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:امللخص 
على مستوى حمطة األحباث الزراعية 2008/2009أجنزت هذه الدراسة خالل املوسم الزراعي

دف هذه الدراسة إىل تأكيد فعالية استعمال الصور ؛بسطيف)ITGC(للمحاصيل الكربى
الرقمية يف انتخاب أصناف متحملة للجفاف من خالل إبراز الدور الذي تلعبه بعض املؤشرات 

كمؤشرات دالة عن )R(و االنعكاس الضوئي الورقي)S(الشيخوية الورقية: يزيولوجية مثل الف
هلذه املؤشرات و املردود من حتمل اجلفاف و ذلك من خالل دراسة العالقة بني الوسائط القياسية

احملتوى املائي : الفيزيولوجية األخرى مثل بعض املؤشرات جهة و من جهة أخرى عالقتها و
لقد ؛(W) و فعالية النتح) WUE(، فعالية استغالل املاء) CHL(، احملتوى اليخضوري) RWC(يبالنس

سجلنا ذلكومن قبلأثبت مؤشر الشيخوخة الورقية فعالية يف انتخاب أصناف متحملة للجفاف
ردود الحظنا أن األمناط الوراثية املتأخرة الشيخوخة تكون عالية املحيث أيضا خالل هذه الدراسة 

أظهر مؤشر االنعكاس الضوئي الورقي نفس الفعالية و يتضح ذلك من خالل عالقات االرتباط ؛
اسية لالنعكاس الضوئي و املردود أو واحد من مركبات ياملعنوية املسجلة بني بعض الوسائط الق

متيزت مبردود حيب ضوئي منخفضولقد أتضح أن األمناط الوراثية ذات نسب انعكاساملردود
مع بعض املؤشرات أيضا عالقات ارتباط معنوية الضوئياالنعكاس، ولقد سجل مؤشر عايل 

باإلضافة إىل تقنية الصور الرقمية استعملنا أيضا؛) WUE ,W , RWC , CHL(الفيزيولوجية األخرى
ؤشرات البيئية مثل الذي مكننا من حتيد قيم بعض املBudgetبرنامج احملاكاةخالل هذه الدراسة

كما يسمح لنا هذا الربنامج بتتبع تغريات احملتوى املائي ،Evapotranspirationوالنتح ، التبخر
.التنبؤ بفترات اإلجهاد املائي و حساب معامالا ،للتربة خالل مراحل النمو املختلفة 

الرقمية ، الشيخوخة الورقية الصور ، (.Triticum durum Desf)قمح صلبال:الكلمات املفتاحية 

ائي النسيب ، ـالية النتح ، احملتوى املـفعالية استغالل املاء ، فع، االنعكاس الضوئي الورقي ،
.احملتوى اليخضوري 



Résumé :

Cette étude a été réalisée durant la saison agricole 2008 /2009 à la station ITGC de Sétif ;

l’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt de l’utilisation de l’image numérique et son

analyse en tant que critère de sélection des variétés tolérantes à la sécheresse à travers la mise

en évidence du rôle de quelques paramètres physiologiques comme la sénescence de la feuille

(S) et la réflectance (R),cette mise en évidence s’est basé sur l’étude de la relation du

rendement avec la teneur relative en eau (RWC), la teneur en chlorophylle l’efficacité

d’utilisation de l’eau et l’efficacité de la transpiration, l’étude a montré l’intérêt de la

sénescence foliaire dans la sélection de variétés tolérantes à la sécheresse, en effet, les variétés

à sénescence lente enregistrent les meilleurs rendements ; la réflectance s’est liée au

rendement en grain et ses composantes ; les variétés à faible réflectance ont enregistré des

rendements élevés ; la réflectance s’est liée d’une manière significative avec la teneur en

chlorophylle,l’efficacité de la transpiration,la teneur relative en eau et l’efficacité d’utilisation

de l’eau, en plus de l’utilisation de l’analyse numérique de l’image , nous avons utilisé  un

modèle de simulation (Budget) qui a permis de calculer quelques paramètres comme la

transpiration et l’évaporation, ce programme a permis également de suivre l’état hydrique du

sol selon les stades de développement de la plante.

Mots clés: Blé dur (Triticum durum desf) , Image numérique , La sénescence foliaire ,

La  réflectance  ,  L’efficacité  d’utilisation  d’eau  ,  L’efficacité  de  la  transpiration  ,  La  teneur

relative en eau , La teneur en chlorophylle .



Abstract :
This study was conducted during the 2008/2009 agricultural season at ITGC station of Sétif;

the objective of this study is to evaluate the advantages of using numerical analysis of image

as a criterion for durum wheat selection under drought conditions through highlighting the

role of some physiological parameters such as leaf senescence (S) and reflectance (R),based

on the relationship between yield and relative water content (RWC), chlorophyll content,

water use efficiency and transpiration efficiency, this study evidenced the interest of using

image analysis ; indeed, varieties with slow senescence showed the highest grain yield. In

parallel, the reflectance was related to grain yield and its components. Low reflectance is

connected with high grain yield. More reflectance was linked significantly with chlorophyll

content, transpiration efficiency, relative water content and water use efficiency, in addition to

numerical analysis of image, a simulation model (Budget) was used which allowed to

calculate  some  parameters  such  as  transpiration  and  evaporation.  This  program  has  also

monitor soil water status by stage of plant development.

Key words: durum  Wheat  (Triticum durum desf)  ,  Digital  image  ,  Leaf  senescence  ,

Reflectance Water use efficiency , Transpiration efficiency , Relative water content ,

Chlorophyll content .
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:دمة ـاملق
القمح من أهم احملاصيل املزروعة يف العامل ، حيث يعترب من أكثر حماصيل احلبوب انتشارا 

624مليون هكتار أنتجت217يف التغذية البشرية ، فقد بلغت املساحة املزروعة به عاملياواستهالكاً 

صول يف طليعة احملاصيل يأيت هذا احمل.(FAO, 2005)ه /ط2.8وايلقدر حبمليون طن ، ومبردود 
.(Evans, 1993)من سكان العامل%35اإلستراتيجية كونه يشكل مصدرا غذائيا ألكثر من

إال أن هذا اإلنتاج العاملي الضخم ال يسد الطلب املتزايد عليه نتيجة الزيادة السكانية الكبرية مما يؤدي 
العجز املتوقع خالل السنوات القادمة إىل وجوب زيادة معدل إنتاج القمح السنوي ، وذلك لسد 

و املستمرة ، وهذا يعين املتزايدة الناتج عن عدم كفاية اإلنتاج العاملي للقمح مقابل الزيادة السكانية
على مريب النبات العمل على استنباط مم أوجب.زيادة متوسط املردود احلايل يف وحدة املساحة 

.عاليةةأصناف ذات مردودي
مربو النبات العديد من الوسائل اليت تسمح باستنباط أصناف وسالالت تتمتع بإنتاجية لقد اخترب

وحلد اآلن فان انتخاب .عالية ، بدًءا من الطرق التقليدية يف التربية وانتهاًء بتقنيات اهلندسة الوراثية 
نتخاب التقليديةال يزال يعتمد يف العديد من املناطق املتوسطية اجلافة على طرق االحماصيل احلبوب 

(Evans, 1993 ; Loss and Siddique, 1994)، غري أن هذا االجتاه ليس األفضل ، حيث أن دورة
، وإن جناح برامج التربية يعتمد على ) حتتاج لعدة سنوات ولعدة مواقع بيئية(االنتخاب طويلة األمد 

الربح الوراثي الناجم عن عمليات ثبات املردود يف كلتا الظروف املناسبة وغري املناسبة ، لذا كان
االنتخاب والتربية بطيئا يف املناطق املتوسطية حمدودة األمطار ألنه ال ميكن التنبؤ مبوجات احلرارة وال 

املطري خالل املوسم ، كما وجد أن االختالف الوراثي بني األصناف يلغى بسبب وجود عبالتوزي
اف والظروف البيئية من جهة أخرىـوبني األصناعل بني األصناف واملنطقة من جهةـأثر التف

(Hafsi et al., 2003) حيث ظهر أن التغريات املناخية تسبب استجابات وراثية خمتلفة وأن هذه ،
االستجابات تنشأ بشكل طبيعي يف منطقة أو موقع معني نتيجة التغريات اليت حتدث يف الظروف البيئية

(Hafsi et al., 2003).ديد من األحباث يف املناطق املتوسطية اجلافة لرفع فعالية استغالل املاءاجتهت الع
(Water Use Efficiency: WUE)أي معدل متثيلCO2عرب املسامات ، وأحيانا أخرى ) مم(لوحدة النتح

عرب النتح يعرب عن فعالية استغالل املاء بوحدة املردود الكلية لكل وحدة من املاء املستخدم
Condon)والتبخر et al., 2002).
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، وهي W:Transpiration Efficiency(لكن ليس من السهل قياس فعالية استغالل املاء أو فعالية النتح
؛ بشكل مباشر وإمنا ميكن االستدالل )معدل إنتاج املادة اجلافة لكل وحدة ماء مستخدم يف النتح

ثل وزن احملصول احليب واحليوي ، السطح عليها مبعايري شكلية وفيزيولوجية ومؤشرات إنتاجية م
توى اليخضورياحملالورقي ، حرارة الغطاء النبايت ، الناقلية املسامية ، آلية انفتاح الثغور و

(Araus et al., 2003). هناك صعوبة يف التفريق بني التبخر والنتح حقليا لذا مت اللجوء إىل بعض
13Cيز نظري الكربونـمثل اختبار متي) CO2+ماء(يارات اليت ترتبط بالتمثيل الغذائـاالختب

 Isotope DiscriminationCarbonروف بــاملع(Δ13C)(Farquhar et al., 1984).
حيثبسطيف)ITGC(متت هذه الدراسة على مستوى حقول املعهد التقين للمحاصيل الكربى

لتقدير كمية املاء املفقود عن طريق Budget(Raes, 2004)برنامج احملاكاة خالل هذه الدراسةاستعملنا
من جهة ومن جهة أخرى للتنبؤ بفترات و فعالية النتح تبخر حلساب فعالية استغالل املاءالنتح و ال

والورقية اإلجهاد املائي ، أضف إىل ذلك فقد استعملنا تقنية الصور الرقمية لتتبع حركية الشيخوخة 
؛رات اللونية احلاصلة يف الورقةـو الذي يعتمد يف تقديره على التغيتغري االنعكاس الضوئي الورقي 

حتليل التغري اللوين للورقة قد اعتمد من طرف العديد من الباحثني من أجل تقييم تأثري اإلجهادات إن 
و اآلزويتاد املائي ـات ونذكر على سبيل املثال ال احلصر تأثري اإلجهـالبيئية على صحة النب

)Ahmed and Ried, 1996(ةـات احلرارة املنخفضـو درج(Bacci et al., 1998).
عموما اهلدف من هذه الدراسة هو حماولة التعرف على قدرة تكيف بعض األصناف من القمح 

من خالل دراسة الشرقيةالسائدة ضمن مناطق اهلضاب العليا الصلب مع ظروف اإلجهاد القوية
بعض املؤشرات الفيزيولوجية والورقي الضوئياالنعكاس،خة الورقيةالشيخوالعالقة مابني املردود و

و حماولة إظهار مدى فعالية )CHL(و احملتوى اليخضوري)RWC(األخرى مثل احملتوى املائي النسيب
.ضمن مثل هذه الظروفاستعمال االنعكاس الضوئي الورقي كمؤشر لالنتخاب
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بيولوجيا و فيزيولوجيا منو وتطور القمح - 1
:و األصل اجلغرايفالوضع التصنيفي - 1-1

، عائلة رتبة النجيليات الفلقة أحاديةينتسب القمح إىل صف مغطاة البذور ، حتت صف 
)امللحق(1اجلدولاء أنواع القمح موضحة ضمن ـخمتلف أمس.Triticumجنس،النجيليات 

)Feldman, 1976(.
، شرق العراق،مركز ضمن املناطق الغربية إليراناألصل اجلغرايف للقمح يتHarlan (1966)حسب

من قبل وحصدتاليت زرعتاألوىلالنباتية األنواعالقمح واحد من بني .جنوب وشرق تركيا
هذه املنطقة تغطي كل من،اخلصيبسنة ضمن منطقة اهلالل10000-7000اإلنسان منذ حوايل

العديد من بقايا .Croston et Williams, 1981)(إيران لعراق وجزء كبري من ا، سوريا ،فلسطني
وجدت حمفوظة ضمن )Tetraploid(ورباعي العدد الصبغي)Diploid(القمح ، ثنائي العدد الصبغي

.)Harlan, 1975(ألف سنة قبل امليالد ضمن مناطق الشرق األدىن 7بقايا آثار يرجع عمرها إىل 

:اخلصائص الوراثية لنبات القمح-2- 1
14حيتوي)Diploid(القمح الربي ثنائي العدد الصبغي. 7العدد الصبغي القاعدي لنبات القمح هو

صبغي 28هلماوالقمح الصلب)Tetraploid(رباعي العدد الصبغي(Emmer)صبغي ، القمح النشوي
.صبغي 42غي ميلكوالقمح الشائع سداسي العدد الصب

من األقماح ثنائية العدد اثننياألقماح رباعية العدد الصبغي نتجت من تصالب نادر لكن طبيعي مابني 
صبغيات نوع آخر معنوع ثنائي العدد الصبغيصبغيات مجعت فيه الصبغي ، بواسطة جني طبيعي 

سات علمية دقيقة ، علماء وفق درا.Amphidiploidلكن بنفس العدد الصبغي وفق تطورات تسمى
:الربية ثنائية العدد الصبغي كالتايل األنواعخمتلف )genomes(اخللية مسوا جينومات

AA,BB,CC ,DD …. . اجلينوممصالبة نوع ثنائي العدد الصبغي ميلكإنAA ثنائي مع نوع آخر
لكن . ذي يكون عقيما الABسوف يعطي فردا هجني له اجلينومBBالعدد الصبغي  و ميلك اجلينوم

يف حاالت نادرة ، الصبغيات تتضاعف تلقائيا لينتج عن ذلك هجني رباعي العدد الصبغي ميلك 
تنتج وفق نفس (Hexaploid)األقماح سداسية العدد الصبغي.و الذي يكون خصبا AABBاجلينوم

مع نوع أخر رباعي DDالتطورات السابقة ومن دمج صبغيات نوع ثنائي العدد الصبغي ميلك اجلينوم
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لينتج عن ذلك هجني سداسي العدد الصبغي ميلك اجلينومAABBالعدد الصبغي وميلك اجلينوم 
AABBDDهذه التطورات ميكن تطبيقها يف املخرب ،)Feldman,1976(.

:مراحل تطور القمح - 3- 1
: احل الفيزيولوجية هي كالتايل عموما املر. حيدد املراحل املختلفة لتطور القمح األعضاء متايز 

، )double ridges(، اإلشطاء ، البداءة الزهرية أو القمم املزدوجة) Emergence(االنبثاقاإلنتاش ، 

السنبلة ، انبثاق، )Boot(االنتفاخالسنيبلة القمية أو النهائية ، العقدة األوىل أو بداية تطاول الساق ، 
، )E(االنبثاق-اإلنتاش :عها كمايلي ـهذه املراحل ميكن جتمي.و النضج )Anthesis(التزهري

، )GS1(ا بالرمز ـالبداءة الزهرية تسمى مرحلة النمو األوىل و يرمز هل- االنبثاق 
و مرحلة النمو الثالثة واليت )GS2(التزهري تسمى مرحلة النمو الثانية ويرمز هلا بالرمز- البداءة الزهرية 
إن مرحلة النضج . النضج وتتضمن هذه األخرية مرحلة ملء احلب -التزهري ) GS3(زيرمز هلا بالرم

املدة الزمنية لكل .)Hanft and Wych, 1982(تتزامن وحتول الورقة العلم والسنابل إىل اللون األصفر
ل تاريخ الزرع و طومرحلة من مراحل التطور تعتمد أساسا على النمط الوراثي ، درجة احلرارة ،

عموما اإلجهادات البيئية مبا يف ذلك احلرارة ، املاء  و امللوحة رمبا تقصر نسبيا مراحل تطور . اليوم 
. القمح

:)E(االنبثاق–اإلنتاش -أ

من وزن البذرة%45- 35إلنتاشها يتراوح مابنيالالزم القمح وبذورتوى املائي األدىن ضمن احمل
)Evans et al., 1975(.م°25–م°12والدرجات املثلى تتراوح مابنيم °37–م°4تاش مابنيحيدث اإلن.

البذور ذات احلجم الكبري هلا . حجم البذور ال يغري يف اإلنتاش لكن يؤثر يف النمو ، التطور و املردود 
و االمتيازات  باملقارنة مع البذور ذات احلجم الصغري ، مثل سرعة منو النبيتة ، العديد من احملاسن 

حماسن البذور .)Spilde, 1989(دد األشطاء اخلصبة العايل ضمن النبات الواحد و املردود احليب العايلع
وصا اجلفافـكبرية احلجم تظهر حينما يتم تنميت هذه البذور ضمن ظروف جمهدة ، خص

)Main and Nafziger, 1994(.يةبداءاة ورق4-3مع بداية االنبثاق اجلنني البذري ميلك من
)Baker and Gallagher, 1983a ; Hay and Kirby, Seminal(خالل اإلنتاش اجلذور البذرية)1991

roots( هي األوىل اليت تنمو ، و اليت يوجد فوقها الكوليوبتيل)Coleoptile( الذي حيمي انبثاق الورقة
مع اختالف األمناط الوراثية يتغريحمددا بعمق الزرع وطولهطول الكوليوبتيل يكونامتداد أو. األوىل 
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)Semi dwarf(أصناف القمح نصف املتقزمة.)Kirby, 1993(، يتزايد قليال حينما يكون الزرع أعمق

.متلك كوليوبتيل قصري باملقارنة مع األصناف الطويلة 
:)GS1(البداءة الزهرية–االنبثاق- ب

باختالفالقدرة العددية لإلشطاء ختتلف . سي من إبط أوراق الفرع الرئيانطالقاأشطاء القمح تنمو 
األقماح نصف املتقزمة الطول هلا . الوراثية ، األمناط الشتوية متلك أكرب عدد من األشطاء األمناط

ظهور األشطاء ومتايز براعمها عادة ينتهي مع بداية تطاول الساق.األشطاءعادة أكرب عدد من 
)Baker and Gallagher, 1983b(.

Longnecker et al.)1993( عملية اإلشطاء ال تتوقف عند مرحلة  منو معينة لكن وإىل حدا إنأظهروا
، ليست مجيع األشطاء تنتج سنابل يف القمح. ما تتحكم فيها العديد من العوامل الوراثية و البيئية

عدد األشطاء اخلصبة يتأثر . )Gallagher and Biscoe, 1978(قبل مرحلة التزهريلكن الكثري منها تفقد
يوضح )امللحق(2اجلدول، و هي جد متأثرة بكثافة الزرع والظروف البيئية بكل من النمط الوراثي و

)Vegetative stage()GS1(طول مدة املرحلة اخلضرية. تأثري كثافة الزرع على بعض مركبات املردود 

تاريخ الزرع و النمط تأثر بعدة عوامل من بينهايوم وهذه املدة ت150–60يف القمح يتراوح مابني
.الوراثي 

:)GS2(التزهري–البداءة الزهرية - جـ

القمة النامية للساق من فيهاأوراق على الفارع الرئيسي تتحول 8- 4نباتات القمح اليت حتمل مابني
إذا .مم0.5فترة يساويطول القمة النامية خالل هذه ال. املرحلة التكاثرية إىلاملرحلة اخلضرية

فإن ذلك يؤدي إىل عقمها بشكل خالل مرحلة تكوين أو تشكيل الزهرة م°30جتاوزت درجة احلرارة
متواجدة  على مستوى اجلزء )Spikelet(كل سنيبلة. )Owen, 1971 ; Saini and Aspinal, 1982(تام

بالت القاعدية و النهائية متتلك مابنيالسني. بداءة زهرية 12–8املركزي للسنبلة متلك ما يقارب
ما يقارب نصف هذا العدد من األزهار أو أقل سوف حيدث ا التزهري ألن .بداءة زهرية 8–6

رـالعدد األخر من األزهار حيدث ا إجهاض أو يكون تطورها ناقصا قبل حدوث التزهي
)Kirby, 1988 ; Kirby and Appleyard, 1987 ; Hay and kirby, 1991( .مع تشكل السنيبلة النهائية
)Terminal spikelet(ورقة 12–7و الفرع الرئيسي حيمل مابنيمم4القمة النامية يصل طوهلا إىل.

30–20عدد السنيبالت ضمن السنبلة الواحدة ميكن حتديده ضمن هذه املرحلة وهي تتراوح مابني

.)Allison and Daynard, 1976 ; Kirby and Appleyrad, 1984 (سنيبلة
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Rahman et al.)1977( إجيابيا مابني طول املرحلة اخلضرية و عدد السنيبالت ضمن ارتباطاوصفوا
السنبلة الواحدة ، متديد املرحلة اخلضرية للقمة النامية حيث على أكرب عدد من السنيبالت ضمن 

نيبالت يتم حتديده من خالل طـول مدة املرحلة  مع ذلك ، فإن العدد احلقيقي للس.السنبلة الواحدة 
خالل الفترة املمتدة من مرحلة القمم )ساعات8(األيام القصرية.)Reproductive stage(التكـاثرية
و حىت مرحلة تشكل السنيبلة النهائية حيفز أكرب عدد من السنيبالت) البداءة الزهرية(املزدوجة 

)Rawson, 1971 ; Rahman and Wilson, 1978( . هذه املرحلة جد حساسة لإلجهادات البيئية
مع تشكل السنيبلة النهائية يبدأ تطاول .)Wuest and Cassman, 1992(خصوصا  اآلزوت و املاء 

يبدأ منو السنبلة منذ حلظة  ظهور الورقة ما قبل األخرية  اليت .الساق  ويبدأ منو السنبلة و تطورها
منو السنبلة  يكون .)Kirby and Appleyard, 1984 (ذلك بعشرة أيام قبل التزهريتسبق الورقة العلم و

الورقة العلم مرئية)Ligule(بطيئا يف املراحل املبكرة من النمو ، و يتزايد بشدة مع أن تصبح لسينة
)Krumm et al., 1990( .يبدأ إجهاض األزهار مع بداية مرحلة االنتفاخ)Boot( حدوث وينتهي مع

ماـقة أقصاهـموت الزهرة حيدث حينما يبلغ منو كل من الساق و السوي.التزهري 
)Siddique et al., 1989( .موت الزهرة عند هذه املرحلة يرجع إىل التنافس حول املادة الكربوهدراتية

Kirby , 1988)(.
:)GS3(النضج الفيزيولوجي–التزهري -د

. )Rachis(ل سنيبلة واحدة على مستوى كل عقدة من عقد عمودها  الفقريسنبلة القمح  حتم

معظم واليت يف،)Kirby and Appleyard, 1984(أزهار خصبة6–3كل سنيبلة متلك مابني
Martin(%96ا  بنسبةـاحلـاالت تلقيحـها  يكون  ذاتي et al., 1976 ( . التزهري يبدأ على مستوى

يف قمة وقاعدة السنبلة إىل السنيبالت املوجودة الحقا لينتقل وجودة يف منتصف السنبلة السنيبالت امل
أزهار السنيبلة املركزية املتـالمحة حيدث ـا . )Peterson, 1965(أيام5–3خالل مدة تتراوح مابني

من هذه األزهار لناتـجة واحلبوب ا، مقارنة باألزهار املـتباعدةأيام4–2التخصيب مبكرا بـ
بعد ختصيب أو تلقيح  األزهار ، .)Simmons and Crookston, 1979(عــالوزنتكون ذات

وكذا )Endosperm(االنقسام اخللوي يكون سريعا ، خالل هذه املدة تتشكل كال من خاليا السويداء
%30–20وهي حتتلتعرف هذه املرحلة على أا مرحلة تباطؤ . )Amiloplasts(الصانعات النشوية

من فترة ملء احلب ، بعد هذه املرحلة هناك فترة أخرى تتميز  بنمو سريع للخاليا مع متايزها ، 
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ويالحظ أيضا عملية ختزين النشاء ضمن السويداء و اليت تكون هلا عالقة خطية و منو البذور و هي 
لوقت الذي تنمو فيه السويداءاجلنني يتشكل يف نفس ا. من فترة ملء احلب %70–50حتتل من

)Jones et al., 1985(.

:لقمح لالكميتطورتقدير ال- 1-4
القمح املرئيةتصف مراحل تطور ، وهيالقمحهناك العديد من مقاييس أو دساتري قياس تطور 

Haunجند مقياساالاستعماألكثرمن بني هذه املقاييس و .النباتبدون احلاجة إىل تشريح 

)Haun, 1973(، مقياس.لتحديد مراحل النمو اخلضريالذي يعترب جد نافعFeeke)Large, 1954(

Zadoks)Zadoksو et al., 1974( أثبتا فعالية عالية لوصف كل من املرحلة اخلضرية و التكاثرية .
ج حسايب يسمح بتحديد التغريات من مقياس املقارنة بني هذه املقاييس جد معقد لذلك مت تطوير برنام

Harrel(إىل آخر et al., لتحديد مراحل تطور النبات بشكل جيد ضمن احلقل البد من تفادي .)1993
.فحص النباتات املوجودة يف حواف القطعة األرضية و النباتات الدخيلة 

هو يصف مجيع املراحل اخلاصة يعترب املقياس األكثر مشوال و األسهل استعماال ، و Zadoksمقياس
املراحل . يعتمد على شفرات عشرية ، اليت تشمل خمتلف مظاهر تطور النبات . بدورة حياة احلبوب 

كما يوضحه (9–0القيم من.)امللحق(3الرئيسية واليت هي نفسها جد مفسرة موضحة ضمن اجلدول
سبيل املثال عدد األوراق يعرب عنه على.تعرب عن تفاصيل املراحل الرئيسية للنمو )3اجلدول

بعد ،29–21، و عدد األشطاء يعرب عنه بالشفرات احملصورة مابني19–11بالشفرات احملصورة مابني
حدوث االنبثاق مجيع مراحل التطور يعتمد يف حتديدها على املالحظة الظاهرية للفرع الرئيسي

)main shoot( .40بعد املرحلة)متثل مرحلة مبكرة 41كاد تكون مرئية وتالورق العلم ، لسينة 39
و األشطاء تكون متماثلة و املراحل مراحل الفرع الرئيسي)من االنتفاخ ، السنبلة تبدأ يف االنتفاخ

يتم حتديدها من خالل التطورات 93إىل70املراحل من.يتم حتديدها من خالل فحص النبات ككل 
.)3اجلدول(يف منتصف السنبلةاحلاصلة يف احلب املوجود 

:اإلجهادات الالحيوية و فيزيولوجيا القمح - 1-5
يب ـري سلـالبيئية مفردة أو مشتركة و اليت هلا تأثالظروفاإلجهادات الالحيوية هي جمموع 

عة سابقا من بني اإلستراتيجيات املتب؛ )Jones and Qualset, 1984(التكاثرعلى النمو ، التطور و
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وللتعامل مع اإلجهادات البيئية هي حماولة التخفيف من ضرر اإلجهادات من خالل السقي 
إىل البحث عن نباتات حمسنة وراثيا ، هلا أدتو البيئية االقتصادية، العراقيل ....التربةاستصالح

: من بينها مردود القمح يرجع إىل عدة أسباب اخنفاض. القدرة على حتمل ضرر تلك اإلجهادات 
سوف نوجز .اجلفاف ، احلرارة املرتفعة و املنخفضة ، نقص التسميد خاصة اآلزوت و ملوحة التربة 

.و تطور القمح و املردود على منواإلجهادات تأثري بعض فيما يلي

:املائي اإلجهاد - 1- 1-5
حاملا يظهر اإلجهاد املائي .ثا يف الطبيعة يعترب اإلجهاد املائي من بني اإلجهادات األكثر  حدو

إن لفقد املاء عن .يكون املاء املمتص بواسطة اجلذور أقل بكثري من املاء املفقود عن طريق النتح 
.طريق النتح عالقة خطية سلبية و املردود احليب ، لذلك وبصورة حتمية اإلجهاد املائي خيفض املردود 

نعتمد يف ذلك على مالحظة التغريات لإلجهاد املائي على القمح ،ية لوجالحظة التأثريات الفيزيومل
اإلجهاد املائي ميكن أن يالحظ يف أي مرحلة من . خالل مراحل التطور السابقة الذكراحلاصلة 

GS2مراحل تطور النبات ، لكن املرحلة األكثر تأثرا باإلجهاد املائي هي املرحلة

:ميكن إجياز تأثري اإلجهاد املائي على مراحل تطور القمح كمايلي و.)التزهري- البداءة الزهرية (
:)E(االنبثاق–اإلنتاش -أ

البيئية اجلافة البعلية يظهر ا جفاف مبكر يؤثر سلبا يف إنتاش بذور القمح و إنشاء األوساط 
امليكانيكية لتربة تعرقل وتعيق للبذور و املمانعة الغذائيةاإلنتاش املنخفض ، نقص املدخرات . النبات 

.)Bouaziz and Hicks, 1990(إنشاء النبات أو احملصول
هناك عالقة ارتباط مابني حجم البذور ، احملتوى الربوتيـين ، اجلذور االبتدائية و الكتلة احليـوية 

Ries and(اهلوائيـة يف القـمح Everson, 1973(.
ه هناك تأثـري إجيايب حلجم البذور الكبـري على إنتاش بذور العديد من الباحثني أشاروا إىل أن

Singh, 1970 ; Hampton, 1981 ; Kalakanavar(و إنشاء نباتات القمح et al., 1989(.
التأثري السليب للجفاف املبكر يكون منخفضا إذا ما كانت بذور )  Mian and Nazfiger)1994حسب

وع اجلذري الكبري يف النبيتات الناجتة من إنتاش بذور قمح كبرية ام. القمح ذات حجم كبري 
احلجم رمبا و إىل حد ما يساعد على حفظ  توازن املاء حتت ظروف اإلجهاد املائي املبكر ، إن كان 

