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 Triticum)لقمح الصلب  اعلى ثالث عشائر من  ادلبكر األحادي وادلتعدد الصفاتأتثري اإلنتخاب دراسة

durum Desf.)  يف ادلناطق الشبه اجلافة
Etude de l’effet de la sélection précoce mono et multi caractères chez trois populations de 
blé dur (Triticum durum Desf.) dans les régions semi-arides. 
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 ادللخــص
ابدلوقع التجرييب حملطة البحوث  2009/2010 مت إصلاز ىذه الدراسة خالؿ ادلوسم الزراعي 

هبدؼ تقييم الفرؽ .  بسطيف،(ITGC)الزراعية التابعة للمعهد التقين للمحاصيل احلقلية 
جتاه ادلتغًنات ادلؤشرة  ،(.Triticum durum Dest) اإلنتخايب لثالثة عشائر من القمح الصلب

احلالة ادلائية للنبات، البنية الورقية، درجة حرارة الغطاء )للمقاكمة ضد اإلجهادات الالحيوية 
، ككفاءة ادلردكد احليب كاإلقتصادم، كأيضا أتثًنات اإلنتخاب على الصفات الغًن منتخب (النبايت

تظهر النتائج ادلتحصل عليها من ىذه الدراسة . ذلا بتطبيق اإلنتخاب األحادم كادلتعدد الصفات
أف اإلنتخاب ادلتعدد الصفات أثبت فعاليتو يف الرفع من الكفاءة اإلنتاجية لألظلاط الوراثية 

ادلختربة، عكس اإلنتخاب على أساس صفة كاحدة الذم أظهر تباين كبًن كإختالؼ يف النتائج 
احملققة إذ دتيزت ابحملدكدية يف معظم األحياف، كمل يساىم يف اجلمع بٌن موراثت اإلنتاج كموراثت 

كلوحظ أف اإلنتخاب يؤدم إىل فركقات معنوية مع أتثًنات . ادلقاكمة ضد اإلجهادات الالحيوية
سجلت أكرب زايدة . كبًنة مع ادلتغًنات الغًن منتخبة اليت تعتمد على القاعدة الوراثية ادلدركسة

توحي ىذه النتائج . للمردكد احليب ابلنسبة لإلنتخاب ادلباشر على أساس ادلردكد احليب كعلى ادلؤشر
أف حتسٌن ادلردكد احليب كادلقاكمة لإلجهادات الالحيوية يستوجب إما إستعماؿ اإلنتخاب ادلتعاقب 

 .كإما إستعماؿ ادلؤشر الذم يدمج بٌن صفات ادلقاكمة كالكفاءة
 

Résumé 
Cette étude a été réalisée durant la campagne agricole 2009/2010 dans le site 
expérimental de la station de recherches agronomiques affiliée à l’institut 
technique des grandes cultures (ITGC) de Sétif. L’objectif visé est l’évaluation de la 
différence sélective chez trois populations de blé dur (Triticum durum Desf.) vis-à-
vis des critères de tolérances aux stresses abiotiques (état hydrique de la plante, 
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structure foliaire et température du couvert végétal) et de la performance du 
rendement; en grain et économique et aussi, les effets de la sélection sur les 
caractères non intégrés dans la sélection par l’application de la sélection mono et 
multi caractères. Les résultats obtenus dans cette étude montrent que la sélection 
multi caractères a démontré son efficacité dans l’amélioration de la performance 
productive des génotypes testés, contrairement à la sélection sur la base d’un seul 
caractère qui, dans la plus part des cas, a révélé ces limites en faisant ressortir une 
grande divergence et une déférence dans les résultats obtenus et n’a pu 
rassembler les gènes de productivité et de tolérances aux stresses abiotiques. Il a 
été observé que la sélection aboutit à des différences significatives et de forts 
effets sur les variables non sélectionnés qui s’appuient sur la base génétique 
étudiée. L’augmentation la plus élevée du rendement en grains a été enregistrée 
lors de la sélection directe sur la base du rendement en grains et de l’indice. Ces 
résultats révèlent que l’amélioration du rendement en grains et de la tolérance aux 
stresses abiotiques nécessitent l’utilisation de la sélection récurrente ou, 
l’utilisation de l’indice qui intègre à la fois, les critères de tolérance et de 
performance. 

 
  مقدمة

. تشكل زلاصيل القمح، األرز كالذرة أىم زلاصيل احلبوب اليت رافقت احلضارة البشرية منذ أقدـ العصور        
إىل أف علماء النبات منذ أكثر من مائة عاـ مل يتمكنوا  Vavilov, (1951) كهبذا اخلصوص يشًن عامل النبات الركسي

من استبداؿ احملاصيل اآلنفة الذكر مبحاصيل أخرل حتل زللها كتلعب نفس الدكر يف غذاء اإلنساف، حيث أييت 
أحد احملاصيل الزراعية الكربل كاإلسرتاتيجية اليت حتتاجها زلصوؿ القمح يف ادلرتبة األكىل من حيث األعلية، كيعترب 

تنحصر زراعة مثل ىذه ك تعد اجلزائر كاحدة من الدكؿ ادلنتجة حملصوؿ القمح، .الشعوب يف سلتلف بقاع العامل
كمنطقة سطيف .  يف مساحات سلصصة تتمثل يف ادلناطق الداخلية اجلافة كشبو اجلافةفيها  اإلسرتاتيجيةاحملاصيل

ىي أحد مناطق اذلضاب العليا ابجلزائر دتتاز مبناخ شبو جاؼ، شتاء ابرد، تذبذب التساقط، الصقيع الربيعي، 
سنوم اؿنتاج اإلمجيع ىذه العوامل تؤثر سلبا على . (Benmahammed et al., 2005) كالرايح احلارة اجلافة صيفا

 (.Fellahi et al., 2015 ;Oulmi, 2015; Adjabi et al., 2014) لقمحؿ
 للحد األعلى من  كاإلقتصادية أنو ابإلمكاف رفع غلة احملاصيل احلبيةالفيزيولوجياعلماء تربية النبات كإقرتح      

، كإستعماؿ بعض اإلختبارات الفيزيولوجية  (Chipilsky and Georgiev, 2014) ادلوراثت ادلسؤكلة عليهاخالؿ حتديد
كادلورفولوجية كالفينولوجية كاحلالة ادلائية للورقة، البنية الورقية، التبكًن يف اإلسباؿ، كدرجة حرارة الغطاء النبايت، 

 النبات كالذلك فإف مرب.  (Bakshi et al., 2015; Oulmi et al., 2014)كمؤشرات ادلقاكمة لإلجهادات الالحيوية 
تساع التباين الوراثي للصفات الزراعية ادلهمة، إ، مبعىن Broad genetic base  القاعدة الوراثيةكربيؤكدكف على أعلية 

كيتحقق ذلك من خالؿ تتبع كدراسة التباينات الوراثية . لصفات اذلامةا  بٌن اإلرتباط اإلغلايب ضركرة كجودمع
كابلتايل إمكانية  .F3 (Oulmi, 2015; Ahmed et al., 2014) كادلظهرية يف األجياؿ اإلنعزالية ادلبكرة كعشائر الػ

