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ا البحث وجعلني من طلبة العلم ویسرى لي األمور حتى ذوفقني إلنجاز هالحمد هللا الذي
.ه األطروحةذإتمام ه

ة التعلیم العالي بجامعة ذة الفاضلة بودور لیلى، أستاذواإلمتنان إلى األستاأتقدم بالشكر
ها القیمة حا البحث بصبر ولم تبخل علینا بنصائذ، التى أشرفت على انجاز ه1قسنطینة

وتوجیهاتها المفیدة فلها كل الشكر والتقدیر.

التعلیم العالي بجامعة ذأستاالفاضل غروشة حسین، ذستاأتقدم بخالص شكري وتقدیري لأل
.ه األطروحةذ، لتقبله ترأس لجنة مناقشة ه1قسنطینة
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بخبرتهم العلمیة ه األطروحةذهاثراء على تكرمهم بقبول مناقشة و 1محاضر بجامعة قسنطینة
مكتسباتهم الثریة.و 

وبیوتكنولوجیا،الوراثة، البیوكمیاءایناس بمخبر خلیفي،ذاألستاوال یفوتني أن أشكر: 
لوها معي شخصیا ذعلى الجهود التي بواألستاذة شایب غنیة كریمةة غیوة بوشطبذاألستا

أتمنى لهم التوفیق.

ه ذوفي األخیر أوجه تشكراتي إلى كل من ساهم من قریب أو بعید في بلورة واتمام ه
. األطروحة



ليهما اهللاان و خالص شكري إلى أبي و أمي حفظأتقدم بأسمى عبارات اإلمتن

ثیرا.ین شجعوني كذالكما ال أنسى زوجي و أوالدي و أخي و أخواتي و صدیقاتي 
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قائمة 
المختصرات



(15)C4: circumflexum 2015.
(14)M9: melanopus 2014.
(17)C9: circumflexum 2017.
ADN: acide désoxyribonucléique.
Am: Ampère.
A.n temps: Annealing temperature.
A-PAGE: Acidic Poly Acrylamide Gel Electrophoresis.
APS: persulfate d’ammonium.
C %: cross-linking, Bisacrylamide (g)/ (Acrylamide+Bisacylamide) (g) x100.
cir: la variètè circumflexum.
G: Génotype.
HP: Hauteur de la plante.
HRM: High Resolution Melting.
imp: imperfectrepeat.
ITGC: Institut Technique des Grondes Cultures.
KDa: Kilodalton.
LB: Longueur des barbes.
LC: longueur du col.
LE: Longueur de l’épi.
MB: Méga Base.
mel: la variètè melanopus.
NE/E: Nombre d’épillets par épi.
NG/E: Nombre de  grains par épi.
PCR: polymérase Chain réaction.
P.F: Poids frais.
PG/E: Poids de  grains par épi.
PMG: Poids de mille grains.



P.S: Poids sec.
P.T: Poids de turgescence.
SDS-PAGE : Sodium DodecylSulphate Poly Acrylamide Gel Electrophoresis.
SF: Surface foliaire.
SNP: Single-nucléotide polymorphisme.
SSR : Short séquence repeat.
T %: concentration totale,Acrylamide + Bisacrylamide (g)/Total x 100.
TCA: acide trichloroacétique.
TEMED: tétraméthyl-ethylène-diamine.
Tm: température de fision.
TRE: Teneur relative en eau.
Tris: tris-hydroxyméthyl-aminométhane.
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دراسة التنوع المرفوفیزیولوجي، البیوكمیائي، الجزیئي، المحصول و تصالب صنفین من القمح الصلب المنزرع العنوان: 
Triticum durum)بالجزائر Desf.)

الملخص
د التقني هلمعابىأخر بوالیة أم البواقي و بمنطقتین األولى2016/2017و2014/2015، 2013/2014خالل المواسم الزراعیة اجریت الدراسة

.قسنطینةوالیة بالخروب(ITGC)الكبرىللمحاصیل 

القمح الصلب اللذان ینتمیان إلىmelanopusوcircumflexumنمط وراثي للصنفین 20تهدف هذه الدراسة إلى تمیز اإلختالف الموجود بین 
Triticum durum)المنزرع بالجزائر  Desf.) كما تم اخضاع األباء إلى التهجینات المردودیة.و المرفوفیزیولوجیةاستنادا إلى بعض الصفات وذلك

كما تطرقت ، ٕاستنباط األفراد األعلى إنتاجو لصنف الواحد وبین الصنفیناداخل أفراد من أجل تحدید التنوع،للحصول على أفراد الجیل األول
.علیهاألفراد المدروسة و الهجن المتحصل لتحدید درجة القرابة بین ابیوكمیائیة وجزیئیة وذلكتحالیلالدراسة إلى 

المردود.سبة للمقاییس المرفوفیزیولوجیة و وجود تنوع بین األفراد المدروسة بالناعتمادا على التحالیل اإلحصائیة العدیدةالنتائج المسجلة وضحت
أعطت و أعلى القیم للمقاییس المرفولوجیةبفي المواسم الثالثةcir10وcir9 ،mel1 ،mel2 ،mel5 ،mel6 ،mel10 ،cir7تمیزت األفراد و 

مرتفعة للمحتوى النسبي للماء خالل الموسمین اقیمcir5وcir4 ،cir8 ،cir6 ،mel6 ،mel4سجلت األفرادو أعلى معدل لمردود الحبوب،
.2016/2017في الموسم الزراعي cir8وmel1 ،cir4 ،mel3 ،mel9، واألفراد 2014/2015و2013/2014الزراعیین 

Electrophprèseكشفت النتائج المتحصل علیها من تقنیة الرحالن الكهربائي  (SDS-PAG)الثالثةللبروتینات الكلیة خالل المواسم الزراعیة
66.66عالي بنسبة قدرهاPolymorphismeوجود تنوع ،هجنستة و melanopusوcircumflexumالصنفین لكال فرد المختارة30عند 

إلى مجموعات متباینة. ولهذا یمكن استخدام Dendrogrammeشجرة القرابة بواسطة بین األفراد والتي صنفت على الترتیب %83.33و
.بیوكمیائیة لدراسة اإلختالفات الوراثیةاتكمحددالبروتینات الكلیة 

circumflexumللصنفین المختارة في الدراسة البیوكمیائیةفرد30الفصل مابین (PCR-HRM)سمحت الدراسة الجزیئیة لتقنیة 

الصنف وبین أفراد أفراد داخلكشفت عن وجود اإلختالف المتباین للصفات حیث ،SSRلمحدیداتأربع بادئات، وذلك باستخدام melanopusو
مجموعة واحدةmel10وmel1 ،mel2األفراد 2013/2014أعطت خالل الموسم الزراعي .ADNإنصهار الصنفیین حسب درجة حرارة 

في cir10وcir9الفردین2014/2015خالل الموسم الزراعي بینت، كما Xwms46وXwms47عند البادئتین(homogènes)متجانسة
cir10تواجد الفردین 2016/2017خالل الموسم الزراعي الجزیئیة. وأوضحت الدراسةXwms46عند البادىء (homogènes)نفس المجموعة 

أعطى أحسن Xwms132البادىء . میزت الدراسة الجزیئیة أن Xwms499وXwms46عند البادئتینمتجانسةموعة واحدةفي مجmel9و
، Xwms 47البادىءیلیهXwms132أكثر عند البادىء ظهر اإلختالف حیثبالنسبة للمواسم الثالثة. mel9وmel1 ،cir9فراد تباین لأل

Xwms 46البادىء وXwms 499 انصهار فارق درجة حرارة بوذلكعلى الترتیبADNم على °0.8و3، 5.4، 6والتى تقدر ب األفراد بین
.الترتیب

، أنه بناءا على melanopusوcircumflexumفینصنالأفرادجزیئیة لألباء مع ستة هجن المتحصل علیها من التصالب بینالدراسة البینت
، Xwms132وXwms47البادئتین الذكر عندتقسیم الهجن إلى ثالث مجموعات: مجموعة تشبه األبتمدرجة القرابة بین الهجن وأباءها 

كماXwms46ظهرت في أغلب األحیان عند االبادىء ومجموعة وسطیة التشبه كال األبوینXwms499عند البادئمجموعة تشبه كال األبوین
.Xwms132وXwms47بعض الهجن مجموعة وسطیة عند البادئتین أخذت

على الدراسات تتفوق ADNالدراسة الجزیئیة المعتمدة على تحلیل أنالمردود، البیوكمیائیة والجزیئیةنستخلص من الدراسة المرفوفیزیولوجیة، 
بین أفراد صنف و أفراد الداخلللحصول على صورة شاملة ومحیطة عن مستوى التنوع تعانة بكل الطرق المتاحة للدراسةاإلسالمتبعة، إال أنه یفضل

.الصنفین

Triticum durum)القمح الصلبالكلمات المفتاحیة:  Desf.)، الهجن، المرفولوجیة، الفیزیولوجیة، مكونات المردود، البیوكمیائیة، البروتینات
الجزیئیة. و الكلیة، التنوع



Thème : Etude de la variabilité morphophysiologique, biochimique, moléculaire,
rendement et croisement de deux variétés de blé dur cultivé en Algérie

(Triticum durum Desf.)

Résumé

L'étude est menée au cours de trois compagnes agricoles 2013/2014, 2014/2015 et 2016/2017 dans deux
stations, une à la wilaya d’Oum El Bouaghi et l’autre à l'Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) du
Khroub à Constantine.

Cette étude a pour objectif de distinguer la différence entre 20 génotypes de deux variétés, circumflexum
et melanopus, appartenant au blé dur cultivé en Algérie (Triticum durum Desf.), sur la base de certaines
caractéristiques morphophysiologiques et du rendement. De plus, les parents ont soumis à des hybridations pour
obtenir des génotypes de première génération, afin de déterminer la diversité des génotypes inter et
intra- variétale, ainsi le développement des génotypes les plus productifs, aussi, une étude biochimique et
moléculaire est réalisée pour déterminer le lien de parenté des génotypes étudiés et des hybrides obtenus.

Les résultats obtenus par des analyses statistiques multivarieés, ont montré qu'il existe une diversité entre les
génotypes étudiés pour les mesures morphologiques et le rendement, Les génotypes cir9, mel1, mel6, mel2,
mel5, mel6, mel10, cir7 et cir10 enregistrent les valeurs les plus élevées pour les paramètres morphologiques et
le taux de rendement en grains durant les trois campagnes, les génotypes cir4, cir8, cir6, mel6, mel4 et cir5  ont
des valeurs élevées pour la teneur en eau relative pendant les deux compagnes 2013/2014 et 2014/2015, de
même les génotypes mel1, cir4, mel3, mel9 et cir8 pendant la saison agricole 2016/2017.

L’analyse des protéines totales par la technique électrophorèse (SDS-PAGE) au cours des trois compagnes chez
les 30 génotypes sélectionnés des deux variétés circumflexum, melanopus et six hybrides, ont révélé un
polymorphisme remarquable de 66,66 et 83,33%  respectivement. La classification hiérarchique a distingué
différents groupes. Les protéines totales peuvent être utilisées pour déterminer les différences génétiques des
populations de blé dur.

L'analyse moléculaire par la technique (PCR -HRM) a permis la séparation de 30 génotypes sélectionnés des
deux variétés circumflexum et melanopus, en utilisant quatre amorces SSR, celle-ci a permis de mettre en
évidence une variabilité inter et intra- variétale selon le degré de fusion d’ADN. Au cours de la saison agricole
2013/2014 les génotypes mel1, mel2 et mel10 forment un seul groupe homogène chez les deux amorces
Xwms47 et Xwms46, de même deux génotypes cir9 et cir10 sont classés dans le même groupe chez l’amorce
Xwms46 pendant la saison 2014/2015, la troisième compagne 2016/2017 a classé deux génotypes cir10 et
mel9 dans le même groupe chez les deux amorces Xwms46 et Xwms499. Cette analyse a distingué les
génotypes mel1,cir9 et mel9  chez l’amorce Xwms132 au cours des trois compagnes en formant des groupes
individuels respectivement. Celle-ci a permis de mettre en évidence une variabilité très importante de l’amorce
Xwms132 suivi par les trois amorces Xwms 47, Xwms 46 et Xwms 499 selon leur degré de fusion d’ADN des
génotypes de 6, 5,4, 3 et 0,8 ° C respectivement, ce qui montre  la diversité inter et intra- variétale.

L’étude moléculaire des parents avec six hybrides issus de croisements entre circumflexum et melanopus a
montré que, sur la base du degré de parenté existant entre les hybrides et leurs parents, les hybrides ont étaient
divisés en trois groupes : un groupe ressemblant au père mâle chez les amorces Xwms47 et Xwms132, un groupe
similaire aux deux parents de la même amorce Xwms499. et un groupe intermédiaire ne ressemblant à aucun des
parents a souvent été trouvée chez l’amorce Xwms46. Certains hybrides ont également pris des groupes
intermédiaires chez Xwms47 et Xwms132.

Nous concluons que parmi tous les paramètres et les analyses suivis, soit  morpho-physiologiques, rendement,
biochimiques  et moléculaires, l’étude moléculaire basée sur l’analyse d’ADN est l’approche la plus rigoureuse,
mais, il est préférable d’utiliser toutes les méthodes disponibles pour élargir une étude complète riche en
informations de la variabilité inter et interspécifique  entre les génotypes étudiés.

Mots clés : Blé dur (Triticum durum Desf.), hybrides, morphologiques, physiologiques, composantes du
rendement, biochimique, protéines totales, diversité et moléculaire.



Title: Study of the morphophysiological, biochemical, molecular variability, yield and
crossbreeding of two varieties of durum wheat (Triticum durum Desf.) grown in Algeria.

Abstract

The study was conducted during three agricultural campaigns 2013/2014, 2014/2015 and 2016/2017 in two stations, one at the
wilaya of Oum El Bouaghi and the other at the Technical Institute of Field Crops (ITGC) from Khroub to Constantine.

The purpose of this study was to distinguish the difference among 20 genotypes of two varieties, circumflexum and melanopus,
belonging to durum wheat (Triticum durum Desf.) grown in Algeria, based on certain morphophysiological characteristics and
yield.

In addition, the parents were subjected to hybridizations to obtain first generation individuals, in order to determine the diversity
of inter and intra varietal genotypes, thus the development of the most productive genotypes. Also, a biochemical and molecular
study was carried out to determine the degree of relationship of the studied genotypes and hybrids obtained.

The results obtained by multivariate statistical analyzes showed that there is a diversity among the studied genotypes from the
morphological measurements and the yield. The genotypes cir9, mel1, mel6, mel2, mel5, mel6, mel10, cir7 and cir10 record
the highest values from morphological parameters and grain yield during the three agricultural campaigns. The cir4, cir8, cir6,
mel6, mel4 and cir5 genotypes had high relative moisture content during the two agricultural campaigns 2013/2014 and
2014/2015 and the mel1, cir4, mel3, mel9 and cir8 genotypes during the agricultural campaigns 2016/2017.

Total protein analysis by electrophoresis (SDS-PAGE) during the three agricultural campaigns of the 30 selected genotypes of
the two varieties circumflexum, melanopus and six hybrids revealed a remarkable polymorphism of 66.66 and 83.33%,
respectively. . The hierarchical classification distinguished different groups. Total protein can be used to determine genetic
differences in durum wheat populations.

The molecular analysis by the technique (PCR -HRM) permited the separation of 30 selected genotypes of the two varieties
circumflexum and melanopus, using four SSR primers. This technique allowed to highlight inter and intra varietal variability
according to the degree of DNA fusion. During the agricultural campaign 2013/2014 the mel1, mel2 and mel10 genotypes form
a single homogeneous group for both primers Xwms47 and Xwms46, and two genotypes cir9 and cir10 were classified in the
same group for the primer Xwms46 during the agricultural campaign 2014/2015, but the third agricultural campaign 2016/2017
has classified two genotypes cir10 and mel9 in the same group for the two primers Xwms46 and Xwms499. This analysis
distinguished the genotypes mel1, cir9 and mel9 for the primer Xwms132 during the three agricultural campaigns by forming
individual groups respectively. This later allowed to highlight a very important variability of the primer Xwms132  followed
by the three primers Xwms 47, Xwms 46 and Xwms 499 according to their degree of DNA fusion of the genotypes of 6, 5,4,
3 and 0,8 ° C, respectively, which show inter and intra-varietal diversity.

The molecular study of parents with six hybrids from crosses between circumflexum and melanopus showed that, based on the
degree of relationship between hybrids and their parents, the hybrids were divided into three groups: a group resembling the
male father for primers Xwms47 and Xwms132, a group similar to both parents for the same primer Xwms499, and an
intermediate group resembling none of the parents was often found for the primer Xwms46. Some hybrids have also taken
intermediate groups for Xwms47 and Xwms132.

We conclude that among all followed parameters and analyzes, morpho-physiological, yield, biochemical and molecular,
molecular study, based on DNA analysis, is the most rigorous approach, but it is best to use all available methods in order to
have a complete study rich with the information about  inter and interspecific variability among studied genotypes.

Key words: Durum wheat (Triticum durum Desf.), Hybrids, morphological, physiological, yield components,
biochemical, total protein, diversity and molecular.
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المقدمة

المقدمة
، ویعتبر تشكل الغـذاء الرئیسي لإلنسـان والحیـواننهاتحتـل زراعة الحـبوب في العـالم مكـانة هامة جدا أل

تقدر والتيمن حیث األهمیة االقتصادیة والمساحة المزروعة عالمیا األولىمحاصیل الحبوبمن القمح
دولة والتي 43یمثل الغذاء األساسي لحوالي حیث ،)NASS, 2017(2017ملیون فدان لعام 46.1ب 

تشكل ثلث سكان العالم، بذور القمح تحتوي على مركبات هامة من الناحیة الغذائیة وتتمثل في 
الفیتامینات و ) %1.2، أمالح معدنیة ()%1.2(اللیبیدات،)%7.14البروتینات (، %)1.78الكربوهدرات (

تنتشر زراعة القمح في مناطق عدیدة من العالم لكن المناطق األكثر إنتاجا ترتكز .بكمیات معتبرة نسبیا
من اإلنتاج %75سط حیث یوفر هذا األخیر حوالي األبیض المتو وحوض البحرضمن شمال أمریكا 

,.Marccaferri et alالعالمي یوفر ،FAO, 2015)(المتحدة لألمموفقا لمنظمة األغذیة والزراعة و .)(2008
من االحتیاجات الغذائیة لإلنسان، وهناك أربع محاصیل فقط وهي األرز، القمح، %90ثالثون محصوال 

األرز، القمح (من هذه االحتیاجات والتي یبلغ محصولها %60الذرة والبطاطا قادرة أن توفر أكثر من 
من إمدادات السعرات الحراریة الغذائیة %5.42إذ تستأثر بنحو ملیار طن، 5.2الذرة) السنوي حوالي و 

في المرتبة - %37حوالي-بالبروتینات إمدادنافي العالم. وعلى الصعید العالمي، تأتي مساهمتها في 
من الدهون في %6وحتى القمح واألرزویوفر كل من الذرة تجات السمكیة والحیوانیة.عد المنالثانیة ب

.)FAO, 2016(نظمنا الغذائیة

تعد الجزائر واحدة من الدول المنتجة لمحصول القمح، وتنحصر زراعة مثل هذه المحاصیل في مساحات 
مخصصة تتمثل في المناطق الداخلیة الجافة وشبه جافة.

تواجه حاول العلماء منذ زمن بعید، دراسة إستجابة النبات للجفاف، الذي یعتبر الیوم من أهم العوائق التي 
یمكن رفع إنتاج الحبوب في المناطق لكن،فریقیا والوطن العربيوخاصة إزراعة المحاصیل في العالم

، دورة حیاة النبات وحجمهاالفینولوجیة كتقلیص الشبه جافة وذلك بإجراء إنتخاب على أساس الصفات
لمائي النسبي اارة الغطاء النباتي والمحتوى للنبات كدرجة حر الفیزیولوجیةو ،المورفولوجیة كمساحة األوراقو 

كما بین العدید .)(Boudour, 2006الالحیویةاتظروف اإلجهاد، والتي تساهم في التكیف معلألوراق
صفاتللحبوب بین مختلف األصناف یعود إلى تلك المن الباحثین أن االختالف في اإلنتاجیة 

یؤكدون على أهمیة توسیع القاعدة الوراثیة للعشائر اإلنعزالیة المنحدرة من فیزیولوجیة)، و - مرفو- (الفینو
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التهجینات بین األصناف، ویأملون أن یحصلوا منها على أصناف متفوقة في العدید من مكونات الغلة 
. بوبالحالحبیة عند محاصیل 

جدیة وداعیة وتتطلب وقفةنمنزرعیالفتحقیق زیادة في إنتاجیة األصناف تعتبر من أكبر التحدیات أمام 
واستنباط األصناف الجدیدة ختبارالواألساسي ومن هنا یأتي الدور الهام الغذاء،للتفكیر بمصادر

التي تدخل في عملیة التهجین وانتخاب بدءا من تحدید الطرز األبویة ،لظروف البیئیـة السائـدةلالمالئمة
والمواصفـات المرغوبـة التي تزیـد في اإلنتـاج وذات الخـواصأفضل التراكیب الوراثیة في األجیال اإلنعزالیة

.انوعیتهـوتحسیـن

في التحسین النبات من ممارسة عمله الزراعيراثي أمرا البد منه لیتمكن منزرعالو كما یعتبر التباین
بالتالي البد من إیجاد تباینات وراثیة جدیدة باستمرار لمتابعة عملیة التحسین، الوراثي ألي محصول، و 
األساسیة ، الطرقHybridationالتهجین و Séléctionاإلنتخاب و Introductionوتعد عملیات اإلدخال 

هما أیضاكما تؤدي الطفرات دورا م،اینات في المحاصیل ذاتیة التلقیحإلحداث هذه التب
(Chahal et Gosal, 2002)، على مستوى علم البیولوجیا الجزیئیة كان هنالك تقدم جوهري في استخدام و
في الوقت الذي كان فیه التوصیف المورفولوجي هو الطریقة ،النباتزراعةالطرق الجزیئیة في مجال 

ةعملیة تحدید هویلذا تمثلالنمساوي جورج ماندل.قبل العالم الوحیدة المستخدمة منذ اعتماده من 
إلى باإلضافة، رعینمنز الوحمایة حقوقفي مجال تداول البذور األساسیةوالفصل بینها القاعدةاألصناف

قد أظهر محدودیة األهدافكما أن استخدام المؤشرات المظهریة لمثل هذه.أهمیتها في مجال الصناعة
األصناف.في عملیة التمییز والفصل فیما بینـــها، وكـــذلك فـي دراســــــة مســتوى التشـــابـــه الــوراثـــي بین 

صل الجهود لتطویره وتحسین نوعیته وٕانتاجیته وهذا ال یتم إال باستخدام مادة      اوألهمیة هذا المحصول تتو 
صفات فینولوجیة     اعن طریق تحدید مو ویساعد تقییم هذه األصنافئم للبیئةوراثیة ذات تنوع وراثي مال

مرفوفیزیولوجیة وٕانتاجیة ودراستها جزیئیا بأحد طرق التقنیات الحیویة لربط الصفات التي یتم الحصول و 
.االستفادة منها في برنامج التحسینیة مع الدراسة الجزیئیة للتمیز و علیها بالدراسة التقلید

لنجاح برامج تربیة النبات التي ازداد اعتمادها األساسیةودراسة التركیب الوراثي للقمح اللبنةفهمد ویع
المحدیداتكاستخدام ،ولزیادة الغلةجدیدة أسرع وأكثر فعالیة لتطویر وٕانتاج أصناف محسنةطرقعلى 

رسم الخرائط الوراثیة،الوراثیة فیما بینهاتحدید القرابة األصناف،الوراثیة في دراسة التنوع الوراثي، تعریف
.النباتزراعةوفي برامج
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Triticum durum)تقیم أداء صنفین من القمح الصلبهوه الدراسة ذهوهدفنا من Desf.) المنزرع في
، المردودفات المرفوفیزیولوجیة، الصحت ظروف الزراعة الحقلیة استنادا على بعض الجزائر ت

والتى تتمثل في: 2016/2017و2014/2015، 2013/2014خالل ثالثة مواسم زراعیة والجزیئیةالبیوكمیائیة
خالل المواسم الثالثة من أجل داخل أفراد نفس الصنف وبین أفراد الصنفیناجراء دراسة مقارنة - 

األعلى انتاج.استنباط األفراد األكثر مقاومة و تحدید التنوع بین األفراد مع 
األباء إلى التهجینات للحصول على أفراد الجیل األول.خضع- 
الوراثیة بین األفراد المدروسة دات بیوكمیائیة لدراسة اإلختالفات یاستخدام البروتینات الكلیة كمحد- 

الهجن المتحصل علیها.و 
الهجن المتحصل علیها.القرابة بین األفراد المدروسة و لتحدید درجةالتحلیل الجزیئي- 
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المراجعإستعراض-1

الناحیة النباتیة1-1
العالمجمیع أنحاء یستعمله اإلنسان في غذائه الیومي وهو الغذاء الرئیسي في ،القمح نبات نجیلي حولي

FAO, تتوقف دورة حیاته على النوع، موعد الزرع، الظروف المناخیة، التربة، نوعیتها ،)(2012
)(Jonard,1970ا خصوبتهو  Fellahi, 2013 ;.

وهي أعشاب معمرة (Monocotylédone)یعتبر إنتاج القمح من أغني النباتات ذوات الفلقة الواحدة
. إذ یوجد العدید من األنواع األخرى لكن تزرع بكمیات نوع6700جنس وأكثر من 800سنویة، تضم 

).1979، حامد(قلیلة جدا 

تساعد على حفظ نقاوة األصناف من جیل إلى أخر حیث تمنع حدوث التلقیح التلقیح،القمح نبتة ذاتیة 
ملغ وتأخذ 60إلــى 45بین قمح واحدة ما وتزن حبةمتر1.5یصل طول نبات القمح إلى .الخلطي

،(Soltner,1980)نضجها عند نفتحغالف الثمري مما یجعلها ال تشكال متطاوال وهي ثمرة التصق بها ال

أو أكثر، ثنائیة أزهار5إلى 2تعتبر نورة القمح سنبلة مركبة من عدة سنیبالت تحتوي كل منها من 
.)1الشكل()1991،(الخطیبعدیمة السفاة الصف سفویة أو

.(Bogard, 2011) تركیب نبات القمح):1(الشكل
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األصل الجغرافي للقمح2- 1
,Harlanحسب الجغرافي للقمح ضمن المناطق الغربیة إلیران، شرق العراق، األصلیتمركز(1966)

األنـواع النبـاتیة األولى التي زرعت وحصـدت من قبل اإلنسان منذ یعتبر القمح أحد و جنوب وشرق تركیا.
سنة ضمن منطقة الهالل الخصیب، هذه المنطقة تغطي كل من فلسطین، 10000-7000حوالي 

العدید من بقایا القمح، ثنائي وجدت.(Croston et William, 1981)إیران سوریا، العراق وجزء كبیر من 
محفوظة ضمن بقایـا آثار یرجع عمرها إلى(Tetraploid)الصبغیة الصیغةورباعي(Diploid)الصیغة

,Harlanالمیالد ضمن مناطق الشرق األدنىسنة قبلف الا7 1975).(

,Vavilovتم تقسیم الموقع األصلي لمجموعات القمح حسب  إلى ثالث مناطق:(1934)
:تمثل المركز األصلي لمجموعة األقماح الثنائیة.منطقة سوریا وشمال فلسطین
تعتبر المركز األصلي لمجموعة األقماح الرباعیة.منطقة األثیوبیة:ال
حیث تعد المركز األصلي لمجموعة األقماح السداسیة.الهند:- المنطقة األفغانیة

واألقماح Einkom)(T.monococcumالدالئل التاریخیة الحدیثة إلى أن منشأ األقماح البریة تشیر
Emmer)T. dicoccum(هریرة على ضفاف نهر الفرات بدلیل وجودها ضمن هذا ىكان ضمن مواقع أب

المواقع حتى اآلن. وتفید اآلثار بأن عملیة استئناس القمح قد تمت في ثالث مواقع متقاربة بمنطقة الهالل 
:كما یلي(Hillman et al., 2001)ذكر االخصیب حسب م

هریرة في سوریا.ىالموقع األول تمركز ضمن موقع أب
تمركز في منطقة أریجا بالضفة الغربیة في فلسطین.الموقع الثاني
 الموقع الثالث في منطقةcayonu.بتركیا

,Feldmanویعتقد أن القمح الصلب جاء من نواحي تركیا، سوریا، العراق وٕایران حسب ما ذكر (2001)
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.)(Zohary and Hopf, 2000منشأ وانتشار القمح ):2(الشكل

نبات القمحتصنیف1-3

األصل الوراثي للقمح1- 3- 1
البحث عن طرق لزیادة التنوع البیولوجي والمحافظة علیه هو النقطة الرئیسیة في علم األحیاء من یعد

القرن الحادي والعشرین، في حین أن الحفاظ على التنوع البیولوجي ألنواع القمح المزروعة هو مهمة 
,Concharov)استراتیجیة لألمن الغذائي 2011; Hammer et al., 2011).

قد نشأت عن التهجین الطبیعي أو الطفراتأنها إلى األنواع البریة للقمح 1987عام Luptonأشار 
االصطفاء. ویعتبر القمح من أكثر النباتات تنوعا وتعقیدا من حیث التركیب الوراثي لكنها تتبع كلها أو

أنواع منها المهجنة ومنها البریة. ینتج القمح الصلبوالذي یضم عدةTriticumالجنس تریتیكم 
AABB (Triticum durum Desf., 2n=4x=28, genome) من تهجین بین أجناس بریة ذات الصیغة

Aegilopsوتعرف باسم BB)(الصبغیة  speltoides وجنسTriticum monoccocum ذات الصیغة
Triticum durumویعتبر جنس Feillet, 2000).()3(الشكل(AA)الصبغیة  Desf. األكثر انتشارا مقارنة

).(Croston and Wiliams, 1981باألجناس رباعیة الصیغة الصبغیة األخرى 

حیث تنتج عنه ثالث (Feldman et al., 1995)صبغیات 7یتكون العدد الصبغي األساسي للقمح من 
)مجموعات Concharvo, 2011 ; Hammer et al., 2011; Feldman, 2001)، ،2014(الخطیب:(
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صبغي، والتي 2n=2x=14: تحتوي نباتات المجموعة األولى على Diploidesالمجموعة األولى -
تعد األصل الذي تطورت منه المجموعة األخرى.

وهي نتیجة لتهجین األنواع 2n=4x=28: رباعیات الصبغیات Tètraploidesالمجموعة الثانیة -
المزروعة (ثنائیة الصبغیات).البریة 

صبغي، 2n=6x=42: سداسیة الصبغیات وتتكون من أنواع ذات Hexaploidesالمجموعة الثالثة -
وهي أحدث المجامیع تكوینا. نشأت هذه المجامیع الثالثة طبیعیا دون تدخل اإلنسان، وهناك 

مجموعة أخرى نشأت صناعیا بواسطة اإلنسان هي: 
.     )2n =x8=56)Zhukovsky, 1964و فیها Oktaploidesالقمح الثماني -

:sante/genetique/domestication-http://vulgariz.com/medecine(Source-تطور نسل القمح ):3(الشكل

)choses/-les-bien-fait-desgenes-levolution-ble-du

غي للقمحبلصاالمجموع 2- 3- 1
)Repetitive) sequencesمتكررة ADNمن المجموع الصبغي للقمح من قطع%80یتألف 

)Smith and Flavell, 1974( 810ویبلغ متوسط طول صبغي القمح حواليMB مرة من 25أي أكبر
صبغي نبات األرز. ویعود سبب ضخامة حجم المجموع الصیغي لكونه یتألف من ثالث مجموعات 

,.A, B, D(Talbert et alصبغیة وهي  منه على سالسل متكررة%85الحتواء )، و 4(الشكل(1998
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(Moore et al., 1993) 42000- 25000. یتراوح عدد المورثات الموجودة في النباتات الراقیة ما بین
أما في القمح فیبلغ عدد المورثات المتحكمة بالشكل المظهري حوالي (Miklos and Rubin, 1996)مورثة 

مورثة تم تحدید مواقع بضع منها ضمن الخریطة الوراثیة.  30000

إن المورثات هي الوحدات المتحكمة بالموصفات المختلفة للنبات وتكون متوضعة على قطع محدودة من 
المجموع الصبغي أو الجینوم بأنه مجموع كامل King and Stansfield, (1990)كل صبغي. ویعرف 

النیوكلیوتیدي إن الترتیب التسلسل.(Single gamete)المورثات المحمولة على الخالیا الجنسیة المفردة 
واألرزArabidopsis thalianaلكامل المجموع الصبغي قد تم تحدیده لبعض األنواع النباتیة كالنوع 

الوراثیة حدیداتوذلك لتحدید أماكن مورثات معینة على الصبغي حیث أن معظم الباحثون یستخدمون الم
للقیام بهذه الوظیفة.

(Salamé, 2012).موع الصبغي للقمحالمج): 4(الشكل
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(Mark et al., 2009حسبالتصنیف النباتي للقمح3- 3- 1 APG III(.

Clade Angiospermes.

Clade Monocotylédones.

Clade Commélinïdées.

Ordre Poales.

Famille Poaceae.

Genre Triticum.

Espèce Triticum durum.

الزراعةمواسمحسباألقماحتصنیف4- 3- 1
فیزرع في، أما القمح الشتوي وقمح ربیعيقمح شتوي إلىیقسم القمح االحتیاجات المناخیةمن حیث 

أواخر ویحصد فيالربیع فيیزرع والقمح الربیعيأو بدایة الصیف. أواخر الربیع ویحصد فيالشتاء 
وحسب ).2014الخطیب، (یسبلو حتى ینبت البرودةدرجات حرارة متوسطة إلىیحتاج ، فهو الصیف

Soltner, :تصنیف األقماح حسب موسم الزراعة إلى ثالث مجموعاتتم(2005)
األقماح الشتویةles blés d’hiver

شهر وتتم زراعتها في فصل الخریف، وتمیز المناطق المتوسطة 11إلى 9تتروح دورة نموها بین 
تسمح لها م°5إلى 1إرتباع تحت درجة حرارة منخفضة من والمعتدلة. تتعرض هذه األقماح إلى فترة 

بالمرور من المرحلة الخضریة إلى المرحلة التكاثریة.

 األقماح الربیعیةles blés de printemps

أشهر، وتتعلق مرحلة اإلسبال في 6إلى 3في درجة حرارة منخفضة، تتراوح دورة نموها العیشالتستطیع
النهار.هذه األقماح بطول فترة 

األقماح اإلختیاریةles blés alternatifs

األقماح الشتویة و الربیعیة و تتمیز بأنها أنواع مقاومة للبرودة.هي األقماح وسطیة بین
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القمحنبات حیاة دورة1-4
تمر محاصیل الحبوب منذ بدایة إنتاش حبوبها وحتى تكوین حبوب جدیدة على النبات بمراحل نمو 

(تتخللها أطوار عدة) وتحدث خالل مراحل النمو تغیرات شكلیة في النبات، وظهور أعضاء نباتیة أساسیة 
بالصنف ودرجة الحرارة وطول الفترة الضوئیة، ویعد ىجدیدة، ویرتبط ظهور المراحل واألطوار بشكٍل رئیس

لمزارعین والمشتغلین التعرف على الفترات الحرجة من عمر النبات خالل دورة حیاته مهمًا جدًا لكل من ا
). 2004،.وأخرون( عبد الحمیداتهابالبحوث الزراعیة والسیما تلك العوامل التي تؤثر في الغلة ومكون

عدة مراحل هي: اإلنبات إلى) ,.1974Zadock’s et alیمكن تقسیم دورة حیاة النبات النجیلي حسب (
.النضجو نمو البادرات، اإلشطاء، تطاول الساق، الحبل، طرد السنابل، اإلزهار

,1974Kayyalین (وب :أن مرحلة النضج یمكن أن تتضمن األطوار اآلتیة)

طور تكوین الحبة
المادة الجافة في الحبوب یتكون الجنین بعد التلقیح، وتأخذ الحبة أبعادها النهائیة المعروفة وتزداد نسبة 
من وزن %65إلى 60بشكٍل واضح خالل هذا الطور، كما یزداد محتواها من الماء حتى یصل من 

الحب، في حین تنخفض النسبة المئویة للماء مع تقدم هذا الطور، وینتهي طور تكوین الحبة مع بدء 
.افثبات وزن الماء داخل الحبوب، وتختلف مدة هذا الطور بحسب األصن

 طور التخزین
یبدأ هذا الطور من بدء ثبات وزن الماء داخل الحبوب وینتهي مع نهایة هذا الثبات أي مع بدء انخفاض 

%50ویسمى بطور الخزن الغذائي، حیث تستقبل الحبوب خالله أكثر منوزن الماء داخل الحبوب،
الجاف للحبوب خالل هذا الطور من مادتها اآلزوتیة. ویزداد الوزن%80حواليمن وزنها الجاف، و 

حتى یصل إلى أعلى مستوى له عند نهایته أي عند مرحلة النضج الكامل. ویمكن القول: إن امتالء 
. )Talbert et al., 2001(وحتى النضج الفیزیولوجيالحبوب هي الفترة الممتدة من اإلسبال

,Grignacویعتقد نمو الجنین یكتمل عند نهایة طور الخزن الغذائي، ویصبح قادرًا على اإلنبات أن(1965)
إذا توافرت له الشروط المناسبة. أما وزن الماء فیبقى ثابتًا طوال هذا الطور، مما دعا بعضهم إلى تسمیته 

,Triboi).1992(بطور الثبات المائي 
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طور الجفاف
الجاف النهائي، ویتسم فقط بتراجع محتوى الحبوب المائي، حیث تصل الحبوب في هذا الطور إلى الوزن 

ویمكن باالستناد إلى.في نهایته%10في بدایته إلى %45تنخفض نسبة الماء من 
)1974(Zadock’s et al.,تقسیم مرحلة النضج إلى عدة أطوار وهي:

ونمیز ضمنه أربعة أطوار وهيالنضج اللبني:
%80ح فیه محتوى الحبوب المائي من ویستمر من أسبوع إلى أسبوعین، ویتراو المائي:الطور -

.في نهایته%65في بدایته و%85إلى 
ویحدث في هذین الطورین تراكم الذائبات طور النضج اللبني المبكر والنضج اللبني المتوسط-

الثالثة السابقة بفترة امتالء في خالیا االندوسبرم. وتسمى األطوار Soluble solidsالصلبة
الحبوب.

في بدایة %65تنخفض خالله محتویات الحبة من الماء من طور النضج اللبني المتأخر:-
.في نهایته%38الطور المبكر إلى 

:نمیز فیه ثالثة أطوار أیضاً و النضج العجیني:
یتسم بانخفاض المحتوى المائي قلیًال عن النضج اللبني المتأخر حیث النضج العجیني المبكر:-

.یستمر هذا الطور مدة أسبوع واحد تقریباً و ،%35إلى یصل المحتوى المائي 
) ویستمر %35إلى30حیث تنخفض المحتویات المائیة في الحبوب (النضج العجیني الطري:-

عشر أیام.حوالي
%35حیث تنخفض المحتویات المائیة في الحبوب لتصل إلىالنضج العجیني الصلب:-

.من وزنها%25وحتى 

:ویتوقف انتقال %15وحتى %12تصل نسبة الماء في الحبوب في نهایته إلى النضج التام ،
المواد الغذائیة من المصدر (الساق واألوراق) إلى الحبة وتصبح الحبوب أكثر قساوًة. ویتراوح 

یومًا بالنسبة لألقماح 40إلى 30طول الفترة من اإلزهار وحتى النضج الفیزیولوجي التام من 
)1973(الربیعیة في المناطق الجافة  Baldy,.
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القمح)البیئیة لنمو نبات (االحتیاجاتالقمح حیاةدورةعلىالمؤثرةالعوامل1-5
,.Elzbieta et alبین  أن الطقس له تأثیر كبیر على مكونات المردود خاصة درجة الحرارة وكمیة (2016)

وتوزع األمطار بإضافة إلى المغذیات الموجودة في التربة.

الحرارة1- 5- 1
الرئیسي المحدد للنمو بسبب الدور األساسي الذي تلعبه في حیاة النبات فهيتعتبر درجة الحرارة العامل 
إما تشجع أو تأخر النمو. 

تقلص مدة استطالتها وتزید في عدد أوراقهاالورقة، كماثر درجة الحرارة العالیة على ظهور ؤ ت
)(Bos et al., 2000; Prasad et al., Dias and)قد تؤدي إلى شیخوختهاو 2000 Lidon, 2009 ;

(Priyanka and Gurmeet, 2016.

,.Din et alوجد تأثیر الحرارة على بعض خصائص القمح مثل مدة مأل الحبوب، لتهدراسأثناء(2010)
أن درجة الحرارة المرتفعة تخفض من مأل ووزن الحبوب في حین ال تأثر على عدد وزن وعدد الحبات

الحبات.

الرطوبة2- 5- 1
تلعب رطوبة التربة دورا حیویا خالل دورة حیاة المحصول، حیث تتناسب طردا مع هطول األمطار 
وكمیة المیاه المرویة وعكسا مع التبخر ونتح النبات، فالتباین في رطوبة التربة أثناء دورة حیاة المحاصیل 

في محصول القمح خالل على نمو النبات. وتختلف متطلبات رطوبة الماء أو التربةفعاالالها تأثیر 
اإلزهار ومن ثم تلیها مرحلة الخضریةالمراحل المختلفة لنموه، حیث تزید حاجة القمح للماء في مرحلة

,.Imran et alمرحلة تشكل الحبوب  2013).(

اإلضاءة3- 5- 1
حیث إذا لم یتجاوز طول النهار عشر ساعات فالقمح ال یزهر علما یعتبر القمح من نباتات النهار الطویل

,Soltner.سا) وذلك حسب 14- 12أن أفضل فترة إضاءة لعملیة اإلزهار ما بین ( (2007)

وهي أقل إحتیاجا للضوء C3محاصیل الحبوب بشكل عام تعتبر من نباتاتفإن,Gate)1995(وحسب 
یبقى الضوء عامال محددا في بعض الظروف مثل كثافة البذر، لكنمثل الذرى، C4النباتاتمعمقارنة 
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بمعدل جید إلى مستویات إشعاع ضوئي بین CO2لتمثیل غازفورقة القمح في أقصى نموها تحتاج
.ةدقیق/كالوري/سم 8.0- 7.0

كیمیائیةلوجیة والبیو مورفوفیزیو الاإلنتخاب والتحسین معاییر1-6
أساس البحوث الحالیة باإلضافة إلى الصفات البیوكیمیائیة والتي بدورها فیزیولوجیةمورفو اللصفاتتعتبر ا

.ا أكثر مستقبالبهباالهتمامكثیر من الدراسات التنصحأخذت حیزا هاما في برامج التحسین، حیث 

المعاییر المرفولوجیة6-1- 1
حاول العلماء منذ زمن بعید دراسة استجابة النباتات للجفاف واإلجهادات الالحیویة، وفهم أنواع

المورفولوجیة والتشریحیة هي االستجاباتالمختلفة للنباتات تحت ظروف الجفاف، وكانت االستجابات
).2015(عولمي،أولى الظواهر التي درست

,Boudourفحسب دراسةاستعمالها لدراسة االختالف بین أنواع األقماح الرباعیةیمكنكما (2006)

Triticum Durumصنف من القمح الصلب المزروع في الجزائر 19للصفات المرفولوجیة عند  Desf.
والمساحة الورقیة.ةتبین وجود اختالف في ارتفاع الساق، طول عنق السنبلة، طول السنبلة، طول السفا

,.Belattar et alفي حین أظهرت  بلة، للمعاییر: طول النبات، طول السنالدراسة المرفولوجیةأن(2016)
بینها وكذلك األصناف التي أخذت أكبر قیمة لهذه امعنویاتعطي ارتباططول عنق السنبلة وطول السفاة

المقاییس تكون جد مهمة.

