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المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2

تعليمات النشر في المجلة السورية للبحوث الزراعية
ـ اختصاصات المجلة :تنشر المجلة بحوثاً علمية في جميع مجاالت العلوم الزراعية (محاصيل ،بستنة ،انتاج حيواني ،وقاية نبات،
تربة ،ري وصرف ،بيئة ،حراج ،علوم أغذية ،دراسات اقتصادية ،تقانات حيوية ،أصول وراثية) ،وترحب المجلة بتسلم مخطوطات
بحوث أصيلة حديثة تحقق معايير الجودة العلمية ،من بحوث طويلة ( 12-8صفحة) ،أو قصيرة ( 4-2صفحات) ،أو االتصال
القصير (صفحة واحدة) .تصدر المجلة مرتين سنوياً؛ العدد األول في نهاية حزيران/يونيو ،والثاني في نهاية شهر كانون
األول/ديسمبر.
ـ لغة المجلة :تنشر المجلة بحوثا مكتوبة بالعربية ومرفقة بملخص إنكليزي ،وبحوثاً مكتوبة باالنكليزية ومرفقة بملخص عربي.
ـ تسليم مخطوطة البحث :يجب أن ال تكون مخطوطة البحث /أو محتواها /قد نشرت أو سلمت للنشر في مجلة أخرى سواء باللغة
العربية أو بأي لغة أخرى .وعلى المؤلف أن يصرح بذلك ،وبإن البحث أصيل للمؤلف/المؤلفين وليس منسوخاً أو مشتقاً (كلياً أو
جزئياً) 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 زائفاً فستقوم المجلة بما هو مناسب تبعاً للدليل الدولي
ألخالقيا ت النشر .عند تسليم المخطوطة النهائية للمجلة يفترض أن يوضح المؤلف المعني بالمراسلة بأن جميع المؤلفين المشاركين
قد شاهدوا ووافقوا على تسليم المخطوطة بشكلها النهائي .وأن يكون قد حصل على موافقتهم قبل تسليم التعديالت المطلوبة نتيجة
التحكيم .يتم تسليم مخطوطة الب حث على شكل ملف الكتروني مرفق برسالة بريد إلكتروني يرسل إلى رئيس التحرير على العنوان
التالي ( .)sjargcsar@gmail.comبعد تسلم مخطوطة البحث بالبريد االلكتروني ،سيتم إعالم المؤلف برقم المخطوطة لدى
المجلة خالل  72ساعة ،وان لم يتلقى المؤلف رسالة إعالم باستالم البحث ُينصح بمراسلة المجلة بهذا الخصوص.
ـ عملية التحكيم :تُرسل هيئة التحرير مخطوطة البحث المتوافقة مع تخصصات المجلة ،إلى ثالثة محكمين متخصصين لمراجعتها
وتدقيقها واغنائها وتقويمها واعالم المجلة بمالحظاتهم ونتيجة التقييم .وفي حال كانت نتيجة التقييم رفض نشر البحث سيتم إعالم
المؤلف بذلك ،وفي حال القبول مع التعديل ،تُعاد المخطوطة مع مالحظات وتعليقات المحكمين إلى المؤلف المعني بالمراسلة
لالستجابة لمالحظات المحكمين وتعليقاتهم واجراء التعديالت الالزمة.
ـ إعداد مخطوطة البحث :يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة عربية واضحة وسليمة ،في سطور تفصلها مسافات مفردة ،على
صفحات مرقمة ،قياس ( 29.7×21سم)

 ، A4وهوامش الصفحات  2سم من كل جانب ،وحجم الخط  12ومن النوع

( .)Simplified Arabicتستخدم األرقام العربية فقط في الكتابة ( ،)9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1وتستخدم عالمات الترقيم
الصحيحة ،وفي حال استخدام رموز واختصارات غير شائعة يجب توضيح معناها بين قوسين عند ذكرها للمرة األولى .يضاف في
نهاية البحث صفحة (ترجمة باللغة اإلنكليزية) لعنوان البحث وأسماء المؤلفين وعناوينهم والملخص والكلمات المفتاحية .يجب أن ال
يزيد عدد صفحات مخطوطة البحث عن  15صفحة .ويفضل التقليل ما أمكن من ترقيم الفقرات ضمن المواد والطرائق والنتائج.
العنوان :يفضل أن يكون العنوان مختص اًر وواضحاً وال يزيد عن  100حرف وفراغ.
أسماء وعناوين المؤلفين :تذكر أسماء المؤلفين الثالثية ،متبوعة برقم علوي ( )3 ،2 ، 1يشير الى مكان العمل .ثم يتم توضيح تلك
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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ـ الملخص العربي :يجب أن يكون الملخص دقيقاً وموج اًز (حوالي  150كلمة) ويوضح مكان وزمان وطرائق تنفيذ البحث ،ويركز
بشكل أساسي على النتائج ،وماذا تعني تلك النتائج .ويكتب الملخص على شكل فقرة واحدة.
الكلمات المفتاحية :تكتب  6-4كلمات مفتاحية مناسبة لتسهيل تصنيف وفهرسة البحث في أنظمة البحث وتعقب المعلومات.
المقدمة :توضح المقدمة خلفية موضوع البحث وما هي أهم الدراسات السابقة وخاصة المحلية واالقليمية ،وما هو هدف البحث
ومبررات تنفيذه.
ـ المواد والطرائق :تُذكر المواد والطرائق بوضوح لتمكين إعادة تنفيذ التجارب .الطرق المعروفة والمنشورة يكفي اإلشارة إليها
مرجعياً  ،أما الطرائق المعدلة والطرائق الجديدة فيجب ذكرها بالتفصيل .يجب ذكر األسماء العلمية والتجارية والشائعة للمواد
المستخدمة سواء أكانت نبات ،حيوان ،مركبات كيميائية ،إلخ ..ويجب ذكر الطرق اإلحصائية المستخدمة.
النتائج :تُذكر النتائج بدقة ووضوح ،مع ذكر معنويتها وتفسيرها ولكن بدون االشارة الى نتائج الدراسات السابقة .ترد النتائج في
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.
المناقشة :يجب أن ال تكون المناقشة إعادة لسرد النتائج ولكنها تفسير مفصل للبيانات وأهمية تلك النتائج .وهنا يجب مقارنة نتائج
البحث ومدى اختالفها أو تطابقها مع نتائج الدراسات السابقة ،ومحاولة الوقوف على أسباب تلك االختالفات .عادة ما ترد النتائج
والمناقشة منفصلة ولكن يمكن دمجهما معاً في فقرة واحدة (النتائج والمناقشة).
الخالصة :توضح الخالصة باختصار النتائج الرئيسة للبحث.
الشكر :يمكن أن يذكر المؤلفون شك اًر مقتضباً ألشخاص أو لمؤسسات على المساعدة في تنفيذ أو تمويل البحث.
المراجع :يشار الى المراجع في النص (عند ورودها تباعاً) تبعاً للتسلسل الزمني (األقدم فاألحدث) ،أما في قائمة المراجع في نهاية
البحث فتسرد المراجع العربية أوالً ثم األجنبية وتبعاً 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( / )2014في حال مؤلفين (زيد و عمرو ،)Zaid and Amr, 2014( / )2014 ،في حال أكثر من مؤلفين
(زيد وآخرون .)2014 ،.et al Zaid( / )2014 ،ويذكر تاريخ النشر لوحده ضمن قوسين حسب سياق الجملة ضمن النص؛ “
ذكر زيد ( )2014أن ؟؟؟؟؟؟؟ ”  .” Zaid (2014) mentioned that ?????? “ /وكذلك الحال بالنسبة للمراجع األجنبية.
ويفضل كتابة اسم المصدر كامالً دونما اختصار .تستخدم الكتب التدريسية كمراجع بالحد األدنى ،ويفضل أن تكون المراجع ذات
صلة وثيقة بموضوع البحث وحديثة قدر االمكان.
فيما يلي أمثلة عن كتابة المراجع في نهاية البحث تبعاً لمتطلبات المجلة:
• اإلشارة الى مقالة منشورة في مجلة علمية محكمة (سواء بالعربية أو باالنكليزية):
البنا ونداء سالم ونهاد السميرات ( .)2014إدارة األمراض النباتية في البندورة العضوية المزروعة تحت ظروف
منصور ،عقل ولما ّ
البيوت البالستيكية في وادي األردن .مجلة وقاية المحاصيل ،العدد .55-48 :60
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: 4855.
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• اإلشارة الى بحوث منشورة في وقائع المؤتمرات والندوات العلمية.
مديني ،موسى ومحمد الحلبي ( .)2003شراسة الفطر من تونس والجزائر وكندا .الصفحات  .44-14في وقائع الندوة الدولية السادسة
حول أمراض السبتوريا والستاغونوسبورا على النجيليات 12-8 .كانون األول/ديسمبر  ،2003تونس العاصمة ،تونس.
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)
حاج ،قاسم و أمين عامر ( .)2013علم الفيروسات .منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،جامعة حلب 446 .صفحة.
Haj, K., and A. Amer (2013). Virology. Publication Department, Aleppo University. 446 pp.
• اإلشارة الى فصل في كتاب محرر (سواء بالعربي أو باالنكليزي)
شهاب ،عدوان ورياض محمد شريف ( .)2011مبيدات القوارض .في كتاب التطبيقات اآلمنة لمبيدات اآلفات( .تحرير :الزميتي
محمد سعيد الصالح وإبراهيم خالد الناظر ومحمد باسم عاشور) .الصفحات ( .)396-373دار وائل للنشر والتوزيع.
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:
المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية ( .)2012وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،قسم اإلحصاء والتخطيط ،دمشق ،سورية.
• اإلشارة الى أطروحة ماجستير أو دكتوراه
إسماعيل ،محمد فايز ( .) 2012توصيف عزالت فيروسي موزاييك البندورة والذبول المتبقع للبندورة وتقييم أداء بعض أصناف
البندورة إزاءهما في سورية .رسالة دكتوراه .قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة ،جامعة حلب ،سورية 133 .صفحة.
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.
الجداول واألشكال  :تزود الجداول واألشكال بمعلومات بحيث تشرح نفسها دون العودة إلى النص (فلكل منها رقم وعنوان وفي حال
ورود رمز أو اختصارات يتم شرحها أسفل الجدول أو الشكل) .يجب أن يتم إعداد الجدول من اليمين الى اليسار ليتناسب مع
النصوص .وأن يرد بصيغة جدول وليس على شكل صورة .يسبق الجدول أو الشكل معلومات عنه ،وال يجب إدراج أي جدول أو
شكل ما لم تتم مناقشته في النص .يفترض أن تكون الجداول واألشكال واضحة ومعبرة ودقيقة (دقة الصور  300نقطة باالنش)
وتوضع في مكانها في النص ويرقم كل منها بالترتيب ويفضل أن يكون عدد الجداول بالحد األدنى.
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سأخصص كلمتي حول النشر اإللكتروني ،ذلك المارد القادم في عالم الفكر ونشر الثقافة
والحضارة ،إنه النهايات الورقية وبداية اإللكترونية ،وإنه لمن الغريب حقاً والمثير للدهشة ،أنّ
النداءات اآلن كثرت نحو التحول اإللكتروني في كل مناحي الحياة ،لكن ذلك لم يكن غريباً علينا
ونحن في مجتمع المعلومات أو المجتمع الرقمي أن نرى نتاجاً جديداً يولد من رحم الثقافة
اإللكترونية يطلق عليه النشر اإللكتروني  E-Publishingالذي يستند على أدوات هذا العصر
من تكنولوجيا الحواسيب واالتصاالت والشبكات وخصوصاً شبكة اإلنترنت ذلك الماموث الذي
غيّر مجرى الحياة من كافة الجوانب والذي تطوّر بشكل كبير ومتسارع ،ممّا أسهم في تطور بيئة
النشر اإللكتروني.
تعتبر المجالت اإللكترونية هى نسخة رقمية من المجلّة أو الدوريّة المطبوعة ،وقد وفّر هذا التحول
اإللكتروني مساحات ضخمة من التخزين لدى المكتبات على مستوى العالم .وال تقتصر فائدة
الدوريات اإللكترونية على مساحة التخزين بل تتعداها الى اإلمكانيات الفائقة في البحث واقتناء
المحتوى بها وغيرها العديد من مزايا النشر اإللكتروني.
إن الكتاب واإلنترنت لن يلتهم أحدهما اآلخر ،ولكنهما يتوافقان إلى أبعد الحدود ألن المبدأ واحد هو
المشاركة في الفكر والمعلومات .ويجب أال نكون من أعداء الكتب الورقية بل من مؤيدي المشاركة
بأي شكل كان .وها هي اإلنترنت تحقق أقصى إمكانيات المشاركة للمعرفة ،فالكتاب اإللكتروني
والكتاب الورقي وجهان لعملة واحدة هي المحتوى ،ولن يقضي النشر اإللكتروني على الكتاب
الورقي وال حب القراءة ،بل سيقوم كل منهم بدوره فى بناء واقع جديد فى عصر المعرفة.
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تقدير بعض األدلة االنتخابية في قرع الكوسا )(Cucurbita pepo L.
()1

عبد المحسن خليل مرعي
( .)1إدارة بحوث البستنة ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.

(للمراسلة :د .عبد المحسن خليل مرعي .البريد اإللكتروني.)abdmmurie@yahoo.com :
تاريخ القبول2015/11/29 :

تاريخ االستالم2015/09/07 :

الملخص:
نفذت التجربة في محطة بحوث الطيبة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،سورية ،خالل موسمي  2008-2007ضمن
تجربة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية  RCBDبثالثة مكررات ،درس معامل االرتباط المظهري ومعامل المسار لستة عشرة
صفة في تسع سالالت مرباة وهجنها الستة والثالثين من قرع الكوسا ) ،(Cucurbita pepo L.بهدف تقدير بعض األدلة
االنتخابية .وتوضح النتائج أن إنتاجية النبات/كغ ،ارتبطت بعالقة إيجابية ومعنوية مع صفات عدد الثمار على النبات ،ونسبة
األزهار المؤنثة  ،%ووزن الثمرة ( )r=**0.416 ،**0.591 ,**0.875على التوالي ،وبعالقة سلبية معنوية مع صفتي عدد العقد
وعدد األيام حتى ظهور الزهرة المؤنثة األولى ( )r=**0.440- ،**0.417-على التوالي .كما أظهرت نتائج تحليل المسار ،أن
صفة عدد الثمار/نبات امتلكت أعلى تأثير مباشر ( )0.8540في إنتاجية النبات ،تلتها صفة وزن الثمرة ( ،)0.3590وامتلكت
صفة نسبة األزهار المؤنثة  %أفضل التأثيرات غير المباشرة ( ،)0.5355مما يم ّكن من استخدام تلك الصفات كأدلة انتخابية
لتحسين إنتاجية قرع الكوسا.
الكلمات المفتاحية :معامل االرتباط ،تحليل المسار ،اإلنتاجية ،أدلة انتخابية ،قرع الكوسا.
المقدمة:

يعد محصول قرع الكوسا Cucurbitapepo L.أحد أهم محاصيل الجنس Robinson and Decker-( Cucurbita.ssp
 .)Walters, 1997تعتبر مناطق المكسيك الموطن األصلي لهذا النوع ، (Lira, 1995) ،ويعد قرع الكوسا  C. pepoأكثر أنواع
قس مت أصنافه البستانية المختلفة حسب شكل ثمارها إلى عشرة مجموعات ( Paris and Cohen,
المملكة النباتية تنوعاً ،ولقد ّ
اء لثمارها البستانية أم لبذورها الناضجة ،مما جعل لها استعماالت عديدة
 .)2000يتمتع قرع الكوسا بأهمية غذائية كبيرة ،سو ً
كالغذائية منها والطبية والتزيينية ،فثماره غنية بالعديد من المكونات الغذائية للجسم مترافقاً بسعرات ح اررية منخفضة ،السيما في

مجموعة أصناف السباكيتي  Spaghetti squashمترافقاً بمستوى مرتفع من األلياف والحديد والبوتاسيوم ( Food and
.)Nutrition Solution, 1993
مهيأً لمربي النبات إمكانية
يعد معامل االرتباط المظهري
اً
مؤشر إحصائياً يسمح بتحديد قوة واتجاه العالقة بين صفتين أو أكثرّ ،
االنتخاب غير المباشر للصفات ذات درجات التوريث المرتفعة المرتبطة مع صفة المحصول (،)Adams and Grafius, 1971

إذ سجل ( Fazio )2001في دراسته لعالقات االرتباط في الخيار  C.sativusقيمة سلبية ( )r=-0.31بين صفتي عدد األيام
لتفتح أول زهرة مؤنثة وعدد ثمار النبات ،بينما كانت إيجابية بين صفتي عدد األيام حتى أول قطفة ( )r=0.26وعدد الثمار على
النبات ،فيما أوضح ( Mohamed et al., )2003في دراستهم لمعامل االرتباط في مجتمع نباتي مؤلف من خمس سالالت مرباة
داخلياً من الكوسا  ،C. pepoبين صفة النسبة الجنسية وكل من عدد األوراق على النبات ،طول الساق الرئيسة ،عدد العقد حتى
ظهور أول زهرة مؤنثة ،نسبة العقد  ،%اإلنتاجية الباكورية واإلنتاجية الكلية ،ولقد بلغت قيم معامل االرتباط على التوالي (،-0.76
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** .)r=0.89** ،0.53 ،0.50 ،-0.90** ،-0.90كما أظهرت نتائج الدراسة التي قام بها مرعي ( )2005لتقييم  25ط ار اًز من

قرع الكوسا  ،C. pepoأن هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين صفة االنتاجية وصفتي نسبة األزهار المؤنثة  %وعدد الثمار
على النبات (* )r=0.869** ،0.701على التوالي ،ووجد الجبوري ( )2006أن االرتباطات الوراثية كانت أعلى من االرتباطات
المظهرية لمعظم الصفات المدروسة في قرع الكوسا ،وذكر أن هناك ارتباطاً مظهرياً ايجابياً ومعنوياً بين االنتاجية الكلية ووعدد

األوراق والثمار على النبات ،وسالباً لنسبة العقد %مع اإلنتاجية المبكرة ،وفي نفس السياق توصل (Soleimani et al., (2009

في دراستهم لخمسة عشر صنفاً من الخيار  C.sativusإلى عالقة ارتباط قوية ومعنوية (** )r=0.932بين صفة اإلنتاجية وعدد
الثمار ،بينما كانت متوسطة ومعنوية (** )r=0.332مع صفة طول الساق ،في حين كانت إيجابية ضعيفة مع صفتي طول الثمرة

وقطرها.
يعد تحليل معامل المسار أحد طرائق االحصاء الكمي للتعرف على التراكيب الوراثية المميزة ،عبر قيـاس سـبب العالقـة بـين صـفتين
وتحديــد كــل مــن التــأثيرات المباش ـرة وغيــر المباش ـرة فــي صــفة اإلنتاجيــة ،ممــا يســمح باالنتخــاب غيــر المباشــر لهــا ( Singh and

 ،)Chaudhary, 1995وتحديـد أدلـة انتخابيـة فعالـة فـي برنـامج التحسـين الـوراثي ( ،)Tsegaye et al., 2006إذ أظهـرت د ارسـة
( Rahman et al., )1986أن عدد الثمار على النبات ،امتاز بثاني أكبر تأثير موجب ومباشر فـي إنتاجيـة نبـات القـرع الوعـائي،
وظهر ذلـك جليـاً لمـا أشـار ( Saha et al., )1992إلـى التـأثير الموجـب والمباشـر لكـل مـن صـفات عـدد الثمـار علـى النبـات ،ووزن
الثمـرة وطولهـا فـي إنتاجيـة قـرع الموسـكاتا العسـلي ،كمـا خلـص ( Kumaran et al. )1998فـي د ارسـتهم لمعامـل المسـار فـي قـرع
الموســكاتا العســلي إلــى معنويــة االرتباطــات المظهريــة والوراثيــة بــين اإلنتاجيــة ومكوناتهــا الرئيســة (عــدد الثمــار علــى النبــات ووزنهــا)،

وأبدت صفة وزن الثمرة التأثير المباشر األعلى فـي اإلنتاجيـة ،تلتهـا صـفة عـدد الثمـار علـى النبـات ،ووجـد (Miha et al., )2000
أن متوسـط وزن الثمـرة الواحـدة ،قـد امتلـك أعلـى تـأثير مباشـر ( )1.699فـي إنتاجيـة الشـمام المرر ،Momordica charantia L.
تاله في ذلك عدد الثمار على النبات ( ،)0.932بنتيجة مقاربرة لدراسرة ( Jia )2004علـى معامـل المسـار فـي عشـر صـفات لعشـرة

أصناف من قرع الليف  ، Luffa acutangula Roxb.أظهرت نتائج الدراسة أن صفة اإلنتاجية ،قد تأثرت بشـكل رئيسـي ومباشـر
بكل من صفتي عدد الثمـار علـى النبـات ومعـدل وزن الثمـرة الواحـدة علـى التـوالي ،فيمـا أشـار ( Khan et al., )2009فـي د ارسـتهم

ألربعـة وعشـرين مـدخالً مـن القـرع المـنقط  ،Trichosanthes dioica Roxb.إلـى أهميـة التـأثير غيـر المباشـر لعـدد الثمـار علـى

النبات ( ،)2.562من خالل صفتي طول الثمرة ونسبة اللب إلـى البـذور ،كمـا امتلـك متوسـط وزن الثمـرة الواحـدة تـأثي اًر مباشـ اًر موجبـاً

ومعتب اًر في إنتاجيـة النبـات الواحـد ،فيمـا حـازت صـفة عـدد األيـام حتـى تفـتح الزهـرة المؤنثـة األولـى أعلـى تـأثير مباشـر وسـلبي مرتفـع
القيمة في إنتاجية النبات الواحد.

تنتشـر ز ارعــة مختلــف أصــناف قــرع الكوسـا بمجموعاتــه البســتانية المختلفــة فــي منــاطق جغرافيـة واســعة فــي العــالم ،إذ بلغــت المســاحة
المزروعــة منــه محلي ـاً  /5712 /هكترراراً بغلــة مقــدارها  19091كغ/هكتــار (و ازرة الز ارعــة واإلصــالح الز ارعــي ،)2012 ،ويســود فــي
الز ارعــة المحليــة مجموعــة مــن الهجــن المدخلــة للقطــر بعــد اختباره ـا لــدى م اركــز البح ـوث الوطنيــة لتقييمهــا وتحديــد أعالهــا إنتاجي ـةً،
وأفضلها مالئمة لذوق المستهلك المحلي .وبالرغم مـن تطـور ز ارعـة هـذا المحصـول بز ارعـة تلـك المـدخالت ،إال أن حاجـة الفعاليـات
الزراعية الستيراد تقاويهـا سـنوياً ،ع ّـززت ضـرورة االسـتفادة مـن المصـادر الوراثيـة الوطنيـة ،والتـي تمثـل حوضـاً مور ّثيـاً هامـاً ،فضـالً
عــن األصــناف المدخلــة إلدراجهمــا فــي ب ـرامج التحســين الــوراثي لمحصــول الكوســا ،إلنتــاج هجــن ذات صــفات نوعيــة عاليــة ،مرتفعــة

اإلنتاجية ،ومتأقلمـة مـع الظـروف البيئيـة المحليـة ،لـذلك كـان مـن األهميـة بمكـان لمربـي النبـات قبـل الشـروع بـإجراء االنتخـاب ضـمن
برنامج التحسين الوراثي للمحصول ،معرفة طبيعة عالقات الصفات المختلفة مع بعضـها بعضـاً ،وطريقـة ومقـدار تأثيرهـا فـي الصـفة
ذات األه مية االقتصادية بهدف تحقيق انتخاب مرغوب فيه لذلك هدف هذا البحث لدراسة كل من معامل االرتباط المظهري وتحليـل
معامل المسار من أجل تحديد أدلة انتخابية هامة وفعالة في برنامج تحسين المحصول.
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مواد البحث وطرائقه:
المادة النباتية :استخدم في الدراسة ستةً وثالثين هجيناً فردياً من قرع الكوسا وسالالتها األبوية التسع المستنبطة في الهيئة العامة

للبحوث العلمية الزراعية والتي حملت الرموز ( )IL9 ،IL8 ،IL7 ،IL6 ،IL5 ،IL4 ،IL3 ، IL2،IL1المتباينة في صفات

اإلنتاجية فيها.
مكونات
ّ
باكوريتها وصفاتها الخضرّية والثمرّية و ّ
موقع تنفيذ الدراسة :نفّذت الدراسة في محطة بحوث الطيبة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية التي تقع على ارتفاع

شتاء وحار صيفاً ،وتمتاز تربة الموقع بأنها رملية قاعدية ( ) PH = 7.89وفقيرة
 600م عن سطح البحر والمتميزة بمناخ بارد
ً
بالمادة العضوية واآلزوت الكلي ،قليلة الملوحة ذات محتوى مرتفع من كربونات الكالسيوم وجيد من عنصري الفوسفور والبوتاس.
مواسم العمل :تم في الموسم  2007زراعة السالالت األبوية التسع لتهجينها وفق نظام التهجين نصف التبادلي والحصول على

بذور الجيل األول ،وفي الموسم الثاني  2008فقد ّقيمت هجن الجيل األول وآبائها ضمن تجربة بتصميم القطاعات العشوائية
خصص الخطين الطرفيين لساللتي األبوين والخط
الكاملة بثالثة مكررات ،بحيث تضمنت كل قطعة تجريبية ثالثة خطوط،
ّ

الوسطي الثالث للهجين الفردي بواقع  10نباتات من كل طراز وراثي بفاصل  140سم بين خطوط الري بالتنقيط و 80سم بين

النباتات ،وقّدم للتجربة عمليات الخدمة الزراعية قبل وبعد الزراعة وفق توصيات و ازرة الزراعة واالصالح الزراعي في خدمة
محصول قرع الكوسا ،واعتمد في التوصيف على موصفات القرعيات الموضوع من قبل المعهد الدولي لألصول الوراثية النباتية
)  .(IPGRI, 1983تم خالل الدراسة تسجيل القراءات التالية:
طول السالمية (سم)
طول الساق (سم)
عدد األيام لتفتح الزهرة المؤنثة
عدد العقد حتى الزهرة المؤنثة األولى
األولى
القطراألصغري (سم)
طول الثمرة (سم)
دليل الشكلL/D
طول الحامل (سم)
نسبة األمالح المعدنية %
نسبة المادة الجافة %
إنتاجية النبات الواحد (كغ)

عدد السالميات للساق الرئيسة
نسبة األزهار المؤنثة %
القطراألعظمي (سم)
وزن الثمرة (غ)
عدد ثمار النبات

التحليل اإلحصائي :تم دراسة معامل االرتباط المظهري بين الصفات المدروسة وعالقتها باإلنتاجية مثنى مثنى في مجتمع اآلباء

بحسب ) (Gomez and Gomez, 1983باستخدام برنامج  SPSS v.15وفقاً للعالقة الرياضية:
𝒋𝒑𝟐𝝈 × 𝒊𝒑𝟐𝝈√𝒓𝒑𝒉 = 𝝈𝟐𝒑𝒊 𝒑𝒋 /
𝒉𝒑𝒓 :معامل االرتباط.
𝒋𝒑 𝒊𝒑𝟐𝝈 :التباين المشترك بين الصفة iوالصفة .j

𝒋𝒑𝟐𝝈 𝒅𝒏𝒂 𝒊𝒑𝟐𝝈 :التباين ٍّ
لكل من الصفة  iوالصفة .j

كما درس تحليل معامل المسار ،Path coefficientوحسبت األهمية النسبية لمساهمة الصفة المدروسة باإلنتاجية وفق المعادلة
 RI%= {|CDi|/∑i| CDi|}×100بحسب ((Dewey and Lu, 1959
𝒊𝑫𝑪 :معامل التحديد للصفة .i
اإلنتاجية.
النسبية لمساهمة الصفة في
األهمية
𝑰𝑹:
ّ
ّ
ّ

النتائج والمناقشة:
أوال :معامل االرتباط:

جرت دراسة ارتباط الصفات المدروسة مع أهم مكوني لصفة إنتاجية النبات الواحد وهما صفتي نسبة األزهار المؤنثة  %وعدد
الثمار على النبات ،إذ تظهر معطيات الجدول ( ،)1أن صفة نسبة األزهار المؤنثة  %ارتبطت بعالقة إيجابية ومتوسطة عالية

المعنوية (** )r=0.627** ،0.591مع صفتي إنتاجية النبات الواحد ،وعدد الثمار على النبات على التوالي ،بينما اتصفت عالقة
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االرتباط بالسلبية المتوسطة ذات المعنوية العالية مع طول الساق ،عدد السالميات ،عدد العقد وعدد األيام حتى ظهور الزهرة
المؤنثة األولى وحامل الثمرة (**)r=-0.374**،-0.446** ،-0.553** ،-0.372** ،-0.344على التوالي ،بينما اتصفت
عالقة االرتباط بالسلبية الضعيفة ذات المعنوية العالية مع طول السالمية (**.)r=-0.273
كما تشير نتائج دراسة قيم معامل االرتباط في الجدول ( )1إلى أن عالقة ارتباط صفة عدد الثمار على النبات كانت إيجابية قوية
ذات معنوية عالية مع نسبة األزهار المؤنثة  )r=0.627**( %وايجابية قوية عالية المعنوية مع إنتاجية النبات الواحد (**،

 ،)r=0.875وايجابية ضعيفة (* )r=0.171مع نسبة المادة الجافة ،%في حين ارتبطت صفة عدد الثمار على النبات بعالقة
سلبية متوسطة ذات معنوية عالية مع صفات عدد السالميات ،عدد العقد وعدد األيام حتى ظهور الزهرة المؤنثة األولى
(** )r=-0.471** ،-0.447** ،-0.372على التوالي ،وبعالقة سلبية ضعيفة عالية المعنوية مع صفتي طول السالمية
(** )r=-0.211وطول حامل الثمرة (**.)r=-0.227

توضح قيم معامل االرتباط لصفة إنتاجية النبات الواحد أنها ارتبطت بعالقة تراوحت بين االيجابية القوية عالية المعنوية مع عدد
الثمار على النبات ،بما يتناسب مع نتائج مرعي ( )2005و( ،Soleimani et al., )2009بدراستهم على قرع الكوسا والخيار،
وكما توضح تلك القيم أنها ارتبطت بعالقة متوسطة ذات معنوية عالية مع صفة نسبة األزهار المؤنثة  ،%طول الثمرة ووزنها،
جاءت نتائج الدراسة منسجمةً مع أعمال بوراس وآخرون ( )2009و( Sanwal et al., )2007بدراستهم على عدة محاصيل من

الفصيلة القرعية ،وبعالقة إيجابية ضعيفة عالية المعنوية مع صفة دليل الشكل ،في حين ارتبطت بعالقة سلبية متوسطة معنوية مع

صفتي عدد العقد وعدد األيام حتى ظهور الزهرة المؤنثة األولى ،جاء ذلك مقارباً مع نتائج ) Tamil et al., (2012و()2003

 Mohamed et al.,و( Dara et al.,)2002بدراستهم على محصولي قرع الكوسا والقرع المنقط ،وبعالقة ارتباط سلبية ضعيفة
عالية المعنوية مع صفتي عدد سالميات الساق الرئيسة وطول حامل الثمرة.
كما تظهر دراسة قيمة وشدة عالقات االرتباط بين صفات الثمار البستانية ،السيما تلك المحددة لطبيعة شكلها المتمثلة بصفة دليل
الشكل،أنها تراوحت بين اإليجابية القوية مع صفة طول الثمرة ذات المعنوية العالية (**  )r=0.799بما يتناسب مع أعمال

( Khan et al,. )2009واإليجابية المتوسطة مع متوسط وزن الثمرة (** ،)r=0.312وهذا ينسجم مع نتائج (Jia )2004
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الجدول  . 1معامل االرتباط بين بعض الصفات الكمية والخصائص النوعية مع إنتاجية النبات الواحد في مجتمع  36هجيناً فردياً وسالالتها األبوية من
قرع الكوسا

طول الساق
الرئيسة
(سم)

طول
السالمية
(سم)

عدد
سالميات
الساق
الرئيسة

عدد العقد
حتى
ظهور♀1

عدد األيام
حتى
ظهور♀1

نسبة
األزهار
المؤنثة %

الصفة

إنتاجية النبات
(كغ)

طول الساق الرئيسة
(سم)

-0.088

طول السالمية (سم)

-0.085

**0.741

عدد سالميات الساق
الرئيسة

**-0.298

**0.590

**0.294

عدد العقد حتى
ظهور♀1

**-0.417

**0.666

**0.645

**0.386

عدد األيام حتى
ظهور♀1

**-0.440

**0.445

**0.507

*0.204

**0.743

نسبة األزهار
المؤنثة %

**0.591

**-0.344

**0.273

**-0.372

**-0.553

**-0.446

طول الثمرة (سم)

**0.327

-0.141

-0.093

-0.153

**-0.297

**-0.234

-0.028

القطر األصغري
(سم)

-0.011

-0.100

-0.161

-0.022

-0.049

-0.027

0.090

0.074

القطر األعظمي
(سم)

0.027

*0.187

**0.234

0.051

0.149

*0.206

-0.028

0.025

0.042

دليل الشكل L/D

**0.255

**-0.262

*-0.210

*-0.210

**-0.331

**-0.356

-0.040

**0.799

-0.047

**-0.420

طول الحامل (سم)

**-0.232

**0.731

**0.617

**0.400

**0.672

**0.545

**-0.374

**-0.257

-0.006

**0.385

**-0.429

وزن الثمرة (غ)

**0.416

0.065

*0.182

-0.001

-0.160

-0.143

0.093

**0.436

0.005

0.131

**0.312

-0.102

نسبة المادة الجافة
%

0.069

-0.050

-0.078

-0.109

-0.063

-0.116

0.125

-0.033

0.143

*-0.171

0.037

0.016

*-0.171

نسبة األمالح
المعدنية %

0.040

0.121

0.159

-0.008

-0.010

0.052

-0.069

*0.188

0.040

0.092

0.143

-0.040

*0.188

**-0.239

عدد ثمار النبات

**0.875

-0.159

*-0.211

**-0.372

**-0.447

**-0.471

**0.627

0.163

0.009

-0.008

0.126

*0.227
*

0.037

*0.171

*تشير إلى المعنوية عند مستوى % 5

**تشير إلى المعنوية العالية عند مستوى % 1

 : +االرتباط إيجابي

 : -االرتباط سلبي

طول الثمرة
(سم)

القطر
األصغري
(سم)

القطر
األعظمي
(سم)

طول
الحامل
(سم)

دليل الشكل
L/D

وزن
الثمرة
(غ)

نسبة المادة
الجافة
%

♀ 1الزهرة المؤنثة األولى

في دراسته على محصول القرع الليفي  ،Luffa acutangula Roxbفي حين كانت سلبية متوسطة عالية المعنوية
(** )r=0.429مع صفة حامل الثمرة.
يتضح من خالل نتائج دراسة عالقات االرتباط للصفات المدروسة ،أن االنتخاب لتحسين صفة اإلنتاجية ،يمكن أن يتم باالنتخاب
المبكر والمباشر لصفة عدد الثمار على النبات وهذا يتوافق مع ما ذكره ( Rastogi and Deep )1990ولصفة نسبة األزهار

المؤنثة  %المرتفعة بما يوافق ما توصل إليه ( ،Aruah et al., )2012كذلك بانخفاض عدد العقد واأليام حتى الزهرة المؤنثة
األولى وقصر حامل الثمرة ،بما يوافق ما خلص إليه ) Muralidhara et al., (2014و( Dara et al., )2002في دراستهما
على محصولي القرع العسلي والبطيخ األصفر ،كما أن التربية للشكل المرغوب ،تتم باالنتخاب لصفتي طول الثمرة ،وقطرها
األعظم بحسب الشكل المرغوب ،بما يوافق نتائج ( Refaei )2001على قرع الكوسا ،كذلك يمكن أن تعد صفة طول حامل الثمرة

دليالً انتخابياً النخفاض دليل الشكل ،والتعبير عن قصر الثمار واتساع قطرها األعظم.

ثانياً :معامل المسار:
تمتلك دراسة معامل المسار أهمية كبيرة في تحديد الصفات األكثر مساهمةً في صفة اإلنتاجية عبر تأثيرها المباشر وغير المباشر،
أن صفة عدد الثمار على النبات ،قد حازت على أعلى قيم التأثير المباشر والموجب
إذ أوضحت نتائج الدراسة في الجدول (ّ ،)2
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في صفة إنتاجية النبات الواحد ( ،)0.8540تلتها في قيمة تأثيراتها المباشرة صفة وزن الثمرة ( ،)0.3590ثم صفة نسبة األزهار
المؤنثة  ،%ومن جهة أخرى امتلكت صفة نسبة األزهار المؤنثة  %أعلى التأثيرات غير المباشرة من خالل صفة عدد الثمار على
النبات ( ،)0.5355لتليها التأثيرات غير المباشرة لصفة عدد الثمار على النبات من خالل نسبة األزهار المؤنثة  ،)0.0514( %ثم
التأثيرات غير المباشرة لصفة نسبة األزهار المؤنثة  %من خالل وزن الثمرة ( ،)0.0334وبقيم مقار ٍ
بة تلتها التأثيرات غير المباشرة
لصفة وزن الثمرة من خالل عدد الثمار على النبات ( ،)0.0316وجاءت التأثيرات غير المباشرة لصفة عدد الثمار على النبات من

خالل وزن الثمرة ( ،)0.0133وحلت أخي اًر التأثيرات غير المباشرة لصفة وزن الثمرة من خالل نسبة األزهار المؤنثة %

يوضح الجدول ( )3األهمية النسبية  %والتأثيرات المفصلة من تباين اإلنتاجية ،إذ بلغت نسبة مساهمة صفة عدد
(.)0.0076كما ّ
الثمار على النبات ( ،)%72.93تلتها صفة وزن الثمرة ( ،)%12.89ثم التأثير غير المباشر لعدد الثمار على النبات من خالل
نسبة األزهار المؤنثة  ،)%8.78( %ثم مساهمة التأثير غير المباشر لعدد الثمار على النبات من خالل وزن الثمرة (،)%2.27

تاله مساهمةً التأثير المباشر لصفة نسبة األزهار المؤنثة ( ،)%0.67وحلّت أخي اًر بأهميتها النسبية صفة وزن الثمرة من خالل نسبة
األزهار المؤنثة ( ،)%0.55وبلغ مجموع نسبة المساهمة الكلية للصفات الثالث بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة (.)%98.09

نخلص من دراسة معامل المسار أن التأثيرات المباشرة لصفتي عدد الثمار على النبات ،ووزن الثمرة ،والتأثيرات غير المباشر لصفة
عدد الثمار على النبات هي أكثر مساهمةً بصفة اإلنتاجية ،كما تعد صفات عدد الثمار على النبات ووزن الثمرة ،ونسبة األزهار
المؤنثة  %كأدلة انتخابية في برامج التحسين الوراثي لتطوير إنتاجية قرع الكوسا .جاءت نتائجنا متوافقة مع ما ذكره Dewan et

) al., (2014و( ،Jia )2004و( Saha et al., )1992و( Nagaprosuna and Ramarao )1989في دراستهم على
محاصيل قرع  Ashوالقرع الليفي ،القرع العسلي والخيار .كما جاءت نتائجنا مقاربةً ألعمال )Islam et al., (2014

و( ،Kumaran et al., )1998و( ،Sarkar et al., )1999و( Miha et al., )2000و( Pandita et la., )1989في دراستهم
على محصول القرع األفعواني ،القرع العسلي ،القرع المنقط ،الشمام المر وقرع الكوسا على التوالي.
الخالصة:


وجودعالقة ارتباط إيجابية قوية بين إنتاجية النبات وعدد الثمار على النبات وعالقة إيجابية متوسطة مع نسبة األزهار

المؤنثة  %وسلبية متوسطة مع عدد العقد حتى ظهور الزهرة المؤنثة األولى.


إن التأثيرات المباشرة لصفتي عدد الثمار على النبات ،ووزن الثمرة ،والتأثيرات غير المباشرة لصفة عددالثمار على النبات

هي أكثر مساهمةً في صفة اإلنتاجية.

الجدول  .2التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفات عدد الثمار على النبات ،وزن الثمرة ،نسبة األزهار المؤنثة  %في إنتاجية النبات.

مصدر التباين
تأثير صفة عدد الثمار في إنتاجية النبات
التأثير المباشر
التأثير غير المباشر من خالل صفة وزن الثمرة
التأثير غير المباشر من خالل من خالل صفة نسبة األزهار المؤنثة %
المجموع
تأثير صفة وزن الثمرة في إنتاجية النبات
التأثير المباشر
التأثير غير المباشر من خالل صفة عدد الثمار على النبات
التأثير غير المباشر من خالل صفة نسبة األزهار المؤنثة %
المجموع
تأثير صفة نسبة األزهار المؤنثة  %في إنتاجية النبات
التأثير المباشر
التأثير غير المباشر من خالل صفة عدد الثمار على النبات
التأثير غير المباشر من خالل صفة وزن الثمرة
المجموع

التأثيرات
0.8540
0.0133
0.0514
0.9187
0.3590
0.0316
0.0076
0.3982
0.0820
0.5355
0.0334
0.6508
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الجدول  .3األهمية النسبية للصفات المساهمة بشكل رئيسي في تباين صفة إنتاجية النبات

مصدر التباين
عدد الثمار على النبات
وزن الثمرة
نسبة األزهار المؤنثة %
عدد الثمار على النبات × وزن الثمرة
عدد الثمار على النبات × نسبة األزهار المؤنثة %
وزن الثمرة × نسبة األزهار المؤنثة %
مجموع األهمية النسبية الكلي
مجموع التأثيرات المتبقية
 :CDمعامل التحديد

CD
0.7293
0.1289
0.0067
0.0227
0.0878
0.0055
0.9809
0.0191
 :RI%األهمية النسبية

RI%
72.93
12.89
0.67
2.27
8.78
0.55
98.09%
1.91

المقترحات:


إن االنتخاب لتحسين صفة اإلنتاجية ،يمكن أن يتم باالنتخاب المبكر والمباشر لصفة عدد الثمار على النبات ونسبة األزهار
المؤنثة  %المرتفعة ،كذلك بانخفاض عدد العقد حتى الزهرة المؤنثة األولى وقصر حامل الثمرة.

 استخدام صفات عدد الثمار على النبات ووزن الثمرة ونسبة األزهار المؤنثة  %كأدلة انتخابية في برامج التحسين الوراثي من أجل
رفع إنتاجية قرع الكوسا.
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Abstract:
An experiment was carried out at Altyba Research Station, General Commission for Scientific
Agricultural Research (GCSAR), Syria, during 2007and 2008 seasons, in randomized complete
block design (RCBD) with three replications. Phenotypic correlation and path analysis of 16
agronomic characters were studied for 36 F1 hybrids and their 9 parents of summer squash
(Cucurbit apepo L.), to estimate some selection indices. The results showed high significant
positive correlation between plant yield and fruit number per plant, female flowers% and average
fruit weight (r=0.875**, 0.591**, 0.416**), respectively. While high significant negative
correlation was detected between plant yield and days and nods number to first female flower (r=0.417**.-0.440**) respectively. The path analysis revealed that number of fruits/plant had
maximum direct effect (0.8540) on plant yield, followed by average fruit weight (0.3590). Female
flowers% had the greatest indirect effect on plant yield, indicating these characters can be used as
selection indices for yield improvement of summer squash.
Key words: Correlation coefficient, Path analysis, Yield, Selection indices, Summer squash.
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دراسة معاملي االرتباط المظهري والمرور لصفة صالبة الثمار وبعض الصفات المرتبطة بها في هجن من
البندروة )(Lycopersicom esculentum Mill.
()1
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()3

وسهيل مخول

( .)1محطة بحوث الجماسة ،مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،طرطوس ،سورية.
( .)2قسم البساتين ،كلية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية.
( .)3الهيئة العليا للبحث العلمي ،دمشق ،سورية.

(*للمراسلة :م .علي عزو ،البريد االلكتروني .)izzo198899@gmail.com
تاريخ القبول2015/11/12 :
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الملخص
أجري هذا البحث في محطة بحوث الجماسة التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس/سورية ،خالل الموسم
 2014وذلك بهدف دراسة معاملي االرتباط المظهري والمرور لصفات صالبة الثمار (كغ/سم ،)3وسماكة غالف الثمرة (مم)،
وطول الثمرة (سم) ،وعرض الثمرة (سم) ،وعدد الحجيرات في الثمرة ،ونسبة المواد الصلبة الذائبة ( ،)%وانتاجية النبات الفردي
(كغ/نبات) .وتضمنت الدراسة خمسة عشر هجيناً نصف تبادلياً من البندروة مع آبائها ،والتي ّقيمت بتجربة وفق تصميم القطاعات

وبينت نتائج الدراسة ارتباطاً سلبياً معنوياً لصالبة ثمار البندورة مع إنتاجية النبات الفردي (**-
العشوائية الكاملة بثالثة مكرراتّ ،

 ،)r=0.492وطول الثمرة (** ،) r=0.439-وعرض الثمرة (** ،) r=0.685-وعدد الحجيرات في الثمرة )**،(r=0.649-

معنوياً مع نسبة المواد الصلبة الذائبة )* ،(r=0.319وسماكة غالف الثمرة )**،(r=0.779
في حين كان ارتباطها موجباً
ّ
وأظهرت دراسة معامل المرور أن سماكة غالف الثمرة من أكثر الصفات مساهمة في تباين صالبة الثمار على أن يترافق ذلك مع

تعد صفة سماكة غالف الثمرة مؤش اًر انتخابياً لتحسين صالبة ثمار البندورة.
عرض للثمرة وعدد حجيرات في الثمرة مالئمين ،وعليه ّ
الكلمات المفتاحية :البندروة  ،معاملي االرتباط المظهري والمرور.
المقدمة:
تعد البندورة من أهم محاصيل الخضار في جميع أنحاء العالم نظ اًر لقدرتها العالية على التأقلم والتكيف مع البيئات المختلفة
وانتاجيتها العالية ومالئمتها لالستخدامات المتعددة ((Kumar et al 2013؛ وتزرع على المستوى العالمي في مساحة 4.39

مليون هكتار ،وبإنتاج كلي  150.51مليون طن ) .(FAO, 2012وتحتل سورية المرتبة الثامنة عشر في اإلنتاج عالمياً ،حيث
تشير المجموعة اإلحصائية الزراعية السورية لعام  2013إلى أن المساحة الحقلية المروية بلغت  6443هكتا اًر أنتجت 264224

طناً بإنتاجية  41طن/هكتار ،والمساحة الحقلية البعلية بلغت  1482هكتا اًر ،أنتجت  8785طناً بإنتاجية  5.9طن/هكتار ،في
حين بلغ ع دد البيوت البالستيكية المزروعة بالبندورة في الزراعة المحمية  37789بيتاً بمساحة تقدر بنحو  1512هكتا اًر وبإنتاج

كلي يقدر بنحو  226734طناً بإنتاجية  6طن/بيت .ترّكز الهدف الرئيسي لبرامج تربية البندورة  -حتى وقت قريب -على تحسين

اإلنتاجية والتكيف مع الظروف المحددة والمقاومة لألمراض وغير ذلك ،ولكن مع تطور الوعي االستهالكي في الوقت الحاضر فقد
أصبحت نوعية الثمار تملك أهمية خاصة ،حيث تتحدد جودة الثمار الصالحة لالستهالك الطازج بصفات خارجية (الحجم ،اللون،

والصالبة) ،وبصفات داخلية (النكهة ،الرائحة ،والقوام)) ،)Causseet al., 2010وتعد الصالبة من الصفات الهامة في تحديد
Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

20

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
جودة الثمار ،فهي تحدد درجة نضج الثمار ومدى قابليتها لتحمل الشحن والنقل والتصنيع ،وقد توجهت برامج التربية للوصول إلى

ثمار صلبة متجانسة اللون ) ،(Aurand et al., 2012; Seymour, 2012والصالبة صفة مركبة يتحكم بها العديد من
المورثات ) ،(Chapman et al, 2012لذلك يتم االنتخاب لمكونات هذه الصفة ،حيث يمكن زيادة الصالبة من خالل زيادة كل

إن تقدير معامل االرتباط المظهري Simple Correlation
مكون من مكوناتها ،مثل زيادة صالبة البشرة ،وسماكة غالف الثمرةّ .
 Coefficientيد ّل على مدى االرتباط بين اثنتين أو أكثر من الصفات ،واالرتباط المعنوي ُّ
يدل على إمكانية التحسين لتلك

الصفات المرتبطة معنوياً في ٍ
آن واحد ) .)Hayes et al., 1955ويعد معامل المرور Path coefficientأحد الطرائق الكمية
للتعرف على التراكيب الوراثية المميزة ،عبر قياس طبيعة العالقة بين صفتين وتحديد كل من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في
الصفة الرئيسية ،ويرسم صورة واضحة لطريقة ودرجة تأثير تلك الصفات في الصفة الرئيسية ،مما يسمح بتحديد مؤشرات انتخابية
فعالة في برنامج التحسين الوراثي ).(Singh and Chaudhary,1995

وجد ) Al-Aysh et al., (2012في تقييمهم لنحو  14ساللة محلية من البندورة ،ارتباط إيجابي معنوي لعدد الحجيرات في الثمرة
مع اإلنتاجية ،وسلبي معنوي مع نسبة المواد الصلبة الذائبة ،وارتباط إيجابي معنوي لسماكة غالف الثمرة مع دليل الشكل
واإلنتاجية ،وسلبي معنوي مع نسبة المواد الصلبة الذائبة ،في حين ارتبطت نسبة المواد الصلبة الذائبة ارتباطاً سلبياً ومعنوياً مع

اإلنتاجية ،وذكر ) Shalini (2009في دراسته لالرتباط بين مجموعة من الصفات الكمية ،وجود ارتباط إيجابي بين عدد الحجيرات
في الثمرة من جهة ،وعرض وطول الثمرة من جهة أخرى ،وأوضح ) Fu et al., (1995أن صفة صالبة الثمار ترتبط مع نسبة
المواد الصلبة الذائبة ودليل شكل الثمار ،وبالمقابل وجد ) Shokat et al., (2011من خالل تحليل االرتباط ومعامل المرور،

ارتباط قوي لعرض الثمار ( )r=0.536مع سماكة غالف الثمرة ،وارتبطت صالبة الثمار في مرحلة النضج الوردي مع صالبة
الثمار في مرحلة النضج األحمر ،وسماكة غالف الثمرة بارتباط إيجابي ومعنوي ( )r=0.813و( )r=0.584على التوالي.
بالمقابل أظهر طول الثمار عالقة قوية مع عرض الثمار ( )r=0.815وسماكة غالف الثمرة ( )r=0.8036ودرجة الحموضة

( )r=0.550ونسبة المواد الصلبة الذائبة (.)r=0.7125

لقد أدى استيراد األصناف والهجن المتفوقة ،دون السعي إلى استنباطها محلياً ،إلى تراجع زراعة األصناف المحلية Land races
وفقدانها وتدهورها الوراثي ،مع أنها تمتاز بصفات اقتصادية هامة ،األمر الذي ُيحفِّز على االستفادة من هذه الطرز المحلية ،من
خالل دراسة صفاتها وآلية توريثها واالرتباطات بين هذه الصفات ،بهدف استثمارها في برامج التربية ونقل صفاتها االقتصادية

المميزة إلى األصناف والهجن الجديدة ،ومن هنا فقد هدف البحث إلى دراسة معاملي االرتباط المظهري والمرور لصفة الصالبة

وبعض صفات الثمار بغية تحديد الصفات األكثر أهمية كمحددات انتخابية في برامج التربية الهادفة لتحسين صالبة ثمار البندورة.
مواد البحث وطرائقه:

استخدم في الدراسة خمسة عشر هجيناً نصف تبادلياً مع آبائهاُ ،نفّ َذ البحث في محطة بحوث الجماسة التابعة لمركز البحوث
العلمية الزراعية في طرطوس/سورية .زرعت الطرز الوراثية (الهجن وآباءها) في الموسم الزراعي  2014في بيت بالستيكي،

بتجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) (RCBDوبثالثة مكررات ،ضمن قطع تجريبية مخططة ،بحيث كانت المسافة

قدمت جميع العمليات الزراعية من عزيق وري وتسميد ومكافحة
بين الخطوط  80سم ،والمسافة بين النباتات على الخط  40سمّ .
وفقاً لما هو متبع في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،وأخذت القراءات على عشرة نباتات محاطة من كل قطعة تجريبية
لصفات صالبة الثمار ( ،)FIRوطول الثمرة ( ،)FLوعرض الثمرة ( ،)FDوعدد الحجيرات في الثمرة ( ،)NLFونسبة المواد
قدرت صالبة الثمار ( )FIRفي طور
الصلبة الذائبة ( ،)TSSوسماكة غالف الثمرة ( ،)PTوانتاجية النبات الفردي ( ،)YIEحيث ّ
النضج الكامل باستخدام جهاز قياس الصالبة البينيتروميتر ،الذي يعتمد على أساس درجة مقاومة أنسجة الثمرة لضغط واقع على
فقد ار باستخدام جهاز
مساحة معينة منها وبعمق معين وتقدر بواحدة كغ/سم ،3أما طول الثمرة ( ،)FLوعرض الثمرة (ّ )FD
وقدرت نسبة المواد الصلبة الذائبة ()TSS
البياكوليس ،وحدد عدد الحجيرات في الثمرة ( )NLFبعمل مقطع عرضي في الثمرةّ ،
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بجهاز الرفراكتوميتر المئوي ،وسماكة غالف الثمرة ( )PTبواسطة جهاز البياكوليس ،وذلك بأخذ متوسط سماكة غالف الثمرة
لعشرين ثمرة وقياس سماكة الغال ف مرتين لكل ثمرة في موضعين مختلفين مع تجنب القياس مقابل الجدر الفاصلة بين الحجيرات.
تم تقدير معامل االرتباط المظهري بين
ُجمعت البيانات لجميع القراءات المدروسة ،وبوبت باستخدام برنامج  ،Excelثم ّ
الصفات المدروسة وفق ما ورد في معادلة ( )Snedecor and Cochran, 1981باستخدام برنامج :Plab.Stat.
rph = σpi pj /√σ2pi × σ2pj
 :rphمعامل االرتباط المظهري :σpi pj .التباين المشترك المظهري بين الصفة  iوالصفة .j
 :σ2p and σ2pالتباين المظهري ٍّ
لكل من الصفة  iوالصفة .j
i
j
وتم تقدير معامل المرور للوقوف على األهمية النسبية لك ّل صفة من خالل تقدير نسبة مساهمتها في صالبة الثمار وذلك وفق
ّ
معادلة العالمين (:)Dewey and Lu, 1959
) 1 = Py20 + Py21 + Py23 + (2Py1 r12 Py2 ) + (2Py1r13 Py3 ) + (2Py2 r23 Py3
 :Pمعامل المرور الذي يقيس التأثير المباشر.
 :yصالبة الثمار.
 :rاالرتباط المظهري.
تم تحديد األهمية النسبية  Relative Importanceوفق المعادلة:
كما ّ
RI = |CDi |/ ∑ |CDi | × 100
i

النسبية لمساهمة الصفة في الصالبة.
األهمية
 :CDiمعامل التحديد للصفة :RI.i
ّ
ّ
النتائج والمناقشة:
 -1معامل االرتباط الظاهري:

المعدة لالستهالك في السوق المحلية أو للتصدير ( Aurand et
تعد الصالبة من الصفات المحددة لجودة ثمار البندورة سواء
ّ
ّ
 )al., 2012وهي صفة كمية من الناحية الوراثية لذا يعتمد مربو البندورة على االنتخاب لمكوناتها بهدف الوصول للصالبة

مرغوبة .وقد أظهرت الدراسة ارتباطاً سلبياً معنوياً لصالبة ثمار البندورة مع إنتاجية النبات الفردي ( ،)r=0.492-وطول الثمرة (-

معنوياً مع
 ،)r=0.439وعرض الثمرة ( ،)r=0.685-وعدد الحجيرات في الثمرة ( ،)r=0.649-في حين كان ارتباطها موجباً
ّ
نسبة المواد الصلبة الذائبة ( ،)r=0.319وسماكة غالف الثمرة (( ،)r=0.779الجدول  .)1تناغمت هذه النتائج مع ما توصل إليه
( ;Chaibet al., 2007; Shalini, 2009; Kumar and Devendra, 2011; Al-Ayshet al., 2012

 .)Aurand,2012أما فيما يتعلق بصفة سماكة غالف الثمرة والتي تعد من الصفات النوعية الهامة نظ اًر لدورها في تحديد صالبة

معنوياً مع إنتاجية النبات الفردي ( ،)r=0.663-وطول الثمرة (-
سلبياَ
ّ
الثمار ومدى تحملها للنقل والتداول ،فقد ارتبطت ارتباطاً ّ
معنوياً مع نسبة المواد
 ،)r=0.540وعرض الثمرة ( ،)r=0.849-وعدد الحجيرات في الثمرة ( ،)r=0.867-وارتباطاً موجباّ
ّ
الصلبة الذائبة ( ،)r=0.434وتشابهت هذه النتيجة مع ما جاء به ( ;Kumar and Dudi, 2011; Shokat et al., 2011

 ، )Al-Aysh et al., 2012; Nadeem et al., 2013وكذلك نسبة المواد الصلبة الذائبة في الثمار ،هذه الصفة التي تعد
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من أهم معايير الجودة والنوعية في البندورة ،حيث أن زيادة  %1في نسبة المواد الصلبة الذائبة تؤدي إلى زيادة قدرها  %20في

معنوياً مع عرض
سلبياً
ّ
إنتاج البندورة المصنعة ،كما تؤثر في نكهة وطعم البندورة ( ،(Kumar et al 2013فقد ارتبطت ارتباطاً ّ
الثمرة ( ،)r=0.281-وعدد الحجيرات في الثمرة ( ،)r=0.429-وتوافق ذلك مع ما ذكره ( Shokat et al., 2011; Jing et

 .)al, 2011; Al-Aysh et al., 2012وبالنسبة لعدد الحجيرات في الثمرة فقد ُوجد بأن الثمار التي تملك عدد أقل من
الحجيرات تكون أكثر صالبة من الثمار عديدة الحجيرات وهذا ما يجب أخذه باالعتبار ضمن برامج التربية الهادفة للوصول إلى
هجن ذات إنتاجية عالية وصالبة ثمار جيدة وبالتالي االنتخاب لعدد متوسط من الحجيرات في الثمار (حسن ،)1993 ،وأظهرت

معنوياً مع إنتاجية النبات الفردي ( )r=0.541وطول الثمرة ( ،)r=0.516وعرض
النتائج ارتباط عدد الحجيرات ارتباطاً موجباً
َ
الثمرة ( ،)r=0.871وتقاربت هذه النتيجة مع ما وصل إليه ( Chaib et al., 2007; Shalini, 2009; Kumar and

 .)Devendra, 2011; Al-Aysh et al., 2012; Aurand, 2012إن لصفتي طول وعرض الثمرة دور كبير في تحديد شكل
الثمرة الذي يعد صفة تسويقية هامة للبندورة ) ،(Kumar et al 2013كما أن لطول الثمرة وعرضها تأثي اًر مباش اًر في تحديد

معنوياً مع
إنتاجية النبات وصالبة الثمار )ّ ،(Kumar and Devendra, 2011بينت النتائج ارتباط عرض الثمرة ارتباطاً موجباً
ّ
معنوياً مع إنتاجية النبات
إنتاجية النبات الفردي ( ،)r=0.654وطول الثمرة ( .)r=0.689بالمقابل ارتبط طول الثمرة ارتباطاً موجباً
ّ

الفردي ( ،)r=0.265وتشابهت هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من ( Shalini, 2009; Shokat et al., 2011; Gul,

.)2011

الجدول  .1معامل االرتباط المظهري بين الصفات المدروسة لستة طرز وراثية أبوية وهجنها في البندروة:
FL
FD
NLF
TSS
PT
FIR

*0.265
**0.654
**0.541
-0.174
**-0.663
**-0.492
YIF

**0.689
**0.516
-0.163
**-0.540
**-0.439
FL

**0.871
*-0.281
**-0.849
**-0.685
FD

**-0.429
**-0.867
**-0.649
NLF

**0.434
*0.319
TSS

**0.779
PT

 :YIEإنتاجية النبات الواحد : FL ،طول الثمرة :FD ،عرض الثمرة :TSS ،المواد الصلبة الذائبة : PT ،%سماكة غالف الثمرة :FIR ،صالبة الثمار : NLF ،عدد الحجيرات في

الثمرة.

** :داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :* ،%1داللة إحصائية عند مستوى معنوية .%5

 -2معامل المرور:

تم تقدير معامل المرور لتحديد أكثر الصفات مساهمةً في تباين صالبة الثمار ،وهذه الصفات هي :صفة عدد الحجيرات في
ّ
الثمرة ،وسماكة غالف الثمرة ،وعرض الثمرة والتي امتلكت أعلى قيم لمعامل االرتباط مع الصالبة ،وتبين من خالل النتائج
إيجابي ًا مباش اًر عالياً في صفة صالبة الثمار ( ،)0.801تلتها صفة عدد
أن صفة سماكة غالف الثمرة امتلكت تأثي اًر
ّ
(الجدول ّ )2
ٍ
ناحية أخرى فقد كان التأثير غير
ثم التأثير السلبي لصفة عرض الثمرة ( ،)0.184-ومن
الحجيرات في الثمرة ( ،)0.206ومن ّ
المباشر لصفة عرض الثمرة من خالل عدد الحجيرات في الثمرة ( )0.180أعلى التأثيرات غير المباشرة ،تلتها التأثيرات غير
السلبية لعدد الحجيرات في الثمرة
ثم التأثيرات غير المباشرة
ً
المباشرة لصفة سماكة غالف الثمرة من خالل عرض الثمرة (ّ ،)0.157
من خالل سماكة غالف الثمرة ( ،)0.695-تلتها التأثيرات غير المباشرة السلبية لعرض الثمرة من خالل سماكة غالف الثمرة (-
 ،)0.680ثم التأثيرات غير المباشرة السلبية لسماكة غالف الثمرة من خالل عدد الحجيرات في الثمرة ()0.179-؛ وأخي اًر التأثيرات
غير المباشرة لعدد الحجيرات في الثمرة من خالل عرض الثمرة ( .)0.161-انسجمت هذه النتائج مع ما توصل إليه ( Jing et

.)al., 2011
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الجدول  .2التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفات عرض الثمرة ،وعدد الحجيرات في الثمرة ،وسماكة غالف الثمرة في صالبة الثمار.
التأثيرات
مصادر التباين
تأثير عرض الثمرة في صالبة الثمار
-0.184
التأثير المباشر
0.180
التأثير غير المباشر من خالل عدد الحجيرات
-0.680
التأثير غير المباشر من خالل سماكة غالف الثمرة
-0.685
المجموع
تأثير عدد الحجيرات في صالبة الثمرة
0.206
التأثير المباشر
-0.161
التأثير غير المباشر من خالل عرض الثمرة
-0.695
التأثير غير المباشر من خالل سماكة غالف
-0.649
المجموع
تأثير سماكة غالف الثمرة في صالبة الثمار
0.801
التأثير المباشر
0.157
التأثير غير المباشر من خالل عرض الثمرة
-0.179
التأثير غير المباشر من خالل عدد الحجيرات
0.779
المجموع

مئوية من تباين صالبة الثمار ،حيث بلغت نسبة مساهمة صفة
النسبية والتأثيرات
األهمية
يوضح الجدول ()3
المفصلة كنسبة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
سماكة غالف الثمرة ( ،)%64.23تالها التأثير غير المباشر لعرض الثمرة من خالل سماكة غالف الثمرة ( ،)%25.10ثم التأثير
ثم التأثير المباشر لعرض الثمرة ( ،)%3.40تاله في األهمية التأثير غير المباشر
المباشر لعدد الحجيرات في الثمرة (ّ ،)%4.26
ثم التأثير غير المباشر السلبي لعدد الحجيرات في الثمرة
السلبي لعرض الثمرة من خالل عدد الحجيرات في الثمرة (ّ ،)%6.63-

من خالل سماكة غالف الثمرة ( ،)%28.70-وبلغت نسبة المساهمة الكلّّية لهذه الصفات ( ،)%61.66بينما كانت قيمة باقي
أن التأثيرات المباشرة لصفة سماكة غالف
التأثيرات في التباين المظهري لصفة صالبة الثمار ( .)%38.34ومن الجدير بالذكر ّ
الثمرة ،والتأثير غير المباشر لعرض الثمرة من خالل سماكة غالف الثمرة ،والتأثيرات المباشرة لعدد الحجيرات في الثمرة ،وعرض

الثمرة ،من أكثر الصفات مساهمةً في صالبة ثمار البندورة.

أن صفتي :سماكة غالف الثمرة ،وعرض الثمرة ،تعتبران من أكثر الصفات مساهمةً في صالبة
وبناء على ما ّ
تقدم يمكن القول ّ
ً
انتخابياً في برامج تربية البندورة الهادفة إلى تحسين صالبة ثمار البندورة من خالل التربية
الثمار ،وعليه يمكن اعتبارهما مؤش اًر
ّ
لزيادة سماكة غالف الثمرة الرتباطها الموجب بالصالبة وتقليل عرض الثمرة الرتباطه السالب بصالبة الثمار.
النسبية للصفات المساهمة في تباين صفة صالبة الثمرة:
األهمية
الجدول .3
ّ
ّ

مصدر التباين
عرض الثمرة
عدد الحجيرات في الثمرة
سماكة غالف الثمرة
عرض الثمرة × عدد الحجيرات في الثمرة
عرض الثمرة × سماكة غالف الثمرة
عدد الحجيرات في الثمرة × سماكة غالف الثمرة
مجموع األهميّة النسبيّة الكلّي
مجموع التأثيرات المتبقية

CD

RI%

0.0340
0.0426
0.6423
-0.0663
0.2510
-0.2870
0.6166
0.3834

3.40
4.26
64.23
-6.63
25.10
-28.70
61.66
38.34

النسبية.
األهمية
 :CDمعامل التحديد:RI% .
ّ
ّ
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Abstract
The research was conducted at Al-Jmmaseh Station, Agricultural Research Center in Tartous, Syria,
during 2014 season, to study the phenotypic correlation and path coefficient of pericarp thickness
(mm), firmness (Kg/cm3), total soluble solids (%), yield per plant (Kg/plant), number of locales per
fruit, fruit diameter (cm), and fruit length (cm). Fifteen hybrids and their parents were evaluated
with three replications using RCBD design. The results of phenotypic correlation values showed
that fruit firmness was positively and significantly correlated with total soluble solids (r=0.319*)
and pericarp thickness (r=0.779**), but it was negatively and significantly correlated with yield per
plant (r=-0.492**), fruit length (r=-0.439**), fruit diameter (r=-0.685**) and number of locales per
fruit (r=-0.649**). Path coefficient analysis showed that pericarp thickness was one of the most
traits in contribution in firmness variation, therefore, it could be concluded that firmness
improvement could be achieved by selection for pericarp thickness.
Key Words: Tomato, Phenotypic correlation and path coefficients.
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تشخيص التهاب الضرع تحت السريري في النعاج العواس
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تاريخ القبول2015/09/16 :

تاريخ االستالم2015/08/04 :

الملخص:

أُجــري البحــث فــي محطــة بحــوث جــدرين العائــدة للهيئــة العامــة للبحــوث الزراعية/ســوريةُ .جمعــت  244عينــة حليــب مــن  122نعجــة
خــالل موســم  2012بهــدف الكشــف عــن التهــاب الضــرع تحــت الس ـريري .أخضــعت إلختبــار كاليفورنيــا اللتهــاب الضــرع (،)CMT
واختبــار تعــداد الخاليــا الجســمية ) ،)SCCواختبــار ال ـزرع الجرثــومي ،واختبــار الحساســية للمضــادات الحيويــة .عولجــت النعــاج التــي
أعطــت نتيجــة إيجابيــة الختبــار كاليفورنيــا بالصــاد الحيــوي المناســب وفق ـاً لنتــائج اختبــار الحساســية للعت ـرات الجرثوميــة .بلغــت نســبة
انتشار التهاب الضرع تحت السريري باستعمال تعداد الخاليا الجسمية واختبار كاليفورنيا  %38.93و %35.24علـى التـوالي ،بينمـا

بلغــت حساســية اختبــار كاليفورنيــا اعتمــاداً علــى نتيجــة الــزرع الجرثــومي  .)64/86( %91.4أظهــر اختبــار كــاي باســتخدام البرنــامج
اإلحصائي  SASفرقاً إحصائياً معنويـاً ( )p <0.0005فيمـا يتعلـق بتعـداد الخاليـا الجسـمية بـين عينـات الحليـب الطبيعيـة والمصـابة
بالتهاب الضرع تحت السريري ،وعدم وجود فروق إحصائية معنوية في تفاعالت اختبـار كاليفورنيـا بـين الحالبـة اليدويـة واآلليـة .وقـد
بين تقدير الخطورة النسبية نسبة أرجحية معنوية ( )p <0.0041لإلصابة بالتهـاب الضـرع تحـت السـريري للحالبـة اليدويـة تزيـد 2.2
مرة عن الحالبة اآللية ،فـي حـين أظهـر قيـاس التوافـق بـين المتغيـرات ذات الفئـات المسـتقلة توافقـاً عاليـاً ( )k=0.7887بـين طريقتـي
التشــخيص بواســطة اختبــار كاليفورنيــا والــزرع الجرثــومي .كمــا أظهــر اختبــار كــاي أيضـاً فروقـاً معنويــة ( )p <0.0001بــين الع ـزالت

الجرثوميــة المســببة االلتهــاب الضــرع تحــت الس ـريري ،فقــد ُعزلــت  64عزلــة جرثوميــة أهمهــا المكــورات العنقوديــة الذهبيــة وعصــيات
الباسـتوريلة محللـة الـدم واالشـريكية القولونيـة وعصـيات الكلبســيلة ،وبلغـت نسـبها  %46.87و %21.87و %17.18و %4.68علــى
التواليُ .شفيت جميع حاالت التهاب الضرع تحت السريري باستخدام الصادات الحيوية الفعالـة وفقـاً الختبـار الحساسـية ،ممـا يتطلـب
الكشــف المبكــر عــن حــاالت االلتهــاب تحــت الس ـريري عنــد النعــاج المصــابة ومعالجتهــا بالصــادات الحيويــة الفعالــة ،إضــافةً لتحســين
الظروف البيئية في أماكن تربية األغنام.

الكلمات المفتاحية :التهاب الضرع تحت السريري ،النعاج العواس.
المقدمة:

تُعــد الثــروة الغنميــة إحــدى األساســيات المهمــة فــي االقتصــاد ال ــوطني فــي القطــر العربــي الســوري ،إذ بلــغ عــدد األغنــام وبحس ــب
إحصائيات و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي ( )18018686رأساً ،ويشكل إنتاجها من الحليب واللحم جزءاً مهماً من إجمالي اإلنتاج
في القطر(و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي .)2013 ،وقد أثبت ) Homosh et al., (2010وجود اإلصابة بالتهاب الضـرع تحـت

وعزلـت المكـورات العنقوديـة الذهبيـة بنسـبة عاليـة ،إذ
السريري لدى مربي األغنام في منطقة الباب فـي محافظـة حلـب شـمال سـوريةُ ،
بلغت ُ .%61يؤدي التهاب الضرع تحت السريري إلى خسائر اقتصادية كبيرة لدى مربي األغنام في كافة أنحاء العالم ( Blood et
Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

28

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
 ،)al., 1979; Menzies; 2000; Radostits, 2007; Cuccuru et al., 2011إذ تتجلـى هـذه الخسـائر بانخفـاض كميـة
الحليب وتغير في تركيبه ونوعيته وزيادة كلف المعالجة ،إضافةً لتأثر صحة الحمالن بسبب احتواء الحليب على العديد من الجـراثيم

الممرضة ( .)Fthenakis and Jones, 1990; Bergonier, 2003; Leitner, 2004وغالباً مـا يكـون سـببه قلـة النظافـة العامـة

أثن ـ ــاء الحالبـ ـ ـة ،إض ـ ــافةً للمعالج ـ ــة غي ـ ــر الكامل ـ ــة للض ـ ــرع ،حي ـ ــث تبق ـ ــى كمي ـ ــة قليل ـ ــة م ـ ــن الجـ ـ ـراثيم في ـ ــه مس ـ ــببة تكـ ـ ـرار اإلص ـ ــابة

(.)Menzies,2000; Gonzalo, 2005

وتُعد طريقتا الزرع الجرثومي للحليب وتعداد الخاليا الجسمية ( Somatic Cell Count )SCCمن الطرق األكثر أهميـةً ودقـةً فـي
تشـخيص التهـاب الضـرع تحـت السـريري ،كونهمـا تُعبـران عـن أيـة تغيـرات مهمـة تحـدث فـي الحليـب (،)Lagriffoul et al.,1999

كما أنهما من الطرق الرخيصة والعملية لتشـخيص المـرض فـي القطيـع ( .)Lafi, 2006; Pradiee et al., 2012كمـا ُيعـد اختبـار
كاليفورنيا ( California mastitis Test )CMTمن االختبارات العملية المهمة في كشف االلتهاب تحت السريري ،باإلضافة إلى
دور اختبارات الحساسية للعترات المعزولة في تحديد الصادات الحيوية الفعالة في معالجة األغنام المصابة بأسرع ما يمكن وبالتـالي
الحـد مـن تحـول االلتهـاب مـن الـنمط التحـت السـريري إلـى الـنمط السـريري للضـرع ( (Sheldrake et al., 1983; Rota et al.,
 .1993; Das, 2000ووجد قصقوص ( )2000عالقة ارتباط إيجابية ومعنوية بـين عـدد الخاليـا الجسـمية ونتـائج اختبـار كاليفورنيـا
اللتهاب الضرع تحت السريري في حليب األغنام العواس السورية.
أن أهـم مسـببات التهـاب الضـرع عنـد األغنـام العـواس فـي سـورية هـي المكـورات العنقوديـة
وقد أشـار حـاغور والياسـينو ( )1998إلـى ّ
الذهبية  )%28.13( Staphylococcus aureusثم المكورات العنقوديـة الجلديـة  Staphylococcus Epidermidisوالمكـورات
العقديــة الب ارزيــة  Streptococcus faecalisوالباسررتوريال المحللــة للــدم  Pasteurella haemolyticaوالشــعية المقيحــة

 Actinomyces pyogenesواإلشريكية القولونية . Escherichia coli
وبالرغم من تباين نتائج الدراسات في تحديد العالقة بين التهاب الضرع تحت السريري وزيادة عدد الخاليا الجسمية في الحليـب ( et

 ،)Leitner al., 2004; Paape et al., 2007إال أن ) Olechnowicz and Jaskkowski, (2014كشـفا عـن أهميـة اختبـار
عد الخاليا الجسمية في الحليب في حاالت االلتهاب تحت السريري ،إذ ُيعـد الضـرع طبيعيـاً عنـدما يكـون عـددها أقـل مـن 200000
ّ
خلية/مل في الحليب ،وعندما يصبح تعدادها بين 1000000 - 300000خلية/مل ،فإن الحليب تتغير صفاته وتركيبه نتيجة للخمج
الممرض .كما ّبين ٍ
أن انخفاض كالً من إنتاج الحليـب
كل من ) Vivar-Quintana et al., (2006وّ et al., (2014)Fragkou
ومعدل نمو الحمالن ُيعدان من المؤشرات الرئيسة لالشتباه بالمرض .وقد كشف عبدالرحيم وزين العابدين ( )2009إلى أن هذا النوع
مـن االلتهـاب يمكـن أن ينـتج عـن اإلصـابة بمسـببات مرضـية أو فيزيائيـة أو كيميائيـة ،مشـي اًر إلـى أهميـة تحديـد نـوع المسـبب المرضـي

اللتهاب الضرع واجراء اختبار الحساسية للجراثيم المعزولة بغية اختيار الدواء المناسب لتحقيق النتائج المرجوة من العالج .كما يمكن
أن تزيد الخاليا الجسمية نتيجة عوامل غير مرضية كمرحلـة اإلرضـاع وفصـل الحالبـة وكميـة الحليـب المنتجـة ( ;Pyorala, 2003
.)Raynal-Ljutovac et al., 2007; Paaape et al., 2007; Olechnowicz and Jaśkowski, 2014
يهدف هذا البحث إلى التعـرف علـى نسـبة اإلصـابة بالتهـاب الضـرع تحـت السـريري والكشـف عـن أهـم مسـبباته الجرثوميـة عنـد نعـاج
العواس.

مواد البحث وطرائقه:

 ُنفذ البحث على نعاج العواس الحلوب بعد فطام حمالنها في محطة بحوث جدرين (مركز بحوث حماه) التابعة إلى الهيئـة العامـةللبحــوث العلميــة الزراعية/ســورية ،خــالل أشــهر شــباط/فبراير وآذار/مــارس ونيســان/أبريل لعــام  ،2012وتخضــع هــذه النعــاج لبرنــامج
التحسين الوراثي لصفتي اللحـم والحليـب تحـت نظـام التربيـة شـبه المكثـف ،إضـافةً لكونهـا حيوانـات موضـوعة تحـت المراقبـة الصـحية

المستمرة ،وتخضع لظروف رعاية واحدة.

 ُجمعت عينات حليب من نصفي (شطري) الضرع لنعاج سليمة ظاهرياً من أعراض التهاب الضرع السريري وخالية من جـروح أوســحجات الضــرع وبمعــدل  20مــل حليــب لكــل عينــة ووضــعت فــي أنابيــب معقمــة ،وأرس ـلت العينــات إلــى المختبــر إلج ـراء الفحــوص
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وســجلت طريقــة الحالبــة (يدويــة أو آليــة) ،وقــد بلــغ إجمــالي عــدد عينــات الحليــب  244عينــة ،حيــث تمــت حالبــة  67أرس ـاً
عليهــاُ .
تم زنـق النعـاج بطريقـة
بالطريقة اليدوية و 55رأساً بالطريقة اآللية باستخدام محلب آلي من صنع أوربي (شركة  ،)Alfa- Lafalإذ ّ

تثبيت الرأس ،وقدم لها العلف المركز عند دخولها إلى المحلب ،وتضمنت االختبارات المخبرية ما يلي:

 -تعـداد الخاليـا الجسـمية فــي عينـات الحليـب ( )SCCبالطريقـة المجهريــة بعـد تثفيلهـا وفقـاً لطريقــة ( ،)Dahal et al., 2010إذ

اعتبر وجود 500000خلية/مل حليب أو أكثر دليالً على االلتهاب تحت السريري للضرع.

وتم تقييم النتائج حسـب طريقـة ) Schalm et al., (1971خـالل  10ثـواني
 أُجري اختيار كاليفورنيا ( )CMTعلى كافة العينات ّو ُسجلت درجات االختبار( )3+ ،2+ ،1+ ،0اعتماداً على شدة كثافة الهالم المتشكل ( الجدول.)1
الجدول  .1درجات اختبار كاليفورنيا CMT

وصف التفاعل

درجة االختبار
0

الحليب طبيعي ومتجانس وال يوجد تثخن

1

تثخن متميز للحليب وال يوجد هالم

2

يتشكل هالم غير كثيف بسرعة

3

تتشكل قمة مرتفعة فوق كتلة الهالم الكثيف

لرســب الحليــب علــى منبــت اآلجــار المغــذي ،ومنبــت اآلغ ـار ال ـدموي بــدم األغنــام  %7لكافــة العينــات التــي
 تـ ّـم الــزرع الجرثــومي اوحضنت هذه المنابت علـى درجـة حـ اررة ° 37م لمـدة  24سـاعة ،وت ّـم التعـرف علـى
أعطت نتائج ايجابية لدرجات اختبار كاليفورنياُ ،

أنواع العزوالت الجرثومية النامية اعتماداً على الخواص الشكلية والمزرعية حسب طريقة ).Carter, (1978

تم معالجة النعاج التي أعطت نتيجة ايجابية لدرجات اختبار كاليفورنيا أو التي أعطت مستعمرات جرثومية عند الزرع الجرثومي،
 ّحيث ُعولجت لمدة ثالثة أيام بالصـاد الحيـوي األكثـر فاعليـة وفقـاً لنتـائج اختبـار الحساسـية الـذي ت ّـم باسـتعمال طريقـة االنتشـار علـى

منبت مولر -هنتون حسب طريقة ) ،Bauer et al., (1986حيث ُوضعت أقراص الحساسية على سطح المنبـت بمعـدل  8أقـراص
وحضنت لمدة  24ساعة ،واستعملت الصادات الحيوية التاليـة :سبيروفلوكساسـين– اموكسـي سـيلين– أوكسـي تت ارسـيكلين–
لكل طبق ُ
جنتامايس ــين– سيفالكس ـ ـين– تت ارس ــيكلين– كانامايسـ ــين ،ستربتومايسـ ــين ،وت ـ ّـم تفسـ ــير النتـ ــائج حس ــب قيـ ــاس قطـ ــر منـــاطق منـ ــع نمـ ــو
المستعمرات الجرثومية في المليلتر( )ml1-كما في الجدول(.)2
الجدول  .2الصادات الحيوية وتراكيزها المستعملة الختبار حساسية الجراثيم المعزولة.
تفسير النتائج حسب قطر مناطق منع نمو المستعمرات
تركيز الصاد
الجرثومية (في الميليمتر)-mm-
الحيوي/وحدة دولية
الصاد الحيوي
فعال
متوسط الفعالية
مقاوم
() μg/disc
()3
()2
()1
≤21
16-20
≤ 15
5
Ciprofloxacin
≤15
12-14
≤ 11
10
Streptomycin
≤19
15-18
≤ 14
30
Tetracycline
≤15
13-14
≤ 12
30
Canamycin
≤15
13-14
≤ 12
10
Gentamicin
≤19
15-18
≤ 14
30
Oxcytetracycline
≤17
12-15
≤ 11
30
Cephalexin
≤15
12-14
≤ 11
10
Amoxicillin
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التحليل اإلحصائي:

أُجري اختبار كاي باستخدام برنامج ) SAS Version 7 (1998لدراسة الفروق في تعداد الخاليا الجسمية ( )SCCبين عينات
الحليب الطبيعية والمصابة بالتهاب الضرع تحت السريري في النعاج العواس ،وكذلك في تفاعالت اختبار كاليفورنيا واصابة شطر

أو شطري الضرع بين الحالبة اليدوية والحالبة اآللية ،وأيضاً بين عزوالت األحياء الدقيقة والمسببة إللتهاب الضرع تحت السريري.

وتم تقدير نسبة أرجحية  Odds Ratioلدراسة الخطورة النسبية  Relative riskلإلصابة بالتهاب الضرع تبعاً لنوع الحالبة .وقد

أجري قياس التوافق  Cohen's Kappaبين المتغيرات ذات الفئات المستقلة بين طريقتي التشخيص بواسطة اختبار كاليفورنيا
والزرع الجرثومي .كما أجري اختبار مربع كاي بواسطة اختبار  Kruskal-Wallis Testلدراسة تأثير الصادات الحيوية على

مختلف الجراثيم المعزولة.
النتائج والمناقشة:

عد الخاليا الجسمية (:)SCC
أوالً :نتائج اختبار ّ
أظهر اختبار كاي فرقاً معنوياً ( )p <0.0.0005فيما يتعلق بتعداد الخاليا الجسمية ( )SCCبين عينات الحليب الطبيعية

(<500000خلية/مل ،وبالمتوسط 369000خلية/مل) والمصابة بالتهاب الضرع تحت السريري ( 1000000–500000خلية/مل،
وبالمتوسط  653000خلية/مل) إذ بلغ عدد العينات التي أظهرت التهاب ضرع تحت سريري بالطريقة المجهرية  95عينة حليب
وبنسبة انتشار بلغت  %38.93اعتماداً على عدد العينات ،بينما لم تظهر باقي العينات ( )149التهاب ضرع تحت سريري وبنسبة

بلغت ( %61.06الجدول  ،)3حيث أن هذه النتائج وزيادة عدد الخاليا الجسمية في الحليب نتيجة إصابة النعاج بالتهاب الضرع
تحت السريري تتفق مع ما وجده ٍ
كل من ) ،Vivar-Quintana et al., (2006وكذلك )،Alekish et al., (2014
و) ،Olechnowicz and Jaskowski (2014و et al., (2014)Fragkouفي مناطق مختلفة ،إذ تراوحت زيادة الخاليا
الجسمية في دراساتهم بين  250000و1000000خلية/مل حليب .وقد يرتبط التغير في أعداد الخاليا الجسمية في حاالت التهاب
الضرع تحت السريري في هذا البحث والدراسات األخرى بإدارة القطعان ومناعة الحيوانات ونوع العترة الجرثومية المسببة لإلصابة.
عد الخاليا الجسمية (.)SCC
الجدول  .3توزيع عينات الحليب وفقاً الختبار ّ
عدد العينات
الحالة الصحية للضرع
تعداد الخاليا الجسمية ( ( )SCCخلية /مل)
149
طبيعي
أقل من ) 500000بالمتوسط )369000
95
التهاب تحت سريري
( 1000000 -5000000بالمتوسط )653000
244
اإلجمالي

()%
61.06
38.93
99.99

ثانياً :نتائج اختبار كاليفورنيا (:)CMT

بينت النتائج وجود التهاب ضرع تحت سريري عند  86عينة من الحليب باستعمال اختبار كاليفورنيا وفق طريقة Schalm et al.,
) ،(1971حيث بلغت نسبة العينات االيجابية لدرجات االختبار عند استعمال طريقة الحالبة اليدوية  ،% 43.28وقد كانت هذه
النسبة أقل نسبياً ( )%25.45باستعمال الحالبة اآللية .بينما بلغت نسبة العينات االيجابية في كلتا الطريقتين معاً دون النظر إلى

طريقة الحالبة (يدوية أو آلية) تبعاً الختبار كاليفورنيا .%35.24

وعند دراسة الحاالت االيجابية في كال قطيعي الحالبة اليدوية واآللية معاً باستعمال اختبار كاليفورنيا تبعاً إلصابة الضرع بشطر

واحد أو شطرين ُوجدت غالبية إصابات التهاب الضرع تحت السريري في شطر واحد وبنسبة بلغت  %63.95من الحاالت ،بينما
بلغت تلك النسبة في الشطرين  .%36.04أما عند دراسة اإلصابة في نعاج الحالبة اليدوية ُوجد أن نسبة اإلصابة في شطر واحد

بلغت  %79.31وفي شطرين  %20.68من الحاالت .أما في نعاج الحالبة اآللية فبلغت نسبة اإلصابة في شطر واحد أقل

( )%32.14مقارنة مع إصابة الشطرين ( )%67.85من الحاالت (الجدول  .)4وقد ُيفسر ذلك التباين في طريقة الحالبة اآللية
بين نسب اإلصابة في شطر واحد أو شطرين مقارنة مع الطريقة اليدوية في سوء استعمال آلة الحالبة ،من خالل إما زيادة ضغط
تفريغ الهواء الذي يؤدي إلى تخرب الخاليا الظهارية لألغشية المخاطية لقناة الحلمات وبالتالي تضعف الوظائف الدفاعية للضرع
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وتمهد الطريق لتكاثر الجراثيم في أنسجة الضرع ،أو انخفاض درجة التفريغ الهوائي الذي يسبب عودة بعض قطرات الحليب إلى
الضرع مؤديةً إلى انتقال العوامل الممرضة من ضرع مصاب آلخر سليم ،والسيما في حاالت عدم تنظيف آلة الحالبة أو تعقيمها

بشكل جيد ،مما يتطلب االهتمام والتقيد بإتباع التعليمات والشروط الخاصة بتشغيل آلة الحالبة ومراقبة أدائها لوظائفها بشكل سليم
ويعد كل ذلك من
وتعقيمها مع تبديل األجزاء الملوثة والمتسخة بشكل دائم ومباشر ،وتدريب القائمين على عملية الحالبةُ ،
األساسيات المهمة للمحافظة على صحة الضرع .وقد أظهر اختبار كاي عدم وجود فروق معنوية في تفاعالت اختبار كاليفورنيا
بين الحالبة اليدوية والحالبة اآللية ،بينما كانت الفروق معنوية عالية ( )p <0.0001في إصابة شطر أو شطري الضرع بين نوعي

الحالبة .وقد بين تقدير الخطورة النسبية  Relative riskنسبة أرجحية  Odds Ratioمعنوية ( )p <0.004لإلصابة بالتهاب
الضرع تحت السريري للحالبة اليدوية تزيد  2.2مرة عن الحالبة اآللية.
الجدول  .4نتائج اختبار كاليفورنيا حسب طريقة الحالبة واصابة أنصاف الضرع في نعاج العواس.
البيان

عدد النعاج
المفحوصة

عدد عينات
الحليب
المفحوصة

حالبة يدوية

67

134

حالبة آلية

55

110

اإلجمالي

122

244

عدد عينات الحليب االيجابية لدرجات اختبار كاليفورنيا
1

2

3

11
()%4.50
8
()%3.27
19
()%7.78

8
()%3.27
5
()%2.04
13
()%5.32

39
()%15.98
15
()%6.14
54
()%22.13

إجمالي
العينات
االيجابية

النسبة
المئوية

58

43.28

28

25.45

86

35.24

في شطر
واحد
46
()%79.31
9
()%32.14
55
()% 63.95

في شطرين
12
()%20.68
19
()%67.85
31
()%36.04

تتوافق النتائج مع ) Homosh et al., (2010الذي شخص حاالت التهاب الضرع تحت السريري في قطعـان األغنـام لـدى المـربين
فــي منطقــة البــاب شــمال ســورية دون ذكــر نســبتها .ومــع نتــائج البــاحثين فــي بعــض الــدول المجــاورة لســورية ودول آســيوية وأفريقيــة،
ولكنهــا اختلفــت فــي نســبة انتشــار تلــك اإلصــابة ،حيــث كانــت قريبــة مــن النســبة التــي حصــل عليهــا Hammadi and Yousif

) (2013عنــد نعــاج العـواس فــي منطقــة بغــداد فــي الع ـراق ( ،)%26.9وكــذلك مــع النســبة التــي ســجلها Gebrewahid et al.,
) (2012عند األغنام في شمال اثيوبيا ( ،)%28.14بينما كانت نسبة االنتشار أقل بكثير من النسبة التي وجـدها Adwan et al.,

) (2005فـي فلسـطين ( )%52وكـذلك ) Alekish et al., (2014فـي شـمال األردن ( ،)%66.9فـي حـين كانـت تلـك النسـبة أكبـر
بكثير مما وجده ) Beheshti et al., (2010عند األغنام في إيران ( ،)% 9.23مما قد يشير إلى وجود بعـض حـاالت التلـوث فـي
حظــائر األغنــام التــي أُجــري عليهــا البحــث أو أنــه لــم تتبــع بعــض التعليمــات الصــحية والفنيــة الخاصــة بالــة الحالبــة مــن قبــل الرعــاة

بالشـكل السـليم كتنظيــف األيـدي وأكـواب آلــة الحالبـة أو زيـادة أو خفــض درجـة التفريـغ الهـوائي ،األمـر الـذي ُيوجــب التشـدد فـي تنفيــذ
اإلجراءات الوقائية والصحية ،إضافةً لالهتمام بالتدريب الجيد للرعاة في تطبيق اإلجـراءات الوقائيـة والتشـغيلية آللـة الحالبـة للحـد مـا
أمكن من انتشار االلتهاب تحت السريري الناتج عنها ،وكان قد أُشير إلى مثل هذه العوامل في دراسات ٍ
كل من Nickerson and
اء أثنـاء الحالبـة اليدويـة
) Boddie (1986و) Doubravsky, (1996و) Jones, (2009وفـي أنهـا تـؤثر علـى صـحة الضـرع سـو ً
أو اآللية.
ثالثاً :نتائج الزرع الجرثومي لعينات الحليب:

أظهر اختبار كاي فروقاً معنوياً ( ) p <0.0001بين عدد العزوالت لألحياء الدقيقة المعزولة المسببة االلتهاب الضرع تحت
تم عزل  64عزلة جرثومية منها  30عزلة من المكورات العنقودية الذهبية بلغت نسبتها  %46.87من العترات
السريري ،حيث ّ
المعزولة وكانت األكثر انتشا اًر بين العزوالت ،وجاءت بالمرتبة الثانية عصيات الباستوريلة محللة الدم وبنسبة بلغت  ،%21.87ثم

االشريكية القولونية وبنسبة بلغت  ،%17.18بينما كانت عصيات الكلبسيلة أقلها انتشا اًر وبنسبة بلغت  %4.68من الحاالت .كما

وجدت إصابة مختلطة بالمكورات العنقودية الذهبية والباستوريلة محللة الدم وبنسبة بلغت  %9.37من الحاالت (الجدول .)5
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الجدول  .5الجراثيم المعزولة من عينات الحليب التي أعطت نتائج ايجابية الختبار كاليفورنيا.
األحياء الدقيقة المعزولة

عددالعزوالت

النسبة المئوية *

المكورات العنقودية الذهبية S. aureus

30

46.87

عصيات الباستوريلة محللة الدمPasteurella haemolytica

14

21.87

االشريكية القولونية E. coli

11

17.18

الكلبسيلة Klebsiella -spp.

3

4.68

المكورات العنقودية الذهبية  +عصيات الباستوريلة محللة الدم

6

9.37

المجموع

64

99.97

* النسبة المئوية ألنواع الجراثيم المعزولة من عينات ال حليب المفحوصة مقاسة إلى العدد اإلجمالي للعترات المعزولة.

وقد اتفقت نتائج الزرع الجرثومي إلى ٍ
حد ما مـع مـا وجـده ) Homosh et al., (2010فـي قطعـان األغنـام لـدى المـربين فـي منطقـة
البــاب شــمال ســورية ،حيــث ُعزلــت المكــورات العنقوديــة الذهبيــة بنســبة عاليــة بلغــت %61مــن النعــاج المصــابة بالتهــاب ضــرع تحــت
سريري ،بينما كانت في نعاج هذه الدراسة أقـل وبنسـبة بلغـت %46.87مـن العتـرات المعزولـة .واتفقـت كـذلك مـع نتـائج الد ارسـة التـي
قـام بهــا حـاغور والياســينو ( )1998والتـي كانــت فيهـا المكــورات العنقوديــة الذهبيـة مــن أهـم مســببات التهـاب الضــرع عنـد األغنــام فــي
سورية .كما اتفقت مع ما أشار إليه ) Beheshti et al., (2010في إيـران ،حيـث كانـت المكـورات العنقوديـة الذهبيـة األكثـر انتشـا اًر
بين العزوالت الجرثومية وان كانـت بنس ٍ
اء فـي هـذه
ـب أقـل ( .)%27.7وقـد ُعزلـت بعـض العتـرات الجرثوميـة المختلفـة والمختلطـة سـو ً
الدراسة أو في الدراسات األخرى مثل االشـريكية القولونيـة وعصـيات الباسـتوريلة محللـة الـدم والكلبسـيلة والمكـورات العقديـة وغيرهـا وان

ٍ
بنسب مختلفة.
كانت

أظهـر قيـاس التوافـق  Cohen's Kappaبـين المتغيـرات ذات الفئـات المسـتقلة توافقـاً عاليـاً ( )k=0.7887بـين طريقتـي التشـخيص

بواسطة اختبار كاليفورنيا والزرع الجرثومي .فقد بلغ عدد التفاعالت االيجابية الحقيقية  True positiveإلختبار كاليفورنيـا اعتمـاداً
على نتيجة الزرع الجرثومي  64عينة من أصـل  86عينـة ايجابيـة بلغـت نسـبتها ( %74.41الجردول  ،)6وبمـا أن سـتة عينـات مـن
أصـل إثنـا وعشـرين عينـة سـلبية )نسـبة  )% 25.58كانـت ايجابيـة للـزرع الجرثـومي (أي سـلبية كاذبـة  )False negativeفـإن عـدد

العينات االيجابية الكاذبة  False positiveهو  ،16وبالتالي فـإن حساسـية ودقـة ونوعيـة اختبـار كاليفورنيـا بلغـت  %91.4و91%
و  90.8%علررى التـوالي  ،ممــا يشــير إلــى أهميــة اســتعمال مثــل هــذا االختبــار فــي كشــف التهــاب الضــرع تحــت الس ـريري عنــد النعــاج
العواس.

الجدول  .6تقييم نتائج اختبار كاليفورنيا اعتماداً على نتيجة الزرع الجرثومي.

توزيع نعاج التجربة حسب تفاعالت اختبار كاليفورنيا باالعتماد على نتائج الزرع الجرثومي
ايجابية اختبار كاليفورنيا وايجابية الزرع الجرثومي أو مصابة حقيقية

العدد
64

ايجابية اختبار كاليفورنيا وسلبية الزرع الجرثومي أو ايجابية كاذبة

16

سلبية اختبار كاليفورنيا لكن ايجابية الزرع الجرثومي أو سلبية كاذبة

6

سلبية اختبار كاليفورنيا وكذا الزرع الجرثومي أو سلبية حقيقية

158

المجموع

244

رابعاً :نتائج المعالجة واختبارات الحساسية على العترات المعزولة:

أظهـر مربـع كــاي بواسـطة اختبــار  Kruskal-Wallis Testعــدم وجـود فـروق معنويــة فيمـا يتعلــق بتـأثير الصــادات الحيويـة علــى

مختلـف الجـراثيم المعزولـة ،حيــث بينـت نتــائج معالجـة ضــروع النعـاج الحلــوب وفقـاً الختبــارات الحساسـية للعينــات التـي أعطــت نتــائج

ايجابية لحاالت اختبار كاليفورنيا وأعطت مستعمرات جرثومية ،وذلك بإعطاء أحد الصادات الحيوية واسعة الطيف المشار إليهـا فـي

الجدول ( )7حقناً بالعضل وداخل الضرع لمدة ثالثة أيام متتالية ،إلى شفاء كافة حاالت التهاب الضرع تحت السريري وبنسبة بلغت
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 %100منها ،ويمكن أن تُفسر هذه النتيجة العالية للشـفاء وبـال أدنـى شـك باختيـار واسـتعمال الصـاد الحيـوي األكثـر تـأثي اًر فـي العتـرة
الجرثوميــة المعزولــة ،إضــافةً لكــون الج ـراثيم فــي الضــرع ما ازلــت بأعــداد قليلــة ولــم تصــل إلــى المســتوى المطلــوب لظهــور االلتهــاب
الس ـريري للضــرع وأع ارضــه الواضــحة .كمــا بينــت نتــائج الفحــص باختبــار كاليفورنيــا لعينــات الحليــب المــأخوذة مــن أنصــاف الضــرع

المصابة والمعالجة بعد انتهاء فترة العالج والتأكد من انتهاء فترة السحب للدواء المستعمل أن كافة هذه العينات كانت سلبية لحاالت
االختبــار ،حيــث أظهــر الصــادين الحيــويين سيبروفلوكساســين والجنتامايســين فاعليـةً عاليــة علــى معظــم العتـرات الجرثوميــة المعزولــة،

تالهمــا الكانامايســين واالوكسيتت ارســيكلين ،ثــم الستربتومايســين والتت ارســيكليين ،وكــان أقلهــا فاعليــة األموكســي ســيلين والسيفالكســين فــي
المحطــة المدروســة .وقــد يعــود ذلــك االخــتالف فــي فاعليــة الصــادات الحيويــة فــي العــالج إلــى نــوع الج ـراثيم المعزولــة ومرحلــة إدرار

الحليـب ،حيـث أشـار ) Doğruer et al., (2010إلـى مثـل هـذه النتـائج فـي المـاعز الشـامي وأن الصـاد الحيـوي األموكسـي سـيلين
كان غير فعال في العالج أثناء م رحلة إنتاج الحليب .وقد لوحظ أن معظم العترات الجرثوميـة تـأثرت بالصـادات الحيويـة المسـتعملة،
حيث كانت المكورات العنقوديـة الذهبيـة أكثـر العتـرات الجرثوميـة المعزولـة حساسـيةً أو تـأث اًر بهـا ،تلتهـا عصـيات األشـريكية القولونيـة

وعصيات الباستوريال محللة الدم وكانتا متوسطتي التأثر بها ،بينما كانـت الكلبسـيلة أكثرهـا مقاومـةً للصـادات الحيويـة .وهـذا مـا يؤكـد
أهمية إجراء اختبار كاليفورنيا خالل مرحلة إنتـاج الحليـب للكشـف المبكـر عـن حـاالت التهـاب الضـرع تحـت السـريري وكـذلك اختبـار

الحساسية للعترات الجرثومية المعزولة بغية اختيار الصاد الحيوي الفعال في القضاء عليهـا ،وبالتـالي خفـض حـاالت التهـاب الضـرع
اء تحــت الس ـريري أو السـريري ،وهــذا مــا أشــار إليــه عبــد الــرحيم وزيــن العابــدين ( ،)2009حيــث أدى اســتعمالهما
بشــكل عــام ،سـو ً
للصادات الحيوية التي أعطت فعالية عالية تجاه المسبب المرضي تحقيق نتائج عالجية جيدة في الحيوانات المصابة.
الجدول  .7نتائج اختبارات الحساسية على العترات المعزولة
العترة المعزولة
الصاد الحيوي
Ciprofloxacin

Staphylococcus
aureus

Pasteurella
haemolytica

E. coli

Klebsiella-spp.

score

2

3

3

3

11

2
2
2
3
2
1
2

2
2
2
3
3
3
1

1
1
2
3
1
1
1

8
8
9
11
9
7
6

3
Streptomycin
3
Tetracycline
3
Kanamycin
2
Gentamicin
3
Oxcytetracycline
2
Cephalexin
2
Amoxicillin
( )1مقاوم )2( ،متوسط الفعالية )3( ،فعال

هــذا وقــد أشــارت معظــم األبحــاث والد ارســات العلميــة إلــى أنــه مــن الصــعب الــتخلص مــن حــاالت اإلصــابة بالتهــاب الضــرع ،حيــث
تتضمن مسببات مرضية عديدة (وبائيـة وبيئيـة) ومعظمهـا موجـودة فـي بيئـة الحيـوان ،والسـيما المكـورات العنقوديـة الذهبيـة التـي عـادة
ما تكون األكثر انتشا اًر بين العترات الجرثومية األخرى والتـي يمكـن أن تتسـبب فـي التهـاب الضـرع تحـت السـريري والسـريري ،ويمكـن

أن تتراوح نسبة انتشـار االلتهـاب تحـت السـريري فـي األغنـام كمـا أشـارت معظـم هـذه الد ارسـات بـين  9وحتـى أكثـر مـن  %60مؤديـةً

بذلك إلى خفض كمية اإلنتاج وتغير في نوعية الحليب وتركيبه ( ;Beheshti, et al., 2010; Hammadi and yousif, 2013

 ،)Alekish et al., 2014مما يبرز أهمية معرفة مستوى الخاليا الجسمية وعددها في الكشف عن االلتهـاب تحـت السـريري أثنـاء
الوض ـ ــع الطبيع ـ ــي أو المرض ـ ــي للض ـ ــرع ،إذ م ـ ــن الص ـ ــعب أن يح ـ ــافظ الض ـ ــرع عل ـ ــى ع ـ ــدد الخالي ـ ــا الجس ـ ــمية عن ـ ــد مس ـ ــتوى أق ـ ــل
1000000خلية/مل حليب ،السيما إذا كانـت زيـادة هـذه الخاليـا ناتجـة عـن اإلصـابة بأحـد المسـببات المرضـية مؤديـاً للخمـج وتحـول
االلتهاب تحت السريري للضرع إلى االلتهاب السريري.

وبمــا أن بعــض العوامــل غيــر المرضــية كمرحلــة اإلرضــاع وفصــل الحالبــة وكميــة الحليــب المنتجــة يمكــن أن تزيــد فــي عــدد الخاليــا

الجسـمية فـي الحليـب ( ،)Pyorala, 2003; Paape et al., 2007; Olechnowics and Jaskowski, 2014فإنـه البـد مـن
إجراء اختبارات أخرى كاختبار كاليفورنيا والزرع الجرثومي لعزل المسبب المرضي وتحديد نوعه واجراء اختبار الحساسية بغيـة تحقيـق
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نتائج عالجية جيدة (عبد الرحيم وزين العابدين ،)2009 ،والسيما أن درجة تأثير الصادات الحيوية تختلف حسب نـوع المسـبب ،ممـا
يؤكد ضرورة اتخاذ اإلجراءات الصـحية والوقائيـة واإلداريـة وتحسـين الظـروف البيئيـة المحيطـة بالنعـاج الحلـوب كـون هـذه اإلجـراءات
الســبيل الوحيــد للحــد مــن حــاالت ظهــور التهــاب الضــرع تحــت الس ـريري أو الس ـريري وفــق مــا أشــار إليــه ) Pyorala, (2003و
أن البيئة وأماكن التربية واإلجهاد الذي تتعرض له الحيوانات تُعد عوامـل مهمـة جـداً فـي خفـض أو
) Bergonier et al (2003في ّ
زيادة اإلصابة بالتهاب الضرع ،كما بينت دراسات أخرى أن من أهم إجراءات السيطرة على التهاب الضرع تحت السـريري هـو إتبـاع
اء اليدوية أو اآلليـة وتطهيـر حلمـات الضـرع وتعقـيم الحظـائر التـي تُعـد
اإلجراءات الوقائية واالهتمام بالنظافة العامة أثناء الحالبة سو ً
عامالً مهماً في حدوثه وانتشاره في القطيع.)Menzies, 2000; Gonzalo, 2005; Jones, 2009
نستنتج من هذا البحث ما يلي:

ُ .1يعــد الصــاد الحيــوي  Ciprofloxacinمــن أكثــر الصــادات الحيويــة تــأثي اًر فــي العت ـرات الجرثوميــة المعزولــة فــي المحطــة
المدروسة ،تاله  ،Gentamicinأما الصادين الحيويين  Cephalexinو Amoxicillinفكانا أقلهما تأثي اًر فيها.

