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تشكراتال  

بشعاب  Bio-pôleبمعهد  D.V.R.Pيندرج هذا البحث في برنامج مخبر تطوير الموارد الوراثية النباتية 
بالمركز الوطني  مع تربصالرصاص تحت إشراف مدير المخبر أستاذ التعليم العالي بن لعريبي مصطفى، 

 .CnRBTللبحث في البيوتكنولوجيا 

الرسالة و التي المشرف على هذه " بن لعريبي مصطفى" أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الفاضل 
البناءة و  باالقتراحاتبخل علينا يو لم  بكل صدق و أمانة كما ساهم بالكثير من وقته و جهده هابدايت ها منذارع

 .التوجيهات السديدة مما كان له األثر في نجاح هذا البحث

بجامعة اإلخوة منتوري التعليم العالي أستاذ  عالطو جمالأتقدم بخالص شكري إلى األستاذ الكريم  و
 .المناقشة ترأس لجنةب تفضل  الذي 1قسنطينة 

مناقشة و إثراء هذا البحث بخبراتهم لالذين تفضلوا  المناقشة لجنةقدم بالشكر إلى األساتذة أعضاء أتكما 
 :و القيمة العلمية و مكتسباتهم الثرية

 .بسكرةمحمد خيضر بجامعة التعليم العالي أستاذ  ،ي زيانلعياضاألستاذ 

 .أوت سكيكدة  02جامعة ب -أ–أستاذ محاضر  ،حزمون الطاهراألستاذ 

 1بجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  -أ–محاضر أستاذ  ذ،بولعسل معااألستاذ و 

على مساعدتهن التي قدمنها لي  CnRBTالتشريح بمركز  مخبرشكري الجزيل لمهندسي با ال أنسى كم
و لو بكلمة  م بشكري و عرفاني إلى كل من ساعدني في تحقيق هذا العمل المتواضعتقدكما أ. أثناء التربص

 .طيبة
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FP: 

RP: 

AXMS: 

BT: 

AXM: 

Root Apical Meristem المرستيم القمي في الجذر. 

Shoot Apical Meristem المرستيم القمي في الساق. 

Coleoptil غمد الريشة. 

Entre noeud  2السالمية. 

 .3السالمية 

 .4السالمية 

Foliar 1, Feuille 1  ،الورقة األولى. 

Feuille 2  ،الورقة الثانية. 

Tiller, Talle  ،الشطء. 

Talle de coléoptile  ،شطء غمد الريشة. 

Talle 1 , Tiller 1  ،الشطء األول. 

Talle 2, Tiller 2  ،الشطء الثاني. 

Talle 3, Tiller 3  ،الثالث الشطء. 

Maître Brin  ،الساق الرئيسي. 

Apical Bud  ،برعم قمي. 

Axillary Bud  ،برعم إبطي. 

3 Feuille  ،مرحلة ثالث ورقات. 

1 Tiller, 1
er

 Talle  ، 1مرحلة الشطء. 

Plumule ،البرعم النهائي. 

Foliar Primordia  ،األوراق البدائية. 

Root Primordia ، (.البدائية) الجذور الجنينية 

Axillarys Meristemes ، (.الجانبية)المرستيمات اإلبطية 

Bud Tiller ،برعم الشطء. 

Axillary meristem ،المرستيم اإلبطي. 
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 مقدمة
القمح الصلب، القمح اللين و الشعير من أهم المحاصيل التي : تعد الحبوب ذات السيقان التبنية مثل 

. تزداد أهميتها مع ازدياد عدد السكان في العالم تحتل المرتبة األولى في العالم لما لها من قيمة غذائية لإلنسان،
مليون طن  4.2الوطني ، في حين قدر إنتاجها (CIC, 2018)مليون طن   4120العالمي ب حيث قدر إنتاجها 

. 4012ماليين طن سنة  6الباحثين في الميدان فقد ارتفع إنتاج الحبوب إلى  ، وحسب(FAO, 2018) 7102سنة 
عند العائلة الكلئية التي تعتبر  (Talles)تفرعاتها المتمثلة في األشطاء المردود نتيجة الساق الرئيسية و  هذا

 (.النجيليات سابقا)خاصية مهمة تتميز بها الكلئيات 

تنشأ من البراعم الموجودة في هي فروع جانبية  Monocotylédonesعند أحادية الفلقة ( اإلشطاء)التفرع  
التي تتفرع  Dicotylédonesختلف عند ثنائية الفلقة آباط األوراق السفلية التي توجد تحت سطح التربة، حيث ي

 Triticum الرئيسي بينما البعض منها مثل الفول يتشابه تفرعه مع نباتات أحادية الفلقة مثل  على طول المحور
 .Hordeum و 

عند . للنبات األساسيةكونها أولى مراحل النمو الكلئيات  عندخاصية مهمة ( تكوين األشطاء)يعد التفرع 
، تنبثق الورقة تتحول الكثير من خالياه إلى أنسجة بالغةو توفر الشروط المالئمة لإلنبات يبدأ نمو الجنين 

جديدة لبناء جسم النبات االبتدائي أنسجة بإعطاء  ثم يستمر في النمو  Coléoptileالسويقة الجنينية من األولى 
أثبت بعض الباحثين أن كل ورقة جديدة فهي تكونت من  .بأعضائه من جذور وسيقان وأفرع وأوراق وبراعم

د وبالمقابل تمايز البرعم قابل ألن يصبح فيما بع ، (Danielle, 2013) المرستيمات الموجودة في صينية اإلشطاء
لساق الرئيسي للنبات لية لو في آباط األوراق األاألولية عادة  شطاءتتكون األ. شطء مع بروز الجذور العرضية
إلى نهاية ( العادية)بيقية العامة كما تثبت المالحظات التطاألولية  شطاءاألآباط أما األشطاء الثانوية فتتكون من 

إلى أن  (Thiry et al., 2002)ن احثيبعض البلقد أشار و  .حسب نوع النباتيختلف  عددها ،عملية اإلشطاء
من حاصل الحبوب،  %00في الظروف المالئمة بحوالي تساهم من الفروع و التي  ينتجالحبوب  مردودمعظم 

 .المكون الرئيسي الذي يحدد اإلنتاجتعتبر  و لهذا المتشكلة( بلةالسن)هذا يعتمد على مدى خصوبة النورات و 

و تشريحية لبعض األصناف من قمنا بدراسة مورفولوجية ( المعطيات)انطالقا من هذه المالحظات و  
 .Hordeum vulgare L عيرشال و .Triticum aestivum Lاللين  ، القمح .Triticum durum Desf القمح الصلب

 : بهدف
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 .براعم اإلشطاءتكوين  ثم كيفية نشوءهاظهور بدائيات األشطاء و متابعة  -
المبكر لألصناف ذات القدرة الكبيرة على هذه العملية عوضا من القيام بانتخابها أثناء  اإلختيار  -

 .دوراتها الحيوية
 .التعرف على عدد البراعم التي تعطي أشطاء جديدةو  -

و يشمل خصص إلستعراض و متابعة المراجع األول نظري  فصلاليتضمن البحث ثالث فصول، و 
أصل التفرع و تكوين معرفة لات، باإلضافة إلى تشريح النبات ئيالكلعند اإلشطاء عند النباتات و خاصة التفرع 

 .مرستيمات النمومعرفة  ثمالبراعم الجانبية 

ثم الفصل الثالث ، تصميم، خطوات و وسائل إجراء البحث بالتفصيل لوضع خصصالثاني  فصلال
أوال على  اعتمدنا النتائج واستنتاجات الدراسة،قمنا بعرض ومناقشة وتفسير خصص إلى الجانب التطبيقي حيث 

لألشطاء  و صور مقدمة في شكل أعمدة بيانية Hordeum  و  Triticum تفرع عند النوعينلل ظاهريةدراسة 
ثم على  المراحل األولى للنمو، خالللصينية اإلشطاء على  الدراسة التشريحية  كما ركزنامأخوذة بآلة التصوير، 

لمقاطع صور مقدمة في شكل و الحبة طور النضج نصف الصلب ( من التشرب إلى اإلنبات)الحبة الجافة 
 .تحت المجهر الضوئي Carmino-Vertالمضاعف تشريحية ملونة بالملون 
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I-  النموذج النباتي  
 تعريف، األصل و الوضع التصنيفي لنبات القمح و الشعير - 1.1

 و الشعير القمحنبات تعريف  -1.1.1
 قمنج   االلباا بح لأي (Poacées)  ة اال قمكتبااالقمر ة االلت ااالقمنب تاا القمرشااب للقم وم االلولقمشاار  ل نباا القمح اا 

(Graminées)،   دنا  وياي نفال الواات التاي قا  الشارا األول الحبوب التي زرعها االنساا  ياي ط  أيعد الشعير

  Diploid هااولتقتااتلقمت حاا  لاناا ةتلقم ج ومااللقمك و وبااو  لولل، Emmer ق اا ول Einkorn قم باالزرع ييهااا وديااد 

 L.   Hordeum vulgareالعلميقب هل،لك و وبومل41نومهل  تويل

 قموق ااا  توقالقمف حاااللل اااالأ نااائلقمرااا ة ال رتبااا ل،قمغاااتقللقم ة باااتلفاااتلقم غااا  لقمر باااتهاااولفقمح ااا لأ ااا ل

(Monocotylédones)ناو لو  املجان ل0088جان لوأكاا ل االل088وهاتلأمشا  لبانو للت املل Triticum   91 

  :م ح  لنوم ا و (4101،لك  ل)لنوم ل نه لأ برللب  للوقمبح للز قم لل
 الصلب القمح Desf. durum subsp Triticum turgidum :   هول،لول ب متلقمص غللقمصبغ ل هولق

لقم وم قمح   فحطلنو ل ا لو ز  لم ئلنط قلوقبا لتج   ل لأه  ل تولجو  لم م للوق  لل تقة لل،لتو
 .  ثلقمغ وت   ال ا  ن    رتب ل  ت ز ل،لو  خللفتلقمصن م القمغتقة للقمخ صللبإنت جلقمرج ةا

 اللين القمح :Triticum aestivum L. أوك قن    ق،كن ف نب ، فت أوف  ز قمل خط مه   ث أه  ل أكا  وهو 
  نتش  ب أ وقن   قمب بحل قالقتص   ل ب أله  ل م   آخ  نو  وجو  قمئ ب إل  فل قمف  نللتصن ا فت و بتخ م
 تخت ف ونوم ته قمصر  قم ن خ تقا ب م ن طق أو وب  فت و ز   ج ق   حل بن ب ه قم ت قص،لقمح  لوهو  ؤخ ق
ل.قم أموف قمنو لما ق   

 و الشعير قمحلل األصل الجغرافي -2.1.1
ما ملل44888الهاتقلقا ل ا ثلفاتل نطحاللشا قلقم توباط،لوقا ل صالل ناتلأم ائلل تفقلكا  ل القمبا  ا ا

املقنتح المن ه لقنتش القنوق ل خت فلل القمبحوللقمب  لل،   ثل ص ال وج التوب الج    للبآخ لمص لقمج   
ل4088ل اوقمتلقمهكباو فاتلمصا لل وبافلم  اهلقمبا ملب  ن إمئل ص لفتلقمرص لقم ج يل  ثلتش للقصلل

لفااتلم ح اا لق تكاا  لأوللنااتق آلأجاا يل  ااثلقمح ااطلباانوقالفااتلقمح اا لم اائلشاا قفقإللفااتل ه تااهلم اائلم.قلباانل
لخ ا لبانب الوببالمج فلببال أك هاب  اللببالبح قالفتلأفتن لقمص  قلأ ه ل وبفل”:لتر مئلق للقمت   خ،
تز مااوالباابالباان ال أباا لف اا ل صاا تمل”ل:لتراا مئلوقاا لل”… ر  ااوالمر هااملقمناا  لإماائلأ جااالمر ااتل  بباا الوأخاا  

 . وبفلبو  ل10/10لقآل للل…”فت وهلفتلبنب ه،لإاللق   ل   لتأك وا
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  ثلوج الأنوق ل القمح  لقم ز و لفاتلهاتهلقما وللتشابهلإمائل ا لكب ا لبرا لقألناوق لقمب  ال،لولقمح ا ل
محا  م،لولم نا القمح ا لقمتاتلوجا الفاتل حا ب لفاتلمصاو لقمتا   خلقلأن ا طز مال ناهلما  ل Einkorn ان ةتلقم بل

لقم  متلقمتيلالل زقلل ز  لفتلبر لقم وللفتلقموقالقم     Emmer ق   للقم ص   التشبهلإمئل  لكب  لق  

اا  لقآللولتف ا .لك ال  ال وقالأبوله    لم ئل ف فلنها لقمفا قالبا م للوجو ها ل ا الهاتقلقم وقاال تائلقآلا
  بااا ل ااا لتكااا ه(ل4شاااكلل)الفاااتلا اااالل وققاااال تح  باااللب نطحاااللقمهااا للقمخصااا  لباااأالم   اااللز  لقمح ااا لقااا لت ااا

(Hillman et al., 2001) 

    ل.قم وقالقألوللت  كزل  ال وقالأبوله    لفتلبو
 ل .اب م فللقمغ ب للفتلف بط ل جم وقالقما نتلت  كزلفتل نطحللأ  ق
 قم وقالقما مثلفتل نطحل Cayonü   ل.بت ك

  :م  لقنوق ل القمح  لقمب ي(ل نطحللقمه للقمخص  )لقبتح البهتهلقم نطحل
Triticum monococcum, T. urartu, T. boeoticum, T. dicoccoides, Aegilops tauschii). 

 .(Secale vavilovii) و القمشوف القمب ي، (Hordeum spontaneum) و القمشر  لقمب ي

.لقمب وثلمفت  لطو  للج قلفتل  كزل نشألقمح ا لنفتا،  Laumont et Erroux (1961)  ب فتلقموققال،ل
 م اائلأباا  لقم جاايلقألا  االلوقمتطااو ،لهناا  لا ااالل  قكاازلأصاالل ت  ااز لم ج وماا القألنااوق لقما ااالل ااالجاان 

Triticumوفح لل.ل Vavilov   (1967)   ب Auriau (1980) و Moule  هاتهلقم ج وما ال وزماللم ائلقمن اول فإا
 :قمت مت
 .  كزه لقألص تلهولش  للف بط الولجنو لبو   : 2n= 2x=14 Diploïdes  ة لقمان  قم ج ومل - 
 .  كزه لقألص تلهولقم نطحللقالا وب ل:  2n= 4x= 28 Tétraploïdes قم ب م ل قم ج ومل - 
 .  كزه لقألص تلهولقم نطحللقألفغ ن للقمهن  ل: 2n= 6x= 42 Héxaploïdes قم ج ومللقمب قب ل -

لقمح ااا لأالأكااا لك ااا ل تشااار ،لأصاااللمهااا أالأ  ااا لقمنب تااا القم ز ومااالل  Vavilov (1934)ولأكااا لقمرااا مم
 .آب  ل   لفأص هلقم  القمح  لأ  لقم توبطلقألب  لقمب  ل نطحلل الج للقمص  

لقم ااو لإماائلقنتشاا لاااملم ح اا لقألوماائلباا لقآلل  كاازلهااوأالقمشاا قلقألوبااطل  Grignac (1978)أ اا ف
لبا ه اأالقم  ا   لقم و  ن الل  Picard  (1988)وأكا لقأل نائ،لوقمشا قلوف  تتقمبالقالت ا  لجناو لقم توبطلقمغ بت
ك ا لترتباا لشاا  للل.قمشاا ق للوأو وباا لقموباطئلوأو وباا لقم توباطلقألباا  لقمب اا لإمائلقمح اا لقنتشاا  لفاتلكب اا لبشاكل

 .(Bensemra, 1990)إف  ح  ل  كًزقلا نوً  لمتنو لقألنوق ل
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   Noon Bost, 2014).)  طلل وقالو   لقمه للقمخص  لخل:1شكل 

-https://www.noonpost.com/sites/default/files/styles/article

tile_crescent_textbook.jpg?itok=k1LunhLwmain/public/fer 
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ب باتلوقا لكا القم صا  لقألل، لقبللقمت   خ ر لقمشر  ل القم   ص للقمتتلم فه لقالنب ال نتلمصو ل 
ص تلقمتيلتنشألف هلببب ل  ة تاهلم ن اولفاتلب ةا المالقم وطالقأل قللوتتر  لقآلل،تلققط  لقمر مملقمح  مم خبزلف
تلاللتااازقللهنااا  لمااا  ل اااالإصااا تلماااهلقم بشاااللهاااتلقم اااوطالقألالأمااائلإ Vavilov قم وباااتلف اااته لقمرااا ممل، خت فااال

باا  لواللباا   لفااتلآنشااألفااتلجنااو لشاا قلالقمشاار  لقاا لألخاا واآب ن اا ل اا  ل.لقمب  االل وجااو  لن اا طقأللشااك للوقأل
تطاو ل نها للصاللقماتيقم نح  اللهاتلقألللقمب  ال انب تاقمالأHarium (1968)  ب ن ا ل ا  ل،قمصا الوقمتباالوقمن با ل

  Hordeum spontaneum وقمتتلك نالن   للفتلنف لقم ن طقلقمتاتل ن اولف ها لقمشار  لقمبا يلناو ل،قمشر  لقم  مت

ولقمشااا  للقمغ باااتلب تجااا هلجز ااا  ل ااا قالوقم جااا و  لم رااا ققلوتتجاااهلن اااإمتاااتلت تااا ل اااالجبااا للزقكااا و لفاااتل ااا  لقلو
 قالو قا االلمباا لباان الطو  االلتكااوالقمشاار  لقمباا يلنااهلوبراا ل صااوللتغ ااأتلإن  ااوللقمت ك االلاااملتن اا  لجنوباا لقأل

 شابهل(لق بات)اامل صاللقنتخا  لطب راتلفتكوناالبا الالتقال  او لبان بلل  ا لها ل، Spontaneum قم تكو 
 االقماز النت جاللللو االهاتقلقمشار  ل ها لقمشار  لقمب قباتلبرا ل حبا،  Hordeum disticum قمشار  لتولقمصاف ا

 Hordeum ر  لقمب قبتلقمصفوفشتكوالقملولمئلوق يلقم قف  الو ص إمشر  لطب ر للوتم لمن   لقنتحللقطف  ل

vulgare ،يل شابهلم ا ل ا لت القمانشاوللقمشار  لبباب لقمشار  لتولقمصاف  ل ن طقلأهول و ب  ل كوالش  للقمر قق
قااا ملق  اااللقا  اااللقباااتوطنه لأقمتاااتلترااا لل،فاااتلت باااللج  اااو Hordeum spontaneum قمشااار  لقمبااا يلقم بااا ئلم   ااا 

ل.     ق ملف ه لأالنب الولق

 للقمح و الشعير وراثياألصل ال -1.1.1
 =2n= 2x) قمرا  لقمصابغت،لفهاتلإ ا لان ة ال بوجو لا الل بتو  ال خت فال Triticum  ت  زلأنوق لقمجن 

  ج وماالل ااالقمفصاا  ل Triticeae ولتشااكللقب  اال.ل(2n= 6x= 42) أولب قباا ل (2n= 4x= 28) أول ب م اال (14

(Gramineae) Poaceae فلمها لصافللقمبان ب القم  اغوطلل اول اؤخ قلأ.لوجو لقمبانب للقم  كبالولقمتتلتت  زلب 
 ت االقمحب  ال Triticeae ت املقمحب  الMillet (1987) دسا  ،  x=7 ولقمر  لقمصبغتلقألب بات برص ف القم بو 

Tritinae ولقمتاتلت املأجن با ل خت فالل اال (Aegilops L., Secale L., Agropyron Gaertn, Triticum L. , 

Haynaldia Schur) (Morris and Sears, 1967) . 

 ولقمح ا لقمصا   (T. aestivum) ف  ملم  قل االقألناوق لقم ز وماللكا مح  لقم ا ا .Triicum L أ  لقمجن 

(T.turgidum var, durum)  ولقمناااو Emmer (T, dicoccum)ولقمناااو ل Eeinkorn (T. monococcum)      

(Morris and sears, 1967) . 
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 (Corydon, 2016)للمنب القمح  لفولتطو لقالنوق لقم خت  أصل:ل21شكل 

http://svtmarcq.blogspot.com/2016/09/theme-1a-genetique-et evolution.html 

صاابغ لل41 و لبناا للم اائلماا  لقمصاابغ  الإماائلاناا ةتلقمصاا غللقمصاابغ للول  تااويلم اائل حبااملقمح اا لقم اازل
ل.صبغ  ل18صبغ  لب ن  ل  تويلب قبتلقمص غللقمصبغ للم ئلل80 ب متلقمص غللقمصبغ للول  تويلم ئلول
وق ا  ،لب ن ا ل (Genome) م ائل ج وماللصابغ للأب با ل (T. monococcum) ت تاويلقألق ا القم ز وماللقمان ة الل

م اائل (T.aestivum) م اائل ج ااومت الأب باا ت ا،لفااتل اا الت تااويلقمب قباا ل (.T.turgidum L) ت تااويلقم ب م اال
 :(McFadden and Sears, 1946) أزوقجل القمصبغ  ال0ا ثل ج وم ا،لولتتأمفلكلل ج وملل ال

 (قمان ة ل،لقم ب م للولقمب قب ل)لهتلقم شت كلل  الكللقألنوق للAف م ج وملل -
 . وجو  ل  القألنوق لقم ب م للولقمب قب ل B  ج وملب ن  لقم -
 .فهتل تف   ل  القمح  لقمب قبت D أ  لقم ج ومل -
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  (Naville, 2005)قألصللقمو قاتلمنب القمح  :ل22 شكل 

هاولقم ا ن ل (2n=14 , AA) قمانا ةتلقمصا غللقمصابغ ل  T.monococcum L. var. urartu ول رتحا لأالقمناو 
 نت جاللم تهجا ا (2n= 28, AABB) (T. dicoccoides) ب ن ا ل رتبا لقمناو لقمبا يلقم با مت. A لم  ج وماللقمج نو  ا

  با ل ا لتكا  Aegilops (T. speltoides) ولناو لآخا ل  ا ل را وفلشاب هل  T.urartu (AA) ب القمنو لقمان ةت

(1987) Millet .  

ولقم  تاويل 2n= 42 قمصا غللقمصابغ لب قباتل  (.T. aestivum L. em. Thell)أ ا لب منبابللم ح ا لقم از و ل
لولهولمبا   لماالنبتاللت ت ا لج نو اً ل شاكً ل االج نو ا الم  ا  ل خت فال AABBDD م ئلقم ج وم القمصبغ ل

ف فت  لأنهلق لنتيلماالقمتهجا ال ا لبا الناو ل   Corydon (2016)  ب   Polyploïdisations تب ئلهتهلقم  ه  
 .Triticum taushi (coss)) ولقمناو للقمانا ةت  (Triticum turgidum L. 2n= 28, AABB) أولما  لأناوق ل ب م ال
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Schmal. (syn. Aegilops Squarrosa L.) قم  تاااويلم ااائلقم ج وماااللقمصااابغ ل DD (Kihara , 1944 ; 

McFadden and Sears, 1946) ل.ولقمشكلل  ه لهتهلقمر ق ا
ل: ل ال  ثلم  لقمك و وبو  القمئلو حبملقمشر 

 ي الكروموسوم شعير ثنائ(2n = 14)  و ش للقنوق لقمشر  لقمان ةتلقمصفلقم ز و Hordeum disticum 

 كتم لقمشر  لقمب يلو  Hordeum irregular وقمشر  لقمغ  ل نت م Hordeum vulgare  وقمشر  لقمب قبت

Hordeum agriocrithum  . 
 شعير رباعي الكروموسوم (2n = 28) و ش للقالنوق لقمب  ل Hordeum nodosum  . 

ل:لولهن  لتحب   القخ  لم شر  ل ب 
 ل(شتوي،لص فت)ق ت  جل  ج القم  ق  ل
 تولصف ا)م  لقمصفوفل Hordeum disticum  ،تولبتللصفوف Hordeum vulgare  ،قمشر  ل   لقم نت مل

(Hordeum irregular  ). 

 ل(لب  أشر  للبو ،ألشر  ) ب لموالقم بلل
 :ل ش للقمشر  لقمب يلم ئل  ل  ت: نواع الشعير البري في العالمأ
 صن فل ب م للقمك و وبو  ا (2n =  28 :)Hordeum bulbosum  ،Hordeum murium   ،Hordeum 

jubatum . 

 صن فلقمشر  لقمب قب للقمك و وبو  اأ Hordeum nodosum  

  التصنيف العلمي لنبات القمح و نبات الشعير -1.1.1
 9371  تراا   لفااتلتصاان فلقمح اا ،لول رتباا لقمراا مملم ن اا  لماا ملتبااالم  اا للم ااملقمنباا ال نااتلقمحاا ملط قاا إل

Lineaus أولل الق ملبهتهلقمجهو لفتلهتقلقم ج لل(Feillet , 2000 ; Prats, 1960) ،نت اتلنب تا القم باو ل  اثلت
 ق اللولإقباملقمنب تا القمبت  اللألالقمتكا ا لف ها للئ لقمصا  ،لقمح ا لقم ا الوقمشار  لإماتقالقمبوقلقمتبن لل اللقمح ا
،ل االقمنب تا ال(ب بح لقمنج   ل)،لقمر ة للقمك ة لل،لولتنت تلإمئلت القبمل غط  لقمبتو  قمنبلل كوالبوقبطللقمبتول

، Cronquiste  ((1981 ب القمتصن فلقمنب تتلمهاتهلقألناوق ل با (لI9)وقمج ولل Monocotylédones أ    للقمف حل

ل:ك مت مت APG III (2009) قمتصن فلقم   ثل ب  ب ال(لI2)ب ن  لقمج ولل
ل
ل
ل
ل



 إستعراض المراجع: لفصل األولا
 

 
10 

 Cronquist (1981)قمتصن فل ب لل:I1جدول 

Orge Blé Classification 

Plantae Régne 

Trachiobionta S / régne 

Magnoliophyte Division 

Liliopsida Classe 

Commelnidae S /classe 

Cyperales Ordre 

Gramineae Famille 

Hordeae Triticeae Tribu 

Hordeum Triticum Genre 

Hordeum vulgare Triticum turgidum Espèce 

Hordeum vulgare. L. 1. Triticum turgidum Supsp. durum 

(Desf.) 

