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    مللخـــصا
مبحطة حبوث مصراته على حمصول القمح  2019 /2018نفذت جتربة حقلية حتت نظام الري التكميلي خالل املوسم الزراعي       

ئية خمتلفة من البالد ابملوسم يمخسة وثالثون منها كان انتج عملية محالت جتميع مبناطق ب ،الطري. اشتملت على ثالثة وأربعني صنفا وساللة
، ابإلضافة إىل مثانية أصناف وسالالت حملية قدمية وحديثة استقدمت من القاعدة الوراثية حملصول القمح الطري اجلاري 2017/2018

حصائي زرعت األصناف والسالالت عشوائيا وفق التصميم اإل ،قارنةالعمل عليها بربانمج الرتبية مبحطة حبوث مصراته وذلك للم
(Augmented designs)، غذية والزراعة )الفاو( يف توصيف العينات ابحلقل واملعملنظام التوصيف املعتمد من منظمة األ اتبع، 

املورفولوجية وطبيعة منوها ومدى تكيفها مع الظروف البيئية مبنطقة صناف والسالالت يف الصفات أوضحت النتائج وجود تباين كبري بني األ
كما أشارت النتائج أيضا إىل وجود تباين كبري   ،مراض واآلفات املسجلة خالل موسم النموصابة أبهم األالدراسة، ومدى قدرهتا على حتمل اإل

كما تبني وجود خلط وراثي كبري يف  ،يوما 93إىل  41تراوح من  يف بعض الصفات املفتاحية احلقلية، كعدد األايم حىت طرد السنابل والذي
تار، احلقول املزروعة ابلقمح واليت مشلها برانمج التجميع يف املناطق املختلفة من ليبيا بعضها أصناف حملية معروفة مثل سيدي املصري، املخ

 حتتاج للمزيد من البحث لالستفادة من خمزوهنا الوراثي يف برامج وسبها والعديد من الرتاكيب الوراثية األخرى غري املعروفة واليت 208حبوث 
 الرتبية املستقبلية.

 
 التوصيف. -التنوع الوراثي-  القمح الطري - الوراثية النباتية املصادر :الكلمات املفتاحية

 

 املقدمة .1
% من 23إذ يوفر ما يزيد عن  أربعة حماصيل اقتصادية مهمة يف العامل، يعد أحد (Triticum ssp)حمصول القمح  

% من 20% من سكان العامل، ويوفر تقريبا 40كما يشكل غذاء رئيسيا ملا يزيد عن  احتياجات الغذاء العاملي،
 ,WHO)ية سعرية حرار 2500-2000السعرات احلرارية والربوتني يف الغذاء، حيت يوفر كجم واحد من اخلبز ما قيمته 

2018) 
% من 3.18الدول العربية مبا نسبته  وتساهم( طن 865،492،398) 2018بلغ اإلنتاج العاملي من القح لسنة 

ويرتاوح  ،(FAO, 2020)مجايل اإلنتاج العريب من القمح إ% من 0.5اإلنتاج العاملي للقمح يف حني ليبيا تنتج فقط 
علي املعدالت على أوهو من  كجم/السنة،200-150ما بني يف الوطن العريب معدل استهالك الفرد من منتجاته 

الدول  أكربوتعد الدول العربية من  (2007)املنظمة،العربية،للتنمية،الزراعية، مستوى العامل، وذلك وفق إحصائيات 
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ائر حتتالن املرتبة الثانية والثالثة واملغرب الرتتيب السابع وليبيا أتيت يف وأن مصر واجلز  احملصول، ونواجته،املستوردة هلذا 
إن األصناف احلديثة ذات  ،(FAO, 2020; Pocketbook, 2015) املستوردينعامليًا يف قائمة كبار  46الرتتيب 

وتقع على املراكز  ،تعترب العمود الفقري يف صناعة البذور يف العامل نتاج املختلفةاملردود العايل واملتكيفة مع ظروف مناطق اإل
 ,Curtis)اإلنتاج واإلنتاجية واجلودة  ثاألوىل على إحداث التطور يف األصناف بصورة مستمرة من حي البحثية املسئولية

et al, 2002.) 
ميكن احلصول على معدالت إنتاج وإنتاجية أعلى ابهلكتار وذلك من خالل زراعة األصناف عالية اإلنتاج مع حتسني 

