجلت كلهــا فروقــًا معنويــة مــع الشــاهد بالنســبة ألعــداد 

معاملــة األكريميــك مــع الزيـت، فــي حــين لــم تســجل  يآب/ أغســطس، كمــا لـوحظ إصــابة أقــل بالصــدأ علــى الثمـار فــ 25الحلـم خــالل 
حساســية مجتمــع حلــم صــدأ  Berg et al.,(1999)بــاقي المعــامالت إصــابة أقــل بالصــدأ علــى الثمــار مقارنــة مــع الشــاهد. راقــب

الحمضـــيات لألبـــامكتين لمـــدة عـــامين، لـــم يجـــد خاللهـــا أي تغيـــر لحساســـية مجتمعـــات حلـــم الصـــدأ فـــي البســـاتين التـــي رشـــت مـــرتين 
 ماكتين مقارنة مع مجتمعات الحلم التي لم تعامل أو تم رشها مرة واحدة. باباأل

  

A B 
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 االستنتاجات
  ظهرت األطوار المتحركـة لحلـم صـدأ الحمضـيات فـي منتصـف تموز/يوليـو واسـتمر تواجـدها بأعـداد منخفضـة حتـى كـانون

 األول/ ديسمبر.
  أعطت المبيدات المختبرةFenbutatin-oxid (550 sc) وFenbutatin-oxid (500 sc)  والكبريت الميكروني

 .فعالية جيدة في السيطرة على مجتمع حلم صدأ الحمضيات Abamectin 1.8(18 g/L)%( و80)

  سجل وجود مفترس كنوع جديد ألول مرة في سورية يتبع عائلةCecidomyiidae  يتغذى بطور اليرقة على البيض
 واألطوار المتحركة لحلم صدأ الحمضيات.
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Abstract: 

Citrus Rust Mite (CRM) continues to be a major pest on citrus in the Syrian coast, and other regions 

of the world. This study aimed to monitor the densities of CRM population dynamic, and survey its 

natural enemies and study the effect of some acaricides for control CRM on Valencia trees in the 

Syrian coast. The experiment was conducted in Vlencia trees field in Ciano Research Station, 

Latakia Agricultural Research Center, Syria. Four acaricides treatments (Fenbutatin-oxid 550 sc, 

Fenbutatin-oxid 500sc, sulfur 80% and Abamectin 1.8) according to the recommended rates were 

used, with four replicates per treatment and two trees per replicate, and untreated one as control. 

The percentage of rusting on fruit surface was estimated. A sample of 20 fruits of each tree was 

taken to count the mobile stages of CRM using manual microscope (20x) on an area of 1 cm
2
 of 

each fruit. Also the natural enemies of CRM were detected. The mobile stages of CRM appeared in 

mid of July 2013, but in 2014 the appearance was late until mid of august, because of that the 

Population densities of CRM were lower in 2014 than 2013. This study recorded a new predator 

belongs to Cecidomyiidae, which feeding on CRM. Densities of CRM decreased significantly in all 

treatments with acaricides after one week of application during the two seasons. The maximum 

densities of CRM were achieved in the control treatment after two and five weeks in 2013 and 2014 

respectively. In terms of number of the mobile stages of CRM after three weeks of acaricised 

application, no significant differences were noticed between the treated plots with acaricides, but 

they differed significantly with the control. Fenbutatin-oxid recorded the lowest number of 

damaged fruits in 2013, but in 2014 no damaged fruits were recorded in all acaricide treatments, 

damage in the control treatment. The results shows that all the tested acaricides were affective for 

controlling CRM on citrus when the application is at early time. 

Keywords: Citrus rust mite, Natural enemies, Acaricides. 
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 حصر أولي لمسببات موت لب ساق البندورة في الزراعة المحمية في المنطقة الساحلية من سورية

(1)ورغدة هيثم البغدادي (1)ونبيل األحمد بك (2)ومحمود أبو غرة (1)عبد اللطيف محمد الغزاوي*
 

 (. إدارة بحوث وقاية النبات، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 دمشق، سورية. ،(. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة دمشق2)

 (. 963+0991187894 :، رقم الجوالghazawi11@gmail.com)*للمراسلة: عبد اللطيف الغزاوي. البريد اإللكتروني: 

 07/07/2015تاريخ القبول:    07/05/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

في الدفيئات البالستيكية شمال غرب محافظة  Mill) (Lycopersicon esculentumلوحظ مرض موت لب ساق البندورة  
وقد أكدت عمليات المسح األخيرة تواجده في المنطقة الساحلية من حلب في سورية في بداية التسعينيات من القرن الماضي، 

 2010 عاميخالل  %24.4و 17.7نسبة الدفيئات البالستيكية الموبوءة بهذه الظاهرة في محافظة طرطوس  سورية، حيث كانت
% 0.97و 0.72مؤشر النسبة المئوية للنباتات المصابة و % 0.28و 0.19 على التوالي، وبلغ متوسط انتشار المرض 2011و

 2010 عامي% خالل 23.2و 24.86الظاهرة في محافظة الالذقية وبلغت نسبة الدفيئات البالستيكية الموبوءة بهذه  .على التوالي
 0.65بينما كان مؤشر النسبة المئوية للنباتات المصابة ، %0.35و 0.32 على التوالي، وبلغ متوسط انتشار المرض 2011و
مورفولوجّيًا، فيزيولوجّيًا عزلة  60 هامن تفُصنّ  ،مسح حقليال ناتجة منعزلة  100ولدى دراسة  .يـ% على التوال0.85و

 Pectobacteriumعلى أنها  ةـعزل 12بينما صنفت   Pseudomonas corrugataأنها بكتريا وبيوكيميائّيًا على

carotovorum sub sp.  carotovorum (Pcc)  واستخدم اختبارPCR عزالت من 4تصنيف أكيد تل (Pcc)  باستخدام
 . مرئسات متخصصة

 .Pseudomonans corrugata،Pectobacterium carotovorum subspبندورة، موت الّلب ،الكلمات المفتاحية: 

Carotovorum، الالذقية، طرطوس. 

 المقدمة:
في سورية خالل السنوات العشر الماضية بشكل Lycopersicom esculentum Mill) تطّورت زراعة محصول البندورة )     

الزراعة المحمية المنتشرة بشكل رئيسي في الساحل السوري من أهم الزراعات في القطر من حيث الدخل للفالح كبير، وتعّد 
المستثمرة في القطر  والتصدير وتأمين احتياجات المواطن من الغذاء النباتي خالل فصل الشتاء. بلغ عدد الدفيئات البالستيكية

طن، يوجد في طرطوس وحدها  460674هكتار بإنتاج قدره  3455لية قدرها مزروعة بالبندورة بمساحة ك 76779منها  88688
هكتار   477دفيئة بالستيكية مزروعة بالبندورة بمساحة كلية قدرها10592 فيها فيوجد  ةبالستيكية أما في الالذقي دفيئة 63766

نتاج قدره   (.2009طن )المجموعة اإلحصائية،  63552وا 
( المعروف باسم مرض القلب األسود في الساحل من Pseudomonans corrugata) يعد مرض موت لب ساق البندورة

٪ في إيطاليا 10-5أهم األمراض التي تصيب البندورة في هذه المنطقة وفي العالم، فقد بلغت نسبة اإلصابة بالمرض 
Scortichini, 1997))  وفقد للمحصول )ة مسببة خسارة كبير  %100وقد تصل نسبة اإلصابة في بعض الحاالت إلىCatara, 

بموت لب ساق البندورة واصفرار األوراق الفتية واصفرار وذبول كامل للنبات فـي الحاالت الشديدة، . تتمثل أعراض المرض (2007
 يترافق مـع موت القسم السفلي من الساق ويظهر علـى الساق المصابـة بقع رمادية إلـى بنية قاتمة، باإلضافـة إلى تغير لون اللب

 Bayaa and Warrak, 1990; Molan and Ibrahim, 2007; Passo et al. 2008; Saygili etوتشكل تجاويف بداخلـه )

al., 2008 .)  في مناطق  تشير إلى انتشار المرض يصيب المرض أصناف البندورة جميعها دون استثناء وهذا ما أكدته دراسات

mailto:ghazawi11@gmail.com
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 ;Lopez et al., 1994) البالستيكية أو في الحقول المفتوحة مسببًا خسائر معنوية كبيرةواسعة من العالم سواء في الدفيئات 

Moura et al., 2003; Catara, 2007; Passo et al., 2008; Saygili et al.,  2008). 

 P.viridiflavaو P.corrugataهي  Pseudomonasيحدث المرض نتيجة اإلصابة بعدة أنواع من 
 باإلضافة إلى بعض أنواع، P.fluorescence  ((Saygili et al., 2008و P.cichoriiو P.mediterraneaeو

Pectobacterium ( Erwinia ًسابقا ) مثلPectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 
تؤدي بالنتيجة إلى تهتك كظهور مساحات مائية متحللة  تسبب أعراضًا متشابهةالتي و  Pectobacterium atrosepticumو

مرضًا منفصاًل تحت وعليه قد يعد ل جزئي أو كلي باإلضافة إلى موت ساق النبات وقد تتعفن الجذور وتتحلل، بشكواهتراء الساق 
 ;Malathrakis and Goudmas, 1987; Dhanvanthari, 1990اسم تعفن الساق، أو من أعراض مرض موت لب الساق )

Aysan et al., 2005; 2006; Molan et al., 2010.) 

 Pseudomonas corrugataأنه عندما عزل المسبب وعرف على   1990سجل المرض ألول مرة في سورية عام
(Bayaa and Warrak, 1990 دون تحديد انتشار المرض وأضراره. وقد هدف هذا البحث إلى دراسة انتشار المرض في )

 المنطقة الساحلية وتحديد مسبباته.

 البحث وطرائقه:مواد 
 المسح الحقلي:

تم تقصي انتشار المرض في الدفيئات البالستيكية الممثلة لزراعة البندورة الشتوية في مناطق مختلفة من محافظتي 
نسبة إصابة نباتات البندورة في . وحسبت 2011و 2010نباتات لكل دفيئة وذلك خالل عامي  10طرطوس والالذقية. تم معاينة 

 (:Tchymakov, 1974التالية ) المعادلةالدفيئات حسب 
X = n×100 / N 

 = عدد النبات المختبرة.N= عدد النباتات المصابة، n=النسبة المئوية لإلصابة،  xحيث: 
 :(Tchymakov, 1974)وتم تقدير متوسط انتشار المرض في المنطقة باستخدام المعادلة التالية 

 S / (sp)∑( = ٪متوسط انتشار المرض في المنطقة )

= مجموع مساحة الدفيئات الممسوحة S، )%(( بما يوافقها من إصابة 2= مجموع حاصل ضرب مساحة الدفيئات )م(sp)∑ حيث
 (.2)م

 عزل البكتيريا:

سم وعّقمت بمحلول  2.0-1.5تم أخذ قطعة صغيرة  (.Kudela et al., 2010عزلت البكتيريا من الساق أو من الجذور )
دقائق لكل مرة ثم قّطعت بواسطة  5% لمدة ثالث دقائق، بعد ذلك غسلت بماء مقطر ومعقم مرتين لمدة 2 مالصوديو هيبوكلوريد 

دقيقة، أخذت قطرة برأس إبرة الزرع ونشرت على طبق  20-15المشرط المعقم إلى قطع صغيرة  في ماء مقطر معّقم وتركت لمدة 
ساعة، أخذت مستعمرة بعد ظهور  72-48درجة مئوية لمدة  26رة وحّضنت األطباق على حرا king-Bبتري يحوي بيئة 

 (.Passo et al., 2008; Kudela et al., 2010المستعمرات ونشرت من جديد على طبق بتري  للتأكد من نقاوة البكتيريا )

 :اختبار القدرة اإلمراضية للعزالت البكتيرية
تمت العدوى  أسابيع ، 6-4(  بعمر F1 80ام نباتات بندورة  صنف )اختبرت القدرة اإلمراضية للبكتيريا المعزولة باستخد

10( مل تركيزه 0.5بحقن ساق النبات عند الورقـة الحقيقيـة األولى بمعلق بكتيري )
(/مل مـن كل cfuوحـدة مشكلـة للمستعمرة ) 8

ساعـة  48 محقن طبي بثالث مكررات للعزلـة الواحدة، ثـم غطيت النباتات بأكياس البولي ايثلين لمدة  معزلة بكتيريـة باستخدا
(Aysan et al., 2005; Sahin et al., 2005; Hibar et al., 2007; Kudela et al., 2010.) 
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 25على درجة حرارة  ةفي دفيئة زجاجي يوم 15 ال تقل عنالنباتات لمدة  تنحضّ ، تم حقن الشاهد بماء مقطر ومعقم فقط
ضاءة  مئوية درجة  ع طولي في ساق النباتاقطبإجراء عند ظهور األعراض الخارجية النباتات  لبتحلل  تم فحصساعة، و  12وا 

 وقياس طول المنطقة المتحللة.
 . الداخلية لألعراض وجود ال=  0
 . التلقيح نقطة من الساق لب موت سم 2- 0.1 من= 1
 . موت سم 4- 2.1=  2
 .(Aysan et al., 2004). موت سم 4.1 من أكثر= 3

 التوصيف المورفولوجي والبيوكيميائي:
وصفت العزالت البكتيرية من الناحية الشكلية )لون المستعمرة وشكلها وحجمها(، كما أجري عليها مجموعة من االختبارات 

 King et)الوميضية )، ((Suslow et al., 1982، صبغة غرام (Hugh and Leifson, 1953)البيوكيميائية كاختبار التنفس 

al., 1954 اختبارات ،LOPAT إنتاج اللوفان :(Lelliott et al., 1966)(األوكسيداز ،Kovacs, 1956 تحلل البكتين ،)
((Harrigan and cance, 1966 تحطم األرجنين ،(Thornley,1960)( فرط الحساسية على التبغ ،Klement et al., 

 ;Tomson et al., 1981) السكريات باإلضافة إلى استهالك KitoGloconate  (1990Klemant et al., )-2و (1964

Goto and Motsumoto,1987). 
تفاعل الكاتاالز مئوية و درجة  37والنمو على درجة حرارة   (Schaad, 1988)أجريت اختبارات: استخدام المالونات

(Kelman and Dickey, 1989) ( واستهالك كيتو غلوكوزايدLindow et al., 1983 ) لتمييز أنواع جنس
Pectobacterium. 

  Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc)  البكتيري  PCRاختبار

 لتثبيت التصنيف وهي: PCRتم اختيار أربع عزالت إلجراء اختبار      
(G7-G21.1-G22.1-G23.1 ) :باستخدام المرئسين التاليين 

Y1: 5’-TTA CCG GAC GCC GAG CTG TGG CGT-3’ 

Y2: 5’-CAG GAA GAT GTCGTT ATC GCG AGT-3’ 

 Erwinia carotovora (Darrasse et al., 1994.)وهـي تحدد جـزء من المورث المرمز لتحليل البكتين في بكتيريا       
 درجة مئوية. 94االنزيم عند درجة حرارة  دقائق لتنشيط 5التالي:  برنامجالق طب 
 دورة تتألف كل منها: 35 
 ثانية  30درجة مئوية لمدة  94( عند درجة حرارة (Denaturationمرحلة فصل السالسل  -1 
 ثانية 30درجة مئوية لمدة  65عند درجة حرارة  DNA( البادئة مع الـ Annealingمرحلة التحام ) -2
 ثانية 45درجة مئوية لمدة  72( عند درجة حرارة Extensionمرحلة  االمتداد ) -3
 دقائق  5لمدة  درجة مئوية 72عند درجة حرارة  Final extensionالمرحلة النهائية  -4

(Darrasse et al., 1994; Helias et al., 1998; Fiori and Schiffino, 2004) 
والمضاف إليه  TBE buffer% في محلول 1المحضر بنسبة  في هالم األجاروز PCRميكروليتر من ناتج اختبار  5وضع 
لتحديد الطول  DNA Ladder 100 Bpميكروغرام/مل، واستخدم سلم جزيئي  0.5بتركيز  Ethedium bromideصبغة 

فولط لمدة  40دقائق ثم خفض إلى قيمة  10فولط لمدة  60. وطبق كمون كهربائي بلغ الناتجة من التفاعل DNAالتقريبي لقطعة 
 (.1)الشكل  Gel Docدقيقة  ثم تم تظهير نتائج الرحالن بواسطة جهاز تحليل الهالم  50
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 النتائج والمناقشة: 
 المسح الحقلي:

( دفيئة في الالذقية 61( قرية و)19دفيئة في طرطوس شملت )( 189منها )دفيئة ( 250) بلغ عدد الدفيئات الكلية الممسوحة     
 كانت الدفيئات التي شملها المسح الحقلي مزروعة. و 2011و 2010 ( قرية وقد تمت عملية المسح الحقلي خالل عامي8شملت )

 بأصناف مختلفة.
كان أعالها في كل من خربة %  17.7في محافظة طرطوس  2010كان متوسط النسب المئوية للدفيئات المصابة في عام   

% بينما لم تتواجد دفيئات مصابة في بعض المناطق المزارة مثل دير 33.3المعزة والبالطة ومسيل وادي بقر حيث وصلت إلى 
ارتفع متوسط النسب المئوية للدفيئات المصابة إلى  2011الحجر والجماسة وحريصون ومرقية والرمال الذهبية أما في عام 

باإلضافة لظهور اإلصابة في مناطق جديدة مثل  % 66.67كان أعالها في منطقة خربة المعزة حيث وصلت حتى% والتي 24.4
دير الحجر والجماسة، كما تم اكتشاف مناطق إصابة جديدة مثل سهل معيار وبيت شوفان وسهل عكار والبساتين في حين بقيت 

 (.1ل حريصون ومرقية والرمال الذهبية خالية من اإلصابة )الجدو 
%( بلغت أعالها في منطقة الصفصافة حيث وصلت 0.72) 2010كان متوسط نسبة اإلصابة في محافظة طرطوس عام     

% كان أعالها في سهل معيار والبساتين حيث  0.97فقد ارتفع متوسط نسبة اإلصابة حيث بلغت  2011أما في عام  % 2.44
 .2010لم يالحظ إصابتها في عام على التوالي، وهذه مناطق جديدة  % 2و 2.33وصلت 
% بلغ أعالها في الصفصافة حيث وصلت 0.19في طرطوس  2010بلغ متوسط النسبة المئوية النتشار المرض في عام      
% وكان أعالها في منطقتي خربة المعزة والشويكات 0.28انتشار المرض  إلى  متوسطفقد ارتفع   2011أما في عام  ،% 0.72

 على التوالي. % 0.64و 0.67حيث بلغ 
%( 24.86) 2010أما في محافظة الالذقية فقد بينت نتائج المسح الحقلي أن متوسط النسبة المئوية للدفيئات المصابة لعام      

ن أب Catara and Albanese, (1993)وهذا يتوافق مع ما أكده  %100إلى  حيث وصلتمنطقة البطرة كان أعالها في 
، في حين لم يسجل وجود أي إصابة في بعض المناطق مثل رأس العين والشراشير %100تصل إلى اإلصابة بالمرض قد 
%( وصل أعالها في رأس العين حيث بلغ متوسط النسبة المئوية 23.20كان متوسط نسبة اإلصابة ) 2011وحميميم. وفي عام 

 .(2)الجدول  % 50للدفيئات المصابة فيها 
كان أعالها  2010% لعام  0.65ئوية للنباتات المصابة في الدفيئات فقد سجل متوسط هذه النسبة وفيما يتعلق بالنسبة الم     

% وكان أعلى متوسط  0.85كان متوسط النسبة المئوية للنباتات المصابة  2011وفي عام  %1.5في منطقة البطرة حيث بلغ 
 .    % 2.15في منطقة رأس العين، حيث بلغت  نسبة مئوية للنباتات المصابة

مع ظهور موقع جديد النتشار المرض في رأس  % 1.5في البطرة حيث بلغ  2010كان أعلى معدل انتشار للمرض عام      
 بينما بقيت كل من الشراشير وحميميم بدون وجود إصابة. % 1.08وبنسبة عالية حيث بلغت  2011العين عام 

سواء بزيادة عدد الدفيئات البالستيكية  2010مقارنة بعام  2011 زيادة انتشار المرض عام 2و  1يتضح من الجدولين      
متوسط النباتات المصابة داخل البيت المصاب نفسه أو بانتقال المرض إلى بيوت أخرى مجاورة نتيجة عدم أخذ أو المصابة 
والالذقية على % في كل من محافظتي طرطوس 24.86% و17.7( 2010) حيث كان متوسط الدفيئات المصابة عام ،الحيطة
مع مالحظة انخفاض متوسط ، في كلتي المحافظتين على التوالي %23.20% و24.4( 2011) موسمبينما أصبح في ، التوالي

 .الذين كانت لديهم اإلصابة عالية عن زراعة البندورة الدفيئات المصابة في الالذقية بسبب تخلي بعض المزارعين
 
 
 
 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

53 

 

 2011و 2010 عاميساق البندورة في الدفيئات البالستيكية في محافظة طرطوس خالل  انتشار مرض موت لب حصر :1الجدول 

 الموقع مسلسل

عدد الدفيئات 

 المدروسة

النسبة المئوية للدفيئات 

 البالستيكية المصابة

متوسط النسبة المئوية 

 للنباتات المصابة

متوسط النسبة المئوية 

 النتشار المرض

 الموسم الموسم الموسم الموسم

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 0.67 0.33 1 1 66.67 33 9 9 خربة المعزة 1

 0.47 - 2.33 - 20 - 15 - سهل معيار 2

 0 0 0 0 0 0 6 4 الرمال الذهبية 3

 0.44 0.22 2 1 22.22 22.22 9 9 مجدولين البحر 4

 0.4 0.2 1.5 1 26.67 20 15 10 العريمة 5

 - 0.72 - 2.44 - 29.63 - 27 الصفصافة 6

 0.34 0.13 0.8 0.5 42.86 25 7 4 بحوزي 7

 0.1 - 0.5 - 20 - 5 - بيت شوفان 8

 0.04 0 0.3 0 14.29 0 7 3 دير الحجر 9

 0.3 0 1 0 30 0 10 3 جماسة 10

 0.19 0.13 0.5 0.5 37.5 25 8 8 السواقي 11

 0 0 0 0 0 0 9 6 حريصون 12

 0.1 0.1 0.7 0.3 14.29 33.33 7 3 البالطة 13

 0.28 0.15 1.23 1 23.08 15.38 13 13 الخراب 14

 0.54 0.5 1.63 1.5 33.33 33.33 12 7 مسيل وادي بقر 15

 0.64 0.43 1.5 1.5 42.86 28.57 7 7 شويكات 16

 0.5 - 2 - 25 - 12 - البساتين 17

 0 0 0 0 0 0 6 6 مرقية 18

 0.1 - 0.5 - 20 - 5 - سهل عكار 19

       162 119 المجموع 

 0.28 0.19 0.97 0.72 24.4 17.7    المتوسط

 
بالنسب مقارنة  ،على التوالي في محافظتي طرطوس والالذقية %0.85% و0.97( 2011)موسم متوسط النباتات المصابة في  بلغ

 2010% في 0.32% و0.19 كان الذييؤكد ما سبق زيادة متوسط انتشار المرض  .2010 الموسم% في 0.65و 0.72%
 . 2011% عام 0.35% و0.28وأصبح 

لمرض اانتشار  ووصل متوسط% 100حيث بلغت كانت أعلى نسبة مئوية للدفيئات المصابة في منطقة البطرة بمحافظة الالذقية و 
 %0.72لمرض في الدفيئات امعدل انتشار بلغ و  ،%2.44 طرطوسوفي منطقة الصفصافة/ ،(2جدول ال% )1.5في الدفيئات 

معدل ب% 0.4كانت أخفض نسبة مئوية للنباتات المصابة في منطقة عين الراهب بمحافظة الالذقية ومن جهة أخرى  (.1 جدولال)
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عامي الدراسة  خاللعلمًا أن منطقتي حميميم والشراشير لم تسجل بهما أي إصابة  ،%0.04 لمرض في الدفيئات بلغلانتشار 
معدل ب% و 0.3 وكانت أخفض نسبة مئوية للنباتات المصابة في منطقة البالطة بمحافظة طرطوس ،(2جدول ال) 2011و  2010

مع اإلشارة لعدم تسجيل اإلصابة في مواقع الرمال الذهبية وحريصون  2010وذلك في عام  %0.1 انتشار للمرض في الدفيئات بلغ
 (.1 جدولال) 2011و 2010دراسة ومرقية خالل عامي ال

 2011-2010 الموسمينانتشار مرض موت لب ساق البندورة في الدفيئات البالستيكية في محافظة الالذقية خالل  حصر: 2جدول ال

 الموقع مسلسل

عدد الدفيئات 

 المدروسة

النسبة المئوية للدفيئات 

 البالستيكية المصابة

متوسط النسبة المئوية 

 المصابةللنباتات 

متوسط النسبة المئوية 

 النتشار المرض

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 0.19 0.07 0.83 0.7 23.53 10 17 10 العيدية 1

 0.5 0.5 1.5 1.5 33.33 33.33 3 3 الجويز 2

3 
رويس 

 الحجل
9 9 44.44 44.44 1.13 1.13 0.42 0.64 

 1.08 0 2.15 0 50 0 8 8 راس العين 4

 0.04 0.04 0.4 0.4 11.11 11.11 9 9 عين الراهب 5

  1.5  1.5  100 - 2 البطرة 6

 0 0 0 0 0 0 6 6 الشراشير 7

 0 0 0 0 0 0 7 7 حميميم 8

       59 54 المجموع 

 0.35 0.32 0.85 0.65 23.20 24.86    المتوسط

 
 العزل :

ملساء شفافة محدبة ذات مركز مرتفع عزلة، وكانت المستعمرات  100عدد العزالت المنتقاة من وسط الزرع أكثر من  بلغ
قلياًل تنشر صبغة خضراء مصفرة أو تميل للون البني غير وميضية، وبعضها بيضاء إلى كريمي، ملساء شفافة أو عاتمة قلياًل، 

 الشكل. ةستديرة إلى بيضاويمسطحة إلى محدبة قلياًل، منتظمة الحواف، م

 القدرة اإلمراضية:
يومًا من العدوى، وتمثلت األعراض  15بينت نتائج العدوى االصطناعية بدء ظهور األعراض الخارجية للمرض بعد 

ة باصفرار األوراق السفلية للنبات إلى تهدل وارتخاء النبات واصفرار قمته، وأعطت بعض العزالت لطخات سوداء على الساق خاص
خارجية، وبإجراء مقطع طولي في ساق النبات بعد شهر من العدوى لوحظ  أعراضاً  العزالت جميع تحدث ولم في منطقة العدوى

 Pectobacteriumأعراض داخلية على اللب تراوحت من تلون اللب باللون األصفر إلى اللون البني المسود، أما بالنسبة لعزالت 

carotovorum subsp. carotovorum  ئية متحللة على وظهور مساحات مافقد لوحظ باإلضافة لما سبق اهتراء اللب وتهتكه
أيام، وال بد من اإلشارة أن ليس كل العزالت أعطت قدرة  7-3الساق، علمًا أن بعض هذه العزالت أدت إلى موت النبات خالل 

 اإلمراضية. وقد اخترنا لتعريف الممرض فقط العزالت التي أثبتت قدرتهاإمراضية واضحة 
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 ة:البيوكيميائياالختبارات 
عزلة والثانية اختيارية  60ومجموعها  Pseudomonasإلى مجموعتين: األولى هوائية نتيجة الختبار التنفس قسمت العزالت      

Pectobacterium  عزلة. ألغي احتمال وجود كل من  12ومجموعهاP.viridiflava وP.cichorii وP. fluorescence  في
وألغي  King et al., (1954)وهذا يتوافق مع  king-Bألنها تعطي وميض على بيئة  المجموعة األولى بإجراء اختبار الوميضية

سالبة  ةوكانت النتيج Kito Gloconate (Klemant et al., 1990)-2بإجراء اختبار  P.mediterraneaeاحتمال وجود 
 (.3)الجدول 

وأشار هذا إلى عدم  (Schaad, 1988) المالوناتجميع العزالت تستخدم ( لم Pectobacteriumفي المجموعة الثانية )
 Pectobacterium atrosepticum، وتم التأكد من عدم وجود بكتيريا Pectobacterium chrysantheomiوجود بكتيريا 

ولم يكن نموها جيدًا على ، (Kelman and Dickey, 1989) درجة مئوية 37النمو على درجة حرارة ألن البكتيريا استطاعت 
 Pectobacterium carotovorum subsp( مما يؤكد وجود Lindow, 1983بيئة استهالك ألفا ميثيل كيتوغلوكوزايد )

carotovorum  (.3)الجدولفقط 
 ة. االختبارات البيو كيميائي3الجدول 

 االختبار
P. c. subsp. carotovorum (Pcc) P. corrugata 

 عدد العزالت السالبة عدد العزالت الموجبة عدد العزالت السالبة عدد العزالت الموجبة

اختيارية 12 التنفس  0 اختيارية هوائية 60 هوائية 0 

 60 0 12 0 صبغة غرام

 60 0 12 0 الوميضية

 60 0 12 0 إنتاج اللوفان

 0 60 12 0 األوكسيداز

 60 0 0 12 تحلل البكتين

األرجنينتحطم   0 12 54 6 

 4 56 0 12 فرط الحساسية على التبغ

 60 0 0 12 رافينوز

 1 59 0 12 تريهالوز

 60 0 12 0 مالتوز

 60 0 12 0 سوربيتول

 1 59 0 12 سكروز

 لم تعامل لم تعامل 12 0 ارابيتول

 لم تعامل لم تعامل 0 12 ارابينوز

 0 60 لم تعامل لم تعامل ميزوانستول

 60 0 لم تعامل لم تعامل كيتوغلوكونات -2

 لم تعامل لم تعامل 0 12 كاتاالز

°م 37الدرجة  عندالنمو   لم تعامل لم تعامل 0 12 

 لم تعامل لم تعامل 12 0 مالونات

 لم تعامل لم تعامل 12 0 ألفا مثيل غلوكوزايد

وجود عزالت سالبة وأخرى موجبة تجاه اختبار تحطم  P. corrugataالسابقة على بكتيريا  ةتبين نتائج االختبارات البيوكيميائي     
( سالبة تجاه Bayaa and Warrak, 1990) عند Pseudomonas corrcugata فكانت جميع عزالت أما مرجعياً األرجنين ، 

 Catara أما Saygili et al., (2008)حسب  اختبار تحطم األرجنين، بينما كان هناك عزالت موجبة تجاه اختبار تحطم األرجنين

et al., (2007) وSatura et al., (1997)  .فقد أكدوا وجود عزالت سالبة وعزالت موجبة تجاه هذا االختبار 
مجتمع واسع   P.corrugataويعزى ذلك الى أن بكتريا كانت ستة عزالت فقط سالبة في اختبار فرط الحساسية على التبغ. و     

 وفرط األرجنين تحلل: التالية لالختبارات بالنسبة متباينة فهي البيوكيميائية أو المورفولوجية الناحية مـن سواء ومتباين وراثياً 
نتاج التبغ علـى الحساسية نتاج والالكتيناز الجالتين وحل الكزايئين وهـدرجة الخلي األندول حمض وا   ,.Siverio et al) الليباز وا 

1993; Lopez et al.,1994; Catara et al.,1997; Sutra et al.,1997.) 
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 إعطاء في سـاهم للكربون كمصدر مختلفة غذائية مواد استخدام على مقدرتها في الممرض عزالت بين االختالف إن     
 ،(Catara et al.,1997; Sutra et al.,1997) الممرض عزالت من مختلفة مجموعات تحت تصنيف إلى أدت معلومات

PCR لـ  (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc 
، حيث (G7-G21.1-G22.1-G23.1)على أربع عزالت  PCRمن خالل تطبيق تقنية   P.C.Cتصنيف العزالت  تم تأكيد     

قاعدي زوج  434( بعد تضخيمها على شكل حزمة بحجم Pccالمميزة لبكتيريا ) DNAأظهرت النتائج احتواء العزالت لقطعة 
(، 1( )الشكل Pcc( )Darrasse et al., 1994; Helias et al., 1998; Aysan et al.,2006متخصص لتصنيف عزالت )

 (.,Al Ghazzawi et al  (2012ويعد هذا أول تسجيل لهذه البكتيريا على البندورة في محافظة طرطوس من سورية

 
من بكتيريا  سورية لعزالت زوج قاعدي 434بطول   DNAلتضخيم قطع: ناتج الرحالن الكهربائي في هالم األجاروز 1الشكل

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc)  بواسطة اختبارPCR ،  :M زوج قاعدي،  100سلم قياسي
 : عينة شاهد )ماء مقطر معقم(.5، (Pcc): عزالت بكتيريا 1-4

 الخالصة:
 مناطق على المسح عمليات زيادةناطق مختلفة من الساحل السوري، ودلت بممرض موت لب ساق البندورة ر انتشاأظهرت النتائج 

 عمليات وزيادة من سنة الى أخرى، أي أن المرض يكسب مناطق جديدة، لذا ال بد من متابعةالمرض وزيادة انتشار  جديدة، إصابة
المسح باإلضافة الى ارتفاع شدة االصابة في  عمليات تشملها لم كثيرة مناطق فهناك المرض، انتشار توسع لتتبع الحقلي المسح

 وانتشار شدة على الزراعية والمعامالت البيئية العوامل بعض تغّير تأثير حول دراسات جراءإ كما يجب المناطق المصابة أصاًل.
 المرض. 

 Pseudomonas  corrugataوهي بكتيريا ه الظاهرة بّينت نتائج البحث وجود أكثر من نوع بكتيري يسبب هذ
 .Pectobacterium carotovorum subsp carotovorumو

وهذا يتوافق مع الكثير من المراجع  P. corrugata كما بينت الدراسة وجود تباين في بعض االختبارات البيوكيماوية لعزالت  
 .(Catara, 2007, Sutra et al.,1997) العلمية

 المراجع: 
(. مديرية اإلحصاء والتعاون الدولي، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، دمشق، 2009المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية )

 سورية.
 AL Ghazzawi, A.; M. Abu Ghoura; N. Al Beig; A. Jaloul; and J. Mando (2012). First report of  
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tomatoes in Syria. Journal of Plant Pathology 94(4,Supplement), 93. 
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Abstract: 

Tomato stem pith necrosis disease has been observed in the greenhouses in Syria since the 

beginning of nineties in northern west of Aleppo, but recent surveys confirmed the existence of the 

disease in the coastal region (Tartous and Lattakia governorates), where tomato is cultivated 

intensively in greenhouses. The results of the survey showed that percentage of greenhouses 

infected with the disease in Tartous governorate during 2010 and  2011 were 17.7 % and 24.4% 

respectively, and the disease averages of spread were 0.19% and 0.28% respectively, where infected 

plants percentages were 0.72% and 0.97% respectively. The percentages of greenhouses infected 

with the disease in Lattakia governorate during the 2010 and 2011 were 23.20 and 24.86% 

respectively, and the disease averages of spread were 0.32 and 0.35% respectively, where infected 

plants percentages were 0.65% and 0.85% respectively. 60 isolates out of 100 isolates resulted from 

the survey, were characterized morphologically, physiologically and biochemically as 

Pseudomonas corrugate, where 12 isolates were identified as Pectobacterium carotovorum subsp. 

Carotovorum, and PCR was used to identify 4 isolates resulted from (pcc) with the aid of specific 

primers. 

Key words: Tomato. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pith necrosis, 

Pseudomonas corrugate. Lattakkia, Tartous. 
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 مخبريا  المزروعة  Sf9استخدام خط الخاليا الحشرية ب تقدير سمية مبيد دايمثوات
 (1)عبد القادر رحموو  (2)جمال حجارو  (1)*منال صالح

 
 ة.سوري -دمشق -الهيئة العامة للتقانة الحيوية(. 1)
 .السعودية ،الملك فيصلقسم زراعة األراضي القاحلة، جامعة (. 2)
 .سورية ق، دمشق،جامعة دمش، كلية الزراعة(. 3)

 (.manalcapno@gmail.com)*للمراسلة: م. منال صالح. البريد اإللكتروني: 

 07/07/2015تاريخ القبول:    10/05/2015تاريخ االستالم: 

 

 ملخص:ال
هذه المبيدات ، دورًا كبيرًا في مكافحة اآلفات الحشرية وبخاصة المبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية الكيميائيةلمبيدات إن ل

أن تؤدي إلى مشاكل بيئية خطيرة، لذلك تم اللجوء إلى دراسة تأثير المبيدات على الخاليا الحشرية المزروعة في يمكن الالانتقائية 
تلك دراسة سمية المبيدات، واتباع طريقة بسيطة وسريعة وقليلة الكلفة الختبار سمية  فيلة أولى ( كمرحin vitro testالمختبر ) 

وتحديد حيوية الخاليا ، مخبرياً المزروع  Sf9خط الخلوي الحشري الدايمثوات في الالمبيدات. تم في هذه الدراسة تقدير تأثير مبيد 
( باستخدام 75µM   =IC50التركيز المثبط النصفي لنمو هذه الخاليا )حساب و ، Trypan blueملون أزرق التريبان باستخدام 

كان تأثير المبيد واضحًا على شكل وحجم الخاليا، حيث لوحظ وجود خاليا كبيرة الحجم ذات فجوات في  .تحليل معامل االنحدار
يقًا هامًا الستخدام المزارع الخلوية الحشرية كأداة هذا البحث تطب ويمثلاألوساط المعاملة بالمبيد، وازداد عددها بازدياد تركيز المبيد. 

 الختبار تأثير المبيدات والتعرف على آلية هذا التأثير وخاصة الجديدة منها في شروط المختبر.

 .IC50دايمثوات، اختبارات مخبرية، خطوط الخاليا الحشرية، مفتاحية: الكلمات ال
 
 
 لمقدمة :ا

كبيرًا للمزروعات والغذاء العالمي، باإلضافة إلى أنها تنقل العديد من األمراض  اً تهديد Insect pestsاآلفات الحشرية تشكل   
إذ طرأ تطور كبير على هذه ، pest controlدورًا كبيرًا في مكافحة اآلفات  لمبيدات الكيميائيةلالخطرة على الصحة العامة. 

ونظرًا للتشابه القائم بين النظام العصبي للحشرات والثدييات يمكن  ،(Smagghe, 2007المبيدات خالل السنوات العشر األخيرة )
 .(Watts et al., 2003) شديدة السمية إلى مشاكل بيئية خطيرة للثدييات non-selectiveالالانتقائية  أن تؤدي بعض المبيدات

 inى )الحشرية على الحيوان أو الحشرة المسمّ لذلك لجأت مصانع المبيدات في اآلونة األخيرة إلى استبدال دراسة السمية للمبيدات 
vivo test)، مخبريًا والمعروفة الخاليا الحشرية المزروعة  علىختبارات البا(in vitro test .) 

سريعة وبسيطة وغير مكلفة الختبار السمية للمكونات الدقيقة للمبيد للوصول للمركبات النهائية  هذه الطريقة: أواّل: أنهاالهدف من 
في المخبر ئه جراإبإمكانية  المخبريالتوقع الدقيق للسمية لكامل الحشرة أو الحيوان، ويمتاز االختبار  :اهزة لالستخدام، ثانياً الج

مكانية التحكم به و  استخدام بطريقة مأتمتة ب، كما يعطي االختبار توقع دقيق للسمية المقدرة للمبيد، المتحصل عليهاالنتائج دقة وا 
 عالية. ، وبدقةالتكاليف ةومنخفض ةبسيطأجهزة حديثة، 

بدأ االهتمام بزرع الخاليا الحشرية منذ بدايات القرن العشرين حيث سعى علماء الحشرات لزرع هذه الخاليا في أوساط صناعية 
(2002Lynn., وبين ،) Granados,  (2007)أن كل من Gloser وChapman  تطور بعض الفيروسات الممرضة  ادرس
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 Goldschmidt، زرع 1912لحشرات عام ا من بزراعة خاليا دم Baculoviridaeعائلة الفيروسات العصوية تابعة لالللحشرات 
أن كل   ,Smagghe(2007ذكر )على وسط زرعي صنعي،  Samiacercropiaالخاليا المولدة للنطاف لفراشة  1915عام 
 Thomas 1962في عام  نجح ساهما في تطور الزرع الخلوي للحشرات حيث ShangyinGaoو  Thomas Graceمن 

Grace في إنتاج وتطوير أول ساللة خلوية حشرية مستديمة النمو من حشرة Antheraeaeucalypti ( في استرالياGrace., 
 .Bombyxmori (Grace, 1967; Smagghe, 2007)  ( ومن دودة الحرير1962

 ية مستديمة النمو كأدوات بحثية هامة وذلك عن طريق استخدام الفيروسات الممرضة للحشرات كناقلبرزت خطوط الخاليا الحشر 
Vector المدمجة إلنتاج البروتينات و  للمورثات المطلوبةproteins recombinant (Guttieriet al., 2000 و ،)مبيدات ال

العصوية  والمضادات الحيوية باستخدام الفيروسات (، واللقاحاتChang et al., 2003) Biopesticidesالحيوية الجديدة 
Baculovirus( وفي الدراسات الجزيئية، والكيميائية الحيوية، والجزيئية الوراثية ،McPherson., 2008 وفي العلوم الطبية ،)
الحشرية وذلك لما (، وأخيرًا في اختبار فعالية وسمية المبيدات ;Bentham et al., 2003 Rey et al., 2000والصيدالنية )

وقد سمحت أتمتة هذه االختبارات باكتشاف آليات تأثير  تمتاز به هذه الخاليا من تجانس يوفر نتائج رقمية دقيقة وقابلة للتكرار
 ( كتأثير المبيدات مثاًل في انتاج الطاقة وتركيب البروتينات.Swevers et al., 2008حيوية جديدة للمبيدات في الخاليا )

، فقد تم دراسة تأثير المبيدات الحشرية في الخاليا الحشرية المزروعة في الزجاج ألول مـرة Mitsuhashi et al,. (1970بحسب )
لكـــن النتـــائج لـــم تكـــن نهائيـــة بســـبب  1961عـــام  Hartzellو  1960عـــام  Trachtmanو  1958عـــام  TAMURAمـــن قبـــل : 

 1965عـام  Waterhouse، ثـم قـام Primary Cell Cultureألولـي تطبيقهـا علـى الخاليـا الحشـرية الناتجـة عـن الـزرع الخلـوي ا
و  Mitsuhashiو  Graceعلى الخاليا الحشرية مستمرة النمو وتوالت هذه االختبارات حيـث قـام كـل مـن  DDTبدراسة تأثير مبيد 

Waterhouse ( مبيد حشري من مجموعات كيميائية مختلفة على نمو الخاليا مستمرة 20بدراسة تأثير ) النمو المنتجة كل من من
 .Aedeseagypti  وحشرة Antheraeaeucalypti  حشرة

بدراسـة تـأثير المبيـدات علـى نمـو سـاللتين خلـويتين مسـتمرتين فـي النمـو مـن رتبـة حرشـفية  McCarthy et al., (1978)كمـا قـام 
مســتمرة النمــو    TN368فــي خاليــا  Autographa californicaاألجنحــة ودراســة تــأثير المبيــدات الحشــرية علــى تطــور فيــروس  

 Dimethoateدايمثوات وهذه المبيدات هي: zeaHeliothisمن  IPLB-HZ1075وخاليا  niTrichoplusiaالمنتجة من فراشة  
 ، فينفــــــــاليراتChlordimeform ، كلورديموفــــــــورمCarbaryl كارباريــــــــل ،Captan كابتــــــــان ،Azinphosmethyl أزينوفوســــــــميثيل
Fenvalerate ميـل ، ميثوMethomyl ميثيـل بـاراثيون ،Methyl Parathionتريكلورفـورم ، Trichlorform  إذ اسـتخدمت الخاليـا

 .Aedeseagyptiوحشرة  Antheraeaeucalyptiشرة حالحشرية 
في نمو الخاليا الحشرية المأخوذة من نسـج مختلفـة مـن  Rotenoneتأثير مبيد الروتينون  Yanagimoto et al., (1990) درس

 .Mamestrabrassicaeمبايض ودم حشرة  
 ,.Shimet al)  نتاج البروتينات الطبية والمبيدات الحيويةإأهم الخاليا المستخدمة في من Sf9 ( (Vaughn.,1977تعتبر خاليا 

 (.Giraudoet al., 2011الكيميائية بما فيها المبيدات )( وفي دراسة التأثير السمي للعديد من المواد 2013
تتميز هذه الخاليا متجانسة ومعّرفة مورفولوجيًا وجزيئيًا، كما أنها متوفرة تجاريًا ألغراض البحث العلمي واالنتاج الصناعي، ويمكن 

الشكل وخاليا شبيهة بخاليا األرومة الليفية  و المعلقة، وتم تمييزها حسب الشكل إلى خاليا دائريةأزرعها بأسلوب الزراعة الملتصقة 
 الفيبروبالست البشرية التي تتميز بوجود استطاالت خلوية كاألذرع.

الحشرية المزروعة في المختبر وحساب التركيز  Sf9البحث إلى تقدير تأثير مبيد الدايمثوات الفوسفوري العضوي في خاليا   يهدف
 النصفي المثبط لنمو الخاليا.
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 وطرائق البحث:مواد 
 : خطوط الخاليا الحشرية -1

 frugiperdaبلجيكا(، وهي منتجة  من نسيج مبايض فراشة   - Gentaur) Sf9 استخدمت خطوط الخاليا الحشرية
Spodoptera (Lepidoptera; Noctuidae) ، تم عزلها من قبلالتي Vaughn (  وقد زرعت في أطباق زرع 1977عام ،)

T25 (TPP-  )مل من وسط زرع  3بإضافة  (1الشكل )سويسراSf-900 II SFM (Invitrogen -  الخالي من مصل )ألمانيا
 في حاضنة تسخين وتبريد Cº 27(. وتم الزرع بأسلوب الخاليا الملتصقة بدرجة حرارة ثابتة قدرها FBSالجنين البقري )

(Selecta- وتم تبديل الوسط بشكل دوري كل ثالثة أيام وكذلك إ )اسبانيا( النقل عادة الزرعSubculture عند اكتظاظ الخاليا )
 .(Scraper)وذلك بفك الخاليا باستخدام أداة لكشط الخاليا 

 المواد الكيميائية: -2
 O,O-dimethyl) االسم الكيميائيالذي يحمل %( 99.4) ( بنقاوةSigma-Aldrichمن انتاج استخدم مبيد دايمثوات كمادة فعالة )

S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] dithioatephosphat)المحلول األم بتركيز  ، وحّضرmM 1  فيml 10  من الكحول
 .µM500إلى تركيز  µM 0.5تركيز منه بدءًا من تركيز  13 وحّضرµM 0.22 (Millipore )ح باستخدام فلتر المطلق ورشّ 

 االختبارات الحيوية: -3
 Sf9خاليا  وزعت(، TPPمسطحة القاعدة ) (1الشكل )حجرة  24ذات أطباق زرع  استخدمت :دراسة تأثير مبيد دايمثوات-3-1

 Cº( محدد بالكامل ووضعت بدرجة حرارة Invitrogen)Sf-900 II    SFMمل وسط زرع  0.5خلية/مل في  105x5: بتركيز
في اليوم التالي استبدل الوسط بآخر ، و ساعة لتتمكن الخاليا من االلتصاق باألطباق 24في حاضنة تبريد وتسخين لمدة  27
وأضيف للشاهد الكحول االيتيلي  µM 500وحتى  µM 0.5 منمن مبيد الدايمثوات بتراكيز مختلفة تبدأ  µl5ضافة  إمع ، جديد

 ن.يحضتساعة  72وتم عّد الخاليا ودراسة حيويتها بعد ، ثالثة مكررات لكل تركيزب ،مع الوسط
 ( وأخــذ Eppendorf) مـل 1.5تــم فـك الخاليــا مــن الحجـرات بالكامــل ونقلهـا إلــى أنابيــب  تحديـد عــدد وحيويــة الخاليــا: -3-2
µl10 مــن معلــق الخاليــا واســتخدمت عــدادة خاليــا الــدم Hemocytometer (Neubaurفــي المربــع الصــغير ) ( 1الشــكل) ، حيــث

 Trypanم ملــــون أزرق التريبـــان (، أمـــا حيويــــة الخاليـــا فقـــد تـــم تحديـــدها باســـتخداNikon) فحصـــت بواســـطة المجهـــر المقلـــوب
blue(Eurocloneبإضــافته الــى معلــق الخاليــا بنســبة )الخاليــا وحســب التركيــز المثــبط النصــفي مــن خــالل رســم منحنــي نســبة  1:1
حيــث تــم حســاب متوســط عــدد  Excel 10إلــى اللوغــاريتم العشــري للتراكيــز المســتخدمة وذلــك باســتخدام برنــامج ميكروســوفت  الحيــة

 من خالل معادلة معامل االرتباط. IC50ثالث مكررات وحساب االنحراف المعياري ثم حساب  الخاليا لكل

   
 (Cوعدادة خاليا) (B) حجرة 24ذات أطباق زرع و T25(A )طباق زرع . أ1شكل ال

 
 
 

A B C 
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 النتائج :
 تأثير مبيد الدايمثوات في عدد وحيوية الخاليا: -1

حيث  Sf9تظهر هذه الدراسة تأثير مبيد الدايمثوات الفوسفوري العضوي على نمو الخاليا الحشرية لخطوط الخاليا الحشرية 
من المبيد ثم انخفض عدد  µM2 خلية/مل عند تركيز  104x 64خلية/مل في الشاهد إلى 104x 73انخفض عدد الخاليا من 

 (.2كما في الشكل ) µM 500خلية/مل عند تركيز 104x 44ليصل إلى  µM10 خلية/مل عند تركيز 104x 58الخاليا إلى

 
 عدد الخاليا الكلي )متوسط عدد الخاليا واالنحراف المعياري(على  تراكيزدايمثوات بعدة  تأثير مبيد .2شكل ال

تم حساب قيمة التركيز المثبط النصفي لنمو الخاليا من خالل منحني يمثـل العالقـة بـين حيويـة الخاليـا واللوغـاريتم العشـري للتراكيـز 
 كمــا فــيقويــًا  r=0.91 1وكــان معامــل االرتبــاط  =µM 75 IC50ونــتج عــن ذلــك القيمــة:  y=ax+bاالنحــدارمــن معادلــة معامــل 

 (.3الشكل )

 
 العالقة بين النسبة المئوية لحيوية الخاليا واللوغاريتم العشري لتراكيز الدايمثوات .3شكل ال

 :Sf9تأثير المبيد في شكل وحجم خاليا  -4
الخاليا السـليمة أما بالمجهر المقلوب أنها ذات شكل دائري منتظم،   Sf9خاليا الخطوط الحشرية للوحظ من خالل الفحص الدوري 

 (.4الشكل)نشطة االنقسام  كانتبمظهرها األملس الالمع، و  فامتازتوالطبيعية منها 
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تـة فهـي ذات مظهـر مختلـف إذ يتغيـر شـكلها ويصـبح غيـر منـتظم كمـا تصـبح منكمشـة ومليئـة يلخاليا غيـر السـليمة والمبالنسبة لأما 
 (.5 الشكل)بالفجوات 

 ،(6ذات فجـوات )الشـكل و  ،وجود خاليا شفافة ذات حجـم كبيـر Sf9لوحظ عند اختبار مبيد الدايمثوات بتراكيز مختلفة على خاليا و 
تلونــت الخاليــا الميتــة بــاللون األزرق بينمــا  Trypan blueوعنــد اســتخدام ملــون أزرق التريبــان  ،يــزداد عــددها بازديــاد تركيــز المبيــد

 .(7شكل البقيت الخاليا الحية بلون أبيض المع مع حدود زرقاء قاتمة )

 
 X200بتكبير SFMIISf-900استخدام وسط المخبر بالسليمة المزروعة في  Sf9مظهر خاليا  .4شكل ال

 
 التركيز X200 بتكبيرالتماوت نتيجة تأثير مبيد دايمثوات فيها والتي تظهر معالم   SFM I ISf-900  المزروعة في وسط Sf9مظهر خاليا . 5الشكل 

 
 التركيز X200 والتي تبدو كبيرة وشفافة نتيجة تأثير مبيد دايمثوات فيها بتكبير II Sf-900المزروعة في وسط  Sf9خاليا  .6شكل ال
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 0X20بتكبير  والخاليا الميتة بلون أزرق عند تلوينها بأزرق التريبان الخاليا الحية بلون أبيض المعِ  .7شكلال

 المناقشة:
 ,.McCarthy et alعما وجده  والتي اختلفت، Sf9:µM75لمبيد دايمثوات المختبر في خاليا  IC50أن قيمة  تبين هذه الدراسة

المنتجة من فراشة  TN368تأثير مبيد الدايمثوات على نمو نوعين من خطوط الخاليا الحشرية  وااختبر الذين  (1987)
Trichoplusiani وIPLB-HZ1075    منzeaHeliothis  حيث كانت قيمةIC50 :µM 740 و µM330 ،وقد  على التوالي

إذ تختلف في كل من خاليا الحشرتين الدورة  ،منشأهمااختالف في كال النوعين من الخاليا إلى IC50 السبب إلى اختالف  واعز 
المنتجة  فكانت الخاليا ،الخلوية واالستقالب الخلوي ونفاذية أغشيتها الخلوية للمبيد، كذلك النسيج األصل الذي أنتجت منه الخاليا

هناك . (Yanagimotoet al., 1990من نسيج مبايض العذراء أكثر حساسية من الخاليا المنتجة من دم اليرقات لنفس الحشرة )
ضافة مواد معززة للنمو كاألمصال مثل فإ ،كتركيب وسط الزرع المغذي للخاليا ،عوامل أخرى تؤثر في حساسية الخاليا للمبيد

قد يزيد من مقاومة الخاليا لتأثير المبيد، كما أن نوع المذيب العضوي المستخدم في تحضير المبيد قد  FBSمصل الجنين البقري 
( يزيد من نفاذية األغشية الخلوية Dimethyl Sulfoxide) DMSOاستخدام مذيب  ن. تبين أفي استجابة الخاليا للمبيد يؤثر

 (.McCarthy et al., 1987للمبيد)
وهو أنزيم لم يؤكد تواجده في  ،لدايمثوات كغيره من المبيدات الفوسفورية العضوية يثبط أنزيم كولين استيرازمن المعروف أن مبيد ا

(، لكن Mitsuhashi et al., 1970الناجمة عن نسيج المبايض ) Sf9الخاليا المتمايزة من نسج غير عصبية أو جنينية كخاليا 
 (.Decombel et al., 2004في الخاليا الحشرية غير العصبية ) Esteraseأكدت وجود أنزيمات   الحديثةبعض الدراسات 

تبين من خالل دراسات أخرى أن المبيدات الفوسفورية العضوية تستهدف أنزيمات أخرى غير أنزيم كولين استيراز ومواقع أخرى في 
عضية الهدف األولي لتأثير المبيدات الخلية فهي تسبب على سبيل المثال تخريب الميتوكوندريا بشكل كبير مما يجعل من هذه ال

 (.Li and Zhang., 2001الحشرية )
نتاج الطاقة وهي  فيلتقدير تأثير أنواع أخرى من المبيدات التي تؤثر  أجريتفهناك دراسة  Sf9بالنسبة لخاليا  تركيب البروتين وا 

للميتوكوندريا  ةمثبط يوه Chlorfenapyrوكلورفينابير لتركيب البروتين  ةمثبط يوه Anisomycinمبيدات: انيزومايسين 
وهي مثبطة  Oligomycinوليغومايسين أو  Rotenone والروتينيون Pyridalylوبيريداليل  Dinitrophenol (DNP)ودينتروفينيل 
 اسيفات تراكيز المبيداتبتراكيز أقل من وذلك ( 10و µM 0.1ثبط نمو الخاليا بتراكيز متدنية بين )ت إذ ،إلنتاج الطاقة
Acephate  سيبرمثرينو Cypermethrin  وميثوميلMethomyl  ذات التأثير العصبي المثبط إما ألنزيم كولين استيراز أو ألقنية

 (.Saito et al., 2005شوارد الصوديوم )
خاليا كبيرة  كما ظهرتالتمييز بين الخاليا الحية والميتة  مما مكننا من ،لوحظ في هذه الدراسة تأثير المبيد على شكل الخاليا

بتأثير المبيدات على المكونات الخلوية وخاصة الميتوكوندريا حيث لوحظ التخرب الكبير للميتوكوندريا أخرى شفافة. اهتمت دراسات 
 .(Saito etal.; 2005; 2006; Li and Zhang., 2001) وللغالف النووي باإلضافة إلى تشكل الفجوات بكثرة
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 :الخالصة
الناتجة من نسج مبايض الحشرة ليست عصبية وال يوجد معلومات دقيقة  Sf9ذو تأثير عصبي إال أن خاليا الدايمثوات إن مبيد 

قة على المستوى جراء دراسات معمّ إلذلك يجب  ،عن وجود أنزيم كولين استيراز فيها مما يرجح وجود موقع آخر لتأثير هذا المبيد
هذه الدراسة أن اختبارات المبيدات في الخاليا المزروعة في المختبر مفيدة في  الجزيئي لتحديد طرق التأثير األخرى للمبيد، وتبين

 ة المبيدات وهي طريقة سريعة وفعالة ودقيقة بسبب تطبيقها على مجتمع متجانس من الخاليا.دراسة تأثير وسميّ 
 :رشكر وتقدي

النشرة والدكتورة عايدة جلول لمساعدتها في تحليل النتائج لألستاذ الدكتور فواز العظمة لمراجعة للهيئة العامة للتقانة الحيوية و 
 .متابعة الخاليافي  اللمخبرية إيناس نمر لمساعدتهوالسيدة ميسون العلوي للتدريب على تقانات الزرع الخلوي و 
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Abstract 

Chemical insecticides have a major role in insect pest control, especially organophosphates 

insecticides; their non-selective mode of action may cause devastating environmental problems. In 

vitro assays with cultured insect cells were used as the first step in toxicity studies and to achieve a 

simple, low cost and rapid system that allows testing of insecticides. In this study, the effect of the 

organophosphorus pesticide “Dimethoate” was evaluated in vitro on cultured Sf9 cell line.  Cell 

viability was estimated using Trypan blue stain. Analysis of regression was used to estimate the 

50% inhibition of cell growth (IC50), resulting in: IC50 =75µM. Deformation of treated cells was 

observed, as cells became larger and included cavities; number of deformed cells was positively 

correlated with concentration of Dimethoate. This research presents an important example of 

applying in vitro insect cell culture as a useful tool in the prescreening of insecticides’ effect and 

mode of action, especially newly introduced ones. 

Key words: Insect cell lines, In vitro test, Dimethoate, IC50. 
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 المنتشرة في محافظة حماه الّسورية (Olea sylvestris)تقييم وانتخاب طرز مورفولوجية من الزيتون البري 

 (1)ريم عبد الحميد

 .دمشق، سوريةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ادارة بحوث البستنة،  .(1)
 (.reem_ahamid@yahoo.com)للمراسلة: د. ريم عبد الحميد، البريد اإللكتروني: 

 16/06/2015:  تاريخ القبول  08/10/2014: تاريخ االستالم

 الملخص:
، حيث ه بسورية، تم فيها حصر وتحديد مواقع انتشار الزيتون البري في محافظة حما2012-2009الدراسة خالل الفترة  هذه نفذت
طراز  20وتوصيف وانتخاب  تم حصر. (عين النابدو  أهم ثالثة مواقع النتشار الزيتون البري )سيغاتا، تل أعفر، ختياراتم 

كما تم  ،(IOC, 2000)بناًء على استمارة المجلس الدولي لزيت الزيتون  من المواقع الثالث المختارةمن الزيتون البري مورفولوجي 
مواقع الفي و  أظهرت النتائج تنوعًا كبيرًا في طرز الزيتون البري ضمن الموقع الواحد سبة الزيت.ن على أساستوصيف الثمار 

بناًء عليه تم انتخاب  .الزيتون البري عبارة عن مجموعة من الطرز الوراثية وليس مجموعة من الطرز البيئيةفالمدروسة، بيئية ال
 .طراز لزيتون المائدةك wt6طرز إلنتاج الزيت،ك wa4 ،wt4مائدة(،  -ثنائية الغرض )زيت طرزك ws2و ، wa6،wt8الطرز: 

 .بينت النتائج فعالية هذه الطريقة في توصيف الطرز الشكلية للزيتون وينصح باستخدامها في دراسة التنوع الحيوي للزيتون

 زيت.نسبة انتخاب،  ،تقييم، المورفولوجية، الطرز لزيتون البريا الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:ال

هكتار تضم  696000حوالي  2013المساحة اإلجمالية للزيتون لعام ، سورية الطبيعية هي الموطن األصلي لشجرة الزيتون     
( طن 900000) 2014-2013اإلنتاج من ثمار الزيتون لموسم ، وبلغ مليون شجرة مثمرة 81.5مليون شجرة منها  106

زراعة الزيتون . إن شغلت سورية المركز األول عربيًا والرابع عالميًا في اإلنتاج(، 2013،الزراعية السنوية  االحصائية المجموعة)
الستخدام األرض وتحد من الهجرة إلى  للمناطق الجافة ونصف الجافة والهامشية وتضمن شكال مستداماً  أساسياً  زراعياً  خياراً 
 .المدن

 .Olea europaea subsp  ) العثور على شكلين :األول: البري الزيتون شجرة تميز منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، تم
,europaeavar.sylvestris الثاني المزروع:( و  subsp. europaea var.europaea) Olea europaea)البري  ، والنوعين

 .(Green, 2002). (2n=2x=46) (Contento et al.,2002)نفس العدد من الكروموزومات  ماوالمزروع له
ما من بذور إالزيتون البري المتواجد في الغابات الطبيعية والشكل المستأنس الناتج كاًل من ضمن مجتمع الزيتون البري نجد 

 ;Zohary and Hopf 1994; Angiolilloet al.,1999) الزيتون المزروع أو من التهجين الطبيعي بين الزيتون البري والمزروع
Lumaret et al., 2004). إقليمية  واستخدام المصادر الوراثية النباتية اليوم هدفًا استراتيجيًا في أية سياسة وطنية أو حفظ أصبح

حصر األصول الوراثية وتوصيفها وحفظها وصيانتها باستمرار إليصالها كما بدأ االهتمام بدولية للحفاظ على زراعة مستدامة.  أو
 ل منأهمية في تأمين األمن الغذائي.إلى األجيال القادمة بأمان وذلك لما تشكله هذه األصو 

 الهدف المنشود بإمكانية تحقيقالتنبؤ صعوبة ، إضافة إلى عاليةوقت طويل وكلفة التقليدية إلى حتاج عملية التحسين الوراثي ت
(Rugini,1996) ، وخاصة تلك المجتمعات التي معات النباتية، تاألسهل والتي تطبق على المج لطريقةااالنتخاب وتعتبر طريقة

من مورفولوجية تبدي اختالفات كبيرة من حيث مواصفاتها المورفولوجية والفيزيولوجية الكمية والنوعية،  طرزو سالالت تتكون من 
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مما يسمح لنا فرصة الحصول على أصناف أكثر تلبية لالحتياجات الغذائية ورغبات  ة،ل االجهادات البيئية والحيويتحمّ حيث 
ال بد من العودة إلى المصادر الوراثية للزيتون البري والتي هي بمثابة وفي إطار التحسين الوراثي للزيتون تهلكين المختلفة. المس

 .(Ouazzani et al., 2002) يمكن أن يلبي جميع الرغباتخزان غني للتنوع الوراثي 
الجنوبيــة علــى أســاس تحليــل  االمنتشــر فــي اســترالي مــن الزيتــون البــريللزيــت جديــدة  ســالالت( (Sedgley ,2004 انتخــب الباحــث

هــذه تراوحــت نســبة الزيــت فــي حيــث  الســالالت الجديــدة المنتخبــة التــي أعطــت كميــة ونوعيــة جيــدة للزيــت.هــذه إكثــار ام بوقــ الزيــت
طرز من صنف الزيتـون دان فـي عدة ( 2007خرون،آو  عبد الحميد)انتخب كما  ٪. 28.5إلى  8.5 السالالت البرية المنتخبة بين
نســــبة الزيــــت  %(،85.98-75.22غ(، نســــبة التصــــافي )4.13-2.3وزن الثمــــرة )المؤشــــرات التاليــــة: ريــــف دمشــــق اســــتنادًا إلــــى 

 زيــت(،، ثنائيــة الغــرض )مائــدةطــرز إلــى وتوصــلوا (، %72.46-67.32الحمــض الــدهني األوليــك )نســبة (، 18.01-28.49%)
 لتخليل.ل أخرىإلنتاج الزيت و وطرز 
عمليـات و سـنة الحمـل، و بيئيـة، العوامـل وال، الزيتـون، بـري أو مـزروع وأصـلصنف الوزن وحجم الثمار باختالف و ختلف متوسط ي

، غ/ثمـرة6-2المزروعـة فـي العـالم يتـراوح بـين  ألصـناف الزيتـونأن وزن الثمـار  Caballero (1997) نحيث بـيّ  ،الخدمة الزراعية
فــي تــراوح متوســط وزن الثمــرة البريــة ألشــجار ناميــة فــي موقــع راجــو . فــي ســورية يغ/ثمــرة2ثمارهــا  بعــض األصــناف ال يتجــاوز وزنو 

( بحصـر 1998قام زغلولة وعبـد الحميـد ) (.1993 خرون،آأسود و (غ 1.6-1.2في موقع صافيتا بين و غ، 2.2-1.2عفرين بين 
راجــو(، إدلــب )حــارم، ســلقين، الجبــل  ،يــة: حلــب )عفــرينز فــي المحافظــات التالأمــاكن انتشــار الزيتــون البــري فــي ســورية الــذي ترّكــ

الالذقية )صـلنفة، جبـل النبـي يـونس، السـفوح المطلـة علـى سـهل الغـاب(، حيـث تـم و )سيغاتا، نفنوف، الصومعة(،  هالوسطاني(، حما
 .فيها نسب الزيت وتحديدتوصيف طرز من الزيتون البري 

في عفرين بنامية في موقع راجو البرية الزيتون ال( فقد وجدوا أن متوسط نسبة اللب في الثمرة ألشجار 1993خرون، آأما )أسود و 
% وتتراوح 80-66.6% أما في موقع )فقرو( فتتراوح بين 97-71.4ي موقع )قلع الزيتون( بين ف% و 82-73تتراوح بين سورية 

% 83.3-80تراوحت بين قد ( أن نسبة اللب في الثمرة (Caballero,1997 %. كما وجد79.6-75.6في موقع )صافيتا( بين 
% من أصناف 4% في 91.6-90.9، وبين ها% من53% في 88.23-83.33% من أصناف الزيتون في العالم وبين  11في 

لثمرة تراوحت في دراسة أجريت على أشجار برية نامية في جنوب استراليا أن نسبة اللب في ا(Sagely,2000) العالم. كما بين
ه في في محافظة حما Olea sylvestris mill)التوزع البيئي الجغرافي للزيتون البري  ) أجريت دراسة على. %84.8-75.6بين 

 ،ودراسة خصائصها البيئية الجغرافية هموقعًا النتشار الزيتون البري في محافظة حما 17ومن خالل هذه الدراسة تم تحديد سورية 
م في 185حيث لوحظ انتشاره من ارتفاع  ،عامل اإلرتفاع عن سطح البحرلة العالية للزيتون البري يالمرونة البيئوأظهرت النتائج 
في المحافظة  م في الطرف الغربي من محمية أبو قبيس، كما أن أغلب مواقع انتشار الزيتون البري 994 لىإناعورة شطحة 

 (.2013 والرطب )عبد  الحميد،المدروسة كانت في الطابق البيومناخي شبه الرطب 

 إلى: ثيهدف هذا البح
مائدة( ودراسـة نسـبة الزيـت فـي ثمارهـا والتـي مـن الممكـن أن تكـون مسـتقبال" -تقييم وانتخاب بعض الطرز البرية الواعدة )زيت (1)

التنـوع الـوراثي للزيتـون ( دراسـة 3درجة تجانس وتباين الطـرز الوراثيـة للزيتـون البـري. ) ( معرفة2) مزروعة.الصناف رديفة لأل
 البري.

 وطرائق البحث:مواد ال
مواقع النتشار الزيتون البري  ة( من أهم ثالثPhenotypesطراز بري ) 20تم انتخاب  المادة النباتية ومواقع الدراسة: -1

تم تحديد و  GPSباستخدام  ( وسط سورية، وقد تم تحديد المواقع جغرافياً عين النابد)سيغاتا، تل أعفر،  هفي محافظة حما
دراسة درجات الحرارة الصغرى والعظمى والهطول المطري ومعامل أمبرجية  مواقع نمو األشجار المختارة للدراسة وتعليمها.

 .(1)الجدول في المواقع المدروسة 
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  في محافظة حماهالمدروسة مواقع انتشار الزيتون البري توصيف . 1الجدول 
 الحرارة الصغرى، ومعامل أمبرجية()الهطول المطري،الحرارة العظمى، 

اسم 
 الموقع

رمز 
 الموقع

االرتفاع 
عن سطح 

 م /البحر

عدد 
الطرز 
 المنتخبة

الهطول 
 المطري

 ملم

درجة الحرارة 
 العظمى

 م°

درجة الحرارة 
 الصغرى

 م°

معامل 
 امبرجيه

Q2 

مادة ال
 التربة األصل

كلس  WS 443 5 1220 31 4.2 156.66 سيغاتا
 قاسي

حمراء 
 متوسطية

كلس  WT 378 8 1188.5 31.4 4.5 151.18 تل أعفر
 قاسي

حمراء 
 متوسطية

عين 
كلس  WA 544 7 1269.49 30.7 3.91 163.7 النابد

 قاسي
حمراء 
 متوسطية

 
 : ة والنوعيةالمورفولوجي القراءات -2

، األزهار ،)األوراق النباتعامين في مواعيد مختلفة تتوافق مع مراحل نمو وتطور مدار على  ةالمورفولوجي قراءاتأخذت ال
باستخدام الدليل القياسي ووّصفت شكلّيًا األجزاء النباتية من كل موقع  جمعت. النوعيةصفات أخذت كامل الّ كما الثمار(، و 

في مخابر إدارة ة للثمار الكيميائيالتحاليل م إجراء ت (.(IOC, 2000لتوصيف الزيتون المعتمد لدى المجلس الدولي لزيت الزيتون 
 بحوث البستنة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

ة وأقل صفة تتميز بأنها وراثيّ  15صفة(، منها  32وفق الدليل المعتمد ) المورفولوجيةعلى كل شجرة مجموعة من القياسات  أخذ
 فعاليتها في التمييز بين األنواع.تأثرًا بالظروف البيئية وأثبتت 

، واستخدم ميزان حساس دقيق لوزن الثمار )الورقة والثمرة والبذرة( النباتية األعضاءلقياس أطوال  Caliperالبياكوليس  استخدم
البذور ثمرة ووزن  100نسبة تصافي لب الثمار اعتمادًا على وزن  وحسبتالعنقود الزهري. طول س االبذور، ومسطرة مدرجة لقيو 

وزن الثمرة[ متوسط وزن البذرة( /متوسط  –وزن الثمرة  متوسط])النسبة المئوية للتصافي =  المستخلصة منها وفق المعادلة التالية:
 ×100 

 : نسبة الزيت )%( -3
غ من ثمار  150حيث تم هرس  دت نسبة الزيت في مخبر فيزيولوجيا الفاكهة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،حدّ 

غ من العجينة الناتجة ليتم  8، أخذ Foss- Knifetec 1095ثانية في مطحنة كهربائية من نوع  30العينات الممثلة للطرز لمدة 
البحث،  إجراءثالث مكررات خالل موسمي ب، ( ,2000AOAC)حسب طريقة  Soxhletاستخالص الزيت منها باستخدام جهاز 

 الجهاز بعد تبخر اإليتربترول ثم حسبت النسبة المئوية للزيت وفق القوانين التالية:أخذ وزن الزيت المستخلص من 
 100× إلى الوزن الجاف =)وزن الزيت/وزن العينة( نسبة النسبة المئوية للزيت  -
  100نسبة المادة الجافة(/ × إلى الوزن الرطب =) الزيت الجاف نسبة النسبة المئوية للزيت  -
المحتوى من %(، ومرتفعة 20-18%(، ومتوسطة )18-16فت الثمار الطازجة على أساس نسبة الزيت إلى: منخفضة )صنّ  -

 . ,Di Terelizzi et al.,2000(IOC ; 2007) %(20أكثر من الزيت )
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 التحليل االحصائي:  -4
لتحديد قيم أقل فرق معنوي  GenStat-7 برنامج وحللت البيانات باستخدامبثالثة مكررات،  ةالعشوائيتام البحث وفق التصميم نفذ 
(L.S.D )ب معامل التباين احسل%( و 5) عند مستوى داللة(C.V) . الطرز باالعتماد على الصفات درست درجة القرابة بين

اربة الطرز المتق والتي تعتمد في مضمونها على تشكيل مجموعات تضم Cluster Analysis العنقودي المدروسة باستخدام التحليل
التشابه بناًء على درست درجة و ، Dendrogramبمواصفاتها ونسبة التقارب بين تلك المجموعات المتشكلة وتمثيلها بشجرة القرابة 

 .Jacard ة بين الطرز المنتخبة من الزيتون البري باالعتماد على معاملة والكيميائيّ المورفولوجية الكميّ الصفات 

 :النتائج والمناقشة

 :والنوعية المورفولوجيةالصفات  -1
خالل عند الطرز المنتخبة من الزيتون البري لثمار اوصفات للبذور واألوراق  المورفولوجية( متوسطات القراءات 2يبين الجدول )

 وتم تحديد شكل البذور واألوراق من خالل حساب نسبة الطول إلى العرض لكل منهما. نتاج.اإلموسمي 
 عندوجود فروق معنوية بين الطرز المنتخبة من الزيتون البري ( 2الجدول )نت النتائج الموضحة في بالنسبة لمواصفات البذور بيّ 

سم،  0.90–0.43 بين البذرة ومتوسط عرض، سم 1.63لى إسم  0.86 %، حيث تراوح متوسط طول البذرة بين5داللة مستوى 
نت النتائج أيضًا بيّ بالنسبة لمواصفات األوراق و متطاول. الي و بيضو والهليلجي، واالروي، : منهاالكعدة أشكال فكان لهاأما البذور 

% للطرز المنتخبة من الزيتون البري حيث تراوح متوسط 5داللة  مستوى عندوجود فروق معنوية بين طول الورقة وعرض الورقة 
لى شكل الورقة )أي نسبة الطول إ، أما بالنسبة سم 1.5–0.8بين الورقة  ومتوسط عرض، سم 6.8لى إسم  3.2طول الورقة بين

مستدق الهليلجي االهليلجي الى االبين  شكل الورقةتراوح . % 5داللة مستوى عندلى العرض( لم يكن هناك أية فروق معنوية إ
؛ 2000؛ استنبولي، 1999، وآخرون مع نتائج )القيم (IOC)لنتائج حسب الدليل القياسي لتوصيف الزيتون توافقت هذه االطرف. و 

 (.2005، وآخرون باكيرال
)وزن الثمرة، وزن البذرة، النسبة المئوية للتصافي( من أهم الصفات التي تستخدم في تمييز ودراسة ُتعد الصفات النوعية للثمار 

أظهرت النتائج . التربة والخدمات الزراعيةو أصناف وطرز الزيتون المزروع والبري، وهي صفات وراثية تتأثر بالظروف البيئية، 
% للطرز المنتخبة من الزيتون 5داللة  مستوى عند( أن هناك فروق معنوية بين متوسط وزن الثمرة ومتوسط وزن البذرة 2لجدول ا)

وهذا أعلى  ،(IOC)غ حسب الدليل القياسي لتوصيف الزيتون 1.39غ إلى خفيف 3.13متوسط البري، حيث تراوح وزن الثمرة بين 
بين  التي انتخبوهالطرز البرية احيث بلغ متوسط وزن ثمار ، (1993وآخرون ) أسود الطرز المنتخبة من قبل وزن ثمار من

(. أيضًا نالحظ أن 2005، وآخرون باكيرال؛ 2000؛ استنبولي، 1999، وآخرون )القيمتتوافق هذه النتائج مع ، و غ2.5–1.21
توافق مع نتائج التي تغ، 0.33- 0.64متوسط وزن البذرة للطرز المنتخبة من الزيتون البري خالل موسمي االنتاج تراوح بين 

(Sedegly, 2000) وهذه النتائج تتوافق مع  86.6–69.9النتائج أن النسبة المئوية للتصافي تراوحت بين  أوضحت. كما ،%
% 82 - 73بين  تراوحت قيم هذه الصفةحيث  Sedegly (2000)( و1993وآخرون )بة من قبل أسود نتائج الطرز المنتخ

 الي.و % على الت84.6 -75.6و
–2.99اللذان تميزا بارتفاع متوسط وزن الثمرة ) wt6 و wa6للثمار من الممكن تمييز الطرازين الصفات النوعية على نتائج  اً بناء

 % وهذا يعطي مؤشرًا أنهما يشكالن طرزًا واعدة لزيتون المائدة.86 غ( وارتفاع نسبة التصافي إلى ما يقارب 3.25
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 للطرز المنتخبة من الزيتون البري المورفولوجية والنوعية متوسطات المواصفات .2الجدول 
 اسم الطراز

طول 

 سم/البذرة

عرض 

 سم/البذرة
 شكل البذرة

طول 

 سم/الورقة

عرض 

 سم/الورقة
 شكل الورقة

 وزن الثمرة

 غ

وزن البذرة 

 غ

نسبة 

 التصافي %

ws1 1.3 0.53 1.69 اهليلجية 1.1 3.8 متطاولة d 0.51b 70 

ws2 1.45 0.63 0.8 3.5 متطاولة 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

3.13a 0.58b 81.5 

ws3 1.15 0.5 1.88 اهليلجية 1.1 4.2 متطاولةd 0.40c 78.5 

ws4 1.33 0.63 1.1 4.8 متطاولة 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

2.69b 0.48c 82.2 

ws5 1.4 0.63 0.9 3.6 متطاولة 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

2.49b 0.47c 81.0 

wa1 1.1 0.6 2.26 اهليلجية 1.4 4.6 بيضويةb 0.54b 75.8 

wa2 1.4 0.6 2.17 اهليلجية 1.3 4.5 متطاولةc 0.54b 74.8 

wa3 1.3 0.5 2.19 اهليلجية 1.4 3.2 متطاولةc 0.61a 71.9 

wa4 1 0.6 2.11 اهليلجية 1.2 3.8 بيضويةc 0.51b 75.6 

wa5 1.5 0.5 3.07 اهليلجية 1.5 4.4 متطاولةa 0.57a 81.5 

wa6 1.1 0.6 1.4 3.4 بيضوية 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

3.25a 0.44c 86.2 

wa7 1.4 0.7 0.9 4.7 اهليلجية 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

1.59d 0.41c 74.3 

wt1 0.86 0.43 1.1 5.8 اهليلجية 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

1.39d 0.33d 76.6 

wt2 1.3 0.6 2.17 اهليلجية 1.5 4.6 اهليلجيةc 0.46c 78.7 

wt3 1.55 0.43 2.71 اهليلجية 1.3 4.6 متطاولةb 0.66a 75.6 

wt4 1.2 0.9 1.2 6.3 كروية 

اهليلجية 

 مستدقة

 الطرف

1.47d 0.44c 69.6 

wt5 1.3 0.6 2.21 اهليلجية 1.5 5.5 اهليلجيةc 0.50b 77.2 

wt6 1.36 0.56 2.99 اهليلجية 1.2 4.3 متطاولةa 0.39d 86.7 

wt7 1.1 0.5 1.5 6.8 اهليلجية 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

3.04a 0.62a 79.8 

wt8 1.63 0.6 1.2 4.7 متطاولة 

اهليلجية 

مستدقة 

 الطرف

3.00 a 0.64a 
78.8 

 

C.V % 9.0 7.8  6.8 9.2  8.6 16.4  

L.S.D5% 0.18 0.07  0.50 0.18  0.38 0.14  

 %.5داللة  معنوية عند مستوى غيرمواصفات اإلنتاجية تشير إلى وجود فروق في نفس العمود الخاصة بالمتشابهة الاألحرف 

% من العدد الكلي( تميزت بقصر طول العنقود الزهري 95األخرى فإن غالبية الطرز ) المورفولوجيةأما بالنسبة للمواصفات 
(Inflorescence حيت تراوح طوله من )سم ماعدا الطراز  3.3إلى  0.9wa7   سم. وقد  3.7الذي تميز بعنقود زهري طويل

فكان  wa7زهرة، أما عند الطراز  5-18دها بينلوحظ انعكاس هذا على عدد األزهار في العنقود التي كانت قليلة العدد وتراوح عد
يزت باللون األسود للثمار، فقط الطرازان ( تمّ ازاً طر  16% من الطرز المدروسة )80زهرة. بالنسبة للثمار فإن  40عددها مرتفعًا  

wt1 وwt5  تميزا باللون الخمري والطرازانwt2 وwt7  أن بداية تلون الثمار خمري للثمار. ومن الجدير بالذكر الباللون األحمر
كانت واضحة فقط عند حيث ( Nippleحلمة الثمرة ) صفةو فيما يتعلق ب(. Apexعند جميع الطرز المدروسة كانت من القمة )

%( فقد كانت مبتورة. 80كانت قليلة الوضوح، أما عند غالبية الطرز ) wt3وعند الطراز  wt6و wt2و wt1ثالثة من الطرز وهي 
غالبية  تميزت (.truncateكانت مبتورة ) ws3(، وفقط عند الطراز rounded% من الطرز دائرية )95نت عند قاعدة الثمرة كا
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( عند الطرز smooth( سطح البذرة، وكان ناعمًا )rugoseبخشونة )فيما يتعلق بمواصفات البذور %( 75الطرز المدروسة )
ws3 ،wt1 ،wt3 ،wt5 وwt6. من الطرز كانت90كذلك لوحظ أن % ( قمة البذرة لديها شوكيةmuckronate ما عدا )

( عند كل الطرز المدروسة. عدد pointedبذورهما غير شوكية القمة. أما قاعدة البذرة فكانت مدببة )كانت wt3 و ws4الطرازان 
يد لديها من % من الطرز المدروسة حيت تراوح عدد األخاد80( كان متوسطًا عند Number of groovesاألخاديد على البذور )

ع األخاديد ولوحظ أن توزّ  5إلى  3فكان عدد األخاديد على البذور منخفضًا من  wt6وwt3 ،wt4،wt5، أما عند الطرز 8إلى  6
(Distribution of the grooves كان منتظمًا عند كافة طرز المجموعة )wt، أما عند طرز المجموعتين wa وws  كان غير

 منتظمًا.
 : الثمار في)%( نسبة الزيت  -2

، ويبين  (Caballero and Delrio ,1994)هامة في تمييز طرز وأصناف الزيتون  ةصفة وراثيتعد نسبة الزيت في الثمار 
 ( النسبة المئوية للزيت خالل موسمي االنتاج.3الجدول)

 لطرز المنتخبة)%( في ثمار ا النسبة المئوية للزيت.متوسط 3جدولال

 اسم الطراز
 )%( للزيتالنسبة المئوية 

2009 

 )%( النسبة المئوية للزيت

2010 
 المتوسط

ws1 21.12 c±0.16 21.00 c±1 ±21.06 c0.50 

ws2  b26.50±0.023 26.33 b±0.57 ±26.42 b0.29 

ws3 20.16 c±0.11 21.05 c±0.098 ±20.60c0.1 

ws4 20.26 c±0.20 21.00 c±0.098 ±20.52 c0.27 

ws5 18.22 d±0.06 19.00 d±0.1 ±18.61 d0.032 

wa1 12.00 h±0.05 12.00 h±0.1 ±11.97 h0.02 

wa2 10.53 i±0.13 10.30 i±0.5 ±10.43 i0.29 

wa3 11.74 h±0.16 11.33 h±0.5 ± 11.70h0.22 

wa4 29.27 a ±0.25 .38 a29±0.5 ± 29.30 a0.40 

wa5 17.80 e±0.05 17.60 e±0.5 ±17.73 e0.31 

wa6 a29.0 i ±0.08 29.00 a.±0.1 ± 29.01 a0.04 

wa7 19.04 d ±0.22 18.42 d±0.51 ±18.74 d0.19 

wt1 16.00 f±0.28 16.00 f±0.1 ±16.00 f0.14 

wt2  h112.1±0.22  h12.22±0.5 ±12.21 h0.38 

wt3 9.17 i±0.04 0 i10.7±0.11 ± 9.61 i0.04 

wt4 27.00 b±0.07 27.00 b±0.07 ± 26.76 b0.29 

wt5 10.50 i±0.05 10.50 i±0.05 ± 11.00 h0.25 

wt6 12.40 h±0.05  h12.41±0.05 ±13.71 g0.03 

wt7 9.84 i±0.44 9.48 i±0.44 ±10.00 i0.48 

wt8 22.00 c±0.27 22 c±0.27 ± 21.71 c0.23 

C.V % 1.1 1.1 1.9 

LSD 5%   0.62 

 %5 داللةمعنوية عند مستوى غير األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق 

(. هذه 29.3%-%9.6النتائج خالل عامي الدراسة أن النسبة المئوية للزيت على أساس الوزن الرطب للثمار تراوحت بين) تبين
أن بعض هذه الطرز المنتخبة من الزيتون  توضح النتائجكما . (Sedgley,2004; Gulfarz et al., 2009) النتائج تتوافق مع

نسبة  بارتفاع wa4تميز الطراز و % 20نسبة زيت أكثر من  ىحيث احتوت علالبري يمكن االستفادة منها كمصدر لزيت الزيتون 
يعتبر من الطرز التي يمكن أن تدخل يمكن أن ، و بريةالاألشجار خاصًة في وهي نسبة هامة جدًا  %29.3لتصل حتى الزيت
 .Sedgley (2004) هذا يتوافق معو ، زة بنسبة زيت جيدةن برامج التحسين الوراثي للزيتون للوصول إلى طرز جديدة متميّ ضم
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 القرابة بين الطرز المنتخبة:درجة -3

أجري التحليل  ونسبة الزيت، ،والنوعية المواصفات المورفولوجية أساس لدراسة القرابة بين الطرز المنتخبة من الزيتون البري على
 .(4( )الجدول 1نسبة الزيت )الشكل و  التصافيو الورقة، البذرة، العنقود الزهري، الثمرة، لكل من العنقودي للمواصفات المورفولوجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونسبة الزيتالمورفولوجية، على أساس الصفات التحليل العنقودي للطرز المنتخبة .1شكل ال

 ونسبة الزيت )%(، والنوعية المواصفات المورفولوجيةعلى أساس تقسيم الطرز المنتخبة من الزيتون البري . 4جدول ال
 الطرز المنتخبة تحت المجموعة الرئيسة المجموعة الرئيسة

 A)األولى)
المجموعة الرئيسة 

 األولى
ws4 -ws5- ws2 -wa6- wt4- wt8- wt7 

 (B)الثانية
المجموعة الرئيسة 

 األولى
wa2-wt3-wa3-wa4- wa1-wa5-ws3-ws1-wt5- wt2- wt6 

 (C)الثالثة
المجموعة الرئيسة 

 األولى
wt1-wa7 
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بين الطرز المنتخبة من الزيتون  )%( ونسبةالزيت والنوعية المورفولوجية المواصفات أساس علىالتشابه تحديد درجة -4
 :Jacardالبري باالعتماد على معامل 

( حيث كانت أعلى 5 الجدول) Jacard (1908)التشابه بين الطرز المنتخبة من الزيتون البري باالعتماد على معاملتم تحديد درجة 
 ((wt3-WA2(، والطرز wt5-wt2) % بين الطرز89 درجة تشابه مورفولوجية كيميائية بين الطرز المنتخبة من الزيتون البري

 (wt4-wa5)، (wt2-ws2)% بين الطرز11التي تتواجد في مواقع بيئية مختلفة، وأقل درجة تشابه مورفولوجية كيميائية بين الطرز 
(wt1-wa5)، (wt3-wa7) (wt6-wa7 المتواجدة في مواقع بيئية مختلفة. بينت النتائج فعالية هذه الطريقة في توصيف الطرز

 في دراسة التنوع الحيوي للزيتون. الشكلية للزيتون وينصح باستخدامها
بين الطرز المنتخبة من الزيتون البري باالعتماد على نسبة الزيت )%( المواصفات المورفولوجية و على أساس درجة التشابه  .5 جدولال

 Jacardمعامل 

 الواعدة التالية: المورفولوجية وبناًء على النتائج تم انتخاب الطرز
ws2 26.24 %، النسبة المئوية للزيت81.49النسبة المئوية للتصافي غ، 3.13 متوسط وزن الثمرة ،مائدة( -طراز ثنائي الغرض )زيت.% 

wa4  29.3 النسبة المئوية للزيت %،75.64 لتصافيل المئوية النسبة، غ 2.106 متوسط وزن الثمرةو الزيت  إلنتاجطراز.% 

wt8 22النسبة المئوية للزيت، %79غ، النسبة المئوية للتصافي 3متوسط وزن الثمرةة(، مائد -طراز ثنائي الغرض )زيت .% 

wt4  27النسبة المئوية للزيت %،70 النسبة المئوية للتصافي، غ1.47 متوسط وزن الثمرة الزيت إلنتاجطراز %. 

wa6 29%، النسبة المئوية للزيت82.6غ، النسبة المئوية للتصافي3.24 متوسط وزن الثمرة، مائدة( -طراز ثنائي الغرض )زيت .% 

 
ws1 ws2 ws3 ws4 ws5 wa1 wa2 wa3 wa4 wa5 wa6 wa7 wt1 wt2 wt3 wt4 wt5 wt6 wt7 wt8 

ws1 1.00 
                   

ws2 0.44 1.00 
                  

ws3 0.78 0.33 1.00 
                 

ws4 0.44 0.78 0.56 1.00 
                

ws5 0.56 0.67 0.67 0.89 1.00 
               

wa1 0.56 0.44 0.56 0.33 0.44 1.00 
              

wa2 0.56 0.44 0.56 0.33 0.44 0.78 1.00 
             

wa3 0.78 0.56 0.56 0.44 0.56 0.78 0.78 1.00 
            

wa4 0.44 0.44 0.44 0.22 0.33 0.78 0.67 0.56 1.00 
           

wa5 0.67 0.56 0.56 0.56 0.67 0.56 0.56 0.67 0.44 1.00 
          

wa6 0.33 0.67 0.44 0.67 0.78 0.44 0.33 0.44 0.44 0.44 1.00 
         

wa7 0.33 0.22 0.56 0.44 0.44 0.22 0.11 0.11 0.11 0.22 0.33 1.00 
        

wt1 0.33 0.22 0.44 0.22 0.33 0.44 0.56 0.33 0.33 0.11 0.33 0.44 1.00 
       

wt2 0.22 0.11 0.44 0.22 0.33 0.56 0.56 0.44 0.56 0.44 0.33 0.33 0.44 1.00 
      

wt3 0.56 0.44 0.56 0.33 0.44 0.78 0.89 0.78 0.78 0.56 0.33 0.11 0.44 0.67 1.00 
     

wt4 0.44 0.33 0.44 0.33 0.44 0.22 0.22 0.33 0.44 0.11 0.67 0.33 0.44 0.33 0.33 1.00 
    

wt5 0.33 0.22 0.33 0.11 0.22 0.67 0.67 0.56 0.67 0.56 0.22 0.22 0.44 0.89 0.78 0.22 1.00 
   

wt6 0.33 0.33 0.44 0.44 0.56 0.44 0.56 0.56 0.44 0.67 0.44 0.11 0.22 0.78 0.67 0.33 0.67 1.00 
  

wt7 0.33 0.56 0.22 0.44 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.44 0.56 0.22 0.56 0.56 0.67 0.44 0.67 0.56 1.00 
 

wt8 0.56 0.67 0.44 0.67 0.78 0.44 0.56 0.56 0.56 0.67 0.56 0.22 0.33 0.33 0.67 0.44 0.44 0.56 0.78 1.00 
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من الزيتون البري واألصناف المحلية لما تمتاز  المورفولوجيةالنتخاب الطرز  االستفادة منهامن الممكن بداية جيدة يعد هذا البحث 
ولهذا تأتي هذه الدراسة  ف.لكنها تحتاج الى الخبرة العملية من قبل الموصّ ، يز بين الطرزيمن سهولة وسرعة للتم به هذه الطريقة

نوعية ثمار الزيتون والجودة العالية لزيت الزيتون من خالل االستفادة من المصادر الوراثية السورية  تحسينكمساهمة جادة في 
 البرية.

