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 مواجهة التغيرات المناخية عن طريق إيجاد مواعيد زراعة جديدة للقمح الطري 
(Triticum aestivum L.) في الجزائر 

 (1*)بوبازين ياسين

 .الجزائر، قسنطينة، (INRAA/URC) المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، وحدة البحث بقسنطينة(. 1)
 (.yboubazine@yahoo.frروني. تك)*للمراسلة: ياسين بوبازين. البريد اإلل

 24/03/2019تاريخ القبول:    29/12/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
شرق الجمهورية الجزائرية  ،قسنطينةالتابعة لمدينة الحقلية لمنطقة بونوارة محطة الفذت تجربة حقلية في ن  

أربعة  بهدف دراسة تأثير ،2017/2018و 2016/2017، خالل الموسمين الزراعيين الديمقراطية الشعبية
سلوك  فيكانون الثاني(  17كانون الثاني و 2و ،ولكانون األ 1و ،تشرين الثاني 14)مواعيد زراعية 

ماسين و  ،تيديسو  ،رخاموخأو  ،ين عبيدعو  ،رزأو  ،طري )هضابمن القمح ال أصنافسبعة إنتاجية و 
أن المواعيد الزراعية أثرت  النتائج،ت بّينوذلك وفق تصميم القطع المنشقة بثالثة مكررات.  ،(ڤوبومرزو

 بينت النتائجحيث  ،تهااوالغلة الحبية ومكون رتفاع النباتاتاو  ،كل من األطوار الفينولوجية في ا  معنوي ا  تأثير 
، %20.81النباتات بنسبة  ارتفاع :كل منتراجع في أدى إلى  %22.52فترة اإلسبال بنسبة  أن قصر

 ،%10.92حبة بنسبة  األلفوزن و  ،%12.53بوب بنسبة الح عددو  %14.02عدد السنابل بنسبة و 
كان الصنف المحلي  حيث، االمدروسة تباين فيما بينه صنافأبدت األ . كما%69.96والغلة الحبية بنسبة 

ضرورة بالنتائج  توصي .كتاركغ/ه 4456في منطقة بونوارة بمتوسط غلة حبية  ا  أكثر تأقلما  وثبات هضاب
حيث تزرع  ،المواعيد الزراعيةالقمح الطري )مثل دورة الحياة( في  فناصالوصفية أل تغالل البطاقاستا

 بمواعيد متأخرة.  قصيرة العمر صنافطويلة العمر مبكرا  وتزرع األ صنافاأل
 .تأقلمال، اإلنتاجية، القمح الطري ، المواعيد الزراعية ،التغيرات المناخية: الكلمات المفتاحية

:المقدمة  
التي شهدتها مناطق حيث من أهم السيناريوهات هن. واجه البشرية في الوقت الرا  حديات التي ت  برز الت  أناخية من الم  ات غير اهرة التّ عتبر ظ  ت  

رتفاع في معدل درجات الحرارة، تدني وتذبذب الهطول او ، ي الجو  CO2تركيز في تزايد  :العالم عامة والمناطق الجافة والشبه جافة خاصة
ة والفينولوجية للمحاصيل الزراعية عامة والقمح خاصة، يبات في بعض الوظائف الفيسيولوجاضطر الى ظهور إ دىأ. وهذا ما خ...إلالمطري 

صبح أ(. وبالتالي (Seguin, 2003و( 2017وتقلص في دورة الحياة )الحوسني، ،والتنفس ،مثل زيادة في عملية التمثيل الضوئي
 ;Nachit, 2000) ،نتاجيتهإموه وتطوره و ن   فيطاف ا في نهاية الم  ؤثر سلب  ت   البيئية التيات اإلجهادمحصول القمح عرضة لمجموعة من 

Moragues et al., 2006) .تغيرات قلمها مع الم  أدة النظر في بعض الممارسات الزراعية كإعادة تحري المواعيد الزراعية وتاعإ ن إ
  لمواجهة التغيرات المناخية. الةالفعّ كية ية الذّ ، والتي قد تكون من الممارسات الزراعالراهنة المناخية



 

BouBazin – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 325-335 June 2019 
 

 2019يونيو حزيران/ 335-325(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – بوبازين 326

