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 اإلجهاد المائي بعض الصفات الفيزيولوجية التي تسهم في تحسين قدرة محصول القمح القاسي على تحمل

 (3) أحمد حاج سليمانو  (2)ومأمون خيتي  (1)عبدالرزاق اسعود*

 (. محطة بحوث إزرع، مركز بحوث درعا، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، درعا، سورية.1)
 الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية. ل(. قسم المحاصي2)
 العامة للبحوث العلمية الزراعية، حلب، دمشق.(. مركز بحوث حلب، الهيئة 3)

 (.abdsoud1@hotmail.com)*للمراسلة: م. عبد الرزاق أسعود. البريد اإللكتروني: 

 03/08/2015تاريخ القبول:    14/07/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
العامتتة للبحتتوث طتتراز ورا تتي متتح القمتت  القاستتي بتتي محطتتة البحتتوث العلميتتة الزراعيتتة بتتي إزرع التابعتتة للهيئتتة  12أجريتته هتتلد الدراستتة علتت     

بهدف دراسة الصفاه الفيزيولوجية المرتبطة بتحسيح إنتاجية القم  القاسي  2011/2012العلمية الزراعية، درعا، سورية، خالل الموسم الزراعي

ب بتتي تراجتت  جميتت  الصتتفاه الفيزيولوجيتتة تستتب   شتتطا ظتتروف اإلجهتتاد المتتائي. أظهتتره النتتتائد أح اإلجهتتاد المتتائي المتتتزامح متت  مرحلتتة اإلتحتته 

الحبيتة  )محتوى الكلوروبيل، معامل  باتية الغشا ، جهد الورقة المائي، والفلورة الضوئية(، وكللك تراجعه الغلة الحبية، ولوحظ أح متوستط الغلتة

غ علت  التتوالي( وبالتتالي تفوقته  0216.، 216.1) 5،  تم الصتنف شتامH.8150تحه ظروف اإلجهاد المائي كاح األعل  معنويًا بتي الستاللة 

الطرز الملكورة بي الصفاه الفيزيولوجية المدروسة. وأوضحه  النتائد أهمية االعتماد عل  الصفاه الفيزيولوجية للمحصتول  لتطتوير أصتناف 

ربية لتحسيح قدرة محصتول القمت  مح القم  عالية الغلة الحبية تحه ظروف اإلجهاد المائي، مما يمكننا مح استخدام تلك الصفاه بي برامد الت

 القاسي عل  تحمل اإلجهاد المائي. 

  القم  القاسي، اإلجهاد المائي، الصفاه الفيزيولوجية. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
 ,.Ganbalani et alمح أك ر المحاصيل الزراعية اإلستراتيجية انتشارًا عل  مستوى العالم ) (.Triticum sppيعد  القم  )   

مساحة تقدر ببهو يزرع بي سورية  (.Datta et al., 2011% مح المساحة القابلة للزراعة بي العالم )15حيث يزرع بي  (2010
شهد إنتاج القم  بي سورية خالل السنواه الماضية تقلباه (. 2014مليوح هكتار )وزرارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  1.4بتنحو 

. يعد الجفاف أحد (Almeselmani et al., 2012دة شدة الجفاف مح أهم أسباب تقلباه اإلنتاج )وزيا ،كبيرة، ولعل تغير المناخ
أهم العوامل البيئية التي تؤدي إل  إحداث تغيراه ملحوظة بي األدا  الفيزيولوجي واالستقالبي للك ير مح النباتاه، ببعض النباتاه 

األساس الفيزيولوجي يزيولوجية التي تسم  لها بتحمل اإلجهاد المائي، لها القدرة عل  التكيف عبر مجموعة مح التعدياله الف
 يمكحالنباه لنقص الما  وقدرته عل  تحمل هلا اإلجهاد  استجابةح بهم كيفية إ ،غير مفهوم بشكل كامل جهاد المائيلمقاومة اإل

(.  (Gholamin and Khayatnezhad, 2010أح يؤدي إل  تحسيح اإلنتاجية وجعلها بالشكل األم ل بي الظروف غير المناسبة
اقترح علما  بيزيولوجيا النباه ضرورة البحث عح الصفاه الفيزيولوجية التي تساعد بي زيادة الغلة الحبية للمحاصيل الزراعية 

، (El Jaafari, 2000تحه ظروف الجفاف، ويمكح أح تكوح هلد اإلستراتيجية مفيدة جدًا إلا ماترابقه م  طرق التربية التقليدية )
أح أصناف القم  القاسي المتوسطية المحلية تلعب دورًا بارزًا بتزويد برنامد ايكاردا بالجيناه الخاصة  Nachit (2004)لكر 

بالخصائص الموربوبيزيولوجية التي تزيد الغلة الحبية تحه ظروف الزراعة البعلية، وتعتبر معربة التغيراه الحاصلة بي المؤشراه 
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ة المرتبطة بالغلة الحبية تحه ظروف الجفاف مح األمور المهمة جدًا لتحسيح بهم العوامل التي تؤ ر بي الغلة الحبية الفيزيولوجي
أهمية المؤشراه  Almeselmani et al., (2012)لتطوير استراتيجياه التربية بي البيئاه المعرضة لإلجهاد المائي. بيح 