ميزة أخرى من شأا أن يكون هلا دور . املاء املتاح للنبات يتواجد ضمن مستويات عميقة من التربة 
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ء النبات حتت الظروف البعلية هي الكوليوبتيل الطويل ، والذي معظم التغريات يف يف حتسني إنشا
األمناط الوراثية ذات الكوليوبتيل الطويل تكون  .)ICARDA , 1987(طوله ترجع إىل عوامل وراثية

الناجتة )false start("االنطالقة الفاشلة " هلا إمكانية زرعها ضمن أعماق كبرية نسبيا وبالتايل تفادي 
الزرع املبكر .كمية األمطار غري الكافية أو تكررها بشكل ال يضمن إنشاء النبات أو احملصول من

يف اخلريف له فوائـد هامة و واضحة بالنسبة لبيئات البحر األبيض املتوسط البعليـة
)Acevedo et  al., 1991(،ملردود عن كل يف ا% 1اخلسارة املترتبة عن التأخيـر يف الزرع تقدر بـ

Acevedo(يوم تأخر et al., 1998(. االنطالقة " يف هذه احلالة الزرع العميق و املبكر مستحب لتجنب
مل بالنسبة للترب اجلافة يف بداية الفصل ، إن الزرع العميق لن يسمح بإنتاش البذور ما" الفاشلة 

.سم10حتدث األمطار تبلل على مستوى سطح فراش التربة على عمق
:)SG1(البداءة الزهرية–االنبثاق-ب

بالنسبة لكـل من القمح الصلب )Phyllochron(اإلجهاد املائـي يعمل على زيادة الفيـلوكرون
Krenzer(و اللـني et al., 1991 ; Simane et al., 1993(. إن اتساع أو تضخم حجم الورقة يكون

Acevedo(هاد املائيأكثر حساسية لإلج et al., 1971( . مرحلـة اإلشطاء جد حساسة لإلجهاد
املائـي وقد خيـفض عدد األشطاء  للنصف إذا ما كانت الظروف البيـئية جافة متاما

)Peterson et al., 1984 ; Rickman et al., 1983(.
)Spikelet primordia(ءات السنيبليةالعجز املائي الذي يسبق عملية البدء يف اإلزهار  خيفض عدد البدا

.)Oosterhius and Cartwright, 1983(خالل هذه املرحلة
:) GS2(التزهري –البداءة الزهرية - جـ

هذه .بعد التزهري أيام10يستمر ملا يقارب) جذور، أوراق ، سيقان و سنابل(منو نبات القمح 
و اخلاليا و العجز املائي خالل هذه املرحلة خيفض من. منو القمح األكثر نشاطا خالل تعترباملرحلة

مع .تناقص شدة التركيب الضوئي ضمن وحدة املساحة اليت ينج عنها وكذا املساحة الورقية
تـزايد حدة العجز املائـي تتناقص شدة التركيـب الضوئي و السبب االنغالق اجلزئـي للثغور

)Acevedo et al., 1991(.مستوى أوراق نبات القمح  ،  الثـغور تبدأ يف االنغالق مع بـلوغ على
1.5MPa)Kobata-اجلهد املائـي للـورقة et al., 1992 ; Palta et al., 1994(.
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رونات ، استمرار ثري مباشر على تناقص نقل اإللكتله تأ)ci(الداخلي للورقةCO2إن تناقص تركيز الـ
متلف لألنظمة )Photoinhibition(يكبح ضوئرونات يسبب عدم نقل اإللكتيج األنظمة الضوئية مع

Long(الضوئية et al., 1994(. احلفاظ على احلالة املائية للنبات واالنفتاح الثغري ليس مهم فقط من
، الذي يسمح CO2النبات لكن من اجل احلفاظ على التبادل العايل للـ) تربيد(أجل إنعاش 

اعالت املرحلة املظلمة من عملية التركيب الضوئي و احلفاظ أيضا على نقل باستمرارية تف
)Chlorophyll fluorescence(اإلستشعاع اليخضوري .)Loomis and Amthor, 1996(اإللكترونات

يالحظ حينما تكون كمية الضوء امللتقطة بواسطة الالواقط الضوئية تفوق قدرة تفاعالت املرحلة 
بشكل واسع لتحديد تأثري اإلجهاد اإلستشعاع اليخضوري تستعمل حاليا وقياسات لذلكالظالمية ، 

حدوث اإلجهاد املائي خالل مرحلة منو السنبلة يسبب .)Seaton and Wallker, 1990(على احملصول
,Hochman(تناقص احلب يبلغ تناقص املردود حده األقصى عندما حيدث اإلجهاد املائي قبل . )1982

أيام ، أيضا اإلجهاد املائي خالل هذه املرحلة خيفض عدد السنيبالت ضمن 10روج السنبلة بـفترة خ
Hochman, 1982 ; Moustafa et(اء اخلصبةـلة الواحدة بالنسبة لألشطـالسنب  al., ويسبب ،)1996

)امللحق(4ولاجلد)Oosterhius and Cartwright, 1983(أيضا موت األزهار القاعدية و العلوية للسنابل

:)GS3(النضج الفيزيولوجي–التزهري -د

Simone)حدوث العجز املائي على مقربة من مرحلة التزهري يسرع التطور et al.,1993) أي
إعادة نقل . (Nicholas and Turner, 1993)تناقص يف تراكم املواد الكربوهدراتية على مستوى الساقال

اتية املصنعة قبل مرحلة التزهري يعترب هام جدا و السبب هو تناقص شدة التركيب املركبات الكربوهدر
Bidinger et al., 1977 ; Kiniry , 1993 ; Palta)الضوئي يف وجود اإلجهاد املائي et al., 1994 ).

اإلجهاد املائي خالل مرحلة ملء احلب ال يؤثر يف عدد األشطاء اخلصبة و ال يف عدد احلب ضمن 
Hochman,1982 ; Kobata)لكن وزن احلب يتناقص، ملتر املربع الواحدا et al., 1992) ، و السبب يف

KH2PO4إن إضافة حماليل خمففة من. ذلك هو قصر مرحلة  ملء احلب  الناتج من تسارع الشيخوخة 

ايل الرفع يف العالية و اجلفاف الذي حيفز الشيخوخة وبالتعلى األوراق ختفف من آثر درجة احلرارة 
.(Benbella and Paulsen, 1998)املردود احليب للقمح
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وجد وعلى حنو ثابت أن الشعري و القمح اللني ذات القصب الطويل يكون هلا قدرة حتمل عالية اجتاه 
اجلفاف يف حني األصناف نصف املتقزمة هلا قدرة حتمل متوسطة بينما القمح الصلب جد حساس 

Fischer and Maurer, 1978 ; Sojak)للجفاف et al., 1981).

:اإلجهاد احلراري –5-2- 1
حيث تسرع عملية تطور . درجات احلرارة العالية تؤثر وبشكل كبري يف املردود احليب للقمح 

إن الترابط .النبات و تؤثر خصوصا يف األزهار ، وهلا أيضا تأثري واضح يف عضيات التركيب الضوئي 
مع ذلك فإن برامج البحث تسعى . و احلراري جيعلنا نويل اإلهتمام بواحد منهما ابني اإلجهاد املائي م

النتح من امليكرتمات املستعملة لتفادي ضرر احلرارة و . لتحسني نباتات مقاومة لكال االجهادين معا 
احلفاظ على انتعاشها من خالل األمناط الوراثية اليت هلا القدرة على.يعترب العامل األول املبدد لطاقة 

ختتلف درجة حرارة األعضاء النباتية فيما . عملية النتح تعترب األكثر و األحسن تفاديا ألضرار احلرارة 
.بينها وختتلف أيضا عن درجة حرارة اهلواء احمليط ا ، هذه االختالفات تتزايد والنسب املتزايدة للنتح

املائـي االختالف يف درجة حرارة الورقة و اهلواء احمليط ا يتزايد بالنسبة للقمح ويف غياب اإلجهاد 
Idso)(VPD)خطيـا و االختالف يف ضغط خبار املاء et al., 1984). مع حدوث العجز املائي وبدأ

التركيب .انغالق الثغور ، درجة حرارة األوراق ترتفع وقد تتجاوز درجة حرارة اهلواء  احمليط ا 
، لكن األمناط الوراثية األكثر تأقلما م°25أثر سلبا بدرجات احلرارة املرتفعة اليت تتجاوزالضوئي يت

اإلجهاد احلراري خيفض و بشكل .م°35يبدأ ظهور الذبول على أوراقها حاملا تتجاوز درجة احلرارة 
راري على كل سوف نوجز فيما يلي تأثري اإلجهاد احل. كبري الكتلة احليوية و املردود احليب للقمح

النمو السابقة الذكر ، وتأثري درجة احلرارة خيتلف باختالف مرحلة النمو ، املرحلة مرحلة من مراحل
أين ميكن حتديد عدد احلب ضمن املتر مربع GS2األكثر حساسية لإلجهاد احلراري هي املرحلة

.(Shpiler and Blum, 1986)الواحد
:(E)االنبثاق–اإلنتاش -أ

ا تتجاوز ـيمترات العليـدرجة حرارة التربة على مستوى السنتية احلارة ، ـضمن األوساط البيئ
إن كان سطح التربة عار أو خايل من الغطاء النبايت وجاف وشدة م°15- 10درجة حرارة اهلواء حبوايل

ى قد تتراوح مابنيأو ظروف مماثلة ، درجة حرارة التربة القصوحتت نفس الظروف .اإلشعاع عالية
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نبيتة يف املتر املربع الواحد 100ما يقارب.النبيتةانبثاقمع تأثريات خطرية على بروز أو م40-45°
.ميكن أن تفقد بسب الظروف السابقة الذكر ، وهذا يؤثر سلبا على املردود 

Angus et al.(1981) األمناط الوراثيةتالفباخختتلف االنبثاقوجدوا أن تأثريات درجة احلرارة على.
النبيتات بشكل كاف رمبا يقلل من آثر درجات احلرارة املفرطة اليت تكبح منو اجلذور و بدأانبثاقإن 

.(Fischer, 1985)عملية اإلشطاء
:(GS1)البداءة الزهرية–االنبثاق-ب

تطور النمو اخلضري و حدوث اإلشطاء و درجة احلرارة العالـية تتزايد معاجتاهاحلساسية 
احلساسية اجتاه درجة احلرارة .(O’Toole and Stockle, 1991)(GS1)تتـواصل حىت اية املرحلة

ميكن التعبري عنها من خالل تناقص مدة هذه املرحلة  ، ضعف أو (GS1)العالية خالل هذه املرحلة
درجات احلرارة العالية ختفض عدد .(Shpiler and Blum, 1986)نقص املساحة الورقية و أيضا النمو

Midmore)األوراق و أيضا عدد األشطاء اخلصبة أي املنتجة للسنابل et al., 1984).
اقص عدد األوراقـو بالتايل تن(Phyllochron)لوكرونـتزايد درجة احلرارة  حيفز تزايد الفي

(Cao and Moss , 1994).
:(GS2)التزهري–) القمم املزدوجة(البداءة الزهرية -جـ

عدد احلب ضمن .(GS2)يعترب كمؤشر لبداية املرحلة(Double ridges)ظهور القمم املزدوجة
التأثري الرئيسي لإلجهاد احلراري بعد بدأ اإلزهار .حتديده ضمن هذه املرحلة واحد ميكن املتر مربع ال

ر املربع الواحد يتناقص مع عدد احلب ضمن املت.د احلب ضمن املتر املربع الواحد يالحظ على عد
زهريـوم اليت تسبق التـي30خالل%4رارة مبعدل درجة واحدة وبنسبةـد درجة احلتزاي

(Fischer, 1985). تأثري درجة احلرارة على عدد احلب ضمن وحدة املساحة رمبا يرجع إىل تناقص
ضمن ظروف جتريبية موجهة ،.أو قلة احلب ضمن السنبلة الواحدة ،صبةالسنابل اخل

Warrington et al.(1977)خالل املرحلةم°25اظهروا أن القمح النامي عند درجة حرارةGS2 حيتوي
م°15من احلب ضمن السنبلة الرئيسية باملقارنة مع القمح النامي عند درجة حرارة%40فقط على

يظهر تناقص حاد يف عدد السنابل مع تدرج درجة احلرارة ، )امللحق(5اجلدول.رحلة خالل نفس امل
عند درجات احلرارة العالية يتأثر بالتغري الوراثي يف احلساسية اجتاه التواقت GS2تناقص مدة املرحلة

شكل السنيبالتودرجة احلرارة املثلى لت(Vernalisation)، االستجابة لإلرتباع(Photoperiod)الضوئي
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(Blum, 1986). على املستوى اخللوي تؤثر درجات احلرارة العالية يف قدرة أغشية الصانعات اخلضراء
.(Berry and Rawson, 1981)على نقل اإللكترونات

:(GS3)النضج الفيزيولوجي–التزهري -د

و توفر املواد املصنعة ، نقل هذه املواد حنو اإلجهاد احلراري خالل هذه املرحلة يؤثر يف تيسر
ضمن احلب أثناء مرحلة ملء احلب ، ونتيجة ما سبق النشاء  و ختزينه اصطناعاحلب و تشكيل أو 
. تناقص وزن احلب 

، ارتفاع درجة احلرارة مبعدل درجة واحدة ينـجر م°26- 12خالل مدى حراري يتـراوح مابني
Wardlaw)%8–4عدلعنه تناقص يف وزن احلب  مب et al., 1980 ; Wiegand  and Cuellar, 1981).

Sofield)تقلص مدة ملء احلب يتزامن و الزيادة يف نسبة ملء احلب et al., 1977) لكن التأثريات جد
من جهة أخرى ، الشيخوخة املبكرة ختفض نسبة املواد املصنعة و اخلاصة مبلء احلب ، أيضا .معقدة 

رارة العالية ختفض عدد اخلاليا املكونة للسويداء و بالتايل تناقص وزن احلب ، يف معظم درجات احل
. ه النتائج  تتوافق و ما حيدث أثناء اإلجهاد املائي ذاحلاالت ، ه

حتمل اإلجهاد احلراري يرتبط و ثبات أو استقرار األغشية ، الزيادة يف ثبات أو استقرار الربوتينات و 
استجابة النبات للصدمة احلرارية . HSP( Heat shock proteins)ت الصدمة احلراريةتصنيع بروتينا

يكون من خالل إنتاج سريع و مكثف لربوتينات خاصة بدرجات احلرارة  فوق املثالية ، حيدث هذا 
إجهادات م°10–5عندما تكون خاليا النبات معرضة لدرجات حرارة تفوق الدرجات املثالية حبوايل

(HSP)اجلفاف و امللـوحة ميكن أن حتفز على إنتاج بروتيـنات الصدمة احلرارية: ى مثل أخر

(El Madidi and Zivy, 1993) و يكون تأثري هذه األخرية من خالل ترميم أو محاية التراكيب اخللوية ،
.اليت تتلف نتيجة تزايد درجة احلرارة أو إجهادات بيئية أخرى 

:إجهاد الربودة و التجمد –3- 5- 1
معظم األنواع النباتيـة املزروعة حساسة لدرجات احلرارة املنخفضة و يكون هلا تأثري سلـيب 

شدة التركيب الضوئي إن كال من .(Lyons, 1973)م°12حدودملردود عندما تكون يف على ا
ات ـتالحظ عند درج(Photoinhibition)عند درجات التشبع الضوئي و الكبح الضوئيةاملنخفض

Powles)احلرارة املنخفضة  et al., 1983)،يتـوافق ذلك أيضا و التزايد  يف إستشعاع اليخضور-a-
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(Greer et al., 1986) . التعرض الطويل للضوء عند درجات حرارة منخفضة ينتج عنه نتائج غري
ويف األخري موت األنسجةعكسية كالكبح الضوئي الذي  يتبع بأكسدة ضوئية لليخضور 

(Bongi and Long, 1987).
التأثريات الرئيسية للربودة تتمثل يف تناقص شدة التركيب الضوئي ، تناقص كمية الكربون اآلتية من 

Pollock)األوراق و كمية املواد الكربوهدراتية  املتراكمة et al., 1983 ; Pollock, 1984).
ات احلرارة املنخفضةـها من األثر السليب لدرجـيا حيميات ضمن اخلالـراكم السكريـت

(Koster and Lynch, 1992). نشاطية إنزمي يزيد يفمنخفضةتعرض النبات لدرجات حرارة
.Rubisco(Leegood and Edward, 1996)الـ

خنور يف يف معظم احلاالت التجمد البسيط ال يؤثر يف املساحة الورقية يف حني التجمد احلاد حيدث
مراحل النمو املتقدمة تكون أكثر حساسية اجتاه الربودة و . مث موت األوراق منو(Necrosis)الورقة

ذلك يؤثر بشكل كبري على املردود ، للتجمد أيضا  أضرار خاصة خالل املرحلة مابني انبثاق الورقة 
لسنيبالت القاعدية و العلم و عشرة أيام بعد التزهري ، الضرر يظهر من خالل إجهاض أزهار ا

ضرر التجمد يظهر حاملا تكون درجة حرارة اهلواء احمليط دون الصفر، و درجة . املتوسطة للسنابل 
و له عالقة مباشرة و إشعاع التربيد خالل (Harding et al., 1990)م°4–حرارة األنسجة النباتية حوايل

تفادي أو التهربالالنوع من اإلجهاد هو من أهم الطرق لتفادي هذا . الليايل اهلادئة الصافية
(Escape)أو التأخري يف اإلزهارمن هذا اإلجهاد من خالل إما التبكري.

:إجهاد امللوحة–4–1-5
تطبيق عمليات السقي يرفع يف ملوحة . الرفع يف املردود الزراعي يكون مرتبط وبشدة بالسقي 

من امللح ، إذا ما قمنا بعملية سقي قدم 3م/كغ 4–0.1حتتوي ما يقاربالتربة ، إن مياه السقي 
60–1من املاء سنويا فإن هذه األخرية تزود التربة مبا يقـاربمم1500–1000اربـخالهلا ما يق

.(Shannon, 1997)من امللـحهكتار/طن
و تناقص تيسر املاءاإلجهاد األمسوزي)أملوحة التربة تؤثر يف النبات من خالل ثالث  طرق رئيسية

العديد من العمليات . (Kirst, 1989)تغري امليزان األيوين اخللوي)جـواإلجهاد األيوين)بـ
الفيزيولوجية تتأثر بامللوحة و بشكل ملحوظ فإن امللوحة ختفض منو اخلاليا ، املساحة الورقية ، الكتلة 

.(Shannon, 1997)ل متوسطة للملوحةاحليوية و املردود ، للقمح قدرة حتم
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:تأثري امللوحة على منو احملصول –1–4–1-5
. ختفض نسبة النباتات الناشئة ضمن وحدة املساحة ds/m 4.5ملوحة التربة اليت تقارب

%50ة ينخفض بنسبةـات القمح املنبثقـفإن عدد نباتds/m 8.8وحة تقدر بــعند مل

(Francois et al., 1986) .ملوحة التربة تسرع تطور القمة النامية و تزيد يف الفيـلوكرون
(Phyllochron) سيـالساق الرئييفوبالتايل ينخفض عدد األوراق(Maas and Grieve, 1986)،

.و هي أيضا ختفض عدد السنيبالت ضمن السنبلة الرئيسية و تسرع نضج احملصول 
عندما . حيوية اإلشطاء  ، و ختفض عدد األشطاء االبتدائية و الثانوية تؤثر أيضا يف منو والتربةملوحة

فإن األشطاء الثانوية تقصى بشكل ائي يف حني األشطاء 7.5ds/mتقارب درجة ملوحة التربة
Ayers)االبتدائية يتناقص عددها ، منو و تطور اجلذر يعترب أقل تأثرا بامللوحة et al., 1952) . مجيع

Grieve)املراحل الفينولوجية تسرع حتت تأثري إجهاد امللوحة et al., 1994).
تظهر مسيت امللوحة على النبات بعد مرحلة التزهري ، ومن أهم مميـزاا الشيخوخة املبكرة ، وزن 

Wyn Jones and)احلب املنخفض و إجهاض السنيـبالت Gorham , 1991).
.% (Ayers and Wescot , 1976)50خيفض مردود القمح بنسبةds/m13ة الذي يساويمستوى امللوح

يبدأ تناقص مردود القمح الصلب .القمح الصلب عايل احلساسية اجتاه امللوحة مقارنة بالقمح اللني 
بة ، يف حني يتناقص مردود القمح اللني عندما تساوي نسds/m5.9حينما تساوي نسبة امللوحة القيمة

يف الورقة العلم (Na)وجد أن حتمل امللوحة مرتبط سلبيا و تركيز الصوديوم.ds/m8.6امللوحة القيمة
يف احلبNa/K، هناك أيضا ارتباط سليب مابني املردود احليب للقمح و النسبة

(Ashraf and O’Leary, 1996).تركيز الصوديوم(Na)مناط يكون منخفضا ضمن األنسجة الورقية لأل
,.Salama et al)الوراثية املتحملة باملقارنة مع األمناط الوراثية احلساسة للملوحة 1994).
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:املاء استغاللفعالية - 2
:تعريف –1- 2

water use efficiency(املاءاستغاللعموما فعالية  : WUE(ل النسبة مابني املادة من خاليعرب عنها
، إن كانت هذه املدة تقتصر )Richards et al., 2002(كمية التبخر خالل مدة زمنية حمددةاجلافة و

صافيةاستغاللعلى مرحلة فقط من مراحل تطور النبات فإننا نتحدث يف هذه احلالة عن فعالية 
)WUE net (استغاللل تطور النبات فإننا نتحدث عن فعالية بينما إذا اشتملت املدة الزمنية كامل مراح

من ناحية أخرى فعالية استغالل املاء تعرف على أا النسبة مابني .)WUEcrude()Bos, 1985(خام
Gardner(املردود احليب و كمية املاء املستعملة إلنتاج هذا املردود احليب et al., 1985(.

:املاء استغاللختلفة لفعالية املفاهيم امل- 2- 2
Tambussiاملقترحة من طرفأدناهلوثيقةاإىلاستنادا et al.(2007)هيم يبدو أنه هناك عدة مفا

.املاء و طرق لقياس أو تقدير فعالية استغالل

خمطط يوضح املفاهيم املختلفة لفعالية استغالل املاء

A : net photosynthetic rate ; E : transpiration rate ; G : stomatal conductance ; ET : evapotranspiration

Water Use

 Efficiency

Measured

Estimated

Gas exchange

Integrated

WUE instantaneous=  A / E

WUE intrinsic= A / g

WUEbiomass=Dry Matter/ ET

WUE yield = Grain Yield/ET

Carbon isotope discrimination
(Δ13C) : an integration of A/g ratio
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:املاء اللحظية و اجلوهريةاستغاللفعالية -2-1- 2 (WUE instantaneous  ; WUE intrinsic  )

النسبة أافعالية استغالل املاء تعرف على ) قةمثل الور(على مستوى أعضاء التركيب الضوئي 
يـب الضوئـعملية التركيإثناءالكربون املمثل دـأكسيمابني الكمية الصافية لغاز ثاين 

)A : net photosynthetic rate(وكمية النتح خالل نفس الفترة الزمنية ،)E : Transpiration rate(

WUE(تغالل املاء اللحظية أو الفوريةو تسمى يف هذه احلالة بفعالية اس instantaneous ((Polley, 2002)

:يعرب عنها بالعالقة التالية و 

WUE instantaneous = A / E

يف حني هناك منط آخر من فعالية استغالل املاء يعرب عنه من خالل النسبة مابني الكمية الصافية لغاز 
ادل الثغريـ، و التب)A(يـلة خالل عملية التركيب الضوئالكربون املمثدـكسيثاين 

(G : stomatal conductance)بفعالية استغالل املاء و يسمى هذا النمط من فعالية استغالل املاء
WUE)اجلوهرية أو احلقيقة intrinsic))Tambussi et al., 2007( ويعرب عنها بالعالقة التالية:

WUE intrinsic = A / G

:املاء اللحظية و اجلوهرية استغاللطرق حتسني فعالية - 1- 2-1- 2
من وجهة نظر عملية إن كل من فعالية استغالل املاء اللحظية و اجلوهرية متماثلة ، لكن 

(VPD)ار املاءبالعجز يف ضغط خبتتأثرة ال ـاملاء اجلوهرياستغاللة ـفعالينأيكمن يف االختالف

.)Morgan and LeCain ,1991 ; Johnson, 1993(نتحلالقوة املنشطة ل
(SLW)من بني الطرق املفترضة لزيادة فعالية استغالل املاء اللحظية هي الوزن النوعي الورقي العايل

ه عالقة و وهو عبارة عن النسبة مابني وزن و مساحة الورقة ، حيث أن الوزن النوعي الورقي العايل ل
لقد وصفت عالقة ارتباط  مابني الوزن . ادة يف شدة التركيب الضوئي ضمن وحدة املساحةــالزي

تبدو ضعيفة إال أا موجودةأاالية استغالل املاء اللحظية ، على الرغم من ــالنوعي الورقي و فع
)Morgan and LeCain , 1991(.ادة يف النسيج املتوسط للورقةــالزي)Mesophyll ( مرتبط وشدة

التركيب الضوئي العالية دون احلاجة إىل الزيادة يف شدة التبادل الثغري ، وبالتايل تزايد فعالية استغالل 
,.Tambussi et al)املاء اللحظية الية على ـاء مرتبطة و القدرة العـالية استغالل املـمبا أن فع.(2007

حتت ظروف البحر األبيض املتوسط ، . ارتباط إجيابية والنمو التركيب الضوئي ، لذا فإن هلا عالقة 
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الزيادة يف فعالية استغالل املاء اللحظية يكون مرتبط وإىل حد ما واالخنفاض يف التبادل الثغري املتالزم 
كما أشرنا سابقا ومن وجهة نظر عملية فإنه . (Bolger and Turner, 1998)و االخنفاض يف نسبة النمو

اختالف مابني فعالية استغالل املاء اللحظية و اجلوهرية لذلك فان الرفع يف فعالية استغالل ال يوجد 
Van den Boogaard(املاء اجلوهرية يكون أيضا من خالل خفض التبادل الثغري et al., 1997;

 Ashraf and Bashir, 2003 (،اـمعاملنيـي أو مجع العـب الضوئـأو رفع قدرة التركي
(Morgan and LeCain, 1991) .

WUE)لمردود احليب و الكتلة احليويةلفعالية استغالل املاء - 2-2- 2 yield , WUEBiomass):
كما يوضحه املخطط السابق هناك عدة مفاهيم لفعالية استغالل املاء باإلضافة إىل فعالية استغالل املاء 

د فعاليـة استغالل املاء اخلاصة باملردود احليب و فعاليـة استـغالل املاء جناللحظية و اجلوهرية
املاء يعرب عنها من استغاللفعالية Richards(1991)اخلاصة باملادة اجلافة ، يف هذه احلالة وحسب

:خالل النسبة مابني املادة اجلافة واملاء املتبخر وفق العالقة التالية 
WUE = W / [1+(Es/T)]

.النتح / فعالية النتح يعرب عنها بـ املادة اجلافة =W:حيث
Es = املاء املفقود عن طريق التبخر من سطح التربة.
T = النتحاملاء املفقود من النبات عن طريق.

فعالية استغالل املاء ميكن التعبري عنها من خالل النسبة )et TannerSinclair)1983، وحسبأيضا 
مقاسة بامليليمترETPواملاء املتبخر الفصلي الذي يرمز له بالرمزYاملردود احليبأومابني الكتلة احليوية 

WUE = Y/ ETP

Tambussiالعديد من الباحثني من بينهم et al.)2007( قدموا طريقتني خمتلفتني حلساب كل من
:فعالية استغالل املاء للمردود احليب و الكتلة احليوية و يعرب عنها كمايلي 

WUEBiomass = Dry Matter / ETR    (ETR= Evapotranspired  water)

WUEyield = Grain yield / ETR
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ميثل كمية املاء املتبخرة احلقيقية  واليت هي عبارة عن جمموع كمية املاء املتبخر من ETRاالختصار
واليت تكون مقاسة بامليليمتر)T(تبخر من النبات عن طريق النتحو كمية املاء امل(Es)ةسطح الترب

(mm).

:(Δ13C)متيز نظري الكربون- 2-2-3
:الكربونمتييز نظري تعريف--31- 2-2

هو نظري C13ِكربون من النمطاملاء ، الاستغالليعترب من بني الطرق املستعملة لتقدير فعالية 
النباتات .د الكربون املشكل للغالف اجلويمن ثاين أكسي%1كربون مستقر حيث ميثل هذا األخري

ام النبات بعملية ـالسبب أنه أثناء قيو،ا تكون قليلة جداالداخلة يف تركيبهC13نسبةC3من النمط
ونـيز نظري الكربـمتي. C12وC13احلاوي علىCO2مييز مابني الـCO2التركيب الضوئي و تثبيت

(Δ13C)هو عبارة عن قياس النسبةC13/ C12الف ـضمن املادة النباتية و قياس نفس النسبة ضمن الغ
:و يعرب عنها بالعالقة التالية للنباتCO2الذي يعترب مصدر الـاجلوي

Δ13C  = [ ( Ra /  Rp ) – 1] x 1000

:حيث 
Ra:متثل قيمة النسبة C13/ C12املوجودة ضمن الغالف اجلوي
Rp :متثل قيمة النسبةC13/ C12النباتاملوجودة ضمن(Farquhar and Richards, 1984).

