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 تحت ظروف الجفاف (.Ttriticum durum Lمساهمة السفا في الغلة الحبية للقمح القاسي )

 (4)ومؤيد المسلماني  (3) وفادي أبو ركبة (1)وسامي الغزالي (2)ومأمون خيتي  (1)عبدالرزاق اسعود*
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 (. مركز بحوث درعا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية. 3)
 (. دائرة البيولوجية الجزيئية، قسم التقانات الحيوية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.4)

 مة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية(.مركز بحوث درعا، الهيئة العا ،)*للمراسلة: م. عبد الرزاق اسعود، محطة بحوث إزرع
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 الملخص

 2010نفذ البحث في محطة البحوث العلمية الزراعية في إزرع التابعة للهيئة العلمية الزراعية، درعا، سورية، خالل الموسم الزراعي
، بحةوث 7، بحةوث 5، شةام 3لدراسة نسبة مساهمة السفا في الغلةة الحبيةة لسةتة اصةنا  مةم القمةس القاسةي )حةوراني، شةام  2011/

يةة واخةرم مجهةدة فةي فتةرة امةتالو الحبةو . نفةذت التجربةة وفةق تصةميم القطة  المنشةقة فةي  ةالث (، تحت ظةرو  طبيع1، دوما 11
كانةةةةت مكررات. بينت النتائج وجود فةروق معنويةة فةي نسةبة مسةاهمة السةفا فةي الغلةةةة الحبيةةةةة مابيةةةةةةةم الصنةةةةا  المدروسةةةةةة، حيةةةةةث 

 –14.84% فيمةةا ارتفعةةت هةةذن النسبةةةة لتصةةل إلةةة   11.93 – 7.22الحبيةةة للشةاهد تتةراوا مةابيم نسبةةةةةةة مسةةةةةاهمة السةفا فةي الغةةةةةةلة 
% فةي ظةرو  الجفةا ، كمةةا اظهةرت نتةائج دراسةةة معامةل ابرتبةاط  البسةةيط ام هنةاع ارتبةاط موجةة  عةالي المعنويةة مةةابيم  21.16

*طول السفا والغلة الحبية، حيث بلغت قيمةة معامةل ابرتبةاط )
0.521 ،*

( للشةاهد والمعاملةة علة  التةوالي عنةد مسةتوم دبلةة 0.695
 %.        0.05إحصائية 

 القمس القاسي، طول السفا، الجفا ، امتالو الحبو . الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة:
يةةزرع علةة  نطةةاق واسةة  مقارنةةةح مةة  بقيةةت المحاصةةيل الحقليةةة، وتسةةود يعتبةةر القمةةس مةةم اك ةةر المحاصةةيل انتشةةاراح فةةي العةةالم حيةةث    

زراعته في كندا والوبيات المتحدة المريكية واستراليا والرجنتيم وبعض الدول العربية والوربيةة، وتغطةي المسةاحة المزروعةة بةالقمس 
اج العالمي المرتبة ال ال ة في قائمة محاصيل حيث اإلنت% مم مجمل المساحة المزروعة بالحبو  في العالم، ويحتل القمس مم  17

مليةةةةةوم هكتةةةةةار  225.6حيةةةةةث بلغةةةةةت المسةةةةةاحة المزروعةةةةةة بةةةةةالقمس فةةةةةي العةةةةةالم (، FAO, 2012)الحبةةةةةو  بعةةةةةد الةةةةةذرة، والةةةةةرز 
(USDA,2011.) 

نتاجيته في معظم مناطق زراعته فةي      يتعرض محصول القمس لمجموعة مم اإلجهادات البيئية التي تؤ ر سلباح في نمون وتطورن وا 
(. يعةد الجفةا  Nachit, 2000; Moragues et al., 2006العالم، وبشكل خاص في منطقةة حةوض البحةر البةيض المتوسةط )

(، ويقّصةر الجفةا  المتة خر مةم  (Szira et al., 2008نتاجيةة للعديةد مةم المحاصةيل بةات اإل فةياحةد اهةم اإلجهةادات التةي تةؤ ر 
مةا يةؤ ر  ((Mardeha et al., 2006( وبشةكل خةاص فةي محصةول القمةس Brooks et al., 1982طةول فتةرة امةتالو الحبةو  )

تلة  معةدل التركية  الوةوئي (، كمةا يةؤ ر الجفةا  فةي عمليةة التركية  الوةوئي، ويخHochman, 1982سةلباح فةي وزم الحبةو  )
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تقةوم الجةزاو النباتيةة العليةا بةاعتراض معظةم الشةعة  (.Blum, 1988بةاختال  الجةزاو النباتيةة الخوةراو التةي تقةوم بهةذن العملّيةة )
نها مةم الووئّية الواصلة إل  الغطاو النباتي وتستخدمها في تصني  نواتج عملية التركي  الووئي خاصةح في فترة امتالو الحبو  ل

الجةزاو النباتيةة التةةي تبقة  خوةةراو وفعالةة فةةي عمليةة التم يةةل الوةوئي خةةالل هةذن الفتةةرة، وتتنةاقص فعاليةةة الجةزو النبةةاتي فةي عمليةةة 
التركي  الووئي، كلما زاد بعدن عم السنبلة بسب  الشةيخوخة الطبيعيةة لةاوراق، والشةيخوخة المبكةرة، بسةب  الجفةا  وخاصةةح تحةت 

(، وبةذلع تعةد السةفا اقةر  Austin and Jones, 1975; Mahmood and Chowdhry, 1997مطريةة )ظةرو  الزراعةة ال
الجةةةزاو النباتيةةةة إلةةة  الحبةةةو ، وتةةةؤدي دوراح مهمةةةاح فةةةي زيةةةادة الغلّةةةة الحبّيةةةة مةةةم خةةةالل مسةةةاهمتها فةةةي زيةةةادة وزم الحبةةةو  لنهةةةا مةةةم 

