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جتاه املتغريات  (.Triticum durum Desf)لقمح الصلب  اإستجابة وسلوك أفراد أربعة عشائر من دراسة
  ملناطق الشبو اجلافةفيزيولوجية والزراعية اب-مورفو-الفينو

Étude de la réponse et du comportement des individus de quatre populations de blé dur (Triticum 
durum Desf.) envers les variables phéno-morpho-physiologiques et agronomiques sous conditions 
des zones semi-aride. 
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RÉSUMÉ  

Dans les hautes plaines Sétifiennes de l'Est algérien, la céréaliculture est régulièrement assujettie au stress de 

nature abiotique, principalement le déficit hydrique et les hautes températures de fin de cycle, qui réduit 

considérablement les rendements. Le développement de génotypes tolérants ce type de stress devient impératif. 

Dans cette optique, Cette étude a été réalisée au cours de la campagne 2008/2009 au niveau de la Station 

Expérimentale Agricole de l’Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) de Sétif. Elle a pour objet, la poursuite 

de l’étude du comportement agronomique et phéno-morpho-physiologique, des générations F2 obtenues par 

croisement entre variétés de blé dur (Triticum durum Desf.). Au niveau des lignées parentales, les résultats font 

ressortir une variabilité génotypique significative, pour l’ensemble des caractères mesurés. L’étude des 
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يعترب زراعة وإنتاج زلاصيل احلبوب يف مناطق اذلضاب العليا الشرقية اجلزائرية حتد كبري للمزارعني، نظرا لتأثر 
ىذه احملاصيل بظروؼ ادلناخية الشبو اجلافة ادلميزة ذلذه ادلناطق، وادلتمثلة أساسا يف قلة نسبة التساقط 

لؤلمطار وإرتفاع درجات احلرارة خبلؿ دورة حياة النبات، ما يؤدي إىل تذبذب اإلنتاج وقلتو يف معظم 
 ابدلوقع التجرييب 2008/2009خبلؿ ادلوسم الزراعي من ىذا ادلنطلق مت القياـ إبصلاز هبذه الدراسة . األحياف

هبدؼ دراسة سلوؾ عدة .  بسطيف(ITGC)حملطة البحوث الزراعية التابعة للمعهد التقين للمحاصيل احلقلية 
إختبارات   دتثل اجليل الثاين وذلك إبصلاز جتارب و(.Triticum durum Dest)عشائر من القمح الصلب 

يشري حتليل التباين عند اخلطوط األبوية إىل وجود إختبلفات وراثية معنوية .  و زراعيةفيزيولوجية-مورفو-فينو
ضعف اإلرتباط بني ادلردود احليب مع كل من مساحة ورقة بينت دراسة اإلرتباطات . جلميع الصفات ادلقاسة

العلم، نسبة الكلوروفيل، الوزف النوعي الورقي، ادلقاومة لئلجهاد ادلائي والكتلة احليوية ادلرتاكمة عند اإلسباؿ، 
دراسة .  ادلادة اجلافة ادلقاسة يف مرحلة النضج العامل األىم احملدد للغلة احلبية النهائيةيف حني تعترب

ادلتوسطات أظهر وجود تباين كبري بني أفراد العشائر عند مجيع ادلتغريات ادلقاسة، شلا يشري إىل إتساع القاعدة 
اإلستجابة . الوراثية لعشائر اجليل الثاين، وينبئ بفعالية تطبيق اإلنتخاب ادلبكر على أساس ادلتغريات ادلقاسة

ادلتوقعة لئلنتخاب ادلباشر ادلستمدة من الكتلة احليوية ووزف السنابل، توحي أبف النسل الذي يتميز أبفضل 
كوريفلة /دمحم بن بشري ابلنسبة للكتلة احليوية، بينما نسل اذلجني أفونتو/إنتاجية ىو الناتج من اذلجني أفونتو

 .ىو األفضل انحية وزف السنابل
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corrélations a montré de faibles associations du rendement en grain avec la surface de la feuille étendard, la 

teneur en chlorophylle, le poids spécifique foliaire, la tolérance au stress hydrique et la biomasse accumulée à 

l’épiaison. La matière sèche mesurée au stade maturité s’est révélée comme étant le principal caractère 

déterminant du rendement final. Les valeurs moyennes montrent une grande variabilité à l’intérieur des 

populations F2 pour toutes les variables mesurées, ce qui suggère la possibilité d’exploiter cette variabilité à des 

fins de sélection pour améliorer ces caractéristiques. La réponse attendue de la sélection indirecte via la biomasse 

et le poids des épis, suggère que la meilleure descendance au regard de la productivité est celle issue de l'hybride 

Ofanto/MBB pour la biomasse, tandis que la progéniture de l’hybride Ofanto/Korifla est la plus intéressante pour 

le poids des épis. 

Mots clés : Biomasse, Rendement, Sélection, Stress, tolérance, Triticum durum.  

