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 الممخص العربي

تحسين إنتاجية القمح تحت ظروف المموحة والجفاف باستخدام نظام 
 التهجين الدائري

        
حيث يعتبر يعتبر القمح من أىم محاصيل الحبوب الرئيسية في العالم  

لما % من سكان العالم 35حوالى  الغذاء األساسي ألكثر من بميون مواطن يمثمون
. ولكن تعاني مصر مشكمة نقص و تصنيفية ممتازة. يتمتع بو من صفات غذائية 

إنتاج القمح حيث توجد فجوة غذائية ما بين االستيبلك واإلنتاج )بمغ إنتاج موسم 
مميون طن(  12مميون طن بينما كان االستيبلك حوالي  7.1حوالي  2003/2004

ناطق بعض الم زيادة اإلنتاج عن طريق التوسع األفقي بزراعةولذلك كان البد من 
األراضي الصحراوية ومناطق االستصبلح الجديدة، وحيث أن المحدد  المتاحة فى

لمزراعة في ىذه المناطق ىو نقص الماء وزيادة نسبة األمبلح الضارة كان  الرئيسي
البد من زراعة تراكيب وراثية متحممة لمجفاف والمموحة وتعطي محصول عالي نسبيا 

اجري ىذا البحث بيدف دراسة إمكانية التربية  تحت ىذه الظروف الغير مواتية. وقد
وكذلك دراسة قوة اإلجياد البيئي لتحمل المموحة والجفاف لتحمل بعض ظروف 

اليجين والقدرة عمي  التآلف  ومعامل الحساسية لمجفاف باإلضافة إلي بعض 
 وتفاعميم مع البيئة  القياسات الفسيولوجية المرتبطة بتحمل النباتات لمجفاف

 وقد استخدم ليذا الغرض سبعة تراكيب وراثية ذات أصول وراثية متباعدة ىي       
 (. 606-، سبللة 7-، جميزة 93-، سخا 168، ياكورا، جيزة  ٦-شام ،٣-) إيكاردا

، 2004/ 2003، 2002/2003 ىى: سمامو ثبلثة  وقد أجرى ىذا البحث خبلل    
اآلباء السبعة دون العكسية حيث تم عمل جميع اليجن الممكنة بين  2005/  2004
 في صوبة التيجينات بمركز بحوث الصحراء بالقاىرة Half diallel crossبنظام 

 تحت ظروف الري بالمياه العادية.
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 ألول(:الجيل االدراسة األولى )
في  الجيل األولتم زراعة اآلباء السبعة وىجن  2003/2004في موسم 

بحقل  ة العشوائية ذات ثبلثة مكرراتفي تصميم قطاعات كامم منفصمتينتجربتين 
% من 60بمركز بحوث الصحراء بالقاىرة حيث رويت التجربة األولي عند  التجارب

% من السعة الحقمية. وشممت 40رويت عند السعة الحقمية، أما التجربة الثانية 
سم وبين 10القطعة التجريبية سطر من كل تركيب وراثي بمسافة بين السطور 

نباتات  10م. وقد دونت البيانات عمى  3سم وطول السطر 10ل السطر النباتات داخ
فردية أخذت عشوائيا من كل قطعة تجريبية وقد قدرت قوة اليجين لكافة الصفات 
المدروسة كنسبة مئوية النحراف قيمة اليجين عن قيمة متوسط األبوين أو قيمة األب 

آلف  بتطبيق ما افترضو األفضل. وقدرت قيم القدرة العامة والخاصة عمى  الت
معامل تقدير أيضا تم  ( حسب النموذج األول لمطريقة الثانية.1956جريفينج )

  الحساسية لئلجياد البيئي من البيانات األساسية لمتجربتين باستخدام معادلة

.Saulescu et al. (1995) 
 الصفات التي درست هي :

 الصفات المحصولية: -أ
   ورقة العمم مساحة -٢    طول النبات -١
 عدد الحبوب / السنبمة  - ٤      عدد السنابل / نبات   - ٣
                               )جم(وزن محصول القش/ النبات  -٦   )جم( حبة ١١١١وزن الــ -٥
                                              البيولوجى)جم(المحصول  -٨ )جم( النباتوزن محصول الحبوب/  -٧
 دليل الحصاد -٩

