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 الممخص
المحاصيل  أىمالقمح كان واحد من  إن إلىتبين المؤشرات التاريخية والزراعية 

الزراعية في المرتفعات الجنوبية كما ىو الحال في المرتفعات الجبمية اليمنية، حيث كان 
د قريبة في معظم المناطق من محافظة تعز. تراجعت يعتمد عميو في التغذية حتى عقو 

سنوات الجفاف المتبلحقة والحصول أىميا في  يأتيزراعة القمح نتيجة لعوامل متعددة 
 لمغذاء ودخول محاصيل جديدة حمت محل زراعة القمح. أخرىعمى مصادر 

ى ية من مديرية صبر الموادم من اكبر المناطق التي حافظت عممتعتبر العزل الجب
 .واإلنتاجلمغذاء  ىيعتبر المحصول الرئيس لوال يزاالسنين  آالفزراعة القمح منذ 

 أثناءالقمح المحمي في ىذه المناطق لمشاكل متعددة منيا الرقاد  أصنافتتعرض 
 ةالوراثيوتراجع في القاعدة اإلنتاجية، باإلضافة إلى االندثار لؤلصناف وضعف  األمطار

المحصولي وتوفر القمح المستورد وىي  بوتغير التركي لؤلصناف المحمية العريضة 
تعز المحمية، كما حدث في مرتفعات  األصناففناء زراعة ىذه عوامل ساىمت بتراجع وب

 .إب واليمن عموما، ويحدث في مرتفعات ..الخ(الحجرية، جبل حبشي والصمو وسامع)

                                                 
*      aminalhakimi@yahoo.com. 

**    fredericpelat@yahoo.fr 

***  basheer3991@yahoo.com 
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 )الوسني(،  محميال لقمحلصنف ا الممتازةالجودة والنوعية  إلى مواصفات باإلضافة
 ال يحتاجو  من العناصر الغذائية ةفقر التربعمى التكيف مع  عالية مقدرهفانو يمتمك 

مع الطبيعة  وئموتبل  رونة عالية لئلنتاج وتكيفونو يتميز بمكما المتطمبات سمادية عالية 
 تحت ظروف التقمبات المطرية المتطرفة كماو لممرتفعات الجنوبية  المناخيو الجغرافية و

 السائدة في المرتفعات الشمالية و من القمحاألخرى المحمية  األصنافىو الحال في 
 الوسطى من اليمن.

خبلل خمس سنوات تمكن فريق بأعمال التربية والتحسين الوراثي بالمشاركة و 
سبلالت متقدمة محسنو من ىذا الصنف المحمي تتميز بمقاومتيا لمرقاد  إنتاجالبحث من 

نتاج يا بمميزات وخصائص ظوبفارق معنوي ومع احتفا أكثروحبوب  ماده جافة وا 
 الصنف المحمي.

 

 المقدمة:
إن قضية الغذاء وتوفيره كما ونوعا ىي إحدى الميام الرئيسية التي شغمت والزالت 

لمجموع السكان، والشك أن  أمينومن اجل ت ،العديد من الجيات العالمية و المحميةتشغل 
سسات البحثية العممية لتحقيق األمن الغذائي المعتمد عمى ؤ ق المالعبء األكبر يقع عمى عات

 (.32)بفعالية وكفاءة عالية. اإلمكانياتواستغالل  اإلنتاجوحل معوقات  التنمية الراسية،
مناطق  إقميمن مختمفين ىما يزراعيين وبيئي إقميمينيزرع القمح في اليمن في 

قميمبدرجو رئيسية،  األمطارالية( عمى المرتفعات الجبمية )الجنوبية، الوسطى و الشم  وا 
اليضبة الشرقية المعتمد كميا عمى الري من المياه الجوفية )مارب، الجوف، حضرموت،شبوه  
والميرة(،ىذه المنطقة المروية تصنف كمناطق التكثيف الزراعي في إنتاج القمح، والتي يمكن 

 (7أن تصل فييا اإلنتاجية إلى مستويات كبيرة )

 255.7ض وضع إنتاج القمح في اليمن نجد أن متوسط اإلنتاج بمغ حوالي باستعرا
كجم/ىكتار  2581بمغ حوالي  إنتاج( وبمتوسط 3118-1::2ألف طن خالل الفترة )

 أكثر انىو  األول واالىمإن تدني الغمة ناتج عن العديد من العوامل ولكن العامل  .(35)
والتي ف المطرية في المرتفعات الجبمية العتماد عمى الظرو ا% من القمح ينتج ب86من 

ن احيث نجد  تتميز بشحتيا وعدم االنتظام في كمياتيا ومواسميا من سنو إلى أخرى،
في  مم 911مم وحتى  211تتراوح معدالتو ما بين  والذي الـيطول الغير منتظم لؤلمطار

 . حسب المناطق والمواسم ،العام



 

 

  "الوسني"القمح  صنفل يالوراثتحسين ال

-88- 

 و يزرع ة الثانية بعد محصول الذرة الرفيعةالمرتب إقميم المرتفعاتيحتل القمح في 
-في موسمين، الموسم الصيفي )الصراب( يعتمد كميا عمى األمطار )يوليو اإلقميمفي ىذا 

إبريل،  –وفي موسم )القياض( الشتوي في الفترة من ديسمبر  ،أكتوبر( وىو الموسم الرئيسي
يف ويستفيد من موسم األمطار الص أمطاروالذي يعتمد عمى الرطوبة المخزنة في التربة من 

 (32)في ىذه الفترة. إضافيمتوفر من ري  ىو ما أو من( مارس - فبرايرالقصير )
المطري يتطمب التركيز عمى  اإلنتاجالقمح تحت ظروف نظام  إنتاجيةلتحسين  

المحمية وراثيا لزيادة اإلنتاجية و التأقمم لمواجية الظروف البيئية  األصنافصيانة وتحسين 
 22و 3) وآفات من أمراضسيئة )الجفاف، ارتفاع الحرارة والمموحة( وكذا العوامل الحيوية ال
&26.) 