طول النبات1- 1- 6- 1
الجافةب انواع األقماح خاصة في المناطق طول النبات معیار اساسي النتخایعتبر 

Labdelli, 2011);2005(Benmahammed, فحسبAllam et al ., فإن أصناف الحبوب األكبر (2015)
Meziani etلیها من طرف اجفاف، وهي تتوافق مع النتائج المتوصلطوال هي األكثر مقاومة لل al.,

(1992).

,.Mohtasham et alأظهرت نتائج  وجود عالقة ایجابیة بین طول النبات ومحصول الحبوب في (2012)
بنظام جذري عمیق یعطي اأن ارتفاع النبات غالبا یكون مصحوبذلكویفسر حقیقة مواقع عالیة اإلجهاد،

,Salmi)النبات قدرة متفوقة على استخراج المیاه 2015).
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Alamنتائجأكدت et al., ن أعند زیادة عدد الریات، و القمحزیادة معنویة في ارتفاع نباتات وجود(2003)
كانالقمح إذ وجد إن ارتفاع نباتات الریات،صفة ارتفاع النبات تتناسب طردیا مع زیادة عدد 

) ریة4و3، 2(سم في الوقت الذي كانت فیه أعداد الریات ) 102.16و96.90، 73.70(
Sial et al., 2009).(وجد الباحثانAbo–Ghalia et khalafallah, المائي اإلجهادإن معاملة (2008)

المائي لإلجهادعند تعرضه لقمح، وحدث القصر في ارتفاع نبات اقمحقصرت من ارتفاع نبات ال
,.AL-Tabbal et alوجد و .(Moayedi et al., 2010)المبكر في ارتفاع النبات عند انخفاضا(2006)

سم 63.5المائي هو اإلجهادإذ كان متوسط ارتفاع النبات تحت المائي،لإلجهادقمحتعرض نباتات ال
,.Khayatnizhad et alأكدو سم.98.6المقارنة المرویة معامالتقیاسا إلى  إن تعریض نباتات (2010)

خفاض معنوي أدى إلى انیوما من الزرع ) 80و70، 60بعد (التزهیرمرحلةإلى إجهاد مائي فيقمحال
الباحثان. الحظبالنسبة لمعاملة المقارنة%33بمقدار في صفة ارتفاع النبات

Ghamarnia et Gowing, المائي الذي اإلجهادمع زیادة لقمحانخفاضًا معنویًا في ارتفاع نبات ا(2005)
قد انخفض معنویا عند قمحنباتات ال. وأكدت عدة دراسات ان ارتفاع المختلفةتعرض له في مراحل النمو ی

,.Hossain et al.الرطوبي في مراحل النمو المختلفة لإلجهادالتعرض  أشاركما (2008)
al.,(2012)Youssef etالنبات بعد قطع الري في مرحلتي عدم وجود فروقات معنویة في ارتفاعإلى

.مقارنًة مع الري الكاملالتسنبل والطور العجیني

طول السفاة2- 1- 6- 1
في القمح من إمكانیة استخدام المیاه وتطویر المادة الجافة خالل مرحلة ةطول السفایمكن أن یزید 
,Blottièreلما ذكره كل من النضج، ووفقا  (2003) et Nemmar, یساهم أیضا في ةطول السفاأن(1980)

بالعجز المائي على األقل اارتباط وثیقایبدو أن هذا المعیار المرفولوجي یرتبطكما،الحد من فقدان الماء
.(Slama, 2005)بالنسبة للقمح الصلب

كمخفف لدرجة الحرارة المحیطة بالسنبلة، ةعلى أهمیة الدور التي تؤدیه السفاAyeneh et al., (2002)بین 
فـي أصـناف القمح الحدیثة یقلل من ةأظهـرت الدراسـات أن وجـود السـفاكما.نتیجة البنیة التركیبیة لها

) وتتفق النتیجة 2015،.عبدالرزاق واخرون(السـفلىاألوراقحاجـة الحبـوب لنـواتج البنـاء الضـوئي مـن 
,.Xiaojuan et alمع  في زیادة اإلنتاجیة الحبیة للسالالت ذات ةأكد على أهمیة دور السفاالذي(2008)
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وذكر أن هذه األهمیة تتجلى بشكل كبیر جدا في مرحلة امتالء ةمقارنة مع السالالت بدون سفاةالسفا
الحبوب.

الحبوبامتالءمن كامل نواتج التركیب الضوئي في فترة %80–40بنسبة تتراوح مابین ةتسهم السفا
)Balkan and Genctan, 2009(،ووجـدYehoshua et al., فـي األهمیةدور بـالغ ةلسـفالأن (2010)

.زیـادة الغلـة الحبیـة وخاصـًة تحـت ظروف الجفاف

-Alحسب نتائجف Sheladeh et al., كانت النسبة ، حیثةا على أهمیة طول السفاو أكدالذین (1986)
إحدى عتبرت، كما اةالسفاةر یمن نسبة قصریأعلى بكثةللتمثیل الضوئي للسنابل طویلة السفاالصافیة 

أقرب األجزاء النباتیة إلى الحبوب، وتؤدي دورا ة. حیث تعد السفاجیدبيتنبئ بإنتاج حتيالصفات ال
الهامة في تزوید مهما في زیادة الغلة الحبیة خالل مساهمتها في زیادة وزن الحبوب ألنها من المصادر 

وكذلك بقائها خضراء فعالة في عملیة التركیب الحبوب بنواتج عملیة التركیب الضوئي لقربها من الحبوب
إلى ةلتي تقوم بها السفاوسرعة انتقال نواتج التمثیل الضوئي االضوئي لفترة زمنیة أطول وبالتالي سهولة 

في التركیب الضوئي خالل مرحلة إمتالء الحبوب، بإمكانیة القیام بدور كبیرةتتمتع السفاالمصب، و 
لألنها تبقى خضراء وفعالة في عملیة التمثیل الضوئي بالمقارنة مع باقي أوراق النبات

(Li et al., 2002 ; Zhang and lin, 2006).

طول السنبلة3- 1- 6- 1
,Boudourبینت دراسة  السیقان الطویلة بسنابل طویلة في حین تمیزت العشائر تمیز العشائر ذات (2006)

ذات السیقان القصیرة بسنابل قصیرة.
تعتبر صفة طول السنابل من الصفات المرفولوجیة ذات تأثیر المعنوي بالمردود وذات معامل توریث 

,.Natasa et al)والتي یمكن استعمالها كمقیاس لإلنتخاب ،مرتفع 2014).

Desimir etوحسب  al., بین من تحلیل التباین المظهري إلى أن العوامل الوراثیة لها تأثیر أعلى (2013)
).%40.41) على التعبیر عن طول السنبلة في القمح من العوامل البیئیة (49.68%(

فإن طول السنبلة له تأثیر غیر مباشر على المردود من خالل عدد Ijaz and Kashif, (2013)وعن 
بد لمربي النبات إعطاء أهمیة كبیرة وعدد السنیبالت الخصبة، وعدد الحبات بالسنبلة، لذا الالسنیبالت، 
لهذه المیزة.
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عنق السنبلةطول4- 1- 6- 1
یعتبر طول عنق السنبلة من الصفات ,.Mekliche et al)(2003و,Boudour)2006(حسب

كما أكد كل منبالتأقلم مع ظروف اإلجهاد المائي.المورفولوجیـة المرتبطـة
, (2010)YağbasanlarandçKili طول عنق السنبلة مؤشر مورفولوجي جد حساس للجفاف.أن

مساحة الورقة5- 1- 6- 1
المائیة، إذ تقلص تعتبر الورقة من المحددات الهامة للنتح، كما أنها العضو األكثر حساسیة لإلجهادات 

.)Lebon et al., 2004( عند وجود عجز مائي مساحتهافي 

مساحة الورقة مؤشر جید لمقاومة الجفاف، حیث یكون فقدان أنBelkharchouche et al.,) 2009(أشار 
مقارنة بالمساحة الصغیرة، كما بین أن الوزن النوعي لألوراق یزید االماء في المساحة الورقیة الكبیرة مرتفع

مع زیادة المساحة وأبعاد الورقة. 

) أن اإلنتاجیة القصوى لمحصول القمح والشعیر تعتمد على عوامل كثیرة أهمها فعالیة 2003(،بین جابر
نموخاللالجافة جیة المادةالتمثیل الضوئي الكلي للورقة العلم ألنها المسؤولة بشكل رئیسي عن انتا

استمرار التمثیل الضوئي) أثناء فترة (ونضج الحبة. كما وجدت اختالفات وراثیة بالنسبة لشیخوخة األوراق 
,.Xiaojuan et al(امتالء الحبوب في كل من الذرة والسورغم والقمح  2008(.

المعاییر الفیزیولوجیة1-6-2
النبات ضرورة البحث عن الصفات الفیزیولوجیة التي تساعد في زیادة الغلة الحبیةاقترح علماء فیزیولوجیا 

یمكن أن تكون هذه االستراتیجیة مفیدة جدا إذ ما ترافقت مع .للمحاصیل الزراعیة تحت ظروف الجفاف
,El Jaafariظروف التربیة التقلیدیة ,.Almeselmani et alحیث بین،)(2000 أهمیة المؤشرات (2012)

)2012(،.أكد المسلماني وأخرونو الفیزیولوجیة في زیادة مقدرة النبات على تحمل اإلجهاد المائي، 
على أهمیة استخدام كل من المعاییر الفیزیولوجیة في برنامج تربیة القمح الهادفة لرفع اإلنتاج تحت 
ظروف اإلجهاد المائي، وأكدوا أن استخدام هذه المعاییر في برنامج التربیة قد یسرع في التحسین الوراثي 

أكثر على تحمل اإلجهاد محافظة على ثباتیة اإلنتاج والحصول على أصناف جدیدة تتمیز بقدرة الو 
المائي.
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المحتوى النسبي للماء1- 2- 6- 1
إلجهاد المائي االمحتوى النسبي للماء هو مؤشر جید للحالة المائیة لنبات، والذي یستخدم أساسا لتقییم 

الجافوالملحي. ویعد نقص الماء عامال رئیسیا لنمو النبات، وال سیما المناطق الجافة والشبه 
et al., 2000)(Albouchi.

,.Safia et al(حسب  أن لدراسة المحتوى النسبي للماء لخمسة أصناف من القمح وجد 2016)
(TRE%)                                                       یتناقص مع تراجع محتوى التربة من الماء، حیث الحظ

2010 ; Thameur et al., 2012)(Boutraa et al., أن هذا التناقص یكون سریعا عند األنواع الحساسة
اإلجهاد المائي. أكثر من األنواع المقاومة. على العكس بالنسبة لسوجا تحتفظ بمحتوى نسبي عالي خالل 

أن أصناف القمح التى لها محتوى مائي معتبر تكون أكثر Thameur et al., (2012)ن من جهة أخرى بی
.  اتسامح

أن المحتوى النسبي للماء مؤشر جید Sassi et al., (2012)أكدت النتائج المتحصل علیها من طرف 
لتحمل الجفاف یمكن استعماله في برنامج انتخاب القمح في الظروف الجافة. إذ وجد أن اإلجهاد المائي

رة، كما أن األنواع الناتج عن النقص المائي یسبب هبوط المحتوى النسبي للماء عند كل األنواع المختب
الوراثیة التي تحتفظ بمحتوى نسبي عالي من الماء تكون أكثر مقاومة وانتاجیة

(Bayoumi et al., 2008).

ومكوناتهالمردود 1-6-3
تحكم مردود الحبوب هو محصلة عوامل متعددة، منها صفات مرتبطة بالمحصول نفسه وعوامل وراثیة 

).2010إلى عوامل بیئیة مؤثرة في نمو النبات (حمادة، الصفة إضافة

,.Mohtasham et al)الغلة الحبیة للقمح هي ناتج تفاعل عدد كبیر من مكوناتها كما تعتبر  2014)،

دراسة االرتباطات بین الغلة ومكوناتها وكذلك دراسة التأثیر المباشر وغیر المباشر لمكونات من المهملذا
,.Gezahegn et al)الغلة له تأثیر ات ذكر أن عدد الحبوب في السنبلةففي العدید من الدراس،(2015

)(Din et al., 2010وكذلك وزن األلف حبةایجابي على المردود Dogan, 2000 ;،

Shahryari, 2011)(Vahid and، كما قامSunil et al., (2014)اإلرتباط بین الغلة ومكوناتها بدراسة
لثالث أصناف من القمح في الهند ووجد أن الغلة الحبیة ارتبطت إیجابا مع عدد اإلشطاءات في النبات. 

,.Asim et alووجد  أن وزن الحبوب في السنبلة ارتبط معنویا وبعالقة ایجابیة مع وزن األلف حبة (2014)
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أن الغلة Suleiman et al., (2014)بینت نتائجمع الغلة الحبیة،كما ارتبط وزن األلف حبة بعالقة موجبة 
الحبیة لنبات ارتبطت بعالقة موجبة معنویة مع كل من وزن األلف حبة وعدد الحبوب بالسنبلة كما ارتبط 

) أن مكونات الغلة 2016(،.عدد الحبوب في السنبلة معنویا مع وزن األلف حبة، وتوصل نبیل وآخرون
وزن الحبوب بالسنبلة ووزن األلف حبة من أكثر الصفات تأثیرا على الغلة الحبیة للقمح المتمثلة في

إیجابا.

العدید من الباحثین إلى أن تأثیر مكونات المردود على كمیة المحصول ال یمكن تحدیدها بدقة یشیرو 
,Rudnicki, (2000)،Klimontوذلك بسبب اختالف نوعیة األصناف ومكان الزرع (2007)،

(2012)al.,.Sokoto et

عدد الحبات بالسنبلة1- 3- 6- 1
تعد من الصفات المهمة المرتبطة بحاصل الحبوب، وهي صفة متأثرة بالطبیعة الوراثیـة للنبـات فضال عن

السنبلة یعتمد على انخفاض بعدد الحبوبفيفالزیادة، السنبلةعامل البیئة المؤثر في زیادة عدد حبوب 
. لذا مد أیضا على إتمام عملیة التلقیحوتعتالسنبلة،السیادة القمیه في النبات وكذلك انخفاضها في زهیرات 

. إلشعاعالوراثـة الـذي یحكم الصفة قد یتغیر بتأثیر المطفرات أو عامل اوٕان عاملفهي صفة وراثیة 
).2010(حمادة،ولذلك اختلفت التراكیب الوراثیـة

مرتبط بخصوبة أن مردود القمح جدBelkharchouche et al., (2009)وErchidi et al., (2000)أشار
عن طریق عدد السنبلة، حیث تعتبر هذه الصفة من الصفات المهمة التي تشارك في المردود، وذلك

استخدامه كدلیل انتخاب ، كما یمكن الحبوب في السنبلة الذي یساهم بصفة مباشرة في مردود الحبوب
،,.Yao et al(2014)أظهرت نتائج كل منللغلة الحبیة في برنامج التربیة، حیث

(2013)al.,Zafarnaderi et .أن عدد الحبوب بالسنبلة ارتبط ارتباط ایجابا مع الغلة الحبیة للنبات

) أن تراجع عدد الحبوب المتشكلة في السنبلة الواحدة سببه زیادة نسبة 2008(،.فسر العودة وأخرون
الحبوب الصغیرة الطرفیة المتشكلة في السنبلة الرئیسیة والسنابل الثانویة، ألنه من المعروف أن تشكل 

نیة الالزمة الزهیرات في سنبلة القمح یبدأ من المركز ویتجه نحو األعلى واألسفل، وبالتالي فإن الفترة الزم
لنمو الحبوب الطرفیة ستكون قصیرة جدا، ما یقلل من الحبوب المتشكلة.
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الحبیة للقمح ) أن عدد الحبوب في السنبلة ذو أهمیة في زیادة الغلة 2011(،.كما أكد محمد وآخرون
,.Camberato et alالقاسي. في حین وجد  انخفاض عدد الحبوب في السنبلة یكون نتیجة (1995)

النخفاض الحاصل في معدل التمثیل الضوئي وخاصة لدى تعرض النبات للجفاف خالل فترة اإلزهار. 

) أن انخفاض عدد الحبوب بالسنبلة بسبب قلة الماء یؤدي إلى انخفاض الغلة 2010(، وجد مصطفي
,.Katerji et alأیضاالحبیة بشكل معنوي. وأشار  أن الجفاف سبب تراجع الغلة الحبیة بنسبة (2009)

كما قلل مـن جمیـع مكونات الغلة خصوصا عدد الحبوب بالسنبلة.37%

السنیبالت بالسنبلةعدد2- 3- 6- 1
یتزامن تكون أقصى عدد من السنیبالت مع بدء استطالة الساق لذلك فإن معظم المواد المصنعة تخصص 

رحلة االستطالة، وهذا یؤدي إلى اجهاض وموت للسنیبالت لعدم كفایة المواد الممثلة باتجاه دعم واتمام م
). ان استجابة هذه الصفة لإلجهاد المائي تختلف باختالف 2015إلتمام عملیة تكون السنابل (بشرى، 

,.Sial et al)الصنف ودرجة اإلجهاد المائي والمراحل التي یحدث فیها اإلجهاد  وحسب(2009
Moayedi et al., فإن النقص الماء في مرحلة بدء التزهیر سبب انخفاضا معنویا ملحوظا لعدد (2010)

السنیبالت في السنبلة.

,.Abd El-Gany et alكما بینت دراسة  على محصول القمح، أن معاملة الري الكامل أعطت (2012)
وقد اختلفت معنویا مع السنبلةفيسنیبالت23.17أعلى متوسط لعدد السنیبالت في السنبلة بلغ 

سنیبالت21.48و22.28متوسطین بلغا یامعاملتي قطع الري في مرحلتي التفرعات و اإلزهار اذ أعط
عند دراستهم لنبات القمح وجود انخفاض في عدد Aldesuquy et al., (2012)وأظهرت نتائج السنبلةفي

تعرضه لإلجهاد المائي.عند السنبلة. السنیبالت

بالسنبلةالحباتوزن3- 3- 6- 1
یتسبب الجو الجاف في تخریب الحالة الفیزیولوجیة الطبیعیة في الخالیا فتتغیر العملیات الحیویة فیها 
وتؤدي إلى خلل في الثباتیة المائیة في الحبوب، مما یؤدي إلى صغر حجم الحبوب وتكون حبوب فارغة، 

وتجدر اإلشارة أیضًا إلى أن تطور النبات بشكٍل ،، وتتراجع الغلة الحبیةبالسنبلةالحبات فینخفض وزن 
ینعكس بشكل ) جفافيصحیح قبل اإلزهار (غیاب الرقاد، واآلفات المرضیة، وعدم مالحظة أي إجهاد 

).2006، .(حامد وآخرونإیجابي على عملیة نضج الحبوب
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ارة المرتفعة تؤثر على الوزن النهائي للحبة كما تؤثر أیضا فإن درجة الحر Bahlouli et al., (2005)فحسب 
على عدد الحبوب في السنبلة في وحدة المساحة.

وزن ألف حبة4- 3- 6- 1
تعبر هذه الصفة عن درجة امتالء الحبوب، التي تعتمد على قوة المصب (الحبوب) كمستلم لنـواتج 

).2010حمادة، (التمثیلالتمثیل وعلى مدى قوة وجاهزیة المصدر على توزیع نواتج 

مع معدل استخراج السمید، حیث في المناطق الساخنة لزراعة القمح اایجابیاألف حبة ارتباطوزن یرتبط
،(Grignac, 1981)منخفض نتیجة قصر فترة موسم التكاثر(PMG)الصلب مثل شمال افریقیا یكون 

(Benbelkacem et Kellau, ,.Polat et alكما بینت نتائج ،(2000 أن وزن الحبوب بالسنبلة ارتبط (2015)
Gelalcha andایجابا مع الغلة الحبیة للنبات في حین الحظ  Hanchinal., (2013) أن وزن األلف حبة

ارتبط مع الغلة الحبیة بعالقة غیر معنویة.

البیوكمیائيالتركیب1-6-4

التركیب الكمیائي لحبوب القمح1- 4- 6- 1
القمح حبوب البشري، تحتويالقمح هو من أكثر الحبوب المزروعة ومصدر بروتیني هام لالستهالك 

والتي تعد المعیار الرئیسي لتحدید جودة السمید على حسب محتوى،من البروتینات%15- 10مابین
,.Battais et alونوعیة البروتین المتواجدة بها 2002 ; Carson & Edwards, 2009)(، وتعتبر هي

,.Lazaridou et al)باتیة عالیة أثناء مراحل التكوینالمسؤولة عن تشكل عجینة ذات ث كذلك تعد (2007
,.Baun et alمقیاس أساسیا لتحدید جودة الخبز  یتمیز القمح الصلب بإرتفاع نسبة البروتین .)(2011

كما یستخدم للحصول على بعض المنتجات،ویالئم صناعة الخبز والبیتزا والمعكرونة والسباغیتي
تدعى بروتینات التخزین وتشكل تینات القمح من بروتینات الغلیتین). تتألف برو 2017، .(عبود وآخرون

غلوتیلین، وبروتینات غیر غلیتینیةمن البرتینات الكلیة، والتي تتألف بدورها من الغلیادین وال85%- 80
من البروتینات الكلیة مثل األلبومین الغلوبولین %20- 15وتشكل من 

Veraverbek and Delcour, 2002; Shewry et al., 2002)(.
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تعتبر بروتینات التخزین الفریدة من نوعها والموجودة في القمح المسؤولة عن خصائص المقاومة 
والمطاطیة للعجین والتي تعود إلى طبیعتها البولیمیریة ویعود اختالف العجین إلى التباین في كمیة ونوعیة 

,Veraverbeke and Delcourبروتینات القمح  2002)(.

كل من كسجین وذلك یماثل تركیب األاحیة الكیمیائیة على الكربون والهدروجین و من النتحتوي البروتینات 
یكون ما یقارب على النتروجین الذي ئهاااحتو تختلف عنهما في إال أن البروتینات ارت والدهون،الكربوهید

). 2017تتكون من وحدات أساسیة تسمى األحماض األمینیة (محمد، من وزنها، كما%)16(

Elèctrophorèseةالكهربائیهجرةبالالبروتیناتفصل1-6-4-2

تعتبر البروتینات مند عشر سنوات األخیرة المادة المختارة داخل البحث الجیني، ودراستها تكون مستعملة 
داخل المخابر بموجب العدید من التقنیات. 

فصلها وتعتمد طریقةوثنائي األبعاد الكهربائیة، أحاديیكون فصلها عن طریق جهاز الفصل الكهربائي 
على أساس أن البروتینات لدیها شحنة كهربائیة وتستطیع أن تتحرك تبعا لنوع الشحنة إذا وضعت في 
مجال كهربائي حیث حركة الجزيء البروتیني تتناسب طردا مع شدة التیار (من السالب إلى الموجب) 

تینات وتفقد شكلها للبرو Denaturationوتتناسب عكسیا مع الوزن الجزیئي للبروتینات، تحدث بعدها 
المحتوى على مادة  )(Tomponالمنتظم وشحنتها الكهربائیة باستعمال محلول 

Sodium Dodecyl Sulphat (SDS)مادة و كتسب المعقد المكون من البروتین ویSDS شحنة سالبة حیث
.)(Branlard et Chevalet,1984یكون تحرك البروتین في المجال الكهربائي تبعا لوزنه الجزیئي فقط

باستخدام الصلب واللینألصناف من القمح فیما یتعلق بالتوصیف البیوكیمیائي) 2009(سها، بینت 
إظهار حزم متباینة بین األصناف المدروسة بلغ عددها من )PAGE-SDS(و)EPAG-A(الطریقتین

على لینةوالصلبةاألصناف اللكل من %100و%56حزمة. كما بلغت نسبة التنوع الوراثي 25الكلي 
التوالي. وأظهرت شجرة القرابة انفصال األصناف إلى عنقودین مستقلین استنادًا إلى مستوى الجینوم 

بروتینات  الة استخدام ). استنتج من هذه الدراسة إمكانیاللین) والسداسي (القمح الصلبالرباعي (القمح
من ل أصناف جدیدة، واختبارات النسب.لتنوع الوراثي، وتسجیاألصناف ودراسات الوصفكمؤشر مفید

ة ضمن ثالثة أصناف من ناحیة أخرى فقد استخدمت الطریقتان المذكورتان لكشف االختالفات الوراثی
.حبة من كل صنف48(اختبار نقاوة) وذلك بتحلیل صلبوثالثة من القمح اللینالقمح ال
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وسط الزرع یمكنه التدخل في تغییر أنKhelfi et al., (2004)تشیر النتائج المتوصل الیها من طرف 
كمیة البروتینات الموجودة داخل حبة القمح.

,.2002Shewry et al(كما ذكر الظروف البیئیة قد تأثر على نسبة البروتینات الكلیة أثناء امتالء أن)

نوعیة أنحیث بین Gerba et al., (2013(وهي تتوافق مع النتائج المتحصل علیها من طرف الحبات

.(Bogard, 2011)المختلفةوالتي تتأثر بالنمط الجیني والظروف البیئیةالقمح تتوقف على تكون البروتینات

التهجین1-7
المهمة إلیجاد التباینات الوراثیة والعمل على انتخاب أهمها التحسینعد التهجین أحد أهم وسائل ی

والمحافظة علیه عبر اختیار طریقة اإلنتخاب المناسبة والوقت المناسب إلجراء عملیة اإلنتخاب اضافة 
إلى الشدة المرغوبة، وذلك للوصول الى طرز وراثیة جدیدة تتمیز بصفات زراعیة وانتاجیة یرغب بها 

النبات بدراسة مكونات التباین المختلفة، ألهمیة ذلك زارع). ومن هنا برز اهتمام 2015(عقل، الفالح 
في اختیار الطرز المرغوبة، من خالل اختیار طریقة اإلنتخاب الفعالة والوقت المناسب، أي تحدید 

ذات غلة اثیةاألجیال اإلنعزالیة المناسبة للبدأ بعملیة اإلنتخاب وشدته أیضا، وذلك بهدف عزل طرز ور 
;Singh et al., 1979)(Baloch et al., 2001وصفات مرغوب عالیة Bhutta et al., 1997;.

یعد اختبار الهجن في األجیل المبكرة في ذاتیات التلقیح أمرا في غایة األهمیة، ألن ثبات وتفوق مثل هذه 
الفرصة یتیحما مالهجن یعكس اإلمكانیات الوراثیة الحقیقیة لها، ویسمح بالتحقق من أفضل الهجن مبكرا، 

زالیة التالیة في برامج التهجین واستنباط لمربي النبات بتتبع التراكیب الوراثیة المرغوبة في األجیال اإلنع
leffelاألصناف and Monson,1961)(،إن تقیم الطرز الداخلة ضمن برنامج التربیة یعتمد على تحلیل و

هجینها ومن ثم اإلستفادة من هذا التحلیل للهجین في اختبار األباء الواجب ادخالها ضمن هذه البرامج 
Krystkouiak)األجیالوباقيF1بحیث یمكن أن تحقق قوة هجین مرغوبة في الجیل األول  et al., 2009)،

.(Rousselle et al., 2010)

وقوة الهجین هي الزیادة الملحوظة في قوة وحجم وحاصل نباتات الجیل األول مقارنة مع األبوین. وتكون 
ولوحظت هذه الظاهرةهذه الظاهرة مصاحبة دائما للحالة الخلطیة التي تحدث نتیجة التهجین بین األبوین

بوضوح عند تهجین السالالت النقیة الناتجة من التربیة الداخلیة في االصناف التجاریة لعدد من 
).2014،.وآخروننمام(المحاصیل



استعراض المراجع

23

الثالثة في الجیل ریقة العشائر الستة إلى أن الهجن) أثناء دراسته لثالث هجن بط2006(،توصل خوري
مقارنة األول حققت مستوى أعلى في قوة الهجین للغلة الحبیة ومكوناتها وكذلك في دلیل الحصاد

مع األب األعلى، وبالتالي یمكن استغالل هذه الهجن كمادة أولیة للوصول إلى أعلى طاقة كامنة من 
الغلة الحبیة.

الوراثیةداتاالمحد1-8
الوراثیة بعدة تعریفات:داتاالمحدتعرف
 هي قطعة محددة منADNذات مكان محدد على المجموع الصبغ

(Wikipedia-the free encyclopedia/ genetic-marker).

 مرتبط بمورث ذات أثر مرفولوجي معروف، ویمكن تمییزه بحیث یمكن محددهي عبارة عن
استخدامه لتحدید هویة فرد أو خلیة تحمل هذه المورثة، أو یستخدم كمسبر لتعلیم نواة أو صبغي 

.King and Stansfield,(1990)وذلك بحسب تعریف (locus)أو موقع وراثي

ي إما موصفات ترى وتالحظ بالعین المجردة، كالمواصفاتالوراثیة إلى ثالث أنواع، فهحدیداتتنقسم الم
أو تلك التي تعتمد على البیوكمیائیة،حدیداترثي معین كالمأو أنها نواتج تعبیر مو المرفولوجیة والزراعیة

Marqueurs moléculaires)الجزیئیة محدیداتوتسمى بالADNتجارب  ).2009(سها، (

(المعلمات)الجزیئیةداتاالمحد1- 8- 1
الجزیئیة بشكل واسع للبحث في القاعدة الوراثیة للصفات الزراعیة وفي تسریع نقل المحدیداتتستخدم 

في التوصیف الوراثي وتحسین عدد إضافة إلى الدور الهام.وتراكم الصفات المرغوبة في سالالت التربیة
تقدیر التنوع الحیوي وٕانشاء شجرات تحدد تساهم في توسیع إمكانیةكبیر من األنواع النباتیـة كما أنها 

كما ٌتظهر أنظمة المعلمـات الجزیئیـة االختالفـات فـي بینها.درجة قرابـة الطـرز الوراثیة والعالقات 
.)2009لعیاضي،( الجینومیة"ADN"تسلسـالت

لتطویر اإلنتخابكوسائل مساعدة في عالیة لالستخدامت ذات قدٍرة أدواٍ الجزیئیةلمعلماتتعد او 
في منطقة حوض المتوسط، وأكدا أن هذه التقنیات صلبفي القمح الاإلنتاجیةأو تحسین تحمل الجفاف و 

).سوف تساهم في تطویر برامج التهجین وانتخاب الطرز الوراثیة Nachit and Eloufi, 2004)
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,.Ramsay et alأوضح الجزیئیة، یمكن أن یقلل مـن تعقیدات إدخال عدد نیاتأن استخدام التق(2000)
الجزیئیة بشكل المحدیداتاستخداممن الصفات المرغوب فیها في النمط الوراثي الواحد، كـذلك یمكـن 

,.Eleuch et al).فعال في تحالیل التنوع الوراثي وتقدیر التشابه الوراثي  2008)

(PCR)القائمة على مبدأ التفاعل التسلسلي للبولیمیرازداتاالمحد1- 1- 8- 1

لتضـخیم قطعPCR ( Polymerase Chain Reaction)إن اختراع تقنیة التفاعل التسلسلي للبولیمیراز
الذي امتـاز بالسـرعة في المحدیداتفسح المجال أمام جیل ثان من المعلمات أو "ADN"صغیرة من

التعددیات الشكلیة الناجمة هي:استخداما PCRالتقنیات التي تعتمد على مبدأوأكثر.التكلفةقلةانجازه و 
التعددیات الشكلیة المضخمة ،AFLP)(Amplified Fragment Lenght Polymorphisعـن شـدف مضخَمة

RAPDRamdomly Amplified Polymorphismعشوائیا ADN)( ت البسیطة من تسلسالتاالتكرار و
"ADN" المیكروساتالیتأوSRR(Simple Sequence Repeat)(Matus et Hayes, 2002)،

(Ozkan et al., 2005)، ،2009( لعیاضي .(

Randomly Amplified polymorphic ADN) RAPD(

PCRمن أوائل الطرق المستخدمة في دراسة التنوع والقرابة الوراثیة التي تعتمد على RAPDتعتبر

(Polymerase chain reaction) عشوائیة ال تحتاج للمعرفة المسبقة للتسلسل بادئاتویستخدم فیها
النیكلیوتیدي وترتبط بالمواقع المتوافقة مع قواعدها، فهي أرخص وأسهل من بقیة التقنیات، مفیدة في تقسیم 
التنوع الوراثي في القمح إلنتخاب أباء ذات قاعدة وراثیة واسعة ویمكن تطبیقها في أي مخبر ویمكن 

Jan)الوثوق بنتائجها  et al., 2011; Skaria et al., 2011).

,.Sun et alمن دراسة ، بادئا160صنفا من القمح الربیعي مستخدما 35تنوع الوراثي بین لل(2003)
%64منها حزم مختلفة، كما الحظ أن نسبة التشابه والقرابة الوراثیة كانت مابین بادىء17أعطي 

، وتم فصلها بواسطة التحلیل العنقودي إلى مجموعتین حسب نوعها. وبالتالي یمكن االعتماد %98إلى 
كتقنیة لتوضیح التنوع الوراثي بین السالالت واألنواع المدروسة.RAPDعلى 

,Wjhaniكما درس  262أعطت بادىء26قمح باستخدام من الانیة أصناف االختالفات لثم(2004)
حزمة متماثلة.130حزمة مختلفة و132وبادىءحزمة/ 10.1حزمة بمتوسط 
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,Aydogan and Yagdiوبین  وحصل على مجموع ف من القمح اللینصن16االختالفات لنحو (2012)
متشابهة بمتوسط 32متعددة الشكل و110حزمة كان بینها 142من الحزم وصل إلى 

.2800bp- 300وكانت أوزانها ادىءبحزمة / 8.35

AFLP )(Amplified Fragment Lenght Polymorphism

من الواسمات التي تعتمد على القطع بواسطة AFLPالقطع المضخمةألطوالتعتبر تقنیة التعدد الشكلي
یؤمن الحصول على الكمیة الكافیة من ر الحراري، الذيإنزیمات التحدید ثم التضخیم بواسطة المدو 

لدراسته ومقارنته دون الحاجة لعملیة الوسم بالنیوكلیوتیدات المشعة التي كانت ADNالحمض النووي
).2016، .(خالد وآخرونلوحدهاإلنزیميضروریة في حالة استخدام الهضم 

RFLPوهما واسمة الـعلى فكرة دمج مزایا نوعین من الواسمات الجزیئیة AFLPوتعتمد واسمة

,.Jonah et al)والـ 2011) RAPD مما یتیح الحصول على أكبر عدد من التباینات الشكلیة والذي هو ناتج
وذلك بواسطة إنزیمات األشكالو األطوالمن عملیة قطع الحمض النووي إلى قطع متعددةباألساس

إمكانیة الحصول على نفس النتائج عند تكرار نفس إضافة إلى RFLPفكرة واسمةعلى التحدید بناء
ائنات التجربة مما یمنح هذه الواسمة صفة الثبات وهي من الممیزات المهمة في دراسة التحلیل الوراثي للك

بعملیة تضخیم هذه القطع المتباینة في وقت قصیر وبكمیات كبیرة تقومRAPDواسمةالحیة، كما أن فكرة 
.مما یمنح هذه الواسمة السرعة والدقةPCRة المتسلسلعن طریق تفاعل البلمر 

ياسطة بادئات خاصة بالهضم التحدیدمتضاعفة بو ADNمن الحمض النووىقطعاتنتج هذه التقنیة
digestion Restrictionترتیب النیوكلیوتیدات تعطي ختالفعلى اإلعتماداد دراسته وباالكائن المر لجینوم

مسبقة لمعرفة تتابعات حمضه كائن حي ومن أي مصدر دونما حاجةأليهذه التقنیة البصمة الوراثیة 
من الوجود مواقع الجینات بدالبیانات بهذه الطریقة تعتمد على مبدأ وجود أو عدم قراءةو،ADNوي النو 

الئماتوي بإنزیمات التحدید وربط معلى هضم الحمض النو قعها أو طولها، حیث تعتمد الطریقة تحدید مو 
AdaptorsقطععلىADN قطعة100ثم مضاعفة تلك القطع ویمكن تضخیم أكثر منFragment

بحسب تعدد جدا علومات واسعة ، وبذلك یتم الحصول على ماإلختبارمستخدمة في لكل تولیفة بادئات 
، مما یمكن جینیا ممیزا عن غیرهتم تشخصیها بهذه الطریقة موقعاكل قطعة البادیئات المستخدمة، وتمثل 

).2012حسین، ؛2006الساهوكي، (من التعدد الشكليمن إنتاج أكبر عددAFLPواسمة
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في عدد كبیر من الدراسات واألبحاث، فقد استخدمت في دراسة التنوع الوراثي AFLPتستخدم واسمة 
Genetic diversity، وفي إنشاء خرائط االرتباط الوراثي لعدد من األنواع النباتیة والمحاصیل الزراعیة

Becker et al., 1995)(،وفي تحلیل الصفات الوراثیة الكمیة في بعض المحاصیل الحقلیة
.(Powell et al., 1997)

المیكروساتالیتSSR(Simple Sequence Repeat )

بكفاءة عالیة في كشف التباینات الوراثیة الموجودة بین وضمن المجتمعات الحیویة SSRحدیدیتمتع م
(simple sequence length polymorphism)وتعرفMicrosatelliteوهي عبارة عن توابع دقیقة أو

في حقیقیات 6bp- 1طولها من وهي متوافرة بكثرة ومنتشرة بشكل عشوائي على طول الجین، ویتراوح 
Nurdan )النوى et al., 2001)،(Jaing, لحمض لیةستویات عالیة من التعددیة الشكتعطي مو (2013

جزیئي في دراسات البنیة الوراثیة محددالتقنیة كهذهتستخدم. DNAاألكسجینالریبي النووي منقوص 
,.Fu-Rong et al)الوراثیة المدروسةلطرزوالتنوع الوراثي والخصائص التحسینیة  وتتوزع التوابع ،(2007
,.Ziekiewiczم) الجینو (الدقیقة عادة بكمیة متناسبة في المجین  ,.alو)(1994 2002 )(Born et

بین التوابع الدقیقة المتقاربة والمتوضعة )یوتیدلنك3000-100(تضخیم المواقع لىعSSRتعتمد تقنیة
,.Ziekiewiczنحو متعاكس لىع ، مؤلفة من نكلیوتید)-1618طولها(باستخدام بادئات وحیدة ،)(1994

3'أو5'إما في المنطقة)یوتیداتلنك4- 2(بـاألحیانأغلبمتكررة، محاطة فينكلیوتیدات
(Korbin et al., 50وعادة ما یضخم،(2002 -25 SSR ن یكون عدد ، ویمكن أالتفاعل الواحدمنتجًا في

ثة م الورالمناسبة لدراسات عفهيفي وحدة التكرار، یوتیداتلمع عدد النكة عكسیا الحزم المنتجة مرتبط
,.Cavan et al)ياثالعرقي وتقییم التنوع الور  2000)،(Raina et al., 2001)،(Korbin etal., 20002).

،(Ammiraju et al., 2001)في الوسم المجیني هامن إمكانیة استخدامتزیدSSRمعلماتإن بساطة 

عالي الشكلیةومستوى التعددیة كبیر من الحزم،ا تعطي عدداهفإنبغزارتهاتمتاز SSRلماتولكون مع
التضخیم عالیة إلى متوسطة، والتكالیف لىإلى متوسط، وطبیعة التوریث سائد إلى متنحي، والقدرة ع

,.Van et alضمنخفهاتنفیذجهدمنخفضة، كما أن  2000)(.

(HRM)عن طریق تقنیة التحلیل الذوبان عالي الدقة(ADN)في الوقت الحالي یتم تحلیل الحمض النووي 

الجدیدة نسبیا.SSRوهي من تقنیات ال 
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لتحلیل مابعد(Le High-Resolution Melting Analysis)تتمیز تقنیة التحلیل الذوبان عالیة الدقة
PCR(post-PCR) بقدرة على تحدید اإلختالفات الجینیة ضمن التسلسل المتكرر، كما استخدمت في

ویتم استخدامها ،(Single-nucleotid polymorphisme SNP)البدایة لتكشف التعددیة الشكلیة النكلیوتیدیة
,.Balic et al)بشكل متزاید لتقیم الطفرات واألنواع 2009)،(Taylor et al., وتكشف عن تعدیالت  (2009

ADN( Castellanos et al., 2010).

على خصائص األصباغ المفلورة التى ترتبط فقط بالحمض النووي المزدوج، كما )(HRMتعتمد تقنیة 
تصدر هذه األصباغ اشعاع قوي عندما تتصل بالحمض النووي، ولما یتم تسخین عینة الحمض النووي 
ینحل ببطء ویحرر الصبغة المفلورة مما یؤدي إلى انخفاض الفلورة، وعندما تصل درجة الحرارة إلى نقطة 

,.Reed et al)ر للجزء الذى یتم تحلیله، یالحظ انخفاض سریع في الفلورة  اإلنصها 2007).

لك أجهزة ذوالمبتكرة، وكالخضراء الجدیدة المسببة لتداخل، والمستقرة ®Sybrلقد أتاح ظهور جزیئات 
PCRعالي الدقة ذوبان. وبالتالي فإن )إلنصهارا(ه الطریقة الجدیدة لتحلیل الذوبانذ، تطویر هالمتزایدة

وبذلك ،G/Cالمئویة لقواعد یجعل من الممكن التمیز بین تسلسلین على تركیبها األساسي وطولهما ونسبة
من الممكن فصل تسلسلین یختلفان في قاعدة واحدة، حیث یؤثر اإلختالف في قاعدة واحدة على شكل 

لتمیز بین مجموعات )إلنصهارا(الذوبانا یمكن استخدام خاصیة منحنى ذمنحنى اإلنصهار. له
. s(SNP(تختلف في قاعدة أزوتیة واحدة فقط )عشائر(

sSNPلتقییم التغیرات الجینیة، )HRM(جدوى استخدام تقنیة أثبتت,.Sonia et al(2009)فحسب دراسات 

أیضا تحلیل محدیدات المیكروستالیت یمكنsSNPأبعد من ،TP53الطفرات، داخل موضع الجین و 
ویكون الفرق بین اإلنفصال واضح من خالل منحنیات اإلنصهار.HRM)(بواسطة 

اللذان كان یصعب LiriopeوOphiopogonمن الفصل بین الجنسین Eva et al., (2017)كما تمكن 
تحدید اإلختالف بین الجنسین تم HRM)(التمیز بینهما بواسطة التقنیات األخرى  ولكن من خالل تقنیة 

م. °2في قاعدة أزوتیة واحدة، مما أثر على شكل منحنى اإلنصهار بینهما ب 

,.Distefano et alكما قام  وطریقة التنمیط الجیني (HRM)قوة التمییز بین تقنیة بمقارنة(2012)
عند الحمضیات حیث أعطت تقنیة (méthode classique de génotype de microsatellites)القدیمة

)HRM(لك تمكنت تقنیة ذصهار متعددة األشكال، بإضافة إلى نمنحنیات ا)HRM( من كشف وجود
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sSNP فيADN المضاعف(amplicons) التى الیمكن أن تظهر من خالل الطریقة التقلیدیة و
للمیكروستیالیت.