2. Triticum aestivum L. 

S / espèce 

 

 APG III (2009) قمتصن فل ب ل:I2جدول 

Orge Blé  

Spermatophyae Embranchement  

Angiosperme S/ embranche ment 

Monocotylédone Classe 

Monocotylédoneae basal S / classe 

Poales Ordre 

Poacées Famille 

Hordeum  Triticum  Genre 

Hordeum vulgare L. 1- blé dur : Triticum turgidum subsp. 

durum (Desf.) Hus 

 2-  blé tendre : Triticum aestivum subsp. 

aestivum)) 

Espèce  

 

 التركيب  المورفولوجي لنباتات الحبوب   -1.1
ل:وتقالقموصفلقمخ  جتلقمت متل  Poaceae ة لك تتبال   ص للقم بو لقمر ة للقم

 اإلعاشي الخضري الجهاز-1.1.1
ل:قمجتو   ا  ا ج وم  ا  تكوا :الجذري جهازال -1.1.1.1

لقإلنب ا قمجن ا  ا وتخ ج :قمجن ن ل قمجتو  - ل من  لأ ،  Moule (1971)  ب ل0م  ه  لو  جتو ل0  ن 

(Benlaribi, 1990 ; Hazmoune, 2006) .  
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 و نشأ ل(Grignac, 1965)لقمبف ئلم ب ق قمرح   ا وتنشأ قمر   ل قمجتو   ج وملهتل:لرح  لقمجتو لقم -
ت ه لقمجتو لقمرح  لللو.لوقم  ل قمغتقة ل ب  ت  ج ته قمتيل   ه  ج ومهلقمجت يل)ف  ( للشط كل م ئ

لولتب ئلكتم لجتو لقإلشط ل،ل(Kirby, 2002) قمشطللتكو اقمتيل ب ألف هللفتلنف لقموقا(لقمر   ل)
(Benlaribi, 1990).  توقفللو بت  لن ولقم ج و لقمجت يل تئلخ وجللقمبن بللقمتتلتر ل    لل ال  ق ل

ل.ل (Moule, 1979) اللفتل    للتكو القم بو إقمجتو لمالقمن ولوقمتكو ال
 الهوائي المجموع -1.1.1.1
 وق  مح 6 م  ه ل مح   تكوال ا ق ةم، أبطوقنت  كوالقمب قو  قال تك   ،ل لقمهوقةتل ال تكوالقم ج ول

 م ئ قمر   ل قمجتو  م  ه  وتنشأ    نوم  تبتط ل قما ن ل و ج ق، قمبف ئلقص    وقمب   ل مح  7 أو 5 تكوا
 أطومه  قمر و ل تكوا  تئ ب متت با قمب    ا وتبتط ل ،(Gate, 1995) قمت بل بط  ت ا تح  ب  بوصل بر 

لقمب    ا)و بتط للقمب قل .(3شكلل)لب   للقمنو   وتنتهت قط ق، وأق ه  لوقمتتل(  ال نطحللق  بلل القمرح  
الن ولتأتتل ز    لب  لقمب قل،ل  للنشطللقبللقالنشط  لطوم   بت  نطحللقمن ولقمتتلتتكوال الخ   لتب ئل 

ل،قمو قلل القمغ  لوشف  لقألو ققلقمتتلتتشكلل القم  بت   القم نفص ل تكواله كلل.لوقنتف خلقمخ   لوتك   ه 
،ل(Kirby, 2000) و قللقمر ملفتلأصن فلقمح  قمأولو قت القبللل قلو ز ق لطوللقألو ققل القمح م  ل تئل ت  لول

 .(Jonard, 1951)لو ققلوقمتف م ال تب  مللم ئلقمب قل  ثلتوج لو قللوق   لمن لكللمح  تكوالقأل
أبفللبط ل و ققلم ئلقمرح لقمت ج لب طلقألآ الب قممل توقج  لفتللأفتنش Tillers (شط لقأل)قمتف م الل  أ

ل لقإلشط لقمت بل لص ن ل ل(Plateau de Tallage)لتب ئ لقأل، لقمصنفل تغ  لشط لم   لقمز  ، ب  لكا فل ل،
ل.(Moule, 1971 ; 2222، كتم ل(  وفلقمب ة للولكتم لم قلقمز  لقم

 
ل

 

ل
ل

ل
ل
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  Setter et Carlton (2000)بن للقمب قلولقألو ققلمنب القمح  ل ب ل :3 شكل

 التكاثري الجهاز -1.1.1
ولقمبنب للتتكوال الو  قالأب ب للتب ئل.لبمل41-0تقالطوللم   ل اللبنب للهتلقمح  لقمنو  لفت

ل ال(Spikelets)بن ب ال لولقمبن ب للهتل ج ومللصغ    ل تب  مللمل4-1،  ئل  و لزه  قال تص للبصو  
لهولوقمح  ل.ولت تويلقمزه   لم ئلمص فت التغ ف الأم  للقمزه   لولهتلا ثل تو لول ب  لوق  .لقمبن ب ل
ل.(1998)ل Soltner ب (لخنائ)لنفبه لقمزه  ل القم ب  ل  ح ل(Autogamous)لتقتتلقمت ح  لنب ا

  : ا   Caryopsis قم بللتتكوال
ه  ل كون لقم  ت   ال البر (ل  فلقمب  ل)وقمغ فلقمبت يلل(  فلقم ب  )قمغ فلقما  يلل:الغالف -

ملقمرص فللبغ فلقم بللمت  إنت جلل(  Hulled)   ل بللقمشر  ل  مب ل  لتكوال غ حلأ  فلقم بللفتلقمح  ،ل
 Soltner   (1999) ; Feillet  ; (2000)  Ferreira (2299.) ب لان للقمن يأ(لقم ب  )

 .  Nucella قمشف فهلوقمتتلتب ئلقمن وب لقم ق حلللطبقة الجويزاء -
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ل بتط  للل:قم ئلنببلل القم بللوتتكوال اللوتشكل  Endosperm :السويداء - طبحللقالم  والتقالخ   
لم بو  لقمخ  ج ل لت اللقمطبحل لقم قخ  لل القمبو  قللهولولل، قللوت تويل هوالو ب ب النشو لكب  ه قمطبحل
 .ب ب النشو لل ال وق لب وت ن للقالن وبب ملقمنشويلقم  و للم ئل 

 م ئلب مبو  قللو  اللقمجزللقمر ويل القمجن الب م و شل حالفتلق م  لقم بللو تصلل القألل: الجنين

Plumule ه لو    Coleoptile  لقمجت  لو ل ا ل تكوا ل نه لقمبف ت ،  Coleorhiz غ  قملو  Radicule قمجزل

لل.خ فلقم و شللهتلت اللقم   لوتحالو   Scutellum وقمحصرل

 
 (Gerhard, 2007) تشريح دب  القمح  :4شكل 

http://www.seedbiology.de/images/wheatcaryopsis.gif   

 و الشعير للقمح حيويةالدورة ال: ئص البيولوجيةالخصا -1.1
تت اللفتل.ل  ل و  ل   تهلبتت بال  ق لل ق حلل القمز قملل تئلقم ص   ت  زلقمح  لبز قمللبنو ل،لت

لتغ   قال لب ج ومل لقمتطو  لهتق ل ت جم لقمبتو ، لن ي ل تئ لقإلنب ا لب ق ل ل ا ل تت م ل لف ز وموج ل لأطوق  م  
لقمب  اوالفتلقم   قالقألطوق لقمف ز ول.ل و فوموج للوف ز وموج للمن وه،لم فالب   ه لقمن ولوقمتطو  موج للقبم
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لوقمن ي لقم بل لتشكل لوطو  لقمتك ا ي لقمطو  لقمخ  ي، لقمطو  لفت لتت ال ل ة ب ل لأطوق  لا ال لإمئ  م ح  

.(Grignac, 1965 ; Geslin, 1965 ; Soltner, 1980)  

 لالطور الخضري -1.1.1

لقإل ل ال    ل لو  ت  لقألو ققلوقمجتو  لف ه لقم ج و لقمخ  يل  ثلتت   ز لبتشك ل نب ال تئلب ق لل ت  ز
ب مملقمح تلو نتهتلهتقلقمطو لمن ل  ثل ص  لت   زلقألو ققلم   للقإلشط للم ئل بتو لقمل.قمبنب ل هو ل

ا اللزه  لو نحبملهتقلقمطو لقمئلمئلشك ه لقمنه ةتل  ثلت تبطلنه  للهتقلقمطو ل الب ق للقإلإوصوللقألو ققل
ل(ب ق للقمصرو ل-قإلشط للب ق للقإلشط ل،لب ق لل-قإلنب ا،ل    للقإلنب ال-    للقمز  :ل)  ق ل

 اإلنبات -الزرعمرحلة  -1.1.1.1
تباا ألهااتهلقم    االلب اا و لبراا لطااو لقمبااكوالوبتااوف لقم اا وفلقم  ة االلم  بااو لقمباا   لل ااال طوبااللو اا ق  ل،ل

ملولقما  ج القم ا اائلتتا قوال اا ل°30-مل°1  ا ثلقالنتاا  ل ا لباا القمبات  ل االقم  اا  لقمبط ةاللقماائلقم  ا  لقمنشاا طل،ل
قمبااتو لتقال.ل جااملقمبااتو ل ااؤا لفااتلقمن ااو،لقمتطااو لولقم اا  و لولمكنااهلالل غ اا لفااتلقالنتاا  لل.م°81ل-م°48باا ال

قم جااملقمكب اا لمهاا لقمر  اا ل ااالقم   بااالولقال ت اا زقالب م ح  ناالل ااالقمبااتو لتقالقم جااملقمصااغ  ،ل اااللباا مللن ااول
  ااثلل.ل(spilde, 1989) تقمنب تاال،لماا  لقالشااط للقمخصاابللقمراا متل اا القمنباا القموق اا لولقم اا  و لقم بااتلقمراا م

 Hay) با قل لو ق الل1ل-3قمجن القمبت يل    ل ال.لت تصلقمبت  لقم  للفتنتفخلو ت زقل ش ةه لفتل بتو لقمجن ا

and Kirby, 1991وت هاا لفااتل نطحاال(.ل Coléorhize أولقمجاات  لكت االلب  اا للتخاا جلفااتلقمب ق االلجاات لاااملا ااالل
هاتللتكاواوتبا ئلقمجاتو لقمبت  اللول (Grignac, 1965)جاتو ل0ئل تال1جتو لأوم للاملتبت  لقمئلأالتصاللقمائل

   طاااللبشااار  قال  صاااللقمااائلأبااافللقمت باااللوفاااتلقمفتااا  لنفباااه لتباااتط للقم  شاااللم ااائللهاااتقألومااائلقمتاااتلتن اااو،لول
قماتيل ر اللك   اللم و قاللقألومائل  (Coléoptile) الريشا قم باتو لقمخ ا يلفاتلقإلتجا هلقم را ك ل رط الل  ا ل

 Boufenar etو   Masle (1982) با لقما فالق ا  لم  هاو لفاوقلباط لقمت بال،لاامل جافلو ت مشائوتكاوالو  فتاهل

Zaghouane  (2222.) 

ن  طلقمو قا ل،ل تزق ا لق ا  لألخت فلقإقمز  لولطومهل تغ  ل الل ت ق لأولطوللقمكوم وبت لل كوال    قلبر قإ
كوم وبت اللقصا  لب م ح  نالل االلم تحز اللت ت ا أصان فلقمح ا لنصافلقل(.Kirby, 1993) من   ل كاوالقماز  لأم اق

 .صن فلقمطو  لقأل
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لل(Boyeldieu ,1997)إنب الل-    للز  :ل51شكل 
 

لبامل1-3للباط  للبا البابو ل االقمز قماللو ف اللقمز قماأومائلفاوقلباط لقمت باللبرا لوت ه لقمو قاللقأللل
(Hazmoune, 2006).ب م  اا  لم ااا التكاااواللجنااا اقم بااللإل ااا ق لقمل  لم ااائلقم خاازوالقمغاااتقةتل قخااالتوترت اا لقمبااا ل

 تصا صلفاتلقإللم ائلنفباهلقإلمت   لم ئ ق   ل اصب لقمنب الأمئلإو ققلأيلأوا الللقم ج و لقمجت يلقمجن نت
ل(Hazmoune et Benlaribi, 2006) .وقمت ا ل

 بداية اإلشطاء -مرحلة اإلنبات  -1.1.1.1
ل لوتبت  ل تئلب ق ل لقمشت ل لفصل لفتلنه  ل لقإلشط ل لبتشكللقألشط لل ب أ لقم    ل لتت  زلهته قم ب ا،

 إمئ قمنب ا وصول من .لبطلقمو قللقألومئلقمتتلترطتلب مملقمب قلقم ة بتإوب ق للن ولقمب قمملقم ت  ز لفتل
 قم ة بت م ف   قألومئ قمو قل إبط فت أومه  و ب ز قمن و فت (قألشط ل)قمج نب لل قمب قمم تب أ أو قق، قأل برلل    ل

(Benlaribi, 1990) قمنب ا فت نه ب ح   ا قمج نب ل وقمب قمم قألو قق  هو   توقصل و (Soltner, 1980)، فت 
 قإلشط ل ص ن ل  كونل قأل   بط   بتو  ت ا  ب ش   قمب وز فت قم ة ب ل قمجتو  تب أ قموقا نف 

.(Plateau de tallage)  
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 (Moule, 1971) مك ة لمن لقمنب ت القلب ق للقإلشط لل–    للقإلنب الل:52شكل 

 بداية الصعود –اإلشطاء  نهايةمرحلة   -1.1.1.1
  .(Baker and Gallagher, 1982) ما   ل نتهاتل االب ق اللتطا وللقمبا ق هاو لقألشاط للولت ا  زلب قم ها ل

لمألشط لللقمح   لقمر   .لك  لتت  زلهتهلقم    للبتشكللقمب ق للقمزه  للقمتتلتت جملب هو لقمتص  ملقألومتلم بنب ل
ق  النصفلقم تحز اللقمطاوللقأل.لكب لم  ل القألشط لأن  طلقمشتو للت   لن  طلقمو قا ل،لقألتخت فلب خت فلقأل

ل.لمه لم   لأكب لم  ل القألشط ل
م   للقإلشط للاللتتوقفلمن ل    للن اول ر ناللمكاالولإمائل ا للأا  ,.Longnecker et al (1993) أ ه 

زوت للوم قلآل،لوبطلقمن و،لقمتغت للقنو لقمنب ا،لقمصنف الللقمروق للقمو قا للولقمب ة لل  لتت كملف ه لقمر   ل ا
مكاالقمر  ا ل نها للك ة ا ام باالج  االقالشاط للتناتيلبان بللمنا لقم.  Soltner) ،9112)لولكتم لكا فاللقماز  قمز  ل

-ل08قمخ ا  لل تا قوال ا لبا الطاولل ا  لقم    الل. (Gallagher and Biscoe, 1978)  ت قجاالقبالل    اللقمتزه ا 

ل. وملل418
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 (Moule, 1971) .  ة لمن لقمنب ت القمك لب ق للقمصرو ل–ب ق للقإلشط لل    للل:53شكل 

 التكاثري الطور -1.1.1

 ت اا  زلقمباا مملقمخ اا يللمناا   أو ققلم اائلقمفاا   لقم ة باات،لأيلل0ل-1لب هااو ل اا لباا ا باا ألقمطااو لقمتكاا ا يل
ل:م  ل  ق ل  ملهتقلقمطو لولتقل  ه لب متش   ،لولهلقمئلب مملزه ي Apex قمح ت

 السنابل تكوين مرحلة: )أ( المرحلة -1.1.1.1
 ت ول ما قمن تي قمح   ن و فت طف ف بتب طؤ قم    ل هته وتت  ز م بنب ل قألومئ قم ر مم  هو      ل

ل..زه ي ب مم إمئ قمخ  يلقمب مم
 اإلنتفاخ و الصعود مرحلة: ) ب( المرحلة -1.1.1.1

لقم    لل ترتب   ن و نه  ل بر ،Soltner (1980)  ب لل Montaisonقمصرو  وب ق ل قإلشط ل نه  لهته
 قمصرو  ب ق ل م ئ   ل وهتق قمب    ا، وتتب م  قمفت ل قمبنب ل م ئلGlumellesل افقمرص  تنتفخ Talles قألف  
خ للقم  ق للل.قإلشط ل أه  ل م ئ تؤا  م ح   قمفوبف ت ل و قآلزوت للقمتغت ل أا قمر م  ا قمفت   هته خ ل

ك  لولفتلفت  لقمصرو ل توقصللتكّوالقمبنب لل ال.لفتلقمن و،لو ز ق ل ج ه قألخ   ل القمصرو لتبت  لقمبنب لل



 إستعراض المراجع: لفصل األولا
 

 
18 

،لو نتهتلقمتبنبلل ال هو لآخ لخ للن ولقمب قمملقمتتلتكّوالقمبن ب الوقمزه قالبأم  ةه لقألناو للوقمتك  ل
مئلقمتبنبلل القمخوقصلقمو قا للقمتتلتخت فلب الت  لقمز ن للقم  ت  ل القإلنب الإوترتب لقمف.ل ه و قللوقنتف خل  

قألصن فلقم بّك  لوقم تأخ  لفتلقمن ي،لوهول  تبطلفتلقألب  لب م ج و لقم  ق يلقمتيلتتط بهلقمنبتل،لوبرن ص ل
ل.قمتغت للقمخ صللبه 

 اإلزهار و اإلسبال مرحلة -1.1.1.1
لماا ملبرااتباا ألفتاا  لقإلزهاا  ل و كااوالقإلزهاا  لب هااو لل ل اا و ل ااوقمتلأباابو لم اائلقمتباانبل،مناا لقمح اا لبشااكلب
،لااامل شاا للب ق هاا ،ل ااالقمتنو ااهلإماائلأّالقمت حاا  ل باابقل ن ب الوبااطلقمباانب للفااتلأّوللقأل ااأك اا  لقم حاا ال ااالقمباا

لقألزها  لقم خصابل م   و     ،    للقإلزه  ،لو هو لأك   لقم ح الم ئلقمبنب لل ش  لإمئلأّنهلق ل  ثلقمت ح  
ل.قمتنف  و  جل قآلزوت ل قمتغت ل بروق ل

 : 

 طور تشكل الحبوب و النضج -1.1.1
،لتباا ألقم بااو لفااتلقال اات للتاا   ج  لوت اا لب خت اافلقم  ق االل  االلقألخ اا  لفااتل و  ل  اا  لقمنباا اترتباا لقم  ل

و لنصافلقمصا  لفا مطو لاامل اأتتلقمطاو لقمرج ناتلااملقمطال،   لن  يلبر لقمطو لقم بنتل كوالقم  لنشو   الل
،ل   ل جرللقمبنب للت متل صللقمنب القمئلقمن يلقمت مفوقلقمص  ل  ثلتصب لقم بللص بلل صر لب حه لوب م

 .ج هز لم  ص  

II-  التفرع عند النباتات 
 التفرع عند النباتات أحادية و ثنائية الفلقة -1.1

خت فلط  حللقمتف  ل النو لنب تتلتك الأه  للقمتف  لمن لقمنب ت الفتلت    لقمشكللقمر ملمه ،لب  ثلت
لتتف  لنت جللن ولقمب قمملقمج نب ل إمئلآخ  ،  Thomas and Merlin ; (1998) Jacques (2015)  ب ل ر  ه 

لول لقمف حت ا لتوقا لقمنب ت ا لقمب يلDicotylédonesأ  ب ل لقمخ  ل لقمب ي،  Sinapis arvensisكنب ا لقمجز   و

Daucus  ...قمفولب ن  لقمبر ل نه ل الل(لقمب ق) بتلتتف  لطوقللقم  و لقم ة Vicia Faba L. ( ،2229كذلك ; 

لك ة لولخ صللنب ت القمر ة للقملMonocotylédones تش بهلتف مهل النب ت الأ    للقمف حلل( 2221عبد العزيز، 
ل.ولهتقل  ل ر فلب إلشط ل Hordeum و   Triticum  ال

لال لقمف حل لهن  لبر لقمنب ت الأ    ل لقمتف  لك مت  ب ن    Phoenix قمنخ ل،  Zea mays ل   ثلف ه 

dactylifera   قمحص و Sacharum إاللن ت ق. 
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ل ر م لقإللفت لقمب قمم لت ت   ل كوا لتكوالقمنب ت ا لكا    لأ   ا لفت لو لقمب ق، لمح  لمن  ل تب  ال بط ل
 .(Cremers et Edlin, 1994)  تح ب ل،لولفتلم  ل القمنب ت التت ت لقمب قمملفتلن  ملبوق ي

قم ج و لقمخ  يلقمتيل تكوال القمب قلولأو ققهل ب ألتكو نهلب    لل  بت   للتت اللفتلقمجن ال  ثل
ا لولنب يلإنش ةتلق تلب  ثل  كالكأتلتتكوال الب قلولب ق للو قللأولقمتل(Gemule)  كالتكو نهلب م و شلل

ل.(8881)  فالمتب  لقم و شللكأوللب مملم نب ال ب لإ
لمو   ل القمنب يلقالنش ةتلقمح تلو بتط لللمن  لتتكشفلأو ققلج     لإنب القمبت  ، لقمجن الأان ل ن و

قمب قلول ت  زلإمئلمح لولب    ا،لولت   ج  ل ب ألتكو الب ق  القمب قمملفتلإبطلقألو قق،لولفتلقمنه  للفإنه ل
 تك  لهتقلقمن طلم  قالم    لأان لللت تزملبتت بالفتلقمن ولولقمت  زل ش بهلإمئل  ل  لتم لقمخ صلبأوللب مم،لو

من لز    لقم ب فللب ال،ل(8881،لقمب زلولآخ وا)ملم   ل  ل ابطلقمب م.لإنت جلن  ملقم ج و لقمخ  يلفتلقمنب ا
فتلل لقالبت قةق للقم ج و لقمخ  يلولقمب قمملقمج نب لل حللقمتأا  لقم ابطلم ب مملقمط فتلول  كالم ب قمملقمج نب لل

لقمن ولخ  جلمن .قمتكشف لمإلنب ال ب أ لتوف لقمش وطلقم  ة ل لقمب   ل كون  لن ولتقمغ فلقموققتلم بت   لومن  ،  
قمجن التت وللقمكا  ل الخ   هلإمئلأنبجللب مغلل  لم قلق ملقمجتو لولقمبوقلقمتتلتبت  لب  مته لقم  بت   للل

ل.و لولب ح الولأف  لولأو ققلولب قمممكتلترطتلأنبجللج    لمبن للجبملقمنب القالبت قةتلبأم  ةهل الجت
م با ق،لول راو لتفا  ل(لقمح ات)إمائلقمبا مملقمط فاتل(لقم  و لقم ة بات)ص  للفتلقمنب ال  جالن ولقمب قلقألول

ول نحبملتف  لقمب قلفتلقمنب تا ال،لولقمج نب للم  هل(قمح  ل)لف  لقمج نب للإمئلقمب قمملقمط ف لص  للولقألقمب قلقأل
ل(أ اااااا  يلقم  ااااااو )تفاااااا  لصاااااا  قلقم  ااااااو لل(Savoie ،2223 ; Mayad ،2291)لإماااااائلنااااااوم ا(للقمبت  اااااا)قمزه  اااااالل

(Ramification Monopodial)ن ولبشكللفص تلم نب ال نتيل القمب مملقمط فتلم ب قلنج لأالقم  و لقألل  ثل 
لفااتلول. قاا فتخاا جل ااالآباا طلقألو ققلبشااكلل ترفاا  لقمج نب االلأ اا لقأل باات  ل ؤ  اا لتشااك لل  ااو لصاا  قلم نباا ال

قمبا مملقمط فاتل ن اولفحاطلإمائلفتا  لقصا   لنج لل(Ramification Sympodial)(لتف  ل   و )تف  لك ت لقم  و لقم
وبااتم ل تااأمفل  ااو لقم ج ااو لأولإماائلزهاا  لل.Vitis sp لبراا لتماا لإماائل راا قل اااللقمرناا ل ااالقموقااا،لااامل ت اا ل

ل(.01شكلل)ب ً لخ صً لقمخ  يل الأجزقللتقالأصولل خت فللكللجزلل  اللف مً لج ن
ل
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ل
لقمتف  لص  قلقم  و لولقمتف  لك ت لقم  و ل:61شكل 

 Ramification)ل(أ   يلقم  و )تف  لص  قلقم  و لولتن  جلقمنب ت الأ    للقمف حلل  ال ج ومللقم

Monopodial)لنب اشط للقمتتلتنباقل الق م  لقمقألبتم لتنتيللفهتيي ط  ق  واددة   ب    ته ل ت قصللمكالل
ل. (Murray, 2008)مح  لقمشطللشط للجتو لم ف ل،لتب ئلجتو وتشكللقأل  ،(80شكلل)

 

 

 (Thomas and merlin, 2015)  قمتف  لمن لقمنب ت الأ    للولان ة للقمف حلل:16شكل 
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بط للفتلتتشكللقم  بت   القإلل.قم ج و لقمخ  يلفتلقمنب ال نشئ SAM قم  بت ملقمح تلفتلقمب ق
    للقمف حللقمتتلتتطو لإمئلب مملإبطتلولقمتتلأ للقمف حلللولكتم لبر لقمنب ت الللمن لقمنب ت الان ةإبطلقمو ق

لم لقمح    لمتشك للقمف  لقإلمه  لقمن و لبطت ئل وقص ل لبنف ل. لقما نويلو لقمن و لقمف  لك  و  و  كالقمتب  لهتق
لو  كالأالتتف  لمتشك للف و لأم ئل .ل(Thomas and Merlin, 2015) تم  القمط  حلل اللقمب قلقالبت قةت،

ل.أولأم ئل التم لشك للف و لا نو لقمجت لقالبت قةتلو  كالأ   لتل نشئ RAM  بت ملقمح تلفتلقمجت  لقم 
ب قلقمنب ت ا،لم   ل  ل ابطل(لبن ل)بط للهولأ  لقمروق للقم ة ب للقمتيل    لشكللنش طلقم  بت   القإل

فحا لل،(Taylor, 2013 ; Elizabeth, 2006)فاتلم   اللترا فلب مبا    لقمح  اللقمفا  لقإلبطاتلماالط  اقلق اللقمبا قل
ولهناا  لبرا لقمه  وناا الت راا لهااتهلقم ا ه  لت اا ثلفااتلقمنب تا اللقكتشافلفااتلقما ا نا ال ااالقمحاا القمرشا  الأا

ح اتل  اثلنجا لأالقمبا مملقم (McSteen, 2009 ; McSteen and Leyser, 2005) و قله  ا لفاتلتن ا ملتفا  لقمبا قل
بشااكللل ااؤا ل اان مل جااملقم  باات ملولب متاا متلوكباا ن اكااوالك  اا الكب اا  ل ااالقألنشاا طلول  لل(ق االلقمباا قلقم ة باات)

بط االلقم وجااو  لأبااف للم باا فلل اا لولك  اا لزق الهااتهلن ااولقمباا قمملقإل(ل ااابط)  نااال  اا ل ب شاا لم اائلقمتفاا  لب  ااثل
أ اا لقإلكتشاا ف القم   اااللفتشاا  لإماائلوجااو لل.قمح  االقم باا فللك  اا لكاا التماا ل م االلم اائلز اا   لكفاا ل ل اا ه  لقمباا    ل

قبتج بللم روق للقم قخ  للولقمب ة للفتلقألنوق لقم خت فل،لول  تبطلبن اولقمبا قل(لبكوال تزق ا)قمك والفتلقمب ممل
 لفباا لهااتقلقالخ اا لوقاا، ((Tesfamichael and Kebrom, 2017لقم ة بااتلولقنخفاا  ل بااتو لقمبااك لفااتلقمباا قمم

وكبااا ال اااابطلن اااولقمبااا قمملقإلبط اااللماااالط  اااقلت و اااللقم ناااتيلمألالن اااولقمبااا قلباااأ اااللمنااا لقمنب تااا القمبااا    لقمح 
ق ل  فازلتفا  لقمبا قل االخا للجرالللStrigolactoneولفتل  مللم ملوجو لقألوكب الأول.لقمبك   البر  قلمنه 

ل8880منب ت اااللقكتشااافلبااانللهاااولأ ااا ثلقمه  ونااا القلStrigolactoneقمباااك   القمزقةااا  ل تاااوف  لفاااتلبااا قمملقمن اااولول

(Alexendre, 2014)مائلقمبا قلن اولقمبا قمملول  ناالتابا طلهاوله  اوال ناتيلفاتلقألبا  لفاتلقمجاتو ل ها ج لإولل
ل.لقمب قممل   لمهل و لفتلتف  لقمنب ت ا

وكبا القم وجاو لقألأ  )  (Tesfamichael and Kebrom, 2017تشا  لقمن   ا القم  م الل با لقمب  اا ال
ولقنخفا  لفاتل باتو لقمبا توك ن ال اؤ يلإمائلن اوللStrigolactoneفتلق للقمب قلب  لفتلتم لز    لفتل بتو ل

ل.قمب قلولتشك للقألنبجللقموم ة ل
 الكلئياتالتفرع عند  -1.1

 عريف ظاهرة اإلشطاءت-1.1.1
 . ( Ducreux, 2002 ; Soltner, 1980 ; Moule, 1971) ك ة ا اشاط للشاكللخاا صلبتطاو لقم رتبا لقإل

   او للك ة ال ل  از ل اال  ازقالقمنب تا القم رنتلخ وجلأكا ل الب قل االقمبات  لقموق ا  ،لولهاتهلقم ا ه ل قإلشط ل



 إستعراض المراجع: لفصل األولا
 

 
22 

ما قلفاتلل،((Grignac, 1965 ; Jonard, 1951به لج قلفتل   صا للقمح ا لولقمشار  لولقمشاوف الولقمات  لقمب  ا لل
المتب  هااا لأ ااا لقمروق اااللقم ة بااا لللقصااا لقمباااك لوقمنخ اااللوقمااات  برااا لقمنب تااا ال اااالتوقالقمف حاااللقموق ااا  ل اااالل

  :يمكن تلخيص هذه المردل  ييما يليل Jonard (1951) ب ل(.لل4101ك  ل،ل)مإلنت ج للل

 فتلب ق للقإلنب ا،ل خ جل:    للقمو قللقألومئ Radicule (أول جذر صغير)غمد الريش  ، ثم Col.  ت ه ل
  ثل تطو لقم  و لقم   للم ب مملقمنه ةتل  .Col  (Boulai et al, .2007)طن أوللو قللفتلقمجزللقمر وي

لل(Rhizome)م ب قلقأل   لل لمن  لقنتف خل كب لو ت خملل8قمتتل توقفلن وه  لأبفللقمت بللو  ه لبه  بم
ل لقالشط ل) شك ل بتو لقإلشط ل ل(ص ن ل ل. لمن    لقمب وز لقمنب  ب أ للا خ ج ل ا لو قل لقمت بلأول .لبط 

و رب لمالم  لقألو ققل.لفتلوقالقمب وزلم ولقمنه  لوقلطول:لبروق للخ  ج للو ققتر ق لقأل ر للو ن مل
ل.ل  ج القم  ق  لقمت قك  لل نتلقمز  لم ئمللالك 
 3))قمو قللقما مالل    للF:بر لخ وجلقمو قللقما ماللفتلمح  لقم  شللقم  ه  ،ل ن ولخ طلم و يل الب ق للل

ل،شط لقإلنه  للقم  زوملتتط وللإمئلص ن لل.ل لل كوالفتل بتو لبط لقأل  قم بللمب   لمالب قلأ  
ر لتم لت ه لبلكللشطللأب بتل رطتلأشط للا نو ل.لتتشكللقمب قمملفتلآب طلقألو ققلقمتتلترطتلأشط ل

لبر ه لت ه لب و ه لقمجتو لقما نو ل.لز    لم  لقمبن بللمه ل و لفتقمتتلتكوال الق م  لص ن للقإلشط ل،ل
 .أولقم  ف ل

 تشكيل صينية اإلشطاء  -1.1.1
قا لDucreux (2002).  با لمنا لنحطاللقالتصا للبا القمجات لولقمبا قللنب ت القم بو  كوالقمتف  لمن ل

