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

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

106 

 

من القمح المبدئي ومعامل االرتباط لبعض مكونات الغلة ضمن ظروف الزراعة سلوك عدة طرز 
 المطرية في سورية

 (2)ودياب سالم موسى (1*)ميسون محمد صالح

 الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. قسم األصول 1)
 (. مركز البحوث العلمية الزراعية في الغاب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حماه، سورية.2)

 .( 963+0999312298سورية. رقم الجوال: قسم األصول الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، ، )*للمراسلة: د.ميسون محمد صالح

 14/05/2015تاريخ القبول:   19/04/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص
في محافظة حماه في سورية خالل موسمي التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  الغاببحوث  مركزنفذت الدراسة في 

( من النوع C64و ،C49 ،C57هي ) نواع القمح المبدئيتتبع ألة طرز وراثي 8زرع حيث ، 2013/2014و 2012/2013
Ttiticum carthlicum( ،P194 ،P193 من ) النوعTtiticum polonicum( ،D94 ،D124 وD67 من ) النوعTtiticum 

dicoccom   درست مكونات ثالثة مكرراتوب عشوائيةالكاملة القطاعات ال تصميم، ب5وشام 3ين شاممحلي شاهدينإضافة إلى ،
الغلة )عدد االشطاءات المثمرة وعدد ووزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة( وتم مقارنتها مع الشاهدين ودرست عالقات 

معنويًا بعدد االشطاءات المثمرة على كال الشاهدين، كما تفوق الطراز  D94االرتباط بينها. أظهرت النتائج تفّوق الطراز الوراثي 
على  5وشام 3(% مقارنًة مع كال الشاهدين شام97.99، 76.65معنويًا بوزن الحبوب في السنبلة بنسبة بلغت ) P194الوراثي 

على التوالي،  5وشام 3(% مقارنًة بالشاهدين شام107.28، 72.73التوالي، وكذلك تفّوق معنويًا بوزن األلف حبة بنسبة بلغت )
 كذلك بّينت النتائج ارتباط صفة عدد الحبوب في السنبلة إيجابيًا مع كل من وزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة. 

 الطرز الوراثية، القمح المبدئي، مكونات الغلة، معامل االرتباط.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
 ( لذلك اقترحBlum, 2000لوصول إلى غلة أكبر)لاإلنتاج من الغذاء عالميًا في المستقبل على قدرتنا  زيادةستعتمد 

(2010)Trethowan and Kazi,  أن يتم اختيار مصادر وراثية جديدة للوصول إلى أصناف محّسنة (Collins et al., 2008 )
 Franco et) أغلبها في البنوك الوراثية العالمية واإلقليمية والمحلّيةعن طريق زراعة الطرز الوراثية المختلفة من القمح والموجود 

al., 2006 ضمن النباتاتالموجود ( مما يعّزز من عملية انتخابها ضمن التنّوع الحيوي والوراثي الكبير (Ambreen et al, 

2002; Iqbal and Khan, 2006 .)هكتارًا  1.374.077 حة المزروعةيحتل القمح المرتبة األولى في سورية حيث بلغت المسا
 Primitiveتعد أنواع القمح المبدئي  (.2013، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية) طن/هكتار 2.316قدارها أعطت غلة م

wheat ( الشكل األول المزروع من القمحHammer, 2000).  أشار عدد كبير من الخبراء في تربية النبات إلى أهمية األنواع
حيث تمّثل  (،Kawahara, 2002; Xiong et al., 2006المبدئية في برامج التربية لتعزيز التنوع الوراثي لألصناف المحّسنة )

يعد االنتخاب للغّلة بحد ذاتها أمر  (.Vollman et al., 2004أنواع القمح المبدئي بمجملها مصدر وراثي عالي القيمة الغذائية )
في  ى مكونات الغلةلذلك يتم االعتماد عل Aycicek and yildirim( 2006) صعب في برامح التربية بالمقارنة مع مكوناتها