 Sélection) متعددة أك  (Sélection mono caractères)كانت أحادية  اإلنتخاب على أساس ىذه الصفات سواء

multi caractères). تقييم الفرؽ اإلنتخايب لثالثة عشائر من القمح الصلبإىلهتدؼ ىذه الدراسة  (Triticum 
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durum Dest.) ، احلالة ادلائية للنبات، البنية الورقية، )جتاه ادلتغًنات ادلؤشرة للمقاكمة ضد اإلجهادات الالحيوية
، ككفاءة ادلردكد احليب كاإلقتصادم، كأيضا أتثًنات اإلنتخاب على الصفات الغًن (درجة حرارة الغطاء النبايت

  الشرقيةحتت الظركؼ ادلناخية السائدة ابذلضاب العليا. منتخب ذلا بتطبيق اإلنتخاب األحادم كادلتعدد الصفات
 .اجلزائرية

 ادلـواد وطـرق العمـل
 (ITGC) مت إصلاز التجربة ابدلوقع التجرييب حملطة األحباث الزراعية التابعة للمعهد التقين للمحاصيل احلقلية     

قدر متوسط تساقط ,  2009/2010 خالؿ ادلوسم الزراعي (ـ1081  مشاال، إرتفاع'9 °36شرقا، ك  '21 °5) بسطيف
 ،Ofanto/MBB، Ofanto/Waha للتصالبات الثالث F3 مت زراعة اجليل. ملم 377 األمطار خالؿ ادلوسم الزراعي بػ

ادلسافة بٌن ك ـ2.5 زرعت ىذه األجياؿ يف خطوط، طوؿ كل خط .2009 ديسمرب 23 بتاريخ Ofanto/Mrb5 ك
مت احلصوؿ على اذلجن . خط لكل تصالب 120 زرع. حبة للمرت ادلربع 250 بػ تقدركثافة بسم،  20 كل خطٌن

 ،Ofanto) ،Mrb5 دمحم بن بشًنك أفونتو، أـ الربيع، كاحة،: الثالث من خالؿ عملية التصالب ادلنجزة بٌن اآلابء

Waha، (Mbb .ختتلف عن بعضها البعض يف العديد من اخلصائص كادلردكدية كالتبكًن .
 القياســات ادلنجزة

:  أفراد اجليل الثالث، حيث مت قياس كل منطوطخ  كلالقياسات على أصلزت أثناء مرحلة اإلسباؿ        
 احملتول ادلائي النسيب (TRE) ،حسب عالقة Barrs and Weartherly, (1962) من طرؼكادلذكورة  Salmi et al., 

  :اآلتية (2015)
TRE (%) = 100(PF-PS)/ (PT-PS) 

كاجلاؼ التشبع، ،  الرطب(ملغ) على التوايل  الوزف PS,  PT , PF ؽلثل كل من  ،)℅(الورقيالنسيب احملتول ادلائي   =(TRE) حيث
 .ةللعينات الورقي

 ادلساحة الورقية لورقة العلم كفق العالقة: Spagnoletti-Zeuli and Qualset, (1990) 

SF (cm2) = 0,606(L x I) 

ىو متوسط عرض الورقة  l   ك ،سملػ متوسط طوؿ الورقة ادلعرب عنها  اب= L  ، ادلساحة ادلتوسطة لورقة العلممق، SF حيث
  .(L x I) كىي الناجتة عنمليمرتية كرقة   ادلقدرة من خالؿاإلضلدار للمساحةىو معامل  0,606  ،سملػ ادلعرب عنها اب

  لألكراؽ كفق العالقةالوزف النوعي: 

PSF (mg cm²)= PS (mg)/ SF (cm²) (Fellah, 2008) ،

 .سطح كرقة العلم = SFك ،كزف ادلادة اجلافة=  PS،  كرقياؿالوزف النوعي  PSF حيث
  حسب الطريقة ادلستعملة من طرؼنسبة فقد ادلاء على كرقة العلم لكل ظلط كراثي Clarke et al., (1989) 

 :ابلعالقة
LWL (mg cm-2 min-1 ) = (PF1-PF2)/30* SF 

 .ادلساحة ادلتوسطة لورقة العلم  =SF دقيقة، 30الوزف الرطب بعد  = PF2، الوزف الرطب  =PF1، الفقد ادلائي الورقي  =LWL حيث
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  الغطاء النبايت بواسطة جهاز حرارةدرجة Thermométrie infrarouge يعرب عن القيم ابلفرؽ بٌن درجة حرارةك 
 .Jackson et al., (1988)النبات ك اذلواء يف كقت القياس 

  مت تطبيق اإلنتخاب ادلتعدد الصفات حبساب ادلؤشرSWI (Simple Weighted Index) لػػWehner, (1982) 
: ابلعالقة

SWI = ∑ai (Xi/σp) 
 على التوايل لػ ،a1=0.3، a2=0.2 ،a3=0.1 ،a4=0.4:  قيمة مساعلة الصفات ادلنتخب ذلا كىي دتثل يف دراستنا ىذه = aiحيث  

TRE ،Tair-TCV ،HSI ،RDT  . كدتثلXi= قيمة الصفة iادلأخوذة من خط كاحد   .σp=اإلضلراؼ ادلعيارم . 
  مت تدكين اتريخ اإلسباؿ(PREC).  لكل اخلطوط  ـ1كعند النضج مت حصاد عينات نباتية على خط طولو

كالغلة احلبية  ،(RDTec)ادلردكد اإلقتصادم  (BIOM)كزف الكتلة اجلافة الكلية : التجريبية كذلك لتقدير كل من
(RDT). 

 .CropStat 7.2.3 (2009)أجريت التحاليل اإلحصائية للمعطيات بواسطة بررليات  

 
 النتائـــج و ادلناقشــة

اإلنتخاب األحادي وادلتعدد الصفات أتثيـر 
 أتثري اإلنتخاب أحادي الصفة. 1
 اإلنتخاب على أساس احلالة ادلائية للورقة 1..1

على حتمل  تعترب دراسة احلالة ادلائية للورقة من ادلعايًن اذلامة اليت تستعمل لتقييم كحتديد قدرة النبات         
اإلنتخاب على أساس القيم الكربل للمحتول ادلائي النسيب للورقة يساىم يف رفع  .(Salmi, 2015) اإلجهادات

   ك،Ofanto/MBB، Ofanto/Waha على التوايل عند التصالبات  %6.1 ك  ،7.8،  14.9 ادلائي يف األكراؽ بػ احملتول

Ofanto/Mrb5 80.3 ادلائي قدرت على الرتتيب ابدلقارنة مع متوسط العشًنة لكل تصالب، متوسطات احملتول،  

  .(1.جدكؿ) للتصالبات الثالثة %83.6 ، ك 81.6
أف األظلاط الوراثية اليت دتلك زلتول مائي عايل تعطي مردكد حيب أكرب من  Houassine, (2004) ذكر        

بٌن ىذه الصفة كفعالية  عالقة إرتباط معنوية Richards et al., (1997) كجد. األصناؼ اليت دتلك زلتول مائي أقل
احملتول ادلائي النسيب كادلردكد احليب،  عالقة إرتباط معنوية إغلابية بٌن Oulmi, (2015) كما كجد. إستغالؿ ادلاء