 :ةـــــمقدم

مل ػلقق أي تقدـ  يف ادلناطق اليت تتميز ابلعوائق البلحيوية (.Triticum durum Desf)      إف إنتخاب القمح الصلب 
تكمن الصعوابت يف حتديد وتشخيص العوامل . يذكر يف رلاؿ حتسني اإلنتاجية وادلقاومة للظروؼ ادلناخية الصعبة

 ,.Fellahi et al)ادلرتبطة ابدلقاومة دلختلف الظروؼ ادلناخية من خبلؿ مراقبة وقياس صفة معقدة أكثر وىي الغلة احلبية 

2016; Oulmi et al., 2016; Fellahi et al., 2015) .زيولوجية تكوف وراء يؼ-مورفو-ىناؾ الكثري من العمليات الفينو
 وادلقاومة، حبيث لكل بيئة من الضروري حتديد اإلسرتاتيجية اليت ميكن أف تقلل من ،إسرتاتيجيات التجنب، التهرب

.  (2016 عوملي وآخرون،)التباين يف اإلنتاج وحتسني القدرات الدفاعية للنبتة يف الظروؼ الصعبة 

 ,Oulmi, 2015; Salmi)  دراسة  العوامل الفيزيولوجية ضرورية جدا من أجل اإلنتخاب يف األوساط ادلتغرية 

الصعوابت  تكمن.  ىذا أوال فهم اآلليات اليت تتحكم يف أتقلم األظلاط الوراثية لئلجهادات لبلحيويةطلبتيو. (2015
 ,.Haddad et al., 2016 ; Benmahammed et al)لعوامل اليت تؤثر على التأقلم لكبري ؿادلرتبطة هبذا البحث يف العدد ا

يؤدي اإلنتخاب من أجل ادلقاومة إىل إطلفاض ادلردود يف الظروؼ الصعبة، ولكن ىذا اإلطلفاض يكوف أقل . (2010
البحث عن مؤشرات . (Adjabi et al., 2014)أعلية ابلنسبة لؤلظلاط ادلقاومة مقارنة مع األظلاط الوراثية احلساسة 

 الػػ اإلستيعاب الصايف، تراكم ألحسن إستعماؿ للماء من قبل النبتة مثل احلالة ادلائية الورقية، ادلقاومة للتجفيف،
Osmolytesتقدـ يف حتسني ادلردود يف الظروؼ أي  والنمو النسيب، حتت اإلجهاد ىو شرط مسبق إلحراز ، ادلتوافقة
 أفراد اجليل  إستجابة وسلوؾهتدؼ ىذه الدراسة إىل متابعة. (Adjabi et al., 2014; Araus et al., 1998)البلحيوية 

،  حتت الظروؼ ادلناخية الشبو اجلافة ادلميزة دلناطق اذلضاب العليا الشرقية اجلزائرية مزروعة من القمح الصلبF2الثاين 
 . فيزيولوجية وزراعية-مورفو-وذلك إبقامة عدة قياسات وإختبارات فينو
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-Iاملـواد والطــرق   :
:  التجربة واملالحظات ازإنج .1

، (OF/Waha)واحة /، أفونتو(OF/MBB)دمحم بن بشري / للتصالبات األربعة األتية أفونتوF2      مت زراعة األجياؿ 
( ITGC)، ابدلوقع التجرييب التابع حملطة البحوث الزراعية (OF/Kori)كوريفلة /، و أفونتو(OF/Mrb)أـ الربيع /أفونتو

 ىي ينادلسافة بني كل خط ـ و5  كل خطزرعت ىذه األجياؿ يف خطوط طوؿ. 2008 ديسمرب 9بسطيف، بتاريخ 
 3زرعت اآلابء يف .  سم10بػ  (النبااتت)سافة بني البذور امل  حيث تقدر خطوط لكل تصالب10زرعت .  سم20

كثافة بو ( للقطعة2 ـ6)خطوط بنفس القياسات، يف بداية وهناية كل تصالب وذلك يف سلطط للقطع بثبلثة تكرارات 
.  أفونتو، بوسبلـ، واحة، أـ الربيع، و دمحم بن بشري: ىياآلابء.  حبة للمرت ادلربع250بػ  تقدرطبيعية

 عملية هبا دتت على اخلطوط األبوية فقط، وذلك للحفاظ على نبااتت اجليل الثاين اليت      دتت أغلبية القياسات
إذ مت قياس ادلساحة الورقية . F2 وكذا أفراد اجليل الثاين اآلابءأثناء مرحلة النضج عدة قياسات دتت على . اإلنتخاب

قدرت ادلساحة الورقية .  أوراؽ مأخوذة عشوائيا10أثناء مرحلة اإلسباؿ، على عينة مكونة من  (الراية)لورقة العلم 
:        (Spagnoletti-Zeuli et Qualset, 1990)ابلعبلقة األتية ادلتوسطة 

SF (cm2) = 0,607(L x I) 

ىو متوسط عرض الورقة ادلعرب عنها  l  متوسط طوؿ الورقة ادلعرب عنها ابلسم و =L   ىي ادلساحة ادلتوسطة لورقة العلم، ،  SFحيث 
 .(L x I)ىي الناجتة عن  ىو معامل اإلضلدار للمساحة  ادلقدرة من خبلؿ ورقة مليمرتية و 0,607ابلسم،  

