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 امللخص
يف وحدة حبوث احملاصيل احلقلية، حمطة أحباث كلية الزراعة جبامعة  2016 – 2015و  2015 – 2014الزراعيني  أجريت جتربة حقلية خالل املومسني

حتت  ICARDAاجلافة طرابلس، هبدف حتديد دالئل انتخاب اإلنتاجية جملموعة من األمناط الوراثية املستنبطة يف املركز الدويل لألحباث الزراعية يف املناطق 
أظهرت النتائج وجود اختالفات عالية املعنوية يف ستعمل يف هذه التجربة مثانية أمناط وراثية قورنت بصنف القمح الصلب القياسي "كرمي".  . االظروف البعلية

ققة يف املوسم احملوهي تقريبا ضعف اإلنتاجية  2جم/م 235اإلنتاجية )وزن احلبوب ابملرت املربع( بني املومسني، حيث كان متوسط اإلنتاجية يف املوسم األول 
. إضافة لذلك فقد اختلفت األمناط الوراثية عن بعضها اختالفات عالية املعنوية يف إنتاجيتها كمتوسط للمومسني. لقد  2جم/م 110الثاين واليت مل تتجاوز 

عية هو وزن األلف حبة. ظهرت هذه العالقة زراكان املكون الوحيد من مكوانت اإلنتاجية والذي اظهرت فيه األمناط الوراثية تداخال معنواي مع املواسم ال
جراما( على التوايل خالل  58.7و  57.6واللتني أنتجتا أعلى وزان لأللف حبة ) 23 –وإيكاردا  13 –املعنوية كأوضح ما يكون يف الساللتني إيكاردا 

ضها يف وزن األلف حبة معنواي عند تعرضها للجفاف إذا مت استثناء بع املوسم األول. من جهة أخرى، فإنه خالل املوسم الثاين مل ختتلف األمناط الوراثية عن
يف صفة وزن  23 –و إيكاردا  13 –واليت تدهور وزن احلبة فيها كثريا يف املوسم الثاين األكثر جفافا. إن تفوق الساللتان إيكاردا  18 –الساللة إيكاردا 

عنواي يف صفة اإلنتاجية عن الصنف الشاهد يعطيهما أفضلية على الصنف الشاهد. يعد املكون ا ماأللف حبة كأحد صفات اجلودة اهلامة واللتني مل ختتلف
اب القيمة ومن الفسيولوجي األكثر تفسريا لزايدة اإلنتاجية هو الوزن احليوي العايل والذي ارتبط أيضا بزايدة وزن األلف حبة، وهذا أحد دالئل االنتخ

 بات لزايدة اإلنتاجية حىت مع احملافظة على دالئل احلصاد احلالية. الناملؤشرات املهمة يف برامج تربية 

  Triticum durum - دالئل االنتخاب - الزراعة البعلية - القمح الصلب :تفتاحيةالكلمات امل
 املقدمة .1

بلغ و العامل،  أحناء% من مساحة احملاصيل يف مجيع 22القمح هو املصدر األساسي للغذاء يف العامل، حيث يزرع يف مساحات تعادل 
 3.43مليون هكتار، ومبعدل إنتاجية بلغت  214مليون طن، حصدت من مساحة  733حوايل  2019اإلنتاج العاملي منه سنة 
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% من إمجايل قيمة الفجوة الغذائية 57(. تعادل قيمة الفجوة الغذائية يف جمموعة احلبوب حوايل FAOSTAT, 2019طن للهكتار)
% من قيمة الفجوة يف احلبوب )آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العريب، 48قيق حوايل والد العربية، وميثل القمح

ألف  181بلغت  2019(. تشري إحصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية إىل أن املساحة املزروعة ابلقمح يف ليبيا سنة 2012
كجم للهكتار. إن هذا املعدل املتدين إلنتاجية اهلكتار يقل عن املعدل   775عدل ألف طن من احلبوب ومب 140هكتار، أنتجت 
(. يزرع القمح يف ليبيا 2019طن/هـ( على التوايل )إحصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  3.43و  2.62العريب والعاملي )

ملم سنواي مثل  250ليت تزيد هبا معدالت األمطار عن اطق احتت النظامني املروي والبعلي، حيث يزرع حتت النظام البعلي يف املن
سهل اجلفارة واملناطق الوسطى واجلبل الغريب واجلبل األخضر، ويف حالة حدوث جفاف بسبب عدم سقوط املطر بكمية كافية أو عدم 

، مثلما حيدث يف منطقة سهل اجلفارة وفيةسقوطها يف املوعد املناسب يروى احملصول راي تكميليا لتغطية احتياجاته املائية من املياه اجل
توجد ثالثة آليات ملقاومة اجلفاف، هي اهلروب من اجلفاف أو تفاديه أو حتمله، فاهلروب هو (. 1986واملنطقة الوسطى )الصغري، 