كل مح  استخدام أهمية عل  (2012، )وآخروحأكد المسلماني حمل اإلجهاد المائي، و الفيزيولوجية بي زيادة مقدرة النباه عل  ت
بي برامد تربية القم  الهادبة لرب  اإلنتاج  )تركيز الكلوروبيل،  باتية الغشا  الخلوي، الكفا ة الكيمياضوئية(المعايير الفيزيولوجية 

والمحابظة عل   باتية  الورا ي بي برامد التربية قد يسرع بي التحسيح تحه ظروف اإلجهاد المائي، وأكد أح استخدام هلد المعايير
 جهاد المائيربط عدد مح الباح يح تحمل اإل. جهاد المائيكبر عل  تحمل اإلأصناف جديدة تتميز بمقدرة أنتاج والحصول عل  اإل

 ,Clarke and McCiag) الكلوروبيلمح  بعدد مح االستجاباه الفيزيولوجية الهامة التي يبديها النباه م ل محتوى األوراق

ح المحابظة عل  كما أ (،Herzog, 1986) عل  مدى كفا ة المصدر وراق مح الكلوروبيل دليالً عد محتوى األي   حيث ،(1982
المحتوى العالي مح  ويعتبرظروف الجفاف،  تحهالتم يل الضوئي  لعملية اً ساسيعاماًل أعد محتوى عالي مح الكلوروبيل ي  

 بتتستحتتبو  ،Nyachiro et al., (2001)ل تبتتتح قتتم يددتتكأحملة قد تم تتتاف المتتتصناأل لدىي تتجهاد المائظروف اإل تحهالكلوروبيل 
Manivannan et al., (2007) جل عملية التم يل الضوئيأهم مكوناه الكلوروبالسه الرئيسة مح أحد أالكلوروبيل هو  بتإح، 

إل  أهمية معامل  باتية  Martin et al., (1987) أشار .يجابي بنسبة التم يل الضوئيإح محتوى الكلوروبيل له ارتباط أكما 
مح الخاليا نتيجة التخريب اللي يحدث  لأليوناهحيث يحدث تسرب  ،للتمييز بيح األصناف المقاومة والحساسة الخلوي الغشا 

بعالية وكفا ة النظام  إح. (Senaratna and Kersi, 1983ة )بتأ ير االجهاداه المختلف فوليةً للغشا  الخلوي واللي يصب  أك ر ن
 نا  أتنخفض بشكل كبير  ،( والتي تعبر عح حاصل قسمة الفلورة المتغيرة عل  الفلورة العظم Fv/Fmالضوئي والمم لة بالقيمة )

تعتبر الفلورة الضوئية . (Flagella et al., 1995لإلجهاد المائي ) المائي وهو مقياس حساس لتحديد درجة تحمل النباه  اإلجهاد
 Ali Dib etبمؤشراتها المدروسة طريقة م مرة للقيام بعملية سبر أصناف القم  )القاسي والطري( مح أجل تقييم مقاومتها للجفاف )

al., 1994 ؛Flagella et al., 1995) الفلورة الضوئية كما أح  التبايح الموجود ، حيث يؤ ر الجفاف بي الغلة الحبية ومكوناه
. أجري هلا البحث بهدف دراسة أ ر (Araus et al., 1998بيح الطراز الورا ية له تأ ير عالي المعنوية بالنسبة لهلد الصفاه )

ة مح الطرز اإلجهاد المائي بي مجموعة مح الصفاه الفيزيولوجية الهامة المرتبطة بتحمل الجفاف، وبي الغلة الحبية لمجموع
 الورا ية مح القم  القاسي.

 المواد وطرائق البحث:
، 7، بحوث1283، أكساد 1273، أكساد 5، شام3طراز ورا ي مح القم  القاسي )حوراني، شام 12استخدام  المادة النباتية: -

مح الهيئة العامة  الورا يةالطرز (، تم الحصول عل  بلار هلد D. 37163  ،D. 41282 ،H. 8725 ،H.8150،1، دوما11بحوث
 للبحوث العلمية الزراعية، قسم بحوث الحبوب. 

ن فله الدراسة بي محطة البحوث العلمية الزراعية بي إزرع، بدرعا، حيث تق  المحطة بي الجنوب الغربي مح موقع الدراسة:  -
م، تربتها طينية  قيلة،  575البحر ، ترتف  عح سط  32.51، وشمال خط العرض 36.15القطر العربي السوري، شرق خط طول 

، الصيف حار وجاف والشتا  بارد Oم 20.2مم، متوسط درجاه الحرارة السنوية  249سنواه  10متوسط الهطول المطري آلخر 
 (.  1مم( )الجدول  293.8) 2011/2012نسبيًا، وتق  المحطة بي منطقة االستقرار ال انية. بلغ مجموع األمطار الكلي لعام 

 )محطة بحوث إزرع(. 2011/2012. التوزع الشهري للهطول المطري خالل الموسم الزراعي 1ول الجد