: (Fellah, 2008)مت حساب الوزف النوعي لؤلوراؽ من نسبة وزف ادلادة اجلافة على سطح ورقة العلم 
PSF (mg/cm²)= PS (mg)/ SF (cm²) 

 . سطح ورقة العلم = SF وزف ادلادة اجلافة و  =PS  الوزف النوعي الورقي، PSF حيث

حيث مث وزف . وراؽأ 10، أثناء مرحلة اإلسباؿ، على عينة مكونة من (TRE)     مت حتديد احملتوى ادلائي النسيب 
مث توضع األوراؽ يف أنبوب إختبار ػلتوي . (PF)الرطب  أوراؽ عينة كل ظلط وراثي مباشرة من أجل احلصوؿ الوزف

. (PT)التشبع   ساعات وذلك للحصوؿ على وزف4على ادلاء ادلقطر، يف غياب الضوء ويف درجة حرارة  ادلخترب، دلدة 
يتم حساب . (PS) ساعة للحصوؿ على الوزف اجلاؼ 16 درجة مئوية دلدة 65جتفف العينة يف فرف عند بعد ذلك 

:   كاآليت Mahdid, (2014) حسب العبلقة ادلذكورة من طرؼ احملتوى ادلائي النسيب
TRE (%) = 100(PF-PS)/ (PT-PS), 

 

على التوايل الوزف الرطب، التشبع واجلاؼ   PS,  PT , PF و ميثل كل من ،(℅) احملتوى ادلائي النسيب الورقي =( TRE)  حيث 
 .(لغابمل) للعينات الورقية
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تؤخذ ورقتني بشكل . على الورقتني األخريتني ادلتطورة دتاما (٪ اخلبلاي التالفة)مت تقدير إختبار التحطم اخللوي        
توضع .  سم1تقطع األوراؽ إىل قطع طوذلا . حيث يتم غسل ىذه العينات ابدلاء العادي. يعشوائي لكل ظلط وراث

 قطع من األوراؽ يف أنبوبة إختبار وتغسل ابدلاء ادلقطر إلزالة الغبار ادللتصق الذي ميكن أف 10كل عينة مكونة من 
.   تستخدـ ثبلثة أانبيب لكل ظلط وراثي ولكل معامل. يؤثر على نتائج اإلختبار

تتم القراءة األوىل .  مل من ادلاء ادلقطر ترج األانبيب دوراي يدواي وترتؾ يف درجة حرارة ادلخترب10يضاؼ لكل أنبوب 
(EC1)  درجة 100توضع األانبيب يف محاـ مائي، يف درجة حرارة .  ساعة24بواسطة جهاز الناقلية الكهرابئية، بعد 

تقدر النسبة .  ساعة بعد مرور العينات يف احلماـ ادلائي24( EC2)  قراءة اثنية للناقليةجترى . دقيقة60مئوية، دلدة 
 : ، على النحو التايلBajji et al., (2001)ادلئوية للخبلاي التالفة بسبب اإلجهاد ادلائي، حسب الطريقة اليت وصفها 

  100(EC1/EC2) = (dommage %) نسبة اإلتالف  

األنسجة مأخوذة من ثلث منتصف ورقة العلم متطورة بشكل   ملغ من100بتداءا من إ       ػلدد تركيز الكلوروفيل 
 24، واحلعاليل اليت مت حتضينها دلدة Watmannالرتشيح بورؽ   بعد ٪90ؿ من األسيتوف إىل ؿ ـ10جيد، مقتبسة من 

. 647 و 663 بنيكثافة ضوئية على  (Spectrophotomètre)وئي ضساعة يف الظبلـ، تقرأ بواسطة جهاز الطيف اؿ
:   للمحلوؿ، تستخلص من الصيغ التالية، ادلذكورة من قبل MF/ lغ من ؿ ، ابملa + b  و  a  ، bتركيز الكلوروفيل 

Ferus and Arkosiova, (2001) : 

Chl a (mg/ l) = (12,25 A663 - 2,79 A647) x D 

chl b (mg/ l) = (21,5 A647 - 5,1 A663 ) x D 

chl tot (mg/l) = (7,15 A663 + 18,71 A647) x D 

من  ، الذي ميثل ادلسافة(سم 1) Cuvetteىو مسك الوعاء D  ىو اإلمتصاص يقاس يف طوؿ موجة معينة وAحيث 
مربع من سطح الورقة مرت /مبلغنتائج الكلوروفيل الكلي يعرب عنو . قبل شعاع الضوء ادلنبعث من قبل الطيف يف احلللوؿ

:  Ferus and Arkosiova, (2001)إبستخداـ الصيغة اليت قدمها 

Chl tot. (mg/m2)] = (V/1000)(1/SF) x [Chl tot, mg/l] 

جل أ ىو حجم األسيتوف ادلستخدـ من V  من ادلساحة  الورقية، ²ـ/، ىو تركيز الكلوروفيل الكلي ابدللغ(²ـ/ ملغ ) Chl totحيث 
. ، للعينة الورقية ادلستخدمة إلستخراج الكلوروفيل² ىي ادلساحة، ابلػ ـSF  مل يف حالة ىذه الدراسة، 10اإلستخبلص، الذي يعادؿ 

