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

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

القصير )صفحة واحدة(. تصدر المجلة مرتين سنويًا؛ العدد األول في نهاية حزيران/يونيو، والثاني في نهاية شهر كانون 
 األول/ديسمبر.
 ثًا مكتوبة باالنكليزية ومرفقة بملخص عربي.: تنشر المجلة بحوثا مكتوبة بالعربية ومرفقة بملخص إنكليزي، وبحو ـ لغة المجلة

ـ تسليم مخطوطة البحث: يجب أن ال تكون مخطوطة البحث /أو محتواها/ قد نشرت أو سلمت للنشر في مجلة أخرى سواء باللغة 
)كليًا أو  العربية أو بأي لغة أخرى. وعلى المؤلف أن يصرح بذلك، وبإن البحث أصيل للمؤلف/المؤلفين وليس منسوخًا أو مشتقاً 

جزئيًا( من أي عمل منشور آخر )باستثناء البحث المشتق من أطروحة ماجستير أو دكتوراه(. سيتم تدقيق جميع المقاالت الواردة 
للمجلة لناحية تكرار النشر أو التزييف. في حال اتضح أن البحث مكرر أو زائفًا فستقوم المجلة بما هو مناسب تبعًا للدليل الدولي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الخالصة: توضح الخالصة باختصار النتائج الرئيسة للبحث.
 : يمكن أن يذكر المؤلفون شكرًا مقتضبًا ألشخاص أو لمؤسسات على المساعدة في تنفيذ أو تمويل البحث.الشكر
)األقدم فاألحدث(، أما في قائمة المراجع في نهاية : يشار الى المراجع في النص )عند ورودها تباعًا( تبعًا للتسلسل الزمني المراجع

 البحث فتسرد المراجع العربية أواًل ثم األجنبية وتبعًا للترتيب األبجدي السم عائلة المؤلف األول )أ، ب، ت....( للمراجع العربية، و
(C.B.Aللمراجع األجنبية. كل بحث يتم ذكره في النص يجب أن يذكر في قائمة المراجع ).... وال يجوز أن تضم قائمة المراجع ،

ما لم يرد ذكره في النص. يشار الى المراجع في النص باستخدام إسم عائلة المؤلف وتاريخ النشر: في حال مؤلف واحد )زيد، 
2014( / )Zaid ،2014 ( /2014)زيد و عمرو، (، في حال مؤلفين (Zaid and Amr, 2014)،  في حال أكثر من مؤلفين

 “. ويذكر تاريخ النشر لوحده ضمن قوسين حسب سياق الجملة ضمن النص؛ (Zaid et al ،.2014)( / 2014)زيد وآخرون، 

وكذلك الحال بالنسبة للمراجع األجنبية.  ”. Zaid (2014) mentioned that ??????“ ” / ( أن ؟؟؟؟؟؟؟ 2014ذكر زيد )
ستخدم الكتب التدريسية كمراجع بالحد األدنى، ويفضل أن تكون المراجع ذات ويفضل كتابة اسم المصدر كاماًل دونما اختصار. ت
 صلة وثيقة بموضوع البحث وحديثة قدر االمكان.

 فيما يلي أمثلة عن كتابة المراجع في نهاية البحث تبعًا لمتطلبات المجلة:
 باالنكليزية(:اإلشارة الى مقالة منشورة في مجلة علمية محكمة )سواء بالعربية أو • 

(. إدارة األمراض النباتية في البندورة العضوية المزروعة تحت ظروف 2014منصور، عقل ولما البّنا ونداء سالم ونهاد السميرات )
 .55-48: 60البيوت البالستيكية في وادي األردن. مجلة وقاية المحاصيل، العدد 

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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 اإلشارة الى بحوث منشورة في وقائع المؤتمرات والندوات العلمية.• 

. في وقائع الندوة الدولية السادسة 44-14لجزائر وكندا. الصفحات (. شراسة الفطر من تونس وا2003مديني، موسى ومحمد الحلبي )

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

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

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

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

 اإلشارة إلى كتاب منشور )سواء بالعربي أو باالنكليزي(• 

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

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

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

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

 (. دار وائل للنشر والتوزيع.396-373محمد 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( 

 منشورات صادرة عن هيئات أو مؤسسات:• 

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

 اإلشارة الى أطروحة ماجستير أو دكتوراه• 

(. توصيف عزالت فيروسي موزاييك البندورة والذبول المتبقع للبندورة وتقييم أداء بعض أصناف 2012إسماعيل، محمد فايز )

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

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
يتناسب مع ورود رمز أو اختصارات يتم شرحها أسفل الجدول أو الشكل(. يجب أن يتم إعداد الجدول من اليمين الى اليسار ل

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

 ل منها بالترتيب ويفضل أن يكون عدد الجداول بالحد األدنى.وتوضع في مكانها في النص ويرقم ك
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 كلمة رئيس التحرير

 وتعّدد العلمّية المجاّلت أعداد فازدياد الباحثين. من لكثير حقيقّياً  تحّدياً  العلمي النشر يعتبر
 المجّلة عن والبحث الّنشر تكلفة مثل أخرى عوامل إلى باإلضافة القبول، وشروط البحوث مجاالت
 جّيد. بشكل معها يتعامل وأن يخوضها أن باحث أيّ  على البدّ  مواضيع أضحت للّنشر، المناسبة
 الباحثين. بين والتواصل المعرفة لنشر فاعلة وسيلة وأصبحت البحوث نشر عملّية تطّورت وقد
 سنوّيًا. تقّدم التي البحوث من الهائل الكمّ  مع للّتعامل إجراءات بوضع العلمّية المجاّلت قامت وقد

 البحوث مع التعامل على القدرة بهدف ضّيق، نطاق وعلى محّددة مجاالت تحديد يتم ما وغالباً 
 عالية. جودة ذات متمّيزة بحوث وتقديم المقّدمة
 عديدة. مجاالت في نشطة علمّية مجّلة ألف 25 من أكثر هناك حديثة، دراسات على بناءً 
of Directory  أما (.2014 شباط/فبراير شهر )بحلول مجلة Direct Science 3.348  تضم

Journals Access Open مجلة. 9.800 من أكثر بحثها محركات في فتضم 
 مستوى على سنوّياً  %3 بةبنس تزداد العلمّية المجاّلت عدد أن إلى تشير حديثة تقديرات هناك
نو  ،العالم  متمّيزة. تبقى أن مجّلة أي على الصعب من يجعل المجاّلت من الكبير العدد هذا وجود ا 

 بحوثاً  عهدها حداثة رغم قّدمت فقد الزراعّية للبحوث السورّية المجّلة يخص وفيما
 المشاكل من كثيراً  وعالجت وأصالتها، وجّدتها طرحها في متمّيزة موضوعاتها، في قّيمة محكّمة علمّية

 الهدف تحّقق أن نأمل بّين، سهل أسلوب في يها،ف العلميّ  الرأي بيان إلى الحاجة تمس التي والقضايا
 مراتب أسمى إلى والوصول والبحثي، العلميّ  الّرقي سبيل في إليه وتطمح المجّلة هذه ترجوه الذي
  والجود. الّتميز

 يخص فيما وخاّصة المجّلة لها تطمح التي الجهود تعزيز في والفاعلة الجاّدة إلسهاماتكم نتطلع
 الزراعّية. العلوم مجاالت كافة في الّرصينة العلمّية البحوث نشر

 

 الزعيب إبراهيم حسني .د
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 موفق جبور ووداد بدران وغسان شريف وأحمد عبدو

 تأثير اإلجهاد المائي في بعض الصفات الفيزيولوجية لهجينين وحيدي الجنين من الشوندر السكري -
(Beta vulgaris L.) ................................................................................    .  79 

 انتصار الجباوي وفادي عباس
 94       .......( تحت ظروف الجفاف ...Ttriticum durum Lمساهمة السفا في الغلة الحبية للقمح القاسي ) -

 ومؤيد المسلماني   عبدالرزاق اسعود ومأمون خيتي  وسامي الغزالي وفادي أبو ركبة
 من القمح المبدئي ومعامل االرتباط لبعض مكونات الغلة ضمن ظروف الزراعة المطرية سلوك عدة طرز  -

 106  ....................   .........................................................................  في سورية
 ودياب سالم موسى ميسون محمد صالح

نتاجية البندورة ضمن ظروف  -  تأثير طريقة الري بالتنقيط )مغطى ومكشوف( في االستهالك المائي وا 

 118     ........................................................................................ الزراعة العضوية
 وبشرى خزام العبدووطالل  وهيثم العبداهلل وبسام عودة  عبد الكريم جردي

 تأثير خام الزيوليت الطبيعي السوري على إتاحة بعض العناصر المغذية في التربة وعلى إنتاجية محصولي -
   130  ....................................................................    القمح والقطن في األراضي الجبسية 

 ميادة فطومو أميرة الحافظ و خالد شبلي و  يحيى رمضانو محمد منهل الزعبي و   سامر بريغلةو غايرلي  هالل
 على عثة أوراق البندورة األمريكية Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae)دراسة أولية لحياتية الطفيل  -

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) وعثة الطحين الهنديةPlodia interpunctella 

(Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae)       ..................................................................143 
 أحمد أحمد محمدو حنان حبق و مفلح محمد ماجدة و  عبودعلي رفيق 
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 ، سوريةاستخدام بقايا تقليم العنب والتفاح المعاملة بالسائل المغذي في تغذية الماعز الجبلي النامي

 (1)جواد شرفو  (1)واثق التقيو  (1)علي الهوارينو  (1)*رنا الشحف

 سورية.السويداء،  مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء، ،(. محطة بحوث عرى للماعز الجبلي1)
البريد االلكتروني:  سورية.السويداء،  مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء، ،محطة بحوث عرى للماعز الجبلي )*للمراسلة: م. رنا الشحف:
rraana81@gmail.com ،016248256:هاتف.) 

 07/05/2015تاريخ القبول:    04/02/2015تاريخ االستالم: 

 

 الملخص:

مركز البحوث  ، في محطة بحوث عرى للماعز الجبلي،أجريت الدراسة في محطة بحوث عرى لتحسين ساللة الماعز الجبلي
لدراسة إمكانية االستفادة من  ،2012عام ، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، السويداء، سورية، السويداءالزراعية بالعلمية 

كعلف مالئ في  ،% لكل مادة40بنسبة  ،%الموالس(20%مصل جبن و80) لسائل المغذيالمعاملة بابقايا تقليم التفاح والعنب 
 1Gثالث مجموعات )حدة لعلى  مت كلً قسّ  ،أنثى نامية 27ذكرًا ناميًا و 27البحث باستخدام ُنفذ  تغذية الماعز الجبلي النامي.

يت المجموعات الثالث لكل فئة على غذّ  على التوالي. ،بقايا العنب(غذيت على  3Gبقايا التفاح وغذيت على  2Gالشاهد و
تبن  %25 من العلف المركز+ %75واإلناث على الذكور  من 1G، حيث غذيتعالئق متماثلة بمحتواها من البروتين والطاقة

 المغذي. معامل بالسائلبقايا تقليم التفاح  %25 + من العلف المركز %75على  2Gبينما  غذيت  المغذي. معامل بالسائل
روق وجود ف للذكورأظهرت النتائج  المغذي. معامل بالسائل بقايا تقليم العنب %25 + من العلف المركز %75على  3Gغّذيت و 

على  3Gحيث تفوقت المجموعة  (≥0.01Pكغ وزن حي ) 1 كلفة إنتاجو  الكفاءة التحويليةو  ( بالزيادة الوزنية≥0.05P) معنوية
كغ  1 كلفة إنتاجو ( ≥0.05P) كفاءة التحويليةوجدت فروق معنوية للو  إلناث كانت الزيادة الوزنية ظاهريةبالنسبة ل .2Gالشاهد و

نستنتج أن إضافة بقايا تقليم العنب والتفاح المعاملة بالسائل  .2Gعلى الشاهد و 3Gتفوقت المجموعة ، كما (≥0.01Pوزن حي )
في كلفة اإلنتاج بمعنوية  وخّفضتعليقة النامية أدت إلى زيادة في الوزن الحي وتحقيق معدالت وزنية جيدة لل %25المغذي بنسبة 

 عالية.
 .، سوريةسائل مغذي ،مصل جبن، بقايا تقليم عنب، بقايا تقليم تفاح ،: ماعز جبليكلمات مفتاحية

 
 المقدمة:

 ة،الحيوان الوراثية لإلنتاج جيد مقدرةأنه مهما كانت  ، إذوتعد دعامة أساسية فيه ،تلعب التغذية دورًا هامًا في اإلنتاج الحيواني
 فإن لم يتم تغذية الحيوان على أسس علمية سليمة فإنه لن يستطيع إعطاء إنتاج ،ومهما كان مقدار الوقاية من األمراض واألوبئة

جيد. والتغذية الصحيحة للحيوان عملية فنية يجب فيها تغطية احتياجاته الغذائية كاملة في صورة عالئق متزنة من مواد العلف 
المنخفضة في تكلفة و المواد الخام المرتفعة القيمة الغذائية  المتاح منعمال المتوفرة، وهي أيضًا عملية اقتصادية يتم فيها محاولة است

لذلك كان ، تجهيزها. وذلك بهدف الحصول على أقصى ما يمكن من إنتاجية الحيوان بأقل ما يمكن من تكلفة لزيادة ربح المربي
غذائية عن طريق العديد من هناك توجه إلى البحث عن مصادر علفية جديدة ورخيصة مثل المخلفات الزراعية وتحسين قيمتها ال

المعامالت الكيميائية والبيولوجية التي تؤدى إلى رفع قيمتها الغذائية نتيجة لزيادة قابليتها للهضم وارتفاع محتواها من الطاقة ومن 
زة غير أن المركّ وبالتالي توفير جزء من العليقة  ،عن تحسين درجة استساغتها مما يؤدى إلى زيادة استهالكها فضالً  ،البروتين الخام

الخشنة وذلك عن طريق تدعيمها باإلضافات المختلفة خاصة األمالح المعدنية للمخلفات هناك وسيلة أخرى لتحسين القيمة الغذائية 
ز به الماعز من قدرة على لسائلة أو القوالب الموالسية. ولما يتميّ عن الموالس واليوريا في صورة المغذيات ا الفيتامينات فضالً و 

http://www.alhadeeqa.com/vb/showthread.php?t=3638
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كان  ،من موجات من الجفاف والضرورة الملحة إليجاد بدائل للعلف المركز سوريةمر به تالتأقلم والرعي للحصول على الغذاء ولما 
حيث وجد بأن  ،بدائل لألعالف المركزةالبد من التوجه لما هو متوفر وموجود وبأقل التكاليف للحصول على قدر معقول من ال

مصل الجبن وبما يحتوي عليه من مواد وعناصر معدنية وبروتين وفيتامين بإمكانه الحلول محل جزء ال يستهان فيه من أصل 
تحضير المشروبات و استخالص الالكتوز، كعدة طرائق الستخدام مصل الجبن  هناكو  ،احتياجات الحيوان من األعالف المركزة

ق البيوتكنولوجية لمعالجة مصل ائينصب اهتمام الباحثين والصناعيين في األعوام األخيرة على استخدام الطر إذ  إلخ،…طبة،المر 
 ،ويعتبر توفير األعالف الجيدة الرخيصة الثمن تحديًا رئيسًا أمام تطوير أنظمة رعاية الحيوانات الزراعية في الشرق األوسط .الجبن

ن أهمية استخدام المخلّ  فات تكمن في تخفيف العبء عن استخدام الحبوب التي يمكن استخدامها في تغذية اإلنسان وتقليل وا 
ونظرًا لما تعانيه (، Rowghani et al., 1995; Grasser et al., 1998; Aregheore, 2008) تكاليف تغذية الحيوان

الجائر واالحتطاب والفالحة وفتح الطرق العشوائية  سورية من فجوة في تأمين األعالف بسبب تدهور المراعي العائد إلى الرعي
إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعار الحبوب. لذلك فإن  ،استنزاف الموارد المائية وشح األمطارو 

في تغذية المجترات  استخدام المخلفات الزراعية بأنواعها واألعالف غير التقليدية سوف يظل لفترة طويلة هو التوجه األمثل
 ؛2008 كروالي وآخرون،(  مليون طن( 12.5) ات كبيرة تبلغ حواليلدواجن في المناطق الجافة، إذ تتوافر هذه المخلفات بكميّ او 

من االحتياجات الغذائية للحيوانات  %42.6توفر المخلفات الزراعية والصناعية بنسبة ت(. كما 2008 الخطيب، ؛2008 غضبان،
 % )وردة،2.6% ثم المحاصيل العلفية المزروعة بنسبة 15.1% ثم المراعي الطبيعية بنسبة 41.1الحبوب بنسبة  في سورية ثم

حيث يتم التخلص منها عن طريق الحرق ويمكن معاملتها  ،(. من أهم هذه المخلفات بقايا تقليم األشجار )العنب والتفاح(2002
حيث يعتبر تركيب مصل الجبن الكيميائي غير ثابت، ويمكن أن يتعرض  ،بمصل الجبن الناتج عن حليب الحيوانات المجترة

لتغيرات كبيرة ترتبط بشكل أساسي بتركيب المادة األولية )حليب كامل الدسم، أو حليب منزوع الدسم( وبطريقة فصل أو ترسيب 
ق العالي. ينتقل إلى مصل الجبن البروتين بتأثير الحموض العضوية، أو الحموض الالعضوية، أو األنزيمات، أو بالترشيح فو 

(% من المادة الجافة التي تتواجد في الحليب، وبهذا الشكل نجد أن المصل يحتوي على جميع مكونات 52-48) كمعدل وسطي
الحليب، كما نجد أن نسبة انتقال المكونات الرئيسية من الحليب إلى المصل تتعلق بشكل أساسي بحجم جزيئاتها فالقيمة البيولوجية 
 العالية للمصل مشروطة بمحتواه من المواد البروتينية وأيضًا الفيتامينات، الهرمونات، الحموض العضوية والعناصر األخرى

 (.1990)الميدع، 
في  كامل، يحوي جميع العناصر المغذّية الضرورية لنمو األحياء الدقيقة المختلفة يوبناءًا عليه يعد مصل الجبن وسط مغذ

التغذية الكربوهيدراتية الذي يستقلب بسهولة من قبل الكثير من أنواع األحياء الدقيقة، وكذلك وجود عوامل  ووجود مصدر الكرش،
والخمائر هي البادئ األكثر فعالية،  ،النمو المختلفة في المصل يجعل منه الوسط المغذي األغنى في العمليات البيوتكنولوجية

 (.1990) الميدع،  ية والمركبات األخرى من مصل الجبنواألوسع استخدامًا للحصول على الكتلة الحيو 
مكانية تحسين القيمة المقارنة بين بعض صفات النمو عند الماعز الجبلي المغّذى على عالئق مختلفة، و إلى  البحث هذاهدف ي ا 

 بن والموالس. الغذائية لبقايا تقليم العنب وبقايا تقليم التفاح من خالل إضافة السائل المغذي المكون من مصل الج
ون من مصل الجبن ودراسة الجدوى االقتصادية عند إدخال بقايا تقليم العنب وبقايا تقليم التفاح المضاف لها السائل المغذي المكّ 

 والموالس إلى العالئق العلفية.
 مواد البحث وطرائقه:

، للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية نفذ البحث في محطة بحوث عرى لتحسين ساللة الماعز الجبلي في السويداء التابعة
 .2012عام سورية، ل

من الذكور  قسمت كل فئة ة.من إناث الماعز الجبلي النامي رأساً  27رأسًا من ذكور الماعز الجبلي النامي و 27تم استخدام 
تجربة بقايا تقليم عنب(. وكان متوسط أعمارها  3G، تجربة بقايا تقليم تفاح 2G، الشاهد 1G) إلى ثالثة مجموعاتواإلناث 
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( كغ للذكور 0.58±16.5 ،0.80±16.7 ،0.77±16.3) بلغ متوسط وزنها عند بداية التجربة ،( يوماً 112±5.0)
 .على التوالي ،( كغ لإلناث0.60±11.4 ،0.49±11.8 ،0.33±011.)و

ت مراقبة جميع الحيوانات من الرعاية واإليواء موحدة، كما تمّ تم إيواء جميع الحيوانات في حظائر مستقلة وكانت جميع ظروف 
 ة من قبل الفنيين العاملين في المحطة خالل مدة التجربة والتي استمرت شهرين.الناحية البيطريّ 

 تإذ جمع ،طقةبقايا تقليم التفاح( الطازج من البساتين الموجودة في المنو  تم الحصول على مادة البحث األساسية )بقايا تقليم العنب
وتم فرم نواتج تقليم العنب ونواتج  ،بحيث تم تجفيفه بشكل طبيعي تحت أشعة الشمس ،إلى المحطة تمباشرة بعد عملية التقليم ونقل

بحيث تكون طول قطع الفرم مشابه لقطع  ،تقليم التفاح الجافة كل على حدا بواسطة فرامه خاصة ذات شفرات تعمل بواسطة جرار
سم( وحفظت حتى بدء التجربة. تم الحصول على مصل الجبن الداخل في تكوين السائل المغذي من وحدة  3د عن )ال تزي التبن

التجبين المتوفرة في المحطة. واستخدم بشكل طازج في تكوين العالئق العلفية التي تستخدم في المحطة )الشعير وكسبة القطن 
 المقشورة ونخالة القمح والموالس(.

 على النحو التالي: (TDNعالئق علفية بحيث تحقق نسبة ثابتة من البروتين الخام والمواد الكلية المهضومة )تم تكوين ثالث 
 % تبن مضاف له السائل المغذي.25 + % من العلف المركز75)الشاهد( وتحتوي على :العليقة األولى -
 التفاح مضاف لها السائل المغذي.% بقايا تقليم 25 + % من العلف المركز75تحتوي على  :العليقة الثانية -
 % بقايا تقليم العنب مضاف لها السائل المغذي.25 + % من العلف المركز75تحتوي على : العليقة الثالثة -

مع التحريك المستمر مصل جبن(  %80 % موالس+20ة الموالس في كمية من مصل الجبن الطازج وفق النسبة )تم حل كميّ 
 ،ليتر سائل مغذي( 40 نحوكغ من البقايا تحل بـ 100محلول الناتج مع مادة بقايا تقليم العنب )كل حتى تمام ذوبانها. ثم خلط ال

مع مراعاة  لمدة أسبوع كامل وكذلك األمر بالنسبة لبقايا تقليم التفاح والتبن وبنفس النسبة. وترك المخلوط في الظل حتى جفافه
لك لتسريع عملية التجفيف. وبعد الحصول على بقايا تقليم العنب وبقايا تقليم عملية الخلط والتقليب المستمر عدة مرات يوميًا وذ

التحليل الكيميائي للمواد العلفية أما  ،(1تم تكوين العالئق كما هو مبين في الجدول ) ،السائل المغذي ماالتفاح والتبن المضاف له
 .(2جدول )موضح في ال

 تركيب العالئق العلفية الداخلة في التغذية )%( .1الجدول 

 المواد العلفية
 الشاهد

 )تبن معامل(

 تجربة

 )تقليم تفاح معامل(

 تجربة

 )تقليم عنب معامل(

 50 49 62 شعير علفي

 7 9 9 كسبة قطن مقشورة

 18 17 4 نخالة قمح

 ـــــ ـــــ 25 تبن معامل بالسائل

 ـــــ 25 ـــــ تقليم تفاح معامل بالسائل

 25 ـــــ ـــــ تقليم عنب معامل بالسائل

 1 1 1 ثنائي فوسفات الكالسيوم

 0.5 0.5 0.5 ملح طعام

 0.2 0.2 0.2 متمم علفي

 92.4 92.7 92.5 المادة الجافة %

T.D.N % 73.8 71.3 71.3 

 11.7 11.9 11.9 البروتين الخام %

كغ علف )ل.س(1كلفة 
* 11.29 9.95 9.80 

ل.س،  5ل.س، نخالة قمح:  9ل.س، كسبة قطن مقشورة:  13حساب تكلفة ا كغ علف وفق األسعار التالية:)شعير علفي:*تم 
ل.س،  16ل.س، موالس:  100ل.س، متمم علفي:  10ل.س، ملح طعام:  50ل.س، ثنائي فوسفات الكالسيوم:  6تبن أبيض: 

ل.س، تبن معامل:  5.2ل.س، السائل المغذي:  2.5مصل الجبن: ل.س،  4ل.س، بقايا تقليم التفاح:  3بقايا تقليم العنب: 
 ل.س(. 4.48ل.س، بقايا تقليم تفاح معاملة:  3.88ل.س، بقايا تقليم عنب معاملة:  5.68
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 التركيب الكيميائي للمواد األولية الداخلة في تكوين العالئق العلفية )%( .2الجدول 

 رماد خام دهن خام ألياف خام %TDN بروتين كلي مادة جافة المادة العلفية

 2.5 3.3 6.6 83 11.2 89 شعير أبيض

 6.7 4.2 14.3 70 32.8 94.9 كسبة قطن مقشورة

 6.1 3.9 10.0 53.8 13.7 90.7 نخالة قمح

 1.04 0.61 43.72 50.8 2.08 77 بقايا تقليم تفاح

 4.17 1.08 72.73 58.6 3.39 90.8 بقايا تقليم العنب

 4.69 0.0 0.0 29.7 3.64 39.4 موالس( %20مصل+ %80) السائل المغذي

 11.19 2.5 28.2 55.7 5.7 94.8 %40 تبن مع السائل المغذي

 3.48 1.6 41.4 60.7 4.6 94.6 %40 تقليم تفاح مع السائل المغذي

 2.55 0.72 35.9 61 5.42 94.1 %40 تقليم عنب مع السائل المغذي

 التحاليل الكيميائية في مخبر تغذية الحيوان في إدارة بحوث الثروة الحيوانية.مالحظــــة: تم إجراء      

وذلك بإضافة العليقة التجريبية تدريجيًا إلى العليقة  ،تم تعويد الحيوانات قبل البدء بالتجربة على العالئق العلفية التجريبية مدة أسبوع
العلفية التي كانت تستخدم سابقًا في التغذية وذلك على ثالث مراحل كي ال يشكل االنتقال إلى العالئق التجريبية أثرًا سلبيًا على 

وذلك ( NRC, 1981) ياجات األمريكيةالتجربة. وحسبت المقننات العلفية اليومية الالزمة للحيوانات اعتمادًا على جداول االحت
(، وبالتالي تمت زيادة كمية المقنن الغذائي مع تطور الوزن الحي وذلك بما يكفي ضمنًا 3حسب متوسط الوزن الحي وفق الجدول )
 غ/ يوم/ رأس.125-100رت على أساس لتغطية االحتياجات الالزمة للنمو والتي قدّ 
يومًا.  60فعتين، في السابعة صباحًا والسادسة مساًء طيلة فترة التجربة التي استمرت لمدة تم توزيع المقنن العلفي اليومي على د

 ًا في صباح اليوم التالي.كما وزن العلف المركز المتبقي من كل مجموعة يوميّ 
 االحتياجات الغذائية )الحافظة واإلنتاجية( للماعز النامي حسب متوسط الوزن الحي. .3الجدول 

الوزن 

 الحي/كغ

زيادة بوزن 

 الجسم )غ/يوم(

كمية المادة 

الجافة الالزمة 

 )كغ/يوم(

 M.E طاقة

Kg/Mcal 

مجموع المكونات 

الغذائية الكلية 

 المهضومة )كغ(

 بروتين خام

 (غ)

 كالسيوم

 (غ)

فوسفور 

 (غ)

10 

0 0.32 1.8 0.16 25 0.9 0.7 

25 0.36 2.1 0.21 32 1.2 0.9 

50 0.37 2.5 0.25 39 1.5 1.2 

15 
0 0.44 0.79 0.22 33 1.2 0.9 

75 0.5 1.3 0.36 55 2.2 1.7 

20 
0 0.54 0.98 0.27 41 1.5 1.1 

100 0.62 1.66 0.46 70 2.8 2.1 

25 

0 0.64 1.16 0.32 49 1.8 1.3 

100 0.74 1.48 0.51 78 3.1 2.3 

125 0.71 2.03 0.56 86 3.4 2.5 

30 

0 0.74 1.33 0.37 56 2.1 1.5 

100 0.84 2.01 0.56 89 3.4 2.5 

125 0.84 2.18 0.6 92 3.7 2.7 
 (NRC, 1981) :المصدر

وذلك بوزن الحيوانات إفراديًا في  ،يومًا حتى نهاية التجربة 15تم تقدير متوسط الوزن الحي للحيوانات في بداية التجربة وكذلك كل 
( للحيوانات. كما حسبت الزيادة الوزنية ADG) Average Daily Gainوحسب معدل النمو اليومي  ،الصباح وقبل توزيع العلف

 ( بحساب الفرق بين وزن الحيوانات في بداية ونهاية التجربة.TWG) Total Weight Gainالكلية 
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ًا كل يوميّ دمة والمتبقية بوزن كميات األعالف المقّ  ،ر استهالك الحيوانات من العالئق لكل مجموعة من مجموعات الحيواناتُقدّ 
بتقسيم الكمية الكلية  ،ُحسب هذا المؤشر بنهاية التجربة خمسة عشر يومًا وُحسبت كمية العليقة اليومية المستهلكة للرأس الواحد.

 المستهلكة من العالئق التجريبية على زيادة الوزن الحي.

 رت المؤشرات االقتصادية وفق اآلتي:قدّ 

 × كغ من العليقة العلفية )ل.س( 1تكلفة  × متوسط معامل التحويل الغذائي = )ل.س(كغ وزن حي  1كلفة التغذية إلنتاج  -
 الزيادة الوزنية الكلية )كغ(/متوسط الوزن الحي النهائي للحيوان )كغ(.

متوسط وزن الحيوان في بداية التجربة   × كغ وزن حي في بداية التجربة )ل.س( 1سعر = كغ وزن حي )ل.س( 1كلفة شراء  -
 وسط الوزن الحي النهائي للحيوان )كغ(. )كغ(/مت

 كغ وزن حي(. 1كلفة شراء  + كغ وزن حي 1)كلفة التغذية إلنتاج  = كغ وزن حي )ل.س( 1التكلفة اإلجمالية إلنتاج  -
كغ وزن حي  1كغ وزن حي )ل.س(/كلفة التغذية إلنتاج  1كلفة التغذية إلنتاج  = )%( من الشاهد نسبة مئويةـــكلفة التغذية ك -

 .100 × من الشاهد )ل.س(

كغ  1كغ وزن حي )ل.س(/التكلفة اإلجمالية إلنتاج  1التكلفة اإلجمالية إلنتاج  = )%( من الشاهد نسبة مئويةكلفة اإلنتاج كـ -
 .100 × وزن حي من الشاهد )ل.س(

تكلفة اإلجمالية ال - كغ وزن حي بالسوق المحلية )ل.س( 1سعر مبيع  = كغ وزن حي )ل.س( 1الربح المحقق من إنتاج  -
 كغ وزن حي )ل.س(. 1إلنتاج 

 × كغ وزن حي )ل.س( 1كغ وزن حي )ل.س(/التكلفة اإلجمالية إلنتاج  1الربح المحقق من إنتاج  = مؤشر الربح % -
100   

إدارة بحوث الثروة ، أجريت جميع التحاليل الكيميائية للمواد العلفية المستخدمة في هذه التجربة في مخبر البحوث العلمية الزراعية
 (.AOAC، 1990)حسب  ، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،الحيوانية

وتم حساب االنحراف  ANOVAتحليل التباين  من أجل  SPSS.12لتحليل اإلحصائيحللت النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج ا
 .%1% و5( عند مستوى معنوية LSDالمعياري وأقل فرق معنوي )

 والمناقشة: النتائج
( متوســطات اســتهالك العلــف المركــز خــالل المراحــل المختلفــة لتجربــة التســمين. يالحــظ مــن الجــدول أن اســتهالك 4يبــين الجــدول )

نــاث)العلــف فــي األســبوعيين األوليــين فــي مجموعــة الشــاهد  ــه الســائل المغــذي وصــل إلــى (ذكــور وا   التــي احتــوت التــبن المضــاف ل
فــي حــين انخفــض االســتهالك فــي المجموعــة التجريبيــة الثانيــة والتــي احتــوت علــى بقايــا  .علــى التــوالي ،غ/يــوم/ رأس (430 ،668)

%(، أمــا المجموعــة الثالثــة المحتويــة علــى بقايــا تقلــيم العنــب المضــاف لهــا 95و 98تقلــيم التفــاح المضــاف لهــا الســائل المغــذي إلــى)
المقارنة مـع الشـاهد. وبشـكل عـام تقاربـت متوسـطات اسـتهالك العلـف %( ب96و 97) السائل المغذي فقد وصل االستهالك فيها إلى

 يومًا. 60لكافة المعامالت في نهاية التجربة 
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 / يوم/ رأس(كغستهالك العلف خالل المراحل المختلفة للتجربة )الحسابية المتوسطات ال .4الجدول 

 الجنس )يوم( مراحل التجربة
 المجموعات التجريبية

 بقايا تقليم العنب تقليم التفاحبقايا  الشاهد

 يوم من التجربة 15 بعد
 0.652 0.654 0.668 ذكور

 0.412 0.407 0.430 إناث

 يوم من التجربة 30 بعد
 0.715 0.712 0.731 ذكور

 0.519 0.512 0.529 إناث

 يوم من التجربة  45بعد
 0.783 0.780 0.795 ذكور

 0.605 0.599 0.626 إناث

 من التجربةيوم  60 بعد
 0.835 0.833 0.847 ذكور

 0.661 0.654 0.679 إناث

حيث  ،يوم من التجربة 60والزيادة الوزنية الكلية بعد  ،المجموعات المختلفة لحيوانات( متوسطات الوزن الحي 5يوضح الجدول )
بينت النتائج أن استبدال التبن المعامل بالسائل المغذي في مجموعة الشاهد مقارنة مع بقايا تقليم التفاح والعنب المعاملة بالسائل 

إال أن الزيادة الوزنية للذكور بين المجموعات كانت يومًا(  60لم يؤثر سلبًا في متوسط الوزن الحي حتى نهاية التجربة ) ،المغذي
 .(≥0.05P) واضحةبمعنوية 

 الوزن الحي والزيادة الوزنية الكلية لحيوانات التجربة )كغ( اتمتوسط .5الجدول 

 الجنس البيان
 المجموعات 

Prob. 
 بقايا تقليم العنب بقايا تقليم التفاح الشاهد

 الوزن البدائي
 NS 16.5±0.58 16.7±0.80 16.3±0.77 ذكور

 NS 11.4±0.60 11.8±0.49 11.0±0.33 إناث

 NS 27.2±1.03 26.1±1.09 24.4±0.97 ذكور يوم  60 الوزن بعد

 NS 16.8±0.76 17.3±0.48 15.9±0.33 إناث

 كغ للرأس الزيادة الوزنية الكلية/
 0.05 10.6±0.70 9.4±0.60 8.1±0.37 ذكور

 NS 5.4±0.22 5.4±0.21 4.9±0.09 إناث

NS: المجموعات. اتتدل على عدم وجود فروقات معنوية بين متوسط 

ـــــين الجـــــدول )ي ـــــد 6ب ـــــة عن ـــــاث ومعنوي ـــــد اإلن ـــــة عن ـــــت متقارب ـــــي كان ـــــات المجموعـــــات والت ـــــومي لحيوان ( عرضـــــًا لمعـــــدالت النمـــــو الي
 .(>0.05P)الذكور

 معدل النمو اليومي لحيوانات التجربة )كغ/ رأس/ يوم( اتمتوسط .6الجدول 

 الجنس البيان
 المجموعات

Prob. 
 بقايا تقليم العنب بقايا تقليم التفاح الشاهد

 يومًا  60معدل النمو بعد 

 كغ/رأس/يوم

 0.05 0.177±0.012 0.157±0.010 0.135±0.006 ذكور

 NS 0.090±0.004 0.091±0.004 0.081±0.002 إناث

NS.تدل على عدم وجود فروقات معنوية بين متوسطات المجموعات : 

للمجموعات المختلفة. حيث أظهرت معدالت  اً يوم 60( عرض لبيانات معامالت تحويل العلف التراكمية حتى 7يوضح الجدول ) 
 وتفوق الذكور على اإلناث. ،(≥0.05P) التحويل فروق معنوية واضحة
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 كغ وزن حي( 1معامل تحويل العلف لحيوانات التجربة )كغ علف/ اتمتوسط .7الجدول 

 الجنس تحويل العلفمعامل 
 المجموعات

Prob. 
 بقايا تقليم العنب بقايا تقليم التفاح الشاهد

 ًايوم 60 -1من 
 0.05 4.9±0.41 5.5±0.33 6.4±0.29 ذكور

 0.05 7.4±0.29 7.3±0.29 8.4±0.15 إناث

بالمقارنة مع  3Gو 2G حيث نجد انخفاض الكلفة في المجموعة ،كغ وزن حي من الذكور واإلناث 1( كلفة إنتاج 1) الشكليبين 
 ة المنخفضة لبقايا التقليم والتي تحرق بحقول أغلب المربين والمزارعين.يعود للقيمة الماديّ قد وهذا  ،1Gمجموعة الشاهد 

 
 .)ل.س( كغ وزن حي لحيوانات التجربة 1متوسط كلفة إنتاج  .1 الشكل

كــغ مــن كــل خلطــة علفيــة مســتخدمة فــي  1إذا مــا أخــذنا بالحســبان تكلفــة  ،نتــائج دراســة الجــدوى االقتصــادية( إلــى 8يشــير الجــدول )
ومتوســط الزيــادة  ،ومتوســط الــوزن الحــي النهــائي ،ومتوســط معامــل تحويــل العلــف ،تجربــة تســمين ذكــور وتغذيــة إنــاث المــاعز الجبلــي

 ل.س في بداية ونهاية التجربة. 150ل.س ولإلناث  180ر كغ وزن حي للذكو 1الوزنية الكلية وعلى اعتبار سعر مبيع 
كغ وزن حي للذكور كانت منخفضة في المعاملة التي احتوت على بقايا تقليم  1كلفة اإلجمالية إلنتاج الأن ( 8)يالحظ من الجدول 

على التوالي. وبلـغ أعلـى  ،ل.س( 131.2و 142.1) 2G والثانية 1G ل.س( بالمقارنة مع المعاملتين األولى 124.7) 3G عنب
( 24.3–24.7( ل.س ولإلنــاث )48.8–55.3ذكــور) 2G والمعاملــة الثانيــة 3G كــغ وزن حــي للمعاملــة 1ربــح محقــق مــن إنتــاج 

وهذا بدوره أدى إلـى ارتفـاع مؤشـر الـربح للعالئـق التـي احتـوت علـى بقايـا تقلـيم عنـب وتفـاح مقارنـة مـع الشـاهد  على التوالي. ،ل.س
. علــــــى التــــــوالي ،(3G–2G–1G) (% للمجموعــــــات12.8–19.4–19.7) (% ولإلنــــــاث26.7–37.2–44.4ر )للــــــذكور بمقــــــدا

 من معاملة الشاهد. وبالتالي تكون المعاملة التي احتوت على بقايا تقليم عنب يليها بقايا تقليم التفاح هي األفضل اقتصادياً 
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 الماعز الجبلي النامي وتغذية دراسة الجدوى االقتصادية من تجربة تسمين .8الجدول 
 المعاملة                 

 البيان
 بقايا تقليم العنب بقايا تقليم التفاح الشاهد الجنس

كغ  1كلفة التغذية إلنتاج 

 )ل.س( وزن حي

 18.9 19.6 23.9 ذكور

 23.4 22.9 29.1 إناث

كغ وزن حي 1كلفة شراء 

 )ل.س(

 105.8 111.6 118.2 ذكور

 101.9 102.8 103.9 إناث

 التكلفة اإلجمالية 

 كغ وزن حي )ل.س(1إلنتاج

 124.7 131.2 142.1 ذكور

 125.3 125.7 132.9 إناث

كنسبة مئوية كلفة التغذية 

 )%( من الشاهد

 79.0 82.0 100.0 ذكور

 80.0 79.0 100.0 إناث

 نسبة مئويةک كلفة اإلنتاج

 )%( من الشاهد

 88.0 92.0 100.0 ذكور

 94.0 95.0 100.0 إناث

كغ 1الربح المحقق من إنتاج 

 وزن حي )ل.س(

 55.3 48.8 37.9 ذكور

 24.7 24.3 17.1 إناث

 مؤشر الربح )%(
 44.4 37.2 26.7 ذكور

 19.7 19.4 12.8 إناث
 

 الخالصة:
تحسين القيمة الغذائيـة  إمكانية استخدام بقايا تقليم التفاح وبقايا تقليم العنب المضاف له محلول مصل الجبن والموالس من أجل -

طالة مدة حفظه واستخدامه كبديل جزئي عـن األعـالف المركـزة بنسـبة  كمـا  % فـي تسـمين جـدايا المـاعز الجبلـي.25للمخلف وا 
نـاث المـاعز  أدت إضافة بقايا تقليم التفاح وبقايـا تقلـيم العنـب المضـاف لهـا محلـول مصـل الجـبن والمـوالس إلـى عالئـق ذكـور وا 

كـغ وزن حـي  1% إلى زيادة في الوزن الحي وتحقيق معدالت وزنيـة جيـدة والتخفـيض فـي كلفـة إنتـاج 25بنسبة  الجبلي النامية
 بمعنوية واضحة.

 المقترحات:
 متابعة البحوث المتعلقة بتسمين جدايا الماعز الجبلي باستخدام نسبة أعلى من بقايا تقليم التفاح وبقايا تقليم العنب. -
البحثيــة ومديريــة اإلرشــاد الزراعــي فــي وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي إلعــداد منشــورات تتضــمن قــوائم التنســيق بــين الجهــات  -

رشاد المزارعين لتطبيقها  .عند المربين العالئق العلفية المختبرة في البحوث وا 
 المراجـــع:

وبرامج تطويرها في ) والوديان وأراضي الراحة البادية والصحراء والجبال( الواقع الراهن للمراعي الطبيعية .(2008) الخطيب، محمد
، حلب، الجمهورية 2008 تشرين الثاني 20سورية، أسبوع العلم الثامن واألربعون، مؤتمر الثروة الحيوانية في سورية 

 الواقع والتطوير.ة، العربية السوري
 صفحة. 284، سورية. حلب، عة حلبجام، القسم العملي. مديرية الكتب والمطبوعات. األلبان(. 1990) إلياس ،الميدع

أسبوع العلم الثامن  .)الرقة ،دير الزور ،حمص( واقع الثروة الحيوانية وتنميتها في البادية السورية .(2008) غضبان، مجدولين
 ير.الواقع والتطو ، ، حلب، الجمهورية العربية السوري2008 تشرين الثاني 20واألربعون، مؤتمر الثروة الحيوانية في سورية 

التوجهات الحديثة في تغذية الحيوانات في المناطق الجافة، أسبوع العلم الثامن  .(2008) صبحومفيد أحمد كروالي، عبد الحي 
 لواقع والتطوير.، ا، حلب، الجمهورية العربية السورية2008 تشرين الثاني 20واألربعون، مؤتمر الثروة الحيوانية في سورية 

 صفحة. 100/ .264دليل تغذية الماعز. أكساد/ث ح/ن (. 2002وردة، محمد فاضل )
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Abstract 

The study was conducted at Era Research Station, Swaida Scientific Agricultural Research Center, 

GCSAR, Swaida, Syria, to improve growing of Jabaly goat strain (Swaida) during 2012 by using 

grapes and apple trees pruning residues with the addition of nutrient solution (80% whey + 20% 

molasses) with rate 40% as diet in feeding growing Jabaly goat. The research was conducted using 

(27) heads of males growing goats, and (27) heads of females, both males and females were 

randomly divided into (3) groups, each group fed on the same protein and energy, as follow: G1: 

Which was fed on 75% concentrated diets + 25% straw with the addition of nutrient solution 

(control), G2: That was fed on 75% concentrated diets + 25% apple tree pruning residues with the 

addition of nutrient solution, and G3: Which was fed on 75% concentrated diets + 25% grape 

pruning residues with the addition of  nutrient solution. Results for males showed significant 

difference (p≤0.05) in increasing weight, conversion efficiency, and cost of 1kg of body weight 

(p≤0.01). G3 surpassed both the control and G2 groups. For females the results showed no 

significant difference in the increasing weight, while there were a significant difference in 

conversion efficiency, and the cost of 1kg in body weight (p≤0.01). Also G3 group surpassed the 

control and G2 groups. The conclusion is that, the addition of grape and apple trees pruning 

residues with the addition of nutrient solution of 25% to the growing diet, increased body weight 

and decreased the cost of production significantly. 

Keywords: Jabaly goat; Apple pruning residues; Grape pruning residues; Whey; Nutrient solution, 

Syria. 
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 دراسة وبائية وسريرية لحاالت التهاب الضرع ألغنام العواس في محطة جدرين، سورية

 (3)عبدالفتاح حمادةو  (1)سمير الشربعيو  (2)محمد ركبيو  (1)*عبد الناصر العمر

 

  ، حماه، سورية.الهيئة العامة للبحوث الزراعيةه، حماالعلمية الزراعية ببحوث المركز (. 1)
 ، سورية.حلب ،الهيئة العامة للبحوث الزراعيةمركز بحوث حلب،  (. 2)

 ، حماه، سورية.شركة أفيكو للصناعات الدوائية(. 3)
 (.abdnaser64@gmail.com، حماه، سورية. البريد اإللكتروني: الهيئة العامة للبحوث الزراعيةه، بحوث حمامركز )*للمراسلة: د. عبد الناصر العمر، 

 23/04/2015تاريخ القبول:    17/02/2015تاريخ االستالم: 

 
 الملخص

فــي نعــاج أغنــام تحديــد المســبب الجرثــومي والخــواص الوبائيــة والســريرية لحــاالت التهــاب الضــرع الســريري  بهــدفالبحــث هــذا جــري أ
ســنوات فــي محطــة بحــوث جــدرين التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث  6-2بعمــر العــواس فــي ســورية، المربــاة لغرضــي الحليــب واللحــم، 

( عينـة حليـب مـن نعـاج مصـابة سـريريًا بالتهـاب 75. جمعـت )2012ة ولغاي 1993العلمية الزراعية، حماه، سورية خالل الفترة من 
. بلغــت نســبة حــاالت التهــاب الضــرع الســريري لفحوصــات جرثوميــة واختبــارات التحســسوخضــعت  فــي أوقــات زمنيــة مختلفــة،الضـرع 

لسريرية بـأنواع ( في نسب اإلصابة اp≤0.01وجد فرق معنوي )(. 4247من أصل  261% )6.05خالل عشرين عامًا عند النعاج 
 جلتُســـ. و (%4.59) %(، والمــزمن18.77%(، الغنغرينــي )76.62الحـــاد )الثالثـــة التــي أصــيبت بهـــا النعــاج وهــي  التهــاب الضــرع

، بينمــــا ُســــجل االلتهــــاب فــــي شــــطري الضــــرع بنســــبة %(73.94وبنســــبة بلغــــت ) واحــــداألعــــراض الســــريرية فــــي الغالــــب فــــي شــــطر 
( بعــد فطــام %26.05، والبــاقي )(%73.93األوليــين بعــد الــوالدة وبنســبة )وظهــرت أغلــب االلتهابــات خــالل الشــهرين %(. 26.05)

ســـم امو ال حســـبو  ،والدةالـــبعـــد فـــي نســـب االنتشـــار حســـب األشـــهر  )p(0.01≥الحمـــالن. وباســـتعمال مربـــع كـــاي وجـــد فـــرق معنـــوي 
مـن الحـاالت، ثـم ( %27.97الموسـم اإلنتـاجي الثالـث للنعـاج وبنسـبة بلغـت )كانت أعلى نسبة انتشار فـي ترتيـب و . ة للنعاجاإلنتاجي

. لـم %(10.72وأخفضـها كـان فـي ترتيـب الموسـم اإلنتـاجي األول وبنسـبة ) %(،26.05في ترتيب الموسم اإلنتـاجي الثـاني وبنسـبة )
اختبــار الفرضــيات للفــرق بــين نســبتي عنــد اســتخدام ة(، ليــآو  ةيدويــ)حســب طريقــة الحالبــة الخمــج انتشــار فــي فــرق معنــوي يالحــظ 

عينــة مــن  (75بينــت نتــائج االختبــارات الجرثوميــة لـــنحو )(. 1.96±(، وهــي تقــع ضــمن المجــال )Z=0.47مجتمعــين وكانــت قيمــة )
المكـــورات أهـــم مســـببات التهـــاب الضـــرع الســـريري وكانـــت (، %82.66عينـــة )نســـبة  62الحليـــب نمـــو المســـتعمرات الجرثوميـــة فـــي 

 %(،14.28) %(، واالشـــريكية القولونيـــة18.57) لـــدماة للـــحمالباســـتوريلة ، وعصـــيات مـــن الحـــاالت%( 32.85) الذهبيـــةالعنقوديـــة 
%(، والعصـــيات القشـــية 7.14(، والمكـــورات العقديـــة اللبنيـــة )%10والعصـــيات الشـــعية المقيحـــة ) %(،11.42وعصـــيات الكلبســـيلة )

وقــد أظهـر االنروفلوكساســين فعاليـًة عاليــة مـن الحــاالت المعالجـة.  (%71.26التــي تماثلـت للشــفاء ) النعـاجبلغـت نســبة %(. 5.71)
على معظم العترات الجرثومية المعزولة، تاله الجنتامايسين والنورفلوكساسـين، ثـم االوكسـي تتراسـيكلين واالمبيسـلين ومركبـات السـلفا، 

واالرثرومايسين. بينما كانت المكورات العنقودية الذهبيـة أكثـر ثم النيومايسين، بينما كانت معظم العترات الجرثومية مقاومة للبنسيلين 
الرقابـة تشـديد ضـرورة  كـديؤ ممـا العترات المعزولة حساسيًة للصادات الحيوية، بينما كانت العصيات الشعية المقيحة أكثرهـا مقاومـة، 

ومعالجـة المواسـم اإلنتاجيـة،  النعـاج متعـددةاألوليـين بعـد الـوالدة وعنـد قاية من التهـاب الضـرع خصوصـًا خـالل الشـهرين الصحية للو 
 .في محطات تربية األغنام البيئيةف الظرو  تحسين، إضافًة لوفقًا الختبار الحساسيةبالصادات الحيوية الفعالة المصابة  نعاجال

 .، سوريةانتشار، التهاب الضرع السريري، النعاج العواس الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
 أفضـل سـاللة بعـد االيسـت فريزيـان فـي إنتـاج الحليــبوأنهـا  صــوف( ،لحـم، مـن السـالالت ثالثيـة الغـرض )حليـبأغنـام العـواس عـد تُ 

(Pekcl, et al.,1994) أهمية التهاب الضـرع مـن ثالثـة أوجـه اقتصـادية ناتجـة عـن نفـوق النعـاج المصـابة وكلفـة المعالجـة . وتأتي
وانخفاض كمية الحليب ونوعيته، وصحية متمثلة بحاالت تسمم غذائية جراء تناول الحليب المصاب، وخطر انتقال الخمج بين أفـراد 

(. Larsgard and Vabenoe, 1993;  Kielwein, 1994)وجودة فيه القطيع، وقانونية تتعلق بنوعية الحليب وكمية الجراثيم الم
للنعـاج الحلـوب، المبكـر  ، ومن أكثر أسباب االسـتبعادالتهاب الضرع عند األغنام واسعة االنتشار في معظم دول العالمحاالت  وُتعد
الضـروع المصـابة  تلـفاقتصادية ناتجة عن خسائر  ةً سبب، ملضرعاأنسجة و وجرثومية في الحليب وكيميائية تميز بتغيرات فيزيائية وت

 أو نفوقها ، ويرافق ذلك نمو حمالن ضعيفةالمصابةلنعاج االضطراري لذبح أو لل نفوق، إضافًة للأو انعدامه وانخفاض إنتاج الحليب
اب الضــرع عنــد إلــى أّن أهــم مســببات التهــ (1998وأشــار حــاغور والياســينو ). حيــاء الدقيقــة الممرضــةباأل اتهــاأم حليــب تلــوثبســبب 

%(، ثــم المكــورات العنقوديــة 28.13) Staphylococcus aureusاألغنــام العــواس فــي ســورية هــي المكــورات العنقوديــة الذهبيــة 
 فالباســــتوريال المحللــــة للـــــدم، Streptococcus faecalis، فــــالمكورات العقديــــة البرازيــــة skin Staphylococcusالجلديــــة 

Pasteurella haemolytica فالشـعية المقيحـة ،Actinomyces pyogenes ،فاإلشـريكية القولونيـة Escherichia coli.  ُيعـد
%( فـي 12.9بلغـت نسـبته بحسـب اسـتمارات المسـح )التهاب الضرع من بين أهم األمراض التي تصيب قطعان األغنام العـواس، إذ 

 ,.Hassan et alمـا فـي الـدول المجـاورة لسـورية فقـد بـّين (. أ2009من سورية )العمـر والخالـد،  في مناطق مختلفةقطعان المربين 

وأن نســبة التهــاب الضــرع الفطــري  ،%17.8فــي محافظــة الديوانيــة فــي العــراق أن نســبة التهــاب الضــرع عنــد النعــاج بلغــت  (2014)
ــــــــة مــــــــن الحــــــــاالت الســــــــريرية همــــــــا %0.4الســــــــريري بلغــــــــت  ــــــــط المســــــــببات الفطري ــــــــوعين فق ــــــــم عــــــــزل ن   candidafamata، وت

فقـد أشـارا إلـى أن نسـبة انتشـار التهـاب الضـرع السـريري عنـد  Hammadi and Yousif (2013). أمـا Rhodotorularubraو
فـي  %5.5، حيـث بلغـت النسـبة Al-Mendelawy (2011)بخـالف  ،%6النعـاج فـي القطعـان المنتشـرة حـول مدينـة بغـداد بلغـت 

سـنويًا، و قـد تصـل بـين  %5أن نسـبته فـي قطعـان األغنـام فـي األردن بلغـت أقـل مـن  Lafi et al., (1998)وبـّين  نفـس المنطقـة.
% مـــن النعـــاج المصـــابة، وكانـــت المكـــورات العنقوديـــة الذهبيـــة والمكـــورات العقديـــة مـــن أهـــم المســـببات 70% وبنســـبة نفـــوق 30-50

 المرضية. 

أن النعاج تصاب بأنواع مختلفة من التهاب الضرع أهمها فوق الحاد والحاد والمزمن وأن نسبة حدوثه  Pugh, (1996)أشار وقد
إلى أن Jones, (2009) و Doubravsky, (1996)كٍل من  أشاربينما تختلف باختالف المسبب والظروف المحيطة بتربيتها. 

نتيجة للحالبة اآللية السيئة وعدم تنظيف آلة الحالبة وتعقيمها أو التهاب الضرع عند الحيوانات يتأثر بطريقة الحالبة، فهو يحدث 
بسبب قلة خبرة العاملين باستخدامها، وتؤدي الحالبة اليدوية أيضًا إلى التهاب الضرع، السيما في حالة عدم القيام باإلجراءات 

وقد نتقل المرض من حيوان مصاب آلخر سليم. الصحية أثناء الحالبة وخاصةً من ناحية تلوث أيدي الحالبين بالعوامل المرضية في
 ,EFSAبحسب لجنة سالمة الغذاء في االتحاد األوربي ) أو الظروف الحياتية والبيئية وعمليات الحالبة السيئة التغذيةتسبب 

سانتا أنيس  عند نعاجسريري انتشار التهاب الضرع الحول  في الدراسة التي قام بها Blagitz et al., (2012)وقد بّين (. 2014
(Santa Ines في مرحلة اإلرضاع ) ًأما رضاعاإلفترة في بداية أو نهاية  أنه ال يوجد أي اختالف في حدوثه وانتشاره سواء . 

Bergonier and Berthelot (2003) مشيرين نفوقلل مؤدياً  شطري الضرعفي  ي يمكن أن يحدثغنغرينااللتهاب ال أنّ جدا و ،
 Onnasch etكٍل من همها المكورات العنقودية، بينما أشارأة اللتهابه و سببالجراثيم المواسع من  بعدد إلى إمكانية إصابة الضرع

al., (2002) أنواع لى أن جراثيم مختلفة تسبب االلتهاب غير المكورات العنقودية كالباستوريال محللة الدم وااليشريكية القولونية و إ
 Selene and Green (2001)أشار كٍل من كما . نتاجاإلدارة و نظم اإلالمناخ و  باختالفاتالمكورات العقدية وغيرها، وُفّسروا ذلك 

، وأن أغلب الحاالت حدثت %10-5إلى أن نسبة التهاب الضرع السريري في قطعان النعاج المصابة سنويًا في بريطانيا بلغت من 
والجراثيم  ،المكورات العنقودية الذهبية، والباستوريال محللة الدممنها كان سببها % 80أسابيع بعد الوالدة. وأن أكثر من  6-3خالل 

في النرويج  النعاج السريري في ضرعال تبلغ نسبة التهاب Mork et al., (2007)بحسب و  .البيئية، والسيما االشريكية القولونية
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للجراثيم المعوية وخاصة االيشريكية القولونية % منها للمكورات العنقودية الذهبية، أما الباقي فيعزى 65.3%، ويعزى 12.57
% من 40%(، ولوحظ أن 4.9%( وجراثيم مختلفة )1.8%( والباستوريال محللة الدم )5.6%(، وأنواع المكورات العقدية )2.9)

كما بلغت  النعاج كانت مصابة بالتهاب ضرع سريري في شطر واحد، وأن ثلث عدد الحاالت حدثت في األسبوع األول بعد الوالدة،
% وغالبًا ما ظهرت في األسبوع الثالث بعد الوالدة، وكانت أهم مسبباته المكورات العنقودية 8.8نسبة اإلصابة بالنوع الغنغريني 

االيشريكية % و 6.3بنسبة بلغت و  Clostridium perfringens، وجراثيم الكولستريديوم الحاطمة  %72.9الذهبية وبنسبة بلغت 
السريري عند النعاج في  ضرعالالتهاب أن نسبة  Bocklisch and Wetzstein (1994)الحظ%. بينما 6.3وبنسبة القولونية 

الحالة للدم والمكورات  الباستوريالشخصة كانت أهم الجراثيم الم% من الحاالت المصابة، و 4.7بنسبة نفوق و  %3.8ألمانيا بلغت 
 . العنقودية الذهبية

نســبة اإلصــابة   Arsenault et al., (2008)قطيــع خــالل فتــرة الرضــاعة فــي كنــدا قــام بهــا  30وأظهــرت اختبــارات أجريــت فــي 
% والمكــورات 26%، وتــم عــزل الباســتوريال محللــة الــدم بنســبة 1.2%( وبالمتوســط بلغــت 6.6( و)0بالتهــاب الضــرع تراوحــت بــين )

إلـى أن بعضـًا مـن الحـاالت  Saratsis et al., (1998)بينما أشار  .%17% والمكورات العقدية بنسبة 23العنقودية الذهبية بنسبة 
  Dewani et al., (2002)أمـا فـي الباكسـتان فقـد بـّين السريرية لاللتهاب حدثت في فترات جفاف الضرع عند األغنام فـي اليونـان. 

