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  :مقدمة

إن الشكل الظاھري للنباتات الوعائیة یعكس درجة تطورھا ومالئمتھا في الحیاة على 

سة، فھي تعتمد على استخالص مواردھا من وسطین جد مختلفین االول یتمثل في الھواء الیاب

حیث یمتص االكسجین في عملیات التنفس وغاز ثاني اكسید الكربون والضوء في الھواء في 

عملیات التركیب الضوئي، والثاني یتمثل في التربة التي تزود النبات بالماء واالمالح 

  .ویة الذائبةالمعدنیة والمواد العض

یقوم الجھاز الجذري بشكل أساسي بتأمین التغذیة المائیة والمعدنیة للنبات، فیستخلص 

الماء والعناصر المغذیة ویستوعب كمیات كافیة إلكمال دورة حیاة النبات من خالل كفاءتھ، 

رفة لذلك ال فائدة من المساھمة في زیادة توفیر الماء للنبات في العملیات الزراعیة دون مع

  .بخصائص وقدرات الجھاز الجذري

تظھر االنماط الوراثیة عند أنواع الحبوب تفاوتا كبیرا في الخصائص المورفولوجیة 

لھذا الجھاز، مما یؤكد اختالف قدرتھا على االمتصاص والتكیف مع نوع التربة ومدى توفر 

  .الماء بھا

قیا تعتمد على  من االنتاج الزراعي في افری%96فإن ) 1994(وحسب جاك ضیوف 

یفسر اختالف توزیع أنواع الحبوب ومختلف  وھو ما) الزراعة المطریة(تساقط االمطار 

  .االصناف وفق معدالت التساقط

لذا فإن دراسة ھذه الخصائص الجذریة واالختالفات الوراثیة بین أصناف الحبوب 

لبیئیة، ومن المعلوم مع الظروف وا) المتأقلمة(یساھم في تحدید االنواغ واالصناف المالئمة 

عدد : أن جل الدراسات التي أجریت في السنوات االخیرة ترتكز على مثل ھذه الخصائص

  .الجذور، مساحة التماس مغ التریة، وقدرة الجھاز الجذري في التعمق داخل التربة

انطالقا من ھذا التوجھ حاولنا معرفة تنوع ھذه الخصائص عند ثالث مصادر وراثیة 

  .Hordeum وTriticumوعین من حبوب الن
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  استعراض المراجع: الجزء األول

I- مورفولوجیة النبات: الفصل األول:  
مورفولوجیة النباتات الوعائیة أساسا ھي انعكاس لتطورھا على الیابسة، فالنباتات تعتمد في 

 أحدھما یتمثل في التربة واألخر ھوائي، فالنباتات ;ختلفیناستخالص مواردھا انطالقا من وسطین جد م

 والضوء من  الھواء، ولمعالجة ھذا  O2و CO2تستمد الماء واألمالح المعدنیة من التربة، وتمتص الـ 

التشتت في المصادر األساسیة للنمو، تتمیز النباتات األرضیة بوجود جھازین مختلفین في الشكل وطبیعة 

الشكل ). المجموع الھوائي(والثاني ھو الساق واألوراق ) الجھاز الجذري(ثل في الجذور األول یتم.النمو

1. 

إذا أخدنا بصورة مستقلة بعض االستثناءات فالنظامین أساسیین لحیاة وبقاء النبات خاصة عند 

قیام  والنباتات الوعائیة األخرى، إذ أن الجذور ال یمكنھا ال(Les Angiospermes)النباتات الزھریة 

بعملیات التركیب الضوئي لكنھا تتحصل على احتیاجاتھا من المغذیات العضویة المصنعة من الجزء 

دنیة الممتصة من طرف عالھوائي، بالمقابل، األنسجة في الساق واألوراق بحاجة للماء والعناصر الم

  . (Campbell et Reece, 2007). النظام الجذري

لباحثون والمنتجین على التغذیة المائیة لنبات لما لھا من تأثیر في علم الزراعة الحدیثة یِِؤكد ا

مباشر على غلة المحصول، ویبدوا أن الحلول التي تساھم في زیادة إمكانیة توفیر الماء للنبات تعتبر مفتاح 

 االعتماد فقط على ;للحصول على مستویات عالیة من المردود الناتج من المحاصیل، وبالفعل، ال یفیدنا

عة نباتات ذات كفاءة عالیة ونشاط كبیر لعملیات التركیب الضوئي، أو استخدام األسمدة بشكل واسع، زرا

وخدمة األرض، دون اإلحاطة بمدى إمكانیة توفر الماء في عملیات الزراعة، إذ یعتبر الماء محدد أساسي 

    (Diehl, 1975)لكل ھذه العناصر األساسیة لإلنتاج

اصر المعدنیة وفقا الحتیاجاتھ من التربة، وقد یتم ذلك عن طریق یمتص النبات الماء والعن

المجموع الخضري كما یحدث في كثیر من النباتات األرضیة والمائیة، إال أنھ من الواضح أن النباتات 

). 1991(أبو خرمة  تحصل علي الجزء األكبر من الماء الضروري الحتیاجاتھا عن طریق الجذور

متص تقریبا من خالل أي سطح من النبات ، فإن الكمیات الممتصة من خالل وبالرغم أن الماء قد ی

 العدید  ویبدو من المالحظات التي أجریت على. فیما عدا الجذور طفیفة، و یمكن إھمالھا,أعضاء النبات 

 طریق من النباتات وھي في بیئتھا الطبیعیة، أن تزوید النبات بالماء و األمالح المعدنیة إنما یتم أساسا عن

  . الجھاز الجذري

I- 1-تعریف المجموع الجذري :  

ول أساسا على ؤالجذر ھو عضو النبات السفلي یساعد على تثبیت النبات في التربة وھو المس

تزوید النبات بالماء والعناصر المعدنیة الضروریة للنمو، یتطاول نحو األسفل عكس اتجاه الساق  لذا ھو 
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، تواجد القلنسوة األوبار الماصة ، وانعدام كل من  Géotropisme positif أرضي موجببانتحاءیتمیز 

  (Danjon, 1999) .األوراق والبراعم ھذه األخیرة التي تعتبر أساسا في نمو وتفرع الساق

   الجذر بأنھ محور النبات السفلي المقابل للساق، نموه ذو انتحاء Boulard (1993)كما عرف 

  
  جي للنباتات الوعائیة  الشكل المورفولو– 1الشكل 
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أرضي موجب وانتحاء ضوئي سالب، عدیم الكلوروفیل یتمثل دوره أساسا في تثبیت النبات في التربة 

  .وامتصاص الماء والعناصر المعدنیة الالزمة للنبات بفضل األوبار الماصة

ك كونھا تتمیز بالرغم من تحدید دور وأھمیة الجذور إال أن الدراسات تبقي غیر كاملة، ویرجع ذل    

باللیونة وسھولة تلفھا ھذا من جھة ومن جھة أخرى صعوبة إیجاد اآللیات واألدوات التي تسمح بدراسة 

  .الجذور بشكل دقیق

یتمیز الجھاز الجذري للنبات في شكلھ وبنیتھ بالدرجة نفسھا التي تتمیز بھا األعضاء الھوائیة، وتكون 

في ھذه الحالة بالجذور   وقد تتواجد فوق التربة وتسمىالجذور في معظم الحاالت تحت سطح التربة

  ، (Heller, 1982) الھوائیة

یلعب الجھاز الجذري دورا مھما أكثر من باقي أعضاء النبات في مقاومة النقص المائي وظروف 

  )Cruiziat, 1974(الجفاف 

I- 1 -1-وظائف الجذر  : 

  :تتمثل وظائف الجذر في مایلي

یعتمد النبات بشكل أساسي على المجموع الجذري للمحافظة على : لنمو تثبیت النبات في وسط ا- 1

  توازنھ فوق سطح التربة ولمواجھة الریاح 

إمتصاص األمالح المعدنیة والعضویة المتحللة من العضویات :  إمتصاص محلول وسط النمو- 2

الیا الجذر و الوسط عن طریق االلتصاق بھذه المواد، ویكون الدخول إلى الجذر عبر فرق التركیز بین خ

و ھذه الوظیفة تقوم بھا بشكل عام األجزاء الفتیة من الجذر ) ظاھرة االمتصاص (الذي ینمو فیھ الجذر 

   (Heller et al, 1995)  . ویكون المسؤول بشكل أساسي األوبار الماصة الناشئة من خالیا البشرة

 اللفت: اتیة إلى عضو تخزین، مثلحیث یتحور الجذر عند بعض األنواع النب:  وظیفة ادخاریة- 3

  )1996العریض و العسكر،  ( .والشوندر

نباتیة یساھم الجذر في إیجاد صلة بین النباتات عند بعض األنواع ال:  وظیفة تعایش- 4

بكتریا العقد الجذریة المثبتة لآلزوت الجوي في : مثال:  والمتعضیات الحیویة األخرى الموجودة في التربة

جذور البقولیات مثل العدس وفول الصویا والفول العادي حیث أن ھذه الجذور تقوم بإفراز مواد خاصة 

  یا فتقوم ھي بدورھا بتثبیت اآلزوت الجوي محققة الفائدة للتربة والنبات معًاتتغذى علیھا ھذه البكتر

 مجاھد.  ( للجذر وظیفة تكاثریة كما في نباتات الھلیون و الفصة التي تعتمد على جذورھا في التكاثر- 5
 )1996وآخرون، 
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I- 2-مورفولوجیة تشریح الجذر :  

I- 2-1- الجانب المورفولوجي:  
 كان وضع البذرة المنتشة، مھماعد خروجھ من البذرة باتجاه التربة فینغرس فیھا عمودیا یتجھ الجذیر ب

 كان شكل النبات النھائي في بنیتھ االبتدائیة فإنھ یتألف مھماوذلك ألن الجذیر ذو انتحاء أرضي موجب و

  )1989عامر وحداد، ((Heller, 1982). من قسم مطمور في التربة یشكل الجھاز الجذري

 وعند فحص التركیب الخارجي لف الجذر على طول امتداده من مناطق تختلف بشكلھا ووظیفتھا،یتأ

  : وھي من األسفل إلى األعلى كما یلي- 2-یتضح أنھ یتكون من خمس مناطق الشكل , للجذر 

تأخذ القلنسوة شكل أصبع القفاز الذي یحمي نھایة الجذر المرستیمیة وتتألف القلنسوة من : القلنسوة -

ة طبقات من الخالیا، الداخلیة منھا فتیة صغیرة الحجم أما الخالیا الخارجیة فكبیرة وھرمة، عد

وتتجدد خالیا القلنسوة بصورة مستمرة فعند تقطع طبقة الخالیا الخارجیة تحل محلھا طبقة الخالیا 

ور النباتات الداخلیة في وقت تتشكل طبقة جدیدة من الخالیا الداخلیة ال توجد القلنسوة عادة في جذ

  .المائیة الطافیة

وھي تتكون من خالیا تلي القلنسوة وتسمى بالمنطقة النامیة : منطقة النسیج غیر المتمایزة -

 .مرستیمیة لھا القدرة على االنقسام النشط وباستمرار مكونة خالیا جدیدة

یا المرستیمیة  وتتكون نتیجة استطالة الخالیا، الناتجة سلفا من انقسام الخال: منطقة االستطالة -

البیومي وآخرون . (الموجودة في القمة النامیة، وتساھم ھذه المنطقة في النمو الطولي للجدر

,2000( 

تلي منطقة االستطالة وتبدأ ھذه المنطقة على بعد بضعة ملیمترات من : منطقة االوبار الماصة -

موت االوبار العلویة ومع استطالة الجذر ت. نھایة الجذر على مسافات ثابتة في كل نوع نباتي

مارا , فالكساء الوبري الذي یتجدد باستمرار, في حین أن االوبار الجدیدة تظھر في األسفل,وتسقط 

  ).1989عامر، (یحافظ على امتداده على الجذر وعلى بعده عن قمتھ , بمناطق جدیدة من التربة 

تتشكل الجذور الثانویة ویبدو وھي ما تبقى من الجذر وفیھا : منطقة التشعب أو المنطقة الفلینیة -

الجذر فیھا خشنا مائال إلى السمرة إذ تتألف الطبقات الخارجیة في ھذه المنطقة من الخالیا ذات 

  )2007خالصي، . ( تقوم بوقایة الجذرغلظةجدران م
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   الجذر عند النباتات الوعائیة -2-شكل 

  

I-2 -1- تشعب الجذور:  
 محدد وواضح فالجذور الثانویة تتوضع على صفوف طولیة یكون تشعب الجذور وفق نظام

على الجذر الرئیسي وعدد ھذه الصفوف یرتبط بعدد الحزم الخشبیة المتنامیة مع الحزم اللحائیة، 

فعندما یزید عدد ھذه الحزم على اثنین یكون عدد الصفوف مساویا لعدد الحزم الخشبیة وتتوضع في 

أحادیات الفلقة كما في العائلة النجیلیة فإنھا تتوضع مقابل الحزم مقابلھا بصورة عامة أما في بعض 

 (Vallade, 1983)اللحائیة 

أما في حالة عدد الحزم الوعائیة یكون مساویا الثنین فإن الصفوف تتشكل على جانبي الحزمتین 

  .الخشبیتین وبالتالي یكون عددھا أربعة صفوف كما ھو الحال في نبات الجزر
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I- 3-  التشریحیة للجذورالبنیة:  
تعتبر البنیة التشریحیة للجذر متماثلة تقریبا في كل األنواع النباتیة ولھذه البنیة نمطان البنیة 

االبتدائیة التي تتشكل أوال والبنیة الثانویة التي تنمو في مرحلة الحقة إلى البنیة االبتدائیة ویقتصر 

 : الفلقة من مغطاة البذور وثنائیة(Gymnospermes)وجودھا على عاریات البذور 

Angiospermes.  (Heller, 1982)  

یتكون الجذر االبتدائي نتیجة نمو الجذیر والذي تتفرع منھ جذور تعرف بالجذور الثانویة 

وقد یستدیم الجذر  بالجذور الثالثیة،  والتي قد تتفرع یدورھا إلى جذور اصغر لتكون ما یعرف

  .باتاالبتدائي لیكون الجذر األساسي للن

I- 3-1البنیة االبتدائیة :  
ر في كل ذتنشأ النسج االبتدائیة للجذور عن النشاط المیرستیم القمي االبتدائي وبتالف الج

  ):منطقة االوبار الماصة، األدمة الباطنیة، االسطوانة المركزیة(النبتات الوعائیة من األجزاء التالیة 

  Heller, 1982)؛ 1989عامر، (

I-3 -2-ار الماصة طبقة األوب:   

تتألف من طبقة متصلة من الخالیا ذات غالف سلیلوزي رقیق یسمح بمرور الماء واألمالح 

 من الوبرة كبیروبالزما الن جزء تالمعدنیة وغالف الوبرة الماصة رقیق یحیط بطبقة رقیقة من السی

  (Heller, 1982) -3-فجوة أما النواة فغالبا ما تتوضع في قمة الوبرة ونادرا في وسطھا  شكل التحتلھ 

الوسط الذي تنمو فیھ،  ففي التربة الرطبة تكون غیر  شكل االوبار الماصة تبعا لتغیریت   

اسطوانیة الشكل منتصبة عامودیا على سطح الجذر وغیر متفرقة، بینما تمیل إلى التفرع قلیال في 

یر منتظمة وتبدي میال أكثر التربة المعتدلة الرطوبة أما في التربة الجافة فتأخذ أشكاال مختلفة غ

  .للتفرع

تكون القشرة االبتدائیة للجذر في نبات ما أكبر بكثیر من القشرة االبتدائیة لساق نفس النبات  

وتتألف من برانشیم عدیم الیخضور یوجد بین خالیاه فراغات بینیة من أجل التھویة، وفي النباتات 

رطوبة تتحول ھذه الفراغات إلى فراغات ھوائیة، المائیة والنباتات التي تعیش في تربة زائدة ال

  )2000دفلن، . (وتتوضع الخالیا البرنشیمیة في عدة طبقات وتكون مواقع الدخار المواد الغذائیة

) التربة(إن موت طبقة االوبار الماصة یعرض الخالیا المحیطیة من القشرة إلى الوسط الخارجي 

حیث تشكل طبقة مؤلفة من صف أو أكثر من الخالیا الفلینیة  ھذه الخالیا بغلظمباشرة مما یؤدي إلى ت

  .التي تحل محل طبقة األوبار الماصة
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   األدمة الباطنیة-3- 3

وھي الطبقة الداخلیة من خالیا القشرة المحیطة باالسطوانة المركزیة وتتمیز خالیا ھذه الطبقة 

 تحیط (Endodermes)شریط كاسبر بتطاولھا في االتجاه الطولي للجذر وبوجود طبقة فلینیة تسمى 

  . بالخلیة بشكل كامل

تكون السیتوبالزم ملتصقة بشدة بالغالف الخلوي في مستوى حزام كاسبر لدرجة یصعب فیھا أن نبعد 

السیتوبالزم عن الغالف الخلوي بحادثة االنكماش السیتوبالزمي، بینما تنكمش السیتوبالزم وتبتعد عن 

  (Heller et al, 1995).  األخرىالغالف الخلوي في المستویات

یفسر ھذا التالحم القوي بین السیتوبالزم وبین الغالف الخلوي في مستوى حزام كاسبر الدور 

الھام الذي تلعبھ خالیا  األدمة الباطنیة في تنظیم مرور المواد التي یمتصھا الجذر إلى االسطوانة 

   )2000دفلن، ( .السیتوبالزما الحیة لھذه الخالیاالمركزیة بحیث ال یمكن لھذه المواد أن تمر إال عبر 

  االسطوانة المركزیة  -4- 3

تتألف االسطوانة المركزیة من برنشیم تتوزع ضمنھ الحزم الناقلة اللحائیة والخشبیة، ونمیز في 

  )2000البیومي واخرون، . (المحیط الدائر، اللب واألشعة البینیة:  كل منأنسجةاالسطوانة المركزیة 

یتألف من طبقة واحدة من الخالیا البارنشیمیة ونادرا من عدة :  Péricycleیط الدائرالمح -

  طبقات في بعض األنواع، وتفصل الحزم الوعائیة الناقلة عن األدمة الباطنة

ویحتل الجزء المركزي من االسطوانة المركزیة وھو عبارة عن خالیا : Moelle النخاع -

اصة في الجذر الفتي وتذخر فیھا المواد الغذائیة، وقد برانشیمیة تكون األغلفة سلیلوزیة خ

تتخشب مشكلة نسیج دعامي، وقد ینعدم وجود اللب عندما تلتقي األوعیة الخشبیة التالیة للحزم 

 .الوعائیة في مركز الجذر

وھي الخالیا البرنشیمیة الواقعة بین الحزم الناقلة والتي تصل اللب بالمحیط : األشعة البینیة -

 .الدائر

  : الحزم الناقلة الوعائیة اللحائیة-

یختلف عدد ھذه الحزم من نوع نباتي آلخر إال أنھ ثابت في النوع الواحد وتكون الحزم 

الوعائیة منفصلة عن الحزم اللحائیة ومتناوبة معھا وتتألف الحزم اللحائیة من أنابیب غربالیة وبرانشیم 

للحائیة باتجاه جاذب أي من المحیط إلى المركز ویدعى وعدد قلیل من األلیاف، ویتم تمایز األنابیب ا

 بینما یسمى الجزء الداخلي الذي (protophloéme)الجزء الخارجي الذي یتمایز أوال؛ باللحاء األولي 

 ویشكل اللحاء األولي والتالي ما یعرف (Metaphloéme)یتشكل في مرحلة الحقة باللحاء التالي 

   . باللحاء االبتدائي

)Binet and Brumel, 1968 ; ،2000 دفلن(  
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 :  الحزم الوعائیة الخشبیة-

تقتصر في الجذر على األوعیة التي یكون تشكلھا باتجاه جاذب  حیث تظھر األوعیة األولى 

 (Protoxyleme)بتماس المحیط الدائر وتكون حلقیة أو حلزونیة وھو ما یعرف بالخشب األولي 

و شبكیة نحو الجھة الداخلیة وھذا ما یسمى بالخشب التالي وفیما تتشكل أوعیة مخططة أو منقطة أ

(Metaxyleme)2007خالصي، . ( الذي یشكل مع الخشب األولي ما یعرف بالخشب االبتدائي(  

  

  

  
  

I-4 -البنیة الثانویة   
الطبقة المولدة : یرجع النمو الثانوي أو النمو العرضي للجذر إلى نشاط طبقتین مولدتین للخالیا

الخشبیة تولد اللحاء والخشب الثانویین ، والطبقة المولدة الفلینیة القشریة تولد الفلین والبرنشیم -اللحائیة

  . القشري الثانوي

ر ذوتقتصر البنیة الثانویة على جذر عاریات البذور ومعظم ثنائیات الفلقة، بینما یحتفظ ج

 وبعض ثنائیات الفلقة (monocotyledons) وأحادیات الفلقة (ptéridophytes)النباتات التریدیة 

  (Heller, 1982 ; Gaussen et al 1982).  ببنیتھ االبتدائیة طیلة حیاتھ
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    البنیة الثانویة للجذر عند ذوات الفلقتین-4-شكل 

I-4 -1- الكامبیوم ( الطبقة المولدة اللحائیة الخشبیةCambuim:(  
 للوجھ الداخلي للحزم اللحائیة وفي خالیا یبدأ ظھور ھذه الطبقة في الخالیا البرانشیمیة المقابلة

مشكلة بذلك حلقة ملتویة سرعان ما تأخذ شكلھا . المحیط الدائر المقابلة للوجھ الخارجي للحزم الوعائیة

ألن الخالیا المقابلة للحزم اللحائیة تنقسم بسرعة أكبر من الخالیا المقابلة للحزمة .الدائري المنتظم 

ساوي من الجھتین لھذه الخالیا یولد خالیا جدیدة إلى الجھة الخارجیة و أخرى االنقسام المت.الوعائیة 

  .تتمایز األولى إلى لحاء ثانوي بینما تتمایز الثانیة إلى خشب ثانوي .إلى الجھة الداخلیة 

  ).Campbell et Reece, 2007 ; 1989، عامر (                                   

 من اللحاء والخشب الثانویین تجتازھا األشعة الوعائیة و األشعة وھكذا تتشكل حلقة مغلقة

وفي حین یبقى الخشب األولى في مركز الجذر طیلة حیاتھ فإن اللحاء االبتدائي یزول تحت . اللحائیة

  )1989، عامر (- 6-تأثیر الضغط الذي تولده النسج الجدیدة الثانویة شكل

I-4 -2- ة القشری-الطبقة المولدة الفلینیة:       
وغالبا ما تكون عمیقة المنشأ حیث تظھر بدءا من ,تتشكل الطبقة في مرحلة الحقة لتشكل القلب

وفي بعض الحاالت تكون سطحیة حیث تتشكل في وسط القشرة، ونادرا في , خالیا المحیط الدائر

