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 داخل القطر العربي السوري  ل.س 100لواحد :       قيمة العدد ا
 خارج القطر العربي السوري   دوالرًا أمريكيًا   25

 لمعموم ل.س  1000قيمة االشتراك السنوي : 
 ألعضاء الييئة التدريسية والطالب    ل.س  500

 خارج القطر العربي السوري   دوالرًا أمريكيًا   250
 تراك في المجمة إلى العنوان المبين أعاله.توجو الطمبات الخاصة باالش

 يرسل المبمغ المطموب من خارج القطر بالدوالرات األمريكية بموجب شيكات
 باسم  جامعة البعث.

 % إذا كان االشتراك أكثر من نسخة.50تضاف نسبة 
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 شروط النشر في مجمة جامعة البعث

 :األوراق المطموبة
 3  ( لٍخ ثذوٌ أسى انجبحج / انكهٍخ / َسخخ ور 2َسخ ورلٍخ يٍ انجحج

 نهجحج يُسك حست شروط انًجهخ.  CD( +  انجبيعخ + َسخخ يع أسى

 .ًًطبثع ثحج عه 

 اذا كبن الببحث طبلب: 

  ٌجت ارفبق  لرار تسجٍم انذكتىراِ / يبجستٍر + كتبة يٍ انذكتىر

 انًشرف ثًىافمتّ عهى انُشر فً انًجهخ.

 اذا كبن الببحث دكتور: 

  لرار انًجهس ثإَجبز انجحج أو لرار لسى ثبنًىافمخ عهى  ٌجت ارفبق

 اعتًبدِ.

 اذا كبن الببحث هيئة فنية / ببحث : 

 . ٌجت ارفبق كتبة ٌحذد فٍّ يكبٌ و زيبٌ اجراء انجحج 

   

        : يتم ترتيب البحث عمى النحو التالي  -2

خص ( عنوان البحث ـ ـ ممخص عربي و انكميزي ) كممات مفتاحية في نهاية المم
ـ مقدمة ـ هدف البحـث . مـواد وطـرق البحـث ـ النتـائا ومناقشـتها ـ االسـتنتاجات 

 والتوصيات . المراجع وتأتي المراجع بالمغة اإلنكميزية بصفحة مستقمة.

 تجنب اإلشارة إلى الجداول واألشكال في متن البحث.  -1

يجــب أن تكــون الصــور واضــحة ونظيمــة وغيــر مثبتــة أو مطويــة ويوضــ  عنــوان   -0
 بحث ال

 ورقم الشكل عمى ظير الصورة وحسب ورودىا في متن البحث.

 يجب اعتماد اإلعدادات التالية أثناء طباعة البحث عمى الكمبيوتر:   -4

 .B5 25×17.5قياس الورق  - أ

 سم 2.5يسار  -2.5يمين   – 2.54أسمل  -2.54ىوامش الصمحة: أعمى  - ب

 1.8/ تذييل الصمحة  1.6رأس الصمحة  - ت

   20قياس  Monotype Koufiعنوان ـ نوع الخط وقياسو: ال - ث

 Simplifiedعادي ـ العناوين المرعيـة  13قياس  Simplified Arabicـ كتابة النص 

Arabic  عريض.  13قياس 

 سم.12ج ـ يجب مراعاة أن يكون قياس الصور والجداول المدرجة في البحث ال يتعدى 
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فـنن البحـث سـييمل  في حال عـدم إجـراء البحـث وفقـاً  لمـا ورد أعـاله مـن إشـارات  -5
 وال يرد البحث إلى صاحبو.

تقديم أي بحث لمنشر في المجمة يدل ضـمناً  عمـى عـدم نشـره فـي أي مكـان  خـر،   -6
وفـــي حـــال قبـــول البحـــث لمنشـــر فـــي مجمـــة جامعـــة البعـــث يجـــب عـــدم نشـــره فـــي أي مجمـــة 

 أخرى.

الناشر غير مسـوول عـن محتـوى مـا ينشـر مـن مـادة الموضـوعات التـي تنشـر فـي   -7
 ة المجم

[ حيــث يشــير الــرقم إلــى رقــم   1تكتــب المراجــ  ضــمن الــنص عمــى الشــكل التــالي:    -8
 المرج  الوارد في قائمة المراج . 

 

 أما في نهاية البحث فتكتب المراجع كما يمي:

 آ ـ إذا كان المرجع أجنبيًا:
يـا الكنيـة بـاألحرف الكبيـرة ـ الحـرف األول مـن االسـم تتبعـو فاصـمة ـ سـنة النشـر ـ وتتبع   

( عنوان الكتاب ويوض  تحتو خط وتتبعو نقطة ـ دار النشر وتتبعيـا فاصـمة  -معترضة ) 
 ـ الطبعة ) ثانية ـ ثالثة ( ـ بمد النشر وتتبعيا فاصمة ـ عدد صمحات الكتاب وتتبعيا نقطة.

 وفيما يمي مثال عمى ذلك:
. Willy, New Flame Spectroscopy –MAVRODEANUS, R1986-

York, 373p.  
 

 ب ـ إذا كان المرجع عربيًا:
ــ يتبــ  األســموب نمســو المــذكور فــي كتابــة المراجــ  األجنبيــة. الكنيــة وتتبعيــا فاصــمة، ثــم االســم  ـ
وتتبعـو فاصـمة، ثـم سـنة النشـر واسـم الكتـاب ويوضـ  تحتـو خـط وتتبعـو نقطـة ـ الطبعـة )ثانيـة ـ 

 ة ـ عدد الصمحات.ثالثة( وتتبعيا فاصمة ـ اسم دار النشر بمد النشر وتتبعيا فاصم
 ج ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجمة بالمغة األجنبية:

ـ بعد الكنية واالسم وسنة النشر يضاف عنوان البحث وتتبعـو فاصـمة، اسـم المجمـد ويوضـ  
تحتـــو خـــط وتتبعـــو فاصـــمة ـ المجمـــد والعـــدد ) كتابـــة مختزلـــة ( وبعـــدىا فاصـــمة ـ أرقـــام 

 المجمة. الصمحات الخاصة بالبحث ضمن



6 

 مثال عمى ذلك: 
 Clinical Psychiatry NewsBUSSE,E 1980 Organic Brain Diseases 

, Vol. 4. 20 – 60 
 د ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجمة بالمغة العربية:

ـــ بعــد الكنيــة واالســم وســنة النشــر وعنــوان البحــث فــي المجمــة، يضــاف اســم المجمــة دون اختصــار 
ط ـ المجمـد والعـدد و يتبعيمـا فاصـمة ـ أرقـام الصـمحات الخاصـة بالبحـث ضـمن ويوضـ  تحتـو خـ

 المجمة. 
تصنف المراج  حسب تسمسل األحرف اليجائية تبعاً  لكنية المولف، وبالنسـبة لكـل مولـف 

 تصنف بحوثو ابتداًء من األقدم نحو األحدث.
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 رسوم النشر في مجمة جامعة البعث
 

احذ نطالة انًبجستٍر و ثحخٍٍ نطالة انذكتىراِ يجبَبً انًىافمخ عهى َشر ثحج و .1

 خالل فترح انذراسخ نطالة جبيعخ انجعج.

( فمظ خًسخ آالف ل.س عٍ كم ثحج نكم ثبحج ٌرٌذ  5000دفع رسى َشر)  .2

( 1انُشر يٍ طالة انًبجستٍر و انذكتىراِ زٌبدح عٍ انجحىث انًسًىح ثهب فً انجُذ )

 خالل فترح انذراسخ 
( فمظ خًسخ آالف ل.س نكم ثبحج أَهى دراستّ )يبجستٍر  5000ر) دفع رسى َش .3

 / دكتىراِ( وٌرٌذ انُشر)ثًب فٍهب انراغجٍٍ ثبنتمذو انى يسبثمخ انذكتىراِ ( 
( فمظ خًسخ آالف ل.س نكم ثبحج يٍ أعضبء انهٍئخ  5000دفع رسى َشر )  .4

 انفٍُخ.
انتذرٌسٍخ يٍ  ( فمظ حالحخ آالف ل.س ألعضبء انهٍئخ  0000دفع رسى َشر ) .5

 انجبيعبد انحكىيٍخ انسىرٌخ ) عذا جبيعخ انجعج ( .
 ( فمظ خًسخ آالف ل.س نطالة انذراسبد انعهٍب  5000دفع رسى َشر )  .6

) يبجستٍر / دكتىراِ ( يٍ انجبيعبد انحكىيٍخ انسىرٌخ)غٍر جبيعخ انجعج خالل 

 دراستهى (. 
نهجبحخٍٍ يٍ انجبيعخ  ( فمظ سجعخ آالف ل.س عٍ كم ثحج 7000دفع رسى َشر )  .7

 انسىرٌخ انخبصخ .
( فمظ خًسخ آالف ل.س نهجبحخٍٍ يٍ خبرد انجبيعبد )  5000دفع رسى َشر )  .8

 وزاراد انذونخ و انًؤسسبد و انشركبد انحكىيٍخ و غٍر انحكىيٍخ (.
( فمظ دوالراً أيرٌكٍبً نهجبحخٍٍ يٍ خبرد انمطر انعرثً  150دفع رسى َشر )  .9

 انسىري. 

( فقط ثالثمئة ل.س رسم موافقة عمى النشر من كافة  300مبمغ )  تحصيل -10
 الباحثين ) خدمات طباعية ( .
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تقدورىقوةىالكجونىوالقدرةىعلىىالتوافقىلبعضى
فيىهجنىمنىالقمحىىفونولوجوةالصفاتىالمورفو

ى(Triticum aestivum.L)الطري
 الضحاك    ليمى.م 3  العك وليد الدكتور 2    حربا نزار الدكتور 1

 الممخص

 نجتتتي ه  همتتت ه تتت  قتتتاله  نجتتتي ها  لتتتدرلهعقتتت ه   ا  تتت هعتتت ههدر ستتت هوجريتتتذه تتت  ه  
ه:(ها تتتث.Triticum aestivum Lمتتت ه  لمتتتيه  طتتتر ه هطتتر  بتتتيد ثه نمينيتتت ه  نصتت ه
.ه2،هدامتتتتي4،هبحتتتتا 6،هبحتتتتا 44828دامتتتيه،ه2،هجتتتتا  1115،هوكستتتتيد10،هشتتتتي 4دامتتتي

عقينيه تثه  ماست ه  نتينثهمتعههبيونتيها ت ه صتمي ه  لطيعتيذهه  م حص ُ رعذهجميعه  نج ه
 عتتتتدده  يتتتتي هح تتتت هه:   ي يتتتت ه  صتتتت يذهادرستتتتذ  عشتتتتا وي ه  كيمقتتتت هابا قتتتتعهن نتتتت همكتتتترر ذ،ه

،همستتتيح ه  ارقتتت ه إلستتبي ،هعتتتدده  يتتتي هح تتت ه  نتتتتا،ه  تتترله متت  نه  حبتتتا ،ه ر  تتتيعه  نبتتتيذ
ص يذهعدده  يتي هح ت هك هم هسيطرله  نمطه  مارنثه   ر كمثه ثه اري هها بي ه.  عقمّي (

 اريتت ههث  تتا ه  تتنمطه  متتارنثه    ر كمتتثه تت تتثهحتتي ه إلستتبي ،هامستتيح ه  ارقتت ه  عقميتت ،ه
عتتتتتدده  يتتتتتي هح تتتت ه  نتتتتتتاها ر  تتتتتيعه  نبتتتتتيذ،هاكتتتتي ه ق عقتتتتتي ه  متتتتتارنيي ه   ر كمتتتتتثههصتتتت  ث

  ار نيت هه  طتر كميهوظنترذهص  ه  رله م  نه  حبا .ه اري هسبي ه ثها    ر كمثهو مي هن
هصتتتتت يذق (هو تتتتت هقتتتتتدرلهعيمتتتت هعقتتتتت ه   ا  تتتت ه4دامتتتتتيه،4بحتتتتا ه،1115وكستتتتتيده،2 دامتتتتي
 لتدر نيهعقت ه اريت هصت ي نيه نستقني،هه   ربيت ايل رحه س  د منيهكآبتينه تثهبتر ماهه،   مدراس

يجيبيتت ه  لتتدرله   يصتت هعقتت ه   ا  تت هاني جتت هعتت ههبتتينهييجيبيتت هيعتتددهمتت ه  نجتت ههمتتيهنتت اك
  لتتتدرله  عيمتتت هعقتتت ه   ا  تتت هاحيمقتتت ه لتتتاله  نجتتتي هقييستتتيضهبم استتتطه  بتتتاي ها   ه   تتتت ه

ه(،2دامتتتتتتتتتتتتتتتتي×4(،ه دامتتتتتتتتتتتتتتتتي1115وكستتتتتتتتتتتتتتتتيد×10(،ه شتتتتتتتتتتتتتتتتي 2دامتتتتتتتتتتتتتتتتي×44828 دامتتتتتتتتتتتتتتتتي

                                                 
 سورية. –الالذقية  –جامعة تشرين  –أستاذ في قسم المحاصيل بكلية الزراعة  1
 سورية. –دمشق  –في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  باحث 2
 سورية –الالذقية  –جامعة تشرين  –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل طالبة دكتوراه في  3



فً هجه مه القمح  فٍنىلىجٍتالصفاث المىرفىتقذٌر قىة الهجٍه والقذرة على التىافق لبعض 

 (Triticum aestivum.L)الطري

11 

 عتدده  يتتي هح تت ه إلستتبي ها  نتتا،ه  تترله متت  نه  حبتتا ،هه صتت يذه(1115وكستتيد×4 دامتي
ه.مسيح ه  ارق ه  عقمي (ه ر  يعه  نبيذ،

هالكممات المفتاحية ه  طر ، ه  لمي ه: ه  نجي ، ه   ا   ،قال هعق  هنص هه  لدرل    نجي 
   مار ا ينا اجي   ص يذهه   بيد ث،
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ESTIMAT of Combining Ability and Heterosis 

for Some Morpho-Phenological Traits in Bread 

Wheat Hybrids (Triticum aestivum L.) 
1
Dr. Nizar Harba 

2
 Dr. Walid Alek   

3
 Leila Al-dahhak   

 

Abstract 

This study was carried out heterosis and combining  ability in 

half- diallel hybridization for eight genotypes of bread wheat 

(Triticum aestivum L.)which are(Douma4-Douma2- acsad1115- 

bouhoth6- bouhoth4-cham10- golan2-Douma44828). all  hybrids 

were planted with their parents using a randomized complete block 

design with three replication, in order to study the following traits 

(days to heading , days to maturity, the plant height, grain filling 

period, flag leaf area).The results indicated the predominance of 

additive gene action in the inheritance (days to heading, and flag 

leaf area) while non-additive gene action was pronounced at the 

inheritance of (days to maturity, plant height) and noticed the 

additive and non-additive gene effects had relativity importance in 

the inheritance of grain filling period. Four parents(Douma2-

acsad1115-bouhoth4- Douma4) for studied traits has the highest 

general combining ability ,thus progenies derived from these parents 

are suggested to use in a bread wheat program because of their high 

abilities in inheriting their traits. many positive specific combiners 

having both mid and high parents heterosis were derived from 

positive general combiners 

including(Douma44828×Douma2)(Cham10×Acsad1115)(Douma4×

Douma) (Douma4×Acsad1115). 

Key words: Bread Wheat, Combining Ability, Half-diallel cross, Morpho-

Phenological Traits. 
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  مقدمة: 
 Triticum ها  ليستثهه(.Triticum aestivum L هبناعيت ه  طتر ه  لمتيهيعتده

durum Desf.)محصتتا ه  اتت  وثهها تتاه،[9]ه  نيمتت ه ق صتتيدييضه  حبتتا همحيصتتي همتت هه  
  عي  هكان ه   ت هبي همحيصي ه  حبا هبمح ا  همت ه  بترا ي ههم  ق هورجين ثهه  رويس
مقيتتا هه713 هنحتتاه2013بقتتاه ن تتيقه  لمتتيه تتثهعتتي هه.  تتر عقتت همحصتتا ثه  تت رلهاههم  اقتتيضه
ها  تتر ه،(مقيتا هطت ه1016ن تيقهبعتده  ت رله   ه تثمحصتا هوكبترهممتيهيجعقت هني ت هه،(طت 
ه[.3]ه(مقيا هط ه745 

ه،كت هعتي ه(%2 عقت همحصتا ه  لمتيهبنستب هابشك هم   يده  طق ه  عي مثههي   يد
  ماجتتادلهه  صتتني همتت ه م حصتت هعقينتتي هقتت اّه  تتتع ه  معتتد ه  حتتي ثهمتت ههايشتتك ه  تت 

 نتيمثه  طقت هعقت ه  ات  نه بتدهمتت ه    تثه ت  ه   جتالهبتي ه إلن تتيقهاهبي  تي ثهاه،ه[17]حي يتيضه
ي هود نهعتتي ث،هوصتتني ه  ذهقيعتتدلهار نيتت هعريتتت هاهها ستت نبيطه  ن يجيتت عقتت ه يتتيدله  عمتت ه

 نتت هار نتت ه  صتت يذه  كميتت ه  مر بطتت هق نجتتي هاهبايتت هجيتتدله وطتتر هه ن  تتي هيع متتده  تت هعقتت 
ه.[11]بي اق ها حديدهو ت ه  نج هإلد ي نيه ثهبر ماه   ربي ه

ي هقتتتاله  نجتتتي ه كتتتا هم يحتتت ه عتتت ضهعنتتتده ا  تتت ه  بتتتينهمتتتعهو ميتتت ه تتتا رهه[2]هوكتتتد
   بتتيي ه  تتار نثه قستت  ذه  بايتت هاه  تت  همتت ه  م  تتريهو هيتتتم همستت اييذهوعقتت هاوكنتتره

ه.نبي يضه لاله  نجي 
متت هه نمينيتت هستت  ذه تتي ه ه نجتتي ه بتتيد ثمتت ه تت  تتينير ذهقتتاله  نجتتي هه[16قتتّي ه]

معنايتت هقييستتيضهبم استتطه  بتتاي ه تتثه ستتع هقتتاله جتتي هستتي ب هاه،ها اصتتقا هي تت ه  طتتر ه  لمتتي
اقتتاله جتتي هستتي ب هقييستتيضهبم استتطه  بتتاي ه معظتت ه  نجتت هه  يتتي هح تت ه إلستتبي ه جتت ه عتتدد

 لتتتي هماجبتتتت هه[10]ا ر  تتتتيعه  نبتتتيذ،ه تتتثهحتتتتي ه اصتتت هه صتتت  ثهعتتتدده  يتتتتي هح تتت ه  نتتتتا
ه. ج ه ص  ه ر  يعه  نبيذبع ه لاله  نجي ه ثهسامعناي ه

 جتتتتي هوظنتتتترذهقتتتتاله جتتتتي هه56(ه جتتتتي همتتتت هوصتتتت ه16ه–ه18و ه ه[12] كتتتتره
(ه3ه–ه8 ه(ه صتتت  همستتتيح ه  ارقتتت ه  عقتتت ها2ه–ه11 صتتت  هعتتتدده  يتتتي ه إلستتتبي ها همعنايتتت 

 صتت  هعتتدده  يتتي هح تت ه  نتتتاهقييستتيضهبم استتطه  بتتاي ها   ه   تتت هبي  ر يتت ،ها اصتتقا ه
،ه2.6%،ه3.27%،ه22.3% لتتتتاله  نجتتتتي هقييستتتتيضهبتتتتي  ه   تتتتت ه هماجبتتتت ه عقتتتت هقتتتتي 
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 ر  تتيعه  نبتتيذ،هعتتدده  يتتي هح تت ه إلستتبي ،هعتتدده صتت يذه مستتيح ه  ارقتت ه  عقتت ،ه(ه%1.82
ه اصقا ه ربعههبينه مق هوعق هقي ه قلدرله  عيم هعق ه   ا   .ه،هاه  يي هح  ه  نتا(

 لتاله جتي هستي ب هقييستيضهبم استطه  بتاي ها   ه   تت ه صت  هه[14]اص ه كميه
ه. ثه ج هم ه  لميه  طر هعدده  يي هح  ه إلسبي 

 ه صتتني همتت ه  لمتتيه  طتتر ه بيينتتيذهمعنايتت ه كتت ه  صتت يذهوظنتتره حقيتت ه   بتتيي
قتتاله  نجتتي هقييستتيضهبم استتطه  بتتاي ها   ه   تتت هحيايتت ههذ  مدراستت ،هاهوظنتترذه لتتدير 

مرغابتت ه تتثه  نجتت ه صتت يذه عتتدده  يتتي هح تت ه إلستتبي ،هعتتدده  يتتي هح تت ه  نتتتا،همستتيح ه
%(هقييستيضه15.58%،هه28.7  ارق ه  عق ،ه  اق ه  حبي (،ها ت ه   اصت ه عقت هقتاله جتي ه 

 يواهسي ب هامرغاب ه ت ه   اصت ه نتيهبم اسطه  باي ها   ه   ت ه ص  ه  اق ه  حبي ،هان
 عدده  يي هح ت ه إلستبي هاهعتدده  يتي هح ت ه  نتتا،هاقتاله جتي هماجبت هاهمعنايت ه صت  ه

ه[.7]همسيح ه  ارق ه  عق 
نثه ألصتني هيمك هم ه   هدر س ه  لدرلهعقت ه   ا  ت ه نت هه يت ه   حستي ه  تار هه

  رباي ه ألصني ه  باي ه  مس  دم ه تثه  ليم ه قيم ه   ع ه  مارنثهاه ع ميد ضهعق هطبيع هاه
ههه.[15] ن يقه  نج 

ي ر  تتت هعتتتيدله   عتتت ه  متتتارنثه    ر كمتتتثهبك تتتينلهمن  تتتت ه تتتثه   اريتتت ه تتتثهحتتتي ه
ا يتتتيدلهه  ن  تتتي ه تتتثه  جيتتتي ه  مبكتتترله تتت   هي تتتت ه يجيتتت ه  ن  تتتي ه ينتتتيه جيتتتي ه حلتتت 

ي ت هو ه   عت ه  متارنثه    ر كمتثهكتي هوكنترهستيطرلهمت هه[4]حي ه اصت هه اري ه  ص يذ
،همعتد ه مت  نه  حبتا هيذه  مدراست ه مستيح ه  ارقت ه  عقت ،هصت  ق   ع ه  مارنثه   ر كمثه

ه.  مح اىه  ميوثه  نسبثه ثه  ار  (
نمينيتت ه    نجتتي ه   كتتر ر ه  م بتتيد ههمتت ه تت  بعتتيه  مىشتتر ذه  ار نيتت هه[6]درسه

وصتتتني همتتت ه  لمتتتيه  طتتتر هعقتتت ه  صتتت يذه   ي يتتت :ه ر  تتتيعه  نبتتتيذ،هعتتتدده إلشتتتطين ذه تتتثه
ا  اقتت هه،،هعتتدده  يتتي هح تت ه  نتتتا،همستتيح هارقتت ه  عقتت  إلستتبي   نبتتيذ،هعتتدده  يتتي هح تت ه

 ه ق عتتت ه   ر كمتتتثه قمارنتتتيذه صتتت يذه ر  تتتيعهاجتتتاده تتتينير ذهمعناّيتتته ستتت ن ااهقنبتتتيذ،ه ه  حبيتتت 
ه تثهحتي ،هعتدده  يتي هح ت ه  نتتاهامستيح هارقت ه  عقت ،ه إلستبي ي هح ت ه  نبيذ،هعدده  يت

 ه بليتت ه  صتت يذه  مدراستت ه عتتدده إلشتتطين ذه تتثه  نبتتيذهمعناّيتتغيتتره تت  ه   تتينير ذههكينتتذ
هقنبيذ(. ها  اق ه  حبي 
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(ه جتتي هجيتت هوا ه55 (هو همتت ه  لمتتيه  طتتر ها11د ثه تتته ب نجتتي ه بتتيه[8]اقتتي ه
 F1 ه(ه جي هجي هنينث55(ها F2بنتد هدر ست ه  صت يذه   ي يت ه   ترله مت  نه  حبتا ،ه(ه

   يصت هعقت هره حقيت ه   بتيي ه قلتدرله  عيمت هاها  ه    هحب ،ه  اقت ه  حبيت ه قنبتيذ(،هاوظنت
   ا   ه ينير ذهمعناي ه قجيقي ه ك ه  ص يذه  مدراس ،ه ك ه بي هو ه تينير ذه  لتدرله  عيمت ه

،هممتتيهيشتتيرهي تت هعقتت ه   ا  تت ه تتينير ذه  لتتدرله   يصتت عقتت ه   ا  تت هنستتبييضهوكنتترهو ميتت همتت ه
ستتيطرله   تتينير ذه  ار نيتت ه   ر كميتت ه تتثه اريتت ه تت  ه  صتت يذ،هكمتتيهوظنتترذه  نجتت ه تتينير ذه

 ههبتتينه نتتيهونمتتيطهم  ق تت هني جتت هعتتعي يتت ه قلتتدرله   يصتت هعقتت ه   ا  تت ه قصتت يذه  مدراستت ه
×همتتن  يه ،ه(عتتي ث×همتتن  يه ه(،عتتي ث×ه  تتينير ذه  لتتدرله  عيمتت هعقتت ه   ا  تت ه عتتي ثه

ه.م اسط(×همن  يه ،ه(من  ي
 :أهداف البحث

 معر  هطبيع ه   ع ه  ار نثه  مسيطرهعق هار ن ه  ص يذه  مدراس . .1
  م ميتت لهمتت ه  لمتتيه  طتتر هه  طتتر  حديتتدههبايتت عقتت ه   ا  تت ه لتتديره  لتتدرله  عيمتت ه .2

 حديتتتدههبايتتت    يصتتت هاقتتتاله  نجتتتي ه لتتتديره  لتتتدرله،هاه ستتت  د منيهكآبتتتينه تتتثهبتتتر ماه   نجتتتي 
    ربي .هد ي نيه ثهبر ماإلو ت ه  نج ه

 :هوطرائقالبحث مواد 
 :المادة النباتية -1

(هطتتر هار نيتت همتت ه  لمتتيه  طتتر ،هم بيعتتدلهار نيتتيضه يمتتيه8تتتمنذه  متتيدله  نبي يتت ه  
 تتثهقستت هه تت ه   يير تتيهمتت ه  بنتت ه  تتار نث  ج تتي ها ن يجيتت هعي يتت ،هاقتتدههب حمتت  م تتي هبيننتتي،ه

ه-1115 كستتتيده-10شتتتي ه-4دامتتتيه: عيمتتت ه قبحتتتا ه  عقميتتت ه   ر عيتتت   حبتتتا ه تتتثه  نيوتتت ه 
ه.2داميه-4بحا ه-6بحا ه-44828داميه-2جا  

ه
ه

 (: أسماء و نسب الطرز األبوية المستخدمة في تكوين الهجن المدروسة1الجدول )
 الخصائص و المىاصفاث النسب الصنف

DOUMA-4 

ACSAD529/4/C182.14/C168.3/

3/cno*2/7c//Cc/Tob 

ACS-W-8024-141Z-11Z-13Z-

01Z 

محتاا    –مقاام ل جفافاام  

مقم ل جفصاذ  -بر تيني جيذ

األصاافر   صااذ  اج و اا    

متحنااااد جصاااااذ  اج ااااام    
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 اج بت ويم

CHAM-10 

KAUZ//KAUZ/STAR 

CMBW90M4994-0TOPY-

13M-015Y-4Y-0B-OAP 

صااافمت   –غسيااار ااجتااام  

مقااام ل  –اجتصاااني ي  جياااذ  

 جفر مد

ACSAD-1115 

3918A/JUP//NS732/Her/3/Flork

wa-3 

ACS-W-9523-6IZ-1IZ-0IZ 

متحند جفصاذ   –جيذ اجغف  

مالئاال جفسوا اا  –األصاافر 

اجب فيااااااااا   اااااااااي من قااااااااا  

 ااستقراو اجثمجي .

GOLAN-2 

ATRIS-1 (SHUHA 

17/GHURAB-1) 

ICW92-0718-1AP-2AP-1AP-

3AP-0AP 

ب فاااااااي  اااااااي ااساااااااتقراو 

حاااااال اجحبااااا    -األ جااااا 

محتاااا   بر تينااااي  -كبياااار

 متحند جفصذ   -جيذ

DOUMA-

44828 

KAUZ*2/CHEN//MCN/3/MIL

AN 

CMSS96M00632S-050M040Y-

0100M-020Y-2M-0Y 

 مر ي

BOHOUTH-6 

( CROW “ S “ ) 

RSK/5/21931/3/CH53/AN/ 

/GB56/4/ 

AN64/6/BOW’S’*2/PRL’S’ 

 – باامك وي –ماار ي   جاا 

متحناااااد –اجتمجااااا   ااااامجي 

جفصذ  األصفر   اجبرتقمجي 

. 

BOHOUTH-4 S201 

مقااااام ل  –مااااار ي   جااااا  

 –اجتمجيتاا  بمبتاا   –جفر اامد 

بمك وي  –متحند جفبر د  

 اجنضج .

DOUMA-2 

VEE`S`/BOW`S`//ALD`S`-

PVN`S` 

ACSW-7957-211Z-81Z-31Z-

01Z 

 –مقااام ل جفافااام   –بمجيااا  

يتحناد  –ط يد –بمك وي 

اج ااام    اج و ااا    صاااذ  

 صفمت  اجتصني ي  جيذ 

همكان تنفيذ البحث: -2
هن تتتتتتت ه  بحتتتتتتت ه تتتتتتتثهمركتتتتتتت ه  بحتتتتتتتا ه  عقميتتتتتتت ه   ر عيتتتتتتت هبحمتتتتتتتي ه تتتتتتتثه  ماستتتتتتتمي 

جنابتتيض،هعقتت هه(كتت ه6 هنحتتا،هيبعتتدهعتت همركتت همدينتت هحمتتيله(3102/3102،ه3102/3102 
منطلتت ه  ستت لر ره  نينيتت هبمعتتد ه طتتا همطتتر ههاي بتتعه، تتا هستتطيه  بحتتره( ه206  ر  تتيعه
 .( /سن قمه321 هنحا

 

هطرائق البحث: -3-3
 رعذه  طر ه  ار نيت ه  بايت ه تثهمركت ه  بحتا ه  عقميت ه   ر عيت ه الموسم األول:
 هاب تير هه3102ده ب تد نضهمت ه  ستباعه  ا همت هشتنره شتري ه  نتينثهبحمي ه ثهست  هما عيت
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ا   تترهمتت هوجتت هي يحتت ه   رصتت هإلجتتر نه   نجينتتيذه  مطقابتت هيامتتيضهبتتي ه  ماعتتدهه02ه-01
،ها  حصتتا هعقتت هوكبتتره Half-Diallel Crossesا تت هبرنتتيماه   نجتتي هنصتت ه   بتتيد ث

،هبمعتتتد هن نتتت ه( ه2 بطتتتا ههستتتطارعقتتت ههاكينتتتذه   ر عتتت ه تتتثه،عتتتددهمتتت هحبتتتا ه  نجتتت 
ا   تر،ها تتر هبتي ه  نبتيذه(هست ه02 ا(هست هه32ه  ستطار مستي  هبتي هاب طتاطه كت هو ،ه

ان تت ذهعمقيتتيذه   دمتت ه قمحصتتا ها تت ه   عقيمتتيذهه. طتتي هبتتدا ه ر عتت هبتتي هكتت هطتتر  ي 
   نيتت ه  صتتيدرلهعتت هقستت هبحتتا ه  حبتتا ه   تتيبعهإلد رلهبحتتا ه  محيصتتي ه تتثه  نيوتت ه  عيمتت ه

ه   قبحا ه  عقمي ه   ر عي .
اغطيتتتذهه،كتتت هصتتتن هو ه تتتث تتتثه  ماعتتتده  منيستتت هه أل  تتتيره تتت هيجتتتر نه   صتتتث

حصتتدذهاه ، بتتي  ه  محتتدده تتثه  ماعتتده  منيستته  م صتتي ه    تتيربيكيتتيسهارقيتت ،ها لحتتذه
  ستتنيب ه  نجينتت هبعتتده  نتتتاها رطتتذهستتنيب هكتت ه جتتي هعقتت هحتتدل،هكمتتيه تت هحصتتيدهستتنيب ه

 :هه(H)ايكا هعدده  نج ه  ني ج ه   بينهك هو هعق هحدلها رطذ.
 Half diallel mating designطريقة التهجين نصف التبادلي : (2) جدولال

P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 Parents 

P8×P1 P7×P1 P6×P1 P5×P1 P4×P1 P3×P1 P2×P1  P1 

P8×P2 P7×P3 P6×P3 P5×P2 P4×P2 P3×P2  * P2 

P8×P3 P7×P3 P6×P3 P5×P3 P4×P3  * * P3 

P8×P4 P7×P4 P6×P4 P5×P4  * * * P4 

P8×P5 P7×P5 P6×P5  * * * * P5 

P8×P6 P7×P6  * * * * * P6 

P8×P7  * * * * * * P7 

 * * * * * * * P8 

ه:هه (H) اب   هيكا هعدده  نج ه  ني ج 
H = n ( n-1 ) / 2 = 8 ( 8 -1 ) / 2 = 28                            

ه . باي ه  د  ق ه ثهبرنيماه   نجي:هعدده  طر ه n حي :

ه

،هبمعتد ه02/03/3102ب تيري ه(هF1  ا ه  رعذه  بينها  جي ههالموسم الثاني:
بتتتي هه(ستتت ه32ه ه،هابمستتتي  ( ه2  تتتطهطتتتا هبن نتتت ه طتتتاطه كتتت هو هان نتتت ه كتتت ه جتتتي ،ه

بي ه  نبي يذهتم ه   ط،ها رعهصن هقميهقيستثهبتي هكت هطتر  ي ،ه(هس هه02    طاطها
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  استطيي هه  ستطري ابن ن همكرر ذ،هاو  ذه  لر ن ذهم هعشرهنبي يذهم هك همكررهم ه
ههه ثهك هقطع ه جريبي .

ا ت ه حقيت ه،ه(R.C.B.D) صتمي ه  لطيعتيذه  عشتا وي ه  كيمقت ه ثه   جرب ه ع مده
هيمانتتبيستت  د  هبره%ه2م استتطيذه  صتت يذه  مدراستت ه ابتتينها  نجتت هعقتت همستت اىهمعنايتت ه

 7Genstat-.)ه

 :الصفات المدروسة -4
ه  ه لديره  ص يذه   ي ي ه:

ح تت هظنتتارها تتاهعتتدده  يتتي همتت ه   ر عتت هاه(:هيتتا  ه إلستتبي عتتدده  يتتي هح تت هه-0
ه جريبي .  لطع ه  ه%هم هنبي يذ21 ثههنص ه  سنبق هم هغمده  ارق ه  عقمي 

   لتتد  هح تت ها تتاهعتتدده  يتتي همتت ه   ر عتت هاهه(:يتتا  هعتتدده  يتتي هح تت ه  نتتتاه-3
ه%هم هنبي يذه  لطع ه   جريبي .21 ثه  كيم ه قا ه   تره ارق ه  عق ه

ها اهعدده  يي هم ه إلسبي هاح  ه  نتاه   ي .:ه  رله م  نه  حبا ه يا (ه-2

يلتيسه ر  تيعه  ستا ه  رويستي همت هستطيه   ربت هي ت هقمت ه:ه ر  يعه  نبيذه س (ه-2
ه  سنبق ه  رويسي هدا ه  س يه ثهمرحق ه  نتاه   ي ه عشرلهنبي يذهم  يرلهعشا وييض.