لك فهي تقنیة فعالة یمكن أن تكون بدیال لطریقة  الكهربائیة الشعریة التقلیدیة     ذل
(èlèctrophorèse capillaire)، وحتى لطرق الهالم(méthodes sur gel).

ن القمح القاسي مطرازا وراثیا75عدد الحزم النهائي الناتج عن تحلیل أن)2013(وجد وسام وآخرون.، 
حزمًة، وبلغ عدد الحزم ذات التعددیة الشكلیة Microsatallite182حدیداتمن محدیدم49باستخدام 

وهذا یدل على قدرة التقنیة المستخدمة بتمییز الطرز والكشف عن %98.9حزمة بنسبة 180
واحد وذلك في لیلمن أSSRالناتجة عن مضاعفة مواقعاأللیالتوقد تراوح عدد ها. فیما بیناإلختالفات

GWM311الموقع على التألی10إلى bp150حجم عند 4Bالصبغي على الموجودGWM107الموقع

GWM413الموقعضمنbp85الناتجة منأللیالتتراوح الطول الجزیئي ل. 2Aعلى الصبغيالموجود

. 3Aعلى الصبغي GWM369في الموقعbp310إلى1Bعلى الصبغي

Roderوفي دراسة أجریت من قبل  et al., كانت كافیة SSRمحدید من محدیدات19تبین أن (2002)
وروبي. أي أنه من الممكن تسجیل وتوصیف األصناف باستخدام األقمح من الصنف 500للفصل بین 

الطرق البیولوجیة بسهولة وبدون كلفة عالیة في الوقت الذي كانت تتم بالطرق الشكلیة. كما وأن هذه 
البنوك الوراثیة لتحدید المداخالت متماثلة التركیب الوراثي اضافة لتحدید العالقات الطریقة متبعة في ادارة

هذه البنوك الوراثیة ضمن مجامیع محددة من المدخالت والمجمعة بناءا على مواصفات خاصة ضمن

.(Huang et al., 2002)

طرز من القمح 49العدد النهائي من الحزم المتباینة الناتجة عن تحلیل )2009(كما وجدت سها، 
للموقع الواحد. 7.97ألیال بمتوسط عدد ألیالت microsatellite200محدید من محدیدات32باستخدام 

من ألیلین (كحد أدنى) وذلك في الموقع SSRتراوح عدد األلیالت الناتجة عن مضاعفة موقع 
xgwn232 الموجودة ضمن المجموعة الجینومیةD ألیال كحد أقصى ضمن الموقع 18إلىxgwm46

لم یعطي أیا من التباینات الوراثیة بل أعطي حزمة وحیدة متماثلة تمیزت Aفي المجموعة الجینومیة 
ظهرت ضمن كل الطرز المدروسة.و 246bpبطول جزیئي 
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عدیدة محدیداتالدراسات لتقیم وتوصیف التنوع الوراثي في القمح بستخدام أغلبتم التوصل إلى أن
الفعالة فقد تم التأكید على أنه من الطرقSSRمحدد. أماتوى منخفض من التباینات الوراثیةمسأعطت

,.Khlestkina et al)ي في تقیم التنوع الوراث 2004)،(Chenyang  et al., 2006)،( Yifru et al., 2006)،

(Landjeva et al., 2006)،(Roussel et al., 2010) .تقنیة في التنبؤ عن الهذكما استخدمت ه
,.Bohn et al)اإلختالفات في األنسال وتحدید المجموعات المتغیرة خالل برنامج التهجین 1999).
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طرق ووسائل العمل-2

المادة النباتیة1- 2
نمط وراثي للصنفین 20تتمثل العینة النباتیة المستعملة لهذه الدراسة في مجموعة متكونة من 

circumflexumوmelanopus،اللذان ینتمیان إلى القمح الصلب المزروع بالجزائر
)Tritucum durum Desf.(.Boudour,(2006)

).Boudour, 2006(melanopusوcircumflexum: الممیزات الخاصة بالصنفین)1الجدول (

وسط الزرع2- 2
بموقعین إحداهما 2016/2017-2014/2015–2013/2014تم انجاز التجارب خالل المواسم الزراعیة 

م عن مستوى سطح 800وعلى ارتفاع قسنطینةوالیة شمالالتي تقع دائرة سیقوستابع لوالیة أم البواقي
mm221.6و2014/2015381.2mmو2013/2014للموسمین ت كمیة األمطار، حیث كانالبحر

بدائرة (ITGC)خر بمحطة األبحاث الزراعیة التابعة للمعهد التقني للمحاصیل الحقلیة على التوالي، واأل
ة كمیتبحیث قدر ،م640على ارتفاع و رق والیة قسنطینةكم جنوب ش14لخروب، الواقعة على بعد ا

كمیة األمطار )5والشكل((2)ویبین الجدولmm236.4معدلب2016/2017خالل الموسم األمطار
في موقعي التجربة.درجة الحرارة و 

التبكیر القصب التراص لون
الحبة

لون
اةالسف

لون 
السنبلة

الصنف     
Variété

نضج نصف 
مبكر

إلى نصف فارغة
فارغة

متراص حمراء ضخمة 
ممتدة

بیضاء مزغبة 
بیضاء

circumflexum

نضج نصف 
مبكر

فارغة إلى نصف 
فارغة

متراص بیضاء 
ضخمة ممتدة

سوداء مزغبة 
بیضاء

melanopus
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–2013/2014یة أم البواقي خالل موسمي الزراعة بوالودرجة الحرارة كمیة األمطار: (2)الجدول

.(ITGC)2016/2017ووالیة قسنطینة خالل الموسم الزراعي 2014/2015

والیة قسنطینة والیة أم البواقي
2016/2017 2014/2015 2013/2014

الحرارة
(°C)العضمى

الحرارة 
(°C)الصغرى

األمطار
(mm)

الحرارة 
(°C)العضمى

الحرارة 
(°C)الصغرى

األمطار
(mm)

الحرارة 
(°C)العضمى

الحرارة 
(°C)الصغرى

األمطار
(mm)

األشهر

28.6 / 8 31.6 16.7 11.5 27.8 15.6 49.3 سبتمبر
27 13.3 20 25.6 11.4 14.2 27.7 13 22.1 أكتوبر

19.1 6.9 31 19.6 7.4 8.9 14.9 5.4 53.1 نوفمبر
14.8 5.2 8 11.2 2 6.5 11.7 0.9 18.1 دیسمبر
10.5 1.4 89 11.1 0.6 46.3 13.1 2.3 41 جانفي
15.9 4 33 9.7 1.4 51.9 14.5 2.6 21.4 فیفري

18.45 4.83 4.2 15.1 3.5 49.9 13.2 3.7 99.3 مارس
17.24 12.55 25.2 21.8 6.6 3.1 20.9 5.8 5.8 أفریل
27.29 10.93 5 27 11.1 21.4 25.1 9.8 56.7 ماي

/ / 13 30 14.5 7.9 30 14.8 14.4 جوان
/ / 236.4 / / 221.6 / / 381.2 المجموع 

الكلي
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: Bبوالیة أم البواقي، A :2013/2014ثالث مواسم:ودرجة الحرارة خالل كمیة األمطار):5الشكل(
بوالیة قسنطینة.C :2016/2017بوالیة أم البواقي، 2014/2015
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تنفیذ التجربة3- 2
م 1یدویا، في خطین بطول بأربع مكرراتmelanopusوcircumflexumینصنفللدفر 20تم زرع 

2014/2015، 2013/2014خالل المواسم الزراعیة سم بین الخطوط لكل فرد20ومسافة 

.   )6(كما هو موضح في الشكل2016/2017و

.الزرعموقع):6الشكل(

المتبعة خالل دورة الحیاةالقیاسات2-4
:خالل ثالث مواسمالدراسة أخذت القیاسات المتبعة لهذه 

القیاسات المرفولوجیة1- 2-4
تم أخذ أربعة تكرارات لكل المقاییس المدروسة، مع استعمال مسطرة مدرجة.

,HPطول النبات - cm)(

النباتات من بدایة الساق (سطح التربة) حتى قمة السفاة خالل مرحلة النضج. تم قیاس طول 

,LCطول عنق السنبلة - cm)(

السنبلة.قدر طول عنق السنبلة بدایة من أخر عقدة إلى بدایة 

,LEطول السنبلة - cm)(

تم تقدیر طول السنبلة ابتداءا من نهایة عنق السنبلة حتى قمة السنیبلة النهائیة.

,LBطول السفاة -  cm)(

السنبلة حتى قمة السفاة، وذلك خالل مرحلة النضج.3/ 1قدر طول السفاة ابتداءا من 

1m 50cm

20cm
Mm
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)2cm,SF(المساحة الورقیة -

تم قیاس مساحة الورقة ماقبل األخیرة مباشرة بعد قطعها بواسطة جهاز قیاس المساحة الورقیة 
Digital planimetre.

الفیزیولوجیةالقیاسات2-4-2
من خالل الورقة لنمو نباتات القمح، تم تقدیر بعض الصفات الفیزیولوجیةأثناء المرحلة الخضریة

ومن بینهاماقبل الورقة العلمالتویجیة

TRE)(المحتوى النسبي للماء -

والتي یمكن تلخیصها فیمایلي:) (Barrs, 1968المحتوى النسبي للماء في الورقة اعتمادا على طریقة قدر
مباشرة للحصول على الوزن الطازج  قطعت األوراق من قاعدة النصل، وتم وزنها- 

Poids frais (P.F).

Eauوضعت األوراق مباشرة في أنابیب مملوءة بالماء المقطر -  distillée، ثم وضعت في مكان
مظلم ورطب.

ساعة، تم استخراج األوراق من األنابیب، ثم مررت في ورق التجفیف إلمتصاص الماء 24بعد - 
الزائد على سطح الورقة، ثم تم وزن األوراق مباشرة لتقدیر وزن التشبع 

Poids turgescence (P.T).
ساعة لتجفیفها، ثم وزنت 48م) لمدة °80وضعت العینات في حاضنة معدلة على درجة ( - 

.Poids sec (P.S)للحصول على الوزن الجاف لألوراق 

تم حساب المحتوى النسبي للماء حسب المعادلة- 

مكونات المردود3- 2-4
یتكون المردود حسب األتي:

)NE/E(عدد السنیبالت بالسنبلة -

تم العد المباشر لعدد الحبوب في كل سنبلة.

TRE(%) = [(PF – PS) / (PT – PS)] × 100
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)PG/E(وزن الحبات بالسنبلة-

)(gوزنت الحبات بالسنبلة، وقدر القیاس بوحدة الغرام 

)(PMGألف حبةوزن -

.تم تقدیر وزن ألف حبة انطالقا من الحبوب المتوفرة

)croisement(التصالبعملیة2-5

)3(الجدول melanopusوcircumflexumالوراثیة األبویة للصنفین تمت عملیة التصالب بین الطرز 
للحصول على أفراد الجیل األول خالل مرحلتین أساسیتین:  

).melanopusو circumflexum( الطرز الوراثیة األبویةمخطط التهجین بین ): 3الجدول (

P1(F)cir1cir2cir3cir4cir5mel1
P2(M)
mel5x
mel6x
mel7x
mel8x
mel9x
cir7x

(castration)عملیة نزع المئبر1- 5- 2

):7حسب الشكل (التالیةویمكن تلخیص هذه العملیة في الخطوات 
نزع السنیبالت القاعدیة والقمیة للسنبلة ألنها تكون عقیمة اختیار السنبلة في بدایة اإلسبال بحیث تمتم - 

في الغالب.
تم نزع األزهار الوسطیة في كل سنبلة بهدف تخفیف األزهار. - 
.  یفات وهي أغلفة األزهار مع السفاةثلث العصفات والعصقطعت- 
األسدیة الثالث لكل زهرة بملقط رقیق مع أخذ اإلحطیاط الالزم لعدم عطب المبیض أو استئصاله.نزع- 
) بكیس واقي بهدف حمایتها من أي حبوب لقاح خارجیة.السنبلة المهیأة (األنثىیفغلت- 
على الكیس الواقي.(Cartraction)كتابة اسم الصنف وتاریخ عملیة نزع األسدیة تتم- 
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.Castrationعملیة نزع المئبر):7الشكل(

Pollinisationعملیة التأبیر:2- 5- 2

عملیة التأبیر بعد یومین أو ثالث أیام حسب الصنف بعد عملیة نزع األسدیة مع المالحظة أن هذه تمت 
هذه العملیة بطریقتین:، أجریناالمدة تقل مع ارتفاع درجة الحرارة وتزید مع انخفاضها

 تم نثر حبوب الطلع الناضجة المجمعة من السنابل الخنثى على میسم السنبلة األنثى بشق الكیس
الورقي بفتحة من األعلى ثم غلقه ثانیة مع تدوین اسم الذكر وتاریخ التأبیر.

على أنبوب باستعمال األنابیب قمنا بقطع السنبلة الخنثى (الذكر) وربطها مع السنبلة األنثى
اختبار به ماء إلبقاء السنبلة الذكر في نشاط لمدة أطول لزیادة نسبة اإلخصاب مع حفظ كال 
السنبلتین في نفس الكیس الواقي مع اضافة كتابة الصنف الذكر وتاریخ التأبیر بشرط أن یكون 

حامل السنبلة الذكر أعلى من السنبلة األنثى لضمان نجاح اإلخصاب.
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.عملیة التأبیر بتقریب السنابل من بعضها البعض):8(الشكل 

كمیائیةبیو الدراسة ال2-6
بمجمع شعب الرصاص بجامعة وبیوتكنولوجیا البیوكیمیاء،تم انجاز هذه الدراسة في مخبر الوراثة

.1قسنطینة
SDS-PAGEMonodimonsionnelleاستعملت في هذه الدراسة تقنیة الرحالن الكهربائي أحادي البعد

,Laemmeliحسب طریقة  ,.Singh et al)المعدلة من طرف )(1970 والتي تعتمد على فصل ،(1991
. Polyacrylamidالبروتینات تبعا لوزنها الجزیئي تحت تأثیر حقل كهربائي في هالمة 

یكون الفصل على الجل بطریقة رأسیة، مع اإلهتمام بطبیعة المحالیل المنظمة ألنها تعمل على اإلحتفاظ 
.ثابت أثناء زمن الفصل(PH)بالرقم الهیدروجیني 

استخالص البروبینات الكلیة 1- 6- 2
استخالص البروتینات الكلیة كماهو موضح فیما یلي:تمت عملیة

 سحق حبة قمح لكل صنف تحت الدراسة بواسطة هاون وتوضع في أنابیبEppendorf.

أضیف لهاul100 :من محلول اإلستخالص الذي یتركب من
%12.56.8من.tampon Tris HCl pH

%24.1 من الماء المقطرl’eau distillée)(.

0.02% de bleu de Bromophenol.

%20من الغلیسیرولGlycérol)(.

0.1% منSDSمن میركبتوایثانول %2.5و)mercaptoéthanol(.

 تم رجها جیدا بواسطةVortex.
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دقیقة30م لمدة °65في حمام مائي درجة حرارته توضع.
 دورة/ الدقیقة) لمدة دقیقة.01200استعمال الطرد المركزي (تم
م إلى غایة االستعمال.°4حرارةالمحلول في درجة ناحفظ

Tampon:السریانمحلول تحضیر2- 6- 2 d’électrophorèse

یتركب محلول السریان من:
SDSو ) 0.3%(Tris، %)1.4(غلیسین  )0.1% .(

Préparationجل: تحضیر 3- 6- 2 des gels

Gelیتكون الجل من جل الفصل  de Séparation وجل التركیزGel de Concentration

.وجل التركیزمكونات جل الفصل :)4(الجدول
التركیزجلمكونات الجل

gel de concentration

C=1.4%, T=2.88%

لفصلاجل
gel de séparation

C=0.97%, T=12.58%

Acrylamide23.9مل2مل
Bisacrylamide4.7مل0.6مل

Eau distillée16.5مل20.4مل
Tris-HCl pH 8.829.3مل
Tris-HCl pH مل6.83.4

APS à 1%1.93مل1.40مل
TEMED0.039مل28مل

 سم لمدة تتراوح 1.5تم تحضیر جل الفصل أوال ثم یوضع بین قطعتین زجاجیتین على سمك
د.20-30ما بین 

إیزوبروبانول طبقة من یفتاضIsopropanolأجل التخلص من الفقاعات الهوائیة. من
 تم سكب جل التركیز بعد التخلص من طبقةIsopropanol.
 د، ثم یتم نزعه في األخیر نتحصل 30غمس المشط بسرعة في الجل ونتركه لمدة

على فراغات في مستوى الجل. 
 أخذناul10في العیونتوضعو العیناتمنPuits)(.

 للفصل الكهربائيمأل الحوض بمحلول السریانTapon d’éléctrophorése.
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الطبقة الزجاجیة في حوض جهاز الرحالن الكهربائي الموصول مع مولد كهربائي توضع
8، وشدة كهربائیة150vإلى 100بحیث یكون التوتر من  Am.

 بعد تشغیل الجهاز تنتقل البروتینات ذات الشحنة السالبة إلى القطب الموجب وذلك حسب وزنها
Bleu، وتنتهي هذه المرحلة بعد وصول صبغة الجزیئي de Bromophénol.إلى أسفل الجل

وٕازالة التلوین، تلوین تثبیت4- 6- 2
ىوضع جل الفصل في حوض به محلول یحتو و نزع جل التركیزبعد ظهور الحزم الناتجة عن الهجرة، 

acide)(على عامل تثبیت البروتینات  trichloracétique) TCAمحلول الصبغةو %60بتركیز
bleu de Coomassie R250 .)%1بتركیز)(

لجل في ماء الحنفیة لیلة نقوم بنزع الصبغة وذلك بوضع اساعة، بعدها24عرض الحوض لتحریك مدة 
في األخیر تم حفظ الجل وتصویره.  ، كاملة

للمحددالجزیئيخالل الوزن وذلك منمع إعطاء الوزن الجزیئي لهاوتحدید الحزمتم تحلیل الجل 
)(marqueur.

الدراسة الجزیئیة2-7
.2018بلیون فرنسا سنةADNucleisتمت هذه الدراسة بمخبر 

النباتیةالمادة1- 7- 2
،2013/2014زراعي أفراد لكل موسم 10ملة في هذه الدراسة منتتمثل العینة النباتیة المستع

.melanopusو circumflexumهجن وأبائها التابعة للصنفین 6و2016/2017و2014/2015

(ADN)المادة الوراثیةاستخالص2- 7- 2

تمبعدها ، سا على األقل في الماء24وحد أو اثنین من الحبوب لكل عینة وأعدنا ترطیبها لمدة أخذتم
,.Dellaporta et alاألكسجین بحسب طریقة الحمض الریبي منقوصتخالص اس وفقا للخطوات (1983)

التالیة:
 سحق حبة قمح لكل صنف تحت الدراسة باستخدام األزوت السائل حتى تصبح العینة بشكل

.مسحوق
 نقلت المادة المطحونة إلى أنابیبEppendorf مل.2سعة
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 لكل عینة من العینات المطحونة.)1الملحق(مل من محلول اإلستخالص500أضیف
 دقیقة.20- 15م لمدة تتراوح من °65حمام مائي على درجة حرارة حضنت العینات ضمن
 180أضیفul من محلول أسیتات البوتاسیوم تركیزM5.
 دقائق.10لمدة رجت العینات بقوة ثم حضنت ضمن الثالجة
 لك ذدقیقة و 30-25دورة/دقیقة لمدة تتراوح من 14000تم الطرد المركزي للعینات بسرعة

ائب عن الراسب المكون من ذي یحتوي على األحماض النوویة بشكل ذاللفصل الوسط المائي 
البقایا النباتیة.

 المحتوي على األحماض النوویة إلى أنبوب حدید یحتوى على )العلويالطور(نقلت الرشاحة
500ul ثم قلب األنبوب عدة مرات بهدوء لحین بدأمن كحول أیزوبروبانول واستبعد الراسب
.ADNظهور 

 اإلحتفاظ و )األیزوبروبانول(لك إلستبعاد الرشاحة ذدقیقة و 15الطرد المركزي للعینات لمدة تم
في قعر األنبوب. ADNب 

 غسلADN40بul وعند الضرورة یعاد الغسل والطرد %70من الكحول اإلیثیلي تركیز
المركزي مرة أخرى.

 دقائق.5- 3الكحول لمدة تم التخلص من بقایا الكحول بالماصة ثم تركت بقایا
یب ذأADN 50الناتج بul م.°4وحفضت على درجة حرارة معقم ماء
 4اضیفul من أنزیمRNase م°37مغ/مل لكل عینة ثم حضنت على درجة حرارة 10تركیز

لمدة نصف ساعة.

المستخدمةSSRداتاحدم3- 2-7
وهي: باینات واضحة مع العینات المدروسة تمنها 4أعطت SSRحدیداتمن ممحدیدات5استخدمت
Xwms47،Xwms46،Xwms499وXwms132)والتي تم اختیارها بناءا على الخریطة ،)5الجدول

,.Roder et alالوراثیة للقمح الموضوعة من قبل  (1998).
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من حیث موقعها على الصبغیات، التركیب النیوكلیوتیدي لكل   المدروسةSSRمواقع وصف:)5(الجدول
.منها، مدى أطوال األلیالت الناتجة ضمن الدراسة

)ADN :)SSR-PCRتفعیل تسلسل بلمرة خیط 4- 7- 2

تفاعل التسلسلي للبولیمیراز-
هذا الجهاز على ارتفاع وانخفاض درجة ، حیث یعتمد ADNهو جهاز الغرض منه إكثار وتضاعف 

م.°60أعلى من ADNالحرارة. وتكون درجة الحرارة التي یفصل عندها خیطي 
SSRأوmicrosatelliteنیة أجري هذا التفاعل بإستخدام تق (Simple Sequence Repeat) حسب طریقة

Roder et al., بحسب 25ulوالتي تضمنت اضافة مكونات التفاعل ذو الحجم النهائي (1998)
.)6(الجدول

موقع
Microsatellite
على الصبغي

التسلسل Rightالبادئة  Leftالبادئة  
المتكرر

(Motif)

حرارة ربط 
القواعد

(A.n temp)

مدى أطوال 
اإللیالت 

(bp)الناتجة
XWms 47.
1- 2A/2-
2A/2B

TTG CTA CCA TGC ATG ACC ATTTC ACC TCG ATT CAG GTC CT(CT)7TT
(CT)16

60°150

XWms 46-
7B

GCA CGT GAA TGG ATT GGA CTGA CCC AAT AGT GGT GGT CA(GA)2GC
(GA)33

60°179

XWms
499-5B

ACT TGT ATG CTC GAC TAT GCA CAC TGGG GAG TGG AAA CTG CAT AA(GA)3260°117

XWms 132
-6B

TAC CAA ATC GAA ACA CAT CAG GCAT ATC AAG GTC TCC TTC CCC(GA) 24
(GAA) 6
imp

60°116
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.ه المكوناتذلهالكمیات المضافةو مع التراكیزPCRتفاعل مكونات: )6(الجدول

25ulكمیات المكونات / PCRتراكیز مكونات تفاعل PCRمكونات تفاعل 

ADN5نانوغرام100- 50القالب
PCRمحلول منظم ل

(buffe 10xPCR)

1M Tris-Hcl PH8
1M KCl,

1M MgCl2
O2dH

2.5

dNTPs مزیج من
النكلیوتیدات األربعة

(A, T, G, C)

10Mm2لكل نیوكلیوتید

البادئة الیساریة 
(Left primer)

10Mm1

Right)البادئة الیمینیة

primer)

10Mm1

0.4(1unit)وحدة انزیمیة واحدة Taqpolymeraseانزیم
SYBR Green/5

O2H/ 25إلكمال التفاعل حتى

ضمن هذه التجربة  المتبعة)PCR-SSR(شروط تفاعل ال-
,.Roder et alحسب طریقة )7ضمن الجدول(مذكورةبثالث مراحل PCRیمر تفاعل  (1998).

وتكرار كل مرحلة.والمدة الزمانیة لكل مرحلة PCRالمراحل الحراریة لتفاعل ): 7الجدول(

)الدورات(التكراراتالزمن°درجة حرارة/سPCRراحل تفاعل الم
1د955مرحلة تمهیدیة
فصل سالسل

(Denaturation)
ثا9510

45 ADNبالتصاق البادئة 

(Annealing)القالب 
ثا60-55-5040

مرحلة استطالة    
(ADN extension)

د722

1د7210مرحلة نهائیة
م حسب البادئة المستخدمة.°60أو 55أو 50المتبعة ضمن هذه التجربة هي Annealingدرجة حرارة 
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)الذوبان عالي الدقة لتكرار تسلسل بسیطتقنیة()SSR-HRM(تقنیة 5- 7- 3
.PCRللفي نهایة الوقت الحقیقي)الذوبان(األنصهارعلى خطوات )HRM(تعتمد تقنیة

في شكل مزدوج. وعندما ترتفع (amplicons)المضخم ADNمن %100بدایة اإلنفصال في الواقع، في 
المزدوج ADNیكون اإلنصهاروفي نهایة (amplicons)المضخم المزدوجADNدرجة الحرارة، ینفصل 

تعكس درجة الحرارة المتولدة خالل تفاعل )الذوبان(في شكل خیط واحد. حیث درجة حرارة اإلنصهار
ADNمن%50یصبحعندما ADNیتم تسجیل درجة حرارة انصهارو ،)PCR(المتسلسل البلمرة 

ADNوبالتالي درجة حرارة اإلنصهار محددة لكل تفككحالةفي%50المضخم في حالة مزدوجة و 

Eva)(amplicons)مضخم et al.,2017).

ثم یتم ثانیة30م لمدة °95: كمایلي(HRM)یتبع عملیة التضخیم مباشرة خطوات الذوبان عالیة الدقة
یتم رفعحیث، ثانیة30م لمدة °95بعدها ترفع إلى ثانیة30لمدة م°65درجة الحرارة إلى  خفض

.م لكل خطوة°0.2بمقدار وخفض درجة الحرارة

في األخیر یقیس جهاز الذوبان عالي الدقة خالل فترة التسخین الكاملة لتولید منحنى اإلنصهار، حیث 
المزدوج على حسب طوله و تسلسله، فكلما كانت التسلسالت مختلفة ADNجة حرارة انصهار تكون در 

)9(الشكل(SSR)یت المیكروستالداتامن خالل محدهایتم تحلیلو ،تولدت منحنیات انصهار مختلفة
.)2(الملحقو

.)PCR-HRM(لتقنیة الحراريالمخطط:)9(الشكل
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الدراسة اإلحصائیة2-8
تحالیل احصائیة على النتائج المتحصل علیها.تمت عدة 

المردودالدراسة المرفوفیزیولوجیة و1- 8- 2
2017تم تحلیل النتائج المتحصل علیها باستعمال برنامج XLstat:بتطبیق الطرق اإلحصائیة التالیة

 دراسة تحلیل التباینANOVA)(Analyse de la varianceاالختالف ودرجة المعنویة لمعرفة
بتطبیق اختبار وتحلیل المجموعاتللمقاییس المدروسة، بالنسبةبین األصناف

NEWMAN-Keuls 5%عند الحد.
تحلیل المكونات األساسیةACP)Analyse en Composantes Principales( لدراسة التنوع

المرفوفیزیولوجي.

بیوكمیائیةالدراسة ال2- 8- 2
Classification ascendante hiérarchique (CAH).الذي یبین درجة القرابة لألفراد المدروسة

الجزیئیةالدراسة 3- 8- 2
رسم شجرة القرابة بین األفراد باستعمال برنامج الدراسة الجزیئیة ونتائجتم تحلیل

Agilent AriaMx (2014-2016).Varsion-1.5.
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النتائج والمناقشة-3
دونت النتائج المتحصل علیها في اعمدة بیانیة لكل من القیاسات المدروسة لمختلف األفراد تحت الدراسة 

.2016/2017-2014/2015–2013/2014خالل المواسم الزراعیة 

2013/2014الزراعي النتائج المرفوفیزیولوجیة، المردود، البیوكمیائیة والجزئیة للموسم 3-1

المقاییس المرفولوجیة1-1- 3
مایلي)LB,LE,LC,LP() للقیاسات المرفولوجیة 3) و(الملحق10سجلت النتائج المبینة في الشكل(

 طول النبات)LP(

بلغ بحیثسم. 4.12±108.5- 1.5±61.75بینما تراوح فرداتضح أن طول النبات عند عشرین 
، mel6:108.5±4.12وcir10،cir9،mel2،cir7،mel10،mel1،mel5األفراد أعلى القیم عند 

106.57±6.99 ،91.25±0.5 ،85±3.20 ،82.5±1.73 ،82.5±1.73 ،82.25±1.89 ،
قیمة لطول النبات قدرهاأقل cir3وcir6،cir5ت األفراد على الترتیب. بینما أعطسم 82±4

.سم على التوالي61.75±1.5، 64.5±4.12، 66.75±6.99

) تبین االختالف معنوي عالي جدا بین األفراد المدروسة بالنسبة 4(الملحقANOVAومن تحلیل التباین 
.)a =0.0001عند الحد*** F=44.373(لطول النبات 

) وجود ثمانیة مجموعات متمایزة4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsفي حین أظهر تحلیل 
)A،B،C،CD،CDE،DE،Eو(F :

،cir10،cir9: تتمیز بأكبر متوسط لطول النبات و تتكون من األفرادCDوA،B،Cالمجموعات - 

mel2،cir7،mel10،mel1،mel5وmel6.
،cir4،mel9،mel3،cir8،cir2،mel7،cir1:  تتكون من األفرادEوCDE،DEالمجموعات - 

mel4وmel8.بقیم متوسطة لطول النبات
بأقل القیم. cir3وcir6،cir5األفراد : تضم Fالمجموعة - 
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 طول عنق السنبلة(LC)

سم، حیث سجلت أعلى القیم عند  4.34±43.25- 0.57±17.5قیم طول عنق السنبلة بین تتراوح
،             mel1 :43.25±4.34 ،42±2.16 ،31±3.65  ،30.5±2.38وcir9،cir10،mel2،cir8األفراد 
أقل طول لعنق السنبلة قدر بقیمة    )cir3(سم على التوالي، فیما أظهر الفرد 29.5±3.10
سم.17.5±0.57

) وجود اختالف معنوى عالي جدا بالنسبة 4(الملحقأظهرت األفراد المدروسة من خالل تحلیل التباین
.)a =0.0001عند الحد*** F=19.782(لطول عنق السنبلة 

) لطول عنق السنبلة أن هناك سبعة مجموعات 4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوبین تحلیل 
A)،B،BC،BCD،CD،DوE:(

وتمیزت بأعلى معدل mel1وcir9،cir10،mel2،cir8ضمت األفراد :BCوA،Bالمجموعات - 
لطول عنق السنبلة.

،mel10،cir1،cir4،mel5،mel4،mel3: تحتوي على األفراد DوBCD،CDالمجموعات- 

mel6،cir7،mel8،mel9،cir2،mel7،cir6وcir5 والتي أعطت قیم متوسطة لطول عنق
السنبلة.

.  cir3المتمثلة عند الفرد و السنبلةمثلت أقل قیمة لطول عنق : Eالمجموعة - 

 طول السنبلة)LE(

سم، 0.47±10.5- 0.75±7.37تراوح بین تبینت النتائج أن طول السنبلة عند األفراد المدروسة 
قدرها بأعلى طول بقیم mel1وmel10،mel6،mel2،cir4،cir1،mel8حیث ظهرت األفراد 

10.5±0.57 ،10±0.81 ،9.75±0.5 ،9.62±0.47 ،9.5±0.57 ،9.5±0.57 ،9±0
أقل قیم لطول السنبلة قدرها mel3وcir5،cir6،cir3،mel7،cir7على الترتیب. بینما أعطت األفراد 

على التوالي.7.37±0.75، 7.5±1، 7.5±0.57، 7.62±0.75، 7.75±0.5، 7.75±0.5

) وجود اختالف معنوى عالي جدا بین األفراد المدروسة   4وبین تحلیل التباین (الملحق
)8.202=F*** عند الحدa=0.0001(.
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مجموعات    ة) بین وجود عشر 4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوحسب اختبار
A)،AB،ABC،ABCD،BCDE،BCDEF،CDEF،DEF،EFوF(:

،mel10،mel6،mel2،cir4: تضم األفراد BCDEوA،AB،ABC،ABCDالمجموعات - 

cir1،mel8وmel1.بأعلى معدالت لطول السنبلة
mel5،cir2،mel9،cir9،cir8،cir10: تشمل األفرادDEFوBCDEF،CDEFالمجموعات- 

والتي أخذت قیم متوسطة لطول السنبلة.mel4و
وتتمیز بمعدالت أقلmel3وcir5،cir6،cir3،mel7،cir7: تتكون من األفراد FوEFالمحموعتین- 

لطول السنبلة.

طول السفاةLB)(

سم، حیث أعطت األفراد 0.57±17.5-1.70±13.37أنها تتراوح مابینسجلت النتائج  لطول السفاة
cir4،mel1،cir10،mle8،mel6،mel10وmel50.95±17.25،  17.50.57±بلغت القیم أعلى ،
سم على التوالي، بینما 16.25±0.5، 16.5±0.57، 16.75±0.95، 16.75±0.5، 17±0.81
سم 1.70±13.37، 0.95±13.75بقیمة cir1وcir5عند األفرادنت أقل القیم المسجلة لطول السفاةكا

على الترتیب.

وجود اختالف معنوي عالي جدا بین األفراد ) لمقیاس طول السفاة4(الملحقأظهر تحلیل التباین
.)a=0.0001*** عند الحد F=5.608(المدروسة حیث أعطت

مجموعة متمایزةة) سجل احدى عشر 4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsومن تحلیل 
)A ،AB ،ABC ،ABCD ،ABCDE ،ABCDEF ،BCDEF ،CDEF ،DEF،EFوF(:

cir4،cir10،mel10،mle8،mel6،mel10: تضم األفراد ABCDوA،AB،ABCالمجموعات - 

.بأعلى القیم لطول السفاةmel5و
،mel9 ،mel2: تشمل األفراد DEFوABCDE،ABCDEF،BCDEF،CDEFالمجموعات - 

cir9 ،cir7،mel4،mel7،cir8،cir3،cir6،mel3وcir2بقیم متوسطة لطول السفاة.
.بأقل معدل لطول السفاةcir1وcir5: تتمثل في األفراد FوEFالمجموعتین - 
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من القمح الصلب melanopusو circumflexumین فرد للصنفینالمقاییس المرفولوجیة لعشر :)10(الشكل
).ةطول السفا(طول النبات، طول عنق السنبلة، طول السنبلة،

مساحة الورقةSF)(

أن القیم المسجلة للمساحة الورقیة عند األفراد تتراوح مابین) 3) و(الملحق9یتضح من الشكل(
،cir4،6cir،cir1،cir2، حیث سجلت أعلى القیم عند األفراد 2سم16.88±1.76-32.84±1.46

mel1،mel8،mel4،cir7،cir10،mel5،cir9وmel9 2.19±29.35، 1.46±32.84بمعدل،
27.39±0.69،25.88±2.67،25.16±1.62 ،24.87±2.35 ،23.99±2.67 ،
2سم22.13±1.27، 23.11±3.24،22.21±1.09، 86.23±2.72، 23.86±3.59

، 1.52±18.03قدرها mel6وcir3،mel3د على الترتیب، في حین سجلت أقل القیم عند األفرا
على التوالي.16.88±1.76، 17.12±2.48

مساحة الورقة اختالف معنوي عالي جدا ل)  4(الملحقخالل تحلیل التباینمنأعطت األفراد المدروسة 
)11.959=F*** عند الحدa=0.0001(.

) أن األفراد تحت الدراسة تنقسم إلى احدى 4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsكما أوضح اختبار 
:)GوA،B،BC،BCD،CD،CDE،CDEF،DEFG،EFG،FG(مجموعةةعشر 

: تمیزت بأعلى معدل للمساحة الورقیة عند CDEFوA،B،BC،BCD،CD،CDEالمجموعات - 
mel9.وcir4،cir6،cir1،cir2،mel1،mel8،mel4،cir7،cir10،mel5،cir9األفراد 
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بمعدل متوسط cir8وmel10،mel7،mel2،cir5: تشمل كل من األفراد DEFGالمجموعة - 
لمساحة الورقة.

بأقل مساحة ورقیة.mel6وcir3،mel3: تتكون من األفراد GوEFG،FGالمجموعات - 

.melanopusوcircumflexumللصنفینمساحة الورقة عند األفراد المدروسة:)11(الشكل

المقاییس الفیزیولوجیة1-2- 3

المحتوى النسبي للماء(TRE %)

أن المحتوى النسبي للماء عند األفراد المدروسة )3(الملحقو )21(الشكلسجلت النتائج المبینة في
،cir4،cir8،cir6،mel8أعطى كل من األفراد ، %2.88±85.85-1.70±49.75تراوح مابین

mel6،mel4،cir5وmel5 2.88±85.85أعلى النسب من المحتوى النسبي المائي بلغت قیمتها ،
84.22±5.05،79.68±5.68،79±2.58،77.5±2.64 ،76.72±1.16 ،75.99±3.57 ،
أقل القیم mel9وcir3،mel1،mel10،cir7على التوالي. في حین سجلت األفراد 74.5±1.29%
%1.70±49.75، 4.82±51.01، 1.29±2.28،56.5±58.85، 58.891.36±قدرها 

على الترتیب.
) بالنسبة للمحتوى النسبي للماء أن هناك اختالف معنوي عالي جدا بین 4(الملحقتبین من تحلیل التباین

.)a=0.0001*** عند الحد F=46.935(األفراد المدروسة 
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،A،B(مجموعةة) عن وجود  ثالثة عشر 4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsكما كشف تحلیل 

BC،BCD،CDE،DEF،EFG،FG،G،GH،HI،IوJ(:
cir4،cir8،cir6،mel8،mel6،mel4،cir5: تتمل في األفراد BCDوA،B،BCالمجموعات- 

بأكبر معدل للمحتوى النسبي للماء.mel5و
،cir10،cir9،cir2،mel7،mel3: تشمل األفراد GHوCDE،DEF،EFG،FG،Gالمجموعات - 

cir1وmel2.بقیم متوسطة للمحتوى النسبي للماء
بأقل معدل للمحتوى mel9وcir3،mel1،mel10،cir7: تضم األفراد JوHI،Iالمجموعات  - 

النسبي للماء.

.melanopusوcircumflexumللصنفینةمحتوى الماء النسبي عند األفراد المدروس: )12(الشكل

مكونات المردود1-3- 3

عدد السنیبالت بالسنبلةEP)/NEP(

) أن عدد السنیبالت في السنبلة المسجل عند األفراد المدروسة تراوح 3الملحق(و )13(الشكلیتضح من 
mel5وmel10،cir2،mel8،mel6سنیبلة في السنبلة. أخدت األفراد 1±25.5- 0.5±18.25بین

سنیبلة في السنبلة 1.15±24.5، 1±24.5، 2.08±24.5، 1.91±24.5، 1±25.5أعلى القیم بلغت 
بمعدل cir6وcir9،cir7على الترتیب. في حین بلغت أقل القیم لعدد السنیبالت في السنبلة عند األفراد

سنیبلة في السنبلة على الترتیب.0.5±18.25، 0±19، 1.15±20قدره 
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اختالف معنوي ) لمقیاس عدد السنیبالت في السنبلة تبین أن هناك 4(الملحقلیل التباینمن خالل تح
.)a=0.0001*** عند الحدF=6.938(عالي جدا بین األفراد المدروسة

مجموعاتة) صنفت األفراد إلى عشر 4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsمن تحلیل اختبار 
 )A ،AB ،ABC،ABCD،BCDE ،BCDEF،CDEF ،DEF ،EFوF(:

التى mel5وmel10،cir2،mel8،mel6: تحتوي على األفراد ABCوA ،ABالمجموعات - 
تمثل أعلى معدل لعدد السنیبالت في السنبلة.

،cir4،cir1،mel1 ،mel7: تحتوي على األفراد CDEFوABCD،BCDE،BCDEFالمجموعات - 

mel9 ،cir8،mel3،mel4،cir10وcir5متوسطة لعدد السنیبالت بالسنبلة.االتي أخذت قیم
التي أعطت أقل معدل لعدد cir6وcir9،cir7األفراد: تتمثل فيFوDEF،EFالمجموعات- 

السنیبالت بالسنبلة.

.melanopusو circumflexumللصنفینعدد السنیبالت في السنبلة عند األفراد المدروسة: )13(الشكل

 عدد الحبات بالسنبلة(NG/E)

) أن النتائج المتحصل علیها بالنسبة لعدد الحبوب في السنبلة تتراوح 3الملحق(و)14(الشكل یتبین من 
، mel6 ،cir4حبة، حیث تم تسجیل أعلى قیمة عند األفراد 4.19±62.25و2.16±32.5بین معدالتها 

mel10،mel1،cir7،mel9،cir3،cir1،cir9وcir82.06±59.75، 4.19±62.25قیمةوقدرت ب ،
59±2.16 ،57.75±6.70 ،54.75±1.89 ،54.25±2.62 ،53.5±2.38 ،52.75±2.87 ،
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حبات في السنبلة على التوالي. في حین تم تسجیل أقل القیم عند األفراد 52.5±1.73، 52.75±2.5
cir5وcir6التوالي.حبات في السنبلة على 2.88±2.16،32.5±35قدرت بقیمة

) بالنسبة لعدد الحبوب في السنبلة تبین وجود اختالف معنوي عالي جدا 4من تحلیل التباین (الملحق
)23.335=F عند الحد ***a=0.0001(.