 .2تُعــد عتـرات المكــورات العنقوديــة الذهبيــة  Staphylococcus aureusواالش ـريكية القولونيــة  E.coliمــن أكثــر العت ـرات
الجرثومية المعزولة تأث اًر بالصادات الحيوية المستعملة في المحطة المدروسة.
توصي هذه الدراسة ب ضرورة تقديم الرعاية المثلى للنعاج ،السـيما فـي مرحلـة إنتـاج الحليـب ،واتخـاذ اإلجـراءات الوقائيـة اإلداريـة
والصــحية وتجنــب العوامــل البيئيــة المســببة لإلجهــاد ،واالهتمــام بالنظافــة العامــة وتطهيــر حلمــات الضــرع وتعقــيم آالت الحالبــة،
إضــافةً للكشــف عــن مســببات االلتهــاب تحــت الس ـريري باالعتمــاد علــى الفحــوص المخبريــة ومعالجتــه فــو اًر حســب نتــائج اختبــار
الحساسية للعترات الجرثومية المعزولة باستعمال الصادات الحيوية األكثر فاعلية في العالج.
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Abstract:
This research was conducted at Jidrine Research Station, General commission for Scientific
Agricultural Research (GCSAR), Hama/Syria. A total of 244 milk samples out of 122 ewes were
collected and subjected to California mastitis test (CMT), somatic cell count test (SCC), bacterial
plantation test, and sensitivity test for antibiotics. Ewes that gave positive results to California
mastitis test were treated with the appropriate antibiotic according to bacterial analysis and
subsequently sensitive reactions. The prevalence rates of subclinical mastitis based on CMT and
somatic cell count (SCC) were 38.98% and 35.24%, respectively. The sensitivity of California
mastitis test was 91.4% (64/86). Chi-square test using SAS program showed significant differences
)<0.0005) in relation to somatic cell count between normal and infected milk samples with
subclinical mastitis, but insignificant differences were detected in relation to California mastitis test
between manual, and machine milking. The relative risk estimation revealed that the infection with
subclinical mastitis in manual milking is more than machine milking in 2.2 times (p< 0.0041(,
whereas the compatibility between the variables of the independent groups showed high
compatibility (k=0.7887) between the two diagnostic test, California mastitis and bacterial test. Chisquare showed significant differences (p<0.0001) between the bacterial isolations that cause
subclinical mastitis infection. The most important 64 bacterial isolations were taphylococcus aureus
(46.87%), Pasteurella haemolytica (21.87%), E.coli (17.18%) and Klebsiella (4.68%). All cases of
subclinical mastitis infections were cured using effective antibiotics according to sensitivity tests,
this requires an early detection and treatment of subclinical mastitis cases in infected ewes, in
addition to improve environmental conditions in Awassi ewes breeding places.
Key-words: Sub-clinical mastitis, Awassi ewes.
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التقويم الوراثي لصفات إنتاج الحليب وكتلة البطن عند الميالد والفطام في الماعز الشامي
()1

كامل صبحي فتال*

() 2

وخالد أحمد النجار

( .)1محطة بحوث حميمة لتربية الماعز الشامي ،مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،حلب ،سورية.
( .)2إدارة بحوث الثروة الحيوانية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :د .كامل فتال .البريد اإللكتروني ، kamel1960@gmail.com :جوال.)0944385926 :

تاريخ القبول2015/09/16 :

تاريخ االستالم2015/04/23 :

الملخص:

نفذ هذا البحث لدراسة األداء اإلنتاجي في الماعز الشامي من خالل إنتاج الحليب الكلي وكتلتي البطن عند الميالد والفطـام .وأيضـاً
تقــدير حجــم الــبطن عنــد المــيالد والفطــام ووزن وعمــر العنـزة عنــد التلقــيح .ومعرفــة مــدى تــأثير بعــض العوامــل الوراثيــة (اآلبــاء) وغيــر

الوراثيــة (ســنة ال ـوالدة ،ترتيــب موســم ال ـوالدة ،جــنس المواليــد ،وزن وعمــر األم عنــد التلقــيح) فــي الصــفات المدروســة .وتقــدير بعــض
المعــالم الوراثيــة (المكــافا الــوراثي واالرتباطــات الوراثيــة) للصــفات المدروســة .جمعــت البيانــات مــن ســجالت محطــة بحــوث حميمــة

لتحسين الماعز الشامي التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،حلب/سورية ،من عـام  .2010 -2001تـم إجـراء التحاليـل
اإلحصائية للصفات المدروسة ومعرفة التأثيرات الوراثية والبيئية فيها بواسطة برنامج ( .(SAS, 1996استخدم اختبار Duncan
لمقارنــة المتوســطات للعوامــل المــؤثرة فــي الصــفات المدروســة ،كمــا اســتخدم برن ـامج نمــوذج الحي ـوان لتقــدير المعــالم الوراثيــة .بلغــت

تقديرات إنتاج الحليب وكتلتي البطن عند الميالد والفطام  67.24±424.46و 0.53±8.42و 2.94±19.49كـغ علـى التـوالي.
كمــا بلــغ حجــم الــبطن عنــد المــيالد والفطــام ووزن وعمــر العنـزة عنــد التلقــيح 0.04±2.98 ،و 0.19±2.20و /0.57±46.73كــغ
و / 0.26±19.24شهر ،على التوالي .وجد أن لآلباء تأثير عالي المعنوية في إنتاج الحليـب وتـأثير غيـر معنـوي فـي كتلتـي الـبطن
عند الميالد والفطام ،وأن لسنة الوالدة وترتيب مواسم الوالدة تأثيرات عالية المعنوية في كـل الصـفات المدروسـة (كميـة الحليـب الكلـي

وكتلتي البطن عند الميالد والفطام) ،كما لم يكن لجنس المولود تأثي اًر معنوياً في انتاج الحليب ،بينمـا كـان عـالي المعنويـة فـي كتلتـي

المواليد عند الميالد والفطام .لم يكن لنموذج ميالد العنزة األم وعمرها عنـد التلقـيح أيـة تـأثيرات معنويـة فـي الصـفات المدروسـة .وجـد

أن لـوزن العنـزة عنـد التلقـيح تـأثيرات عاليــة المعنويـة فـي كـل مـن إنتــاج الحليـب الكلـي وكتلـة الـبطن عنــد المـيالد ،ولـم تكـن هنـاك أيــة
فروق معنوية لوزن العنزة عند التلقيح على كتلة البطن عند الفطام .بلغـت تقـديرات المكافئـات الوراثيـة لصـفات إنتـاج الحليـب وكتلتـي
البطن عند الميالد والفطام  0.20 ،0.08 ،0.14على التوالي .وبلغـت قـيم االرتباطـات الوراثيـة بـين إنتـاج الحليـب وكـل مـن كتلتـي
البطن عند الميالد والفطـام  0.17-و ، 0.01-علـى التـوالي .بينمـا بلـغ االرتبـاط الـوراثي بـين كتلـة الـبطن عنـد المـيالد وكتلـة الـبطن
عند الفطام  .0.09نستنتج من هذه الدراسة بأن العالقة الوراثية بين صفة إنتاج الحليب وكـل مـن صـفتي كتلتـي الـبطن عنـد المـيالد
والفطام سالبة أي أن زيادة كتلتي البطن عند الميالد والفطام سيؤدي إلى إجهاد جسم المعزة األم وهـذا يـؤثر سـلباً فـي إنتـاج الحليـب،

كما خلصت التجربة إلى وجود عالقة وراثية موجبة بين كتلة البطن عند الميالد وعند الفطام .وبالتالي سيتم اعتماد كتلة البطن عنـد
الفطام معيار االنتخاب الوراثي ألنها حققت أعلى تباين و ارثـي بالمقارنـة مـع صـفتي إنتـاج الحليـب وكتلـة الـبطن عنـد المـيالد .ويجـب

المفاضـلة بـين اآلبـاء لزيــادة إنتـاج العنـزات البنــات مـن الحليـب عنــد االنتخـاب .والبـد مـن م ارعــاة الظـروف البيئيـة ألنهــا تـؤثر فـي كــل
الصفات المدروسة ،خاصة أوزان العنزات عند التلقيح ألن لها دور كبير في قيم الصفات المدروسة.
الكلمات المفتاحية :معالم وراثية ،ماعز شامي ،إنتاج حليب ،وزن المواليد عند الميالد والفطام ،سورية.
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المقدمة:

بلغت أعداد الماعز في الوطن العربي حسب إحصائيات المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة بحدود  60مليون

رأس (أكساد ،)1998 ،وتأتي أهمية الماعز في سورية بعد األغنـام واألبقـار لـدى المـربين ،إذ بلغـت أعـداد المـاعز الشـامي الحلـوب
في القطر العربي السوري  29186رأساً (و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي.)2012 ،

يعــد المــاعز قــديماً مــن الحيوانــات المرافقــة للبــدو الرحــل وذلــك لمــا لهــا مــن دور أساســي وفعــال فــي تزويــدهم باحتياجــاتهم الغذائيــة فــي
سنوات الجفاف والقحط وذلك ألن الماعز لديه قدرة عالية على العيش والتأقلم في البيئات الفقيرة .ترجع أهمية عـرق المـاعز الشـامي
إلى إنتاجه العالي من الحليب ونسبة التوائم ولذلك صـدر لعـدة دول عربيـة منهـا مصـر والسـعودية ولبنـان واألردن وكـذلك إلـى بعـض

الدول األجنبيـة كاليونـان وقبـرص لنشـر صـفاته الوراثيـة ولتحسـين أداء المـاعز المحلـي لتلـك الـدول (الصـيرفي .)1991،ويالحـظ أن
شهرة هذا العرق من الماعز تزداد يوماً بعد يـوم ،كمـا تـزداد الرغبـة فـي تربيتهـا فـي عـدد مـن الـدول العربيـة بشـكل يجعـل منهـا سـاللة

متميزة عربياً ،باإلضافة الستخدامها في التهجين مع السالالت المحلية لتطوير إنتاجية تلك السـالالت سـواء فـي صـفة إنتـاج الحليـب
أو في صفة إنتاج اللحم من خالل ارتفاع معدل والداتها ،وكفاءتها الجيدة في النمو (خلوف وعبد الظاهر.)2003،

تبدأ حالبة الماعز الشامي بعد الوالدة بحالبة صباحية لمرة واحدة يومياً وتفطم المواليـد بعـد حـوالي شـهرين مـن الـوالدة فتحلـب مـرتين

يومياً (.)Abdel-Monem, 1986; Wilson, 1991; Mabrouk, 1997

يهدف البحث إلى دراسة وتقدير (كمية الحليب الكلي وكتلتي البطن عند الميالد والفطام) .ومعرفة مدى تأثير بعض العوامل الوراثية

وغير الوراثية (اآلباء ،سنة الوالدة ،ترتيب موسم الوالدة ،جنس المواليد ،وزن وعمر األم عنـد التلقـيح فـي الصـفات المدروسـة ،وكـذلك
تقدير بعض المعالم الوراثية (المكافا الوراثي واالرتباطات الوراثية) للصفات المدروسة.
مواد وطرق البحث:

نفــذ البحــث فــي عــام  2010علــى قطيــع المــاعز الشــامي فــي محطــة بحــوث حميمــة ،يــتم ايـواء المــاعز فــي حظــائر شــبه مفتوحــة مــع
مسرح للتريض يبدأ موسم التناسل ،خالل شهري آب/أغسـطس وأيلول/سـبتمبر لتـتم الـوالدات خـالل النصـف الثـاني مـن كـانون الثـاني
حتى النصف األول من آذار ،يتم تلقيح الحيوانات بشكل طبيعـي إذ تـوزع تيـوس التلقـيح علـى مجموعـات اإلنـاث عشـوائياً ،ويـتم وزن
المواليد مرتين في الشهر بفاصل زمني كل  15يوماً.

جمع ــت البيان ــات االنتاجي ــة متض ــمنة إنت ــاج الحلي ــب وأوزان الموالي ــد م ــن س ــجالت محط ــة بح ــوث حميم ــة م ــن ع ــام  2001ولغاي ــة

 ، 2010تــم إج ـراء التحاليــل اإلحصــائية لتقــدير متوســطات المربعــات الصــغرى واألخطــاء المعياريــة للص ــفات المدروســة باســتعمال
برنامج ) )SAS,1996ومعرفة التأثيرات الوراثية والبيئيـة فـي الصـفات المدروسـة ،وفـق النمـوذج الرياضـي الخطـي لتحليـل البيانـات

المدروسة ( :)Sire Model

حيث:

Yijklmn    Si  YR j  Pk  X l  Tm  B1 X ijklmn  B2 X ijklmn  eijklmn

 = Yijklmnصفة كتلة البطن عند الميالد أو كتلة البطن عند الفطام أو إنتاج الحليب للمشاهدة (سجل) .ijklmn
 = المتوسط العام.
 = S iتأثير األب ( )iالعشوائي والذي يفترض أن يكون طبيعي التوزيع ومستقالً وبمتوسط صفر وتباين .σ2s

 = YR jتأثير سنة الوالدة ) ،(jبالترميز اآلتي  9 ،j=1……9للسنوات من  2001ولغاية .2010

 = Pkتأثير ترتيب موسم الوالدة ( ،)kبالترميز اآلتي  7 ،k=1…..7للمواسم من األول ولغاية السابع.
 = X lت ــأثير ج ــنس المول ــود  ،lب ــالترميز اآلت ــي (1=Iذك ــر)( 2=l ،أنث ــى)( 3=l ،ذكـ ـرين)( 4=l ،أنثي ــين)5=l ،
(ذكر وأنثى)( 6=I ،ثالثة مواليد).
 = Tmتأثير نموذج الوالدة األم ) ،)mبالترميز اآلتي ( 1=mأحادي)( 2=m ،توأم) و( 3=mثالثي).
 =B1معامــل االنحــدار الخطــي الجزئــي إلنتــاج الحليــب أو كتلــة الــبطن عنــد المــيالد أو كتلــة الــبطن عنــد الفطــام
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على وزن العنزة عند التلقيح.
 =B2معامــل االنحــدار الخطــي الجزئــي إلنتــاج الحليــب أو كتلــة الــبطن عنــد المــيالد أو كتلــة الــبطن عنــد الفطــام
على عمر العنزة عند التلقيح.
 =Xijklmnانحرافات وزن أو عمر كل عنزة عند التلقيح عن المتوسط العام لوزن أو عمر المعز عند التلقيح.
 = eijklmnالخطــأ العش ـوائي الم ـرتبط بكــل مشــاهدة  Yijklmnوالتــي مــن المفتــرض أن تكــون طبيعيــة التوزيــع ومســتقلة
وبمتوسط صفر وتباين .σ2e

وقد استخدم  Duncanلفصل المتوسطات للعوامل المؤثرة في الصفات المدروسة .كما استعمل برنامج نموذج الحيوان
( )Boldman et al., 1994لتقدير المعالم الوراثية لكل من الصفات المدروسة وفق النموذج اآلتي:
Y = Xβ + ZaA + e
حيث:

 = Yمتجهة المشاهدات لكل من الصفات المدروسة (كتلة البطن عند الميالد أو الفطام أو إنتاج الحليب).
 =Xالمصفوفة الخاصة بالمؤثرات الثابتة.

 =βمتجهة المتوسط العام والتأثيرات الثابتة.

 = Zaمصفوفة المؤثرات العشوائية.

 = Aمتجهة المؤثرات الوراثية (الحيوانات).

 = eقيمة األخطاء العشوائية المستقلة والتي تخضع للتوزيع الطبيعي وبمتوسط صفر وتباين .σ2e

النتائج والمناقشة:

بلغ المتوسط العام إلنتاج الحليب الكلي في قطيع الماعز الشامي المدروس  67.24±424.46كغ /موسم (الجدول  ،)1وتعد هذه

النتيجـة أعلـى مـن تقـديرات ( )El-Gallad et al., 1988إذ بلـغ عنـد المـاعز الزرايبـي  137.3كـغ ،وكـذلك تقـديرات (أبـو النجـا
وآخــرون )1987 ،علــى المــاعز الشــامي فــي مصــر المســتورد مــن ســورية  139.0و 146.0كــغ ،أمــا المســتورد مــن قبــرص بلــغ
 115.0و 156كغ للوالدات الفرديـة والتوأميـة علـى التـوالي .ويالحـظ أيضـاً مـن الجـدول ( )1أن لآلبـاء وسـنة الـوالدة وترتيـب موسـم

الوالدة ووزن العنـزة عنـد التلقـيح تـأثير عـالي المعنويـة فـي إنتـاج الحليـب ،ولـم يكـن لجـنس المواليـد ولنمـوذج مـيالد العنـزة األم وعمرهـا
عنــد التلقــيح أيــة تــأثيرات معنويــة فــي إنتــاج الحليــب ،إذ بلــغ أعلــى إنتــاج للحليــب ا 464.47كــغ بالموســم الثالــث ،بينمــا كــان أخفــض
إنتاج  348.14كـغ بالموسـم السـابع  42.11±348.14كـغ ،وبالنسـبة لسـنة الـوالدة وجـد أعلـى إنتـاج للحليـب 17.73±503.55
كغ في عام  2010وأخفض إنتاج  15.19±258.81كغ في عام  2008وكان لعدد المواليد فـي الـبطن تـأثير معنـوي ،حيـث بلـغ
في الماعز الفردي الوالدة  70.4كغ بالمقارنة مع  98.9كغ في الماعز التوأم الوالدة ( .)Abdel-Salam, 1991تم فـي سـورية
عدة دراسات لتقدير كمية الحليب في المعز الشـامي إذ بلـغ  393.76كـغ ،وقـد كـان تـأثير العمـر عنـد الـوالدة عـالي المعنويـة ،بينمـا
تــأثير الــوزن غيــر معنــوي فــي إنتــاج الحليــب (خلــوف وآخــرون .)2002 ،وبلــغ  451.80كــغ وقــد كــان متــأث اًر بســنة ال ـوالدة (فتــال،

 ،)2008بينما كان تقدير (النجار وآخرون 438.82 )2008 ،كغ .ووجـد (يوسـف )2010 ،أعلـى تقـدير بلـغ  488.0كـغ وكـان

ذلك متأث اًر باآلباء وترتيب موسم الوالدة والسنة اإلنتاجية ونموذج الوالدة وعمر العنزة عند الوالدة.

وعند استخدام اختبار المدى المتعدد ( )Duncan multiple rang testلمقارنـة متوسـطات العوامـل البيئيـة المـؤثرة علـى صـفة

إنتـاج الحليــب عنـد مســتوى معنويــة (  )p>0.05وجـد أن أعـوام  2005و 2010قــد تفوقـت معنويـاً علــى جميـع األعـوام المدروســة،
وذلك يعود لعوامل إدارية.

وجد أن الموسم الخامس قد تفوق معنوياً على جميع المواسم ثم تاله مواسم الثاني والرابع والسادس ،حيث تفوقت معنوياً علـى مواسـم

األول والثالث والسابع والموسم الثالث تفوق على األول والسابع وكان الموسم األول متفوقاً معنوياً على الموسم السابع.
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قــدرت الد ارســة كتلــة الــبطن عنــد المــيالد0.53±8.42كــغ ،وجــد لســنة الـوالدة ولترتيــب مواســم الـوالدة ووزن العنـزة عنــد التلقــيح وجــنس
المولود تأثيرات عالية المعنوية في صفة كتلة البطن عند الميالد ،ولم يكـن هنـاك أي تـأثير معنـوي لآلبـاء ولنمـوذج مـيالد العنـزة األم
وعمرها عند التلقيح في كتلة البطن عند الميالد (الجدول  .)1وجد أيضاً أن أعلى قيمة لكتلة البطن عند الميالد  0.11±7.34كـغ

كان عام  2003وأخفض قيمة  0.14±5.64كغ كانت عام  ،2002وبالنسبة لترتيب موسم الوالدة فكانت أعلـى قيمـة مـن الموسـم
الثالــث وحتــى الســابع وأخفــض قيمــة كانــت فــي الموســم الثــاني ،وأيض ـاً وجــد بالنســبة لمعــدل المواليــد أن أعلــى قيمــة كانــت لل ـوالدات

الثالثية  0.14±9.00كـغ وأخفـض قيمـة للـوالدة األنثـى األحاديـة ،وبالنسـبة لجـنس المواليـد وجـد أن أعلـى قيمـة للتـوائم (ذكـر وأنثـى)
و(ذكـرين) وأخفـض قيمـة كانـت لألنثـى األحاديـة .ب ّـين ( )Hussain et al., 2002فـي د ارسـته علـى مـاعز  Beetalأن تـأثير
األب كـان عـالي المعنويـة فـي صـفة كتلـة الـبطن عنـد المـيالد .ووجـد كـل مـن ( )Said, 1983و( Ndlovu and Simela,
 )1996أن للجنس تأثي اًر غير معنوي فـي كتلـة الـبطن عنـد المـيالد فـي المـاعز ،وأوضـح (حسـن ووردة )1996 ،فـي د ارسـتهم علـى
المــاعز الشــامي أن لجــنس المولــود تــأثي اًر عــالي المعنويــة فــي كتلــة الــبطن عنــد المــيالد وقــرر العديــد مــن البــاحثون فــي أبحــاثهم علــى
سـالالت مختلفـة مـن المـاعز بـأن لسـنة المـيالد تـأثير عـالي المعنويـة فـي كتلـة الـبطن عنـد المـيالد (،)Castillo et al., 1976

و( ،)Said, 1983و( ،)Malik et al., 1986و( ،)Wilson et al., 1987و( bdel- El-Kimary and Salam, ,
 ،)1988و( .)Abdel-Salam et al., 1994وكـان لسـنة الـوالدة وعمـر األم ونـوع الـوالدة وجـنس المولـود وشـهر الـوالدة تـأثي ار
معنوي ـاً فــي صــفات كتلتــي المــيالد والفطــام ولــم يالحــظ أي تــأثير معنــوي لــوزن األم عنــد ال ـوالدة ( الع ـزاوي وآخــرون ) 2008 ،فــي
د ارســتهم علــى المــاعز الشــامي .وعنــد اســتخدام اختبــار دنكــن لمقارنــة متوســطات العوامــل البيئيــة المــؤثرة فــي صــفة كتلــة الــبطن عنــد

الميالد عند مستوى (.)p>0.05
الجدول  .1يوضح متوسطات المربعات الصغرى وتحليل التباين للصفات المدروسة مقدرة بالكيلوغرام.
متوسطات المربعات الصغرى  ±األخطاء المعيارية

العوامل
المؤثرة

إنتاج الحليب

كتلة البطن عند الميالد

كتلة البطن عند الفطام

المتوسط العام:

67.24±424.46

0.53±8.42

2.94±19.49

اآلباء:

**

غم

غم

سنة الوالدة:
2001

**

2002

16.57±392.20

2003

15.68±364.42

13.48±498.10

2005

15.70±465.20

19.95±467.10

DC
E

15.40±431.65

17.73±503.55

الثاني

10.53±461.31

الثالث

10.39±464.47

الخامس

20.90±449.88

السادس

29.52±407.21

D
B

C

1.75±18.13

B

0.68±18.08

BC

0.91±18.64

B

0.12±6.83

B

C0.68±15.65

C

B

CD

**

14.86±418.32

0.60±21.86

A

0.12±7.09

0.13±6.60

AB

A

A

B

0.12±6.89

DC

ترتيب موسم الوالدة:

ذكر

0.16±6.57

B

**

جنس المواليد:

0.11±7.34
0.13±6.85

2008

السابع

CD

0.73±22.08

AB

15.19±258.81

الرابع

0.69±25.30

AB

2007

األول

D

0.33±5.67

15.29±375.52

2010

0.14±5.64

A

2004

2009

0.12±6.00

C

41.23±488.05

2006

**

D

**

A

0.67±16.76

C
B

0.67±19.51

0.76±18.92

BC

**

C

0.12±5.95

C

0.66±19.40

B

0.09±4.42

B

0.48±20.02

AB

0.08±6.48

A

0.46±20.82

13.93±421.89

C
B
A

B

0.11±6.75

A

0.62±18.94

A

0.17±6.62

A

0.91±19.75

B

0.23±6.76

A

1.31±19.89

0.33±6.77

42.11±348.14

BC

غم

A

**
0.11±4.64

13.59±428.80

BC

AB
AB
AB

**
D
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أنثى

14.16±418.85

ذكرين

14.22±423.10

أنثيتين

16.31±421.13

ذكر وأنثى

12.83±428.41

ثالثي

C

0.11±4.20

E

0.63±13.06

AB

0.11±7.29

B

0.63±21.92

AB

0.13±6.95

C

0.72±21.21

AB

0.10±7.15

B

0.56±20.71

17.62±426.46

A

نموذج ميالد األم:

غم

أحادي

13.42±429.92

ثنائي

0.14±9.00

A

C
B
B
B

0.77±26.30

A

غم

غم

A

0.11±6.50B

0.58±19.30

A

AB

11.96±426.48

ثالثي

14.62±416.97

االنحدار على:

**

0.09±6.54

0.12±6.58

A

A

**

A

0.52±19.74A
0.64±19.44

B

غم

وزن العنزة عند التلقيح:

0.46±2.71

0.003±0.02

0.02±0.03-

االنحدار على:

غم

غم

غم

عمر العنزة عند التلقيح:
المتبقي

0.004±0.0051.19

0.56±0.28
17120.80

0.03±0.04
33.56

*** :معنوي عند مستوى  :** ،0.001 < pمعنوي عند مستوى * ،0.01 < pمعنوي عند مستوى ،0.05 < pغ م  :غير معنوي
يدل اختالف األحرف في العمود الواحد على فروق معنوية بين متوسطات العوامل المؤثرة في الصفات المدروسة.

وجـد أن سـنة الـوالدة للمؤشـرات المدروسـة كانـت قيمهـا أعلــى مـا يمكـن فـي عـام  2003ثـم  2005و 2007و 2008حيـث تفوقــت
عل ـ ــى أعـ ـ ـوام  2001و 2002و 2004و 2006و 2009و 2010ث ـ ــم عــ ــامي  2006و 2009تفوق ـ ــت عل ـ ــى أعـ ـ ـوام 2001
و 2002و.2010

وجــد أن لموســم الـوالدة تــأثير معنــوي عنــد مســتوى  0.01فــي إنتــاج الحليــب فكــان أعلــى مــا يمكــن فــي الموســم الثالــث ثــم الثــاني ثــم

الخامس ثم األول فالسادس وأخي اًر الموسم السابع.

وجد أن الوالدات الثالثية (ثالث ذكور ،ذكرين وأنثى ،ذكر وأنثيين ،ثالث إناث ).....،قـد تفوقـت معنويـاً علـى جميـع جـنس الـوالدات
ثم يليه الذكرين وذكر وأنثى إذ تفوقت على ذكر ،أنثى ،أنثيين ويليه الذكر حيث تفوق على األنثى.

وجد أن متوسط كتلة المواليد عند الفطام  2.94±23.98كـغ وكـان لسـنة الـوالدة ولترتيـب مواسـم الـوالدة وجـنس المواليـد تـأثير عـالي
المعنوية في كتلة البطن عند الفطام ولم يكن هناك أي تأثير معنوي لآلبـاء ولنمـوذج مـيالد العنـزة األم وعمرهـا عنـد التلقـيح أي تـأثير
معنوي في كتلة البطن عند الفطام (الجدول  .)1حيث وجد أن أعلى كتلة بطن عند الفطام بلغت  0.69±25.30كـغ عـام 2001
وأخفـض كتلــة بطـن عنــد الفطـام كانــت عــام  2008إذ بلغـت  0.68±15.65كــغ وأعلـى كتلــة بطــن عنـد الفطــام فـي الموســم الثالــث
 0.46±20.82كغ وأخفض كتلة بطن عند الفطام كانت  1.81±17.63كغ في الموسم السابع ،أما بالنسبة لجـنس المواليـد فكـان
أعلى كتلة بطن للثالثي  0.77±26.30كغ وأخفض كتلة بطن لألنثى إذ بلـغ  0.63±13.06كـغ ،ووجـد (حسـن ووردة)1996 ،

في دراستهم على الماعز الشامي أن لجنس المولود تأثي اًر عـالي المعنويـة فـي كتلـة الـبطن عنـد الفطـام وكـان لسـنة الـوالدة وعمـر األم
ونوع الوالدة وجنس المولود وشهر الوالدة تأثي ار معنوياً في صفات كتلتي الميالد والفطـام ولـم يالحـظ أي تـأثير معنـوي لـوزن األم عنـد

الوالدة ( العزاوي وآخرون ) 2008 ،في دراستهم على الماعز الشامي .وعند استخدام اختبـار دنكـن ( لفصـل المتوسـطات ) لمقارنـة

متوسطات العوامل البيئية المؤثرة في صفة كتلة البطن عند الميالد عند مستوى معنوية (.)p>0.05

وجد أن أعوام  2001و 2002و 2003تفوقت معنوياً على جميع سـنوات الـوالدة ثـم تليهـا أعـوام  2004و 2006و 2009حيـث

تفوقت على أعوام  2005و 2007و 2010ثم أعوام  2005و 2008و 2010حيث تفوقت على عام .2007

وجــد أن الموســم الـوالدة الثالــث قــد تفــوق معنويـاً علــى جميــع المواســم ثــم يليــه الموســم الثــاني ،حيــث تفــوق علــى الموســم األول وال اربــع
والخامس والسادس والسابع ثم يليه الموسم الرابع والخامس والسادس والسابع حيث تفوقت على الموسم األول.

وجــد أيضـاً أن الـوالدات الثالثيــة (ثــالث ذكــور ،ذكـرين وأنثــى ،ذكــر وأنثيــين ،ثــالث إنــاث ).....،قــد تفوقــت معنويـاً علــى جميــع جــنس
الوالدات ثم يليها الوالدات الثنائية ( ذكرين ،أنثيين ،ذكر وأنثى) حيث تفوقت على الوالدات األحادية (ذكر ،أنثى ،خنثى).
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وقد وجد العديد من الباحثون في أبحاثهم علـى سـالالت مختلفـة مـن المـاعز بـأن لسـنة المـيالد تـأثير عـالي المعنويـة فـي كتلـة الـبطن
عنـد المـيالد ( ،)Castillo et al., 1976و( ،)Said, 1983و( ،)Malik et al., 1986و(،)Wilson et al., 1987
و( ،)El-Kimay and Abdel-Salam 1988و( .)Abdel-Salam et al., 1994وقـد بلغـت كتلتـي الـبطن عنـد المـيالد
والفطام  1.41±6.73و 3.86±31.53كغ على التوالي ،وكان لسنة الوالدة وعمـر األم ونـوع الـوالدة وجـنس المولـود وشـهر الـوالدة
تأثي اًر معنوياً في صفات كتلتي الميالد والفطام ولم يالحظ أي تأثير معنـوي لـوزن األم عنـد الـوالدة ( العـزاوي وآخـرون ) 2008 ،فـي
دراستهم على الماعز الشامي.

وقــد وجــد ( )Chimonides,1973فــي د ارســته علــى المــاعز الشــامي أن حجــم الــبطن بلــغ 1.2ـ ـ 1.7مولــوداً بينمــا وجــد (حم ـرة

وآخــرون )1991 ،أن حجــم الــبطن كــان  1.76مولــوداً .وقــد يصــل حجــم الــبطن إلــى  2.2مولــوداً (أكســاد .)1998 ،بينمــا قــرر
(خلـ ــوف وآخـ ــرون )2004 ،حجـ ــم الـ ــبطن  0.6±1.54مولـ ــوداً .بـ ـ ّـين (الع ـ ـزاوي وآخـ ــرون )2008 ،أن حجـ ــم الـ ــبطن عنـ ــد ال ـ ـوالدة
 0.02±1.85مولود/أم في دراستهم على الماعز الشامي.
أوضح ( ،)Mahgoub et al., 1987أن عمر الماعز المالطي عند التلقيح  18شـهر ،حجـم الـبطن بلـغ  1.59لكـل أم .يتـراوح
عمــر المــاعز البلــدي المصــري عنــد التلقــيح بــين  18-12شــه اًر ،وحجــم الــبطن  2.2مولــوداً ( .) Abdel-Salam،1991وبـ ّـين

( )Tantawy and Ahmed, 1960أن حجم البطن يتأثر بعوامل متعددة أهمها نوع والدة األم نفسها في بداية حياتها.
الجدول  .2تقديرات المكافئ الوراثي (على القطر وغامق) واالرتباط الوراثي (تحت القطر) للصفات المدروسة.
كتلة البطن عند الفطام
كتلة البطن عند الميالد
إنتاج الحليب
الصفات
إنتاج الحليب

0.14

كتلة البطن عند الميالد

0.17-

0.08

كتلة البطن عند الفطام

0.01-

0.09

0.20

يوضـح الجـدول ( )2تقـديرات المعــالم الوراثيـة (المكـافا الــوراثي واالرتبـاط الـوراثي للصـفات المدروســة :إنتـاج الحليـب وكتلتــي الـبطن عنـد المــيالد
والفطام).

وجد أن قيمة المكافا الـوراثي لصـفة انتـاج الحليـب وكتلـة الـبطن عنـد المـيالد والفطـام كانـت  ،0.20 ،0.08 ،0.14بينمـا قـدر كـل
مــن (النجــار وآخــرون )2008 ،و(فتــال )2008 ،و(يوســف )2010 ،المكــافا الــوراثي إلنتــاج الحليــب وكتلــة الــبطن عنــد المــيالد
والفطــام فــي المــاعز الشــامي  0.02و 0.73و 0.08علــى الت ـوالي .وقــدرت قيمــة المكــافا الــوراثي لصــفة كتلــة الــبطن عنــد المــيالد
 ،)Mavrogenis et al., 1984( 0.31و )Mavrogenis et al., 1984( 0.27و.)Turner, 1986( 0.5

ووجد أن قيمة االرتباط الوراثي بين كتلة البطن عند الميالد وكتلة البطن عند الفطام  0.09وأيضاً قدر االرتباط الوراثي بين كتلتـي

البطن عند الميالد والفطام ( 0.34 ،0.82 )Mavrogenis et al.,1984على التـوالي ،فـي د ارسـتهم علـى المـاعز الشـامي فـي
قبرص .وقدر المكافا الوراثي لوزن المواليد عند الميالد والفطام  0.10و 0.25على التوالي.)Abdel-Salam, 1991( ،
يستنتج من البحث وجود عالقة سالبة بين صفة إنتاج الحليب وكل من صفتي كتلتي البطن عند الميالد والفطام أي أن زيـادة كتلتـي

البطن عند الميالد والفطام سيؤدي إلى إجهاد جسم المعزة األم وهذا يؤثر سلباً علـى إنتـاج الحليـب ،بينمـا كانـت العالقـة الوراثيـة بـين

كتلة البطن عند الميالد وعند الفطام موجبة.

يوصي البحث ضرورة العمل على إنشاء قطيعين أحدهما إلنتاج الحليب وآخر إلنتاج اللحم ،واعتماد كتلة الـبطن عنـد الفطـام معيـار
االنتخاب الوراثي ألنها حققت أعلى تباين وراثي ،والمفاضلة بين اآلباء لزيادة إنتاج العنـزات البنـات مـن الحليـب عنـد االنتخـاب ،كمـا

البد من مراعاة الظروف البيئية ألنها تؤثر على كل الصفات المدروسة.

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

44

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
المراجع:

أبو النجا ،عادل حيدر وفلاير حسن ( .)1987رفع إنتاجية الماعز البرقي الصحراوية المصرية بخلطها مع الماعز الدمشقي أو
الماعز النوبي المصري .المؤتمر الدولي لإلنتاج الحيواني في المناطق الجافة .دمشق 12-7 .سبتمبر  .1985الجزء

األول  .488-469أكساد/ث ح/م .1987/5

أكساد .)1998( ،التقرير السنوي ،إدارة الثروة الحيوانية ،ت س .26/
الصيرفي ،عبد الفتاح محمد ( .)1991موارد الماعز في الدول العربية ( )5سلطنة عمان ،ص .104 – 100
العزاوي ،وليد عبد الرازق ومحمد ربيع المرستاني ومحمود ضوا ( .)2008العوامل الوراثية وغير الوراثية المؤثرة في إنتاج مواليد
الماعز الشامي ،أسبوع العلم ( ،)48مؤتمر الثروة الحيوانية في سورية ،جامعة حلب.

و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي ( .)2012مديرية اإلحصاء والتعاون الدولي ،و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي في الجمهورية
العربية السورية ،دمشق .ص.416 .
النجار ،خالد وأحمد خليل وكامل فتال ( .)2008دراسة وراثية لبعض صفات مقاييس الجسم في الماعز الشامي الحلوب.
ملخصات المؤتمر العلمي السادس ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 27-26 ،آب ،2008 ،دوما ،دمشق.

حسن ،نبيل إبراهيم وفاضل وردة ( .)1996النمو في الماعز الشام .بحث مقدم ألسبوع العلم السادس والثالثون ،جامعة حلب.
حمرة ،عبد المجيد ومحيي المزيد ( .) 1991إنتاج حيواني " الجزء النظري" .منشورات جامعة حلب ،كلية الزراعة ،حلب ،سورية.
 425صفحة.
خلوف ،نديم وخالد النجار وغسان غادري وكامل فتال ( .)2002تأثير العمر والوزن الحي في إنتاجية حليب الماعز الشامي
بمحطة بحوث حميمة .سلسلة العلوم الزراعية ،مجلة بحوث جامعة حلب.)43( .

خلوف ،نديم ومنى عبد الظاهر ( .) 2003دراسة العوامل المؤثرة على إنتاج الحليب ومعدل التوأمية للموسم األول في الماعز
الشامي ،سلسلة العلوم الزراعية ،مجلة بحوث جامعة حلب.)45( .
خلوف ،نديم وخالد النجار وكامل فتال ( .)2004دراسة تأثير بعض العوامل البيئية والوراثية على عدد المواليد في البطن للماعز
الشامي في سوريا ،ندوة اإلنتاج الحيواني األولى ،كلية الزراعة ،جامعة حلب ،حلب ،سورية.

فتال ،كامل ( .)2008استخدام النماذج اإلحصائية في التقويم الوراثي للماعز الشامي (محطة بحوث حميمة-حلب) .رسالة
دكتوراه ،قسم اإلنتاج الحيواني ،كلية الزراعة ،جامعة حلب ،حلب ،سورية.
يوسف ،أسامة فهيم ( .) 2010تقدير بعض المؤشرات الوراثية والمظهرية لبعض الصفات اإلنتاجية في الماعز الشامي (محطة
قرحتا) .رسالة ماجستير ،قسم اإلنتاج الحيواني ،كلية الزراعة ،جامعة دمشق ،دمشق ،سورية.
Abdel-Monem, A.U. (1986).Studies on milk yield of Egyptian Nubian goats. M. Sc Thesis, Fac.
Agric. CairoUniversity, Giza, Egypt.
Abdel-Salam, M.M. (1991). Phenotypic and genetic parameters for lifetime production of goats in
Egypt. Alex. J. Agric. Res., 36(3):11-27.
Abdel-Salam, M.M.; A.E. Haider; A.M. Aboul-Naga; I.S. EL-Kimary; and M. Eissa (1994).
Improving performance of desert Barki kids by crossing with Zaraibi and Damascus goats.
Egypt. J. Anim. Prod., 31(1): 85-97.
Castillo, J.O.; V. Garcia; and F. Peraza (1976). Growth of kids of four imported goats breeds.
Anim. Breed. Abst., 46(3): 1359.
Chimonides, I. (1973). Some factors affecting the production of Damascus goats in Cyprus . A
thesis submitted to the A .U .B . Bayreuth, Lebanon .
Constantinou, A. (1981). Damascus goats in Cyprus. Wld Anim. Rev. 40: 17-22.
Constantinou, A.; and A.P. Mavrogenis (1987). Nucleus flock selection strategies for the
simultaneous improvement of kid growth and goat milk yield. ICAPAZ (1985) ، part 2.
ACSAD، AOAD (Eds. N. 1. Hassan; F.M. Tleimat and H. Hossamo). ACSAD/AS/P5/ 1987.
Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

45

SJAR

2016 - )2() – العدد3( المجلد.المجلة السورية للبحوث الزراعية
El-kimary, I.S.; and M.M. Abdel Salam (1988). Effect of crossbreeding and environmental factors
on weights in goats. Computer Sci. Dev. Res., 24 (294): 201-214.
El-Gallad, T.T.; E.A. Gihad; S. M.Allam; and T.M. Bedawy (1988). Effect of energy intake and
roughage rate on the lactation of Egyptian Nubian (Zarabi) goats. Small Ruminant Res., 1(4):
327-341.
Hussain, R.; M. Afzal; K. Javed; and M. Shafiq (2002). Production performance of some prominent
breeds of goat in PunjabBeetal goats. EAAP-53 rd Annual meeting, 1-4 September 2002.
Cairo, Egypt.
Mabrouk, M.M.S.; A.F. M. El- Erian; M. M. Tohamy; and Y.A. A. EL-Dweny (1997). Milk
production of zaraibi and Alpine goats, Assiut of Agric. Sei.,18(2): 231–252.
Mahgoub, A.; A. Schumacher; E. Mill; and J. Steinbach (1987). In: Small Ruminants in the Near
East. Volume 1 (eds. A. W. Qureshi and H. A. Fitzhugh). FAO Animal Production and Health
paper 54, FAO, Rome.
Malik, C.P.; A.S. Kanauhia; and B.L. Pouder (1986). A note on the factors affecting pre-weaning
growth in Beetal and Black Bengal kids and their crosses. Anim. Prod., 43:178-182.
Mavrogenis, A.P.; A. Constantinou; and A. Lauca (1984). Environmental and genetic causes of
variation in production traits of Damascus goats: I-Pre-weaning and post weaning growth.
Anim. Prod. 38:91-98. II-Goat Productivity. Anim. Prod., 38:99-104.
Ndlovu, L.R.; and L. Simela (1996). Effect of season of birth and sex of kid on the production of
live weaned single born kids in small holder east African goat’s flocks in North East
Zimbabwe. Small Ruminant. Res., 22:1-6.
Said, M.M. (1983). Study on some productive traits of Egyptian goats. M. Sc. Thesis, Fac. Agric.
MoshtohorZagazig University, Banha, Egypt. Pp: 117.
®
SAS . (1996). SAS/stat user's guide: statistics, system for windows, version. 4.10 (release 6.12 TS
level 0020) Sas Inst., Inc., Cary, North Carolina, USA.
Tantawy, A.O.; and I.A. Ahmed (1960). Studies in Egyptian Baladi goats. I. Frequency of multiple
births and sex ratio. Emp. J. Exp. Agric., 28:74-82.
Turner, H.N. (1986). Selection for increased efficiency in small ruminants. In: small ruminant
production in the developing countries. (eds. V.M. Timon and J.P. Hanrahan). FAO, 1986.
Vol. 58.
Wilson, R.T. (1987). Livestock production in central Mali. Traditionally managed goats and sheep.
Anim. Prod., 45:223-232.
Wilson, R.T. (1991). Small ruminant production and the small ruminant genetic resource in tropical
Africa. FAO Animal Production and Health Paper 88, Rome.

SJAR

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

46

2016 - )2() – العدد3( المجلد.المجلة السورية للبحوث الزراعية

Genetic Evaluation for Milk Production, and Litter size at Birth and Weaning of
Shami Goats
Kamel Fattal*(1) and Khaled Elnajjar(2)
(1). Breeding Shami Goats Research Station, Agricultural Research Center in Aleppo, General commission for
Scientific Agricultural Research (GCSAR), Aleppo, Syria.
(2). Animal Wealth Research Administration, GCSAR, Damascus, Syria.
(*Corresponding auathor: Dr. Kamel Fattal,. E-Mail: kamel1960@gmail.com).

Received: 23/04/ 2015

Accepted: 16/09/ 2015

Abstract
This study was conducted to study the productivity performance of Shami goats for milk
production, and litter size weight at birth and weaning. Also to estimate the litter size at birth and
weaning, and age, weight of goat when insemination. And determine the effect of some genetic
factors (parents) and non-genetic (year of birth, parity, kids sex, age and weight at insemination) of
the studied traits. And estimate some genetic parameters (heritability and genetic correlations) of
the studied traits. Data was collected from the records at Hememah Research Station of Al Shami
Goat Improvement, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR),
Aleppo/Syria. during 2001 to 2010. Statistical analysis was made of the studied traits to figure out
the genetic and environmental effects on it using SAS program. Duncan test was used to compare
the means of the factors affecting the studied traits, and also the animal model was used to estimate
the genetic parameters. Milk production, and litter size weight at birth and weaning were
424.46±67.24, 8.42±0.53 and 19.49±2.94 Kg, respectively. The litter size at birth and weaning, and
age and weight at first insemination were 2.98 ± 0.04, 2.20 ± 0.19, and 46.73±0.57 kg, and
19.24±0.26/ month, respectively. It was found that the parents has a highly significant effect on the
production of milk and insignificant effect on the litter size weight at birth and weaning. The effects
of year of birth and parity were highly significant on all traits (milk production and litter size weight
at birth and weaning). The impact of gender on the production of milk was not significant, while
highly significant on birth litter size weight at birth and weaning. The linear model of the mother
goat birth and its age at insemination any significant effects on the studied traits. The weight of goat
at insemination had highly significant effect on milk production and the litter size weight at birth,
while there were no significant differences in the weight of the goat at insemination on litter size
weight at weaning. Estimates of heritability for milk production, and litter size weight at birth and
weaning were 0.14, 0.08, 0.20, respectively. The values of genetic correlations between milk
production, and the litter size weight at birth and weaning were -0.17 and -0.01, respectively. While
the genetic correlation between the litter size weight at birth and at weaning was 0.09. The study
concluded that, the genetic correlation between milk production, and the litter size weight at birth
and weaning was negative. This indicates that the increase in litter size weight at birth and weaning
will lead to stress the body of the goat and this negatively affects the production of milk, although
the study concluded a positive genetic relationship between litter size weight at birth and at
weaning. According to that, litter size weight at weaning will considered as a selection breeding
criteria, because it achieved the highest genetic variation compared with milk production and the
litter size weight at birth. During selection it is very important to take into consideration the
differentiation between the parents to increase the production of milk of female’s goats. The
environmental conditions should be taken into account because of they affect all traits, especially
goats weight at insemination, because of its big role in the values of traits.
Key words: Genetic parameters, Shami goats, Milk production, Litter size at birth and weaning,
Syria.
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الملخص:
أجري ــت مسـ ــوحات مصـ ــلية ل ـ ـداء المقوسـ ــات القندي ــة للمجت ـ ـرات الص ــغيرة باسـ ــتعمال اختبـ ــار التـ ـراص غيـ ــر المباشـ ــر

Hemag

 )HAT( glutination testفي منـاطق ومحافظـات :حمـاه ،ديـر الـزور ،حمـص ،تـدمر ،القـريتين ،القامشـلي ،الرقـة ،حلـب ،درعـا،
القنيطرة ،ريف دمشق والسويداء في الفترة  2009/12/31-11/1بهدف التعرف على واقع انتشار داء المقوسات القندية في القطر
العربــي الســوري .جمعــت ( )806عينــة دم عش ـوائية منهــا ( )748عينــة مــن اإلنــاث ،بشــكل خــاص فــي النصــف الثــاني مــن الحمــل

واإلناث المجهضة بعد  21يوم من حدوث اإلجهاض ،و( )58عينة من الذكور ،وهـي تعـود لــقطعان المـربين وعـددها ( )26قطيـع،
و( )13محطــة حكوميــة منهــا ( )8لألغنــام الع ـواس و( )5للمــاعز الشــامي والجبلــي .بلــغ متوســط نســبة اإلصــابة العامــة لخمــج داء
المقوس ــات  Toxoplasma gondiiعن ــد المجتـ ـرات الص ــغيرة ف ــي المواق ــع كاف ــة وف ــي المحط ــات البحثي ــة وف ــي قطع ــان المـ ـربين
) ( 14.5و( )%13.98و( )%19.46على التوالي .أظهرت النتائج نسبة انتشـار واسـعة وبصـورة خاصـة فـي تـدمر والقامشـلي إذ
بلغت  %33.7و %28.3على التوالي .وارتفعت نسبة التفـاعالت المصـلية االيجابيـة فـي بعـض المحطـات البحثيـة كمـا هـو الحـال

في محطة قصر الحالبات في تدمر ( ،)%33.3وفي جدرين ووادي العذيب في حماه ( %14.9و 10.4%على التوالي) .أمـا عنـد
المـربين فقــد ارتفعـت نســبة التفــاعالت االيجابيـة فــي القامشــلي ( )%23.1والرقـة ( ،)%21.5أمــا المحطــات البحثيـة للمــاعز ،محطــة

كودنــة فــي القنيط ـرة ،ومحطــة قرحتــا فــي ريــف دمشــق ،لــم تســجل أي حالــة إصــابة بــالمرض .يتبــين مــن هــذه الد ارســة المســحية لـداء
المقوســات القنديــة بأنــه ينتشــر فــي الباديــة الســورية والمنــاطق الهامشــية (الرقــة وحمــاه) ،ويمتــد باتجــاه الشــمال الشــرقي مــن ســورية

(القامشلي) ،مع وجود فروق معنوية عالية ( ) p<0.01في االصابة بين قطعان المحطات البحثية وقطعان المربين في المحافظات.
الكلمات المفتاحية :داء المقوسات ،نسبة اإلصابة ،اختبار التراص غير المباشر ،سورية.
المقدمة:

يعد داء المقوسات القندية  Toxoplasmosisمن أكثر األمراض المشتركة شيوعاً في العالم ،إذ يصيب اإلنسان وحيوانات الدم

الحار والطيور واألسماك (1969 ،WHO؛  ،)1975 ،Mundayوقد حظي في اآلونة األخيرة باهتمامات طبية وصحية نظ اًر

النتشاره الواسع ،وآثاره السلبية على صحة اإلنسان وبصورة خاصة السيدات الحوامل واألطفال حديثي الوالدة ،إضافة إلى أهمية
المرض من الناحية االقتصادية ،والسيما في البلدان التي تشكل فيها المجترات الصغيرة (أغنام وماعز) ركناً اقتصادياً هاماً مثل

سورية ،إذ يبلغ تعدداها أكثر من ( )19مليون رأس من األغنام و( )1.5مليون رأس من الماعز (و ازرة الزراعة واالصالح الزراعي،
 .)2008ينجم المرض عن طفيليات ثنائية المثوى مجبرة ،وتقوم القطط الضالة والمنزلية بدور الثوي أو المضيف النهائي لألطوار

الجنسية (Wallace, 1973; Ruis and Frenkel, 1980؛ المقداد وآخرون ،)2002 ،إذ يتواجد الطفيلي في الغشاء الظهاري

المعوي للقطط دون أن تظهر عليها األعراض السريرية للمرض ( ،)Miller et al., 2001 ; Dubey et al., 2002ويطرح
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ماليين من الكيسات البيضية  oocystsفي البراز وتصبح معدية خالل  5-1أيام وتمتلك القدرة على البقاء في التربة مدة  12شهر
( ،)Ruiz et al., 1973كما أنها تمتلك مقدرة عالية على البقاء في المراعي الرطبة واالحتفاظ بقدرتها على الخمج حوالي عام
كامل (المقداد وآخرون  ،)2002،تنتقل العدوى للحيوانات العاشبة والجرذان والطيور واإلنسان (العائل الوسيط) عن طريق ابتالع
الكيسات الموجودة في األغذية والمياه الملوثة ببراز القطط (Wallace; 1973; Ruis and Frenkel, 1980؛ الخالد2002،؛
المقداد وآخرون .)2002 ،ويشير ( )Dyer, 2008أن عينة براز من قط مصاب تحتوي عادة على  20مليون كيسة بيضية

 (Kravetz and Federman, 2002( oocystوهي تكفي إلصابة  300نعجة عن طريق تلوث فرشة الحيوان والعلف وحتى

عشب المرعى .تعد التربة الملوثة ببراز القطط والجرذان مصدر مهم لعدوى الحيوانات األخرى نظ اًر الحتوائها على الكيسات

البيضية للمقوسة القندية ) (Coutinho et al., 1986إذ تحافظ على دورة الطفيلي وتساهم في انتقال المرض بين الحيوانات

( .)Wallace et al., 1972وتلعب الحشرات كالذباب والصراصر دور العوائل التجريبية لنقل المقوسات (Wallace, 1971-
 .)1972يؤدي داء المقوسات القندية إلى خسائر اقتصادية مهمة متمثلة باإلجهاض ( Hartley et al., 1954; Dubey et

 ،)al., 1989الذي يحصل في بداية الحمل أو في منتصفه وبعد  45يوماً وذلك بسبب تضرر بطانة الرحم وتنكرز الفلقات الرحمية

وقطع اإلمداد الغذائي إلى الجنين ،أو والدات سابقة ألوانها ،واذا ما وصل الحمل لنهايته فغالباً ما يلد مولود صغير وضعيف جداً

مع آخر طبيعي .تتوضع أطوار الطفيلي في األنسجة السيما في العضالت والدماغ والمشيمة ( Tenter et al., 2000; Dubey

 )and Jones, 2008وتؤدي إلى أعراض عامة كفقدان الشهية والهزال ،وسرعة التنفس مع سعال ،والتهاب المعدة واألمعاء،
ويرقان ،باإلضافة إلى أعراض عصبية كقلة االتزان والشلل ،والتهاب الدماغ واالختالل الوظيفي للجهاز العصبي المركزي وأحياناً
رعاش ورجفان وتقلصات عضلية في الماعز وكأن العنـزة تلقت ضربة قاسية على عمودها الفقري ( Dubey and Beattie

 ،)1988كما يؤدي المرض إلى فقدان الحليب ،والى عقم مؤقت أو دائم نتيجة التهاب الجهاز التناسلي مع إمكانية نفوق
الحيوان( .)Johnston,1988وكان الباحثان ) Hartley and Marshall, (1957و  Marshallأول من أثبتا أن هذا الطفيلي
هو أحد المسببات الرئيسة لإلجهاض عند األغنام في نيوزيالندا .وال يظهر الطفيلي عادة في الدم إال بعد  14-7يوماً ( Nishi et

) .)al., 2001; Miller et al,. 2001ال تكتشف األجسام المضادة (بطريقتي  IFATأو  )Latexإال بعد مضي  14يوماً من

بداية عالمات المرض ،حيث تظهر أول عالمات اإلصابة المتمثلة بضعف شهية وح اررة وضعف حركة .يؤدي زيادة نسبة
التفاعالت المصلية اإليجابية من  %23.6إلى % 64.3في الماعز ،في عيار أو تركيز  ≥64:1ألضداد المقوسات القندية ،إلى

ارتفاع نسبة اإلجهاض من  %0إلى  ،%29.2وانخفاض نسبة الخصوبة من  %99إلى  ،%89والى انخفاض عدد المواليد
من  2.1إلى ، 1.5وارتفاع نسبة نفوقها من  6.3%إلى .(Borde et al., 2006) %19.4

اقتصرت المسوحات المصلية التي قام بها الباحثون في سورية على عينات عشوائية من قطعان المربين أو من محطات االنتاج
الحيواني التابعة لو ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي لذا كان من الضروري إجراء دراسة شاملة للوقوف على واقع انتشار داء
المقوسات القندية عند المجترات الصغيرة في سورية ،وتحديد األماكن التي تتمركز فيها اإلصابة وذلك ضمن إجراءات الرقابة

الوبائية لألمراض وذلك بغية اعتماد إستراتيجية للتحكم والسيطرة على هذا المرض.
المواد وطرائق البحث:

أجريت مسوحات مصلية لداء المقوسات القندية في المجترات الصغيرة في الفترة  2009/12/31-11/1من مناطق ومحافظات
القطر العربي السوري :حماه ،دير الزور ،حمص ،تدمر ،القريتين ،القامشلي ،الرقة ،حلب ،درعا ،القنيطرة ،ريف دمشق والسويداء.
جمعت ( )806عينة دم عشوائية منها ( ) 748عينة من اإلناث الحوامل في النصف الثاني من الحمل واإلناث المجهضة بعد 21
يوماً من حدوث اإلجهاض ،متوسط أعمارها بين ( )6-1سنوات ،و(  )58عينة من الذكور ،ممثلة ( )%12.22من إجمالي عدد
رؤوس األغنام والماعز التي شملها المسح والذي بلغ  6650رأساً .توزعت رؤوس األغنام والماعز ضمن قطعان تنتمي لمربين

( 26مربي) ،ولمحطات بحثية (  13محطة) على النحو التالي:
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أ -قطعان األغنام العائدة لمحطات إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،عددها  8محطات
وهي :السماقيات(درعا) ،وجدرين(حماه) ،ووداي العزيب(حماه) ،وبئر الهشم (الرقة) ،والشوال(دير الزور) ،وهيمو(القامشلي) ،وقصر
الحالبات (تدمر) ،ومحسة(حمص).
ب -قطعان الماعز العائدة لمحطات إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،عددها  5محطات
وهي :عرى (السويداء) ،وجوسية الخراب (حمص) ،وحميمة (حلب) ،وقرحتا(ريف دمشق) ،وكودنة (القنيطرة).

ج -قطعان مربي االغنام والماعز في المحافظات وعددها  26قطيع :درعا ،حماه ،الرقة ،دير الزور ،القامشلي وحمص.
تم سحب عينات الدم من الوريد الوداجي في أنابيب جافة مفرغة من الهواء Dickinson and Co., ( Vacuum container
 .)Franklin Lakges, N.J. USAثفلت العينات مباشرة بسرعة دوران  1500دورة /الدقيقة ،حفظت عينات الدم المأخوذة خالل
الجولة الميدانية في صندوق تبريد وضع فيه بعض قطع الثلج وتم تثفيلها ( 1500دورة /د لمدة  15دقيقة) فو اًر بعد العودة للمخبر.
تم فصل المصل وحفظه في أنابيب ابندورف في درجة ح اررة  20-درجة مئوية إلى حين إجراء االختبار المصلي.

تم الكشف عن وجود األجسام المضادة للمقوسات القندية في عينات المصل في مخابر مديرية الصحة الحيوانية بدمشق باستعمال
كيت اختبار التراص غير المباشر  )HAT( hemagglutination testمن إنتاج مخابر  Fumouzeالفرنسية ( Toxo-HAT,
 )Fumouze laboratories, Lavalloise-Perret, Franceحسب الخطوات الموصى بها من قبل المنتج .يتضمن الكيت

صفائح معايرة دقيقة تتضمن  96حجرة تحتوي مستضدات المقوسات القندية ،باإلضافة لمحلول التمديد والشاهد االيجابي والسلبي.

يعد هذا اإلختبار كمي لألجسام المضادة للمقوسات القندية ويمتاز بحساسية ونوعية عالية ( %99.2و )%97.7على التوالي ،حيث
مددت األمصال المراد اختبارها بمحلول التمديد المرفق بالكيت ( 320 ،160 ،80و 2560 ،1280و )5120في الحجرات
المخصصة لكل عينة ورجت لمدة دقيقتين ثم حضنت في درجة ح اررة  37مئوية لمدة ساعتين ثم قرأت النتيجة .تعتبر العينات

إيجابية عندما تتحد مولدات الضد على سطح خاليا الدم الحمراء مع األجسام المضادة في المصل لتتشكل طبقة من الخاليا
المتراصة في قعر الحجر بتركيز≥  1:80بما يتوافق مع الشاهد االيجابي المرفق.

الشكل  .1تفسير نتائج اختبار التراص غير المباشر Toxo-HAT

يسمح اإلختبار بالتمييز بين األجسام المضادة  Ig Gو ،Ig Mويستخدم عادة مع طرائق مصلية أخرى كاختبار إلي از .عولجت
األمصال بمحلول ميركابتيوايتانول  0.1 M 2-mercaptoethanolلتحديد وجود األجسام المضادة  ،Ig Mوأي إنخفاض أدنى أو
يساوي عيارين د ّل على وجود األجسام المضادة . Ig M
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حسبت نسبة انتشار داء التوكسوبالزما كنسبة التفاعالت االيجابية من عدد عينات الدم المأخوذة من الموقع أو المحطة ،وحسبت
نسبة التفاعالت المصلية اإليجابية من العدد االجمالي للعينات االيجابية .وصممت الجداول واالشكال البيانية باستخدام
.Microsoft Office Excel 2007
التحليل اإلحصائي:
تم حساب متوسط المربعات الصغرى ( )Chi-square testباستخدام ( (SAS v. 7 program for Windowsلدراسة
الفروق في االصابة بين المواقع والمحافظات ،وبين المحطات البحثية وقطعان المربين .كما أجري اختبار التباين Analysis of
 Varianceوفق النموذج الخطي  Log linear Modelلدراسة إصابة قطعان المحطات البحثية وقطعان المربين في المحافظات

والمواقع المختلفة والتفاعل فيما بينها .كما تم تقدير نسبة أرجحية  Odds ratioإصابة اإلناث بداء التوكسوبالزما على الذكور
بطريقة االنحدار اللوجستيكي .Logistic Procedure
النتائج والمناقشة:

أظهرت نتائج الدراسة وجود إصابة واسعة لخمج  T. gondiiعند األغنام والماعز على ٍ
حد سواء لدى الحيوانات عند المربين أو
المحطات الحكومية في مختلف المحافظات السورية التي شملها المسح ،إال أن شدة ونسب اإلصابة كانت متباينة ،وأن هذا
االختالف أو التباين بين نسب االنتشار بين قطعان المربين وقطعان المحطات البحثية قد يكون ناتجاً عن التنوع المناخي والبيئي

حسب المناطق الجغرافية ،ومستوى التوعية والرقابة الصحية وهذا ما تظهره النتائج التالية:

آ-االنتشار المصلي العام لمرض المقوسات القندية عند الماعز واألغنام في المحافظات:
يبين الجدول ( )1االنتشار المصلي لمرض المقوسات القندية عند الماعز واألغنام في المحافظات والمواقع مع متوسط نسبة

اإلصابة العامة لمرض المقوسة القندية عند الغنم العواس والماعز في المحافظات كافة بلغ  %14.5كما يظهر الشكل ( )1زيادة

ملفتة للنظر في تدمر والقامشلي ( %33.7و %28.3على التوالي) عن المتوسط العام لباقي المناطق والمواقع.
الجدول  .1االنتشار المصلي لمرض المقوسات القندية عند الماعز واألغنام في المحافظات والمواقع
المحافظة

الموقع

عدد العينات

النتائج االيجابية

ريف دمشق

بحوث (قرحتا)

41

0

مربين
بحوث (قصر الحالبات)
مربين
بحوث (جوسية -محسة)
مربين (قريتين)
بحوث (السماقيات)
مربين
بحوث (وادري العذيب-
جدرين)
مربين
بحوث (حميمة)
مربين
بحوث (الشوال)
مربين
بحوث (بئر الهشم)
مربين
بحوث(الهيمو)
مربين

0
35
51
26
70
54
20

0
22
7
6
8
1
8

100

17

0
26
66
51
50
50
50
33
27

0
4
8
3
5
4
14
2
15

تدمر
حمص
درعا
حماة
حلب
دير الزور
الرقة
القامشلي

نسبة اإلصابة
%

النتائج االيجابية
%

0

0

33.72

22.14

14.58

10.69

12.16

6.87

17

12.98

13.04

9.16

7.92

6.12

18

13.74

28.33

12.98
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السويداء
القنيطرة

بحوث (عرى)
مربين
بحوث (كودنة)
مربين

7
0
0
0

47
0
9
0

14.89

5.34

0

0

الشكل  .1االنتشار المصلي لداء المقوسات في المحافظات والمواقع
سجلت أعلى نسـبة للعينـات االيجابيـة (الشـكل  )2فـي تـدمر إذ بلغـت  .%22.14وبلغـت نسـبة العينـات االيجابيـة فـي الرقـة 13.74

 %وفي كل من القامشلي وحماه .%12.98

الشكل  .2توزع النتائج االيجابية لداء المقوسات في المحافظات والمواقع
أظهرت نتائج هذه الدراسة نسب إصابة أخفـض مـن نسـب اإلصـابة التـي حصـل عليهـا  EL-Moukdadعـام ( ) 2002لالنتشـار
المصــلي لهــذا المــرض ،فــي المحافظــات والتــي كانــت ) %74،46( :فــي إدلــب و( )%72،16فــي حم ـاه  ،و( )%63،35فــي درعــا
و( )%11.51في الحسكة و( )%46.98في السـويداء ،و( )%40فـي حمـص ،و( )%23.48فـي ريـف دمشـق و( )%17،02فـي
حلــب و( )%13،79فــي ديــر الــزور .وأخفــض مــن نســبة اإلصــابة التــي حصــل عليهــا الياســينو وشــنكل ( )2003فــي األغنــام فــي
محافظـة حمـاه ( ،)%27.1و) Morsy et al., (1979علـى عينــات التـي تــم جمعهـا مــن المسـالخ فــي األردن بطريقـة التـراص
الــدموي غيــر المباشــر والتــي بلغــت ( ،)%22.9ومــن ) Babur et al., (1997فــي كــانكري وتركيــا المجــاورة ( ،)%88.7ومــن

 Ciamekعام ( )2005عند األغنام ( )%30وعند الماعز( ،)%15وأقل أيضاً من نسب اإلصابة التي حصل Al-Mufarrej et

) al., (2011في السـعودية لـدى قيامـه بفحوصـات مصـلية بطريقـة التـراص غيـر المباشـر فـي قطيعـين ،األول مـع أعـراض إجهـاض
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ونفــوق جنينــي وآخــر شــاهد بــدون ســابق أع ـراض والتــي بلغــت  %51.7و%30علــى الت ـوالي .والحقيقي ـة أن انتشــار هــذا المــرض فــي
السنوات األخيرة قد انخفض نتيجة اإلدارة الجيدة للمزارع الحيوانية وتطبيق إجراءات األمن الحيوي.
ب-إصابة المجترات الصغيرة (أغنام وماعز) بالمقوسات القندية في المحطات البحثية:
أظهرت النتائج ( )66عينة دم ايجابية مصابة بداء المقوسات القندية في قطعان المجتـرات الصـغيرة مـن أصـل ( )472عينـة أخـذت
من المحطات البحثية (نسبة  .)%13.98فقد بلغت في محطات تربية األغنـام والمـاعز نسـبة  %16.17و %8.33علـى التـوالي.
وكانت نسب االنتشار في المحطـات متباينـة وتراوحـت بـين  .%62.86-0وقـد ارتفعـت نسـبة التفـاعالت المصـلية االيجابيـة (الشـكل
 )3فـي بعــض المحطـات البحثيــة كمـا هــو الحــال فـي محطــة قصـر الحالبــات فــي تـدمر ( ،)%33.3وفــي جـدرين ووادي العــذيب فــي
حماه ( %14.9و 10.4%على التوالي) .أما في محطات السماقيات والهيمو وبئر الهشم والشوال فبلغت  %1.49و%3و%5.97

و %4.48على التوالي .لم تسجل عينات ايجابية للماعز في محطة كودنة للماعز فـي القنيطـرة ،وفـي قرحتـا أيضـاً فـي ريـف دمشـق

ـار فـي د ارسـة شـملت قطعـان
بخالف حميمـة وعـرى ( % 15.4و %14.9علـى التـوالي) .وكـان الياسـين والقطرنجـي ( )2009قـد أش ا
األغنام أن نسبة االصابة بالمقوسة القندية في المحطات الحكومية في محافظتي حماه ودرعا تبلغ (.)%6.25

الشكل  .3انتشار المقوسات القندية عند المجترات الصغيرة في المحطات البحثية

ت-إصابة قطعان المربين بالمقوسات القندية:
بلغ متوسط نسبة انتشار بداء المقوسات فـي قطعـان مربـي األغنـام المتاخمـة للمحطـات البحثيـة التابعـة إلدارة بحـوث الثـروة الحيوانيـة

 %19.46إذ بلــغ عــدد العينــات االيجابيــة ( (65مــن أصــل ( )334وهــي أعلــى مــن نســبة اصــابة قطعــان األغنــام العائــدة للمحطــات
البحثيــة ( 55 :16.17%عينــة ايجابيــة مــن أصــل  .)340يبــين الشــكل(  )4نســب إصــابة عاليــة فــي بعــض القطعــان المختب ـرة فــي

محافظات القامشلي ( )%55.56ودرعا ( )%40والرقة ( ،)%28مقارنة بمثيالتها في محافظـات حلـب ( )%12.12وحمـص :تـدمر
والقـريتين ( )%12.4وديــر الــزور( . )%10أمــا نســبة التفــاعالت االيجابيــة فقــد تســاوت فــي كــل مــن حمــص والقامشــلي (،)%23.1
ودرعا وحلب) .)%12.3أما في الرقة فبلغت  %21.5ولم تتجاوز  %7.69في دير الزور.
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الشكل  .4انتشار المقوسات القندية في قطعان األغنام العائدة للمربين

لوحظ ارتفاع نسبة اإلصابة في بعض قطعان المـربين المتاخمـة لـبعض المحطـات كمحطـة الهيمـو فـي القامشـلي ومحطـة بئـر الهشـم

في الرقة مما يزيد من فرص انتقال المرض ويستدعي تطبيق اجراءات العزل الصارمة منعاً النتقال المـرض ويجـدر التنويـه هنـا إلـى
أن هذه النسب تمثـل نسـب االنتشـار المصـلي فـي قطعـان األغنـام الخاضـعة للد ارسـة والمختـارة عشـوائياً والعائـدة للمـربين فـي مختلـف

المحافظات السورية وال تمثل جميع قطعان األغنام في القطر العربي السوري.
ث -إصابة قطعان الماعز بالمقوسات القندية عند المربين:

لم تجر أية مقارنة بين انتشار داء المقوسات في الماعز لدى المربين من جهة وبين المحطات البحثية من جهة أخرى وذلك لقلة

عينات الدم المسحوبة ( 12عينة فقط) من رؤوس الماعز المرباة في قطعان مربي األغنام .وكان الياسينو وشنكل ( )2003حصال
نسبة اصابة في محافظة حماة بلغت ( )%24.7في الماعز البلدي .أما  Ciamekعام ( )2005فقد حصل على نسبة اصابة في
إيران واردابيلو بلغت( .)%15وفي دراسة مصلية قام بها  Al-Taieو  (2011) Abdullaفي منطقة السليمانية في العراق
بطريقة االلي از بلغت نسبة اصابة األغنام والماعز  %51.7و  %54.6على التوالي.

ج-إصابة قطعان المربين (المجهضة وغير المجهضة ) بداء المقوسات القندية:

الجدول ( )2يظهر زيادة في نسبة النتائج االيجابية لداء المقوسات في القطعان غير المجهضة مقارنة بالقطعان المجهضة

( %30.9و %13.9على التوالي) ،علماً أن عمليات المسح شملت  53أنثى مجهضة من قطعان المربين توزعت في مناطق
ومحافظات :القريتين ودير الزور والرقة وحلب على النحو التالي 20 :و 15و 15و 3على التوالي ،إال أن نسبة اإلصابة لم

تتجاوز  9( %16.98عينات إيجابية 7 :تنتمي لـ 3قطعان في محافظة الرقة ،وعينتين في أحد قطعان القريتين) ،مما يشير لوجود
إلى أسباب معدية أخرى ( كمرض االجهاض المعدي مثالً) أو غير معدية كغذائية مؤدية لإلجهاض في القطعان المجهضة.
الجدول  .2انتشار داء المقوسات القندية عند المجترات الصغيرة في القطعان المجهضة وغير المجهضة
البيانات
محطات البحثية والمربين
محطات البحثية
العينات المسحوبة من قطعان المربين
عينات الدم المأخوذة من قطعان المربين المجهضة
عينات الدم المأخوذة من قطعان المربين غير المجهضة

عدد العينات

عدد العينات االيجابية

806
472
334
237
97

131
66
63
33
30

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

54

نسبة اإلصابة
%
16.25
13.98
18.8
13.9
30.9

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
ح-إصابة القطعان المختبرة بداء المقوسات القندية:
يبين حساب مربع كاي  Chi-squareباستخدام ( (SAS 9.2,2002وجـود فـروق معنويـة ( )p<0.01فـي االصـابة بـداء المقوسـات
القندية بين قطعان المحطات البحثية وقطعان المربين في المحافظات المختلفة .الجـدول( )3يبـين نتـائج تحليـل التبـاين Analysis

 of Varianceلــداء المقوســات القنديــة باســتخدام الخطــي اللوغــارتمي  log linear Modelويظهــر وجــود فــروق معنويــة عاليــة
( )p<0.0001فيمــا يتعلــق بإصــابة القطعــان المختب ـرة بــداء المقوســات علــى مســتوى المحافظــات والتفاعــل فيمــا بــين االصــابة علــى
مستوى المحافظات والمواقع.
الجدول  .3تحليل التباين لداء المقوسات القندية
مصدر التباين

درجات الحرية

Chi-Square

Prob.

إصابة القطعان INFECTION

1

35.62

>0.0001

محافظات LOCATION

10

93.78

>0.0001

مواقع (بحوث-مربين) STATION

1

2.68

0.1018

التفاعل اإلصابة*محافظات INFEC*LOCATION

8

24.07

0.0022

التفاعل اإلصابة*مواقع INFEC*STATION

1

14.56

0.0001

التفاعل محافظات*مواقع LOCATION*STATION

6

65.00

>0.0001

المتبقي Likelihood Ratio

5

30.58

>0.0001

د -اصابة الذكور بداء المقوسات القندية:
أظهــر تقــدير نســبة أرجحيــة  Odds ratioبطريقــة االنحــدار اللوجســتيكي  Logistic procedureارجحيــة معنويــة ()3.785
إلص ــابة اإلن ــاث بالمقوس ــات القندي ــة عل ــى ال ــذكور إذ ل ــم تتج ــاوز نس ــبة إص ــابة ال ــذكور  .%3.17وك ــان  Al-Taieو Abdulla
) (2011و  Scharmaوآخ ـ ـرين ( )1972ق ـ ــد سـ ــجال أيضـ ـ ـاً نسـ ــبة تف ـ ــاعالت مصـ ــلية إيجابي ـ ــة عنـ ــد اإلن ـ ــاث أعلـ ــى م ـ ــن ال ـ ــذكور

بلغت %47.1و  ،%10.2و %41.7و %6.7على الترتيب.

تبــين ممــا ســبق إنتشــار االصــابة ب ـداء المقوســات عنــد المجت ـرات الصــغيرة (أغنــام ومــاعز) فــي ســورية س ـواء لــدى الم ـربين أو
المحطــات الحكوميــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية التــي شــملها المســح ،إال أن شــدة ونســب اإلصــابة كانــت متباينــة حســب التنــوع
المنــاخي والبيئــي المتعــدد حســب المحافظــات والمنــاطق الجغرافيــة ،إضــافة إلــى االختالفــات فــي نظمــاإلدارة و التربية(شــبه مكثــف أو
سرحي) ،والـى مسـتوى التوعيـة االجتماعيـة ،وهـذا مـا أكـده كثيـر مـن البـاحثون( Kraussوزمـالؤه2003 ،؛  BeverleyوWatson
1961،؛  1991، Buxton؛  .)1988 ،Johnstonكما وجد من خالل مقارنة نسب انتشار المرض في األغنام والماعز في كل

من المحطات البحثية ولدى المربين فروق معنوية ( )p<0.01في نسبة اإلصابة بين المحافظات والمواقع مـن جهـة ،وبـين القطعـان
الخاصــة والحكوميــة البحثيــة مــن جهــة أخــرى .وربمــا يعــزى وجــود فــروق معنويــة عاليــة ( )p<0.0001فيمــا يتعلــق بإصــابة القطعــان
المختبرة بداء المقوسات على مستوى المحافظات والتفاعل فيما بين االصابة على مسـتوى المحافظـات والمواقـع إلـى االختالفـات فـي
نظـم اإلدارة والتربيـة (شــبه مكثـف أو ســرحي) ،والـى مسـتوى التوعيــة االجتماعيـة .كمــا تشـير النتـائج إلــى الـدور الهــام الـذي يمكـن أن
تلعبــه المجت ـرات الصــغيرة كمصــدر إلصــابة اإلنســان بــداء المقوســات .فقــد كانــت اإلصــابة بــداء المقوســات القنديــة كانــت أعلــى فــي

اء عن ــد األغن ــام أو الم ــاعز ،إذ بل ــغ متوس ــط نس ــبة اإلص ــابة العام ــة لخم ــج داء
قطع ــان المـ ـربين عنه ــا ف ــي المحط ــات البحثي ــة ،سـ ـو ً
المقوســات  Toxoplasma gondiiعنــد المجتـرات الصــغيرة فــي المواقــع كافــة وفــي المحطــات البحثيــة وعنــد المـربين )(%16.25
و( )%13 .98و( )%19.46على التوالي .وقد يفسر انخفاض إصابة األغنام والماعز في المحطـات البحثيـة كـون القطعـان مربـاة
في حظائر مغلقة ( ،)Susan, 2007وبسبب بتطبيق االجراءات الصحية الوقائية والعالجية واتخـاذ إجـراءات األمـن الحيـوي كـإجراء

مسوحات مصلية سنوياً بشكل عينات عشوائية ( %25من رؤوس الغنم والماعز من الفئة العمريـة  9-7سـنوات ( Al-Taie and
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 ،)Abdulla, 2011وابعاد القطط والحيوانات البرية ومنع تلـوث األعـالف ببـراز القطـط وابعادهـا عـن الحظـائر والمـزارع ،والمعالجـة
الدوائية بالصادات الحيوية قبل التلقيح وخالل فترة الحمل ،واسـتخدام بعـض مضـادات الكوكسـيديا مثـل امبروليـوم والصـادات الحيويـة
) ،(Mc Fadden et al., 2000; Angermann et al., 1992وحظـر اسـتخدام كبـاش فـي التلقـيح التناسـلي إال بعـد ثبـوت
سالمتها من داء المقوسات إلخ.)..
الخالصة:
يستنتج مـن هـذه الد ارسـة المسـحية وجـود إصـابة واسـعة لخمـج  Toxoplasma gondiiعنـد األغنـام والمـاعز سـواء لـدى الحيوانـات
عند المربين أو المحطات الحكومية في مختلف المحافظات السـورية التـي شـملها المسـح ،إال أن شـدة ونسـب اإلصـابة كانـت متباينـة

حسب التنوع المناخي والبيئي .حسب المحافظات والمناطق الجغرافية ،إضافة إلى االختالفات في نظم اإلدارة و التربية (شبه مكثف
أو سرحي) ،والى مستوى التوعية االجتماعية.
المقترحات:

 -1اإلهتمام بمناطق اإلنتشار الواسع لداء المقوسات القندية كالباديـة السـورية والمنـاطق الهامشـية (الرقـة وحمـاه والقامشـلي) مـن
حيــث تــأمين نظــم التربيــة المكثفــة إلــى جانــب التربيــة الســرحية باإلضــافة للمحميــات الرعويــة بحيــث تكــون قريبــة مــن األمــاكن
ذات الكثافــة الحيوانيــة العاليــة ،وامــدادها باألدويــة الكيميائيــة واللقاحــات المخففــة إلســتخدامها لــدى الحيوانــات المصــابة وذلــك
للحيلولة دون انتقال المرض إلى المناطق المجاورة االخرى.

 -2إجراء مسوحات مصلية سنوياً بشكل عينات عشوائية ( %25من رؤوس الغنم والماعز من الفئة العمرية  9-7سـنوات) فـي
كافة المناطق والمحافظات سواء في المحطات البحثية أو لدى المربين.

كلمــة شــكر :يتقــدم البــاحثون بالشــكر لمخبــر الفحوصــات العامــة فــي مديريــة الصــحة الحيوانيــة بدمشــق لقيامهــا بالتحاليــل المصــلية ولــو ازرة
الزراعة واالصالح الزراعي لتأمينها مستلزمات البحث كافة.
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Abstract:
Serological surveys of Toxoplasma gondii were made in ten provinces (governorates) and regions in
Syria (Hama, Deir-Al-zoor, Homs, Palmyra, Al- Quamishli, Al-Raqqa, Aleppo, Daraa, Kounaitra,
Damascus countryside, and Sweidaa), during a period started from 1st November to 31th December
2009, in order to elucidate the prevalence and distribution of toxoplasmosis in different parts of
Syria. In total 806 blood samples were taken (748 in the second half of pregnancy and from aborted
females after 21 days, and 58 from males) representing 12.22% of the total number of small
ruminants surveyed, belonging to 26 small private ruminant breeds and 13 research stations, 8 for
Awassi sheep and 5 form Damascus and Gabali goats, and subjected to serological analysis for IgG
antibodies using Hemagglutination test HAT with a commercially available kit (Toxo-HAT,
Fumouze laboratories, Lavalloise-Perret, France). The averages of seroprevalence of Toxoplasma
gondii in all provinces, research stations and in flocks of breeders were, 14.9%, 13.98% and
19.46%, respectively. The results showed high seroprevelence specially in Palmyra (33.3 %), and
Al- Quamishli (28.3%). High sero-positive reactions were registered in some research stations for
sheep like Kasser al-Halabat in Palmyra (33.3%) and in both Jidrin and Wadi-Alazib; in Hama
(14.9% and 10.4%, respectively). In herds of breeders high rates of positive results were recorded in
Al-Quamishli and Raqqa (23.1% and 21.5% respectively). But some research stations for goats,
Karahta (Damascus countryside), and Kodaneh (Kounaitra) stations were free from Toxoplasmosis.
It was concluded from the serological investigation that the wide distribution of Toxoplasmosis is in
the desert and marginal areas of Syrian and expands towards the north-east with significant
differences (p< 0.01) in infection rate between research station and flocks of breeders in different
locations (governorates).
Key words: Toxoplasmosis, Seroprevalence, Hemagglutination test HAT, Syria.
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دراسة نسيجية لبنية الخصى في ذكور الجاموس السوري النامية
()1

نادردرباس*

وسليمان سلهب

()2

( .) 1محطة بحوث شطحة ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الغاب ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،الغاب ،سورية.
( .)2قسم اإلنتاج الحيواني ،كلية الزراعة ،جامعة دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :م .نادر درباس .محطة بحوث شطحة ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الغاب).

تاريخ القبول2015/12/06 :

تاريخ االستالم2015/07/05 :

المل ّخص

أجريت هذه الدراسة في محطة بحوث شطحة لتحسين الجاموس السوري ،في محافظـة حمـاه ،منطقـة الغـاب ،وهـي إحـدى المحطـات

التابعــة إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة ،فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة بســورية ،عــام  .2011اســتعملت فــي هــذه الد ارســة
على  10ذكور جاموس نامية وهي بعمر  7أشهر .وزنت الحيوانات وأخذت مقاطع من الخصى شهرياً لقياس قطر األنابيب المنويـة
لمــدة  10أشــهر ،لتحديــد موعــد االنقســام الخلــوي للمنســليات المنويــة وتمايزهــا وظهــور النطــاف فــي لمعــة األنابيــب المنويــة ،لالســتفادة
منها في تحديد موعد البلوغ الجنسي في ذكور الجاموس السوري النامية .أظهرت النتائج اتساعاً تـدريجياً فـي قطـر األنابيـب المنويـة،
وازدياد وتطور خاليا ليديغ ،وبدأت معالم خاليا سيرتولي بالوضوح ،مـع تقـدم الحيوانـات بـالعمر وكـان المتوسـط العـام لقطـر األنابيـب
ـجل تغيـر نسـبي كبيـر فـي اتسـاع قطـر األنابيـب المنويـة ).)P> 0.05
المنوية  172.7 ± 2.8مـايكرومتر عنـد عمـر  10أشـهر ،وس ّ

وعند ما وصلت الحيوانات الى عمر 16شه اًر ،لوحظ ظهور النطاف في لمعـة األنابيـب المنويـة وكـان المتوسـط العـام لقطـر األنابيـب
المنوي ــة  250± 6.1م ــايكرومتر .وأظه ــرت النت ــائج أيضـ ـاً عالق ــة ارتب ــاط ) ،)P> 0.01ب ــين متوس ــط قط ــر األنابي ــب المنوي ــة ووزن
الحيوانــات بلغــت ( ،)r =0.983وبــين متوســط قطــر األنابيــب المنويــة وعمــر الحيوانــات بلغــت ( ، .) r =0.978نســتنتج مــن هــذه
الد ارسـة أن ذكــور الجـاموس الســوري الناميـة تصـل مرحلــة البلـوغ الجنســي بعمـر حـوالي  16شــه اًر ،بمتوسـط وزن بلــغ 316 ± 14.1
كغ.
الكلمات المفتاحية :الجاموس السوري ،الخصى ،البنية النسيجية ،تكون النطاف ،البلوغ الجنسي.
المقدمة :

ُيعـد العمــر عنــد البلـوغ الجنســي واحــداً مـن أكثــر العوامــل أهميـةً مـن الناحيــة التناســلية بالنسـبة للعجــول كونــه يـؤثر بشــكل مباشــر فــي
تحديــد موعــد إدخــال هــذه الحيوانــات فــي ب ـرامج التربيــة والتلقــيح ،وفــي طــول فت ـرة حياتهــا اإلنتاجيــة .وحيــث أن طــول فت ـرة الحمــل فــي

الجــاموس أطــول مــن مثيلتهــا فــي األبقــار ،إال أن أوزان المواليــد تبلــغ نحــو  40-35كــغ ،أي نفــس الــوزن تقريب ـاً لعجــول ســاللة أبقــار

الهوليشــتاين حديثــة ال ـوالدة ) ،)David, 1998كمــا أن عجــول الجــاموس تنمــو بســرعة خــالل فت ـرة الرضــاعة بســبب ارتفــاع نســبة
المكونات الغذائية في حليب الجاموس.

وقد وجد ) Metry and Mourad (1994أن خصوبة عجول الجاموس المصري تتأثر بالتغذية وأن الثيران التي تغذى تغذية زائدة
تصبح مسمنة وفي حالة خمول جنسي ،بينما الثيران التي تغذى تغذية منخفضـة جـداً ال تحصـل علـى الطاقـة الالزمـة إلنتـاج السـائل
المنوي ،لذلك فانه يجب أن تبقى في حالـة جسـمية متوسـطة .ولحسـاب االحتياجـات الحافظـة للثيـران يفتـرض أنهـا أثقـل بمقـدار 100

كغ زيادة عن متوسط وزن اإلناث .أما في موسم التلقيح فتزاد االحتياجات الحافظة للثيران بمقدار  1.5-1كغ معادل نشا ( 3-2كغ

علف مركز) في اليوم.
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و قد وجد ) Majed (1996أن ذكور الجاموس العراقي تصل إلى مرحلة البلوغ الجنسي بعمر  12شه اًر ،ويكون متوسط وزنها عند
هذا العمر  247.5كغ ،وغالباً ما تكون نوعية السائل المنوي غيـر جيـدة بسـبب عـدم وصـولها عنـد هـذا العمـر إلـى النضـج الجنسـي،

إذ يكــون الســائل المنــوي مــائي القـوام ،ويتصــف بحجــم قذفــة قــدره  1.91ســم ،3ونســبة النطــاف الحيــة  ،% 45ونســبة حيويــة النطــاف

 .% 22.8وقــد بـ ّـين أنــه يمكــن اســتخدام ذكــور الجــاموس الع ارقــي فــي عمليــات التلقــيح الطبيعــي بنجــاح عنــدما تصــل إلــى عمــر 2.5
سنة ،ويخصص ثور لكل  50أنثى.

وقد أشار عبد العليم ( ،)1991أنه يمكن استخدام ذكـور الجـاموس المصـري فـي عمليـات التلقـيح والتناسـل اعتبـا اًر مـن عمـر سـنتين،
ويمكن أن يكـون أبكـر قلـيالً عنـدما تربـى فـي ظـروف رعايـة جيـدة .وأشـارت معظـم األبحـاث إلـى المشـاكل الكثيـرة فـي خصـوبة ذكـور
الجــاموس كالتـأ خر فــي الوصــول إلــى البلــوغ الجنســي و النضــج الجنســي ،وضــعف الرغبــة الجنســية ،وطــول فتـرة االســتجابة الجنســية،
وقابلية السائل المنوي الضعيفة للتجميد ) .)Abdou and Aboul-Ela, 1988

أظهــر انخفــاض البــروتين فــي الغــذاء تــأثي اًر ســلبياً علــى حجــم الســائل المنــوي وعلــى حركــة النطــاف والرغبــة الجنســية ومــردود الســائل

المنــوي .وعلــى الــرغم مــن اســتم اررية إنتــاج الســائل المنــوي بعـد البلــوغ الجنســي فــإن الســائل المنــوي يظهــر نمــاذج متباينــة تتعلــق بــنظم

اإلنتاج وظروف التغذية والرعاية السائدة ).)Manik et al., 1989
إن البنية النسـيجية لخصـى الجـاموس مشـابهة لنظيرتهـا فـي الحيوانـات الثدييـة األخـرى ،فهـي تعـد مسـؤولة فـي الحيوانـات البالغـة عـن
تكوين النطاف من المنسليات المنوية وانتاج هرمون التستوستيرون من الخاليا الخالليـة (خاليا ليديغ) .وتتألف الخصى تشريحياً من

عـدد كبيــرمن األنابيـب المنويــة ،يتخللهـا نســيج بينــي يتـألف فــي الجـاموس بشــكل رئيسـي مــن خاليــا ليـديغ ونســيج اربـط يتضــمن أوعيــة
لمفاويــة ودمويــة وأعصــاب وأليــاف كوالجينيــه ،ويتــألّف كــل أنبــوب منــوي عنــد الحيـوان البــالغ مــن غشــاء قاعــدي وعــدة طبقــات خلويــة
ولمعــة ،وضــمن الطبقــات الخلويــة يمكــن تمييــز نــوعين مــن الخاليــا ،خاليــا ســيرتولي والمنســليات المنويــة (.)Javed et al., 2001

وعند البلوغ تتعزز العالقة الوظيفية بين خاليا ليديغ وخاليا سيرتولي من جهة ،وبينها وبين المحور الـدماغي (المهـاد تحـت السـريري
والنخامية الغدية) من جهة أخرى ،وينعكس هـذا التعـاون الـوظيفي علـى تنشـيط عمليـة انقسـام خاليـا المنسـليات المنويـة باتجـاه تكـوين

النطـاف ،واتسـاع قطـر األنابيـب المنويـة ووضـوح لمعتهـا (.)Courot et al., 1979; Amann and Schanbacher, 1983
ويختلف عادة موعد بدء انقسام المنسليات المنوية المكونة للنطاف وتمايزها عبر مراحلها المختلفة من نوع حيواني آلخر.
فقد أشار ) Ashdown and Honcock (1980أن الحيوانات المنوية األولية تظهر في األنابيب المنوية بعمر 6أشهر فـي ثيـران

األبقار ،وبعمر  3أشهر في الحمالن ( ،)Sharma and Vyas, 1981وبعمر  6أشهر في ذكور المـاعز (and Salhab, 2004

 ،) Al-Dakerوأضــافا بــأن موعــد ظهــور النطــاف فــي لمعــة األنابيــب المنويــة يحصــل بعمــر  ،8و ،4و 8أشــهر فــي تلــك األن ـواع
يعدون التغيـرات التـي تطـ أر علـى حجـم الخصـى وأبعادهـا خـالل فتـرة
الحيوانية ،على التوالي .وعلى الرغم من أن الكثير من الباحثين ّ
نمو الجاموس و بدء ظهور النطاف في لمعـة األنابيـب المنويـة ،أو فـي البـربخ  ،أو فـي القذفـة المنويـة هـي الصـفات األكثـر اعتمـاداً
لتحديد موعد البلوغ الجنسي ( ،)Court ,1967; Lee et al., 1976; Watson, 1981لكن هناك تباين فـي درجـة االعتمـاد علـى

مثل تلك الصفات.

ونظ اًر ألهمية الدراسة النسيجية في التحديد الدقيق لموعد البلوغ الجنسي والتغيرات التي تط أر عليها وموعد انقسام المنسليات المنوية،

وم راحل تمايزها ،وظهور النطاف في لمعة األنابيب المنوية في الذكور النامية للجاموس السوري تهدف هذه الدراسة إلى:

 -1تحديــد موعــد بــدء االنقســام الخلــوي للمنســليات المنويــة وتمايزهــا وظهــور النطــاف فــي لمعــة األنابيــب المنويــة والتغي ـرات التــي تط ـ أر
عليها مع تقدم الحيوان في العمر.

 - 2االسـتفادة مــن هــذه التغيـرات فــي تحديــد موعــد البلــوغ الجنســي فــي الــذكور الناميــة للجــاموس الســوري وبالتــالي موعــد إدخالهــا فــي
عمليات التربية و التلقيح.
 - 3دراسة تأثير العمر على قطر األنابيب المنوية وعالقة االرتباط بينهما.

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

61

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
مواد البحث و طرائقه:

نفذت هذه الدراسة في محطة بحـوث شـطحة ،فـي محافظـة حمـاه ،منطقـة الغـاب ،وهـي إحـدى المحطـات التابعـة إلدارة بحـوث الثـروة
الحيوانيــة فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة ،فــي ســورية ،عــام  ،2011وأجريــت الد ارســة النســيجية فــي مخــابر إدارة بحــوث

الثروة الحيوانية .استخدم لهذا الغرض  10ذكور من مواليد الجاموس المتوفرة في المحطـة وهـي بعمـر  7أشـهر ،وبمتوسـط وزن قـدره
 120 ± 3.7كغ ،ولمدة  10شهور.
تغذية الحيوانات:

تم تغذية الحيوانات بعد عزلها في مكان خاص ،وقدم لها عليقه على دفعتين صباحية ومسائية مكونة من تبن القمح ،وبـاالت دريـس

خليط (القمح مع الجلبان) ،إضافةً إلى أعالف مركزه وفق احتياجاتها العلفية ،بما يتناسب مع وزنهـا وعمرهـا وفـق الجـدول ( ،)1كمـا
كانت توضع أحجار ملحية في المعـالف لتكـون متاحـة لكافـة فئـات القطيـع حسـب الحاجـة الفيزيولوجيـة للحيوانـات ،أمـا بالنسـبة للمـاء

فكان متوف اًر بشكل دائم وحر في مشارب الحظيرة.

الجدول  .1االحتياجات الغذائية لحيوانات التجربة حسب نظام التغذية المتبع في محطة بحوث شطحة.

العمر/شهر
3-6
6-12
12-18
التحصينات والمعالجات:

بروتين مهضوم/غ
250
363
463

مادة جافة /كغ
1.5 - 2
3 - 3.5
5 - 5.5

معادل نشا/غ
1315
2050
2915

أعطيت كافة الحيوانات وحسب الفئات العمرية التحصينات المعتمدة في خطة المحطة والمعالجات الفردية في حينها.

أوزان الحيوانات:

أجريت عمليات قياس الوزن الحي لكـل حيـوان بمعـدل مـرتين فـي الشـهر ولمـدة  10شـهور ،عنـد السـاعة التاسـعة صـباحاً قبـل تقـديم
العليقة ،واستخدم لهذا الغرض ميزان يزن حتى  1طن وبخطأ قدره  0.5 ±كغ.

الدراسة النسيجية:

أخذت عينات نسيجية من خصى حيوانات التجربة بالتناوب ما بين اليمنى واليسرى بمعدل مرة واحدة شهرياً وفق الخطوات التالية:

 1ـ أخذ العينات:

أخذت خزعات نسيجية من إحدى الخصيتين لحيوانين علـى األقـل شـهرياً وذلـك منعـاً مـن حـدوث تليفـات أو إصـابات التهابيـة وليبقـى

نســيج الخصــية أقــرب مــا يكــون للوضــع الطبيعــي ،وذلــك بعــد إج ـراء عمليــة تثبيــت جيــدة للحي ـوان وعمليــة تخــدير موضــعي باســتخدام

الليــدوكائين تركيــز .(Lidocaine 2%) 2%أخــذت الخزعــة باســتخدام مبــزل خــاص بعــد إجـراء عمليــة التنظيــف لغشــاء الصــفن ،ثــم
عمليــة شــق صــغيرة بطــول  2-1ســم فيـه للوصــول إلــى نســيج الخصــية بشــكل مباشــر .بعــد أخــذ العينــة أُجريــت عمليــة خياطــة للجــرح
باستخدام خيوط كات كوت ).(Cat cot
 2ـ التثبيت:

نقلت العينات المأخوذة ووضعت في مثبت (  ،(Bouin Hollandeلمدة يومين والذي تم تحضيره في المخبر من المواد التالية:
 -1حمض المر ( 4غ)

 -4حمض الخل ( 1.5مل)

 -2اسيتات النحاس المعتدلة ( 5 -2غ)

 -5ماء مقطر (100مل)

 -3فورمول  10( 40 %مل)

 3ـ التضمين بالبرافين :

غسلت العينات بالماء المقطر ومررت بمجموعة من المحاليل لتخليصها من الماء تمهيداً لتضـمينها فـي البـرافين وذلـك ضـمن أوعيـة

بورل ) (Porrelكما يلي:

 -1حمام كحول إيتيلي (إيتانول) 70%

 15دقيقة

 -2حمام كحول إيتيلي (إيتانول) 90%

 15دقيقة
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 -3حمام كحول إيتيلي (إيتانول) 95%

 15دقيقة

 -4حمام كحول مطلق

 30دقيقة

 -5حمامين تولوين كل منها مدته

 5دقائق

 -6حمام من مزيج من التولـوين والبـرافين بنسـبة  V1) 1/10مـن التولـوين مـع  V9مـن البـرافين) لمـدة  1.45سـاعة ( 105دقيقـة).
ثـم وضـعت فـي فــرن درجـة حرارتـه  55م°حتـى  56م°وبعــدها نقلـت العينـات إلــى وعـاء مـن البـرافين النقــي ،وتركـت بدرجـة حـ اررة 55

حتى  56م°لليلة واحدة.

 4ـ صب قوالب البرافين:

أخـذت العينــات فــي صــباح اليــوم التــالي ،وأدخلـت فــي قوالــب خاصــة ) ،(Blocksمــن شــمع البـرافين حيــث وضــعت كــل عينــة ضــمن

قالب خاص يحتوي البرافين والذي ص ّـمم بواسـطة قضـبان لوكـار ) ،(Barres de Leukartمـع م ارعـاة توجيههـا باتجـاه أحـد أقطـاب
القالب ،ووضع في الجهة المقابلة له ورقة خاصة كتب عليها رقم الحيوان وتاريخ أخذ العينـة ،وتركـت بالقالـب لتبـرد مـع م ارعـاة عـدم
تشكل فقاعات هوائية داخله.
 5ـ تحضير المقاطع النسيجية:

أجريت عمليات تحضير أشرطة من المقاطع بسماكة  3-5 µmبواسطة الميكروتوم  Microtomeمن شركة  Leicaاأللمانية.

وضـعت الشـرائح علــى صــفيحة تسـخين مجهريــة ح اررتهــا  40م ºلتكتســب ح اررتهـا ،ثــم ســكبت بضــع نقـاط مــن المــاء الجالتينــي فوقهــا

(يحض ــر الم ــاء الجالتين ــي بإض ــافة 1غ م ــن الجالت ــين النق ــي إل ــى  100م ــل م ــن الم ــاء المقط ــر المس ــخن حت ــى الغلي ــان ث ــم التبري ــد
والترشــيح) ،ونقلــت المقــاطع بواســطة رأس ريشــة رقيقــة إلــى ســطح الشـريحة المجهريــة ،وبمســاعدة إبــر خاصــة .مــددت المقــاطع بشــكل
جيد ،وأزيلت الفقاعات من تحتهـا ،وقـد سـاعدت درجـة الحـ اررة علـى تمـدد البـرافين حتـى تلصـق المقـاطع جيـداً علـى الصـفيحة ،وأزيـل
الماء الجالتيني الفائض ،وتركت المقاطع في فرن ح اررته  45م ºلتجف وتلتصق جيداً تمهيداً للقيام بعملية التلوين.

 6ـ تلوين المقاطع:

اسـتخدم ملـون  TriChrome de Masson Variante de Goldnerحسـب مـا وصـفاه )Martoja and Martoja (1967

بحي ــث يم ّكنن ــا م ــن إظه ــار الن ــوى بـ ـاللون األس ــود والمحتوي ــات السيتوبالس ــمية بـ ـاللون الـ ـوردي والمف ــرزات بـ ـاللون األحم ــر واأللي ــاف
الكوالجينية باللون األخضر .ونفذت عملية التلوين وفق المراحل التالية:

 -1عملية إزالة البرافين من المقاطع :نفّذت بتمرير الشرائح في الحمامات التالية:
 حمامين تولوين مدة كل واحد  3دقائق. حمام كحول مطلق  100%لمدة  3دقائق. حمام كحول  95%لمدة  3دقائق.حمام الكحول والفورمول بنسبة  1( 1/10%فورمول إلى  9كحول  )95%ولمدة  3دقائق. -2أُعيد الماء إلى الخاليا باستخدام حمامين من الماء المقطر مدة كل واحد  3دقائق.
 -3مررت المقاطع على الملونات التالية:

الملون من محلولين:
 -Aملون الهيماتوكسيلين  Hematoxyline de Groatلمدة  3دقائق ،وقد ّ
حضر هذا ّ
مكون من:
محلول رقم (ّ )1
أ -حمض الكبريت المكثف ( 0.8مل) ب  -شب الحديد (1غ)

مكون من:
محلول رقم (ّ )2
أ -هيماتوكسلين ( 0.5غ)

ج -ماء مقطر ( 50مل).

ب -كحول  50 ( 95 %مل)

حل كل محلول على حدة ،ثم مزج المحلوالن معاً وتركا لمدة ساعة ليرشح المحلول النهائي.

ّ
 غسلت المقاطع بالماء المقطر لمدة  3دقائق.
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 -Bمحلول بونسو  Fuchsine acide de Poneauولمدة  5دقائق وتم تحضيره كالتالي:
ب -بونسو (0.2غ)

أ -حمض الفوكسين (0.1غ)

ج -ماء مقطر ( 300مل)

د  -حمض الخل ( 0.6مل)
 غطست المقاطع في حمض الخل تركيز.1%
 -Cمررت المقاطع في ملون برتقالي – ج ) (G-Orangeلمدة  5دقائق وحضر الملون بالشكل اآلتي:
أ -برتقالي – ج

(2غ)

ب -ماء مقطر ( 100مل )

ج -حمض فوسفو مولبيديك (4غ)

 غطست المقاطع بماء حمض الخل .1%
 -Dلونت المقاطع بالملون األخضر المضيء لمدة  5دقائق.
وق ـ ـ ـ ــد حض ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــذا المل ـ ـ ـ ــون بح ـ ـ ـ ــل  0.1غ م ـ ـ ـ ــن األخض ـ ـ ـ ــر الالم ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي  100م ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــاء مقط ـ ـ ـ ــر ث ـ ـ ـ ــم أض ـ ـ ـ ــيف للمحل ـ ـ ـ ــول

 2مل من حمض الخل.

 غطست المقاطع بماء حمض الخل .1%
 مررت المقاطع بحمام من الكحول لمدة  5دقائق. نقلت المقاطع إلى حمام من التولوين لمدة  5دقائق. وضعت قطرة من بلسم كندا  Balsam Canadaعلى المقاطع ووضـعت سـاترة مـع م ارعـاة عـدم ظهـور فقاعـاتوتركت المقاطع لتجف بعدها ودرست تحت المجهر الضوئي.

قيست أقطار األنابيب المولدة لنطاف في الخصية بواسطة عدسة قياس مجهرية عينية مدرجة ميكرونياً ).)Micromiter Eye P

 7ـ التحليل اإلحصائي:

استخدم في تحليل البيانات البرنامج اإلحصائي  SPSS v.11.5لعام .2002

النتائج والمناقشة:

 - 1تطور أوزان الحيوانات:

تشــير نتــائج الد ارســة (الجــدول  )2إلــى وجــود فــرق معنــوي ) )P> 0.05بــين المتوســطات الشــهرية ألوزان حيوانــات التجربــة ،إذ كــان
متوســط أوزان الحيوانــات فــي بدايــة الد ارســة عنــد عمــر  7أشــهر ( 139.8 ± 6.8كــغ) ،وزادت تلــك المتوســطات لتصــبح (± 13.8

 312.7كغ) في الشهر األخيـر مـن الد ارسـة .ويتضـح مـن نفـس الجـدول تطـور فـي نمـو الـوزن الحـي لهـذه الحيوانـات مـن شـهر إلـى
آخــر ،وقــد كــان معــدل الزيــادة الوزنيــة واضــحاً ومعنويـاً ) )P> 0.05كــل شــهر تقريبـاً حتــى وصــلت الحيوانــات إلــى عمــر  16شــه اًر،

حيث بلغ متوسط وزنها عند هذا العمر( 316 ± 14.1كغ).

ويالحـظ مـن الجــدول نفسـه أن المتوســط الشـهري لـوزن حيوانــات التجربـة بــدأ باالنخفـاض الطفيـف ليصــبح  312.7 ± 13.8كـغ عنــد
عمر 17شه اًر ،وقد يكون هذا االنخفاض في الوزن في هذه الفترة من العمر بسبب بداية النشاط التناسلي لتلك الحيوانات .وكان أقل
فرق معنوي لتطور متوسط وزن الحيوانات ( ،)LSD= 13.23وبلغ المتوسط العام لوزن الحيوانات (  232.4 ± 10.3كغ ) ،خالل

فتـرة الد ارســة .وبــالرجوع إلــى الجــدول ( )2يتضــح أن معــدل التغيــر فــي وزن الحيوانــات قــد ازداد بــوتيرة س ـريعة ،حيــث بلــغ %183.8

عنــدما بلغــت الحيوانــات عمــر  12شــه اًر ،وأصــبح عنــد عمــر  16شــه اًر  ،%254ثــم بــدأ معــدل التغيــر النســبي باالنخفــاض الطفيــف

ليصبح  % 251في الشهر األخير من الدراسة.
 2ـ قطر األنابيب المنوية:

تظهر نتائج الدراسة (الجدول  ،)3وجود تطور ملحوظ وزيادة في أقطار األنابيب المنوية مع تقدم عمـر الحيوانـات فـي خصـى ذكـور
الجاموس السوري طوال فترة الدراسة ( ) 7 -17شه اًر .فقد كان متوسط أقطار األنابيـب المنويـة  95 ±1.8مـايكرومتر عنـد عمـر 7
أش ــهر ،وازداد بش ــكل ت ــدريجي م ــع تق ــدم الحيوان ــات ب ــالعمر ليبل ــغ  177 ± 1.4م ــايكرو متـ ـر عن ــد عم ــر  12ش ــه اًر ،و217.3 ± 4

مايكرومتر فـي عمـر  14شـه اًر ،وأصـبح  250 ± 6.1مـايكرومتر عنـد عمـر 17شـه اًر .و بلـغ المتوسـط العـام لقطـر األنابيـب المنويـة
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 172.7 ± 2.8مايكرومتر خالل فترة الدراسة .ولوحظ فرق معنوي ) ،)P> 0.05بين المتوسطات الشهرية ألقطـار األنابيـب المنويـة
مع تقدم الحيوانات بالعمر.
كمــا أوضــحت النتــائج أن أكبــر زيــادة واتســاع فــي قطــر األنابيــب المنويــة ظهــرت عنــدما انتقلــت الحيوانــات مــن العمــر  13شــه اًر إلــى

العمر  14شه اًر ،حيث كان معدل التغير النسبي في قطر األنابيب المنوية عند عمر  13شه اًر  %183.3مقارنـة مـع الشـهر األول

من الدراسة (عند عمر  7أشـهر) ،وأصـبح معـدل التغيـر النسـبي  %228.3عنـد عمـر  14شـه اًر ،وبزيـادة قـدرها  %44.5مقارنـة مـع
الشهر السابق (عند عمر 13شه اًر) ،حيث كانت هذه الزيادة في قطر األنابيب المنويـة أعلـى زيـادة شـهرية طـوال فتـرة الد ارسـة ،وبعـد
ذلك لوحظ عدم وجود زيادة في متوسطات أقطار األنابيب المنوية خالل الشهرين التاليين ،لتعود وتزداد بشكل معنـوي )،)P> 0.05

في عمر  17شه اًر ،بمعدل تغير بلغ  %33مقارنة مع الشهر السابق (عند عمر 16شه اًر).