وحفظها لربامج العمليات الزراعية املصاحبة واالستمرار يف جتميع واختبار املصادر الوراثية احمللية ومقارنة صفاهتا احلقلية 
لقد بذلت العديد من اجلهود ألجل  ،(1986 ،)الصغريالرتبية املستقبلية لالستفادة منها على املستويني احمللي والعاملي 

والذي ركز  1972أتمني احتياجات السكان من نواتج هذا احملصول حيث أسس مركز البحوث الزراعية يف ليبيا سنة 
احملصول وخاصة يف املنطقة الشمالية الغربية مما نتج عن ذلك التوصل إىل العديد من نشاطه يف البداية على تطوير هذا 

يزرع القمح الطري عادة  ،األصناف اجليدة ذات القدرة اإلنتاجية العالية واليت انتشرت ابملشاريع العامة ولدى املزارعني
 اجلافةة حتت نظم الري أو املناطق املطرية ويستمر حىت هناية شهر ديسمرب يف املناطق الواقع ،بداية من شهر نوفمرب

وعلى الرغم  من اخلطط الطموحة اليت وضعتها البالد خالل السنوات املاضية واليت اشتملت على  ،(2009 ،الشريدي)
زايدة املساحات املخصصة لزراعة حماصيل احلبوب واملخصصات املالية الالزمة وحماولة أتمني مصادر الري ملساحات 

إىل املستوى املستهدف  ال أن اإلنتاج مل يرتق  عي، إجديدة مبناطق اإلنتاج الشمالية عن طريق منظومة مياه النهر الصنا
طن/هـ  1.207موسم زراعي حملصول القمح  16والزالت اإلنتاجية متدنية أيضا، حيت بلغت يف املتوسط وخالل 

طن/هـ  4.07طن/هـ والشعري 3.91طن /هـ وكانت على مستوى املشاريع املروية للقمح الصلب 0.8والشعري 
قلة توفر الرتاكيب الوراثية  نتاج واإلنتاجية ميكن تلخيصها يفتدين اإل ىلإاألسباب اليت أدت إن أهم  ،(2009 ،)الشريدي

املناسبة لكل بيئة زراعية مبناطق اإلنتاج املختلفة، وحتديد العمليات الزراعية املناسبة للعملية اإلنتاجية بظروف اإلنتاج 
جيدة، وتدين مستوى اخلصوبة يف معظم الرتب الزراعية، عالوة املختلفة، كذلك إدارة عمليات اخلدمة مل تكن ذات كفاءة 

على األمراض واآلفات واحلشائش والقوارض والطيور وقلة مستوى الرطوبة واملتمثل يف ندرة مياه الري، كما أن ارتفاع 
سنة ابلوقت الفاقد الناتج عن عمليات احلصاد والدراس امليكانيكي عالوة على عدم توفر بذور األصناف التجارية احمل

ة غري املالئمة لإلنتاج مبناطق اإلنتاج ياملناسب وابلصورة اجليدة وخاصة لدى القطاع اخلاص، وأخريا الضغوط  البيئ
املختلفة. وبذلك فإن قلة توفر الرتاكيب الوراثية املناسبة لكل بيئة زراعية مبناطق اإلنتاج املختلفة تعد من أهم أولوايت 

مركز البحوث الزراعية  ألقد جل ،لرئيسية وذلك ابستنباط أصناف جديدة وحتسني مردود احمللية منهاحتسني حماصيل الغذاء ا
من خالل منهجية العمل املعتمدة إىل اعتماد أساليب عدة ومن بينها اإلدخال من مصادر خارجية عربية ومراكز خمتصة  

املركز الدويل لتحسني و  وجهات دولية متعددة كالفاو، كاملركز العريب لدراسة املناطق اجلافة واألراضي القاحلة )اكساد(
الذرة الصفراء والقمح )السيمت( واملركز الدويل للبحوث الزراعية ابملناطق اجلافة )ايكاردا(، ألجل زايدة اإلنتاج واإلنتاجية 

