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Project Team      فريق العمل  أحمد عران.وم إحسان أبوالرب.د  

 
 

 
Duration 2102يوليو   :From           فترة المشروع   To:  2102يوليو  

 

Background  خلفية عن الموضوع 
 

واحداً من أهم المحاصيل الزراعية إنتاجاً على مستوى العالم وتتجلى أهميته اإلستراتيجية  (Triticum aestivum) الطري يعتبر القمح

تنتشر . كونه يشكل المحصول الرئيسي لغذاء اإلنسان و ارتباطه برغيف الخبز إضافة إلى دخوله في العديد من األغذية األساسية لإلنسان

قمح تحت ظروف مناخية مختلفة، ويأتي في مقدمة المحاصيل التي تشغل مساحات زراعة القمح في مناطق واسعة من العالم حيث ينمو ال

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الطبيعة الجغرافية شبه الصحراوية وبمعدل أمطار (. Acevedo, 2002) واسعة من الكرة األرضية

موارد المياه الصالحة تواضعة بسبب العوامل البيئية ونقص بمعدالت مقمح في اإلنتاج الزراعي لمحصول ال تملم ساهم 051ال يتجاوز 

طن حسب إحصائيات منظمة  45 تقدر بإنتاجية  2009هكتاراً في عام 15 حواليالمساحة المخصصة لزراعة القمح  حيث كانت، للزراعة

 .الزراعة الدولية

لتابعة للمركز العالمي لتحسين القمح والذرةلعبت برامج تربية القمح   واستنباط دورا رئيسا في تطوير م0951 عام منذ (CIMMYT) ا

 المتقدمةوفي البلدان النامية فقد انتشرت زراعة األصناف المحسنة على نطاق واسع  (.Ortiz et al., 2008) المحسنة للقمح األصناف

طورت من  ذات أصول بأصناف ااستراليفي القمح المزروعة بمساحة المن إجمالي  %99حوالي  زرعت ،2112في عام ف .على حد سواء

   .Brennan and Quade, 2006)) (CIMMYT)خالل برامج التربية الخاصة ب 

 Elite)أصناف النخبة الربيعية والمخصصة للزراعات المروية مجموعة إنتاج القمح لأن متوسط ( CIMMYT)وأشارت قاعدة بيانات 

Spring Wheat Yield Trial (ESWYT) )بينما تراوح متوسط . هكتار/طن 02.1 - 1.9ت ما بين تراوح مختلفة من العالمقع افي مو

 هكتار/طن 9.2- 1.0ما بين ( Semi Arid Wheat Yield Trial (SAWYT))أصناف المناطق الشبه جافة مجموعة اإلنتاج ل

(Gutierrez et al., 2011). 

على نتائج سلسلة من تجارب التقييم لعدد كبير من السالالت لعدة بناًء قادرة على التأقلم مع الظروف البيئية المحلية الصناف األ روينبغي اختيا

ولضمان دقة االختيار ال بد من جمع معلومات وبيانات كافية عن طبيعة وحجم االختالف بين السالالت المختلفة . سنوات وفي مواقع مختلفة

هذا باإلضافة إلى دراسة األثر البيئي . واإلنتاجية، وتحديد العالقة بين تلك الصفات، ومدى مساهمتها في اإلنتاج لمورفولوجيةالكافة الصفات 

 . (Yagdi, 2009)على مختلف الصفات 
 

Problems  التحديات 
 

 عدم توفر أصناف متأقلمة مع البيئة المحلية وذات إنتاجية عالية. 
 

Objectives  األهداف 
 

  سالالت من القمح العماني 5ومقارنتها بعدد  والنمواإلنتاج  الربيعي من حيثقمح السالالت من   99عدد تقييم. 