 الخالصة:
تتمتع أصناف مستقبلية للوصول إلى إدخال بعض الطرز الوراثية المدروسة ضمن برامج التحسين الوراثي إمكانية  •

 بصفات مورفولوجية جيدة ونسبة زيت مرتفعة.
 .ة( في توصيف هذه الطرز وتحديد هويتهاة الصناعيّ )البصمة الوراثية، الشبكات العصبيّ  نات الحديثةادام التقاستخ •
قيما طرز الزيتون البري المنتشرة في سورية وتحليل االختالفات الوراثية كافة لتشمل  الموسعةجراء المزيد من الدراسات إ •

  منطقة الدراسة.بينها ومقارنتها مع األصناف المزروعة في نفس 
لالستفادة منها في برامج  QTLs العمل على عزل وتحديد مواقع المورثات المسؤولة عن الصفات الهامة باستخدام •

 التحسين الوراثي.
الطرز المنتخبة من الزيتون البري مستقبال" من حيث مقاومتها لألمراض وخاصة الذبول النيماتودي متابعة دراسة وتقويم  •

 .سل الزيتونو  وعين الطاووس
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Abstract: 

This research was carried outduring the period 2009-2012to identify locations of wild olive 

(Oleasylvestris) distribution in Hama governorate in Syria. The most important three locations of 

wild olive were chosen i.e. Sigata, Tal Aafar, and Ain Al Nabed. 20 morphotypes were selected and 

characterized from the three main regions, depending on IOC application; also the fruits were 

characterized depending on the oil content. The results indicated wide diversity within wild olive 

genotypes at the same location and between all locations. Wild olive is a collection of genotypes 

rather than ecotypes. Genotypes wa6, wt8, and ws2 were selected as double purpose (oil and 

pickling), wa4 and wt4 for oil, while wt6 was selected as pickling genotype. The results exhibited 

the efficiency of the characterization of wild olive phenotypes methods, and it is recommended to 

be used in olive biodiversity studies. 

Key word: Wild olive, Phenotypes, Evaluation, Selection, Oil content.   
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قوة الهجين لإلنتاجية البذرية ومكوناتها، صفات البذور وخصائصها النوعية في قرع الكوسا 
Cucurbita pepo 

 (1)وأنطون أنطون (2)وبولص خوري( 3)ومتيادي جورج بوراس (2)ومحمد يحيى معال (1)عبد المحسن خليل مرعي*

 (. إدارة بحوث البساتين، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. 1)
 (. قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية. 2)
 (. قسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.3)

 (.abdmmurie@yahoo.com)*للمراسلة: د. عبدالمحسن خليل مرعي. البريد االلكتروني: 

 22/06/2015تاريخ القبول:    08/04/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص
 2008نفذت الدراسة في محطة بحوث الطيبة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية، خالل موسمين زراعيين 

، لدراسة صفات الثمار الناضجة، اإلنتاجية البذرية 36باستخدام تسع سالالت من قرع الكوسا وهجنها نصف التبادلية  2009و
لنوعية، بهدف تقدير قوة الهجين لتحديد أفضل الهجن المتفوقة الستثمارها في مجال اإلنتاج ومكوناتها، صفات البذور وخصائصها ا

الزراعي. استعمل تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثة مكررات. تشير نتائج الدراسة أن معظم الهجن سجلت قوة هجين 
%، وقياسًا 141.06% إلى 2.92قياسًا لمتوسط األبوين منموجبة ومرغوبة عالية المعنوية في أغلب الصفات المدروسة، تراوحت 

( بقيم مرتفعة لصفة إنتاجية النبات 5x6 ،4x7 ،4x6%(%. تميزت الهجن )134.83%( % إلى ) 0.19لألب األفضل من )
%، 16.80%، 14.06بذرة ) 100%(، وبقيم معتدلة لصفة وزن 77.23%،89.48%،102.74البذرية قياسًا لألب األفضل )

( مبشرًة 5x6 ،4x7 ،4x6على التوالي، وتعد الهجن ) %(5.44%، 8.90%،7.48%(، ومحتوى البذور من الدهون )19.63
 .Eالستثمارها في اإلنتاج البذري ألغراض التغذية، ورفد الصناعات الطبية بالمادة الخام الستخراج فيتامين 

 لبذرية ومكوناتها، صفات البذور، خصائص نوعية.: قرع الكوسا، قوة الهجين، اإلنتاجية االكلمات المفتاحية

 :المقدمة
-Cucurbita. Spp (Robinson and Decker أحـد أهـم محاصـيل الجـنس ،.Cucurbita pepo Lيعد محصـول قـرع الكوسـا

Walters, 1997)تعتبـر منـاطق المكسـيك المـوطن األصـلي لهـذا النـوع . (Lira, 1995)ويعتبـر قـرع الكوسـا ، C. pepo  أكثـر
(، إذ تتمتـع مجموعـات األصـناف البسـتانية لقـرع الكوسـا بأهميـة غذائيـة (Paris and Cohen, 2000 أنواع المملكة النباتيـة تنوعـاً 

-40كبيــرة، ســواًء لثمارهــا البســتانية أم لبــذورها الناضــجة، التــي تمتــاز بغناهــا بالــدهون والبــروتين، وتتــراوح نســبة الــدهون فيهمــا بــين 
%، كمـا يتمتـع الزيـت بصـفات نوعيـة 35-30(، ونسـبة البـروتين بـين François et al., 2006) 51.0%حتـى% وقـد تصـل 45

من إجمـالي األحمـاض  %82.2 هامة لغناه باألحماض الدهنية غير المشبعة السيما حامض األوليك واللينوليك اللذان يشكالن نحو
(، فضـاًل Murkovicet al., 2004) ي أغـراض التغذيـة المتنوعـةفـ Oil pumpkinة في الزيت لذا شاع استخدام زيت القرع الدهنيّ 

 ,Tocopherols ((Fursa and Filov, 1982; Kamal-Eldin and Anderssonعـن غنـاه الواضـح بمضـادات األكسـدة 
(. فضاًل على ذلك Esquinas-Alcazar and Gulick, 1983)الخضار . تستهلك البذور أيضًا محمصًة أو مطهية مع 1997

تعـــد مـــن  Phytosterolsة كمضـــادات أكســـدة هامـــة، كمـــا أن ة الطبّيـــذات األهمّيـــ Tocopherolsهـــا تعـــد مـــن أغنـــى مصـــادرفإن
وتقليــل اإلصــابة بــبعض  ،ائيــة الهامــة األخــرى للبــذور ذات الفعاليــة الطبيــة فــي خفــض مســتوى الكولســترول فــي الــدميالمكونــات الكيم

 (. Phillips et al., 2005أنماط السرطان )

mailto:abdmmurie@yahoo.com
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اســتثمار ظــاهرة قــوة الهجــين فــي محاصــيل الفصــيلة القرعيــة فــي زيــادة إنتاجيــة وحــدة إلــى أهميــة  Devarrewaere, (1995ه )نــو 
اتــت هــذه الهجــن تشــغل نســبة كبيــرة مــن األراضــي الزراعيــة المخصصــة لتلــك إذ بالمســاحة، وتحســين نوعيــة المنتجــات بشــكل كبيــر، 

 ,.Metwally et al خلصـت الدراسـة التـي أجراهـا، %( في اليابـان 95-83ما نسبته )الزراعات في العديد من بلدان العالم لتبلغ 
باسـتخدام خمـس سـالالت مربـاة داخليـًا، وهجنهـا نصـف ( C. pepo) لإلنتاجيـة البذريـة وبعـض مكوناتهـا فـي قـرع الكوسـا (1988)

%( لصـفات عـدد الثمـار الناضـجة  105.4( و)%12.1ة قياسًا لمتوسـط األبـوين تراوحـت بـين )التبادلية، بتسجيل قوة هجين معنويّ 
 لألب األفضل. في حين كانت ظاهرية قياساً  ،بذرة 100وزن و على النبات، متوسط طول وقطر ووزن الثمرة الناضجة 

 .C.moschata L هجينـًا فرديـًا مـن قـرع 28فـي  األفضـلقـوة الهجـين بالنسـبة لـألب  Mohanty and Mishra, (1999) درس
%( لكـل مـن صـفة عـدد الثمـار 18.5%،150.0بـاء، وبلغـت قـيم قـوة الهجـين المقـدرة )آنتجت عن التهجين نصف التبادلي لثمانيـة 

نتاجيّ   ة النبات الواحد على التوالي.للنبات وا 
مــن قــرع الماكســيما العســلي  Waltham Butternut بتهجــين الصــنف  Garza-Ortega et al., (2002)كمــا توصــل

Cucurbita maxima L.  ،مــع مجموعــة مــن الســالالت المربــاة داخليــًا، إلــى أن الهجــن الناتجــة كانــت أبكــر نضــجًا مــن أبويهــا
  .بمحتوى ثمارها العالي من المواد الصلبة الذائبة الكلية ومتميزةً 

أظهرت نتائج دراسته ذات البذور العارية وسالالتها األبوية،  .C. pepo Lهجينين من قرع الكوسا   ,Cui and Loy(2002) قيم
عــدم وجــود فــروق معنويــة لصــفة عــدد الثمــار بالقطعــة التجريبيــة بــين الهجــن وســالالتها األبويــة، إال أن كــال الهجينــين تفوقــا بحجــم 

 ثمارهما وعدد بذور الثمرة الواحدة.
الهجــين قياســًا لــألب  قــيم قــوة إلــى ارتفــاع Mohanty and Prusti, (2002) وفــي دراســة لقــوة الهجــين فــي القــرع العســلي أشــار

نتاجية النبات على التوالي. وذلك لصفات %(188.7%، 142.9) فضل األ  عدد الثمار وا 
ألربعـة عشـر هجينـًا فرديـًا ناتجـة  .C.pepo L بدراسـة قـوة الهجـين فـي قـرع الكوسـا Ahmed et al., (2003) فـي السـودان قـام
%( إلـــى  16.1مـــن ) تقـــوة الهجـــين لطـــول المبـــيض تراوحـــأن دراســـة  مختبـــر قياســـًا لمتوســـط األبـــوين، أظهـــرت ال× بنظـــام ســـاللة 

 %(. 260.4%( إلى ) 52.6من ) تراوحت %( ولعدد الثمار على النبات25.1)
بأن معدالت قوة الهجين المتحصل عليها مقارنًة بمتوسط األبوين، كانت معنوية ومرغوبة في أغلب   ,Sadek(2003) كما أوضح

 .%( ألغلب الهجن المختبرة من قرع الكوسا101.51%( و)5.59الصفات المدروسة، وتراوحت قيمها بين )
يل انتشـارًا فـي العـالم، إذ بلغـت المسـاحات يعد كل من قرع الكوسا ونـوعي قـرع الموسـكاتا والقـرع الكبيـر العسـلي، مـن أوسـع المحاصـ

بهـدف اسـتخراج زيـت  C.pepo subsp. Var. Styriacaمـن الصـنف  Austriaهكتـارًا فـي  12500المخصصة إلنتـاج البـذور 
/ 3549/  2012لعـام  محليـاً  بلغـت المسـاحة المزروعـة مـن الكوسـا(.  و Fruhwirth and Hermetter, 2008بذوره ) القرع من
األمـــر الـــذي يعـــزز ضـــرورة االســـتفادة مـــن ، (2012، وزارة الزراعـــة واإلصـــالح الزراعـــي) كغ/هكتـــار 17641بغلـــة مقـــدارها هكتــارًا 

المصــادر الوراثيــة الوطنيــة، وتلــك المدخلــة منهــا فــي بــرامج التحســين الــوراثي لمحصــول الكوســا، باســتثمار ظــاهرة قــوة الهجــين إلنتــاج 
ومتحملـة لإلجهـادات المختلفـة، تلبـي حاجـة  ،ومتأقلمـة مـع الظـروف البيئيـة المحليـة ،عاليـةهجن عالية اإلنتاجية ذات صفات نوعية 

فضـــاًل عـــن أهميتهـــا فـــي المـــزارع مـــن جهـــة، وتهيـــال المنـــاخ المالئـــم لالكتفـــاء الـــذاتي مـــن هـــذه البـــذور لالســـتخدام البـــذري الغـــذائي، 
ى:  لـــذا، المختلفــة الصــناعات الطبيـــة لــ إ ق  يـــ لبحــث لتحق ذا ا دف هـــ اســـة ظــاهرة قـــوة الهجــين فـــي الجيــل األول قياســـًا در  -1يهــ

 .لمتوسط األبوين واألب األعلى
 .باالعتماد على قوة الهجين تحديد أفضل الهجن المبشرة إنتاجياً  -2

 مواد البحث وطرائقه: 
ـــادة النباتيـــة: ـــة العامـــة  الم ـــًا مـــن قـــرع الكوســـا والمســـتنبطة فـــي الهيئ ـــاة ذاتي للبحـــوث العلميـــة تضـــمنت تســـع ســـالالت أبويـــة مرب

صـفاتها الخضـرية  ، والمتباينـة فـي(IL1،IL2 ،IL3 ،IL4 ،IL5 ،IL6 ،IL7 ،IL8 ،IL9) والتي حملت الرموز /سورية، الزراعية
 والثمرية والبذرية.



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

83 

 

والمتميــزة  /ســورية،: نفــذت الدراســة فــي محطــة بحــوث الطيبــة التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيةموقــع تنفيــذ الدراســة
( وفقيـرة بالمـادة العضـوية واآلزوت الكلـي، قليلـة ph=7.89) بمناخ بارد شتاًء وحار صيفًا، تمتاز تربة الموقع بأنها رملية قاعديـة

 الملوحة ذات محتوى مرتفع من كربونات الكالسيوم وجيد من عنصري الفوسفور والبوتاس. 
بعــد  /أبريلفــي النصــف الثــاني مــن شــهر نيســان 2008/2009و 2007/2008نفــذت الدراســة خــالل موســمي  موســم الزراعــة:

نباتـًا لكـل سـاللة أبويـة تحـت أنفـاق  15تضـمن الموسـم األول زراعـة السـالالت األبويـة بواقـع  حيـثزوال خطر الصقيع الربيعي، 
لتربية الذاتية بـذات للحصول على بذور الجيل األول، كما طبقت ا n(n-1)/2شبكية لتهجينها وفق نظام التهجين نصف التبادلي

الوقــت إلكثــار بــذور الســالالت األبويــة، بينمــا شــمل الموســم الثــاني تقيــيم ســتة وثالثــين هجينــًا وســالالتها األبويــة التســعة، ضــمن 
ص الخطـين حيـث تضـمنت كـل قطعـة تجريبيـة ثالثـة خطـوط، خّصـ تجربة بتصميم القطاعـات العشـوائية الكاملـة بثالثـة مكـررات،

سـم بـين  140نباتـات مـن كـل طـراز وراثـي بفاصـل  10األبـوين والخـط الوسـطي الثالـث للهجـين الفـردي بواقـع  الطرفيين لسـاللتي
م للتجربة كافة عمليات الخدمة قبل الزراعة وبعـدها وفـق تعليمـات وزارة الزراعـة سم بين النباتات، وقدّ  80خطوط الري بالتنقيط و

 لة النضج البيولوجي. في خدمة محصول قرع الكوسا حتى وصول الثمار لمرح
تـم خـالل الدراســة رفـع قـراءات الثمــار الناضـجة للنباتــات الخمسـة الوسـطية مــن كـل طــراز وراثـي، باالعتمـاد علــى أسـس توصــيف 

 التي شملت:  (IPGRI, 1983)القرعيات الموضوعة من قبل المعهد الدولي لألصول الوراثية النباتية 
 رة ابتداًء من أسفل حاملها الثمري مباشرًة وحتى نهاية طرفها الزهري.طول الثمرة الناضجة )سم(: قيس طول الثم 
 .وزن الثمرة الناضجة )كغ(: وزنت الثمار الناضجة مباشرة بعد قطافها 
  عــدد الثمــار الناضــجة علــى النبــات: تــم احتســاب عــدد الثمــار الناضــجة عنــد القطفــة األولــى الرئيســة، وأهملــت الثمــار

 نضجها. والمتأخرة فيالصغيرة 
 عدد بذور الثمرة الواحدة. 
 )وزن بذور الثمرة الواحدة )غ. 
 حسـبت مـن حاصـل جـداء متوسـط وزن بـذور الثمـرة الواحـدة مضـروبًا بعـدد الثمـار )غ( إنتاجية النبات الواحـد البذريـة :

 الناضجة على النبات.
  الغرفة.بذرة بعد تجفيفها بدرجة حرارة  100ر بمتوسط وزن بذرة )غ(: قدّ  100وزن 
 بذور في لكل ثمرة.  10ر كمتوسط لطولقدّ  (:طول البذرة )مم 
 :)بذور في كل ثمرة. 10ر كمتوسط لعرض قدّ  عرض البذرة)مم 
  ّثـم فـي مجفـف  نبورسـالال مـن دة الـوزن ووضـعها فـي بوتقـةدت بأخـذ عينـة بذريـة محـدّ نسبة األمـالح المعدنيـة %: حـد

درت ة مئويــة لمــدة أربــع ســاعات أي حتــى انتهــاء عمليــة الترميــد وّقــدرجــ 550ومــن ثــم فــي المرمــدة علــى درجــة حــرارة 
 (. Joslyn, 1970)نسبة الرماد التي تعادل األمالح المعدنية حسب 

 :% ـــة ـــدهون الرطب ـــدّ  نســـبة ال ـــة االســـتخالص ق ـــدهون بطريق باســـتخدام جهـــاز سوكســـيتكس باســـتعمال  Soxhletرت ال
 المذيب العضوي إيثر البترول. 

 زوت الكلــي أواًل باســتخدام رت نســبة البــروتين الكلــي بحســاب نســبة اآل%: قــدّ  نســبة البروتينــاتAuto Analyzer 
Spectrophotometer  ماركةSkalar  في احتسـاب نسـبة البروتينـات%  6.26ومن ثم تم استخدم معامل التحويل

 في لب البذور.
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 التحليل اإلحصائي:
لتقـدير قـوة الهجـين وفـق مـا  Excel.و Mstat-cباسـتخدام برنـامجي اإلحصـاء التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات المرفوعـة أجري
 يلي: 

  بالنسبة لمتوسط األبوينMid Parent Heterosis: 
 100  ×H(MP)=[(F1-MP)/MP] بحسب (Arnel and Miranda, 1981). 
 بالنسبة لألب األفضل  Better Parent Heterosis 
 100×H(BP)= [(F1-HP)/HP]  (Arnel and Miranda, 1981) 
  باختبارتم تقدير الداللة اإلحصائية لقوة الهجين L.S.D (Steel and Torrie, 1980) 

 :النتائج والمناقشة
 النتائج: 

معنويـة وعاليـة  موجبـةقيمـًا  توعشـرين هجينـًا امتلكـثمـان   أن( 1) توضـح النتـائج الـواردة فـي الجـدول: )مـم( الناضـجة طول الثمرة
%(، أمـا قـيم قـوة الهجـين الموجبـة قياسـًا 22.15( أعلـى القـيم )3×7قياسـًا لمتوسـط األبـوين، وسـجل الهجـين ) قوة هجـينالمعنوية ل

سجلت سبعة ( على التوالي، و 7×9%( عند الهجين ) (17.94( إلى 1×2%( عند الهجين ) 0.19لألب األفضل فتراوحت من )
 . المعنوية هجن قوة هجين عالية

عاليـة المعنويـة قـوة هجـين موجبـة  ت( إلـى أن ثالثـة وعشـرين هجينـًا امتلكـ1تشـير معطيـات الجـدول ) :)كغ( وزن الثمرة الناضجة
(، بينمــا بلغــت 3X9%( عنــد الهجــين )53.51( و)4X7%( عنــد الهجــين )15.70بــين ) هــا قياســًا لمتوســط األبــوين، تراوحــت قيم

حازت على قوة هجن موجبة  عشرة هجن( من أصل x62%( عند الهجين )40.20القيم لقوة الهجين قياسًا لألب األفضل ) أعلى
 .المعنوية عاليةمعنوية و 

إذ تراوحت قيم قـوة  األبوين،لمتوسط  عالية المعنوية قياساً  سبعة هجن قوة هجين موجبةسجلت  :عدد الثمار الناضجة على النبات
(، أمـا بالنسـبة لقـوة الهجـين قياسـًا لـألب 4X9عند الهجين ) %( 50.00( إلى )6X9%( عند الهجين )22.22الهجين فيها من )

 والمرغوبـة وعاليـة المعنويـة موجبةالهجين  ت أعلى قيم قوة( سجل4X9 ،2X7 ،4X7 ،4X8األفضل فيالحظ أن الهجن األربعة )
 .(2جدول التوالي )ال %(على37.50، %37.50، 37.50%، %50.00)

( تمتـع غالبيـة 2تعـد أحـد مكونـات اإلنتاجيـة البذريـة الهامـة، وتبـدي لنـا النتـائج الموضـحة فـي الجـدول ): عدد بذور الثمـرة الواحـدة
الهجــين فيهــا مــن تراوحــت قــوة إذ قياســًا لمتوســط األبــوين،  مرغوبــة معنويــة وعاليــة المعنويــة  الهجــن المدروســة بقــوة هجــين موجبــة

(، وبالنســبة لقــوة الهجــين لــألب األفضــل، فــإن ثمانيــة 3×6%( عنــد الهجــين )135.83( إلــى )1×4%( عنــد الهجــين ) 10.13)
%( عنـد الهجــين (121.05العاليــة، والتـي بلغـت أقصــى قيمهـا  الموجبــة والمرغوبـة بمعنويتهـا الهجـين عشـر هجينـًا اتسـمت قــيم قـوة

(3X6 تـاله الهجـين )2X6)(، ممــا يـدل علـى كفـاءة اختيـار الســالالت األبويـة إلنتـاج هجـن جيـدة تتمتــع 57.42%قيمـة قـدرها )( ب
 بقيم قوة هجين مرتفعة لصفة عدد بذور الثمرة الواحدة.

خر من مكونات اإلنتاجية البذرية، والذي اتسم بسـلوك مماثـل إلـى حـد ًا آهام اً مكونتعد هذه الصفة  :)غ( وزن بذور الثمرة الواحدة
(، فــإن كافــة الهجــن 5X9(، إذ أنــه باســتثناء الهجــين )3بعيــد مــع صــفة عــدد بــذور الثمــرة الواحــدة، كمــا تبــديها معطيــات الجــدول )

%( فـي سـتة هجـن 100بقيمها المرتفعة عتبة ) إذ تجاوزتقياسًا لمتوسط األبوين، عالية المعنوية سجلت قوة هجين موجبة مرغوبة 
العاليــة، قياســًا لــألب  المعنويــة%(، وتراوحــت قــيم قــوة الهجــين الموجبــة والمرغوبــة ذات 141.06( بأعالهــا )3X6تميــز الهجــين )و 

 (. 3X6%( عند الهجين )134.83( إلى )2X4%( عند الهجين )12.90األفضل في واحد  وثالثين هجينًا من )
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، إال أن محصـلتها النهائيـة، ة بشـكل واضـحالبيئيـتتأثر صفة اإلنتاجية البذرية كصفة مركبـة بالعوامـل  :ة )غ(يإنتاجية النبات البذر 
قياســًا لمتوســط  قــد ســجلت  ( أن ســبعة وعشــرون هجينــاً 3تتبــع لمكونــات اإلنتاجيــة البذريــة الرئيســة كافــًة، وتظهــر نتــائج الجــدول )

%( عنــد 25.78( وأدناهـا )4X7%( عنـد الهجـين )108.82بلغـت أعالهـا ) ومرغوبـة عاليـة المعنويـة، األبـوين قـوة هجـين موجبـة
تراوحت إذ األفضل ب قياسًا لألمرغوبة معنوية وعالية المعنوية (، فيما حقق ستة وعشرون هجينًا قوة هجين موجبة 8X9الهجين )
تبـــاين التركيـــب الـــوراثي للســـالالت  ( معـــززًة 5×6%( عنـــد الهجـــين )102.74(، و)1X3%( عنـــد الهجـــين )21.63) بـــينقيمهـــا 

 األبوية. 
علـى هـذه الصـفة، وتشـير نتـائج  اعتمـاداً تتحدد عادًة نوعية البذور ونسبة امتالئها ونوعية مدخراتها الغذائيـة : )غ( بذرة 100 وزن

قـوة هجـين قياسـًا سجلت قيمًا موجبة مرغوبة معنوية وعاليـة المعنويـة ل(، أن ستة وعشرون هجينًا 4في الجدول ) الموضحةالدراسة 
%(. 9.73( أدناهـا )3X9(، فيما سـجل الهجـين )5X7%( عند الهجين )57.23ين )قيم قوة الهج وبلغت أعلىلمتوسط األبوين، 

( أعلـى تلـك 5X7وسجل الهجـين )معنوية وعالية المعنوية امتاز واحُد وعشرون هجينًا بقيم موجبة ومرغوبة قياسًا باألب األفضل و 
 %(.46.00القيم )
قياسًا لمتوسط األبوين  والعالية المعنوية ( تدني قيم قوة الهجين الموجبة والمرغوبة4تظهر معطيات الجدول ) :)مم( البذرة طول

عالية  مرغوبة فيما حازت تسعة هجن على قوة هجين موجبة %( في سبعة عشر هجينًا،13.17%( و)4.23التي تراوحت بين )
)الجدول  %(10.57)تلك القيم أعلى ب( 7X8الهجين )وامتاز لألب األفضل، نتجت عن تأثير السيادة الفائقة،  المعنوية بالنسبة

4) . 
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 )كغ(. ووزن الثمرة الناضجة)مم( قياسا  لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي طول الثمرة الناضجة  )%( قوة الهجين .1الجدول 

 الهجين الفردي
 )كغ( وزن الثمرة الناضجة )مم( طول الثمرة الناضجة

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 14.41** 0.19 51.39** 28.73** 

1X3 21.78** 7.98* 50.21** 33.99** 

1X4 4.98 0.46 5.004 0.43 

1X5 9.43* 3.48 30.25** 12.84 

1X6 -6.34 -17.20** 13.65 -6.12 

1X7 10.88** 9.58* 45.65** 34.71** 

1X8 2.04 0.36 -13.93 -19.72* 

1X9 12.67** 12.39** 31.21** 22.38* 

2X3 6.90* 5.39 17.78** 11.51 

2X4 12.03** 2.08 27.05** 12.28 

2X5 11.59** 2.84 34.86** 31.91** 

2X6 16.67** 15.41** 45.24** 40.20** 

2X7 11.65** -1.23 1.68 -7.24 

2X8 10.11** -2.17 28.06** 2.85 

2X9 13.52** -0.38 20.00** -3.62 

3X4 9.91** 1.46 22.90** 14.23 

3X5 21.15** 13.13** 41.20** 36.58** 

3X6 -2.96 -3.29 -12.089 -19.49** 

3X7 22.15** 9.44** 40.78** 35.34** 

3X8 14.38** 2.92 23.25** 3.44 

3X9 15.82** 2.92 53.51** 28.83** 

4X5 5.56 4.26 5.34 5.05-  

4X6 0.79 -7.25* -5.00 -18.57** 

4X7 11.88** 8.28 15.70* 11.70 

4X8 -5.67 -8.28 0.56 -10.00 

4X9 10.01* 5.52 23.54** 10.57 

5X6 7.42* 0.00 0.00 -5.51 

5X7 16.06** 10.99** 6.40 -0.92 

5X8 10.74** 6.39 4.56 -14.56* 

5X9 12.24** 6.39 2.74 -16.06* 

6X7 8.71* -2.90 -18.36** -27.86** 

6X8 3.07 -7.54* 26.94** -0.71 

6X9 9.60** -2.90 39.47** 9.08 

7X8 13.45** 12.90** 21.69* 5.59 

7X9 19.03** 17.94** 26.13** 9.44 

8X9 8.82* 7.30 27.31** 27.31* 

 %1مستوى ثقة  عند عالية المعنوية**  %5مستوى ثقة  عند معنوية *
HMP الهجين قياسا  لمتوسط األبوين: قوة : HBPقوة الهجين قياسا  لألب األفضل 
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 .الواحدة قياسا  لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي عدد الثمار الناضجة على النبات وعدد بذور الثمرة )%( قوة الهجين .2الجدول 

 الهجين الفردي
 الواحدة عدد بذور الثمرة الناضجة على النبات عدد الثمار

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 -6.67 -12.50 49.91** 39.40** 

1X3 -12.50* -12.50 62.86** 20.90** 

1X4 -12.50* -12.50 10.13* 2.25 

1X5 -6.67 -12.50 7.07 -1.34 

1X6 -11.11* -20.00** 58.96** 23.53** 

1X7 0.00 0.00 21.29** 16.21** 

1X8 0.00 0.00 11.92* 7.29 

1X9 0.00 0.00 -0.14 -7.02 

2X3 6.67 0.00 58.76** 24.13** 

2X4 -6.67 -12.50 23.24** 7.03 

2X5 -42.86** -42.86** 23.12** 6.17 

2X6 -5.88 -20.00** 91.45** 57.42** 

2X7 46.67** 37.50** 46.51** 42.01** 

2X8 -33.33** -37.50** 35.17** 20.90** 

2X9 -6.67 -12.50 2.18 -11.03* 

3X4 0.000 0.00 51.86** 7.48 

3X5 -6.67 -12.50 41.09** -0.63 

3X6 -11.11* -20.00** 135.83** 121.05** 

3X7 -12.50* -12.50 72.88** 32.17** 

3X8 -12.50* -12.50 69.75** 22.62** 

3X9 0.00 0.00 70.92** 21.19** 

4X5 6.67 0.00 14.56** 13.61** 

4X6 22.22** 10.00 44.43** 6.51 

4X7 37.50** 37.50** 39.64** 24.64** 

4X8 37.50** 37.50** 25.64** 21.51** 

4X9 50.00** 50.00** 0.80 0.48 

5X6 29.41** 10.00 41.50** 3.80 

5X7 6.67 0.00 37.60** 21.92** 

5X8 6.67 0.00 13.06** 8.47 

5X9 6.67 0.00 -11.02** -12.03* 

6X7 -11.11* -20.00** 57.56** 26.43** 

6X8 -11.11* -20.00** 40.20** 5.74 

6X9 22.22** 10.00 32.67** -1.96 

7X8 -12.50* -12.50 39.24** 28.13** 

7X9 0.00 0.00 13.42** 1.51 

8X9 0.00 0.00 2.64 -0.43 

 %1مستوى ثقة  عند عالية المعنوية**  %5مستوى ثقة  عند معنوية*
HMP: قوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين : HBP قوة الهجين قياسا  لألب األفضل 

ــذرة )مــم(: عــرض قياســًا لمتوســط األبــوين تراوحــت قيمهــا بــين مرغوبــة عاليــة المعنويــة  قــوة هجــين موجبــةامتلكــت ســبعة هجــن  الب
لقــوة الهجــين الموجبــة قــيم  قــد ســجلت أعلــى ( 1X7 ،7X9،4X9وقياســًا لــألب األفضــل فــإن الهجــن )%(، 10.54%( و)7.79)

قـــوة الهجـــين فيهــا لتـــأثير الســـيادة  حيـــث تعــود، %(علـــى التــوالي8.47%، 8.63، % 9.02المرغوبــة المعنويـــة وعاليــة المعنويـــة ) 
 .الفائقة
( أنـه قياسـًا 5تعد خاصية هامة لمكونات البذور النوعية، وتشير نتـائج دراسـتنا الـواردة فـي الجـدول ) :)%( األمالح المعدنية نسبة

( أعلــــى القــــيم 2X3، وحقــــق الهجــــين )المعنويــــة لمتوســــط األبــــوين فــــإن خمســــة هجــــن امتــــازت بقــــوة هجــــين موجبــــة مرغوبــــة عاليــــة
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%(، في حـين نتجـت 15.43أخيرًا بقيمة وقدرها ) (2X7%( وحل الهجين )24.85( في ذلك )2X4%(، تاله الهجين )29.78)
تجــاوزت حــدود األب األفضــل فــي  عاليــة المعنويــة خمســة هجــن عــن ظــاهرة الســيادة الفائقــة، بامتالكهــا قــوة هجــين موجبــة ومرغوبــة

 %( عنـــد25.26( إلـــى )2X7عنـــد الهجـــين ) %(13.66تراوحـــت قـــيم قـــوة الهجـــين الموجبـــة فيهـــا مـــن )إذ الجيـــل األول الهجـــين، 
 (.2X3الهجين )

نتاجية النبات البذري )غ( قياسا  لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي وزن بذور الثمرة الواحدة )%( قوة الهجين .3الجدول   )غ(. وا 

 الهجين الفردي
 إنتاجية النبات البذري )غ( الواحدة )غ(وزن بذور الثمرة 

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 31.92** 20.44** 7.21 -7.17 

1X3 97.59** 51.80** 38.02** 21.63* 

1X4 24.60** 20.61** 3.94 2.88 

1X5 19.56** 11.66 5.96 -10.26 

1X6 86.02** 40.33** 41.02** 21.88* 

1X7 66.77** 49.03** 51.98** 36.64** 

1X8 44.85** 36.54** 38.20** 25.19* 

1X9 19.09** 11.04 14.29 11.04 

2X3 67.96** 38.52** 40.43** 37.60** 

2X4 27.34** 12.90* 13.10 -1.21 

2X5 42.22** 38.81** -37.41** -39.03** 

2X6 96.54** 58.79** 36.84** 36.54** 

2X7 55.85** 52.18** 106.95** 98.34** 

2X8 39.46** 34.80** -26.09* -29.73* 

2X9 14.79* -1.60 2.52 -13.36 

3X4 108.18** 56.36** 72.93** 53.77** 

3X5 119.76** 77.83** 64.59** 57.17** 

3X6 141.06** 134.83** 54.95** 51.50** 

3X7 130.75** 94.01** 53.80** 50.36** 

3X8 80.35** 44.83** 31.57** 27.59* 

3X9 90.06** 39.12** 57.19** 35.12** 

4X5 35.02** 22.34** 43.23** 22.34* 

4X6 73.96** 28.40** 103.28** 77.23** 

4X7 66.50** 44.59** 108.82** 89.48** 

4X8 40.63** 28.57** 93.13** 76.58** 

4X9 17.76** 13.28* 76.63** 69.92** 

5X6 89.25** 50.11** 107.69** 102.74** 

5X7 58.30** 50.96** 61.00** 50.47** 

5X8 41.953** 40.54** 51.55** 40.54** 

5X9 -8.41 -19.84** -3.09 -19.84* 

6X7 105.43** 69.10** 59.88** 52.91** 

6X8 103.45** 60.19** 62.22** 53.92** 

6X9 56.89** 12.96* 83.97** 55.20** 

7X8 70.24** 60.82** 41.99** 40.80** 

7X9 53.93** 29.36** 47.60** 29.36** 

8X9 25.78** 11.04 25.78** 11.04 

 %1مستوى ثقة  عند عالية المعنوية**  %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين :  : HBPقوة الهجين قياسا  لألب األفضل 
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 )مم( وطول البذرة)غ( بذرة  100قياسا  لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي وزن  )%( قوة الهجين .4الجدول 

الفرديالهجين   
 مم(البذرة )طول  بذرة )غ( 100وزن 

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 2.366 1.73 -1.93 -3.79 

1X3 19.58** 13.59** 1.31 -0.64 

1X4 13.22* 9.16 4.97* 3.56 

1X5 9.091 -4.95 -1.44 -1.77 

1X6 17.80** 13.86* 4.67** -1.95 

1X7 37.93** 28.71** 12.47** 10.47** 

1X8 29.70** 17.82** -7.69** -9.13** 

1X9 19.55** 19.55** 1.10 0.00 

2X3 3.30 -2.45 1.45 -2.36 

2X4 1.55 -1.50 6.33** 5.72* 

2X5 10.73* -3.01 2.49 0.22 

2X6 1.29 -1.50 4.23* -4.09* 

2X7 4.94 -1.50 3.58 3.46 

2X8 0.14 -8.52 6.34** 5.98** 

2X9 12.08* 11.39* 3.03 0.00 

3X4 31.31** 20.49** 5.53** 2.14 

3X5 42.59** 18.93** -2.72 -4.28* 

3X6 0.73 -7.35 -5.40** -9.73** 

3X7 28.91** 14.70** 8.22** 4.28* 

3X8 3.98 -9.80* 5.32** 1.71 

3X9 9.73* 4.23 -0.22 -1.07 

4X5 16.44** 4.80 1.46 -0.22 

4X6 19.95** 19.63** 0.32 -7.20** 

4X7 20.83** 16.80** 4.83* 4.35* 

4X8 11.49* 4.80 1.15 0.92 

4X9 15.79** 11.63* 13.17** 10.46** 

5X6 27.03** 14.06* -2.07 -7.98** 

5X7 57.23** 46.00** 5.99** 3.76 

5X8 21.91** 16.36* 3.49 1.55 

5X9 -1.99 -14.60** -6.70** -7.41** 

6X7 31.22** 26.53** 5.17** -3.11 

6X8 40.88** 32.10** 11.28** 2.72 

6X9 19.08** 15.10** 0.51 -4.86* 

7X8 21.77** 18.29** 10.83** 10.57** 

7X9 36.34** 27.23** 9.42** 6.32** 

8X9 23.16** 11.88* 11.19** 8.28** 

 %1مستوى ثقة  عالية المعنوية عند**   %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين : : HBP قوة الهجين قياسا  لألب األفضل 
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 (.%) ونسبة األمالح المعدنية)مم( قياسا  لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي عرض البذرة )%( قوة الهجين  .5الجدول 

 الهجين الفردي
 نسبة األمالح المعدنية )%( عرض البذرة )مم(

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 0.42 -4.44 -1.74 -5.59 

1X3 2.44 -4.21 6.77 6.27 

1X4 -0.20 -1.21 7.347 6.26 

1X5 1.44 -0.81 -9.719* -14.06** 

1X6 1.16 -2.61 -6.27 -11.11* 

1X7 10.54** 9.02** 4.798 -0.78 

1X8 -18.44** -19.76** -16.17** -25.70** 

1X9 0.40 0.40 -0.73 -6.69 

2X3 4.91 -6.32* 29.78** 25.26** 

2X4 7.92** 3.70 24.85** 18.81** 

2X5 4.12 1.27 20.96** 19.78** 

2X6 5.28 -3.36 17.91** 16.30** 

2X7 2.71 -3.53 15.43** 13.66** 

2X8 3.88 0.42 6.31 -2.29 

2X9 8.05** 2.82 4.15 1.78 

3X4 4.92 -2.81 7.99 6.40 

3X5 -1.53 -9.82** -3.37 -7.61 

3X6 -2.35 -5.26 -7.58 -11.96** 

3X7 4.44 -1.05 -2.06 -6.86 

3X8 1.33 -6.67* -16.81** -25.96** 

3X9 -0.94 -7.37* 7.06 1.07 

4X5 2.08 0.82 -7.68 -12.96** 

4X6 -0.20 -4.85 0.29 -5.80 

4X7 -0.40 -2.75 -9.53* -15.16** 

4X8 3.11 2.47 -24.37** -33.56** 

4X9 9.57** 8.47* -2.83 -9.54* 

5X6 -0.20 -5.97* -3.97 -4.35 

5X7 2.85 -0.78 -5.05 -5.60 

5X8 -0.63 -1.25 -3.23 -10.25** 

5X9 -4.33 -6.45* -2.43 -3.73 

6X7 2.10 -0.37 -11.75** -11.91** 

6X8 7.87** 2.24 -13.86** -19.82** 

6X9 -0.39 -4.10 -14.12** -14.93** 

7X8 0.61 -2.35 -16.30** -21.96** 

7X9 10.14** 8.63** -11.22** -11.91** 

8X9 7.79** 6.05 -15.40** -20.55** 

 %1مستوى ثقة  عالية المعنوية عند**   %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين : : HBP األفضلقوة الهجين قياسا  لألب 

األصــناف  فــي تعــد المكــون األبــرز لصــفات البــذور النوعيــة، والتــي تحــدد قيمــة الحاصــل البــذري لهــا الســيما :)%( الــدهون نســبة
 Stevenson et، ذي األهميـة الطبيـة الكبيـرة )Pumpkin oil ((François et al., 2006السـتخراج زيـت القـرع المخصصـة 

al., 2007 ــًا، أظهــرت قــوة هجــين موجبــة مرغوبــة6فــي الجــدول )(، وتبــدي لنــا نتــائج الدراســة عاليــة  (، أن ثمانيــة وعشــرين هجين
عنـــد الهجـــين  (%28.64)إلـــى  (1X8)عنـــد الهجـــين  (%4.24)تراوحـــت فيهـــا قـــوة الهجـــين مـــن . قياســـًا لمتوســـط األبـــوين المعنويـــة

(1X2كمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى تســجيل اثنــين وعشــرين هجينــًا لقــوة هجــين موجبــ ،) ،ة مرغوبــة ناتجــة عــن تــأثير الســيادة الفائقــة
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ــًا  بقيمهــا المعنويــة وثمانيــة عشــرامتــازت أربعــة منهــا  %( 25.19( أعلــى القــيم )1×2وحقــق الهجــين ) بقيمهــا عاليــة المعنويــة،هجين
 المسجلة لقوة الهجين المرغوبة.

( 30بـــين)حيــث تتــراوح نســبتها : تشــكل البروتينــات المكــون الهــام اآلخـــر لمكونــات بــذور القرعيــات الغذائيــة )%( نســبة البروتينــات
(، أظهـرت دراسـة قـوة الهجـين قياسـًا Jackes et al., 1972; Robinson and Decker-Walters, 1997%( )40و)

، امتــاز منهــا الهجــين المعنويــة وعاليــةمعنويــة غوبــة  ( تمتــع خمســة وعشــرون هجينــًا بقــيم موجبــة  مر 6لمتوســط األبــوين فــي الجــدول )
(1X4) ( 41.77بأعلى القيم% ،) ،عـن ظـاهرة السـيادة الفائقـة  تنتجـفـإن سـتة عشـر هجينـًا قياسًا لقوة الهجين نسبًة لألب األفضـل

( إلـى 2X3%(عنـد الهجـين )2.98)مـن معنوية وعاليـة المعنويـة لقـوة الهجـين تراوحـت موجبة مرغوبة م بقي امتازتستة عشر هجينًا 
 (.1X4%( عند الهجين )33.43)

 المناقشة: 
لإلنتاجيــة البذريــة ومكوناتهــا الرئيســة مضــافًا لــذلك بقــوة هجــين مرتفعــة ومرغوبــة  والمتميــزةاألول، يعــد الحصــول علــى هجــن الجيــل 

 نخلص من دراسة قوة الهجـين فـي الجـداولو األهداف الرئيسة في برنامج إنتاج الهجن لمربي النبات.  منالعالية نوعية ها الخصائص
 قياسـًا لمتوسـط األبـوينمعنويـة وعاليـة المعنويـة ( إلى تمتع غالبية الهجن المدروسة بقوة هجين موجبة مرغوبة 6، 5، 4، 3، 2، 1)

ة بالهجن التي حققتها وفق التالي: إذ سجلت صـفة وزن بـذور الثمـرة الواحـدة بلغت أعلى القيم مرفقإذ ، المدروسة في أغلب الصفات
ثالثــًا بقيمــة وقــدرها ة (، وجــاءت صــفة إنتاجيــة النبــات البذريــ3X6%( عنــد الهجــين )135.83، 141.06وعــدد بــذورها أعلــى القــيم )

 م على قرع الكوسا.في دراسته Metwally et al., (1988)( بما يتفق ونتائج4X7%( عند الهجين )108.82)
عدد و وباستعراض أعلى قيم قوة الهجين بالنسبة لألب األفضل التي سجلتها بعض الهجن، نجد أن صفات وزن بذور الثمرة الواحدة، 

نتاجيــــة النبــــات البذريــــ ، 134.83%( فــــي قــــوة الهجــــين قياســــًا لــــألب األفضــــل )100، قــــد تجــــاوزت عتبــــة )ةبــــذور الثمــــرة الواحــــدة وا 
 Over Dominance مشـيرًة لتـأثير السـيادة الفائقـة التـوالي( علـى 3X6،3X6 ،5X6%( وذلك عنـد الهجـن )102.74، 121.05

ذي البذور خالية القصرة، في حين تقاربت صفات  .C.pepo Lبعملهما على قرع الكوسا  Cui and Loy, (2002) مقاربًا أعمال
بــذرة بتســجيلها نصــف معــدل قــوة الهجــين تقريبــًا لمجموعــة  100ـوزن الثمــرة الناضــجة ووزن و عــدد الثمــار الناضــجة علــى النبــات، 

، بمــا يتوافــق مــع مــا توصــل إليــه التــوالي( علــى 4X9 ،3X5 ،5X7%( وذلــك عنــد الهجــن )46، 36.58، 50الصــفات الســابقة )
Mohanty and Mishra (1999) علـى قـرع الموسـكاتا العسـلي، وبمعـدل أعلـى ممـا خلـص إليـه مفي دراسـتهLoy (2004)   فـي

دراسته على عدة أنواع من الفصيلة القرعية لصفة عدد الثمار على النبات، فيما تلتهم مرتبًة خصائص البـذور النوعيـة الـثالث نسـبة 
، 2X3 ،1X2%( عنــــد الهجــــن )33.43%، 25.19، %25.26نســــبة الــــدهون% ونســــبة البروتينــــات% )و األمــــالح المعدنيــــة%، 

1X4) 2002) على التوالي منسجمًا مع أعمال.( Garza-Ortega et al .,  
كما تشير نتائج دراستنا لقوة الهجـين قياسـًا لـألب األفضـل إلـى تميـز عـدد كبيـر مـن الهجـن، التـي يمكـن اسـتثمارها سـواًء فـي اإلنتـاج 

الصـدد ذكـر ، ويمكن في هذا Eالبذري أم بهدف التغذية فضاًل عن رفد الصناعات الطبية بمادة خام الستخراج زيت القرع وفيتامين 
إنتاجيــة  زت فــي نفــس الوقــت بارتفــاع قــيم قــوة الهجــين قياســًا لــألب األفضــل فــي صــفة( التــي تمّيــ4×8، 4×6، 4×7، 5×6الهجــن )

ــــى التــــوالي، ووزن 76.58، %77.23، %89.48، %102.74النبــــات الواحــــد مــــن البــــذور ) ، 14.06بــــذرة فيهــــا ) 100%( عل
%(، كذلك بمحتوى بـذروها مـن 5.14%، 5.44%، 8.90%، 7.48لدهون )%( ومحتوى بذروها من ا4.80، 19.63، 16.80

( بارتفاع قـيم قـوة الهجـين 4×7، 4×6، كما تميز الهجينان )التواليعلى  %(14.01%، 19.63، %11.25، %3.64البروتين )
األربعــة لقــوة هجــين %( علــى التــوالي، كمــاُ يظهــر امــتالك الهجــن 11.25، 19.63بــذرة ) 100بالنســبة لــألب األفضــل لصــفة وزن 

إلنتاجيتها البذرية وأهم الخصائص النوعية لبذورها متمثاًل بمحتواهـا مـن الـدهون والبـروتين بإمكانيـة اسـتثمارها زراعيـًا كهجـن مبشـرة، 
 في دراستهم على القرع الوعائي. Pal et al., (2005)إليه وهذا يتوافق ما توصل
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 (%) ونسبة البروتينات (%) قوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفة نسبة الدهون .6الجدول 

 الهجين الفردي
 البروتينات )%( الدهون )%(

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 28.64** 25.19** -12.42** -17.16** 

1X3 3.21* -0.59 -7.29** -9.22** 

1X4 6.51** 5.08** 41.77** 33.43** 

1X5 1.47 0.47 11.04** 6.48** 

1X6 4.88** 3.61* 24.47** 9.52** 

1X7 9.05** 7.43** 15.58** 7.09** 

1X8 4.24** 2.91 2.92* -7.09** 

1X9 -1.41 -2.73 4.29** 0.56 

2X3 8.24** 7.09** 6.69** 2.98* 

2X4 1.15 -0.24 7.48** -3.97** 

2X5 -1.78 -3.48 4.42** -5.06** 

2X6 3.68* 2.11 1.45 -14.91** 

2X7 10.75** 6.22** 11.54** -1.81 

2X8 5.08** 1.00 -1.47 -15.36** 

2X9 -0.99 -4.89 0.65 -1.36 

3X4 5.99** 3.45* 13.31** 4.56** 

3X5 12.53** 9.44** 3.82** -2.43 

3X6 6.16** 3.47* 1.91 -11.94** 

3X7 16.50** 10.60** -0.64 -9.71** 

3X8 7.13** 1.92 11.01** -1.65 

3X9 5.35** 0.18 -7.41** -8.84** 

4X5 5.31** 4.92** 14.58** 12.36** 

4X6 5.58** 5.44** 28.56** 19.63** 

4X7 12.03** 8.90** 13.13** 11.25** 

4X8 7.93** 5.14** 19.21** 14.01** 

4X9 4.55** 1.79 13.24** 3.01* 

5X6 7.73** 7.48** 13.41** 3.64* 

5X7 10.19** 7.50** 9.84** 5.96** 

5X8 8.24** 5.82** 6.64** 0.11 

5X9 6.59** 4.15* -5.43** -12.42** 

6X7 11.21** 8.24** 12.19** 6.06** 

6X8 9.35** 6.66** 9.51** 6.42** 

6X9 5.67** 3.02 0.06 -14.68** 

7X8 8.18** 7.94** 13.26** 10.10** 

7X9 7.59** 7.42** 1.42 -9.13** 

8X9 0.41 0.35 3.66** -9.41** 

 %1مستوى ثقة  عالية المعنوية عند**   %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين : : HBPقوة الهجين قياسا  لألب األفضل 

التربيــة المرتكــزة علــى التهجــين فــي الحصــول علــى نســب  طــرقخلصــت نتــائج الدراســة إلــى ارتفــاع اســتجابة قــرع الكوســا ل 
وكـذلك للكفـاءة العاليـة إلدخـال السـالالت ذات القيمــة ، Veerendra et al., (2010)مرتفعـة لقـيم قـوة هجـين، بمـا يوافـق نتــائج 

د كمـا تمهّـ. Jagesh et al., (2010)المظهرية العالية إلنتاج هجن تتمتع بقوة الهجين يمكن استثمارها زراعياً، بما ينسـجم وأعمـال
مجموعة المعارف المتحصل عيها من دراسة قوة الهجين للبدء ببرامج تحسين وراثي مخصصة لإلنتاج البذري متوافقًا مع مـا توصـل 

 في دراستهم على القرع العسلي. Abaket al., (1990)إليه 
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 : الخالصة
 .هجينالالتربية المرتكزة على التهجين في الحصول على نسب مرتفعة لقيم قوة  طرقارتفاع استجابة قرع الكوسا ل -1
%، 50)عتبــة ( IL3XIL6( ،)IL5XIL6الهجينــين )ميــز عــدد كبيــر مــن الهجــن بقــوة هجــين موجبــة مرغوبــة تخطــت فــي ت -2

عـدد بـذور الثمـرة و  األفضـل علـى التـوالي لصـفات وزن بـذور الثمـرة الواحـدة، بالنسبة لمتوسـط األبـوين واألب على التوالي، %(100
نتاجية النبات البذري  .ةالواحدة وا 

تي ( بارتفــاع قــيم قــوة الهجــين قياســًا لــألب األفضــل فــي صــف6IL×5IL ،7IL×4IL ،6IL×4IL ،8IL×4ILالهجــن ) تميــزت -3
، %3.64ك بمحتــــــوى بــــــذروها مــــــن البــــــروتين )%(، كــــــذل5.14%، 5.44%، 8.90%، 7.48محتــــــوى بــــــذروها مــــــن الــــــدهون )

 التوالي.%(على %14.01، 19.63، 11.25%
 :المقترحات

التوسع بدراسة كل من السالالت األبوية وهجـن الجيـل األول لخصـائص إنتاجهـا البـذري ال سـيما محتـوى البـذور مـن مضـادات  -1
 وذلك ألهميتها الطبية والتطبيقية الكبيرة. HPLC( عبر تقنيات Tocopherolsاألكسدة )

المبشرة، باستخدام نظم مختلفـة مـن المعـامالت الزراعيـة  تنفيذ تجارب موسعة لتقييم الكفاءة اإلنتاجية في بيئات متباينة للهجن  -2
 بهدف ترسيخ نظم زراعية جديدة. 

 للتهجين.تفاع استجابة مكونات اإلنتاجية البذرية اعتماد طريقة التهجين في تطوير اإلنتاج البذري لقرع الكوسا نظرًا الر  -3
 شكر: 

دارة بحــوث البسـتنة، لمــا وفرتـه مــن إمكانيـات  نتوجـه بالشــكر تســهيالت، مكنـت مــن و إلدارة الهيئـة العامــة للبحـوث العلميــة الزراعيـة، وا 
تنفيـذ البحــث بالشـكل المالئــم، والشـكر موصــول للـزمالء العــاملين فــي قسـم مخبــر الفاكهـة، وكــذلك للـزمالء العــاملين فـي مركــز بحــوث 

 لكل من ساهم في تنفيذ البحث.و ريف دمشق من فنيين وعاملين 
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Abstract: 

The study was conducted at Altyba Research Station of the  General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR), Syria,  during 2008-2009 seasons, using nine parental lines and 

their 36 F1 hybrids, which were obtained by half diallel crossing,  to study the charateristics of the 

mature friuts, seed yield and its components, seed charateristics and their quality, also to estimate 

hetrerosis, to determine the superior hybrids that to be invested in the agricultural production. 

Randomized complete block design with three replications was applicated. Results showed that 

most of the crosses recorded a positive and high significant of heterosis, in most characters, the 

heterosis ranged from 2.92% to 141.06% compared to mid parents, and ranged from 0.19% to 

134.83% compared to the better parent.  Hybrids of (5×6 ،4×7 ،4×6) exhibited higher heterosis 

values (102.74% ، 89.48%،77.23%) for seed yield, modrate heterosis values for 100 seed weight 

(14.06% ،16.80% ،19.63%), and for fat content (7.48% ،8.90% ،5.44%), respectively. Hybrids 

)5×6 ،4×7 ،4×6) are considered promissing to be invested for seed production purpose, and 

supporting raw medical material to extract vitamin E. 

Key words: Cucurbita pepo, Heterosis, Seed yield components, Seed characters, Quality 

characters,  
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في محطة بحوث  شامي( 2/1جبلي،  2/1تقصي اإلصابات المرضية لدى الماعز الجبلي النقي والهجين )
 عرى، سورية

  (3)محمد أيمن دباو  (3)محمد زهير سالمو  (2)وحسين السليمان (1)*عبد الناصر العمر

 ه، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حماه، سورية.مركز بحوث حما(. 1)
 دمشق، سورية.وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، (. مديرية الصحة الحيوانية، 2)

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.،  الحيوانيةإدارة بحوث الثروة (. 3)

 (abdnaser64@gmail.comااللكتروني: البريد .حماه، سورية ، 682 ب ص د. عبدالناصر العمر.   :*للمراسلة(

 18/06/2015تاريخ القبول:    08/03/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

، وتحديـد اإلصـابات المرضـية شـامي( 2/1جبلـي،  2/1)الجبلـي والهجـين  للمـاعز اإلصـابات المرضـيةتقصـي  هـدفب فذ هذا العملنُ 
 إلـــى 2006مــن  خــالل الفتـــرة التابعـــة للهيئــة العامـــة للبحــوث العلميـــة الزراعيــة بســـورية، بالســويداء محطـــة بحــوث عـــرىونســبها فــي 

عــن كثــب،  حيوانــاتباســتخدام السـجالت الصــحية ومراقبــة ال فــي المحطــة تكـرر ظهورهــاأهــم اإلصــابات التــي ي ، إذ تـّم تســجيل2011
المتــدثرة الببغائيــة ومــرض ، Toxo-Hat Fumouzeاختبــار  باســتخداممصــلية لمــرض المقوســة القنديــة إلجــراء فحوصــات   إضــافةً 

هــذه اإلصــابات حسـب أمــاكن تموضــعها  تصـنيفتــّم ، حيــث (-ELISAزاالمقايســة المناعيـة المرتبطــة بــاألنظيم )إليـ رباسـتخدام اختبــا
إلصــابات مرضــية متعــددة، وتباينــت نســب هــذه اإلصــابات  افــي أجهــزة الجســم. بينــت النتــائج أّن المــاعز الجبلــي والهجــين قــد تعرضــ

التنفســي والهضــمي األكثــر انتشــارًا وبنســب إصــابة مرتفعــة عنــد كــل   ينحســب كــل ســاللة، وكانــت حــاالت اإلصــابة بــأمراض الجهــاز 
، في حين والي%( على الت24.31% ،21.51ا، إذ بلغت نسبة إصابات الجهاز التنفسي عند الماعز الجبلي والماعز الهجين )منهم

ــ46.36%، 33.36بلغــت إصــابات الجهــاز الهضــمي ) . أمــا حــاالت اإلصــابة بالتهابــات الضــرع وأمــراض الجهــاز والي%( علــى الت
وتعفــن األظــالف والتهــاب ملتحمــة العــين وحــاالت الضــعف  اجــاتالجلديــة والخر  العصــبي والحركــي واألمــراض االســتقالبية واألمــراض

ت اإلصابة بمرض التذيفن الدموي المعوي سجلالعام والهزال فقد كانت نسبها متقاربة عند كل  من الماعز الجبلي والهجين، في حين 
)الجبلــي األمـراض بـين السـاللتين بأغلـب ابة التحليـل اإلحصـائي عـدم وجـود فـرق معنـوي فـي اإلصـأظهـر عنـد المـاعز الجبلـي فقـط. 

وقد أكـدت نتـائج الفحوصـات (. p<0.05)حصر البول و ستقالبية المراض اواألأمراض الجهاز الهضمي بماعدا اإلصابة والهجين(، 
عنــد  Chlamydia Psittaciة الببغائيــة والمتــدثر   gondii Toxoplasmaة القنديــة المخبريــة المصــلية انتشــار اإلصــابة بالمقوســ

% عنــد الهجــين، 16.66% عنــد المــاعز الجبلــي و13.04، حيــث بلغــت نســبة االنتشــار المصــلي بالمقوســة القنديــة  ســاللتي المــاعز
% عنـد الهجـين ولـم تالحـظ عنـد المـاعز الجبلـي، وباسـتخدام مربـع كـاي لـوحظ عـدم 4.16بينما بلغت نسبة انتشار المتـدثرة الببغائيـة 

نســب اإلصــابة بــين المــاعز الجبلــي والهجــين ولكــال المرضــين )المقوســة القنديــة والكالميــديا الببغائيــة(، حيــث فــي  وجــود فــرق معنــوي 
 (.P≥0.05) (1.148بلغت قيمة مربع كاي )

 الهجين. ، الماعزاإلصابات المرضية، الماعز الجبليالكلمات المفتاحية: 
 

 ة:مقدمال

كبيرة في المساهمة في تحقيق األمـن الغـذائي، ورغـم النمـو الجيـد ألعـداد هـذه الثـروة  يمتلك قطاع الثروة الحيوانية في سورية أهمية  
نتاجيتهــا مازالــت منخفضــة نتيجــة لتفشــي اإلصــابات واألمــراض المســتوطنة والوافــدة، إضــافًة لــنظم اإلنتــاج الســائدة.  إال أن إنتاجهــا وا 

هــا ( رأس من2294049) هداالســوري، إذ يبلــغ تعــد العربــي لقطــرقتصــاد فــي اة فــي االساســيمــن الحيوانــات المهمــة واأل عــد المــاعزيُ و 
الــدخل  جــزءًا مهمــًا مــن إجمــالي يشــكل إنتــاج المــاعز مــن الحليــب واللحــمو  ،جبلــي مــاعز ( رأس1235589( رأس شــامي و)58460)
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الزراعـة واإلصـالح  وزارة) % علـى التـوالي5.43% و5.66حـوالي  الجبلي والشـاميالماعز ، إذ بلغت نسبة إنتاج سوريةفي  الوطني
( 2011وآخــرون ) Millerو Sterne (1981)و Cottew (1979) مثــل المصـادر العلميــة بعــضقــد أشــارت و . (2011، الزراعـي
 مشـــيرين إلـــى أنّ ، وأحيانـــًا نفوقهـــا األغنـــام والمـــاعز تتعـــرض إلصـــابات مرضـــية متعـــددة تـــؤدي إلـــى انخفـــاض  فـــي إنتاجيتهـــاإلـــى أّن 

وتعفـن األظـالف  وية والرئويـةتهابات المعلالضرع واال اتوالتهابوالمايكوبالزما  ،إصابات التذيفن الدموي المعوي والباستوريال اإلنتانية
 مســببةواإلصــابة بالطفيليــات الداخليــة والخارجيــة، تعــّد مــن أكثــر وأخطــر األخمــاج المنتشــرة، إذ تتواجــد مســبباتها فــي بيئــة الحيــوان، 

نتشــار فر عوامــل مهيئــة إلاأشــارت هــذه المصــادر إلــى أنـه البــد مــن تــو  كمــا .خســائر كبيــرة فـي اإلنتــاجمــع تــأخر فــي النمــو  أوالنفـوق 
وعــدم إتبــاع  والعوامــل البيئيــة والمناخيــة اإلجهــاد وســوء التغذيــةك تــرتبط فــي طرائــق التربيــة واإلنتــاج اإلصــاباتو  بعــض هــذه األمــراض

يلعــب عمــر الحيــوان دورًا مهمــًا فــي حــدوث اإلصــابة، إذ تكــون المواليــد كمــا  ية وعلميــة مخططــة،ســتراتيجاوفــق بــرامج  الوقايــة وســائل
أن المــاعز فــي وســط  Kanani, (2009)أشــار  وقــد مقارنــًة مــع بــاقي فئــات القطيــع األخــرى. لإلصــابة الحديثــة عــادة أشــد عرضــةً 

ـــــديا ـــــات Chlamydiosis –وشـــــرق أفريقيـــــا يتعـــــرض إلصـــــابات متعـــــددة وشـــــائعة كاإلصـــــابة بالمتـــــدثرات )الكالمي ( ومـــــرض البريمي
Leptospirosis  ــــــــاكتر ــــــــوي  Campylobacterوالكــــــــامبيلو ب وفشــــــــل  Abortionواإلجهــــــــاض   Pneumoniaوااللتهــــــــاب الرئ

صـابات الحلمـات  Chronic  Mastitis  الضـرع المزمنـةوالتهابات  Reproductive failureاإلخصاب  والتهـاب  Bad Teatsوا 
 Sexual واألمـراض التناسـلية  Ophthalmitisوالتهـاب العـين  Abscessesوالخراجـات  Contagious Ecythmaالجلد البثـري 

Diseases  والحصى البوليةUrinary Calculi (Stones)  والتهاب الظلفLameness  وحاالت الضعف العامPoor  Body 

 Condition والتسـمم بالنباتـاتToxic Plants   ومـرض العضـلة البيضـاء فـي المواليـد White Muscle Disease  وغيرهـا مـن
رض الماعز ألمراض القلب والكلى والكبد والـدماغ وكانـت هـذه اإلصـابات سـببًا فـي تع Shestakova (2011) نبيّ  كما. اإلصابات

   حصـر البـول يحـدث نتيجـة للعيـوب الخلقيـة أو لوجـود الحصـيات البوليـة، مشـيراً  أنّ فقـد بـّين   Hunter et al., (2012)أمـا .هنفوقـ
 ,.Manvangira et al الحـظالتغذية المركزة، بينمـا  )السمين( بسببالوزن الزائد  يالماعز ذ عندهذه الحالة كانت شائعة  إلى أنّ 

بإتبــــاع نظــــام وقــــائي بإضــــافة كلوريــــد األمونيــــوم  ىصــــأو كانــــت حالــــة شــــائعة عنــــد ذكــــور المــــاعز و الحصــــيات البوليــــة  نّ أ (2010)
Ammonium Chloride  مــا أبلــغك محــددة.إلــى العليقــة بجرعــة  Rhyoo et al., (2013)  فــي جمهوريــة كوريــا عــن إصــابة

وحـدوث الهـزال المـزمن واإلسـهال والتهابـات فـي األمعـاء  Johne's diseaseسنوات بمرض نظيـر السـل  3-2الماعز األسود بعمر 
بلغـت  جنـوب أفريقيـا إناث الماعز فيفي  إلى أن نسبة النفوق Mahanjana and Cronje, (2000). بينما أشار الدقيقة والغليظة

3.4%. 
 Manvangira et و Fahr et al., (2001)و (1998) الياسـينوحـاغور و و  Honegger, (1994) (1994) وقـد أشـار كـل  مـن

al., (2013)  فـي القطـر العربـي كـذلك و  ،في مناطق مختلفة من العـالم انتشار التهابات الضرع عند المجترات الصغيرةو إلى حدوث
 المصــاب بالتهــاب الضــرع النخــريالســيما  ،أو نفــوق الحيــوانإنتــاج الحليــب تعلــق بانخفــاض ت خســائر اقتصــادية كبيــرة مســببةً  الســوري

، أّن ه( علـى األغنـام والمـاعز فـي محافظـة حمـا2003هذا وقد أشارت الدراسة التـي قـام بهـا كـل  مـن الياسـينو وشـنكل ) .)الغنغريني(
 Borde et al., (2006)  فـي حـين أوضـح % فـي المـاعز البلـدي المجهـض.24.7بلغـت  نسبة اإلصابة بمـرض المقوسـات القنديـة

% إلـى 0ن بـياإلجهـاض  ، إذ تراوحت نسـبةجهاض الوبائي في المزارع الحيوانيةهو اإل القندية ةالمقوسبأّن العرض المميز لإلصابة 
وجـد السـيد  كمـا%. 19.4% إلـى 6.3كمـا ارتفعـت نسـبة نفـوق المواليـد مـن  .Tobago)فـي تابـاغو ) رع الحيوانيـةاالمـز في % 29.2

فـي دمشـق وريـف  منـاطقبعـض الفي ) سوريةقطعان المربين في في الماعز  في لمرض المتدثرات ا( في دراستهم2008) الرحمونو 
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، أّن نســـبة االنتشـــار العامـــة لهـــذا المـــرض المـــاعز )حميمـــة، قرحتـــا، عـــرى، كودنـــة( بحـــوثحكوميـــة ل، وكـــذلك فـــي محطـــات (دمشـــق
ـــاألنظيم )اليـــســـتعمال با المـــرض كانـــت نســـب انتشـــار  الحظـــا أنّ %، و 33.53 نحـــو ا( بلغـــتز اختبـــار المقايســـة المناعيـــة المرتبطـــة ب

%، 27.36 نحــو مقارنــة مــع حيوانــات المــربين، إذ كانــت فــي محطــات: حميمــة حكوميــةة نوعــًا مــا فــي حيوانــات المحطــات المنخفضــ
 نحــو %، بينمــا كانــت نســبة االنتشــار عنــد المــاعز لــدى المــربين3.7 نحــو عــرىو %، 14.28نحــو كودنــة و %، 16.36نحــو  قرحتــاو 

 .% بالمتوسط46.66
نتاجيتـه المنخفضـة المـاعز الجبلـي  فـياإلصـابات المرضـية  التـي تتنـاولعلميـة المصادر ال ندرةنظرًا لو  المتميـز بمقاومتـه لألمـراض وا 
الـذي يمتـاز بإنتـاج عـالي  الـذي يـتم تحسـينه حاليـًا عـن طريـق التهجـين مـع المـاعز الشـاميو ، قدرته على التكيف مـع البيئـة الجبليـةوب

أهـم إصـابات  كـذلكو النقـي أهم اإلصابات المرضية للماعز الجبلي رف على التعإلى هذه الدراسة تهدف ، وحساسية عالية لألمراض
فـي المحطـة  فـي إطـار خطـة التحسـين الـوراثي شامي( 2\1جبلي،  2\1 - الهجين)  الساللة الجديدة لخليط الماعز الجبلي والشامي

 المدروسة. 
 :مواد البحث وطرائقه

وشـملت . هيئـة العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـةالتابعـة للفي سورية في محافظة السويداء ُنفذ البحث في محطة بحوث عرى للماعز 
لمراقبـة الصـحية المسـتمرة هـذه الحيوانـات ل خضـعت. و مـاعز هجـين 2361و ،ماعز جبلي 2118منها رأسًا،  4479 دراسةحيوانات ال

االنتروتوكســيميا والجــدري والجمــرة الخبيثــة والحمــى القالعيــة  ، الســيما لقــاحالدوريــة فــي مواعيــدها المحــددةالوقائيــة اللقاحــات  ىعطــتو 
 .معالجة الحيوانات المصابة في الوقت المناسباإلجراءات الوقائية الطفيلية الدورية و إلى  ، إضافةً والباستوريال

ة للمواليد من كلينيكياإلكافة اإلصابات  توسجل قطيعي الماعز الجبلي والهجين في المحطةُجمعت البيانات من السجالت الصحية ل
االختبـارات المصـلية لعينـات دم عشـوائية عمر يوم حتى ستة أشهر وللماعز البالغ مـن عمـر فـوق سـتة أشـهر، وكـذلك سـجلت نتـائج 

االصـــابة بمـــرض  تحديـــدبهـــدف  2010خـــالل عـــام ســـنوات  7-2بأعمـــار مـــن  مـــن قطيعـــي إنـــاث المـــاعز الجبلـــي والهجـــينُجمعـــت 
الحوامـل فـي النصـف  ، السيما مـن اإلنـاثإلجهاض، إذ تّم جمع عينات الدم من إناث الماعزميديا المسببة لالمقوسات القندية والكال

مــن  %12المختبــرة مصــليًا ت نســبة الحيوانــات مــن حــدوث اإلجهــاض. وقــد بلغــ اً يومــ 21الثــاني مــن الحمــل واإلنــاث المجهضــة بعــد 
ــمــن المــاعز الهجــين، و  24مــن المــاعز الجبلــي، و 23ا رأســًا منهــ 47 المفحوصــة عــدد رؤوس المــاعزالقطيــع، إذ بلــغ  ت هــذه أجري

مــرض  االختبــارات المصــلية فــي مختبــرات مديريــة الصــحة الحيوانيــة التابعــة لــوزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، وذلــك للكشــف عــن
طريقـــة  تاســـتخدمقـــد ف مـــرض المتـــدثرة الببغائيـــةأمـــا للكشـــف عـــن  .Toxo-Hat Fumouzeاختبـــار  اســـتخدامنديـــة بقالمقوســات ال

لســهولتها وحساســيتها وانخفــاض  (Enzyme linked Immunosorbent Assayاالليــزاالمقايســة المناعيــة المرتبطــة بــاألنظيم )
 Chlamydiaوقــد اسـتخدم الكيــت مــن نـوع  .Barhoom, (2007)و Griffiths et al., (1996)وفــق مـا أشــار إليهــا  كلفتهـا

Psittaci  من إنتاج شركةCypress Diagnostics. 
الدراسة على حدة ثم  سنواتمن  سنةاإلصابات المرضية حسب أماكن تموضعها في أجهزة الجسم المختلفة، ولكل  تصنيفتّم 

 مجموع السنوات ولكل  من الماعز البالغ والمواليد ولكال الساللتين كما يلي:
 رئتين.بال اتوهي التهاب القصبات والرئتين والخراج إصابات الجهاز التنفسي:
 األجسام الغريبة في الكرش.و  اإلسهاالتو التخمة، والنفاخ، و وشملت التهابات األمعاء الحادة والمزمنة،  إصابات الجهاز الهضمي:
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وتضمنت اإلجهاضات واحتباس المشيمة والوالدات العسرة والتهاب الـرحم والتهـاب المهبـل وانقـالب الـرحم  إصابات الجهاز التناسلي:
 فرد اللتهاب الضرع جزءًا خاصًا نظرًا ألهميته االقتصادية في اإلنتاج. والمهبل، وقد أ

( والصـرع والتهـاب المفاصـل الحـاد والمـزمن، إصـابات Coenurosisوتمثلهـا اإلصـابة بالمرأسـة المخيـة ) إصابات الجهاز العصـبي:
 القوائم، عدم القدرة على الوقوف والشلل.