التأثيرات على مدى تأثر  (2003) ،ركزت دراسة عبد الرحيم ،اجية القمحإنتللوقوف علي أهم المؤثرات المناخية التي تحد من زيادة 
-1982 للفترة من سبيةالن رة والرطوبةاعتمدت الدراسة علي تحليل المتوسطات الشهرية للحراحيث  ،في السودان المناخية على زراعة القمح

 يفلذلك انحصرت زراعته  ،السيما درجة الحرارة ،بالمنـاخ المحاصيل تأثرا   أكثرأن محصول القمح من  إلىتوصلت الدراسة  حيث 2001
 اتجهناع كلما ن ترتفالفدا إنتاجيةأن  إلى أيضا  صلت الدراسة تو و  ا .نسبيمعتدل حيث الشتاء  الشمالي اإلقليم فيمناطق معنية خاصة 

الفدان تتبـاين بـين المشاريع المختلفة حتى داخل المنطقة  إنتاجيةأن  إلى التجربة ، كما توصلتآنفا   المذكورةاب المناخية لألسب شـماال  
ولكنها  ،حةمساال هيالمتغيرات  فيالمتأرجحات  أكثرأن  ،عن طريق تصحيح المدى أيضا  صلت الدراسة وتو  و.الواحد اإلقليم أوالواحدة 

 .المنطقة في اإلنتاجعلى في درجة الحرارة  األكبربقدر ما يؤثر التأرجح  نتاجإلاال تؤثر على 
 المحليةالمناخية تحت الظروف  مواعيد زراعية أربعة خاللمن القمح الطري  أصنافسبعة ختبار وتقييم سلوك وغلة الهدف هذه الدراسة ت

في منطقة  األكثر تأقلما   صنافواختيار األ ،لنمو نبات القمح الطري من جهة المناسبةاعيد الزراعية من أجل تحديد المو  ة،ر بونوا لمنطقة
 .الدراسة من جهة ثانية
 مواد البحث وطرائقه:

 :موقع الدراسة
وارتفاع  ،(E36° 17’ N ’37 °06على خط )نطينة والد رحمون من جنوب والية قسأبونوارة التابعة لبلدية بمنطقة  الدراسة إجراءم ت

 (.1 شكلال)الشرق الجزائري في المناطق الزراعية الرائدة في زراعة القمح والشعير  إحدىوالتي تعتبر  ،عن سطح البحر ا  متر  694
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 :المعطيات المناخية )درجات الحرارة وكمية األمطار( في منطقة الدراسة

 2017رصاد الجوية لمدينة قسنطينة الديوان الوطني لأل :المصدر

 الجزائريينالمتداولة عند المزارعين  (.Triticum aestivum L)طري من القمح ال أصنافسبعة  ّمتض   :المادة النباتية -1
 .(1)الجدول 

 المدروسة القمح صنافالخصائص الزراعية ألهم أصل وأ. 1 جدولال

 صنافاأل وتاريخ المصادقةاألصل  الخصائص الزراعية

 أللفل، قوي التفرع، متوسط الوزن رصنف مبك ،ذات سنابل محمرة ،متوسط الطول

 .لسهول الداخليةجيدة، يزرع في منطقة الساحل وا إنتاجيةحبة، ذو 

 المكسيك

2001 

 رزأ

ARZ 

لف أللصنف مبكر، قوي التفرع، عالي الوزن  ،ذات سنابل بيضاء ،متوسط الطول

 .، يزرع في منطقة الهضاب العليا والسهول الداخليةحبة، ذو انتاجية جيدة جدا  

 اسبانيا

2001 

 عين عبيد

AIN ABID 

رع، متوسط الوزن صنف مبكر، متوسط التف ،ذات سنابل بيضاء ،متوسط الطول

جيدة، يزرع في منطقة الهضاب العليا والسهول الداخلية  إنتاجية حبة، ذو أللفل

 والمناطق الصحراوية.