مة تحیط وتشكل ھذه الطبقة حلقة مغلقة منتظ. الطبقات الواقعة تحت طبقة األوبار الماصة مباشرة

وتنقسم خالیا ھذه ). Moelle(بالنسج الناقلة االبتدائیة والنسج الناقلة الثانویة المتشكلة عن نشاط القلب 

الطبقة بطریقة مماثلة لتقسم خالیا القلب مولدة خالیا جدیدة نحو الجھة الخارجیة تتمایز إلى نسیج فلیني 
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وھكذا تصبح القشرة االبتدائیة معزولة نحو وأخرى نحو الجھة الداخلیة تتمایز إلى نسیج برانشیمي 

   .ویؤدي النمو العرضي للجذر إلى تمزقھا وبالتالي زوال, الجھة الخارجیة

  

  
   االسطوانة المركزیة للجذر في ذوات الفلقتین -5-شكل 
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II-المجموع الجذري وامتصاص الماء:  الثاني الفصل :  
ت الجذریة للنباتات بدرجات كبیرة في الشكل ومدى اختراقھا أو توزیعھا في تختلف مجموعا

فبعض المجموعات الجذریة تتوزع في . التربة وال یوجد شك في اختالف قدراتھا المتصاص الماء أیضا

التربة بأعماق كبیرة بینما تكون جذور أخرى شبكة كثیفة من التفرعات الجذریة لكنھا تغطي مساحة 

التربة عند أعماق قریبة من السطح، لنمو المجموع الجذري دور كبیر في التغذیة المائیة واسعة من 

 الجذر أن یصبح قادرا الجافة حیث علىوالمعدنیة للنبات، إال أن ھذا الدور یصبح أكثر أھمیة في المناطق 

 (Benlaribi et al 1990).على تغطیة االحتیاجات للنبات

II-1-1-توزع الجذور :  

  : نماذج3 الجذور في التربة حسب المجموعات النباتیة وتقسم إلى تتوزع  

 سیطرة الجذر الرئیسي الذي ینمو نحو األعماق ویسمى لذلك بالوتد كما ھو الحال في معظم أنواع - 1

  . ثنائیة الفلقة وعاریات البذور مثل نبات اللوبیاء والفول والفاصولیا

كما في ) الجذور العرضیة(والجذور السطحیة ) یسي وتفرعاتھالجذر الرئ( توازن بین الجذور األصلیة - 2

 Triticum spأنواع أحادیة الفلقة مثل القمح 

 سیطرة الجذور السطحیة على الجذر الرئیسي وھذه الحالة تتمیز بھا بعض أنواع أشجار المتحملة - 3

ي وتدا ضخما ھو  الذي یبدPinus sylvestrisللمناخ الجاف والشبھ جاف كما في الصنوبر الحرجي 

الجذر الرئیسي ینمو عمودیا في التربة بینما تتشكل جذور بالقرب من سطح التربة تنمو أفقیا وعلى مساحة 

  )2007خالصي، (.  واسعة

تزداد قدرة النبات على االمتصاص سواء كان ذلك من الطبقات السطحیة للتربة أو في األعماق 

، ویساعد التنوع في Heller (1982)س مع التربة على مدى تشعب المجموع الجذري مساحة التما

الظروف المناخیة، وتوفر الماء، (المجامیع الجذریة في قدرة النبات على التأقلم مع ظروف وسط النمو 

  ). التربة

II-1-2-مناطق دخول الماء في الجذر  :  

جدا وعموما تعتبر منطقة الشعیرات الجذریة ھي منطقة النفاذیة القصوى، وھي تركیبات رھیفة 

  . في تجربتھ الشھیرة بین النباتاتRozainلذا فھي تتجدد باستمرار كما بینھ . تعیش  لفترات قصیرة فقط

 ھذه الشعیرات الجذریة تصبح جذرانالشعیرات الجذریة طویلة العمر، بالرغم من قلتھا إال أن 

  .على امتصاص الماءمغلظة ومحملة إلى حد ما باللجنین والسوبرین مما یعرقل كثیرا قدرتھا 

 كما یوجد لكل مجموع جذري نام عدد كبیر من النھایات قادرة على امتصاص الماء بكفاءة، أما

 المسنة یبدأ التغلظ بعد مسافة قصیرة من نھایة الجذر فتتكون طبقة بیریدرم في أنسجة الجذور
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Peridermes الجذر فیقل االمتصاص ذات خالیا مشبعة بالسوبرین، ھذه المنطقة تعیق كثیرا نفاذیة .

(Robertson et al, 1979)  

II-3-  تفاعل الجذور مع التربةEffet Rhizosphère :  
 طن من المادة الجافة في 5 إلى 3 أنھ في حالة نبات مثل القمح الجذور تمثل )Diehl )1975بین 

ة متقاربة جدا مع الكثیر  من المادة الجافة الكلیة في النبات، ھذه النسب%30 إلى 15الھكتار أي ما یعادل 

 خالل الثالث أشھر األولى في دورة حیاة %40 إلى 30من األنواع في العائلة النجیلیة، لكنھا تتجاوز 

   .النبات حیث تكون الجذور مرتبطة بشكل كبیر بنمو النبات في المرحلة الفتیة

 عند النبات، ھذه الجزء األرضي/الجزء الھوائي: الكثیر من العناصر تتحكم في تحدید النسبة

ھذا الذي یفسره النمو الكبیر للجزء الھوائي  النسبة تنقص قلیال بفعل الضوء لكن تزداد كثیرا بفعل الحرارة

بالنسبة للجزء األرضي لنباتات مزروعة في البیت البالستكي، كما یرتبط ارتفاع ھذه النسبة بالمحصول 

ة وبالتالي یكون  الجھاز الجذري أكثر انتشارا، وذو الحقلي الناتج وھذا یعتبر مؤشر لمدي خصوبة الترب

الجزء الھوائي عند /الجزء األرضي:  إلى قیم الكسرBenlaribi et al  (1990)كفاءة عالیة،  وقد توصل

یبقى دوما أقل مقارنة بوزن المجموع  وبالرغم أن وزن الجزء األرضي أصناف من القمح الصلب، 6

  .  ثل الدور األھم في تغذیة النبات ومجمل المبادالت بین النبات والتربةالھوائي، فإن النظام الجذري یم

وبما أن مختلف أجزاء المجموع الجذري ال تمتلك نفس القدرة والكفاءة في امتصاص الماء 

والعناصر المعدنیة، وإنما تختص بھذه العملیة األوبار الماصة لما تتمیز بھ من خصائص مورفولوجیة 

  . كما أنھا تتواجد بأعداد كبیرة)  وغشاء خلوي جد رقیقفجوة كبیرة(خاصة 

  .في المرحلة الخضریة Seigle ـ  إلى األرقام التالیة على نبات الBaeyens  )1967(توصل

  2م1........................................................... في مساحة

  )610×13   (000 800 13........................................................عدد الجذور 

  )910×14  (000 000 000 14 .............................................عدد الشعیرات الجذریة

یختلف شكل وتوضع الجذور حسب األنواع النباتیة والشروط   أنھ Marteans )1978(بین

 ,ray-grass, Fétuque des prés(سنة مثل بعض األنواع المعمرة تجدد جذورھا كل . المناخیة للوسط

Paturin commun, etc.( . أما عند األشجار المثمرة فنجد العكس، إذ ال یمكن القول عن فترة راحة

  : للجذور أو عملیة تجدیدھا

  :في النبات ال یكون متماثل عبر كامل مقطع التربةتوزع الجذور 

  سم 10- 0قة یتراوح عمقھا بین  في طب%80 إلى 60فعند نبات عشبي في          

   سم 20-  10بین ........................... %30 إلى 10المروج الطبیعیة نجد         

   سم 20أكثر من ............................... %2 إلى 1     
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  :بینما في حالة نبات القمح، فعمق اختراق الجذور في التربة یكون أكثر تطورا

   سم 15 – 0ن الجذور في طبقة عمقھا یتراوح بین  م% 60 إلى 45

   سم 80 في عمق یتجاوز  %2 إلى 1

یتضح أن النمو الجذري جد ضعیف أو یكاد یتوقف عند عمق متقدم في التربة وترتبط ھذه 

   .الظاھرة بخصائص النبات واالحتیاجات المائیة وطبیعة العناصر المغذیة ومدى توافرھا في طبقات التربة

 من التربة في حالة المحاصیل %5 إلى 3لجذور في الحجم اإلجمالي للتربة ما نسبتھ بین تمثل ا

  . (Maertens, 1970). الحقلیة

II-2-1- العوامل المتحكمة في نمو الجذور:  
العوامل الو راثیة ھي التي تحدد شكل الجذر و طبیعة نموه، مثل نوع : العوامل الو راثیة - 1

  .وع االنتحاء عند القمة النامیةالجذر أو النموذج الجذري ون

الفول وفول الصویا والفّصة وقد ال یتفرع : یكون الجذر وتدي عند ثنائیات الفلقة مثل: نوع الجذر -

  .كما في الجزر والشوندر ولیفي عند أحادیات الفلقة مثل القمح

 شكل واتجاه االنتحاء و یعرف بأنھ استجابة الجذر للظروف البیئیة السائدة ویحدد: نوع االنتحاء -

 :  أنواعھ. الجذر

 .إنتحاء أرضي موجب یستجیب الجذر للجاذبیة األرضیة   - أ

 . إنتحاء مائي موجب ویستجیب الجذر بأن یتوجھ إلى أماكن الرطوبة العالیة - ب

  .إنتحاء ضوئي سالب یخالف فیھ الجذر مصدر الضوء  - ج

جد النواتج الغازیة  تحتوي التربة على األكسجین وغاز الكربون ومن المحتمل توا :التھویة - 2

 لكن األنواع النباتیة تظھر حساسیة (H2S, CH4, etc)للتحلل الالھوائي للمتعضیات الحیویة 

یؤدي انخفاض ) Morita et al ) 1971حسب. متفاوتة تجاه ھذه المركبات في وسط التربة

دم النمو وقد ینع. البطاطا وعند نبات الكمثرينبات  إلى نمو بطيء عند %5نسبة األكسجین لـ 

  -7- شكل . %10تستمر النباتات في النمو بشكل عادي في نسبة كلیا، بینما 

 .تأثیر نقص التھویة لھ عالقة بدرجات الحرارة في التربة وكذلك المرحلة الخضریة للنبات

)1949(Cannon ومن بعده  ) 1922(Heinicke  لألكسجین بارتفاع النبات تزداد حاجتھأن  أكدا 

بالمقابل انغمار النبات باألكسجین كثیرا ما یكون . قي وقت تكون عملیات النتح جد نشطة.درجات الحرارة

  .أقل خطورة في مرحلة الكمون
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 قي غاز التھویة ومتوسط الوزن للجذور في محلول مغذي  O2 العالقة بین نسبة -6- شكل

(Boynton and Compton, 1943) 

ل الرطوبة في طبقة من التربة ازداد تعمق كلما انخفض معد:  مستوى الرطوبة األرضیة - 3

  الجذور في الطبقة األسفل منھا

 :   طبیعة التربة- 4

 وذو بنیة قاسیة خاصة في الترب الكتیمة أو الثقیلة، أما في الترب ایكون نمو الجذور ضعیف

  .الخفیفة فیكون أكثر انتشارا وذو بنیة رخوة

 . النمو الجذري زادت خصوبة التربة زادعلى النمو فكلما اتأثیر كما أن لخصوبة التربة

 )2007،خالصي(
          

  : الحرارة- 5

تراوح نشاط النمو الجذري للنبات وفق معدالت الحرارة بین درجات دنیا ودرجات قصوى ی

 Rogers and Head حسب األنواع النباتیة، ھذا ال یتحقق بشكل واضح عند النباتات المعمرة، استطاع

حیث . وبدقة التوافق بین درجات الحرارة للتربة ونمو المجموع الجذري عند شجر التفاحتحدید ال) 1962(

° م24وتتحمل الجذور درجات قصوى تصل إلى ° م8وجد أن النمو یكون ضعیفا في درجة حرارة دنیا 
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ھذا التأثیر للحرارة یفسر . °م35بینما یكون النمو جد ضعیف أو یتوقف في درجة حرارة تفوق 

  .ات في نمو واستطالة الجذور حسب الفصولاالختالف

فقد أكد . ین الحولذاتبینما عند النباتات التي لھا دورة حیاة قصیرة مثل النباتات الحولیة و

بعض المراحل الفیزیولوجیة األكثر حیویة  یرتبط ب أن النشاط الجذري) Throughton ) 1960العالم

  .والتي تختلف من نوع نباتي آلخر

  :صر المغذیةالماء والعنا - 3

عندما تقارب معدالت : یعتبر الماء عامل مغذي أساسي، متحكم في نمو المجموع الجذري

  . الرطوبة في التربة السعة الحقلیة نسجل نمو جذري واضح

أن جذور بعض األشجار تتوقف عن النمو عند انخفاض ) Rogers and Head) 1962أثبت 

مى نقطة الذبول المؤقت فمثال سجل عند نبات التفاح نقطة معدل الرطوبة في التربة عن قیمة معینة تس

 في الواقع یساھم  في تربة طمیة، 2سم/ غ800 إلى 700 في تربة رملیة و ما بین 2سم/غ400ذبول عند 

الماء في تقلیل تماسك التربة الذي یؤدي بدوره إلى تسھیل النمو الطولي للجذور، كما لوحظ أن نمو 

  .یدة عندما یكون الماء متاحا للنباتالجذور یأخذ اتجاھات عد

العناصر المغذیة المعدنیة تمتص من طرف الجھاز الجذري بشكل انتقائي دون ارتباطھا بشكل 

مباشر مع امتصاص الماء،مثل بعض العناصر كالبوتاسیوم وبمعدل أكبر الفوسفات تمتص من طرف 

ور إذ یستلزم االستعمال الجید لمخزون  انتخابي ومحدود، ھذا یرتبط أساسا بكثافة الجذ الجذور بشكل

انتشار كثیف للجذور، كما سجلت العدید من المالحظات أن كثافة الجذور التربة من عناصر مغذیة یستلزم 

  (Tardieu et Manichon 1986). تتزاید في تربة غنیة بالعناصر المعدنیة
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III- أنواع الجذور: الفصل الثالث:   

III- 1- الجذري الوتدي النظام:   
ھذا النوع من المجامیع الجذریة تتمیز بھ ثنائیات الفلقة وعاریات البذور، ینتج الجذر الوتدي عن 

  ) 1989، عامر(سي، وھي جذور مستدیمة نمو الجذر االبتدائي الرئی

ھا تمتد الجذور الوتدیة إلى أعماق كبیرة في التربة، وتتفرع منھا جذور تسمى بالثانویة لتتفرع منو

ھي األخرى جذورا ثالثیة وتتوقف درجة التفرع على حسب األنواع النباتیة، إال أن الجذر الرئیسي یبقى 

 الوتدي أشكاال مختلفة وتكون عادة بشكل مخروطي غیر أكثر الجذور امتدادا في التربة، ویأخذ الجذر

كما في نبات القطن . الجذرإلى أسفل ناحیة قمة  متشحم، سمیك عند القاعدة ویستدق تدریجیا كلما اتجھ

  . والطماطم

اختزانھ مواد غذائیة وفي ھذه الحالة قد یكون بشكل مغزلي كما في الفجل،  وقد یتشحم أحیانا نتیجة

یؤمن ھذا النظام الجذري إمكانیة امتصاص الماء من أعماق بعیدة في و .مخروطي كما في الجزر أو

 )2007؛ خالصي، 1989، عامر. (التربة

III- 2- النظام الجذري اللیفي:   

ھذا النظام یظم نوعین من الجذور، األولى جذور بذریة ذات أصل جنیني تكون عادة محدودة 

العدد وجذور عرضیة  تنشا على العقد السفلیة عند قاعدة الساق، حیث ال یمكن تمییز جذر رئیسي اكبر 

الطول، كما في القمح والشعیر السمك و تكون جمیع الجذور بنوعیھا متقاربة في من بین الجذور بل

   .والذرة

، التربة كما یحدث في كثیر من الجذور الوتدیة النظام الجذري اللیفي سطحي ال یتعمق كثیرا في

كما تشكل الجذور اللیفیة شبكة كثیفة متماسكة مع قوام التربة مما یعطیھا دورا مھما في تماسك التربة 

  ) (Gregory, 2006a ; Murray, 2008. وحمایتھا من االنجراف
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   نوعي الجذور  في النباتات الزھریة-7-شكل 

III- 3- الجذور العرضیة :  

وھي الجذور التي ال تنشأ من أصل جنیني أو على تفرعاتھ، وإنما تنشأ على األجزاء األخرى 

  ). الساق األرضیة(للنبات كالساق أو األوراق 

میات في طرفي منطقة التصاق األوراق توجد الجذور العرضیة في بعض النباتات على السال

بالساق وتقوم ھذه الجذور بتثبیت األغصان الزاحفة في التربة واألغصان المتسلقة أثناء تماسھا مع 

لذلك نجد أن الجذور العرضیة واسعة االنتشار في النباتات ذات السوق . جدار أو فرع نباتي آخر

تكثر الجذور العرضیة اللیفیة في أحادیة الفلقة التي  و)1977، جمیل (،الزاحفة المتسلقة أو المائیة

تتشكل على العقد األولى من الساق ویكون نمو الجذور العرضیة في ھذه الحالة سریعا وغزیرا وقد 

  ).الجذور البذریة(یسیطر على نمو الجذور األصلیة ذات المنشأ الجنیني 

  :ویمكن تقسیم الجذور العرضیة إلى

  مو من عقد الساق كما في الذرة الصفراء والقصبتن: جذور داعمة عرضیة - 1

تنمو من أفرع الساق الطولیة ولھا وظائف مختلفة في التنفس والتغذیة : جذور مساعدة عرضیة - 2

 وامتصاص الرطوبة الجویة كما في نبات تین المطاط
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كما في نبات ابن سینا حیث تخرج الجذور التنفسیة خارج سطح الماء : جذور تنفسیة عرضیة - 3

وتغطى ھذه الجذور التنفسیة بالفلین ویتم التنفس عن . القًا من الجذر الرئیسي لتتنفس ھوائیًاانط

 .طریق فتحات تدعى بالعدیسات داخل الماء أحیانًا

تخرج من السوق الضعیفة لبعض النباتات فتؤمن لھا فرصة الصعود : جذور متسلقة عرضیة - 4

ن الضوء وھي غالبًا نباتات االحراج كنبات وااللتصاق بالجدران وأفرع األشجار لنیل حصتھا م

 لذلك یحافظ على توازنھ بااللتصاق بالنباتات أو األجسام المجاورةاللبالب حیث أن ھذا النبات 

تخرج من ساقھ جذور متسلقة عرضیة وھذه الجذور تؤمن تغذیة ضعیفة ألنھا فقیرة باألوعیة وغنیة 

 .ي التمثیل الضوئيوبشكل عام تساھم الجذور الھوائیة ف. بالخشب

 .)2007خالصي،  ( القمح والشعیر-مثل نباتات الفصیلة النجیلیة : جذور لیفیة عرضیة - 5

  
    بعض أنواع التحورات الجذریة  -8-شكل 

IV- التنوع الجذري في العائلة النجیلیة :  
روج الطبیعیة تملك نباتات العائلة النجیلیة جذورًا لیفّیة تأخذ أشكاال مختلفة، بعض األعشاب في الم

تساعد في منع وتشكل جذورھا جدائل سمیكة ومتشابكة تحت عمق طفیف من سطح التربة مباشرة، 

 والمجموع الجذري عند نبات القمح ومعظم أنواع العائلة النجیلیة انجراف التربة بفعل الریاح والمیاه،

  .في التربةیكون لیفي متطور، حیث یتوقف عمقھا في كثیر من الحاالت على عمق الماء 

 (Soltner, 2005).  
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  -9-شكل : یتشكل المجموع الجذري اللیفي من نظامین جذریین أساسیین

 وھذه الجذور (Grignac, 1965) نظام جذري بذري یستدیم خالل جمیع مراحل حیاة النبات -

 . جذور بذریة7 جذور وقد تصل أحیانا إلى 6محدودة العدد عادة تكون 

 (Colnenne et al., 1988; Drew et al, 1973)  

یسمى عادة بالجذور االشطائیة أو العقدیة ألنھا تنشأ من العقدتین : نظام جذري عرضي -

األولیتین عند قاعدة الساق الرئیسي، ویبدأ ظھورھا متأخرا عن الجذور البذریة، وللجذور 

 .العرضیة دور كبیر في تغطیة احتیاجات النبات من التربة

 ألنواع النجیلیات حسب الخواص المورفولوجیة، كما أشار العدید من تتنوع المجامیع الجذریة

الباحثین أنھ في ظروف الجفاف، اإلختالفات بین األنماط الوراثیة ألنواع المحاصیل تظھر أساسا في 

  (Motzo et al., 1993). الخواص المورفولوجیة للمجامیع الجذریة

القمح , القمح الصلب(أھم المحاصیل الزراعیة االختالفات الوراثیة للخواص المورفولوجیة عند 

تبقى محدودة، إذ أن الخصائص الكفؤة غالبا ما تتواجد في األنواع األولیة، أو البدائیة ) اللین، الشعیر

غیر مھجنة، والتي تعرض لعملیات التھجین بین األنواع وداخل النوع نفسھ ألجل الحصول على 

  ).(Taibi et al, 2003 مجال تحسین النبات،أصناف تستعمل في دراسات المقارنة في
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 Bur et alالخواص المورفولوجیة الممیزة للمجموع الجذري عند أنواع الحبوب عددھا   

)1975( Benlaribi et al )1990 (العمق األقصى للجذور،كتلة وحجم المجموع : وھي كآلتي

  .شار الجذور في قطاع التربةالجذري، عدد الجذور، سرعة توزع الجذور في التربة، كثافة انت

ج التفاعل بین األنماط الوراثیة ات أثبت العدید من الباحثین أن ھذه الخواص المورفولوجیة ھي ن

 كما أن لھذه الخواص الجذریة  ارتباط بكفاءة امتصاص الماء عند معظم (Hurd, 1974)ووسط النمو

  (Ali Dib et  Monneveux, 1992)أنواع الحبوب، خاصة في ظروف الجفاف 

  ): للمحور الرئیسي في المجموع الجذرياإلجماليالطول ( العمق األقصى للجذور- 1

 حیث أثبت كفاءة Hurd (1968) على دراسة ھذه الخاصیة بدأ من األبحاثركزت الكثیر من   

و  interأصناف القمح اللین في التكیف مع ظروف الجفاف بزیاد عمق الجذور في التربة، كما أن التنوع  

 intraspécifique یظھر جلیا في ظروف الجفاف، حیث یتمیز المناخ المتوسطي مثال بارتفاع نسبة

مما یعیق اختراق الجذور للتربة حیث تبدي ) نظرا لقلة الغطاء النباتي(التبخر في بدایة الموسم الزراعي 

یقلل من عملیة التبخر سم الشيء الذي 15 إلى 0 نمو كثیفا في الطبقة العلیا من التربة األصنافبعض 

(Fisher and Brien, 1981; Cooper et al, 1987).  