 الشهر
 تشرين أول

 أكتوبر

 تشرين ثاني

 نوفمبر

 كانون أول

 ديسيمبر

 كانون ثاني

 يناير

 شباط

 فبراير

 آذار

 مارس

 نيسان

 أبريل

 أيار

 مايو
 المجموع

 293.8 0 0 42.7 81.5 66.7 23.9 39.5 39.5 كمية األمطار )مم(
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وزرع بي كل قطعة تجريبية طراز ورا ي  2م 3.75قطعة تجريبية مساحة القطعة التجريبية  72قسم الحقل إل   طريقة الزراعة: -
سم، أضيفه األسمدة  5سم والمسابة بيح النباتاه عل  نفس الخط  25م المسابة بيح الخطوط  2.5خطوط طول الخط  6بي 

وعملياه خدمة المحصول حسب توصياه وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، نفله التجربة وبق تصميم القط  المنشقة حيث م له 
 طراز ورا ي. 12الرئيسية المعاماله، والقط  ال انوية الطرز الورا ية وعددها  القط 

  المعامالت:

مكرراه =  x 3طراز ورا ي  12شاهد ال تتعرض بيه النباتاه مح كل طراز ورا ي لإلجهاد المائي، عدد القط  التجريبية   - 1
 قطعة تجريبية. 36

 x 3طراز ورا ي  12للجفاف( خالل مرحلة اإلشطا ، عدد القط  التجريبية معاملة يتم بيها تعطيش النباتاه )تعريضها   - 2
وكانه كمية قطعة تجريبية، استخدم واقي مطري لحجب األمطار عح القط  المعاملة بي بترة اإلشطا ،  36مكرراه = 

 مم(. 54.3األمطار الهاطلة خالل هلد الفترة )

ختله القترا اه الفيزيولوجيتة: أحطتة و للمرصتاد الجويتة التابعتة ( متح قبتل محطتة األمطتارجمعه البياناه المناخيتة )الحترارة وكميتة األ
 علت  ستلم زادوكتس 45المرحلتة مح الورقتة العلتم بتي  الضوئية، وجهد الورقة المائي الغشا ، الفلورةمعامل  باتية محتوى الكلوروبيل، 

(Zadocks et al., (1974  
حيتتث يقتتيس هتتلا الجهتتاز لتتوح الورقتتة والتتلي لتته عالقتتة بكميتتة  SPADأختتله القتترا ة باستتتخدام جهتتاز  تقدددير محتددوك الكلوروفيددل: 

الكلوروبيل بي الورقة، حيث وضعه الورقة بيح طربي كماشة الجهاز والضغط عليهتا حتت  ختروج شتعاع ضتوئي متح الطترف األول 
ه والتتي تختف كلمتا ازداد تركيتز الكلوروبيتل وبالتتالي يقابل هلا الشتعاع حستاس متح الطترف ال تاني يستتجيب لإلضتا ة التتي تصتل إليت

 القرا ة المسجلة تعبر عح تركيز الكلوروبيل بي الورقة. 
وحستتتب الطريقتتتة المقترحتتتة متتتح قبتتتل الكهربائيتتتة الغشتتتا  باستتتتخدام جهتتتاز قيتتتاس الناقليتتتة   باتيتتتةر دليتتتل قتتتد  الغشدددا :  معامدددل ثباتيدددة

(Deshmukh et al., 1991)  نابيتب اختبتار تحتتوي متا  أمتغ عينتة ورقيتة قطعته بشتكل متجتانس ووضتعه بتي  100حيتث أختل
درجتة مئويتة  40ولت  بتي حمتام متائي علت  درجتة حترارة لت  مجمتوعتيح حيتث وضتعه المجموعتة األإ نائي التقطير. قسمه العينتاه 

ختتتله القتتتترا اه لكتتتتال أدقيقتتتتة  تتتتم  15دة درجتتتتة مئويتتتتة متتت 100دقيقتتتتة بينمتتتا وضتتتتعه المجموعتتتتة ال انيتتتة علتتتت  درجتتتتة حتتترارة  30متتتدة 
 وحسبه نسبة تضرر األغشية الخلوية باستخدام المعادلة اآلتية: المجموعتيح بعد التبريد

Injury Idex(%)=[1-(1-T1/T2)/(1-C1/C2)]*100 

 تشير إل  المعاملة والشاهد عل  التوالي. T ،Cحيث: 
 تشير إل  الناقلية الكهربائية المقاسة األول  وال انية. 2، 1     

حيتث  ،Strasser et al., (1995)وتمته عمليتة القيتاس حستب توصتياه  HandSatechجهتاز استتخدم  قياس الفلورة الضوئية: 
قترا ة كتل متح الفلتورة  تستجيلدقيقتة قبتل  30لمتدة لتألوراق مالقتط خاصتة   تم استتخدمه ،خل القرا ة منهتاأتمه تغطية األوراق المراد 

 ، وزمح الوصول للفلورة العظم  وحسبه الكفا ة الكيمياضوئية مح المعادلة: الفلورة العظم  والفلورة المتغيرة ،الدنيا
 الكفا ة الكيمياضوئية = الفلورة المتغيرة / الفلورة العظم .

 :  يمة جهد الورقة المائي حسب المعادلةوحسبه ق HanSatechهلد القرا ة باستخدام جهاز  أخلهجهد الورقة المائي: 

 جهد الورقة المائي = الفلورة العظم  / الفلورة المتغيرة.