الوةوئي لقربهةا مةم الحبةو  وكةذلع بقائهةا خوةراو فعالةة فةي عمليةة المصادر الهامة جداح فةي تزويةد الحبةو  بنةواتج عمليةة التركية  
التركي  الووئي لفترة زمنية اطول وبالتالي سهولة وسرعة انتقال نواتج التم يل الووئي التي تقوم بها السفا إلة  )المصة (، وتتمتة  

نهةا تبقة  خوةراو وفعالةةة فةي عمليةة التم يةةل السةفا بممكانيةة القيةام بةةدور كبيةر فةي التركية  الوةةوئي خةالل مرحلةة امةتالو الحبةةو ، ل
 وذكةر ،(Evans et al., 1972; Li et al., 2002; Zhang and Lin, 2006الوةوئي بالمقارنةة مة  بةاقي اوراق النبةات )

Weyhrichm et al., (1995) .ام للسفا اهمية بالغة لنهةا تبقة  خوةراو وفعالةة فةي عمليةة التركية  الوةوئي لفتةرة زمنيةة اطةول 
% ممةا يزيةد مةم مسةاحة السةطس  59 – 36ام السةفا تزيةد سةطس السةنابل بنسةبة  Motzo and Giunta, (2002)جةد كةل مةم و 

الفعال للسنبلة في عملية التركي  الووئي وهذا يعتمد عل  طول السفا. للسةفا فةي القمةس القاسةي دوراح مهمةاح جةداح فةي عمليةة التركية  
 Mcdonoughwووئةةةةةي تم يلةةةةةةي كبةةةةةةةةةةير قةد يفةةةةةةوق السطةةةةةةس التم يلةةةةةةي للورقةةةةةةة العلةةةةةةةةةم )  الووئي فةي السةنبلة بمتالكهةا مسطةةةةس

and Gauch, 1959 او  لذلع ام للسفا دوراح هاماح في استمرار تزويد الحبةو  بمنتجةات التركية  الوةوئي خاصةةح فةي فتةرات ،)
 ,Jiang et alالجزاو النباتية الفعالة في التركي  الووئي بما فيها الورقة العلم بشكل كبيةر )الجفا  التي يتراج  فيها دور معظم 

 Balkan and)% مم كامل نواتج التركي  الووئي في فترة امتالو الحبو   80 – 40(. تسهم السفا بنسبة تتراوا مابيم 2006
Genctan, 2009 ،) ووجةدYehoshua et al., (2010) بةال  الهميةة فةي زيةادة الغلةة الحبيةة وخاصةةح تحةةت  ام السةفا دور

 .الجفا ظرو  
نظةراح لهميةةة السةةفا فةةي زيةةادة إنتاجيةةة القمةس والم بةةت عالميةةاح، ووةة  هةةذا البحةةث بهةةد  دراسةة وتقةةدير نسةةبة مسةةاهمة السةةفا فةةي الغلةةة 

 لجافة لمنطقة ابستقرار ال انية. الحبية لبعض اصنا   القمس القاسي المعتمدة في سورية تحت ظرو  الزراعة الطبيعية وا
 مواد البحث وطرائقه:

تةةم الحصةةول علةة  بةةذار هةةذن الصةةنا  مةةم الهيئةةة العامةةة حيةةث  ،اصةةنا  مةةم القمةةس القاسةةي 6 اسةةتخدم المااادا النباتيااة: -
قسةم بحةوث الحبةو . قّسةمت الصةنا  إلة  مجمةوعتيم تبعةاح لمنةاطق ابسةتقرار التةي يجةود فيهةا  ،للبحوث العلمية الزراعية

 (.1الجدول )كل صن  

 .. أصناف القمح المدروسة ومناطق االعتماد وسنة االعتماد ومتوسط الغلة الحبية1الجدول 

 متوسط الغلة الحبية سنة االعتماد منطقة االعتماد الصنف المجموعة

 األولى
 7بحوث 

 األولى
2000 4843 

 4744 2002 1دوما 
 4594 2004 11بحوث

 الثانية
 حوراني

 الثانية
 1076 محلي

 1946 1987 3شام 
 1847 1994 5شام 

 المصدر: قسم الحبو ، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.      
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نفذت الدراسة فةي محطةة البحةوث العلميةة الزراعيةة فةي إزرع، تقة  المحطةة فةي الجنةو  الغربةي مةم القطةر موقع الدراسة:  -
م، تربتهةةا طينيةةة  575، ترتفةة  عةةم سةةطس البحةةر 32.51وشةةمال خةةط العةةرض  36.15العربةةي السةةوري، شةةرق خةةط طةةول 

درجةةة مئويةةة، الصةةي   20.2رارة مةةم، متوسةةط درجةةات الحةة 249 قيلةةة، متوسةةط الهطةةول المطةةري للسةةنوات العشةةر الماوةةية 
 حار وجا  والشتاو بارد نسبياح.

وزرع فةي كةل قطعةة تجريبيةة صةن   2م 2.5قطعةة تجريبيةة مسةاحة القطعةة التجريبيةة  36قسم الحقل إل   طريقة الزراعة: -
سةم. اوةيفت  5والمسةافة بةيم البةذور علة  نفةط الخةط  سةم 25م، المسةافة بةيم الخطةوط  2.5خطةوط، طةول الخةط  6في 

 السمدة حس  توصيات وزارة الزراعة واإلصالا الزراعي.

  المعامالت: -

 المعامالت غير المجهدة )الشاهد(: وهي القط  التجريبية لاصنا  التي ب تتعرض فيها النباتات للجفا . – 1
ريبيةةة لاصةةنا  التةةي حجةة  عنهةةا مةةاو المطةةر )تعريوةةها للجفةةا ( خةةالل المعةةامالت المجهةةدة )الجفةةا (: وهةةي القطةة  التج  - 2

 مرحلة امتالو الحبو  مم اإلزهار حت  النوج الكامل.
زرعةت التجربةة وفةةق تصةميم القطة  المنشةةقة، وبة الث مكةةررات، تووةعت المعةامالت )المجهةةدة وغيةر المجهةدة فةةي القطة  الرئيسةةية(، 

م مةةابيم القطةة  التجريبيةةة وةةمم  4م مةةابيم المكةةررات و  4  المنشةةقة. تركةةت مسةةافة وتوزعةةت الصةةنا  بصةةورة عشةةوائية فةةي القطةة
 المكرر الواحد وهذن المسافة تسمس بومام عدم رشس ميان المطار إل  القط  التجريبية المطبق عليها معاملة الجفا .