كما أظهرت نتـائج الد ارسـة وجـود ارتبـاط عـالي وايجـابي ( ،)P> 0.01بـين متوسـط قطـر األنابيـب المنويـة وكـالَ مـن عمـر الحيوانـات
ووزنها بلغت  ،r = 0.978 ، r= 0.983على التوالي.

الجدول  . 2التغير في متوسطات (  )SE± Xوزن الجسم (كغ) وتغيرها النسبي في الذكور النامية للجاموس السوري خالل فترة الدراسة
العمر/بالشهر
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
المتوسط العام
LSD0.05

( 7 -17شه ارً).
متوسط وزن الذكور/كغ
6.8 ± 139.8 a
8.0 ± 147.7 a
8.8 ± 178.3 b
9.1 ± 208.0 c
8.6 ± 223.7 d
9.7 ± 235.6 de
9.8 ± 244.8 e
11.6 ± 269.7 f
13.0 ± 279.9 f
14.1 ± 316.0 gh
13.8 ± 312.7 g
10.3 ± 232.4

التغير النسبي %
100.0
107.0
133.7
160.3
173.4
183.8
191.8
213.5
222.5
254.0
251.1
181
13.229

تشير األحرف المختلفة في العمود الواحد إلى وجود فرق معنوي ) )P> 0.05بين المتوسطات.

الجدول  . 3متوسطات (  )SE± Xأقطار األنابيب المنوية (مايكرومتر) وتغيرها النسبي في الذكور النامية للجاموس السوري خالل فترة
العمر ( شهر )
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
المتوسط العام
LSD0.05

الدراسة ( 7 -17شه ارً).
متوسط قطر األنابيب المنوية/مايكرومتر
1.8 ± 95.0 a
1.5 ± 123.3 b
1.0 ± 124.7 b
1.7 ± 140.7 c
2.0 ± 157.7 d
1.4 ± 177.0 e
1.4 ± 177.0 e
4.0 ± 217.3 f
3.6 ± 222.3 f
4.7 ± 222.0 f
6.1 ± 250.0 g
2.8± 172.7
9.7

التغير النسبي %
100.0
129.8
131.2
148.1
166.0
186.3
186.3
228.8
234.0
233.7
263.2
181.8

تشير األحرف المختلفة في العمود الواحد إلى وجود فرق معنوي ) )P> 0.05بين المتوسطات.
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 3ـ التغيرات النسيجية في الخصى:
العمر  7أشهر:

يالحظ في هذا العمر أن األنابيب المنوية محاطة بالغشاء القاعدي الواضح ،وبينهما يوجد نسيج خاللي متداخل مع نسيج ضام

رخو ،وبعض الشعيرات الدموية ،واألعصاب ،وألياف الكوالجين ،وخاليا ليديغ .بلغ قطر األنابيب المنوية  95 ± 1.8مايكرومتر.
شملت األنابيب المنوية على طبقة واحدة من الخاليا المنسلية ارتكزت على محيط الغشاء القاعدي لألنبوب المنوي ،وتميزت بأنوية
تحتوي الكروموزومات على شكل حبيبات دقيقة مع أنوية شبه واضحة .كما وجد بين األنابيب المنوية مجموعة من الخاليا الخاللية

(خاليا ليديغ) .وظهرت ألوان المقاطع في الخصى بنية داكنة( ،الصورة .)1
أنبوب منوي
خاليا ليديغ

غشاء قاعدي

(تكبير)100

(تكبير) 400

الصورة  .1مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  7أشهر

العمر  8أ شهر:

بقي عدد طبقات الخاليـا المنسـلية وتمـايز خاليـا ليـديغ مشـابهاً للشـهر السـابق ،لكـن لـوحظ انخفـاض فـي مسـاحة الحيـز الـذي يأخـذه

النسيج الضام وتقـارب بـين األنابيـب المنويـة وازديـاد قطرهـا .وأصـبح متوسـط قطـر األنابيـب المنويـة نحـو  123.3± 1.5مـايكرومتر،
وتغير لون النسيج الخصوي ليصبح أكثر احم ار اًر وأقل دكانة مقارنة مع الشهر السابق ( الصورة .)2
خاليا منسلية

نسيج ضام

(تكبير)100

(تكبير) 400

الصورة  .2مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  8أشهر

العمر 9أشهر:

لم تلحظ تغيرات واضحة في بنية النسيج الخصوي مقارنة مع المرحلة السابقة ،لكن أصبحت الخاليا البينية (خاليا ليديغ) أكثر

وضوحاً .إذ بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية  124.7± 1مايكرو متر .وبقيت ألوان مكونات خاليا الخصى مشابهة للمرحلة
السابقة ( بنية محمرة)( ،الصورة 3ـ.)1
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لمعة األنابيب

(تكبير)100

(تكبير) 400

الصورة  .3مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  9أشهر

العمر  10أشهر:

لوحظت المنسليات المنوية متوضعة على المحيط الداخلي لألنابيب المنوية ،وتمايز عدد الطبقات الخلوية من طبقتين إلى ثالث

طبقات ،كما لوحظ بداية وضوح معالم خاليا سيرتولي ،وازدياد عدد خاليا ليديغ ،وازدياد في حجم أنوية األرومات النطفية .بلغ

متوسط قطر األنابيب المنوية نحو 140.7±1.5مايكرومتر .وبقي لون مكونات خاليا الخصى مشابهاً للمرحلة السابقة ( بني

محمر) (الصورة .)4

خاليا سيرتولي

أرومة نطفية

(تكبير) 400
العمر  11شه ارً:

(تكبير)100

الصورة  .4مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  10أشهر

يالحظ انخفاض في عدد المنسليات المنوية وتدهورها ووجود بعض المنسليات المنوية المشوهة ،وانخفاض في عدد خاليا ليديغ.

لوحظت خاليا سيرتولي مستندة على جدار األنابيب المنوية .بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية  157.7± 2مايكرومتر .كما أصبح
لون مكونات خاليا الخصى أقل دكانة مقارنة مع األشهر السابقة (الصورة .)5

(تكبير)100

(تكبير) 400

الصورة  .5مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  11شه ارً
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العمر  12شه ارً:

بقيت بنية النسيج الخصوي مشابهة للشهر السابق دون وجود تغيرات واضحة ،لوحظ ازدياد في قطر األنابيب المنوية ،إذ بلغ

متوسط قطر األنابيب المنوية  177± 1.4مايكرومتر .ولون مكونات خاليا الخصى بقي مشابهاً للمرحلة السابقة (بني محمر)
(الصورة .)6

(تكبير) 400
العمر  13شه ارً:

(تكبير)100

الصورة  .6مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  12شه ارً

لوحظ عند هذا العمر تمايز عدد الطبقات الخلوية لتصبح ثالث إلى أربع طبقات .أصبحت معالم خاليا سيرتولي أكثر اتضاحاً.

ازداد عدد خاليا ليديغ ،وأصبحت لمعة األنابيب المنوية أكثر وضوحاً .لوحظ وجود الصبغيات المتفردة داخل نوى المنسليات
المنوية .لم تلحظ زيادة في متوسط قطر األنابيب المنوية حيث بقيت مشابهة للشهر السابق ( 177± 1.4مايكرومتر) .وبقي لون
مكتنفات خاليا الخصى كما هو الحال في المقاطع السابقة (بني محمر) (الصورة .)7

(تكبير)400
العمر  14شهراً:

(تكبير)100

الصورة  .7مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  13شه ارً

لم يلحظ تغير واضح في البنية النسيجية بين هذا الشهر وسابقه .لكن لوحظ ازدياد كبير في قطر األنابيب المنوية مع اتساع في
لمعتها ،إذ بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية  217.3± 4مايكرو متر .وبقي لون مكتنفات خاليا الخصى كما في المقاطع السابقة
(بني محمر) (الصورة .)8
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(تكبير) 400
العمر  15شه ارً:

(تكبير)100

الصورة  .8مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  14شه ارً

لـوحظ عنـد هــذا العمـر ظهــور كـل م ارحــل تشـكل النطفــة ،الخاليـا المنويـة مــن الدرجـة األولــى والثانيـة ،وأرومــات النطـاف ،وأصــبحت

لمعــة األنابيــب المنويــة أكثــر وضــوحاً ،وخاليــا ســيرتولي أصــبحت واضــحة جــداً .بلــغ متوســط قطــر األنابيــب المنويــة 222.3 ± 3.6

مايكرومتر  .لكن لم يلحظ نطاف مكتملة التشكل عند هذا العمر .وبقي لون مكتنفات خاليا الخصى (بني محمر) (الصورة .)9

(تكبير) 400
العمر  16شه ارً:

(تكبير)100
الصورة  .9مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  15شه ارً

لــم يحــدث تغيــر كبيــر فــي متوســط قطــر األنابيــب المنويــة مقارنــة مــع المرحلــة الســابقة ،إذ بلــغ  222 ± 4.7مــايكرو مت ـر .لوحظــت
الخاليـا المكونـة للنطـاف بمراحلهــا المختلفـة ،وأصـبحت لمعـة األنابيــب المنويـة واضـحة .ووضـوح ظــاهر لخاليـا سـيرتولي ،كمـا لــوحظ
القليل من النطاف المكتملة التشكل مرتبطة بخاليا سيرتولي ومتخذة الشكل الشمعداني (الصورة .)10

نطاف مرتيطة

خاليا سيرتولي

(تكبير)100

(تكبير) 400
الصورة  .10مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  16شه ارً
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العمر 17شه ارً:

يالحظ نشاط واضح جداً للخاليا المولدة للنطاف والمؤلفة من عدة طبقات (  5- 6طبقات ) .وأصبحت لمعة األنبوب المنوي ممتلئة
بالنطاف المنغمسة في سيتوبالسما خاليا سيرتولي المتداخلة فيما بينها وغير واضحة الحدود .كما وجد بعض النطاف الحرة في

لمعة األنابيب المنوية .ويالحظ أيضاً وجود عدد من النوى مع صبغياتها المتفردة .وبلغ متوسط قطر األنابيب المنوية 250 ± 6.1

مايكرومتر (الصورة .)11

نطاف حرة

(تكبير)100

(تكبير) 400

الصورة  .11مقطع في خصية ذكر جاموس بعمر  17شه ارً

المناقشة:

أظهرت نتائج الدراسة ( الجدول  ،)2وجود فرق معنوي ) ،) P> 0.05بين المتوسطات الشـهرية ألوزان حيوانـات التجربـة طـوال فتـرة
الدراسة .ويتضح من الجدول نفسه أن معدل الزيادة في متوسط وزن الجسم كان يتغير بصورة معنوية ) ،) P> 0.05عند كل قياس

تقريبـاً مــع تقــدم الحيوانــات بــالعمر وطـوال فتـرة الد ارســة .إذ تضــاعف وزنهــا ليصــبح  % 183.6عنــد عمــر  12شــه اًر و % 254عنــد
عمر  16شه اًر.

بالعودة إلى الجدول ( ،) 2نجد أن أوزان ذكور الجاموس كانت تنمو بسرعة خالل األشهر الستة األولـى مـن الد ارسـة ،إذ بلـغ متوسـط
وزنهـا 235.6±9.7كــغ عنـد عمــر  12شــهر واسـتمرت الزيــادة فـي متوســطات أوزان الحيوانــات بصـوره معنويــة ) ،) P> 0.05لتصــل
إلى  316±14.1كغ بعمر  16شه اًر ،ولوحظ انخفاض في تطور أوزان الحيوانات بعـد عمـر  16شـه اًر ،وقـد يعـزى ذلـك إلـى وصـول

الحيوانـات إلـى عمـر البلـوغ الجنسـي و بــدء نشـاطها التناسـلي ،علـى أيـة حـال بقــي الفـرق بـين المتوسـطات الشـهرية ألوزان الحيوانــات

غالباَ معنوياً حتى نهاية الدراسة .وكـان معـدل النمـو اليـومي لحيوانـات التجربـة 583غ  /يـوم فـي األشـهر السـتة األولـى مـن الد ارسـة،

وأكثر من 1000غ  /يوم في عمر 16شه اًر.

وبمقارنــة هــذه النتــائج نجــد أنهــا أقــل ممــا وجــده ) Majed )1996فــي الجــاموس الع ارقــي ،والبــالغ  612غ/يــوم ،و أكبــر ممــا وجــده

) Mahdy et al., (1999فـي الجـاموس المصـري والبـالغ  540غ/يـوم ،وأقـل ممـا وجـده )Narasimha and Kotoyya (1979
في جاموس  Murrahوالبالغ  622غ/يوم.

ونجد في الجدول ( ،)2أيضاً ،أن متوسط وزن ذكور الجاموس السوري بلغ  235.6 ± 9.7كغ عند عمر  12شه اًر ،وهـو أكبـر ممـا

وجـده ) Tantawy et al., (1954و( Ragab et al., (1962فـي الجـاموس المصـري ،والبـالغ  190.2 ± 7.3كـغ و± 9.2
 221.6كغ ،على التوالي ،وأقل مما وجده ) Majed )1996في الجاموس العراقي والبالغ  247.5 ± 11.3كغ.

أظهرت نتائج الدراسة (الجدول ،)3وجود تطـور ملحـوظ ومعنـوي ) ،)P> 0.05فـي اتسـاع قطـر األنابيـب المنويـة فـي الـذكور الناميـة

للج ــاموس الس ــوري م ــع التق ــدم ف ــي العم ــر ،وق ــد بل ــغ التغي ــر النس ــبي  ،%129.8و ،%131.2و ،%148.1و ،%166و،%186.3
و ،%186.3عنــدما كانــت الحيوانــات بعمــر  ،8و ،9و ،10و ،11و ،12و 13شــه اًر ،علــى التـوالي .ولــوحظ أكبــر زيــادة فــي متوســط
قطر األنابيب المنوية والمقـدرة بنحـو  ،%228.8عنـدما وصـلت الحيوانـات إلـى عمـر  14شـه اًر .ونجـد فـي الجـدول نفسـه أن متوسـط
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قطر األنابيب المنوية بلغ  95 ± 1.8مايكرو متر عندما كانت الحيوانات بعمر  7أشهر ،وأصبح  177 ± 1.4مايكرو متر عندما
أصــبحت الحيوانــات بعمــر  13شــه اًر ،و 217.3± 4مــايكرو مت ـر عنــد عمــر  14شــه اًر .وأظهــرت نتــائج الد ارســة الجــدول ( ،)3عــدم
وجــود زيــادة ملحوظــة فــي أقطــار األنابيــب المنويــة عنــد عمــر  ،15و 16شــه اًر ،إذ بلغــت  222.3 ± 3.6مــايكرومتر ،و222 ± 4.7

مايكرومتر ،على التوالي .ولوحظ أيضاً زيادة كبيرة في قطر األنابيب المنوية عندما انتقلت الحيوانـات مـن عمـر  16شـه اًر إلـى عمـر

 17شه اًر ،إذ بلغ متوسط قطر األنابيب المنوية عند هذا العمر 250 ± 6.1مايكرومتر ،وبلغ المتوسـط العـام لقطـر األنابيـب المنويـة
 172.7 ± 2.8مايكرومتر طوال فترة الدراسة .وهذا يجعلنا نعتقـد أن بدايـة عمـر البلـوغ الجنسـي عنـد ذكـور الجـاموس يحصـل بعمـر

 14شــه اًر ،وتصــل الحيوانــات إلــى البلــوغ الجنســي عنــدما يصــبح عمرهــا  16شــه اًر ،حيــث ظهــرت النطــاف فــي لمعــة األنابيــب المنويــة
(الصورة .)10

تتوافـق نتـائج هـذه الد ارسـة مـع مـا أشـار إليـه ) ،Javed et al., (2000فـي أن أعلـى زيـادة فـي متوسـط أقطـار األنابيـب المنويـة فـي
ذكور جاموس النيلي رافي الهندية النامية تحصل بعمر  17 -14شه اًر ،إال أن متوسط أقطار األنابيب المنوية في هذه الدراسة كان

اكبر ،إذ تراوح بين  217.3 ± 0.4و  250 ± 6.1مايكرومتر مقارنة مـع نتـائج ) ،Javed et al., (200حيـث تـراوح متوسـط قطـر
األنابيــب المنويــة بــين  193.43 ± 2.8و 218.29 ± 3.9مــايكرومتر .وتتفــق نتــائج هــذه الد ارســة مــع مــا وجــداه

Rana and

) ،Bilaspuri (2004بــأن قطــر األنابيــب المنويــة فــي ذكــور جــاموس الميــوراه الهنديــة البالغــة يتـراوح بــين  220و 250مـايكرومتر،
عندما وصلت الى عمر البلوغ الجنسي بعمر 17شه اًر .وكان أقل ممـا وجـده ( Helbig )2005فـي ذكـور البيـزون األمريكيـة ،والتـي

بلـ ـ ــغ متوسـ ـ ــط قطـ ـ ــر األنابيـ ـ ــب المئويـ ـ ــة  270 ± 1م ـ ـ ـايكرومتر عنـ ـ ــدما وصـ ـ ــلت إلـ ـ ــى عمـ ـ ــر البلـ ـ ــوغ الجنسـ ـ ــي بعمـ ـ ــر  16شـ ـ ــه اًر.

وأكبر مما وجدوه ) Quirino et al., (1999في ذكور ثيران أبقار النيلـور ،حيـث أشـاروا إلـى أن قطـر األنابيـب المنويـة يتـراوح بـين
 190و 230مايكرومتر عندما وصلت الى عمر البلوغ الجنسي بعمر  15شه اًر.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود تغيرات في البنية النسيجية للخصى مع تقدم الحيوانات بالعمر .فقد وجد أن هناك تغيرات في عـدد
طبقات الخاليا المنسلية وشدة وضوحها ،وحجمها ،ومراحل انقسامها ،ووضوح خاليا سيرتولي وخاليا ليديغ .وقد بدأت هـذه التغيـرات
تظهر بشكل واضح بين عمر  16 – 14شه اًر ،إذ أصبح عدد الطبقات المنسلية 5ـ 6طبقات ،ولوحظ نشاط انقسامي واضح .وكان
هنــاك ت ازيــد مســتمر فــي عــدد خاليــا ليــديغ وحجمهــا ،وتطــور واضــح فــي اتســاع أقطــار األنابيــب المنويــة ،ووضــوح لمعتهــا .ولوحظــت

نطاف منغرسة في سيتوبالزما خاليا سيرتولي وبشكل حر في لمعـة األنابيـب المنويـة عنـدما وصـلت الحيوانـات إلـى عمـر  16شـه اًر.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تغيرات واضحة في تطور ووضوح خاليـا سـيرتولي ،إذ وضـحت معالمهـا عنـد عمـر  15-14شـه اًر،
وظهرت النطاف منغرسة فيها ومتخذة الشكل الشمعداني عندما وصلت الحيوانات إلى عمر  16شه اًر (الصور من  7وحتى .)11

وهـذا يتوافـق مـع مـا وجـدوه ) Azmi et al., (1990الـذين أشـاروا بـأن الفحـص النسـيجي لخصـى ذكـور الجـاموس النهـري التايلنـدي
النامية ،أظهر تغيرات في معالم خاليا سيرتولي ،التي أصبحت واضحة بعمر  15 - 14شهر ،وظهرت النطاف فـي لمعـة األنابيـب

المنوية عند عمر 15شه اًر .وفي ذكور جاموس المستنقعات التايلندي النامية ،ترافق بداية نضوج خاليـا سـيرتولي -بعمـر  15شـه اًر-
مع زيادة كبيرة في قطر األنابيب المنوية ،وظهرت النطاف في لمعة األنابيب المنوية بعمر  17شه اًر ( .)Nordin et al., 1985

وأظهـرت نتــائج الد ارسـة أيضـاً تبــاطؤ فـي تطــور واتســاع أقطـار األنابيــب المنويــة ،وانخفـاض عــدد المنســليات المنويـة ،ووجــود بعــض
الخاليا المشوهة فـي لمعـة األنابيـب المنويـة ،عنـد عمـر  11و 12شـه اًر (الصـور  5وحتـى  .)7وهـذا يتوافـق مـع مـا وجـداه () 2004

ظــا تــدهور فــي بنيــة النســيج الخصــوي وانخفــاض فــي عــدد المنســليات األوليــة لــذكور جــاموس
 Rana and Bilaspuriحيــث الح ّ
الميوراه عند عمر  12 – 10شـه اًر ،وبـرأيهم هـذا التـدهور قـد يكـون السـبب فـي تـأخر البلـوغ الجنسـي لهـذه الحيوانـات ،والـذي يحصـل

بعمــر  17شــه اًر ،وأن العــدد القليــل مــن المنســليات األوليــة والثانويــة قــد يكــون مســؤوالً بشــكل مباشــر عــن التــأخر فــي النضــج الجنســي
الذي يحصل بعمر  48-42شه اًر.
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 أن ُيحــدد عمــر البلــوغ الجنســي بوقــت تحــرر الخاليــا الجنســية مــن أروماتهــا باتجــاه تكــونCurtis and Amann (1981) واقتــرح
 لـذلك يمكننـا القـول بـأن عمليـة، شـه اًر16  ونالحظ في هذه الدراسة أن النطاف ظهرت في لمعة األنابيب المنوية عند عمـر.النطاف
. وهذا يتوافق مع ظهور تغير نسبي كبير في اتساع قطر األنابيب المنوية،تكون النطاف قد بدأت عند هذه المرحلة من العمر
:الخالصة

:نستنتج من هذه الدراسة مايلي

ـاء علــى
ً  وذلـك بنـ، كــغ316±14.1  شــه اًر ومتوســط وزن قـدره16  تصـل ذكــور الجـاموس الســوري إلـى ســن البلــوغ الجنسـي عنــد عمـر. وموعد ظهور النطاف في لمعة األنابيب المنوية،التطور الذي ط أر على بنية نسيج الخصية
= 0.983 ) بين متوسط قطر األنابيب المنوية وكل من عمر الحيوان ووزنه بلغP> 0.01)  وجود عالقة ارتباط إيجابية ومعنوية. على التوالي،r = 0.978 ،r
:التوصيات

.بناء على سجالت النسب وعمر الحيوان ووزن الجسم
ً اختيار ذكور التلقيح
.ضرورة العمل على تحديد موعد البلوغ الجنسي إلناث الجاموس السوري لالستفادة من ذلك في برامج التربية
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Abstract
This study was conducted at Shatha Station of Syrian Buffalo Improvement, Hamah governorate,
Al-Ghab province, Animal Wealth Research Administration, General Commission for Scientific
Agricultural Research (GCSAR)/Syria, during 2011. Ten growing Syrian buffalo males aged 7
months were used. The body weight (BW), and testicular parenchyma sections had taken, and
median diameters of somniferous tubules were measured monthly for 10 months, to determine the
age at which spermatogenesis takes place, and when spermatozoa appears in the lumen of
somniferous tubules (ST), as a predictable indicator of reaching puberty in the growing Syrian
buffalo males. Results indicated that a gradual expansion in the diameter of (ST), also a
development in Leydig cells, and appearance of Sertoli cells, with the advance in animal age. The
average of (ST) was 172.7±2.8 µm in the age of 10 months, where the highest change in (ST) was
recorded (P<0.05). At the age 16 months the average of (ST) was 250±6.1 µm, and spermatozoa in
the lumen of somniferous tubules was noticed. Results showed positive significant correlations
(p<0.01), between somniferous tubules and body weight (r= 0.983), also there was positive
correlation between somniferous tubules and age of animal (r =0.978). It was concluded that
puberty occurs in the growing Syrian buffalo males at approximately 16 months old, with an
average in (BW) of 316 ± 14.1 kg.
Keywords: Syrian buffalo, Testis, Histological structure, Spermatogenesis, Sexual puberty.
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اقتصاديات إنتاج القمح في منطقة عمل مشروع تعزيز األمن الغذائي في األقطار العربية/سورية
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الملخص:
ّ

هدف البحث إلى تقدير مستويات الكفاءة الفنية ودوال تكاليف وانتاج القمح في منطقة عمل مشروع تعزيز األمن الغذائي في

األقطار العربية/سورية ،نفذ البحث في منطقة الباب باالعتماد على استبيان ميداني لـنحو  123مزارع .دلت النتائج علىارتفاع نسبة
التكاليف المتغيرة إذ شكلت من إجمالي التكاليف الكلية ما نسبته  %67.49و %65.45لكل من القمح المروي والبعل على
التوالي .كمابينت نتائج تحليل دالة اإلنتاج الحدودي العشوائي أن التكاليف المتغيرة مسؤولة وبشكل معنوي عن  %73.7من التغير
في مردود القمح المروي .حقق مزارعو القمح المروي كفاءة فنية ( )%92.7بينما حقق مزارعو القمح البعل ( .)%79.7كما حقق
مزارعو العينة بشكل عام كفاءة فنية عالية ،وهذا مؤشر على خبرة هؤالء المزارعين في زراعة هذا المحصول االستراتيجي .ولدى
تقدير دوال تكاليف اإلنتاج تبين أن مستوى اإلنتاج األمثل المتوافق مع أقل تكلفة  6946.4كغ/هـكتار للقمح المروي و2422.2
كغ/هكتار للقمح البعل.
الكلمات المفتاحية :الكفاءة الفنية ،التحليل الحدودي العشوائي ،التكاليف المتغيرة ،دوال التكاليف ،القمح ،سورية.
المقدمة :

بينت نتائج دراسة أجريت من قبل األمم المتحدة عام  1995أن قيم معامل تكلفة الموارد المحلية لمحصول القمح المروي في
محافظات دمشق وحلب وحماه والحسكة أكبر من الواحد الصحيح ،مما يعني عدم وجود ميزة نسبية في إنتاجه .حيث يعمل

المزارعون السوريون في بيئة مهددة بتذبذبات الهطل المطري ،مع معدالت أمطار منخفضة عموماً .وتشير بيانات المركز الوطني

للسياسات الزراعية ( )2005أنه على الرغم من أن األرض المروية في سورية تشكل  %30من المساحة المزروعة الكلية إال أن
اإلنتاج الزراعي يعتمد عليها بشكل كبير ،حيث تنتج الزراعة المروية  %100من اإلنتاج الصيفي وحوالي  %70-45من اإلنتاج

الشتوي وذلك بحسب اختالف معدل األمطار من سنة ألخرى.

ّبين عبد العزيز ( )2007أن مزارعي القمح تواجههم عدة معوقات كارتفاع تكاليف اإلنتاج وارتفاع أسعار مستلزماته ،وكذلك األمر
فإن الخدمات اإلرشادية التي تقدم للمزارعين ضعيفة وليس على المستوى المطلوب ،وهي من األسباب المهمة لتدني اإلنتاج .كما

أن تكاليف إنتاج القمح تختلف من منطقة إلى أخرى ،وان أهم عامل محدد لتلك االختالفات هو نمط الزراعة المستخدم سواء كان
مروياً أم بعلياً .ويؤكد سعد الدين وعطية ( )2009أن إنتاج هكتار من القمح المزروع في األراضي البعلية أقل تكلفة من نظيره

المزروع في األراضي المروية ،وهذا يعود إلى تكلفة المياه الغ ائبة في الزراعة البعلية ،إضافة إلى زيادة استخدام مدخالت اإلنتاج

(وخصوصاً األسمدة) في حال الزراعة المروية .كما يشير تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ( )2010أن متوسط تكاليف
إنتاج القمح في سورية هو بحدود  914دوالر/هكتار .وعليه تتصف زراعة القمح في سورية بارتفاع تكاليف اإلنتاج وذلك النخفاض
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معدل تبني الحزم التكنولوجية ،ويعاني مزارعو القمح من ازدياد التكاليف اإلنتاجية مما يقلل من هامش الربح .كما تشير بيانات
المركز الوطني للسياسات الزراعية ( )2013أن تكلفة العمليات الزراعية لمحصول القمح بلغت (كمتوسط عام لسورية لموسم
 11590 )2013ل.س/هـكتار وتكلفة مستلزمات اإلنتاج  13754ل.س/هكتارـ ونفقات أخرى  6646ل.س/هكتار وبالتالي بلغت
التكاليف اإلجمالية لهكتار القمح بالمتوسط  31990ل.س .يقابلها متوسط غلة  2655كغ/هـكتار بمتوسط السعر الرسمي 15.9
ل.س/كغ ،أي أن هامش الربح  10224.5ل.س/هـكتار.

تمكن ) Ahmad et al., (2002من إنجاز بحث في الكفاءة وانتاجية القمح واالستدامة ،واعتمد البحث على بيانات المسح وعلى

قدر )Goyal and Suhag, (2003
مستوى المزرعة لتقدير آثار عدم الكفاءة باستخدام دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية.كما ّ
الكفاءة الفنية لمزارع القمح في شمال الهند ،واستخدم الباحثان نموذج دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية في التقدير وعلى مستوى
قدر ) Croppenstedt, (2005الكفاءة الفنية لمزارعي القمح في مصر،
المزرعة باالعتماد على بيانات  200مزرعة .بدوره ّ
واعتمد في قياس الكفاءة الفنية على البيانات األولية التي جمعت من  800مزرعة لمزارعي القمح المروي ،واستخدم الباحث في
قياس الكفاءة الفنية نموذج دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية .أما في سورية فقد استخدم بدر ( )2010نموذج المنهج الحدودي للدالة
اإلنتاجية ( )Frontierوذلك لدى معاينة  490مزارعاً بطريقة المسح الحقلي في محافظات حلب ،ودرعا ،والحسكة تحت نظام إنتاج

القمح المطبق عليه الري التكميلي والقمح البعل ،حيث أشار إلى أنه هناك عدة عوامل تؤثر في مستوى الكفاءة اإلنتاجية لمحصول

القمح ،وتضم هذه العوامل نوع القمح طرياً أو قاسياً ،استخدام طريقة الري المتبعة تقليدية كانت أم حديثة ،استخدام نظام الري
التكميلي ،المستوى التعليمي للمزارع ،موعد الزراعة ،كما أظهر النموذج أن المزارعين األصغر سناً يحققون مستوى أعلى من

الكفاءة اإلنتاجية مقارنةً بالمزارعين المتقدمين في السن ،وقد بلغ متوسط الكفاءة اإلنتاجية للقمح حوالي  %82على مستوى العينة،
أما على مستوى المحافظة فقد بلغت  ،%78 ،%86و %89في حلب ،درعا ،والحسكة على التوالي ،وكانت في منطقة االستقرار

األولى أكثر من  ،%83وفي المنطقة الثانية حوالي  ،%80وبالتالي فإن اإلمكانية تتوفر لزيادة مستوى الكفاءة اإلنتاجية عن طريق

معالجة األسباب التي تؤدي إلى تدنيها .أظهر النموذج ( )Frontierأن كفاءة استخدام المياه المستخدمة في ري محصول القمح
تتأثر بعدة عوامل ،حيث تزيد تقنية الري بالرذاذ من كفاءة استخدام المياه ،ويزيدها كذلك استخدام مصادر الري الحكومية ،على
مستوى العينة ،كما تساهم الزراعة اآللية في زيادة كفاءة استخدام المياه ،أما التبكير في الزراعة فيخفض من مستوى هذه الكفاءة.

تُ ُّ
عد دراسة تكاليف اإلنتاج من الموضوعات األساسية لعلم االقتصاد الزراعي ،إذ ال يمكن التطوير في المشروعات الزراعية ،إذا لم
تدرس وتعرف التكاليف معرفة جيدة .حيث تمثل دالة التكاليف الكلية ألي مشروع إنتاجي زراعي العالقة بين المردود وتكاليفه
الكلية ،وتتوقف طبيعة دوال التكاليف على طبيعة الدوال اإلنتاجية المشتقة منها .وتشير النظرية االقتصادية إلى أن الحجم األكثر
كفاءة إنتاجية ،هو الحجم الذي يحقق أقل تكلفة إنتاجية للوحدة المنتجة ويتحدد عند تقاطع منحنيا متوسط التكاليف الكلية مع
التكاليف الحدية ،ويتم ذلك عندما يصل متوسط منحنى التكاليف الكلية إلى نهايته الصغرى (غزال وآخرون.)2010 ،
درست دوال تكاليف اإلنتاج من قبل العديد من الباحثين وعلى عدة محاصيل استراتيجية ،فقد قامت علي ( )2011بتقدير دالة

تكاليف إنتاج الشعير في قضاء الطارمية بالعراق ،حيث استحوذت التكاليف المتغيرة على النسبة األكبر من إجمالي التكاليف الكلية
مشكلة ما نسبته  %63.9إلى إجمالي التكاليف الكلية .حيث درس العكيلي وآخرون ( )2009تكاليف إنتاج القمح بناحية الراشدية
في العراق  ،وتوصلوا إلى وجود زيادة في كل من الناتج األمثل المدني للتكاليف ونظيره المعظم للربح عن متوسط الناتج المزرعي
الفعلي ،وبالتالي انخفاض صافي الدخل المزرعي .كما ّبين غزال وآخرون ( )2010وجود هدر في استخدام موارد األرض والعمل
ورأس المال من خالل ابتعاد المنتجين عن تحقيق الناتج األمثل من محصول القمح .بينما توصل فرحان وآخرون ( )2013في
دراسة تحليلية إلقتصاديات إنتاج القمح في محافظة واسط بالعراق إلى وجود فائض في مورد العمل المستخدم يفوق متطلبات
اإلنتاج االقتصادي ،وكان إنتاج العينة أقل من اإلنتاج األمثل بحوالي  62.7كغ/دونم.
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مشكلة البحث:

ظلت إنتاجية محصول القمح لدى المزارعين متدنية مقارنة بإنتاجيته في المراكز البحثية نظ اًر لعدم اتباع الحزمة التقنية المتكاملة،

حيث نفذت المرحلة األولى من مشروع تعزيز األمن الغذائي العربي في األقطار العربية (سورية) بين  2013-2010في منطقة

الباب شمال شرق مدينة حلب ،بهدف زيادة إنتاج القمح من خالل استخدام أصناف القمح المحسنة وترويجها ،وحفظ النظم

المحصولية ،واالستخدام الكفء لمصادر المياه ،واستخدام التقانات الحديثة.
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في تقييمه لدور مشروع تعزيز األمن الغذائي في األقطار العربية (سورية) ليس فقط في زيادة اإلنتاجية وانما
االستخدام األمثل للتقنية الحديثة.
أهداف البحث:

 .1التحليل االقتصادي لتكاليف إنتاج القمح المروي والبعل.
 .2تحديد مستويات الكفاءة الفنية لمزارعي القمح (البعل والمروي) باالعتماد على بعض مدخالت اإلنتاج عند كل
مستوى من غلة القمح المروي والبعل.

 .3تحديد العوامل األكثر تأثي اًر في رفع الكفاءة الفنية في إنتاجية القمح في المنطقة المستهدفة.
 .4تقدير دوال تكاليف اإلنتاج في منطقة الدراسة.
مواد البحث وطرائقه:

اعتمد البحث على البيانات األولية التي جمعت من  123مزرعة موزعة على القرى التابعة لمنطقة عمل مشروع "تعزيز األمن

الغذائي في األقطار العربية -سورية" في منطقة الباب .اختيرت عينة الدراسة عن طريق العينة الطبقية العشوائية ،بحيث تم تحديد
الوحدات اإلرشادية العاملة ض من منطقة المشروع ،ومن ثم تم اختيار القرى المستهدفة في الدراسة ضمن كل وحدة إرشادية بشكل
عشوائي ،وفي المرحلة الالحقة تم اختيار المزارعين الذين تمت مقابلتهم ضمن كل قرية بشكل عشوائي ،وجمعت البيانات عن

طريق المقابلة الشخصية .كما اعتمد البحث على البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من إصدارات الجهات والمؤسسات
المتخصصة (بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،البيانات اإلحصائية الصادرة عن مديرية اإلحصاء
والتخطيط الزراعي وعن مديرية اإلرشاد في و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي ،وعن المكتب المركزي لإلحصاء).

حسبت التكاليف والعائد االقتصادي وفقاً للمجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية الصادرة عن و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي

) (2013وتضمنت:

-1التكاليف :وشملت:
 التكاليف المتغيرة :تضمنت قيمة مستلزمات اإلنتاج (قيمة البذار والري واألسمدة والمبيدات ومواد المكافحة وفوارغ التعبئة/الشلول)وقيمة تكاليف العمليات الزراعية (تكاليف الفالحة وتجهيز األرض ،أجور البذر ورش السماد والري ورش مواد المكافحة ،أجور

العمالة والحصاد والنقل).

فائدة رأس المال :تم حسابها على ضوء الفوائد المفروضة على القروض العينية والنقدية الممنوحة للمزارعين من قبل فروعالمصرف الزراعي التعاوني بواقع  %7.5من إجمالي قيمة مستلزمات اإلنتاج.
 -نفقات نثرية %5 :من مجموع التكاليف المتغيرة.

-2اإليرادات :تم حسابها بضرب كمية اإلنتاج (كغ/هكتار) بسعر المبيع (ل.س/كغ):
-الناتج الرئيس مضروباً بسعر مبيع الكغ الواحد.

 -الناتج الثانوي (بقايا المحصول) مضروباً بسعر مبيع الكغ الواحد.

-3الربح الصافي :حسب من خالل المعادلة اآلتية:

 الربح الصافي (ل.س/هكتار) = إجمالي اإليرادات-إجمالي التكاليف.Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016
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دالة اإلنتاج الحدودي العشوائي:

ُيعد الباحث ) Farrell, (1957أول من أسس منهجية تحليل وحساب الكفاءات ،حيث قام بقياس الكفاءة الفنية والتوزيعية للوحدات
اإلنتاجية ،وتعني الكفاءة الفنية تحقيق أعلى كمية ممكنة من اإلنتاج انطالقاً من كميات محددة من عوامل اإلنتاج ،أو استخدام أقل

قدر ممكن من عوامل اإلنتاج لتحقيق حجم محدد من اإلنتاج ،وتعني عدم كفاءة الوحدة اإلنتاجية فشلها في الوصول ألقصى إنتاج

ممكن من نفس الموارد المستخدمة.
ُيعد تحليل دالة اإلنتاج الحدودي العشوائي طريقة مساعدة جداً في إجراء مقارنة بين كفاءة المزارع المتشابهة في نشاطها اإلنتاجي
( ،)Battese, 1992حيث تقدم هذه الطريقة نتائج عن أسباب عدم تحقيق الكفاءة الفنية الكاملة  %100في إدارة الموارد ،أو
المدخالت كما أنها تساعد في تقديم مقترحات من أجل رفع الكفاءة ،وتقليل الهدر في المدخالت ،وبالتالي زيادة اإلنتاج.

اعتمد البحث تطبيق الطريقة العشوائية لتحديد دالة اإلنتاج الحدودية ،والتي تحدد أيضاً المتغيرات العشوائية التي لم تُؤخذ بعين
االعتبار في النموذج ،باإلضافة إلى األخطاء القياسية المرتكبة ،وبذلك يصبح نموذج اإلنتاج الحدودي العشوائي كالتالي:
y = f(x i: β) exp(vi − ui) i = 1, 2, … . . , n.
حيث أن:
 :Yهي كمية اإلنتاج أو المخرجات.

 :Xiكمية المدخالت.

 :Uiمتغير عشوائي يعبر عن عدم الكفاءة نتيجة الفروقات في كفاءة المزارع ،أو الوحدات اإلنتاجية ،فإذا كانت قيمة  ،0= uiهذا
يعني أن الوحدة اإلنتاجية تقع على المنحنى الحدودي ،وتكون قد حققت كفاءة  ،%100أما إذا كانت  ،ui<0فهذا يعني أن الوحدة
اإلنتاجية التقع على المنحنى الحدودي وهي غير كفؤة ،وهذا المتغير موجب دائماً لذلك يفترض في تحليل دالة الحدود العشوائية
أنه يتبع للتوزيع نصف الطبيعي.

 :Viهو الخطأ العشوائي ،والذي يعكس أخطاء القياس ،والعوامل األخرى التي لم تدخل في النموذج ،وقد تكون األخطاء العشوائية
موجبة أو سالبة ،ويفترض أنه ذو توزيع طبيعي.
وتســتخدم دالــة اإلنتــاج كــوب دوغــالس ( )Cobb-Douglasلتحديــد أنمــوذج دالــة اإلنتــاج الحدوديــة العش ـوائية ( )SFPFالــذي تــم
اســتخدامه مــن أجــل تقــدير الكفــاءة الفنيــة للمـزارع وعلــى نطــاق واســع فــي البلــدان الناميــة والمتقدمــة ،والــذي يعــد أساسـاً الشـتقاق دالــة
التكاليف الحدودية العشوائية (.)Bravo-Ureta and Pinheiro, 1997

قُ ِّدرت الكفاءة الفنية  )TE( Technical Efficiencyبطريقةالتحليل الحدودي العشوائيStochastic Frontier Analysis
( )SFAوفق الخطوات التالية:
 .1استخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية ( )OLSللحصول على أفضل تقدير خطي غير متحيز لمعلمات دالة
اإلنتاج ما عدا الجزء المنقطع من المحور الصادي الذي يكون متحي اًز.

 .2االعتماد على طريقة المربعات الصغرى االعتيادية المصححة ( )COLSللحصول على معالم خطية غير متحيزة
متضمنة الجزء المنقطع من المحور الصادي.
 .3الحصول على تقديرات االحتمالية القصوى لمعلمات دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية وذلك باستخدام طريقة
( )Maximum Likelihoodوفق دالة اإلنتاج اللوغاريتمية المتفوقة.

اتبع منهج دالة اإلنتاج الحدودي العشوائي (كوب -دوغالس) لقياس الكفاءة االقتصادية والفنية لمزارع القمح المروي والبعل في
منطقة الدراسة ،باستخدام برنامج  ،Frontier 4.1إذ اشتمل النموذج على مجموعة من المتغيرات وفق الشكل التالي:
)𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑡𝑛𝑎𝑢𝑞 𝑃(Ln(𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑) = β0 + 𝛽1ln (𝑠𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒) + β2 ln (N quantities) + β3 ln
𝑖𝑢 + 𝑏4(𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡) + 𝑣𝑖 −
حيث أن :
 :yieldيمثل إنتاجية وحدة المساحة (كغ/هـكتار).
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𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑒𝑠 :معدل البذار (كغ/هـكتار).
 :N quantitiesتمثل كميات السماد اآلزوتي المضافة (كغ/هـكتار).
 :P quantitiesتمثل كميات السماد االفوسفاتي المضافة (كغ/هـكتار).
 :Variable costتمثل التكاليف المتغيرة (ل.س/هكتار).
 :viالخطأ العشوائي الذي يعكس أخطاء القياس والعوامل األخرى التي لم تدخل في النموذج.
 :Uiالمتغير العشوائي الذي يعبر عن عدم الكفاءة.

استخدم برنامج  SPSS v18.0لتقدير دوال التكاليف واختيار أفضل نموذج إحصائي ،وقد تمت المفاضلة بين دوال التكاليف
المقدرة في الصورة الخطية والتربيعية والتكعيبية على أساس توافق إشارات المعامالت المستقلة مع المنطق االقتصادي ،ومعنوية

معامالت االنحدار (قيمة  ،)Tوقيمة معامل التحديد ( ،)R2ومعنوية النموذج بشكل عام (قيمة  )Fواختير النموذج التكعيبي.
النتائج والمناقشة:
الكفاءة االقتصادية الستخدام الموارد في إنتاج القمح البعل والمروي في منطقة الباب:

تظهر بيانات تحليل االستمارات أن عدد المزارعين الذين يزرعون القمح بشكل مروي كانوا  47مزارعاً ،بينما مزارعي القمح البعل

كانوا  76مزارعاً ضمن عينة الدراسة .حيث بلغ إجمالي تكاليف إنتاج محصول القمح في منطقة الباب وسطياً 73981.2
ل.س/هكتار للقمح المروي و 34240.1ل.س للقمح البعل .وقُ ِّدرت التكاليف المتغيرة بنحو  49926.8و 22409.7ل.س/هكتار
لكل من القمح المروي والقمح البعل على التوالي .بينما بلغت اإليرادات وسطياً  159945.95و 76647.2ل.س/هكتار لكل من
القمح المروي والقمح البعل على التوالي (الجدول .)1

الجدول  .1بنود التكاليف واإليرادات لدى مزارعي القمح في العينة المدروسة
البيان
ثمن البذار
ثمن السماد
مستلزمات اإلنتاج
(ل.س/هـكتار)
ثمن المبيدات ومواد مكافحة
ثمن فوارغ التعبئة
الفالحة وتجهيز األرض
أجور البذر
أجور رش السماد
تكاليف عمليات زراعية أجور الرش
(ل.س/هـكتار)
أجور ري
أجور العمالة
أجور الحصاد
أجور النقل
فائدة رأس المال على مستلزمات اإلنتاج
نفقات نثرية
مجموع التكاليف المتغيرة (ل.س/هـكتار)
آجار األرض (تكاليف ثابتة  %15من اإليرادات)
التكاليف الكلية (ل.س/هـكتار)
متوسط الغلة الحبية (كغ/هـكتار)
متوسط غلة القش (كغ/هـكتار)
اإلنتاج واإليرادات
متوسط سعر الحب (ل.س/كغ)

قمح مروي
األهمية النسبية
متوسط
10.88
5332.43
29.94
14829.73
4.17
2102.70
0.19
121.62
13.95
6989.19
2.45
1181.08
2.83
1316.22
1.73
854.05
6.51
3729.73
1.84
848.65
12.61
6121.62
4.90
2520.27
3.39
1678.99
4.61
2300.49
100.00
49926.78
23991.89
73981.21
6448.65
2545.95
22.19

قمح بعل
األهمية النسبية
متوسط
15.88
3599.65
28.36
6345.83
2.90
665.28
2.96
651.39
12.03
2748.61
4.51
1000.00
1.51
329.17
3.46
768.75
0.00
0.00
1.35
299.65
16.12
3541.67
2.51
572.22
3.76
844.66
4.65
1042.78
100.00
22409.66
11497.08
34240.08
2819.44
1597.92
23.64
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متوسط سعر القش (ل.س/كغ)
ثمن الحب (ل.س/هـكتار)
ثمن القش (ل.س/هـكتار)
مجموع االيرادات (ل.س/هـكتار)
الربح الصافي (ل.س/هـكتار)

6.51
142694.59
17251.35
159945.95
85964.74

6.27
66606.94
10040.28
76647.22
42407.14

كما تشير بيانات الجدول  1أن التكاليف المتغيرة شكلت ما نسبته  %67.49للقمح المروي و %65.45للقمح البعل ،وأن قيمة
الربح المحقق بلغ وسطياً  85964.7ل.س/هكتار للقمح المروي وانخفض في القمح البعل إلى  42407.1ل.س/هكتار .ولدى
مقارنة تكاليف اإلنتاج من خالل االستبيان مع إحصائيات و ازرة الزراعة (و ازرة الز ارعة واإلصالح الزراعي ،)2013 ،تبين أن

متوسط تكاليف مستلزمات اإلنتاج كمتوسط للقطر بلغ في عام  2013حوالي  39770.28ل.س/هـكتار لمحصول القمح القاسي
المروي و 12736ل.س لمحصول القمح القاسي البعل .بينما كان متوسط تكاليف العمليات الزراعية  41354و13931
ل.س/هـكتار لكل م ن القمح القاسي المروي والبعل على التوالي .وعليه بلغت التكاليف الكلية  100232ل.س للقمح القاسي

المروي و 33512للقمح القاسي البعل .وبالتالي يتضح أن متوسط تكاليف إنتاج القمح المروي في عينة الدراسة يقل بمقدار
 %20.2عن متوسط سورية ،بينما متوسط تكاليف إنتاج القمح البعل كان أعلى بقليل من متوسط سورية .بلغ متوسط تكلفة القمح
المروي  25.57والبعل  27.77ل.س/كغ كمتوسط لسورية بينما في عينة الدراسة  11.47و 12.14ل.س/كغ لكل من القمح
المروي والبعل على التوالي.
األهمية النسبية للتكاليف المتغيرة:

يبدو لدى دراسة األهمية النسبية للتكاليف المتغيرة الموضحة في الشكل ( )1أن ثمن السماد المضاف لحقول القمح ش ّكل ما نسبته
 %29.9و % 28.4من إجمالي التكاليف المتغيرة لكل من القمح المروي والبعل على التوالي .بينما بلغت نسبة تكاليف الفالحة
وتجهيز األرض  %13.9في القمح المروي و %12.0في القمح البعل .في حين بلغت تكلفة الحصاد  %12.6و ،%16.1وثمن
البذار  %10.9و % 15.9لكل من القمح المروي والبعل على التوالي .مع األخذ بعين االعتبار أن أجور الري في حقول القمح
المروي بلغت  % 6.5من إجمالي التكاليف المتغيرة .تشير هذه النتائج إلى أن أكثر من ربع التكاليف المتغيرة تدفع ثمناً لألسمدة،

بينما الربع اآلخر في القمح المروي وحوالي  %18.1في القمح البعل يدفع كأجور فالحة وتجهيز األرض وحصاد .كما أن ثمن
البذار في القمح البعل يشكل نسبة أعلى من إجمالي التكاليف المتغيرة بالمقارنة مع ثمن البذار في القمح المروي .وبالمحصلة فقد

بلغت األ همية النسبية لثمن السماد وتكاليف الفالحة وتجهيز األرض وأجور الحصاد وثمن البذار حوالي  %67.38في القمح
المروي و %72.39في القمح البعل ،وعليه فإن تقليل هذه التكاليف ستسهم إيجاباً في زيادة هامش الربح الصافي ،ويمكن ذلك من

خالل ترشيد استخدام األسمدة ومعدالت البذار ،واختيار طرق تجهيز األرض األنسب مع دعم الفالح في عمليات الحصاد.
تشابهت هذه النتائج مع مع ما توصل إليه الحمداني ( )2012من أن نسبة مساهمة ثمن األسمدة والبذار وأجور الحصاد من

مجمل التكاليف المتغيرة للقمح المروي في قضاء القائم بمحافظة األنبار كانت األعلى من بين المتغيرات األخرى وبلغت ،%21.6
 %11.7 ،%20.5لكل منها على التوالي.
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أجور ري

ثمن البذار

الحصاد
قمح بعل

الفالحة وتجهيز
األرض

ثمن سماد

قمح مروي

الشكل  .1األهمية النسبية لبعض التكاليف المتغيرة في مزارع القمح البعل والمروي

الكفاءة الفنية إلنتاج القمح البعل والمروي في منطقة الباب:

تابع اإلنتاج الحدودي العشوائي وقيمة المعلمات:

بلغت قيمة التباين نحو  ***0.0365و ،***0.111وقيمة غاما  ***0.998و ،***0.939في حين أن الخطأ القياسي لقيمة
غاما بلغ نحو  0.0162و 0.029وذلك لكل من مزارعي القمح المروي والبعل على التوالي (الجدول  .)2حيث كانت قيمة مربع

سيغما معنوية عند مستوى  ،%0.1وتشير إلى جودة وصحة شكل التوزيع المفترض للخطأ المركب ،وكانت قيمة غاما معنوية عند
مستوى  %0.1أيضاً مما يشير إلى أن الجزء األكبر من ابتعاد القيم عن تابع اإلنتاج الحدودي (تباين القيم) يعود سببه إلى عدم

الكفاءة الفنية ،وليس ناتجاً عن الخطأ العشوائي ( .)Umoh, 2006ويتضح أن قيمة اختبار  LRبلغت في مزارع القمح المروي

نحو  3.132وهي قيمة معنوية على مستوى  ،%1في حين بلغت  16.245لدى مزراعي القمح البعل وهي معنوية عند مستوى
 ،%0.1وتؤكد هذه النتيجة الفرضية البديلة" ،"H1: 0<Ɣوترفض فرضية العدم والتي مفادها أن "  " H0: 0=Ɣأي أن تابع
اإلنتاج الحدودي ال يعبر عن البيانات الحقيقية للعينة ،وهذا يعني أن النموذج يعبر بشكل جيد ومعنوي عن واقع العينة.
الجدول  .2تابع اإلنتاج الحدودي العشوائي كوب -دوغالس وقيمة المعلمات لمزارع القمح البعل والمروي
مروي
النموذج الحدودي العشوائي
تقدير المعامالت الخطأ القياسي t-ratio
المعامالت
***7.33
2.997
21.96
الثابت
β0
-6.015*** 0.152
-0.917
معدل البذار
β1
-0.563
0.0796
-0.045
كمية السماد اآلزوتي
β2
*2.66
0.011
0.029
كمية السماد الفوسفاتي
β3
**-3.178
0.232
-0.737
مجموع التكاليف المتغيرة
β4
5.543*** 0.0066
0.0365
sigma-squared
61.73*** 0.0162
0.998
Gamma
30.25
log likelihood function
**3.132
LR test of the one-sided error

بعل
تقدير المعامالت الخطأ القياسي t-ratio
***3.74
1.707
6.39
-0.624
0.227
-0.142
***-3.55
0.022
-0.079
)*(1.712
0.017
0.029
1.55
0.177
0.274
***4.91
0.023
0.111
***32.56
0.029
0.939
14.26
***16.245

(*) :*** ،** ،* ،معنوي عند مستوى  %0.1 ،1 ،5 ،10على التوالي.

بينت نتائج تحليل دالة اإلنتاج الحدودي العشوائي أن قيمة معامالت الثابت وكمية السماد الفوسفاتي كانت موجبة وبلغت على
التوالي  *0.029 ،***21.96في القمح المروي و )*(0.029 ،***6.39في القمح البعل ،بينما كانت قيمة معامالت معدل
البذار وكمية السماد االزوتي سالبة وبلغت في القمح المروي على التوالي  0.045- ،***0.917-وفي القمح البعل على التوالي
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 .***0.079-،0.142أما قيمة مجموع التكاليف المتغيرة فكانت سالبة ( )**0.737-في القمح المروي وموجبة ()0.274وبناء عليه يتضح من الجدول السابق اآلتي:
في القمح البعل (الجدول .)2
ً
 وصل مزارعو القمح المروي إلى مرحلة الغلة السالبة ،لذا ينصح بعدم زيادة معدل البذار أو كمية السماد اآلزوتي ألنذلك سوف يؤدي إلى زيادة في المردود لكن بشكل متناقص (إنتاجية حدية متناقصة) ،وهذا األمر غير ٍ
مجد اقتصادياً،
بينما ينصح بزيادة كميات السماد الفوسفاتي ألن زيادتها بنسبة  %1ستؤدي لزيادة المردود بنسبة  ،%0.011حيث مازال
المزارع في مرحلة الغلة المتزايدة (إنتاجية حدية متزايدة).

 إن مجموع التكاليف المتغيرة مسؤولة وبشكل معنوي عن  %73.7من التغير في مردود القمح المروي ،وان القيمة السالبةله يشير إلى عدم جدوى زيادة التكاليف المتغيرة ويستدعي األمر ترشيد استخدام بعض المدخالت ،بهدف االنتقال إلى
إنتاج حدودي أعلى ،والتحول إلى غلة موجبة ،مع اإلشارة إلى أن المستويات المختلفة لمعنوية معامالت العوامل المستقلة

هي من نتائج تحليل األسلوب المستخدم (دالة اإلنتاج الحدودي العشوائي لكوب -دوغالس).

 لوحظ نفس األمر بالنسبة لمزارعي القمح البعل إذ بلغوا مرحلة الغلة المتناقصة (إنتاجية حدية متناقصة) بالنسبة لمعدلالبذار وكمية السماد اآلزوتي ،بينما ينصح بزيادة كميات السماد الفوسفاتي.أما مجموع التكاليف المتغيرة فقد كانت قيمتها
موجبة لدى مزارعي القمح البعل إال أنها غير معنوية.
قيمة الكفاءة الفنية إلنتاج القمح البعل والمروي

إن متوسط قيمة الكفاءة الفنية في مزارع إنتاج القمح المروي تبعاً لنتائج النموذج الحدودي العشوائي بلغ نحو  ،%92.7وقد حقق

 %53.2من المزارعين كفاءة فنية أعلى من المتوسط ،بينما حقق حوالي  %46.8من المزارعين كفاءة فنية أقل من المتوسط .أما
متوسط قيمة الكفاءة الفنية في مزارع إنتاج القمح البعل فقد بلغ  ،%79.7وقد حقق العدد األكبر من المزارعين كفاءة فنية أعلى من

المتوسط ( 51مزرعة) أي حوالي  .%67.1بينما حققت  25مزرعة ( )%32.9كفاءة فنية أدنى من المتوسط (الجدول .)3
الجدول  .3متوسط الكفاءة الفنية في مزارع إنتاج القمح البعل والمروي في منطقة الباب ضمن مشروع تعزيز األمن الغذائي
بعل
مروي
0.797
0.927
متوسط الكفاءة الفنية
مزارع أقل من المتوسط مزارع أعلى من المتوسط مزارع أقل من المتوسط مزارع أعلى من المتوسط
51
25
25
22
العدد
0.819
0.471
0.931
0.839
أدنى كفاءة فنية
0.969
0.796
0.968
0.925
أعلى كفاءة فنية
0.033
0.093
0.0106
0.024
االنحراف المعياري

يستنتج مما سبق أن نسبة الهدر بلغت  %7.3و %20.3لكل من مزارعي القمح المروي ( )92.7-100والقمح البعل (-100
 .)79.7وتشير هذه النتائج إلى أن أغلب المزارع يمكنها تقليل كمية المدخالت ،أي تخفيض معدالت البذار وكميات السماد
اآلزوتي بشكل رئيسي مع المحافظة على نفس المستوى الحالي من اإلنتاج .ويستدل من انخفاض قيمة االنحراف المعياري ،على
تقارب قيمة الكفاءة الفنية ضمن كل مجموعة من المزارع ،وهذا يمكن تفسيره بأن جميع المزارع في عينة الدراسة تقريباً تقدم

مستلزمات اإلنتاج والعمليات الزراعية بكميات متقاربة ،فحققت بذلك نتائج متقاربة من حيث الكفاءة الفنية في إدارة الموارد المتاحة،

وتشير هذه النتيجة على اإلدارة والخبرة الزراعية المتماثلة لدى مزارعي القمح ضمن الموارد المتاحة في هذه المنطقة.
تقدير دوال التكاليف إلنتاج القمح البعل والمروي في منطقة الباب:

تم تقدير عدد من النماذج الرياضية لدالة تكاليف إنتاج القمح في منطقة الدارسة دون التحيز لنموذج معين ،حيث اليوجد نموذج
واحد في الواقع يمكن القول بأنه يمثل دالة تكاليف إنتاج القمح في جميع األحوال ،فالنموذج الرياضي والمعامالت التي يتم
االعتبارت.
ا
الحصول عليها تختلف بحسب الظروف المناخية ومدى وفرة الموارد المستخدمة واألسلوب التقني وغيرها من العوامل و
يظهر من الجدول ( )4معنوية جميع النماذج الرياضية عند مستوى معنوية  ،%0.1مع تباين أكبر لقيم معامل التحديد في نماذج
القمح المروي إذ تراوحت ما بين  %31.3و ،% 79.8بينما تقاربت قيم معامل التحديد في نماذج القمح البعل إذ تراوحت ما بين
Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

82

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
 %56.5و .%58.4ويتضح من مقارنة النماذج الثالثة أفضلية النموذج التكعيبي عن النماذج األخرى وخاصة لدى مجموعة
القمح المروي فضالً عن أن معامل التحديد الناتج بلغ  %79.8وهو األعلى من بين الصور الرياضية وهو ما يعني أن حوالي

 %80من التغيرات في التكاليف الكلية يفسرها كمية اإلنتاج وأن حوالي  %20من تلك التغيرات تعزى إلى عوامل أخرى لم
يتضمنها النموذج .إضافة إلى معنوية معامالت كمية إنتاج القمح المروي ومربعها ومكعبها إحصائياً عند مستوى  ،%0.1في حين
لم تثبت معنوية معامالت كمية اإلنتاج للقمح البعل ومربعها ومكعبها في النموذجين التربيعي والتكعيبي (الجدول  .)4هذا وقد

توافقت هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من جاسم وكاظم ( )2006وزيدان وحبيب ( )2012من أن النموذج التكعيبي هو األكثر
مالئمة للعالقة بين دالة التكاليف الكلية وكمية اإلنتاج لمحصول الفول السوداني.
النموذج
الخطي
قمح مروي التربيعي
التكعيبي
الخطي
قمح بعل

التربيعي
التكعيبي

الجدول  .4المعالم المقدرة لدالة تكاليف إنتاج القمح البعل والمروي في منطقة الباب
Adjusted R2
R2
المعادلة
TC = 2.902x + 55268.21
0.293
0.313
)***(3.989***) (11.55
TC = 0.003x2 – 33.86x + 168004.21
0.606
0.628
)***(5.374***) (-4.934***) (7.895
TC = -1.43E-06x3 + 0.0298x2–198.9x + 496828
0.7796
0.798
)***(4.816***) (5.817***) (-3.992***) (8.226
TC = 6.1833x + 18174
0.559
0.565
)***(9531***) (12.067
TC = 0.0023x2 - 6.5881x + 35013
0.571
0.583
)***(1.76ns) (-0.332ns) (5.439
TC = 3E-06x3 - 0.0218x2 + 58.906x – 21152
0.572
0.584
)***(0.452ns) (0.872 ns) (0.878 ns) (13.332

قيمة F
***15.915
***28.736
***43.52
***90.084
***48.329
***48.442

األرقام بين قوسين يشير إلى قيمة  tللمعامالت ومعنويتها.

تقدير الحجم األمثل لإلنتاج الذي يدني مستوى التكاليف الكلية

تم اعتماد النموذج التكعيبي لدالة للتكاليف الكلية للقمح المروي وكانت على النحو التالي:

3

2

Tc = -1.43E-06x + 0.0298x – 198.9x + 496828
وبقسمة أمثال النموذج على الناتج ( )Xتم الحصول على معادلة متوسط التكاليف الكلية التالية:

ATc = Tc/X = (-1.43E-06x3 + 0.0298x2 – 198.9x + 496828)/X

كما تم حساب التكاليف الحدية ( )LRMCمن خالل أخذ المشتقة الجزئية األولى لدالة التكاليف الكلية كما يلي:

Mc = ∂TC/∂X = -4.29E-06x2 + 0.0596x – 198.9

ويمكن الحصول على المعدل األمثل للناتج المدني للتكاليف من خالل مساواة دالة التكاليف الحدية بدالة التكاليف المتوسطة ،أو
بإيجاد النهاية الصغرى لدالة متوسط التكاليف من ناحية أخرى (العكيلي وآخرون ،)2009 ،حيث تم اعتماد إيجاد النهاية الصغرى
لدالة متوسط التكاليف الكلية وذلك بإجراء التفاضل األول للدالة ومساواته بالصفر ومن ثم حل المعادلة بالنسبة لـ  xفكانت نتائج

القمح المروي كما يلي:

∂TC/∂X = -4.29E-06x2 + 0.0596x – 198.9
-8.58E-06x + 0.0596 = 0

وبنفس الطريقة تم اعتماد النموذج التكعيبي لدالة للتكاليف الكلية للقمح البعل وكانت على النحو التالي:

كغ/هـ X = 6946.39

Tc = 3E-06x3 - 0.0218x2+58.906x -21152

وبقسمة أمثال النموذج على الناتج ( )Xتم الحصول على معادلة متوسط التكاليف الكلية التالية:

ATc = Tc/X = (3E-06x3 - 0.0218x2 + 58.906x -21152)/X
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و ُحسبت التكاليف الحدية ( )LRMCمن خالل أخذ المشتقة الجزئية األولى لدالة التكاليف الكلية كما يلي:
Mc = ∂TC/∂X = 9E-06x2-0.0436x + 58.906
ولدى إيجاد النهاية الصغرى لدالة متوسط التكاليف الكلية للقمح البعل تبين ما يلي:

∂TC/∂X = 9E-06x2 -0.0436x + 58.906
1.8E-05x-0.0436 = 0
كغ/هكتار X = 2422.22

وبذلك يكون متوسط التكاليف المتغيرة أقل ما يمكن عندما يكون اإلنتاج من القمح المروي نحو  6.9طن/هـكتار والقمح البعل 2.4
طن/هـكتار .وهي الكمية التي يصل عندها منحنى التكاليف المتوسطة إلى أدنى ما يمكن ،وهذا يعني أن المرحلة االقتصادية
لإلنتاج تبدأ عند هذا القدر .ويزيد هذا المعدل األمثل للناتج عن متوسط اإلنتاج الراهن لمزارعي القمح المروي (6448.65

كغ/هـكتار) أي بنحو  497.74كغ/هكتار .بينما بلغ متوسط اإلنتاج الراهن لمزارعي القمح البعل ( 2819.44كغ/هكتار) وهو
يزيد عن معدل الناتج األمثل مما يشير إلى أن مزارعي القمح البعل لديهم إفراط في متوسط التكاليف المتغيرة (مستلزمات اإلنتاج
وتكاليف العمليات الزراعية).
الخالصة:

 .1ارتفاع نسبة التكاليف المتغيرة إلنتاج القمح إذ شكلت ما نسبته  %67.49للقمح المروي و %65.45للقمح البعل من
إجمالي التكاليف الكلية .حيثتجاوز ثمن السماد المضاف لحقول القمح %25من مجمل التكاليف المتغيرة (أعلى نسبة).
 .2بينت نتائج تحليل دالة اإلنتاج الحدودي العشوائي أن مجموع التكاليف المتغيرة مسؤولة وبشكل معنوي عن  %73.7من
التغير في مردود القمح المروي.

 .3حقق مزارعو القمح المروي كفاءة فنية أعلى من مزارعي القمح البعل وهي  %92.7و %79.7على التوالي .وهذا يدل
على أهمية عامل اإلنتاج "المياه" في رفع الكفاءة الفنية في استخدام باقي الموارد الموجودة في المزرعة وبالتالي تحقيق
كفاءة فنية أعلى.

 .4حقق مزارعو العينة بشكل عام كفاءة فنية عالية بالمتوسط ،وهذا مؤشر على خبرة هؤالء المزارعين في زراعة هذا
المحصول اإلستراتيجي وانتاجه.
 .5لدى مقارنة النماذج الرياضية المستخدمة لتقدير دوال تكاليف اإلنتاج تبين أفضلية النموذج التكعيبي عن النموذجين
الخطي والتربيعي وخاصة لدى مجموعة القمح المروي .حيث بلغ معدل الناتج األمثل المدني للتكاليف 6946.4
كغ/هـكتار للقمح المروي و 2422.2كغ/هـكتار للقمح البعل.
التوصيات:

 .1وصل مزارعو القمح المروي إلى مرحلة الغلة المتناقصة ،لذا ينصح بعدم زيادة معدل البذار أو كمية السماد اآلزوتي ألن
ذلك سوف يؤدي إلى زيادة في المردود لكن بشكل متناقص (إنتاجية حدية متناقصة).

 .2تطبيق تحليل نموذج الحدودي العشوائي على العديد من المحاصيل االستراتيجية ،بما يتناسب مع عدد المدخالت
والعوامل المؤثرة على عدم الكفاءة الفنية ،لكونه قد يخدم صانع القرار في تحديد أفضل الطرائق إلدارة الموارد حسب نوع
المحصول.

 .3إن عدم الكفاءة نتج بص ورة كبيرة نتيجة لظروف تقع تحت سيطرة المزارع ويمكنه التحكم بها وتغييرها كتقليل كميات
السماد المطبقة واستخدام الكميات الموصى بها من قبل مشروع "تعزيز األمن الغذائي في األقطار العربية – سورية".
وتقليل تكاليف مستلزمات اإلنتاج ما أمكن.
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كلمة شكر:

يتوجه فريق البحث بالشكر الجزيل لكل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،والصندوق الكويتي للتنمية العربية
وصندوق األوبك للتنمية الدولية ،والبنك اإلسالمي للتنمية لتمويلهم المرحلة األولى من مشروع تعزيز األمن الغذائي في األقطار

العربية .كما يتقدم الباحثون بجزيل الشكر للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة –ايكاردا لتفضله باإلشراف على
المشروع وتقديم كامل الدعم الفني والعلمي.
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بدر ،أمجد ( .) 2010دراسة اقتصادية واجتماعية ألثر تبني تقنيات الري التكميلي الحديثة فـي نظـام إنتـاج القمـح فـي سـورية .رسـالة
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Abstract:
The aim of this research is to estimate the technical efficiency levels, wheat production, and cost
functions in the work area of “Enhancing Food Security in Arab Countries/Syria” Project. The
research was conducted at Al-Bab region depending on 123 Questionnaires. The results revealed
that variable costs represented about 67.49% and 65.45% of the total costs for both irrigated and
rainfed wheat, respectively. The variable costs are also responsible for the variation the irrigated
wheat yield by about 73.7% according to the stochastic frontier production function. The technical
efficiency was (92.7%) for irrigated wheat and (79.7%) for rainfed wheat. In general, the technical
efficiency of the sample was high, and this is an indication of the experience of the farmers in
growing wheat crop. According to the estimates of cost functions, the optimum production
accompanied with the lowest costs was 6946.4 kg/ha for irrigated wheat and 2422.2 kg/ha for
rainfed wheat.
Key Words: Technical efficiency, Stochastic frontier analysis, Variable cost, Cost functions,
Wheat, Syria.
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أهم محاصيل الخضار في سورية
تقدير استجابة عرض ّ
*()1

فايز جاد اهلل المقداد

()1

وأحمد قاسم الرفاعي

( .)1إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :د .فايز جاد اهلل المقداد .البريد اإللكتروني.)deepmokdad@yahoo.com :

تاريخ القبول2016/05/06 :

تاريخ االستالم2016/03/29 :

الملخص:
ال يمكن االستغناء عن محاصيل الخضار في تلبية االحتياجات الغذائية للسكان في سـورية ،وتعـاني محاصـيل الخضـار مـن تقلبـات
اء أسعار المنتج نفسه أو المحاصيل المنافسـة أو مسـتلزمات اإلنتـاج ،األمـر الـذي يـنعكس مباشـرةً علـى
كبيرة وحادة في األسعار ،سو ً

المساحات المزروعة في السنة التالية ،استهدفت الدراسة تقدير استجابة عرض المساحة المزروعة بالبندورة والبطاطا والبصـل والثـوم

لهذه التغيرات في األسعار خالل الفترة  2013-1994في سورية ،لتقدير نموذج استجابة عرض أهم محاصيل الخضار تم استخدام
المص ّـمم ضـمن إطـار التعـديل الجزئـي ،واسـتخدم اختبـار دربـن واتسـون ( )DWللكشـف عـن مشـكلة االرتبـاط
نموذج نيرلوف المعدل ُ
ال ـ ذاتي ،وقــد أشــارت النتــائج إلــى أن التغي ـرات فــي مســاحة كــل مــن المحاصــيل المدروســة هــي أســعارها وأســعار المحاصــيل المنافســة
والمساحة المزروعة لها لسنة سابقة ،وبلغت سرعت التعديل  0.354للبطاطا و 0.590للبندورة و 0.478للبصل و 0.382للثوم .أما
مرونــات االســتجابة المقــدرة ،فقــد أشــارت إلــى معنويــة تــأثير األســعار علــى مســاحة وانتــاج الخضــار المدروســة ،وتقتــرح الد ارســة األخــذ
بتلك المرونات في عملية التخطيط وقياس أثر السياسات الزراعية.
الكلمات المفتاحية :استجابة العرض ،نموذج نيرلوف ،التعديل الجزئي ،التقلبات السعرية ،مرونة االستجابة.
المقدمة:

اء الصيفية منها أم الشتوية-من المحاصيل الزراعية الهامة في التركيب المحصولي السوري ،حيث
تعتبر محاصيل الخضار-سو ً
بلغت المساحة المزروعة بالخضار نحو  173.75ألف هكتار ،وهو ما يمثل نحو  %5.2من إجمالي المساحات المزروعة
بالمحاصيل الصيفية والشتوية البالغة حوالي  3.66مليون هكتار ،كما يمثل نحو  %3.75من إجمالي المساحة المزروعة في
سوريا والمقدرة بنحو  4.64مليون هكتار وذلك لمتوسط الفترة ( 2011-2006و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي .)2011 ،وال
خاصة في ظل
يمكن االستغناء عن محاصيل الخضار في تلبية االحتياجات الغذائية للسكان من الفيتامينات والعناصر النادرة،
ّ
النمط الغذائي السائد للمستهلكين في سورية .ونظ اًر ألهميتها الكبيرة على المائدة السورية ودخولها في العديد من االستخدامات
األخرى ،فقد ركزت الدراسة على محاصيل البندورة والبطاطا والبصل والثوم لدراسة استجابة عرضها.

يستجيب المزارع لل تغيرات الحادثة في األسعار والتكاليف والتغيرات في الق اررات والسياسات الزراعية التي تؤثر عليه بشكل مباشر
أن هذه االستجابة ال
أو غير مباشر ،فيقوم بتعديل حجم إنتاجه من خالل تعديل المساحات المزروعة بالمحاصيل التي يزرعها ،إال ّ
تكون آنية في الزراعة ،حيث يحتاج األمر إلى االنتظار حتى الموسم القادم لتحقيق هذه االستجابة ،وعليه فان تحليل استجابة
العرض سوف يكون له أهمية في مساعدة المزارعين على اتخاذ ق اررات إنتاجية تزيد من ربحيتهم ودخولهم ،ويمكن صانعي القرار
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من وضع سياسات زراعية دقيقة ،يمكن التنبؤ باثارها على اإلنتاج الزراعي ،ولها دور في زيادة المساحات من المحاصيل المراد
تشجيع زراعتها أو العكس .ومنه فإن دراسة العوامل المؤثرة في استجابة عرض المحاصيل الزراعية لها أهمية خاصة في التخطيط
لملء الفجوة بين الطلب والعرض ،ودعم استقرار عرض المنتجات وأسعارها عبر الزمن .إن التغيرات في األسعار والتكاليف
اء للمحصول نفسه أو المحاصيل المنافسة له) ،وتقنيات االنتاج ،والظروف المناخية هي المحددات الرئيسية الستجابة
والربحية (سو ً
عرض أي محصول.

وجد ( ) Askari, 1977أن العوامل األساسية المؤثرة على استجابة عرض اإلنتاج الزراعي باستخدام نموذج نيرلوف ،هي األسعار
النسبية (نسبة سعر المنتج المنافس إلى سعر المنتج المدروس) والربحية والتكاليف.
وتشير الدراسات الحديثة الستجابة العرض إلى ضرورة فصل االنتاج الكلي الى مكوناته من مساحة وغلة .وقد قدم ( Gardener,
 )1976أسبابا لهذا التميز مبنية على افتراض ان المنتجين يضعون ق ارراتهم االنتاجية على مرحلتين فهم اوال يحددون مقدار
االرض المخصصة للمحصول المراد زراعته ،وبعد ذلك يقررون بشأن معدالت الموارد (كاألسمدة) المستخدمة في العملية

االنتاجية.
استخدم كل من (النجفي )1988 ،و(حسن وياسين )1991 ،و(حسن )1991 ،و(فرحان )1991 ،نموذج التعديل الجزئي لنيرلوف
وقاموا بتقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية ،كما قاموا بحساب مرونات االستجابة في المدى القصير والطويل ،ووجدوا
أن عالقات المورد–الناتج وتكنولوجيا اإلنتاج واألسعار والسياسات السعرية في تغيير مستمر ،وهي العوامل األساسية المؤثرة على
استجابة عرض المحاصيل التي قاموا بدراستها وهي القمح والشعير والبطيخ والقطن.

في بحث ( )McIntosh and Shumway, 1994تم تقدير أثر تسع سيناريوهات لألسعار والسياسات الزراعية على استجابة
اإلنتاج الزراعي في والية آيوا األمريكية ،واتضح عدم كفاية استخدام األسعار لتوجيه السياسات الزراعية .كما وجد (القحطاني
واسماعيل ) 1999 ،أن استجابة عرض منتجي البندورة في البيوت المحمية في السعودية ،إنما تتعلق بتكاليف اإلنتاج واألسعار
ونسبة العائد إلى السعة ،وهو ما يؤثر في مرونات االستجابة ،فعلى سبيل المثال تبين انخفاض مرونة عرض البندورة المحمية من

 0.688عند مستوى سعر مزرعي قدره  1496رياالً إلى  0.407عند سعر مزرعي قدره  4000لاير.

الدرسات في العالم حول استجابة العرض ،فقد ذكر ( )Anwar and Rashed, 2005في بنغالدش وعن
لقد اجريت العديد من ا

الفترة  ،2005-1980التأثير اإليجابي على المساحة المزروعة بالبطاطا حيث بلغت مرونة السعر  ،0.45وبين أن السياسات
السعرية كانت فعالة في الوصول إلى المستوى المطلوب إلنتاج البطاطا .كما استهدف ( )2005 ،Mohammedتقدير استجابة

عرض أهم المحاصيل في إقليم البنجاب في باكستان ،وتبين أن مرونة االستجابة لسعر القمح تقدر بنحو  ،0.53بينما المرونات
العبورية لسعري القطن والرز فقد بلغت  ،0.64و ،0.49على التوالي.
درس ( ،)Elbeydi, et. al., 2007استجابة عرض مساحة البطاطا في ليبيا للفترة  ،2005-1980وأشارت النتائج إلى تأثير
سعر المحصول لسنة سابقة وسعر محصول الحنطة لسنة سابقة اضافة الى المساحة المزروعة بالشعير لسنة سابقة إضافةً إلى

المساحة المزروعة بمحصول الشعير .وقد درس (مهدي )2009 ،استجابة عرض محصول الشعير في محافظة الكوفة في العراق

بنفس الطريقة ،ووجد أن التغيرات الرئيسية في استجابة عرض المساحة هي سعر الشعير لسنة سابقة وسعر الحنطة لسنة سابقة
والمساحة المزروعة لسنة سابقة وعامل الزمن .وفي دراسة أخرى لنفس الباحث (مهدي )2010 ،قُ ّدرت استجابة عرض المساحات
المزروعة بمحصولي القمح والشلب ،وقد توصل الباحث من خالل المرونات العبورية إلى تأكيد فرضية التأثير المتبادل لعملية

تعديل المساحات عبر الزمن.

وجد ( )Mesike et. al., 2010استجابة عرض مزارعي المطاط في نيجيريا خالل الفترة  ،2008-1970وباعتماد نموذج
التعديل الجزئي ،أن استجابة المزارعين كانت ضعيفة للغاية بسبب ثبات األسعار ودخول محددات أخرى أهمها خبرة المزارعين
والخوف من المخاطرة الناجمة من التغيير .في دراسة (محمود )2010 ،تم تقدير استجابة تقدير استجابة عرض المساحة المزروعة
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بالشعير في العراق للمناطق المروية والبعلية للفترة  ،2007-1990باستخدام نموذج نيرلوف الديناميكي ،وتبين أن مرونة سعر
الشعير كانت  ،0.25والمرونة العبورية لتأثير سعر القمح .0.105-
قام (أبو زيد وحمدون ) 2010 ،بدراسة استجابة عرض محصول البصل في محافظة سوهاج في مصر باستخدام نفس النموذج،
وتبين أن أهم العوامل المؤثرة هي أسعار وصافي ربح كل البصل والفول والبندورة ،بمرونات بلغت ،0.319- ،0.418 ،0.244
 ،0.272- ،0.751-و 0.489-على الترتيب.

وجد كل من (محمد وفارس )2009 ،و(بشار )2013 ،أن أهم العوامل المؤثرة في استجابة عرض المساحات المزروعة للعدس في
العراق خالل الفترة  ،2003-1980هي سعر العدس لسنة سابقة وسعر الحمص كمحصول منافس لسنة سابقة والمخاطرة ،وبلغت

مرونات االستجابة  0.316 ،0.523- ،0.167على الترتيب .وتعد دراسة ( )Motamed et. al., 2016مثاالً عن استجابة

المساحة المحصولية للسياسات الزراعية ،حيث تم التعرف على أثر التوسع في إنتاج الغاز الحيوي على المساحة المزروعة

بمحصول الذرة في الواليات المتحدة خالل الفترة  ،2014-2006وتبين ازدياد كل من المساحة واإلنتاجية وبنسب استجابة تغيرت
من سنة ألخرى وفقاً لخطط إنتاج غاز الميثانول.
مشكلة البحث:

تعاني بعض محاصيل الخضار من تقلبات حادة في المساحات وبالتالي في كميات اإلنتاج وكذلك في أسعار هذه المحاصيل،

ويأتي ذلك من التأثير المتبادل بين األسعار (ومعها بعض العوامل مثل مساحات وأسعار المحاصيل المنافسة ،وأسعار عوامل
إنتاج محاصيل الخضر المختلفة وغيرها) من جهة ،والمساحات المزروعة بتلك المحاصيل من جهة أخرى ،حيث تؤثر األسعار
وبعض المحددات األخرى التي سبق ذكرها على المساحات التي يرغب المزارع في زراعتها من محصول خضار معين بسبب

العائد الذي يتوقعه من هذا المحصول ،وبالمقابل تؤثر المساحات المزروعة في كميات اإلنتاج المعروضة من هذا المحصول في
األسواق وبالتالي في سعر هذا المحصول ،مما يخلق هذا التذبذب الكبير في األسعار وكميات اإلنتاج.
ولنتائج هذا البحث تطبيقات هامه في مجال وضع السياسات السعرية المالئمة لتخطيط اإلنتاج الزراعي والتعاقب المحصولي.
أهداف البحث:

أهم محاصيل الخضار في سورية من خالل:
يهدف البحث إلى دراسة أثر التقلّبات السعرّية على مساحات ّ
 إلقاء الضوء على تطور مساحات وانتاج وتكاليف وأسعار محاصيل الخضار المدروسة خالل الفترة .2013-1994 -التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على المساحة المزروعة من محاصيل الخضار المدروسة.

 قياس دالة استجابة عرض كل من محاصيل الخضار المدروسة للتقلبات الحاصلة في األسعار.مواد وطرائق البحث:

اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة في و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي ،والمكتب المركزي لإلحصاء،
بينات منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة ( ،)FAOحول مساحات وانتاج وأسعار المحاصيل الداخلة في الدراسة وتكلفة
وعوائد كل منها وأسعار عوامل اإلنتاج ،وذلك خالل الفترة  .2013-1994كما اعتمد البحث على أساليب التحليل اإلحصائي
الوصفي إللقاء الضوء على تطور واقع المحاصيل المدروسة .إضافةً إلى اعتماده على التحليل الكمي لتقدير معامالت دالة
استجابة عرض محاصيل الخضار المدروسة في سورية ،وتقدير المرونات.

استخدم نموذج نيرلوف المعدل ( )Nerlove, 1979بتصميم التعديل الجزئي بسبب أن التغير في المساحة الفعلية يكون أقل من
المساحة المرغوب زراعتها وذلك لوجود قيود تكنلوجيا واقتصادية تجعل المعادلة غير متساوية فتم تعديله باستخدام معامل سرعة
التعديل  ، λلذلك تم افتراض أن الكمية المراد إنتاجها هي * Qاحتسبت على أساس العالقة طويلة اآلجل التالية:
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LnQ* = a+Pbt-1
حيث  :pسعر المحصول :t ،الزمن :ln ،اللوغارتم الطبيعي.
فور إلى * Qبتغير  .Pولكنه يستجيب من خالل العالقة التالية:
إن االنتاج الحقيقي للمحصول  Qال يتغير اً
) lnQt - lnQt-1 =λ ( lnQ*t-1 - lnQt-1

حيث أن سرعة التعديل قيمتها.0 ≤ λ ≤ 1 :

ومن خالل تعويض العالقة األولى واضافة سعر المحاصيل المنافسة والعوامل األخرى وادخال الخطأ  ،uفي العالقة فإن النموذج
يصبح بالشكل التالي:
lnQt = A0 + A1ln Qt-1 + A2ln Pt-1 + A3PWT-1 +A4Wt + ut

حيثA0 =λ0 ; Ai = 1-λ ; A2 =λb :

 : A4 ،A3 ،A2تمثل المرونات قصيرة االجل للعرض .ومنها يمكن حساب  B3 ،B2 ،B1التي تمثل المرونات طويلة االجل .وفي
هذه الدراسة استخدمت المساحة المزروعة كمتغير تابع في العالقات المختلفة.
وعليه فأن النموذج يصبح على الشكل التالي:
+ b4 ln Ft-1 + b5 ln Ct-1 + b6 ln Rt-1

t-1

ln A = b0 + b1 ln Pt-1 + b2 ln PCt-1 + b3 ln A

حيث :b6 ،b5 ،b4 ،b3 ،b2 ،b1 ،b0 :المعلمات المقدرة.
 :Aالمساحة المزروعة بالمحصول.

 :Pt-1سعر المحصول لسنة سابقة
 :PCt-1أسعار المحاصيل المنافسة لسنة سابقة
 :At-1المساحة المزروعة بالمحصول لسنة سابقة.
 :Fربحية المحصول لسنة سابقة
 :Cتكلفة المحصول لسنة سابقة
ويحسب من العالقة التالية:
 :Rالمخاطرة اإلنتاجية (تخوف المزارع من التغيير) التي تمثل االنحراف عن اإلنتاج ُ
RISK = (P(-1) – Mat)2 / mat
حيث :Mat :معلمة التعديل للدالة وتحسب من العالقة:

))Mat = 0.333 (P(-2) + P(-3) + P(-4

) :P(-4) ، P(-3) ، P(-2) ، P(-1سعر المحصول لسنة سابقة ،لسنتين ،ثالثة سنوات ،وأربعة سنوات على التوالي.
وقد تم اعتماد المساحة المزروعة لسنة سابقة كأحد المتغيرات المستقلة وذلك باعتماد نموذج التعديل الجزئي ،أما بالنسبة لألسعار
فقد اعتمدت األسعار لسنة سابقة للمحاصيل المزروعة كتعبير عن توقعات المنتج.
وتم تقدير َمعلمات النماذج بطريقة المربعات الصغرى العادية  ،OLSبعد التأكد من أن البيانات ال تعاني من مشكلة االرتباط
الذاتي من خالل اختبار .Durbin-Watson
النتائج والمناقشة:

تطور مساحة وانتاج وانتاجية محاصيل الدراسة:

تزايدت المساحات المزروعة بالبطاطا خالل فترة الدراسة ،وبلغت أدنى حد لها وهو حوالي  18ألف هكتار عام  ،1997وارتفعت

بشكل مستمر تقريباً وبسبب الطلب المتزايد لالستخدامات المختلفة والعائد الجيد من زراعتها ،لتصل إلى أكثر من  36ألف هكتار
عام  ،2008لتحافظ على مستوى قريب منه حتى عام  2013حيث انخفضت إلى نحو  22.4ألف هكتار ،وتزايدت اإلنتاجية من

 17طن/هكتار عام  ،1994إلى  22.2طن/هكتار عام  ،1998وحافظت على مستويات قريبة حتى  .2013أما اإلنتاج فقد
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تضاعف بشكل تدريجي خالل الفترة المدروسة من نحو  362ألف طن عام  1994إلى حوالي  700ألف طن عام  ،2012إال أنه
عاد وانخفض إلى  441ألف طن عام .2013
ُيالحظ من بيانات الجدول ( )1أن هناك تناقص الذي حدث في مساحات البندورة التي انخفضت من نحو  21ألف هكتار عام
 1994إلى أقل من  15ألف عام  ،2010ويعود هذا االنخفاض إلى التزايد الكبير في اإلنتاجية نتيجة التوسع في استخدام البذور
أن ذلك أدى إلى زيادة المعروض من محصول
المحسنة والخبرة الكبيرة التي أصبح المزارعون يمتلكونها في هذا المجال ،إال ّ
البندورة في األسواق المحلية وحدوث اختناقات في اإلنتاج وانخفاضات كبيرة في األسعار ،وقد انخفضت المساحة المزروعة
بمحصول البندورة عام  2013لتصل إلى أقل من  8آالف هكتار بسبب األزمة السورية ،األمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في
أسعارها في األسواق المحلية ،ومن الالفت التزايد الكبير في إنتاجية البندورة من حوالي  20طن/هكتار عام ،1994
الجدول  .1تطور مساحة وانتاج وانتاجية المحاصيل المدروسة خالل الفترة 2013-1994
بطاطا
21259
23025
22250
17944
22177
24779
22783
21243
24102
24789
27304
29347
27766
31083
36172
34155
34467
35249
34012
22439

العام
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

المساحة/هكتار
بصل
بندورة
6987
20938
7216
20227
7496
20464
6637
17247
6487
16815
7634
13596
7398
17656
8571
15820
9390
16602
7418
14332
8344
14655
9761
12615
9150
14507
8504
15235
9927
15695
9524
13919
10097
14218
9209
12679
8528
11520
8932
7925

ثوم
2378
2314
2400
1921
2176
2239
2236
2706
2803
4320
3806
4917
4509
4086
4207
3650
4004
4137
4973
2328

بطاطا
362402
470969
439140
265507
492264
499203
484778
453435
513153
486605
541743
608480
603411
570128
720492
705586
673183
713256
698129
441718

اإلنتاج/طن
بصل
بندورة
130319 425896
160553 426532
143132 409085
123896 407052
120486 358438
131949 329351
123277 473973
135615 424714
172705 561562
138801 539228
162571 558762
172655 534744
156256 602588
144852 731251
142678 639531
155735 633483
159799 585549
151753 622263
106192 376012
138864 273009

ثوم
22754
21731
21772
17263
18213
18057
19591
28574
26720
41533
36935
46590
40069
29572
32427
28227
36352
30543
29441
24164

بطاطا
17047
20455
19737
14796
22197
20146
21278
21345
21291
19630
19841
20734
21732
18342
19918
20243
19531
20235
20526
19685

اإلنتاجية/كغ/هكتار
بصل
بندورة
17120
20341
19260
21087
17198
18990
17017
23601
17510
21305
16672
24224
16696
26845
17661
26847
18495
33826
18161
37625
18648
38128
17228
42390
16862
41537
16532
47997
14140
40748
16353
45511
15264
41184
16639
49078
12498
32639
15322
34448

ثوم
9565
9391
9072
8986
8370
8065
8657
10559
9533
9614
9703
9475
8886
7237
7708
7733
9079
7383
5920
10380

المصدر :وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية ،أعداد مختلفة.

لتقترب من  50طن/هكتار عام  ،2011إال أنها لم تتجاوز  32.6و  34.4طن/هكتار عامي  2012و  2013على التوالي .في
حين يتبين أن اإلنتاج انخفض من  425ألف طن عام  ،1994ليصل إلى نحو  330ألف طن عام  ،1999ليعود ويتزايد تدريجياً

تبعاً لتزايد اإلنتاجية إلى نحو  731ألف طن عام  2007ويحافظ على مستويات قريبة بعدها ،حتى العامين  2012و 2013حيث
بلغ اإلنتاج فيهما  376و  273ألف طن على التوالي فقط.

حافظت المساحات المزروعة بالبصل على استقرار كبير خالل الفترة المدروسة وتراوحت بين  9-7آالف هكتار كل عام
بالمتوسط ،ونظ اًر الستقرار اإلنتاجية بين  16و 19طن/هكتار ،حافظ اإلنتاج على مستوياته االعتيادية ( 170-130ألف طن)،
ومع عدم حدوث تغير كبير في حجم أو تركيب الطلب المحلي على البصل ،فقد أدى كل ذلك إلى استقرار في إمداد السوق من

هذه السلعة.

تضاعفت مساحات الثوم خالل الفترة  2013-1994من نحو  2ألف هكتار إلى نحو  4.3آلف هكتار عام  ،2003وحافظت
المساحة على هذا المستوى حتى العام  ،2013إذ تناقصت إلى نحو  2.3ألف هكتار ،إال أن إنتاجيته تراوحت خالل الفترة
المدروسة بين  10.5-7.2طن/هكتار ،وتراجعت إلى أدنى قيمة لها عام  5.9( 2012طن /هكتار) لتعود وتتجاوز  10طن
للهكتار عام  .2013وتذبذب اإلنتاج تبعاً لتذبذب اإلنتاجية ويتناقص من أكثر من  22ألف طن عام  1994إلى نحو  17.2ألف
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طن عام  ،1997ليعود ويتزايد إلى أكثر من  41ألف طن عام  ،2003ويتناقص من جديد إلى حوالي  24.2ألف طن عام
.2013
-2تطور تكلفة وسعر الكيلو غرام الواحد من المحاصيل المدروسة:
يبين الشكل ( )1أن تكلفة الكيلو غرام الواحد من البطاطا تزايدت من  6ل.س/كغ عام  1994إلى  14ل.س/كغ عام  ،2010إال
أن التزايد أصبح أسرع بعدها لتصل التكلفة إلى  30ل.س/كغ عام  .2013وينطبق ذلك على باقي المحاصيل  ،فقد تزايدت تكلفة
البندورة من  3.6عام  1994إلى  6.4ل.س/كغ عام  ،2012لتقفز بعدها إلى  15.2ل.س/كغ عام  .2013ووصلت تلك
التكلفة في البصل إلى  19ل.س/كغ عام  2013بعد أن تراوحت بين  4و 6ل.س/كغ عام  .2007وتذبذبت تكلفة الثوم بين 10

و  17ل.س /كغ حتى عام  ،2010لتتزايد إلى  24.5ل.س/كغ عام  ،2012والى  35ل.س/كغ عام .2013

الشكل  .1تطور تكلفة  1كغ من محاصيل الدراسة خالل الفترة :2013-1994
المصدر . 1 :وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية ،أعداد مختلفة.
 .2منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية (.)FAO

يبين الشكل رقم ( )2أن سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا تزايد من  10ل.س عام  1994إلى  17ل.س عام  ،2011ليصل
السعر بعدها إلى  45ل.س عام  .2013وقد تزايد سعر البندورة من  4إلى  15ل.س حتى عام  ،2011لتقفز بعدها إلى 25
ل.س عام  2012والى  33ل.س عام  .2013كما وصل سعر البصل إلى  31ل.س عام  2013بعد أن تراوح بين  3.75و18
ل.س حتى عام  .2010وتذبذب سعر الثوم كثي اًر بين  14و 85ل.س حتى عام  ،2010ليتزايد إلى  104ل.س عام ،2012

والى  125ل.س عام .2013
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الشكل  .2تطور أسعار  1كغ من محاصيل الدراسة خالل الفترة :2013-1994

المصدر . 1 :وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية ،أعداد مختلفة.
 .2منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية ( ،)FAOقاعدة البيانات اإلحصائية الزراعية (.)FAOSTAT

-3تقدير دوال استجابة عرض المحاصيل المدروسة:

يشير الجدول ( )2إلى نتائج تقدير معامالت دالة استجابة عرض محصول البطاطا ،ويشير من خالل قيمة  R2إلى أن %75.1
من التغيرات في المساحة المزروعة تعود إلى التغيرات في العوامل الداخلة في النموذج .ويتبين منه العوامل المؤثرة على مساحة
البطاطا (وبالتالي على قرار المزارع بزراعة البطاطا لهذه السنة) كانت سعر البطاطا والمساحة المزروعة منه لسنة فائتة ،وربحية

وتكاليف البطاطا لسنة فائتة ،والمخاطرة .وبلغت سرعة التعديل  .0.345كما يتّضح من قيم مرونة االستجابة أن زيادة سعر
البطاطا في السنة الفائتة بنسبة  %10يؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة هذه السنة بنسبة  ،%3.45بينما تؤدي نفس النسبة في
زيادة المساحة العام الماضي إلى حدوث تناقص في المساحة لهذا العام بنسبة  ،%1.86أما زيادة الربحية  %10العام الفائت يزيد
المساحة  ،%2.62وتزايد التكلفة بنفس النسبة يقلل من المساحة المزروعة بنسبة  ،%2.24أما التخوف من المخاطرة اإلنتاجية
فيؤدي إلى تناقص المساحة بنسبة  .% 2.45يتم الحصول على مرونات االستجابة في المدى الطويل من خالل قسمة المرونة في
المدى القصير على (سرعة التعديل)  ،λوبالتالي كانت المرونات في المدى الطويل - ،0.649- ،0.759 ،0.539- ،0.974

 0.710للعوامل الخمسة السابقة على الترتيب.

كما يبين الجدول رقم ( )3معامالت دالة استجابة العرض لمحصول البندورة ،بلغت قيمة  ،0.894=R2وتبين أن العوامل المؤثرة
على المساحة للعام المدروس هي سعر البندورة ،مساحة البندورة ،الربحية ،التكلفة ،سعر الباذنجان ،سعر الكوسا ،سعر الفليفلة،
والمخاطرة اإلنتاجية في العام السابق .وتبين أن المرونات في المدى القصير لكل من هذه العوامل بلغت ،0.06- ،0.349
 0.095- ،0.194- ،0.094- ،0.238- ،0.216- ،0.248على التوالي ،وبالتالي فإن الزيادة في سعر البندورة وربحيتها
بنسبة  %10تؤدي إلى الزيادة في المساحة المزروعة بنسبة  %3.49و %2.48على الترتيب في حين أن مثل هذه الزيادة في
مساحة البندورة أو تكاليفها أو سعر الباذنجان أو الكوسا أو الفليفلة كزراعات منافسة والمخاطرة اإلنتاجية ،تؤدي إلى االستجابة
بانخفاض المساحات المزروعة بالبندورة بنسبة  %0.95 ،%1.94 ،%0.94 ،%2.38 ،%2.16 ،%0.6على التوالي .وبما أن
سرعة التعديل بلغت  ،0.590فإن المرونات في المدى الطويل تصبح  0.592بالنسبة لسعر البندورة 0.103- ،بالنسبة
لمساحتها 0.420 ،للربحية 0.366- ،بالنسبة للتكلفة 0.403- ،لسعر الباذنجان 0.159- ،بالنسبة لسعر الكوسا0.329- ،
بالنسبة لسعر الفليفلة ،و 0.161-بالنسبة للمخاطرة.
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الجدول  .2معامالت دالة استجابة عرض محصول البطاطا:
المعامالت المقدرة
21756
**)(3.09
0.345
**)(2.26
-0.186
**)-(3.12
0.262
**)(4.33
-0.224
**)-(6.73
-0.245
**)-(5.26
0.751
0.662
**8.44
0.354
20
6
2.12

المتغير
الثابت
سعر البطاطا لسنة فائتة ( 1000ل.س/طن)
المساحة المزروعة بالبطاطا لسنة سابقة (هكتار)
ربحية البطاطا لسنة فائتة ( 1000ل.س/هكتار)
تكاليف البطاطا لسنة فائتة ( 1000ل.س/هكتار)
المخاطرة اإلنتاجية
R2
Adjusted R2
F
λ
n
k
DW
* :معنوي عند  :** ،0.05معنوي عند .0.01

الجدول  .3معامالت دالة استجابة عرض محصول البندورة:
المعلمات المقدرة
13520
**)(2.67
0.349
**)(5.64
-0.061
**)-(3.45
0.248
**)(4.32
-0.216
**)-(12.25
-0.238
**)-(10.56
-0.094
*)-(2.11
0.194
**)(6.52
-0.095
**)(3.46
0.894
0.816
**11.59
0.59
20
9
2.35

المتغير (البندورة)
الثابت
سعر البندورة لسنة سابقة (ل.س/طن)
المساحة المزروعة بالبندورة لسنة سابقة (هكتار)
ربحية البندورة لسنة فائتة (ل.س/هكتار)
تكاليف البندورة لسنة فائتة (ل.س/هكتار)
سعر الباذنجان لسنة سابقة (ل.س/طن)
سعر الكوسا لسنة سابقة (ل.س/طن)
سعر الفليفلة لسنة سابقة (ل.س/طن)
المخاطرة اإلنتاجية
R2
Adjusted R2
F
λ
n
k
DW
* :معنوي عند  :** ،0.05معنوي عند .0.01

يبين الجدول ( )4معامالت دالة استجابة العرض لمحصول البصل ،وتشير قيمة  0.789=R2إلى معنوية النموذج ومالئمته،
وتبين أن العوامل المؤثرة على المساحة للعام المدروس هي سعر البصل ،مساحة البصل ،الربحية ،التكلفة ،سعر الثوم ،سعر
الملفوف ،سعر الفول األخضر ،في العام السابق ،والمخاطرة اإلنتاجية .وتبين أن المرونات في المدى القصير لكل من هذه العوامل

بلغت  0.226- ،0.253- ،0.113- ،0.262- ،0.222- ،0.386 ،0.011 ،0.177على التوالي ،وبالتالي فإن الزيادة في
كل من سعر البصل وربحيته والمساحة المزروعة في العام السابق بنسبة  %10تؤدي إلى الزيادة في المساحة المزروعة بنسبة
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 %1.77و %3.86و %0.11على الترتيب ،ف ي حين أن مثل هذه الزيادة في تكاليف البندورة أو سعر الثوم أو الملفوف أو الفول

األخضر كزراعات منافسة والمخاطرة اإلنتاجية ،تؤدي إلى االستجابة بانخفاض المساحات المزروعة بالبندورة بنسبة ،%2.22
 %2.26 ،%2.53 ،%1.13 ،%2.62على التوالي .وبما أن سرعة التعديل بلغت  ،0.478فإن المرونات في المدى الطويل
تصبح  0.370بالنسبة لسعر البصل 0.023 ،بالنسبة لمساحته 0.807 ،للربحية 0.464- ،بالنسبة للتكلفة 0.548- ،لسعر
الثوم 0.236- ،بالنسبة لسعر الملفوف 0.529- ،بالنسبة لسعر الفول األخضر ،و 0.472-بالنسبة للمخاطرة.
2
يشير الجدول رقم ( )5إ لى نتائج تقدير معامالت دالة استجابة عرض محصول الثوم ،ويشير من خالل قيمة  Rإلى أن %84
من التغيرات في المساحة المزروعة تعود إلى التغيرات في العوامل الداخلة في النموذج .ويتبين منه العوامل المؤثرة على مساحة
الثوم ،كانت سعر الثوم نفسه والمساحة المزروعة منه وربحيته وتكاليفه لسنة فائتة ،والمخاطرة اإلنتاجية .وبلغت سرعة التعديل
 .0.382كما يتّضح من قيم مرونة االستجابة أن زيادة سعر الثوم في السنة الفائتة بنسبة  %10يؤدي إلى زيادة المساحة
المزروعة هذه السنة بنسبة  ،%2.92بينما تؤدي نفس النسبة في زيادة المساحة العام الماضي إلى حدوث تناقص في المساحة
لهذا العام بنسبة  ،%0.57أما زيادة الربحية  %10العام الفائت يزيد المساحة  ،%3.31وتزايد التكلفة بنفس النسبة يقلل من
المساحة المزروعة بنسبة  ،%1.49أما التخوف من المخاطرة اإلنتاجية فيؤدي إلى تناقص المساحة بنسبة  .%1.13أما مرونات
االستجابة في المدى الطويل فقد بلغت  0.295- ،0.138- ،0.390- ،0.866 ،0.149- ،0.764للعوامل السابقة على
الترتيب.
الجدول  .4معامالت دالة استجابة عرض محصول البصل:

المعلمات المقدرة
5361
**)(2.18
0.177
**)(7.23
0.0105
*)(1.92
0.386
**)(2.66
-0.222
**)-(2.11
-0.262
**)-(4.59
-0.113
*)-(1.97
-0.253
**)-(2.43
-0.226
**)(3.240.789
0.635
**5.14
0.478
20
9
2.18

المتغير (بصل)
الثابت
سعر البصل لسنة سابقة (ل.س/طن)
المساحة المزروعة بالبصل لسنة سابقة (هكتار)
ربحية البصل لسنة فائتة (ل.س/هكتار)
تكاليف البصل لسنة فائتة (ل.س/هكتار)
سعر الثوم لسنة سابقة (ل.س/طن)
سعر الملفوف لسنة سابقة (ل.س/طن)
سعر الفول األخضر لسنة سابقة (ل.س/طن)
المخاطرة اإلنتاجية
R2
Adjusted R2
F
λ
n
k
DW
* :معنوي عند  :** ،0.05معنوي عند .0.01
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الجدول  .5معامالت دالة استجابة عرض محصول الثوم:
المعلمات المقدرة
2207
**)(2.84
0.292
**)(4.79
-0.057
**)-(2.76
0.331
**)(4.82
-0.149
**)-(3.58
-0.053
*)-(1.99
-0.113
**)(2.840.840
0.748
**9.06
0.382
20
8
2.27

المتغير (الثوم)
الثابت
سعر الثوم لسنة سابقة (ل.س/طن)
المساحة المزروعة بالثوم لسنة سابقة (هكتار)
ربحية الثوم لسنة فائتة (ل.س/هكتار)
تكاليف الثوم لسنة فائتة (ل.س/هكتار)
سعر البصل لسنة سابقة (ل.س/طن)
المخاطرة اإلنتاجية
R2
Adjusted R2
F
λ
n
k
DW
* :معنوي عند  :** ،0.05معنوي عند .0.01

االستنتاجات:

نستنتج مما سبق ان تحليل استجابة عرض المحاصيل تعتبر مفيدة لعملية التخطيط السليمة ووضع سياسات زراعية يمكن قياس

أثرها على المساحة ،للوصول إلى األهداف المرجوة من السياسة بزيادة أو خفض المساحات أو اإلنتاج وقد بينت:

 ال تتأثر المساحات المزروعة بالبطاطا بمتغيرات بأسعار أو تكاليف المحاصيل األخرى وال يوجد منافسين لها ،ويعود ذلك إلى أنالمزارعين ذوي الخبرة في إنتاج البطاطا ال يغيرون نشاطهم بسهولة إضافةً إلى المردود الجيد لهذه الزراعة خاصةً مع الطلب
المتزايد على اإلنتاج ،ويمكن قياس أثر السياسات الز ارعية في هذا المجال من خالل مرونات االستجابة التي تم عرضها سابقاً.