-Abd El( 2011عمليات االنتخاب والتحسين الوراثي مستفيدين من االرتباط الموجب بينها وبين الغلة النهائية للحبوب، وجد)

Kareem and El-Saidy  أن عدد اإلشطاءات المثمرة ووزن األلف حبة يعّدان من المؤشرات الهامة التي يمكن االستفادة منهما
 ,Rabbani) عمومًا باختالف الطرز الوراثية 2في برامج التربية والتحسين الوراثي للقمح. يختلف عدد اإلشطاءات المثمرة/م
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، أكثر مكونات الغلة أهمية في محصول القمح يعد منالحبوب في السنبلة  عددأن إلى   et al.Ma ,(2007) كما أشار (.2009
أن االنتخاب لتحسين الغلة ال بد أن يتضمن االنتخاب  Golabadi et al., (2005)أكد ويختلف باختالف الطرز الوراثية، كما 

فروق معنوية واضحة  إلى وجود  ,.Saffer-Ul-Hassan et al(2004لوزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة. أشارت نتائج )
في دراسة حول  ,.Simane et al( 1993) وجدو وزن األلف حبة، و طراز وراثي من القمح لكل من عدد الحبوب بالسنبلة  24بين 

أن  Dogan( 2009جد)عالقات االرتباط أن زيادة عدد االشطاءات المثمرة يسبب انخفاض في وزن األلف حبة في القمح، بينما و 
بّين كّل  على خالف ما هو شائع. عدد الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة موجبة مع كّل من وزن الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة

إلى أن االرتباط موجب بين عدد الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة، وتوصل   Saleh(2010و) ,.Thanna et al( 2011من )
(1998 )Romano and Antunes  إلى طرز وراثية من القمح القاسي تتميز بعدد جيد من الحبوب في السنبلة دون أي تأثير

 .أن وزن الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة موجبة مع وزن األلف حبة Bilgi( 2006سلبي على وزن األلف حبة، كما وجد )

بين الطرز الوراثية المختبرة، وتقييم التباين بين الموسمين، إلى تحديد أهم االختالفات في الصفات الكمّية المدروسة يهدف البحث 
 وتوفير الطرز الوراثية المتفوقة الستثمارها في برامج التربية ودراسة عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة.

  مواد وطرائق البحث:
في مركز بحوث الغاب خالل موسمي الزراعة  من القمح المبدئي ضمن ظروف الزراعة المطرية ةطرز وراثيت ثمانية زرع

ازان طر (، و C64و ،C49 ،C57) Ttiticum carthlicumالنوع وراثية طرز (، حيث تتبع ثالثة 2013/2014، 2012/2013)
 Ttiticum dicoccomالنوع المتبقية  طرز (، وتتبع الثالثة P194 ،P193) Ttiticum polonicumالنوع  وراثيان يتبعان

(D94 ،D124، وD67 إضافًة إلى ،)الصيغة  رباعية الطرز الوراثية المختبرة مع الشاهدين  جميع. 5شامو ، 3ماشين هما شاهد
(2n =4x= 28)،  ّزرعت التجربة بتصميم الحصول عليها من البنك الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تم .
 25م، المسافة بين السطور 1كل قطعة تجريبية ستة سطور، طول السطر تضمّ بحيث  عشوائية بثالثة مكرراتالكاملة القطاعات ال

 حسبللمحصول نّفذت عمليات الخدمة الزراعية . سم (5-3) زرعت الحبوب على عمقفي السطر،  سم 5خرسم، وبين النبات واآل
مدروسة ثم حللت النتائج ودرست التباينات حصدت التجربة وأخذت قراءات المؤشرات ال .واإلصالح الزراعي توصيات وزارة الزراعة