 
 قياسات الجفاف:  -ب
 معدل النتح  -٢   مقاومة الثغر -١
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 المحتوى المائي لمورقة  -٤        درجة حرارة الورقة -٣
 البوتاسيوم باألوراقمحتوى  -٥
 .حساب معامل الحساسية لإلجهاد البيئي -جـ

 ويمكن تمخيص أىم النتائج المتحصل عمييا فيما يمي:
 و والمحصول ومكوناته:صفات النم -١

 تحميل التباين والمتوسطات وقوة الهجين: -أ

 المدروسة، صفاتالري عالي المعنوية لكافة ال متيكان التباين الراجع لمعام - ١
الري العادي أعمى من تمك التي تحت ظروف  توكان متوسط قيم معامبل

 اإلجياد. 
ة الصفات في التجربتين وكذلك كان تباين التراكيب الوراثية عالي المعنوية لكاف -٢

التحميل المشترك بينيما، أيضا كان تباين التفاعل بين التراكيب الوراثية 
 ومعاممتي الري معنويا لكافة الصفات تحت الدراسة.

كان التباين الراجع لآلباء معنويا لكافة الصفات تحت الدراسة بينما كان التباين  -٣
ي الري معنويا لكافة الصفات فيما عدا طول الراجع لمتفاعل بين اآلباء ومعاممت

 النبات وعدد السنابل/نبات.
أعمى القيم لمتوسطات مساحة ورقة العمم  ( P7) 606أعطت السبللة األبوية  -٤

وعدد السنابل/النبات ووزن محصول القش والحبوب والمحصول 
 /النبات. البيولوجى

ل النبات ووزن الـ قيم لمتوسطات طو  أعمى (P6) 7-أعطى الصنف جميزة -٥
ودليل  حبة بينما أعطى اقل قيم لمتوسطات عدد السنابل/النبات 1000

 . الحصاد
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كان التباين الراجع الى اليجن معنويا لكافة الصفات تحت الدراسة في  -٦  
التجربتين وكذلك التحميل المشترك بينيما. أيضا كان التباين الراجع لمتفاعل بين 

 عنويا لكافة الصفات.الري  م متياليجن ومعام
أعمى قيم لمتوسطات وزن  ( P6 × P2( و )  P5 × 2 Pأعطى اليجينين )  – ٧

محصول الحبوب/النبات في التحميل المشترك والذي قد يرجع إلي ارتفاع عدد 
السنابل/النبات وعدد الحبوب/السنبمة ودليل البذرة ويعتبر ىذان اليجينان من 

 التربية لرفع إنتاجية محصول القمح.     اليجن المبشرة لمواصمة برنامج 
 من البيئتين والتحميل المشترك في كل كان التباين الراجع لقوة اليجين معنويا -٨

التباين الراجع إلى اآلباء مقابل اليجن  الدراسة ماعدالكافة الصفات تحت  بينيما
 ودليل المشترك بينيما فيما يتعمق بصفتي مساحة ورقة العمم في التحميل

الحصاد تحت ظروف الري العادي. كما كان تباين التفاعل بين قوة اليجين 
والبيئة معنويا لكافة الصفات تحت الدراسة فيما عدا صفات طول النبات وعدد 

 الحبوب/السنبمة ودليل البذرة ووزن محصول الحبوب/النبات.
 × P6و)  ( P6 × P2و )  ( P5 × P2و )  (P6×P1)ىي أربعة ىجن أظيرت  -٩  

P3 ) لوزن محصول الحبوب/نبات  ذلكو  قوة ىجين عالية بالنسبة لؤلب األفضل
 .     في التحميل المشترك

 القدرة عمى  التآلف : ب 
كان التباين الراجع لمقدرة العامة والخاصة عمى  التآلف  معنويا لكافة الصفات  -١

عمى  التآلف  كما كان تباين التفاعل بين الري والقدرة العامة  الدراسة.تحت 
معنويا لكافة الصفات فيما عدا طول النبات وعدد السنابل/النبات. أيضا كان 
تباين التفاعل بين معاممتي الري والقدرة الخاصة عمى  التآلف  معنويا لكافة 

 الصفات تحت الدراسة.
كانت نسبة تباين القدرة العامة عمى  التآلف  إلى تباين القدرة الخاصة عمى   -٢

