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الملخص:
اختُبــرت عشــيرة مــن القمــح الطــري، تعيــش طبيعيــًا علــى حــواف ســبخة عيــن مليلــة المالحــة، الواقعــة إلــى جنــوب 
 ،)HD1220, ARZ, AS, ANF( شــرق قســنطينة مــن الشــرق الجزائــري، مــع أربعــة أصنــاف مــن القمــح الطــري
بهــدف تقييــم أدائهــا تحــت ظــروف عــّدة إجهــادات الأحيائيــة، باإلضافــة إلــى دراســة مــدى اســتجابتها للتســميد 
المضــاف، وذلــك اعتمــادًا علــى جملــة مــن الصفــات التطورّيــة، والشــكلّية، والكيميائّيــة للنبــات مثــل: دورة الحيــاة 
الورقيــة،  اإلشــطاء، والمســاحة  والقــدرة علــى  اإلنباتيــة،  والقــدرة  الســنبلة(،   1/4 الزراعــة وحتــى ظهــور  )مــن 
والمحتــوى مــن الكلوروفيــل الكلــي، والمحتــوى المائــي النســبي، والمحتــوى مــن الســكريات الذوابــة. بّينــت النتائــج 
أّنــه تمّيــزت العشــيرة المدروســة )SBR( ببعــض الصفــات الشــكلّية مثــل: طــول النباتــات القصيــر، ومســاحة 
ورقيــة مختزلــة، وســنابل عديمــة الســفا، ودورة حيــاة متأخــرة جــدًا ســجلت تأخــرًا حتــى35 يومــًا عــن الصنــف 
أرز، و28 يومــًا عــن هضــاب، و19 يومــًا عــن أّنفوررتــا و17 يومــًا عــن الصنــف عيــن عبيــد. أبــدت العشــيرة 
ــًا فــي اســتجابتها لظــروف اإلجهــادات الالأحيائيــة، حيــث تراجعــت الصفــات  واألصنــاف المدروســة تباينــًا معنوّي
المدروســة )المحتــوى المائــي النســبي لــدى األوراق، والمســاحة الورقيــة، وطــول النبــات( معنوّيــًا تحــت ظــروف 
اإلجهــاد المائــي الشــديد )25 % مــن الســعة الحقليــة(. كمــا أبــدت العشــيرة المدروســة تأقلمــًا عاليــًا ومتطلبــات 
قليلــة مــن الســماد تحــت ظــروف اإلجهــاد الملحــي والســماد المطبــق. توصــي النتائــج بضــرورة اســتخدام العشــيرة 
المبشــرة )SBR( فــي برامــج التربيــة واالنتخــاب المســتقبلية، لتحســين بعــض صفــات أصنــاف القمــح لمواجهــة 

اإلجهــادات البيئّيــة المختلفــة.
الكلمات المفتاحية: القمح الطري، سبخة عين مليلة، اإلجهاد المائي، اإلجهاد الملحي، التسميد. 

المقدمة:
ُتعــّد اإلجهــادات البيئّيــة الالأحيائيــة المختلفــة )جفــاف، ملوحــة، بــرودة، حــرارة مرتفعــة، ...إلــخ( مــن أهــّم المشــكالت التــي تواجــه زراعــة 
المحاصيــل فــي بعــض المناطــق علــى مســتوى العالــم. الســيما المناطــق الجافــة والشــبه جافــة، حيــث تــؤّدي إلــى تراجــع اإلنتــاج الزراعــي 
بحوالــي 25٪. مــا زاد مــن اهتمــام الباحثيــن بموضــوع اإلجهــادات البيئّيــة للبحــث عــن بعــض الحلــول الكفيلــة برفــع قــدرة  تأقلــم المحاصيــل 
الزراعّيــة خاّصــة االســتراتيجية منهــا. لذلــك يولــي مرّبــو النباتــات اليــوم اهتمامــًا كبيــرًا فــي وضــع برامــج طموحــة الســتنباط أصنــاف تعطــي 

غلّــة مــن الحبــوب مقبولــة، ومقاومــة فــي نفــس الوقــت لإلجهــادات البيئّيــة التــي تتعــّرض لهــا )الصعيــدي، 2005(.
فــي ظــل التغّيــرات المناخّيــة الراهنــة أصبــح منــاخ الجزائــر غيــر مســتقر بصفــٍة عامــة، ويتغّيــر مــن ســنٍة إلــى أخــرى بفتــرات مــن البــرودة، 
أو الجفــاف، أو بارتفــاع فــي درجــات الحــرارة بصــورٍة غيــر منتظمــة. هــذا مــا ســّبب بعــض االضطرابــات، التــي تكــون أحيانــا عنيفــة علــى 

دورة حيــاة المزروعــات عاّمــًة، والقمــح خاّصــًة، مــا يؤثــر ســلبًا فــي الغلّــة النهائيــة للمحصــول )شــايب، 2012(.
فــي الجزائــر، ورغــم العديــد مــن البرامــج والمشــاريع التــي اســتهلكت الكثيــر مــن الجهــد والوقــت للوصــول إلــى أصنــاف محســنة  تنســجم 
مــع اســتراتيجية األمــن الغذائــي الوطنــي. حيــث تبقــى مســألة تأقلــم واســتقرار األصنــاف المنتخبــة العائــق األساســي، وبالتالــي الحديــث 
عــن هشاشــة وشــكوك نجــاح هــذه االســتراتيجية يبقــى واردًا جــدًا. مــن هنــا تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي البحــث عــن طــرز وراثيــة محليــة 
أو بريــة تســتخدم فــي برامــج التربيــة للوصــول إلــى أصنــاف متأقلمــة فــي بيئتهــا. ويمكــن أن تكــون بديــاًل مهّمــًا، ال يســتهالك الكثيــر مــن 

الجهــد والوقــت. 
مــن هنــا رّكــزت هــذه الّدراســة إلــى تقييــم أداء عشــيرة مــن القمــح الطــري )تنمــو طبيعّيــا فــي المنطقــة المالحــة لســبخة عيــن مليلــة، بالشــرق 
الجزائــري( مــع أربعــة أصنــاف مــن نفــس النــوع )أرز، عيــن عبيــد، أّنفوررتــا، هضــاب(، بهــدف توصيــف دقيــق لصفاتهــا وخصائصهــا: 

كالمظهــر المورفولوجــي، ودورة الحيــاة الفينولوجيــة، ومــدى تأقلمهــا لإلجهــاد المائــي، والملحــي، واســتجابتها للتســميد.
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مواد البحث وطرائقه: 
1- الموقع الجغرافي:

الشكل 1. موقع أخذ العينات
تــّم أخــذ عّينــات نباتيــة للعشــيرة مــن حــواف التربــة المالحــة، بالمنطقــة المعروفــة باســم » ســبخة أوالد زوأي« المعروفــة بإنتــاج الملــح 
الغذائــي والواقعــة بيــن منطقــي عيــن مليلــة وباتنــة علــى خــط )006º 34’E, 036º02’N( والتابعــة إداريــًا لواليــة أم البواقــي مــن شــمال 

شــرق الجزائــر، والتــي ُتعــّد مــن ضمــن المناطــق شــبه الجافــة )الشــكل 1(.
2- المادة النباتية:

ُيشــير الجدول )1( إلى المادة النباتية التي ضّمت أربعة أصناف من القمح الطري ).Triticum aestivum L( مع العشــيرة المبشــرة 
)SBR( المراد دراســتها، مع بعض الصفات النباتية لتلك األصناف )الشــكلين 2 و 4(.

الجدول 1 : منشأ وصفات األصناف الوراثية المدروسة.

مواصفات األصناف  الرمز المنشأ األصناف الوراثية 

متوســطة الطــول، ذات  ســنابل محمــّرة، مبكــرة، قويــة التفــرع، متوســطة فــي وزن 
1000حبــة، ذوت أنّتاجيــة جيــدة، تــزرع فــي منطقــة الســاحل والســهول الداخليــة.

من المكسيك

تاريخ التسجيل : 2001
ARZ

أرز
ARZ

متوســطة الطــول، ذات ســنابل بيضــاء، مبكــرة، قويــة التفــرع، عاليــة فــي وزن 1000حبــة، 
ذات أنّتاجيــة جيــدة جــداً، تــزرع فــي منطقــة الهضــاب العليــا والســهول الداخليــة.

من إسبأنّيا

تاريخ التسجيل : 2001
AS

عين عبيد
AIN ABID

 قصيرة الطول، مختزلة المساحة الورقية، سنابل عديمة  السفا، ودورة حياة متأخرة جداً.
عشيرة مستوطنة في 
منطقة سبخة عين مليلة

SBR )SBR( عشيرة

ــي وزن  ــطة ف ــرع، متوس ــطة التف ــرة، متوس ــاء، مبك ــنابل بيض ــول، ذات س ــطة الط متوس
ــة  ــا والســهول الداخلي ــة الهضــاب العلي ــي منطق ــزرع ف ــدة، ت ــة جي ــة، ذات أنّتاجي 1000حب

والمناطــق الصحرأويــة. 

