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 استجابة بعض الصفات اإلنتاجیة لنبات الحمص ألشعة غاما
 عماد محمد الخطاب

 ةسوری ، جامعة حلب ،كلیة الزراعة ، قسم المحاصیل 
  

 الخالصة
مختلفoة  بتراكیoز ٥ھدفت الدراسة لتقییم التباین الوراثي الناتج عن معاملoة بoذور الحمoص غoاب 

، وفoي ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥في األعoوام  ، والتي زرعت) كري/ ( ١٥٠و ١٠٠و ٥٠/من أشعةغاما
تoم انتخoاب   ٢٠٠٨فoي نھایoة العoام . نھایة كل سنة كان یتم انتخاب النباتات الجیدة واستبعاد الoردئ منھoا

وعoدد القoرون وعoدد  كoالتبكیر بعض النباتات المتمیزة لبعض المؤشرات الھامة في الجیل الطoافر الرابoع
النبooات الواحooد وارتفooاع أول زھooرة عooن سooطح األرض / بooذرة ١٠٠الحبooوب ووزن الحبooوب ووزن ال

فoي قطoع مسoتقلة وتoم تoدوین  ٢٠٠٩بالمقارنة مع الشاھد، ثم زرعت إفراد یا في الموسoم الزراعoي لعoام 
المالحظات أثناء مرحلة النمو الخضري وفي نھایة العام تم تطبیق االنتخoاب الفoردي للسoالالت المتمیoزة 

الحصول على سالالت تفوقت معنویoا   وتم في الجیل الطافر الخامس. یة والمبشرة من كل قطعة  تجریب
النبoات الواحoد  ولطoول النبoات وللمحتoوى مoن البoروتین الكلoي  علoى / لعدد القرون وعدد ووزن البذور 

 .اآلباء
  

 المقدمة
لبoروتین ُیعد الحمص من المحاصیل البقولیة الغذائیة المھمoة فoي سoوریة، فھoو مصoدر أساسoي ل          

، كمoا یعتبoر المoادة الرئیسoیة فoي الكثیoر مoن المoأكوالت %٢١النباتي حیث تصoل نسoبتھ فoي البoذور إلoى 
تتفoاوت اإلنتاجیoة فoي الزراعoة البعلیoة مoن عoام آلخoر . الشعبیة مثل الحمص بطحینoة، والفالفoل وغیرھoا

ھكتoار /كغ  ١٣٥٧لغابھكتار و في ا/كغ ١٣٦٦/ومن موقع آلخر في سوریا حیث تبلغ بعال في الحسكة
ھكتoار /كoغ  ١٢٠٠ھكتار، أما في الزراعة المرویة فتتراوح اإلنتاجیة  بoین /كغ  ٦٥٠وأقلھا في حمص 

إن التنوع الحیوي ھoو  ).٢٠٠٤خبازة،  نعمة، زین الدین ، و( ھكتار في الغاب/ كغ ١٩١٣في حمص و
علoى إعoادة ترتیoب المورثoات  أو األساس في تربیة النبات لتحسین المحاصیل حیoث یعمoل المربoون إمoا 

خلق تراكیب وراثیة جدیدة ، لذلك فإن إحoداث الطفoرات فoي مثoل ھoذه الحoاالت ضoروري لزیoادة التنoوع 
الحیوي وإن ما یساعد على زیادة وتعزیز التباین الوراثي ھoو اسoتخدام األشoعة و مoن أھمھoا أشoعة غامoا 

أشoار كثیoر مoن و) ١٩٨٨،  Mike( حمص المزروعاستخدامھا  في برامج التربیة لتحسین الالتي یمكن 
 Saxenaوكoooذلك ) ١٩٩١( Gumber و   Sanduوكoooذلك ) ١٩٩٢( Khanو  Hassanالبoooاحثین 

الى النجاح المحoدود فoي زیoادة الغلoة فoي ) ١٩٩٤(وtخرون  g   Haوكذلك) ١٩٨٨( Goldsworthyو
 .ویعزى السبب إلى ضیق القاعدة الوراثیة الموجودة والمتاحةالحمص 

الطرز النباتیoة الجدیoدة فھoي تعطoي المoادة األولیoة مoن ھoذه نشوء تلعب الطفرات دورا ھاما في 
الطرز التي یعمل فیھا االنتخاب الطبیعي أو االصoطناعي علoى الoتخلص مoن الصoفات الضoارة بالنباتoات 

نoواع وعلى اإلبقاء على الصoفات والخoواص التoي تعمoل علoى تحسoین النoوع ومسoاعدتھ علoى منافسoة األ
  إن المعاملة بأشعة غاما أدى إلى ظھور عدد من الطفرات الوراثیة و .األخرى في الطبیعة

باإلضoافة إلoى ذلoك فقoد سoاھمت . المرغوبة ، مما أعطى األمل في تطویر سالالت محسنة من الحمoص 
  .یة للحمص المعاملة  باألشعة في إنتاج تباینات مورفولوجیة و وراثیة تعمل على إغناء المادة الوراث