سبذهيداييضه عشرلهنبي يذهم  تيرلهعشتا وييضهمت هحُهه(:3مسيح ه  ارق ه  عقمي هٍ س ه-2
ك هقطع ه جريبي هبيس  د  ه  مسطرل،هحي ه ت هقيتيسهطتا هارقت ه  عقت ها  عتريه  عظمتثه

هاتر هحيص ه  جد نهبمعيم ه   صحييها  ه  معيد  ه   ي ي :

معيمتت ه×هثه قارقتت ه  عتتريه  عظمتت×ه  مستتيح ه  ارقيتت ه   عقيتت اهطتتا ه  ارقتت ه
ه[.11]ه(1.70   صحييه 

  المؤشرات الوراثية المدروسة: -5

 :Heterosisقوة الهجين  
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هه[:18]ها  همعيد ذه  عي مي قاله  نجي هكنسب همواي ههحسبذ
هقاله  نجي هبي نسب ه م اسطه  باي :هه -

Hmp=[(MF1-MP)/MP]×100 
هقاله  نجي هبي نسب ه م اسطه  باي ه Hmp حي :
MF1م اسطه  جي ه  ا ه 
MPم اسطه  باي هه 

MP1م اسطه   ه  ا ه 
MP2هم اسطه   ه  نينثهه

F1مجماعه  جي ه  ا هه 
nعددهنبي يذه  جي ه  ا هه 
هقاله  نجي هبي نسب ه أل ه   ت :هه -

 Hhp = [ (MF1 - HP)/ HP ]× 100 
ه أل ه   ت قاله  نجي هبي نسب ههHhp حي :

MF1      م اسطه  جي ه  ا ه 
HP      هم اسطه   ه   ت هه

 General and Specific القدددددرة العامددددة والخاصددددة  مددددى التوافددددق 

Combining Ability GCA and SCA: 

رستذه  لتدر ي ه  عيمتت ها   يصت هعقتت ه   ا  ت هبيست  د  ه  طريلتت ه  نينيت ه   تتتم هدُه
  نجتتت ه  متتتيدله  ار نيتتت ه  بتتتينهمتتتعه  نجتتت هنصتتت ه   بيد يتتت ه لط(  ماديتتت ه  ا ه تتتثه حقيتتت ه

رهد هاقُتتتتهDiallelبيستتتت  د  هبرنتتتتيماهههاحققتتتتذه  ن تتتتيواهيحصتتتتيويضي، [5] نصتتتت ه   بيد يتتتت ه قعتتتتي  
ه:ا اهملييسهيعبرهع ه  سقا ه  ار نثه قص  ه  معني  GCA²σهاهSCA²σ   نيس هبي ه

S.S.due to GCA = (1/n+2)[Σ(yi+yii)
2
 -4/n(y)

2
] 

S.S.due to SCA =ΣΣyij
2
 - 1/n+2[Σ(yi+ yij)

2
]+ [2/(n+1)(n+2)]y

2 

 GCA effects 

gi= (1/n+2)[Σ(yi+yii)-(2/n)y..] 

 SCA effects 
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Sij= yij - 1/n+2[yij+ yii+yj+yjj]+ [2/(n+1)(n+2)]y 

S.E(gi) = [(n-1)σ²e/ n(n+2)]
1/2 

S.E(sij) = [2(n-1)σ²e/(n+1)(n+2)]
1/2

  

 Component due to gca 

σ
2

GCA = (Mg – Me)/(n+2) 

  Component due to sca 

σ
2

SCA = Ms – Me 

ه   لدرله  عيم هعق ه   ا   ههههههههههههه  GCAحي :هه
  SCA     ه  لدرله   يص هعق ه   ا   ه

n      هعدده  بينههههه
yi     هم اسطه  س   هههه

 yij     هم اسطه  نجي ههه
σ²e     ه   بيي ه  بيوثههه

σ
2
GCA  همكا ه   بيي ه  عيوده قلدرله  عيم هعق ه   ا   هه

σ
2
SCA  همكا ه   بيي ه  عيوده قلدرله   يص هعق ه   ا   هه

Mg   ه بيي ه  لدرله  عيم هعق ه   ا   ههه
Ms  بيي ه  لدرله   يص هعق ه   ا   ههه  

Me   ه بيي ه   طيه   جريبثههه
σ هقتدره   نيست هبتي 

2
GCAاه σ

2
SCAا تاهمليتيسهيعبترهعت ه  ستقا ه  تار نثه قصت  ه  معنيت ه

ههه إ  هكينذ:ه
σ2   نسب ه

GCA/σ2
SCA.هوكبرهم ه  ا حده   هيعنثهو ه  ص  ه  تعه ق ع ه  ار نثه   ر كمث

σه  نستتتتتب 
2
GCA/σ2

SCAوصتتتتتارهمتتتتت ه  ا حتتتتتده تتتتت  هيعنتتتتتثهو ه  صتتتتت  ه  تتتتتتعه ق عتتتتت ه  تتتتتار نثه
ه    ر كمث.
σ   نستتب ه

2
GCA/σ2

SCAتت  هيعنتتثهو ه  صتت  ه  تتتعه كتت ه   عقتتي ه  تتار نيي ه ستتيا ه  ا حتتده 
ه.ها    ر كمثه   ر كمث
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ه:[02]ه قبيح هكميهيقثهاا لضيه(Degree of Dominance)ا  ه لديرهدرج ه  سييدله

ه

a:درج ه  سييدله، :D ر كمث، بيي ه   ع ه  ار نثه      :Aه. بيي ه   ع ه  ار نثه   ر كمث

Aهيد هعق ه تاعه  ص  ه ك ه   عقي ه  ار نيي ه   ر كمثها    ر كمث.ه1اهه

Aهيد هعق ه تاعه  ص  ه ق ع ه  ار نثه    ر كمثه سييدلهواه  ا (.ه1ه>ه

Aهيد هعق ه تاعه  ص  ه ق ع ه  ار نثه   ر كمث.ه1ه<ه

هResults and Discussion النتائج و المناقشة 

  :لمؤشرات الوراثية ه-1
 جميتتتعهه28  تتتتههF1ا جننتتتيهه(هود نهم استتتطيذه  بتتتينه  نمينيتتت 3  جتتتدا ه ياتتتتيه
%،هه5مست اىههعنتد،ه بداه   را ه  معناي هبيننيها تح ها ك ه  ص يذه  ص يذه  مدراس 

همميهيىكدهو مي ه  در س ه  ار ني ه  من  ل.
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

 28 دال( F1)الثمانية وهجنها  آباء القمح الطريقيم المتوسطات لمصفات المدروسة لدى  :(3جدول )ال
 (2015 -2014 الثاني) في الموسم

 الطراز الوراثي
 دد األيام حتى 

 اإلسبال
 دد األيام حتى 

 النضج
امتالء فترة 

 حبوب
 النبات عارتفا

 )سم(
مساحة الورقة 

 (2)سم العممية

a = √D/A 
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4دوما   126.67(g-h) 175.33(f-g) 49.33(a-c) 82.20(q) 50.70(a-f) 
10شام   128.00(c-f) 178.33(a-c) 50.33(a) 78.40(r) 34.05(k-l) 

1115اد )اكس  128.67(a-d) 178.67(ab) 50.00(ab) 82.17(q) 54.77(ab) 
2والن (ج  129.67(a) 180.00(a) 50.33(a) 78.37(r) 49.21(b-g) 
44828دوما   129.33(ab) 177.33(b-e) 48.00(b-e) 82.77(pq) 36.72(i-l) 

6بحوث   127.67(d-g) 174.67(h-k) 47.00(d-e) 84.90(n-q) 37.24(h-l) 
4بحوث  129.00(a-c) 178.33(a-c) 49.33(a-c) 93.20(a-e) 45.01(c-j) 
2دوما   126.67(g-h) 175.33(f-g) 48.67(a-d) 91.87(b-h) 37.70(h-l) 

10شام ×  4دوما   128.00(c-f) 177.33(b-e) 49.33(a-c) 90.23(c-j) 46.35(b-i) 
1115أكساد ×  4دوما   127.67(d-g) 177.00(b-f) 49.33(a-c) 90.33(c-j) 60.09(a) 

2جوالن ×  4دوما   128.00(c-f) 176.67(c-g) 48.67(a-d) 89.43(f-k) 55.54(ab) 
44828دوما × 4دوما   128.00(c-f) 176.67(c-g) 48.67(a-d) 89.67(d-k) 51.47(a-e) 

6بحوث × 4دوما   127.67(d-g) 177.00(b-f) 49.33(a-c) 92.87(a-f) 55.77(ab) 
4بحوث × 4دوما   127.33(e-h) 175.00(g-k) 47.67(c-e) 91.53(b-h) 49.87(a-f) 
2دوما ×  4دوما   127.33(e-h) 176.33(d-h) 49.00(a-d) 96.10(a) 43.93(d-k) 

1115أكساد ×  10شام   127.67(d-g) 178.33(a-c) 50.67(a) 86.80(j-o) 45.77(b-j) 
2جوالن × 10شام   129.00(a-c) 178.33(a-c) 49.33(a-c) 88.60(h-m) 38.93(g-l) 

 177.00(b-f) 48.00(b-e) 85.53(l-q) 28.94(l) (a-c)129.00 44828دوما ×  10شام 
6بحوث ×  10شام   129.00(a-c) 177.67(b-d) 48.67(a-d) 83.20(o-q) 38.22(h-l) 
4بحوث ×  10شام   127.33(e-h) 176.00(d-i) 48.67(a-d) 92.30(b-g) 35.87(j-l) 
2دوما ×   10شام   128.33(b-e) 178.67(ab) 50.33(a) 89.57(e-k) 40.77(f-k) 
2جوالن ×  1115أكساد   128.00(c-f) 178.33(a-c) 50.33(a) 93.03(a-f) 50.52(a-f) 
44828دوما ×  1115أكساد   128.33(b-e) 178.67(ab) 50.33(a) 84.97(m-q) 41.73(e-k) 

6بحوث ×  1115أكساد   129.00(a-c) 177.67(b-d) 48.67(a-d) 88.77(g-l) 44.43(c-k) 
4بحوث ×  1115أكساد   128.67(a-d) 177.33(b-e) 48.67(a-d) 94.13(ab) 46.16(b-j) 
2دوما ×  1115أكساد   128.00(c-f) 176.67(c-g) 48.67(a-d) 92.63(a-f) 43.74(d-k) 
44828دوما ×  2جوالن   128.33(b-e) 178.67(ab) 50.33(a) 89.43(f-k) 38.74(h-l) 

6بحوث ×  2جوالن   128.33(b-e) 179.67(a) 50.00(a-b) 87.43(i-n) 47.40(b-h) 
4بحوث ×  2جوالن   129.33(a-b) 175.67(e-j) 46.33( e) 93.77(a-c) 49.84(a-f) 
2دوما ×  2جوالن   127.00(f-h) 174.00(j-k) 47.00(d-e) 90.23(c-j) 50.51(a-f) 

6بحوث ×  44828دوما   128.67(a-d) 174.67(h-k) 46.00( e) 86.06(k-p) 53.28(a-d) 
4بحوث ×  44828دوما   128.33(b-e) 174.33(i-k) 46.00( e) 91.63(b-h) 43.03(d-k) 
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2دوما ×  44828دوما   126.33(h) 173.33(k) 47.00(d-e) 90.73(b-i) 36.54(i-l) 
4بحوث ×  6بحوث   128.33(b-e) 176.00(d-i) 47.67(c-e) 92.67(a-f) 42.49(e-k) 
2دوما ×  6بحوث   127.67(d-g) 174.00(jk) 46.33( e) 93.27(a-d) 38.50(h-l) 
2دوما ×  4بحوث   127.33(e-h) 175.33(f-j) 48.00(b-e) 90.77(b-i) 44.15(d-k) 

 44.67 88.88 48.67 176.79 128.10 المتوسط العام
L.S.D 5% 1.33 1.90 2.27 3.69 10.40 

c.v % 0.6014.30 2.60 2.90 0.70ه 
ه.ه رهحر (ه-*ه  ه   صيره  حر ه  م عددلهتم همجي هبك يب ه وا هحر 

(ه قطتر  ه دامتيه126.67عدده  يي هح ت ه إلستبي ه يتا (:ه بتيي ه  بتينهمت ه ه-1
(ها م قتتتتتت ه مستتتتتت همننتتتتتتيه تتتتتترا همعنايتتتتتت هبد  تتتتتت ه2(ه قطتتتتتتر  ه جتتتتتتا  ه129.67(هي تتتتت ه 4

(ه قنجتتتي ه دامتتتيه126.33بتتتي ه ه تتت  ه  صتتت  يحصتتتيوي ،ها بيينتتتذه  نجتتت ه  مستتت  دم ه تتتثه
عشترله جت ه(ه ميت ذه4بحا ه×هه2جا  ه(ه قنجي ه 129.33(هي  ه 2داميه×هه44828

ه.(3هب را همعناي ها  ه   جدا ه لط
 تتثه  بتتينههعتتدده  يتتي هح تت ه  نتتتا:ه تتيرجيه يتتا (ه  نتتتاعتتدده  يتتي هح تت هه-2

اكينتتتذهه(10هشتتتي (ه تتتأل ه ه180(هي تتت ه 4بحتتتا ه(ه تتتأل ه ه174.67  مستتت  دم همتتت ه 
،هراقتتتتيذهمعنايتتتت   بتتتتينهم  ق تتتت همعنايتتتتيضه يمتتتتيهبيننتتتتيهمتتتتيهعتتتتد هن نتتتت هطتتتتر ه تتتت ه حلتتتت هو ه 

(ه قنجتتتي ه دامتتتيهيتتتا ه173.33ا يرجحتتتذه  نجتتت ه  مستتت  دم ه تتتثه تتت  ه  صتتت  همتتتيهبتتتي ه 
(ها احظتتتذه   تتترا ه6بحتتتا ه×هه2جتتتا  ه(ه قنجتتتي ه 179.67(هي تتت ه 2دامتتتي×هه44828

  معنايتت هبتتي همجماعتتيذه  نجتت ه   تتثه مقتت ههبتتينهم  ق تت ه تتثهحتتي هكينتتذه تت  ه   تترا هغيتتره
ه(.3ه جدا هماجادلهبي ه ج ه   ه  ا حد

:ه بيينتتتذه  طتتتر ه  بايتتت ه  مدراستتت هبمتتتدىه تتتر احه  تتترله متتت  نه  حبتتتا ه يتتتا (ه-3
(هاحلتتت ه بتتتاي ه لتتتطه4(ه قطتتتر  ه دامتتتيه50.33اح تتت ه ه(44828هدامتتتي(ه قطتتتر  ه 47متتت  

(ه قنجتتي ه46،هاه بيينتتذه  نجتت هبمتتدىه تتر احهبتتي ه مليرنتت همتتعهبتتيقثه  بتتينه تترا همعنايتت 
ا ميتت ه(ه1115هوكستتيد×هه10شتتي ه(ه قنجتتي ه 50.67(هاح تت ه 6بحتتا ه×ه44828دامتتيه 

هكمتتيه تتاهمبتتي ه تتثه   جتتدا بي مليرنتت همتتعهبتتيقثه  نجتت ههنمينيتت هعشتتره جتتي هب تترا همعنايتت 
ه(.3
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ه78.37 تتثه  طتتر ه  بايتت همتت ه ه ر  تتيعه  نبتتيذ(:ه تتر احهستت  ه ر  تتيعه  نبتتيذه-4
ب ترا همعنايت ه ميت هجميتعه  بتينه(ه4دامتيه(ه تأل ه س ه93.2(هي  ه 4هبحا (ه أل ه س 

ه10هشتي (ه قنجتي ه ست ه83.2،هكمتيه ر احتذهم استطيذه  نجت همت ه ميعد هطتر  ي هوبتايي 
ا احظتتذه   تترا ه  معنايتت ه(ه2دامتتيه×هه4هدامتتي(ه قنجتتي ه ستت ه96.1(هح تت ه 6هبحتتا ×ه

ه.(3 جدا بي همجماعيذه  نج ه   ثه   ق ذههبيى يه
 تتثه  طتتر ه  بايتت هه  عقت مستتيح ه  ارقتت ه تتر احه (:2مستيح ه  ارقتت ه  عقميتت ه ست ه-5

(ه ميتتت ه1115هوكستتتيد(ه تتتأل ه 2ستتت ه54.77(هي تتت ه 10هشتتتي (ه تتتأل ه 2ستتت ه34.05متتت ه 
(ه قنجتتتي ه2ستتت ه28.94،هكمتتتيه ر احتتتذهم استتتطيذه  نجتتت همتتت ه وربعتتت ههبتتتينهب تتترا همعنايتتت 

(ه1115وكستتتتيده×هه4(ه قنجتتتتي ه دامتتتتيه2ستتتت ه60.09(هح تتتت ه 44828دامتتتتي×هه10 شتتتتي ه
ه(.3همجماعيذه  نج ه   ثه   ق ذههبيى يه جدا ا احظذه   را ه  معناي هبي ه
(هاجتتاده بتتيي هعتتي ثه  معنايتت ه قلتتدرله  عيمتت هعقتت ه   ا  تت ه4 هان حتتظهمتت ه  جتتدا 

   بتتيي هعتتي ثه  معنايتت ه قلتتدرله   يصتت هعقتت ههو ه تتثهحتتي   صتت يذه  مدراستت ،هه تتثهجميتتع
مستيح ه  ارقت هستبي ،هعدده  يي هح  ه إل    ا   ه ثهجميعه  ص يذه  مدراس هعد هص  ثه

    ر كمتتثه تتثهار نتت همتت ه   عقتتي ه  تتار نيي ه   ر كمتتثهاه،ههممتتيهيتتد هعقتت هو ميتت هكتت ه(  عقميتت 
ه   ه  ص يذ.ه

ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
2015-2014في الموسم صادر ومكونات التباين لمصفات المدروسة م :(4جدول )ال  
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 مصادر
 ومكونات التباين

 دد األيام 
 حتى اإلسبال

 دد األيام حتى 
 النضج

امتالء فترة 
مساحة الورقة  )سم( النبات عارتفا حبوب

 (2)سم العممية
 62.97 10.32 3.08 1.37 1.56 المكررات

 **149.68 **59.08 **5.47 **8.75 **1.94 الطرز الوراثية

GCA 5.36** 21.99** 13.18** 130.27** 507.38** 

SCA 1.08 5.44** 3.54* 41.28** 60.25 

σ²GCA 0.14 0.55 0.32 2.97 14.90 

σ²SCA 0.14 1.36 0.53 12.05 6.48 

σ²GCA/σ²SCA 1.03 0.41 0.61 0.25 2.30 

VA 0.29 1.10 0.64 5.93 29.81 

VD 0.14 1.36 0.53 12.05 6.48 

ā 0.70 1.11 0.91 1.43 0.47 

Error 0.67 1.36 1.95 5.14 40.82 

CV% 0.60 0.70 2.90 2.60 14.30 

ه%5%هههههههههه**همعناي هعندهمس اىه1مس اىه*همعناي هعنده
  :(2015 /2014الثاني ) موسمفي المصفات المدروسة للوراثية ا دراسة المؤشرات -2
 :)يوم(  دد األيام حتى اإلسبال -2-1

هحر رلههيىد  ه   عريه درجيذ هم  ه  نبي يذ ه حميي  هيىد  ه إلسبي  ه ث    بكير
ه  حبا همر  ع  ها م  ن ه إل  ير هك  رل ه  ر ذه حل  همياهه، ث هعق هه    ه ع ميدني ي سر

ه.  لدرلهعق ه   ا   هاقاله  نجي ه ث ب ه  ن يواه  سي
ه  جدا  ه4 هي حظهم  هعق ه( ه   يص  هي  ه  لدرل ه  عيم  ه  لدرل ه بيي  و هنسب 

ي  هسيطرلههيشيره   هربمياهه،(1.03 هوكبرهم ه  ا حدكينذهه(SCA²σ/هه GCA²σ ه   ا   
ه  ص   ه    هب اري  ه   حك  ه ث ه   ر كمث ه  ار نث هاه   ع  ه، هي حظ ه   ع هكمي ه بيي  و 

ه   ع ه  مارنثه  سييد هVA 0.29   مارنثه   ر كمثه هوكبرهم ه بيي  )VDه،(0.14 ه
ه[.6]ها   هي   همعهن يواهم ه  ا حده(ه  ق ه0.70اه̅ ه قيم هدرج ه  سييدلههايىكده   

 تتثه حستتي هصتت  هعتتدده  يتتي ه(ه2  صتتن ه دامتتيههو ميتت (هي تت ه5 ه  جتتدا هيشتتير
وعقتت هقيمت هستي ب هعي يتت ه  معنايت ه قلتدرله  عيمتت هه م  كت و تتت ه  بتينههكانت ح ت ه إلستبي ه

عي يتتتت ههستتتي ب (هبليمتتت ه4 هدامتتتيهه  صتتتن هيقيتتت ه،(-0.76عقتتت ه   ا  تتت ه تتتثه تتت  ه  صتتت  ه 
ه.(-0.56  معناي هويتيضه 
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هوعقتت هقيمتت هستتي ب هعي يتت ه  معنايتت ه تتثه(2دامتتيه×هه44828  نجتتي ه دامتتيههحلتت اه
رذهوظنتتتتتاهه،ه  ر كمتتتتتث(×ه  ر كمتتتتتثهه(-1.285 (هSCA ه   يصتتتتت هعقتتتتت ه   ا  تتتتت ه  لتتتتتدرل
قتتدرله يصتت هجيتتدلهه(1115وكستتيد×10 شتتي ،ه(2دامتتي×2 جتتا  (ه4بحتتا ×10 شتتي   نج 

هعق ه   ا  ث.(-0.752ه،-0.785ه،-1.085 هعق ه   ا   
 تثه  ص  هقييسيضهبم استطه  بتاي هه ن  ه(5 ها  ه  جدا هقي هقاله  نجي ه يرجحذ

 شتتتتتتي هه قنجتتتتتتي ه(%0.91 هي تتتتتت (4دامتتتتتتي×44828 قنجتتتتتتي ه دامتتتتتتيهه(%ه-0.13 حتتتتتتداده
ه  عشتتري ه جينتتيضهعنايتت ه تتدىهستت  ه جتت همتت ه  نمينيتت هاهكينتتذه  لتتي هستتي ب هم،هاه(6بحتتا ه×10

ه1.30ه-(هبليمتت هقتتدر يه 2دامتتيه×هه44828  نجتتي ه دامتتيهمننتتيها حتتده لتتطهعتتي ثه  معنايتت 
ه.  ر كمث(×ها اهعيوده ق ع ه  ار نثه  ر كمثهه%(

ه قنجتتي ه(%-0.77  لتتي همتتيهبتتي ه ه لتتده يرجحتتذ ه   تتت هبتتي ه يمتتيهي عقتت ومتتيه
 هحلتتتاهه،(2دامتتتيه×10 شتتتي هه13 قنجتتتي هرقتتت هه(%1.32(هي تتت ه 44828دامتتتي×ه2 جتتتا  

ه.غيرهمعناي قي هسي ب هو رىهسبع ه ج ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

 لاإلسبا حتى وقوة الهجين لصفة  دد األيام التوافقالخاصة  مى قيم القدرة العامة و  :(5) جدولال
 Ability  Combining Heterosis الطراز الوراثي م
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GCA (i) GCA (j) SCA (ij) MP BP 
10شام ×  4دوما  1  *1.05 0.52 0.315 0.14ه**0.56- 
1115أكساد ×  4دوما  2  -0.56** 0.18 -0.052 0.00 0.79 
2جوالن ×  4دوما  3  -0.56** 0.44** 0.015 -0.13 1.05* 
44828دوما × 4دوما  4  -0.56** 0.28* 0.181 0.00 1.05* 
6بحوث × 4دوما  5  -0.56** 0.11 0.015 0.39 0.79 
4بحوث × 4دوما  6  0.53 0.39- 0.385-ه0.18 **0.56- 
2دوما ×  4دوما  7  -0.56** -0.76** 0.548 0.53 0.53 
1115أكساد ×  10شام  8  0.14 0.18 -0.752 -0.52 -0.26 
2جوالن × 10شام  9  0.14 0.44** 0.315 0.13 0.78 
 0.78 0.26 0.481 *0.28 0.14 44828دوما ×  10شام  10
6بحوث ×  10شام  11  0.14 0.11 0.648 0.91* 1.04* 
4بحوث ×  10شام  12  0.52- *0.91- *1.085-ه0.18 0.14 
2دوما ×   10شام  13  0.14 -0.76** 0.848 0.79 1.32* 
2جوالن ×  1115أكساد  14  0.18 0.44** -0.719 -0.90* -0.52 
44828دوما ×  1115أكساد  15  0.18 0.28* -0.219 -0.52 -0.26 
6بحوث ×  1115أكساد  16  0.18 0.11 0.615 0.65 1.04* 
4بحوث ×  1115أكساد  17  0.00 0.13- 0.215ه0.18 0.18 
2دوما ×  1115أكساد  18  0.18 -0.76** 0.481 0.26 1.05* 
44828دوما ×  2جوالن  19  0.44** 0.28* -0.485 -0.90* -0.77 
6بحوث ×  2جوالن  20  0.44** 0.11 -0.319 -0.26 0.52 
4بحوث ×  2جوالن  21  0.26 0.00 0.615ه0.18 **0.44 
2دوما ×  2جوالن  22  0.44** -0.76** -0.785 -0.91* 0.26 
6بحوث ×  44828دوما  23  0.28* 0.11 0.181 0.13 0.78 
4بحوث ×  44828دوما  24  0.52- 0.65- 0.219-ه0.18 *0.28 
2دوما ×  44828دوما  25  0.28* -0.76** -1.285** -1.30** -0.26 
4بحوث ×  6بحوث  26  0.52 0.00 0.052-ه0.18 0.11 
2دوما ×   6بحوث 27  0.11 -0.76** 0.215 0.39 0.79 
2دوما ×  4بحوث  28  0.53 0.39- 0.185- **0.76-ه0.18 

 
 : )يوم( دد األيام حتى النضج  -2-2
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هكينذهوق هم ه  ا حد   يص هعق ه   ا   ه بيي ه  لدرله  عيم هاهنسب ههو (ه4  جدا ه هبَي 
 SCA²σهه/GCA²σمشيرلهي  هسيطرله   ع ه  ار نثه    ر كمثه قمارنيذهعق ه(ه0.41اهه

بقاه بيي ه   ع هه ثهحي ه،(1.1 هVAهاوكده   ه بيي ه   ع ه  مارنثه   ر كمثه   ه  ص  
ه.(1.36     ر كمثه  مارنثه

كينذهو ت ه  بينه ثه حسي هص  هعدده(ه2 داميهه(هو ه  س   6 ه  جدا ي حظهم ه
ه ه  نتا هح   ه ه لد  يي  ه  معناي  هعي ي  هسقبي  هقيم  هوعق  ه  لدرله-1.21سجقذ ه ث )

ه  ص   ه  س   ه بحا ه ه،  عيم هعق ه   ا   ه ثه    ه 6قيني  م ق هن ن هاهه،(-0.51(
ه ثه هسي ب  هه ري هقيميض هبين ه4بحا ه،44828داميه،4 دامي: ،ه-0.44 عق ه   ر ي ه(

هه.(-0.48،ه-0.31
(هقده مي هبيعق هقيم ه2داميهه×2هي  هو ه  نجي ه جا  (هويتيضه6 هكميهيشيره  جدا 

ه  ل ه ث ه   ا   ه سي ب  هعق  ه   يص  هاه-2.6درل هعي ي( ه  معناي بصارل هني اهع هه  ا ا
 عيم هوباي هعي ييه  معناي هوحد ميهسي  ه  لدرله  عيم هعق ه   ا   ها   رهماج ه  لدرله 

ه نهيتي  هي  هقي ه،عق ه   ا    هه رهم ه  نمي هاهسي ب  هعشري ه جينيضه ن هعشره جينيض
ه[.14ا   هي ا   همعه]ه،(6  جدا  

(هوعق هقيم هسي ب ه لاله  نجي هبي نسب ه م اسطه2داميه×هه2 جا  هه22 م ق ه  نجي ه
يهاجادهس  ه ج هسي ب همعناي همننه،هاي حظبليم هعي ي ه  معناي اهه(%-2.06  باي ه 

ه(.6ه  جدا  ه مس ه ج هعي ي ه  معناي 
هه م ق ه  نجي  هوعق هقيم هسي ب هعي ي ه4بحا ه×44828 دامي ه  نجي ه ( ه لال  معناي 

ه  ه   ت  ه أل  هه(%-1.69بي نسب  ه   ر كمث ه  ار نث ه ق ع  هعيود ها ا ه  ر كمث(×
ههه.سقبي همعناي همننيه نني هعي ييه  معناي هيضه ج هو رىهقيمهوربع حل هاه

ه
ه
ه
ه
ه

 الهجين لصفة  دد األيام حتى النضج وقوة التوافققيم القدرة العامة والخاصة  مى  :(6جدول )ال
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 الطراز الوراثي م
Ability  Combining Heterosis 

GCA (i) GCA (j) SCA (ij) MP BP 
10شام ×  4دوما  1  -0.44* 0.89** 0.10 0.28 1.14* 
1115أكساد ×  4دوما  2  -0.44* 1.03** -0.37 0.00 0.95 
2جوالن ×  4دوما  3  -0.44* 1.03** -0.70 -0.56 0.76 
44828دوما × 4دوما  4  -0.44* -0.31 0.63 0.19 0.76 
6بحوث × 4دوما  5  -0.44* -0.51* 1.16 1.14** 1.34* 
4بحوث × 4دوما  6  -0.44* -0.48* -0.87 -1.04* -0.19 
2دوما ×  4دوما  7  -0.44* -1.21** 1.20 0.57 0.57 
1115أكساد ×  10شام  8  0.89** 1.03** -0.37 -0.09 0.00 
2جوالن × 10شام  9  0.89** 1.03** -0.37 -0.47 0.00 
 0.19- 0.47- 0.37- 0.31- **0.89 44828دوما ×  10شام  10
6بحوث ×  10شام  11  0.89** -0.51* 0.50 0.66 1.72** 
4بحوث ×  10شام  12  0.89** -0.48* -1.20 -1.31** -1.31* 
2دوما ×   10شام  13  0.89** -1.21** 2.20** 1.04* 1.90** 
2جوالن ×  1115أكساد  14  1.03** 1.03** -0.50 -0.56 -0.19 
44828دوما ×  1115أكساد  15  1.03** -0.31 1.16 0.37 0.75 
6بحوث ×  1115أكساد  16  1.03** -0.51* 0.36 0.57 1.72** 
4بحوث ×  1115أكساد  17  1.03** -0.48* 0.00 -0.65 -0.56 
2دوما ×  1115أكساد  18  1.03** -1.21** 0.06 -0.19 0.76 
44828دوما ×  2جوالن  19  1.03** -0.31 1.16 0.00 0.75 
6بحوث ×  2جوالن  20  1.03** -0.51* 2.36** 1.32** 2.86** 
4بحوث ×  2جوالن  21  1.03** -0.48* -1.67** -1.95** -1.50** 
2دوما ×  2جوالن  22  1.03** -1.21** -2.60** -2.06** -0.76 
6بحوث ×  44828دوما  23  -0.31 -0.51* -1.30* -0.76 0.00 
4بحوث ×  44828دوما  24  -0.31 -0.48* -1.67** -1.97** -1.69** 
2دوما  × 44828دوما  25  -0.31 -1.21** -1.94** -1.70** -1.14* 
4بحوث ×  6بحوث  26  -0.51* -0.48* 0.20 -0.28 0.76 
2دوما ×   6بحوث 27  -0.51* -1.21** -1.07 -0.57 -0.38 
2دوما ×  4بحوث  28  -0.48* -1.21** 0.23 -0.85 0.00 
ه
 : )يوم( فترة امتالء الحبوب -2-3



 الضحاك    ليمى  العك وليد حربا نزار   6102عام  46العذد  83البعج ــ المجلذ  جامعت مجلت

11 

ه هبقاذ ه  لدرل ه بيي  ه   ا   نسب  هعق  ه   يص  ه قلدرل ه  ا حده  عيم  هم  /هSCA²σ هوق 
GCA²σثهحي هوظنره بيي هه،    ر كمثي  هسيطرله   ع ه  ار نثهه   هشيرايه(،0.61اه 

ه   ر كمث ه  ار نث ه)0.61ا (VA   ع  هاه، ه  ار نث ه   ع  (ه0.53اVD ه    ر كمث بيي 
ه ه   ر كمث ه  ار نث ه   ع  هم  ه ك  هنسبي  ه  ص  اهو مي  ه    هار ن  ه ث ها   ه    ر كمث ،

ه[.8ي ي  ه]
(هكي هو ت ه  بينه ثه حسي ه   ه  ص  ه1115(هو ه  صن ه وكسيد7 ه  جدا هيشيراه

ناي هبصارلهعي ي ه  مع(هاه0.87عق ه   ا   هبن  ه  ص  ه  كان هوبدىهو ت هقدرلهعيم ه
ه.(0.27،ه0.47،ه0.77 عق ه   ر ي هه(4دامي،ه2جا  ه،10يقي ه شي 

(هحل هوعق هقدرله يص ه44828داميه×ه2 جا  هه19(هو ه  نجي ه7 هكميهيبي ه  جدا 
ه عق ه   اه همعناي  ه يجيبي  هسي  ه  لدرلهه(1.77   هبصارل ا اهني اهع هوباي هوحد مي

يتي ه  ه سع ه ج ه  ذهه،  عيم هعق ه   ا   ها   رهماج ه  لدرله  عيم هعق ه   ا   
هه. قي هماجب

 هوعق هقيم ه يجيبيه(6بحا ه×هه2 جا  هه م ق ه  نجي  لدهلاله  نجي هي عق هب يميهوميه
ه  باي  ه م اسط ه قنجي ه(%2.74 هبي نسب  هقيم  هودن  هُسجقذ هحي  هه ث ×ه2 جا  

بحا ه×ه2 جا  هه م ق ه  نجي اهه،(%ه-7.02عي ي ه  معناي هقدر يه ه(هبليم 4بحا ه
،ه(%6.38بقاذه  نسب ه أل ه   ت ه  نجي هبيه(هويتيضهوعق هقيم هييجيبي همعناي ه لال6
هه(.7  جدا  ه جي هه رهقيميضهماجب ه نني همننيهمعنايي ه15سج هاه

ه  
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 بقوة الهجين لصفة طول فترة امتالء الحبو و  التوافققيم القدرة العامة والخاصة  مى  :(7جدول )ال