 وشملت الحصيات البولية. حصر البول:
 وهي التهاب العين والملتحمة. إصابات العيون:

)نقــص  مثــل اإلصــابة بمــرض التســمم الحملــي ونقــص بعــض العناصــر المعدنيــة كمــرض العضــلة البيضــاء األمــراض اإلســتقالبية:
 (. Eعنصر السيلينيوم مع فيتامين

 كالبثور والجروح واألكزيما واإلصابة بالفطور الجلدية )القراع(. الجلدية: مراضاأل
 وغيرها. اتما تّم وصف بعض اإلصابات المرضية التي ظهرت بصورة قليلة أو بشكل فردي كالتهاب الظلف والخراجك

Chi Square X) )تحليلهـا باسـتخدام اختبـار مربـع كـاي تّم تبويب البيانات و  التحليل اإلحصائي:
 نسـببـين  الفـوارق راسـةبهـدف د 2

 لكلتا الساللتين. اإلصابة
 :النتائج والمناقشة

باألمراض شامي( في محطة بحوث عرى  2/1جبلي،  2/1)أظهرت النتائج إصابة الفئات العمرية لكل من الماعز الجبلي والهجين 
 :التالية

 البالغ:والهجين أهم اإلصابات المرضية عند الماعز الجبلي  -1

ًا وتكـرارًا هـي: حـدوثاإلصـابات المرضـية عنـد المـاعز الجبلـي البـالغ، إذ تبـين أّن أكثـر اإلصـابات  النتشـارتباينت النسـب اإلجماليـة  
% على التوالي، في حين كـان انتشـار 21.51% ،46.36أمراض الجهاز الهضمي، ثم أمراض الجهاز التنفسي، حيث بلغت نسبها 

 %7.27و %7.57 بلغــــت وبنســـبر كثيــــبالحركـــي أقـــل التهابـــات الضـــرع وحــــاالت الضـــعف والهـــزال، وأمــــراض الجهـــاز العصــــبي و 
%(. أمـــا بقيـــة الحـــاالت المرضـــية األخـــرى كـــاألمراض 4.24) فبلغـــت أمـــراض الجهـــاز التناســـلي نســـبةمـــا أ، واليعلـــى التـــ %6.81و
قـد سـجلت وحصر البول والتهاب ملتحمة العين والتهـاب الظلـف ف اتستقالبية واإلصابات الجلدية والتذيفن الدموي المعوي والخراجاال

بينـت النتـائج كما  .% على التوالي0.3و %0.6و %0.6و %0.75و %0.9و %1.06و% 1.96إصابات قليلة أو نادرة، إذ بلغت 
كانــت أيضــًا متباينــة، إذ ُوجــد أّن أكثــر اإلصــابات المرضــية  الهجــين اإلصــابات المرضــية عنــد المــاعز النتشــارأّن النســب اإلجماليــة 

%(، فـــي حـــين ظهـــرت أمـــراض 24.31%(، ثـــم أمـــراض الجهـــاز التنفســـي )33.66ًا وتكـــرارًا هـــي: أمـــراض الجهـــاز الهضـــمي )حـــدوث
%، 9.08ارها الجهــاز العصــبي والحركــي والتهابــات الضــرع وحــاالت الضــعف العــام والهــزال بدرجــة أقــل نســبيًا، إذ بلغــت نســب انتشــ

%، أمــا 4.31%، 4.6ســتقالبية وأمــراض الجهــاز التناســلي قليلــة وبنســبة علــى التــوالي، بينمــا كانــت األمــراض اال %6.47%، 8.48
% 1.87 قليلـة وبنسـبة بلغـت جـات% مـن الحـاالت فقـط. وكانـت اإلصـابات الجلديـة والخرا2.3إصابات حصر البول فقد وجدت فـي 

 (.1 لجدو )ال  %0.43%، والتهاب الظلف في حاالت فردية بنسبة 1.58لعين بنسبة لكل  منهما، وانتشرت أمراض ا
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  والهجين. الجبليالبالغ  صابات الماعزإلالنسب اإلجمالية . 1الجدول 

  p قيمة قيمة مربع كاي الماعز الهجين% الماعز الجبلي% نوع اإلصابة

0.01> 22.759 33.66 46.36 أمراض الجهاز الهضمي **  

 0.220 1.502 24.31 21.51 أمراض الجهاز التنفسي

 0.537 0.382 8.48 7.57 التهابات الضرع

 0.561 0.337 6.47 7.27 ضعف عام وهزال

 0.106 2.615 9.08 6.81 إصابات الجهاز العصبي والحركي

 0.946 0.005 4.31 4.24 إصابات الجهاز التناسلي

 0.086 2.950 1.58 0.6 التهاب ملتحمة العين

 0.217 1.527 1.87 1.06 أمراض جلدية

0.007> 7.318 4.6 1.96 أمراض استقالبية **  

 0.074 3.199 1.87 0.75 خراجات

 0.696 0.152 0.43 0.3 تعفن الظلف

0.01> 6.346 0 0.9 انتروتوكسيميا **  

0.01> 6.697 2.3 0.6 حصر بول **  

 %.1الجبلي والهجين عند مستوى داللة تدل على الفروق المعنوية بين إصابات الماعز **
انتشـارها عنـد كـل  مـن سـاللتي المـاعز البـالغ فـي حـدوثها و أهـم اإلصـابات المرضـية التـي يكثـر  لوحظ من خالل هذه الدراسـة أنّ وقد 

هـذا  ، وفـيعاليـة انتشـارًا وبنسـب حـدوثكانت األكثـر  حيثالتنفسي، و الهضمي  ينبأمراض الجهاز محطة عرى هي حاالت اإلصابة 
% 46.36، %33.36 وبنسـبةكانـت عنـد المـاعز الهجـين أقـل منهـا فـي المـاعز الجبلـي  الجهاز الهضمي السياق لوحظ أّن إصابات

سـتقالبية أمراض الجهاز العصبي والحركـي واألمـراض االا حاالت اإلصابة بالتهابات الضرع و على التوالي. أممن مجمل اإلصابات 
وتعفــن األظــالف والتهــاب ملتحمــة العــين فقــد كانــت نســبتها أعلــى عنــد المــاعز  اتوظهــور الخراجــوحصــر البــول واألمــراض الجلديــة 

الهجين مقارنة مع الماعز الجبلي، أما حاالت الضعف العام والهزال فقد كانت أقل نوعًا ما عند الماعز الهجـين مقارنـة مـع الجبلـي، 
% ولـم تالحـظ  3.43وبنسـبة ( عنـد المـاعز الجبلـي Enterotoxaemiaفي حين ظهرت اإلصابة بمرض التـذيفن الـدموي المعـوي )

باستجابة مناعية أعلى للماعز الهجين نتيجة اللقاح المستخدم فـي تحصـينها ضـد هـذا المـرض.  وقد يفسر ذلك عند الماعز الهجين.
 هجـين معـًا، إذ أنهـا ظهـرت فـيُوجد في هذا العمل ظهور اإلصابة باألجسام الغريبة الملساء فـي الكـرش عنـد المـاعز الجبلـي والكما 
حالـة مـن  19ظهـرت %، فـي حـين 4.24وبنسبة بلغت  من حاالت اإلصابة الهضمية 306حالة عند الماعز الجبلي من أصل  13

عنـد المـاعز الهجـين، ممـا يوجـب االهتمـام بضـرورة تـوازن العليقـة بـاألمالح المعدنيـة والتـي يـؤدي  %8.11وبنسـبة أكبـر  234أصل 
 شــكل كتــل شـــعرية ومــواد أخــرى فــي الكـــرش.وت األجســام الغريبــة تنـــاولل مؤديــاً نقصــانها النحــراف أو فســاد فــي الـــذوق عنــد المــاعز 

 قـــيمكانـــت حيـــث الجبلـــي والهجـــين، ســـاللتي لكلتـــا ألمـــراض ابـــين اإلصـــابات و فـــرق معنـــوي وجـــود  يالحـــظ موبالتحليـــل اإلحصـــائي لـــ
حصر البـول، واإلصابة باالنتروتوكسيميا و ستقالبية المراض اواألأمراض الجهاز الهضمي بعدا اإلصابة  ما، (p>0.05) االحتمالية

كمـا هـو واضـح فـي الجـدول  (p<0.05االحتماليـة ) قـيمكانـت حيث  الجبلي والهجينساللتي فقد لوحظ وجود فروق معنوية عند كلتا 
(1.) 

إن اإلصـابات المرضـية التـي أصـابت كلتـا سـاللتي المــاعز الجبلـي والهجـين فـي المحطـة بشـكل عــام تتفـق مـن حيـث حـدوثها مـع مــا 
 Kanani, (2009)و Sterne, (1981)و Cottew, (1979) مثـلفـي منـاطق مختلفـة مـن العـالم  المصـادر العلميـة ذكرتـه أغلـب

إلــى انخفــاض  أدتالمــاعز تعــرض إلصــابات مرضــية متعــددة أّن وبــ Hunter et al., (2012)و Miller et al., (2011)و
  .أحياناً  هانفوق تها أوإنتاجي
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التــي ُتعــد مــن أهــم المشــكالت التــي تــؤثر علــى انخفــاض إنتــاج الحليــب وخــروج إنــاث المــاعز الضــرع نظــرًا لخصوصــية التهابــات و 
استبعادها بسبب فقدان الضرع أو تليفه في حال عدم استجابته للمعالجـة، فقـد تـّم التركيـز علـى هـذه المحسنة وراثيًا من التربية نتيجة 

بأشـكاله و لتهـاب الضـرع السـريرية ال ت اإلصـاباتحيـث ظهـر ، )الجبلي والهجـين( عند إناث الماعز الحلوب ولكال الساللتين ةاإلصاب
ــالمختلفــة )العــادي والنخــري والقيحــي(، وكــان انتشــارها  شــامي(  2/1جبلــي،  2/1) الحلــوب الهجــينالجبلــي و  المــاعزكــال د إنــاث عن

وبالتحليــــل اإلحصــــائي لــــوحظ عــــدم وجــــود فــــرق معنــــوي  .علــــى التــــوالي% 8.5و %7.6 متمــــاثاًل نســــبيًا، إذ بلغــــت نســــبتا انتشــــارهما
(p>0.05) شــــك بــــأن عوامــــل المقاومــــة والتكيــــف البيئــــي  والبالتهــــاب الضــــرع بــــين المــــاعز الجبلــــي والهجــــين.  فــــي نســــب اإلصــــابة

وكـل مـا بـات عنـد المـاعز وغيـره مـن الحيوانـات، باإلضـافة لعمليـة الحالبـة لتهاتلعـب دورًا مهمـًا فـي مثـل هـذه اال واالستعداد الوراثي
 و Fahr et al., (2001)و (1998) الياســينوحـاغور و مــن  مــا ذكــره كـل  وهـذا كلهـا نقــاط لهـا أهميــة كبــرى فـي ذلــك.  يمـت بهــا،

Manvangira et al., (2013 انتشار التهابات الضرع عند المجترات الصغيرة في مناطق مختلفة في.  
 :والهجين أهم اإلصابات المرضية عند مواليد الماعز الجبلي -2

المـاعز الجبلـي وأكثرهـا ظهـورًا وتكـرارًا،  مواليـد ُوجد أّن أمراض الجهازين التنفسي والهضمي كانت مـن أهـم اإلصـابات المرضـية عنـد
النمـو( وأمـراض  ضـعف) %( علـى التـوالي، فـي حـين ظهـرت حـاالت الضـعف العـام والهـزال41.5 %،54.62حيث بلغت نسـبتهما )

%( علـــى التـــوالي. أمـــا بقيـــة الحـــاالت المرضـــية كحصـــر البـــول 1.49%، 1.82) الجهـــاز العصـــبي والحركـــي بـــدرجات  أقـــل وبنســـبة
%، 0.05%، 0.16%، 0.27والتهــاب الظلــف فقــد كانــت قليلــة أو فرديــة، إذ بلغــت نســبتها ) اتوالتشــوهات الوالديــة وظهــور الخراجــ

كانت أيضًا من أهم اإلصابات  الهجين الماعز مواليدُوجد أّن أمراض الجهازين التنفسي والهضمي عند  . كما( على التوالي0.05%
%( علــى التــوالي، فــي حــين ظهــرت حــاالت الضــعف العــام والهــزال 39.13 %،55.9بلغــت نســبتهما ) إذالمرضــية وأكثرهــا انتشــارًا، 

%( علــى التــوالي. أمــا الحــاالت المرضــية األخــرى كحصــر 1.88%،2.11وأمــراض الجهــاز العصــبي والحركــي أقــل بكثيــر وبنســبة )
 %،0.17 %،0.22 %،0.51يــة، إذ بلغــت نســبتها )كانــت قليلــة أو فرد والتهــاب الظلــف والتشــوهات الوالديــة فقــد اتالبــول والخراجــ

 (.2 لجدو )ال ( على التوالي0.05%
 والهجين. الجبلي إصابات مواليد الماعز النتشارالنسب اإلجمالية  .2ل الجدو

 pقيمة  قيمة مربع كاي الماعز الهجين % الماعز الجبلي % نوع اإلصابة 

 0.149 2.081 39.13 41.5 التهابات الجهاز الهضمي

 0.441 0.593 55.9 54.62 التهابات الجهاز التنفسي

 0.368 0.810 1.88 1.49 التهابات الجهاز العصبي والحركي

 0.541 0.373 2.11 1.82 ضعف عام وهزال

 0.332 0.942 0.05 0.16 تشوهات والدية

 0.259 1.273 0.51 0.27 حصر بول

 0.169 1.895 0.22 0.05 خراجات

 0.303 1.063 0.17 0.05 ظلفالالتهاب 

بــأمراض الجهـــاز حــالتي اإلصــابة لــوحظ أن  الهجـــينمقارنــة نســب انتشــار أهــم اإلصــابات المرضـــية عنــد مواليــد المــاعز الجبلــي و وب
الجهـــاز التنفســـي إذ بلغـــت نســـبة إصـــابات ا المرتفـــع، مبانتشـــاره اتميزتـــ همـــاعنـــد مواليـــد كـــل  من التنفســـي وأمـــراض الجهـــاز الهضـــمي

كانت نسب اإلصابة  . وقدوالي%( على الت39.13،%41.5) الجهاز الهضمي على التوالي، ونسبة إصابات%( %54.62، 55.9)
كـل  مـن والتهـاب األظـالف متقاربـة عنـد  اتأمراض الجهاز العصبي والحركي وحصر البول والخراجـو  والهزال بحاالت الضعف العام

ـــي، بينمـــا كانـــت حـــاالت التشـــوهات الوالديـــة بنســـبة إصـــابة أقـــل و مواليـــد المـــاعز الهجـــين  المـــاعز الهجـــين  فـــيمواليـــد المـــاعز الجبل
األمـراض بـين و  اتفـي نسـب اإلصـاب ةق معنويو وبالتحليل اإلحصائي لوحظ عدم وجود فر  %(.0.16) مقارنة مع الجبلي%( 0.05)
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 هــاظهور ب. كمــا أن هــذه اإلصــابات واألمــراض كانــت متشــابهة (p>0.05كانــت )قــيم الحيــث ُوجــد أن مواليــد المــاعز الجبلــي والهجــين 
 Manvangira etو Kanani, (2009)و Sterne, (1981)و Cottew, (1979)، حيـث توافقـت مـع مـا ذكـره كـل  مـن هـاوتكرار 

al.,(2010) وMiller et al., (2011) وHunter et al., (2012)  .في مناطق مختلفة من العالم 
 واالستبعاد:النفوق  -3

% 2.59ت بلغـــ المدروســـة كانـــت متقاربـــة، حيـــثمحطـــة الفـــي الجبلـــي والهجـــين  مـــاعزال يالنفـــوق فـــي قطيعـــ نســـبأن  بينـــت النتـــائج
فـــي نســـب النفـــوق بـــين  (p>0.05(. وبالتحليـــل اإلحصـــائي لـــوحظ عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة )3% علـــى التـــوالي )الجـــدول2.49و

 جنــوب أفريقيــا عنــد المــاعز فــي Mahanjana and Cronje (2000)هــذه أخفــض ممــا وجــداه  عــد نســبة النفــوقوتُ  الســاللتين.
 وتطبيق البرامج الوقائية بشكل دوري ومبرمج.اإلدارة الجيدة منخفضة للنفوق على ال نسبالوقد تدل هذه  (،3.4%)

 الجبلي والهجين. الماعز نسب النفوق عند. مقارنة 3 جدولال

 النسبة المئوية للنفوق الماعز النافقعدد  حجم قطيع الماعز

 قيمة مربع كاي

 

 pقيمة 

 الهجين الجبلي الهجين الجبلي الهجين الجبلي 

2118 2361 55 59 2.59 2.49 0.043 0.835 

% علـــى التـــوالي 5.67% و2.54خـــالل فتـــرة الدراســـة  الجبلـــي والهجـــينعنـــد المـــاعز االســـتبعاد التربـــوي والصـــحي  نســـبة تبلغـــكمـــا 
( فـي نسـب االسـتبعاد بـين قطيعـي المـاعز الجبلـي والهجـين، P≤0.01(. وبالتحليل اإلحصائي لوحظ وجـود فـرق معنـوي )4)الجدول 

 حيث كانت نسبة استبعاد الماعز الهجين أكبر مقارنة مع الجبلي.
 الجبلي والهجين. الماعز عنداالستبعاد مقارنة نسب  .4 جدولال

 النسبة المئوية  المستبعدالماعز عدد  حجم قطيع الماعز
 pقيمة  قيمة مربع كاي

 الهجين الجبلي الهجين الجبلي الهجين الجبلي

2118 2361 54 134 2.54 5.67 27.1307 <0.01 ** 
% 5.15الجبلـي المـاعز كلتـا سـاللتي عنـد  مـع االسـتبعاد الصـحي والتربـوي( النفـوقإجمـالي االسـتبعاد مـن القطيـع )نسـب وقد بلغـت 
( في نسب إجمالي استبعاد الماعز لكلتا السـاللتين الجبلـي P≤0.01(، حيث لوحظ وجود فرق معنوي )5% )الجدول 8.17والهجين 
 والهجين.

  الجبلي والهجين. عند الماعز مع االستبعاد( النفوقإجمالي االستبعاد ) مقارنة نسب . 5 جدولال
  النسبة المئوية المستبعد إجمالي الماعز  حجم قطيع الماعز

 pقيمة  قيمة مربع كاي
 الهجين الجبلي الهجين الجبلي الهجين الجبلي

2118 2361 109 193 5.15 8.17 16.281 <0.01 **  

 ,.Borde et al وُتعـد نسـب النفـوق مـع االسـتبعاد فـي هـذه الدراسـة ولكلتـا السـاللتين الجبلـي والهجـين أخفـض مقارنـة مـع مـا وجـدوه

. وقـــد ُيفســر ذلـــك بالمقاومـــة العاليــة للمـــاعز الجبلـــي %19.4لوحــدها  نفـــوقالت نســـبة فــي تابـــاغو، حيـــث بلغــالمـــاعز  عنــد (2006)
 .والهجين، إضافة لإلدارة الجيدة وتطبيق البرامج الوقائية لألمراض في المحطة المدروسة

 

 نتائج االختبارات المصلية:  -4

المقوسـات مـرض النتـائج إصـابة المـاعز مـن كـال السـاللتين فـي محطـة عـرى ببينـت  نديـة:قالمقوسات الالكشف عن مرض  -4-1
وبلغـت النســبة   Toxo-Hat Fumouze( عينـة، وذلــك باسـتخدام اختبــار47) عينــات دم ايجابيـة مــن أصـل 7نديـة، إذ أظهـرت قال
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%( 13.04الهجــين، إذ بلغــت )، وقــد كانــت هــذه النســبة أقــل لــدى المــاعز الجبلــي مقارنــة مــع المــاعز %(14.89العامــة لالنتشــار )
  .(6والي )الجدول %( على الت16.66و)

 . االنتشار المصلي للمقوسات القندية والكالميديا عند الماعز في المحطة المدروسة6الجدول 

 رضاسم الم       

 (%) المصلي االنتشار عدد االيجابي المختبرة الماعزرؤوس عدد  
 الهجين الجبلي الهجين الجبلي الهجين الجبلي

T.gondii 23 24 3 4 13.04 16.66 

Clamydia psittaci 23 24 0 1 0 4.16 
 

( فـي دراسـتهما علـى المـاعز فـي محافظـة حمـاة، إذ 2003وُتعد هذه النسب أخفض من النسب التي حصل عليهـا الياسـينو وشـنكل )
مـن نسـب االنتشـار  قريبةبينما كانت  %(.24.7المجهض )ندية في رؤوس الماعز البلدي قبلغت نسبة اإلصابة بمرض المقوسات ال

يتطلـب التشـديد فـي وهـذا ، فـي إيـران عنـد المـاعز %(15أن هـذه النسـبة بلغـت ) Ciamek (2005) ، حيـث وجـدفـي منـاطق أخـرى
 ى مزارع الحيوان.، ومنع وصول براز القطط إلكافة إجراءات األمن الحيويتطبيق 

بينت االختبارات المصلية باستخدام المقايسة المناعيـة المرتبطـة بـاألنظيم  الببغائية )الكالميديا(:الكشف عن مرض المتدثرة  -4-2
(ELISAانتشــار اإلصــابة بالكالميــديا الببغائيــة ) Clamydia psittaci  عنــد المــاعز الهجــين فقــط، حيــث لــوحظ وجــود التفاعــل

)الجـدول  فـي حـين لـم تالحـظ هـذه اإلصـابة عنـد المـاعز الجبلـي%، 4.16وبنسـبة بلغـت  24االيجابي في عينة دم واحدة من أصل 
ن إصـابة المـاعز الهجـين بالكالميـديا تتوافـق مـع مـا ذكـره  (.6 فـي تعـرض المـاعز لهـذه اإلصـابة فـي مكـان  Kanani, (2009) وا 

ضـعف مقاومـة هـذه الجبلـي ب المـاعزفـي صـابة بالكالميـديا الببغائيـة فسـر عـدم ظهـور اإلوقـد يُ آخر من العالم )وسط وشرق أفريقيا(. 
أخفض بكثير من النسبة التي حصل عليها كل   في هذه الدراسةبالكالميديا الماعز الهجين عوامل البيئة. وُتعد نسبة إصابة لالجراثيم 

كانـت %، وكـذلك 33.53( في سورية، إذ كانت نسبة االنتشار العامـة بالكالميـديا عنـد األغنـام والمـاعز 2008) الرحمونمن السيد و 
كانـت قريبـة مـن تلـك النتـائج التـي بينمـا %(، 16.36) %(، وقرحتـا27.36أخفض من نسب االنتشـار فـي محطـات بحـوث: حميمـة )

التـي  ةنسـبالأقـل بكثيـر مـن أيضـًا كانـت أن نسـبة اإلصـابة فـي هـذه الدراسـة %(. كمـا 3.7) )عرى( وبنسبة جلت في ذات المحطةسُ 
فــي قطعــان األغنــام والمــاعز فــي منــاطق شــمال شــرق األردن  AL-Quadah et al., (2004)               ُســجلت مــن قبــل
وبالتحليــل اإلحصــائي باســتخدام مربــع كــاي لــوحظ عــدم وجــود  .والي%( علــى التــ11.4) %( و21.8والتــي بلغــت ) ةالمجــاورة لســوري

ات القنديــة والكالميــديا(، إذ بلغــت قيمــة مربــع فــرق معنــوي فــي نســب اإلصــابة بــين المــاعز الجبلــي والهجــين ولكــال المرضــين )المقوســ
  (.0.05( عند مستوى داللة )1.148كاي )
شــارةو عمومــًا  التــي أصــابت  عــن أهــم اإلصــابات واألمــراض كشــفتأّن هــذه الدراســة  القــولالحصــول عليهــا يمكــن  للنتــائج التــي تــمّ  ا 

حـد مـن والعالجية واألمن الحيوي لل يةوقائكافة اإلجراءات ال، مما يوجب اتخاذ السويداءفي عرى  في محطة الماعز الجبلي والهجين
 ,.Kaoud et alو  AL-Majali et al., (2007)يـه أشـار إل وهـذا مـا، انتشـارهامنـع خفـض أو و  اإلصـابات هـذهوتكـرار  ظهـور

(2010).  
 الخالصة:

المـاعز الجبلـي  األكثـر انتشـارًا عنـد كـل  مـن هـي التنفسـي والهضـمي ينالجهـاز حاالت اإلصـابة بـأمراض أّن  نستنتج من هذه الدراسة
الهجـين.  عنـد المـاعز( انتروتوكسييميا ) مرض التذيفن الدموي المعوي، في حين لم تسجل أية إصابة بوالهجين في المحطة المدروسة

شرت عنـد كـال السـاللتين. بينما لم تسجل أية إصابة بمرض الكالميديا عند الماعز الجبلي. أما اإلصابة بداء المقوسة القندية فقد انت
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فر بعـض اتـو إلـى  أوالمسـببات المرضـية فـي بيئـة الحيـوان،  إمـا إلـى تواجـد فـي المحطـة المدروسـة اإلصـابات المرضـية يعزى انتشار
خفض كل ماله عالقة بعوامل الخطر التـي تـؤدي لاتخاذ كافة إجراءات األمن الحيوي نبغي ، مما يالمساعدة العوامل البيئية واإلدارية

 بين القطعان. هذه اإلصاباتتكرار حدوث وانتشار لظهور و 
 التوصيات:

ســاللة فــي عمليــة التحســين الــوراثي للمــاعز الجبلــي عــن طريــق التهجــين مــع المــاعز الشــامي كــون  توصــي هــذه الدراســة باالســتمرار
وتعرضها تقريبـًا لـذات إصـابات قدرتها على تحمل الظروف القاسية الماعز الهجين الجديدة )خليط الماعز الجبلي والشامي( تميزت ب
  الماعز الجبلي، والسيما أنها تميزت بزيادة إنتاجها من الحليب.
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Abstract: 
This research was carried out aiming to survey diseases of Mountain and Hybrid goats 

(1/2Mountain, 1/2Shami) and to assess disease infections and their rates at Aura Goats Research 

Station in Al-Sweida, General Commission for Scientific Agricultural Research (GSAR), Syria, 

during 2006-2011. The most important repeated infections at the station were recorded by using 

phytosanitary records, and observing goats closely, in addition of making serum laboratory exams 

for Toxoplasm gondii by using Toxo –Hat Fumouze test, and Chlamydia Psittaci by using  (ELISA) 

test. These infections were classified according to their positions in the animal’s body systems. 

Results showed that Mountain and Hybrid goats at the station were infected with several diseases, 

where the infection rates varied from race to race. The infections with alimentary and respiratory 

systems diseases were higher, where infection rates with alimentary system diseases at Mountain 

and Hybrid goats were (46.36,  33.36)% respectively, whereas infection rates with respiratory 

system diseases were (21.51, 24.31)% respectively. Mastitis, nervous system diseases, metabolic 

diseases, urinary system diseases, skin diseases, abscesses, foot infectious, eyes diseases, general 

weakness and frailness had related rates in Mountain and Hybrid goats, but Enterotoxaemia spread 

in Mountain goats only. The statistical analysis showed that there is no significant difference in 

most diseases between Mountain and Hybrid goats except alimentary system, metabolic, urinary 

system diseases (p<0.05). Serological tests showed infection prevalence with Toxoplasma  gondii, 

Chlamydia Psittaci in both races, but with different rates, where the serum spread rates of 

Toxoplasm gondii were 13.04%, 16.66% in Mountain and Hybrid goats respectively, whereas the 

spread rate of Chlamydia Psittaci was 4.16% in Hybrid goats, without any infection in Mountain 

goats. Chi square test showed insignificant difference of diseases rates between Mountain and 

Hybrid goats for both diseases, where chi square value was (1.148) (P≥0.05).       

Key words: Disease infections, Mountain goats, Hybrid goats. 
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  أغنام العواس على إنتاج الحليب والوزن الحي فيالحية خميرة السكرومايسيس سرفيسيا  تأثير

  (1)ومحمد طعمة  (1) فيصل حنفيو (1)عثمان كحيلو  (1)عبد اهلل نوحو  (2)*منىجميل  مهندو  (1) أحمد محمد رمنصو 

 

 دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. إدارة بحوث الثروة الحيوانية، 1)
 مركز بحوث الالذقية، الهيئة العامة للبحوث الزراعية، الالذقية، سورية.(. 2)

 .muhannadmuna@yahoo.com)مهند جميل منى. البريد اإللكتروني  )* للمراسلة: د.

 18/06/2015تاريخ القبول:    08/03/2015تاريخ االستالم: 

 :الُملخص

 رأسًا من نعاج 24 استخدم. ، سورية، محافظة ريف دمشق، محطة اإلبل الشاميةالدراسة في وحدة بحوث األغنام هذت هذنف
نتاج الحليب في الموسم السابق سنوات( وموسم اإلنتاج )موسم رابع( 5) ، المتجانسة من حيث العمرالحلوب العواس عت . وزّ وا 

مواليد. البعد فطام  أيام 105استمرت التجربة لمدة . ظروف رعاية متشابهةل خضعتنعاج التجربة عشوائيًا على ثالث مجموعات، 
، العلف األخضر من ، بيقية( على عليقة أساس )علف مركز، دريس الشعيرT المجموعة األولى )مجموعة الشاهد نعاج يتغذّ 

 /رأس/يومغ 5و 3فس العليقة مع إضافة يت على نفقد غذّ ، T2والثانية  T1تين التجريبيتين: األولى المجموعنعاج (، أما ىالمرع
أظهرت النتائج أن متوسط الزيادة الوزنية الكلية كانت أعلى في  .لكل مجموعة على التوالي من خميرة السكرومايسيس سرفيسيا

 الكلي كغ(. بلغ متوسط إنتاج الحليب 4.89مقابل  6.29) Tمجموعة الشاهد مع  مقارنة ((T2 P≤0.05المجموعة 
 نعاج تفوقت ، إذعلى التواليT 2و T ،T1كغ، لنعاج المجموعات  7.81±70.27و 71.57±3.86، 65.82±2.47
(. لم يالحظ أي فرق معنوي في مكونات الحليب األساسية بين المجموعات P≤0.05) T نعاج المجموعة على  T1المجموعة

على  T2و  T1 % في نعاج المجموعتين13.7% و16.1 بمقدار ( (P≤0.05الثالث ولكن كانت كمية الدهن الكلية أعلى
غ/رأس/اليوم إلى 3يمكن االستنتاج أن إضافة خميرة السكرومايسيس سرفيسيا الحية بنسبة  .T نعاج المجموعة مقارنة مع التوالي

 .أعطى أعلى زيادة وزنية يوم/رأس/غ 5بمعدل أن إضافتها  في حينعالئق النعاج الحلوب  قد أعطى أعلى إنتاج حليب، 

  .، دهنإنتاج الحليبخميرة ، الأغنام العواس، : الكلمات المفتاحية
 

 :مقدمةال

الهضم واالستقالب وتحسين  اتحياء الدقيقة منذ سنوات عديدة في عالئق الحيوانات الزراعية بهدف زيادة فعالية عمليألتضاف ا
وتخفيض  الحيوانيوبالتالي تحسين نوعية وكمية المنتج  األمراضنشاط فلورا الكرش عند المجترات وزيادة مناعة الحيوان ضد 

  (Ghorbni et al., 2002; Krehbiel et al., 2003; Fefana, 2008; Flint and Garner, 2009).نفقات اإلنتاج

مباشرة أو اإلضافات الميكروبية العلفية ال )محفزات حيوية( Probioticsاألحياء الدقيقة المضافة بمصطلح البروبيوتك تسمى 
Direct-Feed Microbials (DFM). ( تعتبر خميرة الخبزSaccharomyces cerevisiae)  البروبيوتك أنواع أحد أهم

 ,.Ghorbni et al., 2002; Krehbiel et al) المستخدمة في عالئق المجترات، بشكل منفرد أو بالتآزر مع أنواع بكتيرية أخرى

2003; Fefana, 2008). عالئق المجترات إلى زيادة كمية الحليب المنتجة أّدت إضافتها في (Erasmus et al., 1992; 

Putnam et al.,1997) زيادة كمية الحليب والدهن والبروتين ،(Harris and Webb, 1990; Kung et al., 1997) ،

 ;Jahnson and Robs, 2003; Haddad and Goussous, 2005) وكمية المادة الجافة المتناولة ومعدل النمو اليومي

Elseed Fadel and Abusamara, 2007) .كما أدت إضافة خميرة الخبز Sc)) إلى عالئق أغنام السوفولك إلى تحسين 
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بينت دراسة إحصائية تحليلية لنتائج أكثر من ستين بحث منشور عن  (.Abdel Rahman et al., 2012) التناسلية مؤشراتها
كغ/يوم لكل من  1.65كغ/يوم،  1.61كغ/يوم،  1.18في عالئق األبقار الحلوب وجود زيادة بمقدار  ( (Scاستخدام خميرة الخبز

 P≤0.05))  (.(Poppy et% والمصحح لمحتواه من الطاقة، على التوالي 3.5إنتاج الحليب المصحح لنسبة دهن ، إنتاج الحليب

al., 2012  

الفعال في تغيير المسارات االستقالبية في الجسم بغض النظر عن أعدادها في أعزت دراسات عديدة تأثير الخميرة إلى دورها 
دراسات أخرى أعزت تأثير خميرة الخبز إلى زيادة التعداد الميكروبي في ، (Newbold and Wallace, 1992) الكرش

ون باحثأثبت  (.(Erasmus et al., 1992; Putnam et al.,1997 الكرش مسببة تغييرات في إنتاج األحماض الدهنية الطيارة
واألحماض األمينية والتي تنظم نمو فلورا  Bالخميرة تفرز محفزات نمو مثل: األحماض العضوية ومجموعة فيتامين  آخرون أن

يمكن أن يعزى التأثير االيجابي للخميرة بشكل  Callaway, 1997) and .(Martin الكرش وتحسن من كفاءة تمثيل الالكتات
 .(Kommonna, 2007) العناصر الصغرى الموجودة في الخميرة كالحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والسيلينيومجزئي إلى 

-β-1,3/1,6 المركبين نها لمناعة لحيوان، فهي تفرزيتحس إلىدراسات أخرى تعزي التأثير االيجابي للخميرة على صحة الحيوان 
D-glucans وmannan-oligosaccharides اللذان يفعالن عمل الجهاز المناعي في الحيوان (Kuprechtova and 

Illek  2006; Milewski et al., 2007; Wójcik et al., 2007). 

إلى  ،البيوساف تجاري يدعى مستحضرالمصنعة على شكل  خميرة الخبز البحث إلى دراسة تأثير إضافةهذا هدف ي
 وتركيب الحليب وتغير الوزن الحي في فترة ما بعد الفطام. الحلوب في كل من إنتاجالعواس عالئق نعاج 
 :وطرائقه مواد البحث

. تم إجراء كافة 2010نفذ البحث في وحدة بحوث األغنام، محطة بحوث اإلبل الشامية، ناحية الغزالنية ريف دمشق، سورية، عام 
ِِ . واستخدم المستحضر التجاري إدارة بحوث الثروة الحيوانية التحاليل في كبروبوتيك  Sc)بيوساف المحتوي على خميرة الخبز ) 

 .CFU  109* 9وحيد النوع محملة على السيللوز وموجودة على شكل حبيبات صغيرة وبتركيز 
متجانسة في إنتاج الحليب للموسم  ،من النعاج الحلوب بعمر خمس سنوات في الموسم اإلنتاجي الرابع ن رأساً و أربعة وعشر  استخدم
 105، حيث استمرت التجربة لمدة (1)كما هو مبين في الجدول على ثالث مجموعات  النعاج وّزعت .ن وموعد الوالدةالوز و  السابق

  أيام بعد الفطام.
 مخطط التجربة. 1الجدول 

 المؤشر

 المجموعة

 Tاألولى )الشاهد( 
الثانية )التجريبية األولى( 

T1 

الثالثة )التجريبية الثانية( 

T2 

 (كغعند الوالدة ) متوسط الوزن
a

 66.6±4.88 
a

 65.9±3.72 
a
 65.7±5.18 

 متوسط الوزن عند بداية التجربة )كغ(
a

56.94±7.52
 a

57.25±4.59
 a

55.69±6.28
 

متوسط إنتاج الحليب في الموسم 

 (كغ/ رأس) السابق
a

 213.5±19.3 
a
 216.6±23.7 

a
 211.4±28.9 

 العليقة األساس المعاملة
 العليقة األساس

 خميرةغ 3+

 العليقة األساس

 غ خميرة5+
 بين المجموعات لصفتي الوزن والحليب (P≤0.05الحروف المتماثلة تشير إلى عدم وجود فروق معنوية عند مستوى )

دريس  ،العليقة األساس من العلف المركز تألف، ت(NRC, 1985) وفق المقننات األمريكية تم حساب العليقة لمجموعات التجربة
أضيف إلى عليقة في حين  الخميرة،خالية من ا Tمجموعة الشاهد عليقة  كانت .ىرعماألخضر من ال بيقية والشعير -الشعير

كانت التغذية جماعية  غ خميرة/رأس/ يوميًا، على التوالي. 5و T2 3والمجموعة التجريبية الثانية  T1المجموعة التجريبية األولى 
. أما العلف األخضر فقد (4.30ومساًء في الساعة  8.30يوميًا )صباحًا في الساعة  لكل مجموعة وقدمت الخلطة المركزة مرتين

 بيقية  -كغ، دريس شعير 2.5جموعات والمؤلفة من علف أخضر مالعليقة األساس لجميع ال قدمت .12قدم ظهرًا في الساعة 
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تكونت الخلطة المركزة من الشعير، كسبة القطن المقشورة، نخالة القمح، ديكالسيوم فوسفات، ملح  كغ. 1.2كغ وعلف مركز 1.0
 (.2الطعام والعناصر المعدنية الصغرى والفيتامينات، )الجدول 

 قيمها الغذائية. مكونات العليقة مع 2الجدول 
 % من الخلطة المادة العلفية

 للمادة العلفيةالمحتوى الغذائي 

DM %  TDN % CP % DP % 

 6.16 8.33 52.5 63.65 70 شعير

 3.96 5.43 10.1 13.8 15 كسبة قطن مقشورة

 1.15 1.63 7.8 10.68 12 نخالة قمح

 - - - 1.4 1.5 كالسيوم فوسفاتدي

 - - - 1 1 ملح الطعام

)عناصر معدنية  متممات علفية

 وفيتامينات(
0.5 0.5 - - - 

 11.27 15.39 70.35 90.76 100 مجموع مكونات الخلطة المركزة 

 5.3 9.1 46 89  بيقية–دريس شعير 

 1.8 2.7 16.7 27.6  شعير أخضر 

DM  ،المادة الجافة :TDN  ،مجموع مكونات الغذاء المهضومة :CP  ،البروتين الخام :DP بروتين مهضوم : 
احتوت عالئق المجموعات الثالث على نفس الكمية من الخلطة المركزة والدريس والعلف األخضر، وبالتالي فإن محتواها من المادة 

كما هو  (،NRC, 1985)الجافة، الطاقة، البروتين الخام والبروتين المهضوم كانت متطابقة ومساوية الحتياجات النعاج حسب 
 (. 3مبين في الجدول )

كل الحيوانات لظروف واحدة من حيث اإليواء والرعاية الصحية حسب البرامج المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والمطبقة في  خضعت
 المحطة.

سـاعة حتـى ثبـات  6م لمدة    (105)للعينات العلفية بوضعها في فرن تجفيف كهربائي على درجة حرارة  (DM)قدرت المادة الجافة 
 ساعات. (4)م لمدة  (550)بالترميد للعينات العلفية في المرمدة على حرارة  (Ash)الرماد الكلي  قدر الوزن.
 .(Ash)والرماد الكلي  (DM)بالفرق بين المادة الجافة تمامًا  (OM)المادة العضوية  حسبت

 .(6.25)بالعامل في العينات العلفية بطريقة كلداهل وذلك بتقدير كمية األزوت بالعينات وضربها  (CP)البروتين الخام  قدر

 بجهاز سوكسليت. (EE)الدهن الخام  قدر .Weendeوفقا لطريقة  (CF)األلياف الكلية  قدرت
 . المكونات والقيمة الغذائية الكلية لعالئق مجموعات التجربة3الجدول 

 المادة

 القيمة الغذائية لعليقة المجموعات الثالث

 الكمية

 غ 

مادة جافة 

 غ

TDN 

 غ

 بروتين خام

 غ 

بروتين 

 مهضوم

 غ 

 135 185 844 1089 1200 خلطة مركزة

 55 81 432 866 1000 بيقية -دريس شعير

 48 73 325 585 2500 شعير أخضر

 238 338 1601 2540  المجموع

 220 330 1600 2500  االحتياجات الغذائية لنعاج التجربة

 

يوم، حيث وزنت كمية الحليب الصـباحية والمسـائية بدقـة، وتـم أخـذ عينـات مـن الحليـب  14تم إجراء اختبارات كمية الحليب مرة كل 
 باسـتخدام جهـازإلى مخبر األلبان في إدارة بحوث الثروة الحيوانية إلجراء التحاليل التالية )دهن، بروتين، سـكر وجوامـد كليـة( وذلـك 

(lactoscope.) 
 (:(NRC, 1985% دهن حسب المعادلة التالية 6تم حساب كمية الحليب المصحح إلى حليب 

  362.0106.0%6  FUMYFCM 

6% FCM= UMY*[(0.106*F)+0.362] 
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 حيث:
FCM : كغ6الحليب المصحح لنسبة دسم مقدارها( %.) UMY: كغ(. كمية الحليب غير المصححة( 

F: نسبة الدهن في الحليب غير المصحح .)%( 
 الزيادة الوزنية اليومية والزيادة الوزنية الكلية خالل فترة التجربة. معدل حسابوذلك ل مرات خالل فترة التجربة 5 النعاجوزنت 

 لتحليل بيانات التجربة.  (SAS ،1999تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )

  النتائج والمناقشة:
  الزيادة الوزنية:

بينت النتائج أن إلضافة الخميرة إلى عالئق المجموعات التجريبية تأثير إيجابي على الوزن الحي لنعاج العواس خالل فترة التجربة، 
% على  28.6 و  21.7( بمقدار (T2والثانية  (T1)حيث كان متوسط الزيادة الوزنية أعلى في المجموعتين التجريبيتين األولى 

نتائج . تتوافق )4جدول رقم ( ((T2 P≤0.05كغ في نعاج المجموعة  6.29، إذ بلغت (T)عة الشاهد التوالي مقارنة مع مجمو 
وجود ،  Milewski et al., (2013)في عالئق المجترات، حيث الحظ Scالدراسة مع دراسات عديدة تم فيها استخدام خميرة 

 %، نتائج مشابهة حصل عليها11.44مع الشاهد بلغت ( في وزن الحمالن المضاف لعالئقها الخميرة مقارنة >0.05Pزيادة )
Elseed Fadel and Abusamara (2007)  .وهذا يمكن أن يعزى جزئيًا عند استخدام الخميرة في عالئق جدايا الماعز النوبي

إلى محتوى الخميرة من العناصر المعدنية الصغرى أو لزيادة معامالت الهضم لكل من المادة الجافة، المادة العضوية، البروتين 
، كما أن الخميرة تزيد من كمية  (Kommonna, 2007)الخام الدهن الخام والمستخلص الخالي من األزوت واأللياف الخام 

معدالت  علىلميكروبية الكلية ضمن الكرش والتي تعد مصدر مهم للبروتين باإلضافة لبروتين العليقة مما ينعكس إيجابا الكتلة ا
تفسير . (Gado et al., 1998; Marghany et al., 2005; kholif and Khorshed, 2006) الكلية النمو والزيادة الوزنية

عند استخدام الخميرة في  مالهضم لمكونات العليقة وزيادة كمية األزوت المثبت في الجسمالت االزيادة الوزنية من خالل زيادة مع
 . Paryad Rashidi and  (2009)اً عالئق األغنام أكدها أيض

 االنحراف المعياري(.±. متوسط الزيادة الوزنية خالل فترة التجربة )متوسط4الجدول 
 T2التجريبية الثانية  T1التجريبية األولى  Tالشاهد  المؤشر/ المجموعة

 a56.94±7.52 a57.25±4.59 a55.69±6.28 متوسط الوزن في بداية التجربة، كغ
 a61.83±8.02 a63.20±5.58 a61.98±7.01 متوسط  الوزن في نهاية التجربة، كغ 
 b4.89±0.97 ab5.95±1.27 a6.29±0.81 متوسط الزيادة الوزنية الكلية، كغ 

 (P≤0.05تشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى ) a.bالحروف المختلفة  

  إنتاج وتركيب الحليب:
ق النعاج على كل من إنتاج وتركيب الحليب، إذ أن متوسط ئ( التأثير اإليجابي إلضافة الخميرة إلى عال5في الجدول ) تبين النتائج

غ خميرة مع العليقة، حيث بلغ متوسط إنتاج الحليب  3والتي تلقت  T1إنتاج الحليب كان أعلى في المجموعة التجريبية األولى 
كما أن إنتاج  .على التوالي T2و T تين% مقارنة مع المجموع1.9و% 8.7كغ، حيث كان أعلى بمقدار  3.86±71.57الكلي

على التوالي  %11.3و 12.8بمقدار  T2و T1في المجموعتين  (P≤0.05% دهن كان أعلى )6الحليب المصحح إلى حليب 

حيث كان إنتاج الحليب  Moallem et al., (2009)، النتائج السابقة تتوافق مع ما توصل إليه Tمقارنة مع مجموعة الشاهد 
، على التوالي عند األبقار التي أضيفت الخميرة إلى عالئقها %6.1و 4.1 بمقدار (P≤0.05والحليب المصحح أعلى معنويًا )

إلى زيادة معنوية في كل من كمية الحليب وكمية الحليب المصحح إلى  Piva, et al., (2007)مقارنة مع الشاهد، كما أشار 
نتائج مع العديد من %، على التوالي. كما تتوافق ال9.25و 3.15% دهن عند استخدام الخميرة في عالئق األبقار بنسبة 4

 Webb, 1990; Kung) الدراسات عن استخدام خميرة في عالئق ماشية الحليب والتي أعطت نتائج ايجابية على إنتاج الحليب

et al., 1997 Harris and.) 
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  تركيب الحليب:
لم يالحظ أي فرق معنوي بين مكونات الحليب األساسية )دهن، بروتين، سكر، وجوامد كلية( بين المجموعات الثالث ولكن كانت 

 Tمقارنة مع مجموعة الشاهد  T2و T1كمية الدهن الكلية خالل فترة التجربة أعلى معنويا في حليب نعاج المجموعتين التجريبيتين 
وهذا يتوافق مع النتائج التي حصل عليها الباحثون المذكورون أعاله عند األبقار الحلوب،  (P≤0.05% )13.7و 16.1بمقدار 

فروق  Moallem et al., (2009)%، ولم يجد 15.4زيادة بكمية الدهن اليومية بمقدار  Piva et al., (2007)حيث وجد
 %.8.1بنسبة  أعلى معنوية في محتوى الحليب من الدهن والبروتين، لكن كمية الدهن الكلية كانت

المحتواة في الخميرة وبشكل خاص دنية الصغرى عيمكن تفسير النتائج السابقة وفق آليات متعددة: التأثير اإليجابي للعناصر الم
تحسين معامالت الهضم إلى ومن جهة أخرى  ،من جهة، (Kommonna, 2007) الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والسيلينيوم

. CP, EE, NFE, CF (Williams et al. 1991;, Carro et al., 1992; Callaway and martin, 1997) لكل من

أن تأثير الخميرة ال يعود إلى زيادة أعدادها الفعالة ونسبتها في الكرش وتنظيمها   Newbold (1992) and Wallace يقترح
نما تأثيرها يعود لتغيير  فقط، للتخمرات في الكرش . تشير بعض من خالل تعديلها لنسب مكونات الهضم االستقالبية المساراتوا 

الدراسات إلى أن إضافة الخميرة تزيد من التعداد البكتيري العام والبكتريا المحللة للسيللوز وبالتالي تزيد من معامل تحطم السيللوز 
يمكن تفسير  .(Miller et al., 2002; Dawson, 1990; Newbold, 1990; Newbold et al., 1990) في الكرش

ن الخميرة تنظم عمل البكتريا المنتجة لحمض اللبن وبالتالي البكتريا المستهلكة لهذا الحمض وتحقق زيادة طفيفة أالخاصية السابقة ب
تعزى إلى إفراز الخميرة  أن . زيادة معامالت هضم البروتين يمكنرسمح للبكتريا المحللة للسيللوز بنشاط أكبمما ي pHل ا في رقم

كما أن إضافة الخميرة تزيد من البروتين (، (Callaway and Martin, 1997 لمنظمات نمو البكتريا المحللة للبروتين
 .(Enjalbert et al., 1992) لدقيقةا األمعاءاحة في تمينية المالميكروبي الذي يغادر الكرش وبالتالي من كمية األحماض األ

 االنحراف المعياري(.±مؤشرات إنتاج الحليب وتركيب الحليب خالل فترة التجربة )متوسط. 5الجدول 
 T2التجريبية الثانية  T1التجريبية األولى  Tالشاهد  المؤشر/ المجموعة

 متوسط إنتاج الحليب الكلي، كغ
b

65.82±2.47 
a

71.57±3.86 
ab

70.27±7.81 

 متوسط إنتاج الحليب المصحح، كغ 
b

64.67±2.85 
a

72.96±4.46 
a

71.99±7.43 

 متوسط إنتاج الحليب اليومي، غ
b

627±23.5 
a

682±36.8 669
a

±74.4 

 متوسط نسبة الدهن %
a

5.86±0.51 
a

6.20±0.20 
a
 6.27±0.37 

 متوسط كمية الدهن كغ/فترة التجربة
b

3.86±0.25 
a

4.48±0.31 
a
 4.39±0.45 

 متوسط نسبة البروتين %
a

5.22±0.08 
a

5.27±0.05 
a
 5.25±0.05 

 متوسط نسبة السكر%
a

5.16±0.24 
a

5.17±0.42 
a

5.31±0.05 

 متوسط نسبة الجوامد الكلية %
a

17.81±0.77 
a

18.29±0.6 
a

18.22±0.68 
 (P≤0.05تشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى ) a.bالحروف المختلفة 

 الخالصة: 
الحلوب في النصف الثاني العواس  غ/رأس/اليوم في عالئق نعاج  5 بكميةالحية و  Scإضافة خميرة  الدراسة أنهذه  نستخلص من

 3تأثير إيجابي على الزيادة الوزنية الكلية، كما أن إضافة الخميرة بكمية  ، لهامن الحالبة والذي يسبق موسم التلقيح مباشرة
أثرا إيجابا على كمية دهن  )غ 5و 3( أفضل زيادة في كمية الحليب الكلية، في حين أن كال المستويين تغ/رأس/يوم قد أظهر 

 الحليب الكلية.
 المراجع: 

Abdel-Rahman, H.; G.A Baraghit; A.A. Abo El-Ella; S.S Omar; F.F. Abo Ammo and O.F. 

Kommona. (2012). Physiological responses of sheep to diet supplementation of yeast culture. 

Egyptian Journal of Sheep& Goat Sci. 7(1): 27-38. 

Callaway, E.S and  S.A. Martin. (1997). Effect of Saccharomyces cerevisiae culture in ruminal 

bacteria that utilize lactate and digest cellulose. J. dairy Sci. 80(9): 2035-2044. 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

112 

 

Carro, M.D; P. Lebzien and K. Rohr. (1992). Effects of yeast culture on rumen fermentation, 

digestibility and duodenal flow in dairy cows fed a silage based diet. Livest. Prod. Sci. 32: 

219-229. 

Dawson, K.A. (1990). Yea-sacc, in the rumen: a natural fermentation modifier, p: 119-125. In: T.P. 

Lyons (ed.). Biotechnology in the feed industry. Proceedings of the Alltech 3rd Annual 

Symposium. Alltech Technical Publications, Nicholasville, Ky. 

Enjalbert, F; J.E. Garrett; R. Moncoulon; C. Bayourthe and P. Chicoteau. (1999). Effects of yeast 

culture (Saccharomyces cerevisiae) on ruminal digestion in non-lactating dairy cows. Anim. 

Feed Sci. Tech. 76: 195-206. 

Erasmus, L. J; P. M. Botha and A. Kistner. (1992). Effect of yeast culture supplement on production, 

rumen fermentation, and duodenal nitrogen flow in dairy cows. J. Dairy Sci. 75:3056-3065. 

Fadel Elseed, A.M.A  and R.M.A. Abusamara. (2007). Effects of Supplemental Yeast 

(Saccharomyces cerevisiae) Culture on NDF Digestibility and Rumen Fermentation of 

Forage Sorghum Hay in Nubian Goat's Kids. J. Agric. and Biol. Sci. 3: 133-137. 

FEFANA. (2008). Probiotics in animal nutrition. Belgium, www.fefana.org. 

Flint, J.F and  M.R. Garner. (2009). Feeding beneficial bacteria: A natural solution for increasing 

efficiency and decreasing pathogens in animal agriculture. J. Appl. Poult. Res. 18:367-378. 

Ghorbani, C.R; D.P. Morgavi; K.A. Beauchemin and J.A. Leedle. (2002). Effect of bacterial direct-

fed microbial on ruminal fermentation, blood variables, and the microbial populations of 

feedlot cattle. J.Anim.Sci. 80:1977-1985. 

Gado, H.M;  A.Y. El-Badawi;  F.L.S. Helal and S.A Nasr. (1998). Effect of yeast culture 

supplementation level on the growth performance of growing goats. Arab Univ. J. Agric. Sci. 

6(1): 123. 

Haddad, S.G and S.N. Goussous (2005). Effect of yeast culture supplementation on nutrient intake 

and rumen fermentation of forage sorghum hay in Nubian Goat's Kids. J. Agric. and Biol. Sci. 

3: 133-137. 

Harris, B and D.W. Webb (1990). The effect of feeding a concentrated yeast culture product to 

lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 73: 266 

Johnson, B.J and B.D. Rops (2003). The effects of energy source and yeast (Biosaf Sc 47) on 

feedlot performance during the receiving period. Sited in: http://www.asas.org/midwest 

Kholif, S.M. and M.M. Khorshed. (2006). Effect o yeast or selenized yeast supplementation to 

rations on the productive performance of lactating buffaloes. Egyptian J. Nutrition and Feeds. 

9: 193. 

Krehbiel, C.R; S.R. Rust; G. Zhang and S.E. Gilliland. (2003). Bacterial direct-fed microbials in 

ruminant diets: performance response and mode of action. J. Anim Sci. 81 (2): 120-32. 

Kommonna, O.F.A. (2007). Physiological and nutritional responses of sheep to some feed additive. 

Ph.D. Thesis, Fac, Agric, Minufiya Univ, Egypt.  

Kung, L; E.M. KreckJr and R.S. Tung. (1997). Effects of a live yeast culture and enzymes on in 

vitro ruminal fermentation and milk production of dairy cows. J. Dairy Sci. 80: 2045-2051. 

Kuprechtova, D and J. Illek. (2006). Effect of mannan oligosaccharides supplemented via milk 

replacer on the immune status and growth of calves. Slov. Vet. Zbr. 43: 311-313 

Marghany, M; M.A. Sarhan; A. Abd El-Hey and A.A.H. El-Tahan. (2005). Performance of lactating 

buffaloes fed rations supplemented with different levels of baker’s yeast (Saccharomyces 

cerevisiae). Egyptian J. Nutrition and Feeds, (Special Issue). 8: 21-31. 

http://www.asas.org/midwest


 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

113 

 

Milewski, S; R. Wqjcik; B. Zaleska; J. Malaczewska; Z. Tanski and A.K. Siwicki. (2013). Effect of 

Saccharomyces cerevisiae dried yeast on the meat performance traits and selected indicators 

of humoral immunity in lambs. Acta Vet. Brno. 82:147-151. 

Milewski, S; R. Wójcik; J. Małaczewska; S. Trapkowska and A.K. Siwicki. (2007). Effect of β-

1,3/1,6-D-glucan on meat performance and non-specific humoral defense mechanisms in 

lambs. Medycyna Wet. 63: 360-363. 

Miller-Webster, T; W.H. Hoover; M. Holt and J.E. Nocek. (2002). Influence of yeast culture on 

ruminal microbial metabolism in continuous culture. J. Dairy Sci. 85: 2009-2014. 

Moallem, U; H. Lehrer; L. Livshitz; M. Zachut and S. Yakoby. (2009). The effects of live yeast 

supplementation to dairy cows during the hot season on production, feed efficiency, and 

digestibility. J. Dairy Sci. 92(1): 343 - 351. 

Newbold, C.J. (1990). Probiotics as feed additives in ruminant diets. 51th Minnesota Nutrition 

Conference, p: 102-118. 

Newbold, C.J; P.E.V. Williams; N. Mckaln; A. Walker and R.J. Wallace. (1990). The effects of 

yeast culture on yeast numbers and fermentation in the rumen of sheep. Proc. Nutr. Soc. 49: 

47. 

Newbold, C.J and R.J. Wallace. (1992). The effect of yeast and distillery by-products on the 

fermentation in the rumen simulation technique (Rusitec). Anim. Pro. 54: 504. 

NRC. (1985). Nutrient requirements of sheep, Washington, D.C, National Academy press. 

Paryad, A and M. Rashidi. (2009). Effect of Yeast (Sacchammyces cerevisiae) on Apparent 

Digestibility and Nitrogen Retention of Tomato Pomace in Sheep. Pakistan J. of Nutrition. 8 

(3): 273-278. 

Putnam, D. E; C. G. Schwab; M. T. Socha; N. L. Whitehouse; N. A. Kierstead and B. D. 

Garthwaite. (1997). Effect of yeast culture in the diets of early lactation dairy cows on 

ruminal fermentation and passage of nitrogen fractions and amino acids to the small intestine. 

J. Dairy Sci. 80:374-384. 

Poppy, G.D; A.R. Rabiee; I.J. lean; W.K. Sanchez; K.L. Dorton and P.S. Morley. (2012). A meta-

analysis of the effect of feeding yeast culture produced by anaerobic fermentation of 

Saccharomyces cerevisiae on milk production of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 95: 6027-

6041. 

Piva, G; S. Belladonna; G. Fusconi and F. Sicbaldi. (2008). Effects of Yeast on Dairy Cow 

Performance, ruminal fermentation, blood components, and milk manufacturing properties. J. 

Dairy Sci. 90(4): 2058 – .2068. 

SAS. (1999). Statistical Analysis System, User,s Guide for personal computers.  Institute Inc., Cary, 

NC. USA. 

Williams, P.E.V; C.A.G. Tait; G.M. Innes and C.J. Newbold. (1991). Effects of the inclusion of 

yeast culture (Saccharomyces cerevisiae plus growth medium) in the diet of cows on milk 

yield and forage degradation and fermentation patterns in the rumen of sheep and steers. J. 

Anim. Sci., 69: 3016-3026.  

Wójcik, R; J. Małaczewska; S. Trapkowska and A.K. Siwicki. (2007). Influence of β-1,3/1,6-D-

glucan on non-specific cellular defence mechanisms in lambs. Medycyna Wet. 63: 84-86 

 

 

 

 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

114 

 

 

The Effect of Supplementing Saccharomyces cerevisiae Live Yeast on Milk 

Production and Body Weight of Awassi Sheep 

Mansur M Ahmad
(1)  

Muhannad Muna*
(2)  

 Abdu Allah Nouh
(1)  

 Osman Kahel
(1)

 
 
 Faesal 

Hanafi
(1) 

and  Mohammad Toama
(1)

.
 

 
(1).

Animal Wealth Research Administration, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), 

Damascus, Syria.  
(2).

 Latakia Research Center , GCSAR, Latakia, Syria. 

(*Corresponding author: Dr. Muhannad Muna, Latakia. E. mail: muhannadmuna@yahoo.com)    

 

Received: 08/03/ 2015     Accepted: 18/06/ 2015 

 

Abstract: 

This study was carried out at sheep section - Shami Camels Research Station, Damascus country 

side. Twenty-four lactating Awassi ewes homogenous in terms of age (5 years) and production 

season (fourth) and milk yield in the previous season. The ewes were divided randomly into three 

groups. All housing and management conditions were similar for all sheep throughout experiment 

period (105 day post-weaning). The first group T (control) was fed on basic ration (concentrate 

feed, barley-vetch hay, fresh forage), while the second T1 and the third T2 groups were fed on basic 

ration supplemented by yeast (3 and 5 g/head/day, respectively). The results showed that the 

average total gain was higher in T2 (P≤0.05) as compared with control (6.25 vs. 4.89). Milk yield 

amounted 65.82±2.47, 71.57±3.86, and 70.27±7.81 kg for T, T1 and T2, respectively. T1 milk yield 

was higher (P≤0.05) by 8.7% than that of T. There was no significant differences between the three 

groups for milk components (fat, protein, lactose and total solids), while amount of total fat was 

significantly (P≤0.05) more than 16.1 and 13.7%, respectively for T1 and T2. It can be concluded 

that the addition of live yeast Saccharomyces cerevisiae at a rate of 3 g/head/day to the diets of 

dairy ewes gives the highest milk production vs 5 g/head/day for better gain in body weight. 

Keywords: Awassi sheep, Yeast culture, Milk yield, Fat. 
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 على وزن الميالد والفطامالوراثية وغير الوراثية تأثير بعض العوامل 
 في مواليد الجاموس السوري 

 (2)ومحمد أيمن دبا (1)نادر درباس*

العلمية الزراعية في الغاب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الغاب، (. محطة بحوث شطحة لتحسين الجاموس، مركز البحوث 1)
 سورية.

 (. قسم بحوث تربية ورعاية الحيوان، إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.2)
  (.n.drbas@gmail.com)*للمراسلة: م. نادر درباس. البريد اإللكتروني: 

 21/08/2015تاريخ القبول:    05/07/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

بعــض لتحديــد تــأثير  2011محافظــة حمــاه بســورية فــي عــام شــطحه لتحســين الجــاموس فــي فــي محطــة بحــوث أجريــت هــذه الدراســة 
موسـم الـوالدة ، شــهر الـوالدة، جـنس المولــود العوامـل المـؤثرة فـي وزن المــيالد والفطـام ومعـدل النمــو فـي مواليـد الجـاموس مثــل األب، 

. وبّينت النتائج وجود تأثير معنوي 2008وحتى  1997من عام  وعام الدراسة. استخدم لهذا الغرض السجالت المتوفرة في المحطة
(P≤0.01) نـاث عنـد المـيالد وكانـت الـذكور أثقـل وزنـًا مـن اإل ،علـى وزن المـيالد لكل من السنة وموسم الوالدة واألب وشهر الوالدة

وكــان  (P≤0.01)معنويــًا يــوم( فكــان تــأثير الســنة وشــهر المــيالد  90وأمــا وزن الفطــام )بعمــر . P≤0.05))مــع وجــود تــأثير معنــوي 
واليوجـد تـأثير لـرقم الموسـم. وبالنسـبة لمعـدل النمـو اليـومي خـالل فتـرة الرضـاعة  P≤0.05))يضًا تاثير األب وجنس المولود معنويـًا أ

واليوجـد تـأثير  P≤0.05))وكـان أيضـًا تـأثير جـنس المولـود معنويـًا  (P≤0.01)معنويـًا فكان تأثير شهر المـيالد واألب ووزن المـيالد 
 ± 0.06لـوزن المـيالد و 0.360 ± 0.03بـاء وكـان الخاصـة باآلمـن مكونـات التبـاين  وتم تقدير قيم المكـافال الـوراثي لرقم الموسم.

وجـود تـأثير للعديـد مـن العوامـل علـى وزن المـيالد والفطـام ومعـدل لمعدل النمو وهذا يوضـح  0.390±0.02لوزن الفطام و 0.406
موجـود فيهـا الحيـوان مـع القيـام النمو اليومي خالل فترة الرضاعة في مواليد الجاموس، لذلك من الضروري االهتمام بتحسين البيئـة ال

 بأعمال التحسين الوراثي ضمن برامج التربية للحصول على الكسب الوراثي المطلوب.

 وزن الفطام، معدل النمو اليومي، المكافال الوراثي.  وزن الميالد، الجاموس،: الكلمات المفتاحية

 مقدمـة:ال
إذ يعــود وجــوده إلــى العصــر الحجــري ولــم يســتأنس إال فــي أوائــل العصــر ُيعــد الجــاموس مــن الحيوانــات قديمــة االنتشــار فــي ســورية، 

 (. Lush,1948عام ) 2000المسيحي، أي منذ قرابة 
 عام، ووجود نمطين منه: 800( أن الجاموس ُيعد من الحيوانات المستأنسة في سورية منذ أكثر من 1997سويد ) وأشار

    River Buffaloالنمط األول : جاموس األنهار 
رأس )وزارة  3000الرقة( على امتداد نهري دجلة و الفـرات وبأعـداد تقـارب  –نتشر هذا النمط في منطقة الجزيرة السورية )الحسكة ي

قـرن، واسـتقر بمنطقـة  13(، وهذا النوع من الجاموس هندي األصل قدم إلـى المنطقـة منـذ نحـو 2007الزراعة واإلصالح الزراعي، 
نتقــل إلــى ضــفاف نهــري دجلــة والفــرات فــي الجزيــرة الســورية. وهــو حيــوان متــأقلم مــع الظــروف البيئيــة األهــواز جنــوب العــراق ومنهــا ا

القاسية، لونه السائد أسود وتظهر فيه أحيانًا ألوان أخرى مثل الرمـادي المتـدرج إلـى األحمـر القـاتم، مـع وجـود بعـض الحيوانـات التـي 
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اد بيضاء اللون وعليها بقع سوداء. وهو حيوان متوسط الحجـم يعطـي كميـة جيـدة تملك بقعًا بيضاء كبيرة على الجسم، وقد تتواجد أفر 
 (.1( ) الصورة  Majed, 1996أيام ) 210كغ خالل موسم اإلدرار، متوسط طوله  1800 – 1600من الحليب بحدود 

 
 .  جاموس القامشلي1الصورة 

  Swamp Buffaloالنمط الثاني : جاموس المستنقعات 
منطقة الغاب حيث كانت مستنقعات الغاب المنطقـة النموذجيـة النتشـاره وأدى تجفيفهـا منـذ نحـو خمسـة عقـود إلـى تنـاقص ينتشر في 

% مــن إجمــالي عــدد  69رأس مــن الجــاموس وبنســبة  3000أعــداد الجــاموس فيهــا، حيــث كانــت منطقــة الغــاب تحتــوي أكثــر مــن 
(. أمـا اآلن فقــد انخفضـت أعـداده وانحصـر وجـوده فـي بعـض قــرى 1978الجـاموس فـي سـورية )وزارة الزراعـة واإلصـالح الزراعـي، 

رأس  )وزارة الزراعـة واإلصــالح  1092% فقـط مـن إجمــالي عـدد الجـاموس فـي ســورية، أي بحـدود  27الغـاب وبنسـبة ال تزيـد عــن 
 (.2007الزراعي، 

(. (FAO,2000الت المهـددة بـاالنقراض( جاموس الغاب ضمن قائمـة السـالFAOولقد وضعت المنظمة الدولية لألغذية والزراعة )
وللحفـاظ علــى هـذا النــوع مـن الحيوانــات مــن التـدهور واالنقــراض فـي منطقــة الغـاب، تــم إنشــاء محطـة بحــوث شـطحة لتربيــة وتحســين 

. ويتميـز جـاموس الغـاب بأنـه متـأقلم بشـكل جيـد مـع الظـروف البيئيـة فـي المنطقـة، وهـو مقـاوم لألمـراض، 1995الجاموس فـي عـام 
 تغذى على مخلفات المحاصيل الزراعية وعلى المراعي الطبيعية في المنطقة. وي

يتراوح لون جاموس الغاب بين الرمادي الداكن واألسود مع مخطم وأظالف وقرون سوداء. وتوجد بعض الحيوانـات التـي تمتلـك بقعـًا 
ائريــة تتجــه للخلــف ثــم إلــى األعلــى قلــياًل. وهــو بيضــاء علــى الجبهــة ونهايــة الــذيل. القــرون متوســطة الطــول مغزليــة الشــكل أو شــبه د

كـغ، وتعطـي اإلنـاث كميـة ال بـأس  650 -450كـغ، ووزن الثيـران بـين  600 – 400حيوان كبير الحجم، يتـراوح وزن اإلنـاث بـين 
يـــوم   220% خـــالل موســـم إدرار متوســط طولـــه 10 – 7.5كـــغ حليــب بنســـبة دســـم مــن  1400 – 1000بهــا مـــن الحليــب بحـــدود 

 (.2( )الصورة 2008ر محطة بحوث شطحة، )تقري

 
 . جاموس الغاب2الصورة 

تعــود أهميــة الجــاموس الســوري لقدرتــه علــى التــأقلم مــع الظــروف البيئيــة فــي ســورية، ولكونــه يربــى فــي المنــاطق الهامشــية ويعطــي   
ــذا تــم  عــادة االهتمــام بالجــاموس مجــددا باعتبــاره مــن الحيوانــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي زيــادة إإنتــاج جيــد مــن الحليــب واللحــم. ل



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

117 

 

ن اإلنتاجية المقبولة لهذا العرق تدل على امتالكه طاقات وراثية 1997 )سويد، المنتجات الحيوانية واستغالل المناطق الهامشية (. وا 
ن أي برنــامج 1983 يــتم اســتغاللها بالشــكل األمثــل )غــادري، جيــدة يتمتــع بهــا، ولكــن هــذه الطاقــات لــم تــدرس بشــكل دقيــق، ولــم (. وا 

 هـــادف نحــــو تحســــين أي عــــرق مــــن العــــروق الحيوانيــــة يجــــب أن يعتمـــد علــــى اســــتغالل التباينــــات الوراثيــــة الموجــــودة بــــين حيواناتــــه
(Kassab, 1990 لــذا يجــب تحديــد ومعرفــة آثــار العوامــل المختلفــة المــؤثرة علــى الصــفات اإلنتاجيــة ،) بغيــة إعــداد أفضــل برنــامج

تربــوي موجــه نحــو التحســين الــوراثي. وهــو أمــر تحتمــه وجــوب إجــراء أعمــال االنتخــاب الراميــة إلــى تحســين الحيوانــات اعتمــادًا علــى 
 (.Mahdy et al., 1999) من التفوق المؤقت الممكن حدوثه بسبب العوامل البيئية القدرات الوراثية بدالً 

الوراثية الخاصة بوزن الميالد والفطـام ومعـدل النمـو اليـومي خـالل فتـرة الرضـاعة يمكـن أن يعيقـه عـدد مـن إن التعرف على القدرات 
 العوامل بالرغم من توفر طرائق إحصائية متقدمة لتقدير القيمة التربوية للحيوانـات بالمشـاركة مـع تقـدير اآلثـار الثابتـة المـؤثرة عليهـا،

لعوامــل المــؤثرة علــى بيانــات الحيوانــات للحصــول علــى تقــديرات أفضــل للقــيم التربويــة لــوزن وهنالــك دومــا حاجــة ماســة لتقــويم آثــار ا
 (. Afifi et al.,1992) الميالد وغيرها من الصفات، وبالتالي زيادة بدقة االنتخاب واالستجابة لالنتخاب

نمــو اليــومي خــالل فتــرة الرضــاعة مثــل تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تقصــي آثــار بعــض العوامــل علــى وزن المــيالد والفطــام ومعــدل ال
الســنة، األب، موســم الحالبــة، شــهر الــوالدة وجــنس المولــود فــي الجــاموس الســوري، إضــافة إلــى تحديــد بعــض مــن المؤشــرات الوراثيــة 

تسـاعد فـي  الهامة التي يمكـن االسـتفادة منهـا فـي أعمـال التربيـة. حيـث أن قـيم المكافئـات الوراثيـة العاليـة للصـفات الوزنيـة المدروسـة
 .مرتفعتحسين صفة وزن الفطام والوصول الى وزن 

 مواد وطرائق البحث: 
، ه فـي سـوريةبالقرب من بلدة شطحة شـمال سـهل الغـاب التابعـة لمحافظـة حمـا 1996أنشئت المحطة عام  واقع محطة التربية:-1

، تزرع نصف هذه المساحة بالمحاصيل العلفية ويترك الباقي كمراعي هكتار(1دونم= 10) نمو د 500وتحتل المحطة مساحة تقارب 
طبيعية تخرج إليها الحيوانات منذ الصباح الباكر بعد الحالبة الصباحية وتـأوي فـي الليـل إلـى حظـائر خاصـة توضـع فيهـا الحيوانـات 

نـاث، هنـاك حظـائر خاصـة لألمـات وتوزع حسب العمر والحالـة االنتاجيـة. ويخصـص ثـور واحـد ملقـح منتخـب لكـل مجموعـة مـن اإل
 يوم وتبقى فيها حتى تتم عملية الوالدة وتتخلص من باقي المشيمة.  15الحوامل إذ توضع فيها قبل الوالدة بحوالى 

 
 الواقع البيئي لحيوانات البحث:-2
ة مـن ملـم، وهـذه الكمّيـ 1000مطـار تزيـد عـن تقع المحطة في منطقة األستقرار األولـى وتتلقـى سـنويًا كميـات جيـدة مـن األ مطار:األ

 عالف خضراء لحيوانات المحطة.أالهطول المطري تساعد على نمو المراعي بشكل جيد بحيث يؤمن 
/ درجـة مئويـة 5يالحظ تذبذب كبير في درجات الحرارة بين الصـيف والشـتاء إذ يبلـغ متوسـط درجـات الحـرارة شـتاءًا حـوالي / الحرارة:

/ درجـة مئويـة 33وقد تتدنى في بعض أيام فصل الشتاء إلى مـادون الصـفر، وأمـا معـدل درجـات الحـرارة فـي الصـيف فيبلـغ حـوالي /
درجة مئوية، وفي مثل هذه الحاالت تلجأ حيوانات الجاموس إلى برك ومجاري الميـاه  /45حيان إلى أكثر من /وتصل في بعض األ

 المخصصة لسباحة الجاموس فتلقي بنفسها فيها غطسًا وسباحًة لتبريد جسمها وبذلك تتأقلم مع هذا الواقع الصعب.
 الرعاية والتغذية: -3

عـد ذلــك يجــرى الــتحكم مــن قبــل اإلدارة بكميــة الحليــب المقدمــة للمواليــد تتـرك المواليــد حديثــة الــوالدة ترضــع مــن أماتهــا لمــدة أســبوع، وب
أشـهر، وخـالل هـذه الفتـرة يقـدم للمواليـد أعـالف مركـزة تـزداد كميتهـا  3حـوالي  وتخفيفها تدريجًا حتى موعد الفطام الذي يحصل بعمر

طري متكامل للوقايـة مـن األمـراض والطفيليـات تدريجًا مع تناقص كمية الحليب حتى عمر الفطام. وُيت بع في المحطة نظام صحي بي
 الداخلية والخارجية.

  حيوانات البحث: -4
( فـي محطـة بحـوث  شـطحة التابعـة لمركـز البحـوث العلميـة الزراعيـة 2008 -1997) عامـاً  12جمعت بيانات الدراسة على مـدى 

 راعية.بالغاب، إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الز 
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( 17وكــان متوســط عــدد النســل ) ( ذكــور8وبلــغ عــدد ذكــور التلقــيح المســتخدمة فــي التحاليــل اإلحصــائية خــالل الســنوات المــذكورة ) 
 مولودا للذكر الواحد.
 التحليل اإلحصائي:

لتحليل البيانات مع األخذ بعين االعتبار موضوع عـدم تسـاوي أعـداد  Least square analysisاستخدمت طريقة المربعات الدنيا 
 التالي بالنسبة لصفة وزن الميالد: Statistical model مجموعات الدراسة. وقد اعتمد النموذج اإلحصائي 

              
Yijklmn    = µ + Ri  + Sj /Ri  + Pk + Tl + Xm + Eijklm 

 حيث:
μالمتوسط العام = 
Ri ( تأثير السنة = (i=1,2,…,12  

Sj /Ri تأثير الذكر ضمن السنة =  ((j = 1,2,…,17. 
Pk   تأثير الموسم اإلنتاجي لألم =(k = 1,2,…,11) . 
Tl  =  الوالدةتأثير (l = 1,2,…,12). 

Xm  .)تأثير الجنس )ذكر ، أنثى = 
Eijklm  الخطأ التجريبي =. 

أمـــا بالنســـبة لـــوزن الفطـــام اســـتعمل نموذجـــان إحصـــائيان ممـــاثالن للنمـــوذج الســـابق مـــع إضـــافة العمـــر عنـــد  الفطـــام كعامـــل متغـــاير 
covariate  في النموذج I )وأضيف إلى العامـل السـابق  ) وكذلك في النموذج الخاص بمعدل النمو اليومي خالل فترة الرضاعة ،

يضــًا لتحليــل بيانــات معــدل النمــو اليــومي أ II، كمــا اســتعمل النمــوذج  IIمتغــايرين فــي النمــوذج )عمــر الفطــام( وزن المــيالد كعــاملين
، أمـا بقيـة المتغيـرات فإنهـا ثابتـة Randomب( والخطـأ التجريبـي متغيـرين عشـوائيين )األ خالل فتـرة الرضـاعة. وقـد اعتبـرت الثيـران

Fixed. 
كغ أو قل عن  110كغ، وتلك التي زاد وزن الفطام لديه عن  21كغ أو قل عن  46حذفت بيانات النسل التي زاد وزن ميالده عن 

 .Outliersكغ، وذلك بغية التخلص من القيم الخارجية  56
ضـــمن كــل تحـــت مجموعـــة مــن العوامـــل البيئيـــة لتقــدير مـــدى اخـــتالف    Residual variancesحســبت التباينـــات المتبقيــة 

Heterogeneity  موعات، واستخدم اختبار التباين بين تحت المجLevene  .في هذا التقدير 
 النتائج والمناقشة:

% إنـاث. وهــي تختلــف عمــا وجـد فــي الجــاموس المصــري إذ  49.2% ذكــور،  50.8بلغـت النســبة الجنســية فـي البيانــات األساســية 
(. 48: 52) بلغــت ن النســبة الجنســية فــي مواليــد الجــاموس المصــري ذكــور: إنــاثأ and El-Itriby   Asker(1957بــين )
 .100: 108أن النسبة الجنسية في مواليد الجاموس المصري ذكور: إناث بلغت  and Ahmed   Tantawy(1957وأشار)
(. فـي هـذه الدراسـة، بلـغ متوسـط 1 )الجـدول/أغسطس وحتى نهاية شهر أب /مايو% من الوالدات تقع ضمن شهر أيار60.3و أن 

(. وكــان تــأثير الجــنس علــى وزن المــيالد معنويــًا  1كغ)الجــدول  0.9بفــارق33.9 ± 5ثــىنكــغ ولأل 6±34.8وزن المــيالد للــذكر 
(P≤0.05)  الغذائيـة بالـدورة الدمويـة الشـريانية  نه من المعروف بـأن نمـو وتطـور العوامـل عديـدة )تركيـز العناصـرأ(. إذ 2)الجدول

 Battagliaالعناصر( والتي تؤثر الحقًا على وزن الميالد )مدى االستفادة من هذه  –معدل انسياب الدم إلى الجزء الرحمي  –لألم 
and Meschia, 1981 كما أن تفوق وزن ميالد الذكور على وزن ميالد اإلناث قد يعزى الى الوزن الكلي للفلقات الرحمية فهو .)

إضـافة إلـى أن خصـية  مـا% عنه في اإلنـاث، بـالرغم مـن عـدم وجـود اخـتالف فـي عـدد الفلقـات بينه10.5على في الذكور بمقدار أ



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

119 

 

 1997 ,.الـــذكور تبـــدأ بـــإفراز االنـــدروجينات فـــي المراحـــل الجنينيـــة والتـــي تلعـــب دورًا هامـــًا فـــي تعزيـــز النمـــو فـــي هـــذه المراحـــل )
Thompson et al .) 

 
ومعدل النمو اليومي )غ( )كغ( والفطام )كغ(  . متوسطات المربعات الدنيا )م م د( واألخطاء المعيارية )خ م( لوزن الميالد1الجدول 

 المواليد ورقم موسم الوالدة وشهر الوالدة في الجاموس السوري. وتأثير سنة الميالد وجنس
العوامل 

 المدروسة
 السنة

 معدل النمو IIوزن الفطام  Iوزن الفطام  وزن الميالد

 خ م م م د خ م م م د خ م م م د خ م م م د

 سنة الوالدة

1997 29.0 3.9 66.4 13.7 67.3 14.4 492 79 

1998 31.3 3.4 95.7 10.4 95.9 10.4 723 88 

1999 28.8 3.7 89.6 13.6 90.1 13.9 676 139 

2000 34.4 5.5 97.3 9.5 97.6 9.6 700 87 

2001 34.6 5.2 86.0 9.2 86.8 9.8 565 100 

2002 34.4 4.2 88.6 7.8 89.2 8.2 594 89 

2003 36.0 4.6 80.2 9.9 80.7 10.2 484 91 

2004 33.8 6.1 78.8 9.0 79.1 9.1 506 105 

2005 34.9 5.8 75.9 6.8 76.6 7.3 455 96 

2006 34.2 5.0 74.0 9.8 74.6 10.2 443 105 

2007 35.9 5.1 75.8 5.8 76.2 6.0 442 70 

2008 35.5 6.9 75.1 8.2 75.6 8.5 440 101 

 الجنس
 144 536 12.3 83.4 12.3 83.5 5.8 34.8 ذكر

 128 513 11.3 79.9 11.3 79.9 5.2 33.9 أنثى

 الموسم

1 30.4 4.7 73.1 9.4 73.5 9.8 474 104 

2 30.8 5.8 69.7 8.3 70.0 8.6 432 79 

3 33.2 5.4 75.5 7.9 76.1 8.5 471 81 

4 34.9 6.6 73.8 7.5 74.2 7.9 432 105 

5 35.9 4.4 72.1 5.7 72.4 6.0 402 65 

6 37.9 4.3 75.7 8.4 76.2 8.9 420 107 

7 36.1 5.4 79.0 10.5 79.7 11.2 476 93 

8 38.6 6.9 74.9 7.3 75.5 7.9 403 75 

9 38.9 4.7 77.8 6.7 78.1 7.0 432 82 

10 36.9 3.4 77.8 7.4 78.2 7.8 455 102 

11 37.4 3.6 75.9 10.4 76.2 10.7 428 121 

شهر 

 الوالدة

1 34.5 4.9 90.5 4.8 91.2 5.5 622 56 

2 31.8 3.4 82.7 12.3 83.2 12.8 560 105 

3 31.8 4.5 91.0 9.7 91.4 10.1 657 110 

4 32.8 5.4 82.3 10.5 82.6 10.8 537 120 

5 33.4 5.2 80.8 9.2 81.4 9.8 527 112 

6 37.1 5.6 83.3 12.6 83.7 13.0 510 153 

7 35.6 5.3 77.5 13.4 77.8 13.7 472 132 

8 35.2 4.5 79.3 10.6 79.8 11.1 493 123 

9 33.7 7.1 77.1 11.1 77.8 11.8 473 133 

10 33.9 5.6 81.2 12.0 81.8 12.6 507 168 

11 34.2 4.4 93.6 14.7 93.9 15.0 661 125 

12 33.0 6.8 81.5 9.5 81.9 9.9 539 86 

 136 522 12.2 81.9 11.9 81.6 5.5 34.4 المتوسط العام
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 . تحليل التباين للعوامل المدروسة2الجدول 
 معـــــدل

 النمو اليومي

 )كغ( وزن الفطــــــــام
 وزن الميـــالد)كغ(

 در التبايـــــنامصــــ
 Iالنموذج  IIالنموذج 

درجات 

 درجات الحرية متوسط المربعات متوسط المربعات متوسط المربعات متوسط المربعات الحرية

 الســــــــــنوات 11 **97.9 11 **909.51 **980.75 **214570.7

 )األب( الثيران 7 **136.2 7 *69.51 *51.43 **2671.6

 رقم موسم الوالدة 10 **103.1 10 47.57 30.23 4917.93

 شهر الوالدة 11 **75.3 11 **240.69 **260.25 **60669.9

 الجنـــــــــس 1 *67.2 1 *666.38 *439.31 *13451.3

 )يوم( العمر عند الفطام … … 1 **3685.18 **11102.21 …

 )كغ( وزن الميالد … … … … **978.53 **414841.13

 الخطـــــــــأ  30.1  71.59 94.9 1872.1

278 278 283  360  
درجات الحرية 

 للخطــــــأ

P ≤ 0.01  **)    (و )*  P ≤ 0.05 ) 

±  4.7الـوزن فـي الموسـم االول علـى وزن المـيالد إذ بلـغ  (P≤0.01)لوحظ في هذه الدراسة أن لرقم موسم والدة االم تـأثيرًا معنويـًا 
وهـــذا يتفـــق مـــع مـــا ذكـــره  كـــغ ثـــم انخفـــض بعـــد ذلـــك، 38.9±  4.7كـــغ وازداد ليصـــل أقصـــاه فـــي الـــوالدة التاســـعة إذ بلـــغ  30.04

(1955)Ahmed, and Tantawy (1997)و, . et al  Ayyat(1992)و, . et al Afifi 1999))و et al., Mahdy .
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن كبر حجم الرحم المصحوب مع تقدم عمر األم يساعد في تهيئة بيئة وظروف مالئمة لنمـو الجنـين، أو 

(. Eltawil 1977 ,) اكتمـال نموهـا وتطورهـا الفيزيولـوجيقد يعزى إلى أن األمات الصغيرة تشـارك أجنتهـا فـي الغـذاء المتـوفر لعـدم 
 وقد وجد تزايد في وزن الميالد حتى الموسم الرابع ليستقر ثم يتناقص في الموسم العاشر وأكثر.