سية؛ وتفادي جة قاعبارة عن النمو والنضج السريع، أي قدرة النبات على إمتام دورة حياته وإنتاج بذوره قبل حدوث عجز للماء لدر 
اجلفاف، يتم فيه االحتفاظ ابملاء عن طريق جمموعة من التحورات الشكلية والتشرحيية مثل غلق الثغور عند تعرض النبات للشد املائي، 
 أو عن طريق االمتصاص السريع للماء، أما حتمل اجلفاف، فيتم عن طريق جمموعة من اآلليات منها: التنظيم األزموزي وقدرة احلفاظ

(. لقد بينت أحد الدراسات حول مقاومة مخسة عشر صنفا من القمح للجفاف، أن التبكري يف 1992ماء الورقة )ايسني، على 
النضج كان أهم صفة وراثية ملقاومة اجلفاف، والتبكري يف النضج ينجم عن التفرعات احملدودة للنبات وابلتايل مساحة ورقية قليلة، 

ج واليت تتبع هذه الوسيلة للهروب من اجلفاف هي اليت تستغرق فرتة طويلة يف املرحلة اخلضرية النض ولوحظ كذلك أن األصناف مبكرة
(. وابلتايل فإن أهم الدالئل املستعملة النتخاب السالالت واألصناف 1981وفرتة قصرية يف مرحلة اإلزهار وتكوين البذور )الفخري، 

طول مدة الطور من اإلنبات وحىت التزهري، وقصر مرحلة النضج، إضافة لذلك  ة، هياملقاومة للجفاف يف املناطق اجلافة وشبه اجلاف
فإن طول مدة حياة الورقة العلمية يساهم يف استمرارية سري عمل اجلهاز الكلوروفيلي يف حالة وجود نقص يف املياه )الندوة القومية 

إن أهم دالئل االنتخاب األخرى ملقاومة اجلفاف هي لك فذك (.1994حول استخدام األساليب احلديثة يف تربية حماصيل احلبوب، 
امتالك جمموع جذري كبري ومتعمق، وأيضا فإن الرتبية ألجل التفريع احملدود مفيد يف حماصيل مثل القمح والشعري للنمو يف الظروف 

صناف للمناطق اجلافة )الزروق، خاب أاجلافة، ومن املمكن أيضا استعمال عدد احلبوب ابلسنبلة، ووزن املائة حبة كدالئل مهمة النت
(. إن الرتبية ألجل التفرعات احملدودة للحصول على سنابل كبرية حتتوي على سنيبالت كثرية وخصبة واليت فيها يعوض حجم 1998

، واليت سيكيةالسنابل عن قلتها بسبب اجلفاف يف بداية املوسم، كانت أهم اإلجنازات عند استنباط األصناف القصرية من األقماح املك
تتميز إبنتاج عال من السنابل الكبرية والنبااتت القصرية ذات التفرعات احملدودة واألوراق القليلة، وكذلك صفة وجود السفا واليت هلا 
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 %90أتثري مهم على تربيد النبات، بسبب التضليل الناجم عنها، وأيضا فإن السفا يستمر يف القيام ابلبناء الضوئي يف السنابل حىت 
  (.1981فقط من النضج يف السنابل عدمية السفا )الفخري،  %50النضج، يف حني استمرت هذه العملية لغاية من 

هتدف هذه الدراسة القرتاح دالئل االنتخاب األكثر ارتباطا ابإلنتاجية ومكوانهتا حتت الظروف البعلية جملموعة من األمناط الوراثية 
 امج الرتبية والتحسني الوراثي املختلفة. يف بر للقمح الصلب، وإمكانية استعماهلا 

 البحث ريقةاملواد وط .2
أجريت هذه التجربة يف وحدة حبوث احملاصيل احلقلية مبحطة األحباث بكلية الزراعة، جامعة طرابلس خالل املومسني الزراعيني 

ألصناف املتأقلمة للبيئات بعض ا. لدراسة جمموعة من السالالت االنعزالية يف اجليل الرابع و 2016–2015و  2014-2015
، ومتت زراعتها (ICARDA)اجلافة  (. أرسلت هذه األمناط الوراثية من املركز الدويل لألحباث الزراعية يف املناطق1اجلافة )جدول 

س ( ومت إجراء عملية االنتخاب يف اجليل الساد2014 –2013( و )2013 –2012حمليا جليلني انعزاليني آخرين خالل مومسي )
سالالت وثالثة أصناف ومقارنتها ابلصنف احمللي )كرمي( حتت الظروف البعلية. استعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة خلمس 

RCBD  نوفمرب خالل املوسم  27بثالثة مكررات، احتوى كل مكرر على تسع وحدات جتريبية زرعت هبا األمناط الوراثية عشوائيا يف
أمتار  3بذرة يف املرت املربع. تكونت كل وحدة جتريبية من عشرة سطور بطول  150لثاين، ومبعدل ملوسم اديسمرب خالل ا 2األول و 
كجم   50مبعدل  2 HPO4(NH4) سم فيما بينها. مسدت التجربة عند الزراعة بسماد فوسفات ثنائي األمونيوم 25ومبسافة 