ولقد أمثر هذا التعاون ابحلصول على  ،من حمصول القمح بنوعيه الطري والصلب ولتوفري مصادر للتباين والتنوع الوراثي
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العديد من األصناف اجليدة اليت تتناسب ومناطق اإلنتاج املختلفة وذات مردود اقتصادي عايل، حيث حققت تطورا 
كما نظمت العديد   ،ملحوظا يف اإلنتاج واإلنتاجية مقارنة ابألصناف احمللية القدمية وخاصة مبناطق الري الدائم والتكميلي

التجميع من أطراف حملية وأخرى خارجية وبعضها مشرتكة ألجل جتميع ورصد املصادر الوراثية احمللية من حماصيل  من مهام
اشتهرت  ،أصبح هو اجلهة املخولة بتجميعها وحفظها وصيانتها 2004احلبوب. وبعد أن أتسس البنك الوراثي عام 

لطري والشعري سواء حتت الظروف املطرية بسهل اجلفارة واجلبل املناطق الزراعية بليبيا منذ القدم بزراعة القمح الصلب وا
األخضر أو حتت الظروف املروية ابلواحات اجلنوبية بفزان والكفرة، وقد تداول املزارعون العديد من أصناف هذه احملاصيل 

ذه األصناف ابلتأقلم مع واليت حافظوا عليها لعدة أجيال بعد أن أظهرت هذه األصناف إنتاجًا وسلوكًا مقبواًل، ومتيزت ه
 ،)الزنتاينالظروف احمللية سواء من حيث حتمل ظروف اجلفاف يف املناطق املطرية أو حتمل ارتفاع درجات احلرارة 

هناك العديد من اخلصائص املميزة لألصناف والسالالت احمللية )األصول الوراثية( واليت تركزت خالل االنتخاب ، (1999
ملواسم واألجيال ولكن بعد ظهور األصناف اجلديدة وابألخص القمح الطري والصلب ومتيزها الطبيعي املتتايل عقب ا

خبصائص حقلية وإنتاجية عالية تفوق األصناف احمللية، فقد بدأ املزارعون تدرجييًا يف زراعة هذه األصناف اجلديدة وترك 
ا، وفقدان الكثري من املصادر الوراثية اليت حتمل العديد ثي كبري هلراىل اجنراف و إاألصول الوراثية مبناطق اإلنتاج، مما أدى 

لذا فقد تنبه العلماء ألمهية  ،من اخلصائص واملوراثت أكسبتها صفة حتمل  الضغوط البيئية السائدة يف مناطق اإلنتاج
ء واألقارب الربية هلا احلفاظ على التنوع الوراثي للمحاصيل النباتية املتعددة ومجع األصول الوراثية هلذه احملاصيل واآلاب

متت يف  ولقد (FAO, 2011; Pocketbook, 2015) .احملاصيلوحفظها وتقييمها لالستفادة منها يف برامج تطوير 
حيث ذكر يف  ،بدأت مبكرا حسب التقارير املتوفرةاليت ليبيا العديد من احملاوالت جلمع األصول الوراثية حملاصيل احلبوب 

أحد التقارير املنشورة يف أملانيا لفريق استكشاف األصول الوراثية النباتية لليبيا، والذي قام به فريق متخصص من معهد 
 . (1999 ،)الزنتاينم  1983يف ابري إبيطاليا  (IPGRI)األصول الوراثية أبملانيا ومعهد األصول الوراثية 

إىل توصيف وتصنيف التجميع الوراثي املنفذ من قبل حمطة مصراته للبحوث الزراعية للموسم  هتدف هذه الدراسة
، ومعرفة درجة التنوع الوراثي املوجود يف املنطقة حملصول القمح الطري، وأهم األصناف املنتشر زراعتها 2018 -2017

 ل من قبل.يف مناطق التجميع املختلفة ومعرفة إمكانية وجود تراكيب وراثية مل تسج
 

 مواد وطرق البحث  .2
  جتميع العينات 1.2

 منها 2017/2018خالل املوسم الزراعي خمتلفة يف ليبيا مناطق بيئية طري من القمح من العينة مجعت مخس وثالثون 
من املنطقة وعينتان من الكفرة تسع عينات رحالت( و  5الزراعية )لبحوث لحمطة مصراتة عينة من طرف  اثنان وعشرون