لةة الجفةا ، وذلةع فةي الفتةرة بعةد انتهةاو استخدم واقي مطري مم البالستيع الشفا  لحجة  المطةار عةم القطة  المطبةق عليهةا معام
مةم مةم المجمةوع الكلةي  54.4وكانت كمية المطار االهاطلة بعةد هةذا التةاريخ  25/3/2011عملية اإلزهار لجمي  الصنا  بتاريخ 

 (.  2مم )الجدول  327.9لامطار 

 محطة بحوث ازرع(.) 2010/2011. التوزع الشهري للهطول المطري )مم( خالل الموسم الزراعي 2الجدول 

 الشهر
تشرين 

 أول

تشرين 

 ثاني

كانون 

 أول

كانون 

 ثاني
 أيار نيسان أذار شباط

كمية األمطار 

 )مم(
2.8 0 90.6 54.8 93.3 38.3 37.8 10.3 

 40تم إزالة السةفا دوم إلحةاق وةرر ببةاقي اجةزاو السةنبلة باسةتخدام مقةص خةاص بعمليةات تهجةيم القمةس بعةد اإلزهةار مباشةرةح لنحةو 
 سنبلة رئيسية مم كل قطعة تجريبية.  

  الصفات المدروسة:
سةةنبلة رئيسةةية منزوعةةة السةةفا مةةم كةةل قطعةةة  40سةةنبلة رئيسةةية بوجةةود السةةفا و 40الغلةةة الحبيةةة )ب/سةةنبلة رئيسةةية(: حصةةدت   – 1

 تجريبية.
طول السفا )سم(: تم قياط السفا مم نهاية السنيبلة الخيرة في السنبلة حت  نهاية السفا واخذ متوسط طول السفا لعشةرة سةنابل  – 2

 اح.رئيسية مختارة عشوائي
مساهمة السفا في الغلة الحبيةة )ب(: تةم تقةديرن حسةابياح مةم خةالل وزم الحبةو  بوجةود السةفا مطروحةاح منةه وزم الحبةو  بغيةا   – 3

 السفا.
 النسبة المئوية لمساهمة السفا في الغلة الحبية )%(: تم تقديرها حس  المعادلة التالية: – 4

 .x100ية )%( = )مساهمة السفا في الغلة الحبية/الغلة الحبية بوجود السفا( النسبة المئوية لمساهمة السفا في الغلة الحب
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% وقةّدر معامةل ابرتبةاط باسةتعمال برنةامج  5( عنةد مسةتوم دبلةةة إحصةائيةةة  LSDالبيانات وحسبت قيةةم اقةل فةرق معنةوي ) ُحللةت
GeneStat.12. 

 

 النتائج والمناقشة:
 قبل إزالة السفا:تأثير الجفاف في الغلة الحبية )غ( 

( وجود فروقةات معنويةة فةي متوسةط الغلةة الحبيةة بةيم المعةامالت غيةر المجهةدة والمعةامالت المجهةدة، وكةام 3يالحظ مم الجدول ) 
ب( وهةذا يتفةق مة  المسةلماني  21.5ب( في الشةاهد مقارنةةح بالنباتةات المعروةة للجفةا  ) 30.6متوسط الغلة الحبية العل  معنوياح )

% فةي  15( حيث وجدوا تراج  للغلة الحبية في منطقة ابستقرار ال انية مقارنةةح بمنطقةة بستةةةةةةةةةقرار الولةةةةة  بنسةةةةةبة 2012وآخروم )
% في الصنا  الحساسة للجفا ، وبينةت نتةائج التحليةل اإلحصائةةي وجةود فةروق معنويةةةةةةة  63الصنا  المتحملة للجفا  وبنسبة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مابيم الصنا  ) في المعامالت غير المجهدة والمعامالت المجهدة(، وكام متوسط الغلة الحبية العل  في صفة الغلة الحبي
 ب.  19.15ب، وكانت الغلة الحبية الدن  لدم الصن  حوراني  31.6وبلغت  11معنوياح للصن  بحوث 

 قبل إزالة السفا في أصناف القمح القاسي المدروسة.نبات(  40)غ/ . تأثير اإلجهاد المائي في الغلة الحبية 3جدول ال

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 19.15 18.9 19.4 حوراني
 26.05 25.3 26.8 3شام 
 26.4 25.5 27.3 5شام 
 26.7 18.2 35.2 7بحوث 
 31.6 23 40.2 11بحوث 
 26.45 18.1 34.8 1دوما 

 26.1 21.5 30.6 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 3.73 * 4.2 * 7.4 
C.V. (0.05) 17.5 

*
 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  

غلةة حبيةة فةي ظةرو  كما بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية في التفاعل بةيم المعةامالت والصةنا  وكانةت اعلة  
علة  الصةن   5ب. تفةوق الصةن  شةام 18.1وكانةت  1ب وادنة  غلةة حبيةة للصةن   دومةا  25.5وسةجلت  5الجفا  للصن  شام 

 .3والصن  شام 5% في حيم لم توجد فروق معنوية بيم الصن  شام 25.9حوراني بنسبة 

 تأثير الجفاف في طول السفا )سم(:
معنويةةة فةي متوسةط طةةول السةفا بةيم المعةةامالت غيةر المجهةدة والمعةةامالت المجهةدة،  وكةةام  ( وجةود فةروق4يالحةظ مةم الجةةدول )  