كجم   50مبعدل    ية مرحلة االستطالة بسماد نرتات األمونيوم ند بدانيرتوجني للهكتار كدفعة أوىل، أما الدفعة الثانية فأضيفت ع
نيرتوجني للهكتار. اعتمدت التجربة خالل املومسني على األمطار كمصدر وحيد ملياه الري. أجريت ابقي العمليات الزراعية كالتعشيب 

مرت مربع من كل وحدة جتريبية وأجريت عليها  0.5والعزيق خالل مرحلة النمو يدواي. عند النضج الكامل للنبااتت حصدت مساحة 
 القياسات التالية: 

 عدد األشطاء اخلصبة: وهي كل السيقان احلاملة للسنابل.
 ساقا رئيسيا من السيقان اخلصبة وهي: 20أجريت بعض القياسات على 

 طول النبات ابلسنتيمرت: بداية من قاعدة النبات حىت قاعدة السنبلة. - 1
 نبلة ابلسنتيمرت: من قاعدة السنبلة حىت قمتها )ماعدا السفا(طول الس - 2
 عدد السنيبالت اخلصبة ابلسنبلة: وهي السنيبالت احلاملة للحبوب. - 3
 السنبلة: وهي عبارة عن عدد السنيبالت لكل سنتيمرت واحد من طول السنبلة. كثافة  - 4
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 ئيسية وهي السنابل، الورقة العلمية، ابقي األوراق و السيقان، كل على حدة. النسبة املئوية من املادة اجلافة ملكوانت النبات الر  – 5
درجة مئوية  80فصلت بعد ذلك السيقان اخلصبة إىل جزئني مها السنابل وقش النبات، وجففت مجيع العينات يف جمفف درجة حرارته 

حبة وأخذ وزهنا  200ن السنابل وأخذ وزهنا. عدت ساعة. قيست األوزان اجلافة للسنابل وقش النبات مث فصلت احلبوب ع 48ملدة 
 مث حسبت اإلنتاجية ومكوانهتا كما يلي:

 2× (: وزن حبوب العينة الكلية 2اإلنتاجية )جم / م - 1
 2× (: الوزن الكلي للعينة 2الوزن احليوي )جم / م - 2
 .100× دليل احلصاد )%(: اإلنتاجية مقسومة على الوزن احليوي  - 3
 2× لسنابل ابملرت املربع: عدد السنابل اخلصبة الكلي ابلعينة عدد ا - 4
 5× حبة  200وزن األلف حبة )جم(: وزن  - 5
 ( مقسوم على وزن األلف حبة.1000× عدد احلبوب ابملرت املربع: )اإلنتاجية  - 6
 رت املربع.عدد احلبوب ابلسنبلة: عدد احلبوب ابملرت املربع مقسوم على عدد السنابل اخلصبة ابمل - 7

 GenStatأجري حتليل التباين للنتائج واستعمل اختبار أقل فرق معنوي لعزل املتوسطات واختبار اإلحندار ابستعمال برانمج 
Discovery Edition 4 (Payne et al, 2008)  

 النسب الوراثي لألمناط الوراثية املستعملة يف الدراسة (1)جدول 
 مط الوراثينلنسب ااسم أو  رمز النمط الوراثي
ICARDA-4 Cr's'/Stk's' 

ICARDA-5 Hermel 

ICARDA-6 Bit's' 

ICARDA-11 Jo's'/Rabi's' 

ICARDA-13 Fg's'/Palestinien 20s/606//Mexi's'/3/Rabi's' 

ICARDA-18 Scar's'/Gdovz 579 

ICARDA-19 Misri's'/Mexi's'//Snipe's' 

ICARDA-23 Juanillo 100 

KARIM JO”S”/AA”S”//FGO”S 
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 النتائج واملناقشة .3
( بشكل كبري، فقد كانت الكميات 2016 –2015( و )2015 –2014لقد تباينت كميات األمطار خالل املومسني الزراعيني )

(، وهبذا فقد 2ملم( خالل املوسم الثاين )جدول  165ملم( يف حني أهنا مل تتجاوز ) 328املرتاكمة خالل املوسم الزراعي األول )
 س ذلك على النتائج املتحصل عليها يف اإلنتاجية ومكوانهتا لألمناط الوراثية الداخلة يف التجربة.نعكا

 2016-2015و  2015-2014متوسطات كميات األمطار )ملم( خالل املومسني الزراعيني  (2)جدول 
 2016 – 2015موسم  2015 – 2014موسم  الشهر

 24.4 52.7 نوفمبر

 74.2 104.3 ديسمبر

 25.1 101.9 ايرين

 18.9 64.9 فبراير

 18.9 4.3 مارس

 0 0.3 أبريل

 164.7 328.4 إجمالي الكميات الهاطلة )ملم(

  