تعد الطفرات إحدى طرائق التربیة الرئیسة للحصول على نباتoات جدیoدة تحمoل بعoض الصoفات 
والخooواص المرغوبooة، اذ إن  حooدوث الطفooرات ولooو أنooھ نooادر لعooب والزال یلعooب دورا ھامooا فooي نشooأة 

ھoا االنتخoاب الطرز الجدیدة في النباتات ، فالطفرات تعطoي المoادة الخoام مoن ھoذه الطoرز التoي یعمoل علی
الطبیعي أو االصطناعي للتخلص من الصفات الضارة بالنباتات وعلى اإلبقoاء علoى الصoفات التoي تعمoل 

غooooزال حسooooن  ( علooooى تحسooooین النooooوع ومسooooاعدتھ علooooى منافسooooة األنooooواع األخooooرى فooooي الطبیعooooة
لورقoة ان الطفرات قد تؤثر على طول النباتات ومیعاد النضج وحجoم البoذور واتسoاع ا).١٩٩٨وtخرون،

ولونھا وجودة المولت فoي الشoعیر وزیoادة المحصoول وكoان یبoدو فoي بعoض األحیoان أن الطفoرات تoؤثر 
علoى صoفة واحoدة فoي نبoات بینمoا فoي حoاالت أخoرى كoان مoن الواضoح أنھoا تoؤثر علoى أكثoر مoن صoفة 

غالدیoول وظھرت نجاحات كثیرة للطفرات على القمح والشoعیر والبنجoر والبرسoیم األحمoر والبoازالء وال
  ).١٩٦٤الخشن علي ،( والتولیب والبندورة والفاصولیاء

 ٨/١٢/٢٠١٠وقبولھ  ٢١/١٢/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث
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علooى ثالثooة طooرز مooن   كooري) ٦٠-٥٠-٤٠(وتooم فooي الباكسooتان دراسooة ثالثooة تراكیooز مooن أشooعة غامooا 
بي معنoوي علoى وزن الحمص وظھر لألشعة تأثیر متباین على طول النبات وعدد البoراعم، وتoأثیر إیجoا

بذرة وطول فترة النمو الذي انعكس إیجابا على الغلة مoن الحبoوب لطoرازین  ،وكانoت ھنoاك نتoائج  ١٠٠
النبoات الواحoد وعoدد البoذور فoي القoرن الواحoد / إیجابیة ومعنویة لألشعة للطرز الثالثة على عدد القرون

و بoین أن القoدرة  لحبوب بین الطرزالثالثةودلیل الحصاد مقارنة مع معامالت المقارنة واختلفت حاصل ا
علoى  كoري )٦٠-٤٠( وكoان ھنoاك تoأثیر ألشoعة كامoا. على التغییر ترتبط بالتراكیب الوراثیة الموجودة 

طول النبات ونمoط النمoو والبoراعم ولoون السoاق واإلزھoار وشoكل األوراق و مواعیoد اإلزھoار والنضoج 
و  M1٠ن الطرز لھذه التغیرات في الجیoل اإلشoعاعي األول اختالفات بی وشكل القرون والبذور  وھناك
بoذرة والحاصoل مoن  ١٠٠٠تoم انتخoاب نباتoات جیoدة بالنسoبة لoوزن  M2  فoي الجیoل اإلشoعاعي الثoاني 

وحدة المساحة والمحصول الحیوي  ومعامل الحصاد وعدد األیام حتى اإلزھار والنضج وتفوقت معنویoا 
و فoي  .بoذرة  ١٠٠لصoفة وزن  كoري ٦٠أفضoل مoن المعاملoة  كoري ٤٠على المقارنة وكانت المعاملoة 

مooن الحمooص المعامooل بأشooعة غامooا متفوقooة فooي إنتاجیooة )  L34(الھنooد تooم الحصooول علooى سooاللة طooافرة  
وفي بنغالدش تمت معاملة بoذور صoنف ) .١٩٨٣، Patilو  (Nerkar البذور والزیادة في طول النبات 

 ١٠وتoم انتخoاب . كیلoو راد  ٣٠ -١٠مoن  ٦٠بأشoعة غامoا كوبالoت )   Faridpur-1(الحمص المروي 
وفooي دراسooة أخooرى علooى بooذور نفooس الصooنف .  سooالالت طooافرة تمیooزت بالحاصooل المرتفooع مooن البooذور

)Faridpur-1  ( وقتینooرتین متفooى طفooوي علooالالت تحooت سooا وانتخبooعة غامooذور ألشooریض البooم تعooت )
G293  وG302  (رooذرة  ١٠٠ووزن  للتبكیooنف بoooع صooة مooد مقارنooات الواحooى النبoooذور علooة البooوغل