الزیادة في تعمق الجذر الرئیسي أو مجموع األفرع الجذریة داخل التربة یسمح بإمكانیة استغالل 

   ).Gowan, 1974 ; Brown et al, 1987. (المخزون المائي في طبقات التربة العمیقة عند النبات

  : لمجموع الجذري حجم وكتلة ا- 2

تفسر ھذه الخاصیة عن شكل المجموع الجذري ومدى تشعبھ داخل التربة، بالمقابل الزیادة في 

حجم المجموع الجذري  یفسر بزیادة مساحة تماس الجذور مع التربة وبالتالي كفاءة عالیة في استغالل 

  )Benlaribi et al, 1990(مخزون التربة من الماء والعناصر المغذیة عند النبات 

 أنھ (Bagga et al,1970 ;; Hurd, 1974; Subbiah et al, 1968)أكد العدید من الباحثین 

عند القمح  الجین المسؤول عن تقزم النبات لھ تأثیر في انحصار المجموع الجذري للنبات،  وتؤثر جینات 

  .التقزم على الكتلة الحیة للجذور كما ھو الحال في الكتلیة الحیویة الھوائیة

الكتلة الحیة /الكتلة الحیة الھوائیة: أن النسبة) jaradat and Duwayri )  1981توصل كل من 

 مقارنة باألصناف Stork و   Cocorit C-71للجذور أقل عند األصناف المستوردة للقمح الصلب   

  ..Haurani و  Deir Alla 2المحلیة  

   : عدد الجذور- 3

  :وتوسع المجموع الجذري للنباتتساھم ھذه الخاصیة في زیادة تمدد 

بالرغم من محدودیتھا إال أنھا تمثل تنوعا كبیرا بین األصناف داخل النوع :  عدد الجذور البذریة-

   (Robert et al., 1979).(inter et intraspécifique)الواحد 
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    الجذور البذریة عند القمح - 10- شكل 

، عند (Black, 1970)مدى كفاءة االشطاء عند النبات یكون مرتبطا بالتحدید ب:  الجذور العرضیة-

القمح الصلب؛ األصناف المبكرة تتمیز بإشطاء ضعیف، ونظام جذري عرضي قلیل النمو، مما أكسبھا 

 (Grignac, 1987)حساسیة كبیرة لنقص الماء 

. وتتحكم الظروف المناخیة ومدى توفر الماء في التربة في عدد الجذور االشطائیة

(Colnenne et al, 1988) كما یزداد عددھا بشكل متسارع عند مرحلة الصعود، بینما یقل ظھور 

  )اإلزھار، اإلسبال(الجذور العرضیة في المراحل المتأخرة في دورة الحیاة 

 اإلزھار أكدا في مرحلة Hazmoune (1994) في Greasen and Barley (1976)وحسب 

د أصناف القمح بینما یختلف عدد الجذور االشطاء باختالف  جذور عن5تكون عدد الجذور البذریة یبلغ 

 .كثافة الزرع

   :سرعة انتشار المجموع الجذري في التربة - 4

تلعب ھذه الخاصیة دورا مھما في الحد من فقدان الماء عملیات التبخر، كما أن قدرة األصناف 

تشار المجموع الجذري خاصة على استعادة النمو بعد إجھاد مائي ظرفي ومؤقت یرتبط أساسا بمدى ان

  .(Davydov, 1974)عند األفق السطحي للتربة 
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وتجدر اإلشارة أن نمو الجذور البذریة عند القمح الصلب أكثر بطئا مقارنة بالقمح اللین 

(Gamzikova and Savitskaya, 1979).  

 ;Hurd, 1974; Burch et al, 1978; O’Brien, 1979)الباحثین كما أثبت العدید من 

Passioura, 1981)مقاومة الجفاف  أن النمو الجذري یعتبر عامال محددا لالختالفات الوراثیة المتعلقة ب

    .داخل النوع نفسھعند أنواع القمح و

 إلى فروق في عمق الجذور عند القمح and Sultanov (1970)   Ali-Zade توصل كل من  

  .  بالرغم من توفر نفس الظروف المائیة لألصناف

 على الشعیر وجود فروق بین Brown et al (1987) أكدت الدراسة التي قام بھا كما

الجذریة تظھر ارتباطا مع العوامل الزراعیة مثل كفاءة االشطاء    بعض الخواص . األصناف

(Black, 1970; Masle, 1980)الصنف ،  بكوریة (Grignac, 1987).  

  : توزع المجموع الجذري عبر مقطع التربة-5

لف المجامع الجذریة في احتاللھا مساحات ھامة للتربة وبالتالي استغالل جید لمخزون تخت  

. (Callot, 1984)التربة من الماء ھذا یرتبط بتوزیع الجذور خالل طبقات التربة وبشكل متجانس 

 .أن توزع الجذور یتأثر بمدى توفر الماء في التربة) Benlaribi et al) 1990كما أكد 

ي للنظام الجذري في وصف جوانب متمیزة لتحدید الخصائص الجذریة التنظیم المكانتساعد دراسة 

أكدا أن دراسة الشكل الھندسي للنظام الجذري ال ) and van-beem Lynch) 1995للجھاز الجذري 

لبنیة الجذور مثل الشعیرات الجذریة، وإنما تركز على الوصف الشامل للشكل تشمل التفاصیل الدقیقة 

وبالرغم من أن دراسة التنظیم المكاني للجھاز الجذري ال تزال معقدة وغیر   للنظام الجذري،الھندسي

 ,Gregory). 11- كاملة إال أن النتائج تشیر إلى تنوع كبیر داخل وخارج  األنواع النباتیة، الشكل 

2006b) 
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  (Gregory, 2006b). للقمح في التربةالتنظیم المكاني للنظام الجذري   -11- الشكل 
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V -  طرق دراسة الجذور:  
 ; Schuurman et Goedewaagen, 1971(التقنیات المستعملة في دراسة الجذور عدیدة ومتنوعة  

Baldy,1973 ; Böhm, 1974 .(وحسبBenlaribi et al (1990)  فإن صعوبة دراسة الجذور ترجع 

  : إلى عاملین

  )یق الشروط التجریبیة للدراسةصعوبة تحق(الدراسة التقنیة للجذور  -

 .اختیار المعاییر والقیاسات ومراقبتھا خالل الدراسة -

ھذه التقنیة واسعة ): Endoscopie) :(Maertens et Clauzel, 1982: ( استعمال المناظیر- 1

االستعمال في الطب ومجاالت الصناعة، ویمكن استعمالھا في مراقبة نمو الجذور تحت التربة حیث تمتلك 

  .عة ھذه المناظیر القدرة على اختراق حبیبات التربةأش

و تتمثل في ): Marquage isotopique d’éléments absorbés( تقنیة متابعة العناصر المشعة - 2

متابعة العناصر المشعة بعد امتصاصھا عن طریق الجذور ونقلھا إلى أجزاء النبات، والتي یمكن تحدیدھا 

  باستعمال عنصر Masse et al )1988 (وقد اعتمد ھذه الطریقةباستعمال طرق تحلیل العناصر، 

  .  باستعمال عنصر الفسفور Truong)1977(النترات، و

تستعمل في ھذه ): Bur et al, 1975 ; Bruns et Croy, 1985: ( الزراعة في األوساط المائیة- 3

  .التقنیة أوساط زرع مائیة مغذیة

وتتمثل في ) Cartographe du systeme racinaire en place: ( تصویر الجذور من التربة- 4

  : طریقتین

 إحداث مقطع أرضي  وتتمثل في  (Tardieu, 1988) :في المكان رسم خرائط للنظام الجذري -

قرب العینة النباتیة قید الدراسة وبشكل عامودي للوصول إلى الجذور وھذا األسلوب مستعمل على نطاق 

ھذه التقنیة سھلة التحقیق وتساھم في كشف نظام توزع ). Hénin, 1960(واسع في الدراسات الحقلیة 

  .الجذور خالل قطاع التربة، لكن تتطلب جھد كبیر للقیام بھا خاصة عندما تتعدد العینات

وتتطلب ھذه العملیة مجھودا تقنیا حیث تعتمد على زرع :  استخالص الجذور من األصص-

لتسھیل عملیات استخالص الجذور تستعمل تربة مركبة خلیط ورعایة النبات في أصص محدودة الحجم، و

 .من الرمل والتربة الزراعیة مع تدعیم الوسط بمادة عضویة أو محلول مغذي

Maertens, 1964; Taibi et al,2003) (  

  .وھذه الطریقة ھي المستعملة في بحثنا ھذا

ھا أو مكلفة أو عدم القدرة على وتوجد العدید من التقنیات األخرى إال أنھا تتمیز بصعوبة تطبیق  

 . تحقیقھا بالدقة الالزمة في التجربة للحصول على قیاسات دقیقة
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  :الوسائل وطرق البحث

 أساس شكالی ما القمح بنوعیھ والشعیر كونھالجذور عند         یمس ھذا العمل دراسة بنیة 

  .مستوردةالمحلیة وال أصناف بین ةنا وسائر دول العالم، حیث تم اختیار عدالتغذیة في بالد

Iاألنواع النباتیة :  

  الرمز  المصدر  Triticum durum Desfالقمح الصلب 

 Bidi 17 17بیدي
  )قالمة(الجزائر 

Obs1 

 Cirta سیرتا
   الخروب ITGCالجزائر منتخب في 

Obs2 

 Vitron ھقار
  رت تیاITGCاسباني منتخب في 

Obs3 

 Hedba 3 3ھذبة
  الجزائر 

Obs4 

 MBB محمد بن بشیر
  )سطیف(الجزائر 

Obs5 

Gta dur Gta dur 
CIMMYT 

Obs6 

 MRB 5 أم ربیع
ICARDA   

Obs7 

 Waha  واحة
CIMMYT  

Obs8 
  

  الرمز  المصدر   Triticum aestivum L.القمح اللین 

 HD1220 ھضاب
CIMMYTمنتخب في سطیف   

Obs9 

Mahon demias Mahon demias 
  جزر البلیار منتخب في سیدي بلعباس 

Obs10 

 AS 81189 A عین أعبید
  اسباني

Obs11 

 ARZ بني سلیمان
CIMMYT منتخب في ITGCالخروب   

Obs12 

 Sham 4 4شام

ICARDA/CIMMYT منتخب في ITGC 

  سیدي بلعباس
Obs13 

Mexipak Mexipak 
CIMMYT منتخب في ITGCسیدي بلعیاس   

Obs14 

A440 A 440 
CIMMYT  

Obs15 

Florence Aurore  Florence Aurore 
  تونسي  منتخب بالجزائر

Obs16 
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  الرمز  المصدر     Hordeum vulgar Lالشعیر 

 Rihane3  3ریحان

ICARDA سوریا منتخب في 

  سیدي بلعباس
Obs17 

 Saida183 183سعیدة
  الجزائر 

Obs18 

 Barbarousse حمرة
INRA فرنسا   

Obs19 

 Manal لمنا
ICARDA   

Obs20 

 Assala أصالة
ICARDA 

Obs21 

 Becher بیكر
 USAالوالیات المتحدة األمریكیة 

Obs22 

Wi2291 Wi2291 
  استرالیا

Obs23 

 jaidor ذھبیة
INRA فرنسا   

Obs24 
  

  موقع التجربة -2 - 1

اجد  المتوتطویر وتثمین الموارد الوراثیة النباتیةأنجزت التجارب الثالث في مخبر 

التابع لجامعة قسنطینة كلیة العلوم الطبیعیة ) شعبة الرصاص  ( Biopôleبمركز األبحاث 

  .والحیاة

II-الطرق والخطوات التجریبیة :   

تمثلت الدراسة باعتماد ثالث تجارب حسب أھم المراحل في دورة الحیاة عند العائلة 

  : النجیلیة وھي كاآلتي

  .  مرحلة اإلزھار- عود   مرحلة الص- بدایة االشطاء   مرحلة

) التربة(كانت الشروط التجریبیة موحدة في التجارب الثالث من حیث وسط الزرع 

  .  م السقياونظ) ، درجات الحرارةاإلضاءة(والظروف المناخیة 

   :  وسط الزرع التربة-1- 2

ع  الزریةنظرا لصعوبة استخالص الجذور من وسط النمو تم استعمال التربة المشكلة في عمل

  : في التجارب كلھا حیث كانت خلیط من ثالث عناصر

  ).شعبة الرصاص(تم جلبھا من أراضي صالحة للزراعة : التربة العادیة -
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 ویھدف استعمالھ لتخفیف ، البناء عملیات المستعمل في األصفر وھو الرمل:الرمل -

 .قوام التربة

 .یة لنمو النباتلتدعیم مكونات التربة الخلیط بالعناصر الضرور: المادة العضویة -

في التربة الخلیط بالنسب ) التربة العادیة، الرمل، المادة العضویة(وتمثل ھذه العناصر 

  . مادة عضویة1/5 رمل، 3/5 تربة عادیة، 1/5: التالیة

ملئت األصص بالتربة الخلیط لتكون جاھزة لعملیات الزرع حیث استعملت أحجام مختلفة 

  .م2007جانفي 24 یوم حسب المراحل، تمت عملیة الزرع في

  : مراحل التجربة-2- 2

  : مرحلة بدایة اإلشطاء- 1

تعتبر المرحلة التي یتم فیھا استخالص الجذور خالل مرحلة اإلشطاء وتوافق وضع السنبلة 

سم عن سطح التربة، وبما أن مرحلة اإلشطاء تكون في فترة مبكرة من دورة حیاة النبات، 1

تم استخدام األصص الصغیرة الحجم ذات األبعاد التالیة حیث المجموع الجذري أقل تفرعا، 

، وزرع في كل أصیص ثالث بذرات لكل صنف 3سم340سم وھو ما یساوي 17×2.5×8

  .م2007 مارس 10تمت عملیة استخالص الجذور یوم . في ثالث مكررات

  : مرحلة الصعود- 2

اء، وتبدأ تمت عملیات استخالص الجذور عند مرحلة  الصعود وتلي مرحلة اإلشط  

فیھا ھجرة السنبلة نحو قمة الساق، وتتمیز ھذه الفترة من دورة الحیاة بسرعة النمو وزیادة 

الكتلة الحیویة للنبات، مثل تطاول الساق الرئیسي والتفرعات اإلشطائیة وزیادة في مساحة 

  .األوراق

 األصص بالمقابل یزداد عدد الجذور والحجم اإلجمالي للنظام الجذري، بذلك استعملت

، حیث زرع في كل 3سم3456سم ما یعادل 18×16×12: الكبیرة الحجم ذات األبعاد التالیة

أصیص ثالث بذرات لكل صنف في ثالث مكررات، حیث تمت عملیة استخالص الجذور 

  .م2007 أفریل 12-11یومي 
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  :  مرحلة اإلزھار- 3

خیة، وفي بعض تلي ھذه المرحلة فترة اإلسبال ببضعة أیام حسب الظروف المنا  

الحاالت تبدأ مرحلة اإلزھار تزامنا مع خروج السنبلة من قمة الساق، ویكون النبات عند ھذه 

  .المرحلة في قمة النمو الخضري بینما یدخل  النبات في مرحلة النمو التكاثري

یفترض أن یكون الجھاز الجذري في ھذه المرحلة في قمة نموه وتفرعھ لذلك   

تم ، و3سم8448سم ما یعادل 22×16×24: الحجم باألبعاد التالیةاستعملت أصص كبیرة 

زرع خمس بذرات في كل أصیص بثالث مكررات، تمت عملیة استخالص الجذور حسب 

  .م2007 ماي 5 أفریل إلى 28تاریخ اإلزھار عند األصناف في المدة بین 

   :كثافة الزرع

  :اعتمدت في تحدید عدد البذور في األصص على عاملین

 .2 سم4/حبة1، 2م/حبة 250ة زرع بمعدل كثاف -

 ).اإلشطاء، الصعود، اإلزھار(مدة بقاء النبات في األصیص وذلك حسب المراحل  -

  : نظام السقي-3- 2

تم استعمال في نظام السقي الماء العادي وبمعدل ثالث مرات في األسبوع خالل   

مراحل المتأخرة، حیث  مرات في األسبوع خالل ال4المراحل األولى لدورة حیاة النبات، و

  :نراعي فیھا عاملین

 .النفاذیة العالیة للتربة المشكلة والمستعملة في التجربة - 1

 .ارتفاع درجات الحرارة في البیت الزجاجي - 2

 : الخصائص الجذریة-4- 2

تھدف عملیات القیاس إلى متابعة نمو الخصائص الجذریة المورفولوجیة للنبات    

 :وتتمثل في ما یلي

 .بنوعیھ الجذور البذریة والجذور العرضیةعدد الجذور  -

 .طول أطول جذر في النظام الجذري -

 ).كل المجموع الجذري(الحجم الكلي للجذور  -

 .الوزن الجاف للجذور -
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  :  استخالص الجذور-5- 2

تعتبر ھذه العملیة أكثر الخطوات التجریبیة حساسیة حیث یتوقف على مدى دقتھا دقة   

  :راعي فیھا ما یليالنتائج المتحصل علیھا لدى ن

النظام الجذري اللیفي یشكل بنیة كثیفة مع التربة مما یصعب عملیة الفصل بین  -

 .حبیبات التربة والجذور

 .صغر قطر الجذور مما یجعلھا معرضة للتلف أثناء عملیات الفصل -

  :تم استخالص الجذور من األصص وفق الخطوات التالیة

 .ألصص جیداسقي ا - 1

لك بإدخالھ وي على النبات قید الدراسة في حوض مائي وذإفراغ األصیص الذي یحت - 2

 . بعملیة اإلفراغ بحذر مع بقاء األصیص مغمورا في الماءمناقكلیا داخل الماء حیث 

 .ت التربة من حول المجموع الجذري للنبات مع تركھ داخل حوض الماءتفت - 3

ھائي ویمكن تجدید الماء باستمرار لغسل الجذور وفصل حبیبات التربة عنھا بشكل ن - 4

اإلشارة انھ ال بد من تجدید الماء لعدة مرات لغایة الحصول على جذور نقیة من 

 .حبیبات التربة خاصة المادة العضویة

 :فصل جذور النباتات عن بعضھا في حالة التصاقھا لتكون جاھزة للقیاسات التالیة - 5

 : عدد الجذور -

البذرة خالل مرحلة من ا حساب عدد الجذور البذریة وھي الجذور التي تكون نشأتھ

اإلنبات فقط، بینما تم حساب عدد الجذور العرضیة وھي التي تكون نشأتھا على 

عود، اإلشطاء، الص(مستوى قاعدة الساق عند العقدتین األولیتین خالل المراحل كلھا 

  .سم1 الجذور التي یزید طولھا عن تحسبحیث ) اإلزھار

 : أطول جذر -

مجموع الجذري، بتمدید الجذور على سطح أفقي مدرج یمكن تمییز أطول جذر في ال

  .بورق ملیمتري لتحدید أطول جذر وقیاس طولھ
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 :الحجم الكلي للمجموع الجذري -

بھ ماء حدد حجمھ سحاحة ) Burette(تم قیاس حجم المجموع الجذري بغمره كلیا في 

ق في القیمتین الحجم  بعد غمر الجذور، ویمثل الفاركسجل ارتفاع الماء ح بالملل ثم 0مسبقا ح

    (Musik et al., 1965):  حسب المعادلة التالیةجـالحقیقي للجذور ح

   0 ح–ك ح= جـ ح  

 :الوزن الجاف للمجموع الجذري -

 48 لمدة °م80تم حساب الوزن الجاف بعد عملیة التجفیف في الحاضنة تحت درجة حرارة 

  .حدد الوزن الجاف بالغرام على میزان حساسساعة، ثم 

III-الدراسة اإلحصائیة :  

 لقیم المكررات باعتبار القطاعات العشوائیة المتكاملة  المعیاريفتم تحدید االنحرا

 اعتمد في تحلیل ، كماMicrosoft Office Excel 2007  عند األصناف باستعمال برنامج

تساوي  باعتبار  لمتغیر واحدالنتائج وتحدید المجموعات المتجانسة على دراسة تحلیل التباین

 .A،B،Cعدد المكررات بین األصناف انظر جداول الملحق 

 Analyse des Composantesكما استعملت طریقة تحلیل المركبات النموذجیة 

Principales (ACP)  العالقة بین الخصائص المدروسة وتمثیل األصناف لتحدید 

  .  وتوزیعھا  حسب كفاءتھا في الخصائص الجذریة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



40 
 

I- النتائج : 

بعد عملیات استخالص الجذور وتحدید الخصائص الجذریة لألنواع النباتیة التالیة  

Triticum durum Desf.و  Triticum aestivum L.و . Hordeum vulgar L .