سةم(، وبينةت نتةائج  9.2سم( في المعاملة الشاهد بالمقارنةح مة  النباتةات المعروةة للجفةا  ) 9.9متوسط طول السفا العل  معنوياح )
صةةنا ، وكةةام متوسةةط طةةول السةةفا العلةة  معنويةةاح للصةةن  التحليةةل اإلحصةةائي وجةةود فةةروق معنويةةة فةةي صةةفة طةةول السةةفا بةةيم ال

سةةم(، كمةةا بينةةت نتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي وجةةود  7.5سةةم( فةةي حةةيم كةةام الدنةة  معنويةةاح لةةدم الصةةن  حةةوراني ) 11.4)  7بحةةوث 
 7بحةوث فروق معنوية في التفاعل بيم المعامالت والصنا  وكام المتوسةط العلة  فةي طةول السةفا فةي ظةرو  الجفةا  للصةن  
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بطةول السةفا علة  كافةة الصةنا   7سةم(. تفةوق الصةن  بحةوث 7.3سم( وادن  طول السفا للصن  حةوراني وبلة  ) 10.9وسجلت )
 فلم توجد بينهما فروق معنوية. 11ماعدا الصن  بحوث

 . تأثير الجفاف في طول السفا )سم( في أصناف القمح القاسي المدروسة.4الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 7.5 7.3 7.7 حوراني
 9.6 9.2 10 3شام 
 9.4 9 9.7 5شام 
 11.4 10.9 11.8 7بحوث 
 9.9 9.4 10.3 11بحوث 
 9.6 9.1 10.1 1دوما 

 9.5 9.2 9.9 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 0.55 * 1.6 * 2.1 
C.V. (5%) 19.4 

 %. 5الفروق معنوية عند مستوم دبلة إحصائية  *

 تأثير الجفاف في الغلة الحبية )غ( بعد إزالة السفا:
( وجةود فةروق معنويةةة فةي متوسةط الغلةةة الحبيةة بةيم المعةةامالت غيةر المجهةدة والمعةةامالت المجهةدة ، وكةةام 5يالحةظ مةم الجةةدول ) 

ب( وبينةت نتةائج التحليةةل  17.55ب( فةي الشةةاهد مقارنةةح بالنباتةات المعروةة للجفةا  ) 27.75متوسةط الغلةة الحبيةة العلة  معنويةاح )
 11ي صفة الغلة الحبية مابيم الصنا  وكام متوسط الغلة الحبية العل  معنوياح للصن  بحةوث اإلحصائي وجود فروق معنوية ف

ب( كمةا بينةت نتةائج التحليةل اإلحصةائي وجةود فةروق  16.45ب( وكانةت الغلةة الحبيةة الدنة  لةدم الصةن  حةوراني ) 27.8وبلغت )
ب(  20.4وسةةجلت ) 5فةةي ظةةرو  الجفةةا  للصةةن  شةةام  معنويةةة فةةي التفاعةةل بةةيم المعةةامالت والصةةنا  وكانةةت اعلةة  غلةةة حبيةةة

ب(، تعكةةط هةةذن النتةةائج اهميةةة وجةةود السةةفا لتحمةةل اإلجهةةاد المةةائي وزيةةادة لغلةةة  14.9وادنةة  غلةةة حبيةةة للصةةن  حةةوراني وكانةةت )
%  26.96% و  25.99بنسةبة  1بالغلة الحبيةة بعةد إزالةة السةفا علة  الصةن  حةوراني والصةن  دومةا 5تفوق الصن  شام الحبية.

 وبقية الصنا  المدروسة. 5عل  الترتي  بينما لم توجد فروق معنوية بيم الصن  شام
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 بعد إزالة السفا في أصناف القمح القاسي المدروسة.نبات(  40)غ/في الغلة الحبية  الجفاف. تأثير 5الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 16.45 14.9 18 حوراني
 22.4 20.3 24.5 3شام 
 22.7 20.4 25 5شام 
 23.25 15.5 31 7بحوث 
 27.8 19.1 36.5 11بحوث 
 23.3 15.1 31.5 1دوما 

 22.65 17.55 27.75 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 4.31 * 5.3 * 9.01 
C.V. (5%) 15.9 

*
 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  

 تأثير الجفاف في مساهمة السفا في الغلة الحبية )غ(:
تتحدد درجة امةتالو الحبةو  بكميةة نةواتج التم يةل الوةوئي المصةنعة خةالل فتةرة امةتالو الحبةو  ا بتةت التجةار  ام الورقةة العلةم     

 ;Warlaw, 1968والجزاو التي فوقها تشةكل المصةدر الرئيسةي لنةواتج عمليةة التركية  الوةوئي الالزمةة للحبةة فةي مراحةل نموهةا )

Rawson and Hofstra, 1969).  10دلت البحاث عل  ام السنبلة تساهم مم خالل قيامهةا بعمليةة التركية  الوةوئي بنسةبة – 
 ,Thorne, 1966; Lupton% مةم الةوزم الجةا  للحبةو ، اجريةت تجةار  عديةدة عةم مسةاهمة السةنبلة فةي مةلو الحبةو  ) 90

هةم فةي عملةة التركية  الوةوئي فةي ام للسةنبلة دور م (Wange et al., 2001; Motoz and Giuntam, 2002بةيم ) (.1969
ظرو  اإلجهادات البيئية الالإحيائية كالجفا  والحرارة المرتفعة كونها تبق  فعالةة للقيةام بعمليةة التركية  الوةوئي فةي هةذن الظةرو  

تربيةة القمةس  اك ر مم بقية الجزاو النباتية الخرم، واصبحت زيادة سعة التركي  الووئي للسنابل مةم الهةدا  العامةة والمهمةة فةي
لم السةةنابل تحتةةل الووةة  الم ةةل مةةم حيةةث احتجةةاز الشةةعة وغةةاز  ةةاني اكسةةيد الكربةةوم، وغالبةةاح مةةاتحتجز نةةواتج التركيةة  الوةةوئي 

(. تعتبةر السةفا مةم (Evans et al., 1972داخلها وتسهم كذلع مساهمة فعالة في امتالو الحبةو  فةي السةنيبالت والزهةار الطرفيةة 
(، كمةا (Yehoshua et al., 2010وتلعة  دوراح رئيسةياح فةي هةذن العمليةة ، لة التةي تةتم فيهةا عمليةة التم يةل الوةوئياهةم اجةزاو السةنب