 ومدى مقاومتها لألمراض البيئة المحلية مع القمح سالالتتأقلم  مدى دراسة. 
 

http://eol.org/pages/1115240/overview/
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.uaeu.ac.ae/science/article/pii/S0378429010001449#bib26
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.uaeu.ac.ae/science/article/pii/S0378429010001449#bib4
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Methods  طريقة العمل 
 

 :الحقلية التجربة (0

، 2102-2102خالل الموسم الزراعي  دولة اإلمارات العربية المتحدةبالسالمات في مدينة العين  أبحاث في محطة القمح سالالت تم زراعة

كل . لتقييم السالالت( Randomized Incomplete Block Design)بمكررين  الكاملغير تصميم القطاعات العشوائية  استخدامب

المسافة بين الخطوط  ،خطوط ستومكونة من ( م 2م وعرض  2طول ) 2م 9تجريبية مساحة الوحدة التجريبية  ةقطع 51مكرر يتكون من 

 .هكتار/كغم 100معدل البذار  .1. 25وبين القطارات على نفس الخط  م  1.5

األصناف اعتمادا على مرحلة النضج لذلك امتددت فترة الحصاد  حصادتم و 2102 نوفمبر 1بتاريخ  القمحسالالت تمت زراعة : موسم النمو

 .2102 مارس 21حتى  مارس 0 من

والتي توصي باستخدام  القمحهكتار، وتم إتباع توصيات الفاو في تسميد محصول /طن 30تم إضافة السماد العضوي المتخمر بمعدل : التسميد

211N  ،021 P2O5 ،91 K2O هكتار/كغم. 

لتنقيط الري جزء  2511وبلغت ملوحة مياه الري حوالي  يوم، 009واستمر لمدة  يوم،/2م/لتر 4.05معدل الري خالل الموسم حوالي قدر : با

 .بالمليون

لتر ماء لمكافحة المن، وقد تم  2/21سم 21بنسبة  Confidorلتر ماء، ومبيد  21/غم4بنسبة  Mospilanاستخدم مبيد : مكافحة اآلفات

 .التخلص من األعشاب يدويا

 

 :القياسات النباتية (2

للحصاد، طول النبات، لإلسبال، عدد األيام د، عدد األيام ااإلنتاج الحبي، وزن األلف حبة، نسبة الرقكوالقراءات من الصفات  عدد تسجيلتم 

 .، وتحليل البروتيناإلصابة باألمراض

 

 سالالت القمح (2

 :وهي( CIMMYT)شملت الدراسة مجموعتين من السالالت المستنبطة من قبل 

 

ساللة طورت واستنبطت  49وتتكون من  (:(33rd Elite Spring Wheat Yield Trial (ESWYT)النخبة الربيعية مجموعة سالالت 

 .لتتالئم مع الزراعة المروية

 

ساللة طورت  49وتتكون من (: 20th Semi Arid Wheat Yield Trial (SAWYT))مجموعة سالالت المناطق شبه الجافة 

 Elite شركة من كشاهد (Yacuru Rojo) األمريكيصنف الوقد تم استخدام  .واستنبطت لتتالئم مع الزراعة في المناطق شبه الجافة

Agro LLC قريات اأصناف محسنة تم تطويرها في ُعمان وتشمل حمير 4 على كما شملت الدراسة .والذي يتم استخدامه في اإلمارات ،

 . 220، وقريات 225، قريات 001

 

 اإلحصائي التحليل (4

 .SASباستخدام برنامج تحليالً إحصائياً لبيان فروق أوجه التقييم إحصائياً ومن ثم مقارنة إنتاجية هذه األصناف  النتائج تم تحليل 
 

Results  النتائج 
 

 :(20th Semi Arid Wheat Yield Trial (SAWYT))المناطق شبه الجافة مجموعة سالالت  (0

 

وشملت االختالفات اإلنتاج الحبي (. 0 رقم جدول)المختلفة لمعظم الصفات التي تم تقييمها جود تباين كبير بين السالالت النتائج إلى و أشارت

 02-1)، وطول السنبلة (سم 019-12)، وطول النبات (غم 02.0 -42.2)، ووزن األلف حبة (هكتار/طن 9.92-4.5)الذي تراوح ما بين 

 (.سم
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 النباتية لمجموعة سالالت المناطق شبه الجافةصفات نتاج واللإل( SD)االنحراف المعياري و، الحسابي، المدى توسطالم. 1جدول 
SAWYT . 