 الطراز الوراثي م
Ability  Combining Heterosis 

GCA (i) GCA (j) SCA (ij) MP BP 
10شام ×  4دوما  1  0.27 0.77** -0.37 -1.00 0.00 
1115أكساد ×  4دوما  2  0.27 0.87** -0.47 -0.67 0.00 
2جوالن ×  4دوما  3  0.27 0.47 -0.73 -2.34 -1.35 
44828دوما × 4دوما  4  0.27 -0.57* 0.30 0.00 1.39 
6بحوث × 4دوما  5  0.27 -0.73** 1.13 2.42 4.96* 
4بحوث × 4دوما  6  0.27 -0.63* -0.63 -3.38 -3.38 
2دوما ×  4دوما  7  0.27 -0.43 0.50 0.00 0.68 
1115أكساد ×  10شام  8  0.77** 0.87** 0.37 1.00 1.33 
2جوالن × 10شام  9  0.77** 0.47 -0.57 -1.99 -1.99 
 0.00 2.37- 0.87- *0.57- **0.77 44828دوما ×  10شام  10
6بحوث ×  10شام  11  0.77** -0.73** -0.03 0.00 3.55 
4بحوث ×  10شام  12  0.77** -0.63* -0.13 -2.34 -1.35 
2دوما ×   10شام  13  0.77** -0.43 1.33 1.68 3.42 
2جوالن ×  1115أكساد  14  0.87** 0.47 0.33 0.33 0.67 
44828دوما ×  1115أكساد  15  0.87** -0.57* 1.37 2.72 4.86* 
6بحوث ×  1115أكساد  16  0.87** -0.73** -0.13 0.34 3.55 
4بحوث ×  1115أكساد  17  0.87** -0.63* -0.23 -2.01 -1.35 
2دوما ×  1115أكساد  18  0.87** -0.43 -0.43 -1.35 0.00 
44828دوما ×  2جوالن  19  0.47 -0.57* 1.77* 2.37 4.86* 
6بحوث ×  2جوالن  20  0.47 -0.73** 1.60* 2.74 6.38* 
4بحوث ×  2جوالن  21  0.47 -0.63* -2.17** -7.02** -6.08* 
2دوما ×  2جوالن  22  0.47 -0.43 -1.70* -5.05* -3.42 
6بحوث ×  44828دوما  23  -0.57* -0.73** -1.37 -3.16 -2.13 
4بحوث ×  44828دوما  24  -0.57* -0.63* -1.47* -5.48** -4.17 
2دوما ×  44828دوما  25  -0.57* -0.43 -0.67 -2.76 -2.08 
4بحوث ×  6بحوث  26  -0.73** -0.63* 0.37 -1.04 1.42 
2دوما ×   6بحوث 27  -0.73** -0.43 -1.17 -3.14 -1.42 
2دوما ×  4بحوث  28  -0.63* -0.43 0.40 -2.04 -1.37 

ه
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 :صفة ارتفاع النبات -2-4
ه هبيينيذه ظنر ه4  جدا  هه و( ه   ر كمث( ه  ه إلتي ث ه   بيي   ثهه(5.93 بقا

  ي ثه ي  ع ه  مارنثه  مسيطره اهبياهه(،12.05     ر كمث(ه ه  سييد ه   بيي هحي هبقا
ه.(1.43   ىكده   هكاننيهوكبرهم ه  ا حدهه̅ اجينذهقيم هه،   ر كمث   ع ه  مارنثه 

عق هقيم ه ن هحل هوكي هو ت ه  بينهه(4بحا ه   طر  هو هه(8 هيبي ه  جدا 
هاه ه  معناي  هعي ي  ه داميه(3.33 بقاذهماجب  ه  معناي 2.71( ه2يقي  هعي ث هييجيبث ه،(

وميهبيقثه  لي هه0.47بقاذه(هاه4دامي هره لطهقيم هماجب هغيرهمعناي ه ا هه وم ق ه اه
،ها كم هو مي ه  طر ه   ثه م قكذهقي هماجب ه قلدرله  عيم هعق ه   ا   ه ثهكينذهسقبي 

ه دينيه  لدرلهعق ه اري هص  ه ر  يعه  نبيذهعندهد ا نيه ثه   نجينيذ.و ه
رله   يص هعق ه   ا   ه(هبيعق هقيم ه قلد2جا  ×هه1115  كسيده  نجي  م ي ه

هاه هبقاذه ييجيبي  ه  معناي  هعق هه(5.77عي ي  ه  عيم  ه  لدرل هسي بث هوباي  هني اهع  ا ا
هتسج هاجادهقي هماجب ه اهه،   ا   ها ثهد ي هعق هسقاكي ه   ه  نجي ه   ت هم ههبيو 

ه(.8 جدا ه  ه مس همننيهعي ي ه  معناي ه جينيضهه21
(هبيعق هقيم ه2جا  ه×هه1115كسيد وهلاله  نجي ه مي ه  نجي وميه يميهي عق هب

ه  نجي يجيبي هعي ي هي سج هاه،ه(%15.91بقاذه اسطه  باي هبي نسب ه م ه  معناي ه لال
ه.ماجب هعي ي ه  معناي ههقيميضهه جينيضه سع هعشره
ه  نجي هبي نسب هوعق هقيم ه لهويتيضهه(2جا  ه×ه1115 وكسيدحل ه  نجي هاه ال

حل هنميني هعشره جينيضهه رهقيميضهاهه(%ه13.23 أل ه   ت هابليم هعي ي ه  معناي ه 
ه[.12،ه   هي ا   همعه]ب ماج

ه  
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 .وقوة الهجين لصفة ارتفاع النبات التوافققيم القدرة العامة والخاصة  مى  :(8) جدولال

 الطراز الوراثي م
Ability  Combining Heterosis 

GCA (i) GCA (j) SCA (ij) MP BP 
10شام ×  4دوما  1  0.47 -2.69** 3.57** 12.37** 9.77** 
1115أكساد  × 4دوما  2  0.47 -0.49 1.48 9.92** 9.89** 
2جوالن ×  4دوما  3  0.47 -1.12** 1.21 11.40** 8.80** 
44828دوما × 4دوما  4  0.47 -1.63** 1.95 8.71** 8.34** 
6بحوث × 4دوما  5  0.47 -0.58 4.11** 11.15** 9.38** 
4بحوث × 4دوما  6  0.47 3.33** -1.14 4.37* -1.79 
2دوما ×  4دوما  7  0.47 2.71** 4.04** 10.42** 4.61* 
1115أكساد ×  10شام  8  -2.69** -0.49 1.10 8.12** 5.64* 
2جوالن × 10شام  9  -2.69** -1.12** 3.53** 13.03** 13.01** 
 3.34 **6.14 0.97 **1.63- **2.69- 44828دوما ×  10شام  10
6بحوث ×  10شام  11  -2.69** -0.58 -2.41* 1.90 -2.00 
4بحوث ×  10شام  12  -2.69** 3.33** 2.78* 7.58** -0.97 
2دوما ×   10شام  13  -2.69** 2.71** 0.66 5.21** -2.50 
2جوالن ×  1115أكساد  14  -0.49 -1.12** 5.77** 15.91** 13.23** 
44828دوما ×  1115أكساد  15  -0.49 -1.63** -1.79 3.03 2.66 
6بحوث ×  1115أكساد  16  -0.49 -0.58 0.96 6.26** 4.55* 
4بحوث ×  1115أكساد  17  -0.49 3.33** 2.41* 7.36** 1.00 
2دوما ×  1115أكساد  18  -0.49 2.71** 1.53 6.45** 0.83 
44828دوما ×  2جوالن  19  -1.12** -1.63** 3.31** 11.01** 8.05** 
6بحوث ×  2جوالن  20  -1.12** -0.58 0.26 7.10** 2.98 
4بحوث ×  2جوالن  21  -1.12** 3.33** 2.68* 9.31** 0.61 
2دوما ×  2جوالن  22  -1.12** 2.71** -0.24 6.01** -1.78 
6بحوث ×  44828دوما  23  -1.63** -0.58 -0.60 2.66 1.37 
4بحوث ×  44828دوما  24  -1.63** 3.33** 1.06 4.15* -1.68 
2دوما ×  44828دوما  25  -1.63** 2.71** 0.77 3.91* -1.23 
4بحوث ×  6بحوث  26  -0.58 3.33** 1.04 4.06* -0.57 
2دوما ×   6بحوث 27  -0.58 2.71** 2.26 5.53** 1.52 
2دوما ×  4بحوث  28  3.33** 2.71** -4.16** -1.91 -2.61 
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 صفة مساحة الورقة العممية : -2-5
كمتتيه(ه،ه2.3وكبتترهمتت ه  ا حتتده هبقاتتذحيتت هوننتتيههGCA²σ/ SCA²σنستتب هه بتي 

كتي ه بتيي ه   عت ه  متتارنثهه تثهحتي ه(،VA = 29.8  بتيي ه   عت ه  متارنثه   ر كمتثههبقتا
وقتت همتت هه لتتدهبقاتتذه̅ وكتتدذه تت  ه  ن يجتت هقيمتت هاهه(،VD = 6.48 ه    ر كمتتثه  ستتييد 

ي ا  ت همتعه   هاهه، ق ع ه  مارنثه   ر كمثهحكميضهبي  ي ثه  ص  ه  تعه،هاه(0.47  ا حدهاه 
ه[.6]

(هو هو تتت ه  بتتينهبي نستتب ه صتت  همستتيح ه  ارقتت ه  عقتت هكتتي ه9 هنجتتدهمتت ه  جتتدا اه
(هو ميتت هويتتتيضه تتثه2جتتا  هه-1115كمتتيهحلتت ه  صتتن ي ه وكستتيد،ه(2ستت ه6.24(ه 4 دامتتي

ه  صتتتتن حلتتتت هاهه،(2ستتتت ه4 قيمتتتت هقتتتتدر يه(1115 حستتتتي ه تتتت  ه  صتتتت  هحيتتتت هحلتتتت ه  كستتتتيد
ن تيواههبتيقثه  صتني ه تثهحتي هحلت ه،(2ست ه2.79معنايت ه يتيضهقيم ه يجيبيت هو(ه2 جا  
ه.سقبي 

ه قنجتتتتي ه(2ستتتت ه12.4 ه تتتتثهحتتتتدادقتتتتي ه  لتتتتدرله   يصتتتت هعقتتتت ه   ا  تتتت هه يرجحتتتتذ
،ه(44828دامتيه×ه2ه جتا  ه19ه قنجتي (ه2ست ه-5.24(هي ت ه 4بحا ه×ه44828 دامي

ا حتدهمننتيهه جي هه رهيحمقا هقيميضهماجب هكي بيإلتي  ه  ت هقيم هوربع هعشرههسج اه
ه لطهمعنا .
ه44.08اي ه لده ر احذه  لتي همت ه لاله  نجي هقييسيضهبم اسطه  ب يميهي عق هبوميه

ه(44828دامتتي×2 قنجتتي ه جتتا  ه(-9.84(هي تت ه 6بحتتا ×44828 قنجتتي ه دامتتيه(2ستت 
ه جي هقيميضه يجيبي همننيها حده لطهمعنا .ه16حل هاه

قيم ه لاله  نجتي هبي نستب ه تأل هوعق ه(6بحا ×44828 داميحل ه  نجي ه    هاه
 جتت هقيمتتيضه يجيبيتت هه(9 يتتتيضهبصتتارلهمعنايتت ه تتثهحتتي ه تت هيحلتت هي ه اهه(43.08  عقتت ه 

ه(.9 جدا ههبدا همعناي 
ه

ه  
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 الهجين لصفة مساحة الورقة العمميةقوة و  التوافق(:قيم القدرة العامة والخاصة  مى 9جدول )ال

 الطراز الوراثي م
Ability  Combining Heterosis 

GCA (i) GCA (j) SCA (ij) MP BP 
01شام ×  4دوما  1  6.24** -5.90** 1.35 9.39 -8.57 

0005أكساد ×  4دوما  2  6.24** 4.00** 5.18 13.95 9.72 

2جىالن ×  4دوما  3  6.24** 2.79* 1.84 11.19 9.56 

44424دوما × 4دوما  4  6.24** -3.48** 4.04 17.75 1.52 

6بحىث × 4 دوما 5  6.24** -0.74 5.61 26.85* 10.01 

4بحىث × 4دوما  6  6.24** -0.06 -0.98 4.21 -1.63 

2دوما ×  4دوما  7  6.24** -2.85* -4.14 -0.61 -13.35 

0005أكساد ×  01شام  8  -5.90** 4.00** 3.01 3.08 -16.42 

2جىالن × 01شام  9  -5.90** 2.79* -2.63 -6.49 -20.90 

 21.19- 18.21- 6.34- **3.48- **5.90- 44424دوما ×  01 شام 10

6بحىث ×  01شام  11  -5.90** -0.74 0.20 7.24 2.65 

4بحىث ×  01شام  12  -5.90** -0.06 -2.83 -9.25 -20.30 

2دوما ×   01شام  13  -5.90** -2.85* 4.85 13.65 8.14 

2جىالن ×  0005أكساد  14  4.00** 2.79* -0.93 -2.82 -7.75 

44424دوما ×  0005أكساد  15  4.00** -3.48** -3.45 -8.77 -23.80* 

6بحىث ×  0005أكساد  16  4.00** -0.74 -3.49 -3.42 -18.87 

4بحىث ×  0005أكساد  17  4.00** -0.06 -2.45 -7.48 -15.72 

2دوما ×  0005أكساد  18  4.00** -2.85* -2.08 -5.40 -20.14* 

44424دوما ×  2جىالن  19  2.79* -3.48** -5.24 -9.84 -21.28* 

6بحىث ×  2جىالن  20  2.79* -0.74 0.69 9.67 -3.67 

4بحىث ×  2جىالن  21  2.79* -0.06 2.44 5.79 1.27 

2دوما ×  2جىالن  22  2.79* -2.85* 5.90* 16.24 2.65 

6بحىث ×  44424دوما  23  -3.48** -0.74 12.84* 44.08** 43.08** 

4بحىث ×  44424دوما  24  -3.48** -0.06 1.90 5.29 -4.41 

2دوما ×  44424دوما  25  -3.48** -2.85* -1.80 -1.81 -3.09 

4بحىث ×  6بحىث  26  -0.74 -0.06 -1.38 3.32 -5.61 

2دوما ×   6بحىث 27  -0.74 -2.85* -2.58 2.74 2.11 

2دوما ×  4بحىث  28  -0.06 -2.85* 2.39 6.77 -1.90 

ه
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 االستنتاجات : 
بق هنستتطتتا ه  عتتدده  يتتي هح تت ه إلستتبي هاهستتيطره   عتت ه  متتارنثه   ر كمتتثهعقتت هصتت  هه-1
طره   عت ه  متارنثه    ر كمتثهعقت ه اريت هصت يذهعتددهيطا هحيمت ه  ستنبق ه تثهحتي هستاه

ه. ر  يعه  نبيذه  نتاهاطا ه  رله م  نه  حبا هاه  يي هح  ه
  مكانتت ه قنجت هاه   تثه م تتي هبلتدرلهعيمتت هعقت ه   ا  تت ههيتىد ه ن لتينه  ستت  ذه  بايت ه-2

ي تت ه كتتاي ه جتت هجيتتدله  صتت يذهكاننتتيهد يتت ه قستتقاكي ه  عيمتت ه ستت   هواهطتتر  همتتيهاعقتت ه
ماقعنتيهعنتدهد ا نتيه تثه   نجينتيذ،ها بتي ه  ن تيواه  بتينه   تثهوعطتذهقيمتيضهعي يت هاو منتتي:ه

اهعتتدده  يتتي هح تت ه  نتتتاها  طتتر  ه(ه تتثهصتت  ثهعتتدده  يتتي هح تت ه إلستتبي ه2  طتتر  ه دامتتي
(ه تتتثهصتتت  ه ر  تتتيعه4 ه بحتتتا هصتتت  ه  تتترله متتت  نه  حبتتتا هاه  طتتتر ه(ه تتتث1115 وكستتتيده

ه(ه ثهص  همسيح ه  ارق ه  عقمي .4  نبيذها  طر  ه داميه
ناصتتثهبم يبعتت ه  عمتت هعقتت هوجيي نتتيه  نع   يتت ه قنجتت هه جتت ه يمتت ه  حصتتا هعقتت  تت هه-ه3

ها ث:   ردي ه
   تتثه(ه صتت  ثهعتتدده  يتتي هح تت ه إلستتبي هاح تت ه  نتتتاه2دامتتي×44828  نجتتي ه دامتتيه-

هيم هعقت ه   ا  ت   لدرله  عهسي بثم هوباي هييضه قلدرله   يص هعق ه   ا   هاه مق ه ينير ضهمعناه
ستتتي ب هعي يتتت ه  معنايتتت هقييستتتيضه  ر كمتتتثه(هاهقتتتاله جتتتي ه×هو ه    يعتتت ه  تتتار نثه   ر كمتتتثه

ه(.0.2-%(هاقاله جي هسي ب هقييسيضهبي  ه   ت  ه1.3-بم اسطه  باي ه 
ه(2دامتي×4  نجي ه دامتيه،ص  ه  رله م  نه  حبا  ثهه(1115وكسيد×10  نجي ه شي ه-

ه صتتت  همستتتيح ه  ارقتتت ه  عقميتتت ،ه(1115 كستتتيد×4ا  نجتتتي ه دامتتتيه  نبتتتيذصتتت  ه ر  تتتيعه تتثه
 مي ذه   ه  نج هبلي هعي ي ه قلدرله   يص هعق ه   ا   هاه  ني ج هعت ههبتينهماجبت هعي يت ه

 ر كمث(هاحيمقت ه لتاله×ه  معناي ه قلدرله  عيم هعق ه   ا   هو هو ه    يع ه  ار نثه  ر كمثه
عنتتده  نجتتي هقييستتيضهبم استتطه  بتتاي ها   ه   تتت ،ها تتاه  نمتتا قه  تت  هيرغبتت ه  مربتتا ه

  نجتت هبنتتد هنلتت ه  مارنتتيذ،هامتت هنتت ه  صتت يذه  مر بطتت هي تت ه  جيتتي ه   حلتت هدا هينشتتينه
 [.1  ر كمثه قمارنيذه]و ه  عريه ق د ارهب ت ه   ع ه  ار نثه 

،هدامتتيه4،هبحتتا ه1115،هوكستتيده2 دامتتيناصتتثهبنتتينضهعقتت همي لتتد هيد تتي ه  طتتر ه  بايتت ه
  عمتت هعقتت ه  نجتت ه  مشتتيرهي ينتتيه تتثه  بتتر ماه   ربايتت ه  حستتي ه  لمتتيه  طتتر ،هم يبعتت ه(ه4

هبند ه حسي ه  ص يذه  مدراس ه  مر بط هبني.
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 دالليًا العربية تالمعلوما ادترجاع نتائج تحدين
  نتولوجيااأل بادتخدام

 

  أمل الخضريتقديم طالبة الماجستير: 

 الجامعة االفتراضية السورية -ماجستير علوم الويب

 . مصطفى ياسين دقاقإشراف: د 
 الممخص

 الستعادةنظرًا النتشار المعمومات بشكل واسع وتنوع مصادرىا فيناك حاجة       
 متناغمة في الربط بين العبارات ,المعمومات اليامة والمختصرة فقط بحيث تكون دقيقة

 .وجيد في محتوى جديد بأقل وقتومنسقة 
 داللياً  لتحسين نتائج استرجاع المعمومات العربية طريقة اقتراحإلى  ىذا البحث ييدف
خوارزميات  باستخدام (Abstractive Summaryتجريديًا )تمخيص النصوص وذلك ب

 قياس التشابييةو (WSD) حل غموض معاني الكممات  ,(NLP) معالجة المغات الطبيعية
 Arabicألنتولوجيا العربية فيما بينيا باستخدام ا (Semantic Similarityالداللية )

WordNet. 

 
 ,التجريةةديالتمخةةيص  ,اسةةترجاع المعمومةةات ,معالجةةة المغةةات الطبيعيةةة الكمماا ا الماح ة:اا  
التحميةةةةل  التشةةةةابيية الدالليةةةةة, ,الدالليةةةةة المماىيميةةةةةالعالقةةةةة  ,ووردنةةةةت األنتولوجيةةةةا العربيةةةةة

 الداللي, حل غموض معاني الكممات.
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Improving Arabic Information Retrieval 
Results Semantically Using Ontology 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keywords: Natural Language Processing (NLP), Information 
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Analysis, Word Sense Disambiguation (WSD). 
 
 
 
 
 
 

                             Abstract 
Due to the wide spread of information resources, there is dire need 
to effortlessly retrieve relevant, concise, accurate and compatible 
information. This research proposes a new way to improve the 
search outcome of Arabic semantics by abstractly summarizing the 
Arabic texts (Abstractive Summary) using natural language 
processing algorithms(NLP),Word Sense Disambiguation (WSD) 
and techniques of measuring Semantic Similarity in Arabic WordNet 
Ontology 
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 مقدم   -1

مةةةةةن  النصةةةةةوص ميمةةةةةًا كونةةةةةو حاجةةةةةة مباشةةةةةرة لمعديةةةةةد مجةةةةةال تمخةةةةةيص يعةةةةةد
مةةةن مختمةةةف االىتمامةةةات ومسةةةتويات التعمةةةيم, فمةةةن المميةةةد ا طةةةالع  مةةةى  األشةةخاص

ممخص كتاب ما قبل انتقائنا لو لمعرفة األفكةار اليامةة التةي يتحةدث  نيةا, كمةا يةوفر 
تمخيص النصوص وقت رجال األ مال  ند قراءتيم لممستندات فيقدم فقةط المعمومةات 

مسةةةةتندات النصةةةةية غيةةةةر المييكمةةةةة الميمةةةةة بالنسةةةةبة ليةةةةم. كمةةةةا لن االنتشةةةةار اليائةةةةل لم
(Unstructured Documents مى ا نترنت يبرر الحاجةة لممخصةات يليةة تعيةد  )

مويةةب يمكننةةا مةةن الوصةةول إلةةى لسةةتخدام الحةةالي االن , حيةةث لالمعمومةةات اليامةةة فقةةط
المسةةةةةتندات التةةةةةي تحةةةةةوي المعمومةةةةةات التةةةةةي نحتاجيةةةةةا, وبالتةةةةةالي يقةةةةةع  مةةةةةى  اتقنةةةةةا 

المعمومةات كمستخدمين لمحاسب البحث في تمك المسةتندات المسةترجعة لموصةول إلةى 
 يمنا.التي ت

( الذي يقوم  مى فكرة التعامل Semantic Webمع ظيور مشروع الويب الداللي )
, كان البد من [1]مات المتاحة  مى الويب يليًا وفقًا لدالالتيا ومعانييامع المعمو 

لنظمة ذكية ببيئة متكاممة تستطيع  استخدامو في لبحاث استرجاع المعمومات لتوفير
رجاع المعارف منيا وتنظيميا بدقة  الية.  الحواسب فييا فيم المعمومات ومعالجتيا وا 

ا جزء من نظام استخالص المعمومات يمكن تعريف  ممية تمخيص النصوص بأني
Information Extraction التنقيب  ن النصوص غير المييكمة  ونظامText Mining 

 ن النصوص ينقب  Data Miningكالنصوص الموجودة في المقاالت والمستندات, بينما
 المييكمة المخزنة في قوا د البيانات.

 الهدف من البةث  -2

الداللي الذي يعرض األغراض الموجودة ضمن تقنيات الويب  مع ظيور    
ن استثمار  المعمومات بمماىيميا, ولدت األنتولوجيا لتمثيل المعرفة ومشاركتيا. وا 
تقنيات الويب الداللي سيقودنا إلى استرجاع المعمومات ذات األىمية حسب المعنى 

 الداللي ليا.
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تطةوير نظةام يقةوم ومةن ثةم سنقوم بدراسةة طةرق قيةاس التشةابيية الدالليةة بةين الممةاىيم 
بعبةةةةارات متماسةةةةكة غيةةةةر مييكةةةةل  المعمومةةةةات األكثةةةةر لىميةةةةة مةةةةن نةةةةص باسةةةةتخالص
ودمجيةةةا فةةةي نةةةص جديةةةد بتنسةةةيق قابةةةل لمقةةةراءة وبطةةةول محةةةدد لتةةةتم قراءتةةةو  ومختصةةةرة
 بسر ة.
تطبيةةق معالجةةة المغةةات الطبيعيةةة  مةةى الةةنص المةةدخل ثةةم تمثيمةةو دالليةةًا  مةةى  سةةنعتمد

الدالليةةة  التشةابييةفيةةم الةةوورد نةت لحةةل غمةوض معةةاني الكممةات و باسةتخدام لنتولوجيةا 
بنةةاء الجمةةل الجديةةدة لمممخةةص النةةاتج وترتيبيةةا حسةةب لىميتيةةا مةةن ثةةم و  بةةين مماىيميةةا,

تعتمةةد  يليةةةوفةق  جيةةدة نتةةائج. وبالتةةالي نكةةون قةد حصةةمنا  مةى بالنسةبة لمةةنص األصةمي
  مى المميوم وليس فقط المطابقة الحرفية.

   دراس  مرجع: -3
سنذكر فيما يمي بعض ل مال باحثين قدمت في مجال تمخيص النصوص بطريقتي      

يوضح الشكل التالي  كما ,با ضافة إلى لبحاث تخص المغة العربية االستخالص والتجريد
 اآللي: النموذج العام لممخص النصوص

 
اآللي ( النموذج العام لممخص النصوص1الشكل )  

 :Extractive Summary. اسحخالص النصوص 1.3
 Bayesian( لقدم  مل لتمخيص نص وحيد باستخدام طريقة (Luhnقدم الباحث     

Classifiers  حيث احتمال استخالص كل جممة من المستند تعتمد  مى  دة  وامل
ىيكمية الجممة, طوليا, ووجود كممات ميمة في  الكممات الممتاحية األكثر تكرارًا,منيا 

الجممة ليتم بالتالي تضمينيا لو غير ميمة ليتم استبعادىا, وبالتالي يتم تشكيل الممخص 
 [2]من الجمل ذات الترتيب األ مى.
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 Term Frequency /Inverse Documentلن  Salton,McGill) )ا تبةر الباحثةان
Frequency  TF/IDF))  ىةةي لبسةةط طريقةةة السةةتخالص النصةةوص والتةةي تعكةةس مةةدى

لىميةةةةة الكممةةةةة بالنسةةةةبة لممسةةةةتند وذلةةةةك باسةةةةتخدام  امةةةةل الةةةةوزن فةةةةي اسةةةةترجاع المعمومةةةةات 
 ]3[.والتنقيب  ن النصوص

  Abstractive Summary. الحمخ:ص الحجر:دي 2.3
ولكنيا ال تأخذ  بالرغم من لن تكرار الكممة وموقعيا يعتبران مؤشرًا ألىميتيا في النص    

بالحسبان مميوم الكممة وداللتيا با ضافة إلى العالقة بين لجزاء النص, لذلك نعتقد لن 
 الطرق ا حصائية لمتمخيص تمتقد لتماسك النص المستخرج ولىمية محتواه.

تستخدم حاليًا معظم لنظمة تمخيص النصوص الطريقة األسيل وىي طريقة االستخالص 
Extractive ة التجريدألن طريق Abstractive  تتطمب تقنيات مثل معالجة المغات

الطبيعية واألنتولوجيا المذين ما زالوا قيد التطوير, حيث تكمن صعوبة تطبيق طريقة 
 التجريد في الميم الداللي لمحتوى النص.

ا تمد التمخيص التجريدي  مى  دة لفكار منيا تحديد الجمل المترابطة دالليًا بعدة طرق 
النصية والتي ىي  بارة  ن مجمو ة من الكممات المترابطة في النص  لسالسلمنيا ا

  ]WordNet.]4بعالقات داللية حسب قوائم الممردات في لنتولوجيا 
ثم تطبيق لتمثيل جمل النص بإنشاء لنتولوجيا ( Deshmukh,Ambekar)قام الباحثان

 [5] .فقط خوارزمية العنقدة الستخالص الجمل المترابطة
  Arabic text Summary حمخ:ص النصوص العرب:  .3.3

 نذكر فيمايمي بعض األبحاث التي قدمت طرقًا لتمخيص نصوص مكتوبة بالمغة العربية.
( لول  مل لتمخيص Douzidia,Lapalmeالباحثان ) قدمطر:ق  االسحخالص   1.3.3

تجريدي ( منذ لكثر من  شر سنوات وذلك ببناء تمثيل Lakhasنص  ربي بعنوان )
 [6]لكامل النص ثم توليد نص لقصر باختيار الجمل المترابطة فقط.

( بتمخيص  دة مستندات مترجمة من المغة ا نكميزية إلى المغة El-Hajكما قام الباحث )
 [7] العربية بالطرق ا حصائية.
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قام باحثون بتطبيق معالجة المغات الطبيعية  مى النص  طر:ق  الحجر:د  2.3.3
ثم استخراج المماىيم وتحديد  القاتيا الداللية بواسطة األنتولوجيا ولخيرًا قاموا المصدر 

 [8] بتطبيق خوارزمية شجرة القرار لتوليد نص ممخص.
   الدالل: ق: س الحش به:   دراس  طرق. 4

Semantic Similarity تتطمب العديد من تطبيقات معالجة المغات الطبيعية تقنية     
قياس التشابيية الداللية بين الكممات, بين الجمل, وبين المستندات بوثوقية تامة وبسر ة 
 الية, حيث تعالج تمك التقنية الجمل الطبيعية بداًل من الجمل ذات األنماط المييكمة, 

ميومين تميد بأن ليما المعنى نمسو لو لنيما وبشكل مجرد فإن التشابيية الداللية بين م    
[10] [9].   مشابو  ن موضوعيتحدثان  

وبالنسبة لمغة العربية فإن قياس التشابيية الداللية يعتبر بمثابة تحدي بسبب قمة األدوات 
 ومصادر المعمومات ا لكترونية المكتوبة بالمغة العربية, والبنية المغوية المعقدة لمغة

 .[11]العربية
كما لنو وفي جميع المغات الطبيعية يتغير معنى الكممة حسب سياقيا في الجممة وىذا ما 
يسمى بغموض المعاني, با ضافة إلى وجود  المات التشكيل التي يتم إزالتيا  ند القيام 

بالمعالجة النصية لمكممات األمر الذي يؤدي إلى زيادة غموضيا, حيث تسمى  ممية 
ى المطموب لمكممة في السياق المحدد بحل غموض معاني الكممات الحصول  مى المعن

[12] .Word Sense Disambiguation (WSD) 
   حقن: ا ق: س الحش به:  الدالل:  1.4

إن قياس التشابيية الداللية سيساىم في فيم النصوص وبالتالي سيحسن من نتائج 
استخالص المعمومات, ومن الممكن لن نصنف الطرق الرئيسية لقياس التشابيية الداللية 

 حسب نوع تمثيل المعرفة لي مصادر المعمومات نذكر فيمايمي لىميا: [13] 
:Corpus based Measure 1.1.4  المعحمد عمى مج م:ع النصوصالق: س  

تقوم ىذه الطريقة باستخالص خصائص الكممات ودرجة التشابيية فيما بينيا إحصائيًا   
.من المجاميع التي تخزن مجمو ة كبيرة من النصوص المييكمة  
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وذلك بحساب  دد  بقياس التشابيية بواسطة محتوى المعمومات ( Resink)    قام الباحث 
كمما كان  دد , حيث لنو المماىيم بغض النظر  ن داللتيا نالكممات المشتركة بي

الكممات المشتركة لكبر كمما كانا المميومين لكثر تشابيية, وكمما كان االختالف لكبر 
  لي غير متشابيين كمما قمت التشابيية, وبحال ال يوجد كممات مشتركة سيكون المميومين

[14] التشابيية بينيما تساوي الصمر.   
(IC)  المعمومات تحسب العالقة التالية التشابيية الداللية لمميومين بناًء  مى محتوى   

:التي تمثل لقرب  قدة لب لممميومين  Least Common Super  (LCS) لة   
   (     )       ) 

:كمايمي  (IC) Information Content   حيث يحسب محتوى المعمومات 
    )         ( ) 

احتمال وجود مثيل  ن المميوم  c في مجمع نصوص كبير. P(c) تمثل    
  ا تمد Lin مى طريقة   Resink مع اختالف لنو استخدم محتوى المعمومات لممميومين

نقيس التشابيية بينيما.الذين   
 يتم الحساب بالعالقة التالية: [15]

   (     )                             
  (        )              

: Knowledge Based Measure   الق: س المعحمد عمى 2.1.4 المعرف  
مثل مكانز المعمومات, تعتمد ىذه الطريقة  مى مصادر المعمومات المبنية مسبقًا 

تختمف قيمة التشابيية حسب طبقة األنتولوجيا, فمثاُل و  ,القواميس الداللية والموسو ات
الكممات في طبقة األنتولوجيا العميا تحمل مماىيم لكثر تجريدًا وبالتالي تكون لقل تشابيية 

 مى  كس الكممات في الطبقات السممى التي تحمل معاني لكثر  مقًا وبالتالي تكون 
 لكثر تشابيية. 

كل رسم بيانيوترسم العالقات فيما بينيا ليتش  Node  تخزن البيانات  مى العقد  
حيث يتضمن  , Tree-based الذي يعتبر توسعة لمتمثيل الشجري Graph-based 
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الحواف باستخدامالتشابيية الداللية وتقاس   Cross-link اليرمية العالقات اليرمية وغير 
[16].Node-based  لي الوصالت بين العقد بداًل من العقد نمسيا Edge-based  

Palmer,Wu) طريقتيم لقياس التشابيية وذلك بحساب مدى  مق )قدم الباحثان   
ancestor التي تمثل  قدة   LCS WordNet  قدة با ضافة إلى  مق    مميومين في

 المشتركة األكبر لممميومين والتي تتضمن الميزات المشتركة بينيما, وذلك بالعالقة التالية:
 [17]   

   (     )             
     (        )                 

Hybrid Measures 3.1.4 الق: س المعحمد عمى المعرف  ومج م:ع النصوص 
تعيد لنا نتائج لفضل بين ميزات الطريقتين السابقتين وبالتالي  اليجينة تجمع ىذه الطريقة

حيث يمكن لن تستخدم ىذه الطريقة  دة مصادر معمومات وتدمج لكثر من , وتقييم ل مى
,Shortest Path   التشابيية الداللية مثل: طول لقصر مسار بين مميومين طريقة لقياس 

,Density  Depth الكثافة الداللية لممميوم, طول  مق المميوم في اليرمية 
معرفة  دد الحواف,    Edge-Counting   IC  ,الذي يحممومحتوى المعمومات 

.وزن الوصمة في المسار  Link Weight 
Edge-Counting بحساب  دد الوصالت   Conrath,Jiang  قام الباحثان  

  Wordnet مماىيم المخزنة في   IC  بين العقد ومعمومات المحتوى  
[18] التالية:بالعالقة     

      (     )   (  )   (  )                  
   (     )         (     ) 

  المقحرة البةث طر:ق  . 5
 بإجراء البحث  مى النحو التالي: يتمثل تحسين نتائج استعادة المعمومات العربية   

ني اغمةةةوض معةةة حةةةل, ثةةةم الطبيعيةةةةباسةةةتخدام معالجةةةة المغةةةات لمنصةةةوص التحميةةةل المغةةةوي 
بقيةةةةاس التشةةةةابيية الدالليةةةةة بواسةةةةطة  فيةةةةم العالقةةةةات بةةةةين مختمةةةةف لجةةةةزاء الةةةةنصالكممةةةةات و 

 , وبالتالي استخالص األفكار األساسية الموجودة في النص. األنتولوجيا العربية
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 Semantic)الداللية  لقياس التشابيية Palmer,(Wuطريقة الباحثان ) تم استخدام
Similarity) [17]بين مماىيم الكممات . 

  الطب:ع: الحةم:ل المغوي ب سحخدام مع لج  المغ ا  1.5
 تجزيء النص إلى جمل:  (1

نقوم في ىذه المرحمة بتقسيم النص إلى جمل التي تمصل فيما بينيا  المات ترقيم مثل 
 النقاط والمواصل. 

 تجزيء الجمل إلى كممات:  (2
وز لنحصل في نقوم في ىذه المرحمة بتقسيم الجمل إلى كممات, لرقام,  المات ترقيم ورم

 .Tokenالنياية  مى ما يسمى بةة 
:( إزالة السطور المارغة, إزالة -إزالة كممات التوقف والرموز غير المحارف مثل )و (3

 التشكيل.
 ISRI. [19]: إرجاع الكممات إلى جذورىا بواسطة خوارزمية تجذير الكممات  (4

  األنحولوج:  العرب: ب سحخدام  الحةم:ل الداللي 2.5
لتمثيل النص حيث كل  قدة فيو  XMLبصيغة  WordNet 2.0 Arabicاستخدمنا     

, ثم قمنا باستخالص العالقات بين تمثل مميوم Synset مترادفاتمجمو ة  بارة  ن 
 المماىيم وذلك بقياس قيمة التشابيية فيما بينيا.