(. اظهةرت الدراسةات ام وجةود السةفا فةي اصةنا  1992يمكم ام يوةاع  وجةود السةفا صةافي التم يةل الوةوئي للسةنابل )القةذافي، 
( وجةود فةروق معنويةة فةي 6يالحةظ مةم الجةدول ) البنةاو الوةوئي مةم الوراق السةفل .القمس الحدي ة يقلل مم حاجةة الحبةو  لنةواتج 

ب( فةي  2.85مساهمة السفا في الغلة الحبية بيم الشاهد والنباتات المعروة للجفا  وكام متوسط مساهمة السةفا فةي الغلةة الحبيةة )
اإلحصةائي وجةود فةروق معنويةة فةي مسةاهمة السةفا فةي الغلةة ب( وبينت نتائج التحليل  4الشاهد مقارنةح بالنباتات المعروة للجفا  )

ب(، وكانةت الغلةة  3.8) 11الحبية مةا بةيم الصةنا  وكةام متوسةط مسةاهمة السةفا فةي الغلةة الحبيةة العلة  معنويةاح للصةن  بحةوث 
فةةةي التفاعةةةل بةةةيم ب(. كمةةةا بينةةةت نتةةةائج التحليةةةل اإلحصةةةائي عةةةدم وجةةةود فةةةروق معنويةةةة  2.7الحبيةةةة الدنةةة  لةةةدم الصةةةن  حةةةوراني )

ب( وادنةة   5.1وسةةجلت ) 5المعةامالت والصةةنا  وكانةةت اعلة  مسةةاهمة للسةةفا فةي الغلةةة الحبيةةة فةي ظةةرو  الجفةةا  للصةن  شةةام 
ب(، وبالتالي تعكةط نتةائج الجةدول اهميةة السةفا فةي تحمةل الجفةا  وتحقيةق غلةة  3) 1مساهمة للسفا في الغلة الحبية للصن  دوما 

 ب(. 5.1عل  بقيت الصنا  حيث ساهم في ) 5افول، وتفوق الصن  شام
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 في أصناف القمح القاسي المدروسة.)غ( في مساهمة السفا في الغلة الحبية  الجفاف. تأثير 6الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 2.7 4 1.4 حوراني
 3.65 5 2.3 3شام 
 3.7 5.1 2.3 5شام 
 3.45 2.7 4.2 7بحوث 
 3.8 3.9 3.7 11بحوث 
 3.15 3 3.3 1دوما 

 3.43 4.0 2.85 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 0.99 * 1.03 2.02 
C.V. (5%) 15.3 

*
 %. 5الفروق معنوية عند مستوى داللة إحصائية  

 :)%( الحبيةتأثير الجفاف في نسبة مساهمة السفا في الغلة 
( وجود فروق معنوية في نسةبة مسةاهمة السةفا فةي الغلةة الحبيةة بةيم المعةامالت غيةر المجهةدة والمعةامالت 7يالحظ مم الجدول )   

 9.14% فةي المعةامالت المعروةة للجفةا  مقارنةة  بالشةاهد  18.22المجهدة، وكام متوسط نسبة مساهمة السفا فةي الغلةة الحبيةة 
وجةود فةروق معنويةة فةي نسةبة مسةاهمة السةفا فةي الغلةة الحبيةة مةا بةيم الصةنا  وكةام متوسةط % وبينت نتةائج التحليةل اإلحصةائي 

%، وكانةت ادنة  نسةبة مسةاهمة السةفا فةي الغلةة 14.21وبلغةت  5نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية العل  معنوياح للصةن  شةام 
حصةةائي عةةدم وجةةود فةةروق معنويةةة فةةي التفاعةةل بةةيم كمةةا بينةةت نتةةائج التحليةةل اإل. %13.03وبلغةةت   1الحبيةةة لةةدم الصةةن  دومةةا

% 21.16المعةامالت والصةةنا  وكانةت اعلةة  نسةبة مسةةاهمة للسةفا فةةي الغلةة الحبيةةة فةي ظةةرو  الجفةا  للصةةن  حةوراني وبلغةةت 
( حيةث Duwayri, 1984%. تتفةق هةذن النتيجةة مة  )14.84وبلغةت  7وادن  نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية للصةن  بحةوث

% مم وزم  17( حيث وجدت ام السفا تساهم بنسبة 2009د ام إزالة السفا ادت لتراج  في وزم الحبو  كما تتفق م  )اشتر، وج
 – 11( حيةث بةيم ام إزالةة السةفا يمكةم ام يقلةل مةم إنتاجيةة الحبةو  بنسةبة Saghir et al., 1968الحبةو ، وتتفةق النتيجةة مة  )

ج ما تقوم بةه السةفا مةم عمليةة تركية  وةوئي ب تحتةاج لكميةة كبيةرة مةم المةاو لنقلهةا إلة  % وقد يكوم السب  في ذلع ب م نوات 21
 Xiaojuanكمةا تتفةق النتيجةة مة  ) الحبو  في السنبلة إوافة لبقائها خوراو لفترة زمنية اطول مم بقيت اعوةاو النبةات الخةرم،

et al., 2008 سةفا  بةدومالحبيةة للسةالبت ذات السةفا مقارنةةح مة  السةالبت ( الةذي اكةد علة  اهميةة دور السةفا فةي زيةادة اإلنتاجيةة
 وذكر ام هذن الهمية تتجل  وبشكل كبير جداح في مرحلة امتالو الحبو . 
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 . تأثير الجفاف في نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية )%( بعد إزالة السفا في أصناف القمح القاسي المدروسة7الجدول 

 الصنف
 تالمعامال

 المتوسط
 إجهاد الجفاف )ظروف طبيعية( شاهد

 14.19 21.16 7.22 حوراني
 14.17 19.76 8.58 3شام 
 14.21 20 8.42 5شام 
 13.39 14.84 11.93 7بحوث 
 13.08 16.96 9.2 11بحوث 
 13.03 16.57 9.48 1دوما 