:(Δ13C)العالقة مابني فعالية استغالل املاء و متييز نظري الكربون-3-2- 2-2
WUE(يعترب متييز نظري الكربون كمؤشر عن فعالية استغالل املاء اجلوهرية intrinsic(

(Araus et al., 2001 ; Pate, 2001).ضمن النباتات من النمطC3 متييز نظري الكربون ميكن حتديده
: من خالل املعادلة التالية أيضا

………(1)(Ci / Ca)x Δ13C = a + (b - a)

: حيث 
a : انتشارأثناءمتثل التمييز الذي حيدثCO24.4عرب الثغور والذي يساوي‰.
b:متثل التميز بواسطةRubiscoالذي حيدث خالل حتويلCO2 إىل أول نواتج التركيب الضوئي

.‰27وهو يساوي



- 20 -

CiوCaمتثل تركيزCO2ضمن الوسط مابني اخللوي و الوسط اخلارجي على التوايل(Pate, 2001)

:ميكننا من احلصول على املعادلة التالية )1(تعويض القيم العددية ضمن املعادلة

Δ13C = 4.4 + 22.6 x (Ci / Ca) ……….(2)

.(Ci / Ca)يرتبط إجيابيا و النسبة(Δ13C)متييز نظري الكربونأنتظهران )2(و)1(املعادلتني
املمثلة CO2كما ذكر سابقا فعالية استغالل املاء ميكن التعبري عنها من خالل النسبة مابني كمية الـ

يعرب عنهما ) T(و) A(كل من)T(لنتحو املاء املتبخر عن طريق ا(A)الل عملية التركيب الضوئيـخ
:باملعادلتني التاليتني 

…...….(3) A = gc x (Ca – Ci )
 T = gw x (Wi – Wa)…...…(4)

:حيث 
(g)متثل التبادل الثغري لكل من الـCO2 و يرمز له بـ)gc(و خبار املاء ويرمز له بـ)gw( يف ،

و تدرج تركيز خبار املاء يرمز له ( Ca – Ci)الكربون يرمز له بالرمزأكسيدحني تدرج تركيز ثاين 
Condon(ورقةو ذلك بني اهلواء خارج الورقة و داخل ال(Wi – Wa)بالرمز et al., 2002(. تركيز

، يف حني خبار املاء يكون تركيزه عال داخل الورقة ، ثاين أكسيد الكربون يكون عال خارج الورقة
: )5(املشتقة من املعادلة)6(فعالية استغالل املاء  ميكن حساا باستعمال املعادلة

WUE = A/T = [gc(ca – ci )] / [gw(wi – wa )]……….(5)

WUE = 0.6 ca (1– ci /ca) / (wi – wa)……………….(6)

)1(املعادلتني.أكسيد الكربون و خبار املاء  يف اهلواءالنسيب لثاين متثل معامل االنتشار0.6القيمة

تثبت )6(يف حني املعادلة، (Ci / Ca)يرتبط اجيابيا و النسبة(Δ13C)يظهران أن متييز نظري الكربون)2(و
، لذلك فإن متييز نظري الكربون و فعالية (Ci / Ca)أن فعالـية استغالل املاء مرتبط سلبـا و النسبة

Condon)استغالل املاء مرتبطان سلبا فيما بينهما et al., 2002).
ل املاء من قبل من خالل و لقد أثبت هذا االرتباط السليب مابني متييز نظري الكربون و فعالية استغال

.(Farquhar and Richards, 1984)التجارب اليت أجريت يف األصص و اليت خصت القمح اللني
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:متييز نظري الكربون باملردود ضمن البيئات حمدودة التساقط عالقة -2-3-3- 2

ة مابني املردود يف القمح والشعري و متييز أجريت العديد من الدراسات الختبار أو دراسة العالق
Condon)نظري الكربون ضمن البيئات حمدودة التساقط et al., 1987 ; Acevedo, 1993 ; Araus et al.,

1998 ; Voltas et al., 1999( كالقمح : ، حيث متت هذه الدراسات على جمموعة خمتلفة من األنواع
ية خمتلفة من الشعري  ختتلف فيما بينها من حيث قيم متييز نظري الصلب ، القمح اللني و أمناط وراث

معظم االرتباطات . الكربون ، و عموما يف بعض اخلصائص األخرى مثل زمن التزهري و االرتفاع 
ضمن البيئات اجلافة مل . حمايدة أواملالحظة مابني املردود و متيز نظري الكربون كانت إما إجيابية 

بية مابني املردود و متييز نظري الكربون إال قليال ، واليت كان ميكن توقعها لو كان تالحظ ارتباطات سل
إذا كانت فعالية استغالل املاء ستؤثر يف . )اإلنتاجية(لفعالية استغالل املاء تأثري على املردود احليب 

رة كانت ـاألخياإلنتاجية ، فإن ذلك سينعكس مباشرة على إنتاج املادة احلية ، وحىت بالنسبة هلذه 
Condon and Richards, 1993 ; Ehdaie)ايدةـة أو حمـاطات إما إجيابيـاالرتب et al., 1991).
.املائي اإلجهادقيم متييز نظري الكربون ترتبط بنسب منو بطيئة للمحصول عند غياب اخنفاض:أوال
.ملاء التربة سريع استهالكيرافق النمو السريع للمحصول أالميكن :ثانيا 
.اجيابيا مابني مؤشر املردود ومتييز نظري الكربون ارتباطالعديد من الدراسات أظهرت :ثالثا 
Δ13Cالعالقة بني املردود و متييز نظري الكربون متغرية حسب العضو النبايت املستعمل يف قياس:رابعا 

كانت إذااملائي يفسر و بسهولة اإلجهادياب املنخفضة يف غΔ13Cمنو احملصول البطيء املرتبط و قيم
، لكن يف احلبوب ، التغريات يف قيم(g)تغريات يف التبادل الثغريالناجتة عن Δ13Cالتغريات يف قيم

Δ13Cب الضوئيـرات يف قدرة التركيـتنشأ من التغي)A( ،ادل الثغريـالتب(g)

(Condon et al., 1990 ; Morgan and LeCain, 1991).
الكتلة احليوية و متييز نظري ارتباطمنارتباط متييز نظري الكربون و املردود احليب يكون أكثر إجيابية 

Condon(الكربون et al., 2002(الكربون و مؤشر احلصاد، وجد أيضا ارتباط اجيايب لتمييز نظري(HI)

(Morgan et al., 1993).

: ستغالل املاء و عالقتها باإلجهاد املائيفعالية ا- 2-2-4
اإلجهاد املائي واحد من بني العوامل البيئية املؤثرة يف فعالية استغالل املاء ، تناقص القدرة املائية 

(Kanemasu and Tanner, 1969)الورقي و تناقص التبادل الثغريالتشبعتناقص قدرةإىلللتربة يؤدي 
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تناقص القدرة املائية للتربة يؤدي إىل انغالق جزئي أو .فعالية استغالل املاء يفالذي ينتج عنه زيادة 
بشكل عام . كلي للثغور حسب شدة اإلجهاد أي أن فعالية استغالل املاء مرتبطة و احلركة الثغرية 

التركيـب الضوئي و شدة تناقـص رطوبة التربة يـؤدي إىل تنـاقص كل من التبادل الثغري ،
Payne)النتح et al.,1992) . مع ذلك فإن ، التناقص يف الكتلة احليوية بسبب اإلجهاد املائي يعترب اقل

اءـالل املـالية استغـادة فعـود الذي يؤدي إىل زيـارنة مع املاء املفقـقاملأمهية ب
(Nobel, 1991 ; Ismail and Hall, 1992).العديد من اإلجهاد املائي يرفع فعالية استغالل املاء  عند

.(Hall et al., 1990 ; Osorio and Pereira, 1994)األنواع  النباتية
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:مؤشرات الصور الرقمية-3
:تعريف -3-1

على مستوى النبات ككل أو تغري اللوينالالصور الرقمية تعترب وسيلة جديدة لتحليل ،مؤخرا
)Scanners(أو آالت املسح الرقمية/آالت التصوير الرقمية و.مستوى األوراق بشكل خاص على 

املوصولة و جهاز احلاسوب املزود بربامج خاصة تسمح مبسح األوراق النباتية و تقييم التغري اللوين 
ة استعملت يف امليدان الزراعي ، تكنولوجيا الصور الرقمي.فيها بصورة غري مكلفة و سهلة االستعمال

يز ـمتي،(Schrevens and Raeymaeckers, 1992)وبشكل واسع إما لوصف التغري اللوين يف التفاح
Perez)لة يف حمصول ماـالنباتات الدخي et al., 2000 ; Woebbecke et al., 1995) و تقيـيم معدل

Adamsen) الشيخوخة الورقيـة يف نبات القمح et al., 1999 ; Hafsi et al., 2000). لقد اعتمدت
ئية ـر اإلجهادات البيـبشكل واسع من اجل تقييم مدى تأثير الرقمية و طرق التحليل اللوين الصو

درجات ،(Ahmed and Reid, 1996)يف اموع اخلضري ، مبا يف ذلك اإلجهاد املائي و اآلزويت
Bacci)احلرارة املنخفضة et al., 1998) تأثري بعض األمراض مثل صدأ أوراق القهوةو كذا تقييم مدى

(Price et al., 1993)وكذا بعض األمراض الفيـروسية يف نبات الذرى(Martin and Rybicki , 1998).

ضمن دراستنا هذه استعملت طريقة الصور الرقمية لتتبع حركية الشيخوخة وتغري االنعكاس الضوئي 
.الورقي

:الشيخوخة الورقية مؤشر -3-2
:الشيخوخة الورقية أمناطمفهوم و -3-2-1

عبارة عن و هي. موا إىلالشيخوخة تعترب أخر مرحلة من مراحل حياة الورقة و اليت تؤدي 
وتعرف عموما على أا سلسلة من التفاعالت البيوكيميائية و ، اصفرار تدرجيي لألوراق 

، الشيخوخة الورقية (Smart, 1994)اليت تشمل الطور النهائي للنمو حىت موت اخلالياالفيزيولوجية
تالف تدرجيي للوظائف اهلامة للورقة مع الزمن ، و التغري يف لون إكانت و ملدة طويلة تعرف على أا 
تأثري و نقص احملتوى املائي و تلف األغشية ، كما تتضمن أيضاالورقة الناتج عن تفكك اليخضور 

Hafsi)الظروف احمليطة و النمط الوراثي et al., 2000).
Leopold)1980( صنف أمناط خمتلفة من الشيخوخة حسب مكان وزمان حدوثها ، حينما تصيب

يسمى يف هذه احلالة هذا النوع من الشيخوخة)Annual cereal(الشيخوخة كامل النبات مثل احلبوب
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يف حني النباتات املنتجة للبصالت و الدرنات اجلزء اهلوائي حتدث فيه ،Monocarpic senescenceبـ
الشيخوخة اليت تصيب ، Top senescenceالشيخوخة مث املوت ، تدعى يف هذه احلالة الشيخوخة بـ

و اليت يف معظم احلاالت ،  Deciduous senescenceاألشجار املورقة عند اية فصل النمو تدعى بـ
.Autumnal senescence(Smart, 1994)لشيـخوخة اخلريفيـة اليت تسمى بـتتـوافق و ا

، ضمن النباتات املعمرة و احلولية ومع تطور الشيخوخة األوراق األكرب سنا هي اليت متوت األوىل
.Sequential senescenceوتدعى أيضا بـ

:رقية التغريات احلاصلة أثناء الشيخوخة الو- 2-2- 3
Smart)الشيخوخة الورقية تكون حتت مراقبة جينات وراثية et al., 1995 ; Noodén et al., 1997).

ختفيض سرعة التحلل خالل الشيخوخة الورقية يتم تصنيع بروتينات جديدة هلا أدوار خمتلفة من بينها 
خوخة هو إعادة الشيمن نواتجبشكل عام محاية عمليات األيض اخللوي كذا صيانة أو و

املغذيات مبا يف ذلك اآلزوت ، أين يتم نقله من األوراق املسنة أين تنخفض (Recycling)تدوير
نشاطية التركيب الضوئي حنو األنسجة احلديثة املنشأ أو األنسجة املخزنة اخلاصة مبرحلة النمو الالحقة 

.ظائف اخللية يسب التغريات الكربى يف وهذا التدرج يف عمليات األيض هو ما،

:التغريات البنيوية و الوظيفية على املستوى اخللوي -1- 2- 3-2
. وتطور الشيخوخة على مستوى األوراق واخلاليا كيفية نشأتالعديد من الطرق لفهمطبقت

قريبة من احلزم عموما ، أجزاء الورقة البعيدة هي اليت تبدأ ا الشيخوخة أوال ، يف حني النسج ال
على املستوى اخللوي ، التغريات ذات الصلة . الوعائية تكون آخر األنسجة اليت تعاين الشيخوخة 

، يف حني املتاكوندري و النواة (Dodge, 1970)بالشيخوخة تالحظ ألول مرة على الصانعات اخلضراء
; Woolhouse, 1984 ; Smart, 1994)تبقى سليمة خالل املراحل املتقدمة من الشيخوخة

 Inada et al., 1998).يلخص أهم التغريات احلاصلة على املستوى اخللوي خالل )امللحق(6اجلدول
.شرح بعض هذه التغريات بالتفصيلنيف مايلي سوف و،الشيخوخة الورقية

:الصانعات اخلضراء -أ

حيث يتراوح من اآلزوت املوجود يف اخللية رة ـوي النسبة الكبيـالصانعات اخلضراء حتت
و معظمه يتواجد ضمن الربوتينات اليت هلا عالقة ،(Makino and Osmond, 1991)%80-70ني ـماب
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، شكلها يتحول من بيضوي إىل دائري ، حجم وعدد حجم الصانعات  يتناقص . بالتركيب الضوئي 
حتدث نتيجة الشيخوخة الطبيعية كل هذه التغريات يتزايد و التيالكوئيد يتالشىPlastoglobuliالـ 

أيضا ، أثناء الشيخوخة الورقية يالحظ انكماش الصانعات اخلضراء ، .(Dodge, 1970)لألوراق
. ADNو اجلدر الداخلية للصانعات املتـبوع أيضا بتفكك الـRubiscoتفكك أو حتلل إنزمي الـ

Takamiya)تفكك اليـخضور et al., 2000)و الـRubisco(Desimone et al., 1998) يبدأ يف
الصانعات اخلضراء  أوال ، لينتشر الحقا خارج الصانعات اخلضراء و يتم بعد ذلك طرح أو حترير 

وهي حتتوي على اليخضور ، الكاروتني و خارج الصانعات اخلضراء  Plastoglobuliحويصالت الـ
Guiamét(يالربوتينات ذات الصلة بالتركيب الضوئ et al., 1999( وحتتوي أيضا احلويصالت على

Thompson(مشتقات أيض الدهون اخلاصة بالتالكوئيد et al., 1998(.
: حتلل أو تفكك األغشية -ب

تفكك األغشيـة يرجع  يف اغلب األحيان إىل إستقالب أو أيض املركبات الفوسفوليـبيدية 
Thompson)ـةاملكونة لألغشي et al., 1998) . خالل الشيخوخة الورقية لوحظ نشاط العديد من

، phospholipase D ،lipoxygenase:اإلنزميات اليت من شأا أن تساهم يف تفكك األغشية منها 

phosphatidic acid phosphatase.
phospholipase D الفوسفولبيدات ، لكن يعترب اإلنزمي املفتاح الذي معه تبدأ عملية هدم

Thompson)جدا يف عملية هدم الدهونله أيضا دور هامlipoxygenaseإنزمي et al., 1998) إن ،
. تنشأ ا ثقوب(تراكم نواتج هدم الدهون على مستوى األغشية يسبب خترا  مع تقدم مراحل ) 

.مستوى األغشية و تستمر العديد من عمليات اهلدم علىالشيخوخة يبدأ حتوصل األغشية
:الربوتيناتل لتفكك أو حت-جـ

بشكل عام حمفزات تفكك الربوتينات تكون متواجدة و بكثافة على مستوى السيتوزول
(cytosol)و النواة)Vierstra, 1996( العديد من إنزميات هدم الربوتينات على سبيل املثال:

Endoproteases، AminoوCarboxypeptidasesاوجدت و بكثافة ضمن األنسجة اليت حدثت
،(Huffaker, 1990)النشطة ضمن الفجواتProteaseالشيخوخة ، كما أثبت تواجد إنزيـمات الـ

,Vierstra, 1996 ; Adam and Clarke)  كما اثبت أيضا تواجد هذا األنزمي ضمن الصانعات اخلضراء

.Peroxisomes(Distefano et al., 1999)جسيمات الـو على مستوى)  2002
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:تغريات أو حتورات األمحاض النووية -د

وخةـالة حىت اية مرحلة الشيخـى سليمة و فعـتبق(DNA)اض النووية ـوما ، األمحـعم
(Feller and Fischer, 1994)ض النووية أثناء الشيخوخة ، مع ذلك لوحظت بعض التغريات يف األمحا

أو جتزأ األمحاض النووية خالل الشيخوخة أيضا ، تزايد تكثف الكروماتني و تكسر وجد.الورقية 
O’Brien)الورقية et al., 1998 ; Yen and Yang, 1998).كما لوحظ كذلك تناقص كميةDNA

لورقيةوخة اـراء بسبب نقص كمية اآلزوت اليت تسبب الشيخـانعات اخلضـالص
(Scott and Possigham, 1983).

RNA(Masclauxاإلمجالية للحمض النوويخالل الشيخوخة الورقية تتناقص املستويات et al., 2000 )

Bate et)الصانعات اخلضراءRNAكميةو بنفس القدر تتناقص  al., 1991) تناقص كمية ،RNA

وخة الورقيةـل الشيخـمع تقدم مراحRNaseزامنة و تزايد نشاطية اإلنزميـتكون مت
(Blank and McKeon, 1991).

:منظمات الشيخوخة الورقية- 2-3- 3
:العوامل اخلارجية - 1- 3-2-3

منو وتطور النبات يعتمد و يتوقف وإىل حد بعيد على الظروف البيئية ، ولتغريات العوامل البيئية 
يستجيب النبات هلذه التغريات البيئية . ت ملحوظة على منو النبات وزمن حدوث الشيخوخة تأثريا

.)التأقلم(مبجموعة من التعديالت األيضية السريعة 
: الضوء -أ

ثر يف منو ، نوعية اإلضاءة و شدة اإلضاءة تؤ)Photoperiod(إن كل من مدة التواقت الضوئي
ايب على النموـاإلضاءة و نسبة الضوء األمحر تؤثر وبشكل إجيادة يف شدةــالنبات ، الزي

(Habjorg, 1972).
ال األوراقـوخة من أجل استئصـالم يستعمل للحث على الشيخـعلى العكس ، الظ

(Hodges and Forney, 2000 ) .خوخة ، حيث تظليل النبات ككل ميكن أن يؤخر أو يبطئ الشي
حنو شدة إضاءة منخفضة مع بداية الشيخوخة ) Loluim temulentum(و جد أن نقل نباتات الشيلم

سوف يؤدي إىل تطاول مدة حياة الورقة و نسبة الشيخوخة الورقية تكون منخفضة يف النباتات 
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Mae)املوضوعة يف الظل مقارنة مع النباتات املعرضة كليا للشمس et al., 1993) .تناقص كمية الـ
Rubisco و اليخضور تكون بطيئة يف النباتات املظللة مقارنة بالنباتات املعرضة للشمس طوال فترة

تطور الورقة ، و شدة التركيب الضوئي تكون عالية يف األوراق املظللة خالل املراحل املتقدمة من 
Mae)الشيخوخة مقارنة باألوراق املعرضة مباشرة للشمس et al., 1993).

:درجة احلرارة-ب

رارة  ـات احلـد على درجة احلرارة و جمموع درجـول فترة النمو يعتمد و إىل حد بعيـط
(Koski and Selkainaho, 1982) ، أضف إىل ذلك جمموع درجات احلرارة ميكن أن يدرج ضمن

جلفاف ودرجات احلرارة املرتفعة من بني أهم يعترب كل من ا. منظمات النمو يف بعض األنواع النباتية 
Wolfeاملسرعة للشيخوخة الورقيةالعوامل اخلارجية et al., 1988 ; Guo et al.,1998)(.

وختفض نشاط Proteaseيف القمح مثال ، درجات احلرارة املرتفعة بعد اإلزهار حتفز نشاط إنزمي الـ
.) Rubisco)Al Katib and Paulsen, 1985إنزمي الـ

:عوامل بيئية آخرى - جـ

: الشيخوخة الورقية حتدث مع بدأ ظهور العجز يف بعض املغضيات أو العناصر املعدنية مثل 
مثل هذه األنواع من العجز تسرع .اآلزوت ، البوتاسيوم ، الفوسفور ، الصوديوم و الكلور 

املغذيات املعدنية من النسج املسنة وحنو النسج الفتية شيخوخة األوراق خاصة املسنة و حتفز حركية 
.(Thomas and Stoddart, 1980 ; Marschner, 1986)أو حديثة النشأة أو التطور

ةة ، ملوحة التربة أيضا حتفز الشيخوخة الورقيفعباإلضافة إىل اإلجهاد املائي ، درجات احلرارة املرت
(Vieria Santos et al., 2001).

إىل ذلك ، بعض التغريات البيئية مثل تزايد تركيز األوزون و ثاين أكسيد الكربون تؤثر يف أضف
Pell)النمو بشكل عام و يف زمن حدوث الشيخوخة بشكل خاص et al., 1999) إن التـعرض ،

من جهة أخرىRubiscoلألوزون يزيد من سرعة الشيـخوخة من جهة و خيفض كمية الـ
(Pääkkönen et al., 1997).

دراسات أجريت على نبات الدخان أظهرت أن النباتات املنماة حتت ظروف تراكيز عالية من ثاين 
أكسيد الكربون تبدأ فيها الشيخوخة الورقية مبكرا مقارنة بنباتات منماة حتت ظروف عادية من 

Miller)تركيز ثاين أكسيد الكربون et al., 1997 ; Ludewig and Sonnewald, 2000).
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:العوامل الداخلية -2-3-2- 3
:(Ethylene)اإليثلني-أ

لني على مستوى ـيثيد من اإلـر أو متزايـخضور تتزامن و إنتاج غزيـإن اخلسارة يف الي
يعزز إضافة اإليثلني من مصدر خارجي حيفز أو.(Aharoni and lieberman, 1979)األوراق 

الشيخوخة الورقية ، إن هذا التأثري يتوقف على عمر أو سن الورقة  حيث األوراق الناضجة تستجيب 
يبدو أن اإليثيلني .(Grbic and Beecker, 1995)بصورة أقوى مقارنة و األوراق الفتية أو حديثة املنشأ

غيـر ضروري ينظم بداية الشيـخوخة عند بعض مراحل تطور الورقة ، لكن ومع ذلك هو 
John)الطماطم: لشيـخوخة أوراق بعض األنواع النباتية مثل  et al., 1995).

:(Cytokinin)السيتوكينني-ب

، )Kinetins)Richmond and Lang, 1957:اإلضافة اخلارجية لبعض السيتوكينات مثل 
Dihydrozeatin،ZeatinوBenzylaminopurine (BA)ا تؤخر نوعا ما الشيخوخة الورقيةيبدوا أ

(Singh et al., 1992a). دراسات أجريت على نبات الدخان أثبت من خالهلا أن أوراق نبات الدخان
من خالل قطع براعمها و معاملتها اليت حدثت ا الشيخوخة ميكن أن تستعيد اخضرارها

Benzylaminopurine (BA)Zavalet-Manceraبـ et al., 1999)( .أثبت أن تصنيع السيتوكينات يكون
Van Staden)و بشكل رئيسي على مستوى اجلذور ليتم نقله الحقا حنو األوراق et al., ، من (1988

خالل التجارب ارات على نبات الدخان وجد أن تصنيع السيتوكينات يتم أيضا على مستوى 
Singh)األوراق الفتية et al., 1992b)، أو تصنيع السيتوكينات على مستوى اجلذر مع ذلك فرط إنتاج

ال حيول دون شيخوخة األوراق وبالتايل اإلنتاج املوضعي للسيتوكينات على مستوى األوراق يعترب 
Faiss)العامل الرئيسي يف تنظيم الشيخوخة الورقية et al., 1997).

:أخرىهرمونات نباتية -جـ

وظيفة باقي اهلرمونات النباتية خالل الشيخوخة الورقية درس و لكن بصورة أقل مشوال دور و
Gibberellins(GA)وAbscisic acid (ABA) ،Jasmonates (JA):إال أنه هناك بعض اهلرمونات مثل ،

يخوخة تتزايد قبل أو خالل الشABAوجد أن مستويات. وجد أن هلا عالقة و الشيخوخة الورقية 
يف الشيخوخة من خالل ABA، يظهر دور الـالورقية لتتناقص مع املراحل األخرية للشيخوخة 

.(Noodén, 1988)و كذا كبح التخليق احليوي لهمشاركته يف حتطيم اليخضور 
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ن ينتج عنه تناقص الورقية ، إال أن احلقن اخلارجي ذا اهلرمومل تقاس أثناء الشيخوخة JAمستويات
(Creelman and Mullet, 1997)اخنفاض تعبري اجلينات ذات الصلة بالتركيب الضوئياليخضور وكمية

تساهم وإىل حد بعيد يف تنظيم Salicylic acidوAuxinsباإلضافة إىل اهلرمونات املذكورة سابقا ،
Clouse and Sasse, 1998 ; Morris)الشيخوخة الورقية et al., 2000).

:األويلنواتج األيض -د

على سبيل املثال الكربوهدرات تأثري على الشيخوخة الورقية ، جد أنه لنواتج األيض األويل و
حيث مستويات السكر تكون منخفضة لتتزايد مع تقدم مراحل تطور الورقة و بدأ الشيخوخة الورقية 

(Paul and Driscoll, 1997 ; Wingler et al., 1998)نسبة اآلزوت تساهم وإىل حد بعيد يف ،أيضا
Pan(تأخري الشيخوخة الورقية et al., 1998 (.

:عالقة الشيخوخة باملردود -2-3- 3
كما ذكرنا سابقا ، فإن للشيخوخة الورقية تأثري واضح على عضيات هامة يف اخللية على رأسهم 

التركيب . ات هلا عالقة و التركيب الضوئي مباشر على إنزميالصانعات اخلضراء ، وكذا هلا تأثري 
الضوئي من أهم العمليات احليوية يف النبات ، فهو ميتص الطاقة الضوئية و حيوهلا إىل روابط كيميائية 

املردود له عالقة إجيابية و التركيب . لبناء مواد كربوهدراتية انطالقا من املاء و ثاين أكسيد الكربون
لذا فإن االخنفاض يف عملية التركيب الضوئي الذي يسببه تطور الشيخوخة مع اية طور الضوئي ،

Pajevic)اسي احملدد مللء احلب ـملء احلب يعترب العامل األس et al., 1999).
إن عالقة االرتباط املوجودة بني مساحة التركيب الضوئي خالل فترة ملء احلب و املردود عند القمح 

، عالقة االرتباط (Al Khatib and Paulsen, 1985 ; Spiertz et al., 1971)ديد من املناشريأثبتت يف الع
و التركيب هذه تبني أن نشاط التركيب الضوئي خالل ملء احلب هو احملدد الرئيسي للمردود ،

من الضوئي يزداد مع تأخر الشيخوخة الورقية اليت تبدأ بعد عملية اإلزهار ، كما أثبتت العديد 
; Mi et al.,1999) (Patterson and Moss, 1979الدراسات أن الشيخوخة النهائية لألوراق حتدد املردود

Hafsi)وخة و وزن ألف حبة ـاطات معنوية بني سرعة الشيخـوجدت أيضا ارتب et al., 2000) ،
اد الضرورية مللء دراسة الشيخوخة ترتكز على الورقة العلم ، ألنه ثبت أا املصدر األساسي للمو

Wardlow, 1990 ; Mogensen)احلب et al., 1994).
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معدل شيخوخة الورقة العلم عند العديد من األنواع النباتية وجد أنه يتناسب سلبا و وزن ألف حبة 
Aleyar)كما يف األرز et al., 1995)و الذرى(Borell and Douglas, 1996 ; Benziger et al., 1999 ).

يب مرتبط ـيد من الدراسات اليت أجريت على القمح ضمن ظروف اجلفاف أثبتت أن املردود احلالعد
Evans)خوخةـو معدل سرعة الشي et al., 1969 ; Spiertz et al., 1971 ; Pajavic et al.,1999).

:الورقي الضوئياالنعكاسمؤشر طيف -3- 3
:مة حول األشعة مفاهيم عا- 3-1- 3

:تقسم األشعة الضوئية و على اختالف أطوال موجاا إىل أربعة جمموعات 
.ميكرون0.39–0.20:األشعة فوق البنفسجية -
.ميكرون 0.77–0.39:األشعة املرئية -
.ميكرون 1.3–0.77:األشعة قرب حتت احلمراء -
.ميكرون 100.00–4.00:حلمراء األشعة حتت ا-

إن سقوط األشعة الضوئية على جسم ما يؤدي إىل أن جزء من هذه األشعة الساقطة ميتص ، آخر 
املمتصة إىل األشعة اإلمجاليةإن نسبة األشعة . يف حني اجلزء اآلخر منها ينعكس اجلسمخيترق 

األشعة اإلمجالية املنعكسة إىل األشعة نسبة، يف حني)Absorptance(تسمى األشعة املمتصةالساقطة 
و نسبة األشعة اإلمجالية النافذة إىل األشعة الساقطة )Reflectance(الساقطة تسمى األشعة املنعكسة

النافذة ، املمتصة و املنعكسة يعتمد على األشعةمقدار . )Transmittance(تسمى األشعة النافذة
اقطةـالساألشعةات ـول موجـوضع اجلسم وكذا طائية للجسم ، ـاخلصائص الفيزي

)Seigle and Howell, 2002 (.