 .(1اجلدول رقم ) رحلة( 2من منطقة سهل اجلفارة )وعينتان الشمالية الشرقية 
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 2018-2017مواقع وعدد عينات التجميع الوراثي حملصول القمح الطري للموسم  (1)جدول رقم 
 عدد العينات فريق التجميع  املوقع املنطقة

 22 احملاصيل مبحطة مصراته  الغريانعبدالرؤف / بن جدي / السويح /  الوسطى 

 09 قسم النبات كلية العلوم / جامعة املرج*   الكفرة اجلنوبية 

 02 البنك الوراثي فاره   / وادي األثلاجلسهل  الغربية

 02   *قسم النبات كلية العلوم / جامعة املرج قصر ليبيا / احلمدة الشرقية 

 35   اإلمجايل
 العينات مرسلة من طرف د.خالد البيدوين  -*

 

 زراعة العيناتعملية  2.2
لتوصيف وتصنيف عدد ثالثة وأربعني  2018/2019نفذت التجربة احلقلية مبحطة حبوث مصراته خالل املوسم الزراعي 

منها مخسة وثالثون أصال وراثيا حمليا للقمح الطري، ومثانية أصناف كشواهد حملية قدمية وحديثة للمقارنة  ،صنفا وساللة
والصنف  208وهي: أصناف قدمية )فريطيسية، الكفرة، سيدي املصري، زالف، سبها واملختار(. وأصناف حديثة )حبوث

زرعت األصناف يف قطع جتريبية مساحتها  ،ج املختلفةنتا تونسي املنشأ سالمبو( واليت تعد األكثر سيادة مبناطق اإل
مسدت التجربة وفق املعدالت السمادية املعمول هبا  ،(Augmented designs)م( حتت تصميم  3.00.5x) 2م1.5

( % ومساد تكميلي 46/18كسماد أساسي من مصدره فوسفات ثنائي األمونيوم )( 5O2P)كجم/هـ   150مبعدل 
مم( الشكل  257بلغ إمجايل اهلطول خالل املوسم ) ،(N% 46)كجم/هـ يوراي   200نيرتوجيين على دفعتني مبعدل 

 النمو.كما تعهدت التجربة ابلري وقت احلاجة، والتعشيب امليكانيكي واليدوي ولعدة مرات أثناء موسم   ،(1)
 

 
 2018/2019 خالل املوسم األمطار ( توزيع1)شكل 
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احلصاد والدراس وجتميع كافة املعلومات احلقلية واملعملية ملراحل ىل إالبذور للزراعة وجتهيز عداد إمت متابعة التجربة من 
 .(SPSS)للنتائج على برانمج  اإلحصائيةوالقيام ابلتحاليل النمو  لملراح (Zadox, scale) النمو وفق مقياس زادوكس

 الصفات الوصفية الظاهرية للعينات 2.3
فقد اعتمد منوذج  ،للقمح الطري قيد الدراسةللمصادر الوراثية عينة ثالث وأربعني لغرض توصيف وتصنيف  

 (.2اجلدول ) (Bonjean & Angus, 2001) منظمة الفاو املخصص هلذا الغرض
 ع يف التوصيف للموارد الوراثية ابلقمح.باملت (FAO)غذية والزراعة النموذج املعتمد من منظمة األ (2)جدول 

 مرحلة النمو  تعريف الصفة توصيف النبات كامال
 طور مخسة إشطاءات  قائم  /  نصف قائم / شبة قائم /  مفرتش طبيعة النمو

 بعد اإلنبات / قوي جدا  يقو  ضعيفة جدا  /   ضعيفة  /  رةذتلون غمد البا
 عند التسبيل / قوي جدا  يضعيفة جدا  /   ضعيفة  /  قو  األذينات علىالصبغة احلمراء 

 السنبلة األوىل مبكر جدا / مبكر  / متوسط / متأخر  طرد السنابل
 السنبلة األوىل    / قوي جدا  يضعيفة جدا  /   ضعيفة  /  قو  غمد ورقة العلم علىالطبقة الشمعية 
 السنبلة األوىل      / قوي جدا  يضعيفة جدا  /   ضعيفة  /  قو  السطح اخلارجي لورقة العلم  علىالطبقة الشمعية 