 المكسيك

1997 

 هضاب

HD1220 

 36.17لف حبة )مابين األوزن  ،قلم للجفاف والبرودةأمت ،قوي التفرع ،شبه مبكر

 غ( 41.5و

 المكسيك

 في طريق االعتماد

 ارخاموخ

AKHAMOKH 

 38.6لف حبة )مابين األوزن  ،قلم للجفاف والبرودةأمت ،قوي التفرع ،شبه مبكر

 غ(41.3و

 المكسيك

 في طريق االعتماد

 ماسين

MASSINE 

 36.8لف حبة )مابين األوزن  ،قلم للجفاف والبرودةأمت ،قوي التفرع ،شبه مبكر

 غ(43.3و

 المكسيك

 في طريق االعتماد

 بومرزوڤ

BOUMERZOUG 

 38.5لف حبة )مابين األوزن  ،والبرودةقلم للجفاف أمت ،لتفرعقوي ا ،شبه مبكر

 غ(42.5و

 المكسيك

 في طريق االعتماد

 تيديس

TIDIS 

 
 

 المعطيات المناخية

 

 

 أشهر السنة

 المعطيات المناخية

 2016لسنة  

 المعطيات المناخية

 2017 لسنة  

 المعطيات المناخية

 الماضيةسنة  25مدارعلى 

متوسط درجات 

 م()°الحرارة 

متوسط كمية 

 األمطار )ملم(

متوسط درجات 

 م()°الحرارة 

متوسط كمية 

 األمطار )ملم(

معدل درجات 

 م()°الحرارة 

متوسط كمية 

 األمطار )ملم(

 )ديسمبر( كانون األول

 الشتاء

11 18 10 48 7.8 73.8 

 65.4 6.8 60 06 33 11 )جانفي( نيكانون الثا

 59 7.4 27 12 26 11 )فيفري( شباط

 )مارس(اذار

 الربيع

11 63 14 10 10.3 50.5 

 56.6 13.8 43 16 68 18 )افريل( نيسان

 42.3 17.6 43 24 32 22 )ماي(يار آ

 )جوان(حزيران 

 الصيف

27 19 29 52 22.8 16.7 

 4.6 26.1 03 32 10 30 )جويلية(تموز 

 13.4 25.9 22 34 14 28 )اوت(ب آ

 )سبتمبر(يلول أ

 الخريف

24 22 23 31 21.5 38.7 

 36.1 17.4 17 20 35 22 كتوبر(أ)تشرين األول 

 58 11.4 45 14 38 14 )نوفمبر( تشرين الثاني

 خالل السنة
المعدل = 

 م19.08°

 378المجموع= 

 ملم

المتوسط = 

 م19.50°

المجموع = 

 ملم 401

متوسط =  لا

15.7 م°  

= المجموع 

515.1 ملم   
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 :الزراعة وتحضير األرض
، 01/12/2016و ،14/11/2016زراعية ) الطري في منطقة بونوارة خالل ثالثة مواعيدمن القمح  أصنافم تقييم غلة سبعة ت
. التجربة كانون الثاني 15لى إكانون األول  15ذه المنطقة هو من لمتداول في هأن الموعد ا ما  عل ،(17/01/2018و 02/01/2017و

سم. عملية التسميد كانت عبارة 7وبعمق  ²حبة/م 250عدل نشقة بثالثة مكررات، حيث كانت كثافة الزرع بموفق تصميم القطع الم  كانت 
 على شكل اآلزوتيالسماد  إضافةهكتار ثم /كغ 150 بجرعة (Triple Super Phosphate) ة على شكلعا سماد قبل الزر  إضافةعن 

. ثم تحديد وتقييم كل من: التعشيبعملية  إجراء. ليتم بعد ذلك التواليعلى   2/3ثم  1/3بجرعة  إلستطالةوا اإلشطاءيوريا عند مرحلة 
من  45لى إ اإلنباتلنباتات من من ا 50كثر من % السنبلة أل¼ حساب عدد األيام منذ الزراعة الى ظهور  تمحيث ) اإلسبالتاريخ 

والغلة  ،)غ(لف حبة األوزن و عدد الحبوب في السنبلة، و ، ²م/، عدد السنابلالنباتات )سم( ارتفاعو ، ²م/اتاإلشطاءعدد و  (،Zadoksسلم 
 .(كتار)كغ/ه الحبية

 :النتائج والمناقشة
أن منطقة قسنطينة تشهد في اآلونة األخيرة تغير في ظ حيال( 1) من خالل المعطيات المناخية المشار اليها في الجدولفي البداية و 

 %26.62) %20بأكثر من أن معدل الهطول المطري قد تراجع خالل العقدين األخيرين من الزمن يالحظحيث  ،بعض المعطيات المناخية
ر منتظمة خالل متذبذة وغيلسنة كانت (. كما أن هذه الكمية المتساقطة في ا2017مقارنة بموسم  %22.15و 2016بموسم  مقارنة  