:الورقيالضوئي االنعكاسالعالقة بني سلوك النبات و-3-2- 3
املعلومات اليت باستعمالالعديد من الدراسات لتحديد اإلجهادات النباتية أجريت1960منذ

نوعية الطيف الضوئي املنعكس من النبات تزودنا و إىل حد بعيد .وئيالضاالنعكاسيقدمها طيف 
طيف االنعكاس الضوئي يزودنا )Carter and Knapp)2001حسب.مبعلومات حول حالة النبات

.مبعلومات حول االستجابة الفيزيولوجية لظروف النمو و كذا تأقلم النبات اجتاه التغريات البيئية 
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رات طيف االنعكاس هو إجياد طرق تسمح بالتنبؤ حبالة النبات ، و أستعمل اهلدف من دراسة مؤش
يف هذه الدراسات أطوال موجية خمتلفة ، حيث ظهر دور املاء و تأثريه على طيف االنعكاس ضمن 

، كما أثبت أيضا أن األشعة ضمن اال املرئي و جمال )ميكرون0.77–0.39(جمال الطيف املرئي
اءـورية و املـات اليخضـاحلمراء تكون أكثر امتصاصا من طرف الصبغاألشعة قرب حتت

)Gausman et al., 1970(.

:الورقي الضوئياالنعكاسالعوامل املؤثرة يف طيف -3-3- 3
:البنية الداخلية للورقة - 3-3-3-1

كن هذا لاألنواعالورقي فيما بني االنعكاسيف يف طاختالفالدراسات اإلحصائية أظهرت 
Gausman(يعترب غري معنويااالختالف et al., 1970 ; Sinclair et al., 1971(. وجد أيضا أن أوراق

مع أوراق النباتات أحادية الفلقةالنباتات ثنائية الفلقة تعكس كمية اكرب من اإلشعاع باملقارنة
)Hoffer and Johanssen, 1969( االختالف . ، فسر هذا االختالف إىل الفرق يف البنية الداخلية للورقة

يف طيف االنعكاس الورقي عند الشيخوخة و النضج يرجع إىل التغريات احلاصلة يف اليخضور و كذا  
مع حدوث الشيخوخة الورقية نالحظ . التغريات احلاصلة يف ترتيب و توضع النسيج املتوسط للورقة 

االنعكاس الورقي ضمن جمال األشعة املرئية و الذي يعزى إىل تفكك صبغات تزايد يف طيف 
.(Knipling, 1967)اليخضور

:خصائص سطح الورقة - 3-2- 3-3
االنعكاسإن تواجد األوبار الشعرية و كذا توضع مادة الشمع يؤثر و إىل حد بعيد يف طيف 

افترضوا أن األوبار الشعرية تساهم يف رفع االنعكاس الورقي )Gates and Tantraporn)1952 .الورقي 
، إال أن نتائج األحباث اليت خصت  دراسة االنعكاس الورقي عند طول املوجات املرئية مل توافق هذه 

مالفرضية ، يف حني الدراسات اليت ختص االنعكاس الضوئي عند جمال األشعة حتت احلمراء مل حتس
عديد من الدراسات على أصناف خمتلفة من القمح الصلب ختتلف فيما بينها من أجريت ال.بعد 

و تأثريه على طيف االنعكاس الورقي ، حيث وجد أن األصناف glaucousnessحيث وجود أو غياب
Johnson(أكثر من األصناف اخلالية منه%12تعكسglaucousnessاحلاوية على et al., 1983(.
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:التغريات الفيزيولوجية - 3-3-3-3
الورقي ضمن جمال االنعكاسيف الورقة يؤدي إىل زيادة فيزيولوجيتغري أواضطرابوجد أن أي 

الورقي ضمن جمال الطيف املرئي يف نبات الذرة يتزايد االنعكاس.)Knipling, 1970(الطيف املرئي
هذه النتائج تتوافق و التغري يف )Hoffer and Johanssen, 1969(نقص احملتوى املائي للورقةمع تزايد

شدة االمتصاص اليخضوري ، حيث أن التغريات احلاصلة يف احملتوى املائي للورقة تؤثر و بشكل 
Al Abbas.سريع يف الصبغات اليخضورية للورقة et al)1974( درسوا تأثري نقص بعض املغذيات

هذا ما يثبت أن ىيف شدة االنعكاس الضوئي عند نبات الذرN , P , K , S , Ca , Mg :املعدنية مثل 
.تناقص احملتوى اليخضوري يرفع يف شدة االنعكاس الضوئي

:مراحل النمو - 3-3-3-4
طيف االنعكاس الورقي ضمن جمال األشعة املرئية وحتت احلمراء يتأثر ندسة اموع اخلضري

)Canopy geometry()Ahlirch and Bauer, 1982 ; Demetriades et al., 1990( . على العموم النباتات
الفتية متتص اكرب كمية من األشعة الفعالة للتركيب الضوئي ضمن جمال األشعة املرئية يف حني أا 
تعكس أكرب كمية من األشعة ضمن جمال األشعة حتت احلمراء ، مع تطور مراحل منو النبات تتشكل
نسج جديدة إال إن النسج البالغة يتناقص ا  اليخضور ، أي يتغري لوا من األخضر إىل األصفر هذا 
التغري يف اللون يرفع يف االنعكاس الضوئي ضمن جمال األشعة املرئية وخيفض االنعكاس الضوئي ضمن 

.جمال األشعة حتت احلمراء 

:الورقي الضوئيسجهاز قياس طيف االنعكا- 3-3-4
من خصائص Spectroradiometerجهاز حممول هوباستعمالقياس طيف االنعكاس الورقي يتم 

هذا اجلهاز أنه يتحسس األشعة املنعكسة من اموع اخلضري ضمن جمال طول موجات ينحصر 
يتم تعديل. احلمراء ة و قرب حتتنانومتر ، و بالتايل فهو يشمل جمال األشعة املرئي1100–350مابني

polyteteraflureothylene أو)Barium sulfate)Ba So4ألواح بيضاء من الـباستعمالضبط اجلهاز أو

)PTFE()Weidner and Hsia, 1981 (.ا تتميز بنسبة عاكسيه عالية تفوقمن خصائص هذه األلواح أ
قياس طيف . نانومتر 1600–300من األشعة الساقطة و اليت ينحصر طول موجاا ضمن97%
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حتت ظروف مشمسة ، حيث قياس 13:00–11:00مابنياالنعكاس الورقي يتم خالل الفترة
.االنعكاس الورقي يتم يف أربعة مناطق خمتلفة من كل قطعة جتريبية 

سم حتول 50–40جهاز التحسس الضوئي يأخذ شكل مسدس يوجه حنو القطعة و على بعد
)Elvridge and Chen, 1995(اليت يقدمها اجلهاز إىل نسب مئوية انطالقا من املعادلة التاليةالقراءات

)فولتميلي (القراءات اليت يقدمها جهاز التحسس=  mV actual

)فولتميلي (التشويشمقدار =  C dark

لورقي ضمن جمال االضوئي على طيف االنعكاس اإلجهاد النبايت و تأثريه -5- 3-3
:قرب حتت احلمراءاألشعة املرئية و 

و يعترب الورقي ضمن جمال األشعة املرئية ، االنعكاساليخضور املركب الرئيسي املؤثر يف طيف 
حمتوى األوراق من اليخضور له عالقة (Taiz and Zeiger, 2002)لليخضوراآلزوت املكون الرئيسي

Fillella)وطـيدة و حمـتواها من اآلزوت et al., 1995). أقصى امتصاص لألشعة احلمراء حيدث
لكن تراكيز منخفضة من اليخضور ،(Curran, 1989)نانومتر680–660ضمن اال احملصور مابني

اليخضور لذلك ، قياس تركيز . (Sims and Gamon, 2002)بإمكاا حتقيق التشبع ضمن هذا اال
و السبب هو أن  تشبع هذه ااالت نانومتر ،700–550يكون يف غالب األحيان ضمن اال مابني

النسيج املتوسط للورقة يعكس أكرب كمية . )امللحق(1يكون عند تراكيز عالية من اليخضور الوثيقة 
Huete)من األشعة ضمن جمال األشعة قرب حتت احلمراء et al., 1984) .تظهر تغري حاد يف 1لوثيقةا

نانومتر ، و الذي  يعزى إىل اجلمع مابني تأثري امتصاص اليخضور و توزعه 750-675االنعكاس مابني
و ميكن (Red edge)هذا اال من الطيف يسمى احلد األمحر.(Carter and Spiering, 2002)يف الورقة

Horler)استعماله لوصف أو تقييم حالة النبات et al., 1983a ; Dawson and Curran, 1998)، هذا
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القة وتركيز ـله ع)نانومتر750-675(التغري احلاد يف االنعكاس ضمن جمال احلد األمحر
Horler)اليخضور et al., 1983b).

:الورقيالضوئياالنعكاسمؤشرات طيف -6- 3-3
انتخابالورقي يعترب تقنية جديدة من أجل النعكاساالدراسات احلديثة أوحت بأن طيف 

Araus)أصناف جديدة من حيث املردود احليب et al., 2001) . الورقي يعتمد و االنعكاسطيف
بشكل أساسي على كمية الضوء املمتصة عند طول موجات معينة و اليت تكون ذات صلة و بعض 

يعتمد و إىل )نانومتر770–300(ن اال املرئيطيف االنعكاس ضم. اخلصائص الفيزيولوجية للنبات 
حد بعيد على كمية الضوء املمتصة من طرف صبغة اليخضور و الصبغات املرافقة هلا مثل الكاروتني 

مقدار االنعكاس الضوئي عند طول املوجات املرئية يكون ضعيف والسبب . و األنثوسيانني 
حني االنعكاس عند املوجات قرب حتت احلمراءاالمتصاص العايل للضوء من طرف الصبغات ، يف

يكون عال وذلك يرجع إىل االمتصاص الضعيف من طرف أنسجة الورقة)نانومتر1300–770(
(Knipling, 1970) . مؤشرات طيف االنعكاس مبنية على عالقات رياضية بسيطة مثل حاصل القسمة

Araus)جتني خمتلفتنيأو الفرق مابني مقدار االنعكاس املسجل عند طول مو et al., 2001) . مؤشرات
مؤشر املساحة : طيف االنعكاس الورقي تستعمل لتقدير العديد من املؤشرات الفيزيولوجية منها 

راء ـز الصبغات اخلضـوتركيالورقية ، سعة أو قدرة  التركيب الضوئي
(Chapelle et al., 1992 ; Elliott and Regan, 1993) . يوضح بعض مؤشرات طيف )امللحق(8اجلدول

.االنعكاس األكثر استعماال 

:الورقي الضوئيواالنعكاسالورقةالعالقة مابني التغري اللوين يف - 7- 3-3
الباحثني و العلماء يعترب ذو أمهية عالية عند العديد من )األوراق(التغري اللوين يف اموع اخلضري 

قبل استعمال آالت . ذلك هو إمكانية اعتباره مؤشر مرئي للحالة الفيزيولوجية للنبات ب يف  و السب
التصوير الرقمية ، حتديد احلالة الفيزيولوجية للنبات كان يتم بطرق بسيطة تعتمد على جداول أو 

إىل ،(Townsend and McIntosh, 1993)مقايـيس مرئية لتحديد اختالفات ألوان اموع اخلضري
حدا ما تعترب هذه الطريقة غري موضوعية لعدم دقة اجلداول اليت تصف تدرج اختالف األلوان يف 

Sibley)الورقة  et al.,1995 ; Innes et al., 1996)، تم بتحليل التغري اللوين يف إن الطرق الدقيقة اليت
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ياس اخلصائص الطيفية كذا ققدير أو قياس احملتوى اليخضوري والورقة تسمح و بشكل مباشر بت
الصبغات اليخضورية نتيجة التعرض ، و بعض التغريات احلاصلة يف)االنعكاس و االمتصاص(للورقة 

، التعرض (Merzlyak and Chivkunova, 2000)إىل بعض اإلجهادات البيئية مثل الشدة الضوئية العالية
Dixon)لألشعة فوق البنفسجية et al., 2001)ئياإلجهاد املا(Ommen et al., 1999) و درجـات

Pietrini)احلرارة املنخفضة et al., 2002) ميكن تقديرها باستعمال أجهزة دقيقة و متطورة ، من حماسن
هذه التجهيزات أا سهلت النقل و االستعمال و ميكن من خالهلا تقدير التغريات احلاصلة يف 

من سلبياا أنه أجهزة جد مكلفة وال تكون يف متناول الصبغات اليخضورية مباشرة يف احلقل إال أنه 
مجيع الباحثني و مربو النبات ، لذلك كان الستعمال الصور الرقمية دور كبري لتفادي مثل هذه 

والبد من اإلشارة أن التغري اللوين لألوراق ميكننا من تتبع تغري شدة االنعكاس الضوئي . العقبات 
.         ة الورقة من حياراحل األخرية الورقي خالل امل
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مواد وطرق العمل - 4
:املوقع التجرييب -1- 4

ضمن احلقول التجريبية التابعة للمعهد التقين 2008/2009متت الدراسة خالل املوسم الزراعي
متر فوق سطح 958مشاال و على ارتفاع'8°36شرقا و' 20°5(سطيف)ITGC(للمحاصيل الكربى

اف متذبذب األمطار شديد الربودة شتاءا ـشبه جاف إىل ج، تتميز هذه املنطقة مبناخ ) البحر
متر ، حيث 0.60يصل عمق تربة املوقع التجرييب إىل حوايل.(Baldy, 1974)و شديد احلرارة صيفا

حليل املخربي متر الت0.20إجراء مقطع جيولوجي مكننا من متييز ثالث أفق يصل عمق كل أفق إىل 
.)امللحق(7أفق كما يوضحه اجلدولصائص كلخمسح لنا بتحديد بعض

:التصميم التجرييب -2- 4
التصميم التجرييب املعتمد خالل هذه الدراسة هو التصميم العشوائي باألجنحة ، حيث يضم 

الشيخوخة و (هذا األخري مخس أجنحة ، خصص فيها جناح كامل إلجراء القياسات التجريبية 
حيث تضم كل قطعة ستة ²م6قدرت بـ)Plot(حة كل قطعة أرضية مسا. )..الضوئياالنعكاس

و عرضهاترم5، طول القطعة األرضيةمتر0.20و آخر تقدر بـصفوف املسافة بني كل صف 
.ترم1.20

املسافة الفاصلة بني كل قطعة أرضية و أخرى قدرت .²م/ حبة 300عدلت كثافة الزرع لتساوي
)امللحق(2و الوثيقةم1.50قدرت بـافة بني كل جناحني متوازينيسم يف حني املس40بـ

.2يتضمن حتت جناحني كما توضحه الوثيقة 5، البد من اإلشارة إىل أن اجلناح رقم توضح ذلك
زودت القطع .2009جوان24يف حني احلصاد كان بتاريخ2008ديسمرب1مت الزرع بتاريخ

هـ/كغ 120بتركيز)SULFAZOT)26% N , 12% Sسماد املعدين األرضية للحقل التجرييب بال
ا مت ازالت األعشاب الضارة كيميائيا ـكم.املراحل األوىل من عملية اإلشطاءو ذلك خالل 

بإضافة نوعني من مبـيدات األعشاب أحدمها خاص باألعشاب الضارة أحاديـة الفلقة وهو
TOPICائية الفلقةـاص باألعشاب الضارة ثنهـ و الثاين خ/ لتر0.75ركيزـبتGRANSTAR

.هـ / غ 15ركيزـبت
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:املادة النباتية و برامج احملاكاة -4-3
:املادة النباتية -4-3-1

تضمنت الدراسة عشرة أصناف خمتلفة من القمح الصلب ، ختتلف عن بعضها البعض يف 
منها أصناف حملية و أخرى حمسنة ضمن برنامج. و التبكري العديد من اخلصائص كاملردودية

)CIMMYT/ICARDA(9لتحسني القمح الصلب ، و اجلدول)يوضح اسم و أصل كل )امللحق
.صنف من األصناف العشرة املنتقاة 

:Budgetبرنامج احملاكاة-3-2- 4
قبل يف تونس و يستعمل للمرة الثانية يف أستعمل من ) Budget)Raes, 2004برنامج احملاكاة

على مستوى كلية العلوم و علوم البيولوجيا التطبيقية 2004صمم هذا الربنامج سنة. اجلزائر 
:من املوقع اإللكتروين التايلانطالقاهذا الربنامج ميكن حتميله جمانا البلجيكية Leuvenجلامعة

www.iupware.be.حيتويBudgetمعطياتعلى قاعدة)Database( ثابتة ذات صلة و بعض
األنواع من احملاصيل ، الترب و البيئات ، تسمح هذه األخرية بإجراء حماكاة منطقية و مقبولة من 

هذا الربنامج ميكننا من حماكاة سلوك أو حالة املاء يف التربة و كذا تطور دورة . الناحية العلمية 
.حياة احملصول 

للتربة و كذا)Water Balance(نامج حبساب املركبات الرئيسية للميزان املائييسمح أيضا هذا الرب
هناك برنامج آخر .التنبؤ بفترات اإلجهاد املائي ونسب التناقص يف املردود جراء اإلجهاد املائي 

ETo (2000)و النسخة املستعملة خالل هذه الدراسة هيEToأال و هوBudgetمرافق للربنامج

Penmanانطالقا من عالقة)Reference evapotranspiration (ETo))mmذا األخري بتقديريسمح ه

Montheil(1990)ا من طرف املعدلة و املوصىFAO)1998(،حيث يعتربETo وسيط هام
وهي التساقط ، التربة و منط أو باإلضافة إىل ثالث وسائط أخرى أالBudgetبالنسبة للربنامج

لقد قمنا أيضا خالل هذه الدراسة بتتبع تغري رطوبة التربة بالنسبة لكل أفق و ذلك .صولنوع احمل
مث يعاد وزا بعد أن جتفف)FW(خالل كل عشرة أيام ، حيث توزن العينات و هي رطبة

(DW) حلساب رطوبة التربة وفق العالقة التالية ساعة48م وملدة °80يف فرن درجة حرارته  :

100xHs %  = [ (FW – DW) / DW]
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:IPPبرنامج حتليل الصور الرقمية-3-3- 4
برنامج جد متطور ، يضم العديد من أدوات حتليل )IPP)Image Pro Plusامجـيعترب الربن

د من ـال و حسب احلاجة من طرف العديـامج قابل لالستعمـهذا الربن.الصورة الرقمية
لمية ، لقد خضع هذا الربنامج للعديد من التغريات ويرجع  ذلك لعمليات البحث  التخصصات الع

أستعمل خالل هذه الدراسة.التطوير اليت خص ا هذا األخري و
Image Pro Plus , Version 4 , Media Cybernetics , Silver Spring ,MA,USA من أجل تقدير نسبة

نظام أيل لقياس املساحة الورقية ، حيث توافق الشيخوخة الشيخوخة الورقية ، حيث هلذا األخري
Adamsen(من الصورة"أمحر / رمادي"نسبة )S(الورقية et al., 1999 ( تعتمد هذه العملية على ،

بآلة )التوقيت الشمسي(13:00–11:00بيضاء بني الساعةورقة تصوير الورقة العلم مباشرة على
، بعد ذلك ختزن الصور وفق )Canon , PowerShot A460 , AiAF , CHINA(تصوير رقمية ملونة

لتحول مباشرة حنو احلاسوب ليتم معاجلتها  JPEG(Joint Photographic Expert Group)نظام
و تقدير نسبة الشيخوخة عنـد األصناف العشرة من القمح الصلب ، تـقدير IPPباستعمال 

Hafsi(صرفـبتHafsiة انتهجهاالشيـخوخة الورقيـة كان وفقا لطريق et al., 2000 (.
بلغ عدد املتابعات امليدانية للشيخوخة أثىن عشرة متابعة حيث يعرب عن تواريخ القياس مبجموع 

اـو النسب املئوية للشيخوخة املوافقة هل)Σt1 – Σt12(املتراكمة بعد اإلزهاردرجات احلرارة
)S1 –  S12(توضحان ذلك4–3الوثيقتني)(باالعتماد على نفس الربنامجو، )النتائجIPP( قمنا

بتقدير نسبة االنعكاس الضوئي الورقي و ذلك أيضا بتصوير الورقة العلم مباشرة على مساحة 
بنفس آلة التصوير و ختزن الصور وفق نظام)التوقيت الشمسي(13:00–11:00بيضاء بني الساعة

JPGEإىلحلاسوب ليتم معاجلتها بعد أن حتول الصور على مستوى الربنامج لتحول مباشرة حنو ا
Gray)اللون الرمادي  scale بلغ عدد املتابعات امليدانية .لتسهيل عملية املعاجلة الرقمية للصور (8 

لالنعكاس الضوئي الورقي مثانية متابعات حيث يعرب عن تواريخ القياس مبجموع درجات احلرارة 
)R1 – R8(و النسب املئوية لالنعكاس الضوئي الورقي املوافقة هلا)Σt1 – Σt8(اإلزهاراملتراكمة بعد 

.)النتائج(توضحان ذلك 6–5و الوثيقتني
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:القياسات التجريبية -4-3
كما ذكرنا سابقا فإن التصميم املتبع خالل هذه الدراسة هو التصميم العشوائي باألجنحة ، 

بعدد األصناف العشرة املنتقاة ، أنشأنا على )Plots(ث يضم كل جناح عشرة قطع أرضيةحي
متر موزعة 1طول كل حمطة قياسية)Stations(مستوى كل قطعة أرضية أربعة حمطات قياسية

.الالزمة للدراسة يتم على مستواها إجراء خمتلف القياسات بشكل عشوائي 

:املرفولوجيةفينولوجية و اخلصائص ال-3-1- 4
من سنابل كل حمطة قياسية مث متوسط احملطات األربعة بالنسبة لكل %50استعمل تاريخ ظهور-

.)DH(قطعة أرضية حلساب عدد األيام من الزرع و حىت التسبيل
و حىت السنيبلة النهائية حيث انطالقا من سطح التربة)HP(سنتيمترالطول الساق مقاس ب-

اعتمدنا يف ذلك على قياس طول مخسة أفراد منتقاة وبشكل عشوائي من كل حمطة قياسية أي يف 
.بالنسبة لكل قطعة أرضية نبتة20اموع

:اخلصائص الزراعية -3-2- 4
:لى احملطات القياسية وفق العالقة التاليةباالعتماد ع)NS/m²(عدد السنابل يف املتر املربعحيسب-

، للحصول على عدد املسافة بني صف و آخر4x/عدد السنابل اإلمجايل يف احملطات األربعة
.السنابل يف املتر املربع الواحد بالنسبة لكل قطعة أرضية 

ل حمطة قا من سحب مخسة سنابل من كحيسب انطال) NG/S(عدد احلب يف السنبلة الواحدة-
تدرس السنابل  يدويا أيضا بعد ذلك حنسب متوسط عدد احلب يف قياسية بعد حصادها يدويا ،

قمنا ؛احملطات األربعة للحصول على عدد احلب يف السنبلة الواحدة بالنسبة لكل قطعة أرضية
.عتماد على القياسات السابقةباال(NG/m²)أيضا حبساب عدد احلب ضمن املتر املربع الواحد

حيسب انطالقا من العينات الناجتة من حساب عدد احلب يف السنبلة )TKW(وزن ألف حبة-
حبة مث الضرب يف أربعة للحصول على وزن ألف حبة بالنسبة لكل 250الواحدة ، حيث يتم وزن

.قطعة أرضية 
احملطات القياسية يدويا ووزن كل حمطة قياسية على حتسب بعد حصاد )BIO(الكتلة احليوية-

.ضمن املتر املربع الواحد متوسط وزن احملطات القياسية األربعة يعرب عن الكتلة احليوية ، حدى 
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حيسب انطالقا من وزن احلب الناتج من احلصاد اآليل لكل قطعة أرضية )GY(املردود احليب -
.على حدى 

.HI = (GY / BIO) x 100:وفق العالقة التالية )HI(مؤشر احلصادحيسب -

:اخلصائص الفيزيولوجية -3-3- 4
يعرب عن احلالة املائية للنبات و يتم تقديره وفق طريقة بسيطة تعتمد )RWC(النسيباحملتوى املائي-

حيث قمنا بقطع . )Turner)1981انتهجهاعلى تقدير احملتوى املائي للورقة العلم وفق طريقة 
مخسة أوراق من كل صنف من األصناف العشرة توزن مباشرة بعد القطع لتقدير الوزن الرطب

)FW( التشبععندوزنالمن أجل تقدير ملدة ثالث ساعاتمث تغمر يف املاء)TW ( بعد ذلك توضع
كررت العملية .)DW(ساعة من أجل تقدير الوزن اجلاف24و ملدةم°80تهفرن درجة حراريف 

بعد ذلك حيسب احملتوى املائي وفق العالقة ،)جوان7، جوان1، ماي23، ماي16(أربعة مرات
:التالية 

RWC = (FW – DW ) / (TW  – DW) x 100

)SPAD, Minolta 5.1(SPADاز الـيتم تقديره باستعمال جه)CHL(الكلياحملتوى اليخضوري-

.) جوان8،جوان4،ماي31،ماي27،ماي25(كررت العملية مخسة مرات
من كل صنف من األصناف العشرة يتم تتبعه من خالل سحب مخسة سنابل )GF(ملء احلب-

ل يدويا ابــساعة بعد ذلك تدرس السن48و ملدةم°80املدروسة توضع يف فرن درجة حرارته
حبة لكل صنف من األصناف العشرة املدروسة ليتم الحقا تقدير وزن حبة 100و يقدر وزن

100/حبةملائةالوزن اإلمجايل =وزن حبة واحدة:واحدة من خالل العالقة التالية 

صناف من تصوير الورقة العلم لكل صنف من األانطالقايتم تقديرها )S(الشيخوخة الورقية-
لتحول JPEGنظامآلة تصوير رقمية حيث ختزن الصور يف باستعمالالعشرة و على مساحة بيضاء 

وتقدير نسبة الشيخوخة الورقية لكل IPPمباشرة حنو احلاسوب ليتم معاجلتها باستعمال الربنامج
.صنف من األصناف العشرة املدروسة 

باالعتماد على الصور الرقمية للورقة العلم و اليت يتم تقديره أيضا )R(االنعكاس الضوئي الورقي-
لكل صنف من يتم معاجلتها بنفس الربنامج للحصول على نسبة االنعكاس الضوئي الورقي

.األصناف العشرة املدروسة 
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:التحليل اإلحصائي -4-4
CoStat 6و الربنامجSigmastat 3.5املعاجلة اإلحصائية للمعطيات كانت باستعمال الربنامج

.OriginPro 8الربنامجباستعمالكان )املنحنيات(يف حني انشأ الوثائق
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ائج ـالنت-5
:تغريات املؤشرات املناخية -5-1

:درجات احلرارة -1-1- 5
مابني املوسم لقصوى واملتوسطةا،ف كبري يف درجات احلرارة الدنياعدم وجود اختالناسجل
طابق تام يف حيث نالحظ ت، )7الوثيقة(1981/2008رة املمتدة مابنيفتو ال2008/2009الزراعي

درجات احلرارة الدنيا و القصوى خالل شهر أكتوبر ، ونسجل أيضا تطابق آخر يف درجات احلرارة 
أدىن درجات 2008/2009خالل املوسم الزراعي.الدنيا ، القصوى و املتوسطة خالل شهر مارس

2.6–،2.3–هيكانت دون الصفر ووالل األشهر جانفي ، فيفري و مارسحرارة سجلت خ

.على التوايل م°2.9–و
خالل شهر مارس عدد األيام اليت سجلنا فيها درجات حرارة دون الصفر بلغ أربعة أيام و تراوحت 

م°0.3–شهر أفريل أدىن درجة حرارة سجلت بلغت، يفم°2.9–و0.3–فيها درجات احلرارة مابني
تراوحت .م°21.3خالل هذا الشهر بلغتأقصى درجة حرارة سجلت أماكانت ليوم واحد فقط و

31اجلدولم يف جوان °31.1م يف ديسمرب إىل°8.82مابنيخالل هذا املوسم احلرارة القصوىاتدرج

.وضح ذلك ي)امللحق(

واملوسم الزراعي1981/2008منحىن تغري متوسط درجات احلرارة الشهرية خالل الفترة: 7الوثيقة 
2008/2009
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:التساقط -1-2- 5
2008/2009واضح بني املوسم الزراعياختالفمقارنة التساقط من حيث الكمية و التوزيع تظهر 

كمية تساقط خالل أقصى الوثيقة أيضا هكما توضح.)8الوثيقة(1981/2008والفترة املمتدة مابني
قصى كمية تساقط أكانت خالل شهري جانفي و أفريل يف حني2008/2009املوسم الزراعي

.2008/ 1981لوحظت خالل شهري ديسمرب و ماي و ذلك خالل الفترة املمتدة مابني
سجل تساقط جد حيث،مم332.40بـ2008/2009خالل املوسم الزراعيقدر إمجايل التساقط 

ل ج خالوفيها الثلتجانفي و بلغ عدد األيام اليت تساقطومعترب للثلوج خالل شهري ديسمرب
بلغت أقصى .ج خالل فيفري ، مارس و أفريل لثلاأيضا تساقط تكررالشهرين معا عشرة أيام ، كما 

انفي ـمم وذلك خالل شهري ج77.5و2009:69.3/ 2008كمية تساقط خالل املوسم الزراعي
مم6.8و3.4كمية تساقط بلغتأدىنجوانأيضا شهري ماي ووايل ،كما سجلو أفريل على الت

.غياب تام لرياح السريوكو خالل هذا املوسم مع على التوايل 

2008/2009واملوسم الزراعي1981/2008منحىن تغري التساقط الشهري خالل الفترة: 8الوثيقة 
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:رطوبة التربة-2- 5
مابنيتظهر تغري واضح يف رطوبة التربة ضمن األفق الثالثة حيث تراوح هذا التغري10الوثيقة

درجة (يعزى يف أغلب احلاالت هذا التغري إىل التأثري املتبادل مابني عوامل املناخ %29.41و11.23%
.و املراحل املختلفة لتطور احملصول ) احلرارة ، التساقط والرياح 

هذا التغري توضح التغري اإلمجايل للمحتوى املائي للتربة خالل األفق الثالثة معا و)املناقشة(11الوثيقة
11حمصور ضمن نقطيت رطوبة هامتني جدا و مها نقطة السعة احلقلية و نقطة الذبول الدائم ، الوثيقة