األم ،  إذ وجـد أن لـرقم والدة et al., (1987 Kotby) تتوافق نتائج هذه الدراسة مع .(P≤0.01)ثير موسم الوالدة معنويًا أوكان ت 
م علـى ، إذ لـم يالحـظ تـأثير معنـوي لـرقم موسـم والدة األet al Khalil.  ,(1991تأثيرًا معنويًا على وزن الميالد، بينما تختلف مـع )

 وزن الميالد. 

 
 

شكل /1/ تبدل وزن الميالد والفطام مع تزايد رقم الموسم في الجاموس
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 ± 3.9)  أدنـى متوسـط وزن 1999علـى أوزان المـيالد، فقـد سـجل العـام  (P≤0.01)ثيرًا معنويـًا لسـنة الـوالدة أوبينت هذه الدراسة ت
كـــغ(، إذ تعكـــس هـــذه الفـــروق االختالفـــات والتباينـــات فـــي  36 ± 4.6أعلـــى متوســـط وزن ) 2003كـــغ( بينمـــا ســـجل العـــام  28.8

 خــرى. تتوافــق هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســات عديــدة، إذ لــوحظ تــأثير معنــوي لســنة الــوالدة علــى وزن المولــودأالظــروف بــين ســنة و 
(Gaoneim et al., 1973; Kotby et al., 1987،)  ّ( 1973)  نـهوهـذا مـا بيKazzal, أن تـأثير األب كـان معنويـًا فـي وزن ،

الميالد عندما أكد أن لسنة الوالدة وجنس المولود تأثيرًا معنويًا واضحًا على وزن ميالد الجـاموس. كمـا لـوحظ أيضـًا فـي هـذه الدراسـة 
ا قــد يفســر الزيــادة الملحوظــة فــي أوزان المواليــد خــالل الســنوات ، وهــذا مــ(P≤0.01)بــأن تــأثير األب كــان معنويــًا فــي وزن المــيالد 

تجـاه انتخاب وعمليـات التحسـين الـوراثي المنفـذة بالمحطـة، كمـا أنـه مـن الضـروري اإلشـارة إلـى أن أي األخيرة من الدراسة، نتيجة لال
 مع تأثير السنوات.  Confoundedوراثي قد يكون مختلطًا 

ــًا )وكــان أيضــًا لشــهر الــوالدة  ــأثيرًا معنوي -Ragab and Abdel (1962)وهــذا يتوافــق مــع الدراســة التــي أجراهــا  P≤0.01)ت
Salam ( أثبتت دراسات أخرى بأن  أيضًا لفصـل السـنة تـأثير معنـوي علـى وزن المـيالد  .et al., 1987  (Kotby إذ أنـه بلـغ فـي

 (.  et al., Mahdy 1999في فصل الخريف )  0.3±33.6مقابل  34.4±  0.3فصل الشتاء
 

 
كــغ   83.5±  12بلــغ وزن الــذكور حيــث  (P<0.05)يــوم  )عمــر الفطــام( فكــان معنويــًا   90أمــا تــاثير الجــنس علــى الــوزن بعمــر 

بينمـا لـم يـؤثر  ،P≤0.01)كغ، و كذلك تأثير األب. أما تأثير شهر الوالدة وسنة الميالد فكـان أيضـًا معنويـًا ) 79.9±  11واالناث 
رقـم موسـم الـوالدة علـى وزن الفطـام بشـكل معنـوي، وهـذا أمــر متوقـع ألن وزن الفطـام يتـأثر بعوامـل بيئيـة عديـدة مثـل كميـات الحليــب 

 .Mahdy et alواألعالف الخضراء والمركزة التي توفرت للحيوانات النامية، بينما يتأثر وزن الميالد أساسًا بحالـة األم.  وقـد ذكـر 
كـغ خـالل فصـول الخريـف والشـتاء والربيـع علـى  87.6، 88.8، 88.9أن لفصل السنة تـأثير معنـوي إذ بلـغ وزن الفطـام  (1999)

ــــوالي واقــــل وزن فطــــام  ــــت هــــذه الدراســــة )الجــــدول .. كــــغ فــــي فصــــل الصــــيف 77.9الت ( ان أوزان الفطــــام هــــي أقــــل ممــــا  1وبين
 100.1كـغ واإلنـاث  112.7ذكـور مواليـد الجـاموس عنـد الفطـام  إذ بلـغ متوسـط وزن  Ahmed and  Tantawy(1954)وجـده

كـــغ  111إذ بلـــغ متوســـط وزن مواليـــد الجـــاموس الـــذكور عنـــد الفطـــام   Ahmed and Tantawy( 1955كـــغ. وأقـــل ممـــا وجـــده )
د إذ بلـغ متوسـط وزن ذكـور مواليـد الجـاموس عنـ  ,Ragab and Abdel-Salam((1962قـل ممـا وجـده أكـغ. و  99.7واإلنـاث 
 كغ. 116.5كغ واإلناث  119.4الفطام 

 ± 0.05يومــًا، وبلــغ معامــل انحــدار وزن الفطــام علــى العمــر  99.5  15.7 ±ن متوســط العمــر عنــد الفطــام بلــغأظهــرت هــذه الدراســة أ وقــد 
 تغييرًا يذكر في هذه القيمة.  II، ولم يسبب استخدام نموذج الفطام   0.071

   وزن ميالد مواليد الجاموس حسب سنة الميالد . تغيرات2شكل ال
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تميــل إلــى  تمتلــك أوزان مــيالد أكبــر مــن غيرهــا بســبب كونهــا ذكــورًا، و/أو ناتجــة مــن أمــات ناضــجة جســمياً  ومــن جهــة أخــرى، فــإن المواليــد التــي
لــى العالقــة بــين هــاتين الصــفتين، وقــد حســب معامــل انحــدار وزن الفطــام علــى وزن المــيالد فكــان إ تحقيــق أوزان فطــام أكبــر، ويعــود ذلــك جزئيــاً 

 شـــــــار أل االنتخـــــــاب المبكـــــــر للحيوانـــــــات التـــــــي ســـــــيحتفظ بهـــــــا ألعمـــــــال التربيـــــــة، وقـــــــد ، وتفيـــــــد هـــــــذه العالقـــــــة فـــــــي أعمـــــــا1.18 ± 0.035
 De Baca et al., (1956)  .إلى أن انحدار وزن الفطام على وزن الميالد كان العامل األكثر أهمية من حيث التأثير على وزن الفطام 

ثير الجـــنس معنويـــًا أغ/يـــوم، وكـــان تـــ513±127.8غ/يـــوم واالنـــاث  536.2±144.1وبلـــغ معـــدل النمـــو اليـــومي خـــالل فتـــرة الرضـــاعة للـــذكور 
(P≤0.05) ب والسـنة واأل وشـهر المـيالد(P≤0.01)غ/يـوم وأدنـى  661±125 /نوفمبر. حيـث كـان أعلـى معـدل نمـو فـي شـهر تشـرين الثـاني

غ/يـوم  723± 88إذ بلـغ 1998 غ/ يـوم. وكـان أعلـى معـدل نمـو فـي سـنة   189غ/يـوم بفـارق  472±132 /يوليـومعـدل نمـو فـي شـهر تموز
غ/ يوم، وكان تأثير رقم الموسم غيـر معنـوي. وقـد كانـت هـذه المعـدالت أعلـى  283غ/ يوم بفارق   440±101إذ بلغ  2008 وأدناها في عام

 غ/يوم للذكور. 487ناث مقابل غ/يوم لإل 516بلغ  معدل نمو المواليد خالل فترة الرضاعة  ذإ et al. ( Afifi  (1977 مما ووجد
يمكـن أن يفسـر بتـأثير العوامـل لمواليد الجـاموس % من التباين في وزن الفطام 40-30إلى أن  and Rendel ( Johansson (1968وأشار

بكـل  البيئية. وبغية التعرف على األهمية النسبية لمصادر التباين في تأثيرها على الصـفات المدروسـة فقـد أجـري تقـدير لنسـب التباينـات الخاصـة
% مــن 26.1الــذي يتضــح منــه أن أكبــر اآلثــار كانــت للســنوات وشــهر الــوالدة، وأن   (3)منهــا مــن التبــاين الكلــي وأدرجــت النتــائج فــي الجــدول 

% مـن التبـاين فـي الزيـادة الوزنيـة قبـل الفطـام ترجـع إلـى 33.2% من التباين في وزن الفطام )كال النمـوذجين( و32.9التباين في وزن الميالد و
 %. 65.15% و55.7ار العوامل الثابتة والعشوائية. وتراوحت القيم العائدة للخطأ التجريبي بين آث

 . النسب المئوية )%( لمصادر التباين من التباين الكلي 3الجدول 
 مصادر التباين وزن الميالد Iوزن الفطام  IIوزن الفطام  معدل النمو

 السنة 9.87 17.5 15.9 11.7

 باأل 8.08 2.8 1.7 2.2

 شهر الوالدة 7.59 12.9 9.3 11.0

 موسم الوالدة 8.68 1.7 1.7 1.9

 جنس المولود 0.63 2.3 2.3 0.8

 عمر الفطام … 5.6 11.1 8.3

 وزن الميالد … … 2.5 3.0

 الخطأ التجريبي 65.15 60.0 55.7 61.1

 
ولـم يكــن  (P≤0.05)فـي وزن المــيالد للسـنة وشـهر الـوالدة   Heterogeneityوجـود عـدم تجـانس   Leveneوقـد أظهـر اختبـار 

أما بالنسبة لصفة وزن الفطام فإنه لم يالحـظ وجـود عـدم تجـانس معنـوي للعوامـل الثالثـة  ،ألبااألمر كذلك للجنس ورقم موسم األم و 
 المذكورة. 

 المعايير الوراثيـة:

في سورية. وهي معايير تتصف بأنها من خواص المجموع الذي جاموس الوزنية للال تتوفر بيانات حول المعايير الوراثية للصفات 
حسبت فيه وتتأثر بالعديد من العوامل. وعلى ذلك فإن تقدير هذه المعايير ضروري ضمن أي برنامج تربوي معمول به ضمن البيئة 

فقد تم تقدير المكافئات الوراثية  المحلية وبما يساعد على تقدير االستجابة لالنتخاب وتقويم البرنامج التربوي. وعلى هذا األساس،
Heritablities  ّرت كذلك قيم االرتباطات المظهرية التي من مكونات التباين الخاصة بالذكور، كما حسبت األخطاء المعيارية، وقد

وجود  . ولوحظ أن المكافال الوراثي كان يميل إلى االنخفاض عموًما. وهنالك احتمال(4)جدول الن في كانت على النحو المبيّ 
بعض االنحياز فيه ألنه تم تقويم البيانات حسب العوامل المؤثرة عليها وقبل حسابها. ويحتمل أن يعتمد مقدار التحيز هذا على 
مقدار عدم التعامد للذكور ضمن اآلثار الثابتة، ولكنها على كل حال منسجمة مع القيم المماثلة، حيث يتقارب المكافال الوراثي لوزن 

يضًا أن األخطاء المعيارية كانت أ. كما يالحظ 0.42حيث بلغ  ,Ragab and Abdel-Salam (1962يله عند )الميالد مع مث
ن هذه المكافئات الوراثية تشير إلى التأثير الملحوظ للعوامل البيئية على الصفات المدروسة، أي 0.06منخفضة ولم تتجاوز  نه أ. وا 
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بشكل دقيق )إلى جانب أعمال التحسين الوراثي( ضمن برامج التربية لنتمكن من االهتمام بأعمال التحسين البيئي  ةمن الضرور 
 تحقيق الكسب الوراثي المرغوب.

 . المكافئات الوراثية وأخطاؤها المعيارية ) وتر الجدول( وقيم االرتباطات المظهرية )فوق الوتر(.4الجدول  
 المدروسةالصفات  وزن الميالد وزن الفطام معدل النمو اليومي

 وزن الميالد 0.03 0.360± **0.178 0.040
 وزن الفطام  0.06 0.406± **0.785

 معدل النمو اليومي   0.02 ± 0.390
    ** (P<0.01  )و ( *P<0.05        ) 

لـوزن الفطـام مـع معـدل  0.785لوزن الميالد مع معـدل النمـو اليـومي و 0.040وكانت االرتباطات المظهرية موجبة و تراوحت بين 
النمو اليومي.  ولم يالحظ تضاد بين الصفات المدروسة مما يشـير إلـى أن االنتخـاب إلحـداها اليسـبب اسـتجابة ارتباطيـة سـلبية فـي 

 الصفات األخرى.

 الخالصة والتوصيات:
مواليــد الجــاموس السـوري وهــذا دل عليــه يوجـد تــأثير للعديـد مــن العوامــل علـى وزن المــيالد والفطـام والنمــو خــالل فتـرة الرضــاعة عنـد 

قيمــة المكــافال الــوراثي لــذا مــن الضــروري االهتمــام بتحســين البيئــة الموجــود فيهــا الحيــوان مــع القيــام بأعمــال التحســين الــوراثي ضــمن 
 برامج التربية للحصول على الكسب الوراثي المطلوب.
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Abstract: 

The study was conducted at the Shatha Buffalo Research Station in Hama/Syria during 2011, to 

determine the effect of some factors affecting birth weight, weaning, and growth rate of born 

buffalo such as the father, season of birth and month of birth, sex and year of study.  

The available station records were used for this purpose from 1997 up to 2008. The results showed a 

significant effect (p ≤ 0.01) for each of the year, season of birth, the father, and month of birth on 

birth weight, it was noticed that males were heavier than females at birth with a significant effect 

(p≤ 0.05), and weaning weight of 90 days influenced significantly (p≤ 0.01) by the year and month 

of birth, also the effects of father and sex were significant (p≤ 0.05), but no effect in terms of the 

number of the season. Considering the growth rate during breastfeeding period the impacts of year, 

father, and month of birth were significant (p≤ 0.01), also and the impact of sex was significant 

(p≤0.05), but no effect of the season number. The genetic heritability was estimated by the variance 

components of the parents, which was for birth weight 0.360 ± 0.03, and was for weaning weight 

0.406 ± 0.06, while it was for growth rate 0.390 ± 0.02, this shows that there are several factors 

affect birth weight, and weaning, and growth rate in the Syrian calves buffalo during breastfeeding, 

therefore it is necessary to focus on improving the environment where the animal is besides the 

genetic improvement in breeding programs to get the required genetic gain. 

Keywords: Buffalo, Birth weight, Weaning weight, Rate of daily growth, Heritability. 
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 الخريفية والصيفية لمحصول الشوندر السكري بمحافظة الرقة في سورية العروتين  مقارنة اقتصادية بين

ياد الخالد* (2)وانتصار الجباوي (1)سمعان العطوان  (3)وآالء جعفر (3)وا 

 (. قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية.1)
 قسم بحوث الشوندر السكري، إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. 2)
 (. الهيئة العامة لالستشعار عن بعد، دمشق، سورية.3)

 (.dr.eyadalkhaled@gmail.com)*للمراسلة: د. إياد الخالد. البرد اإللكتروني: 

 06/08/2015القبول:   تاريخ  09/07/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:    

في لشوندر السكري في محافظة الرقة، بين العروتين الخريفية والصيفية لمحصول ا إجراء مقارنة اقتصاديةيهدف البحث إلى 
 من خالل االعتماد على البياناتودراسة الكفاءة االقتصادية إلنتاجه في العروة الصيفية الجديدة  2011/2012سورية، للموسم 

قرية تمثل منطقة  12اختيرت  .التي جمعت من منطقة الدراسة عن طريق استمارة استبيان احتوت على العديد من األسئلة
حقل للعروة الخريفية، وبذلك يصبح إجمالي عدد المبحوثين  26، وحقل للعروة الصيفية 24حيث شملت هذه العينة  ،الدراسة

( 1.4نت الدراسة ارتفاع الكفاءة االقتصادية اإلجمالية للعروة الصيفية )وقد بيّ  تم حساب الكفاءة االقتصادية ( مبحوثًا.50)
(، مما يدل على ربحية العملية اإلنتاجية في العروة الصيفية المبّشرة والمعتمدة حديثًا في 1.2بالمقارنة مع العروة الخريفية )

 .من سوريةالمنطقة الشمالية الشرقية 

 .التكاليف اإلنتاجية، الدخل المزرعي، اإلجمالية الشوندر السكري، الكفاءة االقتصادية الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
يعد محصول الشـوندر السـكري فـي سـورية مـن المحاصـيل الزراعيـة االسـتراتيجية المهمـة بعـد القمـح والقطـن نظـرًا لنجـاح زراعتـه فـي 

 . (2009)الجباوي وآخرون،  خـريفية وشتوية ول ويزرع في عروتينأغلب المناطق، واالهتمام الذي أولته الدولة لهذا المحص
الحــالوة بــالرغم مــن تطــور المســاحة المزروعــة واإلنتاجيــة لكــل وحــدة مســاحة علــى  ةشــهد الشــوندر الســكري تراجعــًا ملحوظــًا فــي نســب
جـذور الشـوندر السـكري بعـد قلعـه االختناقـات فـي المصـانع أثنـاء توريـد محصـول  :مستوى القطر، ويعود ذلك ألسباب متعددة أهمهـا

)تمــوز  يفمباشــرًة مــن الحقــل إلــى المصــنع، وتركــه لفتــرات طويلــة خاصــًة فــي ظــل ظــروف درجــات الحــرارة المرتفعــة فــي فصــل الّصــ
نظرًا ألهمية الموضـوع وأثـره االقتصـادي الكبيـر علـى صـناعة السـكر، قامـت الهيئـة العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـة بـإجراء و  وآب(.

تجارب على المحصول في مركزي بحوث الرقة ودير الزور بناًء على دراسة مسبقة للظـروف البيئيـة المناسـبة لنمـو ونضـج الشـوندر 
مــن خــالل النتــائج تبــين إمكانيــة زراعــة الشــوندر الســكري فــي المواعيــد  الســكري لتحديــد مواعيــد جديــدة لزراعــة البــذور وقلــع الجــذور.

جذور في منتصف شهر شباط وحتى منتصف شهر آذار، كما أكـدت تجـارب حقـول المـزارعين الـذين ( وقلع ال15/8و 1/8المبكرة )
نفذوا حقول موسعة على محصول الشوندر السكري للعروة الصـيفية إمكانيـة اعتمـاد زراعـة العـروة الصـيفية فـي المنطقـة الشـرقية مـن 

نظرًا للمكاسب التي تحققها زراعة هذه ، و ر السكري في سورية% من إجمالي المساحة الكلية المزروعة بالشوند25سورية التي تمثل 
 (.2013 ،العروة بالمقارنة مع العروة الخريفية )الجباوي

( إلـى أن 1992 هناك العديد من العوامل التي تؤثر فـي ارتفـاع أو انخفـاض تكـاليف الشـوندر السـكري فـي سـورية، فقـد أشـار )منـى،
يعـود إلـى ارتفـاع  ،خاصة تكاليف نقل المحصول وكذلك تكـاليف عمليـات القلـع والتسـميد ،ريةارتفاع تكاليف الشوندر السكري في سو 
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أسـعار الوقــود واآلليــات الزراعيــة، كــذلك ارتفــاع كلفـة ميــاه الــري التــي تعتمــد علــى المضـخات الميكانيكيــة نتيجــة ارتفــاع أســعار الوقــود 
أن انخفـاض  ،ير الطبيعية التي تصيب الشوندر السكري في سـوريةبعض الظواهر غل ( بدراسته2000 أيضًا. لقد بين )كف الغزال،

( أن 2005مليــون ليــرة ســورية. أشــار )طرابيشــي وآخــرون،  150درجــة مئويــة واحــدة يــؤدي إلــى خســارة تقــدر بحــوالي  درجــة الحــالوة
در الســكري لظـــاهرة ب تعــرض محصــول الشـــونيـــجنت ، مــن أهمهــالـــه العديــد مــن المزايـــا 15/8موعــد الفــي  الشــوندر الســـكري زراعــة

في جذور الشوندر السكري المزروع في العروة الخريفية في سورية أقل  درجة الحالوة( أن 2006 الشمرخة. وأوضح )مهنا وآخرون،
أمــا العــروة الصــيفية فتحقــق درجــات حــالوة أعلــى مــن فــي جــذور الشــوندر الســكري المــزروع فــي العــروة الشــتوية،  درجــة الحــالوةمــن 

لمالءمــة ظــروف قلــع جــذور الشــوندر فــي العــروة الصــيفية ويعــزى ذلــك (، 2011%( )الجبــاوي وآخــرون، 16قــل عــن العــروتين )ال ت
( 2008. وجــد )غريبــو وآخــرون، خـالل شــهري شــباط وآذار مقارنــة مــع شــهري تمــوز وآب وأيلــول الموافقــة للزراعــة الخريفيــة والشــتوية

من أهم العوامل التي تزيد مـن  والقلعام في بعض المناطق، فموعد الزراعة زراعة الشوندر السكري في سورية على مدار الع إمكانية
( تباين الكفاءة االقتصادية اإلجمالية لعملية إنتـاج الشـوندر 2010إنتاجية الشوندر السـكري وتؤثر في درجة الحالوة. وأوضح )بكر، 

نطقـة الغـاب بالمقارنـة مـع محـافظتي حمـص وحمـاه. السكري باختالف منطقة الزراعة، حيـث أوضـحت نتـائج الدراسـة ارتفاعهـا فـي م
( 2010نـت )الجبـاوي وآخـرون، وتفوقت محافظة حماه في الكفاءة اإلنتاجية والكفاءة االقتصادية وصافي الدخل المزرعـي والـربح. بيّ 
الـزور بالمقارنـة مـع  فـي ديـر 15/8أن المردود الجذري والبيولوجي والورقي ودرجة الحـالوة قـد حققـت أعلـى قيمـة فـي موعـد الزراعـة 

باقي المواعيد، نتيجة مالئمة الظروف البيئية الجيدة التي انعكست على نمو النبات، التي أدت في النهايـة إلـى وصـل النبـات لمرحـة 
( أن الظــروف البيئيــة االســتثنائية فــي 2010يــوم مــن تــاريخ الزراعــة(. بــين )سبســبي،  195النضــج البيولــوجي خــالل فتــرة قصــيرة )

مواسم، تـدفع النبـات نحـو الشـمرخة حتـى لـو كـان يتمتـع بمقاومـة عاليـة لهـذه الظـاهرة. وقـد أشـارت نتـائج دراسـة المقارنـة بـين بعض ال
( فـي ديــر الـزور إلــى تفــوق زراعـة الشــوندر السـكري فــي العــروة الخريفيـة مقارنــًة مــع 2010صـنفين للشــوندر التـي أجراهــا )العبــداهلل ،

% علــى التــوالي، وتفــوق الزراعــة الصــيفية 28و 36الســكر فــي وحــدة المســاحة بنســبة مــردود جــذري و العــروة الصــيفية فــي المــردود ال
% وكافـة الصـفات النوعيـة للجـذور، كمـا أوضـح انخفــاض 20للشـوندر السـكري علـى الزراعـة الخريفيـة فـي المـردود الخضـري بنسـبة 

% على التوالي في اليوم العاشر للقلع مقارنة 12.48% و 21.76درجة الحالوة الشوندر السكري للعروة الخريفية والصيفية، بنسبة 
% فــي موعــد الزراعــة 14.50% فــي موعــد الزراعــة الخريفيــة، وبمعــدل  26.48مــع اليــوم األول، كمــا انخفــض وزن الجــذر بمعــدل 

 الصيفية.

 مشكلة البحث ومبرراته:
يوم سنويًا،  100تعد فترة حصاد الشوندر السكري المزروع في سورية في العروتين الخريفية والشتوية، والتي تمتد حوالي 

خالل أشهر تموز وآب وأيلول قصيرة إذا ما قورنت بالمساحات المزروعة من جهة، وبالطاقة التصنيعية المنخفضة لمعامل السكر 
طر الفالح إلى ترك الشوندر المحصول إما مكومًا على األرض تحت أشعة الشمس، أو في من جهة أخرى، وفي كلتا الحالتين يض

الناقالت بجانب معمل السكر بانتظار التصنيع لعدة أيام، وبالتالي تكون الجذور معرضة للعوامل الجوية المختلفة، كارتفاع درجات 
درجة مئوية،  45ة الشرقية )الرقة ودير الزور( ألكثر من الحرارة التي قد تصل في بعض األحيان وخاصة في المنطقة الششمالي

نظرًا ألهمية الموضوع وأثره االقتصادي الكبير على والرطوبة النسبية، التي تؤثر سلبًا في خصائص الجذور النوعية واإلنتاجية. 
ركزي بحوث الرقة ودير الزور قامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بإجراء تجارب على المحصول في م صناعة السكر،

بناًء على دراسة مسبقة للظروف البيئية المناسبة لنمو ونضج الشوندر السكري لتحديد مواعيد جديدة لزراعة البذور وقلع الجذور 
يد من خالل النتائج تبين إمكانية زراعة الشوندر السكري في المواع ،حيث الظروف البيئية مناسبة لنضج المحصول وتخزين السكر

الشوندر أكثر مقاومة و  ، حيث الجو بارد( وقلع الجذور في منتصف شهر شباط وحتى منتصف شهر آذار15/8و 15/7المبكرة )
 .يوم بعد القلع دون التعرض للتلف 15يمكن أن تبقى الجذور و للتلف في الجو البارد 
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د مــن إجــراء دراســة لتحديــد الكفــاءة االقتصــادية ونظــرًا لألهميــة االســتراتيجية الــذي يمتلكهــا محصــول الشــوندر الســكري كــان البــ
كمــا أن دراســة الجــدوى مــن الزراعــة الخريفيــة والجــدوى مــن  إلنتاجــه فــي المنطقــة الشــمالية )الرقــة( فــي هــذه العــروة الجديــدة المبشــرة،

التـي تعكـس أهميـة  الزراعة الصيفية سيوضح أي االستثمارين أكثر جدوى من وجهة نظر التحليل المالي ومـن هنـا تبـرز المسـوغات
البحث باإلجابة على السؤال التـالي، هـل اعتمـاد الزراعـة الصـيفية للشـوندر السـكري فـي المنطقـة الشـمالية الشـرقية سيسـاهم فـي رفـع 

 الجدوى من الناحية المالية لهذه المحصول االستراتيجي الهام؟

 أهداف البحث:
 الصــيفية الكفــاءة االقتصــادية إلنتاجــه فــي العــروة ودراســة ،الخريفيــة والصــيفية بمحافظــة الرقــة تينمقارنــة اقتصــادية بــين العــرو  إجــراء

 الجديدة.

 مواد وطرائق البحث:
 أوال : جمع البيانات:

 محافظة الرقة في الجمهورية العربية السورية. منطقة الدراسة:

)تبدأ  والصيفية تشرين الثاني( 15تشرين األول حتى  15)تبدأ من  للعروتين الخريفية 2011/2012موسم زراعي  مدة التنفيذ:
زرعت كافة الحقول بالصنف ديتا وحيد الجنين وهو صنف معتمد للزراعة الخريفية والشتوية في  .آب( 15تموز ولغاية  15من 

لعامة للبحوث العلمية الرقة، وبينت نتائج اختبارات أصناف الشوندر السكري في العروة الصيفية في مركز بحوث الرقة في الهيئة ا
الزراعية تفوق هذا الصنف في العروة الصيفية أيضًا، واعتمادًا على نتائج البحوث زرعت الحقول االختبارية للعروة الصيفية والعروة 

 (.2011الخريفية بالصنف ديتا )الجباوي، 

يرادات محصول ا استمارة االستبيان: لشوندر السكري في منطقة الدراسة )الرقة( تم إعداد وتصميم استمارة استبيان لتكاليف وا 
ملء هذه االستمارة من خالل المقابلة الشخصية لمنتجي كما تم احتوت على العديد من البيانات واألسئلة التي تخدم هدف البحث 

 السكري.محصول الشوندر 

 الزراعيةالعلمية الهيئة العامة للبحوث  تهاالتي نفذ االختبارية( حقل من الحقول 24لت عينة العروة الصيفية بــنحو ): تمثّ العينة
التي نفذت بالتعاون ( حقل من الحقول اإلرشادية 26، وعينة العروة الخريفية تمثلت بحوالي )دونمات 5حيث بلغت مساحة الحقل 

حات الحقول ، حيث تراوحت مسافي محافظة الرقةما بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية اإلرشاد الزراعي 
دونم، وذلك حتى التتباين نتائج الحقول نتيجة اختالف عمليات الخدمة المقدمة وحتى تكون نتائج المقارنة  50و 5اإلرشادية مابين 
 .أقرب إلى الدقة

 اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات أولية وثانوية: البيانات:
االستبيان الموزع على مزارعي الشوندر السكري في محافظة الرقة في موسم بيانات أولية: تم الحصول عليها من خالل  -

2011/2012. 
قسم بحوث الشوندر السكري والمجموعات اإلحصائية /الزراعيةالعلمية بيانات ثانوية: تم جمعها من الهيئة العامة للبحوث  -

مديرية االقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعية السنوية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، وعن 
 الزراعي، ومن الدراسات األكاديمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
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 مؤشرات تقدير الدخل المزرعي:ثانيا : 

 متوسط السعر المزرعي )ل.س/هـكتار(× اإلجمالي = الحجم الكلي لإلنتاج  اإليراد. 
 ل.س/هكتار(. اإليرادات الثانوية –)ل.س/هكتار( كاليف اإلجمالية = الت)ل.س/هكتار(  التكاليف الصافية( 
  إلنتاج القابل للتسويق.من امتوسط الغلة لوحدة المساحة × الحجم الكلي لإلنتاج = المساحة الكلية للمحصول 
 التكاليف المتغيرة )ل.س/هـكتار( –اإلجمالي  اإليراداإلجمالي للمزرعة =  الربح 
 إجمالي التكاليف الثابتة والمتغيرة )ل.س/هـكتار( –اإلجمالي  اإليراد=  الصافي الربح 

  صافي الدخل المزرعي:
 يظهر هذا المؤشر الربح خالل العام بشكل سليم ويحسب كمايلي:

 التكاليف الكلية. –صافي الدخل المزرعي = اإليراد اإلجمالي 
 :إنتاجية التعادل 

التي  الهكتارمع التكاليف. وتمثل الحد األدنى إلنتاجية  يراداتتتساوى عندها اإلتعرف بأنها إنتاجية وحدة النشاط التي 
 تسمح بتغطية التكاليف دون ربح أو خسارة عند سعر باب المزرعة، وتساوي التكاليف الكلية مقسومة على السعر.

 :سعر التعادل 
يف الكلية ويمثل الحد األدنى للسعر الذي ال ت مع التكالإليرادايعرف بأنه سعر إنتاج ذلك النشاط الذي تتعادل عنده ا

 الواحد. الهكتاريحقق ربح أو خسارة عند إنتاجية معينة، ويساوي التكاليف الكلية مقسومة على إنتاجية 

 مؤشر الكفاءة االقتصادية: :ثالثا  
 .)الكفاءة االقتصادية اإلجمالية = قيمة اإلنتاج / قيمة عوامل اإلنتاج )الموارد 
 مؤشرات تحليل الربحية:رابعا : 

 100× / التكاليف المتغيرة(  اإلجمالي مستوى الربحية = )الربح 
  (.طن/هكتار= إجمالي التكاليف )ل.س( / كمية اإلنتاج ) )ل.س( كغ شوندر 1تكلفة 

 اإلجمالي / رأس المال المستثمر. اإليراد=  المتغير معدل دوران رأس المال

م أدخلت البيانات الحقلية بعد ترميز االستمارة على برنامج االستقصاء الميداني للعينة المبحوثة ثحسبت هذه المؤشرات بناءًا على 
EXCEL لى برنامج ع ثم أجريت عليها التحاليل اإلحصائية الوصفية منهاSPSS. V.20. 

 :النتائج والمناقشة
 التكاليف اإلنتاجية:-1

التكــاليف اإلنتاجيــة الثابتــة والمتغّيــرة لمحصــول الشــوندر الســكري فــي منطقــة الدراســة للعــروة الخريفيــة والصــيفية اعتمــادًا علــى  حســبت
( عناصر تكاليف عمليـة إنتـاج الشـوندر السـكري لكـل مـن العـروة الخريفيـة والصـيفية فـي محافظـة 1نتائج االستبيان، ويبين الجدول )

 زروع بالشوندر السكري والتي تم الحصول عليها من واقع االستقصاء الميداني في المنطقة المدروسة.الرقة كمتوسط لكل هكتار م
منهـا  ،ل.س/هكتـار 179916.9من بيانات الجدول المذكور يالحظ أن إجمالي التكـاليف اإلنتاجيـة للعـروة الخريفيـة للشـوندر بلغـت 

مـن  ،% علـى التـوالي68.4% و 31.6تكـاليف المتغيـرة بنسـبة ل.س/هكتار  123026.3ل.س/هكتار تكاليف ثابتة و 56889.3
حيــث كانــت ل.س/هكتــار،  158310.9للعــروة الصــيفية إجمــالي التكــاليف  إجمــالي التكــاليف اإلنتاجيــة للعــروة الخريفيــة، بينمــا كــان

ة للعروة الصـيفية بنسـبة ل.س/هكتار من إجمالي التكاليف اإلنتاجي 109133.3ل.س/هكتار والمتغيرة  49168.5التكاليف الثابتة 
ــاه الــري 68.9% و 31.1 ل.س/هكتــار للعــروة  16250ل.س/هكتــار للعــروة الخريفيــة و 25000% علــى التــوالي. بلغــت قيمــة مي
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ــاه الــري األعلــى بــين  10.3% و13.9الصــيفية، بنســبة  % مــن إجمــالي التكــاليف اإلنتاجيــة علــى التــوالي، وبالتــالي كانــت قيمــة مي
ريـات، فـي حـين كـان  7، علمـًا أن متوسـط عـدد الريـات فـي عينـة العـروة الصـيفية تاجية األخرى لكال العـروتينعناصر التكاليف اإلن

ريـات، علمـًا أن طريقـة الـري المتبعـة فـي كافـة الحقـول هـي الـري السـطحي وكـان  10متوسط عدد الريـات فـي عينـة العـروة الخريفيـة 
 . مصدر المياه هي قنوات الري الحكومية

 ت اإلنتاجية:اإليرادا-2
يــراد  210000تتــألف بنــود اإليــرادات اإلنتاجيــة مــن إيــراد المحصــول الرئيســي )جــذور الشــوندر الســكري( الــذي بلــغ  ل.س/ هكتــار، وا 

 9700المحصول الثانوي )المحصول الورقي( الذي يستخدم كمـادة علفيـة هامـة للثـروة الحيوانيـة فـي منطقـة الدراسـة الـذي بلـغ بـدوره 
% مــن إجمــالي اإليــراد علــى التــوالي للعــروة الخريفيــة، أمــا  4.4%، واإليــراد الثــانوي 95.6ل اإليــراد مــن الجــذور ل.س/هكتــار. شــكّ 

ل.س/هكتـار، وبالتـالي بلـغ  16800ل.س/هكتار، واإليراد من المحصول الورقي  198000العروة الصيفية بلغ اإليراد من الجذور 
 ل.س/هكتار.  214800اإليراد اإلجمالي 

 2011/2012للموسم  والصيفية . التكاليف اإلجمالية إلنتاج الشوندر السكري في العروة الخريفية1الجدول 
 العروة الصيفية العروة الخريفية 

 البيان
 القيمة

 )ل.س/هكتار(
نسبة التكلفة إلى إجمالي 

 % التكاليف
 القيمة

 )ل.س/هكتار(
نسبة التكلفة إلى إجمالي 

 %التكاليف
 التكاليف المتغيرة

 3.7 5800 3.2 5800 أجور الحراثات
 0.9 1500 0.8 1400 أجور الزراعة

 1.7 2700 1.5 2650 أجور الترقيع والتفريد
 5.7 9082 5.6 10080 أجور التعشيب
 6.0 9450 7.5 13500 أجور عمال الري

 4.4 7000 3.9 7000 أجور القلع والتصريم والتحميل
 1.3 2100 1.2 2100 أجور التسميد
 1.2 1955 1.1 1955 أجور المكافحة
 10.3 16250 13.9 25000 قيمة مياه الري

 5.2 8250 4.6 8250 لبذاراقيمة 
 15.6 24678 13.7 24678 قيمة السماد الكيماوي
 2.8 4500 2.5 4500 قيمة السماد البلدي

 3.1 4889 2.7 4889 قيمة مواد المكافحة والمبيدات
 1.6 2500 1.4 2500 قيمة الزيوت والشحوم
 4.1 6500 3.6 6500 قيمة الصيانة واإلصالح

 1.3 1979.4 1.2 2224.3 نفقات نثرية

 68.9 109133.4 68.4 123026.3 مجموع التكاليف المتغيرة
 التكاليف الثابتة
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 3.8 6000 3.3 6000 قيمة اهتالك خزان المياه
 6.3 10000 5.6 10000 قيمة اهتالك المحرك

 2.8 4500 2.5 4500 المضخة قيمة اهتالك
 19.2 30438 18.3 32955 % من اإلنتاج15إيجار األرض 

 1.9 53040. 1.9 3434.3 قيمة الفائدة على رأس المال
 31.1 49168.5 31.6 56889.3 مجموع التكاليف الثابتة
 100 158301.9 100 179915.6 إجمالي التكاليف
 المصدر: عينة الدراسة

( يوضـح اإليـراد اإلجمـالي 2والجـدول ) التـوالي، على اإليراد إجمالي من%  7.8 الورقي واإليراد%  92.2 الجذور من اإليرادشّكل 
 في محافظة الرقة. والصيفية كمتوسط إلنتاج الشوندر السكري في العروة الخريفية

 ( علـى التـوالي،طن/هكتـار 40و 50)وسـة العينـة المدر  الخريفيـة والصـيفية فـي تينعـرو لل بلغ متوسط اإلنتاجية مـن الشـوندر السـكري
ل.س علــى أســاس أن متوســط درجــة الحــالوة فــي جــذور الشــوندر فــي العــروة  4200 وبلــغ ســعر الطــن الواحــد مــن الشــوندر الســكري

ليــرة ســورية لكــل طــن عــن كــل درجــة حــالوة  250، وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــتم إضــافة % فــي العــروة الصــيفية18و %13 الخريفيــة
م %، وأن السـعر الرسـمي للشـوندر السـكري لعـا16ل.س لكـل طـن عـن كـل درجـة حـالوة أقـل مـن  100% ويـتم حسـم 16أكثر من 
 (.2012)مديرية االقتصاد واالستثمار الزراعي،  %16 ل.س/طن عند درجة حالوة 4500 كان 2012

طن/هكتـار، وكـان متوسـط  19.4الخريفيـة وبالنسبة لإليراد من المحصـول الـورقي فقـد كـان متوسـط حجـم المجمـوع الخضـري للعـروة 
طن/هكتــار، وتباينــت األرقــام التــي وضــعها المزارعــون عــن ســعر مبيــع الطــن مــن  33.6حجــم المجمــوع الخضــري للعــروة الصــيفية 

 ليرة للطن. 500المحصول الورقي وتم االعتماد في الدراسة على المتوسط الذي بلغ 
 .2011/2012للموسم في محافظة الرقة والصيفية ر السكري في العروة الخريفية . اإليراد اإلجمالي إلنتاج الشوند2الجدول 
 العروة الصيفية العروة الخريفية 

 البيان
 القيمة

 ل.س/ هكتار
إلى إجمالي  نسبة اإليراد

 اإليرادات %
 القيمة

 هكتار/ س.ل
 إجمالي إلى اإليراد نسبة

 % اإليرادات
 92.2 198000 95.6 210000 الجذري اإليراد

 7.8 16800 4.4 9700 الورقي اإليراد

 100 214800 100 219700 اإلجمالي اإليراد

 المصدر: عينة الدراسة

 بعروتيه الصيفية والخريفية: السكري الشوندر إلنتاج الدخل المزرعي-3
بعـــض  تـــم حســـاب كمـــا والـــربح،لنـــاتج اإلجمـــالي وصـــافي الـــدخل المزرعـــي والهـــامش اإلجمـــالي لتحديـــد ا تـــم تحليـــل الـــدخل المزرعـــي

 المؤشرات التي تعبر عن ربحية المزرعة والكفاءة االقتصادية اإلجمالية لعملية إنتاج الشوندر السكري في المنطقة المدروسة.
. ل.س/هكتـار 39784.4ل.س/هكتار بينمـا بلـغ الـربح  43218.8بلغ  للعروة الخريفية جد أن صافي الدخل المزرعيعليه و بناًء و 

، وهـذا يـدل أن كفـاءة األصـول المتغيـرة كانـت جيـدة، بمعنـى أن اسـتخدام ليـرة واحـدة 2.9دل دوران األصول المتغيـرة فقـد بلـغ وأن مع
بلغت الكفاءة االقتصادية اإلجمالية إلنتاج الشوندر السكري و ل.س.  1.9من األصول المتغيرة في العملية اإلنتاجية أدى إلى ربحها 

 .(3)الجدول  %79وهذا يعكس ربحية العملية اإلنتاجية والتي بلغت  1.2قة في العروة الخريفية في الر 
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عــن اإلنتاجيــة الراهنــة للعــروة الخريفيــة مــن الشــوندر الســكري  تقــلطن/هكتــار وهــي  41فيمــا يتعلــق بإنتاجيــة التعــادل فقــد بلغــت أمــل 
وهـو ينحــرف عــن السـعر الــراهن للشــوندر ل.س/طــن،  3404.3%. أمـا ســعر التعــادل فقـد بلــغ 18طن/هكتــار، وبنســبة  50البالغـة 

%، بمعنى آخر إذا انخفضـت إنتاجيـة الهكتـار الواحـد مـن الشـوندر السـكري فـي العـروة 24ل.س/طن وبنسبة  4500السكري البالغ 
ل.س/طـــن والعكـــس  4500طن/هكتـــار فـــإن المـــزارع يســـتطيع تغطيـــة تكاليفـــه اإلنتاجيـــة بشـــرط بقـــاء الســـعر عنـــد  41الخريفيـــة إلـــى 

ل.س/طـن،  3404.3طن/هكتـار وانخفـض السـعر إلـى  50إذا بقيت اإلنتاجية ثابتة كما هو الحال في الوضع الـراهن أي  صحيح،
 فإن مزارع الشوندر يستطيع تغطية تكاليفه بدون تحقيق الربح.

 2012/ 2011 للموسم الرقة محافظة في كمتوسط الخريفية والعروة الصيفية العروة في السكري الشوندر إنتاج ربحية مقارنة. 3 الجدول
 القيمة للعروة الصيفية القيمة للعروة الخريفية البيان

 214800 219700 )ل.س/هكتار( اإلجمالي اإليراد
 198000 210000 )ل.س/ هكتار( اإليراد من جذور الشوندر السكري
 16800 9700 )ل.س/هكتار( اإليراد من المجموع الورقي

 105666.6 96673.7 )ل.س/هكتار( اإلجمالي الربح
 109133.4 123026.3 )ل.س/هكتار( التكاليف المتغيرة
 49168.5 56889.3 )ل.س/هكتار( التكاليف الثابتة
 158301.9 179915.6 )ل.س/هكتار( التكاليف اإلجمالية
 141501.9 170215.6 )ل.س/هكتار( التكاليف الصافية

 38318.8 43218.8 )ل.س/هكتار( صافي الدخل المزرعي
 28 41 )طن/هكتار( إنتاجية التعادل
 3573.3 3404.3 )ل.س/طن( سعر التعادل

 56489.1 39784.4 )ل.س/هكتار( الربح لوحدة المساحة
 3.2 2.9 معدل دوران األصول المتغيرة

 114 126 )يوم( زمن الدوران
 4 3.4 )ل.س( كغ شوندر 1تكلفة 

 1.4 1.2 الكفاءة االقتصادية اإلجمالية
 97 79 )%( الربحية لوحدة المساحة

 المصدر: عينة الدراسة

ل.س/هكتـار مـع اإلشـارة هنـا أن قيمـة الفائـدة علـى رأس  38318.8 يالحظ أن صافي الدخل المزرعي بلـغأما في العروة الصيفية ف
المال لم تحسب ألنها ال تدخل في حساب صافي الدخل المزرعي. ومن خالل معدل دوران األصول المتغيرة تم حسـاب زمـن دوران 

الكفـاءة االقتصـادية  وبلغـتيوم،  114األصول المتغيرة )رأس المال المتغير( دورة كاملة خالل السنة في منطقة الدراسة، والذي بلغ 
 تعتبـر مربحـة ومؤشـر الربحيـة جيـد جـداً  محافظـة الرقـةعـروة صـيفية فـي لل وبالتالي فإن عملية إنتاج الشوندر السكري 1.4اإلجمالية 
 .(3)الجدول 

يـق أي ربـح، كمـا طن/هكتـار حتـى يغطـي جميـع التكـاليف اإلنتاجيـة بـدون تحق 28عالوة على ما سبق، يجب على المـزارع أن ينـتج 
ل.س/طن وهو السعر الـذي ال يحقـق عنـده المـزارع ربحـًا أو  3573.3السكري )جذور(  مبيع للشوندرويجب أن يحصل على سعر 
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خسارة، مع المالحظة أن اسـتبعاد قيمـة العوائـد الثانويـة مـن إجمـالي التكـاليف )وهـو مـاال يأخـذه المزارعـون فـي حسـاباتهم عـادة( أدى 
 .(3)الجدول  التعادل لجذور الشوندر السكريالنخفاض سعر 

ل.س/هكتـار فهــو تعبيــر عـن صــافي الــربح لـإلدارة، أي الــربح الــذي حققــه  56489.1( والبــالغ 3أمـا الــربح المحســوب فـي الجــدول )
 المزارع نتيجة إلدارته للعملية اإلنتاجية في المزرعة.

 :الخالصة
 تم التوصل في هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:

تفوق العـروة الصـيفية علـى العـروة الخريفيـة لمحصـول الشـوندر السـكري مـن حيـث درجـة الحـالوة حيـث كـان متوسـط درجـة  (1
 مؤشـرًا أساسـياً % وتعتبـر درجـة الحـالوة 13% ومتوسط درجـة الحـالوة فـي العـروة الخريفيـة 18الحالوة في العروة الصيفية 

 من الناحية التصنيعية لمحصول الشوندر السكري.
 ع متوسط اإلنتاجية للعروة الخريفية للشوندر السكري عنه في العروة الصيفية.اارتف (2
كميــة الميــاه فـي تــوفير  مــا يعنـيع متوســط عـدد الريــات فـي العــروة الخريفيـة عــن متوسـط الريــات فـي العــروة الصـيفية، اارتفـ (3

للمحصــول وخاصــة فــي المنطقـــة الـــري مــن العوامــل الهامــة جـــدًا  حيــث يعتبــر ،تكـــاليف الــري وخفــضلمحصــول ل المقدمــة
 الشرقية.

% لوحدة المساحة فـي حـين 97وبنسبة ربحية  1.4اإلجمالية للشوندر السكري بعروته الصيفية بلغت  االقتصاديةالكفاءة   (4
  .% لوحدة المساحة79وبنسبة ربحية  1.2كانت كفاءته للعروة الخريفية 

كما أن الربحية في العروة  %،12نًة مع العروة الخريفية وذلك بنسبة التكاليف اإلنتاجية في العروة الصيفية كانت أقل مقار  (5
 .% عن العروة الخريفية30الصيفية كانت أعلى بنسبة 

 التوصيات:
توصــي الدراســة بتحديــد االحتياجــات اإلرشــادية لمزارعــي الشــوندر فــي العــروة الصــيفية، األمــر الــذي يــنعكس إيجابــًا علــى كفــاءة 

اقتصاديًا، كما توصي الدراسة بإعطاء المزارعين أسعار تشجيعية لسعر الطن من جذور الشوندر السكري إنتاج هذا المحصول 
 الصيفي الموّرد للمعمل على اعتبارها عروة جديدة وتستحق التشجيع من قبل الدولة.

 : المراجع
قة الوسطى. رسالة ماجستير، قسم (. دراسة الكفاءة االقتصادية إلنتاج الشوندر السكري في المنط2010بكر، محمد سامي )

 االقتصاد، كلية الزراعة، جامعة البعث، حمص، سورية.
 -. الشـــوندر الســـكري. وزراة الزراعـــة واإلصـــالح الزراعـــي(2009) خوجـــة وســـليميبـــرق وموفـــق  الجـــداوي وســـمير الجبـــاوي، انتصـــار

 .482مديرية االرشاد الزراعي، قسم االعالم. نشرة إرشادية رقم 
(. تقـــويم الصـــفات اإلنتاجيـــة والنوعيـــة لـــبعض أصـــناف 2010انتصـــار وزهيـــر الجاســـم ونهلـــة، المحمـــود وخالـــد الحســـيني )الجبـــاوي، 

( المزروعــة فــي العــروة الصــيفية تحــت تــأثير عــدة مواعيــد للحصــاد. أســبوع العلــم .Beta vulgaris Lالشــوندر الســكري  )
 .30/11/2010-28الخمسون. دير الزور. 

(. التقريـر السـنوي لقسـم بحـوث الشـوندر السـكري. منشـورات الهيئـة العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـة. ص 2011الجباوي، انتصـار )
3-4 . 

مديريـة االرشـاد الزراعـي، قســم  ،وزراة الزراعـة واإلصـالح الزراعـي ، العـروة الصـيفية.. الشـوندر السـكري(2013) الجبـاوي، انتصـار
 . 498ة رقم االعالم. نشرة إرشادي
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(. تأثير موعد الزراعة والكثافة النباتية في ظاهرة الشمرخة واإلنتاجيـة لعـدة أصـناف مـن الشـوندر السـكري فـي 2010سبسبي، وائل )
 محافظة حمص. رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.

(. إنتــاج المحاصــيل الحقليــة )الجــزء 2005النجــاري )طرابيشــي، زكــوان وغريبــو أحمــد غريبــو وســائد عــرب ومحمــد العســاني ونشــأت 
 .376النظري(. الطبعة األولى، منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، ص 

 Beta vulgaris(. دراسة بعض التغيرات فـي الصـفات اإلنتاجيـة والنوعيـة لصـنفين مـن الشـوندر السـكري )2010العبداهلل، أحمد )
L.صــاد فــي العــروة الصــيفية مقارنــة بــالعروة الخريفيــة فــي ديــر الــزور. رســالة ماجســتير، كليــة الزراعــة، جامعــة ( مــا بعــد الح

 الفرات، دير الزور، سورية.
(. تـــأثير موعـــد الزراعـــة وعمـــر النبـــات التكنولـــوجي فـــي الصـــفات 2008غريبـــو، أحمـــد غريبـــو وطـــه الخليفـــة وعبـــد الـــرزاق الجربـــوع )

 (.70) الزراعية.سلسلة العلوم ، مجلة بحوث جامعة حلبفي ظروف دير الزور. ر السكري لمحصول الشوندالتكنولوجية 
نــدوة الشــوندر  (. دراســة بعــض الظــواهر غيــر الطبيعيــة التــي تصــيب الشــوندر الســكري فــي ســورية .2000كــف الغــزال، رامــي . )

 . 5-1السكري، حمص، سورية، ص
 .، حلب، سوريةالنباتي. كلية الزراعة، منشورات جامعة حلب. اقتصاديات اإلنتاج (1992) .منى، نور الدين

(. تأثير العروة والموقع في الخصـائص اإلنتاجيـة والتكنولوجيـة للشـوندر السـكري 2006مهنا، أحمد وسمير الجداوي، وفادي عباس )
 . 243-221(:7)28وحيد الجنين في المنطقة الوسطى )حمص والغاب(. مجلة جامعة البعث. 

 ، دمشق، سورية.وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي(. 2012قتصاد واالستثمار الزراعي )مديرية اال
 اإلنتاج النباتي، الرقة، سورية.، قسم (. مديرية زراعة الرقة2012) وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

 موقع إحصائيات:
http://www.factfish.com/statisticcountry/world/sugar%20beet%2C%20area%20harvested 

 CEFS:موقع إحصائيات السكر
 www.cefs.org 

  

http://www.factfish.com/statisticcountry/world/sugar%20beet%2C%20area%20harvested
http://www.cefs.org/
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Abstract: 

This research aims to study the actual cultivation and production of sugar beet in Al Raqqa 

governorate, Syria, in summer and autumn times, during 2011/2012 season, the study depended on 

the data collected, using a questionnaire covering the goal. 12 villages were selected representing 

the region of the study, 24 fields for summer time, and 26 for autumn time, thereby, total sample 

individuals were 50 fields. The study showed that the total economic efficiency in summer time 

(1.4) was higher than autumn time (1.2), indicating the profitability of production of the new 

promising -summer time sugar beet- which is recently recommended for north and eastern area of 

Syria (Al Raqqa and Der Al Zur). 

Key words: Sugar beet, Total economic efficiency, Production costs, Farm income. 
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نتاج التفاح البعل في محافظة السويداء  التقدير القياسي لدوال تكاليف وا 

 (3)ويحيى عثمان شرف (2)وأمجد حمد بدر (2)وصفوان معذى أبوعساف  (¹)عالء غازي الزاقوت*

 (. دائرة الدراسات اإلرشادية واالجتماعية، مديرية اإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، السويداء، سورية. 1)
 سورية. ة، السويداء،(. دائرة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعي2)
 شعبة البرامج اإلرشادية، دائرة اإلرشاد، مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في السويداء، السويداء، سورية.(. 3)

سويداء، سورية، البريد )*للمراسلة: د. عالء الزاقوت، دائرة الدراسات اإلرشادية واالجتماعية، مديرية اإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، ال
 (.alzagout@hotmail.comاإللكتروني: 

 

 01/07/2015تاريخ القبول:    04/05/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
يعتبر إنتاج التفاح من األنشطة اإلنتاجية الزراعية المهمة في محافظة السويداء في سورية، لذا هدفت هذه الدراسة إلى تقدير بعض 

نتاج التفاح، وذلك من خالل عينة عشوائية  مشاهدة  268مكونة من مؤشرات التحليل المالي لمشاريع التفاح، وتقدير دوال تكاليف وا 
. وأظهرت أهم النتائج أن: إيجار األرض، تكاليف المكافحة والتقليم تشكل أعلى تكاليف االنتاج، حيث 2012في المحافظة للموسم 

%( على التوالي، وجميع السعات اإلنتاجية تنتج في المرحلة اإلنتاجية األولى من قانون العوائد 9، 18%، 25مثلت نحو )
هكتار، وحددت أهم العوامل التي تؤثر في إنتاج التفاح في: االرتفاع عن  9.5قدرت السعة االنتاجية المثلى بنحو المتناقصة، 

سطح البحر، عمر األشجار، السماد الفوسفاتي، السماد البوتاسي، مهنة المزارع، كمية العمل، كمية رأس المال المستثمر، الفالحة 
 الصيفية.

 ح، دالة التكاليف، دالة االنتاج، السعة االنتاجية المثلى.التفاالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
سورية والمنتجين الزراعين، وتحتل محافظة الحكومة اليعتبر التفاح من محاصيل الفاكهة التي تحظى باهتمام كبير من قبل 

% من اإلنتاج والمساحة 47.62و %22.57السويداء المرتبة االولى بإنتاج ومساحة التفاح البعل في سورية والتي تشكل نحو 
(، ويشكل هذا النشاط مصدرًا للدخل ذو أهمية 2012االجمالية من التفاح البعل على التوالي )وزراة الزراعة واإلصالح الزراعي، 

 كبيرة لمنتجي التفاح في المحافظة.
بد من تدخل كبير للدولة لتوعية مزارعي ( في دراسة تحليلية لتكاليف إنتاج التفاح في السويداء من أنه ال2006أوصى )يوسف، 

التفاح ومساعدتهم لتقليص تكاليف اإلنتاج، واعتماد التحليل المخبري للتربة قبل إضافة االسمدة، باالضافة الستخدام المكافحة 
 الميكانيكية للقضاء على األعشاب الضارة التي تشكل عامل النتقال االمراض والحشرات.

اسة حول العالقة بين مردود وحدة المساحة من التفاح وبعض العوامل المؤثرة، االرتباط القوي ( في در 1993أوضح )خدام، 
والعالقة اإليجابية والمعنوية بين اإلنتاجية وكل من األسمدة العضوية والكيميائية، وذلك في كل من المزارع البعلية والمروية إلنتاج 

 التفاح في منطقة الساحل السوري.
 
 

mailto:alzagout@hotmail.com
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 همية البحثية:المشكلة واأل
يواجـه إنتــاج التفــاح فــي محافظــة السـويداء مشــكالت اقتصــادية إنتاجيــة تعيــق معهــا تحقيـق الكفــاءة االقتصــادية اإلنتاجيــة، ممــا يترتــب 
عليه ارتفاع في التكاليف اإلنتاجية لوحدة المساحة المنتجة، باإلضافة إلى التقلبات الكبيرة والمستمرة فـي دخـول المنتجـين، والتعـرض 
للعديد من المخاطر كالتقلبات السعرية لمستلزمات اإلنتاج وخاصـة المحروقـات واألسـمدة والمبيـدات، كمـا أن تفتـت الحيـازات وصـغر 
حجم الحيازة المزرعيـة يعـد عائقـًا أمـام التطـورات المتالحقـة فـي القطـاع الزراعـي، حيـث تـزداد صـعوبة تحقيـق عوائـد السـعة ووفـورات 

حقيـق اسـتخدام التقانـات الحديثــة المبتكـرة، وبالتـالي تحقــق خسـائر ناتجـة عـن عــدم االسـتفادة مـن مزايــا الحجـم، بحيـث يصـعب معهــا ت
 اإلنتاج الكبير، األمر الذي تتضاءل معه فرص المنافسة والتسويق.

المؤشرات االقتصادية حول تقدير يمكن بلورة أهمية الدراسة من أهمية هذا المنتج في محافظة السويداء، وبالتالي إمكانية اإلجابة 
كتقدير السعة المثلى لبساتين التفاح، وتحليل بنود التكاليف وأهميتها النسبية، باإلضافة إلى تحديد العوامل المؤثرة على إنتاج هذا 

ظة النشاط الزراعي والتي تعتبر من المؤشرات المهمة لمنتجي التفاح وصانعي القرار في السياسات الزراعية، وباعتبار أن محاف
السويداء من المناطق ذات األهمية الكبيرة في زراعة التفاح البعل، يتطلب األمر إجراء مثل هذه الدراسات وبشكل مستمر، حتى 

 تكون كمؤشرات توجيهية وتأشيرية تخدم المزارعين والباحثين وصانعي القرار في التخطيط الزراعي.
 فاح.تحليل بنود تكاليف إنتاج الت  -1تهدف الدراسة إلى: 

وتقـدير السـعة اإلنتاجيـة األمثـل للمزرعـة، والعالقـات  ،تقدير دوال التكاليف اإلنتاجيـة علـى المـدى القصـير والطويـل إلنتـاج التفـاح-2
 اإلنتاجية المرتبطة بهذا المفهوم.

 تقدير دالة اإلنتاج والعوامل المؤثرة على اإلنتاج والعالقات االقتصادية المشتقة منها.-3
 ثية ومصادر البيانات:الطريقة البح

، وذلك من خالل 2012تمت الدراسة في محافظة السويداء في سورية للموسم  منطقة الدراسة وأسلوب جمع البيانات: -
بسيطة لمزارعي التفاح في قرى ومناطق مختلفة تم اختيارها  عشوائية عينة خالل من عليها الحصول تم أولية بياناتجمع 

 التحليل لضرورة وذلك الشاذة والبيانات االستمارات استبعاد تم أن بعد استمارة 268التحليل على  تم وقدبشكل عشوائي، 
  % من عدد مزارعي التفاح بالمحافظة.8، والذين يشكلون نحو القياس أخطاء في الوقوع ولعدم

وتوصيف  التحليل االقتصادي الوصفي والكمي في تحليل البيانات الدراسة على اعتمدت  أسلوب تحليل البيانات: -
 متغيرات الدراسة، كاستخدام المتوسط الحسابي، األهمية النسبية، اإلنتاجية، وتحليل بنود التكاليف.

 تم تقدير بعض المؤشرات االقتصادية للمشاريع اإلنتاجية والتي تمثلت مشاريع التفاح:ل التحليل الماليبعض مؤشرات  -
 (:2008، خليل)(، 2006، )لطفي،  (1993)الثنيان وسالم ، : بما يلي

لدخل إجمالي ما يحصل عليه المشروع من بيع منتجاته، أو حاصل باللنظرية االقتصادية يقصد  وفقاً  الدخل: يصاف -1
الدخل بالحصول على الفرق بين  يضرب الكمية المباعة في سعر الوحدة ويطلق عليه اإليراد الكلي ويتم حساب صاف

جمالي التكاليف، ويعتبر هذا المعيار من المؤشرات الهامة للكفاءة االقتصادية.  إجمالي اإليراد وا 
وتعتبر أحد مقاييس الكفاءة االقتصادية الستخدام عناصر اإلنتاج وقدرة المشروع على تسديد التزاماته  نسبة التشغيل:  -2

حسابها من حاصل قسمة إجمالي التكاليف اإلنتاجية الكلية على إجمالي اإليرادات، ويدل النقدية وغير النقدية، ويتم 
 انخفاض هذه النسبة عن الواحد الصحيح على أن المشروع مقبول من الناحية االقتصادية.

مشروع على تحمل وهو أحد مقاييس الكفاءة اإلدارية والتكنولوجية وتدل هذه النسبة على قدرة ال أربحية الليرة المستثمرة: -3
 زيادة التكاليف اإلنتاجية، ويمكن حسابها عن طريق المعادلة التالية:
 .x 100( اإلجمالية تكاليفالأربحية الليرة المستثمرة = )متوسط صافي الدخل السنوي/متوسط 
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وهو أحد المقاييس اإلدارية والتكنولوجية وتدل هذه النسبة على مقدرة المشروع على تحمل التغيرات التي قد  هامش الربح: -4
 تطرأ على تكاليف إنتاجه، ويمكن أن تُحسب هذه النسبة عن طريق المعادلة التالية: 

 .x100 هامش الربح = ) صافي العائد/إجمالي اإليرادات ( 
وهي تعد مقياسًا نسبيًا أوليًا أو بسيطًا، وتحسب عن طريق قسمة إجمالي إيرادات المشروع  ف:نسبة اإليرادات إلى التكالي -5

على إجمالي تكاليفه اإلنتاجية، وتمثل النتيجة عائد الوحدة النقدية المستثمرة، ويعتبر المشروع أكثر ربحية كلما زادت هذه 
 النسبة عن الواحد الصحيح.

 (1978( و )العظيمي، heady,1952و) ((Henderson,1993 واإلنتاج:  التحليل القياسي لدوال التكاليف -
 تقدير دوال التكاليف:

إلجراء التحليل القياسي الدقيق على عينة الدراسة وتقدير دوال التكاليف على المدى القصير، فقد تم  على المدى القصير: أوال :
دونم  10للمساحة، وعليه فقد ضمت الفئة اإلنتاجية األولى حتى تقسيم العينة إلى ثالث فئات تمثل ثالث سعات إنتاجية وفقًا 

يعرف و  دونم، 20أكبر من ، والفئة اإلنتاجية الثالثة دونم ضمناً  20دونم حتى  10أكبر من ، والفئة اإلنتاجية الثانية تحوي ضمناً 
المنشأة تغيير الكميات من الموارد المحددة لسعة و أمن القصر بحيث ال يكون بمقدور المشروع تبلغ المدى القصير بأنه فترة زمنية 

يرها في المدى القصير تعرف بالموارد يوهذه الموارد التي ال يمكن تغ ،ني واآلالتامساحة والمبالالوحدة اإلنتاجية من األراضي ك
من الطول بحيث تسمح بتغيير الكميات التي تستخدمها الوحدة اإلنتاجية  تبلغ ومن ناحية أخرى فالمدى القصير فترة زمنية الثابتة،

 ويعبر عن دالة التكاليف في المدى القصير بالصورة التالية: من الموارد المتغيرة كالعمل والمواد الخام والمستلزمات وما شابهها،
𝐶 = 𝑓(𝑄) 

 .كمية اإلنتاج :Q.     التكاليف الكلية :C   حيث:
الموارد المحددة ر ييعرف المدى الطويل بأنه فترة زمنية من الطول بدرجة تمكن الوحدة اإلنتاجية من تغيالمدى الطويل:  على ثأنيا :

وعلى ذلك ففي المدى الطويل تعتبر  ،الكميات المستخدمة من أي عنصر من عناصر اإلنتاجللسعة اإلنتاجية للمنشأة، وتغيير 
ويكون حجم  ،Sن حجم اإلنتاج يتوقف على سعة )مساحة( الوحدة اإلنتاجية إف ذلكنطالقا من اكافة عناصر اإلنتاج متغيرة، و 

ويعبر عن دالة التكاليف في المدى الطويل في الصورة اإلنتاج المحقق ألدنى متوسط تكاليف إنتاج هو الحجم األمثل للمشروع، 
 التالية:

𝐶 = 𝑓(𝑄, 𝑆) 

 .السعة :S. اإلنتاجكمية  :Q. التكاليف الكلية :C حيث:
 

 تقدير التابع اإلنتاجي: 
والتي تكتب  Cobb-Douglasبهدف دراسة وتحليل إنتاج التفاح في محافظة السويداء تم استخدام الدالة اإلنتاجية المعروفة بدالة 

 من الشكل التالي بعد التحويل اللوغاريتمي: 
ln(𝑦) = 𝛽0 +𝛽1𝑙𝑛𝑋1 +𝛽2𝑙𝑛𝑋2… .+𝛽𝑛𝑙𝑛𝑋𝑛 

 : المرونات اإلنتاجية.𝛽𝑛.  المتغيرات المستقلة )العوامل المؤثرة( :𝑋𝑛التابع اإلنتاجي.      :𝑦  حيث:
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 تم تقدير بعض المؤشرات االقتصادية المشتقة من الدالة اإلنتاجية على النحو التالي:
وهي المرونة التي تقيس التغيرات النسبية للتابع اإلنتاجي الناتجة عن التغير النسبي لعامل إنتاجي  المرونات الجزئية:  -1

 محدد، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة، وتحسب من القانون التالي: 
𝜕𝑌

𝑌
𝜕𝑥

𝑥

=
𝜕𝑌

𝑌
∗
𝑥

𝜕𝑥
= 

𝜕𝑌

𝜕𝑥
∗
𝑥

𝑌
 

 ى المتغير المستقل أي العامل اإلنتاجي.إل xإلى المتغير التابع أي اإلنتاج، وتشير  Yحيث تشير 
 المعدل الحدي لإلنتاج: -2

يقيس هذا المعدل التغير الحاصل في كمية اإلنتاج الكلي نتيجة إضافة وحدة إضافية من العامل اإلنتاجي، ويحسب في الداالت 
 اإلنتاجية المتعددة العوامل لكل عامل إنتاجي على حده، ويعطى بالعالقة التالية:

𝑀𝑃𝑃𝑥 =
𝜕𝑇𝑃𝑃

𝜕𝑥
= 

𝜕𝑌

𝜕𝑥
 

 العامل اإلنتاجي. : x : اإلنتاج الكلي. x . TPP المعدل الحدي لإلنتاج للعامل اإلنتاجي:  MPPحيث: 
 

 النتائج: 
 ديليشسغولدن دونم على مستوى العينة المدروسة، غلبت زراعة الصنفين  400دونم الى  5تراوحت مساحة التفاح المزروعة بين 

سنة على مستوى العينة، وفيما يلي أهم  21بالغالبية العظمى عند المزارع، وبلغ متوسط عمر األشجار نحو  ديليشس ستاركنغو 
 النتائج:
 تحليل بنود التكاليف اإلنتاجية: -

باإلضافة لقيمة من حيث العمليات الزراعية، ومواد ومستلزمات اإلنتاج  تم تحليل وتقدير تكاليف إنتاج التفاح في العينة المدروسة 
متوسط  قيمة  ونم، احتل فيهال.س/د 13915بنحو  ية الدونمر متوسط تكاليف إنتاجإيجار األرض والمصروفات األخرى، وقدّ 
% على 9.26و %،17.53المكافحة والتقليم بنحو  تكاليف%، يليه كل من 25.03إيجار األرض النسبة األكبر منها بنحو 

 .(1ل )الجدو في ، كما هو موضح التوالي
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 .واألهمية النسبية متوسط تكلفة إنتاج التفاح في العينة المدروسة .1جدول ال
 األهمية النسبية % ونمالقيمة  ل.س/د بند التكاليف طبيعة النفقة

1-
 

ت
يا
مل

لع
ا

 

 7.89 1098 الفالحة

 5.76 801 العزق

 9.26 1289 التقليم

 1.98 276 جمع المخلفات

 1.23 171 العضويإضافة السماد 

 1.20 167 إضافة السماد المعدني

 0.60 84 التعشيب

 0.57 80 إضافة السماد الورقي

 0.96 133 طلي الساق

 6.66 927 المكافحة

 5.90 821 الجني

 2.56 356 تصنيف

 1.71 238 النقل

 0.69 96 التحميل

  6537 المجموع

2-
 

ت 
ما

ز
ستل

م

ج
تا
إلن

 ا
اد

مو
و

 

 1.67 232 العضويالسماد 

N30 52 0.37 

N33 51 0.37 

U46 106 0.76 

P45 80 0.57 

K50 124 0.89 

 1.79 249 أسمدة معدنية اخرى

 1.21 168 السماد الورقي

 1.01 140 مواد طالء الساق

 10.87 1513 مواد المكافحة

  2715 المجموع

 1.47 203.63 %7.5تكلفة راس المال لمستلزمات اإلنتاج  -3

 2.35 326.85 %5نفقات نثرية  -4

 4.67 650.00 مايخص سنة اإلثمار من تكاليف التاسيس -5

 25.03 3482.81 % من قيمة اإلنتاج15إيجار األرض  -6

 100 13915.29 (6+5+4+3+2+1تكاليف اإلنتاج الكلية ) -7

 المصدر: بيانات االستبيان.   
 

 مشاريع التفاح:ل التحليل الماليبعض مؤشرات  -
فإن  ل.س/كغ، 31.25من التفاح نسبيًا والذي قدر بنحو  سعر مبيع الكيلوغرام الواحدمتوسط الرغم من انخفاض على 

المؤشرات االقتصادية والمالية المقدرة لمشاريع إنتاج التفاح تبين الجدوى من هذه المشاريع، وهذا ما دلت عليه المؤشرات 
، وارتفاع نسبة االيرادات على التكاليف عن الواحد 0.60غل عن الواحد الصحيح حيث مثلت نحو التالية: انخفاض نسبة التش
ل.س/كغ  12.52، والقيمة االيجابية لكل من صافي الربح للكغ وللدونم حيث مثال نحو 1.67الصحيح  ومثلت نحو 

شانها رفع قيمة هذه المؤشرات، كما هو ل.س/د على التوالي، مما يشجع االستمرار للبحث عن العوامل التي من  9303.46و
 (.2موضح من الجدول )
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 .بعض المؤشرات االقتصادية ومؤشرات التحليل المالي لمزارع التفاح في السويداء .2جدول ال
 التقدير  البيان

 31.25 متوسط سعر الكغ )ل.س(

 743.00 اإلنتاجية )كغ/د(

 18.73 تكلفة واحد )كغ/ ل.س(

 12.52 الربح ) ل.س/كغ(متوسط صافي 

 66.86 أربحية الليرة المستثمرة

 0.60 نسبة التشغيل 

 23218.75 إجمالي اإليرادات )ل.س(

 9303.46 متوسط الربح )ل.س/ دونم(

 1.67 نسبة اإليرادات إلى التكاليف

 40.07 هامش الربح %

 المصدر: بيانات االستبيان.
 

 دوال تكاليف إنتاج التفاح:-
  على المدى القصير: أوال :

عينة الدراسة على المدى القصير، وذلك في صورها المختلفة الخطية والتربيعية والتكعيبية التفاح في تم تقدير دوال تكاليف إنتاج 
قد لوحظ من التقديرات أن أنسب هذه الصور هي الصورة و ومطابقة للمنطق االقتصادي واإلحصائي،  واختيار أكثرها تمثيالً 

 من الشكل العام: التكعيبية لكل من الفئات اإلنتاجية الثالث
𝑇𝐶 =𝑏0 + 𝑏1𝑄 − 𝑏2𝑄

2 + 𝑏3𝑄
3 

تبين القيم الواردة حيث (  معامالت دوال تكاليف إنتاج التفاح في المدى القصير وفقا للفئات الحيازية المختلفة، 3ويوضح الجدول )
إلى أن التغيرات في إنتاج التفاح تفسر نحو  r2تشير قيمة ماذج المقدرة، و % في الن1المقدرة عند مستوى داللة   Fإلى معنوية 

حجم اإلنتاج الُمد نِّي للفئات الثالث على التوالي، ونجد إبتعاد كل من  من التغيرات في التكاليف اإلنتاجية% %68، 50، 41%
نتاج الفعلي لكل فئة إنتاجية، وأشارت قيم مرونات عن حجم اإلوحجم اإلنتاج الُمع ظِّم للربح )حجم اإلنتاج األمثل( ، للتكاليف

وهي للفئات الثالث على التوالي،  0.38، 0.43، 0.40التكاليف المقدرة إلى أن اإلنتاج يتم في المرحلة األولى، حيث بلغت نحو 
لزيادة اإلنتاجية للوصول إلى اإلنتاج االقتصادي في  نيةامكاإل توفر هذا بالتالي يؤكد علىو ، لكل فئة أقل من الواحد الصحيح

 المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية الستخدام الموراد المتاحة في إنتاج التفاح.

 في المدى القصير في الفئات الحيازية المختلفة لعينة الدراسة. التفاحمعامالت دوال تكاليف إنتاج  .3جدول ال

 𝑏0 𝑏1  𝑏2 𝑏3 
 اإلنتاج

 الفعلي كغ

 اإلنتاج المدني

 للتكاليف كغ

 اإلنتاج

 المعظم كغ

 مرونة

 التكاليف

 السعر

 ل.س

 

F** r2 

 الفئة األولى
6155.25 13.91 -0.00541 0.000001 717 2899 4747 0.40 31.15 

 

33.77 
0.41 

 الفئة الثانية
3761.21 26.019 -0.01376 0.000002 686 3447 4714 0.43 30.62 

 

7.46 
0.50 

 الفئة الثالثة
610.41 28.12 – 0.013 0.000002 1063 3337 4623 0.38 32.29 

 

23.45 
0.68 

 %.1 داللة مستوى عندالمصدر: بيانات االستبيان. ** تشير إلى المعنوية 
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 على المدى الطويل:  ثانيا :

تم تقدير دالة تكاليف إنتاج الحدود الدنيا للتكاليف اإلنتاجية لكل فئة من فئات السعة، و دالة التكاليف في المدى الطويل  تمثل 
 الية:خذ كامل العينة بالفئات والسعات اإلنتاجية المختلفة والمتفاوتة، كما هو موضح في الدالة التأتفاح في المدى الطويل وذلك بال

𝑇𝐶 = 30.47𝑄 − 0.01𝑄2 + 0.000002𝑄3 + 1.36𝑆2 − 0.09𝑄𝑆 
r2 = 0.85 F = 310** 

 ،: القيمة التقديرية للتكاليف الكلية إلنتاج التفاح بالليرة السورية%، 1 داللة مستوى عندحيث: ** تشير إلى المعنوية 
Qحجم اإلنتاج بالكيلوغرام :.   S  .السعة )المساحة( بالدونم : 
نحدار المقدرة تتفق والمنطق االقتصادي من حيث اإلشارة، وبلغ معامل التحديد للعالقة ويتبين من المعادلة السابقة أن معامالت اال 

 % من التغيرات في التكاليف الكلية تفسرها العوامل المستقلة.85أي أن نحو  ،0.85المقدرة نحو 
لسعة المثلى )المساحة المثلى( والحجم األمثل لإلنتاج والتي تكون عند نقطة النهاية الدنيا لمتوسط التكاليف وللحصول على حجم ا

( وأمكن التوصل إلى عالقة بين السعة s) في المدى الطويل، تم إجراء تفاضل لدالة التكاليف على المدى الطويل بالنسبة للسعة
 وحجم اإلنتاج تبينها المعادلة التالية:

S = 0.033088Q 

 في الدالة ويصبح لدينا دالة التكاليف بداللة اإلنتاج: s يتم تعويض قيمة
𝑇𝐶 = 30.47𝑄 − 0.01149𝑄2 + 0.000002𝑄3 

 ومنها يمكن الحصول على دالة متوسط التكاليف على المدى الطويل:
𝐴𝐶 = 30.47 − 0.01149𝑄 + 0.000002𝑄2 

، ونمكغ/د 2873 بحوالي قدرالذي وبإجراء تفاضل دالة متوسط التكاليف ومساواتها بالصفر فنحصل على حجم اإلنتاج األمثل 
 .دونم 95ومنه بعد التعويض بدالة السعة أعاله نحصل على الحجم األمثل أو السعة )المساحة( المثلى للمزرعة والتي قدرت بنحو 

 دراسة التابع اإلنتاجي للتفاح: -

تم استخدام متغيرات متعددة تمثل أهم العوامل اإلنتاجية التي تدخل في عملية إنتاج التفاح، وعدد من المتغيرات النوعية التي تؤثر 
في حركة مستويات اإلنتاج من ناحية أخرى، حيث تمت دراسة تأثير كل من ارتفاع المزرعة عن سطح البحر، عمر األشجار، 

السماد البوتاسي، كمية رأس المال المستثمرة، وكمية العمل المستثمر، ومن الجدير ذكره بان العمل  كمية السماد الفوسفاتي، كمية
الزراعي تدخل فيه عدة عوامل تتحكم بجدوى هذا العامل كاأليدي العاملة المدربة أو العائلية أو المستأجرة، كما تم إدخال بعض 

في الحالة التي يكون فيها المنتج مزارعًا ال يزاول غير هذه المهنة،  1تأخذ القيمة  المتغيرات النوعية كالمهنة الرئيسية للمزارع التي
في الحالة التي تكون الزراعة مهنة ثانوية بالنسبة للمنتج، وتم أيضًا دراسة أثر الفالحة الصيفية على اإلنتاج، حيث  0وتأخذ القيمة 
في الحالة التي ال يعتمد فيها الفالحة الصيفية، كما يظهر في  0والقيمة إن كان المزارع يقوم بالفالحة الصيفية،  1تأخذ القيمة 
(. كما يالحظ أن جميع العوامل المدروسة في التابع اإلنتاجي تؤثر معنويًا في كمية اإلنتاج باستثناء تأثير كمية العمل 4الجدول )

ناء كمية السماد الفوسفاتي الذي كان تأثيره سالبًا على المستثمر في وحدة المساحة، وأن هذه العوامل كانت ذات تأثير موجب باستث
اإلنتاج، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة عنصر الفوسفور في ترب المناطق الجبلية التي تنتشر فيها زراعة التفاح كونها ذات منشأ 

أخرى غير الزراعة، هم أكثر قدرًة بركاني، كما تبين النتائج أن المنتجين المتخصصين في زراعة التفاح، الذين ال يزاولون مهنًا 

TC
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على زيادة إنتاج وحدة المساحة من التفاح مقارنًة بالمنتجين الذين يتخذون من الزراعة مصدرًا إضافيًا للدخل، وال يعتبروا 
ينفذون  متخصصين في الزراعة، لذا كان التخصص في الزراعة ذا تأثير  معنوي. وتبين النتائج من ناحية أخرى أن المزارعين الذين

الفالحة الصيفية هم أكثر قدرة على زيادة كمية اإلنتاج في وحدة المساحة مقارنًة بالمزارعين الذين ال يقوموا بتنفيذ هذه الفالحة في 
الوقت الذي يكتفون فيه بالفالحة الربيعية، أو بالفالحتين الربيعية والخريفية، وقد كان الفرق في اإلنتاجية في كال المجموعتين من 

 المزارعين معنويًا.

 Cobb-Douglas. يبين قيم المعامالت المقدرة للتابع اإلنتاجي 4الجدول 

 Variable 𝛽المتغير 

**
Constant )20.5- )الثابت 

Ln(Alt)
***
 2.8 )ارتفاع المزرعة( 

Ln(TrAge)
***

 0.5 )عمر األشجار( 

Ln(P45)
***
)كمية السماد الفوسفوري( 

 
-0.17 

Ln(K50)
 0.17 السماد البوتاسي( )كمية ***

Ln(L)  )كمية العمل(
 

0.11 

Ln(K)
***

 0.44 )كمية رأس المال( 

Job
*

 0.16 )مهنة المزارع( 

SumTlg
**

)الفالحة الصيفية( 
 

 0.23 

 %5%     * معنوي بمستوى داللة 1%   ** معنوي بمستوى داللة 1*** معنوي بمستوى داللة أقل من 

 اإلنتاجية للتفاح في منطقة الدراسة على الشكل التالي: وبالتالي يمكن صياغة الدالة
Ln(y)= -20.5+ 2.8 ln(Alt)+ 0.5 ln(TrAge)- 0.17 ln(P45)+ 0.17 ln(K50)+ 0.11ln(L) + 0.44 ln(K)+ 

0.16Job+ 0.23 SumTlg 

يالحظ من النموذج السابق أن العائد على السعة المتمثل بمجموع المرونات للعوامل اإلنتاجية أكبر من الواحد الصحيح، وهذا يشير 
اإلنتاجية، وأن أية  m إلى أن هذا العائد يأخذ اتجاهًا متزايدًا، األمر الذي يدل على أن اإلنتاج ال يزال في المرحلة األولى من 

غيل هذه العوامل اإلنتاجية سيؤدي إلى زيادة نسبية أكبر في اإلنتاج، وبالتالي فإن العوامل اإلنتاجية المتاحة ال زيادة في نسب تش
 تزال غير مستغلة بالشكل االقتصادي األمثل وأن اإلنتاج لم يصل بعد إلى حدوده القصوى.