لیل التباین كما اعتمد  تح حسب كل مرحلة، I،II،IIIدونت جمیع القیاسات في الجداول 

 األصنافلتحدید القیمة المعنویة لالختالفات في قیم  )Newman-Keuls )α=0.05 واختبار 

  .داخل كل نوع

لدراسة االرتباط ) تحلیل المركبات النموذجیة(كما تم االعتماد على التحلیل الوصفي 

  ).ھاراإلزبدایة االشطاء، الصعود، (بین الخصائص عند كل مرحلة من المراحل المدروسة 

I- مرحلة بدایة اإلشطاء: 

 حسب األنواع النباتیة I3،2،1دونت نتائج مرحلة بدایة اإلشطاء في الجدول 

  .المدروسة

  : عدد الجذور البذریة - 1

 عند 4.7تراوحت قیم عدد الجذور البذریة عند أصناف القمح الصلب بین أدنى قیمة 

 یظھر تحلیل التباین وجود ، لم)Vitron( عند الصنف ھقار 5.8، وأعلى قیمة 3الصنف ھذبة

  .فرق معنوي بین القیم الملحق  الجدول

عند  5.7 وA440عند الصنف  4.2كما تراوحت قیم األصناف عند القمح اللین بین 

 . ، في حین لم یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین قیم األصناف1220الصنف ھضاب

عند  6.2 و(Barberousse) حمرة  عند الصنف5.1كما تراوحت قیم أصناف الشعیر بین 

وسعیدة، بینما لم یظھر تحلیل التباین إلى وجود فرق معنوي بین  WI2291كل من الصنفین 

 .قیم األصناف

  .الشعیر< القمح الصلب< القمح اللین: ترتیب األنواع حسب عدد الجذور یكون كاآلتي
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  ):االشطائیة( عدد الجذور العرضیة -

 عند 4.1 الجذور العرضیة عند أصناف القمح الصلب بین تراوحت متوسط قیم عدد

، بینما لم یظھر تحلیل التباین )Vitron( عند الصنف ھقار 6.1الصنف محمد بن بشیر، و

 .وجود فرق معنوي بین القیم

، Mahon demias عند الصنف 2.8كما تراوحت قیم األصناف عند القمح اللین  بین 

ظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین القیم حیث  عند الصنف فلورنس أرور، وأ5.6و

  : تمییز مجموعتین)Newman-Keuls) α=0.05 أمكن باستعمال اختبار 

 .4، شام1220فلورنس أرور، ھضاب : تضم األصناف التالیة: مجموعة أ -

 .، مكسیباكA440 ، (AS81189A)بني سلیمان، عین اعبید : مجموعة ب -

  ).Mahon demias(مھون دمیاس : مجموعة ج -

 عند الصنف 2.4في حین سجلت أصناف الشعیر قیم وسطى تراوحت بین أدنى قیمة 

 وأقصى قیمة عند الصنف بیكر، بینما أظھر تحلیل التباین وجود فرق ،(Jaidor)ذھبیة 

  :معنوي بین قیم األصناف حیث أمكن تمییز ثالث مجموعات

 .3حانسعیدة، أصالة، منال ، ری. وتضم الصنف بیكر: مجموعة أ -

   .WI2291، (Barberousse)حمرة : وتضم األصناف: مجموعة ب -

 .(Jaidor)وتضم الصنف ذھبیة : مجموعة ج -

  . القمح الصلب< القمح اللین < الشعیر: وأمكن ترتیب األنواع حسب عدد الجذور العرضیة

  : طول الجذور- 3

 ملم 380.33تراوحت متوسطات قیم الجذور عند أصناف القمح الصلب بین أدنى قیمة 

، 1-1 الشكل 17 في طول الجذور عند الصنف بیدي491.67عند الصنف واحة وأقصي قیمة 

  .أما تحلیل التباین فلم یظھر وجود فرق معنوي بین قیم األصناف
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  عند أصناف القمح الصلب  في مرحلة اإلشطاءبالملم  ألطوال الجذور ة بیانیأعمدة )1(12الشكل 

  
 ملم 327.78د أصناف القمح اللین بین القیمة الدنیا كما تراوح متوسط القیم عن

 ملم المسجلة عند الصنف 491.11 وبین القیمة القصوى 1220المسجلة عند الصنف ھضاب

حیث لم یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین قیم . 2-1فلورنس أرور الشكل 

 .األصناف
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  د أصناف القمح اللین  في مرحلة اإلشطاءعنأعمدة بیانیة ألطوال الجذور بالملم  )2(21الشكل 

  
 ملم عند الصنف حمرة 487.78كما تراوحت قیم األصناف عند الشعیر بین 

(Barberousse) بینما لم 3-1 الشكل 3 ملم عند الصنف ریحان549.44 و أعلى قیمة ،

  . یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین قیم األصناف
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    في مرحلة اإلشطاءالشعیرعند أصناف ة ألطوال الجذور بالملم أعمدة بیانی )3(12الشكل 
  

  :وأمكن ترتیب األصناف حسب طول الجذور كاألتي

  الشعیر< القمح الصلب< القمح اللین
  
 
  :  الحجم اإلجمالي للجذور- 4

 مل عند 1.03تراوح متوسط قیم عدد الجذور عند أصناف القمح الصلب بین أدنى قیمة 

مل، في حین أظھر 1.68 بـ 17، وأقصى قیمة عند الصنف بیدي)Vitron(الصنف ھقار 

 Newman بین قیم األصناف حین أمكن باستعمال اختبار معنويتحلیل التباین وجود فرق 

Keuls) α=0.05 (تمییز ثالث مجموعات:  

 .، سیرتا17بیدي: مجموعة أ -

 .Gta dur، أم ربیع، 3محمد لن بشیر، ھذبة: مجموعة ب -

 .Vitron واحة،: مجموعة ج -
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مل عند الصنف مكسیباك 0.79كما تراوحت متوسطات قیم أصناف القمح اللین بین 

كما أظھر تحلیل التباین وجود فرق . (AS81189A)مل عند الصنف عین اعبید 1.48و

تمییز ) Newman Keuls) α=0.05معنوي بین قیم األصناف حین أمكن باستعمال اختبار 

  :ثالث مجموعتین

 .(AS81189A)لصنف عین أعبید تضم ا: مجموعة أ -

مھون دمیاس  ،(ARZ)، بني سلیمان 4، شامA440فلورورنس أرور، : مجموعة ب -

(Mahon demias)1220، ھضاب. 

 .تضم الصنف مكسیباك: مجموعة ج -

مل عند الصنف  1.06في حین سجلت اصناف الشعیر قیم تراوحت بین أدنى قیمة 

WI2291 ة، أما معالجة القیم بتحلیل التباین اظھر مل عند الصنف سعید2.17، وأقصى قیمة

 Newman Keulsوجود فرق معنوي بین قیم األصناف حیث أمكن باستعمال اختبار 

)α=0.05 (تمییز أربع مجموعات :  

 .وتضم الصنف بیكر: مجموعة أ -

 .سعیدة،: تضم األصناف: مجموعة ب -

بیة ، ذھ(Barberousse)، منال، حمرة 3ریحان: تضم األصناف: مجموعة ج -

(Jaidor)أصالة ،. 

 . WI2291تنفرد بالصنف : مجموعة د -

  :ترتب األنواع المدروسة حسب حجم الجذور كاألتي

  .الشعیر< القمح الصلب< القمح اللین

  : الوزن الجاف للجذور- 5

) ملغ100(غ 0.10سجلت قیم أصناف القمح الصلب متوسطات تراوحت بین قیمة دنیا 

عند ) ملغ150(غ 0.15، وأقصى قیمة )Vitron(ار عند كل من الصنفین أم ربیع و ھق

 اإلحصائیة لم یظھر وجود فرق معنوي بین قیم دراسةبینما استعمال ال. 17الصنف بیدي

  .األصناف
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عند الصنف بني ) ملغ90(غ 0.09كما تراوح متوسط القیم عند أصناف القمح اللین بین 

،  بینما لم (AS81189A)عند الصنف عین أعبید ) ملغ150(غ 0.15، و (ARZ)سلیمان 

  .یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین القیم

) ملغ120(غ 0.12في حین تراوحت متوسطات قیم أصناف الشعیر بین أدنى قیمة  -

عند الصنف سعیدة، بینما لم ) ملغ190(غ 0.19، وأقصى قیمة WI2291عند الصنف 

 .یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین قیم األصناف

وآمكن ترتیب األنواع المدروسة حسب الوزن الجاف للجذور عند مرحلة اإلشطاء 

  :كاألتي

  الشعیر< القمح اللین< القمح الصلب
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II- مرحلة الصعود:  

 حسب II3،2،1النتائج المتحصل علیھا في مرحلة الصعود مدون في الجدول 

  .األنواع النباتیة المدروسة

 : عدد الجذور العرضیة - 1

اوح متوسط قیم عدد الجذور العرضیة عند أصناف القمح الصلب بین القیمة الدنیا تر

، بینما لم 17 عند الصنف بیدي15.4 عند الصنف محمد بن بشیر والقیمة القصوى 11.8

  .یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین قیم األصناف

عند الصنف مھون دمیاس  9.9كما تراوحت قیم األصناف عند القمح اللین بین أدنى قیمة 

، حیث اظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین القیم 4 عند الصنف شام15.4وأعلى قیمة 

  :تمییز ثالث مجموعتین) Newman Keuls) α=0.05وأمكن باستعمال اختبار 

 . 4وتضم الصنف شام: مجموعة أ -

، A440، (ARZ)، بني سلیمان 1220فلورنس أرور، ھضاب: مجموعة ب -

 ، (AS81189A)ك، عین أعبید مكسبا

 .(Mahon demias)مھون دمیاس : مجموعة ج -

 عند الصنف حمرة 7.9كما تراوحت متوسطات قیم األصناف عند الشعیر بین أدنى قیمة 

(Barberousse) عند الصنف أصالة، كما اظھر تحلیل التباین وجود 13.4، وأدنى قیمة 

 Newman Keulsعمال اختبار فرق ذو معنى بین قیم األصناف، حیث أمكن باست

)α=0.05 (إیجاد مجموعتین من األصناف:  

  . وتضم األصناف أصالة، منال: مجموعة أ -

  .(Jaidor)، بیكر، ذھبیة 3، سعیدة، ریحانWI2291: مجموعة ب -

  .(Barberousse)وینفرد فیھا الصنف حمرة : مجموعة ج

  :لصعود كاألتيویمكن ترتیب األنواع المدروسة حسب عدد الجذور عند مرحلة ا

  القمح اللین< القمح الصلب< الشعیر
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 : ل الجذورطو - 2

تراوحت متوسطات قیم طول الجذور عند أصناف القمح الصلب بین أدنى قیمة 

 3ملم عند الصنف ھذبة731.56، وأعلى قیمة )Vitron(ملم عند الصنف ھقار 586.44

  . القیم، كما لم یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین1-2الشكل 

  
  عند أصناف القمح الصلب في مرحلة الصعودأعمدة بیانیة ألطوال الجذور بالملم  )1(13الشكل 

  
ملم عند الصنف 585.11كما تراوحت قیم األصناف عند القمح اللین بین القیمة الدنیا 

، في حین لم 2- 2ملم عند الصنف فلورنس أرور الشكل 646.22، والقیمة القصوى 4شام

  .سة اإلحصائیة وجود فرق ذو معنى بین قیم األصنافتظھر الدرا
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  عند أصناف القمح اللین  في مرحلة الصعودأعمدة بیانیة ألطوال الجذور بالملم  )2(13الشكل 

  
ملم عند الصنف 630.22كما سجلت أصناف الشعیر قیم تراوحت بین أدنى قیمة 

WI2291ا لم تظھر نتائج تحلیل التباین ، بینم3-2 الشكل 3، وأعلى قیمة عند الصنف ریحان

  .وجود فرق معنوي بین القیم
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  عند أصناف الشعیر في مرحلة الصعودأعمدة بیانیة ألطوال الجذور بالملم  )3(13الشكل 

  
  :وأمكن ترتیب األنواع المدروسة حیث طول الجذور في مرحلة الصعود كاألتي

  الشعیر< القمح الصلب< القمح اللین
  

 : حجم الجذور - 3

مل عند 2.22راوحت قیم حجم الجذور عند أصناف القمح الصلب بین القیمة الدنیا ت

، بینما لم یظھر تحلیل التباین وجود 3مل عند الصنف ھذبةVitron( ،2.86(الصنف قھار 

  .فرق معنوي بین قیم األصناف

، A440مل عند الصنف 2.03كما تراوحت القیم عند أصناف القمح اللین بین أدنى قیمة 

، في حین لم یتبین من التحلیل (AS81189A)مل عند الصنف عین أعبید 2.86لى قیمة وأع

  .اإلحصائي وجود فرق معنوي بین القیم
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مل عند الصنف ذھبیة 2.50كما تراوحت قیم األصناف عند الشعیر بین أدنى قیمة 

(Jaidor) د فرق مل عند الصنف سعیدة، بینما لم یظھر تحلیل التباین وجو3.03، وأعلى قیمة

  .معنوي بین قیم األصناف

  :وأمكن ترتیب األنواع المدروسة حسب حجم الجذور في مرحلة الصعود كاألتي

  الشعیر< القمح الصلب< القمح اللین

 :الوزن الجاف للجذور - 4

غ 0.43أعطت نتائج الوزن الجاف عند أصناف القمح الصلب قیم تراوحت بین أدنى قیمة 

، كما 17عند الصنف بیدي) ملغ700(غ 0.70قیمة عند الصنف واحة وأعلى ) ملغ430(

 Newmanاظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین ھذه القیم حیث أمكن باستعمال اختبار 

Keuls )α=0.05 (تمییز ثالث مجموعات من األصناف:  

 . 17وتضم الصنف بیدي: مجموعة أ -

 ھقار، أم ،Gta dur، محمد بن بشیر، 3 سیرتا، ھذبةاألصنافتضم : مجموعة ب -

  .ربیع

  .واحة: مجموعة ج -

عند ) ملغ550(غ 0.55كما تراوحت القیم عند أصناف القمح اللین بین القیمة الدنیا 

، بینما لم 4عند الصنف شام) ملغ680(غ 0.68الصنف فلورنس أرور والقیمة القصوى 

  .یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین القیم

عند الصنف ) ملغ470(غ 0.47ن ادني قیمة كما تراوحت قیم أصناف الشعیر بی

WI2291 عند الصنف سعیدة، في حین لم تظھر ) ملغ660(غ 0.66، والقیمة القصوى

 .الدراسة اإلحصائیة وجود فرق معنوي بین قیم األصناف

ویمكن ترتیب األنواع المدروسة حسب الوزن الجاف للجذور عند مرحلة الصعود 

  :كاألتي

 لقمح اللینا< القمح الصلب< الشعیر
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III- مرحلة اإلزھار: 

  . حسب االنواع النباتیةIII3،2،1دونت نتائج مرحلة اإلزھار في الجدول 

 :عدد الجذور العرضیة - 1

 عند 14.9تراوحت قیم عدد الجذور العرضیة عند أصناف القمح الصلب بین أدنى قیمة 

وجود فرق ، كما اظھر تحلیل التباین 17 عند الصنف بیدي22.1الصنف واحة وأعلى قیمة 

تمییز مجوعتین ) Newman Keuls) α=0.05معنوي بین القیم حیث أمكن باستعمال اختبار 

 :من األصناف

 .17وتضم الصنف بیدي: مجموعة أ -

 .Gta dur، محمد بن بشیر:  مجموعة ب -

 .، أم ربیع، واحة3، ھذبة)Vitron(سیرتا، قھار : مجموعة ج -

 عند الصنف 15.2ن القیمة الدنیا كما تراوحت قیم األصناف عند القمح اللین بی

، بینما لم یظھر (AS81189A) عند الصنف عین أعبید 18.3 وبین أعلى قیمة 1220ھضاب

  .تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین قیم األصناف

 عند الصنف 14.8كما سجلت القیاسات على أصناف الشعیر قیم تراوحت بین أدنى قیمة 

، حیث أظھر التحلیل (Barberousse)صنف حمرة  عند ال25.8 وأقصى قیمة 3ریحان

 Newman Keulsاإلحصائي وجود فرق ذو معنى بین القیم وأمكن  باستعمال اختبار 

)α=0.05 (تمییز مجوعتین من األصناف: 

 .(Barberousse)حمرة : مجموعة أ -

 .أصالة: مجموعة ب -

بیة ، بیكر، ذھ3، سعیدة، ریحانWI2291منال، : وتضم األصناف: مجموعة ج -

(Jaidor). 

ویمكن ترتیب األنواع المدروسة حسب عدد الجذور العرضیة عند مرحلة اإلزھار 

  :كاألتي

  القمح الصلب< الشعیر< القمح اللین
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 : الجذورطول  - 2

أعطت قیاسات طول الجذور عند أصناف القمح الصلب قیم تراوحت بین أدنى قیمة 

 17ملم عند الصنف بیدي900.83 ، وأعلى قیمة)Vitron(ملم عند الصنف قھار 754.58

  .، بینما لم یظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین القیم1-3الشكل 

  
  عند أصناف القمح الصلب في مرحلة اإلزھارأعمدة بیانیة ألطوال الجذور بالملم  )1(13الشكل 

  
ف ملم عند الصن849.23كما تراوحت القیم عند أصناف القمح اللین بین القیمة الدنیا 

، أما تحلیل 2-3 الشكل مكسباكملم عند الصنف 916.15فلورنس أرور وبین القیمة القصوى 

  .التباین فلم یظھر وجود فرق ذو معنى بین القیم
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   عند أصناف القمح اللین في مرحلة اإلزھارأعمدة بیانیة ألطوال الجذور بالملم  )3(13الشكل 

  
ملم عند الصنف منال وأقصى 826.54ة كما تراوحت قیم أصناف الشعیر بین أدنى قیم

، في حین لم یظھر تحلیل 3- 3 الشكل (Barberousse)ملم عند الصنف حمرة 968.08قیمة 

  .التباین وجود فرق معنوي بین القیم
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  عند أصناف الشعیر في مرحلة اإلزھارأعمدة بیانیة ألطوال الجذور بالملم  )3(13الشكل 

  
  : حسب طول الجذور عند مرحلة اإلزھار كاألتيویمكن ترتیب األنواع المدروسة

  القمح الصلب< الشعیر< القمح اللین
  

 : حجم الجذور - 3

مل عند 3.21تراوحت قیم حجم الجذور عند أصناف القمح الصلب بین أدنى قیمة 

، كما اظھر تحلیل التباین 17 مل عند الصنف بیدي4.02واحة وأقصى قیمة عند  الصنف

) Newman Keuls) α=0.05م حیث أمكن باستعمال اختبار وجود فرق معنوي بین القی

  :تمییز مجوعتین من األصناف

  .17بیدي: مجموعة أ -

، محمد بن )Vitron(، قھار 3سیرتا، أم ربیع،ھدبة: وتضم األصناف: مجموعة ب -

 .Gta durبشیر، 

 .واحة: مجموعة ج -
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لصنف بني سلیمان مل عند ا3.91كما تراوحت قیم أصناف القمح اللین بین القیمة الدنیا 

مل عند الصنف فلورنس أرور، بینما لم تظھر الدراسة اإلحصائیة 4.19والقیمة القصوى 

  .وجود فرق ذو معنى بین القیم

مل عند الصنف بیكر 3.23كما تراوحت قیم األصناف عند الشعیر بین أدنى قیمة  -

ر ، في حین لم تظھ(Barberousse)مل عند الصنف حمرة 4.15والقیمة القصوى 

 .الدراسة اإلحصائیة وجود فرق معنوي بین القیم 

  :ویمكن ترتیب األنواع المدروسة حسب حجم الجذور عند مرحلة اإلزھار كاألتي

 القمح الصلب< الشعیر< القمح اللین

 :الوزن الجاف للجذور - 4

غ 0.72تتراوح متوسطات قیم الوزن الجاف للجذور عند أصناف القمح الصلب بین 

، 17عند الصنف بیدي) ملغ1010(غ 1.01نف واحة والقیمة القصوى عند الص) ملغ720(

 Newmanكما اظھر تحلیل التباین وجود فرق معنوي بین القیم حیث أمكن باستعمال اختبار 

Keuls) α=0.05 (تمییز ثالث مجموعات من األصناف:  

 .17وتضم الصنف بیدي: مجموعة أ -

، أم )Vitron(، ھقار 3 ھذبةمحمد بن بشیر، سیرتا،: وتضم األصناف: مجموعة ب -

 .Gta dur ربیع،

 .وتضم الصنف واحة: مجموعة ج -

عند ) ملغ710(غ 0.71كما تراوحت قیم األصناف عند القمح اللین بین أدنى قیمة 

 Mahon)عند الصنف مھون دمیاس ) ملغ880(غ 0.88 وأعلى قیمة 1220الصنف ھضاب

demias)عنوي بین القیم، بینما لم یظھر تحلیل التباین وجود فرق م.  

أدنى قیمة عند الصنف ) ملغ650(غ 0.65كما تراوحت القیم عند أصناف الشعیر بین 

، كما اظھر (Barberousse)عند الصنف حمرة ) ملغ990(غ 0.99سعیدة وأعلى قیمة 

 Newmanالتحلیل اإلحصائي وجود فرق ذو معنى بین القیم حیث أمكن باستعمال اختبار 

Keuls) α=0.05 (مجموعتین من األصنافتمییز :  
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 (Barberousse)وتضم الصنف حمرة : مجموعة أ -

 .أصالة: مجموعة ب -

 .3، بیكر، منال، سعیدة، ریحانWI2291، (Jaidor)ذھبیة : مجموعة ج -

  :ویمكن ترتیب األنواع المدروسة في عدد الجذور العرضیة عند مرحلة اإلزھار كاألتي

  القمح الصلب< القمح اللین< الشعیر
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 : عدد لجذور البذریة - 1

تؤكد النتائج المتحصل علیھا أن عدد الجذور البذریة عند نھایة مرحلة اإلنبات وھو ما 

ن الجذور بأGrignac) 1965( ،Hurd) 1968(،) 1967(  Greason and Barleyأكده كل من 

  .كس ما ھو الحال عند الجذور العرضیةالبذریة محدودة العدد ع

تساھم الجذور البذریة في تزوید لنبات بالماء والعناصر المعدنیة المغذیة حیث تكون 

ولة عن تغذیة النبات مباشرة بعد نفاذ المواد المخزنة في البذرة، كما أن للجذور البذریة ؤالمس

 Robert et alكما أكد . تھدور في تمكن النبات في التربة عند المراحل األولى من حیا

  . الجذور البذریة عند أنواع الحبوب تمثل جزءا ھاما في الجھاز الجذري للنباتبأن) 1979(

 القمح الصلب األنواع بین اختالفأظھر عدد الجذور البذریة عند األصناف وجود 

داخل والقمح اللین والشعیر بینما لم تظھر الدراسة اإلحصائیة للنتائج وجود تنوع نوعي 

 ویسمح التنوع بین األنواع إلى الترتیب التالي حسب الكفاءة في D -I3،2،1االنواع الجدول 

  :عدد الجذور البذریة

  الشعیر< القمح الصلب< القمح اللین

في أن خاصیة عدد الجذور  Robertson et al )1979(ھذه النتائج تتوافق مع ما أكده

  . النوع الواحدداخلاألنواع والبذریة تظھر تنوع كبیر بین 

والوزن ، ***R=0.42نمو الجذور البذریة لھ تأثیر محدود على حجم المجموع الجذري 

 Taibi et al ھذه األرقام تؤكد ما توصل إلیھ VI  الجدول***R=0.47الجاف للجذور 

  .في أن لعدد الجذور عالقة بالحجم والوزن الجاف للجذور عند مرحلة اإلشطاء) 2003(

ن الجذور البذریة بالرغم من محدودیة عددھا إال أنھا تستمر في النمو إلى أكدت النتائج أ

في دراسة على   (Benlaribi et Merghem, 2007)غایة مرحلة اإلزھار وھو ما أكده 

  .أصناف القمح
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 : عدد الجذور العرضیة - 2

من الفترة الرابعة مرحلة الورقة في  الجذور العرضیة یكون ظھورتظھر النتائج أن 

الخضریة، وفي مقابل ثبوت عدد الجذور البذریة فإن عدد الجذور العرضیة یستمر في 

وھو ما یتوافق مع ما توصل إلیھ . التزاید إلى غایة مرحلة اإلزھار عند األنواع المدروسة

Hazmoune et Benlaribi  )1994 ( في أن عدد الجذور العرضیة تستمر في الزیادة إلى غایة

  .دراسة على أصناف القمح الصلبمرحلة اإلزھار في 

  )Black)1970   بات كما بینھنویعبر عدد الجذور العرضیة عن كفاءة اإلشطاء عند ال

Masle ) 1980(.  