من المكسيك

تاريخ التسجيل : 1997
 HD

هضاب
HD1220

متوسطة الطول، مبكرة، وزن 1000 حبة  متوسط إلى عالي، ذات أنّتاجية جيدة.
من أيطاليا

تاريخ التسجيل : 2008
ANFA

أنّفوررتا
ANFORERTA

المصدر:*المركز الوطني للمراقبة والمصادقة على البذور والشتالت، بالخروب/قسنطينة.
»* المعهد التقني للزراعات الواسعة/محطة البرهنة وأنّتاج البذور، بالخروب/قسنطينة.
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الشكل 2. الشكل المظهري للبذور قبل اإلنبات
3- طريقة تنفيذ التجربة:

ُنّفــذت التجربــة فــي أصــص بالســتيكية بقطــر 30 ســم، ملئــت بالتربــة الزراعيــة لحقــل التجــارب فــي المعهــد الوطنــي لوقايــة النباتــات 
بقســنطينة، حيــث وضــع فــي كّل أصيــص 15 بــذرة، أي مــا يعــادل 250 بــذرة فــي م² الواحــد، تركــت تحــت الظــروف المناخّيــة لمنطقــة 

قســنطينة، طبقــت علــى التجربــة ثــالث معامــالت )الشــكل 3(: 
• أواًل: تقييــم اســتجابة األصنــاف بوجــود وغيــاب الســماد: وذلــك باســتخدام تســميد )Fosfactyle( كجرعــة مــع بدايــة الــزرع )مــا يوافــق 
150 كــغ/ هـــكتار( متبوعــًة بجرعــات ســماد اليوريــا )مــا يوافــق 150 كــغ/ هـــكتار( خــالل مراحــل النمــو الالحقــة، وذلــك مقارنــًة 
بالشــاهد )بــدون تســميد(. بأربعــة مكــررات )الشــكل 3(، رويــت النباتــات بانتظــام حســب احتياجــات ومراحــل نمــو نبــات القمــح. 

ويلخــص الجــدول )2( أهــّم اإلجــراءات المّتبعــة خــالل تنفيــذ التجربــة.
أخذت القراءات على النحو اآلتي :

- مرحلــة النمــو األلفتيــة : حيــث تــّم حســاب عــدد األيــام منــذ الزراعــة حتــى ظهــور ¼ الســنبلة ألكثــر مــن 50% مــن النباتــات )مــن 
.)Zadoks اإلنبــات إلــى 45 مــن ســلم

- عــدد اإلشــطاءات فــي النبــات : وذلــك بحســاب عــدد التفّرعــات ماعــدا األفــرع الرئيــس )maître brin( انطالقــًا مــن ظهــور الورقــة 
الرابعــة، وذلــك لــكّل طــراز وكّل معاملــة.

- عدد السنابل/م² :  وذلك بحساب عدد تفّرعات السنابل عند خروج كّل السنابل في م² الواحد.
- عدد الحبوب في السنبلة : بحساب عدد الحبوب في السنبلة لكّل طراز وكّل معاملة.

- وزن األلف حبة )غ( : بوزن 1000 حبة لكّل طراز وكّل معاملة.
- المردود الحبي )كغ/هـكتار( : وذلك بوزن كمّية حبوب كّل أصيص وتحويل القيم إلى كغ/هـكتار. 
.)Voldeng et al., 1967( مساحة الورقة العلم )سم2) : ُحسبت المساحة الورقية وفقًا لطريقة -

)Francis et al., 1967( حسب الباحثون : )ميكرو غرام/100مغ( a + b محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي -
• ثانيــًا: تقييــم اســتجابة األصنــاف تحــت ظــروف اإلجهــاد المائــي: ُطّبــق إجهــاد مائــي بمســتوى 25% مــن الســعة الحقليــة ).FC( خــالل 
المرحلــة األلفتيــة للنبــات )الورقــة الرابعــة(. حيــث حصلــت األصنــاف الخمســة علــى نفــس كمّيــة المــاء حتــى ظهــور الورقــة الرابعــة، 
وتُــرك الشــاهد ُيســقى بانتظــام، طيلــة فتــرة التجربــة. وتــّم تقديــر مؤشــر المحتــوى المائــي النســبي )%TRE( (طــارق ديــب، 2005( 

 . )Barrs, 1968 (باإلضافــة إلــى ارتفــاع النبــات، ومســاحة الورقــة العلــم
ــًا: تقييــم اســتجابة األصنــاف تحــت ظــروف اإلجهــاد الملحــي: تــّم تطبيــق معاملــة اإلجهــاد الملحــي باســتخدام تراكيــز متزايــدة  • ثالث
)10g/l  ،7 ،5( مــن ملــح كلــور الصوديــوم NaCl خــالل مرحلــة اإلنبــات، مــن أجــل تحديــد القــدرة اإلنباتّيــة للطــرز )عنــد ظهــور 
2 ملــم مــن طــول الجذيــر radicule( فــي كّل وســط. ثــم طّبقــت معاملــة اإلجهــاد الملحــي عــن طريــق ســقي األصنــاف بالمحاليــل 
الملحيــة منــذ بدايــة مرحلــة االشــطاء إلــى غايــة مرحلــة النضــج )Dubois et al., 1956( كمــا تــّم تحديــد محتــوى األوراق مــن 

الســكريات األحاديــة الذوابــة، وارتفــاع النبــات، ومســاحة الورقــة العلــم.
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جهاد ملحي( الشكل 3. تصميم شكل تجربة المعامالت )تسميد، إجهاد مائي واإ
الجدول 2. يبين أهّم اإلجراءات المتّبعة خالل تنفيذ التجربة.

مالحظات  الكمية  النموذج اإلجراءات 

15 بذرة لكل أصيص يدوية الزراعة

- قبل الزراعة
- بداية االشطاء أو التفريع

- مرحلة االستطالة
- مرحلة االسبال

ما يعادل 150 كغ/هكتار
Fosfactyle :قبل الزراعة

غطائي : يوريا %46 التسميد

السقي التكميلي كان بأنّتظام، حسب أطوار النمو واحتياجات النبات ما يقارب 26 لتر الرش اليدوي السقي التكميلي

ــًا وفــق تصميــم القطاعــات العشــوائّية المنشــقة باســتخدام برنامــج Utilitaire d’Analyse، كمــا تّمــت مقارنــة  ُحّللــت النتائــج إحصائي
متوســطات األصنــاف المدروســة، فــي مختلــف المعامــالت باســتخدام PPDS) Plus Petite Différence Significative( عنــد 

مســتوى %5.
النتائج والمناقشة:

تقييم أداء العشيرة المبشرة )SBR( بوجود وغياب السماد:
•    الصفات المورفولوجية )الشكلّية( والفينولوجّية )التطورّية(:

ظهــرت بدايــة االختالفــات المورفولوجّيــة بيــن األصنــاف الوراثيــة بعــد اليــوم 96 مــن تاريــخ الزراعــة، حيــث تمّيــزت عشــيرة SBR بنمــو 
متأخــر، وســاق أجــوف قصيــر، وأوراق صغيــرة، ذات ســنابل مغزليــة الشــكل عديمــة الســفا )الشــكل 4(. مــع اإلشــارة إلــى أّن وجــود الســفا 
ــة األصنــاف ذات الســفا، أعلــى مــن األصنــاف عديمــة الســفا تحــت ظــروف اإلجهــادات  يســاهم فــي امتــالء الحبــة. وبالتالــي كانــت غّل
البيئيــة )الصعيــدي، 2005( و)Teich, 1982(. كمــا وجــد فــي دراســة علــى أصنــاف الشــعير المحلــي، أّنــه كلمــا كانــت ســفا الســنابل 
أطــول كلمــا كانــت مقاومــة أكثــر لدرجــات الحــرارة العاليــة، وبالتالــي يكــون وزن األلــف حبــة أعلــى )Bouziane, 2005(. لكــن فــي 
الظــروف المروّيــة، ال تكــون صفــة الســفا هدفــًا فــي برامــج االنتخــاب للغلــة الحبيــة )Karmer and Didden, 1981(. وهــذا مــا يفســر 
الشــكل المورفولوجــي العــام للنباتــات التــي تســتوطن البيئــات المجهــدة، مــن كونهــا تتمتــع بصفــات مورفولوجّيــة وتشــريحّية تمّيزهــا عــن 

نباتــات البيئــات األخــرى، وهــذه الصفــات تســاعدها علــى التأقلــم البيئــي )الصعيــدي، 2005(.
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ARZ, HD, SBR, AS, ANF الشكل 4. الشكل المظهري للسنابل من اليسار إلى اليمين

مــن ناحيــٍة أخــرى، ُتعــّد الفنــرة مــن حيــاة النبــات )مــن اإلنبــات إلــى طــور 45 مــن ســلم Zadoks( للعشــيرة SBR مــن أطــول المراحــل  
الفينولوجيــة مقارنــًة مــع األصنــاف األخــرى، حيــث ســجلت )مــن الزراعــة إلــى بدايــة اإلســبال( 179 يومــًا، مقارنــًة 162 يومــًا عنــد صنــف 
AS، 160 يومــًا عنــد ANF،151 يومــًا عنــد HD، وأخيــرًا  144 يومــًا عنــد صنــف ARZ. مــا يشــير إلــى وجــود تأخــر ملحــوظ 
بنحــو 35 يومــًا عــن ARZ و28 يومــًا عــن HD و19 يومــًا عــنANF و17 يومــًا عــن AS، فهــذه العشــيرة ذات دورة حيــاة متأخــرة 

جــدًا )Soltner, 2005(، )الجــدول 3(.

الجدول 3. عدد األيام  من اإلنبات إلى 45 حسب سلم Zadoks  للطرز الوراثية المدروسة.

