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عالقات االنحدار بين عدد من المكونات اإلنتاجية والنوعّية لطرز من القمح المبدئي ضمن ظروف 
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 .، دمشق، سوريةقسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق(. 2)

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

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

 الملخص

في سورية خالل نفذت الدراسة في محطة بحوث إزرع ومخبر تكنولوجيا الحبوب التابعين للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 
من أنواع القمح المبدئي إضافة إلى ثالثة  ومدخال   ا  محلي ا  وراثي ا  طراز  15زرع حيث ، 2010/2011و 2009/2010موسمي 

. درست عالقات االرتباط واالنحدار بين عدد ووزن ثالثة مكرراتبعشوائية الكاملة الاعات قطالتصميم وفق تجربة بشواهد محلية 
الحبوب في السنبلة مع نسب المكونات النوعية في تلك الحبوب. أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباط معنوية وسالبة بين عدد 

بوب ومعامل الترسيب، بينما كانت العالقة موجبة مع نسبة الحبوب في السنبلة وكّل من نسبة البروتين والغلوتين الرطب في الح
النشاء في الحبوب، وكذلك ارتبط وزن الحبوب في السنبلة بعالقة معنوية وسالبة مع نسبتي البروتين والغلوتين الرطب. وبالتالي 

لتربية والتحسين الوراثي التي تعمل أشارت نتائج دراسة قيم عالقات االنحدار المعنوية والسالبة بين مجمل الصفات إلى أن برامج ا
على تحسين عدد الحبوب في السنبلة ستؤدي إلى انخفاض مباشر في كّل من نسبة البروتين ونسبة الغلوتين الرطب في الحبوب 

( على الترتيب، في حين ستتأثر نسبتي البروتين والغلوتين الرطب في الحبوب بشكل 17%و 17، 36ومعامل الترسيب بمقدار )
 ( على الترتيب عند العمل على زيادة وزن الحبوب في السنبلة. 14%،28سلبي بمقدار)

 المكونات اإلنتاجية، المكونات النوعية، االرتباط، االنحدار، الطرز الوراثية، القمح المبدئي.الكلمات المفتاحية: 

 :مقدمةال
ينمو إذ (، Elouafi and Nachit, 2004)عد القمح من أكثر أنواع المحاصيل الزراعية شيوعا  في منطقة حوض المتوسط ي

يحتل القمح  (.,Slafer and Satorre 2000) ءجنوبا  مرورا  بخط االستوا40شماال  حتى خط عرض  60من خط عرض  ابتداء  
 طن/هكتار 2.537رها اقدمأعطت غلة  ا  هكتار   1.3521.038حيث بلغت المساحة المزروعة  في سوريةو  المرتبة األولى في العالم

أنواع برّية يضم و ، Triticumلجنسلو  Poaceaeللعائلة النجيلية  يتبع القمح (.2011المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، )
 فظهرت تبعا  لذلك األنواع المبدئية من القمحومزروعة، حيث جمع اإلنسان البذور من أنواع القمح البري وقام بزراعتها ألول مرة 

(ACPFG, 2005 .) تركيا، اسبانيا، فرنسا ويوغوسالفيا في يستهلك القمح المبدئي في تغذية اإلنسان(Vallega, 1995) وله ،
على زيادة غلتها برامج التربية والتحسين الوراثي تعمل (. CPC, 2002)وصناعية ( et alFrisoni,. 1995)استعماالت طبية 

المحافظة على نوعّية الحبوب من خالل الحصول على غلة  مرتفعة مع  (Slaferet al., 2005سد الطلب المتزايد على القمح )ل
(., 2003et alçKo،)  ا  صعب ا  أمر يعد االنتخاب للغّلة لكن(., 2005et al., 2001; Shearman et alDonmez) على ،

تسعى برامج التربية إلى تحسين ، كما (Talebiet al., 2010) الحبوب في السنبلةووزن مثل عدد  خالف االنتخاب لمكوناتها
 Khan et al., 2000; Gonzalez-Hernandez) السلبينسبة ونوعية البروتين بشكل مترافق مع تحسين الغلة لكسر االرتباط 

., 2004et al،)  بّين وقد(Jarrah, (1993  ،حبوب  تتصفوجود عالقة سالبة بين كمية البروتين ووزن الحبوب في السنبلة
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 ,.Grausgruberet al) مع األصناف الحديثة مقارنةبالالمبدئية بقيمة غذائية عالية تتجلى في محتواها البروتيني العالي  األقماح

