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 زــــــــــــــــالموجـ
  

 –قرية حيالين  -ُأجري ىذا البحث في منطقة الغاب 
-5102في محافظة حماه خالل المواسم الزراعية 

/ ساللة 52. استخدم في البحث /5102 -5102
سالالت  01مطفرة متفوقة من الفول السوداني منيا 
ساللة من  02مستنبطة من الصنف المحمي حماه و 

  M2الصنف المحمي إدلب, والتي تم انتخابيا في 
بعد  5100و 5101سابقًا في المواسم الزراعية 

تعريض بذور الصنفين لثالث جرعات من أشعة غاما 
(511- 521- 211 )Gy  باإلضافة إلى معاممتي

(. زرعت H-Cوشاىد حماه   I-Cالشاىد )شاىد إدلب
وفي  5102/ في موسم 52الـ/M3بذور السالالت 

اعتيا في نياية الموسم انتخبت النباتات المتفوقة لزر 
. M4( لمحصول عمى نباتات 5102الموسم التالي )

وفي نياية الموسم  M5 زرعت بذور 5102وفي موسم 
انتخابًا فرديًا اعتمادًا عمى الصفات  M5انتخبت نباتات 

التالية )الباكورية/اليوم, اإلنتاجية كغ/ىـ(. وتم انتخاب 
 I_44_250 , I_29_200 , (I-22-20السالالت )
-I-25لصفات السابقة الذكر والساللتان المتفوقة با

200,I-49-250   تفوقت بالباكورية, وبينت النتائج أن
الصنف المحمي ادلب كان أكثر استجابة لطريقة 

 االنتخاب المتبعة من الصنف المحمي حماه.
 
 الفول السوداني, الطفرات, أشعة غاما :الدالة كمماتال

 المقدمة والدراسة المرجعية .1

 
تؤدي المحاصيل الحقمية دورًا ميمًا في حياة  

اإلنسان, ألنو يستخدميا في تأمين احتياجاتو المختمفة, 
ولعل أكثر ىذه المحاصيل أىمية: تمك التي تمده 
بالطاقة, والبروتين والتي تعد مصدرًا غذائيًا رئيسًا في 
البمدان النامية والفقيرة, إضافة لكونيا مصدرًا أساسيًا في 

يحتل الفول . (Iqbal et al 2006)لحيوان تغذية ا
السوداني المرتبة الثالثة من حيث إنتاج البذور لمزيت 
بعد القطن وفول الصويا, والمرتبة الخامسة من حيث 
كمية الزيت بعد فول الصويا, ودوار الشمس, والمفت 

. وبذوره (Nwokolo, 1996) ي, والقطنــــــــــــــالزيت
 %21حيث تصل نسبتو إلى ة بالزيت ــــــــغني

(Ozcan, 2010) وغنية أيضًا بالبروتينات, إذ تصل ,
تعّد . (2004)نعمة وخبازة,  %52نسبتيا حتى 

محصول عمى الطفرات إحدى طرائق التربية الرئيسة ل
والخواص المتفوقة نباتات جديدة تحمل بعض الصفات 

وتحسين النباتات المزروعة, فالطفرات تعطي المادة 
الخام من ىذه الطرز التي يعمل فييا االنتخاب 
الطبيعي أو االصطناعي لممساعدة التخمص من  
النباتات ذات الصفات غير المرغوبة, وعمى اإلبقاء 
عمى تمك ذات الصفات التي تساعد عمى تحسين أقممة 

عمى منافسة األنواع األخرى في النوع ومساعدتو 
نظرًا  . (2013)الشيخ قدور وآخرون, الطبيعة 

لضيق القاعدة الوراثية وطبيعة التمقيح ومحدودية تكيف 
 (Fazal Ali and Shaikh, 2007)العدس قام  
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بعمميات لمتطوير والتحسين من خالل التأثير عمى 
مورثات محددة في بذور العدس واالىتمام 

ات ذات القيمة االقتصادية. تؤكد بعض ــــــــــــــــــــبالصف
أن تعريض  بذور  (Bhatia et al 2001)أبحاث 
, أعطى 521Gy-551من  السوداني لجرعات الفول