عدد األيام من الزراعة وحتى بداية اإلسبال  ترتيب األصناف  األصناف 

المجموعة األولى
144 يوم ARZ

151 يوم HD

المجموعة الثالثة 179 يوم SBR

المجموعة الثأنّية
162 يوم AS

160 يوم ANF

كانــت نتائــج الّدراســة متقاربــة مــن نتائــج الباحــث )Souilah, )2009 الــذي درس 13 صنفــًا مــن القمــح الطــري فــي تجربــة أصــص 
زراعّية. إذن فترة حياة عشــيرة SBR )من اإلنبات إلى 45 حســب ســلم Zadoks( كانت طويلة جدًا مقارنًة مع أصناف القمح الطري 
المعروفــة. حيــث يعتقــد الكثيــر مــن الباحثيــن أّن لألصنــاف المبكــرة آليــة هــروب تســاعدها فــي تســريع وتيــرة نمّوهــا لتحاشــي فتــرة الجفــاف 
التــي قــد ُتلِحــق بهــا أضــرارًا الســيما عنــد األطــوار الحساســة لنقــص المــاء )خاّصــًة مرحلــة اإلزهــار، وامتــالء الحبــوب(. هــذه األصنــاف 

قــد تتفــّوق عــن غيرهــا مــن حيــث المــردود بزيــادة تصــل إلــى 85  كغ/هكتــارـ
.)Ceccarelli and Grando, 1978; Monneveux, 1991; Richards, 1996; Fisher et al., 1997(

لذلــك ُتعــّد المناطــق التــي تتمّيــز بهطــول مطــري قليــل ومتذبــذب مــن أكثــر المناطــق مالءمــة لزراعــة أصنــاف القمــح التــي تطــول دورة 
.)Alidib, 1992( حياتهــا بشــرط أّن تــزرع بشــكٍل مبّكــر

فــي الجزائــر ُتعــّد األصنــاف المبّكــرة مــن بيــن األصنــاف المهّمــة فــي اســتقرار مــردود القمــح، وهــذا ماجعــل الباحثيــن يرّكــزون عليهــا فــي 
برامــج االنتخــاب، خاّصــًة فــي المناطــق شــبه الجافــة )Benlaribi, 1990( و )Ben Salem et al., 1997(. تتميــّز األصنــاف 
المتأخــرة  بمتطلبــات أكبــر مــن حيــث البــرودة ومــدة أطــول فــي اإلضــاءة، وهــذا مــا يجعلهــا متأخــرة فــي خــروج الســنابل. وأّن مــن المميــزات 

 .)Pakdee et al., 1986( األيجابيــة لهــذا التأخــر هــو زيــادة المــردود بحوالــي 250 كغ/هكتــار مقارنــًة مــع األصنــاف المبكــرة
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أعطــت عشــيرة مــن البقــول البّريــة )Hc1( ذات دورة حيــاة طويلــة أكبــر إنتــاج كّمــي )عــدد أكبــر مــن القلنســوات مــع وزن حبــوب عالــي(، 
وأفضــل إنتــاج نوعــي )غنــي بالمــواد اآلزوتيــة، والســيللوز الخــام(، )Abdelgarfi et al., 2002(. كمــا تــّم اســتنباط عشــيرة محليــة مــن 

.)Bouziane, 2005(العلــف تتمّيــز بكمّيــٍة معتبــرة مــن المــادة العضويــة والمــادة الجافــة والســيللوز
تحــت ظــروف نقــص العناصــر الغذائّيــة )بــدون تســميد( أظهــرت نباتــات SBR بعــض الصفــات الموروفولوجيــة التــي تشــير إلــى تحّمــل 
هــذا النقــص. وبالتالــي حافظــت علــى اســتدامة اخضــرار أوراقهــا )األقــل تأثــرًا بغيــاب التســميد(، وهــذا مــا يفّســر كفاءتهــا فــي اســتخدام 
العناصــر المغّذيــة المحــدودة، الــذي تجلّــى فــي تأّخــر اصفــرار أوراقهــا مقارنــًة باألصنــاف األخــرى. وقــد يفّســر اســتمرار اخضــرار األوراق  
نتيجــة كفاءتهــا العاليــة فــي اســتخدام النتروجيــن بالرغــم مــن التســميد المنخفــض، وهــذا ســلوٌك مظهــري متمّيــز عنــد تحّمــل نقــص التســميد 
)الصعيــدي،2005 (. إّن أهــّم الصفــات التــي كانــت أكثــر حساســية لنقــص اآلزوت هــي صفــة الشــيخوخة المبكــرة لــألوراق، وهــذا يوّضــح 
أّن المحافظــة علــى  اســتدامة اخضــرار األوراق راجــع إلــى كفــاءة عمليــة التمثيــل الضوئــي أثنــاء امتــالء الحبــوب والقــدرة علــى امتصــاص 
العناصــر المغّذيــة مــن التربــة، لتكــون أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام النتروجيــن مقارنــًة باألصنــاف التــي تعّرضــت أوراقهــا إلــى الشــيخوخة 

المبّكــرة )الشــكلين 5 و6(.

ARZ, HD, SBR, AS, ANF الشكل 6. الشكل المظهري العام لألصناف بعد التسميد، من اليمين إلى اليسار

•   عدد اإلشطاءات في النبات:
أشــارت النتائــج )الجــدول 4( مــن حيــث عــدد اإلشــطاءات أّنهــا كانــت متقاربــة مــن نتائــج الباحــث )Souilah, )2009. حيــث أبــدت 
المعامــالت )بوجــود وغيــاب الســماد( اختالفــات عاليــة المعنوّيــة فــي صفــة عــدد االشــطاء، كمــا أبــدت عشــيرة SBR تفّوقــًا معنوّيــًا علــى 
كّل األصنــاف بامتالكهــا أكبــر عــدد مــن اإلشــطاءات وذلــك بغيــاب وبوجــود الســماد، مــع أقــل نســبة تبايــن )52,01٪(. إذن تجّســدت 
اســتجابة عشــيرة SBR للســماد وذلــك بإعطــاء عــدد أكبــر مــن اإلشــطاءات مقارنــًة باألصنــاف األخــرى. كمــا أّنهــا كانــت أكثــر تحّمــاًل 
فــي نقــص العناصــر المغذيــة، وقــد يعــود ســبب ذلــك االنخفــاض إلــى عمليــات النمــو، وباألخــص عمليتــي اإلنقســام واالســتطالة الخلويــة 
)عزيــز محمــود وآخــرون، 2005(. إذن يمكــن القــول بــأّن عشــيرة SBR تحــددت اســتجابتها أيجابيــا للســماد، كمــا أّنهــا كانــت هــي األقــل 

تأثــرًا بنقــص العناصــر الغذائّيــة، وبالتالــي أبــدت كفــاءة فــي مســايرة الســماد )ذات متطلبــات أقــل(.

 ARZ, HD, SBR, AS, الشكل 5. الشكل المظهري العام لألصناف بدون تسميد، من اليمين إلى اليسار
ANF
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ُتعــّد  صفــة عــدد اإلشــطاءات عنــد نبــات القمــح مــن بيــن الصفــات الوراثّيــة األكثــر ارتباطــًا بالصنــف، وأّن قــدرة تحــول الفــروع الثانويــة إلــى 
ســنابل كاملــة، راجــع إلــى العامــل الوراثــي الــذي يتمّيــز بــه الصنــف. كمــا أّن األصنــاف التــي تعطــى أكثــر مــن 50% مــن اإلشــطاءات 
التــي تتحــول إلــى ســنابل هــي األصنــاف المرجــوة لعمليــة االنتخــاب. مــن جهــٍة أخــرى، فــي الظــروف البيئّيــة الصعبــة. إّن اســتقرار اإلنتــاج 
يكــون مرهــون بالقــدرة علــى اإلشــطاء، والوصــول بالتفرعــات الثانويــة إلــى ســنابل ناضجــة، وهــي الصفــة التــي يبحــث عليهــا مرّبــي النبــات 
فــي عمليــة االنتخــاب )Bouziane and Abdelguerfi, 2012(. وُيعــّد عــدد اإلشــطاءات مــن المكّونــات المباشــرة التــي تســاهم فــي 
المــردود النهائــي مــن المــادة الجافــة )Aspinal, 1965(. باإلضافــة إلــى أّن عــدد اإلشــطاءات يتأثــر بشــكٍل ايجابــي مــع إضافــة األســمدة 
حيــث تســيطر التغذيــة المعدنّيــة علــى معــّدل النمــو النباتــي خــالل الطــور الخضــري عاّمــة، ومرحلــة اإلشــطاء وعــدد الســنابل خاّصــة 
)عزيــز محمــود وآخــرون، 2005(. واعتبــر الباحثــون )Bouziane et al., )2005 أّن عــدد اإلشــطاءات تعــّد مــن أهم العوامــل 
المحــّددة إلنتــاج محصــول القمــح، وذلــك لكونهــا تمثــل عــدد الســنابل فــي وحــدة المســاحة. وبالتالــي األصنــاف التــي تمتلــك عــدد أعلــى  مــن 

اإلشــطاءات ُتصّنــف مــن األصنــاف المرغوبــة لــدى مرّبــي النباتــات فــي برامــج االنتخــاب تحــت ظــروف اإلجهــادات المختلفــة.
الجدول4: متوسط عدد اإلشطاءات في النبات بوجود وغياب السماد للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  مع السماد  بدون سماد نسبة التباين )%( متوسط األصناف 

ANF 3.00 1.17 61.21 2.09b

ARZ 1.92 0.17 91.67 1.05d

SBR 4.33 2.08 52.01 3.21 a

AS 2.58 0.67 72.96 1.63 c

HD 1.92 0.50 72.99 1.21 c
تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

عدد السنابل/م2:
 SBR  تأثــرت صفــة عــدد الســنابل/م2 لــكّل األصنــاف الوراثّيــة معنوّيــًا وايجابيــًا بوجــود الســماد، وســلبيًا بغيــاب الســماد، وأعطــت العشــيرة
أعلــى معــّدل 379.56 ســنبلة /م² الواحــد بوجــود الســماد، و173.79 ســنبلة/م² عنــد غيــاب الســماد، وبنســبة تراجــع 54.21٪. إذن 

أبــدت عشــيرة SBR أفضــل اســتجابة للمســاد المســتعمل، كذلــك كانــت أكثــر كفــاءة فــي غيــاب هــذا الســماد.
إّن قــدرة تحــول التفرعــات الثانويــة إلــى ســنابل تتغّيــر بداللــة الصنــف، وقــد يعــود ذلــك إلــى االختالفــات الوراثّيــة الموجــودة بيــن األصنــاف، 
حيــث أّن الزيــادة فــي التفرعــات يــؤدي إلــى زيــادة فــي الســنابل )Soltner, 1990(. وأّن عــدد الســنابل فــي النبــات الواحــد مرتبــط بعــدد 
اإلشــطاءات، وأّن لنقــص المــاء والعناصــر الغذائّيــة يكــون لــه ســبٌب مباشــر فــي عقــم القمــة العلويــة والســفلية للســنبلة. أّمــا تعــّرض النباتــات 

خــالل مرحلــة االســتطالة إلــى ظــروف اإلجهــاد المائــي ينتــج عنــه تراجعــًا كبيــرًا فــي عــدد الســنابل )الجــدول، 5(.