 Emmer (Triticum قمح ، حيث يعد (Branca et al., 2002ماليين من أمراض سوء التغذية )الحماية إذ تسهم في  (2004
dicoccum) واحدا  من أهم محاصيل الحبوب الغذائية في العالم بسبب محتواه المرتفع من البروتين والغلوتين (Bilgi, 2006) ،

(، كما يتميز Rajaram et al., 2001)اصة  وقمح الخبز خعامة  لتحسين القمح  مهمكمصدر وراثي ولذلك ال بد من استعماله 
 لصناعة المعكرونة. جيدةات نوعية % وذ 27حبوبه ذات نسبة بروتين مرتفعة بأن (Triticum polonicum) القمح البولوني

(، تخّزن حبوب المحاصيل الطاقة على شكل نشاء Souza, 2002) ها نسبة النشاءتتحدد نوعية حبوب القمح في عدة صفات من
العديد من في يسهم و ، (Yamamori et al., 2000; Regina et al., 2006ويعد المكّون الرئيس في حبوب القمح )

 Shewrey and Tathman( 2000(. وجد )Delwiche et al., 2006; Vignaux et al.,, 2004االستعماالت الصناعية )
حيث كلما زادت قيمة معامل الترسيب كانت نوعية رغيف  ،أن هناك ارتباط وثيق بين حجم رغيف الخبز وقيمة معامل الترسيب

وجد أن كّل من نسبة البروتين ومعامل الترسيب يرتبطان سلبا  مع الغلة الحبّية.   ,.Dwivediet al(2002أوضح ). الخبز أفضل

 .عدد الحبوب بالسنبلة يرتبط بعالقة سالبة مع نسبة البروتين أنّ  Kilic and Yagbasanlar( 2010)و Thana( 2011)كّل من
تحديد نسبة تأثير كّل من الصفات   -2دراسة عالقات االرتباط واالنحدار بين الصفات المدروسة للقمح.  -1يهدف البحث إلى 

 ج التربية والتحسين الوراثي لمحصول القمح.اإلنتاجية في نسب المكونات النوعّية للحبوب  لتوجيه برام
 

 مواد وطرائق البحث:
التوبب  لهيئةوة المبموة    إزرع في محطة بحوث    من القمح المبدئي محلية ومدخلة ضمن ظروف الزراعة المطرية ا  وراثي ا  طراز   15زرع 

 Ttiticumطممرز مممن النمموع   4ضممّمت ، 2010/2011و 2009/2010خوو م مثرووةي  ، فووي رووثر ة لهبحووث  المهةئووة اليرا ئووة   

carthlicum  ،3   طرز من النوعTtiticum polonicum ،8  النوع  منطرزTtiticum dicoccom  ثالثة شواهد إضافة  إلى
الحصممول عليهمما مممن البنممك  تمممّ  ،(2n=4X=28وجميعهمما رباعيممة الصمميغة الصممبغية )( 1)دوممما  1105وأكسمماد 5، شممام3ماشمممحليممة 

وفق تصميم ، (أكساد)الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
، سمم 25م، المسافة بين السمطور 1طول السطركل قطعة تجريبية ستة سطور،  تعشوائية بثالثة مكررات، ضمّ الكاملة القطاعات ال

للمحصمول نفّمذت عمليمات الخدممة الزراعيمة . سمم (5-3)زرعمت الحبموب علمى عممق  ،ضممن السمطر نفسمه سمم 5وبين النبات واألخر
تّم حصاد التجربة عند النضج التام ودرست عالقات االرتبماط واالنحمدار بمين عمدد ووزن الحبموب فمي حسب توصيات وزارة الزراعة. 

