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 امللخص

لدراسة منو وإنتاجية   (2017/2018الزراعة )  مبنطقة سلوق خالل موسم  ةنفذت جتربة حقلية مبزرعة خاصة مبنطقة سلوق ذات تربة طينية سلتي
( (RCBDالقطاعات العشوائية الكاملة نفذت الدراسة بتصميم  ،عشرة تراكيب وراثية من حمصول القمح الطري حتت ظروف منطقة سلوق

  ، سالمبو ،جرمة ،سيدي املصري ،ابواجلود ،بوشي ،سبها ،خريسي ،اكسربيس ،901أكساد ) ايف ثالثة مكرارات ووزعت األصناف عشوائي
جرمة بصفة حمصول   ،901اكساد ،اكسربيس من النتائج املتحصل عليها تفوق األصناف ،2م6( وكانت مساحة القطعة التجريبية 208حبوث 
جرام عن 40يف صفة دليل البذور  901يف حني تفوق الصنف اكساد ،حبوب عن ابقي األصناف طن/هكتار5.07 ،5.34،5.24احلبوب

 سم. 90.8مجيع األصناف يف صفة ارتفاع النبات على  ابقي األصناف، بينما تفوق صنف بوشي

 سلوق ليبيا  –القمح الطري  -األصناف :املفتاحيةالكلمات 
 

 : املقدمة 

حيث تستخدم حبوبه يف تغذية اإلنسان ويعتمد   ،العامليف    من أهم حماصيل احلبوب Tritium aestivumيعد القمح  
 ،سهولة هضمهإىل  استعمال اخلبز املصنوع من القمح الطري نظرًا لطعمه املميز ابإلضافةعلى  % من سكان العامل70

الربوتينات والدهون على  احتوائهعلى  عالوة ،سعر غذائي 2500 - 2000والكيلوجرام من القمح ينتج ما بني 
( مليون 220يستخدم دقيق القمح الطري كذلك يف صناعة املعجبات املختلفة ويزرع ابلعامل ما يقارب من ) ،لفيتاميناتوا

 ،وبذلك يتصدر القمح حماصيل احلبوب من حيث املساحة واإلنتاج  ،( مليون طن343هكتار سنوايً من القمح تنتج حوايل )
ومن الدول املصدرة له الوالايت   ،الصني وروسيا واهلند وكندا واألرجنتني  ،ريكيةالوالايت املتحدة األم  :ومن أهم الدول املنتجة

نطاق الدول العربية فتتصدر املغرب إمجايل اإلنتاج، تليها اجلزائر على  أما ،املتحدة األمريكية وكندا واألرجنتني وأسرتاليا
ولزايدة اإلنتاج وحتسني  ،(2005 ،)العواميليبيا وينتج بكميات قليلة يف األردن و  ،مث العراق وسوراي والسعودية ،ومصر

وتعد عملية إدخال الرتاكيب الوراثية اجلديدة  ،نوعيته استعملت التقنية الزراعية احلديثة كزراعة أصناف مالئمة ملنطقة الزراعة
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ويعد هذا العنصر هو الذي حيدد إنتاجية احملاصيل النجيلية واليت منها  ،يف منطقة الدراسة من الطرق املهمة لزايدة اإلنتاجية
يم أفضل الرتاكيب الوراثية من يتق  :إىل  وهتدف هذه الدراسة ،(Ottman and Thompson,2003)القمح الطري

 القمح الطري مبنطقة سلوق من حيث صفات النمو واإلنتاجية.
 