المحاصيل المزروعة، حيث تبين الحفريات األثرية )بقايا  أقدمالقمح في اليمن من 
واالىم من ذلك أن معظم تمك األصناف ( 28)عام  4111من  أكثرالحبوب( انو زرع منذ 
النوع  خصاألوب Tetraploidى مجموعو األقماح الرباعية  والعشائر تنتمي إل

T.dicoccum (24  23و)  والزالت ىذه األصناف تزرع عمى نطاق واسع وال يزال
وجبات شعبية و  المزارعون متمسكين بيذه األصناف نظرا لما تتمتع بو من مميزات غذائية

( وزراعية :و  31ن )تيمكيسلمافضل كثيرا من قبل المنتجين والسكان المحميين تقميدية ت
 لمجفاف ودرجو الحرارة العالية متحممةاليمنية،  و)متكيفة مع الظروف اإلنتاجية والمناخي

كما إن األصناف المحمية ىي عبارة عن مجاميع وراثية وتحمل النقص في خصوبة التربة، 
راثية تراكمت وتطورت خالل زراعتيا في ىذه المناطق منذ آالف السنين وتمتمك صفات و 

 ، حيث وجد إنيا تتصف بما يمي:متميزة ويمكن االستفادة منيا في برامج التحسين الوراثي
مما يجعميا تستفيد من األمطار  ،مجذور الجنينيةل اكبر طولبالسرعة في اإلنبات و  .2

 . (25)أكبر يخضر  جموعاألولية وتشكيل م

الخفيفة  األمطارادة من ليا كفاءة عالية المتصاص المياه من التربة واالستف اتالنبات .3
الشريطية وبتوضعيا بشكل  األوراقوتقميل الفقد المائي عن طريق التبخر والنتح بفعل 

الجفاف لتقمل من  أثناءتتمتع بمقدره عمى االلتفاف  إنياقائم موازي لساق النبات، كما 
 (5و  29لمبخر)السطح المعرض 

من ؤ اإلنتاجية تحت الظروف المواتية وتشطاء وبالتالي تزيد من الا لتكوين ليا قدرة عالية .4
 (6األمطار )قمت  إذا األقلالبذور عمى  إنتاج
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حيث ان سيقان النباتات  ستوردهالم األصنافنوع وكمية القش الناتج تكون متميزة عمى  .5
 .(6) استساغة وتفضيل من قبل الحيوانات أكثرتجعل من القش  والمرتفع األوراقونسبة 

يمكنيا أن تواجو الظروف البيئية الحرجة من الجفاف  إنيا المحمية األصنافتتميز  .6
من مراحل  أوتات من نموىا وتختزل مرحمو ا)تفادي الجفاف( حيث تسرع النب باليروب

  (9اإلنتاج )دوره الحياة بمجرد الشعور بالظروف البيئية الصعبة وتبكر في 
والمعادن  ةاألميني األقماح المحمية تحتوي عمى محتوى عالي من البروتين واألحماض .7

باإلضافة إلى الخواص التكنولوجية األخرى التي جعمتيا مرغوبة لدى المزارعين وغيرىم 
 .(:و  2)من حيث الجودة 

ضاعف الصبغي تقمح المحمي تعتبر من مجموعة األقماح رباعية اللأمعظم أصناف  .8
افات الذي يتصف بالتصاق اغمفة الحبوب من عص T. dicoccumوتنتمي إلى النوع 

وقنابع وتفصل بعد الحصاد باستخدام أدوات خاصة، و كانت زراعة ىذا النوع سائدة قبل 
تنفصل  وأصنافمنيا طرز وانتخبت بفعل الزراعة واالنتخاب تطورت  و آالف السنين،

فييا الحبوب عن عصافات السنيبالت بسيولة )وىذه ال توجد إال في اليمن(، ومنيا 
ت مغمفة لمحبوب مع النضج كما ىو الحال في الصنف طرز مغطاة أي تبقى العصافا

في الدراسات  Al alas)العمس ) وقد وصف (،7و  4) المشيور جدا في اليمن )العمس(
تسمى سويق  وجبو كنوع من القمح تصنع منو Dioscroidesالتي قام بيا عالم النبات 

ليا صفات  كما إن ىذه االصناف  .(:2)الميالدي األول في منتصف القرن  العمس
 :(8و  7)  بدائية غير مرغوبة، منيا

  بكميات وافرة، وىذا الرقاد ناتج  األرضوخصوبة  األمطارميميا لمرقاد عندما تكون
عن ضعف نقطة االتصال بين المجموع الجذري والمجموع الخضري وضعف صالبة 