)Faridpur-1  ( ة  ١٣.٧و  ٢٠.٢األب ، الطفرتین أعطتا غلة بذورoیم غلoت قoغ على التوالي بینما كان
 الباحثoooان) ١٩٩١،  Sheikhو  Hamsuzzaman( غ علoooى النبoooات ٩.٦البoooذور فoooي األبoooوین أدنoooى 

Hassan   و Khan )١٩٩٢ (ooى سooول علooتطاعا الحصooص اسooنف الحمooن صooافرة مooالالت طCM-
عoن طریoق معاملoة البoذور   M3مoن العشoیرة الطoافرة  NIVA-88والتي سمیت فیما بعoد باسoم  1918

وھذا الصنف الطافر كان یمتلك شكل نباتي أفضل ویمتلoك نمoو شoبھ . كیلو راد ١٠بأشعة غاما باستخدام 
الھكتoار مقارنoة مoع /طoن  ١.٥ومتوسoط الغلoة قائم وبتبكیر لمدة أسبوعین ویتصف بالغلoة العالیoة للبoذور 

تooأثیر أشooعة غامooا علooى النباتooات فooي )  ١٩٩١وtخooرون ،  Sadiq(ودرس . ھكتooار لآلبooاء / طooن  ٠.٤
الجیooل الثooاني الطooافر، حیooث صooنفوا العدیooد مooن األشooكال الطooافرة ذات القooرون المضooاعفة علooى الحمooص 

تبعoا للبoاحثین  فoإن األفoراد . یoادة فoي الغلoة ز% ١١-٦وھذا یعطي مواصفات القرون الزوجیة وأعطoى 
وفoي الھنoد تoم . الطافرة للجیل األول تسoاعد علoى كسoر االرتبoاط القoائم مoابین حجoم البoذور مoع اإلنتاجیoة

 ٦٠-٥٠-٤٠:   الصoنف دیoزي :تعریض صنفي الحمص دیزي وكابولي لجرعات من أشعة غاما وھoي 
دف إحoداث تغیoرات مورفولوجیoة وشoكلیة وتحدیoد كري وذلoك بھo ٤٠-٣٠-٢٠: والصنف كابولي.كري 

 ٦٠-٥٠وتبooین أن الطفooرة الفعالooة تooم الحصooول علیھooا مooن الجرعooات  . الجرعooة المثلooى مooن أشooعة غامooا 
كري في الصنف كابولي ،وكانت الجرعة المنخفضة أكثر فعالیة فoي  ٤٠-٣٠كري قي الصنف دیزي و 

حیooث فooي الصooنف ) زیooادة اإلنتooاج أي حجooم البooذورأي فooي الحصooول علooى الطفooرة المرغوبooة ل( اإلنتooاج 
والجرعoات األعلoى . فoي الصoنف كoابولي % ٥.٦علoى الصoنف األب  و % ٢٤دیزي  زادت اإلنتاجیة 

وفoي ) .  ١٩٨٥ ،Radcove و Decove(كانت أكثر تأثیر  ولكoن اقoل فعالیoة إلحoداث تغیoرات حیویoة 
ت إلى االختالف فoي نoوع االسoتجابة أثنoاء أشار) ICARDA(دراسة تمت في مركز البحوث الزراعیة 
-ILC( سoالالت مoن صoنف حمoص كoابولي إلoى أشoعة غامoا  ٣المعاملة بأشعة غاما حیoث تoم تعoریض 
482,ILC-3279 and ILC-6104   ( ات  ٦٠و ٥٠و ٤٠إلىoز عالقoم تمییoا، و تoكري من أشعة غام

ل فooي الجیooل الطooافر الثooاني  ، وكانooت الحساسooیة المعكوسooة بooین الجیooل الطooافر األول وبooین قابلیooة التحooو
-ILC، بینمoا   GENO TYPEاألقoل حساسoیة ألشoعة غامoا واألكثoر تحoول فoي  ILC-482  السoاللة
وتبoین أن المؤشoرات التoي ,.  GENO TYPEكان حساس جoدا ألشoعة غامoا واألقoل تحoول فoي  6104

سoاق وشoكل الورقoة   وشoكل البoذرة ارتفاع النبات وطبیعة النمو والتفرع ولون األوراق وال :تأثرت ھي 
و لون األزھار ، وتم اعتماد مجموعoة مoن المؤشoرات الھامoة مثoل التفoرع المتزایoد الطویoل ، كبoر حجoم 
البذرة والقرن ،التي  یمكن االنتخاب لھا في تطویر التغیرات الجدیدة األخرى مثل األزھار المضoاعف ، 

كمoا عرضoت بoذور أنoواع .)  ١٩٩٤، وtخoرون (Hagالنضج المبكر ، وتحمل الحoرارة ، طoول النبoات 
جooراد فooي بلغاریooا األمooر الooذي أدى إلooى تشooكیل طفooرات شooاملة أثooرت علooى  ١٦-٤مختلفooة ألشooعة غامooا 