 املواد وطرق البحث: 

رش طذذذذذذول موسذذذذذذم النمذذذذذذو ذات تربذذذذذذة طينيذذذذذذة لذذذذذذ حتذذذذذذت نظذذذذذذام الذذذذذذري اب ،مبزرعذذذذذذة خاصذذذذذذة مبنطقذذذذذذة سذذذذذذلوقنفذذذذذذذت جتربذذذذذذة حقليذذذذذذة 
 (2018 /2017خذذذذذذذذذذذالل موسذذذذذذذذذذذم الزراعذذذذذذذذذذذة ) ،(1خصائصذذذذذذذذذذذها الطبيعيذذذذذذذذذذذة والكيميائيذذذذذذذذذذذة موضذذذذذذذذذذذحة ابجلذذذذذذذذذذذدول ) ةسذذذذذذذذذذذلتي

 ،بوشذذذذذذذي ،سذذذذذذبها ،خريسذذذذذذي ،اكسذذذذذذربيس ،901أكسذذذذذذاد ) لدراسذذذذذذة عشذذذذذذرة تراكيذذذذذذب وراثيذذذذذذة مذذذذذذن حمصذذذذذذول القمذذذذذذذح الطذذذذذذري
صذذذذذذذذذممت التجربذذذذذذذذذة  ،( حتذذذذذذذذذت ظذذذذذذذذذروف منطقذذذذذذذذذة سذذذذذذذذذلوق208حبذذذذذذذذذوث  ،سذذذذذذذذذالمبو ،جرمذذذذذذذذذة ،سذذذذذذذذذيدي املصذذذذذذذذذري ،ابواجلذذذذذذذذذود

مجيذذذذذذذع العمليذذذذذذذات الزراعيذذذذذذذة نفذذذذذذذذت طبقذذذذذذذاً للمتبذذذذذذذع يف  ،2م6 ابلقطاعذذذذذذذات العشذذذذذذذوائية وكانذذذذذذذت مسذذذذذذذاحة القطعذذذذذذذة التجريبيذذذذذذذة
كجم/هكتذذذذذذذذذار يف 100مبعذذذذذذذذدل و  سذذذذذذذذم20لزراعذذذذذذذذذة يف سذذذذذذذذطور املسذذذذذذذذافة بينهذذذذذذذذا متذذذذذذذذت ا املنطقذذذذذذذذة إلنتذذذذذذذذاج حمصذذذذذذذذول القمذذذذذذذذح

ذذذذذذذد أضذذذذذذذيفت املسذذذذذذذتو  ،منتصذذذذذذذف شذذذذذذذهر ديسذذذذذذذمرب ذذذذذذذى دفعتذذذذذذذني مبعذذذذذذذدل ايأمذذذذذذذا السذذذذذذذماد النيرتوجيذذذذذذذ  فقذ ت حتذذذذذذذت الدراسذذذذذذذة علذ
ذذذذذذا مرحلذذذذذذة األشذذذذذذطايف  توي عنذذذذذذد الزراعذذذذذذة والنصذذذذذذف املتبقذذذذذذيكجذذذذذذم نيرتوجني/هكتذذذذذذار نصذذذذذذف املسذذذذذذ 100 ذذذذذذي صذذذذذذورة يوريذ ء فذ
 .% نيرتوجني 46

 الصفات املدروسة:

  قمة السنبلةإىل  : مت القياس من سطح الرتبة(ارتفاع النبات عند مرحلة اكتمال طرد السنابل )سم  -1
 من اخلطوط الوسطى لكل معاملة. (2م): حسبت من مساحة ²األشطاء الكلية /م عدد -2
 .من اخلطوط الوسطى لكل معاملة (2م): حسبت من مساحة 2عدد السنابل/م -3
 .% من السنابل لوحدة املساحة 50التزهري مت حساب النسبة املئوية  ميعاد -4
ذذذذذذذذذ )دليل احلبوب  -5 احملصودة حبة مأخوذة بصورة عشوائية من حبوب السنابل   1000: وزنت حبة(1000وزن الذذذذذذذذذ

 لكل وحدة جتريبية.