 األرض. الساق وخاصة عند وفرة المياه وخصوبة 

 طاقتيا اإلنتاجية لمحبوب أقل. 
  .أكثر حساسية لؤلمراض وخاصة األصداء 

العباس بن الممك المجاىد عمي بن  األفضل كذكر الممعام تقريبا  ةثمانمائقبل 
في كتابو بغية الفالحين في  (34) ىجريو 889سنة  المتوفىالممك داود بن عمي بن رسول 

في مقدمتيا  يأتيمن البر التي تزرع في الي ألصناف أسماءالمثمرة والرياحين ثمانية  األشجار
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 باإلضافةالوسني والعربي واليمبا والحبشي والبوني والحضوري والذماري والميساني  الصنف 
 واحمر. الى العمس والذي اعتبره نوع مستقل بذاتو يتبعو صنفان ابيض

في العزل الجبمية من مديرية صبر الموادم )الجرن والمعقاب والعارضة( كما ىو 
الخيري(  أوالموسم الصيفي )الصراب في الجنوبية يزرع القمح فقط الحال في المرتفعات 

كميا، في الوقت الحالي بينما كان يزرع سابقا في الشتاء في الوديان والمناطق  األمطارعمى 
المحصول الثاني بعد الشعير من حيث المساحة وبما نسبتو  القمح يعتبر. و (34المنخفظة )

ف السائد ىو الصنف المحمي الوسني والذي يتميز % من المساحة المحصولية، والصن46
التي تنتمي لمجموعة االقماح الرباعية  األخرىالمحمية  األصنافبمميزات ومواصفات 

 .( 33) التضاعف

 المواد وطرق البحث -0
 توصيف وتقييم واختيار اآلباء .0-1

لتعريف وتوصيف الصنف المحمي تم اجراء زيارات ميدانية ومسح شامل لمناطق وعزل  -
اعة القمح في مديرية صبر الموادم ) عزلة الجرن والمعقاب والعارضة( لرصد زر 

المواصفات المورفولوجية )الصفات المظيرية( وجمع عينات نباتية تمثل جميع األشكال 
 التي تم مشاىدتيا والتي تتواجد أحيانا في نفس الحقل بشكل خميط. ةوالطرز البيئي

 Tetraploid)سنة من نفس المجموعة الوراثية )والختيار اآلباء مصدر الصفات المح -

species  تم تقيميا تحت نفس الظروف البيئية  لممديرية بزراعتيا في تجربة غمة في
م حيث زرعت كل وحده تجريبية في 3116موقعين وبثالثة مكررات في الموسم الصيفي 

حت سم وبدون إضافات سماديو وت41، في سطور المسافة بينيا 3م3حوض مساحتو 
ظروف الزراعة المتبعة وعمى األمطار كميا. المادة الوراثية ىذه تم تقييم مالءمتيا 
لمزراعة المطرية ومقاومتيا لمرقاد واإلنتاجية من المادة الجافة والحبوب، وردة فعميا تجاه 
األمراض واآلفات النباتية في المنطقة )رغم انو لم يسجل اي مرض عمى البر في صبر 

اسم تم تقييم القمح فييا، ماعدا اإلصابات الناتجة عن التفحم السائب خالل أربعة مو 
التي درست صفات استخدمت والالسالالت التي بين أسماء ومصدر ي (3جدول)(. 33)
لبرنامج التحسين الوراثي لمصنف المحمي  األساسيةالمادة  اختيرت منيا التي اآلباءقيم لت

 .م3116ادم في الموسم الصيفي الوسني في عزلة الجرن  مديرية صبر المو 
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اليدوي بين اآلباء حيث استخدمت السالالت المحسنة كأميات  التيجين جراء عمميةإ. 3-3
ونباتات الصنف الوسني كآباء، تحت ظروف المزرعة التجريبية لكمية الزراعة جامعة 

م، وزرعت اآلباء 3116ابريل(  –صنعاء، وتحت ظروف الري في الموسم )ديسمبر
ديسمبر لضمان حصول توافق في  41ديسمبر والثاني في  2دين األول في موع

األزىار لآلباء الداخمة في التيجين. اآلباء التي تم اختيارىا لتحسين صفات الصنف 
 4AH3116-  ،AHالبمدي ىي ثالث سالالت متقدمة في الجيل التاسع ىى 

3116-6 ، AH 3116-7 (.3)جدول  
م  في الحقل 3116نوفمبر(  –( في الموسم التالي )يوليو  F2. زراعة ناتج التيجين ) 3-4

تحت الظروف الزراعية المثمى في المزرعة التجريبية لكمية الزراعة جامعة صنعاء، 
مم في الرية( وبإضافة دفعو سمادية  46ريات بمعدل 9تحت ظروف الري الكامل )

تار، حيث زرعت كغ/ىك71واحده مع الزراعة من اليوريا والفسفور الثالثي بمعدل 
سم، وبمسافات 41البذور الناتجة من كل تيجين محاطة باآلباء في سطور بمسافات 

سم بين البذرة واألخرى، وقيمت لمصفات المورفولوجية والفينولوجية وذلك لمتأكد من 6
 نجاح التيجين وبنفس الوقت إكثار لمبذور لمحصول عمى بذور الجيل الثاني. 