( ذات قيمة أقل من الوحدة لصفات عدد السنابل/النبات  GCA/SCA)  التآلف
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في كبل من معاممتي الري وكذلك التحميل المشترك بينيما وعدد الحبوب/السنبمة 
 ووزن محصول الحبوب/ النبات تحت ظروف الري العادي وكذلك التحميل 

ليل المحصول البيولوجي/النبات ودوزن محصول القش و و ، المشترك بينيما 
الحصاد تحت ظروف اإلجياد وأيضا التحميل المشترك بينيما. بينما كانت نسبة 
تباين القدرة العامة عمى  التآلف  إلى تباين القدرة الخاصة عمى  التآلف  ذات 

 قيمة أعمى من الوحدة لمصفات األخرى.
ى  البيئة / القدرة الخاصة عم× كانت النسبة بين القدرة الخاصة عمى  التآلف   -٣

البيئة / القدرة × التآلف  أعمى من النسبة بين القدرة العامة عمى  التآلف  
 العامة عمى  التآلف  لكافة الصفات فيما عدا عدد الحبوب/السنبمة.

وذلك لصفات وزن  606-السبللة ىيكانت أحسن اآلباء قدرة عمى  التآلف   -٤
بذرة وعدد والحبوب والمحصول البيولوجي/نبات ودليل ال محصول القش

 السنابل/نبات ومساحة ورقة العمم وطول النبات تحت ظروف اإلجياد. 
قدرة خاصة عمى االئتبلف عالية بالنسبة لممحصول  (P5×P2ن )يأظير اليج -٥

عتبر من اليجن المبشرة لمواصمة برنامج التربية لرفع إنتاجية يوبعض مكوناتو و 
 ظروف الجفاف.  القمح تحتمحصول 

 فاف:قياسات الج -٢
 :تحميل التباين والمتوسطات وقوة الهجين -أ

وكانت  .كان التباين الراجع لمعاممتي الري عالي المعنوية لكافة قياسات الجفاف -١
أعمى من تمك التي تحت ة اإلجياد لكافة قياسات الجفاف قيم متوسطات معامم

 قمعدل النتح والمحتوى المائي باألورات عدا صفافيما  الري العاديظروف 
 ة.العاديكانت أعمى في البيئة 

كان التباين الراجع لمتراكيب الوراثية واآلباء واليجن واآلباء مقابل اليجن معنويا  -٢
لكافة قياسات الجفاف في كبل من البيئتين وكذلك التحميل المشترك بينيما فيما 
عدا التباين الراجع لآلباء لصفة درجة حرارة الورقة تحت ظروف اإلجياد، 
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تباين الراجع لآلباء مقابل اليجن لصفة مقاومة الثغر في التحميل المشترك، وال
 ومعدل النتح ودرجة حرارة الورقة والمحتوى المائي لمورقة تحت ظروف اإلجياد. 

كان التباين الراجع لمتفاعل بين التراكيب الوراثية واآلباء واليجن واآلباء مقابل  -٣
قياسات الجفاف ما عدا التباين الراجع إلى  معنويا لكافةاليجن ومعاممتي الري 

والتباين الراجع إلى  الورقة،التفاعل بين اآلباء ومعاممتي الري لصفة درجة حرارة 
التفاعل بين اليجن ومعاممتي الري لصفة مقاومة الثغر، والتباين الراجع إلى 

ة التفاعل بين اآلباء مقابل اليجن ومعاممتي الري لصفتي درجة حرارة الورق
 ومحتوى البوتاسيوم باألوراق. 

كان التباين الراجع لقوة اليجين معنويا لكافة قياسات الجفاف في كبل معاممتي  -٤
الري وأيضا التحميل المشترك بينيما. فيما عدا صفة مقاومة الثغر في التحميل 

 و المحتوى المائي لمورقة تحت ظروف اإلجياد.  المشترك
 القدرة عمى  التآلف : ب 

القدرة العامة عمى  التآلف  معنويا لكافة الصفات تحت إلى كان التباين الراجع  -١
في كبل من معاممتي الري والتحميل المشترك بينيما  الدراسة ) قياسات الجفاف (

عدا التباين الراجع لمقدرة العامة عمى  التآلف  لمقاومة الثغر ودرجة حرارة الورقة 
إلى كان التباين الراجع اإلجياد. بينما ت ظروف ومحتوي البوتاسيوم باألوراق تح