نوعــًا مــن الجــراثيم، وكــان االلتهــاب ناتجــًا إمــا عــن اإلصــابة بمســبب واحــد أو بصــورة  14أن التهــاب الضــرع عنــد النعــاج كــان ســببه 
ــــر، وكــــان أهمهــــا العصــــيات الشــــعية المقيحــــة ) ــــة الذهبيــــة )%(20.45مختلطــــة بمســــببين أو أكث (، %18.18، والمكــــورات العنقودي

 %12 ( وغيرهــا، وكانــت%4.54ال محللــة الــدم )، والباســتري%(6.89( والباســتوريال متعــددة النفــوق )%6.89واالشــريكية القولونيــة )
 . من عينات الحليب سلبية لنمو المستعمرات الجرثومية

 : هذا البحث إلى يهدف
( فـي مراحـل مختلفـة مـن اإلنتـاج العـدوىالخمج )خطر  للتعرف علىالسريري وأنواعه، إضافًة  التهاب الضرعانتشار رصد  .1

 .في سورية المكثف في محطة بحوث جدرينعند نعاج العواس تحت نظام التربية شبه 

 .نعاج العواس في سوريةعند السريري الكشف عن أهم المسببات الجرثومية والفطرية اللتهاب الضرع  .2

بغيــة تخفــيض فــي المعالجــة  عمالهاســتالمعزولــة المســببات الجرثوميــة الالفعالــة ضــد و تحديــد أهــم الصــادات الحيويــة النوعيــة  .3
 .مكنالخسائر االقتصادية ما أ

  موادالبحث وطرائقه:
لهيئــة العامــة والمحطــة تتبــع ا ،2012ولغايــة  1993فــي عــام  )مركــز بحــوث محافظــة حمــاة(ُنفــذ البحــث فــي محطــة بحــوث جــدرين 

 ، حماه، سورية.للبحوث العلمية الزراعية
( 4247والحليـب. بلـغ عـددها )في المحطة وهي حيوانات منتخبـة لصـفتي اللحـم  الحلوب العواساستعملت السجالت الصحية لنعاج 

وتعطـى اللقاحـات الدوريـة فـي موضـوعة تحـت المراقبـة الصـحية المسـتمرة وهـي حيوانـات . سنوات خـالل فتـرة البحـث 6-2رأسًا بعمر 
طبيـة مواعيدها المحددة حسب البرنامج الوقائي لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. إضافًة إلى اإلشـراف الميـداني المباشـر والعنايـة ال

 ة.خضع لذات ظروف التغذية والرعاية الصحيوت البيطرية.
أصـيبت بالتهـاب الضـرع وعمرهـا وموسـم إنتاجهــا رقم كـل نعجـة تـم تسـجيل البيانـات الخاصـة بالتهـاب الضـرع السـريري عنـد النعــاج كـ

ج ينسـحالة و  وأنواع االلتهاب العامة جلت األعراض السريريةسُ و كما تم فحص الحليب وتغيراته،  وزمن أو شهر اإلصابة بعد الوالدة.
حصــاء عــدد النعــاج النافقــة والمذبوحــة اضــطراريًا والمســتبعدة مــن التربيــة نتيجــة التهــاب الضــرع صــابة شــطر واحــد أو شــطرين، وا  ، وا 

 الضرع السريري )شفيت أو استبعدت نتيجة اإلصابة بالتهاب الضرع(.
إجمــالي . وقــد بلـغ 2012-2008فــي المحطـة طـريقتين للحالبــة خـالل الفتـرة ع اتبـ ، حيـثة(آليــ وة أيدويـ)الحالبـة طريقــة تـم تسـجيل 

مـن  محلـب آلـيرأسـًا باسـتخدام  563رأسـًا بالطريقـة اليدويـة و 830رأسًا، وتمـت حالبـة  1393النعاج الحلوب لطريقتي الحالبة عدد 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.unboundmedicine.com/medline/%3Fst%3DM%26author%3DBocklisch%2520H&usg=ALkJrhgsnU_680RsrpqHLeq6FxBJl3bFaQ
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حيث تم زنـق النعـاج الحلـوب بطريقـة تثبيـت رأسًا من كل صف،  24والمؤلف من صفين بسعة  (،Alfa Lafalصنع أوربي )شركة 
 قّدم لها العلف المركز عند دخولها إلى المحلب بهدف تهدئة الحيوانات أثناء عملية الحالبة.و الرأس للحد من حركتها، 

لكــل  مــل(25) بمعــدلوذلــك قبــل أيــة معالجــة بالصــادات الحيويــة ، بالتهــاب الضــرع مــن نعــاج مصــابة ســريرياً  حليــبعينــة  75تمعــجُ 
إلجـراء االختبـارات  فـي محافظـة حمـاة بر أفيكو للصـناعات الدوائيـةتإلى مخلت كافة العينات رسأو ، في أنابيب معقمةووضعت  عينة
االختبــارات  وتضــمنت، وتقــديم أفضــل خيــارات العــالج، كمــا تــم إحصــاء النعــاج التــي تــم شــفاؤها والتــي لــم تســتجب للمعالجــة، عليهــا

 :ما يلي المخبرية
 : الجرثوميالزرع 

درجـة  37، وُحضـنت بدرجـة حـرارة وشـابمان %7اآلجـار المـدمم بـدم األغنـام و اآلجـار المغـذي،  :بـتامن تـم زرع راسـب الحليـب علـى
، وتم التعرف على أنواع العترات )العزوالت( الجرثومية النامية وذلك اعتمادًا على الخواص الشكلية والمزرعيـة ساعة 24مئوية لمدة 

 .Carter, (1978)حسب طريقة 
 الزرع الفطري:

أيـام، وتـم قـراءة النتـائج حسـب طريقـة  7-5درجـة مئويـة لمـدة  25وتم التحضـين بدرجـة حـرارة  باستخدام منبت سابورود بالغلوكوزتم 
Nada, (1994). 
  اختبار الحساسية:

حيـث  ،Bauer et al., (1986) يقـةهنتـون حسـب طر  -طريقة االنتشار باستعمال أقـراص الحساسـية علـى منبـت مـولرتم باستخدام 
الصـادات الحيويـة التاليــة: عملت واسـت، ســاعة 24أقـراص لكــل طبـق وحضـنت لمـدة  9وضـعت األقـراص علـى ســطح المنبـت بمعـدل 

 –إمبيســــــلين –بنســــــلين –أريثرومايســــــين  –ستربتومايســــــين –جنتامايســــــين –أوكســــــي تتراســــــيكلين –نورفلوكساســــــين –انروفلوكساســــــين
 .(TSX) ميثازول تريميثوبريم سلفا

 التحليل اإلحصائي:
، ولقــد اســتعمل اختبــار مربــع كــاي لقــراءة قيمــة SPSS. 12حلّلــت البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا باســتخدام البرنــامج اإلحصــائي 

عــات فــي قــراءة مجمــوع المرب لقبــول أو رفــض فرضــية العــدم، واســتعمل تحليــل التبــاين 0.01عنــد مســتوى المعنويــة  pاالختبــار وقيمــة 
لمعرفة مستوى الداللة اإلحصائية لتأثير متغيرين مستقلين مكونين مـن عـدة مسـتويات والتفاعـل  Fومتوسط المربعات وقيمة االختبار 
(، فقـد اسـتعمل Duncan’s New Multiple Range Test) ذو المـدى المتعـدد اختبار دنكـنأما فيما بينهما في العامل المتغير. 

فعالية الصادات الحيوية علـى العتـرات الجرثوميـة المعزولـة مـن خـالل دراسـة المتوسـطات التـي تـدخل فـي لتعرف على درجة بهدف ا
 .أقل مدى معنوي بين المتوسطات بعد ترتيبها تصاعدياً وذلك إلختبار  4عن  هاعدد معامالت مدى المقارنة التي يزيد

 :النتائج والمناقشة
 السريري وأنواعه: انتشار التهاب الضرعأواًل: 

المدروسـة وتكرارهـا فـي كـل فـي المحطـة  السريري لدى النعـاج العـواس التهاب الضرعأسفرت نتائج هذا البحث عن انتشار اإلصابة ب
عــام وبصــورة متباينــة )مرتفعــة أو منخفضــة( حســب العــام اإلنتــاجي، حيــث بلغــت نســبة انتشــار اإلصــابة بالتهــاب الضــرع الســريري 

انتشــار لإلصــابة عنــد النعــاج فــي عــام أعلــى نســبة (، وكانــت 1%( كمــا موضــح فــي الجــدول )6.05تــرة البحــث )بالمتوســط خــالل ف
 .%2.92حيث بلغت  2004% بينما كانت أخفض نسبة في عام 12.8، إذ بلغت نسبته 2010

 السريري عند نعاج العواس.بالتهاب الضرع  ةاإلصابانتشار  .1الجدول 

 (%) نعاج المصابة بالتهابات في الضرععدد ال عدد النعاج الحلوبإجمالي 

4314 261 6.05 

بتـدني الشـروط الصـحية وتلـوث الضـرع ، 2010فـي بعـض األعـوام كعـام انتشـار اإلصـابة بالتهـاب الضـرع  ةر زيادة نسبيويمكن تفس
لعدم التزامهم بالشروط الصحية أثناء عملية  بالجراثيمالحالبين تلوث أيدي ، إضافًة لأرضية الحظائرتي تتواجد في البيئية ال جراثيمبال
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تـي تـم الحصـول عليهـا أخفـض ممـا وجـده نتشـار الالانسـبة ُتعـد و . الحالبة كون أغلبهم عمـال غيـر دائمـين لـيس لـديهم الخبـرة الكافيـة
، وقـد %(12.9)بتها في مناطق مختلفة من سورية، إذ بلغت نس عند المربينغنام السرحية الموجودة لدى األ (2009العمر والخالد )

يفسر انخفاض نسبة اإلصابة باختالف الظروف البيئية ونظم التربيـة )السـرحية وشـبه المكثفـة(، إضـافًة للتبـاين فـي إتبـاع اإلجـراءات 
الوقائيــة والصــحية الجيــدة فــي حظــائر األغنــام فــي محطــات البحــوث مقارنــة بالتربيــة الســرحية لــدى المــربين. وكانــت نســبة اإلصــابة 

(، ومســاوية تقريبـًا مــن %17.8عنـد النعـاج فــي العـراق ) Hassan et al., (2014)مــن النسـبة التــي حصـل عليهـا  كثيـربأخفـض 
 -Al وكـذلك  (،%6) فـي المنطقـة حـول مدينـة بغـداد Hammadi and Yousif (2013)النسـب التـي حصـل عليهـا كـٍل مـن 

Mendelawy, (2011) ( 5.5فقد بلغت النسبة)% .في نفس المنطقة 
 Gangrenous  mastitisأو الغنغرينـي(  النخـريهـي فـوق الحـاد ) التهـاب الضـرعثالثـة أنـواع مـن العـواس ب ُسـجل إصـابة النعـاج

اسـتبعادها )نفـوق أو انخفـاض إنتاجهـا مـن الحليـب وأحيانـًا  أدى إلـىمـا ، مChronic mastitisوالمـزمن  Acute mastitisالحـاد و 
% مـن 76.62. وقـد لـوحظ إصـابة النعـاج بالشـكل الحـاد بنسـبة عاليـة بلغـت يغنغرينلتهاب الفي حاالت االذبح اضطراري(، السيما 

% مـن الحـاالت، بينمـا كـان االلتهـاب المـزمن أقلهــا 18.77حـاالت التهـاب الضـرع السـريري، تالهـا االلتهـاب الغنغرينـي بنسـبة بلغـت 
( فـي 0.01p≥باسـتخدام مربـع كـاي تبـين وجـود فـرق معنـوي )وعند إجـراء التحليـل اإلحصـائي (. 2% )الجدول 4.59انتشارًا وبنسبة 

 Menzies and Ramanoon (2001)نسب اإلصابة بالتهاب الضرع السريري حسـب نوعـه. ومثـل هـذه األنـواع تتفـق مـع مـا ذكـره
نـوع ال طـورتلـوحظ فـي بعـض الحـاالت في وجـود ثالثـة حـاالت مـن التهـاب الضـرع عنـد النعـاج هـي الغنغرينـي والحـاد والمـزمن. وقـد 

تشـكل خـراج أو أكثـر فـي الضـرع وبأحجـام مختلفـة، وقـد لـوحظ انفجـار هـذه الخراجـات فـي حـالتين فقـط مـن و  النوع المزمن الحاد إلى
 مجـــدٍ غيــر نعــاج فــي القطيــع المثــل هــذه بقــاء  مــن حــاالت االلتهــاب المــزمن، ممـــا يجعــل %16.66حالــة وبنســبة بلغــت  12أصــل 
 جــراثيمالعديــد مــن ال ىالحتوائــه علــ ة الحمــالن واإلنســانصــح ىلمــا يســببه الحليــب الملــوث مــن تــأثير مباشــر علــ ًا، إضــافةً اقتصــادي
 .Pugh, (1996)وكل ذلك أكده  الممرضة

 العواس الضرع السريري عند نعاجاب أنواع الته .2جدول ال
 اإلجمالي مزمن غنغريني حاد البيان

 261 12 49 200 المجموع

% 76.62 18.77 4.59 99.98 

 
وقد لـوحظ زيـادة نسـبة انتشـار التهـاب الضـرع الغنغرينـي خـالل الشـهرين األوليـين بعـد الـوالدة )خـالل فتـرة اإلرضـاع(، إذ ُوجـدت هـذه 

مـن حـاالت االلتهـاب الغنغرينـي. وقـد يـرتبط ذلـك بالرضـاعة النشـيطة  %55.1وبنسـبة بلغـت  49نعجة مـن أصـل  27اإلصابة لدى 
تســبب بوجــود ســحجات أو جــروح علــى جلــد الضــرع والحلمــات، وبالتــالي ظهــور االلتهــاب عنــد تلوثهــا بالمســببات للحمــالن، ممــا قــد ت

نتيجــة إمــا  %100التــي أصــيبت بــالنوع الغنغرينــي قــد تــّم اســتبعادها مــن التربيــة وبنســبة بلغــت النعــاج لــوحظ أن كافــة  المرضــية. كمــا
أو اســتبعادها بســبب عــدم كفــاءة  %(18.36نتيجــة لســوء حالتهــا الصــحية )االضــطراري لــذبح أو ل %(30.61للنفــوق )وبنســبة بلغــت 

نتائج مع هذه الوتتفق  (.3%( )الجدول 51.02الضرع نتيجة لسقوط شطر أو شطرين بسبب االستفحال أو إصابة األنسجة الغائرة )
الغنغرينـي غالبـًا مـا تظهـر فـي  الـذين أشـاروا إلـى أن اإلصـابة بـالنوع، Mork et al., (2007)و Honegger, (1994) مـا وجـده

 Menzies and Romanoonكمـا تتفـق مـع مـا ذكـره  ،الضـرع أو نفـوق الحيـوان المصـابسـقوط مـع  األسـبوع الثالـث بعـد الـوالدة

الســيما فــي حــاالت عــدم معالجــة الحيوانــات المصــابة، األمــر % 40-30مــن حيــث نســبة النفــوق التــي بلغــت فــي دراســتهما  ،(2001)
 تطور أعداد الثروة الغنمية.الذي يعيق 
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 حلوب المستبعدة بسبب اإلصابة بالتهاب الضرع الغنغرينيال . النعاج3الجدول 

 البيان
إجمالي عدد النعاج المصابة بالتهاب ضرع 

العدد المذبوح منها  العدد النافق منها غنغريني
 اضطرارياً 

العدد المستبعد من التربية نتيجة 
 سقوط الربع المصاب

49 30.61)15)* 9(18.36%) 25(51.02%) 

 * تمثل األرقام بين األقواس النسب المئوية من إجمالي حاالت التهاب الضرع الغنغريني

 السريري: التهاب الضرعوتكرار حدوث في الفترات الحرجة ثانيًا: 
األوليــين بعــد الــوالدة )خــالل فتــرة الرضــاعة(، حيــث بلغــت ُوجــد أن النســبة العظمــى اللتهــاب الضــرع الســريري حــدثت خــالل الشــهرين 

، وفـي الشـهر الثـاني مـن الحـاالت% 40.22المرضية، إذ كانت نسبتها في الشـهر األول بعـد الـوالدة  من إجمالي الحاالت% 73.93
و  Bergonier et al., (2003) و Menzies and Ramanoon (2001)منهـا. وهـذا يتفـق مـع أشـار إليـه كـٍل مـن  33.71%

Blagitz et al., (2012) سـواء فـي  رضـاعاإلمرحلـة  خـاللعند النعـاج  سريريال والذين أكدوا خطر انتشار الخمج بالتهاب الضرع
الـذين أشـاروا إلـى أن ثلـث عـدد حـاالت التهـاب الضـرع حـدثت فـي األسـبوع  Mork et al., (2007)بـدايتها أو نهايتهـا. ومـع نتـائج 

في أن االلتهاب السريري للضرع تكرر خالل فترة الرضاعة  Arsenault et al., (2008)وكذلك تتفق مع نتائج   األول بعد الوالدة
في قطعـان األغنـام البريطانيـة  Selene and Green (2011)أشار إليه كما اتفقت هذه النتائج مع ما  بعد الوالدة(، 58)عند اليوم 

أمــا فــي الشــهرين الثالــث والرابــع، فقــد بلغــت نســبة اإلصــابة بالتهــاب  .أســابيع بعــد الــوالدة 6-3فــي أن أغلــب الحــاالت حــدثت خــالل 
حــدثت أثنــاء فتــرة الحالبــة بعــد  %26.05ممــا يعنـي أن نســبة (، 4مــن الحــاالت علــى التــوالي )الجــدول  %9.96و% 16.09الضـرع 

إلدارة السـريري فـي وضـع برنـامج لـ التهـاب الضـرعوتكـرار حدوث ل الفترات الحرجةمهمة في معرفة هذه النتائج فطام الحمالن، وُتعد 
فــي نســب اإلصــابة بالتهــاب ( 0.01p≥)تبــين وجــود فــرق معنــوي  اختبــار مربــع كــاي . وباســتخدامالنعــاج لمنــع انتشــاره عنــدالوقائيــة 

الشــهرين األوليــين بعــد وقــد يفســر ارتفــاع نســب اإلصــابة بالتهــاب الضــرع خــالل . بعــد والدة النعــاجالضــرع الســريري حســب األشــهر 
الوالدة بالنشاط اإلفرازي للضرع، والرضاعة النشيطة للحمالن، إضافًة لكون أشهر الوالدة عند النعاج في المحطة هـي شـهري كـانون 

سة األول/ديسيمبر وكانون الثاني/يناير حيث الطقس البارد وموسم األمطار والرطوبة العالية، وكلها عوامل تجعل هذه الحيوانات حبي
أو غيــر  اً مباشــر  اً تـأثير  ذلكقـد يكــون لــفـي الحظــائر، ممــا قـد يــؤدي إلجهادهــا وتلـوث ضــروعها بــالروث والمسـببات المرضــية البيئيــة، و 

 .في أبحاثه على األغنام Garcia et al., (1980)أكده وهذا يتفق مع ما  ،الحيوانات لإلصابةاستجابة هذه  على اً مباشر 
 بعد الوالدة عند نعاج العواس التهاب الضرعوتكرار الفترات الحرجة لحدوث  .4الجدول 

 اإلجمالي في الشهر الرابع في الشهر الثالث في الشهر الثاني في الشهر األول البيان
 261 26 42 88 105 عدد النعاج المصابة

% 40.22 33.71 16.09 9.96 99.98 

 :حسب ترتيب الموسم اإلنتاجيالضرع السريري اب ثالثًا: انتشار الته
المدروســة وبصــورة متباينــة حســب فــي المحطــة  الســريري لــدى النعــاج العــواس التهــاب الضــرعت النتــائج تكــرار حــدوث اإلصــابة ببينــ

عنـد النعـاج كانـت فـي ترتيـب  السـريري لـوحظ أّن أعلـى نسـبة إصـابة بالتهـاب الضـرعترتيب الموسم اإلنتـاجي للنعـاج الحلـوب، حيـث 
ثــم فــي  %،26.05مــن الحـاالت، تلتهــا فــي ترتيـب الموســم اإلنتــاجي الثـاني وبنســبة %27.97اإلنتــاجي الثالــث وبنسـبة بلغــت  الموسـم

ـــاجي الخـــامس بنســـبة بلغـــت  بينمـــا كانـــت أخفـــض نســـبة   %،16.85ثـــّم  فـــي الموســـم الرابـــع بنســـبة ، %18.39ترتيـــب الموســـم اإلنت
(. وباســتعمال اختبـار مربــع كــاي تبــين 5مـن الحــاالت )الجــدول  %10.72لإلصـابة فــي ترتيــب الموسـم اإلنتــاجي األول بنســبة بلغــت 

 (P≤0.01)ة عنـد مسـتوى معنويـة سـمها اإلنتاجيـامو ترتيـب حسـب  عنـد النعـاجوجود فرق معنوي في نسب اإلصـابة بالتهـاب الضـرع 
الف نسبة اإلصابة بالتهاب الضرع حسب المواسم اإلنتاجية للنعاج بزيادة إنتاج الحليب مع تقدم عمر الحيوان وتطور وقد يرتبط اخت

كـٍل مـن  كما تتفق مـع نتـائجعند األغنام،  Fthenakis and Jones (1990)وهذا يتفق مع ما ذكره ضرعه وزيادة حجمه وكفاءته، 
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Rulicke and Jahnke (1988) ،مما يوجب المحافظة على صحة الضرع التي ُتعّد عـاماًل مهمـًا لالسـتفادة القصـوى  عند األبقار
 .من إنتاج النعاج خالل مواسمها اإلنتاجية وتجنب التأثير السلبي لنمو الحمالن لقلة ونوعية الحليب في الضرع المصاب

 حسب ترتيب موسمها اإلنتاجي العواس الضرع عند نعاجاب . انتشار الته5الجدول 

 % أعداد النعاج المصابة بالتهاب الضرع ترتيب الموسم اإلنتاجي

 10.72 28 األول

 26.05 68 الثاني

 27.97 73 الثالث

 16.85 44 الرابع

 18.39 48 الخامس

 99.98 261 جموعالم

 :بةالحالرابعًا: انتشار التهاب الضرع السريري حسب طريقة 
النعـاج الحلـوب، السـيما فـي حـاالت بـين  (العـدوىالخمـج )انتشـار فـي تسـببان ة تواآلليـ ةاليدويـالحالبـة طريقتـي  تـاكلبينت النتـائج أن 

 دور الوسـيط فـي نقـللعـب تونهـا ك ة،بـحالالبـدء بالاألكـواب قبـل و  تنظيف األيديكالحالبة عملية التعليمات الصحية أثناء  عدم إتباع
، بينمــا هــامن% 7.59صــابة النعــاج عنــد اســتعمال طريقــة الحالبــة اليدويــة ، إذ بلغــت نســبة إالمــرض مــن حيــوان مصــاب آلخــر ســليم

 .    (6 % )الجدول6.92كانت أقل نسبيًا باستعمال طريقة الحالبة اآللية خالل ذات الفترة، إذ بلغت 
 الضرع السريري عند نعاج العواس حسب طريقة الحالبةاب . انتشار اإلصابة بالته6جدول ال

 % عدد النعاج المصابة بالتهاب ضرع الحلوبعدد النعاج  بيانال

 7.59 63 830 قطيع الحالبة اليدوية

 6.92 39 563 قطيع الحالبة اآللية

 7.32 102 1393 اإلجمالي

وباســتعمال اختبــار الفرضــيات للفــرق بــين نســبتي مجتمعــين تبــين عــدم وجــود فــرق معنــوي فــي نســبة اإلصــابة بالتهــاب الضــرع حســب 
(، ممــا يعنــي أن القيمــة 1.96±(، وهــي تقــع ضــمن المجــال )Z=0.47فقــد بلغــت قيمــة )ة(، ليــآو  ةيدويــ)طريقــة التــي تــتم بهــا الحالبــة 

من المسـاحة( تقـع تحـت منحنـى ٪ 95نقاط التوزع الطبيعي المستخدم في االحتمالية واإلحصاء )من  97.5 التقريبية للجزيء المئوي
الحليــب يكــون أنظــف مــن النــاتج عــن آلــة طبيعــي، وأن االلتهــاب يحــدث بغــض النظــر عــن طريقــة الحالبــة مــع اعتبــار أن الحليــب 

كما قد يكون للشخص القائم على  .دورياآللة بشكل أجزاء قيم وتعبنظافة  اءعتنتم االإذا  ة، السيمايدويعن الحالبة الالحليب الناتج 
عملية الحالبة )الحالب( دورًا مهمًا في زيادة أو انخفاض نسبة انتشار اإلصابة بالتهـاب الضـرع والـذي قـد يعمـل علـى نقـل اإلصـابة 

مـل، أو قـد يتـأخر فـي إبـالغ الفنـي بشكل آلي من نعجة مصابة إلى أخرى سليمة أو قد ال يقـوم بتفريـغ الضـرع مـن الحليـب بشـكل كا
يمكـن لكافـة العوامـل السـابقة أن تزيـد فـي نسـب اإلصـابة واسـتبعاد الحيوانـات و البيطري للقيام بالمعالجة الالزمة في الوقت المناسـب. 

اإلجـراءات الوقائيـة في المحطة المدروسة، مما يتوجب االهتمام بتدريب تطوير مهارات القائمين على خدمـة هـذه الحيوانـات وتطبيـق 
في أّن هناك عوامل  Nickerson and Boddie (1986)كشف عنه  وهذا يؤكد ما التي يمكن أن تحد من انتشار التهاب الضرع،

تؤثر على صحة الضرع أثناء الحالبة اليدوية أو اآللية، خاصة في حاالت عـدم اتخـاذ اإلجـراءات الصـحية وتلـوث األيـدي بالعوامـل 
 الممرضة.

 : األعراض السريرية اللتهاب الضرع:خامساً 
حالـة  261أصـل مـننعجـة مصـابة بالتهـاب الضـرع  193فـي ، إذ شـوهد ذلـك واحـداألعراض السريرية في الغالـب فـي شـطر  جلتسُ 

كمـا لـوحظ ظهـور أربـع حـاالت  .%26.05نعجـة بنسـبة  68، بينمـا ُسـجل االلتهـاب فـي شـطري الضـرع فـي %73.94وبنسبة بلغـت 
إلـى مثـل هـذه  Saratsis et al., (1999)أشـار فقط من االلتهاب السريري عند النعاج قبل الوالدة )في مرحلة جفاف الضرع(، وقـد 

مما يوجب ضـرورة اسـتخدام عصـارات تحتـوي صـادات حيويـة واسـعة الطيـف  جفاف الضرع، مرحلةالحاالت لإلصابة قد حدثت في 
كانت أهم األعراض السـريرية اللتهـاب الضـرع هـو انخفـاض وقد األخيرة من الحالبة وعند االنتهاء من مرحلة التجفيف. في المرحلة 
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إنتــاج الحليــب وتــورم الشــطر المصــاب مــع احمــراره وقلــة الشــهية وانعــدام االجتــرار وارتفــاع فــي درجــة الحــرارة مــع آالم شــديدة، إضــافة 
أو تحـول الحليـب إلـى مـائي أو دمـوي وذلـك حسـب طبيعـة  الحليـب فـي وخثـرات تجبنـات أو كتـل وجـودمـع  لتغير في صفات الحليب

(، 1998حـاغور والياسـينو ) وكـذلك ،Al-Samarrae et al., (1985)المسـبب، وكـل هـذه األعـراض تتفـق مـع مـا ذكـره كـٍل مـن 
أعـراض االلتهـاب الغنغرينـي تبـدأ بارتفـاع شـديد فـي . وقـد كانـت Kennedy, (2013)، وHammadi and Yousif (2013)و

ســاعة يصــبح  24حــرارة الحيــوان وتضــخم الشــطر المصــاب أو الضــرع بالكامــل فــي حــال إصــابة الشــطرين مــع احمــرار الجلــد، وبعــد 
ــدم، كمــا  ــًا أو مــائاًل لالحمــرار مــع تواجــد ال ــًا ثــم يتغيــر إلــى اللــون األزرق المســود، ويصــبح الحليــب مائي يصــبح الشــطر الضــرع رطب

المصـاب بــارد الملمــس مـع وجــود خــط فاصـل بــين الجــزء المصـاب والســليم وفــي الحـاالت الشــديدة لــوحظ امتـداد اإلصــابة إلــى الــبطن 
والمنطقـــة اإلربيـــة والســـطح األنســـي لألفخـــاذ، وعـــادة مـــا كـــان يحـــدث تســـمم دمـــوي عـــام يـــؤدي إلـــى نفـــوق النعـــاج المصـــابة أو ذبحهـــا 

المصــابة التـي تبقــى حيــة فـإن األجــزاء المتنكـرزة مــن الضـرع كانــت تســقط سـواًء كانــت اإلصـابة فــي شــطر اضـطراريًا، أمــا الحيوانـات 
أمــا أعــراض التهــاب  .Kennedy, (2013)و Mork et al., (2007)وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره كــٍل مــن ، واحــد أو فــي الشــطرين

ون أحمر غامق مـع تواجـد خراجـات صـغيرة تحتـوي علـى الضرع المزمن فقد تميزت بظهور مناطق من الجلد ذات حساسية كبيرة وبل
ســوائل قيحيــة، وقــد لــوحظ أنــه يمكــن لاللتهــاب الحــاد للضــرع أن يتحــول إلــى مــزمن ويتشــكل خــراج أو عــدة خراجــات مختلفــة العــدد 

ع تغييــرات نســيجية واضــحة، إذ يضــمر الضــرع ويصــبح عالجــه بالصــادات الحيويــة صــعبًا، وكــل ذلــك يتفــق مــوالحجــم، مــع ظهــور 
 .Menzies and Ramanoon (2001)األعراض السريرية التي ذكرها كٍل من 

 :  سادسًا: األحياء الدقيقة المسببة اللتهاب الضرع السريري
(، أمــا %82.66عينــة )نســبة  62عينــة مــن الحليــب، نمــو المســتعمرات الجرثوميــة فــي  75بينــت نتــائج االختبــارات الجرثوميــة لـــنحو 

فـي الباكسـتان، عنـد األغنـام  Dewani et al., (2002). توافقـت هـذه النتيجـة مـع فكانـت سـلبية( %17.33) العينات المختبرةباقي 
كمــا لــوحظ أن المســببات المرضــية الفرديــة مــن نــوع واحــد قــد  .( مــن العينــات لــم تعــط أي مســتعمرات جرثوميــة%12حيــث وجــد أن )

ميــزت االنتشــار العــام اللتهــاب الضــرع الســريري عنــد النعــاج العــواس فــي المحطــة المدروســة، حيــث بلــغ عــدد عينــات الحليــب التــي 
وبنســبة بلغـــت ( عينــات 8بينمــا أعطـــت ) %،87.09( عينـــة بنســبة بلغــت 54أعطــت نمــو لنــوع واحـــد مــن المســتعمرات الجرثوميــة )

( عنــد األغنــام فــي 1998كــٍل مــن حــاغور والياســينو ) أكثــر مــن نــوع للمســتعمرات الجرثوميــة. مثــل هــذه النتــائج أبلــغ عنهــا% 12.90
في الباكستان، حيث تم عزل الجـراثيم مـن حليـب األضـرع المصـابة بنـوع واحـد أو بشـكل  Dewani et al., (2002)سورية، وكذلك 

 ن الجراثيم.مختلط بنوعين أو أكثر م
ــكانــت ال المكــورات العنقوديــة الذهبيــةوقــد بينــت نتــائج دراســة المســتعمرات الجرثوميــة الناميــة أّن  عنــد  اً يوعشــة الجرثوميــة األكثــر عزل

وُتعـد هـذه النسـبة أعلـى نسـبيًا مـن تلـك التـي أشـار . مـن الحـاالت %32.85إذ بلغـت نسـبتها التهاب ضرع سريري، نعاج المصابة بال
%، ولكنهــا تتفـــق مـــع مـــا أشــارا إليـــه فـــي كـــون المكــورات العنقوديـــة الذهبيـــة كانـــت 28.13والبالغـــة  (1998حـــاغور والياســـينو ) إليهــا

 ،Ariznabarreta et al., (2002). كمـا تتفـق مـع نتـائج فـي سـوريةالمسبب المرضي األهم اللتهاب الضـرع عنـد األغنـام العـواس 
هـي األكثـر انتشـارًا وتسـببًا فـي حـدوث ات المكـور الذين أشاروا إلى أًن هـذه  Mork et al., (2007)، وVautor et al., (2005)و

 الحمـــالنفـــم أنـــف و فـــي  بشـــكل طبيعـــيالموجـــودة يـــة ذهبالعنقوديـــة ال اتلمكـــور الخمـــج أنـــه قـــد يعـــود لمصـــدر  ، وُفســـرالتهـــاب الضـــرع
وبالدرجـــة الثالثـــة االشـــريكية  %،18.57، حيـــث بلغـــت نســـبتها لـــدماة للـــحمالباســـتوريلة الرضـــيعة. وجـــاءت بالدرجـــة الثانيـــة عصـــيات 

، والمكــورات %10ثــم العصــيات الشــعية المقيحــة بنســبة  %،11.42ثــم عصــيات الكلبســيلة بنســبة  %،14.28بنســبة بلغــت  القولونيــة
ق هــذه النتــائج مــع تلــك وتتفــ(. 7)الجــدول  %5.71، والعصــيات القشــية بالدرجــة األخيــرة بنســبة بلغــت %7.14العقديــة اللبنيــة بنســبة 
 Bor etفـي العـراق، وكـذلك  Al-Samarrae et al., (1985) ( في سـورية و1998كٍل من حاغور والياسينو )التي حصل عليها 

al., (1989) وDewani et al., (2002) وMork et al., (2007) وArsenault et al., (2008) حيـث فـي بلـدان أخـرى ،
ن  كانــت المكــورات العنقوديــة الذهبيــة والباســتوريال محللــة الــدم وااليشــريكية القولونيــة مــن أهــم المســببات الجرثوميــة اللتهــاب الضــرع وا 
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يوضـح األهميـة المرضـية لهـذه األحيـاء  وكـل ذلـكاختلفت بعض المسببات المرضية ونسبها حسب نظم اإلدارة واإلنتاج في كـل بلـد. 
نمــا فــي بلــدان أخــرى مــن العــالم. المعزولــ الدقيقــة ة والتــي كانــت ســببًا فــي حــدوث وتكــرار التهــاب الضــرع لــيس فــي ســورية فحســب وا 

والجــدير بالــذكر أن عمليــة الــزرع الفطــري علــى منبــت ســابورود لــم تظهــر أي نمــو لمســتعمرات تــدل علــى وجــود إصــابات فطريــة فــي 
فـي محافظـة الديوانيـة فـي  Hassan et al., (2014)ي حصـل عليهـا وهـذه النتـائج ال تتفـق مـع تلـك التـ األضـرع المصـابة.حليـب 

 .%0.4العراق، حيث وجدوا إصابات بالتهاب الضرع الفطري السريري بنسبة قليلة بلغت 
 . األحياء الدقيقة المعزولة من عينات الحليب7الجدول 

 النسبة المئوية * عدد العزوالت األحياء الدقيقة المعزولة

 S. aureus 23 32.85 المكورات العنقودية الذهبية 
 Bacillus Subtilis 4 5.71العصيات القشية 

 E. coli 10 14.28 االشريكية القولونية 
 Actinomycespyogenes 7 10.00العصيات الشعية المقيحة 
 LacticStreptococcus 5 7.14المكورات العقدية اللبنية 

Pasteurellahaemolytica عصيات الباستوريلة محللة الدم    13 18.57 
 spp.- Klebsiella 8 11.42الكلبسيلة 

 حليب المفحوصة مقاسة إلى العدد اإلجمالي للعترات المعزولةالمن عينات  النسبة المئوية ألنواع األحياء الدقيقة المعزولة* 

 :اختبارات الحساسية على العترات المعزولةسابعًا: نتائج المعالجة و 
الصـــادات تمـــت معالجـــة النعـــاج المصـــابة وفقـــًا لنتـــائج اختبـــارات الحساســـية واإلجـــراءات العالجيـــة والوقائيـــة المتبعـــة، وذلـــك بإعطـــاء 

لعـالج الـداعم بإعطـاء مضـادات الهيسـتامين ، إضـافًة لداخـل الضـرع اً حقنـ العـالج الموضـعي، و بالعضـل اً الحيوية واسعة الطيـف حقنـ
مــع اســتخدام مــراهم خارجيــة لتخفيــف األلــم واالحتقــان مثــل مـــرهم وذلــك حســب حالــة الحيــوان العامــة  وخافضــات الحــرارة والمقويــات

، وقــد أعطيــت النعــاج المصــابة بااللتهــاب الغنغرينــي والتــي ظهــر عليهــا عالمــات Kimberling, (1988)الماميــل حســب طريقــة 
والمحلـــول المحلـــي  %5باإلضـــافة للصـــادات الحيويـــة واســـعة الطيـــف ســـوائل وريديـــة كمحلـــول الديكســـتروز  Toxaemiaالســـمدامية 

وأدت نتــائج المعالجــة المبكــرة لإلصــابة إلــى شــفاء أغلــب حــاالت التهــاب . والمحلــول المخــتلط، وذلــك للحفــاظ علــى حياتهــا% 0.09
أنـه تـم تغييـر الصـاد الحيـوي المسـتخدم فـي العـالج عنـد ثبـوت  علماً الضرع السريري وخاصة إذا كان الوضع الصحي للحيوان جيد، 

أّن نســبة حســب اختبــار الحساســية لألحيــاء الدقيقــة المعزولــة إذ بينــت نتــائج المعالجــة (، 8جــدول عــدم فعاليتــه باختبــار الحساســية )ال
ات الضــرع تنظيــف حلمــ إلــى ضــرورةاإلشــارة هنــا ومــن المهــم مــن النعــاج المصــابة، % 71.26الحيوانــات التــي تماثلــت للشــفاء بلغــت 

ومثــل هــذه وضــرورة إجــراء اختبــار الحساســية للصــادات الحيويــة،  أثنــاء العــالجخمــج ال الانتقــللحــد مــن فرصــة  عقمــات المناســبةمبال
عنـد األبقـار، حيـث وجـدوا أن المعالجـة الطويلـة وتكـرار اسـتخدام ذات الصـاد  Gao et al., (2012)أشـار إليهـا اإلجـراءات كـان قـد 

دارة  الحيــوي ضــد اإلصــابة بــالمكورات العنقوديــة الذهبيــة أدى لزيــادة مقاومــة هــذه الجــراثيم، ممــا يؤكــد أهميــة تطــوير اســتراتيجيات وا 
جراء اختبار الحساسية الختيار الصاد الحيوي الفّعال في القضاء ع إجراء اختبار مربع كاي تبين وجـود وبلى هذه الجراثيم، العالج وا 

 . لصالح النعاج التي تماثلت للشفاء P ≤0.01)فرق معنوي )
 قـد تـم اسـتبعادها مـن التربيـةالمحسنة لصفتي إنتاج الحليب واللحم فـي المحطـة المدروسـة كما بينت النتائج أن عدد كبيرًا من النعاج 

م عودته للوضع الطبيعي سواًء بعد المعالجة أو نتيجة إلصابته بالنوعين الغنغرينـي والمـزمن، إذ بسبب اإلصابة بالتهاب الضرع وعد
مــن إجمـالي الحــاالت،  %28.73حالــة وبنسـبة اســتبعاد بلغـت  261نعجـة مصــابة بالتهـاب ضــرع سـريري مــن أصـل  75تـم اســتبعاد 

األمر الذي ينعكس سـلبًا علـى الناحيـة واالقتصـادية. وهنـا البـد مـن اإلشـارة إلـى أن نسـبة االسـتبعاد هـذه حسـبت علـى أسـاس حسـاب 
 مجموع النعاج النافقة والمذبوحة اضطراريًا والمستبعدة صحيًا بسبب التهاب الضرع وتلّيفه أو تحّوله إلى خّراج.
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 اختبارات الحساسية على العترات المعزولةنتائج . 8 جدولال
 العترة المعزولة     

 

 الصاد الحيوي

Staphylococcus 

aureus 

Actinomyces 

pyogenes 
Bacillus 

sutilis 
Streptococcus 

lactic 
Pasteurella 

haemolytica 
Klebsiella 

 spp.- 
E. coli 

Enrofloxacin 2 2 3 3 3 3 3 

Norfloxacin 3 2 2 3 3 1 3 

Ampicillin 3 2 2 3 1 1 2 

Gentamicin 2 1 2 3 3 3 3 

Oxcytetracycline 3 1 2 3 1 1 3 

Neomycin 2 1 3 1 1 1 3 

Erythromycin 2 1 1 1 2 1 1 

Penicillin 3 1 1 1 1 1 1 

S X T 2 3 2 2 1 3 1 

 .( فعال جدًا3)، ( متوسط الفعالية2( مقاوم، )1)                    

فعاليـة الصـادات الحيويـة علـى العتـرات الجرثوميـة المعزولـة لتعرف على درجـة بهدف اDuncan وباستعمال  تحليل التباين واختبار 
ُوجــد أن درجــة الفعاليــة اختلفــت حســب نــوع الصــاد المســتخدم، إذ لــوحظ وجــود فــرق معنــوي فــي درجــة الفعاليــة بحســب نــوع الصــاد 

ــة  3.045المســتخدم، حيــث بلغــت قيمــة معامــل فيشــر  ساســين فعاليــًة وأظهــر الصــاد الحيــوي االنروفلوك .P≤0.01عنــد مســتوى دالل
عالية في معظم العترات الجرثومية المعزولـة، تـاله بالدرجـة الثانيـة الصـادين الحيـويين الجنتامايسـين والنورفلوكساسـين وبدرجـة فعاليـة 
 متوسطة ومتسـاوية علـى العتـرات الجرثوميـة، وجـاء بالدرجـة الثالثـة االوكسـي تتراسـيكلين واالمبيسـلين ومركبـات السـلفا وبدرجـة فعاليـة
متوسـطة ومتسـاوية، كمـا كانـت فعاليـة الصـاد الحيـوي النيومايسـين متوسـطة، بينمـا كانـت معظـم العتـرات الجرثوميـة المعزولـة مقاومـة 
 للبنسيلين واالرثرومايسين. كما تبين أن المكورات العنقودية الذهبية كانت أكثر العترات المعزولـة تـأثرًا وحساسـيًة بالصـادات الحيويـة،

عصــيات الشــعية المقيحــة أقلهــا حساســيًة. أمــا بــاقي العتــرات الجرثوميــة فكانــت متوســطة الحساســية وتختلــف بــاختالف بينمــا كانــت ال
تبــين عــدم وجــود فـرق معنــوي، حيــث بلغــت قيمــة معامــل  Duncanالصـاد الحيــوي المســتخدم، وعنــد اســتخدام تحليـل التبــاين واختبــار 

 (. 0.01)أكبر من   0.01 عند مستوى داللة 1.723فيشر 
مـع تحسـين عوامـل البيئـة، قـد أدت إلـى زيـادة فـي محطـة بحـوث جـدرين أن عملية التحسين الـوراثي لألغنـام العـواس فيه  ومما الشك

أن حساسـية األبقـار Pirchner, (1979) دراسـات  إنتاجية النعاج مـن الحليـب بشـكل عـام، وبالتـالي زيـادة التهـاب الضـرع، إذ أكـدت
 لم نجد دراسات علمية حول هذا الموضوع عند األغنام.  مع زيادة إنتاجها من الحليب، وبالمقابل لإلصابة بأمراض الضرع زادت

أنهــا يمكــن أن تحــدث وتتكــرر باســتمرار نتيجــة ، و بــين مواســم الحالبــة تختلفــالســريري قــد ا التهــاب الضــرعبــّين البحــث أن نســبة وقــد 
تحكم والوقايــة الــضــرورة  كــديؤ بعــض العوامــل البيئيــة واإلداريــة، وهــذا ما تواجــد المســببات المرضــية فــي بيئــة الحيــوان، إضــافًة لتــوافر

فـي أّن الحظـائر  Pyorala, (2003)وفـق مـا أشـار إليـه  للحيوانـات البيئيـةف الظرو  تحسين طريق عن حدوثه نسبةخفض  محاولةو 
عـض األحيـان أهميــة الـدور الـذي تلعبــه التـي تعـيش فيهـا الحيوانــات ُتعـد مهمـة جــدًا فـي حـدوث التهـاب الضــرع، والتـي قـد تفــوق فـي ب

 . الجراثيم في ذلك، والسيما عند تعرضها لظروف غير مالئمة فتتحول الجراثيم المتعايشة إلى مرضية
أو لمسـتهلكي الحليـب، كمـا حاالت التهاب الضرع من الحاالت المهمة سواًء للفنيـين البيطـريين أو لمربـي الحيوانـات  ُتعدوبشكل عام 

ومعظمهـا موجـودة فـي بيئـة الحيـوان، كمـا نظرًا لكثرة مسبباتها الجرثوميـة  الصعب التخلص من حاالت التهاب الضرعأنه من يتضح 
لخفــض نســبة نهــا الســبيل الوحيــد كو ينبغــي اتخــاذ اإلجــراءات الصــحية الوقائيــة  ، ممــاادات الحيويــة مختلــف التــأثيرالعــالج بالّصــ أنّ 

 .لجراثيم الممرضةانتشاره والحصول على حليب صحي خاٍل من ا
 :التوصيات

المصـابة بالتهـاب الضـرع وفقـًا الختبـارات  نعـاجمعالجـة الفـي . إجراء الفحوصات المخبرية لعزل وتحديد العامـل المسـبب واإلسـراع 1
 .الحساسية وذلك للحصول على نتائج عالجية جيدة

وعــزل المصــابة عـــن القطيــع لمنــع انتشــار المــرض والـــتخلص الصــحي منهــا وعــدم رمــي الحليـــب  نعــاجللمراعــاة اإلدارة الجيــدة  .2 
 الملوث داخل الحظيرة منعًا للتلوث أو نقل الخمج للنعاج السليمة.
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 تحسين الظروف البيئية في محطات تربية األغنام. مع التركيز على كافة اإلجراءات الصحية الوقائية تنفيذ . 3
 .في الحظائر، والحيلولة دون إجهاد النعاج وتلوث ضروعها تجنب االزدحام. 4

 ..االهتمام برعاية النعاج خالل فترة رضاعة حمالنها5
 للضرع.ية ذهبالعنقودية ال اتلمكور . معالجة آفات الفم واالنتانات التنفسية عند المواليد الرضيعة للتقليل من خطر انتقال ا6

ــــة يليهــــا Enrofloxacinعــــد الصــــاد الحيــــوي . يُ 7 ــــأثيرًا فــــي العتــــرات المعزول و Norfloxacin مــــن أكثــــر الّصــــادات الحيويــــة ت
Gentamicin  أما ،Penicillin وErythromycin   .فهي أقلها تأثيرًا في المحطة المدروسة 

أكثـــر العتـــرات تـــأثرًا بالصـــادات  E.coliو  Streptococcus lacticو Staphylococcus aureus. ُتعـــد كـــل مـــن العتـــرات 8
 الحيوية المستعملة في محطة بحوث جدرين.
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 .105-95(: 3)2العربية للبيئات الجافة )أكساد(. 
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Abstract 

This research was conducted to determine bacterial etiology, epidemiological and clinical features 

of clinical mastitis cases in Syrian, using Awassi ewes aged 2-6 years, which is hold for both milk 

and meat production. The research was done during the last twenty years (from 1993 to 2012) at 

Jedrine Research Station, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), 

Hama, Syria. 75 milk samples was collected from clinical infected ewes in different times, and 

subjected to the bacteriological analysis and sensitive reactions. The percentage of clinical mastitis 

was 6.05% (261 out of 4247). There were a significant difference (p≤0.01) in terms of the 

percentage of infection by the three types of mastitis, the percentages were as follow: Acute 

(76.6%), gangrenous (18.8%), and chronic (4.6%). The percentage of the mastitis that was most 

often registered in one half was (73.94%), while in two halves the percentage was (26.05%). Most 

of the mastitis occurred during first two months after lambing (74%), the rest (26%) was after 

weaning of lambs. Chi-square test showed significant differences (p≤0.01) in the 

frequency of mastitis cases within different months after parturition, and in lactation seasons. In 

terms of frequency of mastitis cases the highest frequency was in the third production season 

(27.97%), where the ewes suffered more from clinical mastitis (p≤0.01), then the second production 

season (26.05%), and the lowest was the first production season (10.72%). Using hypothesis test to 

estimate the difference between two groups, Z value (Z=0.47) was within the normal range (±1.96), 

so there was no significant difference in the occurrence of mastitis between manual stripping and 

machine lactation. The results of bacterial analysis for 75 milk samples showed a bacterial growth 

in 62 samples (82.66%). The most prevalent isolated bacteria were staphylococcus aureus 

(32.85%), Pasteurella hymolytica(18.57%), E.coli(14.3%), Klebsiella (11.4%), Actinomyces pyoges

 (10%), Stretococcus lactis (7.14%), and Bacillus subtilis (5.71%). The percentage of the ewes that 

recovered after the treatment by different antibiotics was 71.26%. Enroflouxacine showed high 

effectiveness for most isolated bacterial strains, followed by Gentamicin , then 

Norfloxacin, Oxytetracycline ,Ampicillin, Sulfa compounds, and lastly Neomycin. Most bacterial 

strains were resistant to Penicillin and Erythromycine. The Staphylococcus aureus was more 

sensitive to antibiotics, while the Actinobacillus pyogenes was more resistant, this ensure the 

necessity of the intensification of sanitary control for protection and prevention of mastitis 

especially during first two months after lambing, and in multi-partied ewes, and the treatment of the 

infected ewes with efficient antibiotics according to sensitivity tests, in addition to the improvement 

of environmental conditions in breeding stations for Awassi ewes. 

Key words: Prevalence, Clinical mastitis, Awassi ewes, Syria. 
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نتاج الحليب اليومي الالحق عند أبقار الهولشتاين   العالقة بين مدة التجفيف وا 
 تحت ظروف اإلنتاج المكثف في سورية

 (2)وقحطان ديوب (1)ومحمد أمين (1)ومنصور أحمد* (1)وماجد الدكاك )1(عبيدة المصري

 الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. إدارة بحوث الثروة 1)
 (. مبقرة فديو، المؤسسة العامة للمباقر، الالذقية، سورية.2)

: )*للمراسلة: د. منصور أحمد، إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. البريد اإللكتروني
msh7273@yahoo.com .) 

 16/05/2015تاريخ القبول:    14/04/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص
سـجاًل إنتاجيـًا ألبقـار الهولشـتاين مـن عـام  1646الالذقيـة، سـورية. اسـتخدم  ،المؤسسـة العامـة للمبـاقر مزرعة فـديو ُنفذ البحث في 

بقــرة، بهــدف دراســة تــأثير طــول فتــرة التجفيــف فــي إنتــاج الحليــب اليــومي الالحــق. ُقّســمت فتــرة  396لـــنحو 2013وحتــى عــام  1989
، 60-51: 6، مـج50-41: 5، مـج40-31: 4، مـج30-21: 3، مـج20-11: 2، مـج10-0: 1مجموعـة )مـج 13التجفيف إلـى 

: أكبـر 13، مـج120-111: 12، مـج110-101: 11، مـج100-91: 10، مـج90-81: 9، مج80-71: 8، مج70-61: 7مج
يومًا عنـد أبقـار  1.64±85.13ومتوسط طول فترة التجفيف كغ،  0.17±16.13يومًا(. بلغ متوسط إنتاج الحليب اليومي  120من 

لطــول فتــرة التجفيــف فــي إنتــاج الحليــب  (p<0.05)الهولشــتاين فــي مزرعــة فــديو، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود تــأثير معنــوي 
يومــًا( كانــت هــي األكثــر إنتاجــًا مــن الحليــب اليــومي فــي الموســم اإلنتــاجي  60-41اليومي.بينــت النتــائج أن األبقــار المجففــة مــن )

تـرة التجفيـف الالحق، بينما أدى تقصير فترة التجفيـف أو إطالتهـا إلـى انخفـاض فـي إنتـاج الحليـب اليـومي. ُيسـتنتج مـن الدراسـة أن ف
يــوم( يزيــد مخــاطر ارتفــاع مســتويات  100يــوم، وضــرورة عــدم إهمالهــا أو إطالتهــا بشــكل كبيــر )أكثــر مــن  60-41المثاليــة هــي مــن 

 االستبعاد في القطيع ويقصر طول موسم اإلنتاج الحقًا، مما ُيقلل المردود االقتصادي.

 أبقار الهولشتاين، سورية. ،الحليب اليومي الالحق، فترة التجفيف الكلمات المفتاحية:
 

 :المقدمة
والتـي تعـد  ،(Wigganset al., 2002)مـن أهمهـا طـول فتـرة التجفيـف ، الحليـب عنـد األبقـار تُـؤثر العديـد مـن العوامـل فـي إنتـاج

 Makuza andمطلبًا أساسيًا الستراحة خاليا الضرع عند عروق أبقار الحليـب لتحقيـق أعلـى إنتـاج فـي الموسـم اإلنتـاجي الالحـق 
McDaniel, 1996)،) موت وتلف الخاليا اإلفرازية بشكل واضٍح وجلي في الضرع خـالل موسـم اإلدرار ُيالحظ  إذAkers and 

Nickerson, 1983) ،)خـالل فتـرة التجفيـف تـرميم وتجديـد أنسـجة الضـرع  فضـاًل عـن دور اإلسـتروجين فـي(Athie et al., 
قــدرتها اإلنتاجيــة فــي الموســم اإلنتــاجي الالحــق، وبالتــالي الحصــول علــى أكبــر كميــة مــن لتصــبح قــادرة علــى إظهــار كامــل  (1996

إضافًة إلى اإلجهاد الذي تتعرض له األبقار خالل موسم إدرارها، واستنفاذ مخزون جسمها من المواد الغذائية،  ،الحليب وزيادة الربح
عويض ما فقدته من تلك المواد، وتزويد الجنين بـالمواد الغذائيـة والضـرورية لذا البَد من وجود فترة راحة )فترة التجفيف( قبل الوالدة لت

إذ ُيالحــظ نمــو الجنــين بشــكل ســريع ومكثــف خــالل هــذه  خــالل الشــهرين األخيــرين مــن الحمــل للحصــول علــى مواليــد قويــة وســليمة،

mailto:msh7273@yahoo.com
mailto:msh7273@yahoo.com
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فـــي الموســـم اإلنتـــاجي الالحـــق، وبالتـــالي وتـــرميم وتجديـــد أنســـجة الضـــرع لتصـــبح قـــادرة علـــى إظهـــار كامـــل قـــدرتها اإلنتاجيـــة  الفتـــرة،
 .((Annen et al., 2004الحصول على أكبر كمية من الحليب وزيادة الربح 

في السنوات األخيرة اهتمامًا كبيرًا في تقصير طول فتـرة التجفيـف عنـد األبقـار ألن ذلـك يمكـن أن يـؤدي الـى زيـادة الـدخل مـن ُلوحظ 
األبقار المجففة، فضاًل عن أن تقصير التجفيف يمكن أن يقلـل التغيـر واالخـتالف فـي تغذيـة  خالل زيادة كمية الحليب وتسهيل إدارة

األبقار الذي يحدث خالل فترة التجفيف ونقل األبقار المترافـق مـع تـأثيرات إيجابيـة فـي التعـداد الجرثـومي والميكروبـي لكـرش الحيـوان 
 .(Goff and Horst, 1997وأهمية كبيرة على جهد وصحة الحيوان بعد الوالدة )

(. فـي (Borkowska and E.Januś, 2010يـوم فـي عـروق ماشـية الحليـب   60-40يتـراوح طـول فتـرة التجفيـف المثلـى مـن 
السـنوات األخيـرة ونتيجـًة لعمليـات التحسـين الـوراثي كاالنتخـاب وتحسـين الظـروف اإلداريـة والتغذويـة زاد إنتـاج الحليـب بشـكل معنــوي 

يوم لم يكـن  30يوم إلى  60التجفيف من طول فترة عند األبقار التي تم تقصير فترة تجفيفها، إذ أظهرت دراسات عديدة أن تقصير 
(، أمـا إهمـال فتـرة التجفيـف أدى إلـى (Gulay et al., 2005وي على إنتاج الحليب فـي الموسـم اإلنتـاجي الالحـق له أي تأثير معن

 (.(Remond et al., 1992% 40-20انخفاض إنتاج الحليب في الموسم الالحق بنحو 

تاجي الالحق، ومعرفة طول فترة هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير طول فترة التجفيف على إنتاج الحليب اليومي في الموسم اإلن
 التجفيف المثلى البقار الهولشتاين ضمن ظروف ظروف المبقرة.

 مواد البحث وطرائقه:

وزارة  ،للمؤسســة العامــة للمبــاقربقــرة هولشــتاين فــي مبقــرة فــديو التابعــة  396بنحــو  ســجاًل إنتاجيــًا خاصــاً  1646ُنّفــذت الدراســة علــى 
 . 2013حتى عام  1989، سورية، والتي ُجمعت خالل الفترة الممتدة بين عام الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظة الالذقية

كـم باتجــاه الجنـوب، وتخضــع األبقـار فيهـا لنظــام الرعايـة الطليـق فــي حظـائر نصــف  10تبعـد مزرعـة فــديو عـن مدينـة الالذقيــة نحـو 
 ساعة من ظهور عالمات الشبق. 12عيًا من خالل مراقبة الفنيين للشبق، حيث يتم إجراء التلقيح بعد مفتوحة، وتلقح األبقار ُصن

قشـرة قطــن(، ثـم المركـز )جـاهز حلــوب أو  ُيقـدم العلـف للحيوانـات علـى دفعتــين )صـباحية ومسـائية(، إذ يقـدم العلــف المـالئ )أتبـان 
شـعير(، واألعـالف الخضـراء )الفصـة( فـي حـال تواجـدها. ُتحلـب  )بيقيـة  خلطة مصنعة في المزرعة(، باإلضافة إلى تقديم الـدريس
 األبقار مرتين يوميًا صباحًا ومساًء باستخدام محلب آلي.