م في 3117ابريل(  –زرعت في الموسم الشتوي)ديسمبر( F3بذور الجيل الثاني ) .3-5
سم بين النبات واآلخر،  6الحقل في مزرعة كمية الزراعة جامعة صنعاء،  بمسافات 

سم وبإضافة دفعو سمادية واحده مع الزراعة من 41وبسطور المسافة فيما بينيا 
ريات  7كغ/ىكتار وتحت اقل متطمبات مائية 71اليوريا والفسفور الثالثي بمعدل 

مممتر كل ريو. النباتات المزروعة فرديا تم ترقيميا ومقارنتاىا بنباتات  46بمعدل 
اآلباء الذين زرعا في جيتي اليجن، وتم تقيم النباتات لمصفات الموفولوجية 

 (2والفينولوجية ومركبات الغمة لمنبات الواحد )جدول 

 نعزالية لمسبلالت. الصفات التي درست لتقييم اآلباء و األجيال اال 1جدول 
 المقياس الصفة

 قوي  4وسط  و 3ضعيف و 2  (GVقوة النمو )
 غامق 4وسط و3فاتح و 2 (PC) لون النباتات

 متيدل 4وسط و3قائم و2  (LP) توضع األوراق عمى النبات
 بعدد األيام   (HD)عدد األيام الالزمة لمتسنبل
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 بعدد األيام  (MD) عدد األيام الالزمة لمنضج
 وسط  4يشبو االب الثاني، و 3يشبو االب البمدي، Form 2)شكل العام لمنباتات )ال

 بالسنتمتر (PLH) طول النباتات
 بالسنتمتر  (AWL) طول السفاه
 بالسنتمتر   (SL) طول السنبمة

 عدد/نبات  (TN) عدد االشطاءات في النبات
 جرام (BP) اإلنتاج الكمي لممادة الجافة

 جرام (GY)إنتاج الحبوب 
 بقسمة إنتاج الحب/اإلنتاج الكمي (HI)معامل الحصاد  

النتائج أدخمت في قاعدة لمبيانات في الكمبيوتر باستخدام برنامج األكسل ومن ثم استخدم برنامج 
 (. PCA)  اإلحصائية والتحميل المركب سلحساب التباينات والمقايي JMP5التحميل اإلحصائي 

 

تم زراعتيا في حقول المزارعين )عزلة  (F4جيل الثالث النباتات المنتخبة )ال  .3-6
م والمسافة بين 3م في سطور بطول 3117نوفمبر  -المعقاب( في الموسم )يوليو

سم وبنفس المعامالت والظروف الزراعية التي يتبعيا المزارعين في 41السطور 
ي الجيل حقوليم، مع تكرار زراعة االباء بين كل عشرة خطوط. تم تقييم السالالت ف

الثالث لمصفات الفينولوجية )عدد األيام حتى التسنبل والنضج( والمورفولوجية 
بمشاركة المزارعين لمسالالت التي يفضمونيا والتي ومن ثم إجراء انتخاب  واإلنتاجية

 .المستقبمي صنفاللصفات المطموبة في ا ت فيياتجمع

( في ثالثة مواقع تمثل F5)م تم تقييم سالالت الجيل الرابع3118في السنة التالية  .3-7
، وكمية البذور 3م3مناطق اإلنتاج لمقمح ولكن بتجارب غمو أولية في وحدات تجريبية 

سم وبدون إي أضافو 36كغ/ىكتار والمسافة بين الخطوط 231حسبت عمى أساس 
سمادية وتحت الظروف المطرية والزراعية المتبعة من قبل المزارعين. قيمت التجارب 

بمشاركة المزارعين إجراء انتخاب  ( باإلضافة إلى2نة )الجدول لمصفات المبي
 صنفاللصفات المطموبة في ا ت فيياتجمعلمسالالت التي يفضمونيا والتي 

 .المستقبمي
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( في F6( تم تقييم السالالت المنتخبة ):311نوفمبر  –في الموسم الصيفي ) يوليو  .3-8
ولكن بتجارب غمو أولية في تجارب غمة في موقعين يمثالن مناطق اإلنتاج لمقمح 

وبثالثة مكررات، وكمية البذور حسبت عمى اساس  3م4وحدات تجريبية 
سم وبدون إي أضافو سمادية وتحت 36كغ/ىكتار، والمسافة بين الخطوط 231

الظروف المطرية والزراعية المتبعة من قبل المزارعين و قيمت التجارب لمصفات 
بمشاركة المزارعين لمسالالت التي نتخاب ومن ثم إجراء ا( 2المبينة )الجدول 
 .المستقبمي صنفاللصفات المطموبة في ا ت فيياتجمعيفضمونيا والتي 

 

 النتائج والمناقشة -0
 تقييم وتوصيف اآلباء 1.0

دراسة الصفات المورفولوجيو والفينولوجية لمطرز البيئية والوراثية التي جمعت من مناطق 
ات واضحة في الصفات المظيرية بينيا وبين األصناف وعزل صبر بينت إن ىناك اختالف

( في اىم الصفات مثل ) طول النبات، وعدد األيام 3المحمية من المناطق األخرى )جدول 
الالزمة لمتسنبل ولمنضج، وطول السفاه، وحجم الحبوب وشكميا(  ولم يوجد اختالفات 