ملرتني ، لكن األخرية أكثر تأثريا يفدون نقطة الذبول الدائم واخنفاض رطوبة التربة إىل ماتوضح
أال وهي مرحلة التسبيل و اليت تليها يف دورة تطور احملصول جداألا تتوافق و مرحلة هامةاملردود

.مباشرة عملية ملء احلب و بالتايل تعرض احملصول إلجهاد مائي 

2008/2009خالل املوسم الزراعيضمن األفق الثالثةرطوبة التربة تغري : 10الوثيقة 
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:اخلصائص الفينولوجية -3- 5
دال عن التبكري ، و يعترب عامل جد مؤثر يف يستعمل يف معظم احلاالت كمؤشرتاريخ التسبيل
طول ع التساقط و تغري درجات احلرارة يف يخاصة ضمن املناطق اليت يؤثر فيها توزمردود احلبوب 

.)Hadjchristodoulou, 1987(دورة تطور احملصول
إىل نتائجنا يوم ، حيث و استنادا191و187طول دورة تطور األمناط الوراثية املختربة تراوح مابني

:األمناط الوراثية املبكرة واألمناط الوراثية املتأخرة  بني ونتائج دراسات أخرى حاولنا التميز 
Altar:وهي )يوم158من التسبيل كانت أقل من%50املدة مابني الزرع و(أمناط وراثية مبكرة-

.Méxicaliو
:هيو)يوم162من التسبيل كانت أقل من%50زرع واملدة مابني ال(أمناط وراثية متوسطة التبكري-

Sooty ،Dukem ،KucukWaha ,و Hoggar.
OuedZenati:وهي )يوم164من التسبيل تساوي%50املدة مابني الزرع و(أمناط وراثية متأخرة -

.Polonicumو 
إال أن هذا األخري وحسب ، م يو158حيث سجلBousselemنمط الوراثيهناك استثناء بالنسبة لل-

.)Boufenar et Zaghouane, 2006(متأخرشبهيعترب صنفالعديد من الدراسات 

ةـنولوجية املدروسـاملراحل الفي: 10اجلدول

Genotype
50%
Emergence

100%
Emergence

50%
Heading

100%
Heading Maturity Sowing - 50%

 (Days )   (Days) (Days) (Days) (Days) Heading(Days)
OuedZenati 28 37 136 139 24 164
Altar 29 41 129 133 24 158
Sooty 27 37 134 137 23 161
Polonicum 28 37 136 139 24 164
Waha 28 37 132 135 24 160
Dukem 28 37 133 136 25 161
Mexicali 27 40 130 133 27 157
Kucuk 27 37 135 138 24 162
Hoggar 27 37 133 136 26 160
Bousselem 27 37 131 135 25 158
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:املردود و مركباته - 5-4
:)GY(املردود احليب-1- 5-4

هـ ، / ق 31.93هـ و/ ق 22تراوح متوسط املردود احليب يف األصناف العشرة املدروسة مابني
و أقصى قيمة لوحظت أيضا عند الصنف احملسنDukemحيث سجلت أدىن قيمة عند الصنف احملسن

Méxicali.هر وجود فرق معنوي مابني األصناف و مقارنة املتوسطات مكنتنا من متييز حتليل التغري أظ
.يوضح ذلك 11واجلدولثالث جمموعات  متجانسة من حيث املردود 

:)NG/S(اخلصوبة أو عدد احلب يف السنبلة-2- 5-4
، حيث لسنبلة حتليل التغري أظهر وجود فرق معنوي مابني األصناف من حيث عدد احلب يف ا

، يف حني الصنف السنبلة/ حبة 39.47كان أكرب األصناف خصوبة و سجلSootyالصنف احملسن
.)11اجلدول (السنبلة / حبة 28.41و سجلكان أقل األصناف خصوبة OuedZenatiاحمللي

:)NS/m²(عدد السنابل يف املتر املربع-3- 5-4
ود فرق معنوي مابني األصناف املدروسة من حيث عدد السنابل يف املتر حتليل التغري أظهر وج

، فإن الصنف الذي سجل أكرب عدد من السنابل يف املتر املربع هو 11كما يوضحه اجلدولواملربع
، Polonicum244.06، يف حني أدىن قيمة لوحظت عند الصنف احملليKucuk336.25الصنف احملسن
.²م/ سنبلة 327.18متأخر سجلشبهوالذي يعترب صنف Bousselemبينما الصنف

: )TKW(وزن ألف حبة-4- 5-4
.أظهر وجود فرق معنوي مابني األصناف املدروسة من حيث وزن ألف حبة حتليل التغري 
47.8ي على التوايلسجلت أكرب األوزان وهBousselemوOuedZenati،Polonicumاألصناف احمللية

غ28.9و قدرت بـWaha، يف حني أدىن قيمة لوحظت عند الصنف احملسنغ 39.2و41.9،
.)11اجلدول(
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:)HI(مؤشر احلصاد-5- 5-4
ةـارة عن النسبة بني املردود احليب و الكتلة احليويـاد والذي هو عبـمؤشر احلص

)Donalds et al., 1976(أو عدد احلب يف السنبلة/، ميكن حتسينه إما من خالل حتسني وزن احلب و
)Passioura, 1977(.حيث الصنفنيمؤشر احلصاد من صنف إىل آخر هناك اختالف معنوي يف ،

HoggarوAltarيف حني أدىن قيمة ملؤشر % 39.5و%39.8و هي على التوايلسجال أعلى قيم
.%27.5وقدرت بـOuedZenatiند الصنف احمللياحلصاد لوحظت ع

:)Bio((HP) ,النباتالكتلة احليوية و طول-6- 5-4
، حيث النباتحتليل التغري أظهر وجود فرق معنوي بني األصناف من حيث الكتلة احليوية و طول 

ما مييز األصناف احمللية . )11ولاجلد(سجل يف كال احلالتني أقصى القيمOuedZenatiالصنف احمللي
سم يف حني 73و64عن األصناف احملسنة هو طول القصب حيث تراوح يف هذه األخرية مابني

أخرىسم هذا من جهة ومن جهة 102و76األصناف احمللية تراوح فيها طول القصب مابني
Méxicaliء الصنف احملسنباستثنا، األصناف احمللية سجلت أعلى القيم من حيث الكتلة احليوية

هـ وهي أعلى من الكتلة احليوية للصنف احمللي/ ق 86.43والذي قدرت كتلته احليوية بـ
Polonicumهـ / ق 78.62و اليت قدرت بـ.

Newman et Keulsاختبارمقارنة متوسطات املردود و مركباته حسب : 11اجلدول

Genotype GY  (Qx/ha) NG/S NS/m² NG/m² TKW(g) Bio (Qx/ha)  HP (cm)
Oued Zenati 25,50(bc) 28,41(b) 238,44(b) 6774,34(a) 47,8(a) 91,05(a) 102,13(b)
Altar 29,31(ac) 35,23(cd) 271,87(ab) 9564,77(bc) 37,7(bcd) 72,87(bca) 70,68(d)
Sooty 26,56(bc) 39,47(a) 271,56(ab) 10745,6(c) 30,2(e) 69,12(c) 73,28(cd)
Polonicum 24,68(bc) 33,96(d) 244,06(b) 8254,13(ab) 41,9(b) 78,62(abc) 101,52(b)
Waha 26,93(bc) 38,67(ac) 294,68(ab) 11386,06(c) 28,9(e) 77,59(abc) 70,98(d)
Dukem 22,00(b) 35,15(cd) 309,06(ab) 10819,34(c) 29,2(e) 62,37(c) 64,53(a)
Méxicali 31,93(a) 35,33(cd) 312,81(ab) 11045,47(c) 35,1(cde) 86,43(ab) 73,08(cd)
Kucuk 26,50(bc) 34,43(d) 336,20(a) 11560,27(c) 32,6(de) 75,56(abc) 71,33(d)
Hoggar 29,68(ac) 35,65(cd) 319,68(a) 11364,31(c) 34,4(cde) 74,62(abc) 72,79(cd)
Bousselem 29,81(ac) 29,61(b) 327,18(a) 9687,81(bc) 39,2(bc) 87,43(ab) 76,25(c)
Mean within columns with different   letters are significantly different at 5%
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:اخلصائص الفيزيولوجية -5- 5
:)RWC(النسيباحملتوى املائي-1- 5-5

احملتوى املائي النسيب بعد عملية تغري، تتبعللنبات النسيباحملتوى املائييفسلبا اإلجهاد املائي يؤثر
اليت توضح ، 13و12الذي مكننا من إنشاء الوثيقتنيو )املناقشة(12موضح ضمن اجلدولالتسبيل

Haungبداللة درجات احلرارة املتراكمة بعد التسبيل ، حسبالنسيبتغري احملتوى املائي et al)1998(

.احملتوى املائي دليل على تزايد مستويات اإلجهاد املائيالتناقص التدرجيي يف 

رة املتراكمة بعد التسبيلتغري احملتوى املائي النسيب بداللة درجات احلرا:12لوثيقة ا
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تغري احملتوى املائي النسيب بداللة درجات احلرارة املتراكمة بعد التسبيل: 13الوثيقة 

:)CHL(الكلياحملتوى اليخضوري-5-2- 5
مة عند الصنف احملليـسجلت أدىن قي،خضوري خيتلف باختالف األصنافـمتوسط احملتوى الي

OuedZenati(28.57 SPAD unit)يف حني أقصى قيمة سجلها الصنف احملسنMéxicali32.57 S unit)(

14تغري احملتوى اليخضوري الكلي بداللة درجات احلرارة املتراكمة بعد اإلزهار موضح ضمن الوثيقة

0 100 200 300 400 500

20

30

40

50

60

70

80

90

R
el

at
iv

e 
w

at
er

 c
on

te
nt

 (%
)

Sums of temperatures after heading (°C.Day)

 Altar
 Sooty
 Waha
 Dukem
 Méxicali
 Kucuk

100 150 200 250 300 350 400 450
0

10

20

30

40

50

60

C
hl

or
op

hy
ll 

co
nt

en
t(

SP
A

D
 u

ni
t)

Sums of temperatures after flowring (°C.Day )

 OuedZenati
 Polonicum
 Hoggar
 Bousselem



- 50 -

هاربداللة درجات احلرارة املتراكمة بعد اإلز(CHL)تغري احملتوى اليخضوري الكلي: 14الوثيقة

:)GF(ملء احلب-3- 5-5
، ، حيث منيز ثالث مراحل Sigmoidتتبع تطور ملء احلب يظهر أنه يتبع شكل منحىن النمو

األوىل تتميز بتراكم ضعيف للمادة اجلافة و الثانية مرحلة خطية يف حني املرحلة الثالثة مرحلة ثبات 
و متايز خاليا السويداءبانقسامميز املرحلة األوىل تت.)15الوثيقة()Triboi, 1990(ةأفقي

)Endosperme( ، أمهية هذه املرحلة تكمن يف العالقة الوطيدة مابـني الوزن النهائـي للحب و عدد
خالل املرحلة اخلطـية حيدث .,Endosperme(1988)(Macleod and Duffus(خاليا السويـداء

Singh and)لسويـداءتراكم للمادة اجلافة ضمن خاليا ا Jenner, 1982)، تتميز هذه املرحلة مبتغريين
يف حني مرحلة نضج احلب ميكن حتديدها من . مدة و سرعة ملء احلب: هامني بالنسبة لوزن احلب 

.خالل توقف تراكم املادة اجلافة و التناقص احلاد يف احملتوى املائي للحب 
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عند األصناف العشرة املدروسة خالل املوسم الزراعي)مغ(ور الوزن اجلاف للحبتط: 15الوثيقة
2008 /2009
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:) S(مؤشر الشيخوخة الورقية-5-4- 5
اهلدف من دراسة الشيخوخة الورقية هو إعادة إثبات مدى ارتباطها باملردود أو واحد من مركبات 

و قد جاء يف دراسات . االنعكاس الضوئيدراسة ارتباطها ود من جهة ومن جهة أخرىاملردو
الكثري عن مدى تباين ارتباط الوسائط القياسية هلذا البحر األبيض املتوسط اطق سابقة أجريت يف من

Guo(و كذلك باألمناط الوراثية املختربةاملؤشر بظروف الوسط  et al., 1998 ; Hafsi et al., 2003(.
شيخوخة الورقة العلم بني األمناط الوراثية ، و كان مسار منحىن الشيخوخة لكل تباينت نتائج 

أين مت القياس باستعمال طريقة التحليل - األصناف بداللة درجات احلرارة املتراكمة بعد األزهار 
وهو يتوافق مع العديد من الدراسات Sigmoidعلى شكل منحىن النمو-)NAI(الرقمي للصور

Lutts(السابقة et al., 1996 ; Hafsi et al., 2000 (أن ،)50Σ( التاريخ الذي ميثل جمموع درجات احلرارة
خيتلف S= f(Σt)من شيخوخة الورقة العلم ، و الذي يقيم إبتداءا من املنحىن التجرييب%50املوافقة لـ

سية لدراسة مؤشر وباقي الوسائط القيا.4و3الوثيقتنيكثريا من صنف آلخر كما هو موضح ضمن
.t12إىلt1حيسب انطالقا من متوسط الشيخوخة من) Sa(متوسط الشيخوخة:الشيخوخة الورقية هي

منحىن حركية شيخوخة الورقة العلم بداللة جمموع درجات احلرارة املتراكمة بعد اإلزهار: 3الوثيقة
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-ti+1)التاليةسرعة الشيخوخة تقاس يوميا استنادا إىل العالقة   ti))/Si-Si+1( للحصول فيما بعد على
موضحة ضمن اجلدولوهي)Vs max(وسرعة الشيخوخة القصوى)Vsa(سرعة الشيخوخة املتوسطة

.املدروسةالعشرةبالنسبة لكل صنف من األصناف)امللحق(19

رارة املتراكمة بعد اإلزهارمنحىن حركية شيخوخة الورقة العلم بداللة جمموع درجات احل: 4الوثيقة

:)R(الضوئياالنعكاسمؤشر -5-5- 5
أو واحد من مركبات املردود /هو معرفة مدى ارتباطه باملردود أوال وؤشرهذا املاهلدف من دراسة

و بعض املؤشرات الفيزيولوجية مثل احملتوى املائي النسيبارتباطههذا من جهة ، من جهة أخرى
)RWC(الكلي، احملتوى اليخضوري)CHL(تباينت . الشيخوخة الورقية الوسائط القياسية ملؤشر و

كان مسار منحىن االنعكاس م يف مابني األمناط الوراثية ، ونتائج االنعكاس الضوئي للورقة العل
الضوئي لكل األصناف بداللة درجات احلرارة املتراكمة بعد اإلزهار على شكل منحىن النمو

Sigmoid)أعتمد أيضا يف قياس االنعكاس الضوئي على حتليل الصور الرقمية و.)6و5الوثيقتني
.IPP(Image Pro Plus)باستعمال الربنامج
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من االنعكاس الضوئي %50الذي ميثل جمموع درجات احلرارة املوافقة لـR50Σالقياسيالوسيطإن
املعتمد يف قياس املبدأ.)امللحق(22اجلدول؛ وبشكل معنوي من صنف ألخراختلفالورقي 

االنعكاس الضوئي يف هذه احلالة هو حتليل التغري اللوين للورقة العلم و الذي أعتمد يف دراسات سابقة 
اموع اخلضري ، على سبيل املثال ال احلصر ) صحة(لتقييم مدى تأثري اإلجهادات البيئية يف سالمة 

.)  Ahmed and Reid, 1996(اآلزويتتأثري اإلجهاد املائي و

األزهارمنحىن حركية االنعكاس الضوئي للورقة العلم بداللة جمموع درجات احلرارة املتراكمة بعد : 5الوثيقة 
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ات احلرارة املتراكمة بعد اإلزهارجحركية االنعكاس الضوئي للورقة العلم بداللة جمموع درمنحىن : 6الوثيقة 

:Budgetحماكاة امليزان املائي باستعمال الربنامج- 5-6
:املؤشرات القياسية للميزان املائي - 5-6-1

يوضح تغريات املؤشرات القياسية للميزان املائي ، حيث نالحظ تطابق قيم هذه 13اجلدول
نالحظ فرق كبري جدا أخرىجهة ومن جهة هذا منف العشرة املدروسة املؤشرات عند األصنا

)مم508.04(Potential Evapotranspirationو)ممActual Evapotranspiration)275.26مابني

) ممTranspirationActual)219.22إما إىل التغري يفو ميكن أن يعزى هذا الفارق

.0.54أو إىل معامل اإلجهاد املائي الذي قارب)ممPotential Transpiration)445.88وأ
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نتائج حماكاة املؤشرات القياسية للميزان املائي:13اجلدول

:احملصول و فترات اإلجهاد املائي مراحل تطور -6-2- 5
:)(Sowing - Emergenceاملرحلة األوىل-5-6-2-1

، هذا األخري يوضح 14خالل هذه املرحلة موضحة ضمن اجلدولاملؤشرات القياسية للميزان املائي
حيث قدرت Potential EvapotranspirationوActual Evapotranspirationأنه ليس هناك فرق مابني

و استنادا إىل العالقة مم1.06واملتوسط اليومي قدر بـمم 29.9كمية التراكم خالل هذه املرحلة
املائي و اليت توضح الصلة مابني اإلجهاد) Doorenbos and Kassam)1979املقترحة من طرف

:ملرحلة فإنه ليس هناك إجهاد مائي خالل هذه او االخنفاض يف املردود 

Ky (1- (ETa/ETp)) = 1- (Ya/Ym)

Where :

 Ya/Ym : The relative grain yield
        1-(Ya/Ym) : declining of grain yield
        Ky : the yield response to stress
        (1-(ETa/ETp)) : water stress (values between [0-1]) ; 0 = no stress, close to 1= stress

Epot
(mm)

Eact
(mm)

Tpot
(mm)

Tact
(mm)

ETact
(mm)

ETpot
(mm) K's

Oued Zenati 62,8 56,4 461 219,4 275,8 523,7 0,53
Altar 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Sooty 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Polonicum 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Waha 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Dukem 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Mexicali 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Kucuk 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Hoggar 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Bousselem 61,6 55,7 444,2 219,2 275,2 506,3 0,54
Average 61,72 55,77 445,88 219,22 275,26 508,04 0,54
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:)Emergence – Elongation(املرحلة الثانية- 6-2-2- 5
وActual Evapotranspirationهو زيادة معتربة يف كال منمالحظته خالل هذه املرحلة ما ميكن

Potential Evapotranspirationكمية و قدرتقاء قيمتيهما متساويتنيالسابقة مع بمقارنة باملرحلة
ما مييز هذه .مم1.49بـيف حني املتـوسط اليـومي قدرمم92.6خالل هذه املرحلة بـالتراكم

.)14اجلدول(املرحلة أيضا هو عدم وجود أو حدوث إجهاد مائي

اإلجهاد املائي خالل املرحلة األوىل و الثانية: 14اجلدول 

First phase Second phase
Cumulation (mm) (Sowing - Emergence) (Emergence – Elongation)
Actual Evapotranspiration 29,9 92,6
Potential Evapotranspiration 29,9 92,6
Relative Evapotranspiration (ETa/ETp) 1 1
Water stress (1-(ETa/ETp)) 0 0

:)Elongation – Heading(املرحلة الثالثة-6-2-3- 5
وActual Evapotranspirationما مييز هذه املرحلة االختالف الواضح يف

Potential Evapotranspiration ما كمية قدرتحيث على مم 248.2ومم 149.4بـ التراكم اخلاصة
.)15اجلدول(0.40بـقيمتهةرمتيزت هذه املرحلة حبدوث إجهاد مائي قد.التوايل

:)Heading - Maturity(املرحلة الرابعة-6-2-4- 5
Potential EvapotranspirationوActual Evapotranspirationمتيزت هذه املرحلة بتباين واضح يف

حدوث إجهاد يضاأسجلناولقد ، على التوايلمم 135.5ومم3.2بـحيث قدرت كمية تراكمهما 
.)15اجلدول(0.97بـهذه املرحلة قدرت قيمتهخالل مائي

اإلجهاد املائي خالل املرحلة الثالثة والرابعة: 15دولاجل

Third Phase Fourth phase
Cumulation (mm) (Elongation – Heading )  (Heading - Maturity)
Actual evapotranspiration 149,4 3,2
Potential evapotranspiration 248,2 132,4
Relative evapotranspiration (ETa/ETp) 0,6 0,024
Water stress (1-(ETa/ETp)) 0,4 0,97
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)Elongation – Heading(التغريات اليومية يف التساقط واإلجهاد املائي خالل املرحلة الثالثة: 16الوثيقة

)Heading - Maturity(التغريات اليومية يف التساقط واإلجهاد املائي خالل املرحلة الرابعة: 17الوثيقة
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:)WUE(فعالية استغالل املاء-5-7
بني املردود احليب أو الكتلة ماالنسبةفعالية استغالل املاء حتسب من خالل )Turner)1981حسب
مقارنة متوسط فعالية استغالل املاء اخلاصة باملردود.Actual Evapotranspirationاحليوية و

(WUE yield) مابني األمناط الوراثية املبكرة و املتأخرة مل يظهر اختالف واضح بينهما حيث قدرت
، أقصى قيمة سجلت عند الصنف احملسن على التوايلهـ / مم / كغ 9.95هـ و/ مم / كغ 9.89بـ

Polonicum)املتأخر(يف حني الصنف احملليهـ/ مم / كغ 11.61وقدرت بـMéxicali)املبكر(

اء املتعلقة بالكتلة ـغري أن فعالية استغالل امل.هـ / مم / كغ 8.97سجل أدىن قيمة و قدرت بـ
WUE(ويةـاحلي Biomass(اف املبكرة و املتأخرة و قدرت ـسجلت اختالف واضح مابني األصن
على التوايل ، حيث أقصى قيمة سجلت عند هـ / مم / كغ 30.11وهـ / مم / كغ26.89بـ

33.01وكانت على التوايلDukemوأدىن قيمة سجلها الصنف املبكرOuedZenatiالصنف املتأخر

.16من اجلدولضموضحة (W)أيضا قيم فعالية النتح.هـ / مم / كغ 22.67و

عند األصناف العشرة املدروسة) W(فعالية النتحو)WUE(املاءلاستغالفعالية قيم:16اجلدول
Genotype GY  (Kg/ha) Bio (kg/ha) WUE yield WUE Biomass W yield W Biomass

OuedZًenati 2550,00 9105,00 9,25 33,01 11,62 41,50
Altar 2931,25 7287,50 10,65 26,48 13,37 33,25
Sooty 2656,25 6912,50 9,65 25,12 12,12 31,54
Polonicum 2468,75 7862,50 8,97 28,57 11,26 35,87
Waha 2693,75 7759,40 9,79 28,20 12,29 35,40
Dukem 2200,00 6237,50 7,99 22,67 10,04 28,46
Mexicali 3193,75 8643,80 11,61 31,41 14,57 39,43
Kucuk 2650,00 7556,30 9,63 27,46 12,09 34,47
Hoggar 2968,75 7462,50 10,79 27,12 13,54 34,04
Bousselem 2981,25 8743,80 10,83 31,77 13,60 39,89
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اقشةـاملن-6
: املردود ومركباته-6-1

: عالقة املردود احليب بالتبكري للتسبيل -1- 6-1
صنف من القمح 53التبكري يؤثر و إىل حد بعيد يف املردود ، حيث واستنادا إىل دراسة خصت

هـ/كغ 30بـرفع متوسط املردود احليب اهم يفن يوم واحد أضايف من التبكري يسإو الشعري ، ف

)Fischer et Maurer, 1978(. عدد األيام معنوية وسلبية بني املردود احليب و ارتباطسجلت عالقة
ردود حيب وهذا يوحي بأن األصناف املبكرة تتميز مب، )امللحق(18الوثيقة)r = -0.75(لتسبيلاحىت

يكانزمات اهلامة لتجنب ضرر اجلفاف املسجل خالل املراحل األخرية بني امليعترب من التبكرينألعايل 
Ben Naceur)من دورة تطور احملصول  et al., 1999).

:العالقة مابني املردود احليب ، طول النبات ، الكتلة احليوية و مؤشر احلصاد- 6-1-2
، و مقارنة املتوسطات ية مابني األصنافهر وجود فروق معنوحتليل تغري هذه املؤشرات أظنأ

17و اجلدولة لكل مؤشر من املؤشرات املدروسة األصناف إىل جمموعات بالنسبتقسيممكنتنا من

.لكذيوضح 
حسب اختبارمؤشر احلصاد وبعض مركبات املردودتوسطاتممقارنة : 17اجلدول

Newman et Keuls

 Mean within columns with different   letters are significantly different at 5%

، يف دراسات سابقة وصفت خاصة ضمن املناطق اجلافة لالنتخابيعترب طول النبات مؤشر هام جدا 
، دراسة ) Mekliche-Hanifi, 1983(إجيابية بني طول النبات و املردود احليبمعنوية وارتباطعالقة 
) r = -0.22(اتـردود احليب و طول النبـعالقة سلبية بني املأظهـرت وجودطاـاالرتب

Genotypes Bio (Qx/ha) HP (cm) HI (%) GY  (Qx/ha)
OuedZenati 91,05(a) 102,13(b) 27,5(a) 25,50(bc)
Altar 72,87(bca) 70,68(d) 39,5(c) 29,31(ac)
Sooty 69,12(c) 73,28(cd) 38,3(c) 26,56(bc)
Polonicum 78,62(abc) 101,52(b) 31,3(ab) 24,68(bc)
Waha 77,59(abc) 70,98(d) 34,5(bc) 26,93(bc)
Dukem 62,37(c) 64,53(a) 34,8(bc) 22,00(b)
Mexicali 86,43(ab) 73,08(cd) 36,5(bc) 31,93(a)
Kucuk 75,56(abc) 71,33(d) 35(bc) 26,50(bc)
Hoggar 74,62(abc) 72,79(cd) 39,8(c) 29,68(ac)
Bousselem 87,43(ab) 76,25(c) 33,8(bc) 29,81(ac)



- 61 -

العالقة يوحي بأن املردود يتزايد مع قصر طول النبات اجتاهوإال أن هذه العالقة مل تكن معنوية 
اإلجهادظروففإن أصناف القمح الصلب ذات القصب القصري و حتت ) Bouzerzour)1998حسبو

بأصناف القمح طويلة ة دورة تطور احملصول تكون عالية التأقلم و اإلنتاجية مقارنة احلاد مع اي
.القصب و املتأخرة 

متوسط مؤشر احلصاد عند األصناف احملسنة جتاوز متوسط مؤشر احلصاد عند األصناف احمللية ، 
لكن هذه العالقة )r = 0.45(بني املردود و مؤشر احلصاداجيابيةوجود عالقة أظهرتاالرتباطدراسة 

Merah،مل تكن معنوية et al.(2001) سالالت البحر األبيض (مبقارنة أصناف حملية اهتمتيف دراسة
مؤشر حصاد منخفض باملقارنة أصناف حمسنة أثبت من خالهلا أن األصناف احمللية متتلك مع ) املتوسط

دراسة .من األصناف أو السالالت مع األصناف احملسنة املتقزمة و تضمنت هذه الدراسة عدد كبري 
رغم أن عالقة ) r = 0.47(االرتباطات مسحت أيضا بتسجيل عالقة بني املردود احليب و الكتلة احليوية

بأن أنتاج Bouzerzour(1998)االرتباط هذه مل تكن معنوية إال أا تتوافق و التوصية اليت تقدم ا
كل من مؤشر احلصاد و طول النبات ارتبطا .بول كتلة حيوية كافية ضروري لضمان مردود مق

هو عبارة عن مؤشر احلصاد )1995(Hay، حسب)امللحق(18الوثيقة)r = -0.75(سلبيامعنويا و
هذه هو النتائج املتحصل االرتباطعالقة يفسر النسبة بني املردود احليب و الكتلة احليوية اهلوائية و ما

101.52و 102.13(طويلة القصبالPolonicumوOuedZenatiليةا حيث سجلت األصناف احملعليه

على %31و%  28مقارنة بباقي األصناف أدىن قيم ملؤشر احلصاد و قدرت بـ)على التوايلسم 
Waddington .التوايل  et al.)1987( و يف دراسة متت يف مكسيكو استنتجوا أن مؤشر احلصاد يتناقص

لكتلة احليوية هذا ما يفسر عالقة االرتباط السلبية و غري املعنوية املسجلة بني مؤشر و اإلنتاج العايل ل
r(احلصاد و الكتلة احليوية  = ، عالقة االرتباط اإلجيابية و غري املعنوية املسجلة بني الكتلة )0.55- 
Amsal (1995) طرفقد مت تسجيلها من قبل من )r = 0.57(احليوية و طول النبات  et al. ضمن

دراسة خصت ستة أصناف من القمح الصلب مت تقييم سلوكها من حيث املردود و تغرياته و كذا 
.بأثيوبيا 1992- 1967اخلصائص املرفولوجية و الفيزيولوجية و تغرياا خالل الفترة املمتدة مابني

:)NG/S(اخلصوبة أو عدد احلب يف السنبلة-6-1-3
Fischer(ا و عدد احلب يف السنبلةرتبط سلبيحلاالت وزن احلب يف معظم ا et al.,1977 ( توافق هذا

سلبية بني عدد احلب و ووزن ألف حبةحيث سجلنا عالقة ارتباط معنوية و ونتائج دراستنا 
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)r = -0.82(18الوثيقة)امللحق(،حسبet al.Warrington)1977(د االرتباط العكسية بني عدعالقة
اط الضعيفة ـعالقة االرتب. احلب و وزن احلب تزداد حدا حتت ظروف اإلجهاد املائي و احلراري 

Fischerتعترب وحسب) r = -0.004(و عدد احلب يف السنبلةو السلبية بني املردود  et al.(1977) من
.العوامل أو املؤشرات الدالة على حمدودية املردود 

:)TKW(ن ألف حبةوز-4- 6-1
قد سجلت )r = 0.07(إن العالقة غري املعنوية و اإلجيابية املسجلة بني املردود احليب و وزن ألف حبة

Housleyمن قبل يف العديد من الدراسات و توافقت مع نتائج كل من et al.(1982)

ة و حاملا ـلظروف البعليحتت اأيضاتسجلقة ، مثل هذه العال)Bruckner et Forhberg)1987و
Elhani)و بالضبط وقت حدوث عملية مأل احلبد املائـي بعد اإلزهاريظهر اإلجها et al., 2007)،

.اليت توضح تغري كل من التساقط ، درجة احلرارة املتوسطة و اإلجهاد املائي تؤكد ذلك 19الوثيقة
اتـول النبــة بني وزن ألف حبة و طدراسة االرتباط أظهرت عالقة ارتباط معنويـة و إجيابي

)r = 0.87(18الوثيقة)امللحق(حسب ،PnuelBlum et)1996( حتويل املواد املمثلة حنو احلب يعتمد
جهة ومن جهة أخرى على كمية املواد املنتجة بعد التزهري ، من على كمية املواد املخزنة يف الساق 
سيقان يف املتر املربع ، النمط الوراثي ، الظروف البيئية السائدة لكمية املواد املمثلة عالقة و عدد ال

.خالل ذلك املوسم وكذا طول القصب 

:)NG/m²(عدد احلب يف املتر املربع الواحد-5- 6-1
العديد من الدراسات أثبتت وجود عالقة ارتباط قوية بني املردود احليب و عدد احلب يف املتر املربع

(Austin et al., 1980)، دراسة االرتباط أظهرت أن املردود احليب و عدد احلب يف املتر املربع كان
ارتباط معنوية و اجيابية بني مؤشر سجلنا أيضا عالقة.) r = 0.24(بينهما عالقة اجيابية لكن غري معنوية
هذه العالقة قد سجلت من قبل مثل)امللحق(18الوثيقة)r = 0.68(احلصاد و عدد احلب يف املتر املربع

Waddingtonمن طرف et al.(1987)،حسبWardlaw)2002( فإن أي اخنفاض يف عدد احلب يف
املتر املربع الواحد يعوض بالزيادة يف وزن احلب و هذا ما يتوافق و نتائج االرتباط املسجلة بني عدد 

جلت أيضا خالل هذه الدراسة عالقتا ارتباط ، س)r = - 0.90(و وزن ألف حبةاحلب يف املتر املربع 
معنويتان و إجيابيتان مابني عدد احلب يف املتر املربع و عدد السنابل و كذا عدد احلب يف السنبلة 

.)امللحق(18الوثيقة(r = 0.75)و(r = 0.70)وكان معامال ارتباطهما على التوايل
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أو ضمن بيئات خمتلفة جد مرتبط و عدد احلب و ليس تغري املردود احليب ضمن نفس الشروط البيئية 
Shanahan(وزن احلب et al., 1984 (.