. M5في  13.6%نباتاٍت أعمى في اإلنتاجية بنسبة 
 ,Kassem and EL-Sawy) كما قام الباحثان

( 511بتعريض بذور الفول السوداني لجرعة ) (2003
Gy  من أشعة غاما أدت إلى زيادة الغمة الحبية, وقصر

في طول النبات, و زيادة في عدد القرون, والتبكير في 
. إذ كما تبين أن ىناك عالقة ارتباط M4النضج في 

ما بين إنتاجية البذور لكل  M5إيجابية ميمة في 
بذرة  011ــ ت, ووزن النبات, وعدد القرون عمى النبا

نتاجية القرون عمى النبات الواحد, وكذلك وجد بأن  وا 
ىناك عالقة ارتباط إيجابية ميمة ما بين إنتاجية القرون 

بذرة  011لكل نبات وعدد البذور عمى النبات ووزن 
 .  (Branch, 2002)والباكورية 

 ,Ahmed and Mohamed)وتشير أبحاث  

لدى تعريض بذور الفول في جامعة جورجيا  (2009
كبير  (’Georgia Browne‘  السوداني الصنف
من أشعة غاما إلى الحصول  511Gyالبذور( لجرعة 

 ,M5  M7 عمى عدة سالالت متفوقة وذلك في األجيال

M6   حيث قيمت في جامعة جورجيا لمدة ثالث سنوات
لمقاومة األمراض, ووزن القرون, ووزن البذور, التبكير 

جم البذور. في مصر قام الباحثون بالنضج, وح
(Naeem-ud-din et al 2009)  بمعاممة عدة

أصناف مختمفة من الفول السوداني بجرعات مختمفة 
وتم انتخاب Gy ( 511, 211, 511من أشعة غاما )

مقارنة مع  M4وM3 و ,M2طفرات عالية اإلنتاجية 9
بانتخاب  (2014)الخطاب وآخرون, اآلباء. كما قام 

والتي  M2عدد من السالالت المتفوقة اعتبارًا من 
تميزت بالتفوق في صفة كمية واحدة أو أكثر مثل 

 والتي تفوقت بثالث صفات كمية I-43-250الساللة 
بذرة(  011الباكورية, وزن القرون /النبات, وزن الـ)

والتي تفوقت بتسع صفات كمية   I-29-200والساللة 
لنبات الرطب, وزن النبات الجاف, )الباكورية, وزن ا

وزن القرون الرطب, وزن القرون الجافة, عدد 
القرون/النبات, عدد البذور/النبات, وزن البذور/النبات, 

والتي تفوقت  I-44-250دليل المحصول(, والساللة  
بتسع صفات كمية )الباكورية, وزن النبات الرطب, وزن 

القرون النبات الجاف, وزن القرون الرطب, وزن 
الجافة, عدد القرون/النبات, عدد البذور/النبات, وزن 
البذور/النبات, نسبة التصافي(, وتبين أن الصنف 
المحمي ادلب كان أكثر استجابة لممعاممة بأشعة غاما 

من الصنف المحمي حماه ومن  Gy(521عند الجرعة )
 الشواىد.

 

 . أهمية البحث ومبرراته2
 

وعمى رأسيا الفول تعتبر المحاصيل البقولية  
السوداني من المحاصيل ذاتية التمقيح, حيث أنيا 
وخالل مئات السنين من التمقيح الذاتي المستمر 
أصبحت النباتات متشابية فيما بينيا بشكل كبير بسبب 
التماثل في العوامل الوراثية األمر الذي لم يعد يمكننا 
من الحصول عمى تباينات وراثية جديدة بين الطرز 

صناف من الفول السوداني بطريقة التيجين واأل
واالنتخاب, لذلك تبقى طريقة إحداث الطفرات ىي 
الطريقة الفعالة والمجدية لخمق تباينات وراثية جديدة 
يمكن أن نحصل منيا عمى عوامل وراثية يمكن 
استغالليا في تحسين إنتاجية الفول السوداني وزيادة 

خواص اليامة مقاومتو لألمراض وتحسين الصفات وال
 األخرى.