تظھر نتائج عدد الجذور العرضیة عند مرحلة اإلزھار وجود تنوع نوعي عند القمح 

صنافھ، ویسمح التنوع ، أما القمح اللین فلم یظھر تنوعا داخل أIIIالصلب والشعیر الجدول 

  :بین األنواع في عدد الجذور العرضیة إلى الترتیب التالي

  القمح الصلب< الشعیر< القمح اللین

ع ج ع / حساب العالقة التالیة ع ج ع عند مرحلة اإلشطاء:نمو عدد الجذور العرضیة

   VI3،2،1عند مرحلة اإلزھار یسمح بالحصول على النتائج المدونة في الجدول 

   نسب الزیادة في عدد الجذور عند أصناف القمح الصلبVI1الجدول 

  

   نسب الزیادة في عدد الجذور عند أصناف القمح اللینVI2 الجدول
AS81189 مھون دمیاس 1220ھضاب المتوسط العام

A 
 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان

 

    2,88        2,66    
         3,56 

  صعود-إشطاء    2,72       2,90        2,97        2,96        2,80       2,50        

    1,28        1,05    
         1,80 

  إزھار-صعود     1,05       1,20        1,23        1,07        1,27       1,57        

    3,72        2,79    
         6,41 

  ار إزھ-إشطاء    2,84       3,47        3,65        3,16        3,54       3,92        

             واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي وسط العامالمت

2.54          3,2          2,6    
      2,3  

  
      2,7  

  صعود-إشطاء    2,2          2,5         2,5          2,4       

1.32       1,4          1,2    
      1,3  

  
      1,3  

  إزھار-صعود     1,2          1,2         1,3          1,5       

3,35        4,5          3,3    
      2,9  

  
      3,5  

   إزھار-اشطاء    2,7          3,0         3,3          3,6       
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   نسب الزیادة في عدد الجذور عند أصناف الشعیر VI3الجدول 
 المتوسط العام

 األصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان

3,19    2,95        2,91        2,37    
     3,58  

       3,56        2,53         3,52    
     4,14  

  صعود- إشطاء   

1,64    1,37        1,44        3,27    
     1,22  

       1,43        1,47         1,44    
     1,46  

  إزھار- صعود   

5,03    4,04        4,18        7,74    
     4,36  

       5,08        3,73         5,06    
     6,05  

   إزھار- إشطاء  

  

 :بالنسبة للقمح الصلب

، قیم دنیا في عدد الجذور العرضیة عند 3، سیرتا، ھذبة17 األصناف التالیة بیديسجلت

 لكنھا أظھرت نسب زیادة عالیة في عدد الجذور العرضیة خالل I1مرحلة اإلشطاء الجدول

 صعود اكبر من المتوسط - الفترة إشطاء فيزیادةال ةمرحلتي الصعود واإلزھار حیث نسب

  .3.36ألصناف ل كليال

 سجال تفوقا في عدد الجذور (Vitron)بل نجد أن كل من الصنفین واحة، ھقار بالمقا

عند مرحلة اإلشطاء، إال أنھا أعطت نسب ضعیفة في زیادة عدد الجذور عند مرحلة الصعود 

  ).2.7ادني نسبة زیادة عند الصنف واحة (واإلزھار 

حیث ) ریة الصنفبكو(ھذه النتائج تؤكد وجود عالقة بین الدورة البیولوجیة للصنف 

األصناف المبكرة تتمیز بظھور مبكر في الجذور العرضیة لكنھا تبدي زیادة ضعیفة في عدد 

الجذور العرضیة في حین تبدي األصناف المتأخرة تباطؤ في ظھور الجذور لكنھا تظھر 

 في أن )Grignac) 1987عدد الجذور العرضیة ھذه النتائج توافق مع ما ذكره في زیادة عالیة 

  .األصناف المبكرة تتمیز بإشطاء ضعیف مما اكسبھا حساسیة عالیة لنقص الماء

جمیع األصناف تظھر انخفاض في نسب الزیادة في عدد الجذور العرضیة خالل 

، )colnenne et al) 1988الفترة بین مرحلتي الصعود واإلزھار وھو ما توصل إلیھ 

و عدد الجذور یتسارع في مرحلة حیث أكدوا أن نم) Hazmoune et Benlaribi) 1994و

  .اإلشطاء والصعود بینما یقل ھذا النمو في المراحل المتأخرة من دورة حیاة النبات
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  : بالنسبة للقمح اللین

) صنف جد متأخر(نسب زیادة عالیة عند األصناف مھون دمیاس  VI2تظھر الجدول 

قیم دنیا في عدد الجذور ، حیث أبدت ھذه األصناف )صنف متأخر(مكسیباك , )مبكر (4شام,

أظھر أعلى ) صنف جد مبكر(بالمقابل الصنف فلورنس ارور ,العرضیة عن بدایة اإلشطاء

قیمة في عدد الجذور العرضیة عند بدایة اإلشطاء بینما كان لھ نسب زیادة قلیلة خالل 

  .مرحلتي الصعود واإلزھار

إزھار حیث - صعود الزیادة بین فترةةكما أظھرت جمیع األصناف انخفاض في نسب

  . الزیادةةاظھر الصنفین مھون دمیاس وعین أعبید أعلى قیمة لنسب

 :بالنسبة للشعیر

 زیادة عالیة في عدد ة نسب،(Barbarousse)، حمرة WI2291أظھرت األصناف ذھبیة، 

الجذور العربیة عند مرحلتي الصعود و اإلزھار بالرغم من أنھا أبدت قیم دنیا عند بدایة 

بینما أظھر الصنف أصالة كفاءة عالیة عند بدایة اإلشطاء إلى غایة مرحلة ,اإلشطاء 

لم یظھر عدد كبیر من الجذور العرضیة  (Barberousse)بالمقابل الصنف حمرة , اإلزھار

 عدد كبیر من الجذور في مرحلة اإلزھار ھذه النتائج عطيمقارنة بباقي األصناف لكنھ ی

في أن األصناف المبكرة لھا ) Gringnac) 1987لتي أكدھا تتعارض إلى حد كبیر مع النتائج ا

  إشطاء ضعیف، 

یمكن تفسیر ھذا التناقض في أن الظروف المناخیة في البیت الزجاجي لم تتوافق مع 

تأخرا  (Barberousse) الصنف حمرة ظھرتحیث أ,الدورة البیولوجیة  لبعض األصناف

 مما یؤكد أن األصناف ساقإلى قمة ال) لةھجرة سنب( كبیرا في االنتقال إلى مرحة الصعود

  .المدروسة ال تتطلب نفس درجة الحرارة لإلرتباع

 : طول الجذور - 1

التحلیل اإلحصائي ال أن تظھر النتائج تفاوت قیم األصناف في خاصیة طول الجذور، إال 

لیھا  ، ھذه النتائج تتعارض مع النتائج التي توصل إنوع الواحد نوعي داخل التباینیؤكد وجود 
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 عند أصناف القمح، كما تتعارض مع النتائج التي )Hazmoune et Benlaribi) 1994كل من 

  .عند أصناف القمح والشعیر) Taibi Hadj Youcef) 2003توصل إلیھا 

أن زراعة أنواع الحبوب في أوساط ) 2003 (Taibi et alفي ) Khaldoune) 2003فسر 

ح بإعطاء أرقام حقیقیة عن تطاول الجذور ال یسم) الزراعة في أصص(محدودة الحجم 

  .ومدى قدرة النبات التعمق في التربة لذا یستحسن الزراعة في الحقل لدراسة ھذه الخاصیة

 1220، مھون دمیاس، ھضاب)القمح الصلب(، سیرتا 17بیدي: تظھر األصناف التالیة

الجذور من بین تفوق واضح في طول ) الشعیر (3ریحان، (Jaidor)، ذھبیة )القمح اللین(

أن ) Hurd) 1968حیث أكد . األصناف وھو ما یفسر تحملھا لظروف الجفاف ونقص الماء

  .التنوع في خاصیة طول الجذور تظھر جلیا في ظروف الجفاف

أظھرت النتائج في مرحلتي اإلشطاء والصعود أن الزیادة في طول الجذور لھ تأثیر 

لجذري، بینما ال تظھر ھذه العالقة في مرحلة وحجم المجموع ا مباشر على الزیادة في كتلة

 في دراستھ على أصناف ،)Khaldoune) 1990اإلزھار وھو ما یتوافق مع نتائج كل من 

 Taibi عند أصناف القمح الصلب، ونتائج )Hazmoune et Benlaribi) 1994الشعیر، ونتائج 

et al) 2003 (في دراستھ على أصناف القمح والشعیر.  

 إلى أن طول الجذور ال یبدي تنوعا داخل أصناف )Benlaribi et al) 1990كما توصل 

   .القمح الصلب لكن یظھر ھذا التنوع بشكل كبیر في االنتشار السطحي للجذور في التربة

  :حجم وكتلة المجموع الجذري

تساھم دراسة ھذه الخاصیة في تحدید كثافة الجذور في التربة ومدي انتشارھا وتفرعھا، 

 Benlaribi et alن مساحة التماس بین الجذور والتربة وبالتالي كفاءة االمتصاص وتعبر ع

 ، وتبین الدراسة اإلحصائیة للنتائج وجود تنوع نوعي داخل القمح اللین والشعیر (1990)

عند مرحلة اإلشطاء، أما في مرحلة الصعود فیظھر ھذا التنوع عند القمح اللین فقط،  وفي 

التنوع النوعي داخل القمح الصلب والشعیر، وتؤكد ھذه النتائج ما مرحلة اإلزھار یظھر 

 Hazmoune على أصناف الشعیر، )Khaldoune et al )1990توصل إلیھ كل من 

et Benlaribi) 1994(على أصناف القمح الصلب . 
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تظھر النتائج وجود عالقة موجبة ذات قیمة معنویة بین طول الجذور والحجم اإلجمالي 

 وعند  *R=0.63د جمیع األنواع المدروسة حیث وجد عند مرحلة االشطاءللجذور عن

 Daaloul et al وھي توافق إلى حد كبیر النتائج التي توصل إلیھا *R=0.39مرحلة الصعود 

 في أن الحجم اإلجمالي للجذور یتزاید تبعا للزیادة في طول الجذور، كما أكد أن (1994)

 على زیادة حجم الجذور وھو ما لم یظھر في النتائج زیادة عدد الجذور لھ تأثیر مباشر

  .المتحصل علیھا في ھذا العمل

 أظھر تفوقا واضحا في الحجم اإلجمالي 17وتظھر النتائج النھائیة أن الصنف بیدي

 أكبر حجم للجذور عند 3للجذور من بین أصناف القمح الصلب في حین أعطى الصنف ھذبة

 یظھر 3 أن الصنف ھذبة)Benlaribi ) 1990وصل إلیھ مرحلة الصعود، وھو ما یفسر ما ت

  .17حساسیة أكثر تجاه النقص المائي مقارنة بالصنف بیدي

 أن خاصیة كثافة الجذور لھا عالقة بمقاومة األصناف )Khaldoune et al) 1990كما أكد 

 الكتلة )V)3،2،1حیث یظھر الصنف ویظھر الجدول . لظروف الجفاف وكذا بكوریة الصنف

  .حجمیة للجذور خالل المراحل المدروسةال

   نسب الزیادة في حجم الجذور عند القمح الصلب )V)1الجدول 

 المتوسط العام

 واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

  

2,07 
     1,60  

      1,69        2,16    
    2,24  

  صعود-إشطاء    2,34        2,25       2,50        1,79      

1,34 
     1,49  

      1,36        1,51    
    1,19  

  إزھار-صعود     1,30        1,43       1,23        1,22      

2,77 
     2,40  

      2,29        3,26    
    2,67  

   إزھار-إشطاء    3,04        3,22       3,08        2,17      

  

   نسب الزیادة في حجم الجذور عند القمح اللین)V)2الجدول 

 المتوسط العام
 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان AS81189A مھون دمیاس 1220ھضاب

  

        2,41        2,68    
         2,45 

        1,94       2,54        2,36        2,96    
    2,23 

  صعود-إشطاء    2,17      

        1,63        1,48    
         1,60 

        1,45       1,39        1,45        1,68    
    2,07 

  إزھار-صعود     1,94      

        3,82        3,83    
         4,16 

        2,43       4,22        4,01        5,06    
    3,39 

   إزھار-إشطاء    3,46      
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   نسب الزیادة في حجم الجذور عند القمح الشعیر)V)3الجدول 

   ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان المتوسط العام

1,76 
  1,500  

    1,397      1,836    
   1,631 

      1,981      1,613       2,526    
   1,607 

  صعود-إشطاء   

1,37 
  1,385  

    1,281      1,423    
   1,353 

      1,339      1,163       1,455    
   1,540 

  إزھار-صعود    

2,42    2,08        1,79        2,61    
     2,21 

        2,65        1,88         3,68    
     2,48 

   إزھار-إشطاء   

  

 زیادة عالیة أكبر من ةاحة، أم ربیع نسبتظھر األصناف المبكرة مثل ھقار، و

بالرغم من أنھا أعطت قیم دنیا في الحجم )  2.71(المتوسط العام ألصناف القمح الصلب 

بالمقابل األصناف المتأخرة ) مرحلة اإلزھار(اإلجمالي للجذور في المرحلة النھائیة 

دة منخفضة، بینما ، سیرتا، محمد بن بشیر أعطت نسب زیا17والمقاومة للجفاف مثل بیدي

  . أعطت قیم قصوى في الحجم اإلجمالي للجذور

 أعلى زیادة في الحجم الجذري عند الصنف مكسیباك في حین )V) 2كما یبین الجدول 

كان لھ قیمة دنیا في الحجم الجذري عند مرحلة اإلزھار، بینما أعطي الصنف فلورنس ارور 

  .ا أعطي نسبة زیادة عالیةأقصى قیمة في حجم الجذور في مرحلة اإلزھار كم

 زیادة ة الزیادة عند أصناف الشعیر أن األصناف التي كان لھا نسبةكما تبین نتائج نسب

عالیة في حجم الجذور أعطت بالمقابل قیم عالیة في الحجم اإلجمالي للجذور عند المرحلة 

عیف نسب بینما لم تظھر األصناف التي كان الحجم الجذري ض) مرحلة اإلزھار(النھائیة 

  .زیادة عالیة

تؤكد ھذه األرقام أن تطور خاصیة الحجم اإلجمالي للجذور یتم خالل المراحل األولى 

من دورة النمو حیث أن جمیع األصناف التي أعطت تفوق لحجم للجذور عند مرحلة 

اإلشطاء حافظت على ھدا التفوق إلى غایة مرحلة اإلزھار مما یدل أن  األصناف ذات 

.  الیة في حجم الجذور تظھر نموا مبكرا  لھذه الخاصیة خاصة عند القمح الصلبالكفاءة الع

 في بحثھ على أصناف من القمح الصلب حیث أشار )Benlaribi et al) 1990وھو ما الحظھ 

حیث  (Rapidité d’installation des racines)إلى خاصیة سرعة تمكین الجذور في التربة 

  .عة تمكن الجذور في التربة وسرعة نمو الجذورتوصل إلى وجود عالقة بین سر
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ھذه الخاصیة ال تظھر بشكل واضح عند القمح اللین كما تغیب كلیا عند األصناف 

في نتائج دراستھ على  )Khaldoune et al) 1990المدروسة للشعیر وھو ما لم یالحظھ 

  . أصناف الشعیر

إضافة إلى ھذه المناقشة ستبین الدراسة اإلحصائیة مدى التنوع الخصائص الجذریة عند 

 Hordeum وTriticumمختلف األصناف داخل الجنسین 
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  :Analyse des composants principalesتحلیل المركبات النموذجیة 

التي تم قیاسھا عند ) المتغیرات( الجذریة تم اجراء التحلیل الوصفي على الخصائص  

األصناف في كل مرحلة بھدف تحدید مختلف االرتباطات الموجبة والسالبة بین الخصائص 

الجذریة المدروسة ومعرفة المتغیر األكثر تمثیال لألفراد وھذا من خالل تحلیل المركبات 

  : النمودجیة، وذلك باالعتماد على

  .مصفوفة معامل االرتباطات -

 .حلقة االرتباطات -

 .المنحنى البیاني لتوزیع االفراد -

  :مرحلة بدایة االشطاء

  .على مستوى مصفوفة معامل االرتباطات

   1IVتظھر من خالل مصفوفة معامل االرتباطات بین مختلف الخصائص في الجدول 

واكبر  ، r=0,816 وجود اكبر ارتباط موجب سجل بین حجم الجذور والوزن الجاف للجذور

بینما تتراوح ، r=-0,529والوزن الجاف للجذور   باط  سالب بین عدد الجذور العرضیةارت

  .r=0,816 و r=-0,529االرتباطات بین مختلف الخصائص بین القیمتین 

   بین الخصائص في مرحلة اإلشطاء  مصفوفة معامل االرتباطات - 1IVجدول 

Variables NRS NRT LR VR PSR 

NRS 1     

NRT -0,228 1    

LR 0,320 -0,376 1   

VR 0,421 -0,496 0,629 1  

PSR 0,472 -0,529 0,467 0,816 1 

  

  .على مستوى حلقة االرتباطات

تبین النتائج الموضحة على مستوى حلقة االرتباطات الشكل ان خاصیة حجم الجذور   

، 59,14% وساھم في تمثیل المحور األول بمصداقیة قدرھا 27,68%مثلت االفراد بنسبة 
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 حیث ساھم في المحور 68,29%في حین مثلت خاصیة عدد الجذور البذریة االفراد بنسبة 

  .15,59%الثاني بمصداقیة 

   عند مرحلة االشطاء2 و1 احداثیات الخصائص الجذریة في المحورین 2IVجدول 

F2 المحور الثاني F1 الرمز الخصائص الجذریة  المحور االول 

 NRS  البذریةعدد الجذور 0,606 0,730

 NRT عدد الجذور العرضیة 0,679- 0,484

 LR طول اطول جذر 0,731 0,099-

 VR حجم الجذور 0,905 0,054-

 PSR الوزن الجاف للجذور 0,881 0,009

  

   عند مرحلة االشطاء2 و1 في تمثیل المحورین )%(مساھمة الخصائص الجذریة 3IV جدول

F2 المحور الثاني F1 الرمز الخصائص الجذریة  المحور االول 

68,294 12,419 
 NRS عدد الجذور البذریة

30,056 15,574 
 NRT عدد الجذور العرضیة

1,267 18,058 
 LR طول اطول جذر

0,374 27,684 
 VR حجم الجذور

0,010 26,266 
 PSR الوزن الجاف للجذور

  مصداقیة المحاور %59,14 %15,59  
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NRS : عدد الجذور البذریة                      NRT :عدد الجذور العرضیة  

LR :أطول جذر(طول الجذور                  (VR   :حجم المجموع الجذري  

PSR :الوزن الجاف للجذور  
  

   حلقة االرتباطات بین الخصائص الجذریة عند مرحلة بدایة االشطاء -15-شكل  
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  :على مستوى المنحنى البیاني لتوزیع االصناف

 امكننا تحدید 2 و1خالل توزع االصناف في المنحنى البیاني وفق المحورین من   

  :- 16-اربع مجموعات متباینة الشكل 

 جمیع افراد ھذه المجموعة تتمیز بمعدالت كبیرة في الخصائص الجذریة :Aالمجموعة 

التالیة حجم المجموع الجذري والوزن الجاف للجذور وطول اطول جذر وعدد الجذور 

   F1 حیث تتوضع في مجملھا بجانب المحوراالول البذریة

، Saida183 ،Rihane3 ،Jaidor: تضم ھذه المجموعة االصناف التالیة لنوع الشعیر

Assala ،Becher ،Manal.  

تتمیز أصناف ھذه المجموعة بمعدالت كبیرة في عدد الجذور العرضیة : Bالمجموعة 

NRTجذر لھذه األصناف یمثل بقیم  في المقابل خاصیتي الحجم الجذري وطول أطول 

  :ضعیفة، وتضم ھذه المجموعة األصناف التالیة

  .(MRB5)، أم ربیع Gta dur، (Waha)، واحة (vitron)فیترون : القمح الصلب

  .(HD1220) 1220، ھضاب(Florence aurore)فلورنس أرور : القمح اللین

ي عدد الجذور البذریة تتمیز األصناف ضمن ھذه المجموعة بقیم ضعیفة ف: Cالمجموعة 

NRS وطول أطول جذر LR بینما تظھر قیم وسطى من بین باقي األصناف في خاصیتي ،

  :الوزن الجاف للجذور وعدد الجذور العرضیة، وتضم ھذه المجموعة األصناف التالیة

  .(Hedba3) 3ھذبة: القمح الصلب

 4 شام،Mexipak ،A440 ،Mahon demias، (ARZ)بني سلیمان : القمح اللین

(sham4).  

ال تعطي أصناف ھذه المجموعة تمایز في إحدى الخصائص الجذریة عن : Dالمجموعة 

 وتضم األصناف 2 و1 قریبة من المحورین -16-باقي األصناف لذا فھي تتوزع في الشكل 

  :التالیة

  .(Cirta)، سیرتا (Bidi17) 17بیدي: القمح الصلب

  AS81189Aعین اعبید  : القمح اللین

  WI2291، (Barbarousse)حمرة : رالشعی
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  :مرحلة الصعود

  .على مستوى مصفوفة معامل االرتباطات

   1IIVتظھر من خالل مصفوفة معامل االرتباطات بین مختلف الخصائص في الجدول 

، r=0,339 وجود اكبر ارتباط موجب سجل بین حجم الجذور وخاصیة طول اطول جذر

بینما ، r=-0,442 الوزن الجاف للجذور طول جذرارتباط  سالب بین خاصیة طول اواكبر  

  .r=0,339 و r=-0,442تتراوح االرتباطات بین مختلف الخصائص بین القیمتین 

   بین الخصائص في مرحلة اإلشطاء مصفوفة معامل االرتباطات - 1IIVجدول 

Variables NRT LR VR PSR 

NRT 1    
LR -0,375 1   
VR -0,243 0,399 1  

PSR 0,316 -0,442 0,227 1 
  

  .على مستوى حلقة االرتباطات

تبین النتائج الموضحة على مستوى حلقة االرتباطات الشكل ان خاصیة طول الجذور   

، 46.12% وساھم في تمثیل المحور األول بمصداقیة قدرھا 39,78%مثلت االفراد بنسبة 

ث ساھم في المحور  حی57,22%في حین مثلت خاصیة عدد الجذور البذریة االفراد بنسبة 

  .30.63%الثاني بمصداقیة 

   عند مرحلة االشطاء2 و1 المحورین على احداثیات الخصائص الجذریة  2IIVجدول

F2 المحور الثاني F1 الرمز الخصائص الجذریة  المحور االول 

 NRT عدد الجذور العرضیة 0,736- 0,003

 LR طول اطول جذر 0,857 0,064

 VR رحجم الجذو 0,455 0,837

 PSR الوزن الجاف للجذور 0,602- 0,721
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 عند مرحلة 2 و1 في تمثیل المحورین )%( مساھمة الخصائص الجذریة  3IIVجدول

  االشطاء

F2 المحور الثاني F1 الرمز الخصائص الجذریة  المحور االول 

 NRT عدد الجذور العرضیة 29,383 0,001

 LR طول اطول جذر 39,779 0,339

 VR حجم الجذور 11,215 57,223

 PSR الوزن الجاف للجذور 19,622 42,438
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PSR

VR

LR
NRT

F1 (46,12 %) المحور االول افقي
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NRT :                            عدد الجذور العرضیة LR :أطول جذر(طول الجذور                  (  

VR   :                           حجم المجموع الجذري PSR :الوزن الجاف للجذور  

  
  

  باطات بین الخصائص الجذریة عند مرحلة الصعود  حلقة االرت-17-شكل  

  

  :على مستوى المنحنى البیاني لتوزیع االصناف
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 امكننا تحدید 2 و1من خالل توزع االصناف في المنحنى البیاني وفق المحورین   

  :-18-ثالث مجموعات متباینة الشكل 

دد الجذور بقیم عالیة في عاألصناف التي تتمیز تضم ھذه المجموعة :  Aالمجموعة 

العرضیة في حین أعطت قیم دنیا في خاصیة طول أطول جذر في الجھاز الجذري وتتبع 

  )القمح اللین ( Triticum aestivumجمیع أصناف ھذه المجموعة للنوع 

 4، شامMexipak ،A440، (ARZ) بني سلیمان ،(AS81189A)عین أعبید : وھي

(sham4) فلورنس أرور ،(Florence aurore)1220، ھضاب (HD1220).  