كىذا موثق يف دراستنا ىذه حيث اخلطوط ذات احملتول ادلائي الكبًن حققت زايدة معنوية يف ادلردكد احليب كادلردكد 
 .Ofanto/Waha عند اذلجٌن %5.1 ك 7.5 ك، Ofanto/MBB عند اذلجٌن %12.6 ك 12.8 اإلقتصادم تقدر بػ

 حتت أتثًن ىذا اإلنتخاب ذلذه الصفة Ofanto/Mrb5 كاإلقتصادم عند اذلجٌن بينما ال يتغًن ادلردكد احليب
ىناؾ زايدات معنوية نتيجة اإلنتخاب على أساس احملتول ادلائي النسيب لفرؽ درجات  .(1.شكل، 1.جدكؿ)
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درجة حرارة الغطاء النبايت ابدلقارنة مع درجة  حيث نالحظ إطلفاض نسيب يف Ofanto/MBB (Tair-TCV) احلرارة
 . (17.جدكؿ) حرارة اذلواء احمليط ابلورقة

ىذا اإلنتخاب يؤدم إىل ظهور تباينات معنوية يف تغًن فرؽ  Ofanto/Mrb5 ك Ofanto/Waha عند اذلجيناف       
 ك 55.0 الغطاء النبايت بػ درجات احلرارة، ادلساحة الورقية، كسرعة الفقد ادلائي الورقي، حيث تزيد درجة حرارة

على التوايل عند اذلجيناف  %10.8 و 12.9 ادلساحة الورقية بػ ،%28.5 ك 25.3 سرعة الفقد ادلائي الورقي بػ ، 15.9%
   .(1.جدكؿ) مقارنة مبتوسطات العشًنة

 للعشائر الثالثة، كفرؽ اإلنتخاب الفعلي كالنسيب للحالة F3متوسطات السالالت ادلنتخبة يف اجليل  :1.جدول
 .  ادلائية للورقة

Critères TRE SF LWL PREC Tair-TCV   PSF RDT RDTec 

Ofanto/MBB 

TRE µS 92.3 20.1 5.1 130.8 -3.4   9.4 679.7 1139.3 

 µF3 80.3 20.3 5.0 130.9 -2.0   9.8 602.8 1011.8 

 S=µs-µF3 12.0 -0.3 0.1 -0.1 -1.3   -0.4 76.9 127.5 

 Ppds5% 2.55 1.21 0.57 0.35 0.33   1.27 35.5 45.1 

 S(%µF3) 14.9 -1.3 2.1 -0.1 66.6   -4.4 12.8 12.6 

LWL µS 81.8 19.4 2.1 131.2 -2.9   9.5 618.4 992.7 

 S=µs-µF3 1.5 -0.9 -2.8 0.2 -0.9   -0.3 15.6 -19.1 

 S(%µF3) 1.9 -4.4 -57.4 0.2 45.7   -2.8 2.6 -1.9 

Ofanto/Waha 

TRE µS 88.0 23.6 9.4 130.1 3.1   10.3 721.6 1088.6 

 µF3 81.6 20.9 7.5 130.4 2.0   10.0 671.0 1035.4 

 S=µs-µF3 6.4 2.7 1.9 -0.4 1.1   0.3 50.6 53.2 

 S(%µF3) 7.8 12.9 25.3 -0.3 55.0   3.0 7.5 5.1 

LWL µS 77.5 20.1 4.4 130.8 1.6   9.0 695.8 1094.1 

 S=µs-µF3 -4.1 -0.8 -3.1 0.3 -0.4   -1.0 24.8 58.6 

 S(%µF3) -5.0 -4.0 -41.3 0.2 -21.7   -9.6 3.7 5.7 

Ofanto/Mrb5 

TRE µS 88.7 20.7 11.1 129.5 2.3   11.0 710.1 1133.1 

 µF3 83.6 18.7 8.6 129.5 2.0   10.2 717.5 1131.1 

 S=µs-µF3 5.1 2.0 2.5 0.0 0.3   0.8 -7.4 2.0 

 S(%µF3) 6.1 10.8 28.5 0.0 15.9   7.4 -1.0 0.2 

LWL µS 77.6 17.2 5.7 129.6 1.5   9.9 736.3 1174.2 

 S=µs-µF3 -5.9 -1.5 -2.9 0.1 -0.5   -0.3 18.8 43.1 

 S(%µF3) -7.1 -8.0 -33.7 0.1 -24.6   -3.3 2.6 3.8 

 :كيف إجتاه القيم ادلنخفضة لػ .(SWI) ،(RDT) ،(Tair-TCV)، (PSf)، (SF)، (LWL)، (TRE) : اإلنتخاب أصلز يف إجتاه القيم ادلرتفعة لػ*

(PREC) ،(HSI).    ادلؤشر(SWI)  يعتمد على مساعلة  :TRE (0.3) (0.2) ، إختالؼ درجة احلرارة Tair-TCV ادلؤشر ، HSI (0.1) ، 
.  RDT (0.4)كادلردكد احليب 

غًن أهنا تزداد معنواي عند ، Ofanto/MBB ال تتغًن ادلساحة الورقية لورقة العلم كسرعة الفقد ادلائي الورقي عند      
 اإلنتخاب على أساس احملتول ادلائي النسيب العايل للورقة يبدك أحسن عند التصالبٌن. التصالباف اآلخراف

Ofanto/MBB ك Ofanto/Waha  من حيث إرتباطو بزايدة الكفاءة اإلنتاجية للخطوط ادلنتخبة، كإطلفاض درجة
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 Oulmi, (2010)، كىي توافق النتائج احملصل عليها من طرؼ حرارة الغطاء النبايت، كزايدة سرعة الفقد ادلائي الورقي
 .يف دراسة على ثالث عشائر من القمح الصلب

اإلنتخاب على أساس احملتول ادلائي النسيب يزيد من الوزف النوعي الورقي  Ofanto/Mrb5 عند اذلجٌن        
تبٌن أف  (TRE) النتائج ادلستنتجة من قيم ىذا اإلختبار. كادلساحة دكف حتقيق الزايدة يف ادلردكد احليب أك اإلقتصادم

ادلساحة الورقية تلعب دكرا مهما يف احلفاظ على زلتول مائي مرتفع كتبٌن احلالة ادلائية للنبات حيث األكراؽ ذات 
 ىذه النتائج مبينة من طرؼ. ادلساحة الكبًنة تكوف أقل زلتول من ادلاء مقارنة ابألكراؽ ذات ادلساحة الصغًنة

Bouzerzour et al., (1998) يف دراسة على أصناؼ القمح الصلب. 
يسمح لو حيث الفقد ادلائي الورقي يلعب دكر أساسيا أيضا يف احلفاظ على زلتول مائي مناسب للنبات         

من خالؿ  Clarck and Romagoza (1991)  إستنتج كل من، (Blum, 1988) ابلقياـ مبختلف كظائفو احليوية
أعماذلما أف األصناؼ اليت دتلك أقل فقد مائي كرقي تعترب األكثر مالئمة للتكيف لظركؼ اجلفاؼ كاألكثر 

 كجد أف اإلنتخاب على أساس سرعة منخفضة للفقد ادلائي الورقي إستقرارا من انحية ادلردكد احليب، كيف دراستنا
على التوايل  %33.7  ك ،41.3، 57.4 تقدر بػ F3 ػلقق لنا ختفيض يف سرعة الفقد ادلائي مقارنة مبتوسط العشائر لػ