:)NS/m²(عدد السنابل يف املتر املربع-1-6- 6
Benbelkacem et al.)1984( أثبتوا أن أي زيادة يف عدد األشطاء اخلضرية حيفز زيادة عدد األشطاء

الدراسة سجلت عالقة ارتباط معنوية و خالل هذه ،الية لألشطاءاخلصبة لكن مع نسبة موت ع
وهذا ما )امللحق(18الوثيقة(r = 0.70)بني عدد السنابل يف املتر املربع و عدد اإلشطاء اخلصبةإجيابية 

سجلنا أيضا . يوحي بأن تزايد عدد األشطاء اخلصبة يعين تزايد عدد السنابل يف املتر املربع الواحد 
r(قة ارتباط معنوية و سلبية بني عدد السنابل يف املتر املربع و طول النباتعال  =  - حسب، )0.71 

(1990) Slafer and Andrade حتسني املردود يكون من خالل التحسني يف مؤشر احلصاد مع تغيري
ساحة لإلجهاد املائـي تأثيـر واضح على عدد السنـابل ضمن وحدة امل.طفيف يف الكتلة احليوية 

Simane(و كذا عدد احلب ضمن السنبـلة  et al.,1993(.
:)DGF ; VGF(مدة و سرعة ملء احلب-1-7- 6
Sofield.حسب et al)1977( فإن احملدد الرئيسي ملدة ملء احلب هو درجة احلرارة .

يف ملء احلبار توثر و بشكل حتميـم بعد حدوث اإلزه°31ات احلرارة اليت تتجاوز ـدرج
)Stone et al., 1995 (.ع بداية فترة ملء احلب يؤثر سلبـااإلجهاد املائي احلاد خالل التزهري وم

و ذلك من خالل كبح عملية حتويل املواد املمثلة من الساق حنو احلبيف وزن  احلب 
)Wang et al., 2005(.صناف العشرة يوضح تغري كل من سرعة ومدة ملء احلب عند األ29اجلدول

.املدروسة
املدروسةمدة و سرعة ملء احلب ، املردود و وزن ألف حبة عند خمتلف األصناف: 29اجلدول

Genotype DGF (Days) VGF (mg/day) GY (Qx/ha) TKW (g)
Oued Zenati 26 1,624 25,50 47,80
Altar 26 1,470 29,31 37,70
Sooty 24 1,474 26,56 30,20
Polonicum 28 1,644 24,69 41,90
Waha 20 1,989 26,94 28,90
Dukem 24 1,479 22,00 29,20
Mexicali 24 2,141 31,94 35,10
Kucuk 24 1,717 26,50 32,60
Hoggar 26 1,683 29,69 34,40
Bousselem 20 1,823 29,81 39,20



- 64 -

عند األصناف العشرة ) اليوم/ مغ (مللء احلبتوضح أيضا تغري السرعة اخلطية)امللحق(20الوثيقة
يوم28- 20واليوم /مغ2.14- 1.47مابني ملء احلب خالل هذا املوسمتراوحت سرعة و مدة املدروسة

Gebeyehou؛ حسبعلى التوايل et al.)1982(11وضمن دراسة دامت سنتني متعاقبتني و ضمت

يوم ، يف حني ضمن دراسة 40.3- 33احلب مابنيمنط وراثي من القمح الصلب تراوحت مدة ملء
Bahlouliقام ا et al.)2007(يف حني سرعة ملء يوم 28.2–19.4تراوحت مدة ملء احلب مابني

. ثالث مواسم زراعية متعاقبة هذه الدراسةدامتحيثاليوم /مغ1.94–1.44احلب تراوحت مابني
تكن معنويةإال أا ملية بني املردود احليب و سرعة ملء احلب خالل هذه الدراسة سجلنا عالقة إجياب

)r = 0.56( ،ردود احليبـالقة سلبية وغري معنوية أيضا مع املـدة ملء احلب كان هلا عـميف حني
)r = -0.22( تعترب سرعة ملء احلب العالية مؤشر دال عن تأثري إجهاد مائي و مدة ملء احلب الطويلة ،

Sofield)استمرار أمثل لنشاطية التركيب الضوئيمؤشر دال عن  et al., 1977)إن اجتاه عالقة ،
اط اليت سجلهاـنتائج االرتبو وافق متاما تاملردود توسرعة ملء احلب ومابني مدة ةاملسجلاالرتباط 

Bahlouli et al.)2007(.
Gebeyehou et al.)1982( من سرعة ملء احلب يف ملء احلب تساهم بقدر أكربوجدوا أن مدة

Nassاملردود غري أن et al.)1975(وأيضاTriboi et al.)1985( أظهروا العكس أي أن سرعة ملء
.ردود وهذا يتوافق ونتائج دراستنا احلب تساهم بقدر أكرب من مدة ملء احلب يف امل

:) RWC(احملتوى املائي النسيب-2- 6
يعترباط الوراثية ـالف األمنـائي النسيب باختـختلفة للمحتوى امليوضح القيم امل12اجلدول

فعالية لقياس اإلجهاد املائي مقارنة مبؤشر القدرة املائيةاملؤشر األكثر )RWC(احملتوى املائي النسيب
)Water potential((Passioura, 1988)و حسب ،Haung et al.(1998) فإن مستويات احملتوى املائي

سيب تتناقص و تزايد اإلجهاد املائي ؛ ضمن العديد من الدراسات السابقة مت تسجيل قيم خمتلفة الن
; Dedio, 1975(للمحتوى املائي النسيب باختالف األمناط الوراثية و حتت ظروف اإلجهاد املائي

Schonfeld et al., 1988(.وى املائي النسيب لقد وصفت من قبل عالقة ارتباط معنوية و إجيابية بني احملت
ضمن دراستنا هذه سجلنا إال أنه،)Clarke, 1983 ; McGaig and Ramagosa, 1989(و املردود احليب 

.)r = -0.08(عالقة سلبية لكن ضعيفة جدا بني احملتوى املائي النسيب و املردود احليب
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رارة املتراكمة بعد التسبيلبداللة درجات احل)%) (RWC(النسيباملائيتغري احملتوى:12اجلدول

Genotype Sums of temperatures after heading Mean
23,95 184,7 375,1 484,4

Oued Zًenati 75,16 63,25 50,52 44,44 58,34
Altar 79,93 60 47,31 23,4 52,66
Sooty 81,95 62,5 47,1 40,42 57,99
Polonicum 80,48 64,59 46,62 37,93 57,4
Waha 77,48 68,86 57,14 44,64 62,03
Dukem 75,27 49,64 54,21 32,5 52,9
Mexicali 77,59 59,68 46,36 39,58 55,8
Kucuk 78,82 57,02 42,59 40,54 54,74
Hoggar 75,36 62,71 50,5 48,14 59,17
Bousselem 75,83 57,57 38,27 31,39 50,76

التسبيلدبداللة درجات احلرارة املتراكمة بعالنسيبناقص احملتوى املائيتغري سرعة تتوضح21الوثيقة
يف Altarحيث أقصى سرعة سجلت عند الصنف0.113- إىل0.06- و تراوحت هذه السرعة مابني

إن دراسة ،0.06-و0.113-وكانت سرعتهما على التوايلHoggarحني أدىن سرعة سجلها الصنف
النسيب بني سرعة تناقص احملتوى املائيلكن غري معنوية ود عالقة سلبية االرتباط أظهرت وج

r(و احملتوى اليخضوري   =  - هذه العالقة يوحي مبدى تأثري تناقص احملتوى املائي يف اجتاه)0.19 
أي أنه أي تناقص يف احملتوى املائي احملتوى اليخضوري و بالتايل تأثريه يف نشاطية التركيب الضوئي

.ضوئي والذي يؤثر سلبا يف املردودنسيب يؤدي إىل تناقص نشاطية التركيب الال
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عند األصناف بعد التسبيلسرعة تناقص احملتوى املائي النسيب بداللة درجات احلرارة املتراكمة: 21الوثيقة 
املدروسةالعشرة 
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: (WUE)فعالية استغالل املاء-3- 6

بيئية اليت تعاين عجز فعالية استغالل املاء تعترب مؤشر هام جدا لتحسني املردود ضمن األوساط ال
حتت ظروف اإلجهاد ال تعتمد فقط على فعالية استغالل املاء و لكن تعتمد النبات وديةمائي ، مرد

سجلت خالل هذه الدراسة عالقة .(Blum, 1993)لى خفض معدل النتحأيضا على قدرة النبات ع
WUEردود احليب وـاط معنوية و إجيابية بني كل من املـارتب yield(r = 0.99)وية وـو الكتلة احلي

WUE Bio)r = 0.99(،ابية بنيـاط معنوية وإجيـوصفت أيضا عالقة ارتبWUE Bioو وزن ألف
Siddiqueحسب و ،)TKW()r = 0.71(حبة et al.)1989 ( فإن إنتاج كتلة حيوية عالية هو احملفز

إنتاج مردود حيب عايل ، أي أن فعالية استغالل املاء العالية  يف إنتاج الكتلة احليوية من على الرئيسي 
سجال )Sinclair et Muchow)2001شأا أن تؤثر إجيابيا يف املردود احليب أضف إىل ذلك فإن كل من

WUE وعالقة ارتباط معنوية و إجيابية بني الكتلة احليوية BioأيضاCondon et al.)2002 ( أكدوا مدى
الية النتحـإن عالقة االرتباط املعنوية و اإلجيابية املسجلة بني فع.تأثري فعالية استغالل املاء يف املردود

)W(و فعالية استغالل املاء)WUE()r = 0.99(وافق وما توصل إليهتتRichards et al.(2002) من حيث
.أن الرفع يف فعالية النتح يعترب عامل حمفز على حتسني فعالية استغالل املاء 

االرتباط مابني الوسائط القياسية لكل من الشيخوخة الورقية و االنعكاس الضوئي و فعالية معامالت
عالقة االرتباط املعنوية و السلبية ،)امللحق(27دولاستغالل املاء و فعالية النتح موضحة ضمن اجل
توحي بأن Raاخلاصة باملردود و الوسيط القياسياملسجلة بني فعالية استغالل املاء و فعالية النتح

تزايد متوسط نسبة االنعكاس الضوئي يؤثر سلبا يف كل من فعالية النتح و فعالية استغالل املاء ، يف 
الية استغالل املاء ـو فعSaة وغري املعنوية املسجلة بني متوسط نسبة الشيخوخةحني العالقة السلبي
WUEاصة باملردود توحي أيضا بالتأثري السليب هلذا الوسيط القياسي علىـو فعالية النتح اخل yieldو

W yield ،ل املاء تأخر الشيخوخة من شأنه أن يؤثر اجيابيا يف كل من فعالية النتح و فعالية استغال
وفعالية استغالل املاء و فعالية Σ 50Rاخلاصة باملردود، رغم أن العالقة املسجلة بني الوسيط القياسي

النتح غري معنوية إال أن االجتاه االجيايب هلذه العالقة يبني أن التزايد البطيء يف نسبة االنعكاس الضوئي 
.يتنيالورقي حيفز على فعالية استغالل ماء و فعالية نتح عال
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:)CHL(الكلياحملتوى اليخضوري-6-4
.(Benlaribi, 1990)اإلجهاد املائي ميكن أن يالحظ يف أي مرحلة من مراحل تطور احملصول

هناك العديد من االستجابات الفيزيولوجية اليت يبديها النبات اجتاه اإلجهاد املائي ومن بني مكرتمات 
Clarke)املائي احلفاظ على حمتوى مائي نسيب عايلحتمل اإلجهاد  et al.,1982 ; Ritchie et al., 1990)

Sairam(احملتوى اليخضورياحلفاظ على ثبات  et al., 1990 ; Kraus et al., 1995( و كذا احلفاظ على
Kaur)ثبات أو سالمة األغشية اخللوية et al., 1988).بداللة درجات تغري احملتوى اليخضوري الكلي

حيث أن ،18احلرارة املتراكمة بعد اإلزهار عند األصناف العشرة املدروسة موضح ضمن اجلدول
االختالف الوراثي يف قدرة حتمل يعرب عناالختالف يف كمية احملتوى اليخضوري فيما بني األصناف 

الرتباط بني احملتوى سجلت العديد من عالقات ا.) Gummuluru et Hobbs, 1989(اإلجهاد املائي
اليخضوري الكلي و املؤشرات القياسية لكل من الشيخوخة و االنعكاس الضوئي و اليت سوف 

.توصف الحقا 
بداللة درجات احلرارة املتراكمة )CHL ()SPAD Unit(احملتوى اليخضوري الكليتغري :18اجلدول 

بعد اإلزهار

:(S)الشيخوخة الورقية-6-5
:تأثري الظروف املناخية يف الشيخوخة الورقية -5-1- 6

ملسرعة للشيخوخة الورقية يعترب كل من اجلفاف و درجات احلرارة املرتفعة من بني العوامل ا
)Wolfe et al., 1988(وما ساهم خالل هذا املوسم نتائج شيخوخة الورقة العلم مل تبد تبكريا كبريا ؛

يف ذلك  درجات احلرارة املعتدلة نسبيا املسجلة خالل فترة ملء احلب إال أنه و كما ذكر سابقا ليس 

Genotype Sums of temperatures after flowering  Mean
148,50 188,2 271 352,8 443,8

Oued Zenati 47,20 44,13 38,70 7,67 5,17 28,57
Altar 50,97 45,87 37,23 6,13 5,57 29,15
Sooty 55,87 51,27 37,10 12,63 3,53 32,08
Polonicum 50,50 45,17 36,13 16,13 2,57 30,10
Waha 52,90 45,70 33,93 9,03 5,50 29,41
Dukem 53,60 49,63 33,33 17,80 2,50 31,37
Mexicali 53,80 51,73 45,67 6,83 4,80 32,57
Kucuk 47,63 45,10 35,47 12,63 4,90 29,15
Hoggar 52,83 49,30 33,20 23,73 1,83 32,18
Bousselem 47,43 45,03 42,23 14,93 1,70 30,27
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املائي تأثري واضح يف تسريعلإلجهادشيخوخة إمنا فقط درجات احلرارة العالية املؤثرة يف تسريع ال
Mi(لدى القمح الصلبخاصةحركية الشيخوخة الورقية et al., 1999 (استنادا إىل نتائج احملاكاة و

الذي)11الوثيقة(إجهاد مائي خالل فترة ملء احلبو اليت أظهرت وجود Budgetباستعمال الربنامج
يخوخة الورقية من خالل تسريعها وهذا ينعكس سلبا على نشاطية من شأنه أن يؤثر يف حركية الش

Wardlawحسب، التركيب الضوئي et al.(1980)للتركيب ن أي نقص يف املساحة النشطة إف
أن نتائج حتليل التغري أظهرت وجود .الضوئي يسبب التقليل يف إمداد احلب بنواتج التركيب الضوئي 

.يوضح مقارنة متوسطاا )امللحق(19الوسائط القياسية للشيخوخة و اجلدولبعضفروق معنوية يف

:العالقة بني الوسائط القياسية للشيخوخة الورقية -5-2- 6
معنوي واحد ارتباطد أظهرت وجومصفوفة االرتباط مابني الوسائط القياسية للشيخوخة الورقية 

Saو50sΣمابني الوسطني القياسيني يف حني باقي الوسائط القياسية مل نسجل فيها ارتباطات %
.)20اجلدول(معنوية

مصفوفة االرتباط مابني الوسائط القياسية للشيخوخة الورقية: 20اجلدول

 * Significant at 5 % ; ns = not significant

معنويا مع باقي الوسائط القياسية قد مت تسجيله من قبل من Vs maxعدم ارتباط الوسيط القياسي
Hafsiطرف et al.)2000 ( اية وحسب هذا األخري فإن ذلك يوحي بأن مستويات الشيخوخة مع

.مرحلة ملء احلب تكون متماثلة عند خمتلف األصناف
Saو50sΣإن عالقة االرتباط املعنوية و السلبية املسجلة بني تعين أن تأخر الشيخوخة من شأنه أن %

، استمرارية نشاطية التركيب الضوئيعلىخيفض النسبة اإلمجالية للشيخوخة و بالتايل فإنه حيفز
أنه أي والذي سجل أدىن قيمة يف الشيخوخة الورقية أعطى أكرب مردود ، Méxicaliحيث أن الصنف

و استمراريةعلى احلفاظ على نشاطية التركيب الضوئيحافظ على إبقاء الثغور مفتوحة مما ساعده 
Morgan(املواد املمثلة مللء احلبتصنيع et al., 1993(.

Sa % Σ50 s Vs max Vs a
Sa % 1
Σ50 S -0,79* 1
Vs max 0,07ns -0,04ns 1
Vs a -0,14ns 0,02ns 0,37ns 1
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:بالوسائط القياسية للشيخوخة الورقية ه عالقة املردود ومركبات-5-3- 6
عالقة ارتباط سلبية لكن غري معنوية بني املردود احليب أظهرت )21اجلدول(مصفوفة االرتباط

Sa(ةـنسبة الشيخوخة الورقيمتوسطو %()r = -0.45( وعالقة االرتباط هذه قد سجلت من قبل يف
Rawson)د من الدراساتـالعدي et al., 1983 ; Mi et al., 1999 ; Hafsi et al., 2000) االجتاه السليب

االرتباط املعنوي .هذه يوحي بأن نسب الشيخوخة املنخفضة مرتبطة واملردود العايللعالقة االرتباط
شري إىل أن تأخر الشيخوخة ي)50sΣ)r = 0.65و اإلجيايب املسجل بني املردود احليب والوسيط القياسي

Pajevicملردود العايل ، وحسبالورقية حيفز ا et al.(1999) فإن االخنفاض السريع يف التركيب
مرتبط والشيخوخة مما يؤدي ويف وجود إجهاد ) قصر أمد املساحة النشطة للتركيب الضوئي(الضوئي 

.مائي متأخر إىل اخنفاض يف املردود احليب 

ود و الوسائط القياسية للشيخوخة الورقيةمصفوفة االرتباط بني مركبات املرد: 21اجلدول

*Significant at 5 % ; ns = not significant

والوسائط القياسية)VGF(إن عالقات االرتباط الضعيفة و السلبية املسجلة بني سرعة ملء احلب
Vs max ،Sa بأن شيخوخة الورقة العلم Hanft et Wych(1982)توحي وحسب ما تقدم بهVsaو%

.حتدد فترة انتهاء ملء احلب 

:CHLوRWCلشيخوخة الورقية مععالقة الوسائط القياسية ل-5-4- 6
الشيخوخة الورقية تعرف على أا أخر مرحلة من مراحل منو الورقة و تتميز باصفرار تدرجيي 
لألوراق ، وتعرف أيضا على أا سلسلة من التغريات البيوكيميائية و الفيزيولوجية اليت تؤدي يف 

لت عالقة ارتباط معنوية و سلبية بني احملتوى لقد سج.)Smart, 1994(النهاية إىل موت اخلاليا
Sa(ومتوسط نسبة الشيخوخة الورقية)CHL(اليخضوري %)   (r = -0.68( أن عالقة االرتباط هذه

OuedZenatiتوحي بأن تناقص احملتوى اليخضوري يتزايد و نسب الشيخوخة العالية ، حيث الصنف

باملقابل سجل هذا الصنف )%49.30(الورقيةسجل أقصى قيمة من حيث متوسط نسبة الشيخوخة 
ة االرتباط هذه النتائج اليت و ما يؤكد عالق)28.57(أدىن قيمة من حيث احملتوى اليخضوري الكلي

Sa % Σ50 s Vs max Vsa
GY -0,457ns 0,636* -0,02ns 0,02ns
TKW 0,24ns 0,271ns 0,153ns -0,036ns
Bio 0,243ns 0,205ns 0,151ns -0,165ns
VGF -0,086ns 0,067ns -0,121ns -0,124ns
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حيث أنه ومن بني أهم التغريات املالحظة خالل الشيخوخة الورقية هو ) Vierstra)1996اخلص هل
Takamiyaاملالحظة من طرفخترب وتلف الصبغات اليخضورية و أكدت نفس et al.)2000(.

و الوسيط القياسي)RWC(إن عالقة االرتباط السلبية وغري املعنوية املسجلة بني احملتوى املائي النسيب
50sΣ)r = -0.58( توحي بأن تأخر الشيخوخة يؤثر سلبا يف احملتوى املائي النسيب ، إن تأخر الشيخوخة

وبالتايل تزايد تأثري اإلجهاد تزايد درجات احلرارة الفصليةع احلراري املقترن ويعين تزايد تراكم امو
Houngاملائي و الذي وحسب et al.(1998) فإن أي تزايد يف مستويات اإلجهاد املائي من شأنه أن

رة اإلجهاد املائي مع تزايد درجات احلراحدةتوضح تزايد 19خيفض احملتوى املائي النسيب و الوثيقة
.التساقط ناقص و تاملتوسطة

CHLوRWCوللشيخوخة الورقيةمصفوفة االرتباط مابني الوسائط القياسية : 27اجلدول

                       *Significant at 5 % ; ns = not significant

:)R(االنعكاس الضوئي الورقي-6-6
:لدراسة االنعكاس الضوئي الورقي اعتمدنا على جمموعة من الوسائط القياسية و هي كمايلي 

Ra(متوسط نسبة االنعكاس الضوئي- ضوئي حيسب انطالقا من متوسط االنعكاس ال)%
.t8إىلt1من
تستخرج انطالقا من معادلة االحندار اخلطي مابني نسبة )VRLٍ(سرعة االنعكاس الضوئي اخلطية-

.االنعكاس الضوئي ودرجات احلرارة املتراكمة بعد التزهري 
حتسب )VR max(و سرعة االنعكاس الضوئي القصوى)VRa(الضوئياالنعكاسمتوسط سرعة -

Ri+1 –  Ri) / (ti+1:رعات اليومية وفق العالقة التالية بعد حساب الس – ti)(.
Σ50)(الضوئياالنعكاسمن %50لـةافقوجمموع درجات احلرارة امل- R من انطالقاتستخرج

و الذي يعرب عن تغري االنعكاس الضوئي الورقي بداللة درجات احلرارة R = f(Σt)املنحىن البياين
.لتزهري املتراكمة بعد ا

Sa % Σ50 S Vsmax Vsa

RWC 0,47ns -0,59ns 0,35ns 0,23ns

CHL -0,69* 0,42ns 0,42ns 0,45ns
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:العالقة بني الوسائط القياسية لالنعكاس الضوئي الورقي -6-6-1
اسية و غياا يف وسائط ـبعض الوسائط القييفوية ـحتليل التغري أظهر وجود اختالفات معن

.يوضح مقارنة املتوسطات اخلاصة بتلك الوسائط )امللحق(22و اجلدولأخرى
RaوΣ 50Rأظهرت ارتباطا معنويا و سلبيا بني الوسيطني القاسينيمصفوفة االرتباطات وهذا %

االرتباط يوحي بأن تأخر تطور أو تزايد االنعكاس الضوئي يؤثر سلبا يف نسبة االنعكاس الضوئي 
Ra(اإلمجالية توحي بأن VRaوVR maxيف حني عالقة االرتباط املعنوية و االجيابية املسجلة بني، )%

.)23اجلدول(اإلجهاد املائي عند خمتلف األصناف ببنفس الصورة و ال الوسيطني القياسيني يتأثران ك

بني املؤشرات القياسية لالنعكاس الضوئي الورقيمامصفوفة االرتباط : 23اجلدول

Σ50 R VR linear Ra % VR max

Σ50 R 1
VR linear -0,3ns 1
Ra % -0,87* 0,35ns 1
VR max -0,21ns -0,28ns 0,09ns 1
VRa -0,07ns 0,01ns 0,12ns 0,8*
* Significant at 5 % ; ns = not significant

:العالقة بني الوسائط القياسية لالنعكاس الضوئي و الوسائط القياسية للشيخوخة الورقية -6-2- 6
ئط القياسية لالنعكاس الضوئي الورقي و الوسائط القياسية للشيخوخة مصفوفة االرتباط بني الوسا

Raالورقية أظهرت عالقة ارتباط معنوية و إجيابية بني الوسيطني القياسيني Saو% ، )24اجلدول(%

عند املائي يؤثر يف كال الوسيطني القياسيني بنفس الصورةاإلجهادهذه بأن االرتباطتوحي عالقة 
Raسجلت أيضا عالقة ارتباط معنوية و سلبية بني الوسيط القياسي.مناط الوراثية خمتلف األ %

تشري عالقة االرتباط هذه بأن تأخر الشيخوخة الورقية من شأنه أن خيفض متوسط نسبة وΣ50 sو
يعترب صنف متأخر الشيخوخة حيث سجل أقصى قيمة بالنسبة Méxicaliاالنعكاس الضوئي ، الصنف

Raوتوافقت هذه القيمة وأدىن قيمة بالنسبة للوسيط القياسي)مΣ50 s)338.85°ط القياسيللوسي %

يع األصناف املدروسة وهذا التناسب بني كال الوسيـطني حفز على مردود باملقارنة مع مج)35.89%(
يخوخة ميكن تفسري ذلك على أنه و نتيجة لتأخر الش)هـ/قMéxicali)31.94عند الصنفعالحيب

الورقية فإن نسبة االنعكاس الضوئي تتناقص و بالتايل فإن النبات يستغل أكرب كمية ممكنة من األشعة 
الساقطة يف عملية التركيب الضوئي أي نشاطية تركيب ضوئي عالية وبالتايل مردود حيب أفضل ، 
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حتت ظروف إن توقف منو الورقة وتسارع الشيخوخة الورقية Brisson et Casals(2005)حسب
اإلجهاد املائي يؤدي إىل تناقص كمية األشعة املمتصة من طرف اموع اخلضري مبعىن أخر تزايد 
نسبة األشعة الضوئية املنعكسة ؛ أي اخنفاض يف نشاطية التركيب الضوئي الذي يؤثر سلبا يف املردود 

RUE()Foulkes(إن إجهاد اجلفاف خيفض فعالية استغالل األشعة.احليب  et al.,2001( وعلى األرجح
.فإن الوجه األخر الخنفاض فعالية استغالل األشعة هو تزايد نسبة االنعكاس الضوئي الورقي 

مصفوفة االرتباط بني الوسائط القياسية لالنعكاس الضوئي و الشيخوخة الورقية: 24اجلدول 

Sa % Σ50 S Vs max Vsa
Σ50 R -0,5ns 0,56ns 0,32ns 0,32ns
VR linear -0,08ns -0,11ns -0,05ns -0,21ns
Ra % 0,72* -0,66* -0,5ns -0,51ns
VR max 0,09ns 0,34ns 0,25ns -0,07ns
VRa -0,01ns 0,48ns 0,18ns -0,41ns

 * Significant at 5 % ; ns = not significant

:نعكاس الضوئي باملردود و مركباته عالقة الوسائط القياسية لال-6-3- 6
الضوئي اخلطيةاالنعكاسمعنوية و إجيابية بني سرعة ارتباطأظهرت عالقة االرتباطدراسة 
VR linear و املردود احليب ، كما وصفت أيضا عالقة ارتباط معنوية و سلبية بني متوسط نسبة

Raاالنعكاس الضوئي إن اجتاه عالقة االرتباط هذه يوحي بأن تزايد )25اجلدول(و املردود احليب%
االنعكاس الضوئي يؤثر سلبا يف املردود احليب ، توحي عالقة االرتباط هذه بأن تزايد نسبة االنعكاس 

ب الضوئي الذي يعترب ـالية استغالل األشعة و بالتايل تناقص نشاطية التركيـعين تناقص فعتالضوئي 
Miوحسب et al.)1999(دد الرئيسي للمردود خالل مرحلة ملء احلب احمل.