)نسممبة المممادة الجافممة، نسممبة النشمماء، نسممبة البممروتين، نسممبة الغلمموتين الرطممب، معامممل  الحبمموب السممنبلة  ونسممب المكونممات النوعّيممة فممي
، يشممير االرتبمماط إلممى العالقممة الموجممودة بممين متغيممرين واتجاههمما ولكممن Genstat.7الترسمميب( باسممتخدام برنممامج التحليممل اإلحصممائي 

نحمدار المذي يشمير إلمى إمكانيمة التنبمؤ مسمتقبال  بقميم أحمد المتغيمرين تحديد هذه العالقة واستخدامها في مجال التنبمؤ همو مما يعمرف باال
 إذا علمنا قيم المتغير األخر اعتمادا  على عالقة االرتباط الموجودة سلفا  بينهما. يوّضح معامل االنحدار العام الذي يشار إليه أيضما  

rبمعامل التحديد )وهو مربع قيمة معامل االرتباط 
ي يفسره العامل المستقل ممن التغيمر فمي قميم العاممل التمابع، أي ( نسبة التباين الذ2

 (، ويعرف باسم االنحدار الخّطمي 1994)عن منصور، Yالعامل التابع المتغيرعلى  Xتحديد النسبة المئوية لتأثير العامل المستقل 
( ثوابمت a, bعلمما  أن ) Y = a + b Xومعادلتمه:  Simple Linear regression( Xالبسميط )لوجمود عاممل  مسمتقل واحمد فقمط 

ويعمرف باسمم االنحمدار  Y( علمى العاممل التمابع … ,X1, X2, X3إحصمائية، كمما يمكمن أيضما  دراسمة تمأثير عمدة عواممل مسمتقلة ) 
( a, b, c, dحيمث ) d X2+ c X1Y = a + b X +3ومعادلمة االنحمدار المتعمدد:  Multi Linear regressionالخّطمي المتعمدد 
 ثوابت إحصائية. 
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 . بيانات الطرز الوراثية المدروسة1الجدول 

 خط الطول الموطن األنواع النباتية الوراثية الطرز م
E 

خط  
 Nالعرض 

 االرتفاع
 م

 Triticumpolonicum 1بولوني 1
 وردت من المركز الدولي لبحوث القمح والذرة

CIMMYT 
 Triticumpolonicum 2بولوني 2
 Triticumpolonicum 3بولوني 3
4 Emmer1 Triticumdicoccum أرمينيا 
5 Emmer2 Triticumdicoccum 1600 10 23 40 57 سلطنة عمان 
6 Emmer3 Triticumdicoccum CIMMYT 
7 Emmer4 Triticumdicoccum 350 50 22 40 57 سلطنة عمان 
8 Emmer5 Triticumdicoccum اسبانيا 
9 Emmer6 Triticumdicoccum 500 10 22 20 56 سلطنة عمان 
10 Emmer7 Triticumdicoccum 200 10 22 10 59 سلطنة عمان 
11 Emmer8 Triticumdicoccum CIMMYT 
 370 38 35 45 38 سورية Triticumcarthlicum 1فارسي 12
 1840 05 41 30 42 تركيا Triticumcarthlicum 2فارسي 13
 1880 47 38 48 39 تركيا Triticumcarthlicum 3فارسي 14
 2000 54 40 17 43 تركيا Triticumcarthlicum 4فارسي 15

 

 .  الخواص الفيزيائية والكيميائية والتحليل الميكانيكي لتربة موقع الزراعة2الجدول 

 PPM غ تربة100 التركيب الميكانيكي عجينة مشبعة

pH EC فوسفور بوتاس كلس فعال عضويةمادة  كربونات طين سلت رمل 

8.16 1.08 25 17 58 8.42 0.65 6.05 431 28 

 

 . البيانات المناخية في موقع الزراعة3الجدول 

 

 الشهر

 كمّية األمطار مم

 موسم أول

2009/2010 

 موسم ثاني

 2010/2011 

 - 12.6 أيلول

 2.8 12.6 تشرين األول

 - 80.1 تشرين الثاني

 90.6 65.1 كانون أول

 54.8 73.7 كانون ثاني

 93.3 54.9 شباط

 38.3 0.3 آذار

 37.8 - نيسان

 10.3 - أيار

 - - حزيران

 327.9 299.3 المجموع العام
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 النتائج والمناقشة:
 عالقات االرتباط بين المؤشرات المدروسة:  -1

( متوسطة P≤0.05مختلفة اتصفت بأنها: معنوية )ارتبط عدد الحبوب في السنبلة مع المكونات النوعّية في الحبوب بعالقات 
متوسطة ومعنوية مع كّل من نسبة الغلوتين الرطب ومعامل الترسيب  شبه (، وسالبة r = - 0.60)٭٭وسالبة مع نسبة البروتين 

 = r)٭ مع نسبة النشاء( P≤0.05)( على التوالي، بينما كانت موجبة ضعيفة معنوية r = - 0.41٭٭، r = - 0.42قرابة )٭٭