 تتعلق المساحات المزروعة بالبندورة بعوامل تتعلق بالمحصول نفسه (السعر والتكلفة والربحية) وعوامل أخرى تتعلق بأسعارالمحاصيل المنافسة ،وبينما تكون العالقة طردية بين كل من سعر البندورة وربحيتها من جهة والمساحة المزروعة من جهة أخرى،

تكون هذه العالقة عكسية في حالة أسعار المحاصيل المنافسة والمخاطرة .لذلك فعند وضع سياسة زراعية تتعلق بمحصول البندورة
ينبغي مراعاة كافة مرونات االستجابة للعوامل المذكورة سابقاً ،وأخذ السياسات الزراعية المتعلقة بالمحاصيل األخرى المنافسة
(الباذنجان والكوسا والفليفلة) بعين االعتبار ،حيث أنها تؤثر على المساحة المزروعة بالبندورة.

 -كذلك األمر بالنسبة لمحصول البصل حيث تتعلق المساحات المزروعة بعوامل السعر والتكلفة والربحية للمحصول ،وعوامل

أخرى تتعلق بأسعار المحاصيل المنافسة ،لذلك فعند وضع سياسة زراعية تتعلق بمحصول البصل ينبغي مراعاة كافة مرونات

االستجابة للعوامل المذكورة سابقاً ،وأخذ السياسات الزراعية المتعلقة بالمحاصيل األخرى المنافسة (الثوم والملفوف والفول األخضر)
بعين االعتبار ،حيث أنها تؤثر على المساحة المزروعة بالبصل.

 -ال ين افس محصول الثوم سوى محصول البصل وبالتالي فإن السياسات التي يتم اتباعها للتدخل في زراعة أحد هذين المحصولين

تؤثر على المساحات المزروعة بالمحصول اآلخر ،وبأخذ المرونات المذكورة في البحث بعين االعتبار يمكن قياس أثر كل من هذه

السياسات على المساحات المزروعة بهما.
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Abstract:
It is not possible to dispense the vegetable needs of people in Syria. These crops are suffering
considerable and sharp fluctuations in prices (including the product itself, competitive crops, and
inputs prices). Price fluctuations are strongly effect the cultivated area of vegetable crops next year.
This research aimed to estimate supply response of cultivated area to the changes of the abovementioned prices during the period 1994-2013 in Syria. Nerlove Partial Adjustment Model is used,
and Durbin-Watson statistic was used to examine the existence of autocorrelation problem in data.
The results revealed that the changes in the cultivated area of the studied crops (Potato, Tomato,
Onion, and Garlic) influenced by the changes in their own prices in addition to the prices of the
other competitive crops. The adjustment parameter was 0.354, 0.590, 0.478, and 0.382 for each of
these crops respectively. Estimated response elasticities showed the significant effect of the prices
on the cultivated area, and in turn on the production of the vegetable crops. The study suggested
considering these elasticities for agricultural planning and policy assessment.
Key Words: Supply response, Nerlove model, Partial adjustment, Price fluctuation,
Response elasticity.
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تعيين الباتولين في التفاح وأغذية األطفال المباعة في السوق المحلية لمدينة دمشق وريفها
()2

فاتن حامد

()2

وتهاني الحداد*

( .)1قسم علوم األغذية ،كلية الزراعة ،جامعة دمشق ،دمشق ،سورية.
( .)2قسم تكنولوجيا األغذية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :م.تهاني الحداد ،قسم تكنولوجيا األغذية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية).

تاريخ القبول2015/09/09 :

تاريخ االستالم2015/08/26 :

لخص:
الم ّ
ُ

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير نسبة التلوث بالباتولين في ثمار التفاح وأغذية األطفال المعلبة (هريس تفاح ،مع أو بدون فاكهة

أخرى) في مدينة دمشق وريفها ،حيث تم دراسة  20عينة تفاح و10عينات من أغذية األطفال .أظهرت النتائج أن طريقة التقدير
المستخدمة حقّقت نسبة استرجاع في تلك العينات  %83.1و %80.3على التوالي ،وأن الطريقة لها خطية بلغت ()r2= 0.97
ضمن التراكيز ( )250-50ميكروغرام/ل ،وتراوح محتوى عينات التفاح التي ظهر فيها الباتولين ( )183.2-57.4ميكروغرام/ل،
كما بلغ متوسط تركيز الباتولين في عينات التفاح  48.68ميكروغرام/ل ،تجاوز تركيز الباتولين  50ميكروغرام/ل في  %50من
العينات ( 10عينات) ،وبالمقابل تراوح محتوى عينات أغذية األطفال التي اكتشف فيها الباتولين ( )81.5-55.3ميكروغرام/ل،
بمتوسط  20.46ميكروغرام/ل ،وتجاوز تركيز الباتولين  10ميكروغرام/ل في  %30من عينات أغذية األطفال المدروسة (3
عينات).

الكلمات المفتاحية :الباتولين ،ثمار التفاح ،أغذية األطفال.Penicillium ،Aspergillus ،

المقدمة:

يعد الباتولين الكتون ( ،)hydroxy-4h-furo[3,2-c] pyran-2-(6h)-one-4ويوجد بصورة صلبة على هيئة بلورات عديمة
اللون أو بيضاء ،ويحمل الصيغة الكيميائية  C7H6O4والوزن الجزيئي  154.1غ/مول ،ودرجة انصهاره ( )ْ114-112م ،وينحل
في الماء واإليتانول واألسيتون واإليتيل أسيتات واإليتر والكلوروفورم ،ولكنه غير قابل لالنحالل في البنزين وايتر البتروليوم ،كما أن
الباتولين ال يدمر بالح اررة ،ويمتاز بثباته في األوساط الحامضية (.)Codex, 2003

والب ـ ـ ـ ــاتولين ن ـ ـ ـ ــاتج االس ـ ـ ـ ــتقالب الث ـ ـ ـ ــانوي ألنـ ـ ـ ـ ـواع مختلف ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ا لفطري ـ ـ ـ ــات الهوائي ـ ـ ـ ــة المجهري ـ ـ ـ ــة وبش ـ ـ ـ ــكل أساس ـ ـ ـ ــي
 :Penicilliumexpansumو Penicilliumpatulumو ،Aspergillusclavatusوق ــد ت ــم تق ــديره بشــكل أساســي فــي
التفاح ومنتجاته الملوثة بفطر .)Murillo-Arbizu et al., 2009( .Penicilliumexpansum

تظهر اإلصابة بفطر ـ Penicilliumexpansumبشكل عفن أزرق على ثمار التفاح ( ،)Alves et al., 2000وقد وجدت هذه
المادة في التفاح الناضج ،وتعتبر مرحلة التخزين هي األهم واألساس في ظهوره ،إضافة إلى وجوده في منتجات التفاح وبشكل
خاص في العصير العادي والمركز ،كما لوحظ وجود نسبة عالية من الباتولين في منتجات التفاح العضوية مقارنة بالتقليدية مما
يستدعي ضرورة الرقابة الصارمة (.)Golan and Paster, 2005

بين ( Dombrink-Kurtzman and Engberg (2006أنه عند تلقيح  60عينة ثمار تفاح بفطور معزولة من ثمار تفاح
مصابة أنهكانلهذه الفطور القدرة على إفراز الباتولين بكميات تصل إلى1غ/كغ ،وتسبب هذه الفطور تعفن عصير التفاح ومركزاته
وتحدث تغيرات في رائحة وطعم العصير وفي جودة عصائر الفاكهة باإلضافة إلى إفراز مواد سامة ،كما أكدا في دراسة أجريت
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على سالالت فطرية معينة ) (NRRL32565T, NRRL2615من فطر  Byssochlamysniveaأن لهذه السالالت القدرة
على إنتاج تراكيز عالية من الباتولين تصل إلى ( )367.73) )211.54ميكروغرام/مل على التوالي ،كما بين ( Neri et al.,
 (2006في بحث أجري على ثمار تفاح مصابة أن تركيز الباتولين تراوح فيها من ( )312-32ميكروغرام/كغ.
كما نشرت العديد من الدراسات حول أغذية األطفال المصنعة من ثمار التفاح ,ففي دراسة أجريت على  23عينة أغذية أطفال
(هريس تفاح) كان تركيز الباتولين فيها أقل من  10ميكروغرام/ل ( ،)Beretta et al., 2000في حين أشار (Ritieni, (2003

في دراسة ُنفذت على  10عينات أغذية أطفال (هريس تفاح) أن الباتولين تواجد في ( (10/2منها أي بنسبة  ،%20لتؤكد دراسة
( )Majerus and Kapp, 2002أن نسبة العينات اإليجابية كانت في أغذية األطفال .%13.8
تكمن خطورة الباتولين في كونه يملك تأثي اًر تراكمياً مطف اًر ويسبب تسمم عصبي ومناعي وجيني ،كما يسبب أعراضاً تتجلى بالغثيان
والتقيؤ واضطرابات هضمية ( .)Welke et al., 2009ووفقاً لتأثيراته السمية فقد حددت كل من منظمة الصحة العالمية Health

 (WHO(Organization Worldومنظمة الغذاء والدواء )FDA( Food and Drug Administrationومنظمة الغذاء

والزراعة الدولية  )FAO( Organization Food and Agricultureالتركيز األعظمي للباتولين في عصير التفاح 50
ميكروغرام/ل ،وحددت الواليات المتحدة الحد األقصى المسموح به للرضع واألطفال اليافعين  10ميكروغرام/ل ( ;WHO, 1990
.)FDA, 1994; Codex, 2003; FAO, 2003
ومن هنا تأتي أهمية ضبط الباتولين حيث تساهم مراحل التصنيع المختلفة بالتأثير وبشكل متفاوت على مستوى الباتولين في المنتج
النهائي وتعد أكثر الخطوات فاعلية على التراجع الباتوليني هي عملية الغسيل حيث تساهم عند إجراءها باستخدام ماء تحت ضغط

مرتفع بخفض مستوى الباتولين ضمن العصير بين ( ،%)54-21وكذلك عملية الفرز حيث أن إزالة الثمار المتضررة أو األجزاء
المصابة باألعفان تظهر تراجع بما يقارب  %99في مستوى الباتولين ،وأيضاً عملية الترشيح التقليدية باستخدام الفحم النباتي

المنشط  ،%40.9أما عمليات الهرس والطحن والمعاملة األنزيمية والترشيح الدقيق فإنها تملك تأثير ضعيف على تراجع الباتولين
يضاف لها عملية البسترة والتي يعزى ضعفها إلى الثبات النسبي للباتولين تجاه المعاملة الح اررية ،وتساهم بعض المواد الموجودة

طبيعياً في األغذية في تدمير الباتولين مثل مجموعات السلفاهيدريل ) (SO2التي تحدث تراجع فعال في تركيز الباتولين وحمض
االسكوربيكواسكوربات الصوديوم والسيستينو المعاملة باألوزون وبأشعة غاما وغيرها من المعامالت ( (Lai et al., 2000; Baert

.et al., 2006

وتعتمد الطرائق التقليدية في تحضير العينات من أجل تحديد تركيز الباتولين في األغذية على االستخالص )سائل-

سائل( واستخالص الطور الصلب ( solid phase extraction )SPEباستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ()TLC
والكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء ) (HPLCوالكروماتوغرافيا الغازية المطيافية الكتلة ( )GC-MSوالكروماتوغرافيا

السائلة مطيافية الكتلة ( )LC-MSباستخدام كاشف ( )UVالذي يعد األكثر مالئمة لكشف الباتولين على طول الموجة
 275نانومتر.

وبالنظر إلى طرائق تقييم طريقة التقدير المتبعة يمكن دراسة عالقات االرتباط الخطية بين تركيز الباتولين ومساحة الذروة من خالل
تحديد مدى االنحدار الخطي وتحديد معادلة االنحدار الخطي البسيط ) (Y=aX+bوتحديد قيمة معامل االنحدار bوالثابت a

ومعامل االرتباط  rومعامل التحديد  R2إضافة إلى عامل االختالف أو الثقة  CVوالخطأ المعياري واختبار RIKILTواختبار
 ،Mandelإضافة إلى دراسة تجانس التباين باالستعانة بقيم  Fالجدولية كما البد من تحديد حدي الكشف الكمي والكيفي

(.)Barreira et al., 2010

يهدف البحث إلى التعرف على مستويات الباتولين في التفاح وأغذية األطفال المصنعة منه والمباعة في السوق المحلية لمدينة
دمشق وريفها ،وتقييم كفاءة طريقة التحليل المتبعة في تقدير المحتوى من الباتولين.
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مواد البحث وطرائقه:
تم تنفيذ البحث في مخابر قسم تكنولوجيا األغذية في الهينة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،ومخابر قسم علوم األغذية

في كلية الزراعة بجامعة دمشق.
 -1المواد:

عينات التفاح :جمعت 20عينة من ثمار التفاح درجة ثالثة من ناحية درجة اإلصابة ،من السوق المحلية لمدينة دمشق وريفها لعام ،2011وقد تضمنت عينات من التفاح المحلي والمستورد (الغير محلي) ،وذلك من مناطق مختلفة وبفترات زمنية متقطعة ،وتراوحت
العينات بين السليمة والمصابة جداً ،وتم تقسيم عينات التفاح المأخوذة والمتساوية بالوزن إلى أربعة أقسام ،وحسبت نسبة اإلصابة من
الكمية الكلية لكل عينة ،أما األصناف فهي (ستارك ريمسن -غولدن ديليشيس -غراني سميث -غولدن لودي) ،وحفظت العينات في

الثالجة على الدرجة ° 4م لحين وقت التحليل.

المحلية لمدينة دمشق وريفها لعام
عينات أغذية األطفال :جمعت 10عينات من أغذية األطفال المستوردة والمباعة في الصيدلياتّ
 2011وبتواريخ إنتاج مختلفة ،وهي عبارة عن خلطات جاهزة من هريس التفاح فقط ،أومترافق مع أنواع أخرى من الفاكهة ،كالتمر،

والكيوي ،والموز ،واألجاص ،حيث تراوحت نسبة التفاح فيها بين ( ،%)100-65إضافة إلى أن جميع العينات كانت مدعمة بفيتامين
 Bوفيتامين ،Cوكانت العينات محفوظة بعبوات زجاجية بوزن 130غ.
 باتولين قياسي ) )sigmaتركيزه  100ميكروغرام/مل في األسيتونتريل. -أسيتونتريل.

 محلول خالت اإليتيل )Ethyl Acetate Solution M=88.11) :كغ/مول وبنقاوة .% 99.5 جهاز  HPLCماركة .Jasco جهاز لنزع الغازات يعمل بالموجات فوق الصوتية ) )Ultrasonicنوع ( (Transsonic 820/Hماركة .Elma رجاج أنابيب نوع ) (unimax2010ماركة .Heidolph -مثفلة ألمانية الصنع ماركة .Funkegerber

ميزان حساس ألماني الصنع ماركة .Sartorius -2طرائق التحليل:

 -1-2تعيين الباتولين في عينات التفاح:
تم تحضير عينات التفاح وتحليلها وفقاً للطريقة المذكورة في  ،)AOAC, 2005( AOACباستخدام جهاز  HPLCوبوجود

كاشف  UVوذلك وفقاً للخطوات التالية :وزن  250غ من كل عينة ،أخذ  5مل من عصير العينة الناتج والمجنس بشكل جيد،

وأضيف إليه  50مل من محلول خالت اإليتل مع الرج لمدة  5دقائق باستخدام رجاج األنابيب ،ثم فُصل الطور العضوي المحتوي
ورج المزيج لمدة  5دقائق ،ثم فُصل
على الباتولين باستخدام قمع الفصل ،وأضيف إليه  4مل من محلول كربونات الصوديوم )ُ ،)%4
الطور المائي باستخدام قمع الفصل ،وتم تُبخر المحلول الناتج باستخدام غاز اآلزوت حتى تمام التجفيف ،ثم أضيف للناتج  1مل من
وحفظ بالثالجة لحين موعد التحليل ،حيث تم حقنه بجهاز ((HPLC-UV
الطور الحامل أسيتونتريل :ماء ) )90:10حجم/حجمُ ،

نوع  Jascoوفق الشروط التالية:

 العمود )250X4.6 mm) ،)ODS-C18( :شركة (.)Hichrom Limited ح اررة العمود ْ25 :م. معدل التدفق 1:مل/دقيقة. -طول الموجة 276 :نانومتر.

-2-2تعيين الباتولين في عينات أغذية األطفال:
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وفقاً لطريقة ( )AOAC, 2005تم أخذ  5غ من عينة أغذية األطفال المختبرة بعد مزجها جيداً إلى دورق زجاجي ،وأضيف لها مقدار
مماثل من الماء ،ثم مزجت حتى تمام المجانسة ،وعولجت بعد ذلك بإضافة  12مل بكتيناز ( 5مغ/مل) لمدة  1ساعة على درجة
الح اررة °40م ،بعد ذلك تم إزالة البكتين وترشيح المزيج باستخدام أنبوب  20مل بواسطة المثفلة ) 6000دورة/دقيقة لمدة  5دقائق)،
وأخذ الرائق الموجود في أعلى األنبوب بعدها للتحليل كما ورد سابقاً.
-3-2تحضير المنحني القياسي للباتولين:
ُح ضرت سلسلة عيارية من الباتولين باستخدام األسيتونتريل بالتراكيز التالية (250 -100-70 -50):ميكروغرام/ل ،و ُحفظت في
الظالم عند الدرجة )º(20-م لحين موعد الحقن (يجب أن أال تتجاوز مدة الحفظ  7أيام) .حقنت التراكيز السابقة بجهاز
HPLCبمقدار  20ميكروليتر ،وبمعدل  5مكررات لكل تركيز وفق الشروط المذكورة سابقاً ( Lai et al ., 2000; Barreira et al.,

.)2010

-4-2حساب نسبة االسترجاع:
ذكر ( Lai et al., (2000أنه تم حساب النسبة المئوية السترجاع الباتولين القياسي ،بإضافة  2000ميكروغرام/ل من الباتولين
القياسي إلى  5مل عينة عصير مجهولة التركيز ،مأخوذة من عينة تفاح ،وبالمثل لعينة أغذية األطفال ،تم تعيين الباتولين في

العينتين قبل وبعد اإلضافة بنفس الطريقة المتبعة لتعيين الباتولين الواردة سابقاً ،ويهدف تقدير نسبة االسترجاع إلى معرفة نسبة الفقد
في الطريقة المستخدمة وضمن ظروف العمل المتاحة ،ويجب أن تكون نسبة االسترجاع أعلى من .%80

وحد الكشف الكمي:
حد الكشف الكيفي ّ
-5-2حساب ّ
يعرف بأنه أقل تركيز من المواد المراد تحليلها والتي يمكن الكشف عنها بمستوى موثوق به ،وقد تم حساب هذه القيم وفقا
حد الكشفّ :

لطريقة (.)Ahmad et al., 2012

حد الكشف= أقل إشارة يمكن تمييزها– متوسط قراءة الشاهد/ميل المنحني المعياري.
أقل إشارة يمكن تمييزها  = Smمتوسط قراءة الشاهد  × K+االنحراف المعياري للشاهد.
الشاهد :تم حقن الطور الحامل بمعدل  10مرات وأخذ متوسط القراءات (ميكروغرام/ل)
وتم تقدير أقل إشارة عند حقن تراكيز الباتولين بأقل تركيز يظهر عنده الباتولين ضجيج يمكن رؤيته بتكبير مكان ظهور الباتولين.
Sm=Sbl+K× SD
 :Kثابت يساوي  3أو ) LOD= 103*SDو ) LOQ=10*SD
كلما كان حد الكشف أقل كلما كانت الطريقة المستخدمة أفضل وفق التعريف المذكور
والفرق بين حد الكشف الكمي والكيفي :أن حد الكشف الكمي يتم حسابه بضرب االنحراف المعياري لتراكيز الباتولين المحقونة بحوالي
 3وبمعنى آخر أقل اشارة يمكن تمييزها مضروبة بنحو  3أضعاف والكيفي مضروبة بنحو 10أضعاف.
النتائج والمناقشة:
تظهر نتائج تقييم طريقة التحليل وجود عالقة خطية جيدة ضمن مجال التراكيز المختارة ( )250-50ميكروغرام/ل ،حيث كانت
قيمة معامل التعيين R2= 0.97والميل ،20.43ويوضح الشكل ( )1المنحنى القياسي المتحصل عليه.
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y= 20.43x+2061.
=R2 0.968
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الشكل  .1المنحنى القياسي للباتولين

وحد الكشف الكمي
حد الكشف الكيفي ( (LODللطريقة المستخدمة كان 43.3ميكروغرام/ل ّ
وتبين النتائج المتحصل عليها أن ّ
( (LOQبلغ  113.3ميكروغرام/ل.
 -1محتوى عينات التفاح المدروسة من الباتولين:
يبين الجدول ( )1أن متوسط تركيز الباتولين في عينات التفاح كان  48.68ميكروغرام/ل ،وأن نسبة العينات التي كان التركيز فيها
الحد المحدد من قبل  FAOو
حد الكشف الكيفي كانت  ،%50أما نسبة العينات التي كان تركيز الباتولين فيها أعلى من ّ
أقل من ّ
FDAو 50(WHOميكروغرام/ل) بالنسبة لثمار التفاح كانت ،)FDA, 1994; FAO, 2003; CODEX, 2003( %50
والتركيز األعظمي  183.2ميكروغرام/ل ،كما تراوح تركيز الباتولين بين ( )183.2-57.4ميكروغرام/ل ،ونسبة االسترجاع

كانت ،%83.1مع العلم أن هذه النتائج هي لثمار تفاح محلية ( )18والبعض منها مستوردة ( )2على الرغم من صعوبة المقارنة
نظ اًر الختالف الظروف  ،حيث كانت العينتان المستوردتان خاليتان من الباتولين وكالهما من صنف ستارك ريمسن ،في حين تواجد

الباتولين في  10عينات من أصل  18عينة محلية ،وبمقارنة تركيز الباتولين مع درجة إصابة الثمار التي تراوحت بين (%)60-0
نالحظ أن تركيز الباتولين توافق لحد كبير مع درجة اإلصابة ،وبالنسبة لألصناف المدروسة فهي ستارك ريمسن ( 7عينات)
اكتشف في  1منها وغولدن ديليشيس ( 6عينات) اكتشف في  4منها وغراني سميث ( 3عينات) كانت جميعها إيجابية وغولدن

لودي ( 4عينات) اكتشف في نصفها ،وبالمقارنة بين صنفي ستارك ريمسن وغراني سميث نجد أن الباتولين تواجد في عينة واحدة
من أصل  7عينات مختبرة من صنف ستارك ريمسن مقابل وجوده في عينات غراني سميث الثالثة المختبرة .يمكن تفسير ذلك وفقاً
للباحث ( )Sanzaniet al., 2008بأن غنى صنف ستارك ريمسن بالمركبات الفينولية والسيما الكويرسيتين واألمبيليفيرون مقارنة
مع صنف غراني سميث واألصناف األخرى ،يجعله أقل عرضة لإلصابات الفطرية وانتاج الباتولين ،ويضاف لذلك أن بعض

عينات ستارك ريمسن المدروسة مأخوذة من مناطق جبلية بعلية مما يجعلها منخفضة الرطوبة ومرتفعة الحموضة والمواد الصلبة

وهذا الوسط غير مناسب للنمو الفطري وانتاج الباتولين ،وبالنسبة للثمار ذات المحتوى العالي من المواد السكرية فهي على العكس
أكثر مالئمة لنمو الفطر وانتاج الباتولين ،وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج الباحثين ( )Lai et al., 2000الذين بينوا أن تركيز
الباتولين في ثمار التفاح كان أعلى من الحد المسموح به من قبل  ،WHOوكذلك كانت متفقة مع نتائج الباحثين ( Beretta et

 )al., 2000الذين وجدوا أن التركيز األعظمي وصل إلى  1150ميكروغرام/ل و 646ميكروغرام/ل في ثمار التفاح في إيطاليا
واستراليا على التوالي ،وهذا ما أكده الباحثين ( )Gokmen and Acar, 1998حيث وجدا عند اختبار  215عينة ثمار تفاح في
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تركيا أن الباتولين تواجد في العينات المختبرة جميعها بمجال ( )376-7ميكروغرام/ل ،كما أن  %46من العينات كان تركيز
الباتولين فيها أعلى من 50ميكروغرام/ل.
الجدول  .1تركيز الباتولين (ميكروغرام/ل) في عينات التفاح المدروسة ونوع ومصدر ودرجة اإلصابة لكل منها (.)%
رقم العينة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
المتوسط

نوع العينة
ستارك ريمسن
غولدن ديليشيس
غراني سميث
غولدن لودي
ستارك ريمسن
غراني سميث
ستارك ريمسن
غولدن ديليشيس
غولدن ديليشيس
ستارك ريمسن
غولدن ديليشيس
غولدن لودي
غولدن لودي
ستارك ريمسن
غولدن لودي
غراني سميث
غولدن ديليشيس
ستارك ريمسن
غولدن ديليشيس
ستارك ريمسن

مصدر العينة
مستورد
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
مستورد
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي
محلي

درجة اإلصابة %
0
20
50
50
0
20
20
5
60
0
30
0
0
5
50
25
20
0
0
15

التركيز (ميكروغرام/ل)
N.D
70.5±0.3
134±0.1
117.3±0.5
N.D
57.4±0.3
69.8±0.4
N.D
183.2±0.4
N.D
73.7±0.5
N.D
N.D
N.D
118.2±0.2
60.9±0.5
88.6±0.3
N.D
N.D
N.D
48.68

 :NDتعني أنه لم يتم تقديرها.

 -2محتوى عينات أغذية األطفال المدروسة من الباتولين:
يبين الجدول ( )2أن متوسط تركيز الباتولين في عينات أغذية األطفال كان  20.46ميكروغرام/ل ،ونسب العينات التي كان
حد الكشف الكيفي كانت  ،%70أما نسب العينات التي كان تركيز الباتولين فيها أعلى من  10ميكروغرام/ل
التركيز فيها أقل من ّ
بالنسبة ألغذية األطفال وفق هيئة المواصفات األوربية ( (EUكانت  ،%30والتركيز األعظمي  81.5ميكروغرام/ل ،كما تراوح
تركيز الباتولين بين ( )81.5-55.3ميكروغرام/ل ،ونسبة االسترجاع  .%80.3وبالنظر إلى عينات أغذية األطفال المدروسة نجد
أن  4عينات منها كانت هريس لثمار تفاح فقط و 6عينات كانت مخلوطة مع أصناف فاكهة أخرى ،والنتائج المتحصل عليها تشير
إلى تواجد الباتولين في عينتان من عينات هريس التفاح مقابل وجوده في عينة واحدة من عينات الهريس المخلوطة وهي عينة
هريس (تفاح+إجاص) ،وبلغ تركيز الباتولين فيها ) )67.8ميكروغرام/ل ،وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج الباحثين ( Yuan et al.,

 )2010الذين وجدوا في اختبار أجروه على  95عينة من منتجات التفاح الصينية منها ( 30عينة أغذية أطفال) ،أن عدد العينات
اإليجابية في أغذية األطفال بلغ  19عينة نسبتها ،%63.3بمتوسط 9.3ميكروغرام/ل،أما الحداألعظمي 67.3ميكروغرام/ل ،علماً
أن الحد المقترح من قبل ( )European Union, 2003من أجل أغذية األطفال 10ميكروغرام/ل ،ووفقاً لهذه النتائج أكثر من

11عينة والتي تشكل نسبة %36.7من أغذية األطفال المختبرة بهذه الدراسة تجاوزت الحد المسموح به من قبل  ، EUوهذه النسب
تقارب لحد ما النسب المتحصل عليها في دراستنا من حيث نسبة العينات التي تجاوزت الحد المسموح لألطفال %30والتركيز

األعظمي 81.5ميكروغرام/ل إال أن المتوسط كان أعلى  20.46ميكروغ ارم/ل ،أما ( )Spadaro et al., 2007فقد وجدوا أن
نسبة العينات اإليجابية في اختبار أجروه على منتجات التفاح بما فيها أغذية األطفال كانت  ,%47.2وهذا االختالف بين
الدراستين بالنسب يمكن أن يفسر اختالف نوعية ثمار التفاح المستخدمة وخطوات تصنيع وتخزين منتجات التفاح ،ووفقاً للباحثين
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( )Drusch and Ragab, 2003يتغير تركيز الباتولين وفقاً لعدة عوامل :الظروف المناخية ودرجة  pHوصنف ونوعية ومرحلة
نضج ثمار التفاح المستخدمة ،كما اختلفت نتائج البحث مع نتائج الباحثين ( )Barreira, et al., 2010الذين وجدوا في اختبار

أجروه على  144عينة من منتجات التفاح في البرتغال متضمنة ( 68عينة عصير تفاح و76عينة هريس تفاح) وتحوي هذه
العينات ( 86 )144عينة من منتجات أغذية األطفال (10عصير رائق و76هريس) ،ووفقاً للنتائج كانت نسبة العينات اإليجابية

 %23بتركيز أعظمي  42ميكروغرام/ل ،وفيما يخص أغذية األطفال لم تظهر عينات العصير الرائقة ( )10أي محتوى من
الباتولين في حين تواجد فقط في 5من عينات الهريس أي في %7منها وعينتان فقط كان محتواهما من الباتولين أعلى من LOQ

وبقيمة عظمى 5.7ميكروغرام /ل ،وجميع النسب التي تم الحصول عليها كانت أقل من الحد المسموح للرضع واألطفال اليافعين في
عصير وهريس التفاح 10ميكروغرام/ل.
الجدول  .2تركيز الباتولين (ميكروغرام/ل) في عينات أغذية األطفال المدروسة وتركيب ونسبة التفاح  %لكل عينة.
رقم العينة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المتوسط

نسبة التفاح %
100
76.8
79.8
100
80
64.7
79.8
80
100
100

مكوناتها
هريس تفاح
تفاح+تمر(مخلوط)
تفاح+موز
تفاح
تفاح+كيوي
تفاح+إجاص
تفاح+موز
تفاح+كيوي
تفاح
تفاح

التركيز (ميكروغرام/ل)
N.D
N.D
55.3±0.2
N.D
N.D
67.8±0.1
N.D
N.D
81.5±0.2
N.D
20.46

 :NDتعني أنه لم يتم تقديرها.

الخالصة:

حد
ارتفاع القيم المتحصل عليها في الدراسة ،حيث تراوح محتوى باتولين لعينات التفاح المدروسة من مستوى أقل من ّ
الكشف الكيفي إلى  183.2ميكروغرام/ل ،وبمتوسط قدره  48.68ميكروغرام/ل ،وتراوح تركيز الباتولين في عينات أغذية

حد الكشف الكيفي إلى 81.5ميكروغرام/ل ،بمتوسط قدره  20.46ميكروغرام/ل.
األطفال المدروسة من مستوى أقل من ّ
بلغت النسبة المئوية  %50لعينات التفاح ذات التركيز األعلى من  50ميكروغرام/ل ،كما بلغت النسبة المئوية %30
لعينات أغذية األطفال ذات التركيز األعلى من  10ميكروغرام/ل ،بينما كانت النسبة المئوية للعينات ذات التركيز األقل

حد الكشف .%70
من ّ
بلغت قيمة االسترجاع  %83.1و %80.3لتركيز الباتولين المحقون في عينة التفاح وعينة أغذية األطفال على التوالي.
التوصيات:

نظ اًر الرتفاع محتوى بعض عينات التفاح وأغذية األطفال من الباتولين بنسبة تتجاوز الحدود المسموح بها بالمواصفات
القياسية العالمية ( 50ميكروغرام/ل و 10ميكروغرام/ل) على التوالي ،كان البد من توعية المصنعين لالهتمام باختيار
ثمار التفاح السليمة للتخفيف من وجود الباتولين في منتجاته.
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Abstract
The aim of this study is to determinate patulin contamination in apple fruits, and canned baby food
(puree apple, with or without other fruits), in Damascus city and its countryside. A total of 20
samples of apple fruits and 10 samples of baby food were studied. The results showed that the
recovery percentages were 83.1% and 80.3% in apple fruits, and baby food, respectively. The
linearity of the method was (r2= 0.97) within the concentrates (50-250) ug/L, and the level of
patulin in the studied samples of apple fruits was ranged from 57.4 to 183.2 ug/L, while the
average content of patulin in apple fruits was 48.68 ug/L, and the level of patulin in 50% (10
samples) of them was higher than 50 ug/L. The level of patulin in the studied samples of baby food
was ranged from 55.3 to 81.5ug/L, and the average content of patulin in baby food was 20.46 ug/L
but the level of patulin in 30% (3 samples) of them was higher than 10 ug/L.
Key words: Patulin, Apple fruits, Baby food, Aspergillus, Penicillium.
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تأثير فترة تخزين الشوندر السكري ) (Beta vulgaris.Lعلى شكل أكوام مكشوفة في
الخصائص التكنولوجية والتصنيعية للجذور
()1

انتصار محمد الجباوي*

()2

وأحمد العبداهلل
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تاريخ االستالم2015/08/07 :

الملخص:

تاريخ القبول2015/08/22 :

تمت هذه الدراسة خالل الموسمين الزراعيين  2009/2008و 2010/2009في العروتين الخريفية ( 15تشرين الثاني)

والصيفية ( 1آب) في محطة بحوث المريعية بمركز البحوث العلمية الزراعية بدير الزور التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية
الزراعية ،بهدف دراسة تأثير بعض المعامالت الزراعية (األصناف :صنف شوندر سكري وحيد الجنين وصنف متعدد األجنة)

والبيئية (فترة ما بعد القلع وهي  10أيام) وموعد الزراعة (الخريفية والصيفية) في الصفات التكنولوجية والتصنيعية وفق تصميم
القطاعات الكاملة العشوائية  RCBDبثالثة مكررات .أظهرت النتائج أن إطالة فترة بقاء جذور الشوندر السكري مخزنة في العراء
قد أدى إلى ارتفاع نسبة المواد الذائبة في العصير (البريكس ،)%وبشكل تدريجي يومياً اعتبا اًر من اليوم األول للقلع وحتى اليوم

العاشر ،مما أدى إلى تدهور جميع المواصفات التصنيعية للجذور ،حيث ارتفعت نسبة البريكس بمعدل  %36.08في العروة

الخريفية في حين بلغ معدل االرتفاع في العروة الصيفية  %24.69وذلك للصنفين المدروسين .وانخفضت نسبة السكروز ( )%في
الجذور ،وبلغ االنخفاض في اليوم العاشر مقارنةً مع اليوم األول  %21.76و %12.48في العروتين الخريفية والصيفية على

التوالي ،للصنفين المدروسين للصنفين المختبرين .كما انخفضت نقاوة العصير ( )%بمعدل  %8.82 ،4.57للعروتين الخريفية
والصيفية على الترتيب ،وعلى الرغم من ارتفاع معدل االنخفاض في نسبة النقاوة في العروة الصيفية عن العروة الخريفية عند القلع

إال أن هناك ارتفاع واضح في قيمة النقاوة في نهاية فترة التخزين في العروة الصيفية ( )%71.17مقارنة مع العروة الخريفية
( .)%68.26وانخفض المحتوى الرطوبي في الجذور بنسبة كبيرة مع نهاية فترة التخزين (بعد  10أيام من القلع) بمعدل ،14.58
 %7.16للعروتين الخريفية والصيفية على التوالي .كما انخفض وزن الجذر في نهاية فترة تخزين جذور الشوندر السكري (بعد 10

أيام من القلع) ،بمعدل  %14.5 ،26.18للعروتين الخريفية والصيفية على التوالي .أوضحت الدراسة أن الصنف ديتا وحيد الجنين
له قابلية أقل للتدهور واالحتفاظ بالخصائص النوعية بشكل أكبر من الصنف أكاال متعدد األجنة .كما بينت النتائج أفضلية الزراعة

الصيفية على الزراعة الخريفية عند القلع وبعد القلع (خالل فترة التخزين) في الحفاظ على الخصائص التصنيعية والمحتوى

الرطوبي ووزن الجذر للشوندر السكري.
الكلمات المفتاحية :الشوندر السكري ،األصناف ،فترة التخزين ،التخزين في العراء ،العروة الخريفية ،العروة الصيفية.
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المقدمة:
تــأتي أهميــة الشــوندر الســكري مــن كونــه المصــدر الثــاني للســكر بعــد قصــب الســكر علــى المســتوى العــالمي ،إذ يســتخرج منــه حـوالي

 %40من إجمالي السكر المنتج عالمياً ،وهو المحصول الوحيد المستخدم في سورية إلنتـاج السـكر ،بلغـت المسـاحة المزروعـة بهـذا
المحصــول عــام  2012نحــو  22.5ألــف هكتــا اًر أنتجــت مليــون طــن مــن جــذور الشــوندر الســكري ،وبمــردود قــدره  45.5طن/هكتــار
(و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي.)2012 ،

يتعرض الشوندر السكري في الفترة مابين القلع والتصنيع إلى تدهور في مواصفاته التصنيعية (ذبول وتفكك السـكروز) ،وخاصـة فـي
ّ
ـررة يـؤدي إلـى تـدني
يتعرض خاللها إلى درجات ح اررة مرتفعة تتراوح بين ˚45 –35م .هذا االرتفاع فـي درجـات الح ا
فترة الصيف إذ ّ
فــي مواصــفات جــذور الشــوندر الســكري التكنولوجيــة خصوص ـاً انخفــاض نســبة الســكروز ،وارتفــاع نســبة الم ـواد الالســكرية وبالتــالي
انخفاض النقاوة (الباقوني وصادق .)2005 ،لذا فإن تنظيم قلع الشوندر واعداده للتخزين له أهمية كبيرة فالقلع عندما يكون في جـو

حار وجاف ال يسـتطيع الجـذر فـي هـذه الحالـة مقاومـة الجفـاف ،هـذا الجفـاف الـذي يـؤدي مسـتقبالً فـي المخـزن لـتعفن الجـذور خـالل

 10-5أيـام مـن التخـزين ويصـبح الجـذر غيــر صـالح للتصـنيع ،مــن أجـل ذلـك البــد أن يكـون القلـع فــي هـذه الحالـة فــي وقـت قصــير

ويــورد فــو اًر للمصــنع .وأ ّكــد ) Kenter and Hofman, (2009علــى أهميــة تخـزين جــذور الشــوندر الســكري عنــد درجــات حـ اررة
أن تغيــر تركيــز الســكروز فــي الجــذور كــان قلــيالً نســبياً عنــد تخ ـزين
منخفضــة كونهــا تطيــل فت ـرة صــالحية الجــذور للتصــنيع .ووجــدا ّ
الجــذور لمــدة  110أيــام بــدرجات ح ـ اررة ˚7م و˚20م لكــن ّأدى إلــى تش ـ ّكل كــل مــن الســكر المرجــع والرافينــوز وانخف ـاض نوعيــة
الجذور.

وقد ّبينت دراسات حول أسباب التدهور الحاصل في جذور الشوندر السكري بعد القلع أن العامل الهام واألساسي في حدوث

التغيرات أثناء تخزين جذور الشوندر السكري هو فقد الماء ) .)EL-Geddawi, 1988كما يزداد المحتوى من المواد الصلبة

الذائبة أثناء تخزين جذور الشوندر السكري في الهواء الطلق أو نتيجة إطالة الفترة ما بين القلع والتصنيع ( EL-Geddawi,
1988; Mousa, 1990; Zalat, 1993; Klotz and Finger, 2002; Yousif, Nariman and Abou El-magd,
 .)2004وتتأثر قابلية جذور الشوندر السكري للتخزين بكل من عملية القلع (يدوي أو آلي) ،ومعدل التنفس ،واألمراض واآلفات
التي قد تتعرض لها جذور الشوندر السكري أثناء التخزين ،والظروف البيئية المحيطة خالل وبعد القلع ( ;Bugbee, 1993

.)Jaggard et al., 1997; Strausbaugh et al., 2008

يعتبر جمع محصول الشوندر من الحقل إلـى مكـان تسـليمه فـي المصـانع مـن أهـم م ارحـل إنتاجـه ،فقـد تكـون الز ارعـة الحقليـة

المدخر ،ويتوقف تـأمين متطلبـات المصـنع بمـادة أوليـة
جيدة ولكن تأخر القلع أو الشحن وأثره الضار يؤدي إلى فقد في كمية الس ّكر ّ
بشكل مستمر على كفاءة عمليات القلع والنقل ،حيث يؤدي التأخر في هذه العمليات لخسارة كبيرة في إنتاج الشوندر مـن حيـث الكـم
والنوع.
إن ارتفــاع نشــاط أن ـزيم الســكروز ســينتاز بعــد القلــع يســبب زيــادة تركيــز الســكر األحــادي ســكر الفركتــوز الــذي ينــتج عــن تحلّــل ســكر
السكروز الثنـائي ،كمـا يتـأثر نشـاط هـذا األنـزيم بدرجـة حـ اررة التخـزين وطـول فتـرة التخـزين ( ،)Klotz and Finger, 2004وكـذلك

يتـأثر نشـاط أنـزيم اإلنفرتيـز بكـل مـن ظـروف التخـزين وطـول الفتـرة مـا بـين القلـع والتخـزين ( Mousa, 1990; Abou-Shady,
.)1994; Hozayen, 2002

أشــارت نتــائج الد ارســة التــي نفــذها  )1988( El-Geddawiلتقــدير التغي ـرات الكميــة والوصــفية التــي تط ـ أر علــى محصــول الشــوندر
السكري في الفترة ما بعد القلع ،أن تخزين جذور الشوندر السكري يؤدي إلى ازدياد نسبة المـواد الصـلبة الذائبـة مـع اخـتالف ظـروف
التخزين ( ،)Abou-Shady, 1994والتي تنعكس سلباً بدورها على نقـاوة العصـير التـي تتعلـق بشـكل أساسـي بفتـرة تخـزين الجـذور
في الحقل بعد القلع ،وذلك بسبب تح لل السكر المخزن في الجـذور والمتسـبب عـن درجـات الحـ اررة العاليـة المالزمـة لفتـرة القلـع (El-

.)Geddawi, 1988
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ومن المعروف أن ارتفاع درجات الح اررة عند القلع في المناطق الشرقية (محافظتي دير الزور والرقة) في فترة الصيف
حد من التوسع في زراعة محصول الشوندر السكري في هذه المناطق في العروة الخريفية .حيث
خالل شهري حزيران وتموز قد ّ
تتباطأ نتيجة لذلك عملية تخزين السكر وتستهلك كمية السكريات المخزونة نتيجة الزدياد معدل تنفس النبات .وبالنتيجة فإن نسبة
الحالوة تنخفض وتتدنى مواصفات الشوندر التصنيعية .لذلك قامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بإجراء تجارب على
بناء على دراسة مسبقة للظروف البيئية المناسبة لنمو ونضج الشوندر السكري
المحصول في مركزي بحوث الرقة ودير الزور ً
لتحديد مواعيد جديدة لزراعة البذور وقلع الجذور حيث الظروف البيئية مناسبة لنضج المحصول وتخزين السكر .من خالل النتائج
تبين إمكانية زراعة الشوندر السكري في المواعيد المبكر(  8/1و ) 8/15وقلع الجذور في منتصف شهر شباط حيث تراوحت
إنتاجية الجذور في هذه المواعيد إلى  65-40طن/هـكتار في الرقة و 51-42طن/هـكتار في دير الزور وتراوحت حالوة الجذور
بين  % 18.0-14.5في الرقة و 14.8و % 15.8في دير الزور .ولم تظهر أية شماريخ زهرية على النباتات (الجباوي
والجزائري.)2007 ،

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في التأكيد على أهمية العروة الصيفية في التقليل من التدهور الحاصـل فـي جـذور الشـوندر
الســكري بعــد القلــع بالمقارنــة مــع العــروة الخريفيــة .لــذا يهــدف البحــث إلــى -1 :د ارســة تــأثير بعــض المعــامالت النباتيــة (األصــناف:
صــنف شــوندر ســكري وحيــد الجنــين وصــنف متعــدد األجنــة) و البيئيــة (فت ـرة مــا بعــد القلــع وهــي  10أيــام) وموعــد الز ارعــة (الخريفيــة
والصيفية) في الصفات النوعية لمحصول الشوندر السكري والمحتوى الرطوبي في الجذر ووزن الجذر.
 -2مقارنــة تــأثير الفت ـرة مــا بعــد القلــع فــي كــل مــن الصــفات النوعيــة والمحتــوى الرطــوبي ووزن جــذور الشــوندر الســكري فــي العــروة
الخريفية والصيفية.

مواد وطرائق البحث:
نفذت تجربتان حقليتان في محطة بحوث المريعية بمركز بحوث دير الزور التـابع للهيئـة العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـة

ف ــي س ــورية ،خ ــالل الموس ــمين ال ــزراعيين  2009/2008و 2010/2009ف ــي الع ــروتين الخريفي ــة (منتص ــف ش ــهر تشـ ـرين األول)
والصيفية (بداية شهر آب) باستخدام صنف وحيد الجنين (ديتـا) ،وآخـر متعـدد األجنـة (أكـاال) وهمـا مـن األصـناف المعتمـدة للز ارعـة
في كال العروتين الخريفية والصيفية في دير الزور.
استخدم تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثـة مكـررات فـي كـل عـروة ُ ،جهّـزت األرض للز ارعـة بح ارثـة أولـى علـى عمـق ()30
س ــم ،والثاني ــة عل ــى عم ــق ( )20س ــم ،و الثالث ــة عل ــى عم ــق ( )10س ــم ،وذل ــك بع ــد إض ــافة األس ــمدة العض ــوية ،ث ــم ُحرث ــت األرض
بالكالتيفــاتور ،وتــم تســويتها ،وتقســيمها إلــى قطــع مســاحة كــل منهــا ( )18م 2بطــول ( )6م ،وعــرض ( )3م ،تحتــوي كــل قطعــة ()6

خطوط ،المسافة بين الخطوط ( )50سم ،والمسافة بين النباتات ( )20سم ،وأُضيفت األسمدة الفوسفاتية والبوتاسـية دفعـةً واحـدة قبـل

الز ارعــة ،أمــا األســمدة اآلزوتيــة فــتم إضــافتها علــى دفعتــين ،نصــف الكميــة قبــل الز ارعــة مــع بــاقي األســمدة والدفعــة الثانيــة بعــد إجـراء

عملية التفريد ،وذلك على أساس تحليل التربة وحسب توصيات و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي المطبقة على الشوندر السكري فـي
كل عروة .كما تم إعطاء المحصول  12-8رية حسب العروة .قلع المحصول بعد  210يوم من الزراعة بالنسـبة للز ارعـة الصـيفية،
وبعد  240يوم بالنسبة للزراعة الخريفية.
الصفات المدروسة:
الصفات التكنولوجية (النوعية):

قلعت التجربة في الموعد المحدد وأخذت عينة مؤلفة مـن خمسـة جـذور مـن كـل قطعـة تجريبيـة مـن التجربـة علـى مـدار  10أيـام مـن

أجل تقدير:
.1

نســـبة البـــريكس ( )%أو المـــواد الصـــلبة الذائبـــة

Solids

الرفراكتوميتر) .( AOAC, 2000) (Refractometer

Soluble

 :(TSS) Totalقـ ّـدرت باســتعمال جه ــاز
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.2

تم تقدير نسـبة السـكروز فـي العجينـة باسـتعمال جهـاز السـكاريميتر ( ،)Sacharimeterوذلـك تبعـاً
نسبة السكروز (َ :)%
لطريقة ).Le-Docte, (1927
 .3نسبة النقاوة (ُ :)%حسبت تبعاً لطريقة ) Carruthers and Oldfield, (1961كاآلتي:

نسبة النقاوة ( = %نسبة السكر 100 * )TSS /

أجريت هذه التحاليل في مخبر الشوندر السكري في محطة المريعية في مركز بحوث دير الزور.
المحتوى الرطوبي للجذور:
قدر بأخذ وزن معلوم من عجينة جذور الشوندر ( 100غ) ،وضعت في فرن التجفيف على درجة ح اررة  ◦85م حتى ثبات الوزن.
تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
نفــذت التجربــة وفــق تصــميم القطاعــات الكاملــة العش ـوائية  RCBDبثالثــة مكــررات ،لتحليــل مصــادر التبــاين ( )ANOVAللعوامــل
األساسية والتفاعل بينها في كل موسم على حدة ،ثم أجري التحليل التجميعي للموسمين ).(Gomez and Gomez, 1984

تم إجراء عمليات التحليل اإلحصائي لكافة الصفات التي شملتها الدراسة باستخدام برنامج  GenStat v12وتقدير أقل فرق معنـوي
( (L.S.Dعند مستوى داللة .%5
النتائج والمناقشة:
أوالً :تأثير الفترة ما بعد القلع في الصفات النوعية للشوندر السكري:
 -1-1نسبة البريكس :%

تمثــل نســبة الب ـريكس نســبة الم ـواد الصــلبة الذائبــة فــي جــذور الشــوندر الســكري ،والتــي تضــم ك ـالَ مــن اآلزوت األمينــي ،والبوتاســيوم،

والصــوديوم باإلضــافة إلــى الســكروز .تتوقــف نســبة ارتفــاع أو انخفــاض كــل عنصــر مــن العناصــر المكونــة للبــركس علــى العديــد مــن
العوامــل ،نــذكر منهــا :الصــنف ،التســميد اآلزوتــي ،وظــروف التخ ـزين مــا بعــد الحصــاد .إن ارتفــاع نســبة الش ـوائب المتمثلــة بــاآلزوت

األميني ،والبوتاسيوم ،والصوديوم يؤدي إلى إعاقة استخالص السكر أثناء التصنيع في معامل السكر.

تبين النتـائج فـي الجـدول ( ) 1وجـود فروقـات معنويـة بـين أيـام التخـزين فـي صـفة نسـبة البـريكس لجـذور الشـوندر السـكري ،حيـث مـع
إطالة فترة تخزين الجذور ارتفعت نسبة البريكس من  %19.77في اليوم األول إلى  %30.93في اليوم العاشـر بمعـدل %25.93
في العروة الخريفية في حين بلغ االرتفاع في العروة الصيفية  %22.07وذلك للصنفين المدروسين .كما يوضح الجدول ( )1ارتفاع
نسبة البريكس خالل كافة أيام التخزين ( 10أيام) في العروة الخريفية وبشكل معنوي لدى مقارنتها مع العروة الصيفية .وتبين النتائج
أن تــرك جــذور الشــوندر الســكري مكومــة فــي الع ـراء فت ـرة  24ســاعة أدى إلــى زيــادة نســبة الب ـريكس فــي الجــذور بمعــدل

%6.83

و % 2.71في العـروتين الخريفيـة والصـيفية علـى التـوالي .وقـد يعـود السـبب فـي ذلـك إلـى انخفـاض محتـوى الجـذور مـن المـاء نتيجـة
عمليــة البخــر نظـ اًر الرتفــاع درجــات الحـ اررة خــالل فتـرة مــا بعــد القلــع .وقــد توافقــت هــذه النتــائج مــع مــا توصــل إليــه ( Klotz and

 ) Finger, 2002; Youssif and Abou El-Magd, 2004حيث أكدت هذه الدراسات أن إطالة فترة تخزين الشوندر السكري
بعد القلع قد أدت إلى ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة (البريكس).

كانت الفروقات بين الصنفين في صفة نسبة البريكس ظاهرية في العـروة الخريفيـة ومعنويـة فـي العـروة الصـيفية ،وذلـك علـى مسـتوى
فترة التخزين للجذور ما بعد القلع ،حيث أعطى الصنف ديتا (وحيد الجنين) نسبة بريكس أعلى ( 26.38و )%23.17من الصنف
أكاال (متعدد األجنة) ( 25.47و )%20.96في نهاية فترة التخزين في العروة الخريفية والصيفية على التوالي.
على مستوى التفاعالت من الدرجة األولى ،أظهر التفاعل ( )V*Dأث اًر معنوياً في صفة البريكس ،ممـا يـدل علـى تـأثر أداء الصـنف

مع إطالة فترة تخزين الجذور في الحقل ،مما يؤكد على أهمية عدم تخزين الجذور في الحقل لفتـرة طويلـة حتـى ولـو كانـت عـدة أيـام
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وذلــك مــن أجــل تقليــل التــدهور فــي نســبة البــركس .وبصــورة عامــة الصــنف أكــاال متعــدد الجنــين أقــل تــدهو اًر مــن الصــنف ديتــا وحيــد
الجنين بالنسبة لصفة البريكس( %الجدول.)1 ،

الجـدول  .1تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في نسبة البريكس ()%
(متوسط الموسمين  2009/2008و.)2010/2009
العروة الصيفية
العروة الخريفية
الصنف ()V
الصنف ()V
المتوسط
أكاال
ديتا
أكاال
ديتا

فترة التخزين ()D
(يوم)

(وحيد)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المتوسط
L.S.D 0.05

(وحيد)

(متعدد)

19.34
20.20
19.77
21.20
21.24
21.22
22.33
22.94
22.64
23.72
24.43
24.08
26.40
25.56
25.98
26.55
27.48
27.02
27.41
28.74
28.08
28.45
30.48
29.47
29.25
30.87
30.06
30.05
31.81
30.93
25.92
25.47
26.38
(V) = ns (D) = 0.77
(V*D) = 1.43

المتوسط

T-Test

(متعدد)

18.12
19.94
19.03
18.65
20.46
19.56
19.40
21.36
20.38
19.88
22.32
21.10
20.51
22.78
21.65
21.17
23.48
22.33
21.87
24.25
23.06
22.60
25.00
23.80
23.32
25.64
24.48
24.06
26.48
25.27
22.06
20.96
23.17
(V) = 2.63 (D) = 0.48 (V*D) = 2.11

ns
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**

** و* المعنوية عند مستوى ثقة  0.01و  0.05على التوالي ns .تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة .0.05

 -2-1نسبة السكروز :%
يشــير الجــدول ( )2إلــى وجــود فروقــات معنويــة بــين أيــام التخـزين بالنســبة للســكروز ،حيــث انخفضــت نســبة الســكروز بعــد مــرور 24
ســاعة مــن القلــع بمعــدل  %14.11فــي العــروة الخريفيــة %14.82 ،فــي العــروة الصــيفية .وصــلت نســبة الســكروز فــي نهايــة فت ـرة

التخزين إلى  %11.04و %12.97في العروتين الخريفية والصيفية على التوالي .وبلغ معـدل االنخفـاض  %21.76و%12.48

فــي العــروتين الخريفيــة والصــيفية علــى الت ـوالي فــي نهايــة فت ـرة التخ ـزين  ،وذلــك بالمقارنــة مــع محتــوى الجــذور مــن الســكر بعــد القلــع
مباشرةً .ويعود السبب في انخفاض نسبة السكروز إلى حدوث عملية التنفس في الجذور حيث يتسارع معدله بارتفـاع درجـات الحـ اررة
تتوافق هذه النتائج مـع مـا توصـل إليـه كـالً مـن ( Vanga and Vanga, 1955; Wyse and Dexter, 1971; Oldfield et
 .)al., 1980نستنتج وجوب توريد جذور الشوندر مباشرة بعد القلع.

لم توجد فروق معنوية بين الصنفين في العروة الخريفية في وجدت فروق معنوية بين الصنفين المدروسين فـي العـروة الصـيفية حيـث

تفوق الصنف ديتا ( )%15.46على الصنف أكاال ( )%12.40في العروة والصيفية  ،وذلك على مستوى فترة التخزين ( 10أيام).
ونستنتج من ذلك أن الصنف ديتا وحيد الجنين له قابلية أقل للتدهور واالحتفاظ بنسبة سكروز بشـكل أكبـر مـن الصـنف أكـاال متعـدد
األجنة.
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الجـدول  .2تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في نسبة السكروز ()%

فترة التخزين ()D
(يوم)

(متوسط الموسمين  2009/2008و.)2010/2009
العروة الصيفية
العروة الخريفية
الصنف ()V
الصنف ()V
المتوسط
أكاال
ديتا
أكاال
ديتا
(وحيد)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المتوسط
L.S.D 0.05

(متعدد)

13.60
14.62
13.37
13.69
12.91
13.32
12.69
13.08
12.76
13.08
12.16
12.92
11.70
12.54
11.35
12.40
10.97
11.89
10.50
11.57
12.20
12.91
(V) = ns (D) = 0.36
(V*D) = 0.63

(وحيد)
14.11
13.53
13.12
12.89
12.92
12.54
12.12
11.88
11.43
11.04
12.56

المتوسط

T-Test

(متعدد)

13.72
15.92
14.82
13.43
15.90
14.67
13.36
15.74
14.55
13.45
15.74
14.60
12.65
15.55
14.10
12.05
15.35
13.70
11.95
15.25
13.60
11.35
15.25
13.30
11.03
14.97
13.00
11.04
14.90
12.97
13.93
12.40
15.46
(V) = 0.50 (D) = 0.32
(V*D) = 0.50

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**

** و* المعنوية عند مستوى ثقة  0.01و  0.05على التوالي ns .تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة .0.05

 -3-1نسبة النقاوة :%
يبين الجدول ( ) 3انخفاض نسبة النقاوة للعصير في جذور الشوندر السكري مع إطالة فترة تخزين الجذور ،إذ مع نهاية فترة التخزين
(بع ــد  10أي ــام م ــن القل ــع) انخفض ــت نس ــبة النق ــاوة م ــن  %71.53إل ــى  %68.26ف ــي العـــروة الخريفي ــة بمع ــدل  ،%4.57وم ــن
 %78.06إلـى  %71.17بمعــدل

 %8.83فــي العـروة الصــيفية ،وعلــى الــرغم مــن ارتفــاع معــدل االنخفــاض فــي نســبة النقــاوة فــي

الع ــروة الص ــيفية ع ــن الع ــروة الخريفي ــة إال أن هن ــاك ارتف ــاع واض ــح ف ــي قيم ــة النق ــاوة ف ــي نهاي ــة فتـ ـرة التخـ ـزين ف ــي الع ــروة الص ــيفية

( )%71.17مقارنة مع العروة الخريفية (.)%68.26

كانــت الفروقــات معنويــة بــين الصــنفين المدروســين علــى مســتوى فت ـرة التخ ـزين فــي العــروة الصــيفية ،فــي حــين كانــت الفروقــات غيــر
معنويــة مــا بــين الصــنفين المختب ـرين فــي العــروة الخريفيــة .كمــا يشــير الجــدول ( )3إلــى زيــادة الصــنف ديتــا فــي صــفة نســبة النقــاوة
( )%69.10لكن بفروقات ظاهرية على الصنف أكاال ( )%67.01في العروة الخريفية ،في حين تفوق الصنف ديتا (،)%77.39
بفرق معنوي على الصنف أكاال ( )%70.62في العروة الصيفية.

ويعود سبب انخفاض نسبة النقاوة إلى ارتفاع نسبة البريكس وانخفاض نسبة السـكروز فـي الجـذور خـالل فتـرة التخـزين .نسـتنتج عـدم

تخزين الجذور المحصودة في العراء وتوريدها للمعمل بعد القلع مباشرةً .وقد توافقت النتائج مع ما توصل إليه ( Buzanov et al.,
.)1969; Youssif and Abou El-Magd, 2004
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الجـدول  .3تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في نسبة النقاوة ()%

فترة التخزين ()D
(يوم)

(متوسط الموسمين  2009/2008و.)2010/2009
العروة الصيفية
العروة الخريفية
الصنف ()V
الصنف ()V
المتوسط
أكاال
ديتا
أكاال
ديتا
(وحيد)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المتوسط
L.S.D 0.05

(وحيد)

(متعدد)

70.36
72.70
68.79
70.68
66.30
69.83
65.25
69.81
62.86
68.42
64.71
65.81
67.20
66.19
67.83
65.82
68.63
73.44
68.20
68.32
67.01
69.10
(V) = ns (D) = 3.26
(V*D) = 6.22

71.53
69.74
68.07
67.53
65.64
65.26
66.70
66.83
71.04
68.26
68.06

المتوسط

T-Test

(متعدد)

76.11
80.01
78.06
74.52
79.36
76.94
72.69
78.47
75.58
72.02
76.85
74.44
70.83
76.87
73.85
69.50
76.96
73.23
69.23
76.60
72.92
68.17
75.73
71.95
67.15
76.76
71.96
66.02
76.32
71.17
74.01
70.62
77.39
(V) = 3.90 (D) = 1.76 (V*D) = 3.22

**
**
**
**
**
**
**
*
ns
ns
**

** و* المعنوية عند مستوى ثقة  0.01و  0.05على التوالي ns .تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة .0.05

ثانياً :تأثير الفترة ما بعد القلع في المحتوى الرطوبي ( )%في جذور الشوندر السكري:
يبين الجدول ( )4انخفاض المحتوى الرطوبي في جذور الشـوندر السـكري مـع إطالـة فتـرة تخـزين الجـذور ،إذ مـع نهايـة فتـرة التخـزين
(بعد  10أيام من القلع) انخفض المحتوى الرطوبي في العروة الخريفية بمعدل  ،%14.58وبمعدل  %7.16في العروة الصيفية.
كانت الفروقات غير معنوية بين الصنفين المدروسين علـى مسـتوى فتـرة التخـزين فـي كـال العـروتين الخريفيـة والصـيفية  ،حيـث حقـق
الصنف أكاال قيمة أعلى ( 69.58و )%73.52بالمقارنة مع الصنف ديتا ( 68.75و ( .)%72.80الجدول.)4 ،

ويعود سبب االنخفاض في المحتوى الرطوبي إلى ارتفاع درجات الح اررة خالل فترة التخـزين .فقـد بينـت د ارسـات العديـد مـن البـاحثين

أن العامل الهام واألساسي في حدوث التغيرات أثناء تخزين جذور الشوندر السكري هو فقد الماء (.)EL-Geddawi, 1988
الجـدول  .4تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في المحتوى الرطوبي ()%

فترة التخزين ()D
(يوم)

في الجذور (متوسط الموسمين  2009/2008و.)2010/2009
العروة الصيفية
العروة الخريفية
الصنف ()V
الصنف ()V
المتوسط
المتوسط
أكاال
ديتا
أكاال
ديتا

(وحيد)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المتوسط
L.S.D 0.05

(متعدد)

75.30
74.80
73.94
74.04
72.67
72.36
71.28
70.92
69.19
69.28
68.45
67.65
67.59
66.26
66.56
64.75
65.76
64.23
65.03
63.19
69.58
68.75
(V) = ns (D) = 0.70
(V*D) = 1.07

(وحيد)
75.05
73.99
72.52
71.10
69.24
68.05
66.93
65.66
65.00
64.11
69.16

T-Test

(متعدد)

75.68
75.78
75.73
75.27
75.21
75.24
74.43
74.74
74.59
74.00
73.95
73.98
73.82
73.20
73.51
73.69
72.50
73.10
72.60
71.77
72.19
72.75
70.79
71.77
72.04
70.42
71.23
70.96
69.65
70.31
73.16
73.52
72.80
(V) = ns (D) = 0.55 (V*D) = 1.41

** و* المعنوية عند مستوى ثقة  0.01و  0.05على التوالي ns .تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة .0.05
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ثالثاً :تأثير الفترة ما بعد القلع في وزن الجذر للنبات الواحد (غ) للشوندر السكري:
يبين الجدول ( )5انخفاض وزن الجذر في نهاية فترة تخزين جذور الشوندر السكري (بعـد  10أيـام مـن القلـع) ،حيـث تنـاقص

وزن الجـذر مــن  1152غ فـي اليــوم األول بعـد القلــع إلـى  623فــي اليـوم العاشــر بمعـدل  % 45.92فــي موعـد الز ارعــة الخريفيــة،
ومن  979غ إلى  700غ في اليوم العاشر بمعدل  %28.5في موعد الزراعة الصيفية .إن ترك جذور الشوندر السكري فتـرة 24
ساعة بعد القلع أدى إلى انخفاض وزن الجذر بمعدل  %8.25و %2.96في موعد الزراعة الخريفي والصيفي على التوالي.
لــم تكــن الفروقــات معنويــة بــين الصــنفين المدروســين ضــمن كافــة العوامــل فــي الز ارعــة الخريفيــة ،حيــث أعطــى الصــنف أكــاال
(متعدد األجنة) وزن أعلى للجذر ( 897غ) مقارنة مع الصنف ديتا (وحيد الجنـين) ( 797غ) ،أمـا فـي الز ارعـة الصـيفية فقـد تفـوق

الصنف ديتا ( 960غ) وبشكل معنوي على الصنف أكاال ( 714غ).

ويعود سبب انخفاض وزن الجذر النخفاض محتواه الرطوبي نتيجة عملية البخر ،التي تتزايد مع ارتفاع درجات الح اررة .نستنتج
أن تــرك جــذور الشــوندر الســكري المحصــودة فتـرة زمنيــة طويلــة فــي الحقــل يــؤدي النخفــاض ملحــوظ فــي وزنهــا ،وهــذا يــؤثر ســلباً فــي

اإلنتاج الجذري في وحدة المساحة .توافقت هذه النتائج مع ما توصل إليه كالً من ( Jaggard et al., 1999; Sarwar et al.,

 ) 2008الذين أكدوا حدوث انخفاض في وزن جذور الشوندر السكري مع إطالة فترة التخزين.

الجـدول ( :)5تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في وزن الجذر للنبات

فترة التخزين ()D
(يوم)

الواحد (غ) (متوسط الموسمين  2009/2008و.)2010/2009
العروة الصيفية
العروة الخريفية
الصنف ()V
الصنف ()V
المتوسط
المتوسط
أكاال
ديتا
أكاال
ديتا
(وحيد)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المتوسط
L.S.D 0.05

(متعدد)

1205
1098
1123
991
1035
911
968
846
906
801
842
752
790
696
743
659
701
624
656
589
897
797
(V) = ns (D) = 23.6
(V*D) = 147.3

(وحيد)

(متعدد)

854
1104
823
1077
791
1045
780
1014
732
973
692
936
660
906
631
876
597
848
576
823
714
960
= )(D) = 15.6 (V*D
156.3

1152
1057
973
907
854
797
743
701
663
623
847

T-Test

979
950
918
897
853
814
783
754
723
700
837
(V) = 169.8

*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

** و* المعنوية عند مستوى ثقة  0.01و  0.05على التوالي ns .تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة .0.05

الخالصة:
أدى إطالة فترة بقاء جذور الشوندر السكري مخزنة في العراء بعد القلع إلى:


ارتفــاع نســبة الم ـواد الذائبــة فــي العصــير (الب ـريكس ،)%وبشــكل تــدريجي يومي ـاً اعتبــا اًر مــن اليــوم األول للقلــع وحتــى اليــوم
العاشر ،مما أدى إلى تدهور جميع المواصفات التصنيعية للجـذور ،حيـث ارتفعـت بمعـدل  %36.08فـي العـروة الخريفيـة

و %24.69في العروة الصيفية وذلك على مستوى الصنفين المختبرين.


انخفضـ ــت نسـ ــبة السـ ــكروز ( )%فـ ــي الجـ ــذور ،وبلـ ــغ االنخفـ ــاض فـ ــي اليـ ــوم العاشـ ــر مقارن ـ ـةً مـ ــع اليـ ــوم األول %21.76

و % 12.48في العروتين الخريفية والصيفية على التوالي ،وذلك على مستوى الصنفين المختبرين.

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

118

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
انخفضت نقاوة العصـير ( )%بمعـدل (  )% 8.82 ، 4.57للعـروة الخريفيـة والصـيفية علـى التـوالي للصـنفين المدروسـين.



وعلى الرغم من ارتفاع معدل االنخفاض في نسبة النقاوة في العروة الصيفية مقارنة بـالعروة الخريفيـة إال أن هنـاك ارتفـاع
واضح في قيمة النقاوة في نهاية فترة التخزين في العروة الصيفية ( )%71.17مقارنة مع العروة الخريفية (.)%68.26
انخفــض المحتــوى الرطــوبي فــي الجــذور بنســبة كبي ـرة مــع نهايــة فت ـرة التخ ـزين (بعــد  10أيــام مــن القلــع) بمعــدل (،14.58



 )%16.7للعروة الخريفيـة والصـيفية علـى التـوالي للصـنفين المدروسـين .انخفـض وزن الجـذر فـي نهايـة فتـرة تخـزين جـذور
الش ــوندر الس ــكري (بع ــد  10أي ــام م ــن القل ــع) ،بمع ــدل ( ) %14.50 ، 26.48للع ــروة الخريفي ــة والص ــيفية عل ــى الترتي ــب
للصنفين المدروسين.
أن ا لصنف ديتـا وحيـد الجنـين لـه قابليـة أقـل للتـدهور واالحتفـاظ بخصائصـه النوعيـة بشـكل أكبـر مـن الصـنف أكـاال متعـدد



األجنة.
المقترحات:


توريــد جــذور الشــوندر الســكري مباش ـرةً بعــد القلــع لتجنــب التــدهور الحاصــل فــي الصــفات التصــنيعية لجــذور الشــوندر

السكري  ،بحيث ال تتجاوز  24ساعة من موعد القلع .لتجنب ارتفاع نسبة البريكس ،وانخفاض كل من نسبة السـكروز
والنقاوة والمحتوى الرطـوبي ،وبالتـالي اإلسـاءة إلـى المواصـفات النوعيـة للجـذور وانخفـاض كفـاءة اسـتخالص السـكر فـي

معامل السكر.


أفضلية الزراعة الصيفية على الزراعة الخريفية عند القلع وبعد القلع (خالل فترة التخزين) في الحفاظ على الخصائص
التصــنيعية والمحتــوى الرطــوبي ووزن الجــذر للشــوندر الســكري ،وذلــك ألن القلــع يكــون فــي الفت ـرة التــي تــنخفض فيهــا

درجات الح اررة (شهر آذار/مارس).
المراجع:
الباقوني ،محمد رياض وشريف صادق ( .)2005تقانة السكر .الجزء النظري ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،جامعة
البعث ،حمص ،سورية.
و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي ( .)2012مديرية اإلحصاء والتخطيط الدولي ،و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي ،دمشق ،سورية.
الجبـاوي ،انتصـار وريــم الج ازئـري ( .)2007التقريــر السـنوي لقسـم بحــوث الشـوندر الســكري .منشـورات الهيئـة العامــة للبحـوث العلميــة
الزراعية ،دمشق ،سورية .ص .30-3
Abou-Shady, Kh.A. (1994). Chemical and technological Studies on sugar beet and its wastes. M.Sc.
Thesis. Fac. of Agric. Al-Azhar Univ. Egypt.
AOAC. (2000). Association of official analytical chemistry officinal methods of analysis. 17th Ed,
Washington, DC USA. 2(44): 1-43.
Bugbee, W.M. (1993). In: The sugar beet crop: science into practice, Cook and Scott, eds.
Champman and Hall. London. Pp 551-552.
Buzanov, K.F.; A.V. Ustimenko- Bakumovskii; A.I. Ostroushko; and V. A. Markoveskaya (1969).
Sakh. Svekla, 14(9), 10-14.
Carruthers, A.; and J.F.T. Oldfield (1961). Methods for the assessment of beet quality. Int. Sug. J.,
63: 103-5, 137-9.
El-Geddawi, I.H. (1988). Deterioration of sugar crops.1- Sugar beet deterioration. Alexandria
Science Exchange. 9(3): 385-405.
Gomez, K.A.; and A.A. Gomez (1984). Statistical procedures for agricultural research. A WileyInter-Science Publication, John Wiley. Pp 184-240.

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

119

SJAR

2016 - )2() – العدد3( المجلد.المجلة السورية للبحوث الزراعية
Hozayen, A. M. (2002). Technological and chemical studies on sugar beet roots. M.Sc thesis Fac.
Agric. Ain Shams Univ.
Jaggard, K.W.; C. J. A. Clark; M.J. May; S. McCullagh; and A.P. Draycott (1997). Changes of the
weight and quality of sugar beet (Beta vulgaris L.) roots in storage clamps on farms.
International of Agricultural Science. Cambridge. 129: 287-301.
Jaggard, K.W; C.J.A. Clark; and A.P. Draycott (1999). The wright and processing quality of
component of storage roots of sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of the Science of Food
and Agriculture. 79: 1389-1398.
Kenter, C. and C.M. Hofman (2009). Changes in the processing quality of sugar (Beta vulgaris L.)
during long-term storage under controlled conditions. International Journal of Food
Science and Technology. 44(5): 910-917.
Klotz, K.L.; F.L. Finger (2002). Contribution of invertase and sucrose synthesis isoforms to sucrose
catabolism in developing sugar beet roots. Accepted of Publication in J. of Sugar Beet
Research. 39(1-2): 1-24.
Klotz, K.L; and F. L. Finger (2004). Impact of temperature, length of storage and post harvest
disease on sucrose catabolism in sugar beet. Post harvest Biology and Technology. 34: 1-9.
Le Docte, A. (1927). Commercial determination of sugar in beet root using the Shacks-Le Docte
process. Int. Sug. J., 29: 488-92. [C.F. Sugar Beet Nutrition, April 1972 Applied Science
Publishers LTD, London. A.P. Draycott].
Mousa, Raya, E. (1990). Chemical and enzematic changes in sugar beet roots during storage M. Sc.
Thesis Fac. of Agric. Cairo Univ.
Oldfield, J.F.T.; M. Shore; and J.V. Dutton (1980). Agricultural factors affecting beet respiration
rates. I. I. R. B. 43rd Winter Congress, Session. 1: 205- 212.
Sarwar, M.A.; F.Hussain; A. Ghaffar; M.A. Nadeem; M.M. Ahmad; M. Bilal; and A.A. Chattha
(2008). Post- harvest studies in sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Agriculture and
Social Sciences. 4(2): 89-91.
Strausbaugh, C.A.; E. Rearick; S. Camp; J.J. Gallian; and A.T. Dyer (2008). Influence of beet
necrotic yellow vein virus on sugar beet storability. Plant Dis., 92: 581-587.
Youssif, Nariman, O.A.; and B.M. Abou- El-Magd (2004). Effect of some chemical treatments on
the chemical quality and storability of sugar beet roots after harvest. Egypt. J. Appl. Sci., 19
(11).
Vanga–Papp, M.; and S. Vanga (1955). Atuming der gerodeten zuckerrubenwurzel waherend der
Lagerung (Sugar Beet Respiration during Storage) (Ingerman With Russian And English
Summ). Acta, Agron. Acad. Sci. Hungarica. 5(1/2): 1-29. (Bio 1. Abst. 1958).
Wyse, R.E.; and S.T. Dexter (1971a). Effect of agronomic and storage practices on raffinose,
reducing sugar and amino acid content of sugar beet varieties. Journal of the American
Society of Sugar Beet Technologists. 16 (5): 369-383.
Zalat, S.S. (1993). Effect of some cultural practices on sugar beet. Ph. D. thesis, Fac. of. Agric.,
Zagazeg Univ. Egypt.

SJAR

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

120

2016 - )2() – العدد3( المجلد.المجلة السورية للبحوث الزراعية

Effect of Storage Period of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) in Piles on
Technological and Manufacturer Traits of Roots
Entessar Al-Jbawi *(1) Ahmad Al Abdella(2)
(1). Sugar Beet Department, Crops Research Administration, General Commission for scientific Agricultural Research
(GCSAR), Damascus, Syria.
(2). Agricultural Research Center in Der Al Zur, GCSAR, Der Alzur, Syria.
(*Corresponding author: Dr. Entessar Al Jbawi. E-Mail: dr.entessara@gmail.com).

Received: 07/08/ 2015

Accepted: 22/08/ 2015

Abstract:
The study was conducted during 2008/2009 and 2009/2010 seasons on autumn (15th of November),
and summer sowing dates (1st of August) at Al Mureiia Research Station, Agricultural Research
Center of Der Al Zur, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Syria, to
study the effect of some agricultural treatments (varieties: one monogerm, and the other multigerm),
and environmental conditions (the period after harvest during 1-10 days), and sowing dates (autumn
and summer), on the technological and manufacture traits assigned in randomized completely block
design (RCBD) with three replicates. The results showed that prolonging storage period of the
harvested beet roots leads to high and gradually increment in the total soluble solids (brix %), from
the first day to the last day of the studied storage period, and the percent of increment for all
varieties in brix% at the end of storage period as compared with the first day were 36.08, 24.69%
for autumn and summer sowing. In terms of sugar percentage, the percent of decrement in sucrose
% at the end of storage period as compared with the first day was 21.76 and 12.48 % for autumn
and winter sowing for all varieties, respectively. Also purity % decreased in a rate of 4.57% for
autumn and 8.82% for summer sowing. In spite of high purity% at harvest for autumn sowing
compared to summer sowing, but at the end of storage period the purity% on summer was higher
(71.17%) when compared to autumn (68.26%). Water content decreased in a high percentage after
10 days of harvest, the decrease percentage was 14.58% in autumn and 7.16 in summer for all
genotypes. Root weight also decreased in a rate of 26.48% in autumn and 26.48% for summer after
10 days of harvest. The conclusion is that the monogerm varieties are more resistant for
deterioration compared to multigerm varieties. Also according to results of the study, it is obvious
that sowing beet on summer is better than autumn sowing at harvest and pre harvest, to get the best
quality characteristics, and good water content and root weight.
Key words: Sugar beet varieties, Storage period, Piles in fields, Autumn sowing, Summer sowing.
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معامل المسار واالرتباط لبعض الصفات الشكيلة ومكونات الغلة الحبية في الذرة الصفراء ()Zea mays L.
()1

رزان النجار*( )1وسعود شهاب( )1وغسان اللحام( )1وعلي ونوس( )1وسمير األحمد

()1

وثامر الحنيش

( .)1إدارة بحوث المحاصيل ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :د .رزان النجار .البريد اإللكتروني.)razanhamoda2009@gmail.com :

تاريخ القبول2015/09/18 :

تاريخ االستالم2015/08/26 :

الملخص:
نفذت الدراسة في محطة واحد أيار للذرة في خرابو التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،في دمشق/سورية ،خالل موسمي
الشكلية ومكونات الغلة في الذرة الصفراء :عدد
 2011و ،2012بهدف دراسة معاملي االرتباط  ،والمسار لبعض الصفات
ّ
الصفوف بالعرنوس ،وطول وقطر العرنوس (سم) ،وعدد الحبوب في الصف ،ووزن  100حبة (غ) ،والغلة الحبية للنبات الفردي

(غ) ،وارتفاع النبات والعرنوس (سم) .استخدمت في هذه الدراسة عائالت من عشيرة الذرة الصفراء ( ،)SHالمحسنة ضمن إطار
البرنامج الوطني في سورية ،في تجربة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية ،بثالثة مكررات .أظهرت نتائج دراسة االرتباط ،وجود
عالقة ارتباط إيجابي ،عالي المعنوية ،بين صفة الغلة الحبية للنبات الفردي ،وكل من ارتفاع النبات )** (r=0.879وطول وارتفاع
وقطر العرنوس (** )r=0.873**،0.818**،0.587على التوالي ،وعدد الحبوب بالصف )** ،(r=0.863ووزن  100حبة
)** ،(r=0.700وعدد الصفوف بالعرنوس)** .(r=0.798مما يعني إمكانية االنتخاب لهذه الصفات في تحسين غلة الذرة من
الحبوب .ومن خالل دراسة تحليل المسار لوحظ أن كل من صفة قطر العرنوس ،وعدد الحبوب في الصف ،وارتفاع العرنوس هي
من أكثر الصفات مساهمةً في زيادة الغلة الحبية للنبات الفردي حيث بلغت مساهمتها ( ،)%92.2وبالتالي يمكن اعتمادها
كمعايير انتخابية ،ذات أهمية كبيرة في تحسين الغلة الحبية لمحصول الذرة الصفراء.
الكلمات المفتاحية :معامل االرتباط ،معامل المسار ،مكونات الغلة الحبية ،الذرة الصفراء.
المقدمة:
يشغل محصول الذرة الصفراء ( )Zea mays L.في سوريا ،المركز الثالث من حيث األهمية بين محاصيل الحبوببعد القمح

والشعير ،وقُدرت المساحة المزروعة في القطر قرابة 30ألف هكتار بلغت إنتاجيتها بحوالي  109أطنان ،وصلت الغلةمن الحبوب
إلى  3500كغ/هكتار(و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي .)2013 ،وتعد الغلة الحبية هي األهـم مـن وجهـة نظـر علــوم المحاصيـل

( ،)Zdunicet al., 2008باعتبارها صفة كمية معقدة Complex quantitative traitيتحكم في توريثها عدد كبير من

المورثات الرئيسة  Major genesوالثانوية ( Minor genesحسن ،)1991 ،وال يمكن تحسينها بشكل مباشر ،السيما عند

التعامل مع محصول خلطي التلقيح مثل الذرة الصفراء .لذلك أكد العلماء على ضرورة دراسة مكونات الغلة Yield
 ،Componentsمن خالل تحديد آلية توريثها ،وطبيعة الفعل الوراثي الذي يمكن أن يحقق زيادة في الغلة الحبية ،واختيار الطريقة
غيـر المباشـرة والمناسبـة لالنتخـاب ( )Mohammadietal., 2002مما يتيح لنا إمكانية التخطيط السليم لبرامج تربية وتحسين هذا

المحصول (.)Melchingeret al., 1986

إن استخدام االرتباط البسيط  Simple correlationبين الصفات ،ال يعد الطريقة المثالية التي تساعد على االنتخاب .نظ اًر ألن
االرتباط العالي بين الصفات قد يكون له تأثير سلبي في صفات أخرى ( .)Dewey and lu, 1959لذلك اقترح (Wright)1921
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تقدير معامل المرور  Path Coefficientكخطوة متقدمة تمكننا من تحديد الحد األدنى من الصفات التي يمكن أن تُستخدم
كمعيار انتخابي لصفة الغلة ( )Najeebet al., 2009كما تبين مدى التأثير المباشر ،وغير المباشر لتلك الصفات في الغلة
باإلضافة إلى نسبة مساهمة كل صفة من الصفات المدروسة في الغلة (.)De Carvalhoet al., 2001

توصل ( ) Mahmoodet al, 2004إلى قيم ارتباط موجبة ،وعالية المعنوية ،بين صفة الغلة الحبية للذرة الصفراء ،وكل من صفة
طول العرنوس )** (r=0.86وعدد الحبوب في الصف )** ،(r=0.81وتبين لدى دراسة معامل المرور أن صفة طول العرنوس،
وعدد الحبوب في الصف من أكثر الصفات مساهمةً في الغلة من الحبوب .وفي دراسة على محصول الذرة السكرية Sweet

 cornوجدت عالقات ارتباط موجبة عالية المعنوية بين الغلة ومكوناتها وكل من ارتفاع النبات وعدد األيام من الزراعة حتى

اإلزهار المؤنث وطول العرنوس وعــدد الحبـوب فـي الصــف ( .)Saleh et al., 2002بينما أشارت نتائج ()Alvi et al., 2003

إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية بين صفة الغلة ،وكل من ارتفاع النبات وارتفاع العرنوس ووزن  100حبة وعدد الحبوب في الصف

وعدد الصفوف في العرنوس وقطر العرنوس وصفة طول العرنوس ،وتبين أن صفة عدد الحبوب في الصف هي األكثر مساهمةً
في الغلة تالها وزن  100حبة ،ثم طول العرنوس ،وأخي اًر صفة عدد الصفوف في العرنوس ،مما يتيح لنا إمكانية استخدام كل من

صفة طول العرنوس ووزن  100حبة وعدد الحبوب في الصف كمعايير انتخابية للوصول إلى هجن عالية الغلة من الذرة الصفراء،

وساهمت صفة عدد الحبوب في الصف بشكل مباشر في غلة النبات من الحبوب ،وتلتها كل من صفة ارتفاع النبات وقطر

العرنوس وارتفاع العرنوس وصفة طول العرنوس ( .)Rafique et al., 2004بينما ارتبطت صفة الغلة بقيم موجبة ومعنوية بكل

من صفة

وزن العرنوس ) (r=0.91ووزن الحبوب بالعرنوس ) (r=0.90وارتفاع النبات ) (r=0.72وعدد الحبوب في

الصف ) (r=0.71وقطر العرنوس ) (r=0.96وطول العرنوس ) (r=0.65ووزن  100حبة ) ،(r=0.34في حين ارتبطت هذه
الصفة بقيم سالبة ،ومعنوية بكل من صفة عدد األيام من الزراعة حتى اإلزهار المؤنث ) (r=-0.47وعدد األيام من الزراعة حتى

النضج ) .)Sujiprihati et al., 2003( (r=-0.33كما وجد ) Al Ahmad, (2004أن صفة الغلة ،ارتبطت بقيم موجبة،
ومعنوية بكل من صفة قطر العرنوس وطول العرنوس وعدد الحبوب في الصف وارتفاع العرنوس ووزن  100حبة وعدد الصفوف
في العرنوس وارتفاع النبات وصفة عدد األيام من الزراعة حتى ظهور النورات المؤنثة ،وأشارت دراسة معامل المرور أن صفة
قطر العرنوس ،طول العرنوس وصفة عدد الحبوب في الصف من أكثر الصفات مساهمةً في الغلة الحبية.

تهدف هذه الدراسة إلى -1 :دراسة العالقات االرتباطية بين مكونات الغلة الحبية،والصفات الشكلية المدروسة في الذرة الصفراء.

 -2تحليل معامل المسار للصفات المدروسة لتحديد أكثر الصفات مساهمةً في الغلة الحبية.
مواد البحث وطرائقه:

نفذت هذه الدراسة في العروة التكثيفية ،خالل موسمي  2011و ،2012وتضمنت المادة الوراثية اثنتين وثالثين عائلة من
الذرة الصفراء من المدخالت األوربية المعروفة بجودة صفاتها االنتاجية ،وقد تم تحسينها عبر استخدام عدة دورات انتخاب أخوي

كامل .زرعت التجربة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية ،بثالثة مكررات .في قطع تجريبية بمساحة ( 4.2م ،)2بواقع  2خط
لكل عائلة ،مع ترك مسافة  25سم بين النبات واآلخر ،ونفذت تعليمات الخدمة الزراعية وفق تعليمات و ازرة الزراعة واإلصالح
الزراعي لزراعة محصول الذرة الصفراء ،في قسم بحوث الذرة (محطة ّ 1أيار) التابعة إلدارة بحوث المحاصيل في الهيئة العامة

اعية ،دمشق/سورية .على بعد  17كم شرقي مدينة دمشق ،بارتفاع  620م عن سطح البحر ،والتي تتميز بتربة
للبحوث
العلمية الزر ّ
ّ
يوضح الجدول ( )2المعطيات
الميكانيكية للتربة ،كما
الكيميائية و
يوضح الجدول ( )1الخصائص
طينية خفيفة القوام ،حيث
ّ
ّ
ّ
ّ
المناخية لموقع الزراعة خالل موسم التقييم.
ّ
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الجدول  .1التحليل الكيميائي والميكانيكي للتربة.

التحليل الكيميائي
PH
EC
dS.m-1
)
8.09

2.04

التحليل الميكانيكي%

المادة

كربونات

N

العضوية%

الكالسيوم%

الكلي%

1.22

66.5

0.102

 Kالمتاح

 Pالمتاح

-1

-1

mg.kg

165.5

mg.kg

رمل

سلت

طين

28

24

48

145.9

الجدول  .2المعطيات المناخية خالل موسم تقييم المدخالت .2012

الرطوبة النسبية
الصغرى ()%

الرطوبة النسبية
المتوسطة ()%

حزيران/يونيو

24.8

27.6

51.6

1.1

تموز/يوليو

27.9

20.5

48.5

0.9

آب/أغسطس

27.1

22.2

54.1

1.0

أيلول/سبتمبر

24.3

26.5

56.9

0.8

تشرين أول/أكتوبر

18.3

31.7

62.7

0.6

الشهر

متوسط درجة
الحرارة (م◦)

سرعة الرياح
(م /ثا)

يتبين من الجدول ( ) 2مالئمة الظروف الجوية لزراعة محصول الذرة الصفراء ،مع اإلشارة الى تقليل الفترة مابين الريات خالل

شهر آب/أغسطس الذي تزامن مع كل من اإلزهار المذكر والمؤنث للعائالت المحسنة للحفاظ على التلقيح حسب البرنامج
المخصص لذلك.
يبية ،للصفات المدروسة :ارتفاع النبات (سم) ،وارتفاع
أخذت القراءات الحقلية ،على خمسة نباتات محاطة من كل قطعة تجر ّ
العرنوس (سم) ،وعدد الصفوف بالعرنوس (صف) ،وقطر العرنوس (سم) ،وطول العرنوس (سم) ،وعدد الحبوب بالصف (حبة)،

ووزن  100حبة (غ) ،والغلة الحبية للنبات الفردي (غ).

تم تبويب البيانات باستخدام برنامج  ،Excelثم حسب معامل االرتباط بين الصفات المدروسة بمجملهـا باستخدام برنامج
 ،SPSS v.12وفق معادلة (:)Snedecor and Cochran, 1981
𝒋𝒑𝟐𝝈 × 𝒊𝒑𝟐𝝈√𝒓 = 𝝈𝟐𝒑𝒊 𝒑𝒋 /
𝒉𝒑𝒓 :معامل االرتباط.
𝒋𝒑 𝒊𝒑𝟐𝝈 :التباين المشترك بين الصفة iوالصفة .j
𝒋𝒑𝟐𝝈 𝒅𝒏𝒂 𝒊𝒑𝟐𝝈 :التباين ٍّ
لكل من الصفة  iوالصفة .j
وأجري تحليل معامل المسار للوقوف على األهمية النسبية لك ّل صفة من خالل تقدير نسبة مساهمتها في إنتاجية المحصول وذلك
وفق معادلة (:)Dewey and Lu, 1959
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) 𝟑𝒚𝑷 𝟑𝟐𝒓 𝟐𝒚𝑷𝟐( 𝟏 = 𝑷𝟐𝒚𝟎 + 𝑷𝟐𝒚𝟏 + 𝑷𝟐𝒚𝟑 + (𝟐𝑷𝒚𝟏 𝒓𝟏𝟐 𝑷𝒚𝟐 ) + (𝟐𝑷𝒚𝟏 𝒓𝟏𝟑 𝑷𝒚𝟑 ) +
 :Pمعامل المرور الذي يقيس التأثير المباشر.
الحبّية.
 :yالغلّة ّ

 :rمعامل االرتباط.
تم تحديد األهمية النسبية  Relative Importanceوفق المعادلة:
كما ّ
𝟎𝟎𝟏 × | 𝒊𝑫𝑪| ∑ 𝑹𝑰 = |𝑪𝑫𝒊 |/
𝒊

𝒊𝑫𝑪 :معامل التحديد للصفة .i
اإلنتاجية.
النسبية لمساهمة الصفة في
األهمية
𝑰𝑹:
ّ
ّ
ّ

صنفت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة حسب ) Lenka Mishra, (1973على النحو اآلتي:

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة

مستوى التأثير

0-0.09

مهمل

0.10-0.19

منخفض

0.20-0.29

معتدل

0.30-1

مرتفع

أكبر من 1

مرتفع جداً

النتائج والمناقشة
أوالً :دراسة معامل االرتباط:
إن مدلول االرتباط كأحد المؤشرات اإلحصائية يعني مدى التالزم بين صفتين أو ظاهرتين بصورة كمية ،وبالتالي يؤدي حدوث
تغير في إحدى الصفتين ،إلى تغير في الصفة األخرى ،زيادةً أو نقصاناً.
 الغلة الحبية للنبات الفردي (غ):تظهر نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة ،وصفة الغلة الحبية للنبات الفردي (الجدول  )3إلى وجود ارتباط موجب ،ومعنوي،
بين صفة الغلة الحبية للنبات الفردي ،وكل من صفة ارتفاع النبات (** )r=0.879وارتفاع العرنوس (** ،)r=0.818وهذا اتفق

مع ( ،)Saryet al., 1990 ; Jalal et al., 2006وصفة عدد الصفوف بالعرنوس (** )r=0.798وقطر العرنوس
(** )r=0.873وطول العرنوس (** )r=0.587وعدد الحبوب بالصـف (** )r=0.863ووزن  100حبـة (** ،)r=0.70يتف ــق
ذلك مـع نتائ ــج ( Sadeket al., 2006; Soengaset al., 2006; Aydin et al., 2007;AbouDeif, 2007; Abd El

 .)Maulaand sabiel; 2007وهذا يشير إلى إمكانية تحسين صفة الغلة الحبية باالنتخاب لهذه الصفات.
 -ارتفاع النبات (سم):

تشير نتيجة دراسة االرتباط في الجدول ( )3بالنسبة ل صفة ارتفاع النبات إلى قيم ارتباط موجبة ،ومعنوية ،بين هذه الصفة ،وكل
من صفة ارتفاع العرنوس (** )r=0.909وعدد الصفوف بالعرنوس (** )r=0.788وقطر العرنوس (** )r=0.841وطول
العرنوس (** )r=0.530وعدد الحبوب بالصف (** )r=0.863ووزن  100حبة (** ،)r=0.653وهذا يتوافق مع العديد من
الدراسات في الذرة ( Siriani et al., 2003; El Tahir et al., 2003; Saleem et al.,2007; Andrade et al.,

.)2008
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 ارتفاع العرنوس (سم):يبين االرتباط بين ارتفاع العرنوس والصفات المدروسة ،إلى قيم ارتباط موجبة ،ومعنوية ،مع عدد الصفوف بالعرنوس
(** )r=0.643وقطر العرنوس (** )r=0.787وطول العرنوس (** )r=0.586وعدد الحبوب بالصف (** )r=0.712ووزن
 100حبة (** ،)**r=0.505مما يبين أهمية تلك الصفات في زيادة الغلة الحبية للنبات الفردي وهذا ينسجم مع ما أشار إليه
تفسر النتائج بأن نباتات الذرة الصفراء التي تملك
الباحثين (ّ ،)Rafiqueet al., 2004; Okporie and Oselebe, 2007
ارتفاع نبات وعرنوس كبير تحمل مجموعاً خضرياً كبي اًر يتميز بمساحة ورقية كبيرة قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي لفترة
أطول وبكفاءة أعلى مما يتيح توفير كمية أكبر من نواتج التمثيل الضوئي ليصار إلى تراكمها في صفات مكونات الغلة وبالتالي

تزداد اإلنتاجية في وحدة المساحة.
 -عدد الصفوف بالعرنوس:

تشير نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة ،وصفة عدد الصفوف بالعرنوس (الجدول  )3إلى قيم ارتباط موجبة ،ومعنوية ،بين
صفة عدد الصفوف بالعرنوس ،وكل من قطر العرنوس (** )r=0.685وعدد الحبوب بالصف (** )r=0.821ووزن  100حبة

(** )r=0.647وهذا يتوافق مع توصل إليه عدة باحثـين ( Aminet al., 2003; EL- Beially, 2003; Mohammadi et

.)al., 2003

 -قطر العرنوس (سم):

تبين نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة ،وصفة قطر العرنوس إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية بين صفة قطر العرنوس ،وكل
من طول العرنوس (** )r=0.626وعدد الحبوب بالصف (** )r=0.639ووزن  100حبة (**Parvaezet al., ( )r=0.748

( ،)2006الجدول .)3

 طول العرنوس (سم):تظهر نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة( ،الجدول  )3إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية ،بين صفة طول العرنوس ،وعدد الحبوب
بالصف (**Yasien, 2000; EL- Beially, 2003; Mohammadiet al., 2003; Sadeket al., ( ،)r=0.490

.)2006

 عدد الحبوب في الصف:تشير نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة( ،الجدول  )3إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية ،بين صفة عدد الحبوب بالصف ،وصفة
وزن  100حبة (*.)Sary et al., 1990 and Jalal et al., 2006( )r=0.490

بإمكانية االنتخاب للغلة العالية ،من خالل االنتخاب لصفة أو
تزود مربي النبات
ّ
مما سبق ،نستنتج أن مثل هذه االرتباطات ّ
أكثر من الصفات المكونة لها ،حيث ينعكس تحسينها إيجاباً على الغلة الحبية وذلك الرتباطها عالي المعنوية ،مع تلك الصفة.
الجدول ( )3معامل االرتباط بين الصفات المدروسة.

الصفات

ارتفاع النبات
(سم)

ارتفاع
العرنوس

عدد
الصفوف

(سم)

ارتفاع العرنوس
(سم)

**0.909

عدد الصفوف

**0.788

0.643
**

قطر العرنوس (سم)

**0.841

0.787
**

قطر
العرنوس
(سم)

طول العرنوس
(سم)

عدد الحبوب
في الصف

وزن 100حبة
(غ)

0.685
**
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طول العرنوس
(سم)

**0.530

0.586
**

0.222

*0.626
*

عدد الحبوب بالصف

**0.803

0.712
**

0.821
**

*0.639
*

*0.490
*

وزن  100حبة (غ)

**0.653

0.505
**

0.647
**

*0.748
*

0.253

**0.490

**0.879

0.818
**

0.798
**

*0.873
*

*0.587
*

**0.863

الغلة الحبية للنبات
الفردي (غ)
** معنوي عند مستوى داللة .%1

**0.700

ثانياً :تحليل معامل المسار:
تبين النتائج في الجدول ( )4إلى أن التأثيرات المباشرة لصفة ارتفاع العرنوس في صفة الغلة الحبية للنبات الفردي بلغت
) ،(0.074في حين بلغ تأثيرها غير المباشر من خالل صفة قطر العرنوس) (0. 395ومن خالل صفة عدد الحبوب بالصف
أثرت بنسبة ) (0.349وبالتالي بلغت التأثيرات الكلية ( .)0.818وبالنسبة لصفة قطر العرنوس بلغ التأثير المباشر للصفة في
صفة الغلة الحبية ( (0.502وكان تأثيرها غير المباشر ) (0.058من خالل صفة ارتفاع العرنوس بنسبة ) (0.313من خالل
صفة عدد الحبوب بالصف .وبلغت التأثيرات الكلية ( .)0.873وأثرت صفة عدد الحبوب في الصف في الغلة الحبية للنبات
الفردي بنسبة ) (0.490وكان تأثيرها غير المباشر من خالل صفة ارتفاع العرنوس ) (0.052و) (0.321من خالل صفة قطر
العرنوس بنسبة كلية مقدارها (.)0.863
مما سبق ،يتبين لنا أهمية االعتماد على الصفات السابقة خالل عمليات االنتخاب والتربية ،ألنها امتلكت أعلى تأثيرات غير

مباشرة ،تميزت بها بالمقارنة مع الصفات األخرى ،وهذا يساعد مربي النبات في زيادة تركيز االليالت المرغوبة لتحسين هذه
الصفات ،مما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على الغلة الحبية ،انسجمت هذه النتائج مع ما توصلت إليه العديد مــن الد ارســات علــى

نفــس المحصــول (.)Rafique et al ., 2004; Najeeb et al., 2009

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

127

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
الجدول ( )4التأثير المباشر وغير المباشر لكل من صفة ارتفاع العرنوس و قطر العرنوس وعدد الحبوب في الصف في صفة الغلة
الحبية للنبات الفردي.
مصدر التباين

التأثير

مستوى التأثير

ارتفاع العرنوس
التأثير المباشر

0.074

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل صفة قطر العرنوس

0.395

مرتفع

التأثير غير المباشر من خالل صفة عدد الحبوب في الصف

0.349

مرتفع

التأثير الكلي

0.818

مرتفع

قطر العرنوس
التأثير المباشر

0.502

مرتفع

التأثير غير المباشر من خالل صفة ارتفاع العرنوس

0.058

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل صفة عدد الحبوب في الصف

0.313

مرتفع

التأثير الكلي

0.873

مرتفع

عدد الحبوب في الصف
التأثير المباشر

0.490

مرتفع

التأثير غير المباشر من خالل صفة ارتفاع العرنوس

0.052

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل صفة قطر العرنوس

0.321

مرتفع

التأثير الكلي

0.863

مرتفع

أن المساهمة المئوية للتأثير غير المباشر لصفة قطر العرنوس من خالل عدد الحبوب في
تظهر النتائج في الجدول (ّ )5
ثم التأثير المباشر
الصف احتل المرتبة األولى ( )%31.43تاله في
ّ
األهمّية التأثير المباشر لصفة قطر العرنوس (ّ )%25.2

لصفة عدد الحبوب في الصف الذي كانت نسبته ( )%24.01بينما بلغت نسبة المساهمة  %لصفة ارتفاع العرنوس مع كل من
قطر العرنوس وعدد الحبوب بالصف على التوالي ( ،)%5.17،5.85واحتلّت مساهمة التأثير المباشر لصفة ارتفاع العرنوس

أن مجموع المساهمات المباشرة وغير المباشرة لهذه الصفات في تباين
المرتبة األخيرة من حيث
األهمّية (ّ .)%0.55
وبينت النتائج ّ
ّ
ٍ
بشكل واس ٍع في تربية المحاصيل لتحديد طبيعة العالقة بين الغلّة
الغلّة قد بلغ ( .)%92.20وبالتالي يستخدم تحليل معامل المسار
ٍ
انتخابي ،ويقلص معامل
كدليل
باشر في الغلّة الستخدامه
تأثير
أي من هذه
ٌّ
الحبّية ومكوناتها ،وكذلك لتحديد ٍّ
ٍّ
ّ
معنوي وم ٌ
المكونات له ٌ
ّ
المسار من عدد الصفات التي يمكن االنتخاب لها بهدف زيادة فاعلية برنامج التربية ( Puriet al., 1982; Kang et al.,

 ،)1983وقد أشارت نتائج تحليل المسار (الجدول )4إلى أن كل من صفة ارتفاع وقطر العرنوس ،وعدد الحبوب بالصف ،هي
أكثر الصفات مساهمة في تباين الغلة الحبيةللنبات الفردي .وبالتالي يمكن اعتبارها كمعايير انتخاب بهدف تحسين غلة محصول
توصل إليها ٌّ
كل من ( Nagabhushan, 2008; Mahesh,
الذرة الصفراء من الحبوب .توافقت هذه النتيجة مع النتائج التي
ّ

.)2010
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الجدول ( )5نسبة المساهمة للتأثير المباشر وغير المباشر لكل من صفة ارتفاع العرنوس وقطر العرنوس وعدد الحبوب في الصف في
صفة الغلة الحبية.
نسبة المساهمة %

مصدر التباين
ارتفاع العرنوس

0.55

قطر العرنوس

25.2

عدد الحبوب في الصف

24.01

ارتفاع العرنوس xقطر العرنوس

5.85

ارتفاع العرنوس  xعدد الحبوب في الصف

5.17

قطر العرنوس  xعدد الحبوب في الصف

31.43

المجموع

92.21

التأثيرات المتبقية

7.79

الخالصة:


ارتبطت صفة الغلة الحبية للنبات الفردي ،إيجابياً وبداللة إحصائية معنوية مع كل من ارتفاع النبات وطول وارتفاع وقطر العرنوس



أشارت نتائج تحليل معامل المسار إلى مساهمة كل من صفة قطر وعدد الحبوب في الصف ،وارتفاع العرنوس ،في الغلة الحبية

وعدد الحبوب في الصف ووزن  100حبة وعدد الصفوف بالعرنوس.