 -: حسابلقطعة التجريبية الكاملة مت ومن حمصول ا

  (2م)للنبااتت احملصذذذذودة من مسذذذذاحة  (غم)أسذذذذاس وزن احلبوب على  تقديرالمت  :طن/هكتار() حمصذذذذول احلبوب -6
 من كل وحدة جتريبية.
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املسذذذذذذذاحة احملصذذذذذذذودة لكل وحدة  اسذذذذذذذاس وزن الق  للنبااتت من على  تقديرالمت :(طن / هكتار)حمصذذذذذذذول الق   -7
 جتريبية.

 للوحدة التجريبية احملصودة. (حبوب + ق )مت حساب جمموع احملصول الكامل  :حمصول البيولوجي -8

=%  دليل احلصاد: -9 100 ×
احملصول  اإلقتصادي
 احملصول  البيولوجي 

  اخلواص الفيزايئية والكيميائية للرتبة منطقةالدراسة. .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج واملناقشة

 ارتفاع النبات:

ارتفاع بطذول   ى( حيث وصل الصنف بوشي أعل2يف ارتفاع النبات )جدول    ختالفا معنوايااألصناف حتت الدراسة    اختلفت
األصناف األخذرى حتت الدراسذة واليت لذم ختتلف معنواي عن بعضذها ابستثناء الصذنف جرمة والذذي على    متفوقا  ،سذم90.80
إىل  وكذلك قد يعود ،ات الوراثيةاختالف يف الصفإىل  صنافوقد يعود التباين بني األ ،أقل القيذم الرتفاع النبذات ىأعطذ

مما ينعكس  ،األصناف من هرموين االوكسني واجلربلني واليت تكون مسؤولة عن استطال اخلالاي وتوسعها ىاختالف حمتو 

 النسبة اخلاصية
   اخلواص الطبيعية
 0.32  احلصى )%(
 28.16  الرمل )%(
 42.43  )%(السلت 

 29.09  الطني )%(
 طينية سلتيه  القوام

   اخلواص الكيميائية
 1.19  املادة العضوية )%(

 21.45  كربوانت الكالسيوم )%(
 1.14  م   25التوصيل الكهرابئي )مليموز/سم( عند 

 7.8  (pH)األس اهليدروجي  
 0.11  النيرتوجني الكلي )%(

 10  )جزء/مليون(الفوسفور امليسر 
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اتفقت هذه النتائج  ،تباينهما يف أعداد العقد وطول السالمية وخاصة السالمية العليا متثل نصف ارتفاع النباتعلى  ذلك
 (الذي وجد اختالفا معنواي بني أصناف القمح يف صفة ارتفاع النبات.2009،احليايت)مع 

 :عدد األشطاء

حيث  ،يف القمح املنزرع مبنطقة سلوق (2جدول )عدد األشطاء يف وحدة املساحة  يف ختالفا معنواياختلفت األصناف ا
وكان أقل   ،بواجلودأوالصنف    بينما مل حتدث فروق معنوية بني الصنف بوشي  ،(2شطء / م610)تفوق الصنف جرمة بقيمة  

السبب يف اختالف بني األصناف   ىورمبا يعز   ،(2شطء / م  376.7األصناف إنتاجا لعدد األشطاء الصنف خريسي بقيمة )
 ائج مشاهبة يف هذا االجتاهنتإىل  التباين الوراثي بني هذه الرتاكيب الوراثية وقد توصلإىل  يف إنتاجها لعدد األشطاء

(Farooq etal., 2010) ،Gupta etal., 2009)) . 

 عدد السنابل:

حيث  ،2وجود فروق معنوية بني األصناف حتت الدراسة لصفة عدد السنابل /مإىل ( تشري 2البياانت املوضحة جبدول )
حيث أعطى أعلى عدد  ،املستخدمة يف الدراسةكرب عدد من السنابل على بقية األصناف أتفوق الصنف جرمة إبنتاج 

 ،(2سنبلة / م 326.7(قدره و بينما أعطى الصنف خريسي أقل عدد للسنابل  ،(2سنبلة / م 583.3بقيمة )2للسنابل/ م
وقد ، للسنابل(اختذالف األصنذاف فذي إنتاجهذا لعذدد األشطذاء والسيذما االقتصاديذة منهذا )احلاملة لى ع وهذه النتائج تدل