. بينما نجد ان االختالف واضحة بين االشكال المختمفة من عينات البر الوسني من صبر
بين الصنف الوسني والصنف العربي والذماري والعمس واضحة جدا وخاصة بالصفات 

أيام  21إلى  8المتعمقة بدورة الحياة حيث تزيد عدد األيام الالزمة لمتسنبل ولمنضج بمقدار
 وفارق في طول وشكل ولون السنبمة، بمون فاتح أكثر وحجم اصغر لمحبوب. وىذا ما أكد
ان الصنف الوسني ىو صنف قائم بذاتو وان ىذه النتائج تؤكد معمومات المزارعين وما 

 (.34كتب سابقا عن ىذا الصنف من قبل الممك االفضل بن رسول )
(: يوضح نتائج الصفات التي تم تقيميا عمي األصناف التي شكمت المادة 0جدول )

سني في عزلة الجرن لبرنامج التحسين الوراثي لمصنف المحمي الو  األساسية
 .م0331مديرية صبر الموادم 

 و 
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9 AH9992—9 9 19 12 92 1 99 99 992 9992 99 

9 AH9992—2 9 68 89 92 6 99 99 999 9699 99 

9 AH9992---6 9 68 999 62 2 92 99 999 9699 29 

2 AH9992--1 9 68 89 22 2 98 99 991 9999 29 

6 
AH9992 – 8 

 سمشاء
9 68 82 99 6 96 99 991 9882 29 

1 AH9992--99 9 19 992 99 2 92 99 996 9982 96 

8 
 عهس92

AH9992- 
9 99 62 99 2 8 99 82 9692 99 

8 
 وسىً

AH9992-- 
9 69 19 99 2 99 99 999 9869 99 

99 
AH9992-- 

 96عشبً  
9 99 29 92 2 1 99 82 9992 96 

99 AH9992--8 9 66 82 29 8 99 99 991 9999 99 

99 AH9992--99 9 68 82 99 6 99 99 999 9892 99 

99 
رماسي مه بٍج  91

 انحذو
9 99 19 92 9 99 99 89 9199 99 

99 99-- AH9992 9 66 89 99 8 92 99 999 9892 99 

92 99-- AH9992 9 66 12 92 8 99 99 998 9899 99 

96 
سبا مه موسست 

 اكثاس انبزوس
9 21 12 92 99 99 99 999 9982 99 

91 99-- AH9992 9 89 19 99 2 99 92 991 9899 99 

98 
وسىً صسوع 

 بخطوط
9 69 12 99 6 99 99 998 9999  

98 
وسىً صسوع 

 بطشٌقت انمضاسع
9 69 12 99 2 92 99 996 9999  

اقم فشق معىوي 

LSD9092)) 
-- 9 209 9 9 902 -- 6 999  
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ي سالالت متقدمة مبشرة تحت ىاآلباء التي تم اختيارىا لتحسين صفات الصنف البمدي  -
رية اليمنية وىي في ىذه المرتفعات تبدي خصائص ممتازة في طول وحجم الظروف المط

النباتات والسنابل وتتجاوب مع تفاوت المواسم الزراعية من عام آلخر ومن منطقة لمنطقة 
ومنيا بعض السالالت التي تتساوى من طول فترة النمو لمصنف المحمي )جدول  أخرى

 لبرنامج البحثي، بينت سابقا في مناطق المرتفعات(. ىذه اآلباء والتي تم اختيارىا ليذا ا3
عالية لمجفاف ومقدرة  ومقاوممالئمة لمزراعة في المناطق المطرية وأبدت تحمل و بأنيا  (7)

التكنولوجية والنوعية قريبة  ياصفاتإن مواباإلضافة إلى  المتميزعمى اإلنتاج )الغمة/ىكتار(
 وجية وشكل الحبوب والتراكيب الوراثيةمن األصناف المحمية من حيث الصفات المورفول

 (29و  2)
و AH3116—6 و  AH3116—4مكنت من اختيار االباء  لآلباءنتائج التقييم  -

AH3116—7   ليتم تيجينيم مع الصنف البمدي من صبر )الوسني( وذلك بناء عمى جممو
تاجية لمظروف المقاومة لمرقاد وطول النبات والتالئم مع الطبيعة االن أساسيامن المواصفات 

المطرية وشكل وجودة الحبوب الناتجة واالنتاجية النيائية لمحبوب والمادة الجافة ) الجدول 
معنوية لمعظم الصفات التي تم  توفروقا(. التحميل االحصائي لمتباين بين اختالفات 3

تباط دراستيا بينما االرتباط بين الغمة والصفات المورفولوجية لم تكن معنوية عمى عكس االر 
 ارتباطات معنوية أبدتالتسنبل التي  أوحتى النضج  األيامبين الغمة من الحبوب وعدد 

 (.4)جدول 

 . االرتباط بين الغمة لمحبوب والصفات المورفولوجية والفينولوجية لآلباء0جدول 
 والصفات التالية ارتباط بين اإلنتاجية

 حبه9999وصن  9098-

 عذد األٌاو حخى انىضج 9098*

 عذد االشطاءاث 9.99

 طول انسىبهت 9098

 طول انسالمٍت االخٍشة 9091

 طول انىباث 9099

 عذد األٌاو حخى انخسىبم *9098
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نبات وكان اليدف من  231في الجيل األول زرعت بذور اليجن الثالثة ونمت منيا  .4-3
زراعتيا ىو الحصول عمى بذور كافيو لتقيميا في الجيل الثاني وكذلك تقيميما في 
الجيل األول لمصفات المتعمقة بنجاح التيجين والتوافق الكمي بين مادتي اآلباء 

الفينولوجيو ان النباتات الناتجة من ت النتائج لمصفات المورفولوجية و الوراثية، حيث بين
جين متماثمة فيما بينيا وصفاتيا وسط بين صفات األبوين مما يؤكد التوريث كل تي

 الطبيعي بالمناصفة من كل أب.