للمقارنة بين المتوسطات   T-test%، واستخدم اختبار5بين المتوسطات استنادًا إلى قيمة أقل فرق معنوي عند مستوى داللة 
( وحسبت نسب التباين% عن Studentized Range in L.S.D test methodلمعرفة فيما إذا كانت معنوية أم ظاهرية )

، كما تم تحليل عالقات االرتباط بين المؤشرات 100متوسط الشاهد(/متوسط الشاهد(* –د وفق المعادلة )متوسط المعاملة الشاه
 .Genstat.12المدروسة باستخدام برنامج التحليل  اإلحصائي 

 . كمّية األمطار ) مم(  في موقع الزراعة1الجدول 
 الشهر

 الموسم
 المجموع حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون ثاني

 418 0 32.5 80 49.5 109.5 146.5 2012/2013موسم
 105.5 27 14 3.5 26 12 22.5 2013/2014موسم
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 النتائج والمناقشة:
 عدد اإلشطاءات المثمرة .1

المتبااادل بااين الطاارز الوراثيااة المدروسااة والساانوات والتفاعاال ( P≤0.05)أشااارت نتااائج التحلياال اإلحصااائي إلااى وجااود فااروق معنويااة 
لدى الطراز  6.17إلى  C64لدى الطراز الوراثي  3.83أقل عددمن  خالل الموسمينعدد اإلشطاءات المثمرة  تراوح متوسط .بينهما

( على كال 6.16معنويًا ) D94(. بّينت النتائج تفّوق الطراز الوراثي 2إشطاء مثمر)الجدول  4.93وبمتوسط عام بلغ  D94الوراثي 
( إشاطاء لكاّل منهاا علاى التاوالي 4.33، 4.67بهاذه الصافة حياث بلاغ عادد االشاطاءات المثمارة ) 5وشاام 3ين شاامالشاهدين المزروع

علاى التاوالي. كماا تفاوق كاّل مان الطارازين  5وشاام 3عان الشااهدين شاام D94(% في الطاراز 42.49، 32.12وبنسبة زيادة بلغت )
( إشطاء لكاّل 4.33، 5.83، 5.83لغ متوسط عدد االشطاءات المثمرة )حيث ب 5( معنويًا على الشاهد شامD67 ،P193الوراثيين )

تباين مان خاالل مقارناة (. 3)الجادول،  5% عان الشااهد شاام34.64منها على التوالي وبنفس نسابة الزياادة لكال مان الطارازين بلغات 
( على التوالي، 4.03، 5.83م األول )عدد اإلشطاءات المثمرة في الموسم الثاني أعلى معنويًا عنه  في الموس الموسمين أن متوسط

( ويتوافق ذلاك ماع ماا ذكاره 1وقد يعود سبب ذلك إلى انخفاض كمية الهطول المطري في الموسم الثاني عن الموسم األول )الجدول 
(2001)Rane et al.,  ب أنااه يمكاان لاابعض الطاارز الوراثيااة المختلفااة أن تعااّوض الفقااد الحاصاال فااي الغلااة النهائيااة للحبااوب بسااب

 ,Rabbaniالجفاااف عاان طريااق تشااكيل عاادد أكباار ماان اإلشااطاءات المثماارة، ويختلااف عااددها عمومااًا باااختالف الطاارز الوراثيااة )

 Vollmann)ًا كبيارًا تبادي تنوعاًا وراثيا من القمحاألنواع المبدئية  (، كما يتوافق مع الكثير من الباحثين الذين أشاروا إلى أن2009

et al., 2004; ACPEG, 2005). 
 في الطرز الوراثية المدروسة .عدد اإلشطاءات المثمرة2 جدولال