صناف القمح اختلفت يف عدد السنابل أن إ ،(Jaamaetal., 2000) جاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصل إليه
 . الناجتة

 :ميعاد التزهري

حيث بكر  (2) كما هو موضح ابجلدل  ،املعنوية يف صفة ميعاد التزهري األصناف حتت الدراسة اختالفًا عايل اختلفت
 أكثر تبكرياً حيث أزهر بعد 901كسادأكان الصنف   ،على مجيع األصناف حتت الدراسة يف التزهري 901الصنف أكساد

وتدل  ،(يوم من الزراعة92مقارنة ابلصنف خريسي الذي أتخر يف التزهري ) ،يوماً من الزراعة حتت ظروف سلوق80.67
حمليطة يف تكوين السنابل ومكوانهتا مثل ابدائت الزهرات لتكوين السنيبالت  األصناف ابلبيئة ا أتثري ىهذه النتائج على مد

 . (EL-Shounyet al,. 1990)هيومن مث طرد السنابل وهو تفسري متفق مع ما أشار إل
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 حمصول احلبوب:

حيث تفوق  ،(3)طن/ هكتار جدول  اختلفت األصناف حتت الدارسة اختالفًا عايل املعنوية يف صفة حمصول احلبوب 
بينما  ،طن/ هكتار( حبوب 5.343) مجيع األصناف حتت الدراسة حيث نتج الصنف اكسربيسعلى  ف اكسربيسنالص

إىل  اختالف األصناف حتت الدراسة يف احملصول احلبوب ىيعز  ،طن/ هكتار( 3.250كان اقل حمصول لصنف )ابواجلود
حيث تفوق الصف اكسربيس   ،التأثري يف مكوانت احملصول املختلفةعلى    هوالذي انعكس بدور   ،اختالفها يف الرتكيب الوراثي
 ((Yoshihira etal., 2002نتائج مشاهبة إىل  وقد توصل ،(2جدول )يف صفة عدد السنابل 

 
 2018متوسطات صفات النمو لرتاكيب الوراثية للموسم  .2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمصول القش )طن /هكتار(:

 ىالصنف سيدي املصري أعل ىحيث أعط ،الدراسة( وجود فروق معنوية بني األصناف حتت 3توضح بياانت جدول )
 ،طن/هذذكتار( 5.010مقارنة أبقل األصناف إنتاجا للق  صنف )بوشي  (طن / هذكتار8.327القيم حملصول الق  )

إىل   (Abdel-Nour, 2006)ويف هذا الصدد أشار    ،اختالف األصناف يف الرتاكيب الوراثيةإىل    هذه الزايدة  ىوتعز 
 ألصناف املشاهبة يف الدراسة فيما بينها يف حمصول الق .ااختالف بعض 

 الصــــفــــــة األصناف
 ميعاد التزهري 2السنابل /م عدد 2شطاء/ماأل عدد ارتفاع النبات

 87.00 460.0 483.3 75.47 سيدي املصري
 90.00 470.0 503.3 90.80 بوشي

 87.00 466.7 503.3 75.93 بواجلودأ

 85.33 520.0 546.7 79.27 208حبوث 

 80.67 483.3 516.7 78.40 901أكساد 

 86.00 583.3 610.0 71.93 جرمة

 84.00 443.3 493.3 77.13 سالمبو

 92.00 326.7 376.7 85.73 خريسي

 88.67 493.3 520.0 76.53 اكسربيس

 86.00 470.0 493.3 78.20 سبها

 **  **  * **  Fاختبار 

L.S.D 8.574 57.97 116.22 6.190 
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 :احملصول البيولوجي