نبات ونتائج التقييم لمنباتات فرديا بينت أن ىناك تباينات  :87في الجيل الثاني نمت  .4-4
وانعزاالت وراثية واضحة جدا فكل نبات يتميز بمواصفات ومميزات تختمف عن النبات 

ر وكل نبات يمثل بحد ذاتو تركيبو وراثيو مستقمة. التقييم لمنباتات الفردية سمح اآلخ
بانتخاب النبتات القوية والنامية جيدا والسميمة والتي ليا صفات في شكل النبات 
والسنبمة قريبة من الصنف البمدي ويتمتع بمواصفات الطول واألوراق الشريطية 

سمحت بانتخاب  تاألب الوسني، ىذه التقييماوالنضج المبكر أو المتقارب مع صفات 
 نبات  3:4

سمحت بتميز الفروقات  F4نبات والتي زرعت في سطور  3:4نتائج تقييم بذور .4-5
بوضوح، فظيرت التباينات كبيرة بين الخطوط أكثر من التباين بين مجموع النباتات 

وراثي،  في الخط الواحد وبالتالي فالتقييم اعتمد عمى مميزات ومواصفات كل خط
وبمقارنتيا بصفات اآلباء المزروعة بين كل عشرة خطوط، مع إزالة النباتات الضعيفة 
والمنعزلة بشكل اكبر. التقييم ليذه المادة الوراثية من السالالت االنعزالية في الجيل 

في حقول المزارعين ومشاركتيم في إجراء عممية االنتخاب لمسالالت F4 الثالث 
الشامل لييئة ومواصفات النباتات ساعدت  موب الناتجة، وبالتقييوبتفحص لنوعية الحب

وتوقعاتيم  ممع خبرات المربي من انتخاب الطراز المثالي لمصنف المنتظر في روئيتي
كيف سيكون نمو ىذا الصنف عمى نطاق واسع؟ وتوقعات في إنتاجو وتأقممو مع 

بيئية والمناخيو مثل نقص الظروف الزراعية، وفي ومدى مواجيتو ومالءمتو لممشاكل ال
األمطار، والتحمل ألضرار سقوط الـًبرد ومياجمة الطيور و المقاومة لمرقاد واالنفراط 
لمحبوب عند النضج وجودة القش الناتج ومدى تفضيل الحيوانات ليا، ومالءمتو 

، وكل ىذه الصفات تم تقييميا من خالل ملمحصاد اليدوي والتجفيف في الحقل والدوي
ومشاركة المزارعين والفنيين والمرشدين الزراعيين بسيولة ويسر وبفاعمية مناقشة 
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كبيرة وفعالية  لوخاصة في ىذه األجيال االنعزالية المبكرة والتباينات الوراثية ال تزا
( لدرجة 6-2االنتخاب أيضا بكفاءة مرتفعة. التقييم تم باعتماد خمس درجات )من 

ركين، حيث يمثل )واحد( اقل قبول وتفضيل الرضاء والقبول لمصنف من قبل المشا
 ساللة . 57والرقم )خمسة( أعال قبول ورضاء عن الصنف وتم انتخاب 

البذور الناتجة من الخطوط المنتخبة وثـقت في سجالت االنتخاب وقسمت إلى أقسام  .4-6
في ثالثة مواقع في أحواض إلكثار   F5وفي الموسم التالي زرعت ىذه السالالت

د التوصيف واالنتخاب بناء عمى المواصفات اإلنتاجية والتحمل لمرقاد البذور ولتأكي
والتالؤم مع الزراعة المطرية، وىنا استمر التقييم واالنتخاب بمشاركة المزارعين 
والفنيين الزراعيين، وبتحميل البيانات المجمعة أيضا تم انتخاب السالالت التي أبدت 

لتشكل مجموع السالالت التي قيمت بشكل تميز في المواقع الثالثة او في موقعين 
 أدق في الجيل الخامس.