اإلنتخاب ذلذه الصفة ؼلفض درجة حرارة  .Ofanto/Mrb5 ك، Ofanto/MBB ،Ofanto/Waha للهجن الثالث
التأثًن يكوف غًن  ،%21.7 بنسبة Ofanto/Waha عندبينما تزيد  ، %45.7 بنسبة Ofanto/MBB الغطاء النبايت عند

كيف ادلساحة الورقية لورقة  %7.1 أين نالحظ إطلفاض يف احملتول ادلائي النسيب بػ Ofanto/Mrb5 معنوم عند اذلجٌن
النسيب  ابإلنتخاب على ىذه الصفة ينخفض احملتول ادلائي Ofanto/Waha عند اذلجٌن. (1.جدكؿ)  %8.0 العلم بػ

. (1.شكل، 1.جدكؿ). على الرتتيب %5.7 ك 3.7 ك يرتفع ادلردكد احليب كاإلقتصادم بػ %5 بػ
اإلنتخاب لتقليل سرعة الفقد ادلائي الورقي مل ػلقق الزايدة ادلرجوة للمردكد احليب كاإلقتصادم، بل أدل إىل         

فيزيولوجية للنبات، ىذه النتائج تظهر أف أخذ ىذا ادلتغًن كصفة إنتخاب ال يؤثر -عدـ حتسٌن الصفات ادلورفو
ابدلقارنة بٌن اإلنتخاب لصفة احملتول ادلائي النسيب . ابإلغلاب على ادلتغًنات األخرل ابألخص زايدة ادلردكد احليب

ك صفة الفقد ادلائي الورقي من انحية ادلردكد احليب كاإلقتصادم صلد أف اإلنتخاب للمحتوم ادلائي ادلرتفع فعاؿ 
.  كإغلايب أكثر من اإلنتخاب للفقد ادلائي الورقي األقل
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 F3    (iالػ لعشائر (i) أتثًن اإلنتخاب على أساس احلالة ادلائية للورقة على ادلردكد احليب للجزء ادلنتخب: 1.شكل

=10% = 12 lignées par groupe)  .
  اإلنتخاب على أساس البنية الورقية 2..1

إنتخاب أصناؼ جديدة ذلا بنية كرقية تتالءـ كظركؼ ادلناطق الشبو اجلافة مرغوب بو كثًنا من طرؼ          
اإلنتخاب على أساس ادلساحة الورقية  .(Belkharchouche et al., 2009; Araus et al., 1998) الباحثٌن يف ىذا اجملاؿ

، Ofanto/MBB للتصالبات الثالث 2سم 4.3 ك  ،5.0  ،5.3 لورقة العلم يزيد يف متوسط ادلساحة الورقية بػ

Ofanto/Waha،ك   Ofanto/Mrb5 عند اذلجٌنأتثًنه ابلزايدة ادلعنوية للمردكد احليب  عن متوسط العشًنة، كيكوف 
Ofanto/MBB كثباتو عند اذلجٌن2ـ/غ  36.1 بػ  Ofanto/Waha ك نقصانو عند اذلجٌن Ofanto/Mrb5 (2.جدكؿ، 

 (.2.شكل
ادلائي الورقي  ، سرعة الفقدكحدة 3.3 يزيد يف احملتول ادلائي النسيب بػ للمساحة الورقية الكبًنة اإلنتخاب         

الوزف النوعي الورقي إذ  كال يغًن يف. Ofanto/Waha عند اذلجٌن 2ـ/غ  47.2 كادلردكد اإلقتصادم بػ ،%15.0 بػ
درجة حرارة الغطاء النبايت بشكل ملفت  إطلفاضكما يؤدم إىل  .(2.جدكؿ) F3 يتقارب مع ادلتوسطات للعشائر

 Ofanto/Mrb5 كالفقد الورقي للماء عند اذلجٌن كزايدة للمحتول ادلائي، °ـ  0.4 بػ Ofanto/MBB عند اذلجٌن
 .(2.جدكؿ)

للبنية  للعشائر الثالثة، كفرؽ اإلنتخاب الفعلي كالنسيب F3متوسطات السالالت ادلنتخبة يف اجليل  :2.جدول
 .  الورقية

Critères  TRE SF LWL PREC Tair-TCV   PSF RDT RDTec 

Ofanto/MBB 

SF µS 79.2 25.6 5.2 131.0 -1.6   9.6 638.9 1049.2 

 S=µs-µF3 -1.1 5.3 0.3 0.1 0.4   -0.2 36.1 37.4 

 Ppds5% 2.55 1.21 0.57 0.35 0.33   1.27 35.5 45.1 

 S(%µF3) -1.4 25.9 5.1 0.0 -20.9   -2.5 6.0 3.7 

PSF µS 81.1 19.9 5.6 131.2 -2.4   13.9 478.5 857.2 

 S=µs-µF3 0.8 -0.5 0.7 0.2 -0.4   4.1 -124.3 -154.6 

 S(%µF3) 1.0 -2.2 13.6 0.2 19.3   41.3 -20.6 -15.3 

Ofanto/Waha 

SF µS 84.9 25.9 8.6 130.4 2.2   9.9 689.2 1082.7 



Oulmi A. et al. / Revue Agriculture. 11 (2016) 86 - 103  

93 
 

 S=µs-µF3 3.3 5.0 1.1 0.0 0.1   0.0 18.2 47.2 

 S(%µF3) 4.0 23.9 15.0 0.0 7.2   -0.3 2.7 4.6 

PSF µS 84.2 21.7 10.0 130.8 2.8   13.7 724.5 1027.0 

 S=µs-µF3 2.6 0.8 2.5 0.3 0.8   3.7 53.5 -8.4 

 S(%µF3) 3.2 3.8 33.7 0.2 39.3   37.5 8.0 -0.8 

Ofanto/Mrb5 

SF µS 86.1 23.0 9.4 129.4 1.9   10.5 684.1 1074.9 

 S=µs-µF3 2.5 4.3 0.8 -0.1 -0.1   0.3 -33.4 -56.2 

 S(%µF3) 3.0 22.8 8.7 -0.1 -4.5   2.6 -4.6 -5.0 

PSF µS 83.8 19.2 9.7 129.2 25.8   14.5 701.9 1109.2 

 S=µs-µF3 0.3 0.5 1.1 -0.3 2.6   4.3 -15.6 -21.9 

 S(%µF3) 0.3 2.9 12.9 -0.3 11.3   42.4 -2.2 -1.9 

 :كيف إجتاه القيم ادلنخفضة لػ .(SWI) ،(RDT) ،(Tair-TCV)، (PSf)، (SF)، (LWL)، (TRE) : اإلنتخاب أصلز يف إجتاه القيم ادلرتفعة لػ*

(PREC) ،(HSI).    ادلؤشر(SWI)  يعتمد على مساعلة  :TRE (0.3) (0.2) ، إختالؼ درجة احلرارة Tair-TCV ادلؤشر ، HSI (0.1) ، 
.  RDT (0.4)كادلردكد احليب 

أف األكراؽ ذات ادلساحة الكبًنة تعطي مردكد  Boukecha, (2001) ك Araus et al., (1998) ذكر كل من       
غًن . أعلى من األكراؽ ذات ادلساحة الورقية األصغر كذلك إلستغالذلا األحسن ألشعة الشمس كالتمثيل الضوئي