 االنحراف المعياري المدى المتوسط الحسابي لصفاتا

 1.92 9.92- 4.5 0.10 (هكتار/طن)اإلنتاج الحبي 

 2.94 02.0- 42.2 52.90 (غم)وزن األلف حبة 

 9.15 019- 12 92.99 (سم)ارتفاع النبات 

 1.92 02-1 9.92 (سم)السنبلة طول 

 2.94 21-1 1.14 )%(د انسبة الرق

 2.02 00-54 01.29 لإلسبالعدد األيام 

 2.95 021-022 021.5 عدد األيام للحصاد

 1.02 5-2 4.25 تقييم الباحث

 
 ر ساللةشتاله أربعة ع من الحبوب، طن 9.01وصل إنتاج الهكتار إلى  حيثقد كانت األعلى إنتاجا  225الساللة رقم  أن النتائج إلى أشارت

 (.2جدول رقم )طن للهكتار  9.19 -1.01متفوقة معنويا تراوح إنتاجها ما بين 

لباحث فإن السالالت رقم  ، 202، 201، 214وعند األخذ بعين االعتبار كافة الصفات النباتية األخرى باإلضافة إلى اإلنتاج الحبي وتقييم ا

كما أشارت النتائج أن ساللة . قد تفوقت بشكل ملحوظ على باقي السالالت خالل الموسم الزراعي 241و  244، 229، 225، 224، 222

إصابات  أي تظهرلم و .مقارنة مع السالالت األخرى%( 05)د فيها كانت األعلى اقد أعطت ثاني أعلى إنتاج إال أن نسبة الرق 220رقم 

 .2102-2102مرضية على كافة السالالت خالل الموسم الزراعي 

 
 SAWYT متوسط اإلنتاج الحبي والصفات النباتية للسالالت المتفوقة لمجموعة سالالت المناطق شبه الجافة .2جدول رقم 

رقم 

 الساللة

اإلنتاج الحبي 

 (هكتار/طن)

وزن األلف 

 (غم)حبة 

ارتفاع 

 (سم)النبات 

السنبلة طول 

 (سم)

نسبة الرقاد 

)%( 

عدد األيام 

 لإلسبال

عدد األيام 

 للحصاد

تقييم 

 الباحث

 3 126.5 57 0 9 86 50.5 4.51 الشاهد

304 7.50 56.6 85 8 0 60 126.0 5 

310 7.75 52.3 85 12 0 63 132.5 5 

312 7.33 56.7 108 10 0.5 64.5 132.0 5 

313 7.75 54.0 103 10 0.5 60.5 128.5 4 

323 8.09 45.8 101.5 11 1 62 132.5 5 

324 7.59 45.3 104.5 10 1.5 64 131.5 5 

326 7.59 52.4 100.5 10.5 2 60 132.0 4 

327 7.34 54.0 84.5 10 0 65 128.0 4 

328 7.58 54.1 82.5 11 0 64 132.0 4 

334 7.50 50.1 93.5 9 0 63 131.5 4 

335 8.67 56.4 101.5 10 0 64 132.5 5 

336 8.00 57.1 101 9 15 61 132.0 4 

338 7.59 60.4 93 9 0 61.5 133.5 5 

344 7.17 52.8 97 10 0 60.5 133.5 5 

347 7.83 51.0 107 10 1 62.5 135.0 4 
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 (:(33rd Elite Spring Wheat Yield Trial (ESWYT)مجموعة سالالت النخبة الربيعية  (2

كبيرفي اإلنتاج والصفات النباتية، مما  المروية تباين زراعةلل ((ESWYT النخبة الربيعيةمجموعة سالالت الوراثية من  األنماط أظهرت

، (طن للهكتار 9.01-2.2)فقد تراوح مدى اإلنتاج ما بين (. 2جدول )يساعد في عملية انتخاب أفضل السالالت مالئمة للظروف البيئية 

 (. سم 02-5) وطول السنبلة، (سم 014 -15)النبات  ارتفاعو( غم 00.5-41.9)ما بين حبة  0111وزن و

نجد أن مجموعة  (ESWYT) بمجموعة سالالت النخبة الربيعية( (SAWYTنتائج مجموعة سالالت المناطق الجافة  مقارنةوعند 

 ذات سنابل قصيرة نسبيا، ول ارتفاعا أقإال أنها تحتوي على سالالت  النخبة الربيعية قد أعطت إنتاجا متقاربا