 
 Research Objectives. أهداف البحث 3

 

. الحصول عمى سالالت مبشرة مبكرة بالنضج 0.2
 وذات إنتاجية عالية من الفول السوداني.

. تحديد عناصر الغمة األكثر تأثيرًا في إنتاجية 5.2
السالالت المتفوقة واستخداميا كمؤشر انتخابي ىام عند 

 الغمة في وحدة المساحة.التربية لزيادة 
 

 Material and Methods. مواد وطرائق البحث 4
 

  -: محافظة حماه/حيالين/ . مكان تنفيذ البحث1.4
 .5102, 5102, 5102في المواسم الزراعية 

ساللة  52: استخدم في البحث . المادة التجريبية2.4
سالالت  01مطفرة متفوقة من الفول السوداني منيا 

ساللة من  02الصنف المحمي حماه و مستنبطة من 
سابقًا   M2الصنف المحمي ادلب, والتي تم انتخابيا في

  I_Cباإلضافة إلى معاممتي الشاىد, شاىد ادلب 
 (.1بالجدول رقم ) كما ىو موضحH_C  وشاىد حماه 
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 السالالت المستخدمة وأىم الصفات المتفوقة فييا .1جدول 

 

 أهم الصفات المتفوقة فيها Strain الساللة الرقم
1 I-4-300 100ـــ وزن القرون الرطب, نسبة القرون الثالثية البذور, وزن البذور/النبات, وزن ال 

 بذرة, دليل الحصاد
2 I-22-200  البذور/النباتنسبة القرون الثنائية البذور, عدد 
3 I-25-200 الباكورية, وزن القرون الرطب, دليل المحصول 
4 H-11-300  الباكورية, وزن القرون الرطب, وزن القرون الجافة, عدد البذور/النبات, وزن

 البذور/النبات
5 I-44-250  الباكورية, وزن النبات الرطب, وزن النبات الجاف, وزن القرون الرطب, وزن القرون

 الجافة, عدد القرون/النبات, عدد البذور/النبات, وزن البذور/النبات, نسبة التصافي
6 I-43-250 بذرة 100الباكورية, وزن القرون الرطب, وزن الـ 
7 I-29-200  الباكورية, وزن النبات الرطب, وزن النبات الجاف, وزن القرون الرطب, وزن القرون

 البذور/النبات, وزن البذور/النبات, دليل المحصولالجافة, عدد القرون/النبات, عدد 
8 I-3-300  ,وزن النبات الرطب, وزن النبات الجاف, وزن القرون الرطب, وزن القرون الجافة

 عدد القرون/النبات, عدد البذور/النبات, وزن البذور/النبات
9 I-41-250 الرطب, عدد  الباكورية, وزن النبات الرطب, وزن النبات الجاف, وزن القرون

 القرون/النبات
10 I-51-250 بذرة 100وزن القرون الرطب, عدد البذور/النبات, وزن البذور/النبات, وزن الـ 
11 I-46-250 نسبة القرون الثالثية البذور, دليل المحصول 
12 H-61-250 نسبة بذرة,  100نسبة القرون الثالثية البذور, نسبة القرون الثنائية البذور, وزن الـ

 التصافي.

13 H-32-200 
% من النباتات, نسبة القرون الثنائية البذور, وزن القرون 50عدد األيام حتى إنبات 

الجافة, عدد القرون/النبات, عدد البذور/النبات, وزن البذور/النبات, دليل الحصاد, 
 نسبة التصافي.

14 I-49-250 نسبة القرون الثنائية البذور, عدد البذور/النبات 
15 H-36-200 بذرة. 100وزن القرون الجافة, عدد البذور/النبات, وزن البذور/النبات, وزن الـ 
16 H-52-250 بذرة, دليل المحصول. 100عدد القرون/النبات, وزن الـ 
17 H-64-250 .عدد البذور/النبات, دليل الحصاد 
18 I-1-300  من النباتات, 50حتى  إزىارمن النباتات, عدد األيام  50عدد األيام حتى إنبات %