 باستخدام ميزاح حساس. 2حصده مساحة متر مرب  مح وسط كل قطعة تجريبية وقدره الغلة الحبية غ / مالغلة الحبية: 
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 التحليل اإلحصائي:    
حيث توضعه معاماله اإلجهاد بي القط  الرئيسية ووزعه األصناف بصورة عشوائية  نفله التجربة وبق تصميم القط  المنشقة

باستخدام برنامد  ANOVAوحسبه المتوسطاه بعد إجرا  تحليل التبايح  النتائد إحصائياً  بي القط  ال انوية. حلله
GENSTAT v. 12 قيمة أقل برق معنوي وتم حساب L.S.D  وقيمة معامل االختالفC.V  واستخدم برنامدSPSS  للتحليل

 لللك. وبسره النتائد تبعاً  العنقودي،

 النتائج والمناقشة:
بي متوسط الزمح الالزم للوصول إل  الفلورة العظم  بيح الطرز  (p ≤ 0.05)( نالحظ وجود بروقاه معنوية 2مح الجدول )   

، 5بي الصنف شام األعل  معنوياً  وكاح متوسط الزمح الالزم للوصول إل  الفلورة العظم  ،والتفاعل المتبادل ،والمعاماله ،الورا ية
عل  التوالي( وبدوح بروقاه  ميلي  انية 407.5، 412.5، 434 ،440)  ،1273أكساد ، H-8150 ، D-41282السالاله

بي بقية الطرز الورا ية وبدوح بروقاه  معنوياً بيما كاح متوسط الزمح الالزم للوصول إل  الفلورة العظم  األدن   ،معنوية بينها
بي الصنف  وتحه ظروف اإلجهاد المائي كاح متوسط الزمح الالزم للوصول إل  الفلورة العظم  األعل  معنوياً ، معنوية بينها

 ،حوراني، 3األصناف شام  ،1283أكساد  ،H-8725، D-37163 ،1273أكساد  ،H-8150 ، D-41282السالاله ،5شام
( وبدوح بروقاه معنوية بيح التواليعل   ميلي  انية 315 ،318، 328 ،331 ،335 ،338 ،365، 370، 380 ،389) 1دوما

 ،254) 11بحوث  ،7بي الصنفيح بحوث بيما كاح متوسط الزمح الالزم للوصول إل  الفلورة العظم  األدن  معنوياً ، هلد الطرز
وتسبب الجفاف بي تراج  معنوي بي الزمح الالزم للوصول إل  الفلورة ، معنوية بينها( وبدوح بروقاه التواليعل   انية  ميلي 281

. تتفق هلد %(16.6( وكانه نسبة التراج  )التواليالمائي عل   اإلجهادللشاهد ومعاملة  ميلي  انية 333.7 ،399.9العظم  )
عظم  يتراج  بشكل معنوي تحه ظروف الجفاف، وأح ( اللي أشار أح الزمح الالزم للوصول للفلورة ال2007النتائد م  )متوج، 
اللي كاح األك ر تميزًا تحه ظروف الجفاف الشديد أظهر زمح عال للوصول للفلورة العظم ، كما أكد عل   2الصنف معموري 

( اللي أكد Nachit, 2004جدوى استعمال هلا المؤشر بي غربلة أصناف القم  القاسي بي البيئاه الجابة، كما تتفق النتائد م  )
  عل  أهمية هلا المؤشر بي زيادة قدرة الطرز الورا ية عل  تحمل الجفاف.

 . متوسط الزمن الالزم للوصول للفلورة العظمى )ميلي ثانية( للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.2الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي

 357.5 318 397 حوراني
 350.0 328 372 3شام
 440.0 389 491 5شام
 407.5 365 450 1273أكساد
 356.5 331 382 1283أكساد

 279.5 254 305 7بحوث
 301.0 281 321 11بحوث
 340.0 315 365 1دوما

D.37163 382 335 358.5 
D.41282 455 370 412.5 
H.8725 391 338 364.5 
H.8150 488 380 434.0 
 366.8 333.7 399.9 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
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 81 الطرز الوراثية
 52.5 المعامالت
 135.9 التفاعل

 C.V 9.37معامل االختالف )%( 
بي متوسط الكلوروبيل الكلي بيح الطرز  (p ≤ 0.05)إل  وجود بروقاه معنوية  (3اإلحصائي )الجدول ر نتائد التحليل يتش   

الصنف ، H-8150بي الساللة  حيث كاح متوسط الكلوروبيل الكلي األعل  معنوياً  ،والتفاعل المتبادل ،والمعاماله ،الورا ية
( وبدوح التوالي% عل  51.6، 52.5 ،53.4 ،53.6 ،53.8) 1283أكساد  ،1273أكساد  ،D-41282السالاله  ،5شام

-Dالساللة ، 1دواما ،11بحوث ،7بي األصناف بحوث بيما كاح متوسط الكلوروبيل الكلي األدن  معنوياً  ،وية بينهابروقاه معن
وتحه ظروف ، ( وبدوح بروقاه معنوية بينهاالتوالي% عل  47.6 ،47.5، 47.4 ،46.4 ،45.3) ،3الصنف شام ،37163