( وجود اختالفات عالية املعنوية يف اإلنتاجية )وزن احلبوب ابملرت املربع( بني املومسني، حيث كان متوسط 3لقد أظهرت النتائج )جدول 
. إضافة 2جم/م 110وهي تقريبا ضعف اإلنتاجية احملققة يف املوسم الثاين واليت مل تتجاوز  2جم/م 235ل اإلنتاجية يف املوسم األو 

لذلك فقد اختلفت األمناط الوراثية عن بعضها اختالفات عالية املعنوية يف إنتاجيتها كمتوسط للمومسني، حيث تراوحت اإلنتاجية بني 
. لقد  2جرام/م 172للصنف الشاهد كرمي ومبتوسط عام لكل األمناط الوراثية  2مم/جرا 224و  19 –للساللة إيكاردا  2جم/م 140

كانت استجابة األمناط الوراثية الختالف املومسني يف كميات األمطار واحدة وهبذا مل تظهر النتائج أي اختالفات معنوية للتداخل بني 
وسم األول على املوسم الثاين يف كل مكوانت اإلنتاجية وهي: عدد ملاملواسم الزراعية واألمناط الوراثية. أشارت النتائج إىل تفوق ا

( ووزن األلف حبة ابجلرام 3609و  7262) 2(، عدد احلبوب/م21و  32(، عدد احلبوب ابلسنبلة )177و  234) 2السنابل/م
إلنتاجية الثالث األوىل ما عدا وزن ا ( على التوايل. مل تظهر النتائج أي اختالفات معنوية بني األمناط الوراثية يف مكوانت31و  49)

والساللة  13 –األلف حبة والذي أظهرت فيه األمناط الوراثية تداخال معنواي مع املواسم الزراعية، حيث أعطت الساللتني إيكاردا 
الوراثية، بينما مل  اطجراما( على التوايل خالل املوسم األول مقارنة ببقية األمن 58.7و  57.6أعلى وزان لأللف حبة ) 23 –إيكاردا 

واليت تدهور وزن األلف  18 –ختتلف األمناط الوراثية عن بعضها يف املوسم الثاين عند تعرضها للجفاف إذا مت استثناء الساللة إيكاردا 
ة كأحد حبيف صفة وزن األلف  23 –و إيكاردا  13 –حبة فيها كثريا يف املوسم الثاين األكثر جفافا. إن تفوق الساللتان إيكاردا 
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امة صفات اجلودة اهلامة والتعويض عن عدد احلبوب املنتج ابملرت املربع والقليل نسبيا مقارنة بباقي األمناط الوراثية، يعد من امليزات اهل
بني ط خاصة إذا أخذ بعني االعتبار أن هاتني الساللتني مل ختتلفا معنواي يف صفة اإلنتاجية عن الصنف الشاهد، كما أن عالقة االرتبا

Rاإلنتاجية ووزن احلبة كانت قوية
(. أظهرت النتائج أن مكون اإلنتاجية األكثر 3تعزز هذه النتائج كما يف الشكل )و (  (0.703 = 2

، وأن املكون األكثر ارتباطا بعدد احلبوب (2)شكل  (R2 = 0.609)ارتباطا بعدد احلبوب ابملرت املربع كان عدد احلبوب ابلسنبلة  
 (، وليس طول السنبلة.3)شكل  (R2 = 0.761)د احلبوب ابلسنيبلة عدابلسنبلة هو 

سم، وابلرغم من وجود فروق معنوية بني هذه املستوايت إال  62و  56تراوح طول النبات يف األمناط الوراثية الداخلة يف التجربة بني 
ئها ذات منشأ هجيين من سالالت قزمية أو شبه ابأن كل األصناف تقع ضمن جمموعة األمناط الوراثية شبه القزمية بسبب أن أغلب آ

. لقد تبني من نتائج هذه التجربة التأثري الكبري للمواسم على الوزن CIMMYTقزمية مصدرها املركز الدويل لتحسني الذرة والقمح 
االرتباط العالية جدا  للموسم الثاين. كذلك فإن قيمة 2جم/م 294للموسم األول و  2جم/م 580احليوي املنتج، والذي تراوح بني 

Rبني الوزن احليوي ووزن احلبوب ابملرت املربع )
( تعد التفسري األمثل لزايدة وزن احلبة بسبب توفر مصدر وافر 6( )شكل 0.919 = 2

 همن السكرايت خالل مرحلة امتالء احلبوب، وهذا ال يتأتى إال عندما تكون ظروف النمو مثالية للنمو اجليد وهو ما يصعب حتقيق
حتت ظروف اجلفاف، أو بزراعة أصناف هلا القدرة على أتسيس وزن حيوي عال قبل التزهري. إن هذا التأثري مت وصفه يف كثري من 

كما ذكرت دراسة كل من   (.Foulkes et al, 2009و ) (Reynolds et al, 2011)، (Fischer, 2008)البحوث منها 
(Midori et al, 2016)  جية اليت تفسر الزايدة يف القدرة اإلنتاجية يف الياابن كانت الزايدة يف اإلنتاج و لأن أهم األسباب الفسيو