الجدول 5: متوسط عدد السنابل / م² بوجود وغياب السماد للطرز الوراثيّة المدروسة.

األصناف  مع السماد  بدون سماد نسبة التباين )%( متوسط األصناف 

ANF 297.25 160.08 46.15 228.67c
ARZ 365.84 137.17 62.51 251.51b
SBR 379.56 173.79 54.21 276.68a
AS 260.63 123.45 52.63 192.04d
HD 251.44 155.41 38.19 203.43d

تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

•   عدد الحبوب في السنبلة:
أبــدت العشــيرة مــن حيــث عــدد الحبــوب اختالفــات معنوّيــة عنــد مســتوى 5%، حيــث ســّجل بوجــود وغيــاب الســماد معــدل 50 حبة/الســنبلة 
الواحــدة، علمــا أّنهــا تمّيــزت بأكبــر عــدد مــن الحبــوب بغيــاب الســماد بحوالــي 37.33 حبة/الســنبلة مــع نســبة تبايــن 40.43٪. أعطــت 
معامــالت التســميد لنبــات القمــح عــدد أكبــر مــن الحبــوب فــي الســنبلة. كمــا ُتعــّد  صفــة عــدد الحبــوب فــي الســنبلة مــن الصفــات التــي تتأثــر 

بالتغّيــرات المناخّيــة، وكذلــك بنواتــج عمليــة التمثيــل الضوئــي المتاحــة )Triboï et al., 1985( )الجــدول 6(. 
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كمــا يــؤّدي زيــادة عــدد الســنابل فــي النبــات إلــى زيــادة عــدد الحبــوب، حيــث يــؤدي يســهم وجــود كمّيــة كافيــة مــن المــاء بشــكٍل فّعــال فــي 
تحويــل اإلشــطاءات الخضريــة إلــى مثمــرة باإلضافــة إلــى زيــادة منتجــات التمثيــل الضوئــي الالزمــة لنمــو الســنابل وبالتالــي زيــادة عــدد 
الحبــوب )Richard, 1996( و)المحاســنة، 2012(. كمــا تتأثــر صفــة عــدد الحبــوب فــي الســنبلة ســلبيًا ومعنوّيــًا بوجــود الورقــة العلــم، 
حيــث تــؤّدي عمليــة إزالــة الورقــة العلــم إلــى تراجــع عــدد الحبــوب فــي الســنبلة )طــارق علــي ديــب، 2005(. وتوجــد عالقــة ســالبة ومعنوّيــة 
بيــن عــدد الحبــوب فــي الســنبلة، والغلــة الحبّيــة، كمــا توجــد عالقــة موجبــة، ومعنوّيــة بيــن وزن الحبــوب فــي الســنبلة، وعــدد الحبــوب فــي 

الســنبلة )عــوض حســن وآخــرون، 2016(

الجدول 6. متوسط عدد الحبوب في السنبلة بوجود وغياب السماد للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  مع السماد بدون سماد (%( نسبة التباين  متوسط األصناف 

ANF 61.00 27.00 55.74 44.00 b

ARZ 54.00 34.67 35.80 44.33 b

SBR 62.67 37.33 40.43 50.00 a

AS 69.00 31.67 54.11 50.33 a

HD 64.33 33.00 48.70 48.67 ab
تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

وزن األلف حبة )غ(:
تشــير النتائــج )الجــدول 7( إلــى وجــود اختالفــات معنوّيــة بوجــود وغيــاب الســماد فــي هــذه الصفــة، حيــث كان وزن األلــف حبــة للعشــيرة  
محصــور مابيــن 39.03غ بوجــود الســماد و38.80غ بــدون ســماد مــع نســبة تبايــن لــم تتعــدى 0.61٪. القيــم المتحصــل عليهــا كانــت 
متوافقــة مــع نتائــج كلٍّ مــن)2007( Zoghmar و )Souilah)2009. أّن وزن األلــف حبــة يتأثــر بالظــروف المناخّيــة، حيــث عنــد 
تعــّرض نبــات القمــح عنــد الطــور اللبنــي لإلجهــاد المائــي، والحــراري لمــدة يوميــن فقــط تنكمــش وتجــف الحبــوب. كمــا أّن عمليــة فقــدأّن 
 .)Zoghmar, 2007( المترافقــة مــع ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة تؤثــر ســلبًا فــي وزن األلــف حبــة )évapotranspiration( المــاء
يســتغّل النبــات مّدخراتــه فــي امتــالء الحبــوب ولكــن عنــد تعّرضــه إلــى إجهــاد حــراري )أكثــر مــن 25°م( يتحتّــم علــى النبــات أن يســتخدم 

هــذه المّدخــرات فــي مقاومــة هــذا اإلجهــاد.
الجدول 7. معدل وزن األلف حبة بوجود وغياب السماد للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  مع السماد  بدون سماد نسبة التباين )%(  متوسط األصناف 

ANF 55.14 47.25 14.32 51.20 a
ARZ 46.40 36.05 22.30 41.23 b
SBR 39.03 38.80 0.61 38.92 b
AS 43.94 38.38 12.65 41.16b
HD 48.87 30.97 36.63 39.92 b

تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

المردود الحبي )كغ/هكتار(:
لوحــظ وجــود اختالفــات معنوّيــة بيــن المعامــالت التجريبّيــة واألصنــاف المدروســة. ويبيــن الجــدول )8( متوســطات المــردود مــن الحبــوب 
للطــرز المدروســة، فقــد تراوحــت مــع المعاملــة )غيــاب الســماد( مــا بيــن 1014كغ/هـــكتار كأدنــى قيمــة عنــد الصنــف AS و1806 كــغ/

هكتــار كأعلــى قيمــة عنــد العشــيرة SBR. أّمــا بوجــود الســماد فقــد تفّوقــت العشــيرة SBR عــن باقــي األصنــاف حيــث وصــل مردودهــا 
مــن الحبــوب إلــى 7151 كغ/هـــكتار مقارنــًة مــع 6144 كغ/هـــكتار عنــد الصنــف هضــاب. إذًا ســلوك العشــيرة SBR بغيــاب أو بوجــود 
 Blum )1988( الســماد كان ممّيــزًا، حيــث أعطــى أكبــر مــردود بمعــّدل 4479 كغ/هـــكتار وبنســبة تبايــن 74.74٪. حســب تقســيم
نســتطيع القــول أّن عشــيرة  SBR تدخــل ضمــن األصنــاف ذات الكفــاءة العاليــة فــي اســتجابتها لوجــود أو عــدم وجــود الســماد، وبالتالــي 
هــي مــن بيــن التراكيــب الوراثّيــة التــي تســتطيع أن تعطــي غّلــة عاليــة نســبيًا عنــد مســتوى منخفــض مــن الســماد )الصعيــدي، 2005(.
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وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر فــي الغّلــة الحبيــة للقمــح مثــل: عــدد اإلشــطاءات المثمــرة، والكلّيــة، ووزن الحبــوب فــي 
الســنبلة، ووزن األلــف حبــة )حســين، المحاســنة، 2012(.