 ( . (Evan,1975 ف م ل ب لنو لقمنب ال38 صللم  ه لإمئل

تااتلت  االلقمباا مملتبااتط للقمباا   للقما ن االلقم "Pré-Tallage" براا لقنبااا قلقمو قااللقما مااالل  اا ثل اا ه  لتباا ئ
باملت االقمباط ،ل ه ا لكا الل8و وقافلق تف ماهلإمائلل،Jonard (1951) با لل(Col)قمنها ةتل قخالل  ا لقم  شالل

ل.وت ه لجتو لج    لفتل    للقمو قللقم قبرلل الخ وجلأوللشطللفتل بتو لق م  لقمتف  ل.م قلقمز  
بملب ن  لقمب    الل8 تئل (E2) ب   لقإلنب التبتط للقمأنهلبر لMichéle et al.,  (2006 ) فح لأو  

تن اولولتتطاو لمترطاتلبا ح ال (F2,F1) ولتتشاكللقمبا قمملقإلبط اللفاتلآبا طلقألو قق.لتبحئلقصا    (E4,E3) قمت م ل
 .(T2, T1) ج    ل تو قللتب ئلقألشط ل

قألومااائلب ق اااللقإلشاااط للبأنهااا لب جااا  ل ااا لتختااا قلقمو قاااللل-شااا ال    اااللقإلنبااا ا Boyeldieu (1997) أ ااا 
تباتط للقمو قاللقألومائلاامل.لفإالهتهلقألخ   لتتوقفلم ئلقمن ولولتت ب لق ا  لفح ا   Coléoptile قمبو حللقمجن ن ل

 .(80شكلل)لتن ولبر ه لقمو قللقما ن للولتتبره لقما ماللف م قبرللفتلتزق ال بت  
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   (,.2222Michéle et al(ل هو لقألشط لل الص ن للقإلشط ل : 71  شكل

هتهلقألو ققلتخ جلك ه لب مح  ل البط لقمت بللتكوالب    ته ل ت قصللفتل نطحللوق   لتب ئلص ن لل
 ملتكوالك ه لل1أولل3مح ،لطومه لأصغ ل الل1إمئلل1هتهلقم نطحللتت ك ل ال. plateau de tallage قإلشط ل

 .Rhizome  تص للب مجت  لأول  ل ب ئل 

 

 (Boyeldieu, 1997)  كلئياتع د ال( األش اء)التفرع : 72شكل 
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 (Architecture)تركيب األشطاء على الساق  -1.1.1
 أول   لقم  شللقمتتل ه ل نهلprophyllقمو قللأولقمب وف لللaxil تملت    لقألشط للب إلش   لإمئلإبطل

(Bos and Neuteboom, 1998; Kirby and Appleyard, 1987; Klepper et al., 1983). ل ال لقألشط ل تن و
لفتلص ن للقإلشط للتقمب ل لقم وجو   ل تملت    لقألشط للقألوم لل الآب طل(  جللأومئ)ب ئلأشط للأوم للقمم ،

قما نو للقمتتلتنشأل الآب طللشط لقأل، (…,T1, T2, T3) م ب قلقم ة بتلولتب ئلمألو ققلقألومئل ة ب لقمب قمملقم
لقمشطلل لقألشط...T3.1وللT2.1وللT1.1تب ئللT2وللT1و قل لprophyllل قمب وف لل ال للقمتتلتنشأإمخلأ  

لولهكتقلT1.0 ،T2.0 ،T3.0ت مئل ...(Moeller et al., 2014 ; Ducreux, 2002 ; Kirby and Appleyard, 

نصفل فت  لولهن  لنو لآخ للشط لقالتقالو الق ةملأول فت  لأوولتكوالهتهلقإل(.ل03لشكلقم)   (1985
للKirby, 2002)ل Moule, 1971  ;)لT0 زلمهل ل  لقم  شلل   لخ جل المح  ل لشط ل القأل

ل
 ; Kirby and Appleyard, 1985 ; Ducreux, 2002)قألشط للم ئلقمب قل Architecture تركي   :73 شكل

Moeller et al., 2014) 
 MSالساا الرئيسي : T. الشطء : L.  الورا. : C غمد الريش. : P  البروييل 

T0 ::شطلل   لقم  شللC.ل

L1 ،L2،L3 :ل.ت اللقألو ققل

T1 ،T2 ،T3:ل.أشط للأوم لل

T1.1 ،T2.1 :ل.أشط للا نو ل

T1.0 ،T2.0:أشط للتنشألل
ل.P القمب وف لل

ل
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لللوق   فتلنحطل( جت رل) ت قصلللللمن لنب ت الأ    للقمف حللتكواشط قألأالDucreux (2002 )تك ل
قمش اللقص (ل0)للكفتلقم خططلقم و  لفتلقمشفصللهتهلقألشط للتب ئلص ن للقإلشط ل،لفوقلبط لقمت بلل

بنف لط  حلللإنش لل  و لقمن ول(لقألشط ل)قمف و لهتهل تملإنش للل.  ثلأو  لأالفتلإبطلكللو قلل وج لشطل
لقألب ب لت لم نب ا لقمخ  ي لقم ج و  لن  م لإنت ج لأان ل لتك ق ي لبن ط لأي لهتق لو لأ    لتك ه ل     ب 

Tesfamichael and Kebromولهن  لأف  لل،نب تلأف  لقإلشط للقم نتجللبأف  لقإلشط لل  جللأومئ. (2017)ل
 لقم جملق   للقمر  لولقمبن بللقمتتلتتكوال القمنوم القألخ  قالتكوالصغ  لل،إشط لل  جللا ن للول  جللا مال

ل.إمئلج ن لأنه لتن يل تأخ  لم ئلقمبن بللقم ة ب ل
ج  ااالل،قألو ققبط االلقمتااتلتوجاا لفااتلآباا طلقمباا قل نتشااأل ااالقم  باات   القإل تفاارع كمااا ركاار سااانقا ياا  

،لتشااكلل ر ااملقم  باات   الSAMبط االلقمخ اا  للماا  ه لنفاا لقاا   لن ااولقم  باات ملقمح ااتلقم ة بااتلقم  باات   القإل
ولف كااوالإ اا لباا كن لأول ن اال(و قا اال)لفط  اال وموج لللب ة االلولبااف  ملنشاا طهلبوقبااطللموق االل اانلط االلباا مملمكااابقإل

ل.(Janssan et al., 2014 ; Taylor, 2013)م  لل هملفتلتن  ملنش طلقمب مملهتل قمه  ون القمنب ت ل.لم رطتلف  

 

لDucreux (2222) و  لت ك  لقألشط للم ئلقمب قل ب ل خططلل:8شكل 
ل(RAM) ااااالقم  باااات ملقمح ااااتلفااااتلقمجاااات لخاااا لل    ااااللقمتطااااو لقمجن ناااات،ل ااااتملت   اااا لقم  ااااو لقمح ماااا ي

ت  ِها لقمنب تا الن اًوقلن وتجً ا لل(.وم القأل)بت قة اللقمتاتلترتبا ل االقم  بات   القإللل، (SAM)قم  بات ملقمح اتلم با قول
اَبًت لمالط  قلإنت ج ،لرحا  ،لقملقمبا    وتشا لل   ل الهتقلقمنب اهتلأقب مل تك Phytomersلو،للPhytomersلو  
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لهااته. ( Thomas and Martin, 2015; Taylor, 2013;  Ducreux, 2002)قم  باات ملقم اا تبطلبهاا ل قمو قااللو
تتطااو لقم  باات   اللقاا ل.م باا قلزللقمهااوقةتقمجاالقمحاا   لم اائلتطااو لترطااتلقمنباا ا AXMs قم  باات   القإلبط اال

ولقماتيلبا و هل  كاالفا  لاا نويلللتشك لل  و لقمن اولقماا نويلفاتلشاكل لقمح   لم ئوقمتتلم  هللبط للإمئلب مم،قإل
قألشاااط للمنااا ل) اااتملإنشااا للقمفااا و ل....قمتاااتلتشاااكللفااا و لا ما اااللول   هااا لAXMs  بااات   الإبط اااللوالماااهلكاااأال 

  لأانا للإنتا جلأيل تك  لهاتقلقمان طلم ا قالم  ابنف لط  حلللإنش لل  و لقمن ولقألب بتل(لقمنب ت الأ    للقمف حل
و  كاالأال  ا ثلقمتفا  لقألم ائلت ت ًبا ل  ا ل اؤ يلل،(8شكل ) (Ducreux, 2002) ن  ملقم ج و لقمخ  يلم نبا ال

قإلبط االلوخصاا ةصللقم  بات   الوبناا ًللم ائلتماا ،ل اتملت   اا لبن االلقمنبا القمن  اايلبرا  لونشاا ط.لإمائلبن االل رحا  
ل (Janssan et al., 2014). قمن ولم ف و لقمتتلتن ول القمب قمملقإلبط ل

لقإلل لط مالفت   لب الإنت جلشط للولتأخ ل هو لأف  لقألك    لكب لقإل  ل  قألف  لشط للقمج نب للك   
قمبن بللقم تكونللم ئلفإالل(قم  الالقم تأخ  لج ق)شط للقمج نب للولفتلهتهلقم  الالقم ة ب للولإنت جلأف  لقأل

وقالقمك فتلم ن يلقبلل وم لقم ص  لولمهتقلفهتلتر قلم   للقم ص  لشط للقم تأخ  لالل كوالم  ه لقمأف  لقأل
شط لل   لقم   و لف هلولأصن فلقمح  لقمتتل إلبهتقللب تنت جلولمتم لن يلإمئلز    لقإلنفبه ل والأالتؤل

لقم تطو لأالتبتغلللبوقبطلتت  زلبصفللإشط للج   لتكوالق  ته لم ئلقمتج  لم م للولتبتط ال ن  ملجت ه 
ل.وق لقمغتقة للقم وجو  لفتلقمت بللبصو  لج   قم 

 العوامل المؤثرة على اإلشطاء  -1.1.1

 توقفلم ئلخص ةصلقمنو لولب  جللأكب لم ئلتاأا  لل(لقإلشط لقا)م  لأول ح ق لهتهلقألف  لقمج نب لل
  ا لول ماللقم بكا  لقتلقمز لقمروق للقم   طللب بللقمح  لأ  لقمروق للقمتتلتؤا لإ ج ب  لولتنشطلقإلشط للتت خصلف

،لولكاتم لخصاوبللقمت باللولقمتا قلل (Hazmoune, 2004)قمز قماللم ائلأم ا قل ن بابلل  ا ل  تا  لكا ا قل،كا فالقم
ل.(Grignac, 2005)لفصللقمخ  فلولهطوللأ ط  لفتلفصللقم ب ا

ب الك اا ل جاا لقالشاا   لإماائلأالقمز قمااللقمبااط  لل راا  لمحاا لقالشااط للإماائلقمتااأا لباا مب  لقمشاا   لولتباات
  جللقم  ق  ل   ل  رفل ح  ته لم ئلإمط للفا و لإشاط للج نب ال،لولأفا  لقالشاط للقمن   اللقبامل نها لفحاطلهاول

 والأال رطاتلأيلأفا  ل  ا ل نتجالللت قجاأ  لقمحبملقآلخ لف بحئلمح   لول .لقمتيل رطتلبن بللأيل كوال نتج 
.لللب  اثل را  ل باتح لفاتلتغت تاهملجات يلك  اول تكاوالمكا لقمناوم القم نتجاللول  ا لقم نتجاللن ا .لأيلمح  ل

تاا جلإاللأنهاا لمهاا ل و ل  اا ل  ااملأالقألفاا  ل  اا لقم نتجااللاللترطااتلباان بللأيلاللت راا ل و قل ب شاا قلفااتلز اا   لقإلنول
أالقباا  لكب اا قل ااالقمرن صاا لقم غت االلقمتااتل شاالم اائلقمفاا و ل  اا لقم نتجااللقاا لقنتحااللإماائلفاا و ل فحاا لتكاا ل ب شا ،
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شط لل   لقم نتجللترطتل وق ه لقمر و للإمئلقألف  لقم نتجللولممل  ا ثلقمركا لإالأف  لقألل.قإلشط للقم نتجل
  ااثلوجاا لبراا ل  لأفاا  لقالشااط للقم نتجااللب مرن صاا لقمغتقة االلأالهااتهلقمرن صاا لماامل كااالمهاا لأيلأااا لأولوجااو ل

 لقمن  ملقمجت يلأ  بها له  تصلولبهتقلنبتنتيلأالقمرن ص لقمغتقة للقمتت.لقألف  لقم نتجللإمئلقألف  ل   لقم نتجل
 ته لفتلقمنه  للإمئلأف  لقالشط للولتم ل  ه لقم و لقمغ  ل ب ش لقمتيلت ر لأف  لقإلشط لل   لقم نتجللفاتل

ل.ز    لم  لقمبن بللفتلو   لقم ب  للك  لتز  ل الكا فللقم  صول
ط للفاتل باللقمح ا ل نها ل وما لشات ر ل و قله   لفتلز    لأفا  لقألفإالهن  لموق للم    للتك ن ولك  ل

ل.(2222، كتم )ل قمز قمللولك  للقمبتو لولم قلقمز قمللولإ  فللقألب   لم ت بل
ف ااالجهاالل وماا لقمز قمااللوجاا لأالقمبااتو لقم ز ومااللفااتلوقااال بكاا قلتن ااولولتحااويلأفاا  لإشااط للج نب االلقباالل  ااولل

ل. لقإلشط للهولفتلأوقةللقم ب ام   لأالقموقالقم ح حتلم هول، (Moule, 1971)فصللقمشت للقمب   ل

III- تشريح النبات 
 (أصل التفرع في النبات)منشأ األعضاء الجانبية   -1.1

ب رنئلأالقألصللقم  بت  تلمه ل نشاأل االقألنباجللقم قخ  الل (endogène) قمجتو لقمج نب لل قخ  للقم نشأ
 .(Deysson,1967) م جت لقألص ت

 

 

 (Murray, 2008)نشأ لقمجتو لقمج نب لل : 9 شكل
ل
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 تنشااااااأل  باااااات   القمجااااااتو لقمج نب ااااااللفااااااتل غطاااااا  لقمبااااااتو لول راااااا ق لقمبااااااتو ل ااااااالخ  اااااا لقمب  باااااا كللو

(Heller,1978) قمتتلتكوالفتل ح بللأت  لقمخش ،لمن   ل وج لا اللأولأكا ل الهتهلقألت  ،لأولتوجا ل تب  مالل،
ل(.8880قمب زلولآخ وا،ل) الأت  لقمخش لفتلقمجتو لان ة للأت  لقمخش ل

  بت   ل،لولتنحبملقمخ   لقنحب   ل   ب  ل لخ   لقمب  ب كللقمب  نش   للمن لتكو الجت لج نبتلتصبول
ت  هلقنحب   ال تت م للفتلأيل بتو ،لولم ئلتم لتتكواللبب ملل نطحلللن ول     لب  لف ه ل الب ق  الخ و لل

 .(Heller,1978)  ولق نبو لولت قك  لأخ  ل   ز 

للم ئلنب يلقمحش  لول  لفوقه ،لولقمتاتلبا م ال ا لتت ازقلول شاتقلقمجات لقمجا نبتلولت غطلهتهلقم نطح
ل.ط  حللم خ  جل  ك ن ك  ،لولق لتف زلق للقمجت لقمج نبتلإنز   التب م لم ئلت  للقألنبجللقم    لبه 

 Deysson (9123) ;  Ducreux   با لFormation exogène)  ( شاأقألف  لم ئلقمب قلخ  ج للقم نب ن  ل

 (.  2228) قمب زلولآخ وال ; (2222)
  النمو اإلبتدائي: الساق -1.1

لهولقم  و تتكوالقألجزقللقمهوقة للم نب ت القموم ة لل ال  و لقمب ق،لقمتيل   للقألم  للقمج نب ل،لول
لت   هل الأف  لج نب للقم ة بتلم نب الول نشألم   ل القم  شل،لولب بت  ق لن ولقمب ت  ،لول ب ئلق مب قلب  

عها على يوجد على الساق براعم تختلف من حيث موقل. ي  لقم ج و لقمخ أو ققلولب قمملولأزه  لولا ول

 لمالب قلجن ن للوهتلمب  ل،  Axillary buds(جانبي)بطي إو أ Apical buds (قمي)الساق فمنها ما هو طرفي 
لتؤ يل  نتهتلقمن ولقم  و يللهلقم  ملولفتلهتل.ولتكوالب ح الج نب لأم ئلمئلقألإمئلن ولقمب قلإمن لن وه 

ول  ا  ل بت  ل،  Sumpodial  كالأال بت  لفحطلبوقبطللقمب مملقمج نبتل رط  لن  ملقمغصالك ت لقم  و ول
ل.Monopodialن ولقمب مملقمخ  يلقمط فتلمر  لبنوقال ط قلم ئلقم ج و لقمغصنتلص  قلقم  و ل

لهت لأهم لو لقم  بت   ا، ل ا لم   لبوقبطل لقمب ق لن و لقمح ت تم لقم  بت م لقمغصا لفت لقم  بت   ا  ه

Meristem Apical   لتشتقلكللقألنب(4101)إم زقب ال  ب لقإلبت قة لل الهت، لقم  بت مجل لول خت فلمالق ،
لقمب قممل ل نشأ لقم  الا ل ر م لفت لو لقمو قل، ل نشأ ل كون  لقمج نب ل لقألم  ل ل رطت لقمتي لقمجت  لق ل   بت م

ل.قمج نب ل
 المرستيم القمي -1.1.1

 قالكب   لفتلقم جملولقمشكللول ر لل   بت ملقمح تلم غصالفتلقمجن القمت م،لول ب  ل   لبتغ  بخلقم
لقمن و لقالنتح للإمئلطو ل. لمن  لأكا لو و   لمكنه  لو لت  ثلخ للقمتطو لقمر قتلم نب ا، لقمتغ  قال ب   هته
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قمغصال  ويلول  ن   كت،للولخ للتطو قتهل القألطوق لقمجن ن للف  لفوقلنج لأال  بت م.لقإلنت جل القمن و
ل.كا  لقمتغ  لمن  ملقمن و

قم  بت ملقمح تلقمتيل ر فلفتلقمغ م لبأنهل نطحللق للقمغصالقم وجو  لفتل نشألقمو قللقمفت لل تف وال
لأولنف لقمنب الفتلقم  ق للقم خت فلل لولقمشكللفتلقألنوق لقم خت فل،ل تئلفتلنف لقألنوق ، لفتلقم جم كا  ق

ول ب  ل(.ل4101قم زقب ا،ل)  ل كوالقط يلقمت  اللولمكالفتلبر لقمنب ت ال كوالان ةتلقمت  اللول  مب ل.لم ن و
لقمحب ،ل ل تف وتل لو لق   ، لأول تئل حر ق ل كوال نببط  لول ب   لقم ك فئلقم و قنت، لقمح تلقمجبم  كوالقم  بت م

ولق  ل نشألقمو قلل ال.لت القم  ة لولم  ل القمنب ل خ وط للأول تئل بتط  للك  لفتلقمنب ت القمك ة للقمرشب ل
،لولم  لأ   لقمح للأول  كزلقم  بت ملقمط فتلولقم جملقمنببتلم ح للول نشألقمو قللقمتتلتبرته لتتف والكا  ق

ل3388ول(لقم   ي)     ك والل18قمح ملمن ل بتو ل نشألقمو قللقمفتتل ب  ل تف والفتلقألنوق لقم خت فللب ال وقمتل

لل.       ك والقمب ك
ل    لز    لفتلقمحط لتصللإمئل وقمتل .ل  قالأان للتطو لقمف  ل0ولفتلقمنو لقمنب تتلقموق  ،ل ب  

ل.قمز    لفتل جملقم  بت ملقمح تلم ت  لأان للتطو لقمف  لن تجللمالقمز    لفتلأم ق لقمخ  للب الل ال جملقمخ  لول
 تغ   لقمخ   لقم  بت   للولقمتتلتتكشفلمنه ل  قكزلول القم  ت لل  قم  لأالق للقمب قلإمئل  ل  ل تنح للول

ل.لقمن ولم نشألقمو قللولتصب ل     لب ب ف ال نت  ل

ولفتلقمكا  ل القمنب ت القم ر   ل ب  لت  ثلتغ  قالفص  للفتلقم  بت ملقمح ت،لولفتلقمنب ت القمخشب لل
ل ل صب لب كن  لط ف   لقمب قلب م   لأال  جلل.لن لبر لقمفصولم(لتوقفلقمن و أيل)خ صللتكوالق ل ولنج 

ل لقشت ق  لق ت  م ل لإمئ لقم   ال لقم  قب ا لتش   لو لقمب مم، لبكوا لم ئ لتؤا قا لقم ول لو بر لقم وق لقم  ق  
لقمه  ون ل لقم ن طقل. لو لقمح ت لقم  بت م لن و لقمتوقفلما لأي لقمب مم لتكوا لأا لإمئ لأ    لقمتج    لتش   ك  

ل.توقزالب ال ابطلقمن ولقم تكوالفتلقألو ققلولقمجب م ن القم قخ  لقم وجو  لت القمح لل ب  ل ن ملبوقبطللقم

 (نظرية تنظيم القمة)تكشف القمة النامية  -1.1.1

لقمر مم لقمن   للهو لقمن   للأ  ثلأش  لل(4181)للShemidtلأولل ال   لتطو لقمح م وللخ  للتكوالقمح ل
لقمز جوا ل القنحب م لهم نتيلمنهلتنحبملSingle apical cellلوقمن تجل لطبحت ال القمخ    تكوالقمح مللتقمتلت 
الأن   للقمجبملوقمغط للف ه لقفت  لن   للتش التم لم فالبلو را،ل(48شكلل)قمن   للفئلقمنب ت القم قق لل

ل:ق تهلقم  بت   لل الطبحت ال ت  زت اله  لتقمنب ال تكوالف
ل
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ل
ل بملتخط طتلمن   للتن  ملقمح للفتلقم  بت ملقمح ت:ل11شكل 

http://images.slideplayer.com/16/5137628/slides/slide_15.jpg 

 
 OuterTunica كساءال او السطحية الطبقة  -1.1.1.1

حللقمغط للوتتكوال ال ج وملل القمخ   لقمب  ةللتكوالطب Apical Dome نطحللقمحبللقم  بت   لللفتتنشأل
قمنب ت التقالقمف حت اللفتصفوفلل1-8 ت قوالم  ه لب اللقمتتلوصفوفل  تبللو نت  لل القمخ   لقم  بت   لل

م    لوت  طلإ  طلللأيأ    للقمف حللو كوالقنحب ملقمخ   لف ه ل وقز  لم بط لللقمنب ت الفتصفوفلل3-8و
  .Tunicaكب ل ج  ل الخ   لولطبحللقمجبملتقالقمخ   لقألأ  للمبوق لب م رصملب مطبحللقم قخك   للإ  طللق

   Inner Corpus  جسدلطبقة الداخلية او الا -1.1.1.1

له لقمطبحل لفئللتقمتلتت   ل كوا لف ه  لوقالنحب م ل   ز  ل    لوطبح ته  لقم جم لفئ لقمنب ا تختصلبن و
تر فلت  لقمخ   لب مخ   للTunica   لكب ل ج  ل الخأ لوم    لوطبحللقمجبملتقالخ   لقالتج ه الطوم 
ل لقأل  ل ل Central mother cellsقم  كز ل لب ر ل لمترطأتنحبم لقم   ط لللتقل لقم نطحل لتب ئ ل  بت   ل  نطحل
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Flank or Peripheral Meristems ت  لقمطبحللقمتئل تكوال نه لخ   لنب يلقمحش  لوقمنخ  لف   لبر لت  ه ل نطحلل
 .Rib Meristemsلولقمر قتأفلب نطحللقم  بت ملقم بئلم للتر لتقالصفوفلطول

قمبوقلوقألف  لوكتم لنت جللقمن وللفتك  لتك ل القنحب ملوقبتط مللقمب قمملقمط ف لللقمطومت نشألقمن ول
نشأل  لقمن ولقمحط  لف أل،ت رتب لجزلل القم  بت ملقمح لي لوب القمب    الوقمترح نطحللقملفتلقمب نتم   بت مل
ل لن و ل ا لقم ز أقم  بت   القمج نب ل لقمك ب وم ل ا للي ؤ ليوقمتلتو لتكولإب بت  ق  لقمخش لمئ ل ا لقمج     ا

لل.مئلز    لقط لقم  و إفئلقمنه  لللي ؤ ليوقم   للوقمت
 النسيج الخلوي منطقة -1.1

لأنه لم ئ لقم تب  مل لقمر قل لتقا لقمن و ل ن طق ل ا ل   لقمر    ل المح  لبط  ل ل ج ومل ل ا لتشتق  
ولتشتقلقمخ   لقمتتلت الهتهلقم نطحلل ال ج وملل.لApical Initial Group ج ومللقمب قل لقمح  للل ا،قمب قة 

للق   للولهتلنوم ل  ل ت وص ل،لقمخ   لبكا فلتتج اولفتلقمغ م ل.لقمب قل لقمح  لل كونللخ   لقألملقم  كز ل
خ للم  كزلتصب لنخ م ،لولت  لفتلقمغ م لول شتح القمخ   لقمتتلتتج الفتلق.ل رتح لأنه لتنحبملأقللتك ق قول

لقم  رت لقم  بت م لطو  لقمصبغلل. لكا فل ل   ط ل ل نطحل لتكونا لك    لأكا  لج نب ل ل شتح ا لتكونا لك    و
Peripheral Zone.ل

لقم  بت ملقمج نبتلولت الق تللقمكب ل
 anneau initialللقم  بت ملقألومتلم توم لقمج او تلل

ل  بت ملقإلنت                          للقمت تتللقم  بت ملقالومتللقمجب 
لméristème d’attenteل  بت ملقمنخ  لل

ل(1965)لNewmanولن    القمت حقل التفب  لو  ةفه ،لأش  للولفتلقمنح  ل وللقم  بت   القمح  ل

لقم  بت لقمخ    ل ا لب ب ل لنج  لقمز ا ل ا لمفت   لمكا لو لا بتل، لب قلقا لمه  لخ    لتوج  لال لتر للأنه    ل
ولنوقتيلهتهلقمب قلقالقم ؤقتللم خ   ل.لمنوقتيلقإلنحب   القم ت  حللكب قلقا،لتكوالبح للقم  بت ملقم بت  

ل.تكوال  بت   لم   
 تكوين البراعم الجانبية -1.1

ولتتكوالفتل.لفتل ر مل غط القمبتو ،ل شغلل نشألقمب مملقمج نبتلقأل كنللقمر و للولقإلبط للم نشألقمو قل
لقمب بتوك ولقمغ  لتكوا لمن  لم و   لو لقم ح ب ل لقمو قل ل نشأ لق   لما لقما مالم ل تأخ   لأو لقما ن ل لم لت  ثل. و
نحب   القإل    قب للفتلقم ن طقلقألخ  لم   بت ملقمح ت،لولهتقل   ل  بت ملقمب مملمالبح للقمح ل،لول كوالقإل

طلقم خت فللتت ولفتل  بت ملقمب مم،لول صب لفتلقمخطوللقالنحب   اول.لShell Zoneب  ل ب ئلب نطحللقمص فلل
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.ل ب  ل ب ألم رطتل نشألقمو قلل نت   لم كوالقم  بت ملقمح تلقمتيل شبهل صالقآلب للفتلقمشكللولقمو  فللو
قإلبط للاللت  لب من ولقمكا  لإمئل  القبتك  للقمر    القمر   للم ن ولولتصلل ك ن للم و  لنج لأالقمب قممول

ل.ب فللمالق للقآلب لبر  قلق   لب 
فتلبر لقألنوق لنج لأالتكو القمب مملقمج نبتلالل أختل ج قه لإمئلفت  لف   لبر ،لمن   لتكوالقمو قلل و

لقم ح ب لل بنل لأيلب. لقم ت وص للأص ، لب مت   زلم خ    لتن ولإ   لقمب قمم لقمنش طلقم  بت  تل اللهته  بتر ق 
لقمت وصللوقمتيلأص لإمئل  اللب ل رزواللمنهلبوقبطل لول ابطل لولبح الب كنل لقم ت قخ ل، قمت   زلمألنبجل

ل.ت ف زه لم طو لإمئل  بت   القمب مملقمن   للبنش ط
لولفتلقمغ م لبوقبطلل لم نب ا، ل القألم  للولقألنبجللقم خت فل لقمب مملم     ل نه ل نشأ ول ب  

 ا   لل(exogène)قمب قمملقمر   للخ  ج  للولتنشألأ  ب ل.لم خ   لقمب نش   ل  Dédifférenciationنح لقمت   ز
لقمبط  ل لقألنبجل ل ا لأي لقإلبطت لقمب مم ل  بت   ا لتر ل لقمب قممل. لتنشأ ل ب   لقمنب ت ل لبر لقألنوق  لفت و

ولقألبب  لقمتتلت فزلقمخ   لقمه    ل،لDore, 1965 in) 9181، إم زقب ا)قمر   لل قخ   ل القألنبجللقم قبخلل
نشطلل   لأخ  لبهتهلقمط  حل،لولتبب لتن  ملقمخ   لإمئل  بت ملقمب مملهتلم  حللج قللم ئلقإلنحب ملولتصب 

ولفتل  ملل.لقمروق للقمه  ون للتبتخ ملبو والولمكال القم ؤك لأنه لاللترطتلجوقب لك   لو.لولمملتر فلبر 
لقم ح بلل لولوقته لمالتط بقلقمتف مللب القمب مم لأ مللج    لتوج  لقإلبط ل، لقمر ق الفتلقمب قمم لتخت فلهته و