ال يتوافق مع  Bouzerzour and Benmahammed, (2009) ك ، Belkharchouche et al., (2009) أف ذلك حسب
إذ أف ادلساحة الورقية الكبًنة تزيد من سرعة الفقد ادلائي الورقي نتيجة زايدة عملية . ظركؼ ادلناطق الشبو اجلافة

 Benmahammed) كيزيد من حساسية كتعرض النبات اإلجهادات الالحيوية ،Bouzerzour et al., (1998) التنفس

et al., 2008) .ذكر Fischer, (1985)  أنو ؽلكن التقليل من عملية فقد الرطوبة من األكراؽ إبنتخاب أصناؼ ذات
كيف دراستنا ىذه ؽلكن . أكراؽ صغًنة ادلساحة للتقليل من فقد ادلاء كاحملافظة على ضغط إمتالء كافر من ادلاء

 ك Ofanto/MBB إعتبار أف اإلنتخاب للمساحة الورقية الكبًنة يكوف أكثر فاعلية بتطبيقو داخل العشائر لػ
Ofanto/Waha، يف ادلقابل داخل العشًنة Ofanto/Mrb5 الصغًنة يكوف أكثر فائدة من  اإلنتخاب للمساحة الورقية

.  اإلنتخاب للمساحة الورقية الكبًنة
6
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 اإلنتخاب على أساس الزايدة يف الوزف النوعي الورقي يزيد عند القطع ادلنتخبة للهجن الثالث على التوايل        
Ofanto/MBB، Ofanto/Waha، ك  Ofanto/Mrb5 متوسط العشائر لػ  ، عن2سم/ملغ  4.3 ك ،3.7، 4.1 بػF3 

حيث الحظ عند إصلاز اإلنتخاب ادلبكر  Oulmi, (2010) كىي توافق النتائج احملصل عليها من طرؼ .(2.جدكؿ)
تطبيق اإلنتخاب على أساس ادلساحة الورقية على . على عشائر من القمح الصلب زايدة الوزف النوعي لألكراؽ

معنوم  برتاجع Ofanto/MBB اإلنتخاب على ىذه الصفة ينعكس ابلسلب على اذلجٌن القمح الصلب أدل 
  %41.3 على الرتتيب ابلرغم من زايدة الوزف النوعي لألكراؽ بػ %15.3 ك 20.6 كاإلقتصادم بػ للمردكد احليب

يرتبط بنقص ادلساحة  Ofanto/MBB ىذا الرتاجع يف ادلردكد للهجٌن من النتائج يظهر أف .(2.شكل ،2.جدكؿ)
 ابلنسبة للهجٌن. فقد ادلاء من األكراؽ الورقية كعدـ توفر زلتول مائي معترب لألكراؽ كإرتفاع يف نسبة

Ofanto/Waha الفيزيولوجية كادلورفولوجية اإلغلابية ابلرفع من سرعة  اإلنتخاب ذلذه الصفة ػلقق بعض الصفات
 كختفيض درجة حرارة الغطاء النبايت بػ  %37.5 النوعي الورقي بػ ، كزايدة الوزف %33.7 الفقد ادلائي الورقي معنواي بػ

ال يعطي زايدة  Ofanto/Mrb5  اذلجٌن .(2.جدكؿ) 2ـ/غ 53.5 ادلردكد احليب بػ ترتبط بزايدةالتغًنات  ىذه ، 39.3%
 .ملفتة للمردكد احليب كاإلقتصادم

أف اإلنتخاب من أجل زايدة الوزف النوعي لورقة العلم  Nedjah, (2015)ك  Mouellef, (2010) ذكر كل من        
 ما يساىم ،(إخ... التمثيل الكلوركفيلي، فعالية إستغالؿ ادلاء، )يزيد من كفاءة الورقة يف سلتلف الوظائف احليوية 

حيث ال توفر اخلطوط اليت حققت زايدة يف الوزف  F3ال يتحقق عند العشائر لػيف رفع ادلردكد احليب، غًن أف ىذا 
النوعي الورقي النتيجة ادلرجوة من اإلنتخاب ذلذه الصفة نتيجة عدـ أتثًنىا ابدلعنوية اإلغلابية على الصفات 

 ادلورفولوجية كالفيزيولوجية األخرل ادلدركسة خاصة ادلردكد احليب إبستثناء الزايدة الطفيفة للمردكد احليب عند اذلجٌن
Ofanto/Waha . ؽلكن تفسًن ذلك للظركؼ ادلناخية السائدة كادلتميزة بنقص كميات ادلياه ادلتاحة للنبات كإرتفاع

 درجات احلرارة ما غلعل اإلنتخاب ضلو كزف كرقي نوعي أصغر أكثر أعلية من اإلنتخاب ضلو زايدة الوزف النوعي
 من الفقد أف األكراؽ الرقيقة جدا تنقص Blum, (1988) يشًن. للمحافظة على ماء األكراؽ كتقليل الفقد ادلائي

احليب كالوزف النوعي  عالقة إرتباط معنوية سلبية بٌن ادلردكد Mazouz, (2006) ككجد. ادلائي يف ادلناطق اجلافة
كعليو ؽلكن ترقب زايدة للمردكد احليب ابإلنتخاب مستقبال ضلو أصغر القيم ذلذه الصفة ابلنظر للتنوع . الورقي

 .F3الوراثي الكبًن الذم دتلكو العشائر لػ

 
 اإلنتخاب على أساس تبكري اإلسبال وتغريات درجة حرارة الغطاء النبايت 3..1

التبكًن يف اإلسباؿ يسمح للنبات إبدتاـ دكرة ظلوه يف زمن قصًن نسبيا شلا ػلوؿ دكف تعرضو للمراحل          
أف األصناؼ ادلتأقلمة مع  Fellahi (2013)الحظ . (Hannachi, 2013) احلرجة يف آخر أطوار النمو كاإلجهاد ادلائي

 ,.Mekhlouf et al كيف ىذا اجملاؿ يشًن. ظركؼ اجلفاؼ ىي اليت تتمكن من النضج بعد فرتة تعمًن قصًنة للحب
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الظركؼ الشبو اجلافة للهضاب العليا الشرقية اجلزائرية، األظلاط الوراثية مبكرة اإلسباؿ تتصف  أف حتت (2006)
اإلنتخاب على . بسرعة تعمًن قوية ما ؽلكن من حتقيق زايدة يف ادلردكد احليب مقارنة ابألظلاط متأخرة اإلسباؿ

 يـو على التوايل للهجن الثالث 1.3 ك ، 1.4 ، 2.0 أساس التبكًن يف اإلسباؿ يزيد من درجة التبكًن بػ
Ofanto/MBB ، Ofanto/Waha ك Ofanto/Mrb5 ما يكسب زايدة . ابدلقارنة مع متوسطات التبكًن للعشائر

ىذه . اذلجٌن الثالث ، كإطلفاض للمردكد عند Ofanto/Wahaك Ofanto/MBB للمردكد احليب كاإلقتصادم للهجينٌن
النتائج تبٌن أف اإلنتخاب للتبكًن يف اإلسباؿ ػلدث أتثًنات متباينة حسب القاعدة الوراثية ادلدركسة للهجن 