مت تدوين اتريخ اإلسباؿ ابلنسبة للخطوط األبوية فقط وىذا نظرا لعدـ جتانس اجليل الثاين، عندما خترج 
يف ىذه ادلرحلة تؤخذ عينات من اخلطوط األبوية من أجل تقدير الكتلة .  من السنابل من غمد ورقة العلم℅50

 ـ لكل عزلة 1ويف مرحلة النضج مت حصاد عينات نباتية على خط طولو . (BIOE)احليوية ادلرتاكمة يف مرحلة اإلسباؿ 
 عدد السنابل ،(BIOM)وزف الكتلة اجلافة الكلية . أولية، من ادلخطط األبوي و ذلك لتقدير ادلتغريات ادلرتبطة ابإلنتاج
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(NE) وزف السنابل ،(WNE) طوؿ النبااتت ،(HT) ، حبة 1000و وزف (PMG) . تقدر الغلة احلبية(RDT)  بعد 
مت حصاد نبااتت أفراد األجياؿ األبوية واجليل الثاين واليت من خبلذلا مت حتديد ادلتغريات . احلصاد ادليكانيكي للتجربة

.  الكتلة احليوية، عدد السنابل، وزف السنابل، الوزف ادلتوسط للسنبلة وطوؿ النبات: التالية

  : حتليل البياانت.2
.   مت حتليل ادلتغريات ادلقاسة لكل وحدة مساحة بواسطة التحليل التبايين، حتليل معامل اإلضلدار واإلرتباطات     

عوجلت ادلتغريات ادلقياسة على نبااتت فردية عن طريق التحليل اإلحصائي الوصفي، للحصوؿ على ادلتوسطات، 
. مت دراسة العبلقات بني ادلتعريات ادلقاسة بواسطة حتليل اإلضلدار واإلرتباطات الظاىرية. القيم القصوى والدنيا والتباين
 و الوراثي (CVP)جل تقدير درجة التوريث للصفات ادلقاسة ومعامبلت التغري الظاىري أمت تفصيل عناصر التباين من 

(CVG) .تبعا لػ   الصفة متوسط على والوراثية الظاىرية التباينات مبعامل صفة لكل ادلعامبلت مت حساب ىذه
Snedecor and Cochran, (1981)حسب ادلعادالت  :

CVp (%) = 100 σ²p/moyenne 

CVG (%) = 100 σ²G/moyenne 

 التباين الظاىري الكلي ومكوانتو الوراثية، ادلستمدة من حتليل التباين وما يساويها من التوقعات اىم   σ²G و σ²pحيث 
تقدر نفس ىذه ادلركبات، ابلنسبة للمتغريات ادلقاسة لكل نبتة، على حساب تباينات اجليل الثاين، تؤخذ . ادلتوسطة

، وادلكونة (σ²e)، يؤخذ تباين اآلابء على أنو يساوي التباين ادلتبقي (σ²p)الكلي على أهنا تساوي التباين الظاىري 
 :(Falconer et Mackay, 2000)الوراثية ذلذا التباين الذي يستنتج من خبلؿ الفرؽ 

σ²G = σ²p - σ²e 

 Burton حسب بواسطة نسبة التباين الوراثي على التباين الظاىري  (h²BS)تقدر درجة التوريث يف النطاؽ الواسع

: ALhadi et al., (2013) و  (1951)

h²BS= σ²G/σ²p  

:  تقدر بػػ (الكسب الوراثي) X ادلباشر على أساس الصفة  (RS)اإلستجابة ادلتوقعة لئلنتخاب

RS = ih² √σ²p/Y 

 دتت. F2 (Falconer et MacKay, 2000)فرؽ اإلنتخاب ادلوحد إىل اإلضلراؼ ادلعياري ومتوسط اجليل الثاين = iحيث 
أجريت التحاليل اإلحصائية بواسطة بررليات . 5%مقارنة متوسطات ادلتغريات نسبيا ألصغر فرؽ معنوي عند نسبة 

OpenStat( 2010)و   StatS4U( 2007 .)
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II- النتائج واملناقشـة :  
  :حتليل األمناط الثابتة .1

ابلرغم . (1)يشري حتليل تباين الصفات ادلقاسة إىل وجود أتثريات معنوية ابلنسبة لؤلظلاط الوراثية جدوؿ رقم 
من انحية اإلنتاجية سجلت األصناؼ . من إطلفاض عدد اآلابء إال أنو تظهر إختبلفات وراثية بني سلتلف األصناؼ

ىذه الكفاءة ادلرتفعة ترتبط عند . (2.اجلدوؿ) ىكتار/طن 4أفونتو، بوسبلـ، و واحة أفضل مردود، مع قيم تفوؽ 
 وزف نوعي مرتفع، نسبة كبرية ،رقة العلملومساحة كبرية أيضا مع  والكلي، b و  aأفونتو مع أفضل القيم للكلوروفيل 

 (.1. ، شكل2.جدوؿ) للساؽ  قصريطوؿو  ،من التحطم اخللوي
 

  .اآلابء متوسط مربع فروؽ حتليل التباين للصفات ادلقاسة عند :1.جدول
Sources        Répétition                   Génotype                   Résiduelle  CV  
dll 2 5 10 (%)  