% وهذه القيم من املمكن تطويرها نظراي حىت 42.1و  36.5لقد تراوحت قيم دليل احلصاد كمتوسط للمومسني بني  احليوي للنبات.
60 %(Austin et al, 1980.) ى، كان هلا أيضا معدالت عالية نسبيا من أدلة احلصاد. إن لعإن األمناط الوراثية ذات اإلنتاجية األ

زايدة دليل احلصاد، خاصة يف األمناط الوراثية ذات القدرة على إنتاج وزن حيوي عال سيكون أحد أهم السبل يف تربية النبات لزايدة 
أظهرت النتائج ميول كل األمناط الوراثية الداخلة  .اإلنتاجية، وذلك بزايدة املادة اجلافة املوجهة للسنبلة على حساب ابقي أجزاء النبات

%، ومن جهة 58.7%، مقارنة ابملوسم اجلاف 63.4يف التجربة إىل توجيه نسبة أكرب من املادة اجلافة للسنابل يف املوسم اجليد 
%، 32.8ة ابملوسم اجليد نر %، مقا34.6أخرى أظهرت النتائج توجيه نسبة أكرب من املادة اجلافة إىل السيقان خالل املوسم اجلاف 

(. 5وهذا االجتاه يالحظ أيضا يف صفيت النسبة املئوية للمادة اجلافة املوجهة للورقة العلمية ولباقي األوراق كما هو موضح يف جدول )
 - = R2)نهما يبإن عالقة التنافس الشديد بني السنابل والسيقان على املادة اجلافة املنتجة واملالحظة يف عالقة االرتباط السلبية 

 ,Slafer et al, 1990; Austin et al, 1980; Alvaro et al)( يف هذه الدراسة هي عالقة معروفة  4)شكل  (0.814
2008 and Abbate et al, 1998). . 
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لذلك الوزن  اهذه الدراسات اقرتحت أنه كلما زادت نسبة منتجات البناء الضوئي املوجهة للسنابل يف مرحلة ما قبل التزهري زاد تبع
كذلك تواجه احلبوب املتكونة على السنبلة منافسا آخر اجلاف للسنبلة خالل التزهري وابلتايل إنتاج عدد أكرب من احلبوب ابلسنبلة.  

 نععلى نسبة املادة اجلافة املوجهة للسنبلة وهو قش السنبلة املتكون من حمور السنبلة وأغلفة احلبة واليت يظهر أنه إذا زادت نسبتها 
 - = R2)% من إمجايل وزن السنبلة فإن ذلك سيؤدي إىل التأثري سلبا على النسبة املئوية من املادة اجلافة املوجهة للحبوب 17

(. بينت النتائج أن طول السنبلة مل يتأثر ابختالف املومسني بسبب درجة التوريث العالية هلذه الصفة واليت تصل 5)شكل  (0.410
يف حني أن األمناط الوراثية اختلفت معنواي عن بعضها يف طول السنبلة والذي تراوح   (Kashif and Ihsan, 2004)% 86إىل 
سنيبلة يف األمناط  17.8و  14.4سم، كما تراوح عدد السنيبالت اخلصبة ابلسنبلة كمتوسط للمومسني بني  6.8و  5.3بني 

اسة تعد ذات سنابل كثيفة، حيث أظهرت النتائج أن كثافة السنبلة املتمثلة ر دبصفة عامة فإن كل األمناط الوراثية الداخلة يف ال الوراثية.
 2.7و  2.2يف عدد السنيبالت يف كل وحدة طولية من السنبلة قد تباينت يف األمناط الوراثية الداخلة يف التجربة، واليت تراوحت بني 

 .6ل و دسنيبلة لكل سنتيمرت طويل من السنبلة وهي قيم عالية نسبيا كما يف ج
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 م2015/2016و 2014/2015اإلنتاجية ومكوانهتا لثمانية أمناط وراثية من القمح الصلب مقارنة ابلصنف كرمي خالل املواسم الزراعية  (3) جدول

 النمط الوراثي
 وزن األلف حبة )جم( (2عدد احلبوب )م عدد احلبوب ابلسنبلة (2عدد السنابل )م (2اإلنتاجية )جم/م