الجدول 8 . األنّتاج الحبي )كغ/هكتار( بوجود وغياب السماد للطرز الوراثية المدروسة. 
األصناف  مع السماد  بدون سماد نسبة التباين )%(  متوسط األصناف 

ANF 6595 1276 80.65 3936 b
ARZ 6548 1216 81.43 3882 b
SBR 7151 1806 74.74 4479 a
AS 6248 1014 83.77 3631 b
HD 6144 1130 81.61 3637 b

تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

ارتفاع النبات )سم( :
أشــار التحليــل اإلحصائــي لصفــة ارتفــاع النبــات إلــى وجــود اختالفــات معنوّيــة بيــن المعامــالت، واألصنــاف الوراثيــة، حيــث كان المعــّدل 
العــام للطــرز الوراثيــة 77.05 ســم، أي كانــت األصنــاف محصــورة مــا بيــن 61.25 ســم كأدنــى حــد عنــد SBR و 85.50 ســم كأقصــى 
حــد عنــد الصنــف AS. فبوجــود الســماد وصــل طــول األصنــاف المحليــة AS إلــى 103.38 ســم، يليــه HD بطــول 98.75 ســم، أّمــا 
SBR فــكان أقــل حيــث لــم يتعــّدى 81.88 ســم. أمــا بغيــاب الســماد فســّجل أطــول صنــف وهــو ANF بمتوســط 71.88 ســم وبنســبة 
انخفاض % 27.22، يليه  AS بطول 67.63 ســم وانخفاض 34.58%، أّما الصنف SBR فكان طوله 40.63 ســم فقط وبنســبة 
انخفــاض 50.38%، )الجــدول 9(.  وُتصّنــف األصنــاف المحلّيــة كطــرز ذات ارتفــاع عالــي لنباتاتهــا تحــت الظــروف غيــر المجهــدة 

)Souilah , 2009(
الجدول9. متوسط ارتفاع النبات )سم( بوجود وغياب السماد للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  بدون سماد مع السماد  نسبة التباين )%( متوسط األصناف 

ANF 98.75 71.88 27.22 85.31 a

ARZ 85.00 59.00 30.59 72.00 b

SBR 81.88 40.63 50.38 61.25 c

AS 103.38 67.63 34.58 85.50 a

HD 98.75 63.63 35.57 81.19 a
تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

ويأخــذ مرّبــى النبــات بعيــن االعتبــار صفتــي طــول الســاق، وحامــل الســنبلة أهدافــًا فــي عمليــة االنتخــاب النباتــي تحــت الظــروف المجهــدة. 
أّمــا تحــت الظــروف غيــر المجهــدة تجــري عمليــة االنتخــاب علــى أســاس األصنــاف القصيــرة  بــداًل مــن األصنــاف الطويلــة التــي تعطــي 
كمّيــة أكبــر مــن الحبــوب، وهــذا ُيفّســر علــى أّنــه فــي المرحلــة مــا بيــن تفّتــح الزهــرة وانعقــاد الثمــرة يتوقــف نمــو الســاق، لُتســتخدم الطاقــة 

.(Blum, 1988) فــي امتــالء الحبــوب
•   مساحة الورقة العلم )سم2):

كانــت اســتجابة كّل األصنــاف الوراثّيــة للســماد مــن حيــث المســاحة الورقيــة اســتجابة معنوّيــة، ولكــن بوتيــرٍة مختلفــة، حيــث بوجــود الســماد 
كان الصنف HD هو المتمّيز بأكبر مساحة ورقية وصلت إلى 35.20 سم²، يتبعه الصنف AS بمساحة 34.23 سم²، أّما عشيرة  
SBR فكانــت األقــل لــم تتعــّدى 21.66 ســم². أّمــا بغيــاب الســماد فعشــيرة SBR كانــت مســاحتها 15.40 ســم² وبأقــل نســبة تبايــن لــم 
تتعــدى 28.91% مقارنــًة بالصنــف HD 65.44%. إذًا غيــاب الســماد لــم يؤثــر كثيــرًا علــى عشــيرة SBR مــن حيــث مســاحة الورقــة 

العلــم، وبالتالــي رغــم قلــة مســاحتها الورقيــة، تبقــى هــي األكثــر كفــاءة فــي  اســتخدام الســماد )الجــدول 10(.
 أمــا تحــت الظــروف غيــر المجهــدة، فقــد تبــدي األصنــاف التــي تتميــز بــأوراق كبيــرة مــردوداً أكبــر )Campbell, )2007. وفــي الظــروف 
المجهــدة فاألصنــاف ذات األوراق الصغيــرة هــي األصنــاف المقاومــة لإلجهــاد، وذلــك مــن خــالل تقليــل وتيــرة العمليــات الحيوّيــة الخلويــة 

.)Gate et al.,  1995(و )Baldy, 1973(
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وفــي محصــول الــذرة الصفــراء ُتعــّد األصنــاف التــي تتمتــع بأكبــر دليــل مســاحة ورقيــة هــي األصنــاف المتفوقــة كونهــا تبــدي زيــادًة فــي 
محتــوى أوراقهــا مــن الكلوروفيــل )Lafitt et al., 1997( ، وبالتالــي زيــادة وتيــرة عمليــة التمثيــل الضوئــي وهــذا مــا جعــل الكثيــر مــن 
مربــى النبــات يعتبــرون صفــة المســاحة الورقيــة هدفــًا مفيــدًا فــي االنتخــاب تحــت ظــروف التســميد المنخفــض فــي نبــات الــذرة الصفــراء 

)الصعيــدي، 2005( )الشــكل 7(. 
الجدول 10. متوسط مساحة الورقة العلم )سم²( للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  مع السماد  بدون سماد نسبة التباين )%( متوسط األصناف 

ANF 29.00 15.64 46.06 22.32 a
ARZ 31.11 13.46 56.72 22.28 a
SBR 21.66 15.40 28.91 18.53 b
AS 34.23 17.31 49.43 25.77 a
HD 35.20 12.17 65.44 23.68 a

تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

الشكل 7. الشكل المورفولوجي لورقة العلم ألصناف القمح المدروسة

•   محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي  a + b )ميكرو غرام/ 100 مغ(:
يشــير الجــدول )11( إلــى أّن العشــيرة  SBR أبــدت نفــس الســلوك التــي أظهرتــه األصنــاف األخــرى، حيــث تراجــع محتواهــا مــن 
الكلوروفيــل مــع غيــاب التســميد وازداد هــذا المحتــوى مــع التســميد ماعــدا الصنــف AS الــذي ازداد محتــواه بغيــاب الســماد. وكانــت القيــم 
محصــورة مــا بيــن 10.99 ميكــرو غــرام/100 مــغ مــن المــادة الرطبــة، كأقــل قيمــة عنــد الصنــفANF و21.20 عنــد AS كأعلــى 
قيمــة. بوجــود الســماد اســتجاب الصنــف ARZ كأعلــى اســتجابة، حيــث وصلــت كميــة الكلوروفيــل 22.60 ميكــرو غــرام/100 مــغ، 
يتبعــه الصنــف HD بقيمــة 22.38 ميكــرو غــرام/100 مــغ، لكــن العشــيرة SBR كانــت فــي المرتبــة الثالثــة بقيمــة 18.93 ميكــرو غــرام 
/100 مــغ. أّمــا بغيــاب الســماد فلقــد حافــظ الصنــف HD علــى تقدمــه علــى األصنــاف األخــرى بقيمــة 19.66 ميكــرو غــرام /100 مــغ، 
مــن تــاله العشــيرة SBR بنحــو 16.94 ميكــرو غــرام /100 مــغ، ثــم الصنــف HD بنحــو 16.68 ميكــرو غــرام /100 مــغ. لقــد كان 
ســلوك العشــيرة SBR الخــاص بكميــة الكلوروفيــل أقــل اســتجابة للســماد مــن صنــف ARZ و HD، لكــن بغيــاب الســماد كان األكثــر 

كفــاءة، حيــث لــم تتراجــع فيهــا كمّيــة الكلوروفيــل ســوى بـــنحو 0.91% )الشــكل، 8(.
تزداد كمية كلوروفيل األوراق مع زيادة الســماد ال ســيما الســماد اآلزوتي، وبالتالي هناك عالقة إيجابية بين تركيز االزوت والكلوروفيل 
)Tremblay et al., 2007(. إّن الكثير من األبحاث بينت أّن نباتات النوع البري تســتجيب بشــكٍل إيجابي للســماد بالرغم من تدّنى 
احتياجاتهــا للعناصــر المغّذيــة فهــي ذات كفــاءة عاليــة فــي النمــو تحــت نقــص التســميد، وأّن تركيــز اآلزوت مرتبــط مــع تركيــز الكلوروفيــل 
)Lafond, 2010(. إّن الصنــف AS الــذي أظهــر ســلوك مغايــر عــن األصنــاف األخــرى، حيــث زاد فيــه تركيــز الكلوروفيــل بــدون ســماد 
بحوالي 10.32%. أشارت بعض الّدراسات على صنفين من محصول البرسيم استجابة تجسدت بخفض محتواهما من الكلوروفيل، األمر 
الــذي قــد يعــود ربمــا إلــى تراجــع درجــة انفتــاح الثغــور بغــرض الحــّد مــن ضيــاع المــاء عــن طريــق التبخــر، وبالتالــي زيــادة مقاومــة دخــول ثأّنــي 
أكســيد الكربــون الجــوي الضــروري لعمليــة التمثيــل الضوئــي. هــذا االقتصــاد فــي المــاء ُيترجــم بعــدم تبلــزم الخاليــا بشــكٍل كبير)االنفتــاح الجزئــي 

.)Stewart et al., 1974( مما يؤّدي إلى تخفيف تركيز الكلوروفيل  AS بسبب اإلجهاد كما هو الحال عند الصنف )للمسامات
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الجدول 11. متوسط  محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي a + b )ميكرو غرام/100 مغ( بوجود وغياب السماد للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  مع السماد بدون سماد نسبة التباين )%( متوسط األصناف 

ANF 11.63 10.34 6.91 10.99 b

ARZ 22.60 19.79 12.16 21.20 a

SBR 18.93 16.94 0.91 17.94 a

AS 12.54 13.66 -10.32 13.10 b

HD 22.38 16.68 25.98 19.53 a

تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

الشكل 8. المحتوى من الكلوروفيل في معاملة التسميد وبدون تسميد

تقييم أداء العشيرة المبشرة )SBR( تحت ظروف اإلجهاد المائي:
•   المحتوى المائي النسبي )%):