 العالقات االقتصادية المشتقة من دالة اإلنتاج:   -
 :المرونات الجزئية 
وكمية ، L وكمية العمل، K50 وكمية السماد البوتاسي، P45دراسة المرونات الجزئية لعوامل اإلنتاج كمية السماد الفوسفاتي  تمت

الذي يمثل كمية السماد الفوسفاتي المستخدم في بساتين التفاح  P45، ويعبر عن مرونة العامل اإلنتاجي K رأس المال المستثمر
 بالعالقة التالية:



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

144 

 

𝜕𝑌

𝑌
𝜕𝐿

𝐿

=
𝜕𝑌

𝑌
∗

𝐿

𝜕𝐿
= 

𝜕𝑌

𝜕𝐿
∗ 
𝐿

𝑌
= 𝛽3

𝑌

𝐿
∗
𝐿

𝑌
= 𝛽3 

% 1وهي قيمة سالبة، وهذا يعني أن زيادة مقدارها  0.17-من الدالة اإلنتاجية نالحظ أنها تساوي  𝛽3 وبتعويض قيمة المعامل
 .%0.17من السماد الفوسفاتي ستؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية بمقدار 

، األمر الذي 0.17التي تساوي الممثل لكمية السماد البوتاسي  K50 مرونة العامل اإلنتاجي استنتاجوبالطريقة السابقة ذاتها يمكن 
وأن مرونة  ،%0.17من السماد البوتاسي ستؤدي إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة بمقدار  %1يشير إلى أن أية زيادة بمقدار 

من هذين  %1، وأن زيادة مقدارها 0.44، ومرونة العامل اإلنتاجي، رأس المال تساوي 0.11العامل اإلنتاجي، كمية العمل تساوي 
 على التوالي. %0.44و %0.11العاملين ستؤدي إلى زيادة مقدارها 

 :المعدل الحدي لإلنتاج 
 على النحو التالي:  تم حساب المعدل الحدي لعوامل اإلنتاج السابقة الذكر

 المعدل الحدي إلنتاج السماد الفوسفاتي على النحو التالي:  -1

𝑀𝑃𝑃𝑃45 =
𝜕𝑌

𝜕𝑃45
=𝛽3 ∗

𝑌

𝑃45
 

 على الشكل التالي: P45السماد الفوسفاتي  ،بالنسبة لعامل اإلنتاج  APPحيث يعبر الحد األخير من المعادلة على متوسط اإلنتاج 

𝑀𝑃𝑃𝑃45 = −0.17 ∗
756

3.75
= −34 

 

 المعدل الحدي إلنتاج السماد البوتاسي: -2

𝑀𝑃𝑃𝐾50 = 0.17 ∗
756

4.6
= 28 

 المعدل الحدي لإلنتاج لعاملي إنتاج العمل ورأس المال هو: -3

𝑀𝑃𝑃𝐿 = 0.11 ∗
756

23
= 3.6 

 

𝑀𝑃𝑃𝐾 = 0.44 ∗
756

13909
= 0.024 

 واإلنتاج الحدي لها.( القيم المحسوبة لمرونات العوامل اإلنتاجية الفيزيائية، 5ويلخص الجدول رقم )

 . بعض المؤشرات االقتصادية للعملية اإلنتاجية للتفاح 5الجدول 

 xالعامل اإلنتاجي 
مرونة العامل 

 𝛽اإلنتاجي 
الناتج الحدي 

MPP 
*قيمة الناتج 

 VMPالحدي 

سعر المورد )العامل 

 اإلنتاجي(

كفاءة استخدام 

 المورد

 0.17 34 1054 24 44 (P45)السماد الفوسفاتي 

 0.17 28 868 40 22 (K50)السماد البوتاسي 

 0.11 3.6 111.6 57 2 (L)العمل 

 *تعبر قيمة الناتج الحدي عن قيمة مساهمة الوحدة األخيرة من العامل اإلنتاجي في إجمالي الدخل.
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 الخالصة:
  المدفوعة مباشرة وتشكل نحو بينت الدراسة إلى أن تكاليف مكافحة اآلفات تحتل األهمية األكبر في تكاليف اإلنتاج

 % من التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية، وهذا ما يبرره ارتفاع االسعار الدائم لمواد المكافحة والمحروقات.17.53
  بينت قيم مرونات تكاليف إنتاج التفاح في المدى القصير لثالث فئات من المساحة المزروعة أن اإلنتاج ال يزال يتم في

 األولى، وهذا يشير إلى توفر اإلمكانية الستثمار كميات إضافية من الموارد اإلنتاجية.المرحلة اإلنتاجية 
   بينت دراسة التكاليف في المدى الطويل أن اإلنتاج األفضل يكون في المساحات األكبر، وأن السعة اإلنتاجية المثلى

 دونمًا.  95بلغت 
 مزرعة عن سطح البحر، وعمر األشجار، وكمية السماد البوتاسي، بينت دراسة التابع اإلنتاجي للتفاح أن ارتفاع موقع ال

وكمية العمل، وكمية رأس المال تؤثر إيجابيًا وبشكل معنوي باستثناء كمية العمل على اإلنتاجية، بينما تؤثر زيادة السماد 
ة رئيسية لهم هم معنويًا الفوسفاتي سلبًا عليها، كما بينت أن المزارعين المتخصصين في الزراعة والذين يتخذونها مهن
 أكثر قدرة على اإلنتاج، إضافًة إلى التأثير اإليجابي والمعنوي للفالحة الصيفية على اإلنتاجية. 

   كما أشارت قيم المرونات اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج إلى أن اإلنتاج ال يزال في المرحلة اإلنتاجية األولى، وذلك من خالل
 مر الذي يشير إلى توفر اإلمكانية لزيادة استثمار عوامل اإلنتاج. قيمة العائد على السعة، األ

 التوصيات:
  توصي الدراسة باالهتمام بأصحاب الحيازات الكبيرة في إنتاج التفاح من خالل تقديم الدعم العيني، وخاصة دعم

تحسين اإلنتاج نوعاً وكمًا، المحروقات، وتقديم التسهيالت في عمليات خدمة أشجار التفاح والتوجه لهم إرشاديًا بغية 
 وجعلهم نمطلقًا لنقل التوصيات اإلرشادية إلى بقية المزارعين.

  التركيز على تحليل التربة سنويًا، وذلك لمراقبة محتوى ومكونات الترب وخاصة الفوسفات منها، لتفادي تقديم كميات
 إضافية منه.

 ت الصيفية في بساتين التفاح. تكثيف عمل ندوات وبيانات عملية تركز على اهمية الفالحا 
  ،توصي الدراسة على ضرورة التعاون مع البحوث العلمية الزراعية في اختبار ونشر أصناف حديثة مالئمة من التفاح

والتنوع في زراعة األصناف الجيدة الجديدة المختبرة من جميع النواحي، حيث أظهرت الدراسة أن معظم المزارعين 
صنف أو صنفين، وبالتالي هذا التوجه في زراعة أصناف جديدة مختبرة يجنب ويحد من يركزون في زراعتهم على 
 التعرض لظاهرة المعاومة. 
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 العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.
 .33(. دراسة جدوى المشروعات االستثمارية. الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ص2006) لطفي، أمين السيد احمد
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Abstract: 

Apple production is an important agricultural productive activity in Suwayda, Syria, therefore this 

research aimed to estimate some measurements of the financial analysis, and costs and production 

functions of the available resources. The primary data was collected from Suwayda governorate 

using random sample of (268) observations during 2012. The main results of the study were as 

follow: Land rent, control, and pruning costs were the highest production costs of about 25%, 18%, 

9% respectively. All farms within all scales were working in the first stage of the diminishing return 

law. The optimum size of the apple farm is about 9.5 hectares. The most important factors affecting 

apple production were: altitude, age of tree, phosphate fertilizer, potassium fertilizer, framer’s job, 

labor, invested capital, and summer tillage. 

Keywords: Apple, Cost function, Production function, Optimum production size.   
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 دور المرأة في تحسين القيمة المضافة لمنتجات األلبان في محافظة السويداء من سورية

 (1)كنان فواز كمال الدين*

 الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. إدارة بحوث 1)
 (.Kenana76@gmail.com)*للمراسلة: د. كنان فواز كمال الدين. البريد اإللكتروني: 

 15/03/2016تاريخ القبول:    17/11/2015تاريخ االستالم: 

 

 الملخص:
تحديـد دور المـرأة فـي تصـنيع المنتجـات اللبنيـة، ودراسـة تـأثير المتغيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة المـؤثرة فـي  البحث إلى ف  د  ه  

قرارهــا لتصــنيع هــذه المنتجــات، وتحديــد القيمــة المضــافة التــي تحــدثها المربيــة نتيجــة عمليــة تصــنيع منتجــات األلبــان، فــي محافظـــة 
يــت دراســة ميدانّيــة تحليلّيــة لتصــنيع مربيــات األبقــار لمنتجــات األلبــان، باختيــار عينــة الســويداء، ســورية. ولتحقيــق أهــداف البحــث أجر 

. 2014مربيــة أبقــار، باالســتناد إلــى اســتمارة اســتبيان أعــدت خصيصــًا ألغــراض البحــث وذلــك خــالل عــام  192بلــغ حجمهــا طبقيــة 
% مـن 100قـل مـن منتجـات األلبـان، كمـا تبـين أن % من مربيات األبقـار يقمـن بتصـنيع منـتج واحـد علـى األ82.3أن  النتائج بّينت

% 66.5% تصـــنعن الّســـمن، 72.2% مـــنهن تصـــنعن الجـــبن، 98.7المصـــنعات لمنتجـــات األلبـــان تصـــنعن اللـــبن واللبنـــة، النســـاء 
ـــر التــابعســلبّية وجــود عالقــة معنويــة أظهــرت النتــائج و  % تصــنعن الشــنكليش،46.8تصــنعن الكشــك، و المتمثــل بتصــنيع  بــين المتغي

للمبحوثة، عمل المبحوثة خارج المنـزل،  المستوى التعليميوبين كل من المتغيرات المستقلة المتمثلة بكل من  ،المرأة لمنتجات األلبان
يجابيــة مــع كــل مــن المتغيــرات المســتقلة المتمثلــة بكــل مــن حجــم أســرة المبحوثــة، الــوعي االقتصــادي للمبحوثــة، كمــا  ســعر الحليــب، وا 

 17.4ل.س بالنسـبة للـبن الرائــب،  10كـغ مـن الحليـب بلغـت  1رت النتـائج أن القيمـة المضـافة التـي تحـدثها المـرأة مـن تصـنيع أظهـ
ل.س للكشــــك الـــذي حقــــق أعلـــى ربــــح نتيجــــة  81.4ل.س للشــــنكليش، و 10.3ل.س للســـمن،  9.2ل.س للجــــبن،  8ل.س للبنـــة، 

 تصنيع الحليب له. 

 فية، منتجات األلبان، القيمة المضافة.المرأة الريالكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة:
دورًا هامًا في تحقيق األمن الغذائي ودعم عملية  ،يلعب القطاع الزراعي )بشقيه النباتي والحيواني( في الجمهورية العربية السورية

ويعمل على تشغيل القطاعات  ،المحلية ن هذا القطاع يوفر المواد األولية للصناعات الزراعيةأإذ  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية
البد من (. و 2007)المركز الوطني للسياسات الزراعية،  مثل التسويق والنقل وتجارة المدخالت الزراعية ومخرجاتها ،األخرى

تزيد قيمته على عن إنتاج جديد، ها والطاقات البشرية ذات المهارات الفنية والقدرات اإلدارية، ليسفر تفاعلالت الصناعية استخدام اآل
التي ضحى بها المجتمع في سبيل إنتاج الناتج الجديد. وعلى ذلك، فإن الفرق بين قيمة اإلنتاج الجديد وقيمة  الوسيطةقيمة السلع 

 دت على قيمة السلع الوسيطة، بمقتضى العملية اإلنتاجيةاهو ما يعبر عنه بالقيمة المضافة، أي القيمة التي ز  الوسيطةالسلع 
لكثير من المنتجات النهائية التي  ةكثير من المنتجات النباتية والحيوانية هي عبارة عن سلع وسيطالأن وبما (. 1977،)النجفي

وعلى اعتبار أن فئة كبيرة من المزارعين هم من أصحاب ، تعمل عليها القوى اآللية والبشرية بهدف الحصول على منتج جديد
صغيرة أنشطة إنتاجية منزلية  بإقامة صناعات غذائية كبيرة، وبالتالي تتوجه مثل هذه الفئة إلىالحيازات الصغيرة التي ال تسمح لهم 
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وغالبا  ،إنتاجهم المحلي مندخل تقود الى خلق قيمه مضافة جديده الى مواردهم المحدودة إما بتحقيق االكتفاء الذاتي، أو بزيادة ال
حيث تعتبر الزراعة أهم قطاع للعمالة النسائية في  ،بأغلبية األنشطةالمنزلية اإلنتاجية تقوم المرأة في معظم هذه المشروعات ما 

كثير من البلدان وال سيما في أفريقيا وأسيا، وتفيد التقديرات أن النساء الريفيات ينتجن أكثر من نصف األغذية المزروعة ويخزن ما 
ج الغذائي في جنوب أسيا وجنوب شرق أسيا)مكتب العمل % من اإلنتا60% من المواد الغذائية، فيما ينتجن ويجهزن 80يقارب 
تؤدي و ، (2011)الصغير،  %32.24ونظرًا لكون نسبة كبيرة من النساء في سوريا تعمل في القطاع الزراعي (، 2005الدولي، 
ة التسويق كبير في عملي ل% من العمليات الزراعية من تعشيب وترقيع وحصاد وقطاف وتوضيب، ويتضاءل دورها بشك70حوالي 

تعتبر مسئولة بالكامل عن العناية بالحيوانات والدواجن باستثناء عملية الرعي حيث يقوم  كما % من الحاالت، 0.5حيث تمثل 
ورعاية  تنظيف من المنزل في الكامل دورها تؤدي تزال الها ، إضافة إلى أن(2006)صبح،  %37الذكور بهذه المهمة بنسبة 

التي تعد من أهم األعمال التي تقوم بها المرأة في المناطق الريفية  والقيام بعمليات التصنيع الغذائي الخبز واعداد االطفال
ألهميتها في توفير الغذاء لألسرة في مواسم غير مواسم إنتاجه، وتسويق الفائض للحصول على دخل (، نظرًا 2009)الزغبي،

مكانية صناعة األغذية بما يتوافق واألدوات  إضافي لرفع المستوى االقتصادي لألسرة الريفية، ونظافة األغذية المصنعة منزليًا، وا 
المختلفة للعائالت الريفية بعكس اإلنتاج الصناعي الكبير. ومن أهم الصناعات الغذائية بالنسبة للمرأة الريفية صناعة األلبان 

 (.2005باج، )وردة وكر  ومشتقاتها والتخليل والتخمير والمربيات وحفظ األغذية بالتجفيف
 بها تقوم األنشطة من خرآ نوع مركز األرض لحقوق اإلنسان أن هناك( الصادر عن 2002حول الفالحة المصرية )ذكر تقرير 

 الخاصة الماشية وهو االول مصدره  من اللبن ببيع المرأة تقوم الريف من المناطق بعض ففي باللبن اإلتجار وهو في الريف المرأة
 فرز بعد وذلك الحضرية المناطق بعض في لبيعه الطريقة  بهذه بيعه يستطيعون ال ممن أخرين فالحين من اللبن شراء أو بها

 لألسرة. االقتصادية االوضاعإدارة  في أساسي دور للعب ما يؤهلها وهو منتجاته بعض وتصنيع

من سلطنة عمان عام ة في منطقة الباطنة التقرير النهائي لمشروع االستغالل األمثل لمنتجات األلبان عند المرأة الريفي أظهرو 
وعملية تصنيع الحليب ما يتراوح بين ساعة واحدة وثالث ساعات  الحالبةأن المرأة الريفية تستغرق من الوقت في عملية  2007

والتي يتراوح عددها ما بين بقرتين  ،ونصف أي بمتوسط ساعتين في اليوم، وهذا يعتمد على عدد األبقار الحلوب التي تحلبها المربية
% فقط من المربيات يقمن ببيع الحليب بشكله الخام، حيث لم يتجاوز متوسط العائد 20، كما بين المصدر نفسه أن اتبقر  7إلى 

السمن ، ويعتبر بيعه بعد تصنيعهفي حالة لاير  22مع متوسط عائد يومي يقدر بنحو مقارنةفقط رياالت عمانية 10المادي اليومي 
، في حين بإنتاج الزبدةمن هذه النساء % 36اقتصاديًا، بينما تقوم نحو % من المربيات 45المنتج الرئيس الذي تعتمد عليه هو 
 .% منهن اللبن والجبن20تنتج 

تسع في دراسة تفصيلية لدور المرأة الريفية في أنشطة اإلنتاج الحيواني من خالل تجزئته إلى  (2008، كمال الدين)أوضحت 
 %.78.7% وفي عملية تصنيع الحليب 77.1 ة لألبقاربأنشطة أن نسبة مساهمة المرأة بصورة دائمة في عملية الحال

انخفاض مستوى وعي المبحوثات الريفيات في مجال االلتزام بالشروط الصحية في مجال  (2011، ناجي وعلوان)استنتجت و 
مستوى وعي النساء  بين - 0.01 معنوية على مستوى -باط معنوية موجبة تصنيع الجبن المحلي، كما بينت أن هناك عالقة ارت

المستوى التعليمي، الخبرة العملية، التعرض و العمر المتمثلة بجميع المتغيرات المستقلة و الريفيات في مجال تصنيع الجبن المحلي 
، 0.48، 0.81، 0.67 الموافقة لهذه العالقات وقد بلغت معامالت االرتباط البسيط ،حجم الحيازة الحيوانيةو  لمصادر المعلومات

 على التوالي.لكل منها 0.59، 0.52
كل من العوامل لأن من مصر  تنمية الصناعات الغذائية الريفية في محافظة الشرقيةحول في دراسة ( 2012، صالح)أظهرت و 

ة موجبة االتجاه على مستوى إدارة المادي( آثارًا طرديّ المستقلة المتمثلة في )العمر، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، العائد 
الصناعات الغذائية الريفية المنزلية، كما أوضحت النتائج وجود فروق معنوية في مستوى وجود المشكالت اإلنتاجية في مجال 

 .ختلفةالصناعات الغذائية الريفية المنزلية وفقًا لمستوى إدارة الصناعات الغذائية الريفية بمراحلها الم
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حققت  قيمة مضافة من تصنيع ترابحة، حيُث لمنتجات األلبان تعتبر عملية أن عمليةة التةصنيع المنزلي ( 2013، أدريس)نت بيّ 
ِلي ب األغنام ِإلى  ن  تفاوتت  بقيمتها، حيُث كانِت األعلى ، شنكليشوال سمنةوال قريشةوال لبنةوال جينوال بنمنتجات اللح  في حالة وا 

 3واللبن بمتوسط ل.س/ كغ،  7.6 بمتوسطجبن الل.س/ كغ، ثُمة ِ  10.1 يليها اللبنة بمتوسطل.س/ كغ،  12.3 متوسطالسمنة ب
 1.8بينما احتلت القريشة المرتبة األخيرة من حيث القيمة المضافة الناتجة بمتوسط  ل.س/ كغ، 2.5 بمتوسطقريشة والل.س/ كغ، 
 ل.س/ كغ.

 مشكلة البحث:

إهماال كبيرًا في التعدادات واإلحصاءات الرسمية للعمل  السورية والتصنيع الغذائي المنزلي وال سيما في األريافالقى اإلنتاج 
واإلنتاج، وعلى اعتبار أن هذا اإلنتاج يشكل جزء األكبر من أنشطة المرأة الريفية، فإن إهماله أدى إلى خفض معدالت مساهمة 

التي  ي مفهومه الشائع ـمع األعمال المنزليةفالمنزلي عادة ما يتداخل ـ اإلنتاجحيث أن ة، العمالة النسائية في اإلحصاءات الرسمي
هذا إجحافًا لدور المرأة كمنتجة ومصنعة لهذه المنتجات وبالتالي اسهامهًا في تحقيق األمن الغذائي ، ويعد المرأة بوجه عام تقوم بها

لتسليط الضوء على أهمية ومن هنا جاءت هذه الدراسة لألسرة من جهة، واسهامها في توليد دخل إضافي لألسرة من جهة أخرى. 
الغذائي وبوجه الخصوص في مجال تصنيع منتجات األلبان من حليب  دور المرأة الريفية في عملية اإلنتاج والتصنيع المنزلي

تقييم على طريق  كخطوة جادةاألبقار، وما يحققه هذ اإلنتاج من دخل وربح إضافي على مستوى األسرة واالقتصاد المحلي عمومًا، 
مضافة إنتاجية وتسويقية تنبثق من من خالل ما تحدثه المرأة من قيمة ،أوجه النشاط االقتصادي العامةدور المرأة في مختلف 

 تصنيعالمنتجات الزراعية.عملية 

 :أهداف البحث
يتركز الهدف العام لهذه الدراسة بالتعرف على اإلنتاج والتصنيع المنزلي للمرأة الريفية لمنتجات األلبان المشتقة من حليب األبقار، 

 ل:عملية تصنيع منتجات األلبان، ويمكن تحقيق ذلك من خال في محافظة السويداء، وما ُتحدثه المرأة من قيمة مضافة نتيجة
 .تحديد االهمية النسبية لمربيات االبقار لتصنيع منتجات الحليب المختلفة -1
 دراسة بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية المؤثرة على قرار مربيات األبقار لتصنيع منتجات األلبان. -2
 .ومشتقاتهتحليل القيمة المضافة لتصنيع الحليب  -3
 مساهمة االيرادات الناتجة من التصنيع في تحسين دخل االسرة.تحديد مدى  -4

 :فرضية البحث
تقوم الفرضية األساسية للبحث على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع المتمثل بقرار المرأة العاملة في مجال 

بالقيام بتصنيع هذه المنتجات وبين بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بها من تربية األبقار وتصنيع المنتجات اللبنية 
العمر، والمستوى التعليمي، وجود مهنة خارج المنزل ) جهة وبهذا النشاط االقتصادي لتربية األبقار من جهة أخرى، المتمثلة بكل من

لوعي االقتصادي، القدرة على اتخاذ القرار في المنزل، حجم قطيع األبقار سنة، ا 15 والمزرعة، حجم األسرة، عدد اإلناث فوق عمر
 (.الحلوب، سعرالحليب، وكمية الحليب المنتجة

  ه:طرائقالبحث و مواد 
 البيانات ومصدرها:

 اعتمد البحث على نوعين من المصادر لغرض جمع البيانات: 
 .بالموضوع الصلة والتقارير والدراسات ذاتمصادر ثانوية: والتي تتمثل في المراجع واإلحصاءات 

مصادر أولية: اعتمد البحث على أسلوب المسح الميداني لجمع البيانات األولية من النساء الريفيات المربيات لألبقار في محافظة 
 األبقار . باستخدام استمارة استبيان تضمنت بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمربيات2014السويداء خالل عام 

والحليب، التي يفترض أنها تؤثر في قرار المربية لتصنيع منتجات األلبان، كما تضمنت تكاليف إنتاج هذه المنتجات وايراداتها 
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س مال، أدوات، فائدة ر أكغ من الحليب. التكاليف ثابتة )اهتالك معدات و 1لتحديد القيمة المضافة التي تحدثها المربية من تصنيع 
 اجية، خاتر، ملح، حوائج، وقود، ...الخ ت) المواد المستخدمة في التصنيع التي تستخدم لمرة واحدة في الدورة االن..الخ( متغيرة 

 :اإلحصائي التحليل
تم استخدام بعض أساليب التحليل الوصفي )التكرارات والنسب المئوية؛ وذلك لوصف استجابات أفراد عينة الدراسة، المتوسط 

كل متغير من متغيرات الدراسة، واالنحرافات المعيارية لقياس درجة التشتت المطلق لقيم اإلجابات عن الحسابي لمعرفة مستوى 
لتحديد تأثير المتغيرات االقتصادية واالجتماعية على  االنحدار المنطقي الثنائي وسطها الحسابي(، وأساليب التحليل الكمي )تحليل

أنواع االنحدار الذي يستخدم عندما يكون المتغير التابع ثنائي حيث تم تقسيم  وهو أحدلتصنيع منتجات األلبان،  قرار المربية
بينما يمكن أن تكون المتغيرات المربيات إلى فئتين )فئة تقوم بتصنيع منتجات األلبان، فئة ال تقوم بتصنيع هذه المنتجات(، 

 .(Pampel and Fred, 2000)المستقلة بأشكال مختلفة )ثنائية، مصنفة، مستمرة،..( 
أما بالنسبة لقياس مدى ثبات المقاييس المستخدمة )الوعي االقتصادي، القدرة على اتخاذ القرار في األسرة( فقد تم استخدام معامل 

وتدل معامالت الثبات هذه المكونة للمقياس للتأكد من مدى التناسق الداخلي للعبارات  Cronbach Alphaالثبات كرونباخ ألفا 
مرتفًعا للثبات  األمر الذي يعني معدالً  %60بصورة عامة بمعامل ثبات جيد إذا كانت أعلى من النسبة المقبولة  على تمتع األداة

 .والذي يبين قدرة األداة في تحقيق أغراض الدراسة
باالعتماد  ولتحديد القيمة المضافة: تم حساب كل من تكاليف مواد تصنيع منتجات األلبان، وكلفة الحليب المستخدم في إنتاجها

 .على سعر الحليب في السوق

 :عينة البحث
األبقار و  وبالتالي يشكل مربي، في األسر العاملة في مجال تربية األبقار نظرًا لكون وحدة التحليل األساسية للبحث هي ربة األسرة

لذلك تم تحديد حجم العينة بناء على عدد مربي في مناطق محافظة السويداء )السويداء، شهباء، صلخد( إطار المجتمع المدروس، 
 من خالل القانون اآلتي . و مربي 3250األبقار في المحافظة المدروسة والبالغ 

𝑛 =
𝑁

1 + N(e)²
 

 (.Yamane.1967) : درجة الخطأ المسموح بهe: حجم المجتمع المدروسN، : حجم العينةnحيث

𝑛 =
3250

1 + 3250 ∗ (0.07)²
= 192 

( مناطق، 3والبالغ عددها ) المعاينة الطبقية قسم المجتمع المدروس اعتمادًا على المناطق اإلدارية في المحافظةوباالعتماد على 
ومن ثم تم توزيع العينة  قرية، 14% من القرى، ومن ثم يكون عدد القرى المدروسة 10قرية، اختير  143وبلغ عدد القرى فيها 

 .مربي األبقار في كل منطقةعلى مناطق الدراسة نسبة وتناسب مع عدد 

 النتائج والمناقشة:
يعتبر العمر من العوامل الشخصية الهامة التي برزت في كثير من الدراسات كإحدى العوامل المؤثرة على  (:X1عمر المبحوثة )

الممثلة عدد السنوات  استخدم المتغير هذا قيم ولحساب (،2008)كمال الدين، األنشطة الزراعية واإلنتاجية  دور المرأة في مختلف
انحراف سنة، و  44.2سنة وبمتوسط قدره  66-19المدى الفعلي ألفراد العينة  تراوحكمؤشر رقمي لعمرها حيث  المبحوثة لسن

 (.1) كما هو موضح في الجدول المدى إلى ثالث فئاتوبتقسيم ، 10معياري 
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 فئات العمرل. توزع المبحوثات تبعا  1الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

19-34 32 16.7 

35-50 101 52.6 

51-66 59 30.7 

 100 192 المجموع

.2014، السويداء المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة  
وفي هذه الفترة يفترض  ،سنة 50-35% من عينة الدراسة هن من المبحوثات اللواتي تتراوح أعمارهم بين 50 من يتبين أن أكثر

 فيما يتعلق باإلنتاج المنزلي والمزرعي.أن تكون المبحوثة قادرة على اتخاذ القرار 

يعتبر المستوى التعليمي صفة شخصية، ويشير إلى ما وصل إليه الفرد من تعليم مدرسي، وهو  :(X2) المستوى التعليمي للمبحوثة
دراك وتقدير الفرد لكثير من وفي هذا الدراسة تم تقسيم المستوى التعليمي ، (1996)شيخ،  األمور الحياتية يؤثر في معرفة وا 

 (.2إلى ست مراحل تعليمية كما هو موضح في الجدول )بحوثات للم
. توزع المبحوثات تبعا  للمستوى التعليمي2الجدول   

 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 13 25 أمي

 22.4 43 التعليم االبتدائي

 30.2 58 التعليم اإلعدادي

 17.7 34 التعليم الثانوي

 12.5 24 تعليم متوسط

 4.2 8 التعليم الجامعي وما فوق

 100 192 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
في حين تنخفض نسبة فئة  ،%30لألبقار وتقدر بحوالي يتضح أن فئة التعليم اإلعدادي تحظى بأكبر نسبة من النساء المربيات 

 .فقط %4المربيات الحائزات على التعليم الجامعي إلى حوالي 
قيس هذا المتغير بعدد أفراد األسرة الذين يقيمون مع المبحوثة إقامة دائمة ويعتمدون على نفس الموارد، (:(X3 حجم األسرة للمبحوثة

وبتقسيم المبحوثات تبعًا لحجم األسرة ، 3.1ي فرد، وانحراف معيار  7.6فرد، وبمتوسط  16-2األسرة  تراوح المدى الفعلي لعدد أفرادو 
 (.3)ح في الجدول كما هو موضّ متدرجة تصاعدّيًا إلى أربع فئات 

 . توزع المبحوثات تبعا  لحجم األسرة3 الجدول
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 30.7 59 أسرة صغيرة    2-5

 44.3 85 أسرة متوسطة     6-9

 20.8 40 أسرة كبيرة 10-13

 4.2 8 أسرة كبيرة جدًا 14-16

 100 192 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
 .الحجم يتضح أن فئة المبحوثات ذوات األسرة متوسطة الحجم هي الفئة األكبر تليها فئة األسرة صغيرة

إناث  7-1سنة ومافوق  15تراوح عدد اإلناث في األسر بعمر  :(X4) سنة وما فوق في أسر المبحوثات 15عدد اإلناث بعمر 
 (.4كما هو موضح في الجدول ) هذا المتغير، ومن خالل تقسيم المبحوثات تبعًا ل1.6، وانحراف معياري 3.2بمتوسط قدره 

سنة وما فوق 15لعدد اإلناث في األسرة بعمر . توزع المبحوثات تبعا  4الجدول   
 النسبة المئوية التكرار الفئات

1-2 66 34.4 

3-4 84 43.7 

5-7 42 21.9 

 100 192 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
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، وهذا يشير إلى توفر العمالة سنة15يزيد عن ناث بعمرمن اإل2أكثر من % من أسر المبحوثات تتضمن 65من  أكثريتضح أن 
 النسائية القادرة على اإلنتاج والتصنيع الغذائي المنزليضمن األسرة.

األولى هي فئة  إلى فئتينتبعًا لهذا المتغير  تم توزيع المبحوثات (:X5ومزرعة األسرة ) للمبحوثة خارج المنزوجود مهنة ل
خارج المنزل ومزرعة األسرة، على النحو  الثانية هي فئة اللواتي يعملنخارج المنزل ومزرعة األسرة، و اللواتي ال يعملن  مبحوثاتال

 .(5)الموضح في الجدول 
 . توزع المبحوثات تبعا  لوجود مهنة خارج المنزل ومزرعة األسرة5الجدول 

 النسبة المئوية التكرار البند

التعمل خارج المنزل ومزرعة  مبحوثات

 األسرة
152 79.2 

مبحوثات تعمل خارج المنزل ومزرعة 

 األسرة
40 20.8 

 100 192 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
 %، في حين أن79ن النسبة األكبر من المبحوثات ال تعمل خارج المنزل ومزرعة األسرة بنسبة تقدر بحوالي أيتضح من الجدول 

من  %88 حوالي غالبية المبحوثات العامالت خارج المنزل ومزرعة المبحوثات يعملن ضمن القطاع العام وبنسبة تصل إلى
 .إجمالي المبحوثات العامالت خارج المزرعة

سؤال المبحوثة عن اتجاهها بنود بالنسبة للوعي االقتصادي، وتم  5من يتكون تم قياسه بمقياس  :((X6الوعي االقتصادي للمبحوثة 
فتوزعت إجابات  ،التواليعلى  3،2،1 األوزانمن خالل ثالثة مستويات )سلبي، حيادي، ايجابي( وأعطيت  من هذه البنود 

 (.6المبحوثات على النحو الموضح في الجدول )
 . توزع المبحوثات تبعا  التجاههن من عبارات الوعي االقتصادي6الجدول 

 البند
 اتجاه ايجابي-3 حيادي-2 سلبياتجاه -1

 % التكرار % التكرار % التكرار

 28.6 55 33.9 65 37.5 72 تأسيس مشروع خاص

 8.3 16 24.5 47 67.2 129 الحصول على قرض

 43.2 83 35.4 68 21.4 41 العمل للحصول على دخل

 50.5 97 34.9 67 14.6 28 تمليك المرأة

االقتصادية المشاركة في النشاطات 

 التنموية
138 71.9 37 19.3 17 8.9 

 .2014المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة السويداء، 
 دليو % 73.3، نحو Cronbach Alphaكرونباخ ألفا بلغ معامل الثبات لمقياس الوعي االقتصادي باستخدام معامل الثبات 

مما يدل على صالحية المقياس الستخدامه في  ،%60المقبولة  النسبة من أعلى كونه جيد ثبات بمعاملهذا المتغير  تمتع علىذاه
تراوح لي، وبناء على ذلك تم جمع بنود المقياس الخمسة للحصول على الدرجة الكلية للوعي االقتصادي لكل مبحوثة، أغراض البحث
إلى ثالث فئات المجال النظري وبتقسيم  ،15-5بين نظريتراوح المجال الفي حين  ،15-6للوعي االقتصادي بين  المجال الفعلي

 (.7)في الجدول موضح كما 
 . توزع المبحوثات تبعا  لدرجة الوعي االقتصادي7الجدول 

 النسبة المئوية التـكرار الفئات

 43.2 83 )مسـتوى منخفض(     8 - 5

 46.4 89 )مسـتوى متوسط(    12 - 9

 10.4 20 )مسـتوى مرتفـع(   15 -13

 100 192 المجموع

 .2014المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة السويداء، 
 .%46.4من الجدول يتضح أن الفئة ذات المستوى المتوسط من الوعي االقتصادي للمبحوثات تمثل أعلى نسبة 
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تمثل قرارات أسرية بنود  5من يتكونمن خالل مقياس تم تحديده  (:X7)قدرة المبحوثة على اتخاذ القرارات األسرية والمزرعية 
وأعطيت   ،(ضعيف، متوسط، جيدمستويات ) ثالثمن خالل مستوى مشاركتها في هذه القرارات سؤال المبحوثة عن ، وتم ومنزلية
 (.8فتوزعت اإلجابات على النحو الموضح في الجدول ) ،التواليعلى  3،2،1األوزان 

 تبعا  للقدرة على اتخاذ القرارات األسرية والمنزلية . توزع المبحوثات8الجدول 
 البند

 جيد متوسط ضعيف

 % التكرار % التكرار % التكرار

 56.8 109 37.5 72 5.7 11 قرارات الشراء المتعلقة بالمنزل والمزرعة

 26.6 51 41.1 79 32.3 62 قرارات زواج األبناء والبنات

 17.2 33 46.4 89 36.5 70 قرارات تعليم األبناء والبنات

 24.5 47 44.3 85 31.3 60 قرارات تخصيص الدخل 

 26.1 50 28.1 54 45.8 88 قرارات التصرف بموارد المنزل والمزرعة

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
%، وهو 61.1نحو  Cronbach Alphaكرونباخ ألفا بلغ معامل الثبات لمقياس القدرة على اتخاذ القرار باستخدام معامل الثبات 

وبناء على ذلك تم جمع بنود المقياس الخمسة ، %60المقبولة  النسبة من أعلى كونه جيد ثبات بمعاملهذا المتغير  تمتع على دلي
لقدرة المرأة على اتخاذ القرار تراوح المجال ليعلى اتخاذ القرارات المنزلية واألسرية،  كل مبحوثةقدرة للحصول على الدرجة الكلية ل

في الجدول موضح كما  متدرجة تصاعدياً  إلى ثالث فئاتالمجال النظري وبتقسيم  ،15-5بين  المجال النظريوكذلك  ،15-5بين 
(9.) 

القرارات المنزلية والمزرعية درجة اتخاذ. توزع المبحوثات تبعا  ل9جدول ال  
 النسبة المئوية التـكرار الفئات

 27.6 53 )مسـتوى منخفض(     8 - 5

 60.4 116 )مسـتوى متوسط(    12 - 9

 12 23 )مسـتوى مرتفـع(   15 -13

 100 192 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
من الجدول يتضح أن الفئة ذات المستوى المتوسط من قدرة المرأة على اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة والمزرعة تمثل أعلى نسبة 

60.4 .% 
% من إجمالي عدد 72.5تبين أن عدد األبقار الحلوب في مزارع أسر المبحوثات تمثل حوالي : (X8حجم قطيع األبقار الحلوب )

 3.5وبمتوسط  على مستوى المزرعة، بقرة 11-1يهمنا في هذه الدراسة( بين ما تراوح عدد األبقار الحلوب )األبقار، في حين 
 (.10، وبتقسيم حجم قطيع األبقار الحلوب إلى ثالث فئات كما في الجدول )2بقرة/المزرعة، وانحراف معياري 
 ود في مزارع أسرهن. توزع المبحوثات تبعا  لحجم قطيع األبقار الحلوب الموج10الجدول 

 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 77.6 149 المزرعة( بقرة/ 4-1قطيع صغير )

 18.8 36 (المزرعة بقرة/ 8-5قطيع متوسط )

 3.6 7 (المزرعة بقرة/ 11-9قطيع كبير)

 100 192 المجموع

 .2014، السويداءلمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة ا
 %، لدى أسرهن قطيع صغير من األبقار الحلوب.77.6يتبين من الجدول أن غالبية المبحوثات، وبنسبة تصل إلى 

ألف كغ سنويًا على مستوى المزرعة  40ألف كغ و 3تراوحت الكمية المنتجة من الحليب بين  (:X9متوسط كمية الحليب المنتجة )
كغ/سنويًا،  12330.7عمومًا، وذلك تبعًا لحجم قطيع األبقار الحلوب في المزرعة الواحدة، وبلغ متوسط الكمية المنتجة من الحليب 

وب الواحدة في السنة، وبتوزيع المبحوثات تبعًا لكمية الحليب التي كغ للبقرة الحل 3502، وبمعدل 6925.7وبانحراف معياري قدره 
 (.11تنتجها أبقار المزرعة كما هو موضح في الجدول )
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 . توزع المبحوثات تبعا  لكمية الحليب المنتجة لقطيع األبقار الحلوب الموجود في مزارع أسرهن11الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 64.1 123 كغ 3000-12250

 25.5 49 كغ 12251-21500

 7.8 15 كغ 21501-30750

 2.6 5 كغ 30751-40000

 100 192 المجموع

 .2014، السويداء المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة
حليب األبقار على مستوى المزرعة، كما تبين أن المبحوثات تتركز في الفئة األولى األقل انتاجًا من غالبية يتضح من الجدول أن 

 (.1اتجاهات التصرف في هذا اإلنتاج تتوزع على النحو الموضح في الشكل )

 
 . متوسط إنتاج الحليب الكلي واتجاهات التصرف فيه على مستوى المزرعة.1الشكل 

تقوم المبحوثات بتصنعها وتطويرها إلى منتجات % من اإلنتاج الكلي 65.4يتضح من الشكل أن غالبية كميات الحليب وبنسبة 
 %.28.3%، والمسوق بشكله الخام بنسبة 6.3أخرى، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين االستهالك المنزلي بشكله الخام بنسبة 

 62-48اختلف سعر الحليب من منطقة إلى أخرى، ومن مربية إلى أخرى تبعًا لجهة التسويق، ليتراوح بين  (:X10) سعر الحليب
ل.س/كغ، وبتقسيم المبحوثات تبعًا إلجابتهم حول سعر  4ل.س/كغ، وبانحراف معياري قدر بنحو  58.7ل.س/كغ، بمتوسط 

 .(12الحليب كما هو موضح في الجدول )
 ات تبعا  إلجابتهم حول سعر حليب األبقار. توزع المبحوث12الجدول 

 النسبة المئوية % التـكرار فئات سعر الحليب

 19.2 37 ل.س/كغ 48-53

 44.8 86 ل.س/كغ 54-58

 36 69 ل.س/كغ 59-62

 100 192 المجموع

 .2014، السويداء المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة
هو ، و تصنيع المبحوثة لمنتجات الحليبالمتمثل بقرار المتغير التابع تم اعتماد  :Yمنتجات األلبانل المبحوثاتالمتغير التابع: تصنيع 
 لبان( حيث تصنف المبحوثات وفق هذا التابع إلى مبحوثات تقوم بتصنيع منتجات األDummy Variableمتغير تصنيفي ثنائي )

(Y=1 ومبحوثات ال تقوم بتصنيع منتجات ،)األلبان (Y=0 ويتوزع هذا المتغير في عينة المبحوثات على النحو الموضح في .)
 (.13الجدول )

 األلبان لعملية تصنيع المنتجاتتوزع المبحوثات تبعا   .13الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئات

 158 82.3 (Y=1) تقوم بتصنيع منتجات األلبان

 34 17.7 (Y=0) ال تقوم بتصنيع منتجات األلبان

 100 192 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
 تقوم بتصنيع الحليب إلى منتج واحد على األقل.% 82.3يتضح من الجدول أن غالبية المبحوثات وبنسبة 

من خالل إدخال المتغيرات المستقلة والتي افترض أن يكون لها تأثير على  العوامل المؤثرة على تصنيع المبحوثة لمنتجات األلبان:
)العمر، المستوى التعليمي، وجود مهنة، حجم األسرة، عدد اإلناث فوق المتغير التابع المتمثل بتصنيع المبحوثات لمنتجات األلبان 

 الحليبكمية قطيع األبقار الحلوب، سعر الحليب، قدرة على اتخاذ القرار في المنزل، حجم السنة، الوعي االقتصادي،  15عمر 
- Stepwiseباستخدام طريقة ) (Y)في نموذج االنحدار المنطقي الثنائي لتابع تصنيع المبحوثات لمنتجات الحليبالمنتجة(، 

%6.3 
%28.3 

%65.4 

 (كغ)االستهالك المنزلي للحليب الخام 

 (كغ)الكمية المسوقة للحليب الخام

 (كغ)الكمية المصنعة من الحليب 
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Backward WALD إدخال جميع المتغيرات معًا في الخطوة األولى، ومن ثم استبعاد متغير واحد في كل  أساس( التي تقوم على
بحيث يتم فيها استبعاد متغير ما وفقًا للقيمة التقديرات القصوى لألرجحية في كل مرحلة،  أساسخطوة وفق ترتيب معين يرتكز على 

، لة، كونها استبعدت جميع المتغيرات المستقلة غير المعنوية(، فكانت الخطوة األخيرة مقبو WALD) اختباراإلحصائية الناتجة عن 
وجود فروق معنوية بين القيم عدم ، الذي أظهر (Hosmer and Lemeshowولتقدير مدى كفاءة النموذج تم استخدام اختبار )

( =0.360Sigبمستوى داللة )( 4.374)والقيم المشاهدة، حيث تدنت قيمة مربع كاي إلى  (Y)المتنبال بها لتابع تصنيع المنتجات 
بحالة تصنيع المبحوثات  ؤبنأي إلى حد غير مقبول معنويًا. وبالتالي كان الموديل الناتج متناسبًا مع البيانات المشاهدة وقادرًا على الت

، باالعتماد منتجاتل%( من القيم المشاهدة لتابع تصنيع المبحوثات ل93.8النموذج التنبؤ بنسبة )لمنتجات األلبان، وقد استطاع هذا 
 (.14الجدول ) كما هو موضح في على متغيراته التنبئية

 . قياس المقدرة التنبئية للنموذج المستخدم والموافق لتابع تصنيع المبحوثات لمنتجات األلبان14الجدول 

 الحاالت )التكرارات(

 التكرارات التنبئية

 اإلجمالي
نسبة الصحة 

)%( 

ال تقوم بتصنيع 

األلبان منتجات 

(0) 

تقوم بتصنيع منتجات 

 (1األلبان )

التكرارات 

 المشاهدة

 79.4 34 7 27 (0ال تقوم بتصنيع منتجات األلبان )

 96.8 158 153 5 (1تقوم بتصنيع منتجات األلبان )

 93.8 192 160 32 اإلجمالي

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
المبحوثـات لمنتجــات  ( متغيـرات مسـتقلة تـؤثر تــأثيرًا معنويـًا علـى تـابع تصـنيع5بة للعوامـل المـؤثرة فقـد أظهــرت النتـائج وجـود )سـأمـا بالن

أن جميـع الثوابـت الخاصـة بـالمتغيرات التنبئيـة فـي الموديـل  Wald حيـث بـّين اختبـار ،(15كمـا هـو موضـح فـي الجـدول ) (Y)لبـاناأل
، بينمــا %(، وبالتــالي هــي ذات تــأثير معنــوي علــى احتمــال تصــنيع المبحوثــات لمنتجــات األلبــان1% و5الثقــة )معنويــة ضــمن مجــالي 

 كانت المتغيرات المستقلة المفروضة األخرى غير مؤثرة.
 مستوى العينةعلى تصنيع المرأة لمنتجات الحليب على العوامل المؤثرة . 15جدول ال

 الرمز العامل المؤثر )المتغير المستقل(
 قيمة المعامل

 β)الثابت( 

 اختبار والد
Wald 

 

(β )EXP=e
B 

)أرجحية حدوث 
 التبني(

احتمال حدوث 

 (%)التبني 

  المتغيرات المؤثرة سلبيًا على القيام بعملية التصنيع

 X2 -1.065 3.985* 0.345 25.7 المستوى التعليمي للمبحوثة 

 Dummy Variable X5 -1.867 3.701* 0.155 13.4( 0,1)مهنة المبحوثة  

 X10 -2.322 11.828** 0.098 8.92 سعر الحليب 

المتغيرات المؤثرة ايجابيا على القيام بعملية 
 التصنيع 

 

 X3 0.836 10.843** 2.308 69.7 حجم األسرة 

 X6 0.485 4.522* 1.624 61.9 الوعي االقتصادي للمبحوثة 

 0β 2.099 (Constantالثابت ) 

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
 (  0، داخل المنزل = 1%، مهنة المبحوثة )خارج المنزل= 5معنوي عند مستوى داللة  *%، 1معنوي عند مستوى داللة  **

عندما تكون جميـع المتغيـرات التنبئيـة قيام المبحوثة بتصنيع منتجات الحليب ( عن القيمة المتوقعة ألرجحية Constantيعبر الثابت )
وحــدات لوغاريتميــة تقــوم بقيــاس المقــدرة التنبئيــة للمتغيــرات المســتقلة للتنبــؤ بلوغــاريتم أرجحيــة  (Bتمثــل الثوابــت ) مســاوية للصــفر، بينمــا

التــي ســوف يــتم  صــنيعصــان فــي لوغــاريتم أرجحيــة حــدوث التحيــث يعبــر كــل منهــا عــن مقــدار الزيــادة أو النق(، Y=1) التصــنيعحــدوث 
 التنبؤ بها مع زيادة أو نقصان العامل المستقل الموافق له، وذلك بعـد إبقـاء جميـع العوامـل المسـتقلة األخـرى ثابتـة، وتشـير إشـارة الثابـت

مثلـة بقـيم لوغاريتميــة لـذلك مـن الصـعب تفســيرها . وبمــا أن هـذه الثوابـت مالتـابعإلـى طبيعـة واتجـاه العالقـة بــين المتغيـر التنبئـي ومتغيـر 
نتيجــة زيــادة  القيــام بعمليــة التصــنيع (Odds Ratioتعبــر كــل منهــا عــن نســبة أرجحيــة ) (eBغالبــًا، لــذلك تــم تحويلهــا إلــى قــيم أســية )
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للمتغيـرات المسـتقلة الموافقـة لهـا، العامل المستقل الموافق بمقدار وحدة واحدة. وتمكن نسب األرجحية أيضًا مـن تحديـد األهميـة النسـبية 
( عــن نقصــان هــذه 1، بينمــا تعبــر النســب األقــل مــن )عمليــة التصــنيع ( عــن زيــادة أرجحيــة حــدوث1حيــث تعبــر النســبة األكبــر مــن )

شــير ، وتالقيـام عمليـة التبنـي( فهـي تعبـر عـن ضـعف تــأثير العامـل التنبئـي الموافـق علـى أرجحيـة 1األرجحيـة، أمـا النسـب القريبـة مـن )
( علـى 17النسبة المساوية للواحد إلى انعدام هـذا التـأثير، وتبعـًا لـذلك يمكـن تفسـير أثـر جميـع المتغيـرات المسـتقلة الـواردة فـي الجـدول )

 النحو التالي:
ية ذات من المتغيرات التنبئإن كل من المتغيرات المستقلة المستوى التعليمي للمبحوثة، عمل المبحوثة خارج المنزل، سعر الحليب  -
تأثير المعنوي السلبي على أرجحية قيام المبحوث بتصنيع منتجات الحليب، حيث أن زيادة المستوى التعليمي بمقدار درجة واحدة ال

( مرة، وبالتالي إنقاص في احتمال عملية 0.35)مرحلة تعليمية( يؤدي إلى إنقاص أرجحية تصنيع المبحوثة لمنتجات األلبان إلى )
فإن أرجحية عمل المبحوثة خارج المنزل أما بالنسبة لمتغير %( شريطة بقاء العوامل المؤثرة األخرى ثابتة. 25.7تصنيعها إلى )

( مرة مقارنة بالمبحوثات اللواتي 0.155حدوث عملية التصنيع لدى المبحوثات اللواتي يمارسن عمل خارج المنزل تنخفض إلى )
%( شريطة بقاء العوامل 13.4احتمال تصنيع المرأة لمنتجات الحليب بشكل كبير إلى )وبالتالي إنقاص  اليمارسن عمل خارج المنزل،

مرة عند  (0.09سعر الحليب فإن أرجحية تصنيع المبحوثة لمنتجات الحليب تنخفض إلى )المؤثرة األخرى ثابتة. أما بالنسبة للمتغير 
شريطة بقاء %( 8.92ع المبحوثة لمنتجات الحليب إلى )وبالتالي إنقاص احتمال تصني ل.س/كغ، 1ارتفاع سعر الحليب بمقدار 
 العوامل المؤثرة األخرى ثابتة.

تأثير معنوي إيجابي على أرجحية قيام المرأة بعملية التصنيع لمنتجات إن كل من حجم األسرة، الوعي االقتصادي للمبحوثة، ذات  -
( مرة، 2.31يادة أرجحية قيام المرأة بتصنيع منتجات الحليب إلى )الحليب، حيث أن  زيادة حجم األسرة بمقدار فرد واحد يؤدي إلى ز 

عند بقاء العوامل %( فقط عن احتمال عدم التصنيع، وذلك 19.7أي بزيادة قدرها ) %(،69.7وبالتالي زيادة احتمال التصنيع إلى )
يؤدي إلى زيادة أرجحية ذا المتغير درجة واحدة . أما بالنسبة للمتغير الوعي االقتصادي للمبحوثة فإن زيادة هالمستقلة األخرى ثابتة

%( فقط 11.9%(، أي بزيادة قدرها )61.9)( مرة، وبالتالي زيادة احتمال التبني إلى 1.62قيام المرأة بتصنيع منتجات الحليب إلى )
 عند بقاء العوامل المستقلة األخرى ثابتة.عن احتمال عدم قيام المرأة بتصنيع الحليب، وذلك 

(، 15وباالعتماد على معامالت االنحدار للعوامل المستقلة الداخلة في النموذج المؤثرة بشكل معنوي والموضحة في الجدول رقم )
 على الشكل التالي:لتصنيع المبحوثات لمنتجات الحليب يمكن كتابة معادلة االنحدار اللوغاريتمي 

Log (Y/1- Y) =2.099-1.065X2-1.867X5 – 2.322X10+0.836X3 +0.485X6 

 المتغير التابع المتمثل بتصنيع المبحوثة لمنتجات الحليب. Yحيث 

ختلف كمية الحليب التي تستخدمها المرأة إلنتاج اكغ من مختلف منتجات ت: لمنتجات الحليب القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة
لهذا سيتم حساب القيمة المضافة لكل منتج من منتجات  الكيلو غرام من هذه المنتجات، حليب األبقار، كما تختلف تكاليف تصنيع

 .ةالحليب على حد
% من إجمالي أفراد العينة، 82.3بلغت نسبة النساء الريفيات المصنعات للبن الرائب  القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة للبن الرائب:

فإن كمية الحليب المكافئة كغ لبن، وبالتالي  1598كغ، وأنتجت حوالي  2284وبلغ متوسط كمية الحليب المصنعة إلى لبن رائب 
كماهو موضح في الجدول ل.س،  2671كغ، وبلغت تكاليف التصنيع لكامل اإلنتاج  1.43من اللبن حوالي  للكيلو غرام الواحد

(15). 
من إجمالي أفراد العينة، وبلغ متوسط  %82.3للبنة  بلغت نسبة النساء الريفيات المصنعاتالقيمة المضافة لتصنيع المبحوثة للبنة: 

من اللبنة  فإن كمية الحليب المكافئة للكيلو غرامكغ لبنة، وبالتالي  635كغ، وأنتجت حوالي  1902كمية الحليب المصنعة إلى لبنة 
 (.15كما هو موضح في الجدول )ل.س،  1213كغ، وبلغ متوسط تكاليف التصنيع لكامل اإلنتاج  3حوالي 
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% من إجمالي أفراد العينة، وبلغ 80.7بلغت نسبة النساء الريفيات المصنعات للجبن  ضافة لتصنيع المبحوثة للجبن:القيمة الم
 فإن كمية الحليب المكافئة للكيلو غرامكغ جبن، وبالتالي  719كغ، وأنتجت حوالي  3952متوسط كمية الحليب المصنعة إلى جبن 

 (.16كما هو موضح في الجدول ) ل.س 9504يف التصنيع لكامل اإلنتاج كغ، وبلغ متوسط تكال 5.5من الجبن حوالي 
% من إجمالي أفراد العينة، وبلغ 59.4بلغت نسبة النساء الريفيات المصنعات للسمن  للسمن:القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة 

فإن كمية الحليب المكافئة للكياو ي ، وبالتالسمنكغ  93كغ، وأنتجت حوالي  1809 نحو متوسط كمية الحليب المصنعة إلى السمن
 (.16كما هو موضح في الجدول )ل.س،  4586.8كغ، وبلغ متوسط تكاليف التصنيع لكامل اإلنتاج  19.5من السمن حوالي غرام

 % من إجمالي أفراد العينة،38.5لشنكليش لبلغت نسبة النساء الريفيات المصنعات  للشنكليش:القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة 
فإن كمية الحليب المكافئة كغ شنكليش، وبالتالي  70كغ، وأنتجت حوالي  348وبلغ متوسط كمية الحليب المصنعة إلى الشنكليش 

كما هو موضح في الجدول ل.س،  1175كغ، وبلغ متوسط تكاليف التصنيع لكامل اإلنتاج  5من الشنكليش حوالي  للكيلو غرام
(16). 

من إجمالي أفراد العينة، وبلغ  54.7لكشك لبلغت نسبة النساء الريفيات المصنعات  للكشك:القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة 
فإن كمية الحليب المكافئة للكيلو كغ الكشك، وبالتالي  316كغ، وأنتجت حوالي  397متوسط كمية الحليب المصنعة إلى الكشك 

 . (16) كما هو موضح في الجدولل.س،  20133لغ متوسط تكاليف التصنيع لكامل اإلنتاج كغ، وب 1.26الكشك حوالي من  غرام
 . تكلفة وايرادات تصنيع الحليب إلى منتجات أخرى16الجدول 

 الكشك الشنكليش السمن الجبن اللبنة اللبن البند

 397 348 1809 3952 1902 2284 كمية الحليب المصنع إلى المنتج

 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 سعر كيلو الحليب

 23304 20428 106188 231982 111647 134071 كلفة الحليب بسعرها في السوق 

 1.26 5 19.5 5.5 3 1.43 كمية الحليب المكافئة لكمية المنتج

 316 70 93 719 635 1598 كمية المنتج

 240 360 1370 380 230 100 سعر المنتج

 19225 600 2700 5928 900 1100 مواد أخرى 

 225 250 1000 2700 900 1251 تكلفة وقود لغلي الحليب 

 250 195 450 475 150 200 منظفات لألواني المستخدمة 

 433 130 437 400 90 120 اهتالكات في مواد وأواني التصنيع

 20133 1175 4587 9503 1213 2671 إجمالي تكاليف التصنيع 

 63.7 16.8 49.3 13.2 1.9 1.7 المنتجتكلفة تصنيع ا كغ من 

 43437 21603 110775 241485 112860 136742 إجمالي التكاليف 

 137.5 308.6 1191.1 335.9 177.7 85.6 التكلفة الكلية لـ اكغ من المنتج

 75840 25200 127410 273220 146050 159800 إجمالي اإليرادات 

 32403 3597 16635 31735 33190 23058 صافي اإليرادات 

 102.5 51.4 178.9 44.1 52.3 14.4 الربح من تصنيع كيلو غرام من المنتج

 81.4 10.3 9.2 8 17.4 10 القيمة المضافة

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
إن الهدف الرئيس للتصنيع واإلنتاج المنزلي للمبحوثات لهذه المنتجات هو االكتفاء الذاتي، وتوفير هذه  تسويق منتجات األلبان:

المنتجات في المنزل ألفراد األسرة بالدرجة األولى، في حين هذا ال يمنع المبحوثات في حال وجود فائض من الحليب، من تصنيع 
ل األسرة، وتختلف نسب المبحوثات والكميات التي تقوم بتوجيهها لألسواق هذه المنتجات بهدف تسويقها لتحقيق زيادة في دخ

 (. 17باختالف المنتجات وفوائضها عن األسرة، كما هو موضح في الجدول )
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 . نسبة المبحوثات التي تقوم بتصنيع منتجات األلبان لتسويقها ونسبة الكمية المسوقة من كل منتج17الجدول 
 المنتج

المبحوثات التي تقوم بتسويق عدد 

 المنتجات

النسبة المئوية للمبحوثات التي تقوم 

 بتصنيع المنتجات لألسواق

نسبة الكمية المسوقة من الكمية الكلية 

 للمنتج %

 81 74 117 اللبن

 59 55 87 اللبنة

 69 58 90 الجبن

 42 43.9 50 السمن

 32 18.9 14 الشنكليش

 78 54.9 57 الكشك

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
% ال يمارسن 81.6وعلى الرغم أن المبحوثة مسؤولة بشكل كامل عن عملية تصنيع منتجات األلبان، إال أن غالبية المبحوثات بنسبة 

% منهن تمارس هذا النشاط في 10.8حين أن حوالي  النشاط التسويقي لهذه المنتجات، ويمارس هذا النشاط أزواجهن وأبنائهن، في
% يمارسن هذا النشاط بصورة دائمة. ويعود السبب في انخفاض ممارسة المبحوثات 7.6بعض األحيان، ونسبة ضئيلة تقدر بنحو 

 للنشاط التسويقي إلى بعد األسواق المستهدفة عن القرية، إضافة إلى أسباب أخرى العادات والتقاليد.
 يرادات الناتجة من تصنيع المبحوثة لمنتجات األلبان لدخل األسرة:أهمية اإل

تم حسابه على أساس الدخل اإلجمالي ألسر المبحوثات المصنعات لمنتجات األلبان والمتكون من مختلف المهن دخل األسرة: 
ألف  300الزراعية وغير الزراعية ومن مختلف المصادر والموارد ووظائف، واألجور لعقارات وآليات. فتراوحت دخول األسر بين 

ألف ل.س، ومن خالل توزيع  191.068ًا، وانحراف معياري ل.س/األسرة/سنوي 573ألف ل.س، وبمتوسط  1300ل.س و
 (. 18المبحوثات تبًعا لدخول األسر كما في الجدول رقم )

 . توزع المبحوثات المصنعات لمنتجات األلبان تبعا  لفئات الدخل األسري18الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 54.4 86 ألف ل.س دخل ضعيف 300-550

 30.4 48 ألف ل.س دخل متوسط 551-800

 10.8 17 ألف ل.س دخل جيد 801-1050

 4.4 7 ألف ل.س دخل جيد جدًا 1051-1300

 100 158 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
الــدخل الضــعيف أي أن أكثــر مــن نصــف المبحوثــات يتضــح مــن الجــدول أن أكثــر مــن نصــف المبحوثــات تصــنفن أســرهن مــن ذوي 
 الممارسات لهذا النشاط )تصنيع منتجات الحليب( هن من األسر ضعيفة الدخل

تم حسابه على أساس أن جميع منتجات األلبان التي تقوم المرأة بإنتاجها سيتم تسويقها دخل المبحوثة من منتجات األلبان: 
ل.س/ سنويًا،  372148ل.س و 11180تراوح دخل المبحوثات من تصنيع هذه المنتجات بين )المسوقة، والمستهلكة منزليُا(، حيث 

ومن خالل توزيع المبحوثات تبًعا لدخولهن من ألف، 74ألف ل.س/ سنويًا وبانحراف معياري حوالي  114وبمتوسط يقدر بحوالي 
 (. 19تصنيع منتجات األلبان كما في الجدول رقم )

 المبحوثات تبعا  لدخولهن من تصنيع منتجات األلبان. توزع 19الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 56.3 89 ل.س  11180-101422

 29.1 46 ل.س  101423-191664

 10.8 17 ل.س  191665-281906

 3.8 6 ل.س  281907-372148

 100 158 المجموع

 .2014، السويداءالمصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة 
% من متوسط دخل أسرهن وهي نسبة ال يستهان بها 20وبالتالي فإن متوسط دخل المبحوثة من تصنيع منتجات األلبان يشكل نحو 

نتاج المرأة الريفية ف نتاج منزلي واحد من صناعات وا   ي أسرتها.نظرًا لكونها تمثل صناعة وا 
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 االستنتاجات:
تبين من خالل الدراسة وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على قرار المرأة بتصنيع منتجات األلبان بعضها ذو تأثير إيجابي 
)حجم األسرة، الوعي االقتصادي( وآخر ذو تأثير سلبي )المستوى التعليمي للمرأة، عمل المرأة خارج المنزل، سعر الحليب(، كما 

خر وأن عملية تصنيع آيع المرأة لمنتجات األلبان ُيحدث قيمة مضافة للحليب تختلف من منتج إلى أوضحت الدراسة أن عملية تصن
 المرأة لهذه المنتجات يحقق دخل إضافي لألسرة.

 :توصي الدراسة
ات توجيه وزيادة استهداف القروض لشريحة النساء غير المتعلمات وغير العامالت، ألن غالبية المصنعات هن من غير المتعلم-1

 .لما يحققه هذا اإلنتاج من دخل إضافي ألسر هذه الشريحة وغير العامالت
 التركيز على صناعة الكشك تليها صناعة اللبنة كونها الصناعة األكثر ربحًا للمرأة الريفية وتحقق عائد مجزي.-2

 المراجع:
رسالة  .األغنام العواس في المنطقة الوسطى دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج وتسويق اللحم والحليب من(. 2013ادريس، ختام )

 صفحة. 132، سورية، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة حلب. دكتوراه
(. واقع المرأة الريفية المشتغلة بالزراعة في سوق العمل محليًا ودوليًا، وقائع المؤتمر العربي الرابع 2011الصغير، كريمة محمد )

 صفحة. 76ية، الرياض، السعودية، لتنمية الموارد البشر 
 اإلدارة االجتماعي )الجندر( في النوع أبعاد إدماج مشروع ضمن الزراعية العلمية للبحوث العامة (. الهيئة2009سميرة ) الزغبي،

 سورية. دمشق، GEWAMED المتوسط. منطقة في المائية للموارد المتكاملة
 دمشق، سورية. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،(. تقرير التجارة الزراعية السورية، 2007المركز الوطني للسياسات الزراعية )

 (. القاموس االقتصادي، بغداد، العراق.1977النجفي، حسن )
 32عند المرأة الريفية. سلطنة عمان، (. التقرير النهائي لمشروع االستغالل األمثل لمنتجات األلبان 2007دائرة المرأة الريفية )

 صفحة.
(. دراســة بعــض العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية المرتبطــة بتبنــي أســلوب الزراعــة المحميــة بــين زراع 1996شــيخ، درويــش جمعــة )

صـر منطقة الشريط الساحلي في الجمهورية العربية السـورية. رسـالة دكتـوراه. كليـة الزراعـة، جامعـة عـين شـمس، جمهوريـة م
 العربية.
. دور المـــرأة فـــي الزراعـــة وقضـــايا تمـــايز الجنســـين فـــي ســـوريا. المركـــز الـــوطني للسياســـات الزراعيـــة، وزارة (2006صـــبح، ســـميرة )

 الزراعة واإلصالح الزراعي، دمشق، سورية.
ماجستير. كلية  سالةر  .دراسة على تنمية الصناعات الغذائية الريفية في محافظة الشرقية (.2012صالح، أمينة محمد البكري )

 صفحة.  166 جمهورية مصر العربية.الزراعة، جامعة زقازيق، 
رسالة ماجستير. قسم االقتصاد الزراعي، كلية (. دور المرأة في التنمية الريفية في ريف محافظة درعا. 2008كمال الدين، كنان )

 .صفحة 156الزراعة، جامعة حلب، سورية. 
 إصدارات األرض والفالح، القاهرة، مصر. المصرية، الفالحة حولتقرير  .(2002) االنسان مركز األرض لحقوق
 ، جينف.2004(. تقرير العمالة في العالم لعام 2005مكتب العمل الدولي )

مجال  (. وعي النساء الريفيات بأهمية االلتزام بالتوصيات اإلرشادية الصحية2011علوان، مها فاضل ) ناجي، أشواق عبد الرزاق.
 .، بغداد، العراق794-785صفحة  23تصنيع الجبن المحلي، مجلة ديالي للعلوم الزراعية. العدد 

 الزراعة، كلية الزراعي، االقتصاد قسم (. تنمية المرأة الريفية وفق االتجاهات الراهنة. رسالة دبلوم.2005وردة، همام ويارة كرباج )
 صفحة. 84 دمشق، سورية. جامعة
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Abstract: 

This research aimed to identify the proportion of female breeders of cows, who make dairy 

products, and study the effect of socio- economic variables affecting the women’s decision in 

making these products, and to determine the value-added, which is caused by the female breeders 

that due to the dairy products process, in Sweida, Syria. A stratified sample sized of 192 cow 

breeders was selected, based on a field questionnaire during 2014. The results showed that 82.3 % 

of cows’ breeders make one product at least of dairy products. The results also showed that 100% of 

them make yoghurt and labna, 98.7% make cheese, 72.2 % make ghee, 66.5 % make kishk, and 

46.8 % make Aelchencklish. The results, also clarified significant negative relations between the 

dependent variable, which was a dummy variable represented by the women's decision of making 

dairy products, and each of the independent variables involving, the educational level of a woman, 

having another job outside the house, price of milk. While there was a positive relations with each 

of the independent variables including, the families’ size, and economic awareness. Results also 

showed that the value-added, which is caused by women from making 1 kg of milk, is accounted to 

10sp for yoghurt, 17.4sp of labna, 8sp for cheese, 9.2sp for ghee, 10.3sp Aelchencklish , and 81.4sp 

of the kishk, which achieved the highest profit as a result of making of milk. 

Key words: Rural woman, Dairy Products, Value added. 
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 لحم النشون الدجاج في مدينة دمشق استهالكتقدير المدخول اليومي من الرصاص والكادميوم الناتج من 

 (1)عبد الكريم حسين

 (. هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، دمشق، سورية. 1)
 (.ablon80@yahoo.com)للمراسلة: م. عبد الكريم حسين. البريد اإللكتروني: 

 03/07/2015تاريخ القبول:    12/04/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص
تقدير المدخول اليومي من عنصري إلى هدفت الدراسة التي أجريت في دائرة مخابر هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية 

يوم من لحم النشون الدجاج /غ100كغ عند تناوله كمية مقدارها  70( للشخص البالغ بوزن Cd) ( والكادميومPbالرصاص)
سواق أمباعة في و ( Eو D) تينين مستوردنت( واثCو ،A ،B) مصنعة محلياً منها ب لخمس عالمات تجارية مختلفة ثالثة المعلّ 

كغ مع وجود فرق معنوي بين /مغ 0.73و 0.351نت النتائج أن تركيز الرصاص في العينات المدروسة تراوح بين مدينة دمشق. بيّ 
من الرصاص الحد  Eو A، وتجاوز محتوى العينتان 5% داللةمستوى  عندص العينات المختلفة من حيث محتواها من الرصا

كغ(، كما تراوح تركيز الكادميوم في العينات /مغ 0.5)< 2008لعام  2719على المسموح به في المواصفة القياسية السورية األ
لعام  FAOحة حسب جميع العينات ضمن الحدود التشريعية المسمو  مكغ/كغ، وكانت 15.22و 9.37المدروسة بين 

( من هذه العناصر مع DIالمدخول اليومي المحسوب ) قورن .مكغ/كغ( 50)< 2006لعام  ECRمكغ/كغ( و 100)<1980
فرد من الرصاص /يوم/مكغ 250) 2009لعام  575 ( الموصى به في المواصفة القياسية السوريةADIالمدخول اليومي المقبول )

فرد، بنسب /يوم/مكغ 73و 35.1بين  قد تراوح المدخول اليومي من الرصاصأن  ووجد ،فرد من الكادميوم(/يوم/مكغ 70و 
 0.937%، بينما تراوح المدخول اليومي من الكادميوم بين 29.2و 14.04مساهمة من المدخول اليومي المسموح تراوحت بين 

. نستنتج أن استهالك لحم %2.17و 1.33بين  تفرد، بنسب مساهمة من المدخول اليومي المسموح تراوح/يوم/مكغ 1.522و
النشون الدجاج المعلب من العالمات التجارية المدروسة يشكل نسبة ملحوظة من المدخول اليومي من عنصري الرصاص 

 والكادميوم مع احتمالية تجاوز الحدود المسموحة في بعض الحاالت عند استهالك بعض المنتجات.

 المدخول اليومي المسموح، لحم النشون الدجاج. الكادميوم، ،الرصاصمفتاحية: الكلمات ال

 مقدمة:ال
تعتبر اللحوم ومنتجاتها أحد المصادر الهامة في تغذية االنسان ألنها تعطي جزءًا كبيرًا من المكونات الهامة في التغذية بما فيها 

 (.Demirezen and Uruc, 2006) العناصر المعدنية الضرورية
نحاء مختلفة من العالم بسبب محتواها العالي من البروتين واألحماض الدهنية أل واسع في تستهلك اللحوم ومنتجاتها بشك

والفيتامينات والمعادن. وتستهلك اللحوم المعلبة في العديد من الدول ألنها مناسبة ورخيصة الثمن لمعظم األسر العاملة      
(Nasef and Hamouda, 2009.) 

غرى هامة في التغذية اليومية بسبب القيمة التغذوية الضرورية فمعادن الحديد والنحاس والزنك تعتبر آثار العناصر المعدنية الص
والكوبالت والمنغنيز هي معادن ضرورية ألنها تلعب دور مهم في األنظمة الحيوية، ولكن يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة عند 

صر الثقيلة كالزئبق والرصاص والكادميوم ليس لها أهمية تغذوية تناولها بكميات فائضة عن الكميات الموصى بها، بينما العنا
 (.Liang et al., 2004ن تكون سامة حتى بكميات قليلة )أويمكن 
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  فتتجلى(، أما أضرار الرصاص Costa, 2000القلبية والكلوية ) باألمراض من ارتفاع اإلصابة في الجسم يزيدالكادميوم  إن تراكم
 ,WHOقدرة الرصاص على اختراق المشيمة والوصول للجنين )إلى مراض القلب والسرطان والجهاز العصبي باإلضافة أزيادة في 

2003 .) 
ن تكون مصدر للتلوث بالعناصر المعدنية الثقيلة فقد زاد االهتمام أونظرا لالستهالك الكبير لمنتجات اللحوم المعلبة واحتمالية 

والهيئات المحلية التي تعطي ارشادات  ECو FAO، WHOعديد من المنظمات الدولية مثل الـ بسالمة هذه المنتجات من قبل ال
(. حددت هذه المنظمات الحد Nasef and Hamouda, 2009حول المدخول من المعادن الثقيلة في األغذية المستهلكة )

الحد األعلى المسموح  1980لعام  FAO منظمةمغ/كغ، وبالنسبة للكادميوم حددت  0.5ـ نحواألعلى المسموح من الرصاص ب
جريت العديد من الدراسات حول األثر المتبقي للمعادن أ. 2006لعام   ECRـبالنسبة لمنظمةمكغ/كغ  50ومكغ/كغ  100 نحوبـ

 10نسبة الرصاص والكادميوم في  قدرتحيث  (،2010) الثقيلة في منتجات اللحوم المعلبة منها ما قامت به سليم وأخرون
مستهلكة في السوق السورية، فبلغ و وخمسة مستوردة  عالمات تجارية مصنعة محلياً  5منتجات من لحم الالنشون المعلب من 

مغ/كغ في العينات المستوردة، وبالنسبة للكادميوم  1.44مغ/كغ وبلغ  0.68 متوسط تركيز الرصاص في العينات المنتجة محلياً 
 مكغ/كغ في العينات المستوردة. وفي الدراسة التي قام بها 80ة الصنع ومكغ/كغ في العينات المحليّ  60توسط تركيزه بلغ م

Nasef and Hamouda, (2009) لى عينات من لحم النشون الدجاج المعلب المستهلك في محافظة دمياط، بلغ متوسط ع
 وافقد قام Obeid et al., (2013)أما مكغ/كغ،  4.5كادميوم مغ/كغ ومتوسط تركيز ال 0.35تركيز الرصاص في العينات 

حد منتجات لحم النشون أبتحديد تركيز الرصاص والكادميوم في العديد من منتجات اللحوم المستهلكة في لبنان، وشملت الدراسة 
مغ/كغ ومتوسط تركيز  0.816 ، بلغ متوسط تركيز الرصاص في هذا المنتجيضاً أالدجاج المعلب والذي تناولته الدراسة الحالية 

 مكغ/كغ. 36.21الكادميوم 

هذه الدراسة تقدير األثر المتبقي من عنصري الرصاص والكادميوم في عينات من لحم النشون الدجاج المعلب المستهلكة  تهدف
في مدينة دمشق وتحديد مساهمة هذه العينات في المدخول اليومي المسموح من العنصرين المذكورين ومقارنة النتائج مع الحدود 

 وريةفي المواصفات القياسية الس التشريعية

 ق البحث:ائطر مواد و 

 حضير العينات:ت-1
 10( بمعدل D, Eمستوردة ) 2( وA, B, Cمحلية الصنع ) 3عينات من لحم النشون الدجاج ذات ماركات مختلفة  5تم شراء 
حتى ثبات الوزن، ثم  C0 105الدرجة  عندالعينات  جففتثم  ،تيننتاج مختلفتي إغ ومن دفع 250ماركة بوزن  من كلعلب 
ول من عام جري خالل شهر كانون األأمجانستها وتخزينها بأكياس نظيفة من البولي اتيلين حتى موعد التحليل الذي تم و  طحنت
2013. 

 مواد التحليل )الكواشف(:-2
(  Milli-Q Millipore) جميع المواد المستخدمة بالتحليل كانت من الدرجة التحليلية. حيث استخدم الماء المقطر تقطير ثنائي

تم تنظيف جميع األدوات الزجاجية والبالستيكية بغمرها بمحلول  Merck.من ماركة  H2O2و HNO3لجميع المحاليل، واستخدم 
HNO3 ( وشطفها بالماء المقطر ثم تجفيفها بالهواء قبل االستخدام. تم تحضير المحاليل القياسية المستخدمة بالمعايرة 1+9ممدد )

 ل. /مغ 1000بتمديد المحلول األصلي ذو التركيز 
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 األجهزة المستخدمة:-3
ا استخدم جهاز ( لتقدير العناصر المعدنية، كمWin AAS ZEEnit 650 Pتم استخدام جهاز امتصاص ذري ماركة )

 ( لتهضيم العينات بطريقة المايكروويف.Multiwave 3000 micro waveمايكروويف ماركة )

 التهضيم بالمايكروويف:-4
مل من  10%  وHNO365 مل من  20غ من العينة المجففة بواسطة 5هضم ب Demirel et al., (2008)  طريقةلـ وفقاً 

H2O2 %%30  الشاهد بنفس الطريقة. جميع محاليل العينات  حّضرمل بالماء المقطر.  50 حتىفي المايكروويف، ثم التمديد
 . (1)كانت صافية. شروط التهضيم موضحة في الجدول 

 هضم بالمايكروويفتشروط ال. 1ل جدوال
 الطاقة )واط( الوقت )دقيقة( الخطوة

1 2 250 
2 2 0 
3 6 250 
4 5 400 
5 8 550 
6 8 - 

 اإلحصائي:التحليل -5
لكل عنصر من العناصر بحساب بين المعامالت الفروقات معنوية حساب في   SPSS.12برنامج التحليل اإلحصائي  مستخدا

 5 داللةقيمة أقل فرق معنوي عند مستوى 

 لنتائج والمناقشة:ا
 0.35و 0.73اص بين محتوى عنصري الرصاص والكادميوم في العينات المدروسة حيث تراوح محتوى الرص (2)يبين الجدول 

من عنصر  Eو Aقل قيمة، كما تجاوز محتوى  العينتين أ Cعلى قيمة في حين سجلت العينة أ Eمغ/كغ، وسجلت العينة 
. وبالنسبة لعنصر الكادميوم فقد تراوحت 2008لعام  2719الرصاص الحد االقصى المسموح به وفق المواصفة القياسية السورية 

، وكانت جميع القيم ضمن الحدود Bقل قيمة في العينة أو  Eعلى قيمة في العينة أمكغ/كغ و سجلت  9.37و 15.22القيم بين 
وجود فروق معنوية بين العينات لكل من العنصرين المحللين وقد إلى المسموحة المحددة في التشريعات القانونية. كما تشير النتائج 

 التصنيع بين جميع المنتجات. يعود ذلك الختالف ظروف االنتاج والمواد الداخلة في

 ( في العينات المدروسةMean±SDالمحتوى من عنصري الرصاص والكادميوم  ). 2جدول ال

الحد األعلى  العنصر
 المسموح

 العينات
 المتوسط

A B C D E 
Pb 

 مغ/كغ  0.5 وزن رطب مغ/كغ
0.657± 
0.007b 

0.43± 
0.005d 

0.351± 
0.004e 

0.47± 
0.001c 

0.73± 
0.003a 0.52 

Cd 
 وزن رطب مكغ/كغ

 ±10.48 مكغ/كغ  100
0.04d 

9.37± 
0.04e 

11.53± 
0.03c 

13.45± 
0.01b 

15.22± 
0.05a 12.01 

 مكغ/كغ  50
 %. 5 داللةمستوى  عندوجود فروقات معنوية بين محتوى العينات المدروسة من عنصري الرصاص والكادميوم إلى يشير اختالف األحرف في كل صف 
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محتمال في المستقبل،  صحياً  ثر تراكمي سلبي للرصاص وبالتالي خطراً أتعطي هذه النتائج  مؤشرا عن اتجاه القيم نحو تشكيل 
( بالنسبة لعنصر الرصاص. وعند 2010) خرونآحد كبير مع نتائج الدراسة المحلية التي قامت بها سليم و إلى وهي متقاربة 

من حيث تركيز  Nasef and Hamouda (2009)ليه إنها تختلف مع ما توصل أية نجد المقارنة بنتائج الدراسات غير المحل
 ,.Obeid et alما عند المقارنة مع نتائج دراسة أنها تتفق من حيث مطابقة تركيز الكادميوم للحدود المسموحة، أال إالرصاص، 

 الرصاص وعدم تجاوزه للكادميوم. نها تتوافق معها من حيث تجاوز الحد المسموح بالنسبة لعنصرأنالحظ  (2013)
غ/يوم من كل عينة من العينات 100المدخول اليومي من عنصري الرصاص والكادميوم عند تناول  حسبمن جهة أخرى، 

نت النتائج (، وقد بيّ ADIونسبة مساهمة كل عنصر % من المدخول اليومي المسموح ) ،كغ 70 يزنالخمسة من قبل شخص بالغ 
 .(3)بالمدخول اليومي من العنصرين مقارنة بباقي العينات كما هو موضح في الجدول  Eينة ارتفاع مساهمة الع

 المدروسة فرد( في العينات الخمسة\يوم\)مكغ المدخول اليومي المحسوب من الرصاص والكادميوم .3جدول ال

 العينات

 العنصر
 كادميوم رصاص

ADI (250 *)مكغ/يوم/فرد ADI (70 *)مكغ/يوم/فرد 
DI DI 

 نسبة المساهمة % مكغ/يوم/فرد نسبة المساهمة % مكغ/يوم/فرد
A 65.7 26.28 1.048 1.49 
B 43 17.2 0.937 1.33 
C 35.1 14.04 1.153 1.64 
D 47 18.8 1.345 1.92 
E 73 29.2 1.522 2.17 

 1.71 1.2 21.1 52.76 المتوسط
والتي تحدد التسامح األقصى المسموح به للملوثات أسبوعيا   2009لعام  575حسبت هذه القيم استنادا  للقيم المعطاة في المواصفة القياسية السورية *

 1.75كغ تصبح القيم  70للكادميوم، وعند حساب هذه القيم لشخص بالغ يزن  0.007للرصاص و 0.025)مغ/كغ( من وزن االنسان والتي تبلغ 
مكغ/يوم/فرد( من الرصاص  250مغ/يوم/فرد ) 0.25مغ/أسبوع/فرد من الكادميوم، وعند حسابها باليوم تصبح القيم  0.49مغ/أسبوع/فرد من الرصاص و

  مكغ/يوم/فرد( من الكادميوم.  70مغ/يوم/فرد ) 0.07و

في كل عينة من العينات، فكلما ارتفع ترتبط قيمة المدخول اليومي المحسوب من العنصرين بشكل مباشر بالتركيز المحسوب 
ثر السمي التراكمي لهذا العنصر. وبناء عليه تشير نتائج هذه الدراسة تركيز العنصر ازداد المدخول منه وبالتالي تزداد احتمالية األ

للمساهمة بالمدخول  علىذات النسبة المئوية األ Eالرتفاع نسبة الخطورة المرتبطة بالمدخول اليومي من العينات بدء من العينة 
دنى من الكادميوم، وعند ذات النسبة األ Bدنى من الرصاص والعينة ذات النسبة األ Cاليومي للرصاص والكادميوم حتى العينة 

 Nasef and Hamouda (2009)نها تجاوزت القيمة المقدرة من قبل أخرى نجد أمقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات 
 4.5قل منها بالنسبة للكادميوم التي بلغت أ%( في حين كانت 14.08) مكغ/يوم/فرد 35.2حيث بلغت بالنسبة للرصاص 

%( 32.64) مكغ/يوم/فرد 81.61القيم التالية مقارنة بالدراسة الحالية،  Obeid et al., (2013) سّجل .%(6.42) مكغ/يوم/فرد
 %( للكادميوم.5.7) مكغ/يوم/فرد 3.621للرصاص، 
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 الخالصة: 

ن استهالك هاتين إتجاوزتا الحدود المسموحة بالنسبة لعنصر الرصاص وبالتالي فقد  Eو A ن العينتينأالنتائج  بينت -
ضمن الحدود  كانتن جميع العينات إما بالنسبة للكادميوم فأ. المتبقيةكبر مقارنة بالعينات أالعينتين يشكل خطر 

 المسموحة. 
نتاج لحم الدجاج ابتداء من تغذية الدواجن والماء إثار المعادن خالل آ ظمة للتقليل مننظمة مراقبة منتأاتباع  وجوب -

 مراحل التصنيع  المختلفة.مرورًا بالمستخدم في الشرب 
خرى بشكل دوري للحصول على مسح شامل يتم من خالله تحديد المدخول الكلي أجراء دراسات مماثلة لمنتجات إضرورة  -

 صادر المحتملة، مع ضرورة التركيز على حساب مدخوالت المعادن بالنسبة لألطفال.من المعادن من كافة الم
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Abstract: 

The research which was conducted in the laboratories of Syrian Arab Standardization and 

Metrology Organization (SASMO) aimed to estimate the daily intake of lead (Pb) and cadmium 

(Cd) for adult person of 70 Kg weight when he consumed 100 g/day of canned chicken luncheon 

meat of 5 different brands samples, three of them were locally processed (A, B, and C), while two 

of them were imported (D, and E), and all brands were sold in the markets. The results revealed that 

lead levels of the samples differed significantly and ranged between 0.351 and 0.73 mg/Kg 

(p≤0.05). The samples A and E exceeded the permissible limit which is mentioned in the Syrian 

Standardization and Metrology number (2719) (>0.5 mg/Kg) in 2008. Regarding cadmium levels, it 

ranged between 9.37 and 15.22 µg/Kg, and all samples were within the permissible limit according 

to FAO, (1980) (>100 µg/Kg), and according to ECR, (2006) (>50 µg/Kg).  The daily intake (DI) 

from elements was compared with acceptable daily intake (ADI), which is recommended by Syrian 

Standardization and Metrology number (575) in 2009 (250 µg/day/person of lead and 70 

µg/day/person of cadmium). The results exhibited that the daily intake of lead ranged between 35.1 

and 73 µg/day/person, with a contribution percentage ranged between 14.04 and 29.2% of the daily 

intake, on the other hand cadmium daily intake ranged between 0.937 and 1.522 µg/day/person with 

a contribution percentage ranged between 1.33 and 2.17% of the daily intake. We conclude that the 

consumed canned chicken luncheon meat of different studied brands constitutes an important source 

for lead and cadmium, with the possibility of exceeding the permissible limits for some brands. 