حيث  ،تغير في درجات الحرارةحظ أن هناك يال. كما %52.76المعدل بنسبة  زادت الكمية عن 2016 ربيعفي  فمثال  ة، فصول السن
. وهذا ما يدل أن الجزائر كباقي مناطق البحر األبيض %19.49 بنسبة 2017وفي موسم  %17.71بنسبة  2016زادت في موسم 

 ي غير مسبوق.تغير مناخ متوسط تشهدال
 :سبالفترة اإل في المواعيد الزراعيةثر أ
 ،سبالهي فترة اإل (P<0.05)معنوية  إحصائيةبداللة  رعّلزبتاريخ ا ثرا  أهم الصفات تأ ن من أ، (2) المدونة في الجدول النتائجّينت ب

ر كلما تأخّ  هأنالحظ ي كما ،%22.52بلغت  نوبنسبة تباي ا  يوم Zadoks 124.36إلى  حيث وصل متوسط فترة اإلسبال حسب سلم
ثم يليه الموعد  ،ا  يوم 144بمدة تشرين الثاني(  14)طول فترة إسبال عند الموعد األول أ سجلت ،كلما تقلصت مدة اإلسبال ةعا موعد الزر 

كانون ثاني(  17و 2)بع والثالث أقصر فترة إسبال كانت عند الموعد الرا وجد أنفي المقابل  ا .يوم 129 نحوبكانون األول(  1)الثاني 
سبالها. حيث إفي مدة  ا  معنوي ا  ختالفافيما بينها  صنافستجابة األاختلفت الك ذعلى التوالي. ك ا  يوم 112.86و ا  يوم 111.57بمدة 

 ،ا  يوم 122.5نحو ب ARZيليه  ،%19.55 وبنسبة تباين ا  يوم 117.75نحو ب TIDIS المبكر عند الصنف كثر تقلصا  أكانت 
AKHAMOKH ا  يوم 122.75نحوب، HD1220 و ا  يوم 124.25 نحوبMASSINE ما الصنف أ ،ا  يوم 126.75نحو بAIN ABID 

 .%24.68وبنسبة تباين ا  يوم 130.5سباله هي األطول بمتوسط إفكانت فترة 
نسبة  خفض ا  يوم 47مدة بلتأخير ا أما ،%10.42فترة اإلسبال بنسبة  صقد قلّ  تشرين الثانيعن  ا  يوم 17بمدة  ةعا تأخير تاريخ الّزر  إن

كل  ةإلى شهر كانون الثاني. ويستحسن زراع في منطقة بونوارة أن ال يصل تاريخ الزراعة ذحبي ي  لتالوبا ،(%21.63)بالضعف اإلسبال 
صنف ة الخاص ،الزراعة في شهر كانون الثانيستبعاد او  ،الثاني وبداية كانون األول في تشرين AKHAMOKHو TIDIS٬ARZمن 
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 Soltner (2005)بحاث، حيث يرى كل منمع الكثير من األ تتوافقهذه النتائج . و الفترة الفينولوجية الطويلة(ذ) AIN ABIDالمتأخر 
 وهذا  ،بالمواعيد الزراعية ا  معنوي ا  القمح تتأثر تأثير  أصناففترات اإلسبال عند  نأ  Mostefaoui (2011)و Gate et al., (1995)و
 .اإلسبالة فتر  تخفيضم في ا الهروب مترجذوه المناخية الغير مواتية )جفاف، حرارة،...الخ( لظروفمن ا هابهرو  يفسرما 

 (Zadoksحسب سلم  45لى إ اإلنباتمن  تأثير موعد الزراعة والصنف في فترة اإلسبال )عدد األيام .2 ولجدال

 %5لى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى إبنفس الحروف األبجدية المتبوعة  تشير المتوسطات   

 :طول النباتات في المواعيد الزراعيةثر أ
حيث  ،(P<0.05)معنوية  ةحصائيإبداللة لك ذالمواعيد الزراعية و بلك ذلنباتات تأثرت كنالحظ أن صفة طول ا ،(3) الجدولخالل من  

 ،سم خالل الموعد الثاني 75.29لى إسم ليتقلص  82.41متوسط  تم تسجيلففي الموعد األول  ،يتراجع الطول كلما تقدم تاريخ الزرع
خالل  تعرض النباتاتلزى ذلك عي وقد .عد الرابععند المو  %20.81لتصل  %14.16لى إلتزداد نسبة التقلص %8.64 ي بنسبة أ