أظهــرت نتائــج التحليــل االحصائــي )الجــدول 12( إلــى وجــود فروقــات معنويــة بيــن المعاملــة، واألصنــاف. حيــث أدى تطبيــق إجهــاد مائــي 
بمســتوى 25% مــن الســعة الحقليــة إلــى تراجعــًا معنويــًا فــي المحتــوى المائــي النســبي بحوالــي 29.29%، كمــا أدى إلــى تبايــن األصنــاف 
بيــن قيمــة 75.76%عنــد الصنــف AS كأكبــر قيمــة و38.09% عنــد الصنــف ANF كأدنــى قيمــة. حيــث كانــت العشــيرة SBR مــع 
الصنــف AS األقــل تضــررًا باإلجهــاد المطبــق، وكان محتواهــا المائــي 72.29% أي بعــد الصنــف AS وبنســبة انخفــاض لــم تتعــدى 
21.01% مقارنة بالصنفANF الذي وصلت نسبة االنخفاض لديه إلى 46.85% والذي كان األكثر تأثرًا باإلجهاد المائي. يشير 
التبايــن المعنــوي مــا بيــن األصنــاف أّن األصنــاف التــي تحافــظ علــى محتــوى عــال مــن المــاء فــي خالياهــا تحــت ظــروف اإلجهــاد المائــي  
 .)Zoghmar, 2007; Matin et al., 1989; Diazperez et al., 1995( تصنــف فــي الحقيقــة كأصنــاف متأقلمــة مــع الجفــاف
وبالتالــي عندمــا يكــون اإلجهــاد المائــي شــديدًا، وطويــل المــدة، يحــدث انخفــاض فــي المحتــوى المائــي لــألوراق، حيــث يكــون االنخفــاض 

.)Clark and Mac Caig, 1982( أكثــر عنــد األصنــاف الحساســة للجفــاف
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الجدول 12.  تأثير اإلجهاد المائي في  المحتوى المائي النسبي  % للطرز الوراثية المدروسة.  

األصناف  الشاهد )25% FC.( إجهاد مائي نسبة التباين (%( متوسط األصناف 

ANF 71.67 38.09 46.85 54.88 b

ARZ 92.46 62.51 32.39 77.49 a

AS 91.33 75.76 17.06 83.55 a

HD 93.31 66.12 29.14 79.72 a

SBR 91.51 72.29 21.01 81.90 a
تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

ارتفاع النبات )سم(:
عمومــا أثــر اإلجهــاد المائــي فــي ارتفــاع نباتــات جميــع األصنــاف الوراثيــة، وحققــت العشــيرة المبشــرة SBR أعلــى معــدل الرتفــاع نباتاتهــا 
49.33 ســم، ترافــق مــع أقــل نســبة انخفــاض 21.69٪. حيــث يشــير التحليــل االحصائــي إلــى وجــود فروقــات معنويــة بيــن المعامــالت، 
ولــم يســجل أيــة فروقــات معنويــة مــا بيــن األصنــاف . يؤثــر اإلجهــاد المائــي ســلبًا فــي نمــو الســوق النباتيــة، فقــد وجــد أّن ســاق الــذرة عندمــا 
يصــل جهدهــا المائــي إلــى 5 بــار فــأّن نموهــا يتوقــف تمامــًا. وأّن هجــن وأصنــاف الشــعير قــد تأثــرت بالجفــاف حيــث أظهــرت صفــة ارتفــاع 

النبــات تراجعــًا واضحــا مقارنــة بظــروف الــري العــادي )الصعيــدي، 2005( )الجــدول 13(.
الجدول 13. تأثير اإلجهاد المائي  في متوسط ارتفاع النبات )سم( للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  الشاهد )25% FC.(إجهاد مائي متوسط األصناف   نسبة التباين (%(

ANF 82.33 40.83 50.40 61.58

ARZ 65.00 43.50 33.08 54.25

SBR 63.00 49.33 21.69 56.17

AS 70.67 38.00 46.23 54.33

HD 71.50 43.50 39.16 57.50

•    مساحة الورقة العلم )سم2):
أّدى اإلجهــاد المائــي المطبــق إلــى تراجــع معنــوي فــي صفــة مســاحة الورقــة العلــم بنســبة 42.81%. حيــث كانــت العشــيرة SBR األكثــر 
تراجعــًا فــي مســاحتها العلميــة بنســبة 52.27% مقارنــة مــع الصنــف HD بنســبة 34.38% كأدنــى تراجــع )الجــدول،14 (. وبالتالــي 
 Lebon, )2004( تأقلمــًا لظــروف اإلجهــاد المطبــق مــن خــالل تقليــص مســاحتها الورقــة العلــم.  يعتقــد الباحــث SBR أبــدت العشــيرة
أّن مــن أولــى االســتجابات التــي يقــوم بهــا النبــات أمــام اإلجهــاد المائــي هــو تقليــص مســاحته الورقيــة، مــن أجــل تفــادي المزيــد مــن فقــدان 
مــاء الخاليــا عــن طريــق التبخــر، وكمــا يــرى )1990( ,.Fraser et al و )Atti et al., )2004 أّن انخفــاض المســاحة الورقيــة قــد 
يكــون راجــع إلــى توّقــف أو خفــض وتيــرة االنقســامات، واالســتطاالت الخلويــة، ومــن الممكــن أن يلجــأ النبــات إلــى التخّلــص مــن أوراقــه 

الســفلية لنباتاتــه )الصعيــدي، 2005(.

الجدول 14. تأثير اإلجهاد المائي في متوسط  المساحة الورقية )سم²( للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف الشاهد )25% FC.( إجهاد مائي متوسط األصناف   نسبة التباين (%(

ANF 27.65 15.60 43.57 21.63 b
ARZ 40.03 21.13 47.20 30.58 b
SBR 43.45 20.74 52.27 32.09 b
AS 54.25 34.37 36.65 44.31 a
HD 40.03 26.27 34.38 33.15 b

تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.
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تقييم أداء العشيرة المبشرة )SBR( تحت ظروف اإلجهاد الملحي:
•   نسبة اإلنبات )%(:

أثر اإلجهاد الملحي ســلبًا ومعنوّيًا في نســبة انبات األصناف الوراثّية، حيث ســجلنا تراجع في نســبة اإلنبات كلما ازداد تركيز المحلول 
الملحــي. ولــم تتراجــع نســبة اإلنبــات النهائيــة لبــذور العشــيرة SBR بشــكٍل كبيــر مــع تزايــد تراكيــز المحلــول الملحــي، حيــث لــم تتعــّدى نســبة 
االنخفــاض 30.68٪، مــع اإلشــارة إلــى أّنــه عنــد التركيــز الملحــي 5غ/ل تراجعــت نســبة إنبــات بــذور كّل األصنــاف باســتثناء العشــيرة 

SBR، أّمــا عنــد تركيــز 10غ/ل وصلــت نســبة أّنبــات العشــيرة SBR إلــى 60٪ )الجــدول 15(.
أشــارت العديــد مــن الّدراســات، أّن هنــاك اختالفــات كبيــرة فــي اســتجابة أّنــواع المحاصيــل المختلفــة تحــت تأثيــر اإلجهــاد الملحــي وذلــك 
 )glycophytes( خــالل مرحلــة اإلنبــات، بالمقارنــة مــع اســتجابتها خــالل مراحــل النمــو األخــرى فنجــد أّن هنــاك نباتــات غيــر الملحيــة
مثــل القمــح والشــعير التــي تكــون حساســة جــدًا لألمــالح فــي مرحلــة اإلنبــات، وذلــك النخفــاض الجهــد الحلولــي لبيئــة اإلنبــات والناتــج عــن 
زيــادة تركيــز األمــالح، وال يحــدث أّنبــات للبــذور عنــد التراكيــز المرتفعــة، وليــس هــذا فقــط فــي النباتــات غيــر الملحيــة بــل أيضــًا يحــدث فــي 
بــذور النباتــات الملحيــة )halophytes( التــي يتــّم تثبيــط إنباتهــا بالتراكيــز المرتفعــة، وتــؤّدي المســتويات المرتفعــة مــن الملوحــة إلــى تباطــؤ 
وتأخيــر فــي إنبــات البــذور )الصعيــدي، 2005(، وأشــار كثيــر مــن الباحثيــن إلــى تراجــع ظهــور البــادرات فــوق ســطح التربــة عنمــا تــزداد 
ملوحــة التربــة عــن 4 مليمــوز وأّن نســبة اإلنبــات انخفضــت إلــى 50٪ عندمــا كان تركيــز األمــالح dS/m 12 وانخفضــت إلــى ٪30 
عندمــا كان تركيــز األمــالح dS/m 16. وتــزداد خطــورة الملوحــة بزيــادة درجــات الحــرارة )الصعيــدي، 2005(. كذلــك زيــادة الملوحــة 

تــؤّدي لنقــص نســبة اإلنبــات وســرعة اإلنبــات لمحصــول القمــح عنــد إجــراء عمليــة االنتخــاب ألصنــاف تتحّمــل الملوحــة. 
وتختلــف االســتجابة لإلجهــاد الملحــي خــالل مرحلــة اإلنبــات تمامــًا عنهــا فــي المراحــل المتأخــرة، حيــث ُيعــزى انخفــاض نســبة اإلنبــات 
تحــت الظــروف الملحّيــة إلــى زيــادة الضغــط الحلولــي لمحلــول التربــة، ممــا يقلــل مــن معــّدل امتصــاص المــاء ويــؤّدي إلــى اإلجهــاد الرطوبــي 
)الجفــاف( فــي البــذور)Debez et al., 2001( . وُتعــّد مرحلــة اإلنبــات ونمــو البــادرات مــن المراحــل الحرجــة. نظــرًا إلــى أّن حساســية 
الجذيــر لألمــالح تكــون عاليــة. وبالتالــي يشــّكل عامــاًل محــددًا ألّنتاجيــة المحصــول النهائيــة. ومــع أّن بعــض أنــواع المحاصيــل عاليــة 
التحّمــل لإلجهــادات الملحيــة فــي مراحــل نموهــا المتأخــرة نجــد أّنهــا حساســة تمامــًا خــالل مرحلــة اإلنبــات والعكــس صحيــح، والمثــال علــى 
ذلــك نــرى أّن بنجــر الســكر أقــّل تحّمــاًل للملوحــة فــي مرحلــة اإلنبــات وشــديد الحساســية خــالل المرحلــة المبّكــرة لنمــو البــادرة ثــم تــزداد بــه 
تدريجيــًا المقاومــة كلمــا اقتــرب موعــد النضــج، ولذلــك ال معنــى لتحّمــل الملوحــة فــي طــور اإلنبــات مــا لــم يلــي ذلــك التحّمــل فــي طــور 