تعترب عملية التركيب الضوئي عملية هامة جدا يف النبات ، حيث يقوم النبات من خالهلا بامتصاص 
و هذه CO2األشعة الضوئية و حتويلها إىل روابط كيميائية لبناء مواد كربوهدراتية انطالقا من املاء و

، تناقص عملية التركيب الضوئي الذي يسببه تطور الشيخوخة مع اية املواد الناجتة توجه مللء احلب 
Pajevic(يسي مللء احلب ونضج احملصول النهائيـمرحلة ملء احلب يعترب احملدد الرئ et al., 1999(،

Sa أن عالقة االرتباط املعنوية و اإلجيابية بني كل من نسبة الشيخوخة الورقية و نسبة االنعكاس %
Raالورقيالضوئي  توحي بأن تأثري كال الوسيطني القياسيني على عملية التركيب الضوئي خالل %

مع وزن VRaوVR maxسجلت أيضا عالقة ارتباط معنوية و إجيابية بني.مرحلة ملء احلب متماثل 
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املواد أن تفسر عالقة االرتباط هذه بأنه وكما للشيخوخة تأثري يف إعادة نقل ميكن)TKW(ألف حبة
Yang((Remobilization)املمثلة et al., 2001 (كبري يف احلفاظ على املردودو يف بعض احلاالت هلا تأثري

(Gebbing and Schnyder, 1999) فإن لالنعكاس الضوئي الورقي نفس التأثري يف عملية إعادة نقل املواد
.من الساق وحنو احلب املمثلة و املخزنة 

فة االرتباط مابني الوسائط القياسية لالنعكاس الضوئي واملردود و مركباتهمصفو: 25اجلدول

GY TKW BIO VGF

Σ50 R 0,55ns -0,01ns 0,01ns 0,14ns
VR linear -0,71* -0,07ns -0,43ns -0,49ns
Ra % -0,66* 0,17ns -0,04 -0,30ns
VR max 0,34ns 0,68* 0,75*   0,19ns
VRa 0,22ns 0,76* 0,60ns -0,11ns

 * Significant at 5 % ; ns = not significant

:CHLوRWCعالقة الوسائط القياسية لالنعكاس الضوئي مع-6-6-4
رب وكما ذكر سابقا أخر مرحلة من مراحل تطور الورقة تتميز هذه املرحلة باصفرار تالشيخوخة تع

-حتول لون الورقة من األخضر إىل األصفر-لتحطم التدرجيي لليخضورتدرجيي لألوراق ينتج عن ا
وكذا إىل وجود أو غياب الصبغات ) ب(إىل اليخضور)أ (و نسبة اليخضور يرتبط لون الورقة 

هذه التغريات اللونيـة يف الورقة من شأنـها أن تؤثر يف نسبة االنعكاس املرافقة مثل الكاروتني مثل
.)Monneveux et Belhassen, 1996(الضوئـي الورقـي

CHLدراسة االرتباط أظهرت وجود عالقة ارتباط معنوية و سلبية بني احملتوى اليخضوري الكلي

Raو متوسط نسبة االنعكاس الضوئي الورقي ميكن آن تفسر عالقة االرتباط هذه )26اجلدول(%
طم التدرجيي لليخضور ينتج عنه تناقص املساحة ن التحععلى أن التغري اللوين التدرجيي لألوراق الناتج 

النشطة للتركيب الضوئي و بالتايل تناقص فعالية استغالل األشعة أي مبعىن أخر تزايد نسبة االنعكاس 
العالقات السلبية وغري املعنوية املسجلة بني سرعات .سلبا يف املردود احليبكل ذلك يؤثروالضوئي 

, VR linear(تطور االنعكاس الضوئي الورقي VR max , VRa(واحملتوى املائي النسيبRWC توحي بتناقص
باإلضافة إىل )Smart)1994حسب، احملتوى املائي النسيب مع تزايد سرعات تطور االنعكاس الضوئي

التحطم التدرجيي لليخضور هناك العديد من التغريات البيوكيميائية و الفيزيولوجية املالحظة خالل 
ل األخرية من تطور الورقة من بني هذه التغريات التحطم الفيزيولوجي للخاليا و الذي حيفز املراح

.تزايد الفقد يف احملتوى املائي النسيب 
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CHLوRWCمصفوفة االرتباط بني الوسائط القياسية لالنعكاس الضوئي و: 26اجلدول

Σ50 R VR linear Ra % VR max VRa

RWC 0,26ns -0,43ns 0,10ns -0,33ns -0,45ns

CHL 0,67* -0,03ns -0,69* -0,26ns -0,33ns
 * Significant at 5 % ; ns = not significant

:Budgetاحملاكاة باستعمال الربنامج-6-7
:اةو احملاكةمقارنة تغري رطوبة التربة احملسوب-7-1- 6
ري رطوبة التربة احملسوبة و احملاكاة ضمن كل أفق من األفق الثالثة ، دراسة تظهر تغ21الوثيقة

فيما بينها وهذا يوحي اكاة أظهرت وجود ارتباطات معنوية احملاط  بني رطوبة التربة احملسوبة واالرتب
املائي للتربة تتبع تغري احملتوى .Budgetباستعمال الربنامجة و احملاكاةبتماثل تغري رطوبة التربة احملسوب

.باستعمال برنامج احملاكاة خالل مراحل تطور احملصول ميكننا من التنبؤ بفترات اإلجهاد املائي 
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األفق الثالثةضمنتغري رطوبة التربة احملسوبة واحملاكاة : 09لوثيقةا
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:ئي فترات اإلجهاد املا-7-2- 6
واحد من بني اإلجهادات البيئية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي )العجز املائي(يعترب اإلجهاد املائي 

إن تتبع تغري احملتوى املائي للتربة ميكننا و بشكل واضح من التنبؤ بفترات .)Boyer, 1982(العاملي
دون نقطة الذبول الدائم  ، استنادا مااإلجهاد املائي حيث يوافق ذلك تناقص احملتوى املائي للتربة إىل

ومن بني املراحل األربعة لتطور احملصول سجل إجهاد مائي خالل Budgetإىل نتائج برنامج احملاكاة
.) 11الوثيقة(املرحلتني األخريتني فقط

2008/2009خالل املوسم الزراعي)سم60-0(تغري احملتوى املائي للتربة: 11الوثيقة 

، استنادا إىل تغري كل من التساقط ، درجات احلرارة املتوسطة و اإلجهاد املائي19وضح الوثيـقةت
،Elongation - Heading (0.4(قدر متوسط اإلجهاد املائي خالل املرحلةBudgetنتائج برنامج احملاكاة

درجات احلرارة للتساقط و.0.97سجلت متوسط قدره) Heading - Maturity(يف حني املرحلة
املتوسطة تأثري واضح يف تغري مستويات اإلجهاد املائي ، دراسة االرتباط أظهرت وجود عالقة ارتباط 
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يف حني سجلنا عالقة ،) r = 0.98(درجات احلرارة املتوسطة و اإلجهاد املائيمعنوية و اجيابية بني
r(ارتباط معنوية و سلبية بني التساقط ومؤشر اإلجهاد املائي  =  - ن تزايد درجات احلرارة إ)0.74 

.املتوسطة و تناقص التساقط من شأما أن يرفعا مستويات اإلجهاد املائي 

         Ph 1 : Sowing - Emergence ; Ph 2 : Emergence – Elongation ; Ph 3 : Elongation – Heading ; Ph 4 :  Heading - Maturity

مؤشر اإلجهاد املائي خالل مراحل شهرية للتساقط ، درجات احلرارة املتوسطة و التغريات ال: 19الوثيقة 
تطور احملصول

:تأثري اإلجهاد املائي يف املردود و مركباته -6-7-3
اإلجهاد املائي واحد من بني أكرب العوامل احملددة للمردود ضمن مناطق البحر األبيض املتوسط 

)Bennet et al., 1998(. مناطق البحر األبيض املتوسط تتعرض للكثري من فترات اإلجهاد املائي و ذلك
Elhani(خالل املرحلة اخلضرية و التكاثرية من تطور احملصول et al., 2007 (، إن اإلجهاد املائي املبكر

أعضاء يؤثر وبشكل متوازي يف منو كل من اجلذور و اجلزء اهلوائي مبا يف ذلك تطور األوراق و
Debaeke(التكاثر et al., 1996 (. ضمن مناطق البحر األبيض املتوسط اإلجهاد املائي يسبب خسارة يف
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Nachit(حسب املوسم الزراعي%80–10املردود تتراوح مابني et al., 1998( ظهور العجز املائي بعد
Ceccarelli(مرحلة التزهري يؤثر سلبا يف وزن احلب et al., 1987( ويتوافق هذا وعالقة االرتباط املعنوية

إن انعدام عالقة ،) TKW()r = - 0.70(و السلبية املسجلة بني مؤشر اإلجهاد املائي و وزن ألف حبة
رجع وحسبـدراسة يـالل هذه الـمعنوية بني املردود احليب  و وزن ألف حبة خارتبـاط 

Elhani et al.)2007(عد التزهري وبشكل خاص خالل مرحلة ملء احلب و إىل ظهور اإلجهاد املائي ب
توضح التزايد احلاد يف مستويات اإلجهاد املائي خالل هذه املرحلة ، أيضا عالقة االرتباط 19الوثيقة

تتوافق و ما توصل إليه) r = - 0.53(السلبية وغري املعنوية بني الكتلة احليوية و مؤشر اإلجهاد املائي
Clark et al.(1991) بأن إنتاجية النبات للكتلة احليوية تبلغ أقصاها عند ظروف سقي مالئمة ، يف حني

.حتت ظروف اإلجهاد املائي نسجل تناقص معترب يف إنتاجية النبات للكتلة احليوية 



- 80 -

:امتة ـاخل
يتحكم يف اإلنتاج الزراعي ضمن املناطق شبه اجلافة جمموعة من اإلجهادات الالحيوية و اليت على 

ارب اليت متت من جالعديد من الت.) العجز املائي املقترن و درجات احلرارة العالية(رأسها اجلفاف 
املردود ، وهذا ما أدى بالباحثني أجل التحسني الوراثي لتحمل اجلفاف بينت صعوبة االنتقاء من أجل 

إىل تطوير العديد من الطرق األكثر حتليال و تفسريا حيث تعتمد هذه الطرق على مبدأ استعمال 
اخلصائص املرفولوجية و الفيزيولوجية لدى األصناف املنتجة كمؤشرات غري مباشرة لالنتقاء ضمن 

عض املؤشرات الفيزيولوجية مثل احملتوى ضمن دراستنا هذه ركزنا على ب.برامج التحسني الوراثي 
ن من طرف ـن املؤشريـ، حيث أستعمل هاذي(CHL)و احملتوى اليخضوري)RWC(املائي النسيب

Sibelمثلالعديد من الباحثني  Tas  and  Birol  Tas)2007(هاد اجلفاف على جمن أجل تقييم تأثري إ
راسة مؤشر الشيخوخة الورقية و الذي أثبت فعالية النبات باإلضافة إىل هذين املؤشرين قمنا أيضا بد

األصناف )Thomas and Smart)1993عالية يف انتخاب أصناف متحملة للجفاف ، حيث وحسب
اه األمراض ـمتأخرة الشيخوخة تعترب جد مستحسنة ضمن برامج حتسني النبات ألا تظهر حتمال اجت

.و اجلفاف أيضا 
عند مجيع األصناف املدروسة لكن نسجل (Sigmoid)فس الشكليأخذ نتتبع حركية الشيخوخة 

، حيث ) Σ50s(من الشيخوخة%50اختالف فيما بينها من حيث جمموع درجات احلرارة املوافقة لـ
هلذا الوسيط القياسي هذا من جهة ومن جهة أخرى سجل أقصى قيمة بالنسبةMéxicaliأن الصنف

ق ـو هذا تواف)متوسط نسبة الشيخوخة الورقية()%Sa(القياسيكان له أدىن قيمة بالنسبة للوسيط
بأن األصناف متأخرة و إنتاج هذا الصنف ألكرب مردود حيب مقارنة بباقي األصناف ، يوحي هذا

هانتاجإلنسب شيخوخة منخفضة تعترب جد هامة بالنسبة لربامج التحسني الوراثي الشيخوخة وذات 
.املائيجهادحتت ظروف اإلمردود حيب عال

و متوسط نسبة )CHL(السلبية املسجلة بني احملتوى اليخضوري الكليعالقة االرتباط املعنوية و
توحي بأن تزايد نسب الشيخوخة يؤثر سلبا يف احملتوى اليخضوري و مبعىن )%Sa(الشيخوخة الورقية

مرارية التركيب است، نشاطية وحتت ظروف اإلجهاد ؛أخر تناقص نشاطية التركيب الضوئي 
Morgan)ةـها كل من احلركة الثغريـالضوئي يتحكم في et al. 1993)ورقيةـوخة الـو الشيخ

(Pajević et al. 1999).
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تقنية الصور الرقمية اليت استعملت يف تتبع حركية الشيخوخة الورقية وظفت أيضا لدراسة تغري 
و من بينها االرتباط املعنوي دة ارتباطات معنوية االنعكاس الضوئي الورقي ، لقد أظهر هذا األخري ع

شري إىل ياالرتباطاهذ)%Ra(بني املردود احليب ومتوسط نسبة االنعكاس الضوئي الورقيماو السليب 
و الذي سجل Méxicaliأن املردود احليب يتناقص و تزايد نسبة االنعكاس الضوئي حيث أن الصنف

ضوئي انعكاسانتخاب أصناف ذات نسب ، إن كاس ضوئيأعلى مردود كانت له أدىن نسبة انع
االرتباطعالقتا.يعترب ذو أمهية عالية من أجل املردود احليب العايل حتت ظروف اجلفافمنخفضة

و وزن )VR max،VRa(املسجلتني بني سرعيت تزايد نسبة االنعكاس الضوئيو اإلجيابيتنياملعنويتني 
تزايد السريع يف نسب االنعكاس الضوئي من شأنه أن حيفز إعادة تعبئةتوحي بأن ال)TKW(ألف حبة

اط ـعالقة االرتب.انطالقا من املواد املمثلة و املخزنة على مستوى الساق )Remobilization(احلب 
االنعكاس ةو متوسط نسب)%Sa(الشيخوخة الورقيةةاملعنوية و اإلجيابية املسجلة بني متوسط نسب

تظهر أن اجلفاف يؤثر يف كال املؤشرين بنفس الصورة و بالتايل فإن كال املؤشرين )%Ra(الضوئي
عالقة االرتباط املعنوية والسلبية املسجلة بني احملتوى .يؤثران و بنفس احلدة يف املردود احليب 

تشري إىل أن تناقص )%Ra(االنعكاس الضوئي الورقيةو متوسط نسب)CHL(اليخضوري الكلي
االنعكاس الضوئي الورقي و بالتايل تناقص فعالية استغالل ةاحملتوى اليخضوري الكلي يعين تزايد نسب

عالقة االرتباط املسجلة سابقا بني.الذي يؤثر سلبا يف نشاطية التركيب الضوئي (RUE)األشعة
CHLوRa%االنعكاس الضوئي الورقي و هو التغري ةسبتغري نيف تتبععليهفعالية املبدأ املعتمدتدعم

ثري بعض من طرف العديد من الباحثني من أجل دراسة تأو اللوين للورقة و الذي أستعمل من قبل 
درجات احلرارة (Ahmed and Reid, 1996) اإلجهاد املائي و اآلزويتاإلجهادات الالحيوية مثل

Bacci)املنخفضة et al., 1998).
سجلت عدة ارتباطات معنوية سواءا مع بعض )W(فعالية النتحو) WUE(ل املاءفعالية استغال

أو مع بعض النعكاس الضوئي الورقيلالوسائط القياسية للشيخوخة الورقية أو الوسائط القياسية 
كمؤشر النتخاب أصناف عالية املردود حتت )WUE(فعالية استغالل املاء.املؤشرات الزراعية 

ملائي يعترب حمل شك ، وذلك ألن مردودية النبات حتت ظروف اجلفاف ليست مرتبطة ظروف العجز ا
)ختفيضه(اط الوراثية على تعديل النتح ـالية استغالل املاء أمنا جد مرتبطة وقدرة األمنـفقط وفع

)Blum, 1993(.



- 82 -

Whan et al.)1991( ا أن ترفع املردود احلأنأكدوايب ، ضمن دراسة خصت احليوية املبكرة من شأ
استغاللترفع فعالية أناملبكرة من شأا احليوية.وضمن مناطق خمتلفة عدد كبري من األمناط الوراثية 

فعالية النتح ، توجد عدة يف املاء من خالل خفض كمية املاء املفقود عن طريق التبخر و ترفع أيضا 
رفع عاكسية السطح من أجل خفض درجة حرارة طرق وراثية لرفع فعالية النتح ، فعلى سبيل املثال 
من أجل االنتقاءأن كماشأا أن ترفع فعالية النتح األنسجة املسامهة يف عملية التركيب الضوئي من

على فعالية نتح حمسنة يف نباتات للحصول فعالتنيأو الزغب تعترب طريقتني/البياض ورفع نسبة
Richards(احملاصيل et al., 1986(ال أن هذا مل يتوافق و عالقة االرتباط املعنوية و السلبية املسجلة ، إ

WUEبني yieldوW yieldالقياسيو الوسيط)Ra و ميكن أن تفسر عالقة االرتباط هذه من خالل )%
Ra(كنتيجة لتزايد نسبة االنعكاس الضوئياحليبتناقص املردود و بالتايل تناقص فعالية استغالل )%

كمية : ميكننا من تقدير العديد من املؤشرات البيئية مثل Budgetبرنامج احملاكاة.فعالية النتح املاء و 
ن هذا ، أضف إىل ذلك فإ(Evapotranspiration)املاء املفقود عن طريق النتح و التبخر أو كالمها معا

جهاد املائي حيث خالل الربنامج ميكننا من التنبؤ بفترات اإلجهاد املائي و كذا حساب معامالت اإل
ول ـريتني من تطور احملصـاد مائي وخالل املرحلتني األخـهدا املوسم الزراعي سجلت حاليت إجه

و ميكننا أيضا هذا الربنامج من تتبع تغريات احملتوى املائي للتربة خالل املراحل الفينولوجية املختلفة 
كما أن .يظهر أما متطابقنيب و احملاكى حيث مطابقة نتائج تغري احملتوى املائي للتربة احملسو

حساب معامالت اإلجهاد املسجل خالل املرحلتني األخريتني يؤكد التأثري احلاد لإلجهاد املتأخر على 
.األمناط الوراثية 

IPPل الرقمي للصور باستعمال الربنامجـال تقنية الصور الرقمية اليت تعتمد على التحليـيعترب استعم

)Image Pro Plus( رقميةالقفزة نوعية حنو استعمال التقنياتمبثابةمناطقنا ضمنوامليدان الزراعييف
وعلى البيئية السائدة ضمن مناطقنا جهاداتغري املكلفة من أجل انتخاب أصناف متحملة لإلاحلديثة 

.) اجلفاف(رأسها اإلجهاد املائي 
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و األقماح املزروعة حديثا) األصلية(ألنواع املختلفة لألقماح الربية ، األقماح املزروعة  قدميا ا:1اجلدول 

مركبات املردودبعضتأثري كثافة الزرع على:2اجلدول 

Component Seeding density (kg/ha)

                                                     50.0                              100.0                             200.0                                  300.0

Plant number m-2       120.0                     200.0                    350.0                        480.0

Spikes / plant                  7.60                      5.40                       3.60                          3.00

Spikes N° m-2            403.00                  440.00                   465.00                      458.00

Spikelets / spike           19.60                    19.10                     17.80                        17.10

Grains / Spikelet             2.17                       2.03                      2.04                          2.08

Grain dry wt g m-2       706.00                  708.00                   704.00                      692.00

Source : Fischer et al.(1976)

Wild Wheat Primitive cultivated wheats Modern cultivated wheats

T. monococcum
   var . boeoticum diploid (AA)

T. tauschii diploïde (DD)

T. turgidum
    var . dicoccoides   tetraploid
    (AABB)

T. timopheevii
   tetraploid (AADD)

T. aestivum
    hexaploid (AABBDD)

T. monococcum
  var . monococcum , Einkorn
  (dressed)  diploïde (AA)

 T. turgidum
   var . dicoccum , Emmer
  (dressed)
   var . durum (nu)  tetraploid
  (AABB)

T. aestivum
   var . spelta (dressed)
   var . compactum (nu)
   var . aestivum (nu)   hexaploid
   (AABBDD)

T. turgidum
   var . durum , durum wheat (nu)
   tetraploid (AABB)

T. aestivum
  var . spelta , épeature (nu)
  var . compactum ,
  var . aestivum , Spring wheat (nu)
  hexaploid  (AABBDD)

Source : Feldmane (1976)

http://en.wikipedia.org/wiki/Emmer


Zadoksملخص مراحل تطور القمح حسب مقياس : 3اجلدول 

Zadoks
Code
DC

CEREAL GROWTH
STAGES

Important notes on herbicide
application and crop development

00
03
05
07
10

SOWING
Germination, seed swollen
Radicle emerged from seed
Coleoptile emerged from seed
EMERGENCE

Knockdown herbicides such as glyphosate, paraquat
and Spray.seed can be used up until this crop growth
stage.

11
12
13
14
15
16
17
18

LEAVES ON MAIN SHOOT
1st leaf more than half visible
2nd leaf more than half visible
3rd leaf more than half visible
4th leaf more than half visible
5th leaf more than half visible
6th leaf more than half visible
7th leaf more than half visible
8 or more leaves visible and stem
not elongating.

1st leaf on all cereals has a rounded tip – find this
before start ing to count leaves.
Most post-emergent herbicides need at least 2
leaves fully expanded on the crop before
application. This could be dependent on herbicide
rate. Higher rates should be used at later crop
development stages.
Some herbicides need 5 leaves (DC15) on the crop,
(not counting tiller leaves) before application.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

TILLERING
Main shoot and 1 tiller
Main shoot and 2 tillers
Main shoot and 3 tillers
Main shoot and 4 tillers
Main shoot and 5 tillers
Main shoot and 6 tillers
Main shoot and 7 tillers
Main shoot and 8 tillers
Main shoot and 9 or more tillers

Crop tiller number is affected by plant density,
t ime of sowing and or environmental conditions -
and variety.
Tiller number should only be used as an indicator
of how “well” the crop is performing.
It should not be used to determine herbicide
timing.
What is the secondary root development like? In a
dry season this can be poor, leading to a crop unable
to recover from a herbicide application.

30
31
32
33
34

STEM ELONGATION
Stem starts to elongate
1st node detectable
2nd node detectable
3rd node detectable
4th node detectable

This is when the crop switches from growing
leaves (vegetative) to producing grain
(reproductive).
Most Group I herbicides should not be applied
until now.
Growing point is above ground level 2-3 cm.
Use a sharp knife to split the main stem, starting at
the base. A small head should be visible above the
air space.



Source : Zadoks et al. (1974)

37
39
41
43
45
47
49

BOOTING STAGES
Flag leaf visible
Flag leaf collar just visible
Early-boot stage
Mid-boot stage
Late-boot stage
Flag leaf sheath opening
First awns visible

STOP SPRAYING NOW!!!!!!! Wheat
now very sensitive to stress. Flag leaf
(last leaf) sheath extending Boot
opposite collar of second last leaf Boot
above collar of second last leaf

50
52
55
58
60

HEADING STAGES
First spikelet of spike just visible
20% of spike visible, early heading
50% of spike visible, mid heading
80% of spike visible, late heading
Full heading but not flowering

62
65
68

FLOWERING
20% of spikes are flowering
50% of spikes are flowering
80% of spikes are flowering

early flowering
mid flowering
late flowering

70.2
70.5
71

KERNEL EXTENDING
kernels near middle of spike extended 20%
kernels extended 50% kernels watery ripe,
clear liquid

73
75
77
79

MILK DEVELOPMENT
early milk, liquid off-white mid milk,
increase in solids late milk, increase
in solids very late milk, half
solid/half liquid

81
83
85
87

DOUGH DEVELOPMENT
Very early dough - mostly solids when
kernels crushed, doughy
Early dough - kernels soft and almost dry
Soft dough - kernels firm but finger nail
impression not held
Hard dough - finger nail impression held

90
92
93
94

RIPENING
kernels hard - difficult to divide by thumb nail harvest
ripe - can no longer be dented by thumb nail kernels
loosening in daytime over-ripe - straw dead and
collapsing



، مركبات املردود و فعالية استغالل املاء يف القمح عند مراحل ملائي على مؤشر املساحة الورقية تأثري اإلجهاد ا:4اجلدول

منو خمتلفة

Stress period

Parameters Pre – anthesis Anthesis Grain filling

LAI at booting                             3.30                                         5.00 5.00

Fertile tillers m2                        685.00                                     434.00 485.00

Grains per spike                          13.00                                       27.10    31.40

1000 grain weight (g)                  55.20                                       53.70    49.20

Grain yield (g/m2)                      559.00                                     498.00  658.00

Harvest index                                0.52                                          0.53      0.53

WUE (kg  grain ha-1                    16.80                                        12.40    15.20

mm ET-1)

                                                                                           Source : Hochman (1982)

مع اختالف درجة حرارة النمو الفصليةGS2اختالف قيم بعض مركبات املردود ومدة املرحلة :5اجلدول 

                Number followed by a different letter  in a given column differ at 5 % Source : Acevedo et al. (1991)

Mean seasonal Duration of Kernel number                               Spike m-2

Temperature (°c)            GS2 (days)                        (grain m-2) x 102

12.2 73.8 91.0a 349.2a

  20.7 48.9 55.1b 292.9b

  23.9 32.4 37.6c 163.2c

  27.5 38.5 35.0c 145.6c



التغريات املالحظة على املستوى اخللوي أثناء الشيخوخة الورقية:6اجلدول 

Location Change                                                  Reference

Nucleus - Chromatin condensation O’Brien et al., 1998

- DNA fragmentation                         Yen and Yang, 1998

Chloroplasts                                - DNA and RNA degradation           Inada et al.,1998 ; Bate et al.,1991

                                                    - Degradation of thylakoid                Dodge ,1970

                                                      membranes                                     Takamiya et al., 2000

                                                    - Pigment degradation                      Viestra, 1996

                                                    - Protein degradation                        Dodge, 1970

                                                    - Number and size of

                                                       plastoglobuli increase

Mitochondria                             - The number of mitochondria              Pastori and del Río, 1994

                                                      increases                                           Solomos, 1988 ; Oleksyn et al.,

- Respiration increases                                                     2000

Peroxisome                                 - The number of peroxisomes              Pastori and del Río, 1994

                                                         Increases

                                                    - Some peroxisomes are Landolt and Matile ,1990

                                                         converted to glyoxysomes

                                                   - Protein degradation                           Distefano et al., 1999

Vacuole                                      - Degradation of proteins,                   Viersta, 1996 ; Takamiya et al.,

                                                         Pigments                                                                2000

Cytosol                                      - Amount of RNA decreases                Lohman et al., 1994



نوع التربة و اخلصائص العامة ألفق تربة احلقل التجرييب: 7اجلدول

نسبة الرملقـاألف

)% (

نسبة الطني

)% (

الكثافة الظاهريةنوع التربة

³سم/ غ 

نقطة الذبول الدائم
WP)%(

السعة احلقلية
FC)%(

األفق األول

سم20–0

1.32816طينية رملية 24%>70%< 

األفق الثاين

سم40–20

1.171531طينية 30%>70%<

األفق الثالث

سم60–40

رملية طينية19%>80%<
جدا

1.251022



: بعض مؤشرات طيف االنعكاس األكثر استعماال و عالقاا احلسابية   8اجلدول 

Spectral
reflectance indices Formula † Function References
Normalized difference (R780 2 R670)/ Estimation Raun et al.,
vegetation (R780 1 R670) of canopy 2001
index (NDVI) photosynthetic area
Simple ratio R900/R680 Estimation Aparicio
(SR) of canopy

photosynthetic
area

et al., 2000

Water index (WI) R970/R900 Canopy water Penuelas
status et al., 1993

Ratio analysis of R675/R700 Estimation of Chappelle
reflectance chlorophyll-a et al., 1992
spectra (RARSa)

Ratio analysis of R675/(R650R700) Estimation of Chappelle
reflectance chlorophyll-b et al., 1992
spectra (RARSb)

Ratio analysis of R760/R500 Estimation of Chappelle
reflectance carotenoids et al., 1992
spectra (RARSc)

Pigment specific R800/R680 Chlorophyll-a Blackburn,
simple ratio 1998
(PSSRa)
† R is the subindex indicate the reflectance of light at that specific wavelength (in nm).