الكثير من الباحثين ليه إمع ما توصل  ائجوتتفق هذه النت .النبات طولعلى  نعكس سلبا  امما  ،لى درجات حرارة عاليةالستطالة إمرحلة ا
ارة وشدة إضاءة تؤثر بشكل سلبي شار إلى أن التأخير في موعد الزراعة يؤدي إلى تعرض النباتات لدرجات حر أ يالذ (2015)حامد ك

 ،صنافما عامل األأ. والتقليل من وتيرة النمو ٬،وكسينات مما يؤثر في استطالة الخالييادة تحطم األالذي يؤدي إلى ز و  ،النباترتفاع ا في
هو  (HD1220) المحلي هضاب ن الصنفأو  ،صنافاأل ةبقيعن  ا  يختلفا معنو اان ذالل هما MASSINEو ARZ كل منن أ فيالحظ

مع الظروف  األكثر تأقلما  وبالتالي هو  ،وله بأقل وتيرةط انخفضي ذوبالتالي هو الصنف ال ،سم78.81 بمتوسط أكبر بارتفاعي تميز ذال
 المناخية لمنطقة بونوارة.

 متوسط طول النباتات )سم(تأثير موعد الزراعة والصنف في . 3 جدولال

 %5وى لى عدم وجود فروقات معنوية عند مستإبنفس الحروف األبجدية المتبوعة  تشير المتوسطات

 المتوسط نسبة التباين )٪(
الموعد 

 الرابع
 صنافاأل الموعد األول الثاني وعدالم الموعد الثالث

19.55 117.75a 107 108 123 133 TIDIS 

18.84 122.5b 112 113 127 138 ARZ 

22.70 122.75b 109 113 128 141 AKHAMOKH 

24.14 124.25b 110 113 129 145 HD1220 

22.45 126b 114 114 129 147 BOUMERZOUG 

24.67 126.75b 113 114 130 150 MASSINE 

24.68 130.5c 116 115 137 154 AIN ABID 

22.52 124.36 111.57a 112.86a 129b 144c توسطالم 

3.69 CV% 

 صنافاأل الموعد األول الموعد الثاني الثالثالموعد  الرابع وعدالم المتوسط نسبة التباين )٪(

27.25 76.18a 63.17 72.93 81.8 86.83 TIDIS 

23.74 69.15b 58.67 68.8 72.2 76.93 ARZ 

27.26 72.63a 60.5 73.13 73.7 83.17 AKHAMOKH 

22.73 78.81a 68.33 78.67 79.8 88.43 HD1220 

16.95 71.13a 66.83 64.5 72.7 80.47 BOUMERZOUG 

14.52 70.83b 67.5 66.57 70.27 78.97 MASSINE 

12.48 75.27a 71.83 70.6 76.57 82.07 AIN ABID 

20.81 73.43 65.26d 70.74c 75.29b 82.41a المتوسط 

6.04 CV% 
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 : (²على عدد السنابل في وحدة المساحة )مزراعيةالمواعيد الثر أ
نحصر العدد بين احيث  ،بالمواعيد الزراعية %5الحظ أن عدد السنابل تأثر كذلك تأثير معنوي عند مستوى ي (،4) من خالل الجدول 

ختالف ال يسجيتم تلم  هنأعلما   ،ثي الوعد الثالكأعلى قيمة ف ²سنبلة/م 450.10كأدنى عدد عند الموعد الرابع و ²سنبلة/م 363.62
م ل صنافعامل األأما . %14.01كانون ثاني( تراجع العدد بنسبة  17لكن عند الموعد الرابع ) ،ىولمعنوي ما بين المواعيد الثالثة األ

 AINالصنف كأدنى عدد عند  ²لة/منبس 372.33حيث كانت محصورة ما بين  ،متقاربة فيما بينها صنافوكانت األ ا  معنوي ا  يكن له تأثير 
ABID كأعلى عدد عند الصنف  ²سنبلة/م 465.67وMASSINE .عدد السنابل خالل الموعد األول )المبكر(  انخفاضسبب  ى ز عي