لم ن و لقم  ق للقم خت فل لقإلبطتل. ل  فزلن ولب م ه لقمفت ل لقمو قل ل القم    لأال نشأ لقم بك   ولفتلقألطوق 
(ل8888)ول ب لإ    ل.ل،لومكالقآلم للقم بتخ  لل   ل فهو لSnow and Snow,1933 in) 4101،لإم زقب ا)

م ئلشكللب وزقاللج نب للجن ن للتنولفئلآب طلقألو ققلوت ه لأواللنه لأف  أ لب أبط للم ئلقمب قمملقإلت ه ل
 . لقبتةن فلقمب قلفئلقمن ولقمط فئأو ققل  شف للتبحطلمنبإبطلقألو ققلقمجن ن للو غ فلكللب ممللت  بت   للف

 (الفلقتين ذوات من لساق الداخلي التركيب)تشريح الساق  -3.1
  :قآلت ل قألجزقل  ا  تكوا أنه تج   ا  ك مفول ت اف ح تو منب ا ب ق فت قمر  ت قمحط   تف ص من 

 وهت ق ف إمتلقمبش   تت ول وق  قم  ل نف ت ت نا ك وت ا تب ت ش ر ل ب      غط    ت قصل طبحل : البشرة : أولا 
 موجو  قم  ل نف ت  نا،لوقأل  ق  قم ش قا  ا وقمخ  ج ل قم قخ  ل قألنبجل     للو  فته    تل قمف  ا  ا طبحل
 . قمغ زقا متب  ل قماغو  بر  ت توي ق ،لقمك وت ا طبحل
 قمحش  لخ   لت توي وق  م تهو ل ف ق  ا ب نه   ق حل ب قنش   ل خ     ا صفوف م    ا تتكوا : القشرة : ثانياا 
   لك و نش لقمخ    هتهلوتب ت قم وةت قمبن ل بر   ل مح  م خ  قل ب بت  قا م ت قمرشب ل قمنب ت ا ب ح ا فت

  غ  ل قمكومنش   ل قمخ    موجو  قمب ق ت م مل و  فته  نشوي و  ف كومنش   ل خ    مل أ    وت توي
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 قالبطوقنل     ل،لخ  قل ب بت  قا موجو  قم وةت قمبن ل بر   ل مح  م،لققم   ا بتأا   قالنان ل وم م قأل ك ا
 . قمنشوي قمغ ف فت قمغتقل تخز اقموم ة للول

 : من تتكون الوعائية سطوانةاأل : ثالثاا 
   ل     وقبك  نش   ل   ل ب قنش   ل خ     ا طبح ا م    ا  تكوا :قم قة  قم   ط أو قمب  ب كل -

 .  نل ق ة ل وجر ه  قمب ق تحو للو  فته
 قم قخل ئإمل أبه  قمشكل  ا ال  زم ه ةل م  ل وق   قط  نصف م ت وقم   ل قمخش   حا : قموم ة ل قم زم -

 قم  بت   للخ   ه تنحبم قمتي قمك  ب وم نب ي وقم   ل قمخش  ب ا و وج  قمخ  ج ئإم قمر   ل م  قمح 
 ب  ل ز ق  م م كل و قمب  ، فت قمب ق ن و  بب      م م كل ج   قًل م  لًل و خشب ًل مترطت قمنشطل
لقمخش  خ    أ   قم طوبل توقف  ببب  كب    (قص ب الو لخشب ل أوم ل) قمخش  خ    تكوا   ث قمب ق

ل.صغ   وخش  كب   خش   ا قم  حل تتكوا قمص ف فت قم تكونل
ول القالخت ف الفتلقمت قك  لقمتش    للمب قلفتلنب التوقالقمف حت الولتوقالقمف حللقموق   لنبتنتيل

 للأيل ة بو رللم ئلطوللقمب قلقم بط للقم تفتلتوقالقمف حت ال القمب قمملقإللم  تقلتكوالقألف  لأولقمتف م ا
وقالقمف حللقموق   لك ا للنب ت القم بو لولهتل  و ل  قبتن ل كوالف هلقمتف  لأ  لفتلت.لم  لفتل وقال ر ا

 .فتل نطحللوق   لتتو الفتلق م  لقمب قلفوقلبط لقمت بلل ب ش  
 

 

 

ة  الولقمب    ال القمك ب قلنبل:ل11شكل  للل
 (Murray, 2008)قم ت قصلل

 و القم  بت   الم ئلقمب قلتل:12شكل لللللل
 (Robert and Catsson, 1990)لمن لقمنب ت ا
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و ققلمن لقوقم لقألل (méristeme intercalaire) هتقل قجالموجو ل  بت   الب ن ل Murray  ((2008  ب 
باب لقباتط مللقمباا    الت(ل48ولل44شاكلل)با قل تشاغللكاللقم  ازلقما قخ تلمألبااطوقنللقموم ة اللمولقمبا    ال

قمخ صا لللتهها.ل((exogèneلبط للفتلأ  كالقمرح لولهتلتقال نشألخ  جتال القمب قمملقإل ب مت متلتنشألقمتف مول
 . (Robert et Catesson, 1990) تت  زلبه لكللقمك ة  ا

 ئياتالتشكل الجنيني في الكل -6.1
 وقمح ل،  Root Growing Pointتولنه  ت اله  لقمح للقمن   للقمجت  ل مجن ال ال  و لصغ   تكوالق
الجزللإ.لوهتلخ   لإنش ة للق    لم ئلتك ق لقالنحب مل (39لقمشكل)  Shoot Growing Pointقمن   للقمخ   ل

ومن لن وه ل plumule و نتهتلب م و شل Epicotyle قمجن ن للقمر   للل  مئلقمبو حللقم  و لقمتيل حالفوقلقمف ح
 ت القمف ح للل  و لقمتيل حالت القمف قلف  مئلقمبو حأ  لجزللقم Shoot System ترطتلقم ج و لقمخ  ي

Hypocotyle و نتهتلب مجت  ل Radical وقمتيلمن لن وهل رطتلقم ج و لقمجت يلقموت ي.Tap Root System  

  ملفإالقمب    الب ال   لقم  شللولقمو قللقألومئلل08-18من   لتز  لقمبتو لم ئلم قلأكب ل ال
فتل.ل(kirby, 1993) ملإمئلبط لقمت بللل18إمئل وقمتل(لص ن للقإلشط ل)القمتو يلولت فل(Epicotyl)تتط ولل

ل لقمحصرل لقمب    القمتتلب ا لاللتتط ول لقمت   للSculellumقمح  لم ئلمك لقمشوف الو لقم  شل لcolول   
(Mesocotyl)ل8ولل4فإالقمب    الب القألو ققل(ل  مل488أكا ل ال)ولفتل  للز مالقمبتو لبر قلج قل.ل

ل.ق لتبتط للأ   ل3ولل8أ   ن لب القألو ققلول
كااو التقمتشااكللقمجن نااتلفااتل ر ااملتوقالقمف حااللقموق اا  ل شاا بهلم تشااكللقمجن نااتلفااتلتوقالقمف حتاا المغ  االل

ولقمن ااول ب شاا  ل(ل43لقمشااكل)جوقناا لقمجن نااتلقمصااومج نتلل صااب لقم اازلوق اا  لفااتلإ اا  ل.قمشااكللقمصااومج نت
ول صاب لقمنبا يلقماتيل وجا لت االق اللقمغصاا،ل. Coleoptile    لقمب مملقألومتل تكوالفوقلهتق،لولتكوال نشأ

ول ن اولقمجازللقمر اويل.لولت  طلهتهلقمح للت   ج  لبوقبطلل  فل   لقمب مملقألومت،لولهن لترتب لقمو قللقألومائ
تاا قةتلأنااهل ت اا  زلول  كااالقمتباا  لقمجاات لقالب.لولقمتااتلترتباا لقمف حاا ا، Scutellum م جناا البباا ملل كونااللقمحصاارل

ول ن ولبا النحا طللقتصا للقمحصارللول  ا ل Mesocotyl  قخ   ،لولقمنب يلقم وجو لخ  جهل رتب ل  فلقمجت لأو
ولت ه لقمف حللقموق   لفتلبر لقأل  ا الفاتلتوقالقمف حاللقموق ا  لل.((Kirby and Appleyard, 1985قمب مملقألومتل

 التوقالقمف حت القمتتلتكوالف حللوق   لتؤ  لفكا  لأالقمف حاللمبا   لمااللولقأل مل.لط ف ل،لولقم  بت ملقمح تلج نب 
 .(4101إم زقب ا،ل)ت ك  لج نبتل

لColتوجا لقمباا قمملفاتلإباطل  ا لقم  شاالل.لفاتلآباا طلقألو ققلقمح م  اللم با قلقم ة باتتبا ألبا قمملقألشاط لل
بطلقمو قللقألومئول ب التبا ألبا قمملقألشاط للب متشاكللفاتلآبا طلبر لقإلن.ل(13لقمشكل)من لقمتش   ل فتلقمجن الF1لق 
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ل  ا لبشاكللت ت بها ل تملوب مت متلقم ت قكبل،لمألو ققلقم ت قخللم ه   ل  صحللقمب قمملو ال تمل  لم   .لقألو قق
ل نشاألأناهلو با ولقمو قاللإباطلفاتلنبا يلك  فاللبا مملكالل با أل.Williams, 1975))لقموباطلخاطلم ئلوم  ل ت  ال،

لو  اا طلجوقنبااهلم ائل االقمب وفل با أل،قمشااطللباا ممل  بات ملن ااول اا.لقإل  قجلقاا صلأولقم وصااومللقمو قاللنباا يل اا
ل ماا  ل شااكلل  اا ل،غ اا م ل شاا بهللو  فااللمهاا لأالو باا ول ر ماال،لو قااللهااولProfil))للقمب وف اا.لق االلقمباا قلبب باا ل
لشاطلقملبا مملقبات  لإتق.لة باتتطو لقمب قلقم للم   لشطللقملتطو ل شبه.ل قخ ه لقم غ حللقمصغ   لقألو ققلمت    
ل.شطللو قللأوللوت ه لقمغ فلطوللإمئل  ت لقمب ف وللفإالقمن و،لفت

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

ل(( Kirby and Appleyard, 1985   حطالطومتلفتلجن ال بللقمح  : 13 شكل

لنخف القم لقمرحا  لب باتان لل  ا و  ،با    اللتفا زلقمتاتلقألو ققلآبا طلفاتلقمب قمملتتشكللاللم م،لبشكل
لتكااوالقمرحاا  ،لهااتهلفااتل وجااوً قلقمباا ممل كااوالمناا   .لقأل  اا البراا لفااتلقمباا ممل وجاا ل  ااثلقم  اا و باا قلقمل ااا

 (.,Williams and Langer 1975)لقص   لوأ ن هلأم هلقم قخ  للقألوق  
(لو تها زق)فاتلإبطها للقمتيلقمب ممل كوالقمو قل،ل هو لمن .لو قلزوق  لقمل بتطوللشطلقملب ممل لقب ل تبطوت

لفاإال، ة ال ل  ا لقمب ةالقم ا وفللك نالإتق(Stern and Kirby, 1979). لتش   قملفتلو  ه ل  مل4ل وقمت  ةتل
لت ا  زقمل اتمل، ة ل قمل  وفقمل للفت.ل  مل3لإمئل8ل الأكا لإمئل ن ولاللمموقمب للبب مل،لو توقفل تب طألقمن و
 (.,Stern and Kirby 1979)لقمب قلقم ة بتل ر للنف ل تح  بًللب ر للب قة  القمبنب للولقمو قللاب قة  لفت



 إستعراض المراجع: لفصل األولا
 

 
36 

 تشريح حبة القمح -7.3
 :(41) ب لقمشكلللن   ت القم جه ل بللقمح  للجن الم للقط  لطومتلفتلمن 
 قألومئلتتكوا قمجن ن ل قألو قق،لت  طلب م  شلللقألنبجل  ا     ل  نطحلولهتل  Coleoptile: قم  شل     -

ل.وم لأ أو قق 3-8  ا م   
وق تص صل قإلنز   ا إف قز م ئ وتر لل.ب إلن وبب  م قمجن ا إتص ل  نطحل: Scutellum قمحصرل -

لقمبب م ونوق  قمجن نت قطب ت الم ك   نوقت ا إت     ا قإلن وبب  م و تكوال.قإلن وبب  م  ا قمك بوه   قا
 .قمن   ل   تب وقم م جن ا (قمك بوه   قا)لقمغتقل متخز ا أنبجل متكو ا قم ح ا  بل  ا

لوقمغط ل (قألومتلقمجت )قمجت    تكوا به  و ،قألوم ل قمجتو  تكو ا  نطحل:لقمجت   ط ل + قمجت    نطحل -
ل.م جت  قمن   ل قمح ل م    ل قموققتلمه

     ل  نطحل وهتل.قموققت و ط ةه ب مجت   ت  ط وم ة ل     ب قنش   ل أنبجل Coleorhiza: قمجت       -
 .قألوم ل قمجتو  كو ات ب نطحل ت  ط

 .ل  Epiblast  وج لم ئلقمج ن لم  و لقمجن الن ول  شفتل ب ئ -
- Mesocotylلل.قمتيل فصللب القم ج و لقمجت يلولقم و شللقمجن ن للقمنب ال القمجزللتم ل:ل
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  Desf  ticum durumiTr . حطالطومتلفتلجن ال بللقمح   :14 شكل

https://www.gettyimages.ae/detail/photo/light-micrograph-of-a-longitudinal-section-high-res-stock-

photography/128627870 

 

ج ي يرجذ  

 نمو درشفي
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 القم 

 غمد الريش 

 القصع 



 

 :الفصل الثاني

 طرق و وسائل البحث



 طرق و وسائل البحث: الفصل الثاني
 

 
38 

I-  الدراسة المورفولوجية 
 المادة النباتية -1.1

أصناف ( 60)و ثالث  Triticum durum Desf. أصناف من القمح الصلب( 60)على ستة تمت الدراسة 
خالل  .Hordeum vulgare Lأصناف من الشعير ( 30)و ثالث  .Triticum aestivum L من القمح اللين

في الموسم   مكررات لكل صنف( 05) خمس بمعدل على التوالي(  1620-1621، 1621 -1622)الموسمين 
جلبت األصناف من مخبر تنمية و تطوير الموارد الوراثية . في الموسم الثاني( 60)األول و  ثالث مكررات 

و ذلك بهدف الدراسة البيولوجية للتفرع عند النباتات و تتبع اإلشطاء، مع التقاط صور ، D.V.R.Pالنباتية 
 IIو الجدول مجهر الضوئي تجريبية في صينية اإلشطاء و مالحظتها بالمكبر و ال لألشطاء ثم عمل مقاطع

  .أصولها الجغرافية مع المدروسة يعرض األصناف
 ةلها الجغرافيو مختلف األصناف المدروسة مع أص: II جدول

 الرمز المصدر األصناف

 Triticum durum Desf.القمح الصلب 

Beliouni الجزائر V1 

Djenah khetaifa (DK) تونس -الجزائر V2 

Gamgoum el rekham (GGR) (تيارت)الجزائر V3 

Haurani سوريا -لبنان V4 

Hedba 3   الجزائر V5 

Vitron إسباني منتخب في تيارت V6 

 .Triticum aestivum L القمح اللين 
Florence aurore الجزائر V7 

Mahon demias عباسجزر البليار منتخب في سيدي بل V8 

Mexipak CIMMYT  منتخب فيITGC سيدي بلعباس V9 

 .Hordeum vulgare L الشعير

Jaidor INRA فرنسا V10 

Rihane ICARDA منتخب في سيدي بلعباس سوري  V11 

Saida 183 جزائرال V12 
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 التجربة سير -1.2

لموارد الوراثية النباتية لمخبر تطوير و تثمين ابشعاب الرصاص التابع جرت التجربة في بيت زجاجي 
DVRP أعيدت تجربة الدراسة المورفولوجية لموسمين زراعيين متتاليين، حيث  ،1 بجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

 .1620-1621للموسم   1621.21.12و يوم    1621-1622للموسم   1622.21.22تم زرع األصناف يوم 
 .التجربةتصميم و مخطط  انيوضح 522و  225الشكل و 
 

 

 

 

 

 

 (1620-1621موسم ) مخطط الزرع لألصناف المدروسة :151شكل 
 

 

 (1620-1621موسم )مزروعة بالبيت الزجاجي  المدروسةصناف ألالتجربة ل تصميم :151 شكل

V1 

V1 

V2 

V2 V3 

V3 V4 

V4 

V6 

V6 

V7 

V7 

V8 

V8 

V9 

V9 

V10 

V10 V5 

V5 V11 

V11 

V12 

V12 

 الشعير القمح اللين القمح الصلب

V2 V1 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
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، سةم ارتفاعةا 12سةم عرضةا و  21سةم طةوو و  17تمت الزراعةة فةي أصةص مسةتطيلة الشةكل ذات أبعةاد 
بكميةة الرصةاص مةن مشةتلة الجامعةة المتواجةدة بشةعاب  جلبةت ، في تربة زراعية متجانسة ذات قوام طينةي سةلتي

 :(253شكل ) حسب المخطط التاليسم  1على عمق  حبات 1 بمعدل متساوية  في كل إصيص، و

 سم 17           سم                                        17          
                 سم 1

 سم 21                                                           سم 12                                 
 

 أبعاد اإلصيص  :153شكل 
 اإلرتبةاع عمليةة تةتم حتةى يومةا 15 لمةدة الطبيعيةة للظةروف البةروز بعةد مباشةرة األصةص عرضةت

 .مجددا الزجاجي للبيت أدخلت مث .واإلشطاء
 عةدد ارتفع ثم التجربة بداية فيسل  156باستمرار و بانتظام، و ذلك مرة في األسبوع بحجم  الباذرات بسقي قمنا

و ذلةك كلمةا زادت متطلبةات النبةات  .مةل 500 أي مضةاعف بمقةدار الصةعود مرحلةة مةن ابتةداء ثالثةة إلةى المرات
 .الضارة األعشاب بإزالة حياتها دورة خالل النباتات عةبمتاب قمنا .داخل البيت الزجاجي

 المتبعة قياساتال -3.1
مرحلة اإلشطاء و  مرحلة اإلشطاء الخضري: تطرقنا في هذه الدراسة إلى مرحلتين أساسيتين هما

من  1621-1622 حيث دامت هذه الفترة للموسمتحول اإلشطاء الخضري إلى سنبلي،  نسبةثم  حساب . السنبلي
مع أخذ الصور في كل مرحلة من مراحل اإلشطاء و إظهار عددها لكل  1621.60.15إلى   1621.61.22

  .صنف من األصناف المدروسة
عدد األشطاء بعد ظهور الورقة الرابعة للنبتة الفتية إلى غاية  حسابيتم ب: اإلشطاء الخضريمتوسط  -

، (Maître brin)باستثناء الفرع الرئيسي  حساب عدد اإلشطاءات الخضريةب يتم. مرحلة بداية اإلنتفاخ
 .حساب المتوسطثم  (plante/ génotype/ espèce) نباتمكررات لكل ( 65) خمسباستعمال 

و هذا النوع من  ،عدد السنابل الناتجة من نمو اإلشطاءات الخضريةيمثل : اإلشطاء السنبليمتوسط  -
( 65) خمسعدد السنابل المتكونة باستعمال  سابحبيتم . اإلشطاء يأتي بعد مرحلتي الصعود و اإلسبال

 .حساب المتوسطثم  (plante/ génotype/ espèce) نباتمكررات لكل 
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شطاءات الخضرية سنابل و البعض بعض اإلتعطي : شطاء الخضري إلى سنبليتحول اإل نسبة -
مثل ت Vحيث  X= (E/V) X 100  :هذا التحول نستعمل العالقة التاليةمعدل ، و لمعرفة يتراجع اآلخر

  .تمثل متوسط اإلشطاء السنبلي Eمتوسط اإلشطاء الخضري و 

 للتصوير نزع النبات -
 تعتبةر، أوراق و أشةطاءبجميع أعضائه من جةذور و  على إزالة النبات من األصصهذه المرحلة تعتمد 

 بعمليةة القيةام  أجةل و ذلةك مةنكونهةا تعتمةد علةى الحةرص و عةدم إتةالف النبةات  خطةوة حساسةة المرحلةة هذه  
 :التالية الخطوات وفق عدد األشطاء الناتجة تصوير
 جيدا و خاصة مكان العينة المراد نزعها و ذلك لتسهيل عملية نزع النبات األصص بسقي نقوم. 
 بنزع العينة النباتية بحذر دون إتالف المجموع الخضري و المجموع الجذري نقوم. 
 بالماء جيدا الجذور بغسل نقوم. 
  فةوق ورق مقةو  إلتصةاقها حالةة فةي بعضةها عةن السيقان و الجذور األشطاء و فصل عدد بإظهارنقوم ،

 SAMSANG ثةةم نقةةوم بعمليةةة التصةةوير وذلةةك عةةن طريةةق رلةةة التصةةوير الرقميةةة ملةةون بعةةد تجفيفهةةا،

ZOOM LENS (5.0-20.2mm 1 :2.8-6.3 28mm) . 
 الدراسة اإلحصائية -1.1

 .ANOVAباستعمال  تباينتحليل ال ذلك من أجلو Xlstat   (2014)رنامج تم تحليل النتائج المتحصل عليها بب

II - الدراسة التشريحية 

 المادة النباتية -1.1
، Beliouni : هي  Triticum durum Desf. أصناف من القمح الصلب( 60)اقتصرت الدراسة على 

Haurani ،Hedba 3،  أصناف من القمح اللين( 60)و ثالث .Triticum aestivum L   هي :F.A ،M.D ،

Mexipak ، أصناف من الشعير( 60)و ثالث Hordeum vulgare L.  هي: Jaidor ،Rihane ،Saida 183 ، ذلك و
 .(1627-1620، 1620-1625، 1625-1622، 1622-1620): المواسم  التالية خالل

ير الموارد الوراثية من مخبر تنمية و تطو  جلبتلنبات القمح ( صلبة)كما استعملنا في تجربتنا حبوب جافة 
منطقة طريق المدينة )جلبت من الحقل ( طور النضج نصف الصلب)، و حبوب خضراء D.V.R.Pالنباتية  

 :على الدراسة التشريحيةأجريت  .(الجديدة، منطقة الحامة، منطقة طريق جيجل
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و ذلك  (شطاءإلنهاية ا)شطاء إلى بداية الصعود بداية اإلمن  :(Plateau de Tallage)صينية اإلشطاء  -
 (F3)إلى الورقة الثالثة  (F1)الورقة األولى من مرحلة ثم ( 1620-1625إلى  1622-1620)خالل المواسم 

 (.1627-1620)و هذا خالل الموسم 
حتى الحبة تشرب أثناء )الجافة حبة جنين اللأي تحضير مقاطع تشريحية : (la Graine) ثم في الحبة -

 .(1627-1620)، و هذا خالل الموسم (مرحلة النضج نصف الصلب)ثم للحبة الخضراء ، (اإلنبات
 سير التجربة -1.1

البيت الزرع في على مستويين هما  مواسم زراعية متتالية (62) ربعأعيدت تجربة الدراسة التشريحية أل
تعددت الدراسة في عدة في المخبر، التشريح  والمتواجد بشعاب الرصاص،  D.V.R.Pالتابع لمخبر الزجاجي 

منها المجهر الضوئي )نستطيع من خاللها الحصول على نتائج مرضية على أجهزة مناسبة  بحثابر قصد المخ
 تنمية و تثمين الموارد الوراثية النباتية مخبر :مثل( (Microtome، و جهاز التقطيع Leikaبآلة تصوير 

خالل الموسم  (الجزائر) 2نة التابع  لجامعة اإلخوة  منتوري  قسنطي Bio pôle  المتواجد  بمركز األبحاث
      1625-1622) ينبكلية علوم الطبيعة و الحياة خالل الموسم التحاليل البيولوجية، و مخبر (1620-1622)

بمركز األبحاث و البيوتكنولوجيا بالمدينة الجديدة علي ( شهرين)و تربص قصير المدة ، (1620-1625و 
 :  تتبعنا في تجربتنا مرحلتين أساسيتين .(6312-6312)الموسم  و هذا خالل CNRBT منجلي قسنطينة

 (La Germination) إلنباتمرحلة ا -

 Triticum durumمن القمح الصلب جافة استخدمنا حبوب حيث  D.V.R.Pمخبر تحضير العينات في تم 

Desf.  بعد غسلها بالماء المقطر و وضعها  للتشرب مخبرالجلبت من(Imbibition)  21من  في زجاجة بيشر- 
حبة في كل طبق بثالث  63به ورق ترشيح  مبلل حيث وزعت  ،لإلنبات  Petriأطباق ثم نقلها في  ساعة 12

بالماء المقطر للحفاظ على نسبة رطوبة كافية لعملية اإلنبات تحت الظروف هذه الباذرات مكررات، رشت 
اقتضت الضرورة لذلك حتى خروج الورقة رشها كلما قمنا ب .% 76 -06م و رطوبة °16-25درجة حرارة : التالية

 .(استطالة الباذرة بداية خروج الجذور و)أيام و ذلك لتتبع مرحلة اإلنتفاخ، مرحلة اإلنبات  26األولى أي بعد 

-Carminoالملون المضاعف ب تلوينهاو  باستعمال شفرة حالقةالتشريحية بالطريقة اليدوية عمل المقاطع  تم

Vert هر الضوئي بالمج مالحظتها ثمLeika  بهدف البحث عن هذه مع أخذ الصور بآلة التصوير و ذلك
 .في الحبة األشطاء
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  (La Semence) (النبات تربية)الزرع مرحلة  -

بشعاب  D.V.R.Pوير الموارد الوراثية النباتية التابع لمخبر تنمية و تطفي البيت الزجاجي تم زرع الحبوب 
 :حيث كان تاريخ الزرع لكل موسم كما يلي (سابقابنفس الطريقة المذكورة ) الرصاص

بالستيكية بكمية  (Gobelets)أكواب في  1622.61.27الزرع يوم  تم :1622-1620للموسم  تاريخ الزرع
و هذا ، سم 1إلى  2من مكررات لكل صنف على عمق  26في كل كأس بمعدل  حبةبمقدار  ،لتربةامتساوية من 

 .(نقص األكواب في الصورة راجع إلى عدم إنبات بعض األصناف) (201)شكل ال كما هو موضح في

اإلتصال بين الجذر و الساق  منطقةتحديد لالنبات  فيتجريبية مقاطع عمل التجربة على  اعتمدنا في هذه
(la jonction)   صينية اإلشطاء منطقة و(plateau de tallage).  