تشابيية غموض معاني الكممة واختيار المميوم األقرب لمعنى النص, قمنا بقياس  لكشف
كممات بعد, ثم نختار  3كممات قبل ومماىيم 3كل مميوم من مماىيم الكممة مع مماىيم 
 مميوم الكممة ذو قيمة التشابيية األ مى.

وبالتالي فإننا نحصل  مى قيمة تشابيية كل جممة باال تماد  مى تشابيية كمماتيا مع 
 كممات بقية جمل النص. 

   حول:د النص الممخص 3.5
ذات قيم التشابيية األ مى في الممخص باختيار الجمل  النص ىذه المرحمة بتوليدقمنا في 

.نتولوجيااألباستخدام األكثر لىمية دالليًا  النص, وبذلك نكون قد حصمنا  مى المعمومات  
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  النح ئج ومن قشحه  .6
   قمنا باختبار النظام البرمجي  مى  دد من النصوص الموجودة في مجمع       

والتي لنشأىا   Essex Arabic Summaries Corpus  العربية يدوياً الممخصات  
 محمود الحاج.[20]

مع  لمنصوص العربية نظام الممخص الدالليبواسطة نا نتائج التمخيص اآللي وقد قار 
ي.بالمون الرماد المشتركة بين الممخصينالكممات , وقمنا بتحديد التمخيص اليدوينتائج   

ونكتب النص األصمي الذي نريد الحصول  مى ممخص لو وفق المميوم نمتح الموقع 
 الداللي الذي يشير إليو, ثم نضغط  مى زر تمخيص النص .

 المث ل األول 

 
( مثال لول2الشكل )  

 النص األصمي: 138 كممة 
 يوم الثالثاء تونس إلى األردنيين القانونيين المحاسبين جمعية رئيس البشير محمد غادر

 لمخبراء الميدرالية الدولية تنظميا التي الخامسة الدولية الندوة في ليشارك الماضي
 «الثقافية واالقتصادية الثقافية األبعاد» المؤسسية الحاكمية حول المرنكوفيين, المحاسبين

 د وة البشير تمقى قد المقبمين وكان والسبت الجمعة يومي تونس في  قدىا سيتم والتي
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 العام االتحاد وسيعقد .المحاسبين لمخبراء التونسي المعيد من الندوة ىذه لحضور
 وحدة المشترك العربي العمل بوحدة يتعمق ىاماً  اجتما اً  العرب والمراجعين لممحاسبين

 الميني المعايير ووحدة خاصة والدولية وا قميمية العربية الساحة  مى دوره وتمعيل االتحاد
 المعايير ىذه صياغة في دورا فا ال العرب يمعب لن يتطمب دوليا مطمبا اصبحت
 النظام تعديل في تكمن االجتماع ىذا لىمية لن إلى البشير السيد لشار وقد .المينية

 رئاستو  ن منمصمة االتحاد إدارة تكون وان المقر ويتبعيا دوريا الرئاسة لتكون األساسي
 العربي المعيد دور وتمعيل المؤتمرات  قد في االتحاد لىداف تحقيق في بما يساىم

 .العربي الصعيد  مى القانونيين لتأىيل المحاسبين

 النص الممخص يدويًا:44 كممة
وسيعقد االتحاد العام لممحاسبين والمراجعين العرب اجتما اً  ىاماً  يتعمق بوحدة العمل 

العربي المشترك وحدة االتحاد وتمعيل دوره  مى الساحة العربية وا قميمية والدولية خاصة 
 ووحدة المعايير الميني لصبحت مطمبا دوليا يتطمب لن يمعب العرب دورا

 .فا ال في صياغة ىذه المعايير المينية.
 

 النص الممخص يليًا: 44 كممة
وسيعقد االتحاد العام لممحاسبين والمراجعين العرب اجتما اً  ىاماً  يتعمق بوحدة العمل 

العربي المشترك وحدة االتحاد وتمعيل دوره  مى الساحة العربية وا قميمية والدولية خاصة 
 ووحدة المعايير الميني لصبحت مطمبا دوليا يتطمب لن يمعب العرب دورا

 فا ال في صياغة ىذه المعايير المينية.
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 المث ل الث ني 

 
( مثال لول3الشكل )  

 النص األصمي: 153 كممة 
       تاريخيا موغل بالقدم يرجعو البعض إلى نوح.العود ىي يلة موسيقية شرقية وترية 

وتعني كممة العود في المغة العربية الخشب .فالعود من اآلالت الوترية العربية لو خمسة 
لوتار ثنائية لو يمكن ربط وتر سادس إلى العود و يغطي مجالو الصوتي حوالي 

تظير وتؤكد  مى استخدام األوكتافين ونصف األوكتاف.األدبيات الشرقية الموسيقية كميا 
يعتبر العود يلة رئيسية في التخت الموسيقي الشرقي, في  نوع لو لكثر من األ واد.

التاريخ الحديث ىناك لكثر من دولة  ربية تد ي تموقيا في صنا ة األ واد ولكن بغداد 
ليا السبق في ذلك فمي بغداد ىناك لكثر من حرفي يقوم بصنعيا, وبذلك غدا العود 

اقي ذا سمعة  المية جعمت كبار الممحنين والمطربين في العالم العربي يمضمونو  مى العر 
غيره, ومن لحد صناع العود المحدثين في العراق سمير رشيد العواد الذي يتسابق المنانون 

 العرب لمحصول  مى لحد األ واد من صنعو, مثل المطرب الكويتي نبيل شعيل,
الصافي والمطرب العراقي المشيور كاظم الساىر والمطرب والمطرب المبناني الكبير وديع 

 ميند محسن والمطرب ياس خضر والموسيقار منير بشير.
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 النص الممخص يدويًا:84 كممة
 إلى سادس وتر ربط يمكن و ثنائية لوتار خمسة لو العربية الوترية اآلالت من فالعود
الشرقية  األدبيات .االوكتاف نصف و االوكتافين حوالي الصوتي مجالو يغطي و العود

 يلة العود يعتبر .األ واد من لكثر لو نوع استخدام  مى وتؤكد تظير كميا الموسيقية
  ربية دولة من لكثر ىناك الحديث التاريخ في ,الشرقي الموسيقي التخت في رئيسية
 من لكثر ىناك بغداد فمي ذلك في السبق ليا بغداد ولكن األ واد صنا ة في تموقيا تد ي
 الممحنين كبار جعمت  المية سمعة ذا العراقي العود غدا وبذلك ,بصنعيا يموم حرفي

  والمطربين
 النص الممخص يليًا: 77 كممة

يعتبر العود يلة رئيسية في التخت الموسيقي الشرقي, في التاريخ الحديث ىناك لكثر من 
دولة  ربية تد ي تموقيا في صنا ة األ واد ولكن بغداد ليا السبق في ذلك فمي بغداد 
ىناك لكثر من حرفي يقوم بصنعيا, وبذلك غدا العود العراقي ذا سمعة  المية جعمت 
كبار الممحنين والمطربين في العالم العربي يمضمونو  مى غيره, ومن لحد صناع العود 
المحدثين في العراق سمير رشيد العواد الذي يتسابق المنانون العرب لمحصول  مى لحد 

شعيل. واد من صنعو, مثل المطرب الكويتي نبيل األ  
 

التمخيص  نتيجةنجد في المثالين السابقين لن نتيجة التمخيص اآللي تشبو إلى حد كبير 
 اليدوي, حيث الكممات بالمون الرمادي ىي الكممات المشتركة بين الممخصين.
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  حوص: االو سحنح ج ا اال. 7
تم خالل ىذه البحةث تصةميم وتنميةذ ممخةص داللةي لمنصةوص العربيةة  مةن خةالل  .1

اال تمةةةةةةةةةةةةةةاد  مةةةةةةةةةةةةةةى معالجةةةةةةةةةةةةةةة المغةةةةةةةةةةةةةةات الطبيعيةةةةةةةةةةةةةةة واألنتولوجيةةةةةةةةةةةةةةا العربيةةةةةةةةةةةةةةة  
ArabicWordNet. 

الةةةةذي يعتمةةةةد  مةةةةى مميةةةةوم الكممةةةةة ( Abstractiveالتمخةةةةيص التجريةةةةدي )طبقنةةةةا  .2
موقةةع الكممةةة و ةةدد ( الةةذي يعتمةةد  مةةى Extractiveولةةيس ا حصةةائي )وداللتيةةا, 

 مرات تكرارىا.
استخدمنا األنتولوجيا العربية لميم العالقات بين مختمف لجزاء النص وذلةك بقيةاس  .3

قيمةةة التشةةابيية فيمةةا بينيةةا, وبالتةةالي اسةةتخالص األفكةةار األساسةةية الموجةةودة فةةي 
 النص. 

غمةوض معةاني الكممةات واختيةار المميةوم األقةرب لمكممةة حسةب سةياق  قمنةا بحةل .4
 ص.الن

نا نتائج التمخيص اآللي بواسطة الحاسب مع التمخةيص اليةدوي, وكانةت النتةائج قار  .5
 متقاربة جدًا.

مةةةن الممكةةةن العمةةةل  مةةةى تطةةةوير ممخةةةص النصةةةوص الحةةةالي بحيةةةث يةةةد م لغةةةات  .6
لخرى غير المغة العربية مثل المغة االنكميزية و المرنسية و غيرىةا, خصوصةا لنيةا 

 .WordNetمد مة ضمن قا دة بيانات 
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خالل  TCPبروتوكول لدرادة محاكاة األداء 
 القنوات الفضائية

 جامعة البعث –كمية الهمك          : محمود أيوبالدكتوراةطالب 
 اشراف الدكتور: نبيل دحدوح

 ممخص البحث
يهػػػػػاـالػػػػػداااة وػػػػػ ا ثار ػػػػػتاكاوتيػػػػػؿااػػػػػالتيرااة ركاك ػػػػػك  ا تػػػػػ ا ثا ااا ػػػػػ   اا   ػػػػػ را

اا  طن  يت.
  اا   ػػػ راا  ػػػطن  يتاااػػػالترا ػػػ فخااةفكا ػػػؿااة   ػػػتاكاةاػػػ ا ػػػفااة فػػػركؼا فااا ػػػ 

 Transmission Controlافػػرخا تفػػتا  ةيػػتا تػػ ا ثا ا ركاك ػػكؿااةػػاو ـا   ر ػػ ؿا

Protocol (TCP)ااا ػػػؼااةانػػػكا ااةفاػػػ كيتااةد ػػػت يتا ػػػ ثاا ك ػػػتتا يػػػرا ا  تتػػػت ا.
يػػ اا اةك ػػد ااة ػػت يت ا اك فػػثؿا طػػالا ػػ ا  تػػ ا  ة ا رنػػتا ػػ ا  يػػركز ػػفاروتػػتادلػػ ااكا 
كاةػػدتااػػـااطػػكيرواةتانػػكا ااة ػػت يتا ػػياثـاا فػػ  اةػػدةؾا ثا  ااTCPكلػػداايفنػػ ا فا ركاك ػػكؿا

 ػػيك  ا ػػ ااةك ػػد ااةفاػػ كيتا ػػفاويػػ ااةاكزيػػ ا يػػرااةفػػ ثؿاةفػػرخااةوز ػػت اكا نا  يػػتا
اة ن فاػػت اكاػػال يراطكيػػؿا ػػ اناػػؿااة تفػػ  .ااػػـاثار ػػتاك ا رنػػتا نػػكاعا  اتفػػتاة ركاك ػػكؿا

TCP ويػػػػ ااػػػػـا ا رنػػػػتاانفيػػػػدااة فيػػػػ رااTCP-Renoػػػػ ا ػػػػؿا ػػػػفاا TCP-SACKكاا
TCP-WestwoodكااTCP-VegasكااTCP-Tibetكدةػػؾا   ػػا ثاـا وػػ   ااة ػػ  تاا

 هػػػػثؼااةاك ػػػػؿااةػػػػ ا زايػػػػ اك يػػػػكاااة ركاك ػػػػك  ااة  اتفػػػػت اك  ةاػػػػ ة ااNS-2اة فػػػػركؼا
ا فطي  ا ا  رااةانكا ااةفا كيت.اIPاو يفاار  ؿارـز

 

 .TCPا ويت:ااةك تتااةفا كيت ااوتيؿاا ثا  ا ركاك كؿااة ت   ااة ف
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A SIMULATION STUDY OF TCP 

PERFORMANCE OVER SATELLITE 

CHANNELS 

Paper Research of doctorah Thesis 

Eng. Mahmoud Ayoub 

Dr. Nabel Dahdouh 

Abstract: 

This research is mainly about the influence of protocols on the 

performance of Satellite Communication. It is widely recognized 

that satellite communications are affected by some peculiar 

problems, which penalize heavily the performance and efficiency of 

the Transmission Control Protocol (TCP). In fact, wireless satellite 

channels are usually characterized by link-asymmetry and higher 

Round Trip Time and Bit Error Rate in comparison to wired links. It 

means that TCP, which was developed for wired channels, exhibits 

often poor performance in a satellite scenario (unfair bandwidth 

allocation, low throughput and long file-transfer delay).We have 

studied and compared many TCP variants recently proposed. In 

particular we have compared TCP-Reno standard implementation 

with TCP-SACK, TCP-Westwood, TCP-Vegas and 

TCP-Tibet. We tested the different protocols on a simulated satellite 

scenario, with the support of NS2, a well-know network simulator 

platform, annotating the advantages and drawbacks of various 

protocols in order to improve the transmission of IP data packets 

over satellite channels.  

 

Keywords: Satellite link, Performance analysis, TCP behaviors. 

 
 



 بيل دحدوحن   محمود أيوب     6102عام  46العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

61 
 

 المقدمة  -1
اةناؿا ي ن  اا نارن ا اارو اا    راا  طن  يت ا  ة ا رنتاا  اف   ا  ايفا راا ا ثاـ  ثا 

ا17اة ا فاي ا زااIP  ااة     ااة ت يتااة زثو تا ثا .ا   ؿاك ط ايوا جا تااث ؽا
اا ايا20ة  اكلدا اا    را اثا  ا إف ااة ا  ؿ ا   اا ان    . ا ثا ا  ر ا ا ر ا نه  فن 

اا  طن  يتااوا جااة ا فزااكاوثااةر طا ك فيفا فيثيفا فا فاه  ااة فخ.
ااةو كؿا ا   ثا ااة يئااةدتاياـ ة ك ااةوظا إفاا ا ثاـاا    راا  طن  يتا وثكث

ا فا ركاك ك  ا ا  اTCP/IP تيه اةتان ااااة فا ثا. ااةطكيؿ اا نا  ر ااال ير ا إف اةكا  
اةاككيتاةهانفسااالتيرااناا ؿاا   راا  را ثاا اث اكاةا اااالترا  نيتااةاو ـا   زثو ـا

ك دكاا ت ادةؾا إفانظ ـاا ا  ؿا  ااة  اا ؿايفرخااة ركاك ك  ااك يهاا ا  ؿ.
اا را  ااة ز  ا   ااة ن   ا ث     ااةا ر اي كف ا  ةا[1]ا الف ا ينه  ا  ااةاف  ؿ ا إف  ة 

 ي تاا    ؿا ثيثاا  اا ثا  اكاةا ال ا زكي  اةـاياـااة و ا ه ا كاوته ا   ؿا   ؿ.ا
اوا جااا    اا    راا  طن  يتااة ا فااث جا   ؿاا ـا  انظ ـاا ا  ؿااةففت ا
اا ا    ا  اا د ا ا  ا  ةـ ا راث ا فاااكة اثكرال ـ اادا  ا فاثكفا تا كاكؽااانيت

ااة  ا ث يفا اةا  ؿ اا اث ا ك فت ااغطيت ا ت  ااةو كؿ ااةهثؼ ا  ف اادا ك  ك ُ 
اااة فيثيف ا كااة ك كثيفا  ااة ورا كااة ك.

 و الكاااييـا ثا ااط يا  اا نارن ااة اور تااةن كد يتا   ا ثاـااةهثؼااةركي  اةهداااة
تااة ريفتا فااة   فا  اتفت.ا  ةر ـا فا فااةف  تيتااةف ةيتاةتك د ااةفا كياTCP ن ا

ا يرااة ا فاا ا ثاـاا[2]اااثيـا ركاك كؿا ثيث اا ا فااةثرا     ااةنه يتا فاااطتاا
ا ا ركاك كؿ ا فخااةاو ين  ا ت  ااث  ؿ ا دؿ ا ف اان  زو اي  ف ااةك تت اTCP   ؿ

 كااةا اياـااةف ؿا ه او ةي  .ااا تؿاا لا     ااة   تاة يكتاكاةا ااـااة   ث تا تيه  ا
ا افزاا اا  طن  يت ا    ر اا ثا   اكا  ف رايز اا  اف ثا  اك اا ر  ؿ اا  ثا ك ر ت

اا لا     ا الدو ااا د ااة و ااة ركاك ك  ااةا  اي ؼالدا اا اي رت. ا   ؿ     ادـ
ا ا فيف ا ثا  ازي ثا ا ت  اانفيدل  ااالتير اكا يف ااةك د ااTCPا راك كؿا  ا  ر   

ان ريكل  ا    را ن  يتان كد يت.اـاا را ااةاوتيؿا ت ا يااةفا كيت.
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ا افرخاثكراا    راا  طن  يت اا(2)اةفارااااـاانظيـالداااة و ا ت ااة  ؿااةا ة :ا
ا ااةا اا(3)كاهاـااةفارا ااالتيرا    كصاا    راا  طن  يت  فااة وا ؿا فاي كفاةه 

ااة  اتفتا ن  طاا(4)ا ؼااةفاراااك يرل ا فااط يا  اا نارن .اTCP ت ا ركاك كؿا
 رخااةا  رااا(5)   ؿا ف ؿاكاة  ا ث تا  ااة و .ااـا  ااةفاراااTCP ركاك كؿاة

ا(7)اـا رخااةنا كجااةا ااـااةاك ؿااةيه  اااثـااةفارااا(6)اةا ااـاا راؤل ا اك  ااةفاراا
اا  انا    اكاة د ت.ا

ا
 دور األقمار االصطناعية-2

ؿاثكرا ال    ا  ااك يراك كؿا  ت  ااة ا كؼااتفااا    راا  طن  يتا  ااة  اا 
ااة ك كثا ا اا رايت ااة اور ت اةألنظ ت ااةاغطيت اافزيز ا هثؼ ااة اور يف  اة  ا ث يف
ااة ثى اكاةنط ؽااةارثثتااة  ير.ااك راك د ااةا رااة ن   ا كةا  فااةور يتا فيثا

ااةد ت  اةألنظ ت اازثو     اك  ؿ اك   را ا ثيتت  ازاكثا  ا فت ا هداااة ك كثا اكاة ت يت  يت 
اكاةكتك يت. ااة ف  ا  اةاو يف انك ه  ا ف ا رخا ريثا ااك ر ااة  اةان ااا إنه  اط يفت ا فؿ

اكا ر  ؿا ااة   ا  تي   ا  ؿ ا ف ا ن   ت اا  طن  يت اا    ر ا ف ااة ن    اةا ر
اة افثث.ااا  تاةدةؾا إفااةا رااة ن   الكااةطرياتااةكويثااةزي ثاا ثىاا ا  ؿا  رجا

ا يفااا رخ  ااا  ؿا   ا  ا   ت اكاة  ك   ااةفا كيت كاةا اار طااة وط  ااةفا كيت
ا نظك تا ااة  ااة ثيث ااةف ةـ ا   ا   ؼ ااة ازايث اا لا  ـ ايوا ج ااة  اا ؿ. ا   اة كا ا
ا ت ا ااة   تت اكاة يطرا ااة فت  ااةفا كيت  اكدةؾا ن  ح اك ي را  اا  ؿا ال ف را ا كةت

 طن  يتا فاا كفا ث  تا  ااة     ااةد ت يتا  يراا فااة   فاةأل   راا ااة فتت.
الداا ا   ااة اور ت. ااة ر     ااة  اا نارن  ا ث    اااثيـ ا  ؿ ا ف ا)اة تكاك ( اة ثى

ا ااة تكاك ا ي كفا  ثرا ااة ين ريكاير طااةا رااة ن   ااة ر  ت انظ ـ اة اا نارن ا ين  
اا ا فينت(. ت ار طاااة فثا اثا ؿااة ر  تا) ي را او  تت اط كرا

افا ثااا    ا نظ تاا    راا  طن  يتااةركي يتااةا اااثـا رخاوز تا  يرا    را
ا ااة ثارت ااةا كيف ا ت  ااة  ا ث يف ا ن   ااة  ا  ر اي اطي  اا رخ. ا   اة ازا ف

GEOفتااياتا   ا ثاـالكاكي  ااوـزا   وتاكا فتا ثا ا  ا ثاكاوثا فايغط اا  
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وا ا  اطر ي  اي  فااةو كؿا ت ا ثااك د ا كتك تاياتا افثثااا  فت.ا هدوااةطرا
 كا  تر( اا2Mbps فثؿا فطي  ا  ٍؿاةتك تتا)ي ؿااة ااGEO غيرا.اااثـا نظ تا

ا ا) فا را ت اا   ةيتاا  ت ا تيت ا فا10Gbpsك فت اا نظ ت ا فالدو اةتفثيث اياك   .)
ا   اتن  ااةاط يف.اغط ا ن طؽا وثثاا  ااة نكا ااةاتيتت اكاغطيتا  ةيتا  ااةنه يتا

ااة   ات ااةثرا    ا   اا[12-8]ااـ ا ثا  ات  اتاار  اTCP/IP ف ة ت ا ن  يت     ر
 Tahoe, Reno, New)اة  اتفتااTCP  ةن  تاةألرخ اكر ز ا ت اااييـا ثا ا ن ا

Reno, SACK)ا يفا وطايفات  اايفا فا دؿا  را ن   اا كاةدتاياـاا ا  ؿا  
GEO ة تا ن ا.ا  الدوااةكر تااـا فTCPرىاا  (Westwood[12], Tibet [7])ا 

ا ا ثا  اااييـ انفسااTCPكاـ اا رايت اكاة وطت ااة ن    ااةا ر ا ف ا ؿ ايا  رؾ  نث  
ا تا ركاك كؿا كؼاي كفاةثيها تكؾا  اؿاا  ان ؽا ) نؽااةز   ت(ا فا  ؿااوثيث

اك  ير. ااي ااطكيؿ  ادل ااك ااا  ؿ ا  ؿ ا ف اي ا ثـ اا نث   ا نه ااة  اـا   ا  ت
ا ااث ؽ ا تكؾ اةثرا ت اا ا  ؿ ان ط  ا د ا ت ااUDP رخ ااةوف ظ اا   نيت ةااييـ

اا نا  يت.ااـاان   ا ين ريكاكا ف ا ثا اةااييـا ثا ا يكتااةا رااة ن   .
ا
 IPخواص القمر الصناعي التي تؤثر عمى تطبيقات -3

اكاةفي ااة ك  ا) تؿ ااةوايا  ااةز ف ااط يا   ا ثا  ا   ااةنظر ا نث ااة ثايت ا إفا   ثيك(
اال يرا اا نا  رااة  يرااا تؿا  الةتاور ت اكافا رااتؾااة   تتا   ؿا  صا  تراوثاا

او  ؿااراااةاال يراTVPةاط يا  ا  رخااة   ؿا  ير ا-  رااةك د ااةا اةه 
  يراا فا  ؿاا  ا ثاـااةفف ؿاةك تتااةا رااة ن   .اي  فااTCPوي ا  ثا فان  داا

  ااslow start فاكثاا فاا  ااا راراو   ااة ثايتااة طيكتاةك تتااةا رااة ن   ااة
ا فا ا  ث اكاةا  ااة ن  يت اا    ر اة   ت ااة كاصاا    يت اا نا  يت. ا ت  ال ـ االتير
اةااييـااالتيرااةا رااة ن   ا ت ا ثا ااط يا  اا نارن ال :ا ا  دا فيفاا  ا  را ه 

ا رخااة   ؿ اارا اا نا  ر  ا-اال ير ااةا يجا(DBP)اةاال ير ااة  اا   را ان  ت  
SNR.ا اانكعااةا رااة ن    اكا  ارااي يتااةاك يه
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ا اكسا ا فان كدجا ن ا اا    راا  طن  يتاثكرل  ) ف ؼ(ااbent-pipe ير ا نظ ت
اة ان كدجا ن اا ك ها) اطكر(ا را طا إر  ؿااةرـز اكا ثيته .ا  الدوااةف تيتا ؿا  را

   ت اةاظهرا    ؿاا  ي يتا ثيثاا  ا ؿا فا ن   الكا   راا فا ن را  ااة
ااة   ت اكط ا  ااةناؿ.

اك د ا ا  را   را اااـ ا ركاك ك  اا نارن ااة في ريت ا ثا  ا فيفاا  ا  ر     د
ا  صا ا   ؿ ااافتؽ ااة   تت ا إف ااة  يرا  اا نا  ر ااال يرا  ادا  ااة ن    اةا ر

ز ن .ا فا  ؿااة ك  اكاط يا  ا نهادكاط يفيتاو   تاةتاال يرااةاTCP  ركاك كؿا
.ا فخااة    اا    يتاكاةا ااوا جااةز فااةوايا اا  رىايفا رااةاال يرا  الةتال  ت

ا فايؤ دا ه ا فيفاا  ا  راةااييـااالتيرا نيتااةنظ ـا ت ا ثا ا ركاك ك  ااة   تال :
 تأخير االنتشار

  را     ااةا رااة ن   ا إنها فا   اااة    تااة  يرااةترـز اكاةا ااوا  ه اةدناا ؿا
 اconstellationاة   فا فااافرخاةاال يراار  ؿال ـا)    ا  ثا ت ااةاكا ااةناط ا

اكا  ارااي يتااةاك يهااة ا فت(.
ا ا  ا نيت اا ر  ؿ ااال ير ااة كا تاGEOيفا ث ا- ت ا    ت اuser-gatewayاة  ا ثـ

ا  فاا ا  ؿااة    ر-) كااة  ا ثـ اادا ااةا راااة  ا ثـ اا ثاث اياـ ا ه(ا نث      كو  
 ا كا ت اا ارااي يتاا ا  ؿاادااISLsاة ن   ا فاثكفااثا ؿا يفاا    رااة ن  يتا

.اي  فاا ا  رااةاال يرات  ا  ا فا  ؿااة  ا ث يفااةت  ايف ا ين  اي كفاISLsاـاا ا ثاـا
ا اغيرا ا  او ؿااة  ا ث يفااة اور يف.ا

ااناظ اةظ لرا ااةثكراكة فانظرا  اوا ااة  ا ث يفاا queue ر   ااة ك هاا را ا إنه
اةت  ايفاي  فا فايكا هكاااات   ا  يراا  ااال يراا نا  ر.الدوااةظ لراا  ترا طكراااداا

ا فاا ارااي يتااةاك يهاي  فا يا  ا فااتفااثكرا ا ه   ا ثا .اISLsاـااط يؽا
اة ركاك  ا  ةن  ت ا   ت ا ل يت اةه  ااةاال ير ااات    از فااTCPكؿ اي كف اي  اا ف  نه

ا اغيرا  اك فااة   فا فايؤترا ااثيراز فااةدل ااكا ي اا  فا دؿااRTTا تيـااةرـز
TCPا ت  اوث ااغييرا  ا.RTTإنهايؤ دا فخااةك  اةت ركاك كؿاا TCPةيا يؼا  اا

ااغير ا ةفاي كفا  ثرا ا ت ااوثي اااثيرااTCP   ؿا  ا را إفااRTTاةاغيرا .اادا
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RTTؿا  ٍؼ اكلداا  ا ثاي  ااا  ثااار  ؿا كااناه  ااة هتت اك  ةا ة ا ااؿا   تيتاا   
ا رخااةوز تاا    ة .

 Delay-Bandwidth Product (DBP) التأخير-جداء عرض الحزمة
اةاال ير.ا-  راك د ااةا رااة ن   اااالترا يا  ا  ثا ا رخااةوز تاTCPافا ثا ا

ادةؾا فا دؿااة و    اااييـ ااةا  رااـ اك ا   ا  ثا[11-9]اا اا ثا  اي  فاااثيرالدا .
ااةن  دا اك  ف ث اا  اي ر  ا[9,11]اااني  ا تؿا فر ت ااناو ؿ اكااني  ا  رىا تؿ  TCPا

((TCP spoofingاكي  فا يا  اا ا ثاـااةاا يـاكاةاا ة ا cascadingا.[11]ا
 تنوع القمر الصناعي

اة ا ثا  ا ف ةت ااة ن   ال ااانيت ااةا ر اانكع ا ك ااةك تت ااكا ر  فا دؿااSNRاو يف
  ا ثـاةاال يساا ا  ؿ.ا  انظ ـا ثكفااا  ؿا-ا ا ثاـا  ترا فاك تتا  را ن   

ااةا را ا   ت ااة  اك ا ف ااةرـز اا تيـ ااوا  ؿ ازي ثا ا يزا ااة ن    ااةا ر اانكع ةاانيت
ة اك فاا رخ.اكة فا يزيثادةؾا فا ثثااةانكا ااة  غكةتاكاةدتايؤث تااة ن    اكا 

ا ثكروااة اانا صااة فت.
 SNRنسبة اإلشارة إلى الضجيج 

ا ااSNRاا يز ا   ا ف) ك ااة  اايا  ته  اBER فثؿا طال ا  ا   ك ت )GEOاات   اا 
ااةن اجا  ااةفا  ااةور اكا نا  را  رااةغدؼااة كتا) تؿااة طر(ا   يراا   اااةفاث

ا ااة ااةظؿ ا   ا  ت ااshadowingةدا    ااةت  ات  ا ا    ااة اور ت.ا  او ةت
. اي  اا ؿا فااةظؿاك فك ااة طرااةف يؽا اثااةرـز

اـااTCP.ا   ا  را فاGEOاة يكتا ت انط ؽاكا  ا فا  ؿا    رااSNRاـاثرا تا
 غيراا ثا ا) فااBERا  ي ها   ؿاركي  اةتك د ااة ت يتا إنهايفارخا فاا كفا

دةؾا الفااة   تا زثو ت اكلداااTCP كا  ؿ(.ا نث  اياـا اثااةرز ت ايف راا10-10را تا
ؽا كارز ي  ااةاو ـا  اا زثو ـ اكلداا  اياتؿا فاا نا  يتا فايط اTCP  اي  ااةػا

  اا ر كا  اك د ااةا رااة ن    اكي  ااا فيا  ا يراا  ااة تيت.ايفا رادةؾا ت ي
اا نا  يت.

ا
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 TCPصفات بروتوكول -4
ا  ةناؿا ا ركاك كؿااةاو ـ اا  يـ اةدةؾاا  اTCPاـ ااة ت يت  ا   سا فا  ؿااةك تت

 هكايفا ثا ت ا فخااةفراي  ااة افتاتا  ة كاصااة   تاةتك تتااة ت يت ا   ا  تا
ا ايفا ث ادةؾ ا رخاTCPاة  ااة اا ت  ا ريوت ا   يت ااغديت ا يت اااثـ ا  ااة   ت  ف

اة ن  .اةدةؾاي اا ت ا ؿا ن  ا فاياثرا   كصااة   تا تؿاز فااةدل ااكا ي اا
RTTكا رخااةنط ؽااةارثثتااة  ا ثـا هثؼاان  زااةاو ـا  اا زثو ـا فااةنه يتاا 

ااة ااةنه يتا  ف  ا.
ة ن او   اا زثو ـ اكاوايؽا   ر تا  ثةتاةفرخااTCP فا  ؿااو يفا ثا ااا  ؿا

  ا فخااةكظ كؼاا ا  يتااTCPةوز تا يفا  اتؼاا ا     ااـااك فتا ركاك كؿا
ا اك ي  ايت اك ؼالدوااةكظ كؼ:TCP Renoه ا  اكاةا ااـااط يا

 Slow Start and Congestion Avoidanceالبداية البطيئة, وتجنب االزدحام -
 اكاـااا  اها  رطا[13]ا1998  ا نتاااة ثايتااة طيكت اكا نااا زثو ـاـااث  ؿاآةيتا

ا.[14]اRFC 1122  ااTCPةاط يؽا
ازي ثا ا  ؿ ا ف ااة طيكت ااة ثايت ااة ر ؿاا ا ثـ ا يه  ايث ؿ اكاةا  اةت فثؿ  ااثري يت ا

اة فطي  اا فااة   ت.اا ث ااة ثايتااة طيكتا إر  ؿا ز ا) طفت(اكاوث اكاناظراا  دـا
ا فا ا ز يف ااث  ؿ ا ت  ايف ؿ ا إنه ااة ر ؿ اي اا ؿ ا    ادـ اا دـ ا ؿ ا       ادـ.

ة فطي  ااةا اار ؿ.ااة فطي  اا فااة   ت اكلداا  ايؤثتااة ازي ثاا  يتا  ا  يتاا
اناه ااة ثايتااة طيكتا نث  ايفتفااة  اا ؿا فااةاك ؿااة ان  داا كا نث  اياـا  ؼا اثا
اة تكغا   ؿا رخااةوز تا ااة طيكت اةت ثايت ااةك  ااة طتك ت ا   ا  را فا  يت  كا   را.
اةز فااةدل ا اكا ي اا إفاك د اا    رااة ن  يتاا كفاو   تا   ؿ اي كفاا  ف  

ا  صاةإلنا  يتااة اك راا دؿااة ثايتااة طيكت.
اؿي ا ثـاا نااا زثو ـاةفوصااة   تا فا  ؿا رخااةوز تااة ا ح اكدةؾا فا د

اا  اا  ؿا فا ي اا)وا اافتفا  هزا اكا  ا  ا ؿاز فادل ا  ااا   اكاوث ار  ؿا ز 
 اثااTCP ر ؿاا ن اا زثو ـاا  تيتا نث  اي ا ؼا/ نيتااة ثايتااة طيكت  اان  دا(.ا
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ان ؼااة فثؿااةدتا ز ا إنهايارا  ااة ااة ثايتااة طيكتاوا اي  حا فثؿاار  ؿا اةرـز
ا  ن ا نثوا  ؼااة   را اك فاتـاي ث اطكرا ن اا زثو ـ.

ا
 Fast Retransmit and Fastإعادة إرسال سريع, واالستعادة السريعة -

Recovery 
اااTCP Renoياا فا ركاك كؿاا اا  ثا ا يا   ا ريفت اكا اف ثا  RFC)ر  ؿا ري  

 ندا ثاااTCP.ا  ةر ـا فا فالدوااآلةي  اااكا ثا  ااةفثيثا فاا اراو  ا[15]ا(2001
ا ا  ف يير ااكتياه  اياـ اةـ ا نه اا  ااRFC نكا  ا  ـ اا ر  ؿا1997وا  اا  ثا اااتؿ .