 الباكورية, عدد البذور/النبات, دليل المحصول.
19 I-17-250 بذرة, دليل الحصاد, نسبة التصافي.100وزن البذور/البنات, وزن الـ 
20 H-10-300 بذرة.100وزن الـ 
21 H-73-300 بذرة , دليل المحصول.100وزن الـ 
22 H-14-300 .دليل المحصول 
23 I-50-250 .دليل المحصول 
 H-C شاىد حماه 
 I-C شاىد إدلب 
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: زرعت بذور السالالت المتفوقة . موعد الزراعة3.4

 5102و 5102في الشير الرابع من األعوام 
 . 5102و

 /:M3( /2015. موسم )1.3.4
تمت الزراعة وفق القطاعات العشوائية الكاممة في ثالثة 

توزيعًا  M2مكررات ووزعت السالالت المنتخبة من 
 عشوائيًا, وذلك وفق المخطط اآلتي:

 5كل قطعة تتألف من أربع خطوط وطول الخط  -
 متر. 

 بذرة. 02عدد البذور في الخط  -
 سم. 22المسافة بين الخطوط  -
 سم. 52ضمن الخط الواحد المسافة بين البذور  -
 .2عدد المكررات  -
 .                                               ²م 05= 5×2مساحة القطعة الواحدة  -
 52= 52) 22=  2×  52عدد القطع التجريبية  -

ساللة من الصنفين المحميين إدلب وحماه باإلضافة 
 لمشواىد(.                              

×  22حة القطعة المخصصة إلجراء البحث مسا -
 .²م911= 05

 
وتم تدوين المالحظات الحقمية أثناء النمو  

الخضري, وعند الحصاد تم انتخاب النباتات المتفوقة 
 انتخابًا إفراديًا لممؤشرات التالية: M3في 
 اإلنتاجية كغ/ىـ . -5الباكورية/اليوم.        -0
 

 /M4(/2016. السنة الثانية )2.3.4
 

في قطع  M3زرعت النباتات المنتخبة إنفراديًا في  
 وذلك وفق التالي: ²م 52تجريبية بمساحة 

 كل قطعة تتألف من ست خطوط. -
 متر. 2طول الخط  -
 سم. 22المسافة بين الخطوط  -
سم.             52المسافة بين البذور ضمن الخط الواحد  -
 .2عدد المكررات  -
 .²م 52= 2×5.2الواحدة مساحة القطعة  -

وفي نياية الموسم الثاني تم انتخاب السالالت  
وفق ساللة/خط لممؤشرات السابقة  M4المتفوقة في 

جراء تقييم أولي لمصفات اإلنتاجية بالمقارنة  الذكر. وا 
 مع الشواىد.

 
 /M5( /2017. السنة الثالثة موسم )3.3.4

 
في  M4زرعت السالالت المتفوقة والمنتخبة في  

 وفق التالي: ²م 52قطع تجريبية مستقمة بمساحة 
 خطوط. 01كل قطعة تتألف من  -
 متر. 2طول الخط  -
 سم.  22المسافة بين الخطوط  -
 سم. 52المسافة بين البذور ضمن الخط الواحد  -
 .2عدد المكررات  -
 م 52= 2×2.2مساحة القطعة الواحدة  -
 

الت تم انتخاب السال  M5وفي نياية موسم  
 المتفوقة وفق ساللة/خط لممؤشرات السابقة الذكر.

 
 . النتائج والمناقشة5

 
الجيل الطافر األول  2015. الموسم األول عام 1.5

/M3/ 
 

 الباكورية/يوم .1.1.5

 
% حتى النضج 21وىي عدد األيام من إنبات  

الفسيولوجي حيث تراوحت في السالالت المنتخبة بين 
( يوم 020.0إلى ) I-44-250( يوم لمساللة 052.2)

, بينت نتائج التحميل اإلحصائي H-36-200لمساللة 
-I-44-250 ,I-25-200 ,H-64تفوق السالالت: )

250 ,I-49-250 ,H-32-200 التي بمغت الباكورية )
 -021.2 -059.8 -058.2 -052.2فييا )
( يوم عمى التوالي بفروق معنوية عمى الشواىد 020.5
, H-36-200لسالالت: وعمى ا H-Cوحماه  I-Cإدلب 