% dommage 3.17ns 132.63** 6.12 4.1 
Chl a 0.16ns 4.29** 0.46 8.3 
Chl b 0.040ns 1.65** 0.057 12.9 
Chl tot 3.27ns 918.33** 45.19 9.1 
TRE 0.23ns 47.24* 9.32 4.8 
SF 5.10* 25.40** 0.83 6.5 
PSF 0.18ns 1.15* 0.26 7.3 
PREC 0.38ns 42.88** 1.12 1.9 
BIOE 0.071ns 13.22** 0.35 4.5 
BIOM 0.80ns 3.74** 0.65 4.6 
NE 705.56ns 4152.22** 272.22 4.7 
WNE 1.86* 3.42** 0.30 5.9 
HT 216.22** 815.40** 16.15 6.1 
PMG 12.38* 23.06** 2.51 4.2 

RDT 0.041ns 0.35* 0.10 8.1 

  (Chl tot) = (2م/مػ )الكلوروفيل الكلي ،(chl b) =  (ل/مػ)الكلوروفبل ب ،(chla)  =الناتجة عن  األضرار= (٪)، (ل/ مػ)  أالكلوروفيل

فترة  = PREC، (سم/مػ)الوزن النوعي الورقي =( PSF)، (2سم)المساحة الورقية =  (SF)،(℅)المحتوى المائي النسبي = TRE، االجهاد المائي

عدد = NE، (هـ/طن)الكتلة الحيوية المتراكمة خالل مرحلة النضج = BIOM، (هـ/طن)المادة الجافة المتراكمة في مرحلة االسبال  = BIOE،  التسنبل

 .(هـ/طن)المردود  = RDT، (غ) حبة 1000وزن = PMG ،(سم)طول النبات  = HT،  (هـ/طن)وزن السنابل  = WNE ، 2م/السنابل
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، مقارنة مع  تلك ادلقاسة (٪ )تباين ادلعايري ادلقاسة لدى األظلاط الوراثية ذات ادلردود العايل ابلنسبة ادلئوية : 1.شكل
 .عند دمحم بن بشري

 

 

. العبلقة بني الكتلة احليوية ادلرتاكمة عند النضج و ادلردود: 2.شكل
بني سلتلف الصفات مقاسة  ة إغلابية إثباهتا يف عدة حبوث سابقة معنويعبلقة       يشري حتليل اإلرتباط إىل وجود 

ورقة العلم وبني  وبني مساحة، b  (r= 0,864, prob= 0,027) (Salmi, 2015) و aبني الكلوروفيل كالعبلقات ادلعنوية 
 ,r = 0.842) وبني التبكري يف اإلسباؿ وعدد السنابل، (Oulmi, 2010) (r =0.810, prob = 0.051) الوزف النوعي للورقة

prob=0.035) (Mazouz, 2006) ،مرحلة النضج ووزف السنابل خبلؿ الكتلة احليوية ادلقاسة  وبني(r = 0.962, 
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prob=0.002) (Haddad et al., 2016) ، وبني ادلردود احليب والكتلة احليوية اذلوائية ادلقاسة يف مرحلة النضج(r =0.914, 

prob= 0.011) (Haddad et al., 2016) عند النضج لدى اآلابء الكتلة احليوية  أبفاإلرتباطات تشري ىذه . (2).الشكل
.  ىي اليت حتدد ادلردود النهائي

  

 .ات الصفات ادلقاسة عند اآلابءمتوسطقيم  :2.جدول
Génotype       %dommage        Chl a     Chl b     TRE    SF    PSF   PREC   BIOE BIOM 

Ofanto 67.04a 10.23a 3.21a 80.64 17.98a 8.16a 124.67 12.15 17.53 
Boussalam 55.30 8.34 2.25 74.52 13.43 6.46 125.00 14.47a 18.33a 
Waha 55.76 8.36 1.53 79.33 14.85 7.28 121.00 11.94 19.19a 
Mrb5 68.26a 6.83 1.38 79.73 15.74 7.22 119.33 10.01 16.22 
MBB 52.60 8.07 1.39 83.21a 9.35 6.73 129.67a 15.11a 16.62 
Korifla 63.03 7.13 1.38 86.32a 13.10 6.66 121.00 15.18a 16.98 
M. Générale  60.33 8.16 1.85 80.63 14.08 7.08 123.44 13.14 17.48 
Ppds5% 4.50 1.23 0.43 5.55 1.65 0.94 1.93 1.08 1.46 

Génotype       NE        WNE     HT     PMG    RDT Chl tot     

Ofanto 436.66 9.20 55.00 50.14 4.11a 108.42a 
Boussalam 440.00 10.01 55.33 51.46a 4.03a 68.88 
Waha 460.00a 11.12a 57.66 47.13 4.45a 76.97 
Mrb5 470.00a 9.26 70.00 46.89 3.65 64.90 
MBB 370.00 7.92 97.66a 46.36 3.48 62.39 
Korifla 466.66a 9.07 60.00 53.04a 3.99 64.32 
M. Générale 440.56 9.43 65.94 49.17 3.95 74.31  