 13.68 18.22 9.14 المتوسط
 التفاعل األصناف المعامالت مصادر التباين

L.S.D (0.05) * 2.5 * 3.2 5.2 
C.V. (5%) 13.9 

 %. 5الفروق معنوية عند مستوم دبلة إحصائية  * 

% اعل  منها في مجموعة اصنا   10.2كانت نسةةبة مساهمة السفةةا في الغلة الحبية لمجموعة  اصةنا  منطقة ابستقرار الول   
(، لم تةةوفر المةةاو سةةاعد النباتةةات علةة  إعطةةاو سةةنابل 1المجهةةدة  )الشةةكل  % فةةي المعةةامالت غيةةر 8.07منطقةةة ابسةةتقرار ال انيةةة 

كبيرة وسفا طويلة في اصنا  المجموعة الول  اطول مم السفا في اصنا  المجموعة ال انية، مما زاد مم نسبة مسةاهمة السةفا فةي 
اشارا إل  اهمية طول السفا حيةث كانةت  ( اللذيم-Shelaldeh and Duwayri, 1986 ALالغلة الحبية و تتفق هذن النتيجة م  )

النسبة الصةافية للتركية  الوةوئي للسةنابل طويلةة السةفا اعلة  بك يةر مةم م يالتهةا قصةيرة السةفا، واعتبةر طةول السةفا إحةدم الصةفات 
ال انيةةة  التةي تنبةب بمنتةاج حبةي جيةد فةي القمةس القاسةي. وفةي ظةرو  الجفةا  كانةت نسةبة مسةاهمة السةفا فةي الغلةة الحبيةة للمجموعةة

( لم اصةةةنا  المجموعةةةة ال انيةةةة 1% )الشةةةكل  15.2% اعلةةة  مةةةم نسةةةبة مسةةةاهمتها فةةةي الغلةةةة الحبيةةةة للمجموعةةةة الولةةة   20.31
معتمدة في منطقةة ابسةتقرار ال انيةة وكانةت اك ةر تكيفةاح مة  ظةرو  الجفةا . عمومةاح فةمم نسةبة مسةاهمة السةفا فةي الغلةة الحبيةة لكةال 

( حيةث بةيم ام اهميةة السةفا تةزداد Motzo and Giunta, 2002و  الجفةا  وهةذا يتفةق مة  ماوجةدن )المجموعتيم ازداد تحت ظةر 
( الةةذي اكةةد علة  اهميةةة طةةول السةفا خاصةةةح فةةي المنةةاطق Tambussi et al., 2007كمةةا تتفةةق مة   ) جفافةاح فةي المنةةاطق الك ةةر 

ام   Evans and Rawson, (1970)لحبةو ، كةذلع وجةدالجافة لما تقدمةه مةم نةواتج عمليةة التركية  الوةوئي فةي مرحلةة امةتالو ا
( 2007وجود السفا يمكم ام يواع  صافي التركي  الووئي للسةنابل تحةت ظةرو  الجفةا ، كمةا تتفةق مة  مةاذكرن معةال وحربةا )

ي الغلةة الحبيةة ب م للسفا اهمية بالغة في الزراعات المطرية والبيئات الجافة حيث تشير اغل  البحوث إل  ام نسبة مساهمة السفا ف
 % ويرج  ذلع إل  دور السفا في عملية التركي  الووئي. 20 – 15تتراوا مابيم 
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. نسبة مساهمة السفا في الغلة الحبية )%( ألصناف القمح القاسي المدروسة في منطقتي االستقرار األولى والثانية للشاهد 1الشكل 

 والنباتات المعرضة للجفاف.

 

 :)غ( والغلة الحبية)سم(  السفااالرتباط بين طول 
مم خالل دراسة معامل ابرتباط البسيط مابيم طول السفا والغلةة الحبيةة وجةدت عالقةة ارتبةاط موجبةة معنويةة وكةام معامةل ابرتبةاط 

( حيث 2010، 2004، تتفق هذن النتيجة م  مصطف  )التواليعل   للجفا ( للشاهد والنباتات المعروة 0.695، * 0.521)* 
دت عالقةةة ارتبةةاط موجبةةة معنويةةة مةةابيم طةةول السةةفا والغلةةة الحبيةةة، وعةةزي ذلةةع للةةدور الةةذي تقةةوم بةةه السةةفا مةةم تكييةة  الظةةرو  وجةة

إذ ام للسةةفا دوراح كبيةةراح فةةي تخفيةة  درجةةات الحةةرارة المحيطةةة بالسةةنبلة لم بنيتهةةا التركيبيةةة تتةةيس لهةةا هةةذا  ،السةةنبلةب المحيطةةةالحراريةةة 
( حيةث وجةدت عالقةة ارتبةاط موجبةة معنويةة بةيم الغلةة الحبيةة وطةول السةفا 2009( ومة  اشةتر )Ayeneh et al., 2002الةدور )

الذيم وجدوا عالقةة ارتبةاط موجبةة ومعنويةة بةيم الغلةة الحبيةة  Tambussi et al., (2007)(، كذلع تتفق م  0.569والبالغة )**
عاليةةة ومنهةةا محتةةوم المةةاو النسةةبي والوةةغط الحلةةولي وكفةةةاوة وطةةول السةةفا، وعةةزم ذلةةع لمةةا تتمتةة  بةةه السةةفا مةةم خصةةةائص مائيةةة 

حيةةث وجةةدوا ام طةول السةةفا ارتةةبط معنويةاح مةة  الغلةةة  Chalabi and Rashidim, (2012)اسةتخدام المةةاو، وتتفةق النتةةائج مةة   
 (. 0.51مقدارن  )**بالحبية 

 االستنتاجات:
 وظةةرو لغلةةة الحبيةةة فةةي القمةةس القاسةةي فةةي الظةةرو  الطبيعيةةة او يالحةةظ وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنةةوي وموجةة  مةةابيم طةةول السةةفا    