طبیعة النمoو و حجoم وشoكل البoذور و التبكیoر فoي النضoج  ومقاومoة مoرض لفحoة االسoكوكیتا فoي الجیoل 
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تoooم  ٢٠٠٠وفoooي  عoooام  ) .١٩٨٥، Radcoveو  Decove(الطoooافر الثoooاني والجیoooل الطoooافر الرابoooع   
منھoا طoورا بالمعاملoة بأشoعة % ٦٤طفرة متنوعة للحمص رسمیا لإلنتاج التجoاري و ١١الحصول على 

 وأن عدد القرون على النبات مكون محصoول رئیسoي فoي) . ٢٠٠٠وtخرون ، Malusyzynski(غاما 
عاملة بذور حمص بجرعoات  مoن أشoعة غامoا الحمص ومتأثر بشكل كبیر بالبیئة ، ففي الباكستان تمت م

 ). ١٩٨٨وtخرون ، (Haq جراد أدت للحصول على طفرات القرون المضاعفة   ٢٥-٢٠
أن التغیرات الوراثیة التي تمت ألصناف الحمص المعاملoة بأشoعة غامoا )  ١٩٨٨، Mike( أكد

عدد قرون أكثoر  أدت  الى زیادة المردود من محصول حبوب عالي و ١٩٨٦حتى ١٩٧٢من  xأو أشعة
و حبooوب أكثooر لكooل قooرن وكooان شooكل النبooات  منتصooب إلooى نصooف منتصooب و تفooرع غزیooر  وللتبكیooو 

فoي . و ثاقبoات القoرون و مقاومoة للنیمoاتودا أو تحمoل أفضoل للملوحoة  ) أسoكوكایتا( والتحمoل لألمoراض
بعض الحoاالت كانoت  تجربة تمت في الھند تبین اختالف أنواع الحمص في حساسیتھا تجاه اإلشعاع ففي

الجرعة الصغیرة محفزة لذلك لزیادة المحصول ، بینما كانoت الجرعoة الكبیoرة مانعoة،حیث تمoت معاملoة 
و  C-212( واثنooان نooوع دیooزي )  L-144( أصooناف مooن   الحمooص أحooدھا صooنف كooابولي  ٣بooذور 

Hima   ( اتooذور ا ٤٠و  ٣٠-٢٠-١٠-٥بجرعooین أن وزن البooا ، وتبooعة غامooن أشooري مooل كooي لكooلكل
كoري ومoا فoوق و كoان ھنoاك اخoتالف فoي األصoناف فیمoا یتعلoق  ٢٠نبات كان متدنیا جدا عنoد الجرعoة 

بعدد الفروع المثمرة والقرون المثمرة لكل فرع ،وتبین أن الجرعة العالیة فقط أثرت على ارتفاع النبoات 
ابیoة إلoى الجرعoة األدنoى بذرة أعطoى اسoتجابة ثابتoة ایج ١٠٠حیث كان االرتفاع منخفض ،وأن وزن ال

 كمooا لooم یتooأثر عooدد الفooروع وعooدد البooذور األساسooیة لكooل قooرن بجرعooات اإلشooعاع المختلفooة. لإلشooعاع 
)Khanna   وChandana ، ى   )١٩٨١ooج إلooدا بالنضooأخر جooص المتooریض الحمooم تعooاردا تooي ایكooوف

قتooرن ذلooك طفooرات نضooج مبكooر وا ٥كooري وتooم الحصooول علooى  ٦٠-٥٠-٤٠جرعooات مooن أشooعة غامooا  
وفoي الباكسoتان تoم الحصoول ) . ١٩٩٥، Omar and Singh(بمحصول بذور أعلى مقارنoة مoع اآلبoاء 

طفoرة أخoرى متحملoة لoنفس اإلصoابة الفطریoة   ١٥طفoرات للحمoص متحملoة للفحoة االسoكوكیتا و ٧على 
 ١٠مoن  من خالل معاملoة البoذور بأشoعة غامoا)  ١٩٩٥،  Hassan و   Javed(والتي انتخبت من قبل 

یمكoooن زیoooادة محتoooوى   )١٩٩٨،  ,Kharkwal(وتبعoooا لoooـ . كoooري لoooثالث أنoooواع مoooن الحمoooص  ٣٥ –
البروتین في الحمص من خالل الطفرات المحرضة مع زیادة دون نقoص فoي وزن البoذور ، وإن التبoاین 

إلooى فooي األشooكال الطooافرة مooن اإلشooعاع أو المعاملooة بooالمواد الكیماویooة ألصooناف كooابولي ودیooزي أدى 
 ٤٤طفرة شoكلیة و مoن  ٣٥طفرة صغیرة تحتوي بداخلھا طفرات محسنة بالبروتین و ٤٤الحصول على 

%  ٢٨-١٩طفرة تحتوي على نسoبة عالیoة مoن البoروتین تتoراوح مoن  ٣٣طفرة صغیرة تم بنجاح عزل 
  . بالمقارنة مع األشكال األبویة 