 . (3.شكل، 3.جدكؿ) الثالث
 لتبكًن  للعشائر الثالثة، كفرؽ اإلنتخاب الفعلي كالنسيبF3متوسطات السالالت ادلنتخبة يف اجليل  :3.جدول

 .  (Tair-TCV)  كلدرجة حرارة الغطاء النبايت(PREC)اإلسباؿ 
Critères  TRE SF LWL PREC Tair-TCV   PSF RDT RDTec 

Ofanto/MBB 

PREC µS 80.3 20.9 5.7 128.9 -2.0   11.8 642.4 1101.0 

 Ppds5% 2.55 1.21 0.57 0.35 0.33   1.27 35.5 45.1 

 S=µs-µF3 -0.1 0.6 0.8 -2.0 0.0   2.0 39.6 89.2 

 S(%µF3) -0.1 2.8 15.6 -1.6 1.0   20.2 6.6 8.8 

Tair-TCV µS 76.9 21.6 5.5 132.2 -0.1   9.7 696.0 1165.5 

 S=µs-µF3 -3.4 1.3 0.6 1.2 -1.9   -0.1 93.2 153.7 

 S(%µF3) -4.3 6.3 11.9 0.9 94.7   -1.2 15.5 15.2 

Ofanto/Waha 

PREC µS 80.4 19.7 5.9 129.0 1.9   9.2 781.0 1219.2 

 S=µs-µF3 -1.2 -1.2 -1.6 -1.4 -0.1   -0.7 110.0 183.8 

 S(%µF3) -1.4 -5.6 -21.0 -1.1 -5.5   -7.4 16.4 17.7 

Tair-TCV µS 86.6 21.1 9.8 130.3 0,2   10.5 652.6 913.3 

 S=µs-µF3 5.0 0.2 2.3 -0.2 -1,8   0.5 -18.4 -122.1 

 S(%µF3) 6.1 0.9 30.8 -0.1 -90.1   5.0 -2.7 -11.8 

Ofanto/Mrb5 

PREC µS 85.0 19.7 9.8 128.2 2,6   10.2 684.4 1039.8 

 S=µs-µF3 1.4 1.0 1.2 -1.3 0,5   0.0 -33.2 -91.3 

 S(%µF3) 1.7 5.4 14.2 -1.0 26.2   0.3 -4.6 -8.1 

Tair-TCV µS 86.4 19.1 9.9 128.9 0,7   10.8 632.3 945.9 

 S=µs-µF3 2.8 0.4 1.3 -0.6 -1,3   0.6 -85.2 -185.2 

 S(%µF3) 3.4 2.0 14.9 -0.4 -65.4   5.8 -11.9 -16.4 

 :كيف إجتاه القيم ادلنخفضة لػ .(SWI) ،(RDT) ،(Tair-TCV)، (PSf)، (SF)، (LWL)، (TRE) : اإلنتخاب أصلز يف إجتاه القيم ادلرتفعة لػ*

(PREC) ،(HSI).    ادلؤشر(SWI)  يعتمد على مساعلة  :TRE (0.3) (0.2) ، إختالؼ درجة احلرارة Tair-TCV ادلؤشر ، HSI (0.1) ، 
.  RDT (0.4)كادلردكد احليب 

 Ofanto/MBB  اإلنتخاب للتبكًن يف اإلسباؿ ال يغًن يف درجة حرارة الغطاء النبايت للهجينٌن        
يرتافق إقتصار دكرة النمو للخطوط ادلنتخبة مع زايدة يف سرعة الفقد  Ofanto/Mrb5  عند اذلجٌن .Ofanto/Wahaك

ػلقق زايدة معنوية للوزف  اإلنتخاب ذلذه الصفة. كإطلفاض يف درجة حرارة الغطاء النبايت %14.2 ادلائي الورقي بػ
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النوعي كسرعة الفقد ادلائي لألكراؽ، بينما ال يؤثر اإلنتخاب ذلذه الصفة يف تغًن احملتول ادلائي النسيب كادلساحة 
 .(3.جدكؿ) الورقية عند عشائر الثالث
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 على ادلردكد احليب (Tair-TCV)أتثًن اإلنتخاب على أساس التبكًن يف اإلسباؿ كإختالؼ درجات احلرارة  :3.شكل

.  F3 (i =10% = 12 lignées par groupe) لعشائر الػ(i) للجزء ادلنتخب

يظهر تباين يف النتائج اإلنتخاب على أساس تغًن درجة احلرارة بٌن الغطاء النبايت كاذلواء احمليط ابلنبات           
حيث يؤثر معنواي ابإلغلاب على عشائر كابلسالب على عشائر أخرل، إذ نالحظ أف متوسط فرؽ درجات احملققة 

 ، كاذلجٌن %90.1 بػ Ofanto/Waha كينقص عند اذلجٌن . %94.7 بػ Ofanto/MBB احلرارة يزيد عند اذلجٌن
Ofanto/Mrb5 مقارنة مبتوسطات تغًن درجات احلرارة عند العشائر لػ ، %65.4 بػ F3 (3.جدكؿ).     

أف درجة حرارة الغطاء النبايت تبٌن  Bakshi et al., (2015) ك، Zhang and Wang, (2008) يعترب كل من       
 Cabrera-Bosquet et مدل مقاكمة النبات لإلجهادات الالحيوية كتساىم يف حتديد ادلردكد احليب النهائي، كيبٌن

al., 2009)  كجود عالقة إرتباط معنوية سلبية بٌن درجة حرارة الغطاء النبايت كادلردكد احليب، كأف اإلنتخاب لدرجة
ىذا يظهر عند العشائر  .(Oulmi, 2015) حرارة الغطاء النبايت من شأنو أف يساىم يف رفع ادلردكد احليب للقمح

يكسب ربح معنوم للمردكد  Ofanto/MBB حرارة الغطاء النبايت عند اذلجٌن إذ إطلفاض درجة ،F3 ادلدركسة لػ
على التوايل كمقاكمة أحسن لإلجهاد احلرارم، مع نقص الوزف النوعي الورقي  %15.2 ك 15.5 احليب كاإلقتصادم بػ

 .(3.شكل، 3.جدكؿ) كإطلفاض يف احملتول ادلائي لألكراؽ
اإلرتفاع الكبًن لدرجة حرارة الغطاء النبايت يؤثر مباشرة  Ofanto/Mrb5 ك Ofanto/Waha عند التصالباف        

على كفاءة ادلردكد احليب كاإلقتصادم ابلنقصاف كيزيد يف احلساسية لإلجهادات الالحيوية على الرغم من زايدة 
ىذا يدؿ على أف ادلوراثت ادلسؤكلة على كفاءة ادلردكد  .(3.شكل، 3.جدكؿ) احملتول ادلائي كالفقد ادلائي لألكراؽ
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ابإلنتخاب لتغًن درجات احلرارة ال ترتبط مع الصفات ادلورفولوجية كالفيزيولوجية للنبات ادلدركسة كترتبط أكثر 
 Ofanto/Mrb5  إذف يكن القوؿ أف اإلنتخاب ذلذه الصفة عند اذلجٌن. بتغًنات درجة حرارة الغطاء النبايت

ال ػلفز ادلوراثت اخلاصة ابإلنتاجية بينما ػلسن يف الصفات األخرل ادلدركسة، عكس ما لوحظ  Ofanto/Wahaك
 . Ofanto/MBB عند اذلجٌن