وتدني في  ،( من جهة خالل الموعد المبكرFusariose, Tan spot, Oïdiumراض النباتية )بعض األملى ظهور إوالرابع )المتأخر( 
نخفاض في جاهزية نواتج امما أدى إلى  ،رجات الحرارة من جهة أخرى خالل الموعد المتأخررتفاع في دارافق مع الهطول المطري المت

 .(2011) آخرون هاشم و و   Mostefaoui (2011)لى سنابل مثمرةات الثانوية إاإلشطاءوبالتالي عدم وصول  ،التمثيل الضوئي
 ²الزراعة والصنف في عدد السنابل/م تأثير موعد .4 جدولال

 %5لى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى إبنفس الحروف األبجدية المتبوعة  تشير المتوسطات

 : عدد الحبوب في السنبلة في المواعيد الزراعيةثر أ
ي الموعد الثاني حيث وصل المتوسط ف ،في السنبلة حبوبعدد  في ا  يجابيإ ا  ثر أكان له  2016تمي ز به ربيع موسم  الذيلهطول المطري ا

 ،عن الموعد الثاني %12.53بنسبة عدد الوعد الثالث تراجع مال لكن فيعن الموعد األول.  %4.13زيادة ي بأحبة/السنبلة  46.76
بأكبر  AIN ABID نفصالحيث تميز  ،%5عند مستوى  ا  معنوي ا  تباين صنافامل األكما أبدى ع حبة/السنبلة. 40.90متوسط وكان ال
 .السنبلة/حبة 40.51بمتوسط  ARZبالصنف  مقارنة   حبة/السنبلة 51.73متوسط 

ت رجم  صنافر سلبا  على سلوك األاإلزهار أثّ رتفاع في درجات الحرارة التي صادفت طور افترة نقص الهطول المطري المصحوبة بإذن 
 ,.Triboï et al) دد الحبوب في السنبلةتراجع ع يوبالتال ،وكمية المادة الجافة المصنعة ،جع محتوى األوراق من اليخضورفي ترا
 (.2015 ،)جنود وآخرون ( وSikuzani et al., 2014)(Rousset et al., 2006)و (1985

 
 
 
 

 صنافاأل الموعد االول الموعد الثاني الموعد الثالث الموعد الرابع المتوسط )٪(ايننسبة التب

12.74 410.33 396.00 434.67 418.67 392 TIDIS 

24.86 415.33 346.67 438.67 461.33 414.67 ARZ 

14.63 399.00 365.33 449.33 418.67 362.67 AKHAMOKH 

33.84 415.00 373.33 490.67 453.33 342.67 HD1220 

17.65 461.33 349.33 417.33 528 550.67 BOUMERZOUG 

11.28 465.67 388.00 510.67 437.33 526.67 MASSINE 

5.41 372.33 326.67 409.33 382.67 370.67 AIN ABID 

14.01 419.86 363.62b 450.10a 442.86a 422.86a وسطالمت 

23.08 CV% 
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 تأثير موعد الزراعة والصنف في عدد الحبوب في السنبلة  .5 جدولال

 %5لى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى إبنفس الحروف األبجدية المتبوعة  تشير المتوسطات

 : )غ( لف حبةاأل وزن  في المواعيد الزراعيةثر أ

 بمتوسطوزن  أعلىأخذ الموعد األول  حيث ،عنويا  بالمواعيد الزراعيةتأثر ملف حبة األن وزن أالحظ ي (6دول )الجمعطيات من خالل 
 ،غ على التوالي29.18غ و30.05أقل وزن بمتوسط أما الموعد الرابع والثاني أخذا  ،غ32.24يليه الموعد الثاني بمتوسط  ،غ32.65

غ 33.10بأكبر متوسط  TIDIS حيث تميز الصنف ،صنافبين األما ا  معنوي ا  تباين تم تسجيل. كما %10.63لتراجع نسبة ا حيث وصلت
ند عنبات القمح تعرض  زى ذلك الىعويتأثر بالظروف المناخية، قد حبة  األلفن وزن إ غ.29.10بأقل متوسط  AIN ABIDوالصنف 

 (évapotranspiration)الحبوب في السنابل بسبب فقدان الماء  نكماش وجفافا لىإ أدىمما  ،الطور اللبني لإلجهاد المائي والحراري 
ولكن عند تعرضه  ،يستغل النبات مدخراته في امتالء الحبوب ،ي الظروف المناخية الغير مجهدةأما ف .حبة لفاألوزن  فيسلبا   أثرما م
 متالء الحبوباعلى حساب  اإلجهاده المدخرات في مقاومة هذا ( يتحتم على النبات أن يستخدم هذم°25كثر من أحراري ) جهادإلى إ
)0320 ,.et alFondio ) و)Zoghmar, 2007) و(., 2008et alAbdelhamid  ). 