 الموسم الطرز الوراثية التسلسل
2012/2013 

 الموسم
 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 5.67 6.00 5.83  ab 
2 D 94 5.33 7.00 6.17  a 
3 D124 4.67 5.67 5.17  abc 
4 P 193 4.00 7.67 5.83  ab 
5 P 194 2.67 5.33 4.00  cd 
6 C 49 3.00 5.67 4.33  cd 
7 C 57 5.00 5.33 5.17  abc 
8 C 64 3.33 4.33 3.83  d 

 bcd  4.67 5.33 4.00 )شاهد( 3شام 9
 cd  4.33 6.00 2.67 )شاهد( 5شام 10

 b 5.83 a 4.93 4.03 المتوسط

 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 1.289 0.577 1.823 

C.V % 22.4 

 0.05المتوسطات ضمن العمود  المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة          
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 مقارنًة مع الشواهدعدد اإلشطاءات المثمرة للطرز الوراثية المدروسة نسبة التباين % في . 3 جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 نسبة التباين %

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 24.84 34.64 * 

2 D 94 32.12 * 42.49 * 

3 D124 10.71 19.40 

4 P 193 24.84 34.64 * 

5 P 194 -14.35 -7.62 

6 C 49 -7.28 0.00 

7 C 57 10.71 19.40 

8 C 64 -17.99 -11.55 

 .0.05نسبة التباين % عند مستوى داللة تشير إلى معنوية  ٭           

 عدد الحبوب بالسنبلة   .2

الطرز الوراثية مع  نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية المدروسة والتفاعل المتبادل بين أوضحت
 32.20من وقد تراوح حبة،  39.90 خالل الموسمين لعدد الحبوب بالسنبلة، بلغ المتوسط العام 0.05 داللة عند مستوىالسنوات 

(. أشارت نتائج المقارنة بين الطرز الوراثية 4)الجدول    C 64حبة للطراز الوراثي   46.80إلى  D 67حبة للطراز الوراثي  
ا وبين والشواهد إلى عدم تفّوق أي من الطرز الوراثية المدروسة معنويًا على أحد أو كال الشاهدين حيث كانت الفروق ظاهرية بينه

من كال الشاهدين، في حين أعطى الطراز  حيث أعطى عدد حبوب في السنبلة أقل D67كال الشاهدين باستثناء الطراز الوراثي
( حبة في السنبلة لكّل منها 44.30، 42.80، 46.80بمتوسط ) 5وشام 3زيادة ظاهرية مقارنة مع الشاهدين شام  C64الوراثي 

المقارنة أيضًا بين الموسمين إلى وجود زيادة غير معنوية في متوسط عدد الحبوب في السنبلة في (. بّينت 5على الترتيب )الجدول 
( حبة في السنبلة لكّل منهما على التوالي، ويمكن أن يعزى ذلك إلى 38.3، 41.5الموسم األول مقارنًة مع الموسم الثاني بمتوسط )

( أي تقريبًا عند المرحلة النهائية من تشّكل 1ري آذار ونيسان )الجدول أن الهطول المطري في الموسم الثاني كان منخفض في شه
الزهيرات األمر الذي أّثر سلبًا في نسبة العقد ومعدل نمو الحبوب وبالتالي قلل من العدد النهائي للحبوب حيث يعد القمح من 

الذي   et al.Ma,( 2007يتفق ذلك مع ) هار.استطالة العقد الساقية وقبل اإلز المحاصيل الحساسة لإلجهاد المائي بعد مرحلة 
ويعزى تراجع الغلة الحبية ضمن ظروف أكثر مكونات الغلة أهمية في محصول القمح  يعد منالحبوب في السنبلة  عددأوضح أن 

الزراعة المطرّية إلى تراجع عدد الحبوب المتشكلة في النبات الواحد، حيث يؤثر نقص الماء المترافق مع الحرارة المرتفعة سلبًا في 
 et Katerji( 2009تتفق النتائج مع )(. 1995et al.Wardlaw ,)ولزوجة المياسم ونسبة اإلخصاب والعقدحيوية حبوب اللقاح 