نتائج تقييم السالالت في الجيل الخامس بينت ان ىناك ارتباط بين بعض الصفات  .4-7
نتاج  )المورفولوجية والفينولوجية ومركبات الغمة( وبين الغمة )الكمية لممادة الجافة وا 

النمو والمون الغامق لؤلوراق ، فاالرتباط معنوي بين صفات قوة 5الحبوب( جدول 
وطول النبات وطول السنبمة والتبكير في النضج مع صفة اإلنتاج العالي من الحبوب 

بينت في دراسات سابقة إن ليا نسب توريث   في السالالت المدروسة، وىذه الصفات
 (.9مرتفعة إلى متوسطة ويمكن االعتماد عمييا في االنتخاب تحت الظروف المطرية)

. يبين االرتباط بين الصفات المورفولوجية والفينولوجية ومركبات الغمة وبين الغمة 4جدول 
الكمية لممادة الجافة وانتاج الحبوب ومعامل الحصاد لسبلالت الجيل الخامس 

 م في منطقة الجرن.0332والتي تم تقيميا في  الموسم الصيفي 
 PV LC LP DH Form PLH SpL TN/P DM BY(kg/

h 

Gy 

(Kg/h 

BY(kg/H) 1.23* 1.23* -1.13 1.10 -1.30 1.24* 1.20* 1.03 1.11 3.11  

Gy (Kg/H) 1.20* 1.13 -1.30 -1.33 -1.00 1.04* 1.13* 1.10 -1.01 1.09** 3.11 

HI 1.30 -

1.14* 

-1.09* -1.11* -1.30 -

1.30** 

-1.10* -1.12* -1.20* -1.32** -1.31 

%، والقيم 1.12** ارتباط معنوي عند احتمال % ، 1.16)* ارتباط معنوي عند احتمال 
 االخرى ارتباط بين الصفات غير معنوي(
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( فانو من السيل 2)شكل  (PCA)متعددة العوامل  حصائيةاإلتحاليل البناء عمى 
التراكيب الوراثية التي تجمعت فييا الصفات المرغوبة في األجيال االنعزالية المبكرة  فرز

، والتحمل لمجفاف ومقاومة الرقاد ومواصفات الحبوب الغمة )صفات مورفولوجية ومركبات
، فنتائج التحميل جمعت (وعدد األيام الالزمة لمنضج مماثمو لمصنف المحمي الوسني

السالالت في مجاميع متماثمة في صفات مشتركة تمكن من انتخاب عدد محدود من 
ء التقييم ليا في األجيال التالية السالالت لتمثل التباين في األجيال االنعزالية ولتسييل إجرا

 استخداميا في برامج تربيو وتحسين وراثي مستقبمي. أوفي تجارب غمة متقدمة 
 ( 6)جدول  من الصنف الوسني 6F ساللة محسنة 57نتائج تقييم الغمة األولية ل

بينت إن ىناك سالالت تماثل األب البمدي في مواصفات األصناف المطرية من حيث 
لتالؤم مع كميات األمطار من سنو الى أخرى وليا مدى واسع من التالؤم وىي التبكير وا

سالالت اعتبرناىا مبشره لمواصمة االنتخاب عمييا لتسميميا لممزارعين إلكثارىا وزراعتيا 
 ضمن الخطة البحثية التي ستستمر في األعوام القادمة.

ب لمبيانات الكمية بناء عمى نتائج التحميل المرك االنتخاب عتماد عمىاال إن 
والبيانات  المزروعة في مواقع متعددة ومتباينة بيئيا ومناخياالمجمعة من التجارب الحقمية 

ثبات بالمشاركة مع المزارعين سمح بتعريف السالالت التي تتميز ب تقييمال النوعية الناتجة من
بني المزارعين ليذه التي تالئم مناطق اإلنتاج وتسيل من ت الغمة والصفات اإلنتاجية األخرى

 األصناف ومواصمة برامج إكثار وتداول بذورىا.
تستطيع  مبشرة بإيجاد أصناف قريبعمى المدى ال تسمحالطريقة من التربية ىذه 

أن تعطي إنتاجيو جيده ولدينا حاليا وتحت التقييم العدد الجيد من السالالت المتقدمة والتي 
 في و مواصفات األصناف المحمية انتخبت لصفاتيا المتميزة بتحمل الجفاف 

اليمنية المطرية وكذا الصفات النوعية لمحبوب في المرتفعات تأقمم مع الظروف البيئية ال
 (.2)شكل 

المعتمدة عمى االستفادة من  اإلستراتيجيةالنتائج األولية تؤكد نجاح استخدام ىذه 
، وكذا ليمنية من القمحا المحميةرباعية التضاعف في تحسين األصناف  المورثات لؤلنواع

المناسبة لمزراعة المطرية والظروف الزراعية اليمنية في االنتخاب عمى أساس الصفات 
 .   المرتفعات الجنوبية الجبمية
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( عن أىمية إشراك المنتجين من 21و 26و27أشار كثير من الباحثين )
لؤلصناف لما يسيل  المزارعين والفنيين والمرشدين الزراعيين في برامج التربية والتحسين

من تبنييم ومواصمتيم ألعمال التربية واالنتخابات التالية وتأكيد النتائج في حقوليم 
النتخاب أفضل األصناف التي تكون بنفس الييئة والمواصفات ألصنافيم التي يعرفونيا 

 جيدا باإلضافة إلى إنيا تعطي أحسن إنتاج وتمتمك مواصفات نوعية وزراعية أفضل.
اإلحصائية لمتباين الناتج لمسبلالت التي تم تقيميا في الجيل الخامس  سالمقايي .1جدول 

 مقارنو مع قيم اآلباء.
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مخوسظ االب 

 انوسىً
9 9 9 29 9 89 6 99 

99

9 
6929 9699 9099 

مخوسظ   ِ

 انسالالث
9 9 9 29 9 89 6 92 

99

9 
6981 9669 9091 

انخباٌه بٍه 

 انسالالث
9 9 9 9 9 99 9 9 9 9926 298 9099 

 9 69 9 9 9 اكبش قٍمه
99

9 
8 99 

99

9 

9929

9 
9999 9098 

 99 2 29 9 98 9 9 9 اصغش قٍمت
99

9 
9999 899 9099 

مخوسظ االب 

1 
9 9 9 69 9 

99

9 
1 91 

99

8 
8969 9861 9099 

لة متقدمة لمميزاتيا التي سال 26تم انتخاب 57من بين ىذه السالالت ال 
تتفوق بيا عمى الصنف المحمي الوسني وليا صفات تماثل ىيئة النبات والحبوب 
 لمصنف وتالئم مع طبيعة الزراعة المطرية لممنطقة كما ىو الحال لمصنف البمدي.