الساللتيح ، 5الصنف شام ، D-41282 ،H-8150بي الساللتيح معنوياً اإلجهاد المائي كاح متوسط الكلوروبيل الكلي األعل  
بيما كاح متوسط  ،( وبدوح بروقاه معنوية بينهماالتوالي% عل  50 ،51 ،52 ،52 ،52.1) 1283أكساد  ،1273أكساد 

( التواليعل  % 43.5، 44.8، 46.5) ،D-37163الساللة  ،11بحوث ،7بي الصنفيح بحوث الكلوروبيل الكلي األدن  معنوياً 
% للشاهد 48.5 ،51.3جهاد المائي بي متوسط الكلوروبيل الكلي )وتفوق الشاهد عل  معاملة اإل، وبدوح بروقاه معنوية بينها
، تتفق هلد النتائد %(5.5جهاد المائي بتراج  متوسط  الكلوروبيل الكلي بنسبة )وتسبب اإل ،(التواليومعاملة اإلجهاد المائي عل  

، حيث بينوا أح محتوى الكلوروبيل انخفض Shaddad and El-Tayeb (1990)و Iturbe et al., (1998) م  كل مح 
   .بشكل كبير تحه ظروف نقص الما ، وحدث االنخفاض بشكل أسرع وبنسبة أكبر بي األصناف الحساسة لإلجهاد المائي

 المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.. متوسط محتوك الكلوروفيل في الورقة العلم للطرز الوراثية 3الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي

 50.1 48.0 52.1 حوراني
 47.6 47.5 47.7 3شام
 53.6 52.0 55.2 5شام
 52.5 51.0 54.0 1273أكساد
 51.6 50.0 53.1 1283أكساد

 45.3 43.5 47.0 7بحوث
 46.4 44.8 48.0 11بحوث
 47.4 46.5 48.3 1دوما

D.37163 49.0 46.0 47.5 
D.41282 54.7 52.1 53.4 
H.8725 51.3 49.0 50.2 
H.8150 55.5 52.0 53.8 
 49.9 48.5 51.3 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 2.7 الطرز الوراثية
 2.6 المعامالت
 5.21 التفاعل

 C.V 12.4معامل االختالف )%( 
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 ،والمعاماله ،ما بيح الطرز الورا ية( P≤0.05نالحظ وجود بروقاه معنوية بي معامل  باتية الغشا  الخلوي )( 4مح الجدول )   
-D الساللتيح ،5شامالصنف  ،H-8150بي الساللة  وكاح متوسط معامل  باتية الغشا  الخلوي األعل  معنوياً  ،والتفاعل المتبادل

بيما كاح  ،( وبدوح بروقاه معنوية بينهاالتواليعل   %77.8 ،79 ،79.9 .،80.7، 81.4، 82.6) 1273أكساد  ،41282
( وبدوح التوالي% عل  67.3 ،65.5) 11بحوث ،7بي الصنفيح بحوث متوسط معامل  باتية الغشا  الخلوي األدن  معنوياً 

 ،H-8150بي الساللة  خلوي األعل  معنوياً وتحه ظروف اإلجهاد المائي كاح متوسط  باتية الغشا  ال ،بروقاه معنوية بينهما
 ،( وبدوح بروقاه معنوية بينهاالتوالي% عل  74.6، 76 ،77 ،77.2) 1273أكساد  ،D-41282اللتيح تتتالس ،5امتتتتتتتتالصنف ش

وبدوح ( التواليعل  % 62.6 ،60.5) 11بحوث ،7بي الصنفيح بحوث بيما كاح متوسط  باتية الغشا  الخلوي األدن  معنوياً 
 ،77جهاد المائي )بي متوسط معامل  باتية الغشا  الخلوي عل  معاملة اإل معنوياً  وتفوق الشاهد تفوقاً  ،بروقاه معنوية بينها

حيث تسبب اإلجهاد المائي بي تراج  معامل  باتية الغشا  الخلوي بنسبة  ،(التواليجهاد المائي عل  % للشاهد ومعاملة اإل69.6
حيث بيح أح الجفاف يسبب تخريب بي تركيبة وعمل الغشا    Buchanan et al., (2000)النتيجة م   . تتفق هلد%( 9.61)

 حيث بيح أح معدل تسرب األيوناه يزداد أ نا  اإلجهاد المائي. Sayer et al., (2008)الخلوي كما تتفق النتائد م  

 الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.. متوسط ثباتية الغشا  الخلوي لورقة العلم )%( للطرز 4الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي

 72.9 67.5 78.2 حوراني
 69.0 66.4 71.5 3شام
 79.9 77.0 82.8 5شام
 77.8 74.6 81.0 1273أكساد
 75.2 70.6 79.7 1283أكساد

 65.5 60.5 70.5 7بحوث
 67.3 62.6 72.0 11بحوث
 68.5 64.5 72.5 1دوما

D.37163 73.5 65.6 69.6 
D.41282 82.0 67.0 79.0 
H.8725 77.0 72.6 74.8 
D.8150 83.3 77.2 80.3 
 73.3 69.6 77.0 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 2.9 الطرز الوراثية
 2.2 المعامالت
 5.3 التفاعل