 

 (1622 -1620موسم ) (Gobelets)كواب التجربة في األ تصميم :211 شكل

  التأخيرو على أساس خاصية التبكير  تواريخ  متتالية 0تم الزرع  في : 1625 -1622تاريخ الزرع للموسم 
حرص على عدم خروج األشطاء في نفس الفترة كي يتسنى لنا لل ،(161)كما هو موضح في الشكل 

 :كالتاليشطاء و إجراء الدراسة اإلعملية متابعة 
 .1622.21.27نبات الشعير يوم أصناف تم زرع : تاريخ الزرع األول -
  .1622.21.10نبات القمح اللين يوم تم زرع أصناف : تاريخ الزرع الثاني -
  .1622.21.02نبات القمح الصلب يوم تم زرع أصناف : تاريخ الزرع الثالث -
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 (1625-1622)للموسم  البيت الزجاجيتصميم التجربة لألصناف المدروسة مزروعة ب :112 شكل

بعمل المقاطع في و ذلك  بداية الصعود -نهاية اإلشطاءإلى  بداية اإلشطاءبتتبع النبات من مرحلة قمنا 
بهدف التعرف على مرحلة تكوين ( Microtomeبجهاز )اآللية  اليدوية و الطريقة صينية اإلشطاء بالطريقة

يوضح تواريخ عمل المقاطع لألصناف  في الملحق III6و  III1الجدول و . األشطاء من خالل التشريح
 .المدروسة

  (160) و الشكل .لجميع األصناف 1625.22.15 تم الزرع يوم :1620 - 1625تاريخ الزرع للموسم 
 .يوضح تصميم التجربة بالبيت الزجاجي

 

 

 (1620-1625)تصميم التجربة لألصناف المدروسة مزروعة بالبيت الزجاجي لموسم  :113شكل 

 قمح صلب قمح لين شعير
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بداية الصعود حيث   - ة اإلشطاءإلى مرحلة نهاي( (Stade 3F الثالثةالورقة مرحلة  نقمنا بتتبع النبات م
 .1620.62.22إلى  1620.62.26هذه الفترة من  تدام
بمخبةةةر تنميةةةة و تثمةةةين المةةةوارد الوراثيةةةة النباتيةةةة  مختلةةةف المراحةةةللكمةةةا قمنةةةا بتحضةةةير المقةةةاطع النباتيةةةة   

D.V.R.P  بجهةةاز بالطريقةةة اآلليةةة  لتقطيةةعل و تجهيزهةةا(Microtome)  المتواجةةد بمخبةةر التحاليةةل البيولوجيةةة بكليةةة
 .عمل المقاطع لألصناف المدروسة في الملحق يوضح تواريخ IVو الجدول  علوم الطبيعة و الحياة

 
 1627-1620 تاريخ الزرع للموسم  (تربص في الCRBT) 
   1627.60.60: أصناف الشعير يوم تم زرع : تاريخ الزرع األول -
   1627.60.22: تم زرع أصناف القمح الصلب يوم: تاريخ الزرع الثاني -
  1627.60.12: تم زرع أصناف القمح اللين يوم: تاريخ الزرع الثالث -

عند تكوين الورقة األولى و بعد : تم معاملة الباذرات بالتدرج لكل األصص على التوالي حسب ما يلي
من مرحلة بداية ثم  ،ورقة الثانية ثم بعد تشكيل الورقة الثالثة في األصص األولى لجميع األصنافتكوين ال
حتى يتسنى لنا المتابعة الدقيقة  .في األصص األخر ( شطاءنهاية اإل)إلى بداية الصعود ( قاتور  2)اإلشطاء 

 . Ontogenesis لتكوين البراعم اإلبطية
 Carmino-vert de) باستعمال الملون المضاعففقط اسة التشريحية اليدوية على الدر اعتمدنا في هذا الجزء  

Mirande) الورقة الثانية –ولى الورقة األ –نبات مرحلة اإل -تفخةلجميع اوصناف تقريبا و ذلك من البذرة المن- 
نبات  وبفي حب طعاكذلك مق ،(ولخروج الشطء األقبل خروج الشطء و عند ) الوراقة الرابعة   -الورقة الثالثة
 زرعال تم. (في طور النضج نصف الصلب)نبات القمح اللين  وبحبو ، نبات القمح الصلب وبالشعير، حب

  مركز األبحاث و البيوتكنولوجيا أما الدراسة التشريحية  فتمت بمخبر( كما ذكر سابقا)البيت الزجاجي ب
CnRBT في المقاطع لألصناف المدروسة فهو موضح  أما تواريخ عمل. بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة
 .في الملحق Vالجدول 

 تحضير المقاطع  -3.1

 الطريقة اليدوية -1.3.1

عةن  باستعمال الطريقة اليدويةعم المتشكلة كان استغالل العينات بإجراء مقاطع تشريحية و ذلك لتحديد البرا 
لى مستو  طاولة ثم قةص جنةين الحبةة مةن الجةزء و ذلك من خالل تثبيت الحبة في اليد و عطريق شفرة الحالقة 
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حسب الطريقة المذكورة )صينية اإلشطاء فتكون بعد نزع النبات من التربة ل بالنسبةالسفلي إلى الجزء العلوي، أما 
 :ثم عمل المقاطع حسب المراحل التالية (سابقا

اإلحتفةةاظ  فقةةط بصةةينية  قمنةةا بقةةص الجةةزء العلةةوي و الجةةزء السةةفلي للنبةةات عةةن طريةةق شةةفرة الحالقةةة  و -
 .اإلشطاء إلجراء الدراسة التشريحية

 .Moelle de Sureauلب البيلسان  من بين شطرين الجزء النباتي ناوضع -
 .(Lame)بعمل عدة عشرات من المقاطع بواسطة شفرة حالقة حادة قمنا  -
جةف لحةين و التي تكون بدورها موضوعة في حوض بةه مةاء مقطةر كةي و تالمقاطع في مصفاة  ناوضع -

 .استعمالها
 الطريقة اآللية -1.3.1

توفر هذه الطريقة عددا كبيرا من المقاطع . (Microtome) جهاز التقطيعتمت الدراسة التشريحية باستعمال 
 غير أنها تتطلب أن تكون األعضاء و األنسجة مغمورة في البرافين( ميكرون 26سمكها  )و المتجانسة الرقيقة 

Parafine، ليةتبعا للخطوات التا: 

 القتل و التثبيت (la fixation): توضع المقاطع لكل صنف في قارورات زجاجية و تغمر بمحلول FAA 

(Formol Acétique Alcool)  و يحضر هذا المحلول (27أنظر الشكل ) ساعة 12-21و تترك لفترة بين ،
  % 03 لي المخففمل من الكحول اإليثي Johonsen  (1940) :26حسببمزج المحاليل الكحولية التالية 

(Ethanole) ،5  26مل فورمالين % (Formol) ،5 مل من حمض الخليك الثلجي ( Acide Acétique). 

 

 
 FAAعملية القتل و التثبيت ب  : 17شكل
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 الماء إزالة Déshydratation:  باستعمال محلول غير مذيب للشمع و هو الكحول اويثيلي الذي يحضر في
بعدها تستبدل في محلول . و تترك لمدة ساعتين في كل تركيز %25، %76،  %56تراكيز متدرجة تبدأ من 

 .ساعة 12و تترك لمدة  % 266كحولي بتركيز 
 لسوائل باستخدام وسائل طبيعية عملية ترسيب الشوائب المعلقة في الماء أو غيره من ا هي :الترويق

متدرجة ممزوجا ممزوجا بكميات متفاوتة من بتراكيز  (Xylene) كيميائية و ذلك باستخدام محلول الزيلولأو 
 :الكحول اويثيلي مدة ساعتين في كل مرحلة كما يلي

 2:  0 زيلول  : كحول إيثيلي 

 2:  2 زيلول  : كحول إيثيلي 
 0:  2 زيلول  : كحول إيثيلي 

 .ساعة 12مدة  (Xylene pure) و يستبدل بعدها بكمية مناسبة من محلول زيلول مطلق
 رافينالطمر في البا (Le Paraffinage) : مدة ساعتين حتى تتشرب لتوضع العينات في شمع البارافين

 Barre de  بعدها تفرغ في قوالب تسمى (étuve) مرات على التوالي باستخدام الحاضنة 0و ذلك  ، الشمع

Leuckart (18 شكلأنظر ال) .وتوضع القوالب في مكان بارد لحين تقطيعها بجهاز الميكروتوم 

(Micotome). 

 

 Microtome للتقطيع بجهاز ةمجهز  لبواق :18شكل 

 :Microtome عملية التقطيع بجهاز*
 

 وذلك .ميكرون 26نعمل مقاطع رقيقة بسمك -

حصول على قطاعات رقيقة للعينة لكي لل
  .ضوئييتسنى فحصها تحت المجهر ال
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زجاجية لل المقاطع فوق الشرائح ايتحمنبدأ ب -
الزجاجية بقطرة من ذلك بمسح الشريحة و 

ليسرول غ+ مل  03بياض بيض ) محلول ماير

محلول  أو (غ1ساليسالت الصوديوم + مل  03
الجيالتين المخفف، ويكتب على الشريحة نوع 

 .العينة

 

 

توضع الشرائح على صفيحة تدفئة عند درجة -
 .م استعدادا للصبغ 26°

 
 

 

 (la coloration) نعملية التلوي -3.3.1
أخضةر اليةود  -الكةارمن (La double coloration) باسةتعمال الملةون المضةاعفالتلةوين  تةم إجةراء عمليةة

 ،بوغةديري ; (johanson,1940باتباع الخطوات التاليةة   Isabelle (2008)حسب   (Carmin-vert de Mirande)و  أ
1666 ;  (Roger, 2008 : 
 sodium) جافيل المخففالمقاطع في زجاجة ساعة تحتوي على كمية قليلة من ماء  م وضعت -

hypochlorite)  (NaClO)  هيبوكلوريد الصوديوم مادة مؤكسدة يزيل محتويات الخلية . دقيقة 25لمدة
 . تاركا الجدار الخلوي واضحا

 .تنقل المقاطع إلى زجاجة ساعة ثانية تحتوي على ماء لمدة دقيقتين للتخلص من هيبوكلوريد الصوديوم -
 %2المخفف  CH3 –CO-OH (C2H4O2)  لثة تحتوي على حمض الخلثم تمرر إلى زجاجة ساعة ثا -

 .دقائق أو أكثر حسب حجم المقاطع إلزالة اآلثار المتبقية من ماء جافيل 5تترك لمدة و 
  .دقائق 0أخضر اليود  لمدة  -الكارمن تغمر المقاطع في الملون المضاعف -

 carmin) و الكارمن الشبي (vert d'iode) تتمثل طريقة التلوين المضاعف في استعمال أخضر اليود

acétique)  باللون األخضر و يلون الكارمن الشبي األنسجة ( الميتة)حيث يلون اليود األنسجة المتخشبة
فتلون المادة األنسجة وفقا للطبيعة الكيميائية لجدران (. 1666بوغديري، ) باللون األحمر( الحية) السليلوزية 
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كما . تتلون باللون الوردي (cellulose)حتوي على خاليا ذات جدران غنية بالسليلوز فاألنسجة التي ت .الخاليا
اللون األزرق أو األخضر، أما  (lignin) تأخذ األنسجة التي تحتوي على خاليا ذات جدران غنية باللجنين

ثم األنسجة  .األخضر -تتلون باألزرق (cutine) الكوتينباألنسجة التي تحتوي على خاليا ذات جدران غنية 
 . تتلون باألخضر األصفر (suberin)   التي تحتوي على خاليا ذات جدران غنية بالسوبيرين

 .للتخلص من الصبغة الزائدة( د 2)تنقل المقاطع إلى زجاجة ساعة تحتوي على ماء مقطر لمدة دقيقة  -
حص تحت المجهر ترفع المقاطع الملونة و توضع في قطرة غليسرين على شريحة و تغطى بساترة و تف -

الخاصة بالمجهر الضوئي، أو رلة  رلة التصويرعن طريق الصور  تم أخذ .Leicaالضوئي نوع 
 .التصوير الرقمية، أو جهاز الهاتف النقال و هذا حسب الظروف الخاصة بالمقطع

 Carmin vert d’iode (ou Carmino-vert de Mirande)  تحضير الملون المضاعفطريقة  -1.1

lundi 1er décembre 2008, par Isabelle Derambure 

http://www.spc.ac-aix maseille.fr/labospc/spip.php ?article280 

 
 نذيب مل ماء مقطر 166في : كالتالي Isabelle (2008) تم تحضير الملون حسب

 .الخاص بالتشريح Carmin 40°غ من الكارمن 0
 .Alun de Potassiumمن الشب  غ 21

 .نسخن على نار ضئيلة
 .مل ماء مقطر 166نضيف 

 .Vert d’Iodeغ أخضر اليود  6.2
 .حساعة ثم نقوم بعملية الترشي 12نترك المحلول يبرد و يرتاح لمدة  .نار هادئةفوق ب الكل نذي
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 :يتضمن هذا الفصل مختلف نتائج الدراسة المتمثلة في

 المالحظة الظاهرية لإلشطاء. 
 المالحظة التشريحية لإلشطاء. 

I- (المالحظة الظاهرية) الدراسة المورفولوجية لإلشطاء 

 :(91 شكل) التالية األشكاللى إلنا وصفتبداية خروج الشطء األول لتحديد و ذلك صور للنبات  لتقاطاتم 

 ية خروج الشطء األولبدا -1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداية اإلشطاء عند نباتات الحبوب :91شكل 

 الورقة الرابعة الورقة الثالثة الورقة الثانية الورقة االولى

F1 
F1 

F1 

F1 

F2 

F2 

F3 

F2 

F3 
F4 

T1 

 جذور بذرية جذور عرضية
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يرافقه ( 91الشكل )الورقة الرابعة  بروزنالحظ حسب النتائج أن اإلشطاء يبدأ فور بلوغ الورقة الثالثة و 
ذلك طء األول من إبط الورقة األولى و ول مع خروج  الشفيظهر الزوج األ( جذور األشطاء)جذور عرضية  خروج

 (  );Jonard )9199 Gringnac  وهذه النتائج توصل إليها الكثير من الباحثين للتغذية الجيدة لهذه األعضاء الجديدة

9199) Moule ; ( 9199)   وDucreux )2002).  و تكون الجذور العرضية أكبر سمك من البذرية التي يكون عددها 
، حيث أكدت الدراسات السابقة (Benlaribi, 1990 ; Hazmoune, 2006 ;Hazmoune, 1994) 7و أحيانا  6 -5من 

قد ينتج  الشعيروأن نبات القمح و  نضج النباتلمحاصيل الحبوب تبقى حية و نشطة حتى  بذريةبأن الجذور ال
في دراستهما حول الجذور  Weavepr and Ellen  ((1945   حسب عليهاالبذور عندما يعتمد اعتمادا كليا تقريبا 

شطاء يزيد عدد الجذور العرضية  و كل شطء بجذرين و بالتوازي مع تكوين األ ،كلئيةعند بعض النباتات ال بذريةال
في أن عدد الجذور  ،(2002) بن لحبيب   ,.Benlaribi et al (1990);عرضيين  وهو ما يتوافق مع ما توصل إليه

 .الزيادة إلى غاية مرحلة اإلزهار العرضية تستمر في

 (Hordeumو  Triticumجنس ) ئياتكلالتفرع عند نباتات الطريقة  -1.1

تبين الصورة على اليمين بأن األشطاء تخرج كلها . طريقة التفرع عند الكلئيات )02(نالحظ من خالل الشكل 
هذه تركيب على اليسار  ((Ducreux 2002مخطط  من منطقة واحدة تكون مجموعة في قاعدة النبات، كما يوضح

 .و هذا لضرورة الشرحاألشطاء على الساق مفرقة 
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 Ducreux (2002)مخطط حسب  (أشطاء خمسة)نبات القمح الصلب  التفرع عند   : 20 شكل

 بنفس الطريقة فإنها تتفرع ،حسب النتائج التي توصلنا إليها بالنسبة للقمح الصلب و القمح اللين و الشعير
الشطء األول يخرج من إبط   (.20شكل ) (plateau de tallage)صينية اإلشطاء منطقة واحدة تدعى بها من لتخرج ك

الورقة األولى و الشطء الثاني يخرج من إبط الورقة الثانية و الشطء الثالث يخرج من إبط الورقة الثالثة و الشطء 
أما الشطء الخامس يخرج من إبط الشطء األول و  .و تسمى أشطاء أوليةالرابع يخرج من إبط الورقة الرابعة، 

 ,Jonard, 1951  Grignac, 1965 ; Moule) تاذه المرحلة يبدأ التفرع في النبتسمى أشطاء ثانوية و من هو  …هكذا

1971 ; Geslin, 1965;  (Benlaribi et al., 1990 ; . زتفرع بنفس الطريقة مثال األر ت كلئياتالمعظم (Li et al., 

 ,.Tesfamichael et al (2015)و   Lafarge and Hammer (2002) :كل من حسب دراسة Sorghum نبات،  (2003

 .Loliumو  Ray- grassو النباتات العلفية ، 

 ,Kirby et al)  شطاء تتعلق بتطور الساق الرئيسي مع برعم الشطء الناتج في قاعدة كل ورقةحصيلة اإل

1985 ; Boss and Naibbom , 1998)  

 

 

T1 
T2 

T3 

T4 

T9 

 النبات األم
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 متوسط اإلشطاء الخضري، اإلشطاء السنبلي و نسبة التحول -1.3

 متوسط اإلشطاء الخضري 
( 0 في الملحق VIجدول ) لألنواع الثالثة المدروسة بعد إجراء عملية حساب متوسط اإلشطاء الخضري 

 :التالي شكلة في الوضحلمتحصلنا على النتائج ا

 

 نواع المدروسةمختلف األلطاء الخضري متوسط اإلش:  21 شكل

تراوح  داخل النوع و خارج النوع، حيث  (variabilité)يةوجود تنوع( 09) المبينة في الشكلتظهر النتائج 
و أدنى قيمة عند الصنف  كأعلى قيمة  Beliouniعند  9.11 عند أصناف القمح الصلبمتوسط اإلشطاء الخضري 

Haurani الصنف عند 4.92: بة لألصناف األخرى فكان كالتاليأما بالنس. 2.92 بمتوسط DK، 2.92  عند الصنف
Hedba 3 مطابقة نوعا ما مع دراسة لقيمةو هذه ا Benbelkacem et Kellou (2000) أما قيمة ،عند هذا الصنف 

 مع ما توصلت إليه تتعارضكانت هذه النتائج  GGR. عند الصنف 2.99 و ،Vitron عند الصنففكانت  2.92

Oudjani (2001)   وهذا ما أثبته . جئالنتاهذه عندها ضعيف بالمقارنة مع الخضري حيث كان متوسط اإلشطاء
بين  0,05α =عند  ختالف جد جد معنويإبين وجود حيث  (20 الملحق) VI9  جدول ANOVAتحليل تباين 

 .هذا النوع أصناف

 تحليل وهذا ما بينهمن صنف إلى آخر، اين قليلة التببينما عند أصناف القمح اللين الحظنا أنها كانت 
 بين أصناف هذا النوع   0,05α =ختالف معنوي عند إوجود عدم بين حيث  (0 الملحق) 2VI جدول ANOVAتباين 

 عند الصنف 9.94 و أدنى قيمة F.aurore عند الصنف 9.12 بين أعلى قيمة متوسط اإلشطاء الخضري  تراوح و
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Mexipak بينما عند الصنف M.Demias  و هذه النتائج منسجمة إلى حد ما  9.29حيث قدر بقيمة متوسط في الكان

 Zerafa (2099.)و  Souilah (2001)مع ما توصلت إليه 

عند  2.29 و أدنى قيمة Jaidor عند الصنف 4.41 أما عند الشعير تراوح متوسط اإلشطاء بين أعلى قيمة
في حين بين تحليل  .2.99 راوح متوسط اإلشطاء الخضري عندهفت Rihane أما بالنسبة للصنف Saida 981 الصنف
 .بين أصنافه 0,05α =ختالف معنوي عند إوجود  (0 الملحق) 3VIجدول  ANOVA التباين 

، بية التراكيب الوراثية إشطاءها ضعيفلغأبين أن ي هذاو  0.12المتوسط العام لإلشطاء الخضري هو 
و كان الفرق في أن األصناف النباتية  Zaghouane et Boufenar (2006)هذه النتائج مع ما توصل إليه تتعارض 

ظروف الوالتي في  هو خاصية متنوعة، و ،في أصص مما تحد من التعبير عن األشطاء زجاجيزرعت في بيت 
أن هذه   Prats (1971) وجد  .((Bennaceur et al., 1997 األصناف يةإمكان عن تعدىمالئمة  يمكن أن تال

  .ة يمكن اعتبارها مكوًنا يؤثر بشكل غير مباشر على مردود الحبوبالخاصي

و هذا حسب ما  شطاءات الخضريةأمكن الحصول على عدد كبير من اإل كلما كانت فترة البروز مبكرة كلما
 و هذا ينسجم مع  األصناف المبكرة تمتاز بإشطاء عاليو أن . Ghennai (2099)و  (0290) شايبتوصلت إليه 

 .Zearfa (2099)و   Souilah ;  (2008) Oudjani  (2009) كل مندراسة 

تقسيم التراكيب الوراثية  ( 2ملحق) VI4 جدول ℅9 عند مستوى Newman-Keulsتحليل اختبار  أوضح
بينما ، (A,AB,B) وأصناف الشعير إلى ثالثة مجموعات (A,AB,BC,C)مجموعات  أربعةللقمح الصلب إلى 

 .(A) ة واحدةإلى مجموع القمح اللين قسمتأصناف 

 متوسط اإلشطاء السنبلي 

يمثل عدد السنابل الناتجة من نمو اإلشطاءات الخضرية و هذا النوع من اإلشطاء يأتي بعد مرحلتي 
حيث الحظنا أن معظم اإلشطاءات الخضرية لم تعطي سنابل وبعد إجراء عملية حساب . الصعود و اإلسبال

 :التالي شكلة في البينعلى النتائج الم تحصلنا( 0 الملحق المدون في   VIIجدول )لسنبلي متوسط اإلشطاء ا
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 لمختلف األنواع المدروسةمتوسط اإلشطاء السنبلي : 00 شكل

معنوي  جد ختالفإوجود  (0 الملحق) VII9  ،VII2 ،VII2 جدول ANOVA التباين يتبين من خالل تحليل 
معنوي داخل أصناف كل من القمح اللين والشعير، هذا ما بين أصناف القمح الصلب وإختالف  0,05α =عند 

 9.14 شطاء السنبلي عند أصناف نبات القمح الصلب بين أعلى قيمةط اإلتراوح متوسحيث  ،00الشكل يوضحه  

شطاء السنبلي عند األصناف أما بالنسبة لمتوسط اإل. Beliouni عند الصنف 0.99 و أدنى قيمة Vitron عند صنف
 9.29و  Haurani عند الصنف GGR ،9.44 عند الصنف Hedba ،9.99 عند الصنف 9.99: كالتالي األخرى فكان

 .DK عند الصنف

عند الصنف  9.19شطاء السنبلي بين أعلى قيمة ناف نبات القمح اللين فتراوح متوسط اإلبينما عند أص

Florance aurore كانت عند الصنف  0.22أدنى قيمة  وMexipakصنف ، بينما عند الMahon Demias   فكان

 .9.22متوسط اإلشطاء السنبلي عنده 

أدنى و  Jaidor عند الصنف 2.22شطاء السنبلي بين أعلى قيمة اإلالشعير تراوح متوسط أصناف أما عند 

و هذه  9.14شطاء السنبلي عنده فكان متوسط اإل Saida 922 ، بينما عند الصنف Rihaneعند الصنف  9.22قيمة 

 .Zerafa (2099)  فق مع نتائجالنتيجة تت

ختالف إفض، يبين تحليل النتائج أن هناك صناف ذات إشطاء سنبلي منخأظهرت النتائج أن أغلبية األ
و عدد األشطاء الناتجة لكل نبات  ، نخفاض متوسط اإلشطاء السنبلي لكل نباتإبالرغم من  معنوي لهذه الخاصية،
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 Shanhan et al., (1985) inو هذا حسب ما توصل إليه ة اإلسبال فإن عدد منها قد يتراجع ويموت خالل مرحل

lounes (2010). 

و هذا حسب ما توصلت شطاء السنبلي و وفرة المردود بارتفاع اإل 0م /و يرتبط وجود عدد كبير من السنابل
أو شبه  األصناف المتأخرة ،(0291)غناي  و (0290)شايب   ; Benbelkacem et kellou   (2002)إليه كل من

 .)0299(عولمي  ; )0295(قندوز حسب دراسة كل من  متأخرة تعطي إشطاء سنبلي مهم

تقسيم أصناف كل من القمح  (0ملحق) XII4جدول ℅9 عند مستوى Newman-Keulsتحليل اختبار  سجل
ة والشعير إلى مجموع (A,AB,B)اللين إلى ثالثة مجموعات متجانسة القمح  و (A,B)الصلب إلى مجموعتين 

 . (A) واحدة

 شطاء الخضري إلى سنبليتحول اإل نسبة 

 VIII9جدول ) ، بعد إجراء الحساب تراجعشطاءات الخضرية تتحول إلى سنابل و البعض اآلخر يبعض اإل

 :التالي شكلفي ال بينةإلى النتائج الم توصلنا( 0الملحق 

 

 نسبة تحول اإلشطاء الخضري إلى سنبلي: 00 شكل

 قيمةصناف القمح الصلب كانت أعلى ألبالنسبة شطاء الخضري إلى سنبلي تحول اإل نسبة 22يبين الشكل 

عند الصنف  %92.22و أدنى نسبة  %94.99بنسبة   Vitronو يليه صنف  %99.19بنسبة   Hauraniعند صنف
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Beliouni .2 أما بالنسبة لألصناف األخرى Hedba  ،GGR  وDK 42.24: فكانت النسب التالية على الترتيب% ،

49.92% ،22.99% . 

و هذه النتيجة مطابقة  ،Florance auroreعند الصنف  %12.24بينما عند القمح اللين كانت أعلى نسبة 

 Mahonبالنسبة للصنف  و ،Mexipakعند الصنف  %92.49أدنى نسبة  أما .(Ghennai, 2017) دراسةنوعا ما مع 

Demias  99.19فكانت نسبته%  

عند الصنف  %92.99وحت نسبة تحول االشطاء الخضري إلى سنبلي بين أعلى نسبة الشعير فتراعند أما  

Jaidor  عند الصنف  %22.92و أدنى نسبةRihane 922، بينما عند الصنف Saida  فكانت نسبة التحول عنده

90.90%. 

حسب ما وهذه الصفة وراثية   قدرة تحول اإلشطاء الخضري إلى سنبلي تختلف باختالف األنماط الوراثية
الزيادة في عدد األشطاء الخضرية تؤدي إلى ارتفاع معدل  في القمح الصلب، (Benlaribi, 1984)توصل إليه  

عدد األشطاء الخصبة يتأثر بكل من النمط الوراثي و الظروف  Benbelkacem et al., (1984.) ((موتها)تراجعها 
 . (Hazmoune, 2006 ;Soltner,1990 ; Grignac, 1965 ; Moule, 1971) البيئية، و تتأثر كثيرا بكثافة الزرع

شطاءات الخضرية إلى تحول اإل نسبةو على هذا األساس يمكن ترتيب األصناف المدروسة حسب 
  :إشطاءات سنبلية كالتالي

Florence aurore, Mahon Demias, Jaidor, Haurani, Vitron, Mexipak, Saida, Hedba, GGR, Rihane, Dk, 

Beliouni. 

 .الصلب القمح ˂ الشعير ˂القمح اللين : و بالتالي يكون الترتيب كاآلتي

 (قمح صلب، قمح لين و شعير)األصناف المدروسة  بعضصور لألشطاء ل -4.3

و هذا ما هو مبين في  (0291-0290) خالل الموسم األصناف لمختلف صورعند متابعتنا لإلشطاء تم أخذ 
 :XIو  Xو  IXالجداول 
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 Desf.  Triticum durumأصناف القمح الصلباألشطاء لبعض مختلف : IX  جدول

 Beliouniالصنف  : 1IX.جدول

   
Beliouni الشطء الثاني Beliouni الشطء األول 

  

Beliouni  الشطء الرابع Beliouni الشطء الثالث 

 

 

T1 
T1 

T2 

T1 
T2 

T3 

T1 

T2 

T3 T4 
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 Hauraniالصنف  :2IX جدول

 

 

  
Haurani لشطء الثانيا  Haurani الشطء األول 

 
Haurani الشطء الثالث 

T1 

T1 

T2 

T1 
T2 

T3 
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 Vitronالصنف :  3IX جدول

  

Vitron   الشطء األول  Vitronالشطء الثاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 

T1 

T2 
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 .Triticum aestivum Lأصناف القمح اللين مختلف األشطاء لبعض :  X جدول

 Florence auroreالصنف : 1X جدول

  
 Florence auroreالشطء الثاني  Florence auroreالشطء األول 

 
 aurore Florence  الثالث الشطء

 

T1 

T1 

T1 

T1 

T3 

T2 
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 Mexipakالصنف  :2X جدول

  

 Mexipakالشطء الثاني  Mexipakالشطء األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 

T1 

T2 
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 L. Hordeum vulgareأصناف الشعيرمختلف األشطاء لبعض :  XI جدول

 Jaidorالصنف : 1XI جدول

 
 

 Jaidor  الشطء الثاني Jaidorالشطء األول 

 

 Jaidor الثالث الشطء

T1 

T1 T2 

T3 

T2 

T1 
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 Rihaneالصنف :  2XI جدول

 

 

 

 
 Rihaneالشطء الثاني  Rihaneالشطء األول 

 

 Saida 183 الصنف : 3XI جدول

  
 Saida  183الشطء األول Saida  183الشطء الثاني

T1 

T1 

T2 

T1 T2 

T1 
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II- المالحظة التشريحية لألشطاء 
 الدراسة التشريحية األولية -1.1

باستعمال  2099إلى  2092 خالل المواسم منو كذلك في الحبة القاسية قمنا بعمل مقاطع في صينية اإلشطاء  
 لمضاعفالملون ا باستعمال و، (Microtome) الطريقة اليدوية و  الطريقة اآللية بجهاز التقطيع الدوراني

(Carmino-vert) ، بعد فرز النتائج . ومالحظتها بالمجهر الضوئي مع التقاط  الصور عن طريق آلة التصوير
 :تم ترتيبها كما يلي عليها لالمتحص

 أثناء المراحل األولى للنمو -1.1.1

 :لك خاللو ذ (Plateau de Tallage)على صينية اإلشطاء  مقاطع للنبات لتحديد براعم اإلشطاءتم عمل ال

 :مرحلة اإلشطاء  -1.1.1.1
 الصنف Rihane (أكثر من شطء) 

الموجود بمخبر   (Microscope Photonique a Caméra) هذه  الصورة بالمجهر الضوئي المصور أخذت
 خالل الموسم  9خوة منتوري قسنطينة علوم الطبيعة و الحياة بجامعة اإلالمتواجد بكلية  التحاليل البيولوجية 

 . 20/09/2092 يوم (0290-0291)

 

 4x تحت المجهر الضوئي بتكبير Rihane شطاء للصنفمقطع طولي في صينية اإل: 23شكل 
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و تلوينها بالملون المضاعف  (Microtome)تم عمل هذا المقطع بالطريقة اآللية باستعمال جهاز التقطيع 
(Carmino-vert)  4بتكبيرX زوجين من الجذور ( 23)من خالل الشكل نالحظ  و هذا أثناء مرحلة إشطاء النبات، ف

األشطاء براعم ة الناقلة و غياب في الوسط نالحظ األوعي الممثلة باألسهم، و والتي تمثل جذور األشطاء العرضية 
، و من هنا تم تحديد منطقة (أي خروجها) و ظهورها على النبتة و هذا راجع لصعود األشطاء  ،مقطعالا في هذ