ُتعطــى الحيوانــات التحصــينات ضــد األمــراض فــي المحطــة بشــكل دوري وفــق برنــامج محــدد مــن قبــل مديريــة الصــحة الحيوانيــة، وتــتم 
 حينها. المعالجة الفردية للحيوانات في

، ثم ُأخضعت البيانات إلى النموذج Excelُأدخلت البيانات الخاصة بإنتاج الحليب اليومي، وطول فترة التجفيف وفق برنامج 
، واسُتخدم تحليل التباين لدراسة تأثير طول فترة التجفيف في إنتاج الحليب اليومي، General Linear Modelالخطي العام 

لمقارنة المتوسطات، واستخدم لذلك الغرض   Duncanصغرى والخطأ القياسي، وُطّبق اختبار وحسبت متوسطات المربعات ال
 .SAS 9برنامج 
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 :النتائج والمناقشة

% مــن  6.6يومــًا عنــد أبقــار الهولشــتاين فــي مبقــرة فــديو، وأشــارت الدراســة إلــى أن نحــو  1.64±85.13بلــغ طــول فتــرة التجفيــف 
%  49.15يومًا، بينما ُجففـت نحـو  60-31% ُجففت لمدة  25يومأ، في حين أن نحو  30اقل من األبقار المدروسة ُجففت لمدة 

 (.1يومًا )الجدول  90% عندما تجاوزت فترة التجفيف  19.3يوم، و 90-61من األبقار لفترة 
%،  15.62يـــوم  30ن فـــي بولنــدا، أن نســـبة أبقــار الهولشـــتاين فريزيــان المجففـــة لفتــرة أقـــل مــ Węglarzy, (2009)بينمــا وجــد 

 يومًا. 90مجففة لفترة أطول من  15.62يوم، و 90-61مجففة من  24.39يوم، و 60-31% مجففة من  44.37و
( لمجموعــات التجفيــف المختلفــة فــي إنتــاج الحليــب اليــومي فــي p≤ 0.05نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير معنــوي ) أظهــرت

يومـــًا(  60-51يومـــًا( ومـــن ) 50-41نتـــاج للحليـــب اليـــومي عنـــد األبقـــار المجففـــة مـــن )الموســـم اإلنتـــاجي الالحـــق، إذ بلـــغ أعلـــى إ
ــــاج قــــدره ) ــــب  0.39±18.68كــــغ( و) 0.79±18.97بمتوســــط إنت ــــض إنتــــاج مــــن الحلي ــــي حــــين كــــان أخف ــــوالي، ف ــــى الت كــــغ( عل

ى  ذلك إلى عدم توفر الوقت (، ويمكن أن يعز 1يوم( )الجدول  10-0كغ( عند األبقار المجففة لفترة قصيرة من ) 12.69±1.24)
لتصبح قادرة على خاليا الضرع اإلفرازية الهرمة بخاليا جديدة  واستبدال لتعويض ذخيرة الجسم خالل فترة اإلنتاج،الالزم والضروري 

أو خلـل هرمـوني أو لعـدم اكتمـال اإلفـرازات الهرمونيـة قبـل الـوالدة، وهـذا  إظهار كامل قدرتها اإلنتاجية في الموسم اإلنتاجي الالحـق،
 .(Losand et al., 2008)يتوافق مع ما وجده 

 

 في إنتاج الحليب اليومي في الموسم اإلنتاجي الالحقتأثير طول فترة التجفيف . 1الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( بين المتوسطاتp<0.05وجود فرق معنوي ) إلىالواحد في العمود  المختلفةتشير األحرف 
 
 

 مجموعات طول فترة التجفيف
 النسبة المئوية % عدد السجالت )يوم(

 إنتاج الحليب اليومي
 )كغ(

0-10 29 1.8 12.69a±1.24 
11-20 37 2.2 13.57ba±1.10 
21-30 43 2.6 16.67c±1.01 
31-40 51 3.1 17.06c±0.94 
41-50 72 4.4 18.97d±0.79 
51-60 288 17.5 18.68d±0.39 
61-70 280 17.0 16.89c±0.40 
71-80 266 16.2 15.67cb±0.41 
81-90 263 16.0 15.84cb±0.41 

91-100 72 4.4 14.35b±0.79 
101-110 43 2.6 15.05ba±1.02 
111-120 42 2.6 14.24ba±1.03 

>120 160 9.7 14.40ba±0.53 
0.17±16.31 100 1646 المتوسط العام  
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الذين أشاروا إلـى أن األبقـار السـوداء والبيضـاء المهجنـة بالهولشـتاين فريزيـان فـي  Sawaet al., (2012)تتوافق نتائج الدراسة مع 
أمـا األبقــار كـغ(،  20.2يـوم، كانــت األعلـى فـي إنتـاج الحليــب اليـومي فـي الموسـم اإلنتــاجي الالحـق ) 60-40بولنـدا والمجففـة مـن 
لـى ) 19إلـى ) يـوم( فقـد انخفـض إنتـاج الحليـب 40-21تجفيفهـا )التي كان طول فترة  كـغ( عنـد األبقـار التـي لـم يـتم  15.8كـغ(، وا 

تجفيفهــا، إذ كانــت هــذه األبقــار أكثــر مــياًل وعرضــًة لإلجهــاض أو والدة مولــود نــافق أو مشــوه بســبب خلــل فيزيولــوجي، فــي حــين بلــغ 
يوم، وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة االستبعاد في القطيع، وتقصير طـول موسـم  100كغ( عند األبقار المجففة لفترة أطول من  19.8)

الـذين وجـدوا أن األبقـار  Safaet al., (2013)اإلنتاج، وخلـل صـحي وانخفـاض الكفـاءة التناسـلية، وتتوافـق نتـائج هـذه الدراسـة مـع 
نتـاجي الالحـق عنـد أبقـار الهولشـتاين فـي إيـران، يومـًا كانـت هـي األعلـى فـي إنتـاج الحليـب اليـومي فـي الموسـم اإل 60المجففة لمـدة 

( في إنتاج الحليب اليومي، p≤ 0.05يوم أدى إلى انخفاض معنوي ) 20يوم إلى  60وأوضحوا أن تقصير طول فترة التجفيف من 
كغ، ووجدوا أيضًا أن النشاط اإلفرازي لخاليـا الضـرع الظهاريـة ارتفـع عنـد األبقـار المجففـة  28.85كغ إلى  36.23إذ انخفض من 

 يوم وحتى الوالدة. 60لمدة 

في إنتاج الحليب اليومي فـي يوم أدى إلى انخفاض معنوي  35أن تقصير فترة التجفيف لمدة  Pezeshki et al., (2007)الحظ 
، بسـبب تـأخر نمـو الضـرع عند بقر الهولشتاين فـي إيـرانالموسم الالحق عند أبقار الموسم األول بالمقارنة مع أبقار المواسم األخرى 

 Gulayetأو انخفاض في وظيفة وأداء غدة الضرع أو كالهما، وبسبب عدم توفير الوقت الـالزم لتجديـد خاليـا الضـرع. كمـا أشـار 
al., (2003)  يوم أدى إلى ارتفاع تكاليف الرعاية وانخفاض العمر اإلنتاجي، إضافًة إلى انخفاض  60إلى أن إطالة التجفيف عن

 Sorensen and Enevoldsenوجـد إنتاج الحليب في الموسـم الالحـق عنـد أبقـار الهولشـتاين فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، و 
أسابيع أدى إلى انخفـاض فـي إنتـاج الحليـب فـي الموسـم الالحـق عنـد  4أسابيع إلى  10 - 7من أن تقصير فترة التجفيف (1991)

فـي إنتـاج الحليـب  (p≤ 0.05) فـرق معنـوي Januś and Borkowska (2013)في حين وجـد  األبقار الدنمركية ثنائية الغرض.
كــغ( عنــد األبقــار المجففــة  32.7إذ كــان أعلــى مــا يمكــن ) البولنديــة، Montbeliardeعنــد أبقــار اليــومي بــاختالف فتــرات التجفيــف 

(، بينمـا لــم يكـن هنـاك أي فــرق معنـوي فــي إنتـاج الحليــب يــوم 21-0كـغ( عنــد األبقـار المجففـة  ) 28.3يـوم(، وأقلــه ) 41-22مـن)
أو اإلفــراط فــي تقصــيرها بينــت نتــائج هــذه الدراســة أيضــًا أن إهمــال فتــرة التجفيــف يومًا. 42اليــومي مهمــا تجــاوزت مــدة التجفيــف عــن 

يوم(  60-40يوم( أدى إلى انخفاض معنوي في إنتاج الحليب اليومي بالمقارنة مع إطالة فترة التجفيف عن الفترة المثالية ) 0-10)
% فـي الموسـم الالحـق، أي نحـو  17انخفاضـًا فـي إنتـاج الحليـب اليـومي بنحـو  Remond et al., (1992)(. الحـظ 1)الجـدول 

 ,.Kuhn et alأشـار ، و يومـًا عنـد أبقـار الهولشـتاين فـي فرنسـا 60إهمال تجفيف األبقـار بالمقارنـة مـع المجففـة لمـدة  كغ عند 4.1
إلى أن األبقار التي لم يتم تجفيفها انخفض إنتاجها من الحليب بشـكل معنـوي فـي الموسـم الالحـق، إذ وصـل ذروة إنتاجهـا  (2006)

ـــومي مـــن الحليـــب إلـــى  ـــاج ليصـــل إلـــى  15.8الي ـــوم، بينمـــا زاد هـــذا اإلنت ـــوم عنـــدما جففـــت مـــدة  20.4كغ/ي ـــوم. الحـــظ  80كغ/ي ي
Rastani et al., (2005) كـغ عنـد إهمـال تجفيـف األبقـار، بينمـا بلـغ هـذا  8.6ج الحليـب اليـومي بمقـدار وجود انخفـاض فـي إنتـا

انخفـاض  Capuco et al., (1997)يـوم، ووجـد  56يوم بالمقارنة مـع األبقـار المجففـة  28كغ عند تجفيفها  4.5االنخفاض نحو 
أيام، وعزوا ذلـك إلـى أن فقـط  7يوم إلى  60إنتاج الحليب اليومي في الموسم اإلنتاجي الالحق عند تقصير طول فترة التجفيف من 

أيـام، بينمـا تصـل هـذه النسـبة  7% من خاليا الضرع اإلفرازية عند األبقار المجففة تكون نشـيطة عنـد األبقـار التـي جففـت لمـدة  62
رية الستبدال خاليا يوم، معّللين ذلك بأن فترة التجفيف هامة وضرو  60% من هذه الخاليا تعمل عند األبقار المجففة لمدة  98إلى 

الضــرع اإلفرازيــة الهرمــة وزيــادة مكونــات الخاليــا اإلفرازيــة مــن أجــل الموســم الالحــق، وفــي هــذه الفتــرة تتجــدد زغابــات الكــرش والمعــي 
 الدقيق عند أبقار الهولشتاين في أمريكا.

أي تأثير معنـوي  Gulay et al., (2003)و Bachman and Schairer (2003)وبشكل مخالف لهذه الدراسة لم يجد كاًل من 
 يوم على إنتاج الحليب اليومي عند أبقار الهولشتاين في أمريكا في الموسم الالحق. 30إلى  60لتقصير فترة التجفيف من 



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

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

36 

 

الـذين لـم يالحظـوا أي اخـتالف معنـوي فـي إنتـاج الحليـب اليـومي  McGuire et al., (2004)كما تتعارض نتائج هذه الدراسة مـع 
كــغ عنــد أبقــار الحليــب فــي  44.35يــوم، إذ بلــغ  60كــغ، واألبقــار المجففــة لمــدة  43.7يــوم، إذ بلــغ  30ر المجففــة لمــدة عنــد األبقــا

 والية أريزونا األمريكية.

 الخالصة:
يوم( أنتجت أعلى كمية من الحليب اليومي في الموسم اإلنتاجي الالحق،  60-41نستنتج من هذه الدراسة أن األبقار المجففة من )

وأن إطالة فترة التجفيف عن هذه الفترة أدى إلى انخفاض في الحليب اليومي، ولكن هذا االنخفاض كان أقل من إهمال فترة 
يوم(، لترميم الخاليا  60-40التجفيف أو اإلفراط في تقصيرها، لذا نقترح ضرورة وضع استراتيجية بحيث تكون فترة التجفيف من )

 ج من الحليب في الموسم الالحق، وبالتالي زيادة الربح.الظهارية والوصول إلى أعلى إنتا
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Abstract: 

This study was conducted at Fedio Dairy Station, General Organization for Cattle, Lattakia, Syria. 

Calving records of Holstein cows from 1989 to 2013 comprising 396  herds with 1646 calving 

events were used to evaluate the effect of the dry period length on the next daily milk production of 

Holstein cows. Dry period length (DP) of cows was grouped into 13 groups (group 1: 0-10, group 2: 

11-20, group 3: 21-30, group 4: 31-40, group 5: 41-50, group 6: 51-60, group 7: 61-70, group 8: 71-

80, group 9: 81-90, group 10: 91-100, group 11: 101-110, group 12: 111-120, and group 13: > 120 

days). Average of DP was 85.13±1.64 days and 16.13±0.17 kg was the daily milk production in 

Holstein cows. The results clarified that the effect of dry period length (DP) was significant 

(P<0.05) on daily milk production. Also the cows within the DP groups of 41-60 had the greatest 

daily milk production in the next productive parity, while reduction or prolonging the dry period 

length led to cut down in the daily milk production. The conclusion was that the optimum length of 

the dry period length was (41-60 days), and the necessity of non-negligence or prolonging this 

period greatly (more than 100 days) because it increases the risks of culling in the cattle and 

shortens the length of milk production parity later, which decreases the economic earnings. 

 

Keywords: Subsequent daily milk production, Dry period length, Holstein cows, Syria. 
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 دمشقسالمة الممارسات البيئية للمرأة الريفية في محافظة ريف في أثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية 

 (1)كنان فواز كمال الدين

 (. إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
ورية. البريد س)للمراسلة: د. كنان فواز كمال الدين، إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، 

 (.0991745814، رقم الجوال: Kenana76@Gmail.comاإللكتروني: 

 25/05/2015تاريخ القبول:    22/02/2015تاريخ االستالم: 
 

 الملخص
فــي التعـرف علــى الممارســات البيئيـة للمــرأة الريفيــة المزارعـة، وتحديــد أثــر المتغيـرات االقتصــادية واالجتماعيــة  البحــث إلــى فَ دَ َهـ

المناطق )دوما، القطيفة، التل، يبرود، النبك، الزبداني، قطنا، سالمة ممارساتها البيئية في محافظة ريف دمشق، سورية، في كل من 
اء دراسـة ميدانيـة تحليلّيـة للممارسـات البيئيـة للمـرأة المزارعـة، باختيـار عينـة طبقّيـة بلـغ حجمهـا . ولتحقيق أهداف البحث تـم إجـر داريا(
ـــائج . بينـــت2011امـــرأة مزارعـــة، باالســـتناد إلـــى اســـتمارة اســـتبيان تـــم ملؤهـــا بوســـاطة المقابلـــة الشخصـــية خـــالل عـــام  159 أن  النت
ة المسـتقل اتمعنويـة بـين كـل مـن المتغيـر تبـين وجـود عالقـة ارتبـاط  % من المبحوثات ذوات ممارسات بيئية  غيـر سـليمة، كمـا57.2

عملهـا ، عـدد سـاعات هـاالمسـتوى التعليمـي لزوجأنشطة اإلنتاج النباتي والحيـواني، في  هادور لها، و  ، المستوى التعليميزارعةعمر الم
مـن التـابع الممثّـل بسـالمة ممارسـاتها البيئيـة، و  ووعيها االجتماعي والصحي، وجود مهنة أخرى لها، وبين المتغّيـر، والزراعي المنزلي

علــى المتغيـر التــابع الممثــل بســالمة لمعرفـة مــدى تــأثير المتغيــرات المسـتقلة مجتمعــة  اللوجســتي الثنــائيخـالل إجــراء تحليــل االنحـدار 
 التابع.%( من التأثيرات الحاصلة على المتغير 76.6تسهم بنسبة ) متغيراتالالمزارعة، تبّين أن هذه لمرأة ممارسات البيئية لال

 الممارسات البيئية، المرأة الريفية، المتغيرات االقتصادية واالجتماعية.الكلمات المفتاحية: 

 
 المقدمة

 العصر هذا أجيال تواجه التي التحديات تواجه كغيرها فهي واحتياجاتها قضاياها وتنوعو  تعدد ومع بالمرأة االهتمام سياق في
 والتزاماً  شخصية قناعة معها التعامل يتطلب والتي وأشكالها، أنواعها بمختلف البيئية المشكالت في والمتمثلة القادمة واألجيال
 المجتمعات لهذه تضمن التي المستدامة للتنمية كهدف الطبيعية والموارد على البيئة المحافظة أولويات ترسيخ بضرورة مجتمعيا
 (.2002 استمرارها )أحمد، تؤكد بل مسارها التعوق يفةنظ ببيئة مرتبطة رفاهية
 المشاركة تحقيقها ويتطلب المستدامة، للتنمية أساسية كقاعدة الطبيعية والموارد البيئة على المحافظة مبادئ بترسيخ اليوم العالم يهتم

 يتم لكي والقانوني والتشريعي السياسي الصعيد على الحكومي الجهد إلى باإلضافة االجتماعية، مستوياتها بكل الفاعلة الشعبية
 (.2013)الشوابكة وآخرون،  االستدامة أسباب تحقيق مع للمجتمعات النظيفة البيئة تأمين

استخداماتها  خالل من الطبيعية الموارد على المحافظة في المجتمع، نصف باعتبارها المرأة تؤديه الذي الكبير لدوروال يخفى ا
 وتحديد األسرة رعاية في الريادي دورها ضمن المستقبل أجيال وتعليم وتوعية وتربية تنشئة في ومن خالل دورهااليومية لهذه الموارد 

 (2000، وبرنامج األمم المتحدة )جامعة الدول العربية وترشيد االستهالك السلوك أنماط

mailto:Kenana76@Gmail.com
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التنمية وحماية البيئة، إال أن المرأة كانت وستظل وعلى الرغم من أن المجتمع لم يتح الفرصة للنساء للمشاركة الكاملة في عمليات 
محورًا لتنمية المجتمع، وسيستفيد العالم استفادة كاملة إذا استخدمت قدراتها على نحو أفضل لحماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية 

 (.1987)حطب ومكي،
من خالل استخداماتها للموارد الطبيعية وتعتبر  لحضريةوالمناطق ا الريفية المناطق بين المرأة به تقوم الذي الدور هذا ويختلف

ذو العالقة القوية  المرأة الريفية أكثر تماسًا مع البيئة من المرأة الحضرية نظرًا للمشاركة الكبيرة للمرأة في العمل واإلنتاج الزراعي
 بالموارد الطبيعية والبيئية.

في الريفية وجود ارتباط إيجابي بين دور المرأة  في سوريةيف محافظة درعا في دراسة للمرأة الريفية في ر  (2010)أوضحت الزعبي 
كما بينت وجود ارتباط كمتغيرات مستقلة، وجود زوجة أخرى تها و ، ومهنهادخلو التعليمي،  اهاالمجال البيئي كمتغير تابع ومستو 

 .في هذا المجال كمتغير تابع وبين عمرها وعدد أوالدها كمتغيرات مستقلة هاسلبي بين دور 
كما بينت أن  ،وجود عالقة ارتباط قوية بين الوعي البيئي للنساء الريفيات وبين المستوى التعليمي لهن (2009)الزغبي وبينت 
كما أكدت أن سبب ضعف هذه  ،لى البيئة% من نساء العينة يشاركن في أعمال منظمات المحافظة ع11ال تتجاوز  ضئيلةنسبة 

يضاف إلى ذلك العادات  ،ولعدم توفر الوقت الكافي لدى النساء ،النسبة مرده إلى تقصير هذه المنظمات في استهداف النساء
 .والتقاليد التي تحد من حضور مثل هذه النشاطات

من خالل تكوين سبعة محاور لقياس الممارسات البيئية للمرأة )النفايات المنزلية، المياه،  (2013)أظهر الشوابكة وآخرون و 
كانت ذات داللة  فقط، محوري التغذية والهواءعلى الضجيج، المنظفات والكيماويات، التغذية، الهواء، الطاقة( أن أداء النساء 

هرت أداء دال على محاور الضجيج والمنظفات والطاقة لصالح فئة إحصائية لصالح المرأة المتزوجة، وتبعًا لفئة العمر فقد أظ
 .على محور الطاقة 49-40في حين كانت لصالح فئة العمر  ،فأكثر 50العمر 
 المائية الموارد إدارة في الريفية المرأةفي دراسة لدور ESCWA (2007 )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا أوضحت كما 

والمناطق  الريفية المناطق بين الطاقة خدمات توفير في المرأة به تقوم الذي الدور اختالف، وحماية البيئة الطاقة استهالك وترشيد
 قد بعيدة، تكون قد ونقله لمسافات أنواعه بكافة التجاري غير الوقود لتوفير الكامل العبء الريفية المرأة تتحمل فبينما الحضرية،
 .في القطاع المنزلي الطاقة استهالك ترشيد على الحضرية المناطق في المرأة دور يقتصر

، على ضرورة توفير المعلومات عن الطريقة التي تمكن المرأة من أن تقوم UNDP (2006)أكد البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة و 
وانتشار استخدام المواد بدور نشط في مكافحة المشاكل البيئية الخطيرة مثل التصحر واتالف الغابات ونضوب التنوع الحيوي 

الكيمائية الخطيرة وسوء إدارة الموارد المائية وتلوث المياه والضوضاء وتلوث الهواء، وذلك إيمانًا بأن المرأة هي المفتاح األساسي 
 .لحل مشكلة االختالل بين السكان والموارد والسكان والبيئة وخاصة في دول العالم الثالث

 الجهد خالل من المستدامة، التنمية تساهم في الريفية المرأةأن UNIDO (2004 )ية لألمم المتحدة بينت منظمة التنمية الصناعو
 طبيعية، مسمدة كمواد ذلك بعد استخدامها إعادة ثم منها العضوي الجزء ودفن للتدوير القابلة المخلفات فصل في تبذله الذي

 التلوث، لمنع حرقها وتجنب سليمة وبطريقة باستمرار القمامة من والتخلص المنزلية، المخلفات فصل خالل من بيت، ربة وبصفتها
 في االقتصاد على العائلة أفراد حث إلى المرأة دور ويمتد .منها والتخلص وتدويرها المخلفات فصل بطرق كامالً  الماماً  يتطلب مما

 .والتصنيع االستعمال إعادة ومحاولة االستهالك
 البحث:مشكلة 

إن المرأة الريفية إحدى المسؤولين األساسيين عن التدهور البيئي،ألنها تعرض البيئة لالنتهاكات خالل ممارساتها المعيشية اليومية 
ن تعامل المرأة مع ا  وحماية البيئة، و الموارد الطبيعية بسبب ما تقوم به من ممارسات غير سليمة ال تراعي مقتضيات استدامة 

نحو يلحق الضرر بالبيئة هو نتيجة لمجموعة من العوامل تتعلق بوضعها االقتصادي واالجتماعي، من هنا  الموارد الطبيعية على
 تأتي أهمية هذه الدراسة في تحديد بعض هذه العوامل التي تؤثر على سالمة الممارسات البيئية للمرأة الريفية.
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 البحث:أهداف 
تغيرات االقتصادية واالجتماعية في سالمة الممارسات البيئية للمرأة المزارعة يتمحور الهدف العام للبحث حول تحديد أثر بعض الم

 وذلك من خالل:
 .ريف دمشقالممارسات البيئية للمرأة الريفية المزارعة في محافظة سالمة تحديد درجة  -1
 الممارسات البيئية للمرأة الريفية المزارعة. في سالمة تحديد بعض العوامل المؤثرة  -2

 :البحث وطرائقمواد 
 البيانات ومصدرها:

خالل عام  اعتمد البحث على أسلوب المسح الميداني من خالل جمع البيانات األولية من النساء الريفيات في محافظة ريف دمشق
تضمنت بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية التي يفترض أنها تؤثر في سالمة باستخدام استمارة استبيان  .2011

البيئية للمرأة المزارعة كما تضمنت بعض الممارسات البيئية التي يفترض أن تشارك بها المرأة المزارعة من خالل الممارسات 
 أنشطتها المنزلية والزراعية، والتي تؤثر على كل من التربة والهواء والماء.

 األسلوب البحثي:
تؤثر على سالمة الممارسات البيئية للمرأة المزارعة تم من أجل تحديد بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية التي يفترض أنها 

سؤال المبحوثة عن اتجاهها من هذه بند بالنسبة للصحية وتم  13بنود بالنسبة للممارسات االجتماعية، و 4إعداد قائمة تكونت من 
ثم حسَب مجموع درجات كل  ،على التوالي 3،2،1( وأعطيْت القيم سلبي، حيادي، إيجابيمن خالل ثالثة مستويات )الممارسات 

 .مبحوثة
قرارات وتم سؤالها عن مدى  9وكذلك الحال بالنسبة لمدى مشاركتها في اتخاذ القرارات األسرية والزراعية، تم إعداد قائمة شملت 

سَب مجموع ثم ح ،على التوالي 3،2،1( وأعطيْت القيم ابدًا، أحيانًا، دائماً ) مشاركتها بهذه القرارات من خالل ثالث مستويات
عملية زراعية، ولمساهمتها في أنشطة اإلنتاج  11. وبالنسبة لمساهمتها في أنشطة اإلنتاج النباتي تم تحديد مبحوثةدرجات كل 

على التوالي، ثم حسب 3،2،1القيم مستويات أعطيت  3أنشطة، وتم سؤالها عن مدى مشاركتها من خالل  9الحيواني تم تحديد 
 مجموع درجات كل مبحوثة.
مؤشرات )المياه، الهواء، التربة( لتحديد الممارسات البيئية للمرأة الريفية المزارعة تضمن كل  3تم تحديد بالنسبة للمؤشرات البيئية 

 مقياس التصحيح الخماسي ليكرتاستخدام تم ، و مؤشر مجموعة من البنود ذات العالقة بالممارسة البيئية للمرأة الريفية لهذا المؤشر
، عطى البند اإليجابي خمس درجات والبند السلبي درجة واحدةلتحديد درجة بنود هذا المؤشر يُ درًا، أحيانًا، غالبًا، دائمًا(، و )أبدًأ، نا

 بنود.  6بنود، ومؤشر الهواء  7بنود، ومؤشر التربة  9حيث تضمن مؤشر المياه 
، واستخدم في تحليل البيانات كل من التحليل (EXCEL, SPSS 20)تم تحليل البيانات باستخدام برامج التحليل اإلحصائي 

الوصفي كالمتوسطات، والتكرارات، والنسب المئوية، والتحليل الكمي كمعامل االرتباط لقياس قوة واتجاه العالقة الخطية بين 
المتغيرات (  لتحديد تأثير Binary Logistic Regression) الثنائي االنحدار اللوجستياستخدم نموذج  تم كما ،المتغيرات

حيث تم تقسيم أحد أنواع االنحدار الذي يستخدم عندما يكون المتغير التابع ثنائي وهو  المستقلة على المتغير التابع
بينما يمكن أن تكون المتغيرات المستقلة بأشكال الممارسات البيئية للمرأة المزارعة إلى فئتين )غير سليمة، سليمة(، 

 .(Pampel and Fred, 2000)،..(مختلفة )ثنائية، مصنفة، مستمرة
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 :ويتخذ النموذج المعادلة التالية

(4) ze1

1
P


  

 Z= b0 + b1x1 + b2x2 + ........ bnx  

P :( احتمال حدوث الحادثة أي احتمالY=1) 
X1,X2,…Xn.العوامل المستقلة المستخدمة في التنبؤ : 

b0, b1, b2………bn المستقلة.: ثوابت العوامل 
 ( كما يلي:Log oddsكما يمكن إعادة ترتيب هذه المعادلة بالشكل الخطي وذلك بتحويل االحتمالية إلى لوغاريتم األرجحية )

Log odds (Y=1) = b0 + b1x1 + b2x2 + ... bnxn 
لوغاريتم أرجحيـة حـدوث التـابع مـع زيـادة وهنا تظهر ثوابت العوامل المستقلة بوحدات لوغاريتمية تفسر مقدار الزيادة أو النقصان في 
بقاء جميع العوامل المستقلة األخرى ثابتة.  أو نقصان المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة وا 

(، على الشكل التالي: Odds Ratioفك اللوغاريتم وتحويله إلى تابع أسي وبالتالي تفسيره كنسبة أرجحية) ويمكن
p1

p
   Odds


 

P .احتمال حدوث التابع عند تغير العامل المستقل بمقدار وحدة واحدة، وبقاء بقية العوامل المستقلة األخرى ثابتة : 
Odds Ratio (Y=1)= EXP(b)= e b 

b.ثابت المتغير المستقل المراد تفسيره : 
بمقدار وحدة واحدة في المتغير المسـتقل  وتعبر نسبة األرجحية عن التغير المتوقع في أرجحية حدوث التابع مع كل زيادة أو نقصان

بقاء العوامل األخرى ثابتة.  وا 
الــــذي يقــــوم علــــى اســــتخدام االختبــــار  (Hosmer-Lemshow)يــــتم اســــتخدام اختبــــار معنويــــة النمــــوذج ودقتــــه ولتقــــدير 

والقـــيم  ( لفحـــص الفرضـــية العدميـــة التـــي تقـــول بعـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين القـــيم المشـــاهدةChi-Squareاإلحصـــائي )
 .المتنبئ بها للمتغير التابع، حيث تزداد دقة النموذج كلما كانت هذه الفروق صغيرة وغير معنوية

 عينة البحث
نفدت الدراسة بطريقة المعاينة الطبقية حيث قسم المجتمع المدروس اعتمادًا على المناطق اإلدارية في المحافظة، والبالغ عددها 

أن النشاطات الزراعية ال تذكر فيها، وباعتبار أن النساء فيها استبعاد منطقة مركز ريف دمشق على اعتبار وتم ( مناطق، 9)
% من عدد القرى المستهدفة بالدراسة 10اختير قرية،  (186، وبالتالي بلغ عدد القرى المستهدفة بالدراسة )أقرب للنساء الحضريات

 .(1( قرية موزعة بين المناطق على النحو الموضح في الجدول )19)ومن ثم يكون عدد القرى المدروسة عشوائيًا 
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 . عدد القرى واألسر في مناطق محافظة ريف دمشق1الجدول 
 عدد األسر في القرى % من القرى10نسبة  عدد القرى في المنطقة مناطق محافظة ريف دمشق

 7506 6 60 منطقة دوما
 817 1 12 منطقة القطيفة

 2339 2 20 منطقة التل
 1222 1 8 منطقة يبرود
 564 1 9 منطقة النبك

 3500 2 25 منطقة الزبداني
 4135 5 47 منطقة قطنا
 1409 1 5 منطقة داريا

 21492 19 186 المجموع
 .2004المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء،         

في القرى المدروسة عدد النساء الريفيات المتزوجات  على اعتبار أن عدد النساء المتزوجات مساويًا تقريبًا لعدد األسر، فإن
القرى في  % على عدد النساء الريفيات5عند مستوى معنوية  (Krejci and Morgan, 1970تطبيق قانون )بو  (،21492)

 المدروسة.

(1 )
P)P(12X1)(N2d

P)NP(12X
S




 

)وحدة التحليل األساسية للبحث( وتمثل عينة  الزراعيمارسن العمل امرأة ريفية ت 159امرأة ريفية منها  377بلغ حجم العينة 
 الدراسة.
 النتائج:
 خصائص عينة الدراسة:أواًل: 

 (:X1) المبحوثةعمر ا -1
 تراوح المدى الفعلي لعمريعتبر العمر أحد أهم الصفات الشخصية للفرد، فهو يؤثر على إدراكه لمختلف المفاهيم واألفكار، وي

وبتقسيم المدى إلى ثالث فئات كما هو تقريبًا،  سنة 36وبمتوسط حسابي قدره سنة  69-19بين  في عينة الدراسةالمبحوثات 
 (.2) موضح في الجدول

 حسب فئات أعمارهن. بحوثات. توزع الم2 الجدول
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

19-35 61 38.37 
36-52 82 51.57 
53-69 16 10.06 

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتالمصدر:  

سنة وفي هذه الفترة يفترض أن  52-35% من عينة الدراسة هن من المبحوثات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50أكثر من أن  يتبين
 ية والبيئية. فيما يتعلق باألمور المنزلية والزراعتكون المبحوثة قادرة على اتخاذ القرار 
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 :(X2)بحوثات المستوى التعليمي للم -2
المبحوثات تم توزيع وفي هذه الدراسة يعد المستوى التعليمي من أهم العوامل المؤثرة في وعي واستجابة وممارسة الشخص، 

وتبين أن النسبة (، 3)حسب التقسيم الرسمي السائد للمكتب المركزي لإلحصاء في سورية إلى سبع مراحل تعليمية كما في الجدول 
في حين لم تتجاوز نسبة حملة الشهادات الجامعية والمعاهد ، %32.1من حملة الشهادة اإلعداديةت كانبحوثات العليا من الم

 .س بها على اعتبار أن الريفيات المستهدفات بالدراسة هن الريفيات المزارعاتأب وهي نسبة البحوثات الم % من12.6
 حسب المستوى التعليمي. حوثاتبتوزع الم .3 الجدول

 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات
 14.5 23 أمي
 8.8 14 ملم

 15.7 25 االبتدائي
 32.1 51 اإلعدادي
 16.3 26 الثانوي
 5.7 9 المعهد
 6.9 11 الجامعي

 100 159 المجموع
 .2011دمشق، ، محافظة ريف من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتالمصدر:      
 :(X3) بحوثةالمستوى التعليمي لزوج الم -3
 (.4) الجدولهو موضح في لى سبع مراحل تعليمية كما إحسب المستوى التعليمي ألزواجهن بحوثات تقسيم المتم 

 .حسب المستوى التعليمي ألزواجهنبحوثات . توزع الم4الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 5.7 9 أمي
 5 8 ملم

 14.5 23 االبتدائي
 31.5 50 اإلعدادي
 24.5 39 الثانوي
 7.5 12 المعهد
 11.3 18 الجامعي

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتالمصدر:      

، وأن المستوى التعليمي %31.5اإلعدادية كانوا أزواجهن من حملة الشهادة المبحوثات  من علىأن النسبة األيتضح من الجدول 
 لألزواج بشكل عام أعلى من الزوجات )المبحوثات(.

 (: X4) األسرةحجم  -4
كما هو موضح في الجدول إلى فئات حجم أسرهن حسب  المبحوثات تقسيمبو فرد،  16-2تراوح المدى الفعلي لعدد أفراد األسرة من 

 .( فرد6-2بين )ن أفراد أسره تراوح عددالنسبة األكبر من أسر مزارعات العينة تبين أن (، 5)
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 .حسب حجم األسرة بحوثات. توزع الم5الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 44 70 )أسرة صغيرة(2-6
 39.6 63 )أسرة متوسطة(7-11

 16.4 26 )أسرة كبيرة( 12-16
 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا     
 (:X5)للمبحوثة  عدد ساعات العمل الزراعي -5

ساعة،  5.4% بمتوسط عدد ساعات عمل زراعي يومي 82.4بلغت نسبة المبحوثات العامالت داخل مزارع األسرة وبدون أجر 
ساعة عمل زراعي يومي كما هو  3.5المأجور خارج مزارع األسرة حوالي في حين بلغ متوسط عدد ساعات عمل المبحوثات 

(، وتبين أن إجمالي المبحوثات العامالت خارج مزارع األسرة هن من المبحوثات اللواتي ال يمتلكن حيازات 6موضح في الجدول )
 زراعية أو حيوانية كما ال تمتلك أسرهن هذه الحيازات.
 .حسب حجم األسرة بحوثات. توزع الم6الجدول 

متوسط عدد ساعات العمل  %النسبة المئوية  التـكرار البند
 اليومي

 5.4 82.4 131 العمل داخل مزارع األسرة 
 3.5 17.6 28 العمل خارج مزارع األسرة
 5 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 
 (:X6العمل المنزلي )عدد ساعات  -6

بحوثات )االعتناء باألوالد والزوج والطبخ والغسيل وغيرها من األعمال المنزلية( للمالمنزلي اليومية بلغ متوسط عدد ساعات العمل 
 ساعات عمل يوميًا على مدار السنة. 9حوالي 

 
 (:X7الوعي االجتماعي ) -7

 وح المجال النظري لهذه القيمافي حين تر  ،12-6 االجتماعي للمزارعات بينتراوح المجال الفعلي للقيم المعبرة عن مستوى الوعي 
 12-10% من المزارعات ينضون في الفئة 57.2بين أن حوالي (، ت7كما في الجدول ) وبتقسيمه إلى ثالث فئات، 12-4 بين
 التي تشير إلى مستوى مرتفع من الوعي االجتماعي.و 

 .تبعًا لدرجة الوعي االجتماعي مبحوثات. توزع ال7الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 17.6 28 )درجة منخفضة(4-6
 25.2 40 )درجة متوسطة(7-9

 57.2 91 )درجة مرتفعة(10-12
 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
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 (:X8) الوعي الصحي-8
، 39-13وح المجال النظري لهذه القيمافي حين تر  ،39-18المجال الفعلي للقيم المعبرة عن مستوى الوعي الصحي بين  تراوح

ينضوين ضمن  بحوثات% من إجمالي الم50.3أن الغالبية العظمى وبنسبة  (، تبين8كما في الجدول )وبتقسيمه إلى ثالث فئات 
 .فع من الوعي الصحيوالتي تشير إلى مستوى مرت 39-31الفئة 

 .الوعي الصحي لدرجة تبعاً بحوثات . توزع الم8الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 7.6 12 )درجة منخفضة(13-21
 42.1 67 )درجة متوسطة(22-30
 50.3 80 )درجة مرتفعة(31-39

 100 159 المجموع
 .2011محافظة ريف دمشق، ، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 
 (:X9) في اتخاذ القرارات األسرية والزراعية المشاركة -9

في حين تراوح المجال النظري ،25-13المزارعة في اتخاذ القرارات األسرية والزراعية بين المجال الفعلي لدرجة مشاركة تراوح
%من إجمالي 67.9أن الغالبية العظمى وبنسبة يتضح (، 9كما في الجدول )وبتقسيمه إلى ثالث فئات  27-9لمجموع الدرجات 

والتي تشير إلى مستوى مرتفع من مشاركة  27-21فئة الذات مشاركة منخفضة في اتخاذ القرارات في حين أن نسبة بحوثات الم
 .%9.4الزراعية ال تتجاوز و األسرية في اتخاذ القرارات  بحوثاتالم

 .كة في اتخاذ القرارات األسرية والزراعيةتبعًا لدرجة المشار بحوثات . توزع الم9الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 67.9 108 (مشاركة ضعيفة) 14 -9
 22.7 36 (مشاركة متوسطة) 15-20
 9.4 15 (مشاركة مرتفعة) 21-27

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 

 :(X10اإلنتاج النباتي )مساهمة المبحوثات في أنشطة -10
 ةعاعملية زراعية بدءًا من عملية الزر  11في دراسة تفصيلية لممارسة المرأة للنشاط الزراعي النباتي وذلك من خالل تجزئته إلى 
إال أن هذه المساهمة تتباين من نشاط  ،إلى التسويق، تبين أن النساء العامالت ضمن هذا المجال يسهمن في كثير من األنشطة

حيث تتضح هذه المساهمة بشكل كبير ودائم في كل من مجال الحصاد والقطاف وجني المحاصيل وعمليات التدريج ، إلى آخر
ات والتعبئة والتعشيب والتفريد، ومثل هذه األنشطة تتطلب المزيد من الصبر والتحمل، في حين نجد أن النساء تكاد تغيب عن عملي

 27-16 في كل عمليـة من العمليـاتبحوثات من الم بحوثةمشـاركة كل مللقيم المعبرة عن تراوح المجال الفعلي ، و السوق والتسويق
تبعًا لمدى مساهمتهن في العمليات الزراعية كما في  بحوثاتوبتقسيمه إلى ثالث فئات تتوزع فيها الم 33-11والمجال النظري 

العامالت في مجال نشاط اإلنتاج النباتي هن من فئة ذوات المساهمة  بحوثاتثر من نصف المتبين أن أك(، 10) الجدول
 المتوسطة في اإلنتاج النباتي.
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 .النباتيأنشطة اإلنتاجفي  بحوثةالمتغير دور المحسب فئات  بحوثاتتوزع الم. 10الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 17.6 28 المساهمة()مستوى منخفض من    18 -11
 56 89 )مستوى متوسط من المساهمة(   26 -19
 26.4 42 )مستوى مرتفع من المساهمة(   33 -27

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

 (:X11اإلنتاج الحيواني )طة نشمساهمة المبحوثات في أ -11
لقـيم المعبـرة عـن لليتـراوح المجـال الفعلـي ، ( أنشـطة9باإلنتاج الحيواني تم تجزئة النشـاط المتعلـق باإلنتـاج الحيـواني إلـى )فيما يتعلق 

تبعًا لمـدى مسـاهمتهن فـي هـذه  بحوثاتوبتقسيمه إلى ثالث فئات تتوزع فيها الم ،27-9 والمجال النظري 24-9بينمشـاركة المدى 
 المزارعات العامالت في هذا المجال هن من فئة ذوات المساهمة المرتفعة. أن قرابة ثلثي يتضح(، 11)األنشطة كما في الجدول 

 اإلنتاجالحيواني.أنشطة في  بحوثةالمتغير دور المحسب فئات  بحوثاتتوزع الم .11الجدول
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 11.9 19 )مستوى منخفض من المساهمة(   9-14
 23.3 37 )مستوى متوسط من المساهمة(   15-20
 64.8 103 )مستوى مرتفع من المساهمة(   21-27

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

 :(X12)للمبحوثة مهنة أخرى  -12
تم توزيع مهن المزارعات إلى فئتين تبعًا ألهداف البحث وعلى اعتبار أن وحدة التحليل األساسية هي المرأة الريفية المزارعة 

 (.12) ، زراعية ومهنة أخرى(، كما هو موضح في الجدولفقط )زراعية
 .في مجال النشاط الزراعيبحوثة المتغير دور المحسب فئات  بحوثاتتوزع الم .12الجدول 

 %النسبة المئوية  التـكرار المـهنة

 83.7 133 فقط مهنة زراعية
 16.3 26 مهنة زراعية + مهنة أخرى
 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 :(X13)ألراضي الزراعية حيازة المبحوثات ل -13

من المزارعات تؤكدن حق المرأة في الملكية وحصولها على حقها الشرعي من اإلرث، إال أن %( 88.1أن الغالبية العظمى بنسبة )
بالنسبة  اتدونم 7يقدر بنحو  متوسط حجم الحيازةوبض األر  تمتلك %20.1الواقع مختلف تمامًا عن ذلك، فنسبة ضئيلة جدًا 

 .عينةبالنسبة ألفراد الدونم  1.4يقدر بنحوـ ، وبمتوسط للمزارعات المالكات
 :(X14)المزرعية لحيوانات حيازة المبحوثات ل -14

 -األغنــام -% مــن المزارعـات لــديهن ملكيــة مـن رؤوس الحيوانــات الزراعيـة )األبقــار25.2فيمـا يتعلــق بالحيـازة الحيوانيــة فــإن حـوالي 
 .ألفراد العينةبالنسبة  0.45بالنسبة للمزارعات المالكات و اً رأس 1.8يقدر بنحو الماعز( وبمتوسط 
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 للمبحوثة:البيئية سالمة الممارسات مؤشرات ثانيًا: 
  :مؤشر المياه -1

 اتخاذ التخطيط أو مستوى على وليس المائية للموارد النهائي االستخدام مستوى بالنسبة للمياه تكون على البيئيةالمرأة  إن مشاركة
وح افي حين تر  ،45-9يتراوح المجال النظري لهذا المؤشر ، ونوعاً  كماً  المائية الموارد إدارة في مصلحة صاحبة بوصفها القرار

 (.13) كما في الجدول فئتينقسيم المجال النظري إلى وبت، 42-12المجال الفعلي 
 بالنسبة للمياه الممارسات البيئية سالمةحسب فئات المتغير  بحوثات. توزع الم13الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 66 105 غير السليمة بالنسبة للمياه( )ممارسات 9-27
 44 54 )ممارسات السليمة بالنسبة للمياه( 28-45

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

سواء بالنسبة الستخدامات المياه % من المبحوثات ذات ممارسات غير سليمة بالنسبة لمؤشر المياه 66يتبين من الجدول أن نسبة 
لألغراض المنزلية أو الزراعية، وهذا يشير إلى أن نسبة كبيرة من المياه تهدر بشكل مباشر من خالل استخدامها بطرق تقليدية في 

 المنزل والزراعة، أو غير مباشر من خالل غياب وعي المرأة لتنشئة األبناء على أهمية الحفاظ على المياه.
 :بةمؤشر التر  -2
 يتم أن في الحفاظ على التربة حيث البد فاعل دورلها الريفية والسيما المزارعة )المشاركة في عمليات اإلنتاج الزراعي(  لمرأةا

عالمها تعريفها يتراوح المجال النظري لهذا ، بمعدالت التسميد وكميات المياه وغيرها من الممارسات البيئية السليمة للترب الزراعية وا 
 .(14) كما في الجدول فئتينقسيم المجال النظري إلى وبت 31-10والمجال الفعلي  35-7المؤشر 

 .بالنسبة للتربةالممارسات البيئية  سالمةحسب فئات المتغير  بحوثاتتوزع الم .14الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 58.5 93 )ممارسات غير سليمة بالنسبة للتربة( 7-21
 41.5 66 )ممارسات سليمة بالنسبة للتربة( 22-35

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو جمعت لمصدر: ا

% من المبحوثات ذات ممارسات غير سليمة بالنسبة لمؤشر التربة، مما سيؤدي إلى تعرية التربة 58.5يتبين من الجدول أن نسبة 
 بالمياه أو حرقها، وبالتالي تصبح غير صالحة للزراعة وال يمكن استثمارها.أو إغراقها 

 : مؤشر الهواء-3
 .(15) كما في الجدولفئتين قسيم المجال النظري إلى وبت. 26-11والمجال الفعلي  30-6تراوح المجال النظري لهذا المؤشر 

 بالنسبة للهواء.الممارسات البيئية  سالمةحسب فئات المتغير  بحوثات. توزع الم15الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 47.2 75 )ممارسات غير السليمة بالنسبة للهواء( 6-18
 52.8 84 )ممارسات السليمة بالنسبة للهواء( 19-30

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة المبحوثات ذات الممارسات السليمة بالنسبة للهواء على خالف مؤشر التربة والمياه ويعود 
ذلك أن المرأة في غالبية األحيان غير مسؤولة عن عمليات استخدام المبيدات الزراعية، إضافة إلى حرصها على تهوية المنزل 

 ة على هواء وجو المنزل.وعدم استخدام المواد المؤثر 
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 للمبحوثة:الممارسات البيئية لسالمة المتغير التابع -4
تم جمع الدرجات التي حصلت عليها كل مزارعة من المزارعات لكل مؤشر ، للمرأة الريفيةالممارسات البيئية درجة سالمة لتحديد 

والمجال  ،110-22وح المجال النظري لهذا المتغير اوليتر  ،بند 22من المؤشرات )المياه، التربة، الهواء( ليتضمن هذا المتغير 
 . (16إلى فئتين كما في الجدول )قسيم المجال النظري وبت 99-33الفعلي 

 .الممارسات البيئية سالمةحسب فئات المتغير التابع  بحوثات. توزع الم16الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات
 57.2 91 غير السليمة()الممارسات البيئية  22-66
 42.8 68 )الممارسات البيئية السليمة( 67-110

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

الموارد  % من النساء ذات ممارسات بيئية غير سليمة، مما يؤثر بشكل سلبي على تنمية57يتبين من الجدول السابق أن حوالي 
المتعامل األول والمباشر مع الموارد الطبيعية والبيئية، وهي الموجه األساسي على اعتبار أن المرأة الريفية هي الطبيعية واستدامتها،

 .للنشء لممارسة العادات البيئية، السليمة منها وغير السليمة
 المتغيرات المؤثرة في سالمة الممارسات البيئية للمبحوثة:-5

المدروسة تم استخدام لبيان العالقة بين درجة سالمة الممارسات البيئية للمبحوثة مع كل من المتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
 ( تبين مايلي:17، ووفقًا لنتائج التحليل اإلحصائي الواردة في الجدول )معامل االرتباط

الممارسات البيئية  سالمة درجةالتابع  والمتغيراالجتماعية واالقتصادية  بين المتغيرات نتائج تقدير معامالت االرتباط البسيط. 17الجدول 
 .بحوثةللم

 المتغير التابع الرمز المتغيـرات المســتقلة المدروسة
 -*X1 0.189 العمر

 **X2 0.211 المستوى التعليمي 

 *X3 0.221 المستوى التعليمي لزوجها
 -X4 0.164 حجم األسرة

 -*X5 0.182 ساعات العمل الزراعيعدد 
 -*X6 0.179 عدد ساعات العمل المنزلي

 *X7 0.219 الوعي االجتماعي
 *X8 0.196 الوعي الصحي

 *X9 0.152 المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية والزراعية
 -**X10 0.212 دورها في أنشطة اإلنتاج النباتي

 -**X11 0.224 في أنشطة اإلنتاج الحيواني دورها
 *X12 0.178 وجود مهنة أخرى 

 X13 0.122 األراضي الزراعية حيازة
 X14 0.157 حيازة الحيوانات الزراعية

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 0.05 مستوى داللة * معنوية عند     0.01 مستوى داللة عند ** معنوية

 ةنشطها في أ، دور أنشطة اإلنتاج النباتيفي  مبحوثة، دور البحوثةالمستوى التعليمي للم :بين كل من االرتباطثبتت معنوية -
، عدد ساعات ها، المستوى التعليمي لزوجومع عمر المبحوثة، 0.01اإلنتاج الحيواني وبين المتغير التابع عند مستوى المعنوية 
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والزراعية،  في اتخاذ القرارات األسرية هاالوعي االجتماعي، الوعي الصحي، دور العمل المنزلي، عدد ساعات العمل الزراعي، 
 . 0.05عند مستوى المعنوية  هال ومهنة أخرى

حجم األسرة، ملكية المزارعة من األراضي الزراعية، ملكية  :كل من المتغيرات المستقلة معامل االرتباط بين لم تثبت معنوية-
 .وبين المتغير التابع ،الزراعيةالمزارعة من رؤوس الحيوانات 

 ويمكن تفسير النتائج السابقة على النحو التالي:
وجود ارتباط معنوي إيجابي مع المستوى التعليمي للمبحوثة: وهذا يعني أنه كلما زاد المستوى التعليمي للمبحوثة ازدادت  -

مخاطر التي تلحق بالبيئية، نتيجة بعض الممارسات غير ممارساتها البيئية السليمة نتيجة زيادة وعيها وادراكها واطالعها على ال
 السليمة وبالتالي تجنبها للحفاظ على سالمة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. 

وجود ارتباط معنوي سلبي مع دور المبحوثة في أنشطة اإلنتاج سواء النباتي أو الحيواني: كلما ازدادت ممارساتها ألنشطة  -
الحيواني ازداد تماسها مع البيئة وازداد استخدامها للموارد الطبيعية، مما يجعلها أكثر عرضة لالستخدامات اإلنتاج النباتي أو 

 غير السليمة للموارد الطبيعية.
وجود ارتباط معنوي سلبي مع عمر المبحوثة: يشير إلى ضعف سالمة الممارسات البيئية للمبحوثات األكبر سنًا، وهو نتيجة  -

الممارسات البيئية السليمة، وتركيز اهتمامهن في الوصول إلى العائد األفضل، أيًا كانت الممارسات تؤثر  لعدم تنشئتهن على
 على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وجود ارتباط معنوي إيجابي مع المستوى التعليمي لزوج المبحوثة: غالبا ما تتأثر الزوجة بوعي زوجها وبمختلف ممارساته، مما  -
 وعيها وسالمة ممارساتها البيئية.ينعكس على 

وجود ارتباط معنوي سلبي مع عدد ساعات عمل المبحوثة المنزلي أو الزراعي: إن زيادة عدد ساعات عملها المنزلي أو  -
الزراعي يجعلها أكثر ممارسة للنشاطات ذات العالقة بالموارد الطبيعية، مما يجعلها أكثر عرضة للممارسات البيئية غير 

 السليمة.
وجود ارتباط معنوي إيجابي مع الوعي االجتماعي والوعي الصحي للمبحوثة:غالبا يرتبط الوعي االجتماعي بالمستوى التعليمي  -

 والقدرة على المشاركة واتخاذ القرار للمبحوثة وهذا ينعكس بدوره على الممارسات السليمة للمبحوثة.
لقرارات األسرية والزراعية: كلما ازدادت قدرة المبحوثة على اتخاذ وجود ارتباط معنوي إيجابي مع دور المبحوثة في اتخاذ ا -

القرار كلما ازدادت سالمة ممارساتها البيئية السليمة، ألن زيادة قدرتها على اتخاذ القرار غالبًا مرتبط بمجموعة عوامل منها 
 مستواها التعليمي، ملكيتها.

ويمكن تفسير ذلك أنه غالبًا ارتبط وجود مهنة أخرى للمبحوثة مع وجود وجود ارتباط معنوي إيجابي مع وجود مهنة أخرى لها:  -
مستوى تعليمي جيد لها، وغالبًا كانت المهنة األخرى للعينة المدروسة هي مهنة التدريس والتمريض المفضلة ألبناء وبنات 

دراك للممارسات الب  يئية السليمة.الريف، وهي مهنة تتطلب مستوى تعليمي جيد، مما يجعلها أكثر وعي وا 
المستقلة االجتماعية واالقتصادية لمعرفة مدى تأثير كل من المتغيرات االنحدار اللوجستي الثنائي من خالل إجراء تحليل و  -

أظهرت النتائج وجود أربعة متغيرات مستقلة تؤثر تأثيرًا معنويًا على في سالمة الممارسات البيئية للمبحوثة، مجتمعة 
 (.18الجدول ) التابع كما هو موضح في
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 .العوامل المؤثرة على سالمة الممارسات البيئية للمبحوثة. 18الجدول 

 الرمز العامل المؤثر
 قيمة المعامل

 β)الثابت( 

(β )EXP  =e
B 

 )األرجحية(
 

 (%) االحتمالية

 X2 0.421** 1.523 60.4 المستوى التعليمي
 X9 0.296* 1.344 57.3 المشاركة في اتخاذ القرارات 

 X10 0.155 **- 0.857 46.1 دورها في أنشطة اإلنتاج النباتي
 X11 0.294**- 0.745 43.5 دورها في أنشطة اإلنتاج الحيواني

 0β 2.344 (Constantالثابت )
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

 يتضح من الجدول:
تــأثير معنــوي إيجــابي فــي إن كــل مــن المســتوى التعليمــي للمبحوثــة، ومشــاركة المبحوثــة فــي اتخــاذ القــرارات األســرية والزراعيــة، ذات 

ـــة ســـالمة  ـــادة أرجحي ـــؤدي إلـــى زي ـــة(  ي ـــادة المســـتوى التعليمـــي درجـــة واحـــدة )مرحلـــة تعليمي ـــة، حيـــث أَن زي ســـالمة الممارســـات البيئي
%( عن احتمال ممارساتها البيئية 10.4أي بزيادة قدرها ) %(60.4رة، وبالتالي زيادة احتمالها إلى )( م1.523الممارسات البيئية  )
، أمــا بالنســبة للمتغيــر مشــاركة المبحوثــة فــي اتخــاذ القــرارات األســرية عنــد بقــاء العوامــل المســتقلة األخــرى ثابتــةغيــر الســليمة، وذلــك 

( مـرة وبالتـالي زيـادة 1.344يؤدي إلى زيادة أرجحيـة سـالمة الممارسـات البيئيـة  إلـى )والزراعية، فإن زيادة هذا المتغير درجة واحدة 
عنـــد بقـــاء العوامـــل %( فقـــط عـــن احتمـــال ممارســـاتها البيئيـــة غيـــر الســـليمة، وذلـــك 7.3%( أي بزيـــادة قـــدرها )57.3)احتمالهـــا إلـــى 

 المستقلة األخرى ثابتة.
أنشطة اإلنتاج  دور المبحوثة في، وفي أنشطة اإلنتاج النباتي المبحوثة وركما أن كل من المتغيرات المستقلة بالنسبة لد

في أنشطة  المبحوثة ورتأثير معنوي سلبي على أرجحية حدوث التبني حيث أن زيادة المتغير بالنسبة لدذات ، الحيواني
إنقاص احتمال سالمة ( مرة وبالتالي 0.857بمقدار درجة واحدة يؤدي إلى إنقاص األرجحية إلى ) اإلنتاج النباتي

 دور المبحوثة في%( شريطة بقاء العوامل المؤثرة األخرى ثابتة، وكذلك الحال بالنسبة لمتغير46.1ممارساتها البيئية إلى )
( مرة 0.745حيث أن زيادة هذا المتغير بمقدار درجة واحدة يؤدي إلى إنقاص األرجحية إلى ) الحيواني،أنشطة اإلنتاج 

 .ثابتة%( شريطة بقاء العوامل المؤثرة األخرى 43.5البيئية إلى )تمال سالمة ممارساتها وبالتالي إنقاص اح
، يمكن كتابة معادلة (18)وباالعتماد على ثوابت العوامل المستقلة الداخلة في النموذج المؤثرة بشكل معنوي والموضحة في الجدول 

 على الشكل التالي: المزارعةلسالمة الممارسات البيئية للمرأة االنحدار اللوغاريتمي 
Log (Y/1- Y) =-2.334+0.421X2+0.296X9–0.155X10–0.294X11 

 : المتغير التابع لسالمة الممارسات البيئية للمرأة الريفية المزارعة.Yحيث 

تسهم  السابقةوهذا يعني أن المتغيرات المستقلة مجتمعة المذكورة في المعادلة  ،(r²=0.757)لهذا النموذج بلغ معامل التحديد 
 .للمبحوثةالممارسات البيئية لسالمة %( من التأثيرات الحاصلة على المتغير التابع 75.7بنسبة )

وية بين القيم وجود فروق معنعدم ( الذي أظهر Hosmer and Lemeshowولتقدير مدى كفاءة النموذج تم استخدام اختبار )
والقيم المشاهدة، حيث تدنت قيمة مربع كاي إلى سالمة الممارسات البيئية للمرأة الريفية المزارعة وهو  (Y)لتابع لبها  المتنبئ

من %( 89.3) ( أي إلى حد غير مقبول معنويًا. وقد استطاع هذا النموذج التنبؤ بنسبة=0.328Sig( بمستوى داللة )2.454)
 .لتابعلالقيم المشاهدة 
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 :. التوصيات7
ضمن  البيئي التثقيف دخالا  و والسيما الريفية، لما له من أـثر على مختلف المجاالت والممارسات  للمرأة التعليمي المستوى رفع -

 .بزيادة المستوى التعليمي، على اعتبار أن سالمة الممارسات البيئية مرتبطة البيئية المفاهيم لترسيخ التعليمية التدريس مناهج
الريفية من خالل تدريبها على تنفيذ العمليات الزراعية المتعلقة باإلنتاج النباتي والحيواني بالشكل الذي  المرأةزيادة االهتمام ب -

 واستدامتها.يحافظ على الموارد الطبيعية 
 المراجع: 

المرأة والبيئة، وزارة السياحة والبيئة، الجمهورية اليمنية، اللقاء  (. ورقة عمل حول المرأة والبيئة، وحدة2002أحمد، حياة غالب )
 أذار. 27-26التشاوري مع وزراء وعموم المكاتب، 

. رسالة ماجستير. قسم االقتصاد الزراعي، كلية دور المرأة الريفية في االقتصاد المنزلي في محافظة درعا (.2010) الزعبي، سجا
 .صفحة 171الزراعة، جامعة حلب. سورية. 

الهيئة العامة للبحوث الزراعية ضمن مشروع إدماج أبعاد النوع االجتماعي )الجندر( في اإلدارة المتكاملة (. 2009) بي، سميرةغالز 
 .GEWAMEDللموارد المائية في منطقة المتوسط 

دى المرأة العاملة في األردن وعالقتها درجة الممارسات البيئية ل (.2013مزاهرة وهبة حماد ومنى العبدلالت ) أيمنو  علي الشوابكة،
 .477 -449(: 1) 21. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية. ببعض المتغيرات

 بيروت. معهداإلنماءالعربي،. العربية النسائية الطاقات(. 1987عباس مكي )و  زهير حطب،
 الطاقة استهالك وترشيد المائية الموارد إدارة في الريفية المرأة دور(. 2007)(سكوااإل (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 .المتحدة، نيويورك األمم (سكوااإل (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة سكوا،اإل منطقة في وحماية البيئة
 .تقرير التنمية البشرية. (2006) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

(. دليل المرأة العربية للمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي. 2000العربية وبرنامج األمم المتحدة )جامعة الدول 
 .أيلول الثانية، الطبعة

(. النتائج اإلجمالية لتعداد السكان والمساكن حسب التقسيمات اإلدارية لمحافظة ريف دمشق. 2004المكتب المركزي لإلحصاء )
 لس الوزراء، دمشق، الجمهورية العربية السورية.رئاسة مج

Krejcie, R.; and D. Morgan (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 

Psychological Measurement. 

Pampel, K.; and C. Fred (2000). Logistic regression: a primer. sage quantitative applications in the 

social sciences series #132. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

United Nation Industrial Development Organization, Industrial Statistics (2004). p.71. Available at: 

www.unido.org. 
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Abstract: 

This research aimed to identify the environmental practices of rural women farmers, and to 

determine the impact of the socio- economic variables on the safety environmental practices in of 

Damascus countryside, Syria (Douma, Al Qtaifa, Al Tal, Yabroud, Al Nabk, Al Zbadani, Qatana, 

and Darya). To fulfill the objectives of the research, an analytical field study for the environmental 

practices of the rural women was conducted. A stratified sample size of 159 rural women was 

selected, on the basis of a questionnaire, which was filled by personal interview during 2011. The 

results showed that 57.2 % of the researchable were doing incorrect environmental practices. The 

results also showed a significant correlation between all of the independent variables i.e. 

researchable age, educational level, role in plant and animal production activities, the educational 

level of the husband, the hours number of housekeeping and agricultural work, social and health 

awareness, other tasks, and the dependent variable i.e. the safety environmental practices. Using the 

binary logistic regression analysis to determine the effect of the independent variables on the 

dependent variable represented by the safety environmental practices of the rural women, the results 

exhibited the contribution percentage of the independent variables was (76.6%) of the dependent 

variable. 