I-41-250 ,I-4-300  ,I-46-250 ,H-10-300 ,I-

3-300 ,I-52-250  التي تراوحت فييا الباكورية بين
بالشكل رقم ( يوم, كما موضح 020.0 -022.9)
(1). 
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 يبين السالالت المتفوقة في صفة الباكورية/يوم . 1الشكل 
 
 
 
 

 اإلنتاجية كغ/هـ  .2.1.5
 

تراوحت اإلنتاجية في السالالت المنتخبة بين  
( 13325إلى ) I-50-250( كغ/ىـ لمساللة 10264)

, وبينت نتائج التحميل I-29-200كغ/ىـ لمساللة 
-I-29-200 , I-44اإلحصائي تفوق الساللتان 

 -13325والتي تراوحت اإلنتاجية فييما ) 250

وعمى  H-Cكغ/ىـ معنويًا عمى الشاىد حماه  (13289
-H-36-200 ,Iمعظم السالالت باستثناء الساللتين: 

 -11941التي بمغت فييا اإلنتاجية ) 22-200
(كغ/ىـ ولم يكن ىناك فروق معنوية مع الشاىد 11891
  .(2بالشكل رقم ), كما ىو مبين I-Cإدلب 
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 يبين السالالت المتفوقة في صفة اإلنتاجية كغ/ىـ .2الشكل 
 
 
 
 

الجيل الطافر الثاني  2016. الموسم الثاني عام 2.5
//M4 
 

 الباكورية/يوم .1.2.5

 
تراوحت الباكورية في السالالت المنتخبة بين  
( يوم 159.7إلى ) I-44-250( يوم لمساللة 052.9)

, وبينت نتائج التحميل اإلحصائي I-4-300لمساللة 
( يوم بفروق معنوية 052.9) I-44-250 تفوق الساللة

وعمى معظم   H-Cوحماه I-Cعمى الشواىد إدلب 
-I-1-300) ,I-50السالالت باستثناء السالالت: 

250 , I-49-250 التي تراوحت فييا الباكورية بين
-I-1( يوم, كما تفوقت السالالت: 021.2 -059)

300 ,I-50-250  ,I-49-250,H-64-250   ,I-

51-250 ,I-52-250  التي بمغت فييا الباكورية
(059- 059.8- 021.2- 020- 020.5- 

 H-C( يوم عمى التوالي عمى شاىد حماه 020.2
-I-4-300 ,I-41-250 ,I-22وعمى السالالت: 

200,H-36-200   ,H-14-300 ,H-11-300  ولم
, كما I-Cيكن ىناك فروق معنوية مع الشاىد إدلب

 .(3بالشكل رقم )موضح 
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 يبين السالالت المتفوقة في صفة الباكورية/يوم .3الشكل 
 
 
 

 اإلنتاجية كغ/هـ  .2.2.5

 
تراوحت اإلنتاجية في السالالت المنتخبة بين  
إلى  H-61-250( كغ/ىـ لمساللة 01252)
, وبينت نتائج I-29-200( كغ/ىـ لمساللة 02222)

-I-29-200 ,I-44التحميل اإلحصائي تفوق الساللتان 

 -02222التي تراوحت اإلنتاجية فييا ) 250
وحماه  I-C( كغ/ىـ معنويًا عمى الشواىد إدلب 02022

H-C  وعمى معظم السالالت باستثناء السالالتI-22-

200 ,H-73-300 ,H-10-300 ,H-60-250 ,I-

 -05222التي تراوحت فييا اإلنتاجية بين ) 43-250
, I-22-200(كغ/ىـ, كما تفوقت السالالت 05180

H-73-300 ,H-10-300  التي تراوحت فييا اإلنتاجية
( كغ/ىـ عمى التوالي 05511 -05222 -05222) 

بالشكل , كما ىو مبين H-Cمعنويًا عمى الشاىد حماه 
 .(4رقم )
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 السالالت المتفوقة في صفة اإلنتاجية كغ/ىـ. 4الشكل 
 
 
 
 

الجيل الطافر الثالث  2017. الموسم الثالث عام 3.5
//M5 
 

 الباكورية/يوم .1.3.5

 
تراوحت الباكورية في السالالت المنتخبة بين  
( يوم 020.5إلى ) I-25-200( يوم لمساللة 058.0)