و التنبأ بعمل المقاطع في المراحل المتقدمة  بالخط األصفرالساق و الممثلة في الشكل  اإلتصال بين الجذر و
 .لألشطاء

 الصنف Saida 183  الشطء األولمرحلة (T1) 

 Saida 183 صنف لنبات الشعير 0291-0290خالل الموسم ( 24)الموضح في الشكل طع المق اتمت دراسة هذ

، (Carmino-vert)بالطريقة اليدوية و باستعمال الملون المضاعف قطع المعمل هذا تم . خروج الشطء األولعند 

 :D.V.R.P تنمية و تطوير الموارد الوراثية النباتيةالموجود بمخبر  (4X)بتكبير  المجهر الضوئي تحت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4Xتكبير ( T9)مرحلة   Saida 183 مقطع طولي في صينية اإلشطاء صنف :24 شكل

تتحول إلى تجاعيد   (Apex)قمة الساق و البرعم النهائي للساق الرئيسي، 24من خالل الشكل  نالحظ
 اهذو  داللة على تحول المرستيم القمي للساق الرئيسي من الطور الخضري إلى الطور التكاثري (épi 1  cm)متوازية 

 (BT1) الشطء األولبرعم اليمين نالحظ  و على في إبط الورقة األولى،  ,.Trevaskis et al (2007) ما أكده الباحث

 

BT 1 

BT 2 

الرئيسيالساق   

A B 
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 (BT2) تكوين برعم الشطء الثاني رى، ثم في الوسط نفي مرحلة متقدمة من النمو (FP)األوراق  بدائياتتحيط به 

 .في إبط الورقة الثانية

 ،اقالتي تتكون من المرستيمات الموجودة في آباط األور  من البراعم شكلالفروع أو األشطاء تت نالحظ أن كما
كما ، Sorghum في دراستهما حول اإلشطاء عند نبات  Lafarge and Hammer (2002) أثبتها الباحثانهذه النتيجة و 

بالمقابل يتمايز ات الموجودة في صينية اإلشطاء، و الدراسة أن كل ورقة جديدة فهي تكونت من المرستيم أثبتت
  .البرعم ليصبح فيما بعد شطء

  الصنفJaidor ء األولمرحلة الشط (T1) 

بجامعة  D.V.R.P بمخبر تنمية و تثمين الموارد الوراثية( 05)الموضح في الشكل تم دراسة هذا المقطع 
الملون و  ،(Microtome)باستعمال جهاز التقطيع الدوراني  0295-0299خالل الموسم  9قسنطينة اإلخوة منتوري 

 :(4X)بتكبير  المجهر الضوئيتحت  (Carmino-vert)المضاعف

 
 

  (4Xتكبير )الضوئي  تحت المجهر  Jaidor مقطع طولي في صينية اإلشطاء صنف: 29 شكل 

 براعم اإلشطاءنالحظ تلون . براعم اإلشطاءوضح ي  Jaidorمقطع طولي للصنف  29الشكل نالحظ من خالل 
كما تبين األسهم في  .ن األخضرباللون األحمر و تلون األنسجة الميتة أو المتخشبة باللو ( األنسجة السليلوزيةأي )

 .تحيط بالمرستيم القمي لهذه األشطاء المتكونة (FP)بدائيات األوراق المقطع 

  الصنفHaurani  مرحلة الشطء األول (T1) : للصنفتم دراسة هذه المقاطع Haurani  مرحلة أثناء (T1) 
ن و الملو ،(Microtome)لتقطيع باستعمال جهاز ا 0295-0299خالل الموسم  التحاليل البيولوجيةبمخبر 

 (:06)و هذا ما هو موضح في الشكل  90Xو  4Xبتكبير  المجهر الضوئي المضاعف تحت
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 (10X, 4X)بتكبير   T1مرحلة   Haurani في صينية اإلشطاء للصنف ةطع طوليامق :29 شكل

BT 

BT 

G : 10x 

G : 10x 

G : 4x 
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 -صينية اإلشطاء ملونة باللون الوردي في (2BT) ءاشطإبرعمي تكوين نالحظ ( 06)من خالل الشكل 
كما نالحظ في الوسط مناطق يتبين بأنها مناطق في مرحلة ، تلوين األنسجة المتبقية باللون األخضر والبنفسجي 

 .االنقسام
 (3F)مرحلة الورقة الثالثة  -1.1.1.1

  Beliouniالصنف  -

مرحلة الورقة عند  Beliouni قمح الصلب صنفللنبات ا 0296-0295طع خالل الموسم المق اتم دراسة هذ      
ثم ، (Carmino-vert)و باستعمال الملون المضاعف  (Microtome)لية طع بالطريقة اآلاالمق أجرينا. الثالثة

 :07فتحصلنا على الشكل  التحاليل البيولوجيةالموجود بمخبر   بالمجهر الضوئيمالحظتها 
 

 

 (4X) تكبير F2مرحلة  Beliouniنية اإلشطاء صنف مقطع طولي في صي : 29 شكل

في هذه المرحلة  (1BT) واحد ءاشطإمع تكوين برعم المرستيم القمي للساق، ( 07)من خالل الشكل نالحظ  
 .للنبات

 

 

BT 

Apex 

F 

F 

F 

F 
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  الصنفHaurani  
مرحلة الورقة عند   Haurani  لقمح الصلب صنفلنبات ا 0296-0295طع خالل الموسم االمق هتم دراسة هذ

تحت ، (Carmino-vert)و باستعمال الملون المضاعف  (Microtome)لية طع بالطريقة اآلاالمق أجرينا. الثالثة
 (:08)التحاليل البيولوجية الموضحة في الشكل الموجود بمخبر  (4X)بتكبير  المجهر الضوئي

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 4xبتكبير  F 2مرحلة  Hauraniإلشطاء صنف مقطع طولي في صينية ا: 22 شكل

أما  .قةفي إبط الور  (1BT)ء اشطإالمرستيم القمي للساق مع تكوين برعم  :A-22من خالل الشكل نالحظ 
ء و هذا يبين أنه هناك اختالف أيضا داخل اشطإفي نفس المرحلة نالحظ تكوين برعمي  :B-22بالنسبة للشكل 
 .الصنف الواحد

 Hauraniنالحظ بأن الصنف  (3F)في مرحلة الورقة الثالثة  Hauraniو   Beliouniالصنف  و بالمقارنة بين

 .في تكوين عدد براعم اإلشطاء لصنف المتفوقكان ا

 :على الحبة القاسية -1.1.1

براعم اإلشطاء عند باذرات األنواع الثالثةة المدروسةة مةن خةالل المقةاطع المنجةزة، حاولنةا نفةس بعد مالحظة  
بمخبةةر  مقةةاطعهةةذه  التةةم دراسةةة . سةةا ، ثةةم أثنةةاء عمليةةة اإلنبةةات 09ة علةةى الحبةةوب المخزنةةة بعةةد تشةةربها مةةدة العمليةة

، تحةةةت لةةون المضةةةاعفمال، و ذلةةةك باسةةتعمال الطريقةةةة اليدويةةةة، و 0295-0299خةةالل الموسةةةم التحاليةةل البيولوجيةةةة 
 (:214 و   121 ،  212 ،211 شكل) كما يلي النتائج فكانت (4X)بتكبير مجهر الضوئي ال

القمة    

Apex    

B T 

BT2 BT1 

F 
F 

F 

A B 
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 (بداية انتفاخ البذرة)مرحلة تشرب البذور   -1.1.1.1
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4X بتكبير (سا 09)أثناء التشرب مقطع طولي في جنين حبة القمح  :211 شكل

                                  A :الساق  -تمثل نقطة اإلتصال بين الجذر(SAM ,RAM)  

B : القمي في الساق المرستيمSAM الذي يمثل المجموع الخضري 

                                       C : المرستيم القمي في الجذرRAM الذي يمثل المجموع الجذري 

 SAMالمرستيم القمي للساق ( 211)نالحظ بعد عمل المقاطع في جنين الحبة عند مرحلة االنتفاخ الشكل  

نستطيع . تشكيل المجموع الخضري عند النمو المسؤول على في النبات PMs  ةاألولي اتالمرستيم منالذي يعتبر 
، ثم المجموع الجذري F))يحيط باألوراق الجنينية األولى  (COL)غمد الريشة  ،(Scutellum)القصعة أن نميز كذلك 

 .RAMاإلبتدائي و القمة النامية في الجذر الذي يمثل المرستيم القمي 
 

SAM 

RAM 

A 

B 

C 

Scutellum  

COL 

F 
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 مرحلة األولى من اإلنباتال  -1.1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 .من اإلنبات أيام 9بعد الحبة جنين مقطع طولي في  : 212 شكل
A :بداية استطالة المرستيم القمي في الساق. B :بداية استطالة الجذر داخل غالف البذرة. C  :استطالة الجذر 

 

 المرحلة الثانية من اإلنبات  -2.1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 4Xمن اإلنبات بتكبير  أيام 7بعد مقطع طولي في جنين حبة القمح  :213 كلش
 A :ساق -منطقة اتصال جذر .B :استطالة المرستيم القمي للساق لألعلى .C /D :لألسفل استطالة الجذر 

الغالف 

 الجنيني

الغالف 

 الجنيني

مرستيم 

  الجذر

A B 
C 

A 

B 

C 

D 
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 المرحلة الثالثة من اإلنبات -2.1.1.1
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 4Xبتكبير  من اإلنبات أيام 92بعد مقطع طولي في جنين حبة القمح  :214 شكل
 A :ساق -منطقة اتصال جذر. 
            B :استطالة المرستيم القمي للساق لألعلى. 
                             C /D :استطالة الجذور البذرية و خروجها من غالف البذرة. 

المرسةةتيم القمةةي كةةل مةن لة اسةتطا(  214 و  121،   212)فةةي األشةةكال  وضةحةنالحةظ مةةن خةالل المقةةاطع الم 
 قمةة السةاق الرئيسةي ظهةر تشةكيل منةاطق داكنةة تحةتتما إلى األسفل، كو الجذور األولية إلى األعلى  SAMللساق 
SAMو لكةن لةم يةتم الملةون الكشةف ( 214 شةكل)يةدل علةى أنةه هنةاك بعةض الخاليةا متشةكلة فةي هةذه المنطقةة  ، هذا

  .ه و قلة جودتهعنها، و ذلك لنقص مفعول

 

A 

D 

C 

B 
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 نتائج الدراسة التشريحية أثناء التربص -1.1
مكانيات الالزمة للتشريح، و عند توفر ول على نتائج كافية لعدم توفر اإلنظرا لعدم اكتمال الدراسة والحص

 و أخضر اليود° 92الكارمن : هي و الملونات الجديدة التي تم طلبها من اإلدارة و التي كانت ضرورية لهذه الدراسة
(Carmin 40°,Vert d’iode) ، ألن الملونات التي كانت بمخزن كلية الجامعة قديمة و لم تكن كافية إلعطاء نتائج

 Centre Nationale) بحاث و البيوتكنولوجيا بالمدينة الجديدةفي مركز األ( شهرين)دقيقة قمنا بتربص قصير المدة 

de Recherche et Biotechnologie CnRBT) في ظروف أحسن بطريقة دقيقة  بهدف عمل المقاطع التشريحية
و قد اعتمدنا في هذه الدراسة فقط على الطريقة اليدوية باستعمال شفرة الحالقة و ، Leikaضوئي المجهر اللتوفر 

 :و بعد فرز النتائج تم ترتيبها كالتالي. (Carmino-vert de Mirande) الملون المضاعف
 أثناء المراحل األولى للنمو -1.1.1

 T1اء الشطء األول أثن -1.1.1.1

 (12شكل )التالية  نتائجبعد عمل المقاطع تحصلنا على ال: .Hordeum vulgare Lنبات الشعير  -
 الصنف Rihane   (T1) 

  

  .4x تحت المجهر الضوئي بتكبير 9Tمرحلة  Rihane شطاء صنفمقاطع طولية في صينية اإل :20شكل 
A: الجزء السفلي للنبات ،B :جزء العلوي للنبات ال 

BT1 

BT2 

BT3 

BT4 

B 
A 
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تحةاط  (4BT)أشةطاء بةراعم  9تشةكيل  (12) لشةكلا الموضةح فةي Rihane  (T1) للصةنف بالنسةبةنالحةظ 
 بةةدائيات علةةى الفةةارع الرئيسةةي مةةع بةةروزالمواتيةةة ق مؤهلةةة للخةةروج مةةن آبةةاط األوراو هةةي  PF بةةدائيات ورقيةةةبهةةا 

 ,.Tavakol et al و( ,.Hussein et al (2014أشةةار . ( RTاألشةةطاءجةةذور  تمثةةل جةةذورهةةذه ال) عقديةةةالجةذور ال

بةراعم إبطيةة جديةدة يمكةن أن تةؤدي بةدورها إلةى تطةور أشةطاء يحمةل كل شطء هو محور جديد للنمو  أن( 2099)
 ; Hammer  (2009)و التةي تلعةب دور مهةةم فةي إنتةاج الحبةوب و هةذا حسةب مةا ذكةةره  ،فةي نمةو تكةراري ةديةجد

Sreenivasulu  (2012) Schnurbusch and Xie et al., ; (0296).   للصةنف بالنسةبة أمةاJaidor  الموضةح فةي
 لعرضةةيةالجةةذور ا اتبةةدائيفةةي إبةةط الورقةةة مةع بةةروز  (1BT) واحةةدء اشةطإ بةةرعم فإننةةا نالحةةظ تشةةكيل (19) لشةكلا

RT الصنففي و  .أيضا Saida 183  ءاشةطإبةرعمين تشةكيل الحظ فن( 22)شكل الموضح في ال (2BT) آبةاط  فةي
، ثةم يليةه 4BT))األشةطاء بةراعم تكةوين عةدد فةي  لمتفةوقكةان ا  Rihaneالصةنف  نستنتج بةأن، و من هنا األوراق

 .في نفس المرحلة  بتشكيل شطء واحد Jaidorالصنف ثم بعد ذلك يأتي  Saida 183الصنف 

  (4F) أثناء الورقة الرابعة -1.1.1.1
 (:15الشكل و  19 ،11 شكل)على بعد عمل المقاطع تحصلنا  .Triticum aestivum L نبات القمح اللين -

  صنفFlorance aurore 

  

 .4X و  10X تكبير  F4مرحلة  Florance aurore شطاء صنفمقاطع طولية في صينية اإل: 22شكل 

2BT 

A 
B 

G: 4X G: 90X 
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 .x 90و4x تكبير  F4مرحلة  M. Demias شطاء صنفمقاطع طولية في صينية اإل:  19 شكل

 

 
  الصنف Mahon Demias 

1 

2 

3 

4 

A 

B 

4 

G: 4X 

G: 10X 
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 الصنف Mexipak   

 

  

 

 

 

 

 .x 90و4x تكبير ب  F4مرحلة   Mexipakشطاء صنف طولية في صينية اإل مقاطع:  29 شكل

1 

2 

3 

A 
G: 4X 

G: 10X 
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 برعمي تشكلF4  مرحلة الورقة الرابعة Florance auroreصنف للبالنسبة ( 22) الشكلظ من خالل نالح
 و بالنسبة .فهي ملونة باللون األخضر خرىاأل نسجةملونة باللون الوردي الفاتح بينما األ ،(2BT)إشطاء 
تحيط بها بدائيات ق في آباط االورا (4BT)تشكل أربع براعم أشطاء  نالحظ (19 شكل) M. Demias للصنف

األخرى ملونة باللون  نسجةلتطعي فيما بعد أشطاء، هذه البراعم ملونة باللون البنفسجي بينما األ تنمو ورقية
في آباط  (3BT)براعم أشطاء  1تشكل نالحظ  51 الشكل الموضح في Mexipak للصنفأما بالنسبة . االخضر

ذه النتيجة مطابقة و ه ، وليس على خط الوسط(34شكل ) متماثل بشكل غيرهذه البراعم مرتبة  .األوراق المرافقة
برعم إبطي قادر على أن يعطي كما نالحظ أن في إبط كل ورقة هناك . (Williams, 1975)إليه  مع ما توصل

بالنمو بحيث تبرز أولها  AXBsتبدأ البراعم الجانبية على الساق بالتزامن مع ظهور األوراق و  ، فيما بعدشطء 
 ، Tesfamichael et al (2015)., و هذه النتيجة توصل إليها الكثير من الباحثين ،ظهور الورقة الرابعةبعد 

Lafarge and Dunard  (2099.) 

، يليه الصنف شطاءأبراعم  9في تكوين  متفوقكان ال M. Demiasبأن الصنف نستنتج و من هنا 
Mexipak   براعم أشطاء ثم يأتي الصنف  1بتكوينF.aurore  الذي يعتبر ضعيف في تكوين األشطاء، و هذه

 .ع نتائج الدراسة المورفولوجيةالنتائج مطابقة إلى حد ما م

 (F3) أثناء الورقة الثالثة -2.1.1.1
 :(36 شكل)بعد عمل المقاطع تحصلنا على النتائج التالية  .Hordeum vulgare L نبات الشعير -
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شطاء إ برعمي F3  ثالثةمرحلة الورقة ال Jaidorلصنف ا (لشك  )كون  :A-29 الشكلنالحظ من خالل 
(2BT) ، و بالنسبة للصنفSaida 183  29المبين في الشكل-C:  نالحظ أيضا تشكيل برعمي إشطاء(2BT) ،

من هنا نستنتج أن ، و ء واحد فقطاشطإقد شكل برعم  :B-29 الموضح في الشكل Rihaneأما بالنسبة للصنف 
كان   Rihane، بينما الصنف BTاء كانا متقاربان في تكوين براعم اإلشط Saida 183و  Jadorالصنفين 

 .األضعف في هذه المرحلة

 (:18و  17 شكل)بعد عمل المقاطع تحصلنا على النتائج التالية  .Triticum aestivum L  نبات القمح اللين -

 الصنف Florence aurore  

 

  

 4xتكبير ب F3مرحلة  Florance aurore شطاء صنفمقاطع طولية في صينية اإل :29شكل 

في إبط الورقة على واحد  ء اشطإ تشكيل برعم Florance auroreللصنف  17نالحظ من خالل الشكل 
داللة على  صفرقمة الساق مشار إليها بالسهم األ ، كما نالحظ كذلك تلون مناطق باللون الوردي أسفلاليسار

 .كل براعم أشطاءيمكن أن تتمايز فيما بعد لتش في حالة نشطة مرستيمية أنها مناطق

 

BT 

A B 

G: 10X G: 4X 
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 الصنف M. Demias  و الصنف Mexipak  

  

 
  

 

 4xتكبير  3Fمقاطع طولية في صينية االشطاء مرحلة   : 18 شكل

A :يمثل الصنف M. Demias و B :يمثل الصنف Mexipak 

ما أ ،(1BT) ء واحداشطإبرعم تشكيل  M .Demiasبالنسبة للصنف  :A-22نالحظ من خالل الشكل 
وهذا في  (1BT) ء واحداشطإ  تشكيل برعمأيضا نالحظ :  B-22الموضح في الشكل  Mexipakللصنف بالنسبة 

و من هنا نستنتج بأن أصناف القمح اللين الثالثة المدروسة كانت متساوية في تكوين براعم . نفس المرحلة
 .(3F)في مرحلة الورقة الثالثة  (BT)اإلشطاء 

في مرحلة الورقة الثالثة  Hauraniو  Beliouni ة الصنفينتم دراس .Triticum durum L نبات القمح الصلب -
(3F) (08و  07 الشكل) دراسة التشريحية األولية السابقةفي ال. 

 (F2) أثناء الورقة الثانية -2.1.1.1
(:92و  11 شكل)ا على النتائج التالية بعد عمل المقاطع تحصلن .Hordeum vulgare L نبات الشعير -

BT 

A B 

BT 
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 الصنف Rihane  

  

 .4x تحت المجهر الضوئي بتكبير  F2مرحلة  Rihane صنفللمقاطع طولية  :21شكل 

A: الجزء السفلي للنبات ،B :الجزء العلوي للنبات 

  الصنفJaidor  وSaida 183  

  

 .4x تحت المجهر الضوئي بتكبير  F2مرحلة  شطاءفي صينية اإلمقاطع طولية  :40شكل 

A :الصنف يمثل Jaidor  ،B :الصنف يمثل Saida 183 

BT3 

BT2 

A B 

A 

BT 

B 
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أما بالنسبة  ،(2BT)ء اشطإ يبرعمتشكيل  Rihaneبالنسبة للصنف  11نالحظ من خالل الشكل 
 ، أما بالنسبة للصنف (1BT)ء واحد اشطإ  نالحظ تشكيل برعم :A-40الموضح في الشكل  Jaidorللصنف 

Saida 183  40الموضح في الشكل-B: لم نالحظ تشكيل أي براعم اإلشطاء و هذا في مرحلة الورقة الثانيةف 
(F2)،  الصنف و من هنا نستنتج بأنRihane  كان المتفوق في تكوين براعم االشطاءBT  ثم يليه الصنف

Jaidor  و في األخير الصنفSaida 183 الذي كان المتأخر في هذه المرحلة.  
 

 99 موضحة في الشكلبعد عمل المقاطع تحصلنا على النتائج ال  .Triticum aestivum Lنبات القمح اللين  -

 :90و 
  الصنفDemias M. 

  

 .90Xو  4x تحت المجهر الضوئي بتكبير  F2مرحلة  .Demias M صنفللمقاطع طولية  :49شكل 

BT2 

BT1 

BT3 

G: 4X G: 90X 
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  الصنفFlorance aurore     الصنفو Mexipak  

  
  4x  تحت المجهر الضوئي بتكبير  F2شطاء مرحلة لية في صينية اإلمقاطع طو :  90شكل 

A : يمثل الصنف Florance aurore  ،B : الصنفيمثل Mexipak 

 
، و ال بدائيات ورقيةقمة الساق األساسي محاط به ،  F.aurore للصنف A-42 من خالل الشكلنالحظ 

لتشكيل براعم  AXMs إبطيةحظ بداية إنشاء مرستيمات ما نالكنالحظ تشكيل أي برعم إشطاء في هذه المرحلة،  
 M.Demias للصنفو بالنسبة  .A-42 شكلفي ال بالسهم األصفركما هو مشار إليه في آباط األوراق  ءاشطاأل

ملونة  (3BT)براعم أشطاء  1نالحظ قمة الساق األساسي باإلضافة إلى تشكيل  (49) الموضح في الشكل
في  (2BT) شطاءإ فنالحظ تشكيل برعمي :B -42الموضح في الشكل   Mexipakللصنف أما بالنسبة  .بالبنفسجي

 . ورقتين المرافقتين لهاإبطي ال
أثناء  (A -42شكل ) في آباط األوراق القاعدية للساق الرئيسيتبدأ براعم األشطاء من هنا نستنتج أن  و

يبدأ كل برعم كحافة نسيج في إبط الورقة ويبدو  .Hussein et al. , (2094) مع دراسةالنتيجة تتوافق  ذهو ه تشكلها
في دراسة   Fiona  and Nick (2002)و هذا ما أشار إليه  أنه ينشأ من نسيج الورقة الموصولة أو قرص اإلدراج

 .حول المرستيم القمي

BT1 BT2 

A B 
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 :(91 شكلال) تاليةبعد عمل المقاطع تحصلنا على النتائج ال .Triticum durum Lنبات القمح الصلب  -
 ينصنفال Beliouni 1و   Hedba 

 
 

  4x  تحت المجهر الضوئي بتكبير  F2مقاطع طولية في صينية االشطاء مرحلة  : 42شكل 

A : يمثل الصنف Beliouni  ،B : 1 الصنفيمثل Hedba 

 يعمةةةبر  باإلضةةةافة إلةةةى تشةةةكيل السةةةاق األساسةةةي ، Beliouni للصةةةنف :A-42مةةةن خةةةالل الشةةةكل  نالحةةةظ
فةةنالحظ  :B-42 الموضةةح فةةي الشةةكل  Hedba 1  للصةةنفأمةةا بالنسةةبة المشةةار إليهةةا فةةي الشةةكل،  (2BT) شةةطاء إ

كةان   Beliouniو من هنا نسةتنتج بةأن الصةنف  .بالبنفسجي ملون الورقةفي إبط  (1BT) واحد شطءتشكيل برعم 
 .F2الثانية في مرحلة الورقة  Hedba 3األكبر في تكوين براعم اإلشطاء بالمقارنة مع الصنف 

 (F1) أثناء الورقة األولى -2.1.1.1

 (: 44شكل)بعد عمل المقاطع تحصلنا على النتائج التالية  .Hordeum vulgare L نبات الشعير -

BT  2  

BT3 

BT 
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 ينصنفال Jaidor   و Rihane  
 

  
  4x  تحت المجهر الضوئي بتكبير  F1مقاطع طولية في صينية االشطاء مرحلة :  44شكل 

A : ثل الصنفيم Jaidor  ،B : الصنفيمثل  Rihane 

بةرعم تشةكيل  بدايةة .F1أثناء مرحلةة الورقةة األولةى Jaidorبالنسبة للصنف  :A -99نالحظ من خالل الشكل  
ء لكن نالحةظ تلةون المنطقةة تحةت القمةة اشطإال نميز أي برعم ،  Rihane للصنفأما بالنسبة ، (1BT)ء واحد اشطإ

  داللةةة علةةى بدايةةة تشةةكيل المرسةةتيمات االبطيةةة :B -99إليةةه بالسةةهم االصةةفر فةةي الشةةكل مشةةار بةةاللون البنفسةةجي 

AXMs و هةةذه األخيةةرة تحتةةوي علةةى مرسةةتيمات نشةةطة فةةي طريةةق اإلنقسةةام و التمةةايز إلةةى بةةراعم . هةةذه المنطقةةة فةةي
في تعاقب منظم  AXBs ةيستمر النبات في إنتاج المزيد من األوراق و البراعم الجانبيفي هذه المرحلة  حيث .أشطاء

ينمةو يتطةور و  (AXM) المرستيم اإلبطةي أن كما نالحظ ، (,.Hussien et al (2014 ما أكدهو هذا يتوافق مع  و منسق
 (.(Itoh et al., 2000ما أشار إليه  و هذه النتيجة تتوافق مع ( A- 44الشكل) في إبط الورقة

 (: 45شكل)ل المقاطع تحصلنا على النتائج التالية بعد عم .Triticum aestivum Lنبات القمح اللين  -

A 

BT3 

B 
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صناف نبات القمح اللين المدروسة في مرحلة الذي يمثل مقاطع طولية أل 45نالحظ من خالل الشكل  
ء في صينية اإلشطاء لهذه األصناف الثالثة، و لكن نالحظ تلون المنطقة اشطإولى عدم تكوين أي برعم الورقة األ

ي داللة على أنها منطقة نشطة قد تتمايز فيما بعد لتعطي براعم تحت قمة الساق الرئيسي للنبات باللون البنفسج
 .إشطاء

 (: 46شكل)بعد عمل المقاطع تحصلنا على النتائج التالية  .Triticum durum Lنبات القمح الصلب  -
 صنف الBeliouni   وHedba 3 

  

  4x  ئي بتكبيرتحت المجهر الضو   F1شطاء مرحلة مقاطع طولية في صينية اإل: 46شكل 

A : يمثل الصنف Beliouni  ،B : 1 الصنفيمثل Hedba 

لصنفين من نبات القمح الصلب في مرحلة الورقة  ينالذي يمثل مقطع :A -46نالحظ من خالل الشكل 
، ء في صينية اإلشطاءاشطإعدم تكوين أي برعم  :B-46و الموضح في الشكل  Beliouniعند الصنف ، F1األولى 

في  اكان مبكر   1Hedbaالصنف أن و  ، (C-46 الشكل)  Hedba 3ء عند الصنف اشطإظ ظهور برعم و لكن نالح
ور طمع ت طنمو و تطور برعم الشطء يرتبأن منه نستنتج و . Beliouniبالمقارنة مع الصنف  شطاءتكوين براعم اإل

 . ,.Hussein et al (2014)الورقة و هذه النتيجة تتوافق مع دراسة 

A B 
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الشةعير بةأن تطةور الشةطء هةو عمليةة نبةات فةي دراسةة أجراهةا حةول أشةطاء   ,.Hussein et al (2014)حيةث فسةر
 AXMs و أن المرسةتيمات اإلبطيةة األولةى. يعتمد على نشاط المرستيم Organogenèses مستمرة من نشوء األعضاء

 . Embryogenèsesتتكون من خالل مرحلة التطور الجنيني

مةن خةالل نشةاط و قةدرة المرسةتيم القمةي فةي يةتم ( السةاق)المجمةوع الخضةري  لشةكتحديد  فإن خيراألفي و 
 Doust  Wang and Li (2007) ; كةل مةن   و هةذا يتوافةق مةع دراسةة AXMs و المرسةتيمات الجانبيةة SAM السةاق

 .Evers and Vos  (2092) و (2008)

 (و الورقة الثالثة مرحلة الورقة األولى، الورقة الثانية) مثال على نبات القمح الصلب -
شكل )لم نالحظ تكوين أشطاء   F1بعد عمل مقاطع طولية في صينية اإلشطاء عند مرحلة الورقة األولى

997 –A) ، الورقة الثانيةفي وF2   نالحظ بداية تشكيل البراعم اإلبطية ملونة باللون الوردي و هذا ما تشير إليه
براعم إبطية   أربع تشكل 097 الشكلنالحظ من خالل  ، كما اءمع تكون جذور اإلشط B -491الشكل األسهم  في 

  . 3F ثالث أوراقالفي صينية اإلشطاء خالل مرحلة  4BTتمثل براعم اإلشطاء 

  
 4x  بتكبيرF3  إلى F1صينية اإلشطاء لنبات القمح من مرحلة مقطع طولي في  :971 شكل

A       :مقطع يمثل الورقة األولى F1. 
       B: مقطع يمثل الورقة الثانية F2. 