 في الشكل حیث تتمیز أفراد ھذه المجموعة بقیم كبیرة في Aتقابل المجموعة : Bالمجموعة 

خاصیة طول أطول جذر وعدد قلیل من الجذور العرضیة وتشمل ھذه المجموعة األصناف 

  :التالیة

  .(MRB5)، أم ربیع (Waha)واحة : القمح الصلب

، Jaidor ،Wi2291، ذھبیة Manalنال ، مBarbarousse ،Becherحمرة : الشعیر

  .(Rihane3) 3ریحان

أصناف ھذه المجموعة تتمیز بتفوق في خاصیة الحجم االجمالي الجذري : Cالمجموعة 

  :وتضم األصناف التالیة

، محمد بن بشیر، 3، ھذبةGta dur، (Cirta)، سیرتا (Bidi17) 17بیدي: القمح الصلب

  .(Vitron)ھقار 

  .(AS81189A)، عین أعبید Mahon demias:  القمح اللین

  .(Assala)، أصالة (Saida183) 183سعیدة: الشعیر
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  :مرحلة اإلزھار

  .على مستوى مصفوفة معامل االرتباطات

   1IIVتظھر من خالل مصفوفة معامل االرتباطات بین مختلف الخصائص في الجدول 

الوزن الجاف للجذور صیة وخا وجود اكبر ارتباط موجب سجل بین عدد الجذور العرضیة

r=0,773 ، حجم الجذورالوزن الجاف للجذور وارتباط بین خاصیتي واصغر  r=-0,265 ،

  .r=0,265 و r=0,773بینما تتراوح االرتباطات بین مختلف الخصائص بین القیمتین 

  

   بین الخصائص في مرحلة اإلشطاء مصفوفة معامل االرتباطات - 1IIIVجدول 

Variables NRT LR VR PSR 

NRT 1    
LR 0,359 1   
VR 0,303 0,381 1  

PSR 0,773 0,301 0,265 1 
  

  .على مستوى حلقة االرتباطات

عدد الجذور تبین النتائج الموضحة على مستوى حلقة االرتباطات الشكل ان خاصیة   

 وساھم في تمثیل المحور األول بمصداقیة قدرھا 33,75%مثلت االفراد بنسبة العرضیة 

 حیث ساھم في 39,32%، في حین مثلت خاصیة حجم الجذور االفراد بنسبة %55.57

  .23.42%المحور الثاني بمصداقیة 

   عند مرحلة االشطاء2 و1 احداثیات الخصائص الجذریة في المحورین  2IIIVجدول

F2 المحور الثاني F1 الرمز الخصائص الجذریة  المحور االول 

-0,365 0,866 
 NRT ضیةعدد الجذور العر

 LR طول اطول جذر 0,646 0,494

 VR حجم الجذور 0,597 0,607

 PSR الوزن الجاف للجذور 0,836 0,437-
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 عند مرحلة 2 و1 في تمثیل المحورین )%( مساھمة الخصائص الجذریة  3IIIVجدول

  االشطاء

F2 المحور الثاني F1 الرمز الخصائص الجذریة  المحور االول 

 NRT د الجذور العرضیةعد 33,754 14,199

 LR طول اطول جذر 18,753 26,081

 VR حجم الجذور 16,038 39,315

 PSR الوزن الجاف للجذور 31,454 20,405
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NRT :                            عدد الجذور العرضیة LR :أطول جذر(طول الجذور                  (  

VR   :     حجم المجموع الجذري                       PSR :الوزن الجاف للجذور  

  
  

   حلقة االرتباطات بین الخصائص الجذریة عند مرحلة الصعود -19-شكل  
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  :على مستوى المنحنى البیاني لتوزیع االصناف

 امكننا تحدید 2 و1من خالل توزع االصناف في المنحنى البیاني وفق المحورین   

  :-20-ثالث مجموعات متباینة الشكل 

 Barbarousseوحمرة ) القمح الصلب (17تضم ھذه المجموعة كل من بیدي: Aالمجموعة 

حیث یتمیز ھذین الصنفین بتفوق واصح في جمیع الخصائص الجذریة في مرحلة ) الشعیر(

  .اإلزھار

تتمیز أفراد ھذه المجموعة بقیم ضعیفة في خاصیتي الحجم الجذري وطول : Bالمجموعة 

  :ألصناف التالیةأطول جذر وتضم ا

، Gta dur، (MRB5)، أم ربیع 3، سیرتا، ھذبة)MBB(محمد ین بشیر : القمح الصلب

  .(Waha)، واحة (Vitron)ٍھقار 

 Becher: الشعیر

 وتضم جمیع األفراد التي لھا Bتتوزع أفراد ھذه المجموعة مقابل المجموعة : Cالمجموعة 

 :ألصناف التالیةكفاءة في خاصیة الحجم اإلجمالي للجذور وتضم ا

، (ARZ) بني سلیمان ،(AS81189A)، عین أعبید Mahon demias: القمح اللین

Mexipak ،A4404، شام (sham4) فلورنس أرور ،(Florence aurore) ،

  .(HD1220) 1220ھضاب

، Jaidor، ذھبیة Manal، منال (Assala)، أصالة (Saida183) 183سعیدة: الشعیر

Wi22913، ریحان (Rihane3).  

  

تؤكد نتائج تحلیل المركبات النموذجیة اختالف كفاءة األصناف في خصائصھا 

  .الجذریة حسب كل مرحلة

 وبین intraspécifiquesكما تشیر ھذه النتائج إلى التنوع الجذري داخل النوع 

  interspécifiquesاألنواع 
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  :الخالصة

للین والشعیر وجود بینت دراسة الخصائص الجذریة ألصناف القمح الصلب والقمح ا

 17تنوع داخل وخارج النوعین، وتظھر االصناف المحلیة عند القمح الصلب مثل بیدي

عدد الجذور، طول الجذور، (وسیرتا تفوق واضح من بین االصناف في الخواص الجذریة 

  ).حجم الجذور، الوزن الجاف للجذور

جذور البذریة في مرحلة االشطاء تظھر أصناف الشعیر كفاءة عالیة في عدد ال

، وطولھا وكذا حجمھا ووزنھا الجاف أما عند القمح الصلب ففي عدد الجذور )5.8(

  ).5.2(العرضیة 

عند القمح ) 13.3(في مرحلة الصعود، تظھر النتائج تفوق في عدد الجذور العرضیة 

ن اللین أما عند الشعیر فنجد كفاءة في طول وحجم الجذور وعند القمح الصلب كفاءة في الوز

  .الجاف للجذور

أما في مرحلة االزھار یظھر القمح الصلب تفوق واضح في الخصائص الجذریة 

، ووزن الجاف في حین یظھر الشعیر )ملم894.39(عدد الجذور العرضیة، طولھا : التالیة

  ). مل4.01(تفوق في خاصیة حجم المجموع الجذري 

  :دراسة نطامي الجذور عند النوعین یظھر أن

ري البذري مرتبط بمرحلة االنبات وتبین النتائج وجود تنوع نوعي داخل النظام الجذ

  .Dالقمح اللین والشعیر بینما ال یظھر ھذا التنوع عند القمح الصلب، الملحق 

النظام الجذري العرضي فیعبر عن مرحلة االشطاء ویرتبط نموه بكفاءة األشطاء 

  .وبكوریة الصنف

ناف بمدى بروز بعض الخصائص الجذریة ترتبط خاصیة تطاول الجذور عند االص

االخرى مثل عدد الجذور وحجم المجموع الجذري والوزن الجاف للجذور، كما لم تظھر 

 خالل المراحل المدروسة، ویظھر من األنواعخاصیة تطاول الجذور تنوعا نوعیا داخل 

  .األصنافحسب  اإلزھارالنتائج تباطؤ في زیادة الطول الجذري عند مرحلة 
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ج دراسة ھذه الخاصیة تتأثر كثیرا بالطرق المستعملة في عزل الجذور حیث نتائ

لوحظ فقد عدد منھا أثناء ھذه العملیة، وال تعطي الزراعة في األصص إال تقارب عام عن 

  . وخاصة بالنسبة لطولھاالجذورطریقة تكوین 

یر عند نسبة الزیادة في الحجم الجذري خالل المراحل المدروسة تظھر تنوع نوعي كب

 المدروسة، وتبین نتائج الدراسة أن األصناف المعروفة بمقاومتھا للجفاف مثل األنواع

 عند القمح الصلب وفلورنس أرور عند القمح اللین وسعیدة عند الشعیر تظھر 17بیدي

بخالف بقیة )  االشطاءاإلنباتفترة (معدالت نمو سریعة عند بدایة النمو الخضري 

  .األصناف

) بكوریة الصنف( إلى وجود عالقة عكسیة بین طول الدورة البیولوجیة تتجھ النتائج

ومدى بروز الخصائص الجذریة عند أصناف كل من القمح الصلب والقمح اللین بینما ال 

  .تظھر ھذه العالقة عند أصناف الشعیر

وأخیرا أكدت التحالیل اإلحصائیة المتبعة مختلف التباینات التي توصلنا إلیھا من 

  .لمالحظات الحیویة داخل وخارج األنواعخالل ا
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   نتائج مرحلة االشطاءAالملحق 

    عدد الجذور البذریة الصناف القمح الصلب عند مرحلة االشطاء A -I1جدول رقم 
 االصناف  واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي
 1مكرر 6 5 5 5 5 6 5 3
 2مكرر 5 5 6 5 5 6 5 6
 3مكرر 6 5 6 5 5 6 5 6
 4مكرر 5 5 5 5 3 6 5 3
 5مكر 5 5 5 5 5 6 6 6
 6مكرر 6 6 5 5 6 6 5 4
 7مكرر 5 6 6 5 4 6 6 3
 8مكرر 6 5 6 5 5 6 5 7
 9مكرر 6 5 6 5 4 4 5 6

 المتوسط    5,6           5,2              5,5            5,0            4,7            5,8            5,2           4,9       

       1,5           0,3            0,4            0,7              -              0,4              0,3           0,5    
االنحراف 
 المعیاري

  
    عدد الجذور البذریة الصناف القمح اللین عند مرحلة االشطاء A -I2جدول رقم 

فلورنس  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب
 االصناف  ارور 

 1مكرر 5 3 3 5 5 6 5 6
 2مكرر 5 5 5 6 4 5 5 6
 3مكرر 5 3 3 5 5 5 5 6
 4مكرر 6 5 3 5 6 5 6 5
 5مكر 6 4 5 5 5 6 5 5
 6مكرر 3 5 5 5 5 5 5 5
 7مكرر 5 5 5 5 3 5 3 6
 8مكرر 5 3 5 3 5 6 6 6
 9مكرر 7 5 6 5 5 6 5 6

 المتوسط    5,2         4,2         4,4         4,9          4,8         5,4            5,0               5,7    
 ارياالنحراف المعی    0,7         0,9         1,0         0,4          0,6         0,5            0,4               0,4    

  

   عدد الجذور البذریة الصناف الشعیرعند مرحلة االشطاء A -I3جدول رقم 
 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان

 1مكرر 6 6 5 6 6 6 6 5
 2مكرر 6 6 6 6 5 5 7 6
 3مكرر 6 7 6 7 6 5 7 5
 4مكرر 6 6 5 6 5 5 6 5
 5مكر 6 6 6 6 6 6 5 6
 6مكرر 6 7 6 6 5 5 6 6
 7مكرر 6 5 6 6 6 6 7 6
 8مكرر 5 6 5 5 5 3 6 7
 9مكرر 6 7 6 6 6 5 6 6

 المتوسط    5,9            6,2           5,7           6,0           5,6           5,1             6,2           5,8       
 االنحراف المعیاري    0,2            0,5           0,4           0,2           0,5           0,6             0,5           0,5       
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   عدد الجذور العرضیة الصناف القمح الصلب عند مرحلة االشطاء A -II1جدول رقم 
 االصناف  واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي
 1مكرر 7 5 7 5 6 5 5 2
 2مكرر 6 4 6 3 3 6 7 4
 3مكرر 6 6 7 4 6 7 4 4
 4مكرر 6 4 6 4 4 8 5 8
 5مكر 4 5 6 6 5 7 2 5
 6مكرر 6 6 6 5 5 6 4 5
 7مكرر 5 5 5 4 6 7 4 6
 8مكرر 5 8 4 3 4 5 6 5
 9مكرر 6 7 6 3 3 4 6 6

 المتوسط    5,7           5,6              5,9            4,1            4,7            6,1            4,8           5,0       

       1,1           1,1            1,0            1,0            0,8            0,6              1,1           0,7    
االنحراف 
 المعیاري

  
    عدد الجذور العرضیة الصناف القمح اللین عند مرحلة االشطاء A -II2 جدول رقم

فلورنس  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ضابھ
 االصناف  ارور 

 1مكرر 5 3 3 6 4 5 3 7
 2مكرر 6 3 4 4 6 3 3 6
 3مكرر 5 5 5 5 3 6 2 6
 4مكرر 5 6 5 5 4 4 3 5
 5مكر 5 4 5 4 5 4 3 5
 6مكرر 6 6 5 5 5 6 3 5
 7مكرر 5 5 5 6 5 3 6 7
 8مكرر 5 5 4 6 6 5 2 3
 9مكرر 8 5 3 6 6 6 3 5

 المتوسط    5,6         4,7         4,3         5,2          4,9         4,7            3,1               5,4    
 یارياالنحراف المع    0,74       0,89       0,74        0,69        0,81       1,04           0,64             0,94  

  

   عدد الجذور العرضیة الصناف الشعیرعند مرحلة االشطاء A -II3جدول رقم 
 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان

 1مكرر 2 4 4 3 3 6 3 3
 2مكرر 3 4 4 4 4 4 3 5
 3مكرر 3 2 5 4 3 3 4 3
 4مكرر 2 3 4 3 3 3 3 2
 5مكر 2 3 4 5 3 1 4 3
 6مكرر 2 3 5 4 5 3 4 4
 7مكرر 2 3 4 3 4 4 4 6
 8مكرر 2 4 4 3 4 3 5 4
 9مكرر 4 3 2 5 4 3 4 3

 المتوسط    2,4            3,2           4,0           3,8           3,7           3,3             3,8           3,7       
 االنحراف المعیاري    0,6            0,5           0,4           0,7           0,6           0,9             0,5           1,0       
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    طول الجذور ألصناف القمح الصلب عند مرحلة االشطاء A -III1جدول رقم 
 االصناف  واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 1مكرر 345 450 560 425 445 420 580 360
 2مكرر 420 280 465 420 520 535 355 510
 3مكرر 510 495 405 485 435 380 590 630
 4مكرر 445 410 300 475 220 275 585 670
 5مكر 465 570 570 420 420 420 460 625
 6مكرر 198 485 640 495 415 460 380 435
 7مكرر 360 365 575 425 235 535 370 590
 8مكرر 445 460 150 360 325 225 510 290
 9مكرر 235 490 458 475 645 260 420 315

 المتوسط    380,33      445,00         458,13       442,22       406,67      390,00       472,22      491,67  

  125,93        83,58        93,33        97,78         35,80       115,42          62,22        85,19    
االنحراف 
 المعیاري

  
    طول الجذور الصناف القمح اللین عند مرحلة االشطاء A -III2 جدول رقم 

فلورنس  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب
 االصناف  ارور 

 1مكرر 600 390 560 260 390 480 270 450
 2مكرر 590 400 430 480 600 460 450 400
 3مكرر 610 440 580 330 450 520 280 330
 4مكرر 510 420 460 580 480 490 450 250
 5مكر 450 470 240 380 450 390 290 330
 6مكرر 460 535 410 440 490 295 310 230
 7مكرر 455 285 240 380 400 510 510 420
 8مكرر 350 495 510 510 255 295 260 260
 9مكرر 395 480 530 350 510 500 300 280

 المتوسط 491,11 435,00 440,00 412,22 447,22 437,78 346,67 327,78
 االنحراف المعیاري 76,79 54,44 97,78 80,25 65,93 74,07 82,22 64,69

  

  طول الجذور الصناف الشعیرعند مرحلة االشطاء  A -III3جدول رقم 
 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان
 1مكرر 430 510 510 495 530 480 470 695
 2مكرر 560 585 450 470 370 430 600 600
 3مكرر 625 445 400 520 525 450 550 370
 4مكرر 370 410 460 465 410 460 430 480
 5مكر 585 670 400 635 660 590 440 620
 6مكرر 355 395 320 505 550 480 420 650
 7مكرر 380 420 560 550 620 460 380 300
 8مكرر 665 590 780 510 370 510 600 560
 9مكرر 420 400 620 380 590 465 620 670

 المتوسط    487,78       491,67     500,00      503,33      513,89     480,56        501,11      549,44  
 االنحراف المعیاري    107,53       86,30       104,44      45,19       87,04       30,86          81,23       110,74  
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    حجم الجذور الصناف القمح الصلب عند مرحلة االشطاء A -IV1جدول رقم 
 االصناف  واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 1كررم 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 0,75 1,50 2,00
 2مكرر 1,00 1,70 1,20 1,50 0,50 1,50 1,00 2,50
 3مكرر 1,00 1,00 1,10 1,50 1,50 1,00 1,50 1,70
 4مكرر 1,50 1,00 1,00 1,00 1,50 0,50 1,00 1,00
 5مكر 1,00 1,00 1,30 1,50 2,00 1,00 2,00 0,80
 6مكرر 1,00 1,00 1,60 1,50 1,50 1,50 2,00 2,10
 7مكرر 1,00 1,10 1,00 2,00 0,50 1,00 1,50 1,50
 8مكرر 1,00 1,00 0,50 2,00 1,50 1,00 2,00 2,00
 9مكرر 1,00 1,10 1,09 1,50 0,50 1,00 2,00 1,50

 المتوسط    1,06          1,10            1,09           1,56           1,28          1,03          1,61          1,68     

     0,42          0,35          0,21          0,52           0,20           0,19            0,13          0,10    
االنحراف 
 المعیاري

  
    حجم الجذور الصناف القمح اللین عند مرحلة االشطاء A -IV2جدول رقم 

س فلورن A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب
 االصناف  ارور 

 1مكرر 1,10 0,80 1,00 0,90 1,25 1,50 1,00 1,50
 2مكرر 0,70 0,80 1,00 1,00 1,00 1,80 0,75 1,00
 3مكرر 0,85 1,00 1,00 0,80 1,00 1,50 1,00 1,00
 4مكرر 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 0,75 1,00
 5مكر 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,50 1,00 1,25
 6مكرر 1,00 0,80 1,00 1,20 1,20 1,50 1,00 1,00
 7مكرر 0,80 1,00 0,50 1,50 1,00 1,50 2,00 0,75
 8مكرر 0,80 1,20 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75
 9مكرر 1,00 0,60 0,60 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00
 المتوسط 0,97 0,91 0,79 1,16 1,11 1,48 1,06 1,03
 االنحراف المعیاري 0,27 0,14 0,23 0,27 0,14 0,11 0,21 0,15

  
    حجم الجذور الصناف الشعیرعند مرحلة االشطاء A –IV3 جدول رقم

 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان
 1مكرر 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,50 2,00 2,50
 2مكرر 1,50 1,50 1,00 2,00 1,80 2,00 2,50 1,50
 3مكرر 1,00 0,50 1,50 2,00 2,50 1,50 2,00 1,50
 4مكرر 1,50 2,00 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00
 5مكر 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,00 2,50 2,50
 6مكرر 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 3,00 2,00
 7مكرر 1,50 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00
 8مكرر 1,50 1,00 2,50 1,50 1,10 0,80 2,00 1,50
 9مكرر 1,50 0,50 2,00 1,50 2,00 1,00 2,00 1,00

 المتوسط    1,56          1,06         1,72          1,50         1,82         1,59           2,17         1,83     
 االنحراف المعیاري    0,20          0,31         0,42          0,33         0,35         0,59           0,33         0,41     
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    الوزن الجاف ألصناف القمح الصلب عند مرحلة االشطاء A-V1جدول رقم 
 االصناف  واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 1مكرر 0,11 0,11 0,14 0,08 0,01 0,15 0,14 0,11
 2مكرر 0,11 0,14 0,09 0,11 0,09 0,09 0,12 0,13
 3مكرر 0,10 0,09 0,14 0,13 0,12 0,07 0,13 0,14
 4مكرر 0,11 0,08 0,12 0,11 0,11 0,03 0,16 0,16
 5مكر 0,13 0,12 0,15 0,12 0,19 0,12 0,15 0,03
 6مكرر 0,08 0,07 0,10 0,17 0,05 0,09 0,12 0,22
 7ررمك 0,15 0,08 0,09 0,12 0,17 0,10 0,12 0,11
 8مكرر 0,11 0,10 0,15 0,15 0,14 0,09 0,17 0,22
 9مكرر 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 0,16 0,19 0,19

 المتوسط    0,11          0,10            0,12           0,12           0,11          0,10          0,14          0,15     

0,05 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 
االنحراف 
 المعیاري

  
    الوزن الجاف ألصناف القمح اللین عند مرحلة االشطاء A-V2جدول رقم 

فلورنس  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب
 االصناف  ارور 

 1مكرر 0,07 0,10 0,09 0,25 0,07 0,16 0,10 0,26
 2مكرر 0,12 0,10 0,10 0,09 0,08 0,13 0,13 0,07
 3مكرر 0,18 0,15 0,13 0,22 0,13 0,14 0,12 0,13
 4مكرر 0,09 0,14 0,09 0,19 0,05 0,13 0,14 0,10
 5مكر 0,12 0,15 0,14 0,10 0,09 0,17 0,13 0,13
 6مكرر 0,07 0,10 0,09 0,08 0,08 0,23 0,06 0,12
 7مكرر 0,06 0,13 0,09 0,10 0,10 0,13 0,10 0,13
 8مكرر 0,07 0,11 0,16 0,00 0,10 0,16 0,15 0,16
 9مكرر 0,12 0,11 0,08 0,08 0,15 0,13 0,14 0,10
 المتوسط 0,10 0,12 0,11 0,14 0,09 0,15 0,12 0,13
 االنحراف المعیاري 0,03 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,03