, وبينت نتائج التحميل اإلحصائي H-Cلمشاىد حماه 
التي بمغت  I-25-200 ,I-44-250تفوق الساللتان 
( يوم عمى التوالي 058.0 -058.0الباكورية فييا )

 H-Cوحماه  I-C بفروق معنوية عمى الشواىد إدلب 

-H-61 وعمى معظم السالالت باستثناء السالالت: 

250 ,I-43-250 ,I-29-200 :كما تفوقت السالالت ,
(H-61-250 ,I-43-250 ,I-29-200 ,I-22-200 ,

H-11-300 ( ( 059.2التي بمغت الباكورية فييا- 
( يوم عمى التوالي 025 -020.2 -020 -059.9

وعمى  H-Cبفروق معنوية عمى الشاىد حماه 
, I-4-300 ,H-60-250 ,H-10-300السالالت: )
H-36-200 ,H-73-300 ,I-49-250 ,I-41-250 )

( 021.2 -022.5ييا الباكورية بين )التي تراوحت ف
, I-Cيوم ولم يكن ىناك فروق معنوية مع الشاىد إدلب 

 .(5بالشكل رقم ) كما موضح
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 يبين السالالت المتفوقة في صفة الباكورية/يوم .5الشكل 
 
 
 

 اإلنتاجية كغ/هـ .2.3.5
 

تراوحت اإلنتاجية في السالالت المنتخبة بين  
إلى  H-61-250( كغ/ىـ لمساللة 10632)
, وبينت نتائج I-29-200( كغ/ىـ لمساللة 13766)

-I-29-200 ,Iالتحميل اإلحصائي تفوق الساللتان 
 -13766التي تراوحت اإلنتاجية فييا ) 44-250

وحماه  I-C( كغ/ىـ معنويًا عمى الشواىد إدلب 13709
H-C  وعمى معظم السالالت باستثناء السالالتH-

36-200) ,1-4-300 ,I-1-300 ,I-51-250 ,
H-10-300 ,I-43-250  ,I-50-250 التي )

( 12256 -12911تراوحت فييا اإلنتاجية بين )
 (.6ل رقم )كبالشكغ/ىـ, كما ىو مبين 
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 يبين السالالت المتفوقة في صفة اإلنتاجية/كغ.ىـ .6الشكل 
 
 
 
 

 . االستنتاجات2
 

بالصفات المدروسة I-44-250 تفوقت الساللة  .1.6
الثالث, )الباكورية واإلنتاجية( في المواسم الزراعية 

بصفة اإلنتاجية في I-29-20  بينما تفوقت الساللة
المواسم الزراعية الثالث وتفوقت بصفة الباكورية في 

 الموسم الثالث فقط.
 I-49-250  I-25-200  تفوقت الساللتان .2.6

  بصفة الباكورية/اليوم في الموسميين الزراعيين فقط.
 

 عـــــ. المراج7
 

 العربيةبالمغة اواًل: المراجع 
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 ,103العدد جامعة حمب, سمسمة العموم الزراعية. 

76 - 80. 
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 كمية الزراعة, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية,
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ABSTRACT 

 

 The present research was carried out in the Al-

Ghab region, the village of Hialin, Hama Gover-

norate, during 2015-2106- 2017 season. superior 

strains in addition to both check varieties (Idlib I-C 

and Hamma H-C) of peanuts were used. Ten 

stains of which were derived from the local variety 

Hama and other 13 strains were derived from the 

local variety Idlib, after exposing the seeds of the 

two varieties to three doses of gamma rays (200 - 

250 - 300) Gy during  2010 and 2011 

seasons. The twenty three M3 seeds were planted 

in the 2015 season and at the end of the season 

the superior M4 plants were selected for planting 

during next season (2016). In the 2017 season, M5 

seeds were planted and at the end of the season 

the M5 plants were individually selected based on 

the following traits (early/day, yield kg/ha).  

 The results showed that the local cultivar Idlib 

was more responsive to investigated procedure 

than local cultivar of Hama. 
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