 

A 
B 
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 4x  بتكبيرF3 صينية اإلشطاء لنبات القمح من مرحلة مقطع طولي في :  972 شكل

ثالث تطور و نمو الشطء عند نبات القمح الصلب و القمح اللين و الشعير يضم نستنتج بأن  و في األخير
إنتاج بدائية الورقة من  ،و تشكيل خاليا الساق في إبط الورقة AXM م اإلبطيإنشاء المرستي  :مراحل رئيسية( 1)

و هذه النتيجة توصل  النمو الزائد للبرعم اإلبطي لتشكيل الشطءثم لتشكيل البرعم اإلبطي  AXM المرستيم اإلبطي

 . (Schmitz and thers, 2005 ; ; Agusti and Greb, 2013  Hussein et al., 2014) العديد من الباحثينإليها 

 Muehlbauer and Laura وTesfamichael et al.,  Kebrom et al.,   (2013) (2005); أثبت العديد من الباحثين

و تشكيل البرعم اإلبطي هي في معظمها تحت السيطرة الوراثية، في  AXMإنشاء المرستيم اإلبطي  أن (2015) 
 و هذا حسب ما توصل إليه  ن العوامل الوراثية، الهرمونية و البيئيةحين ينظم نمو البرعم من خالل شبكة معقدة م

Kebrom et al., (0290)، Alqudah et al., (0296) بعبارة أخرى بين تأثير المادة الوراثية و البيئية و التداخل ، و
 ضوءلبيئية مثل المما يجعلها تستجيب كثيرا للظروف ا  .Schmitz and Theres (0225)بينهما و هذا ما أشار إليه 

و كذلك النايتروجين المتوفر في التربة خاصة ، (,.Greb et al (2003و هذه النتيجة توصل إليها  توفر المواد الغذائيةو 
حول كفاءة استخدام النتروجين في تربية  (Abed and Abed, 2010)و هذا حسب دراسة  في مرحلة تكوين األشطاء

و  باختالف األنماط الوراثية و الظروف البيئية مثل اإلرتباع و الفترة الضوئية يختلف هذه البراعم عدد .المحاصيل
 Miralles et al., (. (1999  هذا حسب ما توصل إليه
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 المقارنة بين األصناف
  بالنسبة للشعيرHordeum vulgare L. 

صناف الثالثة عند نبات الشعير لألالمبينة أثناء التشريح  BTعدد براعم األشطاء  XII الجدول لخصي
، مرحلة (F3)مرحلة الورقة الثالثة  ،(T1)ول المدروسة أثناء المراحل األولى للنمو و هذا عند مرحلة الشطء األ

 :(F1)ثم مرحلة الورقة األولى  (F2)الورقة الثانية  

 عند نبات الشعير لألصناف الثالثة المدروسة في مختلف المراحل BTاء طعدد براعم األش: 1XIIجدول 
1F 2F 3F 1T stade         V     
1 1 2 1 Jaidor 

0 2 1 4 Rihane 

- 0 2 2 Saida 183 

 مقطع غير صالح : -

 Rihane فعند الصن 9و  9بين  BTاإلشطاء عدد براعم تراوح  1Tفي مرحلة  981 من خالل الشكل 

 Saida 183أن الصنف ظ نالح 3Fفي مرحلة  أما .برعمين Saida 183الصنف  في حين أعطى، Jaidorالصنف و 
. هو األضعف بقيمة برعم واحد Rihane، في حين كان الصنف براعم 0بقيمة ن كانا متساويا  Jaidorالصنف و 

الذي لم يعطي أي برعم  Saida 183أعلى قيمة بالمقارنة مع الصنف  Rihaneفقد بلغ الصنف  2Fبينما في مرحلة 
الذي لم   Rihaneبرعم واحد بالمقانة مع الصنف Jaidor د أعطى الصنففق  F1أما بالنسبة لمرحلة . في هذه المرحلة

 .BT يعطي أي برعم شطء

 
 عند نبات الشعير BTشطاء عدد براعم األ: 981شكل 
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عددها يتزايد من المرحلة يختلف من مرحلة إلى أخرى،   BTو من هنا نستنتج بأن عدد براعم األشطاء  
 .BTعدد من البراعم على أكبر  1Tمرحلة  يتحتو حيث . T1إلى مرحلة  1Fاألولى 

  بالنسبة للقمح اللينTriticum aestivum L. 
لألصناف الثالثة  لقمح اللينالمبينة أثناء التشريح عند نبات ا BTعدد براعم األشطاء  2XII يلخص الجدول

، مرحلة الورقة (F3)الورقة الثالثة مرحلة  ،(4F) الورقة الرابعةالمدروسة أثناء المراحل األولى للنمو و هذا عند مرحلة 
 :(F1)ثم مرحلة الورقة األولى  (F2)الثانية 

 لألصناف الثالثة المدروسة في مختلف المراحل قمح الليناء عند نبات الطعدد براعم األش: 2XIIجدول 
1F 2F 3F 4F stade         V     
0 0 1 2 F.aurore 

0 2 1 4 M.Demias 

0 2 1 3 Mexipak 

براعم  بأربعأكبر قيمة  M.Demiasبلغ الصنف  F4 رابعةمرحلة الورقة ال فينالحظ  982 خالل الشكل من
4BT  ثم يأتي الصنفMexipak  3بثالث براعمBT  أما الصنفF.aurore   2فقد أعطى برعمينBT . أما في مرحلة

3F  2ة بينما في مرحل. األصناف الثالثة كانت متساوية في عدد البراعمنالحظ أنF انفقد بلغ الصنف M. Demias 

أي الحظ لم نف F1أما بالنسبة لمرحلة  .أي برعم F.aurore الصنف عطيبينما لم ي 2BT نفس القيمة  Mexipakو 
 . في األصناف الثالثة برعم

 
 عند نبات القمح اللين BTشطاء عدد براعم األ: 982 شكل
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عددها يتزايد من المرحلة األولى مرحلة إلى أخرى،  يختلف من  BTو منه نستنتج  أن عدد براعم األشطاء 
1F  إلى مرحلة الورقة الرابعةF4 . من البراعم أكبر  عددعلى  هذه األخيرة تحتويحيثBT. 

  بالنسبة للقمح الصلبTriticum durum Desf. 
ناف لألص صلبالمبينة أثناء التشريح عند نبات القمح ال BTعدد براعم األشطاء  3XII يلخص الجدول

، (F3)مرحلة الورقة الثالثة  ،(T1) الشطء األولالثالثة المدروسة أثناء المراحل األولى للنمو و هذا عند مرحلة 
 .(F1)ثم مرحلة الورقة األولى  (F2)مرحلة الورقة الثانية 

 لألصناف الثالثة المدروسة في مختلف المراحل قمح الصلباء عند نبات الطعدد براعم األش: 3XIIجدول 
1F 2F 3F 1T stade         V     
0 2 1 - Beliouni 

- - 2 2 Haurani 

1 2 - - Hedba 3 

حيث أعطى يختلف من مرحلة إلى أخرى،   BTنالحظ أن عدد براعم األشطاء  983 من خالل الشكل
من في كل  2BTبرعمين  Hedba 3بينما أعطى الصنف  T1و مرحلة  F3برعمين في المرحلة  Hauraniالصنف 
بينما أعطى برعم واحد في مرحلة  F1فلم يعطي أي برعم في المرحلة  Beliouni، أما الصنف 1F و 2Fالمرحلة 

 .3Fالورقة الثالثة 

 

 عند نبات القمح الصلب BTشطاء عدد براعم األ: 983شكل 
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 المقارنة بين األنواع الثالثة -
يح عند األنواع الثالثة المدروسة أثناء المبينة أثناء التشر  BTعدد براعم األشطاء  984 يلخص الشكل

 : المراحل األولى للنمو

 

 لمختلف األصناف المدروسة BTشطاء عدد براعم األ:  984 شكل

عطى ، بينما أT1متفوق في عدد البراعم في مرحلة كان  Rihaneالصنف  أن 984من خالل الشكل  نالحظ  
كان األضعف في   Jaidorأما الصنف  ،2BT قدر ببرعمينت نفس عدد البراعم Haurani و  Saida 183  الصنفين

تفوق في عدد البراعم بقيمة  M.Demiasأبدى الصنف  4Fفي مرحلة  .بالمقارنة مع االصناف االخرى هذه المرحلة
4BT   بينما الصنفF.aurore 2بتكوين برعمين  كان األضعفBT ه المرحلةفي هذ. 

األصناف عند جميع األصناف المدروسة،  9و  0عدد البراعم بين تراوح  3Fفي مرحلة الورقة الثالثة أما 
Haurani  وJaidor  وSaida 183  2أعطت برعمينBT األصناف، بينما Beliouni ،F.Aurore،  M.Demias ،

Mexipak و Rihane 2بالنسبة لمرحلة الورقة الثانية  و .أعطت برعم واحد في هذه المرحلةF فقد أعطت األصناف 

Beliouni ،M.Demias ،Mexipak  وRihane  2برعمينBT بينما الصنفين ،Hedba 3  وJaidor  أعطت برعم واحد
1BT بينما لم تعطي االصناف ،Beliouni ،F.aurore ، وSaida 183 و في مرحلة الورقة  .أي برعم في هذه المرحلة

  ،Beliouni ،F.Auroreما كل من ، بين1BTأعطيا برعم واحد  Hedba 3و  Jaidorنالحظ أن الصنفين  1Fاألولى 

M.Demias ،Mexipak و Rihane  ءاشطإلم تعطي أي برعم. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 N° BT 

 األصناف

t1 

4f 

3f 

2f 

1f 



 ةمناقشالالنتائج و  :الفصل الثالث
 

 
97 

 قاسيةالحبة ال على -1.1.1
 يظهر الشكل. تألف من ساق، أوراق و جذورتن الجنين هو عبارة عن نبيتة صغيرة نالحظ بأ 41الشكل من خالل 

 Root (البدائية)إلى الجذور الجنينية حمر باألطع جنين شبه كامل لحبة القمح بحيث تشير السهام امق 91

Primordium RP) (  شكل )حسب المقطع و هذا ( ول و الزوج الثانييظهر الجذر األول، ثم الزوج األ) 5عددها
41-C)  كما نالحظ البرعم النهائيPlumule (PL)  به المرستيم القميSAM  البدائيات الورقيةيحيط به  (FP) Foliar 

Primordia. 

 

  

   4xمقطع طولي في جنين الحبة أثناء اإلنبات تحت المجهر الضوئي بتكبير : 41 شكل
                   A  : ساعة 09-90يمثل مقطع في جنين الحبة أثناء التشرب من. 
           B : أثناء اإلنتفاخ. C :اإلنبات بعد يومين أثناء عملية . 

D : أيام 4بعد .E :بعد أسبوع من اإلنبات. 
     F : (قة األولىر خروج الو )أيام من اإلنبات  92بعد  
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محتوى خاليا الجنين ملونة باللون الوردي كونها منطقة مرستيمية في حالة اإلنقسام و التمايز و هذا ما 
خاليا القدرة على إنتاج الجذور نيني تكتسب بعض الالج( التطور)أنه خالل النمو  (Fiona and Nick, 2003) فسره

 المرستيم القمي للساقو   RAM المجموع الخضري للنبات، هذه المناطق من الخاليا تسمى المرستيم القمي في الجذرو 

 SAMو هذا حسب ما ذكره  جذر-توجد في محور الجنين ساقKlepper et al.,  (9189)    Hiroki et al.,  

شروع في تكوين الخاليا اإلنشائية من مناطق منظمة تنظيما جيدا، تمكنت في اإلنقسام و التمايز لل تتكون .(0221)
يشارك فقط في تكوين  MAR النسيج اإلنشائي القمي للجذر. عضاء الجديدة و الحفاظ على نفسهااألنسجة و األ

لكن و ( نسيج الساق)نسجة الساق فحسب أال ينتج   SAM األنسجة الجذرية، بينما النسيج اإلنشائي القمي في الساق
 (2008 و هذا ما فسره يعني كل هذه العمليات هي انقسام الخاليا و تمايزها ،أيضا يولد األوراق و البراعم و األزهار

Kuraparthy et al.,).  تلون األنسجة المتخشبة باللون األخضر منها غمد الريشةنالحظ كما  (CL)  كما هو موضح

 .F -41 في الشكل

من غالف   RPأيام أثناء عملية اإلنبات نالحظ بداية خروج الجذور البدائية 9بعد  :D -41الشكل من خالل 
و اسةةتطالتها إلةةى األعلةةى، و بعةةد مةةرور أسةةبوع مةةن  SAM البةةذرة و بدايةةة تفةةتح الوريقةةات المحاطةةة بالمرسةةتيم القمةةي

ة نالحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةظ خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروج و اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتطالة الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذور البدائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :E- 49 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكلاإلنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

RP  إلةى األسةفل مةع اسةتطالة غمةد الريشةة coléoptile (CL) و األوراق البدائيةةFP  ، 49الشككل أمةا فةي- F:  92بعةد 

 .RP أيام من اإلنبات نالحظ استطالة و خروج الورقة األولى مع تمدد و استطالة الجذور البدائية

، و لكن الحظنا فقط BT شطاءبراعم اإلهذه الدراسة التشريحية في الحبة الجافة لم نستطع تحديد من خالل 
المرسةةتيمات  نبةات و منةه نسةتنتج بةأالبنفسةجي أثنةاء التشةرب و عنةد اإلنتلةون المنطقةة تحةت القمةة بةاللون الةوردي و 

 Hussein et (2014)            تنشط أثنةاء اإلنبةات و هةذه النتيجةة مؤكةدة مةن قبةل الباحةث AXMs اإلبطية األولى

al.,  . 

 أثناء النضجالحبة  لىع -2.1.1
بعد إجراء المقاطع التشريحية في جنين حبوب القمح الصلب، القمح اللين، و الشعير خالل مرحلة النضج 

-Carmino) ، باستعمال الطريقة اليدوية و الملون المضاعف(1الملحق ) 0297جوان  -ماي فترةنصف صلب خالل 

vert)، و تثمين الموارد الوراثية النباتيةالمجهر الضوئي المتواجد بمخبر تنمية  تحت   D.V.R.P   4بتكبيرx  10وx ،
 :(55، 54، 53، 52و  51و شكل  50 شكل)تحصلنا على النتائج التالية 
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 :طور النضج نصف صلبمقاطع تشريحية في جنين حبة الشعير  -

  9 50الشكلالموضح في  حبة الشعيرعلى مستوى جنب جنين المن خالل المقطع الطولي في نالحظ 
تدعى المرستيم القمي  تحيط به بدائيات ورقية على  Apexتمثل قمة السويقة الجنينية  (Dome)منطقة محدبة 

ما هو حسب  1كما نميز في األسفل جذور جنينية عددها  A -9 50 الجهة اليمنى و اليسرى مبينة في الشكل
قة ملونة هذه المنط  Mesocotyl مة تسمىالشكل، و نالحظ منطقة فاصلة بين الجذور البدائية و القموضح في 

لديه األنسجة المرستيمية و هو المسؤول على دفع  ن هذا األخيرأ( Dan et al., )2092لقد أثبت . باللون الوردي
 وه هذا األخير أن Kirby (1992)  ، كما شرحو عادة ما يبقى تحت سطح التربة. إلى سطح التربة  COLالغمد

برعم أول في إبط غمد : ثنينبرعمين إنالحظ  كذلك. لعب دورا هاما في ظهور الباذراتيعضو جنيني للكالئيات 
، و البرعم الثاني في إبط الورقة األولى و هو أول برعم B-9 50الريشة مشار إليه بالسهم األصفر في الشكل 

 Kirby (1992). وهذه النتيجة أثبتهاإشطاء، 

 

 
 

 

   4X قطع طولي في جنين حبة الشعير تحت المجهر الضوئي بالملون المضاعف بتكبيرم :9 50 شكل

1- Sct, 2- COL, 3-PF, 4- 6 ,برعم في إبط غمد الريشة -5 ,القمة- mesocotyl ,7-برعم الشطء  -8 جذير , 9- 
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مكنا من ت 522 في الشكل بالطريقة الموضحة في جنين حبة الشعير  طوليبالنسبة للمقطع الأما
ملونة باللون الوردي متموضعة في خط واحد  (Apex)مالحظة تمركز ثالث كتل مرستيمية تحت القمة 

في دراسة حول المرستيم القمي   Fiona and Nick  (3002)و هذا ما أثبته  AXMsتعتبر مرسيمات جانبية 
ة لتعطي براعم أشطاء و هذا ما بعد تنبيهها و تتحكم فيعا عوامل هرمونيهذه المرستيمات تتمايز و  للساق،

  ,.Miralles et al., 1999)) ; Kebrom et al.,  (2092) ; Hussein et al أشار إليه العديد من الباحثين

(2094). 

 

 

 

 

 4X في جنين حبة الشعير تحت المجهر الضوئي بالملون المضاعف بتكبير طوليمقطع  :0 50 شكل

 :طور النضج نصف صلبح اللين طع طولي في جنين حبة القمامق -

قمة السويقة الجنينية  959 من خالل المقطع الطولي في جنين حبة القمح اللين الموضح في الشكل نالحظ
Apex 9 51 شكل تحيط به بدائيات ورقية على الجهة اليمنى و اليسرى مبينة في الشكل-A   و نميز في األسفل

و الذي يسمى نالحظ منطقة فاصلة بين الجذور البدائية و القمة  اكمحسب الشكل،  في األسفل و هذا جذر جنيني
mesocotyl  في إبط غمد الريشة مشار إليه بالسهم في الشكل واحد فقط  برعم الحظنا كذلكو . ملونة باللون الوردي

51 9- B. 

 

 

المقطع 

يكون من 

األسفل 

 إلى األعلى
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 10Xو  4Xتحت المجهر الضوئي بتكبير  لينمقطع طولي في جنين حبة القمح ال :9 51 شكل

  

تمكنا من مالحظة تمركز ثالث كتل قمح في جنين حبة ال 0 51المبين في الشكل  طوليمن خالل المقطع ال
متموضعة في خط واحد تحت القمة مشار إليها بالسهم األصفر ملونة باللون الوردي  (Apex)مرستيمية تحت القمة 

في كتابه حول تركيب النبات   Bryan and James (2012) و هذا ما أشار إليه، .AXMs إبطيةيمات تتعتبر مرس
     Foliar (FP)  البدائيات الورقيةيحيط به  SAM لقميا مرستيماليمكن كذلك مالحظة  .الخاص بالتشريح

Primordia  محمية بغمد الريشةCOL  (بدائية)جذور جنينية  5مع Root Primordium RP)) 

 

 

 

A B 
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 4X بتكبير المضاعف بالملون الضوئي المجهر تحت لينال القمح حبة جنين يف طولي مقطع:  0 51 شكل

 مقاطع تشريحية في جنين حبة القمح الصلب أثناء مرحلة النضج نصف صلب -

قمة السويقة   9 52الموضح في الشكل قمح الصلبمن خالل المقطع الطولي في جنين حبة النالحظ 
كما نميز في األسفل   A-9 52الجهة اليمنى و اليسرى مبينة في الشكلتحيط به بدائيات ورقية على  Apexالجنينية 

برعم : كذلك نالحظ برعمين اثنين. ملونة بالوردي، و نالحظ منطقة فاصلة بين الجذور البدائية و القمة جذر جنيني
الورقة األولى ، و البرعم الثاني في إبط B-9 52مشار إليه بالسهم األصفر في الشكل  TCأول في إبط غمد الريشة 

 .و هو أول برعم إشطاء

تمكنا من مالحظة تمركز ثالث كتل مرستيمية تحت القمة   0 52المبين في الشكل  طوليأما في  المقطع ال
(Apex) ملونة باللون الوردي. 
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 10Xو  4Xمقطع طولي في جنين حبة القمح الصلب تحت المجهر الضوئي بتكبير :  9 52شكل 

  

 10Xو  4Xالصلب تحت المجهر الضوئي بتكبير  في جنين حبة القمح طوليمقطع  : 0 52ل شك
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 خالصةال

ذات السيقان التبنية عند نباتات الحبوب  إلشطاءاحول و التشريحية الدراسة المورفولوجية نتائج بينت 
 و الشعير( .Triticum aestivum L) القمح اللين، (.Triticum durum Desf)  القمح الصلبالمتمثلة في 

(Hordeum vulgare L.)  النوعين بينو كل نوع وجود تنوع داخل Triticum  وHordeum. 

. الورقة الرابعة عند بداية تكوين ظهرمن خالل الدراسة المورفولوجية تمكنا من معرفة أن األشطاء ت
أشطاء ثانوية  إعطاءقادرة على  بدورها و هي ،مستمرآباط األوراق األولى بتزامن األشطاء األولية تخرج من 
بين و  (بين األصناف) يختلف اختالفا كبيرا داخل األنواعهذه التفرعات عدد ف. ثالثيةالتي تعطي بدورها أشطاء 

فمن خالل هذه الدراسة نالحظ أن األصناف المبكرة تمتاز بوفرة اإلشطاء بالمقارنة مع األصناف  .األنواع
لكن يقل عددها بالمقارنة مع   ،التفرعات إلى سنابلنسبة من هذه قد تتحول  .و هذا في أصناف الشعير المتأخرة

  .عدد التفرعات الخضرية
اتجهنا إلى الدراسة التشريحية لصينية اإلشطاء و  ،معرفة عدد األشطاء الخضريةإمكانية أ على بللتن

 المجهرالمالحظات تحت  بينت .براعم اإلشطاء المتكونة و المقارنة بين األصنافبهدف مالحظة جنين الحبة 
.تباين في النوع الواحد عند األصناف و في األجناس  Carmino-vert)) بالملون المضاعف و  Leicaالضوئي

  

من  BTاختالف واضح في تكوين عدد براعم اإلشطاء  وجودصينية اإلشطاء تشريح النتائج في تظهر 
إلى  ((1F أي الورقة األولى  و يتزايد من المرحلة األولىيختلف من مرحلة إلى أخرى،   عددها. صنف آلخر

من  أكبرعدد  تكونالمرحلة األخيرة  ظهرتحيث .  (T1)، ثم مرحلة الشطء األول (F4)مرحلة الورقة الرابعة 
 .(BT) اإلشطاء براعم

أربع براعم إشطاء  شكل Rihane الصنف أن  (T1)في مرحلة و لشعير نبات االنتائج بالنسبة ل بينت
 . شكل برعم واحد فقطف  Jaidorالصنف  أما .برعمينالذي شكل  Saida 381 بالمقارنة مع الصنف

، في BT2برعمين كانا متساويان بتشكيل   Jaidorو  Saida 183نالحظ أن الصنفين  (3F)في مرحلة  و
 .برعم واحد تكوينهو األضعف ب Rihaneحين كان الصنف 

الذي كون   Jaidor، ثم يأتي الصنفBT2برعمي شطء  Rihaneالصنف  كونفقد  2Fبينما في مرحلة  
 .أي برعمشكل لم ي Saida 183الصنف  برعم شطء واحد بينما

الذي لم   Rihaneنة مع الصنفر برعم واحد بالمقا Jaidor الصنف كونفقد   F1أما بالنسبة لمرحلة  
 .ءاشطإيعطي أي برعم 
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بالمقارنة  4BTبراعم  أربع M.Demiasالصنف  كون F4نالحظ في مرحلة و بالنسبة لنبات القمح اللين 
  .2BTبرعمين  كونفقد   F.auroreأما الصنف  3BTثالث براعم الذي كون  Mexipak الصنفمع 

  .عدد البراعمتكوين نالحظ أن األصناف الثالثة كانت متساوية في  3Fفي مرحلة 
 عطيبينما لم ي 2BT برعمي شطء  Mexipakو  M. Demiasالصنفان  كونفقد  2Fبينما في مرحلة 

   .أي برعم F.aurore الصنف
 . برعم في األصناف الثالثةتكوين أي فلم نالحظ  F1أما بالنسبة لمرحلة 

أن  نالحظ Hedba    3و  Beliouni عند الصنفين F1 نبات القمح الصلب و في مرحلةبالنسبة ل و
أسرع في  Beliouniالصنف كان  F2، أما في مرحلة في تكوين براعم اإلشطاء اكان مبكر  Hedba 3 فنالص

  .برعم واحد كونالذي  Hedba 3 تكوين براعم اإلشطاء إذ نالحظ برعمين بالمقارنة مع الصنف
، T1عدد البراعم في مرحلة تكوين كان متفوق في  Rihaneأن الصنف و بالمقارنة خارج االنواع نالحظ 

  Jaidorأما الصنف  ،2BTنفس عدد البراعم تقدر ببرعمين  Haurani و  Saida 183 بينما أعطى الصنفين 

  .كان األضعف في هذه المرحلة بالمقارنة مع االصناف االخرى
 F.auroreبينما الصنف   4BTتفوق في عدد البراعم بقيمة  M.Demiasأبدى الصنف  4Fفي مرحلة و  

 .في هذه المرحلة 2BTكان األضعف بتكوين برعمين 
 األصناف، بينما 2BTبرعمين  Saida 183و  Jaidorو  Hauraniاألصناف  كونت 3Fأما في مرحلة  

Beliouni ،F.Aurore،  M.Demias ،Mexipak و Rihane برعم واحد في هذه المرحلة كونت . 
، 2BTبرعمين  Rihaneو  Beliouni ،M.Demias ،Mexipak األصناف كونتفقد  2Fو بالنسبة لمرحلة 

و ، Beliouni ،F.auroreاالصناف  شكلبينما لم ت ،1BTبرعم واحد  كونت Jaidorو  Hedba 3بينما الصنفين 
Saida 183 أي برعم. 
، بينما 1BTكانا مبكرين بتكوين برعم واحد  Hedba 3و  Jaidorنالحظ أن الصنفين  1Fو في مرحلة  
 .ءاشطإلم تعطي أي برعم  Rihane و Beliouni ،F.Aurore،  M.Demias ،Mexipakكل من 

في إبط الورقة  AXMمراحل أساسية تتمثل بتشكيل المرستيم بيمر الشطء تطور و من هنا نالحظ بأن 
، 33)شكل  ثم تشكيل البرعم وبعدها نمو البرعم لتشكيل الشطء، كما هو موضح في األشكال المقدمة في النتائج

 (.742،  741)و الشكل ، (34
من خالل الدراسة التشريحية في جنين حبة القمح أثناء طور النضج نصف التام أن نميز كذلك استطعنا 

براعم اإلشطاء حيث أثبتت الدراسة وجود برعمي إشطاء هي برعم شطء غمد الريشة و برعم شطء الورقة 
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مي وجود أو تكون نتؤات في إبط األوراق األولى تحت قمة المرستيم الق طوليةالمقاطع البينت بينما  .األولى
 (.أشطاء قد تتمايز)للساق تبين من خاللها أنها مرستيمات إبطية 

ه البراعم يؤدي إلى قدرة تكوين البراعم اإلشطائية هي خاصية وراثية تسمح بتحديد بنية الساق، عدد هذ
 .رية في الظروف المالئمة ثم تعطي سنابل و بالتالي يحدد مردود الصنفضظهور أشطاء خ

 على حسب عدد و اختيار األصناف نقيم اإلنتخاب أن  من خالل هذه الدراسة نستطيع و في األخير
و من هنا يبقى المجال  .على مستوى المراحل األولى للنمو قبل خروج األشطاء أوعلى مستوى البذور، اإلشطاء 

 ....مفتوح في دراسات قادمة
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 :1الملحق 
  وير الموارد الوراثية النباتية تنمية و تطتم هذا العمل بمخبر : 4112-4112الموسمD.V.R.P  التحاليل و مخبر

 .البيولوجية بكلية علوم الطبيعة و الحياة
 المنجزةاألصناف  بعضيوضح جدول : III1 جدول

 المقاطع المنجزة التاريخ

 .باستعمال الميكروتوم النتائج حسنة F.A  (3F) تم إنجاز القطع للصنف 2015.02.09يوم 
باستعمال    Jaidor. (3F) Rihane عمل المقاطع لألصنافتم  2015.02.10يوم

 .الميكروتوم النتائج سلبية
 M.D (4F) , F.a (4F) , Jaidor :لألصناف بآلة التصوير تم أخذ الصور 2.02..2.02 يوم

(1T) ,Saida (3F) . 