.,al (2000) ,.ومع ،في أن الجفاف يؤدي إلى تراجع عدد الحبوب في السنبلةet alDuggan   تأثر عدد الحبوب في السنبلة حول
الذي  Naruoka( 2010)مع  وتتفق .حبة 45.06وصل إلى  الحبوب في السنبلة عددفي أن  Saleh( 2010)ومع بالجفاف، 

 حبة. 36.1إلى  الحبوب في السنبلة عددوصل لديه 
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 في الطرز الوراثية المدروسة .عدد الحبوب في السنبلة4 جدولال

 0.05المتوسطات ضمن العمود المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة 

 مقارنًة مع الشواهدعدد الحبوب في السنبلة للطرز الوراثية المدروسة % في  نسبة التباين. 5 جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 نسبة التباين %

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 -24.77 -27.31 

2 D 94 -17.52 -20.32 

3 D124 -13.08 -16.03 

4 P 193 -3.74 -7.00 

5 P 194 3.97 0.45 

6 C 49 -11.21 -14.22 

7 C 57 -14.02 -16.93 

8 C 64 9.35 5.64 

 وزن الحبوب بالسنبلة )غ(: .3

 نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية المدروسة والسنوات والتفاعل المتبادل بينهما عند مستوى أوضحت
غ  0.93غ، وتفاوت وزن للحبوب في السنبلة من 1.530 خالل الموسمين لوزن الحبوب بالسنبلة، بلغ المتوسط العام 0.05داللة 

غ  1.53وبمتوسط عام بين جميع الطرز وللموسمين بلغ  P 194غ لدى الطراز الوراثي  2.95إلى  D94لدى الطراز الوراثي 
( غ 1.49، 1.67، 2.95بمتوسط ) 5وشام 3معنويًا على كال الشاهدين شام P194(. بّينت النتائج تفّوق الطراز الوراثي 6)الجدول 

على التوالي.  5وشام 3مقارنًة مع كال الشاهدين شام P194للطراز  (%97.99، 76.65لكّل منها على التوالي وبنسبة زيادة بلغت )
 1.417غ كان أعلى معنويًا منه في الموسم الثاني 1.643أوضحت النتائج أن متوسط وزن الحبوب في السنبلة في الموسم األول 

ًا في معدل نقل نواتج التمثيل ( قد سبب انخفاض1نقص الهطول المطري في الموسم الثاني )الجدول غ، ويعود سبب ذلك إلى أن 
تتفق النتائج أعاله (. 2002et al Tambussi .الضوئي خالل مرحلة امتالء الحبوب مما أّثر سلبًا على الوزن النهائي للحبوب )

(غ لدى بعض 1.45-1.28الذي وجد أن متوسط وزن الحبوب بالسنبلة تراوح بين )  ,.Ramiz et al(2007مع نتائج كل من )
في أن األقماح المبدئية تستخدم في برامج  Valkoun( 2001، وتنسجم مع )Triticum dicoccoumالطرز الوراثية من قمح 

 الطرز الوراثية التسلسل
 الموسم

2012/2013 
 الموسم

 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 32.3 32.0 32.20 c 

2 D 94 41.7 29.0 35.30  bc 
3 D124 42.0 32.3 37.20  abc 

4 P 193 41.0 41.3 41.20  abc 

5 P 194 41.0 48.0 44.50  ab 

6 C 49 33.0 43.0 38.00  abc 

7 C 57 46.7 27.0 36.80  abc 
8 C 64 45.3 48.3 46.80 a 
 ab  42.80 39.0 46.7 )شاهد( 3شام 9

 ab  44.30 43.0 45.7 )شاهد( 5شام 10

 39.90 38.3 41.5 المتوسط

 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 10.02 4.48 14.17 

C.V % 21.5 
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 ,.Kawahara, 2002; Xiong et alنة )التربية إلدخال مورثات الصفات االقتصادية وتعزيز التنوع الوراثي لدى األصناف المحسّ 