وزن الحبوب في السنبلة مع المكونات النوعّية  ، كما ارتبط(r = 0.10) معنوية مع نسبة المادة الجافةغير (، وموجبة ضعيفة 0.23
ومعنوية مع  ضعيفة(، وسالبة r = - 0.53) مع نسبة البروتينسالبة متوسطة معنوية في الحبوب بعالقات متفاوتة اتصفت بأنها: 

(، وموجبة ضعيفة r =  0.10) (، بينما كانت موجبة ضعيفة غير معنوية مع نسبة النشاءr = - 0.38طب )٭٭نسبة الغلوتين الر 
(. تتفق 4 )جدول ، في حين لم يرتبط وزن الحبوب في السنبلة مع معامل الترسيب(r = 0.10معنوية مع نسبة المادة الجافة )غير 

( 2004. ومع )Jarrah( 1993)ومع ، Kilic and Yagbasanlar( 2010و) Thana( 2011) النتائج مع كّل من
Uribelarrea et al.  من النشاءاها محتو مع  رتبط إيجابا  يوزن الحبوب الذي أشار الى أن. 

 . عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة4الجدول 

 وزن الحبوب في السنبلة عدد الحبوب في السنبلة الصفة
 ٭٭053- ٭٭060- نسبة البروتين
 0.10 ٭0.23 نسبة النشاء

 0.10 0.10 نسبة المادة الجافة

 0.00 ٭٭0.41- معامل الترسيب

 ٭٭0.37- ٭٭0.42- نسبة الغلوتين الرطب
 .التثالي%  هى 1و %5مستثى احتةبلئة  ند *، ** ممنث ة  قئةة ممبمل االرتببط 

 عالقات االنحدار بين المؤشرات المدروسة: -2
 تّم دراسة عالقات االنحدار الخّطي البسيط للقيم المعنوية فقط على النحو التالي:

 ونسبة البروتين في الحبوب %: عدد الحبوب في السنبلة -
r= 0.36)بمين عمدد الحبموب فمي السمنبلة ونسمبة البمروتين فمي الحبموب  ربلغت قيمة معامل االنحمدا

وتشمير همذه القيممة ( 5( )جمدول 2
ستؤدي إلى انخفماض فمي نسمبة البمروتين فمي الحبموب عدد الحبوب في السنبلة زيادة إلى أن برامج التحسين الوراثي التي تعمل على 

% ممن االنخفماض 64% )ألن االرتباط بينهما سالب( ممّثلة بيانيما  بالنقماط القريبمة ممن خمط االنحمدار المسمتقيم بينمما يعمود 36بمقدار 
، ويمكممن صممياغة (1فممي نسممبة البممروتين إلممى أسممباب أخممّر مسممتقلة ممّثلممة بيانيمما  بالنقمماط البعيممدة عممن خممط االنحممدار المسممتقيم )الشممكل

: X: القيممة التمي يمكمن التنبمؤ بهما لنسمبة البمروتين، Y(، حيمث Y = 21.319 – 0.0996 Xالي:)معادلمة االنحمدار علمى الشمكل التم
 (: ثوابت إحصائية.0.0996–، 21.319المعروف والمستخدم للتنبؤ، )عدد الحبوب في السنبلة 

r. قيم معامل االنحدار 5الجدول 
 المعنوية بين الصفات المدروسة 2

 وزن الحبوب في السنبلة عدد الحبوب في السنبلة الصفة
 28 36 نسبة البروتين

 - 17 معامل الترسيب

 14 17 نسبة الغلوتين الرطب
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 . عالقة االنحدار بين عدد الحبوب في السنبلة ونسبة البروتين في الحبوب خالل موسمي الدراسة1الشكل 

 عدد الحبوب في السنبلة ومعامل الترسيب:  - 
r= 0.17)بين عدد الحبوب في السنبلة ومعاممل الترسميب  ربلغت قيمة معامل االنحدا

وتشمير همذه القيممة إلمى أن بمرامج التحسمين ( 2
% )حيمث االرتبمماط 17سممتؤدي إلمى انخفمماض فمي معامممل الترسميب بمقممدار زيمادة عممدد الحبموب فممي  السمنبلة الموراثي التممي تعممل علممى 