 النضج   قصري جدا /  قصري  / متوسط  / طويل / طويل جدا  النباترتفاع ا
 النضج  / قوي جدا  يقو ضعيفة جدا  /   ضعيفة  /   العقدة األخرية للساق علىوجود شعريات 

 مرحلة النمو  تعريف الصفة السنبلةتوصيف               
 التسبيل / قوي جدا  يضعيفة جدا  /   ضعيفة  /  قو  عنق السنبلةعلى الطبقة الشمعية  

 التسبيل موجودة  / غائبة برأامل علىالطبقة احلمراء 
 التسبيل / قوي جدا  يضعيفة  /  قو ضعيفة جدا  /    السنبلة علىالطبقة الشمعية 

 التسبيل رقيقة جدا / رقيقة  / متوسطة / مسيكة / مسيكة جدا  مسك جدار عنق السنبلة
 التسبيل خمروطي / مغزيل  / متوازي احلواف الشكل العام للسنبلة

 التسبيل خملخله جدا / خملخلة  / متوسطة / كثيفة / كثيفة جدا  اكتظاظ السنبلة
 النضج صفر غامقأصفر فاتح / أبين /  لون السنبلة عند النضج

 النضج طويلة جدا / طويلة / متوسطة / قصرية جدا / قصرية طول السفا
 النضج سود / بينأصفر / أ لون السفا

 مرحلة النمو تعريف الصفة للسنبلةالقنبعة السفلية توصيف        
 النضج ضيق / ضيق جدا / متوسط / عريض / عريض جدا عرض الكتف
 النضج منحدر / مستقيم  / مدور  شكل الكتف
 النضج طويلة جدا / طويلة / متوسطة / قصرية جدا / قصرية طول املنقار

 النضج غائب عريض / صغري / صغري جدا / بعة نبصمة احلبة الوجه الداخلي للق
 النضج موجودة  / غائبة القنا بع  علىالشعريات 

 مرحلة النمو  تعريف الصفة احلبةتوصيف                
 النضج بينصفر كهرماين / أصفر فاتح / أ اللون

 النضج مدور / بيضاوي / متطاول الشكل 
 النضج متوسطة / قصرية جدا / قصريةطويلة جدا / طويلة /  مقدمة احلبة  علىالشعريات الطرفية 
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 النتائج .3
من املتابعة احلقلية والبياانت املسجلة اتضح وجود تنوع وراثي كبري من ضمن عينات التجميع الوراثي يف الصفات احلقلية  

ات وكذلك لون وشكل احلبة ووجود وعدم وجود الشعري  ،طول السنبلة ولوهنا ووجود السفا ،مثل الشكل الظاهري للسنابل
 نستعرضها فيما يلي: على طرف احلبة.

 

 الصفات الكمية الظاهرية للعينات 1.3
بعض املتغريات الكمية للصفات النباتية املسجلة ابحلقل واملعمل ولللبياانت  اإلحصائية( نتائج املقاييس 3)يوضح اجلدول  

 عينة. 43لعدد 
 .عينةلثالث وأربعني  الظاهريةلبعض الصفات الكمية  اإلحصائيةاملقاييس  (3)جدول 

 املقياس
 طول حامل السنبلة

 )سم(
طرد حىت  األايمعدد  )سم( ورقة العلممساحة 

 )يوم( السنابل
 حبةألف وزن 

 العرض الطول  )جرام(
 41.55 77.10 1.94 23.59 36.1 املتوسط

 6.98 19.82 0.29 2.81 4.8 االحنراف املعياري

 60.00 106.00 2.70 32.00 51.2 أعلى قيمة

 27.00 54.00 1.47 18.33 23.0 أقل قيمة

 
لدرجة التشابه بني العينات ابستخدام الربانمج ( Cluster))العناقيد(  للتوزيع الشجري اإلحصائيالتحليل  إجراءعند 

 بعض الصفات الوصفية املفتاحية لتقسيم العينات حسب درجة التشابه فتم تقسيم العينات واختيار SPSSاإلحصائي 
 :على النحو التايل

 .(4و 3، 2)شكال األعينة مفرتش  11و قائمعينات نصف  9وعينة قائم  22كانت )واليت   ،حسب طبيعة النمو -1
      شكالسفا( األعينة توجد هبا  36وعينات بدون سفا  6كانت )واليت   ،حسب وجود أو عدم وجود السفا -2
(5 ،6.) 