للنبات الفردي ،حيث بلغت النسبة المئوية لمساهمتها المباشرة وغير المباشرة  %92.2وعلى ذلك يمكن اعتماد هذه الصفات
كمعايير انتخابية لتحسين الغلة الحبية في الذرة.
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Abstract:
The study carried out at Corn Research Department, General Commission for Scientific
Agricultural Research, Damascus/Syria, during seasons 2011 and 2012, in order to estimate the
correlation, and path coefficients of some yield components and morphological traits i.e. number of
rows per ear, ear length and ear diameter (cm), number of grains per ear, 100 grain weight (g), grain
yield of individual plant (g), plant height, and ear height(cm). In this study SH maize families were
used, which are improved by the National Program in Syria. The experiment was conducted using
randomized complete block design (RCBD), with three replications. The results showed a high
significant positive correlation between grain yield of the individual plant, and each of plant height
(r=0.879 **) ear length, height, and diameter (r=0.587 **, 0.818 **, 0.873 **) respectively, and
number of grain per ear (r=0.863 **) and 100 grain weight (r=0.700 **), and number of rows per
ear (r=0.798 **). According to that, those traits are considered selection criteria to improve grain
yield in maize. The study of path analysis revealed that each of ear diameter, number of grain per
row, and ear height, are the most studied traits that contribute of grain yield of individual plant (%
92.2), and thus they could be adopted as a selection criterion, in improving grain yield of maize
crop.
Key word: Correlation coefficient, Path coefficient, Individual plant grain yield, Maize.
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تقييم بعض المعايير المورفو-فيزيولوجية في تحمل طرز من القمح لإلجهاد الحلولي باستخدام بولي إيثيلين
غليكول )(PEG6000
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الملخص:

نفذت التجربة في مخابر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،في دمشق/سورية .بهدف دراسة أثر اإلجهاد الحلولي المفروض
نميت بذور
صناعياً ،في مجموعة من المؤشرات الفيزيولوجية المرتبطة بتحمل الجفاف ،عند مرحلتي النمو األولي (اإلنبات والبادرة)ّ .
الطرز المدروسة تحت تأثير تراكيز مختلفة ( )MPa -1 ،-0.8 ،-0.6 ،0من محلول بولي ايتيلين غليكول ) ،(PEG6000بهدف
إحداث عدة اجهادات حلولية في وسط إنبات  15ط ار اًز وراثياً من القمح وذلك وفق تصميم القطع المنشقة ،وبثالثة مكررات .أظهرت
النتائج وجود تباين وراثي بين الطرز ،في استجابتها لتغيرات اإلجهاد الحلولي ،فقد حققت الطرز (حوراني ،بحوث  ،7دوما،1

دوما  ،41282دوما  ،45367دوما  ،4جوالن  )h-8150 ،2أقل معدالت تراجع في مؤشر التحمل النسبي للجفاف ()RDTI
بحوالي ( )%3 ،5 ،9 ،12 ،8 ،1 ،2 ،4على التوالي .بينما أظهرت الطرز (شام ،3بحوث ،11دوما  )41149حساسية مفرطة
سبب اإلجهاد الحلولي تراجعاً في صفات البادرات المنماة في أوساط مجهدة ،وأبدت
لإلجهاد الحلولي المتزامن مع مرحلة اإلنباتّ .
الطـرز (دوما ،1حوراني ،بحوث  ،7دوما  ،41282بحوث  ،8جوالن  )2تفوقاً ملحوظاًمع زيادة تراكم المادة الجافة في

بادراتها( )DMSI%المنماة فـي األوساط عالية التركيز ) (-1MPaمن اإلجهاد ،إذ أعطت قيماً بلغت (،34 ،43 ،42 ،30 ،36

صنفت من أكثر الطرز تحمالً لإلجهاد الحلولي .أظهرت دراسة
 )%48 ،43 ،36 ،34على التوالي ،مقارنة مع الشاهد .وبذلك ّ
معامل االرتباط ،وجود فروقات معنوية بين المؤشرات الفيزيولوجية المدروسة ،مماُ يبرز أهمية االعتماد على مؤشر التحمل النسبي للجفاف،
خالل مرحلة إنبات البذور ،والتي انعكست على زيادة أطوال جذور الطرز المدروسة فيما بعد (** ،)r =0.608والحصول على بادرات قوية ( r

** )=0.743تحت ظروف اإلجهاد ،خالل مراحل النمو األولية للقمح.

الكلمات المفتاحية :اإلجهاد الحلولي ،PEG6000 ،مؤشر التحمل النسبي للجفاف ،القمح.
المقدمة:
يعد القمح ( )Triticum spp.الغذاء الرئيس لمئات الماليين من البشر في العالم ،إذ يزوده بأكثر من  %60من مركبات الطاقة
ّ
والبروتين ( .)Gill, et al., 2004بلغت مساحة األراضي المزروعة بالقمح في سورية  1.374مليون هــكتار توزعت مابين698
ألف هـكتار تحت ظروف الزراعة المروية و676ألف هـكتار تحت ظروف الزراعة المطرية ،أنتجت قرابة  2.186و 0.995مليون
طن من الحبوب ،على التوالي .قدرت غلة الهكتار الواحد قرابة  3.133طن تحت الظروف المروية و 1.472طن تحت ظروف
الزراعة المطرية (و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي.)2013 ،

ألن نصف المساحة المزروعة تقريباً بهذا المحصول تقع تحت ظروف الزراعة المطرية ،تتأثر
يعزى تراجع غلة محصول القمحّ ،
بكمية األمطار ،وطريقة توزعها خالل موسم النمو.يأتي الجفاف كأحد أهم االجهادات البيئيـة ،ويشكـل حوالـي  %26مـن مجمــوع

يعد أحد أهم العوامل المؤثرة على نمو النباتـات وتطورهـا ( Rampino et al.,
االجهــادات ( ،)Tas and Tas, 2007وبالتالي ّ
تعد مرحلة إنبات البذور ،والبادرة ،من المراحل الحرجة ،السيما في المناطق التي تتعرض للجفاف ( Pratap and
ّ .)2006

 ،)Sharma, 2010وذلك يؤثر سلباً في ت ارجـع إنتاجيـة المحصـول ( .)Thomson, et al., 2005يؤدي تراجع الجهد المائي
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حول البذور ،إلـى تراجع نسبة اإلنبات وطول الجذور( ،)Kaydam and Yagnur, 2008وتبدي البادرات تبايناً وراثياً خالل

المراحل األولية من النمو،نتيجة ظروف اإلجهاد الحلولي ( ،)Jajarmi, 2009مما ينعكس على أطوالها ،وتراكم المادة الجافة
فيها( ،) Moud and Maghsoudi, 2008وقد يعزىاألثر المثبط لزيادة اإلجهاد الحلولي للوسط ،على معدل امتصاص الماء
تعد مرحلة اإلنبات ،مرحلة هامة في
المستخدم من قبل البذور مما يؤدي إلى تراجع نسبة اإلنبات(،)Strogonov, 1964وبالتالي ّ
تطور النبات ،يعتمد عليها تأسيس عدد كبير من البادرات تفيد في تحديد الغلة الحبية (.)Moud and Maghsoudi, 2008

تكيفية هامة ،تؤدي إلى زيادة قدرة الطرز على تحمل الجفاف ،حيث بمقدور الطرز ذات الجذور الطويلة ،زيادة كمية
وهي صفة ّ
امتصاص الماء من طبقات التربة العميقة(.)Leishman and Westody, 1994
يعد التحسين الوراثي لصفة الغلة الحبية تحت ظروف الجفاف ،مشكلة تواجه مربي النبات ،لذلكاستخدمت بعض المركبات
ّ
الكيميائية مثل بولي ايتيلين غليكول  PEG6000التي تحث على الجفاف ضمن ظروف المخبر ،وتستخدم بكثرة من أجل غربلة
أصناف القمح لتحمل الجفاف عند المراحل المبكرة للنمو ،كونها مركبات غير متشردة ،وال تدخل عبر غالف البذرة ،وتبقي الجهد

الحلولي للوسط ثابت طيلة فترة التجربة ( .)Valifard et al., 2012أشار الباحثون إلى أن تعريض بادرات القمح بنسبة 20%

من مركب  PEG6000أدت إلى تراجع طول السويقة ،ووزنها الرطب ،والجاف ( .)Pereyra et al., 2006وفي دراسة أخرى
تراجعت أطوال الجذور والبادرات ،وأوزانها الرطبة والجافة ،مع زيادة

تركيز6000

 PEGفي وسط النمو ،وتم تحديد المؤشرات التي

ارتبطت بالتحمل مثل مؤشر التحمل بدليل طول الجذور( )RLSI%والوزن الجاف للبادرة ( )DMSI%كمؤشرات واقعية في غربلة

الطرز للجفاف (.)Ahmad et al., 2009

تهدف هذه الدراسة إلى:

 -1دراسة تأثير عدة مستويات من اإلجهاد الحلولي ،المحدثة بواسطة مركب بولي ايثيلن غليكول ( )PEG6000في بعض
المؤشرات المورفو-فيزيولوجية ،لدى بعض الطرز الوراثية من القمح.
 -2تقويم التباين الوراثي لدى الطرز المدروسة ،وتحديد أهم الصفات الفيزيولوجية المرتبطة بتحمل الجفاف ،خالل مرحلتي اإلنبات

والبادرة.

مواد البحث وطرائقه:
نفذت االختبارات ،في مخابر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،في دمشـق /سـورية ،خـالل عـام  2012بهـدف تقـويم أداء

عــدة طــرز وراثيــة مــن القمــح ،فــي طــور اإلنبــات ،وطــور البــادرة ،حيــث روعــي عنــد اختيارهــا وجــود التباعــد الجغ ارفــي والــوراثي فــي
مصدرها( ،الجدول.)1
عقمت كميـة كافيـة مـن بـذور الطـرز المدروسـة سـطحياً ،باسـتخدام محلـول هيبوكلو اريـد الصـوديوم تركيـز  %1لدقيقـة واحـدة ،ث ّـم
وزعــت بالتســاوي فــي أطبــاق بتــري (ذات أقطــار 12ســم) فــوق أوراق ترشــيح بمعــدل  25بــذرة فــي الطبــق الواحــد .تــم تحديــد مســتويات
الجهــد الحلــولي ( ،)MPa-1 ،-0.8 ،-0.6 ،0()Osmotic potentialsلوســط إنبــات ط ــرز القم ــح المختبـ ـرة ،باالعتم ــاد علــى

محلول أم ( )Stock solutionمن مركب بولي ايثيلين غليكول ( ،)PEG6000حضرت عند درجة ح اررة المخبر (˚25م) ( Michel
.)and Kaufmann, 1973
الجدول  .1مواصفات طرز القمح الوراثية المستخدمة في الدراسة.
التسلسل

الطراز الوراثي

النوع

صفات الطرز

المنطقة البيئية المالئمة

1
2
3
4
5
6
7

بحوث8
أكساد 1273
h-8150
جوالن 2
شام 3
شام 5
شام 10

طري
قاسي
قاسي
طري
قاسي
قاسي
طري

مقاوم للرقاد واالنفراط ،عالي اإلنتاجية
متحمل للجفاف
متحمل للجفاف
مبكر ،متوسط الطول ،عالي اإلنتاجية
متوسط الباكورية ،متوسط الطول ،عالي اإلنتاجية
مبكر ،طويل ،عالي اإلنتاجية
عالي اإلنتاجية

مروي
استقرار ثانية
استقرار ثانية
استقرار أولى
استقرار ثانية
استقرار ثانية
مروي
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8
9
10
11
12
13
14
15

دوما 4
بحوث 11
دوما 41149
دوما 1
دوما 41282
دوما 45367
بحوث 7
حوراني

طري
قاسي
قاسي
قاسي
قاسي
قاسي
قاسي
قاسي

مبكر ،طويل
متوسط الباكورية ،متوسط الطول ،عالي
اإلنتاجيةاإلنتاجية
حساس للجفاف
متوسط الباكورية ،متوسط الطول ،عالي اإلنتاجية
متحمل للجفاف
حساس للجفاف
متوسط الباكورية ،متوسط الطول ،عالي اإلنتاجية
متوسط الباكورية ،طويل ،متوسط الغلة

استقرار ثانية
استقرار أولى
استقرار أولى
استقرار أولى +ثانية
استقرار ثانية
استقرار أولى
استقرار أولى
استقرار ثانية

المصدر :نتائج الحقول االختبارية ،قسم الحبوب.

ماء مقط اًر فقط،
ثمُ حضرت أطباق تحتوي ً
رطبت أوراق الترشيح بالمحاليل المحضرة مسبقاً ،بمعدل  10ميللتر ،في كل طبقّ ،
بة ،غطيت األطباق منعاً لفقد الماء بالتبخر ،ووضعت في الحاضنة في الظالم على درجة حـ اررة
اعتبرت كشاهد طيلة فترة التجر ُ

تم أخذ القراءات التالية:
ثم بعد ذلك ّ
˚20م ( )ISTA, 1985واعتبرت البذرة نابتةً عند ظهور الجذير (ّ .)Evaneri, 1957
 -1مؤشر التحمل النسبي للجفاف ( :)RDTI%وهو نسبة العدد الكلي للبذور النابتة تحت إجهاد حلولي معين ،إلى العدد
الكلي للبذور النابتة في ماء مقطر (ديب.)2002،
 -2طول الجذور (سم) ( :)RLتم قياسه اعتبا اًر من منطقة اتصالها مع الساق وحتى نهاية الجذور السفلية.
 -3مؤشر تحمل اإلجهاد بدليل طول الجذور ( :)RLSI%وهو نسبة طول الجذور تحت إجهاد حلولي معين إلى طول الجذور
في الماء المقطر (.)Ashraf et al., 1996
 -4مؤشر تحمل اإلجهاد بدليل الوزن الجاف للبادرات ( :)DMSI%وهو نسبة الوزن الجاف للبادرات تحت إجهاد حلولي
معين ،إلى الوزن الجاف للبادرات فـي المــاء المقطــر(.)Ashraf et al., 1996
ثم
 -5الوزن الجاف للبادرة (غ) ( :)SDWوضعت البادرات في ظرف ورقي صغير ُكتب عليه التركيز والطراز المدروسّ ،
o
وضبطت الح اررة على  85مoحتى ثبات
وضعت العينات السابقة في مجففُ ُسخن مسبقاً على درجة ح اررة 105م لمدة  30دقيقةُ ،
سجلت األوزان ،باستخدام ميزان كهربائي حساس.
الوزن الجافُ ،و ّ
 -6معامل ثباتية األغشية الخلوية ( :)CMS%قُ ّدر معامل ثباتية الغشاء باستخدام جهاز قياس الناقلية الكهربائية ،حسب
الطريقة المقترحة من قبل) Sullivan, (1972وذلك بتقدير نسبة الضرر الحاصل لألغشية الخلوية .حيث قُطعت  100ملغ من

ماء مقط اًر ،وقُسمت العينات إلى مجموعتين:
األوراق الفتية كاملة االستطالة ،بشكل متجانس ،ووضعت في أنابيب اختبار تحتوي ً
شاهد ( )C2 ،C1في ماء مقطر فقط ،ومعاملة (ُ )T2،T1غ ّمست عيناتها النباتية في محلـول تركيـز ) (-1.8MPaمن

0
ثم نقلت إلى درجة
 ،PEG6000ووضعت جميعها في حاضنة على درجة ح اررة  25م لمدة  24ساعة ،أُخذت القراءة األولىّ ،
o
وحسبت نسبة تضرر األغشية الخلوية
ثم أُخذت القراءة الثانية لكلتا المجموعتين بعد التبريدُ .
ح اررة  100م لمدة  15دقيقةّ .
باستخدام المعادلة اآلتية:

 =[1- (1- T1/ T2)/(1- C1 / C2)] x 100مؤشر الضرر%
حيث C،T:تشير إلى المعاملة والشاهد على التوالي.
 2 ،1تشير إلى الناقلية الكهربائية المقاسة األولى والثانية.
التحليل اإلحصائي:
اســتخدم تصــميم القطــع المنشــقة )Split Plot design( ،بثالثــة مكــررات ،لتحديــد مصــادر التبــاين ( )ANOVAوفق ـاً للبــاحثين

( Gomez and Gomez, )1984حيـث ت ّـم ترتيـب العوامـل التجريبيـة المدروســة ]مسـتويات الجهـد الحلـولي ،-0.8 ،-0.6 ،0
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وحللـت البيانـات إحصـائياً باسـتعمال برنامــج
 ،MPa -1والطـرز الوراثيـة (الجـدول [)1فـي القطــع الرئيســة والمنشقــة ،علــى التوالــيُ .
وحسـب
 ،GENSTAT v12ثم قُدرت قيمة أقل فرق معنوي ) (LSDبيــن متوسطــات المعامــالت (ُ .)Steel and Torrie, 1997

معامل االرتباط البسيط ( )rبين الصفات المدروسة بمجملها.
النتائج والمناقشة:

أوالً -تأثير الجهد الحلولي ،في مؤشر التحمل النسبي للجفاف (:)RDTI%
يبين الجدول ( )2تراجع مؤشر التحمل النسبي للجفاف بصـورة معنويـة ( )P≤0.01عنـد المستويـات ()MPa -1 ،-0.8 ،-0.6

صنفت الطرز (حوراني،
بمعدالت ( )%84 ،95 ،98بالمقارنة مع الشاهد ،على التوالي .وتباينت الطرز في هذا المؤشر حيث ُ
بحوث  ،7دوما ،1دوما  ،41282دوما  ،45367دوما  ،4جوالن  )h-8150 ،2كطرز متحملة لإلجهاد الحلولي ،وأعطت قيماً

قرابة ( )%3 ،5 ،9 ،12 ،8 ،1 ،2 ،4مقارنةّ مع الشاهد ،على التوالي .مما يعني وجود تباين وراثي بين الطرز استجابةً لإلجهاد
الحلولي ( .)Nayer and Heidari, 2008تالها الطرز (بحوث  ،8شام  ،10شام  ،5أكساد  )1273بمعـدالت (،13 ،16

 )%18 ،24على التوالي .بينما أبدت الطرز (شام  ،3بحوث  ،11دوما  )41149حساسيةً مفرطةً لتراجع الجهد الحلولي للوسط،

حيث أعطت أعلى معدالت تراجع في هذا المؤشر بلغت قرابة ( )%40 ،35 ،32على التوالي .وهذا يعود إلى تراجع المحتوى

المائي للوسط ،مما يؤثر سلباً في معدل تدفق الماء وامتصاصه من قبل البذور ،نتيجةً للدور السلبي الذي يؤديه وجود مادة البولي

ايتيلين غليكول في تخفيض الجهد الحلولي لوسط النمو ،وبالتالي قلة الماء المتاح إلنتاش البذور ( Imanparast and

 ،)Hassanpanah, 2009وتتوافق هذه النتائـج مــع ماوجده ( Moayadi et al., )2009من حيث وجود تراجع في نسبة
اإلنبات ( )%وذلك مع زيادة تركيز  PEGفي وسـط النمـو .وتتفـق هـذه النتائـج مـع ماوجـده العديـد مـن الباحثيـن

( Farsiano and Ghobadi, )2009في محصول الذرة الصفراء ،والشوندر السكري (عباس.)2011،
الجدول  .2تأثير اإلجهاد الحلولي في مؤشر التحمل النسبي للجفاف ( )RDTI%لطرز من القمح.
الطرز الوراثية
()B

حوراني
بحوث7
دوما45367
دوما41282
دوما1
دوما41149
بحوث11
دوما4
شام10
شام 5
شام3
جوالن2
h-8150
أكساد1273
بحوث8
متوسط ()A

-0.6

┼0.96c-i
0.95c-i
0.97b-g
1.03a-c
1.02a-d
0.94e-i
0.85j-l
0.97c-h
1.01a-e
1.07a
0.99a-g
1.01a-f
0.99a-g
0.99a-g
0.99a-g
┼0.98 a

الجهد الحلولي
)MPa (A
-0.8
a-g

0.99
0.99a-g
0.97b-g
0.94d-i
0.99a-g
0.85j-l
0.96c-h
0.96c-i
1.01a-e
0.98b-g
0.98b-g
0.96c-i
0.88i-k
0.93f-j
0.79l
0.95b

متوسط ()B
-1
g-j

0.92
0.93e-i
0.85j-l
0.95c-i
1.01ab
0.56n
0.55n
0.88i-k
0.88h-k
0.81kl
0.67m
0.96c-i
0.96c-i
0.81kl
0.83kl
0.84c

bc

0.96
0.96b
0.93bc
0.97b
1.02a
0.78e
0.79e
0.93bc
0.97b
0.95bc
0.88d
0.97b
0.94bc
0.91cd
0.87d
0.92

A= 0.029, B=0.064, A*B= 0.112
LSD 0.01
**A= 88.84**, B=15.10**, A*B= 7.55
قيمة  Fالمحسوبة
┼
المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى .%1
** تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى .% 1
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ثانياً -تأثير الجهد الحلولي ،في طول الجذور (سم) (:)RL
يشير الجدول ( )3إلى تراجع أطوال جذور الطرز المختبرة ،بصورة معنوية ( )P≤0.01نتيجة زيادة تركيز اإلجهاد الحلولي في
وسط النمو ( )MPa -1 ،-0.8 ،-0.6بحدود ( )%65 ،37 ،30على التوالي .في حيـن أدت التراكيـز المتدنيـة والمتوسطـة (-

 ) MPa -0.8 ،0.6إلى تنشيط نمو جذور بعض الطرز مثل (دوما  ،1دوما  ،41282دوما  )45367بحوالي (،)9.23
( )%10.30( ،)17.32على التوالي .في حين تراجعت هذه الصفة بشدة لدى الطـرز (بحوث  ،h-8150 ،8دوما ،41149
شام )3عند المستويات المتوسطة ( )-0.6 MPaلإلجهاد الحلولي ( )%59 ،60 ،71 ،60على التوالي .وتأثرت بعض الطرز
مثل (بحوث  ،11جوالن ، 2دوما  )4بشكل سلبي عند المستوى العالي للوسط ( )-1 MPaقرابة ( )%79 ،78 ،92على التوالي،
وبذلك تصنف كحساسة لإلجهاد الحلولي .كما صنفت الطرز (بحوث ،7دوما ،1حوراني ،دوما ،41282دوما )45367كمتحملة
للمستويات الحلولية العالية ،إذ أبدت معدالت منخفضة في تراجع هذه الصفة بلغت قرابة ( )%41 ،38 ،27 ،26،11على التوالي
(الجدول .)3
الجدول  .3تأثير اإلجهاد الحلولي في مؤشر طول الجذور (سم) ( )RLلطرز من القمح.
الطرز الوراثية
()B

حوراني
بحوث7
دوما45367
دوما41282
دوما1
دوما41149
بحوث11
دوما4
شام10
شام 5
شام3
جوالن2
h-8150
أكساد1273
بحوث8
متوسط ()A

الجهد الحلولي
)MPa (A

متوسط ()B

0

-0.6

-0.8

-1

┼15.40g-l
16.80e-i
16.50f-j
15.20g-m
13.00i-r
31.20a
22.20bc
22.60b
17.80h-d
21.00b-e
16.10f-k
13.80h-p
16.80e-i
12.0k-t
12.40j-s
┼17.50a

14.90g-n
10.90m-t
21.50b-d
20.00b-f
16.00f-k
14.60g-o
12.20j-t
13.20i-q
11.10s-t
9.50p-v
9.10q-x
8.10 s-z
6.60u-z
9.40q-w
7.90t-z
12.30b

15.80f-k
17.80d-h
18.20c-g
17.80d-h
14.20g-o
12.60i-r
10.60n-u
10.40o-v
8.80 r-y
11.20s-t
6.60 u-z
6.00w-z
4.80x-z
6.10v-z
5.00x-z
11.10b

11.30r-t
14.90g-n
9.70p-w
9.40q-w
9.60p-w
2.20z
1.7z
4.70y-z
5.40z-w
5.80w-z
2.50z
3.10z
3.85z
4.30z
4.60yz
6.20c

14.35a-c
15.10ab
16.48a
15.6a
13.20b-d
15.15ab
11.68de
12.72c-e
10.80e
11.90de
8.57f
7.75f
8.01f
7.95f
7.48f
11.8

A= 2.650, B=2.924, A*B= 5.768
LSD 0.01
**A= 5.80**, B=17.05**, A*B= 210.09
قيمة  Fالمحسوبة
┼
المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى .%1
** تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى .% 1

ثالثاً -تأثير الجهد الحلولي ،في مؤشر تحمل الجفاف بدليل طول الجذور (:)RLSI%
أدت زيادة تركيز اإلجهاد الحلولي ( )MPa -1 ،-0.8في الوسط إلى تراجع معنوي ( )P≤0.01في مؤشر تحمل الجفاف بدليل
طول الجذور ،للطرز المدروسة بحوالي ( ) %48 ،12على التوالي .في حين تراجعت هذه الصفة عند المستوى العالي للوسط
( ،)MPa -1السيما لدى الطرز (بحوث  ،11دوما  ،41149شام  )3التي تراجعت فيها هذه الصفة بشدة قرابة (،85 ،86

 )%73على التوالي .تالها (دوما  ،4جوالن  ،2دوما  ،45367أكساد  )1273بلغت ( )%54 ،55 ،62 ،64على التوالي .في
حين صنفت الطرز (دوما ،1حوراني ،شام ،5بحوث  )h-8150 ،8كمتحملة للمستويات الحلولية العالية ،إذ أبدت أقل معدالت
تراجع في هذه الصفة بلغت قرابة ( )%42 ،42 ،39 ،24 ،40على التوالي ،مع اإلشارة إلى تفوق الطراز بحوث 7في هذه

الصفة عند المستويات المتوسطة والعالية ( )MPa -1 ،-0.8بمعدالت زيادة بلغت ( ) %24 ،50على التوالي (الجدول .)4
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يشير تباين استجابة الطرز في هذه الصفة إلى ضرورة التركيز على إيجاد أصناف متفوقة ،وقادرة على تطوير مجموعة جذرية
متشعبة ومتعمقة ،وأكثر قدرةً على استخالص المياه من طبقات التربة العميقة ،الستمرار عملية التمثيل الضوئي وتصنيع المادة
الجافة (.)Gill et al., 2002
الجدول  .4تأثير اإلجهاد الحلولي في مؤشرتحمل اإلجهاد بدليل طول الجذور ( )RLSI%لطرز من القمح.
الطرز الوراثية
()B

حوراني
بحوث7
دوما45367
دوما41282
دوما1
دوما41149
بحوث11
دوما4
شام10
شام 5
شام3
جوالن2
h-8150
أكساد1273
بحوث8
متوسط ()A

-0.6

الجهد الحلولي
)MPa (A
-0.8

-1

┼96.60a
71.60a
130.30a
131.90a
125.00a
47.00a
55.70a
58.40a
62.40a
45.20a
56.50a
58.70a
39.30a
78.30a
63.70a
┼74.72a

102.90a
107.70a
110.40a
117.20a
110.00a
40.20a
47.80a
46.00a
49.40a
53.30a
41.00a
43.50a
28.60a
50.80a
40.30a
65.95b

73.40a
89.10a
58.90a
62.30a
74.50a
7.20a
7.80a
20.80a
30.30a
27.60a
15.50a
22.50a
22.90a
35.80a
37.10a
39.05c

متوسط ()B

90.96a
89.49a
99.87a
103.80a
103.17a
31.47c
37.11bc
41.74bc
47.40bc
42.10bc
37.70bc
41.60bc
30.26c
55.00b
47.00bc
59.91

A= 11.22, B=25.10, A*B= ns
LSD 0.01
**A= 39.77**, B=18.53**, A*B= 1.20
قيمة  Fالمحسوبة
┼
المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى .%1
** تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى .% 1

خامساً -تأثير الجهد الحلولي في معامل ثباتية األغشية الخلوية (:)CMS%
يبين الشكل ( )1وجود فروقات معنوية ( )P≤0.01بين الطرز المدروسة ،و ّأنبعضها أبدت درجات مرتفعة ،من الضرر الحاصل في
أغشيتها الخلوية ،مثل الط ارزين (بحوث  ،7حوراني) التي أظهرت حساسيةً مفرطةً لتراجع الجهد الحلولي للوسط ،حيث عانت

انخفاضاً شديداً في معامل ثباتية الغشاء .أما الطرز المتحملة (شام  ،h-8150 ،5بحوث  ،8دوما  ،1دوما  )41282فقد أبدت

قل معدل تسرب اآليونات من أغشيتها مقارنةً مع الطرز
استجابةً جيدة لظروف اإلجهاد ،وحافظت على ثباتية عالية ،وبالتالي ّ
الحساسة ،ويتجلى محافظة الغشاء الخلوي على ثباتيته وبنائه بصورة أفضل وأكثر استق ار اًر  ،لدى الطرز المتحملة للجفاف ( Sayar

 ،)et al., 2008مما يشير إلى أهمية هذه الصفة في التمييز بين األصناف المتحملة والحساسة (.)Martin et al., 1987
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الجدول  .5تأثير اإلجهاد الحلولي في مؤشر تحمل اإلجهاد بدليل تراكم المادة الجافة ( )DMSI%لطرز من القمح.
-0.6

الجهد الحلولي
)MPa (A
-0.8

-1

┼105.03d-f
93.37f-h
107.02c-f
141.17a
122.48b
86.60g-j
77.45i-l
70.83k-n
80.90h-k
101.70e-g
87.40g-j
80.00l-h
81.60h-k
121.00bc
84.10h-k
┼96.07a

108.70b-e
89.75g-i
83.13h-k
117.14b-d
109.75b-e
76.70i-l
72.54j-m
70.41k-n
75.60i-l
82.90h-k
72.30j-m
85.00h-k
79.40h-l
93.30f-h
64.80l-o
85.41b

73.92j-l
54.50op
34.87r
80.91h-k
77.96i-l
16.80st
13.04t
36.95qr
45.80p-r
65.40l-o
31.90rs
53.00op
57.60m-p
5170o-q
55.70n-p
50.00c

الطرز الوراثية
()B

حوراني
بحوث7
دوما45367
دوما41282
دوما1
دوما41149
بحوث11
دوما4
شام10
شام5
شام3
جوالن2
h-8150
أكساد1273
بحوث8
متوسط ()A

متوسط ()B

95.88bc
79.21ef
75.01e-g
113.08a
103.40b
60.02hi
54.34i
59.40hi
67.46gh
83.33de
63.87h
72.67fg
72.83fg
88.76cd
68.18gh
77.16

A= 5.257, B=11.755, A*B= 20.360
LSD 0.01
**A= 305.04**, B=30.21**, A*B= 3.53
قيمة  Fالمحسوبة
┼
المتوسطات التي تتبع الحرف األبجدي نفسه ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى .%1
** تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى .% 1

ab
a

cd

cd

bc
cd

cd

cd

cd

cd
e

cd

cd
de

90.00

c-e

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00

الشكل  .1تأثير اإلجهاد الحلولي في معامل ثباتية األغشية الخلوية ( )CMS%لطرز القمح المدروسة.

مما سبق ُ،يالحظ تباين استجابة الطرز في تحملها لإلجهـاد الحلولـي .فقـد أظهـر الطـ ارزان ( ،h-8150جوالن  )2تحمالً أعلى
لإلجهاد خالل مرحلة اإلنبات ،وتراجعت درجة تحملها إلى مستويات أقل خالل مرحلة البادرة .بالمقابل أبدت الطرز (بحوث ،11

صنفت
دوما  ،41149شام  ،3أكساد  )1273حساسيةً مفرطةً لإلجهاد الحلولي خالل مرحلتي نموها (اإلنبات والبادرة) .في حين ّ

أن
الطـرز (دوما  ،1دوما  ،41282بحوث ،7حوراني ،دوما  )45367كطرز متحملة خالل مرحلة اإلنبات والبادرة .مما يؤكد ّ
درجة التحمل النباتي لإلجهادات البيئية السيما الجفاف ،قد ال تعبر بالضرورة عن طبيعة استجابة تلك الطرز لظروف اإلجهاد
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ثم معايير التحمل
المائي ،خالل المراحل الالحقة من النمو والتطور ،حيث تختلف االستجابة لظروف اإلجهاد المائي ،ومن ّ
باختالف المرحلة التطورية وهذا يتطابـق مـع ما وجـده العودة (.)2007
سادساً -معامل االرتباط ( )rبين الصفات المدروسة ،خالل مرحلتي اإلنبات والبادرة.
أن زيـادة معـدالت التحمـل النسـبي للجفـاف ،أعطـت فيمـا
يبين الجدول ( )6قيم معامل االرتباط بين الصفات المدروسة ،حيث لـوحظ ّ
**
**
بعد ،قيماً عالية الداللة اإلحصائية ( )P≤0.01في تراكم المادة الجافة لدى جذور وبادرات الطرز (  )r=0.755 ،0.608على
التوالي .نتيجة الزيادة االيجابيـة فـي أط ـوال جـذورهــا (* )r= 0.355وهـذا يؤكـد أهميـة انتخـاب طـرز ذات جـذور قـادرة علـى االمتـداد

والتشعب ،لما لها من أثر ﺇيجابي في زيادة معدالت امتصـاص المـاء وانعكاسـه االيجـابي علـى تصـنيع كميـةً أكبـر مـن المـادة الجافـة

في الجذور (** )r= 0.753تمكنها من امتصاص كميـة أكبـر مـن مصـادر النمـو األرضـية وم ّـد األجـزاء الهوائيـة بكميـة كافيـة منهـا،
ممــا يــنعكس بشـ ٍ
ـكل إيجــابي فــي معــدل ت ـراكم المــادة الجافــة ،وتــؤدي إلــى تشــكيل أو إعطــاء بــادرات قويــة (** )r=0.743مــن خــالل
محافظـة األغشـية الخلويـة علـى ثباتيتهــا فـي جـذور وبـادرات القمـح (** )r=0.482** ،0.376علــى التـوالي .ومـن خـالل اســتعراض

نتـائج الجــدول ( ُ)6يالحـظ مــدى المســاهمة االيجابيـة للصــفات المورفـو -فيزيولوجيــة ،خــالل مرحلتـي اإلنبــات والبـادرة .وبالتــالي يبــرز
هنا أهمية العمل التراكمي للصفات الفيزيولوجية ،بالدرجة األولى في رفع مقاومة طرز القمح للجفاف.

مما سبق يمكن اعتماد صفة مؤشر التحمل النسبي ،للبذور النامية تحت ظروف اإلجهاد الحلولي ،كمعايير لغربلة طرز هذا
المحصول خالل مرحلة اإلنبات كونها ارتبطت بقوة مع الحصول على نباتات تتمتع بمواصفات فيزيولوجية مهمة لتحمل الجفاف

مثل تراكم المادة الجافة في الجذور ،وهذا يتطابق مع دراسة ( Ahmadi et al., )2012التي أشار فيها إلى وجود ارتباط ايجابي
معنوي بين مؤشرات فترة اإلنبات لطرز القمح ،ومؤشرات المراحل الالحقة .وهذا ما يمكننا من االستفادة من التباين الوراثي،
للصفات النباتية المدروسة ،خالل مرحلتي اإلنبات والبادرة كأداة مفيدة في دراسة آلية تحمل الجفاف،وتحديد التقانة المناسبة،
والحزمة الزراعية المتكاملة ،وادخال طرز جديدة ،لزيادة إنتاجية هذا المحصول .وهي من السبل الواعدة لسد احتياجات اإلنسان
الغذائية في المستقبل.
الجدول  .6قيم معامل االرتباط ( )rبين الصفات المدروسة ،خالل مرحلتي اإلنبات والبادرة.
الصفة المدروسة

مؤشر التحمل النسبي
للجفاف

طول الجذور

*0.355

مؤشر تحمل الجفاف بدليل طول
الجذور

**0.608

**0.753

مؤشر تحمل الجفاف بدليل الوزن
الجاف للبادرات

**0.755

**0.493

**0.743

ثباتية األغشية الخلوية

0.091

**0.376

**0.482

طول الجذور

مؤشر تحمل الجفاف
بدليل طول الجذور

مؤشر تحمل الجفاف
بدليل الوزن الجاف
للبادرات

0.112

* ** ،معنوية قيمة معامل االرتباط عند مستوى %5أو  %1على التوالي.

الخالصة والمقترحات:

 -1تــأثرت الصــفات المورفــو -فيزيولوجيــة المدروســة ســلباً مــع ت ارجــع الجهــد الحلــولي ،نتيج ـةً إلضــافة مركــب بــولي ايثــيلن غليكــول

( )PEG6000في وسط الزراعة.

 -2تباينت استجابة الطرز المدروسة في تحملها لإلجهاد الحلولي،خالل مرحلتي النمو النباتي (اإلنبات والبادرة).
-3يمكــن اســتعمال طريقــة الغربلــة المخبريــة خــالل مرحلــة اإلنبــات ،كصــفة مؤشــر التحمــل النســبي للجفــاف ،كــأداة س ـريعة فــي تقيــيم
التباين الوراثي لتحمل اإلجهاد الحلولي لدى طرز القمح.
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 لنـتمكن مـن الحصـول علـى. ضـمن ظـروف الز ارعـة الحقليـة، إجراء المزيد مـن الد ارسـات لتقـويم أداء وسـلوكية الطـرز المدروسـة-4
 أو عـدم كفايـة ميـاه،طراز وراثي من القمح يمكن زراعته بنجاح في المنـاطق التـي تعـاني مـن عـدم انتظـام وتـوزع الهطـوالت المطريـة
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Abstract:
The experiment was carried out at the General Commission for Scientific Agricultural Research
(GCSAR), Damascus/Syria, in 2012, to assess the performance of 15 genotypes of wheat at
germination and seedling stages, under artificially imposed of three osmotic potential levels (-0.6, 0.8, -1 MPa), using specific concentrations of poly ethylene glycol PEG6000, in addition to the
control, according to splitplot design, according to plant growth stage, with three replicates. The
results showed significant differences (P≤0.01), among the genotypes. The genotypes (Hourani ,
Bohoth 7, Douma 1, Douma 41282, Douma 45367, Douma 4, Golan 2, h-8150) achieved the lowest
reduction in relative drought tolerance index (RDTI) about (4, 2, 1, 8, 12, 9, 5, 3%) respectively.
The media of osmotic potential caused a significantdecline in growing seedling, but the genotypes
(Douma 1, HouraniBohoth 7, Douma 41282,Bohoth 8, Golan 2) had the highest seedling
superioritywitha remarkableincreaseindry matteraccumulation(DMSI%)at the high level (-1MPa)
about (36 ،30 ،42 ،43 ،34 ،34 ،36 ،43 ،48%) respectively, compared with control. and classified as
more tolerance for osmotic potential. A significant correlation between physiological indicators
was determinedwhich appear the importance ofrelative drought tolerance index, duringseed
germination,whichreflected onroot lengthincrementlater (r = 0.608 **)and havingstrong (r =0.743
**) under stress conditions, during the early growth stages of wheat.
Keywords: Osmotic potential, PEG6000, Relative drought tolerance index, Wheat.
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السلوكية الوراثية لبعض الصفات اإلنتاجية والنوعية لطرز من فول الصويا ][Glycine max (L.) Merr.
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( .) 1إدارة بحوث المحاصيل ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
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تاريخ القبول2015/12/02 :

تاريخ االستالم2015/10/28 :

الملخص:
نفــذت الد ارســة فــي محطــة واحــد أيــار التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة ،فــي ســورية ،خــالل موســمي  2011و.2012
بهدف دراسة المقدرة العامة والخاصة على االئتالف ،وقـوة الهجـين قياسـاً لمتوسـط األبـوين ،ولـألب األفضـل ،لكـل مـن صـفات ،عـدد
األي ـ ــام حتـ ــى اإلزهـ ــار ،ووزن  100بـ ــذرة ،ونسـ ــبة الزيـ ــت ،ونس ـ ــبة البـ ــروتين والغلـ ــة البذريـ ــة .باسـ ــتخدام التهجـ ــين نصـ ــف التب ـ ــادلي
( )Halfdiallel crossوفـق تصـميم ا لقطاعـات الكاملـة العشـوائية وبأربعـة مكـررات .أظهـرت النتـائج سـيادة التباينـات العائـدة للمقـدرة
الخاصة على االئتالف ،على تباينات مقدرة االئتالف العامة لصفتي الغلة البذرية ووزن  100بذرة ،ممـا يؤكـد سـيطرة الفعـل الـوراثي
غير اإلضافي ،في توريث هذه الصفات في الهجـن الفرديـة نصـف التبادليـة ،وبالتـالي فـإن تلـك الصـفات واقعـة تحـت التـأثير الـوراثي
السيادي ،في حين كان الفعل الوراثي اإلضافي هو السـائد لصـفات عـدد األيـام حتـى اإلزهـار ،ونسـبة كـل مـن الزيـت والبـروتين ،ممـا
يعنـ ــي خضـ ــوع هـ ــذه الصـ ــفات تحـ ــت تـ ــأثير مورثـ ــات السـ ــيادة الجزئيـ ــة .وامتلكـ ــت الهجـ ــن Sb235×Sb305 ، Sb239×Sb308
 Sb181×Sb235 ، Sb181×Sb305 ، Sb235×Sb298،قيمـ ـاً موجب ــة ومعنوي ــة لق ــوة الهج ــين قياسـ ـاً ل ــألب األفض ــل لص ــفة
اإلنتاج البذري  ،فهي بذلك خاضعة لتأثير السيادة الفائقة وتشكل هذه الهجن معظم الهجن التي امتلكت مقدرة خاصـة علـى االئـتالف
موجبة ومعنوية وبالتالي يمكن تعليلها بالعالقة الوراثية القوية بينها ألن تأثيرهما مرتبط بوجود السيادة.
الكلمات المفتاحية :التهجين نصف التبادلي ،المقدرة العامة والخاصة على االئتالف ،قوة الهجين ،فول الصويا.
المقدمة:
يعـ ّـد محصــول فــول الصــويا  Glycine max )L.( Merr.أحــد محاصــيل العائلــة البقوليــة  ،Leguminoseaeويصـ ّـنف كأحــد
تتمي ـ ـز بـ ــذوره باحتوائهـ ــا علـ ــى نسـ ــبة مرتفعـ ــة مـ ــن البـ ــروتين والزيـ ــت
ـادية الهامـ ــة علـ ــى مسـ ــتوى العـ ــالم ،حيـ ــث ّ
المحاصـ ــيل االقتصـ ـ ّ
) ،)Schaafsma, 2000إضــافةً إلـى دورهـا فـي تحسـين خصــوبة التربـة كسـائر أفـراد العائلـة البقوليــة التـي تنفـرد بخاص ّـية التثبيــت
عالميـاً حتـى بلغـت فـي عــام
توسـعت مسـاحات زراعتـه
ّ
الحيـوي لـآلزوت الجـوي (ّ .)Karpenstein and Stuelpuage, 2000

نتاجية  2.38طن/هكتار (.)FAO, 2008
 2008حوالي  97مليون هكتار بإنتاج مقداره  231مليون طن وا ّ
األساسي ة لبرامج التربية ،وذلك للحصول على أصناف ذات طاقة إنتاجية
عمليات تحسين محصول فول الصويا من المهام
تعد
ّ
ّ
ّ
ٍ
ذاتية التلقيح ،من أهم الطرائق المستخدمة
اء أكان بين
سالالت نقية أم أصناف تجارية ّ
ّ
ونوعية متفوقة .ويعتبر التهجين التبادلي سو ٌ
عرف
للمقارنة بين أداء التراكيب الوراثية المختلفة وتقدير المؤش ارت الوراثية للصفات الهامة (ّ .)Griffing, 1956

( Falconer )1960المقدرة العامة على االئتالف  )GCA( General combining abilityلساللة ما ولصفة ما ،بأنها متوسط
األبوي الناتج عن األثر التراكمي
قيمة هذه الصفة في جميع الهجن التي نتجت عن مشاركة هذه الساللة ،فهي بذلك مقياس للتأثير
ّ
للمورثات .أما مقدرة االئتالف الخاصة  )SCA( Specific combining abilityلهجين ما في صفة ما ،فهي انحراف متوسط
ّ
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تتضمن األثر
قيمة هذه الصفة لهذا الهجين عن المقدرة العامة ألبويـه .أوضـح ) Lopes )2001أن المقدرة العامة على االئتالف
ّ
التفوق من نوع األثر اإلضافي (التراكمي) ،في حين تُشير مقدرة االئتالف الخاصة إلى فعل
اإلضافي (التراكمي)
ّ
للمورثات و ّ
السيادة .تباينت األصناف المدروسة من محصول فول الصويا في تأثيرات المقدرة العامة على االئتالف وكان أفضل الهجن في
أن
تأثير المقدرة الخاصة على االئتالف ،هي الهجن الناتجة عن آباء متميزة في تأثير قدرتها العامة على االئتالف .وعموماً ،لوحظ ّ
اآلباء األكثر تمي اًز في صفاتها المرغوبة قد امتلكت قدرة عامة على االئتالف إيجابية ،وأن الهجن الناتجة عن آباء ذات صفات

متباينة أظهرت أث اًر إيجابياً في قدرتها الخاصة على االئتالف ،وكانت أفضل الهجن في التهجين التبادلي ناتجة عن امتالك أحد

متفوقة للمقدرة العامة على االئتالف (.)Angela, 2001; Pandini et al., 2002
اآلباء المكونة للهجين قيمة ّ
أن مقدرتي االئتالف العامة والخاصة
ّبين ) Mebrahtu and Devine (2008في دراستهما على عشرة طرز من فول الصوياّ ،

عملية تحديد قيم المقدرة على االئتالف وتأثير
كانت معنوية لبعض الصفات مثل ارتفاع النبات ،ووزن  100بذرة ،وبالتالي فان
ّ
النمط الوراثي يمكن لهما أن يساهما في توجيه العمل التربوي من خالل الفعل الو ارثي المتح ّكم بالصفات الكمية الهامة ،والتي

تساعد المربين على اختيار اآلباء المناسبة واتباع إستراتيجية تربوية تحقق الهدف المنشود .ولدى تحليل تباين المقدرة العامة
تبين أن كالهما كان معنوياً لكل الصفات المدروسة ،باستثناء ارتفاع النبات ،وعدد القرون /نبات ،وبالتالي ذلك يؤكد أ ّن
والخاصة ّ
اكمية ساهمت معاً في التعبير عن هذه الصفـات (.)Kunkaew et al., 2006
اكمية وغير التر ّ
التأثيرات الوراثية التر ّ

النوعية للبذور مثل البروتين والزيت .ففي دراسة أجراها )Maloo and (2007
نفّذت العديد من الدراسات التي تناولت الصفات
ّ
أن أحد اآلباء تمتّع
 Sharmaأوضحا أن معظم الهجن قد تفوقت في محتواها من البروتين ،والزيت على آبائها ،مع اإلشارة إلى ّ

إحصائية عالية لتأثير المقدرة العامة على االئتالف .وهي أكثر أهمية من المقدرة الخاصة على
بقيمة موجبة ،وذات داللة
ّ
االئتالف ،مما يعني سيطرة الفعل الوراثي التراكمي في التحكم بمحتوى البروتين في البذور (.)Yingdong et al,. 2015
هدفت هذه الدراسة إلى:

 -1تقدير المقدرة العامة ( )GCAوالخاصة ( )SCAعلى االئتالف.
 - 2تقدير قوة الهجين للهجن المكونة.

 - 3تحديد التأثير الوراثي المسيطر في ظهور كل صفة من الصفات المدروسة.
مواد البحث وطرائقه:

نفذت عملية التهجين نصف التبادلية بين ستة طرز وراثية من فول الصويا ،اختيرت على أساس التباعد الجغرافي والبيئي في

منشئها ،من قسم بحوث المحاصيل الزيتية (الجدول  ،)1خالل عام  ،2011في محطة واحد آيار لبحوث الذرة ،في منطقة خرابو،

قرب دمشق ،في سورية ،التي ترتفع عن سطح البحر بمقدار  620م )33° 30 49.37″( ،شماالً و( )36° 29 13.97″شرقاً،

تم في نهاية
ّ
وتتميز بتربة طينية خفيفة القوام .زرعت الطرز األبوية في موعدين زراعيين بفاصل سبعة عشر يوماً بينهما .حيث ّ
الموسم الحصول على خمسة عشر هجيناً فردياً بكمية كافية من البذور الهجينة.
الجدول  .1مواصفات الطرز الوراثية المستخدمة في الدراسة.
الرمز

الطراز الوراثي

لون األزهار

المصدر

Sb 181

WILLIA

بنفسجي

اليونان

Sb235

UNION

أبيض

أمريكا USA

Sb 239

DOUGLAS

أبيض

أمريكا USA

Sb 298

ROCIO

بنفسجي

Sb 305

ع4

أبيض

Sb 308

ع 66

بنفسجي

هنغاريا 1991
مركز البحوث الزراعية –
مصرالزراعية –
مركز البحوث
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تم تقييم الهجن الفردية الخمسة عشر ،وكذلك الطرز األبوية الستة في تجربة زرعت خالل موسم  2012بواقع أربعة خطوط لكل
ّ
قطعة تجريبية بطول  3م للخط وبمسافة بين الخطوط  60سم ،بأربعة مكررات .أخذت القراءات على عشرة نباتات محاطة من كل
قطعة تجريبية مساحتها  7.2م 2لكل من صفات عدد األيام حتى اإلزهار (يوم) ،ووزن ـ 100بذرة (غ) ،ونسبة الزيت ،%ونسبة
البروتين ،%والغلة البذرية (طن/هكتار).
تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:

تم تحليل البيانات للحصول على جدول تحليل التباين
نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية ( ،)RCBDحيث ّ
( .)ANOVAوحسبت قوة الهجين قياساً لمتوسط األبوين واألب األفضل وفق لما ورد في معادلتي ( ;Sinha and khanna,

 )Sneep et al., 1979 1975وتم اختبار معنوية قيم قوة الهجين وفق اختبار  T-testللعالم )،(Wynne et al., 1970

وحلّلت القدرة على االئتالف حسب الطريقة الثانية والموديل األول للعالم ) ،Griffing, (1956باستخدام برنامج ،MSTAT-C
وفق المعادالت اآلتية:

1

4

] ) [∑(yi + yii )2 − (𝑛) 𝑦 2
𝑛+2
1

y 2 ij − + 2[∑(yi + yii )2 ] + [2/(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)]𝑦 2
𝑛

1
2
] ) [(yi + yii ) − ( ) y. .
𝑛+2
n
⌉ y..

(= S.S.due to GCA

∑ ∑= S.S.due to SCA
GCA effects

( = 𝑖𝑔
SCA effects
2

)(n+1)(n+2

⌈)-(yi+yii+yj+yjj)+

1

n+2

(n−1)σ2 e 1/2

]

)n(n+2

(– Sij=yij

[ = )S.E (gi

1/2
n(n−1)σ2 e
[ =)S.E(sij
]
)(n+1)(n+2
حيث GCA :المقدرة العامة على االئتالف.
 SCAالمقدرة الخاصة على االئتالف.

2
 :nعدد اآلباء ـ  :yiمتوسط الساللة ـ  :yiiمتوسط الهجين ـ  :σ eالتباين البيئي
وقدرت درجة السيادة وفقاً للباحث ):Mather (1949
=
حيث:

تباين السيادة.

تباين الفعل التراكمي.
وقدّرت قوة الهجين لكل صفة قياساً للمتوسط األبوي ( )Mpوأفضل األبوين ( )Hpباستخدام المعادالت التالية حسب (.)Sneep et al., 1979

× 100
حيث :

̅̅̅̅ :متوسط الصفة لألب األعلى.
HP
̅̅̅ :متوسط الصفة في الجيل األول.
F1

× 100
حيث:

̅̅̅̅ :متوسط الصفة لدى األبوين
MP

̅F̅̅1̅−HP
̅̅̅̅
̅̅̅̅
HP

̅F̅̅1̅−MP
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
MP

=Heterosis%

=Heterosis%

̅̅̅̅ :متوسط الصفة في الجيل األول.
F1
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النتائج والمناقشة:
أوالً :تحليل التباين والمتوسطات:

ّبينت نتائج تحليل التباين (الجدول  )2وجود تباين عالي المعنوية ( )P<0.01لكل من الطرز األبوية والهجن في كل الصفات
المدروسة ،وهذا يشير إلى التباعد الوراثي بين الطرز األبوية المستخدمة في عملية التهجين .تنسجم هذه النتائج مع نتائج

) Perez et al., (2009لدى دراسته لمكونات التباين الوراثي في آباء لمحصول فول الصويا.

الجدول  .2مصادر ومكونات التباين للصفات المدروسة
مصادر التباين
Rep Genotype
Genotype
Error
CV%
Rep Crosses
Crosses
Error
CV%
GCA
SCA
Error
مكونات التباين
GCA/ SCA

عدد األيام حتى اإلزهار
( يوم)
21.86
**17.84
17.10
9.2
2.82
**60.37
4.60
4.9
**184.26
**22.36
4.61

وزن  100بذرة
(غ)
0.36
**2.22
0.74
6.5
0.08
**3.07
0.26
3.7
**2.28
**3.04
0.24

نسبة
الزيت %
0.96
2.96
1.51
6.3
0.32
0.51
0.5201
3.5
*1.32
0.75NS
0.50

نسبة
البروتين %
1.90
**8.38
5.28
6.8
0.30
**1.76
0.5026
2.2
**4.79
**1.95
0.40

الغلة البذرية
طن/هكتار
12.28
**5.13
2.59
20.7
1.95
**32.47
1.79
23.25
**21.98
**27.27
2.51

8.24
368.52
22.36
0.25

0.75
4.57
3.04
0.82

1.76
2.65
0.75
0.53

2.46
9.58
1.95
0.45

0.81
43.95
27.27
0.79

𝐀𝐕
𝐃𝐕

ā
*

معنوية عند مستوى داللة  ،%5معنوية عند مستوى داللة  NS ،%1غير معنوي ،متوسط مربعات  :GCAمتوسطات مربعات انحرافات المقدرة العامة على
**

االئتالف ،متوسط مربعات  :SCAمتوسطات مربعات انحرافات المقدرة الخاصة على االئتالف :𝐕𝐀 ،تباين الفعل التراكمي :𝐕𝐃 ،تباين فعل السيادة :ā ،درجة
السيادة.

تراوحت متوسطات الطرز األبوية (الجدول  )3لصفة عدد األيام حتى اإلزهار من  38.8يوم ( )Sb181إلى  50.5يوم
( )Sb305وبمتوسط عام وقدره  44.36يوم ،وفي صفة وزن ـ 100بذرة تراوح الوزن من 12.8غ ( )Sb235إلى  14.2غ
( )Sb181وبمتوسط عام بلغ 13.53غ وكان الطراز األبوي ( )Sb239هو األقل بنسبة الزيت  %18في حين كان الطراز
األبوي ( )Sb181هو األعلى بنسبة الزيت  %20.2وتراوحت متوسطات نسبة البروتين من  )Sb305( %32.3إلى %35.7

( )Sb239وأخي ارً تراوحت متوسطات الغلة البذرية من  )Sb305( 4.041إلى  6.472طن/هكتار في ( )Sb308وبلغ المتوسط
العام  4.89طن/هكتار
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الجدول  .3قيم متوسطات الصفات المدروسة للطرز األبوية.
الطرز األبوية
Sb181
Sb235
Sb239
Sb298
Sb305
Sb308
المتوسط العام
LSD0.05

عدد األيام حتى اإلزهار
( يوم)
38.8
46.0
45.8
39.3
50.5
48.2
44.36
4.9

وزن  100بذرة
(غ)
14.2
12.8
13.4
13.6
13.0
12.9
13.53
1.0

نسبة الزيت
%
20.2
19.6
18.0
19.8
20.0
18.9
20.54
1.5

نسبة البروتين
%
34.4
32.9
35.7
34.5
32.3
34.3
32.57
2.8

الغلة البذرية
طن/هكتار
4.466
4.511
5.251
4.572
4.041
6.472
4.89
1.925

تراوحت متوسطات الهجن المدروسة (الجدول  )4لصفة عدد األيام حتى اإلزهار من  38.8يوماً ( )Sb181 × Sb305إلى 49

يوماً ( )Sb239 × Sb298وبمتوسط عام قدره  44.18ومن ناحية أخرى تراوحت متوسطات الهجن في صفة وزن ـ 100بذرة
من 11.99غ ( )Sb298 × Sb308إلى  15.07غ ( )Sb235 × Sb239وبمتوسط عام وقدره 13.76غ .حقق الهجين
( )Sb239 × Sb298نسب متدنية في محتواه من الزيت  20.08في حين كان الهجين ( )Sb181× Sb298هو األعلى بنسبة
الزيت  %21.52وبمتوسط عام وقدره  20.65وفي صفة نسبة البروتين تراوحت متوسطات الهجن من  %31.77للهجين
(ٍ )Sb181 × Sb239إلى  %34.03للهجين ( )Sb235 × Sb239وبمتوسط عام وقدره  32.60بينما لصفة الغلة البذرية
كانت المتوسطات مابيـن  2.67طن/هكتار للهجيـن ( )Sb298 × Sb308إلـى  11.01طن/هكتار للهجيـن ٍ( × Sb239

 )Sb308وبمتوسط عام  7.12طن/هكتار ،مما يشير إلى تباين معنوي مابين الصفات اإلنتاجية والنوعية المدروسة ( Nasreen
.)et al,. 2014

الجدول  .4قيم متوسطات الهجن للصفات المدروسة.
الهجن
Sb181× Sb235
Sb181× Sb239
Sb181× Sb298
Sb181× Sb305
Sb181× Sb308
Sb235× Sb239
Sb235× Sb298
Sb235× Sb305
Sb235× Sb308
Sb239× Sb298
Sb239× Sb305
Sb239× Sb308
Sb298× Sb305
Sb298× Sb308
Sb305× Sb308
المتوسط العام
LSD0.05

عدد األيام حتى اإلزهار
( يوم)
40.75
41
39.25
38.75
39.50
46.25
47.75
47.5
47.75
49
47.25
49
40.75
42.50
45.75
44.18
3.06

وزن  100بذرة
(غ)
14.54
13.75
14.07
14.89
14.19
15.07
13.24
12.89
14.55
13.70
13.79
14.07
12.44
11.99
13.23
13.76
0.73

نسبة الزيت
%
20.6
20.76
21.52
20.44
20.43
20.16
20.46
20.51
20.71
20.08
20.66
20.81
21.11
20.86
20.63
20.65
1.03

نسبة البروتين
%
32.5
31.77
32.4
32.69
32.23
34.03
31.93
31.97
32.33
23.9
33.23
32.2
32.77
33.83
32.27
32.6
1.01
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طن/هكتار
8.4
4.52
4.24
10.5
4.92
7.88
10.64
8.16
8.35
6.57
5.75
11.01
2.88
2.67
10.28
7.12
1.91
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ثانياً :تحليل المقدرة على االئتالف:
-1عدد األيام حتى اإلزهار (يوم):
تشير نتائج تحليل تباين القدرة على االئتالف الجدول ( )5و الجدول ( )2إلى تباين معنوي ( )P<0.05لكال المقدرتين العامة
والخاصة على االئتالف وهذا يشير إلى مساهمة كال الفعلين الوراثييين التراكمي والالتراكمي في وراثة هذه الصفة وبينت نسبة

 GCA/SCAالتي كانت أكبر من الواحد ( )8.24إلى سيطرة الفعل الوراثي التراكمي في وراثة هذه الصفة .وأكدت هذه النتيجة
قيمة درجة السيادة التي كانت أصغر من الواحد ( )0.25حيث كان تباين الفعل الوراثي اإلضافي ( VA )368.52وتباين الفعل
الوراثي السيادي ( .VD )22.36تنسجم هذه النتائج مع ما وجده (.)Barad et al., 2008
يلخص الجدول ( ) 5المقدرة العامة على االئتالف للطرز األبويـة السـتة المشـتركة فـي برنـامج التهجـين نصـف التبـادلي ،حيـث امتلـك
اآلباء  Sb308 ،Sb305 ،Sb239 ،Sb235مقدرة عامة موجبة علـى االئـتالف ومعنويـة ،ويمكـن لهـا أن تـورث صـفة زيـادة عـدد
األيام حتى اإلزهار لهجنها وهـي واقعـة تحـت تـأثير الفعـل الـوراثي اإلضـافي ،وهـي باالتجـاه غيـر المرغـوب فـي ظـل ظـروف الز ارعـة

المحلي ـة التــي يفضــل فيهــا المربــي الطــرز المبك ـرة ،وامتلــك األب ـوان  Sb181و Sb298أعلــى تــأثير ســلبي معنــوي لمقــدرة االئــتالف
ّ
العامة ( -4.281و  )-1.219على التـوالي ،وبالتـالي حصـال علـى أقـل متوسـط لصـفة عـدد األيـام حتـى اإلزهـار (39.3 ، 38.8
يومـاً) علــى التـوالي (الجــدول  .)3كمــا وأظهــرت  8هجــن مقــدرة خاصــة علــى االئــتالف ســالبة (مرغوبــة) مــن أصــل المجمــوع الكلــي
للهجن الناتجة موزعة كاآلتي:

 ستة هجن أظهرت مقدرة ائتالف خاصة سالبة ومرغوبة لصفة التبكيـر فـي اإلزهـار ناتجـة عـن أبـوين لهمـا قيمـة مقـدرة عامـة علـىاالئتالف موجبة لألول وسالبة لألخر ،وكان األقل في عدد األيام حتى اإلزهار الهجين  39.503( Sb181×Sb308يوماً).

 -هجينان لهمـا مقـدرتين ( )SCAسـالبتين ،نتجتـا عـن أبـوين لهمـا قـيم ( )GCAموجبـة ،وهـذه النتـائج تتفـق مـع مـا وجـده ( Lee et

.)al.,1999

 -2وزن  100بذرة (غ):

تقاربت مكونات التباين العائدة للمقدرة العامة على االئتالف وتلـك العائـدة للمقـدرة الخاصـة علـى االئـتالف ،حيـث كانـت قيمـة التبـاين

التراكمــي للمورثــات ( ،VA (4.57وقيمــة تبــاين الســيادة ) ،VD (3.04الــذي يمثــل مكونــات التبــاين العائــدة للمقــدرة الخاصــة علــى
االئتالف (الجـدول  )2وهـذا يـدل علـى أهميـة الفعلـين التراكمـي والالتراكمـي معـاً فـي توريـث هـذه الصـفة وتأ ّكـد ذلـك بالمعنويـة العاليـة
للمقـدرة العامــة  GCAوالخاصــة  SCAعلــى االئــتالف ،وأتــت قيمــة درجــة الســيادة لتوضــح هــذا التقــارب والتــي بلغــت ) (0.82وهــذه
النتيجـة تماثـل مـا ذكـره كـل مـن ( .)Pandini et al., 2002; Khan and Dar, 2009امتـازت اآلبـاء  Sb239و Sb235

و Sb181بمقدرة عامة على االئتالف عالية الداللة اإلحصائية ،األمر الذي يؤكد قدرتها على إعطاء نسل يتسم بارتفـاع وزن 100
بـذرة ،كمــا امتلكــت أعلــى متوســطات مقــدرة مقارنــة ببقيــة اآلبــاء .تمتعــت عشـرة هجــن فــي الجيــل األول بمقــدرة ائــتالف خاصــة ايجابيــة
توزعت في مجموعات استناداً إلى مقدرة االئتالف العامة لآلباء الداخلة في تكوينها على النحو اآلتي:

 -حالتان :كانت فيها اآلباء الداخلة في التهجين ذات مقدرة عامة على االئتالف موجبة القيمة وكان أعالها الهجين

 15.07( Sb235×Sb239غ).

 ثماني حاالت  :ناتجة من التهجين بين آباء ذات مقدرة عامة على االئتالف احدهما موجب واآلخر سالب ،وكان أفضلها الهجين 14.89( Sb181×Sb305غ).
كما أظهرت الهجن اآلتية من آباء ذات مقدرة عامة على االئتالف موجبة أعلى متوسطات مقدرة ،ثم تالها الهجن التي امتلك أحد
أبويها ( )GCAقيمة موجبة واآل خر سالبة ،في حين استحوذ الهجين الذي كان ألبويه مقدرة ائتالف عامة سالبة أقل القيم المقدرة

للمتوسطات ،ويالحظ من الجدول ( ) 2سيادة تباينات مقدرة االئتالف الخاصة على مقدرة االئتالف العامة والناتجة عن القيمة
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العالية للتباين السيادي قياساً بقيمة التباين اإلضافي والذي بدوره انعكس على صفة وزن  100بذرة والتي يتحكم بظهورها الفعل
الوراثي غير اإلضافي والبالغ قيمته ( )0.75وهذه النتيجة مطابقة لما وجده ).(Kunkaew et al., 2006
الجدول  .5تأثيرات القدرة العامة على االئتالف  GCAللطرز األبوية للصفات المدروسة.

*

الطرز األبوية

عدد األيام حتى اإلزهار
( يوم)

وزن  100حبة
(غ)

نسبة الزيت
%

نسبة البروتين
%

الغلة البذرية
طن/هكتار

Sb181

*− 4.281

*0.333

*0.333

*-0.377

*-0.67

Sb235

*1.313

*0.092

*-0.106

*-0.163

*0.80

Sb239

*1.750

*0.169

*-0.271

*0.291

*0.45

Sb298

*− 1.219

*-0.439

*-0.068

*0.645

*-1.26

Sb305

*0.438

*- 0.030

*0.062

*-0.177

-0.05

Sb308

*2.000

*-0.125

*0.050

*-0.218

*0.72

])SE[g(i

0.1201

0.0063

0.0131

0.0105

0.06

معنوية عند مستوى داللة  ،%5معنوية عند مستوى داللة .%1
**

-3نسبة الزيت (:)%
يالحظ وجود معنوية لتباينات المقدرة العامة  GCAعلى االئتالف فقط ،بينما كانت تباينات المقدرة الخاصة  SCAعلى االئتالف
غير معنوية ،حيث أن قيمة مكونات التباين العائدة للمقدرة العامة على االئتالف كانت أعلى من تلك العائدة للمقدرة الخاصة على

االئتالف (الجدول  ،) 2مما يدل على تحكم الفعل الوراثي التراكمي بهذه الصفة وهذه النتيجة تتوافق مع ما وجده ( Leffel and
 .)Weiss, 1958; Chen, 1987تمتّع جميع اآلباء المدروسة بقيم معنوية للمقدرة العامة على االئتالف لصفة نسبة الزيت،
توزعت مناصفة ما بين الموجب والسالب (الجدول .(5
حيث ّ
توزعت على النحو اآلتي:
بلغ عدد القيم الموجبة للمقدرة الخاصة على االئتالف عشرة هجنّ ،
 ثماني حاالت :امتلكت فيها الهجن مقدرة خاصة على االئتالف موجبة ،ناتجة عن التهجين بين آباء يمتلك أحدها مقدرة عامةعلى االئتالف موجبة واآلخر سالبة ،و كانت أعلى قيمة ) )SCAللهجين .(0.71) Sb181× Sb298
 حالتان  :أظهرت مقدرة ائتالفية خاصة وايجابية لهجن ناتجة من تهجين طرز أبوية كالهما يمتلك مقدرة ائتالف عامة سالبة،وكان أعالها قيمة الهجين  ،)0.13( Sb239×Sb298ويالحظ امتالك هجن المجموعتين قيماً متقاربة للمتوسطات المظهرية

الخاصة على االئتالف ) (1.76سيطرة الفعل الوراثي اإلضافي للمورثات
العامة و
المقدرة .أظهر مقدار التناسب بين المقدرتين
ّ
ّ
ّ
والناتج عن القيمة المرتفعة للتباين اإلضافي مقارنة بالتباينات الوراثية األخرى.
-4نسبة البروتين (:)%

يشير الجدول ( )2إلى وجود معنوية عالية لتباينات المقدرة العامة  GCAوالخاصة  SCAعلى االئتالف وبالتالي إلى مساهمة
الفعلين الوراثيين التراكمي والالتراكمي في وراثة هذه الصفة ،كما أظهر تفوق مكونات التباين العائدة للمقدرة العامة على االئتالف
مقارنة بتلك العائدة للمقدرة الخاصة على االئتالف ،حيث بلغت مكونات التباين العائدة للمقدرة العامة على االئتالف حوالي ثالثة

أضعاف مكونات التباين العائدة للمقدرة الخاصة على االئتالف لصفة نسبة البروتين .مما يظهر التفوق الكبير للتباين التراكمي

ويبين
للمورثات ( VA )9.58على التباين السيادي ( ،VD (1.95الذي يدل على تحكم فعل المورثات التراكمي بهذه الصفة .كما ّ
مقدار النسبة بين المقدرتين العامة والخاصة على االئتالف ( (2.46سيطرة الفعل التراكمي للمورثات .ويؤ ّكد ذلك قيمة درجة السيادة
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التي بلغت ) )0.45وهذه النتيجة تماثل ما سجلته عدة أبحاث ( Ramana and Satyanaray, 2006; Maloo and
.)Sharma, 2007
تمتّـع األب ـوان  Sb298,Sb239بمقــدرة ائــتالف عامــة إيجابيــة معنويــة وذات داللــة إحصــائية لصــفة نســبة البــروتين وهــي (0.291
و )0.645علــى الت ـوالي ،وامتلــك فيهــا اآلبــاء متوســطات مظهريــة ذات مقــدرة عاليــة (الج ــدول  .)6حيــث أظه ــرت  8هجــن مقــدرة
ائتالف خاصة موجبة كانت موزعة على النحو اآلتي:

 خم ــس ح ــاالت ناتج ــة ع ــن تهج ــين آب ــاء امتلك ــت مق ــدرة عام ــة عل ــى االئ ــتالف س ــالبة وك ــان أعاله ــا الهج ــين Sb181×Sb305(.)0.672
 ث ـ ــالث ح ـ ــاالت نتج ـ ــت م ـ ــن تهج ـ ــين ط ـ ــرز أبوي ـ ــة اح ـ ــدهما يمتل ـ ــك ( )GCAموجب ـ ــة واآلخ ـ ــر س ـ ــالبة ،وك ـ ــان أفض ـ ــلها الهج ـ ــين .)1.333( Sb235×Sb239وقــد تميــزت هجــن المجمــوعتين الســابقتين بقــيم متقاربــة للمتوســطات المظهريــة المقــدرة ،ويبـ ّـين مقــدار
النســبة بــين المقــدرتين العامــة والخاصــة علــى االئــتالف ( (2.46ســيطرة الفعــل الــوراثي اإلضــافي للمورثــات والــذي يعك ــس المساهمـــة
الكبيـ ـرة للتباي ــن اإلضاف ــي ف ــي إظه ــار هـ ــذه الصفـ ــة ( Ramana and Satyanaray, 2006; Maloo and Sharma,
.)2007
-5الغلة البذرية (طن/هـكتار):
يالحظ من الجدول ( ) 2وجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية عالية ،بين الطرز الوراثية المختبرة في صفة الغلة البذرية ،حيث
بلغ متوسط تباين الطرز الوراثية ( )5.13وكذلك كانت الحالة بالنسبة للهجن التي امتلكت متوسط تباين ذو معنوية على مستوى
 .%1كما نالحظ من الجدول المذكور ،تباين عالي المعنوية للمقدرة العامة والخاصة على االئتالف وهذا يتوافق مع ما توصل إليه

نسبياً لكال
(ّ .)Agrawal et al., 2005بينت نسبة  GCA/SCAالتي كانت أقل من الواحد بقليل ( )0.81إلى سيطرة متساوية ّ
الفعلين الوراثيين التراكمي والالتراكمي ،على وراثة صفة الغلة البذرية ،وأظهرت درجة السيادة سيطرة نسبية للفعل الوراثي التراكمي
والالتراكمي ،على وراثة هذه الصفة حيث بلغ تباين الفعل الوراثي التراكمي ( )43.95والفعل الوراثي السيادي ( .)27.27ينسجم
ذلك مع العديد من الدراسات التي تناولت الغلة البذرية ( ،)Cho and Scott, 2000ما يشير إلى مساهمة كال الفعلين الوراثيين

التراكمي ،والالتراكمي في وراثة هذه الصفة .وبالتالي يكون االنتخاب فعاالّ خالل األجيــال االنعزاليــة ( Thangavel et al,.

 .)2004ويالحظ من الجدول ( )5أن اآلباء  sb308و sb235و sb239امتلكت قيم موجبة ومعنوية لتأثير المقدرة العامة على
االئتالف ،مما يشير إلى سيطرة الفعل الوراثي التراكمي في صفة الغلة البذرية ،وأن هذه اآلباء يمكن أن تدخل في تكوين هجن
قادرة على توريث الفعل التراكمي إلى نسلها ،بينما امتلكت بقية اآلباء قيم سالبة لتأثير المقدرة العامة على االئتالف ويكون الفعل

الوراثي المسيطر في حال تكوين هجن هو الفعل السيادي .يظهر الجدول ( )6امتالك الهجين  sb181×sb305أعلى قيمة
موجبة ومعنوية لتأثير المقدرة العامة على االئتالف وهو ( )4.4وهو ناتج عن أبوين لهما قيم سالبة للمقدرة العامة على االئتالف
وهذه الهجن تتميز بسيطرة الفعل الوراثي السيادي ،وتستعمل للحصول على قوة الهجين لصفة اإلنتاجية البذرية .أما الهجين الذي
امتلك مقدرة خاصة على االئتالف موجبة وغير معنوية مثل  )0.59( sb235×sb305و)0.01( sb235×sb308
و )0.55( sb239 ×sb298والناتجة عن أبوين لكليهما أو ألحدهما قيمة موجبة للمقدرة العامة على االئتالف فإن هذه الهجن من
الممكن أن تورث صفة اإلنتاجية البذرية إلى نسلها .تفيد المعلومات األولية عن نمط الفعل الوراثي مربي النبات ،فـي ب ارمـج

التحسيـن الو ارثـي للغلـة ومكوناتهـا ( )Gavioli et al,. 2008التي تتأثر بشكل كبير بالبيئة (.)Mahesh et al,. 2014
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الجدول  .6تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف  SCAللهجن للصفات المدروسة.
الهجن
Sb181× Sb235
Sb181× Sb239
Sb181× Sb298
Sb181× Sb305
Sb181× Sb308
Sb235× Sb239
Sb235× Sb298
Sb235× Sb305
Sb235× Sb308
Sb239× Sb298
Sb239× Sb305
Sb239× Sb308
Sb298× Sb305
Sb298× Sb308
Sb305× Sb308
])SE[S(i,j
*

عدد األيام حتى اإلزهار
( يوم)
-0.64
-0.83
0.39
-1.76
*-2.58
-1.17
*3.29
1.39
0.08
*4.11
0.71
0.89
*-2.83
*-2.64
-1.05
0.905

وزن  100بذرة
(غ)
*0.59
*-0.28
*0.65
*1.06
*0.46
*1.28
0.06
*-0.69
*1.06
*0.44
*0.12
*0.50
*-0.62
*-0.97
*-0.14
0.0472

نسبة الزيت
%
-0.17
0.14
*0.71
*-0.50
*-0.49
-0.01
0.09
0.01
*0.23
0.13
*0.33
*0.49
*0.57
*0.33
-0.03
0.099

نسبة البروتين
%
*0.47
*-0.72
*-0.44
*0.67
*0.26
*1.33
*-1.12
-0.26
0.14
*-0.61
*0.55
*-0.45
*-0.27
*0.83
0.090
0.0793

الغلة البذرية
طن/هكتار
*1.45
-2.07
-0.64
*4.40
-1.95
-0.20
*4.28
0.59
0.01
0.55
-1.44
*3.00
2.63-3.61
*2.78
0.49

معنوية عند مستوى داللة  ،%5معنوية عند مستوى داللة .%1
**

ثالثاُ :قوة الهجين:
-1عدد األيام حتى اإلزهار (يوم):
أظهـرت  9هجـن قـوة هجـين ســلبية لصـفة عـدد األيـام حتـى اإلزهــار وتراوحـت مـابين ( - 0.94 %و  )- 11.73قياسـاً لمتوســط

األبوين ،وكان منها  7ذات داللة إحصائية معنوية ،في حـين أبـدى الهجـين  Sb305×Sb308سـيادة فائقـة حيـث تفـوق علـى األب
األفضــل وســجلت أعلــى قيمــة موجبــة معنويــة لقــوة الهجــين وباالتجــاه غيــر المرغــوب (التــأخير باإلزهــار) للهجــين Sb239×Sb298

( )%20.25,12.97على التوالي قياساً لمتوسط األبوين واألب األعلى (الجدول .)7

-2وزن  100بذرة (غ):

تعد هذه الصفة من أهم مكونات الغلة لمحصول فول الصويا حيث يظهر (الجدول  (7أنه من أصل خمسة عشر هجيناً أبـدى منهـا

اثنا عشر هجيناً قوة هجين موجبة تجاوزت قيمتها المتوسـط األبـوي وتراوحـت معـدالتها بـين ( 0.14%و  ،)18.66تسـعة منهـا ذات
داللــة إحصــائية معنويــة ،بينمــا تراوحــت قــيم قــوة الهجــين االيجابيــة مقارنــة مــع األب األعلــى بــين ( 1.40%و  ،)17.42تســعة منهــا
ذات داللة إحصائية معنوية.
-3نسبة الزيت (:)%

أبــدت معظــم الهجــن قــوة هجــين ايجابيــة لهــذه الصــفة وبلــغ عــددها ثالثــة عشــر هجينـاً تراوحــت قيمهــا بــين ( 0.64%و  )5.24حيــث

أبــدى الهجينــان  Sb181×Sb298و  Sb298×Sb305فقــط ،تفــوق معنــوي قياس ـاً للمتوســط األبــوي ،كمــا ولــوحظ بمقارنــة نســبة
الزيت للهجن مع قيمة أفضل آبائها أن هناك عشرة هجن من مجموع الهجن الكلي تميزت بظاهرة قوة هجين تتراوح مابين (0.09%

 )3.03 ,وبال فروقات معنوية.
-4نسبة البروتين (:)%

امتلكـت تسـعة هجـن قـوة هجـين ايجابيـة تراوحـت مـا بـين ( ) 4.61 , 0.21%وكـان اثنـان منهـا ذات داللـة إحصـائية معنويـة قياسـاً
للمتوسط األبوي ،ونجد بالمقابل أن عدد الهجن التي تميزت بقوة هجين ايجابيـة مقارنـة بـاألب األعلـى سـبعة هجـن تراوحـت معـدالتها

بين (.)2.82 , 0.40%
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-5الغلة البذرية (طن/هكتار):
تراوحــت معــدالت قــوة الهجــين للهجــن المتفوقــة ايجابيــا علــى المتوســط األبــوي لصــفة الغلــة بــين ( ،)115.44 , 19.36%وقــد تفــوق

معنوياً ستة هجن قياساً لمتوسط آبائها .بالمقابل ،أبـدت  5هجـن قـوة هجـين إيجابيـة ومعنويـة مقارنـةً مـع األب األعلـى وكـان أفضـلها
الهجين .)115.27%( Sb181× Sb305

الجدول  .7قيم قوة الهجين قياساً لمتوسط األبوين ( )HMPواألب األفضل ( )HBPللصفات المدروسة.
عدد األيام حتى اإلزهار
( يوم)

الهجن

وزن  100بذرة
(غ)

نسبة الزيت
%

الغلة البذرية
طن/هكتار

نسبة البروتين
%

Sb181× Sb235
Sb181× Sb239

HMP
-2.98
-2.96

HBP
5.84
6.49

HMP
*13.99
*6.66

HBP
*12.28
*6.16

HMP
-1.01
1.36

HBP
-3.57
-2.86

Sb181× Sb298

-0.94

1.95

*8.95

*8.59

*5.00

0.72

Sb181× Sb305
Sb181× Sb308
Sb235× Sb239

*-9.360
*-11.73
1.09

0.64
2.60
1.65

*12.16
*10.15
*18.66

*9.49
*9.59
*17.42

-2.34
-2.12
1.15

- 4.35
- 4.38
- 0.53

Sb235× Sb298

*10.72

*17.17

4.15

2.91

2.56

0.95

HMP
2.09
-1.95
*2.36
*2.91
1.68
*4.61
*4.16

HBP
1.67
*-4.03
*6.54
2.69
1.68
*2.82
*7.89
-

0.64

0.09

0.21

0

*59.41

1.62

1.57
*2.90
2.36
- 0.61

1.14

23.60

2.42

*-5.09

-0.09

-16.11

0.40
-2.72

-9.53
*37.71

-26.61
*35.00

*-5.48

*-43.62

*-45.98

*-60.34

*-67.22

*

Sb235× Sb305

2.70

4.40

-1.40

Sb235× Sb308

-1.03

4.95

*14.61

*-
5.17
*13.45

1.92

Sb239× Sb298

*12.97

*20.25

*6.63

*6.47

2.42

2.32

Sb239× Sb305
Sb239× Sb308

1.61
1.03

2.72
6.52

Sb298× Sb305

*-7.12

0

4.35
*9.72
*5.99
-

*5.24

3.03

- 1.45

Sb298× Sb308

*-7.36

4.29

*-6.64

4.26

2.32

1.96

-2.41

Sb305× Sb308

*-6.63

-2.66

0.14

1.40
*9.68
*8.53
*6.80
-2.72

3.11
4.12

0.85
2.09

0.96

0.70

1.58

1.37

*

HMP
*64.17
-28.76

HBP
*56.67
*-42.24

-16.89

-20.43

*115.43
-24.49
19.36

*115.27
*-39.69
0.51

*99.20

*98.50
*52.23

57.79

26.08

معنوية عند مستوى داللة  ،%5معنوية عند مستوى داللة .%1
**

أن الهجن التي تراوحت متوسطاتها مـابين قيمتـي األبـوين تكـون خاضـعة لتـأثير السـيادة
تفسر النتائج على أساس ّ
مما سبق يمكن أن ّ
الجزئيــة ،بينمــا تمثــل قــوة الهجــين التــي تســاوي الصــفر أو أكبــر وموجبــة قياس ـاً لــألب األفضــل الســيادة التامــة والســيادة الفائقــة علــى
التوالي ،وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره الباحث (.)Al -Aysh et al., 2006

الخالصة:

 -امتلك األبوان  Sb239و Sb308قيماً موجبة ومعنوية للمقدرة العامـة علـى االئـتالف ،لصـفة الغلـة البذريـة ( )0.45،0.72علـى

التوالي ،وأنتجا الهجين ( ) Sb239×Sb308الذي يتميز بمقدرة خاصة على االئتالف معنوية ،وبالتالي يمكن متابعة العمل التربـوي
عليــه فــي برنــامج التربيــة االنتخــابي ،لتحســين صــفة الغلــة البذريــة ،كونهــا واقعــة تحــت تــأثير الفعــل الــوراثي اإلضــافي الــذي يمكــن أن
يورث إلى األجيال الالحقة.

 -أعطى الهجينان  Sb298× Sb308 ، Sb239× Sb305قـيم  SCAعاليـة ذات داللـة إحصـائية لصـفة نسـبة البـروتين ونسـبة

الزيت معاً ،وبالتالي يمكن العمل عليها لتحسين هاتين الصفتين.

 -امتلك ــت الهج ــن  Sb181×Sb305 ،Sb235×Sb298 ،Sb235×Sb305 ،Sb239×Sb308و Sb181×Sb235قيمـ ـاً

موجبــة ومعنويــة لقــوة الهجــين ،قياس ـاً لــألب األفضــل لصــفة اإلنتــاج الحبــي ،فهــي بــذلك خاضــعة لتــأثير الســيادة الفائقــة ،وتشــكل هــذه
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 ويستنتج من ذلـك بـأن العالقـة الوراثيـة بينهمـا قويـة ألن،ً موجبة ومعنوية والتي ذكرت سابقاSCA الهجن معظم الهجن التي امتلكت

.تأثيرهما مرتبط بوجود السيادة
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Abstract:
The present investigation was conducted at the 1st May Station in General Commission for
Scientific Agricultural Research (GCSAR), Syria, during two successive seasons 2011 and 2012.
The main objective was to study both the general (GCA) and specific (SCA) combining abilities
and mid and better-parents heterosis of days to flowering, 100 seeds weight, percent of oil, percent
of protein and grain yield. Half diallel cross was employed in randomized complete blocks design
with four replications. Results revealed the dominance of variances of specific combining ability of
yield and 100 seeds weight, indicating the importance of non-additive gene action. Therefore, these
traits were affected by the over-dominance gene effect, while the additive gene action was
predominant for days to flowering, percent of oil and percent of protein, that means the last three
characters were affected by partial-dominance gene effect. The hybrids Sb239×Sb308,
Sb235×Sb305, Sb235×Sb298, Sb181×Sb305 and Sb181×Sb235 showed a positive and significant
heterosis values comparing with best parent for grain yield trait. Because of that they are subjected
to the over dominance effect, and most of those hybrids owned significant and positive SCA, this is
can be attributed to the strong genetic relationship between them, because their effect is related to
the existence of dominance.
Keywords: Half- diallel cross, General and specific combining ability, Heterosis, Soybean.
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الملخص
نفـ ــذت الد ارسـ ــة فـ ــي ثالثـ ــة منـ ــاطق بيئيـ ــة مختلفـ ــة مـ ــن إقلـ ــيم المرتفعـ ــات الوسـ ــطى فـ ــي الـ ــيمن وهـ ــي (بيـ ــت ارشـ ــد ،واسـ ــطة ،وبيـ ــت
النهم ـ ــي) ،خ ـ ــالل الموس ـ ــم  ،2014/2013وذل ـ ــك بز ارع ـ ــة ص ـ ــنف البرس ـ ــيم ك ـ ــولي ف ـ ــي ثالث ـ ــة مواق ـ ــع ف ـ ــي ك ـ ــل منطق ـ ــة ،طبق ـ ــت
عليـ ـ ــه حـ ـ ــزم التقنيـ ـ ــات المحسـ ـ ــنة (سـ ـ ــماد السـ ـ ــوبر فوسـ ـ ــفات الثالثـ ـ ــي  %48 P2O5بمعـ ـ ــدل  80ك ـ ـ ـغ للهكتـ ـ ــار وسـ ـ ــماد اليوريـ ـ ــا N
 %46بمع ـ ـ ــدل  60كـ ـ ـ ـغ للهكت ـ ـ ــار ومعـ ـ ـ ـدل ب ـ ـ ــذار  20كغ/ه ـ ـ ـ ـكتار) مقارنـ ـ ـ ـةً بممارس ـ ـ ــة المـ ـ ـ ـزارع كش ـ ـ ــاهد ( 15كغ/هكت ـ ـ ــار مع ـ ـ ــدل
بـ ــذار ،وب ـ ــدون تسـ ــميد) ،وف ـ ــق تصـ ــميم القطاع ـ ــات الكاملـ ــة العشـ ـ ـوائية وبثالثـ ــة مكـ ـ ـ اررات فـ ــي ك ـ ــل موقـ ــع .أظه ـ ــرت النتـ ــائج تف ـ ــوق
عـ ــالي المعنويـ ــة لمعاملـ ــة حـ ــزم التقنيـ ــات عنـ ــد ( (P≤0.01لصـ ــفات :طـ ــول النب ـ ــات وعـ ــدد التفرعـ ــات للنب ـ ــات وعـ ــدد األيـ ــام حتـ ــى
التزهيـ ـ ـ ــر (الحـ ـ ـ ــش) وانتاجيـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ــف االخضـ ـ ـ ــر ،حيـ ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ــت نسـ ـ ـ ــبة التفـ ـ ـ ــوق ( %87.04و %85.5و %8.9و)%147.4
عل ـ ــى التـ ـ ـوالي مقارن ـ ــة بالش ـ ــاهد .وبين ـ ــت النت ـ ــائج وج ـ ــود ف ـ ــروق عالي ـ ــة المعنوي ـ ــة عنــ ــد ( (P≤0.01ب ـ ــين المواق ـ ــع حي ـ ــث تفوق ـ ــت
المواقـ ــع التـ ــي طبقـ ــت فيهـ ــا حزمـ ــة التقنيـ ــات فـ ــي جميـ ــع الصـ ــفات المدروسـ ــة عـ ــن الشـ ــاهد .وحـ ــازت معاملـ ــة حـ ــزم التقنيـ ــات علـ ــى
درج ـ ــة تقي ـ ــيم أعل ـ ــى م ـ ــن قب ـ ــل المـ ـ ـزارعين ف ـ ــي جمي ـ ــع المن ـ ــاطق بزي ـ ــادة بلغ ـ ــت  %66ع ـ ــن الش ـ ــاهد .وأوض ـ ــحت نت ـ ــائج التحلي ـ ــل
االقتص ـ ــادي تحقي ـ ــق معامل ـ ــة ح ـ ــزم التقني ـ ــات ص ـ ــافي عائ ـ ــد بل ـ ــغ  560.316أل ـ ــف لاير للهكت ـ ــار وبزي ـ ــادة ق ـ ــدرها  365.830أل ـ ــف
لاير للهكتار مقارنة بالشاهد.
الكلمات المفتاحية :حزم التقنيات ،إنتاجية البرسيم ،تغير المناخ ،العائد االقتصادي ،تقييم المزارعين ،اليمن.
المقدمـة:

محصول البرسيم ( ) Medicago sativa L.من أهم محاصيل العلف على مستوى العالم ،ويحتل المرتبة األولى بين محاصيل
العلف على الرغم من وجود أعالف أخرى منتجة مثل الشعير والذرة الرفيعة والشامية .ويطلق عليه عالمياً ملك المحاصيل العلفية

لما له من مميزات عديدة جعلت من الصعب منافسته من قبل المحاصيل األخرى ،حيث يعتبر أكثر المحاصيل مالئمة للزراعة
والتأقلم والنمو في بيئات مختلفة مع مقدرته على تحمله للجفاف والملوحة والظروف البيئية السيئة ،باإلضافة إلى إنتاجيته العالية
وقيمته الغذائية الكبيرة ،حيث تبلغ نسبة البروتين فيه  ،%22والفيتامينات واألمالح المعدنية واالستساغة العالية من قبل الحيوانات
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(الحسن وآخرون .)1990 ،وفي اليمن يعتبر البرسيم أهم المحاصيل العلفية الهامة المزروعة حيث بلغت المساحة المنزرعة به
 27.76هكتار تنتج  284.089طن (و ازرة الزراعة والري ،)2013 ،إال أن هذه اإلنتاجية في وحدة المساحة تعتبر ضعيفة مقارنة
بما ينتج في بعض الدول العربية ،ففي المملكة العربية السعودية ينتج الهكتار  16طناً فأكثر (الزهراني والحاج .)2002 ،وقد

أشارت كثي اًر من الدراسات إلى أن للتغيرات المناخية دو اًر هام في نقص خصوبة األراضي الزراعية وارتفاع نسبة األمالح ،مما يؤثر

في إنتاجية المحاصيل الزراعية ،وقد أوصت بإمداد التربة الزراعية المتأثرة بالتغيرات المناخية بإضافة األسمدة المناسبة للوصول
الى الحاجات األساسية للنبات وزيادة إنتاجيته (المنفي .)2010 ،على الرغم من أن الظروف الجوية والبيئية ذات أهمية كبيرة

وتأثيراتها فعالة في اإلنتاج الزراعي ،إال أن هناك عوامل أخرى وعمليات زراعية عديدة يمكن التحكم فيها مثل التسميد ومعدالت
البذار ومواعيد الزراعة ) .)Tahir and Valkoun, 1994ويعد النتروجين من العناصر التي يحتاجها النبات في مراحل نموه
المختلفة فهو يدخل في بناء البروتوبالزم والبروتينات واالنزيمات ومرافقاتها مثل  NAD PH2 ،NADH2ومركبات الطاقة

( ATP/CTPو  ،)GTPوفي تكوين األحماض األمينية التي تعد الحجر األساس في تكوين البروتينات (سرحان(1999 ،

و ( )Mengel and Kirkby, 1982و ( .)Tisdale et al., 1997أوضحت الدراسات والبحوث الزراعية أن النتروجين هو
العنصر الغذائي األول الذي يحدد إنتاجية المحاصيل الزراعية (عبد الهادي ،)2009 ،ويعد النتروجين السماد المغذي األول الذي
تتطلبه المحاصيل ،ألن نصف الكمية الممتصة من النتروجين تأتي من األسمدة والباقي من التربة والماء ( Ottm and
 .)Thompson, 2009يعتبر الفوسفور من العناصر الرئيسية في تغذية النبات فهو يدخل في عمليات نمو وتشكل وانقسام
الخاليا النباتية وتكوين البذور .يأتي الفوسفور في المرتبة الثالثة من حيث الكمية التي يحتاجها النبات بعد النتروجين والبوتاسيوم
ولمعظم المحاصيل الزراعية ،لذا فأن جاهزيته في التربة خالل مراحل نمو النبات والسيما عند مرحلة التفرعات والتزهير يعد

ضرورياً للحصول على إنتاجية جيدة للمحاصيل (.)Tisdale et al., 1997

وف ـ ــي د ارس ـ ــة أج اره ـ ــا ( )Soliman, 1991ف ـ ــي مص ـ ــر الح ـ ــظ أن زي ـ ــادة التس ـ ــميد النتروجين ـ ــي أدى إل ـ ــى زي ـ ــادة العل ـ ــف والحب ـ ــوب
ف ـ ــي مخل ـ ــوط البرس ـ ــيم والش ـ ــعير ،حي ـ ــث أظه ـ ــرت النت ـ ــائج زي ـ ــادة محص ـ ــول العل ـ ــف م ـ ــن  32طن/هكت ـ ــار إل ـ ــى  39.9طن/ه ـ ـ ـكتار

عنـ ـ ــدما كـ ـ ــان النتـ ـ ــروجين المضـ ـ ــاف  71.5كغ/هكتـ ـ ــار .وذكـ ـ ــر (المبـ ـ ــارك و يعقـ ـ ــوب )2011 ،أن هنـ ـ ــاك تـ ـ ــأثيرات معنويـ ـ ــة فـ ـ ــي
متوسـ ـ ــط عـ ـ ــدد تفرعـ ـ ــات البرسـ ـ ــيم عنـ ـ ــد اسـ ـ ــتخدام السـ ـ ــماد  Nو P2O5للمخلـ ـ ــوط العلفـ ـ ــي ( 40كغ/هـ ـ ـ ـكتار بـ ـ ــذار للبرسـ ـ ــيم و160
كغ/هكتار بذار للشعير).

أشار ) El-Afandy, (1999في دارسته في مصر ،تفوق معدل التسميد النيتروجيني 107كغ نتروجين/هكتار على المعدل 71

كغ نتروجين/هكتار في صفات النمو لكل من طول النبات والوزن الغض والجاف للنبات وعدد األفرع على النبات .بينما لم يظهر
أي تأثير للتسميد النيتروجيني على كل من متوسط ارتفاع النبات عند الحش ومحصول العلف األخضر ونسبة المادة الجافة للعلف

(العتيبي .)2001،وذكر) Mohammad et al., (2011أن أعلى عدد أيام للتزهير بلغت  106يوم وذلك لنباتات الشعير التي

سمدت بمعدل  60كغ نتروجين للهكتار وما فوق .نفس النتائج سجلها كل من ) Kernich and Halloran, (1996الذيين الحظا
ّ
أن التسميد النتروجيني له أثر ملحوظ على فترة التزهير واإلشطاء في الشعير .إن لمعدالت البذار وطريقة توزيع النباتات في وحدة
المساحة تأثي اًر كبي اًر في مكونات اإلنتاج في المحاصيل الحقلية في وحدة المساحة ،فهي مكونات مرتبطة معاً بشدة ،فزيادة أي

مكون من هذه المكونات يرافقه نقص في المكونات األخرى ( .)Dunphy et al., 1979ذكر (Power and Alassi, (1978
أن عدد اإلشطاء المنتجة في النبات تزداد كلما قلت معدالت البذار.

وتتجلـــــى مشـــــكلة البحـــــث ف ـ ــي ك ـ ــون ز ارع ـ ــة محص ـ ــول البرس ـ ــيم المحل ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــيمن تعتم ـ ــد أساسـ ـ ـاً عل ـ ــى ممارس ـ ــات المـ ـ ـزارع

التقليدي ـ ــة والمتمثل ـ ــة بع ـ ــدم اس ـ ــتخدام األس ـ ــمدة الكيماوي ـ ــة والتقلي ـ ــل م ـ ــن مع ـ ــدل البــ ــذار ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي ال ـ ــى ض ـ ــعف النم ـ ــو

وتناقص الغلة.
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ويهــــدف هــــذا البحــــث إلـ ــى تحسـ ــين إنتاجيـ ــة محصـ ــول البرسـ ــيم المحلـ ــي ،باسـ ــتخدام حـ ــزم التقنيـ ــات المحسـ ــنة لألسـ ــمدة الكيماويـ ــة
ومعدل البذار المناسبة تحت ظروف التغيرات المناخية السائدة ،واقناع المزارعين باستخدام تلك التقنيات.
مواد البحث وطرائقه:

ف ـ ــي إط ـ ــار مش ـ ــروع التغيـ ـ ـرات المناخي ـ ــة نفّـ ـ ـ ذت د ارس ـ ــة تط ـ ــوير تقني ـ ــات محس ـ ــنة لز ارع ـ ــة محص ـ ــول البرس ـ ــيم ف ـ ــي المزرع ـ ــة البحثي ـ ــة

خـ ـ ــالل الموسـ ـ ــم الصـ ـ ــيفي لعـ ـ ــامي  2011و ،2012ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم تـ ـ ــم تأكيـ ـ ــدها تحـ ـ ــت ظـ ـ ــروف الم ـ ـ ـزارعين فـ ـ ــي ثـ ـ ــالث منـ ـ ــاطق بيئيـ ـ ــة
مختلفـ ــة مـ ــن إقلـ ــيم المرتفعـ ــات الوسـ ــطى فـ ــي الـ ــيمن هـ ــي (بيـ ــت ارشـ ــد ،وبيـ ــت النهمـ ــي ،والواسـ ــطة) خـ ــالل الموسـ ــم ،2014/2013
وطبقـ ـ ــت فيهـ ـ ــا حـ ـ ــزم التقني ـ ـ ــات المحسـ ـ ــنة التاليـ ـ ــة ( الس ـ ـ ــماد %46 Nبمعـ ـ ــدل  60كغ/هـ ـ ـ ـكتار وس ـ ـ ــماد الس ـ ـ ــوبر فوسـ ـ ــفات الثالث ـ ـ ــي

 %48 P2O5بمعـ ـ ــدل  80كغ/هكتـ ـ ــار  ،ومعـ ـ ــدل  20كغ/هـ ـ ـ ـكتار بـ ـ ــذار) مقارنـ ـ ــة مـ ـ ــع ممارسـ ـ ــة الم ـ ـ ـزارع كشـ ـ ــاهد ( 15كغ/هـ ـ ـ ـكتار

بـ ـ ــذار وبـ ـ ــدون تسـ ـ ــميد) .زرعـ ـ ــت التجربـ ـ ــة وفـ ـ ــق تصـ ـ ــميم القطاعـ ـ ــات الكاملـ ـ ــة العش ـ ـ ـوائية ) .(CRBDشـ ـ ــملت التجربـ ـ ــة  2معاملـ ـ ــة
(الحـ ــزم وممارسـ ــة الم ـ ـزارع) موزعـ ــة علـ ــى  3مواقـ ــع فـ ــي كـ ــل منطقـ ــة ،وهـ ــذا يعنـ ــي ان عـ ــدد القطـ ــع التجريبيـ ــة  18قطعـ ــة ،واعتبـ ــر
موزعـ ــة علـ ــى مسـ ــاحة
كـ ــل موقـ ــع مكـ ــر اًر .حرثـ ــت األرض ح ـ ـرثتين متعامـ ــدتين وتـ ــم تنعيمهـ ــا وتسـ ــويتها وتقسـ ــيمها إلـ ــى قطـ ــع تجريبيـ ــة ّ
 3000م /2موقع ،زرعت بطريقة النثر.

اعتمدت الزراعة على األمطار والري التكميلي حيث تم إضافة  3ريات في منطقة بيت النهمي و 4ريات في منطقتي بيت راشد
سمدت التجربة بالسماد
وواسطة بما فيها رية الزراعة وذلك لتعويض النقص في كمية مياه األمطار المبينة في الجدول (ّ .)1
الكيميائي  ،N.Pحيث تم إضافة  80كغ/هكتار  P2O5على هيئة سوبر فوسفات ثالثي كدفعة واحدة قبل الزراعة ،أما السماد
قسمت إلى نصفين النصف األول أثناء الزراعة ،والنصف
النتروجيني فأضيف على هيئة يوريا ( )N %46بمعدل  60كغ/هكتار ّ
الثاني بعد شهر من الزراعة ،وكررت اإلضافة بعد كل حشة بحسب طريقة توكل ( )2000مقارنة مع طريقة المزارع (الشاهد) بدون

سماد .ح ّشت النباتات في مرحلة التزهير ثالثة حشات (الثانية والثالثة والرابعة) وكان الحش يدوياً وعلى ارتفاع  9-6سم عن سطح
األرض.
القراءات المدروسة:

 -1عدد األيام حتى موعد الحش.
 -2ارتفاع النبات (سم) وذلك من خالل قياس ارتفاع عشرة نباتات أخذت بطريقة عشوائية وحسب المتوسط.
 -3عدد التفرعات للنبات.
قدر برمي متر مربع بشكل عشوائي في األلواح وحش موقع المتر المربع ووزن
 -4إنتاجية العلف األخضر (طن/هكتار) والذي ّ
الحاصل مباشرة.
التحليل اإلحصائي:

جمعت بيانات الثالث الحشات لكل معاملة وأخذ المتوسط العام للصفات المدروسة وحللت إحصائياً باستخدام برنامج التحليل

 GenStat v.16وقورنت المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار أقل فرق معنوي ( )L.S.Dعند مستوى معنوية  0.05و .0.01
كما جرى تقييم التجربة بمشاركة المزارعين في مرحلة النضج وحسبت درجة تقييمهم من  5 -1درجات حيث اعتبر رقم  1أقل معدل
ورقم  5أعلى معدل أعطاه المزارع للصفة .كما تم جمع بعض البيانات المناخية لمناطق الدراسة .ونفذ التحليل االقتصادي للتجربة
عن طريق احتساب الميزانية الجزئية لمحصول البرسيم والعائد الحدي من التقنية.
البيانات المناخية في مناطق الدراسة

وفقاً لنتائج تحليل البيانات المناخية المتوفرة من محطات األرصاد المحلية في مناطق الدراسة خالل فترة نمو المحصول ،يالحظ أن
هناك تذبذب في كمية الهطول المطري ،حيث وصل أعلى مستوى لها في منطقة بيت النهمي ما مجموعه  153.8مم/الموسم،
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وأقل مستوى لها في منطقة بيت راشد ما مجموعه  107.4مم ،وارتفعت في منطقة واسطة إلى  132.8مم (الجدول  .)1تقع هذه
المناطق ضمن النطاقات المناخية المناسبة لزراعة البرسيم في إطار المرتفعات على أساس كمية المطر من  500 -200مم
الخرساني ( .)2005وذكر كالً من ( )Bruggeman, 1997و(الخرساني )2005 ،أن عدد األيام الممطرة التي تهطل فيها

كميات أعلى من  5مم/يوم ما بين  25 -15يوماً ،وبمعدل يومي يقدر بحوالي  16مم /لليوم الممطر.

ومن بيانات نفس الجدول ( ) 1تبين أن هناك وجود تبـاين فـي درجـات الحـ اررة حيـث يبلـغ المتوسـط السـنوي لهـا مـا بـين (° 20 -10م)
خالل السنة وتصل في الشتاء إلى أقل من الصفر.

الجدول  .1متوسط بيانات درجة الحرارة وكمية األمطار الهاطلة في مناطق الدراسة (بيت راشد ،وعسم ،وبيت النهمي ،واسطة) للموسم
.2014/2013
بيت النهمي
واسطة
ببيت راشد
المنطقة
درجة الحرارة
كمية األمطار
كمية األمطار
كمية األمطار
البيانات
الشهر
مم/يوم
مم/يوم
مم /يوم
الكبرى
الصغرى
24
9.4
7.3
21.9
13.0
أيار/مايو
6.9
3.8
3.6
22.6
13.6
حزيران /يونيو
17.6
25.6
7.5
23.3
14.4
تموز /يوليو
99.3
90
86
22.4
13.0
آب /أغسطس
6
4
3
20.3
11.3
أيلول /سبتمبر
0
0
0
18.5
10.4
تشرين األول /أكتوبر
153.8
132.8
107.4
اإلجمالي

ويــنخفض المتوســط الســنوي لدرجــة الح ـ اررة العظمــى بمقــدار  0.65درجــة مئويــة والصــغرى بمقــدار  1.1درجــة ويــنخفض المتوســط
السنوي العام بمقدار 0.8درجة مئوية وذلك كل مقابل  100متر زيادة في االرتفاع عن سطح البحر (.(Bruggeman, 1997

ولهــذا فــان انخفــاض الرطوبــة النســبية وارتفــاع درجــة الح ـ اررة وشــدة الريــاح تــؤدي إلــى ارتفــاع عمليــة البخــر نــتح فــي األشــهر الجافــة،
وبالتالي فإن نمو المحصول يكون معاقاً تحت هذه الظروف المناخية.

وتــدل هــذه العناصــر المناخيــة علــى حــدوث تغيــر منــاخي واضــح فــي المنطقــة كــان لــه أث ـره فــي تغيــر أنمــاط اســتخدامات األ ارضــي

والمحصولي وانتاجها الزراعي.
النتائج والمناقشة:
أوالً :الصفات البيولوجية:

 -1طول النبات (سم):

تبين بيانات التحليل اإلحصائي وجدود فروق عالية المعنوية ) (P≤0.01بين متوسـطات المعـامالت لحزمـة التقنيـات المحسـنة وبـين
ممارســة الم ـزارع (الشــاهد) فــي صــفة طــول النبــات .حيــث تفوقــت معاملــة حزمــة التقنيــات المحســنة معنوي ـاً  92.4ســم علــى ممارســة
المزارع (الشاهد) لنفس الصفة معطية أقل متوسط بلغ  49.4سم ،األمر الذي يشير إلى أن أثر تطبيق حزم التقنيات المحسـنة علـى

محصول البرسيم زاد فـي صـفة طـول النبـات بفـارق معنـوي بلـغ  %87.04عـن الشـاهد (الجـدول  .)2وتعـزى هـذه الزيـادة فـي ارتفـاع
النبـات إلـى زيـادة المنافسـة بـين النباتـات نتيجـة لزيـادة عـددها فـي وحـدة المسـاحة فـي معـدالت البـذار العاليـة وهـذا أدى إلـى زيـادة

استطالة النباتات للحصول على الضوء الكافي وقلة عـدد التفرعـات ،وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـل إليـه Soleymani et al.,

) )1991إذ ذكــروا بــأن زيــادة معــدالت البــذار والتســميد النتروجينــي والبوتاســي يزيــد مــن ارتفــاع النبــات .ازدادت أط ـوال النباتــات فــي
معامالت حزم التقنيات المحسنة نتيجة وجود سماد النتـروجين ،حيـث تعـزى هـذه الزيـادة إلـى دور النتـروجين المهـم فـي عمليـة انقسـام
الخاليا وزيادة استطالتها ونموها ،الذي انعكـس علـى رفـع كفـاءة الجـذور فـي امتصـاص العناصـر المغذيـة ممـا أدى إلـى زيـادة أطـوال
النباتات .وتتفق هذه النتيجة مع ( )Hussain et al., 2006حيث وجدوا زيادة في أطوال النباتات بزيادة مستويات النتروجين.
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كم ـ ـ ـ ــا بين ـ ـ ـ ــت نت ـ ـ ـ ــائج التحلي ـ ـ ـ ــل االحص ـ ـ ـ ــائي وج ـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـ ــروق معنوي ـ ـ ـ ــة ) (P≤0.05ب ـ ـ ـ ــين المواق ـ ـ ـ ــع الت ـ ـ ـ ــي طبق ـ ـ ـ ــت فيه ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــزم
التقنيـ ـ ـ ــات وذلـ ـ ـ ــك لص ـ ـ ـ ــفة طـ ـ ـ ــول النب ـ ـ ـ ــات ،حيـ ـ ـ ــث تف ـ ـ ـ ــوق موقـ ـ ـ ــع بي ـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ــي معنويـ ـ ـ ـ ـاً  94.78سـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ــن موقـ ـ ـ ــع واس ـ ـ ـ ــطة
الـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـ ــجل أقـ ـ ـ ــل متوسـ ـ ـ ــط لـ ـ ـ ــنفس الصـ ـ ـ ــفة بل ـ ـ ـ ــغ  90.33سـ ـ ـ ــم وبفـ ـ ـ ــارق معنـ ـ ـ ــوي بلـ ـ ـ ــغ ( )%4.93لموقـ ـ ـ ــع بيـ ـ ـ ــت النهم ـ ـ ـ ــي،

ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــين ل ـ ـ ـ ــم يس ـ ـ ـ ــجل أي م ـ ـ ـ ــن الم ـ ـ ـ ــوقعين ف ـ ـ ـ ــروق معنوي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع الموق ـ ـ ـ ــع الثال ـ ـ ـ ــث (الج ـ ـ ـ ــدول  . )2كم ـ ـ ـ ــا ّبين ـ ـ ـ ــت النت ـ ـ ـ ــائج
وج ـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـ ــروق معنوي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــين المواق ـ ـ ـ ــع لممارسـ ـ ـ ـ ـة المـ ـ ـ ـ ـزارع (الش ـ ـ ـ ــاهد) حي ـ ـ ـ ــث تف ـ ـ ـ ــوق م ـ ـ ـ ــوقعي واس ـ ـ ـ ــطة وبي ـ ـ ـ ــت النهم ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي

صـ ـ ـ ـ ــفة طـ ـ ـ ـ ــول النبـ ـ ـ ـ ــات معنوي ـ ـ ـ ـ ـاً  50.89 ،53.0سـ ـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـ ـوالي ،علـ ـ ـ ـ ــى موقـ ـ ـ ـ ــع بيـ ـ ـ ـ ــت ارشـ ـ ـ ـ ــد بمتوسـ ـ ـ ـ ــط طـ ـ ـ ـ ــول بلـ ـ ـ ـ ــغ
 44.44سم وبنسبة زيادة بلغت ( )%19.3 ،4.15لموقع واسطة.