Key words: Environmental practices, Rural woman, Socio- economic variables 
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المصنعة خصائص اللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة ومقارنتها مع اللبنة  فيتأثير نوع البادئ ونسبة التلقيح 
 التقليديةبالطريقة 

 (2)وصياح أبو غرة (1)وفاتن حامد )1(*محمد الشهابي

 دمشق، سورية. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ،قسم تكنولوجيا األغذية. (1)
 سورية. دمشق،جامعة دمشق،  ،كلية الزراعة ،قسم علوم األغذية .(2)

 (.0932732831،جوال:  mohamadalshehabi@yahoo.com كتروني:لبريد اإلة. السوريدمشق،  ،محمد الشهابي: مساكن برزة م.)*للمراسلة: 

 23/04/2015تاريخ القبول:    22/07/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص:
 هدف البحث الى دراسة تأثير نوع البادئ وشروط استخدامه في جودة منتج اللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة، حيث رفعت نسبة

% باستخدام حليب بودرة خالي الدسم وبودرة مصل الحليب، ولقحت باستخدام ثمانية أنواع من 26الجوامد الكلية في الحليب الى 
( أفضل صفات CH1م. أعطى البادئ ) °45ساعات على درجة حرارة  8% وحضنت لمدة 4البادئات المختلفة وبنسبة إضافة 

 %،6 %،5 %،4 %،3 %،2 %،1باستخدام البادئ المنتقى بالطريقة المباشرة وبنسب )حسية للمنتج المصنع. أعيد تصنيع اللبنة 
% من حيث الصفات الكيميائية 4( لتحديد أفضل نسبة إضافة. أظهرت النتائج أن أفضل نسبة إضافة للبادئ هي %8و %،7

 25.28: الخصائص الكيميائية )مادة جافةوالحسية، كما أظهرت نتائج المقارنة تفوق اللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة من حيث 
( والميكروبيولوجية والمردود وتكاليف االنتاج على اللبنة المصنعة بشكل تقليدي. أما من حيث 1.20، وحموضة: 7.55دسم: 

 التقييم الحسي فقد تفوقت اللبنة المصنعة بالطريقة التقليدية على األنواع االخرى. 
 .بادئال الطريقة التقليدية ، ريقة المباشرة،لبنة، الطالالكلمات المفتاحية: 

 مقدمة:
تعد اللبنة من األغذية الشائعة في العديد من بلدان العالم وخصوصًا في بلدان الشرق األوسط وبلدان البلقان وذلك بسب مدة 

 ;Shaker et al., 2002) في الوجبة الغذائية المنزلية لما لها من أهميةالحسية الموجودة  االجيدة وخصائصه اصالحيته
Mhameed et al., 2004; Haddad et al., 2007).  ق التصنيع من الطريقة التقليدية بتصفية اللبن ائوقد تنوعت طر

( إلى Tamime and Robinson 1978) الوصول للمستوى المطلوب من الجوامد الكلية الطبيعي في أكياس التصفية، حتى
باستخدام تكنولوجيا إعادة التركيب، تقنيات الغشاء مثل الترشيح فوق العالي واإلسموزي العكوس أو الطرائق التكنولوجية الحديثة 

تعتمد االختالفات الواسعة في الخواص الريولوجية للبنة على مستوى البروتين . (Tamime and Robinson,1999القوة النابذة )
الماء ومزجها مع دهن  إلىأنواع البودرة  لحليب باضافةمادة الة تركيب إعادعملية التصنيع تتضمن  .وتقنيات رفع الجوامد الكلية

، ويعالج الحليب معاد اً اختيارييضاف وملح  من شركة دانسكو cremodan Mousse 31ومواد مثبتة مثل  الحليب الالمائي
م ويعبأ، ومن ثم يبرد بشكل °20. وبعد مرحلة التخمر يبرد المنتج بشكل أولي إلى اللبنالتركيب ويصنع بطريقة مشابهة إلنتاج 

ن التركيب النموذجي °5نهائي إلى الدرجة  دسم كلي  المركز عند تصنيعه بطريقة إعادة التركيب هو: للبنم في غرفة تبريد. وا 
والخواص الريولوجية للبنة معادة التركيب  ،%26.1% والجوامد الكلية 0.8%، مثبت 0.5%، ملح 14.8%، جوامد ال دهنية 10

إن استخدام بادئات مختلفة لتصنيع اللبنة مسؤول عن  (.(Tamime  and Robinson,1999مختلفة عن اللبنة المصنعة تقليديًا 
 El-Samragy et al., 1988; Abou Donia et al., 1992; Osman) اختالف النوعية التركيبية للبنة في البلدان المختلفة

et al., 1992). ن مزرعة البادئ التي وظفت لتخمير الحليب خالل تصنيع اللبنة  .Streptococcusمنتألفت  وا 
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Thermophilus and Lactobacillus.delbrueckii subsp. bulgaricus وتستخدم بكتريا حمض  ،المحبة للحرارة المرتفعة
باستخدام مزرعة   ,Tamime and Robinson(1999) حيث أوصى كل من Chakkaاللبن بشكل واسع في الهند في إنتاج 

ن يحسإلى تميكرو غرام من الداي استيل  10إضافة أدى و ، ساعات 6 إلى 4أدى إلى تقليص مدة التخمر حوالي  اللبن الذيبادئ 
 (.Patel et al., 1993; Kadu et al., 1994; Tamime and Robinson, 1999) نكهة المنتج

أن انتخاب مزرعة البادئ هو  واوجدحيث  Suryawanshi et al., (1993)و Subramonian et al., (1997)ما ذكره  وهذا
المركز وهذا أدى  اللبنإحدى أهم الخطوات في تصنيع لبنة عالية الجودة، وقد تم تقييم العديد من البادئات من أجل تصنيع أنواع 

 عندما تنمو كل أنواع الميكروبات بشكلف. (Özer and Robinson, 1999) إلى سلوك مختلف لهذه الميكروبات في اللبنة
م يكون زمن التخمر ° 45ـ  40عند استخدام مزرعة أحادية. وفي النمو المترابط عند نموها مترابط فإن زمن التخمر يكون أقل من 

 Mitchell and) % بينما في المزرعة األحادية النامية فإن زمن التخمر يكون أطول2ام نسبة تلقيح ساعة، باستخد 3ـ  2
Sandine, 1984; Suryawanshi et al., 1993) ن مزارع البادئات المعدلة مع النكهة المعززة والنشاط المنتج للنكهة . وا 

 (. Gasson , 1997همًا إلنتاج لبنة جيدة )مكون ييمكن أن 
لـى انخفـاض قيمـة الــ  بينت الدراسات كما خـالل مـدة التحضـين لكـل  pHأن زيادة نسبة التلقيح أدت إلى زيادة الحموضـة المتطـورة وا 

 اللـبنالبادئ تأثير معنوي علـى نسـب حمـض اللـبن فـي من كما أن الستخدام نسب مختلفة  ،(Al–Otaibi, 1997مزارع البادئات، )
النــاتج بينمــا  اللــبن(، وقــد اســتنتج أن الزيــادة فــي نســبة التلقــيح حســنت إنتــاج الحموضــة وتماســك لزوجــة Gönül, 1998ولزوجتــه )

 Al–Otaibiغ/ ليتر )225 أخرت نسبة البادئ المنخفضة إنتاج الحموضة مع قوام وجسم ضعيف للخثرة وكانت أفضل نسبة تلقيح
et al., 1998الحموضة ) قيمة (، وبزيادة نسبة التلقيح زادت(Lee and Lucey, 2004 نسبة التلقيح في  تؤثر. وكما ذكر سابقًا

مل حجم من مزرعة البادئ تكون فعالة بينما يتراوح 100مل في كل  3ـ 2نسبة  فإضافة اللبنمعدل تطور الحموضة خالل تصنيع 
ى خلــيط مزرعــة البــادئ ليتــر وهــذا يعتمــد علــ 100غ / 70و  2.5بــين  DVI (Direct-to-Vat-Inoculation)معــدل التلقــيح بـــ 

ن إضـــافة نســـب غيـــر دقيقـــة مـــن البـــادئ للحليـــب يمكـــن أن يـــؤثر علـــى معـــدل تطـــور الحموضـــة المنتجـــة مـــن األنـــواع  ،المســـتعملة وا 
وقد كان للنسب (، Tamime and Robinson, 1999) (L.delbrueckiisubsp.bulgaricus, S.thermophilus) البكتيرية

 : يتــــــــــــــــــــــألف مـــــــــــــــــــــــن( YC-180 مــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــادئ أم% 4، 3، 2المختلفــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــادئ )
sL.delbrueckiisubsp.bulgaricus,S.thermophilu ( تـأثير معنـوي علـى التماسـك واللزوجـةBonczar and Regula, 

2003 .) 
 خواص اللبنة )الفيزيائية والكيميائية والحسية والميكروبيولوجية فيدراسة تأثير نوع البادئ ونسبة التلقيح بالبادئ  إلى هدف البحثي

والحسية  الكيميائيةالفيزيائية و بالطريقة التقليدية )الخصائص تها باللبنة المصنعة مقارنو ( المصنعة بالطريقة المباشرة وتكاليف اإلنتاج
 تكاليف اإلنتاج(.والميكروبيولوجية و 

 :هقائوطر البحث مواد 
 ع:مواد التصني -1

الحليب: تم الحصول على الحليب الخام الطازج الكامل البقري مـن قطعـان األبقـار الشـامية الموجـودة فـي محطـة ديـر  .1
، الهيئـــة العامـــة للبحـــوث العلميـــة الزراعيـــة، ريـــف دمشـــق، ةالحيوانيـــ الثـــروةإدارة بحـــوث )فـــي موســـم الشـــتاء(، الحجـــر 
 سورية.

 )الدنمارك(  Aria FoodsIngredientsحليب بودرة كامل الدسم : تم الحصول عليه من شركة  .2
 )الهند( Agri – Bestحليب بودرة مقشود : من صنع شركة  .3
 )التشيك( Consignmentبودرة مصل حلو : من صنع شركة  .4
 هانسن )الدنمارك( وهي: البادئ : تم الحصول على البادئات بشكل مزارع نقية مجفدة من صنع مخابر كريستيان .5
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 محبة للحرارة العالية )ثرموفيلية( وتتضمن:  -أ
ممزوجــة  S.thermophilussubsp. bulgaricus,L.delbrueckii علــى الــذي يحتــوي:  CH1بــادئ  (1

وفي المعامالت األخرى حيث أنها تنتج  كميـة اللبنة بالطريقة التقليدية بنسب متساوية وقد اختيرت لتصنيع 
وثباتيـة لزوجـة عاليـة  عطـي قـوام ضـعيف لليوغـورتياألستألدهيد ومركبات النكهـة خـالل التخمـر و كبيرة من 
 .وطعم قوي

 ,S.thermophilus, L.delbrueckiisubsp. bulgaricus: ويحتوي على سالالت  Yc-180بادئ   (2
L.delbrueckiisubsplactis.  ممزوجة بشكل مناسب وتعطي يوغورت ذو قوام قوي وطعم معتدل.  

 S.thermophilus, L.delbrueckiisubsp. bulgaricus: ويحتـوي علـى سـالالت   Yc-350بـادئ  (3
  .ممزوجة بشكل مناسب ويعطي يوغورت ضعيف القوام وثباتية لزوجة عالية وطعم معتدل

 S.thermophilus, L.delbrueckiisubsp. bulgaricus: ويحتـوي علـى سـالالت   Yc-X11بـادئ  (4
ثباتيــة خثــرة عاليــة، طعــم معتــدل وحــد أدنــى مــن  ويعطــي يوغــورت ذي قــوام قــوي،ممزوجــة بشــكل مناســب 

 الحموضة البعدية.
 S.thermophilus, L.delbrueckiisubsp. bulgaricus: ويحتـوي علـى سـالالت  Yf-L811بـادئ  (5

د كبيــر، وحموضــة بعديــة إلــى حــممزوجــة بشــكل مناســب ويعطــي يوغــورت ذي قــوام ممتــاز، طعــم معتــدل 
 . منخفضة جداَ 

ـــادئ  (6 وهـــو ذي مقاومـــة مطـــورة للبكتريوفـــاج ويســـتخدم  S.thermophilus: ويحتـــوي علـــى ســـاللة  TH4ب
 .إلنتاج أنواع جبن باستافيالتا ولكن يمكن استخدامه إلنتاج اليوغورت

 L.delbrueckiisubsp. bulgaricus: ويحتوي على ساللة  Lb12بادئ  (7
)ميزوقيليـة( وقـد اسـتخدم بـادئ واحـد وهـو مـن  وساللة محبة للحـرارة المتوسـطةمزيج من ساللة محبة للحرارة المرتفعة  -ب

 .S.thermophilus, L.delbrueckii subspضــافة لـــ إمتماثــل التخمــر والتــي تحتــوي  R-704سلســلة بادئــات 
Bulgaricus  على سالالت خاصة منLactococcuslactis  : وهيlactis subsp. Cremoris, Lactococcus 

,Lactococcuslactis subsp. Lactis  نتــاج حمــض اللــبن ســريعَا ولعــدم إالمنتقــاة لمقاومتهــا للملتهمــات وقــدرتها علــى
وتستخدم بشكل أساسي إلنتاج أنواع أجبان ذات قوام مغلـق مثـل الشـيدر والفيتـا والحلـوم ويمكـن  Co2إنتاجها لغاز الكربون 

  استخدامها في منتجات األلبان واألجبان األخرى 
 .الملح: تم استخدام الملح الناعم الجاف .6
عينات لبنة من السوق المحلية: تم جمع عينات من اللبنة من مصادر مختلفة في السوق المحلية لمقارنتهـا مـع اللبنـة  .7

 المصنعة بالطريقة التقليدية واللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة.

 :لبحثق اائطر  -2
 تصنيع البادئ األم:

ن المـزيج بدرجـة ومعقم وبعد ذلك حّضـ %(11مل حليب مقشود )جوامده الكلية  100إلى  من المزرعة المجفدة غ 0.05 تم إضافة
 المختلفة. استخدمت هذه المزرعة لتلقيح المعامالت، و م حتى تشكل الخثرة° 43حرارة 

 بالطريقة التقليدية: لبنةتصنيع ال
% دســم( حيــث تــم معاملتــه حراريــَا T.S ،4%12لبقــري الخــام كامــل الدســم )بــدءَا مــن الحليــب ا فــي المخبــر تــم تصــنيع اللبنــة الشــاهد

وحضــن علــى الدرجــة  CH1م وأضــيف لــه بــادئ أم  45م لمــدة خمــس دقــائق فــي حمــام مــائي ومــن ثــم بــرد إلــى الدرجــة ° 90علــى 
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وبعــدها تــم وضــعها فــي  ،تركــت الخثــرة لتبــرد علــى درجــة حــرارة الغرفــة لمــدة ســاعة ،ســاعات وبعــد التخثــر الكامــل 4-3م لمــدة ° 44
% ملــح فــي البــراد علــى 0.5 اف لهــيضــأو  فــي كــيس قماشــي نظيــف توبعــدها وضــع ،م لمــدة ليلــة كاملــة° 5البــراد علــى درجــة حــرارة 

وبعـد ذلـك فـرغ كـيس التصـفية فـي وعـاء بالسـتيكي نظيـف وخـزن  (Al-kadamany et al., 2002)سـاعة  22م لمـدة ° 5حـرارة 
 م في البراد.° 6على 

 الخلطات: تصنيع 
بودرة كامل الدسم، حليب بودرة خالي الدسم، ) عن طريق إضافة مواد الحليب الصلبةللحليب تم تعديل تركيب الجوامد الكلية والدسم 

)ماعــدا القشــدة التــي تضــاف علــى درجــة حــرارة  م°40حيــث تضــاف هــذه الجوامــد علــى درجــة حــرارة  بــودرة مصــل الحليــب، قشــدة(،
 5لمـدة  م°90مع الحليب الخام بخالط عـالي السـرعة ثـم يعامـل الخلـيط معاملـة حراريـة علـى درجـة حـرارة  ( ويتم خلط الجوامدم60°

)حسب المدة  م°45ويلقح بالنسبة المحددة من البادئ ومن ثم يحضن على درجة حرارة  م°45دقائق وبعد ذلك يبرد إلى درجة حرارة 
 م°6دقيقـة( وبعـدها يوضـع فـي البـراد بدرجـة حـرارة  20-15لبرهـة مـن الـزمن )الزمنية المطلوبة( وبعد نهاية التحضين يتـرك الخلـيط 

تضــمنت . %0.36بلغــت  التــيحســاب نســبة التبخــر و  وتــم تصــنيع ثــالث مكــررات لكــل معاملــة، ســاعة(.18-14لمــدة ليلــة كاملــة )
 المعامالت:
 بودرة مصل الحليبو بودرة كامل الدسم، حليب بودرة خالي الدسم، تركيب الخلطة بإضافة حليب  .1 جدولال

 المكونات % تحليل الحليب البقري
 مصل حليب بودرة كامل الدسم حليب  بقري دسم مادة جافة

0.02±12.57 0.24±3.73 83.5 11.5 5 
 

 نوع البادئ المضاف: .1
 ولقحت بثمانية أنواع من البادئات%( 26)  صنعت ثماني خلطات متماثلة في نسبة جوامدها الكلية

(R-704,YC350,TH4, YF-L811,YC-X11,LB12,YC180,CH1بنسبة ) تساعات ومن ثم بـرد 6لمدة  توحضن %4 
 م.° 6 درجة حرارة في البراد على تحرارة الغرفة قلياًل وبعد ذلك وضعدرجة على 

 . أنواع البادئات المضافة للخلطات2الجدول 

 رقم المعاملة
 % المكونات

 نوع البادئ
 مصل حليب بودرة كامل الدسم حليب بقري

1 83.5 11.5 5 CH1 
2 83.5 11.5 5 YC180 
3 83.5 11.5 5 LB12 
4 83.5 11.5 5 YCX11 
5 83.5 11.5 5 YF-L811 
6 83.5 11.5 5 TH4 
7 83.5 11.5 5 YC350 
8 83.5 11.5 5 R704 
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 نسبة البادئ المضاف: .2
 %،CH1 (1،% 2،% 3،% 4 %( ولقحت بنسـب مختلفـة مـن البـادئ26) خلطات متماثلة في نسبة جوامدها الكلية صنعت ثمان

 فـي البـراد علـى تحرارة الغرفة قلياًل وبعد ذلـك وضـعدرجة على  تساعات ومن ثم برد 6لمدة  توحضن%( 8و %،7 %،6 %،5
 م.° 6درجة حرارة 

 
 CH1بادئ الالنسب المختلفة المضافة من  .3جدول  ال

 رقم المعاملة
 المكونات %

 نسبة البادئ
 بودرة مصل كامل الدسمبودرة حليب  حليب بقري

1 83.5 11.5 5 0.01 
2 83.5 11.5 5 0.02 
3 83.5 11.5 5 0.03 
4 83.5 11.5 5 0.04 
5 83.5 11.5 5 0.05 
6 83.5 11.5 5 0.06 
7 83.5 11.5 5 0.07 
8 83.5 11.5 5 0.08 

 
 بين اللبنة المصنعة بالطريقة التقليدية واللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة: مقارنة  .3

 )إعـادة التركيـب(، عة بالطريقـة المباشـرةبـر(، وعينـات مصـنّ تفـي المخ صـّنعت) تم أخذ عينـات مـن اللبنـة المصـنعة بالطريقـة التقليديـة
 :رتقدّ وعينات من السوق المحلي ومن ثم 

 الفيزيائية )اللزوجة(. الخواص و  pH)ـ الو موضة، حال الدسم، )المادة الجافة، الكيميائية لكل منهاالخواص  -1
 والفطور لكل منها ومقارنتها مع بعضها البعض. E.coliلكوليفورم والـاتم تحديد  -2
 .قبولها الحسي ومقارنتها مع بعضها البعض تحديد -3
واللبنـة  ليـة(آ)تعبئـة  )تعبئـة يدويـة(، واللبنـة المصـنعة بالطريقـة التقليديـة بالطريقـة التقليديـةحساب تكلفـة التصـنيع للبنـة المصـنعة  -4

 لية(.آ)تعبئة  المصنعة بالطريقة المباشرة

 :ق التحليلائطر  -3
 االختبارات الفيزيائية:

 قياس اللزوجة: (1
( وكل قياسات اللزوجة أخذت باستخدام مغـزل رقـم Viscotesterتم قياس اللزوجة الظاهرية بواسطة جهاز قياس اللزوجة الدوراني )

غ فــي  100وكــل القياســات أخــذت علــى أســاس عينــات ذات وزن  .ثانيــة 30ثانيــة،  15بعــد  rpm 200عنــد ســرعة دوران ثابتــة  7
 Shaker and Tashtoush, 2000; Shaker)وأخذت النتائج بوحدة السـنتي بـويز  0.05±20كأس زجاجي وذلك على درجة 

et al., 2002; Özer, 2004) . 
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 االختبارات الكيميائية:
 .2002لعام AOACالجوامد الكلية: تم تقدير الجوامد الكلية وفق طريقة الـ  (1
( للبنــة وقــد تــم تعــديل الطريقــة الموجــودة بشــكل Pearson,1970الدســم: تــم تحديــد محتــوى الدســم بواســطة طريقــة جربــر ) (2

% وتــم اســتخدام 50حيــث مــددت العينــة باســتخدام المــاء المقطــر بنســبة ، لــذلك طفيــف لتحليــل المنــتج وعــدلت النتــائج وفقــاً 
 وضربت النتيجة التي حصل عليها بـنسبة التخفيف.  (،Ling , 1963أنبوب جربر الخاص بالحليب )

وذلــك بعــد التحضــين  0.05± 20علــى الدرجــة  PHميتــر، حيــث قيســت درجــات الـــ  PH: باســتخدام مقيــاس PHدرجــة الـــ  (3
 . (Eberhard and Albrecht, 2007)مباشرة 

 . 2002لعام AOACالحموضة المعايرة: تم تحديد الحموضة المعايرة معبرًا عنها كحمض لبن وفق  (4
حســاب المــردود: تــم التعبيــر عــن المــردود الفعلــي للبنــة كنســبة مئويــة وذلــك بتقســيم الــوزن الــدقيق للبنــة علــى الــوزن الــدقيق  (5

 .,. Shaker et al)2002)  للحليب والبادئ
 ية:ميكروبيولوجاالختبارات ال

 (Davies,1951)طريقة  : وفقE . coliالـ الكوليفورمو (1
 (.Yamani and Abou-Jaber, 1994; Al-Kadamany et al., 2003باتباع ) تقدير عدد الفطور والخمائر: (2

 :ةالحسيختبارات اال
 ,Ahmad and Ismailطريقـة وفقـًا ل، وقـد قيمـت العينـات (El-tahra et al .,1999)سـاعة مـن التصـنيع  24تـم ذلـك بعـد 

وذلك بواسطة  عالمة(. 100عالمات(، المجموع ) 10عالمة(، المظهر ) 30القوام ) عالمة(، 60حيث أعطيت النكهة ) (1978)
مـع العينـات المصـنعة  بـر(ت)فـي المخ بالطريقة التقليديةكما تم مقارنة عينات من اللبنة المصنعة  محكمين. 10لجنة تذوق مؤلفة من

لمعرفـة  ،شـخص( 30(، وعينـات أحضـرت مـن السـوق المحلـي مـن قبـل عـدد كبيـر مـن المسـتهلكين )الطريقـة المباشـرةبر) بتفي المخ
 ( حسب المقياس التالي:Lawless and Heymann,1999المستهلك بين هذه الصفات ) يةقبول

، 3، أكرههـا باعتـدال 4، أكرههـا قلـياًل 5، ال أرغبهـا وال أكرههـا 6غبـة قليلـة ، ر 7، رغبة عاديـة 8، رغبة شديدة جدًا 9منتهى الرغبة 
 . 1، منتهى الكره 2أكرهها بشدة 

 التحليل اإلحصائي:
 Randomizedفـي تحليـل النتـائج، وفـق التصـميم العشــوائي التـام  General Linear Modelاسـتخدم النمـوذج الخطـي العـام 

Complete Design (RCD وتـم مقارنـة المتوسـطات باسـتخدام طريقـة دونكـان متعـدد الحـدود ،)Duncan Multiple Range 
Test (DMRT).  ومقارنــة متوســطات  0.01 داللــة إحصــائية مســتوى عنــدكمــا تــم مقارنــة المتوســطات فــي االختبــارات الكيميائيــة

اعتمــاد أعلــى متوســط وعنــد تســاوي المتوســطات تــم ولتحديــد أفضــل معاملــة تــم . 0.05 داللــة إحصــائية مســتوى عنــدالتقيــيم الحســي 
 اللجوء إلى معامل االختالف حيث تم اختيار أدنى معامل اختالف.

 النتائج والمناقشة
 تأثير نوع البادئ في الخواص الفيزيائية والكيميائية للبنة: -1

(% محسوبة كحمض لبن، وكان ألنواع البادئات 90.02±1.04( أن المتوسط العام لنسبة الحموضة )4يتضح من الجدول )
لنسبة  r2، وبلغ معامل التحديد p <0.01المستخدمة تأثير كبير على الحموضة الناتجة، حيث كانت الفروق معنوية على مستوى 

اتجة بعد بإنتاج الحموضة على باقي البادئات حيث بلغ متوسط الحموضة الن CH1. وقد تفوق البادئ0.98الحموضة الناتجة 
حيث بلغ متوسط الحموضة الناتجة  LB12(%، وحل في المرتبة الثانية من حيث الحموضة الناتجة البادئ 0.06±1.41التخمر )

أضعف البادئات بإنتاج الحموضة، حيث بلغ متوسطي  YCX111و TH4(%، وتبين أن البادئين 0.02±1.22بعد التخمر )
في تأثير نوع  Amer et al., (1997)وهذا وافق ماذكره  ،على التوالي (%0.01±0.85، 0.01±0.86الحموضة المنتجة )
 . اللبنالبادئ على حموضة 
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، وقد بلغ p≤ 0.01مستوى  عندوقد كانت الفروقات بين المتوسطات معنوية  ،PH (4.62±0.024)بلغ المتوسط العام لرقم الـ
(، كما أعطى البادئ  3.81حيث بلغ المتوسط ) PH أخفض رقم LB12وقد أعطى البادئ  . PH 0.96معامل التحديد لرقم الـ 

R704  أعلى رقمPH ( 5.00حيث بلغ المتوسط.) 
أعلى لزوجة حيث بلغ  YC180 ،YCX111بويز، وأعطى البادئين  ( سنتي146±4423.25بلغ المتوسط العام للزوجة )

، R704وكانت أقل لزوجة مع استخدام البادئات  بويز على التوالي. ( سنتي285±  7200، 168 7500±متوسطي اللزوجة )
TH4 ،CH1 ( سنتي112± 3186، 326± 2700، 412±2700حيث كان متوسط اللزوجة ) .بويز 

 الخطأ القياسي(± للبنة )المتوسط  الخصائص الفيزيائية والكيميائية فيتأثير البادئات المستخدمة  (.4)الجدول 
 اللزوجة

 بويز()سنتي 
PH % أساس الوزن  على للحموضة

 محسوبة كحمض للبن الجاف
محسوبة كحمض  للحموضة %

 للبن
 البادئ

112±3186
e
 4.47  ±0.081

c
 ±0.022 5.31

a
 ±0.06 1.41

a
 CH1 

230±4000
d
 3.81  ±0.072

a
 4.61±0.05

b
 1.22 ±0.02

b
 LB12 

412±2700
e
 5.00  ±0.065

g
 3.86 ±0.025

c
 1.03 ±0.05

c
 R704 

326±2700
e
 4.75  ±0.058

d
 3.25 ±0.034

e
 0.86 ±0.01

e
 TH4 

168±7500
a
 4.36  ±0.04

b
 3.86 ±0.04

c
 1.03 ±0.09

c
 YC180 

325±4600c 4.90  ±0.062
f
 3.46 ±0.026

d
 0.92 ±0.03

d
 YC350 

285±7200
a
 4.79  ±0.034

de
 3.19 ±0.052

e
 0.85 ±0.01

e
 YCX111 

193±6200
b
 4.85  ±0.045

ef
 3.77 ±0.035

c
 0.99 ±0.01

c
 YF-L811 

 Pالمعنوية  0.000 0.000 0.000 0.000

45822 0.003 0.019 0.001 
متوسط الخطأ 

 التجريبي

rمعامل التحديد  0.98 0.98 0.96 0.86
2 

 P≤0.01 داللة إحصائية مستوى عنداألحرف المختلفة في نفس العمود تشير إلى وجود فرق معنوي 
 :للبادئاتالتقييم الحسي  -2
. ولم يكن للبادئات تأثير معنوي على درجات (8.5–8.1بين )يتراوح متوسط درجات مظهر البادئات أن ( 5) من الجدول بينيت

(، وكان 0.24±25.0. بلغ المتوسط العام لدرجات القوام )0.07بلغت و منخفضة  r2 المظهر، حيث كانت قيمة معامل التحديد
. وقد تفوق متوسطي r2 (0.13)، وبلغت قيمة معامل التحديدP≤ 0.05على مستوى  قوامللبادئات تأثير معنوي على درجات ال

على التوالي،على متوسط درجة قوام البادئ  CH1 ،YC180 (25.6±0.28 ،25.5±0.67 ،26.1±0.64)البادئين درجتي قوام
YF-L811 (22.5±1.36.) ( وكان للبادئات تأثير معنوي على درجات 0.50±49.7بلغ المتوسط العام لدرجات النكهة ،)

 CH1وقد تفوق متوسط درجة نكهة البادئ  r2 (0.73،)، وبلغت قيمة معامل التحديدP≤ 0.01النكهة على مستوى 
جات المجموع العام من حيث در  .YF-L811 ،YCX111 ،YC350 ،YC-180( على متوسطات نكهة البادئات52.7±1.45)

، وبلغت P≤ 0.01(. وكان للبادئات تأثير معنوي على درجات المجموع العام على مستوى 0.68±83.1فقد بلغ المتوسط العام )
( على متوسطات درجات 87.0±0.67) CH1، وقد تفوق متوسط درجة المجموع العام للبادئ r2 (0.31)قيمة معامل التحديد

 .Sharal et al., (1996) . وهذا وافق ماذكرهYC-180و، TH4 ،YCX111 ،YC350 ،YF-L811 المجموع العام للبادئات
 الخطأ القياسي( وتحليل التباين للبادئات± التقييم الحسي للبادئات )المتوسط . 5جدول ال
 المجموع النكهة القوام المظهر نوع البادئ

CH1 0.10±8.53
 a
 0.28±25.76

 a
 0.46±52.71

 a
 0.67±87.00

 a
 

LB12 0.23±8.10
 a
 0.64±24.90

ab
 1.04±50.70

ab
 1.71±83.70

ab
 

R704 0.15±8.30
 a
 0.75±24.60

ab
 1.61±51.00

ab
 1.97±83.90

ab
 

TH4 0.18±8.10
 a
 1.33±23.40

ab
 0.75±47.40

bc
 1.96±78.90

bc
 

YC180 0.20±8.20
 a
 0.67±25.50

 a
 1.56±43.80

 c
 2.00±77.50

bc
 

YC350 0.18±8.10
 a
 0.78±24.00

ab
 1.90±44.10

 c
 2.13±76.20

 c
 

YCX111 0.20±8.20
 a
 1.08±24.60

ab
 2.66±44.70

c
 3.45±77.50

bc
 

YF-L811 0.20±8.20
 a
 1.36±22.50

 b
 2.34±45.30

 c
 3.79±76.00

 c
 

 P 0.23 0.01 0.000 0.000المعنوية 

 47.52 23.18 7.56 0.51 متوسط الخطأ التجريبي

rمعامل التحديد 
2 0.07 0.13 0.73 0.31 

 P≤0.01 داللة إحصائية مستوى عنداألحرف المختلفة في نفس العمود تشير إلى وجود فرق معنوي    
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 تقييم أفضل بادئ: -3
 والمجموع العام. والمظهر، وذلك من حيث النكهة، والقوام،  CH1أن أعلى المتوسطات كانت في البادئ (5من الجدول )الحظ ي
 الخواص الفيزيائية والكيميائية للبنة: في CH1البادئتأثير نسبة إضافة  -4

 ≥pتأثير كبير على الحموضة الناتجة، حيث كانت الفروق معنوية على مستوى  CH1ن لنسبة إضافة البادئ أ( 6) الجدوليبين 
 اللبن.في  Gönül, (1998) وهذا وافق ماذكره، 0.73لنسبة الحموضة الناتجة  r2، وبلغ معامل التحديد 0.01

الحموضة الناتجة  درجة %( بإنتاج الحموضة على باقي نسب االضافة حيث بلغ متوسط2 ،3) CH1تفوقت نسبتي إضافة البادئ 
 (% محسوبة كحمض لبن. 0.05±1.51، 0.36±1.53بعد التخمر )

ح متوسط رقم الـ إال أن الفروق كانت بسيطة حيث تراو  CH1رغم وجود تأثير معنوي لنسب إضافة البادئ  PHومن حيث رقم الـ
PH (4.43 – 4.60 بلغت قيمة ،) معامل التحديدr2 (0.41). 

% أعلى لزوجة حيث بلغ متوسطي اللزوجة  8و 6بويز، وأعطت النسبتين  ( سنتي71±3229بلغ المتوسط العام للزوجة )
كان متوسط اللزوجة % حيث 1وكانت أقل لزوجة مع استخدام النسبة  على التوالي. بويز ( سنتي4400±375، ±4000195)
 .اللبنفي  Bonczar and Regula, (2003)  ويز وهذا يوافق ماذكرهي ب( سنت2000±510)

 CH1الخطأ القياسي( بفعل تأثير نسب إضافة البادئ± الخواص الفيزيائية والكيميائية للبنة )المتوسط .6جدول ال
 اللزوجة

 )سنتي بويز(
PH على أساس الوزن  %للحموضة

 كحمض للبن محسوبة الجاف
محسوبة  %للحموضة

 كحمض للبن
 نسبة إضافة البادئ

CH1 
510±2000

d
 4.43  ±0.06

a
 ±0.01 5.49

b
 ±0.023 1.46

b
 1 

420±2900
c
 4.46  ±0.02

ab
 5.76±0.02

a
 1.53 ±0.036

a
 2 

300±3000
c
 4.55  ±0.03

cd
 5.70 ±0.03

a
 1.51 ±0.05

a
 3 

112±3186
c
 4.47  ±0.010

ab
 5.31 ±0.023

c
 1.41 ±0.006

c
 4 

265±3500
bc

 4.51  ±0.07
bc

 4.95 ±0.05
d
 1.31 ±0.012

d
 5 

195±4000
ab

 4.52  ±0.03
bc

 5.02 ±0.01
d
 1.33 ±0.031

d
 6 

450±3100
c
 4.57  ±0.02

cd
 5.29 ±0.04

c
 1.40 ±0.04

c
 7 

375±4400
a
 4.60  ±0.01

d
 5.09 ±0.01

d
 1.35 ±0.02

d
 8 

 Pالمعنوية  0.000 0.000 0.000 0.000

45822 0.003 0.019 0.01 
متوسط الخطأ 

 التجريبي

rمعامل التحديد  0.73 0.72 0.41 0.38
2 

 P≤0.01 داللة إحصائية مستوى عنداألحرف المختلفة في نفس العمود تشير إلى وجود فرق معنوي     

 :CH1التقييم الحسي لنسب إضافة البادئ  -5
، حيث تراوح متوسط CH1نسب إضافة البادئ درجات مظهر  متوسطات عدم وجود فروق معنوية بين (7من الجدول ) نالحظ

حيث تراوح متوسط درجات قوام  بشكل كبير، من حيث القوام لم تكن الفروق المعنوية واضحة (.8.9 –8.2درجات المظهر بين )
درجات النكهة لم  كذلك من حيثr2 (0.13 ،)معامل التحديد حيث بلغت قيمة (، 25.76 – 23.10بين )نسب إضافة البادئ 

حيث (، 52.71 – 47.70بين )نسب إضافة البادئ حيث تراوح متوسط عالمة نكهة  بشكل كبير، تكن الفروق المعنوية واضحة
وما ذكر في القوام والنكهة ينطبق على درجات المجموع العام، حيث لم تكن الفروق  .r2 (0.21)معامل التحديد بلغت قيمة 

 (.87.00 – 80.80بين )نسب إضافة البادئ تراوح متوسط درجات المجموع العام لو  كبير،بشكل  المعنوية واضحة
 :CH1لبادئلنسب إضافة  أفضل اختيار-6
وذلك من حيث النكهة، والمجموع العام. ومن حيث  %4 أن أعلى المتوسطات كانت في نسبة اإلضافة (7) الجدولالحظ من ي

 اإلضافة األخرى كانت أعلى إال أن الفروق لم تكن معنوية.القوام والمظهر رغم أن متوسطات نسب 
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 الخطأ القياسي( ± )المتوسط  CH1التقييم الحسي لنسب إضافة البادئ  .7 جدولال
 المجموع النكهة القوام المظهر % نسبة البادئ

1 0.31±8.50
 a
 0.64±26.10

 a
 1.45±47.70

bc
 1.90±82.30

ab
 

2 0.30±8.70
 a
 0.70±26.70

 a
 1.28±46.20

 c
 1.83±81.60

ab
 

3 0.31±8.60
 a
 0.81±25.50

ab
 0.94±51.30

ab
 1.40±85.40

ab
 

4 0.10±8.53
 a
 0.28±25.76

 a
 0.46±52.71

 a
 0.67±87.00

 a
 

5 0.28±8.90
 a
 0.98±26.40

 a
 1.79±50.10

ab
 2.68±85.40

ab
 

6 0.31±8.40
 a
 1.47±23.40

bc
 1.74±49.80

abc
 2.96±81.60

ab
 

7 0.26±8.70
 a
 0.49±25.20

abc
 1.04±51.30

ab
 1.64±85.20

ab
 

8 0.25±8.20
 a
 0.78±23.10

 c
 1.12±49.50

abc
 1.79±80.80

 b
 

 P 0.72 0.008 0.000 0.007المعنوية 

 37.50 16.58 6.69 0.72 متوسط الخطأ التجريبي

rمعامل التحديد 
2 0.03 0.13 0.21 0.13 

 P≤0.05 داللة إحصائية مستوى عنداألحرف المختلفة في نفس العمود تشير إلى وجود فرق معنوي     
من  مقارنة بين اللبنة المصنعة بطريقة التصفية التقليدية واللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة واللبنة المأخوذة من السوق -7

 :حيث
 الخواص الكيميائية: (1

طريقــة الفــي اللبنــة المصــنعة بالطريقــة المباشــرة علــى متوســط المــادة الجافــة فــي اللبنــة المصــنعة ب يالحــظ تفــوق متوســط المــادة الجافــة
فـي اللبنـة المصـنعة  كمـا كـان متوسـط الحموضـة والدسـم علـى أسـاس الـوزن الجـاف التقليدية وفي عينات اللبنة المأخوذة من السوق،

وعينــات اللبنــة المــأخوذة مــن  اللبنــة المصــنعة بالطريقــة المباشــرة مــنكــل  طريقــة التقليديــة أعلــى مــن متوســط الحموضــة والدســم فــيالب
 (.8جدول )ال السوق

ة من قارنة بين الخصائص الكيميائية لكل من اللبنة المصنعة بطريقة التصفية التقليدية واللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة واللبنة المأخوذ. م8 جدولال
 السوق

الدسم على أساس  حموضة دسم مادة جافة العينة
 الوزن الجاف

الحموضة على أساس 
 الوزن الجاف

25.28b ±0.69±0.39 مصنعة بالطريقة التقليدية 7.55a ±0.16 1.20a ±2.24 30.99a ±0.61 4.92a 
0.10± الطريقة المباشرة 26.41a ±0.13 6.78a ±0.07 1.22a ±0.51 25.66a ±0.26 4.63a 
0.24± عينات من السوق 25.38ab ±0.32 7.40a ±0.17 0.67a ±1.39 29.18a ±0.67 2.65a 

 P≤0.01 داللة إحصائية مستوى عنداألحرف المختلفة في نفس العمود تشير إلى وجود فرق معنوي     
 الميكروبيولوجية:لنتائج ا (2

بســبب اتبــاع االجــراءات الصــحية أثنــاء  E.coliيالحــظ خلــو اللبنــة المصــنعة بالطريقــة المباشــرة مــن الفطــور والخمــائر والكوليفــورم والـــ
×  5.125 بينمــا بلــغ متوســط تعــداد الفطــور والخمــائر فــي اللبنــة المصــنعة بطريقــة التصــفية التقليديــة التصــنيع واســتخدام بــادئ معقــم

لمــأخوذة مــن ، أمــا بالنســبة لعينــات اللبنــة اE.coliوخلــت مــن الكوليفــورم والـــ )بســبب اســتخدام أكيــاس التصــفية المعرضــة للتلــوث(102
 (.9جدول )ال E.coli 1.0  ×10وتعداد الـ 10×  9.75وتعداد الكوليفورم  102×  6.6السوق فقد كان تعداد الفطور والخمائر 

المأخوذة من طريقة التقليدية واللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة واللبنة المقارنة بين الخصائص الميكروبيولوجية لكل من اللبنة المصنعة ب .9 جدولال
 السوق

 E.coli كوليفورم فطور وخمائر العينة
 0.00 0.00 102× 5.125 تصفية في المخبر
 0.00 0.00 0.00 الطريقة المباشرة
 10× 1.00 10× 9.75 102×  6.6 عينات من السوق
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 :ةالحسي ختباراتاال (3
طريقــة التقليديــة واللبنــة المصــنعة الللبنــة المصــنعة بعــدم وجــود فــرق معنــوي بــين متوســطات درجــة القبــول  (10جــدول )اليالحــظ مــن 

 بالطريقة المباشرة واللبنة المأخوذة من السوق.
 المأخوذة من السوقو بالطريقة المباشرة و مقارنة بين القبول الحسي لكل من اللبنة المصنعة بطريقة التصفية التقليدية . 10جدولال

 عينات من السوق الطريقة المباشرة الطريقة التقليدية العينة
 7.8a 0.1±7.7a 0.1±7.6a±0.1 القبول الحسي

 P≤0.05 داللة إحصائية مستوى عنداألحرف المختلفة في نفس العمود تشير إلى وجود فرق معنوي    

 المردود: (4
مكونـات الحليـب بسـبب عـدم فقـد  )الوجود لمنتجات ثانويـة(%( 99.58أن متوسط مردود اللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة ) يالحظ

ـــة المباشـــرة ـــة  أثنـــاء التصـــنيع بالطريق ـــة بالطريقـــة التقليدي ـــد تصـــنيع اللبن ـــة التصـــفية عن ـــاتج عـــن عملي بينمـــا هنـــاك ضـــياع للمصـــل الن
(64.57.)% 

 تكاليف االنتاج: (5
طريقــة التخدام مــن تكلفــة الكيلــوغرام باســ ل.س( 331.8) يالحــظ أن تكلفــة الكيلــوغرام باســتخدام طريقــة التصــنيع المباشــرة كانــت أقــل

 (.11)الجدول  ل.س( على التوالي 399.75ل.س، 369.45والتي بلغت تكاليفها ) التقليدية )تعبئة يدوية أو تعبئة آلية(
 طريقة التقليدية واللبنة المصنعة بالطريقة المباشرةالمقارنة بين تكاليف اإلنتاج لكل من اللبنة المصنعة ب .11جدول ال

عملية المواد المستخدمة في 
 التصنيع

 سعر الوحدة الوحدة

 كغ لبنة حسب طريقة التصنيع 400النفقات المصروفة إلنتاج 
 الطريقة التقليدية
 /تعبئة يدوية

 الطريقة التقليدية
 الطريقة المباشرة /تعبئة آلية

 التكلفة الكمية التكلفة الكمية التكلفة الكمية
 33400 334 120000 1200 120000 1200 ل.س 100 كغ حليب بقري طازج
 55200 46 - - - - ل.س 1200 كغ حليب بودرة كامل
 11500 20 - - - - ل.س 575 كغ مصل بودرة
 3200 16 308 12 2400 12 ل.س 200 كغ بادئ أم
 103500 416 122400 404 122400 404  - المجموع

 248.8 303 303  ل.س تكلفة الكيلو غرام
 21 21 21 ل.س 21 علبة علب بالستيك

 269.8 324 324  ل.س تكلفة الكيلو غرام مع عبوة
تكاليف صناعية )أجور 
 عمال+محروقات +كهرباء

% من تكلفة 15 ل.س
 - - 45.45 المنتج

)أجور  تكاليف صناعية
 عمال+اهتالك

 (آالت+محروقات+ كهرباء
% من تكلفة 25 ل.س

 62 75.75 - المنتج

تكلفة الكيلو غرام مع عبوة 
 وتكاليف

 331.8 399.75 369.45  ل.س
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 :االستنتاجات
% 26)حسيًا وكيميائيًا وميكروبيولوجيًا( التركيب ) تم تصنيع لبنة بالطريقة المباشرة )ضبط التركيب( بمواصفات مقبولة -1

، CH1 ،YC180 ،TH4 ،YF-L811 ،YC350 ،YC-X11 ،LB12) جوامد كلية( وقد تم دراسة تأثيرنوع البادئ
R-704،)  ونسبة التلقيح بالبادئCH1 (1 ،%2 ،%3 ،%4 ،%5 ،%6،%7،% ووجد أن8و )%  أفضل بادئ كان 

CH1  4بنسبة إضافة.% 
تبين أن اللبنة المصنعة بالطريقة المباشرة جاءت في المرتبة األولى من الناحية الميكروبيولوجية )خالية من الكوليفورم  -2

)خالية من الكوليفورم  التقليدية في المرتبة الثانية طريقةالالمصنعة ب وجاءت اللبنة ،والفطور والخمائر( E.coliوالـ
ت عينات اللبنة المأخوذة من السوق في بينما حلّ  ،(غرام/خلية 102×  5.125 وتعداد الفطور والخمائر كان E.coliوالـ

وتعداد  ،غرام /خلية 10×  9.75الكوليفورم وتعداد ، غرام /خلية 102×  6.6كان تعداد الفطور والخمائر المرتبة الثالثة )
 (.غرام/خليةE.coli 1.0×10الـ

يالحظ عدم وجود فروق معنوية بالنسبة للقبول الحسي بين اللبنة المصنعة بطريقة التصفية التقليدية واللبنة المصنعة  -3
 بالطريقة المباشرة واللبنة المأخوذة من السوق.

أو  طريقة التقليدية )تعبئة يدويةالصنيع المباشرة كانت أقل من تكلفة االنتاج باستخدام إن تكلفة االنتاج باستخدام طريقة الت -4
 .تعبئة آلية(

 يالحظ عدم وجود منتجات ثانوية )المصل( عند استخدام الطريقة المباشرة في تصنيع اللبنة. -5
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Abstract 

The research aimed to study the effect of the starter type and the conditions of its use in the quality 

of labneh, which produced by the direct method. The total solids were increased in milk up to 26%, 

using powder milk free fat, and why milk powder, then this mixture was inoculated, using eight 

different starters, with addition rate of 4%, and then incubated for 8 hours at 45°c. The starter CH1 

gave the best sensory characteristics for the product. The product (labneh) was remade, using the 

starter which was selected in the direct method with the following percentages (1%, 2%, 3%, 4%, 

5%, 6%, 7%, and 8%) to define the best inoculation percentage. The results showed that the best 

inoculation rate of the starter was 4% in terms of the the chemical and sensory characteristics. The 

results also showed  the superiority of  labneh made by direct method as compared with the labneh 

made in traditional method in terms of the chemical characteristics (total solids: 25.28%, fat: 7.55%, 

acidity:1.20), microbiological characteristics, yields, and the production costs. Regarding the 

sensory evaluation, labneh made in traditional method exceeded the labneh that made using other 

methods. 

Key words: Labneh, Direct method, Traditional method, Starter. 
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 المقلية البطاطا أصابعتأثير الصنف وبعض معامالت ما قبل التصنيع في نوعية 

 (2)وأحمد عبدو (2)وغسان شريف (1)ووداد بدران (1)*موفق جبور

 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. 1)
 إدلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدلب، سورية.(. مركز بحوث 2)

 (.jbour1974@yahoo.comموفق جبور: )*للمراسلة: 
 

 17/05/2015تاريخ القبول:    07/10/2014تاريخ االستالم: 
 

 الملّخص

محطة كفر ( تم الحصول عليها من حقول Spuntaو Lisetaو Agria)هدف البحث لدراسة تأثير ثالثة أصناف من البطاطا 
فترة و ، حرارة التخزين درجة)ودراسة تأثير معامالت ما قبل التصنيع ، 2011و 2010خالل موسمي  ، سورية،إدلبب يحمول

بينت النتائج وجود فروق معنوية  الصفات الحسية لألصابع المقلية. بعض على (Blanchingعملية التبييض قبل القلي و التخزين، 
كان الصنف في حين بحالتي التخزين العادي والمبرد  Agriaتفوق الصنف  حيثبين األصناف في لون المنتج النهائي وطعمه، 

Liseta لون  معنوي في نإلى تحسّ  دقائق 10لمدة  م˚80بدرجة . أدت معاملة التبييض بالماء المدروسة األصنافبين سوأ من األ
، كما يوماً  80أو  يوماً  40ون البني غير المقبول في العينات المخزنة بدرجة حرارة منخفضة سواء لمدة لّ تص من النتج والتخلّ الم

بحالة  باهتاً  معطيًا لوناً  دقيقة من جاذبية اللون 30لمدة  م˚ 65بدرجة  قلل التبييض بالماء. أدت إلى تحسين القوام والطعم معنوياً 
 . Lisetaالصنف 

 مقلية، فترة التخزين، حرارة التخزين، التبييض.الصابع األالبطاطا،  الكلمات المفتاحية:

 :المقدمـة

اإلنتاج لالستخدامات  معظمذهب ي( من المحاصيل الهامة متعددة االستعماالت، حيث .Solanum tuberosum Lالبطاطا )تعد 
% من اإلنتاج الكلي للبطاطا 8البطاطا المصّنعة  تبلغ نسبة بينما ،%54الغذائية ويحتل االستهالك المنزلي بشتى أشكاله ما نسبته 

(Struik and Wiersema, 1999 وقد لوحظ في السنوات األخيرة تحواًل في نظام االستهالك من البطاطا الطازجة إلى ،)
(، FAO, 2009مليون طن سنويًا ) 11بحوالي البطاطا المجهزة مسبقًا في المصانع  أصابع المصنعة ويقدر الطلب علىالبطاطا 

 وقد شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في سورية مؤخرًا وظهرت عدة مصانع لهذا الغرض. 
بدرنات بيضوية متطاولة أو متطاولة سطحية  يتركز الطلب على المواد الخام لتصنيع األصابع المقلية على األصناف التي تتميز

العيون ذات حجم متوسط إلى كبير، خالية من التشوهات وذات محتوى جيد من المادة الجافة والنشاء ومحتوى منخفض من 
ة األخيرة وثيقة الصلالصفة األصناف ذات القدرة التخزينية الجيدة، و  ، وتفضل(Haverkort et al., 2002) رجعةالسكريات الم

الصفات السابقة خصوصًا تغير محتوى رتبط ت(. Ittersum, 1992تخزين الدرنات ) عندما يرادمع فترة السكون التي تعتبر ميزة 
بأن تراكم السكريات  Kyriacou et al., (2009)ن فقد بيّ  ،بالصنف بالدرجة األولى الدرنات الكيميائي والسيما محتوى السكريات

ثالث  علىتخزينها عند  Lady Rosettaو Hermesمقارنة مع الصنفين  Diamantو  Spuntaكان أعلى في الصنفين 

mailto:jbour1974@yahoo.com
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توقف أيضًا على ظروف النمو المحتوى الكيميائي ي أن ىإل، في حين أشار بعض الباحثين (م˚11، 8.5، 4.5درجات من الحرارة )
 مالت ما بعد الحصاد وتحضير المنتج. ( ومعاSulaiman, et al., 2002; Hamouz et al., 2000ضمن الصنف الواحد )

مع  تفاعلألنها تتصنيع البطاطا المقلية، معوقات من أهم  (Reducing sugar)يات السيما السكريات المرجعة عد السكر ت
في حين أن اللون المرغوب هو  ،ما يعرف بتفاعل ميالرد هوو  لونًا بنياً  ةمنتجعند رفع درجة حرارة البطاطا األحماض األمينية 

كمادة يمكن أن تكون مسرطنة في طيف واسع من  2002اكتشاف تكون األكريالميد في عام  شكلوقد  .األصفر الذهبي نسبياً 
 مواد لعديد من العلماء للبحث عن تدابير لمنع تشكل هذه الالتفاعل السابق دافعًا ااألغذية الغنية بالكربوهيدرات ومنها البطاطا نتيجة 

(Halford et al., 2012; Viklund et al., 2010; Burch et al., 2008; De Wilde et al., 2005تمّكن .) 
 Viklund et al., (2010)  73-51% ومحتوى األكريالميد بنسبة 66-17من خفض مستويات طالئع األكريالميد بنسبة %

دقائق، وقد  3( لمدة م˚80بالماء الساخن ) م˚8و 4( رقائق شيبس البطاطا المخزنة بدرجة حرارة Blanchingمن خالل تبييض )
دقيقة  2.5علية من التبييض لمدة ادقائق كان أكثر ف 9لمدة م ˚75أن تبييض رقائق البطاطا بدرجة حرارة إلى أشارت دراسة أخرى 

 Boushell andوجد (. Shojaee-Aliabadi et al., 2013)% 74حيث انخفض معدل تكون األكريالميد بنسبة م ˚3بحرارة 
Potter, (1980) انخفاض دكانة لون قطع البطاطا المقلية مع زيادة طول مدة التبييض وزيادة معدل الحصول على لون أفتح 

كما تشير بعض المصادر إلى أهمية التبييض في طهي أصابع البطاطا جزئيًا مما باستخدام درجة حرارة أعلى في عملية التبييض. 
يقلل من تشرب الزيت، وفي إبطال مفعول األنزيمات المسؤولة عن الفساد أثناء التخزين مثل أنزيمات البيروكسيداز والكاتاليز 

 . هذا وقد أثبتغير المرغوبلون الرمادي واألنزيمات المشجعة لألكسدة )أكسدة البولي فينول( وتكوين الميالنين ذو ال
Halford et al., (2012) زين حيث وجدت تفاعالت معنوية بينها وبين الصنف بالنسبة لمعظم األحماض خأهمية فترة الت

الذي  Santeل األكريالميد. كما وجد ارتفاع بنسبة األكريالميد في رقائق شيبس الصنف األمينية الحرة والغلوكوز والفركتوز وتشكّ 
 من األسبارجين الذي تميز بأعلى تركيز Savalanمقارنة بالصنف  المرجعةتميز بمحتوى مرتفع من السكريات 

(Shojaee-Aliabadi et al., 2013)،  لزيادة تكون األكريالميد في األصابع المقلية بسبب  م˚ 4وقد أدى التخزين بدرجة حرارة
 3 لمدة Reconditioningوالتي أمكن خفضها معنويًا من خالل تطبيق فترة تكييف  المرجعةالزيادة الكبيرة في نسبة السكريات 

 (.De Wilde et al., 2005) م˚15أسابيع بدرجة حرارة 
ذات مواصفات محددة  اً تزايد الطلب على البطاطا المصنعة ذات النوعية الجيدة ونمو وانتشار المصانع التي تتطلب أصنافنظرًا ل

 البحث يهدف، ونه يعتمد على االستيراد الخارجيدة كالمزارع بزراعة أصناف بذاتها وتوفر البذار ألصناف محدّ تمسك بوالمترافق 
الحالي إلى تحديد المواصفات التصنيعية لبعض أصناف البطاطا المزروعة محليًا ومدى تأثرها بعوامل التحضير واإلعداد وصواًل 

 على منتج أفضل ضمن الصنف الواحد سواء لالستخدام المنزلي أو التجاري. للحصول المعامالت األكثر مالئمة  إلى تحديد

 :مواد وطرائق البحث

في من زراعة العروة الربيعية ناتجة  Spuntaو Lisetaو Agria ثالثة أصناف من البطاطاأجريت الدراسة على  :المادة النباتية
بعد حيث تم قلع المحصول ، 2011و 2010موسمي  خالل  ( في سورية،شمال مدينة إدلبكم  10) حقول محطة كفر يحمول

من اإلصابات المرضية والميكانيكية  المتوسط والخاليةالحجم ذات كغ/ من الدرنات  2النضج وفرزه وتحضير عينات مكونة من /
الدراسة، وأجريت  وبحيث يتمثل كل مستوى من مستويات المعامالت المطبقة بثالث عينات )مكررات( خزنت في براد المحطة أثناء

 اختبارات األصابع المقلية في مخبر قسم تكنولوجيا األغذية بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق. 
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 :ما قبل القليمعامالت 

 ( درجة حرارة التخزينT) : بدرجة حرارة الغرفة التخزين(T1)( م˚2، والتخزين المبرد )(T2). 
  طول فترة التخزين(P) بعد الحصاد والفرز :(P0) يوم  40، وبعد الحصاد بمدة(P1) يوم  80، أو(P2) وقد تم تحليل ،

 .(AOAC, 2000) بالمعايرة الكيميائية باستخدام محلول فهلنغ عند كل مرحلة من مراحل التخزين الكلية نسبة السكريات
  عملية التبييض قبل القلي(B) Blanching : أصابع البطاطا المدروسة بالماء الساخن أجريت عملية التبييض بنقع

لتقارن مع األصابع غير الخاضعة  (B2)دقيقة  30لمدة  م˚65، أو (B1)دقائق  10لمدة  م˚80على درجتي حرارة 
 . (B0)تبييض لل

 تحضير وقلي أصابع البطاطا: 

مم، وقد تم غسلها  10 ×10أخذت األصابع المخصصة للقلي من الجزء الداخلي للدرنات بحيث تكون متجانسة من حيث الحجم 
أو معاملتها بالحمام المائي ثم جففت وأجريت عملية قلي األصابع على مرحلتين )قلي أولي ونهائي( بحسب الطريقة الموصوفة من 

 4 لمدة  م˚160مكانيات والظروف المحلية حيث تم القلي األولي على حرارة لتناسب اإل( بعد تعديلها Domański, 2001قبل )
من الزيت لقلي عينات لتر  2لمدة دقيقتين، وقد استخدم  م˚180دقائق ثم تنشيف وتبريد للعينات والقلي النهائي بدرجة حرارة 

 غ.125-100األصابع المكونة من 
 :أشخاص كمايلي 5من قبل لجنة مؤلفة من  على المنتجالتالية الحسية  أجريت االختباراتاالختبارات الحسية: 

 الواردة في بطاقات المقارنة عالمات األلوان والبعد األخذ باالعتبار وتم تقييمه : اللون(Wageningen Color Cards) 
 التالي: وعلى النحو

أصفر محمر قلياًل  5أصفر داكن مع تلون بني خفيف )حواف خاصة(،  4أصفر ذهبي،  3أصفر باهت،  2لون أبيض،  1
تلون بني يغطي معظم السطوح، حيث تعتبر  7لون محمر مع تلون بني لنسبة أكبر من السطوح،  6مع حواف بنية واضحة، 

 غير مرغوب رغم أنه مقبول. 1، بينما يعتبر 2ثم  3مقبولة وأفضلها  4-1العالمات 
 وتعتبر  ،طري جداً  5طري، 4 طري نوعًا ما )قليل القساوة(، 3 قاسي،  2قاسي جدًا،  1وفق المقياس المحلي التالي:  :القوام

 .5ثم  4، وبعدها العالمة 1هي األفضل، تليها عالمة  3ثم  2العالمة 
 )غير مقبول. 5مقبول،  4جيد،  3جيد جدًا،  2ممتاز،  1وفق مقياس معد محليًا كالتالي:  :الطعم )النكهة 

 التحليل االحصائي:

إلجراء  Statgraphics Plus 4.1تصميم عاملي في ثالث مكررات، وقد استخدمت تطبيقات البرنامج اإلحصائي بنفذت التجربة 
لمقارنة   (LSD)واستخدمت قيمة أقل فرق معنوي ، (F)للنتائج المتحصل عليها ومقارنتها باختبار ANOVA تحليل التباين
بجدول تحليل التباين أن  (F)في حال ثبت من اختبار LSD عند وجود فروق معنوية، بينما لم يتم اللجوء لحساب قيمةالمتوسطات 

 .(P>0.01)الفروق غير معنوية 

 :النتائج والمناقشة
 :لألصناف المقلية األصابع لون في التخزين وفترة التبييض تأثير .أ 

بفرق معنوي جدًا على الصنف  Spuntaو Agria( تفوق األصناف T1العادية ) بينت النتائج بحالة التخزين بدرجة حرارة الغرفة
Liseta من اللون األصفر الذهبي المرغوب مقارنة مع لون منتج الصنف  بلون منتج قريبLiseta  الذي مال لألصفر الباهت أو

من السكريات ازداد بنسبة بسيطة وبقي شبه ثابت في الصنف  Agriaو Lisetaاألبيض األقل قبواًل علمًا بأن محتوى الصنف 
Spunta  في لون األصابع المقلية، بينما لوحظ وجود تأثير معنوي جدًا  أثرًا معنوياً طول فترة التخزين للم يكن كما (. 1)الشكل

(P<0.01لعملية التبييض التي أدت للحصول على لون أفتح للمنتج بحيث تم الحصول على لون أص )( 2.22-2.11فر باهت 
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 لكنبين الصنف ومعاملة التبييض  . لم يسجل تداخل معنوي(1 جدولالغير المرغوب كثيرًا )، على التوالي( B1و B2لمعاملة 
 Agriaو اللب األصفر الفاتح بينما لم يكن التأثير سلبيًا بحالة الصنف ذ Liseta بحالة الصنفكان واضحًا السلبي  التبييض تأثير

 ذو اللب األصفر. 
 ون(تحليل التباين لتأثير العوامل المدروسة في لون األصابع المقلية ألصناف البطاطا المخزنة بدرجة حرارة الغرفة العادية )حسب مقياس الل .1جدول ال

 التفاعالت ns( Pفترة التخزين ) ( **Bالتبييض ) األصناف **

Agria 3a B0 2.94a P0 2.67a  صنف ×P ns 

Liseta 1.72b B1 2.22ab P1 2.11a  صنف ×B ns 

Spunta 2.56 a B2 2.11 b P2 2.5a B  ×P ns 

LSD 0.01 0.726 0.726 - - 
 تعني عدم وجود فروق معنوية.  ns ،(P<0.01)% 1 داللةمستوى  عند** تعني وجود فروق معنوية 

 المتوسطات. تعني وجود فروق معنوية بينعموديًا األحرف الالتينية المختلفة 

للحصول على منتجات بلون يترواح من األصفر الغامق مع تلون بني خفيف على الحواف  (T2)بالمقابل فقد أدى التخزين المبرد 
( في األصناف المدروسة عند عدم تطبيق التبييض، ويمكن 6-4)مقبول( إلى لون محمر مع تلون بني لنسبة كبيرة من السطوح )

، (De Wilde et al., 2005)نتيجة التخزين بدرجة حرارة منخفضة  يات بما فيها السكريات المرجعةلسكر انسبة تفسير ذلك بزيادة 
(. حيث لم يكن التبييض ضروريًا في بداية التخزين وتم 2 جدولالمعنوي جدًا بين فترة التخزين والتبييض )تداخل وقد لوحظ وجود 

، بينما حسن التبييض لون المنتج بدرجة مهمة بعد التخزين Lesitaو Agriaالحصول على لون جيد بدونه خصوصًا في الصنفين 
إلى منتج مقبول بلون أصفر باهت  B0( بحالة 5.5من منتج غير مقبول مع تلون بني بدرجة كبيرة ) (P1)يوم  40المبرد لمدة 

، B1والتبييض بالماء الساخن لفترة قصيرة  B2( بحالة معاملتي التبيض الطويل بالماء الفاتر 2.17و 1.5جدًا إلى أصفر باهت )
 على التوالي.