Key words: Cadmium, Lead, Accepted daily intake, Chicken luncheon meat. 
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 بعض الصفات الفيزيولوجية التي تسهم في تحسين قدرة محصول القمح القاسي على تحمل اإلجهاد المائي

 (3) أحمد حاج سليمانو  (2)ومأمون خيتي  (1)عبدالرزاق اسعود*

 درعا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية.(. محطة بحوث إزرع، مركز بحوث 1)
 الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية. ل(. قسم المحاصي2)
 (. مركز بحوث حلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حلب، دمشق.3)

 (.abdsoud1@hotmail.com)*للمراسلة: م. عبد الرزاق أسعود. البريد اإللكتروني: 

 03/08/2015تاريخ القبول:    14/07/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
العامــة للبحــوث طــراز وراثــي مــن القمــح القاســي فــي محطــة البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي إزرع التابعــة للهيئــة  12أجريــت هــذه الدراســة علــى    

بهدف دراسة الصفات الفيزيولوجية المرتبطة بتحسين إنتاجية القمح القاسي  2011/2012العلمية الزراعية، درعا، سورية، خالل الموسم الزراعي

ب فــي تراجــع جميــع الصــفات الفيزيولوجيــة تســبّ  شــطاءتحــت ظــروف اإلجهــاد المــائي. أظهــرت النتــائج أن اإلجهــاد المــائي المتــزامن مــع مرحلــة اإل

الحبيـة  )محتوى الكلوروفيل، معامل ثباتية الغشاء، جهد الورقة المائي، والفلورة الضوئية(، وكذلك تراجعت الغلة الحبية، ولوحظ أن متوسـط الغلـة

غ علـى التـوالي( وبالتـالي تفوقـت  0216.، 216.1) 5، ثـم الصـنف شـامH.8150تحت ظروف اإلجهاد المائي كان األعلى معنويًا فـي السـاللة 

الطرز المذكورة في الصفات الفيزيولوجية المدروسة. وأوضحت  النتائج أهمية االعتماد على الصفات الفيزيولوجية للمحصـول  لتطـوير أصـناف 

ربية لتحسين قدرة محصـول القمـح من القمح عالية الغلة الحبية تحت ظروف اإلجهاد المائي، مما يمكننا من استخدام تلك الصفات في برامج الت

 القاسي على تحمل اإلجهاد المائي. 

  القمح القاسي، اإلجهاد المائي، الصفات الفيزيولوجية. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
 ,.Ganbalani et alمن أكثر المحاصيل الزراعية اإلستراتيجية انتشارًا على مستوى العالم ) (.Triticum sppيعّد القمح )   

مساحة تقدر بفهو يزرع في سورية  (.Datta et al., 2011% من المساحة القابلة للزراعة في العالم )15حيث يزرع في  (2010
شهد إنتاج القمح في سورية خالل السنوات الماضية تقلبات (. 2014مليون هكتار )وزرارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  1.4بـنحو 

. يعد الجفاف أحد (Almeselmani et al., 2012دة شدة الجفاف من أهم أسباب تقلبات اإلنتاج )وزيا ،كبيرة، ولعل تغير المناخ
أهم العوامل البيئية التي تؤدي إلى إحداث تغيرات ملحوظة في األداء الفيزيولوجي واالستقالبي للكثير من النباتات، فبعض النباتات 

األساس الفيزيولوجي يزيولوجية التي تسمح لها بتحمل اإلجهاد المائي، لها القدرة على التكيف عبر مجموعة من التعديالت الف
 يمكنالنبات لنقص الماء وقدرته على تحمل هذا اإلجهاد  استجابةن فهم كيفية إ ،غير مفهوم بشكل كامل جهاد المائيلمقاومة اإل

(.  (Gholamin and Khayatnezhad, 2010أن يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية وجعلها بالشكل األمثل في الظروف غير المناسبة
اقترح علماء فيزيولوجيا النبات ضرورة البحث عن الصفات الفيزيولوجية التي تساعد في زيادة الغلة الحبية للمحاصيل الزراعية 

، (El Jaafari, 2000تحت ظروف الجفاف، ويمكن أن تكون هذه اإلستراتيجية مفيدة جدًا إذا ماترافقت مع طرق التربية التقليدية )
أن أصناف القمح القاسي المتوسطية المحلية تلعب دورًا بارزًا بتزويد برنامج ايكاردا بالجينات الخاصة  Nachit (2004)ذكر 

بالخصائص المورفوفيزيولوجية التي تزيد الغلة الحبية تحت ظروف الزراعة البعلية، وتعتبر معرفة التغيرات الحاصلة في المؤشرات 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

170 

 

ة المرتبطة بالغلة الحبية تحت ظروف الجفاف من األمور المهمة جدًا لتحسين فهم العوامل التي تؤثر في الغلة الحبية الفيزيولوجي
أهمية المؤشرات  Almeselmani et al., (2012)لتطوير استراتيجيات التربية في البيئات المعرضة لإلجهاد المائي. بين 

كل من  استخدام أهمية على (2012، )وآخرونأكد المسلماني حمل اإلجهاد المائي، و الفيزيولوجية في زيادة مقدرة النبات على ت
في برامج تربية القمح الهادفة لرفع اإلنتاج  )تركيز الكلوروفيل، ثباتية الغشاء الخلوي، الكفاءة الكيمياضوئية(المعايير الفيزيولوجية 

والمحافظة على ثباتية  الوراثي في برامج التربية قد يسرع في التحسين تحت ظروف اإلجهاد المائي، وأكد أن استخدام هذه المعايير
 جهاد المائيربط عدد من الباحثين تحمل اإل. جهاد المائيكبر على تحمل اإلأصناف جديدة تتميز بمقدرة أنتاج والحصول على اإل

 ,Clarke and McCiag) الكلوروفيلمن  بعدد من االستجابات الفيزيولوجية الهامة التي يبديها النبات مثل محتوى األوراق

ن المحافظة على كما أ (،Herzog, 1986) على مدى كفاءة المصدر وراق من الكلوروفيل دليالً عد محتوى األيُ  حيث ،(1982
المحتوى العالي من  ويعتبرظروف الجفاف،  تحتالتمثيل الضوئي  لعملية اً ساسيعاماًل أعد محتوى عالي من الكلوروفيل يُ 

 بــسـحــبو  ،Nyachiro et al., (2001)ل ـبـــن قــم يدهــكأحملة قد تم تــاف المتــصناأل لدىي ــجهاد المائظروف اإل تحتالكلوروفيل 
Manivannan et al., (2007) جل عملية التمثيل الضوئيأهم مكونات الكلوروبالست الرئيسة من أحد أالكلوروفيل هو  فـإن، 

إلى أهمية معامل ثباتية  Martin et al., (1987) أشار .يجابي بنسبة التمثيل الضوئيإن محتوى الكلوروفيل له ارتباط أكما 
من الخاليا نتيجة التخريب الذي يحدث  لأليوناتحيث يحدث تسرب  ،للتمييز بين األصناف المقاومة والحساسة الخلوي الغشاء

فعالية وكفاءة النظام  إن. (Senaratna and Kersi, 1983ة )بتأثير االجهادات المختلف فوذيةً للغشاء الخلوي والذي يصبح أكثر ن
ثناء أتنخفض بشكل كبير  ،( والتي تعبر عن حاصل قسمة الفلورة المتغيرة على الفلورة العظمىFv/Fmالضوئي والممثلة بالقيمة )

تعتبر الفلورة الضوئية . (Flagella et al., 1995لإلجهاد المائي ) المائي وهو مقياس حساس لتحديد درجة تحمل النبات  اإلجهاد
 Ali Dib etبمؤشراتها المدروسة طريقة مثمرة للقيام بعملية سبر أصناف القمح )القاسي والطري( من أجل تقييم مقاومتها للجفاف )

al., 1994 ؛Flagella et al., 1995) الفلورة الضوئية كما أن  التباين الموجود ، حيث يؤثر الجفاف في الغلة الحبية ومكونات
. أجري هذا البحث بهدف دراسة أثر (Araus et al., 1998بين الطراز الوراثية له تأثير عالي المعنوية بالنسبة لهذه الصفات )

ة من الطرز اإلجهاد المائي في مجموعة من الصفات الفيزيولوجية الهامة المرتبطة بتحمل الجفاف، وفي الغلة الحبية لمجموع
 الوراثية من القمح القاسي.

 المواد وطرائق البحث:
، 7، بحوث1283، أكساد 1273، أكساد 5، شام3طراز وراثي من القمح القاسي )حوراني، شام 12استخدام  المادة النباتية: -

من الهيئة العامة  الوراثيةالطرز (، تم الحصول على بذار هذه D. 37163  ،D. 41282 ،H. 8725 ،H.8150،1، دوما11بحوث
 للبحوث العلمية الزراعية، قسم بحوث الحبوب. 

ُنفذت الدراسة في محطة البحوث العلمية الزراعية في إزرع، بدرعا، حيث تقع المحطة في الجنوب الغربي من موقع الدراسة:  -
م، تربتها طينية ثقيلة،  575البحر ، ترتفع عن سطح 32.51، وشمال خط العرض 36.15القطر العربي السوري، شرق خط طول 

، الصيف حار وجاف والشتاء بارد Oم 20.2مم، متوسط درجات الحرارة السنوية  249سنوات  10متوسط الهطول المطري آلخر 
 (.  1مم( )الجدول  293.8) 2011/2012نسبيًا، وتقع المحطة في منطقة االستقرار الثانية. بلغ مجموع األمطار الكلي لعام 

 )محطة بحوث إزرع(. 2011/2012. التوزع الشهري للهطول المطري خالل الموسم الزراعي 1ول الجد

 الشهر
 تشرين أول

 أكتوبر

 تشرين ثاني

 نوفمبر

 كانون أول

 ديسيمبر

 كانون ثاني

 يناير

 شباط

 فبراير

 آذار

 مارس

 نيسان

 أبريل

 أيار

 مايو
 المجموع

 293.8 0 0 42.7 81.5 66.7 23.9 39.5 39.5 كمية األمطار )مم(
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وزرع في كل قطعة تجريبية طراز وراثي  2م 3.75قطعة تجريبية مساحة القطعة التجريبية  72قسم الحقل إلى  طريقة الزراعة: -
سم، أضيفت األسمدة  5سم والمسافة بين النباتات على نفس الخط  25م المسافة بين الخطوط  2.5خطوط طول الخط  6في 

وعمليات خدمة المحصول حسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، نفذت التجربة وفق تصميم القطع المنشقة حيث مثلت 
 طراز وراثي. 12الرئيسية المعامالت، والقطع الثانوية الطرز الوراثية وعددها  القطع

  المعامالت:

مكررات =  x 3طراز وراثي  12شاهد ال تتعرض فيه النباتات من كل طراز وراثي لإلجهاد المائي، عدد القطع التجريبية   - 1
 قطعة تجريبية. 36

 x 3طراز وراثي  12للجفاف( خالل مرحلة اإلشطاء، عدد القطع التجريبية معاملة يتم فيها تعطيش النباتات )تعريضها   - 2
وكانت كمية قطعة تجريبية، استخدم واقي مطري لحجب األمطار عن القطع المعاملة في فترة اإلشطاء،  36مكررات = 

 مم(. 54.3األمطار الهاطلة خالل هذه الفترة )

خـذت القـراءات الفيزيولوجيـة: أحطـة و للمرصـاد الجويـة التابعـة ( مـن قبـل محطـة األمطـارجمعت البيانات المناخيـة )الحـرارة وكميـة األ
 علـى سـلم زادوكـس 45المرحلـة من الورقـة العلـم فـي  الضوئية، وجهد الورقة المائي الغشاء، الفلورةمعامل ثباتية محتوى الكلوروفيل، 

(Zadocks et al., (1974  
حيــث يقــيس هــذا الجهــاز لــون الورقــة والــذي لــه عالقــة بكميــة  SPADأخــذت القــراءة باســتخدام جهــاز  تقــدير محتــوى الكلوروفيــل: 

الكلوروفيل في الورقة، حيث وضعت الورقة بين طرفي كماشة الجهاز والضغط عليهـا حتـى خـروج شـعاع ضـوئي مـن الطـرف األول 
ه والتـي تخـف كلمـا ازداد تركيـز الكلوروفيـل وبالتـالي يقابل هذا الشـعاع حسـاس مـن الطـرف الثـاني يسـتجيب لإلضـاءة التـي تصـل إليـ

 القراءة المسجلة تعبر عن تركيز الكلوروفيل في الورقة. 
ـــة ـــدّ الغشـــاء:  معامـــل ثباتي ـــة  ثباتيـــةر دليـــل ق ـــل الكهربائيـــة الغشـــاء باســـتخدام جهـــاز قيـــاس الناقلي ـــة المقترحـــة مـــن قب وحســـب الطريق

(Deshmukh et al., 1991)  نابيـب اختبـار تحتـوي مـاء أمـغ عينـة ورقيـة قطعـت بشـكل متجـانس ووضـعت فـي  100حيـث أخـذ
درجـة مئويـة  40ولـى فـي حمـام مـائي علـى درجـة حـرارة لـى مجمـوعتين حيـث وضـعت المجموعـة األإثنائي التقطير. قسمت العينـات 

خـــذت القــــراءات لكــــال أدقيقــــة ثــــم  15دة درجــــة مئويــــة مـــ 100دقيقــــة بينمـــا وضــــعت المجموعــــة الثانيـــة علــــى درجــــة حـــرارة  30مـــدة 
 وحسبت نسبة تضرر األغشية الخلوية باستخدام المعادلة اآلتية: المجموعتين بعد التبريد

Injury Idex(%)=[1-(1-T1/T2)/(1-C1/C2)]*100 

 تشير إلى المعاملة والشاهد على التوالي. T ،Cحيث: 
 تشير إلى الناقلية الكهربائية المقاسة األولى والثانية. 2، 1     

حيـث  ،Strasser et al., (1995)وتمـت عمليـة القيـاس حسـب توصـيات  HandSatechجهـاز اسـتخدم  قياس الفلورة الضوئية: 
قـراءة كـل مـن الفلـورة  تسـجيلدقيقـة قبـل  30لمـدة لـألوراق مالقـط خاصـة  ثـم اسـتخدمت ،خذ القراءة منهـاأتمت تغطية األوراق المراد 

 ، وزمن الوصول للفلورة العظمى وحسبت الكفاءة الكيمياضوئية من المعادلة: الفلورة العظمى والفلورة المتغيرة ،الدنيا
 الكفاءة الكيمياضوئية = الفلورة المتغيرة / الفلورة العظمى.

 :  يمة جهد الورقة المائي حسب المعادلةوحسبت ق HanSatechهذه القراءة باستخدام جهاز  أخذتجهد الورقة المائي: 

 جهد الورقة المائي = الفلورة العظمى / الفلورة المتغيرة.

 باستخدام ميزان حساس. 2حصدت مساحة متر مربع من وسط كل قطعة تجريبية وقدرت الغلة الحبية غ / مالغلة الحبية: 
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 التحليل اإلحصائي:    
حيث توضعت معامالت اإلجهاد في القطع الرئيسية ووزعت األصناف بصورة عشوائية  نفذت التجربة وفق تصميم القطع المنشقة

باستخدام برنامج  ANOVAوحسبت المتوسطات بعد إجراء تحليل التباين  النتائج إحصائياً  في القطع الثانوية. حللت
GENSTAT v. 12 قيمة أقل فرق معنوي وتم حساب L.S.D  وقيمة معامل االختالفC.V  واستخدم برنامجSPSS  للتحليل

 لذلك. وفسرت النتائج تبعاً  العنقودي،

 النتائج والمناقشة:
في متوسط الزمن الالزم للوصول إلى الفلورة العظمى بين الطرز  (p ≤ 0.05)( نالحظ وجود فروقات معنوية 2من الجدول )   

، 5في الصنف شام األعلى معنوياً  وكان متوسط الزمن الالزم للوصول إلى الفلورة العظمى ،والتفاعل المتبادل ،والمعامالت ،الوراثية
على التوالي( وبدون فروقات  ميلي ثانية 407.5، 412.5، 434 ،440)  ،1273أكساد ، H-8150 ، D-41282السالالت

في بقية الطرز الوراثية وبدون فروقات  معنوياً فيما كان متوسط الزمن الالزم للوصول إلى الفلورة العظمى األدنى  ،معنوية بينها
في الصنف  وتحت ظروف اإلجهاد المائي كان متوسط الزمن الالزم للوصول إلى الفلورة العظمى األعلى معنوياً ، معنوية بينها

 ،حوراني، 3األصناف شام  ،1283أكساد  ،H-8725، D-37163 ،1273أكساد  ،H-8150 ، D-41282السالالت ،5شام
( وبدون فروقات معنوية بين التواليعلى  ميلي ثانية 315 ،318، 328 ،331 ،335 ،338 ،365، 370، 380 ،389) 1دوما

 ،254) 11بحوث  ،7في الصنفين بحوث فيما كان متوسط الزمن الالزم للوصول إلى الفلورة العظمى األدنى معنوياً ، هذه الطرز
وتسبب الجفاف في تراجع معنوي في الزمن الالزم للوصول إلى الفلورة ، معنوية بينها( وبدون فروقات التواليعلى ثانية  ميلي 281

. تتفق هذه %(16.6( وكانت نسبة التراجع )التواليالمائي على  اإلجهادللشاهد ومعاملة  ميلي ثانية 333.7 ،399.9العظمى )
عظمى يتراجع بشكل معنوي تحت ظروف الجفاف، وأن ( الذي أشار أن الزمن الالزم للوصول للفلورة ال2007النتائج مع )متوج، 
الذي كان األكثر تميزًا تحت ظروف الجفاف الشديد أظهر زمن عال للوصول للفلورة العظمى، كما أكد على  2الصنف معموري 

( الذي أكد Nachit, 2004جدوى استعمال هذا المؤشر في غربلة أصناف القمح القاسي في البيئات الجافة، كما تتفق النتائج مع )
  على أهمية هذا المؤشر في زيادة قدرة الطرز الوراثية على تحمل الجفاف.

 . متوسط الزمن الالزم للوصول للفلورة العظمى )ميلي ثانية( للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.2الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي
 357.5 318 397 حوراني
 350.0 328 372 3شام
 440.0 389 491 5شام
 407.5 365 450 1273أكساد
 356.5 331 382 1283أكساد

 279.5 254 305 7بحوث
 301.0 281 321 11بحوث
 340.0 315 365 1دوما

D.37163 382 335 358.5 
D.41282 455 370 412.5 
H.8725 391 338 364.5 
H.8150 488 380 434.0 
 366.8 333.7 399.9 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
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 81 الطرز الوراثية
 52.5 المعامالت
 135.9 التفاعل

 C.V 9.37معامل االختالف )%( 
في متوسط الكلوروفيل الكلي بين الطرز  (p ≤ 0.05)إلى وجود فروقات معنوية  (3اإلحصائي )الجدول ر نتائج التحليل يتش   

الصنف ، H-8150في الساللة  حيث كان متوسط الكلوروفيل الكلي األعلى معنوياً  ،والتفاعل المتبادل ،والمعامالت ،الوراثية
( وبدون التوالي% على 51.6، 52.5 ،53.4 ،53.6 ،53.8) 1283أكساد  ،1273أكساد  ،D-41282السالالت  ،5شام

-Dالساللة ، 1دواما ،11بحوث ،7في األصناف بحوث فيما كان متوسط الكلوروفيل الكلي األدنى معنوياً  ،وية بينهافروقات معن
وتحت ظروف ، ( وبدون فروقات معنوية بينهاالتوالي% على 47.6 ،47.5، 47.4 ،46.4 ،45.3) ،3الصنف شام ،37163

الساللتين ، 5الصنف شام ، D-41282 ،H-8150في الساللتين معنوياً اإلجهاد المائي كان متوسط الكلوروفيل الكلي األعلى 
فيما كان متوسط  ،( وبدون فروقات معنوية بينهماالتوالي% على 50 ،51 ،52 ،52 ،52.1) 1283أكساد  ،1273أكساد 

( التواليعلى % 43.5، 44.8، 46.5) ،D-37163الساللة  ،11بحوث ،7في الصنفين بحوث الكلوروفيل الكلي األدنى معنوياً 
% للشاهد 48.5 ،51.3جهاد المائي في متوسط الكلوروفيل الكلي )وتفوق الشاهد على معاملة اإل، وبدون فروقات معنوية بينها

، تتفق هذه النتائج %(5.5جهاد المائي بتراجع متوسط  الكلوروفيل الكلي بنسبة )وتسبب اإل ،(التواليومعاملة اإلجهاد المائي على 
، حيث بينوا أن محتوى الكلوروفيل انخفض Shaddad and El-Tayeb (1990)و Iturbe et al., (1998) مع كل من 

   .بشكل كبير تحت ظروف نقص الماء، وحدث االنخفاض بشكل أسرع وبنسبة أكبر في األصناف الحساسة لإلجهاد المائي

 المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.. متوسط محتوى الكلوروفيل في الورقة العلم للطرز الوراثية 3الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي
 50.1 48.0 52.1 حوراني
 47.6 47.5 47.7 3شام
 53.6 52.0 55.2 5شام
 52.5 51.0 54.0 1273أكساد
 51.6 50.0 53.1 1283أكساد

 45.3 43.5 47.0 7بحوث
 46.4 44.8 48.0 11بحوث
 47.4 46.5 48.3 1دوما

D.37163 49.0 46.0 47.5 
D.41282 54.7 52.1 53.4 
H.8725 51.3 49.0 50.2 
H.8150 55.5 52.0 53.8 
 49.9 48.5 51.3 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 2.7 الطرز الوراثية
 2.6 المعامالت
 5.21 التفاعل

 C.V 12.4معامل االختالف )%( 
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 ،والمعامالت ،ما بين الطرز الوراثية( P≤0.05نالحظ وجود فروقات معنوية في معامل ثباتية الغشاء الخلوي )( 4من الجدول )   
-D الساللتين ،5شامالصنف  ،H-8150في الساللة  وكان متوسط معامل ثباتية الغشاء الخلوي األعلى معنوياً  ،والتفاعل المتبادل

فيما كان  ،( وبدون فروقات معنوية بينهاالتواليعلى  %77.8 ،79 ،79.9 .،80.7، 81.4، 82.6) 1273أكساد  ،41282
( وبدون التوالي% على 67.3 ،65.5) 11بحوث ،7في الصنفين بحوث متوسط معامل ثباتية الغشاء الخلوي األدنى معنوياً 

 ،H-8150في الساللة  خلوي األعلى معنوياً وتحت ظروف اإلجهاد المائي كان متوسط ثباتية الغشاء ال ،فروقات معنوية بينهما
 ،( وبدون فروقات معنوية بينهاالتوالي% على 74.6، 76 ،77 ،77.2) 1273أكساد  ،D-41282اللتين ـــالس ،5امــــــــالصنف ش

وبدون ( التواليعلى % 62.6 ،60.5) 11بحوث ،7في الصنفين بحوث فيما كان متوسط ثباتية الغشاء الخلوي األدنى معنوياً 
 ،77جهاد المائي )في متوسط معامل ثباتية الغشاء الخلوي على معاملة اإل معنوياً  وتفوق الشاهد تفوقاً  ،فروقات معنوية بينها

حيث تسبب اإلجهاد المائي في تراجع معامل ثباتية الغشاء الخلوي بنسبة  ،(التواليجهاد المائي على % للشاهد ومعاملة اإل69.6
حيث بين أن الجفاف يسبب تخريب في تركيبة وعمل الغشاء   Buchanan et al., (2000)النتيجة مع  . تتفق هذه%( 9.61)

 حيث بين أن معدل تسرب األيونات يزداد أثناء اإلجهاد المائي. Sayer et al., (2008)الخلوي كما تتفق النتائج مع 

 الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.. متوسط ثباتية الغشاء الخلوي لورقة العلم )%( للطرز 4الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي
 72.9 67.5 78.2 حوراني
 69.0 66.4 71.5 3شام
 79.9 77.0 82.8 5شام
 77.8 74.6 81.0 1273أكساد
 75.2 70.6 79.7 1283أكساد

 65.5 60.5 70.5 7بحوث
 67.3 62.6 72.0 11بحوث
 68.5 64.5 72.5 1دوما

D.37163 73.5 65.6 69.6 
D.41282 82.0 67.0 79.0 
H.8725 77.0 72.6 74.8 
D.8150 83.3 77.2 80.3 
 73.3 69.6 77.0 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 2.9 الطرز الوراثية
 2.2 المعامالت
 5.3 التفاعل

 C.V 12.9معامل االختالف )%( 
في كفائة التمثيل الضوئي بين الطرز ( P≤0.05( إلى وجود فروقات معنوية )5تشير نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول )   

الصنف  ، H-8150في الساللة وكان متوسط كفاءة التمثيل الضوئي األعلى معنوياً ، والتفاعل المتبادل ،والمعامالت، الوراثية
 ،( وبدون فروقات معنوية بينهاالتواليعلى  0.813 ،0.817 ،0.825 ،0.826) 1273أكساد  ،D-41282الساللتين  ،5شام

 1283الساللة أكساد  ،11بحوث ،7بحوث ،3شام ،في األصناف حوراني فيما كان متوسط كفاءة التمثيل الضوئي األدنى معنوياً 
وتحت ظروف االجهاد المائي كان  ،على التوالي( وبدون فروقات معنوية بينها 0.793 ،0.792، 0.792 ،0.790 ،0.790)
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 ،0.819) 1273الساللتين أكساد  ،5الصنف شام  ، H-8150في الساللة  متوسط كفاءة التمثيل الضوئي األعلى معنوياً 
الضوئي األدنى معنويًا في الصنفين  ، فيما كان متوسط كفاءة التمثيل( وبدون فروقات معنوية بينهاالتواليعلى  ،0.806، 0.817
وكان متوسط كفاءة التمثيل الضوئي للشاهد  على التوالي(، وبدون فروقات معنوية بينهما، 0.750، 0.749) 11، بحوث7بحوث

جهاد المائي في تراجع كفاءة التمثيل الضوئي بنسبة حيث تسبب اإل ،(التواليعلى  0.7834 ،0.8259جهاد المائي )ومعاملة اإل
الذين أكدا أن كفاءة التمثيل الضوئي تتراجع بشكل  Siosemardeh and Ahmadi (2005)، تتفق هذه النتائج مع %( 4.96)

   كبير تحت ظروف اإلجهاد المائي.
 

 للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي. Fv / Fm. متوسط الكفاءة الكيمياضوئية 5الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي
 0.790 0.776 0.804 حوراني
 0.790 0.769 0.811 3شام
 0.825 0.817 0.833 5شام
 0.813 0.806 0.819 1273أكساد
 0.793 0.762 0.823 1283أكساد

 0.792 0.749 0.835 7بحوث
 0.792 0.750 0.833 11بحوث
 0.800 0.769 0.841 1دوما

D.37163 0.827 0.788 0.807 
D.41282 0.830 0.804 0.817 
H.8725 0.823 0.792 0.808 
D.8150 0.832 0.819 0.826 
 0.806 0.785 0.826 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 0.013 الطرز الوراثية
 0.19 المعامالت
 0.210 التفاعل

 C.V 11.1معامل االختالف )%( 
وكان  ،في متوسط جهد الورقة المائي( P≤0.05( إلى وجود فروقات معنوية )6تشير نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول )   

 ،5.742) 1273أكساد  ،D-41282 الساللتين ،5شامالصنف   H-8150في الساللة متوسط جهد الورقة المائي األعلى معنوياً 
في  فيما كان متوسط جهد الورقة المائي األدنى معنوياً  ،على التوالي( وبدون فروقات معنوية بينها 5.344 ،5.483 ،5.719

 5.017 ،4.995 ،4.928 ،4.808 ،4.782) 7بحوث ،11الصنفين بحوث ،1283الساللة أكساد  ،3شام ،الصنفين حوراني
في  كان متوسط جهد الورقة المائي األعلى معنوياً وتحت ظروف اإلجهاد المائي  ،على التوالي( وبدون فروقات معنوية بينها

( وبدون فروقات معنوية التوالي على  5.167 ،5.467 ،5.537) 1273الساللة أكساد  ،5شامالصنف  ،H.8150الساللة  
الصنفين  ،1283الساللة أكساد  ،11بحوث  ،7في الصنفين بحوث فيما كان متوسط جهد الورقة المائي األدنى معنوياً  ،بينها
وتسبب اإلجهاد المائي ، على التوالي ( وبدون فروقات معنوية بينها 4.332، 4.322 ،4.203 ،4.00 ،3.978) 3شام  ،1دوما

نسبة التراجع  ( وكانتالتواليهاد المائي على جللشاهد واإل 4.675 ،5.761في تراجع معنوي في جهد الورقة المائي )
 ننن( حيث بين أن الجفاف يتسبب في تراجع جهد الورقة المائي.2007وج، %(، تتفق هذه النتيجة مع )مت18.85)
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 ( للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.Fm / F0. متوسط جهد الورقة المائي )6الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي
 4.782 4.466 5.099 حوراني
 4.808 4.332 5.283 3شام
 5.719 5.467 5.971 5شام
 5.344 5.167 5.521 1273أكساد
 4.928 4.203 5.653 1283أكساد

 5.017 3.978 6.056 7بحوث
 4.995 4.000 5.990 11بحوث
 5.303 4.322 6.284 1دوما

D.37163 5.793 4.708 5.250 
D.41282 5.874 5.093 5.483 
H.8725 5.656 4.828 5.242 
H.8150 5.946 5.537 5.742 
 5.218 4.675 5.761 المتوسط

 L.S.D (0.05) ينمصادر التبا
 0.398 الطرز الوراثية
 1.01 المعامالت
 1.401 التفاعل

 C.V 9.9معامل االختالف )%( 
( في متوسط الغلة الحبية بين الطرز الوراثية، والمعامالت، والتفاعل P≤0.05( نالحظ وجود فروقات معنوية )7من الجدول )   

غ على  235.9، 236.6) 5والصنف شام H-8150المتبادل، ويالحظ أن متوسط الغلة الحبية كان األعلى معنويًا في الساللة 
ي الصفات الفيزيولوجية )الزمن الالزم للوصول التوالي(، وبدون فروقات معنوية بينها، وتفوق هذان الطرازان الوراثيان تفوقًا معنويًا ف

للفلورة العظمى، كمية الكلوروفيل، ثباتية الغشاء الخلوي، جهد الورقة المائي( مما يعني أهمية هذه الصفات في رفع الغلة الحبية 
على التوالي(، غ  139.2، 133.3) 11، بحوث7للمحصول، فيما كان متوسط الغلة الحبية األدنى معنويًا في األصناف بحوث

وبدون فروقات معنوية بينها، تميز هذان الصنفان بأنهما كانا من الطرز الوراثية التي كان فيها متوسط كل من )الزمن الالزم 
للوصول للفلورة العظمى، كمية الكلوروفيل، ثباتية الغشاء الخلوي، جهد الورقة المائي(، وتحت ظروف اإلجهاد المائي أظهرت 

غ، على التوالي(، وبدون فروقات معنوية بينهما 216.1، 216.7أعلى متوسط للغلة الحبية ) 5، والصنف شامH-8150والساللة 
تفوقًا معنويًا في عدة مؤشرات فيزيولوجية )الزمن الالزم للوصول للفلورة العظمى، كمية الكلوروفيل،  يةوتفوقت هذه الطرز الوراث

تحت ظروف اإلجهاد المائي، وهذا يدل على أهمية هذه الصفات في تحمل اإلجهاد  ثباتية الغشاء الخلوي، جهد الورقة المائي(
غ، على التوالي( وبدون  106.1، 104.5) 11، بحوث7المائي، فيما كان متوسط الغلة الحبية األدنى معنويًا في األصناف بحوث

غ للشاهد والمعاملة على  160.62، 209.8بية )فروقات معنوية بينها وتفوق الشاهد معنويًا على المعاملة في متوسط الغلة الح
 Farooq et(، وتتفق هذه النتائج مع نتائج 7%( )الجدول 23.5التوالي( وتسبب الجفـاف في تراجع متوسط الغلة الحبية بنسـبة )

al., (2009)  ونتائج ،Gholamin and Khayatnezhad, (2010) الغلة  ، حيث وجدوا أن اإلجهاد المائي يتسبب في تراجع
 الحبية بشكل معنوي، وتتوقف نسبة التراجع على شدة اإلجهاد، ومدته، والمرحلة التطورية من عمر النبات.
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 ( للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.2. متوسط الغلة الحبية )غ/ م7الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي
 180.7 160.6 200.7 حوراني
 167.9 139.4 196.3 3شام
 235.9 216.1 255.7 5شام
 214.2 192.3 236.0 1273أكساد
 181.8 164.2 199.3 1283أكساد

 133.3 104.5 162.0 7بحوث
 139.2 106.3 172.0 11بحوث
 160.7 128.7 192.7 1دوما

D.37163 201.0 150.8 175.9 
D.41282 236.5 193.9 215.2 
H.8725 208.3 153.3 180.8 
H.8150 256.5 216.7 236.6 
 185.2 160.6 209.8 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 16.1 الطرز الوراثية
 22.5 المعامالت
 39.1 التفاعل

 C.V 10.2معامل االختالف )%( 
والمؤشرات الفيزيولوجية المدروسة في النباتات غير المجهدة ( التحليل العنقودي للغلة الحبية 1يبين الشكل )التحليل العنقودي: 

)الشاهد(، حيث يتفرع التحليل العنقودي بشكل رئيسي إلى فرعين ثانويين، يحتوي الفرع الثانوي األول على كل من الكفاءة 
في عملية التمثيل الضوئي،  (، ويعتبر هذان المؤشران من العناصر األوليةFm/F0(، وجهد الورقة المائي )Fm/Fvالكيمياضوئية )

(، أما الفرع 2007حيث يبدأ التمثيل الضوئي بتحليل الماء إلى مكونيه األوكسجين والهيدروجين مرورًا بالفلورة الضوئية )متوج، 
مت الثانوي الثاني تفرع إلى مجموعتين مرتبطتين مع بعضهما ارتباط مباشر، المجموعة األولى وهي المجموعة اإلنتاجية والتي ض

(، وارتبط المؤشران مع الزمن الالزم MSI( ومع ثباتية الغشاء الخلوي )CClالغلة الحبية التي ارتبطت مباشرًة مع تركيز الكلوروفيل )
(، وهذا يشير إلى مساهمة هذه الصفات في زيادة الغلة الحبية تحت الظروف غير المجهدة )الشكل Tfmللوصول للفلورة العظمى )

1 .)  
    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Fv/Fm       1   ─┬───────────────────────────────────────────────┐ 

  Fm/F0       2   ─┘                                               │ 

  GY          3   ─┬─┐                                             │ 

  CCl         6   ─┘ ├───────────────────┐                         │ 

  MSI         5   ───┘                   ├─────────────────────────┘ 

  Tfm         4   ───────────────────────┘ 

المائي التحليل العنقودي  للغلة الحبية وتركيز الكلوروفيل ومعامل ثباتية الغشاء الخلوي والزمن الالزم للوصول للفلورة العظمى وجهد الورقة  .1الشكل 
 والكفاءة الكيمياضوئية في الظروف غير المجهدة

وتحت ظروف اإلجهاد المائي تفرع التحليل العنقودي للمؤشرات المدروسة إلى فرعين ثانويين يحتوي الفرع الثانوي األول على كل  
(، ارتبط هذان المؤشران ارتباط مباشر مع بعضهما، أما الفرع  Fm/F0(، وجهد الورقة المائي )Fm/Fvمن الكفاءة الكيمياضوئية )

لمجموعتين ضمت المجموعة األولى )المجموعة اإلنتاجية(، الغلة الحبية التي ارتبطت مباشرًة  مع تركيز  الثانوي الثاني فقد تفرع
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(، 2شكل ( )الMSI)، وارتبطت هذه المؤشرات مع معامل ثباتية الغشاء الخلوي (Tfm)وزمن الفلورة الضوئية (، CCl)الكلوروفيل 
دور مهم جدًا في زيادة تحمل القمح القاسي لظروف اإلجهاد المائي، وبالتالي  تبين النتائج السابقة أن المؤشرات المدروسة تلعب

 رفع إنتاجية المحصول في الظروف المجهدة.
 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Fv/Fm       1   ─┬───────────────────────────────────────────────┐ 

  Fm/F0       2   ─┘                                               │ 

  GY          3   ─────┬───┐                                       │ 

  CCl         6   ─────┘   ├───────────────────┐                   │ 

  Tfm         4   ─────────┘                   ├───────────────────┘ 

  MSI         5   ─────────────────────────────┘ 

وجهد الورقة المائي التحليل العنقودي  للغلة الحبية وكمية الكلوروفيل ومعامل ثباتية الغشاء الخلوي والزمن الالزم للوصول للفلورة العظمى  .2الشكل 
 والكفاءة الكيمياضوئية في الظروف المجهدة

 الخالصة:  

  يمكن اعتبار المؤشرات الفيزيولوجية المدروسة )تركيز الكلوروفيل، جهد الورقة المائي، الكففاءة الكيمياضوئية، ثباتية
القمح من خالل االنتخاب المبني  الغشاء الخلوي( صفات مفتاحية موثوقة لها تأثير واضح في التربية لتحسين إنتاجية

على المؤشرات الفيزيولوجية المذكورة وبالتالي رفع الغلة الحبية للمحصول تحت ظروف اإلجهاد المائي، وتحسين معدل 
التمثيل الضوئي من خالل االنتخاب لصفة الفلورة الضوئية وهي من االستراتيجيات الهامة في التربية لتحمل االجهادات 

 البيئية.
 5وق الطرازان شامتف ،D.8150  معنويًا تحت ظروف اإلجهاد المائي المتالكها صفات فيزيولوجية جيدة، مما يشير إلى

 أهمية االعتماد على هذه الطرز الوراثية في برامج التربية الهادفة لتحسين تحمل القمح القاسي لإلجهاد المائي.  
  المراجع: 

(. 2012قنبر )المسلماني، مؤيد وعبد الرزاق اسعود وفراس العبد اهلل وفؤاد الحريري ومهران النعسان ومحمد عادل العمار وأسامة 
أثر اإلجهاد المائي في الصفات الفيزيولوجية واإلنتاجية لمجموعة من أصناف القمح القاسي المتحملة والحساسة 

 .64-47(: 2)28ية. للجفاف. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراع

(. الربح الوراثي في الصفات الشكلية والفيزبيولوجية لتحمل الجفاف في القمح القاسي. رسالة دكتوراه، 2007متوج، جيهان عيسى )
  كلية الزراعة، جامعة حلب.

لزراعي في الجمهورية (. مديرية اإلحصاء والتعاون الدولي، وزارة الزراعة واإلصالح ا2014وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي )
 العربية السورية.
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Abstract: 

This study was conducted using 12 durum wheat genotypes at Izraa Research Station, Daraa 

governorate in the southern part of Syria during the growing season (2012 – 2011). The study aimed 

to identify some physiological characters associated with yield improvement in durum wheat grown 

under water deficit. The results showed that water stress at tillering stage caused a decrease in all 

physiological traits (chlorophyll content, membrane stability index, leaf water Potential, and chlorophyll 

fluorescence) in addition a decrease in grain yield. It was observed that the grain yield was the highest in 

genotypes H.8150, and Cham5 (216.1 216 g) respectively, and these genotypes recorded the highest value 

significantly in the studied physiological characters. The results clearly indicated the importance of these 

physiological traits in the development of high yield varieties of durum wheat under water deficit stress, 

therefore using of these physiological traits in breeding programmers could be effective in improvement the 

ability of durum wheat crop to be tolerance under water deficit stress. 

Keywords:  Durum wheat, Water deficit stress, Physiological traits.     
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 دراسة االرتباط وتحليل المسار بين مكونات الغلة لدى بعض الطرز من القمح
 

 (1)ونادر إبراهيم الكركي (2)وميسون محمد صالح* (1)نبيل عوض حسن
 
 (. محطة بحوث إزرع، مركز البحوث العلمية الزراعية بدرعا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية.1)
 (. قسم بحوث األصول الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.2)
 (.mzainsamasaleh@gmail.com للمراسلة: د. ميسون محمد صالح. البريد اإللكتروني:*)

 24/07/2015تاريخ القبول:    15/06/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

 2012/2013موسم الللهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية خالل  ةالتابع بدرعا نفذت الدراسة في محطة بحوث إزرع
من النوع  انوراثي انطراز و ، Triticum .carthlicumطرز وراثية تتبع النوع  ثالثةطرز وراثية بواقع  ثمانية حيث زرعت

Triticum.polonicum ، طرز وراثية من النوع وثالثة Triticum.dicoccum 5وشام 3شام هما: إضافة إلى شاهدين محليين 
)عدد االشطاءات  درست عالقات االرتباط وتحليل المسار بين مكونات الغلة .بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية وبثالثة مكررات

ووزن الحبوب في السنبلة، وزن األلف حبة، الغّلة الحبّية للنبات الفردي(. أظهرت النتائج ارتباط الغلة الحبّية  الكلّية والمثمرة، عدد
وارتبط عدد اإلشطاءات  ،( على التوالي**0.932، **0.849) معنوية مع كّل من عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرةموجبة بعالقة 
معنوي مع عدد الحبوب في و سالب كان االرتباط (، بينما **0.926) معنوي مع عدد اإلشطاءات المثمرةإيجابيًا وبشكل الكلّية 

كما . ووزن األلف حبة كّل من عدد الحبوب في السنبلةو معنوي بين وزن الحبوب في السنبلة و السنبلة، وكان االرتباط موجب 
الغلة الحبّية من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة في مباشر لعدد اإلشطاءات الكلّية الأشارت نتائج تحليل المسار إلى أن التأثير غير 

كان (، كما 0.918) الغلة الحبّيةفي ( وتقارب جدًا مع التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة 0.850) عالي بلغو كان موجب 
مباشر سالب متوسط من خالل عدد ال يروتأثيره غ(، 0.322) التأثير المباشر لوزن الحبوب في السنبلة على الغلة الحبّية موجبًا بلغ

الغلة الحبّية موجب متوسط من خالل صفة وزن الحبوب في في مباشر لوزن األلف حبة الوكان التأثير غير  اإلشطاءات المثمرة،
صي الدراسة على التركيز في برامج التربية والتحسين الوراثي على صفتي عدد االشطاءات المثمرة ووزن تو  (.0.213) السنبلة

 الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب للغلة الحبية للقمح الرتباطهما المعنوي وتأثيرهما المباشر والعالي على الغلة.

 حليل معامل المسار.، تالقمح، مكونات الغلة، معامل االرتباطالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
حيث يزود سكان العالم بأكثر من ( Kazemi, 2009) ينفرد محصول القمح من بين جميع محاصيل الحبوب من حيث األهمية

 يعد المحصول الرئيسي في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط وغرب آسياو (، Braun et al., 2010) % من الطاقة20
(Elias and manthey, 2005) . حيث بلغت المساحة من حيث المساحة يحتل القمح المرتبة األولى في سورية

ولسد الطلب المتزايد على  (.2013، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) طن/هكتار 2.316بمردود هكتارًا   1.374.077المزروعة
في جديدة بمصادر وراثية باالستعانة  (Hawkesford et al., 2013)هذا المحصول زيادة غلة العمل على  من الضروريالقمح 

( من جهة وعلى تحسين مكونات الغلة  ; Flood et al., 2011 Lawson and Blatt., 2014) برامج التحسين الوراثي للقمح
(، Mohtasham et al., 2014الغلة الحبية هي ناتج تفاعل عدد كبير من مكوناتها). (Khan et al., 2013) من جهة أخرى

 Allah Gholipour and)من برامج التربية ال بد من دراسة عالقات االرتباط بين الغلة ومكوناتها الغاية المرجوة ولتحقيق 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SPECIALIST/سطح%20المكتب/FAO/correlation/Natural%20variation%20in%20photosynthetic%20capacity,%20growth,%20and%20yield%20in%2064%20field-grown%20wheat%20genotypes.htm%23ref-19
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SPECIALIST/سطح%20المكتب/FAO/correlation/Natural%20variation%20in%20photosynthetic%20capacity,%20growth,%20and%20yield%20in%2064%20field-grown%20wheat%20genotypes.htm%23ref-14
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SPECIALIST/سطح%20المكتب/FAO/correlation/Natural%20variation%20in%20photosynthetic%20capacity,%20growth,%20and%20yield%20in%2064%20field-grown%20wheat%20genotypes.htm%23ref-26
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Salehi., 2004)  لمكونات الغلة في دراسة التأثير المباشر وغير المباشر كذلك و(الغلةGezahegn et al., 2015)  من أجل
بدراسة االرتباط بين الغلة  Sumit and Divya( 2014) قام (.Anwar et al., 2009) النتخابلفضل الطريقة األتحديد 

 مع عدد االشطاءات في النبات. كما وجد ومكوناتها لثالثة أصناف من القمح في الهند ووجد أن الغلة الحبّية ارتبطت إيجاباً 
(2014 )Asim et al.,  ا ارتبط وزن األلف حبةوزن الحبوب في السنبلة ارتبط معنويا وبعالقة ايجابية مع وزن األلف حبة كمأن 

مع كّل من وزن  ومعنوياً  أن عدد الحبوب بالسنبلة ارتبط إيجاباً  Onyibe( 2005) بعالقة موجبة مع الغلة الحبية، أظهرت نتائج
 ,.Ghaderi et al) األلف حبة والغلة الحبية، كذلك الحال بالنسبة لالرتباط الموجب والمعنوي بين الغلة وعدد اإلشطاءات المثمرة

حول تحليل المسار أن عدد الحبوب في السنبلة له تأثير في دراسة ,Vahid and Shahryari ( 2011) نت نتائج(. بيّ 2009
مباشر على الغلة الحبّية للنبات وكذلك وزن األلف حبة، وكان لوزن الحبوب في السنبلة تأثير غير مباشر على الغلة الحبية للنبات 

نت من خالل وزن األلف حبة. بيّ  ة، وأيضا كان لوزن الحبوب في السنبلة تأثير موجب على الغلةمن خالل عدد الحبوب في السنبل
الغلة الحبية للنبات ارتبطت بعالقة موجبة معنوية مع كّل من وزن األلف حبة وعدد أن  ,.Suleiman et al( 2014) نتائج

عند مستوى  معنوياً  عدد اإلشطاءاتوارتبط مع وزن األلف حبة،  الحبوب في السنبلة كما ارتبط عدد الحبوب في السنبلة معنوياً 
 ;Chhibber and Jain, 2014) في تحديد عدد الحبوب بالسنبلة ، حيث تسهم صفة عدد اإلشطاءات% مع الغلة الحبّية1

Fahim, 2014; Bhutta, 2006 ،) اشر للغلة وأن أظهر تحليل المسار أن عدد الحبوب في السنبلة يمكن استخدامه كمعيار مبو
وزن الحبوب في السنبلة كان له تأثير مباشر على الغلة الحبية وكان لوزن األلف حبة تأثير موجب غير مباشر على الغلة من 

( حول دراسة االرتباط وتحليل المسار 2012، وآخرون)ابتسام  أوضحت نتائج. خالل كل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة
 عالي كانت ذات تأثير مباشر )عدد اإلشطاءات المثمرة( بالنبات السنابل حنطة الخبز أن عدد لحاصل الحبوب ومكوناته في

 طريق وسالبة عن بالسنبلة الحبوب عدد طريق عن منخفضة سالبة فكانتله  مباشرةال غير التأثيرات أما على غلة الحبوب وموجب
 منخفضة مباشرة لغيرا تأثيراتها بالسنبلة على غلة النبات منخفضة بينما الحبوب لعدد المباشرة التأثيرات وكانت حبة. ئةامال وزن
 في موجًبا مباشًرا تأثيًرا حبة ئةامال وزن لصفة وكان، حبة ئةامال وزن وعن طريق)عدد اإلشطاءات المثمرة( عدد السنابل طريق عن

 بالسنبلة. الحبوب عدد طريق عن منخفضة فكانت المباشرة غير التأثيرات وأما الحبوب حاصل

تحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمكونات الغلة على و إلى دراسة عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة، يهدف البحث 
 .من خالل تحليل المسار الغلة الحبّية للنبات الفردي

  مواد وطرائق البحث:
في درعا التابعة للهيئة العامة للبحوث  بحوث إزرع محطة( في 2n =4x= 28) زرعت ثمانية طرز وراثية من القمح الرباعي

ثالثة طرز وراثية النوع تتبع ، حيث 2012/2013 زراعة بعلّية خالل موسم الزراعةالعلمية الزراعية، في سورية، 
Triticum.carthlicum وطرازان وراثيان من النوع ،Triticum.polonicum،  النوع وثالثة طرز منTriticum.dicoccum 

 تّم الحصول عليها من البنك الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. 5وشام 3إضافًة إلى شاهدين هما شام

 التحليل اإلحصائي:
م،  1زرعت التجربة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثة مكررات حيث ضّمت كل قطعة تجريبية ستة سطور، طول السطر

( سم. نّفذت عمليات الخدمة 5-3سم في السطر، زرعت الحبوب على عمق) 5سم، وبين النبات واآلخر 25المسافة بين السطور
 الزراعية للمحصول حسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. حصدت التجربة ودرست عالقات االرتباط بين مكونات الغلة

والغّلة  ءات المثمرة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن الحبوب في السنبلة، وزن األلف حبة()عدد اإلشطاءات الكلية، عدد اإلشطا
دي الحبّية للنبات الفردي وأجري تحليل المسار لتحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمكونات الغلة على الغّلة الحبّية للنبات الفر 

. وتم اعتماد SPSS.12 باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي( Akintunde, 2012)وفق  تحليل المسار واعتمادا على خطوات
إلى  0.2(قيمة عالية،) 0.9إلى  0.3قيمة عالية جدًا،) 1مقياس للتأثير المباشر وغير المباشر وفق التدرج التالي: القيمة األكبر من
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 ,Lenka and Mishraفق)ذلك و مهملة و قيمة  0.1قيمة منخفضة، والقيمة األقل من  (0.19إلى  0.1)( قيمة متوسطة، 0.29

1973.) 

 النتائج:
 االرتباط بين الصفات المدروسة: -1

دراسة االرتباط بين الصفات المدروسة وجود ارتباط موجب معنوي بين كّل من عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرة من  أظهرت نتائج
 عالقة(، وارتبط عدد اإلشطاءات الكلّية ب**0.932، **0.849على التوالي لكًل منهما)بلغت  جهة مع غلة النبات من جهة أخرى

مع عدد سالب معنوي كان االرتباط  ، بينما(**0.926)بلغت  0.01مع عدد اإلشطاءات المثمرة عند مستوى داللة ةمعنوي ةموجب
أشارت النتائج أيضًا إلى وجود ارتباط موجب معنوي بين وزن الحبوب في السنبلة من جهة  .(-*0.381) الحبوب في السنبلة بلغ

 لكّل منهما التوالي( على **0.662،**0.720) مع كّل من عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة من جهة أخرى بلغت
 ياً الغلة الحبّية إيجابارتباط إلى  اأشار  نذيلال ,Sumit and Divya( 2014) ما توصل إليه(. تتفق النتائج السابقة مع 1جدول ال)

ايجابي معنوي مع وزن بشكل وزن الحبوب في السنبلة ارتباط حول   ,.Asimet al(2014) ومع مع عدد االشطاءات في النبات
مع كذلك تتفق في وجود ارتباط موجب معنوي بين الغلة وعدد اإلشطاءات المثمرة، و  Ghaderi et al., (2009)األلف حبة، ومع

الغلة الحبّية بعالقة موجبة مع كل من عدد اإلشطاءات المثمرة، ارتباط التي أظهرت  Leilah and Al-Khateeb, (2005)نتائج
في أن  .Moral et al( 2003و) Aslani and Meharvar( 2012كما تتفق مع )، وزن الحبوب في السنبلةو وزن األلف حبة، و 

 .وزن األلف حبة يرتبط بعالقة موجبة مع الغلة
 عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة .1جدولال

ThGW GWS GNS FTN TTN PY  
     1 PY 

    1 0.849** TTN 
   1 0.926** 0.932** FTN 
  1 -0.247 -0.381* 0.009 GNS 
 1 0.720** -0.201 -0.253 0.146 GWS 

1 0.662** 0.226 -0.086 -0.020 0.148 ThGW 
 .% على التوالي1% و5*،** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة                    

PY                         ،الغلة الحبّية للنبات الفردي =TTN ،عدد اإلشطاءات الكلّية =FTN ،عدد اإلشطاءات المثمرة = 
GNS                         ،عدد الحبوب في السنبلة =GWS ،وزن الحبوب في السنبلة =ThGW.وزن األلف حبة = 

 
 بين عدد اإلشطاءات الكلّية والغلة:تحليل المسار  -2

التأثير الغير  بينما(، 0.095)ومنخفض الغلة الحبّية موجبًا في ن التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات الكلّية ( أ2يوضح الجدول )
( ومساويًا لقيمة عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات الكلّية 0.850) بلغعالي مباشر له من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة موجب 

مباشر لعدد اإلشطاءات تأثير الغير ال، بينما كان وهو بذلك يفّسر االرتباط بين عدد االشطاءات الكلية والغلة الحبية والغلة الحبّية
-) (، ووزن األلف حبة0.081-) (، ووزن الحبوب في السنبلة0.015-) سالب من خالل كّل من عدد الحبوب في السنبلةالكلية 

يشير التأثير المباشر المنخفض مع  الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية. (0.849) (، ليصبح التأثير الكلي0.0002
هي التي تفّسر عملّيًا عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات الكلّية والغّلة د اإلشطاءات المثمرة عدأن االرتباط قوي إلى أن صفة 

 الحبّية.
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 بين عدد اإلشطاءات المثمرة والغلة:تحليل المسار  -3

( ليفّسر 0.918)عالي موجبًا حيث كان الغلة الحبّية في تأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة ( لل3تشير البيانات في الجدول )
بذلك النسبة األكبر من قيمة عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات المثمرة والغلة الحبية، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة أقل 

(، وسالب من 0.088)ت قيمته بلغمنخفض أهمية حيث كان التأثير الغير مباشر له من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية موجب 
(، 0.0007-) (، ووزن األلف حبة0.065-) وزن الحبوب في السنبلة بلغو (، 0.009-) دد الحبوب في السنبلةخالل كّل من ع

 ( الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية.0.932ليصبح التأثير الكلي)
 بين عدد الحبوب في السنبلة والغلة:تحليل المسار  -4

في (، كان التأثير المباشر 0.009) االرتباط بين عدد الحبوب في السنبلة والغلة الحبّية بلغ التأثير الكلي الذي يمّثل قيمة عالقة
سالب و  (0.036-) (، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة سالبة من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية0.038) الغلة الحبّية موجبًا بلغ

وزن الحبوب في السنبلة كّل من من خالل متوسط موجب ن كا(، بينما 0.227-) من خالل عدد اإلشطاءات المثمرةمتوسط 
 .(4)الجدول  (0.002) (، ووزن األلف حبة0.232)
 بين وزن الحبوب في السنبلة والغلة:تحليل المسار  -5

 ( وهو بذلك أكبر من قيمة عالقة0.322) بلغعالي كان التأثير المباشر بين وزن الحبوب في السنبلة على الغلة الحبّية موجبًا 
-) االرتباط بين وزن الحبوب في السنبلة والغلة الحبّية، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة سالبة من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية

(، بينما موجب من خالل صفتي وزن الحبوب 0.185-)بلغت قيمتها من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة( وسالبة متوسطة 0.024
( الذي يمّثل 0.146ليصبح التأثير الكلي) ،التوالي( لكّل منهما على 0.005، 0.027)ت قيمتهابلغ في السنبلة ووزن األلف حبة

 .(5)الجدول  قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية
 بين وزن األلف حبة والغلة:تحليل المسار  -6

(، بينما كانت التأثيرات 0.008) الحبّية موجباً بين وزن األلف حبة على الغلة ( 6كما هو موضح في الجدول )كان التأثير المباشر 
موجب من خالل و لكّل منهما، التوالي على  (0.079-، 0.002-) الغير مباشرة سالبة من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرة

التأثير (، ليصبح 0.213) وزن الحبوب في السنبلة ةمن خالل صفوموجب متوسط ، (0.008) عدد الحبوب في السنبلةة صف
 ( الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية.0.148الكلي)

 المناقشة:
في أن عدد الحبوب في السنبلة له تأثير مباشر  اوجد نذيلالVahid and Shahryari ( 2011) تتفق النتائج مع ما توصل إليه

الغلة الحبية للنبات من خالل في  السنبلة تأثير غير مباشرالغلة الحبّية للنبات وكذلك وزن األلف حبة، وكان لوزن الحبوب في 
مع نتائج تتفق من خالل وزن األلف حبة، و  عدد الحبوب في السنبلة، وأيضا كان لوزن الحبوب في السنبلة تأثير موجب على الغلة

مباشر الثير غير حول أن التأ ,Nazan( 2008و)  ,.Mollasadeghi et al(2011و) ,.Suleiman et al( 2014)كّل من 
لوزن األلف حبة تأثير غير مباشر موجب على أن الغلة الحبية من خالل صفات أخرى كان موجب و في لعدد الحبوب في السنبلة 

في  Aycicek and Yildirim( 2006و) ,.Asim et al( 2014) كما تتفق مع ،الغلة الحبية من خالل عدد الحبوب بالسنبلة
الحبوب في السنبلة كمعيار مباشر للغلة وأن وزن الحبوب في السنبلة له تأثير مباشر على الغلة الحبية عدد  يمكن استخدامه أن

)ابتسام  ولوزن األلف حبة تأثير موجب غير مباشر على الغلة من خالل كل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة، وتتفق مع نتائج
 عددل المباشر التأثيرأن حول ( 2006،و)أيوب ،(2005 ،وآخرون و)الحمداني ،(2009 وأرشد، )أحمد، ومع (2012وآخرون، 
 عدد طريق عن منخفضة سالبة فكانت مباشرةال غير التأثيرات أما الحبوب غلةفي موجًبا  عالًيا المثمرة بالنبات كان اإلشطاءات

 غلة النبات منخفضة بينمافي بالسنبلة  الحبوب لعدد المباشر التأثير وكان حبة. ئةامال وزن طريق وسالبة عن بالسنبلة الحبوب
ًا مباشر  تأثيراً  حبة المائة وزن لصفة وكان حبة، مائةال وزنو المثمرة  اإلشطاءات عدد طريق عن منخفضة مباشرة لغيرا تأثيراتها
 . بالسنبلة الحبوب عدد طريق عنًا منخفضًا مباشر  غيرًا غلة الحبوب وتأثير  فيًا موجب
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 الغلةلعدد اإلشطاءات الكلية في التأثير المباشر وغير المباشر  .2 جدولال
 التأثيردرجة  طبيعة التأثير

 0.095 التأثير المباشر

 0.850 التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.014- التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة

 0.081- وزن الحبوب في السنبلةالتأثير الغير مباشر من خالل 
 0.0002- التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة

 0.849 التأثير الكلي
 

 الغلةلعدد اإلشطاءات المثمرة في التأثير المباشر وغير المباشر  .3 جدولال 

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.918 التأثير المباشر

 0.088 عدد اإلشطاءات الكليةالتأثير الغير مباشر من خالل 
 0.009- التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة
 0.065- التأثير الغير مباشر من خالل وزن الحبوب في السنبلة

 0.0007- التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة
 0.932 التأثير الكلي

 
 الغلةلعدد الحبوب بالسنبلة في التأثير المباشر وغير المباشر  . 4جدولال

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.038 التأثير المباشر

 0.036- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات الكلية
 0.227- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.232 التأثير الغير مباشر من خالل وزن الحبوب في السنبلة

 0.002 التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة

 0.009 التأثير الكلي
 

 الغلةلوزن الحبوب بالسنبلة )غ( في التأثير المباشر وغير المباشر  . 5جدولال

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.322 التأثير المباشر

 0.024- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات الكلية
 0.185- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.027 التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة

 0.005 التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة
 0.146 التأثير الكلي
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 الغلةلوزن األلف حبة )غ(  في التأثير المباشر وغير المباشر  .6 جدولال

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.008 التأثير المباشر

 0.002- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات الكلية

 0.079- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.008 التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة

 0.213 الحبوب في السنبلةالتأثير الغير مباشر من خالل وزن 
 0.148 التأثير الكلي

 

 :الخالصة
( على التوالي، **0.932، **0.849) عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرة( مع كّل من P≤0.01ارتبطت الغلة الحبّية معنويًا ) .1

كان (، بينما **0.926) 0.01 مع عدد اإلشطاءات المثمرة عند مستوى داللة اً وارتبط عدد اإلشطاءات الكلّية موجب معنوي
بين ( P≤0.01ًا )معنويًا و رتباط موجبوكان اال(، -*0.381) مع عدد الحبوب في السنبلة (P≤0.05ًا )معنويًا و سالباالرتباط 

 .على التوالي (**0.662، **0.720) كّل من عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة بلغتومع وزن الحبوب في السنبلة 

، يليها وزن الحبوب في السنبلة ثم وزن الكلّيةالمتمثلة بكل من عدد االشطاءات المثمرة ثم عدد االشطاءات  تعد مكونات الغلة .2
 األلف حبة من أكثر الصفات تأثيرًا في الغلة الحبّية للقمح إيجابًا.

( 0.850)ًا وعاليًا المثمرة موجبمباشر لعدد اإلشطاءات الكلّية على الغلة الحبّية من خالل عدد اإلشطاءات الغير كان التأثير  .3
ليفّسر بذلك النسبة ، (0.918)عالياً موجبًا الذي كان الغلة الحبّية في التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة ويتقارب جدًا مع 

 .األكبر من قيمة عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات المثمرة والغلة الحبية

( وهو بذلك أكبر من قيمة عالقة االرتباط بين وزن 0.322الغلة الحبّية موجبًا )في السنبلة بوزن الحبوب لان التأثير المباشر ك .4
-) من خالل عدد اإلشطاءات المثمرةسالبة متوسطة الحبوب في السنبلة والغلة الحبّية، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة 

 وزن الحبوب في السنبلة ةمن خالل صفموجب متوسط الحبّية الغلة في وزن األلف حبة لمباشر الغير كان التأثير و  (،0.185
(0.213). 

 المقترحات:
  التركيز في برامج التربية والتحسين الوراثي على صفتي عدد االشطاءات المثمرة ووزن الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب للغلة

 الحبية للقمح الرتباطهما المعنوي وتأثيرهما المباشر والعالي على الغلة.
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Abstract: 

The study was conducted at Izraa Research Station, General Commission for Scientific Agricultural 

Research (GCSAR), Syria, during 2012/2013 season. Eight genotypes (3genotypes belongs to the 

species Triticum. carthlicum, 2 genotypes belongs to the species Triticum. polonicum , 3genotypes 

belongs to the species Triticum. dicoccum, and tow local checks sham3 and sham5, which were 

planted in Randomized Complete Block Design RCBD with three replications. Correlations and 

path coefficient analysis between yield components (number of total and fertile tillers, number and 

weight of grains per spike, thousand grain weight, individual plant yield) were studied. Results 

showed that grain yield had a positive significant correlation with both of number of total and fertile 

tillers (0.849**,0.932**) respectively, but number of total tillers had a positive significant 

correlation with number of fertile tillers (0.926**), while negative significant correlation was 

noticed with the number of grains per spike. The correlation was positive and significant between 

weight of grains per spike and with both of number of grains per spike and thousand grain weight. 

The results of path coefficient analysis showed that the indirect effect of number of total tillers on 

grain yield through the fertile tillers was positive and high (0.850), and was very close to the direct 

effect of the number of fertile tillers on grain yield (0.918), and the direct effect of grain weight per 

spike on grain yield was positive (0.322), and it's indirect effect was negative and medium through 

the number of fertile tillers, and the indirect effect of thousand grain weight on grain yield was 

positive and medium through the weight of grain per spike (0.213). This study recommends to pay 

attention to the number of fertile tillers and grain weight per spike as a selection index of grain yield 

in the breeding programs, because of their high correlations an direct effect on yield.  

Key Words: Wheat, Yield components, Correlation coefficient, Path coefficient analysis. 
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على نبات القمح  Puccinia recondita الكشف المبكر عن الصدأ البني )صدأ الورقة(

  عن بعداستخدام تقنيات االستشعار ب

د*الخالإياد أحمد 
(1)

القاعيباسل و 
(2)

أسماء مقدحو 
(3)

 

 (. الهيئة العامة لالستشعار عن بعد، دمشق، سورية. 1)
 (. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البعث، حمص، سورية. 2)
 (. الهيئة العامة لالستشعار عن بعد، حمص، سورية.3)

 (.dr.eyadalkhaled@gmail.com)*للمراسلة: د. إياد أحمد الخالد: 

 01/08/2015تاريخ القبول:    29/06/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

بهدف دراسة  2008/2009للموسم الزراعي  شمال مدينة حمص في سورية تجربة حقلية في أحد حقول المزارعين في نفذت 
مكانية الكشف المبكر  Puccinia reconditaالخصائص الطيفية لنباتات القمح السليمة والمصابة بالصدأ البني  لمرض عن اوا 

ص الطيفية للنباتات وجود فروق معنوية في االنعكاس الطيفي بين قبل ظهور أعراضه على النبات، وتبين من خالل الخصائ
بالفطر المسبب لمرض الصدأ البني وذلك بتاريخ  االصطناعية النباتات السليمة والمصابة بعد أسبوع من إحداث العدوى

وتحت  NIRقريب حمر الاألنانومتر والممّثلة للمجال الطيفي تحت  1060-750عند المجال الطيفي الممتد من  9/4/2009
. حيث سجلت النباتات السليمة قيم انعكاس أعلى من النباتات المصابة في هذا المجال وكانت نسبة SIRW حمر القصيراأل

% للنباتات المصابة، وازدادت 60.34% مقابل 64.68نانومتر للنباتات السليمة  810-790االنعكاس الطيفي عند المجال 
ي بين النباتات السليمة والمصابة في هذا المجال مع ظهور أعراض المرض وازدياد شدته على الفروق في نسبة االنعكاس الطيف

والممثلة  من الطيف التحت أحمر القريب 20، حيث كانت نسبة االنعكاس الطيفي عند الحزمة 21/5/2009النباتات وذلك بتاريخ 
بة على التوالي. كما أظهرت النتائج أن المجال % للنباتات السليمة والمصا33.65و 44.22 (810-790للمجال الطيفي )

نانومتر هو المجال الطيفي األفضل للكشف المبكر عن مرض الصدأ البني على  940إلى 750الطيفي التحت أحمر الممتد من
عدوى حيث وجدت فروق معنوية في قيم االنعكاس بين النباتات السليمة والمصابة بهذا المجال بعد أسبوع من إحداث الالقمح 

يوم من ظهور أعراض المرض على النباتات المصابة واستمر هذا الفرق في قيم  21الصناعية بالفطر المسبب للمرض وذلك قبل 
 االنعكاس حتى نهاية موسم النمو. 

  .، العدوى االصطناعية، سوريةالقمح، الصدأ البني، االنعكاس الطيفيالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
أكثر المحاصيل زراعة في العالم وذلك كونه مصدر غذائي أساسي لمعظم الشعوب. ويأتي في مقدمة المحاصيل يعد القمح من 

 1374077 المزروعة في سورية من حيث المساحة واإلنتاجية واألهمية حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح في سورية حوالي
(. يصاب القمح بالعديد 2013، زارة الزراعة واإلصالح الزراعيو ) كغ/هكتار 2316طن ومردود  3182111هكتار بإنتاج يقدر 

 نوع تقريباً  5000له أضراراً  كبيرة، يبلغ عدد أنواع هذه الفطور المعروفة حتى اآلن  والتي تسبب من األمراض منها أمراض الصدأ
تأثير اإلجهادات المختلفة على محصول . وتعد تقنية االستشعار عن بعد من التقنيات المستخدمة مؤخرًا في دراسة (2003)خليل، 

آثار هذه االجهادات  من تخفيفتوفير بيانات تساعد على الالقمح )الملوحة، الجفاف، األمراض،....( لما لها من دور كبير في 
 (.2003مما يمهد إلى تطوير طرق مكافحة بسيطة وفعالة ومربحة باالعتماد على هذه التقنية )الداغستاني، 
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 Bennedsenو Lillesand and Kiefer (2000)و Guyer Woebbecke et al., (1995) أكد العديد من العلماء ومنهم  
and Peterson (2005)  أن االختالفات اللونية والشكلية )المورفولوجية( للنباتات تعد األساس لتمييز النباتات المجهدة والمصابة

 ,.Bravo et alاستطاع  هي األساس لقياس هذه االختالفات. أجهزة قياس الطيفبواسطة  الطيفية والتقييم الشكلي البياناتوأن 
استخدام قياسات االنعكاس الطيفي في الحقل في الكشف المبكر عن مرض الصدأ األصفر على القمح المتسبب عن  (2002)
كما أشاروا إلى أن أفضل %.  96ت إلى بدقة عالية وصل وتمييز النباتات المصابة عن السليمة striiformis Pucciniaفطر 

± 630،  10± 543السليمة عن المصابة كانت  النباتاتالحزم الموجية في الدراسة للكشف عن مرض الصدأ األصفر وتمييز 
من الكشف عن مرضي الصدأ األصفر والتبقع السبتوري على  Ramon, (2006). كما تمكن ±10 861،  ±10 750،  10

للتمييز بشكل أفضل في الحزمة الموجية  حيث وجد أن الصدأ األصفر كان قابالً  نيات االستشعار عن بعد،القمح باستخدام تق
 Cai et al., (2005)نانومتر. واستخدم  670إلى  650نانومتر، بينما التبقع السبتوري كان بين  650إلى  620الممتدة من 

الطيفية للقمح المصاب بالصدأ األصفر في الحقل وفي البيوت المحمية، لدراسة االستجابة  ASD األجهزة الراديومترية الحقلية 
والحامل لألعراض مصاب ووجد نتيجة الدراسة اختالفات واضحة في االنعكاس الطيفي عند بعض األطوال الموجية بين القمح ال

االنعكاس ناتجة عن مستويات مختلفة الظاهرية للمرض والقمح ذو اإلصابة الكامنة )غير الظاهرة(، كما وجدوا اختالفات في قيم 
في  hyperspectralاستخدام تقنيات االستشعار عن بعد )األطياف الفائقة(  إمكانيةوبالتالي تم التأكيد على من شدة اإلصابة. 

من خالل محاولتهم للكشف المبكر عن صدأ الورقة على    et alAhlawat(2011) ,. مراقبة الصدأ األصفر على القمح، ووجد
 905و 758و 670و 549باستخدام القياسات الراديومترية في المجاالت الطيفية  Blueberry توت الغابة ثالثة أصناف من نبات

نانومتر إلى وجود فروق معنوية واضحة في االنعكاسات الطيفية بين النباتات  2200و 1919و 1779و 1635و 1435و
حمر األتحت و حمر القريب األث اإلصابة في المجالين الطيفيين تحت السليمة والمصابة بالمرض في مراحل مبكرة من حدو 

تأثير صدأ األوراق والساق في  Keegan et al., (1956). أما الدراسات حول الصدأ البني فكانت البداية عندما درس القصير
لذروة عندما قورنت باإلصابة القمح على انعكاس الضوء وأظهرت البيانات بأن اإلصابة الحادة قد سببت انخفاض في انعكاس ا

فعالية الحزم الطيفية الفائقة   Franke et al., (2005) وجدكما ميكروميتر.  1-0.75المنخفضة للصدأ ما بين الطول الموجي 
hyperspectral  السليمة  النباتاتفي الكشف المبكر عن مرض الصدأ البني على محصول القمح، حيث أمكنهم التمييز بين

أيام من إحداث العدوى االصطناعية على األوراق على الرغم من عدم ظهور أعراض اإلصابة  5والمصابة واكتشاف اإلصابة بعد 
للنباتات المصابة بمرض الصدأ البني على  أن االستجابة الطيفية Geogr and Franke, (2007)على النبات. وأظهر كل من 

تكون واضحة بشكل كبير مثلها مثل تأثير اإلصابة في المجال الطيفي  NIRتحت األحمر القريب نبات القمح في المجال الطيفي 
ويعود ذلك لتأثير اللون البني للبقع المصابة المماثلة لتلك األوراق الهرمة. كما الحظا تأثير المرض في الكتلة الحيوية  VISالمرئي 

حمراء القريبة والتي تتأثر قيم االنعكاسات الستجابة الطيفية في المنطقة تحت للنبات والمساحة الورقية األمر الذي ينعكس على اال
 فيها بشكل كبير بهذين العاملين. 

  يهدف البحث إلى دراسة إمكانية الكشف المبكر عن الصدأ البني باالعتماد على الخصائص الطيفية للنباتات السليمة والمصابة.
 :همواد البحث وطرائق
متوسـط قمـح قـاس  )صـنف 9بحـوث صـنف القمـح زرع. حيث 2008/2009شمال مدينة حمص للموسم الزراعي  تم إجراء التجربة

 24، ضـمن مجمـوعتين تضـم كـل منهمـا 3/12/2008كغ/الـدونم بتـاريخ  30باستخدام معـدل بـذار  (20MRالمقاومة للصدأ البني 
 ( وفق ما يلي:Azoxystrobin 250g) Ortivaأورتيفا بالمبيد الفطري الجهازي والتي عوملت  م(5 *5)أبعادها  قطعة تجريبية

لكافـة القطـع فـي هـذه المجموعـة  كتار(همل/ 800باستخدام التركيز المنصوح به ) المجموعة األولى: الرش بالمبيد الفطري أورتيفا-أ
بـالمرض والمعبــرة  اتهوالتـي لـن يـتم إحـداث العـدوى االصـطناعية لهـا بـالفطر المســبب لمـرض الصـدأ البنـي وذلـك لضـمان عـدم إصـاب

 . (S1)عن النباتات السليمة
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إحــداث لكافــة القطــع التجريبيــة فــي هــذه المجموعــة والتــي ســوف ســيتم لهــا  المجموعــة الثانيــة: عــدم الــرش بالمبيــد الفطــري أورتيفــا-ب
 .(S2) ةالعدوى االصطناعية بالفطر المسبب لمرض الصدأ البني والمعبرة عن النباتات المصاب

وكـرر الـرش خمـس مـرات بتـواريخ مختلفـة لضـمان عـدم إصـابة القطـع  11/3/2009بالمبيد الفطري أورتيفا بـدءًا مـن تـاريخ تم الرش 
 السليمة من التجربة.

كما تم إضافة األسمدة األزوتيـة والفوسـفاتية والبوتاسـية ومكافحـة األعشـاب الضـارة وفـق مـا جـاء فـي نشـرات وزارة الزراعـة واإلصـالح 
 الخصوص.الزراعي بهذا 

 المناخية:المعطيات  
 الحرارة اليومية الصغرى درجة متوسطتراوح الممتد من الشهر األول إلى الشهر السادس حيث  الزراعةساد مناخ معتدل في موسم 

 54.1%( فتراوحت بين   (RHالعظمى والصغرى  أما متوسط الرطوبة النسبية اليومية ،ºº 26.6و  5بين  (°T C)والعظمى 
بين درجة الحرارة  تراوحت .مم 1.474مم بمتوسط يومي  266.8والهطول المطري الكلي خالل هذه الفترة كان  %، 82.1و

15.5- 22.5 ºº الهطول المطري اليومي  معدل% و 71.7 –54.4ومتوسط الرطوبة النسبية  /مايووأيار /أبريللشهري نيسان
 (2و1)الشكلين  على التوالي /مايووأيار /أبريلملم لشهري نيسان 0 – 1.58

 

 
 
 
 
 
 

 2009 والرطوبة النسبية % اليومية خالل موسم النمو Cºمتوسط الحرارة  .1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 الهطول المطري اليومي مم خالل موسم النمو .2الشكل  
 العدوى االصطناعية:

وذلـك باسـتخدام أبـواغ يوريـة  2/4/2009 تم إحداث العدوى االصطناعية بالفطر المسبب لمرض الصدأ البني لنباتـات القمـح بتـاريخ
وذلـك عـن طريـق  ICARDAتـم تأمينهـا مـن المركـز الـدولي للبحـوث الزراعيـة فـي المنـاطق الجافـة  Puccinia recondita للفطـر

لتـر مـن المـاء + مـادة لخفـض التـوتر السـطحي  3مـن األبـواغ اليوريـة مـع  ³سـم 1الهيئة العامة لالستشعار عن بعـد. حيـث تـم خلـط 
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 و Hussien et al., (1997)صابون سائل( ورشت القطع التجريبية بالمحلول عند الساعة السادسة مساًء اعتمادًا على ما نشره )
 De Vallavieille et al., (2002)  حول زيادة الفعالية في إحداث اإلصابة ونجاح العدوى في حال تمـت عمليـة التلقـيح فـي فتـرة

ســاعة مــن رش العــدوى الفطريــة  48زمــة لهــا، وتغطيتهــا  بأغطيــة بالســتيكية شــفافة تــم إزالتهــا بعــد وتــم تــأمين الرطوبــة الال  الظــالم
(Moshou et al., 2003 .)( اسـتعمل لتقـدير شـدة اإلصـابة سـلم بترسـون وكامبـل وهـو المعتمـد دوليـًا حتـى اآلنPeterson et 

al., 1948 ) ًفـــي فتـــرة النضـــج اللبنـــي والنضـــج الشـــمعي اعتمـــادًا علـــى  وقيســـت النســـبة المئويـــة لالصـــابة بالصـــدأ مـــرتين أســـبوعيا
Hussien et al., (1998). 