مجموعة ة) عن وجود ستة عشر 4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوقد سجل تحلیل 
 )A،AB،ABC،ABCD،BCDE،BCDEF،CDEF،DEFG،DEFCH،EFGH،EFGHI،FGHI،

GHI،HI،IوJ(:

: تمیز بأكبر معدل DEFGوA،AB،ABC،ABCD،BCDE،BCDEF،CDEFالمجموعات - 
mel6،cir4،mel10،mel1،cir7،mel9،cir3،cir1،cir9لعدد الحبوب بالسنبلة عند األفراد 

.cir8و
،mel8،mel2: تشمل األفراد IوDEFCH،EFGH،EFGHI،FGHI،GHI،HIالمجموعات - 

mel5،mel4،cir10،mel3،cir2وmel7.التي تمیزت بمعدل متوسط لعدد الحبات بالسنبلة
اللذان أعطیا أقل معدل لعدد الحبات بالسنبلة.cir6وcir5: تتمثل في الفردین Jالمجموعة - 

.melanopusوcircumflexumللصنفینعند األفراد المدروسةعدد الحبوب في السنبلة : )14(الشكل
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 وزن الحبات بالسنبلة )E/PG(

غ0.53±3.18-0.17±1.68بین أن وزن الحبات بالسنبلة تراوح ما)3الملحق(و )15(الشكلتبین من
mel1،mel5،mel6،cir4،mel2،cir7،mel10،cir3على الترتیب، وتم تسجیل أعلى القیم عند األفراد 

، 0.42±2.78، 0.17±2.90، 0.21±2.92، 0.45±2.99، 0.53±3.18بقیم قدرها cir9و
في حین تم تسجیل غ على الترتیب،2.69±0.12، 2.73±0.28، 2.74±0.34، 2.77±0.15

غ على التوالي.0.17±1.68، 0.44±1.84معدلقدرت بcir6وcir5أضعف القیم عند األفراد 

) بالنسبة لوزن الحبات بالسنبلة وجود اختالف معنوي عالي جدا 4(الملحقتحلیل التباینكما اتضح من 
.)a=0.0001*** عند الحد F=4.182(بین األفراد المدروسة

) تمیز خمسة مجموعات متمایزة4(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوكشف تحلیل 
)A ،AB،ABC،BCوC(:

بأكبر cir9وmel1،mel5،mel6،cir4،mel2،cir7،mel10،cir3: تشمل األفراد Aالمجموعة - 
معدل لوزن الحبات بالسنبلة.

cir1،cir8،cir2،mel9،mel3،mel7،mel4،cir10: تشمل األفراد BCوABCالمجموعتین - 

بقیمة متوسطة لوزن الحبات بالسنبلة.mel8و
التي أعطت أقل معدل لوزن الحبات بالسنبلة.cir6وcir5: تضم األفراد CوBCالمجموعتین - 

.melanopusو circumflexumة للصنفینفي السنبلة عند األفراد المدروساتوزن الحب): 15الشكل(
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 وزن األلف حبة)PMG(

تتراوح معدالتها األلف حبةلوزن أن النتائج المتحصل علیها بالنسبة )3الملحق(و )16(الشكلیتضح من 
، mel5 ،cir4 ،cir2 ،mel9فراد عند األم، حیث تم تسجیل أعلى قیغ3.82±66.5و3.30±48.75بین 

mel6،mel2،mel4،mel3وcir1 3.40±62.75، 2.58±63، 3.82±66.5قیمة بوقدرت ،
غ 60.5±2.51، 60.75±2.5، 61.25±1.25، 61.75±6.80، 62.25±2.98، 62.5±3.77

، 3.82±53قیمة بقدرت cir6وcir5،mel8،cir7على الترتیب. في حین تم تسجیل أقل القیم عند األفراد 
.واليعلى التغ 48.75±3.30، 52±1.82، 52.25±3.30

تبین وجود اختالف معنوي عالي جدا لوزن األلف حبةبالنسبة )4(الملحقمن خالل تحلیل التباین
)F= 8,565 ***الحدعندα=0,0001(.

مجموعات ثمانیةصنفت األفراد إلى )4(الملحق%5عند المستوى Newman-Keulsمن تحلیل اختبار و 
)A،AB،ABC،ABCD،BCDE،CDE،DEوE(:

،mel5،cir4،cir2،mel9،mel6فراد: تحتوي على األABCDوA،AB،ABCالمجموعات- 

mel2،mel4،mel3وcir1لوزن  ألف حبةقیمة أعلى التي تمثل.
cir10وmel1،cir3،cir9،cir8،mel10،mel7األفراد: تضم DEوBCDE،CDEالمجموعات - 

التي تمیزت بقیم متوسطة لوزن ألف حبة.
.حبةالتي أعطت أقل معدل لوزن ألفcir6وcir5،mel8،cir7: تتمثل في األفراد Eالمجموعة - 

.melanopusوcircumflexumللصنفین األفراد المدروسةوزن ألف حبة عند: )16(الشكل

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ci
r 1 ci
r2

ci
r3

ci
r4

ci
r5

ci
r6

ci
r7

ci
r8

ci
r9

ci
r1

0

m
el

1

m
el

2

m
el

3

m
el

4

m
el

5

m
el

6

m
el

7

m
el

8

m
el

9

m
el

10

زن
و

لف
األ

)غ(حبة

األفراد



والمناقشةالنتائج

55

Analyse de la variabilité morphophysiologique et rendementوالمردودتحلیل التنوع المورفوفیزیولوجي4- 3-1

، بحیث یضم melanopusوcircumflexumلعشرة أفراد للصنفین )ACP(المكونات األساسیةتم تحلیل 
معاییر.10التحلیل 

على )Axe3(F3و)Axe1(،F2)Axe2(F1المعطاة على المحاور)8(الجدولسجلت نسبة المعلومات 
وتعتبر هذه نسبة  كافیة %71.22بمجموع كلي یساوي %14.38و %18,63، %38,22الترتیب 

إلظهار التنوع.

)3و2، 1(نسبة المحاور:(8)الجدول
F3F2F1

1.4381.8633.822Valeur propre

14.37718.63038.215Variance

71.222Totales

Matriceاإلرتباطدراسة مصفوفة معامل 1- 4- 3-1 de corrélation

امعنویاجدا وایجابیامعنویاایجابیاوجود ارتباط)9(الجدولكشف تحلیل اإلرتباط بین المقاییس المدروسة
بین مختلف المعاییر المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود.

r=0.92).(طول النباتمعجداامعنویاإیجابیاارتباططول عنق السنبلةسجل-

وعدد (r=0.72)بین طول السنبلة مع عدد السنیبالت في السنبلةجداامعنویاایجابیاوجد ارتباط-
.(r=0.62)الحبوب في السنبلة 

(r=0.61)طول السفاة مع عدد الحبات بالسنبلةبین جداامعنویاإیجابیاتسجیل وجود ارتباطتم -

.(r=0.56)بإضافة إلى وجود ارتباط ایجابي معنوي مع وزن الحبات بالسنبلة 
(r=0.87).جدا مع عدد الحبات بالسنبلة امعنویاایجابیاسجل وزن الحبات بالسنبلة ارتباط-

ووزن الحبات (r=0.54)وزن ألف حبة مع عدد السنیبالت بالسنبلة بینامعنویاإیجابیوجد ارتباط-
.(r=0.51)بالسنبلة 
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.melanopusوcircumflexumللصنفین مصفوفة اإلرتباط للمعاییر المدروسة(9):الجدول

Etudeالمعاییردراسة 2- 4- 1- 3 des variables

17A,Bالشكل(من  توزعت المقاییس المدروسة على المحاور األول، الثاني والثالث)5الملحق(و):
)Axe1،Axe2وAxe3(:بحیث

،)LE(طول السنبلة ،)LB(في: طول السفاة )Axe1(تتمثل المقاییس المتوزعة على المحور األول 

ووزن )PG/EP(وزن الحبات بالسنبلة ،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة ،(NEP/EP)عدد السنیبالت بالسنبلة 
وذلك من الناحیة الموجبة..)PMG(ألف حبة 

 كشف التحلیل أن المحور األول)Axe1( ومردودیة.یتمیز بمقاییس مرفولوجیة

)LP(من الجهة الموجبة بالمقاییس طول النبات)Axe2(الثاني یتشكل المحور 

.)LC(طول عنق السنبلةو 

التحلیل أن المحور الثانيبین)Axe2 (.یتصف بمقاییس مرفولوجیة

.)TRE(والمحتوى النسبي للماء) SF(فتمیز بالمعیارین: مساحة الورقة) Axe3(أما المحور الثالث 
 یتكون المحور الثالث)Axe3(المرفوفیزیولوجیة.من المقاییس المرتبطة بالمعاییر

SF LP LB Lé LC TRE(%) NEP/EP NG/E PG/EP PMG
SF 1
LP -0,017
LB 0,147 0,470 1
Lé 0,177 0,227 0,445 1
LC 0,100 0,926 0,293 0,214 1
TRE(%) 0,268 -0,074 0,059 0,074 0,123 1
NEP/EP -0,127 0,074 0,313 0,728 0,018 0,052 1
NG/E -0,102 0,312 0,615 0,628 0,188 -0,232 0,459 1
PG/EP -0,077 0,364 0,561 0,492 0,201 -0,291 0,429 0,870 1
PMG -0,040 0,065 0,082 0,325 0,010 -0,001 0,542 0,407 0,514 1
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17A,B(الشكل  A:Aex1,2(Planالمتشكلة من: ACPحلقة ارتباط المقاییس من تحلیل :): :1,2) ،B  :Axe1,3

(Plan .melanopusوcircumflexumللصنفین(1,3 :
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دراسة األفراد3- 4- 1- 3
18A,Bالشكل(المبینة في 3و2، 1اتضح من توزع األفراد على المحاور أن األفراد )5الملحق(و ):

mel1،mel2،mel5،mel6وmel10 توجد في الجهة الموجبة من المحور األول وتتمیز بالمقاییس
عدد السنیبالت بالسنبلة،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة ،)LE(طول السنبلة ،)LB(التالیة: طول السفاة 

NEP/EP)(، وزن الحبات بالسنبلة)PG/EP( ووزن ألف حبة)PMG( .
ت قیم ذفي الجهة السالبة من المحور األول والتي أخmel7وcir5،cir6،mel3،mel4فیما وجد األفراد 

كر.ذأقل أهمیة فیما یخص المقاییس سابقة ال

في الجهة الموجبة من المحور الثاني وأعطى كال الفردین أعلى القیم cir10وcir9توزع كل من الفردین 
.)LC(وطول عنق السنبلة )LP(بالنسبة للمقاییس: طول النبات 

ت قیم أقل بالنسبة ذفي الجهة السالبة للمحور الثاني وأخcir3وcir1،cir2في حین تواجدت األفراد 
.cir10وcir9كورة مع الفردین ذللمقاییس الم

اتصفت بالمقاییس و في الجهة الموجبة من المحور الثالث mel8وcir4،cir8بینما توضعت األفراد 
.)TRE(المحتوى النسبي للماء ،)SF(التالیة: مساحة الورقة

بقیم أقل فیما یتعلق بالمعاییر افي الجهة السالبة من نفس المحور وتمیز اتواجدmel9وcir7أما الفردین 
كر.ذالسابقة ال
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18A,B(الشكل Aex1,2تمثیل األفراد على المحاور::): :A(Plan:1,2)B :Aex1,3(Plan:1,3) للصنفین
circumflexumوmelanopus.

مجموعات مما یبین وجود 6نستخلص من الدراسة اإلحصائیة للتنوع المرفوفیزیولوجي والمردود بتمیز 
اختالف في سلوك المعاییر بین األفراد:

األفراد تضم المجموعة األولىmel1 ،mel2 ،mel5 ،mel6وmel10 أكبر القیم بتمیزتالتي
عدد السنیبالت ،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة،)LE(طول السنبلة،)LB(ة بالنسبة: طول السفا

.)PMG(وزن ألف حبةو )PG/EP(وزن الحبات بالسنبلة، (NEP/EP)بالسنبلة 
تحتوي على األفراد المجموعة الثانیةcir5،cir6،mel3،mel4وmel7 التي أعطت أضعف

،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة،)LE(طول السنبلة،)LB(ة السفاالقیم بالنسبة لطول 

.)PMG(وزن ألف حبةو )PG/EP(وزن الحبات بالسنبلة،(NEP/EP)عدد السنیبالت بالسنبلة 
تشمل الفردینلثة المجموعة الثاcir9وcir10 على أعلى القیم بالنسبة لطول انحتوییاللذان

.)LC(طول عنق السنبلةو )LP(النبات
 تتشكل من األفراد المجموعة الرابعةcir1،cir2وcir3            التي بینت أضعف القیم

.)LC(طول عنق السنبلةو )LP(لطول النبات
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 تتكون من األفراد الخامسةالمجموعةcir4،cir8وmel8بالنسبةالتي تمیزت بأعلى القیم
.)TRE(والمحتوى النسبي للماء)SF(لمساحة الورقة

ضمت الفردینالمجموعة السادسةcir7وmel9لمساحة الورقةأقل القیم اكشفاللذان)SF(

.)TRE(والمحتوى النسبي للماء

الدراسة البیوكمیائیة3-1-5
بحیث تم اختیار األفراد melanopusوcircumflexumفین صنللعلى عشرة أفرادبیوكمیائیةتمت الدراسة ال

لتحلیل البروتینات الكلیة، وأظهرت النتائج من خالل األوزان الجزیئیة للحزم لكل وذلكذات القیم العالیة
فرد.

من األحزمة مختلف النتائج المتحصل علیها من خالل الرحالن الكهربائي للبروتینات الكلیة عدد بینت
حزمة تتراوح 20تم كشف وجود )11و10(الجدول، )19(الشكلومن تحلیل الهالم ،وأوزانها الجزیئیة

بین األفراد Monomorphesحزمة مشتركة8منها 79KDa–10.KDaأوزانها الجزیئیة بین 
.  10KDaو12، 14، 32، 33، 35، 36، 37تحت الدراسة وذات أوزان جزیئیة: 

حزمة لكل 15بمجموع cir8وmel9،mel10،cir7األفراد تبین من النتائج أن أكبر عدد للحزم ظهر عند
12، 14، 17، 25، 32، 33، 35، 36، 37، 40، 45، 50، 70، 79فرد  ذات أوزان جزیئیة: 

.46.66%قدر بنسبة Polymorphismeبأكبر تنوع وتمیزت هذه األفراد،10KDaو

، 36، 37، 40، 45، 50، 58، 70، 79حزمة ذات أوزان جزیئیة: 15كشف وجود mel5بین الفرد
.46.66%بنسبة Polymorphismeكما أوضح تنوع. 10KDaو12، 14، 17، 32، 33، 35

، 32، 33، 35، 36، 37، 45،40، 50، 70، 79حزمة ذات أوزان جزیئیة: mel614الفردأعطى
.42.85%بنسبة Polymorphisme. مع تنوع 10KDaو12، 14، 17

، 35، 36، 37، 40، 45، 58، 70، 79حزمة ذات أوزان جزیئیة: 13مجموع mel1أعطى الفرد 
.38.46%بنسبة Polymorphismeمع تنوع KDa.10و12، 14، 32، 33
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، 32، 33، 35، 36، 37، 40، 45، 58، 59، 79حزمة بأوزان جزیئیة: 14مجموع cir4سجل الفرد 
تنوعتم به كشفكما،59KDaذات وزن جزیئي موجبة خاصة نوعیة وحزمة 10KDaو12، 22،14

Polymorphisme 42.85بنسبة.%

، 37، 40، 45، 58حزمة ذات أوزان جزیئیة: 13قدرت بmel2الحزم للفردأن عددأظهرت النتائج
قدر Polymorphismeبین هذا الفرد تنوعكما ،10KDaو12، 14، 22، 23، 32، 33، 35، 36

.38.46%نسبة ب

، 23، 32، 33، 35، 36، 37، 58، 75ب: حزمة، قدرت أوزانها الجزیئیة 12مجموع cir9كشف الفرد 
75KDAذات وزن جزیئي موجبةخاصةنوعیةكما سجل وجود حزمة،12KDaو14،10، 22

قدر Polymorphismeتنوعبوتمیز هذا الفرد  45KDaو40وحزمتین نوعیتین سالبتین ذات وزن جزیئي 
.%33,33نسبة ب
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.melanopusو circumflexumللصنفین صورة الرحالن الكهربائي للبروتینات الكلیة عند األفراد المدروسة :)19(الشكل
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.melanopusوcircumflexumعدد الحزم و األوزان الجزیئیة الموجودة عند األفراد المدروسة للصنفین : )10الجدول(

+: Présence, -: Absence,  M: monomorphes, P: Polymorphique, U: bande unique.

لألفراد Polymorphysme) ونسبة Polymorphe) و المتنوعة (Monomorphesعدد الحزم المشتركة (:)11الجدول(
.melanopusو circumflexumالمدروسة للصنفین 

األفراد

(Génotypes)
الحزم المشتركة

(Monomorphes)

الحزم المتنوع
(Polymorphe) مجموع الحزم

(Total)
الحزم المتنوعةنسبة 

(Polymorphe%)

Bonde unique Bonde non
unique

cir4 8 1 5 14 42.85 %
cir9 8 1 3 12 33.33 %
mel1 8 0 5 13 38.46 %
mel2 8 0 5 13 38.46 %
mel5 8 0 7 15 46.66 %
mel6 8 0 6 14 42.85 %
mel9 8 0 7 15 46.66 %
mel10 8 0 7 15 46.66 %
cir7 8 0 7 15 46.66 %
cir8 8 0 7 15 46.66 %

األفراد الحزم  

n b

de bandes

PM cir4 cir9 mel1 mel2 mel5 mel6 mel9 mel10 cir7 cir8
1 79 +  - + - + + + + + + P
2 75 - +  -  -  -  -  -  -  -  - U(+)
3 70  -  - +  - + + + + + + P
4 59 +  -  -  -  -  -  -  -  -  - U(+)
5 58 + + + + +  -  -  - -  - P
6 50 - -  - - + + + + + + P
7 45 +  - + + + + + + + + U(-)
8 40 +  - + + + + + + + + U(-)
9 37 + + + + + + + + + + M

10 36 + + + + + + + + + + M
11 35 + + + + + + + + + + M
12 33 + + + + + + + + + + M
13 32 + + + + + + + + + + M
14 25 - ـ ـ ـ - - + + + + P
15 23  - +  - +  -  -  -  -  -  - P
16 22 + + - + - -  -  - - - P
17 17  -  -  -  - + + + + + + P
18 14 + + + + + + + + + + M
19 12 + + + + + + + + + + M
20 10 + + + + + + + + + + M

Total 14 12 13 13 15 14 15 15 15 15 T=141
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 دراسة شجرة القرابةDendrogramme

والتي ، )19(الشكلتم انشاء شجرة القرابة لألفراد المختارة من خالل صورة الرحالن الكهربائي للبروتینات 
.melanopusوcircumflexumصنفین لأفراد ل10تبین العالقة الوراثیة بین 

من نسبة %46تبین وجود مجموعتین رئیسیتین في مستوى حوالى ) لشجرة القرابة20الشكل(من خالل 
:Similaritèالتقارب 

تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة األولى 
حیث mel6 ،cir8 ،cir7األفراد تنقسم إلى مجموعتین احداهما ضمت تحت المجموعة األولى- 

وتم mel10وmel9الفردینعلى وأخرى احتوت %90بینهم قدر بنسبة تقارب وراثيسجلت
.%96بنسبة مابینهقرابة وراثیةتسجیل أعلى 

الفردینوالتي توضح وجود قرابة وراثیة بین mel5وmel1ضمت الفردین تحت المجموعة الثانیة- 
.%76بنسبة بلغت حوالي 

إلى تحت مجموعتینتنقسمالمجموعة الثانیة
وهو منفرد.cir4تتمثل في الفرد تحت المجموعة األولى- 
الفردین تبین وجود تقارب وراثي بین هذین حیثmel2وcir9تضم الفردین تحت المجموعة الثانیة- 

. %66في مستوى حوالي 

.melanopusوcircumflexumصنفین للشجرة القرابة لألفراد المختارة :)20(الشكل 
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حزمة ذات أوزان 20وجود مجموع 2013/2014الزراعيالموسمخالل البیوكمیائیة الدراسة نستخلص من
حزمة نوعیة خاصة عند حزم مشتركة بین األفراد المدروسة، مع تسجیل 8. منها 10KDa-79جزیئیة 

40KDaو45، 75، 59ذات وزن جزیئي cir9حزم نوعیة خاصة عند الفرد3وcir4الفرد

حزمة 15أكبر عدد من الحزم بلغ cir8وmel5 ،mel9 ،mel10 ،cir7على الترتیب، كما كشفت األفراد 
.%46.66قدر بنسبةpolymorphismeوأكبر نسبة تنوع 

الدراسة الجزیئیة6- 3-1
بحیث تم اختیار األفراد melanopusوcircumflexumتمت الدراسة الجزیئیة على عشرة أفراد للصنفین 

بادئات منها بادئة لم تعطي تفاعال 5، وتم تجریب 2013/2014خالل الموسم الزراعي العالیةذات القیم 
بادئات تفاعال مع جمیع األفراد.4المستخلص من األفراد محل الدراسة، بینما أعطت ADNمع 

تزداد (PCR)) أنه كلما زادت عدد الدورات لتقنیة 30و27، 24، 21في الشكل ( سجلت النتائج المبینة
ADN)المتكونة ADNالفلورة وهي تعبر عن تزاید كمیات سالسل  amplification) بحسب البادىء

المستعمل.

Xwms47البادىء - 

أفراد 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms47للبادىء (PCR-HRM)اتضح من نتائج تقنیة 
mel4 ،mel10 ،cir8 ،mel1 ،mel2م. بحیث تمیزت األفراد °79.8- 81.2المدروسة تراوح مابین 

م، مما یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي °81بنفس درجة حرارة اإلنصهار قدرت ب mel5و
أعطت قیم mel6وmel9 ،cir7 ،cir9في حین األفراد (homogènes)أعطت نفس درجة حرارة اإلنصهار 

مما یفسر وجود ،على الترتیبم°81.2و79.8، 80.4، 80.8مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار قدرت ب 
) 23و(22الشكل . وهو مایوضح(hétérogènes)اختالف وراثي بینها ومع بقیة األفراد تحت الدراسة

.(6)والملحق
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.Xwms47البادئعندmelanopusوcircumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع : (21)الشكل

.Xwms47عند البادئ لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارة(HRM)منحنى الذوبان عالي الدقة : (22)الشكل

.Xwms47البادئ عند المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADNلتحدید درجة حرارة انصهار (HRM)منحنى الذوبان عالى الدقةمشتق:(23)الشكل
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Xwms46البادىء 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms46للبادىء PCR-HRM)(تبین من نتائج تقنیة 
نفس درجة حرارة اإلنصهار قدرت mel5وcir7،cir8م. بحیث أعطت األفراد °78.6- 81.6تراوح مابین 

م، مما °80.8تمیزت بنفس درجة حرارة اإلنصهار بلغت mel10وmel1،mel2لك األفراد ذم وك°81ب 
، في حین (homogènes)یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي أخذت نفس درجة حرارة اإلنصهار

، 81.2، 81.6أعطت قیم مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار قدرت ب cir4وcir9،mel6،mel9األفراد 
م على الترتیب، مما یفسر وجود اختالف وراثي بینها ومع بقیة األفراد محل °78.6و80.4
.(6)والملحق26)و(25. وهو مایوضحه الشكل (hétérogènes)الدراسة

.Xwms46عند البادئ melanopusو circumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(24)الشكل

.Xwms46عند البادئ ) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM(عالي الدقةمنحنى الذوبان:(25)الشكل
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Xwms46.عند البادئ المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(الدقةمنحنى الذوبان عالي مشتق:(26)الشكل

Xwms499البادىء 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms499للبادىء (PCR-HRM)سجلت نتائج تقنیة 
: mel10وcir4،cir8،cir9،mel1 ،mel2 ،mel5م. حیث أعطت األفراد °78- 78.4تراوح مابین 

مما یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي تمیزت ،مmel6 :78.4°وcir7لك الفردینذم وك78.2°
تدرجة حرارة انصهار مختلفة قدر mel9فیما أظهر الفرد ،(homogènes)بنفس درجة حرارة اإلنصهار

وهو مایوضحه.(hétérogènes)م، مما یفسر اختالفه عن بقیة األفراد تحت الدراسة°78بقیمة 
.(6)والملحق29)و(28الشكل 

Xwms499.عند البادئ melanopusوcircumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(27)الشكل
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.Xwms499عند البادئ لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM)(منحنى الذوبان لتقنیة:(28)الشكل

.Xwms499عند البادئ المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADNلتحدید درجة حرارة انصهار HRM)(منحنى الذوبان لتقنیةمشتق:(29)الشكل

Xwms132لبادىء ا

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms132للبادىء (PCR-HRM)نتائج تقنیة أظهرت
األفراد وكذلك مmel5 :77.2°وcir4،cir8،mel1األفراد تذأخم. حیث°77- 77.4تراوح مابین 

mel9،mel10،mel2وmel6 :77°كما أظهر الفردین مcir7وcir9 تحرارة انصهار قدر درجة
ا یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي أعطت نفس درجة حرارة ممم،°77.4ب 

.(6)الملحقو 32)و(31. وهو مایوضحه الشكل(homogènes)اإلنصهار
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Xwms132البادئعندmelanopusو circumflexumعند األفراد المدروسة لصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(30)الشكل

.Xwms132عند البادئ ) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(31)الشكل

.Xwms132عند البادئ المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(32)الشكل
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بخصائص mel10وmel1 ،mel2بناءا على درجة القرابة باستعمال األنظمة الجزیئیة، أمكن تمیز األفراد 
cir8كذلك الفردین ، Xwms499وXwms47 ،Xwms46بالنسبة للبادئات (homogènes)وراثیة متشابهة 

Xwms47 ،Xwms46 ،Xwms499أعطیا نفس درجة حرارة اإلنصهار عند البادئات mel5و

عن وجود تقارب وراثي بینهما.مما یعبر، Xwms132و

2014/2015والجزیئیة للموسم الزراعيالبیوكمیائیةالنتائج المرفوفیزیولوجیة، المردودیة، 3-2

المقایس المرفولوجیة2-1- 3
مایلي)LB,LE,LC,LP()  للقیاسات المرفولوجیة 7) و (الملحق33المبینة في الشكل(أعطت النتائج 

 طول النبات)LP(

سم، حیث 5.19±105.5- 2.21±58بین أنها تتراوح ماالنباتالمتحصل علیها لطولسجلت النتائج
بلغت أعلي القیم mel6وcir9،cir10،mel2،cir7،mel1،mel5،mel10أعطت األفراد 

±105.55.19 ،104.75±3.30 ،85.75±2.21 ،83.25±3.10 ،78.75±1.89 ،
نت أقل القیم المسجلة لطول النباتسم على التوالي، بینما كا78±4.08، 78±1.8، 78.25±2.21

سم على الترتیب.2.21±58، 2.44±60، 3.55±62بقیمة cir3وcir6،cir5عند األفراد

وجود اختالف معنوي عالي جدا بین األفراد النبات) لمقیاس طول 8(الملحقأظهر تحلیل التباین
.)a=0.0001*** عند الحد F=63.395(المدروسة 

،A،B،BC(متمایزةسبع مجموعات) سجل 8(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsومن تحلیل 

CD،DE،EوF(:
cir9،cir10 ،mel2 ،cir7 ،mel1 ،mel5 ،mel10: تضم األفراد CDوA ،B ،BCالمجموعات - 

.ةبأعلى القیم لطول السفاmel6و
mel8وcir4،mel9 ،mel3 ،cir8 ،cir2 ،cir1 ،mel7  ،mel4: تشمل األفراد EوDFالمجموعتین - 

.بقیم متوسطة لطول السفاة
بأقل معدل لطول النبات.cir3وcir6،cir5: تتمثل في األفراد Fالمجموعة - 
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 طول عنق السنبلة(LC)

سم، 2.44±38- 1.25±10.25عند األفراد المدروسة تراوح بین بینت النتائج أن طول عنق السنبلة
، 2.44±38بأعلى طول بقیم قدرها mel2وcir9 ،cir10 ،cir1 ،cir8حیث ظهرت األفراد 

على الترتیب. بینما أعطى الفردین 25.5±3.10، 25.75±0.5، 27.25±2.21، 37.75±2.62
cir5وcir3 على التوالي.1.25±10.25، 0.5±18.25أقل القیم لطول عنق السنبلة قدرها

) وجود اختالف معنوى عالي جدا بین األفراد المدروسة 8وبین تحلیل التباین (الملحق
)35.619=F عند الحد ***a =0.0001(.

، A ،B ،BC() بین وجود عشر مجموعات 8(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوحسب اختبار

BCD،BCDE،CDEF،DEF،EF،FوG(:
بأعلى معدالت mel2وcir9،cir10 ،cir1 ،cir8: تضم األفرادBCDEوA ،B ،BCالمجموعات - 

لطول عنق السنبلة.
، cir4 ،mel10 ،mel5 ،mel1 ،mel3: تشمل األفرادEFوBCDE ،CDEF ،DEFالمجموعات - 

mel6 ،mel4 ،cir7 ،cir2 ،mel8 ،mel9 ،mel7وcir6.بقیم متوسطة لطول عنق السنبلة
السنبلة.عنقوتتمیز بمعدالت أقل لطولcir3وcir5: تتكون من األفراد GوFالمحموعتین - 

السنبلة طول)LE(

. بحیث بلغ سم0.62±7.87–0.47±4.37ما بینتراوح فردعند عشرین سنبلةاتضح أن طول ال
، cir2:7.87±0.62 ،7.25±0.95 ،7.25±0.95وcir4،cir1،mel2،mel10فراد أعلى القیم عند األ

أقل قیمة mel3وcir5،mel4 ،mel7فراد األتعلى الترتیب. بینما أعطسم 6.75±0.95، 7±0.81
.على التواليسم0.47±4.37، 0.75±4.37، 0.95±4.75، 0.5±4.75قدرهاسنبلةلطول ال

) تبین االختالف معنوي عالي جدا بین األفراد المدروسة بالنسبة 8(الملحق ANOVAومن تحلیل التباین 
.)a=0.0001*** عند الحدF=5.270لطول السنبلة (

) وجود خمسة مجموعات متمایزة8(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsفي حین أظهر تحلیل 
)A ،AB ،ABC ،BCوC(:
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،cir4،cir1،mel2: تتمیز بأكبر متوسط لطول السنبلة وتتكون من األفراد ABوAالمجموعتین - 

mel10وcir2.
، mel6 ،cir7 ،cir8 ،cir8 ،mel9 ،mel8 ،mel1 ،cir6،cir10: تتكون من األفراد ABCالمجموعة - 

mel5 ،cir9وcir3 .التي أعطت قیم متوسطة لطول السنبلة
بأقل القیم.mel3وcir5،mel4 ،mel7فراد األ: تضم CوBCالمجموعتین - 

 طول السفاةLB)(

فراد سم، حیث سجلت أعلى القیم عند األ0.81±14- 1.5±10.25بین ةتتراوح قیم طول السفا
cir4،cir10وmel1:14±0.81 ،13.75±0.95 ،13±0.81 سم على التوالي فیما أظهرت األفراد
cir5 ،mel3وcir1سم.1.5±10.25، 1.29±10.25، 0.81±11قدرت ب أقل طول لسفاة

) وجود اختالف معنوى عالي جدا بالنسبة 8أظهرت األفراد المدروسة من خالل تحلیل التباین (الملحق 
.)a =0.0001*** عند الحد F=3.712(لطول السفاة 

مجموعات  سبعة) لطول السفاة أن هناك 8(الملحق %5عند الحد Newman-Keulsوبین تحلیل 
)A،AB،ABC،ABCD،BCD،CDوD(:

وتمیزت بأعلى معدل لطول mel1وcir4،cir10: ضمت األفراد ABCوA،ABالمجموعات - 
.ةالسفا

،mel8،mel6،cir9،mel5،cir7،mel10: تحتوي على األفراد BCDوABCDالمجموعتین - 

cir8،mel7،mel2،mel9،mel4،cir3،cir6وcir2التي أخذت قیم متوسطة لطول السفاة.
cir5،mel3المتمثلة عند األفراد : مثلت أقل قیمة لطول عنق السنبلة و DوCDالمجموعتین - 

.cir1و
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طول عنق السنبلة، طول السنبلة،فرد  من القمح الصلب (طول النبات، المقاییس المرفولوجیة لعشرین:)33(الشكل
.melanopusو circumflexumللصنفین )طول السفاة

مساحة الورقةSF)(

) أن مساحة الورقة عند األفراد المدروسة تراوح مابین 7الملحق(و )34سجلت النتائج المبینة في (الشكل
، cir4 ،cir6 ،cir1 ،cir2 ،cir7 ،mel1أعطى كل من األفراد ، 2سم12.24±1.87-29.80±1.46

cir9وmel10 0.54±25.43، 1.46±29.80أعلى المعدالت لمساحة الورقة بلغت قیمتها،
24.09±1.01،23.08±2.21،21.80±1.84،20.84±1.64،20.66±1.26 ،
،6.46±12.82أقل القیم قدرهاmel6وmel3على التوالي. في حین سجلت الفردین2سم20.15±1.40
على الترتیب.2سم12.24±1.87

) بالنسبة للمحتوى النسبي للماء أن هناك اختالف معنوي عالي جدا بین 8(الملحقتبین من تحلیل التباین
.)a=0.0001*** عند الحد F=15.444(األفراد المدروسة 

مجموعة ةأربعة عشر ) عن وجود  8(الملحق%5عند الحد Neuman-Keulsكما كشف تحلیل 
)A،B،BC،BCD،BCDE،CDE،CDEF،DEFG،EFG،EFGH،FGHI،GHI،HIوI(:

، cir4 ،cir6 ،cir1: تتمثل في األفراد CDEFوA ،B ،BC ،BCD ،BCDE ،CDEالمجموعات - 

cir2 ،cir7 ،mel1 ،cir9وmel10.بأعلى القیم لمساحة الورقة
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، mel8 ،mel4 ،mel5 ،mel2: تشمل األفراد GHIوDEFG ،EFG ،EFGH ،FGHIالمجموعات - 

mel9 ،mel10 ،cir8 ،cir5 ،mel7وcir3.بقیم متوسطة لمساحة الورقة
بأقل معدل لمساحة الورقة.mel6وmel3: تضم الفردین IوHIالمجموعتین - 

.melanopusوcircumflexumللصنفین  مساحة الورقة عند األفراد المدروسة): 34الشكل(

المقایس الفیزیولوجیة2- 2- 3

المحتوى النسبي للماء(TRE%)

بین عند األفراد تتراوح ماالقیم المسجلة لمحتوى النسبي للماء) أن 7و (الملحق )35یتضح من (الشكل
،cir4،cir8،cir6،mel8حیث سجلت أعلى القیم عند األفراد ،42.75±2.21-81.99±1.71%

mel6،mel4،cir10وcir5 2.58±75، 3.01±76.93، 1.04±78.55، 1.71±81.99بمعدل ،
على الترتیب، في حین سجلت 69.77±4.84%، 70.47±0.67، 72.5±1.29، 73.25±2.98

،2.38±54.5، 1.38±55.87قدرها mel9وcir3،mel1،mel10،cir7أقل القیم عند األفراد
على التوالي.42.75±2.21، 48.60±3.96، 51±1.41

) لمقیاس مساحة الورقة اختالف معنوي عالي 8(الملحقالمدروسة من خالل تحلیل التباینأعطت األفراد
.)a=0.0001*** عند الحدF=55.463(جدا 

0

5

10

15

20

25

30

35

ci
r 1 ci
r2

ci
r3

ci
r4

ci
r5

ci
r6

ci
r7

ci
r8

ci
r9

ci
r1

0

m
el

1

m
el

2

m
el

3

m
el

4

m
el

5

m
el

6

m
el

7

m
el

8

m
el

9

m
el

10

 (2
سم

ة(
ورق

ةال
ساح

م

األفراد



النتائج والمناقشة

76

تنقسم إلى ثمانیة الدراسة د تحت ) أن األفرا8(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsكما أوضح اختبار 
،A،AB،BC،BCD،BCDE،CDE،DEF،EFG،FGH،GHI،HI،HIJ،IJK،JK(مجموعةةعشر 

KL،LM،MوN( :
: تمیزت بأعلى معدل لمحتوى الماء النسبي CDEوA ،AB ،BC ،BCD ،BCDEالمجموعات - 

.cir5وcir4  ،cir8 ،cir6 ،mel8 ،mel6 ،mel4 ،cir10األفراد عند 
، mel5 ،cir9: تشمل كل من األفراد IJKوDEF ،EFG ،FGH ،GHI ،HI ،HIJالمجموعات - 

cir2 ،mel7 ،mel3 ،cir1وmel2بمعدل متوسط لمحتوى الماء النسبي.
mel9وcir3 ،mel1،mel10،cir7األفراد: تتكون من NوJK ،KL ،LM ،Mالمجموعات - 

بأقل محتوى نسبي للماء.

.melanopusو circumflexumة للصنفین عند األفراد المدروسالمحتوى النسبي للماء):35الشكل(

مكونات المردود3-2-3
عدد السنیبالت بالسنبلةE)/(NE

في السنبلة لمتحصل علیها بالنسبة لعدد السنیبالت) أن النتائج ا7الملحق(و )36(الشكل یتبین من 
، حیث تم تسجیل أعلى قیمة عند سنیبلة في السنبلة0.95±23.5و 0.81±16بین تتراوح معدالتها 

، 0.95±23.5قیمةوقدرت بcir8وmel10،cir2،mel8،mel6،mel2،mel5،cir4األفراد 
22.75±1.70 ،22.5±2.08 ،22±0.81 ،22±2.16 ،21.75±0.95 ،21.5±1.29 ،
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، cir5 ،cir9في السنبلة على التوالي. في حین تم تسجیل أقل القیم عند األفراد سنیبالت21.25±2.62

cir6وcir7 في سنیبلة0.81±16، 1.70±16.75، 1.29±17.5، 0.95±17.75قدرت بقیمة
السنبلة على التوالي.

في السنبلة تبین وجود اختالف معنوي عالي جدا السنیبالت) بالنسبة لعدد 8من تحلیل التباین (الملحق
)7.708=F عند الحد ***a=0.0001(.

،A،AB(تسع مجموعات ) عن وجود 8(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوقد سجل تحلیل 

ABC،ABCD،BCDE،CDEF،DEF،EFوF(:
 المجموعاتA ،ABوABCتمیز بأكبر معدل لعدد السنیبالت في السنبلة عند األفراد :mel10 ،

cir2 ،mel8 ،mel6 ،mel2 ،mel5 ،cir4وcir8.
 المجموعاتABCD ،BCDEوCDEF تشمل األفراد :mel3 ،mel7 ،mel9 ،cir8 ،mel1 ،mel4 ،

cir10وcir3التي أخذت قیم متوسطة لعدد السنیبالت بالسنبلة.
 المجموعةDEF ،EFوF تتمثل في األفراد :cir5 ،cir9 ،cir6وcir7 التي أعطت أقل معدل لعدد

السنیبالت بالسنبلة.

.melanopusوcircumflexumللصنفین في السنبلة عند األفراد المدروسةسنیبالتعدد ال: )36( الشكل
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عدد الحبات بالسنبلة(NG/E)

في السنبلة المسجل عند األفراد المدروسة تراوح أن عدد الحبات)7(الملحق) و 37(الشكلیتضح من 
، mel6 ،cir4 ،mel1 ،mel10 ،cir7في السنبلة. أخدت األفراد حبة4.92±57.75- 2.30±24بین

mel8 ،cir1وmel2 2.38±5.5،53.5±5.5،54.75±57.75، 4.92±57.75أعلى القیم بلغت ،
ین في السنبلة على الترتیب. في ححبة49.75±0.5، 49.75±2.75، 50.25±5.96، 51±2.16

بمعدل cir6وmel4،cir10،cir2،mel3،mel7،cir5في السنبلة عند األفرادبلغت أقل القیم لعدد الحبات
،  2.64±4.96،31.5±2.16،40±43،  3.55±43،  2.75±43.25، 5.06±44.5قدره 

في السنبلة على الترتیب.حبة24±2.30

في السنبلة تبین أن هناك اختالف معنوي عالي الحبات) لمقیاس عدد 8(الملحقمن خالل تحلیل التباین
.)a=0.0001*** عند الحد F=18.008(جدا بین األفراد المدروسة

مجموعات ة) صنفت األفراد إلى عشر 8(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsمن تحلیل اختبار 
)A،AB،ABC،ABCD،BCDE،CDE،DE،E،FوG( :

،mel6،cir4،me1،mel10،cir7: تحتوي على األفرادABCDوA ،AB ،ABCالمجموعة- 

mel8،cir1وmel2.التى تمثل أعلى معدل لعدد الحبوب في السنبلة
التي أعطت قیم mel5وcir9،cir3،mel9،cir8: تحتوي على األفرادABCDEعةالمجمو - 

.متوسطة لعدد الحبات بالسنبلة
mel4 ،cir10 ،cir2 ،mel3 ،mel7 ،cir5د األفرا: تتمثل فيGوCDE ،DE ،E ،Fالمجموعات - 

معدل لعدد الحبات في السنبلة.التي أعطت أقل cir6و

.melanopusو circumflexumللصنفین في السنبلة عند األفراد المدروسةالحباتعدد : )(37الشكل
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 وزن الحبات بالسنبلةEP)/PG(

تتراوح لوزن الحبات في السنبلةأن النتائج المتحصل علیها بالنسبة )7(الملحقو )38(الشكلیتضح من 
، cir4،cir7 ،cir3األفراد عند م، حیث تم تسجیل أعلى قیغ0.17±2.40و0.17±1.20معدالتها بین 

cir9 ،mel1 ،cir1 ،cir10وcir8 0.28±2.23، 0.12±2.27، 0.17±2.40قیمة بوقدرت ،
على الترتیب. في حین غ 2.02±0.07، 2.03±0.14، 2.13±0.21، 2.17±0.5، 2.19±0.12

، 0.42±1.46بقیمة قدرت cir6وmel9 ،mel3،mel8،cir5،mel4تم تسجیل أقل القیم عند األفراد 
على الترتیب.غ 1.20±0.17، 1.24±0.28، 1.32±0.34، 1.36±0.34، 1.40±0.39

تبین وجود اختالف معنوي عالي جدا لوزن الحبات بالسنبلةبالنسبة )8(الملحقمن خالل تحلیل التباین 
)F= 5,663 ***الحدعندα=0,0001(.

احدى عشرةصنفت األفراد إلى )8(الملحق%5عند المستوى Newman-Keulsمن تحلیل اختبار و 
:)FوA،AB،ABC،ABCD،ABCDE،ABCDEF،BCDEEF،CDEF،DEF،EF(ةمجموع
، cir4 ،cir7 ،cir3 ،cir9 ،mel1 ،cir1فراد  األ: تحتوي على ABCDوA ،AB ،ABCالمجموعات- 

cir10وcir8قیمة لوزن الحبات في السنبلةأعلى التي تمثل.
mel7وmel5 ،cir2 ،mel6 ،mel2 ،mel10األفراد: تضم ABCDEFوABCDEالمجموعة- 

.التي أخذت قیم متوسطة لوزن الحبات بالسنبلة
،mel9،mel3،mel8،cir5تتمثل في األفراد:FوBCDEF،CDEF،DEF،EFعات المجمو - 

mel4وcir6.التي أعطت أقل معدل لوزن الحبات بالسنبلة

.melanopusوcircumflexumة للصنفین وزن الحبة في السنبلة عند األفراد المدروس: )(38الشكل
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 وزن ألف حبة)PMG(

غ2.38±63.5-3±10.5بین ماتراوح ألف حبةأن وزن )7(الملحقو)39(الشكلتبین من
بقیم mel3وmel5،mel9،mel6 ،mel4 ،mel2 ،cir2على الترتیب، وتم تسجیل أعلى القیم عند األفراد 

، 5.85±7.14،56.75±1.82،58.5±59، 2.98±4.03،59.25±2.38،59.75±63.5قدرها 
، cir4 ،cir8 ،cir10 ،cir9في حین تم تسجیل أضعف القیم عند األفراد غ على الترتیب، 56.75±2.62

cir7 ،cir5وcir61.25±13.75، 2±15، 1.41±15، 1.29±15.5، 1.91±23.5معدلقدرت ب ،
غ على التوالي.10.5±3، 12.5±3

وجود اختالف معنوي عالي جدا ) بالنسبة لوزن ألف حبة8(الملحقكما اتضح من تحلیل التباین
.)a=0.0001*** عند الحد F=141.133(بین األفراد المدروسة

مجموعات متمایزةثمانیةوجود) 8(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوكشف تحلیل 
)A،AB،ABC،BCD،CD،D،EوF(:

mel3وmel5،mel9،mel6،mel4،mel2،cir2: تشمل األفراد ABCوA،ABالمجموعة - 

بأكبر معدل لوزن ألف حبة.
بقیم mel8وcir1،mel1،mel10،cir3،mel7: تشمل األفراد DوBCD،CDالمجموعات - 

متوسطة لوزن ألف حبة.
التي أعطت أقل cir6وcir4 ،cir8،cir10،cir9،cir7،cir5: تضم األفراد FوEالمجموعتین - 

معدل لوزن ألف حبة.