تتاة  ؼا اثا ز اكاوث.ا ث  ا فااناظ را هاTCPاة ري ا فااةز فااةدتايال دوا ر ؿا
ا  ثااار  ؿا ز ااداااتا اتد اا د   ااTCP إنهاي  فاة ر ؿااRTOا  ثااا ر  ؿا

ا    ادـا  رراا فا  ؿا ز ااـاار  ةها    راا  ؿا اثااة ز .
اا  ااة ا ناا  اا  ثا ااة ريفتا ن    ا  دوااف ؿاا  اف ثا ااـاد رو ر  ؿااة ريفت.ا   

  اي رتاا  اف ثاا فا دؿااةاورؾا  ااة ثايتاا نث  ايفيثااة ر ؿاار  ؿا ز ا إنها  ثا
 النهااـا اثااTCPاة اطكرااة ثايتااة طيكتاكيتيه اطكرا ن اا زثو ـ.اادااا ا ؼا ر ؿا

 ز ا فا دؿاا  ثااا ر  ؿااة ري ا إنهاي ا ثـاا  اف ثاااة ريفتا ث  ا فادةؾ.ااا ـا
ا  اكا ث  ااةن ؼ  ااة  اا ر  ؿ ا فثؿ ااة ريفت ا ثكفاا  اف ثا ا    را اا زثو ـ ا نا

ااةارا  ااة ااة ثايتااة طيكت.ا
ا

 النوافذ الكبيرة 
.اافا راو ـان  دااB 65535اة ااTCPا  ت ا فان  دااا اا  ؿااTCPيوثا في را

TCPاا ااةفظ  اةك تت اا    راا  طن  يتا فاا نا  يت ا  ا يكت يوثل ااTCPل  ت
ا ااةفد تااةا ةيت:ا   الكا كاحا ا[16]ز فااةدل ا اكا ي اا

ا
  را  را ن   ا ازا فا  اا رخان كد  ااTCP ثكفانكا دا  يراا إفاك تتا
ا وثكثاا   نا  يتااةا ةيت:
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ا
اا  ت اةإلنا  يتا ااTCPيدوظا فااةوث ااةان ا.اك تت اTCP  ااتتا فا رخاوز ت

ا اوايؽاا اازاؿا فااة   فاةه ا(1536000b/s)   تتااT1اةا ااف ؿا ال ترا فا ن ا
 RFC.اك ا  اة وثثا ا64Kbyte  ان  دااا اا  ؿااkb/s 900انا  يتا ظ  اوكاة ا

ا نكا اا[13]ا1323 ا  ر ا  ت  اك د ا رخاوز ت ا   ا ثاـ ااة  يرا ااةنكا د ا  ح
ااال يرا  يراا اتؾااة  ا ث تا  اك د اا    راا  طن  يت.

ا ااو يف ا  ؿ ا ف ااةكظ كؼ الدو ااة  ا إاTCP   ا  ت ااطكيرا اا  ت  ايك ث نه
اة ركاك ك  ااTCPة ركاك كؿا اة  اتفت.ا  ةا ة اةااييـا ثا ااTCPاـاا اراوه  اكاط ياه 

TCPراك د ااةا رااة ن   اي  فا ا رنتاا  TCPا  ت ا  ااTCP Renoاا  
ا ركاك ك  ااTCP ركاك ك  ا ااة و   ا. انفسا ين ريك ا  رىاةه ااTCPا  رىا نث

ااة كاصااةا ةيت:
ا

CP SACKT 
ا اةػ ا اثرا ااة ركاك كؿ الدا ااTCP ث ؿ اا ناا ك  ا    ادـ اا  دـ .اSACK  ا ثاـ

ا    ادـا اا  دـ ا ف اا  طن  يت اا    ر ا ين ريك ا   ا ثا  ا هـ ااة  نا الدا يفا ر
ا ا  ؿ ا ف اكاة ط ؽ ادا ااTCPاةارا     اا  طن  يت اا    ر اة يكت ا دكـ ا ير يفا ر

اةاال يرااةطكيؿا   اااةز فااةدتااال داةتو كؿا ت ا فتك   ا فا اثااة ز .ا   ا ثاـا
ا اا ناا ك  ا    ادـ اا  دـ ااSACKآةيت ا  ؿ ا ف ايكةثا[4]اRFC 2018كاة فرؼ .

SACKت  ا ي  ا نه ا ثا نثااة  اا ؿا د   ا ريو  ااة ااة ر ؿا فاا  زا ااةا اكاا 
اـا اثو اكلداا  اياثـاةت ر ؿا فتك   ا  ترا فاا  زا  اكاةا اااطتااا  ثااار  ةه  ا

ا ااال ير اك تت ا  ر اانااؿ ااةا  اار  ةه  ااة  ااوا ج ا  ااةا  اا  زا  ا تؿاك ف طكيتت
اك د اا    راا  طن  يت.

ا
ا
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TCP Newreno 
ا فخااةافثيد ا  ا كارز  ااة ركاك كؿ الدا اةاو يفايط ؽ ااة ري  اا  اف ثا اا  ثا يت

.ا  ا[6]اJaney Hoeا ا   تاا  دـا    ادـا زكي   اكاةا ااـاا اراوه ا ثايتا فا  ؿا
ا ا فطي   ا ر ؿ ا إف ااة ري  اا  اف ثا اة كارز يت اا  ت  اار  ؿااTCPاةاط يؽ يفيث

    ادـاااةرز تا اطا فثا فااوث ا هتتاا  ثااا ر  ؿا كا فثاك كؿاتدتتاا د   
اا  ثاا ا هتت ااؤثت ا ف ااة   ف ا ف اا ر  ؿ. اا  ثا ا  كارز يت اةت ث  ايؤثت ا     ا ررا
ا كارز يتا اا اث    اا  ثا اكة ف ا فطي    ارـز ا ثا اار  ؿ اا  ثا ااة  ااةكاوثا ا ر  ؿ

ايفرؼا ا فطي  اكاوثا. اار  ؿارز ت اا  ثا ااؤثتااة  ااة ري  اا  اث     TCPا  ثا
Newrenoاا افا اا د   ا"ا راكيت اتد  اا اا  ؿ اياـ ا نث   اا ث  اكاةا  ا ريفت"  ثا

    ادـا ا ررااكاناه اا  ا نثاوثك ا هتتاا  ثااا ر  ؿا كا نث  اا ؿار  ةتاا دـا
ا ث  اا راكيتا ا نث   ا  ن ا فتات ااةا  ااة ي ن   ا يه  ا    ااة ي ن   ا    ت اافتـ     ادـ

ا فان  دااا  اف ثاااة ريفت.ا هدوااةطرياتاي  فاا  ارثاثااةو ةتااةا اا اطا يه ا ثاارـز
ا.TCP-Reno فطي  اكاوثااك طرياتا  رعا فا

ا
TCP Vegas 

اياثـا نا صا   راااةرـز .ا[18]تد اااني  ااTCP Vegas فا  ؿازي ثااا نا  يت اكا 
ا كؿالكااة زيثا فاا  ثااا ر  ؿاةأل زا ااة فاكثا.اياـااةو كؿا ت ادةؾا فا دؿا

   ؿا  تراث ت.ا تا فا دؿا را ااا  راا   تااةنظ ـا  ا ؿااRTTا  يفااا ا ثاـ
 يرا  رراااACK.ا نث  اياـااتا اACK رااياـاار  ؿا ز  اك راا  رىا نثاك كؿا

 راا  رىا ت اافوصا ي  ااداا  فااةف  ؿااةز ن ااVegas فثاا  ثااا ر  ؿ ايف ؿا
ا ااة هتت ا ي ت ادةؾا إtimeout   را ف ااـ اادا ا. اا ر  ؿاVegasف ةاتؾااا ا ؽاا  ثا

 اطااداا  فا ز اا  ثااا ر  ؿاااة زثوـاا ط راVegasاةرز ت.ا دكاا ت ادةؾااناصا
اانا صا ااةا اوثت ا  ؿ ااة   را ا إف ا  ااةكا   اا نا صاا  ير. ا فث ا   ا   اار  ةه اـ

اا زثو ـ.ااط ر ايفن ا فااة   تا زثو تا فا  ؿاو ـااا ط راا  ير
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اا ا دؿ ا ف اا زثو ـ ااك   ال  ااةت نيت ادةؾ.ااTCPةاانيت اا ف   اا ر  ؿ ا فثؿ كا ط
ا ااVegas   ا ثاـ ا إفاو ـ اا نااا زثو ـ ااا ط ر  او ةت ا ؿ  ز ا  ةاRTTيزثاث

ااة زاا كاوثاة ا   ااا رف ااة ن زا ا  فكا نا  يت ا نث   ا تيه ااةو كؿ ااـ ااةدت ا ط راا 
ا  فاا اة ز ااا ف  غرا اادا ا  فا ز اكاوث. ا نث   ااة ن زا  ادؼان ؼاا نا  يت

ا فاطريؽا ز اكاوث.اا ط ركاوثا اطا إنهاياـاانا صا
ا ين  اياـا و كةتا اةاانيتااةت ةتتاياـاافثيؿاآةيتااة ثايتااة طيكتا وي اياـااف ثتا اثااةرـز
طااي  ثا رخااةوز تااة ا ح.اياـااةو كؿا ت ادةؾا فا دؿااة   حاةتزي ثااا  يتا ا

اا زثو ـ.اط رااغيراي رىا ين  ا  ااةك طا ا اRTT فا  ؿا
ا

TCP Westwood 
ااة ركاك كؿ ا   ثرااا    اا[12]اي يزالدا ا اطا نث اي  فاانفيدو اك نثاTCP النه  

 ايك ثاو  تاةتن را  ا  ي ا نو  ااةف ةـاةتف ؿا   ؿا ويح.اين زااSACK  اتؼا
ااة ا حا فا دؿا ي  ا    ادـ اكي ا ثـالداااةا  يفاةفرخااةوز ت سا فثؿاا  دـ

ا فثؿا ان ؼ اا نا اياـ اة   ااة ري  اا  اف ثا اآةيت ا  را ار ااوثيث ا  ؿ ا ف اةا  يف
ا  ا اا TCP Renoا ر  ؿاا    ا    اا  ثااا طاا اثاف فث . اةياةرـز كا ؽاا ط ر

  ترا را تاةت   كرااة افر تااةن ا تااTCP Westwood رخااةوز تااة ا حاي فؿا
ااةد ت يت. ااةان ا اا فا    ؿ اة ركاك كؿ اةااتيثتاةيف ؿا   ؿااTCPي  اادةؾا  ةي  

اا فيخا ااة  ايؤثت ا   اكلك ا يه  ا رخااةوز تااا ط ر   ةغ اا  يف ااةاركرت.  ير
ا ا ثا  ا ت  ا  يؽ ااالتير اةه اكاة   كرااTCPاةكااح ااةف كاكيت  اك كث ا   ك  ك   
ا يرااةف ة ااةن كد يتاةأل   رااة ن  يت.اةاال-اة افر ت اكاة   را ادا ا رخااةوز ت

ا
TCP Tibet 

اتيط ا  ؿ اآةيت ا   ااةافثيد  ا فخ ااة ركاك كؿ الدا ةا  يفااTCP Westwoodا
 رخااةوز تااة ا ح.ا   ؿا  صاااثـااةاانيتاار يحا ا  فتاةتو كؿا ت اا  يفا

اة ا   ثر ويح ا  ؿ ا ف ااة  ا ث ت اااث هااTCPافرخااةوز ت ااةدت ا طال اثكف  ف
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ااةا  يفا فا دؿا ي ساكاار يحاا ريرا ن فخاةطكؿااة    كرااة افر ت.اياواؽالدا
اةرـز اكاةفارا ااةز نيتااةف  تتا  ا يفا ارا اا ر  ؿ.ايفكثادةؾا فاؿا فااانيتااةار يحا

 اكاةا ا  ثاا  اACKاة زثك تاةه اآةيتاا  يفا رخااةوز تاكاةا اانو زاةنظريتااغطا
ا ااةرـز اانااؿ ا نث   اا  ين  ااوث  ا ت  ااةو كؿ اكياـ اطكيتت  ااال ير اك د    ر

اTCP رخااةوز تاكاةا اااد دااوكؿا ي تا   ر تا  ثةتا نث  ااافرخا ؿا   ثرا
ااة انفساظركؼااة   راااري   .

ا
 سيناريو المحاكاة -5

اا ا ثاـا و   ااة   تا ةا  يؿا ين ريكاي  فا فا دةهاا ا  را ثا اا[19]اNS-2اـ
ركاك ك  ااة  اتفتااة د كراا   ا  .ا فا  ؿاافريؽا  تن ا فا ا رن  ا  رىاا نا  يتاةت 

اة  اتؼا ركاك ك  ا اTCP    هت اا ااةار يزاا[12-2,3,8]  ا ين ريكل  ا   ت اـ
اكا ا    ا اا رايت  ااةا ير اا ا    ادا ااةاال ير ا يف ااةاف  د ا   ااالتير  ت 

  سا ت اك تتا نؽاز   تاكاوثا.ااـاا ا ثاـادا ااةاال يرااةطكيؿااةفا كيت.ا نث  ااان
ا(.1اةط كةك يتااة ر ك تا  ااة  ؿا)

ا  ا اااف ف ا رايايف ا وطايف ا يف ااة فطي   اةناؿ ااة ن    ااةا ر اك تت اا ا ثاـ اـ
 اكاةا رااة ن   اكا ا ت ااة ويطاا طت  اHouston اكليك افاPalermo  ةير كا

ا اطكؿ ا ط ااةك تا34.5   اةهدو ا ر   . اثر ت ا ن ايف ااةاو يؿاا20Mb/sت ا  ؿ  ف
ااة   ثا اكاةاو يؿااةه  طا فااةا رااة ن   .

 Dest"  ا  وااةهثؼااFTPاا  ؿاا15اؤ ساا"Scr B"كاا"Scr A" ؿا اثاا  ثرا
S"فا  ؿااا  ؿااةا رااة ن    اكاةهثؼاا Dest T"فا  ؿاا ا  ؿاا را .ايا اا 

ا  اكاا ؼ ااةاك يه  ا  هزا ا يف ا   ااةز   ت ا نؽ اك تت اانا  را2Mb/s فت اكاال ير  
ا اms 10ك تت ا. اك تت ا فت اةه  اا  رى ااةك د اا رايت اكاال يرا20Mb/s ؿ  

ا.اms 10انا  راك تتا
ا اة ثا اا غيؿااة و   ا ا وي ااا ؼا تد او   ااؤترا ت ااةطرياتاا6000اـ ت نيت 

ا  ا  تر: ا ف ؿ ا   ؿ اا ا    . ا يف ا   ااةز   ت ا نؽ ا فت ا يه  ااا ـ ااة راااةا   
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اا0ا كة ا نثااةت نيتا ا ػ .ا فثا"Dest S"  ا  وااةهثؼااةفا ك ااFTPاا  ؿاا15ن ث 
اا2000 ا ػ ان ث  اا15ت نيت ااةهثؼاا را ااFTPاا  ؿ ا فثا"Dest D"  ا  و اك  يرا   
اا4000 ا  ا  ؿ ان ث  ااةهثؼاا( User Datagram Protocol ) اUDPت نيت   ا  و

اا اي  نن  اا  تكا ا هدا اا را . ا ركاك كؿ ا ؿ ا ثا  ا فااTCPاييـ اكا   ا   ؿ   
اتـا ااةز   ت اةفنؽ ا اط ا  را ن    ااا  ؿ الن ؾ اي كف ا نث   اا كؿ اةو   ااةا ةيت:
ااث ؽا ا ك كث اك  يرا  ااةز   ت  ا نؽ ا نفس اك را  ا ن     ا  ر ااا  ؿ الن ؾ ي كف

UDPا.ا اكاةدتااان  سا فا دؿا ؿا فااةك تايفاا رايت اكاةفا كيتا
ـا ركاك ك  ا  اتفتا ا  ؿااةا رااة ن    اكا را ا فاااة ادةؾااـاا ا ثاا  تا

اةاالتيرا ااة ثيثا ااة ن  يت اا    ر ااافرخا ركاك ك   ا نث   ااةنظ ـ ا تكؾ اااثير   ؿ
ااةففتيت.اIP   ؿا  يرا  ا نظ تااا راااةاثي تا يرااةد ت يتااة ناTCP ركاك ك  ا

ا
ا

ا
ا  ر تاناؿ نؽااةز   تااة ك هيفاو   ا اا ؿاك تتا:اك ؼاة ين ريكااة ا(1)اة  ؿا

2Mb/s.ا
ا

 النتائج العممية-6
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  الداااةا ـااـاااثيـانا كجااة و   اا    ا  ثا ت ااة ين ريكااة   ؽ.ااـااةو كؿا ت ا
  اا اراخا فا ؿااة   ثراا ا ثـانفساا ثارا ركاك كؿاا(8)اة اا(2)ا    ؿا فا

TCPا ا ف اا    ؿ ا   ا ين   اا(9)  ااة ركاك ك  اا(11)اة  ا يف ا   ا ا رنت اا را  اـ
ا اكاة ركاك كؿ ااة ن     ااةا ر اةك تت ااة    ت ا  ااTCPا  اؿ اانا  را  ا  تر

ا.اIPاةاكزي ااةففت ا  هزاا   تا
  ا رنتااةنا كجااةا ااـااةو كؿا تيه ا دؿااة ز اا كؿا فااة و   ااي  فا فانت  ا نها

ا اكاةا  ااةفارا  الدو ا ركاك ك  ا دؿ ا ؿ ا الف ا اط ا ن  يت ااا    ا    ر ا يه  يك ث
TCPاا ا ف ا ري ت اك ن  ت ا ثا  ا يث اك تت اا ا ثاـ ااةز   ت اا%100ااثـ ا نؽ ة فت

.ايفا رادةؾا هـا ثا ا فاVegas, Westwood, Tibetكا ؿاةتوثاا  ظ  اةو   ا
ا ا  راWestwood, Tibet  ؿ اا ا     ا   اةاط ياه  اثرا اه  ااـ ا    رااكاةا 

  ثراا ت اا ا ثاـااة   تا  ف  اا نثاا ا ثاـااTCPت  ا  فااا    ااة ن  يتا نهاا
ااة ركاك ك  ااة ويوت.

ا ا يف ا)   ااة و   ا ا ف ااةت نيت ااةفارا اا2000 دؿ اا    راا4000اة  ااف ن  ت نيت(
ا اةثيه  اكاةا  ا رايت ااا     اك كث ا ف ا إفاRTTاة ن  يت ااةو ةت الدو ا   ا  يرا.

 اطا  ثراا ت ا ث تا ز ا فا نؽااةز   تااWestwood, Tibet اSACK ركاك ك  ا
 يزاا   تا فاةهااTCP Tibet.ا  الداااة ين ريكاة ركاك كؿاةك تتااةا رااة ن   

ااةك تتا ااث  ؿ ا فث ااة   ات ااةاي ت ااة  ااة   ف ااةوز ت ا رخ اا ييؼ ا ت  اة اثرا
ا فاز فااة و  ظ ا غيرا ا ارا ا فث اةا ا اا رايت ااةك د ااةفا كيت  ا ت اا ا ثاـ ت

ا ااةوثكث. ا     ااة  ا ا تت ا دؿ ا ف ا يا   ااة يث اا ثا  ا ت  ااةو كؿ  TCPياـ
Westwoodاا ا    اا ا يف ا   ا  ثةت ا طريات ااةوز ت ا رخ ااكزي  او كؿ كاةدت

ا رايت اكا    رااة ن  يتا ت ااةر ـا فا فااا    اا    رااة ن  يتااو ؿا ت ا
اغيرا  تر. ز ا 

ا يفا ت نيت(ايواؽااث  ؿاا6000اة اا4000  ااةنه يتا دؿااةفاراااةت ةتتاةت و   اا)  
  ا فظـااةو   ا فخااة زاي اةك د اا    رااة ن  يت.ا  ااةكا  ا  ااUDPاث ؽا

 ؿااةو   ااةا ا و ط ا ه اك د اا    رااة ن  يتا فا دؿااةك د اا رايتا
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ا رايت اك   ثاك د ااTCP ثا ةغ اا ا ثاـااةان ااةك د ااUDP إفاك كثااث ؽا
وا ا  الدوااةو ةتاا    رااة ن  يتاةتو كؿا ت ا فخاا  زا اة فتا نؽااةز   ت.ا
 فا دؿا ركاك ك  ا إفاا ثا اا  اؿاةك د اا    رااة ن  يتاياـااةو كؿا تيها

Westwood, Tibetا ااةا ـ ااة ن  او ةت ااة  اا ؿ اكاةا  ا  ؿا  ا ف اا را  ةدا  ؿ
ا ث تااتؾاا    رااة ن  يت.

ا

ا
ا  ت اة ؿا فاا ا    ااةفا كيتااTCP(:انا كجااة و   ااة ركاك كؿا2اة  ؿا)

اكا رايت.
ا
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ا
ا  ت اة ؿا فاا ا    ااTCP Reno(:انا كجااة و   ااة ركاك كؿا3اة  ؿا)

ااةفا كيتاكا رايت.
ا
ا

ا
 فاا ا    ااا  ت اة ؿاTCP SACKة ركاك كؿاا(ا:انا كجااة و   ا4اة  ؿا)

ااةفا كيتاكا را 
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ا
ا  ت اة ؿا فاا ا    ااTCP Rewreno(:انا كجااة و   ااة ركاك كؿا5اة  ؿا)

ااةفا كيتاكا رايت.
ا
ا

ا
ا  ت اة ؿا فاا ا    ااTCP Vegas(:انا كجااة و   ااة ركاك كؿا6اة  ؿا)

ااةفا كيتاكا رايت.
ا
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ا
ا  ت اة ؿا فاا ا    ااTCP Westwood(:انا كجااة و   ااة ركاك كؿا7)اة  ؿا

ااةفا كيتاكا رايت.
ا
ا

ا
ا  ت اة ؿا فاا ا    ااTCP Tibet(:انا كجااة و   ااة ركاك كؿا8اة  ؿا)

ااةفا كيتاكا رايت.
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ا ا ركاك كؿ ا يف ا   ا ا رنت اا را  ااـ ا اث اا كة  ااةنا كج ا ت  ااةو كؿ ا فث اTibetةدةؾ
كاةدتا ت  ا نهااة ركاك كؿاا  اؿاةو  يتا رخااةوز تا ا    اا    رااة ن  يت ا

ا ااTCPكاةن  ت ااة   تاكل : ا  ا  هزا ااط ياه  ااةا ااـ .اTCP Renoا  تراانا  را 
ا اة ين ريك ااةيه  ااةاك ؿ ااـ ااةا  ااةنا كج ااةا ةيت اا    ؿ اكاةا ااTCPاكاح اة  اتط

ااة ن    ااةا ر ااا  ؿ ا ركاك كؿاTCP Tibetاي ا ثـ اي ا ثـ اا را  اكا ا  ؿ  
TCP Reno.ا

ا
ا
ا

ا
 TCPكاا  ؿااTCP Tibet(:انا كجااة و   اا  ااا  ؿا  را ن   ا9اة  ؿا)

Renoاة ؿان ط(.ا%40 را ا  اظركؼا  ؿااو يؿا ن فاتا)وكاة اا
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ا
ؿا  اظركؼا  ؿااو ياTCP(ا:انا كجااة و   اااة افتاتا نكا داا زثو ـا01اة  ؿا)

ا ن فات.
ا
ا

ا
 TCPكاا  ؿااTCP Tibet(:انا كجااة و   اا  ااا  ؿا  را ن   ا00اة  ؿا)

Renoا را ا  اظركؼا  ؿااو يؿا راففت.ا
ا
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 الخالصة-7
كا فت ااه ا ت ااغطيتا   و  ةأل   رااة ن  يتاثكرال ـا ثا ا  ااة  اا ؿانظرا اةاثرا
اا ا   اةاك   ااةطريؽااةكويث اا رخ.اك  ا فخااةو   اافا ر   ااة ا  رجاوثكث

ا  ااةك  ااةرالفااالتراا ا    ا   ااراا    رااة ن  يت ا   ااااة      ثا   زكي  
ا.TCP/IP   ك تا فااة ركاك ك  ا يرااة   يت اكاة  ا ث تا  ا

اااييـااTCPاـاا را ا ا رنتاة فخا ركاك ك  اااة و   الدوا اة ك فتااة ااروت اكاـ
ك د ااةا رااة ن    اكاةا اي اا فااان  سا فتااةك تتا يه ا  ااالتيرل ا ت ا ثا ا

ا اا  رى. اا رايت ا فخاا ا     ااث  ؿ ااة   ف ا ف ا نه ااة و   ا انا كج  كاو 
اآلةي  اةاو يفاانا  يتااةا رااة ن   ا تؿاا  اف ثاااة ريفت اكا  يفا رخااةوز تا

ا.اTCP Vegas اTCP Tibetاة ا حا   الكا ك كؼا  ا ركاك كؿا
اTCPة ك ااةوظا إفااة و   اااةا ا  ري ا ت ا ين ريكا  اتطاوي ااف ؿا ركاك ك  ا

اTCP Tibet   ا  ا يها ركاك كؿا–اة  اتفتا ت ا   ر تانفسااةك تت ا اثاا يفا نه ا
ةـاا فا  ثراا ت اا-اةدتا ثـا  اؿااةنا كجاة ين ريكا ا  نساةك د اا    رااة ن  يت

ااة ن زا   ا  اة ث تا فتاك تتااا  ؿااةا رااة ن   .اTCPا ن   تا ركاك كؿ
ا النه ا يرا ن   تااةففتيتاكاة طكرااTCPة ركاك ك  اا  ااة ا ـا إفالداااةف ؿا ثـا ثةت

ا ت ة ا دكا ااة ن  يت. ا فادةؾاا ين ريكل  اا    ر ااة زيث ا فا  را  ا  ث ناارحا النه
ا اةطكيؿا فا  ؿااRTTثراا ت اافكيخا  اTCPا  و  اةتك كؿااة ان  تا ثيثااةػ

ةتن  تااة   اتا  ؿا فااTCPاو يفاا نا  يت اكاةو كؿا ت ا تكؾا  ثؿاة ركاك ك  ا
اي  حاا ا ثاـاا    رااة ن  يتا ه تايك يت.
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 البيقية المزروصةالتوصيف الجزيئي لبعض الطرز الوراثية من 
(Vicia Sativa المنتشرة في سورية باستخدام تقانة )ISSR 

 (3)نمريوسف د. و  (2)سالم الوندد. و  (1)سعد رنا ابو
 قسم المحاصيل الحقمية، كمية الزراعة، جامعة دمشق.أستاذ  -3أستاذ مساعد،  -2طالبة ماجستير،  -1

ص  الُمَمخَّ
البيقية المزروعة تم جمعيا من  من  اً وراثي اً ز اطر  إحدى عشرة عمىأجريت الدراسة  

، الالذقية، طرطوس، الحسكة، القامشمي، دلب، إحمب)مواقع جغرافية مختمفة في سورية 
وية في كمية ُنفذ البحث في مخبر التقانات الحيو  (درعا، حماة، السويداء، دمشق، حمص

باستخدام بين الطرز المدروسة تحديد درجة القرابة الوراثية ق بغية عة دمشالزراعة بجام
منيا فعاليتيا في إعطاء تعددية  13أثبتت  بادئًة، 18، واستخدم ليذا الغرضISSRتقنية 
بين الطرز الوراثية المدروسة، ونجم عن استخداميا ما مجموعو  Polymorphicشكمية 

 (،-2ISSR)ة كأقل عدد مع البادئ ة(حزم 2)بادئةعدد الحزم لكل وبمغ  ،(حزمة 92)
، لكل بادئة (حزمة 7.1)بمتوسط(، ISSR-6) كأعمى عدد مع البادئة ة(حزم 13و)
 PDVأقل قيمة لمصفوفة عدم التوافق (، كما بمغت%82.6)نسبة التعددية الشكمية تبمغو 
يدل عمى أنيما عمى درجة كبيرة من  مما )حمب، ادلب(بين الطرازين  (0.07ىي ) 

ين )الحسكة، ز ابين الطر  (0.66)ىي PDVلـ  أعمى قيمة بمغتالوراثية، بينما  القرابة
ابة الوراثية تبعًا وانفصمت شجرة القر ، امكبير بيني مما يدل عمى وجود تباين وراثي ،درعا(

 دلب،إ حمب،الطرز) ألول كل منضم العنقود ا :إلى تحت عنقودين لمتوزع الجغرافي لمقسم
(، وكان األقرب بينيا الطرازان)حمب، درعا السويداء، طرطوس، الالذقية، حماة، حمص،

 نقود الثاني الطرازان)القامشمي ، الحسكة(.ضم العإدلب( في حين 
، ، التعددية الشكميةISSR تقانة ،البيقية المزروعةوراثية، ال طرزالالكممات المفتاحية: 

 الوراثية.شجرة القرابة 
 



( المنتشرة في Vicia Sativa) البيقية المزروعةالتوصيف الجزيئي لبعض الطرز الوراثية من 
 ISSRسورية باستخدام تقانة 
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Molecular Characterization of Some 

Syrian Vetch Genotypes  (Vicia Sativa) 

Using ISSR 
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(2)
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 (3)

 Professor, Department of Field Crops, 

Faculty of Agriculture, Damascus University, P.O. 30621, Syria. 

ABSTRACT 
This research was carried  out in  molecular biology laboratory 

faculty of agriculture /Damascus University during the agriculture 

season 2015-2016, to study the genetic diversity and determine the 

degree of genetic similarity among eleven 11 cultivated vetch 

(Aleppo, Idleb, Kamishly, Hassekeh, Tartous, Lattakia, Homs, 

Hama, Sweida, Damascus,Daraa) by using the technique ISSR. 18 

Primers were used for this purpose, only 13 of it proved their 

effectiveness in showing polymorphism between the studied 

genotypes. Primers have given a total (92 bands) with a 

polymorphic percentage of (82.6%) The number of bands for each 

primer varied from 2 bands for  the primers (ISSR-2) to (31 bands) 

for the primers (ISSR-6) in an average of (7.1 bands) for each 

primer. The genetic relationship ranged from (7%) to (66%).The 

two genotypes Aleppo and Idleb were the closest to each other's. 

Dendrograme separated into two clusters in depending on 

geographical distribution.The first one contained : (Aleppo, Idleb, 

Homs, Hama, Lattakia, Tartous, Sweida, Daraa) .The closest were  

(Aleppo and Idleb), and then the second cluster contained : 

(Kamishly and Hassekeh). 

 

 

Keywords: Genotypes, Vetch, ISSR, Polymorphism. 
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 :Introductionالمقدمة 
ات أىمية كبيرة في كغيرىا من البقوليVicia Sativa تمتمك معظم أنواع جنس البيقية  

من األنواع الغنية بالبروتين في جميع   Vicia Sativa البيقية دتع، و تغذية الحيوان
تيا ادت أىميدز اوقد  ،وعالية الجودة خاصة األوراق، وىذا ما يجعميا مرغوبة جداً و أجزائيا، 
كما ، استعماليا في إنتاج األعالف الخضراء وفي صناعة الدريس لتغذية الحيواننتيجة 

تتفوق عمى المحاصيل و  في خصوبتيا لتزيدأخضر حيث تقمب في التربة تستخدم كسماد 
آلزوت الذي يتم تثبيتو في التربة، ويظير ذلك جميًا في إنتاجية البقولية األخرى في كمية ا

 كفاءة الدورة الزراعية يزيدزراعية الدورة الن إدخاليا في لذا فإ اصيل المزروعة بعدىاالمح
[1]. 
 البذور حتوي، وت(% 64-51في حدود)وى األوراق من البروتين الخام محت أرجحتي 
واألمالح  ،(%6.8) والدىون، (%26.2) و البروتين ،(%44.3) الكربوىيدرات ىعم

تحتوي عمى كمية كما ، [5]( %7.8) ( واأللياف%12.8) ( و الرطوبة%3.1) المعدنية
الحيوان. وتمتاز أنواع ىذا  إليياعالية من الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم التي يحتاج 

 . الجنس بالتنوع الوراثي الواسع مما يساعد عمى انتشارىا ضمن بيئات مختمفة
بحالة برية في  دوتوج، لمبيقيةالموطن األصمي  ُيعتقد أن منطقة حوض المتوسط  

من النباتات ىي و  ،رطبةالنصف نوب أوروبا في المناطق الرطبة و شمالي أفريقيا وج
في العديد من الدول اآلسيوية واألوروبية  زرعتُ و  ،[19] لمزروعة منذ القدمالمعروفة وا
 .[26] ةوتركيا وسوري سابقاً  في االتحاد السوفييتي وخصوصاً 

 الصنف المتفوق أو الطراز الوراثي المفضل انتخابجوىر العمل التربوي في  يتمخص 
 ،[12]تسمح لو بالتعبير عن إمكاناتو اإلنتاجية الكامنة  التي األفضل في البيئة وزراعتو

، المطموبة اتصفنقل المورثات المتحكمة بال عن طريق كما يمكن تحسين الطرز الوراثية
 اً في النبات المانح ضروري المسؤولة عن ىذه الصفات مواقع المورثات لذلك فإن تحديد

أن استخدام التقانات الحيوية عمى المستوى  [24]وقد ذكر ، لتسريع برنامج العمل التربوي
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أدى إلى  ،DNA الحمض الريبي النووي منقوص األوكسجين الجزيئي لممادة الوراثية
 Molecular markersتسريع وتحسين تربية المحاصيل. إذ تعد المؤشرات الجزيئية 

الذي يي تختصر الزمن فسراع عمميات االنتخاب والتربية، ذات أىمية قصوى في إ
 .[3] المادية ياخفض تكاليفوتتستغرقو عمميات التربية 

 Inter Simpleت التسمسالت البسيطة الداخمية )اتكرار  ISSRتعتمد تقنية  
Sequence Repeat عمى التوابع الدقيقة )Micro satellite وتعطي مستويات عالية ،

تستخدم ىذه . DNAمن التعددية الشكمية لمحمض الريبي النووي منقوص األكسجين 
ية لتنوع الوراثي والخصائص التحسينجزيئي في دراسات البنية الوراثية وا ؤشرالتقنية كم

 المجينوتتوزع التوابع الدقيقة عادة بكمية متناسبة في   [17]المدروسةلمطرز الوراثية 
 .[34]و  [10])الجينوم(

( بين التوابع الدقيقة نكميوتيد 3000-100عمى تضخيم المواقع ) ISSRتعتمد تقنية  
-16وحيدة طوليا ) بادئات ، باستخدام[34]متعاكس  عمى نحوالمتقاربة والمتوضعة 

 4-2ــ )بطة في أغمب األحيان من نكميوتيدات متكررة، محاة مؤلف ،(نكميوتيد18
منتجًا في  ISSR 25-50وعادة ما يضخم ،  [20]35أو 55إما في المنطقة  (نكميوتيدات

كميوتيدات مع عدد الن اً د، ويمكن أن يكون عدد الحزم المنتجة مرتبطًا عكسيالتفاعل الواح
فيي مناسبة لدراسات عمم الوراثة العرقي وتقييم التنوع الوراثي ، تكرارالفي وحدة 

تزيد من إمكانية استخداميا في الوسم  ISSR. إن بساطة معممات [18]،[27]،[14]
تمتاز بغزارتيا فإنيا تعطي عددًا كبيرًا من الحزم،  ISSRولكون معممات  ،[8]المجيني 

القدرة و طبيعة التوريث سائد إلى متنحي، و ومستوى التعددية الشكمية عالي إلى متوسط، 
كما أن جيد تنفيذىا منخفض  ،عمى التضخيم عالية إلى متوسطة، والتكاليف منخفضة

[31]. 
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 Vicia sativaطراز وراثي من البيقية المزروعة  83 التنوع الوراثي ل [15] درس     
( حزمة 833)بادئات أعطت مامجموعو  8حيث استخدم لذلك  ISSRباستخدام تقنية 

% كما تراوحت درجة 3.78نسبة التعددية الشكمية  حزمة لكل بادئ وبمغت 8878بمتوسط 
   ISSRتقنية وأثبتت ( 37.8 - .378) الوراثي بين الطرز المدروسة في حدودالبعد 

 .سةفعالية كبيرة في التمييز بين الطرز المدرو 

طرز وراثية من البيقية المزروعة وذلك  83عالقة القرابة الوراثية بين   [13]درس     
منيا تعددية شكمية ، وبمغ عدد الحزم  8بادئ أعطت  88م ااستخدب ISSRباستخدام تقنية 

 (حزمة 88-3.حزمة لكل بادئ وتأرجح عدد الحزم في حدود) 878. حزمة بمتوسط 33
 .(%833)وبمغت نسبة التعددية الشكمية 

باستخدام  Medic sativaلنوع اوراثي من  ازطر   83التنوع الوراثي لـ [23] درس   
 في حدودحجم الحزم  ، وتأرجححيث أعطت خمس بادئات تعددية شكمية، ISSRتقنية 
-83في حدود) ح عدد الحزم النقية من كل بادئنكميوتيد(، وتأرج 2420 - (130
 . حزمة(8.