اختــراق البــادرة للتربــة ومرحلــة النمــو المبّكــرة للبــادرات )الصعيــدي، 2005(. 
الجدول 15: تأثير اإلجهاد الملحي في نسبة اإلنبات )%( للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف 
الشاهد

)g/l) NaCl   تركيز
نسبة االنخفاض  (%(

5متوسط األصناف  7 10

ANF 95.33 73.33 52.5 40 58.04 65.29 b

ARZ 92 66.66 53.33 46.66 49.28 64.67 b

SBR 86.55 80 73.33 60 30.68 74.97 a

AS 95 40 40 40 57.89 53.75 c

HD 91.10 86.66 60 46.66 48.78 71.11 a
تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

•  محتوى األوراق من السكريات الذوابة )ميكرو غرام/50 مغ من المادة الرطبة(:
 ANF تتبايــن اســتجابة األصنــاف الوراثّيــة فــي قدرتهــا علــى تجميــع كمّيــة مــن الســكريات الذائبــة، حيــث كانــت أعلــى قيمــة عنــد الصنــف 
التــي بلغــت 408.54 و.49426 ميكــرو غــرام/50 مــغ عنــد الصنــف HD. أّمــا العشــيرة SBR أعطــت قيمــة 378.18 ميكــرو 
غــرام/50 مــغ. لكــن عنــد تطبيــق اإلجهــاد الملحــي بتركيــز )10غ/ل( لمــدة 15 يــوم كانــت نســبة تراكــم الســكريات حوالــي %14.02، 
وامتلكــت العشــيرة SBR أكبــر كمّيــة فــي محتواهــا 530 ميكــرو غــرام/50 مــغ وبنســبة تبايــن 40.14% مقارنــًة بالقيمــة 368.52  
ميكــرو غرام/50مــغ ونســبة تبايــن 0.38%  فقــط عنــد الصنــف AS، وبالتالــي أبــدت العشــيرة تأقلمــًا أكثــر بالمقارنــة مــع األصنــاف 

األخــرى )الجــدول 16(.
يــرى الكثيــر مــن الباحثيــن أّن عمليــة التعديــل الحلولــي Osmorégulation تمثــل أحــد االســتجابات الدفاعيــة للنباتــات ضــد اإلجهــادات 

غيــر الحيوّيــة مثــل اإلجهــاد الملحــي. وتلعــب الســكريات الذّوابــة دورًا مهمــًا فــي عمليــة التعديــل الحلولــي والثابتيــة. 
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فقــد أشــارت األبحــاث إلــى أّن قــدرة النبــات علــى الحفــاظ علــى درجــة امتــالء عاليــة لخاليــاه فــي حالــة اإلجهــاد ترتبــط بعالقــة موجبــة مــع 
.)apel et al., 2004( معــّدل المركبــات العضويــة، والشــوارد المعدنيــة المتراكمــة، ممــا يســمح للنبــات برفــع درجــة التحمــل لديــه

أوضــح الصعيــدي )2005( عنــد دراســة انتخــاب أصنــاف مــن القمــح لتحّمــل الملوحــة علــى مرحلتيــن هاّمتيــن مــن مراحــل النمــو وهمــا 
اإلنبــات وتأســيس البــادرات، قــد وجــد أّن الملوحــة أدت إلــى تراجــع فــي نســبة اإلنبــات، ودليــل ســرعة اإلنبــات، ومســاحة األوراق، والــوزن 

.)Bouda, 2011( الجــاف لألجــزاء الخضريــة والجذريــة
ُتعــّد االســتجابات النباتيــة مثــل: التعديــل الحلولــي، االســتبعاد، ســرعة النمــو، تكــّون الشــكل العصــاري، إزالــة العضــو الــذي تتراكــم فيــه 
األمــالح، إفــراز األمــالح عــن طريــق الغــدد الملحّيــة. كلهــا ســلوكيات تعتمدهــا األّنــواع النباتيــة المختلفــة فــي مقاومــة اإلجهــاد الملحــي، 
وتختلــف النباتــات فــي مقاومتهــا للملوحــة بشــكٍل كبيــر. فقــد وجــد أّن عمليتــي التهجيــن واالنتخــاب تؤّديــان إلــى التوصــل إلــى أصنــاف ذات 
مقاومــة جيــدة للملوحــة بطريقتيــن همــا التجنــب )يحــدث ذلــك عــن طريــق منــع الملــح مــن الدخــول إلــى األّنســجة الداخليــة(، أو التحّمــل 
كمــال دورة حياتــه فــي بيئــٍة مالحــة، وهــي بدورهــا تنقســم إلــى نباتــات غيــر ملحيــة، ونباتــات ملحيــة(.  )وهــي قــدرة النبــات علــى النمــو واإ
ومــن األهميــة بمــكان أن نشــير إلــى أّن االســتجابات المختلفــة لتحمــل النبــات للملوحــة يمكــن أّن تتمثــل فــي عديــد مــن التحــورات والتغيــّرات 

المورفولوجيــة، والتركيبيــة، والتشــريحية، والكيميائيــة، علــى مســتوى النبــات )الصعيــدي، 2005(.
فــي دراســة حــول تحديــد اســتجابة محصــول فــول الصويــا  للملوحــة، وجــد أّن زيــادة الملوحــة أّدت إلــى انخفــاض معنــوي فــي نســبة اإلنبــات، 
وارتفــاع النبــات، والــوزن الجــاف للجــزء الخضــري، والجــذري، وتركيــز البوتاســيوم، والكالســيوم، والمغنســيوم، فــي حيــن أّدت إلــى زيــادة فــي 
تركيــز أيــون الصوديــوم، والكلوريــد. وأوضحــت النتائــج أّن هنــاك اختالفــات بيــن األصنــاف فــي درجــة تحّملهــا للملوحــة، حيــث تباينــت 

األصنــاف فــي مــدى تحملهــا للملوحــة. وأبــدت بعــض األصنــاف تحمــاًل أعلــى مــن األصنــاف األخــرى. 
كمــا توّصــل إلــى اســتنباط صنــف جديــد مــن الشــعير مقــاوم للملوحــة فــي محافظــة األلفيــوم، واّتضــح أّن الصنــف ينمــو جيــدًا تحــت ظــروف 
تركيــزات متوســطة الملوحــة باإلضافــة إلــى التركيــزات مــن األمــالح مــع اتبــاع التعليمــات الزراعيــة المناســبة. وفــي دراســة أخــرى تــّم الكشــف 
عــن بعــض التراكيــب الوراثّيــة للقمــح تحــت الظــروف الملحّيــة وعالقــة ذلــك بالمكّونــات الكيميائّيــة حيــث كان هنــاك ارتبــاط موجــب ومعنــوي 
ــة، بينمــا  بيــن محصــول الحبــوب فــي النبــات، وكلٍّ مــن نســبة البروليــن، والصوديــوم، وDNA والبروتيــن الذائــب، والســكريات المختزل
كان ســالبًا وعالــي المعنويــة مــع نســبة RNA والمغنســيوم. ومــن جهــٍة أخــرى عنــد دراســة انتخــاب أصنــاف مــن القمــح لتحّمــل الملوحــة 
خــالل مرحلتيــن مــن النمــو النباتــي وهمــا اإلنبــات والبــادرات. وجــد أّن زيــادة الملوحــة أدت إلــى تناقــص فــي نســبة اإلنبــات، ودليــل ســرعة 
اإلنبــات، ومســاحة األوراق، والــوزن الجــاف الخضــري، والجــذري، وأظهــر الصنــف جبيهــه تحّمــاًل أعلــى لظــروف الملوحــة بدليــل المســاحة 

الورقيــة، والــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري )الصعيــدي، 2005(. 