.melanopusو circumflexumللصنفین ألف حبة عند األفراد المدروسةوزن : )(39الشكل
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اتضح من النتائج اإلحصائیة المتحصل علیها من الدراسة المرفوفیزیولوجیة والمردودیة في الموسم 
للصنفین %5المستوى عندNewman-Keulsمن خالل تحلیل التباین واختبار2014/2015الزراعي 

circumflexumوmelanopus.وجود اختالف معنوى عالي جدا بین األفرد

بأعلى القیم فیما یخص مقیاس mel10وcir9،cir10،mel2،cir7،mel1،cir4،mel1تمیزت األفراد 
،cir4،cir6،cir1طول النبات، طول عنق السنبلة، طول السنبلة، طول السفاة. في حین أعطت األفراد 

cir2،cir7،mel1،cir9وmel10.أعلى القیم بالنسبة للمساحة الورقیة

أعلى القیم فیما یخص محتوى الماء cir5وcir4،cir8،cir6،mel8،mel6،mel4،cir10كشفت األفراد 
النسبي.

بمكونات المردود حیث أظهرت أعلى القیم بالنسبة لعدد cir8وmel10،mel6،mel2،cir4تمیزت األفراد 
السنیبالت في السنبلة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن الحبوب بالسنبلة ووزن ألف حبة.

Analyse de la variabilité morphophysiologique et rendementوالمردود تحلیل التنوع المورفوفیزیولوجي4- 3-2

ویضم التحلیل ،melanopusوcircumflexumینصنفلللعشرة أفراد)ACP(تم تحلیل األساسي التركیبي 
معاییر.10

)Axe3(F3و)Axe1(،F2)Axe2(F1المعطاة على المحاور)12سجلت نسبة المعلومات (الجدول

هذه نسبة  و تعتبر %71.61بمجموع كلي یساوي %14.43و%24.32، %32.85على الترتیب 
كافیة إلظهار التنوع.

.)3و2، 1(نسبة المحاور:)12(الجدول 
F3F2F1

1.4442.4323.285Valeur propre

14.43524.32232.854Variance

71.611Totales

Matrice de corrélationدراسة مصفوفة معامل اإلرتباط1- 4- 2- 3

وایجابي معنوي جدا وجود ارتباط ایجابي معنوي)13(الجدولالمدروسةبین تحلیل اإلرتباط بین المقاییس 
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بین مختلف المعاییر المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود.

.(r=70)عدد السنیبالت بالسنبلةمع معنوي جدااإیجابیاارتباطحبةوزن ألف سجل-
وطول (r=0.60)بالسنبلةعدد الحباتمع معنوي اإیجابیابارتباطوزن الحبات بالسنبلةتمیز- 

.(r=0.52)السنبلة 

.(r=0.52)طول السنبلة مع عدد الحبات بالسنبلةبین امعنویاایجابیوجد ارتباط -

كما ،(r=0.92)طول عنق السنبلةو طول النبات بین معنوي جدااإیجابیاتم تسجیل وجود ارتباط-
.(r=0.51)معنوي مع طول السفاة اایجابیاسجل وجود ارتباط

.(r=0.57)طول السنبلة معنوي مع اایجابیابارتباطمساحة الورقةتتمیز -

.melanopusوcircumflexumللصنفین مصفوفة اإلرتباط للمعاییر المدروسة :)13(الجدول

Etude des variablesعاییردراسة الم2- 4- 2- 3
40A,B(الشكلتوضح من  توزع المقاییس المدروسة على المحاور األول، الثاني)9الملحق (و):

بحیث:)Axe3وAxe1،Axe2(والثالث 
طول عنق ،)PG/EP(في: وزن الحبات بالسنبلة)Axe1(تتمثل المقاییس المتوزعة على المحور األول

وذلك من الناحیة الموجبة.)LP(طول النباتو )LB(طول السفاة،)LE(طول السنبلة،)LC(السنبلة
 بین التحلیل أن المحور األول)Axe1(یتمیز بمقاییس مرفولوجیة و مردودیة)40الشكل:.(A

PMG PG/EP NG/E NEP/EP TRE(%) LC LE LB LP SF
PMG 1
PG/EP -0,141 1
NG/E 0,358 0,605 1
NEP/EP 0,700 0,002 0,489 1
TRE(%) -0,361 -0,099 -0,220 0,028 1
LCO -0,369 0,245 0,147 -0,087 0,235 1
Lé 0,016 0,525 0,521 0,397 -0,017 0,088 1
LB -0,243 0,415 0,437 0,056 0,261 0,474 0,216 1
LP -0,215 0,426 0,330 -0,075 -0,048 0,923 0,149 0,510 1
SF -0,355 0,326 0,007 -0,094 0,238 0,234 0,578 0,294 0,133 1
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،)PMG(وزن ألف حبة:من الجهة الموجبة على المقاییس التالیة)Axe2(المحور الثاني یحتوي

بینما یعاكسها معیار المحتوى )NEP/EP(وعدد السنیبالت في السنبلة)NG/E(عدد الحبات في السنبلة
).TRE(النسبي للماء

كشف التحلیل أن المحور الثاني)Axe2( یتصف بمقاییس فیزیولوجیة و مردودیة
A).:40الشكل(

من الناحیة الموجبة.)SF(بالمعیار التالي: مساحة الورقة )Axe3(وتمیز المحور الثالث 
یتكون المحور الثالث)Axe3(من المقاییس المرتبطة بالمعاییر مرفولوجیة)40الشكل:.(B

40A,B(الشكل A:Aex1,2(Planالمتشكلة من: ACPحلقة ارتباط المقاییس من تحلیل :): :1,2) ،B  :Axe1,3

(Plan .melanopusو circumflexumللصنفین (1,3:
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دراسة األفراد3- 4- 2- 3
41A,B(الشكلالمبینة في 3و2، 1اتضح من توزع األفراد على المحاور أن األفراد )9الملحق (و ):

cir4،cir7،cir9،cir10وmel1 توجد في الجهة الموجبة من المحور األول وبالتالي تتمیز بالمقاییس
)LB(طول السفاة،)LE(طول السنبلة،)LC(طول عنق السنبلة ،)PG/EP(التالیة: وزن الحبات بالسنبلة 

. )LP(طول النباتو 
تواجدت في الجهة السالبة من نفس المحور وتمیزت بأقل mel7وcir3،cir5،mel3،mel4أما األفراد 

.القیم السابقة الذكر
في الجهة الموجبة من المحور الثاني وأعطت mel10وmel2،mel5،mel6،mel8،mel9توزع األفراد 

وعدد السنیبالت )NG/E(عدد الحبات في السنبلة ،)PMG(أعلى قیمة بالنسبة للمقیاس: وزن ألف حبة 
.)NEP/EP(في السنبلة 

اتصفا بمقیاس:المحتوى انذفي الجهة السالبة للمحور الثاني و اللcir8وcir6في حین تواجد الفردین 
.)TRE(النسبي للماء 

في الجهة الموجبة من المحور الثالث و اتصفا بالمقیاس التالي:   cir2وcir1بینما توضع الفردین 
.)SF(مساحة الورقة 
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41A,Bالشكل( Aex1,2تمثیل األفراد على المحاور::): :A(Plan:1,2)B :Aex1,3(Plan:1,3) للصنفین
circumflexum وmelanopus.

مجموعات تتمیز بالمقایس المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود 5تبین من خالل التحلیل التركیبي وجود 
مما یتضح وجود إختالف في سلوك المعاییر بین األفراد:

التي أعطت أكبر القیم بالنسبة mel1وcir4،cir7،cir9،cir10تضم األفراد المجموعة األولى- 
)LB(طول السفاة ،)LE(طول السنبلة،)LC(طول عنق السنبلة،)PG/EP(وزن الحبات بالسنبلةل

.)LP(طول النباتو 
التي أعطت أضعف القیم mel7وcir3،cir5،mel3،mel4شملت األفراد المجموعة الثانیة - 

طول ،)LE(طول السنبلة،)LC(عنق السنبلةطول ،)PG/EP(وزن الحبات بالسنبلةبالنسبة ل
.)LP(طول النباتو )LB(ة السفا

التي تمیزت mel10وmel2،mel5،mel6،mel8،mel9تتكون من األفراد الثالثةالمجموعة- 
عدد السنیبالت في السنبلةو )NG/E(عدد الحبات في السنبلة،)PMG(بأعلى القیم لوزن ألف حبة

)NEP/EP(.
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التي تحتوي على أعلى القیم بالنسبة للمحتوى النسبي cir8وcir6تشمل األفراد الرابعةالمجموعة - 
.)TRE(للماء

أكبر القیم بالنسبة لمساحة اذأخانذاللcir2وcir1الفردینتحتوى على الخامسةالمجموعة - 
.(SF)الورقة 

الدراسة البیوكمیائیة3-2-5
بحیث تم اختیار melanopusوcircumflexumفین صنللعلى عشرة أفرادبیوكمیائیةتمت الدراسة ال

لتحلیل البروتینات الكلیة، بالنسبة للمعاییر المرفوفیزیولوجیة و المردود وذلكاألفراد ذات القیم العالیة
وأظهرت النتائج من خالل األوزان الجزیئیة للحزم لكل فرد.

من األحزمة امختلفاالرحالن الكهربائي للبروتینات الكلیة عددالنتائج المتحصل علیها من خالل أظهرت
حزمة تتراوح 20تم كشف وجود )15و(14الجدول و )42(الشكل وأوزانها الجزیئیة. ومن تحلیل الهالم 

بین األفراد المدروسة Monomorphesحزمة مشتركة 4. منها 85KDa–10KDaأوزانها الجزیئیة بین 
. 10KDaو12، 29، 42الجزیئیة: وذات األوزان 

، 50، 85حزمة  ذات أوزان جزیئیة: 12ظهر بمجموع mel2فردالتبین من النتائج أن عدد الحزم عند
قدر Polymorphismeبأكبر تنوع وتمیزت10KDaو12، 15، 17، 18، 25، 29، 31، 42، 46

. 66.66%بنسبة 

، 25، 50،46،42،29، 62، 75، 85ب:الجزیئیة حزم، قدرت أوزانها 12مجموع mel9الفرد سجل
وتمیز هذا الفرد  75KDaكما سجل وجود حزمة خاصة ذات وزن جزیئي: ،10KDaو12، 17، 18

.%66.66نسبة بقدر Polymorphismeتنوعب

، 42، 44، 62، 85حزمة ذات أوزان جزیئیة: 11قدرت بcir9الحزم للفردأن عددأظهرت النتائج
نسبة بقدر Polymorphismeبین هذا الفرد تنوع، كما 10KDaو12، 17، 23، 29، 34، 36

%63.63.

، 17، 18، 29، 34، 36، 42، 68، 85ب:حزم، قدرت أوزانها الجزیئیة 10مجموع cir7الفرد سجل
12 ،10KDa،  تنوعبوتمیز هذا الفردPolymorphisme 60نسبة بقدر%.



النتائج والمناقشة

87

12، 17، 18، 29، 34، 36، 42، 44، 85حزمة ذات أوزان جزیئیة: 10مجموع cir8أعطى الفرد 
.60%بنسبة Polymorphismeمع تنوع KDa.10و

كما10KDaو12، 17، 29، 34، 36، 42، 68، 85حزم بأوزان جزیئیة:9مجموع cir4الفرد كشف
.55.55%بنسبة Polymorphismeتنوععلى كشف 

10و12، 17، 23، 29، 34، 36، 42، 44حزم ذات أوزان جزیئیة: 9كشف وجود cir10الفرد بین 
KDa .كما أوضح تنوعPolymorphisme 55.55%بنسبة.

18،12، 25، 31،29، 42، 46، 85بأوزان جزیئیة: حزم9مجموع mel10الفرد كشف
.  %55.55بنسبة Polymorphismeتم به كشف تنوعكما10KDaو

مع تنوع .10KDaو12، 15، 29،25، 31، 42، 46حزم ذات أوزان جزیئیة: mel18الفردأعطى
Polymorphisme 50%بنسبة.

20حزم ذات أوزان جزیئیة: كما أظهر وجود حزمة خاصة ذات وزن جزیئي:7مجموع mel6أظهر الفرد 
KDa.46 ،42 ،29،25 ،20 ،12مع تنوع 10وPolymorphisme 42.85بنسبة%.
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.melanopusوcircumflexumصورة الرحالن الكهربائي للبروتینات عند األفراد للصنفین :)42(الشكل
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.melanopusو circumflexumاألوزان الجزیئیة الموجودة عند األفراد للصنفین عدد الحزم و: )14الجدول(

+: Présence, -: Absence,  M: monomorphes P: Polymorphique, U: bande unique.

لألفراد المدروسة Polymorphysme) ونسبة Polymorphe) والمتنوعة (Monomorphesعدد الحزم المشتركة (:)15الجدول(
.melanopusو circumflexumللصنفین 

األفراد
(Génotypes)

الحزم المشتركة
(Monomorphes)

الحزم المتنوعة
(Polymorphe)

الحزممجموع
(Total)

نسبة الحزم المتنوعة
(Polymorphe%)

Bonde unique Bonde non
unique

cir4 4 0 5 9 55.55 %

cir7 4 0 6 10 60 %

cir8 4 0 6 10 60 %

cir9 4 0 7 11 63.63 %

cir10 4 0 5 9 55.55 %

mel1 4 0 4 8 50 %

mel2 4 0 8 12 66.66 %

mel6 4 1 3 7 42.85 %

mel9 4 1 8 12 66.66 %

mel10 4 0 5 9 55.55 %

األفراد الحزم  

n b

de
bandes

PM cir4 cir7 cir8 cir9 cir10 mel1 mel2 mel6 mel9 mel6

1 85 + + + + - - + - + + P

2 75 - - - - - - - - + - U(+)
3 68 + + - - - - - - - - P
4 62 - - - + - - - - + - P
5 50 - - - - - - + - + - P
6 46 - - - - - + + + + + P
7 44 - - + + + - - - - - P
8 42 + + + + + + + + + + M
9 36 + + + + + - - - - - P

10 34 + + + + + - - - - - P
11 31 - - - - - + + - - + P
12 29 + + + + + + + + + + M
13 25 - - - - - + + + + + P
14 23 - ـ ـ + + - - - - - P
15 20 - - - - - - - + - - U(+)
16 18 - + + - - - + - + + P
17 17 + + + + + - + - + - P
18 15 - - - - - + + - - - P
19 12 + + + + + + + + + + M
20 10 + + + + + + + + + + M

Total 9 10 10 11 9 8 12 7 12 9 T=141
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 دراسة شجرة القرابةDendrogramme

والتي ،)42(الشكلتم انشاء شجرة القرابة لألفراد المختارة من خالل صورة الرحالن الكهربائي للبروتینات 
.melanopusوcircumflexumأفراد للصنفین 10تبین العالقة الوراثیة بین 

من نسبة %35تبین وجود مجموعتین رئیسیتین في مستوى حوالى )43(الشكلمن خالل شجرة القرابة 
:Similaritéالتقارب 
 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة األولى
وتم تسجیل أعلى نسبة تقارب بینهما قدرت cir7وcir4تحت المجموعة األولى ضمت الفردین- 

.%90بحوالي 
مما یبین وجود صلة قرابة بینها.cir10وcir8،cir9تحت المجموعة الثانیة ضمت األفراد - 

 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة الثانیة
حیث تبین وجود تقارب وراثي بین هذین ،mel6وmel1تتمثل في الفردین تحت المجموعة األولى- 

.%67الفردین في مستوى حوالي 
.mel10وmel9،mel2تضم األفراد تحت المجموعة الثانیة- 

.melanopusوcircumflexumصنفین للشجرة القرابة لألفراد المختارة:)43(الشكل 

ci
r4

ci
r7

ci
r8

ci
r9

ci
r1

0

m
el

1

m
el

6

m
el

9

m
el

2

m
el

10
-0,123091

0,0769085

0,2769085

0,4769085

0,6769085

0,8769085

Si
m

ila
rit

é

Dendrogramme



النتائج والمناقشة

91

حزمة تتراوح أوزانها 20وجود مجموع 2014/2015بینت الدراسة البیوكمیائیة خالل الموسم الزراعي 
بین األفراد المدروسة، Monomorphesحزمة مشتركة 4. منها 85KDa–10KDaالجزیئیة بین 

على الترتیب، 75KDaو20ذات وزن جزیئي mel9وmel6كما تم تسجیل حزمة خاصة عند الفردین  
polymorphismeحزمة وأكبر نسبة تنوع 12أكبر عدد من الحزم بلغ mel9وmel2وأعطت األفراد 

.%66.66بنسبة قدر

الدراسة الجزیئیة 6- 3-2
ت أكبر القیم ذالتي أخmelanopusوcircumflexumتمت الدراسة الجزیئیة على عشرة أفراد للصنفین 

حیث تم تجریب     ،2014/2015بالنسبة للمعاییر المرفوفیزیولوجیة والمردود خالل الموسم الزراعي 
المستخلص من األفراد محل الدراسة، بینما أعطت      ADNبادئات منها بادئة لم تعطي تفاعال مع 5
بادئات تفاعال مع جمیع األفراد.4

تزداد (PCR)) أنه كلما زادت عدد الدورات لتقنیة 53و50، 47، 44في الشكل ( النتائج المبینةأظهرت
بادىء بحسب ال(ADN amplification)المتكونة ADNالفلورة وهي تعبر عن تزاید كمیات سالسل 

المستعمل.

Xwms47البادىء - 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms47للبادىء )PCR-HRM(سجلت نتائج تقنیة 
م  وكذلك cir10 :80.8°وmel2،mel10،cir8،cir9م. حیث أعطت األفراد °75.8- 80.8تراوح مابین 

ما یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي أخذت م، مcir7 :80.6°وmel1،mel6،mel9راداألف
ت   قدر درجة حرارة انصهار مختلفة cir4فیما أظهر الفرد،(homogènes)نفس درجة حرارة اإلنصهار 

مایوضحه. وهو(hétérogènes)تحت الدراسةمما یفسر اختالفه عن بقیة األفراد،م°75.8ب 
.(10)الملحقو 46)و(45الشكل



النتائج والمناقشة

92

.Xwms47البادئعندmelanopusو circumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(44)الشكل

.Xwms47البادئ عندلتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارة)HRM(منحنى الذوبان عالي الدقة :(45)الشكل

.Xwms47البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADNلتحدید درجة حرارة انصهار ) (HRMمنحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(46)الشكل
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Xwms46البادىء-

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms46للبادىء ) (PCR-HRMنتائج تقنیة أظهرت
،mel9،cir8األفراد وكذلك مmel6 :81.2°وmel2الفردین ذ أخم. حیث°78.6-81.4تراوح مابین 

cir9وcir10 :81°كما أظهر األفراد مmel1،cir4وcir7 امم،م°78.6درجة حرارة انصهار قدرة بقیمة
فیما ،(homogènes)یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي تمیزت بنفس درجة حرارة اإلنصهار 

مما یفسر اختالفه عن بقیة األفراد تحت ،م°81.4درجة حرارة انصهار قدرت بقیمة mel10أعطى الفرد 
.(10)الملحقو 49)و(48. وهو مایوضحه الشكلالدراسة

.Xwms46البادئ عندmelanopusو circumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(47)الشكل

.Xwms46البادئ عندلتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارة)HRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(48)الشكل
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.Xwms46البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADNلتحدید درجة حرارة انصهار )HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(49)الشكل

Xwms499البادىء 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms499للبادىء (PCR-HRM)سجلت نتائج تقنیة 
لك األفراد ذم وكcir10 :78.2°وmel6،mel10،cir8م. حیث أعطت األفراد °77.8-78.2تراوح مابین 

mel1،mel2،mel9،cir7وcir9 :78° م، مما یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي أخذت نفس
درجة حرارة انصهار مختلفة قدرت بقیمة cir4فیما أظهر الفرد ،(homogènes)درجة حرارة اإلنصهار 

52)و(51وهو مایوضحه الشكل مما یفسر اختالفه عن بقیة األفراد تحت الدراسة.م، 77.8°
.(10)والملحق

.Xwms499البادئ عندmelanopusوcircumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(50)الشكل
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.Xwms499البادئ عندلتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارة)HRM(منحنى الذوبان عالي الدقة :(51)الشكل

.Xwms499البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADNلتحدید درجة حرارة انصهار )HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(52)الشكل

Xwms132البادىء 

أفراد 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms132للبادىء (PCR-HRM)تبین من نتائج تقنیة 
درجة حرارة نفسcir10وmel10م. بحیث أعطى الفردین °77.4- 71.4المدروسة تراوح مابین 

م °77بنفس درجة حرارة اإلنصهار بلغت تمیزاcir7وmel6م وكذلك الفردین °77.2اإلنصهار قدرت ب 
ا یعبر عن وجود تقارب وراثي ممم، °76.6درجة حرارة انصهار بمعدل mel2وmel1كما سجل الفردین 

cir9،cir8،mel9في حین األفراد ، (homogènes)بین األفراد التي أخذت نفس درجة حرارة اإلنصهار

م °71.4و76.2، 76.8، 77.4أعطت قیم مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار قدرت ب cir4و
.(hètèrogènes)ومع بقیة األفراد تحت الدراسةمما یفسر وجود اختالف وراثي بینها،على الترتیب

.(10)الملحقو 55)و(54وهو مایوضحه الشكل



النتائج والمناقشة

96

.Xwms132البادئ عندmelanopusوcircumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(53)الشكل

Xwms132.البادئ عندلتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةمنحنى الذوبان عالي الدقة:(54)الشكل

.Xwms132البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADNلتحدید درجة حرارة انصهار )HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(55)الشكل

cir8،cir9نستخلص من الدراسة الجزیئیة لتحدید القرابة الوراثیة بین األفراد تحت الدراسة، تمیز األفراد

في حین ،Xwms46وXwms47بالنسبة للبادئتین(homogènes)بخصائص وراثیة متشابهة cir10و
،Xwms47عند البادئات مختلفة عن األفراد محل الدراسةإنصهاردرجة حرارة cir4أعطي الفرد 

Xwms499وXwms132، وراثياختالفمما یعبر عن وجود(hétérogènes)مع األفراد المدروسة.
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2016/2017الزراعيالنتائج المرفوفیزیولوجیة، المردود، البیوكمیائیة والجزیئیة للموسم 3-3

المقایس المرفولوجیة3-1- 3
) مایلي:LB,LE,LC,LPللقیاسات المرفولوجیة () 11(الملحق) و 56سجلت النتائج المبینة في الشكل( 

 طول النبات)LP(

األفراد سم، حیث سجلت أعلى القیم عند 2.62±92.25-2.06±57.25بین النباتتتراوح قیم طول 
mel9،mel3،cir10،mel4،mel10،mel7،وcir9:92.25±2.62 ،73.25±2.36 ،

فیما أظهر ،سم على التوالي71.75±3.5،69±2،68±2.82، 72.25±2.62، 72.25±3.59
.على الترتیبسم2.06±2.5،57.25±57.25قیمةقدر بالنباتأقل طول cir4وmel6ین الفرد

) وجود اختالف معنوى عالي جدا بالنسبة 12أظهرت األفراد المدروسة من خالل تحلیل التباین (الملحق 
.)a =0.0001*** عند الحد F=42.952(لطول النبات 

) لطول النبات أن هناك ثالثة عشرة مجموعة    12(الملحق%5عند الحد Newman-Keulsوبین تحلیل 
 )A،B،BC،BCD،CDE،DEF،DEFG،DEFGH،EFGH،FGHI،GHI،HI وI:(

mel9،mel3،cir10،mel10،mel7: شملت األفراد CDEو A،B،BC،BCDالمجموعات - 

cir9وmel4.وتمیزت بأعلى معدل لطول النبات
،mel1: تتكون من األفراد HIو DEF،DEFG،DEFGH،EFGH،FGHI،GHIالمجموعات - 

cir5،mel5،mel2،cir6،cir3،cir8،cir2،mel8،cir1وcir7 التي أعطت قیم متوسطة لطول
النبات.

.  cir4وmel6: مثلت أقل قیمة لطول النبات والمتمثلة عند الفردین Iالمجموعة- 

طول عنق السنبلة(LC)
0.95±41.25-0.95±16.25عند األفراد المدروسة تراوح بینعنق السنبلة بینت النتائج أن طول

mel7وmel9،cir10،mel5،mel3،mel4،mel1،mel10،cir7،mel2سم، حیث ظهرت األفراد 

، 2.36±28.25، 1.31±29.5، 1.70±29.75، 0.95±41.25بأعلى طول بقیم قدرها 
27.75±1.70 ،25.75±1.70 ،25.25±0.95 ،25±1.41 ،24.25±1.70 ،22.75±0.5
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، 0.5±17.25أقل قیم لطول عنق السنبلة قدرها cir3وcir8على الترتیب. بینما أعطى الفردین 
على التوالي.16.25±0.95

) وجود اختالف معنوى عالي جدا بین األفراد المدروسة       12وبین تحلیل التباین (الملحق
)43.55=F عند الحد ***a =0.0001(.

) بین وجود ثالثة عشرة مجموعة 12(الملحق %5عند الحد Newman-Keulsوحسب اختبار
)A،B،BC،CD،CDE،DEF،DEFG،EFG،FG،GH،GHI،HIوI:(

،mel9،cir10،mel5،mel3: تضم األفراد DEFGوA،B،BC،CD،CDE،DEFالمجموعات - 

mel4،mel1،mel10،cir7،mel2وmel7.بأعلى معدالت لطول السنبلة
mel6،mel8،cir6،cir4،cir5،cir9،cir2: تشمل األفراد GHIوEFG،FG،GHالمجموعات - 

التي أخذت قیم متوسطة لطول عنق السنبلة.cir1و
وتمیزت بمعدالت أقل لطول عنق السنبلة.cir3وcir8: تتكون من الفردین IوHIالمحموعتین - 

 طول السنبلة)LE(

. بحیث بلغ أعلى سم0.5±9.75- 0.5±7.25بین ما تراوح فردعند عشرین السنبلةتضح أن طول ا
سمmel8 :9.75±0.5 ،9±0.57 ،8.75±0.95 ،8.75±0.5وcir8،mel10،mel5األفراد القیم عند 

سم.0.5±7.25قدرها السنبلةأقل قیمة لطولcir1ى الفرد على الترتیب. بینما أعط

) تبین االختالف معنوي عالي جدا بین األفراد المدروسة 12(الملحق ANOVAومن تحلیل التباین 
.)a =0.0001*** عند الحد F=3.779(بالنسبة لطول السنبلة 

مجموعات متمایزة) وجود أربع 12(الملحق %5عند الحد Newman-Keulsفي حین أظهر تحلیل 
 )A،AB،BCوC:(

cir8،mel10،mel5: تتمیز بأكبر متوسط لطول السنبلة وتتكون من األفراد ABوAالمجموعتین - 

. mel8و
،cir4،cir10،cir9،cir7،cir3،cir5،mel1،mel4،cir6: تتكون من األفراد BCالمجموعة - 

mel7،mel6،mel3،mel9،mel2وcir2.التي تمیزت بقیم متوسطة لطول السنبلة
بأقل قیمة.cir1فرد ال: تضم Cالمجموعة - 
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 طول السفاةLB)(

األفراد سم، حیث أعطت 2±15- 0.57±8.5بین أنها تتراوح ماةبینت القیم المتحصل علیها لطول السفا
mel7،mel9،mel10،cir6،mel2،mel4،cir7،mel8وmel3152±القیم بلغتىأعل ،

13.75±1.25 ،13.25±0.95 ،13.25±0.95 ،12.5±0.57 ،12.5±0.57 ،12.25±0.5 ،
mel1المسجلة لطول السفاة عند الفرد سم على التوالي، بینما كانت أقل القیم12±0.81، 12±0.81

.سم0.57±8.5بقیمة 

وجود اختالف معنوي عالي جدا بین ة) لمقیاس طول السفا12الملحق (ANOVAالتباین سجل تحلیل 
.)a=0.0001*** عند الحد F=9.251(األفراد المدروسة حیث أعطت

،A،AB(متمایزةاتمجموعسبع) سجل 12الملحق (%5عند الحد Neuwman-Keulsومن تحلیل 

BC،BCD ،CD،DوE:(
، mel7،mel9،mel10،mle6،mel2،mel4: تضم األفراد BCDوA،AB،BCالمجموعات - 

cir7،mel8وmel3ةبأعلى القیم لطول السفا.
mel6،mel5،cir9،cir1 ،cir2،cir3،cir10،cir8،cir5: تشمل األفراد DوCDالمجموعتین - 

.تي تمیزت بقیم متوسطة لطول السفاةالcir4و
.بأقل معدل لطول السفاةmel1: تتمثل في الفرد Eالمجموعة - 

طول السفاة)والمقاییس المرفولوجیة لعشرین فرد من القمح الصلب (طول النبات، طول عنق السنبلة، طول السنبلة: )56(الشكل 
.melanopusوcircumflexumللصنفین 
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مساحة الورقةSF)(

تأن مساحة الورقة عند األفراد المدروسة تراوح)11و(الملحق )57(الشكلسجلت النتائج المبینة في
،cir2،cir10،mel2،mel5،mel3أعطى كل من األفراد حیث،2سم2.70±52- 2.58±29مابین

cir3،cir9،mel10،cir1وcir82.5±51.25، 2.70±52أعلى القیم لمساحة الورقة بلغت،
48.5±2.88،48.5±2.64،47.25±2.98،46.5±4.12 ،45.5±3،44±4.08،

أقل cir7وmel8،mel6على التوالي. في حین سجلت األفراد 2سم41.25±2.21، 41.75±2.36
على الترتیب.2سم2.58±2.30،29±30، 4.69±32القیم قدرها

) بالنسبة لمساحة الورقة أن هناك اختالف معنوي عالي 12(الملحق ANOVAتبین من تحلیل التباین
.)a=0.0001*** عند الحد F=19.463(جدا بین األفراد المدروسة 

مجموعة ة) عن وجود اثنى عشر 12(الملحق %5عند الحد Newman-Keulsكما كشف تحلیل 
)A،AB،ABC،ABCD،BCD،BCDE،CDEF،DEFG،EFGH،FGH،GHوH(:

،cir2،cir10،mel2: تتمثل في األفراد BCDEوA،AB،ABC،ABCD،BCDالمجموعات- 

mel5،mel3،cir3،cir9،mel10،cir1وcir8.بأكبر معدل لمساحة الورقة
،cir4،mel1،cir5،mel7: تشمل األفراد GHوCDEF،DEFG،EFGH،FGHالمجموعات - 

mel9،mel4وcir6التى تمیزت بقیمة متوسطة لمساحة الورقة.
بأقل معدل لمساحة الورقة.cir7وmel8،mel6: تضم األفراد Hالمجموعة - 

.melanopusوcircumflexumللصنفین الورقة عند األفراد المدروسةمساحة : )57(الشكل
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المقاییس الفیزیولوجیة3-2- 3

المحتوى النسبي للماء(TRE%)

تعند األفراد تراوحالقیم المسجلة للمحتوى النسبي للماءأن )11الملحق (و)58الشكل یتضح من (
،mel1،cir4،mel3، حیث سجلت أعلى القیم عند األفراد %2.13±93.78- 3.36±69.89مابین

mel9وcir8 1.31±91.53، 5.38±91.67، 2.84±93.51، 2.13±93.78بمعدل ،
قدرهاcir7وcir10فردیني حین سجلت أقل القیم عند الالترتیب، فعلى 91.5±5.25%

على التوالي.69.89±3.36، 78.78±4.09

المحتوى النسبي للماء) لمقیاس 12الملحق (ANOVAالمدروسة من خالل تحلیل التباینأعطت األفراد
.)a=0.0001*** عند الحد F=6.011(اختالف معنوي عالي جدا 

) أن األفراد تحت الدراسة تنقسم إلى 12الملحق (%5عند الحد Newman-Keulsكما أوضح اختبار 
): DوA،AB،ABC،BC،C(ستة مجموعات 

،mel1،cir4،mel3: تمیزت بأعلى معدل لمحتوى الماء النسبي عند األفرادABوAالمجموعات - 

mel9وcir8   .
،cir2،mel8،cir1،cir3،cir5،mel5،cir6: تشمل كل من األفراد BCوABCالمجموعة - 

mel4،cir9،mel2،mel10،mel6وmel7بقیم متوسطة للمحتوى النسبي للماء.
بأقل محتوى نسبي للماء.cir7وcir10: تتكون من الفردین DوCالمجموعات - 

.melanopusوcircumflexumللصنفین ةمحتوى الماء النسبي عند األفراد المدروس): 58الشكل(

0

20

40

60

80

100

120

ci
r 1 ci
r2

ci
r3

ci
r4

ci
r5

ci
r6

ci
r7

ci
r8

ci
r9

ci
r1

0

m
el

1

m
el

2

m
el

3

m
el

4

m
el

5

m
el

6

m
el

7

m
el

8

m
el

9

m
el

10

بي
نس

ء ال
لما

ى ا
حتو

م
(%

)

األفراد



النتائج والمناقشة

102

مكونات المردود3-3-3

عدد السنیبالت بالسنبلةEP)/NE(

1±18.5-1±14.5بین تراوح ماالسنیبالت بالسنبلةعدد أن )11الملحق (و )59الشكل (تبین من
،mel8،cir10،cir7،mel4،mel3،cir9،cir8وتم تسجیل أعلى القیم عند األفراد ،سنیبلة في السنبلة

mel5،cir6،mel2وcir3 0.95±1.41،17.75±18، 1±18.5، 1±18.5بقیم قدرها ،
17.75±0.95،17.75±0.95 ،17.75±1.89 ،17.75±0.95 ،17.25±1.70 ،
،mel9في حین تم تسجیل أضعف القیم عند األفراد على الترتیب، 17.25±0.95، 17.25±1.70

cir1،mel10وmel6سنیبلة في السنبلة1±1،14.5±14.5، 0±15، 1±15.5قیمةقدرت ب
على التوالي.

وجود اختالف معنوي السنبلةلعدد السنیبالت في ) 12الملحق (ANOVAالتباین كما اتضح من تحلیل 
.)a=0.0001*** عند الحد F=4.837(عالي جدا بین األفراد المدروسة

سبع مجموعات متمایزة وجود) 12الملحق (%5عند الحد Newman-Keulsوكشف تحلیل 
)A،AB،ABC،ABCD،BCD،CDوD:(

،mel8،cir10،cir7،mel4،mel3،cir9،cir8: تشمل األفراد ABCوA،ABالمجموعات - 

mel5،cir6،mel2وcir3.بأكبر لعدد السنیبالت بالسنبلة
التي أخذت قیم متوسطة لعدد mel1وmel7،cir2،cir5،cir4: تشمل األفراد ABCDالمجموعة - 

.السنیبالت بالسنبلة
التي أعطت أقل mel6وmel9،cir1،mel10: تضم األفراد DوBCD،CDالمجموعات - 

معدل لعدد السنیبالت بالسنبلة.
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.melanopusوcircumflexumللصنفینعدد السنیبالت في السنبلة عند األفراد المدروسة): 59الشكل(

عدد الحبات بالسنبلة(NG/EP)

أن النتائج المتحصل علیها بالنسبة لعدد الحبوب في السنبلة )11الملحق (و )60(الشكل یتبین من 
،mel7حبة، حیث تم تسجیل أعلى قیمة عند األفراد 3.40±36.75و1.29±20.5تتراوح معدالتها بین

cir7،cir10،mel2،mel10وmel43.87±30.5، 2.88±33.5، 3.40±36.75قیمةوقدرت ب ،
حبات في السنبلة على التوالي. في حین تم تسجیل 29.25±2.62، 29.75±2.87، 30.25±0.95

، 1.41±22، 0.95±22.25قدرت بقیمة cir2وcir1،cir8،mel6أقل القیم عند األفراد 
.حبات في السنبلة على الترتیب20.5±1.29،21.752.5±

) بالنسبة لعدد الحبوب في السنبلة تبین وجود اختالف معنوي 12(الملحق ANOVAمن تحلیل التباین 
.)a=0.0001*** عند الحد F=8.864(عالي جدا 

) عن وجود خمسة مجموعات 12الملحق (%5عند الحد Newman-Keulsوقد سجل تحلیل 
 )A،AB،BC،CDوD:(

،mel7،cir7بالسنبلة عند األفراد: تمیز بأكبر معدل لعدد الحبوب BCوA،ABالمجموعات - 

cir10،mel2،mel10وmel4.
mel5،mel8،mel3،cir3،cir6،mel9،cir4،cir9،mel1: تشمل األفراد CDالمجموعة - 

التى أعطت قیم متوسطة لعدد الحبوب بالسنبلة.cir5و
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التي أعطت أقل معدل لعدد الحبات cir2وcir1،cir8،mel6: تتمثل في األفراد Dالمجموعة - 
بالسنبلة.

.melanopusوcircumflexumللصنفین في السنبلة عند األفراد المدروسةباتعدد الح: )60(الشكل

 وزن الحبات بالسنبلةEP)/(PG

تتراوح لوزن الحبات بالسنبلةأن النتائج المتحصل علیها بالنسبة )11الملحق (و )61الشكل (یتضح من 
،mel7،cir7فرادعند األمقیال، حیث تم تسجیل أعلى غ0.13±1.66و0.02±0.52معدالتها بین 

mel9،mel5،mel4،cir1،mel8،mel2وmel10 0.15±1.27، 0.13±1.66قیمة بقدرت ،
1.27±0.02 ،1.18±0.23 ،1.09±0.11 ،1.06±0.09 ،1.06±0.09 ،1.05±0.13 ،
قدرت حیث cir2وcir4،mel6على الترتیب. في حین تم تسجیل أقل القیم عند األفراد غ 1.04±0.03

.واليعلى الت0.02±0.52، 0.04±0.53، 0.01±0.63قیمةب

تبین وجود اختالف لوزن الحبات بالسنبلةبالنسبة )12الملحق (ANOVAالتباین من خالل تحلیل 
.)α=0,0001*** عند F= 29.719(معنوي عالي جدا 

تسعةصنفت األفراد إلى )12الملحق (%5عند المستوى Newman-Keulsمن تحلیل اختبار و 
:)GوA،B،BC،CD ،CDE،DEF،EF،Fمجموعات (
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،mel7،cir7،mel9،mel5،mel4فراد: تحتوي على األCDEوA،B،BC،CDالمجموعات- 

cir1،mel8،mel2وmel10قیمة لوزن الحبات بالسنبلةأعلى التي تمثل.
mel1وcir10،cir9،cir6،mel3،cir8،cir5،cir3األفراد: تضم FوDEF،EFالمجموعات- 

.التي تمیزت بقیم متوسطة لوزن الحبات بالسنبلة
التي أعطت أقل معدل لوزن الحبات في cir2وcir4،mel6: تتمثل في األفراد Gالمجموعة - 

السنبلة.

.melanopusوcircumflexumة للصنفینفي السنبلة عند األفراد المدروساتوزن الحب): 61الشكل(

 وزن  ألف حبة)PMG(

ألف حبة المسجل عند األفراد المدروسة تراوح بین وزنأن )11الملحق (و )62الشكل (یتضح من 
أعلى القیم بلغت mel4وmel9،cir7،cir1،cir9أخدت األفراد حیث غ. 53.5±1.29- 33.75±2.5
رتیب. في غ على الت50.75±1.70، 50.75±2.21، 52.5±3.31، 52.5±1.91، 53.5±1.29

، 1.29±37.5بمعدل قدره cir2وcir3،cir8،mel6ألف حبة عند األفراد حین بلغت أقل القیم لوزن 
.غ على التوالي33.75±2.5، 34.75±1.70،34.5±1.5

تبین أن هناك اختالف معنوي عالي جدا ألف حبةوزن ) لمقیاس12(الملحقمن خالل تحلیل التباین
.)a=0.0001*** عند الحد F=6.7982(بین األفراد المدروسة
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تسبعة مجموعا) صنفت األفراد إلى 12الملحق (%5عند الحد Newman-Keulsمن تحلیل اختبار 
 )A،B،BC،BCD،CD،DEوE( :

التى تمثل أعلى معدل لوزن mel4وmel9،cir7،cir1،cir9: تحتوي على األفراد Aالمجموعة - 
ألف حبة.

،mel7،cir5،cir6،cir10،mel5: تحتوي على األفراد CDوB،BC،BCDالمجموعات- 

mel10،mel2،mel3،mel8،cir4وmel1التي تمیزت بقیم متوسطة لوزن ألف حبة.
التي أعطت أقل معدل cir2وcir3،cir8،mel6األفرادفي: تتمثل Eو DEالمجموعتین - 

لوزن ألف حبة.

.melanopusوcircumflexumللصنفین حبة عند األفراد المدروسةألفوزن : )62(الشكل

بینت النتائج اإلحصائیة المتحصل علیها من الدراسة المرفوفیزیولوجیة والمردودیة في الموسم الزراعي 
للصنفین    %5عند المستوى Newman-Keulsاختبارمن خالل تحلیل التباین و2016/2017

circumflexumوmelanopus.وجود اختالف معنوى عالي جدا بین األفرد

أعلى القیم فیما یخص مقیاس طول النبات، cir9وmel9 ،mel3 ،mel4 ،mel10 ،mel7أخدت األفراد 
mel3 ،cir3 ،cir9 ،mel10 ،cir1طول عنق السنبلة، طول السنبلة، طول السفاة. في حین أعطت األفراد 

أعلى القیم بالنسبة للمساحة الورقیة.cir8و

بأعلى القیم فیما یخص محتوى الماء النسبي.cir8وmel1،cir4 ،mel3 ،mel9تمیزت األفراد 
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بصفة مكونات المردود حیث أظهرت أعلى القیم mel2وmel8 ،cir10 ،cir7 ،mel4 ،cir9أعطت األفراد 
بالنسبة لعدد السنیبالت في السنبلة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن الحبوب بالسنبلة ووزن ألف حبة.

Analyse de la variabilitéوالمردودتحلیل التنوع المورفوفیزیولوجي4- 3-3 morphophysiologique et rendement

، والذي melanopusوcircumflexumلعشرة أفراد لكل للصنفین)ACP(تم تحلیل األساسي التركیبي 
معاییر.10یضم 
Axe3)(F3و)Axe1(،F2)Axe2(F1المحاورالمعطاة على)16الجدول (نسبة المعلومات دونت

وتعتبر هذه نسبة  ،%68.34،  بمجموع كلي یساوي %13.39و %18.88، %36.06على الترتیب 
كافیة للحصول على التنوع.