  Haurani .و Beliouni :لصنفينل المقاطع و أخذ الصور لتم عم 2.22..2.02 يوم

مراحمممل  5خممم ل ، تمممم عممممل المقممماطع بالطريقمممة اليدويمممة  ممم  حبمممة القممممح   5.02..2.02و 5.00..2.02 يوم
النتمممائج . مرحلمممة الت،مممري، بدايمممة اإلنبممما  و اإلسمممتطالة: مختلفمممة لانبممما 

 .جيدة

 ع خ ل عدة مراحل من النموالمحضرة للتقطييوضح األصناف جدول  :III2 جدول

 3F 4F 1T 2T 3T 4T 5T 

    * * * * Beliouni القمح الصلي

Haurani * * *  *   

Hedba * *   *   

   * *  * * FA القمح اللين

M.D * * * * * * * 

Mexipak * * * *    

    * * * * Jaidor ال،عير

Rihane * * * *    

Saida * * *     
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 4112-4112 وسمالم 

بمخبممر تنميمة و تثمممين   (carmino-vert) تلوينمما بممالملون المضماعفبعمد عمليمة تقطيممع المقماطع بالجمماز تممم   
المتواجممد بمخبممر التحاليممل البيولوجيممة بكليممة  Leica و م حظتممما بممالمجمر الضمموئ  D.V.R.P الممموارد الوراثيممة النباتيممة
 :  يوضح التواريخ الخاصة بعمل المقاطعالجدول الموالو  .علوم الطبيعة و الحياة

 (2.02-2.02الموسم )جدول يوضح التواريخ الخاصة بعمل المقاطع : IVجدول 

 الطريقة المستعملة تحضيرالمقاطع التاريخ

 :(3F)أوراق  3مرحلة  0211.21.12يوم 

 Beliouni, Haurani, Hedba, F.A, 

Mexipak, M. D. 

، تحضييير المقيياطع رالطريقيية اليدوييية

 .تلوينها ثم مالحظتها

 :(4F)أوراق  4مرحلة  0211.21.12يوم 

Saida 4F, Rihane 4 F, Jaidor 4 F , 

Rihane 4 F, Jaidor 4F. 

تحضييير المقيياطع رالطريقيية 

اليدوية، تلوينها، مالحظتها 

رييييييالمجهر الضييييييو   ثييييييم 

 .تصويرها

 

 : (3F)أوراق  3مرحلة  0211.21.12يوم 

Beliouni, Haurani, Hedba, 

Mexipak 

 :(4F)أوراق  4مرحلة 

F.A , M.D, Mexippak, Jaidor, 

Rihane 

تحضير العينات و الغمر ف  البارافين 

و تحضيرها للتقطيع رالطريقة اآللية   

(Paraffinage) 

 Rihane 1 T, Rihane 2 T, Jaidor 1: عملية القطع رجهاز التقطيع لألصناف 0211.20.20يوم 

T , Jaidor 2 T 

 إعادة تحضير العينات الت  لم تصلح و الغمر ف  البارافين 0211.20.22يوم 

رالطريقة اآللية، تلوينها، مالحظتها  Saida  (1 T)عمل المقاطع للصنف  0211.20.00يوم 

 .رالمجهر الضو   ثم تصويرها كانت النتيجة إيجارية

 مالحظتها تلوينها، ية،اآلل رالطريقة Haurani  (3 F) للصنف المقاطع عمل 0211.20.22يوم 

 .تصويرها كانت النتيجة إيجارية ثم الضو   رالمجهر

 رالطريقة  ,Saida ،Jaidor, Haurani 3F, Mexipak لألصناف المقاطع عمل 0211.22.02يوم 

 .فالنتيجة إيجارية M.Dأما  .كانت النتيجة سلبية اآللية

 رالمجهر مالحظتها تلوينها، ية،اآلل رالطريقة M.D للصنف المقاطع عمل 0211.22.02يوم 

 .إيجارية النتيجة كانت تصويرها ثم الضو  

 0211.22.22يوم 

 

 

 مالحظتها تلوينها، اآللية، رالطريقة Hedba 4 F للصنف المقاطع عمل

 .سلبية النتيجة كانت تصويرها ثم الضو   رالمجهر
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 مالحظتها تلوينها، لية،اآل رالطريقة Jaidor (S.T) للصنف المقاطع عمل 0211.22.12يوم 

 .إيجارية النتيجة كانت تصويرها ثم الضو   رالمجهر

 مالحظتها تلوينها، اآللية، رالطريقةHaurani (1T  )  للصنف المقاطع عمل 0211.22.11يوم 

 .إيجارية النتيجة كانت تصويرها ثم الضو   رالمجهر

  خ ل التربص بمخبر  لمقاطعلعمل ا تواريخالجدول الموال  يوضح  :4112-4112الموسمCRBT: 

 (2.02-2.02الموسم )جدول يوضح التواريخ الخاصة بعمل المقاطع : Vجدول 

 تحضير المقاطع تلوينها، مالحظتها ثم تصويرها التاريخ

 .تحضير مقاطع ف  حبوب القمح رعد التشرب 0213.27.12يوم 

 .اإلنبات رعد القمح حبوب ف  مقاطع تحضير 0213.27.11يوم 

 .تحضير الملون مع عمل المقاطع رالطريقة اآللية و النتا ج سلبية 0213.27.01/ 0213.27.02يوم 

 .اإلنبات رعد القمح حبوب ف  مقاطع تحضير 0213.27.07يوم 

 مقاطع ف  الحبوب أثناء اإلنبات ،Rihane (3F) 0213.27.01يوم 

 (carmino-vet de mirande)تحضير الملون المضاعف  0213.27.03يوم 

 :(3F)أوراق  3مرحلة  0213.27.02يوم 

 jaidor, Rihane, Saida رالطريقة اليدوية. 

 :(1F)مرحلة الورقة األولى  0213.22.27يوم 

F.A , M.D, Mexipak رالطريقة اليدوية. 

 :(4f)مرحلة الورقة الرابعة  0213.22.22يوم 

Jaidor, Rihane, Saida. رالطريقة اليدوية. 

 .لنتا ج أحسن القمح حبوب ف  مقاطع إعادة تحضير 0213.22.21يوم 

 

كانت النتيجة سيلبية نن سيما المقطيع . رالطريقة اآللية Jaidor 4 Fالصنف  0213.22.11يوم 

 .كان غليظ

كانيت . رالطريقية اليدويية Jaidor, Rihane, Saida :(1T)مرحلةة الطة ا األو   0213.22.17يوم 

 . النتيجة إيجارية

 كانت النتيجة إيجارية. رالطريقة اليدوية Jaidor 4Fصنف ال
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 .كانت النتا ج سلبية jaidor 3Fمقاطع رالطريقة اآللية للصنف  0213.22.13يوم 

 Jaidor, M.D, F.A, Mexipak    :(3F)أوراق  3مرحلة  0213.22.12يوم 

 .jaidorللصنف  (2t)و شطءين  أوراق ردون أشطاء 2مرحلة 

  .كانت النتا ج إيجارية  F.A (1T)الورقة األولى  0213.22.02يوم 

كانيت  Jaidor, rihane, saida, Mexipak, M.D, F.A: (4F)أوراق  4مرحلةة  0213.22.02يوم 

 .النتا ج إيجارية

3F :saida 

1F, 2F  :قمح. 

 M.D :1F, 2F, 3F 0213.22.03يوم 

 ,Beliouni (1, 2F), Beliouni( 2F), Hedba (1-2F), M.D (1-2F) 0213.22.12يوم 

Mexipak (1F, 2F), Jaidor (2f), Rihane (2F) 

 .قمح صلب، قمح لين و شعير أخضر 0213.22.11يوم 

 Mexipak, F.A, M.D: حبوب

 .Jaidor, Rihane, Beliouni, Hedbaحبوب  0213.22.13يوم 

 تحضير الملون 2017.05.21يوم 

 خضيراء Saidaو   Saida, Jaidor, Rihane, Beliouni ; Hedbaحبيوب  0213.22.00يوم 

 (.طور النضج نصف صلب)

  2017.05.23يوم

 

 ,1F :Rihane, Beliouni, Hedba, M.D, Mexipakمرحلةة الورقةة الولةى   

Jaidor 

 كانيت اليدويية رالطريقية.  (): F) 7Beliouni, Hedba الثالثية الورقية مرحلية  0213.22.02 يوم

 .إيجارية النتيجة
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 :4 الملحق
 (0210-0211موسم )لألنواع الثالثة المدروسة حساب متوسط اإلشطاء الخضري  :VIجدو  

variété 

المكررات في الخضرية اإلشطااات عدد مجموع  

 متوس 

 اإلشطاا

 لكل الخضري

 ecartype R1 R2 صنف
R3 

R4 R5 

Beliouni 3,66 6,5 5,16 4 5,66 4,996 1,04944938 

DK 4,14 3,12 4,87 5,12 5,85 4,62 0,92798707 

GGR 2,25 3 3,28 3,5 3,83 3,172 0,5351411 

Haurani 2,66 2,62 2,75 2,12 2,5 2,53 0,22018174 

Hedba  7  4,14 3,75 4,12 2,62 3,5 3,626 0,55704937 

Vitron 4 4,12 3,14 2,75 3,66 3,534 0,51890654 

F,aurore 1,69 2,07 1,26 2,04 2,88 1,988 0,53364408 

Mahon Demias 1,45 2,05 1,91 2,07 1,87 1,87 0,22378561 

Mexipak 1,56 1,54 1,47 1,44 1,71 1,544 0,09393615 

Jaidor 4,45 4,46 3,94 3,83 5,78 4,492 0,69349549 

Rihane 2,91 4,27 3,99 3,51 4,17 3,77 0,50311033 

Saida  127  2,69 3,71 2,72 4,25 3,01 3,276 0,60997049 

 

 قمح صليال تحليل التباين لا،طاء الخضري عند :1VI  جدول

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 5 23,193 4,639 8,778 < 0,0001 

Erreur 22 12,154 0,528     

Total corrigé 22 35,346       

 

 لينالقمح ا،طاء الخضري عند التحليل التباين ل: 2VI جدول

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 2 0,627 0,313 2,145 0,164 

Erreur 2 1,607 0,146     

Total corrigé 12 2,234       

 

 ،عيرتحليل التباين لا،طاء الخضري عند ال: 3VI جدول

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 2 3,351 1,676 3,334 0,074 

Erreur 2 5,528 0,503     

Total corrigé 12 8,880       
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 لا،طاء الخضري ألصناف األنواع الث ث (SNK)تحليل : 4VI جدول
Groupes Moyennes Variétés Espéces 

A 4.9960 Beliouni Desf. durum Triticum  

AB 4.6200 Dk 

BC 3.6260 Hedba 3  

BC 3.5340 Vitron 

C 3.1720 GGR 

C 2.5300 Haurani 

A 1.9880 F.aurore 
Triticum eastivum L. 

A 1.8700 M.Demias 

A 1.5440 Mexipak 

A 4.4920 Jaidor Hordeum vulgare L. 

AB 3.7700 Rihane 

B 3.2760 Saida 183 

 

 ب متوسط اإلشطاء السنبل  عند القمح الصلب، القمح اللين و الشعيرحسا: VIIجدو  

variété 

 المكررات في السنبلية اإلشطااات متوس 

 متوس 

 اإلشطاا

 لكل السنبلي

 صنف

ecatype 

R1 R2 R3 R4 R5 

Beliouni 0,66 0,5 0,16 1,09 0,66 0,614 0,29997333 

DK 1,11 1,1 1,86 1,12 1,85 1,408 0,36504246 

GGR 1,25 1 1,28 1,5 1,83 1,372 0,27852468 

Haurani 1,66 1,62 1,75 1,12 1,5 1,53 0,22018174 

Hedba  7  1,14 1,75 1,12 1,62 1,5 1,426 0,25436981 

Vitron 2 1,12 1,14 1,75 1,66 1,534 0,34822981 

F,aurore 1,37 1,5 1 3,5 2,5 1,974 0,91033181 

Mahon Demias 1,28 1,5 1,33 1 1,5 1,322 0,18378248 

Mexipak 0,83 1 1 0,57 0,71 0,822 0,16702096 

Jaidor 2,33 2,12 2,25 1,71 3 2,282 0,4176793 

Rihane 1 2 1,14 1 1,28 1,284 0,37275193 

Saida  127  3,33 2 1 1,4 2 1,946 0,78921733 

 

 صليالقمح ال تحليل التباين لا،طاء السنبل  عند: 1VII جدول

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 2 3,2222 2.1222 2.22122 0,0213 

Erreur 02 0.1317 2.1112     

Total corrigé 02 2.3027       
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 لينالقمح ال تحليل التباين لا،طاء السنبل  عند:  2VIIجدول

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 2 3,793 1,897 5,221 0,025 

Erreur 11 3,996 0,363     

Total corrigé 13 7,789       

 

 ،عيرتحليل التباين لا،طاء السنبل  عندال: 3VIIل جدو 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 2 0.2321 1.0227 7.7222 2.2312 

Erreur 10 2.1217 2.7221     

Total corrigé 12 3.0222       

 

 لا،طاء السنبل  ألصناف األنواع الث ث (SNK)تحليل : 4VII جدول
Groupes Moyennes Variétés Espéces 

A 1.5340 Vitron Desf. durum Triticum  

A 1.5300 Haurani 

A 1.4260 Hedba 3 

A 1.4080 Dk 

A 1.3720 GGR 

B 0.6140 Beliouni 

A 1.9740 F.aurore 
Triticum eastivum L. 

AB 1.3220 M.Demias 

B 0.8220 Mexipak 

A 2.2820 Jaidor Hordeum vulgare L. 

A 1.9460 Saida 183 

A 1.2840 Rihane 
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 مح الصلب، القمح اللين و الشعيرشطاء الخضري إلى سنبل  عند القنسبة تحول اإل :VIII  جدو 

 شطاء الخضري إلى سنبل اإل نسبة تحول صنافان

القمح 

 الصلب

Beliouni 12.22% 

DK 33.11% 

GGR 47.63% 

Haurani 56.91% 

Hedba 3 48.34% 

Vitron 54.95% 

 F.Aurore 98.24% 

القمح 

 اللين

M.Demias 71.91% 

Mexipak 53.45% 

 Jaidor 62.76% الشعير

Rihane 33.78% 

Saida 183  50.70% 
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 : 3الملحق 

مقاطع    حبوي أصناف النباتا  المدروسة أثناء الت،ري تح  المجمر و بالملون المضاعف :  IXجدول 
Carmino-vert  4بتكبيرx 

 
Beliouni 

 
Hedba 

 
Mahon Demias 

 
Florance aurore 
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Jaidor 

 

 

 

 
Saida 

 
Mexipak 

 

 

 

 
Rihane 
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 طور النضج نصف صليال،عير حبوي : 231 شكل

 

 

 طور النضج نصف صليالقمح الصلي حبوي : 232 شكل
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 الملخص

 Triticum)، القمح اللين.Triticum durum Desf))الصلبالقمح من بعض أصناف تمت الدراسة على 

aestivum L.) و الشعير(Hordeum vulgare L. .)أجريت التجربة بالبيت الزجاجي بمركز األبحاثف Bio-pôle  التابع
 .مواسم زراعية 6خالل  (D.V.R.P) الموارد الوراثية النباتيةو تثمين لمخبر تطوير 

ولى من النمو أثناء المراحل األصينية اإلشطاء  على مستوىتشريحية ثم دراسة  دراسة ظاهرية لإلشطاءقمنا بف
، ثم على الحبة القاسية و الحبة المتكونةمن حيث عدد البراعم  نتخاب األصنافإ بعد تفرعبهدف متابعة تكوين براعم ال

 .(Carmino-vert) أثناء النضج و ذلك باستعمال مقاطع بالطريقة اليدوية و اآللية و تلوينها بالملون المضاعف

 لخروج الورقة الرابعة عند جبداية بلوغ الورقة الثالثة و  بعدبينت نتائج الدراسة المورفولوجية أن اإلشطاء يبدأ 
سوق ذات بعضها يتحول إلى حيث واع، ناألبين و  النوع الواحدختالفا كبيرا داخل إدها يختلف عدلكن  و .األصناف

 .يتراجعيبقى خضريا ثم سنابل و البعض اآلخر 
و بالملون    Leicaالضوئي المالحظات تحت المجهرأظهرت  ،لصينية اإلشطاءأما بالنسبة للدراسة التشريحية 

إلى مرحلة  ((F1 الورقة األولى يزيد عددها من مرحلة. تباين في النوع الواحد عند األصناف و في األجناس المضاعف
في تكوين عدد كبر هو األ Rihaneالصنف  T1)) مرحلةهذه الفي ف. T1)) الشطء األول ، ثم مرحلة((F4الورقة الرابعة 

 (4F)و في مرحلة   .بالمقارنة مع االصناف االخرى كان األضعف في هذه المرحلة  Jaidorالصنف  بينماالبراعم، 
. (2BT)كان األضعف بتكوين برعمين  F.auroreبينما الصنف  (4BT) أربع براعم أشطاء M.Demiasالصنف  كون

 األصناف، بينما (2BT)برعمين  Saida 183و  Jaidorو  Hauraniكونت األصناف  (3F) الورقة الثالثة أما في مرحلة
 Rihaneو  Beliouni ،M.Demias ،Mexipak فقد كونت األصناف 2Fو بالنسبة لمرحلة . كونت برعم واحد األخرى

، Beliouni األخرى ، بينما لم تشكل االصناف(1BT)برعم واحد  كونا Jaidorو  Hedba 3ا الصنفين أم، 2BTبرعمين 

F.aurore ، وSaida 183 1و في مرحلة . أي برعمF  نالحظ أن الصنفينJaidor  وHedba 3  كانا مبكرين بتكوين برعم
 .لم تعطي أي برعم شطء Rihane و Beliouni ،F.aurore،  M.Demias ،Mexipak، بينما كل من (1BT)واحد 

بينت نتائج الدراسة التشريحية للحبة الجافة عدم تحديد براعم أشطاء خالل تشرب الحبوب بينما الحظنا كما 
في حالة  AXMsتلون المنطقة تحت القمة باللون الوردي مما يدل على أنها مرستيمات إبطية أولية خالل اإلنبات 

طور النضج  ، و الشعيرن حبة القمحالمقاطع الطولية في جنيمن خالل كما استطعنا أن نميز براعم اإلشطاء . نشاط
شطء غمد الريشة و برعم شطء الورقة وجود برعمي إشطاء هي برعم تحت المجهر حيث أثبتت الدراسة ، نصف التام

كتل يز يتم كما استطعنا.  BC، بينما في حبة القمح اللين استطعنا تمييز برعم واحد هو برعم غمد الريشةاألولى
 BTمرستيمية تحت قمة المرستيم القمي للساق تبين من خاللها أنها مرستيمات قد تتمايز فيما بعد لتعطي براعم أشطاء 

تتكون خالل مرحلة التطور الجنيني يبدأ تنبيهها  (AXMs)و منه استنتجنا بأن المرستيمات الجانية  .Talle ثم شطء
 . أثناء اإلنبات

   Triticum  ،  Hordeum ، مرستيمات إبطية ، برعم شطءاإلشطاء،  :الكلمات المفتاحية
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Résumé 

L’étude a porté sur quelques variétés de blé dur (Triticum durum Desf.), blé tendre (Triticum 

aestivum L.) et orge (Hordeum vulgare L.). L’essai est mené au niveau de la serre vitée au Bio-pôle 

(laboratoire de Développement et Valorisation des Ressources Phytogénétiques) à Chaâb Erassas, 

Université des frères Mentouri Constantine 1, durant six campagnes. 

L’étude morphologique a été réalisée afin d’étudier la morphologie de tallage, et l’étude 

anatomique qui est menée au laboratoire au niveau du plateau de tallage durant les 1ere phase de la 

croissance afin de suivre la formation des bourgeons des talles (BT), à travers laquelle nous pouvant 

sélectionner les variétés a fort potentiel de BT formés et puis sur les grains durs (gonflés) et les grains en 

durcissement à la fin du cycle (grain en maturation), nous avons utilisé la méthode manuelle (avec lame 

de rasoir) et la méthode automatique (au microtome). Les coupes ont subis une double coloration au 

Carmino-Vert. 

Les résultats de l’étude morphologique ont montré que le tallage débute à partir de la sortie de la 

4éme feuille chez toutes les variétés. Le nombre de talle varie d’une espèce à l’autre. Ces talles 

(ramification) peuvent donnée des épis mais, elles sont moins nombreuses que le nombre des talles 

herbacées. 

En ce qui concerne l’étude anatomique au niveaux du plateau de tallage, les observations des 

coupes histologiques sous microscope photonique (Laica) et la double coloration ont montré une variation 

chez les espèces des deux genre. leur nombre augmente du stade première feuille (F1) jusqu'à (F4), puis 

stade premier talle (T1). 

Au stade (T1), Rihane forme le plus important nombre de BT, Jaidor étant le plus faible au cours 

de cette phase par rapport aux autres variétés. En F4, M.Demias forme quatre bourgeons des talles (4BT) 

alors que F.aurore à formé 2BT.  

Au stade F3, Haurani, Jaidor et Saida 183 ont formé deux bourgeons, tandis que les autres variétés 

ont formé un seul bourgeon.  

Pour F2, Beliouni, M.Demias, Mexipak et Rihane ont formé deux bourgeons (2BT) alors que les 

deux variétés Hedba 3 et Jaidor n’ont formée un bourgeon, tandis que  les autres variétés Beliouni, 

F.aurore et Saida 183 n'ont pas produit de bourgeon du tout.  

Au stade (1F), on observe que les deux variétés Jaidor et Hedba 3 était précoce dans la formation 

des bourgeons des talles avec 1BT, tandis que Beliouni, F.aurore, M.Demias, Mexipak et Rihane 

n’avaient pas de  bourgeons des talles. 

Les résultats de l’étude anatomique du grain gonflé (pré germé) ont montré qu’aucun BT n’était 

observé pendant l’imbibition des grains, alors que la zone en dessous du sommet était colorée en rose, ce 

qui indique qu’il s’agit de méristèmes axillaires primaires en division.  

L'étude a montré chez la grain de blé dur et orge au stade demi dur qu'il y a deux bourgeons de 

talle : le bourgeon de coléoptile BC et le bourgeon de talle BT à l’aisselle de la première feuille, tandis 

que dans le blé tendre, nous pouvions distinguer un bourgeon BC. Nous avons distingué aussi les masses 

des méristèmes situées sous le sommet (Apex), ce qui montre que ces méristèmes peuvent se différencier 

ultérieurement pour donner les bourgeons de tallage (BT) puis des Talles. Nous avons conclu que les 

AXMs se forment au stade du développement embryonnaire et commencent à être activé pendant la 

germination.  

Mots clés: Tallage, Méristèmes Axillaires, Bourgeon de Talle, Triticum et Hordeum . 
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Abstract 

The study focused on a few varieties of durum wheat (Triticum durum Desf.), bread wheat 

(Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.). The experiment was carried out in a glass  

greenhouse at the Bio-Pôle of the laboratory for Development and Valorisation of plant Genetic 

Resources in Chaâb Erassas, University of the Mentouri Brothers Constantine 1, for six seasons. 

The morphological study was carried out in order to study the tillering morphology, and the 

anatomical study that led to the laboratory at the level of the tillering beds during the 1st phase of the 

growth in order to follow the formation of the buds of the tillers, through which we selected varieties with 

high BT potential formed. and then on hard grains (swollen) and grains hardening at the end of the cycle 

(maturing grain), using the manual method (with a razor blade) and the automatic method (microtome) 

and stained with Carmino green. 

The results of the morphological study showed that early tillering from the 4th leaf outlet in all 

varieties, the number of tillers varies from one species to another, these tillers (branches) can become ears 

but they are less numerous than the number of vegetative tillers.  

the anatomical study on the tillering tray (corn), observations of histological sections under Laica 

photonic microscope and carmin green showed a variation in species and in genre, their number increases 

in stage L1(one leaf)  until L4 (for leaf), then (T1) (one tiller). 

At stage (T1), Rihane is the largest in number of BT formed, Jaidor being the lowest in this phase 

compared to other varieties.  

In (4L), M.Demias formed four tiller buds (4BT) while Faurore was the weakest formed (2BT).  

In stage (3L), Haurani, Jaidor and Saida 183 formed two buds (2BT), while the other varieties 

formed one bud (1BT).  

For stage (2L), Beliouni, M.Demias, Mexipak and Rihane formed two buds (2BT), the two 

variéties Hedba 3 and Jaidor formed a bud (1BT), while the other varieties Beliouni, F.aurore and Saida 

183 did not produce of bud.  

In stage (1L), both Jaidor and Hedba 3 were observed to be early bud formation with (1BT), 

whereas Beliouni, F.aurore, M.Demias, Mexipak and Rihane did not have tiller buds.  

The results of the anatomical study of the durum grain showed that no BT was observed during 

grain imbibition, while the area below the top was colored pink, indicating that it was primary axillary 

meristems AXMs. 

The study showed that durum wheat and barley in the half hard stage had two buds, the bud 

coleoptile BC and the bud tiller BT at the axil of the first leaf, while in the wheat bread, we could 

distinguish a bud BC. As far as the cross sections are concerned, we have been able to distinguish the 

meristem masses beneath the summit, which shows that meristems can later differentiate to give buds 

Tillers (BT). We concluded that AXMs are formed at the embryonic stage and begin to be alerted during 

germination.  

Keywords: Tillering, Axillary Meristems, Bud Tiller, Triticum and Hordeum. 



 21/60/1629: تاريخ المناقشة                                                                     زديق هدى     : اإلسم واللقب

:عنوان األطروحة  

  Hordeum .و  Triticum: التبنية مثل وقدراسة مقارنة للتفرع عند النباتات، حالة الحبوب ذات الس

 ور الثالثدكتوراه الط: نوع الشهادة

 :الملخص

 (.Triticum aestivum L) ، القمح اللين.Triticum durum Desf))الصلبالقمح من بعض أصناف تمت الدراسة على 
الموارد الوراثية و تثمين التابع لمخبر تطوير  Bio-pôle أجريت التجربة بالبيت الزجاجي بمركز األبحاثف(. .Hordeum vulgare L)الشعيرو 

 .مواسم زراعية 6خالل ( D.V.R.P) النباتية
ولى من النمو بهدف متابعة تكوين صينية اإلشطاء أثناء المراحل األ على مستوىقمنا بدراسة ظاهرية لإلشطاء ثم دراسة تشريحية ف

تعمال مقاطع نتخاب األصناف من حيث عدد البراعم المتكونة، ثم على الحبة القاسية و الحبة أثناء النضج و ذلك باسإ بعد تفرعبراعم ال
 .(Carmino-vert) بالطريقة اليدوية و اآللية و تلوينها بالملون المضاعف

لكن  و. األصناف لخروج الورقة الرابعة عند جبداية بلوغ الورقة الثالثة و  بعدبينت نتائج الدراسة المورفولوجية أن اإلشطاء يبدأ 
يبقى خضريا ثم سنابل و البعض اآلخر سوق ذات بعضها يتحول إلى حيث واع، ناألبين و  النوع الواحدختالفا كبيرا داخل إعددها يختلف 

 .يتراجع
تباين في  و بالملون المضاعف   Leicaالضوئي المالحظات تحت المجهرأظهرت  ،أما بالنسبة للدراسة التشريحية لصينية اإلشطاء

، ثم مرحلة الشطء ((F4إلى مرحلة الورقة الرابعة  ((F1ألولى يزيد عددها من مرحلة الورقة ا. النوع الواحد عند األصناف و في األجناس
كان األضعف في هذه   Jaidorهو األكبر في تكوين عدد البراعم، بينما الصنف  Rihaneالصنف  T1)) مرحلةهذه الفي ف. T1))األول 

 F.auroreبينما الصنف  (4BT) أشطاء أربع براعم M.Demiasكون الصنف  (4F)و في مرحلة   .المرحلة بالمقارنة مع االصناف االخرى

برعمين  Saida 183و  Jaidorو  Hauraniكونت األصناف  (3F)أما في مرحلة الورقة الثالثة . (2BT)كان األضعف بتكوين برعمين 
(2BT) 2و بالنسبة لمرحلة . كونت برعم واحد األخرى األصناف، بينماF فقد كونت األصناف Beliouni ،M.Demias ،Mexipak، 

Rihane  2برعمينBT أما الصنفين ،Hedba 3  وJaidor  كونا برعم واحد(1BT) بينما لم تشكل االصناف األخرى ،Beliouni ،

F.aurore ، وSaida 183 1و في مرحلة . أي برعمF  نالحظ أن الصنفينJaidor  وHedba 3  كانا مبكرين بتكوين برعم واحد(1BT) ،
 .لم تعطي أي برعم شطء Rihane و Beliouni ،F.aurore،  M.Demias ،Mexipakبينما كل من 

كما بينت نتائج الدراسة التشريحية للحبة الجافة عدم تحديد براعم أشطاء خالل تشرب الحبوب بينما الحظنا خالل اإلنبات تلون 
كما استطعنا أن نميز براعم اإلشطاء . في حالة نشاط AXMs))المنطقة تحت القمة باللون الوردي مما يدل على أنها مرستيمات إبطية أولية 

وجود برعمي إشطاء تحت المجهر حيث أثبتت الدراسة ، طور النضج نصف التام ، و الشعيرالمقاطع الطولية في جنين حبة القمحمن خالل 
كما .  BCبرعم غمد الريشة، بينما في حبة القمح اللين استطعنا تمييز برعم واحد هو هي برعم شطء غمد الريشة و برعم شطء الورقة األولى

 BTن من خاللها أنها مرستيمات قد تتمايز فيما بعد لتعطي براعم أشطاء ي  بيز كتل مرستيمية تحت قمة المرستيم القمي للساق ت  يتم استطعنا
 . اء اإلنباتتتكون خالل مرحلة التطور الجنيني يبدأ تنبيهها أثن AXMsو منه استنتجنا بأن المرستيمات الجانية  .Talle ثم شطء

   Triticum  ، . Hordeum ،مرستيمات إبطية  ، اإلشطاء، برعم شطء :الكلمات المفتاحية
 

 .(DVRP)وتثمين الموارد الوراثية النباتية طوير ت :مخبر البحث

:لجنة المناقشة  
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