% ممن االنخفماض فمي معاممل الترسميب إلمى 83دار المسمتقيم فمي حمين يعمود بينهما سالب( ممّثلة بيانيا  بالنقاط القريبة من خمط االنحم
 = Y). ويمكمن صمياغة معادلمة االنحمدار:(2أسباب أخّر مسمتقلة ممثلمة بيانيما  بالنقماط البعيمدة عمن خمط االنحمدار المسمتقيم )الشمكل 

61.45 – 0.1637 X حيممث )Y . القيمممة التممي يمكممن التنبممؤ بهمما لمعامممل الترسمميب :Xلحبمموب فممي السممنبلة المعممروف : عممدد ا
 (: ثوابت إحصائية.0.1637–، 61.45والمستخدم للتنبؤ. )

 
 . عالقة االنحدار بين عدد الحبوب في السنبلة ومعامل الترسيب خالل موسمي الدراسة2الشكل 

 عدد الحبوب في السنبلة ونسبة الغلوتين الرطب %:  -
r= 0.17)بممين عممدد الحبمموب فممي السممنبلة ونسممبة الغلمموتين الرطممب  ربلغممت قيمممة معامممل االنحممدا

وتشممير هممذه القيمممة إلممى أن بممرامج ( 2
% 17سممتؤدي إلممى انخفمماض فممي نسممبة الغلمموتين الرطممب بمقممدارزيممادة عممدد الحبمموب فممي  السممنبلة التحسممين المموراثي التممي تعمممل علممى 

% من االنخفاض فمي معاممل 83من خط االنحدار المستقيم في حين يعود )حيث االرتباط بينهما سالب( ممّثلة بيانيا  بالنقاط القريبة 
. ويمكممن صممياغة معادلممة (3الترسمميب إلممى أسممباب أخممّر مسممتقلة ممثلممة بيانيمما  بالنقمماط البعيممدة عممن خممط االنحممدار المسممتقيم )الشممكل 

: عمدد X: القيممة التمي يمكمن التنبمؤ بهما لنسمبة الغلموتين الرطمب . Y( حيمث Y = 45.02 – 0.1333 X)االنحمدار علمى الشمكل:
 (: ثوابت إحصائية.0.1333–، 45.02الحبوب في السنبلة المعروف والمستخدم للتنبؤ. )
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 . عالقة االنحدار بين عدد الحبوب في السنبلة ونسبة الغلوتين الرطب% خالل موسمي الدراسة3الشكل 

 ونسبة البروتين في الحبوب %:وزن الحبوب في السنبلة -
r= 0.28)الحبوب في السنبلة ونسبة البروتين في الحبوب  وزنبين  ربلغت قيمة معامل االنحدا

وتشير هذه القيممة إلمى أن بمرامج ( 2
% 28ستؤدي إلى انخفاض في نسبة البروتين في الحبموب بمقمدار زيادة وزن الحبوب في السنبلة  التحسين الوراثي التي تعمل على 

% ممن االنخفماض فمي 72)ألن عالقة االرتباط بينهما سالبة( ممثلة بيانيا  بالنقاط القريبمة ممن خمط االنحمدار المسمتقيم فمي حمين يعمود 
 Y). ومعادلمة االنحمدار:( 4نسبة البروتين إلى أسباب أخّر مستقلة ممثلة بيانيا  بالنقاط البعيدة عمن خمط االنحمدار المسمتقيم )الشمكل

= 19.893 – 1.734 X حيث ،)Y.القيمة التمي يمكمن التنبمؤ بهما لنسمبة البمروتين :X .وزن الحبموب فمي السمنبلة والمسمتخدم للتنبمؤ :
 (: ثوابت إحصائية.1.734 –، 19.893)
 وزن الحبوب في السنبلة ونسبة الغلوتين الرطب %: -

r=0.14)الحبمموب فممي السممنبلة ونسممبة الغلمموتين الرطممب  وزنبممين  ربلغممت قيمممة معامممل االنحممدا
وتشممير هممذه القيمممة إلممى أن بممرامج ( 2

% 14ستؤدي إلى انخفاض فمي نسمبة البمروتين فمي الحبموب بمقمدار زيادة وزن الحبوب في السنبلة التحسين الوراثي التي تعمل على 
ممن االنخفماض فمي  %86)ألن عالقة االرتباط بينهما سالبة( ممثلة بيانيا  بالنقاط القريبمة ممن خمط االنحمدار المسمتقيم فمي حمين يعمود 
 Y). ومعادلمة االنحمدار:( 5نسبة البروتين إلى أسباب أخّر مستقلة ممثلة بيانيا  بالنقاط البعيدة عمن خمط االنحمدار المسمتقيم )الشمكل