 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015
 38.5 29.7 47.3 6372.6 4408.4 8336.8 27.6 21.7 33.5 225.6 201.1 250.0 188.4 129.8 247.0 4 –إيكاردا 
 38.4 31.8 45.0 5098.4 3372.8 6823.9 25.7 19.9 31.6 193.3 170.0 216.7 158.5 107.5 209.4 5 –إيكاردا 
 38.8 31.6 46.0 5096.0 3236.4 6955.7 25.4 19.9 30.9 192.8 163.3 222.2 160.3 102.2 218.4 6 –إيكاردا 
 40.9 33.4 48.4 5344.6 2715.7 7973.4 22.6 16.7 28.4 223.3 164.4 282.2 178.3 89.7 266.9 11 –إيكاردا 
 46.0 34.3 57.6 4924.2 3705.1 6143.2 21.7 19.5 23.9 225.0 190.0 260.0 180.5 127.3 233.7 13 –إيكاردا 
 34.9 23.2 46.7 5431.4 4694.1 6168.6 28.8 28.8 28.8 195.0 165.6 224.4 134.8 89.2 180.3 18 –إيكاردا 
 36.0 29.1 42.9 5129.6 3166.8 7092.3 27.8 18.8 36.8 186.1 173.3 198.9 140.3 92.4 188.1 19 –إيكاردا 
 46.0 33.3 58.7 4915.2 3056.8 6773.6 24.3 14.8 33.9 206.1 212.2 200.0 186.4 102.5 270.3 23 –إيكاردا 

 42.6 35.5 49.7 6611.2 4128.2 9094.1 31.0 26.6 35.4 206.7 154.4 258.9 224.1 145.5 302.7 كرمي
 40.2 31.3 49.1 5435.9 3609.4 7262.4 26.1 20.7 31.5 206.0 177.2 234.8 172.4 109.6 235.2 املتوسط
معامل 

 االختالف %
  21.8   17.9   20.2   22.9   9.8 

                أ.ف.م
 *11.2   **1436.7   **3.5   *46.1   **52.2   السنوات
 **4.7   غ.م   غ.م   غ.م   **44.1   األصناف
 *8.9   غ.م   غ.م   غ.م   غ.م   1التداخل
 *6.6   غ.م   غ.م   غ.م   غ.م   2التداخل

املواسم للمقارنة بني مستوايت خمتلفة من األصناف ملستوى واحد من 2للمقارنة بني مستوايت خمتلفة من املواسم لستوى واحد من األصناف. التداخل  1%، غ . م غري معنوي، التداخل 1%، ** معنوي عند مستوى معنوية 5* معنوي عند مستوى معنوية 
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( 2عالقة االحندار بني وزن األلف حبة )جم( ووزن احلبوب )جم / م (1)شكل 
 جملموعة من األمناط الوراثية للقمح الصلب

 2عالقة االحندار بني عدد احلبوب ابلسنبلة وعدد احلبوب / م (2)شكل 
 مناط الوراثية للقمح الصلبجملموعة من األ

 

  

. عالقة االحندار بني عدد احلبوب ابلسنيبلة وعدد احلبوب ابلسنبلة (3)شكل 
 جملموعة من األمناط الوراثية للقمح الصلب

ان و% من عالقة االحندار بني % من املادة اجلافة املوجهة للسيق (4)شكل 
 اثية للقمح الصلباملادة اجلافة املوجهة للسنابل جملموعة من األمناط الور 

 

  

عالقة االحندار بني % من املادة اجلافة املوجهة لقش السنبلة و%  (5)شكل 
 اط الوراثية للقمح الصلبمن املادة اجلافة املوجهة للحبوب جملموعة من األمن

ي ووزن احلبوب جملموعة من األمناط عالقة االحندار بني الوزن احليو  (6)شكل 
 الوراثية للقمح الصلب
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 مي ، اإلنتاج احليوي ودليل احلصاد لثمانية أمناط وراثية من القمح الصلب مقارنة ابلصنف كر طول النبات، طول السالمية األخرية( 4)4جدول 
 م2015/2016و 2014/2015اسم الزراعية خالل املو 

 النمط الوراثي
 دليل احلصاد )%( (2الوزن احليوي )جم/م طول النبات )سم(

 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015
 37.3 35.9 38.8 500.3 362.0 638.5 62.0 58.1 65.8 4 –إيكاردا 
 40.0 37.7 42.2 391.9 287.2 496.5 60.3 58.0 62.6 5 –إيكاردا 
 39.2 36.7 41.8 396.5 278.8 514.1 57.1 54.2 60.0 6 –إيكاردا 
 39.6 37.0 42.2 437.9 242.2 633.6 53.8 46.2 61.4 11 –إيكاردا 
 38.5 37.1 39.9 462.9 342.6 583.2 59.8 59.3 60.2 13 –إيكاردا 
 36.5 37.8 35.2 368.8 238.6 499.1 58.5 53.2 63.8 18 –إيكاردا 
 36.4 35.5 37.2 382.7 258.3 507.1 58.4 52.7 64.1 19 –إيكاردا 
 39.1 35.6 42.7 459.5 286.6 632.5 56.3 51.3 61.2 23 –إيكاردا 

 42.1 42.0 42.3 530.0 345.0 714.9 62.4 58.8 66.0 كرمي
 38.8 37.3 40.3 436.7 293.5 580.0 58.7 54.6 62.8 املتوسط

 7.4   18.3   6.8   االختالف % معامل
          أ.ف.م

 *2.83   **80.4   **1.59   السنوات
 *3.39   *93.9   *4.71   األصناف
 غ.م   غ.م   غ.م   1التداخل
 غ.م   غ.م   غ.م   2التداخل