عاملة بأشعة جاما وانتخاب تلoك التعرف على بعض مؤشرات نباتات الحمص الم یھدف البحث الى
التي تتمیزبطفرات ایجابیة والمتفوقة في اإلنتاجیة وعناصرھا ودراسة التغیرات في المحتoوى البروتینoي 

في الجیل الطافر الخامس وتحدیoد أفضoل تركیoز یعطoي أكبoر عoدد مoن ) البروتین الكلي( لبذور الحمص 
یا حسب طریقة التصoمیم التجریبoي المسoتخدم ثoم قورنoت حللت البیانات احصائالنباتات الطافرة الجیدة، و

االختالفات بین متوسطات معامالت اإلشعاع مقارنة بمتوسط معاملة المقارنة بطریقoة أقoل فoرق معنoوي 
  % .١و% ٥عند مستوى احتمال 

 
  وطرائقھ مواد البحث
یooز والooذي یتم) تooم  الحصooول علیooھ مooن إیكooاردا(  ٥اسooتخدم فooي الدراسooة صooنف الحمooص غooاب

بكونooھ متفooوق باإلنتاجیooة علooى األصooناف المحلیooة والمعتمooدة وھوصooنف مخصooص للزراعooة الشooتویة 
 األول وتشرین الثاني  ویصoلح للحصoاد اآللoي ویتحمoل اإلصoابة بلفحoة االسoكوكایتا بدرجoة جیoدة تشرین

 ١٠٠سoم ومتوسoط وزن  ٦٠-٥٥یوم ومتوسoط ارتفoاع النبoات  ١٥٥-١٤٥وأن متوسط عمر النبات من 
لثالثoة تراكیoز  بoذره ٢٠٠عرضoت بoذور الصoنف بواقoع % .١٨.٣غ ونسoبة البoروتین بحoدود  ٣٥ذرة ب

فoي / بoدون تشoعییع/ كoري باإلضoافة لمعاملoة المقارنoة ١٥٠-١٠٠-٥٠وھoي   CS173مoن أشoعة غامoا 
/ وتمooت عملیooة الزراعooة فooي  محافظooة حمooاة /  دیooر الحجooر / مختبoرات  ھیئooة الطاقooة الذریooة فooي دمشooق

استخدم  تصمیم القطاعoات  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦- ٢٠٠٥خالل المواسم / صوران  ناحیة
م  ٤واحتوت الوحدة التجرییة على خمسoة خطoوط طoول الواحoد منھoا ، العشوائیة الكاملة بثالثة مكررات
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دة وكانoت مسoاحة الوحo،   ١٠بذره في الخط الواحoد المسoافة بینھoا  ٤٠تم زراعة .سم ٤٠والمسافة بینھا 
  .٢م ٨التجریبیة  مساویة 

مراقبoooة النباتoooات مoooن اإلنبoooات وتسoooجیل كافoooة المالحظoooات  M4تoooم فoooي الجیoooل الطoooافرالرابع 
 الحقلیooة لooبعض الصooفات حتooى وصooول النباتooات إلooى مرحلooة النضooج مooن أجooل معرفooة تooأثیر والقیاسooات

نمooو تooم انتخooاب النباتooات وفooي نھایooة موسooم ال ٠المعooامالت علooى مسooتوى التبooاین الooوراثي لھooذه النباتooات 
الطoافرة بصoورة منفoردة  والتooي تمیoزت بالصoفات والخoواص المرغوبooة وتقیoیم السoالالت الطoافرة علooى 
أساس إنتاجیتھا وكذلك عناصoر الغلoة ودراسoة تoأثیر الجرعoات المختلفoة علoى ھoذه الصoفة بالمقارنoة مoع 

 . M 5 الخامس  لجیل الطافرالمقارنة  والتي حصدت منفردة بشكل مستقل والتي شكلت  بذورا
بصooورة  M4مooن تمooت زراعooة بooذور كooل نبooات طooافر منتخooب  M5فooي الجیooل الطooافر الخooامس  

حسب عدد البذور الطافرة المنتخبة والناتجة من نبات واحد وأثناء فتoرة / أو عدة خطوط/منفردة في خط 
النباتooات التooي تooأثرت سooلبا النمooو الخضooري اسooتبعدت النباتooات ذات الطفooرات السooلبیة غیooر المرغوبooة و

وفoي فتoرة الحصoاد انتخبoت النباتoات بشoكل منفoرد كمoا فoي ، باألشعة  وانتخبت النباتات للتبكیر بالنضoج 
وتمooت مقارنتھooا مooع النباتoات غیooر المعاملooة كمقارنooة  وتooم . السoنة السooابقة و المتمیooزة بالغلooة وعناصoرھا

اإلنبoات و ارتفoاع أول قoرن عoن  لoى أسoاس مؤشoراتع  M5الخامس التقییم األساسي في  الجیل الطافر
النبoاتو /النبoات  وعoدد البoذور/و عoدد القoرون )سم( طول فترة النمو باألیام وطول النباتوسطح األرض 