)3و2، 1(نسبة المحاور:)16(الجدول

Matriceدراسة مصفوفة معامل اإلرتباط1- 4- 3-3 de corrélation

امعنویامعنوي و ایجابیاایجابیاوجود ارتباط)17الجدول (أظهر تحلیل اإلرتباط بین المقاییس المدروسة
جدا بین مختلف المعاییر المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود.

r=0.67).(وزن الحبات بالسنبلةمع معنوياإیجابیاارتباطألف بوزن تمیز-

)r=0.80(عدد الحبات بالسنبلةمع جدا معنوياإیجابیابارتباطالحبات بالسنبلةوزن سجل- 
.)(r=0.69وایجابي معنوي مع طول السفاة

وطول (r=0.58)محتوى الماء النسبيمع عدد الحبات بالسنبلةبین معنوياایجابیاوجد ارتباط-
.(r=0.54)السفاة

.(r=0.67)طول النباتمع محتوى الماء النسبيبین معنوياإیجابیاتم تسجیل وجود ارتباط-

F1 F2 F3

Valeur propre 3,607 1,889 1,339

variance% 36,069 18,886 13,394

Totales 68,349
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.melanopusوcircumflexumللصنفین مصفوفة اإلرتباط للمعاییر المدروسة : )17(الجدول

Etude des variablesعاییردراسة الم2- 4- 3- 3

توزعت المقاییس المدروسة على المحاور األول، الثاني والثالث )13الملحق (و)A,B: 63الشكل(من 
)Axe1،Axe2وAxe3(:بحیث

وزن الحبات ،)PMG(في: وزن األلف حبة )Axe1(تتمثل المقاییس المتوزعة على المحور األول 
وذلك ،)LB(وطول السفاة )LC(طول عنق السنبلة ،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة ،)PG/EP(بالسنبلة 

.)TRE(من الناحیة الموجبة. بینما یعاكسها معیار المحتوى النسبي للماء 
 بین التحلیل أن المحور األول)Axe1( یتمیز بمقاییس مرفوفیزیولوجیة ومردودیة

).A:63(الشكل

.)LP(من الجهة الموجبة بالمقیاس التالي: طول النبات)Axe2(یتركب المحور الثاني 
 كشف التحلیل أن المحور الثاني)Axe2( یتصف بمقاییس مرفولوجیة) 63الشكل:A(.

،)LE(طول السنبلة ،)NEP/EP(المعاییر التالیة: عدد السنیبالت بالسنبلة )Axe3(المحور الثالث وأخذ

من الناحیة الموجبة.)SF(مساحة الورقة 
 یتكون المحور الثالث)Axe3(    من المقاییس المرتبطة بالمعاییر المرفولوجیة و مردودیة

.)B:63الشكل (

PMG PG/EP NG/E NEP/EP TRE(%) LCO Lé LB LP SF
PMG 1
PG/EP 0,676 1
NG/E 0,476 0,801 1
NEP/EP 0,183 0,283 0,295 1
TRE(%) -0,333 -0,391 -0,587 -0,150 1
LCO 0,443 0,401 0,270 0,137 0,024 1
Lé -0,283 0,019 0,011 0,311 -0,026 -0,085 1
LB 0,465 0,695 0,543 0,009 -0,409 0,308 -0,224 1
LP -0,056 0,010 -0,305 -0,271 0,674 0,214 -0,125 0,191 1
SF -0,336 -0,257 -0,183 0,086 0,202 -0,090 0,113 -0,273 0,109 1
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A :Aex1,2(Planالمتشكلة من: ACPحلقة ارتباط المقاییس من تحلیل :)A,B:63الشكل( :1,2) ،B :Aex1,3

(Plan .melanopusو circumflexumللصنفین (1,3:
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دراسة األفراد3- 4- 3- 3
أن األفراد )13الملحق (و )A,B:64الشكل(المبینة في 3و2، 1اتضح من توزع األفراد على المحاور

cir7،mel2،mel4وmel7 :توجد في الجهة الموجبة من المحور األول و بالتالي تتمیز بالمقاییس التالیة
طول عنق ،)NG/E(ة عدد الحبات بالسنبل،)PG/EP(وزن الحبات بالسنبلة ،)PMG(وزن األلف حبة 

.)LB(طول السفاة ،)LC(السنبلة 
في الجهة السالبة من المحور األول والتي mel1وcir2،cir3،cir4،cir5،cir8فیما وجدت األفراد 

.)TRE(اتصفت بمقیاس: المحتوى النسبي للماء 

في الجهة الموجبة من المحور الثاني وأعطت أعلى قیمة بالنسبة لمقیاس: mel10وmel9توزع األفراد 
.)LP(طول النبات 

قیم أقل بالنسبة للمقیاس السابق ذفي الجهة السالبة للمحور الثاني وأخcir10وmel8في حین تواجد الفرد 
.كرذال

في الجهة الموجبة من المحور الثالث واتصفت بالمقاییس mel5وcir9،mel3بینما توضعت األفراد 
.)SF(ومساحة الورقة )LE(طول السنبلة ،)NEP/EP(التالیة: عدد السنیبالت بالسنبلة 

تواجدت في الجهة السالبة من نفس المحور وتمیزت بقیم أقل فیما یتعلق mel6وcir1،cir6أما األفراد 
ر.كذبالمقاییس السابقة ال

cir1

cir2

cir3

cir4 cir5

cir6

cir7

cir8

cir9

cir10

mel1
mel2

mel3
mel4

mel5

mel6 mel7

mel8

mel9

mel10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

--
ax

e 
F2

(1
8,

89
%

)-
->

-- axe F1 (36,07 %) -->

Individus (axes F1 et F2 : 54,95 %)



النتائج والمناقشة

111

Aex1,2تمثیل األفراد على المحاور::)A,B:64الشكل ( :A(Plan:1,2)B :Aex1,3(Plan:1,3) للصنفین
circumflexum وmelanopus.

مجموعات تتمیز بالمقایس المرفوفیزیولوجیة و مكونات المردود  6اتضح من خالل التحلیل التركیبي وجود 
بین األفراد:مما یبین وجود اختالف في سلوك المقاییس 

تضم األفراد المجموعة األولىcir7،mel2،mel4وmel7التي أعطت أكبر القیم بالنسبة
طول ،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة،)PG/EP(وزن الحبات بالسنبلة،)PMG(وزن األلف حبةل

. )LB(ة طول السفاو)LC(عنق السنبلة
تشمل األفراد المجموعة الثانیةcir2،cir3،cir4،cir5،cir8وmel1 التي تحتوي على أعلى

.)TRE(القیم بالنسبة للمحتوى النسبي للماء
تتكون من الفردینالمجموعة الثالثةmel9وmel10التي تمیزت بأعلى القیم لطول النبات)LP(.
ضمت الفرد المجموعة الرابعةmel8،cir10 لطول النباتالذي أعطى أضعف قیمة بالنسبة

)LP(.
تحتوى على األفراد الخامسةالمجموعةcir9،mel3وmel5عدد لالتي أخدت أكبر القیم بالنسبة

.)SF(مساحة الورقة و)LE(طول السنبلة،)NEP/EP(السنیبالت بالسنبلة
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تتشكل من األفراد المجموعة السادسةcir1،cir6وmel6عدد التي بینت أضعف القیم بالنسبة ل
.)SF(مساحة الورقة و )LE(طول السنبلة،)NEP/EP(السنیبالت بالسنبلة

الدراسة البیوكمیائیة3-3-5
بحیث تم اختیار األفراد melanopusوcircumflexumفین صنللعلى عشرة أفرادبیوكمیائیةتمت الدراسة ال

، وذلك2016/2017خالل الموسم الزراعي بالنسبة للمعاییر المرفوفیزیولوجیة والمردودذات القیم العالیة
لتحلیل البروتینات الكلیة  وبینت النتائج من خالل األوزان الجزیئیة للحزم.

من األحزمة مختلف النتائج المتحصل علیها من خالل الرحالن الكهربائي للبروتینات الكلیة عدد كشفت 
حزمة تتراوح 15تم كشف وجود )19و18(الجدولو )65(الشكلالجلوأوزانها الجزیئیة. ومن تحلیل

بین األفراد المدروسة Monomorphesحزمة مشتركة 6. منها 75KDa–KDa10أوزانها الجزیئیة بین 
.  10KDaو 12، 15، 17، 32، 35ذات أوزان جزیئیة: 

، 15، 17، 25،20، 36،35،32، 43، 66، 75حزمة بأوزان جزیئیة: 12مجموع cir6الفرد سجل
%.58.33بنسبة Polymorphismeتنوعبه أعلى تم  كشف كما10KDaو12
، 35، 36، 43، 66، 75حزمة ذات أوزان جزیئیة: 13مجموع mel10وmel7،mel3فراد األتأعط
.53.84%بنسبة Polymorphismeمع تنوع KDa.10و12، 15، 17، 18، 20، 25، 32

حزمة ذات أوزان جزیئیة:12ب قدرت mel9وmel8 ،cir1لألفراد الحزم أن عددأظهرت النتائج
تنوع بینت هذه األفراد، كما 10KDaو17،15،12، 18، 25، 32، 35، 36، 66،34، 75

Polymorphisme 50%نسبة بقدر.
، 43، 74حزمة  ذات أوزان جزیئیة: 12ظهر بمجموع cir9فرد التبین من النتائج أن عدد الحزم عند

ذات نوعیة موجبةحزم 2كما أظهر وجود ،10KDaو12، 17،15، 20، 25، 32، 35، 36، 37
بتنوع وتمیزت75KDaوحزمة نوعیة سالبة ذات وزن جزیئي 37KDaو74وزن جزیئي:

Polymorphisme 50%قدر بنسبة .
12، 15، 17، 20، 25، 32، 43، 75ب:حزم، قدرت أوزانها الجزیئیة 10مجموع cir10الفرد أعطى

وتمیز هذا الفرد  36KDaكما بین وجود حزمة نوعیة سالبة ذات وزن جزیئي ،10KDaو
%.40نسبةبقدر Polymorphismeتنوعب

17،15،12، 35،32، 36، 66، 75ب:حزم، قدرت أوزانها الجزیئیة 9مجموع cir7الفرد سجل
وتمیز هذا الفرد  25KDaو43: جزم نوعیة سالبة ذات الوزن الجزیئي2كما أظهر وجود ،KDa10و
.%33.33نسبة بقدر Polymorphismeتنوعب
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.melanopusوcircumflexumصورة الرحالن الكهربائي للبروتینات عند األفراد للصنفین :)65(الشكل
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.melanopusوcircumflexumعدد الحزم و األوزان الجزیئیة الموجودة عند األفراد للصنفین: )18الجدول(

.melanopusوcircumflexumللصنفین )Polymorphe) و المتنوعة (Monomorphesعدد الحزم المشتركة (:)19الجدول(

األفراد

(Génotypes)
الحزم المشتركة

(Monomorphes)

الحزم المتنوعة
(Polymorphe) مجموع الحزم

(Total)
ةنسبة الحزم المتنوع

(Polymorphe%)Bonde
unique

Bonde non
unique

cir6 6 0 7 12 58.33 %
cir7 6 0 3 9 33.33 %
mel7 6 0 7 13 53.84 %
mel8 6 0 6 12 50 %
cir1 6 0 6 12 50 %
mel3 6 0 7 13 53.84 %
mel9 6 0 6 12 50 %
mel10 6 0 7 13 53.84 %
cir9 6 2 6 12 50 %
cir10 6 0 4 10 40 %

األفراد الحزم  

n b PM cir6 cir7 mel7 mel8 cir1 mel3 mel9 mel10 cir9 cir10

1 75 + + + + + + + + - + U(-)

2 74 - - - - - - - - + - U(+)
3 66 + + + + + + + + - - P
4 43 + - + + + + + + + + U(-)
5 37 - - - - - - - - + - U(+)
6 36 + + + + + + + + + - U(-)
7 35 + + + + + + + + + + M
8 32 + + + + + + + + + + M
9 25 + - + + + + + + + + U(-)
10 20 + - + - - + - + + + P
11 18 - - + + + + + + - - P
12 17 + + + + + + + + + + M
13 15 + + + + + + + + + + M
14 12 + + + + + + + + + + M
15 10 + + + + + + + + + + M

Total 12 9 13 12 12 13 12 13 12 10 T=118
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 دراسة شجرة القرابةDendrogramme

والتي ،)65الشكل (تم انشاء شجرة القرابة لألفراد المختارة من خالل صورة الرحالن الكهربائي للبروتینات 
.melanopusوcircumflexumللصنفین أفراد10تبین العالقة الوراثیة بین 
تبین وجود مجموعتین رئیسیتین:)66الشكل (من خالل شجرة القرابة 

.cir9تضم الفرد المجموعة األولى

إلى تحت مجموعتینتنقسمالمجموعة الثانیة

حیث تبین وجود تقارب وراثي cir1وcir7 ،mel9 ،mel8المجموعة األولى تتمثل في األفرادتحت - 
بین هذه الفراد.  

mel3.وcir10 ،cir6 ،mel10 ،mel7تحت المجموعة الثانیة تضم األفراد - 

.melanopusو circumflexumصنفین للشجرة القرابة لألفراد المختارة :)66(الشكل 

حزمة تتراوح أوزانها الجزیئیة 15وجود مجموع 2016/2017أعطت الدراسة البیوكمیائیة خالل الموسم
بین األفراد المدروسة، كما تم تسجیل Monomorphesحزمة مشتركة 6. منها 75KDa–10KDaبین 

أكبر نسبة تنوع cir6، وأخذ الفرد 13KDaبلغ mel3وmel7أكبر عدد للحزم عند الفردین 
polymorphisme 66.66قدر بنسبة%.
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الدراسة الجزیئیة 6- 3-3
بحیث تم اختیار األفراد melanopusوcircumflexumتمت الدراسة الجزیئیة على عشرة أفراد للصنفین 

وتم ،2016/2017خالل الموسم الزراعي بالنسبة للمعاییر المرفوفیزیولوجیة والمردودذات القیم العالیة
محل الدراسة، بینما المستخلص من األفراد ADNبادئات منها بادئة لم تعطي تفاعال مع 5تجریب 
بادئات تفاعال مع جمیع األفراد.4أعطت 

(PCR)) أنه كلما زادت عدد الدورات لتقنیة 76و73، 70، 67الموضحة في الشكل ( النتائج بینت
بحسب البادىء  (ADN amplification)المتكونةADNتزداد الفلورة وهي تعبر عن تزاید كمیات سالسل 

المستعمل.

Xwms47البادىء - 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms47للبادىء (PCR-HRM)نتائج تقنیة كشفت
، mel3راد وكذلك األفمcir10 :81°وcir1 ،cir7 ،cir9م. حیث أعطت األفراد °80.6- 80.8تراوح مابین 

mel8 ،mel10وcir6 :80.8°،التي تمیزت بنفس درجة ا یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد ممم
قیم مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار أعطیاmel7وmel9، في حین الفردین (homogenes)حرارة اإلنصهار

بینهما ومع بقیة األفراد مما یفسر وجود اختالف وراثي،م على الترتیب°80.6و81.2قیمةقدرت ب
.(14)الملحق) و 69و(68. وهو مایوضحه الشكل(hétérogènes)تحت الدراسة

.Xwms47عند البادئ melanopusو circumflexumعند األفراد المدروسة للصنفینPCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(67)الشكل
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.Xwms47عند البادئ لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM)منحنى الذوبان عالي الدقة (:(68)الشكل

.Xwms47عند البادئ المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRMمنحنى الذوبان عالي الدقة (مشتق:(69)الشكل

Xwms46البادىء- 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms46للبادىء )PCR-HRM(تبین من نتائج تقنیة 
نفس درجة حرارة اإلنصهار قدرتmel9وcir10م. بحیث أعطى الفردین°78.6- 81.6تراوح مابین 

م كما سجل °81.2تمیزا بنفس درجة حرارة اإلنصهار بلغت mel10وcir7فردین م وكذلك ال°81.6ب 
قدرت بقیمة cir9وmel7، بإضافة إلى الفردین م°81درجة حرارة انصهار بمعدل cir1وmel3الفردین 
بین األفراد التي أعطت نفس درجة حرارة عن وجود تقارب وراثيمما یعبر،م78.6°

بلغتقیم مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار أعطیاcir6وmel8الفردین في حین ،(homogènes)اإلنصهار
بینهما ومع بقیة األفراد محل الدراسةمما یفسر وجود اختالف وراثي،الترتیبم على °80.4و80.6

.(hétérogènes)(14)الملحقو 72)و(71مایوضحه الشكلوهو.
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.Xwms46عند البادئ melanopusوcircumflexumعند األفراد المدروسة للصنفین PCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(70)الشكل

.Xwms46عند البادئ ) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(71)الشكل

.Xwms47عند البادئ المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(72)الشكل
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Xwms499البادىء - 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms499للبادىء PCR-HRM)(أظهرت نتائج تقنیة 
الفردین م وكذلك mel10 :78.6°وcir7 ،cir10 ،mel9ت األفرادم. حیث أخذ°78- 78.6تراوح مابین 

cir1وmel8 :78.4° م كما أظهر األفرادcir9 ،mel3وmel7 م°78.2ب تدرجة حرارة انصهار قدر،
فیما ،(homogènes)ا یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي أخذت نفس درجة حرارة اإلنصهارمم

تحت مما یفسر اختالفه عن بقیة األفراد،م°78درجة حرارة انصهار قدرت ب cir6أظهر الفرد 
.(14)الملحقو 75)و(74. وهو مایوضحه الشكل(hétérogènes)الدراسة

.Xwms499عند البادئmelanopusوcircumflexumللصنفین عند األفراد المدروسةPCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(73)الشكل

.Xwms499عند البادئ الحرارة) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة HRM(منحنى  الذوبان عالي الدقة:(74)الشكل
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.Xwms499عند البادئ المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(75)الشكل

Xwms132البادىء - 

أفراد المدروسة 10أن درجة حرارة اإلنصهار عند Xwms132للبادىء )PCR-HRM(سجلت نتائج تقنیة 
نفس mel10وcir1 ،cir6 ،cir10 ،mel7 ،mel8م. بحیث أعطت األفراد °76.8- 77.4تراوح مابین 

تمیزت بنفس درجة حرارة اإلنصهار mel3وcir9لك الفردین ذم وك°77درجة حرارة اإلنصهار قدرت ب 
راثي بین األفراد التي تمیزت بنفس درجة حرارة م، مما یعبر عن وجود تقارب و °76.8بلغت 

أعطیا قیم مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار قدرت cir7وmel9في حین الفردین ،(homogènes)اإلنصهار
م على الترتیب، مما یفسر وجود اختالف وراثي بینهما و مع بقیة األفراد محل °77.2و77.4ب 

.(14)والملحق78)و(77. وهو مایوضحه الشكل (hétérogènes)الدراسة

.Xwms132عند البادئ melanopusوcircumflexumللصنفین عند األفراد المدروسةPCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(76)الشكل
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.Xwms132عند البادئ المدروسة بداللة درجة الحرارة) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد HRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(77)الشكل

.Xwms132عند البادئ المزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(78)الشكل

cir7نستخلص من الدراسة الجزیئیة لتحدید القرابة الوراثیة بین األفراد تحت الدراسة، تمیز الفردین 

وكذلك ،Xwms499وXwms47بالنسبة للبادئتین(homogènes)بخصائص وراثیة متشابهة cir10و
درجة حرارة cir6في حین أعطي الفرد Xwms132وXwms47عند البادئتین cir10وcir1الفردین 
مما یعبر عن وجود Xwms499وXwms46مختلفة عن األفراد محل الدراسة عند البادئتینإنصهار
.مع األفراد المدروسة(hétérogènes)وراثياختالف
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2014/2015، 2013/2014الدراسة المرفوفیزیولوجیة والمردودیة لثالث مواسم3-4

2016/2017و

النتائج اإلحصائیة المتحصل علیها من الدراسة المرفوفیزیولوجیة والمردودیة في الموسم الزراعي أظهرت
للصنفین %5عند المستوى Newman-Keulsمن خالل تحلیل التباین واختبار2013/2014

circumflexumوmelanopus اختالف معنوى عالي جدا بین األفرد.وجود

أعلى القیم فیما یخص cir8وcir4 ،cir9 ،mel1 ،mel2 ،mel5 ،mel6 ،mel10 ،cir7أعطت األفراد 
، cir4 ،mel1مقیاس طول النبات، طول عنق السنبلة، طول السنبلة، طول السفاة. في حین أعطت األفراد 

cir7 ،mel5 ،cir9وmel9.أعلى القیم بالنسبة للمساحة الورقیة

النسبي.أعلى القیم فیما یخص محتوى الماءmel5وcir4 ،cir8 ،cir6 ،mel6 ،mel4 ،cir5أخدت األفراد 

بمكونات المردود cir8وcir4 ،cir9 ،mel1 ،mel2 ،mel5 ،mel6 ،mel9 ،mel10 ،cir7وتمیزت األفراد 
حیث أظهرت أعلى القیم بالنسبة لعدد السنیبالت في السنبلة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن الحبوب 

بالسنبلة  ووزن ألف حبة.

اإلحصائیة المتحصل علیها من الدراسة المرفوفیزیولوجیة أعطت النتائج 2014/2015أما الموسم الزراعي 
للصنفین %5عند المستوى Newman-Keulsوالمردودیة من خالل تحلیل التباین واختبار

circumflexumوmelanopus.وجود اختالف معنوى عالي جدا بین األفرد

أعلى القیم فیما یخص مقیاس طول mel10وcir9،cir10،mel2،cir7،mel1،cir4أظهرت األفراد 
،cir4،cir6،cir1،cir2النبات، طول عنق السنبلة، طول السنبلة، طول السفاة. في حین أعطت األفراد 

cir7،mel1،cir9وmel10.أعلى القیم بالنسبة للمساحة الورقیة

القیم فیما یخص محتوى الماء أعلى cir5وcir4،cir8،cir6،mel8،mel6،mel4،cir10ت األفراد ذأخ
النسبي.

بمكونات المردود حیث أظهرت أعلى القیم بالنسبة لعدد cir8وmel10 ،mel6 ،mel2 ،cir4تمیزت األفراد 
السنیبالت في السنبلة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن الحبوب بالسنبلة ووزن ألف حبة.
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فكانت النتائج اإلحصائیة المتحصل علیها من الدراسة 2016/2017بینما الموسم الزراعي 
%5عند المستوى Newman-Keulsمن خالل تحلیل التباین واختبارالمردوديالمرفوفیزیولوجیة و 

وجود اختالف معنوى عالي جدا بین األفرد.melanopusوcircumflexumللصنفین 

أعلى القیم فیما یخص مقیاس طول النبات، cir9وmel9 ،mel3 ،mel4 ،mel10 ،mel7ت األفراد ذأخ
mel3 ،cir3 ،cir9 ،mel10 ،cir1. في حین أعطت األفراد ةطول عنق السنبلة، طول السنبلة و طول السفا

أعلى القیم بالنسبة للمساحة الورقیة.cir8و

أعلى القیم فیما یخص محتوى الماء النسبي.cir8وmel1،cir4 ،mel3 ،mel9سجلت األفراد 

بمكونات المردود حیث أظهرت أعلى القیم mel2وmel8 ،cir10 ،cir7 ،mel4 ،cir9تمیزت األفراد 
بالنسبة لعدد السنیبالت في السنبلة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن الحبوب بالسنبلة ووزن ألف حبة.

2014/2015، 2013/2014نستخلص من مقارنة الدراسة المرفوفیزیولوجیة والمردود لثالث مواسم زراعیة 

على الترتیب، كما 236mmو381.2mm،221.6mmحیث بلغت كمیة التساقط 2016/2017و
م علي التوالي مایلي:°28.6- 10.5م و °31.6- 0.6م، °30- 0.9تراوحت درجة الحرارة 

2014/2015، 2013/2014أعلى القیم للمقایس المرفولوجیة خالل ثالث مواسم زراعیة cir9أخذ الفرد -

.  2016/2017و

،2013/2014أعلى معدل للمحتوى النسبي للماء لثالث مواسم الزراعیة cir8وcir4سجل الفردین -

.2016/2017و2014/2015

2014/2015، 2013/2014بأكبر القیم لمكونات المردود لثالث مواسم  زراعیةmel2تمیز الفرد - 

.2016/2017و

 أین كانت 2013/2014تم الحصول على أعلى معدل لمكونات المردود خالل الموسم الزراعي
.2016/2017و2014/2015كمیة التساقط مرتفعة مقارنة بالموسمین 

Analyse de la variabilité morphophysiologique etالمردود لثالث مواسمو تحلیل التنوع المورفوفیزیولوجي1- 4- 3 rendement

خالل كل melanopusوcircumflexumلعشرة أفراد للصنفین )ACP(تم تحلیل المكونات األساسیة 
معاییر.10، بحیث یضم التحلیل موسم
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)Axe3(F3و)Axe1(،F2)Axe2(F1المعطاة على المحاور)20(الجدولسجلت نسبة المعلومات 

وتعتبر هذه نسبة  %71.22بمجموع كلي یساوي %13.04و%19.97، %48.10على الترتیب 
كافیة إلظهار التنوع.

خالل  ثالث مواسم)3و2، 1(نسبة المحاور:(20)الجدول
F3F2F1

1.3041.9974.810Valeur propre

13.04119.97448.101Variance

81.116Totales

Matriceاإلرتباطدراسة مصفوفة معامل 1- 4- 3-1 de corrélation

جدا وایجابیا معنوياایجابیاوجود ارتباط)21(الجدولكشف تحلیل اإلرتباط بین المقاییس المدروسة
بین مختلف المعاییر المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود.معنوي
r=0.66).(مساحة الورقةمعمعنوي اإیجابیاارتباطالمحتوى النسبي للماءسجل-

.(r=0.61)طول النباتمع عنق السنبلةبین طولمعنوي اایجابیاوجد ارتباط-
،(r=0.60)عدد السنیبالت بالسنبلةمع طول السفاةبین معنوياإیجابیاتم تسجیل وجود ارتباط-

(r=0.78)و وزن الحبات بالسنبلة(r=0.61)عدد الحبات بالسنبلة

ووزن (r=0.0.79)مع عدد الحبات بالسنبلة ارتباطا ایجابیا معنويعدد السنیبالت بالسنبلةسجل -
(r=0.0.77).الحبات بالسنبلة 

الحبات بالسنبلةمع عدد وزن الحبات بالسنبلةوزن بینجدا معنوي اإیجابیاوجد ارتباط-
(r=0.89).



النتائج والمناقشة

125

.خالل ثالث مواسمmelanopusوcircumflexumللصنفین مصفوفة اإلرتباط للمعاییر المدروسة(21):الجدول

Etudeالمعاییردراسة 2- 4- 1- 3 des variables

79A,Bالشكل(من  Axe1،Axe2(توزعت المقاییس المدروسة على المحاور األول، الثاني والثالث ):

بحیث:)Axe3و
،)LP(طول النبات،)LB(في: طول السفاة )Axe1(تتمثل المقاییس المتوزعة على المحور األول 

ووزن )PG/EP(وزن الحبات بالسنبلة ،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة ،(NEP/EP)عدد السنیبالت بالسنبلة 
وذلك من الناحیة الموجبة..)PMG(ألف حبة 

 كشف التحلیل أن المحور األول)Axe1( ومردودیة.یتمیز بمقاییس مرفولوجیة

المحتوى النسبي ،)LE(طول السنبلة من الجهة الموجبة بالمقاییس )Axe2(الثاني یتشكل المحور 
.)SF(مساحة الورقةو )TRE(للماء

بین التحلیل أن المحور الثاني)Axe2 ( فیزیولوجیةیتصف بمقاییس مرفو.

.)LC(طول عنق السنبلة: رفتمیز بالمعیا) Axe3(أما المحور الثالث 

 یتكون المحور الثالث)Axe3( لوجیةالمرفو المقاییس المرتبطة بالمعاییرمن.
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79A,B(الشكل  A:Aex1,2(Planالمتشكلة من: ACPحلقة ارتباط المقاییس من تحلیل :): :1,2) ،B  :Axe1,3

(Plan .melanopusوcircumflexumللصنفین(1,3 :

SF

LP

LB

LE

LCTRE(%)

NEP/EP

NG/E
PG/EP

PMG
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Variables (axes F1 et F2 : 68,07 %)
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Variables (axes F1 et F2 : 68,07 %)
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دراسة األفراد3- 4- 1- 3
80A,Bالشكل(المبینة في 3و2، 1اتضح من توزع األفراد على المحاور ، cir4(14)أن األفراد ):

cir10(14)،cir9(14)،mel6(14)،mel2(14)،mel(14)،mel10(14)،mel1(14)،mel5(14)،cir1(14)،
cir2(14)،mel8(14)،cir8(14)،mel4(14)،mel9(14)،mel3(14)،mel7(14)،cir3(14)،mel2(15) ،

mel6(15) :طول السفاة توجد في الجهة الموجبة من المحور األول وتتمیز بالمقاییس التالیة)LB(، طول
وزن الحبات بالسنبلة ،)NG/E(عدد الحبات بالسنبلة ،(NEP/EP)عدد السنیبالت بالسنبلة ،)LP(النبات

)PG/EP( ووزن ألف حبة)PMG(.

ت قیم أقل أهمیة فیما یخص المقاییس ذأخي الجهة السالبة من المحور األولفالمتواجدةحین األفراد في 
كر.ذسابقة ال

في الجهة الموجبة من المحور الثاني وأعطى كال الفردین mel9(17)وmel5(17)توزع كل من الفردین 
.)SF(مساحة الورقةو )TRE(المحتوى النسبي للماء،)LE(طول السنبلة أعلى القیم بالنسبة للمقاییس: 

كورة مع ذت قیم أقل بالنسبة للمقاییس المذفي الجهة السالبة للمحور الثاني أخبینما األفراد التي توضعت
.mel9(17)وmel5(17)الفردین 

ن المحور الثالث الجهة الموجبة مفي mel9(17)وcir9(15)،cir10(15)،cir8(15)بینما توضعت األفراد 
.)LC(طول عنق السنبلةالتالي: بالمقیاسواتصفت 

تواجدا في الجهة السالبة من نفس المحور وتمیزا بقیم أقل فیما یتعلق بالمعاییر mel9وcir7أما الفردین 
كر.ذالسابقة ال
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80A,B(الشكل Aex1,2تمثیل األفراد على المحاور::): :A(Plan:1,2)B :Aex1,3(Plan:1,3) للصنفین
circumflexumوmelanopus.

بالمقاییس مجموعات6نستخلص من الدراسة اإلحصائیة للتنوع المرفوفیزیولوجي والمردود بتمیز 
:المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود وأكثر المجموعات المتمیزة بالمعاییر المدروسة مایلي

تضم األفراد المجموعة األولىcir4(14) ،cir10(14)،cir9(14)،mel6(14)،mel2(14)،
mel(14)،mel10(14)،mel1(14)،mel5(14)،cir1(14)،cir2(14)،mel8(14)،cir8(14)،

mel4(14)،mel9(14)،mel3(14)،mel7(14)،cir3(14)،mel2(15) ،mel6(15)التي تمیزت
،(NEP/EP)عدد السنیبالت بالسنبلة ،)LP(طول النبات ،)LB(طول السفاة بأكبر القیم بالنسبة: 

.)PMG(ووزن ألف حبة )PG/EP(وزن الحبات بالسنبلة )،NG/E(عدد الحبات بالسنبلة 

 تشمل الفردینالثانیةالمجموعةmel5(17)وmel9(17) على أعلى القیم بالنسبة انحتوییاللذان
.)SF(مساحة الورقةو )TRE(المحتوى النسبي للماء،)LE(طول السنبلة 

 تتكون من األفراد الثالثةالمجموعةcir9(15)،cir10(15)،cir8(15)وmel9(17) التي تمیزت
.لطول عنق السنبلةبالنسبةبأعلى القیم
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ومكونات المردودمناقشة نتائج القیاسات المرفوفیزیولوجیة3-5

القیاسات المرفوفیزیولوجیة
بین جدا و معنویةبینت النتائج المتحصل علیها من خالل الدراسة اإلحصائیة وجود ارتباطات معنویة

المقاییس المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود.
، 2013/2014للمواسم الثالثة cir10وcir9 ،mel1 ،mel2 ،mel5 ،mel6 ،mel10 ،cir7تمیزت األفراد 

یم للمقاییس المرفولوجیة ( طول النبات، طول عنق السنبلة، طول بأعلى الق2016/2017، 2014/2015
سنبلة، طول السفاة، مساحة الورقة) فأعطت أعلى معدل لمردود الحبوب (عدد السنیبالت بالسنبلة، 

.)عدد الحبات بالسنبلة، وزن الحبات بالسنبلة ووزن ألف حبة

سجلت أقل القیم للمعاییر المرفولوجیة mel7وcir5 ،cir6 ،mel4 ،mel3 ،cir3في حین األفراد 
(طول النبات، طول عنق السنبلة، طول السنبلة، طول السفاة ومساحة الورقة) خالل ثالث مواسم، 

منخفظة لمكونات المردود.افي المقابل قیمأعطتف

د، كما كشف أما بالنسبة للمعیار الفیزیولوجي (المحتوى النسبي للماء) فسجل اختالف عالي بین األفرا
.2016/2017عن ارتباط ایجابي مع طول النبات، ووزن الحبات بالسنبلة خالل الموسم 

مرتفعة للمحتوى النسبي للماء خالل الموسمین اقیمcir5وcir4 ،cir8 ،cir6 ،mel6 ،mel4أعطت األفراد 
للموسم الزراعي cir8وmel1،cir4 ،mel3 ،mel9واألفراد ،2014/2015و2013/2014الزراعیین 

للموسم الزراعي mel9وcir3 ،mel1 ،mel10 ،cir7في حین انخفظت عند األفراد ،2016/2017
. 2016/2017للموسم الزراعي cir7وcir10والفردین ،2013/2014

ات ارتباط ایجابي، وهي تتفق مع النتائج ذیتضح أن المقاییس المرفورفوفیزیولوجیة ومكونات المردود 
Mohtashamالمتحصل علیها من طرف  et al., ي وجد عالقة ایجابیة بین طول النبات ذال(2012)

اویفسر حقیقة ذلك أن ارتفاع النبات غالبا یكون مصحوبومحصول الحبوب في مواقع عالیة اإلجهاد، 
,Salmi)بنظام جذري عمیق یعطي النبات قدرة متفوقة على استخراج المیاه ، كما وجد (2015

Annichiarico, أن طول النبات له تأثیر جید خالل سنوات الجفاف في المناطق الشبه جافة، (2005)
ویرجع ذلك إلى مشاركته في القدرة على تخزین المواد الغلوسیدیة إلنهاء تكون الحبوب.
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,Hamadaین وجد في ح أن مكونات المردود ترتفع مع تراجع طول النبات، كما بینت نتائج    (2002)
Sassi et al., أن األصناف القصیرة لها أفضلیة اإلستجابة للسقي ومقاومة األمراض مقارنة (2012)

باألصناف الطویلة.

یعتبر طول aletMekliche;(2006),Boudour(2003) ,.حسبأما فیما یخص طول عنق السنبلة ف
كما أكد كل منبالتأقلم مع ظروف اإلجهاد المائي.عنق السنبلة من الصفات المورفولوجیـة المرتبطـة

Kilic and Yagbasanlar, ایضا، أن طول عنق السنبلة مؤشر مورفولوجي جد حساس للجفاف(2010)
,.Gate et alیرى  أنه یساهم في عملیة مأل الحبوب من خالل تخزین المواد الممثلة من طرف (1990)

النبات و التي تهاجر لسنبلة لمأل الحبوب. 

صفة طول السنابل من الصفات المرفولوجیة ذات تأثیر المعنوي بالمردود وذات معامل توریث كما تعتبر
,.Natasa et al)والتي یمكن استعمالها كمقیاس لإلنتخاب ،مرتفع ,Boudourبینت دراسة و ،(2014 (2006)

تمیز العشائر ذات السیقان الطویلة بسنابل طویلة في حین تمیزت العشائر ذات السیقان القصیرة بسنابل 
فإن طول Ijaz and Kashif, (2013)وهذه األخیرة تنعكس سلبا على مكونات المردود، وعنقصیرة

السنبلة له تأثیر غیر مباشر على المردود من خالل عدد السنیبالت، وعدد السنیبالت الخصبة، 
بد لزارع النبات إعطاء أهمیة كبیرة لهذه المیزة. على العكس یعتقد            الوعدد الحبات بالسنبلة، لذا 

Triboi et al., ات ذأن ضعف المردود یكون عند األفراد طویلة السنبلة نتیجة عقمها، بینما األفراد (1995)
السنابل القصیرة تكون أكثر خصوبة وبالتالي تعطي أكبر مردود.

,Balkan and Genctanوبالنسبة للسفاة فیرى %80–40بنسبة تتراوح مابین أنها تساهم(2009)
,.Yehoshua et alووجـدالحبوب،امتالءمن كامل نواتج التركیب الضوئي في فترة  ة لسـفاأن ا(2010)

، كما بینفـي زیـادة الغلـة الحبیـة وخاصـًة تحـت ظروف الجفافاألهمیةدور بـالغ تلعب
Ayeneh et al., كمخفف لدرجة الحرارة المحیطة بالسنبلة، ةأهمیة الدور التي تؤدیه السفاعلى(2002)
فـي أصـناف القمح الحدیثة یقلل من حاجـة ةأظهـرت الدراسـات أن وجـود السـفاو . نتیجة البنیة التركیبیة لها

). وهي تتفق مع نتائج 2015عبدالرزاق واخرون.،(السـفلىاألوراق الحبـوب لنـواتج البنـاء الضـوئي مـن 
Xiaojuan et al., الذي أكد على أهمیة دور السفاة في زیادة اإلنتاجیة الحبیة للسالالت ذات (2008)

السفاة مقارنة مع السالالت بدون سفاة وذكر أن هذه األهمیة تتجلى بشكل كبیر جدا في مرحلة امتالء 
الحبوب.
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یة في زیادة ذى تلعبه طول، مساحة، ووزن الورقة التویجعلى الدور الكبیر ال2011)(وتوصل الخطاب، 
أشار اإلنتاج لبعض أصناف القمح الصلب من خالل الزیادة في وزن الحبوب، كما 

)2009(,.Belkharchouche et a أن مساحة الورقة مؤشر جید لمقاومة الجفاف، حیث یكون فقدان الماء
الوزن النوعي لألوراق یزید مع بین أن و في المساحة الورقیة الكبیرة مرتفع مقارنة بالمساحة الصغیرة،  

أن اإلنتاجیة القصوى لمحصول القمح 2011)(، ، في المقابل أظهر جابرزیادة المساحة وأبعاد الورقة
والشعیر تعتمد على عوامل كثیرة أهمها فعالیة التمثیل الضوئي الكلي للورقة العلم ألنها المسؤولة بشكل 

ونضج الحبة. كما وجدت اختالفات وراثیة بالنسبة لشیخوخة نموخاللالجافة رئیسي عن انتاجیة المادة
استمرار التمثیل الضوئي) أثناء فترة امتالء الحبوب في كل من الذرة  والقمح (األوراق 

)Xiaojuan et al., 2008.(

,.Safia et al(حسبو  المحتوى لدراسة المحتوى النسبي للماء لخمسة أصناف من القمح وجد أن 2016)
یتناقص مع تراجع محتوى التربة من الماء، حیث الحظ        النسبي للماء

Thameur et al., (2012) and Boutraa et al., أن هذا التناقص یكون سریعا عند األنواع (2010)
أكثر من األنواع المقاومة. على العكس بالنسبة لسوجا تحتفظ بمحتوى نسبي عالي خالل الحساسة 

,.Thameur et alاإلجهاد المائي. من جهة أخرى بین أن أصناف القمح التي لها محتوى مائي (2012)
.مقاومةمعتبر تكون أكثر 

مكونات المردود
سجلت ارتباطات ایجابیة بین مختلف مكونات المردود (عدد السنیبالت بالسنبلة، عدد الحبات بالسنبلة، 

، cir4 ،cir9 ،mel1،mel2 ،mel5 ،mel6وزن الحبات بالسنبلة ووزن ألف حبة)، حیث أعطت األفراد 

mel9 ،mel10 ،mel6 ،mel2 ،cir4وcir8 أعلى القیم بالنسبة لمختلف مكونات المردود خالل الموسمین
للموسم mel2وmel8 ،cir10 ،cir7 ،mel4 ،cir9واألفراد ،2014/2015و2013/2014الزراعیین 

سجلت أقل القیم في الموسمین الزراعیین cir9وcir5 ،cir6 ،cir7. كما اتضح أن األفراد 2016/2017
.2016/2017بالموسم cir8وmel6 ،cir2واألفراد ، 2014/2015و 2013/2014

العدید من الباحثین إلى أن تأثیر مكونات المردود على كمیة المحصول ال یمكن تحدیدها بدقة یشیر
,Rudnickiوذلك بسبب اختالف نوعیة األصناف ومكان الزرع (2000),Klimont,(2007),

Sokoto et al., (2012).
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مردود الحبوب هو محصلة عوامل متعددة، منها صفات مرتبطة أن (2010)كما اعتبر حمادة، 
تحكم الصفة إضافة إلى عوامل بیئیة مؤثرة في نمو النبات.بالمحصول نفسه وعوامل وراثیة 

,.Mohtasham et al)الغلة الحبیة للقمح  ناتج تفاعل عدد كبیر من مكوناتها لكذكتعد من لذا،(2014
دراسة االرتباطات بین الغلة ومكوناتها وكذلك دراسة التأثیر المباشر وغیر المباشر لمكونات المهم
,.Gezahegn et al)الغلة ففي العدید من الدراسات ذكر أن عدد الحبوب في السنبلة له تأثیر ،(2015

قام          كما. (Dogan, 2009)،(Din et al., 2010 )وكذلك وزن ألف حبةایجابي على المردود
Sunil et al., (2014) بدراسة اإلرتباط بین الغلة ومكوناتها لثالث أصناف من القمح في الهند ووجد أن

أن وزن الحبوب Asim et al., (2014)ا مع عدد اإلشطاءات في النبات. ووجد یالغلة الحبیة ارتبطت إیجاب
كما ارتبط وزن األلف حبة بعالقة موجبة ،في السنبلة ارتبط معنویا وبعالقة ایجابیة مع وزن األلف حبة

Suleiman etبینت نتائجمع الغلة الحبیة، al., ارتبطت بعالقة موجبة معنویة مع أن الغلة الحبیة(2014)
بط عدد الحبوب في السنبلة معنویا مع وزن األلف كل من وزن األلف حبة وعدد الحبوب بالسنبلة كما ارت

) أن مكونات الغلة المتمثلة في وزن الحبوب بالسنبلة ووزن األلف 2016، (.حبة، وتوصل نبیل وآخرون
تعتبر كدلیل انتخاب للغلة الحبیة للقمح إلرتباطها المعنوى وتأثیرها المباشر والعالي على الغلة.حبة 

سبب الجو الجاف في تخریب الحالة الفیزیولوجیة الطبیعیة في الخالیا فتتغیر العملیات الحیویة فیها یكما 
وتؤدي إلى خلل في الثباتیة المائیة في الحبوب، مما یؤدي إلى صغر حجم الحبوب وتكون حبوب فارغة، 

.، وتتراجع الغلة الحبیةالحبات بالسنبلةفینخفض وزن 

,.Polat et alبینت نتائج و  أن وزن الحبوب بالسنبلة ارتبط ایجابیا مع الغلة الحبیة للنبات في حین (2015)
Gelalcha andالحظ  Hanchinal, أن وزن األلف حبة ارتبط مع الغلة الحبیة بعالقة غیر (2013)

معنویة.