 C.V 12.9معامل االختالف )%( 
بي كفائة التم يل الضوئي بيح الطرز ( P≤0.05( إل  وجود بروقاه معنوية )5تشير نتائد التحليل اإلحصائي بي الجدول )   

الصنف  ، H-8150بي الساللة وكاح متوسط كفا ة التم يل الضوئي األعل  معنوياً ، والتفاعل المتبادل ،والمعاماله، الورا ية
 ،( وبدوح بروقاه معنوية بينهاالتواليعل   0.813 ،0.817 ،0.825 ،0.826) 1273أكساد  ،D-41282الساللتيح  ،5شام

 1283الساللة أكساد  ،11بحوث ،7بحوث ،3شام ،بي األصناف حوراني بيما كاح متوسط كفا ة التم يل الضوئي األدن  معنوياً 
وتحه ظروف االجهاد المائي كاح  ،عل  التوالي( وبدوح بروقاه معنوية بينها 0.793 ،0.792، 0.792 ،0.790 ،0.790)
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 ،0.819) 1273الساللتيح أكساد  ،5الصنف شام  ، H-8150بي الساللة  متوسط كفا ة التم يل الضوئي األعل  معنوياً 
الضوئي األدن  معنويًا بي الصنفيح  ، بيما كاح متوسط كفا ة التم يل( وبدوح بروقاه معنوية بينهاالتواليعل   ،0.806، 0.817
وكاح متوسط كفا ة التم يل الضوئي للشاهد  عل  التوالي(، وبدوح بروقاه معنوية بينهما، 0.750، 0.749) 11، بحوث7بحوث

جهاد المائي بي تراج  كفا ة التم يل الضوئي بنسبة حيث تسبب اإل ،(التواليعل   0.7834 ،0.8259جهاد المائي )ومعاملة اإل
الليح أكدا أح كفا ة التم يل الضوئي تتراج  بشكل  Siosemardeh and Ahmadi (2005)، تتفق هلد النتائد م  %( 4.96)

   كبير تحه ظروف اإلجهاد المائي.
 

 للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي. Fv / Fm. متوسط الكفا ة الكيمياضوئية 5الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي

 0.790 0.776 0.804 حوراني
 0.790 0.769 0.811 3شام
 0.825 0.817 0.833 5شام
 0.813 0.806 0.819 1273أكساد
 0.793 0.762 0.823 1283أكساد

 0.792 0.749 0.835 7بحوث
 0.792 0.750 0.833 11بحوث
 0.800 0.769 0.841 1دوما

D.37163 0.827 0.788 0.807 
D.41282 0.830 0.804 0.817 
H.8725 0.823 0.792 0.808 
D.8150 0.832 0.819 0.826 
 0.806 0.785 0.826 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 0.013 الطرز الوراثية
 0.19 المعامالت
 0.210 التفاعل

 C.V 11.1معامل االختالف )%( 
وكاح  ،بي متوسط جهد الورقة المائي( P≤0.05( إل  وجود بروقاه معنوية )6تشير نتائد التحليل اإلحصائي بي الجدول )   

 ،5.742) 1273أكساد  ،D-41282 الساللتيح ،5شامالصنف   H-8150بي الساللة متوسط جهد الورقة المائي األعل  معنوياً 
بي  بيما كاح متوسط جهد الورقة المائي األدن  معنوياً  ،عل  التوالي( وبدوح بروقاه معنوية بينها 5.344 ،5.483 ،5.719

 5.017 ،4.995 ،4.928 ،4.808 ،4.782) 7بحوث ،11الصنفيح بحوث ،1283الساللة أكساد  ،3شام ،الصنفيح حوراني
بي  كاح متوسط جهد الورقة المائي األعل  معنوياً وتحه ظروف اإلجهاد المائي  ،عل  التوالي( وبدوح بروقاه معنوية بينها

( وبدوح بروقاه معنوية التوالي عل   5.167 ،5.467 ،5.537) 1273الساللة أكساد  ،5شامالصنف  ،H.8150الساللة  
الصنفيح  ،1283الساللة أكساد  ،11بحوث  ،7بي الصنفيح بحوث بيما كاح متوسط جهد الورقة المائي األدن  معنوياً  ،بينها
وتسبب اإلجهاد المائي ، عل  التوالي ( وبدوح بروقاه معنوية بينها 4.332، 4.322 ،4.203 ،4.00 ،3.978) 3شام  ،1دوما

نسبة التراج   ( وكانهالتواليهاد المائي عل  جللشاهد واإل 4.675 ،5.761بي تراج  معنوي بي جهد الورقة المائي )
 ننح( حيث بيح أح الجفاف يتسبب بي تراج  جهد الورقة المائي.2007وج، %(، تتفق هلد النتيجة م  )مت18.85)
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 ( للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.Fm / F0. متوسط جهد الورقة المائي )6الجدول 
 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي

 4.782 4.466 5.099 حوراني
 4.808 4.332 5.283 3شام
 5.719 5.467 5.971 5شام
 5.344 5.167 5.521 1273أكساد
 4.928 4.203 5.653 1283أكساد