 القياسات الراديومترية:
الذي يقيس  ASDماركة  RS3من نوع  FieldSoecPro_ Spectroradiometer تم استخدام جهاز السبيكتروراديومتر

 ،درجة 25نانومتر وبحقل رؤية في الحقل  2نانومتر بدقة طيفية  2500حتى  350االنعكاسات الطيفية ضمن المجال الطيفي 
والذي يؤمن مساحة  Plant Canopyمتر عن قمة المظلة الخضرية للنباتات  1.5حيث تم أخذ القراءة الراديومترية على ارتفاع 

قراءات للقطعة الواحدة  3بواقع الزراعة سجلت االنعكاسات الطيفية لكافة القطع التجريبية بدءًا من تاريخ  .²م 0.636أرضية 
أيام بغية المراقبة  3-2للقراءات الراديوميترية يوم، حتى إحداث العدوى الفطرية ليصبح الفاصل الزمني  15وبفاصل زمني 

فيزيولوجية التي يحدثها المرض وربطها مع القياسات الطيفية. ليكون عدد القراءات المستمرة لنتمكن من تحديد موعد بدء التغيرات ال
قيمة تمثل االستجابة الطيفية عند كل نانومتر على المحور الممثل  2150قراءة. كل قراءة تعبر عن  21الراديومترية في الموسم 

حزمة طيفية كل حزمة منها تعبر عن متوسط  60نانومتر. قسم هذا المجال الطيفي إلى  2500إلى  350للطول الموجي من 
 (.1االستجابات الطيفية للقيم الممثلة لهذه الحزمة والموضحة في الجدول )

 . الحزم الطيفية المستخدمة للتعبير عن االستجابة الطيفية للقيم الممثلة لهذه لحزم1الجدول 

 

( لجميع 32إلى  18للصفات الطيفية )الحزم الطيفية من لمقارنة المتوسطات   T-Testتم تحليل البيانات باستخدام اختبار
 %. 5عند مستوى داللة  .12GenStat القراءات )التواريخ( باستخدام برنامج

 

 رقم
 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر

1 350-400 13 670-690 25 890-910 37 1240-1270 49 1660-1690 

2 400-450 14 690-710 26 910-940 38 1270-1300 50 1690-1720 

3 450-500 15 710-730 27 940-970 39 1300-1320 51 1720-1750 

4 500-520 16 730-739 28 970-1000 40 1390-1420 52 1750-1780 

5 520-540 17 740-749 29 1000-1030 41 1420-1450 53 1780-1820 

6 540-560 18 750-770 30 1030-1060 42 1450-1480 54 1890-1940 

7 560-580 19 770-790 31 1060-1090 43 1480-1510 55 1940-1990 

8 580-589 20 790-810 32 1090-1120 44 1510-1540 56 1990-2040 

9 590-610 21 810-830 33 1120-1150 45 1540-1570 57 2040-2080 

10 610-630 22 830-850 34 1150-1180 46 1570-1600 58 2080-2140 

11 630-650 23 850-870 35 1180-1210 47 1600-1630 59 2140-2190 

12 650-670 24 870-890 36 1210-1240 48 1630-1660 60 2190-2250 
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 النتائج والمناقشة:
بالفطر المسبب للمرض( وجود فروق بسيطة  االصطناعية)بعد ثالثة أيام من إحداث العدوى  5/4/2009أظهرت النتائج بتاريخ 
( في قيم االنعكاس بين النباتات المعاملة بالرش بالمبيد الفطري )السليمة غير معرضة إلحداث العدوى 2غير معنوية )الجدول 

( S2الفطرية  االصطناعيةير المعاملة بالرش بالمبيد الفطري )المصابة، المعرضة للعدوى ( والنباتات غS1بالفطر االصطناعية
التي أظهرت سلوك  55إلى  50ومن  40إلى  30عند جميع الحزم الطيفية المقسم لها الطول الموجي. فيما عدا الحزم الطيفية من 

المصابة حيث سجلت النباتات المصابة قيم انعكاس أعلى من غير مفهوم في وجود فروق في قيم االنعكاس بين النباتات السليمة و 
  (.3السليمة على غير المتوقع )الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 5/4/2009. االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة بالصدأ البني بتاريخ 3الشكل 
كانت النباتات في مرحلة النمو الخضري األعظمي أن قيم عندما  9/4/2009أيام من العدوى الفطرية  7أظهرت النتائج بعد 

االنعكاس الطيفي لكل من النباتات السليمة والمصابة المقابلة للحزم الطيفية المدروسة إلى وجود فرق معنوي في هذه القيم عند 
نانومتر أي المجال  1060إلى  750( والمقابلة للطول الموجي الممتد من 2)الجدول  30إلى  18الحزم الطيفية الممتدة من 

( حيث سجلت النباتات السليمة قيم Near and short infrared waveالطيفي تحت األحمر القريب والتحت أحمر القصير )
حيث  4.47فقد بلغت قيمته  23انعكاسية أعلى من تلك المسجلة عند النباتات المصابة وكان أعلى فرق مسجل عند القناة الطيفية 

 (.4% )الشكل  62.89% بينما كانت قيم االنعكاس للنباتات المصابة  67.36سجلت النباتات السليمة قيمة انعكاسية 
  
 

 

 

 
 
 
 

 9/4/2009وقبل ظهور المرض على النبات بتاريخ أيام  7صطناعية بـ . االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة بعد إحداث العدوى اإل4 الشكل

عند مستوى الثقة ( إلى وجود فروق معنوية مسجلة في قيم االنعكاس الطيفي 5( والشكل )2أظهرت النتائج الموضحة في الجدول )
والمقابلة  26-18% بين النباتات السليمة والنباتات المصابة )اإلصابة غير ظاهرة بعد( عند الحزم الطيفية المدروسة من  5

 20/4و 11/4نانومتر والممثل للمجال الطيفي تحت األحمر القريب خالل التواريخ  940-750للطول الموجي الممتد من 
يوم  25و 21و 18و 10والمتوافقة مع  1/5/2009صبح اإلصابة ظاهرة على أوراق النبات بتاريخ أي قبل أن ت 27/4و 23/4و

عند المجال الطيفي التحت لالنعكاس  مرتفعة اً حيث سجلت النباتات السليمة قيم، من إحداث العدوى االصطناعية على التوالي

 سليم

 مصاب

 سليم

 مصاب
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 ةكتلالذي يحدث لل تغيرللذلك  السبب في وقد يعود .قيم أقلاحمر القريب والقصير بالمقارنة مع النباتات المصابة التي سجلت 
 النباتات حدث تغير في استجابتها الطيفية عنيُ مما  لنباتات نتيجة اإلصابةفي ا الداخلية للورقة ةبنيالو  يةورقالمساحة الالحية ودليل 
 Geogrو  Franke et al (2005)و  Cai et al., (2005)كل منجاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما توصل إليه السليمة حيث 

 5إمكانية الكشف المبكر للصدأ البني على نباتات القمح بعد  إلى   Franke et al (2005)حيث أشار ، Frankeو (2007)
 .أيام من إحداث العدوى االصطناعية لألوراق على الرغم من عدم ظهور أعراض اإلصابة على النبات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009/ 27/4ولغاية  2009/ 11/4. االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة قبل ظهور أعراض المرض على النبات بدءا  من 5الشكل 
)مرحلة اإلزهار( من خالل مالحظة األعراض األولية للمرض على بعض  1/5/2009تم تسجيل أول ظهور للمرض بتاريخ 

األوراق للنباتات في القطع التجريبية التي تم إحداث العدوى لها أي بعد حوالي شهر من إحداث العدوى وعند متابعة نتائج مرحلة 
مرتفعة عند المجال  كانتأن االستجابة الطيفية أو القيم االنعكاسية للنباتات السليمة اإلزهار وحتى بداية اصفرار النبات وجد 

المقسم لها المجال الطيفي. فعند الحزمة الطيفية  32إلى  18حمر القريب والقصير بما يقابل الحزم الطيفية من األالطيفي تحت 
 48.2و 50.5و 52.9نانومتر وجد أن النباتات السليمة قد سجلت قيم انعكاسية  810-790المعبرة عن المجال الطيفي  20
 46.9و 48.4بة قد سجلت عند هذه الحزمة الطيفية القيم التالية في حين أن النباتات المصا 44.2و 40.9و 44.4و 43.7و
على التوالي  21/5و 18/5و 14/5و 11/5و 7/5و 5/5و 1/5وذلك في تواريخ  33.7و 34.3و 39.3و 39.8و 43.3و

ند مستوى الثقة ( أن الفروقات في قيم االنعكاس بين النباتات السليمة والمصابة كانت معنوية ع2(. كما يوضح الجدول )6)الشكل 
%. ويعود السبب في ذلك كما ذكر سابقًا أن هذه الحزم الطيفية المدروسة الممثلة للمنطقة الطيفية التحت حمراء القريبة والقصيرة 5

من المجال الطيفي الكهرمغناطيسي تتأثر بشكل كبير بالكتلة الحية للنبات ودليل مساحة األوراق والبنية الداخلية للورقة وبما أن 
اإلصابة قد ظهرت للعين المجردة وقد اشتدت مع تقدم النبات في العمر فإن هذه التغيرات تكون واضحة بشكل كبير في النباتات 

 152.5و 197.4نباتات في حين كانت للنباتات السليمة 10غ/ 146.7و 175المصابة حيث أن كتلتها الحية سجلت القيم 
 3.97و 7.98للنباتات المصابة و 3.58و 7.32توالي، وبلغ دليل المساحة الورقية على ال 18/5و 5/5نباتات في التواريخ 10غ/

على التوالي. وتلعب اإلصابة دورًا كبيرًا في تغيير البنية الداخلية للورقة األمر الذي يؤثر  18/5و 5/5للنباتات السليمة في التواريخ 
 West et al., (2003)و Zhang and Dickinson (2001)على انعكاسية الغطاء النباتي. وهذا ما أكده كل من 

 .Kuckenberg et al., (2009)و
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 21/5/2009ولغاية  1/5/2009االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة بعد ظهور أعراض المرض على النبات بدءا  من  .6الشكل 
بأنها الحزم  30ولغاية 18مما سبق ُلوحظ أن المنطقة الطيفية تحت الحمراء القريبة والقصيرة والمقابلة للحزم الطيفية المدروسة من 

 20يفي بين نباتات القمح السليمة عن المصابة بالصدأ البني. فعلى سبيل المثال نالحظ عند الحزمة الطيفية المبشرة للتمييز الط
نانومتر( والممثلة في المجال  1060-1030) 30نانومتر( والممثلة للمجال الطيفي تحت األحمر القريب والحزمة  790-810)

فية في النباتات السليمة والمصابة كانت متقاربة جدًا حتى تاريخ إحداث الطيفي تحت األحمر القصير، أن قيم االنعكاسات الطي
أيام من هذا التاريخ لوحظ وجود فروق واختالفات في قيم االنعكاس الطيفي استمرت  7العدوى االصطناعية الفطرية وبعدها بحوالي 

 (.7شكل ملحوظ من تلك المصابة )الشكل تقريبا حتى نهاية عمر النباتات مسجلة النباتات السليمة قيم انعكاسية أعلى ب
دلت النتائج إلى إمكانية تقسيم فترة نمو نباتات القمح الستخدام القياسات الراديومترية في تمييز النباتات السليمة عن المصابة 

 بالصدأ البني إلى أربعة مراحل.
النباتات السليمة والتي سوف تتعرض للعدوى األولى: من الزراعة حتى إحداث العدوى االصطناعية، لم تظهر فروقات بين 

 المرضية حيث تعد حينها جميعها سليمة وبالتالي ال يوجد فروقات معنوية في قيم االنعكاس بين االثنين.
 

 

 

 

 
والممثلتان في المجال الطيفي تحت األحمر القريب والقصير على التوالي خالل عمر  30و 20عند الحزمة . االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة 7الشكل 

 النباتات

 

 سليم 30الحزمة  20الحزمة 

 مصاب

 سليم

 مصاب

 سليم

 مصاب

 سليم

 مصاب

 سليم

 مصاب

 سليم

 مصاب
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الثانية: من إحداث العدوى االصطناعية حتى بداية ظهور أعراض المرض. تعتبر هذه المرحلة األكثر أهمية في الدراسة من 
النباتات جميعها سليمة من الناحية الشكلية )المظهر الخارجي( وال يمكن لعين اإلنسان الناحية التطبيقية، ففي هذه المرحلة تكون 

عندها تمييز النباتات السليمة عن المصابة نتيجة للعدوى االصطناعية لهذه النباتات، في هذه المرحلة تجاوزت القياسات الطيفية 
بالعين المجردة إلى الكشف عن التغيرات الفسيولوجية التي يحدثها الفروقات الشكلية بين النباتات السليمة والمصابة والتي ترصد 

المرض خالل فترة الحضانة عند المجال الطيفي تحت األحمر القريب والتي يستطيع عندها متخذ القرار من أخذ القرارات في اتجاه 
 المكافحة التي تكون ذات فاعلية حينها.

، األولى: من بداية ظهور فترتينظهور للمرض حتى اصفرار النبات يمكن وصفها في المرحلة الثالثة: والتي تبدأ من مالحظة أول 
المرض حتى اشتداد اإلصابة والثانية من اشتداد اإلصابة حتى تحولها إلى وباء، ويمكن االستفادة من تقنيات االستشعار عن بعد 

جراءاتها، أما المرحلة في المرحلة األولى وأن يكون الكشف عن المرض خاللها قد يحقق بعض الفائد ة على صعيد المكافحة وا 
 الثانية قد ال يكون لذلك أي أهمية.

المرحلة الرابعة: من اصفرار النبات حتى الحصاد، ال تعتبر لهذه التقنية أي أهمية من وجهة نظر الباحث كون المرض أصبح في 
 مرحلة متأخرة والمكافحة غير مجدية.

 2008/2009 نة بين الصفات الطيفية للنباتات السليمة والمصابة بمرض الصدأ البني خالل موسم النموللمقار  T-test. اختبار 2لجدول ا

 التاريخ

الحزم 

 الطيفية

 المعاملة

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

05/04/2009 
S1 56.9 59.4 60.3 61.2 61.6 62.2 62.4 62.8 62.7 57.6 54.0 51.5 54.5 55.1 53.6 

S2 57.4 59.5 60.3 61.3 61.7 62.3 62.6 63.1 63.2 59.1 55.9 53.6 56.2 56.8 55.5 

T-Test NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

09/04/2009 
S1 61.3 63.6 64.7 65.7 66.5 67.4 67.7 67.8 67.4 61.8 58.0 57.6 61.3 62.5 60.7 

S2 57.5 59.4 60.3 61.4 62.1 62.9 63.2 63.5 63.3 58.7 55.4 54.8 58.0 59.0 57.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

11/04/2009 
S1 52.3 54.3 54.8 55.5 55.8 56.2 56.2 56.4 55.8 51.3 48.1 49.0 51.9 52.7 51.8 

S2 49.9 51.5 52.0 52.6 52.9 53.2 53.3 53.5 53.2 49.6 46.9 47.9 50.3 51.0 50.4 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS 

20/04/2009 
S1 45.8 47.9 48.6 49.0 49.6 50.0 50.1 49.8 48.5 43.7 41.7 51.8 61.5 66.3 58.3 

S2 43.2 44.8 45.3 45.8 46.3 46.7 46.8 46.6 45.7 42.0 40.5 50.1 58.7 63.0 55.9 

T-Test S S S S S S S S S S NS NS S S S 

23/04/2009 
S1 51.9 54.0 55.2 56.9 56.8 57.3 57.6 58.9 59.9 54.9 48.8 48.0 51.7 53.1 53.7 

S2 50.3 52.0 53.1 54.8 54.6 55.1 55.4 56.8 58.2 54.5 48.8 47.9 51.0 52.1 53.4 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS 

27/04/2009 
S1 46.0 48.9 49.8 50.4 51.3 51.9 52.1 51.5 49.9 43.9 41.6 44.5 48.3 49.4 46.8 

S2 42.6 44.9 45.7 46.1 46.9 47.5 47.7 47.2 46.0 41.4 39.9 42.2 45.2 46.0 44.0 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS S NS 

01/05/2009 
S1 49.0 51.7 52.9 53.9 54.6 55.3 55.5 55.6 54.6 48.7 44.9 47.1 51.3 52.8 51.5 

S2 45.1 47.4 48.4 49.3 49.9 50.4 50.7 50.9 50.2 45.6 42.5 44.7 48.2 49.4 48.5 

T-Test S S S S S S S S S S S NS S S NS 

05/05/2009 
S1 46.7 49.3 50.5 51.4 52.3 53.2 53.5 53.3 52.1 46.5 43.9 45.9 49.8 51.1 49.1 

S2 43.7 45.9 46.9 47.6 48.4 49.2 49.5 49.4 48.6 44.2 42.0 43.8 47.0 48.1 46.6 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS 

07/05/2009 
S1 44.4 46.8 48.2 49.6 50.2 51.0 51.5 52.2 52.2 47.6 44.1 43.6 47.0 48.3 47.8 

S2 40.3 42.2 43.3 44.6 45.1 45.7 46.2 46.8 47.2 43.8 40.8 40.3 43.0 44.0 43.9 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

11/05/2009 
S1 40.3 42.7 43.7 44.4 45.2 45.9 46.2 45.9 44.8 40.0 37.9 39.8 43.0 44.1 42.3 

S2 36.9 38.9 39.8 40.4 41.2 41.9 42.3 42.1 41.4 37.7 36.3 37.9 40.4 41.3 39.9 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

14/05/2009 
S1 40.7 43.3 44.4 45.1 46.1 46.9 47.2 46.8 45.6 40.8 39.0 41.5 44.9 46.0 43.8 

S2 36.1 38.2 39.3 40.1 41.2 42.0 42.6 42.5 41.8 38.3 37.1 39.5 42.3 43.2 41.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

18/05/2009 
S1 37.6 39.8 40.9 41.8 42.5 43.2 43.6 43.5 42.7 38.6 36.5 38.6 41.6 42.6 41.2 

S2 31.2 33.0 34.3 35.4 36.4 37.3 38.0 38.3 38.1 35.5 34.3 36.1 38.6 39.5 38.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

21/05/2009 
S1 40.9 42.9 44.2 45.4 46.3 47.2 47.7 47.9 47.6 43.6 41.3 41.1 44.2 45.4 44.0 

S2 30.5 32.1 33.7 35.1 36.4 37.6 38.6 39.3 39.8 37.9 37.0 36.8 39.3 40.3 39.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

S  ،NS  5: معنوي  وغير معنوي عند مستوى داللة% 
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 الخالصة:

واضحة في قيم االنعكاس  أظهرت نتائج دراسة السلوك الطيفي للنباتات السليمة والمصابة بالصدأ البني وجود فروق -1
 الطيفي بين نباتات القمح السليمة والمصابة بالصدأ البني.

إمكانية استخدام تقنية االستشعار عن بعد )قيم االنعكاسية الطيفية( في الكشف المبكر عن مرض الصدأ البني خالل فترة  -2
يوم من ظهور أول بثرة للمرض على النباتات  22حضانة المرض بعد أسبوع واحد من إحداث العدوى االصطناعية للمرض قبل 

 نانومتر. 940إلى  750بشكل ملحوظ للعين المجردة ضمن المنطقة الطيفية تحت الحمراء القريبة الممتدة من 

 المراجع: 
ن. عمـــان، األرد، االستشــعار عـــن بعــد األساســيات والتطبيقـــات. دار المنــاهج للنشـــر والتوزيــع .(2003الداغســتاني، نبيــل صـــبحي )

 ص. 473
 ص.  430جامعة البعث.  -أمراض النبات. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية(. 2003)حسن  ،خليل

 .ةسوري ، دمشق،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمديرية التخطيط والتعاون الدولي، (. 2013) وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
 

Ahlawat, V.; Om. Jhorar; L. Kumar; and D. Backhouse (2011). Using hyperspectral remote sensing 

as a tool for early detection of leaf rust in blueberries. Proceedings 34
th

 International 

Symposium on Remote Sensing of Environment. April 10-15, Sydney, Australia. 

Bennedsen, B.S. and D.L. Peterson (2005). Performance of a system for apple surface identification 

in near-infrared images. Biosystems Eng., 90(4): 419-431. 

Bravo, C.; D. Moshou; J. West; A. McCartney and H. Ramon (2002). Early disease detection in 

wheat fields using spectral reflectance. Biosystems Engineering, 48(2): 137-145. 

Cai, C.J.; Z.H. Ma;  H.G. Wang; H.Y. Zhu; M.H. Wang; H. An and C. Huang (2005). Remote 

sensing research on wheat stripe rust monitoring technology. The Second Asian 

Conference on Plant Pathology. Pp 35. 

De Vallavieille, P. C.; L. Huber; M. Leconte and O. Bethenod (2002). Preinoculation effect of light 

quantity on infection efficiency of Puccinia striiformis and P. triticina on wheat seedlings.  

Phytopathology. 92:1308-1314. 

Franke, J.; G. Menz; E.C. Oerke and U. Rascher (2005). Comparison of multi- and hyperspectral 

imaging data of leaf rust infected wheat plants. Remote Sensing for Agriculture, 

Ecosystems, and Hydrology. Vol 2 ed: M. Owe. - Bellingham, WA . 

Geogr, D.; and J. Franke (2007). Spatiotemporal dynamics of stress factors in wheat analysed by 

multisensoral remote sensing and geostatistics. Diese Dissertation ist auf dem Hoch schul 

schriften server der ULB Bonn, Erscheinungsjahr. 

Hussien, T.; R.L. Bowden; and B. S. Gill (1997). Performance of four new leaf rust resistance genes 

transferred to common wheat from Aegilops tauschii and Triticum monococcum. Plant 

Disease.81(6): 582-586. 

Hussien, T.; R.L. Bowden; B.S. Gill; and T.S. Cox (1998). Chromosomal locations in common 

wheat of three new leaf rust resistance genes from Triticum monococcum. Kluwer 

Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Euphytica. (101):127–131.  

Keegan, H.J.; J.C. Schleter; W.A. Hall and G.M. Haas (1956). Spectrophotometric and colorimetric 

study of diseased and rust resisting cereal crops; Nat. Bur. Stads., P 4591. 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

200 

 

Kuckenberg, J; I. Tartachnyk; and G. Noga (2009). Temporal and spatial changes of chlorophyll 

fluorescence as a basis for early and precise detection of leaf rust and powdery mildew 

infections in wheat leaves. Precision Agriculture. 10(1):34-44. 

Lillesand, T.M.; and R.W. Kiefer (2000). Remote Sensing and Image Interpretation.2nded John 

Wiley and Sons Inc., New York, .p:144-149. 

Moshou, D.; C. Bravo; S. Wahlen; J. West; A. McCartney and J. De Baerdemaeker (2003). 

Ramon1simultaneous identification of plant stresses and diseases in arable crops based on 

a proximal sensing system and self-organizing Neural Networks. 4
th

 European Conference 

on Precision Agriculture, Berlin, June 2003. 

Ramon, H. (2006). Fungal disease detection in winter wheat by remote sensing. Project (2003-

2006),.http://www.kuleuven.be/research/researchdatabase/project/3E05/3E051127.htm  

Peterson. R.F.; A.B .Campbell and A.E .Hannah (1948). A diagrammatic scale for rust intensity on 

leaves and stems of cereals. Canadian Journal of Research. (26):496–500  

West, J.S; C. Bravo; R. Oberti; D. Lemaire; D. Moshou; and H.A.  McCartney (2003). The potential 

of optical canopy measurement for targeted control of field crop diseases. Annual Review 

of Phytopathology. (41):593-614. 

Woebbecke, D.M.; G.E. Meye; K.V. Bargen; and D.A. Mortensen (1995). Shape features for 

identifying young weeds using image analysis. Transactions of the ASAE. 38(1):271-281. 

Zhang, L. and M. Dickinson (2001). Fluorescence from rust fungi: a simple and effective method to 

monitor the dynamics of fungal growth in plant. Physiological and Molecular Plant 

Pathology. (59):137-141. 

 

 

  

http://cwisdb.cc.kuleuven.be/persdb-bin/persdb?lang=E&oproep=persoon&fnaam=U0004397


 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

201 

 

 

Early Detection of Brown Rust (Leaf Rust) Puccinia recondita in Wheat Plant 

Using Remote Sensing Techniques 

Eyad Ahmad Al-khaled*
(¹)

 Basel Al-kai
(²)

 and Asmaa Makdah
(³) 

 

(1). General Organization of Remote Sensing (GORS), Damascus, Syria. 

(2). Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Albaath University, Homs, Syria.   

(3). (GORS), Homs, Syria. 

(*Corresponding author: Dr. Eyad Ahmad Al-Khaled, E-Mail: dr.eyadalkhaled@gmail.com). 

 

Received: 29/6/ 2015     Accepted: 01/08/ 2015 

 

Abstract: 
The experiment carried out during 2008-2009 season at Homs; the objective was to study the 

spectral characteristics of healthy and infected wheat plants with brown rust Puccinia recondita, and 

the possibility of early detection of this disease before the symptoms appearance of disease on the 

plants. The spectral characteristics of plants showed significance differences in reflectance values, 

for both healthy and inoculums plants after one week of artificial inoculation with fungi on 9/4/2009 

within wavelength 750-1060 nm of near infrared NIR and short infrared wave SINW. The healthy 

plants recorded higher spectral reflectance values more than the infected plants in range of spectrum, 

the spectral reflectance value within the wavelength 790-810 nm was 64.68 % for healthy plants and 

60.34 % for infected plants, and these differences in spectral reflectance values were increased 

between the healthy and infected plants in this spectral range with the appearance of disease 

symptoms on the infected plants, and with the increment of disease severity of the infected plants. In 

21/5/2009 the spectral reflectance values in the wavelength 790-810 nm were 44.22 -33.65 % for 

healthy and infected plants, respectively. It was found that the differences in spectral reflectance 

values between healthy and infected plants were clear in the spectral area of near and short infrared, 

which represented the wavelength 750-1120 nanometers, and the best wavebands for early detection 

of brown rust disease were within the range 750 - 940 nanometers of the near infrared NIR spectral 

range. Where significant differences were found in this range after one week of inoculation with 

fungi or before almost 21 days from symptoms appearance of disease of the infected plants to the 

end of the growing season. 

Key words: Wheat, Leaf rust, Spectral reflectance, Artificial inoculation, Syria. 
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 تأثير بعض مركبات الحديد في معالجة نقص الحديد على شجيرات العنب صنف حلواني
 

 (2)ومحمد يحيى صالح السعيد السلوم (1)بدر الدين أحمد جلب*

 
 (. دائرة الموارد الطبيعية، مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حلب، سورية. 1)
 ورية.(. دائرة بحوث البستنة، مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حلب، س2)

يد اإللكتروني: )*للمراسلة: د. بدر الدين أحمد جلب، مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حلب، سورية، البر 
b.jalab@yahoo .com :0947628291، الجوال.) 

 20/06/2015تاريخ القبول:    10/03/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

كم جنوب غرب  25في محطة صربايا التي تقع على مسافة  2010/2011و 2009/2010أجري البحث خالل الموسمين 
سنة، لدراسة استجابة الشجيرات للرش  14بعمر  41Bمحافظة حلب، سورية، في بستان عنب صنف حلواني مطعم على األصل 

الورقي والتسميد األرضي ببعض مركبات الحديد، لمعالجة مشكلة االصفرار الناتج عن نقص الحديد، وقد بينت النتائج أن الرش 
واد الصلبة الذائبة الورقي بكبريتات الحديدوز وأعطى أعلى إنتاجية ومردودية اقتصادية وأعلى متوسط لنسبة السكريات الكلية والم

الحديدوز مع حمض الهيوميك أفضل النتائج للمعالجة اآلنية لالصفرار بسبب  في عصير الثمار، وحقق الرش الورقي بكبريتات
زيادة تركيز الحديد في األوراق بعد الرشة األولى مباشرًة، في حين أن الرش الورقي بشاّلت الحديد أعطى أعلى نسبة حديد متراكمة 

 راق بعد الرشة الثالثة وهذا يعالج ظاهرة االصفرار على المدى البعيد.في األو 

 العنب، الرش الورقي، التسميد األرضي، مركبات الحديد.الكلمات المفتاحية: 

 
 المقدمة:

ومظهر طعم مستساغ له معمرة، متساقطة األوراق، سريعة اإلثمار والعطاء، وللعنب قيمة غذائية وعالجية ممتازة  العنب شجيرة
فريقيا وأوروبا. أوضح جمالي أخاذ ( أن نقص الحديد هو أحد (Bertaminiand Nedunchezhian, 2005، وتنتشر في آسيا وا 

النامية على ترب كلسية في منطقة حوض المتوسط إذ أن نقص الحديد  اإلجهادات الحيوية األساسية المؤثرة على شجرة الفاكهة
يخفض كاًل من معدل التمثيل الضوئي الصافي للورقة والمساحة الورقية وتراكم المادة الجافة، ويعمل على إعاقة نمو النبات 

العنب في مناطق كثيرة من  أن تحمل الكلس والجفاف خاصتان هامتان ألصل (Kocsiset al., 2010)وضعف اإلنتاجية. وأشار
 ,.Drenjančevic et alوأوضح ) العالم وأن محتوى الكلس العالي في التربة يسبب نقص الحديد في األوراق وانخفاض اإلنتاجية.

( أن أحد اإلجهادات الحيوية الرئيسية هي نقص العناصر الصغرى التي تؤثر على النمو والتطور في العنب المزروع في 2009
ية قلوية. ويظهر االصفرار غالبًا في العنب النامي على تربة كلسية، وغالبًا سببه نقص العناصر الغذائية للنبات في التربة ترب كلس

 أو بسبب عدم نشاطها.
( أنه وبالرغم من أن الحديد ال يدخل في تركيب الكلوروفيل، إال أنه أساسي للتصنيع الحيوي (Marschner, 1995بّين 

أن الكلوروفيل غير ثابت في الكلوروبالست تحت ظروف نقص الحديد لهذا  (Terry and Abadia, 1986)ار للكلوروفيل. وأش
 ينتج االصفرار. 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Namachevayam+Nedunchezhian%22
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أن  (Kirkby and Römheld, 2004؛ Tagliavini and Rombola, 2001؛ 1999؛ حموي وآخرون، Bouldet al., 1983)وأشار 
 األعراض النموذجية لنقص الحديد في النباتات هي اصفرار األوراق الحديثة، وفي الحاالت الشديدة تصبح األوراق بيضاء عاجية.

( أن االصفرار الناتج عن نقص الحديد سببه عدة عوامل منها: ارتفاع محتوى أمالح Kirkby and Römheld, 2004أوضح )
 وزيادة التسميد الفوسفاتي وصالبة التربة. الكالسيوم والبيكربونات في التربة

نوعين الصفرار العنب هما االصفرار الناتج عن نقص الحديد في الترب الكلسية والذي ( Perretand Koblet, 1980)وصف 
يمكن تصحيحه برشات من كبريتات الحديدوز أو إضافة شالت الحديد إلى التربة والنوع الثاني هو االصفرار الذي ينتج عن غدق 

أن معظم  (Terry and Abadia, 1986)أشار ر. التربة الذي يسبب صعوبات في التبادل الغازي ونقص األوكسجين حول الجذو 
 الحديد في النباتات يكون بشكل حديديك. 

أن الحديدوز هو المالئم المتصاص النباتات. ويلعب الحديد دورًا فيزيولوجيًا هامًا  (Goodman and DeKock, 1982)وأوضح 
كلوروفيل في البالستيدات الخضراء باألوراق دون أن ( ضروري في تكوين ال1999في حياة النبات فهو كما أشار إليه )الشاذلي، 

يدخل في تركيبها، لذلك ففي حالة النقص يؤثر على تكوين الكلوروفيل وتصفر األوراق، كما يدخل في تركيب اإلنزيمات الخاصة 
رجنين واألسبرجين بالتنفس، ويلعب دورًا هامًا في استقالب البروتينات، فعند غياب الحديد تتراكم األحماض األمينية )األ

تاحته بانخفاض 1999والغلوتامين(. وأشار )الشاذلي،  التربة وزيادة المادة العضوية وتنقص بزيادة  pH( إلى زيادة ذوبان الحديد وا 
( أن تحليل التربة هام، قبل الزراعة وتقييم بساتين العنب، Imed, 2005وأوضح )محتوى التربة من كربونات الكالسيوم والفوسفور. 

ظهار توازن العناصر الغذائية األساسية، ويوجد عالقة ضعيفة بين مستويات العنصر الغذائي في التربة  pHتحديد ل التربة وا 
والنبات، فالتربة ربما تكون غنية بالعنصر، لكن تظهر أعراض نقص العنصر على الشجيرة، وبعد التحليل يكون مستوى الحديد 

 جزء في المليون.   50 – 31طبيعيًا عندما يكون ضمن المجال 
 – 0.25كبريتات الحديدوز لمعالجة نقص الحديد رشًا على األوراق بتركيز ( إلى إمكانية استخدام 1999)الشاذلي، أشار 
بتركيز ال يزيد عن  Fe – EDTA ((Ethylene Di Amine Tetra Acetateأو بالرش الورقي بشالت الحديد  ،غ/ل0.50
أن الرش الورقي للحديد المخلبي لتعويض نقصه أفضل من إضافته  (Horesh and Levy, 1981)غ/ل. في حين وجد 0.5

 للتربة.
أثبت و  ،أن اصفرار العنب عادة هو عرض ناتج عن نقص الحديد بالرغم من وجوده بكمية كافية في التربة (André, 1984) وأكد
(Colapietra, 2000 أن نقص الحديد شائع في الشجيرات النامية على ترب كلسية وأن طرق ) معالجة نقصه بإضافة العناصر

 الصغرى المخلبية لألوراق لسرعة امتصاصها مقارنة بإضافتها للتربة. 
أن مواد الهيوميك هي الجزء األكثر ثباتًا من المادة العضوية للترب وهي تنشأ من تحليل البكتريا  (Stevenson, 1994)وأشار 

اسي في العمليات الزراعية فهو يزيد قدرة التبادل الكاتيوني ويزيد خصوبة وأوضح أن لحمض الهيوميك دور أسللنباتات والحيوانات، 
التربة بتحويل العناصر المعدنية إلى أشكال متاحة للنباتات، وأشار إلى أنه يمكن لمواد الهيوميك أن تحطم الروابط بين الفوسفات 

أن أحماض  (Yılmaz, 2007)وأوضح  لترب القلوية.وأيونات الحديد في الترب الحامضية وبين الكالسيوم وأيونات الحديد في ا
 التربة مما يزيد من إتاحة العناصر النادرة للنبات.  pHالهيوميك تساهم في تعديل 

باختباراته على عنب المائدة المزروع في جنوب إسبانيا لمعرفة استجابته للمركبات العضوية  (Sanchez et al., 2006)وقد قام 
في تحسين امتصاص الحديد من قبل النبات فوجد أن استخدام الهيوميك، ومزيج من األحماض األمينية مع الشالت كمصدر 

 ير األحماض األمينية في امتصاص الحديد. للحديد قد حّسنت التغذية بالحديد وأن تأثير الهيوميك كان أكبر من تأث
تأثيرات الرشات الورقية بأحماض الهيوميك على النمو واإلنتاجية ونوعية الثمرة في  (Ferrara and Brunetti, 2008درس )

/الحموضة وحجم المواد الصلبة الذائبة الكلية(ظهرت زيادات في محتوى الكلوروفيل وزادت نسبة )صنف عنب المائدة اإليطالي أ
 الثمرة واإلنتاجية.

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Koblet%2C+W.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Andr%C3%A9%2C+J.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Colapietra%2C+M.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Brunetti%2C+G.%22
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تظهر أعراض نقص الحديد في الكثير من المناطق المزروعة بالكرمة بشكل واضح على الشجيرات ألسباب عديدة أهمها انخفاض 
ربونات الكالسيوم ووجود أكاسيد الحديد على شكل أكاسيد حديد ثالثية غير ذوابة. لذلك درجة إتاحته في األراضي القاعدية الغنية بك

فإنة تحديد نوع مركبات الحديد وكمياتها وطرق إضافاتها تعد حاًل لهذه المشكلة، مما ينعكس بشكل إيجابي على كمية ونوعية 
 اإلنتاج ويكسب هذا البحث أهمية تطبيقية كبيرة.   

 إلى: يهدف هذا البحث
أعراض نقص الحديد الكامنة والظاهرة  في معالجةبعض مركبات الحديد الرش الورقي والتسميد األرضي بدراسة تأثير  -1

 لصنف العنب الحلواني.

 تأثير هذه المركبات على بعض الصفات الكمية والنوعية للعنب.  -2

 مواد وطرائق البحث: 
 موقع الدراسة: - 1

كم جنوب غرب محافظة  25في محطة بحوث صربايا وتقع على مسافة  2010/2011و 2009/2010نفذ البحث خالل موسمي 
 حلب.

 التحليل الفيزيائي والكيميائي للتربة:-2
 تم التحليل في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب باتباع الطرق التالية:

نـانومتر  660واسـتعمل جهـاز المطيـاف الضـوئي علـى طـول الموجـة  ((Olsenet al., 1954 اسـتخلص الفوسـفور المتـاح بطريقـة
ـــدّ  مـــن أجـــل قـــراءة الشـــدة الضـــوئية. ـــدّ وق ـــةر البوتاســـيوم المتـــاح بجهـــاز اللهـــب، كمـــا ق  رت المـــادة العضـــوية بطريقـــة األكســـدة الرطب

(Walkley and Black 1934وبالنسبة ل ،)بطريقة أسيتات األمونرت قدّ  ،لسعة التبادلية في التربة( يومSkrochet al., 2006) 
والجـبس وكربونـات الكالسـيوم  وقدرت درجة الحموضـة والناقليـة الكهربائيـة وبعـض الكاتيونـات واألنيونـات والكثافـة الظاهريـة والحقيقيـة

 (.1وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )(. 2013 وآخرونوفقًا لطريقة )الزعبي والتحليل الميكانيكي 
 المادة النباتية: - 3

41B (V. Berlandieri  ×V.Chassela .)شجيرات متجانسة من صنف العنب الحلواني المروي المطعم على األصل الهجين 
 سنة.  14م وعمر الشجيرات  4×4الشجيرات مرباة بطريقة التربية العرائشية، مسافات الزراعة 

 1/11/2009. نتائج تحليل عينات التربة بتاريخ 1الجدول 

 pH العمق
 مغ/كغ التحليل الميكانيكي % مغ/كغ %  

ECe CaCO3 مادة عضوية كلس فعال K المتاح P رمل سلت طين المتاح Fe Cu Zn Mn 
0- 15 7.65 1.2 21.5 10.56 1.6 707 2.23 58 16 26 9.85 3.5 3.2 5.7 

15- 30 7.75 1.15 24 14.8 0.91 416 4.15 62 16 22 16.6 1.25 0.65 7 
30- 45 7.8 1.6 21.5 10.56 0.91 422 0.97 66 18 18 13.5 1.15 0.3 4.7 

التربة طينية ثقيلة متوسطة إلى عالية المحتوى من كربونات الكالسيوم والكلس الفعال، فقيرة بالمادة العضوية، والتربة قاعدية، غنية 
 بالبوتاسيوم المتاح فقيرة بالفوسفور المتاح. 

 
 مياه الري )مل مكافئ /ل (:تحليل - 4

 . نتائج تحليل مياه الري2الجدول 
pH ECdS/m بوتاسيوم صوديوم مغنيزيوم كالسيوم سلفات كلوريد بيكربونات كربونات 

7.38 0.99 -- 5.6 3.15 0.94 3.1 1.3 5 0.29 
 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

205 

 

وهي صالحة للري  (1985)الفاو، تم تحديد صالحية مياه الري حسب المعايير الموضوعة من قبل منظمة األغذية والزراعة الدولية 
حسب درجة توصيلها الكهربائي )محتواها من األمالح الكلية( ونسبة الصوديوم المدمص حيث لم تتجاوز هذه القيم الدرجة المسموح 
بها، في حين كان محتواها متوسطًا من البيكربونات مما قد يسهم في زيادة ظهور أعراض نقص الحديد. علمًا أن طريقة الري 

 بالتنقيط.المستخدمة هي 
 التسميد:- 5

 تم إضافة األسمدة إلى حقل الكرمة حسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وباالعتماد على تحليل التربة كالتالي:
 / دونم وتم إضافته لمرة واحدة في بداية التجربة في كانون األول/ديسيمبر. 3م 3سماد بلدي بمعدل  -1

 كغ/هـكتار في كانون األول/ديسيمبر لموسمين. 185عدل ( بمP2O5% 46سماد السوبر فوسفات ) -2

في كانون األول لموسمين. وتمت إضافة هذه الكمية  كغ/هـكتار 230( بمعدل K2O% 50سماد سلفات البوتاسيوم ) -3
 ص.على الرغم من محتوى التربة الجيد من البوتاس ألن التربة طينية ثقيلة جدًا ونوع الطين يعيق إتاحة البوتاس لالمتصا

 كغ/ هـكتار وعلى ثالث دفعات: 480( بمعدل N%  46سماد اليوريا ) -4

 الدفعة األولى: أضيفت نصف الكمية في شهر آذار/مارس.  -
 الدفعة الثانية: أضيفت ربع الكمية في شهر حزيران/يونيو. -
 الدفعة الثالثة: أضيفت ربع الكمية في شهر تموز/يوليو. -

 المعامالت: - 6
 %:20حديد مخلبي  EDTAالرش الورقي بالمركبات المخلبية للحديد  -1

لتر لضمان تغطية  4غ/ل وتحتاج الشجيرة 1.25ُرشةت الشجيرات في ثالثة مواعيد: األول قبل اإلزهار )بداية التوريق( بمعدل 
ة أسابيع من الرشة الثانية بنفس التركيز المجموع الخضري بأكمله، والثاني بعد عقد الثمار بنفس التركيز السابق، والثالث بعد أربع

 السابق.
 غ لكل شجيرة:  32% بمعدل 20حديد مخلبي  EDTAالتسميد األرضي بالمركبات المخلبية للحديد  -2

( لتر ماء حيث 10بعد إذابتها في ) سم 20سم وعرض 10سم من الساق وبعمق  50على بعد  الشجيرةتضاف بعمل حلقة حول 
 تضاف لمرة واحدة عند بداية التوريق.

 :Fe%29تركيز  FeSO47H2Oالرش الورقي بكبريتات الحديدوز المائية  -3

غ/ل من كبريتات الحديدوز، بنفس مراحل  0.9غ/ل والتي تعادل 1.25ترش الشجيرات بنفس التراكيز المستخدمة بالحديد المخلبي 
 شالت.الرش الورقي لل

 غ/شجيرة:22.1بمعدل  Fe% 29تركيز FeSO47H2Oالتسميد األرضي بكبريتاتالحديدوز المائية  -4
 يتم بنفس طريقة التسميد األرضي بشالت الحديد.

مع إضافة حمض الهيوميك تركيز  Fe% 29تركيز  FeSO47H2Oالرش الورقي بكبريتات الحديدوز المائية  -5
 غ للشجيرة:0.8

( لتر وترش 1مل من الماء ويكمل الحجم إلى ) 300غ من حمض الهيوميك في 0.8غ من كبريتات الحديدوز مع  0.9تذاب 
 لتر لضمان التغطية الكاملة للمجموع الخضري.  4وتحتاج الشجيرة األوراق حتى مرحلة التبلل الكامل. 

مع إضافة حمض الهيوميك تركيز  Fe% 29تركيز  FeSO47H2Oالتسميد األرضي بكبريتات الحديدوز المائية  -6
 غ للشجيرة:8

بنفس تضاف و ( لتر ماء 10غ من حمض الهيوميك في الماء ويكمل الحجم إلى )8غ من كبريتات الحديدوز مع  22.1تذاب 
 طريقة التسميد األرضي للشالت.
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 شاهد بدون رش ورقي أو تسميد أرضي:  -7

 ( فقط.NPKوالمعدنية األساسية )تم االكتفاء بإضافة األسمدة العضوية 

 عدد المكررات )شجيرة واحدة لكل مكرر(  × عدد المعامالت          
 شجيرة للتجربة. 35=      5×       7

 الدالئل المدروسة:– 7

متوسط وزن العنقود )غ(: تم حساب اإلنتاجية وعدد العناقيد في كل شجيرة من المعامالت ووزن هذه العناقيد لتقدير  -1
 جية الشجيرة وتقسيم هذه اإلنتاجية على عدد العناقيد للحصول على متوسط وزن العنقود.إنتا

 متوسط عدد الثمار في العنقود الواحد.  -2

نتاجية الهكتار )كغ(.  -3  إنتاجية  الشجيرة )كغ( وا 

 عدد العناقيد في الشجيرة. -4

 لية )%( واألحماض الكلية القابلة للمعايرة:تقدير محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة الكلية )%( والسكريات الك -5

 % بجهاز )الريفراكتوميتر المخبري(.  TSSنسبة المواد  - أ

 (. A+Bنسبة السكريات الكلية بطريقة معايرة محلول فهلنغ ) - ب

 نسبة األحماض الكلية القابلة للمعايرة على أساس حمض الطرطريك: بطريقة المعايرة بهيدروكسيد الصوديوم. - ت

ورقة من كل شجيرة  15اق لتحديد محتواها من الحديد بعد كل رشة )مغ/كغ(: تم جمع عينات ورقية بمعدل تحليل األور  -6
بشكل عشوائي من مختلف طبقات الشجيرة بعد كل رشة وقبل موعد الرشة التالية وتقدير نسبة الحديد بطريقة الترميد 

 لمعرفة نسبة الحديد في األوراق بعد كل رشة. 

 اإلحصائي:التحليل -8
 Genstat 12.1تم تحليل كل سنة على حدة وتبين عدم وجود فرق بين السنوات لذلك أجريالتحليل لمتوسط السنتينباستخدام برنامج 

% بين مختلف المعامالت. تم اعتماد تصميم القطاعات العشوائية الكاملة في 5عند مستوى داللة L.S.Dلتقدير أقل فرق معنوي 
 هذا البحث.

 والمناقشة:النتائج 
 تأثير الرش الورقي والتسميد األرضي بمركبات الحديد في متوسط وزن العنقود )غ( وعدد الثمار بالعنقود: - 1

غ( بدون فروق معنوية عن معاملة الكبريتات 353.6( تفوق معاملة الشالت األرضي بمتوسط وزن العنقود )3يبين الجدول )
؛ El-Gazzaret al ., 1979؛ Kesheva, 1972؛ Mitovic, 1953عليها كل من )الورقي. وهذا يتفق مع النتائج التي حصل 

Vaelnzuela and Reyes, 1983 ؛(Christensen, 1986  الذين عملوا تحت ظروف مختلفة في التربة والمناخ، ووجدوا أن
وحققت معاملة الشالت الورقي أعلى قيمة لمتوسط رش العنب بالحديد يزيد إنتاجية العنب من خالل زيادة متوسط وزن العناقيد. 

 ثمرة/عنقود.  74.3عدد الثمار في العنقود بلغت 
 . تأثير الرش الورقي واألرضي بمركبات الحديد في متوسط وزن العنقود )غ( وعدد الثمار بالعنقود3الجدول 

 متوسط عدد الثمار بالعنقود متوسط وزن العنقود المعاملة

 c 74.3 a 295.8 بشالت الحديدالرش الورقي 

 a 67.4 b 353.6 التسميد األرضي بشالت الحديد

 a 68.8 b 349.3 الحديدوز كبريتاتالرش الورقي ب

 d 50.6 d 262.2 الحديدوز كبريتاتالتسميد األرضي ب

 b 59.5 c 335.8 هيوميكالحديدوز معحمض ال كبريتاتالرش الورقي ب

 d 50.9 d 265.7 هيوميكالحديدوز معحمض ال كبريتاتالتسميد األرضي ب
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 e 32.1 e 217.4 الشاهد

LSD 5% 6.75 4.745  

CV % 1.74  6.31 

 تأثير الرش الورقي والتسميد األرضي بمركبات الحديد في إنتاجية العنب وعدد العناقيد: - 2
كغ/شجيرة. وهذا  40.3المعامالت بمتوسط إنتاجية قدره ( تفوقت معاملة الورقي بكبريتات الحديدوز على باقي 4من خالل الجدول )

 Vaelnzuela؛ El-Gazzaret al ., 1979؛ Kesheva, 1972؛ Mitovic, 1953يتفق مع النتائج التي حصل عليها كل )

and Reyes, 1983 ؛(Christensen, 1986  الذين وجدوا أن رش العنب بالحديد يزيد إنتاجية العنب. ويعود ذلك إلى دوره في
تكوين الكلوروفيل كما يلعب دورًا هامًا في استقالب البروتينات. أما حمض الهيوميك فإنه يزيد من تهوية التربة وقدرتها على 

ة ويحفز التمثيل الضوئي وينعكس ذلك بشكل إيجابي التربة ويزيد من امتصاص العناصر الغذائي pHاستيعاب الماء ويعدل درجة 
 على اإلنتاجية.

نتاجية الهكتار )كغ( وعدد العناقيد في الشجيرة4الجدول   . تأثير الرش الورقي واألرضي بمركبات الحديد في متوسط إنتاجية الشجيرة )كغ( وا 

 متوسط إنتاجية الشجيرة المعاملة
 )كغ(

 متوسط إنتاجية الهكتار
 )كغ(

ط عدد العناقيد في متوس
 الشجيرة

 c 19875 c 107.5 b 31.8 الرش الورقي بشالت الحديد
 c 19562.5 c 88.5 c 31.3 التسميد األرضي بشالت الحديد

 a 25187.5 a 115.4 a 40.3 الحديدوز الرش الورقي بكبريتات
 d 14312.5e 87.3 c 22.9 الحديدوز التسميد األرضي بكبريتات

 b 21687.5 b 103.3 b 34.7 حمض الهيوميك الحديدوز مع بكبريتاتالرش الورقي 
 c 18937.5d 114 a 30.3 حمض الهيوميك الحديدوز مع التسميد األرضي بكبريتات

 e 8875f 65.3 d 14.2 الشاهد
LSD 5% 2.585 200.34 2.50 
CV % 9.75 10.45 8.43 

 
ومحتوى السكريات ( TSSالحديد في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية % )تأثير الرش الورقي والتسميد األرضي بمركبات  -3

 )%( ونسبة الحموضة % )حمض الطرطريك( في عصير ثمار العنب الحلواني:
أعلى ( تفوق معاملتي الرش الورقي بكبريتات الحديدوز والتسميد األرضي بكبريتاتالحديدوز مع حمض الهيوميك 5يوضح الجدول )

%. 12.8% مقارنة بالشاهد الذي بلغت نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية 19.5لمتوسط نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بلغ القيم 
 ,Valenzuela and Reyes؛ Kumar and Bhushan, 1980؛ Musamukhamedove, 1977يتوافق ذلك مع كل من )و 

بالحديد يزيد المواد الصلبة الذائبة في الثمرة ألنه يزيد من فعالية التمثيل  الذين رأيا أن رش العنب (Alekperov, 1985؛  ,1983
الذين رأوا أن للرشات الورقية بأحماض  (Ferraraand Brunetti, 2008)الضوئي وتراكم الكربوهيدرات. كما تتفق النتائج مع 

كما أنة إضافة أحماض الهيوميك خفضت  ،الهيوميك تأثير إيجابي في النمو واإلنتاجية ونوعية الثمرة في صنف عنب المائدة
وتفوقت معاملة الكبريتات الورقي على باقي المعامالت بمتوسط وضة. /الحمالمواد الصلبة الذائبة الكلية(الحموضة وزادت نسبة )
 Kumar and؛ Musamukhamedove, 1977%. ويتوافق هذا مع ما حصل عليه كل من )17.4نسبة سكريات كلية بلغت 

Bhushan, 1980 ؛Valenzuela and Reyes, 1983,  ؛Alekperov, 1985)  يات بأن رش العنب بالحديد يزيد نسبة السكر
كانت معاملة التسميد األرضي بكبريتات الحديدوز أفضل معاملة الكلية في عصير الثمار لألسباب المذكورة في الفقرة السابقة. و 

% مقارنًة بالشاهد الذي كانت قيمة متوسط نسبة الحموضة فيه 0.415وسجلت أقل قيمة لمتوسط نسبة الحموضة في الثمار بلغت 
0.679 .% 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Ferrara%2C+G.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Brunetti%2C+G.%22
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؛ Kumar and Bhushan, 1980؛ Musamukhamedove, 1977النتائج مع ما تم الحصول عليه من قبل )وتتوافق هذه 
Valenzuela and Reyes, 1983,  ؛Alekperov, 1985 ) الذين وجدوا أن رش العنب بمركبات الحديد يقلل حموضة العصير

 الكلية في الثمار.  في الثمار الذي يترافق مع زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة والسكريات
ومحتوى السكريات )%( ونسبة  (TSS. تأثير الرش الورقي واألرضي بمركبات الحديد في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية % )5الجدول 

 الحموضة )%( في عصير ثمار العنب الحلواني

 TSS المعاملة
)%( 

 محتوى السكريات
)%( 

 نسبة الحموضة
)%( 

 ab 14.9 ab 0.699 a 18.5 الحديدالرش الورقي بشالت 

 ab 16.5 a 0.425 c 18.1 التسميد األرضي بشالت الحديد

 a 17.4 a 0.496 b 19.5 الحديدوزكبريتاتالرش الورقي ب
 b 14.1 ab 0.415 c 16.2 الحديدوزكبريتاتالتسميد األرضي ب

 ab 16.3 ab 0.468 b 18.4 هيوميكالحديدوزمعحمضالكبريتاتالرش الورقي ب

 a 15.8 ab 0.486 b 19.5 هيوميكالحديدوزمعحمضالكبريتاتالتسميد األرضي ب

 c 11.4 b 0.679 a 12.8 الشاهد

LSD 5% 2.766 4.506 0.04128 

CV % 12.03 22.71 1.78 

 تأثير الرش الورقي واألرضي بمركبات الحديد في متوسط نسبة الحديد في األوراق )مغ/كغ( خالل مواعيد الرش المختلفة: - 4
مغ/كغ علمًا بأن المحتوى األمثل للحديد في معظم  91و 48( أن محتوى أوراق الشاهد من الحديد تراوح ما بين 6يبين الجدول )

مغ/كغ وبينت النتائج أن معاملة الرش الورقي بكبريتات الحديدوز مع حمض الهيوميك تفوقت  250و  100النباتات يتراوح ما بين 
مغ/كغ( بعد الرشة األولى وتفوقت نفس المعاملة خالل الرشة  458.7على باقي المعامالت بمتوسط نسبة حديد في األوراق قدرها )

( بينما تفوقت معاملة الرش الورقي بشالت الحديد على باقي مغ/كغ 490الثانية على كافة المعامالت األخرى بمتوسط قدره )
مغ/كغ( خالل الرشة الثالثة وهذا يؤكد على أن استخدام شالت الحديد رشًا ورقيًا ولعدة مرات  666.8المعامالت بمتوسط قدره )

ل أسرع ومن الرشة األولى يعالج أعراض النقص بينما استخدام كبريتات الحديدوز المضاف إليها حمض الهيوميك يعالجها بشك
 نظرًا لسهولة امتصاص كبريتات الحديدوز مقارنة بالشالت.

 . تأثير الرش الورقي واألرضي بمركبات الحديد في نسبة الحديد في األوراق بعد كل رشة )مغ/كغ(6الجدول 

 المعاملة
 الرشة الثالثة الرشة الثانية الرشة األولى

 مغ/كغنسبة الحديد بعد الرش 
 c 487.7 a 666.8 a 330.0 الرش الورقي بشالت الحديد

 d 275.0 c 440.0 d 276.1 التسميد األرضي بشالت الحديد

 b 420.0 b 537.8 c 347.8 الحديدوز كبريتاتالرش الورقي ب

 f 171.6 e 228.0 f 133.6 الحديدوز كبريتاتالتسميد األرضي ب

 a 490.0 a 600.0 b 458.7 هيوميكالحديدوز مع حمض ال كبريتاتالرش الورقي ب

 e 252.5 d 330.0 e 221.0 هيوميكالحديدوز مع حمض ال كبريتاتالتسميد األرضي ب

 g 77.0 f 48.0 g 91.3 الشاهد

LSD 5% 5.392 7.722 7.132 

CV % 1.56  1.9  1.34  
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يحدث بشكل رئيسي في أواخر أيار/مايو وأوائل اصفرار شجيرات العنب الذين وجدا أن  (Emig, 1986وتتوافق هذه النتائج مع )
حزيران/يونيو وتوصف أعراضه بقلة اإلنتاجية والنوعية دون أن تظهر األعراض الظاهرية على األوراق ويحدث غالبًا وبشكل 

 ونصح باستخدام شالت الحديد لمعالجة االصفرار.  ،متكرر في بساتين العنب المزروعة على ترب كلسية
اللذين أوضحا أنه يتم معالجة االصفرار في الترب الكلسية باستخدام  (Mengel and Kirkby, 2001)لنتائج مع وتتوافق هذه ا

وتتم اإلضافة على دفعات.وتتوافق هذه النتائج مع  Fe – EDDHAأو  Fe – EDTAالرش الورقي بشالت الحديد بشكل 
(Tagliavini and Rombolà, 2001الذي أوضح أن نقص الحديد شا ) ئع في الشجيرات النامية على ترب كلسية ذات المحتوى

ن نمط عمل هذه المواد ودور  العالي من الكلس الفعال وأن الطرق الممكنة لمعالجته تتضمن إضافة العناصر الصغرى المخلبة وا 
كما تتوافق هذه األمالح المعدنية وأحماض الهيوميك هو تسهيل امتصاصها كما أن الرش الورقي يساهم في سرعة المعالجة. 

( الذين قاموا باختباراتهم على عنب المائدة المزروع في جنوب إسبانيا بهدف معرفة استجابة Sanchez et al., 2006النتائج مع )
الصنف للمركبات العضوية التجارية في تحسين امتصاص الحديد من قبل النبات فوجدوا أن استخدام الهيوميك ومزيجين من 

كمصدر للحديد قد حّسنت التغذية بالحديد وأن تأثير الهيوميك  Fe-EDDHAكمركبات عضوية مع استخدام األحماض األمينية 
حول Ferrara and Brunetti, 2008) كان أكبر من تأثير األحماض األمينية في امتصاص الحديد. كما تتفق هذه النتائج مع )

تم القيام تأثيرات الرشات الورقية بأحماض الهيوميك على النمو واإلنتاجية ونوعية الثمار في صنف عنب المائدة اإليطالي، حيث 
ل. ملغ/ 20،  5بالرشات الورقية الثنين من أحماض الهيوميك لمدة سنتين وستة مواعيد مختلفة من الموسم وتم استخدام تركيزين: 

، اإلنتاجية(. ظهرت زيادات هامة في محتوى الكلوروفيل pHوأجري تحليل )محتوى الكلوروفيل، الحموضة، السكريات الذوابة، 
 الكلي كما زاد حجم الثمار وبالتالي اإلنتاجية.

 El-Gazzar et؛ Aggarwal et al., 1975وهذا يتفق مع كل من ) ،وبشكل عام، فإن محتوى الحديد زاد بزيادة عدد الرشات

al., 1979 ؛Fergoni et al., 1984 ؛Christensen, 1986)  الذين وجدوا أن رش شجيرات العنب بالحديد أعطى قيم مرتفعة
 منه في األوراق بزيادة عدد الرشات. 

 الخالصة:
أعلى نسبة كغ( والحصول على  40.3بكبريتات الحديدوز إلى الحصول على أفضل إنتاجية للشجيرة ) أدى الرش الورقي -1

 %.17.4للسكريات الكلية في الثمار بلغت 

 مغ/كغ(.  666.8)أدى الرش الورقي بشالت الحديد ثالث مرات إلى تراكم أكبر نسبة من الحديد في األوراق حيث بلغ  -2

أدى الرش الورقي بكبريتات الحديدوز مع حمض الهيوميك إلى زيادة واضحة في محتوى األوراق من الحديد وتفوقت على  -3
مغ/كغ( وهذا يدل على أن رش كبريتات الحديدوز مع الهيوميك  458.7باقي المعامالت بعد الرشة األولى حيث بلغ )

 يعطي نتائج آنية أسرع من الشالت لمعالجة أعراض نقص الحديد.

 التوصيات:
نقص الحديد  رشًا على المجموع الخضري ثالث مرات لمعالجة غ/ل1.25% حديد( بتركيز 20استخدام شالت الحديد ) -1

 تدريجيًا على مدار الموسم.

رشًا على المجموع الخضري ثالث مرات غ/ل  0.8مع حمض الهيوميك  غ/ل0.9استخدام كبريتات الحديدوز بتركيز  -2
 لمعالجة نقص الحديد بشكل أسرع من استخدام الشالت. 

 
 المراجع:
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Abstract: 

The research was conducted during 2009/2010 and 2010/2011 at Sarbaya Station (25 km south east 

of Aleppo), in grape orchard cultivated Halwani variety, which grafted on rootstock 41B. The 

grapes tree’ age was 14 years, to study the respond of grape trees to foliar and ground fertilization 

with some  compounds of iron to solve the chlorosis which caused by deficiency of iron. The results 

showed that the foliar fertilization with ferrous sulfate gave the best productivity and high economic 

revenue, and the best average of sugar and total soluble solids (TSS) in berries juice, whereas the 

foliar fertilization with ferrous sulfate and humic achieved the best results for to solve the chlorosis, 

due to the increase of iron concentration in leaves after the first spray directly. While, the foliar 

spray with iron chelate detected the highest accumulated iron in leaves after three sprays, which 

solve the chlorosis phenomena for a long period. 

 

Key words: Grape, Foliar and ground fertilization, Iron compounds. 
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 فيومعدالت مختلفة من سماد اليوريا   Spp  Azotobacterسميد الحيوي ببكتريا تال تأثير
 نبات الشعير  نمو

يمان علي الفرجاني (1)*ميرفت الطاهر بن محمود                                  (1)وا 

 ، ليبيا.جامعة طرابلس ،كلية الزراعة ،والمياه قسم التربة(. 1)
 (. dr.mbenmahmoud.yahoo.com)*للمراسلة: د. ميرفت الطاهر بن محمود. البريد االلكتروني: 

 24/01/2016تاريخ القبول:    03/01/2016تاريخ االستالم: 

 :خصلالم

 أظهرت البكتيريا. 2014وهي منطقة زراعية في ليبيا في الموسم  أجريت هذه الدراسة بمنطقة وادي الربيع )تاجوراء(

Azotobacter  نمو نبات  التأثير فيالمثبتة للنيتروجين الجوي بطريقة الالتكافلية والتي تعيش حرة في التربة إن لها قدرة عالية في

في وجود معدالت مختلفة من  Azotobacterباللقاح البكتيريي الشعير. في هذه التجربة تم معاملة حبوب الشعير قبل الزراعة 

ن معامالت التسميد الحيوي أوأثبتت النتائج  كتار.نيتروجين/ه غ( ك0 ،50 ،100 ،150)( N%46)اليوريا السماد النيتروجيني 

موع الجذري )غرام( وكثافة نمو جموع الخضري والمجالجاف للم لوزنيجابي في زيادة اإلها دور   Azotobacterباللقاح البكتيريي 

 من سماد اليوريا. كتارنيتروجين/ه كغ 100 عند المعدليجابي وازداد التأثير اإل ،(CFU) الخاليا البكتيرية أعداد

 ، يوريا، رايزوسفير، الشعير.Azotobacter الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

 Gramineae النجيلية  حولي شتوي ينتمي إلى الفصيلةمن محاصيل الحبوب المهمة وهو محصول نجيلي Barely الشعير 
في المرتبة الرابعة بعد القمح واألرز والذرة  اً منها حولي أو معمر. يأتي عالميّ  نوعاً  50الذي يحتوي على  Hordeum والجنس

والفوسفور والكالسيوم  نشا، بروتين وأمالح معدنية منها الحديد وذلك من حيث المساحة واإلنتاج. يتميز حبوبه باحتوائه على
)الغنية بالكربوهيدرات( كغذاء لإلنسان والتبن الناتج منه في تغذية الحيوانات، كما يزرع في  تستخدم حبوب الشعير والبوتاسيوم. 

 أخضر. بعض الدول الستخدامه علفاً 

ت الحرارة العالية والجفاف عند يمكن للشعير أن يتحمل برودة الشتاء ضمن شروط دول البحر المتوسط كما يمكن أن يتحمل درجا
زراعته . ال يسمد الشعير عادة في الزراعات البعلية إال لحاجة النبات لبعض العناصر الغذائية التي قد تؤثر أو تحد من نمو 

نتاجيته ن إضافتها إلى التربة بشكل غير أإال  ،وخاصة األسمدة النيتروجينية ،لذلك ينصح بإضافة بعض األسمدة المعدنية ،النبات وا 
ا مثل زيادة نسبة النثرات في المياه الجوفية وعملية عكس النثرتة وتطاير األموني ،صحيح تؤدي إلى ظهور بعض المشاكل البيئية

(Hammed, 1998)   وكذلك من الناحية االقتصادية استخدام األسمدة بكثرة وبصورة غير مقننة  تزيد من تكلفة المحاصيل
في توفر  ولهذا يعد استخدام الكائنات الحية الدقيقة ونشاطها الحيوي في التربة كسماد حيوي البديل األمثل واألمن بيئياً  ،الزراعية

 مقارنة باستخدام األسمدة الكيميائية.  العناصر الغذائية الضرورية للنباتات
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 ،ففي السنوات األخيرة بدأ العالم يتجه إلى استعمال األسمدة الحيوية لتخفيف مشاكل تلوث البيئة التي تسببها األسمدة الكيميائية
وال  ومساهمة منها في زيادة خصوبة التربة حيويًا بحيث  تؤدي األسمدة الحيوية دورًا مهمًا في تثبيت النيتروجين الجوي تكافلياً 

من خالل اللقاحات البكتيرية على حسب نوع المحاصيل وكذلك تعمل على زيادة  كفاءة امتصاص النيتروجين وبعض  تكافلياً 
 .(Osip, 2000نها تساهم في رفع القدرة اإلنتاجية للتربة وللمحاصيل الزراعية )أما العناصر األخرى من التربة، ك

)الزعبي  مع المحاصيل غير البقولية لزيادة معدل تثبيت النيتروجين الجوي Azotobacterاستخدمت لقاحات تحتوي على 
وكذلك لها القدرة على إفراز مواد منظمة ومنشطة تساعد على إنبات البذور ونمو الجذور، من منظمات  ،(2007وآخرون، 

 IAA (Okon, Abbas, 1993) ومنشطات النمو التي لها القدرة على إفرازها حمض الجبرليك والسايتوكينات واالوكسينات ومنها 
  (. إن استعمال بكتريا1998 ،النباتات من المسببات المرضية )الحدادكما أنها تفرز كثير من المضادات الفطرية لحماية . 

Azotobacter  ّوالتقليل من استخدام األسمدة الكيميائية وبالتالي تقليل  اً كسماد حيوي يساهم في زيادة خصوبة التربة الزراعية حيوي
 مشاكل التلوث البيئي.

سماد النيتروجيني العند معدالت مختلفة من  Azotobacter   ببكتريا سميد الحيويتالدراسة  تأثير هو الهدف من هذا البحث 
 اليوريا  في نمو  نبات الشعير.

 مواد البحث وطرائقه:
القطاعات العشوائية  بمنطقة وادي الربيع )تاجوراء( في ليبيا على تربة رملية. واتبع في تنفيذها تصميم أجريت التجربة في مزرعة

( يبين بعض من الخواص الكيميائية للتربة قبل الزراعة واستخدم في هذه 1كغ.  والجدول ) 3في أصص سعتها   (RCBD)الكاملة
كغ /هكتار وهو صنف محلي قديم، يحمل سنبلة بيضاء ذات صفين من الحبوب  100شعير العربي األبيض بمعدل التجربة  ال

معامالت نتجت من التداخل بين  8ردود الجيد. تضمنت التجربة الكبيرة الحجم، يمتاز بتحمله الجفاف وبالنضج المبكر والم
مرات لكل  3كررت المعامالت  كتار،( كغ نيتروجين/ه150، 100، 50، 0معدالت من سماد اليوريا ) 4معاملتين حيويتين و 

 تجريبية.  قطعة 24معاملة  لتصبح 
وتم  )الرايزوسفير( بعض النباتات واألشجار المزروعة بهانات من تربة المزرعة من مناطق مختلفة من منطقة جذور جمعت عيّ 

 Azotobacter  خذ العينات لتكون عينة ممثلة للحقل. عزلت بكتيرياأخلطها مع بعضها وذلك لتقليل نسبة الخطأ والتجانس في 
خالي من النيتروجين  لوللتر من مح 1جرام من التربة في  10من هذه التربة واستعملت كلقاح حيوي في هذه التجربة وذلك بخلط 

اج لمدة ورجت بواسطة الرجّ  ،هذه البكتيريالنمو  مالئماً  كونه وسطاً  Sucrose mineral salts agarباستخدام الوسط الغذائي 
 درجة مئوية. 28على درجة حرارة  ساعة تقريباً  72نت ساعة ثم حضّ 

النامية  المستعمرات نأتبين  ،النامي البكتيري الغشاء على الحاوية الزجاجية للشرائحمن خالل دراسة الصفات المزرعية والمجهرية 
 قصيرة، عصوية كانت البكتيرية الخاليا أشكال نأو  ، الحجم كبيرة إلى شفافة ومتوسطة غير لزجة، محدبة، ناعمة، المعة، كانت
 مؤشراً  تعد التيالوقت  بمرور واضحة كانت السطح على المتكونةة البني الصبغة نأ كما أزواج، بهيئة تكون ما الحجم غالباً  كبيرة
 الكربونية المصادر استهالك اختبارو  ،جرام لصبغة سالبة نهاأوجد  ،وكذلك بعد تصبيغها بصبغة جرام Azotobacterبكتريا  لنمو

جراء بعض االختبارات الكيموحيوية كعدم نموها فينشا(  ، سكروز، مانيتول لوكوز،ج) المختلفة التي تحتوي   Burk’s mediaوا 
المزرعية  الصفات تتطابق مع الصفات هذهأن  الفحص أوضحت نتائج(. Freeman,  1981) % كلوريت الصوديوم1على 

 Azotobacter (Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, 2004.). والمجهرية للجنس
دقائق ثم  5% لمدة 10بواسطة هيبوكلوريت الصوديوم بعد تعقيمها كغ تربة لكل أصيص  3 وزعت التربة على أصص بالستيكية

(  لجميع P2O5% 20وأضيف سماد سوبر الفوسفات األحادي ) ،% والماء المقطر المعقم  ثالثة مرات95غسلها بالكحول األثيلي 
كغ كمصدر للفسفور لكل أصيص. أضيف اللقاح البكتيري  3غرام / 0.3/هكتار حوالي P2O5 كغ  100المعامالت بنسبة 
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Azotobacter  اللوغاريتم  6.51 مل/أصيص وكانت كثافة اللقاح المستعمل حوالي 10على هيئة مزرعة سائلة بحوالي
بعد اإلنبات  ،الشعيربذور من  8. ثم زرعت األصص بحوالي ) )وحدة مستعمرة/ مل CFU/ml  (3.25  ×106 CFU/mlلل

حفظت الرطوبة في األصص بحيث  النباتات حسب الحاجة رويتو  ،/أصيصنباتات 5بعد أسبوع من اإلنبات إلى خففت النباتات 
 وعوض الفقد في الرطوبة بإضافة الماء على أساس الوزن المفقود من األصص. ،% من السعة الحقلية50بحدود 

 80النباتات في فرن كهربائي عند درجة حرارة  جّففتحيث  ،يوم من موعد الزراعة 90نباتات من كل أصيص بعد  3خذت أ 
 . Azotobacterنمو أعداد بكتريا كثافة الجذري و و ر الوزن الجاف للمجموع الخضري ساعة ثم قدّ  48لمدة  درجة مئوية

 النتائج والمناقشة
فـي كثافـة نمـو البكتيريـا فـي مختلـف  إيجابيـاً  ثـراً كـان لـه أ spp  Azotobacter وجـود اللقـاح البكتيـري ببكتيريـاأن أظهـرت النتـائج  

 عينات التربة،  فقد اختلفت أعداد البكتيريا حسب اختالف معدالت السماد المضافة للعينة وكذلك حسب عمر للنبات.
لم يسجل لها أي وجود للبكتيريا  ن المعامالت التي لم يضف إليها اللقاح البكتيري عند مختلف معدالت السمادية المضافةأوتبين 

إليها اللقاح البكتيري  توهذا يدل على نجاح عملية تعقيم التربة والقضاء على جميع األحياء الدقيقة فيها. أما المعامالت التي أضيف
ازدادت  كما ،في منطقة الجذور  Azotobacterفقد أوضحت النتائج  تأثير معدالت مختلفة من سماد اليوريا على تعداد البكتيريا  

المضاف من  كتاركغ نيتروجين/ه 100%  وسجلت  أعلى زيادة لها عند معدل 5 داللة مستوىعند أعداد البكتيريا زيادة معنوية 
هذا واستمرت الزيادة في أعدادها إلى نهاية األسبوع التاسع من موسم نمو نبات الشعير. /غرام تربة CFU  1010×  4سماد اليوريا 

/غرام CFU  108×  2.382و  1010×  4و 107×  2.654و Azotobacter 8.629  ×106وقد كان معدل أعداد بكتيريا 
( ارتفاع 2) .  يظهر في الجدولكتاركغ/ه 150، 100، 50، 0سماد المضافة على التوالي الحسب معدالت  ،تربة على التوالي

داللة على نجاح عملية التلقيح وكذلك  ،أسابيع من مراحل نمو الشعير 9المضافة خالل تعداد البكتيريا مع معدالت سماد اليوريا 
في تفاعلها حيويًا مع نمو وفعالية نبات الشعير في منطقة الجذور )الرايزوسفير( والتي  Azotobacterعلى الفعالية العالية لبكتيريا 

 ;2000 (. الدراسات الالحقة(، كما أكدت عليه 1981)لكسندر كما أشار ا ،تكون غنية بالمواد الغذائية واألحماض العضوية
Milic, 2001; Shahata et al., 2005، Siripin). 

معدالت السمادية العند جميع  معنوياً  وفي نهاية األسبوع الثاني عشر من مراحل نمو الشعير سجلت أعداد البكتيريا انخفاضاً 
 108×  3.548و  109×  4.570و  107×  8.51و 106×  4.073إلى  كتاركغ/ه 150، 100، 50، 0المضافة  

CFUوهذا أيضا يدل على حيوية ونشاط اللقاح البكتيري خالل مدة  ،(2جدول )الموضح في هو كما  ،/غرام تربة على التوالي
نتيجة استنزافها من قبل التجربة وانخفاض أعداد البكتيريا في نهاية التجربة ربما يكون بسبب قلة العناصر الغذائية في التربة 

النبات نحو تجميع المادة الجافة في البذور فتنخفض الفعالية النباتية في منطقة  كما يتجهفضاًل عن قلة إفرازات الجذور  ،النبات
ن البكتيريا قد مرت بطور الضعف أو الموت وتراكم الفضالت فيصبح الوسط غير أأو قد يعزى ذلك إلى  ،الجذور )الريزوسفير(

 .(2006غيث،  ؛1998)بن محمود،  ئم لها وعندها يتوقف النمو.مال
أدى إلي زيادة معنوية في الوزن الجاف للمجموع الخضري  Azotobacterأظهرت النتائج أن إضافة السماد الحيوي ببكتيريا    
حيث كانت زيادة الوزن الجاف  ،لجذري مقارنة بعدم إضافة السماد الحيوي وبغض النظر عن إضافة السماد الكيميائي ومعدالتهوا

للمجموع الخضري والمجموع الجذري للنباتات غير الملقحة باللقاح البكتيري غير معنوية عند جميع المعدالت السمادية المضافة  
وأما النباتات الملقحة فقد ازدادت أوزان المجموع الخضري الجاف والمجموع الجذري عند جميع  كتاركغ/ه 150، 100، 50، 0
% من الوزن الجاف 56بزيادة معنوية قدرها  كتارهكغ نيتروجين/ 100معدالت السمادية وسجل أعلى معدل للزيادة عند المعدل ال

يوم( من مدة نمو نبات الشعير ومقارنة بعدم إضافة السماد البكتيري  90% من المجموع الجذري خالل )57للمجموع الخضري و
Azotobacter غرام  7.60و  10.0و  6.21و  3.10خضري للنباتات المعاملة باللقاح البكتيري . كانت أوزان المجموع ال

وأوزان المجموع الجذري للنباتات المعاملة باللقاح  ،غرام على التوالي 7.50و 5.60و 4.23و 2.36والنباتات غير المعاملة 
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كما في  غرام على التوالي 6.5و 4.95و 3.43و 2.12والنباتات غير المعاملة   ،غرام 7.25و  8.65و 4.23و 2.81البكتيري 
على إفراز مواد منشطة  Azotobacter. ربما تعزى هذه الزيادة في الوزن الجاف للمجموع الخضري إلى قدرة بكتريا (3) الجدول

تثبيت وأيضا لها القدرة على ( Papic- Vidakovic، 2000للنمو مثل الجبرلينات والسايتوكينات واالوكسينات والفيتامينات  )
النتروجين الجوي بصورة حرة وهذا يلبي بعض حاجة النبات من هذا العنصر الغذائي المهم والذي يدخل في بناء جزيئية الكلوروفيل 

وفي تركيب األحماض األمينية والبروتينات وكل هذا ربما يساهم في زيادة وزن المادة الجافة  RNA ،DNAواألحماض النووية 
مجموع الخضري، فضاًل عن أن البكتيريا تساهم في تحسين نمو المجموع الجذري وزيادة كثافته إلنتاجها للنبات أو زيادة نمو ال

بعض منظمات النمو ومنها االوكسينات التي تزيد من قدرة النبات في امتصاص الماء والعناصر الغذائية من محلول التربة المحيط 
 .(Mrkovack and Milic, 2001 بجذور النباتات )

وكذلك أجري تحليل ثالثي التباين وتم تحديد  Minitab15وقد تم تحليل البيانات المتحصل عليها من التجربة  باستخدام برنامج 
. حيث (7. 6، 5، 4كما في الجدول ) P  =0.05عند  Tukey's testداللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار توكي 

جاف للمجموع الخضري والمجموع الجذري وكذلك في كثافة نمو أعداد البكتيريا قد تحققت تبين أن الزيادة الحاصلة في الوزن ال
الكيميائي،  سماد اليوريامن  كتارهكغ نيتروجين/ 100معدل و  Azotobacterنتيجة للتداخل االيجابي بين السماد الحيوي ببكتريا 

ونمو النبات من خالل اإلفرازات التي تفرزها هذه األحياء  مما انعكس ايجابيًا على نمو نبات الشعير وكذلك على خصوبة التربة
 الدقيقة.

 . بعض الخواص الكيميائية للتربة1الجدول 
 التركيز صورة العنصر

pH 8.1 

ECe dS/m 0.18 

Ca++ meq/L 0.70 

Mg++ meq/L 0.49 

Na+ meq/L 0.75 

K+ meq/L 0.15 

CL- meq/L 0.1 

SO4
-- meq/L 0.45 

HCO3
- meq/L 1.7 

P av.mg/kg 13.2 

N min.mg/kg 7.54 

 
أسبوع من مراحل نمو نبات  12و 9ل تأثير المعامالت البكتيرية ومعدالت سماد اليوريا المضافة على أعداد البكتيريا خال  .2 الجدول

 الشعير

 

معدل السماد المضاف 

 كتار)يوريا( كغ/ه

أسابيع من مراحل نمو نبات  9أعداد البكتيريا خالل 

 الشعير

CFUغرام تربة/ 

أسبوع من مراحل نمو نبات  12أعداد البكتيريا خالل 

 الشعير

CFUغرام تربة/ 

 غير  ملقحة ملقحة غير  ملقحة ملقحة

0 8.63  ×10
6

 0 4.07  ×10
6i

 0 

50 2.65  ×10
7

 0 8.51  ×10
7 

0 

100 4.00  ×10
10

 0 4.57  ×10
9

 0 

150 2.38 ×10
8 

0 3.55  ×10
8

 0 
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 )غرام( والمجموع الجذري الخضري للمجموعالوزن الجاف  فيتأثير المعامالت البكتيرية ومعدالت سماد اليوريا المضافة  .3 الجدول

 
ع من مراحل نمو ابيأس 9ل بين المعامالت البكتيرية ومعدالت سماد اليوريا المضافة على أعداد البكتيريا خال تحليل التباين  .4جدول ال

 نبات الشعير

 مصدر التباين
درجات الحرية 

DF 

 مجموع المربعات

 SS 

متوسط المربعات 

MS 
 Fقيمة  

 

 الكلي

 البكتيرية المعاملة

 اليوريا تسميد

 التفاعل

 التجريبي الخطأ

 

23 

1 

3 

3 

16 

 

405.183 

391.210 

6.955 

6.955 

0.064 

4.7 

 

391.210 

2.318 

2.318 

0.004 

 المحسوبة

 
97797.29 

579.53 

579253 

 الجدولية

 
0.000 

0.000 

0.000 

  S = 0.06325,   R
2
 = 99.98%,  R

2
 (adj) = 99.98%         

من مراحل نمو  أسبوع 12ل بين المعامالت البكتيرية ومعدالت سماد اليوريا المضافة على أعداد البكتيريا خال تحليل التباين  .5جدول ال
 نبات الشعير

 مصدر التباين
درجات الحرية 

DF 

 مجموع المربعات 

SS 

متوسط المربعات 

MS 
 Fقيمة  

 

 الكلي

 البكتيرية المعاملة

 اليوريا تسميد

 التفاعل

 التجريبي الخطأ

 

23 

1 

3 

3 

16 

 

355.873 

350.103 

2.867 

2.867 

0.035 

4.7 

 

350.103 

0.956 

0.956 

0.002 

 المحسوبة

 
158707.90 

433.29 

433.29 

 الجدولية

 
0.000 

0.000 

0.000 

S = 0.04697,   R
2
= 99.99%,   R

2
 (adj) = 99.99%          

 ووزن الجذر الخضري للمجموعبين المعامالت البكتيرية ومعدالت سماد اليوريا المضافة على الوزن الجاف تحليل التباين  .6جدول ال
 )غرام(

 مصدر التباين
درجات الحرية 

DF 

مجموع المربعات 

SS 

متوسط المربعات 

MS 
 Fقيمة  

 

 الكلي

 البكتيرية المعاملة

 اليوريا تسميد

 التفاعل

 التجريبي الخطأ

 

23 

1 

3 

3 

16 

 

137.815 

19.856 

101.576 

16.375 

0.008 

4.7 

 

19.8562 

33.8586 

5.4585 

0.0005 

 الجدولية المحسوبة

 

41439.03 

70661.50 

1139.64 

 

0.000 

0.000 

0.000 

  S = 0.02189,   R
2
=  99.99% , R

2
 (adj) = 99.99%         

معدل السماد المضاف )اليوريا( 

 كتاركغ/ه

 لمجموع الجذري )غرام(الجاف لالوزن  الوزن الجاف للمجموع الخضري )غرام(

 غير ملقحة ملقحة غير ملقحة ملقحة

0 3.10 2.36 2.81 2.12 

50 6.21 4.23 4.23 3.43 

100 10.0 5.60 8.65 4.95 

150 7.60 7.50 7.25 6.50 
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 )غرام( الجذروزن  فيبين المعامالت البكتيرية ومعدالت سماد اليوريا المضافة تحليل التباين  .7جدول ال

 مصدر التباين
درجات الحرية 

DF 

 مجموع المربعات

 SS 

متوسط المربعات 

MS 
 Fقيمة  

 

 الكلي

 البكتيرية المعاملة

 اليوريا تسميد

 التفاعل

 التجريبي الخطأ

 

23 

1 

3 

3 

16 

 

109.198 

13.575 

85.896 

9.711 

0.016 

 
---- 

13.5751 

28.6231 

3250.53 

0.0010 

 الجدولية المحسوبة

13631.90 

28751.86 

3250.53 

0.000 

0.000 

0.000 

S = 0.03156,   R
2
= 99.99%, R

2
 (adj) = 99.98%          
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Abstract 

Pots experiment of grown Barely Hordeum, was inoculated with Azotobacter species, isolated from 

Wadi Elrabie soil (Tajura)/Libya, (loam sandy soil,  pH=8.6),  that live free in soil and it has a high 

ability to impact on the growth of barley plants. This experiment was carried out during the winter 

seasons of 2014, to evaluate the effect of Azotobacter species inoculums and four levels (0, 50, 100 

and 150 kg/ha) of nitrogen fertilizer (Urea 46% N), on barley growth and number of cell density 

bacterial in rhizosphere area (CFU). The results proved that bio-fertilization with Azotobacter had a 

positive role in increasing dry weight of shoot and root (g), and the growth of the number of cell 

density bacterial (CFU), which had a positive effect, with the addition of 100 kg N / ha of urea. 