  .ة عمى  التآلف  معنويا لكافة الصفات تحت الدراسةصاخالقدرة ال
كانت نسبة تباين القدرة العامة عمى  التآلف  إلى تباين القدرة الخاصة عمى   -2

( ذات قيمة أقل من الوحدة لصفات مقاومة الثغر تحت  GCA/SCAالتآلف ) 
والتحميل المشترك بينيما، ومعدل النتح في كبل من معاممتي  اداإلجيظروف 

، والمحتوى المائي لمورقة تحت ظروف الري العادي الري والتحميل المشترك
. بينما كانت نسبة تباين ومحتوى البوتاسيوم باألوراق تحت ظروف اإلجياد

ذات قيمة القدرة العامة عمى  التآلف  إلى تباين القدرة الخاصة عمى  التآلف  
 أعمى من الوحدة لمصفات األخرى. 
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البيئة / القدرة الخاصة عمى  × كانت النسبة بين القدرة الخاصة عمى  التآلف   -3
البيئة / القدرة × التآلف  أعمى من النسبة بين القدرة العامة عمى  التآلف  

 مقاومة الثغر في كافة قياسات الجفاف فيما عدا صفتى العامة عمى  التآلف 
  ومعدل النتح.

وذلك لصفات مقاومة  (P3) 3-إيكارداكانت أحسن اآلباء قدرة عمى  التآلف  ىي  -4
الثغر و المحتوى المائي لمورقة ومحتوى البوتاسيوم تحت ظروف الري العادي 

التحميل المشترك بينيما، ودرجة حرارة الورقة في كبل من معاممتي الري  وأيضا
أحسن اآلباء في  (P5)93-كما كان األب سخاما. وأيضا التحميل المشترك بيني

ا التحميل المشترك ويمكن اعتباره ذصفة معدل النتح ثحث ظروف اإلجياد وك
  و معدل نتح منخفض.  ذأحسن اآلباء في برامج التربية الموجو النتاج صنف 

غر ثلصفة مقاومة ال ( P6 × P2) (،  P4 × P3)  (، P7 × P2أظيرت اليجن )  -5
          (، P7 × P5)  ( لصفة معدل النتح.P3 ×P2 ) ،(P7× P6( ،)P5  ×P4 و )
 (P6 × P3 ،)  (P4 × P2 )  كبل من معاممتي لصفة المحتوى المائي لمورقة في

تأثيرات معنوية مرغوبة لمقدرة الخاصة عمى   الري وأيضا التحميل المشترك بينيما
   التآلف .

  ." SIمكوناته "دليل الحساسية لمجفاف لممحصول و  -3
 تحميل التباين والمتوسطات وقوة الهجين: -أ

كان التباين الراجع لمتراكيب الوراثية واآلباء واليجن معنويا لكافة الصفات  -1
 المدروسة.

 الصنف ياكوراكان أحسن األصناف بالنسبة لمعامل الحساسية لمجفاف ىو  -2
الحبوب/نبات ودليل لصفات عدد السنابل/نبات، دليل البذرة، وزن محصول 

 الحصاد.
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 ( لمعاملباء مقابل متوسط اليجين آلقوة اليجين ) متوسط اكان التباين الراجع ل -3
الحساسية لمجفاف معنويا في كافة الصفات المدروسة عدا عدد السنابل/نبات 

 ووزن محصول حبوب/نبات.  
بالنسبة    P5  ×(P4اليجين ) ىو كانت أفضل اليجن لمعامل الحساسية لمجفاف -4

 المحصول وبعض مكوناتو.
 القدرة عمى  التآلف :-ب

من القدرة العامة والخاصة عمى  التآلف  عالي المعنوية  لكان التباين الراجع لك -1
لكافة الصفات تحت الدراسة عدا التباين الراجع لمقدرة  لمجفاف لمعامل الحساسية

 العامة عمى  التآلف  لصفة عدد السنابل/نبات. 
انت نسبة تباين القدرة العامة عمى  التآلف  إلى تباين القدرة الخاصة عمى  ك -2

( ذات قيمة أقل من الوحدة  GCA/SCAالتآلف  لمعامل الحساسية لمجفاف ) 
 لكافة الصفات المدروسة عدا صفة دليل البذرة.  . 