 5.017 3.978 6.056 7بحوث
 4.995 4.000 5.990 11بحوث
 5.303 4.322 6.284 1دوما

D.37163 5.793 4.708 5.250 
D.41282 5.874 5.093 5.483 
H.8725 5.656 4.828 5.242 
H.8150 5.946 5.537 5.742 
 5.218 4.675 5.761 المتوسط

 L.S.D (0.05) ينمصادر التبا
 0.398 الطرز الوراثية
 1.01 المعامالت
 1.401 التفاعل

 C.V 9.9معامل االختالف )%( 
( بي متوسط الغلة الحبية بيح الطرز الورا ية، والمعاماله، والتفاعل P≤0.05( نالحظ وجود بروقاه معنوية )7مح الجدول )   

غ عل   235.9، 236.6) 5والصنف شام H-8150المتبادل، ويالحظ أح متوسط الغلة الحبية كاح األعل  معنويًا بي الساللة 
ي الصفاه الفيزيولوجية )الزمح الالزم للوصول التوالي(، وبدوح بروقاه معنوية بينها، وتفوق هلاح الطرازاح الورا ياح تفوقًا معنويًا ب

للفلورة العظم ، كمية الكلوروبيل،  باتية الغشا  الخلوي، جهد الورقة المائي( مما يعني أهمية هلد الصفاه بي رب  الغلة الحبية 
عل  التوالي(، غ  139.2، 133.3) 11، بحوث7للمحصول، بيما كاح متوسط الغلة الحبية األدن  معنويًا بي األصناف بحوث

وبدوح بروقاه معنوية بينها، تميز هلاح الصنفاح بأنهما كانا مح الطرز الورا ية التي كاح بيها متوسط كل مح )الزمح الالزم 
للوصول للفلورة العظم ، كمية الكلوروبيل،  باتية الغشا  الخلوي، جهد الورقة المائي(، وتحه ظروف اإلجهاد المائي أظهره 

غ، عل  التوالي(، وبدوح بروقاه معنوية بينهما 216.1، 216.7أعل  متوسط للغلة الحبية ) 5، والصنف شامH-8150والساللة 
تفوقًا معنويًا بي عدة مؤشراه بيزيولوجية )الزمح الالزم للوصول للفلورة العظم ، كمية الكلوروبيل،  يةوتفوقه هلد الطرز الورا 

تحه ظروف اإلجهاد المائي، وهلا يدل عل  أهمية هلد الصفاه بي تحمل اإلجهاد   باتية الغشا  الخلوي، جهد الورقة المائي(
غ، عل  التوالي( وبدوح  106.1، 104.5) 11، بحوث7المائي، بيما كاح متوسط الغلة الحبية األدن  معنويًا بي األصناف بحوث

غ للشاهد والمعاملة عل   160.62، 209.8بية )بروقاه معنوية بينها وتفوق الشاهد معنويًا عل  المعاملة بي متوسط الغلة الح
 Farooq et(، وتتفق هلد النتائد م  نتائد 7%( )الجدول 23.5التوالي( وتسبب الجفتاف بي تراج  متوسط الغلة الحبية بنستبة )

al., (2009)  ونتائد ،Gholamin and Khayatnezhad, (2010)  الغلة  ، حيث وجدوا أح اإلجهاد المائي يتسبب بي تراج
 الحبية بشكل معنوي، وتتوقف نسبة التراج  عل  شدة اإلجهاد، ومدته، والمرحلة التطورية مح عمر النباه.

 ( للطرز الوراثية المدروسة للشاهد ومعاملة اإلجهاد المائي.2. متوسط الغلة الحبية )غ/ م7الجدول 
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 المتوسط معاملة اإلجهاد المائي الشاهد الطراز الوراثي
 180.7 160.6 200.7 حوراني
 167.9 139.4 196.3 3شام
 235.9 216.1 255.7 5شام
 214.2 192.3 236.0 1273أكساد
 181.8 164.2 199.3 1283أكساد

 133.3 104.5 162.0 7بحوث
 139.2 106.3 172.0 11بحوث
 160.7 128.7 192.7 1دوما

D.37163 201.0 150.8 175.9 
D.41282 236.5 193.9 215.2 
H.8725 208.3 153.3 180.8 
H.8150 256.5 216.7 236.6 
 185.2 160.6 209.8 المتوسط

 L.S.D (0.05) مصادر التباين
 16.1 الطرز الوراثية
 22.5 المعامالت
 39.1 التفاعل

 C.V 10.2معامل االختالف )%( 
والمؤشراه الفيزيولوجية المدروسة بي النباتاه غير المجهدة ( التحليل العنقودي للغلة الحبية 1يبيح الشكل )التحليل العنقودي: 

)الشاهد(، حيث يتفرع التحليل العنقودي بشكل رئيسي إل  برعيح  انوييح، يحتوي الفرع ال انوي األول عل  كل مح الكفا ة 
بي عملية التم يل الضوئي،  (، ويعتبر هلاح المؤشراح مح العناصر األوليةFm/F0(، وجهد الورقة المائي )Fm/Fvالكيمياضوئية )