 

 متوسط درجة لون أصابع البطاطا المقلية المخزنة تحت التبريد .2جدول ال

 التبييض الصنف
 T2فترة التخزين/يوم 

 تحليل التباين
0P P1 P2 المتوسط 

Agria 

B0 3 5 4 4.00 

 األصناف *
 

Agria 3.17 a 

B1 3 3 3 3.00 Liseta 2.5  b 

B2 2.5 2.5 2.5 2.50 Spunta 3.22 a 

 LSD 0.05 0.596 3.17 3.17 3.50 2.83 المتوسط

Liseta 

B0 2.5 6 4 4.17 

 التبييض **

B0 4.28 a 

B1 1.5 1.5 2.5 1.83 B1 2.5  b 

B2 2 1 1.5 1.50 B2 2.11 b 

 LSD 0.01 0.868 2.50 2.67 2.83 2.00 المتوسط
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Spunta 

B0 4 5.5 4.5 4.67 

 nsفترة التخزين 

P0 2.67a 

B1 2 2 4 2.67 P1 3.06a 

B2 3.5 1 2.5 2.33 P2 3.17a 

   3.22 3.67 2.83 3.17 المتوسط

 المتوسط

B0 3.17bc 5.50a 4.17b 4.28 التفاعالت 

B1 2.17cd 2.17cd 3.17bc 2.50   فترة تخزين× صنف ns 

B2 2.67c 1.50d 2.17cd 2.11   تبييض× صنف ns 

  3.17 3.06 2.67 المتوسط
 فترة تخزين× تبييض 

LSD 0.01 تفاعل 
** 

1.033 
 ، على التوالي.(P<0.01)% 1،  و(P<0.05)%  5 داللةمستويي  عند* و ** تعني وجود فروق معنوية 

ns  .تعني عدم وجود فروق معنوية.  األحرف الالتينية المختلفة تعني وجود فروق معنوية بين المتوسطات 
 

وساهمت معاملتي التبييض  ،بردمفقد كان اللون أفضل وأقل تلونًا بالبني بعد التخزين ال (P2)أما في حالة التخزين الطويل 
 40في التخزين لمدة ( لكن تأثير التبييض كان أقل وضوحًا منه 2.11) B2بالحصول على لون أفتح خصوصًا بحالة المعاملة 

أثناء التخزين المبرد كان أقل منه في الصنفين اآلخرين ولذلك كان تأثير  Agriaأن تغير اللون في الصنف  كما يالحظ. (P1)يوم 
ي تم في الصنفين األخرين، إال أن تراكم ويمكن تفسير ذلك جزئيًا بعدم تراكم السكريات بنفس القدر الذوضوحًا، التبييض أقل 

 (.2الشكل السكريات وحدها غير كاٍف لتفسير تغيرات اللون )

  
عند الكلية )%( من السكريات البطاطا تغير محتوى درنات  .1الشكل 

 التخزين بحرارة الغرفة
عند الكلية )%( من السكريات البطاطا تغير محتوى درنات . 2الشكل 

 دبرّ مالتخزين ال

بخفض تكوين األكريالميد والحصول على لون أفتح لألصابع المقلية  ((Burch et al., 2008تتوافق هذه النتائج مع ما وجده 
عند نقعها بالماء، ومع نتائج آخرون بأن تطبيق معاملة التبييض قد خفض من تكوين األكريالميد وطالئعه في رقائق الشيبس 

(Shojaee-Aliabadi et al., 2013; Ismial et al., 2013; Viklund et al., 2010 و ،)قد بّين 
Viklund et al., (2010) في رقائق الشيبس، ويمكن تفسير 66-17بنسبة  التبييض خفض مستويات طالئع األكريالميد أن %

 (.  Pedreschi and Moyano, 2005خارج أصابع البطاطا ) المرجعةذلك بغسل السكريات 
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 :المقلية األصابع قوام في والتخزين التبييض تأثير . ب
بينت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين األصناف المدروسة لخاصية القوام، بينما ساهمت عملية التبييض في الحصول على 

د عن 2.17و 1.83أوضح ) B2(، وكان تأثير المعاملة 3 جدولالمنتجات أكثر قساوة نسبيًا من تلك التي لم تخضع لهذه العملية )
حيث تم الحصول على منتج قاسي مرغوب مقارنة بالمنتج متوسط ، على التوالي( التخزين بدرجة حرارة الغرفة والتخزين المبرد

 Agblor(، وقد أشار باحثون ألثر التبييض الواضح في الصفات الميكانيكية لألصابع المقلية )B1 (2.89القساوة بحالة المعاملة 
and Scanlon, 1998 1 داللةمستوى  عندمعنوي تداخل (، أال أن النتائج بينت وجود %(P<0.01)  بين معاملة التبييض وفترة

ز المنتج الذي لم يخضع للتبييض بعد التخزين المبرد بقوام طري إلى طري جدًا وبفروق معنوية (. تميّ 3 جدولالالتخزين المبرد )
 (. 4 جدولالغير المخزن )و التبييض سواء المخزن أالمعامل ب ذلكن و يخز تالقبل جدًا عن قوام المنتج 
 تحليل التباين لتأثير العوامل المدروسة في قوام أصابع البطاطا المقلية )حسب مقياس القوام( .3 جدولال

 التفاعالت ns( Pفترة التخزين ) ( **Bالتبييض ) nsاألصناف  التخزين

درجة حرارة 
 T1الغرفة 

Agria 2.67a B0 3.56a P0 2.72a  صنف ×P ns 

Liseta 2.61a B1 2.89a P1 2.67a  صنف ×B ns 

Spunta 3a B2 1.83b P2 2.89a B  ×P ns 

LSD 0.01 - 0.9035 - - 

تخزين مبرد 
 (م˚2)

T2 

Agria 3.17a B0 4.33a P0 2.72b  صنف ×P ns 

Liseta 3a B1 2.89b P1 3.33a  صنف ×B ns 

Spunta 3.22a B2 2.17c P2 3.33a B  ×P ** 

LSD 0.01 - 0.444 0.444 0.769 (P x B) 

 تعني وجود فروق معنوية بين المتوسطات.عموديًا األحرف الالتينية المختلفة 

 التأثير المتبادل بين معاملة التبييض وفترة التخزين المبرد في قوام أصابع البطاطا المقلية  .4 جدولال

 التبييض
 فترة التخزين المبرد 

P0 P1 P2 

B0 3.33b 4.67a 5.00a 

B1 2.67bcd 3.00bc 3.00bc 

B2 2.17d 2.33cd 2.00d 

 .قيم التداخل األحرف الالتينية المختلفة تعني وجود فروق معنوية بين متوسطات
 حرض˚70-60بأن التبييض بحرارة   González-Martı́nez et al ., (2004) يمكن تفسير النتائج السابقة بما توصل إليه 

أن التبييض بدرجة حرارة منخفضة  Canet et al., (2005)في البطاطا، حيث وجد  (PME)نشاط أنزيم البكتين ميثيل استيراز 
 ، الذي يساهم بحسب دراسةPMEيزيد صالبة البطاطا معنويًا وأن هناك ارتباط قوي بين صالبة األنسجة ونشاط أنزيم 

 (2001)Crowley,   لمعاملة التبييض ويتم تثبيطه  م˚65دقيقة عند درجة حرارة  15بزيادة الصالبة ويبلغ نشاطه حدًا مثاليًا بعد
. كما تتطابق النتائج السابقة مع ما وجده م˚90-80دقائق على حرارة  5وبعد م ˚75دقيقة من التبييض على حرارة  15بعد 

Wang, (2011)  دقائق أدى لزيادة معنوية في قيم صالبة األصابع المقلية مقارنة مع  10لمدة  م˚60بأن التبييض بدرجة حرارة

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877404000512
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مم( من المادة الجافة كان أعلى عند تطبيق التبييض بدرجة حرارة  10×10الرفيعة )، كما بين أن محتوى أصابع البطاطا م˚80
 ألن الرطوبة تدخل ببطء أكثر داخل األصابع بالحرارة األخفض. م˚80و 70مقارنة به عند الحرارة  م˚60

 :المقلية األصابع طعم في والتخزين التبييض تأثير . ج
بأفضل طعم  Agriaف بدرجة حرارة الغرفة وبفروق معنوية جدًا، حيث تفوق الصنتباين طعم منتج األصناف المختبرة المخزنة 

وفق المقياس المستخدم. كما ساهمت عملية التبييض القصير بالماء  اً الذين كان طعمهما جيد Lisetaو Spunta مقارنة بالصنفين
( أفضل قلياًل من ذلك الذي تم الحصول 1.73بتحسين الطعم نسبيًا لكافة األصناف والحصول على طعم جيد جدًا ) (B1)الساخن 

دورًا سلبيًا وقد كان الفرق بين المعاملتين  (B2)بينما لعبت عملية التبييض الطويل بالماء الفاتر  ،(2.17عليه بدون تبييض )
 2.67-2.72ده )جيد جدًا بع-( قبل التخزين إلى جيد1.53ممتاز )-نخفض الطعم معنويًا من جيد جداً . ا(5 جدولالمعنوي جدًا )

 احصائية معنوية بين العوامل المدروسة. تداخالت ، على التوالي(. تبين النتائج عدم وجود P2و  P1بحالتي التخزين 
 تحليل التباين لتأثير العوامل المدروسة في طعم أصابع البطاطا المقلية المخزنة بدرجة حرارة الغرفة العادية )حسب مقياس الطعم( .5 جدولال

 التفاعالت  **( Pفترة التخزين ) ( **Bالتبييض ) **األصناف 

Agria 1.62b B0 2.17ab P0 1.53b  صنف ×P ns 

Liseta 2.67a B1 1.73b P1 2.72a  صنف ×B ns 

Spunta 2.63a B2 3.02a P2 2.67a B  ×P ns 

LSD 0.01 0.5735 0.5735 0.5735  

 وجود فروق معنوية بين المتوسطات.تعني عموديًا األحرف الالتينية المختلفة 
جيد جدًا -بطعم ممتاز Agriaأما بحالة التخزين المبرد، فقد تم الحصول على نتائج مشابهة لطعم األصناف واحتفظ الصنف 

الذين تميزا بطعم جيد أقل جودة نسبيًا من نظيره الذي تم  Lisetaو Spunta( متفوقًا بداللة معنوية جدًا على الصنفين 1.46)
(. كما تبين النتائج حدوث تدهور في طعم منتجات األصناف من 6 جدولالالحصول عليه في حالة التخزين بدرجة حرارة الغرفة )

 يوم.  80و 40إلى الجيد بعد التخزين المبرد لمدة  (P0)الممتاز أو الجيد جدًا في بداية التخزين 
 تحليل التباين لتأثير العوامل المدروسة في طعم أصابع البطاطا المقلية المخزنة تحت التبريد .6جدول ال

 التفاعالت  **( Pفترة التخزين ) ns( Bالتبييض ) **األصناف 

Agria 1.46b B0 2.28a P0 1.53b  صنف ×P ns 

Liseta 2.91a B1 2.18a P1 3.11a  صنف ×B ns 

Spunta 3.11a B2 3.02a P2 2.83a B  ×P ns 

LSD 0.01 1.247  1.247  

 تعني وجود فروق معنوية بين المتوسطات.عموديًا األحرف الالتينية المختلفة 
ذات داللة إحصائية معنوية بين العوامل المدروسة في التأثير في طعم األصابع المقلية، ولم يكن لمعاملة تداخالت لم تسجل 

المنتج بحالة التخزين المبرد رغم أن نمط تأثيرها شابه نظيره عند التخزين بدرجة حرارة الغرفة. التبييض تأثير معنوي في طعم 
ويمكن تفسير النتائج المتحصل عليها بما ورد سابقًا حيث أن العوامل التي تساهم في تكون األكريالميد المترافق بوجود اللون البني 

مصحوب بطعم متأخر محروق خصوصًا في حالة تلون المنتج بلون بني واضح. أقل استساغة م في المنتج تلعب دورًا بإعطاء طع
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كما أن القوام القاسي قلياًل إلى القاسي مرغوب أكثر من الطري والطري جدًا الذي كان واضحًا من االختبار الحسي أنه احتوى على 
 نسبة من الدهن )زيت القلي(.

ولم تسجل فروق  Spuntaفي اللون والطعم تاله الصنف  Agriaتفوق الصنف بالمحصلة فإن اختيار الصنف يعتبر أساسيًا، فقد 
لون المنتجات المخزنة بالتبريد بينما لم يكن . كما لعبت عملية التبييض دورًا مهمًا في تحسين معنوية بين األصناف من حيث القوام

 التبييضبتطبيق  القوام َحَسنإضافة لذلك فقد ت يزيتالون باهت للصنف ل تدور إيجابي بحالة التخزين بدرجة حرارة الغرفة وأعطلها 
 ، لذلك فإن عملية التبييض تستحق دراسة أعمق.التخزين حرارة درجتي كالعند 
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Abstract 

The research aimed to study the effect of three potato varieties (Agria, Liseta and Spunta) produced 

at Kafer Yahmool Research Station fields in Idlib, Syria, during 2010 and 2011 seasons, and also to 

study the effect of preprocessing treatments (storage temperature, storage period, and blanching) on 

some french-fries sensory traits. The results showed that there were significant differences among 

studied varieties in terms of the color and taste of the fries. Agria was the best variety under room 

temperature and when it stored under low temperature, whereas Liseta was the worst variety as 

compared to the other two varieties. Blanching for 10 min at a water temperature of 80°C, 

significantly improved fries color and removed the unacceptable brown color of potato samples 

which were stored under low temperature for a period of 40 or 80 days, it also improved 

significantly the taste and texture of the product. However, However, blanching for 30 min at a 

temperature of  65°C reduced the degree of color attraction resulting in pale color in Liseta variety.  

 

Keywords: Potato, French-fries, Storage period, Storage temperature, Blanching.  
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تأثير اإلجهاد المائي في بعض الصفات الفيزيولوجية لهجينين وحيدي الجنين من الشوندر 
 (.Beta vulgaris Lالسكري )

 (2)وفادي عباس (1)انتصار الجباوي*

 دمشق، سورية. . الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،إدارة بحوث المحاصيل ،قسم بحوث الشوندر السكري .(1)
 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حمص، سورية.  ،مركز البحوث العلمية الزراعية في حمص .)2)
 (.dr.entessara@gmail.comالبريد اإللكتروني:  ،انتصار الجباويد.  للمراسلة:*)

 17/06/2015تاريخ القبول:    02/02/2015تاريخ االستالم: 
 

 الملخص:
دراسة تأثير اإلجهـاد المـائي بهدف  ،2010و  2009العامين من شتوية ، خالل العروة الحمصنفذت هذه الدراسة في مركز بحوث 

 40في بعض الصفات الفيزيولوجية لصنفين من الشوندر السكري )بريجيتا ودوروتيا(، وقد تمثلت معاملة اإلجهـاد بقطـع ميـاه الـري مـدة 
مرحلـة أثـر اإلجهـاد المـائي فـي منتصـف وبثالثة مكررات.  القطع المنشقةصممت التجربة وفق تصميم يومًا بعد توقف موسم األمطار. 

( فــي أجــزاء %RWC( والمحتــوى المــائي النســبي  )%WCنمــو النبــات فــي جميــع المؤشــرات المدروســة، حيــث تراجــع المحتــوى المــائي )
النبــات، وكــان تراجــع المحتــوى المــائي للجــذور بقــيم أعلــى مــن أنصــال األوراق وأعناقهــا، فــي حــين كــان تراجــع المحتــوى المــائي النســبي 
لـألوراق المكتملـة النمـو أقـل حـدة مقارنـًة بـاألوراق القديمـة والحديثـة. كمـا انخفـض كـاًل مـن الـوزن الرطـب والجـاف للمجمـوعين الخضــري 

أظهرت النتائج قدرة الشوندر السكري على تعديل الجهد الحلولي تحت ظروف اإلجهـاد، مـن خـالل زيـادة محتـوى المجمـوعين  والجذري.
تبـاين مسـتوى العمليـات الكيميـا الخضري والجذري من الصوديوم والبوتاسيوم، كما زاد محتوى المجموع الخضري من السكريات الذوابـة. 

(، فـي حـين Foاإلجهـاد، حيـث زادت قيمـة الفلـورة الصـغرى )عند الصنفين المدروسين تحـت ظـروف ضوئية في النظام الضوئي الثاني 
(، وقـد زاد هـذا االنخفـاض مـع زيـادة فتـرة Fv/Fm( ونتيجـة لـذلك انخفضـت غلـة الكوانتـوم العظمـى )Fmتراجعت قيمة الفلورة العظمى )

 دالت التراجع في الطراز بريجيتا.اإلجهاد. وكانت معدالت التراجع في الطراز دوروتيا أعلى من مع

 اإلجهاد المائي، الصفات الفيزيولوجية، الشوندر السكري.الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة: 
وهو من المحاصيل ثنائية الحول التي  (Chenopodiaceae)للفصيلة السرمقية   .Beta vulgaris Lينتـمي الشوندر السكري    

ار، وقد يختصر الشوندر السكري ثموفي السنة الثانية الشماريخ الزهرية وال ،تشكل في السنة األولى المجموع الخضري والجذور
لمدة خفضة منتعرضه لدرجات حرارة أحيانًا موسم النمو الثاني ويسلك سلوك الحوليات ويعطي الشماريخ الزهرية في نفس العام عند 

 .( (Smith,1987مراحل نموه األولىأثناء طويلة 
يعد محصول الشوندر السكري المحصول الثاني بعد قصب السكر الذي تعتمد عليه عملية صناعة واستخراج السكر في العالم،    

جزء  من أجل تغطيةوهو المصدر الوحيد في سورية الذي يستحصل منه على السكر، وهذا ما يوضح أهمية زراعة هذا المحصول 
 .)2011)عباس،  احتياجات البلد من السكر من
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ألف هكتارًا أنتجت مليون طن من جذور الشوندر السكري،  22.5نحو  2012بلغت المساحة المزروعة بهذا المحصول عام 

 (.2012طن/هكتار )إحصائيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  45.5وبمردود قدره 
نتاج األعوام األخيرة لموجات حادة من الجفاف أدت إلى العديد من المشاكل الزراعية تمثلت بتراجع إتعرضت سورية في 

ومنع زراعة محصولي الشوندر السكري والقطن في بعض المناطق )محافظة حمص(، وتضررت بعض ، يةالحبوب في سور 
 (.2009)عباس،  لغذاء المحليمما تسبب في ارتفاع أسعار االمحاصيل العلفية الضرورية لتغذية الماشية 

إن نجــاح زراعــة محصــول الشــوندر الســكري فــي ســورية يتطلــب حــل بعــض المشــكالت التــي قــد يواجههــا فــي بعــض المنــاطق، ال 
سيما مشكلتي ندرة مياه الري والتملح، سيما أن مصادر المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة آخذًة باالنخفاض المستمر. وفي ظل 

الســائدة فــي معظــم منــاطق الزراعــة فــي ســورية فــإن المــزارعين يحصــلون علــى ميــاه الــري علــى أســاس الــدور الــذي تنظمــه نظــم الــري 
ذا مـا زرع أكثـر مـن مـزارع نفـس النـوع المحصـولي ) ذرة  شـوندر سـكري ( فمـن الصـعب أن يحصـل  -قطـن –الجمعيات الفالحية. وا 

يؤدي إلى تعرض معظم األنواع المحصولية لإلجهاد المائي ألكثـر مـن مـرة  كل المزارعين على حصتهم من مياه الري بآن واحد. ما
خــالل موســم النمــو، ومــن هنــا كــان مــن الضــرورة دراســة تــأثير الجفــاف علــى نبــات الشــوندر الســكري فــي منطقــة حمــص وغيرهــا مــن 

نتظـام توزعهـا علـى أشـهر الشـتاء. المناطق السورية التي تتعرض لموجات متالحقة من الجفـاف، وتـدني كميـة ميـاه األمطـار، وعـدم ا
 .)2011)عباس، 

( مقارنًة مع النباتات األخرى من WUE) Water use efficiencyيتميز الشوندر السكري بكفاءة عالية في استخدام الماء 
التربة (، وتختلف متطلباته المائية باختالف قوام 1998كالقطن وفول الصويا وعباد الشمس )كيال وآخرون، المجموعة نفسها 

والظروف المناخية السائدة والصنف ومرحلة النمو النباتي وطريقة الري المتبعة، حيث أنه يحتاج خالل مرحلة نموه إلى كمية من 
ماء )مهنا  3م 80(. ويلزم لتشكيل طن واحد من الجذور واألوراق 1998/هكتار )كيال وآخرون، 3( م4500–3500المياه قدرها )

 (.2009والشباك، 
كمـل حيث يحتاج إلى عدد من الريات حتى ي ،مرويبشكل في المناطق الجافة والمناطق متوسطية المناخ ع الشوندر السكري يزر    

علـى ميـاه  اعتمـاداأما في بعض مناطق أوروبا مثل المملكة المتحدة وأجزاء من ألمانيـا فإنـه ينمـو  بصورٍة طبيعية حتى النضج،نموه 
بشـكل ريـات ميـاه الـري  ه األمطار تكون في بعض السـنوات غيـر كافيـة وبالتـالي ال بـد مـن تـوفيرولكن كميات هذ ،األمطار الصيفية

 .(Jaggard et al., 1998)تكميلية 
بعض الدراسات التي تمت على أداء أصناف من الشوندر السكري باالستجابة لشح المياه لم تبِد أيـة فـروق وراثيـة مـا بـين األصـناف 

(، قــد يعــزى ذلــك إلــى ضــيق القاعــدة الوراثيــة لألصــناف (Fisher and Kerr, 1998; McGrath et al., 1999المدروســة  
المدروسة في األبحاث السابقة. بينمـا توصـلت بعـض الدراسـات األحـدث إلـى كشـف بعـض التباينـات الوراثيـة فـي اسـتجابة طـرز مـن 

 .Bazrafshan et al., (2009) وSadeghian et al., (2004) الشوندر السكري لإلجهاد الجفافي مثل دراسات كل من 
من األوراق والجذور وكذلك نسبة الجذور إلى األوراق تحت ظروف الجفاف، كما تتناقص نسبة السكروز في  يتراجع نمو كل  

 Bloch andتفاعل بين الطرز الوراثية وكمية مياه الري )وجود المادة الجافة وتزداد كمية اآلزوت األميني ولم يالحظ 

Hoffmann, 2005.)  ( 2004جـد )و كماAbd El-Motagally,  الوزن الرطب للمجموعين سبب تراجع أن اإلجهاد المائي
تتأثر أوراق الشوندر وعمومًا  % في الجذور. 37–25% باألوراق و38-30إلى ت نسبة االنخفاض الخضري والجذري حيث وصل

 (.Shaw et al., 2002) السكري بالعجز المائي بشكل أكبر من الجذور
الورقي، بينما  هاودليل مسطحتها في نمو الورقة ومساحسلبية ن العجز المائي في مرحلة مبكرة من نمو النبات يسبب آثارًا إ

(. Abayomi and Wright, 2002يؤدي العجز المائي في مرحلة متوسطة أو متأخرة من النمو إلى تأثير أقل في نمو األوراق )
اختالف في اآلثار الناجمة عن العجز المائي حسب مكان توضع الورقة، فكان التأثير واضح بشكل أكبر على معدل وقد وجد 

(. ويؤدي الري بعد فترة عجز Milford and Riley, 1985استطالة األوراق القديمة السفلية أكثر من األوراق الحديثة العلوية )
 ,Abayomi and Wrightن النمو الورقي ولكنه ال ينعكس على تزايد غلة السكر )مائي في حزيران وبداية تموز إلى إعادة اتزا
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على كل حال يمكن استعادة قدرة النبات على النمو النشط والعمليات الحيوية بعد التعرض لإلجهاد الجفافي باستعمال  (.2002
 (.Vomacka and Pospisilova, 2003)بعض المركبات التي ترش على األوراق لتحسين التبادل الغازي مع الوسط المحيط 

إجهادًا يعتبر مراحل مختلفة من النمو يومًا في  27مدة عن الشوندر السكري الري قطع مياه أن  (Choluj et al., 2004)وجد 
 .%6-3جفافيًا متوسطًا، وأدى ذلك إلى انخفاض المحتوى المائي النسبي لألوراق الفتية والقديمة، وتراوح هذا االنخفاض بين 

محتوى الكلوروفيل في أوراق الشوندر السكري، وذلك  علىتأثير اإلجهاد الجفافي  Mohammadian et al., (2003درس )
حادًا في معدل  انخفاضاً أوراق حقيقية، فالحظ  10-8يومًا حتى مرحلة  50بإحداث اإلجهاد حقليًا بقطع المياه عن النبات مدة 

للمستقبالت الضوئية، وكانت غلة الكوانتوم في لفلورة الصغرى )األولية( على اولم يؤثر سلبًا في األوراق، كلوروفيل العظمى الفلورة 
تباينت الكلوروفيل، و كما انخفض تركيز في الصانعات الخضراء أقل بشكل كبير،  (Photosystem II)النظام الضوئي الثاني 

خالل موسم فلورة ظت عالقة إرتباطية قوية بين غلة السكر األبيض ونسبة الكما لوح، طرز وراثية مدروسة 9في المؤشرات السابقة 
 النمو، وبالتالي اعتبر أن الكلوروفيل يمكن أن يستخدم كمؤشر فعال لرصد تحمل اإلجهاد الجفافي المبكر في الشوندر السكري.

ات متعددة الهيدروكسيل تشكل رابطة وجدت بعض الدراسات أنه في الظروف الجافة فإن مجموعة الهيدروكسيل في المركب   
يقود إلى عدم فقد  (hydrophobic) كاره للماءهيدرجينية مع الرؤوس القطبية لفوسفوليبيدات الغشاء الخلوي، وهو يعتبر تفاعل 

 (.Crowe et al., 1998; Villadsen et al., 2005الماء ويعتبر أساسًا لثباتية الغشاء الخلوي )
% من 60تأثير اإلجهاد الجفافي في نبات الشوندر السكري تحت نظامين مائيين، األول معاملة  Chołuj et al., (2008درس )

يومًا من اإلنبات في مرحلة بداية تطور  61% من رطوبة السعة الحقلية، وذلك بعد 35-30السعة الحقلية والثاني معاملة جفاف 
الحلولي ألعضاء النبات خاصًة الجذور، كما وجدوا تناقصًا جهد ال يوم، فالحظوا تناقص 35الجذر واستمرت هذه المعاملة مدة 

في كل من   Ca،Mg+2+2في أعناق األوراق وكذلك تركيز الكاتيونات الثنائية  +Na+ ،Kحادًا لتركيز الكاتيونات أحادية التكافؤ 
أنصال نسبة الكاتيونات األحادية إلى الثنائية في ادت ز كما األوراق القديمة والحديثة. بينما لم يتأثر تركيز الكاتيونات في الجذور. 

، كما سبب الجفاف تناقصًا حادًا في تركيز الفوسفور غير العضوي في األوراق، أما البرولين فقد زاد تركيزه عناقهااألوراق الحديثة وأ
ولم يتأثر محتواه في الجذور في  في األوراق بيتينفي جميع أعضاء النبات ما عدا األوراق الحديثة، كما زاد محتوى الغاليسين 

أن هذه التغيرات ما هي إال  وا بالتاليوزاد تركيز السكروز في جميع أعضاء النبات، واستنتج ،حين زاد تركيز الغلوكوز في الجذور
 يًا والمحافظة على نموه في ظروف الجفاف.حإلبقاء النبات جهد الحلولي آلية فعالة لتعديل ال

 Mohammadian)الكلوروفيل من قبل مربي النبات لدراسـة اسـتجابة النبـات لإلجهـادات البيئيـة المختلفـة  استخدمت حركية فلورة 

et al., 2003)  حيث تبدأ فلورة الكلوروفيل من قيمة أولية تسمى بالفلورة اإلبتدائية أو الصغرىFo والمقصود بهـا تأكسـد المسـتقبل ،
وتــزداد قيمــة هــذا المؤشــر عنــد تعــرض النبــات ألي نــوع مــن اإلجهــاد يــؤثر علــى نشــاط مجموعــه الخضــري األولــي لفوتونــات الضــوء، 

والــذي يقــوم بتمثيــل الكربــون باالســتفادة مــن الضــوء الســاقط عليــه، إذ أن أي إجهــاد )إجهــاد الحــرارة أو الجفــاف أو الملوحــة أو نقــص 
يـؤدي إلــى تراجــع اسـتفادة النبــات مــن  ة فــي النظـام الضــوئي الثــاني، يســبب تغيـرات بنيويــة فــي مسـتويات األصــبغالعناصـر المغذيــة( 

 (.Anonymous, 1993فوتونات الضوء الساقطة عليه وتحولها إلى طاقة حرارية غير كيميائية مبددة ال يستفيد منها النبات )

ظــروف المثاليـة ترتفــع قيمــة الفلــورة وفــي العـن الحالــة التــي تصــبح فيهـا جميــع مراكــز التفاعـل مغلقــة،  Fmتعبـر الفلــورة العظمــى     
يعبـــر عـــن الكفـــاءة القصـــوى (، كمـــا Fv) variable Fluorescence، ويعبـــر عـــن الفـــرق بـــين نقطتـــي الفلـــورة بالمصـــطلح عظمـــىال

جهــادات عــدم اتــزان العناصــر، أمــا PSIIلمراكــز التفاعــل الضــوئي  ، وتــنخفض قيمــة هــذا المؤشــر عنــد التعــرض لإلجهــادات البيئيــة وا 
( وهـي مـا يعبـر عنـه بغلـة الكوانتـوم العظمـى فـي النظـام الضـوئي الثـاني، وهـي المـؤثرة بشـكل Fv/Fmزيادتها فهي ترفع من النسبة )

مباشــر فــي النشــاط التمثيلــي للنبــات، حيــث أن انخفــاض قيمتهــا عــن القيمــة المثاليــة تــدل علــى تعــرض الجهــاز التمثيلــي فــي المجمــوع 
 .(Ranalli et al., 1997الخضري للنبات إلى خلل معين )
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بناًء على ما سبق فقد هدف هذا البحث إلى دراسة االستجابة الفيزيولوجية لنبات الشوندر السكري تحت ظروف اإلجهاد الجفافي 
ت من خالل دراسة بعض مؤشرات العالقات المائية في األوراق والجذور، ودراسة آلية التعديل الحلولي وفلورة الكلوروفيل أوراق النبا

 خالل فترة اإلجهاد. 
 مواد وطرق البحث:

. يرتفع موقع حمص عن سطح 2010و 2009نفذ هذا البحث في موقع مركز بحوث حمص خالل العروة الشتوية من العامين    
صيف حار وجاف وشتاء بارد ماطر،  ، ويسود هذه المنطقة34.4وخط العرض  36.4م، ويقع على خط الطول  487البحر 

ت المناخية اليومية المأخوذة من محطة األرصاد الجوية بحمص إلى ارتفاع درجات الحرارة صيفًا حيث بلغ متوسط وتشير المعطيا
في شهر نيسان، وبلغ معدل الهطول السنوي وتوقف األمطار ، 2010ْم في شهر آب من العام  36.47درجات الحرارة العظمى 

 .ملم 439
األسمدة األساسية قبل الفالحة األخيرة حسب المعادلة  وأضيفتاألرض فالحتين متعامدتين باستخدام المحراث القرصي  حرثت   

كغ يوريا/هكتار(، أضيف نصفها مع الزراعة والنصف  435) N آزوت وحدة 200المنصوح بها في العروة الشتوية لموقع حمص: 
كغ سلفات  K (240 بوتاس وحدة 120غ سوبر فوسفات/هكتار(، ك 260) P فوسفات وحدة 120اآلخر بعد التفريد، 

/هكتار بعد خلطها مع Bكغ  0.5البوتاس/هكتار(، وقد أخذ تحليل التربة بعين االعتبار. كما تمت إضافة األسمدة البوراتية بمعدل 
 األسمدة لضمان توزيعها بشكل جيد .

ا تربة طينية ثقيلة، محتواها من المادة العضوية متوسط، ومتوسطة ( تبين أنه1من تحليل تربة موقع مركز بحوث حمص )الجدول 
 المحتوى باآلزوت والفوسفور والبوتاس، ناقليتها الكهربائية منخفضة. 

في العام  5/8/2010في العام األول، و 9/8/2009، وتم القلع بتاريخ في العامين األول والثاني 7/2زرعت التجارب بتاريخ 
 الثاني. 

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة موقع حمص. 1جدول ال

 العام

 التحليل الكيميائي التحليل الفيزيائي

 رمل
% 

 سلت
% 

 طين
% 

مادة 
عضوية 

% 

EC 
dS.m

-1
 

PH 
CaCo3  

% 

 الفوسفور
 المتاح

 البوتاس
 المتبادل

 اآلزوت
 المعدني

 البورون
 المتاح

2009 25.8 12.4 61.8 1.34 0.37 7.5 2.8 22.4 325 63.4 0.49 

2010 28.0 12.0 60.0 1.26 0.43 7.6 2.3 21.2 308 56.6 0.35 

ا من الهيئة العامة للبحوث العلمية م، تم الحصول عليهالوحيد الجنين من الشوندر السكريهجينين صنفين ضمت المادة النباتية 
 .بعض صفات هذين الصنفين (2الجدول ) ويبينالزراعية، 

 في الدراسة ينالشوندر السكري المستخدمصنفي . بعض صفات 2الجدول 

 طبيعة الطراز نموذج الطراز الصيغة الصبغية نوع البذار المصدر الهجين

 Diploid E Hybrid الجنين وحيد ألمانيا بريجيتا

 Diploid N Hybrid الجنين وحيد السويد دوروتيا

 

يومًا )عادًة يتوقف الهطول  40حقليًا بعدم ري المحصول بعد آخر تسجيل للهطول المطري بـ  المائيطبقت معاملة اإلجهاد    
ورقة، حيث تعتبر األوراق من  16-14المطري في منتصف شهر نيسان في ظروف حمص(، حيث يكون النبات قد كون بحدود 

تم معاملة المحصول بالري بدًء من بداية الشهر  (. ومن ثم2007األكفأ من حيث القدرة التمثيلية واإلنتاجية، )عباس،  20 -10
 السادس )مرحلة التغطية العظمى(. باإلضافة إلى المعاملة الشاهد التي تم فيها الري بشكل منتظم حسب حاجة المحصول.
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 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
، وبثالثة مكررات. حيث توضعت معامالت اإلجهـاد المـائي )بـدون Split plot designزرعت التجربة وفق تصميم القطع المنشقة 

بثالثــة  2م 24وذلــك فــي قطـع تجريبيــة مســاحتها ري( والشـاهد )مــع ري( فــي القطـع الرئيســية ووزعــت األصـناف فــي القطــع الثانويـة، 
لنباتـات ضـمن الخـط سـم بـين ا 20سـم بـين الخـط واآلخـر، و 50م للخـط الواحـد، و 8مكررات، ضـمت القطعـة سـتة خطـوط، بطـول 
 .Gene Statوحّللـت البيانـات إحصـائيًا باسـتخدام برنـامج ألـف نبات/هكتـار.  100نفسه، بحيث تحقق هذه األبعاد الكثافة النباتية 

 %. 5عند مستوى داللة T testواختبار  LSDوحسبت الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي  12
 الصفات المدروسة:

 . مؤشرات العالقات المائية وتطور الوزن الرطب والجاف للنبات: 1
 يومًا من قطع مياه الري. 40و 20قدرت هذه المؤشرات بعد مرور 

 Water Content (WC%)المحتوى المائي   
ك بتجفيف عينات وذلحسبت نسبة المادة الجافة في كل جزء من أجزاء نبات الشوندر السكري )أنصال األوراق وأعناقها والجذور(، 

. ثم حسب المحتوى المائي بطرح الوزن ْم حتى ثبات الوزن 80على درجة حرارة  غ( في فرن التجفيف 100معروفة الوزن الرطب )
 الجاف من وزن العينة الرطب وتحسب كنسبة مئوية على أساس الوزن الجاف، بتطبيق المعادلة التالية:

WC%= (FW-DW) /(DW)*100 

FW  ،الوزن الرطب للعينةDW .الوزن الجاف للعينة 
 Relative Water Content (RWC %)المحتوى المائي النسبي 

، حيث أخذت عينات ورقية رطبة من ثالثة أنواع Abdalla and ElKhoshiban (2007)المحتوى المائي النسبي حسب حدد 
ة النمو(، قديمة )سفلية(، وتم وزنها مباشرًة على ميزان كهربائي من األوراق حسب عمرها، أوراق حديثة )علوية(، متوسطة )مكتمل

ساعات، وتم حساب وزن العينة المشبع بالماء،  8حساس، وسجل الوزن الرطب للعينة، ثم غمرت هذه العينات بالماء المقطر مدة 
تطبيق المعادلة اآلتية لحساب المحتوى  ْم حتى ثبات الوزن، وسجل الوزن الجاف لألوراق، وتم 80ثم تم تجفيفها بالفرن على حرارة 

 المائي النسبي:
RWC%= (FW-DW) /(TW-DW)*100 

FW  ،الوزن الرطب للعينةDW  ،الوزن الجاف للعينةTW الوزن عند التشبع بالماء 
 الوزن الرطب والجاف للنبات:

سم،  1نباتات من كل قطعة تجريبية، حيث قلعت النباتات ونظفت من التراب وأزيل الذيل حتى قطر  10أخذت عينة مؤلفة من 
ومباشرًة تم فصل األوراق عن الجذور وأخذ وزن الجذور وتم تحديد وزن األوراق عن طريق طرح وزن الجذور من الوزن الكلي 

 .ْم حتى ثبات الوزن 105على درجة حرارة  لتجفيفتمت عملية التجفيف في فرن اللنبات. ثم 
 . تقدير محتوى الشوارد األحادية: 2

(. حيث أخذت Pakniyat and Armion, 2007باستخدام طريقة ) ( +K( والبوتاسيوم ) +Naمحتوى شوارد الصوديوم ) قدر
غ من العينات  0.5أخذ  .ساعة، ثم طحنت العينات 48 في فرن التجفيف مدة  ْ م 65عينات جذرية وورقية وجففت على درجة 

لكل  2Nمل من حمض كلور الماء  5ساعات. تم هضم العينات بإضافة  5ْم مدة  550الجافة ورمدت في مرمدة على درجة 
ّقدر البوتاس والصوديوم مل. ثم  50( في دوارق معيارية Whatmanعينة ومزجت مع ماء مقطر مغلي ورشحت بورق الترشيح )

 ومتر( وحولت القراءة إلى ملغ/غ من الوزن الجاف.مباستخدام جهاز التحليل باللهب )فال
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 . تقدير محتوى السكريات الذوابة  في المجموع الخضري:3
 100مل، وأكمل الحجم حتى  100غ من العينة الورقية الرطبة، سحقت جيدًا ثم نقلت كميًا بالماء المقطر إلى دورق سعة  10أخذ 

مل من العينة ووضع  50دقائق بالرجاج ورشحت العينة بعد ذلك بواسطة قمع بوخنر. أخذ  10مل بالماء المقطر. حرك المزيج 
ساعة. في اليوم التالي  24مل( وتركت مدة  7كمية كافية من حمض كلور الماء ) مل، وأضيف 100في دورق عياري سعة 

%، حتى ظهور اللون الوردي الخفيف، وأكمل الحجم NaOH 20أضيف كاشف فينول فتالين وعوير المحلول بماءات الصوديوم 
لنار، وعند بدء الغليان أضيفت في بيشر وتم التسخين على ا A+Bمل من محلول فهلنغ  5مل بالماء المقطر. وضع  100حتى 

قطرات من أزرق الميتيل، ثم بدأت اإلضافة من المحلول السكري ببطء وحذر حتى اختفاء اللون األزرق، وحسبت الكمية الالزمة  3
 /القراءة.100 الختفاء اللون األزرق، وبالنهاية حسبت كمية السكر من العالقة: كمية السكر=

: غلة الكوانتوم العظمى  في Fv/Fm: الفلورة العظمى، Fm: فلورة الكلوروفيل الصغرى، Foئية ). قرائن العمليات الكيمياضو 4
 (:PSIIالنظام الضوئي الثاني 

تم دراسة الطور السريع لفلورة الكلوروفيل باستخدام جهاز يومًا من قطع مياه الري، حيث  40و 20قدرت هذه المؤشرات بعد مرور 
 Plant Efficiency Analyzer-PEA))( ،Handy PEA Hansatech, instrument وميترتحليل كفاءة النبات، الفلور 

England, وقد أجريت عملية تكييف األوراق مع الظالم )Dark adaptation  باستخدام مالقط األوراق الملحقة بالجهاز والحاوية
دقيقة قبل أخذ القراءات، وذلك لجعل مراكز التفاعل ساكنة، أي ال  15على شريحة متحركة يتم إغالقها إلحداث حالة الظالم لمدة 

 تشترك بأي تفاعالت ضوئية.  ومن ثم تم قياس المؤشرات التالية:
. Fluorescence maximum (Fm) . فلورة الكلوروفيل العظمى Fluorescence origin (Fo)فلورة الكلوروفيل الصغرى 

تعبر الفلورة العظمى (، photo system-II)والتي يعبر عنها بغلة الكوانتوم العظمى في النظام الضوئي الثاني  Fv/Fmالنسبة 
Fm  ،ويعبر عن الفرق عظمىية ترتفع قيمة الفلورة الوفي الظروف المثالعن الحالة التي تصبح فيها جميع مراكز التفاعل مغلقة ،

 variable Fluorescence (Fv .)بين نقطتي الفلورة بالمصطلح 
صباحًا( وذلك لمجانسة الظروف  11صباحًا وحتى الساعة  9أخذت القياسات كلها في نفس الموعد من الصباح )من الساعة 

القراءات على األوراق الوسطى للنبات، حيث استبعدت األوراق الحديثة المحيطة باألوراق المدروسة قدر المستطاع، وأخذت 
 والقديمة على السواء.

 . نسبة التراجع أو نسبة التباين )%(:5
 قّدرت هذه الصفة لكافة الصفات المدروسة وفقًا للمعادلة:

 *100اءة في المعاملةالقراءة في المعاملة(/القر  -)القراءة في الشاهد نسب التراجع أو نسبة التباين )%(: 
 النتائج والمناقشة:

 :(%W.C). تأثير اإلجهاد المائي في المحتوى المائي 1
( 3أثـر توقـف ميـاه الـري سـلبًا فـي المحتـوى المـائي ألجـزاء نبـات الشـوندر السـكري )أنصـال، أعنـاق، جـذور(، ويالحـظ مـن الجـدول )

يومــًا مــن  20احتــواء المجمــوع الخضــري علــى كميــة مــن المــاء أعلــى مــن الجــذور فــي كــل  مــن الظــروف الشــاهدة والمجهــدة، فبعــد 
% فــي كــاًل مــن الظــروف الشــاهدة والمجهــدة علــى التــوالي، فــي حــين 78.8، 81.7الجــذور اإلجهــاد بلغــت قــيم المحتــوى المــائي فــي 

يومـًا بلغـت القـيم السـابقة فـي  40%(، وبعد  88.3، 90.6%(، وفي أعناقها ) 87.3، 89.1كانت هذه القيم في أنصال األوراق )
%(. وبالتـالي يالحـظ دائمـًا  79.0، 85.7%(، وفـي أعناقهـا ) 82.0، 87.9%(، وفـي أنصـال األوراق ) 70.2، 77.4الجذور )

 أن المحتوى المائي في األوراق كان أعلى من الجذور وبفروق معنوية، قد يعود السبب إلى كون جذور الشوندر السكري درنّية.
لي كــان إذًا تحـت ظــروف اإلجهــاد المــائي تــأثر المحتـوى المــائي للمجمــوع الجــذري بشــكل أكبــر مـن تــأثر المجمــوع الخضــري وبالتــا   

، 2.1يومــًا انخفــض المحتــوى المــائي  لكــل مــن أنصــال األوراق وأعناقهــا والجــذور بالنســب اآلتيــة ) 20معــدل التراجــع أعلــى، فبعــد 
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% علـى 10.3، 8.5، 7.2يومـًا كمـا يلـي: ) 40% على التوالي(، في حين كانت نسبة االنخفـاض مقارنـًة بالشـاهد بعـد 3.5، 2.6
 التوالي(.

 40، حيـث بلغـت بعـد الصنفين المدروسين لإلجهاد المائي، فكان معـدل االنخفـاض األعلـى فـي الصـنف دوروتيـا تباينت استجابة   
، أمـا معـدل االنخفـاض األقـل فكـان %13.6%، فـي حـين بلغـت فـي الجـذور 10.6%، وفي أعناقها  9.3يومًا في أنصال األوراق 

 %( في الجذور. 7.2أعناقها، و)%( في  6.3%( في أنصال األوراق، و)5.1في الصنف بريجيتا )
أظهــرت النتــائج الســابقة تبــاين اســتجابة الحالــة المائيــة ألجــزاء نبــات الشــوندر الســكري المختلفــة عنــد تعرضــها لإلجهــاد، وهــذا يــدل    

ك فـي نبـات الشـوندر السـكري، إال أنـه يمتلـ  (Hydrodynamic equilibrium)ضـمنيًا علـى عـدم وجـود آليـة لتـوازن حركيـة المـاء 
(. فعنـد قطـع ميـاه الـري يـنخفض جهـد مـاء Shaw et al., 2002آلية فعالة للتعديل الحلولي في أنسجة كاًل من الجذور واألوراق )

)الطبقة الخارجية( إلى خاليا الميزوفيل )الطبقة المتوسطة(، أمـا فـي الجـذور فيحـافظ  Xylumالورقة ما يمنع انتقال الماء من خاليا 
 Choluj etمنحنى الجهد على درجات ثابتة ما يدل على أنه بعد زوال اإلجهاد تستعيد الجـذور عافيتهـا بسـرعة أكبـر مـن األوراق )

al., 2004.) 

 .(2010-2009السكري خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين ) ( ألجزاء نبات الشوندر%WC. المحتوى المائي )3الجدول 
 الصنف

(V) 

 الجزء النباتي

(T) 
 شاهد 

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 
 شاهد تراجع %

 معاملة اإلجهاد

 يوم 40بعد 
 تراجع %

 بريجيتا

 5.1 83.5 87.8 1.6 87.8 89.2 أنصال األوراق

 6.3 79.0 84.0 1.7 88.8 90.3 أعناق األوراق

 7.2 72.1 77.3 1.9 79.6 81.2 الجذور

 دوروتيا

 9.3 80.4 87.9 2.5 86.7 88.9 أنصال األوراق

 10.6 79.0 87.4 3.4 87.7 90.8 أعناق األوراق

 13.6 68.2 77.5 5.1 78.0 82.2 الجذور

متوسط 

 الصنفين

 7.2 82.0 87.9 2.1 87.3 89.1 أنصال األوراق

 8.5 79.0 85.7 2.6 88.3 90.6 أعناق األوراق

 10.3 70.2 77.4 3.5 78.8 81.7 الجذور

LSD 0.05 

V=1.3* 

 T=2.0* 

V*O=3.6* 

V=2.4ns 

T=3.1ns 

V*O=4.3ns 

V=0.2* 

T=0.5* 

V*O=1.3* 

V=2.2* 

T=3.2* 

V*O=4.7* 

V=3.1* 

T=4.0* 

V*O=5.8* 

V=0.3* 

T=0.6* 

V*O=2.2* 

CV% 6.3 5.5 4.1 7.0 6.5 7.2 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          

 (:%RWC. تأثير اإلجهاد الجفافي في المحتوى المائي النسبي )2
تراجـــع المحتـــوى المـــائي النســـبي فـــي األوراق العلويـــة )الحديثـــة( والمتوســـطة )مكتملـــة النمـــو( والســـفلية )القديمـــة( تحـــت الظـــروف    

( أن قيمة المحتوى المـائي النسـبي فـي األوراق القديمـة كـان أعلـى، ثـم فـي األوراق مكتملـة النمـو، 4المجهدة،  ويالحظ من الجدول )
فــي األوراق القديمــة فــي كــاًل مــن  RWCيومــًا مــن اإلجهــاد بلغــت قــيم  20فــي األوراق الحديثــة.  بعــد  فــي حــين كــان قيمتــه األدنــى
%(، 87.1، 88.2%( على التوالي، في حين كانت هذه القيم في األوراق مكتملـة النمـو )87.3، 91.4الظروف الشاهدة والمجهدة )

، 87.8سابقة في األوراق القديمة والمتوسـطة والحديثـة علـى التـوالي: )يومًا بلغت القيم ال 40%(، وبعد  81.1، 84.8وفي الحديثة )
فـــي جميـــع أوراق النبـــات، وكـــان معـــدل  RWC(. تراجعـــت قيمـــة 4%(، )الجـــدول  73.1، %80.3(، ) 81.3، %84.3(، ) 80.2

( عــن األوراق المتوسـطة مكتملـة النمــو التـي بلــغ P ≤ 0.05التراجـع متقاربـًا فــي كـل مــن األوراق القديمـة والحديثـة، وبفــروق معنويـة )
 (.4، )الجدول يومًا على التوالي 40و 20% بعد 3.7، 1.3معدل التراجع فيها 
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 Choluj etيستنتج مما سبق انخفاض المحتوى المائي النسبي في األوراق الحديثة والمتوسطة والقديمة، ويتوافق ذلك مع )   

al.,2004ة النمو األقل تأثرًا، أما األوراق الحديثة فكان محتواها المائي أخفض من األوراق المكتملة (، وكانت األوراق مكتمل
والقديمة، ربما يعود ذلك إلى اختالف سلوك المسام في هذه األوراق في استجابتها لتغيرات الجهد الحلولي، ويتفق ذلك مع 

(Choluj et al., 2004حيث بينوا أن الناقلية المسامية في ا ،) .ألوراق الحديثة أكبر بمقدار ثالثة أضعاف من األوراق الناضجة
 %RWC(، حيث أوضحت نتائجهم أن الجفاف يؤدي إلى انخفاض قيمة Painawadee et al., 2009وتتفق النتائج السابقة مع )

نتائج مع بشكل كبير. ويكون انخفاض هذا المؤشر في األصناف الحساسة للجفاف أعلى من المتحملة، وتتفق هذه ال
(Arunyanark et al., 2008(  الذين وجدا انخفاضًا معنويًا لقيمة المحتوى المائي في الجذور )RWC بعد )يومًا من  35-33

 تعرض النبات لإلجهاد.

 (.2010-2009( في األوراق خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )%RWC. المحتوى المائي النسبي )4الجدول 
 الصنف

(V) 

 موقع األوراق

(T) 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 
 شاهد تراجع %

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 40بعد 
 تراجع %

 بريجيتا

 8.7 82.6 89.8 4.1 88.4 92.0 القديمة

 2.5 84.1 86.2 1.1 88.2 89.2 مكتملة النمو

 8.6 75.7 82.2 3.6 83.2 86.2 الحديثة

 دوروتيا

 10.4 77.7 85.8 5.5 86.1 90.8 القديمة

 5.0 78.4 82.3 1.4 86.0 87.2 مكتملة النمو

 11.2 70.5 78.4 5.6 78.9 83.3 الحديثة

 المتوسط

 9.5 80.2 87.8 4.7 87.3 91.4 القديمة

 3.7 81.3 84.3 1.3 87.1 88.2 مكتملة النمو

 9.8 73.1 80.3 4.6 81.1 84.8 الحديثة

LSD 0.05 

V=1.2* 

T=1.9* 

V*O=3.8* 

V=2.3* 

T=3.3* 

V*O=4.0* 

V=0.4* 

T=0.7* 

V*O=2.0* 

V=1.9* 

T=2.8* 

V*O=4.4* 

V=3.2* 

T=3.5* 

V*O=5.4* 

V=0.4* 

T=0.5* 

V*O=3.1* 

CV% 6.7 5.8 4.5 7.7 6.8 6.9 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          

 تأثير اإلجهاد الجفافي في الوزن الرطب والجاف للشوندر السكري:. 3
 . الوزن الرطب )غ(:1.3  
 20( انخفاض الوزن الرطب للمجموعين الخضري والجذري للصنفين المدروسين وذلك بعد 5تظهر النتائج الموضحة في الجدول ) 
يومًا من تطبيق اإلجهاد انخفض الوزن الرطب  20د يومًا من تطبيق اإلجهاد الجفافي، )متوسط موسمي الزراعة(. فبع 40و

غ وانخفض في الظروف  602.8% )متوسط الطرازين في عامي الدراسة(، حيث بلغ في الشاهد 7.3للمجموع الخضري بنسبة 
وتباين الصنفين في نسبة االنخفاض بالمقارنة مع الشاهد، حيث حقق الصنف بريجيتا أقل معدالت في  ،غ 561.6المجهدة إلى 

، %9.1%(. كذلك تراجع الوزن الرطب للمجموع الجذري في الصنفين بنسبة 5.0تراجع الوزن الرطب للمجموع الخضري بنسبة )
(، وحقق الصنف بريجيتا أقل P ≤ 0.05روق معنوية )بف 342.8وانخفض في الظروف المجهدة إلى  374.1فبلغ في الشاهد 

يومًا من تطبيق اإلجهاد استمر انخفاض الوزن الرطب  40وبعد %(. 4.4معدالت في تراجع الوزن الرطب للجذور بمقدار )
 لتعطيش.للمجموعين الخضري والجذري تحت ظروف اإلجهاد الجفافي، ولكن بقيم أعلى بسبب تزايد شدة اإلجهاد مع زيادة فترة ا

( حيث وجدوا انخفاض نمو كل  من المجموع الخضري Munns, 2002 ،Munns et al., 2000تتفق النتائج السابقة مع )
والمجموع الجذري تحت ظروف اإلجهاد المائي، وعزوا ذلك إلى تراجع استطالة األوراق، أو نتيجًة لبعض االفرازات الهرمونية التي 

 للعجز المائي. يفرزها المجموع الجذري نتيجةً 
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 (.2010-2009. الوزن الرطب للمجموعين الخضري والجذري خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط الموسمين )5الجدول 
 الصنف

(V) 

 المؤشر

(T) 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 
 شاهد تراجع %

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 40بعد 
 تراجع %

 بريجيتا
 45.8 507.9 740.6 5.0 595.7 625.5 المجموع الخضري

 49.1 319.0 475.7 4.4 373.6 390.1 المجموع الجذري 

 دوروتيا
 111.2 298.3 630.0 10.0 527.4 580.0 المجموع الخضري

 77.1 230.3 407.9 14.8 311.9 358.0 المجموع الجذري 

 المتوسط
 70.0 403.1 685.3 7.3 561.6 602.8 المجموع الخضري

 60.8 274.7 441.8 9.1 342.8 374.1 المجموع الجذري 

LSD 0.05 

V=60.3 

T=85.7 

V*O=87.8 

V=90.4 

T=91.0 

V*O=96.1 

V=0.5 

T=1.0 

V*O=1.9 

V=90.4 

T=100.8 

V*O=112.9 

V=24.2 

T=30.9 

V*O=39.6 

V=1.4 

T=1.8 

V*O=2.5 

CV% 9.6 12.5 5.3 10.5 13.0 4.8 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          

 :الوزن الجاف )غ( .2.3
% )متوسط الصنفين في موسمي الدراسة(، حيث بلغ في الشاهد 10.0يومًا زاد الوزن الجاف للمجموع الخضري بنسبة  20بعد   

كذلك زاد الوزن الجاف للمجموع الجذري في الطرازين المدروسين بنسبة  ،غ73.54غ وزاد في الظروف المجهدة إلى  66.15
%( على التوالي.  19.0، 0.1يومًا فقد تراجع كل من الوزن الجاف للمجموعين الخضري والجذري بنسبة )  40، أما بعد 4.1%

 (.6جدول ال% )8.82يومًا بنسبة  40مع مالحظة أن الصنف بريجيتا قد زاد الوزن الجاف للمجموع الخضري بعد 
 70( حيـث الحظـوا انخفـاض الـوزن الجـاف لنبـات الفـول السـوداني بعـد Painawadee et al., 2009تتفـق النتـائج السـابقة مـع ) 

يومــًا نتيجــًة  20يفســر زيــادة الــوزن الجــاف بعــد زي ذلــك إلــى انخفــاض الجهــد الحلــولي لــألوراق. يومــًا مــن اإلجهــاد وعنــد الحصــاد وُعــ
 Hussien et (2006. كما وجـد )لزيادة نسبة المادة الجافة في أجزاء النبات بالنسبة لوحدة الوزن الرطب الذي انخفض بنسب أقل

al.,  مـن رطوبـة 40، 60غ عنـد الـري عنـد  24.79، 22.46ي إلـى غ عنـد الـري المثـال16.21ازدياد الوزن الجاف للشوندر من %
 السعة الحقلية على التوالي.