لمعامل الحساسية لمجفاف  606-أظيرت النتائج أن أحسن اآلباء ىو السبللة -3
ث أظير قدرة عامة ومرغوبة ومعنوية عمي  التآلف  وذلك لصفات دليل حي

لك يمكن ذول البذرة ووزن محصول القش والحبوب والمحصول البيولوجي/نبات
اعتباره أحسن اآلباء التي يمكن استخداميا في برامج التربية إلنتاج صنف عالي 

 .   تحت ظروف الجفاف ةاإلنتاجي
 P4لصفة عدد السنابل/نبات واليجن )   P6  ×(P4، (P5  ×(P4أظيرت اليجن ) -5

 ×(P2   ،  (P5  ×(P4   واليجن  لصفة عدد الحبوب/سنبمة (P6  ×(P4    ،       
(P7  ×(P5    البذرة، واليجنلصفة دليل (P2  ×(P1   ، (P4  ×(P3   لصفة 

لصفة وزن محصول    P5  ×(P4) القش/نبات، واليجينوزن محصول 
ممحصول ل  P2  ×(P1  ( ،P5 ×(P4) واليجنالحبوب/نبات،

تأثيرات معنوية مرغوبة  لصفة دليل البذرة P7  ×(P2) البيولوجي/نبات،واليجين
   لمقدرة الخاصة عمى  التآلف .
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 (:الجيل الثانيالدراسة الثانية )
الجيل الثاني تحت تم زراعة اآلباء السبعة وىجن  2004/2005في موسم 

في تصميم قطاعات كاممة بحوث الزراعية برأس سدر ظروف المموحة بمحطة ال
حوالي  وقد تم ري التجربة بمياه من بئر تبمغ مموحتو العشوائية ذات ثبلثة مكررات

  جزء في المميون. 5000
ر من كل تركيب وراثي بمسافة بين و سط 4وشممت القطعة التجريبية 

م. وقد دونت  3سم وطول السطر 10 سم وبين النباتات داخل السطر10السطور 
نبات فردي أخذت عشوائيا من كل قطعة تجريبية وقد قدرت قوة  20البيانات عمى 

اليجين لكافة الصفات المدروسة كنسبة مئوية النحراف قيمة اليجين عن قيمة متوسط 
األبوين أو قيمة األب األفضل. وقدرت قيم القدرة العامة والخاصة عمى  التآلف  

 ( حسب النموذج األول لمطريقة الثانية.      1956ج )بتطبيق ما افترضو جريفين
 الصفات التي درست هي :

          مساحة ورقة العمم -٢      طول النبات -١

                                               عدد الحبوب / السنبمة         - ٤   عدد السنابل / نبات  - ٣
                               )جم(وزن محصول القش/ النبات  -٦            )جم( حبة ١١١١وزن الــ -٥
  البيولوجى)جم(المحصول  -٨)جم(    النباتوزن محصول الحبوب/  -٧

 دليل الحصاد - ٩ 
 ويمكن تمخيص أىم النتائج المتحصل عمييا فيما يمي:

 
 
 صفات النمو والمحصول ومكوناته: -١

 وة الهجين:تحميل التباين والمتوسطات وقأ 
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الجيل الثاني واآلباء مقابل  ة واآلباء وىجنالو راثيكان التباين الراجع لمتراكيب  -1
فيما عدا اآلباء  لكافة الصفات المدروسة ىجن الجيل الثاني عالي المعنوية

 مقابل ىجن الجيل الثاني لصفة مساحة ورقة العمم.
ل القش، الحبوب أعمى قيم لمتوسطات وزن محصو  606-أظيرت السبللة األبوية -2

حبة وكان ذو قيم متوسطة  1000و المحصول البيولوجي/النبات ووزن الــ 
 لمصفات األخرى. 

معنوية عالية لمتوسطات  P7  ×(P3 ،(P4  ×(P2 ،(P6  ×(P2)أظيرت اليجن  -3
وزن محصول القش، الحبوب والمحصول البيولوجي/النبات وأيضا كانت أعمى 

أكثر من مكونات المحصول ولذلك تعتبر من  لمتوسطات واحد أو القيم معنوية
 اليجن اليامة في برنامج تربية القمح لتحمل المموحة.