2016/2017و2014/2015، 2013/2014الدراسة البیوكمیائیة للمواسم الثالثة3-6

للبروتینات Electrophprèse (SDS-PAG)كشفت النتائج المتحصل علیها من تقنیة الرحالن الكهربائي 
أفراد لكل موسم. وتبین 10عند 2016/2017و2014/2015، 2013/2014الكلیة خالل المواسم الزراعیة 

استخدام البروتینات الكلیة وجود تنوع بین األفراد وبالتالي یمكن melanopusوcircumflexumأن للصنفین 
كمحددات بیوكمیائیة لدراسة اإلختالفات الوراثیة.
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. 10KDa- 79حزمة ذات أوزان جزیئیة 20وجود مجموع 2013/2014أوضحت الدراسة خالل الموسم 
ذات وزن cir9وcir4حزم مشتركة بین األفراد المدروسة، مع تسجیل حزمة خاصة عند الفردین  8منها 

أكبر عدد من cir8وmel5 ،mel9 ،mel10 ،cir7على الترتیب، كما كشفت األفراد 75KDaو59جزیئي 
.polymorphisme46.66%حزمة وأكبر نسبة تنوع 15الحزم بلغ 

ظهرت من خالل شجرة القرابة لألفراد المدروسة مجموعتین:
 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة األولى
.mel10وmel6 ،cir8 ،cir7 ،mel9تحت المجموعة األولى ضمت األفراد - 
.mel5وmel1الفردین شملتتحت المجموعة الثانیة- 
 إلى تحت مجموعتینتنقسمالمجموعة الثانیة
.cir4تحت المجموعة األولى تتمثل في الفرد - 
.  mel2وcir9تحت المجموعة الثانیة تضم الفردین - 

حزمة تتراوح أوزانها 20وجود مجموع 2014/2015في حین بینت الدراسة البیوكمیائیة خالل الموسم 
بین األفراد المدروسة، كما تم Monomorphesحزمة مشتركة4. منها 85KDa–10KDaالجزیئیة بین

على الترتیب،      75KDaو20ذات وزن جزیئي mel9وmel6تسجیل حزمة خاصة عند الفردین 
polymorphismeحزمة وأكبر نسبة تنوع 12أكبر عدد من الحزم بلغ mel9وmel2الفردین ىوأعط

66.66% .

تبین من خالل شجرة القرابة لألفراد المدروسة وجود مجموعتین:
 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة األولى
.cir7وcir4تحت المجموعة األولى ضمت األفراد - 
.cir10وcir8 ،cir9األفراد شملتتحت المجموعة الثانیة - 
 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة الثانیة
.mel6وmel1تتمثل في الفردین تحت المجموعة األولى- 
.mel10وmel9 ،mel2تحت المجموعة الثانیة تضم األفراد - 

حزمة تتراوح أوزانها 15وجود مجموع2016/2017بینما أعطت الدراسة البیوكمیائیة خالل الموسم 
بین األفراد المدروسة، كما تم Monomorphesحزمة مشتركة 6. منها 75KDa–10KDaالجزیئیة بین 
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أكبر نسبة تنوع cir6، وأخذ الفرد13KDaبلغ mel3وmel7تسجیل أكبر عدد للحزم عند الفردین 
polymorphisme 66.66قدرب% .

وجود مجموعتین رئیسیتین:اتضح من خالل شجرة القرابة لألفراد المدروسة 
 تضم الفرد المجموعة األولىcir9.
 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة الثانیة
.  cir1وcir7 ،mel9 ،mel8األفراد تحت المجموعة األولى تتمثل في - 
mel3.وcir10،cir6،mel10،mel7تحت المجموعة الثانیة تضم األفراد - 

مناقشة نتائج البیوكمیائیة3-7
من استخالص البروتینات الكلیة التي یمكن استعمالها SDS-PAGE)(تسمح طریقة الرحالن الكهربائي 

كمؤشر مفید لوصف األصناف ودراسة التنوع الوراثي، وتسجیل أصناف جدیدة، واختبارات النسب
.)2009سها،(

Shewryذكر et al., تینات الكلیة أثناء امتالء الحبوب الظروف البیئیة قد تأثر على نسبة البرو أن (2002)
,.Gerba et al(وهي تتوافق مع النتائج المتحصل علیها من طرف  نوعیة القمحأنحیث بین 2013)

,Bogard)المختلفة والتي تتأثر بالنمط الجیني والظروف البیئیةتتوقف على تكون البروتینات 2011).

,Boudourحسب  مجموعة من 326أظهر تحلیل نتائج الرحالن الكهربائي للبروتینات الكلیة عند (2006)
فرد 11من بینها ،99KDa-33KDaحزمة، یتراوح وزنها الجزیئي بین 59إلى 19القمح وجود من 

حزم خاصة.5حزم مشتركة، 4حزمة منها 48سجل عدد كلي للحزم قدره melanopusمن صنف 

melanopusصنف للتقییم نسبة البروتینات الكلیة لعشرة أفراد ل(2013)كما أوضحت نتائج بلحیس، 

حزمة مختلفة تراوحت أوزانها الجزیئیة 37وجود تنوع مهما بین األفراد المدروسة، حیث كشفت عن وجود 
حزمة مشتركة.20كما تم تسجیل ، 250KDa- 15بین 

المطبقة على SDS-PAGE)(ستخالص البروتینات الكلیة بتقنیة لإل(2012)تبین من دراسة شایب، 
KDaحزمة یتراوح وزنها الجزیئي 18عشرة أصناف من القمح الصلب عن كشف تواجد  وقد ،18-112

%55مما سمح بتقدیر نسبة ،حزم ذات تعدد مظهري10حزمة أحادیة المظهر و18أمكن تمیز 
المدروسة.فراد األمن التباین المظهري بین 
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ألصناف من القمح الصلب واللین فیما یتعلق بالتوصیف البیوكیمیائي(2009)أظهرت نتائج سها، 
حیثإظهار حزم متباینة بین األصناف المدروسةمن SDS)-(PAGEوA)-(PAGEباستخدام الطریقتین 

القمح أصناف لكل من %100و%56حزمة. كما بلغت نسبة التنوع الوراثي 25بلغ عددها الكلي 
الصلب واللین على التوالي.

2016/2017و2014/2015، 2013/2014فراد المواسم الثالثةألالدراسة الجزیئیة 3-8

،2013/2014خالل المواسم الزراعیة )PCR-HRM(أظهرت النتائج المتحصل علیها من تقنیة 

circumflexumأفراد لكل موسم تم اختیارها من الصنفین 10عند 2016/2017و2014/2015

كمؤشر جزیئي لدراسة اإلختالفات ADNوجود اختالف بین األفراد وبالتالي یمكن استخدام melanopusو
الوراثیة بین األفراد.

(PCR)) أنه كلما زادت عدد الدورات لتقنیة 90و87، 84، 81الموضحة في الشكل ( النتائج سجلت

بحسب البادىء (ADN amplification)المتكونة ADNتزداد الفلورة وهي تعبر عن تزاید كمیات سالسل 
المستعمل.

Wxms47البادىء - 

أفراد المدروسة أن درجة حرارة اإلنصهار عندXwms47للبادىء PCR-HRM)(أظهرت نتائج تقنیة
وكذلك األفراد م mel9 :81.2°(14)و mel6(14)م. حیث أخذ الفردین °75.8-81.2تراوح مابین 

(14)cir1،(14)cir4،(17)cir7،(14)cir8،(17)cir9،(17)cir10،(14)mel1،(14)mel2،(14)mel5

،mel2،(17)mel3،(17)mel8 ،(14)mel9،(15)mel10(15)م وأظهرت األفراد mel10:81°(14)و

(17)mel10،(17)cir6،(15)cir8،(15)cir9(15)وcir10 :80.8° (15)م كما أعطت األفرادmel1،

(15)mel6،(17)mel7،(15)mel9(15)وcir7 وهي تعبر عن م°80.6بمعدل درجة حرارة انصهار ،
، في حین األفراد (homogènes)وجود تقارب وراثي بین األفراد التي أخذت نفس درجة حرارة اإلنصهار

(14)cir7 ،(14)cir9(15)وcir4 79.8، 80.4أعطت قیم مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار قدرت ب
. (hétérogènes)وبین األفراد تحت الدراسة مما یفسر وجود اختالف وراثي بینها، م على الترتیب°75.8و

.(15)الملحقو 83)و(82وهو مایوضحه الشكل
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.Xwms47البادئ عندmelanopusوcircumflexumللصنفین عند األفراد المدروسةPCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(81)الشكل

.Xwms47البادئ عند) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(82)الشكل

.Xwms47البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(83)الشكل
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Wxms46البادىء - 

أن درجة حرارة اإلنصهار عند أفراد المدروسة تراوح Xwms46للبادىء (PCR-HRM)نتائج تقنیة كشفت
cir9(14)وكذلك الفردینم cir10 :81.6°(17)وmel9(17)م. حیث أخذ الفردین °78.6- 81.6مابین 

cir7 ،(17)cir7 ،(15)mel2 ،(14)mel6 ،(15)mel6(14)األفراد م وأظهرتmel10:81.4°(15)و

،cir1،(14)cir8،(15)cir8،(15)cir9،(15)cir10(17)م كما أعطت األفراد mel10 :80.2°(17)و

(17)mel3،(14)mel5(15)وmel9 (14)م وسجلت األفراد °81درجة حرارة انصهار بمعدلmel1،

(14)mel2 (14)وmel10 :80.8° (17)م وكذلك تمیز الفردینcir6(14)وmel9 :م وبینت °80.4ب
درجة حرارة انصهار قدرت mel7(17)و cir4،(15)cir4،(15)cir15،(17)cir9،(15)mel1(14)األفراد 
م، وهو یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي كشفت نفس درجة حرارة °78.6ب: 

قیمةقیم مختلفة لدرجة حرارة اإلنصهار قدرت بأعطىmel8(17)في حین الفرد ،(homogènes)اإلنصهار
وهو مایوضحه. تحت الدراسةمع بقیة األفرادمما یفسر وجود اختالف وراثي،م80.6°
.(15)الملحقو 86)و(85الشكل

.Xwms46البادئ عندmelanopusوcircumflexumللصنفین عند األفراد المدروسةPCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(84)الشكل

.Xwms47البادئ عنداألفراد المدروسة بداللة درجة الحرارة) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین HRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(85)الشكل
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.Xwms47البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(منحنى الذوبان عالي الدقةمشتق:(86)الشكل

Wxms499البادىء - 

أفراد المدروسة تراوح أن درجة حرارة اإلنصهار عندXwms499للبادىء (PCR-HRM)نتائج تقنیة بینت
م  mel10 :78.6°(17)وcir7 ،(17)cir10 ،(17)mel9(17)ذت األفراد م. حیث أخ°77.8- 78.6بین ما

، cir4(14)م كما أظهر األفراد mel8 :78.4°(17)و cir1 ،(14)cir7 ،(14)mel6(17)وكذلك األفراد

(14)cir8 ،(15)cir8 ،(14)cir9 ،(17)cir9 ،(15)cir10 ،(14)mel1 ،(14)mel2 ،(15)mel2 ،(17)mel3 ،

(14)mel5 ،(17)mel7 ،(14)mel10(15)وmel10 وأعطت األفراد م °78.2ب تدرجة حرارة انصهار قدر
(17)cir6 ،(15)cir7 ،(15)cir9 ،(15)mel1 ،(15)mel2 ،(14)mel9(15)وmel9،عن وجود یعبر وهو

أظهر الفرد فیما(homogènes)تقارب وراثي بین األفراد التي أعطت نفس درجة حرارة اإلنصهار 
(15)cir4 مما یفسر اختالفه عن بقیة األفراد،م°77.8درجة حرارة انصهار قدرت بقیمة(hètèrogènes) .

.(15)الملحقو 89)و(88وهو مایوضحه الشكل

.melanopusوcircumflexumللصنفین عند األفراد المدروسةPCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(87)الشكل
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.Xwms47البادئ عند) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(88)الشكل

.Xwms47البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(الذوبان عالي الدقةمنحنى مشتق:(89)الشكل

Wxms132البادىء - 
أفراد المدروسة أن درجة حرارة اإلنصهار عندXwms132للبادىء (PCR-HRM)نتائج تقنیة أوضحت

م كما أظهرت mel9 :77.4°(17)وcir9،(15)cir(14)ذت األفراد م. حیث أخ°71.4- 77.4تراوح مابین 
mel10(15)وcir7،(17)cir7،(14)cir8،(15)cir10،(14)mel1،(14)mel5،(14)mel6(14)األفراد 

،cir2،(14)cir4 ،(17)cir6،(15)cir7(17)األفرادسجلت م وكذلك °77.2قیمةدرجة حرارة انصهار قدرة ب

(17)cir10،(14)mel2،(15)mel6،(17)mel7،(17)mel8،(14)mel10(17)وmel10:77° م وأعطت
mel2(15)وmel1(15)ذ الفردین أخم كما mel9 :76.8°(14)وcir8،(17)cir9،(17)mel1(15)األفراد 

م، وهو ما یعبر عن وجود تقارب وراثي بین األفراد التي أعطت نفس °76.6درجة حرارة انصهار بمعدل 
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درجة حرارة انصهار cir4(14)وmel9(15)الفردین أظهر، فیما(homogènes)درجة حرارة اإلنصهار
تحت الدراسة عن بقیة األفرادمامما یفسر اختالفهم على الترتیب،°71.4و76.2قدرت بقیمة 

(hètèrogènes)(15)الملحق92)و(91. وهو مایوضحه الشكل.

.Xwms132البادئ عندmelanopusوcircumflexumللصنفین عند األفراد المدروسةPCRبتقنیة ال ADNمنحنى تضخم قطع :(90)الشكل

.Xwms132البادئ عند) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین األفراد المدروسة بداللة درجة الحرارةHRM(منحنى الذوبان عالي الدقة:(91)الشكل

.Xwms132البادئ عندالمزدوج عند األفراد تحت الدراسةADN) لتحدید درجة حرارة انصهار HRM(الدقةمنحنى الذوبان عالي مشتق:(92)الشكل
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 دراسة شجرة القرابةDendrogramme

2015/2016، 2013/2014تم انشاء شجرة القرابة لألفراد المختارة من خالل المواسم الزراعیة 

melanopusوcircumflexumأفراد لكل موسم للصنفین 10والتي تبین العالقة الوراثیة بین 2016/2017و

تبین وجود ثالث مجموعات رئیسیة:)93(الشكلمن خالل شجرة القرابة 

 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة األولى
، cir4،(15)mel1 ،(14)mel9 ،(14)mel2 ،(14)cir4(15)تحت المجموعة األولى ضمت األفراد- 

(14)cir8 ،(17)cir9 ،(15)mel2 ،(15)cir1 ،(17)cir6 ،(14)mel10(14)وmel1.
، cir10 ،(17)cir1 ،(17)cir7 ،(17)mel9 ،(14)mel6(15)تحت المجموعة الثانیة تشمل األفراد - 

(14)cir9 ،(15)mel9(15)وcir9.
 تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة الثانیة
.cir10(17)وmel10 ،(15)mel10(17)تحت المجموعة األولى تتمثل في األفراد - 
.cir8(15)وmel5 ،(15)mel6(14)تحت المجموعة الثانیة تضم األفراد - 
تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة الثالثة
.mel7(17)وmel3(17)تحتوى على األفراد تحت المجموعة األولى- 
.mel8(17)وcir7 ،(14)cir7(15)تحت المجموعة الثانیة تتركب من األفراد - 

.melanopusوcircumflexumشجرة القرابة بین األفراد تحت الدراسة للصنفین :(93)الشكل
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مناقشة الدراسة الجزیئیة3-9
وذلك بستخدام الفصل مابین أصناف متقاربة من القمح،(PCR-HRM)سمحت الدراسة الجزیئیة لتقنیة 

إلنتخاب أصناف وسالالت وادخالها ضمن برنامج التربیة بحسب الهدف SSRعدد قلیل من محدیدات
هو عبارة عن تقنیة سریعة وفعالة لتحدید هویة األصناف Microsatèlliteمحدیدمنها. وتبین أیضا أن 

تطاعت هذه التقنیة         المختلفة التي من الممكن استخدامها ضمن برنامج انتاج البذور. لقد اس
PCR-HRM)(.الكشف عن مستوى مرتفع من التباینات المدروسة ضمن األفراد المدروسة

بخصائص وراثیة mel10وmel1 ،mel2تمیز األفراد 2013/2014أوضحت الدراسة خالل الموسم 
cir8لك الفردین كذ،Xwms499وXwms47 ،Xwms46بالنسبة للبادئات (homogènes)متشابهة 

Xwms47 ،Xwms46،Xwms499عند البادئات أعطیا نفس درجة حرارة اإلنصهارmel5و

مما یعبر عن وجود تقارب وراثي بینهما.Xwms132و

بخصائص وراثیة cir10وcir8 ،cir9تمیز األفراد2014/2015كما  بینت الدراسة الجزیئیة خالل الموسم 
درجة حرارة cir4في حین أعطي الفرد ،  Xwms46وXwms47بالنسبة للبادئتین(homogènes)متشابهة 
Xwms132وXwms47 ،Xwms499عند البادئات مختلفة عن األفراد محل الدراسةإنصهار

.مع األفراد المدروسة(hétérogènes)وراثياختالفمما یعبر عن وجود 

بخصائص وراثیة متشابهة cir10وcir7تمیز الفردین 2016/2017بینما كشفت الدراسة خالل الموسم 
(homogènes)بالنسبة للبادئتینXwms47وXwms499،وكذلك الفردینcir1وcir10 عند البادئتین

Xwms47وXwms132 في حین أعطي الفردcir6 مختلفة عن األفراد محل إنصهاردرجة حرارة
(hétérogènes)وراثياختالفمما یعبر عن وجود Xwms499وXwms46الدراسة عند البادئتین

.مع األفراد المدروسة

sSNP، لتقییم التغیرات الجینیة(HRM)أثبتت جدوى استخدام تقنیة ,.Sonia et al(2009)فحسب دراسات 

(Single-nucléotide polymorphisme) والطفرات داخل موضع الجینTP53، یمكن أیضا تحلیل
ویكون الفرق بین اإلنفصال واضح من خالل منحنیات )HRM(محدیدات المیكروستالیت بواسطة 

اإلنصهار.
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اللذان كان یصعب LiriopeوOphiopogonمن الفصل بین الجنسین Eva et al., (2017)كما تمكن 
تم تحدید اإلختالف بین الجنسین )HRM(التمیز بینهما بواسطة التقنیات األخرى  ولكن من خالل تقنیة 

م. °2في قاعدة أزوتیة واحدة، مما أثر على شكل منحنى اإلنصهار بینهما ب 

,.Distefano et alفي حین قام  وطریقة التنمیط الجیني )HRM(بمقارنة قوة التمییز بین تقنیة (2012)
عند الحمضیات حیث أعطت تقنیة (méthode classique de génotype de microsatellites)القدیمة

)HRM ( لك تمكنت تقنیةذمنحنیات انصهار متعددة األشكال، بإضافة إلى)HRM( من كشف وجود
sSNP فيADN المضاعف(amplicons) والتى الیمكن أن تظهر من خالل الطریقة التقلیدیة

للمیكروستیالیت.

لذلك فهي تقنیة فعالة یمكن أن تكون بدیال لطریقة  الكهربائیة الشعریة التقلیدیة   
(èlèctrophorèse capillaire)، وحتى لطرق الهالم(méthodes sur gel) .

خالل ثالث مواسم يوالجزیئالبیوكمیائيتحلیل التنوع المرفوفیزیولوجي، 3-10
2016/2017و 2014/2015، 2013/2014

أظهرت النتائج المتحصل علیها من دراسة التنوع المرفوفیزیولوجي، الدراسة البیوكمیائیة  والدراسة الجزیئیة 
مایلي:melanopusوcircumflexumبین األفراد للصنفین 

، mel1 ،mel2األفراد 2013/2014أعطت دراسة تحلیل التنوع المرفوفیزیولوجي خالل الموسم الزراعي 

mel5 ،mel6وmel10 ضمن مجموعة واحدة، ومن خالل الدراسة البیوكمیائیة تم تحدید اإلختالف
mel10وmel6في مجموعة واحدة  والفردین mel5وmel1فراد من خالل إعطاء الفردین األبین أكثر 

، mel1ضمن مجموعة، وهي تتوافق مع النتائج المتحصل علیها من الدراسة الجزیئیة حیث تمیزت األفراد 

mel2 ،mel5وmel10 بنفس المجموعة عند البادئXwms47 ، كذلك األفرادmel1 ،mel2وmel10

في مجموعة واألفراد mel5وmel1كما تواجد الفردین Xwms46ظهرت في مجموعة واحدة عند البادئ 
mel2 ،mel6وmel10 في نفس المجموعة عند البادئXwms132.

ضمن cir7وcir4الفردین 2014/2015تحلیل التنوع المرفوفیزیولوجي خالل الموسم الزراعي هرظأ
في نفس mel10وmel2 ،mel9في مجموعة، كما ظهرت األفراد cir10وcir9موعة واحدة، والفردین جم

cir4المجموعة، وهي تتوافق مع النتائج المتحصل علیها من الدراسة البیوكمیائیة حیث أعطت الفردین 



النتائج والمناقشة

144

mel10وmel2 ،mel9في مجموعة واحدة كذلك األفراد cir10وcir9في مجموعة واحدة، والفردین cir7و

ألفراد أكثر دقة من خالل ظهور أخذت نفس المجموعة، ومن خالل الدراسة الجزیئیة تم التمییز بین ا
في مجموعة cir4ومن ثم أعطي الفرد Xwms46في محموعة واحدة عند البادئ cir7وcir4الفردین 

في نفس cir10وcir9، في حین تواجد الفردین Xwms132وXwms47 ،Xwms499منفردة عند البادئات 
Xwms46بمجموعة منفردة عند البادئ cir10ومن ثم تمییز الفرد Xwms47المجموعة عند البادئ 

في نفس mel9وmel2كما ظهر الفردین ، Xwms132في مجموعة لوحده عند البادئ cir9وظهور الفرد 
. Xwms499المجموعة عند البادئ 

في مجموعة mel7وcir7الفردین 2016/2017بین تحلیل التنوع المرفوفیزیولوجي خالل الموسم الزراعي 
في نفس المجموعة ومن خالل الدراسة البیوكمیائیة تم mel10وcir10 ،mel9واحدة، كما ظهرت األفراد 

في cir10وmel10في مجموعتین مختلفتین، كذلك ظهر الفردین mel7وcir7التمییز بین الفردین 
ظهرا mel7وcir7ن الفردین في مجموعة أخرى،  وتبین من خالل الدراسة الجزیئیة أcir9مجموعة والفرد 

في حین تواجد ،Xwms132وXwms46 ،Xwms47 ،Xwme499في مجموعتین مختلفتین عند البادئات 
ومن ثم تمیزا إلى Xwms46 ،Xwms499في نفس المجموعة عند البادئتین mel9وcir10الفردین 

.Xwms132وXwms47مجموعتین مختلفتین عند البادئتین 

أن الدراسة الجزیئیة من الدراسة المرفوفیزیولوجیة، المردود، البیوكمیائیة والجزیئیةنستخلصفي النهایة 
تتفوق على الدراسات المتبعة، إال أنه یفضل اإلستعانة بكل الطرق المتاحة ADNالمعتمدة على تحلیل 

.لصنفینللدراسة للحصول على صورة شاملة ومحیطة عن مستوى التنوع داخل أفراد الصنف وبین أفراد ا

البیوكمیائیة للهجن الدراسة3-11
circumflexumفین صنالأفرادبیوكمیائیة لستة هجن المتحصل علیها من التصالب بینتمت الدراسة ال

بتحلیل البروتینات الكلیة ووضحت النتائج من خالل األوزان الجزیئیة للحزم.، melanopusو

من األحزمة مختلف النتائج المتحصل علیها من خالل الرحالن الكهربائي للبروتینات الكلیة عدد أظهرت 
حزمة تتراوح 13تم كشف وجود )23و22(الجدولو )94(الشكلوأوزانها الجزیئیة. ومن تحلیل الهالم 

بین األفراد وذات أوزان Monomorphesحزمة مشتركة 2. منها KDa81–10أوزانها الجزیئیة بین
.  36KDaو40جزیئیة 
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، 25،17، 28، 40،36، 56، 75، 81حزمة بأوزان جزیئیة: 11مجموع cir1xmel5أعطى الهجین 
.%81.81قدر بنسبة Polymorphismeوتمیز بتنوع 10KDaو11، 15

، 25KDaو36، 40، 56، 75، 81ب:حزم، قدرت أوزانها الجزیئیة 6مجموع cir2xmel6سجل الهجین 
وكشف هذا الهجین 10KDaو11ذات الوزن الجزیئي حزم نوعیة سالبة2كما أظهر وجود 

.%66.66نسبة بقدر Polymorphismeتنوععن 

كما كشف KDa.10و11، 36، 40حزم ذات أوزان جزیئیة: 4مجموعcir5xmel9أعطى الهجین 
Polymorphismeتنوع مع25KDaو56، 75، 81حزم نوعیة سالبة ذات الوزن الجزیئي 4وجود عن

.50%بنسبة 

حزمة ذات أوزان 12قدرت بقیمة cir4xmel8وcir7xmel1للهجینینالحزم أن عددرت النتائجأظه
بین الهجینین كما ، 10KDaو15،11، 17، 25، 28، 36، 40، 43، 56، 75، 81جزیئیة: 

.83.83%نسبة بقدر Polymorphismeتنوع

، 81حزم  ذات أوزان جزیئیة: 12ظهر بمجموع cir3xmel7تبین من النتائج أن عدد الحزم عند الهجین 

كما أظهر وجود حزمة خاصة ذات وزن ،10KDaو11، 15، 17، 25، 28، 35، 36، 40، 56، 75

%.83.33بنسبة Polymorphismeتنوعأعلى تم به كشف و 35KDaجزیئي: 

.الهجنالرحالن الكهربائي للبروتینات عند :)94(الشكل
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.melanopusو circumflexumللصنفین عدد الحزم واألوزان الجزیئیة الموجودة عند األفراد : )22الجدول(

melanopusو circumflexum) للصنفین Polymorphe) والمتنوعة (Monomorphesعدد الحزم المشتركة (:)23الجدول(

األفراد+

(Génotypes)
الحزم المشتركة

(Monomorphes)

الحزم المتنوعة
(Polymorphe) مجموع الحزم

(Total)
ةنسبة الحزم المتنوع

(Polymorphe%)
Bonde
unique

Bonde non
unique

cir1xmel5 2 0 9 11 81.81 %
cir2xmel6 2 0 4 6 66.66 %
cir5xmel9 2 0 2 4 50 %
cir7xmel1 2 0 10 12 83.33 %
cir3xmel7 2 1 10 12 83.33 %
cir4xmel8 2 0 10 12 83.33 %

 دراسة شجرة القرابةDendrogramme

والتي تبین ، )94(الشكلتم انشاء شجرة القرابة للهجن من خالل صورة الرحالن الكهربائي للبروتینات 
.melanopusوcircumflexumالصنفین هجن المتحصل علیه من التصالب بین6الوراثیة بین العالقة 

من نسبة %22تبین وجود مجموعتین رئیسیتین في مستوى حوالى )95(الشكلمن خالل شجرة القرابة 
:Similaritèالتقارب 

الھجن الحزم
n b

de
bandes

PM cir1xmel5 cir2xmel6 cir5xmel9 cir7xmel1 cir3xmel7 cir4xmel8
1 81 + + - + + + U(-)

2 75 + + - + + + U(-)
3 56 + + - + + + U(-)
4 43 - - - + - + P
5 40 + + + + + + M
6 36 + + + + + + M
7 35 - - - - + - U(+)
8 28 + - - + + + P
9 25 + + - + + + U(-)

10 17 + - - + + + P
11 15 + - - + + + P
12 11 + - + + + + U(-)
13 10 + - + + + + U(-)

Total 11 6 4 12 12 12 T=55
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تنقسم إلى تحت مجموعتینالمجموعة األولى
.cir2xmel6تحت المجموعة األولى الهجین تضم - 
والتي توضح وجود cir3xmel7وcir1xmel5الهجینینمنتحت المجموعة الثانیةتتكون - 

.%69.66قرابة وراثیة بین الهجینین بنسبة بلغت حوالي 
تتمثل في الهجنالمجموعة الثانیةcir5xmel9،cir7xmel1وcir4xmel8.

للهجن.شجرة القرابة:)95(الشكل 

المطبقة SDS-PAG)(أن استخالص البروتینات الكلیة بتقنیة (2012)اتضح من نتائج دراسة شایب، 
.18.34KDaإلى113.13حزمة یتراوح وزنها الجزیئي من 17عن تواجد BixKorعلى الهجین 

للهجنالدراسة الجزیئیة 3-12
melanopusفین صنالأفرادالمتحصل علیها من التصالب بینجزیئیة لألباء مع ستة هجنتمت الدراسة ال

المستخلص من ADNبادئات منها بادئة لم تعطي تفاعال مع 5حیث تم تجریب ،circumflexumو
بادئات تفاعال مع جمیع األفراد.4الهجن و أبائها، بینما أعطت 

ci
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C1xM5الهجین - 

،C1xM5أن درجة حرارة اإلنصهار عند األفراد Xwms47للبادىء ) (PCR-HRMاتضح من نتائج تقنیة 

M5وC1 م على الترتیب، وهي تعبر عن وجود تشابه وراثي بین °73.58و 81.48، 92.58بلغت
C1 ،M5نظرا لتقارب درجة حرارة إنصهارها، كذلك أعطت األفرادM5واألب الذكرC1xM5الهجین 

م على °77.78و77.8، 77.83قدرت ب درجة حرارة انصهارXwms499عند البادىء C1xM5و
، في حین سجل الهجین اختالف (homogènes)الترتیب، مما یفسر وجود تقارب وراثي بین األفراد الثالثة
مما یعبر عن وجود ،Xwms132وXwms46في درجة حرارة اإلنصهار مع األبوین عند البادئتین 

.(16)الملحقو (96)مایوضحه الشكلوهو(hétérogènes)اختالف وراثي بین الهجین وأبویه 
یمكن تقسیم الهجین المتحصل علیه إلى:

.Xwms47عند البادىء M5یشبه األب الذكرC1xM5الهجین - 
.Xwms499عند البادىء M5وC1یشبه كال األبوین C1xM5الهجین - 
.Xwms132وXwms46عند البادئتینM5وC1ال یشبه كال األبوین C1xM5الهجین - 

) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین الهجین و أبوبه بداللة درجة الحرارة.(HRMمنحنى الذوبان عالي الدقة: (96)الشكل
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C2xM6الهجین- 

M6 ،C2أن درجة حرارة اإلنصهار عند األفراد Xwms499للبادىء (PCR-HRM)من نتائج تقنیة تبین

عبر عن وجود تقارب وراثي بین وهي ت،الترتیبم على °77.61و77.74، 77.79بلغتC2xM6و
عند C2وM6كما سجل األبوین لتقارب درجة حرارة إنصهارها،نتیجة(homogènes)االفراد الثالثة 

لك عند البادىء كذم على الترتیب  °93.15و93.18درجة حرارة انصهار بلغت Xwms46البادىء 
Xwms132 م على التوالي، وهو ما یفسر     °76.33و76.44درجة حرارة انصهار قدرت بقیمة

اختالف في درجة حرارة C2xM6في حین سجل الهجین ،(homogènes)التقارب الوراثي بینهما 
ADNمما یعبر عن تسلسل ،Xwms132وXwms46 ،Xwms47اإلنصهار مع األبوین عند البادىء 

(97)وهو مایوضحه الشكلویجعله مثیر لإلهتمام لتحدید اإلختالف الناتجمختلف تماما لألبوین 
.(16)الملحقو 

یمكن تقسیم الهجین المتحصل علیه إلى:
.Xwms499عند البادىء M6وC2یشبه كال األبوین C2xM6الهجین - 
Xwms46،Xwms47عند البادىء M6وC2یشبه كال األبوین ال C2xM6الهجین - 

.Xwms132و

) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین الهجین و أبوبه بداللة درجة الحرارة.HRM(منحنى الذوبان عالي الدقة: (97)الشكل
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C3xM7الهجین 

M7أن درجة حرارة اإلنصهار عند األب الذكرXwms47للبادىء ) (PCR-HRMكشفت نتائج تقنیة 

درجة حرارة Xwms132م على الترتیب، كذلك عند البادىء °75.33و75.83بلغت C3xM7والهجین 
م على التوالي، وهو°70.93و71.43قدرت بقیمة M7واألب الذكرC3xM7اإلنصهار عند الهجین 

M7الذكراألب ،C3األنثى كما أخذ األب ،(homogènes)عن وجود تقارب وراثي بینهمامایعبر

ذلك بوجودیفسرو ،Xwms499وXwms46درجة حرارة انصهار متقاربة عند البادئتین C3xM7والهجین 
.(16)الملحقو (98)وهو مایوضحه الشكل(homogènes)تقارب وراثي بینهم 

یمكن تقسیم الهجین المتحصل علیه إلى:
.Xwms132وXwms47عند البادئتینM7یشبه األب الذكرC3xM7الهجین - 
.Xwms499وXwms46د البادئتین عنM7وC3یشبه كال األبوین C3xM7الهجین - 

لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین الهجین و أبوبه بداللة درجة الحرارة.)(HRMعالي الدقةمنحنى الذوبان : (98)الشكل
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C4xM8الهجین - 

أن درجة حرارة اإلنصهار عند األب األنثى، Xwms47للبادىء ) (PCR-HRMأظهرت نتائج تقنیة 
م على الترتیب، وهي تعبر عن تباعد وراثي °79.93و80.4، 92.6بلغت M8الهجین واألب الذكر 

عند البادىء M8واألب الذكرC4األب األنثى ،C4xM8في حین سجل الهجین ،(hétérogènes)بینهم
Xwms499 م على التوالي، كما أعطى °77.42و77.44، 77.64درجة حرارة انصهار قدرت بقیمة

درجة حرارة انصهار بلغت Xwms132عند البادىء C4واألب األنثى M8، األب الذكرC4xM8الهجین 
وهي تعبر عن وجود تقارب وراثي بینهم، بإضافة إلى ذلك ،م على التوالي°70.47و 70.50، 70.67

92.57درجة حرارة انصهار قدرها Xwms46عند البادىء M8واألب الذكرC4xM8ن أخذ الهجی
(99)وهو مایوضحه الشكلم على التوالي، مما یعبر عن وجود تشابه وراثي بینهما °92.47و
.(16)الملحقو 

یمكن تقسیم الهجین المتحصل علیه إلى:
.Xwms47كال األبوین عند البادىءیشبه الC4xM8الهجین - 
Xwms46عند البادىءM8یشبه األب الذكرC4xM8الهجین - 

.Xwms132وXwms499عند البادئتین M8وC4یشبه كال األبوین C4xM8الهجین - 

) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین الهجین و أبوبه بداللة درجة الحرارة.(HRMمنحنى الذوبان عالي الدقة: (99)الشكل
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C5xM9الهجین- 

،C5xM9أن درجة حرارة اإلنصهار عند الهجین Xwms46للبادىء )(PCR-HRMنتائج تقنیة أوضحت

م على الترتیب، كما أعطى الهجین °91.77و93.24، 93.35الذكر بلغت M9واألب C5األب األنثى 
C5xM9، األنثىاألبC5 الذكر واألبM9 عند البادىءXwms499درجة حرارة انصهار قدرت بقیمة
م على التوالي مما یعبر عن وجود تقارب وراثي بینهم، في حین أظهر °77.5و77.54، 77.72

مما ،م°92.47و93.02درجة حرارة انصهار قدرت ب Xwms47عند البادىء C5وM9األبویین 
أعطیا درجة حرارة إنصهار M9واألب الذكر C5xM9یكشف عن وجود تقارب وراثي بینهما، أما الهجین 

مما یكشف عن وجود تقارب وراثي ،م على الترتیب°71.24و76.57قدرها Xwms132عند البادىء 
.(16)الملحقو (100)وهو مایوضحه الشكل(homogènes)بینهما

یمكن تقسیم الهجین المتحصل علیه إلى:
.Xwms499وXwms46عند البادئتین M9وC5یشبه كال األبوین C5xM9الهجین - 
.Xwms47عند البادىء M9وC5ال یشبه كال األبوین C5xM9الهجین - 
.Xwms132عند البادئM9یشبه األب الذكرC5xM9الهجین - 

) لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین الهجین و أبوبه بداللة درجة الحرارة.HRM(عالي الدقةمنحنى الذوبان: (100)الشكل
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M1xC7الهجین- 

أن درجة حرارة اإلنصهار عند األب األنثى واألب Xwms47للبادىء )(PCR-HRMبینت نتائج تقنیة 
عند M1واألب األنثى C7م على الترتیب، كذلك أعطى األب الذكر °74.72و75.18الذكر بلغت 

م على التوالي، بإضافة أن كال °70.83و 71.51درجة حرارة انصهار قدرت بقیمة Xwms132البادىء 
م °76.28و76.87درجة حرارة إنصهار قدرت ب Xwms46سجال عند البادىء C7وM1األبویین 

،M1xC7في حین أظهر الهجین ،(homogènes)على التوالي وهو یعبر عن وجود تشابه وراثي بینهما

77.82، 77.86انصهار بلغت درجة حرارة Xwms499عند البادىء M1واألب األنثىC7الذكراألب
وهو مایوضحه (homogènes)یعبر عن وجود تقارب وراثي بینهم مما،م على التوالي°77.39و

.(16)الملحقو (101)الشكل
یمكن تقسیم الهجین المتحصل علیه إلى:

Xwms47 ،Xwms46عند البادئ C7وM1ال یشبه كال األبوین M1xC7الهجین - 

.Xwms132و
.Xwms499عند البادىء C7وM1یشبه كال األبوین M1xC7الهجین - 

لتحدید اإلختالف في التعبیر الجیني بین الهجین و أبوبه بداللة درجة الحرارة.HRM)(منحنى الذوبان عالي الدقة: (101)الشكل
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,.Tejasuini et alتبین من دراسة  على هجین البندر السكري وأبویه أنه تم التفریق بینهم بكفاءة (2017)
من المؤشرات األكثر دقة لتحدید نقاوة البذور المهجنة عن ADNبستخدام المحدات الجزیئیة، حیث یعتبر 
الذي أعطى فعالیة لتحلیل النقاوة الوراثیة للهجین وأبویه، (HRM)طریق تحلیل منحنى الذوبان عالي الدقة 

أنه یمكن تعریف الهجین وكشف خصائصه بوضوح من خالل (HRM)شیر الدراسة الحالیة كما ت
محدیدات المیكروستیلیت و منحنیات اإلنصهار لألبوین.



الخاتمة
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الخاتمة-4
خالل المواسم الزراعیة        والجزیئیةالبیوكمیائیة المردود،المرفوفیزیولوجیا،المتبعة على أظهرت الدراسة

للصنفین ةفرد التابع20نتائج توضحت فیها اإلختالفات بین 2016/2017و2014/2015، 2013/2014
circumflexumوmelanopusمن القمح الصلب(Triticum durum Desf.)المزروع في الجزائر ،

وسمحت الدراسة المرفوفیزیولوجیة، المردودیة، البیوكمیائیة والجزیئیة التعرف على اإلختالفات الموجودة 
الجزیئیة اإلنتاج  والخصائص البیوكمیائیة و لك تقیم بعض مكونات وكذوالهجنهذه األفرادلى مستوى ع

لها.
توضح من النتائج المسجلة من هذه الدراسة وجود تنوع بین األفراد المدروسة بالنسبة للمقاییس 

في cir10وcir9،mel1،mel2،mel5،mel6 ،mel10،cir7تمیزت األفراد و المرفوفیزیولوجیة والمردود.
(طول بأعلى القیم للمقاییس المرفولوجیة 2016/2017و2014/2015، 2013/2014المواسم الثالثة 

فأعطت أعلى معدل لمردود مساحة الورقة)، و طول السفاة، طول السنبلة، طول عنق السنبلة، النبات
، كما )وزن ألف حبةو وزن الحبات بالسنبلة، عدد الحبات بالسنبلة، (عدد السنیبالت بالسنبلةالحبوب 

قیم مرتفعة للمحتوى النسبي للماء خالل الموسمین cir5وcir4،cir8،cir6،mel6،mel4سجلت األفراد
في الموسم cir8وmel1،cir4،mel3،mel9األفراد كذلك ،2014/2015و2013/2014الزراعیین 

.2016/2017الزراعي 

الصفات المرفوفیزیولوجیة إلى وجود اختالفات في المعاییر بین األفراد للمواسم الثالثة أدى تقیم 
جدا و ایجابیة معنویةكما تم تسجیل ارتباطات ایجابیة معنویة2016/2017و2014/2015، 2013/2014

بین مختلف المعاییر المرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود.