2006 .) 
 في الطرز الوراثية المدروسة. وزن الحبوب في السنبلة )غ( 6 جدولال

 الموسم الطرز الوراثية التسلسل
2012/2013 

 الموسم
 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 1.233 1.233 1.23  def 

2 D 94 1.137 0.717 0.93  f 

3 D124 1.840 1.367 1.60  bc 
4 P 193 1.220 0.917 1.07  ef 
5 P 194 2.630 3.267 2.95  a 
6 C 49 1.110 1.483 1.30  cde 

7 C 57 1.387 1.200 1.29  cdef 
8 C 64 1.627 1.933 1.78  b 

 b  1.67 1.167 2.170 )شاهد( 3شام 9
 bcd  1.49 0.890 2.080 )شاهد( 5شام 10

 1.643a 1.417b 1.53 المتوسط
 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 0.3691 0.1651 0.5220 

C.V % 20.7 

 0.05المتوسطات ضمن العمود المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة              

 مقارنًة مع الشواهدوزن الحبوب في السنبلة )غ( للطرز الوراثية المدروسة % في  نسبة التباين. 7 جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 نسبة التباين %

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 -26.35 -17.45 

2 D 94 -44.31 -37.58 

3 D124 -4.19 7.38 

4 P 193 -35.93 -28.19 

5 P 194 76.65 * 97.99 * 

6 C 49 -22.16 -12.75 

7 C 57 -22.75 -13.42 

8 C 64 6.59 19.46 

 .0.05نسبة التباين % عند مستوى داللة تشير إلى معنوية  ٭     

 وزن األلف حبة )غ(: .4
وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية المدروسة والسنوات والتفاعل المتبادل بينهما عند إلى نتائج التحليل اإلحصائي  أشارت
غ للطراز الوراثي  26.07غ، بلغت أدنى قيمة  37.49 الموسمينلوزن األلف حبة في ، بلغ المتوسط العام 0.05 داللة مستوى
P193 غ للطراز الوراثي  66.31، في حين بلغ أعلى متوسط لوزن األلف حبةP194  (. أوضحت نتائج المقارنة مع 7)الجدول

(غ على التوالي لكّل 31.99، 38.39، 66.31بوزن األلف حبة ) 5وشام 3معنويًا على الشاهدين شامP194 الشواهد تفّوق الطراز 
(. لوحظ 8)الجدول  5% مقارنًة بالشاهد شام 107.28و 3مقارنًة بالشاهد شام P194% للطراز 72.73منها، وبنسبة زيادة بلغت 

(غ لكّل 37.92، 38.54، 42.99ط وزن األلف حبة الذي بلغ )( معنويًا بمتوسD124 ،D67 ،C64أيضًا تفّوق الطرز الوراثية )
(% للطرز المذكورة مقارنًة 18.54، 20.48، 34.39( غ وبنسبة زيادة بلغت )31.99)5منها على التوالي مقارنًة بالشاهد شام

األمر الصفات المدروسة ، وقد يعود سبب ذلك إلى تفوق الطرز الوراثية على أحد أو كال الشاهدين بباقي بالشاهد بنفس الشاهد
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األول كما أشارت النتائج إلى تفوق متوسط وزن األلف حبة في الموسم الذي سبب بالمحصلة زيادة في وزن األلف حبة. 
( 1وقد يعزى ذلك إلى تأثر نبات القمح بنقص الهطول المطري )الجدول (غ. 35.53)(غ معنويًا عنه في الموسم الثاني 39.45)

 ,.Plaut et alاألمر الذي انعكس سلبًا على كّل من عدد ووزن الحبوب بالسنبلة إضافة إلى وزن األلف حبة )في الموسم الثاني 

2004; Blum, 2005 .)(2005تتفق النتائج مع كل من )Benmoussa and Achouch نقص المياه   اللذان  أشارا إلى أن
et al.., 2000; Zanetti et alDencic ;2001 ,ضًا كّل من )، وهذا ما أشار إليه أييؤثر بصورة معنوية في وزن األلف حبة