  .% بذرةو نسبة البروتین الكلي  ١٠٠النباتو وزن /وزن البذور 
  

  النتائج والمناقشة
 ١٣٠و ٥٠قرنoا للجرعoة  ٨٣لoى النبoات الواحoد مoن تoراوح عoدد القoرون ع: النبفات/ عدد القرنفات   -١

قرنoooا وتبoooین نتoooائج التحلیoooل  ٧٠وكoooان العoooدد لoooدى الشoooاھد ٥عنoooد الصoooنف غoooاب   ١٠٠قرنoooا للجرعoooة 
حیoث تشoیر إلoى تفoوق  الجرعoة  ).١(اإلحصائي وجود فروق معنویة بین المعامالت المدروسة، الجدول

 ٥٠نمooا ال توجooد فooروق معنویooة بooین الجرعooة وبفooروق معنویooة ، بی١٥٠و ٥٠علooى الجooرعتین ) ١٠٠(
  . ١٥٠والجرعة

إلooى  ٥٠بoذرة عنooد الجرعoة  ٨٢تooراوح عoدد البooذور علoى النبooات الواحoد مooن   :النبفات/ عفدد البففذور -٢
قرنooا  وتبooین نتooائج التحلیooل اإلحصooائي وجooود  ٦٩وكانooت لooدى الشooاھد  ١٠٠بooذرة  عنooد المعاملooة  ١٣٥

إلoى ) ١(كمoا تشoیر النتoائج المدونoة فoي الجoدول ).١(روسoة، الجoدول فروق معنویoة بoین المعoامالت المد
 ٥٠وبفooروق معنویooة وتفooوق المعاملooة ١٥٠و ٥٠علooى الشooاھد و علooى الجرعooة ) ١٠٠(تفooوق الجرعooة 

 ٥٠علoooى الشoooاھد بoooدون معاملoooة معنویoooا أیضoooا، بینمoooا ال توجoooد فoooروق معنویoooة بoooین الجرعoooة  ١٥٠و
  . ١٥٠والجرعة

إلoى ) ١٥٠(غ  فoي الجرعoة  26تراوح وزن البذور على النبoات الواحoد مoن : اتالنب/ وزن البذور   -٣
غoرام  وتبoین نتoائج التحلیoل اإلحصoائي وجoود فoروق  ٢٧وكانت لدى الشاھد   ١٠٠غ  في الجرعة  ٥٣

إلى تفوق  الجرعoة ) ١(تشیر النتائج المدونة في الجدول  ).١(معنویة بین المعامالت المدروسة، الجدول
،  بینما ال توجد فروق معنویة بoین الجرعoة ) ١٠٠،١٥٠(نویا على الشاھد و على الجرعتین مع) ١٠٠(
 .من جھة أخرى ) ١٠٠،١٥٠( والشاھد من جھة وكذلك بین  الجرعتین ) ٥٠و١٥٠(
)  ١٠٠(غ للجرعoة   ٤٥و ) ١٥٠(غ  للجرعoة  ٣٢من بذرة   ١٠٠تراوح وزن: بذرة ١٠٠وزن  - ٤ 

غرام   وتبین نتائج التحلیل اإلحصائي وجoود فoروق معنویoة بoین المعoامالت  ٣٥بینما كانت لدى الشاھد 
كoري علoى الشoاھد معنویoا وعلoى بoاقي المعoامالت  ١٠٠حیoث تفوقoت المعاملoة ). ١(المدروسة، الجدول

  .ایضا، ولم توجد فروق معنویة بین المعامالت االخرى
عنooد % ١٠٠و ١٥٠عاملooة بالجرعooة عنooد الم%  ٨٥تراوحooت نسooبة اإلنبooات بooین  :نسففبة اإلنبففات -٥

). ١(وتبین نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة بین المعامالت المدروسة، الجدول ٥٠الجرعة 
إلى تأثر حیویة البذور بشكل كبیoر بزیoادة الجرعoة مoن أشoعة غامoا ) ١(تشیر النتائج المدونة في الجدول 

بالمقارنة مع الشoاھد بینمoا لoم تoنخفض نسoب   ١٥٠جرعة مما أدى لتدني نسبة اإلنبات بشكل كبیر عند ال
 .  اإلنبات في المعامالت األخرى  والشاھد

یومoا لoدى  ١٢٥و  ٥٠یومoا لoدى المعاملoة  ١١٤تoراوح طoول فتoرة النمoو بoین  :التبكیر 叭في النضفج –٦
  .١رقم  كري والجدول التالي یبین نتائج التحلیل اإلحصائي كما ھو موضح في الجدول ١٥٠المعاملة 
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قد أدت لزیادة طول فترة النمو الكلیة بالمقارنة مoع الشoاھد بینمoا لoم توجoد  ١٥٠وتبین النتائج أن الجرعة 
  .بین المعامالت األخرى والشاھد أیة فروق 