 
  اإلنتخاب على أساس ادلردود احليب العايل 4..1

 اإلنتخاب على أساس ادلردكد احليب يبٌن زايدة معنوية معتربة جدا للمردكد احليب عند اذلجن الثالث بػ        
ابدلقارنة مع  Ofanto/Mrb5ك ، Ofanto/MBB ، Ofanto/Waha  على التوايل لػ2ـ/غ 351.1 ، ك 426.1 ، 366.6

 . (4.شكل ،4.جدكؿ) ىذه الزايدة ترتافق مع زايدة للمردكد اإلقتصادم. F3متوسط العشائر لػ
حتقيق مردكد حيب عايل ابإلنتخاب ذلذه الصفة يرتبط مع زايدة للمساحة الورقية لورقة العلم للهجن الثالث       

أين تكوف ادلساحة الورقية ضعف ادلساحة عند اذلجيناف اآلخراف، زايدة الوزف النوعي  Ofanto/MBB خاصة عند
الفقد ادلائي الورقي ينقص ما يفسر اإلرتفاع الطفيف لدرجة . Ofanto/MBB كنقصانو عند Ofanto/Waha عند

             .(4.جدكؿ) حرارة الغطاء النبايت عند العشائر الثالث
 للمردكد  للعشائر الثالثة، كفرؽ اإلنتخاب الفعلي كالنسيبF3متوسطات السالالت ادلنتخبة يف اجليل  :4.جدول
 . (RDT)احليب 

Critères  TRE SF LWL PREC Tair-TCV   PSF RDT RDTec 

Ofanto/MBB 

RDT µS 80.8 21.1 4.9 130.2 -1.9   9.3 939.4 1514.3 

 Ppds5% 2.55 1.21 0.57 0.35 0.33   1.27 35.5 45.1 

 S=µs-µF3 0.5 0.8 0.02 -0.8 0.1   -0.5 336.6 502.5 

 S(%µF3) 0.6 4.0 -0.5 -0.6 -4.8   -5.1 55.8 49.7 

Ofanto/Waha 

RDT µS 82.7 21.5 7.4 130.2 1.8   10.5 1097.0 1622.3 

 S=µs-µF3 1.1 0.6 -0.1 -0.3 -0.2   0.6 426.1 586.8 

 S(%µF3) 1.3 2.8 -0.9 -0.2 -9.3   5.6 63.5 56.7 

Ofanto/Mrb5 

RDT µS 83.4 19.1 8.0 129.5 22.4   10.2 1068.6 1661.5 

 S=µs-µF3 -0.1 0.4 -0.6 0.0 -0.8   0.0 351.1 530.4 

 S(%µF3) -0.2 2.0 -7.0 0.0 -3.6   -0.3 48.9 46.9 

 :كيف إجتاه القيم ادلنخفضة لػ .(SWI) ،(RDT) ،(Tair-TCV)، (PSf)، (SF)، (LWL)، (TRE) : اإلنتخاب أصلز يف إجتاه القيم ادلرتفعة لػ*

(PREC) ،(HSI).    ادلؤشر(SWI)  يعتمد على مساعلة  :TRE (0.3) (0.2) ، إختالؼ درجة احلرارة Tair-TCV ادلؤشر ، HSI (0.1) ، 
.  RDT (0.4)كادلردكد احليب 

 يؤدم إىل احلصوؿ على عدة صفات ىامة جدا F3ابإلنتخاب انحية ادلردكد احليب العايل داخل العشائر لػ        
من شأهنا أف تتيح لنا يف ادلستقبل دراستها كتطويرىا للحصوؿ على أصناؼ متأقلمة كأكثر إنتاجا ضمن الظركؼ 
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ك  Ofanto/MBB ادلناخية السائدة، كاإلستثمار يف اخلطوط ذات الوزف النوعي الصغًن كادلبكرة يف اإلسباؿ عند
أيضا إطلفاض سرعة الفقد ادلائي الورقي كزايدة ادلساحة .  Ofanto/Waha اخلطوط ذات الوزف النوعي الكبًن عند

كيتجلى ىذا .  ىاـ جدا لرفع ادلردكد حتت ظركؼ اجلفاؼالورقية للخطوط ادلتفوقة يف ادلردكد للتصالبات الثالث
كل ىذه الصفات موثقة يف . التطلع لرفع ادلردكد كاحلصوؿ على أصناؼ جديدة أكثر إنتاجا ك أتقلما لإلجهادات
 Salmi et al., 2015; Bakshi) الكثًن من البحوث العلمية كتعترب إغلابية جدا كمرغوب هبا كثًنا يف مثل ىذه ادلناطق

et al., 2015; Bouzerzour and Benmahammed, 2009; Bouzerzour et al., 2000).  

 
 أتثري اإلنتخاب متعدد الصفات  2.

  (SWI) اإلنتخاب على أساس ادلؤشر 1.2.
 ،46.4 بػ F3 لػاإلنتخاب على أساس ادلؤشر ػلقيق زايدة معتربة للمردكد احليب كاإلقتصادم عند العشائر       

 ك ، Ofanto/MBB ، Ofanto/Waha على التوايل للهجن %42.3 ك ، 39.8 ، 42.9 ك بػ 43.8% ، 46.2
Ofanto/Mrb5 (4.شكل، 5.جدكؿ)  .

 للمردكد  للعشائر الثالثة، كفرؽ اإلنتخاب الفعلي كالنسيبF3متوسطات السالالت ادلنتخبة يف اجليل  :5.جدول
   .(SWI) للمؤشر 

Critères  TRE SF LWL PREC Tair-TCV   PSF RDT RDTec 

Ofanto/MBB 

SWI µS 85.8 21.3 5.3 131.1 -2.0   9.4 882.4 1445.6 

 Ppds5% 2.55 1.21 0.57 0.35 0.33   1.27 35.5 45.1 

 S=µs-µF3 5.4 1.0 0.4 0.1 0.0   -0.4 279.6 433.8 

 S(%µF3) 6.8 4.8 7.2 0.1 0.5   -4.4 46.4 42.9 

Ofanto/Waha 

SWI  µS 86.4 22.8 8.9 130.7 2.6   11.3 981.2 1447.9 

 S=µs-µF3 4.8 1.9 1.5 0.2 0.6   1.3 310.2 412.5 

 S(%µF3) 5.9 9.1 19.6 0.2 28.8   12.8 46.2 39.8 

Ofanto/Mrb5 

SWI µS 84.2 20.5 9.4 129.4 27.2   10.7 1031.7 1609.2 

 S=µs-µF3 0.6 1.8 0.8 -0.1 4.0   0.5 314.2 478.1 

 S(%µF3) 0.7 9.5 8.7 -0.1 17.2   5.0 43.8 42.3 

 :كيف إجتاه القيم ادلنخفضة لػ .(SWI) ،(RDT) ،(Tair-TCV)، (PSf)، (SF)، (LWL)، (TRE) : اإلنتخاب أصلز يف إجتاه القيم ادلرتفعة لػ*

(PREC) ،(HSI).    ادلؤشر(SWI)  يعتمد على مساعلة  :TRE (0.3) (0.2) ، إختالؼ درجة احلرارة Tair-TCV ادلؤشر ، HSI (0.1) ، 
.  RDT (0.4)كادلردكد احليب 