., 2002; et alAnjum( وتتفق مع ،)2000 ).,et al Sameena أّكد على التأثير المعنوي للتفاعل البيئي الوراثي لتسعة  الذي
 .طرز وراثية مختلفة من القمح لصفتي وزن األلف حبة وعدد الحبوب بالسنبلة

 في الطرز الوراثية المدروسة حبة )غ(وزن األلف  .8 جدولال

 0.05المتوسطات ضمن العمود  المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى داللة 
 

 مقارنًة مع الشواهدوزن األلف حبة )غ( للطرز الوراثية المدروسة نسبة التباين % في . 9جدولال

 الطرز الوراثية التسلسل
 التباين % مقارنًة مع الشواهدنسبة 

 )شاهد( 5شام )شاهد( 3شام
1 D 67 0.39 20.48 * 

2 D 94 -30.53 -16.63 

3 D124 11.98 34.39 * 

4 P 193 -32.09 -18.51 

5 P 194 72.73 * 107.28 * 

6 C 49 -11.04 6.75 

7 C 57 -17.09 -0.50 

8 C 64 -1.22 18.54 * 

 .0.05نسبة التباين % عند مستوى داللة تشير إلى معنوية  ٭              

 االرتباط بين الصفات المدروسة: 
أظهر تحليل معامل االرتباط بين الصفات المدروسة وجود ارتباط سالب ومعنوي بين عدد اإلشطاءات المثمرة وكّل من وزن 

( على التوالي لكًل منهما، وقد يعود سبب ** 0.34-، ** 0.38-) 0.01الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة عند مستوى داللة 
ذلك إلى زيادة وزن العصافات على حساب وزن الحبوب في السنبلة، في حين ارتبط عدد الحبوب في السنبلة بعالقة موجبة 

 الموسم الطرز الوراثية التسلسل
2012/2013 

 الموسم
 متوسط الموسمين 2013/2014

1 D 67 38.17 38.92 38.54   bc 
2 D 94 27.33 26.02 26.67  ef 
3 D124 43.83 42.14 42.99   b 

4 P 193 29.83 22.31 26.07   f 

5 P 194 64.17 68.46 66.31   a 

6 C 49 33.17 35.13 34.15   cd 
7 C 57 29.67 34.00 31.83   de 

8 C 64 35.83 40.01 37.92  bc 

 bc   38.39 29.95 46.83 )شاهد( 3شام 9

 de   31.99 18.32 45.67 )شاهد( 5شام 10
 a 35.53b 37.49 39.45 المتوسط

 التفاعل السنوات الطرز الوراثية مصادر التباين

L.S.D (0.05%) 5.587 2.498 7.901 

C.V % 12.8 
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وزن األلف  (، كما ارتبط وزن الحبوب في السنبلة مع**r=0.58) 0.01ومعنوية مع وزن الحبوب في السنبلة عند مستوى داللة 
في أن  ,.Simane et al( 1993(. تتفق النتائج مع )10)الجدول،  **0.86بلغت  0.01حبة بعالقة معنوية قوية عند مستوى 

في أن عدد الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة  Dogan( 2009زيادة عدد االشطاءات المثمرة يؤثر سلبًا في وزن األلف حبة، ومع )
وكذلك مع  Saleh( 2010ومع )  ,.Thanna et al (2011موجبة مع كّل من وزن الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة، و)

(1996 )Richards ( 1998الذي بين كّل منهم وجود ارتباط موجب بين عدد الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة، ومع )
Romano and Antunes  اللذان توصال إلى طرز وراثية من القمح القاسي تتميز بعدد جيد من الحبوب في السنبلة دون أي