معنويا لكافة الصفات فيما عدا صفة  المتبقية كان التباين الراجع لقوة اليجين -4
مساحة ورقة العمم. باستثناء صفة دليل الحصاد كانت قيم متوسطات ىجن 

لمقارنة بقيم متوسطات اآلباء لكافة الصفات الجيل الثاني عالية المعنوية با
 المدروسة.

×  P4  ×(P1 ، (P4  ×(P2 ،  (P6  ×(P2  ،(P7)أظيرت أربعة ىجن ىي:  -5
(P3  تفوقا معنويا بالنسبة لقوة اليجين لصفات وزن محصول القس، الحبوب

 والمحصول البيبولوجي/النبات.

 القدرة عمى  التآلف : -ب
معنويا لكافة من القدرة العامة والخاصة عمى  التآلف   لكان التباين الراجع لك -1

 الصفات المدروسة. 

كانت النسبة بين القدرة العامة عمى  التآلف  إلى القدرة الخاصة عمى  التآلف   -2
أعمى من الوحدة لصفات طول النبات، مساحة ورقة العمم، عدد الحبوب/سنبمة 

نت النسبة بين القدرة العامة عمى  حبة. وعمى الجانب األخر كا 1000 ووزن الــ
 التآلف  إلى القدرة الخاصة عمى  التآلف  أقل من الوحدة لبقية الصفات.
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 حيث(P7)  606السبللة  و (P2) 6-ي شامأظيرت النتائج أن أحسن اآلباء ى -3
التربية الستنباط صنف عالي في وزن محصول  يمكن استخداميا في برامج
 بيولوجى وبعض مكوناتو تحت ظروف المموحة.  القش، الحبوب والمحصول ال

×  P7  ×(P3 ،(P6  ×(P2 ،(P3  ×(P1 ،(P4  ×(P1،  (P4أظيرت اليجن ) - 4
(P2     قدرة خاصة عمى  التآلف  موجبة ومعنوية لمعظم الصفات تحت الدراسة

ولذلك يمكن استخدام ىذه اليجن في برامج التربية الموجو لوزن محصول 
 بعض من مكوناتو تحت ظروف المموحة. الحبوب العالي و 

كانت أحسن اآلباء والتي يمكن استخداميا في برامج التربية إلنتاج صنف متحمل  -1
 المموحة والجفاف ىي: 

 606-السـبللة (P7)  لصـفات طـول النبـات ومسـاحة ورقـة العمـم وعـدد السـنابل/نبات
ــــــــ  ـــــــوب والمحصـــــــول   1000ووزن الـ ـــــــش والحب ـــــــة  ووزن محصـــــــول الق حب

 بيولوجي/نبات و دليل الحصاد.ال

 6-شــــــــام(P2)  لصــــــــفات عــــــــدد الحبوب/ســــــــنبمة ووزن محصــــــــول القــــــــش والحبــــــــوب
 والمحصول البيولوجي/نبات.

  168-جيزة (P4 ) .لصفات طول النبات وعدد الحبوب/سنبمة ودليل الحصاد 

 7-وجميزة  (P6 ) حبة.  1000لصفات طول النبات ووزن الــ 
ن استخداميا إلنتاج سبلالت ليا القدرة عمى تحمل كانت أحسن اليجن والتي يمك -2

 المموحة والجفاف ىي: 
 P2 × P7, P3 × P5, P4 × P5 .لصفة طول النبات 

 P1 × P2, P1 × P7, P3 × P4, P4 × P5   .لصفة مساحة ورقة العمم 

  P2 × P6, P2 × P7, P3 × P4 .لصفة عدد السنابل/نبات 

 P1 × P4, P1 × P6, P2 × P6, P5 × P7 صفة عدد الحبوب/سنبمة.ل 

 P4 × P6, P6 × P7 حبة. 1000 لصفة وزن الــ 
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  P1 × P7, P2 × P6, P3 × P7.لصفة وزن محصول القش/نبات 

 P2 × P6, P2 × P7 .لصفة وزن محصول الحبوب/نبات 

 P1 × P7, P2 × P3, P2 × P6, P2 × P7 .لصفة المحصول البيولوجي/نبات 

 P4 × P6  لصفة دليل الحصاد 

 