لم توجد بین المعامالت المدروسة أیة فروق معنویة لصoفة  :سم/ارتفاع أول قرن عن سطح األرض - ٧
سooم لكooل المعooامالت   ٢٠سooم و ١٧.٥األرض حیooث تooراوح اإلرتفooاع بooین ارتفooاع أول قooرن عooن سooطح 

  .سم  ١٨وكانت لدى الشاھد 
سoم لoدى المعاملoة  ٦٧و  ١٥٠سoم لoدى المعاملoة  ٥٥تراوح طول فترة النمو بoین  :سم/ طول النبات -٨

  والجدول التالي یبین نتائج التحلیل اإلحصائي كما ھو  ٥٤كري وكانت لدى الشاھد  ٥٠
قoد تفوقoت معنویoا علoى الشoاھد بینمoا   ١٠٠و ٥٠وتبین النتائج أن الجرعة   . ١ي الجدول رقم موضح ف

  .والشاھد أیة فروق ١٥٠لم توجدبین المعاملة 
فooي %  ٢٣.٦٧و  ٥٠لooدى الجرعooة % ٢٢.٧٦تراوحooت نسooبة البooروتین مooن % : نسففبة البففروتین  -٩

وق معنویoة بoین المعoامالت المدروسoة،جدول وتبین نتائج التحلیل اإلحصائي  وجود فر) ١٥٠( الجرعة 
إلى وجود فروق معنویة بین كل المعoامالت والشoاھد بینمoا ) ١(تشیر النتائج المدونة في الجدول . ١رقم 

  .أیة فروق معنویة  ١٥٠و ١٠٠و ٥٠لم توجد  بین المعامالت 
  
  مدروسةیبین تأثیر الجرعات المختلفة من أشعة غاما  على المؤشرات ال): ١(جدول ال

 الصفات المدروسة
  تراكیز
اشعة 
 غاما

عدد 
/ القرون 
 نبات

عدد 
/ البذور 
 نبات

وزن 
/ البذور 
 نبات

وزن الـ 
١٠٠ 
 بذرة

نسبة 
االنبات 

% 

التبكیر 
 یوم/ 

طول 
/ النبات 
 سم

نسبة 
البروتین 

% 
٢٠.٤٥ ٥٤ ١١٥ ١٠٠ ٥٥ ٢٧ ٦٩ ٧٠ ٠ 
٢٢.٧٦ **٦٧ ١١٤ ١٠٠ ٣٣ ٢٧ **٨٢ **٨٣ ٥٠** 
٢٣.٤٧ *٦٢ ١١٨ ٩٨ *٤٥ **٥٣ **١٣٥ **١٣٠ ١٠٠** 
٢٣.٦٧ ٥٥ ١٢٥ **٨٥ ٣٢ ٢٦ **٨٣ **٨٥ ١٥٠** 
LSD 
5% ١.١٠١٢ ٦.٠٧٦٥ ٥.٨٤٦ ٥.٩٦٦ ٨.٩١٦٥ ٣.٦٠١ ٥.٠٢٨١ ٤.٠٣٧٣ 

LSD 
1% ١.٦٦٨ ٩.٢٠٥ ٩.١٣٩ ٩.٠٣٨ ١٣.٥٠٧ ٥.٤٥٦ ٧.٦١٧ ٦.١١٦ 

CV 
%  ٢.٤٣ ٥.١٢ ٢.٥٥ ٢.٥٩ ٩.٩٧ ١١.٦٣ ٨.٠٥ ٦.٩٦ 

  
  : ٢لتوریث بالمعنى الواسع كما ھو موضح بالجدول رقم وقد تم حساب ا

  
 ونسooبة التوریooث بooالمعنى M5یبooین مكونooات التبooاین الooوراثي والكلooي فooي الجیooل الطooافر ):  ٢(جooدول ال

  .الواسع

  التباین الوراثي الصفات
gσ 

  التباین المظھري
Pσ 

  التباین البیئي
Eσ 

نسبة التوریث 
 HBالعامة

 ٠.٤٩ ٤.٥٨٣ ٩.٠٥٥ ٤.٤٧ ارتفاع القرن السفلي
 ٠.٩٧ ٤.٠٨٣ ١٥١.٣٩ ١٤٧.٣١ نبات/ عدد القرون 
 ٠.٩٧ ٦.٣٣٣ ٢٢١.١٤ ٢١٤.٨١ نبات/ عدد البذور 

 ٠.٨٢ ١٩.٩١٧ ١٠٨.١٩٥ ٨٨.٢٧٧ بذرة ١٠٠وزن الـ 
 ٠.٧٣ ٨.٩١٧ ٣٢.٦١ ٢٣.٦٩٤ طول فترة النمو