( 2006، ومع )Dogan( 2009ومع ) Kumar et al., (1991)ومع  Slafer( 1996تأثير سلبي في وزن األلف حبة، ومع )
Bilgi لف حبة.في أن وزن الحبوب بالسنبلة ارتبط بعالقة موجبة مع وزن األ 

 معامل االرتباط بين الصفات المدروسة .10 جدولال
 FTN GNS GWS ThGW 

FTN 1    

GNS -0.17 1   

GWS -0.38 **  0.58  **  1  

ThGW -0.34 **  0.15 0.86 **  1 

FTN ،عدد االشطاءات المثمرة =GNS،عدد الحبوب في السنبلة = 
GWS ،)غ( وزن الحبوب في السنبلة =ThGW وزن =)األلف حبة )غ، 

 .0.01معنوي عند مستوى داللة  ٭٭

 االستنتاجات:
(% مقارنة مع كال الشاهدين 42.49، 32.12معنويًا بعدد االشطاءات المثمرة بنسبة زيادة بلغت ) D94تفّوق الطراز الوراثي  .1

، 76.65معنويًا بوزن الحبوب في السنبلة بنسبة زيادة بلغت ) P194على التوالي، كما تفّوق الطراز الوراثي  5وشام 3شام
 .التواليعلى  5وشام 3(% مقارنًة مع كال الشاهدين شام97.99

% مقارنًة بالشاهد  107.28و 3شام هدبالشا% مقارنًة 72.73ف حبة بنسبة زيادة بلغت بوزن األل معنوياً  P194 تفّوق الطراز .2
 . 5شام

نقص األمطار في الموسم الثاني انخفاضًا في عدد ووزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة مقارنًة مع الموسم األول  سبب .3
  .أكبر من اإلشطاءات المثمرة مما دفع الطرز الوراثية إلى تشكيل عدد

ن األلف حبة، بينما ارتبط عدد ارتباطًا موجبًا مع كل من وزن الحبوب في السنبلة ووز في السنبلة  عدد الحبوبصفة  ارتبطت .4
 االشطاءات المثمرة سلبًا مع كّل منهما.

 المقترحات:  
  استخدام الطراز الوراثيD94  في برامج التربية والتحسين الوراثي لعدد االشطاءات المثمرة في القمح لتفوقه على كال

في برامج التربية والتحسين الوراثي للقمح لتفوقه بصفتي وزن الحبوب في السنبلة  P194استخدام الطراز الوراثي ، الشاهدين
 ووزن األلف حبة على كال الشاهدين.

 ( االستفادة من الطرز الوراثيةD124 ،D67و ،C64 في برامج التربية والتحسين الوراثي التي تعنى بمتوسط وزن األلف حبة )
 .  (5)شاملتفوقها على الشاهد 

 عدد الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب لصفة وزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة.  استخدام 
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Abstract 

The study was conducted at Al-Ghab Research Centre, General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR), Hama, Syria, during two growing seasons 2012/2013 and 

2013/2014. Eight primitive wheat genotypes; C49, C57,and C64 belongs to Ttiticum carthlicum; 

P149,and P193 belongs to Ttiticum polonicum; D94, D124,  and D67 belongs to Ttiticum 

dicoccom, and two local cultivated varieties sham3, and sham5 (as control) were planted in 

randomized complete block design in three replications. Yield components (number of fertile tillers, 

number and weight of grains per spike and weight of thousand grain) were studied and compared to 

the  control and also the correlation coefficient  between the studied traits was determined. Results 

showed that the genotype D94 was significantly superior in number of fertile tillers comparing to 

both controls, and the genotype P194 was significantly superior in weight of grains per spike with 

an increase rate (76.65, 97.99)% as compared with both controls, sham3, and sham5, respectively, 

and also was significantly superior in weight of thousand grain with  an increase rate (72.73, 

107.28)% as compared with both controls; sham3, and sham5 respectively. The results also showed 

a positive correlation between number of grains per spike and with each of weight of grains per 

spike and weight of thousand grain.  
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