 ،السفا شكل ،النضجالسنبلة عند  لون)مثل بعض الصفات املهمة املستخدمة يف التصنيف وفق تقسيم العينات كما مت 
  :كالتايلوابقي الصفات فكانت النتائج   (طول وشكل املنقار
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 حسب طبيعة النمو قائمتصنيف العينات  (2)شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب طبيعة النمو مفرتشتصنيف العينات  (3)شكل 
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 حسب طبيعة النمو نصف قائمتصنيف العينات  (4)شكل 

 

 
 وجود السفاعدم تصنيف العينات حسب  (5)شكل 
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 تصنيف العينات حسب وجود السفا (6)شكل 

 

  لعيناتاب التنوع الوراثي يف صفة شكل السنبلة( 1) صورة
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 يف وجود الشعريات على احلبوب التباين (2) صورة

 

 تصنيف العينات حسب طبيعة النمو  2.3
( اليت مت جتميعها من منطقة الكفرة ميكن تصنيفها على أهنا الصنف 44للعينة ) املورفولوجينتائج التوصيف  1.2.3

 . (3) ابلصورح موض( كما هو 18الشاهد )احمللي سيدي املصري لتتطابق مواصفاهتا مع الصنف 
 
 
 
 
  
 

 

 
 44و 18العينات التشابه بني  (3)صورة 

 

نفس ىل أهنا حتمل إتشري ( واليت مت جتميعها من منطقة الكفرة 40)رقم للعينة  ياملورفولوجبياانت التوصيف  2.2.3 
الناجتة من برانمج الرتبية مبحطة مصراتة  األصناف أحدوهو ( 19العينة رقم ) 208حبوث احملسن  صفات الشاهد احمللي

املركز الدويل هو وراثي ، مصدرها القبول كبري عند الفالحني ابملنطقة االيت هل األصنافللبحوث الزراعية والذي يعترب من 
 (4الصورة ).  )السميت(والقمح  الذرة الصفراء نيلتحس
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  40و 19العينات  التشابه بني (4)صورة 
 

هلا نفس صفات أن من منطقة الكفرة ابجلنوب الشرقي لليبيا مجعت ( اليت 32للعينة )بياانت التوصيف من  يتضح 3.2.3
 .ةاملستنبطة ابملنطقة الشمالية الغربياحمللية القدمية  األصناف أحدوهو ( 5الصورة )( 24املختار )احملسن  الشاهد احمللي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  24و 32العينات بني  التشابه (5) صورة
 

صفات الشاهد احمللي  مبصراته نفس( واليت مت جتميعها من منطقة السويح 12للعينة )أن احملققة  النتائجبينت  4.2.3
 .(6الصورة ) ،احمللية القدمية من منطقة فزان األصناف أحد( وهو 22سبها )
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  22و 12العينات التشابه بني  (6) صورة
أكثر من صفات التوصيف الرئيسية مما يدل على  أو األقلعلى  واحدة ابقي العينات يف صفةوضحت النتائج تباين أوقد 

 اختالفها يف الرتكيب الوراثي.

 املناقشة  .4
وخاصة يف  ،بيئات املختلفةالاليت مجعت من عينات الكبري بني وراثي هام و  د تباينو وجأوضحت النتائج احملققة     

املسجلة  واألمراض اآلفاتومقاومتها ألهم  ،البيئية والضغوط ومدى أتقلمها للظروف، وطبيعة منوها الصفات املورفولوجية
عالوة على أتثري  ،ضمتها هذه اجملموعةالوراثية اليت  الرتاكيباختالف كبري يف  على وجودمما يدل ، خالل موسم النمو

 ;Bonjean & Angus, 2001)بقة االعديد من الدراسات الس إليها ما أشارت ذوهالبيئة اليت كانت تزرع هبا، 