Ppds5% 30.01 1.01 7.31 2.88 0.58 5.78 

 a =  ،أنماط وراثية بأفضل قيم متوسطةاألضرار الناتجة عن االجهاد المائي، =   األضرارchl a =  كلوروفيلa (ل/مع)  ، chl b =  كلوروفيل

b (ل/مػ) ،chl tot =  (2م/مع)الكلوروفيل الكلي  ،TRE =  المحتوى المائي النسبي()،SF  =  (2سم)المساحة الورقية لورقة العلم ،PSF = 
 = BIOM، (هـ/طن)وزن المادة الجافة المتراكمة  في مرحلة اإلسبال  = BIOE، (يوم)مدة االسبال  = PREC، (2سم/مع)الوزن النوعي للورقة 

 ، 2م/عدد السنابل  = NE، (هـ/طن)وزن المادة الجافة المتراكمة في مرحلة النضج 
WNE =  (هـ/ذن)وزن السنابل ،HT =  (سم)طول النبات ،

PMG =  (غ) حبة 1000وزن ،RDT =  (هـ/طن)المردود. 
 

 

 فإف الكتلة احليوية واحملتوى ادلائي فقط مت ،ادلدروسة اليت ختضع لتحليل اإلضلدار التدرغلي صفة 14الػ         من بني 
 :يف النموذج التفسريي للغلة احلبية لآلابء اإلحتفاظ هبما

RDT= 0.345(±0.038)BIOM + 0.036(± 0.011) , TRE – 4.97 (R² multiple= 0.943) 

، يف حني أف 1.1222ىو  على ادلردودعند النضج ىذا النموذج إىل أف التأثري ادلباشر للكتلة احليوية       يشري كذلك 
كلوروفيل، ٪ الضرر، زلتوى اؿ) ويف حالة ما إذا كانت ادلتغريات ادلتعلقة بفيزيولوجيا النبات من .0,417 احملتوى ادلائي ىو

 مستمدة من التحليل، فإف النموذج ال ػلتفظ إال ابلكتلة احليوية (  للورقةالوزف النوعيو ادلساحة الورقية، ، النسيباحملتوى ادلائي
 RDT =0.281 (±0.062)BIOM - 0.913 ( R² =0.835) :من التباين يف ادلردود ٪  83.5اليت  تفسر ضلو عند النضج 

، فإف عند النضجمل يتم إدخاؿ الكتلة احليوية يف حالة إذا . 0,914قيمة  يف ىذه احلالة إىل التأثري ادلباشرينخفض 
. RDT= 0,237(±0,111)WNE + 1,728 (R²= 0,535): للمردودلتفسري النموذج ػلتفظ بوزف السنابل كمتغري وحيد 

كل من ادلادة اجلافة ووزف السنابل ادلنتجة يف وحدة . 0,731معامل التأثري ادلباشر لوزف السنابل على ادلردود ىو 
يف هناية دورة النبات، كما ىو احلاؿ ابلنسبة للمردود، وابلتايل فهي أقل  ، ىي صفات ميكن قياسها ادلساحة ادلزروعة

فائدة ابلنسبة لئلنتخاب أو يف التحديد ادلبكر لؤلظلاط ادلتأقلمة مع األوساط ادلتغرية، كما ىو متوقع  ابلنسبة 
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 .إذف، خبلؿ ىذا ادلوسم أظهرت ادلعايري الفيزيولوجية فعالية أقل يف حتديد األظلاط ادلنتجة. لئلختبارات الفيزيولوجية
 حيث إستنتج يف دراسة على عشائر من القمح الصلب أبف Oulmi, (2015)ىذه النتيجة تتوافق وإستخبلصات 

دراسة الصفات الفيزيولوجية ال يساىم بشكل فعاؿ يف حتديد األظلاط الوراثية األكثر إنتاجا وأتقلما ابدلناطق الشبو 
الذي يؤثر بتغري سلوؾ النبات من موسم زراعي ألخر  (بيئةxوراثيظلط )اجلافة، كوف األصناؼ ادلزروعة تتأثر ابلتفاعل 

. ما يؤثر على نتائج اإلختبارات الفيزيولوجية ادلطبقة

  : حتليل األجيال اإلنعزالية.2
، يف حني دتيز اذلجني  أبصغر كتلة حيوية لكل نبتةواحة/أفونتومن بني األربعة ىجػػن ادلدروسة، يتميز اذلجني 

إرتفاع للنبات نظرا للطوؿ  أبكرب حجم للكتلة احليوية وترافق ذلك مع تسجيلو أيضا ألعلى دمحم بن بشري/أفونتواذلجني 
 Oulmi, (2015)وىي توافق النتائج ادلؤشر عليها يف دراسة ، (3. ، شكل3.جدوؿ) دمحم بن بشرياألب الذي يتميز بو 

 إىل أف التحسني يكوف أكثر فعالية ابإلنتخاب دمحم بن بشري/أفونتو  اذلجنييشري. على نفس العشائر من القمح الصلب
 عدد لصفة  األربعاإلختبلفات بني التصالبات دراسة ادلتوسطات بينت أف (.4.شكل)على أساس إرتفاع الساؽ 