لةةذلع تعةةد السةةفا مةةم الصةةفات الهامةةة جةةداح والتةةي تسةةاهم مسةةاهمة فعالةةة فةةي الغلةةة الحبيةةة للقمةةس القاسةةي حيةةث  تصةةل نسةةبة  الجفةةا ،
الجفةةا  )اإلجهةةاد لحبيةةةةة تحةةةةةةةت ظةةةةةةةةةةةرو  % بينمةةةةةةا تةةزداد مساهمةةةةةةةةة السفةةةةةا فةةي الغلةةة ا9.14السةةاهمة فةةي الظةةرو  الطبيعيةةة إلةةةة   

% لذا يج  إعطةاو هةذن الصةفة مزيةداح مةم ابهتمةام، واعتبارهةا مةم الصةفات الهامةة  18.22وصلت بالمتوسط حت  حيث ، المائي(
 ا .الواج  التركيز عليها في برامج التربية والتحسيم التي تهد  بستنباط اصنا  مم القمس القاسي متحملة للجف

 
 
 
 

15.2

10.2

20.31

8.07

0

10

20

30

ثانيةأصناف منطقة االستقرار األولى أصناف منطقة االستقرار ال

النسبة المئوية لمساهمة السفا في الغلة الحبية للشاهد والنباتات المعرضة 
لإلجهاد المائي

الشاهد النباتات المعرضة لإلجهاد



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

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

103 

 

 المراجع

(. ا ر 2012المسلماني، مؤيد وعبدالرزاق اسعود وفراط العبداهلل وفؤاد الحريري ومهرام النعسام ومحمد عادل عمار واسامة قنبر )
لمائي في الصفات الفيزيولوجية واإلنتاجية لمجموعة مم اصنا  القمس القاسي المتحملة والحساسة للجفا . ااإلجهاد 

 .64 – 47 (:2)28 .للعلوم الزراعيةمجلة جامعة دمشق 
 ص. 463ليبيا.  ،جامعة المختار البيواو .فيسيولوجيا المحاصيل (.1992القذافي، عبداهلل حداد )

(. تقييم بعض الطرز الورا ية مم القماا السورية )السداسية والرباعية( باستخدام معلمات بيوكيميائية وجزيئية 2009اشتر، سها )
 ص. 207 حل ، سورية. جامعة حل . ،كلية الزراعة ،كتوراند اطروحة .مختلفة
ماجستير، كلية  اطروحة .(. دراسة عالقة الصفات المورفولوجية والفيزيولوجية بالقدرة اإلنتاجية القاسي2004مصطف ، عال )

  ، دمشق، سورية.الزراعة، جامعة دمشق
لجفا  م  بعض الصفات المورفوفيزيولوجية باستخدام تقنية . الربط بيم بعض الجينات المتعلقة بتحمل ا(2010)مصطف ، عال 

 .، حل ، سوريةجامعة حل كلية الزراعة،  ،اطروحة دكتوران .المايكروستاليت في القمس القاسي
 Triticum(. دراسة اهم الخصائص المورفولوجية واإلنتاجية لمجموعة مم هجم القمس الطري 2007معال، محمد ويحي  حربا )
aestivum L. . 26 – 1: (13)29 .لعلوم البيولوجيةلمجلة جامعة تشريم. 

Al-Shelaldeh M.; and I. M. Duwari ( 1986). Inheritance of morph physiological characters and grain 

yield in durum wheat crosses. Rachis, 5: 37-42.      

Austin, R.B.; and H. G. Jones (1975). The physiology of wheat. Annual Report of the Plant 

Breeding Institute for (1975), Trumpington, 20-73.  

Ayeneh, A.; M. Van Ginkel; M.P. Reynolds; and K. Ammar (2002).Comparison of leaf, spike, 

peduncle and canopy temperature depression in wheat under heat stress. Field Crops 

Research. 79 (2-3): 173 184. 

Balkan A.; and T. Genctan (2009).  The effects of some photosynthesis organs on yield components 

in bread wheat. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty. 6 (2): 137-148. 

Blum, A. (1988). Plant breeding for stress environments. CRC Press, Florida. P212. 

Brooks, A.; C.F. Jenner; and D. Aspinall (1982). Effects of water deficit on endosperm starch 

granules and on grain physiology of wheat and barley. Austra J. Plant Physiol. 9: 423 – 

436. 

Chalabi, S.Y. and V. Rashidi (2012). Selection indices in the improvement of wheat grain yield on 

drought stress condition, African Journal of Agricultural Research. 7(7):.1177 – 1183.  

Duwayri, M. (1984). Effect of flag leaf and awns removal on grain yield and yield components of 

wheat  grown under dry land condition, Field Crops Research. 8(4): 307 – 313. 

Evans, L.T. and M. Rawson (1970). Photosynthesis and respiration by the flag leaf and components 

of the ear during grain development in wheat. Aust. J. Biol. Sci., 23: 245-254. 

Evans L. T.; J. Bingham;  P. Jackson; J. Sutherland (1972). Effect of awns and drought on the 

supply of photosynthetic and its distribution within wheat ears. Annals of Applied Biology. 

70: 67-76.      

FAO. (2007). http//faostat.fao.org. 

Hochman, Z.V.I. (1982). Effect of water stress with phase development on yield of wheat grown in 

a semi-arid environment. Field Crops Res., 5: 55 – 67.  

Jiang, Q.Z.; D. Roche; S. Durham; and D. Hole (2006). Awn contribution to gas exchanges of 

barley ears. Photosynthetic. 44 (4): 536-541. 

Li,  H.B.; Y.X. Hu; D.Z. Bai; T.Y. Kuang; F. Zhou and J.X. Lin (2002). Comparison of chloroplast 

ultra structure and 77 K fluorescence emission spectra between awns and flag leaves in 

wheat. Journal of Chinese Electron Microscopy Society. 21: 97-101. 