Ehtaiwesh & Rashed,2019; M. & K.L.Mehra, 1992; اكم  ،(2009 ،; الشريدي1999 ،الزنتاين 
وابحنراف معياري  ايوم 93 - 41 ما بنيتراوح الذي و التزهري  حىت من الزراعة  األايمكبري يف عدد التباين برزت النتائج الأ

ال تتناسب مع الظروف احمللية  أهنا أيالتزهري وطرد السنابل  متأخرة جدا يفالرتاكيب الوراثية بعض  يبني أنهذا اً، يوم 20
من ابلتايل اجلفاف واحلرارة مما يقلل  إىليعرض النبات  يف النضج التأخريألن  ،اليت تستوجب زراعة أصناف مبكرة

املتأخرة واليت تتناسب هذه الرتاكيب الوراثية ومن خالل استعراض النتائج ميكن القول إن  ،بشكل كبرياملستهدفة نتاجية اإل
كأعالف ولكن و  ألصناعة الدقيق ومشتقاته البالد  إىلقد تكون دخلت خرى الباردة الشتوية ابألقاليم األ توالزراعا

 .زراعة القمح لدى املزارعني حقول إىلوجدت طريقها 
 انتشار ووجود حيث سجل ،يف املناطق املختلفة بليبياابلنظم الزراعية يف احلقول املزروعة ابلقمح  ابري ككان  وراثي  اللط اخل

العديد من الرتاكيب الوراثية املختلفة بكل من الغريان، والسويح )مبصراته( وكذلك الكفرة ابملنطقة اجلنوبية الشرقية فقد  
يدل مما  خرى،األ يف ابقي مواقع التجميععالوة على وجود تنوع وراثي  ،اتركيبا وراثيا خمتلف (9، 8، 4كانت على التوايل )

قاوة صنفيه أصناف ذات درجات معتمدة ون يقومون بزراعة انتج حصادهم وعدم حرصهم على زراعةعلى أن املزارعني 
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 ,WHO) للحصول على إنتاجية عالية تباعهاااخلرباء كأحد الشروط الواجب من  هبا العديدكما يوصي عالية  ونوعية 

 .(1986 ،الصغري; 2018
مركز البحوث الزراعية  أصنافوهي من مبناطق عديدة قول القمح حبسيدي املصري واملختار لوحظ انتشار صنفي كما 

وهو من  208وكذلك الصنف حبوث  ،(1999 ،)الزنتاينيف فرتة السبعينات من القرن املاضي وإكثارها اليت مت اعتمادها 
سبها املستنبط ابملنطقة اجلنوبية وكذلك صنف  ،(2009 ،)الشريدي احملسنة اليت مت اعتمادها يف فرتة التسعينات األصناف

يف حقول القمح رغم تدين صناف املزروعة بني األ يتواجدالغربية )فزان( مع بداية السبعينات من القرن املاضي فهو الزال 
 .أصابته الشديدة مبرض الصدإو نتيجة للتدهور الوراثي  إنتاجيته

موسم االستزراع هو الذي يفرض نفسه على بقية  ءناثأ بذوره ريكما تؤكد النتائج على أن الصنف الذي يتم إكثاره وتوف
      .االذي شكل من أجله ةه الوراثيتزراعته وفق تركيبلناطق املناسبة خصائص املنتاج دون مراعاة مناطق اإل يفصناف األ

           

 التوصيات .5
الوراثية احمللية وتوسيع القاعدة  األصول، ملا هلا من دور مهم يف احملافظة على دوراي الوراثياالهتمام بعمليات التجميع  .1

الوراثية مبا يف ذلك  األصولتطبيق التقنيات احلديثة يف توصيف وتصنيف و  ،ألجل برامج الرتبية املستقبلية الوراثية
 املرتبطة ابإلنتاج.املهمة الوراثية اليت حتمل بعض الصفات  األصولتسجيل وتوثيق  وكذلك ،البصمة الوراثية

 الوراثية احمللية. األصولبناء برانمج وطين لتحسني حمصول القمح الطري يعتمد على  .2
نتاج واملستهلك وتقليل النفقات العمل على تشجيع املزارعني على زراعة حمصول القمح الطري لتقليل الفارق بني اإل .3