 حبة )غ(  لفاألتأثير موعد الزراعة والصنف في وزن  .6 جدولال

 %5لى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى إبنفس الحروف األبجدية المتبوعة  تشير المتوسطات

 : )كغ/هكتار( الغلة الحبية في المواعيد الزراعيةثر أ
يث الهطول المطري الكافي خالل الموعد األول ح ،الغلة الحبية فيمعنويا   تثر أالحظ أن المواعيد الزراعية ي (7)ن خالل الجدول م

أعطى و األمطار عكس الموعد الرابع الذي تميز بشح  كتار،كغ/ه4812و كتاركغ/ه 4834 غلة حبية على التوالي ىلأعوالثاني أعطى 
بين ما ا  معنوي ا  فلم يكن هناك تباين صنافعامل األبالنسبة ل. أما %69.96ت الغلة بنسبة عأي تراجكتار، كغ/ه 1452حبية أدنى غلة 

 صنافاأل الموعد االول الموعد الثاني الموعد الثالث الموعد الرابع المتوسط )٪(التبايننسبة 

24.42 39.08b 38.33 37.27 45.13 35.60 TIDIS 

14.91 40.51b 35.00 42.08 43.82 41.13 ARZ 

12.58 46.23a 54.33 42.93 46.60 41.07 AKHAMOKH 

5.47 46.50a 48.33 42.20 49.87 45.60 HD1220 

15.37 43.11a 42.67 37.72 46.93 45.13 BOUMERZOUG 

6.75 43.02b 42.33 38.87 45.47 45.40 MASSINE 

21.12 51.73a 52.33 45.20 49.53 59.87 AIN ABID 

12.53 44.31 44.76a 40.90a 46.76a 44.83a المتوسط 

17.35 CV% 

 صنافاأل ولألالموعد ا الموعد الثاني الموعد الثالث د الرابعالموع المتوسط )٪(نسبة التباين

16.72 33.10a 31.04 35.16 34.95 41.73 TIDIS 

9.75 31.20b 29.06 33.35 29.67 32.19 ARZ 

11.61 32.13a 29.79 34.47 30.08 35.77 AKHAMOKH 

1.57 30.86b 29.71 32.02 25.75 32.53 HD1220 

8.67 31.51a 31.30 31.73 28.50 31.80 BOUMERZOUG 

9.62 30.12b 29.37 30.87 28.01 27.90 MASSINE 

25.62 29.10b 30.11 28.09 27.31 26.62 AIN ABID 

10.92 31.15 30.05b 32.24a 29.18b 32.65a المتوسط 

17.88 CV% 
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جنود نتائج متوافقة مع كانت النتائج .كتاركغ/ه 4456غلة حبية  لىبأع (HD1220المحلي هضاب )حيث تميز الصنف ، صنافاأل
خالل الموسم الزراعي األول  كانت األعلى معنويا   أن الغلة الحبية ،ثالثة مواعيد زراعية اسةمن خالل در  واحيث أشار  ،(2015وآخرون )

لظروف المناخية التي تميز بها شهر شباط من رطوبة ل كانمن جهة أخرى  .ي مطر  هطول والذي تميز بأكبر ،تشرين ثاني( 25)
 ا  شجعتأثيرا  م ،رةستطالة خالل المواعيد الزراعية المبكواإل شطاءاإلونهار م شمس والذي تزامن مع طور  ،نخفاض في درجات الحرارةاو 

ض انخفااعيد المتأخرة المتزامنة مع (. لكن خالل المو fusarioseو septorioseو Oidiumاألمراض النباتية )مثل على ظهور بعض 
 ،المردود وبالتالي لم يتأثر ،ةاإلصابة أقل حدّ وكانت أعراض  ،ط العامل الممرضيتثب ، ساعد علىزدياد في درجات الحرارةارطوبة الجو و 