Lupton, F.G.H. (1969). Estimation of yield in wheat from measurement of photosynthesis and 

translocation in the field. Ann. Appl. Biol., 64: 363-374. 



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

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

104 

 

Mahmood, N.; and M. A. Chowdhry (1997). Removal of green photosynthetic structures and their 

effect on some yield parameters in bread wheat. Wheat Information Service. 85: 14-20. 

Mardeha, S.S.; A. Ahmadib; K. Poustinib; and V. Mohammadi (2006). Evaluation of drought 

resistance indices under varies environmental conditions. Field Crops Research. 222 – 229.  

Mcdonoughw, T. and H.G. Gauch (1959). The contribution of the awns to the development of the 

kernels of bearded wheat. Maryland Agricultural Experiment Station Bulletin. 103: 1-16. 

Moragues, M.; L.F. Garcia Delmoral; M. Moraljo; and C. Royo (2006). Yield formation strategies 

ofdurum wheat landraces with distinct pattern of dispersal within the Mediterranean basin 

I: Yield components. Field Crops Research. 95: 194 – 205.   

Motzo, R. and F. Giunta (2002). Awnedness affects grain yield and kernel weight in nearisogenic 

lines of durum wheat. Australian Journal of Agricultural Research. 53 (12): 1285-1293. 

Nachit, M.M. (2000). Relationship of dry land productivity with some molecular markes for 

possible MAS in Durum (Triticum turgidum L. var durum). Durum wheat improvement in 

the Mediterranean region: New 2000 challenges. CIHAM, IRTA, CIMYT, ICARDA. 203 

– 206. 

Rawson, H.M.; and G. Hofstra (1969). Translocation and remobilization of 
14

C assimilated at 

different stages by each leaf of the wheat plant. Aust J..Biol. Sci., 22:321-331. 

Saghir, A.R.; A.R. Khan; and W. Worzella (1968). Effects of plant partson grain yield, kernel 

weight, and plant height of wheat and barley.Agron.J., 60: 95-97. 

Szira, F.; A.F. Balint; A. Borner and A. Galiba (2008). Evaluation of drought-related trials and 

screening methods at different developmental stages in spring barley. J. Agron and Crop 

Sci., 194(5): 334 – 342. 

Tambussi, E.A.; J. Bort; J.J. Guiamet; S. Nogues; and J.L. Araus (2007). Photosynthetic role of ears 

in C3 cereals: metabolism, water use Efficiency and contribution to grain yield. Plant 

Science. 26: 1-26.  

Thorne, G.N. (1966). Physiological aspects of grain yield in cereal. In the Growth of Cereal and 

Grasses, eds F.L. Milthorpe and J.D. Ivins. Butterworths. London, pp 88-105. 

USDA (2011). United State Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. 

Wange, Z.M.; A.L. Wei; and D.M. Zheng (2001). Photosynthetic characteristics of non – leaf 

organs of winter wheat cultivars differing in ear  type and their relationship with grain 

mass per ear Photosynthetic. 39: 239 – 244.     

Wardlaw, I.F. (1968). The control and pattern of movement of carbohydrates in plants. Bot. Rev., 

34:79-105. 

Weyhrichm, R.A.; B.F. Carver and B. Martin (1995). Photosynthesis and water use efficiency of 

awaned and awenletted near isogonics line of hard red winter wheat. Crop Science. 35: 

172-176. 

Xiaojuan, L.; W. Honggang; L. Munbing; Z. Lingyun; T. Nianjun; L. Qingging; W. Jian; K. 

ingyon; L. Zhensheng; L. Bin; Z. Aimin; and L. Jinxing (2008). Awns play dominant role 

in carbohydrate production during the Grain filling stage in wheat (Triticum aestivum L.). 

Physiological Plant Arum., 127(4): 701 – 709. 

Yani, S.C. and V. Rashidim (2012). Selection indices in the improvement of wheat grain yield on 

drought stress conditions. African Journal of Agricultural Research. 7(7): 1177 – 1183. 

Yehoshua, S.; F. Tzion; A. Asaph; E. Rivaka (2010). Genetic control over silica deposition in wheat 

awns. physiology plantarum. 140.1(Sep. 2010): plo. From Academic one file. 

Zhang, A.; and J. Lin (2006). Awns play a dominant role in carbohydrate production during the 

grain-filling stages in wheat (Triticum aestivum L.). Physiologia plantarum. 127(4):701-

709.  

 

 

 



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

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

105 

 

Contribution of Awn in grain yield of Durum wheat under drought conditions 

 
Abd Al Razzak Soud* 

(1)
 Mamoun Khaity

 (2)
 Sami Al Ghazali 

(1)
 
 
Fadi Abu-Rukba

(3) 
and  

Moead Almeselmani 
(4)

 

 
(1). Izraa Research Station, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR) , Izraa, Daraa, Syria. 

(2). Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Damascus  University, Syria. 

(3). Daraa Research Center, (GCSAR) , Daraa, Syria. 

(4). Department of biotechnology, (GCSAR), Damascus , Syria. 

(*Corresponding author: Eng: Abd Al Razzak Soud, Izraa Research Station, General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR) , Izraa, Daraa, Syria). 

  

Received: 01/02/ 2015     Accepted: 04/04/ 2015 

 

Abstract 

Six durum wheat varieties (Horany, Sham3, Sham5, Bouhouth 7, Bouhouth 11, and Doma1) were 

used to study the contribution of awns in grain yield. The experiment was carried out in Izraa 

Research Station, General Commission For Scientific Agricultural Research (GSAR), Daraa, Syria, 

during (2010/2011). Split plot design was used with three replications. The results showed a 

significant difference between varieties in percentage of awns contribution in grain yield. The 

percentage of awns contribution in grain yield for the control ranged between 7.22 – 11.93 % and 

increased to 14.84 – 21.16 % under drought conditions. Correlation coefficient between awn length 

and grain yield was positive, and high. The values of correlation coefficients were (*0.521, *0.695) 

for control and treatment, respectively at level of probability 0.05. 

Key words: Durum wheat, Awn length, Drought, Grain filling.             

 

  