 ISSRطرازًا وراثيًا من الحمص المزروع باستخدام تقانة الـ .8تمَّ تقييم التنوع الوراثي لـ  
ذات تعددية شكمية ( حزمةً  ..8)وعوأعطت ما مجمو بادئاٍت حيث  83وذلك باستخدام 

[9]. 

 Cicerع من الحمص المزرو  طرازًا وراثياً  .8الوراثية بين ُدرست عالقة القرابة   

arietinum طرز وراثية عائدة لمنوع البري 8وCicer areticulatum  باستخدام
و لوحظ أن البادئات ذات التعددية الشكمية في الطرز الوراثية  ISSRو   RAPDتقانتي

و  RAPDي تقانة مع الطرز الوراثية المزروعة ف (%8873)البرية اشتركت بنسبة 
حزم أما  8أعطى بالمتوسط   RAPD. وكل بادئ من بادئات ISSRفي تقانة  (8.78%)
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 RAPDوبتحميل نتائج تقانة الـ  حزمة لكل بادئ، 88فقد أعطت بالمتوسط   ISSRبادئات
البرية  بين الطرز (%8878)الشكمية لمبادئات المستخدمة بمغتوجد أن نسبة التعددية 

% بين 88788بين الطرز المزروعة، في حين بمغت نسبة التعددية الشكمية  (%8378)و
 ، مما يشير  ISSRالمزروعة عند استخدام تقانة بين الطرز (%887.8)الطرز البرية و
 .Cicer [28]جنس مفي دراسة عالقة القرابة الوراثية ل  ISSRإلى كفاءة تقانة

   

 مبررات البحث:
نتاج األصناف المزروعة حاليًا من البيقية العادية في سورية بمتطمبات اإل ال تفي      

لذا البد من إيجاد ، نظرًأ لتغير الظروف المناخية واالقتصادية عمى النحو األمثلالحيواني 
المالئمة لمظروف المحمية لرفد التنوع الحيوي بمدخالت جديدة، المتفوقة األصناف 

البد من من ىذا المنطمق و  المحافظة عمييا من االندثار،، و وتحسين األنواع المزروعة
ويعد ، بصفات وخصائص اقتصادية عالية العمل عمى استنباط الطرز التي تتميز

 أوالمعايير الوراثية التي تعتمد عمى تحميل األحماض النووية منقوصة األكسجين  استخدام
 .وتساعد عمى تحقيق ذلكمن الطرائق رالتي تساىم يعرف بالمؤشرات الجزيئية  ما

 ىدف البحث:
وراثية طرز  بينتحديد درجة القرابة الوراثية في  ISSRاستخدام تقنية ييدف البحث       

 .لبيقية، تم جمعيا من عدة مواقع جغرافية في سوريةا من
 مواد البحث وطرائقو:

تم  البيقية المزروعةمن  اً وراثي اً طرز  إحدى عشرةأجريت الدراسة باستخدام  المادة النباتية:
 طرطوس ،الحسكة ،القامشمي ،ادلب ،حمب)من عدة مواقع جغرافية في سورية جمعيا 

 .(،درعا دمشق حماة، السويداء، ،حمص ،الالذقية،
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  عن سطح البحر يا وخط الطول والعرض واالرتفاعجمع أماكنو  طرز الوراثية المدروسةال :(1)الجدول
رقم 

 الطراز
 المحافظة المنشأ

خط 

 الطول

خط 

 العرض
 االرتفاع

3 SYR Aleppo 37.14 36.22 425 

2 SYR Idleb 36.19 35.51 200 

1 SYR Kamishly 41.10 37.04 600 

4 SYR Lattakia 36.06 35.59 430 

5 SYR Homs 36.84 34.64 580 

6 SYR Tartous 36.14 35.05 900 

7 SYR Sweida 36.63 32.77 1150 

8 SYR Hassekeh 40.40 36.42 582 

9 SYR Damascus 36.06 33.60 920 

31 SYR Hama 36.86 35.10 385 

33 SYR Daraa 36.25 32.85 550 

وية في كمية الزراعة بجامعة : ُنفذ البحث في مخبر التقانات الحيمكان تنفيذ البحث
 .دمشق

من البادرات الفتية بعمر  DNAاسُتخمص الـ  :DNAاستخالص الـحمض الريبي النووي 
باستخدام اآلزوت السائل حتى  ،غرام من األوراق الخضراء 1 بطحن ،أسابيع 2-3

إلى حوجمة زجاجية  المسحوق ، ُنقل بعدىا [16]الحصول عمى مسحوق ناعم، حسب 
 و المكون من: SDSمل من محمول  االستخالص  10مل وأضيف ليا  50سعة 

0.1 Tris-HCl, PH=8.2, 50mM EDTA, 0.1M NaCl, 2% SDS,1mg/ml) 
proteinase K .) 

م. °37دقيقًة مع التحريك المستمر ضمن حمام مائي عند  60ُحضنت العينات لمدة  
. ُنقل المزيج 1:24مل من مزيج كل من كموروفورم/أيزواميل كحول بنسبة  10ُأضيف 

دقائق  10لمدة  مل وثُفل المزيج )عممية الطرد المركزي( 30إلى أنبوب تثفيل سعة 
   Iso-propanolم. ُأضيف اإليزوبروبانول °4دورة/دقيقة( بدرجة حرارة 10000بسرعة )
( المترسب إلى أنبوب صغير سعة DNAمن حجم الوسط المائي، ثم ُنقل الـ ) 2/3بمعدل 

%( 76)كحول إيتيمي   Washing bufferمل من محمول الغسيل 0.5مل وُأضيف  2
دقائق  10دورة/دقيقة( لمدة 10000م(، ثمَّ التثفيل بسرعة )   20–ة البارد )المحفوظ بدرج
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. ُأذيبت عينات الـ ) 4وبدرجة حرارة  ميكروليتر من المحمول المنظم 500 ( في DNAم 
TE  ( ميمي مول  10المكون منTris ،1  ميمي مولEDTA وتمَّ التخمص من .)

/مل( غم 10) RNasel ميكروليتر من أنزيم  2بإضافة  RNAالحمض النووي 
 40ليصبح  DNAم( مدة نصف ساعة، ومدد تركيز الـ 37ºوالتحضين عمى درجة )

 نانوغرام/ميكروغرام.
 بواسطة األشعة فوق البنفسجية: DNAالتقدير الكمي والنوعي لمحمض الريبي النووي 

لتقدير كمية الحمض  UV. Spectrophotometerاستخدم جياز الطيف الضوئي 
يعتمد الجياز في عممو عمى قياس كمية الدنا الموجودة عن طريق       و  ،النووي وتحديد نقاوتو

نانومتر   280و 260تقديره المتصاص الدنا لألشعة فوق البنفسجية بموجات طوليا 
[25] .                   

 Inter Simpleالداخمية الترادفية البسيطة )التكرارات   ISSRتطبيق تقنية 
Sequence Repeats): 

من الييئة العامة لمطاقة الذرية في بادئة تم الحصول عمييا  18استخدم في الدراسة 
 لمبادئاتودرجة حرارة االلتحام  يالنيكميوتيد( التسمسل 2ويوضح الجدول رقم )، سورية

. فكان حجم التفاعل النيائي [32]وفقًا لـ  PCRُأجري تفاعل البممرة المتسمسل .المستخدمة
تمَّ الحصول عمييا من شركة  2x Master mixميكروليتر( باستخدام  25)

Fermentas-Germany10ميكروليتر من البادئ بتركيز ) 2 من ، ويتكون التفاعل 
ميكروليتر ماء مقطر، و الـ  master mix  ،8.5ميكروليتر من  12.5ميمي مول(، 

DNA ( ويتم ىذا التفاعل في جياز التدوير الحراري وفقًا نانوغرام 40بتركيز )ميكروليتر/
 لمظروف التالية :

 دورة تتضمن كل منيا المراحل التالية: 40دقائق، ومن ثم  5س  مدة  94
 ثانية. 30مدة  ،س°94انفصال عند درجة حرارة  -
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وذلك لمدة دقيقة  ،(2التحام حسب درجة حرارة البادئات الموجودة في الجدول ) -
 واحدة.

 لمدة دقيقة. ،س°72استطالة عند درجة حرارة  -
 مدة عشر دقائق. ،س°72اكتمال التفاعل عند درجة حرارة  -

  عمى ىالمة اآلجاروز. ياترحيم ومن ثم تمس، °4العينات في درجة حرارة  حفظتثم 
 .ودرجة حرارة االلتحام ISSRالتسمسل النيكميوتيدي لمبادئات المختبرة في تقنية  :(2دول )الج

 درجة حرارة االلتحام '5 -' 3التسمسل النيكميوتيدي  البادئة
ISSR2 GAGAGAGAGAGAGAGAC °52م 
ISSR4 CACACACACACACACAG °56م 
ISSR6 GAGAGAGAGAGAGAGACG °54م 
ISSR7 TCTCTCTCTCTCTCTCGA °50م 
ISSR9 ACACACACACACACACGG °50م 

ISSR14 CCAGGTGTGTGTGTGTGT °56م 
ISSR15 GTGTGTGTGAGAGAGAGA °54م 
ISSR16 TCTCTCTCTCTCTCTCAG °54م 
ISSR17 KKVRVRV(TG)6 °50م 

ISSR18 CCTCTCTCTGTGTGTGTG °56م 
ISSR32 AGAGAGAGAGAGAGAGC °52م 
ISSR33 GAGAGAGAGAGAGAGAT °52م 
ISSR34 CTCTCTCTCTCTCTCTG °52م 
ISSR35 CACACACACACAACAG °52م 
ISSR36 TCTCTCTCTCTCTCTCC °52م 
ISSR37 TGTGTGTGTGTGTGTGG °52م 
ISSR40 ACACACACACACACACTT °52م 
ISSR43 TGTGTGTGTGTGTGTGAA °52م 

R: G/ A                   K:  G/ T                 V: G/ C /A 
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 الرحالن الكيربائي والتموين والتصوير :
  TBE 1X% في المحمول المنظم 2تم الترحيل عمى ىالمة اآلجاروز 

10X TBE buffer = 108g Tris borate +g55 Boric acid + 9.2 EDTA) 
,PH=8 10ميكروليتر من صبغة اإليتيديوم برومايد ) 5( والمضاف إلييا 

عمى ىالمة   DNAحيث حممت عينات الحمض النووي  ،(رميكروغرام/ميكروليت
 1X loading bufferميكروليتر من سائل التحميل الخاص  5اآلجاروز بإضافة 

Bromophenol blue   والمكون من 
(15%Ficoll 400 + 1.03% bromophenol blue + 0.03%Xglene 

cyanolff + 0.4% orange G + 10mM Tris-Hcl + 50mM EDTA،)  كما تم 

 ,Fermentasمن شركة )DNA) )1Kpbحقن مؤشر من الحمض النووي 
Germany لتحديد الحجم والوزن الجزيئي لمحزم الناتجة ليتم بعد ذلك الترحيل بمرور ،)

الناتجة عن عممية التضخيم.   DNAالـ فولط لفصل حزم  100حقل كيربائي قدره 
 Image Analyzer(Agle Eye II وصورت اليالمة بجياز تصوير ىالمة اآلجاروز

staratagene )[29].  
 

اعتمادًا عمى  ،نتائج عممية الرحالن الكيربائي في جداول تجمع التحميل اإلحصائي:
التي جمعت من المواقع  الطرزبين  DNAمقارنًة وجود أو غياب حزم الحمض النووي 

يئي محدد عند أي ذات وزن جز   DNA( عند وجود حزمة1المختمفة، حيث أعطي الرقم )
  .[33]و  [7] ةظِّمت الجداول لكل بادئة عمى حدنُ و  ،وجودىاعدم عن ( 0نوع والرقم )

بين Dendrograme ورسمت شجرة القرابة الوراثية  ،ُحدِّدت درجة القرابة الوراثية
باستخدام  ،Cluster Analysisالمدروسة بتطبيق طريقة التحميل العنقودي  بيقيةطرز ال

ُشكِّمت مصفوفة النسب المئوية لعدم ، اإلحصائي Popgene1.31  برنامج 
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وقد تمَّ إنشاء ىذه المصفوفة وفقًا  ،Percent Disagreement Values (PDV)التوافق
لعدد وحدات التضاعف المشتركة، بتطبيق متوسطات المجموعات الزوجية غير المزانة 
Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Averaging 

(UPGMAحسب )[30] ، ارتفاع قيم ىذه المصفوفة عمى وجود اختالف وراثي،  ويدل
 . [22]و  [21]ة وبازديادىا يزداد التباين الوراثي بين العينات المدروس

 

 :النتائج والمناقشة
أن  (3) ويبين الجدول ،بادئة 18: تضمنت الدراسة اختبار التعددية الشكمية -1

بادئة أثبتت فعاليتيا في إعطاء تعددية شكمية بين الطرز الوراثية المدروسة  13
أي نتائج تضخيم.  اتبادئ 5 في تفاعل التسمسل البوليميرازي، في حين لم تعط  
حزمة، حيث أعطت ىذه  92ونجم عن استخدام ىذه البادئات ما مجموعو 

مع  ماسبق يتفقو ( %82.6)نسبتيا Polymorphicالبادئات تعدديًة شكميًة 
في  (%82.1)بمغت نسبة التعددية الشكمية فقد، [15]النتائج التي توصل إلييا 

عدد الحزم لكل  وتأرجح. البيقية المزروعةطرازًا وراثيًا من  30التنوع الوراثي بين 
كأعمى عدد  ةحزم 13(، وISSR-2) ةكأقل عدد مع البادئ ةحزم 2 منبادئة 

ية ئو لكل بادئة. وكانت النسبة الم (حزمة 7.1)، بمتوسط(ISSR-6)ة مع البادئ
 (%25)بمقدار (ISSR-37،ISSR-43ئات )لمتعددية الشكمية األقل مع الباد

 البادئات واألكبر مع، (%55.6( بمقدار)ISSR-35تاله مع البادئة )
(ISSR-18,ISSR-4,ISSR-2,ISSR-4,ISSR-32بمقدار )(100%)، 

 . DNAالنماذج التي تم الحصول عمييا من حزم  ن( تمثال1،2والصورة )
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. رموز البادئات المستخدمة، عدد الحزم الكمية والمتباينة، النسبة المئوية لمتعددية الشكمية % في (3)جدولال
 .الطرز الوراثية المدروسة

 البادئة
عدد الحزم 

 الكمية
عدد الحزم 

 المتباينة شكميا  
ية ئو الم النسبة

 لمتعددية الشكمية %
ISSR2 2 2 100 
ISSR4 6 6 100 
ISSR6 13 12 92.3 
ISSR7 - - - 
ISSR9 11 10 90.9 

ISSR14 5 3 60 
ISSR15 3 2 66.7 
ISSR16 - - - 
ISSR17 - - - 
ISSR18 11 11 100 
ISSR32 10 10 100 
ISSR33 - - - 
ISSR34 - - - 
ISSR35 9 5 55.6 
ISSR36 10 9 90 
ISSR37 4 1 25 
ISSR40 4 4 100 
ISSR43 4 1 25 
 82.6 76 92 المجموع
  5.8 7.1 المتوسط
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الناتجة عن لطرز البيقية المدروسة لمالحظة التعددية الشكمية  (%2)ىالمة األغاروز صورة . 1 صورة

   (ISSR-32البادئة)
     M: ىو المؤشر الجزيئي 

 
الناتجة عن البادئة  لطرز البيقية المدروسة التعددية الشكمية% لمالحظة 2ىالمة األغاروز . صورة 2 صورة

(ISSR-35) 
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 : المدروسة طرز البيقيةتحديد درجة القرابة الوراثية بين 
األنواع في برامج تربية النبات، في تأمين قاعدة  بينيفيد تحديد درجة القرابة الوراثية  

ة العالقة الوراثية بين طرز تمت دراسوقد ستفادة منيا في برامج التيجين. وراثية كبيرة، لال
 Percent (PDV)المدروسة بتطبيق مصفوفة النسب المئوية لعدم التوافق  بيقيةال

Disagreement Values، ارتفاع قيم ىذه المصفوفة عمى وجود اختالف وراثي ويدل، 
ويتم إنشاء ىذه المصفوفة وفقًا  ،األصناف المدروسةوبازديادىا يزداد التباين الوراثي بين 
 لعدد وحدات التضاعف المشتركة. 

  حمببين الصنفين ) (0.07)بمغت   PDV( أن أصغر قيمة لـ4الحظ من الجدول )ي 
دلبو  ان ز اتالىما الطر وىذا يدل عمى أنيما عمى درجة كبيرة من القرابة الوراثية،  ،(ا 

(، في 0.12، حماة( بمسافة))حمص نلطرازا، ثم ا(0.09)القامشمي، الحسكة( بمسافة)
مما يدل عمى وجود  ،)الحسكة، درعا( ينز اطر بين الPDV (0.66 )لـ أعمى قيمة حين أن 

   .امتباين وراثي  كبير بيني
الناتجة و  ،المدروسة البيقية طرزبين  (PDV)مصفوفة المتوسط العام لنسب عدم التوافق  :(4الجدول )

 .[22] حسب  ISSR تقنيةبتطبيق  UPGMAعن تطبيق متوسطات المجموعات الزوجية غير المزانة 
 درعا حماه دمشق الحسكة السويداء طرطوس حمص الالذقية القامشمي ادلب حمب 
           0 حمب
          0 0.07 ادلب

         0 0.45 0.45 القامشمي
        0 0.56 0.40 0.40 الالذقية
       0 0.27 0.52 0.14 0.14 حمص

      0 0.40 0.14 0.60 0.43 0.54 طرطوس
     0 0.46 0.36 0.40 0.52 0.50 0.50 السويداء
    0 0.60 0.64 0.49 0.56 0.09 0.38 0.38 الحسكة
   0 0.43 0.42 0.56 0.41 0.59 0.40 0.42 0.42 دمشق
  0 0.38 0.41 0.40 0.43 0.12 0.33 0.45 0.19 0.19 حماة
 0 0.41 0.36 0.66 0.18 0.38 0.38 0.38 0.61 0.52 0.52 درعا
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 )شجرة القرابة(:   Cluster analysisالتحميل العنقودي

المدروسة إلى مجموعات، وتعكس ىذه البيقية  طرزيسمح التحميل العنقودي بتقسيم 
ضمن مجموعة واحدة  طرزوقد تتجمع الية فيما بينيا، المجموعات درجة القرابة الوراث

ونسبيا. أجري التحميل  تركيبيا الوراثيعمى  عمى موطنيا األصمي أو بناءً  اءً بن
إلنشاء شجرة القرابة الوراثية ا منتائج التي تم الحصول عمييالعنقودي ل

Dendrograme، عنقودينحيث أظير ىذا التحميل  ،لتحديد درجة القرابة الوراثية 
 :(1الشكل) نرئيسي

انقسم العنقود األول إلى تحت عنقودين، حيث انقسم تحت العنقود األول إلى  -
(، 3.4)وراثية بمسافة ادلب( )حمب، يينالوراث ينز ااألولى الطر  تضمنتمجموعتين 
ضمت المجموعة الثانية  في حين، (5.8) وراثية )حمص، حماة( بمسافة والطرازين

 العنقودتحت  (، أما7.1)راثيين )الالذقية، طرطوس( بمسافة وراثية الطرازين الو 
والطراز الوراثي  ،(9.0وراثية ) )السويداء، درعا( بمسافةان ز االطر فتضمن الثاني 

 .(19.6) وراثية دمشق بمسافة
 .4.6وراثية  بمسافة لعنقود الثاني فقد ضم الطرازين الوراثيين )القامشمي، الحسكة(أما ا -

 انفصمت شجرة القرابة الوراثية حسب توزعيا الجغرافي :حيث 
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 ISSRالمدروسة، والناتج عن استخدام تقنية  التحميل العنقودي لطرز البيقية. 1الشكل 

 :االستنتاجات

 فقدالمدروسة،  لمبيقية فعاليًة في التمييز بين الطرز الوراثية ISSR تقنيةأظيرت * 
 (حزمة 76)، كان منيا (حزمة 92)تضخيم  ISSRمن بادئات  (بادئة 13)استطاعت 

 .(%82.6) متعددة شكميًا بنسبة تعددية شكمية بمغت
القامشمي  يز اطر إلى عنقودين ضم العنقود األول  * انفصمت شجرة القرابة الوراثية 

 والحسكة، وضم العنقود الثاني بقية الطرز الوراثية.
دلب)زين الوراثيين أعمى درجة قرابة وراثية بين الطرا اتضح أن*    وأن ،(حمب وا 

، ألن الطرز توزعت ( ىما األبعد وراثيًا عن باقي الطرزالقامشمي والحسكةان )ز االطر 
 حسب موقعيا الجغرافي.

 المقترحات:
 في برامج التربية وفقًا لشجرة القرابة الوراثية األبعد وراثياً  طرز البيقية المدروسةإدخال 

 .في عمميات التيجين اءكآب اواستخدامي والتحسين الوراثي



 نمريوسف د.     سالم الوندد.    سعد رنا ابو   6102عام  46العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

.. 

  :المراجع

. الجزء إنتاج محاصيل الحبوب والبقول. 2003 العبيان، سموم، الخميفة، حمادي، -1
 .النظري، كمية الزراعة الثانية، جامعة حمب

( . التقرير الوطني لمتنوع الحيوي ) البيولوجي1999بركودة، يوسف وأكرم درويش،  -2
 وزارة الدولة لشؤون البيئة. في الجميورية العربية السورية، 

في انتخاب مورثات  DNA. استخدام مؤشرات من الدنا 2001سيد، محمود ىيثم،  -3
 المقاومة لألمراض في الشعير. جامعة دمشق، كمية الزراعة، أطروحة دكتوراه.

أولويات . 1995 ،امبس ،مولوي غسان،، نابمسي خالد،، األوبري، شاىرلي، مخمص -4
 دمشق، سوريا. .لوراثية البرية في سورياا حفظ المصادر

 . دمشق، سوريا.الموسوعة العربية. البيقية. 2015صبوح، محمود،  -5

 . كمية الزراعة، جامعة دمشق.محاصيل العمف. 1991كيال، حامد  -6
  



( المنتشرة في Vicia Sativa) البيقية المزروعةالتوصيف الجزيئي لبعض الطرز الوراثية من 
 ISSRسورية باستخدام تقانة 

833 

7-ADONINA, I. G; E.A.SALINA; E.G.PESTOVA AND 
M.S.RÖDER. 2005. Transferability of Wheat Microsatellites to 
Diploid Aegilops Species and Determination of Chromosomal 
Localizations of Microsatellites in the S Genome. 48:959-970. 

8-AMMIRAJU,  J.S.S.,  DHOLAKIA,  B.B.,  SANTRA,  D.K.,  
SINGH,  H.,  LAGU,  M.D., TAMHANKAR, S.A., DHALIWAL, 
H.S., RAO, V.S., GUPTA, V.S. AND RANJEKAR, P.K 2001. 
Identification of inter simple sequece repeat (ISSR) markers 
associated withseed size in wheat. Theor. Appl. Genet. 102:  
726-732. 

9-BHAGYAWANT, S. SRIVASTAVA, N. 2008. Genetic 
fingerprinting of chickpea (Cicer arietinum L.) germplasm using 
ISSR markers and their relationships. African Journal of 
Biotechnology Vol. 7 (24): 4428-4431. 

10-BORNET B, GORAGUER F, JOLY G, BRANCHARD M. 
(2002). Genetic diversity in European and Argentinian cultivated 
potatoes (Solanum tuberosum subsp. tuberosum) detected by 
inter-simple sequence repeats (ISSRs). Genome 45: 481-484. 

11-BOTSTEIN, D.; R. L. WHITE, M. SKOLINCK, AND R.W. 
DAVIS. 1980. Constraction of a genetic linkage map in man 
using restriction fragment length polymorphisms. Am. J. Hum. 
Genet., 32: 314-331. 



 نمريوسف د.     سالم الوندد.    سعد رنا ابو   6102عام  46العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

838 

12-BOYER, J.S. 1982. PLANT productivity and environment. 
Science, 218,443-448 . 

13-BOZKURT, M. UYSAL, T. AND ERTUGRUL, K .2013. The 
determination of genetic relationships among some Vicia L. 
(Vetch) taxa by using ISSR markers. Biological Diversity and 
Conservation ,pp : 135-139. 

14-CAVAN, G., POTIER, V. AND MOSS, S.R 2000. Genetic 
diversity of weeds growing in continuous wheat. Weed Res. 40 
301-310. 

15-CIL, A. AND TIRYAKI, I. 2015. Sequence-related amplified 
polymorphism and inter-simple sequence repeat marker-based 
genetic diversity and nuclear DNA content variation in common 
vetch (Vicia sativa L.).  Plant Genetic Resources, V14(3): 
183-191. 

16-DELLAPORTA, SL., WOOD J., AND HICKS J.B. 1983. 
Aplant DNA minipreparation version. Plant Molecular Biology 
Reporter.1:19-12. 

17-FU- RONG G., JIAN- YING G., FANG- HAO W. 2007. 
Application of ISSR Molecular marker in invasive plant species 
study. State key laboratory for Biology of plant diseases and 
insect pests institute of plant protection, Yunnan Agricultural 
university, Kunming Chin. J. Appl. Ecol. V.18(4) pp: 919-
927. 



( المنتشرة في Vicia Sativa) البيقية المزروعةالتوصيف الجزيئي لبعض الطرز الوراثية من 
 ISSRسورية باستخدام تقانة 

83. 

18-KORBIN, M., KURAS, A. AND  URAWICZ, E. 2002. Fruit 
plant germplasm characterisation using molecular markers 
generated in RAPD and ISSR-PCR. Cell. Mol. Biol. Lett. 
785-794. 

19-MARTIN, J. H., LEONARD, W. H. AND STAMP, D. L. 
(1976). Principles of field crop production. Collier Macmillan 
publishers, London. 

20-NAGARAJU, J., KATHIRVEL, M., RAMESH KUMAR, R., 
SIDDIQ, E.A. AND HASNAIN, S.E. 2002. Genetic analysis of 
traditional and evolved Basmati and non-Basmati rice varieties 
by using fluorescence-based ISSR-PCR and SSR markers. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99 5836-5841. 

21-NEI, S. M.(1972).Interspecific gene differences and 
evolutionary time estimated from electrophoretic data on. 

22-NEI, S.M. (1987).Estimation of average heterozygosity and 
genetic distance from a small number of individuals. Genetics 
89: 583-590. 

23-PETOLESCU.C. NEDELEA,G.2009. Genetic Diversity 
Analysis of the In Vitro Regenerated Alfalfa Plants Using Inter 
Simple Sequence Repeat (ISSR) Markers. Romanian 
Biotechnological Letters .Vol. 14, No.6, pp. 4882-4886. 

24-POWELL W., M. MORGANTE, J.J. DOYLE, J. MCNICAL, 
S.V. TINGEY, AND A.J. RAFALSKI, 1996. Genepool Variation 



 نمريوسف د.     سالم الوندد.    سعد رنا ابو   6102عام  46العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

838 

in Genus Glycine Subgenus Soja Revealed by polymorphic 
Nuclear and chloroplast microsatellites, Genetics 144:793-803. 

25-PRABHAKAR, M; MARK, D. 2002. Ultraviolet Spectroscopy 
and UV Lasers. New York: Marcel Dekker. ISBN 0-8247-
0668-4. 

26-RABIE, G, H. AND ALMADINI, A, M. 2005. ROLE OF BIO-
INOCULANTS IN DEVELOPMENT OF SALT-TOLERANCE OF 
VICIA SATIVA PLANTS UNDER SALINITY STRESS. AFRICAN 
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY,  4 (3): 210-222. 

27-RAINA, S.N., RANI, V., KOJIMA, T., OGIHARA, Y., SINGH, 
K.P. AND DEVARUMATH, R.M. 2001. RAPD and ISSR 
fingerprints as useful genetic markers for analysis of genetic 
diversity, varietal identification, and phylogenetic relationships in 
peanut (Arachis hypogaea) cultivars and wild species. Genome 
44. 763-772. 

28-RAO, L. USHA, P. DESHMUKH, P. and PANGULURI, S. 
2007. RAPD and ISSR fingerprinting in cultivated chickpea 
(Cicer arietinum L.) and its wild progenitor Cicer reticulatum 
Ladizinsky Genetic. Resources and Crop Evolution, V54, N 6, 
(10): 1235-1244. 

29-SERWER, PH. (1983). "Agarose gels: Properties and use 
for electrophoresis". Electrophoresis 4 (6): 375–382.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Prabhakar_Misra
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8247-0668-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8247-0668-4


( المنتشرة في Vicia Sativa) البيقية المزروعةالتوصيف الجزيئي لبعض الطرز الوراثية من 
 ISSRسورية باستخدام تقانة 

838 

30-SNEATH, P. AND R. SOKAL. 1973. Numerical Taxonomy. 
San Francisco: W. H. Freeman. 

31-VAN DER NEST, M.A., STEENKAMP, E.T., WIGFIELD, 
B.D. AND WINGFIELD, M.J 2000. Development of simple 
sequence repeat (SSR) markers in Eucalyptus from amplified 
inter-simple sequence repeats (ISSR). Plant Breed. 119. 433- 
436.   

32-WILLIAMS, J.G.K., A. R. KUBELIK, K.J. LIVAK, J.A. 
RAFALSKI AND S.V. TINGEY. 1990. DNA polymorphisms 
amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. 
Nucleic Acids Research 18 (22): 6531-6535. 

33-ZHONG, J.; X.LV; R.LIU AND H.CHEN. 2009. Genetic 
Relationship of Sweet Cherry (Prunus avium L.) Based on SSR 
Markers. Plant Sciences Research. 2(1): 6-10. 

34-ZIEKIEWICZ E, RAFALSKI A, LABUDA A. 1994. Genome 
fingerprinting by simple sequence repeat (SSR) anchored 
polymerase chain reaction amplification. Genomics 20:178–
183. 

  
 

 
 

 

 



 أ.د رضوان دنده  ند.م قاسم قبال  م.سوسن يوسف  6102عام  46العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

105 
 

المطرفظ شبكات التوصيف عمليظ هجرة المضيفات في 
 SDNبالبرمجظ 

   3أ.د رضوان دنده                  2ند.م قاسم قبال               1م.سوسن يوسف  

 

 □ممخص□
يانات في الشبكات المعرفة توجيو الب مساراتالتحكم عن  مساراتفصل إن عممية 

مراكز تستخدم ىذه التقنية حاليًا في إدارة وتطوير الشبكات, حيث ل عممية بالبرمجة يسي  
التي  لمكثير من المشاكل حالً , كما تعد الشبكات الالسمكيةو  (Data Center) ناتاالبي

 الشبكات التقميدية.تواجييا 
لما تسببو في تغيير الطوبولوجيا وبالتالي  اً جد   اً ام  ى المضيفات موضوعاً ىجرة تعد عممية 

تغيير قواعد النفاذ المناسبة لمحالة الجديدة وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تغيير الخصائص 
 الموقع الجديد.اليامة لمشبكة بعد التبديل إلى 

, بحيث SDNفي  ضيفاتالم ىجرةعممية نموذجًا صوريًا لتوصيف  في ىذا البحث نقدم
لمرزم وعدم تغييرىا بعد االنتقال  ( Reachability)التأكد من خاصية الوصوليةيتم 

تم تصميم النموذج   وتحقيق التعديالت المطموبة لكي يتم الحفاظ عمى نفس الخصائص.
 TLCوالتحقق منو من خالل أداة فحص النماذج  +TLAبواسطة لغة التوصيف الصوري 

 د قميل لمحاالت لتحقيق المطموب.المترافقو معو, حيث تمي ز النموذج بعد
 

 -ىجرة المضيفات -الشبكات المعرفة بالبرمجة –: التوصيف الصوري الكممات المفتاحية
 منطق األفعال المؤقت

 

                                                           
1
 سوريا-الالذقية –جامعة تشرين –كمية اليندسة المعموماتية  - قسم النظم والشبكات الحاسوبية طالبة دكتوراه في 

2
 سوريا-الالذقية  – جامعة تشرين-كمية اليندسة المعموماتية  –مدرس في قسم النظم والشبكات الحاسوبية  

3
 سوريا-الالذقية  – جامعة تشرين -كمية اليندسة المعموماتية –أستاذ في قسم النظم والشبكات الحاسوبية  
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Host Migration specification in SDN networks 

Eng.Sawsan Youssef 
1                   Dr.Kasem Kabalan

2          Dr.Radwan Dandeh
3 

    

   
 

ABSTRACT 

 
The control plan and data plan decoupling in Software Defined Networks 

facilitate the management process and network development, this 

technique is used in data center and wireless networks, and it is 

considered a solution for several problems that traditional networks face  

The process of host migration is considered as important subject, because 

it causes topology changing and cases of access rules modification to be 

appropriate for the new state. This may lead to an important properties 

modification after migration to the new location.  

In this paper we introduce a specification model for the host migration 

process in Software Defined Network, and for verifying the reachability 

property for packets that do not change after the migration, and achieve 

the required modifications to meet the same properties.      