مجموعات تتمیز بالمقایس 6وجود 2013/2014الزراعي فراد الموسمألاتضح من خالل التحلیل التركیبي
مایلي:كالمرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود وأكثر المجموعات المتمیزة بالمعاییر المدروسة 

أعطت أكبر القیم التيmel10وmel1 ،mel2 ،mel5 ،mel6تضم األفرادالمجموعة األولى- 
وزن الحبات عدد السنیبالت بالسنبلة،السنبلة، عدد الحبات بالسنبلة،، طول ةطول السفالبالنسبة
وزن ألف حبة.و بالسنبلة

على أعلى القیم بالنسبة لطول یحتویاناللذانcir10وcir9فردینالتشمل المجموعة الثانیة- 
.طول عنق السنبلةو النبات
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التي تمیزت بأعلى القیم لمساحة الورقةmel8وcir4،cir8تتكون من األفراد المجموعة الثالثة- 
المحتوى النسبي للماء.و 

مجموعات تتمیز بالمقایس 5وجود 2014/2015تبین من خالل التحلیل التركیبي للموسم الزراعي 
مایلي:كالمرفوفیزیولوجیة ومكونات المردود وأكثر المجموعات المتمیزة بالمعاییر المدروسة 

التي أعطت أكبر القیم mel1وcir4 ،cir7 ،cir9 ،cir10األفراد تتمثل فيالمجموعة األولى-
طول النبات.وةطول عنق السنبلة، طول السنبلة، طول السفاوزن الحبات بالسنبلة،لبالنسبة 

التي تمیزت بأعلى mel10وmel2 ،mel5 ،mel6 ،mel8 ،mel9األفراد تضم المجموعة الثانیة-
.عدد السنیبالت في السنبلةوالقیم لوزن ألف حبة، عدد الحبات في السنبلة

على أعلى القیم بالنسبة للمحتوى اللذان یحتویانcir8وcir6تشمل الفردینالمجموعة الثالثة-
.النسبي للماء

كبر القیم بالنسبة لمساحة الورقة.  أاذأخانذاللcir2وcir1تحتوى على الفردینالمجموعة الرابعة-

میز بالمقایس مجموعات تت6وجود 2016/2017ظهر من خالل التحلیل التركیبي للموسم الزراعي 
مایلي:كمكونات المردود وأكثر المجموعات المتمیزة بالمعاییر المدروسة المرفوفیزیولوجیة و 

وزن لالتي أعطت أكبر القیم بالنسبةmel7وcir7،mel2،mel4تضم األفراد المجموعة األولى-
.  ةالسفاطول و طول عنق السنبلةألف حبة، وزن الحبات بالسنبلة، عدد الحبات بالسنبلة،

التي تحتوي على أعلى القیم mel1وcir2 ،cir3 ،cir4 ،cir5 ،cir8األفرادتضمالمجموعة الثانیة-
.بالنسبة للمحتوى النسبي للماء

التي تمیزت بأعلى القیم لطول النبات.mel10وcir10 ،mel9تتكون من األفراد المجموعة الثالثة-
عدد لالتي أخدت أكبر القیم بالنسبة mel5وcir9،mel3تحتوى على األفراد المجموعة الرابعة-

.ومساحة الورقةالسنیبالت بالسنبلة، طول السنبلة

Electrophprèseكشفت النتائج المتحصل علیها من تقنیة الرحالن الكهربائي  (SDS-PAG) للبروتینات
أفراد لكل موسم تم 10عند 2016/2017و2014/2015، 2013/2014الكلیة خالل المواسم الزراعیة 

استخدام وجود تنوع بین األفراد وبالتالي یمكن melanopusوcircumflexumاختیارها من الصنفین 
البروتینات الكلیة كمحدد بیوكمیائیة لدراسة اإلختالفات الوراثیة.
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. 10KDa- 79حزمة ذات أوزان جزیئیة 20وجود مجموع 2013/2014أوضحت الدراسة خالل الموسم 
ذات وزن cir9وcir4مع تسجیل حزمة خاصة عند الفردین حزم مشتركة بین األفراد المدروسة، 8منها 

أكبر عدد cir8وmel5،mel9،mel10،cir7على الترتیب، كما كشفت األفراد75KDaو59جزیئي 
. %46.66قدرب polymorphismeحزمة و أكبر نسبة تنوع 15من الحزم بلغ 

حزمة تتراوح أوزانها 20وجود مجموع 2014/2015في حین بینت الدراسة البیوكمیائیة خالل الموسم 
، كما األفراد المدروسةبین Monomorphesحزمة مشتركة 4. منها 85KDa–10KDaالجزیئیة بین

على الترتیب، 75KDaو20ذات وزن جزیئي mel9وmel6تم تسجیل حزمة خاصة عند الفردین  
polymorphismeحزمة و أكبر نسبة تنوع 12أكبر عدد من الحزم بلغ mel9وmel2وأعطت األفراد 

.%66.66قدرب 

حزمة تتراوح أوزانها 15وجود مجموع2016/2017بینما أعطت الدراسة البیوكمیائیة خالل الموسم 
، كما بین األفراد المدروسةMonomorphesحزمة مشتركة 6. منها 75KDa–10KDaالجزیئیة بین 

أكبر نسبة تنوع cir6، وأخذ الفرد13KDaبلغ mel3وmel7تم تسجیل أكبر عدد للحزم عند الفردین 
polymorphisme66.66% .

مختلف عدد عند الهجن النتائج المتحصل علیها من خالل الرحالن الكهربائي للبروتینات الكلیة أظهرت 
حزمة تتراوح أوزانها الجزیئیة بین 13من األحزمة و أوزانها الجزیئیة. و من تحلیل الهالم تم كشف وجود 

81KDa–10KDa حزمة مشتركة 2. منهاMonomorphesبین األفراد المدروسة ذات أوزان جزیئیة
.  36KDaو40

، 2013/2014خالل المواسم الزراعیة )PCR-HRM(أظهرت النتائج المتحصل علیها من تقنیة

circumflexumأفراد لكل موسم تم اختیارها من الصنفین 10عند 2016/2017و2014/2015

كمؤشر جزیئي لدراسة اإلختالفات ADNوجود اختالف بین األفراد وبالتالي یمكن استخدام melanopusو
الوراثیة بین األفراد.

بخصائص mel10وmel1،mel2تمیز األفراد2013/2014خالل الموسم الجزیئیةأوضحت الدراسة
cir8كذلك الفردین ،Xwms499وXwms47،Xwms46بالنسبة للبادئات (homogènes)وراثیة متشابهة 
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Xwms132وXwms47،Xwms46،Xwms499أعطیا نفس درجة حرارة اإلنصهار عند البادئات mel5و

مما یعبر عن وجود تقارب وراثي بینهما.

بخصائص وراثیة cir10وcir8 ،cir9تمیز األفراد2014/2015كما  بینت الدراسة الجزیئیة خالل الموسم 
درجة حرارة cir4في حین أعطي الفرد ،Xwms46وXwms47بالنسبة للبادئتین(homogènes)متشابهة 
مما یعبر Xwms132وXwms47،Xwms499عند البادئات مختلفة عن األفراد محل الدراسةإنصهار

.مع األفراد المدروسة(hétérogènes)وراثياختالفعن وجود 

بخصائص وراثیة متشابهة cir10وcir7تمیز الفردین 2016/2017بینما كشفت الدراسة خالل الموسم 
(homogènes)بالنسبة للبادئتینXwms47وXwms499،وكذلك الفردینcir1وcir10 عند البادئتین

Xwms47وXwms132 في حین أعطي الفردcir6 مختلفة عن األفراد محل الدراسة إنصهاردرجة حرارة
مع األفراد (hétérogènes)وراثياختالفمما یعبر عن وجود Xwms499وXwms46عند البادئتین

.المدروسة

أفرادجزیئیة لألباء مع ستة هجن المتحصل علیها من التصالب بینالدراسة البینت
أنه بناءا على درجة القرابة بین الهجن وأباءها یمكن تقسیم الهجن ،melanopusوcircumflexumفینصنال

إلى ثالث مجموعات: مجموعة تشبه األب األنثى، مجموعة تشبه األب الذكر ومجموعة وسطیة التشبه 
كال األبوین.

 بالنسبة للهجینC1xM5

.Xwms47عند البادىء M5یشبه األب الذكر- 
.Xwms499عند البادىء M5وC1یشبه كال األبوین - 
.Xwms132وXwms46عند البادئتینM5وC1ال یشبه كال األبوین - 
بالنسبة للهجینC2xM6

.Xwms499عند البادىء M6وC2یشبه كال األبوین - 
.Xwms132وXwms46،Xwms47عند البادىء M6وC2ال یشبه كال األبوین - 
 بالنسبة للهجینC3xM7

.Xwms132وXwms47عند البادئتینM7الذكریشبه األب - 
.Xwms499وXwms46البادئتین عندM7وC3یشبه كال األبوین - 
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 بالنسبة للهجینC4xM8

.Xwms132وXwms47عند البادئتین M7یشبه األب الذكر- 
.Xwms499وXwms46عند البادئتین M7وC3یشبه كال األبوین - 
بالنسبة للهجینC5xM9

.Xwms499وXwms46عند البادئتین M9وC5یشبه كال األبوین C5xM9الهجین - 
.Xwms47عند البادىء M9وC5ال یشبه كال األبوین C5xM9الهجین - 
.Xwms132عند البادئM9یشبه األب الذكرC5xM9الهجین - 
بالنسبة للهجینM1xC7

.Xwms132وXwms47،Xwms46عند البادئC7وM1ال یشبه كال األبوین M1xC7الهجین - 

.Xwms499عند البادىء C7وM1یشبه كال األبوین M1xC7الهجین - 

ذا اإلختالف یعبر هو األخر عن ونستخلص من الدراسة وجود اإلختالف المتباین للصفات بین األفراد، وه
للقمح الصلب الصنفینأفرادبینوالصنف الواحدمدى التنوع الحیوي داخل أفراد 

.(Triticum durum Desf.)

ذا الدراسة یمكن أن نتطلع إلى دراسات مستقبلة منه:انطالقا من ه
.لمعرفة النوعیةروف البیئیة على بروتینات التخزینظدراسة تأثیر ال-
دراسة معمقة ألفراد الجیل الثاني من خالل زرع هجن الجیل األول بهدف الحصول على أصناف -

.في المردودذات كفاءة عالیة
دراسة عشائر كبیرة بتوضیح اإلختالفات والتصالب فیما بینها للحصول على أصناف جدیدة.-
من أجل تحدید اإلختالف في تسلسل القواعد األزوتیة لخیط دراسة معمقة للمحدیدات الجزیئیة-

ADN األصنافبین.
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الملحقات



ADNاستخالص -1

.)ADN(محلول استخالص للمادة الوراثیة :1الملحق
مل: 100تحضیر المحالیل التالیة لحجم نهائي 

 -(Tris Hcl 1M): مل من الماء المقطر المعقم ویتم ضبط 100لى إغ من المادة 15.7اضافة
PH).درجة الحموضة : 8)

 -(EDTA 0.5M): مل من الماء المقطر المعقم ویتم 100غ من المادة إلى 18.612اضافة
PH).ضبط درجة الحموضة : 8)

 -:(Nacl 2M) مل من الماء المقطر المعقم.100غ من المادة إلى 11.688اضافة
 -SDS2%: مل من الماء المقطر المعقم.10غ من المادة إلى 20اضافة

اضافة الحجوم التالیة من كل محلول من المحالیل المحضرة لیتشكل لدینا محلول اإلستخالص النهائي

.SDS2%مل 1+ (Nacl 2M)مل 5+ (EDTA 0.5M)مل 2+ (Tris Hcl 1M)مل 5

.(PCR-HRM)شروط تفاعل -2

.)(PCR-HRMالمراحل الحراریة لتفاعل:2الملحق

عالمة البینات الدورات الزمن الحرارة المرتفع مراحل التفاعل اسم البادئة الرقم
التجد 1 00:05:00 95 1 بدایة التسخین Xwms47 1
التجد 42 00:00:10 95 1 التضخیم Xwms47 1
مرتفع 42 00:00:40 60 2 التضخیم Xwms47 1
التوجد 1 00:00:30 95 1 HRM Xwms47 1
التوجد 1 00:00:30 65 2 HRM Xwms47 1
منحدر 1 00:00:30 95 3 HRM Xwms47 1
التوجد 1 00:05:00 95 1 بدایة التسخین Xwms46 2
التوجد 42 00:00:10 95 1 التضخیم Xwms46 2
مرتفع 42 00:00:40 60 2 التضخیم Xwms46 2
التوجد 1 00:00:30 95 1 HRM Xwms46 2
التوجد 1 00:00:30 65 2 HRM Xwms46 2
منحدر 1 00:00:30 95 3 HRM Xwms46 2
التوجد 1 00:05:00 95 1 بدایة التسخین Xwms499 3
التوجد 42 00:00:10 95 1 التضخیم Xwms499 3
مرتفع 42 00:00:40 60 2 التضخیم Xwms499 3
التوجد 1 00:00:30 95 1 HRM Xwms499 3
التوجد 1 00:00:30 65 2 HRM Xwms499 3
منحدر 1 00:00:30 95 3 HRM Xwms499 3
التوجد 1 00:05:00 95 1 بدایة التسخین Xwms132 4
التوجد 42 00:00:10 95 1 التضخیم Xwms132 4
مرتفع 42 00:00:40 60 2 التضخیم Xwms132 4
التوجد 1 00:00:30 95 1 HRM Xwms132 4
التوجد 1 00:00:30 65 2 HRM Xwms132 4
منحدر 1 00:00:30 95 3 HRM Xwms132 4
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.القیاسات المرفوفیزیولوجیة والمردودیة:3الملحق

محتوى الماء 
النسبي

مساحة 
الورقة 

اهطول  السف طول 
السنبلة

طول عنق 
السنبلة

طول 
النبات 

قیاسات 
جیةمرفوفیزیولو

األصناف
االفراد

64,77 27,39 13,37 9,5 28.75 74,5 cir 1

circumflexum

68,21 25,88 14,5 8,62 26,25 76 cir2
58,84 18,03 15,12 7,62 17,5 61,75 cir3
85,85 32,85 17,5 9,62 28,5 79,5 cir4
75,99 20,65 13,75 7,75 22,75 64,5 cir5
79,68 29,35 14,75 7,75 24,5 66,75 cir6
51,01 23,86 15,75 7,5 27,75 85 cir7
84,22 20,59 15,25 8,5 30,5 76,25 cir8
71,41 22,12 15,75 8,5 43,25 106,75 cir9
72,87 23,68 17 8,25 42 108,5 cir10
58,85 25,16 17,25 9 29,5 82,5 mel1

melanopus

63 20,88 15,75 9,75 31 91,25 mel2
66,59 17,12 14,5 7,37 28,25 77,75 mel3
76,72 23,99 15,5 8 28,5 74,5 mel4

74,5 23,11 16,25 8,75 28,5 82.25 mel5
77,5 16,88 16,75 10 28 82 mel6
67,5 20,88 15,37 7,5 25,75 74,75 mel7

79 24,87 16,75 9,5 26,75 73,75 mel8
49,75 22,3 16 8,5 26,5 78,25 mel9

56,5 21,49 16,5 10,5 29 82,5 mel10

وزن الف  
حبة 

وزن الحبات 
بالسنبلة      

عدد الحبات 
بالسنبلة

عدد السنیبالت 
باالسنبلة  

جیةقیاسات مرفوفیزیولو االصناف
االفراد

60,5 2,63 52,75 23 cir 1

circumflexum

62,75 2,47 46 24,5 cir2
56 2,73 53,5 21 cir3
63 2,9 59,75 23,5 cir4
53 1,84 35 20,5 cir5

48,75 1,68 32,5 18,25 cir6
52 2,77 54,75 19 cir7

55,25 2,51 52,5 22,5 cir8
55,75 2,69 52,75 20 cir9

53,5 2,4 47,75 22,5 cir10
56,25 3,18 57,75 22,75 mel1

melanopus

61,75 2,78 51,25 24,5 mel2
60,75 2,41 46,5 22,5 mel3
61,25 2,4 49,25 21,75 mel4

66,5 2,99 50,5 24 mel5
62,25 2,92 62,25 24,5 mel6
54,75 2,41 44,5 22,75 mel7
52,25 2,38 51,75 24,5 mel8

60,5 2,47 54,25 22,5 mel9
62,75 2,74 59 25,5 mel10



عند Newman-Keulsوتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار ANOVAتحلیل التباین :4الملحق
.والمردودیةبالنسبة لصفات المرفوفیزیولوجیة %5الحد 

الصفات المرفوفیزیولوجیة.
.ANOVAتحلیل التباین - 1

.%5عند الحد Newman-Keulsتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار - 2

Source DDL Somme des carrés Moyene  des carrés F Pr> F

HP 19 10461,30 550,599 44,373 < 0,0001***
LC 19 2405,550 126,608 19,782 < 0,0001***
LE 19 66,250 3,487 8,202 < 0,0001***
LB 19 96,909 5,100 5,608 < 0,0001***
SF 19 1183,128 62,270 11,959 < 0,0001***

TRE 19 8317,492 437,763 46,935 < 0,0001***



الصفات المردودیة.
.ANOVAتحلیل التباین - 1

Source DDL Somme des carrés Moyene  des carrés F Pr> F

NEP/EP 19 303.200 15.958 44,373 < 0,0001***
NG/EP 19 3565.450 187.655 19,782 < 0,0001***
PG/EP 19 9.719 0.512 8,202 < 0,0001***

PMG 19 1732.438 91.181 8.565 < 0,0001***



.%5عند الحد Newman-Keulsتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار - 2



.melanopusوcircumflexumلصنفین تحلیل التنوع المرفوفیزیولوجي والمردود:5الملحق 

(Axe1,2,3).معلومات المقاییس على المحاور - 



.2013/2014خالل الموسم الزاعي (HRM)لتقنیة المزدوجADNدرجة حرارة انصهار:6الملحق

(R’(T)-)1درجة حرارة اإلنصھار األفراد اسم البادئة الرقم
81 cir4 Xwms47 1

80,8 mel9 Xwms47 1
80,4 cir7 Xwms47 1
81 mel10 Xwms47 1
81 cir8 Xwms47 1

79,8 cir9 Xwms47 1
81 mel1 Xwms47 1
81 mel2 Xwms47 1
81 mel5 Xwms47 1

81,2 mel6 Xwms47 1
78,6 cir4 Xwms46 2
80,4 mel9 Xwms46 2
81 cir7 Xwms46 2

80,8 mel10 Xwms46 2
81 cir8 Xwms46 2

81,6 cir9 Xwms46 2
80,8 mel1 Xwms46 2
80,8 mel2 Xwms46 2
81 mel5 Xwms46 2

81,2 mel6 Xwms46 2
78,2 cir4 Xwms499 3
78 mel9 Xwms499 3

78,4 cir7 Xwms499 3
78,2 mel10 Xwms499 3
78,2 cir8 Xwms499 3
78,2 cir9 Xwms499 3
78,2 mel1 Xwms499 3
78,2 mel2 Xwms499 3
78,2 mel5 Xwms499 3
78,4 mel6 Xwms499 3
77,2 cir4 Xwms132 4
77 mel9 Xwms132 4

77,4 cir7 Xwms132 4
77 mel10 Xwms132 4

77,2 cir8 Xwms132 4
77,4 cir9 Xwms132 4
77,2 mel1 Xwms132 4
77 mel2 Xwms132 4

77,2 mel5 Xwms132 4
77 mel6 Xwms132 4
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.القیاسات المرفوفیزیولوجیة والمردودیة:7الملحق

وزن الف  
حبة 

وزن الحبات 
بالسنبلة      

الحبات عدد 
بالسنبلة

عدد السنیبالت
باالسنبلة  

یةقیاسات مرفوفیزیولوج االصناف
االفراد

55 2,13 49,75 21,25 cir 1

circumflexum

56,75 1,97 43 22,75 cir2
51,75 2,23 48,5 18,75 cir3

23,5 2,4 57,75 21,5 cir4
12,5 1,32 31,5 17,75 cir5
10,5 1,2 24 16,75 cir6

13,75 2,27 51 16 cir7
15,5 2,02 48,25 20,25 cir8

15 2,19 48,5 17,5 cir9
15.5 2,03 43,25 18,75 cir10

53,25 2,17 54,75 20,25 mel1

melanopus

58,5 1,77 49,75 22 mel2
56,75 1,4 43 20,5 mel3

59 1,24 44,5 19,5 mel4
63,5 1,98 45,75 21,75 mel5

59,25 1,88 57,75 22 mel6
51,75 1,65 40 20,5 mel7

49 1,36 50,25 22,5 mel8
59,75 1,46 48,25 20,25 mel9

52 1,68 53,5 23,5 mel10

محتوى الماء 
النسبي

مساحة 
الورقة 

اهطول  السف طول 
السنبلة

طول عنق 
السنبلة

طول 
النبات 

قیاسات 
جیةمرفوفیزیولو

االصناف

االفراد
60,52 24,09 10,25 7,75 21,25 71,75 cir 1

circumflexum

65,63 23,08 11,25 6,75 22 72,75 cir2
55,87 14,23 11,5 5,75 10,25 58,75 cir3
81,99 29,8 14 7,87 25 75,25 cir4
69,77 15,35 11 4,75 18,25 60 cir5
76,93 25.43 11,5 6 20,5 62 cir6

48,6 21,8 12,25 6,25 23 83,25 cir7
78,55 17,12 11,75 6,25 25,75 73 cir8
67,88 20,66 12,5 5,75 38 105,5 cir9
70,47 20,15 13,75 5,75 37,75 104,75 cir10

54,5 20,84 13 6 23,5 78,75 mel1

melanpous

59 18,08 12 7,25 25,5 85,75 mel2
62,5 12,82 10,5 4,37 23,25 73,75 mel3
72,5 18,94 11,5 4,75 23 70,25 mel4

68,25 18,79 12,5 5,75 23,5 78,25 mel5
73,25 12,24 12,75 6,5 23 78 mel6
63,75 15,31 12 4,37 20,5 70,5 mel7

75 19,31 12,75 6 21,25 69,25 mel8
42,75 17,84 11,75 6 20,75 72,75 mel9

51 17,26 12 7 24 78 mel10



عند Newman-Keulsوتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار ANOVAتحلیل التباین :8الملحق
.المرفوفیزیولوجیة والمردودیةبالنسبة لصفات %5الحد 

الصفات المرفوفیزیولوجیة.
.تحلیل التباین- 1

.%5عند الحد Newman-Keulsتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار - 2

Source DDL Somme des carrés Moyene des carrés F Pr> F

LP 19 11076,438 582,970 63,395 < 0,0001***
LC 19 2695,800 141,884 35,619 < 0,0001***
LE 19 74,784 3,936 5,270 < 0,0001***
LB 19 69,638 3,665 3,712 < 0,0001***
SF 19 1450591,163 76346,903 1,024 < 0,0001***

TRE

19 8515,046 448,160 55,463

< 0,0001***





مكونات المردود.
.ANOVAتحلیل التباین - 1

.%5عند الحد Newman-Keulsتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار -2

Source DDL Somme des carrés Moyene  des carrés F Pr> F

NEP/EP 19 328,300 17,279 7,708 < 0,0001***
NG/EP 19 5009,700 263,668 18,008 < 0,0001***
PG/EP 19 10,950 0,576 5,663 < 0,0001***

PMG
19 31463,200 1655,958 141,133

< 0,0001***



.melanopusوcircumflexumصنفین للتحلیل التنوع المرفوفیزیولوجي والمردود:9الملحق 

.(Axe1,2,3)معلومات المقاییس على المحاور - 



.2014/2015خالل الموسم الزراعي (HRM)لتقنیةالمزدوجADNدرجة حرارة انصهار:10الملحق

(R’(T)-)1اإلنصھاردرجة حرارة  األفراد اسم البادئة الرقم
80,6 mel1 Xwms47 1
80,8 mel2 Xwms47 1
80,6 mel6 Xwms47 1
75,8 cir4 Xwms47 1
80,6 mel9 Xwms47 1
80,6 cir7 Xwms47 1
80,8 mel10 Xwms47 1
80,8 cir8 Xwms47 1
80,8 cir9 Xwms47 1
80,8 cir10 Xwms47 1
78,6 mel1 Xwms46 2
81,2 mel2 Xwms46 2
81,2 mel6 Xwms46 2
78,6 cir4 Xwms46 2
81 mel9 Xwms46 2

78,6 cir7 Xwms46 2
81,4 mel10 Xwms46 2
81 cir8 Xwms46 2
81 cir9 Xwms46 2
81 cir10 Xwms46 2
78 mel1 Xwms499 3
78 mel2 Xwms499 3

78,2 mel6 Xwms499 3
77,8 cir4 Xwms499 3
78 mel9 Xwms499 3
78 cir7 Xwms499 3

78,2 mel10 Xwms499 3
78,2 cir8 Xwms499 3
78 cir9 Xwms499 3

78,2 cir10 Xwms499 3
76,6 mel1 Xwms132 4
76,6 mel2 Xwms132 4
77 mel6 Xwms132 4

71,4 cir4 Xwms132 4
76,2 mel9 Xwms132 4
77 cir7 Xwms132 4

77,2 mel10 Xwms132 4
76,8 cir8 Xwms132 4
77,4 cir9 Xwms132 4
77,2 cir10 Xwms132 4



.2016/2017النتائج المرفوفیزیولوجیة والمردود للموسم الزراعي -5

والمردودیة.القیاسات المرفوفیزیولوجیة:11الملحق

محتوى الماء 
النسبي

مساحة الورقة  طول  السفاه طول 
السنبلة

طول عنق 
السنبلة

طول 
النبات 

قیاسات 
یةمرفوفیزیولوج

االصناف

االفراد
86,77 41.75 11,5 7,25 19 60,5 cir 1

circumflexum

87,25 52 11,25 7,75 19,25 61 cir2
85,89 46.5 11 8,5 16,25 61,25 cir3
93,51 40.25 10,25 8,5 21,25 57,25 cir4
84,81 35.5 10,5 8,5 20,5 66 cir5
84,26 32.75 13,25 8 21,5 62 cir6
69,89 29 12,25 8,5 25 72,25 cir7

91,5 41.25 10,75 9,75 17,25 61 cir8
83,04 45.5 11,5 8,5 19,75 68 cir9
78,78 51.25 11 8,5 29,75 72.25 cir10
93,78 39.5 8,5 8,25 25,75 66,75 mel1

melanopus

81,52 48.5 12,5 7,75 24,25 63,75 mel2
91,67 47.25 12 8 28,25 73,25 mel3
83,13 32.75 12,5 8,25 27,75 72,25 mel4
84.42 48.5 11,5 8,75 29,5 65,25 mel5
80,75 30 11,5 8 21,75 57,25 mel6

80,4 35.25 15 8 22,75 69 mel7
87.01 32 12 8,75 21,5 60,5 mel8
91,53 33.75 13,75 7,75 41,25 92.25 mel9

80,9 44 13,25 9 25,25 71,75 mel10

وزن الف  حبة  وزن الحبات 
بالسنبلة      

عدد الحبات 
بالسنبلة

عدد السنیبالت 
باالسنبلة  

قیاسات 
مرفوفیزیولوجیة

االصناف

االفراد
52,5 1,06 22,25 15 cir 1

circumflexum

33,75 0,52 20,5 16,75 cir2
37,5 0,84 26,5 17,75 cir3

39,75 0,63 26 16,25 cir4
45,75 0,85 25 16,5 cir5
45,75 0,95 26,25 17,25 cir6

52,5 1,27 33,5 18 cir7
34,75 0,86 22 17,75 cir8
50,75 0,95 25,75 17,75 cir9

44 0,96 30,5 18,5 cir10
39 0,8 25,75 16,25 mel1

melanopus

42,75 1,05 30,25 17,25 mel2
42,5 0,91 26,5 17,75 mel3

50,75 1,09 29,25 17,75 mel4
43,25 1,18 27 17,75 mel5

34,5 0,53 21,75 14,5 mel6
46,5 1,66 36,75 17 mel7
41,5 1,06 27 18,5 mel8
53,5 1,27 26 15.5 mel9

43 1,04 29,75 14,5 mel10



عند Newman-Keulsوتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار ANOVAتحلیل التباین :12الملحق
.بالنسبة لصفات المرفوفیزیولوجیة و المردودیة%5الحد 

القیاسات المرفوفیزیولوجیة.
.ANOVAتحلیل التباین - 1

.%5عند الحد Newman-Keulsتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار - 2

Source DDL Somme des carrés Moyene des carrés F Pr> F

LP 19 4828,550 254,134 42,952 < 0,0001***
LC 19 2434,250 128,118 43,553 < 0,0001***
LE 19 22,438 1,181 3,779 < 0,0001***
LB 19 150,138 7,902 9,251 < 0,0001***
SF 19 4121,738 216,934 19,463 < 0,0001***
TRE

19 2540,908 133,732 6,011
< 0,0001***



الصفات المردودیة.
.ANOVAتحلیل التباین - 1

Source DDL Somme des carrés Moyene  des carrés F Pr> F

NEP/EP 19 113,738 5,986 4,837 < 0,0001***
NG/EP 19 1200,638 63,191 8,864 < 0,0001***
PG/EP 19 5,339 0,281 29,719 < 0,0001***

PMG
19 2857,638 150,402 26,798

< 0,0001***



.%5عند الحد Newman-Keulsتصنیف المجموعات حسب تحلیل اختبار - 2



.melanopusوcircumflexumلصنفین تحلیل التنوع المرفوفیزیولوجي والمردود:13الملحق 

.(Axe1,2,3)معلومات المقاییس على المحاور -



.2016/2017خالل الموسم الزراعي (HRM)لتقنیةالمزدوجADNدرجة حرارة انصهار:14الملحق

(R’(T)-)1درجة حرارة اإلنصھار األفراد اسم البادئة الرقم
81 cir9 Xwms47 1
81 cir10 Xwms47 1

80,8 mel3 Xwms47 1
80,6 mel7 Xwms47 1
80,8 mel8 Xwms47 1
81 cir1 Xwms47 1

81,2 mel9 Xwms47 1
80,8 cir6 Xwms47 1
80,8 mel10 Xwms47 1
81 cir7 Xwms47 1

78,6 cir9 Xwms46 2
81,6 cir10 Xwms46 2
81 mel3 Xwms46 2

78,6 mel7 Xwms46 2
80,6 mel8 Xwms46 2
81 cir1 Xwms46 2

81,6 mel9 Xwms46 2
80,4 cir6 Xwms46 2
81,2 mel10 Xwms46 2
81,2 cir7 Xwms46 2
78,2 cir9 Xwms499 3
78,6 cir10 Xwms499 3
78,2 mel3 Xwms499 3
78,2 mel7 Xwms499 3
78,4 mel8 Xwms499 3
78,4 cir1 Xwms499 3
78,6 mel9 Xwms499 3
78 cir6 Xwms499 3

78,6 mel10 Xwms499 3
78,6 cir7 Xwms499 3
76,8 cir9 Xwms132 4
77 cir10 Xwms132 4

76,8 mel3 Xwms132 4
77 mel7 Xwms132 4
77 mel8 Xwms132 4
77 cir1 Xwms132 4

77,4 mel9 Xwms132 4
77 cir6 Xwms132 4
77 mel10 Xwms132 4

77,2 cir7 Xwms132 4



الثالثة.النتائج الجزیئیة للمواسم 6-
، 2013/2014لثالث مواسم زراعیة (HRM)المزدوج لتقنیةADNنصهارحرارة ادرجة :15الملحق
.2016/2017و2014/2015

(R’(T)-)1درجة حرارة اإلنصھار  األفراد اسم البادئة الرقم
81 14_cir4 Xwms47 1

80,8 14_mel9 Xwms47 1
80,6 15_mel1 Xwms47 1
81 17_cir9 Xwms47 1

80,4 14_cir7 Xwms47 1
81 14_mel10 Xwms47 1

80,8 15_mel2 Xwms47 1
81 17_cir10 Xwms47 1
81 14_cir8 Xwms47 1

80,6 15_mel6 Xwms47 1
80,8 17_mel3 Xwms47 1
79,8 14_cir9 Xwms47 1
75,8 15_cir4 Xwms47 1
80,6 15_mel9 Xwms47 1
80,6 17_mel7 Xwms47 1
81 14_mel1 Xwms47 1

80,6 15_cir7 Xwms47 1
80,8 15_mel10 Xwms47 1
80,8 17_mel8 Xwms47 1
81 14_mel2 Xwms47 1

80,8 15_cir8 Xwms47 1
81 17_cir1 Xwms47 1

81,2 17_mel9 Xwms47 1
81 14_mel5 Xwms47 1

80,8 15_cir9 Xwms47 1
80,8 17_cir6 Xwms47 1
80,8 17_mel10 Xwms47 1
81,2 14_mel6 Xwms47 1
80,8 15_cir10 Xwms47 1
81 17_cir7 Xwms47 1

78,6 14_cir4 Xwms46 2
80,4 14_mel9 Xwms46 2
78,6 15_mel1 Xwms46 2
78,6 17_cir9 Xwms46 2
81,2 14_cir7 Xwms46 2
80,8 14_mel10 Xwms46 2
81,2 15_mel2 Xwms46 2
81,6 17_cir10 Xwms46 2
81 14_cir8 Xwms46 2

81,2 15_mel6 Xwms46 2
81 17_mel3 Xwms46 2

81,4 14_cir9 Xwms46 2
78,6 15_cir4 Xwms46 2
81 15_mel9 Xwms46 2

78,6 17_mel7 Xwms46 2
80,8 14_mel1 Xwms46 2
78,6 15_cir7 Xwms46 2
81,4 15_mel10 Xwms46 2
80,6 17_mel8 Xwms46 2
80,8 14_mel2 Xwms46 2
81 15_cir8 Xwms46 2
81 17_cir1 Xwms46 2

81,6 17_mel9 Xwms46 2
81 14_mel5 Xwms46 2
81 15_cir9 Xwms46 2



80,4 17_cir6 Xwms46 2
81,2 17_mel10 Xwms46 2
81,2 14_mel6 Xwms46 2
81 15_cir10 Xwms46 2

81,2 17_cir7 Xwms46 2
78,2 14_cir4 Xwms499 3
78 14_mel9 Xwms499 3
78 15_mel1 Xwms499 3

78,2 17_cir9 Xwms499 3
78,4 14_cir7 Xwms499 3
78,2 14_mel10 Xwms499 3
78 15_mel2 Xwms499 3

78,6 17_cir10 Xwms499 3
78,2 14_cir8 Xwms499 3
78,2 15_mel2 Xwms499 3
78,2 17_mel3 Xwms499 3
78,2 14_cir9 Xwms499 3
77,8 15_cir4 Xwms499 3
78 15_mel9 Xwms499 3

78,2 17_mel7 Xwms499 3
78,2 14_mel1 Xwms499 3
78 15_cir7 Xwms499 3

78,2 15_mel10 Xwms499 3
78,4 17_mel8 Xwms499 3
78,2 14_mel2 Xwms499 3
78,2 15_cir8 Xwms499 3
78,4 17_cir1 Xwms499 3
78,6 17_mel9 Xwms499 3
78,2 14_mel5 Xwms499 3
78 15_cir9 Xwms499 3
78 17_cir6 Xwms499 3

78,6 17_mel10 Xwms499 3
78,4 14_mel6 Xwms499 3
78,2 15_cir10 Xwms499 3
78,6 17_cir7 Xwms499 3
77 14_cir4 Xwms132 4

76,8 14_mel9 Xwms132 4
76,6 15_mel1 Xwms132 4
76,8 17_cir9 Xwms132 4
77,2 14_cir7 Xwms132 4
77 14_mel10 Xwms132 4

76,6 15_mel2 Xwms132 4
77 17_cir10 Xwms132 4

77,2 14_cir8 Xwms132 4
77 15_mel6 Xwms132 4

76,8 17_mel3 Xwms132 4
77,4 14_cir9 Xwms132 4
71,4 15_cir4 Xwms132 4
76,2 15_mel9 Xwms132 4
77 17_mel7 Xwms132 4

77,2 14_mel1 Xwms132 4
77 15_cir7 Xwms132 4

77,2 15_mel10 Xwms132 4
77 17_mel8 Xwms132 4
77 14_mel2 Xwms132 4

76,8 15_cir8 Xwms132 4
77 17_cir2 Xwms132 4

77,4 17_mel9 Xwms132 4
77,2 14_mel5 Xwms132 4
77,4 15_cir9 Xwms132 4
77 17_cir6 Xwms132 4
77 17_mel10 Xwms132 4

77,2 14_mel6 Xwms132 4
77,2 15_cir10 Xwms132 4
77,2 17_cir7 Xwms132 4



الدراسة الجزیئیة للهجن.-7
.للهجن و أباءها تحت الدراسة(HRM)درجة حرارة اإلنصهار الخاصة بتقنیة:16الملحق

Xwms132 Xwms499 Xwms46 Xwms47
Tm Ct األفراد Tm Ct األفراد Tm Ct األفراد Tm Ct األفراد
90,58 29,45 F_C1 77,83 32,85 F_C1 74,63 32,28 F_C1 81,48 39,7 F_C1
71,15 28,33 M_M5 77,8 34,22 M_M5 86,63 31,36 M_M5 73,58 36,56 M_M5

76,7 29,06 C1xM5 77,78 32,9 C1xM5 77,09 30,53 C1xM5 92,58 33,19 C1xM5
76,33 31,21 F_C2 77,74 34,9 F_C2 93,15 31,06 F_C2 92,83 38,5 F_C2
76,44 30,89 M_M6 77,79 33,3 M_M6 93,18 30,69 M_M6 80,71 38,45 M_M6
71,12 30,51 C2xM6 77,61 35,55 C2xM6 79,63 32,1 C2xM6 76 39,8 C2xM6
92,92 31,31 F_C3 77,33 35,54 F_C3 78,17 30,99 F_C3 93,56 41,53 F_C3
70,93 30,6 M_M7 77,7 35,54 M_M7 76,91 30,23 M_M7 75,83 37,87 M_M7
71,43 31,72 C3xM7 77,72 38,27 C3xM7 74,64 32,9 C3xM7 75,33 37,71 C3xM7
70,47 27,9 F_C4 77,44 32,34 F_C4 76,66 29,19 F_C4 92,6 32,45 F_C4

70,5 28,51 M_M8 77,42 32,24 M_M8 92,47 29,5 M_M8 79,93 37,78 M_M8
70,67 28,96 C4xM8 77,64 32,18 C4xM8 92,57 29,25 C4xM8 80,4 36 C4xM8
93,14 27,91 F_C5 77,54 29,44 F_C5 93,24 28,55 F_C5 92,47 35,55 F_C5
71,24 24,87 M_M9 77,5 31,8 M_M9 91,77 29,93 M_M9 93,02 33,52 M_M9
76,57 29,42 C5xM9 77,72 33,67 C5xM9 93,35 30,24 C5xM9 80,71 38,75 C5xM9
70,83 29,76 C5xM9 77,39 33,27 C5xM9 76,87 29,07 C5xM9 75,18 38,6 F_M1
71,51 32,16 M_C7 77,82 36,98 M_C7 76,28 32,45 M_C7 74,72 41,05 M_C7
76,63 29,37 M1xC7 77,86 33,61 M1xC7 92,24 30,62 M1xC7 80,68 38,06 M1xC7



اءمن تقدیم الطالبة: شهیلي فطیمة الزهر  17/12/2018تاریخ المناقشة:

العنوان: دراسة التنوع المرفوفیزیولوجي، البیوكمیائي، الجزیئي، المحصول و تصالب صنفین من القمح الصلب المنزرع بالجزائر
(Triticum durum Desf.)

الملخص
بالمعهد التقني للمحاصیل الكبرى بمنطقتین األولى بوالیة أم البواقي وأخرى2016/2017و2014/2015، 2013/2014الزراعیة اجریت الدراسة خالل المواسم 

(ITGC).بالخروب والیة قسنطینة

اللذان ینتمیان إلى القمح الصلب المنزرع بالجزائر melanopusوcircumflexumنمط وراثي للصنفین 20الموجود بین االختالفتهدف هذه الدراسة إلى تمیز 
(Triticum durum Desf.) وذلك استنادا إلى بعض الصفات المرفوفیزیولوجیة والمردودیة. كما تم اخضاع األباء إلى التهجینات للحصول على أفراد الجیل األول، من
بیوكمیائیة وجزیئیة وذلك لتحدید درجة القرابة بین تحالیلط األفراد األعلى إنتاج، كما تطرقت الدراسة إلى لصنف الواحد وبین الصنفین وٕاستنبااأجل تحدید التنوع داخل أفراد 

األفراد المدروسة و الهجن المتحصل علیها.

، cir9تمیزت األفراد المرفوفیزیولوجیة والمردود. و اعتمادا على التحالیل اإلحصائیة العدیدة وجود تنوع بین األفراد المدروسة بالنسبة للمقاییس النتائج المسجلة وضحت
mel1 ،mel2 ،mel5 ،mel6 ،mel10 ،cir7وcir10بأعلى القیم للمقاییس المرفولوجیة وأعطت أعلى معدل لمردود الحبوب، وسجلت األفراد في المواسم الثالثةcir4 ،
cir8 ،cir6 ،mel6 ،mel4وcir5واألفراد 2014/2015و2013/2014خالل الموسمین الزراعیین مرتفعة للمحتوى النسبي للماء اقیم ،mel1 ،cir4 ،mel3 ،mel9

.2016/2017في الموسم الزراعي cir8و

فرد المختارة لكال 30للبروتینات الكلیة خالل المواسم الزراعیة الثالثة عند Electrophprèse (SDS-PAG)كشفت النتائج المتحصل علیها من تقنیة الرحالن الكهربائي 
على الترتیب بین األفراد والتي صنفت %83.33و66.66عالي بنسبة قدرها Polymorphismeهجن، وجود تنوع ستة و melanopusوcircumflexumالصنفین 

ة. ولهذا یمكن استخدام البروتینات الكلیة كمحددات بیوكمیائیة لدراسة اإلختالفات الوراثیة.إلى مجموعات متباینDendrogrammeبواسطة شجرة القرابة 

، وذلك باستخدام أربع melanopusوcircumflexumفرد المختارة في الدراسة البیوكمیائیة للصنفین 30الفصل مابین (PCR-HRM)سمحت الدراسة الجزیئیة لتقنیة 
أعطت خالل .ADNإنصهار أفراد الصنف وبین أفراد الصنفیین حسب درجة حرارة داخلشفت عن وجود اإلختالف المتباین للصفات ، حیث كSSRلمحدیداتبادئات 

خالل بینت، كما Xwms46وXwms47عند البادئتین (homogènes)متجانسةمجموعة واحدةmel10وmel1 ،mel2األفراد 2013/2014الموسم الزراعي 
خالل الموسم الزراعي الجزیئیة. وأوضحت الدراسةXwms46عند البادىء (homogènes)في نفس المجموعة cir10وcir9الفردین2014/2015الموسم الزراعي 

Xwms132. میزت الدراسة الجزیئیة أن البادىء Xwms499وXwms46عند البادئتینمتجانسةفي مجموعة واحدةmel9وcir10تواجد الفردین 2016/2017
Xwms 47 ،Xwms 46البادىءیلیهXwms132ظهر اإلختالف  أكثر عند البادىء بالنسبة للمواسم الثالثة. حیثmel9وmel1 ،cir9أعطى أحسن تباین لألفراد 

.م على الترتیب°0.8و3، 5.4، 6والتى تقدر ب اد بین األفر ADNفارق درجة حرارة انصهار على الترتیب وذلك بXwms 499البادىء و

على درجة القرابة بین الهجن ، أنه بناءاmelanopusوcircumflexumفینصنالأفرادجزیئیة لألباء مع ستة هجن المتحصل علیها من التصالب بینالدراسة البینت
Xwms499، مجموعة تشبه كال األبوین عند البادئ Xwms132وXwms47وأباءها تم تقسیم الهجن إلى ثالث مجموعات: مجموعة تشبه األب الذكر عند البادئتین 

Xwms47هجن مجموعة وسطیة عند البادئتین كما أخذت بعض الXwms46ومجموعة وسطیة التشبه كال األبوین ظهرت في أغلب األحیان عند االبادىء 

.Xwms132و

تتفوق على الدراسات المتبعة، إال أنه یفضل ADNأن الدراسة الجزیئیة المعتمدة على تحلیل نستخلص من الدراسة المرفوفیزیولوجیة، المردود، البیوكمیائیة والجزیئیة
أفراد الصنف وبین أفراد الصنفین.داخلبكل الطرق المتاحة للدراسة للحصول على صورة شاملة ومحیطة عن مستوى التنوع االستعانة

Triticum durum)القمح الصلبالكلمات المفتاحیة : Desf.) ،البروتینات الكلیة، الهجن، المرفولوجیة، الفیزیولوجیة، مكونات المردود، البیوكمیائیة ،
التنوع، الجزیئیة. 

غروشة حسین (رئیسا)     لجنة المناقشة :
یحیى عبد الوهاب (ممتحنا)
شایب غنیة       (ممتحنا) 

(ممتحنا)لعسل معاد    بو 

المقرر: بودور لیلى
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