(، أما الفرع 2007حيث يبدأ التم يل الضوئي بتحليل الما  إل  مكونيه األوكسجيح والهيدروجيح مرورًا بالفلورة الضوئية )متوج، 
مه ال انوي ال اني تفرع إل  مجموعتيح مرتبطتيح م  بعضهما ارتباط مباشر، المجموعة األول  وهي المجموعة اإلنتاجية والتي ض

(، وارتبط المؤشراح م  الزمح الالزم MSI( وم   باتية الغشا  الخلوي )CClالغلة الحبية التي ارتبطه مباشرًة م  تركيز الكلوروبيل )
(، وهلا يشير إل  مساهمة هلد الصفاه بي زيادة الغلة الحبية تحه الظروف غير المجهدة )الشكل Tfmللوصول للفلورة العظم  )

1 .)  
    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Fv/Fm       1   ─┬───────────────────────────────────────────────┐ 

  Fm/F0       2   ─┘                                               │ 

  GY          3   ─┬─┐                                             │ 

  CCl         6   ─┘ ├───────────────────┐                         │ 

  MSI         5   ───┘                   ├─────────────────────────┘ 

  Tfm         4   ───────────────────────┘ 

المائي التحليل العنقودي  للغلة الحبية وتركيز الكلوروفيل ومعامل ثباتية الغشا  الخلوي والزمن الالزم للوصول للفلورة العظمى وجهد الورقة  .1الشكل 
 والكفا ة الكيمياضوئية في الظروف غير المجهدة

وتحه ظروف اإلجهاد المائي تفرع التحليل العنقودي للمؤشراه المدروسة إل  برعيح  انوييح يحتوي الفرع ال انوي األول عل  كل  
(، ارتبط هلاح المؤشراح ارتباط مباشر م  بعضهما، أما الفرع  Fm/F0(، وجهد الورقة المائي )Fm/Fvمح الكفا ة الكيمياضوئية )

لمجموعتيح ضمه المجموعة األول  )المجموعة اإلنتاجية(، الغلة الحبية التي ارتبطه مباشرًة  م  تركيز  ال انوي ال اني بقد تفرع
(، 2شكل ( )الMSI)، وارتبطه هلد المؤشراه م  معامل  باتية الغشا  الخلوي (Tfm)وزمح الفلورة الضوئية (، CCl)الكلوروبيل 
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دور مهم جدًا بي زيادة تحمل القم  القاسي لظروف اإلجهاد المائي، وبالتالي  تبيح النتائد السابقة أح المؤشراه المدروسة تلعب
 رب  إنتاجية المحصول بي الظروف المجهدة.

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Fv/Fm       1   ─┬───────────────────────────────────────────────┐ 

  Fm/F0       2   ─┘                                               │ 

  GY          3   ─────┬───┐                                       │ 

  CCl         6   ─────┘   ├───────────────────┐                   │ 

  Tfm         4   ─────────┘                   ├───────────────────┘ 

  MSI         5   ─────────────────────────────┘ 

وجهد الورقة المائي التحليل العنقودي  للغلة الحبية وكمية الكلوروفيل ومعامل ثباتية الغشا  الخلوي والزمن الالزم للوصول للفلورة العظمى  .2الشكل 
 والكفا ة الكيمياضوئية في الظروف المجهدة

 الخالصة:  

  يمكح اعتبار المؤشراه الفيزيولوجية المدروسة )تركيز الكلوروبيل، جهد الورقة المائي، الكففا ة الكيمياضوئية،  باتية
القم  مح خالل االنتخاب المبني  الغشا  الخلوي( صفاه مفتاحية مو وقة لها تأ ير واض  بي التربية لتحسيح إنتاجية

عل  المؤشراه الفيزيولوجية الملكورة وبالتالي رب  الغلة الحبية للمحصول تحه ظروف اإلجهاد المائي، وتحسيح معدل 
التم يل الضوئي مح خالل االنتخاب لصفة الفلورة الضوئية وهي مح االستراتيجياه الهامة بي التربية لتحمل االجهاداه 

 البيئية.
 5وق الطرازاح شامتف ،D.8150   معنويًا تحه ظروف اإلجهاد المائي المتالكها صفاه بيزيولوجية جيدة، مما يشير إل

 أهمية االعتماد عل  هلد الطرز الورا ية بي برامد التربية الهادبة لتحسيح تحمل القم  القاسي لإلجهاد المائي.  
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Abstract: 

This study was conducted using 12 durum wheat genotypes at Izraa Research Station, Daraa 

governorate in the southern part of Syria during the growing season (2012 – 2011). The study aimed 

to identify some physiological characters associated with yield improvement in durum wheat grown 

under water deficit. The results showed that water stress at tillering stage caused a decrease in all 

physiological traits (chlorophyll content, membrane stability index, leaf water Potential, and chlorophyll 

fluorescence) in addition a decrease in grain yield. It was observed that the grain yield was the highest in 

genotypes H.8150, and Cham5 (216.1 216 g) respectively, and these genotypes recorded the highest value 

significantly in the studied physiological characters. The results clearly indicated the importance of these 

physiological traits in the development of high yield varieties of durum wheat under water deficit stress, 

therefore using of these physiological traits in breeding programmers could be effective in improvement the 

ability of durum wheat crop to be tolerance under water deficit stress. 

Keywords:  Durum wheat, Water deficit stress, Physiological traits.     
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