The model is designed by TLA+ language and verified by TLC which is 

correlated with it. The model is implemented by few states to meet the 

required property.  
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 مقدمة: -1

اىتمام  Software Defined Networks(SDN))تجذب الشبكات المعرفة بالبرمجة )
إدارة وتطوير الشبكات من خالل الكثير من الباحثين نظرًا لممرونة التي توفرىا في عممية 

البيانات عن  مساراتعمى فصل  SDN)). تعتمد فصل ارتباط التطوير بالبنية التحتيو
(, وبالتالي تقميل 1التحكم لجعل التحكم بالشبكة مركزيًا كما يظير في الشكل) مسارات

 .[10]األخطاء التي من الممكن أن تتعرض ليا الشبكات 
, حيث لالتصال بين طبقة التحكم وطبقة توجيو البيانات OpenFlowالبروتوكول يستخدم 

تدفق  فيمع االزدياد الكبير وذلك لمتعامل  (Data Center)مناسبًا لمراكز البيانات يعد  
البيانات, وفي شبكات الحرم الجامعي حيث يستخدم لعزل تدفق البيانات التابع لمباحثين 

 . [11]عن بقية التدفقات في الشبكة 

 
 SDN [3]شبكة  ( بنية1الشكل)

بالميام التالية: توجيو تدفقات الرزم وذلك  (Programmed switch)يقوم المبدل المبرمج 
الذي يحتوي عمى مجموعو من قواعد توجيو الرزم  FlowTableالحتفاظو بجدول التدفق 

تدفق البيانات, وذلك من أجل توجيو الرزم إلى المنفذ  بعدالمثبتو مسبقًا أو التي يتم تعمميا 
ر منفذ معين لكي يجد المبدل المناسب, حيث تتم عممية المطابقة بين الرزم الواردة عب

إلى المنفذ المناسب. يستجيب المبدل إلى  توجيو الرزم بعد ذلك قاعدة بأولوية عميا ويتم
االستعالمات التي يطمبيا المتحكم مثل: إحصائيات عن تدفقات الرزم أو حالة المبدالت 
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ي وتسمى الواجية ال, TCP والوصالت. يتصل المبدل مع المتحكم من خالل اتصال
 .Nourthband API [12]يتصل فييا المبدل مع المتحكم بالواجية الشمالية 

دراتيا وتوليد يقوم ب حيثيعد المتحكم العقل المدبر لمشبكة,   التوجيوقواعد مراقبة الشبكة وا 
التي تقوم المناسبة, و المناسبة لكل حالة من حاالت الشبكة لكي يرسميا إلى المبدالت 

بتخزينيا ضمن جداول التدفق الخاصة بيا. وبناًء عمى االستعالمات التي يطمبيا من 
 أو تغير جداول التدفق وغيرىا من الوظائف اإلدارية النفاذ قواعدالمبدالت يقوم بتعديل 

[11] . 
من حيث  اً جيا ناحية ىامة جد  و الطوبولأثناء تغير ستعادة من األخطاء تعد عممية اال

 التالية: المشاكلمن  SDN, إذ من الممكن أن تعاني عمى عممية إدارة الشبكات تأثيرىا
  .وصمة – خطأ عقدة -1
 .)خطأ المتحكم )برمجيًا أو فيزيائياً  -2
 .تبديل المضيفات ) سواء من منفذ لمنفذ  أو من مبدل لمبدل( -3

بأن شبكات  IP networksالشبكات التقميدية عن  SDNكة في تختمف عممية إدارة الشب
SDN  ًعن بقية  تجعل اإلدارة مركزية في المتحكم وبالتالي فإن المبدالت التعرف شيئا

عند  جيا أوفقط تتمقى األوامر من المتحكم. لذلك عند تغير الطوبولو  ,الشبكة وتعريفاتيا
الت ستنتظر أن بدن المفي معالجة الخطأ أل إضافياً  وجود األخطاء سيكون ىناك تأخيراً 

القواعد  لمتحكم بحساب الطوبولوجيا الجديدة ومن ثم اختبار الخصائص وتوليديقوم ا
 ا بعد بإرساليا إلى المبدالت.مالمناسبة الذي سيقوم في

, Network Service Functions (NSF)يتم إدارة طوبولوجيا الشبكة من خالل توابع 
 LLDP (Linkكول م البروتو استخدفإنو يتم اأما من أجل مراقبة الوصالت في الشبكة 

Layer Discovery Protocol   [14]. 
أو المبدل الذي يتصل بو, فإن  المنفذمكانو سواء بتغيير  (Host)عند تغيير المضيف 

لى ىذا المضيف يقوم بتعديل ترويسات الرز  OpenFlowبروتوكول  م المتجيو من وا 
, وتعديل قواعد التوجيو في Set-Fieldمن خالل التابع   إلى موقعو الجديد لتوجيييا
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إلى تغيير بعض  اتؤدي ىذا اإلجراءتقد  ,MODجداول التدفق من خالل التابع 
 .جياققو قبل أن يتم تعديل الطوبولو الخصائص التي كانت مح

 الدراسات السابقة: -2

من األبحاث التي نشرت في مجال التوصيف الصوري في الشبكات وخاصة  العديدىناك 
من األبحاث التي تناولت عممية  نعرض قسماً  الجزء, في ىذا SDNفي شبكات 

 التوصيف الصوري وخصائص الشبكات وتغير الطوبولوجيا.
بحاث أإلى  في مجال األبحاث التي تناولت مفيوم الوصولية فقد انقسمت األبحاث أيضاً 

 حيث تستخدم ىذه النماذج لكي يتم اختبار فت خطوط البيانات أو خطوط التحكم.وص  
 noBlackholes, NoDeadLock, Reachability  الخصائص الميمو في الشبكة:

LoopFreedom . [2]عمى سبيل المثال VerfiFlow  يختبر خصائص وجود الثقوب
(, وعدم وجود حمقات في خطوط توجيو المبدالت التي تسحب الرزم دائماً ) السوداء 

فإنو يستخدم  Netplumer [5]أما  يشير إلى الخطأ المكتشف. الرزم. ويعطي تقريراً 
لفحص خصائص الشبكة   Header Space Analysisتحميل فضاء ترويسات الرزم 

 الميمة, ميزة ىذا النموذج استخدامو في الزمن الحقيقي. 
تحديد حالة الشبكة بتوصيف ترويسات الرزم وموقع من خالل  تم توصيف الوصولية 

واختبارىا بواسطة  BDD(Binary Decision Diagram)الرزم و من ثم يتم ترجمتيا إلى 
 .[1] أداة فحص النماذج

تعد مشكمة تعديل قواعد التوجيو في جداول التدفق وفي خطوط البياناات فاي الشابكة مساألة 
ي التعااديل الااى حاااالت غياار صااحيحة حتااى لااو كااان التعااديل يااؤد  , إذ ماان الممكاان أن ىامااة

)إضااافة قواعااد و إزالااة  النتقاليااة لكااي يااتم التعااديلفااي النيايااة لكاان خااالل المرحمااة ا صااحيحاً 
تام تنااول التعاديل المتوافاق فاي العدياد قد يحدث انتياكاًا لابعض الخصاائص الياماة.  قواعد(

الااذي يأخااد بالحساابان العالقااة بااين القواعااد والتعااديالت وتحديااد  [9]ماان األبحاااث كمااا فااي 
ضااامان أن ال يخضاااع تااادفق  صاااائص والخ وأالقواعاااد التاااي ال ياااؤثر تعاااديميا عماااى الحالاااة 

 ) قبل التعديل وبعده(.  معين لنوعين من القواعد
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فعناد تغيار طوبولوجياا  ,التعاديل المناساب بال مااىو في ىاذا البحاث لان نياتم بكيفياة التعاديل
الشااابكة ساااتكون ىنااااك حالاااة جديااادة  لمشااابكة ويجاااب عماااى الماااتحكم أن يتعامااال ماااع الحالاااة 

 .مناسبة لمحالة الجديدةالجديدة وتوليد قواعد توجيو 
موضاوعًا  SDNتعد االبحاث التي تناولت موضوع األخطاء واالساتعادة منياا فاي شابكات  

حادوث الخطاأ  يجري البحاث فياو حالياًا بسابب عادم وجاود ساموك ثابات وواضاع لمشابكة عناد
حياث تام  , لكن ىناك بعض األبحاث التي تناولتوOpenFlowوفق توصيفات البروتوكول 

 FatTire (Fault Toleratingباسااتخدام لغااة عاليااة المسااتو  ىااي توصاايف األخطاااء 
Regular Expressions)  تساااعد المباارمج عمااى توليااد القواعااد باال فقااط السياسااة  وىااي ال

لقواعاااد المناسااابة وفاااق المساااارات التاااي ياااتم اومااان ثااام يقاااوم الماااتحكم بحسااااب  ,العاماااة لمشااابكة
 .Compile-Time [14] مرحمة  تعريفيا بشكل مسبق أي في

وىو متحكم  Ravanaفي  SDNتم تناول التعامل مع أخطاء المتحكمات في شبكة 
حيث تعتمد الفكرة  .[4]يستخدم لمتعامل مع األخطاء في حال تعطل المتحكم األصمي 

لمتحكم الرئيسي من األصمية المستخدمة في ا الرئيسية عمى كتابة تطبيقات خفيفة بدالً 
حيث يساعد ىذا النظام عمى تحسين أداء  االستعادة من االخطاء.لكي تعمل في مرحمة 

 الشبكة خالل فترة إصالح األخطاء في المتحكم األساسي.
تناول الباحثون األخطاء عمى مستو  خطوط توجيو البيانات, أي تعطل الوصالت  

اعتمد عمى تعريف عدد من  الذي CORNETتم تقديم إطار العمل حيث  ,والعقد
دأ معرفة تياطية في حال تعطل األساسية. تعمل الخوارزمية الرئيسية عمى مبالخطوط االح

ستطيع إدارة عممية األخطاء بعدد قميل من تحيث  جيا الشبكة.التحديثات المستمرة لطوبولو 
 . [6] رسائل التحكم

ية, وىي إييام المتحكم أن وكذلك تم التطرق الى ىجرة المضيفات ولكن من ناحية أمن
المضيف قد غير مكانو وبالتالي يصبع المضيف المياجم مستقباًل ومرساًل لمبيانات بدل 

  .[16]المضيف األصمي كما في 
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يد األحداث التي يجب إعالم المتحكم بيا, وفي ىذا النموذج دتم تقديم نموذج رياضي لتح
و ييتصمون بو وكيفية تعديل القواعد لتوجممنفذ الذي لم التطرق لعممية تبديل المضيفات ت

 . [13]الرزم إلى العنوان الجديد لممضيف
لكن لم يوجد أبحاث تناولت عممية االنتقال من ناحية التعديالت التي تتطمبيا الشبكة 
لمحصول عمى نفس الخصائص أو دراسة تأثير االنتقال عمى تسميم الرزم وخصائص 

 الشبكة.
 

 هدف وأهمية البحث: -3
عمى خاصية  عممية انتقال المضيف من مبدل لمبدل ىذا البحث ىو دراسة تأثيرىدف 

 حيث أن الوصولية بشكل خاص, والتأكد من عدم تغيير ىذه الخاصية بعد االنتقال.
وجيا وحتى لو تم التعامل معو من قبل ولسيؤدي إلى تغيير الطوبانتقال المضيفات 

, Set-Field & Modيستخدم التابعين  والذي كما ذكرنا سابقاً  OpenFlowبروتوكول 
 يجيب النموذج عمى األسئمة التالية: .المطموبة لكن ىذا ال يكفي لضمان تحقيق السياسات

A.  ىل التدفقات المتجيو منA  إلى المضيفB بعد  ولقبل التعديل ستبقى قابمة لموص
 .التعديل أم أن الطرق قد تغيرت والقواعد أصبحت غير متوافقو؟

B. قد تغيرت ماىي القواعد المناسبة التي يجب عمى  يةاصية الوصولإذا كانت خ
سياسة معينة وفق الطوبولوجيا  ققبدالت لكي يحمالمتحكم أن يقوم بإرساليا إلى ال

 الجديدة.

وخالية من القواعد التي تسبب  اتيل خالية من الحمقديجب أن تكون الشبكة بعد التع
دفقات ضياع الرزم, ويجب مراعاة السياسة األمنية المتبعو )مثال اليسمع بسموك الت

 بعد عممية التعديل التي تتم ببروتوكول محققاً محددا يجب أن يبقى ىذا  المعينة مساراً 
(OpenFlow.) 

غيير خصائص المضيف فيما إذا أد  ىذا االنتقال إلى تنقدم ىنا طريقة مرنة لتحديد 
 وميزاتو ) وذلك لتخفيف االختراقات األمنية(.

 مواد وطرائق البحث: -4
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باستخدام أدوات و التحقق من عمم , الذي يتميعتمد ىذا البحث عمى التوصيف الصوري
تقنية تقوم ببناء نموذج منتيي والتي ىي عبارة عن   (Model Checking)جكشف النماذ

مد  تحقيق النموذج لصفة معينة وذلك في كامل فضاء الحاالت الحاالت لمنظام واختبار 
 . [7]التي يتم توليدىا وينتيي االختبار عند الوصول إلى الحالة النيائية

م المنطق الرياضي لبناء نموذج تجريدي لمشبكة والذي يستخدم الجبر اخدقمنا باست
 Temporal Logicتعتبر األداة  حيث TLA,المنطقي األولي وذلك ليتم ترجمتو الى أدة 

of Action (TLA)   إحد  أدوات التوصيف الصوري لمنماذج المعتمدة عمى المنطق
لألفعال والتي  الزمنيبتقديم نظرية المنطق Lesli Lamport   [7,8]حيث قام  ,الرياضي

 .واحد تمكن من شرح النموذج والقواعد المنطقية في برنامج

منطق : ىما توصيف حيث تتألف من جزأينلمعال  لغة ذات مستو   +TLAتعتبر
 , والمنطق الرياضي األساسي الذي يدعم بشكل رئيسيLogic of Action))األفعال 

حيث تكون صيغة , LTL ( Linear Temporal Logic ) المنطق الخطي المؤقت
TLA+  ة لتصرف انتقالي إذا وفقط إذايكون صحيحًا بالنسبصحيحة أو خاطئة, الفعل 

 كان صحيحًا ألول زوج من الحاالت.

 ىي:  +TLAالصيغة الرئيسية لنظام التوصيف المكتوب بمغة  

   Init [Next]v   Liveness                                                             [7]   (1) 

 Init .ىي صيغة رياضية تصف حالة البداية 
 Next ة لفعل غصيAction Formula  النتقاالت بين الحاالت التي تصف ا

 .vوفق تغير متحوالت الحالة 
 Liveness  .ىي صيغة لضمان عدم بقاء النظام بحالة واحدة 

 (eventually) ◇, ووالذي يعني دائماً  □ (always)تعتمد ىذه المغة عمى معاممين ىما
 والتي تشير إلى أن ورود ىذا الحدث بعد حدث معين في المستقبل قد يكون دائمًا.

 اً و وفقأتغير المتحوالت يتم االنتقال إلى الحاالت الثانية ل أي ىناك حالة ابتدائية ووفقاً 
 . [8]حداث معينةأجراءات و إل

تختمف عممية التحقق والنمذجة بواسطة التوصيف الصوري وأدوات فحص النماذج عن 
والتي تعمل عمى النمذجة النظام وفق حاالت أيضًا  Petri Netالنمذجة بشبكات بتري نت 
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, أو التأكد من الخصائص عمى كامل TLCلكن ال تقوم بتعداد الحاالت كما يقوم بو 
*عند  يزة ثبات الحالةبم TLAالسموك لمنظام, كما تتمتع 

Shtutering عدم  وىذا يعني
في حال تغير متحوالت معينة  االنتقال إلى الحالة الجديدة حتى لو حدث فعل معين إال

 .زمن التحققوبالتالي  الناتجة لعمل النموذج وىذا من شأنو تخفيض عدد الحاالت
 
 نموذج الشبكة: -5

 تقترح واختبار الوصولية قبل وبعد االنتقال من أجل توصيف عممية ىجرة المضيفات
,كما يمينعرفيا والتي  SDNة التالي لا نموذج الشبك , , , ,  S H C L FT R   :حيث 

 S مجموعة منتيية من المبدالت. 
 H يية من المضيفات تتصل بالمبدالتتمجموعة من. 
 C عدد منتيي من المتحكمات. 
 L ن ىناك نوعين من الوصالت: بين أالمخطط حيث يجب مراعاة  يالوصالت ف

 .المبدالت وبين المتحكمات والمبدالت
 FT .جدول التدفق المخصص لكل مبدل 
 R .مجموعو القواعد التي تحدد عممية انتقال الرزم 

 تعاريف بنى المعطيات المستخدمة: 5-1
 .خالل الجبر المنطقينقوم بتعريف العناصر الميمة في الشبكة ووظائفيا من ىنا 

 نعرف عنوان كل مضيف وكل مبدل باسم معرف: ين:الرزم والعناو  
          }:{ StringaaIPN                                                   (2) 

 أما الرزم يتم تعريفيا كما يمي:

                                                           
*
 دي لتغير المتحوالتتعني أن الحالة الجديدة وفق فعل معين لم تؤ 

{ : { , , , , }

{ : }

{ : }

{ , , : , , }

PackType a a ip icmp tcp udp http

SrcAdd s s IPN

DestAdd d d IPN

Packet s d t s SrcAdd d DestAdd t PackType
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من جية  والمبدالتوبين المضيفات  المبدالت من جيوىي الوصالت بين  الوصالت:
 :ن اليكون ىناك وصمة بين مضيفينألكن  يجب أخر  

(3)                                                                                  
 بحيث يوجد وصمة بين كل عقدتين متتاليتين.تتابع من العقد  :المسار

 
 نعرف شكل القواعد التي يتم تخزينيا في جدول التدفق: :القواعد 

(4)       

 
 : ول التدفقاجد

    
1 1)( : ) { ( , ...( , ) , , ,1 }n n i iFT a a Switch r co r co r Rules co Counter i n                           (5) 

 لعقد المتصمة بكل مبدل:ا
{ : : ( , ) ( , )}attachN s s Node l Links l N s l s N                           (6) 

في  بيانات ل حدث وبكل وحدةكالمجموعات التالية لتوصيف الخصائص المتعمقة ب نعرف
, لتعريف بني المعطيات والخصائص [13]حيث استفدنا من الفكرة المقدمة في  النموذج

 المتعمقة بيا وتم التعديل بما يناسب فكرة البحث ىنا.
{ , , , , }host migrate packet recieve instal rule Rule Packet                        (7) 

تنزيل القواعد في أي قمنا بتعريف األحداث التي ىي ىجرة مضيف واستقبال رزمة وعممية 
 ن ىناك القواعد والرزم ستمعب بشكل مؤثر في حالة الشبكة.أالمبدالت, كما 
 :Xتوصيف المعامالت الخاصة بالعناصر الموجودة في من أجل    نعرف المجموعو

 فمن أجل   فإنو يوجد مجموعو من المواصفاتQ عمى سبيل المثال إذا كان
Rule  :عندئذ  Q = {src,dest,action, forward to, priority, counter} 

 .Q ={host-name, src,dest}فإن   host-migrate=نأما إذا كا
 عندئذ: Packet-recive  =إذا كان 

QPacket recive    , , ,src dest Loc PackType   
   srcPacket recieve Node  

{ : { , , }

{ : ( , ) : , ~ (( ) ( ))}

Node n n S H C

Edge e e a b a b Node a H b H

 

      

{ : ( ) : 1..( ( ) 1) : [ ], [ 1] }Path a a Seq x Node i Len path p i p i Edge        

{ , , , , }

, ,

,

, { , }}

Rules src dest Data pri act

src SrcAdd dest DestAdd

Data PacketType

pri Priority action Forward drop

  

 



 

dest

PackType

packet recieve Node

packet reieve PackType
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ىناك المسار الذي  ليكن : المثال مسار معين عمى سبيلعمى القواعد  إنتاجمن أجل 
 :Dوالمستقبل  Sوالذي يصل بين المصدر  mرقمو 

, 1 2 2{ , , ,... , }m

S D mS Sw Sw Sw D                                                   (8) 
فإن انتاج القواعد نعرفو  Dإلى اليدف  دفقات معينوتزم ر لوصول  ةناسبالمالقواعد إلنتاج 
 :كما يمي

(9)  1, , , , ,0,0ir S D HTTP Forward SW :     1  2 , iFor i to i m addRule r FT SW   
المبدل إلى  HTTP) ) مثالً حيث يتم إضافة قواعد لكل مبدل لكي يقوم بتوجيو التدفق 

 .Dالتالي الذي يوجد عمى المسار إلى اليدف 
فإن  ومنع االتصال سحب الرزمة ذات التدفق المعين لتحقيق سياسةأما إلضافة قاعدة 

  ذلك يتم عبر إضافة قاعدة سحب الرزم عبر أول مبدل في المسار:

تحديد القواعد المناسبة لتوجيه الرزم الخاصة بالعنوان الجديد إطار العمل ل 5-2
 لممضيف:

 
 الحل المقترح (2) الشكل

  1 1: , , , , ,, 0,0r S D HTTP DropaddRule r FT SW SW 
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إلى حمنا المقترح لتعديل القواعد في الشبكة أثناء ىجرة  (2)في الشكل  يشير المخطط
من  tإلى ىجرة المضيف  Host-migrate(t,olds,news)المضيف, حيث يشير التابع 

 . newS , واتصالو بالجديدOldSالمبدل القديم 
جداول التدفق من خالل الفعل الموصف بتوصيفات يتم تعديل القواعد المخزنة ضمن 

 وذلك لكي تتضمن  العناوين موقع المضيف الجديد. ModRules(t’) البروتوكول وىو
لى المضيف  ) وكوننا لم  لتصبع موجيو لمعنوان الجديد لو tوتعديل الرزم الموجية من وا 

 ( يتم ذلك عبر الفعل(’tىو  اً جديد عنوانا  اعتبرنا أنو يأخذ  (فذاالمنعناوين نستخدم 
 set-Field(packet) بعد أن تتم التعديالت السابقة وىي من اختصاص البروتوكول .

OpenFlow  يجب أن تكون مشابيو لنتيجة تطبيق ىذه ي توال حساب الوصوليةيتم
عي أن يتم تعديل االخاصية قبل أن يتم تعديل الطوبولوجيا فإذا كان مشابيا ليا الد

 التي قمنا بتقديميا ChangeFt يتم تطبيق الخوارزميةالقواعد, وفي حال عدم التطابق 
 لتعديل جداول التدافق واقتراح القواعد المناسبة لحل المشكمة السابقة.

 :ChangeFtعمل خوارزمية  5-1
التدفق  القواعد الموجودة في جدولذه الخوارزمية, حيث تستخدم عمل ى ((3يبين )الشكل )

, والمضيف الذي غير موقعو, لممبدل القديم, والقواعد في جدول التدفق في المبدل الجديد
 بعد ذلك تقوم بمايمي: 

أي التاي القاديم جادول التادفق والموجاودة فاي اعاد المتعمقاة بالمضايف و يتم نسا  كال القو  -1
مسااتقبل ىااو المضاايف. وذلااك بعااد أن يااتم تعااديل عنااوان المضاايف  أوتحتااوي عمااى مصاادر 

أو   Dropليصابع عنواناو الجدياد فاي المبادل الجدياد. وىناا نختبار إذا كانات القاعادة ساحب
 :  Forward توجيو

ن ىذا يعني أن المضيف يجب أن ال وذلك أليتم نسخيا مباشرة  "سحب"اذا كانت  - أ
 يصل إلى اليدف المذكور.

ذا إ نناا تختبار ماايمي:إحاد المساارات فأاذا كانت القاعدة ىي توجياو إلاى النقطاة التالياة فاي   - ب
ليياا يقاوم إب توجيو الرزماو جاتصال مع ىذه النقطة التي ي ولديnewS  ان المبدل الجديدك
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ا لام ذإ أماا يل ترويساتيا.دضافة القاعادة التاي توجاو الرزماو الاى ىاذه النقطاة و تعاإالمتحكم ب
البحث ضمن جدول التدفق الجدياد عان القواعاد التاي يساتخدميا المبادل يكن ذلك عندئذ يتم 

خااار البحاااث عاان مساااار يصااال المبااادل أي بمعنااى أالجديااد لتوجياااو الااارزم الااى ىاااذا اليااادف. 
 عمى فرض القاعدة مكتوبة بالشكل:. الجديد باليدف وتعديل القواعد المناسبة

                                                                    
والتي تعتبر تدفقات  yإلى المستقبل  xأي يجب توجيو الرزم المتوجيو من المصدر 

, فإذا كانت العقدة التي سيتم التوجيو إلييا وفق ىذه zإلى العقدة  HTTPبروتوكول 
, حيث يوجد وصمة فعالة بين ىذا المبدل وىذه newSمتصمة بالمبدل الجديد  القاعدة 
 يتم نس  القاعدة إلى قواعد المبدل الجديد. zالعقدة 

السياسة يتم إضافة قاعدة افتراضية لتوجيو الرزمة وفق  2و  1في حال عدم تحقق  -2
  .المحددة من قبل المتحكم

 
 ChangeFT مخطط تدفقي لعمل الخوارزمية( 3الشكل )

 : +TLAتوصيف الخورزمية بمغة  5-2
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في جدول التدفق في المبدل القديم الذي كان  قواعديعبر السطر الثاني عن اختبار وجود 
ومن خالل التابع , ىو المضيف ايمو مستقبأ اي مصدرىتبو, وال المضيف موصوالً 

MissConfiguration  ال بد من اختبار أنو ال يوجد قاعدة توجيو ضمن الجدول لممبدل
ي سيتم تأنو يوجد اتصال بين العقدة ال القاعدة, واختبار أيضاً الجديد تتعارض مع ىذه 

 ,AreEdge(news,r[5])توجيو الرزمة ليا والمبدل الجديد والذي يتم من خالل التابع 
اعدة جديدة ىي القاعدة التي تم تم تعديل القواعد في المبدل الجديد ونس  قدئذ يعن
 .جادىا في المبدل القديمإي

عن قاعدة مطابقة يعني ذلك البحث عن  Ft[news]عند البحث في جدول التدفق الجديد 
القواعد التي توجو الرزم بنفس التدفقات إلى المستقبل المحدد وبالتالي يتم ذلك عن طريق 

 .matchrp(a,packet)التابع 

 النتائج والمناقشة: -6
, والتااااي تعماااال مااااع لغااااة TLCتاااام اختبااااار النمااااوذج المقاااادم بواسااااطة أداة فحااااص النماااااذج 

TLA+ة بشااااااكل تمقااااااائي خصااااااائص االسااااااتمرارية , حيااااااث تختباااااار األداLiveness  ,
. وبعاادىا يااتم اسااتخدام NoDeadlock, وعاادم إقفااال النمااوذج المقتاارح Correctnessالصحح  

 النموذج الختبار الخصائص الذي كتب من أجميا.
 T1, يقوم النموذج المقدم بفحص قدرة المضيف 1كان متصال بالمبدل  T1المضيف  
ن يغير مكانو أوفق نوع محدد من تدفقات الرزم قبل وبعد  T2لوصول إلى اليدف مى اع

( , ) [2] [2]

                            [3] [3]

                        [2] " "

                           [3] [3]

matchrp r p r p

r p

r

r p
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جراءات التي أي تطبيق اإل (((change FT)بدون أن يتم استخدام الخوارزمية المقترحة 
 فقط. OpenFlowيقوم بيا بروتوكول 

 
 3إلى المبدل الجديد  T1وانتقال  طوبولوجيا الشبكة المختبرة  (4الشكل )

 قادراً  T1وضعنا قواعد توجيو مناسبة لممبدالت في ىذا السيناريو لكي يكون المضيف 
(, وأشرنا إلى عممية ىجرة المضيف من المبدل 1الجدول ) وصول إلى اليدفعمى ال

بحيث تحقق سياسة  توجيو في الشبكة نعرف قواعد .T12S2األساسي إلى الموقع الجديد با 
بالنسبة  T2قابل لالتصال باليدف  T1معينة عميى سبيل المثال: أن يكون المصدر 

, وذلك قبل أن يتم اختبار قدرتو عمى االتصال في حال HTTPلتدفقات الرزم من نوع 
 بدل موقعو في الشبكة بعد التعديالت المطموبة. 

 قواعد التوجيه في المبدالت لتحقيق السياسة المطموبة في السيناريو  (1الجدول )

FlowTable Source Destination ProtoType Action NextHop Priority 

1 T1 T2 HTTP F S2 0 

T1 T2 IP F S3 1 

Any Any Any F S4 1 

2 T1 T2 Any F T2 0 

3 T1 T2 IP F S4 0 

 T3 T2 HTTP F 4 0 

 Any Any Any D - 0 
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4 Any Any Any F S2 0 

, حيث أن نتيجة الوصولية في الحالة االبتدائية والتي )2) وكانت النتائج كما في الجدول
, أما T2أي كانت قابمة لموصول لميدف  1كانت  S1بالمضيف  T1يتصل فييا المضيف 

في حال بدل موقعو واتصل بمبدالت الشبكة وفق عمل البروتوكول األساسي 
OpenFlow , 

 عند تغيير المضيف موقعه ة الوصوليةينتائج خاص  (2الجدول )

 Reachability States time diameter 
T12S1 1 8 0.02s 3 
T12S2 1 6 0.02s 3 
T12S3 0 1 0.01s 1 
T12S4 1 8 0.02s 3 

 حيث:
 Reachability وفق اللة عمى إمكانية اتصال المضيف لمد  1أو  0: التي تأخذ

 محدد من تدفقات الرزم. نوع
 States الحاالت التي تم توليدىا في أداة فحص النماذج :TLC  لموصول إلى

 نتيجة التحقق من الخاصة المطموبة والتي ىي الوصولية.
 Diameter.عدد المستويات في شجرة الحاالت الناتجة : 
 Time.زمن التنفيذ : 

إذا يتم تحديد المبدالت التي اذا اتصل بيا المضيف ال يتم إرسال قواعد جديدة إلى 
المبدالت وبالتالي يتم تخفيف االتصال بالمتحكم, ولكن في حال أراد المضيف االتصال 

  فإن الوصولية قد اختمفت وأصبحت صفرًا.  S3بالمبدل 
وفق  يصبع غير قادر لموصول الى نفس اليدف T12S3وبالتالي عند اتصال المضيف 

 م بتطبيق الخوارزمية المقترحو.و الرزم المحددة, لذلك ىنا نق
تم تنزيل قواعد جديدة  S3والمبدل  S1عمى المبدل القديم  changeFTبتطبيق الخوارزمية 

, وتم تنزيل القاعدة reachability=1, وتم اختبار الوصولية ووكانت S3عمى المبدل 
 <<"tx", "t2", "HTTP", "forward", "S4">>.الجديدة: 
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تم االختبار وتنفيذ الخوارزمية وتعديل القواعد واختبار الوصولية من جديد فمم يستغرق 
 لزمن.بزيادة ليست كبيرة  في ا states, diameter 4, time: 0.02s 22ذلك إال 

الواصمة بين المصدر والمستقبل وبالتالي زيادة عدد قواعد باختبار عدد أكبر من العقد  
(, 5التوجيو لدراسة أثر عدد العقد في ىذا النموذج عمى الحاالت الالزمة لالختبار الشكل)

نتاجيا من قبل أداة فحص تزايد عدد الحاالت التي يتم إ (, فإننا نالحظ6والزمن الشكل)
 النماذج لكي يتم إنتاج المطموب.

 العالقة بين عدد العقد في الشبكة وعدد الحاالت TLCالنتائج في أداة   (5الشكل)
مشكمة انفجار الحاالت إلى لم يؤدي  ( فإن تزايد عدد القواعد5كما نالحظ من الشكل ) 

State-Explosion   .)نقصد بانفجار الحاالت تزايد عدد الحاالت بطريقة كبيرة جدًا(
لقيم لممتحوالت عمى والتي تختمف عن النظم االنتقالية بإسناد ا +TLAوذلك بسبب ميزة 
محاالت مقارنة بالنظام االنتقالي الذي يؤدي تغير قميل لوالتي تتميز بعدد كامل الحاالت, 

سناد جديد لممتحوالت. ير الحالةيمتحول فيو إلى تغ  وا 
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 نتائج تطبيق النموذج وفق أعداد مختمفة لمعقد مقابل الزمن بالثانية  (6الشكل)

( أثر تزايد عدد العقد في الشبكة عمى الزمن الالزم لالختبار وىي مقبولة 6يبين الشكل )
وصغيرة مقارنة بالزمن الذي تزايد بشكل كبير وفق األدوات األخر  والنماذج في األبحاث 

وذلك   0.18sو Bug  0.07معالجة أي ثغرة أو ميمو حيث تراوح الزمن ل vericonفي 
والذي تم االختبار فقط عمى مبدلين. حيث تم  [15]. وعن 4و 3و 2عمى عدد عقد 

حالة  195التحقق من عدم وجود حمقات في ىذه الطوبولوجيا حيث تم التحقق من ذلك با 
 GHz Intel 2.40 مع العمم أنو تم التنفيذ عمى جياز بمعالج    second 0.1خالل 

Core 2 Quad 1,8جياز بمعالج  وفي ىذا البحث قمنا باستخدام GHz Intel Core 
i3. 
 

 والتوصيات:االستنتاجات  -7

بحياااث ياااتم  SDNتناولناااا فاااي ىاااذا البحاااث توصااايف عممياااة ىجااارة المضااايفات فاااي شااابكة 
توصيفيا صوريا اعتمادًا عمى الجبر المنطقي وتوصيف العمميات التاي يقاوم بياا بروتوكاول 

OpenFlow  المضايف موقعااو, لكاان وفااق ىااذه العممياات تاام اكتشاااف ثغاارة قااد  عنااد تغيياار
يسااتفيد منيااا المياااجمون فااي الشاابكة بتغياار الوصااولية إلااى نقاااط ال يحااق لياام الوصااول ليااا, 

وصااولية إلااى نفااس األىااداف التااي كااان المضاايف قااادرًا عمااى االتصااال بيااا أو عاادم تحقااق ال
وذلك لحسااب القواعاد  ChangeFTقبل االنتقال. لمعالجة الثغرة السابقة تم تقديم خوارزمية 
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ضاامن جااداول التاادفق لكااي يااتم الحصااول عمااى النتيجااة التااي  إضااافتياالمناساابة التااي يجااب 
 كان يحققيا المضيف قبل االنتقال.

التي تستخدم المغة العالية المستو   TLAالختبار والتحقيق بواسطة أداة التوصيف تم ا
TLA+  حاالت االنتقالحيث تم التأكد من أن ىذه الطريقة ال تؤدي إلى عدد كبير من 
يمكن استخدام النموذج في مرحمة مسبقة  ومنوزمن استجابة صغير. تؤدي إلى وبالتالي 

متالؤم مع الحالة الجديدة لمشبكة بدون الرجوع لمشغل لكي يتم تخفيض الزمن الالزم ل
 الشبكة عند التعديل.
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خواصىالتربظىوعلىىعلىىبطضىىالجغتتأثورىإضافظىماءى
وفيىنوعوظىنباتىىالطناصرىالصعرىبطضىمحتواهاىمنى
 المزروعىقيىالبوتىالبالدتوكيىرةوالبند

  *افيىسوسن عبد اهلل  أ. د.                                                           
 أحمد ** إييابد.                                                              

 ***وديبالد. مازن                                                               
 ****  شعورقبنان م.                                                               

 الممخص:

-2013 تـ تنفيذ البحث في محطة بحكث الصنكبر في الالذقية في المكسـ )        
ممت المعامالت المستكيات مكررات , ش ةأربعك  , تضمف البحث ست معامالت ( 2014
قبؿ التي أضيفت , 2ؿ/ـ 50-40-30-20-10-0))مف مياه عصر الزيتكف  التالية

مياه عصر الزيتكف أخذت عينات مف التربة قبؿ إضافة  الزراعة بأربعيف يكما", كقد
ثـ في نياية التجربة إلجراء بعض  زراعة البندكرةشيريف مف بعد شير ك  كأيضا بعد مركر

, كما تـ أخذ عينات العناصر الصغرلالتحاليؿ الفيزيائية كالكيميائية كمعرفة تركيز بعض 
نباتية إلجراء بعض التحاليؿ المخبرية عمييا, بينت النتائج أف ىناؾ فركؽ معنكية بيف 

المضاؼ إلييا كميات مختمفة مف مياه عصر الزيتكف مقارنة" بالشاىد  معامالت التربة
كذلؾ ارتفاع قيمة المعامالت مقارنة" مع الشاىد, ك  لتربة pHمف حيث انخفاض درجة اؿ

اقمية الكيربائية ك أيضا قيمة المادة العضكية لممعامالت كخاصة المعاممة المضاؼ الن
(% مقارنة" 3)OMميميمكس/سـ ك E.C(1.95 )حيث تراكحت قيمة 2(ؿ/ـ50إلييا ) 

(% في نياية التجربة, ك  1.73)ميميمكس/سـ ك (1.82مع الشاىد الذم بمغت قيمتو )
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أيضا مالحظة كجكد فركؽ معنكية في انخفاض الكثافة الظاىرية ك زيادة المسامية الكمية 
لمعامالت التربة المضاؼ إلييا ماء الجفت باإلضافة إلى زيادة تركيز كؿ مف عنصرم 

ماء  تبيف النتائج تأثيرالنحاس ك المنغنيز لجميع المعامالت مقارنة" مع الشاىد.أيضا" 
نسبة المادة الجافة ككذلؾ نسبة المكاد  فقد ازدادتالبندكرة ,  الجفت في نكعية ثمار

الصمبة الذائبة كبشكؿ معنكم مع زيادة كمية ماء الجفت المضافة إلى التربة كخاصة" 
 مقارنة" مع الشاىد.2( ؿ/ـ50) T5المعاممة 

,  العناصر الصغرل: ماء الجفت , الكثافة الظاىرية , المسامية,  الكممات المفتاحية
 1البيت البالستيكي
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The effect of Olive Mill waste 

water(OMWW) on some soil properties 

and its content of some micro elements 

and the quality of tomato plant grown in 

the green house                      ى
Dr. Sawsan Abdallah Hayfa*     

Dr. Ehab Ahmad**                     

Dr. Mazen Albudi***                 

                        Benan kashour****                  

                 

ABSTRACT 

        A research was carried out at Al-Sanouber research station in 

Lattakia in 2013/2014 season ,The research included six treatments 

with four replicates for each treatment. Six treatments used of 

OMWW (0 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50) l/m
2
. The OMWW has been 

added 40 days before planting. Samples of soil have been taken 

before adding OMWW, then after one and two months from 

planting, and at the end of the season in order to make some 

physical and chemical analysis and also to know the concentration 

of some micro elements .There were also samples taken from plants 

to do some laboratory analysis, The results showed that there were 

significant differences between treatments which added different 

amounts of OMWW compared with the control in terms of lower 

degree of pH for soil treatments compared with the control , as well 

as the high value of electrical conductivity and  the value of organic 
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matter for treatments especially the treatment that added (50) l/m
2
 

where the value of EC reached about (1.95)mhos/cm and of OM 

about (3)% compared with the control which value reached (1.82) 

mhos/cm and (1.73)% at the end of the experiment. It was also 

noted that there were significant differences in low bulk density and 

high total porosity for treatments soil added with OMWW 

compared with the control. In addition  increas the concentration of 

each of copper and manganese metals for all treatments compared 

with the control. The effect of OMWW also appeared in the quality 

of the tomato fruit, where dry matter percentage has increased as 

well as the proportion of total dissolved solids and a significant 

increase with the amount of OMWW added to the soil especially in 

the treatment T5(50)l/m
2
 compared with the control  .                       