 -2عدد الفروع /للنبات:

تظهر نتائج التحليل االحصائي إلى وجود فروق عالية المعنوية ) (P≤0.01بين متوسطات المعامالت في صفة عدد
الفروع/للنبات ،حيث تفوقت معاملة حزم التقنيات بالمواقع معنوياً معطية أعلى متوسط بلغ  13.3فرع/للنبات على متوسط معاملة
الشاهد بالمواقع بلغ  7.17فرع للنبات ،وبفارق معنوي بلغ  %85.5لصالح معاملة حزم التقنيات (الجدول  .)2واتفقت نتائج هذه

الدراسة مع النتائج الذي تحصل عليها كالً من (المبارك ويوسف ،)2011 ،بوجود تأثير معنوي بين المعامالت لصفة التفرع

كالً من ) )El-Afandy, 1999و( )Tisdale et al., 1997والتي بينت أن عدد
لمحصول البرسيم ،واتفقت كذلك مع نتائج ّ
األفرع يزداد بزيادة معدل سماد النتروجين  .Nوقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع النتائج المتحصل عليها من Power et al.,

) (1978والتي أوضحت أن عدد األفرع المنتجة في النبات تزداد كلما قلت معدالت البذار .إن سبب زيادة عدد التفرعات بزيادة
النتروجين هو أن النتروجين له دور مهم في تشجيع انقسام الخاليا وزيادة عدد البراعم الخضرية ،وبالتالي زيادة عدد التفرعات
للنبات .ويلعب البوتاسيوم دور في عملية التوازن بين تأثير النتروجين والفوسفور على نضج النبات ،حيث يزيد البوتاسيوم من
امتصاص النتروجين وتمثيله (السماك )2009 ،وكذلك له دور إيجابي في زيادة قابلية النبات المتصاص الفوسفور (النعيمي،
 ،(1999مما أدى إلى زيادة عدد التفرعات.

وأشـ ــارت النتـ ــائج الـ ــى وجـ ــود فـ ــروق معنويـ ــة عاليـ ــة بـ ــين المواقـ ــع قيـ ــد الد ارسـ ــة التـ ــي طبقـ ــت بهـ ــا حـ ــزم التقنيـ ــات المحسـ ــنة مقارن ـ ـةً
بمواق ـ ــع الش ـ ــاهد لص ـ ــفة ع ـ ــدد االف ـ ــرع /للنب ـ ــات (الج ـ ــدول  .)2ف ـ ــي ح ـ ــين ل ـ ــم تظه ـ ــر النت ـ ــائج أي ف ـ ــروق معنوي ـ ــة ب ـ ــين مواق ـ ــع ح ـ ــزم
التقني ـ ــات .وبين ـ ــت النت ـ ــائج وج ـ ــود ف ـ ــروق معنوي ـ ــة ب ـ ــين المواق ـ ــع للش ـ ــاهد لص ـ ــفة ع ـ ــدد األفرع/للنب ـ ــات حي ـ ــث تف ـ ــوق موق ـ ــع واس ـ ــطة

معنويـ ـ ـاً  8.4فرع/نب ـ ــات عل ـ ــى بي ـ ــت ارش ـ ــد مس ـ ــجالً أق ـ ــل ع ـ ــدد م ـ ــن األف ـ ــرع للنب ـ ــات بلغ ـ ــت ،6.1وبنس ـ ــبة زي ـ ــادة بلغ ـ ــت %37.70

لموق ـ ــع واس ـ ــطة ل ـ ــنفس الص ـ ــفة ف ـ ــي ح ـ ــين ل ـ ــم توج ـ ــد أي ف ـ ــروق معنوي ـ ــة ب ـ ــين موق ـ ــع واس ـ ــطة وبي ـ ــت النهم ـ ــي وك ـ ــذلك موق ـ ــع بي ـ ــت

النهمي وبيت راشد لنفس الصفة (الجدول .)2
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الجدول  .2نتائج اثر إدخال حزم التقنيات على محصول البرسيم مقارنةً بطريقة المزارع في الثالث المناطق المختلفة لصفتي (طول النبات
وعدد الفروع) للموسم .2014 -2013
المعاملة

الموقع

طول النبات (سم)

عدد الفروع/نبات

مع حزم التقنيات

بيت راشد
بيت النهمي
واسطة

92
94.78
90.33
92.4
44.44
50.89
53
49.44
%87.04

12.6
13.6
13.6
13.3
6.1
7.0
8.4
7.17
%85.5

متوسط حزم التقنيات

بيت راشد
بيت النهمي
ممارسة المزارع (الشاهد)
واسطة
متوسط ممارسة المزارع (الشاهد)
نسبة التفوق للمعامالت
LSD
**2.7
المعامالت
*3.3
المواقع
6.8
معامل االختالف CV%
* تشير إلى المعنوي عند مستوى داللة  ، ** 0.05المعنوية عند مستوى داللة 0.01

**1.3
**1.6
23.3

ثانياً :الصفات اإلنتاجية:

 -1عدد األيام حتى التزهير (الحش /يوم):

تشير نتائج التحليل االحصائي إلى وجود فروق عالية المعنوية ) (P≤0.01بين المعامالت في المواقع لمتوسط صفة عدد األيام
حتى الحش حيث تفوقت معاملة حزم التقنيات معنوياً ( )24.71يوماً على معاملة الشاهد التي سجلت متوسط بلغ  22.70يوماً
وبفارق معنوي بلغ  %8.9لصالح معاملة حزم التقنيات على الشاهد (الجدول  .)3ويعزى ذلك إلى أن للتسميد النتروجيني أثر في
إطالة فترت التزهير لدى محصول البرسيم ،وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج كالً من ))Mohammad, et al., 2011

و) )Kernich, and Halloran, 1996والذين الحظوا أن التسميد النتروجيني له أثر ملحوظ على فترة التزهير في الشعير

العلفي.

كم ـ ـ ـ ــا بين ـ ـ ـ ــت نت ـ ـ ـ ــائج التحلي ـ ـ ـ ــل االحص ـ ـ ـ ــائي إل ـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـ ــروق معنوي ـ ـ ـ ــة عالي ـ ـ ـ ــة ) (P≤0.01ب ـ ـ ـ ــين المواق ـ ـ ـ ــع المطب ـ ـ ـ ــق فيه ـ ـ ـ ــا

حـ ـ ـ ــزم التقنيـ ـ ـ ــات ،حيـ ـ ـ ــث تفـ ـ ـ ــوق موقـ ـ ـ ــع واسـ ـ ـ ــطة مسـ ـ ـ ــجالً أقـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ــدد أيـ ـ ـ ــام بلغـ ـ ـ ــت  22.56يوم ـ ـ ـ ـاً علـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــوقعي بيـ ـ ـ ــت ارشـ ـ ـ ــد

وبيـ ـ ـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ـ ـ ــي اللـ ـ ـ ـ ـ ــذان سـ ـ ـ ـ ـ ــجال  26.8و 24.8يوم ـ ـ ـ ـ ـ ـاً علـ ـ ـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـ ـ ـوالي ،وبنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة بلغـ ـ ـ ـ ـ ــت  %9.03 ،15.8فـ ـ ـ ـ ـ ــي
موقـ ـ ـ ــع واسـ ـ ـ ــطة عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــوقعي بيـ ـ ـ ــت ارشـ ـ ـ ــد وبيـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـوالي (الجـ ـ ـ ــدول  ،)3وقـ ـ ـ ــد يعـ ـ ـ ــود السـ ـ ـ ــبب فـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك

إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــوفر كمي ـ ـ ـ ــة الهط ـ ـ ـ ــول المط ـ ـ ـ ــري الك ـ ـ ـ ــافي للتزهي ـ ـ ـ ــر المبك ـ ـ ـ ــر (الج ـ ـ ـ ــدول  .)1بينم ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــم توج ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــروق معنوي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــين
مواقـ ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ــاهد (الجـ ـ ـ ــدول  .) 3تبـ ـ ـ ــين مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل مقارنـ ـ ـ ــة نتـ ـ ـ ــائج المواقـ ـ ـ ــع المطبقـ ـ ـ ــة للتقنيـ ـ ـ ــة ومواقـ ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ــاهد وجـ ـ ـ ــود تفـ ـ ـ ــوق
معن ـ ـ ــوي لمواق ـ ـ ــع الش ـ ـ ــاهد عل ـ ـ ــى مواق ـ ـ ــع ح ـ ـ ــزم التقني ـ ـ ــات بنسـ ـ ـ ــبة بلغ ـ ـ ــت  %89ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ــفة التبكيــ ـ ــر ف ـ ـ ــي موع ـ ـ ــد الح ـ ـ ــش وقـ ـ ـ ــد

الس ـ ـ ـ ـماد الكيمـ ـ ـ ــاوي وبالـ ـ ـ ــذات النتروجينـ ـ ـ ــي يطيـ ـ ـ ــل فت ـ ـ ـ ـرة بقـ ـ ـ ــاء المحصـ ـ ـ ــول فـ ـ ـ ــي
يرجـ ـ ـ ــع السـ ـ ـ ــبب فـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك إل ـ ـ ـ ـى أن إضـ ـ ـ ــافة ّ
الحقل.
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الجدول  .3نتائج اثر إدخال حزم التقنيات على محصول البرسيم مقارنةً بطريقة المزارع في الثالث المناطق المختلفة لصفتي (عدد األيام حتى
الحش واإلنتاجية العلفية طن/هـكتار) للموسم .2014/2013
انتاجية العلف األخضر
عدد األيام حتى الحش
الموقع
المعاملة
طن/هــكتار
30.68
26.78
بيت راشد
40.14
24.78
بيت النهمي
مع حزم التقنيات
30.69
22.56
واسطة
33.84
24.71
متوسط المعامالت لحزم التقنيات
10.11
22.67
بيت راشد
20.06
22.44
بيت النهمي
الشاهد
10.88
23.00
واسطة
13.68
22.70
متوسط المعامالت للشاهد
%147.4
%8.9
نسبة التفوق%
LSD
**0.2
**1.4
(المعامالت)
**0.3
**1.7
المواقع
14.9
10.9
معامل االختالف CV%
* تشير إلى المعنوي عند مستوى داللة  ، ** 0.05المعنوية عند مستوى داللة 0.01

 -2إنتاجية العلف األخضر (طن/هـكتار):

تؤك ـ ـ ــد نت ـ ـ ــائج التحلي ـ ـ ــل االحص ـ ـ ــائي وج ـ ـ ــود ف ـ ـ ــروق عالي ـ ـ ــة المعنوي ـ ـ ــة ) (P≤0.01ب ـ ـ ــين المع ـ ـ ــامالت ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ــفة الغل ـ ـ ــة العلفي ـ ـ ــة
الخض ـ ـراء حيـ ــث أعطـ ــت معاملـ ــة حـ ــزم التقنيـ ــات داخـ ــل المواقـ ــع أعلـ ــى متوسـ ــط بلـ ــغ  33.84طن/هكتـ ــار علـ ــف أخضـ ــر مقارنـ ــة
م ـ ــع معامل ـ ــة الش ـ ــاهد بمتوس ـ ــط بل ـ ــغ  13.7طن/ه ـ ـ ـكتار ،وبف ـ ــارق معن ـ ــوي  %147.4لص ـ ــالح معامل ـ ــة ح ـ ــزم التقني ـ ــات (الج ـ ــدول،
 3والشـ ــكل .) 1 ،ويعـ ــزى ذلـ ــك الـ ــى األثـ ــر االيجـ ــابي السـ ــتخدام األسـ ــمدة مـ ــع كميـ ــة البـ ــذار المناسـ ــبة فـ ــي زيـ ــادة إنتاجيـ ــة محصـ ــول
البرســيم .واتفقــت هــذه النتــائج مــع مــا توصــل اليــة ك ـالً مــن ( )Juskiw، 2000إذ وجــد أن معــدالت بــذار البرســيم العاليــة

أعطـت أعلـى حاصـل للعلــف األخضـر مقارنـة بمعـدالت البــذار المنخفضـة ،كمـا أشــار كـل مــن Sahu and Singh,
) ،(1995إلـى أن حاصـل العلـف األخضـر يـزداد وبشـكل معنـوي بزيـادة الكثافـة النباتيـة ويرجـع هـذا إلـى زيـادة القـدرة
االعت ارضـية لضـوء الشـمس بسـبب األوراق العريضـة والكثيفـة التـي تتميـز بهـا نباتـات البرسـيم وبالتـالي زيـادة كفـاءة عمليـة
التمثيـل الضـوئي وزيـادة سـرعة النمـو الخضـري .وقـد الحـظ )(2001

 Sanderson et al.,أن زيـادة عـدد التفرعـات

للبرســيم أدت إلــى زيــادة العلــف األخضــر وبشــكل معنــوي .هــذا مــا أكــده أيضـاً كثيــر مــن البــاحثين مــنهم ( El-Afandy,

 )1999و(.)Soliman, 1991

كمـ ـ ـ ــا أ ظهـ ـ ـ ــرت نتـ ـ ـ ــائج التحليـ ـ ـ ــل االحصـ ـ ـ ــائي وجـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ــروق معنويـ ـ ـ ــة عاليـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــين المواقـ ـ ـ ــع لصـ ـ ـ ــفة االنتاجيـ ـ ـ ــة العلفيـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ــد
مسـ ـ ـ ــتوى داللـ ـ ـ ــة  ،0.05حيـ ـ ـ ــث أظهـ ـ ـ ــرت المواقـ ـ ـ ــع المطبقـ ـ ـ ــة لحـ ـ ـ ــزم التقنيـ ـ ـ ــات تـ ـ ـ ــأثي اًر معنـ ـ ـ ــوي فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــفة اإلنتاجيـ ـ ـ ــة العلفيـ ـ ـ ــة
الخض ـ ـ ـ ـ ـراء معطي ـ ـ ـ ـ ـاً موقـ ـ ـ ـ ــع بيـ ـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ـ ــي أعلـ ـ ـ ـ ــى إنتـ ـ ـ ـ ــاج بلـ ـ ـ ـ ــغ  40.14طن/هكتـ ـ ـ ـ ــار مقارنـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــوقعي بيـ ـ ـ ـ ــت ارشـ ـ ـ ـ ــد

وواس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذين أعطي ـ ـ ـ ـ ـ ــا  30.69 ،30.68طن/هكت ـ ـ ـ ـ ـ ــار عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوالي ،وبنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة بلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــت %31.8 ،30.83

ف ـ ـ ــي موقـ ـ ـ ــع بيـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــوقعي بيـ ـ ـ ــت ارشـ ـ ـ ــد وواس ـ ـ ــطة علـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـوالي (الجـ ـ ـ ــدول .)3 ،كمـ ـ ـ ــا بينـ ـ ـ ــت النتـ ـ ـ ــائج وج ـ ـ ـ ـود
تـ ـ ـ ـ ــأثير معنـ ـ ـ ـ ــوي بـ ـ ـ ـ ــين نفـ ـ ـ ـ ــس المواقـ ـ ـ ـ ــع لممارسـ ـ ـ ـ ــة الم ـ ـ ـ ـ ـزارع حيـ ـ ـ ـ ــث تفـ ـ ـ ـ ــوق موقـ ـ ـ ـ ــع بيـ ـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ـ ــي معنوي ـ ـ ـ ـ ـاً علـ ـ ـ ـ ــى المـ ـ ـ ـ ــوقعين
اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين معطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ  20.06طن/هكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إنتاجيتهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 10.88 ، 10.11

طن/هكت ـ ـ ـ ـ ــار ،أي بنس ـ ـ ـ ـ ــبة زي ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ـ ـ ــي اإلنت ـ ـ ـ ـ ــاج بلغـ ـ ـ ـ ـ ـت  %84.38 ،98.42ف ـ ـ ـ ـ ــي موق ـ ـ ـ ـ ــع بي ـ ـ ـ ـ ــت النهم ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــوقعي
بيـ ـ ـ ـ ــت ارشـ ـ ـ ـ ــد وواسـ ـ ـ ـ ــطة علـ ـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـ ـوالي (الجـ ـ ـ ـ ــدول .)3 ،وقـ ـ ـ ـ ــد يرجـ ـ ـ ـ ــع السـ ـ ـ ـ ــبب فـ ـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ــأثير كميـ ـ ـ ـ ــة االمطـ ـ ـ ـ ــار
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الس ـ ـ ـ ــاقطة خ ـ ـ ـ ــالل موس ـ ـ ـ ــم النم ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة االنتاجي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي موق ـ ـ ـ ــع بي ـ ـ ـ ــت النهم ـ ـ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــذا يتف ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــع (كب ـ ـ ـ ــا وآخ ـ ـ ـ ــرون،
 )2015بأن ـ ـ ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ـ ــان لتوزي ـ ـ ـ ـ ــع الهط ـ ـ ـ ـ ــول المط ـ ـ ـ ـ ــري ت ـ ـ ـ ـ ــأثير ف ـ ـ ـ ـ ــي إنتاجي ـ ـ ـ ـ ــة المحص ـ ـ ـ ـ ــول باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ـ ـ ــى كميت ـ ـ ـ ـ ــه وه ـ ـ ـ ـ ــذان
العامالن يحددان بقوة اإلنتاجية في الظروف المطرية.

الشكل  .1أثر حزم التقنيات في إنتاجية محصول البرسيم العلفي األخضر للموسم .2014/2013

ثالثاً :درجة تقييم المزارعين:

تشـ ـ ـ ــير نتـ ـ ـ ــائج تقيـ ـ ـ ــيم الفالحـ ـ ـ ــين فـ ـ ـ ــي الجـ ـ ـ ــدول ( )4إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود اختالفـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــين المعـ ـ ـ ــامالت فـ ـ ـ ــي المواقـ ـ ـ ــع قيـ ـ ـ ــد الد ارسـ ـ ـ ــة
حيـ ـ ـ ــث أظهـ ـ ـ ــرت معـ ـ ـ ــامالت حـ ـ ـ ــزم التقنيـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي بيـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ــي أعلـ ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة تفضـ ـ ـ ــيل لصـ ـ ـ ــفة طـ ـ ـ ــول النبـ ـ ـ ــات ،يليـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي
المسـ ـ ـ ــتوى الثـ ـ ـ ــاني بيـ ـ ـ ــت ارشـ ـ ـ ــد وواسـ ـ ـ ــطة بالتسـ ـ ـ ــاوي مقارنـ ـ ـ ــة بالشـ ـ ـ ــاهد .امـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــفة عـ ـ ـ ــدد األفـ ـ ـ ــرع فـ ـ ـ ــي النبـ ـ ـ ــات فقـ ـ ـ ــد حقـ ـ ـ ــق

موق ـ ـ ــع بي ـ ـ ــت راش ـ ـ ــد أعل ـ ـ ــى درج ـ ـ ــة تفض ـ ـ ــيل لمعامل ـ ـ ــة ح ـ ـ ــزم التقني ـ ـ ــات يلي ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي المرتب ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ــة موق ـ ـ ــع بي ـ ـ ــت النهم ـ ـ ــي موق ـ ـ ــع
واسـ ـ ـ ــطة بالتسـ ـ ـ ــاوي ،فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــين اختلفـ ـ ـ ــت درجـ ـ ـ ــة التفضـ ـ ـ ــيل لـ ـ ـ ــدى الم ـ ـ ـ ـزارعين فـ ـ ـ ــي مواقـ ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ــاهد لـ ـ ـ ــنفس الصـ ـ ـ ــفة ،حيـ ـ ـ ــث
حق ـ ـ ــق موق ـ ـ ــع واس ـ ـ ــطة اعل ـ ـ ــى درج ـ ـ ــة تفض ـ ـ ــيل ،يلي ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي الدرج ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ــة موق ـ ـ ــع بي ـ ـ ــت ارش ـ ـ ــد وأق ـ ـ ــل درج ـ ـ ــة تفض ـ ـ ــيل حص ـ ـ ــل
عليـ ـ ـ ـ ــة موقـ ـ ـ ـ ــع بيـ ـ ـ ـ ــت النهمـ ـ ـ ـ ــي .تشـ ـ ـ ـ ــير نتـ ـ ـ ـ ــائج تقيـ ـ ـ ـ ــيم الم ـ ـ ـ ـ ـزارعين لصـ ـ ـ ـ ــفة االنتاجيـ ـ ـ ـ ــة العلفيـ ـ ـ ـ ــة لمعاملـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ــزم التقنيـ ـ ـ ـ ــات أن

موق ـ ـ ـ ــع بي ـ ـ ـ ــت النهم ـ ـ ـ ــي حق ـ ـ ـ ــق اعل ـ ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــة تفض ـ ـ ـ ــيل له ـ ـ ـ ــذه الص ـ ـ ـ ــفة يلي ـ ـ ـ ــه بالدرج ـ ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ـ ــة موق ـ ـ ـ ــع واس ـ ـ ـ ــطة ويلي ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي
المرتب ـ ـ ـ ــة االخيـ ـ ـ ـ ـرة موق ـ ـ ـ ــع بي ـ ـ ـ ــت ارش ـ ـ ـ ــد .أم ـ ـ ـ ــا معامل ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ــاهد فق ـ ـ ـ ــد حق ـ ـ ـ ــق موق ـ ـ ـ ــع واس ـ ـ ـ ــطة أعل ـ ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــات تفض ـ ـ ـ ــيل يلي ـ ـ ـ ــه
بالمرتبة الثانية موقع بيت النهمي في حين حقق موقع بيت راشد اقل درجة تفضيل.
ويتضـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ــن النتـ ـ ـ ـ ــائج السـ ـ ـ ـ ــابقة ب ـ ـ ـ ـ ـأن حـ ـ ـ ـ ــزم التقنيـ ـ ـ ـ ــات كـ ـ ـ ـ ــان لهـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــأثير واضـ ـ ـ ـ ــح علـ ـ ـ ـ ــى تحسـ ـ ـ ـ ــين الصـ ـ ـ ـ ــفات المدروسـ ـ ـ ـ ــة

للبرسـ ـ ـ ــيم ممـ ـ ـ ــا انعكـ ـ ـ ــس إيجاب ـ ـ ـ ـاً علـ ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــات التفضـ ـ ـ ــيل لـ ـ ـ ــدى الم ـ ـ ـ ـزارعين وبحسـ ـ ـ ــب رغبـ ـ ـ ــتهم بفـ ـ ـ ــارق بلـ ـ ـ ــغ  %66.6عـ ـ ـ ــن
الشاهد.
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وقد اتفقت نتائج تقييم المزارعين مع نتائج التحليل اإلحصائي للصفات المدروسة في هذه الدراسة.
الجدول  .4درجة تقييم المزارعين ألثر حزم التقنيات في بعض الصفات البيولوجية واإلنتاجية لمحصول البرسيم مقارنة بطريقة
المزارع للموسم .2014 -2013
المعاملة

الموقع

مع حزم التقنيات

بيت راشد
بيت النهمي
واسطة

المتوسط
بيت راشد
بيت النهمي
واسطة

الشاهد
(طريقة
المزارعين)
المتوسط

نتائج التحليل االقتصادي:

طول النبات
(سم)
4
4.6
4
4.2
3
3.2
3
3.1

عدد
االفرع/نبات
3.8
3.6
3.6
3.7
2.1
2.0
2.4
2.2

انتاجية العلف االخضر
(طن/هــكتار)
4
4.7
4.1
4.3
1.5
2.4
2.5
2.1

المتوسط
3.9
4.3
3.9
4.0
2.2
2.5
2.6
2.4

درجة التقييم ( )1أدنى درجات التقييم .ودرجة ( )5أعلى درجة لتقييم الصفة

من الشكل ( )2يتبين أن متوسط إنتاجية البرسيم بلغت في حزم التقنيات الموصي بها نحو  33.8طن /هكتار ،في حين بلغت نحو
 13.7طن/هكتار لتقنية المزارع.
33.8

13.7

طريقة المزارع

تقنيات محسنة

الشكل  .2إنتاجية البرسيم (طن/هكتار) باستخدام التقنيات المحسنة
وباحتسـ ــاب الميزانيـ ــة ا لجزئيـ ــة للبرسـ ــيم فـ ــي المعـ ــاملتين ،فقـ ــد بلـ ــغ إجمـ ــالي العائـ ــد الهكتـ ــاري للتقنيـ ــات المحسـ ــنة نحـ ــو 669.966
أل ـ ــف لاير ،ف ـ ــي ح ـ ــين بلغ ـ ــت ف ـ ــي تقني ـ ــة المـ ـ ـزارع نح ـ ــو 270.886أل ـ ــف لاير ،بزي ـ ــادة ف ـ ــي العائ ـ ــد الهكت ـ ــاري بل ـ ــغ نح ـ ــو 399.08
ألـ ــف لاير تعـ ــادل نحـ ــو  %147عـ ــن عائـ ــد البرسـ ــيم الغيـ ــر محسـ ــن .وبلغـ ــت التكـ ــاليف المتغي ـ ـرة المتـ ــأثرة بالتسـ ــميد ومعـ ــدل البـ ــذار،
والت ـ ــي يمك ـ ــن أن تتح ـ ــدد ف ـ ــي تقنيت ـ ــي التس ـ ــميد ومع ـ ــدل الب ـ ــذار ف ـ ــي م ـ ــدخل األس ـ ــمدة اآلزوتي ـ ــة والس ـ ــوبر فوس ـ ــفات والعمال ـ ــة الت ـ ــي
أض ـ ــافت نوعي ـ ــة األس ـ ــمدة والب ـ ــذرة والعمال ـ ــة اإلض ـ ــافية الت ـ ــي حص ـ ــدت اإلنت ـ ــاج ال ازئ ـ ــد ع ـ ــن المقارن ـ ــة ،حي ـ ــث ارتفع ـ ــت التك ـ ــاليف

المتغيـ ـ ـ ـرة نتيج ـ ـ ــة إدخ ـ ـ ــال التقنيت ـ ـ ــين المحس ـ ـ ــنتين إل ـ ـ ــى نح ـ ـ ــو  109.650أل ـ ـ ــف لاير ،مقاب ـ ـ ــل نحــ ـ ــو  76.400أل ـ ـ ــف لاير لتقنيت ـ ـ ــي
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المـ ـ ـزارع بزيـ ـ ــادة فـ ـ ــي التك ـ ــاليف المتغي ـ ـ ـرة نتيجـ ـ ــة تطبيـ ـ ــق تقنيت ـ ــي السـ ـ ــماد والبـ ـ ــذار بلغـ ـ ــت نح ـ ــو  33.25ألـ ـ ــف لاير ،وبلـ ـ ــغ صـ ـ ــافي
العائـ ـ ــد للهكتـ ـ ــار نحـ ـ ــو  560.316ألـ ـ ــف لاير مقاب ـ ـ ـل نحـ ـ ــو  194.486ألـ ـ ــف لاير لتقنيتـ ـ ــي الم ـ ـ ـزارع بزيـ ـ ــادة تبلـ ـ ــغ نحـ ـ ــو365.830
ألف لاير نتيجة تطبيق تقنيتي التسميد والبذار.
ويظه ـ ــر الج ـ ــدول ( )5نت ـ ــائج التحلي ـ ــل الح ـ ــدي للتك ـ ــاليف المتغيـ ـ ـرة وص ـ ــافي عائ ـ ــد الهكت ـ ــار للبرس ـ ــيم ف ـ ــي المع ـ ــاملتين حي ـ ــث بل ـ ــغ
معدل العائد الحدي ) Marginal Rate of Return )MRRنحو .%1100

وهـ ــذا يعنـ ــي أن اسـ ــتثمار مبلـ ــغ وقـ ــدره نحـ ــو  33.25ألـ ــف لاير فـ ــي إدخـ ــال تقنيتـ ــي التسـ ــميد والبـ ــذار سـ ــيأتي بصـ ــافي فائـ ــدة حـ ــدي

مقداره نحو  365.83ألف لاير .
الجدول  .5الميزانية الجزئية والتحليل الهامشي لحزمة تقنيات (التسميد الكيماوي ومعدل البذار) لمحصول البرسيم

المعاملة

العناصر

التقنية المحسنة

معاملة المزارع

33.837

13.681

متوسط الغلة (كغ/هـكتار)

30.453

12.313

الغلة المعدلة (كغ/هـكتار)

669.966

270.886

إجمالي الفوائد الحقلية (لاير/هـكتار)
التكاليف المتغيرة

57.450

44.000

50.000

40.000

2.750

0

تكلفة العمالة (لاير/هـكتار)
تكاليف عمالة الحصاد

تكاليف عمالة إضافة سماد اليوريا

تكاليف عمالة إضافة سماد السوبر

1.500

0

3.200

4.000

تكاليف عمالة زراعة البذور

25.200

0

تكاليف التسميد (لاير/هـكتار):

12.000

0

13.200

0

السوبر فوسفات ( 60كغ)

27.000

32.400

تكلفة البذور (لاير/هـكتار):

109.650

76.400

إجمالي التكاليف (لاير/هـكتار)

560.316

194.486

العائد الصافي (لاير/هـكتار)

اليوريا ( 80كغ)

33.250

التكلفة الحدية (لاير/هـكتار)

365.83

العوائد الصافية الهامشية (لاير/هـكتار)

%1100

معدل العائد الهامشي (م ع هـ)

االستنتاجات:

 .1أظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة وج ــود ت ــأثير ع ــالي المعنوي ــة لمعامل ــة ح ــزم التقني ــات ف ــي المواق ــع فـ ــي ص ــفة (ط ــول النب ــات وع ــدد
األف ـ ــرع /نب ـ ــات وع ـ ــدد األي ـ ــام حت ـ ــى الح ـ ــش واإلنتاجي ـ ــة العلفي ـ ــة) .كم ـ ــا وجــ ــد ت ـ ــأثير معن ـ ــوي للمواق ـ ــع ف ـ ــي ص ـ ــفات النم ـ ــو
واإلنتاجي ـ ـة العلفيـ ــة حيـ ــث تفـ ــوق موقـ ــع بيـ ــت النهمـ ــي علـ ــى بقيـ ــة المواقـ ــع معطي ـ ـاً أعلـ ــى غلـ ــة علفيـ ــة متفوق ـ ـاً عـ ــن مـ ــوقعي
بيت راشد وواسطة بنسبة  %31.8 ،30.83على التوالي.

 .2إن تطبيـ ـ ــق حـ ـ ــزم التقنيـ ـ ــات (سـ ـ ــماد النتـ ـ ــروجين بمعـ ـ ــدل  60كغ/هكتـ ـ ــار والسـ ـ ــوبر فوسـ ـ ــفات  80كغ/هكتـ ـ ــار ومعـ ـ ــدل بـ ـ ــذار
 20كغ/ه ـ ـ ـكتار) عل ـ ــى محص ـ ــول البرس ـ ــيم أدى إل ـ ــى زي ـ ــادة ف ـ ــي اإلنتاجي ـ ــة العلفي ـ ــة بنس ـ ــبة بلغ ـ ــت  %147.4ع ـ ــن الش ـ ــاهد
( 15كغ/هـكتار بذار وبدون تسميد).
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 .3كان تقييم المزارعين ألثر استخدام حزم التقنيات على محصول البرسيم إيجابياً بشكل كبير.

 .4بلـ ـ ــغ صـ ـ ــافي العائـ ـ ــد الهكتـ ـ ــاري نحـ ـ ــو  560.316ألـ ـ ــف لاير مقابـ ـ ــل نحـ ـ ــو  194.486ألـ ـ ــف لاير لممارسـ ـ ــة الم ـ ـ ـزارع بزيـ ـ ــادة
تبلغ نحو 365.830ألف لاير نتيجة تطبيق حزم التقنيات المحسنة.
توصي الدراسة:

 )1اس ــتخدام ح ــزم التقني ــات لزي ــادة محص ــول البرس ــيم م ــن العل ــف للتغل ــب عل ــى م ــا تحدث ــه التغيـ ـرات المناخي ــة م ــن نق ــص ف ــي
اإلنتاجية من وحدة المساحة.
 )2التوس ــع بز ارع ــة البرس ــيم ف ــي موقـ ـع بي ــت النهم ــي م ــع تطبي ــق ح ــزم التقني ــات ف ــي ه ــذه المنطق ــة والمن ــاطق البيئي ــة األخـــرى
المشابهة لها في اإلقليم.

كلمة شكر:

نش ـ ــكر اهلل العل ـ ــي الق ـ ــدير اوالً عل ـ ــى توفيق ـ ــه لن ـ ــا إلع ـ ــداد ه ـ ــذا البح ـ ــث والخ ـ ــروج ب ـ ــه ال ـ ــى حي ـ ــز الن ـ ــور ليس ـ ــتفيد من ـ ــه ك ـ ــل باح ـ ــث
ومـ ــتعلم ،كمـ ــا نتقـ ــدم بالشـ ــكر الجزيـ ــل إلدارة الهيئـ ــة العامـ ــة للبحـ ــوث واالرشـ ــاد الز ارعـ ــي ممثلـ ــة بالـ ــدكتور /منصـ ــور محمـ ــد العاقـ ــل
رئـ ــيس مجلـ ــس االدارة و نائبـ ــه للشـ ــئون الماليـ ــة واإلداريـ ــة أ /محمـ ــد الصـ ــديعي لمـ ــا قـ ــدماه مـ ــن دعـ ــم وتسـ ــهيالت سـ ــاعدت علـ ــى
تنفيـ ــذ هـ ــذه الد ارسـ ــة .كمـ ــا نتقـ ــدم بالشـ ــكر والتقـ ــدير إلدارة مشـ ــروع التغي ـ ـرات المناخيـ ــة التـ ــي قامـ ــت بتمويـ ــل تنفيـ ــذ البحـ ــث .والشـ ــكر
موص ـ ـوالً إلدارة محطـ ــة بحـ ــوث المرتفعـ ــات الوسـ ــطى لمـ ــا بـ ــذلوه مـ ــن جهـ ــد وتشـ ــجيع وتـ ــوفير إمكانيـ ــات ومسـ ــتلزمات سـ ــاعدت فـ ــي
تنفي ـ ــذ البح ـ ــث ف ـ ــي المزرع ـ ــة البحثي ـ ــة وخارجه ـ ــا ونخ ـ ــص بال ـ ــذكر م /محم ـ ــد ع ـ ــايض عمـ ـ ـران م ـ ــدير المحط ـ ــة البحثي ـ ــة ،وال ـ ــدكتور

منصور الصغير المدير الفني لما قدموه من دعم فني وتسهيالت ساعدت على تنفيذ هذه الدراسة.
ونش ـ ــكر ال ـ ــزميلين الفاض ـ ــلين م /احم ـ ــد عب ـ ــد الحبي ـ ــب ،والمهن ـ ــدس/رش ـ ــاد الباش ـ ــا لجهودهم ـ ــا المبذول ـ ــة الت ـ ــي س ـ ــاعدت ف ـ ــي تحلي ـ ــل
النتـ ـ ــائج ،كمـ ـ ــا نشـ ـ ــكر المهنـ ـ ــدس /أمـ ـ ــين عبـ ـ ــد حسـ ـ ــن القرشـ ـ ــي لم ـ ـ ــا بذلـ ـ ــه مـ ـ ــن جهـ ـ ــد فـ ـ ــي مراجعـ ـ ــة البحـ ـ ــث وتقـ ـ ــديم النص ـ ـ ــائح

والمالحظـ ــات القيمـ ــة التـ ــي أثـ ــرت البحـ ــث .كمـ ــا أشـ ــكر إدارة االرشـ ــاد الز ارعـ ــي فـ ــي محافظـ ــة ذمـ ــار وفـ ــي مقـ ــدمتهم المهنـ ــدس/ف ـ ـؤاد
الك ـ ــوري م ـ ــدير ع ـ ــام اإلرش ـ ــاد بالمحافظ ـ ــة ،والمرش ـ ــد/عب ـ ــد اهلل الجلع ـ ــي ،والمرش ـ ــد الز ارع ـ ــي/أم ـ ــين النهم ـ ــي ،لتع ـ ــاونهم معن ـ ــا ف ـ ــي
تنفيـ ــذ الد ارس ــة فـ ــي حق ــول .والشـ ــكر موص ــول لألخـ ــوة المـ ـزارعين الـ ــذين طبق ــت التقنيـ ــة البحثي ــة فـ ــي حقـــولهم لتعـ ــاونهم المثمـــر فـ ــي
إنجـ ــاح هـ ــذا العمـ ــل وكـ ــذا الم ـ ـزارعين اللـ ــذين شـ ــاركوا فـ ــي عمليـ ــة التقيـ ــيم للتقنيـ ــة .وفــــي األخيــــر نتقـ ــدم بالشـ ــكر الجزيـ ــل والعرفـ ــان

بالجمي ـ ـ ــل لمجل ـ ـ ــة البح ـ ـ ــوث الزراعي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــورية لموافقته ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى نش ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذه الد ارس ـ ـ ــة آمل ـ ـ ــين أن تع ـ ـ ــم الفائ ـ ـ ــدة جمي ـ ـ ــع الب ـ ـ ــاحثين
والمهتمين في هذا المجال كونها مجلة محكمة واسعة االنتشار.
المراجع:

الحس ـ ــن ،مه ـ ــدي عب ـ ــاس وقاس ـ ــم خلي ـ ــل قاس ـ ــم ورمض ـ ــان أحم ـ ــد التكريت ـ ــي ( .)1990ت ـ ــأثير مع ـ ــدالت الب ـ ــذار والتس ـ ــميد الفوس ـ ــفاتي
في نمو وحاصل علف البرسيم المصري المسقاوي .مجلة العلوم الزراعية العراقية.42 -30 :)1( 21 .

الخرسـ ــاني ،محمـ ــد عبـ ــد الواسـ ــع ( .)2005دليـ ــل المنـ ــاخ الز ارعـ ــي فـ ــي الـ ــيمن( .تحريـ ــر :خليـ ــل منصـ ــور الشـ ــرجبي) .منشـ ــورات
ُ
الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي ،اليمن 165 .صفحة .المتحدة للطباعة والنشر.

الزه ارن ـ ـ ـ ـ ــي ،خضـ ـ ـ ـ ـران بـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ــدان والحـ ـ ـ ـ ـ ــاج أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ( .)2002مالم ـ ـ ــح ع ـ ـ ــن التنمي ـ ـ ــة الزراعي ـ ـ ــة بالمملك ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة
الس ـ ــعودية ،قس ـ ــم اإل رش ـ ــاد الز ارع ـ ــي والمجتمـ ـ ــع الريف ـ ـ ـ ــي ،كلي ـ ـ ـ ــة الز ارع ـ ـ ـ ـ ــة ،جامعـ ـ ــة الملـ ـ ــك س ـ ـ ــعود ،المملكـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة
الســعودية.83 .

الس ــماك ،قـ ــيس حس ــين عبـ ــاس ( .)2009س ــلوكية بعـ ــض األس ــمدة البوتاسـ ــية فـ ــي تربـ ــة صـــحراوية مسـ ــتغلة زراعيـــا "تحـ ــت أنظمـ ــة
ري مختلفة" .رسالة دكتوراه .كلية الزراعة ،جامعة بغداد ،العراق.
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العتيبـ ــي ،فهـ ــد بـ ــن س ـ ــعيد ( .)2001تـ ــأثير التسـ ــميد النتروجينـ ــي ومع ـ ــدل البـ ــذور علـ ــى محصـ ــول العل ـ ــف والحبـ ــوب فـ ــي الش ـ ــعير
ثن ـ ــائي الغ ـ ــرض ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير ،قس ـ ــم االنت ـ ــاج النب ـ ــاتي ،كلي ـ ــة الز ارع ـ ــة ،جامع ـ ــة المل ـ ــك س ـ ــعود ،المملك ـ ــة العربي ـ ــة
السعودية.
المبـ ــارك ،نـ ــادر فلـ ــيح علـ ــي وعـ ــدنان يوسـ ــف يعقـ ــوب ( .)2011تـ ــأثير المخلـ ــوط العلفـ ــي وحـ ــامض الجبراليـ ــك فـ ــي صـ ــفات النمـ ــو
وحاص ـ ــل العل ـ ــف األخض ـ ــر لمحص ـ ــولي البرس ـ ــيم والش ـ ــعير .مجل ـ ــة دي ـ ــالى للعل ـ ــوم الزراعي ـ ــة  ،قس ـ ــم البس ـ ــتنة وهندس ـ ــة

الحدائق ،كلية الزراعة ،جامعة ديالى.231 – 240 :)2( 3 ،

المنف ـ ــي ،محم ـ ــود محم ـ ــد س ـ ــليمان ( .)2010أث ـ ــر المن ـ ــاخ عل ـ ــى الز ارع ـ ــة ف ـ ــي إقل ـ ــيم البطن ـ ــان بليبي ـ ــا .رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير  .معه ـ ــد
البحوث والدراسات العربية ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.
النعيم ـ ـ ــي ،س ـ ـ ــعد اهلل نج ـ ـ ــم عب ـ ـ ــد اهلل ( .)1999األس ـ ـ ــمدة وخص ـ ـ ــوبة الترب ـ ـ ــة .و ازرة التعلــ ـ ــيم الع ـ ـ ــالي والبح ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــي ،جامع ـ ـ ــة
الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر .جامعة الموصل.

سـ ــرحان ،عل ـ ــي هشـ ــام ( .)1999ت ـ ــأثير مع ـ ــدالت البـ ــذار ومواعي ـ ــد الز ارع ـ ــة فـ ــي حاص ـ ــل العل ـ ــف األخضـ ــر والتركي ـ ــب الكيمي ـ ــاوي
للبرسيم المصري .رسالة ماجستير .كلية الزراعة ،جامعة بغداد ،العراق.
توكل ،يونس ( .) 2002المراعي ومحاصيل العلف المصرية ،كلية الزراعة ،جامعة عين شمس ،مصر.
و ازرة الزراعة والري ( .)2013كتاب اإلحصاء الزراعي ،اإلدارة العامة لإلحصاء الزراعي ،صنعاء.
عبد الحافظ ،م .ج ( .)1976فسيولوجيا النبات.ـ الجزء األول ،مطابع جامعة الرياض.129 .

عب ـ ــد اله ـ ــادي ،عب ـ ــد اهلل هم ـ ــام ( .)2009األس ـ ــمدة االزوتي ـ ــة والفوس ـ ــفاتية والبوتاس ـ ــية وأس ـ ــمدة العناص ـ ــر الص ـ ــغرى ف ـ ــي الز ارع ـ ــة
المص ـ ـ ـرية .مركـ ـ ــز البحـ ـ ــوث الزراعيـ ـ ــة .معهـ ـ ــد بحـ ـ ــوث األ ارضـ ـ ــي والميـ ـ ــاه والبيئـ ـ ــة .قسـ ـ ــم بحـ ـ ــوث خصـ ـ ــوبة األ ارضـ ـ ــي
وتغذية النبات.5-1 .
http://www.ipipotash.org/oudocs/Abd-El-Hadi- principles-of- fertigation.pdf.
كبـ ــا ،و ارمـ ــي مـ ــوريس وأواديـ ــس أرسـ ــالن ومحمـ ــد خيـ ــر سـ ــعدون ونبيـ ــل محمـ ــد ومحم ـ ــد حمـ ــو وشـ ــيرزاد يوسـ ــف ( .)2015تـ ــأثير
معـ ــدالت التسـ ــميد اآلزوتـ ــي والفوسـ ــفوري فـ ــي إنتاجيـ ــة القمـ ــح وفـ ــي عـ ــدد مـ ــن خص ـ ــائص التربـ ــة تحـ ــت نظـ ــام الزارعـ ــة
الحافظة في منطقة االستقرار األولى .المجلة السورية للبحوث الزراعية.127-112 :)1( 2 .
Borghine, B. (1978). Response of oats (fodder) to nitrogen and phosphate application.
Indian J. Agron. 23: (4): 381-382.
Bruggeman, H.Y. (1997). Agro-climatic Resources of Yemen. Part 1. Agro-climatic
inventory. FAO project GCP/Yem/021/NET. Field document 11. AREA,
Dhamar, Yemen.
Dunphy, E.J.; J.J. Hanway; and D.E. Green (1979). Soybean yields in relation to days
between specific development stages. Agronomy J., 71: 917-920.
El-Afandy, Kh.T. (1999). Effect of nitrogen levels and seeding rates on yield and yield
components of some barley cultivars under saline conditions. J. Agric. Sci.
Mansoura Univ., 14: 3799-3810.
Hussain, I.; Khan M.A.; and E.A. Khan (2006). Bread wheat varieties as influenced by
different nitrogen levels. Journal of Zhejiang Univ. Sciences. B.7 (1):70-78.
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Kernich, G.C.; and G.M. Halloran (1996). Nitrogen fertilizer effects on the duration of the
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Mengel, K.; and E.A. Kirkby (1982). Principles op plant nutrition 3rd ed. International.
Potash. Institute. Bern. Switzerland.
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The Effect of Improved Technology Package on Alfalfa Productivity to Face
Climate Changes under Central Highlands Conditions in Yemen
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Abstract.
Study has been carried out in three different environmental areas of Central Highlands in Yemen
(Bait Rashed, Wasitah, and Bait Al-Nhmi), during 2013/2014 season. Alfalfa local cultivar (Koly)
was cultivated in three locations of each area. The improved technology package added was: 80
kg/h super phosphate P2O5 48 %, 60 kg/h of Urea N 46% and 20 kg/h seed. Whereas the farmer
practice was (seed rate of 15 kg/ha and without fertilizing). Randomized Completely Block Design
(RCBD) was used with three replications per location. Results revealed that improved technology
packages significantly (P≤0.01) enhanced values of: Plant height, tillers per plant, number of days
to cut, and forage yield, with the percentage of 87.04%, 85.5%, 8.9%, and 147.4% , respectively
over the control. Improved technology package got a high degree evaluation from the farmers in all
locations with 66% over the control. Economic analysis showed that the application of improved
techniques can make a net return of about 560.316 YR /ha, which reveals an increase of 365.830
YR /ha in revenue compared to the control.
Key words: Technology package, Alfalfa productivity, Climate changes, Revenue, Farmer
evaluation, Yemen.
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الحمص ( )Cicer Arietimun L.نتيجة اإلصابة بثاقبة القرون
تأثير مواعيد الزراعة في إنتاجية محصول ّ
)(Helicoverpa Armigera
()1

مشهور نواف غانم*
( .)1مركز بحوث السويداء ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،السويداء ،سورية.

(*للمراسلة :د .مشهور نواف غانم .البريد اإللكتروني.) mashhourghanem@gmail.com:

تاريخ القبول2015/09/22 :

تاريخ االستالم2015/06/21 :

الملخص:
نفّذت التجربة في محطة حوط ،مركز بحوث السويداء ،السويداء/سورية ،للموسمين  2011-2010و ،2012- 2011تمت
زراعة العروة الشتوية بخمسة مواعيد والعروة الربيعية بأربعة مواعيد ،واستخدم الصنف غاب 3للزراعة الشتوية والصنف البلدي
لحمص ) (CICER ARIETINUM L.في العروتين الشتوية والربيعية
للزراعة الربيعية بهدف تحديد الموعد األمثل لزراعة ا ّ
للحصول على أعلى انتاجية وأفضل موعد للهروب من اإلصابة بثاقبة القرون ( .)Helicoverpa armigeraأظهرت النتائج تفوق

صنف الحمص غاب 3باإلنتاجية ( 818.8كغ/هـكتار) ،عند الزراعة الشتوية المبكرة في نهاية كانون األول/ديسيمبر وتفوق
الحمص البلدي باإلنتاجية ( 537.6كغ/هـكتار) ،عند الزراعة الربيعية المبكرة في نهاية كانون ثاني/يناير ،بينما انخفضت نسبة
اإلصابة طرداً مع التبكير بالزراعة الشتوية ( )%5.14وازدادت طرداً مع التبكير بالزراعة الربيعية ( .)%9.34وبالتالي يمكننا
زراعة الح مص الشتوي في النصف الثاني من شهر كانون األول/ديسيمبر ،وزراعة صنف الحمص المحلي في العروة الربيعية
المبكرة ،بالتزامن مع استخدام المكافحة الحشرية لثاقبة قرون الحمص للحصول على أفضل نتيجة من حيث اإلنتاجية وانخفاض
اإلصابة بثاقبة قرون الحمص.
الحمص ،مواعيد زراعة ،ثاقبة القرون.
الكلمات المفتاحيةّ :
المقدمة:
الحمص ) )Cicer arietinum L.من المحاصيل الغذائية المهمة وكذلك يفيد في حفظ التربة وتخصيبها(.)Duke, 1981
يعد ّ
وهو من المحاصيل البقولية األولى المزروعة في منطقة الشرق األوسط وتعود زراعته ألكثر من  7000سنة مضت ( Singh et
 ،)al., 1991ويعد ثاني أكبر محصول بقولي في العالم إذ يشغل مساحة  11.98مليون هكتار ،أنتجت  10.92مليون طن (

بالحمص عام  2012حوالي  83579هكتا ار أنتجت 55913
 ،(Faostat, 2012أما في سورية فقد بلغت المساحة المزروعة
ّ
بالحمص إذ بلغت
طنا بإنتاجية تقدر نحو  669كغ/هـكتار ،وتعد محافظة السويداء األولى في سورية من حيث المساحة المزروعة
ّ
 33262هكتار (و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي .)2012 ،وقد أجريت الكثير من األبحاث على هذا المحصول عالمياً ومحلياً،

وتم استنباط سلسلة أصناف الحمص الشتوي غاب-1غاب ،5التي أسهمت في توسع زراعته في العروة الشتوية ،إضافة لزراعته في
العروة الربيعية باستخدام األصناف المحلية ،مما زاد في إنتاجية هذا المحصول (تقرير إيكاردا .)2008 ،كما أجريت الكثير من
األبحاث في مناطق زراعة الحمص في العالم حول تأثير مواعيد الزراعة في إنتاجية هذا المحصول ،ففي دراسة أجريت في

الباكستان ،وجد ) ،Akhtar et al., (2014أن الزراعة المبكرة في أواخر تشرين األول/أكتوبر أدت إلى زيادة االنتاج في وحدة
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المساحة وقللت من نسبة اإلصابة بثاقبة القرون ،وأن ارتفاع الح اررة زاد من نشاط اليرقة بينما حدت الرطوبة النسبية العالية أو
هطول االمطار من نشاطها ،وفي دراسة أجريت في إيران عام  ،2010بينت أن الزراعة المبكرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر
أدت إلى زيادة في عدد األفرع وارتفاع النبات وأن أعلى عدد بذور في النبات سجل عند الزراعة المبكرة وتباعد بين السطور 40

سم ( .)Shamsi, 2010كما أكد ) ،Sing et al., (2002أن نسبة اإلصابة بثاقبة القرون في الزراعة المتأخرة لمحصول
الحم ص كانت أعلى منها في الزراعة المبكرة ،وأن انتاجية القطع التجريبية في الزراعة المبكرة كانت أعلى منها في الزراعة
ّ
المتأخرة ،وأظهرت نتائج دراسة أخرى تمت فيها الزراعة في موعدين خريفي متأخر وشتوي مبكر ،أن الزراعة المبكرة في نهاية

الخريف وبداية الشتاء ّأدت إلى زيادة في اإلنتاج تراوحت بين  %80-50عن الزراعة التقليدية في الشتاء المتأخر (Lopez-
الحمص ( )Helicover armigera L.اآلفة الرئيسية التي تصيب نبات الحمص
 .)Bellido, 2008تعد ثاقبة قرون
ّ
الحمص وقرونه مسببةً خسائر
( ،)Fitt,1997ووجد ) ،Ali et al., (2009أن يرقات ثاقبة مابين القرون تهاجم أوراق نبات
ّ
الحمص ،وتتفاوت الخسائر
اقتصادية تصل حتى  %40من اإلنتاج حيث تستهلك اليرقة الواحدة من  30إلى  40قرن من نبات ّ
الحمص من منطقة ألخرى كما يتفاوت الضرر حسب موعد الزراعة والبيئة المناسبة (حوالي ْ 25م ورطوبة نسبية 65
في محصول ّ
 %ودورة ضوئية  12ساعة/يوم) .للحشرة عدة أجيال في السنة حيث تضع األنثى الواحدة لثاقبة قرون الحمص  413بيضة خالل
 5 – 4أيام وطور اليرقة  17يوم يتخلله  6انسالخات ودورة التع ّذر  13.15يوماً وفترة ما قبل االنبثاق  11.74يوم لألنثى .كما

وجد ) ،Zalucki et al., (1986أن قمة وضع بيض الحشرة تتعلق بفترة أوج اإلزهار في العديد من المحاصيل ،وهذا يظهر أن
أزهار النباتات تمثل أعلى مصدر نوعي لغذاء اليرقات وظهر أن التغذية على القرون المثمرة حالة تفضيلية لليرقات ( Matthews,

 ،)1999كذلك وجد ) ،Kahrarian (2012أن قمة الطيران وقمة وضع البيض وقمة نشاط يرقة ثاقبة القرون تتوافق مع %50

من إزهار النبات ،واستنتج ) ،Jallow et al., (1999أن اليرقات تهاجم مستخلص األزهار بنسبة أعلى مما كانت عليه عندما

قدم لها مستخلص األوراق ،مما يؤكد أن إناث اليرقات تستجيب كثي اًر لطور النبات الفينولوجي وأن جاذبية األزهار ربما تعود
ّ
لمستخلصات كيميائية موجودة بها تجعلها مستساغة من اآلفة وأن رحيق األزهار يحفز زيادة وضع البيض على النبات.

مواد البحث وطرائقه:
نفذت التجربة في محطة حوط التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء ،في سورية ،خالل الموسمين 2011-2010
صممت التجربة وفق تصميم القطاعات
و ،2012-2011وأخذت متوسطات الهطوالت والح اررة الشهرية طول فترة نمو النباتاتّ .
الكاملة العشوائية في كل عروة وبثالث مكررات .تمت الزراعة يدوياً بواقع ثمانية خطوط في القطعة التجريبية ومسافة  45سم بين
سمدت التجربة بكمية  20كغ/هـكتار من اليوريا  % 46و80
الخطوط و 7سم بين البذور قي الخط الواحد وطول الخط  6مّ .
كغ/هـكتار سوبر فوسفات  % 46وذلك بعد تحليل التربة وحساب االحتياج السمادي .زرع الصنف غاب 3في العروة الشتوية
بالمواعيد التالية D1 :الموعد األول D2 ،12/15 :الموعد الثاني D3 ،12/30 :الموعد الثالث D4 ،1/15:الموعد الرابع:
 D5 ،1/30الموعد الخامس .2/15 :وزرع الصنف البلدي في العروة الربيعية وبالمواعيد التالية،2/15 :D2 ، 1/30 :D1 :
 ،3/15 :D4 ،3/1 :D3وتم أخذ القراءات المطلوبة وأهمها اإلنتاجية الحبية كغ/هـكتار والنسبة المئوية للقرون المصابة بثاقبة
قرون الحمص بالنسبة للقرون الكلية في القطعة التجريبية.

حصدت الخطوط الستة الداخلية في كل قطعة تجريبية وتم تحليل النتائج باستخدام تحليل التباين لتحديد الفروقات بين المعامالت،

وتقدير قيمة أقل فرق معنوي  LSDعند مستوى معنوية  %5باستخدام البرنامج .MstatC
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النتائج والمناقشة:
البيانات المناخية :حسبت متوسطات الح اررة واألمطار الشهرية في موسمي الزراعة في محطة حوط كما هو مبين في الشكل (.)1
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ار
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كانون 2كانون 1تشرين 2تشرين1

الحرارة 2011- 2010
أم ار 2011- 2010

الحرارة 2012- 2011
أم ار 2012- 2011

الشكل  .1متوسط درجات الحرارة الشهرية (م )ºومعدل الهطول المطري الشهري (مم) ،في منطقة الدراسة للموسمين -2010
 2011و.2012-2011

يتضح من الشكل ( )1أن الهطول المطري يبدأ من تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ويكون أعظمي في شباط/فبراير ثم
يهبط بشكل كبير في نيسان/أبريل ليتوقف تقريباً في أيار/مايو ،وهذا يفسر زيادة اإلنتاجية في الزراعة المبكرة حيث يستفيد النبات

من األمطار في كانون ثاني/يناير وشباط/فبراير ،ويتوافق هذا مع النتائج التي حصل عليها ( Shamsi )2010و()2008

 ،Lopez-Bellido,أما الح اررة فتتناقص من تشرين أول/أكتوبر حتى تكون في أدناها خالل كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ،ثم
ترتفع من آذار/مارس لتبلغ أعلى معدل لها في تموز/يوليو حيث تكون الح اررة مناسبة لألطوار الفينولوجية للمحصول وخاصة

أطوار اإلزهار وامتالء القرون والنضج ،بينما ال تكون الح اررة مناسبة لتطور ثاقبة القرون في الفترة التي يكون فيها النبات قد شكل
القرون وأصبحت أغلفة القرون سميكة وصعبة االختراق من قبل اليرقات.
 -1نسبة اإلصابة في العروة الشتوية:
أظهرت النتائج الموضحة في الشكل ( .)2انخفاضاً معنوياً في نسبة إصابة الحمص بثاقبة القرون في الموسم  2011/2010في

المواعيد المبكرة للزراعة حيث سجلت أقل نسبة إصابة في الموعد األول ( )12/15وكانت نسبة اإلصابة-6.46 -5.2 –4.67 ،

 8.1-8.2للمواعيد من 5-1على التوالي.
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مواعيد الزراعة

 %12.12 =CV ، 1.37=LSD0.05في الموسم .2011/2010
 %7.73 =CV ، 1.48=LSD0.05في الموسم .2012/2011
الشكل  .2تأثير موعد زراعة الحمص في نسبة اإلصابة بثاقبة القرون في العروة الشتوية.

وكذلك في الموسم  ،2012/2011كانت نسبة اإلصابة منخفضة في المواعيد المبكرة للزراعة حيث سجلت نسبة اإلصابة،5.61 ،
 11.08 ،14.73 ،10.36 ،9للمواعيد من 5-1على التوالي .وقيمة  1.48=LSD0.05وقيمة .7.73 =CV
إن التفسير العملي لهذه النتائج يرتبط بموعد اإلزهار وتشكل القرون حيث تؤدي الزراعة المبكرة للتبكير بموعد اإلزهار قبل انبثاق

فراشات ثاقبة القرون مما يعني هروبها نسبياً من اإلصابة وهذه النتيجة تتوافق مع النتائج التي وصل إليها (Singh at al., 2002

(.

-2اإلنتاجية في العروة الشتوية:
أظهرت نتائج الدراسة في الموسم ( 2011/2010الشكل  ،)3تفوق الموعد الثاني للزراعة ( )12/30من حيث اإلنتاج الحبي
معنوياً على باقي المواعيد بمتوسط قدره  835كغ/هـكتار ،وكانت إنتاجية المعامالت307.2 ،465.8 ،621 ،835 ،529.3 :

للمواعيد من  1إلى  5على التوالي .كذلك في الموسم  ،2012-2011تفوق الموعد الثاني ( )12/30إنتاجياً على كافة المواعيد

بمتوسط قدره  802.7كغ/هـكتار وكانت اإلنتاجية  334.9 ،522.2 ،802.7،648.7 ،652.1للمواعيد من  1إلى  5على
التوالي .وقد تعود الزيادة في اإلنتاجية في المواعيد الزراعية المبكرة الستفادة المحصول من معظم األمطار التي يتركز هطولها في

كانون ثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس وبقاء الرطوبة الكافية في طور اإلزهار وتشكل القرون وهي الفترات الحرجة للحمص،
هذه الميزة التي يخسرها المحصول في الزراعة المتأخرة ،وهي متطابقة مع نتائج (.Shamsi ،)2010
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 127 = LSD0.05و %12.22= C.Vفي الموسم .2011/2010
 142.8= LSD0.05و %12.81= C.Vفي الموسم .2012/2011
الشكل  .3تأثير موعد زراعة الحمص في اإلنتاج الحبي لصنف غاب  3في العروة الشتوية.

كذلك أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ،وجود ارتباط عكسي ضعيف بين اإلنتاجية ونسبة اإلصابة وكانت قيمة اإلرتباطr ،
= 0.69-في الموسم  ،2011/2010و 0.46 - =rفي الموسم .2012/2011
-3نسبة اإلصابة في العروة الربيعية:
أظهرت نتائج الموسم  ،2011/2010المبينة في الشكل ( )4انخفاض نسبة اإلصابة معنوياً مع التأخير في موعد الزراعة ويمكن

تفسير ذلك بسبب عدم التوافق نسبياً بين موعد اإلزهار وتشكل القرون من جهة وفترة نشاط الحشرة من جهة أخرى ،حيث كان
الموعد األخير ( )4/1هو األفضل للهروب من اإلصابة ،وكانت نسبة اإلصابة ،2.7 ،4.31 ،5.16 ،6.31 :للمواعيد من 4-1

على التوالي .وفي الموسم  2012/2011انخفضت نسبة اإلصابة معنوياً مع التأخير في الزراعة حيث كانت نسبة اإلصابة

 3.69 ،7.12 ،9.93 ،12.37للمواعيد من 4-1على التوالي.
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 %16.26= C.V ، 2.69= LSD0.05في الموسم .2011/2010
 %11.29= C.V ، 1.04= LSD0.05في الموسم .2012/2011
الشكل  .4تأثير موعد زراعة الحمص في نسبة اإلصابة بثاقبة القرون في العروة الربيعية.
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اإلنتاجية في العروة الربيعية:
في الموسم  2011/2010أظهرت النتائج الموضحة في الشكل ( ،)5تفوق الموعد األول معنوياً على باقي المواعيد حيث كانت

قيم اإلنتاجية  450.1 ،469.8 ،454.2 ،594.6للمواعيد من  4-1على التوالي.

أما في الموسم  2012/2011فقد تفوق الموعدان األول والثاني معنوياً على الموعدين الثالث والرابع حيث كانت اإلنتاجية

 155.5 ،220.8 ،432.5 ،480.5للمواعيد من  4-1على التوالي وقد يعود السبب في ضعف اإلنتاجية النحباس األمطار في
أشهر نيسان/أبريل وأيار/مايو وحرمان المواعيد المتأخرة من أي هطول مطري مما أدى الى قلة عدد القرون في النبات وصغر
حجم الحبوب وانخفاض في اإلنتاجية.
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 %8.66= C.V ، 85.19= LSD0.05في الموسم .2011/2010
 %9.35= C.V ، 60.24= LSD0.05في الموسم .2012/2011
الشكل  .5تأثير مواعيد زراعة الحمص في اإلنتاج الحبي لصنف الحمص البلدي في العروة الربيعية

الخالصة:

 -1يفيد التبكير في زراعة الحمص الشتوي ما بين  12/15و 12/30في التقليل من نسبة اإلصابة بثاقبة قرون الحمص
وللحصول على أعلى إنتاجية من الحبوب.

 -2إن زراعة الحمص في العروة الربيعية ضمن موعد متأخر ( )4/1يفيد في التقليل من اإلصابة بثاقبة القرون.
 -3تؤدي الزراعة الربيعية المبكرة ( من  1/30ولغاية  ) 2/15للحصول على أعلى إنتاجية من الحبوب.
التوصيات:
الحمص المحلي في العروة الربيعية
نقترح زراعة الحمص الشتوي في النصف الثاني من كانون األول/ديسيمبر وبزراعة صنف ّ
المبكرة للحصول على أفضل نتيجة من حيث اإلنتاجية وانخفاض نسبة اإلصابة بثاقبة قرون الحمص.
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Effect of Planting Dates on Yield of Chickpea (Cicer Arietinum L.) Because
of the Infection with Gram Pod Borer (Helicoverpa Armigera)
Mashhour Nawaf Ghanem*(1)
(1). Swieda Agriculture esearch Center, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Sweida,
Syria.
(*Corresponding author: Dr. Mashhour Nawaf Ghanem. E-Mail: mashhourghanem@gmail.com).

Received: 21/06/ 2015

Accepted: 22/09/ 2015

Abstract:
The experiment was conducted at Hoot Research Station in Sweida/Syria, during the growing
seasons (2010/2011 and 2011/2012). Five winter dates and 4 spring dates were conducted. Ghab3
variety was used for winter planting and a local variety was used for spring planting. This
experiment aims to determine the optimum planting date of rain fed chickpea in winter and spring
planting, to achieve the highest yield and escape of the infestation by Gram Pod-Borer. The results
showed that the highest yield was obtained at the early planting at the end of December (818.8
kg/ha) for winter planting, and end of January (537.6 kg/ha) for spring planting. The infection rate
decreased directly by early planting for winter (5.14%), while it increased directly for earliness
planting for spring (9.34 %). The study concluded the possibility of growing winter chickpea in the
second part of December, and to grow the local variety on early spring, and control the gram pod
borer at the same time, to get the best result of yield and low infection.
Key words: Chickpea, Planting dates, Gram pod borer.
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تحديد األدلة االنتخابية في طرز القمح المبدئي باستخدام معامل االرتباط وتحليل المسار
()1

ميسون محمد صالح*

()2

ووسام يحيى عقل

()3

ورزان محمد علي النجار

( .)1قسم األصول الوراثية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
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الملخص:
نفذت الدراسة في محطة بحوث إزرع التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية خالل موسمي الزراعة 2010/2009
طرز وراثي من القمح الرباعي ( )2n =4x= 28زراعة مطرّية خالل موسمي الزراعة
و  2011/2010حيث زرع  15ا
ضمت  4طرز من النوع  3،Ttiticum.carthlicumطرز من النوع 8 ،Ttiticum.polonicum
ّ 2011/2010 ،2010/2009

طرز من النوع  Ttiticum.dicoccomإضافةً إلى ثالثة شواهد محلية شام ،3شام 5ودوما ،1بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية
بثالثة مكررات ،درست عالقات االرتباط وتحليل المسار بين مكونات الغلة(عدد االشطاءات المثمرة ،طول حامل السنبلة الرئيسية،
الحبية للنبات الفردي .أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب
عدد ووزن الحبوب في السنبلة الرئيسية ،وزن األلف حبة) مع الغلّة
ّ

الحبية وك ّل من (عدد اإلشطاءات المثمرة ،طول حامل السنبلة الرئيسية ،عدد الحبوب في السنبلة
معنوي  P≤0.01بين الغلّة
ّ
لكل منها،
الرئيسية ،وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية) بلغت على التوالي (**ّ )r=0.509** ،0.656**،0.366** ،0.636

الحبية كان موجب عالي (،)0.7438
كما أشارت نتائج تحليل المسار إلى أن التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة على الغلة
ّ

الحبية ()0.21 ،0.285 ،0.2933على
بينما موجباً متوسطاً لك ّل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة على الغلة
ّ
تميزت بأعلى نسبة مساهمة مئوية في الغلّة وصلت
التوالي لك ّل منها ،كما أشارت الدراسة إلى أن صفة عدد اإلشطاءات المثمرة ّ

إلى  ،%55.32تالها مباشرةً التأثير الغير مباشر لعدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية حيث
لكل من صفتي عدد الحبوب في السنبلة ووزن الحبوب في السنبلة
بلغت نسبة المساهمة  ،%13.15ومن ثم التأثير المباشر ّ

( %) 8.171 ،8.602على التوالي .لذا يجب التركيز في برامج التربية بالصفات :عدد اإلشطاءات المثمرة وعدد ووزن الحبوب في
السنبلة كأدلة انتخابية للغلة الحبية للقمح الرتباطها المعنوي بالغلة وارتفاع نسبة مساهمتها (تأثيرها المباشر والمشترك) في الغلة.
الكلمات المفتاحية :الطرز الوراثية ،القمح ،مكونات الغلة ،معامل االرتباط ،تحليل معامل المسار.
المقدمة:
يعد محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب في العالم حيث تستخدم حبوبه في تغذية اإلنسان والقش الناتج عنه كعلف للحيوان
( ،)Ibrahim et al., 2014كما يحتل القمح المرتبة األولى في سورية حيث بلغت المساحة المزروعة  1.374.077هكتا اًر أعطت

غلة مقدارها  2.316طن/هكتار(و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي .)2013 ،على اعتبار أن الغلة صفة معقّدة كان البد من البحث
عن أكثر الصفات ارتباطاً ومساهمة في الغلة ( ،)Gelalcha and Hanchinal, 2013لكن في الوقت ذاته أكد كل من ()2009
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 Anwar et al.,و( Bhutta et al., )2005و( Ali and Shakor )2012أن تقدير االرتباط بمفرده بين مكونات الغلّة والغلّة

الحبية النهائية ،لذلك ال بد من تحليل المسار بين الغلة ومكوناتها
ال يعد كافياً لفهم أهمية هذه الصفات في تحديد الغلّة
ّ
( )Farshadfar et al., 2012بهدف رفع كفاءة عملية االنتخاب في برامج التربية والتحسين الوراثي ( Sokoto et al., 2012.,
 .)Mohammadi et al., 2012., Ahmad et al., 2010أكد ك ّل من ( Darvishazadeh et al., )2011و()2010
فعالة لقياس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصفات المرتبطة مع الغلّة
 Yasin and Singhأن تحليل معامل المسار يعد أداة ّ

الحبية .أظهرت نتائج ك ّل من ( Abderrahmane et al., )2013و( Majumder et al., )2008أن عدد اإلشطاءات المثمرة

لحبية للنبات ،كما ّبينت نتائج ( Polat et al., )2015أن وزن الحبوب بالسنبلة
وعدد الحبوب بالسنبلة ارتبطا إيجاباً مع الغلّة ا ّ
الحبية في برامج التربية ،والحظ
الحبية للنبات وأن عدد الحبوب بالسنبلة يمكن استخدامه كدليل انتخاب للغلة
ارتبط إيجابا مع الغلّة
ّ
ّ

كل من
( Gelalcha and Hanchinal., )2013أن وزن األلف حبة ارتبط مع الغلة الحبية بعالقة غير معنوية ،أظهرت نتائج ّ
( )Yao et al., 2014و( Zafarnaderi et al., )2013أن عدد الحبوب بالسنبلة وعدد اإلشطاءات المثمرة ارتبطا إيجاباً مع

الحبية للنباتّ .بين( Ibrahim et al., )2014أن التأثير المباشر لك ّل من عدد الحبوب بالسنبلة وعدد اإلشطاءات المثمرة
الغلّة
ّ
في الغلة الحبية بلغ على التوالي ( 0.16منخفض 0.33 ،عالي) ،أشار( Aycicek and Yildirim )2006أن وزن الحبوب

بالسنبلة ذو تأثير موجب مباشر في الغلّةّ .بينت نتائج عدة من الباحثين أن التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة في الغلّة
ويفسر إلى حد بعيد قيمة عالقة االرتباط بينهما ( ;kumar et al., 2010; Gautam and Sethi., 2002
الحبية عالي
ّ
ّ
.)KhoKhar et al., 2010
الحبية للنبات الفردي ومكوناتها ،وتحليل المسار لمعرفة التأثيرات المباشرة
يهدف البحث إلى دراسة عالقات االرتباط بين الغلّة
ّ
وغير المباشرة لمكونات الغلة في الغلة الحبية للنبات الفردي ،وتحديد نسبة مساهمة تأثير الصفات المدروسة في الغلّة.
مواد البحث وطرائقه:
طرز وراثي من القمح الرباعي ( )2n =4x= 28في مركز بحوث إزرع التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في
زرع  15ا
ضمت  4طرز من النوع
محافظة درعا/سورية ،حيث الزراعة مطرّية خالل الموسمين  ،2010و،2011
ّ
 3، Ttiticum.carthlicumطرز من النوع  8 ،Ttiticum.polonicumطرز من النوع  Ttiticum.dicoccomإضافةً إلى
ضمت كل قطعة تجريبية ستة
ثالثة شواهد محلية شام ،3شام 5ودوما ،1وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثة مكرراتّ ،
سطور ،طول السطر 1م ،المسافة بين السطور 25سم ،وبين النبات واآلخر 5سم ،زرعت الحبوب على عمق( )5-3سم .نفّذت
عمليات الخدمة الزراعية للمحصول حسب توصيات و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي .حصدت التجربة ودرست عالقات االرتباط

الحبية للنبات الفردي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  SPSS.12بينما أجري تحليل المسار لتحديد
بين مكونات الغلة والغلّة
ّ
الحبية للنبات الفردي اعتماداً على نموذج
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمكونات الغلة ولحساب مساهمة كل منها في الغلّة
ّ

رياضي خاص بتحليل المسار ضمن برنامج  Genstat.12وفق ( .)Singh and Chudhary, 1977تم اعتماد مقياس للتأثير
المباشر وغير المباشر وفق التدرج التالي :القيمة األكبر من  1قيمة عالية التأثير جداً 0.3(،إلى  ) 0.9قيمة عالية التأثير0.2(،

إلى  )0.29قيمة متوسطة التأثير 0.1( ،إلى  )0.19قيمة منخفضة التأثير ،والقيمة األقل من  0.1قيمة مهملة وفق ( Lenka and

.)Mishra, 1973
النتائج والمناقشة:

أوالً :االرتباط بين الصفات المدروسة:
وكل من :عدد
أظهرت نتائج دراسة االرتباط وجود ارتباط موجب معنوي عند مستوى داللة  0.01بين الغلّة
الحبية للنبات الفردي ّ
ّ

اإلشطاءات المثمرة  ،طول حامل السنبلة الرئيسية ،عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية ،وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية) ،بلغت
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على التوالي (** )r=0.509** ،0.656**،0.366** ،0.636لك ّل منها ،بينماكان االرتباط غير معنوي مع وزن األلف حبة

بلغت ( 0.116الجدول  .)1تتفق النتائج السابقة مع نتائج كل من ()2013

 Abderrahmane et al.,و()2008

 ،Majumderو( ، Potal et al., )2014ومع ( ،Gelalcha and Hanchinal.,)2013ومع ()Yao et al., 2014
و(.Zafarnaderi et al., )2013
الحبية ومكوناتها
الجدول .1عالقات االرتباط بين الغلة
ّ
الغلة الحبيّة للنبات الفردي (غ)
مكونات الغلة
**0.636
عدد اإلشطاءات المثمرة
**0.366
طول حامل السنبلة الرئيسية (سم)
**0.656
عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية
**0.509
وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية (غ)
0.116
وزن األلف حبة (غ)
** المعنوية عند مستوى داللة .0.01

ثانياً :تحليل المسار:
 -1التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لعدد اإلشطاءات المثمرة في الغلة:
الحبية موجباً عالي بلغ ( ،)0.7438بينما التأثيرات الغير مباشر جميعها كانت
كان التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة فيالغلة
ّ
كل من طول حامل السنبلة الرئيسية وعدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية بلغت( )0.0318 ،0.0055على
مهملة لكن موجبة من خالل ّ
التوالي بينما سالبة من خالل ك ّل من وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية ووزن األلف حبة بلغت ( )-0.0944 ،-0.0509على التوالي
الحبية (الجدول  ،)2كما أظهرت
لكل منهما ،ويصبح بذلك التأثير الكلي ( )0.6358الذي يمثّل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة
ّ
النتائج أن مساهمة عدد االشطاءات المثمرة كتأثير مباشر هي األعلى مقارنةً مع الصفات األخرى في الغلّة بلغ  %55.32وهي

بذلك أعلى نسبة مساهمة مقارنةً بباقي الصفات المدروسة (الجدول .)3

 -2التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لطول حامل السنبلة الرئيسية في الغلة:

الحبية موجباً عالي بلغ ( )0.3662الذي يمثّل قيمة عالقة االرتباط مع
كان التأثير الكلّي لطول حامل السنبلة الرئيسية على الغلة
ّ
الحبية ويمكن تفسير الجزء األكبر منه من التأثير الغير مباشر لطول حامل السنبلة الرئيسية من خالل عدد اإلشطاءات
الغلة
ّ
المثمرة والذي بلغ ( )0.2310المتوسط الدرجة بينما كان التأثير المباشر مهمل بلغ ( ،)0.0177وكذلك التأثيرات الغير مباشرة

موجبة من خالل ك ّل من عدد ووزن الحبوب ب السنبلة الرئيسية بينما سالبة مع ووزن األلف حبة لكن جميعها مهملة بلغت
( )-0.0104 ،0.0419 ،0.0860على التوالي لك ّل منها (الجدول .)2
 -3التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لعدد الحبوب في السنبلة الرئيسية في الغلة:

الحبية ( ،)0.6559كان التأثير المباشر على
بلغ التأثير الكلي الذي يمثّل قيمة عالقة االرتباط بين عدد الحبوب في السنبلة والغلة
ّ
الحبية موجباً متوسط بلغ ( ،)0.2933وكذلك التأثير الغير مباشر من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية موجب متوسط ًا
الغلة
ّ

كل منهما الجزء األكبر من قيمة االرتباط ،بينما كانت التأثيرات غير المباشرة موجبةً مهملة من خالل
يفسر ّ
بلغ ( ،)0.2242وبذلك ّ
ك ّل من عدد اإلشطاءات المثمرة وطول حامل السنبلة الرئيسية ووزن األلف حبة بلغت على التوالي (،0.0052 ،0.0807
تبين أن مساهمة عدد الحبوب في السنبلة من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية في الغلة بلغت
( )0.0525الجدول  ،)2كما ّ
 %13.15بينما كتأثير مباشر بلغت  %8.60فقط (الجدول . )3

 -4التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لوزن الحبوب في السنبلة الرئيسية في الغلة:
الحبية موجباً متوسطاً بلغ ( ،)0.2858وكذلك التأثير غير المباشر من
كان التأثير المباشر لوزن الحبوب في السنبلة على الغلة
ّ
تبين أن التأثير غير المباشر كان منخفضاً سالباً من خالل عدد
خالل عدد الحبوب بالسنبلة موجباً متوسطاً ( ،)0.2300كما ّ
اإلشطاءات المثمرة ( ،)-0.1325بينما كان موجباً منخفضاً من خالل وزن األلف حبة ( ،)0.1230وبذلك يكون التأثير الكلي
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يفسره بشكل أكبر التأثير غير المباشر من خالل ك ّل من عدد اإلشطاءات المثمرة ووزن األلف
عالي حيث بلغ ( ،)0.5090والذي ّ
وتبين أن مساهمة وزن الحبوب في السنبلة في الغلة كتأثير مباشر بلغت  %8.17ومن خالل وزن األلف حبة
حبة (الجدول ّ ،)2

بلغت ( %7.03الجدول .)3

 -5التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لوزن األلف حبة في الغلة:
الحبية موجباً متوسطاً ( ،)0.2100بينما التأثير غير المباشر من خالل عدد
كان التأثير المباشر بين وزن األلف حبة على الغلة
ّ
اإلشطاءات المثمرة عالياً وسالباً ( ،)-0.3343وموجباً منخفضاً من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية ( )0.1675وكذلك التأثير
الكلي موجب منخفض ( ،) 0.1156بينما كان التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة سالب مهمل ( ،)-0.0009بينما

تبين أن مساهمة وزن األلف
موجباً ومهمل من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية ،بلغت قيمته (( )0.0733الجدول  .)2كما ّ
الحبية للنبات الفردي
حبة في الغلة بلغ  %4.41للتأثير المباشر ،وكنتيجة نهائية بلغت مساهمة الصفات المدروسة في الغلّة
ّ

بالمجمل  %83.968بينما بلغ التأثير المتبقي (العوامل أو الصفات األخرى في الغلة) ( %16.032الجدول .)3تتفق النتائج أعاله

مع ما توصل إليه ك ّل من ( Aycicek and Yildirim, 2006; Ibrahim et al., 2014; kumar et al., 2010; Gautam
and Sethi., 2002; KhoKhar et al., 2010; Suleiman et al., 2014; Asim et al., 2014; Mollasadeghi et
.)al, 2011
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الجدول  .2التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصفات المدروسة في الغلة الحبية للنبات الفردي (غ)
قيمة التأثير

مصدر التأثير

درجة التأثير

عدد اإلشطاءات المثمرة
التأثير المباشر

0.7438

عالي

التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسية

0.0055

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

0.0318

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية

- 0.0509

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل وزن األلف حبة

- 0.0944

مهمل

التأثير الكلي

0.6358

عالي

طول حامل السنبلة الرئيسية (سم)
التأثير المباشر

0.0177

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

0.2310

متوسط

التأثير غير المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

0.0860

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل وزن الحبوب السنبلة الرئيسية

0.0419

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل وزن األلف حبة

- 0.0104

مهمل

التأثير الكلي

0.3662

عالي

عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية
التأثير المباشر

0.2933

متوسط

التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

0.0807

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسية

0.0052

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية

0.2242

متوسط

التأثير غير المباشر من خالل وزن األلف حبة

0.0525

مهمل

التأثير الكلي

0.6559

عالي

وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية (غ)
التأثير المباشر

0.2858

متوسط

التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

- 0.1325

منخفض

التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسية

0.0026

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

0.2300

متوسط

التأثير غير المباشر من خالل وزن األلف حبة

0.1230

منخفض

التأثير الكلي

0.5090

عالي

وزن األلف حبة (غ)
التأثير المباشر

0.2100

متوسط

التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

- 0.3343

عالي

التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسية

- 0.0009

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

0.0733

مهمل

التأثير غير المباشر من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية

0.1675

منخفض

التأثير الكلي

0.1156

منخفض
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الجدول  .3النسبة المئوية لمساهمة الصفات المدروسة ( التأثيرات المباشرة وغير المباشرة) في صفة الغلة الحبية للنبات الفردي (غ)

المساهمة%
55.320
0.031
8.602
8.171
4.408
0.818
4.735
- 7.758
- 14.040
0.305
0.148
- 0.037
13.151
3.080
7.034
83.968
16.032

مصدر التأثير
عدد اإلشطاءات المثمرة
طول حامل السنبلة الرئيسية
عدد الحبوب في السنبلة
وزن الحبوب في السنبلة
وزن األلف حبة
عدد اإلشطاءات المثمرة ×طول حامل السنبلة الرئيسية
عدد اإلشطاءات المثمرة × عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية
عدد اإلشطاءات المثمرة × وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية
عدد اإلشطاءات المثمرة × وزن األلف حبة
طول حامل السنبلة الرئيسية×عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية
طول حامل السنبلة الرئيسية × وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية
طول حامل السنبلة الرئيسية × وزن األلف حبة
عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية×وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية
عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية × وزن األلف حبة
وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية × وزن األلف حبة
المجموع
المتبقي

الخالصة:
الحبية بعالقة معنوية عند مستوى داللة 0.01مع ك ّل من عدد اإلشطاءات المثمرة ،طول حامل السنبلة
 .1ارتبطت الغلة
ّ
الرئيسية ،عدد ووزن الحبوب في السنبلة الرئيسية ،بلغت على التوالي (**)r=0.509** ،0.656**،0.366** ،0.636

لك ّل منها ،بينما لم ترتبط معنوياً مع وزن األلف حبة.
لكل من عدد ووزن
 .2كان التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة في الغلة
الحبية موجباً وعالياً  ،0.7438بينما كان التأثير ّ
ّ
الحبية موجباً متوسطاً بلغ على التوالي ( ،)0.21 ،0.285 ،0.293كما
الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة في الغلة
ّ

لكل من (طول حامل السنبلة من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة ،وعدد الحبوب بالسنبلة من
تقاربت التأثيرات غير المباشرة ّ
خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية ،ووزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية) في الغلّة
الحبية ،حيث بلغت ( )0.2300 ،0.2242 ،0.2310على التوالي.
ّ

 .3تعد مكونات الغلة المدروسة من الصفات الهامة التي يمكن االعتماد عليها عند االنتخاب للغلّة كونها ساهمت بالمجمل بنسبة
.%83.97
تفردت صفة عدد اإلشطاءات المثمرة بأعلى نسبة مساهمة في الغلّة وصلت إلى  ،%55.32تالها مباشرةً التأثير المشترك
ّ .4
كل من عدد ووزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية الذي بلغ  ،%13.15ومن ثم صفتي عدد ووزن الحبوب في السنبلة (،8.60
بين ّ
.%)8.17
المقترحات:
التركيز في برامج التربية على الصفات :عدد اإلشطاءات المثمرة وعدد ووزن الحبوب في السنبلة كأدلة انتخابية للغلة الحبية للقمح
الرتباطها المعنوي بالغلة وارتفاع نسبة مساهمتها (تأثيرها المباشر والمشترك) في الغلة.
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Abstract:
The study was conducted at Izraa Research Station, General Commission for Scientific Agricultural
Research (GCSAR), in Syria during two growing seasons 2010 and 2011. Fifteen tetraploid wheat
genotypes (2n= 4x=28) were planted under rainfed conditions (4 genotypes belong to species
Ttiticum carthlicum, 3 genotypes belong to species Ttiticum polonicum, 8 genotypes belong to
species Ttiticum dicoccum), and three local checks sham3, sham5, and Douma1, in randomized
complete block design (RCBD), with three replications. Correlations and path coefficient analysis
between yield components (number of fertile tillers, spike peduncle length, number and weight of
grains per main spike, thousand grain weight) with the individual plant grain yield. Results showed
that grain yield had a positive significant correlation (P≤0.01) with each of number of fertile tillers,
spike peduncle length, number and weight of grains per main spike (r=0.636** ،0.366**،0.656** ،
0.509**), respectively. Results of path coefficient analysis showed that the direct effect of number
of fertile tillers on grain yield was high and positive (0.743), while the direct effect was medium
and positive for each of number and weight of grains in main spike and also thousand grain weight
on grain yield (0.239, 0.285, 0.21), respectively. Results also showed that number of fertile tillers
had the highest contribution % in yield (55.32%), followed by the indirect effect of number of
grains in main spike through the weight of grains in main spike (13.15%), then the direct effect of
each of number and weight of grains in main spike (8.60, 8.17%), respectively. The study
confirmed the importance of number of fertile tillers, and number and weight of grains per spike, as
selection indices for high yield in wheat, because of their significant correlation, and high relative
importance with yield, either through direct or indirect effects.
Key Words: Wheat genotypes, Yield components, Correlation, path coefficient analysis.
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مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي في مناطق االستقرار الزراعي لسورية باستخدام القرينة النباتية NDVI
من معطيات  MODISللسلسة الزمنية 2012-2000
()1

إياد الخالد*

() 1

ورادا كاسوحة

( .) 1الهيئة العامة لالستشعار عن بعد ،دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :د .إياد الخالد .البريد اإللكتروني.)dr.eyadalkhaled.gmail.com :

تاريخ القبول2015/09/07 :

تاريخ االستالم2015/07/27 :

الملخص:
يعد الجفاف من الظواهر الطبيعية التي تؤثر على تراجع الكتلة الحية للنباتات والتي يمكن تتبع تغيراتها باستخدام القرينة النباتية
 ،NDVIلذلك هدفت الدراسة لمراقبة التغيرات الزمانية والمكانية لمساحة الغطاء النباتي ومراقبة الجفاف في مناطق االستقرار
الزراعي في سورية وربطها مع معطيات الهطول المطري باستخدام القرينة النباتية  NDVIمن معطيات  MODISالفضائية خالل
السلسلة الزمنية  .2012-2001أظهرت النتائج أن أقل قيمة للقرينة النباتية  NDVIلمناطق االستقرار من األولى حتى الخامسة
خالل السلسلة المدروسة كانت عام  2008بمتوسط عام قدره  0.412و 0.259و 0.172و 0.131و 0.109على التوالي ،حيث
عبرت عن أكثر السنين جفافاً خالل هذه السلسلة الزمنية ،في حين أن أعلى القيم كانت عام  2003بمتوسط عام قدره 0.546
و 0.49و 0.37و 0.284و 0.182على التوالي ،وبالتالي عبرت عن أقل السنين جفافاً خالل نفس السلسلة .كما وجد عالقة
ارتباط قوية ومعنوية (* ) r=0.89بين المتوسط العام لكمية الهطول المطري للسلسلة الزمنية المدروسة والمتوسط العام لقيم القرينة
النباتيةـ  .NDVIأظهرت الخرائط المنتجة للقرينة النباتية  NDVIمن صور  MODISللسلسلة الزمنية  2012-2001والمصنفة
إلى  13صف تعبر عن الغطاء النباتي ،أن أعلى مساحة ضمن السلسلة الزمنية في منطقة االستقرار األولى كانت للصفوف 7
و 8و 9و 10الموافقة لقيم القرينة النباتية  NDVIمن  0.3إلى  0.7والممثلة للغطاء النباتي للمحاصيل البعلية والمروية ونسبة
معينة من البساتين ،أما في منطقة االستقرار الثانية فكانت الصفوف السائدة ضمن هذه السلسلة الزمنية  6و 7و 8الموافقة لقيم
القرينة النباتية  NDVIمن  0.2إلى  0.5والممثلة للغطاء النباتي العشبي والمحاصيل البعلية ،أما في منطقة االستقرار الثالثة
والرابعة ،كانت الصفوف السائدة ضمن هذه السلسلة الزمنية  5و 6و 7الموافقة لقيم القرينة النباتية  NDVIمن  0.1إلى 0.4
والممثلة للغطاء النباتي العشبي بتغطية نباتية بسيطة والمحاصيل البعلية ،وفي منطقة االستقرار الخامسة التي تشغل النسبة األكبر
اض بغطاء عشبي بسيط وأر ٍ
من مساحة سورية لوحظ أن الصفّين  4و 5كانا السائدين وهما بدورهما يمثالن أر ٍ
اض بغطاء عشبي
شبه معدوم إلى معدوم وشغال مساحة قدرت بـنحو  % 91.3من مساحة منطقة االستقرار الخامسة.
الكلمات المفتاحية ، NDVI :مناطق االستقرار ،الكتلة الحية ،MODIS ،سورية.
المقدمة:
يعتمد اقتصاد الكثير من دول العالم على الزراعة كمصدر أساسي للدخل ،ويعد القطر العربي السوري أحد هذه الدول حيث يعتمد
على القطاع الزراعي في توفير المواد األولية للكثير من الصناعات والمواد الخام للتصدير ،كما يعتبر مصد اًر اساسياً لتوفير األمن
الغذائي واستجرار القطع األجنبي إضافة لتأمينه فرص عمل لنسبة كبيرة من اليد العاملة.
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ومن هنا تبرز األهمية الكبيرة لزيادة مساحات األراضي الزراعية وصيانتها ،غير أن العديد من العوامل التي هيمنت على المنطقة
مؤخ اًر وخاصة الظروف المناخية الصعبة وفي مقدمتها الجفاف أثرت سلباً على هذه المساحات الزراعية وانتاجيتها مما أدى لتضرر
المحاصيل وانخفاض إنتاجها وخروج قسم كبير من المساحات الزراعية من العملية اإلنتاجية وخاصة الزراعات البعلية في منطقتي

االستقرار الزراعي الثالثة والرابعة اللتين تعتمدان في إنتاجهما على كمية الهطل المطري .األمر الذي تطلب دراسة هذه الظاهرة
وتتبع التغير في مساحة األراضي الزراعية بشكل عام والمحاصيل بشكل خاص ومراقبة تغيراتها وأثر الجفاف على مساحاتها وفق

تقسيم مناطق االستقرار الزراعي .الذي ظهر نتيجة العمل على وضع حدود لمساحات استقرار الزراعات البعلية في القطر العربي
السوري (رسالن  ،)1968مر هذا المفهوم بأربعة مراحل زمنية وعلمية وعملية .المرحلة األولى بدأت عام  1961بتقسيم أراضي
القطر إلى خمس مناطق بيئية رئيسية وفقاً لمعدالت الهطول المطري ،أما المرحلة الثانية فجاءت في أواخر  1962وبقيت حتى

قسمت القطر إلى أربع مناطق بيئية معتمدة على العوامل المناخية الممثلة لمعادلة أمبرجيه وانتشار النباتات ذات
عام  1970حيث ّ
قسمت أراضي الجمهورية العربية السورية إلى خمسة مناطق بيئية
الدالالت المناخية ،تلتها المرحلة الثالثة في عام  1968التي ّ
اعتمادا على معدالت األ مطار السنوية الهاطلة في هذه المناطق وهو المفهوم السائد لغاية يومنا مع تعديل جاء في المرحلة الرابعة

عام  1970حيث شكلت لجان على مستوى المحافظة لتحديد الحد الفاصل ما بين منطقتي االستقرار الثانية والثالثة (السعدي وأبو
خيط .)1972 ،تتلقى منطقة االستقرار األولى ) (rs1هطوال مطرياً سنوياً يزيد عن ( )350ملم ،وتنقسم إلى منطقتين هما منطقة
(أ) معدل أمطارها فوق ( )600ملم سنوياً ومنطقة (ب) معدل أمطارها بين ( )600-350ملم سنوياُ .أما منطقة االستقرار الثانية

) (rs2فيتراوح معدل أمطارها السنوي بين  350-250ملم ،في حين أن منطقة االستقرار الثالثة ) (rs3تبلغ معدالً مطرياً يزيد عن

 250ملم سنوياً في نصف عدد السنوات المرصودة لحساب المعدل المطري ،بينما يتراوح معدل األمطار في منطقة االستقرار
الرابعة ) (rs4ما بين  250-200ملم سنوياً ،وال تتجاوز كمية األمطار السنوية في منطقة االستقرار الخامسة ) 200 (rs5مم.

تهدف الدراسة إلى مراقبة التغيرات الزمانية والمكانية لمساحة الغطاء النباتي ومراقبة الجفاف في مناطق االستقرار الزراعي في

سورية وربطها مع معطيات الهطول المطري باستخدام القرينة النباتية  NDVIمن صور  MODISالفضائية خالل السلسلة الزمنية
.2012-2000
هناك العديد من الدراسات والبحوث التي نفذت لمراقبة الجفاف وتغيرات الكتلة الحية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد

والمعطيات الفضائية باإلضافة إلى األدلة الطيفية النباتية ،حيث قام ) Gu et al., (2007بتحليل بيانات مؤشر القرينة النباتية

) )Normalized Difference Vegetation Index NDVIو( )Normalized Difference Water Index NDWIلخمس
سنوات  2005-2001المشتقة من معطيات  MODISلتقييم جفاف المراعي في وسط الواليات المتحدة .حيث أظهرت النتائج
عالقة قوية بين القرائن  NDVIو NDWIمع ظروف الجفاف خالل موسم الصيف ،فكانت قيم معامل االرتباط أقل من  0.5للقرينة
 NDVIو 0.3للقرينة  NDWIفي ظروف الجفاف ،في حين كانت أكبر من  0.6للقرينة  NDVIو 0.4للقرينة  NDWIفي
الظروف غير الجافة .كما أظهرت القرينة  NDWIاستجابة أسرع لظروف الجفاف من القرينة  .NDVIكما قام Wardlow et

شهر بفارق ست عشر يوم لصور  MODISالفضائية الممثلة للدليلين ()NDVI
) al., (2007بتحليل سلسلة زمنية من اثني عشر اً
و( )EVI Enhanced Vegetation Indexوذلك ألكثر من ألفي موقع في والية كنساس األمريكية ولمحاصيل مختلفة (برسيم،

ذرة صفراء ،ذرة بيضاء ،فول صويا ،والقمح الشتوي) وادارة مختلفة للحقول (بعل ،ري ،ومختلط) لدراسة إمكانية وضع خرائط
الغطاء األرضي بمقاييس كبيرة للمحاصيل الحقلية باالعتماد على صور  MODISذات الدقة المكانية المتوسطة والزمانية المرتفعة.

وقد أظهرت النتائج أن التغيرات الزمنية في كال القرينتين النباتيتين لجميع المحاصيل كانت متجانسة مع التغيرات التي تط أر على

الصفات الطبيعية لمعظم المحاصيل ،مع اإلشارة إلى أنه يمكن فصل هذه المحاصيل طيفياً عند مرحلة معينة خالل موسم النمو.

استخدم ) Rahimzadeh Bajgira et al., (2009سلسلة زمنية لست سنوات  2005-2000من معطيات صور MODIS
لستة أشهر من موسم النمو الختبار القرينة النباتية  NDVIمن صور  MODISوالقرينة النباتية Vegetation Water Index

) (VWIلرصد وتقييم الجفاف في الشمال الغربي إليران على الزراعات البعلية والمراعي .وكشفت النتائج أن التغير في قيم NDVI
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خالل هذه السلسة الزمنية اعتمد بشكل كبير على الهطول المطري مع إمكانية التفريق بين ظروف الجفاف والظروف البيئية
الطبيعية لنمو مختلف أنواع األغطية األرضية .ووجدت الدراسة أن مؤشر  NDVIهو األفضل لمراقبة الجفاف وله أفضل ارتباط
مع الهطول المطري وعالقة قوية مع قرينة  VWIواستخدم ) Yagci et al., (2011بيانات  MODISلألعوام 2011-2000

لمراقبة تأثير الجفاف واألضرار التي يحدثها على محصول القطن في والية تكساس والتي تحتوي  %50من المساحة المزروعة في

المعبر عن الحالة
الواليات المتحدة بالقطن باالعتماد على القرينة النباتية ) (NDVIو)Vegetation Condition Index (VCI
ّ
الصحية للنبات و) Temperature Condition Index (TCIوالتي تعد من المؤشرات الهامة التي يمكن استخدامها في مراقبة
الجفاف الزراعي .حيث وجدوا أن المناطق الشمالية والغربية والشمالية الغربية كانت عرضة لجفاف شديد إلى جفاف استثنائي خالل
موسم زراعة القطن .وتوصلوا من هذه الدراسة إلى إمكانية رصد الجفاف الزراعي والوصول إلى نتائج مرضية باستخدام صور
 MODISالستخدامها في التنبؤ بغلة المحاصيل وتسويقها .أشار ) Murad and Islam, (2011إلى أن الجفاف هو أكثر
الظواهر الطبيعية تعقيداً ومن خالل دراستهما لتحديد األماكن األكثر تعرضاً للجفاف في المنطقة الشمالية الغربية من بنغالدش
باستخدام االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية أوضحا أنهما اعتمدا في تحديد الجفاف المناخي Meteorological

 droughtعلى مؤشر الهطل القياسي ) ،Standardized Precipitation Index (SPIأما الجفاف الزراعي Agricultural
 droughtفقد تم تحديد مساحته من صور  MODIS/NDVIبقدرة تمييز  250م من عام  2000إلى عام  2008لتشير النتائج
إلى أن  %17من أراضي منطقة الدراسة ال تتعرض لخطر اإلصابة بالجفاف في حين أن  %23من أراضيها كانت تحت تأثير

خطر بسيط للجفاف و %30منها تواجه خط اًر متوسطاً أما  %30المتبقية فتواجه خط ار شديداً أو حاداً ،وأن مناطق المركز
والشمال والجنوب الغربي من منطقة شمال غرب بنغالدش هي األكثر عرضة للجفاف المناخي والزراعي .وفي بحث قام به

) Salim (2014كان الهدف منه دراسة التغيرات المكانية والزمانية للغطاء النباتي وعالقته مع تغيرات الهطوالت ودرجات الح اررة
خالل فصل النمو (بين شهري نيسان/أبريل وتشرين األول/أكتوبر) في الصين باستخدام الصور الفضائية  NOAA/AVHRRومن

ثم استخدام قيمة  NDVIكوسيلة لمراقبة الجفاف بفاصل زمني  15يوم بين كل صورتين خالل  20عاما"  .2001-1982وبينت
دراسته للسلسلة الزمنية لقيم ( )NDVIعلى مدى عشرين عاماً أن هناك سيطرة واضحة بشكل بطيء وتدريجي للجفاف الزراعي في

أغلب مناطق الصين خالل عقد الثمانينات بينما كان تأثيره أقل وأضعف خالل عقد التسعينيات ،في حين أن الجفاف المناخي كان

مختلفاً من سنة إلى أخرى ولكنه كان واضحاً في شمال وغرب وشمال شرق الصين خالل الفترة من  2001-1982وكان هناك
فرق واضح بين التغير في شذوذ قيم  NDVIوالتغير في دليل الجفاف.

مواد البحث وطرائقه:
.1

منطقة الدراسة :مناطق االستقرار الزراعي في الجمهورية العربية السورية.

.2

القرينة النباتية :NDVI

تتميز الصور الفضائية بامتالكها مجاالت طيفية متعددة ومحددة حسب نوعها ودقتها الطيفية مما يعطي إمكانيات أكبر لتمييز
وفصل األهداف مختلفة عن بعضها البعض وذلك من خالل مجموعة من القرائن والدالئل المشتقة عن طريق عالقات رياضية بين

المجاالت الطيفية .تعتبر قرينة  NDVIمن أهم هذه القرائن في تمييز الغطاء النباتي وهي تعتمد اعتماداً أساسياً على فرق

االنعكاس الطيفي في المجالين األحمر المرئي وتحت األحمر القريب وتحسب وفق المعادلة:
)(Rouse et al., 1974

NDVI= NIR – R / NIR + R

حيث R :المجال الطيفي األحمر المرئي ،و NIRالمجال الطيفي تحت األحمر القريب ،تتراوح قيمة هذا الدليل بين  1-و1+

وتكون القيم الموجبة للنباتات .وترتبط بتراكيز اليخضور في النباتات ودليل المساحة الورقية ( Leaf area index )LAIوالكتلة
الحية للنبات  Biomassونسبة التغطية النباتية  Vegetation Cover %التي يمكن أن تستخدم كمؤشر على النمو الخضري

) ،)Tucker, 1979; Choudhury, 1987; Baret and Guyot, 1991; Abd El-Gawad, 2000وعلى ما تقدم تم
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بناء على تأثرها بالعوامل البيئية المختلفة وأولها
استخدام قرينة  NDVIفي تتبع تغير مساحة االراضي الزراعية وكتلتها الحية ً
الهطول المطري ودرجة الح اررة.
.3

الصور الفضائية :استخدمت صور فضائية للقرينة النباتية  NDVIمن نوع  MODISبقدرة تمييز مكانية  250م بمستوى

معالجة  level3بفاصل زمني قدره  16يوماً ويرمز لها بالرمز  .13Q1من موقع مجاني على شبكة االنترنت تابع لوكالة
الفضاء األمريكية .) www.earthexplorer.com( NASA

منهجية العمل:
ابتداء من الحصول على الصور الفضائية حتى الوصول للمنتج النهائي ودراسة االرتباطات بين القرينة
تم وضع منهجية للعمل
ً
النباتية  NDVIوكمية الهاطل المطري وتأثيرها على التغيرات في الكتلة الحية وتتبع ظاهرة الجفاف من خالل عدة محاور وخطوات

وتتلخص باآلتي:
 -1تحميل مشهدين من صور  MODIS-MOD13Q1هما  h20v5و h21v5التي تغطي األراضي السورية لسلسلة زمنية
امتدت من عام  2000إلى  2012في منتصف شهر نيسان/أبريل (أوج الكتلة الحية الخضراء).
 -2تجميع المشهدين (الموزاييك  )Mosaicواإلرجاع لجميع المشاهد وفق نظام اإلسقاط  UTMونظام االحداثيات الجغرافي
العالمي WGS84
 -3اقتطاع مساحة الجمهورية العربية السورية من الصور وفقاً للحدود اإلدارية المعتمدة من قبل و ازرة اإلدارة المحلية .وتحويل القيم
الرقمية لكل بيكسل في الصورة إلى قيمة ممثلة للقرينة النباتية  NDVIوفق معامل التحويل (قيمة البيكسل.)10000/
 -4اقتطاع مناطق االستقرار الزراعي وفق الخارطة المعتمدة في و ازرة الزراعة الى خمسة قطاعات وتصنيف الصورة الفضائية
الممثلة للقرينة النباتية لكل قطاع من مناطق االستقرار الزراعي الخمسة إلى  13صفاً حسب قيمتها كما في الجدول ( )1ووفق
صمم ببرنامج معالجة الصور الفضائية ( ERDAS imagineالشكل .)1
موديل ّ
رقم الصف

القيمة الدنيا

الجدول  .1قيم صفوف NDVI

القيمة العليا

1

0.3-

0.2-

2

0.2-

0.1-

4

0

0.1

0.1
0.2

6

0.2

0.3

8

0.4

0.5

3
5
7
9

0.3

0.4

10

0.5
0.6

0.6
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0.7

0.8

13

0.9

1

12
الشكل  .1موديل تصنيف الصور الفضائية الممثلة للقرينة النباتية
إلى  13صف

0.1-

0

0.8

0.7
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Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

191

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2

الشكل  .2شبكة توزيع نقاط التحقق الحقلي على مناطق االستقرار الزراعي في القطر.