 (.2010-2009. الوزن الجاف )غ( للمجموعين الخضري والجذري خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )6الجدول 

 الصنف

(V) 

 المؤشر

(T) 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 

نسبة التباين 

% ± 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 40بعد 

 نسبة التباين

 % ± 

 بريجيتا
 8.0- 97.95 90.07 7.0- 72.48 67.41 المجموع الخضري

 21.0 89.34 108.13 3.6- 76.16 73.43 المجموع الجذري 

 دوروتيا
 10.4 76.48 84.46 13.0- 74.60 64.89 المجموع الخضري

 16.8 80.52 94.06 4.7- 70.20 66.88 المجموع الجذري 

 المتوسط
 0.1 87.22 87.27 10.0- 73.54 66.15 المجموع الخضري

 19.0 84.93 101.10 4.1- 73.18 70.16 المجموع الجذري 

LSD 0.05 

V=1.9* 

T=2.0* 

V*O=2.6* 

V=1.7ns 

T=1.9ns 

V*O=2.2ns 

V=3.2* 

T=4.1* 

V*O=5.0* 

V=6.4* 

T=7.8* 

V*O=10.1* 

V=2.4ns 

T=2.7ns 

V*O=3.5ns 

V=5.3* 

T=6.1* 

V*O=10.7* 

CV% 9.0 8.9 3.1 10.0 10.4 2.0 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          
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 . تأثير اإلجهاد الجفافي في نسبة الشوارد األحادية والسكريات الذوابة:4
%، في حين زادت في 16.1زادت نسبة شوارد الصوديوم في المجموع الخضري للصنفين المدروسين تحت ظروف اإلجهاد بنسبة 

%( على  8.5، 11.3%. كذلك زادت نسبة البوتاسيوم في المجموعين الخضري والجذري بنسبة )16.7المجموع الجذري بنسبة 
(. أما السكريات الذوابة فقد زادت 7تا أعلى من الزيادة في الصنف دوروتيا، )الجدول،التوالي، ودائمًا كانت الزيادة في الصنف بريجي

%(، 8.3%( أعلى مقارنًة بالصنف دوروتيا )30.5%، وكانت الزيادة في الصنف بريجيتا )21.5في المجموع الخضري بنسبة 
 (.  7)الجدول 

( اللــذان وجــدا زيــادة نســبة الصــوديوم فــي المجمــوعين Abdalla and El-Khoshiban, 2007تتفــق النتــائج الســابقة مــع )   
( الـذي الحـظ زيـادة نسـبة الصـوديوم Nejad, 2010الخضري والجذري، في الطرز الحساسـة والمتحملـة مـن القمـح، كمـا تتفـق مـع )

عـديل الجهـد الحلــولي فـي جـذور الــذرة مـع زيـادة مســتوى اإلجهـاد الجفـافي. فالصــوديوم يمكـن أن يقـوم بجــزء مـن دور البوتاسـيوم فــي ت
 ,.Martinez et alتحت ظروف الجفاف في الشوندر السكري، وبالتـالي يـزداد تـراكم هـذا العنصـر تحـت ظـروف اإلجهـاد المـائي )

(. إن زيـادة البوتـاس فـي جـذور الطـرز المدروسـة تعتبـر دلـياًل علـى قـدرة النبـات علـى امتصـاص هـذا العنصـر عنـد انخفـاض 2004
وهـو مـا يـدل علـى  نوع من التكيف الـذي يبديـه النبـات للمحافظـة علـى وظائفـه الحيويـة تحـت ظـروف الجفـاف، جهد ماء التربة، وهو

أهميــة المجمــوع الجــذري فــي امتصــاص البوتــاس تحــت هـــذه الظــروف والســماح لــه للقيــام بوظائفــه الفيزيولوجيــة واســتعادة الفعاليـــات 
ديها الجـذر لمقاومـة الملوحـة والجفـاف. نتـائج مماثلـة توصـل لهـا ديـب وآخـرون الحيوية للنبات، وتعد هذه اآللية من التكيفـات التـي يبـ

أضــعاف كميــة  3-2أنــه فــي بعــض حــاالت اإلجهــاد يمــتص النبــات  Nejad( 2010علــى محصــول القمــح، وقــد وجــد ) (2006)
اط قوية بين تراكم السكريات في البوتاسيوم الموجودة في النبات تحت الظروف المثالية. ذكرت العديد من الدراسات وجود عالقة ارتب

(. Taji et al., 2002  ،Abd-El Baki et al., 2000 ،Gilmour et al., 2000أنسـجة النبـات وتحمـل اإلجهـاد الحلـولي )
، El-Tayeb, 2006وتـزداد نسـبة السـكريات المرجعـة بشـكل رئيسـي بسـبب تحلـل النشـاء لتلبـي متطلبـات نشـاط أنزيمـات الحلمهـة )

Sawhney and Singh, 2002.وهذا يتفق مع ما توصلنا له في الدراسة الحالية ،) 
 (.2010-2009. الشوارد األحادية والسكريات الذوابة خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )7الجدول 

 الصنف

(V) 

 صوديوم

)ملغ.غ 
-1

 من الوزن الجاف( 

 بوتاسيوم

)ملغ.غ
-1

 من الوزن الجاف( 

 السكريات الذوابة

)ملغ.غ
-1

 من الوزن الرطب( 

 المجموع الخضري

 ±% إجهاد شاهد ±% إجهاد شاهد ±% إجهاد شاهد 

 30.5- 90.77 63.13 20.2- 47.10 37.58 22.4- 5.90 4.58 بريجيتا

 8.3- 61.27 56.20 3.8- 55.65 53.52 8.2- 4.64 4.26 دوروتيا

 21.5- 76.02 59.67 11.3- 51.38 45.55 16.1- 5.27 4.42 المتوسط

T test(V) 5% 0.80ns 1.24* 11.87* 5.98ns 6.84* 16.63* 5.83* 18.38* 21.34* 

CV% 3.5 2.9 1.8 4.0 1.9 1.0 5.3 2.3 2.0 

 المجموع الجذري

    ±% إجهاد شاهد ±% إجهاد شاهد 

    10.3- 6.33 5.68 18.5- 0.27 0.22 بريجيتا

  7.0- 6.59 6.13 14.3- 0.21 0.18 دوروتيا

  8.5- 6.46 5.91 16.7- 0.24 0.20 المتوسط

T test(V) 5% 0.017* 0.025* 5.89* 1.09ns 0.431ns 2.765*  

CV% 3.1 2.3 2.0 4.6 2.4 3.0  

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          
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 اإلجهاد الجفافي في مستوى العمليات الكيمياضوئية:. تأثير 5
%( بعـد  22.3، 7.1عنـد الصـنفين المدروسـين بزيـادة فتـرة اإلجهـاد، حيـث زادت بـالقيم )( طـردًا Fo)ازدادت قيمة الفلـورة الصـغرى 

وتبـــاين الصـــنفين الـــوراثيين فـــي نســـبة (، 8(، )الجـــدول 2010و 2009يومــًا مـــن اإلجهـــاد علـــى التـــوالي )متوســـط العـــامين  40، 20
% فـي الصـنف بريجيتـا. فـالفلورة الصـغرى تمثـل انبعـاث 25.1% في الصنف دوروتيا و19.5يومًا بين  40الزيادة، إذ تراوحت بعد 

الثـاني  جزيئات الكلوروفيل المتهيجة في النظام الضوئي الثاني والتي تـدل علـى أكسـدة اإللكتـرون المسـتقر المسـتقبل للنظـام الضـوئي
  (.Ranalli et al., 1997)ويحدث هذا االنبعاث أو تهيج جزيئات الكلوروفيل تحت ظروف اإلجهاد 

%( 36.8، 6.1عند الصنفين المدروسين بزيادة فترة اإلجهـاد، حيـث تراجعـت بـالقيم )( طردًا Fmانخفضت قيمة الفلورة العظمى )  
و بلغت نسبة التراجع في الصنفين (، 8(، )الجدول 2010و 2009الموسمين يومًا من اإلجهاد على التوالي )متوسط  40، 20بعد 

%( علـــى التـــوالي. فـــالفلورة العظمـــى تعبـــر عـــن الكفـــاءة القصـــوى لمراكـــز التفاعـــل  41.2، 32.8يومـــًا ) 40بريجيتـــا ودوروتيـــا بعـــد 
  .(Ranalli et al., 1997)ن اإلجهاد وانخفاضها دليل على تأثر هذه المراكز بسبب عدم اتزان العناصر الناتج ع PSIIالضوئي 

عنــد الصــنفين المدروســين  Fv/Fmانخفضــت غلــة العمليــات الكيمياضــوئية )غلــة الكوانتــوم العظمــى فــي النظــام الضــوئي الثــاني(    
يومــًا مــن اإلجهــاد علــى التــوالي )متوســط العــامين  40، 20%( بعــد 26.9، 3.6بزيــادة طــول فتــرة اإلجهــاد، حيــث تراجعــت بــالقيم )

% 24.5يومـًا بـين  40وتباين الطرازين في نسبة االنخفاض بالمقارنة مع الشاهد، إذ تراوحـت بعـد (، 8(، )الجدول 2010و 2009
لخضـري إلـى خلـل نـاتج عـن % في الصنف دوروتيا. وذلك نتيجة تعرض الجهاز التمثيلي في المجموع ا29.5في الصنف بريجيتا  

  .(Ranalli et al., 1997)اإلجهاد 

 (.2010-2009. مستوى العمليات الكيمياضوئية خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )8الجدول 

 الصنف

(V) 

 المؤشر

(T) 
 شاهد

 اإلجهاد معاملة

 يوم 20بعد 
التباين نسبة 

% ± 
 شاهد

 اإلجهاد معاملة

 يوم 40بعد 
التباين نسبة 

% ± 

 بريجيتا

Fo 676 731 -7.5 643 859 -25.1 

Fm 3548 3383 4.9 3179 2394 32.8 

Fv/Fm 0.809 0.784 3.2 0.798 0.641 24.5 

 دوروتيا

Fo 685 735 -6.8 695 863 -19.5 

Fm 3317 3090 7.3 2997 2122 41.2 

Fv/Fm 0.793 0.762 4.1 0.768 0.593 29.5 

 المتوسط

Fo 681 733 -7.1 669 861 -22.3 

Fm 3433 3237 6.1 3088 2258 36.8 

Fv/Fm 0.801 0.773 3.6 0.783 0.617 26.9 

T test 
0.05 

Fo 20.2ns 18.3ns 0.12* 22.5* 10.11ns  7.34* 

Fm 177.8ns 123.5* 1.34* 131.5* 131.43* 4.76ns 

Fv/Fm 0.131ns 0.012* 0.056* 0.021* 0.321* 2.12* 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          
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 الخالصة:
في منتصف مرحلة نمو النبات في جميع المؤشرات المدروسة، حيث تراجع المحتوى المائي في يومًا  40أثر اإلجهاد الجفافي لمدة 

والجذري للطرازين المدروسين، كما تراجع المحتوى المائي النسبي في أجزاء النبات، وكان تراجع المحتوى المجموعين الخضري 
المائي للجذور بقيم أعلى من أنصال األوراق وأعناقها، في حين كان تراجع المحتوى المائي النسبي لألوراق المكتملة النمو أقل حدة 

 انخفض كاًل من الوزن الرطب والجاف للمجموعين الخضري والجذري.مقارنًة باألوراق القديمة والحديثة. كما 
زادت نسبة الشوارد األحادية )صوديوم وبوتاسيوم( تحت ظروف اإلجهاد، وهذا يدل على قدرة الشوندر السكري على تعديل الجهد   

اين مستوى العمليات الكيمياضوئية كما تبالحلولي تحت ظروف اإلجهاد، كما زاد محتوى المجموع الخضري من السكريات الذوابة. 
(، في حين Foاإلجهاد، حيث زادت قيمة الفلورة الصغرى )في النظام الضوئي الثاني عند الطرازين المدروسين تحت ظروف 

(، وقد زاد هذا االنخفاض مع زيادة Fv/Fm( ونتيجة لذلك انخفضت غلة الكوانتوم العظمى )Fmتراجعت قيمة الفلورة العظمى )
 إلجهاد. وكانت معدالت التراجع في الصنف دوروتيا أعلى من معدالت التراجع في الصنف بريجيتا.فترة ا

 
 المراجع:
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Abstract: 

The experiment was carried out in the General Commission for Scientific Agricultural Research 

(GCSAR) at Homs Agricultural Research Center, Homs, Syria, during 2009-2010 seasons, at winter 

time, to study the effect of early water stress on some physiological characteristics of sugar beet. 

Two genotypes (Brigita and Dorotea), were subjected to water stress by withholding water for 40 

days after rainfall ceased. A split plot design with three replicates was used. Results showed that, 

early drought stress had a significant effect on the studied parameters. Water content (WC%) and 

relative water content (RWC%) were decreased in all plant parts under drought condition as 

compared to control.  However, WC% in taproot decreased more than blades and petioles. RWC% 

decrement was less in mature leaves than in old and new leaves. Under drought stress, fresh and dry 

weight of tops and roots were decreased. Sugar beet genotypes showed the capability to regulate its 

osmotic potential by increasing sodium, potassium, and soluble sugars in both, tops and roots. 

Results also Indicated that drought stress caused an increasing value of fluorescence origin (fo), 

decreasing the values of fluorescence maximum (fm), and maximum yield of quantum in photo 

system-II, (fv/fm). The reduction in Dorotea genotype was more drastically compare to Brigita. 

Key words: Water stress, Physiological characteristics, Sugar Beet.  
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 تحت ظروف الجفاف (.Ttriticum durum Lمساهمة السفا في الغلة الحبية للقمح القاسي )

 (4)ومؤيد المسلماني  (3) وفادي أبو ركبة (1)وسامي الغزالي (2)ومأمون خيتي  (1)عبدالرزاق اسعود*

 
 مركز بحوث درعا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية. ،(. محطة بحوث إزرع1)
 الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية. ل(. قسم المحاصي2)
 (. مركز بحوث درعا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية. 3)
 (. دائرة البيولوجية الجزيئية، قسم التقانات الحيوية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.4)

 مة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية(.مركز بحوث درعا، الهيئة العا ،)*للمراسلة: م. عبد الرزاق اسعود، محطة بحوث إزرع

 
 04/04/2015تاريخ القبول:    01/02/2015تاريخ االستالم: 

 
 الملخص

 2010نفذ البحث في محطة البحوث العلمية الزراعية في إزرع التابعة للهيئة العلمية الزراعية، درعا، سورية، خالل الموسم الزراعي
، بحـوث 7، بحـوث 5، شـام 3لدراسة نسبة مساهمة السفا في الغلـة الحبيـة لسـتة أصـناف مـن القمـح القاسـي )حـوراني، شـام  2011/

يـة وأخـرى مجهـدة فـي فتـرة امـتالء الحبـوب. نفـذت التجربـة وفـق تصـميم القطـع المنشـقة فـي ثـالث (، تحت ظـروف طبيع1، دوما 11
كانــــت مكررات. بينت النتائج وجود فـروق معنويـة فـي نسـبة مسـاهمة السـفا فـي الغلـــة الحبيــــة مابيـــــــن األصنــــاف المدروســـــة، حيـــــث 

 –14.84% فيمــا ارتفعــت هــذه النسبـــة لتصــل إلـــى  11.93 – 7.22الحبيــة للشـاهد تتـراوح مـابين نسبــــــة مســـــاهمة السـفا فـي الغــــــلة 
% فـي ظـروف الجفـاف، كمــا أظهـرت نتـائج دراســة معامـل االرتبـاط  البســيط أن هنـاك ارتبـاط موجــب عـالي المعنويـة مــابين  21.16

*طول السفا والغلة الحبية، حيث بلغت قيمـة معامـل االرتبـاط )
0.521 ،*

( للشـاهد والمعاملـة علـى التـوالي عنـد مسـتوى داللـة 0.695
 %.        0.05إحصائية 

 القمح القاسي، طول السفا، الجفاف، امتالء الحبوب. الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة:
يــزرع علــى نطــاق واســع مقارنــًة مــع بقيــت المحاصــيل الحقليــة، وتســود يعتبــر القمــح مــن أكثــر المحاصــيل انتشــارًا فــي العــالم حيــث    

زراعته في كندا والواليات المتحدة األمريكية واستراليا واألرجنتين وبعض الدول العربية واألوربيـة، وتغطـي المسـاحة المزروعـة بـالقمح 
اج العالمي المرتبة الثالثة في قائمة محاصيل حيث اإلنت% من مجمل المساحة المزروعة بالحبوب في العالم، ويحتل القمح من  17

مليـــــون هكتـــــار  225.6حيـــــث بلغـــــت المســـــاحة المزروعـــــة بـــــالقمح فـــــي العـــــالم (، FAO, 2012)الحبـــــوب بعـــــد الـــــذرة، والـــــرز 
(USDA,2011.) 

نتاجيته في معظم مناطق زراعته فـي      يتعرض محصول القمح لمجموعة من اإلجهادات البيئية التي تؤثر سلبًا في نموه وتطوره وا 
(. يعـد الجفـاف Nachit, 2000; Moragues et al., 2006العالم، وبشكل خاص في منطقـة حـوض البحـر األبـيض المتوسـط )

(، ويقّصـر الجفـاف المتـأخر مـن  (Szira et al., 2008نتاجيـة للعديـد مـن المحاصـيلثبـات اإل فـيأحـد أهـم اإلجهـادات التـي تـؤثر 
مـا يـؤثر  ((Mardeha et al., 2006( وبشـكل خـاص فـي محصـول القمـح Brooks et al., 1982طـول فتـرة امـتالء الحبـوب )

تلـف معـدل التركيـب الضـوئي (، كمـا يـؤثر الجفـاف فـي عمليـة التركيـب الضـوئي، ويخHochman, 1982سـلبًا فـي وزن الحبـوب )
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تقـوم األجـزاء النباتيـة العليـا بـاعتراض معظـم األشـعة  (.Blum, 1988بـاختالف األجـزاء النباتيـة الخضـراء التـي تقـوم بهـذه العملّيـة )
نها مـن الضوئّية الواصلة إلى الغطاء النباتي وتستخدمها في تصنيع نواتج عملية التركيب الضوئي خاصًة في فترة امتالء الحبوب أل

األجـزاء النباتيـة التــي تبقـى خضــراء وفعالـة فــي عمليـة التمثيــل الضـوئي خــالل هـذه الفتــرة، وتتنـاقص فعاليــة الجـزء النبــاتي فـي عمليــة 
التركيب الضوئي، كلما زاد بعده عن السنبلة بسبب الشـيخوخة الطبيعيـة لـألوراق، والشـيخوخة المبكـرة، بسـبب الجفـاف وخاصـًة تحـت 

(، وبـذلك تعـد السـفا أقـرب Austin and Jones, 1975; Mahmood and Chowdhry, 1997مطريـة )ظـروف الزراعـة ال
األجـــزاء النباتيـــة إلـــى الحبـــوب، وتـــؤدي دورًا مهمـــًا فـــي زيـــادة الغّلـــة الحبّيـــة مـــن خـــالل مســـاهمتها فـــي زيـــادة وزن الحبـــوب ألنهـــا مـــن 

الضـوئي لقربهـا مـن الحبـوب وكـذلك بقائهـا خضـراء فعالـة فـي عمليـة المصادر الهامة جدًا فـي تزويـد الحبـوب بنـواتج عمليـة التركيـب 
التركيب الضوئي لفترة زمنية أطول وبالتالي سهولة وسرعة انتقال نواتج التمثيل الضوئي التي تقوم بها السفا إلـى )المصـب(، وتتمتـع 

نهـا تبقـى خضـراء وفعالــة فـي عمليـة التمثيــل السـفا بإمكانيـة القيـام بــدور كبيـر فـي التركيـب الضــوئي خـالل مرحلـة امـتالء الحبــوب، أل
 وذكـر ،(Evans et al., 1972; Li et al., 2002; Zhang and Lin, 2006الضـوئي بالمقارنـة مـع بـاقي أوراق النبـات )

Weyhrichm et al., (1995) .أن للسفا أهمية بالغة ألنهـا تبقـى خضـراء وفعالـة فـي عمليـة التركيـب الضـوئي لفتـرة زمنيـة أطـول 
% ممـا يزيـد مـن مسـاحة السـطح  59 – 36أن السـفا تزيـد سـطح السـنابل بنسـبة  Motzo and Giunta, (2002)جـد كـل مـن و 

الفعال للسنبلة في عملية التركيب الضوئي وهذا يعتمد على طول السفا. للسـفا فـي القمـح القاسـي دورًا مهمـًا جـدًا فـي عمليـة التركيـب 
 Mcdonoughwضوئـــــي تمثيلــــــي كبــــــــــير قـد يفــــــوق السطــــــح التمثيلــــــي للورقــــــة العلـــــــــم )  الضوئي فـي السـنبلة المتالكهـا مسطــــح

and Gauch, 1959 أضف لذلك أن للسفا دورًا هامًا في استمرار تزويد الحبـوب بمنتجـات التركيـب الضـوئي خاصـًة فـي فتـرات ،)
 ,Jiang et alاألجزاء النباتية الفعالة في التركيب الضوئي بما فيها الورقة العلم بشكل كبيـر )الجفاف التي يتراجع فيها دور معظم 

 Balkan and)% من كامل نواتج التركيب الضوئي في فترة امتالء الحبوب  80 – 40(. تسهم السفا بنسبة تتراوح مابين 2006
Genctan, 2009 ،) ووجـدYehoshua et al., (2010) بـالغ األهميـة فـي زيـادة الغلـة الحبيـة وخاصـًة تحــت  أن السـفا دور

 .الجفافظروف 
نظـرًا ألهميــة الســفا فــي زيــادة إنتاجيــة القمـح والمثبــت عالميــًا، وضــع هــذا البحــث بهــدف دراسـة وتقــدير نســبة مســاهمة الســفا فــي الغلــة 

 لجافة لمنطقة االستقرار الثانية. الحبية لبعض أصناف  القمح القاسي المعتمدة في سورية تحت ظروف الزراعة الطبيعية وا
 مواد البحث وطرائقه:

تــم الحصــول علــى بــذار هــذه األصــناف مــن الهيئــة العامــة حيــث  ،أصــناف مــن القمــح القاســي 6 اســتخدم المــادة النباتيــة: -
قسـم بحـوث الحبـوب. قّسـمت األصـناف إلـى مجمـوعتين تبعـًا لمنـاطق االسـتقرار التـي يجـود فيهـا  ،للبحوث العلمية الزراعية

 (.1الجدول )كل صنف 

 .. أصناف القمح المدروسة ومناطق االعتماد وسنة االعتماد ومتوسط الغلة الحبية1الجدول 

 متوسط الغلة الحبية سنة االعتماد منطقة االعتماد الصنف المجموعة

 األولى
 7بحوث 

 األولى
2000 4843 

 4744 2002 1دوما 
 4594 2004 11بحوث

 الثانية
 حوراني

 الثانية
 1076 محلي

 1946 1987 3شام 
 1847 1994 5شام 

 المصدر: قسم الحبوب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.      
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نفذت الدراسة فـي محطـة البحـوث العلميـة الزراعيـة فـي إزرع، تقـع المحطـة فـي الجنـوب الغربـي مـن القطـر موقع الدراسة:  -
م، تربتهــا طينيــة  575، ترتفــع عــن ســطح البحــر 32.51وشــمال خــط العــرض  36.15العربــي الســوري، شــرق خــط طــول 

درجــة مئويــة، الصــيف  20.2رارة مــم، متوســط درجــات الحــ 249ثقيلــة، متوســط الهطــول المطــري للســنوات العشــر الماضــية 
 حار وجاف والشتاء بارد نسبيًا.

وزرع فـي كـل قطعـة تجريبيـة صـنف  2م 2.5قطعـة تجريبيـة مسـاحة القطعـة التجريبيـة  36قسم الحقل إلى  طريقة الزراعة: -
سـم. أضـيفت  5والمسـافة بـين البـذور علـى نفـس الخـط  سـم 25م، المسـافة بـين الخطـوط  2.5خطـوط، طـول الخـط  6في 

 األسمدة حسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.

  المعامالت: -

 المعامالت غير المجهدة )الشاهد(: وهي القطع التجريبية لألصناف التي ال تتعرض فيها النباتات للجفاف. – 1
ريبيــة لألصــناف التــي حجــب عنهــا مــاء المطــر )تعريضــها للجفــاف( خــالل المعــامالت المجهــدة )الجفــاف(: وهــي القطــع التج  - 2

 مرحلة امتالء الحبوب من اإلزهار حتى النضج الكامل.
زرعـت التجربـة وفــق تصـميم القطـع المنشــقة، وبـثالث مكــررات، توضـعت المعـامالت )المجهــدة وغيـر المجهـدة فــي القطـع الرئيســية(، 

م مــابين القطــع التجريبيــة ضــمن  4م مــابين المكــررات و  4ع المنشــقة. تركــت مســافة وتوزعــت األصــناف بصــورة عشــوائية فــي القطــ
 المكرر الواحد وهذه المسافة تسمح بضمان عدم رشح مياه األمطار إلى القطع التجريبية المطبق عليها معاملة الجفاف.

لـة الجفـاف، وذلـك فـي الفتـرة بعـد انتهـاء استخدم واقي مطري من البالستيك الشفاف لحجـب األمطـار عـن القطـع المطبـق عليهـا معام
مـم مـن المجمـوع الكلـي  54.4وكانت كمية األمطار االهاطلة بعـد هـذا التـاريخ  25/3/2011عملية اإلزهار لجميع األصناف بتاريخ 

 (.  2مم )الجدول  327.9لألمطار 

 محطة بحوث ازرع(.) 2010/2011. التوزع الشهري للهطول المطري )مم( خالل الموسم الزراعي 2الجدول 

 الشهر
تشرين 

 أول

تشرين 

 ثاني

كانون 

 أول

كانون 

 ثاني
 أيار نيسان أذار شباط

كمية األمطار 

 )مم(
2.8 0 90.6 54.8 93.3 38.3 37.8 10.3 

 40تم إزالة السـفا دون إلحـاق ضـرر ببـاقي أجـزاء السـنبلة باسـتخدام مقـص خـاص بعمليـات تهجـين القمـح بعـد اإلزهـار مباشـرًة لنحـو 
 سنبلة رئيسية من كل قطعة تجريبية.  

  الصفات المدروسة:
ســنبلة رئيســية منزوعــة الســفا مــن كــل قطعــة  40ســنبلة رئيســية بوجــود الســفا و 40الغلــة الحبيــة )غ/ســنبلة رئيســية(: حصــدت   – 1

 تجريبية.
طول السفا )سم(: تم قياس السفا من نهاية السنيبلة األخيرة في السنبلة حتى نهاية السفا وأخذ متوسط طول السفا لعشـرة سـنابل  – 2

 ًا.رئيسية مختارة عشوائي
مساهمة السفا في الغلة الحبيـة )غ(: تـم تقـديره حسـابيًا مـن خـالل وزن الحبـوب بوجـود السـفا مطروحـًا منـه وزن الحبـوب بغيـاب  – 3

 السفا.
 النسبة المئوية لمساهمة السفا في الغلة الحبية )%(: تم تقديرها حسب المعادلة التالية: – 4

 .x100ية )%( = )مساهمة السفا في الغلة الحبية/الغلة الحبية بوجود السفا( النسبة المئوية لمساهمة السفا في الغلة الحب



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

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

97 

 

% وقـّدر معامـل االرتبـاط باسـتعمال برنـامج  5( عنـد مسـتوى داللــة إحصـائيــة  LSDالبيانات وحسبت قيــم أقـل فـرق معنـوي ) ُحللـت
GeneStat.12. 

 

 النتائج والمناقشة:
 قبل إزالة السفا:تأثير الجفاف في الغلة الحبية )غ( 

( وجود فروقـات معنويـة فـي متوسـط الغلـة الحبيـة بـين المعـامالت غيـر المجهـدة والمعـامالت المجهـدة، وكـان 3يالحظ من الجدول ) 
غ( وهـذا يتفـق مـع المسـلماني  21.5غ( في الشـاهد مقارنـًة بالنباتـات المعرضـة للجفـاف ) 30.6متوسط الغلة الحبية األعلى معنويًا )

% فـي  15( حيث وجدوا تراجع للغلة الحبية في منطقة االستقرار الثانية مقارنـًة بمنطقـة الستـــــــــقرار األولـــــى بنســـــبة 2012وآخرون )
% في األصناف الحساسة للجفاف، وبينـت نتـائج التحليـل اإلحصائــي وجـود فـروق معنويــــــة  63األصناف المتحملة للجفاف وبنسبة 

ــــــــــــــــــــة مابين األصناف ) في المعامالت غير المجهدة والمعامالت المجهدة(، وكان متوسط الغلة الحبية األعلى في صفة الغلة الحبي
 غ.  19.15غ، وكانت الغلة الحبية األدنى لدى الصنف حوراني  31.6وبلغت  11معنويًا للصنف بحوث 

 قبل إزالة السفا في أصناف القمح القاسي المدروسة.نبات(  40)غ/ . تأثير اإلجهاد المائي في الغلة الحبية 3جدول ال

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 19.15 18.9 19.4 حوراني
 26.05 25.3 26.8 3شام 
 26.4 25.5 27.3 5شام 
 26.7 18.2 35.2 7بحوث 
 31.6 23 40.2 11بحوث 
 26.45 18.1 34.8 1دوما 

 26.1 21.5 30.6 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 3.73 * 4.2 * 7.4 
C.V. (0.05) 17.5 

*
 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  

غلـة حبيـة فـي ظـروف كما بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية في التفاعل بـين المعـامالت واألصـناف وكانـت أعلـى 
علـى الصـنف  5غ. تفـوق الصـنف شـام 18.1وكانـت  1غ وأدنـى غلـة حبيـة للصـنف  دومـا  25.5وسـجلت  5الجفاف للصنف شام 

 .3والصنف شام 5% في حين لم توجد فروق معنوية بين الصنف شام 25.9حوراني بنسبة 

 تأثير الجفاف في طول السفا )سم(:
معنويــة فـي متوسـط طــول السـفا بـين المعــامالت غيـر المجهـدة والمعــامالت المجهـدة،  وكــان  ( وجـود فـروق4يالحـظ مـن الجــدول )  

سـم(، وبينـت نتـائج  9.2سم( في المعاملة الشاهد بالمقارنًة مـع النباتـات المعرضـة للجفـاف ) 9.9متوسط طول السفا األعلى معنويًا )
صــناف، وكــان متوســط طــول الســفا األعلــى معنويــًا للصــنف التحليــل اإلحصــائي وجــود فــروق معنويــة فــي صــفة طــول الســفا بــين األ

ســم(، كمــا بينــت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود  7.5ســم( فــي حــين كــان األدنــى معنويــًا لــدى الصــنف حــوراني ) 11.4)  7بحــوث 
 7بحـوث فروق معنوية في التفاعل بين المعامالت واألصناف وكان المتوسـط األعلـى فـي طـول السـفا فـي ظـروف الجفـاف للصـنف 
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بطـول السـفا علـى كافـة األصـناف  7سـم(. تفـوق الصـنف بحـوث 7.3سم( وأدنى طول السفا للصنف حـوراني وبلـغ ) 10.9وسجلت )
 فلم توجد بينهما فروق معنوية. 11ماعدا الصنف بحوث

 . تأثير الجفاف في طول السفا )سم( في أصناف القمح القاسي المدروسة.4الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 7.5 7.3 7.7 حوراني
 9.6 9.2 10 3شام 
 9.4 9 9.7 5شام 
 11.4 10.9 11.8 7بحوث 
 9.9 9.4 10.3 11بحوث 
 9.6 9.1 10.1 1دوما 

 9.5 9.2 9.9 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 0.55 * 1.6 * 2.1 
C.V. (5%) 19.4 

 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  *

 تأثير الجفاف في الغلة الحبية )غ( بعد إزالة السفا:
( وجـود فـروق معنويــة فـي متوسـط الغلــة الحبيـة بـين المعــامالت غيـر المجهـدة والمعــامالت المجهـدة ، وكــان 5يالحـظ مـن الجــدول ) 

غ( وبينـت نتـائج التحليــل  17.55غ( فـي الشــاهد مقارنـًة بالنباتـات المعرضـة للجفـاف ) 27.75متوسـط الغلـة الحبيـة األعلـى معنويـًا )
 11ي صفة الغلة الحبية مابين األصناف وكان متوسط الغلة الحبية األعلى معنويًا للصنف بحـوث اإلحصائي وجود فروق معنوية ف

غ( كمـا بينـت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود فـروق  16.45غ( وكانـت الغلـة الحبيـة األدنـى لـدى الصـنف حـوراني ) 27.8وبلغت )
غ(  20.4وســجلت ) 5فــي ظــروف الجفــاف للصــنف شــام  معنويــة فــي التفاعــل بــين المعــامالت واألصــناف وكانــت أعلــى غلــة حبيــة

ــة  14.9وأدنــى غلــة حبيــة للصــنف حــوراني وكانــت ) غ(، تعكــس هــذه النتــائج أهميــة وجــود الســفا لتحمــل اإلجهــاد المــائي وزيــادة لغل
%  26.96% و  25.99بنسـبة  1بالغلة الحبيـة بعـد إزالـة السـفا علـى الصـنف حـوراني والصـنف دومـا 5تفوق الصنف شام الحبية.

 وبقية األصناف المدروسة. 5على الترتيب بينما لم توجد فروق معنوية بين الصنف شام
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 بعد إزالة السفا في أصناف القمح القاسي المدروسة.نبات(  40)غ/في الغلة الحبية  الجفاف. تأثير 5الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 16.45 14.9 18 حوراني
 22.4 20.3 24.5 3شام 
 22.7 20.4 25 5شام 
 23.25 15.5 31 7بحوث 
 27.8 19.1 36.5 11بحوث 
 23.3 15.1 31.5 1دوما 

 22.65 17.55 27.75 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 4.31 * 5.3 * 9.01 
C.V. (5%) 15.9 

*
 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  

 تأثير الجفاف في مساهمة السفا في الغلة الحبية )غ(:
تتحدد درجة امـتالء الحبـوب بكميـة نـواتج التمثيـل الضـوئي المصـنعة خـالل فتـرة امـتالء الحبـوب أثبتـت التجـارب أن الورقـة العلـم     

 ;Warlaw, 1968واألجزاء التي فوقها تشـكل المصـدر الرئيسـي لنـواتج عمليـة التركيـب الضـوئي الالزمـة للحبـة فـي مراحـل نموهـا )

Rawson and Hofstra, 1969).  10دلت األبحاث على أن السنبلة تساهم من خالل قيامهـا بعمليـة التركيـب الضـوئي بنسـبة – 
 ,Thorne, 1966; Lupton% مـن الـوزن الجـاف للحبـوب، أجريـت تجـارب عديـدة عـن مسـاهمة السـنبلة فـي مـلء الحبـوب ) 90

هـم فـي عملـة التركيـب الضـوئي فـي أن للسـنبلة دور م (Wange et al., 2001; Motoz and Giuntam, 2002بـين ) (.1969
ظروف اإلجهادات البيئية الالإحيائية كالجفاف والحرارة المرتفعة كونها تبقى فعالـة للقيـام بعمليـة التركيـب الضـوئي فـي هـذه الظـروف 

تربيـة القمـح  أكثر من بقية األجزاء النباتية األخرى، وأصبحت زيادة سعة التركيب الضوئي للسنابل مـن األهـداف العامـة والمهمـة فـي
ألن الســنابل تحتــل الوضــع األمثــل مــن حيــث احتجــاز األشــعة وغــاز ثــاني أكســيد الكربــون، وغالبــًا مــاتحتجز نــواتج التركيــب الضــوئي 

(. تعتبـر السـفا مـن (Evans et al., 1972داخلها وتسهم كذلك مساهمة فعالة في امتالء الحبـوب فـي السـنيبالت واألزهـار الطرفيـة 
(، كمـا (Yehoshua et al., 2010وتلعـب دورًا رئيسـيًا فـي هـذه العمليـة ، لة التـي تـتم فيهـا عمليـة التمثيـل الضـوئيأهـم أجـزاء السـنب

(. أظهـرت الدراسـات أن وجـود السـفا فـي أصـناف 1992يمكن أن يضـاعف وجـود السـفا صـافي التمثيـل الضـوئي للسـنابل )القـذافي، 
( وجـود فـروق معنويـة فـي 6يالحـظ مـن الجـدول ) البنـاء الضـوئي مـن األوراق السـفلى.القمح الحديثة يقلل من حاجـة الحبـوب لنـواتج 

غ( فـي  2.85مساهمة السفا في الغلة الحبية بين الشاهد والنباتات المعرضة للجفاف وكان متوسط مساهمة السـفا فـي الغلـة الحبيـة )
اإلحصـائي وجـود فـروق معنويـة فـي مسـاهمة السـفا فـي الغلـة غ( وبينت نتائج التحليل  4الشاهد مقارنًة بالنباتات المعرضة للجفاف )

غ(، وكانـت الغلـة  3.8) 11الحبية مـا بـين األصـناف وكـان متوسـط مسـاهمة السـفا فـي الغلـة الحبيـة األعلـى معنويـًا للصـنف بحـوث 
فـــي التفاعـــل بـــين غ(. كمـــا بينـــت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة  2.7الحبيـــة األدنـــى لـــدى الصـــنف حـــوراني )

غ( وأدنــى  5.1وســجلت ) 5المعـامالت واألصــناف وكانــت أعلـى مســاهمة للســفا فـي الغلــة الحبيــة فـي ظــروف الجفــاف للصـنف شــام 
غ(، وبالتالي تعكـس نتـائج الجـدول أهميـة السـفا فـي تحمـل الجفـاف وتحقيـق غلـة  3) 1مساهمة للسفا في الغلة الحبية للصنف دوما 

 غ(. 5.1على بقيت األصناف حيث ساهم في ) 5أفضل، وتفوق الصنف شام
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 في أصناف القمح القاسي المدروسة.)غ( في مساهمة السفا في الغلة الحبية  الجفاف. تأثير 6الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 2.7 4 1.4 حوراني
 3.65 5 2.3 3شام 
 3.7 5.1 2.3 5شام 
 3.45 2.7 4.2 7بحوث 
 3.8 3.9 3.7 11بحوث 
 3.15 3 3.3 1دوما 

 3.43 4.0 2.85 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 0.99 * 1.03 2.02 
C.V. (5%) 15.3 

*
 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  

 :)%( الحبيةتأثير الجفاف في نسبة مساهمة السفا في الغلة 
( وجود فروق معنوية في نسـبة مسـاهمة السـفا فـي الغلـة الحبيـة بـين المعـامالت غيـر المجهـدة والمعـامالت 7يالحظ من الجدول )   

 9.14% فـي المعـامالت المعرضـة للجفـاف مقارنـة  بالشـاهد  18.22المجهدة، وكان متوسط نسبة مساهمة السفا فـي الغلـة الحبيـة 
وجـود فـروق معنويـة فـي نسـبة مسـاهمة السـفا فـي الغلـة الحبيـة مـا بـين األصـناف وكـان متوسـط % وبينت نتـائج التحليـل اإلحصـائي 

%، وكانـت أدنـى نسـبة مسـاهمة السـفا فـي الغلـة 14.21وبلغـت  5نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية األعلى معنويًا للصـنف شـام 
حصــائي عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي التفاعــل بــين كمــا بينــت نتــائج التحليــل اإل. %13.03وبلغــت   1الحبيــة لــدى الصــنف دومــا

% 21.16المعـامالت واألصــناف وكانـت أعلــى نسـبة مســاهمة للسـفا فــي الغلـة الحبيــة فـي ظــروف الجفـاف للصــنف حـوراني وبلغــت 
( حيـث Duwayri, 1984%. تتفـق هـذه النتيجـة مـع )14.84وبلغـت  7وأدنى نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية للصـنف بحـوث

% من وزن  17( حيث وجدت أن السفا تساهم بنسبة 2009د أن إزالة السفا أدت لتراجع في وزن الحبوب كما تتفق مع )أشتر، وج
 – 11( حيـث بـين أن إزالـة السـفا يمكـن أن يقلـل مـن إنتاجيـة الحبـوب بنسـبة Saghir et al., 1968الحبـوب، وتتفـق النتيجـة مـع )

ج ما تقوم بـه السـفا مـن عمليـة تركيـب ضـوئي ال تحتـاج لكميـة كبيـرة مـن المـاء لنقلهـا إلـى % وقد يكون السبب في ذلك بأن نوات 21
 Xiaojuanكمـا تتفـق النتيجـة مـع ) الحبوب في السنبلة إضافة لبقائها خضراء لفترة زمنية أطول من بقيت أعضـاء النبـات األخـرى،

et al., 2008 سـفا  بـدونالحبيـة للسـالالت ذات السـفا مقارنـًة مـع السـالالت ( الـذي أكـد علـى أهميـة دور السـفا فـي زيـادة اإلنتاجيـة
 وذكر أن هذه األهمية تتجلى وبشكل كبير جدًا في مرحلة امتالء الحبوب. 
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 . تأثير الجفاف في نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية )%( بعد إزالة السفا في أصناف القمح القاسي المدروسة7الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 14.19 21.16 7.22 حوراني
 14.17 19.76 8.58 3شام 
 14.21 20 8.42 5شام 
 13.39 14.84 11.93 7بحوث 
 13.08 16.96 9.2 11بحوث 
 13.03 16.57 9.48 1دوما 

 13.68 18.22 9.14 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 2.5 * 3.2 5.2 
C.V. (5%) 13.9 

 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  * 

% أعلى منها في مجموعة أصناف  10.2كانت نســبة مساهمة السفــا في الغلة الحبية لمجموعة  أصـناف منطقة االستقرار األولى  
(، ألن تــوفر المــاء ســاعد النباتــات علــى إعطــاء ســنابل 1المجهــدة  )الشــكل  % فــي المعــامالت غيــر 8.07منطقــة االســتقرار الثانيــة 

كبيرة وسفا طويلة في أصناف المجموعة األولى أطول من السفا في أصناف المجموعة الثانية، مما زاد من نسبة مسـاهمة السـفا فـي 
أشارا إلى أهمية طول السفا حيـث كانـت  ( اللذين-Shelaldeh and Duwayri, 1986 ALالغلة الحبية و تتفق هذه النتيجة مع )

النسبة الصـافية للتركيـب الضـوئي للسـنابل طويلـة السـفا أعلـى بكثيـر مـن مثيالتهـا قصـيرة السـفا، واعتبـر طـول السـفا إحـدى الصـفات 
الثانيــة  التـي تنبـئ بإنتـاج حبـي جيـد فـي القمـح القاسـي. وفـي ظـروف الجفـاف كانـت نسـبة مسـاهمة السـفا فـي الغلـة الحبيـة للمجموعـة

( ألن أصـــناف المجموعـــة الثانيـــة 1% )الشـــكل  15.2% أعلـــى مـــن نســـبة مســـاهمتها فـــي الغلـــة الحبيـــة للمجموعـــة األولـــى  20.31
معتمدة في منطقـة االسـتقرار الثانيـة وكانـت أكثـر تكيفـًا مـع ظـروف الجفـاف. عمومـًا فـإن نسـبة مسـاهمة السـفا فـي الغلـة الحبيـة لكـال 

( حيـث بـين أن أهميـة السـفا تـزداد Motzo and Giunta, 2002وف الجفـاف وهـذا يتفـق مـع ماوجـده )المجموعتين ازداد تحت ظـر 
( الــذي أكــد علـى أهميــة طــول السـفا خاصــًة فــي المنــاطق Tambussi et al., 2007كمــا تتفــق مـع  ) جفافـاً فـي المنــاطق األكثــر 

أن   Evans and Rawson, (1970)لحبـوب، كـذلك وجـدالجافة لما تقدمـه مـن نـواتج عمليـة التركيـب الضـوئي فـي مرحلـة امـتالء ا
( 2007وجود السفا يمكن أن يضاعف صافي التركيب الضوئي للسـنابل تحـت ظـروف الجفـاف، كمـا تتفـق مـع مـاذكره معـال وحربـا )

ي الغلـة الحبيـة بأن للسفا أهمية بالغة في الزراعات المطرية والبيئات الجافة حيث تشير أغلب البحوث إلى أن نسبة مساهمة السفا ف
 % ويرجع ذلك إلى دور السفا في عملية التركيب الضوئي. 20 – 15تتراوح مابين 
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. نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية )%( ألصناف القمح القاسي المدروسة في منطقتي االستقرار األولى والثانية للشاهد 1الشكل 

 والنباتات المعرضة للجفاف.

 

 :)غ( والغلة الحبية)سم(  السفااالرتباط بين طول 
من خالل دراسة معامل االرتباط البسيط مابين طول السفا والغلـة الحبيـة وجـدت عالقـة ارتبـاط موجبـة معنويـة وكـان معامـل االرتبـاط 

( حيث 2010، 2004، تتفق هذه النتيجة مع مصطفى )التواليعلى  للجفاف( للشاهد والنباتات المعرضة 0.695، * 0.521)* 
دت عالقــة ارتبــاط موجبــة معنويــة مــابين طــول الســفا والغلــة الحبيــة، وعــزي ذلــك للــدور الــذي تقــوم بــه الســفا مــن تكييــف الظــروف وجــ

إذ أن للســفا دورًا كبيــرًا فــي تخفيــف درجــات الحــرارة المحيطــة بالســنبلة ألن بنيتهــا التركيبيــة تتــيح لهــا هــذا  ،الســنبلةب المحيطــةالحراريــة 
( حيـث وجـدت عالقـة ارتبـاط موجبـة معنويـة بـين الغلـة الحبيـة وطـول السـفا 2009( ومـع أشـتر )Ayeneh et al., 2002الـدور )

الذين وجدوا عالقـة ارتبـاط موجبـة ومعنويـة بـين الغلـة الحبيـة  Tambussi et al., (2007)(، كذلك تتفق مع 0.569والبالغة )**
عاليــة ومنهــا محتــوى المــاء النســبي والضــغط الحلــولي وكفـــاءة وطــول الســفا، وعــزى ذلــك لمــا تتمتــع بــه الســفا مــن خصـــائص مائيــة 

حيــث وجــدوا أن طـول الســفا ارتــبط معنويـًا مــع الغلــة  Chalabi and Rashidim, (2012)اسـتخدام المــاء، وتتفـق النتــائج مــع  
 (. 0.51مقداره  )**بالحبية 

 االستنتاجات:
 وظــروفلغلــة الحبيــة فــي القمــح القاســي فــي الظــروف الطبيعيــة او يالحــظ وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي وموجــب مــابين طــول الســفا    

لــذلك تعــد الســفا مــن الصــفات الهامــة جــدًا والتــي تســاهم مســاهمة فعالــة فــي الغلــة الحبيــة للقمــح القاســي حيــث  تصــل نســبة  الجفــاف،
ـــة السفـــــا فــي الغلــة ا9.14الســاهمة فــي الظــروف الطبيعيــة إلــــى   الجفــاف )اإلجهــاد لحبيــــة تحـــــــت ظـــــــــــروف % بينمــــــا تــزداد مساهمـــــ

% لذا يجب إعطـاء هـذه الصـفة مزيـدًا مـن االهتمـام، واعتبارهـا مـن الصـفات الهامـة  18.22وصلت بالمتوسط حتى حيث ، المائي(
 اف.الواجب التركيز عليها في برامج التربية والتحسين التي تهدف الستنباط أصناف من القمح القاسي متحملة للجف
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Abstract 

Six durum wheat varieties (Horany, Sham3, Sham5, Bouhouth 7, Bouhouth 11, and Doma1) were 

used to study the contribution of awns in grain yield. The experiment was carried out in Izraa 

Research Station, General Commission For Scientific Agricultural Research (GSAR), Daraa, Syria, 

during (2010/2011). Split plot design was used with three replications. The results showed a 

significant difference between varieties in percentage of awns contribution in grain yield. The 

percentage of awns contribution in grain yield for the control ranged between 7.22 – 11.93 % and 

increased to 14.84 – 21.16 % under drought conditions. Correlation coefficient between awn length 

and grain yield was positive, and high. The values of correlation coefficients were (*0.521, *0.695) 

for control and treatment, respectively at level of probability 0.05. 

Key words: Durum wheat, Awn length, Drought, Grain filling.             
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من القمح المبدئي ومعامل االرتباط لبعض مكونات الغلة ضمن ظروف الزراعة سلوك عدة طرز 
 المطرية في سورية

 (2)ودياب سالم موسى (1*)ميسون محمد صالح

 الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. قسم األصول 1)
 (. مركز البحوث العلمية الزراعية في الغاب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حماه، سورية.2)

 .( 963+0999312298سورية. رقم الجوال: قسم األصول الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، ، )*للمراسلة: د.ميسون محمد صالح

 14/05/2015تاريخ القبول:   19/04/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص
في محافظة حماه في سورية خالل موسمي التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  الغاببحوث  مركزنفذت الدراسة في 

( من النوع C64و ،C49 ،C57هي ) نواع القمح المبدئيتتبع ألة طرز وراثي 8زرع حيث ، 2013/2014و 2012/2013
Ttiticum carthlicum( ،P194 ،P193 من ) النوعTtiticum polonicum( ،D94 ،D124 وD67 من ) النوعTtiticum 

dicoccom   درست مكونات ثالثة مكرراتوب عشوائيةالكاملة القطاعات ال تصميم، ب5وشام 3ين شاممحلي شاهدينإضافة إلى ،
الغلة )عدد االشطاءات المثمرة وعدد ووزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة( وتم مقارنتها مع الشاهدين ودرست عالقات 

معنويًا بعدد االشطاءات المثمرة على كال الشاهدين، كما تفوق الطراز  D94االرتباط بينها. أظهرت النتائج تفّوق الطراز الوراثي 
على  5وشام 3(% مقارنًة مع كال الشاهدين شام97.99، 76.65معنويًا بوزن الحبوب في السنبلة بنسبة بلغت ) P194الوراثي 

على التوالي،  5وشام 3(% مقارنًة بالشاهدين شام107.28، 72.73التوالي، وكذلك تفّوق معنويًا بوزن األلف حبة بنسبة بلغت )
 كذلك بّينت النتائج ارتباط صفة عدد الحبوب في السنبلة إيجابيًا مع كل من وزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة. 

 الطرز الوراثية، القمح المبدئي، مكونات الغلة، معامل االرتباط.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
 ( لذلك اقترحBlum, 2000لوصول إلى غلة أكبر)لاإلنتاج من الغذاء عالميًا في المستقبل على قدرتنا  زيادةستعتمد 

(2010)Trethowan and Kazi,  أن يتم اختيار مصادر وراثية جديدة للوصول إلى أصناف محّسنة (Collins et al., 2008 )
 Franco et) أغلبها في البنوك الوراثية العالمية واإلقليمية والمحلّيةعن طريق زراعة الطرز الوراثية المختلفة من القمح والموجود 

al., 2006 ضمن النباتاتالموجود ( مما يعّزز من عملية انتخابها ضمن التنّوع الحيوي والوراثي الكبير (Ambreen et al, 

2002; Iqbal and Khan, 2006 .)هكتارًا  1.374.077 حة المزروعةيحتل القمح المرتبة األولى في سورية حيث بلغت المسا
 Primitiveتعد أنواع القمح المبدئي  (.2013، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية) طن/هكتار 2.316قدارها أعطت غلة م

wheat ( الشكل األول المزروع من القمحHammer, 2000).  أشار عدد كبير من الخبراء في تربية النبات إلى أهمية األنواع
حيث تمّثل  (،Kawahara, 2002; Xiong et al., 2006المبدئية في برامج التربية لتعزيز التنوع الوراثي لألصناف المحّسنة )
يعد االنتخاب للغّلة بحد ذاتها أمر  (.Vollman et al., 2004أنواع القمح المبدئي بمجملها مصدر وراثي عالي القيمة الغذائية )

في  ى مكونات الغلةلذلك يتم االعتماد عل Aycicek and yildirim( 2006) صعب في برامح التربية بالمقارنة مع مكوناتها
-Abd El( 2011عمليات االنتخاب والتحسين الوراثي مستفيدين من االرتباط الموجب بينها وبين الغلة النهائية للحبوب، وجد)

Kareem and El-Saidy  أن عدد اإلشطاءات المثمرة ووزن األلف حبة يعّدان من المؤشرات الهامة التي يمكن االستفادة منهما
 ,Rabbani) عمومًا باختالف الطرز الوراثية 2في برامج التربية والتحسين الوراثي للقمح. يختلف عدد اإلشطاءات المثمرة/م
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، أكثر مكونات الغلة أهمية في محصول القمح يعد منالحبوب في السنبلة  عددأن إلى   et al.Ma ,(2007) كما أشار (.2009
أن االنتخاب لتحسين الغلة ال بد أن يتضمن االنتخاب  Golabadi et al., (2005)أكد ويختلف باختالف الطرز الوراثية، كما 

فروق معنوية واضحة  إلى وجود  ,.Saffer-Ul-Hassan et al(2004لوزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة. أشارت نتائج )
في دراسة حول  ,.Simane et al( 1993) وجدو وزن األلف حبة، و طراز وراثي من القمح لكل من عدد الحبوب بالسنبلة  24بين 

أن  Dogan( 2009جد)عالقات االرتباط أن زيادة عدد االشطاءات المثمرة يسبب انخفاض في وزن األلف حبة في القمح، بينما و 
بّين كّل  على خالف ما هو شائع. عدد الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة موجبة مع كّل من وزن الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة

إلى أن االرتباط موجب بين عدد الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة، وتوصل   Saleh(2010و) ,.Thanna et al( 2011من )
(1998 )Romano and Antunes  إلى طرز وراثية من القمح القاسي تتميز بعدد جيد من الحبوب في السنبلة دون أي تأثير

 .أن وزن الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة موجبة مع وزن األلف حبة Bilgi( 2006سلبي على وزن األلف حبة، كما وجد )

بين الطرز الوراثية المختبرة، وتقييم التباين بين الموسمين، إلى تحديد أهم االختالفات في الصفات الكمّية المدروسة يهدف البحث 
 وتوفير الطرز الوراثية المتفوقة الستثمارها في برامج التربية ودراسة عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة.