Key words: Azotobacter, Urea, Rhizosphere, Barely 
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 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في الخصائص اإلنتاجية والنوعية لصنفين من الشوندر السكري 

 (3)وأحمد العبداهلل (3)ونهلة المحمود (3)وزهير الجاسم (3)وزياد اإلبراهيم (2)وثامر الحنيش (2)*الجباوي وانتصار (1)هيام النومان

 
 دير الزور، سورية. (. قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة الفرات،1)
 (. قسم بحوث الشوندر السكري، إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.2)
 (. مركز البحوث العلمية الزراعية بدير الزور، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دير الزور، سورية.3)
 (.dr.entessara@gmail.comللمراسلة: د.انتصار الجباوي، البريد االلكتروني: *)

 18/06/2015تاريخ القبول:    08/03/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

فـي تربـة ، 2011/ 2010، سـورية، خـالل الموسـم حقلية في محطة بحوث المريعية التابعة لمركز بحوث دير الزورالتجربة النفذت 
 NPKيبلغ محتواها من اآلزوت المعـدني، والفوسـفور المتـاح والبوتـاس المتبـادل  %32% والسلت 40ها ينسبة الطين ف طينية سلتية

فة . لدراســة تــأثير طــرق ومعــدل إضــاppm( 1.56)محتواهــا مــن البــورون  علــى التــوالي، أمــا ppm( 121.5 :10.9 :4.1فهــي )
أحـدهما وحيـد الجنـين )اسـكوربيون( والصـنف اآلخـر متعـدد  البورون في الخصائص اإلنتاجية والنوعية لصنفين من الشوندر السـكري

، وبثالثــة مكــررات. توضــعت Split plot designمــن الدرجــة االولــى. نفــذت التجربــة وفــق تصــميم القطــع المنشــقة األجنــة )نــادر(
 معــدالتع الرئيســية وتوضــعت معاملــة األصــناف فــي القطــع الثانويــة،  حيــث تــم اســتخدام أربــع معــامالت الســماد البــوروني فــي القطــ

لــى علــرش ومعــدلين ل( /هكتــاركــغ بوراكس 20، 5،10،15وهــي )% بــورون( 11علــى شــكل بــوراكس )إلضــافة البــورون إلــى التربــة 
وبهـذا  ،باإلضـافة إلـى معاملـة الشـاهد، (/هكتـارغ بوراكسكـ 20غ، كـ 10)% بـورون( 11المجموع الورقي أيضًاعلى شكل بوراكس )

الصــفات  ًا فــيمعنويــلــم تـؤثر معاملـة خلــط البــورون مـع التربــة بينــت النتــائج أن  معـدالت. ســتةبلغـت معــدالت اإلضــافة مـن البــورون 
 رون علـى النبـات.لذلك لم يظهر فيها نقص للبـو   PPM 1.56جيدة زراعة في تربة  نسبة البورون فيها الالمدروسة وهذا يعود إلى 

 المردود الجذري طن/هكتار. و بينما أظهرت معاملة رش البورون على األوراق تفوقًا في ناتج السكر الفعلي طن/هكتار، 

 ، صفات إنتاجية ونوعية.، أصنافيبورونالتسميدالشوندر سكري،  الكلمات المفتاحية :

 المقدمة:
أحد أهم المحاصيل الصناعية التي تزرع من أجل الحصول على السكر من جذوره.  Beta vulgaris Lالشوندر السكري  . يعتبر 

 22.5نحو  2012بلغت المساحة المزروعة بهذا المحصول عام وهو المصدر الوحيد لصناعة السكر في القطر العربي السوري، 

)إحصائيات وزارة الزراعة  طن/هكتار 45.5ألف هكتارًا أنتجت مليون طن من جذور الشوندر السكري، وبمردود قدره 

 (.2012واإلصالح الزراعي، 

يستهلك الشوندر السكري العناصر الغذائية الكبرى بكميات كبيرة خالل مراحل نموه، ونقصها يؤدي إلى انخفاض في المردود ونسبة 
يستهلك الشوندر السكري من التربة أيضًا بعض العناصر الصغرى  كما. المستخلصالسكر في جذوره وكذلك انخفاض في السكر 

بحركة السكريات إلى أماكن تخزينها  عالقتهومن وظائف البورون  BO2ها البورون الذي يمتصه النبات على صورة بورات موأه
 (.1995)العثمان ، 

mailto:dr.entessara@gmail.com
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 Guptaته قابلة لالمتصاص من قبل النبات )%فقط من كمي 5يتواجد عنصر البورون في جميع أنواع الترب ولكن بشكل متفاوت 
et al.,  1985 وتسبب الكميات الكبيرة منه تسمم النبات وتعتبر زيادة الكالسيوم أهم أسباب نقص البورون بسبب وجود تضاد ،)

ذا يوضح يقل امتصاص البورون من قبل النبات وه PHا ارتفاع رقم فوجود الكالسيوم بتركيز مرتفع عند  ،بين هذين العنصرين
 ,Loueللمحاصيل  ةسبب سمييحقيقة أن وجود البورون بتركيز مرتفع والذي ينظر إليه على أنه تركيز سام في ظروف أخرى ال 

 (. ويمكن أن يحدث نقص البورون نتيجة ارتفاع مستوى الماء األرضي وسوء التهوية. ( 1993
يولوجية التي تحدد بدورها نمو وتطور إنتاجية النبات فقد ذكر كل من يلعب عنصر البورون دورًا هامًا في العديد من الوظائف الفيز 

( أن البورون يلعب دورًا كبيرًا في تمثيل البروتينات والكربوهيدرات واألحماض Singh, 1998( و) 1990)طوشان وحموي، 
السكريات وانخفاض وتيرة عملية  النووية وأن نقصه يؤدي إلى بطء النمو وانخفاض اإلنتاج وتدني نوعيته. كما يؤدي إلى تراكم

ل تأمين السكريات للجذور ويثبط نموها مما يعيق امتصاص بعض العناصر الغذائية من التربة فيترافق نقص لالتمثيل الضوئي ويق
 (.  Saenz , 2001) البورون ظهور أعراض اصفرار األوراق المميزة لنقص بعض العناصر الصغرى

التربة ومحتوى التربة من  PHتوجد العديد من العوامل التي تؤثر على امتصاص البورون من قبل النبات ومن أهم هذه العوامل 
 (. Gupta et al ., 1990البورون ورطوبة التربة ودرجة الحرارة والتفاعل مع العناصر األخرى كالكالسيوم )

ها من عنصر البورون وكذلك قدرتها على تحمل تراكيز مرتفعة منه حتى ( أن النباتات تختلف في متطلباتYau, 2000ووجد )
على مستوى الصنف مما يدعو إلى االعتقاد بأن للتركيب الوراثي للنبات دورًا مهمًا في ذلك.ويصنف الشوندر السكري من النباتات 

اء الري، وتستفيد جدًا من التسميد بالبورون، ذات االحتياجات العالية من البورون والتي تتحمل تركيزات عالية منه في التربة وم
جزء في المليون. ويؤدي نقص البورون إلى  0.5ويحتاج الشوندر السكري إلى توفر عنصر البورون في التربة بتركيز يزيد عن 

وت القمم النامية ينية متناثرة على سطح الجذور أو قريبة من حلقات النموفي الشوندر السكري، كما تمظهور بقع بنية أو سوداء فلّ 
 (. 1989 ،للجذور )أحمد عبد المنعم حسن

أن  ،حول تأثير عنصر البورون على إنتاجية الشوندر السكري في منطقة الغاب نفذوها( في دراسة 1999وبين )الجداوي والمحمد، 
أهم العناصر الصغرى إلنتاج الشوندر السكري يعتبر من النباتات ذات االحتياجات العالية من البورون واعتبر أن البورون من 

الشوندر السكري إذ يساعد على نقل السكريات والعناصر الغذائية من األوراق إلى الجذور حيث يلعب دورًا مهمًا في تكوين الخلية 
 النباتية ويزيد من إخصاب البويضات وتطور البذور ويعد عاماًل مهمًا في عمليات التطور.

ات الحساسة لنقص البورون إذ أن نقصه في التربة يؤدي إلى ظهور مرض القلب األجوف في يعتبر الشوندر السكري من النبات
جذور الشوندر السكري أو ما يسمى العفن الجاف. ويؤدي إلى موت بداءات القمم النامية وبداءات األوراق حديثة التشكل وتظهر 

ال األوراق وعروقها وتجف هذه األوراق وتموت حيث أعراض نقص البورون على األوراق الحديثة حيث تلتف حوافها ويسود أنص
يبدأ موت األوراق من المركز إلى األطراف وتصفر األوراق الطرفية القديمة وتصبح مغطاة ببقع غامقة تشبه الصدأ وتذبل وتموت. 

نسجة الجذرية المتعفنة جافة بعد ذلك تبدأ األنسجة الجذرية بالتعفن وتبدأ من الرأس ثم تتعمق إلى الرقبة ثم جسم الجذر وتصبح األ
 (.2005)غريبو وآخرون،  وشيئًا فشيئًا يصبح قلب الجذر مجوفاً 

يظهر نقــص البــورون عنــدما يكــون يعــالج نقــص البــورون بإضــافة البــورات إلــى التربــة أو الــرش الــورقي فــي حالــة اإلصــابة الخفيفــة.
فـي األراضـي متوسـطة   P.P.Mجـزء بـالمليون  0.5لقـوام، فـي األراضـي خفيفـة ا  P.P.Mجـزء بـالمليون  0.3محتوى التربة حوالي

حـول  ة(. ونظرًا لقلة األبحاث في سـوري2009في األراضي الثقيلة القوام. )الجباوي وآخرون،   P.P.Mجزء بالمليون  0.8و القوام،
 لألهداف التالية : ثتأثير البورون على الشوندر السكري أجري هذا البح

 إلضافة البورون إلى التربة للحصول على أعلى إنتاجية من الجذور والسكر.تحديد أفضل طريقة – 1
 تحديد معدل اإلضافة المثالي من البورون للحصول على أعلى إنتاجية من الجذور والسكر. - 2
 دراسة مدى استجابة صنفي الشوندر السكري قيد الدراسة )سكوربيون وحيد الجنين ونادر متعدد األجنة(. –3
 ة التفاعل المتبادل بين طريقة ومعدل اإلضافة المثالي للحصول على أعلى إنتاجية من الجذور والسكر.دراس – 4
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 مواد البحث وطرائقه:

 موقع البحث :  – 1
 نفذ البحث في محطة بحوث المريعية التابعة لمركز بحوث دير الزور، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية.

 تحليل التربة :  – 2
حدد نوع التربة وذلك بأخذ عينات عشوائية من تربة الموقع المدروس وأجري لها تحليل ميكانيكي وكيميائي. وقد أظهر تحليـل التربـة 

 النتائج التالية : 
 في دير الزور )المريعية(ميكانيكيا  وكيميائيا   تحليل تربة الموقع. 1 جدولال

 النتروجين  طين % سلت % رمل %

 المعدني

PPM 

الفوسفور 

 المتاح

PPM 

 المتبادل البوتاس 

PPM 

الذواب  البورون 

 بالماء

PPM 

28 32 40 4.1 10.9 121.5 1.56 

من الجدول السابق نجد أن التربـة متوسـطة القـوام طينيـة سـلتية فقيـرة بـاآلزوت المعـدني والبوتاسـيوم المتبـادل ،متوسـطة المحتـوى مـن 
 المتاح وغنية بالبورون الذواب بالماء.الفوسفور 

 مواد البحث:  – 3
تــم اســتخدام صــنفين يســتخدمان للزراعــة فــي العــروة الصــيفية أحــدهما وحيــد الجنــين )ســكوربيون( واآلخــر أصــناف الشــوندر :  –أوال  

 متعدد األجنة )نادر(.

 عوامل الدراسة: -ثانيا  

إلضـــافة البـــورون إلـــى التربـــة ومعـــدلين لرشـــه علـــى األوراق باإلضـــافة إلـــى معاملـــة الشـــاهد حيـــث بلغـــت  معـــدالتتـــم اســـتخدام أربعـــة 
 ( يبين طريقة ومعدل إضافة البورون:2معدالت اإلضافة من البورون ستة معدالت والجدول )

 . طريقة ومعدل إضافة البورون2الجدول 

 معدل اإلضافة طريقة اإلضافة رمز المعاملة
B1 0 شاهد 
B2 كغ بوراكس/هكتار 5 خلط مع التربة قبل الزراعة 
B3 كغ بوراكس/هكتار 10 خلط مع التربة قبل الزراعة 
B4 كغ بوراكس/هكتار 15 خلط مع التربة قبل الزراعة 
B5 كغ بوراكس/هكتار 20 خلط مع التربة قبل الزراعة 
B6 كغ بوراكس/هكتار  10 رش على المجموع الخضري 
B7  كغ بوراكس/هكتار  20 المجموع الخضريرش على 

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: – 4
، وبثالثـة مكـررات. توضـعت معـامالت السـماد البـوروني Split plot design نفذت التجربة وفق تصميم القطـع المنشـقة لمـرة واحـدة

 البذاروزرعت  م( x5 3) 2م 15القطعة التجريبية في القطع الرئيسية وتوضعت معاملة األصناف في القطع الثانوية. بلغت مساحة 
ســـم وبلـــغ العـــدد الكلـــي للقطـــع  20خـــر ســـم وبـــين النبـــات واآل 50المســـافة بـــين الخـــط واألخـــر  ،خطـــوط خمســـةضـــمن القطعـــة علـــى 

. وحللــت البيانــات إحصــائيًا حســب الطــرق القياســية 42مكــررات =  x 3صــنفان  x2معــدالت وطــرق إضــافة للبــورون  7التجريبيــة 
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تمــت الزراعــة  %.5 داللــةعنــد مســتوى  L.S.Dحيــث حســبت الفــروق المعنويــة بــين المتوســطات باســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي 
وذلك بعد تجهيـز األرض للزراعـة. حيـث أجريـت حراثتـان متعامـدتان وحراثـة سـطحية لتكسـير الكـدر ثـم نعمـت  18/8/2011بتاريخ 

 شكل مطابق للتصميم المستخدم. التربة وقسمت األرض إلى القطع التجريبية ب
(، 3أما بالنسبة لألسمدة فقـد أضـيفت األسـمدة المعدنيـة حسـب توصـيات وزارة الزراعـة واإلصـالح الزراعـي وهـي مبينـة فـي الجـدول )

ريـات فـي الموسـم، كمـا تمـت عمليـات  8رويت األرض بعـد إضـافة السـماد مباشـرًة ثـم تتالـت السـقايات حسـب حاجـة النبـات وبمعـدل 
 (. 3دمة المختلفة من ري وتعشيب وتفريد ومكافحة لألمراض والحشرات خالل موسم النمو  كما هو مبين في الجدول )الخ

 الخدمات الزراعية المقدمة للتجربة  .3جدول ال
 البيان الزراعية الخدمات
 18/8/2011 الزراعة تاريخ
  28/2/2012  الفطام تاريخ
 18/3/2012 القلع تاريخ

 مرات 5 العزيق مرات عدد
 ريات 8 الري مرات عدد

 القارضة الخضراء + الدودة الدودة بالحشرات اإلصابة
 أكودلتا المستعمل المبيد
 20/9/2011 المكافحة تاريخ
 + الدقيقي بالبياض اإلصابة

 % 70توبسينإم  المستعمل المبيد
 25/10/2011 المكافحة تاريخ

 قمح السابق المحصول
 (هكتار)كغ/ 380 (هكتارالمضافة )كغ/ اآلزوت كمية
 (هكتار)كغ/ 90 (هكتارالمضافة )كغ/ الفوسفور كمية
 (هكتار)كغ/ 120 (هكتارالمضافة )كغ/ البوتاس كمية

 18/3/2012 العينات تحليل تاريخ
 المريعية ديرالزور/ محطة بحوث مركز مخبر العينات تحليل مكان

 
 الصفات المدروسة:  –4
 الصفات التكنولوجية )النوعية(: - 1 – 4
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   -

100نسبة النقاوة% =  ×
نسبةالسكر%

TSS
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 الصفات االنتاجية )الكمية(: - 2 – 4
ُصــّرمت النباتــات بفصــل المجمــوع الخضــري عــن المجمــوع الجــذري، وُوزن و ُحصــدت ثالثــة خطــوط داخليــة مــن القطعــة التجريبيــة، 
 المجموع الجذري لتقدير المردود الجذري )طن/هكتار(. 

 تم حساب ناتج  السكر الفعلي )طن/هكتار(  بتطبيق المعادلة: -

ناتجالسكرالنظري×نسبةالنقاوة%ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار(  = 
100

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

المردودالجذري×نسبةالسكر%ناتج السكر النظري )طن/هكتار(  = 
100

 
 .حيث يقّدر المردود الجذري )طن/هكتار(

 النتائج والمناقشة: 

 نسبة السكروز %: تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في- 1
ومعــامالت البـورون وطريقــة إضــافته ( تبـين أنــه لـم تظهــر فروقـات معنويــة بـين الصــنفين المدروسـين 4مـن خــالل معطيـات الجــدول )

  ppm 1.56بسبب محتوى التربة المرتفع مـن البـورون الـذواب والبـالغ من حيث نسبة السكروز %. والتفاعل ما بين عوامل الدراسة 
( حـول تـأثير نقـص البـورون علـى الشـوندر 2009لذلك لم يظهر فيها نقص للبورون على النبات وهذا ما أكدتـه )الجبـاوي وآخـرون، 

 السكري.

 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في نسبة النقاوة %:- 2
أكان خلطًا مع التربة أو رشه على ( إلى وجود فروق معنوية لتأثير طرق ومعدل إضافة البورون سواء 4معطيات الجدول ) رلم تش

المجموع الخضري وكذلك لتأثير األصناف في نسبة النقاوة %، بينما نجد أن الصنف اسكوربيون أعطى أعلى نسبة نقاوة % 
( على التوالي. 89.04، 88.08( حيث بلغت هذه النسبة بالمتوسط )B5 ،B7( تحت تأثير معاملتي البورون المدروسة )ر)للعصي
 B7كما نجد أن المعاملة  .(87.08، 86.86( في الصنف نادر عند المعاملتين السابقتين )رانت نسبة نقاوة % )للعصيبينما ك

أعطت أعلى نسبة نقاوة % )للعصير( بالمقارنة مع معامالت البورون المدروسة. أيضًا لم تظهر فروق  وللصنف اسكوربيون
 معنوية للتفاعل بين عامل الصنف وعامل البورون. 

 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في نسبة المواد الصلبة الذائبة )البركس( % : - 3
( عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت التجريبية سواء كانت لألصناف أو لطرق ومعدل إضافة 4أوضحت النتائج في الجدول )

المواد الصلبة الذائبة )البركس( % أي لم يحدث ـتأثير صفة نسبة  فيالبورون )إضافًة إلى التربة أو رشًا على المجموع الخضري( 
( 24.13إلى  22. حيث تراوحت نسبة المواد الصلبة الذائبة )البركس( % بالمتوسط من )ةمعنوي لهذه المعامالت على هذه الصف

 % بين كافة المعامالت التجريبية المدروسة.
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 % لصنفين من الشوندر السكري (TSSنسبة السكروز والنقاوة والبركس ). تأثير معدل وطريقة إضافة البورون في 4الجدول 

 معاملة البورون
(B) 

طريقة إضافة 
 البورون

 الصنف
(V) 

 نسبة السكروز
)%( 

 نسبة النقاوة
)%( 

TSS 
)%( 

B1 شاهد 
 )بدون إضافة(

 اسكوربيون

 23.66 82.72 16.33 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.53 86.66 16.37 )متعدد األجنة(

B2 

 خلط مع التربة

 اسكوربيون

 23.03 88.06 16.2 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.50 88.87 16.91 )متعدد األجنة(

B3 
 اسكوربيون

 22.70 82.27 16.61 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.83 87.20 17.69 )متعدد األجنة(

B4 
 اسكوربيون

 23.90 88.07 16.31 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.53 87.06 16.67 األجنة()متعدد 

B5 
 اسكوربيون

 23.06 88.08 16.56 )وحيد الجنين(

 نادر

 22.73 86.86 15.63 )متعدد األجنة(

B6 
رش على المجموع 

 الخضري

 اسكوربيون

 23.33 87.55 17.13 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.63 86.72 16.73 )متعدد األجنة(

B7 
 اسكوربيون

 24.13 89.04 17.36 )وحيد الجنين(

 نادر

 24.07 87.80 17.20 )متعدد األجنة(

 23.47 86.93 16.69 المتوسط

LSD 0.05 
B=ns, V=ns, 

B*V=ns 

B=ns, V=ns, 

B*V=ns 

B=ns, V=ns, 

B*V=ns 

ns 0.05: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة 
 

 طن/هكتار: تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في المردود الجذري- 4

بينت نتائج التحليل االحصائي إلى وجود فروق معنوية عالية في المردود الجذري عائد لتأثير الصنف وقد تفوق الصنف أسكوربيون 
، 39.71، 41.09، 41.63لصنف اسكوربيون )لوكان بالمتوسط  على الصنف نادر بمتوسط وزن الجذور بكافة معامالت البورون

، B1 ، B2 ،B3 ،B4 ،B5 ،B6لطرق ومعدل إضافة البورون ) على التوالي كتار( طن/هـ43.87، 38.32، 40.26، 36.93
B7البورون  معامالت ( على التوالي. بينما لم يكن هناك فروق معنوية في المردود الجذري عائدة لتأثير البورون والتفاعل بين

ة التي استخدم فيها الصنف اسكوربيون وطريقة رش البورون وقد تفوقت المعامل (.5ما بينته النتائج في الجدول ) اهذو والصنف 
المعاملة التي استخدم فيها  في حين أعطت، كتارطن/هـ (43.87حيث أعطت وزن جذري بالمتوسط ) B7على المجموع الخضري 

 .كتارطن/هـ (33.32وزن جذري بالمتوسط )  B6الصنف نادر وطريقة رش البورون على المجموع الخضري
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 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في ناتج السكر الفعلي طن/هكتار:- 5
( إلى وجود فروق معنوية عالية في متوسط إنتاج السكر الفعلي عائد لتأثير الصنف وقد تفوق 5الجدول ) أشارت البيانات في

 ( 6.8،  5.8،  5.9،  5.3،  5.3،  5.9،  5.8الصنف اسكوربيون على الصنف نادر بناتج السكر الفعلي بلغ بالمتوسط  )
( على التوالي. بينما لم يكن B1  ، B2 ،B3  ، B4 ،B5  ،B6  ،B7على التوالي لطرق ومعدل إضافة البورون ) كتارطن/هـ

هناك فروق معنوية في انتاج السكر الفعلي عائد لتأثير البورون والتفاعل بين البورون والصنف. كما أظهرت النتائج تفوق المعاملة 
الفعلي للسكر  نتاجأعلى إ ( حيث أعطتB7استخدم فيها الصنف اسكوربيون وطريقة رش البورون على المجموع الخضري ) التي

التي استخدم فيها الصنف نادر وطريقة خلط البورون مع التربة قبل  أعطت المعاملة، بينما كتار( طن/ه6.8بلغ بالمتوسط )
( 1999وهذا ما وضحه )الجداوي والمحمد،  كتار( طن/ه4.6لغ بالمتوسط )بي فعلالسكر من النتاج إ أقل( B5و  (B4 الزراعة

حيث اعتبر أن البورون من أهم العناصر الصغرى إلنتاج الشوندر السكري إذ يساعد على نقل السكريات والعناصر الغذائية من 
 األوراق إلى الجذور.

لصنفين من الشوندر  (ري والخضري وناتج السكر الفعلي )طن/هكتار. تأثير معدل وطريقة إضافة البورون في المردود الجذ5الجدول 
 السكري

 معاملة البورون
(B) 

طريقة إضافة 
 البورون

 الصنف
(V) 

 المردود الجذري
 )طن/هكتار(

ناتج السكر الفعلي 
 )طن/هكتار(

B1 شاهد 
 )بدون إضافة(

 اسكوربيون

 5.8 41.63 )وحيد الجنين(

 نادر

 4.8 34.99 )متعدد األجنة(

B2 

 خلط مع التربة

 اسكوربيون

 5.9 41.09 )وحيد الجنين(

 نادر

 5.6 37.20 )متعدد األجنة(

B3 
 اسكوربيون

 5.3 39.71 )وحيد الجنين(

 نادر

 5.6 37.62 )متعدد األجنة(

B4 
 اسكوربيون

 5.3 36.93 )وحيد الجنين(

 نادر

 4.6 33.59 )متعدد األجنة(

B5 
 اسكوربيون

 5.9 40.26 الجنين()وحيد 

 نادر

 4.6 33.32 )متعدد األجنة(

B6 
رش على المجموع 

 الخضري

 اسكوربيون

 5.8 38.32 )وحيد الجنين(

 نادر

 4.8 33.32 )متعدد األجنة(

B7 
 اسكوربيون

 6.8 43.87 )وحيد الجنين(

 نادر

 5.4 36.37 )متعدد األجنة(

   المتوسط

LSD 0.05 
B=ns, V=3.20, 

B*V=ns 

B=ns, V=0.22, 

B*V=ns 

ns 0.05: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة 
 0.05: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة **
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 :الخالصة

تبين مما سبق أن لألصناف وجود  دور كبير في التأثير على الصفات المدروسة وهذا ما نجده من خالل تفوق الصنف  -
الصفات اإلنتاجية المدروسة على الصنف نادر، حيث أعطى أعلى إنتاج من السكر الفعلي طن/هكتار، وأعلى اسكوربيون في 

ونسبة المواد الصلبة  متوسط من المردود الجذري طن/هكتار. بينما لم يظهر اختالف بين الصنفين في كل من نسبة السكروز%
 الذائبة )البركس( % ونسبة النقاوة % في الجذور.

 زراعة تمت في تربة أن اللم تؤدي معاملة خلط البورون مع التربة إلى أي تأثير معنوي على الصفات المدروسة وهذا يعود إلى  -
بينما أظهرت معاملة رش البورون ، لذلك لم يظهر فيها نقص للبورون على النبات  PPM 1.56 عالية المحتوى من البورون 

 . المردود الجذري طن/هكتارو الفعلي طن/هكتار،  ناتج السكر على األوراق تفوقًا في
 لذلك يمكن أن نوصي بما يلي :

متابعة البحث بمعدالت تسميد أخرى بالبورون مع استخدام أصناف أخرى، مع االشارة إلى أهمية هذا البحث التطبيقية والتي  -
أو رشًا على األوراق لما له أهمية في  تتمثل في إضافة البورون إلى التربة في حال أثبت تحليلها نقص في هذا العنصر،

 التأثير في إنتاج الشوندر السكري من الجذور والسكر.

 المراجع :
(. الشوندر السكري. منشورات وزارة الزراعة واالصالح 2009الجباوي، انتصار وسمير الجداوي وموفق يبرق وسليم خوجة )

 .482الزراعي. النشرة رقم 
مجلة  .تأثير عنصر البورون في إنتاج الشوندر السكري كمًا ونوعًا في منطقة الغاب .( 1999 المحمد )حسين الجداوي سمير و 

 .86 – 8:  69 .الباسل لعلوم الهندسة الزراعية
الدورة التدريبية ، مصر ،أساسيات إنتاج الخضر والمحاصيل وتكنولوجيا الزراعات المحمية .(1987) أحمد عبد المنعم حسن

 لغذائية المعدنية وتأثيراتها.العناصر ا ،لألسمدة
كلية  ،جامعة حلببمديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  ،الجزء النظري .إنتاج المحاصيل الصناعية. (1995العثمان غسان )
 ، حلب، سورية.الزراعة

 . اون الدولي، مديرية التخطيط والتعوزارة الزراعة واالصالح الزراعي. (2012المجموعة االحصائية الزراعية السنوية )
جامعة ب مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، القسم النظري  .أساسيات فيزيولوجيا النبات .(1990)محمود حموي حياة و  ،طوشان

 . 247ص  ، حلب، سورية.كلية الزراعة، حلب
الجزء . إنتاج المحاصيل الحقلية .(2005)محمد العساني و نجاري ونشأت عرب وسائد طرابيشي وزكوان  أحمد غريبو ،غريبو

 ، حلب، سورية.ة الزراعة،كليامعة حلببجمديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، النظري
 

Gupta , I .C . (1990). The effect of irrigation with high-sodium waters on soil properties and growth 

of cotton. Intsymp. Salt Affected soild, Karnal, India. Pp 382–288.   

Singh , N .T . (1998). Effect of quality of irrigation water on soil properties .J .Res. Punjab. Agric. 

Univ., (5): 166–171. 

Loue. A. ( 1993). Le boron (Les olego elements in agriculture) SCPA NATION Paris. 170-208. 

Seanz, J . L. (2001). Boron fertilization – A key for success vineyard and vintage view.   17(1):1-12. 

Yau, S. K. (2000). Soil-boron affects straw quality and other agronomic traits in two cultivars of 
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Abstract: 

The experiment was conducted at Al Muriea Station, Der Al Zur Agricultural Research Center, 

(GCSAR), Syria, during 2010/2011 season, in a loamy silt soil, the soil composed of 40 and 32% of 

clay and silt, respectively. NPK contents were 4.1:10.9:121.5 respectively, while boron content was 

1.56%. This study aims to study the effect of boron fertilizer application method and level on the 

production and quality traits of two sugar beet varieties, one was monogerm (Scorpion), the other 

was multigerm (Nadir). Split plot design with three replications was used. Boron fertilizer was 

appointed in the main plots, but the varieties were allocated randomly in the sub plots. Four levels 

of ground boron fertilizer were added to the soil (as Borax 11%) (5, 10, 15, and 20 Kg Borax/Ha), 

and two levels of spray boron fertilizer (as Borax 11%) were sprayed on the leaves (10, and 20 Kg 

Borax/Ha), besides the control treatment, the total treatments of boron addition were six. The results 

showed that ground boron application has no significant effects on the studied traits, because of the 

high content of boron in the soil 1.56 ppm. The results exhibited a significant effect of the spray 

boron on sugar and root yields (ton/ha). 

Keywords: Sugar beet, Varieties, Production and quality traits.      
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Abstract 

An experiment was conducted at the Agricultural Research Center of Al Ghab, General 

Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Syria, to evaluate the effect of slaked 

lime application on the sugar losses reduction, and some quality traitsin2014/2015 season. Four 

slaked lime concentrations of 0, 5, 10 and 15 percent (factor C) and storage durations of 6 days 

(factor D) and tow varieties (Factor V) were arranged as factorial experiment in RCBD with four 

replications. The varieties one of them was monogerm (Vico), while the other was multigerm 

(Reda), they were drilled in mid November, and storage roots were harvested late August. Weight 

percent loss and quality of beet samples such as sugar content, total soluble solids (TSS%), and 

purity% were determined throughout storage period. The results of analysis of variance ANOVA 

showed that effect of varieties was significant for TSS (brix%), sucrose%, root weight loss 

(P<0.05).All the studied traits were affected significantly (P<0.05) by storage duration. Lime 

concentration had significant effect only on sucrose% (P<0.05).There was no interaction between 

lime concentration and storage duration for all studied traits, but for sucrose%. The percentage of 

variance confirmed that the most effective factor for the all studied traits was the storage period, 

followed by the varieties, and finally in a very low percent was the chemical treatments, because of 

that it is very urgent to send the harvested roots immediately to the factories to be processed within 

24 hours. 

Keywords: Slaked lime, Sugar losses, Storage duration, Sugar beet. 

 

Introduction: 

Sugar beet, cultivated Beta vulgaris, is a plant whose root contains a high concentration of sucrose. 

It is grown commercially for sugar production. Sugar beets and other B. vulgaris cultivars, such 

as beetroot and chard, share a common wild ancestor, the sea beet (Beta vulgaris maritima) (Al 

Jbawi, 2009). Sugar beet is the main and only source of sugar in Syria (AL Jbawi et al., 2015a). The 

main area for growing sugar beet in Syria is Al Ghab, that yields 50% of the total root yield 

nationally (Al Jbawi et al., 2011). The total area is about 6 thousand hectares (217 hectares in 

winter time, and 6179 hectares in autumn time), which produced 316855 tons of roots, while the 

mailto:dr.entessara@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
https://en.wikipedia.org/wiki/Sucrose
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar
https://en.wikipedia.org/wiki/Beetroot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chard
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_beet
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yield is 49.5 ton ha
-1 

(Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, 2013). Sugar beet is sown from 

mid October onwards mid November, and from mid January to mid February, and the operation is 

normally completed by September. The harvesting period, takes place between late June and late 

September, when the amount of sugar in the beet is at its highest. As late season growth declines, 

the pace of harvesting quickens to ensure the crop is safely gathered in before the onset of 

damaging summer high temperatures. 

After harvest, most of the beets is stored in piles, during which respiration, rotting, and physical 

deterioration decrease extractable sucrose (Campbell and Klotz, 2006; Campbell et al., 2008; Al-

Abdallah et al., 2010, Al Jbawi et al., 2015b). Storage conditions are important factors affecting the 

losses of technological value of beets (Miyamoto et al., 1989; Bzowska-Bakalarz, 1991; Al-

Abdalla, 2010; Al Jbawi et al., 2015b). Sugar loss represents a substantial decrease in revenue for 

the sugar industry, and even small reductions in storage losses can have significant economic 

impact, when multiplied over the volume of roots processed and the time in storage. Because of that 

the ultimate goal of the sugar industry constantly strives to attain is to store sugar beets for long 

periods of time with aminimum of weight and sugar loss. Under European conditions, long-term 

storage is only reasonable at low temperature with beets which are protected against frost (Jaggard 

et al., 1997; Kenter and Hoffmann, 2006; Kenter et al., 2006). At low temperature, changes in beet 

quality could be kept to a minimum. Nevertheless, amino N, invert sugar and raffinose accumulated 

in the beet, which increases the costs of sugar manufacturing. 

Many studies confirmed that chemical treatments is a good solution to reduce the loss in sugar 

content and root loss throughout spraying beet roots with calcium hydroxide Ca(OH)2 (5%) 

(Gibriel et al., 2003), or a mixture of calcium hydroxide (5%) and calcium chloride (2%) (Yousif 

and Abou El-Magd, 2004). These chemicals increased root hardness, and reflects sunlight because 

of its white color, so thus reduces the temperature. 

Learning about the effect of those factors shall enable to define the optimum conditions for 

harvesting and storage of the tested varieties. The aim of the present study was to quantify changes 

in the quality of beet roots during storage outdoors in piles, in order to investigate whether the 

chemical treatment is an appropriate to prolong the processing campaign, and to improve the 

storability of sugar beet roots. 

Materials and Methods: 

The experiment was carried out at Agricultural Research Center, (GCSAR), Al Ghab, Syria, during 

2014/2015 season. The study included two varieties, the source of those genotypes were clarified in 

table (1). Four slaked lime concentrations of 0, 5, 10 and 15 percent, and storage durations of 6 

days. 

Table 1. The source of sugar beet varieties 

Genotype Germity Source 

Vico monogerm Belgium 

Reda multigerm Belgium 

   Source: Sugar Beet Department (GCSAR) 

The trail was planted in a density of 100 000 plant.ha
-1

 (50 X 20) (Al Jbawi et al., 2009), on 15 

November. Plots were eight rows wide, (50-cm row spacing), and 20 cm within plants in each row 

and 8 m long. The plot size was 32 m
2
. The soil classifies as sandy clayed, low content of organic 
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matters, high nitrogen and phosphorous contents, and good content of potassium, because of that no 

nitrogen, potassium, and phosphorous fertilizers addition. The previous crop was wheat. The crop 

was harvested after 240 days after sowing.The temperatures during September at harvest reached 

41°C (Table 2). 

Table 2. Temperatures during 2014/2015 storage period. 

Season 2014/2015 

Date 
Max. Temperature 

°C 

Min. Temperature 

°C 

1/9/2015 38.5 22.6 

2/9/2015 39.0 21.0 

3/9/2015 40.0 19.5 

5/9/2015 39.0 24.0 

6/9/2015 37.0 20.5 

7/9/2015 41.0 20.5 

8/9/2015 33.0 24.5 

Source: Meteorology Station in Al Ghab 

During the 2014/2015 storage period, temperatures began 38.5°C and attained after 7 days in 

storage 33°C (Table 2). The temperature remained above 37°C for the remainder of the storage 

period.  

 

Root samples: 

The center six rows were manually harvested on 1 September and topped. Six beet sugar samples 

per plot were collected for sugar analysis during harvest. At the same time, a sample per plot for 

each chemical treatment was collected and placed in a nylon mesh onion bag in natural conditions, 

at the average temperature of 33
o
C (Table 2).However, temperature changes in the piles are not 

predictable and vary considerably at different depths of the pile (Jaggardet al., 1997).  The storage 

period from harvest to the final measurement was 10 days.  

Studied traits 

Sucrose was determined polarimetrically (McGinnis, 1982). Juice purity was calculated using the 

procedures described by Dexter et al., (1967). Sucrose concentrations for the samples obtained were 

expressed on a fresh weight basis. Subsample of brie 50 g dried in a vacuum oven at 85°C to 

constant weight to calculate water content. Prior to placing the storage samples in the pile, each 

sample was weighed. The samples were reweighed when retrieved from the storage pile. These 

weights were used to determine reduction in root weight. 

Experiment design and statistical analysis 

Factorial Experiment in Randomized Completely Block Design (RCBD) was used with four 

replicates, to analyze the source of variations (ANOVA), and the interaction. The statistical 

program GenStat. 12 was used. Least significant difference was used at 5% level of probability. 
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Results and discussion: 

The effect of chemical treatments and postharvest on theTotal Soluble Solids % (Brix%): 

The differences between varieties in terms of this trait (Table 3) were significant (P≤0.05), Reda 

variety gave the highest brix% value (28.3), compared to Vico(27.3) over all studied factors (D and 

C). So thus the monogerm variety was deteriorated less compared to multigerm variety according to 

this trait, it gave less value.The statistical analysis shows that prolonging postharvest period of beet 

roots in the fields leads to an increase in brix% significantly; these results are accompany with 

Kenter and Hoffmann, (2008) who stated that storage conditions in piles had negative consequences 

of accumulation of nonsucrose substances. The highest valueswere achieved in the last days of 

storage 31.0%, and 31.2% for the fifth and sixthdays, respectively (Table, 4). The loss percentage 

was 27.9%, the results are in a link with Smith and Ruppel, 1971; Bugbee, 1993; Wiltshire and 

Cobb, 2000, who concluded that the environmental affect subsequent storage losses. Regarding the 

differences between chemical treatments, they have almost the same effect on this trait (Tables 3 

and 4). 

Table 3.Analysis of variance (ANOVA) of TSS (Brix)% 

Source of variance df MS Variance% P 

Replications 3 5.75 1.52 - 

Chemical treatment (C) 3 2.00 0.53 0.662 

Storage period (D) 5 345.83 91.66 <.001 

Varieties (V) 1 42.40 11.24 0.001 

C * D 15 3.90 1.03 0.424 

C * V 3 2.38 0.63 0.597 

D * V 5 1.77 0.47 0.798 

C * D * V 15 5.17 1.37 0.170 

DF : Degree of Freedom = n – 1, MS : Mean Square = SS / DF, SS : Sum of Squares 

Variance % = ( MS Factor / MS Total ) * 100, P : Probability 0.05 
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Table 4: The effect of chemical treatments and postharvest on brix% of twosugar beet varieties during 

2014/2015season 

Day 

D 

Variety 

V 

Chemical treatment C 

Mean Check 

(not treated) 

Ca(OH)
2 

5  %  

Ca(OH)
2 

10  %  

Ca(OH)
2 

15  %  

1 
Vico 23.1 23.1 24.1 24.4 23.7 

Reda 24.4 24.6 25.0 26.7 25.2 

Mean 23.7 23.9 24.5 25.5 24.4
d

 

2 
Vico 24.4 23.8 24.2 23.3 23.9 

Reda 24.3 24.7 24.9 24.6 24.6 

Mean 24.4 24.2 24.5 24.0 24.3
d

 

3 
Vico 25.7 25.9 26.1 25.2 25.7 

Reda 27.6 24.9 25.5 26.1 26.0 

Mean 26.7 25.4 25.8 25.6 25.9
c

 

4 
Vico 29.5 29.7 29.6 29.7 29.6 

Reda 30.8 30.2 29.9 30.7 30.4 

Mean 30.2 29.9 29.7 30.2 30.0
b

 

5 
Vico 30.1 30.4 29.9 31.7 30.5 

Reda 33.8 32.3 31.7 28.0 31.5 

Mean 32.0 31.3 30.8 29.9 31.0
a

 

6 
Vico 30.6 30.1 28.9 32.2 30.5 

Reda 31.4 31.2 32.1 32.8 31.9 

Mean 31.0 30.7 30.5 32.5 31.2
a
 

General Mean 28.0
 a
 27.6

 a
 27.6

 a
 28.0

 a
 27.8 

Varieties 

mean 

Vico 27.2 27.2 27.1 27.7 27.3 

Reda 28.7 28.0 28.2 28.2 28.3 

LSD0.05 C=0.78, V=0.55*, D=0.96*, CxV=1.11, CxD=1.92, VxD=1.36, CxVxD=2.72 

CV% 7.0 

 

The effect of chemical treatments and postharvest on sucrose %: 

The results in table (5) shows a significant effect of all studied factors on sucrose%, Reda variety 

(20.3%) surpassed Vico (19.5%), according to sucrose%, The differences between the chemical 

treatments with calcium hydroxide 5% and 15%, and the check (un treated) were not significant, 

while the chemical treatment with calcium hydroxide 10% differed significantly compared with the 

other treatments, and achieved a lower sucrose value (Table 6).  

Prolonging postharvest period of beet roots leads to an increase in sucrose% significantly (P≤0.05); 

the highest value was achieved in the fifth day of storage 22.0%. The increment percentage was 

12.6%, this increase in sucrose% because of the reduction in water content as a result of high 

temperature during storage period (Table 2).Because of that, this increment is not a good indicator, 

this reduction in water content of the roots make them lose their refreshment and affect negatively 

sugar extraction during manufacturing in sugar factories.During storage sugar concentration is 

reported to decline by around 0.02% per day (Jaggard et al., 1997).The increment in clamp 

temperature improve the respiratory losses thereby root damage (Wiltshire and Cobb, 2000). The 

high temperatures hydrolyses sucrose to give the reducing sugars, glucose and fructose, which are 

then used in respiration (Wiltshire and Cobb, 2000).Respiration rate is highly and predictably 

correlated with sucrose loss (Youssif, and Abou El-Magd,  2004; Kenter and Hoffmann, 2008).  
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Table 5. Analysis of variance (ANOVA) of sucrose% 

Source of variance df MS Variance% P 

Replications 3 0.12 0.15 - 

Chemical treatment (C) 3 2.88 3.40 0.020 

Storage period (D) 5 83.29 98.23 <.001 

Varieties (V) 1 32.51 38.35 <.001 

C * D 15 5.36 6.32 <.001 

C * V 3 2.06 2.43 0.067 

D * V 5 0.89 1.05 0.390 

C * D * V 15 3.27 3.85 <.001 

DF : Degree of Freedom = n – 1, MS : Mean Square = SS / DF, SS : Sum of Squares 

Variance % = ( MS Factor / MS Total ) * 100, P : Probability 0.05 

 

Table 6: The effect of chemical treatments and postharvest on sucrose% of twosugar beet varieties 

during 2014/2015season 

Day 

D 

Variety 

V 

Chemical treatment C 

Mean Check 

(not treated) 

Ca(OH)
2 

5  %  

Ca(OH)
2 

10  %  

Ca(OH)
2 

15  %  

1 
Vico 16.6 16.9 17.5 18.7 17.4 

Reda 17.4 18.3 18.6 18.6 18.2 

Mean 17.0 17.6 18.0 18.6 17.8
e

 

2 
Vico 17.7 17.6 18.9 19.2 18.4 

Reda 17.7 19.4 18.8 19.2 18.8 

Mean 17.7 18.5 18.8 19.2 18.6
d

 

3 
Vico 19.6 18.4 18.4 19.6 19.0 

Reda 21.4 19.7 20.2 19.5 20.2 

Mean 20.5 19.0 19.3 19.6 19.6
b

 

4 
Vico 21.3 21.7 20.4 21.1 21.1 

Reda 23.2 21.2 20.9 21.1 21.6 

Mean 22.2 21.5 20.6 21.1 21.4
b

 

5 
Vico 20.4 24.2 20.8 20.7 21.5 

Reda 23.4 23.5 21.1 22.1 22.5 

Mean 21.9 23.9 20.9 21.4 22.0
a

 

6 
Vico 19.3 20.5 19.2 18.9 19.5 

Reda 20.1 19.5 20.2 22.5 20.6 

Mean 19.7 20.0 19.7 20.7 20.0
b
 

General Mean 19.8
ab

 20.1
a
 19.6

b
 20.1

a
 19.9 

Varieties 

mean 

Vico 19.2 19.9 19.2 19.7 19.5 

Reda 20.5 20.3 19.9 20.5 20.3 

LSD0.05 C=0.37*, V=0.45*, D=0.26*, CxV=0.53, CxD=0.91*, VxD=0.64, CxVxD=1.29* 

CV% 4.6 

 

The effect of chemical treatments and postharvest on purity %: 

Table (7) shows no significant differences according to purity% between varieties, and chemical 

treatments. The statistical analysis shows that prolonging postharvest period of beet roots leads to 

reduction in purity% significantly (P≤0.05). The reduction percentage was 9.8% (Table 8). This 

decrease in purity% because of the increase in brix%, because the correlation between those two 

traits is negative (Al Jbawi et al., 2015b). 
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Table 7. Analysis of variance (ANOVA) of purity% 

Source of variance df MS Variance% P 

Replications 3 31.49 0.79 - 

Chemical treatment (C) 3 49.80 1.24 0.296 

Storage period (D) 5 598.78 14.95 <.001 

Varieties (V) 1 4.88 0.12 0.728 

C * D 15 37.65 0.94 0.522 

C * V 3 53.29 1.33 0.267 

D * V 5 31.71 0.79 0.557 

C * D * V 15 67.35 1.68 0.061 

DF : Degree of Freedom = n – 1, MS : Mean Square = SS / DF, SS : Sum of Squares 

Variance % = ( MS Factor / MS Total ) * 100, P : Probability 0.05 

Table 8. The effect of chemical treatments and postharvest on purity% of two sugar beet varieties 

during 2014/2015 season 

Day 

D 

Variety 

V 

Chemical treatment C 

Mean Check 

(not treated) 

Ca(OH)
2 

5  %  

Ca(OH)
2 

10  %  

Ca(OH)
2 

15  %  

1 
Vico 81.6 80.2 85.4 84.4 82.9 

Reda 84.7 81.0 82.0 78.8 81.6 

Mean 83.2 80.6 83.7 81.6 82.3
b

 

2 
Vico 82.2 81.9 89.5 85.9 84.9 

Reda 86.6 87.7 84.7 86.5 86.4 

Mean 84.4 84.8 87.1 86.2 85.6
a

 

3 
Vico 86.8 85.3 83.1 82.9 84.5 

Reda 85.9 90.6 87.3 83.8 86.9 

Mean 86.3 87.9 85.2 83.3 85.7
a

 

4 
Vico 78.9 81.4 78.4 77.5 79.1 

Reda 81.8 78.8 83.0 78.5 80.5 

Mean 80.3 80.1 80.7 78.0 79.8
b

 

5 
Vico 84.9 86.9 83.7 74.7 82.6 

Reda 86.7 85.0 71.2 90.4 83.3 

Mean 85.8 86.0 77.5 82.5 83.0
ab

 

6 
Vico 77.5 76.4 76.4 72.2 75.6 

Reda 76.3 72.3 71.9 70.4 72.7 

Mean 76.9 74.4 74.2 71.3 74.2
c
 

General Mean 82.8
 a
 82.3

 a
 81.4

 a
 80.5

 a
 81.8 

Varieties 

mean 

Vico 82.0 82.0 82.8 79.6 81.6 

Reda 83.7 82.6 80.0 81.4 81.9 

LSD0.05 C=2.55, V=1.81, D=3.13*, CxV=3.61, CxD=6.26, VxD=4.42, CxVxD=8.85 

CV% 7.7 

 

The effect of chemical treatments and postharvest on root weight loss: 

Loss of moisture increases the degree of wilting and changes processing properties of the crop 

(Vukov, 1977; Trzebinski, 1984).The results in table (9) shows that the differences between 

varieties were significant (P≤0.05), Vico variety gave the highest value, but the variety Rizor 

achieved the lowest value (12.1%).  There were no significant differences between the chemical 

treatments (P=0.662). 

The statistical analysis shows that prolonging postharvest period of beet roots leads to reduction in 

root weight loss significantly (P≤0.05). The reduction percentage was 6.6% (Table 10),this decrease 

in root weight loss% because of high temperature during storage period (Table 2).Kenter and 

Hoffmann(2008)and Al Jbawi et al., (2015b) confirmed that the storage duration and temperature 

have large significant on the changes of beet quality and water content. 
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Table 9. Analysis of Variance (ANOVA) of root weight loss% 

Source of variance df MS Variance% P 

Replications 3 5.75 1.52 - 

Chemical treatment (C) 3 2.00 0.53 0.662 

Storage period (D) 5 345.83 91.66 <.001 

Varieties (V) 1 42.40 11.24 0.001 

C * D 15 3.90 1.03 0.424 

C * V 3 2.38 0.63 0.597 

D * V 5 1.77 0.47 0.798 

C * D * V 15 5.17 1.37 0.170 

DF : Degree of Freedom = n – 1, MS : Mean Square = SS / DF, SS : Sum of Squares 

Variance % = ( MS Factor / MS Total ) * 100, P : Probability 0.05 

Table 10. The effect of chemical treatments and postharvest on root weight loss% of two sugar beet 

varieties during 2014/2015season 

Day 

D 

Variety 

V 

Chemical treatment C 

Mean Check 

(not treated) 

Ca(OH)
2 

5  %  

Ca(OH)
2 

10  %  

Ca(OH)
2 

15  %  

1 
Vico 23.1 23.1 24.1 24.4 23.7 

Reda 24.4 24.6 25.0 26.7 25.2 

Mean 23.7 23.9 24.5 25.5 24.4
d

 

2 
Vico 24.4 23.8 24.2 23.3 23.9 

Reda 24.3 24.7 24.9 24.6 24.6 

Mean 24.4 24.2 24.5 24.0 24.3
d

 

3 
Vico 25.7 25.9 26.1 25.2 25.7 

Reda 27.6 24.9 25.5 26.1 26.0 

Mean 26.7 25.4 25.8 25.6 25.9
c

 

4 
Vico 29.5 29.7 29.6 29.7 29.6 

Reda 30.8 30.2 29.9 30.7 30.4 

Mean 30.2 29.9 29.7 30.2 30.0
b

 

5 
Vico 30.1 30.4 29.9 31.7 30.5 

Reda 33.8 32.3 31.7 28.0 31.5 

Mean 32.0 31.3 30.8 29.9 31.0
a

 

6 
Vico 30.6 30.1 28.9 32.2 30.5 

Reda 31.4 31.2 32.1 32.8 31.9 

Mean 31.0 30.7 30.5 32.5 31.2
a
 

General Mean 28.0
 a
 27.6

 a
 27.6

 a
 28.0

 a
 27.8 

Varieties 

mean 

Vico 17.0 14.8 14.2 11.7 14.4 

Reda 13.4 12.1 11.1 11.6 12.1 

LSD0.05 C=0.78, V=0.55*, D=0.96*, CxV=1.11, CxD=1.92, VxD=1.36, CxVxD=2.72 

CV% 7.0 

 

Conclusion: 

- Prolonging storage period of the harvested roots leads to high and gradual increment in the 

total soluble solids (brix %) (27.9%), from the first day to the last day of the studied period. 

Also the results clarified low sugar percent, and juice purity % at the end of storage period 

as compared with the first day. The percent of decrement in root weight loss% was 6.6 % for 

the all varieties and all chemical treatments.  

- The percentage of variance confirmed that the most effective factor for the all studied traits 

was the storage period, followed by the varieties, and finally in a very low percent was the 

chemical treatments, because of that it is very urgent to send the harvested roots 

immediately to the factories to be processed within 24 hours. 
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 تأثير معاملة جذور الشوندر السكري بتراكيز مختلفة من الكلس المطفأ أثناء التخزين
ورضوان  (3)وجيداء عليشة (3)وحسين جديد (3)وسمير الجداوي (2)وثامر الحنيش (2*)ار الجباويوانتص (1)حسين الزعبي

 (5)وحسن عزام( 4)ورأفت اسماعيل (4)ومحمد خير طحلة (3)رضوان
 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. (. قسم بحوث الشوندر السكري، إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة2)
 (. مركز بحوث الغاب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الغاب، سورية.3)
 (. قسم الصناعات الغذائية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق سورية.4)
 (. قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق سورية.5)

 (.dr.entessara@gmail.comمراسلة: د. انتصار الجباوي. البريد اإللكتروني: )*لل

 31/01/2016تاريخ القبول:    15/12/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
نفذت التجربة في مركز بحوث الغاب التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، في سورية، لدراسة تأثير معاملة جذور الشوندر 

. وزعت العوامل 2014/2015السكري بالكلس المطفأ في نسبة الفقد في وزن الجذر وبعض الصفات التكنولوجية، في الموسم 
أيام(،  6( فترة التخزين )D%(، والعامل )15، و10، 5، 0( الذي ضم أربعة تراكيز من الكلس المطفأ )Cالمدروسة، العامل )

تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بأربعة مكررات. زرع الصنفين فيكو وحيد الجنين ( األصناف وفق تجربة عاملية بVوالعامل )
والصنف الثاني ريدا متعدد األجنة، في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وخزنت جذورهما في أواخر شهر آب/أغسطس. أخذت 

الل فترة التخزين. بّين جدول تحليل التباين التاثير المعنوي قراءة الفقد في وزن الجذر ونسبة السكر والنقاوة والمواد الصلبة الذائبة خ
(. P<0.05لألصناف في نسبة الفقد في نسبة المواد الصلبة الذائبة )البركس%( ونسبة السكروز% ونسبة الفقد في وزن الجذر% )

معنوي في نسبة السكروز فقط  كما تأّثرت كافة الصفات المدروسة معنويًا بفترة التخزين، وكان للمعاملة الكيميائية تأثير
(P<0.05 لم يكن للتفاعل ما بين فترة التخزين والمعاملة الكيميائية للجذور أي تأثير على الصفات المدروسة باستثناء نسبة .)

لمرتبة السكروز. أّكدت نسبة التباين بأن عامل فترة التخزين كان له األثر األكبر في كافة الصفات المدروسة، وتأتي األصناف في ا
الثانية ويأتي عامل المعاملة الكيميائية أخرها، هذا يؤكد على ضرورة توريد جذور الشوندر السكري إلى المصنع بعد قلعها خالل 

 ساعة. 24مدة أقصاها 

 الكلس المطفأ، فقد السكر، فترة التخزين، الشوندر السكري. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Introducing effective Bradyrhizobium japonicum liquid inoculum for inoculation of soybean seeds 

is an effective and efficient way for introducing the specific rhizobia to the soil and consequently to 

the rhizosphere of the soybean. The efficacy of inoculation of soybean varies depending on several 

factors, such as; inefficient or very low density of B. japonicum or any other uncompetitive 

indigenous bradyrhizobial strain if any, soil temperature, depth of application, specific stain, poor 

soybean root infection, number of viable rhizobia, and time of application. Therefore, field 

experiment was carried out for three consecutive years (2007–2009) to assess the efficacy of 

repeated inoculation of soybean with liquid inoculant at different growth stages, the effect of 

repeated cultivation and increasing number of rhizobia per injection on good infection of soybean 

roots, consequently the amount of N2fixed by soybean  were determined. Treatments consisted of 

four different liquid inoculum of Bradyrhizobium japonicum at a rate of 5x10
8
 cells/ ml per 

injection repeated two, three, and four times, then compared to the control without inoculation. 

Results showed that the first injection through the drip irrigation system was enough to ensure good 

infection, still two, three and four injection did not negatively affect the infection and the amount of 

N2 fixed but in some cases improved the efficacy of inoculation. 

Key words: Fertigation, Water Productivity, Soil nitrogen, Nitrogen derived from atmosphere. 
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Introduction: 

Nitrogen (N) is one of the most important nutrients that often limits plant growth and therefore 

yield. Nitrogen is usually provided either as a chemical form, or as organic form or through 

biological nitrogen fixation. The latter one is being the plausible and less contaminating alternative 

for the environment and a sustainable agricultural management system. 

Soybean [Glycine max (L.) Men] which is newly introduced crop to Syrian Arab Republic (Kurdali 

et al., 2005), is a globally valuable cheap vegetable protein source, and high-quality protein feed. It 

also considered one of the most important oilseedand fodder crop (Javid and Nasir, 2010). Since, 

soybean is a non- nodulating or poor nodulating leguminous crop under natural conditions in soils 

not previously cultivated to the crop. Soybean plants usually are grown in soils containing large 

indigenous bradyrhizobial populations. Individual strains within these populations differ in 

symbiotic efficiency and competitiveness for nodule occupancy, still they are considered 

uncompetitive strains (Champion et al 1992). Artificial inoculation of soybean by its specific 

rhizobium (Bradyrhizobium japonicum) is a necessary step toward yield improvement, especially at 

the introductory stage of cultivation. Therefore, economical growth of the crop can be ensured 

(Idriset al.,1980; Megueniet al., 2006; Abaidooet al.,2007.,Janat and Kurdali 2008). Nodules 

absence or Poor nodulation most probably due to ineffective or very low density of B. japonicum or 

any other uncompetitive indigenous bradyrhizobial strain if any. Repeated cultivation of soybean in 

specific field might improve B. japonicum population, hence better N2- fixation. In Iowa 

Bradyrhizobium japonicum population in previously cultivated soil to soybean were greater than 

10
7
 organisms/kg of air-dried soil, whereas the population was less than 10 organisms/kg of air-

dried soil taken from fields never cropped to Soybean (Weaver and Frederick 1972a&b; Dudeja and 

Khurana, 1989). Whereas, Gooset al., 2001, reported that the number of B. japonicum which were 

introduced to the preceding wheat crop, were increased from undetectable to more than 4000 cells/g 

soil under field condition.As a result of such low population size in soils without a history of 

soybean cultivation, soybean inoculation either in traditional way using neutralized peat (Singleton 

et al., 2002), or injection of liquid inoculum through drip irrigation system (Janat and Kurdali, 

2008) is a common practice around the world to improve the population size of B. japonicum in 

soil, and therefore, improve soybean yield. Still the direct inoculation using liquid inoculant, which 

is an alternative method to the other traditional inoculation methods is a good way to avoid all the 

adverse effects encountered starting from the first inoculation step all the way to sowing (Deaker et 

al., 2004). Liquid inoculation allows higher and frequent inoculation application rates than seed 

pelleting inoculation therefore, reducing the risk of losing viable bacteria when the seed coat is 

lifted out of the ground during germination (Brockwell, 1977; Janat and Kurdali, 2008). Higher 

concentration of rhizobia in the vicinity of the soybean seed resulted in rapid colonization of the 

rhizosphere area (Brockwell et al., 1988). 

Repeated injection of rhizobial inoculum through drip irrigation system or increasing inoculum 

concentration in the irrigation water, thought to be a good way to improve B. japonicum population 

in the soil. Janat and Kurdali (2008), reported that one time inoculation is all that is required in drip 

system for maximum effectiveness of N2-fixation. In other study results showed that symbiotic 

nodulation of the primary roots of soybeans is regulated by the plant, and is suppressed in response 

to a high inoculum dose of B. japonicum applied at one time to the root (Hardarson et al., 1993). 

According to the results of this study, if an optimal dose is followed 10 h later by another dose, 
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nodules from the first inoculum near the base of the primary root are suppressed in a dose-

dependent way similar to that observed after single inoculation (Takats, 1986).  

Quantification of N2 -fixation by soybean requires artificial inoculation with the right isolate of 

rhizobial inoculant. If the symbiotic association with the right inoculum (B. japonicum) carried out, 

soybean plants can fix up to 200 kg N/ha (Smith and Hume, 1987). Away from the traditional 

standard procedure of seed inoculation by seed-pelleting, a new technique might overcome the 

exposure of the inoculated seeds to unfavorable surrounding conditions, and ensures reasonable 

affinity between the soybean roots and its specific rhizobia, through the injection of liquid inoculum 

through the irrigation system (biofertigation). The widely recognized procedure for Quantifying N2 

fixation is the 
15

Nisotope dilution method (Fried and Middleboe, 1977; Goh, 2007, Janat and 

Kurdali, 2008). The main principle of this procedure is based on differential dilution approach of 
15

N Labeled fertilizer in plant tissues. This approach assumes application, distribution and mixing 

of applied
15

N labeled fertilizer into labeled subplots (Talbott et al.,1982) Therefore, in order to 

precisely assess N2 fixation by a legume crop, labeled N is a good tool to improve the outcome. 

Rennie (1980) reported that post – emergence injection of labeled N into the rooting zone resulted 

in an excellent experimental precision, and was superior to pre –emergence application of liquid 
15

N 

in broadcast and band forms. Janat and Kurdali, (2008), reported that injection of liquid rhizobial 

inoculum through drip irrigation system, using N
15

 dilution method, proved to be comparable to the 

traditional method of seed pelleting. 

The objectives of this study were to assess the effectiveness (the ability to fix N2) of repeated 

injection with increasing concentration of liquid rhizobial inoculum through drip irrigation at 

different growth stage to inoculate soybeans. Evaluate some parameters related to biological 

nitrogen fixation as affected by repeated inoculum injection and increasing inoculum concentration. 

Material and methods: 

Site description 

Field experiments were carried out at agricultural research Station near Damascus, Syria for three 

growing seasons (2007-2009). Soil texture is medium (Sandy clay loam) and classified as a typic 

camborthid. Soil was sampled before the initiation of the experiment down to 60 cm depth at 20 cm 

increments. The soil had the following properties: pH1:5: 7.6 -7.7 ; cation exchange capacity :21-29 

coml. kg 
-1

 ; organic matter : 0.36-0.62% ;electrical conductivity : less than 0.50 doss/m ; mineral 

N: 17-32 mg/kg; available P: 1.5-8.1 mg/kg; and soil texture was sandy clay loam, table (1). The 

area is characterized by arid type climate with average annual precipitation of about 120 mm mostly 

occurring between December and March.  
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Table 1. Some chemical and physical properties of the experimental site before planting, 2007 

pH 

(1:5)  

ECe 

 

dS/m 

 

Available 

P 

mg/kg 

 

Total 

N % 

Available N 

mg/kg 

  

 

Soil 

texture 

 

 

OM 

% 

 

 

 

CEC 

coml. 

kg 
-1

 

 

 

 

Samplin

g depth 

cm 
 

NH4  
+
 

 

NO3
 -
 

7.7 0.32 8.10 0.07 12.0 20.0 
Sandy clay 

loam 
0.62 20.75 0-20 

7.6 0.33 3.20 0.06 11.50 10.0 
Sandy clay 

loam 
0.44 29.20 20-40 

7.7 0.39 1.50 0.05 11.40 5..90 
Sandy clay 

loam 
0.36 22.23 40-60 

Agricultural practices: 

The experimental site was disked, plowed before planting the fixing (soybean) and reference 

(sorghum) crops. Plot dimensions were 16X3.75 m with 5 rows in each plot. The drip irrigation 

system was installed on the surface of the appropriate experimental units after planting. Each row 

had its own irrigation line positioned on the center of the row, 40 emitters along the line. Each 

emitter had a discharge rate of 4 L/h. Soybean (variety Sb171) as an N2 -fixing crop with seeding 

rate of 80 kg/ha, and sorghum (Ezra 7) as a reference crop with seeding rate of 30 kg/ha, were hand-

planted in late May 2007 and late June 2008 and 2009. Soybean and sorghum were thinned to two 

plants/ hole. The germination percentage exceeded 92 %. In all growing seasons, first injection of 

liquid rhizobial inoculums (B. japonicum) through irrigation water of all treatments was initiated at 

four leaves stage, then the second, third and fourth round inoculum was injected with increasing 

rates accordingly. 

Nitrogen fertilizer as a starter (20 kg N/ha Ammonium sulfate, 20% N), was injected through the 

drip system. In each experimental unit, 0.5 m
2
labeled subplot was established at the middle of the 

central row for soybean and another 0.5 m
2
 for the sorghum, both labeled sub-plots were fertilized 

with a 5% atom excess (
15

 NH4 )2 SO4 applied (1 g N 0.5 m
2 

) in the same manner as unlabeled N 

application. 

Irrigation: 

One neutron probe access tube was mounted in each experimental unit at 0.125 m from an emitter 

in the central row for soybean and sorghum. Water content measured by neutron probe was focused 

on active root zone to provide feedback data for irrigation scheduling. Active root depths 

determined by soil moisture depletion curve generated by neutron probe feedback data, was 0.25m 

from planting until flowering and 0.50m until irrigation termination. Irrigation was initiated when 

soil moisture content in the active root zone reached 75% of field capacity. Volumes of water 

applied for both soybean and sorghum were monitored by online propeller-type flow meters. Both 

fixing and the reference crops received a total of 4,443 and 5,560 and 4,800m
3
/ ha for the 2007, 

2008 and 2009, growing seasons, respectively. Total number of irrigation was (28 irrigations) each 

growing seasons, but varied with the amount of water applied in each irrigation depending on the 

dominant weather.  
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Treatments: 

 Treatments consisted of four inoculants rates injected at four different growth stages through the 

drip irrigation system, with the exception of the first injection, each treatment consisted of the 

previous treatment plus the proposed new one, in other words liquid rhizobial inoculum has been 

repeatedly injected with increasing rate for the subsequent  treatments as fallow: 

 I1 = Injection through the irrigation water at full germination stage, inoculum rate of 5× 10
8
 cells/ 

ml of liquid inoculum. 

    I2 = I1 + Injection through the irrigation water at four leaves stage, inoculum rate of 10× 10
8
 cells/ 

ml of liquid inoculum. 

   I3 = I2 + Injection through the irrigation water at early flowering stage, inoculum rate of 15× 10
8
 

cells/ ml of liquid inoculum. 

   I4 = I3 + Injection through the irrigation water at peak flowering stage, inoculum rate of 20× 10
8
 

cells/ ml of liquid inoculum. 

C = control without inoculation.  

Plant sampling: 

Above-ground plant samples (four plants per sample) were collected from the center of the labeled 

subplots of the fixing and reference crop at physiological maturity in each growing season by 

cutting the main stem immediately below the cotyledonary node. Plant samples were separated into 

stems, leaves, pods, seeds, (soybean), stems, leaves ears, and seeds (sorghum). All parts were oven-

dried at 65
0
C for at least 72 hr, weighed, then ground and analyzed for 

15
N atom excess (a.e%) and 

total N content percentage (Zapata,1990).Isotopic N
15

(a.e%) was determined by emission 

spectrometry using Jasco-N150 emission spectrometer. Nitrogen uptake, N derived from 

atmosphere (Ndfa). N derived from fertilizer (Ndff), N recovery were calculated according to 

Hardarson (1990) and water–use efficiency based on total above-ground weight including pods. 

The experimental design was a Randomized Block Design with six replicates. All variables were 

subjected to Analysis of Variance (ANOVA), and mean separation by Multiple Range Test at the 

5% confidence level. 

Results and Discussion: 

Soil nitrogen status after harvest: 

Nitrogen status in the soil as indicated by its three major components after harvest will be 

evaluated, (total N%, NH
+

4 and NO
-
3) for all three seasons (Table 2). 

The level of NO
-
3-N in soil solution after harvest for the 2007 growing season, as a function of 

sampling depth and inoculum treatments, is shown in Table (2). Results showed that, with the 

exception of I4 treatment, the fluctuation of total N was minimal relative to NO
-
3-N. Total N% 

ranged between 0.04-0.08 percent with the lowest values being for the deepest samples. Available 

NH
+

4-N did not show clear changes nor constant trend and ranged between 10-14 mg/kg.  

Furthermore, NO
-
3-N followed the same trend as it was before planting, the only feasible difference 

was that less nitrates was accumulated in the soil profile for the control, I1 and I2 treatments and 

relatively more nitrate was observed in the soil profile for the I3 and I4 treatments. 

In the 2008 season total N and NH
+

4-N followed almost the same trend as in previous season (Table 

2), with the values of NH
+

4-N being little higher. The obvious change was observed for the NO
-
3-N 

within the soil profile. Nitrate concentration notably increased at the soil surface for all treatments 
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including the control then decreased with depth. This could be explained by the fact that due to the 

increase quantity wise in BNF by soybean, more available soil N was conserved in the soil. On the 

other hand, since both the fixing and the reference crops were under drip irrigation and were given 

the exact water requirement, nitrate leaching was minimal, and mostly accumulated on the top soil. 

Table. 2: Total and available N in soil after harvest in 2007, 2008 and 2009. 

Sampling 

depth cm 
Treats 

Available N mg/kg Total N 

NO
-
3 NH

+
4 % 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

0-20 
 

C 

2.5 32.4 37.4 10.0 13.4 20.3 0.06 0.07 0.07 

20-40 4.3 15.4 8.7 11.0 15.8 26.9 0.06 0.05 0.05 

40-60 0.1 2.8 2.9 13.0 16 26.8 0.04 0.04 0.04 

0-20 
 

I1 

10.9 44.6 72 14.0 13.3 22 0.06 0.07 0.07 

20-40 5.1 13.8 13.3 14.0 12.7 29 0.06 0.05 0.06 

40-60 1.8 14.9 6.9 12.0 12.7 24.9 0.04 0.04 0.04 

0-20 
 

I2 

15 48.2 56.2 12.0 12.4 26.8 0.07 0.07 0.07 

20-40 6 16.1 19 11.0 12 23.6 0.05 0.06 0.06 

40-60 2.5 13.1 7.2 11.0 15.7 28.6 0.04 0.05 0.04 

0-20 
 

I3 

22.1 37.2 48.6 14.0 15.2 30.8 0.07 0.07 0.07 

20-40 14.8 10.4 26.5 12.0 12.9 14.3 0.06 0.06 0.06 

40-60 10.1 6.4 7.6 12.0 14.3 22.3 0.05 0.04 0.05 

0-20 
 

I4 

26.9 38.3 30.9 11.0 16.1 20.8 0.08 0.07 0.07 

20-40 13.8 15.1 17.5 10.0 12.2 23.7 0.08 0.05 0.06 

40-60 9.1 7.2 4.5 10.0 11.2 22.7 0.07 0.04 0.05 

On the top of that the decomposition of plant litter, nodules as well as fine root hairs contribute 

much to the accumulation of available N on the top soil. This phenomena was more obvious for the 

last growing season as it seen in Table (2).  

Dry Matter Yield, Nitrogen Uptake, and N2-Fixed: 

 Dry matter yield for the 2007 season was not affected by inoculation nor by increasing the 

inoculant rates. There were no significant differences (P>0.05) between all inoculation treatments 

of soybean for the aboveground biomass and grain yield at harvest stage (Table 3). The same trend 

was observed for the 2008 growing season, dray matter yield ranged between 6.6 to 7.0 t/ha with no 

significant differences between all treatments were obtained (Table 4). Furthermore, in 2009 

growing season the dry matter yield followed different trend, where DM yield was increased for all 

treatments relative to the control, this might be explained by the fact that the higher amount of N2 

fixed this season by soybean, which enhanced vigorous plant growth, hence, larger DM yield (Table 

5).  
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Table 3. Dry matter yield, N uptake and biological nitrogen fixation by soybean2007. 

WP 

kg/m
3
 

Net N 

Removal 

kg/ha 

Ndff 

% 

Ndfs 

% 

Ndfa 

N 

uptake 

kg/ha 

N content 

in plant 

tissues 

% 

Dry 

matter 

yield 

t/ha 

Parameter 

 

 
Treatment % kg/ha 

1.01 a 44.6 3.6 a 58 a 39 c 30 b 77 ab 1.4 ab 5.5 a C 

1.04 a 17.9 1.7 c 21 c 78 a 66 a 85 ab 1.5 ab 5.7 a I1 

1.01 a 24.6 
2.4 

bc 
28 bc 70 ab 62 a 88 ab 1.7 a 5.5 a I2 

1.19 a 28.6 
2.3 

bc 
28 bc 70 ab 71 a 102 a 1.6 ab 6.5 a I3 

1.12 a 23.7 2.7 b 32 b 66 b 50 ab 74 b 1.2 b 6.1 a I4 

ns - 0.7 7.9 8.55 21.4 23.3 0.38 ns LSDo.o5 

Means, within a column, followed by the same letters are not statistically different at 5% level of confidence according to 

LSD test. 
Ndfa: Nitrogen fixed from the atmosphere. 

Ndfs: Nitrogen derived from soil. 

Ndff: Nitrogen derived from fertilizer. 

Wp: water productivity 

The lowest N content in the aboveground part was observed for the I4 treatment relative to the I2, 

otherwise no significant differences between the other treatments including the control were 

detected (Table 3).Nitrogen content in soybean aboveground mass at harvest ranged between 1.2 

and 1.7. This moderate range of N content was in agreement with the model proposed by Overman 

and Sholtz (2003).In the 2008 growing season although nitrogen content in the aboveground tissues 

was higher than that of the 2007 season, still no significant differences between all treatments were 

recorded (Table 4). The same trend was observed for the 2009 growing season were no significant 

differences were obtained (Table5). It is clear that B. japonicum inoculation failed to increase dry 

matter yield, N content and N uptake, still the amount of N2 fixed for the inoculated soybean was 

greater than that observed for the control. 

Nitrogen uptake by the aboveground part of soybean ranged between 74 and 102 kg N/ha, for the 

2007 growing season (Table 3), with the I3 treatment being the highest and for unknown reason I4 

treatment the lowest. The amounts of N taken up by the aboveground part were also in agreement 

with previous results of similar work reported by Janat and Kurdali, (2008), and the results of 

overman and sholtz (2003). Almost the same tendency was detected for 2008 and 2009 growing 

seasons, but with higher  N uptake values for the last two growing seasons (Tables 4 & 5).  

It is worth it to note that in 2007 season, the amounts of N removed by the aboveground part of 

soybean from the soil pool were 77,85,88,102 and 74 kg N/ha, while the amount of N fixed by 

soybean were 30, 66, 62, 71 and 50 kg/ha  for C, I1, I2, I3, and I4 respectively.  After taking N 

derived from fertilizer into consideration, the amount of  net N removal from the soil  pool would 

be 44.6, 17.9, 24.6, 28.6 and 23.7 kg N/ha for C, I1, I2, I3, and I4 respectively (Table 3). By the same 

analogy net N removal by soybean for the 2008 season were 60.3, 37.0, 42.4, 35.8 and 34.1and for 

2009 season were 132.6, 72.5, 66.5, 70.3 and 61.0 kg N/ha for C, I1, I2, I3, and I4 respectively 

(Tables 4&5), the results of N removal indicate that reasonable amount of soil N was conserved for 

the next crop. The differences in the N uptake through the three seasons can be explained by the 

differences in dry matter yield and grain yield (not shown), enhancement of B. japonicum growth 
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due to repeated cultivation in the same soil, which gave this rhizobial species the ability to have 

strong niche in the soil. On the other hand, another important outcome of this study is the amount of 

N conserved in the soil, which can be seen through the differences in nitrogen derived from the soil 

for the control treatment (C) and the other treatments during the duration of this work. 

Water productivity (WP), which was calculated on the basis of dry matter yield (kg) per cubic meter 

of irrigation water applied, showed no significant difference in the first two growing season and did 

not exceed 1.26 kg/m
3
 for the I4 treatment in the 2008 season, while in the 2009 season the picture 

was different where significant differences exist between the control and all treatments as well as 

between treatments. The relative high increase in WP for this season compared to the previous two 

seasons can be attributed to the increase in the population size of B. japonicum due to repeated 

cultivation of soil to soybean (Weaver and Frederick 1972 a&b; Dudeia and Khurana, 1989). 

The amount of N2 symbiotically fixed by soybean during the entire 2007 growing season (Table 3) 

ranged between 30 to 71 kg N/ha, the highest amount of N2-fixed was for the I3 treatment, followed 

by I1, I2 and I4 treatments. The lowest amount was detected for the control treatment. Still the 

amount of N2 fixed was relatively small compared to similar and previous work carried out in the 

same area (Janat and Kurdali, 2008). In 2008 growing season the amount of N2 symbiotically fixed 

by soybean during the entire growing season (Table 4) ranged between 69 to 119 kg N/ha. 

Table 4. Dry matter yield, N uptake and biological nitrogen fixation by soybean 2008 

WP 

kg/m
3
 

Net N 

Removal 

kg/ha 

Ndff 

% 

Ndfs 

% 

Ndfa 

N uptake 

kg/ha 

N content 

in plant 

tissues 

% 

Dry 

matter 

yield 

t/ha 

Parameter 

 

 

Treatment % kg/ha 

1.19 a 60.3 1.4 a 46 a 52 c 69 b 131 a 2.0 a 6.6 a C 

1.22 a 37.0 1.4 a 25 bc 73 ab 108 a 148 a 2.2 a 6.8 a I1 

1.26 a 42.4 1.5 a 27 bc 72 ab 112 a 157 a 2.2 a 7.0 a I2 

1.13 a 35.8 1.5 a 28 b 71 b 91 ab 128 a 2.0 a 6.3 a I3 

1.26 a 34.1 1.2 a 22 c 76 a 119 a 155 a 2.2 a 7.0 a I4 

ns - ns 4.6 4.8 30.0 ns ns ns LSDo.o5 

Means, within a column, followed by the same letters are not statistically different at 5% level of confidence according to 

LSD test. 
Ndfa: Nitrogen fixed from the atmosphere. 

Ndfs: Nitrogen derived from soil. 

Ndff: Nitrogen derived from fertilizer. 

Wp: water productivity 

 

The highest amount of N2-fixed was for the I4 treatment, followed by I2, I1 and I3 respectively. In 

2009 growing season, the amount of N2-fixedwas much higher relative to the previous growing 

seasons and ranged between 124 kg N/ha for the control treatment (C) and 240 kg N/ha for the I4 

treatment (Table 5). It is clear that the amount of N2-fixed had an increasing trend with time, where 

the amount of N2- fixed increased by at least four fold between 2007 and 2009 growing season 

which can be explained by the fact that, increasing the population size of B. japonicum due to 

repeated cultivation of soil to soybean (Weaver and Frederick 1972 a & b; Dudeia and Khurana, 

1989). The results also revealed that the amount of N2-fixed by soybean dramatically increased 
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throughout the growing seasons. In 2007 the amount of fixed N for the highest treatment was 71 kg 

N/ha and increased to 207 kg N/ha in 2009 for the same treatment. This might be explained by 

either two scenarios: The first one due to the increase of the inoculum efficiency, this possibility 

can be denied by the fact that the control treatment followed the trend where the amount of N fixed 

was 30 kg N/ha in 2007 and increased to 124 kg N/ha in 2009. The second one might be due to the 

fact that B. japonicum, due to repeated cultivation of soil to soybean, was able to adapt to current 

surrounding conditions and was able to find place in the soil or the right niche which led to the 

increase in its population size and consequently increase the amount of N2-Fixed. This finding 

could be clear indicator of the possibility of improving the population size of any soil with B. 

japonicum by repeated cultivation of such soil to soybean. The results are in agreement with results 

of similar nature obtained by Deaker et al., (2004) 

Table 5: Dry matter yield, N uptake and biological nitrogen fixation by soybean 2009. 

WP 

kg/m
3
 

Net N 

Removal 

kg/ha 

Ndff 

% 

Ndfs 

% 

Ndfa 

N 

uptake 

kg/ha 

N content 

in plant 

tissues 

% 

Dry 

matter 

yield 

t/ha 

Parameter 

 

 

 

 

 

 

 

Treatment 

% kg/ha 

1.9 d 16 1 a 51 a 48 c 124 c 260 b 2.9 a 9.2 d C 

2.25 bc 15 1 a 26 b 73 b 203 b 279 ab 2.6 a 11bc I1 

2.13 c 13 1 a 25 b 74 b 197 b 266 ab 2.6 a 10.4 c I2 

2.43 ab 15 1 a 25 b 74 b 207 b 281 ab 2.4 a 11.9ab I3 

2.49 a 13 1 a 20 c 79 a 240 a 305 a 2.5 a 12.2 a I4 

0.206  ns 3.3 3.4 33 41 ns 1.0 LSDo.o5 
Means, within a column, followed by the same letters are not statistically different at 5% level of confidence according to 

LSD test. 
Ndfa: Nitrogen fixed from the atmosphere. 

Ndfs: Nitrogen derived from soil. 

Ndff: Nitrogen derived from fertilizer. 

Wp: water productivity 

The percentage of N- fixed by soybean estimated by 
15

N isotopic method ranged between 30% for 

the control treatment in 2007 growing season to 79% for the I4 treatment in 2009 growing season. 

Furthermore,  the percent of N2-fixed  of the inoculated treatments throughout all growing seasons 

were close in most cases  and ranged between 50 to 79 % (Tables 5, 6 and7) . These values were in 

agreement with other results of similar nature (14-70%) published in the United States, Canada 

andSyria (Rennie, 1984; Gao et al.,1987; Guffy et al., 1989; Hardarson and Danso 1993; Kurdali et 

al., 2005). Results obtained by other researchers indicated that soybean inoculation with B. 

japonicum might activate the indigenous bradyrhizobial populations strains already exist in the soil 

(Pena-Jensen, 1987; Zapata et al., 1987; Cabriales et al., 1993). this finding can explain the 

consistent increase in N2 fixation along the three growing seasons. 

The obtained results suggest that, injection of the rhizobial inoculant through the drip irrigation 

system, regardless of inoculum concentration or repeating inoculation, is a promising procedure 

which enhances biological nitrogen fixation by soybean. Furthermore, the results indicated that, the 

first injection of rhizoidal inoculums at planting was the most important, higher inoculum 

concentration and repeated inoculation at different  growth stages had no effect on N2-fixation by 

soybean.  
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Conclusions: 

Injection of a liquid rhizobial inoculum through the drip irrigation system, repeated inoculation and 

cultivation of soybean proved to be valid technique to improve BNF by soybean. It is clear that the 

amount of N2-fixed had an increasing trend with time, where the amount of N2- fixed increased by 

at least four fold between 2007 and 2009 growing season which can be explained by the fact that, 

increasing the population size of B .japonicum due to repeated cultivation of soil to soybean.  A 

one-time injection of liquid B. japonicum inoculant is all that is required in drip system for 

maximum effectiveness and is readily adaptable anywhere irrigation is used. 
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  Bradyrhizobiumjaponicumتأثير التلقيح المتكرر بمعدالت مختلفة من الملقح البكتيري 
 في التثبيت الحيوي لآلزوت لمحصول فول الصويا

 (2)ومحمد منهل الزعبي (1)ومحسن مخلوف (1)مصدق جانات*
 الذرية السورية.(. قسم الزراعة، الهيئة العامة للطاقة 1)
 (. إدارة بحوث الموارد الطبيعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.2)

 (.ascientific@aec.org.sy)*للمراسلة: د. مصدق جانات. البريد اإللكتروني: 

 01/03/2016تاريخ القبول:    07/01/2016تاريخ االستالم: 

 الملخص:

يعتبر إدخال الملقح البكتيري السائل لتلقيح بذور فول الصويا طريقة فعالة ومؤثرة في إيجاد ساللة من بكتيريا الريزوبيوم متخصصة 
كتريا في التربة وبالتالي بمنطقة انتشار الجذور لفول الصويا.تختلف فعالية تلقيح فول الصويا بالملقح البكتيري لب

Bradyrhizobiumjaponicum  وفقًا لعوامل عديدة منها فعالية الساللة أو كثافة منخفضة جدًا من الملقح البكتيري أو وجود
سالالت أصلية غير فعالة في التربة، وكذلك درجات الحرارة وعمق اإلضافة، الساللة المتخصصة، ضعف العدوى لجذور فول 

لنشطة وزمن اإلضافة. وبناء على ذلك أجريت تجربة حقلية على مدار ثالث سنوات متتالية الصويا، وعدد بكتيريا الريزوبيا ا
لتقييم فعالية التلقيح المتكرر لفول الصويا بملقح بكتيري سائل وعند مراحل نمو مختلفة، وأيضًا تأثير الزراعة ( 2009 – 2007)

حقنة على العدوى الجيدة لجذور فول الصويا وبالتالي كمية اآلزوت المتكررة وكذلك معدل إضافة الملقح البكتيري السائل في كل 
الجوي المثبت بواسطة هذا المحصول. تألفت المعامالت السمادية من أربعة معدالت حقن للملقح السائل من بكتيريا وبمعدل 

10
رت النتائج أن الحقن لمرة واحدة خلية/مل من الملقح حقنت مرة واحدة ومرتين وثالثة مرات وأربعة إضافة إلىالشاهد. أظه 5×8

ضمن شبكة الري بالتنقيط كانت كافية إلحداث العدوى المناسبة، ومع ذلك فإنه لم يكن للتلقيح المتكرر مرتين، ثالثة، أو أربعة 
 مرات أية تأثيرات سلبية على كمية اآلزوت المثبت وفي حاالت معينة زادت من كفاءة الملقح.

 التسميدي، إنتاجية مياه الري، آزوت التربة، اآلزوت المستمد من الهواء.الري الكلمات المفتاحية: 
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