 ٠.٩٤ ٣.٢٥٠ ٥٥.٨٣٣ ٥٢.٥٨ نبات/ وزن البذور 
 ٠.٨٨ ٠.٣٠٤ ٢.٤٤ ٢.١٤ نسبة البروتین
 ٠.٧٩ ٩.٢٥ ٤٤.١٧ ٣٤.٩٢ طول النبات
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سoالالت كانoت متفوقoة فoي عoدد القoرون  ٥ظھoور  M5أظھر تقییم السالالت في الجیل الطoافر 
  .في عدد القرون مقارنة مع الشاھد %  ٨٥حیث أعطت ھذه الجرعة زیادة مقدارھا  ١٠٠عند الجرعة 

 ١٩ي لعدد البذور على النبات وقد تراوحت الزیoادة بoین من النتائج یتضح أن یتم  التباین الوراث
والتooي كانooت أعالھooا عنooد  ١٥٠و ١٠٠و ٥٠عooن الشooاھد بooدون معاملooة وذلooك عنooد الجرعooات %  ٦٦و

وفي وزن البذور على النبات كانت الزیادة عنoد  ٠سالالت  ٤حیث تم انتخاب% ٦٦وھي  ١٠٠الجرعة 
سoالالت وكانoت السoاللة األفضoل  ٥حیث تoم انتخoاب %  ٩٦نفس الجرعة عند إحدى السالالت الطافرة 

وتoم انتخoاب . غoرام فقoط  ٢٧غرام بینما كانت لدى الشاھد  ٥٣والتي بلغ وزن البذور من النبات الواحد 
وبلغooت الزیooادة فooي طooول . بالمقارنooة مooع الشooاھد% ٢٨بooذره  ١٠٠سooاللة بلغooت فیھooا الزیooادة فooي وزن 

ثالث سoالالت ئoوتoم انتخoاب % .  ١٥و ٢٤على التوالي  ١٠٠و ٥٠  النبات لدى ساللتین في الجرعتین
 ١٥و ١١طooافرة بلغooت فیھooا الزیooادة فooي محتooوى البooذور مooن البooروتین حسooب الجرعooات  وعلooى التooوالي

  %.١٦و
یمكن القول بشكل عام أن المعاملة بأشعة غاما قد أدت إلى تحفیز ظھور عدد من الطفرات الوراثیة 

مل في تطویر سالالت محسنة من الحمص باإلضافة إلى ذلك فقد ساھمت المرغوبة مما یعطي األ
المعامالت  في إنتاج تباینات وراثیة تعمل على إغناء المادة الوراثیة للحمص لمجموعة من المؤشرات 

و تبین أن نسبة التوریث بالمفھوم العام بلغت أعلى ما یمكن  لعدد القرون والبذور .اإلنتاجیة الھامة 
بذرة ووزن البذور من النبات ویتحكم فیھا العامل الوراثي بدرجة كبیرة وھي  ١٠٠بات ووزن على الن

بینما تحكمت العوامل % . ٧٩و لطول النبات  ٠% ٩٤ و% ٨٣و % ٩٧و %٩٧على التوالي 
الوراثیة بدرجة متوسطة بصفة ارتفاع أول قرنھ عن سطح األرض وكانت نسبة التوریث العامة 

البروتین جیدة  األمر الذي یقود لجدوى فعالیة االنتخاب لتلك الصفات والخواص  لمحتوى البذور من
  :مما سبق نوصي بما یأتي  .في النباتات الطافرة 

  .اعتماد أشعة غاما كإحدى وسائل إحداث الطفرات الرئیسة والتي یستجیب لھا الحمص بشكل جید  -١
  .الطفرات المفیدة كري من أشعة غاما ألنھا أعطت أفضل  ١٠٠اعتماد الجرعة  -٢
النبات الواحد /  النبات الواحد وكذلك وزن البذور / انتخاب النباتات الطافرة لعدد القرون والبذور  -٣

  .بذرة في الجیل الطافر الخامس   ١٠٠ووزن الـ
 .تحسین المحتوى البروتیني للحمص باستخدام أشعة غاما بدال من طرائق التربیة األخرى المعقدة  -٤
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ABSTRACT 
The study aimed at evaluating the genetic variability resulting from the 

treatment of chick peas seeds variety Gab 5, by different concentration of 
gamma rays / 50, 100 and 150 / kr. The seeds planted throw seasons 2005-2007 
and the end of the first general selection of 2008 some of the distinct plant in 
the mutation generation forth M4 for some important indicators same maturity 
and the number of pods, the number of seeds and seeds weight and the weight 
of 100 of seed / plant and the high one of the first flower of the earth's surface, 
When compared with the witness, which was planted single agricultural in 
season 2009 was to cut a separate and writing notes had been written during the 
vegetative growth at the end of the second general selection was the application 
of individual selection of the distinctive and promising pure from piece of each 
pilot. we were obtained pure in M5 surpassed the number of pods and the 
number and weight of seed / plant and the length plant and the percent protein 
in seeds from  to parents. 
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