  مواد وطرائق البحث:
في مركز بحوث الغاب خالل موسمي الزراعة  من القمح المبدئي ضمن ظروف الزراعة المطرية ةطرز وراثيت ثمانية زرع
ازان طر (، و C64و ،C49 ،C57) Ttiticum carthlicumالنوع وراثية طرز (، حيث تتبع ثالثة 2013/2014، 2012/2013)

 Ttiticum dicoccomالنوع المتبقية  طرز (، وتتبع الثالثة P194 ،P193) Ttiticum polonicumالنوع  وراثيان يتبعان
(D94 ،D124، وD67 إضافًة إلى ،)الصيغة  رباعية الطرز الوراثية المختبرة مع الشاهدين  جميع. 5شامو ، 3ماشين هما شاهد
(2n =4x= 28)،  ّزرعت التجربة بتصميم الحصول عليها من البنك الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تم .
 25م، المسافة بين السطور 1كل قطعة تجريبية ستة سطور، طول السطر تضمّ بحيث  عشوائية بثالثة مكرراتالكاملة القطاعات ال

 حسبللمحصول نّفذت عمليات الخدمة الزراعية . سم (5-3) زرعت الحبوب على عمقفي السطر،  سم 5خرسم، وبين النبات واآل
مدروسة ثم حللت النتائج ودرست التباينات حصدت التجربة وأخذت قراءات المؤشرات ال .واإلصالح الزراعي توصيات وزارة الزراعة

للمقارنة بين المتوسطات   T-test%، واستخدم اختبار5بين المتوسطات استنادًا إلى قيمة أقل فرق معنوي عند مستوى داللة 
( وحسبت نسب التباين% عن Studentized Range in L.S.D test methodلمعرفة فيما إذا كانت معنوية أم ظاهرية )

، كما تم تحليل عالقات االرتباط بين المؤشرات 100متوسط الشاهد(/متوسط الشاهد(* –د وفق المعادلة )متوسط المعاملة الشاه
 .Genstat.12المدروسة باستخدام برنامج التحليل  اإلحصائي 

 . كمّية األمطار ) مم(  في موقع الزراعة1الجدول 
 الشهر

 الموسم
 المجموع حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون ثاني

 418 0 32.5 80 49.5 109.5 146.5 2012/2013موسم
 105.5 27 14 3.5 26 12 22.5 2013/2014موسم
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 النتائج والمناقشة:
 عدد اإلشطاءات المثمرة .1

المتبــادل بــين الطــرز الوراثيــة المدروســة والســنوات والتفاعــل ( P≤0.05)أشــارت نتــائج التحليــل اإلحصــائي إلــى وجــود فــروق معنويــة 
لدى الطراز  6.17إلى  C64لدى الطراز الوراثي  3.83أقل عددمن  خالل الموسمينعدد اإلشطاءات المثمرة  تراوح متوسط .بينهما

( على كال 6.16معنويًا ) D94(. بّينت النتائج تفّوق الطراز الوراثي 2إشطاء مثمر)الجدول  4.93وبمتوسط عام بلغ  D94الوراثي 
( إشـطاء لكـّل منهـا علـى التـوالي 4.33، 4.67بهـذه الصـفة حيـث بلـغ عـدد االشـطاءات المثمـرة ) 5وشـام 3ين شـامالشاهدين المزروع

علـى التـوالي. كمـا تفـوق كـّل مـن الطـرازين  5وشـام 3عـن الشـاهدين شـام D94(% في الطـراز 42.49، 32.12وبنسبة زيادة بلغت )
( إشطاء لكـّل 4.33، 5.83، 5.83لغ متوسط عدد االشطاءات المثمرة )حيث ب 5( معنويًا على الشاهد شامD67 ،P193الوراثيين )

تبـين مـن خـالل مقارنـة (. 3)الجـدول،  5% عـن الشـاهد شـام34.64منها على التوالي وبنفس نسـبة الزيـادة لكـل مـن الطـرازين بلغـت 
( على التوالي، 4.03، 5.83م األول )عدد اإلشطاءات المثمرة في الموسم الثاني أعلى معنويًا عنه  في الموس الموسمين أن متوسط

( ويتوافق ذلـك مـع مـا ذكـره 1وقد يعود سبب ذلك إلى انخفاض كمية الهطول المطري في الموسم الثاني عن الموسم األول )الجدول 
(2001)Rane et al.,  ب أنــه يمكــن لــبعض الطــرز الوراثيــة المختلفــة أن تعــّوض الفقــد الحاصــل فــي الغلــة النهائيــة للحبــوب بســب

 ,Rabbaniالجفــاف عــن طريــق تشــكيل عــدد أكبــر مــن اإلشــطاءات المثمــرة، ويختلــف عــددها عمومــًا بــاختالف الطــرز الوراثيــة )

 Vollmann)ًا كبيـرًا تبـدي تنوعـًا وراثيـ من القمحاألنواع المبدئية  (، كما يتوافق مع الكثير من الباحثين الذين أشاروا إلى أن2009

et al., 2004; ACPEG, 2005). 
 في الطرز الوراثية المدروسة .عدد اإلشطاءات المثمرة2 جدولال

 الموسم الطرز الوراثية التسلسل
2012/2013 

 الموسم
 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 5.67 6.00 5.83  ab 
2 D 94 5.33 7.00 6.17  a 
3 D124 4.67 5.67 5.17  abc 
4 P 193 4.00 7.67 5.83  ab 
5 P 194 2.67 5.33 4.00  cd 
6 C 49 3.00 5.67 4.33  cd 
7 C 57 5.00 5.33 5.17  abc 
8 C 64 3.33 4.33 3.83  d 

 bcd  4.67 5.33 4.00 )شاهد( 3شام 9
 cd  4.33 6.00 2.67 )شاهد( 5شام 10

 b 5.83 a 4.93 4.03 المتوسط

 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 1.289 0.577 1.823 

C.V % 22.4 

 0.05المتوسطات ضمن العمود  المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة          
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 مقارنًة مع الشواهدعدد اإلشطاءات المثمرة للطرز الوراثية المدروسة نسبة التباين % في . 3 جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 نسبة التباين %

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 24.84 34.64 * 

2 D 94 32.12 * 42.49 * 

3 D124 10.71 19.40 

4 P 193 24.84 34.64 * 

5 P 194 -14.35 -7.62 

6 C 49 -7.28 0.00 

7 C 57 10.71 19.40 

8 C 64 -17.99 -11.55 

 .0.05نسبة التباين % عند مستوى داللة تشير إلى معنوية  ٭           

 عدد الحبوب بالسنبلة   .2

الطرز الوراثية مع  نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية المدروسة والتفاعل المتبادل بين أوضحت
 32.20من وقد تراوح حبة،  39.90 خالل الموسمين لعدد الحبوب بالسنبلة، بلغ المتوسط العام 0.05 داللة عند مستوىالسنوات 

(. أشارت نتائج المقارنة بين الطرز الوراثية 4)الجدول    C 64حبة للطراز الوراثي   46.80إلى  D 67حبة للطراز الوراثي  
ا وبين والشواهد إلى عدم تفّوق أي من الطرز الوراثية المدروسة معنويًا على أحد أو كال الشاهدين حيث كانت الفروق ظاهرية بينه

من كال الشاهدين، في حين أعطى الطراز  حيث أعطى عدد حبوب في السنبلة أقل D67كال الشاهدين باستثناء الطراز الوراثي
( حبة في السنبلة لكّل منها 44.30، 42.80، 46.80بمتوسط ) 5وشام 3زيادة ظاهرية مقارنة مع الشاهدين شام  C64الوراثي 

المقارنة أيضًا بين الموسمين إلى وجود زيادة غير معنوية في متوسط عدد الحبوب في السنبلة في (. بّينت 5على الترتيب )الجدول 
( حبة في السنبلة لكّل منهما على التوالي، ويمكن أن يعزى ذلك إلى 38.3، 41.5الموسم األول مقارنًة مع الموسم الثاني بمتوسط )

( أي تقريبًا عند المرحلة النهائية من تشّكل 1ري آذار ونيسان )الجدول أن الهطول المطري في الموسم الثاني كان منخفض في شه
الزهيرات األمر الذي أّثر سلبًا في نسبة العقد ومعدل نمو الحبوب وبالتالي قلل من العدد النهائي للحبوب حيث يعد القمح من 

الذي   et al.Ma,( 2007يتفق ذلك مع ) هار.استطالة العقد الساقية وقبل اإلز المحاصيل الحساسة لإلجهاد المائي بعد مرحلة 
ويعزى تراجع الغلة الحبية ضمن ظروف أكثر مكونات الغلة أهمية في محصول القمح  يعد منالحبوب في السنبلة  عددأوضح أن 

الزراعة المطرّية إلى تراجع عدد الحبوب المتشكلة في النبات الواحد، حيث يؤثر نقص الماء المترافق مع الحرارة المرتفعة سلبًا في 
 et Katerji( 2009تتفق النتائج مع )(. 1995et al.Wardlaw ,)ولزوجة المياسم ونسبة اإلخصاب والعقدحيوية حبوب اللقاح 

.,al (2000) ,.ومع ،في أن الجفاف يؤدي إلى تراجع عدد الحبوب في السنبلةet alDuggan   تأثر عدد الحبوب في السنبلة حول
الذي  Naruoka( 2010)مع  وتتفق .حبة 45.06وصل إلى  الحبوب في السنبلة عددفي أن  Saleh( 2010)ومع بالجفاف، 
 حبة. 36.1إلى  الحبوب في السنبلة عددوصل لديه 
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 في الطرز الوراثية المدروسة .عدد الحبوب في السنبلة4 جدولال

 0.05المتوسطات ضمن العمود المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة 

 مقارنًة مع الشواهدعدد الحبوب في السنبلة للطرز الوراثية المدروسة % في  نسبة التباين. 5 جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 نسبة التباين %

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 -24.77 -27.31 

2 D 94 -17.52 -20.32 

3 D124 -13.08 -16.03 

4 P 193 -3.74 -7.00 

5 P 194 3.97 0.45 

6 C 49 -11.21 -14.22 

7 C 57 -14.02 -16.93 

8 C 64 9.35 5.64 

 وزن الحبوب بالسنبلة )غ(: .3

 نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية المدروسة والسنوات والتفاعل المتبادل بينهما عند مستوى أوضحت
غ  0.93غ، وتفاوت وزن للحبوب في السنبلة من 1.530 خالل الموسمين لوزن الحبوب بالسنبلة، بلغ المتوسط العام 0.05داللة 

غ  1.53وبمتوسط عام بين جميع الطرز وللموسمين بلغ  P 194غ لدى الطراز الوراثي  2.95إلى  D94لدى الطراز الوراثي 
( غ 1.49، 1.67، 2.95بمتوسط ) 5وشام 3معنويًا على كال الشاهدين شام P194(. بّينت النتائج تفّوق الطراز الوراثي 6)الجدول 

على التوالي.  5وشام 3مقارنًة مع كال الشاهدين شام P194للطراز  (%97.99، 76.65لكّل منها على التوالي وبنسبة زيادة بلغت )
 1.417غ كان أعلى معنويًا منه في الموسم الثاني 1.643أوضحت النتائج أن متوسط وزن الحبوب في السنبلة في الموسم األول 

ًا في معدل نقل نواتج التمثيل ( قد سبب انخفاض1نقص الهطول المطري في الموسم الثاني )الجدول غ، ويعود سبب ذلك إلى أن 
تتفق النتائج أعاله (. 2002et al Tambussi .الضوئي خالل مرحلة امتالء الحبوب مما أّثر سلبًا على الوزن النهائي للحبوب )

(غ لدى بعض 1.45-1.28الذي وجد أن متوسط وزن الحبوب بالسنبلة تراوح بين )  ,.Ramiz et al(2007مع نتائج كل من )
في أن األقماح المبدئية تستخدم في برامج  Valkoun( 2001، وتنسجم مع )Triticum dicoccoumالطرز الوراثية من قمح 

 الطرز الوراثية التسلسل
 الموسم

2012/2013 
 الموسم

 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 32.3 32.0 32.20 c 

2 D 94 41.7 29.0 35.30  bc 
3 D124 42.0 32.3 37.20  abc 

4 P 193 41.0 41.3 41.20  abc 

5 P 194 41.0 48.0 44.50  ab 

6 C 49 33.0 43.0 38.00  abc 

7 C 57 46.7 27.0 36.80  abc 
8 C 64 45.3 48.3 46.80 a 
 ab  42.80 39.0 46.7 )شاهد( 3شام 9

 ab  44.30 43.0 45.7 )شاهد( 5شام 10

 39.90 38.3 41.5 المتوسط

 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 10.02 4.48 14.17 

C.V % 21.5 
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 ,.Kawahara, 2002; Xiong et alنة )التربية إلدخال مورثات الصفات االقتصادية وتعزيز التنوع الوراثي لدى األصناف المحسّ 

2006 .) 
 في الطرز الوراثية المدروسة. وزن الحبوب في السنبلة )غ( 6 جدولال

 الموسم الطرز الوراثية التسلسل
2012/2013 

 الموسم
 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 1.233 1.233 1.23  def 

2 D 94 1.137 0.717 0.93  f 

3 D124 1.840 1.367 1.60  bc 
4 P 193 1.220 0.917 1.07  ef 
5 P 194 2.630 3.267 2.95  a 
6 C 49 1.110 1.483 1.30  cde 

7 C 57 1.387 1.200 1.29  cdef 
8 C 64 1.627 1.933 1.78  b 

 b  1.67 1.167 2.170 )شاهد( 3شام 9
 bcd  1.49 0.890 2.080 )شاهد( 5شام 10

 1.643a 1.417b 1.53 المتوسط
 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 0.3691 0.1651 0.5220 

C.V % 20.7 

 0.05المتوسطات ضمن العمود المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة              

 مقارنًة مع الشواهدوزن الحبوب في السنبلة )غ( للطرز الوراثية المدروسة % في  نسبة التباين. 7 جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 نسبة التباين %

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 -26.35 -17.45 

2 D 94 -44.31 -37.58 

3 D124 -4.19 7.38 

4 P 193 -35.93 -28.19 

5 P 194 76.65 * 97.99 * 

6 C 49 -22.16 -12.75 

7 C 57 -22.75 -13.42 

8 C 64 6.59 19.46 

 .0.05نسبة التباين % عند مستوى داللة تشير إلى معنوية  ٭     

 وزن األلف حبة )غ(: .4
وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية المدروسة والسنوات والتفاعل المتبادل بينهما عند إلى نتائج التحليل اإلحصائي  أشارت
غ للطراز الوراثي  26.07غ، بلغت أدنى قيمة  37.49 الموسمينلوزن األلف حبة في ، بلغ المتوسط العام 0.05 داللة مستوى
P193 غ للطراز الوراثي  66.31، في حين بلغ أعلى متوسط لوزن األلف حبةP194  (. أوضحت نتائج المقارنة مع 7)الجدول

(غ على التوالي لكّل 31.99، 38.39، 66.31بوزن األلف حبة ) 5وشام 3معنويًا على الشاهدين شامP194 الشواهد تفّوق الطراز 
(. لوحظ 8)الجدول  5% مقارنًة بالشاهد شام 107.28و 3مقارنًة بالشاهد شام P194% للطراز 72.73منها، وبنسبة زيادة بلغت 

(غ لكّل 37.92، 38.54، 42.99ط وزن األلف حبة الذي بلغ )( معنويًا بمتوسD124 ،D67 ،C64أيضًا تفّوق الطرز الوراثية )
(% للطرز المذكورة مقارنًة 18.54، 20.48، 34.39( غ وبنسبة زيادة بلغت )31.99)5منها على التوالي مقارنًة بالشاهد شام

األمر الصفات المدروسة ، وقد يعود سبب ذلك إلى تفوق الطرز الوراثية على أحد أو كال الشاهدين بباقي بالشاهد بنفس الشاهد



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

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

112 

 

األول كما أشارت النتائج إلى تفوق متوسط وزن األلف حبة في الموسم الذي سبب بالمحصلة زيادة في وزن األلف حبة. 
( 1وقد يعزى ذلك إلى تأثر نبات القمح بنقص الهطول المطري )الجدول (غ. 35.53)(غ معنويًا عنه في الموسم الثاني 39.45)

 ,.Plaut et alاألمر الذي انعكس سلبًا على كّل من عدد ووزن الحبوب بالسنبلة إضافة إلى وزن األلف حبة )في الموسم الثاني 

2004; Blum, 2005 .)(2005تتفق النتائج مع كل من )Benmoussa and Achouch نقص المياه   اللذان  أشارا إلى أن
et al.., 2000; Zanetti et alDencic ;2001 ,ضًا كّل من )، وهذا ما أشار إليه أييؤثر بصورة معنوية في وزن األلف حبة

., 2002; et alAnjum( وتتفق مع ،)2000 ).,et al Sameena أّكد على التأثير المعنوي للتفاعل البيئي الوراثي لتسعة  الذي
 .طرز وراثية مختلفة من القمح لصفتي وزن األلف حبة وعدد الحبوب بالسنبلة

 في الطرز الوراثية المدروسة حبة )غ(وزن األلف  .8 جدولال

 0.05المتوسطات ضمن العمود  المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة 
 

 مقارنًة مع الشواهدوزن األلف حبة )غ( للطرز الوراثية المدروسة نسبة التباين % في . 9جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 التباين % مقارنًة مع الشواهدنسبة 

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 0.39 20.48 * 

2 D 94 -30.53 -16.63 

3 D124 11.98 34.39 * 

4 P 193 -32.09 -18.51 

5 P 194 72.73 * 107.28 * 

6 C 49 -11.04 6.75 

7 C 57 -17.09 -0.50 

8 C 64 -1.22 18.54 * 

 .0.05نسبة التباين % عند مستوى داللة تشير إلى معنوية  ٭              

 االرتباط بين الصفات المدروسة: 
أظهر تحليل معامل االرتباط بين الصفات المدروسة وجود ارتباط سالب ومعنوي بين عدد اإلشطاءات المثمرة وكّل من وزن 

( على التوالي لكًل منهما، وقد يعود سبب ** 0.34-، ** 0.38-) 0.01الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة عند مستوى داللة 
ذلك إلى زيادة وزن العصافات على حساب وزن الحبوب في السنبلة، في حين ارتبط عدد الحبوب في السنبلة بعالقة موجبة 

 الموسم الطرز الوراثية التسلسل
2012/2013 

 الموسم
 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 38.17 38.92 38.54   bc 
2 D 94 27.33 26.02 26.67  ef 
3 D124 43.83 42.14 42.99   b 

4 P 193 29.83 22.31 26.07   f 

5 P 194 64.17 68.46 66.31   a 

6 C 49 33.17 35.13 34.15   cd 
7 C 57 29.67 34.00 31.83   de 

8 C 64 35.83 40.01 37.92  bc 

 bc   38.39 29.95 46.83 )شاهد( 3شام 9

 de   31.99 18.32 45.67 )شاهد( 5شام 10
 a 35.53b 37.49 39.45 المتوسط

 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 5.587 2.498 7.901 

C.V % 12.8 
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وزن األلف  (، كما ارتبط وزن الحبوب في السنبلة مع**r=0.58) 0.01ومعنوية مع وزن الحبوب في السنبلة عند مستوى داللة 
في أن  ,.Simane et al( 1993(. تتفق النتائج مع )10)الجدول،  **0.86بلغت  0.01حبة بعالقة معنوية قوية عند مستوى 

في أن عدد الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة  Dogan( 2009زيادة عدد االشطاءات المثمرة يؤثر سلبًا في وزن األلف حبة، ومع )
وكذلك مع  Saleh( 2010ومع )  ,.Thanna et al (2011موجبة مع كّل من وزن الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة، و)

(1996 )Richards ( 1998الذي بين كّل منهم وجود ارتباط موجب بين عدد الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة، ومع )
Romano and Antunes  اللذان توصال إلى طرز وراثية من القمح القاسي تتميز بعدد جيد من الحبوب في السنبلة دون أي

( 2006، ومع )Dogan( 2009ومع ) Kumar et al., (1991)ومع  Slafer( 1996تأثير سلبي في وزن األلف حبة، ومع )
Bilgi لف حبة.في أن وزن الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة موجبة مع وزن األ 

 معامل االرتباط بين الصفات المدروسة .10 جدولال
 FTN GNS GWS ThGW 

FTN 1    

GNS -0.17 1   

GWS -0.38 **  0.58  **  1  

ThGW -0.34 **  0.15 0.86 **  1 

FTN ،عدد االشطاءات المثمرة =GNS،عدد الحبوب في السنبلة = 
GWS ،)غ( وزن الحبوب في السنبلة =ThGW وزن =)األلف حبة )غ، 

 .0.01معنوي عند مستوى داللة  ٭٭

 االستنتاجات:
(% مقارنة مع كال الشاهدين 42.49، 32.12معنويًا بعدد االشطاءات المثمرة بنسبة زيادة بلغت ) D94تفّوق الطراز الوراثي  .1

، 76.65معنويًا بوزن الحبوب في السنبلة بنسبة زيادة بلغت ) P194على التوالي، كما تفّوق الطراز الوراثي  5وشام 3شام
 .التواليعلى  5وشام 3(% مقارنًة مع كال الشاهدين شام97.99

% مقارنًة بالشاهد  107.28و 3شام هدبالشا% مقارنًة 72.73ف حبة بنسبة زيادة بلغت بوزن األل معنوياً  P194 تفّوق الطراز .2
 . 5شام

نقص األمطار في الموسم الثاني انخفاضًا في عدد ووزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة مقارنًة مع الموسم األول  سبب .3
  .أكبر من اإلشطاءات المثمرة مما دفع الطرز الوراثية إلى تشكيل عدد

ن األلف حبة، بينما ارتبط عدد ارتباطًا موجبًا مع كل من وزن الحبوب في السنبلة ووز في السنبلة  عدد الحبوبصفة  ارتبطت .4
 االشطاءات المثمرة سلبًا مع كّل منهما.

 المقترحات:  
  استخدام الطراز الوراثيD94  في برامج التربية والتحسين الوراثي لعدد االشطاءات المثمرة في القمح لتفوقه على كال

في برامج التربية والتحسين الوراثي للقمح لتفوقه بصفتي وزن الحبوب في السنبلة  P194استخدام الطراز الوراثي ، الشاهدين
 ووزن األلف حبة على كال الشاهدين.

 ( االستفادة من الطرز الوراثيةD124 ،D67و ،C64 في برامج التربية والتحسين الوراثي التي تعنى بمتوسط وزن األلف حبة )
 .  (5)شاملتفوقها على الشاهد 

 عدد الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب لصفة وزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة.  استخدام 
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Abstract 

The study was conducted at Al-Ghab Research Centre, General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR), Hama, Syria, during two growing seasons 2012/2013 and 

2013/2014. Eight primitive wheat genotypes; C49, C57,and C64 belongs to Ttiticum carthlicum; 

P149,and P193 belongs to Ttiticum polonicum; D94, D124,  and D67 belongs to Ttiticum 

dicoccom, and two local cultivated varieties sham3, and sham5 (as control) were planted in 

randomized complete block design in three replications. Yield components (number of fertile tillers, 

number and weight of grains per spike and weight of thousand grain) were studied and compared to 

the  control and also the correlation coefficient  between the studied traits was determined. Results 

showed that the genotype D94 was significantly superior in number of fertile tillers comparing to 

both controls, and the genotype P194 was significantly superior in weight of grains per spike with 

an increase rate (76.65, 97.99)% as compared with both controls, sham3, and sham5, respectively, 

and also was significantly superior in weight of thousand grain with  an increase rate (72.73, 

107.28)% as compared with both controls; sham3, and sham5 respectively. The results also showed 

a positive correlation between number of grains per spike and with each of weight of grains per 

spike and weight of thousand grain.  

 

Key Words: Genotypes, Primitive wheat, Yield components, Correlation coefficient.  
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نتاجية البندورة ضمن ظروف الزراعة  تأثير طريقة الري بالتنقيط )مغطى ومكشوف( في االستهالك المائي وا 
 العضوية

 (2)وبشرى خزام (1)وطالل العبدو (2)وهيثم العبداهلل (1)وبسام عودة* (1)عبد الكريم جردي

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

 حمص، سورية.(. مركز البحوث العلمية الزراعية بحمص، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 2)
ـــــــــــد اإللكترونـــــــــــي:  0988284819)*للمراســـــــــــلة: م. بســـــــــــام عـــــــــــودة، محطـــــــــــة بحـــــــــــوث المختاريـــــــــــة، مركـــــــــــز بحـــــــــــوث حمـــــــــــص، ســـــــــــورية، هـــــــــــاتف  البري

B_oudeh@hotmail.com.) 

 29/03/2015تاريخ القبول:    12/07/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص:
 2009/2010و  2008/2009ن موســـميالخـــالل  ، ســـورية،الدراســـة فـــي محطـــة بحـــوث المختاريـــة، مركـــز بحـــوث حمـــصأجريـــت 

باستخدام طريقة الري بالتنقيط )مغطى ومكشوف( على محصول البندورة ومقارنتها مع الري السـطحي )التقليـدي( كمـا يـروي الفـالح. 
ونســبة التــوفير فــي ميــاه  كتار/هـــ3م 3345 ة الــري بــالتنقيط )مغطــى( كـانأظهـرت النتــائج أن متوســط االســتهالك المــائي الكلـي لطريقــ

 % مقارنــًة مــع الشــاهد الســطحي )التقليــدي(، بينمــا بلــغ متوســط االســتهالك المــائي الكلــي لطريقــة الــري بــالتنقيط )مكشــوف(55الــري 
الســتهالك المــائي الكلــي للــري الســطحي %عــن الشــاهد، علمــًا أنــه بلــغ متوســط ا49 ونســبة التــوفير فــي ميــاه الــري كتار/هـــ3م  3785

. وتبّين عند مقارنة اإلنتاج حسب طريقة الزراعة أنـه فـي طريقـة الـري بـالتنقيط )مغطـى( زراعـة )تقليديـة كتار/هـ3م 7426)التقليدي( 
زراعــة (% مقارنــًة مــع الشــاهد الــري الســطحي 68و 60بزيــادة قــدرها ) كتــار( طن/ه38.4و  29.7وعضــوية( بلغــت كميــة اإلنتــاج )

علــى التـــوالي، بينمــا بلغـــت كميــة اإلنتـــاج فــي طريقـــة الــري بـــالتنقيط  كتار( طن/هــــ22.9و  18.6)تقليديــة وعضــوية( البـــالغ إنتاجــه )
 . (% على التوالي عن الشاهد97، 106بزيادة قدرها ) كتار( طن/هـ45.1و  38.4)مكشوف( زراعة )تقليدية وعضوية( )

 ، االستهالك المائي.البندورة، إنتاج زراعة عضوية،ري سطحي، ، ري بالتنقيط :ةمفتاحيالكلمات ال

 المقدمة:
مـن المحاصـيل الغذائيـة الهامـة فـي معظـم بلـدان العـالم، وذلـك لتعـدد  Mill Lycopersicom esculentumالبنـدورة يعد محصول 

، و لفوائــده (Atherton and Rudich, 1986)ه للطعــام( ن ومنّكــاســتخداماته )اســتهالك طــازج، عصــير بنــدورة، ســلطات، محّســ
 .  (Andriolo et al., 1998)ويحتوي على صبغة الليكوبين المانعة لألكسدة(  Cو Aالصحية العالية )غني بفتامين

يأتي محصول البندورة في سورية بالمرتبة الثانية بعد محصول البطاطا من حيث األهمية وتشير اإلحصائيات الحديثة إلى أن 
طن  6976طن منها  273009بلغ إجمالي اإلنتاج و هكتار(  7925)  2013مزروعة به في سورية بلغت عام إجمالي المساحة ال

 (.2013في محافظة حمص )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، 
الري بالتنقيط مغطى )مالش( ألول مرة في ري محاصيل الخضار، وبالتعريف هو استخدام رقائق  Lamont, (2005)استخدم 

تنشر على سطح التربة بعد وضع أنبوب الري بالتنقيط وتثبت من الجوانب بالتربة، ثم  بالستيكية سوداء مصنوعة من البولي ايتلين،
يتم ثقب مكان الزراعة لوضع الشتول الصغيرة حسب المسافات المراد زراعتها، فهذا يفيد في زيادة درجة حرارة التربة في الربيع 

زيادة  صول البندورة، ويساعد على مكافحة األعشاب بمنع أشعة الشمس من الوصول إليها، كما يساهم فيرع نمو الجذور لمحفيسّ 
 %50على ماء التربة من التبخر مما يؤدي إلى نقص كمية االحتياج المائي بنسبة  فظاويح نمو النبات والنضج المبكر للثمار،

(Gutal et al., 1992) وأكد ذلك ،McCraw and Motes, (1991)  درجة حرارة التربة من أن الري المغطى )مالش( يزيد
 في نضج الثمار، ويقلل التبخر من سطح التربة، كما يكافح األعشاب، ويساهم في التبكير وبالتالي يحفز نمو الجذور والنبات، و 

mailto:B_oudeh@hotmail.com
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ظ على ثمار البندورة من التلف يزيد من كفاءة السماد بتقليل رشحه لألعماق البعيدة، ويحافمن مزايا الري بالتنقيط مغطى أنه 
%، وتوفير في المياه بنسبة 95-90%، وكفاءة الري بنسبة من 67بممرضات التربة، وهذا يؤدي لزيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 

( أن الري 2009، وأظهرت نتائج حجازي وآخرون )(Locascio, 2010) % مقارنًة مع الري السطحي التقليدي50تزيد عن 
% مقارنًة مع طريقة 15% وزاد اإلنتاج بنسبة 11.75ط المغطى )مالش( على محصول البندورة وفرت كمية من المياه بنسبة بالتنقي

أن الري بالتنقيط يعطي كمية الماء والسماد الضرورية لنمو الجذور  Phene et al., (1987) كما أشارت نتائج الري المكشوف،
نتاج بشكل مباشر، يمكن استخدام مبيدات األعشاب ضمن أنابيب الري بالتنقيط فتساعد في تقليل  يته، كمافيحسن نمو النبات وا 

 (Miller et al., 1981).  العمالة
ن  (Greene, 2000)وجد  أن المستهلكون في أمريكا يرغبون في شراء محاصيل الخضار المنتجة من الزراعة العضوية حتى وا 

أن الري بالتنقيط  Jett, (2001) % مقارنًة مع الزراعة التقليدية، كما بّينت نتائج20كانت تُباع بسعر أعلى تصل إلى أكثر من 
كونه يعطي كمية المياه والسماد المثالية للنبات ويمنع االجهادات الجفافية التي تؤدي  أكثر طرق الري كفاءة على محصول البندورة،

لنبات، وتبّين أن أكثر األطوار حساسية لنقص الماء هو طور اإلزهار وبالتالي تؤثر على الثمار واإلنتاج ل لخفض أعداد األزهار،
أن معامل  Allen et al., (1998) يحتاج أكبر كمية من المياه مقارنًة مع األطوار األخرى، ووجدحيث والعقد والقطاف 

ذا دليل على انخفاض وه للبندورة كان منخفضًا خالل مراحل نمو النبات األولى )بداية تطور المحصول( KC)المحصول )
االستهالك المائي في هذه الفترة، ثم يرتفع ليصل إلى القمة في الطور الوسطي )اإلزهار والعقد والقطاف( فكانت أعلى كمية 

بلغ معامل حيث استهالك مائي، وينخفض في نهاية الطور )نهاية اإلزهار والعقد والقطاف( مشيرًا إلى انخفاض االستهالك المائي، 
 .0.88( على التوالي بمتوسط قدره 0.6و 1.15، 0.9للمراحل الثالثة السابقة ) المحصول
التي تؤدي و  (Holmer and Schnitzler, 1997)طريقة لري محصول البندورة  لتعد أفضن طريقة الري بالتنقيط إو منه ف

 وزيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا.لتوفير في المياه بنسبة كبيرة، وبالتالي التوسع األفقي في المساحات المروية، 
% 27الزراعة المروية فيها ال تتعدى و ُتعد سورية من الدول ذات الموارد المائية المحدودة مقارنًة مع المساحة الصالحة للزراعة، 

قليدية )الري من مجموع األراضي القابلة للزراعة، بسبب قلة المياه والضياعات الكبيرة في أقنية الري نتيجة استخدام طرق الري الت
، لذلك فإن تطوير (Prinz and Malik, 2004) %50والفواقد إلى أكثر من  بالغمر أو التطويف( حيث تصل هذه الضياعات

طرق وتقنيات الري وترشيد استعماالت المياه أصبح ضرورة ملحة يجب األخذ بها كإحدى األولويات الرئيسة في الزراعة المروية 
 جب علينا إدخال تقنيات حديثة لري محصول البندورة كالري بالتنقيط مغطى )مالش( ومكشوف.وتحسين إنتاجها، لذلك يتو 

 البحث:أهداف 
 ـ تحديد االستهالك المائي الصافي والكلي لمراحل النمو المختلفة للنبات ومعدل وتواتر السقايات للمعامالت المدروسة.1

 .ETO لة لتقدير التبخر النتح المرجعياعتمادًا على عالقة بنمان المعدّ  Kcـ حساب معامل المحصول 2
 المردود وعالقة المردود بمياه الري. فيـ دراسة تأثير طرق الزراعة )تقليدية وعضوية( 3

 مواد و طرائق البحث:
 ـ الموقع:1

، 2008/2009 الموســمينخـالل  ســورية، حمـصفـي  ةمركـز البحــوث العلميـة الزراعيــأجريـت الدراسـة فــي محطـة بحــوث المختاريـة، 
م  503كـم شـمال شـرق مدينـة حمـص، علـى ارتفـاع  15، والتي تقع في الجزء األعلى من حوض العاصي علـى بعـد 2009/2010

 .ويسود المنطقة مناخ حار وجاف صـيفًا وبـارد شـتاءً  شمااًل، 34.75شرقًا، وخط عرض  36.74عن سطح البحر، وعلى خط طول 
، ويبلـغ المعـدل السـنوي لكميـات األمطـار /مـايوويسـتمر حتـى بدايـة شـهر أيار /أكتـوبرار في بداية شهر تشـرين أوليبدأ سقوط األمط

ملــم وفــق معطيــات محطــة األرصــاد الموجــودة فــي موقــع البحــث، فالحقــل يقــع ضــمن منطقــة االســتقرار الثانيــة، حيــث  342الهاطلــة 
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ى نســبة عاليــة مــن طــين المونتموريلونيــت، وعلــى كميــة متوســطة مــن كربونــات تحتــوي علــالتــي تنتشــر فيــه األتربــة الطينيــة المحمــرة، 
 الكالسيوم.

 ـ تصميم التجربة:2
ري، المعاملة الطرق لمن ثالث معامالت رئيسة حيث تتكون ( 1)الشكل  من الدرجة األولى مت التجربة بتصميم القطع المنشقةصمّ 

ري ســطحي تقليــدي )كمــا يــروي الفــالح(، ومعــاملتين ثــانويتين والثالثــة  ،)مكشــوف(بــالتنقيط  ري األولـى ري بــالتنقيط )مغطــى( والثانيــة
كـغ نتـرات األمونيـوم  50سـماد عضـوي متخمـر +  3م 3إلى الزراعـة التقليديـة ) أضيف .تقليدية وعضويةزراعة  :هيلطرق الزراعة 

فـــي هـــذه المعاملـــة كافـــة  اســـتخدمتو  ،%( للـــدونم50كـــغ ســـلفات البوتاســـيوم  25% + 46كـــغ ســـوبر فوســـفات ثالثـــي  %25 + 26
لهـا  أضـيف ،خاليـة مـن المبيـدات واألسـمدة الكيماويـةفكانـت عضـوية ال زراعةأما بالنسبة لل المبيدات الحشرية والفطرية المنصوح بها،

حي، مستخلصـات نباتيـة )أزدرخـت، فلفـل مسـتعبـارة عـن  اً مبيـدات حشـرية آمنـة بيئّيـواسـتخدمت سماد عضوي متخمر( للدونم  3م 5)
 م والمسـافة بـين المكـررات 2م وبتباعـد  40ن خطـين بطـول عبـارة عـكل معاملـة ري . )زهر الكبريت ونحاس( مبيدات فطريةو  ثوم(،
طــرق ×  3عــدد المكــررات ×  3خطــوط، ومنــه فــإن مســاحة التجربــة= عــدد معــامالت الــري  6طريقــة زراعــة مــن  وتكونــت كــلم،  3

 سم. 50المسافة بين النباتات  ،2م 2880=  2م 160مساحة القطعة الواحدة ×  2 الزراعة
 زرعت أنابيب النترون بروب في بداية ومنتصف ونهاية الخط، من أجل متابعة تغيرات رطوبة التربة خالل موسم النمو.

 مواد البحث:.3
 يـوم، 53إلـى  37 سم بعمر من 22إلى  15، تراوح طول الشتول من /مايوفي بداية شهر أيار (صنف واهي)بندورة الزرعت شتول 

وأوغــر  وجهــاز نتــرون بــروب ET0 نــتح األعظمــيالتبخــر الواســتخدمت محطــة األرصــاد الجويــة الموجــودة فــي موقــع البحــث لحســاب 
علـــى شـــكل رقـــائق  بنـــايلون أســـود مكشـــوف ومغطـــى GR بـــالتنقيط يـــدوي ألخـــذ قـــراءات رطوبـــة التربـــة، كمـــا اســـتخدمت شـــبكة الـــري

 و ذلك حسب المعامالت المختبرة. )مالش( مصنوعة من البولي ايتلين
 ـ طرق البحث:4
 ـ القياسات الحقلية:1ـ4

سم خـالل الفتـرة مـن  45ـ 15سم، و بجهاز نترون بروب للعمق من  15-0ع قراءات رطوبة التربة باألوغر اليدوي للعمق من تم تتبّ 
التجربة عند تدني  رويت اإلزهار إلى نهاية الموسم.سم خالل الفترة من  75إلى  15حتى بداية اإلزهار، وللعمق من و  بداية التشتيل

 % من السعة الحقلية. 90رطوبة التربة إلى 
ساعة من كل سقاية، وفي نهاية الفتـرة العشـرية، ثـم تـم حسـاب االسـتهالك المـائي  48قيست رطوبة التربة قبل السقاية مباشرة، وبعد 

د معـدل السـقاية اعتمـادًا علـى الرطوبـة الموجـودة فـي التربـة والتـي هايته، وحـدّ عن طريق الموازنة المائية من بداية موسم النمو حتى ن
 تعتبر كحد أدنى قبل السقاية. 

 ـ حددت بداية ونهاية األطوار الفينولوجية للنبات حسب مراحل نموه.

 ـ استخدمت المستخلصات النباتية )األزدرخت، الفلفل المستحي و الثوم( في مكافحة الحشرات.
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 طرق الزراعة )تقليدية وعضوية( لمحصول البندورةو تصميم تجربة الري بالتنقيط )مغطى ومكشوف(  .1 شكلال

 ـ تحديد االحتياجات المائية:2ـ4
 أ ـ حساب نظام الري:

 تم حساب نظام الري باالعتماد على دراسة الموازنة المائية من بداية موسم النمو حتى نهايته خالل فترة نمو النبات بالعالقة التالية: 
  (1)       ETc= M+10* α *  P+ (W1-W2)       

ETc : يـوم، شـهر، عشـر،  عبـارة عـن النـتح التبخـري والتبخـر للمحصـول مـن سـطح التربـة للفتـرة الحسـابية وهـو االستهالك المـائي (
 /شهر(.كتار/هـ3/عشر، مكتار/هـ3/يوم، مكتار/هـ3موسم النمو (، م

M : لكامل موسم النمو. كتار/ه3معدل الري الصافي م 
 .كتار/هـ3معامل تحويل من مم إلى م : 10
α : 3الكثافة الظاهرية للتربة غ/سم. 
P :  .معدل الهطول المطري مم خالل الفترة الحسابية 

W1-W2 : كتار/هـ3معدل الرطوبة المتاحة عند بداية ونهاية الفترة الحسابية م. 
 حسب معدل السقاية الواحدة من خالل المعادلة التالية:و 

 

  GRتنقيط

 مغطى
 

سطحي تقليدي 
 )أثالم(

 مروى ل ثالم

3 m 2 m 

 GRتنقيط 

 مكشوف

 زراعة عضوية

 زراعة تقليدية زراعة عضوية

 زراعة تقليدية

أنبو  نترو  

 برو 

 زراعة تقليدية

زراعة عضوية 

 م40طول الخط 
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(2)      M=(10)
2
 *H*α*(B2-B1) 

 .كتار/هـ3معامل تحويل من مم إلى م :( 10) 2
α : 3الكثافة الظاهرية للتربة غ/سم. 
H :  ويتغير حسب مراحل النمو.)م( العمق الفعال للجذور 

B1 : السعة الحقلية للتربة %. 
B2 :  من السعة الحقلية(.90عند مستوى ))%( الحد األدنى للرطوبة % 

 .Kc)معامل المحصول ) يحسبللفترة الحسابية المحددة من الموازنة المائية،  Etc)) وبعد معرفة قيمة االستهالك المائي الصافي
(3  )       KC= ETc/ET0 

 حيث: 
KC : .المعامل البيولوجي أو معامل المحصول 

ETc : كتار/هـ3االستهالك المائي الصافي للمحصول خالل فترة النمو المحددة م. 
ET0 : لة مم/يوم.تم حسابه من خالل عالقة بنمان المعدّ نتح األعظمي الممكن والذي التبخر ال 

(4)        ET0=C[W.Rn+(1-W) * F(U) * (ea-ed)] 
ET0 : نتح األعظمي اليومي مم/يومالتبخر ال. 

W:  عامل الوزن ويعبر عن تأثير اإلشعاع علىET0 .ويتعلق باالرتفاع ودرجة الحرارة 
Rn :  اإلشعاع الصافي المكافئ لقيمةET0 وهو الفرق بين اإلشعاع الوارد والمنعكس على سطح التربة أو الماء مم/يوم 

F(U) :  :عامل الرياح ويقدر بالعالقة 
(5                          )             F(U)=0.27(1+U/100) 

 (.كم/يوم)م  2سرعة الرياح على ارتفاع 
 (eat-ed)   : متوسط درجة الحرارة ومتوسط ضغط بخار الماء الحقيقي بالميلي بار.ضغط بخار الماء المشبع عند الفرق بين 

C :  .عامل التصحيح و يرتبط بالرطوبة النسبية العظمى%، سرعة الرياح كم/ يوم والسطوع الشمسي/ سا 
وه حســب مراحــل نمــالبنــدورة  ( هــو إيجــاد معادلــة االحتيــاج المــائي لمحصــولKcإن الهــدف مــن الحصــول علــى معامــل المحصــول )

 :المختلفة في مناطق مشابهة بالظروف المناخية لموقع البحث دون اللجوء إلى تكرار التجارب وذلك من خالل المعادلة
(6                    )             ETC= ET0*KC 

 :ب ـ حساب كمية المياه الكلية
الميــاه أثنــاء التشــغيل، ويمكــن الحصــول عليهــا باســتخدام وهــي عبــارة عــن كميــة الميــاه الصــافية مضــافًا إليهــا الفواقــد أو مــا يهــدر مــن 

 العالقة التالية:
االحتيـــاج المـــائي الكلـــي = د رطوبـــة بدايـــة الفتـــرة + زيـــادة العمـــق الفعـــال + )مجمـــوع الســـقايات الصـــافية/كفاءة اإلضـــافة( +     (7)

 رطوبة نهاية الفترة [. -مجموع األمطار الفعالة 
 :Eaج ـ كفاءة اإلضافة 

(8 )               Ea= (m/M)*100 
:m  ،كمية السقاية النظريةM.كمية السقاية الفعلية : 
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 :معامل الخفضدـ 

وهو متعلق بمساحة التغطية )مسقط تاج النبتة على األرض( ونسبته من المساحة الغذائية المخصصة لكل نبات )أبعاد الزراعة 
 (.2م

 (2(/ مساحة التغذية )م2على األرض )منسبة التغطية%= مساحة الظل أو مسقط تاج النبتة 

 ثم حّدد معامل الخفض وفق الجدول التالي:

 نسبة التغطية

% 
 معامل الخفض

10 0.2 

20 0.3 

30 0.4 

40 0.5 

50 0.6 

60 0.7 

70 0.8 

80 0.9 

90 1.0 

100 1.0 

 ـ التحليل اإلحصائي:3ـ4

)تنقيط مغطى، تنقيط مكشوف وري  ، المعامالت الرئيسة هي طرق الريمن الدرجة األولى ُنفذت التجربة بتصميم القطع المنشقة
عدد القطع التجريبية=  بثالثة مكررات، وبالتاليسطحي تقليدي(، والمعامالت الثانوية هي طرق الزراعة )تقليدية وعضوية(، 

عند مستوى معنوية  L.S.Dقل فرق معنوي وأ Fلحساب قيمة  ANOVAتحليل التباين  استخدم .قطعة تجريبية 18= 3×2×3
5.% 

 النتائج والمناقشة:
 :الزراعة موسميخالل تأثير الري بالتنقيط مغطى )مالش( في االستهالك المائي ـ1

 ( االسـتهالك المـائي حسـب األطـوار الفينولوجيـة أن متوسـط االسـتهالك المـائي الصـافي للمعاملـة بلـغ1) جـدولفـي النتـائج الأظهرت 
لقلة احتيـاج النبـات للمـاء فـي كتاروذلك /هـ3م 268 ، حيث كان طور التشتيل والنمو الخضري أقلها استهالكًا بـكميةكتار/ه3م 3061

أن االسـتهالك المـائي مـنخفض فـي هـذا  Allen et al., (1998)قـة وهـذا مـا أشـار إليـه هـذه الفتـرة نظـرًا لكـون الجـذور غيـر متعمّ 
يومــًا، و  34% مــن مجمــوع االســتهالك المــائي خــالل مــدة هــذا الطــور البــالغ 9وشــكل نســبة المحصــول(،  الطور)طــور بدايــة وتطــور
، و كانــت كتــار/ه3م 865، وازداد االســتهالك المــائي خــالل طــور النمــو الخضــري ليصــل إلــى كتــار/ه3م 8بمعــدل اســتهالك يــومي 

، وارتفـع كتـار/ه3م 23، بمعـدل اسـتهالك يـومي قـدره يوماً  38 % من كمية االستهالك المائي، ولفترة استمرار الطور البالغ28نسبته 
يومــًا، و  59% خــالل مــدة الطــور63، وكانــت نســبته كتار/هـــ3م 1928 االســتهالك المــائي فــي طــور اإلزهــار والعقــد والقطــاف إلــى

أكبـر  أن Allen et al., (1998)، حيـث كانـت أكبـر كميـة اسـتهالك مـائي وتوافـق ذلـك مـع كتـار/ه3م 33بمعـدل اسـتهالك يـومي 
كمية استهالك مائي  في الطور الوسطي  وهو طور اإلزهار والعقد والقطاف، وأن أي نقـص فـي الميـاه فـي هـذا الطـور سـوف يـؤثر 

أن نقــص المــاء فــي هــذا الطــور يــؤدي إلــى نقــص عــدد األزهــار وبالتــالي الثمــار واإلنتــاج  Jett, (2001) علــى اإلنتــاج و توافــق مــع
 الكلي. 

مة حسب األطوار الفينولوجية )التشتيل والنمو الخضري، النمو الخضري، اإلزهار والعقد سقاية، مقسّ  24يات بلغ مجموع عدد السقا
 .كتار/ه3م120( سقايات على التوالي، وكان معدل السقاية الواحدة 10و 8، 6والقطاف( بعدد )
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 متوسط االستهالك المائي الصافي حسب األطوار الفينولوجية  للمعاملة المائية األولى تنقيط )مغطى( خالل موسمي الدراسة .1الجدول 
 المجموع طور اإلزهار والعقد والقطاف طور النمو الخضري طور التشتيل والنمو الخضري األطوار الفينولوجية

   7/19-9/15 6/11-7/18 5/8-6/10 الفترة الزمنية

االستهالك المائي الصافي مضروبًا بمعامل الخفض 
 (كتار/هـ3)م

268 865 1928 3061 

 9 28 63 100 

 34 38 59 131 
3

 8 23 33   

 6 8 10 24 

   193 133 36 (كتار/ ه3)م

 :الزراعةموسمي خالل )مكشوف( في االستهالك المائي  ـ تأثير الري بالتنقيط2
 3440متوسـط االسـتهالك المـائي الصـافي لهـذه المعاملـة  حيـث بلـغحسـب األطـوار الفينولوجيـة  ( االستهالك المائي2) جدولالبين ي
، ويعـود السـبب فـي ذلـك كتـار/ه3م 299طور االتشـتيل والنمـو الخضـري الـذي بلـغ ، وكان أقل األطوار استهالكًا للماء هو كتار/ه3م

أن االســتهالك المــائي مــنخفض فــي هــذا  Allen et al., (1998) ذلــك مــع نتــائج لجــذور النبــات الســطحية غيــر المتعمقــة وتوافــق
 خـالل فتـرة اسـتمرار الطـور المـائي% من مجمـوع االسـتهالك 9المحصول(، حيث شكل هذا الطور نسبة  )طور بداية وتطور الطور
، بينما ازداد االسـتهالك المـائي فـي طـور النمـو الخضـري مـع تقـدم النبـات فـي كتار/ه3م 9اليومي  وكان معدل االستهالك يومًا، 34

يومــًا، وبمعــدل  38% مــن مجمــوع االســتهالك المــائي خــالل مــدة الطــور 29، والــذي شــكل نســبة كتــار/ه3م 984العمــر ليصــل إلــى 
، حيـث شـكل كتار/هــ3م 2157 ، فـي حـين بلـغ االسـتهالك المـائي لطـور اإلزهـار والعقـد والقطـافكتار/هــ3م 26 هالك يـومي قـدرهاست

ـــومي قـــدره  يومـــًا، 59% مـــن مجمـــوع االســـتهالك المـــائي خـــالل فتـــرة اســـتمراره البـــالغ 63 هـــذا الطـــور نســـبة  37بمعـــدل اســـتهالك ي
، فكان األكثر اسـتهالكًا مـن بـاقي األطـوار، وبالتـالي فـان أي نقـص فـي الميـاه سـوف يـؤثر علـى كميـة اإلنتـاج وتوافـق ذلـك كتار/ه3م

 أن نقص الماء في هذا الطور يؤدي إلى نقص عدد األزهار وبالتالي الثمار واإلنتاج الكلي. Jett, (2001)مع 
ة حســب األطــوار الفينولوجيــة )التشــتيل والنمــو الخضــري، النمــو الخضــري، مســقاية، مقّســ 24 وكــان إجمــالي عــدد الســقايات للمعاملــة

 .كتار/هـ3م145( سقايات على التوالي، و بلغ معدل الرية الواحدة 10و 8، 6اإلزهار والعقد والقطاف( بعدد )
 ط )مكشوف( خالل موسمي الدراسةتنقي متوسط االستهالك المائي الصافي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة المائية الثانية. 2الجدول 

 المجموع طور اإلزهار والعقد والقطاف طور النمو الخضري طور التشتيل والنمو الخضري األطوار الفينولوجية

   7/19-9/15 6/11-7/18 5/8-6/10 الفترة الزمنية

االستهالك المائي الصافي مضروبا بمعدل الخفض 
 (كتار/ه3)م

299 984 2157 3440 

 9 29 63 100 

 34 38 59 131 
3

 9 26 37   

 6 8 10 24 

   217 150 39 (كتار/ هـ3)م

 
 :موسمي الزراعة خاللفي االستهالك المائي  السطحي )تقليدي(تأثير الري . 3

 3191متوســـط االســـتهالك المـــائي الصـــافي حيـــث بلـــغ ( االســـتهالك المـــائي حســـب األطـــوار الفينولوجيـــة 3) جـــدولالأظهـــرت نتـــائج 
% مـن 8حيث كان منخفض، وشـكل نسـبة  كتار/ه3م 247 نحوُحدد استهالكه المائي ب الخضري النمو و التشتيل، وطور كتار/هـ3م

، فــي حــين ازدادت كميــة االســتهالك المــائي مــع كتــار/ه3م 7يومــًا وبمعــدل اســتهالك يــومي 34مجمــوع االســتهالك خــالل مــدة الطــور 
( علــى التــوالي، كتار/هـــ3م 2045، 899تقــدم النبــات بــالعمر فــي أطــوار )النمــو الخضــري، اإلزهــار والعقــد والقطــاف( فبلغــت كميتــه )
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ن أي نقـص للمـاء فـي هـذا الطـور سـوف يقلـل عـدد األزهـار أفكانت أكبـر كميـة اسـتهالك مـائي فـي طـور اإلزهـار والعقـد والقطـاف، و 
، 28، واختلفت نسب االستهالك لكال الطورين )النمو الخضري، اإلزهـار والعقـد والقطـاف( فكانـت )Jett, (2001)وينخفض اإلنتاج 

ا معـدالت االسـتهالك المـائي اليـومي فكانـت لهـذه يومًا(، أمّ  59، 38) نحواستمرار هذه األطوار بـدت فترة %( على التوالي، وُحدّ 64
أن االسـتهالك المـائي يكـون مـنخفض فـي مراحـل  Allen et al., (1998)( علـى التـوالي، وتوافـق مـع كتار/ه3م 35، 24األطوار )

 للقمة في الطور الوسطي )اإلزهار والعقد والقطاف(.المحصول ثم يرتفع ويصل  النبات األولى في طور بداية وتطور
مة حســب األطــوار الفينولوجيــة )التشــتيل والنمــو الخضــري، النمــو الخضــري، اإلزهــار والعقــد ســقاية، مقّســ 24و بلــغ عــدد الســقايات 

 للسقاية الواحدة. كتار/ه3م 133( سقايات على التوالي، وبمعدل 10و 8، 6والقطاف( بعدد )
 متوسط االستهالك المائي الصافي حسب األطوار الفينولوجية  للمعاملة المائية الثالثة سطحي )تقليدي( خالل موسمي الدراسة  .3الجدول 

طور التشتيل والنمو  األطوار الفينولوجية
 الخضري

 المجموع طور اإلزهار والعقد والقطاف طور النمو الخضري

   7/14-8/31 6/11-7/13 5/1-6/10 الفترة الزمنية

االستهالك المائي الصافي مضروبا بمعدل الخفض 
 (ـكتار/ه3)م

247 899 2045 3191 

 8 28 64 100 

 34 38 59 131 
3

 7 24 35   

 6 8 10 24 

   210 135 34 (كتار/ هـ3)م

 :ETOلة لتقدير التبخر النتح األعظمي اعتمادًا على عالقة بنمان المعدّ  Kcـحساب معامل المحصول . 4
التشتيل والنمو الخضري لكل المعامالت  في طور المحصول معامل قيمة انخفاض نالحظ (2)والشكل  (4)من معطيات الجدول 

إلى  وصلتقيمته في طور النمو الخضري حتى  تزايدتالمدروسة، وهذا يدل على أن االستهالك المائي قليل في هذا الطور، ثم 
ذلك قلياًل في نهاية الطور وتوافق  انخقضتثم  مائي،الستهالك لالالقمة في طور اإلزهار والعقد والقطاف فكانت أعلى كمية 

ن قيم أن نهاية الطور )اإلزهار والعقد والقطاف( كان االستهالك المائي منخفض. كما تبين النتائج أ Allen et al., (1998)مع
 سطحي تقليدي.و مكشوف( و معامل المحصول تتقارب في كل األطوار الفينولوجية لمعامالت الري المدروسة تنقيط ) مغطى 

، تنقيط (0.52) لة للمعامالت تنقيط مغطىمعامل المحصول حسب عالقة بنمان المعدّ ن وسطي قيمة كما تظهر البيانات أ
أن متوسط قيمة معامل المحصول هو  Allen et al., (1998)وال تتوافق النتائج مع  (0.53)سطحي تقليدي  ،(0.58)مكشوف 
 ويعود سبب ذلك الختالف الظروف المناخية ونوع التربة. 0.88

 
 لة لعالقة بنمان المعدّ  تبعاً  حسب المعامالت المستخدمة في ري محصول البندورة Kcمعامل المحصول  .4جدول ال
 سطحي تقليدي تنقيط مكشوف تنقيط مغطى البيان
 0.24 0.32 0.30 أيار/مايو

 0.48 0.52 0.46 حزيران/يونيو
 0.65 0.71 0.62 تموز/يوليو
 0.69 0.70 0.63 آب/أغسطس
 0.60 0.65 0.57 أيلول/سبتمبر

Kc 0.52 0.58 0.53 
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 لة المعدّ  حسب عالقة بنمان لطرق الري المستخدمة على محصول البندورة Kcمعامل المحصول  .2الشكل 

 :في إنتاجية البندورةالري بالتنقيط )مغطى ومكشوف( وتقليدي  تأثير طرقـ 5
كــان أقــل مــن بقيــة  كتــار/ه3م 3345البــالغ  مغطــى للــري بــالتنقيط( أن متوســط االســتهالك المــائي الكلــي 5أظهــرت نتــائج الجــدول )
( كتـار/ه3م 7426، 3785ثم تاله الري بـالتنقيط مكشـوف والـري السـطحي )تقليـدي( بمتوسـط اسـتهالك كلـي ) المعامالت المدروسة،

 49 بـالتنقيط مكشـوف البـالغ % أعلـى مـن الـري55مغطـى  الـري بـالتنقيطعلى التوالي، وكانت نسبة التوفير في مياه الـري باسـتخدام 
%، أمـا 50أن طريقة الـري بـالتنقيط مغطـى تـوفر ميـاه بنسـبة تزيـد عـن  Locascio, (2010) % مقارنًة مع الشاهد وتوافق ذلك مع

السـطحي والـري  مغطـى أعلـى مـن الـري بـالتنقيط 3كـغ/م 11مكشـوف بـالتنقيط الـريكفـاءة اسـتخدام الميـاه الكليـة كانـت فـي من حيـث 
 41.7مكشــــوف  بــــالتنقيط طريقــــة الــــري عنــــد اتبــــاع اإلنتاجيــــة تعلــــى التــــوالي، وكــــذلك كانــــ (3كــــغ/م 10.2،2.8) دي( البــــالغ)التقليــــ
ـــري بـــالتنقيط مغطـــى والســـطحي )التقليـــدي( البالغـــ كتارطن/هــــ  64وبزيـــادة قـــدرها ) (كتارطن/هــــ 20.8و 34) ةأعلـــى مـــن طريقـــة ال

الـري بـالتنقيط  أن الري بالتنقيط مغطى أعطى أعلى إنتاج مـن (2009وآخرون )حجازي %( على التوالي، وتعارض ذلك مع 101و
 %. 15مكشوف وبزيادة قدرها 

 
 متوسط االستهالك المائي لمحصول البندورة حسب طرق الري المستخدمة وعالقته بالمردود خالل موسمي الدراسة .5جدول ال
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 فعلي نظري مجموع
 فعلي نظري

ري تنقيط 
 مغطى

3061 3345 2874 3159 25 823 3722 24 120 132 91 34.0 10.2 55 64 

ري تنقيط 
 مكشوف

3440 3785 3487 3832 25 813 4325 24 145 160 91 41.7 11.0 49 101 
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 :إنتاجية البندورة في( وتقليديةعضوية ـ تأثير طرق الزراعة )6
فــي الزراعــة العضــوية لطــرق الــري المســتخدمة كــان أعلــى مــن الزراعــة التقليديــة،   اإلنتاجيــة( أن متوســط 6أوضــحت نتــائج الجــدول )
فـــي طريقـــة الـــري بـــالتنقيط  إنتاجيـــة أعلـــى فكانـــتأعلـــى مـــن الـــري الســـطحي )التقليـــدي(،  فـــي الـــري بـــالتنقيطوكــان متوســـط اإلنتاجيـــة 
( 38.4إلــى  29.7تراوحــت مــن )ثــم تلتهــا طريقــة الــري بــالتنقيط مغطــى التــي  ،كتــار( طن/ه45.1إلــى  38.4مكشــوف تراوحــت مــن )

( طن/هكتــار. تبــين نتــائج 23.0إلــى  18.7كتار، وكانــت طريقــة الــري الســطحي التقليــدي األقــل إنتاجــًا والتــي تراوحــت مــن )طن/هـــ
طريقــة الزراعــة العضــوية للمعــامالت المدروســة والزراعــة فــروق معنويــة واضــحة بــين ئي لطــرق الزراعــة أن هنــاك التحليــل اإلحصــا

التقليديـة، وفـروق معنويــة بـين طـرق الــري بـالتنقيط مكشـوف وطــرق الـري )مغطـى وســطحي تقليـدي(، كمـا أن هنــاك فـرق معنـوي بــين 
 %. 5عنوية طريقة الري بالتنقيط مغطى وسطحي )تقليدي( عند مستوى م

 خالل موسمي الدراسةتأثير كل من عاملي طرق الري وطرق الزراعة في إنتاجية البندورة )كغ/دونم(  .6جدول ال

 سطحي )تقليدي( ري بالتنقيط مغطى ري بالتنقيط مكشوف المعاملة

 451aA 384 aB 230 a C زراعة عضوية
 b A 297 b B 187 b C 384 زراعة تقليدية

LSD 0.05 )18.51 )طرق الزراعة 
LSD 0.05 )33.08 )طرق الري 

 %5 داللة ال تختلف معنويًا عند مستوىلطرق الزراعة ضمن العمود الواحد  باألحرف الصغيرة نفسهاالمعامالت المتبوعة       
 %5 داللة ال تختلف معنويًا عند مستوى لطرق الري الواحد السطرضمن  باألحرف الكبيرة نفسهاالمعامالت المتبوعة       

الري بالتنقيط  كانت أعلى في)سطحي تقليدي(  مقارنًة مع الشاهد يةأن نسبة الزيادة في اإلنتاج( 7و تبّين النتائج في الجدول )
ري بالتنقيط %، ثم طريقة ال97الري بالتنقيط مكشوف زراعة عضوية بنسبة  %، ثم تالها طريقة106مكشوف زراعة تقليدية بنسبة 

، وتبين نتائج التحليل %60الري بالتنقيط مغطى زراعة تقليدية بنسبة  %، ثم تالها طريقة68مغطى زراعة عضوية بنسبة 
ري بالتنقيط اإلحصائي بين المعامالت الرئيسية والثانوية )طرق ري وطرق زراعة( وجود فروق معنوية واضحة بين طريقة ال

وبقية المعامالت، وكذلك بين طريقتي الري بالتنقيط )مغطى ومكشوف( زراعة )عضوية وتقليدية( وري  مكشوف زراعة عضوية
 %.5سطحي )تقليدي( زراعة )عضوية وتقليدية( عند مستوى معنوية 

 
 خالل موسمي الدراسة في إنتاجية البندورة )كغ/دونم(  و طرق الزراعة ما بين طرق الري التفاعل تأثير .7جدول ال

 يةمتوسط اإلنتاج المعاملة
 كغ/ دونم 

 زيادة اإلنتاج عن الشاهد
 % 

 a 97 451 ري بالتنقيط مكشوف زراعة عضوية

 b 68 384 ري بالتنقيط مغطى زراعة عضوية

 ـ d  230 ري سطحي )تقليدي( زراعة عضوية

 b 106 384 ري بالتنقيط مكشوف زراعة تقليدية

 c 60 297 ري بالتنقيط مغطى زراعة تقليدية

 ـ e 187 ري سطحي )تقليدي( زراعة تقليدية
طرق الزراعة(× )طرق الري  LSD  0.05 32.06  

 %5 داللة المعامالت المتبوعة بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويًا عند مستوى          
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 االستنتاجات و التوصيات:
  كانت في طريقة الري بالتنقيط )مكشوف(  %، بينما55وفرت تقنية الري بالتنقيط )مغطى( كمية كبيرة من المياه بنسبة

 % مقارنًة مع الشاهد.49نسبة التوفير 
 (، في حين تراوحت نسبة 106 إلى 97بنسبة تراوحت من )لري بالتنقيط )مكشوف( في طريقة ا يةاإلنتاج تازداد%

 مقارنًة مع الشاهد. %(68إلى  60) بالتنقيط )مغطى( منالزيادة في الري 
 .ازدادت اإلنتاجية في طرق الري المختبرة بالزراعة العضوية عن مثيالتها في الزراعة التقليدية 
 المياه بنسبة كبيرة في نظرًا لتوفيرها  في ري محصول البندورة (مغطى)مكشوف و بالتنقيط  باستخدام طريقة الري يوصى

 ية، وتطبيق الزراعة العضوية في إنتاج محصول البندورة بمحافظة حمص.اإلنتاجوزيادة 
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Abstract 

The study was carried out in Mokhtaria Research Station, Homs Agricultural Research Center, 

General Commission for Scientific Agricultural Research Center, Homs, Syria, during 2008-2009 

and 2009-2010 seasons. Two methods of drip irrigation were applied (mulched, without mulch) on 

tomato crop to be compared with the traditional method (surface irrigation). The results showed that 

the average of the total water consumption for the drip irrigation (mulched) was 3345 m
3
/ha and 

percentage of saving water irrigation was 55% as compared with control (traditional surface 

irrigation), while the average of the total water consumption for the drip irrigation (without mulch) 

was 3785 m
3
/ha and percentage of the saving water irrigation was 49% as compared with control, 

although the average of the total water consumption for the traditional surface irrigation was 7426 

m
3
/ha. In terms of farming method (traditional and organic) the production under drip irrigation 

(mulched) were 29.7 and 38.4 ton/ha, with an increment in yield of (60 and 68%) as compared with 

the control (surface irrigation) which were 18.6 and 22.9 ton/ha (traditional and organic), 

respectively. On the other hand the production under drip irrigation (without mulch), in terms of 

farming method (traditional and organic) were 38.4 and 45.1ton/ha with an increase in yield 106 and 

97%, respectively as compared with the control.  

Key words: Drip irrigation, Surface irrigation, Organic farming, Tomato, Production, Water consumption 
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تأثير خام الزيوليت الطبيعي السوري على إتاحة بعض العناصر المغذية في التربة وعلى إنتاجية محصولي 
 القمح والقطن في األراضي الجبسية

 
 (2)ميادة فطومو  (2)أميرة الحافظو  (2)شبليخالد و  (2)يحيى رمضانو  (1)*محمد منهل الزعبيو   (1)سامر بريغلةو   (1)غايرلي هالل

 
 ة.سوري ،دمشق ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ة،إدارة بحوث الموارد الطبيعي(. 1)
 ة.سوري ،الرقة ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في الرقة، مركز البحوث العلمية الزراعية(. 2)

 بحوث الموارد الطبيعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية، البريد اإللكتروني: )للمراسلة: د. منهل الزعبي، إدارة
manhalzo@yahoo.com  :96311212146000، رقم الفاكس: 00963933334783، رقم الجوال.) 