 -5التحقق الحقلي :وزعت شبكة من النقاط على رؤوس مربعات عددها  1932وطول ضلعها  10م على كامل مساحة القطر

صنفت نقاط التدقيق الحقلي مكتبياً من خالل صور فضائية عالية الدقة المكانية لكامل القطر
للتدقيق الحقلي (الشكل ّ .)2
صنفت النقاط على الشكل التالي :غابات ،بساتين ،محاصيل مروية ،محاصيل بعلية،
(المصدر صور )Google earthحيث ّ

أراضي عشبية ،أراضي جرداء ،بادية جرداء ،بادية حراج ،مباني ،مسطحات مائية ،واستخدامات أخرى .وأنشا لذلك قاعدة بيانات

( )Geodatabaseلتخزين الوصف الحقلي لهذه النقاط في كل منطقة من مناطق االستقرار إلى جانب حقول وضع فيها صف
قرينة  NDVIالمقابل لهذه النقطة من شهر نيسان/أبريل إلى جانب إحداثيات هذه النقاط على نظام اإلسقاط .UTM

تم التحقق من  1891نقطة من أصل  1936نقطة بعد استبعاد النقاط التي تعذر تدقيقها ألسباب تقنية وبلغت  45وقد توزعت
النقاط على الصفوف في كل منطقة من مناطق االستقرار كما هو وارد في الجدول ( ،)2وقد أظهرت نتائج التحقق الحقلي أن
الصفوف  4و 5التي عبرت بنسبة عالية عن بادية جرداء بغطاء نباتي ضعيف جداً أو معدوم كانت سائدة بشكل واضح في منطقة
االستقرار الخامسة ،وأن الصفوف  7و 8الذي عبرت بنسبة جيدة عن المحاصيل البعلية لوحظ انتشارها في جميع مناطق االستقرار
مع زيادة ملحوظة في منطقة االستقرار الثانية ،في حين أن الصفوف  9و 10و 11التي عبرت عن المحاصيل المروية والبعلية
كون المحاصيل البعلية في المناطق ذات األمطار الجيدة تأخذ نفس القيم للمحاصيل المروية كانت سائدة في مناطق االستقرار
األولى والثانية والخامسة مع تداخل البساتين ضمن الصفين  10و 11وكانت الغابة التي ظهرت بنسبة عالية في الصفين 12
و 13سائدة بشكل واضح في منطقة االستقرار األولى.
 -6إنتاج الخرائط النهائية للقرينة النباتية في مناطق االستقرار:
تم استخدام برمجية  Arc GISإلنتاج الخرائط النهائية لقرينة  NDVIوحساب المساحات الممثلة لكل صف لجميع الصور خالل
السلسلة الزمنية من  2001إلى  2012لشهر نيسان/أبريل لكل منطقة استقرار وحساب متوسطات قيم  NDVIلجميع صور
السلسلة لكل منطقة استقرار .وقد أخذت الصفوف على الخرائط تدرجاً لوني ًا لدرجات األخضر يمثل تغيراتها من القيمة األعلى

لقرينة  NDVIويوافق األخضر األكثر قتامة انحدا اًر حتى القيمة األقل للقرينةـ  NDVIويوافق الدرجة اللونية األفتح.
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الجدول  .2توزع نقاط التحقق الحقلي وفق صفوف التصنيف ومناطق االستقرار

منطقة االستقرار
االولى

منطقة االستقرار
الثانية

غابات

39

5

1

بساتين

73

27

12

9

محاصيل مروية

58

48

18

25

61

محاصيل بعلية

76

100

49

50

57

332

أراضي عشبية

5

9

9

21

157

201

أراضي جرداء

2

13

12

25

59

111

بادية جرداء

0

5

11

43

646

706

بادية حراج

0

1

3

6

27

38

مباني

8

3

0

2

3

16

مسطحات مائية

1

3

1

3

19

27

أخرى

10

3

3

9

50

75

غير مصنف

9

3

1

4

28

45

281

220

120

197

1114

1932

الصف

المجموع

منطقة االستقرار
الخامسة

كامل مساحة
القطر

منطقة االستقرار
منطقة
الرابعة
االستقرار الثالثة
0

0

47

7

128
210

النتائج والمناقشة:
 -1تغيرات الكتلة الحية لمناطق االستقرار في سورية:

تمت دراسة تغيرات الكتلة الحية (قرينة  )NDVIللغطاء النباتي في مناطق االستقرار الزراعي عبر سلسلة زمنية ممتدة بين األعوام
( 2012-2001الشكل  ،) 3ومقارنة القيم المسجلة للكتلة الحية فيما بينها ودراسة ما إذا كانت هذه المناطق (مناطق االستقرار)
معبرة عن تقسيم منطقي ألراضي الجمهورية العربية السورية من حيث التغيرات في قيم  NDVIالمرتبطة بشكل كبير بكميات

الهطول المطري .حيث يعد هذه التقسيم تقسيماً بيئياً قديماً لألراضي السورية ولم يدخل عليه أي تعديل.

من دراسة تغيرات الكتلة الحية ( )NDVIلمناطق االستقرار بشكل عام ،لوحظ من خالل المتوسط العام لقيم قرينة  NDVIللسلسلة
الزمانية  2012-2001لهذه المناطق في شهر نيسان/أبريل أن منطقة االستقرار األولى سجلت أعلى هذه القيم تلتها الثانية ثم

الثالثة فالرابعة وأخي اًر الخامسة.
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متوسط قيم NDVIلمنطقة االستقرار االولى
متوسط قيم NDVIلمنطقة االستقرار الثالثة
متوسط قيم NDVIلمنطقة االستقرار الخامسة
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الشكل  .3تغيرات القرينة النباتية  NDVIلجميع مناطق االستقرار لألعوام من  2012-2001لشهر نيسان/أبريل
الجدول ( )3متوسطات قيم القرينة  NDVIوكمية األمطار لمناطق االستقرار السورية خالل السلسلة الزمنية  2012-2001لشهر
نيسان/أبريل

متوسط كمية األمطار لمناطق االستقرار

متوسط قيم  NDVIلمناطق االستقرار
السنة

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

2001

0.53

0.417

0.279

0.249

0.154

519.6

205.7

184.4

169.2

162.6

2002

0.547

0.411

0.267

0.201

0.131

788.3

257.2

194.9

125.2

128.7

2003

0.546

0.49

0.37

0.284

0.182

1039.0

375.0

332.8

266.9

165.5
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0.48

0.383

0.266

0.248

0.156

782.3

269.4

219.1

161.1

218.7

2005

0.513

0.397

0.262

0.208

0.133

676.1

216.4

196.9

169.3

132.3

2006

0.533

0.403

0.26

0.21

0.127

672.3

253.8

186.6

162.5

144.6

2007

0.539

0.401

0.256

0.196

0.129

590.3

255.2

167.6

155.2

128.9

2008

0.412

0.259

0.172

0.131

0.109

499.5

131.8

115.9

73.7

48.1

2009

0.532

0.372

0.228

0.155

0.116

664.8

203.7

186.1

137.2

86.9

2010

0.497

0.338

0.226

0.176

0.123

615.7

245.9

208.3

149.5

128.5

2011

0.494

0.328

0.228

0.158

0.114

667.2

223.8

239.3

170.2

96.1

2012

0.506

0.381

0.257

0.183

0.121

867.5

253.3

206.9

169.9

95.5

المتوسط

0.511

0.382

0.256

0.199

0.133

698.6

240.9

203.2

159.2

128.0
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وكانت قيمها على التوالي  0.51و 0.38و 0.26و 0.20و( 0.13الجدول  .)3كما لوحظ من خالل مقارنة سلوك قيم  NDVIأن
متوسط قيمها السنوية خالل السلسة الزمنية  2012-2001لمنطقة االستقرار األولى كانت األعلى مقارنة مع بقية المناطق ثم تلتها
قيم  NDVIلمنطقة االستقرار الثانية فالثالثة فالربعة وأخي اًر الخامسة لجميع السنوات من  2001إلى  2012بدون استثناء (الشكل
 ،)3إضافة إلى أن قرينة  NDVIسجلت أعلى القيم لجميع مناطق االستقرار عام  2003وأدنى القيم سجلت عام  2008وهذا
االنخفاض في قيم  NDVIمن منطقة االستقرار األولى إلى الخامسة قابله نفس السلوك في كمية الهطول المطري السنوي لهذه
المناطق فكان متوسط الهطول المطري للسلسلة الزمنية  2012-2001على النحو التالي 698.55 :و 240.93و203.23

و 159.17و 128.03مم/سنة لمناطق االستقرار من األولى إلى الخامسة كما سجل أعلى هطول مطري خالل هذه السلسة عام
 2003وأدناه عام  2008بشكل توافق مع أعلى القيم المسجلة وأدناها للقرينة  NDVIخالل هذه السلسلة (الجدول  .)4وعند دراسة
العالقة بين المتوسط العام لكمية الهطول المطري للسلسلة الزمنية المدروسة والمتوسط العام لقيم القرينةـ  NDVIلشهر نيسان من

خالل دراسة عالقة االرتباط بينهما وجدت عالقة ارتباط موجبة قوية ذات معنوية عند مستوى داللة  0.05فكانت قيمة معامل
االرتباط تساوي .0.89
وبدراسة العالقة بين متوسط كمية الهطول المطري للسلسلة في كل منطقة استقرار على حدة والمتوسط لقيم قرينة  NDVIلشهر
تبين وجود عالقات ارتباط معنوية قوية بين مناطق االستقرار الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
نيسان/أبريل في هذه المناطقّ ،
المسجلة فيها فكانت قيم معامل االرتباط  0.81و 0.82و 0.76و  0.80على التوالي ،عند مستوى
وكميات الهطول المطري
ّ
داللة  ،0.01في حين لم تظهر عالقة ارتباط قوية في منطقة االستقرار األولى التي كان قيمة معامل االرتباط لها  ،0.40وقد

يعزى ذلك الى التفاوت الكبير في كميات الهطوالت المطرية على امتداد هذه المنطقة حيث تبدأ من  350مم/سنة في بعض
المناطق وتنتهي عند  1000مم/سنة في مناطق أخرى.
 -2تغيرات مساحة الغطاء النباتي لمناطق االستقرار في سورية:
تمثل األشكال من  4إلى  8خرائط السلسلة الزمنية لمناطق االستقرار للجمهورية العربية السورية من عام  2001حتى عام 2012
لشهر نيسان/أبريل والتي تم تصنيفها إلى  13صف يعبر كل منها عما يقابلها على األرض من كتلة حية ممثلة لهذا الصف.

ففي منطقة االستقرار األولى لوحظ أن أعلى مساحة ضمن هذه السلسلة الزمنية لهذه القيم كان للصفوف  7و 8و 9و 10الموافقة

لقيم  NDVIمن  0.3إلى  0.7والممثلة للغطاء النباتي للمحاصيل البعلية والمروية ونسبة معينة من البساتين (الشكل  )4والتي
تتأثر بشكل كبير بكمية الهطول المطري والجفاف ويتضح ذلك في عام  2003األكثر أمطا اًر ،حيث تزداد فيه مساحة هذه
الصفوف على حساب الصفوف األقل لقيمة  NDVIنتيجة زيادة مساحة الزراعات البعلية بتأثير الهطول المطري الجيد (الشكل ،)4

في حين أن عام  2008األقل أمطا اًر تراجعت فيه مساحة هذه الصفوف لتدخل هذه المساحات في الصفوف ذات قيم  NDVIاألقل

نتيجة لتراجع األمطار وانحسار مساحات الزراعات البعلية وظهورها على شكل أراضي جرداء (الشكل .)5
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الشكل  .4تغيرات مساحة الصفوف المعبرة عن الكتلة الحية وفق القرينة ( )NDVIلشهر نيسان/أبريل لمنطقة االستقرار األولى للسلسلة
الزمنية 2012-2001

أما في منطقة االستقرار الثانية فلوحظ أن الصفوف السائدة ضمن هذه السلسلة الزمنية لقيم  NDVIكان للصفوف  6و 7و8
الموافقة لقيم  NDVIمن  .0.2إلى  0.5والممثلة للغطاء النباتي العشبي والمحاصيل البعلية (الشكل  )6والتي تتأثر بشكل كبير
بكمية الهطول المطري والجفاف ويتضح ذلك في عام  2003األكثر أمطا اًر ،حيث تزداد فيه مساحة هذه الصفوف على حساب

الصفوف األقل لقيمة  NDVIنتيجة زيادة مساحة الزراعات البعلية بتأثير الهطول المطري الجيد ودخولها ضمن مساحات أراضي

المحاصيل المروية (الشكل  ،)7في حين أن عام  2008األقل أمطا اًر تراجعت فيه مساحة هذه الصفوف لتدخل هذه المساحات في
الصفوف ذات قيم الـ  NDVIاألقل نتيجة لتراجع األمطار وانحسار مساحات الزراعات البعلية وظهورها على شكل أراضي جرداء

(الشكل .)7
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الشكل  .5تغيرات القرينة النباتية  NDVIلمنطقة االستقرار األولى للسلسلة الزمنية  2012-2001لشهر نيسان/أبريل.
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الشكل  .6تغيرات مساحة الصفوف المعبرة عن الكتلة الحية وفق القرينة ( )NDVIلشهر نيسان/أبريل لمنطقة االستقرار الثانية للسلسلة
الزمنية 2012-2001

أما في منطقة االستقرار الثالثة لوحظ أن السيادة ضمن هذه السلسلة الزمنية لقيم  NDVIكان للصفوف  5و 6و 7الموافقة لقيم

 NDVIمن  .0.1إلى  0.4والممثلة للغطاء للنباتات العشبية بسيطة (خفيفة) التغطية والمحاصيل البعلية (الشكل  ،)8ترتبط هذه

الصفوف (الغطاء النباتي) وتعتمد بشكل أكبر على كمية الهطول المطري ففي عام  2003أكثر السنوات هطوالً لألمطار نقصت
المساحات الممثلة لهذه الصفوف وانتقلت للصفوف األعلى مما يفسر االنخفاض الكبير في مساحة الصف  4الممثل للغطاء النباتي

شبه المعدوم (البادية) لتنتقل للصف األعلى  5وتزداد مساحة الصف  6و 7عموماً إلى حساب الصفوف األقل قيمة للقرينة NDVI

نتيجة لزيادة مساحة الزراعات البعلية بتأثير الهطول المطري الجيد .في حين أن عام  2008األقل أمطا اًر شهد زيادة كبيرة في

مساحة الصفين  4و 5نتيجة الجفاف وعدم ظهور النباتات الرعوية العشبية في البادية وانخفاض مساحات الزراعات البعلية (الشكل
.)8
يمكن القول بأن سلوك منطقة االستقرار الرابعة كان مشابها لسلوك منطقة االستقرار الثالثة من حيث سيادة الصفوف في المنطقة
وتفسيرات سلوكها خالل السلسلة الزمنية ( 2012-2001الشكل .)9
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الشكل  .7تغيرات القرينة النباتية  NDVIلمنطقة االستقرار الثانية للسلسلة الزمنية  2012-2001لشهر نيسان/أبريل.
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الشكل  .8تغيرات مساحة الصفوف المعبرة عن الكتلة الحية وفق القرينة ( )NDVIلشهر نيسان/أبريل لمنطقة االستقرار الثالثة للسلسلة
الزمنية 2012-2001
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الشكل  .9تغيرات مساحة الصفوف المعبرة عن الكتلة الحية وفق القرينة ( )NDVIلشهر نيسان/أبريل لمنطقة االستقرار الرابعة للسلسلة
الزمنية 2012-2001

أما منطقة االستقرار الخامسة التي تشغل النسبة األكبر من مساحة سوريا لوحظ أن الصفين  4و 5هما السائدين ضمن هذه

السلسلة الزمنية لقيم قرينة  NDVIوشغال مساحة تقدر بـنحو  %91.3من مساحة منطقة االستقرار الخامسة كمتوسط للسلسلة
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اض بغطاء عشبي بسيط وأر ٍ
الزمنية المدروسة ،وهما بدورهما يمثالن أر ٍ
اض بغطاء عشبي شبه معدوم إلى معدوم (الشكل )11
وتختلف نسبة مساحة هذين الصفين إلى المساحة الكلية لمنطقة االستقرار الخامسة والى بعضهما البعض حسب سنوات الخصوبة
والجفاف ،ففي عام  2003أكثر السنوات هطوالً لألمطار كانت نسبة مساحة هذين الصفين إلى مساحة منطقة االستقرار %75

ذهب منها  %5للصف  4و %70للصف  5وكان هناك زيادة واضحة في نسبة مساحة الصف  6الممثل للزراعات البعلية وذلك

نتيجة زراعة هذه المساحات متأثرة بكمية الهطول المطري الجيد في هذا العام (الشكلين  10و ،)11وفي عام  2008أقل السنوات
هطوالً لألمطار كانت نسبة مساحة هذين الصفين إلى مساحة منطقة االستقرار الخامسة  %95.2ذهب منها  54.2للصف 4

و 41.4للصف  5وشغلت باقي الصفوف المعبرة عن باقي األغطية النباتية أقل من  %5نتيجة قلة األمطار والجفاف حينها،
وعمل تراجع الزراعات البعلية على رفع نسبة مساحة الصف  5وانتقال مساحة كبيرة من هذا الصف للصف  4نتيجة الجفاف وعدم
ظهور حتى النباتات الرعوية والعشبية في البادية.
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الشكل  .10تغيرات مساحة الصفوف المعبرة عن الكتلة الحية وفق القرينة ( )NDVIلشهر نيسان/أبريل لمنطقة االستقرار الخامسة
للسلسلة الزمنية 2012-2001
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الشكل  .11تغيرات القرينة النباتية  NDVIلمنطقة االستقرار الخامسة للسلسلة الزمنية  2012-2001لشهر نيسان/أبريل.
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الخالصة:
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
-

فعالية استخدام الصور الفضائية للقرينة النباتية  NDVIمن نوع  MODISلتتبع تغيرات الكتلة الحية ومراقبة الجفاف ،من

خالل ربطه بالتغيرات المناخية والسيما الهطول المطري.
-

أظهرت النتائج أن أقل قيمة مسجلة للقرينة  NDVIلمناطق االستقرار من األولى حتى الخامسة خالل السلسلة المدروسة

كانت عام  2008بمتوسط عام قدره  0.412و 0.259و 0.172و 0.131و 0.109على التوالي ،حيث عبرت عن أكثر
السنين جفافاً خالل هذه السلسلة الزمنية ،في حين أن أعلى القيم كانت عام  2003بمتوسط عام قدره  0.546و 0.49و0.37

و 0.284و 0.182على التوالي ،وبالتالي عبرت عن أقل السنين جفافاً خالل نفس السلسلة .كما وجد عالقة ارتباط قوية ومعنوية
(* )r=0.89بين المتوسط العام لكمية الهطول المطري للسلسلة الزمنية المدروسة والمتوسط العام لقيم قرينة .NDVI
-

أظهرت الخرائط المنتجة للقرينة النباتية  NDVIمن صور  MODISللسلسلة الزمنية  2012-2001والمصنفة إلى 13

صف تعبر عن الغطاء النباتي ،أن أعلى مساحة ضمن السلسلة الزمنية في منطقة االستقرار األولى أن كان للصفوف  7و 8و9

و 10الموافقة لقيم  NDVIمن  0.3إلى  0.7والممثلة للغطاء النباتي للمحاصيل البعلية والمروية ونسبة معينة من البساتين أما
في منطقة االستقرار الثانية ،كانت الصفوف السائدة ضمن هذه السلسلة الزمنية  6و 7و 8الموافقة لقيم  NDVIمن  0.2إلى 0.5
والممثلة للغطاء النباتي العشبي والمحاصيل البعلية أما في منطقة االستقرار الثالثة والرابعة ،كانت الصفوف السائدة ضمن هذه
السلسلة الزمنية  5و 6و 7الموافقة لقيمـ  NDVIمن  0.1إلى  0.4والممثلة للغطاء النباتي العشبي بتغطية نباتية بسيطة
والمحاصيل البعلية أما في منطقة االستقرار الخامسة التي تشغل النسبة األكبر من مساحة سورية لوحظ أن الصفين  4و 5كانا

اض بغطاء عشبي بسيط وأر ٍ
السائدين وهما بدورهما يمثالن أر ٍ
اض بغطاء عشبي شبه معدوم إلى معدوم وشغال مساحة تقدر بـنحو
 %91.3من مساحة منطقة االستقرار الخامسة.
-

يمكن القول أن تقسيم أراضي الجمهورية العربية السورية إلى مناطق االستقرار الزراعية على أساس كمية الهطول المطري

ومعبر حتى وقتنا الراهن.
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Monitoring Changes in Vegetation cover in Agriculture Stability Zones of Syria
Using Time Series NDVI/MODIS During 2000-2012
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Abstract:
Drought is a natural phenomenon that decreases plants biomass, which can be monitored using
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The study aimed to monitor the periodical and
spatial changes of plant cover, and drought in Agriculture Stability Zones (ASZ) in Syria, using
NDVI/MODIS images, and link them with the rainfall data during 2001- 2012. The results showed
that the lowest NDVI values were recorded for zones 1 to 5; the averages during 2008 were 0.412,
0.259, 0.172, 0.131, and 0.109 respectively. The year 2008 was considered the most drought year
during the studied period. On the other hand, the year 2003 was considered the least drought year
during the same period. The averages of NDVI of the five zones were 0.55, 0.49, 0.37, 0.28, and
0.18 respectively. Al thought there was a high significant correlation (r=0.89*) between rainfall and
NDVI during the studied period. The output maps of MODIS using NDVI for the studied period,
which is classified to 13 classes, showed that the largest area was for zone 1 of the classes 7, 8, 9,
and 10, and the NDVI values ranged from 0.3 to 0.7 which representing rain fed and irrigated crops,
and a specific percentage of the horticulture. Zone2 was included in the classes 6,7, and 8 for the
NDVI values that ranged from 0.2 to 0.5, which representing grass and rain fed crops, but zones 3
and 4 were included in the classes 5,6, and 7 for the NDVI values that ranged from 0.1 to 0.4, which
representing low cover with grass and rain fed crops, finally Zone 5 was included in two classes; 4,
and 5 which were dominant and representing low and semi grass cover, with an area about 91.3% of
zone 5.
Key words: NDVI, Agricultural stability zones, Biomass, MODIS, Syria.
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مدى مالئمة برنامج  CropWat8لجدولة الري وتحديد االستهالك المائي لبعض المحاصيل واألشجار
المثمرة المزروعة في غوطة دمشق

()1
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( .)1إدارة بحوث الموارد الطبيعية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
( .)2مركز البحوث العلمية الزراعية بسلمية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،حماه ،سورية.
(*للمراسلة :م .أيمن حجازي .البريد اإللكتروني.)siraiman@yahoo.com :

تاريخ القبول2015/09/07 :

تاريخ االستالم2015/06/30 :

الملخص:
أجريت هذه الدراسة النظرية عام  2014بهدف دراسة مدى مالئمة برنامج  CropWat 8 for Windowsفي حساب االحتياجات
المائية وجدولة الري بالنسبة لبعض األشجار المثمرة والمحاصيل ،وذلك باستخدام بيانات تجارب حقلية منفذة مسبقاً في محطة

بحوث الري بالنشابية في منطقة غوطة دمشق ،سورية ،ألشجار المشمش والزيتون ومحصولي البندورة والذرة الصفراء ،حيث تم
مقارنة نتائج قيم االستهالك المائي الصافي وعدد السقايات المقدمة المحسوبة بالطريقة الحقلية مع مثيالتها المحسوبة عن طريق

البرنامجّ .بينت النتائج زيادة في القيمة المقدرة عن القيمة الحقيقية لالستهالك المائي بنسبة تتراوح من ( )%1للمشمش حتى

( )%23في البندورة ،وكانت الفروق غير معنوية بين القيم المقدرة والقيم الحقيقية باختبار  paired samples t testحسب
برنامج  SPSSلكل من المشمش والزيتون والذرة ،ماعدا البندورة حيث كانت الفروق معنوية عند مستوى داللة  ،%5كما لوحظ
وجود تطابق في عدد السقايات بنسبة كبيرة بين القيم المقدرة والقيم الحقيقية بالنسبة للمشمش والزيتون والذرة ،أمافي البندورة كان

التفاوت في عدد السقايات بمقدار  4سقايات بسبب اختالف قيم معامل المحصول بين قيم البرنامج والقيم البحثية .كانت محاكاة
البرنامج لمنحنى التغير في رطوبة التربة تشابه إلى حد كبير حالة تغير الرطوبة الحقلية ،بلغت قيم الجذر التربيعي لمتوسط مربع

الخطأ ( 26.53 ،45.41 ،14.5 ،6.4 :)RMSEمم/هكتار بالنسبة إلى االستهالك المائي لكل من المشمش ،الزيتون ،البندورة،
والذرة على التوالي ،يقابلها قيم لدليل التوافق ) ،0.81 ،0.83 ،0.98 :(dو 0.94على التوالي ،أيضا مما يدل على توافق جيد بين
القيم المقدرة والقيم الحقيقية.
الكلمات المفتاحية :برنامج  ،CropWat 8االستهالك المائي ،جدولة الري.
المقدمة:
يعد تقدير االحتياجات المائية للمحاصيل وأشجار الفاكهة الخطوة األساسية األولى الالزم توفرها لوضع الخطط اإلنمائية المستقبلية
والتخطيطاالستراتيجي للمشاريع الزراعية ،بل إ ن تقدير االحتياجات المائية يعد أحد العناصر الرئيسة عند وضع الموازنة المائية
ألي منطقة زراعية ،وهو أحد المواضيع الهامة جداً في مجال الري ،ألنه العنصر الحاسم لكل الحسابات المائية في أي بلد .وقد
حظي هذا الموضوع باهتمام العاملين بمجال الري والزراعة في كل مكان بغية الوصول إلى نتائج يمكن االعتماد عليها في خطط

التنمية ومشروعات التوسع الزراعي ومن الثابت عملياً وعلمياً أن تقدير وتحديد االحتياجات المائية للمحاصيل يعد المرحلة األولى

والمهمة لتخطيط اإلدارة المثلى للمياه المتوفرة (قاسم.)2009 ،

إن عدم التزام المزارع باالحتياجات المائية وانخفاض تكلفة الماء مقارنة بأي مدخل إنتاج آخر في معظم البلدان العربية ،بالرغم من
أنه المدخل األهم الذي يتوقف عليه المحصول كماً ونوعاً ،دفع المزارعين إلى ضخ كميات من المياه أكبر من حاجة المحصول

سنوياً في حين أن
( )IWRM, 2004وقد بلغ مقدار الماء المستخدم لري هكتار واحد في الوطن العربي  12000متر مكعب
ّ
Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

206

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
كمية المياه المطلوبة ال تتجاوز  7500متر مكعب سنوياً ،وبالتالي حدوث فقد كبير في مياه الري وتدهور صفات التربة وتراكم
األمالح فيها (بدر.)2010،

إن التطور الكبير ألجهزة الحاسوب ،وظهور برامج المحاكاة في مجاالت إدارة مياه الري ساعد مهندسي ومدراء الري والباحثين في
تقدير االحتياجات المائية في مشاريع الري ،وامكانية التنبؤ وحساب االحتياجات المائية بدقة وعمل برامج متكاملة لجدولة الري بما
يحقق أعلى إنتاجية وبأقل التكاليف ،ويعتبر برنامج  CropWatواحداً من أهم البرامج العالمية التي استخدمت على نطاق واسع

في إدارة مياه الري ( ،)Smith, 1992حيث قامت منظمة األغذية والزراعة  FAOبتصميم النموذج الحاسوبي  CropWatبلغة

 Basicسنة  1992تحت نظام التشغيل  DOSوتم نشره في منشورات المنظمة رقم  ،46ثم طور هذا النموذج بعدة إصدارات،
وأحدث نسخة من هذا النموذج والموجودة على موقع المنظمة هي النسخة  CropWat 8التي تم تصميمها باستخدام Visual
 Basicتحت بيئة النوافذ  Windowsوتم ربط هذا النموذج مع قاعدة البيانات المناخية .ClimWat 2

يقوم البرنامج بتسهيل حساب وتقدير قيمة التبخر نتح المرجعي باالعتماد على الدوال األساسية المناخية في البرنامج وأيضاً يسمح

بتطوير خطة جدولة الري تحت ظروف إدارية مختلفة ،وحساب برنامج تزويد مياه الري لنماذج مختلفة من المحاصيل وحساب
االحتياجات المائية باستعمال خوارزمية الميزان المائي اليومي ( )Smith, 1992بعد حساب قيمة التبخر نتح المرجعي ETo
بطريقة  Penman- Monteithوهو يتيح وضع توصيات لتحسين أساليب الري ،وتخطيط مواعيد الري وتقييم اإلنتاج في ظل
الظروف المطرية أو الري الناقص (.)Adriana et al., 1999

صمم الكثير من الباحثين في العديد من الدول برامج حاسوبية مشابهة لبرنامج  CropWatباالعتماد على النهج الموضح في
ّ
منشور المنظمة  ،56حيث تتفق هذه النماذج بشكل عام بأنها يمكن أن تستخدم لتحسين توزيع مياه الري بين المحاصيل المختلفة
أو توزيع المياه خالل موسم المحاصيل (.)Bryant et al., 1992
إن أفضل طريقة لتقدير االحتياجات المائية للمحاصيل هي طريقة  Penman-Monteithوقد أوصت مجموعة الخبراء

واالستشاريين والباحثين في منظمة الفاو وبالتعاون مع اللجنة العالمية للري والصرف ومنظمة المعلومات المناخية في أيار 1990

باستخدام معادلة  Penman-Monteithكطريقة قياسية لحساب االحتياجات المائية من البيانات المناخية واهمال المعادالت
األخرى ).(Allen et al., 1998
وجد ( (Nazeer, 2009في دراسة محاكاة نموذج  CropWatفي ظل ظروف الزراعة المروية والبعلية لمحصول الذرة ألجل

توفير المعلومات الالزمة بشأن اتخاذ ودعم القرار في إدارة الري أن النموذج يقدر بشكل فاعل الخفض في اإلنتاجية الناجم عن

االجهاد المائي والتأثيرات المناخية مما يجع ل هذا النموذج من أفضل النماذج الرياضية في إدارة وتخطيط عملية الري ،كماعبر
( )Adriana et al., 2000أيضاً عن وصف البرنامج بأنه أداة فاعلة إلدارة الري حيث أنه يحاكي بفاعلية تأثير اإلجهاد المائي

على اإلنتاج ،وفي الدراسات المحلية وجد (حسين وآخرون )2013 ،أن النموذج يحاكي المنحى العام لتغيرات المحتوى المائي
للتربة في معامالت الري المختلفة المطبقة على محصول القطن بصورة جيدة ،وكانت نتائج حسابات االستهالك المائي جيدة

لمحصول الذرة في محافظتي حلب والحسكة ).)Darir, 2006

يهدف البحث إلى دراسة مدى مالئمة برنامج  CropWat 8لحساب االحتياجات المائية وجدولة الري بالنسبة لبعض األشجار
المثمرة (مشمش–زيتون) والمحاصيل (ذرة صفراء –بندورة) في منطقة غوطة دمشق ومقارنتها مع نتائج التجارب البحثية (المنفذة
تضمنت الدراسة ما يلي:
سابقاً) لحساب االحتياج المائي ،حيث
ّ
 .1حساب جدولة الري واالحتياجات المائية لبعض األشجار المثمرة والمحاصيل حسب برنامج  Cropwat8لبيانات مناخية
طويلة األجل في محطة بحوث النشابية.
 .2مقارنة قيم االحتياجات المائية ومخططات جدولة الري مع نتائج التقارير البحثية للمحاصيل واألشجار المثمرة في إدارة
بحوث الموارد الطبيعية.

 .3التقييم االحصائي لنتائج المقارنة بالنسبة لقيم االستهالك المائي الصافي ،وعدد السقايات المقدمة ومعامل المحصول.
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مواد البحث وطرائقه:
المعطيات المفروضة للبرنامج:
التبخر نتح المرجعي  :EToتم استخدام بيانات مناخية طويلة لمنطقة الزراعة لمحطة بحوث الري بالنشابية من عام  1996حتى
عام  2012للحصول على قيمة التبخر النتح المرجعي ،يبين الجدول ( )8في الملحق متوسط العناصر المناخية الداخلة في حساب
قيمة التبخر نتح المرجعي لألعوام من  1996حتى عام .2012
خصائص تربة موقع الدراسة :إن قوام التربة في محطة بحوث النشابية هو طيني سلتي ونسبة الطين عالية نسبياً حيث تصل في
معظم أعماق قطاع التربة إلى ( )%46من التركيب الميكانيكي لحبيبات التربة ،يبين الجدول ( )1بعض خصائص التربة
الهيدروفيزيائية في موقع الزراعة.
الجدول  .1بعض الخصائص الهيدروفيزيائية لتربة محطة بحوث النشابية والمستخدمة في برنامج CropWat

القيمة
%30.5
%16.5
 mm145حسب معادلة FAO 56
( 0.44على أساس موعد إضافة مياه الري عند  %80من السعة
الحقلية كما نفذت التجارب البحثية)

المؤشر
السعة الحقلية )(Ɵfc
معامل الذبول ()Ɵwp
الماء الكلي المتاح )mm (TAW
معامل االستنزاف الرطوبي()p

تم ضبط موعد الزراعة في البرنامج ليالئم موعد الزراعة الحقيقي والمنفذ في التجارب وترك موعد الحصاد ليحسب من قبل البرنامج
على أساس طول الفترات الفنولوجية المفروضة من قبل منشور المنظمة  ،FAO 56كما تم اختيار عمق الجذور الفعالة للبيانات
المفروضة حسب عمق الجذور الفعالة المحسوب مسبقاً للتجارب البحثية حيث أن هذه القيمة تدخل في حساب كمية مياه السقاية

واالستهالك المائي الصافي.

معامل المحصول وطول الفترات الفنولوجية :يحتاج البرنامج قيم معامل المحصول لثالث مراحل نمو أساسية هي المرحلة

االبتدائية ومرحلة منتصف الموسم ومرحلة الحصاد ،أما قيم معامل المحصول في مرحلة تطوره ومرحلة نهاية المحصول فهي

محسوبة ضمناً مع تلك المراحل حسب المنشور )Allen, 1998( FAO 56مع مالحظة أنه تم اعتبار قيم  Kcخالل مرحلة

التطور (المرحلة الثانية) ،ومرحلة النضج والحصاد (المرحلة الرابعة) قيم ثابتة كالمتبع بالنسبة لقيم  Kcخالل مرحلتي اإلنبات

(المرحلة األولى) واإلثمار (المرحلة الثالثة) حسب منشور المنظمة وقد كانت قيم معامل المحصول وطول الفترات الفنولوجية
كالتالي:
الجدول  .2قيم معامل المحصول حسب الطور ،وطول الفترات الفنولوجية حسب برنامج CropWat8
والمقدمة في منشور المنظمة FAO 56

النوع
النباتي

طول الفترات الفنولوجية

Kc
Kc ini

Kc med

Kc end

L ini

L dev

L mid

L late

المشمش

0.4

0.9

0.6

20

70

90

30

الزيتون

0.65

0.7

0.7

30

90

60

90

البندورة

0.6

1.15

0.8

30

40

45

30

الذرة

0.7

1.1

0.55

30

40

50

30
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التجارب الحقلية:
أجريت التجارب الحقلية في محطة بحوث النشابية التابعة لمركز بحوث ريف دمشق في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،

والتي تقع على بعد ( )20كم شرقي مدينة دمشق على خط طول ( )36.28شرقي غرينتش وخط عرض ( )33.3شمال خط
االستواء ،ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر ( )620م.
نفذت تجربة االحتياج المائي ألشجار المشمش لمدة ثمان سنوات من  2002وحتى  ،2008كما نفذت دراسة االحتياج المائي
ألشجار الزيتون لخمسة سنوات من  2006وحتى .2010في حين نفذت تجربة االحتياج المائي لنبات البندورة لعامي 2007
و ،2008أما تجربة االحتياج المائي للذرة فقد نفذت في عامي  2003و 2004حسب متوسط سنوات الدراسة لألبحاث ،واعتمد
متوسط االستهالك المائي ومعامل المحصول وعدد السقايات للمقارنة مع قيم البرنامج بعد إجراء بعض التعديالت لتصحيح معامل

الخفض إلى نسبة تغطية  ،%100حيث أن حسابات برنامج  CropWatتتم عند نسبة تغطية  .%100مع المالحظة بأن قيم
معامل المحصول الموجودة في الجدول  2هي قيم افتراضية من قبل  FAOلألطوار الفنولوجية ،قد تختلف عند حساب البرنامج
على أساس شهري أو عند تعديل الطور الفنولوجي كما في الذرة للزراعة التكثيفية .
 -1-3التحليل االحصائي:

اعتمدت المؤشرات اإلحصائية لقيم  tلمقارنة النتائج بين متوسطات عينتين مرتبطتين  paired samples t-testحسب برنامج

 SPSSللقيم المتحصل عليها من البرنامج والقيم الحقيقية وهي :االنحراف المعياري للفرق بين المتوسطين ( ،)Std Devوالخطأ

المعياري للفرق بين المتوسطين ( ،)Std Error Meanوتم اختبار معنوية  tالمحسوبة بالمقارنة مع  tالجدولية عند مستوى داللة
.%5
 -2-3تقييم النموذج:

اعتُمدت قيم الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ ( )RMSEودليل التوافق ) Index of Agreement (dوذلك حسب
( )Willmott,1982لمقارنة نتائج البرنامج مع النتائج المقاسة حقلياً بالنسبة إلى مؤشر االستهالك المائي ،والوقوف على جودة
أداء البرنامج.

الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ ( )RMSEهو مقياس يستخدم لحساب الفروق بين القيم التي قدرت من قبل النموذج والقيم
الفعلية ويمثل ( )RMSEاالنحراف المعياري للعينة االختالفات بين القيم المتوقعة والقيم الفعلية ( )Hyndman et al., 2006
وتحسب كما يلي:
الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ

دليل التوافق )(d
حيث:

 :Siالقيم المحسوبة من البرنامج : Oi ،القيم الحقيقية:n ،عدد القياسات :Ō ،متوسط القيم الحقيقية.
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النتائج والمناقشة:
-1االستهالك المائي الصافي:

تبين الجداول ( )3و( )4و( )5و( ) 6قيم االستهالك المائي الصافي الشهرية والكلية المحسوبة بالبرنامج وفق المعطيات المفروضة
والقيم الحقيقية حسب التجارب البحثية المنفذة ،حيث نجد زيادة في القيمة المقدرة عن القيمة الحقيقية بالنسبة لالستهالك المائي
الصافي بنسبة تتراوح من ( )%1بالنسبة للمشمش حتى ( )%23بالنسبة للبندورة ،وكانت متوسطات الفروق بين القيم المقدرة والقيم
الحقيقية تشير إلى عدم وجود فروق معنوية بالنسبة لكل من المشمش والزيتون والذرة ،أما بالنسبة للبندورة فكانت تلك الفروق بين

المتوسطات معنوية عند مستوى داللة  %5ناجمة بشكل رئيس عن المبالغة في قيم معامل المحصول للبندورة المقدمة في البرنامج
وفي منشور منظمة الفاو  56للفترة األولية وفترة التطور السريع لنمو المحصول خالل أشهر أيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو.
ويالحظ من الجداول أيضاً وجود تطابق في عدد السقايات بنسبة كبيرة ،ماعدا البندورة حيث كان التفاوت في عدد السقايات بمقدار

 4سقايات ،لكن يالحظ اختالف في عدد السقايات خالل األطوار الفنولوجية في الزيتون مع بقاء العدد الكلي للسقايات متساوياً،

وذلك نتيجة اختالف ق يم معامل المحصول ضمن األطوار بين قيم البرنامج وقيم التجربة البحثية ،وهذا ما يشير إليه الشكل ()2
الذي يبين منحنى معامل المحصول بالنسبة للزيتون.
وكذلك األمر بالنسبة للبندورة فإن االختالفات في حساب موعد وطول فترة طور منتصف الموسم (الشكل  ،)3أدى إلى زيادة في

حساب االستهالك المائي المقدر عن االستهالك الحقيقي بنسبة  ،%23في حين أن العديد من الباحثين بينوا أن االستهالك المائي
للبندورة المكشوفة ال تتجاوز  500مم/هكتار ،ومنهم ( )Gatta et al., 2006الذي بين أن االستهالك المائي الكلي للري الكامل
كان  480مم/هـكتار بمعدل  14سقاية ،وكذلك ( )Dirja et al.,2003الذي وجد أن قيمة االستهالك المائي هي  423مم/هكتار.
الجدول  .3االستهالك المائي الصافي  Etcمم/هـكتار وعدد السقايات الشهرية ألشجار المشمش من برنامج  CropWat8مقارنة مع
القيم الحقيقية للتجربة البحثية.
التجربة
الشهر
CropWat
عدد السقايات Kc
ETc
Kc
آذار/مارس
1
29.9
0.45
نيسان/أبريل
1
66.6
0.57
أيار/مايو
2
119
0.77
حزيران/يونيو
4
159.8
0.93
تموز/يوليو
3
188.8
0.93
أب/أغسطس
3
155.1
0.93
أيلول/سبتمبر
2
103.8
0.83
0.55 1
10.9
0.67
تشرين /1أكتوبر
المجموع
17
833.9
t = 0.9
Std err Mean 2.3

ETc
0.46
0.60
0.74
0.90
0.99
0.94
0.80

31
69
114
148
197
151
95
12
817

عدد السقايات
1
1
3
3
4
2
1
1
16

Std Dev 6.5

الجدول  .4االستهالك المائي الصافي  Etcمم/هـكتار وعدد السقايات الشهرية ألشجار الزيتون من برنامج  CropWat8مقارنة مع القيم
الحقيقية للتجربة البحثية.
الشهر

CropWat
Kc

نيسان/أبريل
أيار/مايو
حزيران/يونيو
تموز/يوليو
أب/أغسطس

0.65
0.66
0.68
0.7
0.71

التجربة
 ETcعدد السقايات
75.6
97.4
118.1
138.2
115.1

2
1
3
2
2

Kc
0.47
0.54
0.72
0.81
0.73
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52
77
118
161
121

1
2
2
3
3
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أيلول/سبتمبر
تشرين /1أكتوبر
تشرين/2نوفمبر
كانون /1ديسيمبر
المجموع

0.71
0.7
0.69
0.67

2
1
0
0
13

88.3
59.8
37
25.7
755.2
t =1.2
Std err Mean 4.8

87
45
24
14
699

0.68
0.57
0.44
0.35

1
1
0
0
13

Std Dev 14.5

الجدول  .5االستهالك المائي الصافي  Etcمم/هـكتار وعدد السقايات الشهرية لنبات البندورة من برنامج  CropWat8مقارنة مع القيم
الحقيقية للتجربة البحثية

الشهر

CropWat
Kc

أيار/مايو
0.6
حزيران/يونيو 0.8
تموز/يوليو
1.15
أب/أغسطس 1.12
أيلول/سبتمبر 0.84
المجموع

ETc
67
140.6
235.5
188.2
44
675
t =3.5
Std err Mean 3.2

عدد
السقايات
3
5
6
5
1
20

التجربة
Kc
0.33
0.39
0.87
1.19
0.81

ETc

عدد السقايات

49
71
164
192
40
516

2
3
5
5
1
16

Std Dev 12.10

الجدول  .6االستهالك المائي الصافي  Etcمم/هـكتار وعدد السقايات الشهرية لمحصول الذرة التكثيفي من برنامج  CropWat8مقارنة
الشهر
تموز/يوليو
أب/أغسطس
أيلول/سبتمبر
تشرين /1أكتوبر
المجموع

مع القيم الحقيقية للتجربة البحثية
التجربة
CropWat
عدد السقايات Kc
ETc
Kc
0.5
3
98.3
0.55
0.81
3
145.3
0.72
1.02
3
137.3
1.1
0.78
1
74.6
0.8
10
455.5
t =3.16
Std err Mean 1.29

عدد السقايات
3
3
3
0
9

ETc
69
127
171
52.5
417.5
Std Dev 4.47

-2معامل المحصول:

يوجد في البرنامج بيانات للمحاصيل الشائعة مأخوذة من عدة منشورات لمنظمة  ،FAOويذهب  Hargreavesفي (نزال)2007 ،

بفكرة أن معامل المحصول يعتمد إلى حد كبير على نوع المحصول ومرحلة النمو وليس على ظروف الطقس ،أي أن معامل
المحصول يبقى ثابتاً لنفس المحصول بغض النظر عن الموقع أو الطقس وقد تمت مقارنة قيم معامل المحصول بين البرنامج

ونتائج التجارب البحثية لنفس المعادلة المستخدمة في تقدير قيمة التبخر نتح المرجعي.Penman-Monteith ETo
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1.2

1.2

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

Kc fao56
kc research

Kc fao 56
kc research

0.2

0.2
0

0
Jul Aug Sep Oct

0.4

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Mar Apr May Jun

Apr May Jun

الشكل .1قيم معامل المحصول حسب برنامج CropWat8

الشكل .2قيم معامل المحصول حسببرنامج CropWat8

ألشجار المشمش

ألشجار الزيتون

مقارنة بقيم معامل المحصول الحقيقية المحسوبة شهرياً

مقارنة بقيم معامل المحصول الحقيقية المحسوبة شهرياً

1.2

1.2

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

kc cropwat
kc research

0.4

Kc fao 56

0.2

0.2

Kc research

0

0
Oct

Sep

Aug

Jul

Oct

Jun

Sep

Aug

Jul

الشكل .3قيم معامل المحصول حسب برنامج CropWat8

الشكل .4قيم معامل المحصول حسب برنامج CropWat8

حسب لمحصول البندورة

لمحصول الذرة

مقارنة بقيم معامل المحصول الحقيقية المحسوبة شهرياً

مقارنة بقيم معامل المحصول الحقيقية المحسوبة شهرياً

إن التفاوت بين قيم معامل المحصول  Kcالمقدمة من قبل منظمة الـ FAOوالقيم المتحصل عليها نتيجة التجارب البحثية يعود إلى
أن طريقة منظمة  FAOلتحديد قيم معامل المحصول Kcوخاصة لمرحلتي منتصف ونهاية الموسمتم استنتاجها كدالة لمستوى
الرطوبة النسبية وسرعة الرياح النهارية ) ،(Cuinca،2004وهي قيم نمطية تحت ظروف مناخية قياسية بحاجة إلى تصحيح حسب
الرطوبة النسبية ودرجات الح اررة )،)Allen et al.,1998لذلك أوصت المنظمة بالحصول على معلومات محلية تعدأكثر

موثوقيةلمعامل المحصول من محطات البحوث الزراعية المحلية.
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-3اختبار دليل التوافق:

بلغت قيمة الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ ( 26.53 ،45.41 ،14.5 ،6.4 : )RMSEمم/هكتار بالنسبة إلى االستهالك
المائي لكل من المشمش ،الزيتون ،البندورة ،والذرة على التوالي ،يقابلها قيم لدليل التوافق ) 0.94 ،0.81 ،0.83 ،0.98 :(dعلى

التوالي أيضا ممايدل على توافق جيد بين القيم المقدرة والقيم الحقيقية( ،الجدول .)7

الجدول .7قيم الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ ( )RMSEودليل التوافق ) (dلالستهالك المائي لكل من المشمش والزيتون
والبندورة والذرة

النوع النباتي
المشمش
الزيتون
البندورة
الذرة

d
0.98
0.83
0.81
0.94

RMSE
6.4
14.5
45.41
26.53

-4منحنى الموازنة المائية:

استخدمت طريقة تتبع رطوبة التربة بواسطة جهاز النترون بروب حقلياً وتم تحديد حالة الرطوبة في التربة Soil Moisture

 Contentالتي أخذت قبل الري لتحديد موعد الري ،وبناء على حالة ( )SMCتم التقييم إذا كانت هناك ضرورة للري أو أن التربة
تحتوي على رطوبة كافية بحيث يمكن تأجيل الري ،أما قياسات الرطوبة بعد الري فاستخدمت لتقييم فيما إذا كانت كمية الرية
مناسبة ،إن تلك القياسات الحقلية التي قمنا بها ساعدت على التحقق من مستويات رطوبة التربة وجدولة الري الحقلية ومقارنة
منحنيات التغير في منحنى الموازنة المائية مع المنحنيات الناتجة عن المحاكاة التي قام بها البرنامج ،ومن مالحظة األشكال

( )8(،)7(،)6(،)5نجد أن محاكاة البرنامج لمنحنى التغير في رطوبة التربة كانت مقبولة وتمثل حالة تغير الرطوبة في الحقل إلى
حد كبير ،أما أنها كانت تسلك نسقاً ثابتاً فذلك يعود إلى طريقة تقدير التبخر نتح المرجعي ومعامل المحصول على أساس شهري.

الشكل .6منحنى الموازنة المائية ألشجار الزيتون حسب

الشكل  .5منحنى الموازنة المائية ألشجار المشمش حسب

برنامج Cropwat8

برنامج Cropwat8

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

213

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2

الشكل  .8منحنى الموازنة المائية لمحصول الذرةحسب

الشكل .7منحنى الموازنة المائية لمحصول البندورة حسب

برنامج Cropwat8

برنامج Cropwat8

الخالصة:
 يعد برنامج تحديد االحتياجات المائية وجدولة الري  CropWat 8برنامجاً ذو دور فعال في تطوير منهجية مقبولة في تقديراالحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية ،وذلك في حال اعتماد القيم المحلية لمعامل المحصول  Kcوطول الفترة الفنولوجية

حسب القيم المأخوذة من محطات البحوث الزراعية ،وسيؤدي ذلك إلى ضمان الحساب الصحيح لالحتياجات المائية

للمحاصيل.
-

الحاجة لتطوير برامج حاسوبية محلية تتضمن القيم المحلية لكل من معامل المحصول ومدة األطوار الفنولوجية أو اعتماد قيم
شهرية لقيم معامل المحصول وادخال معامل الخفض (نسبة التغطية) عند حساب االحتياجات المائية.
المالحق:

الجدول  .8متوسط المعطيات المناخية الشهرية في محطة بحوث النشابية للسنوات من  1996وحتى 2012
االرتفاع عن سطح البحر 620 :م

الشهر

خط العرض33.3 :

درجة الحرارة

الرطوبة
النسبية

سرعة الرياح

خط الطول36.28 :
السطوع

الشمسي

الهطول

عظمى

صغرى

)(%

(م/ثا)

ساعة

مم

كانون الثاني/يناير

13.43

1.44

65.72

1.02

5.06

24.56

شباط/فبراير

15.40

2.98

60.13

1.08

6.28

27.48

آذار/مارس

20.66

5.33

50.00

1.07

8.02

12.06

نيسان/أبريل

25.13

8.43

47.10

0.97

9.11

6.69

أيار/مايو

30.52

11.61

41.99

0.84

10.99

5.19

حزيران/يونيو

35.69

14.22

39.84

0.73

12.60

0.00

تموز/يوليو

38.14

16.51

41.48

1.34

12.17

0.00

أب/أغسطس

37.73

16.54

44.04

0.60

11.71

1.54

أيلول/سبتمبر

33.72

13.54

46.39

0.56

10.09

0.07

تشرين /1أكتوبر

28.58

10.45

51.04

0.52

8.24

7.11
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14.38

6.92

0.58

57.96

5.31

20.40

نوفمبر/2تشرين

21.69

5.70

0.73

64.84

2.38

13.95

ديسيمبر/1 كانون

120.77

8.91

0.84

50.88

9.06

26.11
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Abstract:
This theoretical study was carried out in 2014 to study CropWat 8 model suitability to estimate
water requirements and irrigation scheduling for some fruit trees and crops, using field trials data,
which had been executed at Nashabia Irrigation Research Station, Damascus Countryside, Syria.
The data that have been gotten of the net water consumption and number of irrigations for apricot,
olive trees, tomato, and maize of field trials were compared with those results that have been gotten
using the program . The results showed an increase in the estimated value as compared with real
one for water consumption with a percentage of (1%) for apricot, and (23%) for tomatoes. The
means differences between the estimated and real values, using T-test (paired samples) by SPSS
showed insignificant differences for apricot, olive, and maize, except tomato where the differences
were significant at 5% level of probability, also it was noticed in terms of the number of irrigations
that there was a high matching between the estimated and real values for apricot, olive, and corn,
but for tomatoes there was a difference in about 4 irrigations, this difference is due to the difference
in crop coefficient values between the estimated program value and the calculated (real value). The
simulation model curve of changes in soil moisture was similar to the changes in moisture in the
field conditions to a large extent. Root mean square error (RMSE) values for water consumption of
apricot, olive, tomato, and corn were as follows: 6.4, 14.5, 45.41, and 26.53 respectively, while the
values of Index of Agreement (d) were as follows: 0.98, 0.83, 0.81, 0.94 respectively, which
indicates a good matching between estimated and real values.
Key words: CropWat8, Water consumption, Irrigation scheduling.
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تأثير استخدام طرائق ري مختلفة على كفاءة استخدام مياه الري لمحصول الذرة الصفراء
التكثيفية بمحافظة حمص
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( .)1محطة بحوث المختارية ،مركز بحوث حمص ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،حمص ،سورية.
(*للمراسلة :د .بسام عودة .هاتف  ،0988284819البريد اإللكتروني.)B_oudeh@hotmail.com :

تاريخ القبول2015/08/07 :

تاريخ االستالم2015/06/06 :

الملخص:
أُجريت الدراسة باستخدام طرق ري مختلفة ،مرشات ذات أبعاد مختلفة  9×9م و 9×12م ،تنقيط ) ،)GRسطحي مطـور بالـدفقات
( ) Surge flowوالري السطحي (التقليدي) كشاهد ،في محطة بحوث المختاريـة ،مركـز بحـوث حمـص ،سـورية ،خـالل المواسـم مـن
 2008إل ــى  .2012أظه ــرت نت ــائج ط ارئ ــق ال ــري المس ــتخدمة (رش  9×9م ،رش  9×12م ،تنق ــيط  ،GRدفق ــات تصـ ـريف 0.75
ل/ثا/خط ودفقات تصريف  0.50ل/ثا/خط) أن متوسـط االسـتهالك المـائي الكلـي بلـغ ( 4617 ،3592 ،4717 ،4313و5190
م/3هكتار) على التوالي ،ونسبة التوفير فـي ميـاه الـري ( 51.1 ،56.5 ،45.5 ،49.2و )%45.1علـى التـوالي ،بمـردود (،6756
 5818 ،6088 ،7278 ،6258كغ/هــكتار) علــى التـوالي ،والزيــادة فـي المــردود عــن الشــاهد ( 54 ،84 ،58 ،71و )%47علــى
الت ـ ـوالي ،وكفـ ــاءة اسـ ــتخدام الميـ ــاه الكليـ ــة ( 1.32 ،2.03 ،1.33 ،1.57و  1.12كـ ــغ/م/3ه ـ ــكتار) علـ ــى الت ـ ـوالي ،وبلـ ــغ متوسـ ــط
االســتهالك المــائي الكلــي للــري الســطحي (التقليــدي)  9447م/3ه ــكتار واإلنتــاج  3956كغ/هكتــار .فتبـ ّـين ممــا ســبق أن تقنيــة الــري

بــالتنقيط  GRكانــت األفضــل فــي اإلنتــاج والتــوفير فــي ميــاه الــري واألعلــى فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه الكليــة مقارن ـةً مــع الط ارئــق
األخرى ،وينصح بها كتقنية حديثة في ري محصول الذرة الصفراء التكثيفية في محافظة حمص.
الكلمات المفتاحية :كفاءة استخدام المياه ،طرائق ري ،ذرة صفراء تكثيفية ،المردود.
المقدمة:

ُيعـد محصـول الـذرة الصـفراء  (Poaceae: Cyperales) Zea mays L.مـن المحاصـيل الهامـة فـي معظـم بلـدان العـالم،
وُيع ــد م ــن المص ــادر األساس ــية للطاق ــة والب ــروتين لإلنس ــان والحيـ ـوان ،كم ــا أن ل ــه اس ــتخدامات أخ ــرى ف ــي ص ــناعة النش ــاء والكح ــول
) ،(Vanwyk, 2005حيــث يحتــل فــي ســورية المرتبــة الثالثــة بعــد القمــح والشــعير ،وتشــير اإلحصــائيات الحديثــة إلــى أن إجمــالي
المســاحة المزروعــة بــه فــي ســورية بلغــت عــام  2013مســاحة مقــدارها (  29927هكتــار) واجمــالي اإلنتــاج بلــغ  109145طــن منهــا

 1789طن في محافظة حمص (و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي.)2013 ،

تُعد سورية من الدول ذات الموارد المائية المحدودة مقارنةً مـع المسـاحة الصـالحة للز ارعـة ،حيـث أن الز ارعـة المرويـة فيهـا
ال تتعــدى  %27مــن مجمــوع األ ارضــي القابلــة للز ارعــة (مشــروع إدارة المصــادر المائيــة فــي ســورية ،)1997 ،بســبب قلــة المصــادر
المائية واستخدام طرائق الري التقليدية (تطويف ،مساكب وخطوط) التي تؤدي إلى فواقد وضياعات كبيرة للمياه تصل إلى أكثـر

طرئـق وتقنيـات الـري وترشـيد اسـتعماالت الميـاه أصـبح ضـرورة ملحـة
مـن  ،(Prinz and Malik, 2004) %50لـذلك فـإن تطـوير ا
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يجــب األخــذ بهــا كإحــدى األولويــات الرئيســية فــي الز ارعــة المرويــة وتحســين إنتاجهــا ،لــذلك يتوجــب علينــا إدخــال تقنيــات حديثــة لــري
محصول الذرة الصفراء التكثيفية (تنقيط ،رش ،سطحي مطور وري بالدفقات).
ّبينت نتائج شقلب وآخرون ( ) 2006أن متوسط االستهالك المائي الكلي في طرائق الري (تنقيط ،رش وخطوط) على
محصول الذرة الصفراء بلغ كمية مقدارها ( 5565 ،4393و 9012م/3هـكتار) على التوالي ،وبلغت كفاءة استخدام المياه الكلية
( 1.11 ،1.48و  0.88كغ/م/3هـكتار) على التوالي ،فكانت طريقة الري بالتنقيط األقل استهالكاً للمياه وحققت أعلى كفاءة

الستخدام المياه ،وكان االستهالك المائي بشكل عام منخفض في طور اإلنبات ثم تزايد مع تقدم النبات في العمر بطوري (النمو
الخضري واإلزهار) ثم انخفض في طور النضج ،كما بلغ المردود في طرائق الري (تنقيط و رش) كمية مقدارها ( 6.48و6.07
طن/هـكتار) على التوالي ،وكانت نسبة التوفير في مياه الري ( 51.3و )%38.3على التوالي ،وذلك مقارنةً مع الري السطحي

التقليدي (خطوط) ،فكانت طريقة الري بالتنقيط األكثر توفي اًر لمياه الري واألعلى إنتاج من الري بالرش ،وازدادت كفاءة استخدام
المياه في الري بالتنقيط بنسبة  %50عن الري السطحي التقليدي ).(Moshabbir et al., 1993

استخدم ) Neill et al., (2006عدة طرائق لري محصول الذرة الصفراء (تنقيط ،رش وخطوط) فكان أعلى مردود في
طريقة الري بالتنقيط بكمية مقدارها  11.2طن/هـكتار عند رطوبة بذور  %15وبزيادة قدرها  %31مقارنةً مع الري السطحي

التقليدي (خطوط) البالغ مردوده  8.6طن/هـكتار ،ثم تبعها طريقة الري بالرش بمردود  9.7طن/هـكتار بزيادة قدرها  %16مقارنةً
مع الري السطحي التقليدي ،وكانت كفاءة استخدام المياه (الصافية والكلية) في الري بالتنقيط ( 2و 1.3كغ/م/3هـكتار) أعلى من

الري بالرش البالغ ( 1.7و 1.1كغ/م/3هـكتار) والري السطحي التقليدي البالغ ( 1.8و  1.1كغ/م/3هـكتار) على التوالي ،وأن الري
بالتنقيط يعطي النباتات في منطقة الجذور الكميات المثالية من الماء والسماد حسب حاجته وبالتالي يزداد اإلنتاج كماً ونوعاً ،كما
أن أي إجهاد جفافي في طوري (اإلزهار والنضج اللبني) يؤدي إلى خفض اإلنتاج بنسبة (  72و )%24على التوالي (سالم وعبد

فهد.)2006 ،

و تب ّـين أنـه عنـد ري محصـول الـذرة الصـفراء بالـدفقات ) (Surge flowأدى إلـى توحيـد أعمـاق التسـرب والترطيـب لكامـل
خط الز ارعـة مقارنـةً مـع الـري المسـتمر التـدفق الـذي يختلـف فيـه الترطيـب فـي بدايـة الخـط عـن نهايتـه وهـذا يـؤثر علـى نمـو وانتاجيـة

النبات ) ،(Izuno, 1985; Testezlaf et al., 1987وأن كف اءة استخدام المياه في الري بالدفقات عالي كـون زمـن تقـدم المـاء فـي
الخــط (الــثلم) أكبــر مقارنـةً مــع الــري المســتمر التــدفق ) ،(Mahmood, 2006كمــا بـّـين ) Jouni and Emanwel (1993فــي
سورية أن استخدام طريقة الري بالدفقات لري محصول الذرة الصفراء عند تصريفين مختلفين ( 0.55و 0.75ل/ثا) قد أثر فـي كميـة

اإلنتاج التي تراوحـت مـن ( 7.6إلـى  )9.7طن/هــكتار مقارنـةً مـع الـري المسـتمر التـدفق ،حيـث تراوحـت مـن ( 7إلـى  )9طن/هكتـار

وذلك عند طول خط قدره  72م ،أما عند اسـتخدام التصـريفين ( 1و 2ل/ثـا) تراوحـت كميـة اإلنتـاج مـن ( 7.47و 8.03طن/هكتـار)
عند طول خط  100م.
و أشــارت نتــائج ) Allen et al., (1998أن معامــل المحصــول ( (KCللــذرة الصــفراء كــان مــنخفض خــالل م ارحــل نمــوه

األولــى (اإلنبــات والنمــو الخضــري) ،ثــم ارتفــع ليصــل إلــى القمــة فــي أط ـواره (اإلزهــار والطــور اللبنــي) وانخفــض فــي نهايــة األط ـوار
(الطــور العجينــي والنضــج التــام) ،فكــان معامــل المحصــول للم ارحــل الثالثــة الســابقة ( 1.2 ،0.7و )0.6علــى التـوالي ،بمتوســط قــدره
.0.83
وجد بشكل عام أن محصول الذرة الصفراء يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لذلك يزرع في المناطق المروية وبشكل تكثيفي

بعــد محصــول آخــر ( ،)Musick et al., 1990وأن االســتهالك المــائي للــذرة الصــفراء يــزداد بازديــاد عــدد الســقايات حيــث بلــغ
( 5854 ،4772و 6532م/3ه ــكتار) عنــد ( 7 ،6و )8ســقايات علــى الت ـوالي ،وأن أعلــى كفــاءة الســتخدام الميــاه كانــت عنــد ســقاية
محصول الذرة الصفراء  7سقايات (الحمد والخليفة.)2006 ،
وبالتالي هناك حاجة الستخدام طرائق الري الحديثة (تنقيط ،مرشات ،سطحي مطور) التي توفر في المياه بنسبة من  50إلـى %70
وتتيح إمكانية التوسع األفقي في المساحات المروية مع زيادة اإلنتاج كماً ونوعاً.
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يهدف البحث إلى1 :ـ تحديد االستهالك المائي لمراحل نمو النبات وعالقة ذلك بالمردود للمعامالت المدروسة.
2ـ حساب معامل المحصول  Kcخالل مراحل نمو النبات المختلفة.
3ـ دراسة تأثير استخدام طرائق ري مختلفة على كفاءة استخدام مياه الري.
المواد و طرائق البحث:

موقع البحث:

ُنفــذ البحــث فــي محطــة بحــوث المختاريــة ،حمــص ،ســورية ،خــالل المواســم مــن  2008إلــى  ،2012حيــث تقــع المحطــة فــي الجــزء
األعلــى مــن حــوض العاصــي علــى بعــد  15كــم شــمال شــرق مدينــة حمــص ،فــي حقــل ذرة صــفراء ،تربتــه مسـواة تســوية دقيقــة بأشــعة
الليــزر بميــل بســيط قــدره  ،0.007يرتفــع عــن ســطح البحــر  503م ،وعلــى خــط طــول  ° 33 °74 º36شــرقاً ،وخــط عــرض75 º34

شتاء ،يبدأ سقوط األمطـار فـي بدايـة شـهر تشـرين أول/أكتـوبر ويسـتمر
 ° 15°شماالً ،ويسود المنطقة مناخ حار وجاف صيفاً وبارد ً
حتى بداية شهر أيار/مايو ،و يبلغ المعدل السنوي لكميات األمطار الهاطلة  342ملـم وفـق معطيـات محطـة األرصـاد الموجـودة فـي
موقع البحث ،فالحقل يقع ضمن منطقة االستقرار الثانية.
تصميم التجربة:

صممت التجربة كما هو موضح في الشكل ( )1بتصـميم القطاعـات الكاملـة العشـوائية وتتكـون مـن سـت معـامالت رئيسـية :المعاملـة
ّ
2
2
األول ــى ري ب ــالرش بأبع ــاد (  9×9م) ،ب ــثالث مك ــررات ،مس ــاحة المك ــرر  900م ×  3مك ــررات=  2700م  .المعامل ــة الثاني ــة ري
ب ــالرش بأبع ــاد (  9×12م) ب ــثالث مك ــررات ،مس ــاحة المك ــرر  1080م 3 × 2مك ــررات=  3240م .2المعامل ــة الثالث ــة ري ب ــالتنقيط
( (GRب ـثالث مكــررات ،وكــل مكــرر يتكــون مــن أربعــة خطــوط بطــول  50م ومســاحة المكــرر  140م 3 × 2مكــررات=  420م،2

المعاملتين الرابعة والخامسة ري بالدفقات بتصريف ( )0.50 ،0.75ل/ثا/خط ،وكـل تصـريف يتكـون مـن ثـالث مكـررات تتـوزع علـى

يم ــين و يس ــار ص ـ ّـمام النظ ــام وك ــل مك ــرر يتك ــون م ــن أربع ــة خط ــوط بط ــول  120م بمس ــاحة 336م 3× 2مك ــررات =  1008م،2
والمعاملة السادسة ري سطحي تقليدي (كما يروي الفالح) وكل مكرر يتكون مـن أربعـة خطـوط بطـول  50م ومسـاحة  140م3 × 2
مكررات=  420م.2


المرشات من نوع  Agrossيونانية الصنع ،قطر الرش عند ضغط  3بار  18م.



نقاطات ( )GRتصريف النقاطة  4ل/سا عند ضغط  /1/بار ،المسافة بين النقاطات  50سم.



التباعد بين خطوط الزراعة  0.7م وبين النبات واآلخر في الخط  0.5م.
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المسافة بين المعامالت

رش (9×12م(
6m

مكرر ثاني

9 m

12 m

مرش

الري بالتنقيط
)(GR

طول الخطوط
 50م

الري السطحي
(تقليدي)

انبوب نترون بروب

6m

المسافة بين المكر ار ت

6m

6m

9 m

9 m

6m
6m

رش (9×9م(

مكرر ثالث

مكرر أول

أنبوب نترون
بروب

2.8 m

2.1 m

0.7 m

0 50

طول الخط
 120م

0 75

أنبوب نترون بروب

1.4 m

1.4 m

0.7 m

جهاز التحكم

زان ميا

الشكل  .1تصميم طرائق الري المستخدمة (تنقيط  ،GRرش بأبعاد مختلفة  9×9و 9×12م وري بالدفقات( في حقل الذرة الصفراء
التكثيفية في محطة بحوث المختارية
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مستلزمات البحث:

بذار ذرة صفراء صنف غوطة ( ،)1محطة أرصاد جوية لحساب  ،ET0جهاز نترون بروب ،أنابيب نترون بـروب وأوغـر مـع علـب

ـخة ،ســمادة ،فلتــر شــبكي ،أنابيــب رئيســية ،عــداد
ألمنيــوم ألخــذ قـراءات رطوبــة التربــة ،مجفــف حـراري ،ميـزان الكترونــي حســاس ،مضـ ّ
ميــاه ،ســاعة ضــغط ،أنابيــب فرعيــة ،مرشــات ونقاطــات  ،GRباإلضــافة لمســتلزمات الــري بالــدفقات والتــي تتكــون مــن خ ـزان رئيســي
إسمنتي سعة  300م ،3خزان رأسي معدني سعة  1.5م ،3أنبوب بولي ايتيلين قطر  100مم يصل بين الخـزان اإلسـمنتي والمعـدني،
صــمام يــدوي ،عــداد تصـريف ،صــمام النظــام علــى شــكل حــرف  Tيتمركــز فوقــه جهــاز تحكــم أوتومــاتيكي يقــوم بتحديــد اتجــاه خــروج
المياه عبر مخرجين يميناً أو يسا اًر وزمن التقدم والتسرب ،أنبوب ذو فتحات مصنع من مادة  PVCيتمركز في منتصف رأس الحقل

ومجهز بفتحات (بوابات) ذات تباعد  0.7م ،وتركب عليها مخارج مختلفة األقطار ذات تصاريف ( 0.50و 0.75ل/ثا /للخط).
القياسات:

قياسات التربة:

تنتشــر فــي الحقــل المــزروع التربــة الطينيــة المحم ـرة التــي تتميــز بلونهــا البنــي المحمــر ،وتحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن طــين
المونتموريلونيــت ،وعلــى كميــة متوســطة مــن كربونــات الكالســيوم ،رقــم  ،)7.73( PHالمــادة العضــوية ( ،)%1.58اآلزوت
( ،)%0.16البوتاسيوم ( ،)PPM 32الفوسفور (. (PPM 342
قياسات الرطوبة (الميزان المائي):

تم تتبع قراءات رطوبة التربة باألوغر اليدوي للعمق مـن  15- 0سـم ،وبجهـاز التشـتت النترونـي بعـد أجـراء المعـايرة فـي بدايـة موسـم
التجربة لمستويات رطوبة مختلفـة ورسـم المنحنـي البيـاني لـه وذلـك لبقيـة األعمـاق ( 30 – 15و )45-30سـم خـالل الفتـرة مـن بدايـة

اإلنبات إلى بداية اإلزهار ،لألعماق ( 60-45 ،45-30 ،30-15و  )75-60سم خالل الفترة من اإلزهار إلى الفطام.
العالقات المستخدمة في تحديد االحتياجات المائية:
أ ـ حساب كمية المياه الصافية:

تــم حســاب كميــة الميــاه الصــافية باالعتمــاد علــى د ارســة الموازنــة المائيــة مــن بدايــة موســم النمــو حتــى نهايتــه خــالل فت ـرة نمــو النبــات
بالعالقة التالية:
()1

)ETc = M + 10 × α × P + (W1 − W2

 : ETcاالستهالك المائي :وهو عبارة عن التبخر والنتح من النبات والتبخر من سطح التربـة مضـافاً لـه كميـة الميـاه المسـتعملة فـي

بناء األنسجة والعمليات الحيوية للنبات مقد اًر م/3هكتار/يوم ،م/3هـكتار/عشر ،م/3هـكتار/شهر ).
 : Mمعدل الري الصافي م/3هكتار لكامل موسم النمو.
 : 10معامل تحويل من مم إلى م/3هكتار.
 : αالكثافة الظاهرية للتربة غ/سم.3
 : Pمعدل الهطول المطري مم خالل الفترة الحسابية.
 : W1-W2معدل الرطوبة المتاحة عند بداية ونهاية الفترة الحسابية م/3هكتار.
و حسب معدل السقاية الواحدة من خالل المعادلة التالية:
()2

)M = (10)2 × H × α × (B2 − B1

 )10(2ـ معامل تحويل من مم إلى م/3هكتار.
 : αالكثافة الظاهرية للتربة غ/سم.3
 : Hالعمق الفعال للجذور ويتغير حسب مراحل النمو م.
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 : B1السعة الحقلية للتربة .%
 : B2الحد األدنى للرطوبة عند مستوى ( %75من السعة الحقلية).
وبعــد معرفــة قيمــة االســتهالك المــائي الصــافي ( (Etcللفت ـرة الحســابية المحــددة مــن الموازنــة المائيــة ،ت ـم حســاب معامــل المحصــول
(.(Kc
()3

Kc = ETc/ET0
حيث:
 : KCالمعامل البيولوجي أو معامل المحصول.
 : ETcاالستهالك المائي الصافي للمحصول خالل فترة النمو المحددة م/3هـكتار.
 : ET0تبخر نتح األعظمي الممكن و الذي تم حسابه من خالل عالقة بنمان المعدلة مم/يوم.

()4

])ET0 = C[W. Rn + (1 − W). F (U). (ea − ed
 : ET0التبخر النتح األعظمي اليومي مم/يوم.
 :Wعامل الوزن ويعبر عن تأثير اإلشعاع على  ET0ويتعلق باالرتفاع ودرجة الح اررة.
 : Rnاإلشعاع الصافي المكافا لقيمة  ET0وهو الفرق بين اإلشعاع الوارد والمنعكس على سطح التربة أو الماء مم/يوم.
) : F(Uعامل الرياح ويقدر بالعالقة:
U

()5

)F(U) = 0.27(1 + 100
سرعة الرياح على ارتفاع  2م وتقدر بـواحدة كم/يوم

بار.

) : (eat-edالفرق بين ضغط بخار الماء المشبع عند متوسط درجة الح اررة ومتوسط ضغط بخار الماء الحقيقي بالميلي
 : Cعامل التصحيح ويرتبط بالرطوبة النسبية العظمى ،%سرعة الرياح كم /يوم والسطوع الشمسي /سا.

إن الهـدف مـن الحصـول علـى معامـل المحصـول ( )Kcهـو إيجـاد معادلـة االحتيـاج المـائي لمحصـول الـذرة الصـفراء حسـب م ارحـل
نموه 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:
وهــي عبــارة عــن كميــة الميــاه الصــافية مضــافاً إليهــا الفواقــد أو مــا يهــدر مــن الميــاه أثنــاء التشــغيل ،ويمكــن الحصــول عليهــا باســتخدام

العالقة التالية:

االحتيــاج المــائي الكلــي = ة رطوبــة بدايــة الفت ـرة  +زيــادة العمــق الفعــال ( +مجمــوع الســقايات الصــافية /كفــاءة

()7

اإلضافة)  +مجموع األمطار الفعالة  -رطوبة نهاية الفترة ].
كفاءة الري:
أ ـ كفاءة التوزيع والتجانس UCوفق معادلة كريستيانسون ):(Christiansen
تم حساب كفاءة التوزيع والتجانس UCوفق معادلة كريستيانسون التالية:
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| ̅𝑥 ∑|𝑥𝑖 −
)
̅𝑥 𝑛.

U𝐶 = 100 (1 −
𝑛

| ̅𝑥 ∑|𝑥𝑖 − 𝑥̅ | = |𝑥1 − 𝑥̅ | + |𝑥2 − 𝑥̅ | + ⋯ + |𝑥𝑛 −
𝑖

 :xiكثافة الرش للوعاء المحدد.
̅ :xالمتوسط الحسابي لكثافة الرش.
 :nعدد أوعية القياس.
فإذا كان  %85 > UCكان التوزيع جيداً

 %85 = UCكان التوزيع مقبوالً
 %85 < UCكان التوزيع سيئاً

ب ـ كفاءة التجانس التام للري بالتنقيط:
1ـ حساب كفاءة التجانس المطلق EUوفق المعادلة التالية:
𝑛𝑞
𝐸𝑈 = ( ) . 100
𝑎𝑞
 :qnمتوسط التصريف لـ  %25من النقاطات األقل تصريفاً.
 :qaمتوسط تصريف النقاطات المقاسة.
2ـ حساب كفاءة التجانس التام  EUaوفق المعادلة التالية:
𝑎𝑞

) . 100

𝑥𝑞 +

𝑛𝑞
𝑎𝑞

2

( = 𝑎𝑈𝐸

 :qxمتوسط التصريف لنحوـ  %15من النقاطات األكثر تصريفاً.
ج ـ كفاءة اإلضافة :Ea
m

Ea = (M) × 10

 :mكمية السقاية النظرية.

 :Mكمية السقاية الفعلية.
قراءات الري:

 -رويت التجربة عند تدني رطوبة التربة إلى  %75من السعة الحقلية.

 قيست رطوبة التربة قبل السقاية مباشرة ،وبعد  48ساعة من كـل سـقاية ،وفـي بدايـة ونهايـة الفتـرة (العشـر) ،ثـم حسـب االسـتهالكالمائي عن طريق الموازنة المائية من بداية موسم النمو في شهر تموز/يوليو حتى نهايته في شهر تشـرين أول/أكتـوبر ،وحـدد معـدل
السقاية اعتماداً على الرطوبة الموجودة والتي تعتبر كحد أدنى قبل السـقاية ،ثـم رويـت لرفـع الرطوبـة إلـى الحـد األعلـى ( %100مـن
السعة الحقلية).

 -حددت بداية ونهاية األطوار الفينولوجية للنبات حسب مراحل نموه المختلفة.
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النتائج والمناقشة:
1ـ تحديد االستهالك المائي لمراحل نمو النبات للمعامالت المدروسة:
1ـ1ـ الري بالرش بأبعاد ( 9×9م):

يتبين من تحليل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية (الجدول  )1أن متوسط االستهالك المائي الصافي

لهذه المعاملة بلغ  3433م/ 3هكتار وهو مقسم حسب األطوار الفينولوجية (اإلنبات ،النمو الخضري ،اإلزهار ،اللبني ،العجيني
والنضج التام) بكميات استهالك مائي ( 174 ،596 ،1108 ،662 ،729 ،164م/3هـكتار) وبفترة استمرار للطور (،29 ،10
 19 ،25 ،14و 14يوم) على التوالي .فكان طور اإلنبات أقل األطوار استهالكاً للماء ويعود السبب في ذلك لجذور النبات

السطحية غير المتعمقة ،بينما كان الطور اللبني أكثر األطوار استهالكاً للماء وذلك ألن هذا الطور يحتاج إلى كمية عالية من
المياه لتخزين المواد الغذائية في الحبوب وبالتالي فإن نقص الماء في هذا الطور سيؤدي إلى انكماش وصغر الحبوب .ازداد

االستهالك المائي للنبات في طور النمو الخضري مع تقدم النبات في العمر (شقلب وآخرون ،)2006 ،بينما انخفض في نهاية
أطوار نموه في طور النضج التام (شقلب وآخرون .)2006 ،بلغ معدل االستهالك المائي اليومي لألطوار الفينولوجية (اإلنبات،
النمو الخضري ،اإلزهار ،اللبني ،العجيني والنضج التام) كمية مقدارها ( 31.37 ،44.32 ،47.29 ،25.14 ،16.40و12.43

م/3هـكتار) على التوالي .فكان طوري (اإلزهار واللبني) أكثر األطوار استهالكاً للماء اليومي ويعود السبب في ذلك ألن هذه

األطوار تحتاج إلى كمية عالية من المياه لتشكيل األزهار و تخزين المواد الغذائية في الحبوب وبالتالي فان أي إجهاد جفافي في

هذه األطوار سوف يؤثر على إنتاج المحصول ،وهذا يتوافق مع نتائج (سالم وعبد فهد )2006 ،إن اإلجهاد الجفافي في طوري
(اإلزهار واللبني) أدى إلى خفض اإلنتاج بنسبة ( 72و )% 24على التوالي .وكان إجمالي عدد السقايات سبع سقايات مقسمة
حسب األطوار الفينولوجية (اإلنبات ،اإلزهار والعجيني) سقاية واحدة لكل طور ،أما طوري (النمو الخضري واللبني) فكان عدد

السقايات لكل طور سقايتين وبمعدل  545م/3هـكتار للسقاية الواحدة ،وهذا يتوافق مع (الحمد والخليفة )2006 ،في أن أعلى كفاءة
الستخدام المياه كانت عند نظام سبع سقايات خالل كامل موسم النمو.
الجدول  .1متوسط االستهالك المائي الصافي حسب األطوار الفينولوجية لمحصول الذرة الصفراء التكثيفية في معاملة الري بالرش
بأبعاد ( 9× 9م)

الفترة الزمنية
االستهالك المائي الصافي
(م/3هـكتار)
االستهالك المائي الصافي ()%
استمرارية الطور (يوم)
االستهالك اليومي الصافي
(م/3هـكتار)
المعدل الوسطي للسقاية
(م/3هكتار)
عدد السقايات

األطوار الفينولوجية
اللبني
اإلزهار
31/8-24/9 17/8-30/8

العجيني
25/9-13/10

النضج التام
14/10-27/10

المجموع

اإلنبات
8/7-18/7

النمو الخضري
19/7-16/8

1108

596

174

3433

164

729

662

17.36
19

5.07
14

100
111

4.78
10

21.24
29

19.28
14

32.27
25

12.43

16.40

25.14

47.29

44.32

31.37

397

397

656

656

656

1

2

1

2

1

7

1ـ2ـ الري بالرش بأبعاد ( 9×12م):
أظهرت نتائج تحليل جدول االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية (الجدول  )2أن متوسط االستهالك المائي الصافي
للمعاملة بلغ  3615م/3هـكتار ،وكـان طـور اإلنبـات أقلهـا اسـتهالكاً بــنحو  204م/3هكتـار لقلـة احتيـاج النبـات للمـاء فـي هـذه الفتـرة،
وش ــكل نس ــبة  %5.64م ــن مجم ــوع االس ــتهالك الم ــائي خ ــالل م ــدة ه ــذا الط ــور الب ــالغ  10ي ــوم ،وبمع ــدل اس ــتهالك ي ــومي 20.40
م/3هكتار .ازداد االستهالك المائي خالل طور النمو الخضري (شـقلب وآخـرون )2006 ،حتـى وصـل إلـى  711م/3ه ـكتار ،وكانـت
نسبته  %19.67من كمية االستهالك المائي ،ولفترة استمرار الطور  29يوماً ،بمعدل استهالك يومي قـدره  24.52م/3هــكتار .وبلـغ
االستهالك المـائي فـي طـور اإلزهـار  653م/3هكتـار ،وكانـت نسـبته  %18.06خـالل مـدة الطـور 12يومـاً ،وبمعـدل اسـتهالك يـومي
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 54.42م/ 3هـكتار ،فكان معدل االستهالك اليومي أعلى من بقية األطـوار ،ويجـب عـدم تعـريض المحصـول لإلجهـاد الجفـافي خـالل
هــذا الطــور لتــأثيره علــى كميــة اإلنتــاج (ســالم وعبــد فهــد .)2006 ،وكانــت قمــة االســتهالك المــائي فــي الطــور اللبنــي بكميــة مقــدارها
 1159م/3هـكتار ،وبلغت نسـبة الميـاه المسـتهلكة  %32.06مـن المجمـوع االسـتهالك المـائي ،خـالل فتـرة اسـتمرار هـذا الطـور البـالغ
 24يومـاً ،وبمعـدل اســتهالك يـومي قـدره  48.29م/3هكتــار ،وأن أي نقـص للمــاء فـي هـذا الطــور سـوف يـؤدي إلــى انخفـاض اإلنتــاج
(سالم وعبد فهد .)2006 ،أما االستهالك المائي فـي الطـور العجينـي فكانـت كميتـه  613م/3هــكتار ،ونسـبته  %16.96مـن مجمـوع
االستهالك المائي خالل مدة الطـور  18يومـاً ،وبمعـدل  34.06م/3هــكتار .بينمـا انخفـض االسـتهالك المـائي فـي طـور النضـج التـام
(شــقلب وآخــرون )2006 ،إلــى  275م/3هكتــار وكانــت نســبته  ،%7.61خــالل فت ـرة اســتمرار هــذا الطــور البــالغ  15يوم ـاً ،وبمعــدل
اســتهالك يــومي  18.33م/3ه ــكتار .بلــغ مجمــوع عــدد الســقايات  7ســقايات ،مقســمة حســب األط ـوار الفينولوجيــة (اإلنبــات ،اإلزهــار
والعجيني) سقاية واحدة لكل طور ،أما الطورين (النمـو الخضـري واللبنـي) سـقايتين لكـل طـور ،وبمعـدل  545م/3هــكتار لكـل سـقاية،
وهذا يتوافق مع (الحمد والخليفة )2006 ،في أن أعلى كفاءة الستخدام المياه كانت عند تطبيق  7سقايات خالل كامل الموسم.
الجدول  .2يبين االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية لمحصول الذرة الصفراء التكثيفية في المعاملة ري بالرش بأبعاد ( 9× 12م)
األطوار الفينولوجية
اللبني
اإلزهار

اإلنبات

النمو الخضري

8/7-18/7

19/7-16/8

17/8-28/8

االستهالك المائي الصافي
(م/3هـكتار)

204

711

653

1159

االستهالك المائي الصافي ()%

5.64

19.67

18.06

32.06

16.96

استمرارية الطور (يوم)

10

29

12

24

18

15

20.40

24.52

54.42

48.29

34.06

18.33

397

397

656

656

656

1

2

1

2

1

الفترة الزمنية

االستهالك اليومي الصافي
(م/3هـكتار)
المعدل الوسطي للسقاية
(م/3هـكتار)
عدد السقايات

المجموع

العجيني

النضج التام

29/8-21/9

22/9-9/10

10/10-24/10

613

275

3615

7.61

100
108

7

1ـ3ـ الري بالتنقيط (:)GR

بينت نتـائج جـدول االسـتهالك المـائي حسـب األطـوار الفينولوجيـة (الجـدول  )3أن متوسـط االسـتهالك المـائي الصـافي لهـذه

المعاملة بلغ  3215م/ 3هكتار ،وهو مقسم حسب األطوار الفينولوجية (اإلنبات ،النمـو الخضـري ،اإلزهـار ،اللبنـي ،العجينـي والنضـج

التام) بكميات استهالك مائي ( 107 ،449 ،1103 ،663 ،739 ،154م/3هكتار) وبفترة استمرار للطور (16 ،27 ،15 ،30 ،9

و 11يــوم) علــى الت ـوالي .فكــان طــور النضــج التــام أقــل األط ـوار اســتهالكاً للمــاء ويعــود ســبب ذلــك إلــى اكتمــال نمــو النبــات ونضــج

الحبــوب ،ثــم تــاله فــي انخفــاض االســتهالك المــائي طــور اإلنبــات وذلــك ألن جــذور النبــات تكــون ســطحية غيــر متعمقــة ،بينمــا كــان

الطــور اللبنــي أكثــر األط ـوار اســتهالكاً للمــاء وذلــك ألن هــذا الطــور يحتــاج إلــى كميــة عاليــة مــن الميــاه لتخ ـزين الم ـواد الغذائيــة فــي
الحبوب ،وبالتالي فإن نقص الماء في هذا الطور سيؤدي إلى انكماش وصغر الحبوب ،في حين ازداد االستهالك المائي للنبات فـي

طور النمو الخضري مع تقدم النبات في العمر (شقلب وآخرون .)2006 ،بلغ معدل االستهالك المـائي اليـومي لألطـوار الفينولوجيـة
(اإلنبــات ،النمــو الخضــري ،اإلزه ــار،اللبني ،العجينــي والنضــج التــام) كميــة مق ــدارها (28.06 ،40.85 ،44.20 ،24.63 ،17.11
و 9.73م/3هــكتار) علــى التـوالي .فكــان طـوري (اإلزهــار واللبنـي) أكثــر األطـوار اسـتهالكاً للمــاء اليـومي ويعــود السـبب فــي ذلــك ألن

هذه األطوار تحتاج إلى ك مية عالية من المياه لتشكيل األزهار وتخزين المواد الغذائية في الحبوب وبالتالي فان أي إجهاد جفافي في
هــذه األطـوار ســوف يــؤثر علــى إنتــاج المحصــول ،وهــذا يتوافــق مــع نتــائج (ســالم وعبــد فهــد )2006 ،إن اإلجهــاد الجفــافي فــي طــوري

(اإلزهار واللبني) أدى إلى خفض اإلنتاج بنسبة ( 72و )%24على التوالي .وكان مجموع عدد السقايات  8سـقايات ،مقسـمة حسـب
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األطـوار الفينولوجيــة (اإلنبـات ،اإلزهــار والعجينــي) سـقاية واحــدة لكــل طـور ،والطــور (اللبنـي) ســقايتان ،وطــور النمـو الخضــري ثــالث
سقايات بمعدل  477م/3هـكتار لكل سقاية.
الجدول  .3يبين االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية لمحصول الذرة الصفراء التكثيفية في معاملة الري بالتنقيط ((GR
الفترة الزمنية
االستهالك المائي
الصافي (م/3هـكتار)
االستهالك المائي
الصافي ()%
استمرارية الطور
(يوم)
االستهالك اليومي
الصافي (م/3هـكتار)
المعدل الوسطي
للسقاية (م/3هـكتار)
عدد السقايات

األطوار الفينولوجية
اللبني
اإلزهار
3/9-29/9
19/8-2/9

العجيني
30/9-15/10

النضج التام
16/10-26/10

المجموع

اإلنبات
10/7-19/7

النمو الخضري
20/7-18/8

1103

449

107

3215

154

739

663

13.97

3.33

100

4.79

22.99

20.62

34.31

11

108

9

30

15

27

16

9.73

17.11

24.63

44.20

40.85

28.06

397

397

656

656

656

1

3

1

2

1

8

1ـ4ـ الري بالدفقات تصريف  0.75ل/ثا/خط:

نالحــظ فــي الجــدول ( )4أن متوســط االســتهالك المــائي الصــافي للمعاملــة بلــغ  3494م/3هكتــار ،وكــان طــور اإلنبــات أقــل

األط ـوار اســتهالكاً للمــاء حيــث بلــغ  97م/3هـ ـكتار وذلــك بســبب قلــة احتيــاج النبــات للمــاء فــي هــذه الفت ـرة وهــذا يتوافــق مــع مــا أكــده

) (Allen et al., 1998أن االستهالك المائي لهـذا الطـور قليـل بسـبب عـدم تعمـق جـذور النبـات ،وشـكل هـذا الطـور نسـبة مقـدارها
 %2.77مــن مجمــوع االســتهالك المــائي خــالل مــدة هــذا الطــور البــالغ  10يــوم ،وبمعــدل اســتهالك يــومي  9.31م/3هكتــار .وازداد
االستهالك المائي خالل طور النمو الخضري (شقلب وآخرون )2006 ،حتى وصـل إلـى  639م/3ه ـكتار ،وكانـت نسـبته %18.29
مــن كميــة االســتهالك المــائي ،ولفت ـرة اســتمرار الطــور  24يوم ـاً ،بمعــدل اســتهالك يــومي قــدره  26.63م/3هكتــار .ارتفــع االســتهالك
المائي في طور اإلزهار إلى  803م/3هـكتار ،وكانت نسبته  %22.97خالل مـدة الطـور 19يومـاً ،وبمعـدل اسـتهالك يـومي 42.70

م/ 3هـكتار ،ويجب عدم تعريض المحصول لإلجهاد الجفافي في هذا الطور لتأثيره على كمية اإلنتاج وهذا يتوافق مـع مـا أكـده (سـالم
وعبــد فهــد )2006 ،حيــث وجــدا أن اإلنتــاج يــنخفض بنســبة  %72عنــد تعريضــه لــنقص المــاء فــي هــذا الطــور ،هــذا وقــد بلغــت قمــة
االسـتهالك المـائي فـي الطـور اللبنـي بكميـة مقـدارها  873م/3هكتـار وهـذا يتوافـق مـع ) ،(Allen et al., 1998حيـث كانـت نسـبة
المياه المستهلكة  %24.99من مجموع االستهالك المائي ،خالل فترة اسـتمرار هـذا الطـور البـالغ  18يومـاً ،وبمعـدل اسـتهالك يـومي

مقداره  47.99م/3هكتار ،وأن أي نقص للمـاء فـي هـذا الطـور سـيؤدي لخفـض اإلنتـاج بنسـبة ( %24سـالم وعبـد فهـد .)2006 ،أمـا
االستهالك المائي في الطور العجينـي فكانـت كميتـه  759م/3هكتـار ،و نسـبته  %21.73مـن مجمـوع االسـتهالك المـائي خـالل مـدة

الطــور البالغــة  18يومـاً ،و بمعــدل اســتهالك يــومي 43.15م/3هــكتار .انخفــض االســتهالك المــائي فــي طــور النضــج التــام إلــى 323

م/3هــكتار وهـذا يتوافـق مـع مـا أكـده ) (Allen et al., 1998وبنسـبة اسـتهالك مقـدارها  ،%9.24خـالل فتـرة اسـتمرار هـذا الطـور
البالغ ـة  14يوم ـاً ،وبمعــدل اســتهالك يــومي مقــداره  22.42م/3هكتــار .كمــا بلــغ مجمــوع عــدد الســقايات  6ســقايات ،مقســمة حســب
األطوار الفينولوجية (اإلنبات ،النمو الخضري ،اإلزهار واللبني) سقاية واحدة لكل طور ،بينما احتاج الطور (العجيني) إلى سقايتين،

وبمعدل مقداره  634م/3هكتار للسقاية ،وهذا يتوافق مع ما أكده (الحمـد والخليفـة )2006 ،حيـث وجـدا أن عـدد السـقايات يتـراوح مـن
 6إلى  8سقايات.
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بين االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية لمعاملة الري بالدفقات تصريف  0.75ل/ثا /خط (ري بالدفقات)
الجدول ُ .4ي ّ
الفترة الزمنية
االستهالك المائي الصافي
(م/3هـكتار)
االستهالك المائي الصافي
()%

اإلنبات
7/19-7/10

النمو الخضري
8/12-7/20

97

639

803

2.77

18.29

22.97

24.99

10

24

19

18

18

9.31

26.63

42.70

47.99

43.15

399

399

656

656

656

1

1

1

1

2

استمرارية الطور (يوم)
االستهالك اليومي الصافي
(م/3هكتار)
المعدل الوسطي للسقاية
(م/3هـكتار)
عدد السقايات

األطوار الفينولوجية
اللبني
اإلزهار
9/18-9/1
8/31-8/13

العجيني
10/6-9/19

النضج التام
10/20-10/7

المجموع

873

759

323

3494

21.73

9.24

100

14

103

22.42

0

6

1ـ5ـ الري بالدفقات تصريف  0.5ل/ثا/خط:

يالحـظ مـن جـدول االسـتهالك المـائي حسـب األطـوار الفينولوجيــة (الجـدول  )5أن متوسـط االسـتهالك المـائي الصـافي لهـذه المعاملــة
 3439م/3هكتــار ،مقســمة حســب أط ـوار النبــات الفينولوجيــة (اإلنبــات ،النمــو الخضــري ،اإلزهــار ،اللبنــي ،العجينــي والنضــج التــام)
بكميات اسـتهالك مـائي ( 310 ،720 ،865 ،787 ،640 ،117م/3هــكتار) بفتـرة اسـتمرار للطـور ( 17 ،20 ،16 ،24 ،12و14
يوم) على التوالي .فكان طور اإلنبات أقل األطوار استهالكاً للماء ويعود السبب في ذلك إلى جذور النبات السطحية غير المتعمقة،

بينما كان الطور اللبني أكثر األطوار استهالكاً للماء وذلك ألن هذا الطور يحتاج إلى كمية عاليـة مـن الميـاه لتخـزين المـواد الغذائيـة

في الحبوب وبالتالي فإن نقص الماء في هذا الطور سيؤدي إلى انكماش وصغر الحبوب .ازداد االستهالك المـائي للنبـات فـي طـور

النمــو الخضــري مــع تقــدم النبــات فــي العمــر (شــقلب وآخــرون ،)2006 ،بينمــا انخفــض فــي نهايــة أطـوار نمــوه فــي طــور النضــج التــام
(شــقلب وآخــرون .) 2006 ،بلــغ معــدل االســتهالك المــائي اليــومي لألطـوار الفينولوجيــة (اإلنبــات ،النمــو الخضــري ،اإلزهــار ،اللبنــي،
العجين ــي والنض ــج الت ــام) كمي ــة مق ــدارها ( 41.36 ،43.25 ،49.16 ،26.68 ،10.09و 22.48م/3هكتـ ـار) عل ــى التـ ـوالي .فك ــان

طوري (اإلزهار واللبني) أكثر األطوار اسـتهالكاً للمـاء اليـومي ويعـود السـبب فـي ذلـك ألن هـذه األطـوار تحتـاج إلـى كميـة عاليـة مـن
المياه لتشكيل األزهـار وتخـزين المـواد الغذائيـة فـي الحبـوب وبالتـالي فـان أي إجهـاد جفـافي فـي هـذه األطـوار سـوف يـؤثر علـى إنتـاج

المحصول ،وهذا يتوافق مع نتائج (سالم وعبد فهد )2006 ،في أن اإلجهاد الجفافي فـي طـوري (اإلزهـار واللبنـي) يـؤدي إلـى خفـض
اإلنتــاج بنســبة ( 72و )%24علــى الت ـوالي .وكــان مجمــوع عــدد الســقايات  6ســقايات ،مقســمة حســب األطـوار الفينولوجيــة (اإلنبــات،
النمو الخضري ،اإلزهار واللبني) سـقاية واحـدة لكـل طـور ،أمـا الطـور العجينـي فاحتـاج إلـى سـقايتين ،بمعـدل مقـداره  632م/3هــكتار

للسقاية الواحدة.
بين االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية لمعاملة الري بالدفقات تصريف  0.5ل/ثا/خط
الجدول ُ 5ي ّ
الفترة الزمنية
االستهالك المائي الصافي
(م/3هـكتار)
االستهالك المائي الصافي
()%
استمرارية الطور (يوم)
االستهالك اليومي
الصافي (م/3هـكتار)
المعدل الوسطي للسقاية
(م/3هـكتار)
عدد السقايات

األطوار الفينولوجية
اللبني
اإلزهار
9/19-8/31
8/30-8/15

العجيني
10/6-9/20

النضج التام
10/20-10/7

المجموع

اإلنبات
7/21-7/10

النمو الخضري
8/14-7/22

865

720

310

3439

117

640

787

20.93

9.02

100

3.40

18.62

22.87

25.15

14

103

12

24

16

20

17

22.48

10.09

26.68

49.16

43.25

41.36

399

399

656

656

656

1

1

1

1

2
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1ـ6ـ الري السطحي (تقليدي) كما يروي الفالح:

يالحــظ مــن الجــدول ( )6الــذي ُيبـ ّـين نتــائج جــدول االســتهالك المــائي حســب األط ـوار الفينولوجيــة أن متوســط االســتهالك
المــائي الصــافي بلــغ  4757م/3ه ــكتار ،حيــث بلغــت كميــة الميــاه المســتهلكة فــي طــور اإلنبــات مــا مقــداره  303م/3هكتــار ،بنســبة

اس ــتهالك مق ــدارها  %6.37م ــن مجم ــوع االس ــتهالك خ ــالل م ــدة الط ــور البالغ ــة  12يومـ ـاً وبمع ــدل اس ــتهالك ي ــومي مق ــداره 25.25

م/ 3هكتار .ازدادت كمية االستهالك المـائي مـع تقـدم النبـات بـالعمر فـي أطـوار (النمـو الخضـري ،اإلزهـار واللبنـي) (شـقلب وآخـرون،
 )2006حيــث بلغــت كميتــه ( 958 ،1373و1524م/3ه ــكتار) علــى الت ـوالي ،وكــان أكبــر كميــة اســتهالك مــائي فــي الطــور اللبنــي،
واختلف ــت نس ــب االس ــتهالك الم ــائي حس ــب الكمي ــات المس ــتهلكة فكان ــت ( 20.14 ،28.86و )%32.04عل ــى التـ ـوالي ،وكان ــت فتـ ـرة

اســتمرار هــذه األط ـوار( 18 ،24و 15يوم ـاً) علــى الت ـوالي ،أمــا معــدالت االســتهالك المــائي اليــومي فكانــت لهــذه األط ـوار (،57.21

 53.22و 101.60م/3هـكتار) على التوالي ،وكـان الطـور اللبنـي أكثـر األطـوار الثالثـة اسـتهالكاً للمـاء .انخفضـت كميـة االسـتهالك

المائي في كل من الطورين (العجيني والنضج التام) (شـقلب وآخـرون )2006 ،حيـث بلغـت ( 449و 150م/3هــكتار) علـى التـوالي،

وبنسبة استهالك مائي قدره ( 9.44و )%3.15على التوالي ،وبفترة استمرار الطور ( 13و 12يوماً) على التوالي ،وبمعدل اسـتهالك

ي ــومي ( 34.54و 12.50م/3هـ ــكتار) عل ــى التـ ـوالي ،وبل ــغ ع ــدد الس ــقايات  9س ــقايات ،مقس ــمة حس ــب األطـ ـوار الفينولوجي ــة التالي ــة
(اإلنبات والعجيني) سقاية واحدة لكل طور ،والنمـو الخضـري ثـالث سـقايات ،بينمـا طـور (اإلزهـار واللبنـي) احتـاج إلـى سـقايتين لكـل
طور ،بمعدل  549م/3هكتار للسقاية الواحدة ،وهذا يتوافق مع ما أكـده (الحمـد والخليفـة )2006 ،اللـذان وجـدا أن االسـتهالك المـائي
للذرة الصفراء يزداد بازدياد عدد السقايات.
بين االستهالك المائي حسب األطوار الفينولوجية لمعاملة الري السطحي (التقليدي)
الجدول ُ .6ي ّ
الفترة الزمنية
االستهالك المائي
الصافي (م/3هـكتار)
االستهالك المائي
الصافي ()%
استمرارية الطور (يوم)
االستهالك اليومي
الصافي (م/3هكتار)
المعدل الوسطي للسقاية
(م/3هـكتار)
عدد السقايات

األطوار الفينولوجية
اللبني
اإلزهار
9/16-9/2
9/1-8/15

العجيني
9/29-9/17

النضج التام
10/11-9/30

المجموع

اإلنبات
7/21-7/10

النمو الخضري
8/14-7/22

1524

449

150

4757

303

1373

958

9.44

3.15

100

6.37

28.86

20.14

32.04

12

94

12

24

18

15

13

12.50

25.25

57.21

53.22

101.60

34.54

397

397

656

656

656

1

3

2

2

1

9

 -2حساب معامل المحصول  Kcخالل مراحل نمو النبات المختلفة اعتماداً على عالقة بنمان المعدلة:

ُنالحظ من معطيات الشكل ( )2أن قيمة معامل المحصول كانت منخفضة في طور اإلنبات لكـل المعـامالت المدروسـة،
وهذا يدل على أن االستهالك المائي كان منخفض في هـذا الطـور ،ومـن ثـم ت ازيـدت قيمـة معامـل المحصـول فـي كـل المعـامالت

في طوري النمـو الخضـري واإلزهـار (شـقلب وآخـرون )2006 ،حتـى وصـلت إلـى القمـة فـي الطـور اللبنـي ،فكـان أوج االسـتهالك
المائي ،ومن ث م انخفضت قيمة معامل المحصول في الطورين العجيني والنضج التـام ،وتطابقـت هـذه النتـائج مـع نتـائج Allen
) et al., (1998في أن معامل المحصول كان منخفض خـالل م ارحـل نمـو النبـات األولـى ثـم ارتفـع ليصـل إلـى القمـة فـي طـور
اإلزهار والطور اللبني وانخفض في نهاية األطوار .إن متوسـط قـيم معامـل المحصـول للمعـامالت (رش  9×9م ،رش  9×12م،

تنقـيط  ،GRري دفقــات تصـريف  0.75ل /ثــا /للخـط ،ري دفقــات تصـريف  0.5ل /ثـا /للخــط وسـطحي تقليــدي) كانــت (،0.68
 0.71 ،0.69 ،0.63 ،0.73و  )0.81على التوالي.
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ر

ر أبعاد  × 12م
ري بالدفقات  0.5ل/ثا/للخط

تنقيط GR
سطحي (تقليدي )

1.4

أبعاد × م

ري بالدفقات  0. 5ل/ثا/للخط

1.2

1.0

0.6

0.4

( المعامل البيولوجي للمحصول )KC

0.8

0.2

0.0

التام

آب

أيلول

تشرين األول

العجيني

تموز

االزهار

اللبني

النمو الخ ري

االنبات

األطوار
الفينولوجية

الشكل  .2معامل المحصول  Kcحسب عالقة بنمان المعدلة لمعامالت الري المدروسة

 -3دراسة تأثير استخدام طرائق ري مختلفة على كفاءة استخدام مياه الري:

أظهــرت نتــائج الجــدول ( ) 7أن كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري الكليــة تختلــف حســب طريقــة الــري المســتخدمة ،فكانــت أعلــى كفــاءة عنــد
اســتخدام طريقــة الــري بــالتنقيط فبلغــت  2.03كــغ/م/3هكتــار ،أي أنــه عنــد تقــديم 1م 3مــن ميــاه الــري لمحصــول الــذرة الصــفراء يعطــي

 2.03كغ من الذرة عنـدما تصـل رطوبـة الحبـوب لنسـبة  ،%15بينمـا بلغـت كفـاءة اسـتخدام الميـاه الكليـة لط ارئـق الـري األخـرى (رش
أبعــاد  9×9م ،رش أبعــاد  9×12م ،ري بالــدفقات تصــريف  0.75ل /ث ــا ،ري بالــدفقات تصـ ـريف  0.50ل/ث ــا وســطحي تقلي ــدي)

( 1.12 ،1.32 ،1.33 ،1.57و )0.42كـغ/م/3هــكتار علـى التـوالي ،وتوافقـت النتـائج مـع (شـقلب وآخـرونNeill et al., 2006 ،
 )2006أن طريقــة الــري بــالتنقيط أعطــت أعلــى كفــاءة الســتخدام الميــاه الكليــة مقارن ـةً مــع الط ارئــق األخــرى (تنقــيط ،رش وخطــوط)،

وتبين أن االستهالك المائي الكلي للري بالتنقيط ( )GRكان أقـل مـن بقيـة المعـامالت المدروسـة فبلـغ  3592م/3هكتـار وتوافـق ذلـك
ّ
مع نتائج (شقلب وآخرون )2006 ،أن طريقة الري بـالتنقيط كانـت األقـل اسـتهالكاً للميـاه ،ثـم تـاله ط ارئـق الـري حسـب الترتيـب (رش
أبعاد 9×9م ،ري بالـدفقات تصـريف  0.75ل/ثـا ،رش أبعـاد 9×12م ،ري بالـدفقات تصـريف  0.50ل/ثـا وسـطحي تقليـدي) بكميـات

اســتهالك كليــة (  5190 ،4717 ،4617 ،4313و )9447م/3هكتــار علــى الت ـوالي .كانــت أعلــى نســبة فــي تــوفير ميــاه الــري عنــد
اســتخدام طريقــة الــري بــالتنقيط  %56.48مقارنـةً مــع الشــاهد (ســطحي تقليــدي) وتوافــق ذلــك مــع نتــائج (شــقلب وآخــرون )2006 ،أن

طريقة الـري بـالتنقيط كانـت األكثـر تـوفي اًر لميـاه الـري بنسـبة  %51.3مقارنـةً مـع الشـاهد ،بينمـا فـي الط ارئـق األخـرى المسـتخدمة (ري

بالــدفقات تصـريف  0.75ل/ثــا ،رش أبعــاد 9×9م ،رش أبعــاد 9×12م وري بالــدفقات تصـريف  0.50ل/ثــا) بلغــت نســب التــوفير فــي
ميــاه الــري ( 45.51 ،49.22 ،51.13و% )45.06علــى التـوالي .كــان المــردود فــي طريقــة الــري بــالتنقيط  )7278( GRكغ/هــكتار
أعلــى مــن بقيــة المعــامالت وتقاربــت النتــائج مــع (شــقلب وآخــرون )2006 ،أن كميــة المــردود فــي طريقــة الــري بــالتنقيط بلغــت 6480
طن/هكتــار ،فــي حــين بلــغ المــردود (  5818 ،6088 ،6258 ،6756و )3956كــغ /هكتــار فــي ط ارئــق الــري األخــرى (رش أبعــاد

9×9م ،رش أبعــاد 9×12م ،ري بالــدفقات تص ـريف  0.75ل/ثــا ،ري بالــدفقات تص ـريف  0.50ل/ثــا وســطحي تقليــدي)على الت ـوالي.
وبلغــت الزيــادة فــي المــردود عــن الشــاهد ســطحي (تقليــدي) فــي المعــامالت (تنقــيط  ،GRرش أبعــاد 9×9م ،رش أبعــاد 9×12م ،ري
بال ــدفقات تصـ ـريف  0.75ل/ث ــا ،ري بال ــدفقات تصـ ـريف  0.50ل/ث ــا وس ــطحي تقلي ــدي) نس ــب ( 54 ،58 ،71 ،84و %)47عل ــى
التوالي ،وهذا يتوافق مع نتائج ) (Neill et al., 2006أن أعلى إنتاج كان في طريقـة الـري بـالتنقيط وبزيـادة قـدرها  %31عـن الـري
السطحي التقليدي ،ثم تبعها طريقة الري بـالرش وبزيـادة قـدرها  %16مقارنـةً مـع الـري السـطحي التقليـدي ،كمـا تتوافـق النتـائج مـع مـا
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أكـده ) (Jouni and Emanwel, 1993أن أعلـى إنتـاج كـان فـي طريقـة الـري بالـدفقات مقارنـةً مـع الـري المسـتمر التـدفق وذلــك

بسبب تجانس توزيع المياه في كامل الخط.