= 43.169 – 2.357 X حيث ،)Y .القيمة التي يمكمن التنبمؤ بهما لنسمبة الغلموتين الرطمب :X وزن الحبموب فمي السمنبلة المعمروف :
 (: ثوابت إحصائية. 1.734–، 19.893م للتنبؤ. )والمستخد

 

 
 . عالقة االنحدار بين وزن الحبوب في السنبلة ونسبة البروتين% خالل موسمي الدراسة4الشكل 
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 نسبة الغلوتين الرطب% خالل موسمي الدراسةوزن الحبوب في السنبلة و. عالقة االنحدار بين 5الشكل 

االنحدار إلى أن برامج التربية والتحسين الوراثي التي تهدف إلى زيادة عدد أو وزن الحبوب في السنبلة تشير نتائج دراسة عالقات 
انخفاض في نسبة البروتين وبالتالي كل من الغلوتين الرطب ومعامل الترسيب ويعود ذلك إلى أن مكونات الغلة مرتبطة  ستسبب
يجابا  نسبة البروتين مع  سلبا    على دراسة عالقات االرتباط أساسا  دراسة عالقات االنحدار تعتمد أن  يثمع نسبة النشاء ح وا 
(Uribelarrea et al., 2004 حيث يتشّكل النشاء في حبوب القمح بعد )60يوم من اإلخصاب وتتراوح نسبته من 30-10-

خالف نسبة البروتين ( على Yamamori et al., 2000; Regina et al, 2006) % من إجمالي المادة الجافة في الحبة75
 .Cristina and Nicolae( 2008تتفق النتائج مع ). % من إجمالي المادة الجافة18-10الذي نسبته بين

 االستنتاجات: 
  ارتبطت المكونات النوعّية في الحبوب مع عدد ووزن الحبوب في السنبلة بعالقات معنوية وسالبة بشكل عام )فيما عدا نسبة

 االرتباط معنوي  ايجابي(.النشاء حيث كان 
  تؤثر صفة عدد الحبوب في السنبلة سلبا  في نسبة كّل من البروتين والغلوتين الرطب ومعامل الترسيب حيث تعمل على

 ( على التوالي، األمر الذي ينعكس مباشرة  على نوعية العجين ومقدار انتفاخ رغيف الخبز.17%، 17، 36تخفيضها بنسبة )

 28،14وب في السنبلة سلبا  في نسبتي البروتين والغلوتين الرطب حيث تعمل على تخفيضهما بمقدار)تؤثر صفة وزن الحب 

 %( على التوالي.

 المقترحات:  
  استخدام عدد الحبوب في السنبلة ووزن الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب عكسي للصفات النوعّية األكثر أهمية بالنسبة

 تين الرطب ومعامل الترسيب.للقمح وهي نسبة البروتين والغلو 

 .استخدام عدد ووزن الحبوب في السنبلة كصفات لالنتخاب المباشر لنسبة النشاء في الحبوب 

   التركيز في برامج التربية على األبحاث التي تضمن تحسين كل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة دون أن يؤثر ذلك سلبا
 على نسب المكونات النوعّية.
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Abstract 

The study was conducted at Izraa Research Station and Cereal Technology Lab of The General 

Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR) in Syria, during two growing seasons 

2009/2010 and 2010/2011. Fifteen local and entries genotypes and three local cultivated varieties 

were planted in Randomized Complete Block Design RCBD in three replications, Correlations and 

Regressions between number and weight of grains per spike with quality components contents in 

grains were studied after harvest. Results showed that number of grains per spike had a negative 

and significant correlation with each of protein content and wet gluten content and sedimentation 

rate, while it was positive with starch content in grains. Weight of grains per spike had a negative 

and significant correlation with each of protein content and wet gluten content. Results showed that 

all regression relations were negative and significant, thereby breeding programs for increasing 

number of grains per spike will cause a reduction in each of protein content and wet gluten content 

and sedimentation rate about (36, 17, 17%) respectively, while breeding program for increasing 

grain weight per spike will negatively affect protein and wet gluten content in grains about (28, 

14%), respectively.  

 

Key Words: Productivity components, Quality components, Correlation, Regression, Genotypes, 

Primitive Wheat. 

 
 

  