من المكون  4-3و 4-2و 3-2معظم ىذه الصفات ترتبط معنويا مع المخطط 
 ئج عمى اساس ىذه المخططاتاألساسي وليذا تناقش النتا

(، وتوضع االوراق عمى النبات LC(، ولون النباتات ) PVقوة النمو لمنباتات )
(LP وعدد ،)األيام ( حتى التسنبلDH( وىيئة النبات )Form وطول النباتات ،)
(PLH( وطول السنبمة ،)SpL( وعدد االشطاءات في النبات ،)TN/P وعدد االيام ،)
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، بناء عمى الصفات التي تم F1سبللة  41ل  األساسي. التحميل المركب 1شكل 
 دراستيا وىي

 

(  LPعمى النبات ) األوراق( وتوضع LC( ولون النباتات )PVقوة النمو لمنباتات )
(  PLH( وطول النباتات )Form( وىيئة النبات ) DHسنبل )حتى الت األياموعدد 

حتى النضج  األيام( وعدد TN/P(وعدد االشطاءات في النبات ) SpLوطول السنبمة )
(DM )واإلنتاج ( الكمي لممادة الجافةBY  )واإلنتاج ( من الحبوبGy  ومعامل )

شترك بصفات (. اتاح لنا ان نميز بين مجاميع من السالالت التي تHIالحصاد )
والتي تتميز  اإلنتاجمتماثمة وبخصائص مشتركة، مما سيل لنا انتخاب السالالت العالية 
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 دنمو جيقوة  أبدتبالتبكير والطول المتوسط والييئة القريبة من الصنف المحمي والتي 
 ولون غامق.

 / Principal Components) األساسية. يوضح قيم التحميل العاممي لممركبات 1جدول 

Factor Analysis من 17من  أكثرتشمل  األولى( ، فالمركبات الثبلثة %
 البيانات ويمكن االعتماد عمييا في تحميل النتائج  

EigenValue Percent Cum Percent 

1.3920 00.430 00.430 

0.0200 30.091 22.920 

3.0314 31.900 30.001 

3.1301 0.319 40.119 

1.9314 0.113 02.123 

1.0409 4.402 03.100 

1.0043 3.300 04.430 

1.2009 1.043 91.100 

1.1900 1.141 91.210 

1.1303 0.010 94.324 

1.1132 0.331 90.493 

1.3303 3.039 99.932 

1.1330 1.104 311.111 
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السياسات واإلجراءات الالزمة لزراعة الحبوب وزيادة اإلنتاجية في  .0337 أمين الحكيمي،
األراضي ألمطريو: نحو استراتيجيو وطنيو لتنمية الزراعة ألمطريو في 
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التقرير النيائي لمشروع تنمية المحاصيل المطرية  .0338 وآخرونالحكيمي، امين. 
في مديرية صبر الموادم، تعز. منظمة ايديال الفرنسية ومركز  واألعالف
 جامعة صنعاء، تمويل المعونة الغذائية الفرنسية. -الوراثية األصول
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ىجرية. بغية الفالحين في األشجار المثمرة والرياحين، تحقيق المجاىد 887
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ABSTRACT 
 

Historical and agricultural indicators showed that wheat is one 
of the important crops cultivated in the southern high land mountain 
areas as it’s in the high mountains areas of Yemen. Populations 
produce and use local wheat as resource for alimentation until the last 
century in the high altitude areas of Taiz governorate. The cultivation 
of this crop decreased due to several factors:the drought was the first 
cause as well as the importation of wheat and the replacement of this 
crop per other crops in these areas, but it still conserved in the high 
maintained of Saber Almawadem district as it’s since hindered of 
years and considered within the main crops for production and 
alimentation. 

Local wheat landraces in these areas face several problems as 
lodging after rain, less grain production, reduction of the genetic base, 
replacements by other crops or imported varieties, which threat the 
cultivation of local wheat varities in this area as it’s happened in the 
others southern high mountain areas of Taiz and Ibb (Gabal Habashi, 
AlHgariah, Badan thei alsofal etc…), and in the country.  

As well as there good quality characterizations for Wassani 
variety, it’s characterized by adaptability for less soil fertility, 
elasticity of production, and adaptation for climate and topographic 
factors in this area as all local landraces in high mountain areas of 
Yemen. 

During five years of breeding for genetic improvement of this 
variety conducted by the participatory research team in farmers field, 

several advanced lines in F1 has been selected which are more 

tolerant for lodging, higher production and adapted for rained 
cultivation more then the local variety and conserved the quality of 
production and the wide adaptation as it’s in the local Wassani 
variety. 