 
 .ESWYT النباتية لمجموعة سالالت النخبة الربيعيةصفات نتاج واللإل االنحراف المعياريو، الحسابي، المدى توسطالم. 2جدول رقم 

 االنحراف المعياري المدى المتوسط الحسابي لصفاتا

 1.22 3.33-8.67 6.39 (هكتار/طن)اإلنتاج الحبي 

 5.13 40.9-66.5 52.67 (غم)وزن األلف حبة 

 7.07 75-104 91.37 (سم)ارتفاع النبات 

 1.06 5-12 9.9 (سم)طول السنبلة 

 1.87 0-5 0.89 )%(د انسبة الرق

 2.98 44-66 59.75 لإلسبالعدد األيام 

 4.19 119-140 125.3 عدد األيام للحصاد

5-2 3.94 تقييم الباحث  0.82 

 
تفوق إنتاج معظم حيث  لمجموعة سالالت النخبة الربيعية،بين األنماط الجينية ومعنوي اختالف هام  لنباتيةأظهر تحليل التباين للصفات او

 ،طن 9.01وصل إنتاج الهكتار إلى حيث كانت األعلى إنتاجا  009الساللة رقم  أن النتائج إلى أشارتوقد  .السالالت على إنتاج الشاهد

 وتميزت(.4جدول رقم )طن للهكتار  9.19 أعطت إنتاجا أكثر من حيثعلى التوالي  111و  131 ،121، 121، 111 ت رقمسالالمتبوعا ب

 . داوانخفاض نسبة الرق سم 11 حوالي طول السنبلةو( سم 011>) ارتفاع النبات باعتدال السالالتتلك 

 

 األصناف العمانية (2
مجموعتي النخبة الربيعية والمناطق شبه الجافة، فقد تراوح اإلنتاج ما بأن اإلنتاج الحبي كان أقل من  ةصناف العمانياأل ائج تقييمنت ظهرتأ

كما اتصفت جميع األصناف العمانية بصغر حجم البذور وخفة وزنها، حيث لم يتجاوز وزن (. 5جدول رقم )هكتار /طن 5.2-4.5بين 

سم، مما أدى  029نباتات ذات ارتفاع وصل إلى وكما أظهرت النتائج بأن صنف الحميرا قد أعطى . غم ألي من األصناف 41األلف الحبة 

شعر خشن صلب يمتد من )سم وتميزت بعدم وجود السفا  5.15كما أن طول السنبلة لم يتجاوز %. 19إلى ارتفاع نسبة الرقاد للصنف إلى 

 .ادومقارنة بكافة السالالت األخرى فقد احتاجت األصناف العمانية لعدد أيام أطول للنضج والحص. (السنبالت

 

 

 

 
 (ESWYT)مجموعة النخبة الربيعية  024ساللة رقم   (ESWYT)مجموعة النخبة الربيعية  040ساللة رقم 
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 (SAWYT) مجموعة المناطق شبه الجافة 222ساللة رقم   صنف الحميرا العماني

 

 
 

 ESWYT لمجموعة سالالت النخبة الربيعيةمتوسط اإلنتاج الحبي والصفات النباتية للسالالت المتفوقة . 4جدول رقم 

رقم 
 الساللة

اإلنتاج الحبي 
 (هكتار/طن)

وزن األلف 
 (غم)حبة 

ارتفاع النبات 
 (سم)

طول السنبلة 
 (سم)

نسبة الرقاد 
)%( 

عدد األيام 
 لإلسبال

عدد األيام 
 للحصاد

تقييم 
 الباحث

 2 122 45 5 8.5 82 49.1 4.33 الشاهد

107 7.00 54.1 99 11 4 60.5 122.5 4 

114 8.09 52.3 99 10.5 0 61.5 126 4 

116 7.00 53.8 93 10.5 2.5 60.5 122.5 4 

120 8.00 48.5 95 10 0 60.5 130.5 4 

121 8.17 50.6 99 10.5 2.5 62 125.5 5 

127 7.25 59.1 83 10 0 57 122 4 

128 6.92 54.6 102 11.5 2.5 60.5 127.5 5 

129 8.00 45.8 92 9.5 0 59 130 4 

131 6.42 49.6 99.5 10 5 62 123 5 

134 8.08 49.1 91.5 10.5 0 60 130.5 5 

139 7.92 54.6 92.5 10 0 60 124.5 5 

140 7.42 47.3 98 9.5 2.5 61.5 130 5 

142 7.00 50.5 94 10 0 59 126.5 5 

143 6.67 54.6 92 11.5 0 59 124.5 5 

145 6.59 54.2 87.5 10 0 60 124.5 5 

146 8.00 45.5 98 10 0 60.5 130.5 5 
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 متوسط اإلنتاج الحبي والصفات النباتية لألصناف العمانية. 5جدول رقم 