  كاان األفضل لتحقيقهمادمحم بن بشري/أفونتوو  كوريفلة/أفونتواف فاذلجنيالسنابل أما ابلنسبة لوزف  ،السنابل ضعيفة
 (. 3.جدوؿ) أفضل القيم ادلتوسطة

 ودرجة التوريث يف ،متوسطة إىل منخفضةمن  سجلت (CVG) والوراثي (CVP) الظاىري معامبلت التغري
 .(3.جدوؿ) ابلنسبة للمتغريات األربعة ادلقاسة % 91.27 و 65.75مرتفعة وتراوحت بني  كانت (h²bs)النطاؽ الواسع 

 يف دراسة على عشائر وأصناؼ من Oulmi, (2015)و  Fellahi, (2013)احملصل عليها عند كل من نتائج اؿوىي توافق 
  .القمح الصلب

درجة التوريث على ، وCVG)  %)الوراثي ، ((% CVP، معامل التباين الظاىري (σ ²) التباين ،قيم ادلتوسطةاؿ :3.جدول
 .   للصفات ادلقاسة للجيل الثاين للتصالبات األربعة (h²bs)النطاؽ الواسع 

croisement   Trait       Moy      Mini    Maxi    Ampl     σ²F2      CVP       CVG    h²bs 

OF/MBB BIO 21.61 7.60 52.5 44.9 79.02 41.14 35.22 73.31 
OF/Waha BIO 16.69 4.30 45.7 41.4 64.72 48.20 40.30 69.89 
OF/Mrb BIO 19.66 5.70 80.7 75.0 188.76 69.88 66.76 91.27 
OF/Kori BIO 19.90 5.40 52.1 46.7 109.38 52.56 47.92 83.15 
OF/MBB HT 79.50 45.00 107.0 62.4 234.85 19.28 17.84 85.66 
OF/Waha HT 60.39 45.00 70.0 25.0 31.13 9.24 7.20 60.79 
OF/Mrb HT 65.80 37.00 105.0 68.0 186.07 20.73 19.47 88.17 
OF/Kori HT 56.63 40.00 88.0 48.0 69.76 14.75 12.01 66.26 
OF/MBB NE 3.45 1.00 9.0 8.0 1.76 38.45 31.18 65.75 
OF/Waha NE 3.02 1.00 8.0 7.0 1.61 42.02 34.12 65.95 
OF/Mrb NE 3.26 1.00 15.0 14.0 4.26 63.31 58.77 86.17 
OF/Kori NE 3.73 2.00 11.0 9.0 2.97 46.20 42.55 84.81 
OF/MBB WNE 10.34 2.50 24.6 22.1 19.52 42.73 36.30 72.17 
OF/Waha WNE 9.22 1.90 30.9 29.0 25.89 55.19 45.19 67.06 
OF/Mrb WNE 9.34 1.77 44.2 42.4 52.03 77.23 72.11 87.18 

OF/Kori WNE 10.90 2.62 33.7 31.0 41.97 59.44 54.34 83.58 
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 دراسة اإلرتباطات ادلتبادلة أف الكتلة احليوية ىي جد مرتبطة مع عدد ووزف السنابل لدى التصالبات تبني         
ىذه . (5.، شكل 4.جدوؿ)  أف عدد السنابل مرتبط بوزف السنابل عند التصالبات األربعة تبني أيضا كما،األربعة

عبلقة إرتباط ؿيف إغلادىم  Oulmi, (2015) و Fellahi, (2013)، Karki, et al., (2014) النتيجة تتوافق ونتائج كل من
عدد وزف و والكتلة احليوية بني ادلميزة العبلقة اإلرتباطية ىذه. عدد السنابل، وزف والكتلة احليوية بني  وثيقةمعنوية

 وراثية تراكيب لغربلة ومبكر سريع إنتخايب كمعيار ألف تستخدـ ىذه الصفات الثبلث إقرتاح من السنابل دتكننا

أتثري صفة طوؿ النبات ىو .  ابدلناطق الشبو اجلافةاحلبية لغلة الصلب تكوف أكثر إنتاجية ؿالقمح من فيها مرغوب
(. 4.جدوؿ) ( وزف السنابلالكتلة احليوية عند النضج، عدد و)منخفض ويظهر إرتباط ضعيف مع ادلتغريات األخرى 

السنابل، وأف طوؿ وعدد  ذلا أتثري أكثر أعلية للتعبري عن وزف (ادلادة اجلافة)الكتلة احليوية أف كل ىذه النتائج تبني 
.  فقطأـ الربيع/النبات لو أتثري على مستوى اذلجني أفونتو

 .   معامبلت اإلرتباط بني ادلتغريات ادلقاسة عند اجليل الثاين لدى التصالبات األربعة:4.جدول
 Ofanto/MBB  Effet*    Ofanto/Waha  Effet 
Croisement   HT       NE      WNE    direct HT    NE     WNE       direct 