فطر أن  ,.Ben Mohamed et al( 2000كما يرى ). Sanaz et al., (2010)و Basri (1972)كل هذا يتوافق مع كل من 
خالل  حيث يزداد نمو ونشاط هذا الفطر ،غلة محصول القمح فيسلبا   تؤثرمن بين األمراض التي يعتبر ( septoriose)وزالسيبتوري

 لكنذار. آشباط و  ي مع شهر  متزامنةوالستطالة لنبات القمح واال اإلشطاءر اطو أ أي ،(شهر تشرين الثانيبداية )المواعيد الزراعية المبكرة 
ة رطوبال انخفاض) المناخيةشروط الوذلك لعدم توفر  ،ابةصاإلمن كانون الثاني( يقلل كثيرا  و  نون األولحقة )كاالمواعيد الزراعية الال

 .Sikuzani et al., 2014))و ((Zoghmar, 2007 درجات الحرارة(رتفاع او 
 ( كتارتأثير موعد الزراعة والصنف في الغلة الحبية )كغ/ه .7 جدولال

 %5لى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى إبنفس الحروف األبجدية المتبوعة  تشير المتوسطات

 : اإلستنتاجات والتوصيات
 ،ومكوناتها )عدد السنابل لغلة الحبيةوا ،النباتات ارتفاعة، و كل من فترة اإلسبال الفينولوجي في ا  معنوي ا  عيد الزراعية تأثير أثرت الموا  -

 .مؤشرات اإلنتاج إيجابا  والمواعيد الزراعية المتأخرة سلبا  فيالمواعيد المبكرة حيث أثرت  ،حبة( أللفاوزن و  ،عدد الحبوبو 
 ،واعيد الزراعيةالم غالل البطاقات الفينولوجية فيستاضرورة ية وبالتالي ث األطوار الفينولوجفيما بينها من حي صنافاأل اختلفت -

 .تزرع بصورة مبكرةتأخرة الم صنافخرة مبكرا  واألأالمت صنافحيث تزرع األ
 كتار.ه/كغ 4456هضاب بمتوسط غلة حبية  المحلي نفصلاالتي كانت أكثر تأقلما  في منطقة بونوارة هو  صنافمن بين األ -
فترات التعتبر  ،في منطقة بونوارةجل غلة حبية مقبولة أمن التخفيف من وتيرة التغيرات المناخية التي تشهدها الجزائر و بهدف  -

 بعليا .  بها في زراعة القمح الطري  ىمن بين المواعيد الزراعية الموص ولكانون األ إلى نهاية لثانيتشرين امن منتصف 
 
 

 صنافاأل ولالموعد األ الموعد الثاني وعد الثالثالم الموعد الرابع المتوسط )٪(نسبة التباين

66.81 3686.25 1553 4343 4171 4678 TIDIS 

74.35 3640 1198 4669 4632 4061 ARZ 

66.75 3750.75 1603 4495 4822 4083 AKHAMOKH 

71.21 4456 1595 5344 5542 5343 HD1220 

77.59 4226.5 1403 3923 5319 6261 BOUMERZOUG 

68.91 3565.5 1404 4107 4235 4516 MASSINE 

71.58 3941.25 1410 4494 4962 4899 AIN ABID 

69.96 3895 1452b 4482a 4812a 4834a المتوسط 

24.26 CV% 
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Abstract 

A field experiment was carried out at the field station of the village of Bounouara 

in Constantine, Algeria, during the agricultural seasons 2016/2017 and 

2017/2018, with the aim of studying the impact of four agricultural dates (14th 

November, 1st December, 2nd January and 17th January). Seven soft wheat 

varieties (Plateaus, Cedar, Ein ebeid, Arhamocho, Tides, Masin and Pomerzov), 

according to the design of split plot with three replicates. The results showed that 

agricultural traits had a significant effect on the phenological stages, plants height 

and grain yield and its components. The results showed that the decrease in 

blooming stage in a percentage of 22.52% led to a decrement in plant height 

(20.81%), number of spikelet (14.02%), number of kernels (12.53%), 1000 

kernel weight (10.92%) and grain yield (69.96%). The varieties differed within 

each other, where the variety Plateaus was the most adaptability and stability one 

in Bounouara with a grain yield of 4456 Kg/ha. The study recommends taking 

into consideration the life cycle of wheat varieties when grown, where at the early 

dates the long-life wheat varieties should be sown, and vice versa. 

Keyword: Climate changes, Agricultural dates, Soft wheat, Productivity, 

Adaptation. 

 