 رقم الساللة
اإلنتاج الحبي 

 (هكتار/طن)
وزن األلف 

 (غم)حبة 
ارتفاع النبات 

 (سم)
طول السنبلة 

 (سم)
نسبة الرقاد 

)%( 
عدد األيام 

 لإلسبال
األيام عدد 

 للحصاد
تقييم 
 الباحث

 2 135 65.75 78.7 5.75 129.25 33.9 4.7 الحميرا

 3 135 61.75 6.2 9 84.5 36.8 5.1 001قريات 

 3 135 61.5 7.5 10 89.5 38.4 4.5 225قريات 

 3 135 62 5 9.75 95.75 39.7 5.3 220قريات 

         

المتوسط 

 الحسابي
4.9 37.2 99.7 8.6 24.3 62.7 135 2.8 

LSD 1.7 4.2 2.9 0.88 6.1 0.8 ns 0.4 

 
 

 تحليل البروتين (4

تقارب نسبة البروتين بين النتائج  أظهرتقد و. (0جدول رقم ) كل مجموعةسالالت من  11 فضلأل القمحفي وتين البر نسبة تم تحليل

وقد  ،%02.14-00.14ما بين  (ESWYT)فقد تراوحت نسبة البروتين في مجموعة سالالت النخبة الربيعية  حيث  السالالت المختلفة،

سالالت المناطق بينما تراوحت نسبة البروتين في مجموعة  % 02.14حيث بلغت  021كانت نسبة البروتين األعلى في ساللة رقم 

%) 05-9وبشكل عام فإن محتوى حبوب القمح من البروتين تتراوح ما بين %. 02.14 -01.9ما بين ( (SAWYTالجافة 

Johnson,. et al. 1985.) 

 
 

 سالالت القمح المختلفةبين  نسبة البروتين  مقارنة .0جدول رقم 
 

 (SAWYT) مجموعة سالالت المناطق شبه الجافة  ((ESWYT مجموعة سالالت النخبة الربيعية

 )%(نسبة البروتين  رقم الساللة  )%(نسبة البروتين  الساللة رقم

114 11.04  310 12.74 

120 11.74  313 12.28 

121 11.95  323 12.16 

127 13.74  324 11.73 

129 11.91  326 10.90 

134 12.58  328 11.38 

139 12.18  335 11.66 

140 12.31  336 12.17 

142 11.70  338 12.66 

146 12.69  347 11.87 
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Recommendations  التوصيات 
 

 20) مجموعة المناطق شبه الجافة من السالالتأفضل  أظهرت نتائج تقييم السالالت للسنة األولى أن
th SAWYT )201، 214 :هي ،

أن أفضل السالالت من كما ( هكتار/طن 9.92-1.01)والتي تراوح إنتاجها ما بين  241و  244، 229، 225، 224، 222، 202

33)مجموعة النخبة الربيعية 
rd ESWYT ) 9.01- 1.1)والتي تراوح إنتاجها ما بين  040و  024، 029، 021، 009، 004هي 

 .هكتار/طن 4-2.5ما بين وهي أعلى من كافة األصناف المحسنة المدخلة في الدولة والتي لم يتجاوز إنتاجها  (هكتار/طن

  الستنباط األصناف المالئمة لبيئة دولة اإلمارات 2104-2102 في الموسم الزراعي المقبل السالالت في المرحلة الثانية تقييم تلك سيتم. 

 للتقييمفي المرحلة الثانية ذات اإلنتاج القليل  العمانية استبعاد األصناف. 

 2102-2102تظهر إصابات مرضية على كافة السالالت خالل الموسم الزراعي  لم. 

 قطاع الشؤون الزراعية، مركز خدمة المزارعين: القطاعات المعنية 
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