ابإلنتخاب على أساس ادلؤشر تنخفض درجة حرارة الغطاء النبايت كيزداد الوزف النوعي األكراؽ عند        
 ادلساحة الورقية تزيد عند اذلجن الثالث. Ofanto/MBB كينقص عند Ofanto/Mrb5 ك Ofanto/Waha اذلجينٌن

.  (5.جدكؿ)
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يظهر توافق النتائج مع األحباث  (SWI) اإلنتخاب ادلتعدد الصفات ابإلنتخاب على أساس ادلؤشر         
نالحظ أف الزايدة ادلعتربة ادلردكد احليب  ،(5.) للجدكؿ فبتفسًن النتائج. الكثًنة ادلقدمة يف ىذا اجملاؿ لكل صفة

 كزايدة ادلساحة الورقية لورقة العلم ،Mazouz, (2006)  كاإلقتصادم ترتبط مع زايدة احملتول ادلائي النسيب  لألكراؽ
(Salmi et al., 2015) ، مع كزايدة الوزف النوعي الورقي (Belkharchouche et al., 2009)،  كيف إطلفاض درجة حرارة

 . (Houassine, 2004) كزايدة سرعة الفقد ادلائي الورقي ، (Bakshi et al., 2015) الغطاء النبايت
 ما يوحي إىل صلاعة كفعالية ، F3يف النسل كل ىذه الصفات تتحقق رلتمعة يف كثًن من اخلطوط للعشائر         

اإلنتخاب ادلتعدد الصفات يف العشائر ادلدركسة من القمح الصلب، كتشًن إىل ضركرة اإلنتخاب مستقبال ضلو 
ىذه الصفات رلتمعة نظرا للربح ادلعنوم الكبًن للمردكد احليب كاإلقتصادم مقارنة ابإلنتخاب على أساس صفة 

  كل منإستنتج. كاحدة معينة أين كانت األرابح يف ادلردكد متفاكتة النتائج كغًن فعالة يف كثًن من احلاالت
Bouzerzour et al., (1998) ك Laala et al., (2009)  أنو ؽلكن إنتخاب أصناؼ جديدة مقاكمة لإلجهادات

الالحيوية على أساس اإلنتخاب متعدد الصفات، كأحسن طريقة يف ذلك تتمثل يف اجلمع ك اإلنتخاب على 
 بينت طرؽ اإلنتخاب على أساس صفة كاحدة منفردة حسبكما . أساس ىذه الصفات رلتمعة

Benmahammed et al., (2003) كOulmi, (2010) زلدكديتها يف الوصوؿ إىل اذلدؼ ادلرجو. 
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 (i) على ادلردكد احليب للجزء ادلنتخب، (RDT)ك ادلردكد احليب  (SWI) أتثًن اإلنتخاب على أساس ادلؤشر: 4.شكل

. F3 (i =10% = 12 lignées par groupe)لعشائر الػ

مبقارنة الزايدات ادلالحظة للمردكد احليب صلد أف أكرب زايدة للمردكد تكوف ابإلنتخاب على أساس ادلردكد          
احليب كعلى أساس ادلؤشر، يف حٌن اإلنتخاب على أساس الصفات األخرل ادلقاسة يعطي زايدات ضعيفة نسبيا 

من ىذه النتائج صلد أف مريب النبات مطلوب منو إما أف يقـو . (5.شكل) للمردكد احليب يف أغلب األحياف
ابإلنتخاب على أساس ادلقاكمة ضد اإلجهادات طوؿ دكرة النمو للنبات، متبوعة بدكرة ينتخب خالذلا على 

أك أف يسعى إىل إنتخاب . (sélection tandem) أساس ادلردكد احليب العايل زلققا ما يسمى ابإلنتخاب ادلتعاقب
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أفراد دتتاز مبقاكمة لإلجهادات كهتجينها مع أظلاط كراثية ذات إنتاجية حبية عالية على أمل احلصوؿ على نسل 
      .ػلوم بعض األفراد ادلمتازة ابدلقاكمة ضد اإلجهادات كاإلنتاجية احلبية معا
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 . F3تغًن ادلردكد احليب ابإلنتخاب على أساس ادلتغًنات ادلقاسة لعشائر الػ: 5.شكل

اخلامتــــة 
، نالحظ كجود إختالؼ كتباين كبًن لقيم (شبو اجلافة)حتت الظركؼ ادلناخية السائدة ادلميزة دلناطقنا        

كنتائج ادلتغًنات ادلقاسة عند العشائر الثالث، تشًن ىذه النتائج إىل كجود أتثًن زلدد للقاعدة الوراثية لكل 
تصالب، حيث نالحظ أف نفس الصفة ادلأخوذة كمعيار إنتخاب، تعطي زايدة الفعالية يف اإلنتخاب لصفات 

معينة يف تصالب دكف اآلخر، كالذم يالحظ عند اإلنتخاب على أساس احملتول ادلائي النسيب لألكراؽ حيث يؤثر 
اإلنتخاب على . كترتفع عند اذلجيناف اآلخراف Ofanto/MBB يف فرؽ درجات احلرارة اليت تنخفض عند اذلجٌن

 يـو على التوايل للهجن الثالث 1.3  ك ،1.4  ،2.0 أساس التبكًن يف اإلسباؿ يزيد من درجة التبكًن بػ
Ofanto/MBB ، Ofanto/Waha ك Ofanto/Mrb5  ابدلقارنة مع متوسطات التبكًن للعشائر، ىذا التقلص يف دكرة

 كإطلفاضو عند اذلجٌن  Ofanto/Waha ك Ofanto/MBB زايدة للمردكد احليب كاإلقتصادم عند اذلجينٌن النمو يقابلو
Ofanto/Mrb5 .ذات أظلاط كراثية أكثر  اإلنتخاب على أساس درجة حرارة الغطاء النبايت، أظهر كجود خطوط

ابإلنتخاب انحية ادلردكد احليب ادلرتفع داخل . Ofanto/MBB مقاكمة كإنتاج دلردكد احليب كاإلقتصادم عند اذلجٌن
جدا من شأهنا أف تتيح لنا يف ادلستقبل دراستها كتطويرىا  ؽلكن احلصوؿ على عدة صفات ىامة F3ػلػ العشائر
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للحصوؿ على أصناؼ أكثر أتقلما كإنتاجا ضمن الظركؼ ادلناخية السائدة، كاإلستثمار يف اخلطوط ذات الوزف 
 .Ofanto/Waha كاخلطوط ذات الوزف النوعي الكبًن عند Ofanto/MBB اإلسباؿ عند النوعي الصغًن كادلبكرة يف

اإلنتخاب ادلتعدد الصفات ابإلنتخاب على أساس ادلؤشر حقق زايدة معنوية كمعتربة للمردكد احليب كاإلقتصادم، 
ىذا النوع من اإلنتخاب ساىم بشكل الفت إىل حتسٌن الصفات الفينولوجية كادلورفولوجية كالفيزيولوجية لألظلاط 

الوراثية من القمح الصلب ضد مقاكمة اإلجهادات كالتأقلم لظركؼ اجلفاؼ، بزايدة احملتول ادلائي النسيب يف 
 .األكراؽ، زايدة ادلساحة الورقية لورقة العلم، زايدة الوزف النوعي الورقي، إطلفاض درجة حرارة الغطاء النبايت
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