للمقارنة بني مستوايت خمتلفة من األصناف ملستوى واحد من املواسم 2للمقارنة بني مستوايت خمتلفة من املواسم لستوى واحد من األصناف. التداخل  1وي، التداخل %، غ . م غري معن1%، ** معنوي عند مستوى معنوية 5* معنوي عند مستوى معنوية 
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 مقارنة ابلصنف كرمي  القمح الصلبنسبة املادة اجلافة املوزعة على السنبلة، الورقة العلمية، ابقي األوراق والساق لثمانية أمناط وراثية من  (5)جدول 
 م2015/2016و 2014/2015خالل املواسم الزراعية 

 النمط الوراثي
 الساق )%( ابقي األوراق )%( الورقة العلمية )%( السنبلة )%(

 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015
 32.8 34.1 31.6 3.6 4.9 2.3 1.7 2.1 1.2 61.9 59.0 64.8 4 -إيكاردا 
 34.6 35.7 33.4 3.3 4.1 2.5 1.8 2.2 1.5 60.3 58.0 62.6 5 -إيكاردا 
 32.7 34.3 31.1 4.2 5.7 2.6 1.2 1.6 0.8 61.9 58.3 65.5 6 -إيكاردا 
 33.0 32.7 33.3 3.9 5.1 2.6 1.7 2.4 1.0 61.4 59.8 63.0 11 -إيكاردا 
 34.4 35.4 33.3 2.6 3.4 1.8 1.7 2.3 1.1 61.3 58.8 63.8 13 -إيكاردا 
 35.4 35.5 35.2 3.4 3.8 2.9 1.5 1.4 1.6 59.8 59.3 60.3 18 -إيكاردا 
 35.4 36.5 34.4 4.4 5.3 3.4 1.7 1.7 1.7 58.5 56.5 60.4 19 -إيكاردا 
 33.1 35.3 30.9 4.0 6.1 1.9 2.0 2.2 1.9 60.8 56.4 65.3 23 -إيكاردا 

 32.0 32.1 31.8 3.1 3.7 2.6 1.2 1.7 0.7 63.7 62.4 64.9 كرمي
 33.7 34.6 32.8 3.61 4.69 2.53 1.61 1.95 1.27 61.1 58.7 63.4 املتوسط

 5.5   18.6   27.1   3.3   معامل االختالف %
             أ.ف.م

 *1.30   **0.768   **0.160   **0.410   السنوات
 *2.20   **0.789   *0.514   **2.391   األصناف
 غ . م   **1.113   *0.689   غ . م   1التداخل
 غ . م   **1.116   *0.727   غ . م   2التداخل

للمقارنة بني مستوايت خمتلفة من األصناف ملستوى واحد من املواسم. 2اخل صناف. التدللمقارنة بني مستوايت خمتلفة من املواسم لستوى واحد من األ 1%، غ . م غري معنوي، التداخل 1%، ** معنوي عند مستوى معنوية 5* معنوي عند مستوى معنوية 
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 ح الصلبطول السنبلة، عدد السنيبالت غري اخلصبة، عدد السنيبالت اخلصبة، عدد احلبوب ابلسنيبلة وكثافة السنبلة لثمانية أمناط وراثية من القم (6)جدول 
 .م2015/2016و 2014/2015اعية مقارنة ابلصنف كرمي خالل املواسم الزر  

 النمط الوراثي
 كثافة السنبلة )سنيبلة/سم(  عدد السنيبالت اخلصبة ابلسنبلة طول السنبلة )سم(

 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015 املتوسط 2016 2015
 2.7 2.4 3.0 17.8 16.3 19.2 6.6 6.8 6.5 4 –إيكاردا 
 2.5 2.4 2.6 15.8 14.8 16.7 6.2 6.0 6.3 5 –إيكاردا 
 2.6 2.3 2.8 15.7 14.3 17.1 6.1 6.2 6.1 6 –إيكاردا 
 2.7 2.6 2.8 15.3 13.8 16.8 5.7 5.4 5.9 11 –إيكاردا 
 2.5 2.2 2.7 14.4 13.1 15.6 5.8 5.9 5.8 13 –إيكاردا 
 2.6 2.5 2.7 16.2 14.6 17.7 6.2 5.9 6.5 18 –إيكاردا 
 2.8 2.6 3.1 15.0 13.8 16.1 5.3 5.4 5.2 19 –إيكاردا 
 2.2 2.1 2.4 15.1 12.7 17.5 6.7 6.2 7.3 23 –إيكاردا 

 2.5 2.3 2.8 16.1 14.5 17.6 6.4 6.3 6.4 كرمي
 2.6 2.4 2.8 15.68 14.21 17.15 6.1 6.0 6.2 املتوسط