أعطى الصنف سيدي املصري  ،(3اختلف احملصول البيولوجي )طن/هذكتار( حتت الدراسة اختالفا عايل املعنوية )جدول
نف أكسربيس والذي أعطى قيمة طن/هذكتار( للمحصول البيولوجي وبدون فروق معنوية عن الص13.08أعلى القيم )
 وقد أشار ،طن/هذكتار(8.67) ىيف حني أقل األصناف إنتاجا صنف بوشي والذي أعط ،طن/هذكتار( 12.58قدرها )
 (..(Ali et al., 2004 ةنتائج مشاهبإىل 

 :حبة1000وزن

 ىأعل 901الصنف أكساد ىصفة دليل البذور حيث أعطعلى  عايل املعنوية اختالفاختلفت األصناف حتت الدراسة ا
ورمبا  ،حبة(1000جم/ 27.33بينما كان أقذل األوزان للصنف بوشي بقيمذة ) ،حبة(1000جم/40.0) األوزان بقيمة

ي هذذا ( لنتائج مشاهبة فذ(Khalil etal., 2006وقذد توصل  ،االختالفات الوراثية بني األصنافإىل  السبب ىيعز 
 .الصدد

 2018متوسطات صفات اإلنتاجية لرتاكيب الوراثية موسم  .3جدول 
  الصــــفــــــة

 
 األصناف

 حمصول احلبوب
 هكتارطن/

 حمصول القش
 طن/هكتار

 حمصول البيولوجي
 هكتارطن/

 دليل البذور
 حبة جرام 1000وزن الـ

 دليل احلصاد
% 

 36.37 32.67 13.08 8.327 4.757 سيدي املصري

 42.00 27.33 8.67 5.010 3.660 بوشي

 36.50 33.33 9.02 5.773 3.250 بواجلودأ

 39.30 32.67 12.48 7.570 4.910 208حبوث 
 42.90 40.00 12.14 6.903 5.240 901أكساد 

 46.04 32.00 11.00 5.933 5.067 جرمة

 45.10 34.67 10.76 5.887 4.873 سالمبو

 34.50 30.67 11.04 7.233 3.807 خريسي

 42.50 33.33 12.58 7.233 5.343 اكسربيس

 38.67 32.00 10.82 6.600 4.223 سبها

 **  **  **  **  **  Fاختبار 

L.S.D 0.9360 1.0961 1.392 4.536 6.333 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas/
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 %(:)احلصاد دليل 

املنزرع حيث أعذطى الصنف  ( أن هناك فروقات معنوية بني األصناف يف صفه دليل احلصاد للقمذح  3توضح بياانت جدول )
 ،%( 34.50) بينما أعطذى الصنف خريسي أقذل القيذم لذدليل احلصاد ،%( 46.04أعلذى قيمة لدليل احلصاد ) جرمة

 .ن دليل احلصاد اختالفه ابختالف األصناف املزروعةأحيث وجده ،  (Salem, 2005)وهذذه النتائج تتوافق مذع
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Abstract: 

A field experiment was conducted in a private farm with silty clay soil at Suluq region, 

during the 2017/2018 agricultural season, to study the growth and productivity of ten 

genotypes of the soft wheat crop under Suluq conditions. This study was carried out with 

the randomized complete block design (RCBD) with three replicates. The cultivars (Acsad 

901, Express, Khuraisi, Sabha, Bushey, Abu Al-Joud, Sidi Al-Masry, Jarmah, Salambo 

and Research 208) were randomly distributed in experimental area of 6 m2 . The results 

showed the superiority of the cultivars Express, Acsad 901, Jarmah as cereal yield by 5.34, 

5.24, 5.07 tons /ha grain compared to the rest of the cultivars, while the cultivar Acsad 

901 exceeded the others in term of seed index by 40 grams and Bushy cultivar surpassed 

all the tested cultivars in its height by 90.8 cm. 

 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas/
mailto:hailm.r2020@gmail.com
https://doi.org/10.36602/jmuas.2019.v01.01.24
https://doi.org/10.36602/jmuas.2019.v01.01.24
https://doi.org/10.36602/jmuas.2019.v01.01.24