 06/05/2015تاريخ القبول:    15/03/2015تاريخ االستالم: 

 ملخص:ال
نتاجية القمح والقطن المزروعة في  ،هذه الدراسة الضوء على تأثير الزيوليت السوري في بعض خصائص التربة الكيميائيةتلقي  وا 

، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الرقة ،تربة جبسية وذلك في محطة بحوث بئر الهشم
أضيف  .، بثالثة مكرراتصممت التجربة على أساس القطاعات العشوائية الكاملة. 2010حتى  2006للمواسم الرقة، سورية، 

 ،كتار/ه3م 270( ZEO3، والمعاملة )كتار/ه3م 180( ZEO2، والمعاملة )كتار/ه3م 90( بما يعادل ZEO1)الزيوليت للمعاملة 
، باإلضافة لمعاملة الشاهد بدون إضافة زيوليت. زرعت كتار/ه3م 450( ZEO5، والمعاملة )كتار/ه3م 360( ZEO4والمعاملة )

(، وسمدت التربة حسب التوصية السمادية المعتمدة من قبل 5( والقطن )صنف رقة 6بحوث صنف  التجربة بمحصولي القمح )
أظهرت النتائج زيادة معنوية في إنتاجية محصول القطن . التربة قبل الزراعةفي ل الزيوليت . وحلّ واإلصالح الزراعي وزارة الزراعة

(، وكذلك في الموسم الرابع كتارطن/هـ 2.42أعطت  ZEO5مع زيادة اإلضافة من الزيوليت وذلك في الموسم الثالث )المعاملة 
كما بينت النتائج في تجربة القمح أن المعاملة  .(التواليعلى  كتارطن/هـ 3.08و 3.23ا أعطت ZEO4و  ZEO3)المعاملة 

، 4.57، 3.5المضاف لها الزيوليت التركيز األول أعطت أفضل إنتاج مقارنة مع جميع المعامالت في جميع مواسم التجربة )
ي لم يضف له (، ولوحظ زيادة إنتاجية القمح في جميع المعامالت مقارنة بالشاهد الذالتواليعلى  كتارطن حبوب/هـ 2.79، 5.4

( بينما كان التركيز الثاني كتار/ه3م 90وقد لوحظ أن أفضل تركيز من الزيوليت في تجربة القمح هو ) ،الزيوليت في معظم المواسم
والثالث والرابع ذو تأثير أقل من األول، أما التركيز الخامس فقد أعطى أقل مردود من حبوب القمح مقارنة مع التراكيز األربعة 

 ةومن خالل دراسة العناصر الكبرى في التربة بعد الحصاد لوحظ زيادة اآلزوت المعدني والفوسفور والبوتاسيوم المتاحاألخرى. 
 إضافة الزيوليت، وكانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت. معنوي مع  بشكل

 خصوبة التربة، تربة جبسية، قمح، قطن.زيوليت، الكلمات المفتاحية: 
 

 :مقدمةال
( 400-200( بسعة تبادل كاتيوني من )سيليكات األلمنيوم المائية المتبلورة للمعادن القلوية والقلوية الترابيةيتميز الزيوليت )

(g100/meq إضافة إلى خصائص عديدة منها سعة احتفاظ عالية بالرطوبة واالدمصاص، ومقدرة على التبادل الكاتيوني ،)
(Mumpton, 1999).  وقد بينManolov (2005) خصائص فيزيائية وكيميائية وميكانيكية فريدة وكذلك ن الزيوليت يتميز بأ

ن كفاءة استعمال الماء بزيادة أن استعمال الزيوليت يحسّ   Bernardi et al., (2009)سعة تبادل كاتيوني عالية. كما أوضح 

mailto:manhalzo@yahoo.com


 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

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

131 

 

 Batesالصناعة والزراعة ومعالجة المياه وحتى في الطب ) يستخدم الزيوليت في مجاالت عديدة مثلو  .سعة احتفاظ  التربة للماء
and Jackson 1977.) 

طن/هـكتار قد حّسن معنويًا السعة التبادلية للتربة وأدى لزيادة إنتاجية  30و 20( أن إضافة الزيوليت 2012وقد بينت الخضر )
جمااًل أدى إلى تحسين خواص   التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية.الشعير والذرة معنويًا مقارنة بالشاهد، وا 

ن من استعمال العناصر الغذائية حسّ ي أن الزيوليت Bozorgi et al., (2012) و Bernardi et al., (2008)كما أشار كل من 
NO3وذلك بزيادة إتاحة الفوسفور من الصخر الفوسفاتي ويحسن استعمال 

NH4  و  -
ويخفض فقد البوتاسيوم بالغسيل وذلك عن  +

 أن الزيوليت  Ersin (2004)طريق التبادل الكاتيوني، كما يلعب دو محرر بطيء للعناصر الغذائية من األسمدة. كما  ذكر 
وأوضح  العالية. ن نوعية السماد العضوي ويتميز بسعة التبادل الكاتيونين كفاءة األسمدة من خالل ادمصاصه لآلزوت ويحسّ يحسّ 

Lewis et al (1984)   أن الزيوليت المخصب باألمونيوم يلعب دورًا كمحرر بطيء للسماد في التربة كما يقلل من فقد اآلزوت
يؤدي لزيادة رطوبة التربة وتحسين خصوبة التربة، و كذلك أوضح   أن الزيوليت Hortensia )2013(وبين  بالغسيل وبالتبخر.

)2011Latip, ( .أن تطاير األمونيا من اليوريا يمكن أن يقل بخلط اليوريا مع الزيوليت 
عن توضعات لصخور الطبقات الحاملة للزيوليت في ( 1990 ،لمؤسسة العامة للجيولوجيادراسات الزيوليت في سورية )ادلت 

يل أن فلزات الزيوليت من نوع كم جنوب شرق مدينة دمشق. وبين نتائج التحال 170منطقة السيس تالل مكحيالت والتي تبعد 
األنالسيم والشبازيت والفليسيت والوايستيت والميروليونيت ويعود عمرها إلى البليوسين ومعظمها مكتشف على السطح، كما أن 

 والكالسيت واألولفين.المونتموريونيتالزيوليت السوري يترافق مع طين 
للترب في سوريا وأغلب هذه المساحة منتشرة في المناطق الزراعية الهامة % من المساحة الكلية  21.6تشكل الترب الجبسية نسبة 

وخاصة أحواض األنهار )الفرات، الخابور، البليخ( لتشمل مناطق مسكنة والرصافة والضفة اليسرى من حوض الفرات والقسم 
 الجنوبي من حوض الخابور وأيضًا في المناطق الجافة من البادية السورية.

في إتاحة العناصر المغذية للنبات وتحسين الزيوليت الطبيعي السوري وبيان إمكانية استعماله حث إلى استخدام ويهدف هذا الب
 إنتاجية المحاصيل في األراضي الجبسية.

  البحث وطرائقه:مواد 
م غرب مدينة الرقة ك 70تقع منطقة الدراسة في الشمال الشرقي من سورية وتبعد قرابة  المعلومات المناخية عن منطقة التجربة:

يتراوح معدل الحرارة العظمى عن سطح البحر،  352وترتفع  36ْ-08-44و خط عرض  38ْ-54-882عند تقاطع خط طول 
تتراوح الحرارة  /يوليوْم وفي شهر تموز 2.9و  1.1معدل الحرارة الصغرى بين و ْم  14.4و  7.9بين   /ينايرفي شهر كانون ثاني

ويستمر حتى  /سبتمبرْم. و يبدأ موسم األمطار في شهر أيلول 18و 23.1والصغرى بين  مْ  30.3و  40.5العظمى بين 
حيث تهطل معظم هذه األمطار خالل شهر كانون ، مم سنوياً  200-100ويتراوح معدل الهطول المطري  /أبريلنيسان
وفي  ،وهو أعلى معدل /يناير% في كانون الثاني87.3ومعدل الرطوبة النسبية  /فبرايروشباط /ينايروكانون ثاني /دسسيمبرأول
 م. 4.6 /أغسطس% وهو أقل معدل، وبلغت سرعة الرياح في شهر آب35.1 /يوليوتموز

عينـة صـخرية مـن الطيـف الحـاوي علـى الزيوليـت أن  200كثر من أعلى  واالحصائية بينت الدراسات البتروغرافية تحليل الزيوليت:
ويبـين  % ويوجـد علـى شـكل مـالط ويعبـئ الفراغـات الدائريـة.30% من العينات المدروسة تحوي على الزيوليت بنسبة تزيـد عـن 50

 ( بعض خصائص الزيوليت المستخدم في التجارب.2الجدول )
واسـتخلص ( Skroch et al., 2006بطريقـة أسـيتات األمونيـوم )رت السـعة التبادليـة فـي التربـة قـدّ  للتربـة:الكيميائيـة الخصـائص 

نـانومتر مـن أجـل  660واسـتعمل جهـاز المطيـاف الضـوئي علـى طـول الموجـة  ((Olsenet al., 1954 الفوسـفور المتـاح بطريقـة
 Walkley and) رت المادة العضوية بطريقة األكسـدة الرطبـةر البوتاسيوم المتاح بجهاز اللهب، كما قدّ وقدّ  قراءة الشدة الضوئية.

Black, 1934) . 
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ر الثالجـة لحـين التحليـل ثـم أخـذ وزن معـين مـن العينـة وهـي بالحالـة الرطبـة حيـث قـدّ فـي خذت عينـات التربـة وهـي رطبـة ووضـعت أ
الكميـــات بجهـــاز المطيـــاف  وحـــّددت( 1:10) اآلزوت المعـــدني فـــي عينـــات التربـــة باســـتعمال محلـــول كلـــور البوتاســـيوم لالســـتخالص

درت (. كمــا ّقــPeech et al., 1947) نسـبة الرطوبــة وحسـب اآلزوت بالنســبة للـوزن الجــاف حســبت. ثـم Skalarالضـوئي اآللــي 
والجـبس وكربونـات الكالسـيوم والتحليـل  ةيـدرجة الحموضة والناقلية الكهربائية وبعض الكاتيونات واألنيونات والكثافة الظاهريـة والحقيق

 (.2013خرون آلطرائق التحليل المتبعة في مخابر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية )الزعبي و  وفقاً  الميكانيكي
قطعــة  18اعتمــد فــي التجربــة تصــميم القطاعــات الكاملــة العشــوائية بســت معــامالت وثالثــة مكــررات )المعــامالت وتصــميم التجربــة: 

والمســاحة الكليـة للتجربــة  ،م بــين المكـررات 1م( مـع تــرك مسـافة  5×10)2م 50تجريبيـة( وكانــت مسـاحة القطعــة التجريبيـة الواحــدة 
 . وكانت المعامالت كالتالي:2م 1946
 .شاهدالمعاملة  -
 .كتار/هـ3م 90سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )1( إضافة ZEO1) المعاملة -
 ـ.كتار/ه3م 180سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0السطحية للتربة )% من حجم الطبقة 2( إضافة ZEO2المعاملة ) -
 .كتار/هـ3م 270سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )3( إضافة ZEO3المعاملة ) -
 .كتار/هـ3م 360سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )4( إضافة ZEO4المعاملة ) -
 .كتار/هـ3م 450سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )5( إضافة ZEO5المعاملة ) -

مادة الزيوليت على سطح التربـة قبـل الزراعـة حسـب المعـامالت وتـم تحضـير موقـع التجربـة )محطـة بحـوث  أضيفتتحضير التربة: 
حتـى ( في بداية الموسم  قبل الزراعة بفالحـة التربـة بـالمحراث القرصـي ، سوريةية في الرقةمركز البحوث العلمية الزراع، بئر الهشم

 سم. 30عمق 
قطــن. زرعــت التجربــة بمحصــول البيقيــة وتــم قلبهــا قبــل  -بيقيــة  –ذرة تكثيفيــة –قمــح  اســتخدمت الــدورة الزراعيــة التاليــة: الزراعــة:

 اإلزهار في التربة وذلك قبل زراعة القطن.
للمواسم األربعة بتاريخ  كتاركغ/ه 80بمعدل بذار  (5: زرعت القطع التجريبية بمحصول القطن صنف )رقة محصول القطنتجربة 

ـــــــــة 27/4/2009و 22/4/2008و 27/4/2007و 4/5/2006 ـــــــــم تعشـــــــــيب التجرب ـــــــــي المحصـــــــــول بتـــــــــاريخ  3، وت مـــــــــرات، جن
ســب التوصــية الســمادية المعتمــدة مــن قبــل دت التربــة ح، ســمّ 20/10/2009و 2008/ 10/ 30و 20/9/2007و 16/10/2006

  (.1)وزارة الزراعة وبناء على تحليل التربة كما في الجدول 
 وتحليل التربة التوصية السمادية المعتمدة من قبل وزارة الزراعةكمية األسمدة المضافة حسب  .1الجدول 

 الموسم الرابع الموسم الثالث الموسم الثاني الموسم األول 
 كتاركغ/هـ 100مع الزراعة  كتاركغ/هـ 100مع الزراعة  كتاركغ/هـ 100مع الزراعة  كتاركغ/هـ 100الزراعة مع  يوريا

عند  كتاركغ/هـ 150 نترات األمونيوم
 اإلزهار

 كتاركغ/هـ 100
 (50+50دفعتين)

على  كتاركغ/هـ 60
 (30+30دفعتين)

دفعتين  كتاركغ/هـ 80
(50+30) 

 كتاركغ/هـ 120 كتاركغ/هـ 150 كتاركغ/هـ 115 كتاركغ/هـ 150 سوبر فوسفات
 

 12000حيــــث روي المحصــــول بعشــــر ريــــات وبلــــغ مجمــــوع االســــتهالك المــــائي )ري بــــالغمر( كانــــت طريقــــة الــــري ســــرحي تقليــــدي 
ريــات وبلـــغ مجمــوع االســـتهالك المـــائي  8 نحووذلـــك للموســم األول والثـــاني، بينمـــا روي المحصــول فـــي الموســم الثالـــث بــــ كتــار/ه3م

 .كتار/هـ3م 11500ريات في الموسم الرابع حيث بلغ مجموع االستهالك المائي  10، وكتار/هـ3م 9500
للمواســم األربعــة  كتــاركغ/ه 250( بمعــدل بــذار 6زرعــت القطــع التجريبيــة بمحصــول القمــح صــنف )بحــوثمحصــول القمــح: تجربــة 
ت مكافحــة األعشــاب يــدويًا وكــان وتّمــ 25/1/2010وتــاريخ  11/1/2009وتــاريخ  30/12/2007وتــاريخ  28/11/2006بتــاريخ 
 .للمواســـم األربعـــة التـــواليعلـــى  7/7/2010وتـــاريخ  29/6/2009وتـــاريخ  29/6/2008وتـــاريخ  15/6/2007 بتـــاريخ الحصـــاد

حليل التربة، حيث أضيف سماد السـوبر فوسـفات دت التربة حسب التوصية السمادية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وبناء على تسمّ 
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ـــل الزراعـــة لكافـــة المعـــامالت   ـــا  كتاركغ/هــــ 200قب ـــرات األمونيـــوم و  كتاركغ/هــــ 100وســـماد آزوتـــي )علـــى دفعتـــين( يوري  100نت
 125بمعــدل دت التربــة فــي الموســم الثالــث بســماد الســوبر فوســفات واليوريــا وذلــك فــي الموســم األول والثــاني، بينمــا ســمّ  كتاركغ/هـــ
 كتاركغ/هـــ 140، واليوريـا بمعــدل كتاركغ/هـــ 125دت التربـة فــي الموسـم الرابــع بسـماد الســوبر فوسـفات لكــل سـماد. وســمّ  كتـاركغ/ه

 لكل سماد.
حيــث روي المحصــول بســت ريـــات خــالل الموســم األول والثــاني والثالــث بينمــا فــي الموســم الرابـــع روي  بــالغمرطريقــة الــري  اتبعــت

 لكل رية. كتار/هـ3م 1000ل خمس ريات وبمعدل المحصول بمعد
)الموسـم األول(  28/11/2006أخذت عينـات مـن التربـة بعـد حصـاد القطـن والقمـح لكـل موسـم وذلـك بتـاريخ االختبارات والتحاليل: 

 )الموســـم الرابـــع( لمحصـــول 25/11/2009)الموســـم الثالـــث( وتـــاريخ  10/11/2008)الموســـم الثـــاني( وتـــاريخ  24/10/2007و
)الموسـم  25/6/2009)الموسـم الثـاني( وتـاريخ  7/7/2008)الموسم األول( وتـاريخ  16/7/2007القطن ولمحصول القمح تاريخ 

)الموسم الرابع(. جرى تحليل اآلزوت المعدني والفوسفور المتاح والبوتاسيوم المتاح ونسبة الجـبس فـي  22/6/2010الثالث( وتاريخ 
 هذه العينات.

 ةالنتائج والمناقش
 بعض خصائص الزيوليت: 

 للزيوليت( نتائج التحاليل المختلفة 2يبين الجدول )
 بعض خصائص الزيوليت .2الجدول 

EC 
dS/m 

pH ميليمكافئ /لتر غ100مكافئ/يمل مغ/كغ 

Nav. Pav. Kav. السعة التبادلية Ca Mg 
22.9 8 76.1 0.1 3138 112.5 29.12 22.88 

الناقلية الكهربائية للزيوليت مرتفعة ودرجة الحموضة قاعدية وغني بالبوتاسيوم وفقيـر بالفوسـفور والسـعة حيث يالحظ من الجدول أن 
 التبادلية للزيوليت مرتفعة.
  بعض خصائص التربة:

 ( نتائج التحاليل المختلفة للتربة.3يبين الجدول )
 

 في موقع الدراسة تحليل التربة .3 الجدول
غ تربة100ملمكافئ/  ECe % مغ/كغ 

dS/m 

pH 
السعة  العمق

 جبس SO4 Cl Na Mg Ca Kav. Pav. Nav. CaCO3 التبادلية

سم 0-30 8.4 5.3 39 26 16.6 10 310 14.5 4.9 1.6 1.1 20.7 24  
سم 30-70 8.5 3.5 57 16.8 11 3 250 14.6 4.8 1.1 0.5 21.7 21  
سم 70-100 8.5 3.8 49 14.3 12.9 1.6 390 14.8 5 1.5 0.6 21.7 24  
سم100-130 8.5 2.7 37 27.1 13.7 2.2 453 13.6 6.6 1.4 0.8 21.9 25  
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ويالحظ من الجدول أن التربة قاعدية وذات محتوى عالي من الجبس وكربونات الكالسيوم ومحتوى مقبول من العناصر المغذية 

عالية من التبقعات الكلسية والجبسية في اآلفاق تحت التربة بنية متوسطة القوام يحتوي سطح التربة على نسبة للنبات، كم أن 
% والسلت 30% والرمل 44السطحية وهي جيدة الصرف وجيدة النفاذية، ومن خالل التحليل الميكانيكي للتربة كانت نسبة الطين 

 .3غ/سم 2.5والحقيقية  3غ/سم 1.25%. وكانت الكثافة الظاهرية للتربة تعادل 26
  :اآلزوت المعدني في التربةالمضافة في محتوى  الزيوليتتأثير معامالت 
 ( عند حصاد القمح. 2( اآلزوت المعدني في التربة )مغ/كغ( خالل مراحل التجربة وذلك عند جني القطن، والشكل )1يبين الشكل )

 

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 10.8, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 12.2,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 2.94,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 3.33. 

اآلزوت المعدني في التربة عند جني القطن .1لالشك  
 
 

 
 

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 11.95, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 6.83,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 3.35,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 4.7. 

 اآلزوت المعدني في التربة عند حصاد القمح .2الشكل 
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اآلزوت المعدني في التربة وذلك بعد حصاد المحاصيل المختلفة تبعًا للدورة الزراعية، حيث يالحظ تبين األشكال السابقة محتوى 
 ZEO4معنوية في المعاملة )، وقد ازداد اآلزوت المعدني زيادة اآلزوت المعدني مع زيادة إضافة الزيوليتفي محتوى زيادة معنوية 

والسيما  (مغ/كغ 20.9و 19.67) والرابع (مغ/كغ 23.07و 22.1) ( مقارنة بجميع المعامالت وذلك في الموسم الثالثZEO5و 
يوضح دور الزيوليت في ادمصاص اآلزوت المعدني والمحافظة عليه من الغسيل مع مياه الري أو من  ، وهذافي مواسم القطن

أن إضافة  واأوضح نالذي  Ippolito et al (2011). وتتفق هذه النتائج مع ما توصل له (   Lewis et al., 1984) التبخر
 ,Latipكما بين  غسيل اآلزوت المعدني وذلك بسبب ادمصاص األمونيوم على سطوح الزيوليت. يقلل منالزيوليت إلى التربة ربما 

 مونيوم من اليوريا وبالتالي يمنع فقد األزوت على شكل أمونيا.أن السطح النوعي للزيوليت قابل الدمصاص األ (2011)
 في الفوسفور المتاح في التربة: الزيوليتتأثير معامالت 
 ( عند حصاد القمح. 4الفوسفور المتاح في التربة )مغ/كغ( وذلك عند جني القطن، والشكل ) محتوى (3يبين الشكل )

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 3.09, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 4.8,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 1.22,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 1.28. 

 الفوسفور المتاح في التربة عند جني القطن .3الشكل 
 

الفوسفور المتاح في التربة وذلك بعد حصاد المحاصيل المختلفة تبعًا للدورة الزراعية، حيث يالحظ من خالل األشكال السابقة 
، ففي مواسم القطن )الموسم الثالث( ازداد الفوسفور المتاح زيادة الفوسفور المتاح زيادة معنوية مع زيادة إضافة الزيوليتيالحظ 

مقارنة مغ/كغ على التوالي(  9.1و 8.1و 7.56و 5.96) ZEO5و  ZEO4و  ZEO3 و ZEO2زيادة معنوية في المعامالت  
وفي الموسم الرابع كذلك ازداد الفوسفور المتاح زيادة معنوية في بالشاهد، وقد كانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت. 

مقارنة بالشاهد، مغ/كغ(  10.9و 9.9و 8.9و 8.23و 6.66) ZEO5و  ZEO4و  ZEO3 و ZEO2و ZEO1المعامالت  
 وأيضًا كانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت.

وفي مواسم القمح كانت النتائج متقاربة مع مواسم القطن، حيث كانت الزيادة في الفوسفور المتاح في التربة تدريجية مع زيادة 
المحتوى الرطوبي في التربة عند زيادة إضافة الزيوليت الرتفاع إضافة الزيوليت وذلك في الموسم الثالث والرابع ربما يعود ذلك 

 ,Eberl، وقد بين رتفاع محتوى الفوسفور المتاحاوبالتالي تحسن الظروف المالئمة الزدياد نشاط الكائنات الدقيقة األمر الذي سبب 
 Ahmed et al., (2009)ح  أن استعمال الزيوليت في الزراعة يمنع من فقد العناصر المغذية من التربة. كما أوض  (1993)

 أن خلط اليوريا وسماد سوبر فوسفات الثالثي مع الزيوليت أدى لخفض فقد األمونيوم.
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LSD 0.05 (الموسم األول) = 11.53, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 3.02,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 1.28,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 3.24. 

 الفوسفور المتاح في التربة عند حصاد القمح .4الشكل 
 

 في البوتاسيوم المتاح في التربة: معامالت الزيوليتتأثير 
 ( عند حصاد القمح. 6( البوتاسيوم المتاح في التربة )مغ/كغ( وذلك عند جني القطن، والشكل )5يبين الشكل )

 

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 593, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 356.1,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 187.5,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 167.4. 

 البوتاسيوم المتاح في التربة عند جني القطن .5الشكل 
البوتاسيوم المتاح في التربة وذلك بعد حصاد المحاصيل المختلفة تبعًا للدورة الزراعية، حيث  ويالحظ من خالل األشكال السابقة

المتاح زيادة  البوتاسيوم، ففي مواسم القطن والقمح ازداد البوتاسيوم المتاح زيادة معنوية مع زيادة إضافة الزيوليتزيادة يالحظ 
 .مقارنة بالشاهد وذلك في جميع المواسم معنوية في معظم المعامالت المخصبة بالزيوليت

مغ/كغ( في القطن  1695)  ZEO5معامالت هي وكانت أفضل الوقد كانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت، 
مغ/كغ( في القمح وذلك في الموسم األول، وهذا يبين دور الزيوليت ذو المحتوى العالي من البوتاسيوم  1829)  ZEO5والمعاملة 

اآلزوت من  بسعة تبادل كاتيوني عالية وله القدرة على خفض فقدتميزه المتاح في زيادة محتوى التربة من البوتاسيوم وكذلك 
أن  Kalló and Sherry, (1988)وقد بين  María-Ramírez et al., (2001)األسمدة األمونياكية ويحسن إتاحة البوتاسيوم 

مميزة للزيوليت والتي تمنحها تجاويف مفتوحة على شكل لسبب السعة التبادلية العالية للزيوليت يعود الى البنية الهيكلية السيلكاتية ا

0

5

10

15

20

25

الموسم  
 األول

الموسم  
 الثاني

الموسم  
 الثالث

الموسم  
 الرابع

 شاهد

ZEO1

ZEO2

ZEO3

ZEO4

ZEO5

 P كغ/مغ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

الموسم  
 األول

الموسم  
 الثاني

الموسم  
 الثالث

الموسم  
 الرابع

 شاهد

ZEO1

ZEO2

ZEO3

ZEO4

ZEO5

 
كغ /مغ K 



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

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

137 

 

بجزيئات الماء وكاتيونات مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وغيرها وتكون هذه الكاتيونات على األغلب قابلة  قنوات مشغولة
 .للتبادل

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 415.3, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 294,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 167,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 167.4. 

البوتاسيوم المتاح في التربة عند حصاد القمح .6الشكل   
 

  في إنتاجية محصول القطن: معامالت الزيوليتتأثير 
 . كتار(( إنتاجية محصول القطن )طن/ه4يبين الجدول )

 التجربةخالل مواسم )طن/هكتار( إنتاجية القطن تأثير معامالت الزيوليت في  .4الجدول 

ير للزيوليت في إنتاجية محصول القطن بينما بدأت نتائج الزيوليت تظهر بدًء ثيالحظ من الجدول أنه في الموسم األول لم يالحظ تأ
( بينما كان تأثيره ضعيف على كتارطن/هـ 3) من الموسم الثاني حيث كان أفضل المعامالت في التركيز األول من الزيوليت

والذي  ،( مقارنة بالشاهدكتارطن/ه 2.16الثاني والثالث والرابع وكان اإلنتاج غير معنوي في التركيز األخير ) اإلنتاجية في التركيز
وفي الموسم  حيث لوحظ ذلك من خالل ارتفاع قيمة الناقلية الكهربائية للزيوليت. ،ربما يعود الرتفاع محتوى الزيوليت من الصوديوم

أفضل النتائج في التركيز األخير من  تإنتاجية القطن واضحًا مع زيادة اإلضافة من الزيوليت وكان فيالثالث كان تأثير الزيوليت 
لوحظ في الموسم الرابع التأثير المعنوي إلضافة الزيوليت على إنتاجية القطن وخصوصًا  كذلك(، كتارطن/هـ 2.42الزيوليت )

حيث أوضح أن  Teimuraz, (2007)هذه النتائج مع ما توصل له  وتتطابق (.كتارطن/ه 3.08و 3.23) التركيز الثالث والرابع
 السماد المعدنيتأثير مقارنة مع معنويًا زاد إنتاجية المحاصيل إضافة الزيوليت للتربة مع السماد العضوي أو بدون السماد العضوي 

 نتاجية النبات.إ فيأن استعمال الزيوليت كان له أثر إيجابي   Yolcu et al., (2011)كما بين  .لوحده
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 الموسم الرابع الموسم الثالث الموسم الثاني الموسم األول المعامالت
Control 1.86 2.38 bc 1.12 e 2.43 bc 
ZEO1 2.08 3.00 a 1.32 d 2.05 c 
ZEO2 2.38 2.59 abc 1.42 d 2.76 ab 
ZEO3 2.50 2.66 ab 2.00 b 3.23 a 
ZEO4 2.07 2.67 ab 1.70 c 3.08 a 
ZEO5 1.95 2.16 c 2.42 a 2.69 ab 

LSD 0.05 - 0.48 0.19 0.63 
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 في إنتاجية محصول القمح:  معامالت الزيوليتتأثير 
المضاف لها (. حيث يالحظ ومن خالل مواسم التجربة جميعها أن المعاملة كتار( إنتاجية محصول القمح )طن/هـ5يبين الجدول )

األول لوحظ زيادة إنتاجية القمح في جميع الزيوليت التركيز األول أعطت أفضل إنتاج مقارنة مع جميع المعامالت، ففي الموسم 
 المعامالت مقارنة بالشاهد الذي لم يضف له الزيوليت.

 التجربة مواسمخالل )طن/هكتار( إنتاجية محصول القمح من الحبوب والقش تأثير معامالت الزيوليت في  .5الجدول 

 المعامالت
 الموسم الرابع الموسم الثالث الموسم الثاني الموسم األول

 قش حبوب قش حبوب قش حبوب قش حبوب
Control 2.22 d 4.9 c 3.32 c 7.74 bc 3.33 d 6.56 e 2.55 ab 4.99 b 
ZEO1 3.5 a 7.24 a 4.57 a 9.4 a 5.4 a 10.1 a 2.79 a 5.78 a 
ZEO2 2.88 bc 5.92 b 3.73 bc 7.9 bc 4.16 b 8.36 b 2.42 b 4.93 b 
ZEO3 2.23 d 3.58 d 3.98 b 7.34 c 4.13 bc 8.03 c 2.71 ab 5.51 ab 
ZEO4 2.92 b 6.65 ab 3.92 b 8.15 b 4.13 bc 8 c 2.65 ab 5.53 ab 
ZEO5 2.58 c 4.29 cd 3.52 bc 7.8 bc 3.96 c 7.63 d 2.4 b 5.01 b 

LSD 0.05 0.315 0.98 0.57 0.627 0.18 0.309 0.36 0.71 
جميع المعامالت مقارنة بالشاهد، وبمقارنة إنتاجية القمح من الحبوب بين المعامالت وفي الموسم الثاني لوحظ تفوق في اإلنتاج في 

المضاف لها التراكيز المختلفة من الزيوليت في الموسم الثاني لوحظ أن أقل إنتاجية كانت في المعاملة المضاف لها التركيز 
وكان اإلنتاج كما ذكر سابقًا، الزيوليت من الصوديوم  ( والذي ربما يعود الرتفاع محتوىكتارطن/ه 3.52الخامس من الزيوليت )

في المعامالت األربع األخيرة ذو فروق غير معنوية فزيادة التركيز من الزيوليت لم تؤدي لزيادة في إنتاجية القمح. كذلك بين 
حيث انخفض اإلنتاج في المعاملة  الجدول السابق في الموسم الثالث أن الزيادة في إضافة الزيوليت لم تؤدي لزيادة في إنتاج القمح

الزيوليت، مع أن هذه المعاملة المضاف لها ( مقارنة بباقي المعامالت كتارطن/ه 3.96) المضاف لها التركيز األخير من الزيوليت
يز التركالمضاف لها (. بينما في الموسم الرابع انخفض إنتاج الحبوب في المعاملة كتارطن/هـ 3.33كانت أفضل من الشاهد )

(. من خالل النتائج السابقة لوحظ أن أفضل تركيز من كتارطن/هـ 2.55( مقارنة بالشاهد )كتارطن/هـ 2.4الخامس من الزيوليت )
( بينما كان التركيز الثاني والثالث والرابع ذو تأثير أقل من األول، أما التركيز الخامس فقد أعطى أقل كتار/هـ3م 90الزيوليت هو ) 

أن استعمال الزيوليت مع السماد   Gul et al., (2005)وقد بين لقمح مقارنة مع التراكيز األربعة األخرى.مردود من حبوب ا
أن استعمال الزيوليت مع محلول مغذي   Karami et al., (2011)كما ذكر  المعدني كان له تأثير ايجابي على إنتاجية النبات.

 أدى لزيادة عدد أوراق النبات وقطر الساق بالمقارنة مع الشاهد.
( عالقات االرتباط بين اآلزوت المعدني والفوسفور المتاح والبوتاسيوم المتاح مع إنتاجية القطن والقمح 9، 8، 7وتبين األشكال )

 زيادة إتاحة العناصر المغذية للنبات وبالتالي زيادة اإلنتاجية.دور الزيوليت في في بعض المواسم والتي تظهر 

 
نتاجية القطن والقمح7الشكل   . عالقة االنحدار واالرتباط بين اآلزوت المعدني وا 
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نتاجية القطن 8الشكل   . عالقة االنحدار واالرتباط بين الفوسفور المتاح وا 

 

 
نتاجية القطن 9الشكل   . عالقة االنحدار واالرتباط بين البوتاسيوم المتاح وا 

 
 الخالصة:

لتربة الجبسية، فقد إتاحة بعض العناصر المغذية في الوحظ من خالل النتائج السابقة التأثير المعنوي إلضافة الزيوليت في مجال 
 .وكانت الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت ازداد اآلزوت المعدني والفوسفور المتاح والبوتاسيوم المتاح

تأثير الزيوليت على إنتاجية القطن واضحًا مع زيادة اإلضافة من الزيوليت وخصوصًا في الموسم الثالث والرابع، بينما لوحظ وكان 
الرابع ذو تأثير أقل من األول، كان التركيز الثاني والثالث و و ( كتار/هـ3م 90في تجربة القمح أن أفضل تركيز من الزيوليت هو ) 

 أما التركيز الخامس فقد أعطى أقل مردود من حبوب القمح مقارنة مع التراكيز األربعة األخرى.
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Abstract: 

This study aimed to determine the impact of Syrian Zeolite on some soil properties and productivity 

of wheat and cotton crops, which is planted in the gypsum soil at Beer Alhashem Research Station, 

Al-Raqa Agricultural Research Center, General commission for Scientific Agricultural Research 

(GCSAR), Syria, begins from 2006 to 2010 seasons. Completely randomized block design was used 

with three replicates. The addition rates of zeolite were: (ZEO1)  at a rate of 90 m
3
/ha, (ZEO2) at a 

rate of 180 m
3
/ha, (ZEO3)  at a rate of  270 m

3
/ha, (ZEO4) at a rate of  360 m

3
/ha, (ZEO5)  at a rate 

of 450 m
3
/ha, and control without zeolite. Wheat variety (Bouhoth 6), and cotton variety (Raqaa5) 

were cultivated in a cropping rotation. The fertilizers were added according to the Ministry of 

Agriculture and Agrarian Reform (MOAAR) recommendations. Soil, and zeolite were analyzed 

before cultivation. The results showed significant increment in the productivity of cotton with the 

increase in adding zeolite in third season (ZEO5treatment, which produced 2.42 ton/ha), also in the 

fourth season (ZEO3, and ZEO4treatments, which produced 3.23and 3.08 ton/ha, respectively). The 

results also clarified in wheat experiment, that ZEO1treatment gave the best production as 

compared with other treatments in all seasons (3.5, 4.57, 5.4, 2.79 ton grains/ha, respectively). The 

increase in wheat productivity was noticed in all zeolite treatments as compared with control in 

most seasons, and the addition of zeolite 90 m
3
/ha in wheat experiment was the best as compared 

with the other zeolite treatments, but the productivity of ZEO5treatment was less as compared with 

other zeolite treatments. It was noticed a significant increment in mineral nitrogen, available 

phosphorus and available potassium with the addition of zeolite in the soil after harvesting. 

 

Keywords: Zeolite, Soil fertility, Gypsum lands, Wheat, Cotton. 
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على عثة أوراق البندورة  Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae)دراسة أولية لحياتية الطفيل 
 وعثة الطحين الهندية Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)األمريكية 

Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae) 

 (2)أحمد أحمد محمدو  (1)حنان حبقو  (1)*مفلحمحمد ماجدة و  (1)عبودعلي رفيق 

   ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث الالذقية(. 1)
 ، الالذقية، سورية.قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين(. 2)

 ، دمشق، سورية. البريد اإللكتروني:الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث الالذقية)*للمراسلة: د. ماجدة مفلح، 
 magda.mofleh @yahoo.com.) 

 19/05/2015تاريخ القبول:    19/08/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص
عثة أوراق ( على Hymenoptera: Braconidae)  .Bracon spدرست مدة نمو األطوار غير الكاملة وقابلية التكاثر للمتطفل

 Plodiaوعثة الطحين الهندية  Tuta absoluta (Meyrick)  (Lepidoptera: Gelechiidae)البندورة األمريكية 

interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae)  ،كعائل بديل في ظروف المختبر في مركز بحوث الالذقية
يرقات من العائل لكل زوج من المتطفل  5داول قابلية التكاثر بتقديم . نظمت ج2012و 2011االذقي، سورية خالل موسمي 

و  Bracon sp.  7.86 ± 0.93يوميًا. بلغت مدة  نمو مجموع األطوار غير الكاملة )بيضة، يرقة، وعذراء( إلناث المتطفل 
و  0.132( rm) ةمعدل الزيادة الجوهرييومًا على عثة الطحين الهندية وعثة أوراق البندورة على التوالي. بلغت قيم  ±0.73  8.70
( ومعدل العدد الكلي من R0على عثة البندورة وعثة الطحين الهندية على التوالي. كما كانت قيم معدل التكاثر الصافي ) 0.186
أعلى عند التربية على عثة الطحين الهندية مقارنة بعثة أوراق البندورة. وبالمقابل  (λ( والنسبة المحددة للزيادة )GRRالبيض )

( أقصر عند التربية على عثة الطحين الهندية مقارنة مع عثة DTوالمدة الالزمة لتضاعف أعداد المجتمع ) (Tكانت مدة الجيل )
على عثة الطحين الهندية مخبريًا للحصول على أعداد كافية  .Bracon spالبندورة. تبين هذه الدراسة نجاح إمكانية تربية المتطفل 

 الستخدامها في السيطرة على عثة أوراق البندورة عن طريق اإللقاح في حقول البندورة.

 ، المكافحة الحيوية..Bracon spالمتطفل  عثة الطحين الهندية،، عثة أوراق البندورة: كلمات مفتاحية

 مقدمة:
من أهم اآلفات التي تصيب  Tuta absoluta (Meyrick)  (Lepidoptera: Gelechiidae)تعّد عثة أوراق البندورة األمريكية 

(. دخلت إلى حوض المتوسط عبر  et alMiranda., 1998البندورة في قارة أمريكا الجنوبية وفي مناطق أخرى من العالم )
(. سجلت في األردن وسورية في مطلع عام Desneux et al., 2010سنوات )وغطت بلدانه خالل أربع  2006إسبانيا عام 

(. على الرغم من تفضيلها للتغذية على البندورة فهي تهاجم عوائل أخرى من العائلة الباذنجانية مثل 2014)مفلح وآخرون،  2010
إضافة لبعض النباتات  .Nicotina tubacum Lوالتبغ .S. tuberosum L والبطاطا  .Solanium melongena Lالباذنجان 

ومن  S. nigrum L. (Garcia and Espol, 1982; Gabara and Arno, 2009)العشبية من العائلة الباذنجانية مثل 
 Phaseolusالمحتمل تزايد عوائلها النباتية بعد دخولها مناطق جديدة حيث سجل وجودها على عوائل جديدة مثل الفاصوليا 
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vulgaris L. ( في إيطالياEPPO 2009 تتغذى اليرقة على .)بين بشرتي الورقة وتفضل إصابة األوراق في وسط  الميزوفيل
كما تهاجم األزهار والثمار الفتية واألفرع الغضة، ويمكن أن تصل  (Leite et al., 2004; Faria et al., 2008وقمة النبات )
(. تتأثر دورة حياة العثة بالظروف البيئية بدرجة كبيرة، فهي تحتاج Apablaza, 1992% من المحصول )100-80الخسارة إلى 
(. يستمر وجود Barrientos et al., 1998) ْس  27.1يومًا في درجة  23.8ْس و  14يومًا في درجة حرارة  76.3بالمتوسط إلى 

(. فترة حياة البالغات et al Vercher., 2010لحوض المتوسط ) المناطق الساحلية بالغات اآلفة على مدار العام ضمن ظروف
أظهرت هذه اآلفة قدرة على مقاومة المبيدات الفوسفورية (. Estay 2000يومًا عند الذكور ) 7-6يومًا عند اإلناث و 10-15

 األبامكتين، وأيضًا المركبات األخرى مثل (Salzar and Araya 1997; Pereyra and Sanches, 2006) والبيروثرويدية
(Siqueira et al., 2001.) 
لهذه األسباب السالفة الذكر، تركزت الجهود الحديثة على إدارة هذه اآلفة باستخدام طرق مختلفة وبمساعدة مراقبة مجتمعات اآلفة  

باستخدام المصائد الفيرمونية واستخدام األعداء الحيوية األكثر فعالية، من متطفالت ومفترسات، والحفاظ عليها باستخدام المبيدات 
(، ويعد المتطفل Desneux et al., 2010نوعًا من المفترسات ) 44نوعًا من المتطفالت و 49سجل لهذه اآلفة  االنتخابية. وقد

Pseudapanteles dignus (Muesebeck) (Hymenoptera: Braconidae العدو الحيوي الرئيسي لعثة البندورة في )
التي تهاجم هذه اآلفة في الّساحل الّسوري المسح األولي للمتطفالت ن ًا فقد بيّ أما محليّ (. Luna et al., 2007أمريكا الجنوبية )

وأنواع أخرى من طفيليات البيض تتبع  Braconidaeو Eulophidaeوجود عدة أنواع من المتطفالت اليرقّية التي تتبع عائلتي 
طيات البيولوجية وجداول (. لذلك هدف هذا البحث إلى تحديد بعض المع2014 ،)مفلح وآخرون Trichogrammatidaeعائلة 

التي أظهرت المسوحات الحقلّية بأنه األوسع انتشارًا  Bracon sp.  (Hymenoptera: Braconidae)الحياة للمتطفل الخارجي
 Plodia interpunctellaودراسة إمكانية التربية على عثة الطحين الهندية  ،واألعلى كثافة على يرقات عثة أوراق البندورة

(Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae) .كعائل بديل 

 مواد البحث وطرائقه:
: تــم الحصــول علــى يرقــات عثــة البنــدورة مــن نباتــات البنــدورة المزروعــة ضــمن بيــت بالســتيكي خــالل موســم تربيــة الحشــرات العائلــة

 متموز/يوليــو مــن الموســ. ظهــرت اإلصــابة باآلفــة علــى النباتــات خــالل نيســان/أبريل وزادت خــالل أيار/مــايو واســتمرت حتــى 2011
 . في التجارب المخبرية انفسه. جمعت يرقات العثة باألعمار األخيرة الستخدامه

تم الحصول على نواة لتربية عثة الطحين الهندية من الّسميد المحلي في مدينة الالذقية. رّبيت ضـمن الظـروف المخبريـة فـي علـب  
بيضــة لعثــة الطحــين الهنديــة.  جمعــت  300غ ســميد و 200علبــة حــوالي  ســم(. تحتــوي كــل 25×19×5بالســتيكية نظيفــة أبعادهــا )

 الستخدامها في تجارب المتطفل. يرقات العثة باألعمار األخيرة

 تربية المتطفل:
بعزلها مع يرقات عثة أوراق البنـدورة المتطفـل عليهـا.  يمن حقول البندورة في الساحل السور  .Bracon spجمعت أفراد من المتطفل

يرقـة مكتملـة النمـو مـن العائـل عثـة الطحـين  100من علـب تربيـة مشـابهة لعلـب تربيـة عثـة الطحـين الهنديـة. وضـع حـوالي رّبيت ض
الهندية مع خمسة أزواج من بالغات المتطفل. كّررت هذه العملية أسبوعيًا، وكانت تترك حتى الحصول على أفـراد الجيـل التـالي مـن 

 %.10± 60ْس ورطوبة نسبية  28 -25التجارب ضمن ظروف المختبر في درجة حرارة المتطفل. نّفذت جميع مراحل التربية و 

 : .Bracon spاختبارات المتطفل 
يرقـة مكتملـة النمـو مـن كـل عائـل مختبـر مـع خمسـة أزواج مـن بالغــات  100لتقـدير طـول فتـرة نمـو المتطفـل أجـري االختبـار بوضـع 

 6اليرقات الحاملة لبـيض المتطفـل ووضـعت إفراديـًا فـي أطبـاق بتـري )قطـر  ساعة ضمن علب التربية، ثم جمعت 24المتطفل لمدة 
 سم(، )خمسون بيضة طفيل لكل عائل( وفحصت يوميًا لتسجيل فترة حضانة البيض ومدة نمو اليرقة والعذراء حتى خروج البالغات.
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 تقدير جداول الحياة:
يرقـات مكتملـة  5سـم( مـع  6ساعة في طبـق بتـري )قطـر  24من وضع كل زوج من المتطفل بطور بالغات منبثقة حديثًا بعمر أقل 

سـاعة، و توضـع نقطــة مـن العســل  24النمـو مـن العائــل المختبـر. تتـرك اإلنــاث لوضـع البـيض علــى يرقـات العائــل فـي الطبـق لمــدة 
اد يرقــات العائــل، علــى حافــة الطبــق لتغذيــة بالغــات المتطفــل. مــع مراعــاة نقــل كــل زوج يوميــًا إلــى طبــق آخــر يحتــوي علــى نفــس أعــد

وتفحص اليرقات في الطبق السابق لتسـجيل عـدد البـيض الموضـوع فـي اليـوم. اسـتمرت هـذه اإلجـراءات حتـى مـوت اإلنـاث. أجريـت 
  Birchمكــررات لكــل عائــل مختبــر. ســمحت قــراءات التجربــة بتنظــيم جــداول الحيــاة للمتطفــل وفــق طريقـــة  10هــذه المعاملــة علــى 

(Dent, 1997 Birch, 1948;:التي تضمنت ) 
، معــدل الزيــادة T، مــدة الجيــل R0، معــدل التكــاثر الصــافي GRR، معــدل العــدد الكلــي مــن البــيض لكــل أنثــى SRالنســبة الجنســية 

 .DT، المدة الالزمة لتضاعف أعداد المجتمع λ، النسبة المحددة للزيادة rmالجوهري 
: عـدد اإلنـاث الناتجـة عـن األنثـى األم لجيـل واحـد، )أنثى/أنثـى( Net Reproductive Rate (R0) التكـاثر الصـافي معـدل -

 ويحسب بالمعادلة التالية: 

R0 = lx.mx.SR 

x المدة العمرية أو طول المدة العمرية =. 
lxنسبة بقاء اإلناث عند كل مدة عمرية : 

mx.معدل عدد البيض الموضوع من كل أنثى في اليوم : 
mx ( =(GRR  Gross Reproductive Rate .معدل عدد البيض الذي تنتجه األنثى خالل فترة حياتها 

SR.النسبة الجنسية : 

 )يوم(: هو الوقت الالزم لكي يعيد الجيل نفسه باأليام، ويحسب بالمعادلة التالية: Generation Time (T) الجيل مدة -
T= x.lx.mx/lx.mx 

)أنثى/أنثى/اليـوم(: يمثـل معـدل الزيـادة الفعليـة  Intrinsic Rate of Increase (rm) الزيادة الجوهري في أعداد المجتمع معدل -
 للكثافة العددية لآلفة تحت ظروف بيئية نوعية ثابتة يكون فيها المكان والغذاء غير محددين، ويحسب بالمعادلة التالية: 

rm= ln Ro/ T 
Loge ) :ln.األساس الطبيعي للوغاريتمات ) 

 .rm)أنثى/أنثى/اليوم(: وهو مقابل اللوغاريتم الطبيعي لقيمة  Finite Rate of Increase () للزيادة المحددة النسبة -
= e

rm 
 )يوم(. وتحسب بالمعادلة: The Doubling Time of Population (DT) تعداد المجتمع لتضاعف الالزمةالزمنية  المدة -

DT = loge /rm 
 One% بـين المعـامالت، بطريقـة  1لتحديد الفروق المعنوية عند مسـتوى  Fisherلت النتائج إحصائيًا اعتمادًا على اختبار حلّ 

Way ANOVA  باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي Stat View  1996إصدار. 

 النتائج:
  طول فترة نمو المتطفل: علىتأثير نوع العائل  -1

بفـروق معنويـة بـين العـائلين   .Bracon sp)مجمـوع طـول فتـرات البيضـة واليرقـة والعـذراء( إلنـاث المتطفـلتباينـت مـدة النمـو الكلـي 
كمـا هـو موضـح فـي  ، (F =6.165, df = 77:3, P = 0.0003)عنـد التربيـة علـى يرقـات عثـة الطحـين الهنديـة وعثـة البنـدورة  

علــى العــائلين المــذكورين علــى يومــًا  0.73 ± 8.70و SD )7.86 ± 0.93 (±(، حيــث بلــغ متوســط مــدة النمــو الكلــي 1الجــدول )
التـوالي. فــي حــين لــم تكـن الفــروق معنويــة فــي مـدة النمــو الكلــي لــذكور المتطفـل بــين التربيــة علــى يرقـات عثــة الطحــين الهنديــة وعثــة 

 يومًا على التوالي. 0.57 ± 8.55و  0.58 ± 8.50( حيث بلغت بالمتوسط F = 6.165, df = 77.3, P = 0.629) البندورة
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 أنثــى يرقــة نمــو مــدة فــيتكــن االختالفــات معنويــة  لــمبلغــت فتــرة حضــانة بــيض المتطفــل يومــًا واحــدًا علــى كــال العــائلين المختبــرين.  
 0.55 ± 1.90 بالمتوسـط بلغـتو  ،(F = 1.376, df = 77:3, P = 0.801) المختبـرينالتربية على كـل مـن العـائلين  بين المتطفل

 يرقـة نمـو مـدة علـى العائـل نـوعيومًا على العائلين عثة البنـدورة وعثـة الطحـين الهنديـة علـى التـوالي. كمـا لـم يـؤثر  0.66 ± 2.07 و
يومـًا علـى عثـة البنـدورة  0.58 ± 2.50و 0.42 ± 2.03( والتـي بلغـت بالمتوسـط  = 0.119F = 1.376, df = 77:3, P)  الـذكر

 واإلنـاث الـذكور بـين اليرقـات نمـو فتـرة فـي(. كمـا لـم تكـن االختالفـات معنويـة أيضـًا 1جـدول الوعثة الطحين الهندية علـى التـوالي، )
ـــة عنـــد ـــة علـــى التربي ـــدورة عث ـــةعلـــى  وكـــذلك( F = 1.376, df = 77:3, P = 0.406) البن ـــة الطحـــين عث  الهندي
(151F=1.376,df=77:3, P=0..) 

ة عنـد التربيـة علــى يرقـات عثـة الطحـين الهنديــة مقارنـة بالتربيـة علــى انخفضـت مـدة مرحلـة العــذراء عنـد أنثـى المتطفـل بفــروق معنويـ
يومـًا علـى عثـة  0.66  ±5.70و  0.42 ± 4.89. وبلغـت بالمتوسـط (F=11.0.63, df = 77:3, P<0.0001)عثـة البنـدورة 

 = F = 11.0.63, dfالطحـين الهنديـة وعثـة البنـدورة علـى التـوالي. فـي حـين لـم تتـأثر مـدة مرحلـة العـذراء عنـد الـذكر بنـوع العائـل )

77:3, P = 0.074 يومًا على عثـة الطحـين الهنديـة وعثـة البنـدورة علـى التـوالي.  0.57 ± 5.52و  0.0 ± 5.0(، وبلغت بالمتوسط
تكـــن االختالفـــات معنويـــة فـــي طـــول  فتـــرة التعـــذر بـــين الـــذكور واإلنـــاث علـــى العائـــل نفســـه عنـــد التربيـــة علـــى عثـــة الطحـــين  كمـــا لـــم

(F=11.0.63, df = 77:3, P = 0.709( وكـذلك عنـد التربيـة علـى عثـة البنـدورة ،)F = 11.0.63, df = 77:3, P = 0.244 ،)
 (. 1)الجدول
 ( تحت ظروف المختبر. SD ±)متوسط باليوم  .Bracon spو األطوار غير الكاملة للمتطفل . تأثير العائل في مدة نم1الجدول 

 

 T. absoluta P. interpunctella العوائل

 ذكر أنثى ذكر أنثى جنس المتطفل
 0.0±1.0 0.0±1.0 0.0±1.0 0.0±1.0 بيضة

±1.90 يرقة 0.55  a 2.03±0.42  a 2.07±0.66  a 2.50 ±0.58  a 
a 5.52±  0.66±5.70 عذراء 0.57  ca 4.89± 0.42  b 5.0±0.0  bc 

±8.70 مجموع 0.73  a 8.55±0.57  a 7.86± 0.93  b 8.5± 0.58  ab 
 0.01المتوسطات في الصفوف المسبوقة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى احتمالية  

  تأثير نوع العائل على تكاثر المتطفل: -2
إلى النصف بعد تسعة أيام من العمر عند التربية على كال العائلين، بلغت   .Bracon spالمتطفلإناث انخفض معدل بقاء مجتمع 

(. A 1يومًا عند التربية على عثة أوراق البندورة )الشكل 26( يومًا على عثة الطحين الهندية وزادت إلى 19أطول مدة حياة ألنثى )
بقتل معظم يرقات العائل المقدمـة، وتتغـذى علـى قسـم منهـا وتضـع بيضـها علـى القسـم اآلخـر. بـدأت إنـاث  كانت تقوم إناث المتطفل

(. بلغــت B 1المتطفــل بوضــع البــيض فــي اليــوم التــالي مــن انبثاقهــا واســتمرت بإنتــاج البــيض إلــى قبــل آخــر يــوم مــن حياتهــا )الشــكل
بيضـة  41.27د التغذية على يرقات عثة أوراق البنـدورة، وبلغـت ( عن80-11بيضة )المدى  34.3خصوبة أنثى المتطفل بالمتوسط 

بيضـة/أنثى علـى  25و 14( عند التغذية على يرقات عثـة الطحـين الهنديـة. بلغـت أعلـى خصـوبة يوميـة للمتطفـل 126-23)المدى 
نوع العائـل إلـى االخـتالف فـي عثة أوراق البندورة وعثة الطحين الهندية على التوالي. وقد يعزى التباين في خصوبة المتطفل بحسب 

يومـًا علـى عثـة  18-7يومـًا علـى عثـة أوراق البنـدورة وبـين  27-6مدة حياة إناث المتطفل على كل من العـائلين التـي تراوحـت بـين 
(. كـان معـدل التكـاثر 1الطحين الهندية، إضافة إلى التباين في معدل وضـع البـيض اليـومي للمتطفـل علـى كـل مـن العـائلين )الشـكل

عنـد التربيـة علـى عثـة الطحـين الهنديـة مقارنـة بالتربيـة علـى عثـة  .Bracon spلصافي اليومي )أنثى/أنثى/ يـوم( األعلـى للمتطفـل ا
 (. C 1أوراق البندورة )الشكل

وعثـة  عنـد التربيـة علـى العـائلين عثـة البنـدورة 0.186و 0.132لمجتمع المتطفل   rm)) بلغت قيمة المعدل الجوهري للزيادة الحقيقية
والنســبة المحــددة  GRRومعــدل العــدد الكلــي مــن البــيض  R0الطحــين الهنديــة علــى التــوالي. كمــا كانــت قــيم معــدل التكــاثر الصــافي 
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(. بينمـا كانـت 2للمتطفل األعلى عند التربيـة علـى عثـة الطحـين الهنديـة مقارنـة بالتربيـة علـى عثـة أوراق البنـدورة )الجـدول  λللزيادة 
األقصـر عنـد التربيـة علـى عثـة الطحـين الهنديـة مقارنـة مـع التربيـة علـى   DTوالمدة الالزمة لتضاعف أعداد المجتمـع Tمدة الجيل 

 عثة أوراق البندورة.
 .Tتحت ظروف المختبر عند التربية على عثة أوراق البندورة  .Bracon sp. تأثير العائل على قابلية التكاثر للمتطفل 2الجدول 

absoluta طحين الهندية وعثة الP. interpunctella 
 n SR GRR R0 T rm λ DT العائل

T. absoluta 10 0.41 69.966 11.267 18.39 0.132 1.141 5.25 

P. interpunctella 10 0.88 81.100 26.928 17.67 0.186 1.204 3.73 

 المناقشة: 
بالرغم من أن بعض معطيات جداول الحياة المتحصل عليها في هذه الدراسة هي ضمن ظروف المختبر، إال أنها مفيدة في تقييم 
فعالية المتطفل ضد عثة أوراق البندورة، وأيضًا في إمكانية تربيته على العائل البديل عثة الطحين الهندية. ضمن الظروف التي 

على عثة الطحين الهندية. وهذه  0.186للمتطفل بلغت  rmيرقات يوميًا(، فإن قيمة  5لعائل )تقديم نفذت فيها التجارب من كثافة ا
 عند تربية المتطفلدراسة سابقة في  (Eliopoulos and Stathas, 2008توصل إليها ) القيمة مشابهة للقيم التي

Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae على كٍل من عثة طحين البحر المتوسط )Anagasta 

kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae وعثة الطحين الهندية )P. interpunctella  عند الكثافة نفسها من العائل، وقد
لتالي يفّضل القيام يرقة من العائل يوميًا. وبا 15للمتطفل المدروس كانت عند تقديم  rmأشارت الدراسة السابقة إلى أن أعلى قيم لـ 

 rmلـصفة بدراسة جداول للحياة على كثافات مختلفة من العائل لتحديد الكثافة المثلى التي تمّكننا من الحصول على القيم العظمى 
للطفيل عند  GRRو R0و rmعلى كل من عثة البندورة وعثة الطحين الهندية. يمكن أن تعزى زيادة قيم  .Bracon spللمتطفل 

 التربية على عثة الطحين الهندية مقارنة بالتربية على عثة أوراق البندورة إلى زيادة حجم يرقات األولى مقارنة بالثانية، كما يمكن أن
تحتاج إناث المتطفل إلى وقت أطول إليجاد يرقات عثة البندورة الموجودة بين بشرتي ورقة البندورة، وأيضا قد تحتاج إلى وقت 

حداث ثقوب تغذية بجسمه المختبئ داخل نفق ضمن بشرتي الورقة وذلك أطو  ل لكي تحصل على غذائها من دم العائل بعد قتله وا 
لعثة  GRRو R0و rmعلى أن قيم  Pereyra and Sanches, (2006)باستخدام آلة وضع البيض. كما تشير دراسة قام بها 

على البطاطا. من خالل مقارنة  23.35، 14.43، 0.08لتوالي، بينما كانت على البندورة على ا 27.98، 48.92، 0.14البندورة 
هي األعلى عند اآلفة، ولكن مدة الجيل كانت األقصر عند  R0و rmقيم جداول الحياة بين اآلفة والمتطفل نالحظ بأن قيم 

، وهي (Barrientos et al., 1998 ْس ) 27يومًا في درجة حرارة  23.8المتطفل، حيث تحتاج اآلفة إلكمال مدة نموها إلى 
تعادل حوالي ثالثة أضعاف المدة التي يحتاجها المتطفل إلكمال دورة حياته مما يوضح إمكانية االستفادة من هذه المعطيات في 

 استخدام هذا الطفيل في برامج كاًل من المكافحة الحيوية والمتكاملة.
فروقًا معنوية بنسب الموت بين المعامالت التي تـم فيهـا اسـتخدام المبيـدات أو معاملـة الشـاهد،  Miranda et al., (2005)لم يجد 

مما يدل بأن األعداء الحيوية المتواجدة بشكل طبيعي أعطت فعالية متقاربة بقتل أطوار عثة البندورة مقارنة مع المبيدات. ممـا يبـرز 
في خفض مجتمعات اآلفـة فـي حقـول البنـدورة . تبـين هـذه الدراسـة أهميـة المتطفـل أهمية المحافظة على األعداء الطبيعية المتواجدة 

Bracon sp.  .فـي خفـض كثافـة مجتمـع اآلفـة عـن طريـق قتـل يرقـات اآلفـة سـواء عنـد تغذيـة إنـاث المتطفـل أو عنـد وضـع بيضــها
التربية الكمّية لهذا الطفيل وعلى قدرته  في  ويمكن استثمار نتائج هذا البحث في الدراسات المخبرية ونصف حقلية والحقلية إلمكانية

 السيطرة على اآلفة ضمن الزراعات المحمية والحقول المفتوحة.
 
 



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

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

148 

 

 
 

 

 

 

 
 

عند  .Bracon sp( لبالغات الطفيل C( وخصوبة األنثى )أنثى/أنثى/يوم( )B)  mx( ومعدل التكاثر اليومي A) lx. معدل البقاء 1 الشكل
 P. interpunctellaو عثة الطحين الهندية    T. absolutaالنربية المخبرية على العائلين عثة أوراق البندورة األمريكية 
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Abstract: 

In this study, the reproductive performance of the parasitoid Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae) 

against the leafminer T. absoluta and Plodia interpunctella H. (Lepidoptera: Pyralidae) as alternate 

host was studied in the laboratory at Lattakia Agriculture Research Center, Lattakia, Syria, during  

2011 and 2012 seasons. Parasitoid's life tables were organized, and 5 full grown host larvae were 

presented to the parasitoid daily. Means development period (egg, larvae, and pupa) (X ± SD) for 

female parasitoids Bracon sp. were 7.86 ± 0.93 and 8.70 ± 0.73 days against P. interpunctella and 

T. absoluta, respectively. Values of intrinsic rate of increase (rm) were 0.132 and 0.186 on T. 

absoluta and P. interpunctella, respectively. Also the values of net reproductive rate (R0), Gross 

reproductive rate (GRR), and the finite rate of increase (λ) were higher on P. interpunctella than T. 

absoluta, but the generation period time (T) and the doubling time of population (DT) were shorter 

on P. interpunctella as compared with T. absoluta. This study clarified the capability of breeding 

the parasitoids Bracon sp.  at the lab against P. interpunctella to control T. absoluta in tomato 

fields. 

Key words: Tuta absoluta, Plodia interpunctella, Bracon sp., Biological control. 

  