2009/ 2008زروعة خالل املوسم الزراعيو املةاملنتقااألصناف العشرة : 9اجلدول

األصل الصنف

صنف حملي  Oued Zenati

CIMMYTصنف Altar

CIMMYT صنف Sooty

صنف حملي  Polonicum

ICARDAصنف منتخب حمليا ، انطالقا من مادة وراثية نباتية مصدرها Waha

CIMMYTصنف Dukem

CIMMYTصنف Méxicali

CIMMYTصنف Kucuk

والية تيارتITGCصنف من جنوب إسبانيا ، أنتخب و عمم انطالقا من Hoggar

CIMMYT / ICARDAصنف منتخب حمليا ، انطالقا من مادة وراثية نباتية مصدرها Bousselem



Source : Horler (1983a)

نانومتر بداللة طول املوجة1000–400مابنياختالف طيف االنعكاس الورقي: 1الوثيقة  



) كما هو يف احلقل( :  التصميم التجرييب وفق منط التوزيع العشوائي باألجنحة 2الوثيقة

Waha

Altar

Sooty

Kucuk

Méxicali

Bousselem

Oued Zenati

Dukem

Hoggar

Polonicum

Oued Zenati

Altar

Sooty

Polonicum

Waha

Dukem

Méxicali

Kucuk

Hoggar

Bousselem

Kucuk

Bousselem

Hoggar

Altar

Polonicum

Oued Zenati

Sooty

Waha

Dukem

Méxicali

Waha

Bousselem

Méxicali

Sooty

Hoggar

Kucuk

Dukem

Oued Zenati

Polonicum

Altar

Bousselem

Hoggar

Kucuk

Méxicali

Dukem

Oued Zenati

Altar

Sooty

Polonicum

Waha

1.20 m

5 m

1اجلناح4اجلناح

1.5 m

2اجلناح3اجلناح

5اجلناح

0.40m

1حتت اجلناح2حتت اجلناح



مقارنة متوسطات الوسائط القياسية للشيخوخة الورقية وفق اختبار: 19اجلدول
Newman et Keuls

                            Mean within columns with different   letters are significantly different at 5%

وفق اختبارالضوئيلالنعكاسمقارنة متوسطات الوسائط القياسية : 22اجلدول
Newman et Keuls

                     Mean within columns with different   letters are significantly different at 5%

بني الوسائط القياسية لكل من الشيخوخة و االنعكاس الضوئي و فعالية استغالل املاءمامصفوفة االرتباط : 30اجلدول

(WUE)و فعالية النتح(W)

VR linear Ra % VR max VRa Σ50 R Sa % Σ50 S Vs max Vsa
WUE yield -0,71* -0,66* 0,34ns 0,22ns 0,55ns -0,46ns 0,64* -0,03ns 0,03ns
WUE Bio -0,44ns -0,04ns 0,75* 0,60ns 0,01ns 0,24ns 0,21ns 0,15ns -0,17ns
W yield -0,71* -0,66* 0,34ns 0,22ns 0,55ns -0,46ns 0,64* -0,02ns 0,03ns
W Bio -0,44ns -0,04 0,75* 0,60ns 0,01ns 0,24ns 0,21ns 0,15ns -0,17ns

*  Significant at 5 % ; ns = not significant

Genptype Sa % Σ50 S Vsmax Vsa
Oued Zenati 49,30(a) 290,9(d) 1,212(ab) 0,380(a)
Altar 38,96(e) 333,54(a) 0,751(c) 0,333(a)
Sooty 42,57(cd) 305,17(c) 1,269(a) 0,380(a)
Polonicum 43,24( c) 312,82(b) 0,875(abc) 0,390(a)
Waha 48,07(a) 269,77(e) 0,802(bc) 0,325(a)
Dukem 40,31(e) 298,59(c) 0,916(abc) 0,386(a)
Mexicali 35,31(f) 338,85(a) 1,065(abc) 0,382(a)
Kucuk 45,19(b) 286,63(d) 0,875(abc) 0,415(a)
Hoggar 40,95(de) 316,92(b) 1,048(abc) 0,502(a)
Bousselem 42,8(cd) 334,46(a) 0,849(abc) 0,342(a)

Genptype Σ 50 R Ra % VR linear VRmax VRa

Oued Zenati 264,50(ab) 49,28(a) 0,356(a) 1,607(a) 0,540(a)
Altar 287,50(ab) 45,61(ab) 0,342(a) 1,187(a) 0,512(a)
Sooty 286,25(ab) 44,37(ab) 0,328(a) 1,207(a) 0,467(a)
Polonucum 274,50(ab) 53,26(a) 0,336(a) 1,282(a) 0,475(a)
Waha 266,50(ab) 49,64(a) 0,310(a) 0,840(a) 0,377(a)
Dukem 261,25(ab) 50,61(a) 0,454(a) 0,822(a) 0,400(a)
Mexicali 306,25(a) 35,89(b) 0,316(a) 1,452(a) 0,482(a)
Kucuk 233,00(b) 52,48(a) 0,314(a) 1,497(a) 0,440(a)
Hoggar 312,00(a) 38,62(ab) 0,291(a) 1,017(a) 0,380(a)
Bousselem 260,00(ab) 52,39(a) 0,330(a) 1,582(a) 0,520(a)



تغري سرعة ملء احلب عند األصناف العشرة املدروسة من القمح الصلب: 20الوثيقة



عالقات االرتباط بني املردود و مركبات املردود: 18الوثيقة



:املردود و مركباته حتليل تغري -

*Significant at 5 % ; ns = not significant

NG/Spike
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Bloc 3 20,552 6,851 2,259 0,104
Genotype 9 425,278 47,253 15,581 <0,001*
Residual 27 81,884 3,033
Total 39 527,714 13,531

NS/m²
Source of Variation DF SS MS F P
Bloc 3 5086,406 1695,469 1,473 0,244
Genotype 9 38307,656 4256,406 3,698 0,004*
Residual 27 31080,781 1151,14
Total 39 74474,844 1909,611

NG/m²
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Bloc 9 2299403,66 766467,887 0,52 0,672
Genotype 3 88530901,6 9836766,85 6,677 <0,001*
Residual 27 39779384,4 1473310,53
Total 39 130609690 3348966,4

TKW
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Bloc 3 10,704 3,568 0,376 0,771
Genotype 9 1326 147,333 15,528 <0,001*
Residual 27 256,176 9,488
Total 39 1592,88 40,843



*Significant at 5 % ; ns = not significant

Grain Yield
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Bloc 3 1282440,48 427480,159 7,227 0,001
Genotype 9 3004618,19 333846,466 5,644 <0,001*
Residual 27 1597090,77 59151,51
Total 39 5961109,38 152848,958

Biomass
Source of Variation DF SS MS F P
Bloc 3 89903,605 29967,868 5,241 0,006
Genotype 9 278310,5 30923,389 5,409 <0,001*
Residual 27 154372,76 5717,509
Total 39 522586,86 13399,663

HI
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Bloc 3 0,00581 0,00194 2,256 0,105
Genotype 9 0,0511 0,00568 6,617 <0,001*
Residual 27 0,0232 0,000858
Total 39 0,0801 0,00205

HP
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Bloc 3 94,296 31,432 5,765 0,004
Genotype 9 6159,442 684,382 125,529 <0,001*
Residual 27 147,204 5,452
Total 39 6400,942 164,127



:الورقيةالوسائط القياسية للشيخوخةحتليل تغري -

*Significant at 5 % ; ns = not significant

Σ 50 t
Source of Variation DF SS MS F P

Genotype 9 14123,707 1569,301 82,372 <0,001*
Residual 20 381,027 19,051
Total 29 14504,733

Vs max

Source of Variation  DF  SS  MS   F   P

Genotype 9 0,823 0,0915 3,465 0,01*

Residual 20 0,528 0,0264

Total 29 1,351

Sa

Source of Variation  DF  SS  MS   F   P

Genotype 9 468,752 52,084 52,492 <0,001*

Residual 20 19,844 0,992

Total 29 488,596

Vsa
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Genotype 9 0,0687 0,00764 1,746 0,143ns

Residual 20 0,0874 0,00437
Total 29 0,156



:لالنعكاس الضوئي الورقيالوسائط القياسية حتليل تغري -

* Significant at 5 % ; ns = not significant

Σ 50 t
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Genotype 9 19955,525 2217,281 2,922 0,013*
Residual 30 22762,25 758,742
Total 39 42717,775

Ra
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Genotype 9 1302,241 144,693 3,756 0,003*
Residual 30 1155,563 38,519
Total 39 2457,804

VR linear
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Genotype 9 0,0719 0,00799 1,746 0,122 ns

Residual 30 0,137 0,00458
Total 39 0,209

VR max
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Genotype 9 3,009 0,334 1,988 0,077 ns

Residual 30 5,045 0,168
Total 39 8,054

VRa
Source of Variation  DF  SS  MS   F   P
Genotype 9 0,123 0,0137 1,223 0,318 ns

Residual 30 0,335 0,0112
Total 39 0,458



2009/ 2008املؤشرات البيئية  للموسم الزراعيقيم : 31اجلدول

T° max : maximal  temperature (C°)

T° min : minimale temperature (C°)

T° ave : average temperature (C°)

Day Rain(mm) T° min T° max T° ave
1-Oct. 0 11,9 16,2 14,05
2-Oct. 0 8,9 19,5 14,2
3-Oct. 0 10,7 22,7 16,7
4-Oct. 0 10,9 17,4 14,15
5-Oct. 0 7,9 20 13,95
6-Oct. 0 10,9 24,8 17,85
7-Oct. 0 12,7 25,4 19,05
8-Oct. 4,4 13 22,9 17,95
9-Oct. 0,4 11,8 19,6 15,7

10-Oct. 0 13,4 19,7 16,55
11-Oct. 0 13,7 23,5 18,6
12-Oct. 0 13,6 25,8 19,7
13-Oct. 5,4 16 23,2 19,6
14-Oct. 2,4 13,8 23,7 18,75
15-Oct. 0,4 14,1 19,6 16,85
16-Oct. 0 13,2 19,7 16,45
17-Oct. 0 9,9 18,9 14,4
18-Oct. 0 9,9 20,9 15,4
19-Oct. 0 11,4 22,2 16,8
20-Oct. 0 12,8 21,1 16,95
21-Oct. 3,4 12,4 21,8 17,1
22-Oct. 0 12,2 18,7 15,45
23-Oct. 0 9,4 20,2 14,8
24-Oct. 7,8 11,8 18,8 15,3
25-Oct. 0 11,9 19,8 15,85
26-Oct. 0 12,9 21,3 17,1
27-Oct. 0,8 13,9 21,4 17,65
28-Oct. 3,8 10,6 19 14,8
29-Oct. 4,2 7,6 11,5 9,55
30-Oct. 0 1,9 10,8 6,35
31-Oct. 9,4 4,9 11 7,95

Day Rain(mm) T° min T° max T°ave
1-nov. 0 6,7 14,4 10,55
2-nov. 0 8,9 16,5 12,7
3-nov. 0 9,3 17 13,15
4-nov. 0 7,1 11,8 9,45
5-nov. 1,8 4,3 8,8 6,55
6-nov. 0 4,3 11,4 7,85
7-nov. 0 3,8 14 8,9
8-nov. 0 4,8 15,5 10,15
9-nov. 0 4,6 15,5 10,05
10-nov. 0 4,5 15,3 9,9
11-nov. 0 5,4 15,8 10,6
12-nov. 1,2 6,5 15,8 11,15
13-nov. 0,2 5,3 9,8 7,55
14-nov. 6,4 1,9 9,3 5,6
15-nov. 4,8 3,8 8,9 6,35
16-nov. 2,8 6 11,5 8,75
17-nov. 5 7,2 10,8 9
18-nov. 0,2 6 9,4 7,7
19-nov. 0 3,8 12,3 8,05
20-nov. 0 4,3 12,5 8,4
21-nov. 0 4,1 13,2 8,65
22-nov. 0 4,4 14,5 9,45
23-nov. 0 3 14 8,5
24-nov. 0 5,4 11,5 8,45
25-nov. 3,2 4,3 10 7,15
26-nov. 0,2 1,9 8,2 5,05
27-nov. 0 4 14,6 9,3
28-nov. 0,4 3,5 7,4 5,45
29-nov. 0 2,6 10,9 6,75
30-nov. 0,8 4,3 11 7,65



ابعـت

Day Rain(mm) T° min T° max T°ave
1-jan 0 2,8 10,7 6,75
2-jan 6 4,3 8,2 6,25
3-jan 3 5,2 10,3 7,75
4-jan 1,6 5,4 8,8 7,1
5-jan 0 2,3 5,8 4,05
6-jan 0,6 -2 7,4 2,55
7-jan 11 1,9 5,8 3,85
8-jan 0 0,4 7 3,7
9-jan 0 0,5 9,2 4,85

10-jan 0 0,1 8,9 4,5
11-jan 0,4 3 6,9 4,95
12-jan 14 3,8 7,2 5,5
13-jan 8,6 4,7 9,2 6,95
14-jan 0 0,2 6,6 3,4
15-jan 0 0,7 8,7 4,7
16-jan 0 -0 12 5,95
17-jan 0 3,1 11,8 7,45
18-jan 0 0,9 12,7 6,8
19-jan 0 1,7 12 6,85
20-jan 1,4 2 9,2 5,6
21-jan 6,6 1,4 3,3 2,35
22-jan 0,6 0,5 5,9 3,2
23-jan 0 3,4 13,2 8,3
24-jan 0 6,9 12,8 9,85
25-jan 1,8 1,6 10,3 5,95
26-jan 2,8 0,8 4,9 2,85
27-jan 6,3 -0 4,3 2,1
28-jan 0,4 -0 8,4 4,15
29-jan 3 4,7 7,8 6,25
30-jan 0 6,2 13,3 9,75
31-jan 1,2 5,1 12,8 8,95

Day Rain(mm) T° min T° max T° ave
1-dec. 4 0,5 7,8 4,15
2-dec. 1 0,6 6 3,3
3-dec. 0,8 0,4 5,2 2,8
4-dec. 0 0,7 6,8 3,75
5-dec. 0,4 0,7 7,5 4,1
6-dec. 0 5,8 13,3 9,55
7-dec. 0 4,5 12,8 8,65
8-dec. 0,2 5,8 12 8,9
9-dec. 0,2 6,5 11 8,75

10-dec. 12,4 5,8 10 7,9
11-dec. 0 -0,2 3,6 1,7
12-dec. 0 -0,4 7,1 3,35
13-dec. 0 -0,2 8,1 3,95
14-dec. 7,6 2 4 3
15-dec. 0,2 0,3 4,4 2,35
16-dec. 0,2 -2 3,6 0,8
17-dec. 5,6 0,1 2,8 1,45
18-dec. 0,4 0,5 8,8 4,65
19-dec. 3,2 2 7,6 4,8
20-dec. 0 5,1 9 7,05
21-dec. 0 2,8 11,8 7,3
22-dec. 0 1,6 11,4 6,5
23-dec. 0 2,1 11,8 6,95
24-dec. 0 1,1 11,9 6,5
25-dec. 0 -1,4 10,7 4,65
26-dec. 0,4 1,8 7,5 4,65
27-dec. 0 0,6 11,3 5,95
28-dec. 0,6 2,9 11,1 7
29-dec. 0 4,9 10,9 7,9
30-dec. 0 2,8 11,5 7,15
31-dec. 0 3,7 12,2 7,95



ابعـت

Day Rain(mm) T° min T° max T°ave
1-feb. 0 0,5 7,6 4,05
2-feb. 0,8 4,6 9 6,8
3-feb. 9 3,6 8,6 6,1
4-feb. 0 2,3 12,1 7,2
5-feb. 3,4 6,1 13,3 9,7
6-feb. 9,4 3,5 10,3 6,9
7-feb. 2 0,8 5,1 2,95
8-feb. 2,5 -1,4 3,2 0,9
9-feb. 0 -0,6 11,5 5,45

10-feb. 1,2 5,5 13,9 9,7
11-feb. 0,4 4 8,8 6,4
12-feb. 2 1,5 9 5,25
13-feb. 0,2 -0,1 4,8 2,35
14-feb. 0,2 -2,6 9,7 3,55
15-feb. 0 0,2 8,4 4,3
16-feb. 0 -1,2 8 3,4
17-feb. 0 -0,4 6,6 3,1
18-feb. 0 -1,2 10 4,4
19-feb. 0 0 12,1 6,05
20-feb. 0 0,1 10,2 5,15
21-feb. 0 0 8,7 4,35
22-feb. 1 -0,1 5,3 2,6
23-feb. 0 0,3 11,4 5,85
24-feb. 0 3,1 7,1 5,1
25-feb. 0,2 1,7 8,1 4,9
26-feb. 0 -1,2 11 4,9
27-feb. 0 -0,2 16,2 8
28-feb. 9 2,4 13 7,7

Day Rain(mm) T° min T° max T°ave
1-mar. 0,4 3,7 12,4 8,05
2-mar. 1,6 3,6 14,7 9,15
3-mar. 0 7,6 13,5 10,55
4-mar. 5,6 5,9 10,9 8,4
5-mar. 11,1 1 7,2 4,1
6-mar. 1,6 -1 2,8 0,9
7-mar. 0 -0,3 7,1 3,4
8-mar. 0 0,1 13 6,55
9-mar. 0 4,5 17,3 10,9
10-mar. 0 5,2 16,7 10,95
11-mar. 0 4,5 16,3 10,4
12-mar. 0 2,6 14,9 8,75
13-mar. 0 4,3 17,4 10,85
14-mar. 0 6,5 20,5 13,5
15-mar. 0 7,1 18,7 12,9
16-mar. 0,2 3,9 12,3 8,1
17-mar. 0 3,9 9,4 6,65
18-mar. 0 5,3 12,4 8,85
19-mar. 0 3 14,4 8,7
20-mar. 0 3,7 15,4 9,55
21-mar. 0 1,2 8,7 4,95
22-mar. 0 -2,3 7,8 2,75
23-mar. 0 -2,9 11,9 4,5
24-mar. 0 1,2 16,8 9
25-mar. 0 2 15 8,5
26-mar. 0 6,3 20,1 13,2
27-mar. 0 10,8 22,4 16,6
28-mar. 3 13,2 17 15,1
29-mar. 2,4 8,8 16,3 12,55
30-mar. 1,6 7,5 14,3 10,9
31-mar. 0 2,3 12,1 7,2



ابعـت

Day Rain(mm) T° min T°  max T°ave
1-apr. 0 2 11,4 6,7
2-apr. 0,4 1,9 12,8 7,35
3-apr. 1,6 3,4 12,2 7,8
4-apr. 0 5,1 11 8,05
5-apr. 0 3,7 14,6 9,15
6-apr. 0 5 17,7 11,35
7-apr. 11,6 9,1 18,4 13,75
8-apr. 0 5,3 13,7 9,5
9-apr. 0 3,3 11,7 7,5

10-apr. 17,4 2,8 18,3 10,55
11-apr. 23,5 0,6 4,6 2,6
12-apr. 0,9 -0,3 9 4,35
13-apr. 0,2 2,1 7,6 4,85
14-apr. 0 2,9 15,6 9,25
15-apr. 0 8 18,6 13,3
16-apr. 0 7,7 18 12,85
17-apr. 0 7,8 15,1 11,45
18-apr. 6,5 7,2 11,5 9,35
19-apr. 9,2 2,8 9 5,9
20-apr. 0 4,6 11,2 7,9
21-apr. 3,6 2,7 10,7 6,7
22-apr. 1 5,6 9,9 7,75
23-apr. 0 6,8 14,7 10,75
24-apr. 0 6,5 19,8 13,15
25-apr. 0 13 20,9 16,95
26-apr. 1,6 10,4 21,3 15,85
27-apr. 0 5,2 12,2 8,7
28-apr. 0 2,3 17,2 9,75
29-apr. 0 5,6 17,6 11,6
30-apr. 0 6,5 19,5 13

Day Rain(mm) T° min T°  max T°ave
1-may. 2,8 7,3 15,1 11,2
2-may. 0 7,1 14,7 10,9
3-may. 0 4,1 18,7 11,4
4-may. 0 6,3 20,2 13,25
5-may. 0,1 7,3 16,4 11,85
6-may. 0 4,2 16,5 10,35
7-may. 0 5,8 22 13,9
8-may. 0 9,4 23,4 16,4
9-may. 0 11,4 25,3 18,35
10-may. 0 13,4 25,1 19,25
11-may. 0 14,2 26,7 20,45
12-may. 0 14,5 27,6 21,05
13-may. 0 14,5 27 20,75
14-may. 0 12,5 18,5 15,5
15-may. 0,5 9,2 14,2 11,7
16-may. 0 7 17,5 12,25
17-may. 0 6,8 26,9 16,85
18-may. 0 13,2 28,5 20,85
19-may. 0 16,3 30,9 23,6
20-may. 0 17,1 31,7 24,4
21-may. 0 18,2 32,2 25,2
22-may. 0 19,7 32,3 26
23-may. 0 18,8 28,9 23,85
24-may. 0 17,6 29,6 23,6
25-may. 0 18,8 31,7 25,25
26-may. 0 14,4 29,3 21,85
27-may. 0 12,2 23,6 17,9
28-may. 0 9,8 24,7 17,25
29-may. 0 12,1 28,2 20,15
30-may. 0 16,6 26,5 21,55
31-may. 0 17,1 30,3 23,7



ابعـت
Day Rain(mm) T° min T°  max T°ave

1-jun. 0 12,2 26,1 19,15
2-jun. 0 12,6 29,2 20,9
3-jun. 0 12,2 27,2 19,7
4-jun. 0 13,5 30,4 21,95
5-jun. 0 18,8 30,5 24,65
6-jun. 0 13,7 30,5 22,1
7-jun. 0 12,9 28,3 20,6
8-jun. 0 14,3 32,9 23,6
9-jun. 0 14,8 31 22,9

10-jun. 0 13 32,7 22,85
11-jun. 2,8 19,9 34,5 27,2
12-jun. 0 18,6 32,4 25,5
13-jun. 0 15,7 33,4 24,55
14-jun. 0 19,7 33,8 26,75
15-jun. 0 20,6 35 27,8
16-jun. 0 21,2 33,2 27,2
17-jun. 0 19 34,8 26,9
18-jun. 0 16,6 33,9 25,25
19-jun. 0 19,1 34,4 26,75
20-jun. 0 20,5 32,2 26,35
21-jun. 0 16,7 26,7 21,7
22-jun. 0 11,7 26,4 19,05
23-jun. 0 12,6 28 20,3
24-jun. 0 14,5 32,2 23,35
25-jun. 4 18 29,4 23,7
26-jun. 0 15,8 28,4 22,1
27-jun. 0 13,7 28,2 20,95
28-jun. 0 16,2 32,4 24,3
29-jun. 0 18,4 33 25,7
30-jun. 0 18,1 32,2 25,15



املؤشرات الزراعية و الفيزيولوجية املدروسةمصفوفة االرتباط بني : 28اجلدول

Coarse values = Significant correlation at 5 %

GY NG/S NS/m² TKW Bio HP NG/m² HI Sa Σ50S Vsmax Vsa Σ 50R Ra VR l VRmax VRa RWC CHL DGF VGF WUE y WUE B W y W B DH

GY 1

NG/S -0 1

NS/m² 0,34 0,06 1

TKW 0,077 -0,82 -0,52 1

Bio 0,47 -0,66 -0,09 0,71 1

HP -0,22 -0,56 -0,71 0,85 0,57 1

NG/m² 0,24 0,7 0,75 -0,9 -0,5 -0,87 1

HI 0,45 0,62 0,39 -0,59 -0,55 -0,77 0,68 1

Sa % -0,45 -0,24 -0,27 0,24 0,24 0,45 -0,36 -0,64 1

Σ50 S 0,63 -0,21 0,09 0,27 0,2 -0,06 -0,07 0,39 -0,79 1

Vsmax -0,02 -0,01 -0,25 0,15 0,15 0,27 -0,19 -0,14 0,07 -0,04 1

Vsa 0,03 0,03 0,26 -0,04 -0,16 0,01 0,22 0,18 -0,14 0,02 0,37 1

Σ 50  R 0,55 0,31 -0,14 -0,01 0,01 -0,07 0,11 0,48 -0,6 0,55 0,32 0,32 1

Ra % -0,65 -0,34 -0,15 0,17 -0,04 0,29 -0,34 -0,55 0,62 -0,45 -0,42 -0,38 -0,87 1

VR l -0,7 -0,16 -0,13 -0,06 -0,43 -0,07 -0,2 -0,2 -0,08 -0,1 -0,04 -0,2 -0,3 0,35 1

VRmax  0,34 -0,69 -0,02 0,68 0,75 0,48 -0,47 -0,39 0,09 0,33 0,25 -0,06 -0,21 0,1 -0,28 1

VRa 0,22 -0,64 -0,41 0,76 0,59 0,52 -0,72 -0,32 -0,01 0,47 0,17 -0,4 -0,07 0,12 0,01 0,8 1

RWC -0,08 0,41 -0,33 -0,1 0,06 0,26 0,04 -0,18 0,46 -0,58 0,34 0,22 0,25 -0,22 -0,42 -0,33 -0,44 1

CHL 0,27 0,43 0,3 -0,44 -0,28 -0,39 0,5 0,48 -0,68 0,42 0,41 0,44 0,66 -0,69 -0,03 -0,26 -0,33 0,03 1

DGF -0,2 -0,09 -0,55 0,45 -0,11 0,5 -0,44 -0,04 -0,18 0,18 0,24 0,47 0,31 -0,16 0,08 0,08 0,18 0,08 0,02 1

VGF 0,56 0,01 0,39 -0,07 0,58 -0,06 0,28 -0,15 -0,08 0,06 -0,12 -0,12 0,13 -0,3 -0,48 0,18 -0,1 0,23 0,15 -0,48 1

WUE y 0,99 -0,01 0,35 0,07 0,47 -0,22 0,25 0,45 -0,45 0,63 -0,02 0,03 0,55 -0,65 -0,7 0,34 0,22 -0,1 0,27 -0,2 0,56 1

WUE B 0,48 -0,66 -0,1 0,71 0,99 0,57 -0,5 -0,55 0,24 0,2 0,14 -0,16 0,01 -0,04 -0,43 0,75 0,59 0,06 0,28 -0,11 0,58 0,47 1

W y 0,99 -0 0,35 0,07 0,47 -0,22 0,24 0,45 -0,45 0,63 -0,02 0,02 0,55 -0,65 -0,7 0,34 0,22 -0,1 0,27 -0,02 0,56 0,99 0,48 1

W B 0,47 -0,66 -0,1 0,71 0,99 0,57 -0,5 -0,55 0,24 0,2 0,14 -0,16 0,01 -0,04 -0,43 0,75 0,59 0,06 -0,3 -0,01 0,58 0,47 0,99 0,5 1

DH -0,75 -0,2 -0,53 0,34 -0,03 0,68 -0,51 -0,66 0,66 0,61 0,27 0,24 -0,43 0,53 0,2 0,06 -0,002 0,37 -0,4 0,48 -0,5 -0,76 -0,04 -0,8 -0,04 1



اخلاص بقياس االنعكاسSpectroradiometerصورة توضح جهاز
الضوئي الورقي

اخلاص بقياس احملتوى اليخضوريSPADصورة توضح جهاز



:امللخص 
؛بسطيف )ITGC(على مستوى حمطة األحباث الزراعية للمحاصيل الكربى2008/2009أجنزت هذه الدراسة خالل املوسم الزراعي 

دف هذه الدراسة إىل تأكيد فعالية استعمال الصور الرقمية يف انتخاب أصناف متحملة للجفاف من خالل إبراز الدور الذي تلعبه 
كمؤشرات دالة عن حتمل اجلفاف و ذلك )R(و االنعكاس الضوئي الورقي )S(الشيخوية الورقية : ولوجية مثل بعض املؤشرات الفيزي

من خالل دراسة العالقة بني الوسائط القياسية هلذه املؤشرات و املردود من جهة و من جهة أخرى عالقتها و بعض املؤشرات 
و فعالية )WUE(، فعالية استغالل املاء )CHL(، احملتوى اليخضوري )RWC(احملتوى املائي النسيب: الفيزيولوجية األخرى مثل 

وسجلنا ذلك أيضا خالل من قبل افـاف متحملة للجفـلقد أثبت مؤشر الشيخوخة الورقية فعالية يف انتخاب أصن؛ (W) النتح 
؛ أظهر مؤشر االنعكاس الضوئي الورقي نفس هذه الدراسة حيث الحظنا أن األمناط الوراثية متأخرة الشيخوخة تكون عالية املردود

الفعالية و يتضح ذلك من خالل عالقات االرتباط املعنوية املسجلة بني بعض الوسائط القياسية لالنعكاس الضوئي و املردود أو واحد من 
، ولقد سجل مؤشر مركبات املردود ولقد أتضح أن األمناط الوراثية ذات نسب انعكاس ضوئي منخفض متيزت مبردود حيب عايل 

باإلضافة ؛)WUE ,W , RWC , CHL(االنعكاس الضوئي عالقات ارتباط معنوية أيضا مع بعض املؤشرات الفيزيولوجية األخرى 
الذي مكننا من حتيد قيم بعض املؤشرات البيئية Budgetإىل تقنية الصور الرقمية استعملنا أيضا خالل هذه الدراسة برنامج احملاكاة  

، كما يسمح لنا هذا الربنامج بتتبع تغريات احملتوى املائي للتربة خالل مراحل النمو Evapotranspirationوتح ، التبخر مثل الن
.    املختلفة ، التنبؤ بفترات اإلجهاد املائي و حساب معامالا 

Triticum durum)القمح صلب: الكلمات املفتاحية desf) ، فعالية ،الصور الرقمية ، الشيخوخة الورقية ، االنعكاس الضوئي
.استغالل املاء ، فعالية النتح ، احملتوى املائي النسيب ، احملتوى اليخضوري 

Abstract :
This study was conducted during the 2008/2009 agricultural season at ITGC station of Sétif;

the objective of this study is to evaluate the advantages of using numerical analysis of image as a

criterion for durum wheat selection under drought conditions through highlighting the role of some

physiological parameters such as leaf senescence (S) and reflectance (R),based on the relationship

between  yield  and  relative  water  content  (RWC),  chlorophyll  content,  water  use  efficiency  and

transpiration efficiency, this study evidenced the interest of using image analysis ; indeed, varieties

with slow senescence showed the highest grain yield, in parallel, the reflectance was related to grain

yield and its components ; low reflectance is connected with high grain yield. More reflectance was

linked significantly with chlorophyll content, transpiration efficiency, relative water content and

water use efficiency, in addition to numerical analysis of image, a simulation model (Budget) was

used which allowed to calculate some parameters such as transpiration and evaporation, This

program has also monitor soil water status by stage of plant development.

Key words: durum Wheat (Triticum durum desf) , Digital image , Leaf senescence , Reflectance

Water use efficiency , Transpiration efficiency , Relative water content , Chlorophyll content .
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