 5.7   6.4   6.5   معامل االختالف %
          أ.ف.م

 *0.31   **0.746   غ . م   السنوات
 **0.17   **1.178   *0.47   األصناف
 غ . م   غ . م   غ . م   1التداخل
 غ . م   غ . م   غ . م   2التداخل

للمقارنة بني مستوايت خمتلفة من األصناف ملستوى واحد من املواسم. 2داخل ناف. التللمقارنة بني مستوايت خمتلفة من املواسم لستوى واحد من األص 1%، غ . م غري معنوي، التداخل 1%، ** معنوي عند مستوى معنوية 5* معنوي عند مستوى معنوية 
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 اخلالصة والتوصيات .4
وإيكاردا  13 –إن خالصة نتائج هذه الدراسة تتمثل أساسا يف أن بعض األمناط الوراثية املستعملة مثل الساللتني إيكاردا 

تفوقت يف صفة وزن احلبة كأحد صفات اجلودة املهمة. مماثلة للصنف الشاهد "كرمي"، ولكنها  قد أعطت إنتاجية 23 –
إن قيمة االرتباط العالية بني الوزن احليوي ووزن احلبوب ابملرت املربع يعد التفسري األمثل لزايدة اإلنتاجية واليت كان أحد أهم 

السكرايت خالل مرحلة  التزهري وابللتايل توفر مصدر وافر من مكوانهتا هو وزن احلبة بسبب أتسيس وزن حيوي كبري قبل
امتالء احلبوب. إن زايدة أدلة احلصاد احلالية، خاصة يف األمناط الوراثية ذات القدرة على إنتاج وزن حيوي عال سيكون 

على حساب ابقي أجزاء  أحد أهم السبل يف تربية النبات لزايدة اإلنتاجية، وذلك بزايدة املادة اجلافة املوجهة للسنبلة
لما زادت نسبة منتجات البناء الضوئي املوجهة للسنابل يف مرحلة ما قبل التزهري زاد تبعا لذلك الوزن النبات، وأيضا ك

إستنادا ملا مت التوصل إليه من نتائج يف هذه  اجلاف للسنبلة خالل التزهري وابلتايل إنتاج عدد أكرب من احلبوب ابلسنبلة.
 لي:ن أهم التوصيات املقرتحة تتمثل فيما يالدراسة، فإ

زايدة الرتكيز على البحوث املتعلقة أبصناف القمح الصلب بسبب قلة عددها حمليا، وأيضا ملا للقمح الصلب من   .1
 أمهية عظمى كأحد أهم مكوانت الغذاء للمجتمع اللييب.

يف اجلبل  اعة القمح الصلب تتمثل يف املرتفعات الشرقيةإنطالقا مما أثبتته الدراسات العديدة من أن أنسب املناطق لزر   .2
األخضر واليت يعتمد فيها النظام الزراعي على األمطار، فإن املزيد من الدراسات املتعلقة ابلزراعة حتت الظروف البعلية 

 يعد من أولوايت البحث العلمي.
فة، لول للخلط الوراثي بني األصناف والسالالت املختلواإلسراع يف إجياد احل البذور صنافأاعتماد و  قييمتفعيل جلنة ت .3

وكذلك دعم اجلهود املبذولة مبركز البحوث الزراعية يف التجارب الوطنية لتقييم املواد الوراثية، وحتديد مناطق اإلنتاج 
 لألصناف احمللية واملستوردة. 
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Abstract 
A field experiment was conducted during the 2014-2015 and 2015-2016 agricultural seasons at the Field 

Crops Research Unit, Research Station of the Faculty of Agriculture, University of Tripoli, with the aim 

of identify the important selection criteria of yield under rain-fed conditions for a set of genotypes derived 

from the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). In this experiment, 

eight genotypes were used and they were compared to the standard durum wheat variety “Karim”. Results 

showed significant differences in yield (grain weight per square meter) between the two seasons, where 

the average yield in the first season was 235g per square meter, which is almost double of the yield 

achieved in the second season, which did not exceed 110g per square meter. In addition, the genotypes 

differed from each significantly in yield as an average of the two seasons. The only yield component in 

which the genotypes showed significant interaction with the agricultural seasons was the thousand grains 

weight. This significant relationship was most evident in the two lines ICARDA-13 and ICARDA-23, 

which produced the highest weight per thousand grains (57.6 and 58.7 grams) respectively during the first 

season. On the other hand, there was not any significant differences amongst genotypes in the weight of 

one thousand grains ‘if the ICARDA-18 line was excluded in which its weight of the grain decreased 

significantly’ when exposed to drought in the second season. The superiority of ICARDA-13 and 

ICARDA-23 in one of the most important quality traits, that is the grain weight, and not statistically 

different from the check variety in yield, gives them preference comparing with the check. High 

biological weight is the most physiological component explaining yield, which is also associated with 

increasing the grain weight. This is one of the valuable selection criteria and an important indicator in 

plant breeding programs to increase yield even while maintaining current harvest indices. 

Keywords: Hard wheat - rain-fed agriculture - selection criteria - Triticum durum. 
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