الجدول  .7المردود وعالقته باالستهالك المائي للمعامالت المستخدمة في ري محصول الذرة الصفراء التكثيفية بمحطة بحوث المختارية
للمواسم من  2008إلى 2012

االستهالك المائي
م/3هـكتار
المعاملة

الرطوبة المقدمة
م/3هـكتار
سقايات

المردود

عدد
أمطار

السقايات

زيادة
المردود

%

كغ/م
صافي

كلي

الشاهد
%

نسبة
توفير
المياه
مقارنة
بالشاهد
%

معدل السقاية
م/3هـكتار

545

665

82

1.97

1.57

71

49.22

690

79

1.73

1.33

58

45.51

91

2.26

2.03

84

56.48

1.74

1.32

54

51.13

1.12

47

45.06

0.42

_

_

نظري

فعلي

كفاءة

كفاءة
استخدام

التجانس

المياه
3

صافي

كلي

كغ/هـكتار

نظري

فعلي

فعالة

ري بالرش بأبعاد
 9×9م

3433

4313

6756

4011

4891

0

7

ري بالرش بأبعاد
 9×12م

3615

4717

6258

4147

5249

0

7

545

ري بالتنقيط GR

3215

3592

7278

3815

4192

0

8

477

524

3494

4617

6088

3801

4924

0

6

634

821

77

3439

5190

5818

3791

5542

0

6

632

924

68

1.69

4757

9447

3956

4943

9633

0

9

549

1059

53

0.83

ري بالدفقات
تصريف 0.75
ل/ثا/للخط
ري بالدفقات
تصريف
0.5ل/ثا/للخط
ري سطحي
(تقليدي)

عن

-4التحليل اإلحصائي:

تبين من خالل الجدول ( ) 8وجود فروق معنوية واضحة بين جميع المعامالت المدروسة والشاهد السطحي التقليدي ،وكـذلك
ّ
كان هناك فروق معنوية بين طريقتي (الري بالتنقيط  GRوالرش بأبعاد  9×9م) وبقية طرائق الري عند مستوى معنوية .%5
الجدول  .8متوسط اإلنتاج لمحصول الذرة الصفراء التكثيفية باستخدام طرائق الري المختبرة في محطة بحوث المختارية
متوسط اإلنتاج كغ/هـكتار

المعاملة
ري بالرش بأبعاد  9×9م

6756 ab

ري بالرش بأبعاد  9×12م

6258 bc

ري بالتنقيط GR

7278 a

ري بالدفقات تصريف  0.75ل/ثا للخط

6088 c

ري بالدفقات تصريف  0.50ل/ثا للخط

5818 c

ري سطحي (تقليدي)

3956 d

LSD 0.05

569.67

المعامالت المتبوعة بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً عند مستوى داللة %5

-5التقييم االقتصادي:

يبــين الجــدول ( )9أن متوســط كلفــة  1كــغ بلــغ فــي ط ارئــق الــري المختب ـرة (رش ،تنقــيط  ،GRدفقــات تص ـريف  0.75ل/ثــا

للخــط ،دفقــات تص ـريف  0.50ل/ثــا للخــط وســطحي تقليــدي) مقــدار ( 3.11 ،2.79 ،2.50 ،3.07و )7.15ل.س/هكتــار ،وال ـربح

الصــافي ( 28462 ،31699 ،54566 ،45069و )11261ل.س/ه ــكتار علــى الت ـوالي .كانــت طريقــة الــري بــالتنقيط ) (GRأقــل
تكلفة وأكثر ربحاً بالمقارنة مع طرائق الري األخرى.
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الجدول  .9التقييم االقتصادي لطرائق الري المختبرة في محطة بحوث المختارية متوسط مواسم من  2008إلى 2012
ري بالرش

ري بالتنقيط
()GR

ري بالدفقات تصريف
 0.75ل/ثا للخط

ري بالدفقات تصريف
 0.50ل/ثا للخط

ري سطحي
(تقليدي)

متوسط كلفة العمليات الزراعية
ل.س/هـكتار
متوسط كلفة المستلزمات الزراعية
ل.س/هكتار
نفقات غير مباشرة ل.س/هـكتار
إجمالي الكلفة ل.س/هـكتار
متوسط اإلنتاج /هـكتار
قيمة اإلنتاج ل.س/هـكتار

7821

7154

6864

7386

8107

9453

8495

7595

8053

8634

1727
20001
6507
65070

1565
18214
7278
72780

1546
17005
6088
60880

1644
18082
5818
58180

1674
19415
3956
39560

متوسط كلفة  1كغ ل.س/هـكتار

3.07

2.50

2.79

3.11

7.15

الربح الصافي ل.س/هـكتار

45069

54566

31699

28462

11261

المعاملة

الخالصة والتوصيات:

 كانت كفاءة استخدام المياه وكفاءة الري في طريقة الري بالتنقيط ( )GRأعلى من طرائق الري األخرى المدروسة. وفرت تقنية الري بالتنقيط ( )GRكمية كبيرة من المياه بنسبة  ،%57وأعطت زيادة في المردود بنسبة  %84مقارنةً معالشاهد (سطحي تقليدي) ،وكانت األقل تكلفة واألكثر ربحاً بالمقارنة مع الطرائق األخرى.

 أن تقنية الري بالرش بأبعاد ( 9×9و 9×12م) وفرت كمية من المياه بنسبة تراوحت من ( 46إلى  ،)%49وأعطت زيادةفي المردود بنسبة من ( 58إلى  )%71مقارنةً مع الشاهد.

 إن إجراء تسوية دقيقة للتربة بأشعة الليزر واستخدام تقنية الري السطحي المطور بالدفقات عند تصريف  0.75ل/ثا للخطيؤدي إلى توفير كمية مياه بنسبة  %51و زيادة المردود بنسبة  %54مقارنةً مع الشاهد.

 نقترح استخدام طريقة الري بالتنقيط ( )GRفي ري محصول الذرة الصفراء التكثيفية في محافظة حمص ،نظ اًر لتوفيرالمياه بنسبة كبيرة ،وزيادة اإلنتاج في وحدة المساحة.

المراجع:

الحمد عرفان وطه الخليفة ( .) 2006دراسة تأثير عدد الريات ومستويات التسميد اآلزوتي في إنتاجية ومكونات محصول الذرة
الصفراء لصنف (غوطة  )82في ظروف محافظة دير الزور .ملخصات مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي

27ـ 30تشرين الثاني/نوفمبر ،كلية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية.154 -153 .
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الري الكامل والري الناقص تحت ظروف وسط العراق .ملخصات مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي 27ـ30
تشرين ثاني/نوفمبر ،كلية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية.152-151 .
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الذرة الصفراء ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية.450-427 :)2(22 .
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دمشق.1997 .
Allen, R.G.; L.S. Pereira; D. Raes; and M. Smith (1998). Crop evapotranspiration. Guidelines for
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Effect of Different Irrigation Methods on Water Use Efficiency of Maize in
Homs Governorate
Bassam Oudeh*(1) Boshra Khozam(1) Abd-Al-Karim Jerdy(1) Nedal Khanem(1) and Tallal AlAbdo(1)
(1). Mokhtaria Research Station, Agricultural Scientific Research Center in Homs, General Commission for Scientific
Agricultural Research (GCSAR), Homs, Syria.
(*Corresponding author: Dr. Bassam Oudeh. Mobile: 0988284819, E-Mail: B_oudeh@hotmail.com).
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Abstract:
The study was carried out using different irrigation methods i.e. sprinklers with different spaces 9x9
m, and 12x9 m, drip irrigation GR, surge flow and the traditional surface irrigation as control, at
Mokhtaria Research Station, Agricultural Research Center in Homs, Syria, started from 2008 to
2012 seasons. The results showed that using irrigation methods (sprinklers 9x9m, sprinklers 12x9m,
drip GR, surge flow drainage 0.75 L/sec/row and surge flow drainage 0.50 L/sec/row) gave an
average of gross water consumption as follow: 4313, 4717, 3592, 4617 and 5190 m3/ha,
respectively, while the percentage of irrigation water saving was (49.2, 45.5, 56.5, 51.1, and
45.1%) respectively, and the yield was (6756, 6258, 7278, 6088, and 5818 kg/ha), respectively, and
the increase in yield compared with control was (71, 58, 84, 54, and 47%), respectively, gross water
use efficiency was (1.57, 1.33, 2.03, 1.32, and 1.12 kg/m3/ha), respectively. The average of gross
water consumption of the traditional surface irrigation was 9447 m3/ha with a yield of 3956 ton/ha.
The results above showed that drip irrigation (GR) was the best in yield and saving irrigation water,
and was the highest in gross water use efficiency as compared with other irrigation methods, and it
is recommended to be executed as modern technique for irrigation of maize crop in Homs
Governorate.
Key words: Water use efficiency, Different irrigation methods, Maize, yield.
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تأثير التلقيح ببكتيريا  Burkholdria sppمع معدالت مختلفة من التسميد النيتروجيني في إنتاجية نبات
الطماطم

*()1

ميرفت الطاهر بن محمود
( .)1قسم التربة والمياه ،كلية الزراعة ،جامعة طرابلس ،طرابلس ،ليبيا.

(*للمراسلة :د .ميرفت الطاهر بن محمود .البريد اإللكتروني.)dr.mbenmahmoud@yahoo.com :

تاريخ القبول2016/05/16 :

تاريخ االستالم2016/04/10 :

الملخص:

درس تأثير التلقيح بالبكتريا المثبتة للنيتروجين الجوي  Burkholdria sppالمعزولة من التربة الليبية ومعدالت مختلفة من التسميد

النتروجيني (فوسفات األمونيوم)  ،350 ،180 ،80 ،0و 500كغ نيتروجين/هكتار في إنتاجية وبعض صفات ثمار نبات الطماطم
صنف مارمند  Marmandeوذلك في مزرعة بمنطقة وادي الربيع (تاجوراء) ،شرق مدينة طرابلس بليبيا للموسم .2015/2014
أظهرت النتائج أن أعلى إنتاجية كانت عند النباتات الملقحة مع معدل التسميد  180كغ نيتروجين/هكتار ،حيث بلغت 17.50
كغ/للنبات و 280.829طن/هكتار .ولم تظهر النتائج أي تأثير للمعامالت المدروسة في طول وعرض النبات ومحتوى الثمار من
(فيتامين ج ونسبة الحموضة ونسبة المواد الصلبة الذائبة) مقارنةً مع معاملة الشاهد .استنتج أن استعمال التلقيح البكتيري يعتبر ذو
فاعلية عند استخدامه مع معدل من التسميد النيتروجيني ينحصر مابين أقل من  350كغ نيتروجين/هكتار وأكثر من  80كغ
نيتروجين/هكتار تحت الظروف البيئية المشابهة لظروف التجربة.
الكلمات المفتاحية :مارمند ،بكتيريا  ،Burkholderia sppتسميد نتروجيني.
المقدمة

الطماطم  Lycopersicon esculentumمن محاصيل الخضر الصيفية ذاتية التلقيح والتي تتبع العائلة الباذنجانية Solanacea

وتأتي في المرتبة األولى من بين محاصيل الخضر من حيث المساحة المزروعة سنوياً ،وهي تُستهلك إما طازجة أو مصنعة،
وباستخدام التوصيات العلمية الصحيحة بداية من إختيار الصنف المناسب مع توفير أفضل الظروف ،والمعامالت ،يمكن زيادة

إنتاجية وحدة المساحة ،مما يقلل من تكلفة اإلنتاج ،وزيادة الناتج .ولثمار الطماطم قيمة غذائية عالية ،فهي تحتوي على كمية كبيرة
من الفيتامينات من أهمها ،فيتامين  A ,Cباإلضافة الى فيتامين  Bبأنواعه  B1و  B6ونسبة جيدة من الحديد والبوتاسيوم ،كما
تمتاز ثمرة الطماطم بإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية كالنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والكربوهيدرات واألمالح واألحماض العضوية والمواد

البروتينية ونسبة عالية من الماء تقدر بحوالي ( %96حسن.)1988 ،

نبات الطماطم من النباتات التي تمتص كميات كبيرة من العناصر الغذائية من التربة مثل ،النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ،ويعد
النيتروجين من العناصر التي يحتاجها بكميات كبيرة نسبياً (حسن )1988 ،ألنه يدخل في تركيب الكلوروفيل واألحماض األمينية

والبروتينات ،وسهولة فقده من التربة مقارنة بالعناصر الغذائية األخرى ،لذلك ينصح بإضافة بعض األسمدة المعدنية الكيميائية
وخاصة األسمدة النيتروجينية ،إال إن إضافتها إلى التربة بشكل غير صحيح تؤدي إلى ظهور بعض المشاكل البيئية مثل ،زيادة
نسبة النترات في النبات والتربة والمياه الجوفية نتيجة عمليات الغسيل وعملية عكس التأزت وتطاير األمونيا ( Hammed,

 .)1998إن استخدام األسمدة بكثرة وبصورة غير مقننة تزيد من تكلفة المحاصيل الزراعية من الناحية االقتصادية.
Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

235

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
أدى االستنزاف الدائم لعنصر النيتروجين في التربة وخاصة في الترب الخفيفة المنتشرة في ليبيا إلى االهتمام المتزايد بالطرائق
المختلفة التي تؤدي إلى الحفاظ على المصادر المحدودة من هذا العنصر ،والبحث عن وسائل آمنة وغير مكلفة للحفاظ على
التوازن النيتروجيني في التربة ،لذلك اتجه العالم في السنوات األخيرة إلى استعمال طرائق بديلة عوضاً عن المبالغة في استعمال
األسمدة الكيميائية واستخدام الطرائق الحيوية للتثبيت النيتروجين الجوي ،لتحسين محتوى التربة من عنصر النيتروجين ،وكبديل آمن

وأوفر اقتصادياً وصحياً ( . )Osip, 2000أثبتت الدراسات الحديثة إمكانية تحسين التثبيت الحيوي للنيتروجين وزيادة معدله

باستخدام األسمدة الحيوية ( Biofertilizersبن محمود ،)2016 ،وأصبح من الضروري إعادة تقييم األهمية لهذا النوع من النشاط
الحيوي ،وفي هذا البحث تم تحديد كيفية استعمال البكتيريا الالتكافلية حرة المعيشة في التربة جنس  Burkholderiaفي زيادة

محتوى التربة من النيتروجين ،لما لبعض من أنواعها القدرة على تثبيت النيتروجين الجوي في التربة (.)Ben Mahmoud, 2008

أثبتت عدة دراسات سابقة أن بكتيريا  Burkholderiaلها قدرة على فرز كثير من المضادات الفطرية لحماية النباتات من
المسببات المرضية ) ،)Dalmastri et al., 2003; De Souza et al., 2003وفرز بعض المركبات المنظّمة والمن ّشطة

( )Tabacchioni et al., 1993تساعد على إنبات البذور والجذور من المنظمات ،ومنشطات النمو التي تفرزها حمض الجبرليك
والسايتوكينات واالوكسينات ،منها  ، IAAكما أنها تفرز كثير من المضادات الفطرية لحماية النباتات من المسببات المرضية،
محاولة لتحسين مستوى إنتاجية نبات الطماطم ومحتوى ثماره.

يهدف البحث إلى دراسة تأثير استخدام بكتيريا جنس  Burkholderiaالمعزولة من أحد البيئات في ليبيا مع معدالت مختلفة من

السماد النيتروجيني في نمو وانتاجية و محتوى ثمار الطماطم صنف مارمند .Marmande
مواد البحث وطرائقه:

أجريت التجربة في مزرعة بمنطقة وادي الربيع (تاجوراء) ،وهي منطقة زراعية تقع شرق مدينة طرابلس بليبيا ،تربتها رملية ،يوضح

الجدول ( )1بعض الخواص الكيميائية للتربة ،واتبع في تنفيذها تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ( ،)RCBDبمعاملة  20شتلة

طماطم مارمند  Marmandeببكتيريا جنس  Burkholderiaالمعزولة من البيئة .جمعت عينات من تربة المزرعة من مناطق
مختلفة من منطقة جذور (الرايزوسفير) بعض النباتات واألشجار المزروعة بها ،وخلطها مع بعضها وذلك لتقليل نسبة الخطأ

والتجانس في أخذ العينات لتكون عينة ممثّلة للحقل .عزلت بكتيريا  Burkholderiaمن هذه التربة واستعملت كلقاح حيوي في هذه
التجربة وذلك بخلط  10غرام من التربة في  1لتر من محلول غذائي خالي من النيتروجين  Burke's mediaكونه وسطاً مالئماً

لنمو هذه البكتيريا (20غ جلكوز1.0 ،غ 0.05 ،KH2PO4غ 0.2 ، MgSO4غ 0.01 ، NaClغ 0.005 ، FeSO4غ
الرجاج
 H2MoO4و 0.1غ  NaHCO3في  1لتر ماء مقطر) ّ
وعدلت درجة حموضة المحلول  pHعند  7.0ورّجت بواسطة ّ
حضنت  3أيام تقريباً على درجة ح اررة  30درجة مئوية.
لمدة ساعة ،ثم ّ

من خالل دراسة الصفات المزرعية والمجهرية للشرائح الزجاجية الحاوية على الغشاء البكتيري النامي ،تبين أن المستعمرات النامية

كانت واضحة لنمو بكتريا  ، Burkholderiaحيث كانت المعة ناعمة ،لزجة ،غير شفافة ومتوسطة إلى كبيرة الحجم  ،وأن أشكال
عصوية قصيرة وكذلك بعد صبغها بصبغة جرام وجد أنها سالبة لصبغة جرام ،واختبار استهالك المصادر
الخاليا البكتيرية كانت
ّ

الكربونية المختلفة (جلوكوز ،مانيتول ،سكروز ،نشاء) ،واجراء بعض االختبارات البيوكيميائية ( .)Freeman, 1981أوضحت

المورفولوجية (الشكل
عية والمجهرّية وكذلك طبقاً للخصائص
ّ
نتائج الفحص والتشخيص أن هذه الصفات تتطابق مع الصفات المزر ّ
الخارجي) والفسيولوجية للجنس  Burkholderiaوتابعة للنوع  )Weber, 2000( B. brasilensisوهي من األنواع المعروفة
بقدرتهاعلى تثبيت النيتروجين الجوي ( Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 1994; Bergey’s

.)Manual Systematic Bacteriology, 2004

تم غمست جذور الشتالت بالمزرعة البكتيرية ،ثم غمست في قش القمح لتثبيت البكتيريا ،وبعد ذلك زرعت الشتالت الملقحة وغير
خصص عدد  4نباتات لكل معاملة.
الملقحة في الموسم الزراعي  2015/2014والتي عددها  40شتلة في خط واحد ،حيث ّ
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تضمنت التجربة  10معامالت نتجت من التداخل بين معاملتين حيويتين و 5معدالت من السماد النيتروجيني فوسفات ثنائي
االمونيوم ( (NH4)2HPO4يحتوي على  %18نيتروجين و %46خامس أكسيد الفوسفور)  ،350 ،180 ،80 ،0و 500كغ
نيتروجين/هكتار ،المسافة  60سم بين النباتات مع ترك مسافة متر واحد بين النباتات الملقحة وغير الملقحة.
أضيف السماد النيتروجبني بالمعدالت المختلفة على دفعتين ،الدفعة األولى بعد الشتل بـنحو  20يوماً والدفعة الثانية بعد  30يوم

اعية لجميع نباتات التجربة بالتساوي .جمعت الثمار في مرحلة النضج األحمر بعد
من الدفعة األولى ،وأجريت جميع
العمليات الزر ّ
ّ
تم قياس طول
 3شهور من زراعة الشتالت ،وكان عدد القطفات  8وتم وزنها مباشرة ّ
وقدر متوسط إنتاجية النبات الواحد ،كما ّ
وعرض عدد  8ثمار لكل معاملة من المعامالت في كل مرة قطفت فيها الثمار ،وأيضا تم حساب إنتاجية الهكتار بالطن وكذلك

قدر محتوى الثمار من المكونات اآلتية:
ّ
 .1فيتامين ج ( )Cمن المواد المختزلة التي يمكن أكسدتها بواسطة صبغة  2.6ثنائي كلوروفينول اندو فينول ( بإذابة  0.16غ
من الصبغة في  2لتر من الماء المقطر) .ثم حضر محلول فيتامين ج القياسي (حمض األسكوربيك) بإذابة  0.1غ منه في 100

مل حمض خليك  .%5ثم أخذ  40مل من محلول حمض األسكوربيك في لتر من حمض الخليك ( )%5ليكون التركيز النهائي
للمحلول  0.04مغ/لتر ،ثم أخذ  5مل من محلول عصير ثمار الطماطم وخفّف بنحو  100مل من حمض خليك ( )%5ثم ر ّشح
المعلّق على ورقة ترشيح .ووضع  5مل من محلول الصبغة في دورق مخروطي تمت معايرته بمحلول حمض األسكوربيك حتى

كررت
(كررت العملية ثالث مرات) ،وسجل متوسط حجم الحمض المستهلك في المعايرةّ .
الحصول على محلول وردي اللون ّ
وسجلت القراءات.
الخطوات السابقة مع عصير العينة المجهولة (عصير ثمار الطماطم) ّ
تم حساب تركيز حمض األسكوربيك في العينة المجهولة كما يلي:

أ .حساب تركيز الصبغة :الحجم  xالتركيز (الصبغة) = الحجم  xالتركيز (محلول الحمض القياسي).
ب .حساب تركيز فيتامين ج في العينة المجهولة :الحجم (محلول الصبغة) × التركيز (الصبغة) = الحجم (حجم الحمض

المستهلك في معايرة عصير ثمار الطماطم) × التركيز ( المحلول المجهول) وهو عبارة عن تركيز فيتامين ج في المحلول
المجهول (عصير ثمار الطماطم)

تركيز فيتامين ج في المحلول المجهول =

الحجم (محلول الصبغة) × التركيز (الصبغة)
الحجم (حجم الحمض المستهلك في معايرة العصير)

تم حساب محتوى فيتامين (ج( في المحلول (عصير ثمار الطماطم) حسب المعادلة السابقة ()A.O.A.C. 1980
 .2تحديد نسبة الحموضة :حيث أخذ  5مل مكونة من  4مل ماء مقطر و 1مل من العصير ومعايرتها بواسطة محلول
هيدروكسيد الصوديوم  )0.1N( NaOHوحسبت الحموضة باستخدام المعادلة اآلتية:

نسبة الحموضة  = %كمية محلول  x NaOHالوزن المكافا  x NaOHالحجم النهائي للعينة 100 x
حجم العينة للمعايرة  xحجم العينة األصلية 1000 x
 .3نسبة المواد الصلبة الذائبة باستخدام طريق جهاز .Refract meter
التحليل اإلحصائي:

حلّلت البيانات المأخوذة من التجربة إحصائياً باستخدام برنامج  Minitab15وكذلك أجري تحليل ثالثي التباين وتم تحديد داللة
الفروق بين المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي  LSDعند مستويي  ،%5و.%1

النتائج والمناقشة:

يالحظ من الجدول ( )2أن النباتات الملقحة تفوقت تفوقاً معنوياً عالياً عند مستوى  %5على النباتات غير الملقحة سواء بالنسبة
لمتوسط إنتاجية النبات الواحد أو متوسط إنتاجية الهكتار ،حيث بلغ متوسط اإلنتاج  14.45كغ /للنبات 231.798 ،طن/هكتار

للنباتات الملقحة أما النباتات غير الملقحة فبلغ اإلنتاج لمتوسط النبات الواحد 12.01كغ ومتوسط اإلنتاج للهكتار 178.95 ،طن
Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

237

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )3العدد(2016 - )2
وهذا يدل على فاعلية البكتيريا كما أكده ) (Baldani et al. 2000 and Trân et al. 2000على نبات األرز و( Ben

 )Mahmud, 2008على نبات القمح و) (Riggs et al. 2001على نبات الذرة .كما يبين الجدول ( )2أن النباتات الملقحة مع
إضافة السماد النيتروجيني بمعدل  180كغ نيتروجين/هكتار قد تفوقت معنوياً عند مستوى  %5على باقي المعامالت (الملقحة

وغير الملقحة) حيث كان متوسط إنتاج النبات الواحد  17.50كغ ومتوسط إنتاج الهكتار  280.82طن وكذلك تفوقت النباتات
الملقحة عند المعدل  80كغ نيتروجين/هكتار من السماد النيتروجيني على بقية المعامالت األخرى فبلغ متوسط إنتاجها 15.08

كغ /للنبات و  240.26طن/هكتار.

بينما النباتات الملقحة مع السماد النيتروجيني بمعدل ( )500 ،350 ،0كغ نيتروجين/هكتار ال يوجد بينهما فروق معنوية حيث بلغ
متوسط كل منها  13.27 ،13.42 ،12.99كغ /للنبات على التوالي ،وقد يرجع هذا االنخفاض في اإلنتاجية إلى أن معدل
التسميد  350كغ نيتروجين/هكتار فما فوق يوجه النبات إلى النمو الخضري على حساب النمو الثمري (حسن .)1988 ،بمقارنة
هذه المعدالت السمادية الثالثة مع جميع المعدالت السمادية األخرى غير الملقحة نجد أنها تفوقت عليها جميعا تفوقاً معنوياً كما

في الجدول ( ،)2وقد يعزى ذلك إلى دور البكتيريا في إفراز منظمات النمو  IAAوالى تثبيتها للنيتروجين الجوي في التربة وتغذيتها

للنبات .ففي حالة معدالت التسميد النيتروجيني المنخفضة التي ال تفي حاجة النبات ،حيث تكون معدالت نمو النبات في مرحلته
األولى من األنبات سريعة ونشطة مما يزيد من حاجته لعنصر النيتروجين التي تؤدي إلى استنزاف كميات من النيتروجين المضاف
إلى التربة وكذلك البكتيريا تحتاج أيضا إلى كمية من النيتروجين ألستمرار نشاطها ونموها كجرعة أولية لبدء نشاطها ،إال أن

منافسة النبات للبكتيريا على النيتروجين يقلل من فرصة حصولها على حاجتها منه ،مما يؤدي إلى تثبيط في نشاطها داخل التربة
مما يؤدي إلنخفاض من نسبة النيتروجين في التربة .أما في حالة معدالت التسميد المرتفعة والتي تزيد عن حاجة البكتيريا والنبات،
هناك ع دة دراسات أوضحت أن معدالت المرتفعة من النيتروجين تؤدي إلى إبطاء نشاط البكتيريا وبالتالي توقف عملية التثبيت
نتيجة لتأثر أنزيم النيتروجينيز بالمعدالت المرتفعة من النيتروجين ( )Ben Mahmud, 2008و قد أشار (2014) Miransari

أن جميع أنواع األسمدة النيتروجينية تعم ل على خفض معدل تثبيت النيتروجين وأن معدل تثبيت النيتروجين يأخذ شكل خطي مع
كمية النيتروجين فتقل فعاليتها بزيادة كمية النيتروجين المضاف ،ويستدل على إرتفاع هذه المعدالت من وزن النبات وحجم المجموع
الخضري ،حيث أن المعايير المذكورة كانت متقاربة جدا للمعدالت  500 ،350كغ نيتروجين/هكتار بالنسبة لكال النباتات الملقحة
وغير الملقحة وهذا يدل على ان البكتيريا لم تقم بدورها في عملية تثبيت النيتروجين ولم تشترك في تزويد النبات إال بقدر بسيط جدا

من النيتروجين وهذا القدر أدى إلى فارق البسيط بين المعدالت النيتروجينية الملقحة وغير الملقحة.

و أظهرت النتائج عدم وجود اختالفات في متوسط طول وعرض الثمار كما في الجدول ( ،)2وكمية فيتامين ج ،ونسبة الحموضة
ونسبة المواد الصلبة الذائبة كما في الجدول ( )3كان أعلى متوسط لطول الثمرة  4.5سم في النباتات غير الملقحة ذات التسميد
 500كغ نيتروجين/هكتار ونفس الطول في النباتات الملقحة وغير المسمدة ،أي عند معدل التسميد  0كغ نيتروجين/هكتار .وأقل
متوسط لطول الثمرة في النباتات الملقحة كان عند المعدل  350كغ نيتروجين/هكتار ،حيث بلغ طول الثمرة  3.9سم أما عرض
الثمرة في حالة النباتات غير الملقحة سجل أقصى حد له عند المعدل  300كغ نيتروجين/هكتار  5.3سم ،وكذلك سجل أقصى

حد له  5.1سم في النباتات الملقحة وبدون تسميد.
من الجدول ( ) 3يتبين بالنسبة إلى كمية فيتامين ج في النباتات غير الملقحة بلغت أعلى كمية لها  20.3مغ 100 /مل عند معدل
 500كغ نيتروجين/هكتار ،وأقل كمية لها  18مغ 100/مل حيث سجلت نفس الكمية عند كل من المعدلين  ،0و 80كغ

نيتروجين/هكتار .أما في النباتات الملقحة فسجلت أعلى ونفس كمية لفيتامين ج  23مغ 100/مل عند المعدل  80كغ
نيتروجين/هكتار و المعدل  180كغ نيتروجين/هكتار.
السماد أما في
أما نسبة الحموضة فأعلى نسبة بلغت  % 0.14في النباتات الملقحة والمضاف إليها  180كغ نيتروجين/هكتار من ّ
النباتات غير الملقحة فكانت نسبة الحموضة متساوية عند جميع المعدالت السمادية المضافة .% 0.12
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بالنسبة للمواد الصلبة الذائبة فبلغت أعلى نسبة  %4.4في النباتات غير الملقحة عند المعدل  350كغ نيتروجين/هكتار وفي
النباتات الملقحة  %4.3عند المعدل  500كغ نيتروجين/هكتار بينما أقل نسبة سجلت للنباتات غير الملقحة  %4.2عند جميع
المعدالت السمادية األخرى وفي النباتات الملقحة كانت النسبة متساوية عند جميع المعدالت السمادية المضافة  .%4.3ونالحظ
أيضا من تحليل التباين لمتوسط إنتاجية النبات الواحد ومتوسط إنتاجية الهكتار وجود فروق معنوية في كمية اإلنتاج نتيجة لكل من
العوامل (التلقيح ،التسميد والتفاعل بينهما).
االستنتاجات:

تبين نتائج هذه التجربة بوضوح أن التلقيح ببكتيريا  Burkholderiaله تأثير معنوي في إنتاجية النبات (متوسط النبات الواحد
ومتوسط إنتاجية الهكتار) ،بينما لم يكن له أي تأثير في محتوى ثمار الطماطم من فيتامين ج ونسبة الحموضة ونسبة المواد
الصلبة الذائبة وكذلك على متوسط طول وعرض الثمار.
الجدول  .1بعض الخواص الكيميائية للتربة
التركيز
8.1
0.18
0.70
0.49
0.75
0.15
0.1
0.45
1.7
13.2
7.54

صورة العنصر
pH
ECe dS/m
Ca++ meq/L
Mg++ meq/L
Na+ meq/L
K+ meq/L
CL- meq/L
SO4-- meq/L
HCO3- meq/L
P av.mg/kg
N min.mg/kg

الجدول  .2متوسط إنتاجية النبات الواحد (كغ) ومتوسط إنتاجية الهكتار (طن) ومتوسط طول وعرض الثمار (سم)
معدالت التسميد
متوسط إنتاجية
متوسط إنتاجية
متوسط طول الثمرة متوسط عرض الثمرة
معاملة التلقيح
النيتروجيني
الهكتار
النبات الواحد
(سم)
(سم)
بالبكتيريا
(كغ/هكتار)
(طن)
(كغ)

النباتات الملقحة

النباتات غير
الملقحة

0
80
180
350
500
0
80
180
350
500

210.83j
240.26e
280.82f
210.19 j
206.89 j
170.21i
165.93i
170.7i
193.81j
194.1j

12.99 c
15.08a
17.50 b
13.42 c
13.27 c
10.98k
11.22k
11.64 k
12.30k
13.93kc

4.5m
4.15m
4.4m
3.9m
4.1m
3.9 m
4.2m
4.2 m
4.3 m
4.5m

5.1 n
4.9n
4.8n
4.6n
4.6 n
4.8 n
4.9n
5.0n
5.2n
5.0 n

المتوسطات التي تحمل حرف واحد مشابه على األقل ال توجد بينهم فروقات معنوية

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 3 , Number 2 , Dec 2016

239

SJAR

2016 - )2() – العدد3( المجلد.المجلة السورية للبحوث الزراعية

 كمية فيتامين ج ونسبة الحموضة ونسبة المواد الصلبة الذائبة في ثمار الطماطم.3 الجدول
نسبة المواد الصلبة
الذائبة
%
z
4.2
z
4.3
z
4.1
z
4.1
z
4.3
z
4.3
z
4.3
z
4.3
z
4.3
z
4.3

نسبة الحموضة
%

كمية فيتامين ج
 مل100 /مغ

معدالت التسميد
)هكتار/النيتروجيني (كغ

0.11
s
0.11
s
0.14
s
0.13
s
0.13
s
0.12
s
0.12
s
0.12
s
0.12
s
0.12

21v
23 v
23v
21v
21.7v
18.0v
18.0v
21v
20.8v
20.3 v

0
80
180
350
500
0
80
180
350
500

s

معاملة التلقيح
بالبكتيريا

النباتات ملقحة

النباتات غير
الملقحة

المتوسطات االتي تحمل حرف واحد مشابه على األقل ال توجد بينهم فروقات معنوية
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Abstract:
The effect of inoculation with nitrogen fixation bacteria Burkholderia ssp. that isolated from Libyan
soil and different rates of nitrogen fertilization (ammonium phosphate) 0, 80, 180,350, and 500 kg
N/ha on the productivity and some fruits properties of tomato variety Marmande. The experiment
was conductrd at a farm in Wadi Elrabie area (Tajura), which located at the east of Tripoli, Libya
during 2014/2015 season. The results showed that the highest percentage in productivity was
achieved when the plants inoculated with bacteria Burkholderia and fertilized with 180 kg N/ha,
where the yield was 17.50 kg/plant (280.829 ton/ha). In terms of length, and width of the plant, fruit
content of vitamin C, acidity and total soluble solids, the results did not show significant differences
comparing to the control. Thus it can be concluded that the use of a bacterial inoculation is effective
when it used accompany with a rate of nitrogen fertilization ranged from 80 to 350 kg N/ha under
environmental experiment conditions.
Key Words: Marmand, Burkholderia Spp. Nitrogen fertilizer.
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Abstract
This research was conducted during March-May 2007 to identify demographic characteristics of the
UAE extension agents, and determine extension agents’ levels of need and frequency of use for the
different types and specific forms of agricultural information sources used in their daily practices.
Survey forms were mailed to 100 agricultural extension agents. The study showed the need of
extension agents for written, specialized and personal information sources.

Also, the results

exhibited higher levels of use for written forms of information sources, and lower levels of use for
electronic, personal, specialized, and audio and visual information sources. Those results are of
interest to policy makers and agricultural decision makers for identifying the need of agricultural
extension.
Key Words: Agricultural information exchange, Extension agent, Information source, Frequency
and level of use.

Introduction:
Developing effective in-service educational and training programs was an important method for
addressing extension agents’ lack of awareness and understanding of integrated pest management
by IPM farmers in sub-Saharan Africa (Erbaugh et al., 2007). They assessed extension agent
knowledge of IPM to determine their priority pest management educational and training needs. In
his book, Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension (3rd edition),
2004, Cees Leeuwis draws our attention to a different way of thinking about the meaning of
extension in the 21st century, changing the pattern from mere technology transfer into technology
coalition building. Leeuwis (2004), stated that “Improving food production and fostering economic
development is not just a matter of individuals receiving messages and adopting the right
technologies, but has much to do with altering interdependencies and co-ordination between various
sectors”. The need for coalition building is true in the UAE agriculture extensions as well. The need
for interdependence and co-ordination among various agricultural and technology founders and
governmental organizations is more urgent than before. Such co-ordination for technology diffusion
needs an effective communication system to link practitioners with professionals. Many studies
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tackled farmers’ perceptions regarding information sources, but few studies examined the
perception of extension agents regarding information sources that produced by different agricultural
organizations.
Farmers’ information sources, their awareness and adoption of recommended sugarcane production
technologies in the Central Punchab were identified and assessed by Abbas et al., (2003). They
stated that “A significant proportion of small farmers (70% and above) gathered information about
sugarcane production technologies through their fellow farmers and progressive farmers. Large
farmers (20% and above) got information about sugarcane production technologies through
Agriculture Department (Extension Wing) and Research Institutes, while 10 to 20% large farmers
gathered information about sugarcane productions technologies through mass media
(radio/television and printed material). Swanson et al., (2003) stated that “several studies document
a shift away from traditional sources of information, and a recognition that new types of
information are needed for making better farming decisions”. The communication revolution
forced extension professionals to reshape and redesign their information by using new technological
innovations, such as DVD.
Dollisso and Martin (2001), noted that farmers are still depending on traditional information
sources, such as magazines, neighbors, and extension services. They emphasized that extension is
not the main source of agricultural information. They implied that “creativity in packaging,
communication skills, and effective use of traditional and new delivery methods will continue to be
the keys to successful Extension programs”. Radhakrishnah and Thomson (1996), conclude that
“agents should not only be fairly knowledgeable in subject-matter areas, they should also be aware
of where, from whom, and how to find information to answer a client's inquiry”. They found that
extension agents differ in frequency of use across their own demographic characteristics, such as
age, type of clients served, and gender. According to Shih and Evans (1991), the most challenging
task for extension agents is information-gathering due to the broad range of subjects covered, the
wide scattering and ephemeral nature of the literature, and the broad range of treatment and
presentation. This view argues for the importance of packaging and redesigning extension messages
not only for farmers, but for extension agents as well.
The main purpose of this study was to identify the perception of extension agents regarding the
need for and frequency of use of selected types and forms of information sources. The specific
objectives of the study were (1) to identify demographic characteristics of the UAE extension
agents, and (2) to determine extension agents’ levels of need and frequency of use for the different
types and specific forms of agricultural information sources used in their daily practices.
Materials and methods:
Population:
This research was conducted during March–May 2007. One hundred agricultural extension agents,
working at several municipalities in the United Arab Emirates (50 agents from Abu Dhabi
Municipality, 35 agents from Al Ain Municipality, and 15 agents from Western Region
Municipality) were the target population for this study.
Research design and data analysis:
The research design used for this study was a descriptive survey. A questionnaire was developed
from the review of the literature. The questionnaire consisted of three sections based on the study
objectives. Likert-type scales were used to quantify all responses. Likert scales are a common
ratings format for surveys, and respondents rank quality from high to low or best to worst using five
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or seven levels. Content and face validity was established by a panel of experts in agriculture at the
College of Food and Agriculture. Reliability for the overall instrument was .83 Cronbach’s alpha.
Data were collected through questionnaires mailed to the 100 agents in the UAE. The response rate
was 100% after many contact and follow-up attempts. Data collected were analyzed using SPSS
software. Appropriate statistical procedures for description (i.e., to measure most frequent response,
percent, means, and standard deviations) were also used.
Results:
Characteristics of the UAE extension agents:
Fifteen respondents had a Bachelor of Science in an agricultural-related degree. Four respondents
had a Masters of Science in an agricultural-related degree. One respondent had a Ph. D. degree in
agriculture. The remaining respondents had a degree below a B.Sc. in agriculture. All respondents
were males. Forty-two percent of the respondents were between the ages of 25 – 45 years, while the
remaining respondents were older. All the respondents had more than five years’ experience
working for Extension.
Levels of need and frequency of use for the different types of sources:
Participants were given a set of statements representing different types of information sources. The
statements were not classified into categories on the original instrument, but they were classified
into five types of information sources afterwards. For the sake of statistical analysis. Information
sources were classified into personal, written, audio and visual, specialized, and electronic
information sources. Respondents were instructed to rate the level of need for each. Information
source in a Likert-type scale is shown in Tables (1 and 2). This section was guided by the question,
“Do I need this information source to perform my daily tasks?” As shown in Table (1), 85% of the
extension agents perceived a moderate level of need for using more written and electronic
information sources. Further, 82 % of the extension agents perceived moderate levels of need for
specialized, personal, and audio and visual information sources.
Table (2) shows that 85% of the extension agents use written information sources sometimes while
85% of the extension agents do not or use little electronic information sources. Also, 82% of the
extension agents expressed little use of personal or specialized or audio and visual information
sources.
Table 1. Extension agents’ Mean perceptions of levels of need and frequency of use for
different types of information sources

Type of information source
Written information sources
Specialized information sources
Personal information sources
Electronic information sources
Audio & visual information sources

Levels of need *
Percent
M* SD
85
3.5
1.02
82
3.2
1.25
82
3.2
1.03
85
3.1
1.37
82
2.8
1.53

Frequency of use **
Percent
M**
SD
85
3.1
1.27
82
2.6
1.07
82
2.7
1.27
85
1.7
1.28
82
2.4
1.15

* Scale: 1= There is no need; 2= There is low need; 3= There is moderate need; 4= There is strong need;
5= There is a very strong need.
** Scale: 1= Do not use at all; 2= Use a little; 3= Use sometimes; 4= Use many times; 5= Use always.

Levels of need and frequency of use for specific information sources:
Table (2) shows five major types or categories of agricultural information sources. Each type has its
own format. For example, written information sources can take the form of extension bulletins or
brochures or guides or reports or magazines or journals, etc. Personal information sources include
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colleagues, friends in the same profession, supervisors, experts, and personal visits to research
centers. Specialized information sources include agricultural training workshops, agricultural
exhibitions, conference proceedings, experiment stations reports, and extension lectures. Audio and
visual agricultural information sources include videotapes, DVDs, TV, and radio. Electronic
information sources include DVDs, CDs the Internet, electronic newsletters, e-mails, and
newsgroups. Respondents were asked to rate their perceptions of the levels of need and frequency
of use for each type of information sources or all the specific forms of information sources.
Table (2) illustrates the perception of extension agents regarding the levels of need for each form of
information sources. Agents perceived a strong level of need for agricultural scientific magazines
(4.2), agricultural journals (4), agricultural experiment stations’ research reports (4.1), and moderate
levels of need for other forms of Written Information Sources as shown in Table (3). Extension
agents perceived strong levels of need to cooperate with their supervisors and chairs (4) and
moderate levels of need (> 4) for other forms of personal information sources. Also, they perceived
moderate levels of need for different forms of specialized information sources, such as practical
agricultural workshops (3.6) and short training workshops (3.2) as shown in Table (3). Further, they
perceived moderate levels of need (> 4) for different forms of audio, visual, and electronic
information sources except the Internet for which they perceived a strong need (4) for it.
Table (2) also indicates extension agents’ perceptions regarding frequency of use for specific
information sources in their daily tasks. Extension agents indicated that they use agricultural
scientific magazines (4) and brochures issued by specialized agricultural organizations (3.9) many
times to perform their daily tasks. Agents reported that they use written information sources, such as
agricultural books sold in bookstores (2), agricultural books available through public libraries (2),
College of Food and Agriculture’ publications (2.4), and agricultural guides published by
agricultural firms (2.5) a little use.
Extension agents reported that they use their colleagues and friends in the same profession (3.5) and
supervisors and chairs (3.9) to get help to perform their daily tasks. However, they indicated little
use of faxes (1.9) and scholars working at the College of Food and Agriculture (1.9) as personal
information sources to perform their daily tasks. Furthermore, extension agents reported little use of
specialized information sources, such as agricultural lectures that require attendance only (2.4), long
training workshops (8 am – 5 pm) (2.2), extension short lectures (one hour per week) (2.2), short
training workshops (8 am – 1 Pm) (mean = 2.6), and agricultural lectures that require attendance
only (2.4). They did sometimes use information introduced in agricultural training workshops that
required hands-on activities (3). Agents indicated a little use for audio and visual forms of
information sources, such as agricultural programs aired on radio (2), agricultural programs
broadcast on TV (2.7), agricultural exhibitions (2.6), and agricultural extension videotapes (2.3).
Also, extension agents reported a little use of electronic forms of information sources, such as
exchanging e-mails with local and international experts (1.7), agricultural extension CDs (1.8), and
the Internet (2.1). However, they sometimes use e-mails to interact with international agricultural
organizations (3.3).
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Table 2. Extension agents’ perceptions of levels of need and frequency of use for specific information
sources.
Levels of need *

Form of Information Sources
Written information sources:

Brochures published by specialized agricultural
organizations.

Extension bulletins produced by agricultural
organizations.

Agricultural reports published in daily newspapers

Specialized newsletters.

Agricultural scientific magazines.

Agricultural professional journals.

Agricultural conference proceedings.

Workshop reports and manuals.

Agricultural guides published by agricultural firms.

College of Food and Agriculture’ publications.

Agricultural experiment stations’ research results.

Agricultural publications of town municipalities.

Library of the Ministry of Agriculture.

Agricultural books in public library.

Leaflets and publications of inter. Agric. organizations.

Agricultural books from bookstores.

Technical and scientific books.

Extension posters illustrating specific problems.
Specialized information sources:

Agricultural lectures that require attendance only.

Agricultural training workshops that require hands-on
activities.

Short training workshops (one day).

Long training workshops (more than two days).

Extension short lectures (one hour per week).

Short training workshops (8 am – 1 Pm).

Long training workshops (8 am – 5 Pm).
Personal information sources:

Colleagues & friends in the same profession.

Scholars working at the College of Food and Agriculture.

Cooperation with supervisors & chairs.

Telephone calls with experts in agricultural centers.

Sending faxes to different agricultural organizations.

Personal visits to specific agricultural research centers.

Membership at international agricultural associations

Frequency of use **

Percent

M*

SD

Percent

87

3.7

1.07

85

3.9

0.98

87

3.7

1.04

87

3.8

1.13

82
85
85
82
85
85
85
82
85
85
82
82
82
82
85
85

3.0
3.9
4.2
4.0
3.4
3.1
2.9
3.3
4.1
3.3
2.7
3.0
3.4
2.7
3.9
3.5

1.18
1.05
0.91
1.14
1.14
1.24
1.28
1.10
0.95
1.05
1.32
1.23
1.37
1.28
1.09
1.12

85
87
85
85
87
87
82
82
85
85
85
85
82
82
85
85

2.7
3.6
4.0
2.8
3.1
3.0
2.5
2.4
3.7
2.9
2.1
2.0
2.7
2.0
3.4
3.4

1.17
1.05
0.93
1.27
1.16
1.14
1.13
1.23
1.11
1.09
1.16
0.95
1.31
1.16
1.12
1.16

78

3.0

1.40

82

3.5

1.16

85

3.6

1.23

80

1.9

1.24

82
80
82
85

3.2
3.1
3.0
3.3

1.30
1.31
1.40
1.20

87
85
82
82

3.9
3.0
1.9
2.7

1.05
1.47
1.38
1.16

80

3.0

1.18

78

1.8

1.27

80
78
82
87
80
82

3.5
3.0
4.0
3.3
2.4
3.6

1.09
1.23
0.98
1.35
1.32
1.28

80
85
82
80
82
85

2.4
3.0
2.6
2.5
2.2
2.6

1.17
1.23
1.36
1.37
1.14
1.25

78

2.6

1.46

80

2.2

1.12

2.0
2.7
2.6
2.3

1.16
1.12
1.09
1.23

3.3

1.65

Audio and visual information sources:
80
2.8
1.30
82

Agricultural programs aired on radio.
82
2.8
1.34
85

Agricultural programs broadcasted on TV.
82
3.0
1.12
82

Agricultural exhibitions.
85
3.0
1.23
85

Agricultural extension videotapes.
Electronic information sources:

Exchanging e-mails with international agric.
80
2.8
1.57
85
organizations.
82
2.6
1.45
82

Exchanging e-mails with local and international experts.
85
2.9
1.31
85

Agricultural extension CDs.
80
4.0
1.17
87

Internet.
* Scale: 1= There is no need; 2= There is low need; 3= there is moderate need; 4= There is strong need;
strong need.
** Scale: 1= Do not use at all; 2= Use a little; 3= Use sometimes; 4= Use many times; 5= Use always.
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1.7
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Discussion:
Many studies pointed to the fact that extension audiences are no longer the same audiences, and
extension information sources are no longer the same sources (Abbas et al., 2003; Swanson et al.,
2003; Erbaugh et al., 2007). There is a new need for creative forms of communication as well
cutting edge methods of delivery that will meet the next generation of farmers’ demands for
accurate and valuable extension information. This study classifies information sources into five
types (written, personal, electronic, audio and visual, and specialized). Each type of information
sources has its own form. For example, written type of information sources may take the form of
books, reports, articles, and extension guides.
There is a need to improve the quality of agricultural information sources in the UAE. It seems that
extension agents are using heavily written information sources more than any other form of
information source. Also, they expressed a higher level of need to intensify the use of different
forms of written, personal, and specialized types of information sources. If one compares extension
agents’ perceptions of current use of information sources with their perceptions of levels of need for
the same information sources, one can conclude that there is a need gap between current practices
and the perceived need. The research implied that there is a lack of comprehensive information
sources existent in the UAE or at least for the study population. One can conclude from
examination of the survey results that extension agents are utilizing information given in practical
workshops, agricultural scientific magazines, agricultural journals, cooperation with supervisors and
chairs, interaction with colleagues and friends, and exchange of e-mails with international
agricultural organizations. Also, this research concluded that extension agents are not utilizing some
important forms of information sources, such as agricultural books sold in bookstores, researchers
and scholars working at the College of Food and Agriculture, personal visits to research centers,
extension lectures and long workshops, TV and radio agricultural programs, agricultural videotapes,
agricultural exhibitions, the Internet, and e-mail.
Conclusion:
This study recommends that extension agents should be trained on how to use different information
sources to perform their daily tasks. Agricultural organizations should pay attention to different
forms of information sources and start to rethink and redesign their messages and information
packaging practices so as to reach higher levels of creativity and accuracy in informing the public;
and extension agents should try new and different communication models. Leeuwis (2004) stated
that “extension is an activity that is geared towards bringing about cognitive changes, used as a
trigger for other forms of change. At the same time, the emphasis on communication marks a shift
away from a focus on education to a focus on learning” (p. 27). A focus on learning as shown in
this study does not mean using a single type of information sources (written information sources),
but requires a comprehensive utilization of as much as possible of all types and forms of
information sources. Constructing a meaning of reality in the field of extension needs full utilization
of all available forms and packages of information, no polarity in learning.
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الملخص
أجريت هذه الدراسة خالل الفترة من آذار-أيار  2007لتحديد الخصائص الديموغرافية للمرشدين الزراعيين في اإلمارات العربية
المتحدة ،وتحديد مستويات احتياجات المرشدين ،ووتيرة استخدامهم ألنواع مختلفة وأشكال محددة من مصادر المعلومات الزراعية
المستخدمة في ممارساتهم اليومية .أرسلت استمارات استقصاء إلى  100من المرشدين الزراعيين العاملين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة عن طريق البريد .بينت الدراسة حاجة المرشدين الزراعيين إلى مصادر المعلومات المكتوبة والمتخصصة
والشخصية .كما أوضحت النتائج استخدام المرشدين لألشكال الخطية من مصادر المعلومات بشكل أكبر ،وانخفاض مستويات
استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية والشخصية والمتخصصة ،والصوتية والبصرية .تعتبر هذه النتائج هامة لكل من واضعي
السياسات وصناع القرار في المجال الزراعي من أجل تحديد احتياجات عملية اإلرشاد الزراعي.
الكلمات المفتاحية :تبادل المعلومات الزراعية ،المرشد الزراعي ،مصدر المعلومات ،تواتر ومستوى االستخدام.
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Abstract
The field experiment was conducted in AL Raqqa Agricultural Research Center, General
Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Al Raqqa/Syria, during 2011/2012
season to investigate the response of two fodder beet varieties i.e Vermon, and Jamon, to three
harvest dates (10 April, 25 April, and 10 May). Split plot design was used with three replicates. The
statistical analysis exhibited no significant effect of harvesting dates (H), and varieties (V), on all
the studied traits, but the difference between varieties were significant in terms of sucrose %
(p≤0.05). It was notably that expanding harvest period leads to an introduction in most of studied
traits. The results showed that Vermon surpassed Jamon (p≤0.05), in terms of sucrose% (27.3%).
The percentage of variance confirmed that the most effective factor for the all studied traits was the
harvest date, followed by the varieties, except for sucrose %, which varieties had the main and
significant effect. It could be concluded that harvest date could be prolonged one month after it
sown on 10th September, and used Vermon variety to get more sugar content in roots.
Keywords: Fodder beet, Harvest date, Yield and yield components, Syria.
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Introduction
The increasing demand for animal proteins of the growing population in Syria is handicapped
through the shortage of the carbohydrate components in animal feeds. On the other hand, the
horizontal expansion of new reclaimed areas requires the cultivation of crops offering a source for
satisfying income to the farmers. Fodder beet can easily fulfill both aims through its high content of
carbohydrate which reached about 72% DM (Acar and Mulayim, 2000; Turk, 2010; Kassab, et al.,
2012) and production in some new regions ranged between 24 t DM/Ha (Farmfact 1-77, 2013), this
crop is considered a source of renewable energy, results from the fact that it provides more energy
than cereals and fodder crops (Urban et al., 2005; Hnilička et al., 2005; Martínez-Pérez et al.,
2007). It is also reported that the plant is suitable to make silage (Özköse, 2013). Besides the
traditional use of fodder beet a new ways of use appear. It is the use in bioenergetics, such as the
production of bioethanol (Chochola, 2007; Pulkrábek et al., 2007; Mähnert and Linke, 2009) and
biogas (Klocke et al., 2007; Scherer, et al., 2009). At present there is a new application of fodder
beet in organic farming, which is among the good fore crop (Kassab et al., 2012).
The feeding of low-quality forages, such as crop residues (wheat, barley, straw), and low
quality hays, are a common practice in Syria (Kassab et al., 2012; Bagdadi, 2013). The plant is
used as a valuable source of fodder for cattle (Özköse, 2013; Al Jbawi et al., 2014). Pembleton
and Rawnsley, (2011), stated that fodder beet can take over 200 days to mature.
Many studies demonstrated that yield of fodder beet is determined by genetic dispositions of
varieties and the canopy density and weather conditions (Khogali et al., 2011; Kassab, et al., 2012;
El Sarage, 2013; Al jbawi et al., 2015). Kassab et al., (2012) tested six fodder beet varieties (Lenka,
Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, and Starmon). In average of three years the most yielding
cultivar was Hako, while Lenka, Kostelecká Barres and Hako were the highest weight of one root.
Al Jbawi et al., (2015), confirmed the significant effect of four fodder beet varieties on root/top
ratio, and root yield when sown in autumn (15th October), while the same varieties had a significant
effect on root weight/plant, root/top ratio, and root yield when sown in winter (15th January). On the
other hand the study clarifies no significant differences between varieties in respect of shoot
weight/plant, shoot yield, and number of plant/ha.
This research aims to study the effect of harvesting dates on the production traits of two fodder beet
varieties for assessing the optimal harvest time for the best root yield and quality of fodder
beet, especially in the north east region of Syria.
Materials and Methods
The research was performed at Al Raqqa, Syria (latitude 35 º 0′ N and Longitude 38 º 55′ E).
located on the north east region of Syria during 2011/2012 growing season. The major soil
characteristics, based on the method described by Rowell (1996) were found to be as follows; the
soil texture was clay silt, PH was 8.0 in soil saturation extract. Climatic data for the research area
are given in Table (1). Fodder beet (Beta vulgaris var. crassa Mansf.) cultivars Vermon and Jamon
were introduced from France.
Split plot arrangements of three harvest time (10th April, 20th April, and 10th May), and two
varieties were evaluated in a randomized complete block design with three replications. The
main plots were allotted to harvesting dates and the sub-plots to the two fodder beet varieties were
used.
Seeding rates were 4.6 kg/ha. Individual plot size was 8 x 5m= 40 m2, consisting of eight ridges of
8m length. Sowing was done by hand on 10th September in 2011/2012. Nitrogen fertilization in the
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form of urea (46% N) at a rate of 446 kg N/ha was divided equally, the first half was added preplanting, while the second half after thinning. Triple superphosphate (46% P2O5) and (K2O) were
added pre-planting at a rate of 180 and 185 kg/ha, respectively. Hand thinning to one plant per hole
and re-sowing by the removed seedlings were done simultaneously after 5-6 weeks from planting.
Manual hoeing was done, after 5 weeks from planting. Plots were irrigated 8 times through growing
period, depending on the temperature, relative humidity and soil moisture conditions.
The soil of the experimental is characterized by low nitrogen content (6.5). The land was discploughed, harrowed twice, leveled and ridged 60 cm apart, and 25 cm the space between holes.
There were no problems with pests, diseases or weeds during the course of study.
Plots were harvested on 10 April, 30 April, and 10 May. A sample of five plants of each variety was
taken per plot from the inner two ridges randomly hand-pulled to determine: sucrose % which was
determined polarimetrically (McGinnis, 1982), Root weight.plant-1 (Kg), shoot weight.plan-1 (Kg),
root/shoot ratio, and three inner rows were harvested on the suggested dates and topped to
determine number of plants.ha-1 (plant density), biological, root and shoot yield.ha-1.
The temperatures during harvest on April reached 23°C, while on May the temperatures attained
37°C (Table 1).
Table 1: Temperatures and rainfall distribution during 2011/2012 season.
Max. Temperature
°C
18
January
23
February
28
March
23
April
37
May
41
June
44
July
44
August
39
September
36
October
16.6
November
15
December
Source: Meteorology Station in Al Raqqa governorate.
Month

Min. Temperature
°C
-4
-4
-2
13
10
18
20
21
14
2
2.5
-6

Rainfall
mm
17.3
10.9
5.5
5.8
1.5
0
0
0
4.3
15.2
25.8
24.1

Data were analyzed using the standard analysis of variance (ANOVA) technique and means
were separated using the comparisons based upon the least significant difference (LSD) using
GeneStat Computer Program v.12.
Results and Discussion
Root and shoot weight/plant (g), and root/shoot ratio:
Table (2) illustrates that the effects of harvest date and varieties on root and shoot weight/plant, and
root/shoot ratio were non significant (P≥0.05).
The statistical analysis in Table (3) shows that prolonging harvest period of beet roots in the fields will did
not affect the studied traits of the varieties, this result is not in accompany with Al Jbawi et al., (2015) who
stated a significant effect between fodder beet varieties for root and shoot weight per plant, and root/shoot
ration. While Khogali et al., (2011) who confirmed that fresh weights of root was not significantly

affected by cultivars. Kassab et al., (2012) stated a significant effect on root weight for one plant.
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Table 2. Analysis of variance (ANOVA) of root and weight/plant (g), and root/shoot ratio.

Trait
Root weight/plant (g)
Shoot weight/plant (g)
DF
Source of
Variance
Variance
MS
P
MS
P
variance
%
%
7591
0.33
4641
0.16
Replications
2
0.381
0.597
Harvest date
1.24
0.59
2
ns
ns
28221
16929
(H)
3.13
28739
1.59
Error
4 22734
0.137
0.926
Varieties (V)
1
ns
ns
21421
2.95
170
0.01
0.897
0.796
V*H
2
ns
ns
804
0.11
4279
0.24

Root/shoot ratio
Variance
MS
P
%
0.1118
0.46
0.156
3.06
ns
0.7439
0.2434
0.87
0.400
ns
0.2304
0.82
0.928
ns
0.0212
0.08

DF: Degree of Freedom, MS: Mean Square, SS: Sum of Squares, P: Probability 0.05

Table 3. Response two of fodder beet varieties to harvest date on root and weight/plant (g), and
root/shoot ratio.

Trait
Variet
y
V
Vermo
n
Jamon
Mean
LSD0.0

Root weight/plant (g)
Harvest date (H)
Mean
10/4 30/4 10/5

Shoot weight/plant (g)
Harvest date (H)
Mean
10/4 30/4 10/5

root /shoot ratio
Harvest date (H)
Mean
10/4 30/4 10/5

977

537

2.00

2.81

2.30

1.88
1.94

2.46
2.64

2.10
2.20

1086 1060

1041
882 1034 1000
972
930 1060 1030
1007
H=241.7, V=98.3,
H.V=240.0
8.5

5

CV%

397

462

465
484 420 511
472
511 409 487
469
H=271.7, V=155.1,
H.V=285.7
20.7

2.37
2.15
2.26

H=0.79, V=0.61, H.V=0.93
20.4

Root, shoot and biological yield (ton/ha):
Plants harvested at different harvesting dates shows non significant differences regarding root,
shoot, and biological yield (ton/ha) (Tables 4,5). This contravene the work of Al Jbawi et al.,
(2015), who reported that fodder beet cultivars differed in root and shoot yield significantly. But
accompany with Khogali et al., (2011) who stated that green fodder yields were not significantly
affected by cultivars.
Table 4. Analysis of variance (ANOVA) of root and shoot, and biological yield (ton/ha).

Trait
Source of
variance

D
F

Replication
s
Harvest
date (H)

2

Error

4

Varieties
(V)

1

V*H

2

2

Root yield (ton/ha)
Varianc
MS
e
P
%
101.5
7
0.96
213.9
0.24
2.02
5
7 ns
105.8
3
1.21
0.53
38.64
0.44
1 ns
0.64
41.53
0.47
3 ns

Shoot yield (ton/ha)
Varianc
MS
e
P
%
44.39
36.68
120.2
1

0.37
0.31
2.30

2.17

0.04

21.91

0.42

0.75
3 ns
0.84
5 ns
0.67
5 ns

Biological yield (ton/ha)
Varianc
MS
e
P
%
276.
5
0.62
217.
0.649n
0.48
s
1
449.
3
1.97
0.764
ns
22.5
0.10
120.
0.616
ns
0
0.53

DF: Degree of Freedom, MS: Mean Square, SS: Sum of Squares, P: Probability 0.05
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Table 5. Response two of fodder beet varieties to harvest date on root and shoot, and biological yield
(ton/ha).

Trait
Variet
y
V
Vermo
n
Jamon
Mean
LSD0.0

Root weight/plant (g)
Harvest date (H)
Mean
10/4 30/4 10/5

Shoot weight/plant (g)
Harvest date (H)
Mean
10/4 30/4 10/5

Biological yield (ton/ha)
Harvest date (H)
Mean
10/4 30/4 10/5

44.2

48.8

51.4

24.5

17.8

22.2

68.7

66.6

73.6

35.4
39.8

50.2
49.5

50.0
50.7

20.8
22.7

20.4
19.1

25.4
23.8

56.2
62.5

70.6
68.6

75.4
74.5

48.1
45.2
46.7

21.5
22.2
21.9

69.6
67.4
68.5

H=16.5, V=10.8, H.V=18.11

H=17.6, V=8.3, H.V=17.8

H=34.0, V=17.4, H.V=35.0

20.0

20.0

22.1

5

CV%

Sucrose (%) and plant number (thousand/ha):
Analysis of variance showed a significant effect of varieties in terms of sucrose % (P≤0.05) (Table
6). Vermon achieved higher sucrose % (6.6%) compared to Jamon (4.8%), the difference between
the two varieties in sucrose% was 27.3%, for Vermon sake. When Vermon harvested in (30/4)
attained the highest sucrose% (8.1) (Table 7). Number of plants per ha was not significantly
affected by harvesting dates and varieties. Al Jbawi et al., (2015) confirmed that number of plant
per hectare had non significant effect between fodder beet varieties.
Table 6. Analysis of variance (ANOVA) of sucrose (%), and plant number (thousand/ha)

Trait
Source of
variance
Replications

DF

Harvest date (H)

2

Error
Varieties (V)

4
1

V*H

2

2

Sucrose (%)
Variance
MS
%
2.9477
0.86

Plant number (thousand/ha)

1.18

P

MS

Variance %

P

0.396

155.51

1.84

-

59.19

0.70

0.549 ns

84.55
0.03

1.79
0.00

0.982 ns

28.68

0.61

0.576 ns

ns

4.0452
3.4330
13.9744

6.33
25.77

0.002*
0.095

1.9345

3.57

ns

DF: Degree of Freedom, MS: Mean Square, SS: Sum of Squares, P: Probability 0.05

Table 7. Response two of fodder beet varieties to harvest date on sucrose (%), and plant number
(thousand/ha)

Trait
Variety
V
Vermon
Jamon
Mean
LSD0.05
CV%

Sucrose (%)
Harvest date (H)
Mean
10/4
30/4
10/5
6.6
6.0
8.1
5.6
4.8
4.9
5.1
4.5
5.4
6.6
5.0
5.68
H=3.0, V=0.8*, H.V=2.9
13.0

SJAR

Plant number (thousand/ha)
Harvest date (H)
Mean
10/4
30/4
10/5
45.3
44.9
48.3
46.2
40.5
48.3
50.0
46.3
42.9
46.6
49.2
46.2
H=14.7, V=7.9, H.V=15.3
14.9
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Conclusion
Harvest date had non significant (P≥0.05) effect on all of the studied traits; accordingly harvest date
could be prolonged one month after it sown on 10th September. Also the difference was non
significant (P≥0.05) between the varieties for all of the studied traits except sucrose%, where
Vermon variety was superior over Jamon. Hence it is recommended to be planted. All interactions
between harvesting date and varieties were not significant for the studied traits.
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استجابة أصناف من الشوندر العلفي ( )Beta Vulgaris var. crassa Mansfلمواعيد القلع تحت تأثير
ظروف المنطقة الشمالية الشرقية من سورية
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الملخص:
نفذت التجربة في مركز البحوث العلمية الزراعية في الرقة ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية/سورية ،خالل الموسم
 ،2012/2011لدراسة استجابة صنفين وحيدي الجنين من الشوندر العلفي ،هما :فيرمون وجامون ،تحت تأثير ثالثة مواعيد للقلع
( 10نيسان/أبريل 25 ،نيسان/أبريل ،و 10أيار/مايو) .استخدم تصميم القطع المنشقة بثالثة مكررات .أوضح التحليل اإلحصائي
عدم وجود تأثير معنوي لمواعيد القلع ( )Hواألصناف ( )Vبالنسبة لجميع الصفات المدروسة ،ولوحظ وجود تأثير معنوي لألصناف
في نسبة السكر ( .) P≤0.05بصفة عامة أدى التأخير في موعد القلع إلى ارتفاع في قيم الصفات المدروسة .أظهرت النتائج تفوق
توضح نسبة التباين أن عامل موعد القلع هو
الصنف فيرمون على الصنف جامون ( )P≤0.05في نسبة السكر بنسبة ّ .%27.3

األكثر تأثي اًر ف ي جميع الصفات المدروسة .نخلص من الدراسة إمكانية إطالة فترة القلع لشهر عند الزراعة في  10أيلول/سبتمبر،
وزراعة الصنف فيرمون للحصول على نسبة أعلى من السكر.
الكلمات المفتاحية :الشوندر العلفي ،موعد القلع ،الغلة ومكوناتها ،سورية.
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Abstract:
This study was conducted at the National Gene Bank and Atomic Energy Commission, Egypt
started in 2012 to 2014; to produce grape (Vitis vinifera L.) plantlets more tolerant to drought.
Shoot tip explants of grape cv. "Black Matrouh" were irradiated with various doses (0-50 Gray) of
gamma rays and three vegetative generations (from M1V1 to M1V3) were obtained. To induce
drought stress, different concentrations (0, 5 and 10 gl-1) of polyethylene glycol (PEG 6000) were
added to the media. The sensitivity of shoot tip explants to radiation increased gradually with
increasing gamma rays dose, and LD50 was found at 50 Gray. Elevated shoot number and length
were observed with increasing the subculture number. Under drought stress, vegetative and rooting
parameters gradually decreased at the same radiation dose with increasing PEG concentration.
Explants could tolerate the hard effect of drought when irradiated with 20 Gray of gamma rays. Out
of the 20 Inter Simple Sequence Repeat primers used, 6 primers (17898-B, 852, ISSR-35, 834, 889
and HB-9) generated 8 unique bands in plants irradiated with 20 Gray that could be considered as
potential markers for initial estimation and selection of drought tolerance in grape.
Keywords: Grape, Gamma rays, LD50, Drought tolerance, PEG, ISSR analysis.
Introduction:

Water is becoming increasingly limited in many areas of agricultural production and water deficit
is among the most important environmental stresses that limit crop productivity (Rajashekar et al.,
1995). One possible way to ensure future food needs of the increasing world population should
involve a better use of water by the development of crop varieties which need less amount of water
and more tolerant to drought (Shao et al., 2006).
Genetic improvement of drought tolerance has traditionally been a problematic issue in plant
breeding for a variety of reasons, among which is the lack of clearly defined selection criteria for
tolerance. Moreover, plant breeding using conventional procedures is time consuming and
sometimes impossible for a number of plant species (Ehsanpour and Razavizadeh, 2005).
During the last two decades, many scientists reported that breeding for tolerance against stress
factors has been possible by using a combination of mutagenesis, in vitro techniques and molecular
markers (Yaycili and Alikamanoglu, 2012). The mutation breeding via gamma radiation is an
effective and highly successful approach for fruit breeding purposes and generation of commercial
cultivars (Predieri and Di Virgilio, 2007). In addition, in vitro successful selection for drought
tolerance using polyethylene glycol (PEG) as selection agent has been applied to several crops (ElAgamy et al., 2009). Moreover, molecular markers are important tools in precisely detecting the
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effect of gamma radiation since they identify genetic polymorphism at the DNA level. These
markers have been used to study genetic dissimilarity in many crop species (Pestana et al., 2011).
Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers provide a reliable and rapid detection means for the
screening of mutants (Wu et al., 2011) and overcome many technical limitations of RFLP and
RAPD analyses (Devarumath et al., 2002).
On the other hand, grape (Vitis vinifera L.) is an old deciduous temperate fruit crop, widespread
and highly valuable because of its nutritional characteristics as a natural source of sugar, vitamins
and fibers (Gomes et al., 2004). Egypt ranked the 12th on the world production while Syria ranked
the 27th according to (FAO STAT, 2011). "Black Matrouh" is one of the most popular table grapes
in Egypt. It has good tolerance to soil salinity and irrigation water due to its adapting to the nature
of the growth area in Mersa Matrouh. As grape area extended greatly in reclaimed regions, the need
to water conservation and utilization of plants adapted to drought conditions has become urgent
(Rajashekar et al., 1995). Thus, the present study aimed to regenerate plantlets more tolerant to
drought stress from grape cv. "Black Matrouh" through in vitro mutagenesis by using gamma
irradiation as an inducing factor, and to detect the genetic variation between irradiated and nonirradiated (control) plants by ISSR analysis.
Materials and Methods:
This study was carried out in Tissue Culture Laboratory and Laboratory of Molecular Genetics,
National Gene Bank, Agricultural Research Center, Giza, Egypt, and at Atomic Energy
Commission, Nuclear Research Center, Anshas, Egypt, during the period 2012-2014.
Plant Material:
Shoot tip explants from local grape (Vitis vinifera L.) cv. "Black Matrouh" were cultured on full
strength MS medium (Murashige and Skoog, 1962) supplemented with 1.0 mgl-1 benzyl amino
purine (BAP) as an establishment medium. The individual plantlets were then multiplied on threequarter strength MS medium supplemented with 0.75 mgl-1 BAP and 0.5 mgl-1 indole-3-buteric acid
to get aseptic plant materials for in vitro mutagenesis treatments. Well developed shoots (1.0 cm)
were transferred to half strength MS medium with 0.5 mgl-1 naphthalene acetic acid for rooting
stage. The cultures were kept in growth room at 25±2°C and under photoperiods of 16 h per day
supplied by fluorescent lamp (four lamps per shelf) to provide light intensity of 3000 lux at explants
level (Al Mousa et al., Under Press).
In vitro mutagenesis:
Shoot tip explants (5 mm) from well established in vitro shoots of grape cv. "Black Matrouh" were
isolated and irradiated with different doses of gamma rays (0, 10, 20, 30, 40 and 50 Gray) from
gamma irradiation cell with a 60Co source at dose rate of 13.38 Gy. min-1 in Cyclotron Unit.
Determination of radio-sensitivity response to different gamma rays doses:
Irradiated and non-irradiated shoot tips were cultured on multiplication medium, mentioned above,
for 4 weeks to raise M1V1. Then, the individual plantlets were dissected and cultured on the same
medium up to M1V3, because a number of vegetative propagation sub-cultures (M1V1 to M1Vn)
after irradiation are necessary to allow the mutated sectors to grow and develop in non-chimerical
shoots. Lethal dose (LD50) was calculated as the dose of gamma rays that reduces the survival
percentage of irradiated meristems to 50% of non-irradiated controls in M1V1 after treatment
(Heinze and Schmidt, 1995). Survival percentage (%), number of shoots/explant and shoot length
(cm) were determined for every gamma rays dose at the end of every sub-culture (4 weeks for
each).
In vitro selection for drought tolerance:
a. Effect of different gamma rays doses on adventitious shoot induction under drought stress:
Irradiated and non-irradiated explants were dissected from the individual plantlets in M1V3 and
recultured on multiplication medium containing polyethylene glycol [PEG (6000)] at different
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concentrations (0, 5 and 10 gl-1) for 4 times at monthly intervals. Survival percentage (%), number
of shoots/explant and shoot length (cm) were determined as means after four sub-cultures on
multiplication medium (4 weeks for each).
b. Effect of different gamma rays doses on rooting of proliferated shoots under drought
stress:
Shoots (1.0 cm) proliferated from each treatment in the previous experiment were cultured
individually on rooting medium, mentioned above, containing PEG (6000) at 0, 5 and 10 gl-1
concentrations. Rooting percentage (%), number of roots/shoot explant and main root length (cm)
were determined after 5 weeks on rooting medium.
DNA extraction:
DNA extraction was carried out using five to six healthy young shoots collected from each gamma
rays dose. Genomic DNA was extracted and purified using the DNeasy plant Mini Kit following the
manual instructions (DNeasy Plant Handbook, 2012). Quality and quantity of DNA were estimated
using spectrophotometer and by gel electrophoresis. Each sample was diluted to 50 ng.µl -1 in TE
(Tris-EDTA) buffer and stored at -20°C.
ISSR analysis:
Twenty ISSR primers were used to estimate the genetic variability among these treatments. Inter
Simple Sequence Repeats analysis was carried out in a total volume of 25 µl reaction volume
containing 2X ready mix (Emerald Amp Max PCR master mix), 25 pM oligonucleotide primer and
50 ng genomic DNA. The following temperature profile was used: 5 min initial denaturation of the
template DNA at 95ºC, followed by 35 cycles of 1 min denaturation at 94°C, 1 min annealing at
annealing temperature (Ta) of the primer (as shown in Table 10), and 1 min extension at 72°C, and
ending with 10 min of additional extension at 72°C. The amplification products were visualized in
an ultraviolet transilluminator, after horizontal electrophoresis in 2.5% agarose gel (SIGMA
company), and photographed by gel documentation system (Alpha Innotech).
Data analysis:
Comparison of variability caused by gamma irradiation was carried out based on the presence or
absence of fragment produced by ISSR amplification. The sizes of fragments were estimated by
100-bp ladder marker which was run along with the amplified products. ISSR bands were scored as
present (1) or absent (0). The molecular results were analyzed using the Phoretix 1D Pro software
from nonlinear Dynamics. Similarity matrix between treatments was determined using Jaccard's
(1908) similarity coefficient. The coefficients were utilized to construct a dendrogram using the
unweighted pair group of arithmetic means algorithm (UPGMA).
Statistical analysis
The experiments were arranged as factorial experiment in simple randomized design with three
replicates, ten explants for each replicate. Effect of treatments was tested by ANOVA with least
significant difference (LSD) calculated at 0.05 level of significance, using Waller and Duncan
(1969). Collected data were statistically analyzed using IBM SPSS 22.0 (Software Package for
Statistics and Simulation, 2013).
Results:
Determination of radio-sensitivity response to different gamma rays doses:
Table (1) clears that survival percentage of irradiated explants shows linear decreasing trend with
increasing irradiation dose. Meanwhile, the low dose (10 Gy) of gamma rays exhibites high survival
(88.89%) without significant difference compared to control plants (100%). Regeneration response
of irradiated explants was very low beyond 20 Gy and decreased with increasing sub-culturing
number. Furthermore, all explants irradiated with 50 Gy were not able to regenerate new shoots at
the 3rd sub-culture (M1V3) as a friable callus was produced which turned brown and failed to
survive later (Fig. 1). The dose 50 Gy was observed as the LD50 dose for "Black Matrouh" shoot
tips.
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Table 1: Effect of irradiation with different gamma-rays doses on survival percentage of "Black
Matrouh" shoot tip explants cultured on multiplication medium for 3 successive sub-cultures
Survival percentage of explants
Gamma-rays (Gy)
Mean (A)
M1V1
M1V2
M1V3
100.00a
100.00a
100.00a
Non-irradiated
100.00A
ab
abc
bcd
93.33
90.00
83.33
10
88.89A
abc
ef
ef
90.00
60.00
60.00
20
70.00B
cd
gh
ghi
76.67
43.33
33.33
30
51.11C
73.33de
30.00hi
26.67ij
40
43.33C
fg
jk
k
46.67
13.33
0.00
50
20.00D
A
B
B
Mean (B)
80.00
56.11
50.56
A
=
11.21
LSD 0.05
B
=7.81
AxB
=13.52
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

The number of axillary shoots regenerated from non-irradiated explants and explants irradiated with
10 and 20 Gy was higher and significantly different from those regenerated from higher doses (30,
40 and 50 Gy) that adversely affected the multiplication rate as shown in Table (2). Meanwhile,
shoot induction increased significantly with increasing the sub-culture number. The highest
significant number of shoots/explant (3.50) was recorded in explants irradiated with 10 Gy at the 3rd
sub-culture.
Table 2. Effect of irradiation with different gamma rays doses on number of shoots/explant of "Black
Matrouh" cultured on multiplication medium for 3 successive sub-cultures
Number of shoots/explant
Gamma rays (Gy)
Mean (A)
M1V1
M1V2
M1V3
g
cde
bc
2.07
2.73
2.93
Non-irradiated
2.58a
h
ef
a
1.50
2.43
3.50
10
2.48a
hij
de
b
1.27
2.57
3.13
20
2.32a
j
fg
bcd
1.10
2.13
2.87
30
2.03b
ij
hi
cde
1.13
1.47
2.60
40
1.73c
j
hij
k
1.07
1.17
0.00
50
0.75d
C
B
A
Mean (B)
1.36
2.08
2.51
A
= 0.28
LSD 0.05
B
=0.20
AxB
=0.35
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

With regard to the effect of different gamma rays doses on shoot length, results in Table (3)
indicates that 10 Gy was the most effective dose for stimulating shoot elongation, while increasing
radiation dose decreased significantly the shoot length. Although shoot length increased with
increasing the sub-culture number in all treatments, explants irradiated with 50 Gy completely
failed to survive at the 3rd sub-culture. However, the longest shoots (1.48 cm) were recorded at the
3rd sub-culture in explants irradiated with 10 Gy.
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Table 3. Effect of treatment with different gamma rays doses on shoot length (cm) of "Black
Matrouh" shoot tip explants cultured on multiplication medium for 3 successive sub-cultures
Shoot length (cm)
Gamma rays (Gy)
Mean
M1V1
M1V2
M1V3
1.13defg
1.33abc
1.38abc
Non-irradiated
1.28ab
cde
ab
a
1.24
1.42
1.48
10
1.38a
efgh
cde
bcd
1.08
1.23
1.28
20
1.20b
def
cde
bcd
1.14
1.24
1.28
30
1.22b
0.97ghi
1.12defg
1.02fghi
40
1.04c
hi
i
j
0.92
0.91
0.00
50
0.61d
B
A
B
Mean
1.08
1.21
1.07
A
=
0.13
LSD 0.05
B
=0.09
AxB
=0.16
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

Fig. 1. Effect of different gamma rays doses on number of shoots/explant and shoot length (cm) of
"Black Matrouh" for 3 successive vegetative regenerations in multiplication medium
1= Non-irradiated (control)
2= 10 Gy

3= 20 Gy
4= 30 Gy

5= 40 Gy
6= 50 Gy

In vitro selection for drought tolerance
a. Effect of different gamma rays doses on adventitious shoot induction under drought stress
The gamma rays dose of 50 Gy was lethal as all explants died, as showed in the previous
experiment, so it was discarded from this experiment. Results in Table (4) demonstrates that the low
doses (10-20 Gy) of gamma rays stimulated survival percentage of "Black Matrouh" explants under
drought stress, but raising irradiation dose led to progressive decrease in this parameter.
Furthermore, survival percentage decreased with increasing PEG concentration in the multiplication
medium. Explants irradiated with 20 and 10 Gy exhibited significantly higher survival percentages
compared to non-irradiated explants on medium with 5 gl-1 PEG (80.00, 73.33 and 53.33%,
respectively).
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Table 4. Effect of different gamma rays doses on survival percentage of "Black Matrouh" shoot tip
explants under drought stress after 4 sub-cultures on multiplication medium
Survival percentage of explants
Gamma rays (Gy)
Mean (A)
PEG- 0 gl-1
PEG- 5 gl-1
PEG- 10 gl-1
100.00a
53.33de
53.33de
Non-irradiated
68.89ab
a
c
cd
100.00
73.33
66.67
10
80.00a
a
bc
de
100.00
80.00
53.33
20
77.78a
a
de
ef
100.00
53.33
40.00
30
64.44b
93.33ab
46.67ef
33.33f
40
57.78b
A
B
C
Mean (B)
98.67
61.33
49.33
A
=11.79
LSD 0.05
B
= 9.13
AxB
=14.44
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

Similar trend was observed for shoot number/explant, which decreased gradually with increasing
PEG concentration from 0, 5 to 10 gl-1 as illustrated in Table (5) and Fig (2). On the other hand, 20
Gy gamma rays dose had the most stimulative effect on adventitious shoot induction under drought
stress, followed by 10 Gy gamma rays dose and non-irradiated explants without significant
differences. Meanwhile, high doses (30 and 40 Gy) reduced the number of proliferated
shoots/explant. On PEG-free medium, explants irradiated with 20 Gy had formed the highest
number of shoots (4.07) with significant difference compared to non-irradiated explants (3.50). The
lowest number of shoots (1.83) was obtained from explants irradiated with 40 Gy that cultured on
medium with 10 gl-1 PEG.
Table 5. Effect of different gamma rays doses on number of shoots/explant of "Black Matrouh" under
drought stress after 4 sub-cultures on multiplication medium
Number of shoots/explant
Gamma rays (Gy)
Mean (A)
-1
PEG- 0 gl
PEG- 5 gl-1
PEG- 10 gl-1
bc
efg
i
3.50
2.53
1.73
Non-irradiated
2.59abc
ab
defg
i
4.00
2.60
1.67
10
2.76ab
a
def
ghi
4.07
2.73
2.07
20
2.96a
cd
fgh
hi
3.13
2.30
1.80
30
2.41bc
de
hi
hi
2.93
1.93
1.87
40
2.24c
A
B
C
Mean (B)
3.53
2.43
1.83
A
= 0.45
LSD 0.05
B
= 0.34
AxB
= 0.55
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

Results in Table (6) clears that low doses (10-20 Gy) of gamma rays enhanced shoot elongation
under drought stress, whereas increasing gamma dose from 30 to 40 Gy reduced significantly the
shoot length. Meantime, increasing PEG concentration had negative effects on shoot elongation. No
significant differences were observed between non-irradiated explants and explants irradiated with
10 or 20 Gy under each concentration of PEG. The highest shoots (1.74 cm) were noticed in
explants irradiated with 10 Gy that cultured on PEG-free medium. Whereas, the shortest shoots
(0.78 cm) were noticed in explants irradiated with 40 Gy that cultured on medium with 5 gl-1 PEG.
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Table 6. Effect of different gamma rays doses on shoot length (cm) of "Black Matrouh" under drought
stress after 4 sub-cultures on multiplication medium
Shoot length (cm)
Gamma rays (Gy)
Mean (A)
PEG- 0 gl-1
PEG- 5 gl-1
PEG- 10 gl-1
1.70ab
1.43cde
1.30de
Non-irradiated
1.48a
a
abc
cde
1.74
1.58
1.43
10
1.59a
abc
bcd
e
1.58
1.50
1.25
20
1.44a
cd
de
f
1.46
1.37
0.83
30
1.22b
1.32de
0.78f
0.89f
40
1.00c
A
B
C
Mean (B)
1.56
1.33
1.14
A
= 0.16
LSD 0.05
B
= 0.13
AxB
= 0.20
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

Fig. 2. Effect of different gamma rays doses on number of shoots/explant and shoot length (cm) of
"Black Matrouh" under drought stress after 4 sub-cultures on multiplication medium (4 weeks
for each).
1= Non-irradiated (control)
3= 20 Gy

4= 30 Gy

2= 10 Gy
5= 40 Gy

b. Effect of different gamma rays doses on rooting of proliferated shoots under drought stress
Results in Table (7) clears that explants irradiated with 20 Gy recorded the highest rooting
percentage without significant differences compared to non-irradiated explants and explants
irradiated with 10 Gy. Rooting percentage significantly decreased with increasing gamma-rays
doses to 30 and 40 Gy and with increasing PEG concentration in rooting medium. Explants
irradiated with 20 Gy significantly exhibited higher rooting percentage compared to non-irradiated
explants on medium with 10 gl-1 PEG (66.67 and 33.33%, respectively). Otherwise, no significant
differences were observed between explants irradiated with 10 or 20 Gy and non-irradiated explants
on PEG-free medium or medium with 5 gl-1 PEG.
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Table 7. Effect of different gamma rays doses on rooting percentage of "Black Matrouh" shoot
explants under drought stress after 5 weeks on rooting medium
Rooting percentage
Gamma rays (Gy)
Mean (A)
PEG- 0 gl-1
PEG- 5 gl-1
PEG- 10 gl-1
93.33a
66.67cde
33.33gh
Non-irradiated
64.44a
abc
cdef
gh
80.00
63.33
43.33
10
62.22a
ab
bcd
cde
86.67
73.33
66.67
20
75.56a
defg
fgh
h
56.67
46.67
33.33
30
45.56b
50.00efh
43.33gh
33.33h
40
42.22b
A
B
C
Mean (B)
73.33
58.67
42.00
A
= 13.69
LSD 0.05
B
= 10.60
AxB
= 16.77
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

Gradual increase in PEG concentration caused a significant decrease in the number of roots formed
per shoot explant in the same irradiation dose (Table 8, Fig 3). On the other hand, the higher dose of
gamma rays (40 Gy) significantly reduced root induction compared to non-irradiated explants,
while no significant differences were observed among other treatments. The highest numbers of
roots (4.00, 4.43 and 4.10) were noticed on PEG-free medium from non-irradiated explants and
explants irradiated with 10 and 20 Gy, respectively. Explants irradiated with 40 Gy that cultured on
medium with 10 gl-1 PEG formed the lowest number of roots (1.73).
Table 8. Effect of different gamma rays doses on number of roots/shoot explant of "Black Matrouh"
under drought stress after 5 weeks on rooting medium
Number of roots/shoot explant
Gamma rays (Gy)
Mean (A)
PEG- 0 gl-1
PEG- 5 gl-1
PEG- 10 gl-1
4.00ab
3.13cd
2.00f
Non-irradiated
3.04ab
a
cd
ef
4.43
3.23
2.22
10
3.29a
a
cd
ef
4.10
3.33
2.27
20
3.23ab
3.50bc
2.90d
1.97f
30
2.79bc
de
ef
f
2.77
2.20
1.73
40
2.23c
A
B
C
Mean (B)
3.76
2.96
2.03
A
=
0.48
LSD 0.05
B
= 0.37
AxB
= 0.59
A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

Root length exhibited a similar trend. Results in Table (9) clears that low doses (10 and 20 Gy) of
gamma rays stimulated the root length under drought stress without significant differences
compared to non-irradiated explants. Meanwhile, high doses (30 and 40 Gy) reduced significantly
this parameter. In addition, increasing PEG concentration had negative effects on root length of
explants in the same irradiation dose. No significant differences were observed between explants
irradiated with 10 or 20 Gy and non-irradiated explants under each concentration of PEG. The
longest roots (2.85 cm) were obtained from explants irradiated with 20 Gy and cultured on PEGfree medium, while the shortest roots (1.01 cm) were observed from explants irradiated with 40 Gy
and cultured on medium with 10 gl-1 PEG.
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Table 9. Effect of different gamma rays doses on root length (cm) of "Black Matrouh" shoot
explants under drought stress after 5 weeks on rooting medium
Gamma rays (Gy)

PEG- 0 gl
2.75a
2.71a
2.85a
2.15b
2.17b
2.53A
A
B
AxB

Non-irradiated
10
20
30
40
Mean (B)
LSD 0.05

-1

Root length (cm)
PEG- 5 gl-1
PEG- 10 gl-1
2.00b
1.50de
bc
1.98
1.70cd
b
2.13
1.58de
def
1.42
1.14fg
ef
1.33
1.01g
B
1.77
1.39C
= 0.24
= 0.18
= 0.29

Mean (A)
2.08a
2.13a
2.19a
1.57b
1.50b

A: Gamma rays dose, B: Vegetative generation subculture (M 1Vn).
Means with the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05.

Fig. 3. Effect of different gamma rays doses on number of roots/shoot and root length (cm) of "Black
Matrouh" shoot explants under drought stress after 5 weeks in rooting medium.
1= Non-irradiated (control)
3= 20 Gy

2= 10 Gy
5= 40 Gy

4= 30 Gy

ISSR-PCR analysis for genetic variability:
At the end of ISSR analysis, all the 20 primers used could amplify and produced distinct and clear
bands in all experimental treatments. A total of 244 DNA bands were amplified in the nonirradiated (control) and irradiated plants with an average frequency of 12.2 bands per prime. The
total number of scorable bands produced per individual primer ranged between 6 in (HB-10) and 22
in (ISSR-4). The size of amplified bands ranged between 159 bp in (889) and 2392 bp in (17898-B)
as shown in Table (10). Out of the twenty ISSR primers used, three primers (842, 809 and HB-10)
were monomorphic, while the remaining seventeen primers were polymorphic. There were 167
monomorphic bands with an average of 8.35 bands/primer, while only 77 bands were polymorphic
with an average of 3.85 bands/primer. There was a wide variation in the range of polymorphic
bands produced by the primers. Primers (889 and HAD) produced the highest number of
polymorphic bands (10), while primer (17898-A) produced the lowest number of polymorphic
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bands (1). The polymorphism percentage ranged between 71.43% in primer (17898-B) and 16.67%
in primers (811 and BEC), with an average of 31.54% indicating that DNA mutation took place in
various degrees between treatments. Out of the 77 polymorphic bands, there were only 18 unique
bands (one band in control plants, two bands in plants irradiated with 10 Gy, eight bands in plants
irradiated with 20 Gy, two bands in plants irradiated with 30 Gy and five bands in plants irradiated
with 40 Gy).
Primer 17898-B revealed a total of 7 amplified bands; of which five bands were polymorphic. One
unique band at size 2392 bp appeared only in non-irradiated plants (control) whereas disappeared
from all irradiated plants while a new unique band at size 1397 bp was manifested in plants
irradiated with 20 Gy (Fig. 4).
Primer 852 revealed a total of 10 amplified bands of which five bands were polymorphic. The most
promising results were the manifestation of two unique bands at sizes 606 and 721 bp in plants
irradiated with 20 Gy (Fig. 4).
Primer ISSR-35 revealed a total of 11 amplified bands of which two bands were polymorphic.
Those two polymorphic bands at sizes 491 and 716 bp were unique in plants irradiated with 20 Gy
(Fig. 4).
Primer 834 revealed a total of 10 amplified bands of which three bands were polymorphic. The
most promising result was the manifestation of new unique band at size 874 bp in plants irradiated
with 20 Gy. Primer 889 revealed a total of 20 amplified bands of which ten bands were
polymorphic. The most promising result was the manifestation of new unique band at size 253 bp in
plants irradiated with 20 Gy (Fig. 4). Primer HB-9 revealed a total of 12 amplified bands of which
four bands were polymorphic. The most promising result was the manifestation of new unique
bands at size 836 bp in plants irradiated with 20 Gy.
Table 10. The number of amplicons, polymorphic bands and level of polymorphism among "Black
Matrouh" grape (Vitis vinifera L.) treatments as revealed by the twenty ISSR primers
ISSR
primers

Primer
Sequence
5`____3`

(ºC)

17898-B

(CA)6 GT

40

733-2392

17899-B
17898-A
17899-A
844-A

(CA)6 GG
(CA)6 AC
(CA)6 AG
(CT)8 AC
(AG)8 T

42
40
40
53

807

Ta

Size
range
(bp)

No. of amplicons

Unique bands

Polymorphis
m%

No.

7

polymorphi
c
5

71.43%

2

471-1336
536-1218
297-1192
365-1339

9
7
14
8

4
1
5
3

44.44%
14.29%
35.71%
37.50%

1
0
0
1

42

335-1176

14

3

21.43%

1

Total

MW
(bp)
2392
1397
595

12
10

2
5

16.67%
50.00%

0
2

AW-3
ISSR-35

(GT)7 AG
TCGA (CA)7

42
53

369-1429
280-1209

10
11

4
2

40.00%
18.18%

1
2

834
841
842
809
ISSR-4
889
HB-9

(AG)8 CT
(GA)8 TC
(GA)8 TG
(AG)8 G
CGA (CA)7
AGG (AC)7
(GT)6 GG

53
53
53
53
53
53
40

295-1414
226-1196
224-1905
221-1032
243-1712
159-1442
357-1108

10
14
18
13
22
20
12

3
8
0
0
6
10
4

30.00%
57.14%
0.00%
0.00%
27.27%
50.00%
33.33%

1
1
0
0
1
1
2

HB-10
BEC

(GA)6 CC
(CA)7 TC
CT (CCT)3
CAC

40
42

327-882

6

0
2

0.00%
16.67%

0
1

807

42

448-1846

15

10

66.67%

1

1846

159-2392

244
12.2

77
3.85

31.54%

+
+

721
606
946
716
491
874
666

+
+
+
+
+
+
+

329
253
836
589

+
+
+
+
+
+
1

2

8
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639

42
42

18

20

+

(GA)8 C
(TC)8 AA

Total
Average

10

491

811
852

HAD

Gamma dose (Gy)
contro
l
+

2

5
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Fig. 4. ISSR marker profiles for the non-irradiated plants (control) and plants irradiated with
different doses of gamma rays as detected by the four primers (17898-B, 852, ISSR-35, 889) in 2.5%
agarose gel.
M = 100 bp ladder marker
1 = Non-irradiated (control)

2= 10 Gy
3= 20 Gy

4= 30 Gy
5= 40 Gy

The Jaccard's similarity coefficient values calculated from ISSR data ranged between 0.88 to 1.00,
as can be seen in Table (11). It was clear that the genetic similarity between plants irradiated with
20 Gy gamma rays and non-irradiated plants (control) was as far as 88% indicating that 20 Gy
gamma rays was the best dose for grape mutagenesis. The genetic distance of variation plants with
gamma rays treatment were between 5% (with 10 Gy treatment) and 12% (with 20 Gy treatment)
which showed that the impact of mutagen agent on grape mutagenesis was little.
Table 11. Similarity coefficient matrix of in vitro "Black Matrouh" grape (Vitis vinifera L.) explants
after irradiation with different gamma rays doses as a mutagenic treatment
Non-irradiated
Treatment
10 Gy
20 Gy
30 Gy
40 Gy
(control)
1.00
Non-irradiated (control)
0.95
1.00
10 Gy
0.88
0.88
1.00
20 Gy
0.94
0.92
0.90
1.00
30 Gy
0.89
0.89
0.91
0.93
1.00
40 Gy

On the basis of the similarity matrix, ISSR dendrogram obtained from UPGMA cluster analysis was
divided into two main clusters separating plants irradiated with 20 Gy gamma rays on its own at
89% similarity with other treatments. The other main cluster included the rest of treatments. This
cluster was further subdivided into two sub-clusters at 91% similarity; the first subcluster composed
of two treatments at 95% similarity which indicated that plants irradiated with 10 Gy were closely
related to non-irradiated plants (control). The second subcluster was about 93% similarity between
plants irradiated with 30 and 40 Gy (Fig. 5).
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Fig. 5. Dendrogram showing the genetic relationships among the gamma irradiated and nonirradiated plants of "Black Matrouh" (Vitis vinifera L.) based on the analysis of ISSR data

Discussion:
Drought is one of the major environmental stresses that affect plant growth and productivity in
many parts of the world (Shao et al., 2006). Combined use of mutagenesis, tissue culture and
molecular markers techniques can greatly facilitate the selection and isolation of tolerant lines.
Mutation induction through gamma radiation is a way of increasing novel genetic variability. The
first step of in vitro mutagenesis with gamma rays is the assessment of the most suitable
dose/doses which commonly based on growth parameters as a result of the treatment (Patade and
Suprasanna, 2008). The radio-sensitivity of shoot tip explants was found to be directly proportional
to the irradiation dose. Survival percentage, number of shoots/explant and shoot length were
negatively correlated to increased gamma rays dose. Similarly, Patil and Patil (2005) had proved
that survival percentage was higher at shorter duration of gamma mutagenic treatment.
The higher dose of gamma rays (50 Gy) was not suitable due to the serious necrosis it caused to the
explants, furthermore all explants irradiated with 50 Gy were not able to regenerate new shoots at
the 3rd sub-culture generation (M1V3) as a friable callus was produced which turned brown and
failed to survive later. Thus, the LD50 for "Black Matrouh" grape had done at 50 Gy. The harmful
effect of exposure to high doses may be attributed to the indirect damage of the radiation on
metabolic system by way of various radicals in irradiated cells. It is worth considering that the more
OH- produced the more radiosensitive achieved. The tissues differ in their sensitivity to radiation
because of the difference in the number of OH- generated by irradiation (Wada et al., 1998).
However, irradiated explants with 10 Gy caused insignificant reduction in survival percentage and
shoot number while enhanced significantly shoot length compared to non-irradiated explants. Such
stimulatory effects of low dose irradiation on multiplication of in vitro shoots were also observed in
earlier studies in grape (Al-Dhaher, 2010; Abdel Gawad et al., 2011) and banana (Harb et al.,
2005). In this line, Predieri and Di Virgilio (2007) mentioned that doses lower than LD50 favor plant
recovery after treatment. In contrary, the use of higher dose increases the probability to induce
mutation. Gamma radiation can be useful for the alteration of physiological characters (Kiong et al.,
2008). The biological effect of gamma rays is based on the interaction with atoms or molecules in
the cell, particularly water, to produce free radicals (Kovacs and Keresztes, 2002). These radicals
can damage or modify important components of plant cells and have been reported to affect
differentially the morphology, anatomy, biochemistry and physiology of plants depending on the
radiation dose (Ashraf et al., 2003). The relatively low-doses ionizing irradiation on plants and
photosynthetic microorganisms are manifested as accelerated cell proliferation, germination rate,
cell growth, enzyme activity, stress resistance and crop yields (Chakravarty and Sen, 2001; ElBeltagi et al., 2011).
In addition, the retarding effect of gamma rays was prominent within a sub-culture generation and
among sub-culture generations as the survival percentage decreased gradually with increasing subculture number. However, elevated shoot number and shoot length were observed with increasing
the sub-culture number indicating a stimulatory effect on proliferation of the tissue. These results
are in agreement with those of Rosati et al. (1989) who cleared that irradiation had a depressive
effect in M1V1 and M1V2 while in M1V3 it stimulated multiplication of grape cv. "Trebbiano R.". In
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addition, Madboly (2000) reported that survival percentage of irradiated banana explants decreased
with increasing sub-culture, whereas the ability of explants to produce shoots and shoot elongation
were enhanced with increasing the sub-culture number.
To induce drought stress, irradiated and non-irradiated explants were dissected from the individual
plantlets in M1V3 and sub-cultured on medium containing PEG (6000). Results concerning the
effect of drought stress demonstrated an obvious decline in growth parameters (survival percentage,
number of shoots/explant and shoot length) and rooting parameters (rooting percentage, number of
roots/explant and root length) in experimented explants of "Black Matrouh" with increasing PEG
concentration. Similarly, Harb et al. (2005) pointed out that the gradual increase in PEG was
negatively correlated with survival percentage, leaves and roots number of in vitro micropropagated
banana (Musa acuminate). El-Agamy et al. (2009) reported a high decrease in survival percentage
and plant height associated with the increased PEG concentrations. Abdel Gawad et al. (2011)
noticed that the increase of PEG in the medium from 0 to 8 gl-1 showed a significant decrease in
number of leaves and roots per plantlet of grape rootstocks "Freedom" and SO4". While, the PEG
concentration of 10 gl-1 dehydrated the plantlets as they could not survive more than a week.
The decrease in survival percentage under stress conditions may be due to the energy spent to
maintain turgor pressure at the expense of growth (Nieman et al., 1988) or the decrease in the
availability of water to plants (Gunes et al., 1996). On the other hand, Ullah et al. (1993)
demonstrated that the reduction in shoot growth might be due to the decrease in transpiration and
photosynthesis under stress conditions. The retardant in plant growth may be also explained by the
great portion of energy will be used for water stress tolerance than for growth and biomass
production of the organism (Harb et al., 2005). The reduction in roots number might be due to the
imbalances in phytohormone levels under stress conditions which may affect the biosynthesis or the
destruction of plant hormones i.e. the increase in ethylene concentration (Slocum et al., 1984) and
ABA accumulation (Shakirova and Bezrukova, 1998) or the reduction in endogenous IAA levels
(Dunlap and Binzel, 1996). In addition, the ability of plant itself to absorb water may be affected
under stress conditions or directly affected the plant biochemical process due to toxicity (Harb et
al., 2005).
On the other hand, growth and rooting parameters were greatly affected by the interaction between
different PEG concentrations and irradiation doses. For each gamma rays dose, a gradual decrease
in all rested parameters was obviously noticed with increasing PEG concentration. Furthermore,
irradiating explants with 20 Gy caused significant enhancements, compared to non-irradiated
explants, in survival percentage on medium with 5 gl-1 PEG, shoot number on PEG-free medium
and rooting percentage on medium with 10 gl-1 PEG. Meanwhile, high doses (30 and 40 Gy)
adversely affected all parameters under each concentration of PEG. In this line, Harb et al. (2005)
pointed out that exposure to gamma radiation at 10 and 20 Gy alone or prior to PEG had stimulative
effects on the growth and the number of roots/plantlet. El-Shafey et al. (2009) mentioned that the
pre-exposure to gamma rays had alleviated the harmful effect of drought on rice calli.
To determine alterations in DNA following gamma irradiation, DNA was isolated from in vitro
shoots of both non-irradiated and irradiated plantlets of "Black Matrouh" grape. Out of the 20
primers used, five primers (852, ISSR-35, 834, 889 and HB-9) generated 8 unique bands in plants
irradiated with 20 Gy dose of gamma rays that could be considered as potential markers for initial
estimation and selection of drought tolerance in grape. In this concern, Jain (2005) recommended
the development of molecular database as an instrument for predicting expected mutations.
Molecular markers are important tools in precisely detecting the effects of gamma radiation since
they identify genetic polymorphism at the DNA level and have been used to study genetic
dissimilarity in many crop species (Pestana et al., 2011). Especially in the mutation breeding, ISSR
markers provide a reliable and rapid detection means for the screening of mutants (Wu et al., 2011).
The present study on ISSR analysis of genetic variation among the in vitro irradiated and nonirradiated grape cultures cleared the presence of changes on DNA molecular level which prove the
effectiveness of gamma-rays as a mutagen for grape improvement and suggest that 20 Gy gamma
rays was the best dose for grape mutagenesis.
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Conclusion:
The use of mutation induction (gamma-rays) combined with in vitro and molecular marker
techniques is an interesting approach to generate information for obtaining promising grape
cultivars with good agronomic characteristics. This study concluded that mutation technique has
shown to be very useful in grape improvement. Plantlets irradiated with 20 Gy gamma rays dose
were more tolerant to drought stress than non-irradiated plantlets and the exposure of in vitro
explants to 20 Gy dose of gamma rays is a potential source of genetic variability and can potentially
be employed to develop drought tolerant plants in vitro.
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تاريخ القبول2015/10/29 :

تاريخ االستالم2015/08/01 :

الملخص:
ُنفذت هذه الدراسة في البنك القومي للجينات وهيئة الطاقة الذرية/مصر ،خالل األعوام  ،2014 -2012بهدف إنتاج نباتات من
ال للجفاف .تم تعريض القمم النامية من صنف العنب "مطروح أسود" لجرعات مختلفة ( 50-0جراي) من أشعة
العنب أكثر تحم ً

جاما وتم الحصول على ثالثة أجيال خضرية  M1V1إلى  .M1V3أُضيف البولي اتيلين جليكول بتراكيز  5 ،0و  10غ/ل
ألوساط الزراعة بهدف استحداث إجهاد الجفاف .أوضحت نتائج هذه الدراسة أن حساسية القمم النامية لألشعة ازدادت بزيادة
الجرعة من أشعة جاما ،وتبين أن الجرعة المميتة عند  50جراي .على نقيض ذلك ،لوحظ زيادة في عدد األفرع الناتجة واستطالتها
بزيادة عدد مرات النقل .تحت ظروف االجهاد المائي ،سببت الزيادة التدريجية في تركيز البولي ايتلين جليكول إلى انخفاض واضح
في معايير النمو والتجذير ضمن كل جرعة من أشعة جاما .يمكن للنباتات أن تتحمل التأثير الضار للجفاف بتعريضها ألشعة جاما
بجرعة  20جراي .من بين  20بادئ من التك اررات التتابعية البسيطة الداخلية المستخدمة ،استطاعت  6بادئات ( 17898-B,
 )852, ISSR-35, 834, 889 and HB-9أن تنتج  8أليالت فريدة في النباتات المعرضة ألشعة جاما بجرعة  20جراي.
يمكن اعتبار هذه االليالت كواسمات محتملة للتقييم المبدئي واالنتخاب لتحمل الجفاف في العنب.
الكلمات المفتاحية :العنب ،أشعة جاما ،الجرعة المميتة  ،LD50الجفاف ،البولي اتيلين جليكول  ،PEGالتك اررات التتابعية
البسيطة الداخلية .ISSR
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