 ة، مع مراعاعند الزراعةهبا  ىألصناف املوصاة املزارعني بضرورة اختيار نشر الثقافة الزراعية وتوعيوذلك ب على االسترياد
 توفري البذور احملسنة ذات النقاوة العالية واملتأقلمة مع الظروف احمللية.و  املناطق الزراعية املناسبة

 

 املراجع
(: مركز pp. 6-11بليبيا  )صناف احمللية من القمح الشعري (. دراسة مرجعية حول األ1999أ. ) ،الزنتاين

 البحوث الزراعية.
اتفاقية تعاون بني مركز (. دراسة مرجعية حول حتسني حمصويل القمح والشعري يف ليبيا 2009ع. س. ) ،الشريدي

 البحوث الزراعية وإيكاردا 
 : منشورات جامعة طرابلس.حماصيل احلقل(. 1986خ. ) ،الصغري

املنظمة العربية للتنمية -اخلرطوم .2007(. التقرير السنوي للتنمية الزراعية 2007)املنظمة،العربية،للتنمية،الزراعية. 
 (. AC 338.106) السودان - 2007 -الزراعية 

Bonjean, A. P., & Angus, W. J. (2001). The world wheat book: a history of wheat 

breeding: Lavoisier Publishing. 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas


 تنتون, الشريدي,عقوب, اجملدوب

463 

 .ly/journal/jmuashttp://www.misuratau.edu    2020 يونيو الثايناجمللد األول العدد 

 

Curtis, B. C., Rajaram, S., & Gómez, M. (2002). Bread wheat: improvement and 

production: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

FAO. (2011). The second report on the State of the World's Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture. 00153 Italy, ROME: Commission on Genetic Resources for 

Food and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
FAO. (2020). FAOSTAT statistical database :[Rome] : FAO, c2018-. Retrieved from 

https://search.library.wisc.edu/catalog/999890171702121 

M., H., & K.L.Mehra. (1992). Wheat collection and chaeracterization in North Yemen, 

Rachis 11(1/2), 85-86 . 

Pocketbook, F. S. (2015). World food and agriculture. FAO: Rome, Italy . 

WHO. (2018). The state of food security and nutrition in the world 2018: building 

climate resilience for food security and nutrition: World Health Organization.  

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas


  ...... توصيف وتصنيف بعض األصول

464 

 http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas    2020 يونيو الثايناجمللد األول العدد 

 

Characterization and Classification of Libyan Bread Wheat 

Germplasm Collections (Triticum aestivum L) 

and Hassan E. Tantun Ali S. Shreidi, 

               

* Mukhtar O. Agoub, 

    

Abu Llbayda M. Almajdoub, 

Agricultural Research Center Misurata Libya 

*moagob@gmail.com 

https://doi.org/10.36602/jmuas.2020.v01.02.33                            Received: 2/4/2020; Accepted: 27/5/2020   

 

Abstract 

A field experiment was carried out on the bread wheat crops under the supplementary irrigation 

system at Misurata Research Station during the agricultural season 2018/2019. It included forty-three 

varieties and accessions. Thirty-five of them were obtained in a germplasm collection mission in different 

Libyan regions in the 2017/2018 season. For comparison, eight additional old and modern local varieties 

from the gene bank of bread wheat crops being worked on in the breeding program at Misurata Research 

Station were included. Varieties and accessions were randomly planted according to the Augmented 

designs. The FAO certified profiling system was used to characterize samples in both the field and 

laboratory. The results showed that the different varieties and accessions differed greatly in their 

morphological characteristics, growth habits, adaptability to the environmental conditions of the study 

area, and resistance of major diseases and pests recorded during the growing season. The results also 

indicated a large variation in some key plant characteristics such as days to heading, which ranged from 

41 to 93 days. A significant amount of genetic diversity was found in the fields cultivated with wheat 

included in the collection mission in different regions of Libya. Some of these genotypes were identified 

as well-known local varieties such as Sidi Al-Masry, Al-Mukhtar, Bohot 208, and Sabha. Many other 

genotypes are unknown and need more research so that their genetic material can be used in future 

breeding programs . 

Keywords: Plant Genetic Resources - Bread Wheat - Genetic Diversity - 

Characterization. 
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