            

Key words: OMWW, bulk density, porosity, micro elements, green 

house 
2
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 مقدمة :

تعد المخمفات السائمة الناتجة عف عصر ثمار الزيتكف مف الممكثات كما يعد      
( 544محصكؿ الزيتكف في سكريا مف المحاصيؿ الميمة كقد بمغت المساحة المشجرة )
( 2005ألؼ ىكتار كتقدر كمية المنتجات الثانكية لعصر ثمار الزيتكف في سكريا لعاـ )

( ألؼ متر مكعب مف مياه عصر 800ف كنحك )( ألؼ طف مف تفؿ الزيتك 280بنحك )
الزيتكف , كنحك مميكف طف مف مخمفات التقميـ. تقتضي أىمية شجرة الزيتكف العمؿ عمى 
استخداـ جميع الكسائؿ لمعناية كاالستفادة مف منتجاتيا الرئيسية ذات القيمة الغذائية 

كتحسف خكاصيا الكيميائية الكبيرة , كمنتجاتيا الثانكية التي مف الممكف أف تغني التربة 
كالفيزيائية كالحيكية. إف االستفادة مف ىذه المنتجات الثانكية يعد ىدفا" اقتصاديا" كزراعيا" 
كبيئيا" ميما" يساىـ في تطكير القطاع الزراعي بشكؿ مناسب دكف أف يتسبب بأم ضرر 

 ,Tomati and Gall(. كقد أكصى العالـ )Amirante and Montel, 1999لمبيئة )
( باستخداـ مياه عصر الزيتكف لتحسيف خصكبة التربة كذكر بأف استخداـ مياه 1992

 عصر الزيتكف في األراضي تفيد في ثالثة أىداؼ :

*تخفيض كمؼ إدارة مياه عصر الزيتكف* إعادة كصؿ الحمقة الطبيعية لممادة العضكية 
 لمياه عصر الزيتكف. المغذية األخرل  * باإلضافة إلى الخصائص التسميدية

كمف جية أخرل بينت النتائج في دراسة أجريت عمى تربة طينية سمتية مزركعة       
بالزيتكف أضيؼ ليا ماء الجفت إلى انخفاض الكثافة الظاىرية في الطبقة تحت السطحية 

مقارنة" بمكقع مجاكر ليا مزركع بالزيتكف غير معامؿ بماء الجفت  3ـ( غ/س1.25إلى )
أم انخفضت بمقدار  3( غ/سـ1.40بمغت فييا الكثافة الظاىرية في ىذه الطبقة )كالتي 

كبقيت الكثافة الظاىرية عمى ىذا العمؽ خارج الحدكد الضارة بالنبات  3ـ(غ/س0.15)
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حيث لكحظ بأف ماء الجفت في الطبقات تحت السطحية أدل إلى تخفيض الكثافة 
 .3(غ/سـ0.03طحية مقدار )الظاىرية بيف ىاتيف التربتيف في الطبقة الس

( ميكركف تجاكز القيمة 10قد لكحظ بأف حجـ المسامات األكبر مف )ك أيضا"       
( سـ في تربة القكيقة المزركعة بالزيتكف 25-0العمؽ ) ند(% حجما" ع10الحدية لو )

(% حجما" في حيف أنو لـ يتجاكزىا في تربة 4.95كغير المعاممة بماء الجفت بمقدار)
(% 12.62الطينية السمتية المزركعة بالزيتكف كالمعاممة بماء الجفت حيث بمغ ) القكيقة

حجما" كيعكد ذلؾ إلى تحسيف خصائص التربة الفيزيائية بسبب إضافة ماء الجفت الذم 
 يحكم عمى مكاد عضكية .

( حكؿ تأثير إضافة مياه عصر 2007دراسة قاـ بيا االبراىيـ كآخركف ) تبيف      
( 200–100خصائص التربة كاإلنتاج لمحصكلي الذرة ك الكرمة بجرعات ) الزيتكف عمى

( كدرجة الحمكضة ECق لـ يالحظ كجكد فركقات في قيـ التكصيؿ الكيربائي )/3ـ
(pH. ) 

كقد دلت اختبارات التكصيؿ الييدركليكي لمتربة المشبعة عمى تحسيف خكاص التربة      
ف مقارنة " مع الشاىد نتيجة لتحسيف درجة الفيزيائية في معامالت مياه عصر الزيتك 

تحبب التربة كما زادت اإلضافات السنكية المتتالية مف مياه عصر الزيتكف إلى التربة 
)بما تحكيو مف نسبة عالية مف المادة العضكية ( لزيادة مقدرتيا عمى االحتفاظ بالماء فقد 

( إلى 2ؿ/ـ20معاممة )% كفي 43.4( إلى 2ؿ/ـ10زادت السعة الحقمية في معاممة )
% ككاف لذلؾ األثر الكبير في زيادة نسبة الماء 48% كفي معاممة الشاىد كانت 44

 ( .2010المتاح لمنبات )النائب ,

أشارت دراسة أجريت في تكنس أنو عند إضافة ماء الجفت إلى تربة مزركعة       
/ق كازداد 3ـ 50المعاممة (% في 26.25بالبندكرة ازداد اإلنتاج مقارنة" بالشاىد بمقدار )
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/ق لكنو انخفض لممعاممة المضاؼ إلييا المعدؿ 3( ـ150-100أيضا" لممعدالت )
 (.2007(% )بف ركينا ,11.68/ق بمقدار )3(ـ200)

كفي دراسة أجريت حكؿ " أثر استخداـ مياه عصر الزيتكف في بعض خكاص التربة      
نتاج البندكرة في الزراعة المحمية " لكحظ ب أف إضافة مياه الجفت أدت إلى زيادة الكمية كا 

 (.2012المتاحة لكؿ مف الحديد ك المنغنيز كالزنؾ )بدكر, 
 

 أىمية البحث وأىدافو:
نظرا" لتركز الزراعة المحمية في منطقة الساحؿ السكرم , كتصدر البندكرة لقائمة      

المحاصيؿ المزركعة في ىذه البيكت , كاحتياجاتيا لكميات كبيرة مف األسمدة الكيميائية , 
أجرم ىذا البحث لدراسة إمكانية االستفادة مف مياه عصر الزيتكف بشكؿ مناسب التؤدم 

لفائدة بتحسيف خكاص التربة الفيزيائية كالكيميائية , كييدؼ ىذا لضرر بيئي, كلتحقيؽ ا
 البحث الى:

دراسة أثر إضافة ماء الجفت عمى بعض الخكاص الفيزيائية كالكيميائية كتراكيز  -1
 في التربة. الصغرلبعض العناصر 

 دراسة أثر إضافة ماء الجفت عمى بعض خكاص ثمار البندكرة . -2

 مواد البحث وطرائقو: 
 ادة النباتية:الم -1

,  F2تـ زراعة البيت البالستيكي بنبات البندكرة صنؼ طيبا كىك صنؼ ىجيف       
 المنشأ تايالند.,   S.A.L.SS.P.Aالشركة المصنعة لو ىي شركة سايس االيطالية 

 مكان تنفيذ البحث : -2
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تـ تنفيذ البحث في محطة الصنكبر التابعة لمركز البحكث العممية الزراعية في        
في صالة بالستيكية كأجريت التحاليؿ  ( كـ جنكب مدينة الالذقية(17الالذقية عمى بعد 

المخبرية لمتربة كماء الجفت في محطة الينادم التابعة لمركز البحكث العممية الزراعية 
ر قسـ التربة التابعة لكمية اليندسة الزراعية في جامعة تشريف كتـ تنفيذ في الالذقية كمخاب
 .2013/2014البحث في المكسـ 

 تصميم التجربة : -3
 العشكائية الكاممة  ضـ البحث ستاستخدـ في تنفيذ التجربة تصميـ القطاعات      

قطعة 24   = 4×6  مكررات كبذلؾ قد بمغ عدد القطع التجريبية ةمعامالت بأربع
 :²(ـ4كمساحة كؿ منيا )

1 .T1  ²ؿ/ـ 10: إضافة ماء جفت بمعدؿ 
2 . T2 ²ؿ/ـ 20: إضافة ماء جفت بمعدؿ 
3.T3    ²ؿ/ـ 30: إضافة ماء جفت بمعدؿ  

T4 . 4 ²ؿ/ـ 40: إضافة ماء جفت بمعدؿ  
5. T5  ²ؿ/ـ 50: إضافة ماء جفت بمعدؿ  
6 .T6 شاىد دكف إضافة ماء جفت : 
 

 الجفت :إضافة ماء 
دكف “ تـ نقؿ ماء الجفت مف معصرة تعمؿ بالطرد المركزم ثـ أضيؼ مباشرة      

تخزيف إلى التربة كفؽ المعامالت المدركسة في بداية شير كانكف الثاني كقبؿ الزراعة 
عف طريؽ عبكات محددة السعة مع مراعاة التحريؾ الجيد لماء الجفت “ بأربعيف يكما

 . كقمب التربة بعد إضافتو
 التحاليل المخبرية :
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قبؿ إضافة ماء الجفت كبعد إضافة ماء  (30cm-0) أجريت تحاليؿ التربة لمعمؽ     
 ( 1) رقـ الجفت كقبؿ الزراعة ثـ بعد شيريف مف الزراعة كفي نياية المكسـ الجدكؿ

 
 ق المتبعة في تحميل التربةائ( الطر 1جدول رقم )

 الطريقة القياس)التربة(
 pH meter (1:2.5)طريقة جياز  (pH) درجةالحمكضة
 Ec meter (1:2.5)طريقة جياز  (ECدرجة الممكحة )
 Walkleyاليضـ الرطب باستخداـ الديكركمات  (OMالمادة العضكية)

and Black 1943 
كربكنات الكالسيـك  الكمية 

 كالفعالة%
 (FAO,1974الطريقة الحجمية )

 “الكثافة الظاىرية حقميابكاسطة اسطكانات  الكثافة الظاىرية
 بطريقة البيكنكمتر الكثافة الحقيقية

الكثافة الظاىرية /الكثافة الحقيقة(  –)الكثافة الحقيقية  حساب المسامية الكمية%
×100 

   العناصر الصغرل
(Fe,Cu,Mn ,Zn) 

 جياز االمتصاص الذرم
 

 طريقة الييدركمتر التحميؿ الميكانيكي
 

 تحميل ماء الجفت : 
أجريت تحاليؿ ماء الجفت في محطة الينادم التابعة لمركز البحكث العممية      

 (:2الزراعية في محافظة الالذقية الجدكؿ رقـ )
 ق المتبعة في تحميل ماء الجفتائ( الطر 2جدول رقم )
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 الطريقة القياس)ماء الجفت(
 قياس مباشر pHدرجة الحمكضة  

 الناقمية )ميمممكس / سـ ( 
 الترميد العضكية غ / ؿالمادة 

 التجفيؼ المادة الجافة غ/ؿ
 الترميد الرماد غ / ؿ

 الكزف النكعي )الكثافة( غ/ ؿ
 العناصر الصغرل الكمية

 ممغ / ؿ 
)الحديد , النحاس , المنغنيز , 

 الزنؾ (

 الكزف / الحجـ
HCLO₄HNO₃ 

(Houba et al,1989: Schaumloffel,1960: 
chat,1966) 

 
 التربة وماء الجفت :تحاليل 
أجريت التحاليؿ لتحديد بعض الخصائص الفيزيائية كالكيميائية لمتربة قبؿ إضافة      

 (:3ماء الجفت ككذلؾ لتحديد بعض خصائص ماء الجفت المضاؼ الجدكؿ رقـ )
( يبين بعض خصائص ماء الجفت المضاف وبعض خصائص التربة قبل 3جدول رقم )

 إضافة ماء الجفت

 القيمة مواصفات )ماء الجفت( القيمة )التربة( مواصفات 
 pH 4.76درجة الحمكضة  pH 7.97درجة الحمكضة 
)ميمميمكس/ ECالناقمية الكيربائية 

 سـ(
 ECالناقمية الكيربائية  1.8

 )ميمميمكس/ سـ(
6.58 

 60 غ/ؿ المادة العضكية 37.5 كربكنات الكالسيـك %
 80 المادة الجافة غ/ؿ 7.6 كربكنات الكالسيـك الفعالة%

 20 الرماد غ/ؿ 2 المادة العضكية %
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 2.63 3الكثافة الحقيقية غ/سـ
 1.042 الكزف النكعي )الكثافة(غ/ؿ 1.58 3الكثافة الظاىرية غ/سـ

 40 المسامية الكمية %
 PPM 5.07الحديد 
  PPM 2.3النحاس 
 PPM 2.64المنغنيز 
 PPM 1.65الزنؾ 

 69 رمؿ % الميكانيكيالتحميؿ 
 17 سمت %
 14 طيف %

 
 التحميل اإلحصائي :

عند مستكل معنكية  LSD, كتـ حساب  Genstat 7thاستخدـ في تحميؿ النتائج برنامج 
5.% 

 النتائج والمناقشة :
تأثير إضافة مستكيات مختمفة مف ماء الجفت في بعض الخكاص الفيزيائية      

 :بعض العناصر الصغرلكالكيميائية لمتربة كمحتكاىا مف 
 ( :pHدرجة الحموضة ) -1

بشكؿ طفيؼ في التربة في جميع المعامالت المطبقة, كقد  pHانخفضت درجة اؿ    
أظير التحميؿ اإلحصائي كجكد فركؽ معنكية بيف المعامالت المدركسة كمعاممة الشاىد 

المعاممة ( ك 7.77-7.84)2ؿ/ـ 50فاض األكبر في المعاممة الخامسة ,ككاف االنخ
 . (7.78-7.85)2ؿ/ـ  40الرابعة



وفً  العناصر الصغرىبعض خواص التربة وعلى محتواها من على بعض  الجفتتأثٌر إضافة ماء 
 المزروع قً البٌت البالستٌكً رةوالبندنوعٌة نبات 

738 
 

أيضا" بينت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمتكسطات التداخؿ بيف المعامالت المدركسة    
كمكعد أخذ العينات الى كجكد فركؽ معنكية كاضحة كسجمت القيمة الدنيا لممعاممة 

كىذا يعكد لككف  pHالخامسة كىذا يكضح دكر مياه عصر الزيتكف في خفض درجة اؿ
كىذا يؤدم لخمؽ كسط حامضي يساعد ( 4.76لمياه الجفت منخفضة ) pHدرجة اؿ

لمتربة المدركسة كيتناسب ىذا االنخفاض طردا" مع زيادة  pHعمى خفض قيمة اؿ
معدالت مياه الجفت المضافة كىذه التغييرات تككف طفيفة نظرا" لمقدرة التنظيمية لمتربة 

 تغيرا" كبيرا" . pHفي مقاكمة تغيرات اؿ

 

 التربة خالل موسم الزراعة( : تغيرات درجة الحموضة في 1شكل )

 ) ميميموس /سم (: ECدرجة المموحة -2
أدت إضافة مياه عصر الزيتكف إلى ارتفاع الناقمية الكيربائية , كقد أظيرت نتائج      

المعاممة األكلى كجكد فرؽ معنكم بيف  عدـفي االقتطاع األكؿ  التحميؿ اإلحصائي
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T1كمعاممة الشاىدT6  المعامالت مقارنة" بقية الناقمية الكيربائية فيارتفعت قيمة بينما 
T5 (1.88 )مع معاممة الشاىد كسجمت أعمى قيمة ليا في المعاممة الخامسة 

أما في االقتطاعيف الثاني كالثالث لكحظ كجكد فركؽ معنكية بيف جميع  ,ميمميمكس/سـ
اممة الخامسة كقد سجمت أعمى زيادة ليا في المعكمعاممة الشاىد  المعامالت المدركسة 

 عمى التكالي ميمميمكس/سـ( 1.93- 1.95( في نياية المكسـ حيث سجمت )2ؿ/ـ 50)
 ( حيث سجمت زيادة مقدارىا2ؿ/ـ 10في حيف كانت أدنى زيادة ليا في المعاممة األكلى )

 0.02في االقتطاع الثاني كزيادة مقدارىا  ميمميمكس/سـ (1.82 – 1.81) 0.01
 Della, كىذا يتكافؽ مع دراسة ) يرخ/سـ في االقتطاع األ ( ميمميمكس1.82-1.84)

Monica et al,1980-1978( حيث كجد أف إضافة ماء الجفت بمعدؿ )2( ؿ/ـ48 

 تؤدم لزيادة الناقمية الكيربائية .

 

 ( : تغيرات درجة المموحة في التربة خالل موسم الزراعة2شكل )
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كعند مقارنة متكسطات التداخؿ لممعامالت المدركسة مع مكاعيد أخذ العينات       
حيث سجمت أعمى زيادة  ليذه المعامالت مع معاممة الشاىد لكحظ كجكد فركؽ معنكية

ميمميمكس/سـ( ككانت أدناىا في المعاممة األكلى  1.913في المعاممة الخامسة كبمغت )
ف تفسير ذلؾ بسبب ارتفاع الناقمية الكيربائية لمياه ميمميمكس/سـ( كيمك 1.82كبمغت )

ميمميمكس/سـ( كزيادة تأثيرىا السمبي عمى الناقمية الكيربائية لمتربة  6.58عصر الزيتكف )
 Potnez etمع الزمف بزيادة كمية مياه الجفت المضافة كىذا يتكافؽ مع دراسة لمعالـ )

al.,1985بي لمياه الجفت بزيادة الكمية المضافة .( الذم أشار إلى ازدياد التأثير السم 
أثر استخدام ماء الجفت عمى محتوى تربة البيت البالستيكي المزروع بالبندورة  - 3

                                                           من المادة العضوية:
كفي  الشاىدأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ جميع المعامالت المدركسة عمى معاممة     

)بعد اإلضافة أكؿ التجربة, بعد شيريف مف اإلضافة, نياية التجربة(  جميع االقطاعات
, كما حافظت معاممة ف المعامالت المدركسة كالشاىدبيمع مالحظة كجكد فركؽ معنكية 

في االقتطاع األخير )نياية (%1.73عمى أدنى قيمة لممادة العضكية ) T6الشاىد 
 االقتطاع (% في3.8عمى أعمى قيمة )2( ؿ/ـ50 ) T5لخامسة كالمعاممة ا المكسـ(
. أيضا" بمقارنة متكسط التداخالت لممعامالت األخير االقتطاع(% في 3ك) األكؿ

االقتطاعات حافظت المعاممة الخامسة عمى أعمى قيمة لممادة  أخذ المدركسة مع مكعد
التربة مع مكعد أخذ (%كقد لكحظ انخفاض قيمة المادة العضكية في 3.366العضكية )

 االقتطاعات .
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 ( : تغيرات محتوى التربة من المادة العضوية خالل موسم الزراعة3شكل )

إف ىذه الفركؽ المعنكية كىذا التأثير الكاضح لماء الجفت في زيادة المادة العضكية       
كذلؾ 2(ؿ/ـ50-40-30-20-10عمى التكازم مع زيادة كمية مياه الجفت المضافة )

العالي لماء الجفت مف المادة العضكية كىذا يعزل إلى المحتكل لدل مقارنتيا مع الشاىد 
يتكافؽ مع نتائج العديد مف الباحثيف )اإلبراىيـ  (%كىذا60)

 ;Ferri et al.,2001; Arienzo et al.,2000)( ك2011,النائب,2007كآخريف,
Renaldi et al.,2003) 

لتربة البيت البالستيكي المزروع ى الكثافة الظاىرية أثر إضافة ماء الجفت عم - 4
 :بالبندورة 

( إلى انخفاض قيمة الكثافة الظاىرية في  4تشير النتائج المكضحة في الشكؿ )      
جميع المعامالت المدركسة مقارنة مع معاممة الشاىد كفي جميع االقتطاعات, كقد 

كفي جميع االقتطاعات حيث  2(ؿ/ـ50)T5سجمت أدنى قيمة ليا في المعاممة الخامسة 
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LSD(T)=0.060               LSD(OM)=0.04249                 LSD(OM.T)=0.10407 
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في نياية المكسـ في حيف حافظت معاممة الشاىد عمى أعمى قيمة 3(غ/سـ1.31بمغت)
 في نياية المكسـ .3(غ/سـ1.55بعد اإلضافة ك)3(غ/سـ1.58ليا)

 
 ( : تغيرات الكثافة الظاىرية لمتربة خالل موسم الزراعة4شكل )           

بيف المعامالت المدركسة كمعاممة الشاىد حافظت المعاممة كبمقارنة متكسطات التداخؿ 
الخامسة عمى أدنى قيمة لمكثافة الظاىرية بالمقارنة مع المعامالت األخرل كمعاممة 

ككاف االنخفاض األكبر في نياية المكسـ يمكف 3(غ/سـ1.333الشاىد حيث بمغت )
تفسير ذلؾ لما يحتكيو ماء الجفت مف مادة عضكية كالتي تعمؿ عمى تحسيف بناء التربة 

 ( .2014كزيادة تماسؾ حبيبات التربة كىذا يتكافؽ مع دراسة الباحثة )بدكر , 
ي المزروع لتربة البيت البالستيكأثر إضافة ماء الجفت عمى المسامية الكمية  -5

 : بالبندورة
( كجكد فركؽ معنكية بيف  5تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في الشكؿ )      

معامالت التجربة كميا بالمقارنة مع الشاىد, إذ كانت أكبر مسامية لمتربة باستخداـ ماء 
% في نياية المكسـ ك 50.2إذ بمغت  2( ؿ/ـ50الجفت في المعاممة الخامسة )

% بعد إضافة ماء الجفت كقبؿ الزراعة, في 48.7شير ك  2  الزراعة بػ% بعد 49.4
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LSD (sd)= 0.00601                     LSD(T)=0.00850                        LSD(sd.T)=0.01472 
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بعد %42.9إذ بمغت  2( ؿ/ـ10حيف كاف أقؿ مسامية لمتربة في المعاممة األكلى )
, كىذا يدؿ عمى أف ماء الجفت عمؿ % في نياية المكسـ44.5إضافة ماء الجفت ك

 عمى زيادة مسامية التربة مع تكقيت المعاممة ككميتيا.

 
 ( : تغيرات المسامية الكمية لمتربة خالل موسم الزراعة5شكل )

كلدل مقارنة متكسطات التداخؿ بيف المعامالت كمكعد أخذ العينات مع الشاىد كجد  
أيضان فركقَا معنكية كبيرة  ككاف أكبر متكسط  تداخؿ ىك لممعاممة الخامسة إذ بمغ 

%, كما تبيف كجكد فركؽ معنكية بيف 40.787% بالمقارنة مع الشاىد  49.433
% كىذا يتكافؽ 46.21متكسطات مكاعيد أخذ العينات إذ بمغ أكبر متكسط لنياية المكسـ 

 (.2014مع نتائج الباحثة )بدكر, 
أثر استخدام ماء الجفت عمى محتوى تربة البيت البالستيكي المزروع بالبندورة من  -6

 : Feالحديد المتاح 
بينت نتائج التحميؿ اإلحصائي زيادة كمية الحديد المتاح في التربة كفي جميع        

االقتطاعات كخاصة في االقتطاعيف األكؿ كالثاني لممعامالت المختمفة, كقد سجمت أعمى 
( في االقتطاع ppm 7.2حيث بمغت )2( ؿ/ـ50) T5قيمة ليا في المعاممة الخامسة 
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 المعامالت

 أثر استخدام ماء الجفت على المسامٌة الكلٌة للتربة

 بعد االضافة وقبل الزراعة

 شهر2بعد الزراعة ب

 نهاٌة الموسم

LSD(T)=0.2417                      LSD(PV)=0.1709                        LSD(PV.T)=0.4186   
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اع األخير, كيمكف ترتيب المعامالت بالنسبة لكمية ( في االقتطppm 4.6األكؿ ك)
كجميعيا أكبر مف معاممة  T5>T4>T3>T2>T1الحديد المتاح في التربة كما يمي: 

.  أيضا" بمقارنة متكسطات التداخؿ بيف كمية ماء الجفت المضافة كمكعد  T6 الشاىد
معاممة الخامسة أخذ العينات كانت أعمى قيمة لكمية الحديد المتاح في التربة في ال

 كبمغتT1( كسجمت أقؿ كمية لمحديد المتاح في المعاممة األكلى ppm 5.767كبمغت )
(4.937 ppm ),  ىذا يكضح الدكر االيجابي لماء الجفت في ارتفاع كمية الحديد

التي تساىـ في  المتاح في التربة كالذم يمكف أف يككف عائدا" لغناه بالمعقدات الييكمية
زيادة مخزكف التربة مف الحديد القابؿ لالمتصاص مف قبؿ النبات, كىذا يتكافؽ مع نتائج 

(Piotrowska et al.,2006;Cegarra et al.,1996 كيمكف أف تعزل زيادة .)
الحديد القابؿ لالمتصاص في التربة عند إضافة ماء الجفت إلى سرعة تحكالتو بكاسطة 

 (.1982,ألكسندر ,1993)زيداف ك آخركف, النشاط الميكركبي 
 

 
 ( : تغيرات محتوى التربة من الحديد المتاح خالل موسم الزراعة6شكل )
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 المعامالت

 أثر استخدام ماء الجفت عمى محتوى التربة من الحديد المتاح

 بعد االضافة وقبل الزراعة

 شير2بعد الزراعة ب

 نياية الموسم

LSD(T)=0.2321                          LSD(Fe)=0.1641                        LSD(Fe.T)=0.4020                                         
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اثر استخدام ماء الجفت عمى محتوى تربة البيت البالستيكي المزروع  - 7
 :Cuبالبندورة من النحاس المتاح 

 

 
 موسم الزراعة ( : تغيرات محتوى التربة من النحاس المتاح خالل7شكل )

لكحظ مف خالؿ التجربة كجكد فركؽ معنكية بسيطة في محتكل التربة مف النحاس      
بيف المعامالت المدركسة كمعاممة الشاىد كقد تفكقت جميع المعامالت المدركسة عمى 
معاممة الشاىد, فقد سجمت أعمى قيمة ليا في االقتطاع األكؿ )بعد اإلضافة كقبؿ 

ىذه القيـ  في االقتطاع األخير )نياية المكسـ(, كقد سجمت المعاممة الزراعة( كانخفضت 
( في ppm  2.8الخامسة أعمى قيمة في محتكل التربة مف النحاس المتاح كبمغت )

(, أيضا" احتمت المعاممة الخامسة المرتبة األكلى مف ppm 0.92االقتطاع األكؿ ك)
 1.84أخذ االقتطاعات ككانت)حيث متكسطات التداخؿ لممعامالت المدركسة مع مكعد

ppm( ككانت القيمة األدنى لمعاممة الشاىد كبمغت )1.503 ppm. ) 
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 المعامالت

 أثر استخدام ماء الجفت على محتوى التربة من النحاس المتاح

 بعد االضافة وقبل الزراعة

 شهر2بعد الزراعة ب

 نهاٌة الموسم

LSD(T)=0.02763                   LSD(Cu)=0.0195                     LSD(Cu.T)=0.04786 



وفً  العناصر الصغرىبعض خواص التربة وعلى محتواها من على بعض  الجفتتأثٌر إضافة ماء 
 المزروع قً البٌت البالستٌكً رةوالبندنوعٌة نبات 

746 
 

أثر استخدام ماء الجفت عمى محتوى تربة البيت البالستيكي المزروع بالبندورة من - 8
 : Mnالمنغنيز المتاح 

 
 ( : تغيرات محتوى التربة من المنغنيز المتاح خالل موسم الزراعة8شكل )

عمى جميع المعامالت المدركسة   T5 ,T4تشير النتائج إلى تفكؽ المعاممتيف      
كمعاممة الشاىد كفي جميع االقتطاعات ,حيث بمغت كمية المنغنيز المتاح في التربة 

ppm(2.87 – 2.67 عمى التكالي في حيف بمغت قيمة الشاىد )T6(1.95ppm ,)
( خالؿ االقتطاع T1,T2,T3المعامالت )أيضا" لـ يالحظ كجكد فركؽ معنكية بيف 

الثاني )بعد الزراعة بشيريف(, لكف بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف كمية المنغنيز المتاح في 
التربة بمغت أعمى قيميا في االقتطاع األكؿ )بعد اإلضافة كقبؿ الزراعة(. تبيف أيضا" 

أخذ العينات تفكؽ مف خالؿ مقارنة متكسطات التداخؿ لممعامالت المدركسة مع مكاعيد 
(عمى المعامالت األخرل في حيف كانت ppm 3.123كبمغت) T5المعاممة الخامسة 

التي  T6ككانت قريبة مف معاممة الشاىدT1,T2أدنى قيمة لممعاممتيف األكلى كالثانية 
 (.ppm 2.207بمغت)
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LSD(T)=0.3936                       LSD(Mn)=0.2783                        LSD(Mn.T)=0.6818 
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المتاح تشير ىذه النتائج إلى الدكر االيجابي لماء الجفت في زيادة كمية المنغنيز      
في التربة ,حيث لكحظت زيادة ىذه الكمية مع زيادة كمية مياه الجفت المضافة كىذه 

 Piotrowska et al.,2006;Cegarraالنتيجة تتكافؽ مع نتائج العديد مف الباحثيف )
et al.,1996.) 

 أثر استخدام ماء الجفت في نوعية ثمار البندورة :
   المادة الجافة :-1

( زيادة في نسبة المادة الجافة في ثمار البندكرة مع زيادة  9الشكؿ )لكحظ مف خالؿ     
 T4 (40 (2ؿ/ـ 30)T3 كمية ماء الجفت المضافة إلى التربة, كخاصة في المعامالت 

% ك بذلؾ تككف ىذه 7( حيث بمغت نسبة المادة الجافة 2ؿ/ـ 50) T5( ك2ؿ/ـ
% , ك تكافؽ ذلؾ  5نسبتيا , حيث كانت T6المعامالت قد تفكقت معنكيا عمى الشاىد 

( , ك ربما يعكد ذلؾ إلى  Altaf, et al.2000( ك ) 2012مع نتائج الباحثة ) بدكر, 
نسبة المادة العضكية العالية في ماء الجفت, ك التي ساىمت في تحسف حالة العناصر 

 الغذائية في التربة .
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 البندرة( أثر استخدام مياه الجفت في نسبة المادة الجافة لثمار 9شكل )           

 
  : المواد الصمبة الذائبة - 2

 
 ( أثر استخدام مياه الجفت في نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية لمثمار 10شكل )  
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( زيادة في نسبة المكاد الصمبة الذائبة  في ثمار  10لكحظ مف خالؿ الشكؿ )     
 T4 (40 البندكرة مع زيادة كمية ماء الجفت المضافة إلى التربة, كخاصة في المعاممتيف 

 6.5( حيث بمغت نسبة المكاد الصمبة الذائبة في كال المعاممتيف2ؿ/ـ 50) T5( ك2ؿ/ـ
% نسبة T6  (5.5ى الشاىد % ك بذلؾ تككف ىاتيف المعاممتيف قد تفكقتا معنكيا عم

 Altaf, et( ك)2012المكاد الصمبة الذائبة (, ك تكافؽ ذلؾ مع نتائج الباحثة ) بدكر, 
al.2000  ك ربما يعكد ذلؾ إلى نسبة المادة العضكية العالية في ماء الجفت, ك التي ,)

ساىمت في تحسف حالة العناصر الغذائية في التربة, التي أدت إلى زيادة نسبة المادة 
 الجافة في ثمار البندكرة , بما يتناسب طردا ك كمية ماء الجفت المضافة.

  الحموضة الكمية : - 3

 
 استخدام مياه الجفت في الحموضة الكمية لثمار البندورة( أثر 11شكل )

( زيادة في نسبة الحمكضة الكمية في ثمار البندكرة مع  11لكحظ مف خالؿ الشكؿ )     
 , (2ؿ/ـ 30) T3 زيادة كمية ماء الجفت المضافة إلى التربة, كخاصة في المعامالت
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T4 (40 ك2ؿ/ـ )T5 (50 حيث بمغت نسبة الحمكضة الكمية 2ؿ/ـ )ك بذلؾ 0.32 %
% نسبة  T6 (0.22تككف ىناؾ فركؽ معنكية بيف المعامالت المدركسة مع الشاىد 

الحمكضة الكمية(, ك ربما يعكد ذلؾ إلى نسبة المادة العضكية العالية في ماء الجفت, ك 
إلى زيادة نسبة  التي ساىمت في تحسف حالة العناصر الغذائية في التربة, التي أدت

في ثمار البندكرة , بما يتناسب زيادة في نسبة المكاد الصمبة الذائبة  المادة الجافة ك 
 (.2012طردا ك كمية ماء الجفت المضافة,ك ىذا يتكافؽ مع نتائج الباحثة ) بدكر,

 
 االستنتاجات والتوصيات:

إلى تحسف في الخكاص الفيزيائية  ضافة مستكيات مختمفة مف ماء الجفتأدت إ  -1
التربة كالكثافة الظاىرية كارتفعت  pHالمدركسة حيث انخفض تركيز كؿ مف 

 المسامية الكمية بزيادة التركيز المضاؼ كفؽ شركط التربة المدركسة.
كاف إلضافة ماء الجفت تأثير إيجابي عمى بعض الخكاص الخصكبية لمتربة   -2

غرل( ازدادت بزيادة التركيز المضاؼ مف ماء )المادة العضكية كالعناصر الص
 الجفت

ارتفع تركيز كؿ مف المادة الجافة كالمكاد الصمبة الذائبة ارتفاعا" معنكيا" كما   -3
بزيادة التركيز المضاؼ مف  انخفضت الحمكضة الكمية معنكيا" في ثمار البندكرة

 ماء الجفت.
ضافة معدالت عالية ك مف المفضؿ متابعة البحث عمى ترب مختمفة القكاـ ,   -4 ا 

المضاؼ ,  تحديد المستكل الحرج مف ماء الجفت, كي يتـ  مف ماء الجفت
كأيضا" زراعتيا بأنكاع مختمفة مف النباتات كتحت ظؿ ظركؼ مناخية مختمفة 

 بيدؼ مقارنة أفضؿ لمنتائج المتحصؿ عمييا .
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