BIO 0.282 0.814 0.917 0.432 0.431 0.891 0.973 1.271 
HT  0.107 0.184 -0.160  0.373 0.464 -0.148 
NE   0.778 0.643   0.898 0.545 
 Ofanto/Mrb   Ofanto/Korifla 
BIO 0.549 0.914 0.973 0.694 0.309 0.918 0.971 0.914 
HT  0.418 0.508 -0.116  0.139 0.320 -0.132 
NE   0.926 0.543   0.895 0.521 

n= 120 plantes . مقارنة تباين الكتلة احليوية ادلقاسة لكل نبتة للجيل الثاين للتصالبات األربعة:3.شكل  
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. جليل الثاين للتصالبات األربعةمقارنة تباين طوؿ نبااتت ا: 4.شكل
 

 . العبلقة بني وزف السنابل والكتلة احليوية ادلقاسة لكل نبتة عند اجليل الثاين للتصالبات األربعة:5.شكل 
 

Of/Mbb = 0.456x + 0.5788

R2 = 0.8413

Of/Mrb = 0.511x - 0.7062

R2 = 0.9472

Of/Korif la = 0.6016x - 1.1181

R2 = 0.9434

Of/Waha = 0.6156x - 1.0508

R2 = 0.9473

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BIOM(g/plante)

W
N

E
(g

/p
la

n
te

)

Of/Waha

Of/Korif la

Of/Mbb

Of/Mrb



Oulmi A. et al.  / Revue Agriculture. 12 (2016) 100 – 113 

 

111 

 

 للجيل الثاين ميكن النظر إليها على أساس إرتباط (RS)        اإلستجابة ادلتوقعة يف اجليل الثالث لئلنتخاب ادلباشر 
، %10من أجل كثافة إنتخاب . الصفات وادلتمثلة يف الكتلة احليوية، وزف وعدد السنابل، وبدرجة أقل طوؿ النبااتت

فالنسل ذو أفضل كتلة . (5).قيم اإلستجابة ادلتوقعة ىي مبينة يف اجلدوؿ ،( (1.76Falconer, 1982  دتثلiالقيمة 
نتخاب اإلدمحم بن بشري، بينما من أجل وزف أكرب للسنابل فإف /حيوية متوقعة ىو ذلك الناتج من التصالب أفونتو

. كوريفلة يكوف أفضل/فونتوللهجني أ

 ، (µF2)، متوسط اجليل الثاين (RS) قيم االستجابة لئلنتخاب على أساس الكتلة احليوية ووزف السنابل :5.جدول
. (’µ) ، ادلتوسط ادلتوقع لنسل اجلزء ادلنتخب (µs)متوسط اجلزء ادلنتخب 

Croisement      critère de sélection     RS       µF2 µs         µ’ 

Ofanto/MBB BIO 0.53 21.61 39.96 22.14 

Ofanto/Waha BIO 0.59 16.69 35.17 17.28 

Ofanto/Mrb5 BIO 1.12 19.66 52.08 20.78 

Ofanto Korifla BIO 0.77 19.90 42.99 20.67 

Ofanto/MBB WNE 0.54 10.34 19.08 10.88 

Ofanto/Waha WNE 0.65 9.22 20.69 9.87 

Ofanto/Mrb5 WNE 1.18 9.34 40.67 10.52 

Ofanto/Korifla WNE 0.87 10.90 25.22 11.77 

 

  :اخلامتــة
تعبري اإلرتباطات ، حيث  خبلؿ ىذا ادلوسم أظهرت ادلعايري الفيزيولوجية فعالية أقل يف حتديد األظلاط ادلنتجة       

لنتائج اإلختبارات الفيزيولوجية مع ادلتغريات ادلرفولوجية لئلنتاجية متغرية وغري مستقرة، ويرجع ذلك إىل أتثري العبلقة 
 ادلقاسة يف مرحلة (الكتلة احليوية)  ادلادة اجلافةأفدراسة اإلرتباطات بينت . على األظلاط الثابتة (بيئةxوراثيظلط )

. ، وأنو ميكن حتسينها ابإلنتخاب انحية صفيت عدد ووزف السنابل العامل األىم احملدد للغلة احلبية النهائية ىيالنضج
لعشائر اجليل جليل الثاين تباين كبري للمتغريات ادلقاسة بني أفراد العشائر، شلا يشري إىل إتساع القاعدة الوراثية ايظهر 

، ويدعم ذلك أيضا معامبلت  ادلدروسة على أساس ىذه ادلتغريات ادلباشرفعالية تطبيق اإلنتخاب ادلبكرب الثاين وينبئ
 إىل أف التحسني يكوف أكثر فعالية ابإلنتخاب على أساس دمحم بن بشري/أفونتو  اذلجنييشري. رتفعةاملدرجة التوريث 
ادلستنبطة من اإلرتباط ادلعنوي  اإلستجابة ادلتوقعة يف اجليل الثالث لئلنتخاب ادلباشر للجيل الثاين .إرتفاع الساؽ

الكتلة احليوية ووزف السنابل، توحي أبف النسل الذي يتميز أبفضل إنتاجية ىو الناتج من اذلجني للصفات ادلتمثل يف 
 .كوريفلة ىو األفضل/دمحم بن بشري ابلنسبة للكتلة احليوية، بينما لوزف السنابل اذلجني أفونتو/أفونتو
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