الجدول 16. تأثير اإلجهاد الملحي في المحتوى من السكريات الذوابة )ميكرو غرام/50مغ( للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف  الشاهد اإلجهاد الملحي نسبة الزيادة )%( متوسط األصناف  

ANF 426.49 439.83 3.13 433.16 b

ARZ 386.46 441.67 14.29  414.07 b

SBR 378.18 530.00 40.14 454.09 a

AS 367.14 368.52 0.38 367.83 c

HD 408.54 458.23 12.16 433.39 b
تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

 ارتفاع النبات )سم( :
تأثــر طــول النباتــات تأثــرًا ســلبيًا ومعنويــًا مــع الملوحــة، حيــث عنــد تركيــز 10غ/ل انحصــر الطــول عنــد األصنــاف الخمــس بيــن 65.67 ســم 
عند العشــيرة SBR كأدنى طول، وبنســبة انخفاض 7.73% و83.83 ســم عند الصنف HD كأكبر طول، وبنســبة انخفاض %8.55 

)الجــدول 17(.
تختلــف األنــواع النباتّيــة بدرجــٍة كبيــرة فــي نموهــا تحــت ظــروف اإلجهــاد الملحــي، فنجــد أّن هنــاك بعــض النباتــات يكــون نموهــا جيــدًا فــي 
الظــروف الملحّيــة والبعــض اآلخــر يكــون نموهــا ضعيفــًا بــل يصــل إلــى حــد تثبيــط  النمــو أو الذبــول  ثــم المــوت. مــا يؤثــر علــى الغّلــة 
النهائيــة للمحصــول. وتوجــد اختالفــات معنوّيــة كبيــرة بيــن النباتــات فــي قدرتهــا علــى تحّمــل الملوحــة، فنجــد أّن القمــح الطــري مثــال يكــون 
أكثــر تحّمــال للملوحــة مــن القمــح القاســي ومــن المحاصيــل األخــرى مثــل الــذرة الصفــراء واألرز. وكذلــك نجــد أّن النباتــات البالغــة أكثــر 

تحّمــال مــن البــادرات. 
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وفــي دراســٍة علــى نمــو الشــعير والقمــح والــذرة الصفــراء عنــد تركيــزات مختلفــة لكلوريــد الصوديــوم NaCl وجــد أّن هنــاك تثبيطــًا لنمــو نبــات 
القمــح  قرابــة 11٪ عنــد التركيــز المرتفــع ) MPa 1.5(، ونقــص نمــو نبــات القمــح بمعــدل 8.7٪ عنــد ) MPa 0.9(، ويثبــط نمــو نبــات 
الــذرة بمقــدار 17٪ عنــد تركيــز )MPa 0.5(، مقارنــًة مــع التركيــز المنخفــض، وتبّيــن أّن الشــعير هــو األكثــر مقاومــة، تــاله القمــح، 
فالــذرة الصفــراء. كذلــك حــدث انخفــاض فــي نمــو النباتــات بدرجــة كبيــرة، كمــا أّن زيــادة الملوحــة أّدت إلــى  تأّخــر نمــو معظــم المحاصيــل. 
أّمــا مــن ناحيــة تأثيــر الملوحــة علــى نمــو الشــوندر الســكري فقــد أشــارت الّدراســات إلــى التأثيــر المفيــد لملــح كلــور الصوديــوم فــي تشــجيع 
 dS/ 12 النمــو، وتكويــن المــادة الجافــة، باإلضافــة إلــى زيــادة حجــم الجــذور، ونســبة الســكر فيــه، ولكــن فــي حالــة زيــادة الملوحــة عــن

mفــإّن نقــاوة العصيــر تنخفــض مــع الزيــادة فــي تركيــز ملوحــة الوســط )الصعيــدي، 2005(.
الجدول 17. تأثير اإلجهاد الملحي في ارتفاع النبات للطرز الوراثية المدروسة.

األصناف الوراثية الشاهد اإلجهاد الملحي نسبة االنخفاض (%( متوسط األصناف الوراثية

ANF 82.83 80.17 3.22 81.5 b
ARZ 82.33 71.50 13.16 76.92 b
SBR 71.17 65.67 7.73 68.42 c
AS 91.83 79.33 13.61 85.58 a
HD 91.67 83.83 8.55 87.75 a

تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.

•   مساحة الورقة العلم )سم2):
مــن خــالل التحليــل اإلحصائــي وحســب دليــل New Man et Keuls عنــد مســتوى 5% يالحــظ تأثيــر اإلجهــاد الملحــي المعنــوي فــي  
مســاحة  الورقــة العلــم، وأّن العشــيرة المبشــرة كانــت األقــل تأثــرًا، حيــث لــم تــزداد نســبة االنخفــاض عــن 13.60٪ مقارنــةً باألصنــاف 
األخــرى التــي وصلــت فيهــا نســبة االنخفــاض حتــى 43.03٪ عنــد الصنــف AS )الجــدول 18(. عمومــًا، يؤثــر اإلجهــاد الملحــي فــي 
كل مــن الصفــات المورفولوجيــة كالنمــو، والشــكل الظاهــري، والتركيــب التشــريحي لــألوراق، عــالوًة علــى لــون األوراق التــي تميــل إلــى 
اللــون األخضــر المــزرق )الشــكل 9(.  كمــا يتجلّــى تأثيــر اإلجهــاد الملحــي علــى تثبيــط معــدل نمــو أوراق النباتــات الغيــر ملحيــة، كمــا فــي 
محصــول القمــح والشــعير، حيــث أدى اإلجهــاد إلــى تراجــع نمــو األوراق حســب شــدة اإلجهــاد. كمــا بّينــت إحــدى الّدراســات حــدوث تثبيــط 
فــي معــدل نمــو أوراق نباتــات القمــح والشــعير بمقــدار 20٪ وذلــك عنــد تعرضهمــا إلــى 100 ميللــي جــزيء مــن كلوريــد الصوديــوم. ولقــد 
اســتدّل الباحثيــن علــى أّن تثبيــط اإلجهــاد الملحــي لنمــو أوراق القمــح والشــعير ليــس ســببه نقــص ضغــط االمتــالء فــي خاليــا األوراق، بــل 

هنــاك إشــارة تســتقبلها األوراق مــن الجــذور للتحّكــم أكثــر فــي معــّدل نمّوهــا لمقاومــة اإلجهــاد الملحــي.
الجدول 18. تأثير اإلجهاد الملحي  في المساحة الورقية )سم²( للطرز الوراثية المدروسة.  

األصناف الوراثية الشاهد اإلجهاد الملحي نسبة االنخفاض (%( متوسط األصناف الوراثية

ANF 36.60 24.69 32.55 30.65 b

ARZ 35.55 24.89 30.00 30.22 b

SBR 32.92 28.44 13.60 30.68 b

AS 48.19 27.45 43.03 37.82 a

HD 38.97 22.32 42.74 30.65 b
تشير المتوسطات المتبوعة بالحرف األبجدي نفسه، إلى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى 5%.
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الشكل 9. أثر اإلجهاد الملحي على الورقة العلم

االستنتاجات:
-  تمّيزت عشيرة  القمح الطري المبشرة SBR بعّدة صفات شكلية، وتطورية، حيث كانت عديمة السفا )Sans barbes(، وقصيرة 

الطــول، ومتأخــرة جــدًا فــي إزهارها.
- أبــدت العشــيرة  SBR اســتجابة أكبــر لعمليــة التســميد المطبقــة، وتأقلــم جيــد لظــروف الجفــاف والملوحــة. بالتزامــن مــع قــدرٍة عاليــة 

فــي زيــادة عــدد  اإلشــطاءات فــي النبــات.
إّن فهــم بعــض اآلليــات الفســيولوجّية، والكيميائّيــة، والصفــات الشــكلّية، والتطورّيــة لعشــيرة القمــح الطــري المبشــرة SBR المتحصــل عليهــا 
قــد تجعــل مــن عمليــات االنتخــاب أكثــر فعاليــة وجــدوى للوصــول إلــى أصنــاف تتمتــع بصفــات وخصائــص جّيــدة مــن حيــث تحّملهــا 
لإلجهــادات الالأحيائيــة واســتقرار إنتاجهــا. مــا يمّكننــا مــن االســتفادة منهــا فــي برامــج التربيــة، وذلــك بتهجينهــا مــع األصنــاف الحديثــة ذات 
اإلنتاجّيــة العاليــة بهــدف الحصــول علــى انعــزاالت عاليــة اإلنتــاج تخــدم رغبــة المرّبــي، وفــي نفــس الوقــت تتحّمــل اإلجهــادات المختلفــة. 

التوصيات:
مــن خــالل هــذه الّدراســة حــول تقييــم أداء هــذه العشــير التــي ربمــا انتخبــت طبيعيــًا فــي منطقــة مالحــة لعــدة ســنوات، واكتشــفت اليــوم مــن 
خــالل هــذه الدراســة، مــن المفيــد  إيــالء هــذه العشــيرة اهتمامــًا أكبــر والتعــّرف عليهــا أكثــر مــن خــالل تنفيــذ المزيــد مــن الّدراســات، الســيما 
علــى المســتوى الجزيئــي )caractérisation biomoléculaire( وبذلــك تكــون كحجــر أســاس فــي البرامــج المســتقبلية الطموحــة مــن 

أجــل  تعزيــز األمــن الغذائــي الجزائــري خاّصــًة، والعربــي عاّمــًة.    
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Abstract:
A population of soft wheat which lives naturally on the edges of saline Ain 
Malilah’s Sebkha, located to the southeast of Qasantina from the east of Algeria, 
and four varieties i.e. HD1220, ARZ, AS and ANF, to evaluate their performance 
under several abiotic stresses conditions, and to study their response to fertilization, 
based on some phenological, morphological, chemical characteristics such as: Life 
cycle (from cultivation until the appearance of 1/4 spikes), germination potentiality, 
tellering, leaf area, total chlorophyll content, relative water content, carbohydrates 
content. The studied population )SBR( was characterized by some morphological 
traits such as: Short length of plants, reduced leaf area, no awn, very late life cycle 
which record delayed up to 35, 28, 19, and 17 compared to ARZ, HD1220, ANF 
and AS respectively. The population and the studied varieties showed significant 
variation in their response to abiotic stress conditions. Relative water content in 
leaves, leaf area and plant high declined significantly under severe water stress 
(25% of field capacity). The studied population showed high adaptability and low 
fertilizer requirements under conditions of salt stress and fertilization. The results 
recommend that the SBR population should be used in future selection programs, 
to improve some characteristics of wheat varieties to face various environmental 
stresses.
Key words: Soft wheat, Ain Malilah Sebkha, salty stress, water stress, fertilization. 