  
  

    الوزن الجاف ألصناف الشعیر عند مرحلة اإلشطاء A-V3جدول رقم 
 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3انریح

 1مكرر 0,21 0,04 0,15 0,13 0,20 0,06 0,23 0,14
 2مكرر 0,18 0,08 0,15 0,13 0,10 0,10 0,21 0,19
 3مكرر 0,21 0,18 0,14 0,13 0,22 0,21 0,18 0,20
 4مكرر 0,15 0,12 0,12 0,13 0,11 0,17 0,13 0,17
 5مكر 0,18 0,09 0,10 0,15 0,10 0,21 0,17 0,17
 6مكرر 0,19 0,13 0,10 0,10 0,17 0,15 0,18 0,14
 7مكرر 0,16 0,18 0,18 0,13 0,16 0,09 0,23 0,20
 8مكرر 0,15 0,17 0,12 0,18 0,13 0,11 0,20 0,19
 9مكرر 0,18 0,12 0,19 0,16 0,10 0,12 0,18 0,15
 المتوسط 0,18 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,19 0,17

 االنحراف المعیاري    0,02          0,04         0,03          0,02         0,04         0,04           0,02         0,02     
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   مرحلة الصعودBالملحق 

   عدد الجذور العرضیة الصناف القمح الصلب عند مرحلة الصعودB-I1جدول رقم 
 واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ةھذب ھقار سیرتا 17بیدي

 االصناف 
 1مكرر 12,0 7,0 17,0 12,0 14,0 13,0 17,0 15,0
 2مكرر 14,0 17,0 13,0 10,0 16,0 17,0 11,0 18,0
 3مكرر 15,0 11,0 13,0 11,0 7,0 15,0 15,0 10,0
 4مكرر 15,0 15,0 10,0 10,0 8,0 13,0 13,0 17,0
 5مكر 16,0 11,0 16,0 16,0 14,0 7,0 15,0 17,0
 6مكرر 14,0 17,0 16,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0
 7مكرر 10,0 15,0 8,0 13,0 15,0 14,0 14,0 16,0
 8مكرر 6,0 11,0 15,0 13,0 16,0 14,0 14,0 18,0
 9مكرر 6,0 12,0 17,0 10,0 13,0 14,0 13,0 16,0
 المتوسط 12,0 12,9 13,9 11,8 12,8 13,2 13,8 15,4
 االنحراف المعیاري 3,1 2,8 2,6 1,5 2,5 1,8 1,4 2,1

  

   عدد الجذور العرضیة ألصناف القمح اللین عند مرحلة الصعود B-I2جدول رقم 
 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب

 االصناف 
 1مكرر 17 14 14 19 14 13 9 12
 2مكرر 12 10 19 16 14 13 10 12
 3مكرر 19 11 15 14 15 14 9 16
 4مكرر 11 12 12 14 12 9 10 14
 5مكر 17 16 11 14 16 12 10 14
 6مكرر 19 11 12 12 16 14 11 16
 7مكرر 14 16 19 20 11 12 10 15
 8مكرر 14 13 4 15 11 8 9 17
 9مكرر 13 19 10 15 14 10 11 15

 المتوسط    15,1             13,6          12,9          15,4          13,7         11,7         9,9              14,5      
 االنحراف المعیاري 2,6 2,4 3,4 1,9 1,6 1,8 0,6 1,3

  

   عدد الجذور العرضیة ألصناف الشعیر عند مرحلة الصعود B-I3جدول رقم 
 اف االصن ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان
 1مكرر 9,0 9,0 11,0 19,0 15,0 6,0 9,0 10,0
 2مكرر 9,0 11,0 12,0 11,0 13,0 7,0 16,0 16,0
 3مكرر 11,0 13,0 10,0 12,0 10,0 8,0 9,0 9,0
 4مكرر 8,0 13,0 10,0 18,0 12,0 8,0 18,0 9,0
 5مكر 10,0 9,0 9,0 10,0 15,0 7,0 9,0 10,0
 6مكرر 11,0 10,0 10,0 15,0 11,0 10,0 9,0 16,0
 7مكرر 9,0 11,0 9,0 14,0 13,0 10,0 10,0 11,0
 8مكرر 12,0 14,0 11,0 12,0 14,0 9,0 9,0 9,0
 9مكرر 12,0 12,0 9,0 10,0 15,0 6,0 10,0 7,0
 المتوسط 10,1 11,3 10,1 13,4 13,1 7,9 11,0 10,8
 االنحراف المعیاري 1,2 1,5 0,8 2,7 1,5 1,2 2,7 2,4
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    طول الجذور ألصناف القمح الصلب عند مرحلة الصعود B-II1 جدول رقم
 واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 األصناف 
 1مكرر 542 615 585 455 792 730 645 905
 2مكرر 565 770 550 710 675 495 635 690
 3مكرر 590 495 570 540 580 710 716 680
 4مكرر 706 945 490 900 662 583 731 647
 5مكر 620 552 698 670 910 630 746 723
 6مكرر 525 560 632 655 620 510 510 631
 7مكرر 645 615 600 765 785 495 680 658
 8مكرر 680 530 503 605 675 610 590 606
 9مكرر 552 570 805 663 885 515 510 672
    690,22  

     640,33    
     586,44  

  
     731,56  

  
    662,50  

 المتوسط    602,78        628,00        603,67      
 االنحراف المعیاري 53,31 102,00 72,00 87,78 99,06 74,27 70,30 55,01

  
    طول الجذور الصناف القمح اللین عند مرحلة الصعودB-II2جدول رقم 

 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب
 االصناف 

 1مكرر 673 640 710 622 740 665 688 530
 2مكرر 580 470 530 670 637 580 650 587
 3مكرر 655 622 650 420 500 624 670 568
 4مكرر 556 620 700 734 680 563 592 520
 5مكر 710 685 610 680 729 620 675 650
 6مكرر 644 730 430 530 650 758 455 575
 7مكرر 688 480 760 580 530 665 570 655
 8مكرر 625 580 510 610 635 620 610 710
 9مكرر 685 650 620 420 616 555 622 654

 المتوسط    646,22         608,56      613,33      585,11      635,22      627,78      614,67        605,44   
 االنحراف المعیاري 39,98 65,70 82,96 86,77 57,75 45,48 51,48 54,94

  
    طول الجذور الصناف الشعیرعند مرحلة الصعود B -II3جدول رقم  

 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان
 1مكرر 570 630 580 802 765 460 697 784
 2مكرر 890 580 810 660 814 770 676 690
 3مكرر 830 595 715 580 510 650 560 726
 4مكرر 795 670 720 720 710 890 740 850
 5مكر 440 750 530 680 632 830 700 670
 6مكرر 895 550 830 710 540 550 600 753
 7مكرر 690 740 650 774 640 840 680 687
 8مكرر 642 500 700 660 597 770 635 755
 9مكرر 750 657 700 698 830 700 650 740

 المتوسط    722,44       630,22      692,78       698,25        670,89      717,78         659,78      739,44 
 االنحراف المعیاري 121,73 65,80 70,74 47,33 96,77 113,58 43,14 41,06
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  ود   حجم الجذور ألصناف القمح الصلب عند مرحلة الصعB-III1جدول رقم 
 واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 االصناف 
 1مكرر 3,00 3,00 3,00 2,50 3,50 2,00 2,00 2,25
 2مكرر 2,75 2,75 3,50 3,75 3,00 2,00 3,00 2,50
 3مكرر 2,50 2,50 3,00 2,00 2,50 2,00 2,50 2,00
 4رمكر 2,00 2,00 2,00 2,25 3,00 2,50 2,25 2,25
 5مكر 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00
 6مكرر 2,00 2,00 3,00 3,50 3,50 2,00 3,00 3,00
 7مكرر 3,00 3,00 2,75 3,00 1,50 1,50 3,50 3,00
 8مكرر 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 3,50
 9مكرر 2,00 2,00 2,25 3,00 3,25 2,00 3,00 2,75
 المتوسط    2,47           2,47           2,72           2,78           2,86            2,22            2,72           2,69       
 االنحراف المعیاري 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

  
   حجم الجذور الصناف القمح اللین عند مرحلة الصعود B-III2جدول رقم 

 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان یدعین أعب مھون دمیاس 1220ھضاب
 االصناف 

 1مكرر 2,50 1,50 2,50 3,50 3,50 3,00 2,00 2,00
 2مكرر 1,50 1,50 3,00 2,50 2,00 3,50 3,00 3,00
 3مكرر 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 2,50 3,00 2,00
 4مكرر 3,00 2,00 2,00 3,00 2,25 2,75 2,50 2,50
 5مكر 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 3,25 3,00 2,00
 6مكرر 1,50 2,25 2,50 2,50 3,00 3,50 2,50 3,25
 7مكرر 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 2,50 3,00 3,50
 8مكرر 2,00 2,50 2,00 3,00 3,50 2,50 2,00 3,00
 9مكرر 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,25 2,25 3,50
 المتوسط 2,11 2,03 2,33 2,72 2,81 2,86 2,58 2,75
 االنحراف المعیاري 0,37 0,26 0,30 0,36 0,44 0,40 0,37 0,56

 
   حجم الجذور الصناف الشعیرعند مرحلة الصعودB-III3جدول رقم 

 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان
 1مكرر 3,00 2,50 2,50 2,75 3,00 2,50 3,25 2,75
 2مكرر 3,00 2,00 3,00 3,00 3,50 2,75 3,50 3,00
 3مكرر 2,00 3,00 2,75 2,75 2,75 3,00 3,00 2,75
 4مكرر 2,50 3,50 3,00 3,00 2,50 3,00 2,75 2,50
 5مكر 2,00 3,00 2,50 3,50 3,00 2,50 3,00 2,75
 6مكرر 2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 3,00 2,75 2,50
 7مكرر 2,00 2,00 2,75 3,50 3,00 3,00 2,50 3,00
 8مكرر 3,50 2,50 3,50 3,50 2,50 3,50 3,50 2,50
 9مكرر 2,50 3,00 2,50 2,25 3,00 3,00 3,00 3,00

 المتوسط    2,50          2,67          2,78          2,97           2,97         2,92            3,03         2,75     

 االنحراف المعیاري 0,44 0,41 0,26 0,36 0,26 0,22 0,26 0,17
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   الوزن الجاف الصناف القمح الصلب عند مرحلة الصعودB-IV1جدول رقم 
 واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 االصناف 
 1مكرر 0,42 0,75 0,75 0,71 0,49 0,49 0,82 0,63
 2مكرر 0,12 0,76 0,68 0,65 0,61 0,56 0,69 0,42
 3مكرر 0,57 0,26 0,48 0,69 0,41 0,57 0,46 0,78
 4مكرر 0,11 0,90 0,24 0,50 0,89 0,49 0,62 0,54
 5مكر 0,52 0,37 0,50 0,54 0,58 0,90 0,65 0,67
 6مكرر 0,45 0,32 0,82 0,52 0,73 0,38 0,45 0,85
 7مكرر 0,66 0,29 0,74 0,82 0,67 0,68 0,87 0,79
 8مكرر 0,56 0,32 0,27 0,65 0,58 0,74 0,83 0,80
 9مكرر 0,43 0,22 0,82 0,49 0,85 0,41 0,67 0,82
 المتوسط    0,43           0,47           0,59           0,62           0,65            0,58            0,67           0,70       
 االنحراف المعیاري    0,14           0,23           0,19           0,09           0,12            0,13            0,11           0,12       

  
  

   الوزن الجاف الصناف القمح اللین عند مرحلة الصعودB -IV2 جدول رقم 
 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب

 االصناف 
 1مكرر 0,34 0,64 0,63 0,76 0,54 0,57 0,66 0,64
 2مكرر 0,71 0,71 0,61 0,66 0,52 0,52 0,72 0,78
 3مكرر 0,38 0,45 0,62 0,64 0,74 0,67 0,64 0,59
 4مكرر 0,40 0,54 0,45 0,91 0,85 0,68 0,62 0,62
 5مكر 0,69 0,49 0,64 0,54 0,80 0,63 0,69 0,69
 6مكرر 0,49 0,82 0,72 0,60 0,56 0,78 0,72 0,46
 7مكرر 0,65 0,37 0,52 0,72 0,54 0,56 0,62 0,75
 8مكرر 0,69 0,75 0,76 0,75 0,71 0,65 0,64 0,54
 9مكرر 0,56 0,54 0,66 0,53 0,68 0,61 0,66 0,63

 لمتوسطا    0,55             0,59          0,62          0,68          0,66         0,63         0,66            0,63      
 االنحراف المعیاري 0,13 0,12 0,07 0,09 0,11 0,06 0,03 0,07

  
   الوزن الجاف الصناف الشعیرعند مرحلة الصعودB-IV3جدول رقم 

 االصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان
 1مكرر 0,41 0,68 0,45 0,45 0,6 0,62 0,55 0,57
 2مكرر 0,42 0,42 0,68 0,59 0,4 0,66 0,41 0,66
 3مكرر 0,65 0,31 0,58 0,2 0,41 0,34 0,97 0,64
 4مكرر 0,68 0,44 0,39 0,57 0,34 0,73 0,46 0,55
 5مكر 0,75 0,69 0,54 0,45 0,43 0,49 0,66 0,53
 6مكرر 0,57 0,4 0,37 0,56 0,58 0,65 0,92 0,55
 7مكرر 0,51 0,42 0,34 0,61 0,44 0,55 0,5 0,64
 8مكرر 0,73 0,49 0,49 0,71 0,57 0,32 0,51 0,63
 9مكرر 0,58 0,39 0,56 0,54 0,65 0,41 0,94 0,48

 المتوسط    0,59          0,47          0,49          0,52           0,49         0,53            0,66         0,58     
  المعیارياالنحراف 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,12 0,19 0,05
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   مرحلة اإلزھارCالملحق 
  عدد الجذور العرضیة الصناف القمح الصلب عند مرحلة اإلزھار C -I1الملحق 

 واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي
 األصناف 

 1مكرر 16 18 21 21 17 19 21 25

 2مكرر 15 17 19 16 16 15 15 22

 3مكرر 13 14 11 16 13 23 13 19

 4مكرر 13 15 24 23 13 18 25 21

 5مكر 12 20 16 20 17 14 23 26

 6مكرر 15 17 15 12 14 13 17 22

 7مكرر 19 13 17 16 18 12 17 19

 8مكرر 15 16 15 13 19 18 12 25

 9مكرر 14 18 24 17 18 17 13 22

 10مكرر 16 14 22 20 17 21 15 21

 11ررمك 16 13 17 24 15 19 17 20

 12مكرر 15 15 15 19 16 15 18 23

 المتوسط    14,92         15,83         18,00        18,08         16,08        17,00       17,17       22,08   

1,78 3,06 2,67 1,58 3,08 3,33 1,83 1,28  eartype  

 
   مرحلة اإلزھار عدد الجذور العرضیة ألصناف القمح اللین عندC -I2الملحق 

 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب
 األصناف 

 1مكرر 14 18 17 17 18 12 18 14

 2مكرر 14 21 15 15 16 10 16 15

 3مكرر 19 23 14 17 20 23 17 16

 4مكرر 15 17 17 13 18 17 20 15

 5مكر 13 14 16 16 18 15 16 15

 6مكرر 15 18 13 16 19 17 17 17

 7مكرر 17 13 17 15 17 19 18 13

 8مكرر 15 14 17 17 17 21 17 16

 9مكرر 16 12 16 19 17 23 24 15

 10مكرر 15 16 18 19 15 27 15 15

 11مكرر 18 12 14 18 16 23 17 15

 12مكرر 18 16 16 16 16 12 19 16

 متوسطال 15,8 16,2 15,8 16,5 17,3 18,3 17,8 15,2

0,7 1,6 4,4 1,1 1,3 1,2 2,7 1,5 
االنحراف 
 المعیاري
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   عدد الجذور العرضیة الصناف الشعیرعند مرحلة اإلزھار C -I3الملحق  

 األصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان

 1مكرر 25 18 17 30 24 12 15 11

 2مكرر 13 15 15 16 20 22 14 16

 3مكرر 11 18 15 18 14 20 18 13
 4مكرر 22 15 12 13 17 29 14 14

 5مكر 13 16 18 29 17 24 17 15

 6مكرر 13 13 16 17 14 22 18 17

 7مكرر 12 14 12 23 16 21 18 13

 8مكرر 14 18 14 22 13 17 13 13

 9مكرر 13 15 13 15 13 19 16 19

 10مكرر 17 17 16 28 11 17 17 17

 11مكرر 11 21 18 11 16 49 13 14

 12مكرر 16 14 15 16 16 35 16 13

 المتوسط 14,8 16,3 14,9 19,2 16,0 25,8 15,8 14,8

2,0 1,5 8,9 2,3 5,6 1,6 1,9 3,2 
االنحراف 
 المعیاري
  

    طول الجذور ألصناف القمح الصلب عند مرحلة اإلزھارC -II1الملحق 
 األصناف  واحة عأم ربی Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 1مكرر 1020 945 810 910 680 800 880 1260

 2مكرر 1220 1050 970 995 825 760 1085 950

 3مكرر 1130 730 730 1100 915 830 550 930

 4مكرر 590 940 840 900 1060 960 990 850

 5مكر 890 830 700 1210 1010 750 720 825

 6رمكر 900 750 825 470 990 930 830 740

 7مكرر 750 620 760 565 550 630 1300 815

 8مكرر 850 810 955 890 820 985 900 830

 9مكرر 1050 910 840 440 850 820 935 1030

 10مكرر 860 610 1080 1340 910 660 805 1040

 11مكرر 970 590 800 700 745 90 680 640

 12مكرر 530 1005 935 800 895 840 925 900
 المتوسط    896,67       815,83       853,75       860,00        854,17       754,58     883,33     900,83  

117,64 139,17 148,06 109,17 220,83 87,50 130,83 151,67  eartype  
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    طول الجذور ألصناف القمح اللین عند مرحلة اإلزھارC -II2الملحق 

 فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان أعبیدعین  مھون دمیاس 1220ھضاب
 األصناف 

 1مكرر 1120 865 815 850 980 750 920 850

 2مكرر 1040 960 970 905 810 790 765 1095

 3مكرر 710 700 840 950 910 1210 790 820

 4مكرر 935 915 945 780 630 905 980 870

 5مكر 720 620 900 820 790 695 935 950

 6مكرر 830 1135 1020 980 770 780 740 790

 7مكرر 840 785 920 1010 830 895 820 765

 8مكرر 905 800 960 720 745 905 840 1180

 9مكرر 660 1115 880 970 1005 810 1040 750

 10مكرر 750 940 930 530 860 745 960 910

 11مكرر 945 605 920 750 935 940 960 720

 12مكرر 970 1055 830 895 900 895 760 825
 المتوسط 870,77 879,23 916,15 849,23 855,15 860,38 872,31 875,38

97,46 86,33 91,12 85,53 99,41 48,58 138,52 109,94 
االنحراف 
 المعیاري
  

    طول الجذور ألصناف الشعیر عند مرحلة اإلزھار C -II3الملحق 
 األصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان

 1مكرر 845 1030 560 660 910 795 830 975

 2مكرر 890 750 740 930 550 1040 750 975

 3مكرر 930 810 680 820 905 905 790 930

 4مكرر 960 870 935 910 680 1170 770 1200

 5مكر 860 820 810 1100 1120 875 710 870

 6مكرر 1020 790 830 1080 880 1150 1010 995

 7مكرر 940 825 1020 1010 750 950 950 810

 8مكرر 1070 730 870 880 570 840 760 768

 9مكرر 940 960 985 1030 480 920 840 1155

 10مكرر 830 710 750 1150 940 955 780 910

 11مكرر 1120 1040 790 1040 790 875 950 1090

 12مكرر 720 850 885 840 1050 1130 755 760
 المتوسط 920,38 838,85 833,46 958,46 826,54 968,08 832,69 958,69

108,33 79,47 96,86 175,27 109,35 103,73 85,50 82,66 
االنحراف 
 المعیاري
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    حجم الجذور ألصناف القمح الصلب عند مرحلة اإلزھارC -III1الملحق 
 احةو أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 األصناف 

 1مكرر 3,25 3,75 3,75 2,75 3,50 3,25 4,00 4,00

 2مكرر 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,50 4,25

 3مكرر 3,25 3,75 3,75 3,50 3,75 3,00 4,25 4,00

 4مكرر 3,25 3,50 3,50 4,00 2,50 3,75 3,25 4,50

 5مكر 3,50 2,50 3,50 3,75 3,50 3,25 3,75 4,00

 6مكرر 3,50 3,75 2,50 3,50 4,25 3,00 3,25 3,75

 7مكرر 3,00 4,00 3,00 2,50 3,50 3,00 3,50 3,75

 8مكرر 4,00 3,75 3,50 3,50 3,30 3,50 3,50 4,00

 9مكرر 3,00 3,00 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00 3,75

 10مكرر 2,25 3,50 3,00 3,25 3,00 4,00 4,00 4,00

 11مكرر 3,50 3,75 3,75 4,00 2,75 3,00 3,50 3,75

 12مكرر 3,75 3,50 2,75 3,00 3,50 3,75 3,75 4,00

 المتوسط    3,21           3,54           3,35          3,38           3,41          3,35         3,69         4,02     

0,18 0,33 0,30 0,32 0,37 0,33 0,27 0,36  eartype  
  

  جم الجذور ألصناف القمح اللین عند مرحلة اإلزھار حC -III2الملحق 
 األصناف  فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام بني سلیمان عین أعبید مھون دمیاس 1220ھضاب

 1مكرر 4,50 4,50 3,75 3,50 2,00 4,50 4,75 4,50

 2مكرر 4,75 4,50 3,50 3,50 4,25 3,50 4,25 4,75

 3مكرر 3,25 4,50 4,75 3,75 4,75 4,50 3,50  

 4مكرر 4,50 3,75 4,50 5,00 4,50 4,50 4,75 4,50

 5مكر 3,75 3,75 3,50 4,50 3,50 4,75 3,50 3,00

 6مكرر 3,50 3,50 4,25 4,25 4,50 4,50 4,50 4,50

 7مكرر 5,00 4,25 3,50 4,00 4,75 3,75 3,50 3,75

 8مكرر 3,50 4,25 3,50 3,50 3,20 3,50 3,75 4,75

 9مكرر 3,75 3,50 4,50 4,75 4,00 3,25 4,25 3,25

 10مكرر 4,50 5,25 3,75 4,25 3,75 4,25 3,50 3,75

 11مكرر 4,50 4,00 3,75 3,00 4,25 4,00 4,50 4,50

 12مكرر 3,75 4,50 3,75 3,50 3,50 4,75 4,75 3,75

 المتوسط 4,15 4,15 3,96 3,92 3,90 4,19 4,10 4,06

0,52 0,47 0,46 0,57 0,49 0,41 0,41 0,53 
االنحراف 
 المعیاري
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   حجم الجذور ألصناف الشعیر عند مرحلة اإلزھارC -III3الملحق 
 األصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان

 1مكرر 3,50 3,50 2,75 3,50 3,75 4,75 4,50 3,50

 2مكرر 3,00 3,75 3,50 4,50 4,50 3,50 4,00 4,50

 3مكرر 3,50 3,50 3,75 3,75 3,50 3,75 3,50 3,75

 4مكرر 4,25 3,50 3,50 4,75 3,50 4,25 4,25 3,00

 5مكر 4,75 3,25 2,75 4,00 4,25 3,50 3,50 4,00

 6مكرر 4,50 4,50 3,75 4,25 3,50 4,50 4,00 4,50

 7مكرر 3,50 3,50 2,50 4,00 3,75 5,00 3,00 4,25

 8مكرر 3,50 3,75 4,50 3,50 3,75 3,50 3,75 3,50

 9مكرر 3,75 4,50 2,50 4,75 4,00 4,00 4,00 3,75

 10مكرر 4,25 4,25 2,75 3,75 4,75 3,50 3,50 3,75

 11مكرر 3,50 3,75 3,75 3,50 4,50 4,50 4,50 3,50

 12مكرر 4,25 4,75 2,75 3,50 4,50 5,00 4,00 3,75

 المتوسط 3,88 3,88 3,25 4,02 4,00 4,12 3,85 3,77

0,33 0,36 0,51 0,38 0,41 0,54 0,40 0,45 
االنحراف 
 المعیاري

  
   الوزن الجاف ألصناف القمح الصلب عند مرحلة اإلزھار C -IV1الملحق 

 األصناف  واحة أم ربیع Gta dur محمد بن بشیر 3ھذبة ھقار سیرتا 17بیدي

 1مكرر 0,85 0,42 0,64 0,75 0,87 1,46 0,98 1,36

 2مكرر 0,56 0,70 0,72 0,76 0,80 0,88 0,73 0,85

 3مكرر 0,76 0,84 1,00 1,10 0,47 0,38 0,64 1,16

 4مكرر 0,66 0,74 0,61 0,90 1,07 1,03 0,95 0,75

 5مكر 0,74 0,45 0,66 1,39 0,89 0,65 1,11 1,35

 6مكرر 0,79 0,91 0,53 1,25 0,80 1,87 1,41 1,71

 7مكرر 0,55 0,62 0,65 0,92 1,30 0,58 0,75 0,61

 8مكرر 1,04 0,69 0,84 0,99 0,53 0,49 0,65 1,29

 9مكرر 0,43 0,82 0,82 1,22 0,94 0,96 0,86 0,93

 10مكرر 0,91 0,95 0,69 0,78 1,09 0,35 0,78 0,84

 11مكرر 0,79 0,84 0,74 0,45 0,54 0,17 0,86 1,33

 12مكرر 0,50 0,83 0,84 1,28 0,36 0,51 1,00 0,76

 المتوسط    0,72           0,73           0,73          0,98           0,81          0,78         0,89         1,08     

0,29 0,16 0,39 0,22 0,22 0,10 0,13 0,15  eartype  
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   الوزن الجاف ألصناف القمح اللین عند مرحلة اإلزھارC -IV2الملحق 
 األصناف  فلورنس ارور  A440 مكسباك 4شام لیمانبني س عین اعبید مھون دمیاس 1220ھضاب

 1مكرر 0,49 1,15 0,78 0,81 0,88 0,89 0,95 0,64

 2مكرر 0,84 0,88 0,9 0,75 0,83 0,97 0,72 0,74

 3مكرر 0,89 0,69 0,79 0,74 0,68 0,93 0,84 0,8

 4مكرر 0,75 0,79 0,81 0,63 0,95 0,86 0,96 0,73

 5مكر 0,91 0,76 0,89 0,78 0,97 0,83 0,8 0,84

 6مكرر 0,71 0,93 0,86 0,96 0,72 0,81 0,9 0,65

 7مكرر 0,84 0,73 0,79 0,73 0,85 0,75 1,03 0,91

 8مكرر 0,8 0,82 0,83 0,9 0,69 0,9 0,79 0,64

 9مكرر 0,64 0,71 0,87 0,84 0,85 0,79 0,82 0,79

 10مكرر 0,73 0,84 0,92 0,79 0,66 0,83 0,86 0,55

 11مكرر 0,93 0,72 0,81 0,83 0,78 0,87 0,94 0,63

 المتوسط 0,77 0,83 0,83 0,80 0,80 0,87 0,88 0,71

0,08 0,07 0,07 0,10 0,06 0,05 0,09 0,09 
االنحراف 
 المعیاري

  
   الوزن الجاف لجذور أصناف الشعیر عند مرحلة اإلزھارC -IV3الملحق 

 األصناف  ذھبیة Wi2291 بیكر أصالة منال حمرة سعیدة 3ریحان

 1مكرر 0,82 0,84 0,76 0,75 0,96 1,28 0,56 0,77

 2مكرر 0,71 0,73 0,55 0,72 0,88 0,98 0,48 0,55

 3مكرر 0,73 0,47 0,77 0,89 0,72 1,16 0,55 0,63

 4مكرر 0,80 0,75 0,86 0,74 0,70 0,51 0,65 0,36

 5مكر 0,74 0,84 0,68 0,78 0,83 1,02 0,78 0,44

 6مكرر 0,89 0,83 0,64 0,97 0,63 1,34 0,57 0,59

 7مكرر 0,73 0,64 0,73 0,85 0,53 0,74 0,49 0,36

 8مكرر 0,68 0,75 0,85 0,87 0,74 1,21 0,59 0,63

 9مكرر 0,70 0,86 0,81 0,80 0,75 1,32 0,70 1,09

 10مكرر 0,83 0,63 0,65 0,76 0,77 0,73 0,68 0,65

 11مكرر 0,85 0,64 0,60 0,84 0,81 0,61 1,08 1,51

 المتوسط 0,77 0,73 0,72 0,82 0,76 0,99 0,65 0,69

0,24 0,12 0,25 0,09 0,06 0,09 0,09 0,06 
االنحراف 
 المعیاري
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   جداول تحلیل التباین لنتائج مرحلة االشطاءDالملحق 
  تحلیل التباین لقیم عدد الجذور البذریة عند القمح الصلبD -I1جدول 

  
Pr > F  F  carrés Moyenne  Somme carrés d’ecart  DDL  Source de 

variation  
0,056  2,103  1,242 8,691 7 Genotypes  
    0,590 37,778 64 Erreur  
     46,469 71 Total  

 

Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRS 72 5,229 0,809 15,47 
 

 الجذور البذریة عند القمح اللینتحلیل التباین لقیم عدد  D -I2جدول 
 

Pr > F  F  carrés Moyenne  Somme carrés d’ecart  DDL  Source de 
variation  

0,012 2,833 2,125 14,875 7 Genotypes  
  0,750 48,000 64 Erreur  
   62,875 71 Total  

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRS 72 4,958 0,941 18,98 
 

  تحلیل التباین لقیم عدد الجذور البذریة عند الشعیرD -I3 جدول 
  

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 8,611 1,230 3,192 0,006 
Erreur 64 24,667 0,385   
Total 71 33,278       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRS 72 5,806 0,685 11,79 

 
   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند القمح الصلبD - II1جدول 

  
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 29,868 4,267 2,719 0,016 
Erreur 64 100,431 1,569   
Total 71 130,299       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 72 5,221 1,355 25,95 
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   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند القمح اللینD – II2جدول 
  

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 38,208 5,458 4,735 0,0002 
Erreur 64 73,778 1,153   
Total 71 111,986       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 72 4,736 1,256 26,52 
 

   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند الشعیرD – II3جدول 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 15,097 2,157 2,610 0,020 
Erreur 64 52,889 0,826   
Total 71 67,986       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 72 3,486 0,979 28,07 

 
   تحلیل التباین لقیم طول الجذور عند القمح الصلبD- III1 جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 99854,029 14264,861 1,074 0,390 
Erreur 64 850055,986 13282,125   
Total 71 949910,015       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 72 435,780 115,668 26,54 

  
  طول الجذور عند القمح اللین  تحلیل التباین لقیمD- III2 جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 185583,333 26511,905 2,927 0,010 
Erreur 64 579761,111 9058,767   
Total 71 765344,444       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 72 417,222 103,824 24,88 
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   تحلیل التباین لقیم طول الجذور عند الشعیرD- III3جدول 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 8509,722 1215,675 0,209 0,982 
Erreur 64 372455,556 5819,618   
Total 71 380965,278       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 72 479,306 73,251 15,28 

  
   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند القمح الصلبD-VI1جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 4,718 0,674 4,466 0,0004 
Erreur 64 9,659 0,151   
Total 71 14,377       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 72 1,299 0,450 34,64 

 
   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند القمح اللینD- VI2جدول 

  
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 2,611 0,373 4,388 0,0005 
Erreur 64 5,441 0,085   
Total 71 8,052       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 72 1,062 0,337 31,72 

 
   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند الشعیرD- VI3جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 16,554 2,365 10,921 < 0,0001 
Erreur 64 13,859 0,217   
Total 71 30,414       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 72 1,788 0,654 36,62 
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   التباین لقیم الوزن الجاف الجذور عند القمح الصلب D- V1جدول تحلیل 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,020 0,003 2,005 0,068 
Erreur 64 0,090 0,001   
Total 71 0,110       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 72 0,120 0,039 32,74 

 عند القمح اللین  التباین لقیم الوزن الجاف  الجذور D- V2جدول تحلیل 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,022 0,003 1,733 0,117 
Erreur 64 0,119 0,002   
Total 71 0,141       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 72 0,119 0,045 37,44 

   التباین لقیم الوزن الجاف  الجذور عند الشعیرD- V3جدول تحلیل 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,037 0,005 3,879 0,001 
Erreur 64 0,087 0,001   
Total 71 0,124       

 

Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 72 0,230 0,153 0,042 
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   جداول تحلیل التباین لنتائج مرحلة الصعودEالملحق 
   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند القمح الصلبE  - II1جدول 

  
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 86,222 12,317 1,433 0,208 
Erreur 64 550,222 8,597   
Total 71 636,444       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 72 13,222 2,994 22,6436599 
 

   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند القمح اللینE – II2جدول 
  

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 215,802 30,829 4,260 0,001 
Erreur 64 463,111 7,236   
Total 71 678,913       

 

Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 72 13,340 3,092 23,1799811 
 

   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند الشعیرE – II3جدول 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 196,611 28,087 4,975 0,0002 
Erreur 64 361,333 5,646   
Total 71 557,944       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 72 10,972 2,803 25,5488708 

 
  التباین لقیم طول الجذور عند القمح الصلب  تحلیلE- III1 جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 153428,163 21918,309 1,998 0,069 
Erreur 64 701919,556 10967,493   
Total 71 855347,719       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 72 643,188 109,760 17,0649327 
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   تحلیل التباین لقیم طول الجذور عند القمح اللینE - III2 جدول 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 13805,431 1972,204 0,119 0,997 
Erreur 64 1064985,556 16640,399   
Total 71 1078790,986       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 72 625,236 123,265 19,71 

 
   تحلیل التباین لقیم طول الجذور عند الشعیرE  - III3جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 82620,062 11802,866 1,128 0,357 
Erreur 64 669609,056 10462,641   
Total 71 752229,117       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 72 691,448 102,931 14,89 

  
   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند القمح الصلبE -VI1جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 2,802 0,400 1,428 0,210 
Erreur 64 17,944 0,280   
Total 71 20,747       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 72 2,618 0,541 20,6473671 

 
   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند القمح اللینE  - VI2جدول 

  
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 6,659 0,951 4,277 0,001 
Erreur 64 14,236 0,222   
Total 71 20,895       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 72 2,524 0,542 21,4906588 
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 ین لقیم حجم الجذور عند الشعیر  تحلیل التباE  - VI3 لجدو
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 2,163 0,309 1,771 0,109 
Erreur 64 11,167 0,174   
Total 71 13,330       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 72 2,826 0,433 15,33 

 
   تحلیل التباین لقیم الوزن الجاف الجذور عند القمح الصلب E  - V1جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,589 0,084 2,533 0,023 
Erreur 64 2,125 0,033   
Total 71 2,713       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 72 0,587 0,195 33,2814767 

  
   التباین لقیم الوزن الجاف  الجذور عند القمح اللینE  - V2جدول تحلیل 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,119 0,017 1,354 0,240 
Erreur 64 0,802 0,013   
Total 71 0,920       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 72 0,628 0,114 18,1255553 

  
   التباین لقیم الوزن الجاف  الجذور عند الشعیرE  - V3جدول تحلیل 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,037 0,005 3,879 0,001 
Erreur 64 0,087 0,001   
Total 71 0,124       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 72 0,153 0,042 27,4425129 
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  زھار جداول تحلیل التباین لنتائج مرحلة اإلFالملحق 
   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند القمح الصلبF - II1جدول 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 399,958 57,137 6,080 < 0,0001 
Erreur 88 827,000 9,398   
Total 95 1226,958       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 96 17,396 3,594 20,66 
 

 تباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند القمح اللین  تحلیل الF – II2جدول 
  

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 94,333 13,476 1,900 0,079 
Erreur 88 624,167 7,093   
Total 95 718,500       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 96 16,625 2,750 16,54 
 

   تحلیل التباین لقیم عدد الجذور العرضیة عند الشعیرF – II3جدول 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 873,656 124,808 5,292 < 0,0001 
Erreur 88 2075,250 23,582   
Total 95 2948,906       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

NRT 96 17,031 5,571 32,71 

 
   تحلیل التباین لقیم طول الجذور عند القمح الصلبF  - III1 جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 194761,458 27823,065 0,744 0,635 
Erreur 88 3289037,500 37375,426   
Total 95 3483798,958       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 96 852,396 191,498 22,47 
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   تحلیل التباین لقیم طول الجذور عند القمح اللینF  - III2 جدول 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 35323,958 5046,280 0,301 0,952 
Erreur 88 1476975,000 16783,807   
Total 95 1512298,958       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 96 870,104 126,170 14,50 

  
   تحلیل التباین لقیم طول الجذور عند الشعیرF - III3جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 405619,458 57945,637 3,153 0,005 
Erreur 88 1617349,500 18378,972   
Total 95 2022968,958       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

LR 96 887,271 145,926 16,45 

  
   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند القمح الصلبF -VI1ل جدو

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 4,879 0,697 4,157 0,001 
Erreur 88 14,755 0,168   
Total 95 19,635       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 96 3,482 0,455 13,06 

 
   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند القمح اللینF - VI2جدول 

  
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,982 0,140 0,414 0,891 
Erreur 88 29,840 0,339   
Total 95 30,822       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 96 4,052 0,570 14,06 
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   تحلیل التباین لقیم حجم الجذور عند الشعیرF - VI3جدول 
 

Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 6,258 0,894 3,358 0,003 
Erreur 88 23,427 0,266   
Total 95 29,685       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

VR 96 3,849 0,559 14,52 

  
   تحلیل التباین لقیم الوزن الجاف الجذور عند القمح الصلب F - V1جدول 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 1,493 0,213 2,680 0,015 
Erreur 88 7,002 0,080   
Total 95 8,495       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 96 0,839 0,299 35,63 

  
   التباین لقیم الوزن الجاف  الجذور عند القمح اللینF - V2جدول تحلیل 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,201 0,029 2,952 0,008 
Erreur 88 0,854 0,010   
Total 95 1,055       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 96 0,809 0,105 13,02 

  
   التباین لقیم الوزن الجاف  الجذور عند الشعیرF - V3جدول تحلیل 

 
Source de 
variation DDL Somme carrés d’ecart carrés Moyenne F Pr > F 

Genotypes 7 0,845 0,121 3,404 0,003 
Erreur 80 2,838 0,035   
Total 87 3,683       

 
Variable Observations Moyenne Ecart-type CV 

PSR 96 0,764 0,206 26,92 
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  : الملخص
 والقمح .Triticum durum Desfلصلب قمنا بدراسة الخصائص الجذریة لكل من القمح ا

 بالبیت الزجاجي التابع .Hordeum vulgare L والشعیر .Triticum aestivum Lاللین 
  .بشعب الرصاص جامعة قسنطینة" تطویر وتثمین الموارد الوراثیة النباتیة"لمخبر 

كانت الشروط التجریبیة موحدة من حیث اإلضاءة ودرجات الحرارة ونظام السقي، 
ت زراعة بذور األصناف المدروسة في أصص متماثلة بأحجام مختلفة حسب الطور تم

النباتي المستغل مع استعمال تربة مشكلة من الرمل والتربة الزراعیة والمادة العضویة 
  .على التوالي. 1.1.3بالنسب 

ركزت الدراسة على ثالث مراحل من دورة حیاة النبات بتتبع عدد الجذور البذریة 
  .ة، وطول الجذور والحجم والوزن الجاف للجذوروالعرضی

  .Hordeum وTriticumبینت النتائج وجود تنوع داخل وخارج الجنسین 
 في مرحلة اإلشطاء تظھر أصناف الشعیر كفاءة عالیة في عدد الجذور البذریة، 
وطولھا وكذا حجمھا ووزنھا الجاف أما في أصناف القمح الصلب ففي عدد الجذور 

  .العرضیة
ي مرحلة الصعود، تبین النتائج تفوق في عدد الجذور العرضیة عند القمح اللین أما ف

عند الشعیر فیالحظ كفاءة عالیة في خاصیة طول وحجم الجذور، بینما یبدي القمح الصلب 
  .تفوق في خاصیة الوزن الجاف للجذور

، بینما في حین تبین النتائج في مرحلة اإلزھار تفوق واضح للشعیر في حجم الجذور
  . یظھر القمح الصلب كفاءة في باقي الخصائص الجذریة

أكدت الدراسة مرة أخرى أن عدد الجذور البذریة مرتبط بمرحلة اإلنبات، في حین 
  .یستمر عدد الجذور العرضیة في الزیادة فیستمر إلى غایة مرحلة اإلزھار

زھار، كما ال لم یالحظ من خالل الدراسة زیادة في الطول الجذري عند مرحلة اإل
  . تظھر ھذه الخاصیة وجود تنوع نوعي بین األصناف

تمتاز األصناف المعروفة بمقاومتھا للجفاف بمعدالت نمو سریعة في حجم الجذور 
  .مقارنة ببقیة األصناف) اإلشطاء- فترة اإلنبات(عند بدایة النمو الخضري 

لدورة البیولوجیة وأخیرا تتجھ نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسیة بین طول ا
 .ومدى تمكن الخصائص الجذریة لألصناف

الجذور البذریة، الجذور العرضیة، ، Triticum ،Hordeumالجھاز الجذري، : الكلمات المفتاحیة
 .اإلشطاء
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Résumé: 
Nous avons étudié les caractéristiques racinaires du Triticum durum 

Desf ., Triticum aestivum L., et d’Hordeum vulgare L., en serre vitrée du 
laboratoire de « développement et valorisation des ressources phytogénétiques ». 

Les conditions expérimentales sont identiques du point de vue 
éclairement, température et irrigation.  Les caryopses des variétés étudies sont 
semés dans les pots de différentes dimensions selon le stade végétatif exploité. 
Le substrat utilisé est un sol reconstitué de sable, de sol agricole et de matière 
organique dans les proportions  3.1.1 successivement. 

L’étude s’est portée sur trois stades du cycle biologique des espèces 
étudiées par le suivi du nombre de racines séminales et adventives, de la 
longueur des racines, du volume et du poids sec racinaires. 

Les résultats ont montré l'existence d’une diversité inter et intra-spécifique 
des espèces considérées.  

Au stade tallage, les variétés d'orge montrent une grande capacité par 
rapport au nombre de racines séminales, à leur longueur, ainsi que par rapport à 
leur volume et leur poids sec. Cependant, le blé dur se distingue du point de vue 
nombre de racines adventives. 

Au stade montaison, les résultats indiquent la supériorité du nombre de 
racines adventives chez le blé tendre au moment où les variétés d’orge montrent 
une supériorité par rapport la longueur des racines et par leur volume. le blé dur 
montre une supériorité  du poids sec racinaire.  

Au stade de la floraison, les résultats montrent une nette supériorité du 
volume racinaire de l'orge, tandis que le blé dur se montre  plus performant pour 
les autres caractères racinaires.  

L’étude a confirmé encore une fois que le nombre de racines séminales est 
liée à la germination des semences, par contre les racines adventives se 
poursuivent leurs augmentation jusqu'à la floraison.  

Il n’est pas observé d'augmentation de la longueur des racines au stade de 
la floraison, ce qui n’entraine pas de différences (diversité) entre les varietes.  

Les variétés connues résistantes à la sécheresse donnent des taux de 
croissance rapide des volumes racinaires au début du cycle biologique (la 
période germination - tallage) par rapport aux autres variétés.  

Enfin les résultats de notre étude indiquent qu’il y a une relation inverse 
entre la durée du cycle biologique et l’expression des caractères racinaires. 

 
Mots clés : système racinaire, Triticum, Hordeum, racines séminales, racines 
adventives, tallage. 
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Abstract:  
We studied the characteristics roots of Triticum durum Desf., Triticum 

aestivum L. and Hordeum vulgare L., in greenhouse glass Laboratory 
"Development and valorization of plant genetic resources."  

The experimental conditions are identical in terms lighting, temperature 
and irrigation. Caryopses of the studied varieties are sown in pots of different 
sizes depending on the stage vegetative exploited. The substrate used is a 
reconstituted basement of sand, soil and organic matter in the proportions 
successively 3.1.1. 

The study focused on three stages of life cycle of the species studied by 
monitoring the number of seminal and adventitious roots, the root length, 
volume and dry root weight.  

The results showed the existence of a wide inter-and intra-specific 
species. 

At tillering stage, the barley varieties show a large capacity compared to 
the number of seminal roots, their length, and in relation to their volume and dry 
weight. However, durum wheat is distinguished from a number of adventitious 
roots.  

boot stage, the results indicate the superiority of the number of 
adventitious roots in the wheat when the barley varieties show a superiority over 
root length and volume. durum wheat showed a superiority of root dry weight. 

At the flowering stage, the results show a clear superiority of the volume 
root of barley, while durum wheat is more efficient for the other root characters. 

The study confirmed once again that the number of seminal roots is 
related to seed germination, for against the roots will continue to increase 
flowering.  

It is not observed to increase the length of roots at the flowering stage, 
which entails no differences (diversity) between varieties.  

The known varieties resistant to drought provide fast growth rate of root 
volume in the early life cycle (germination period - tillering) compared to other 
varieties.  

Finally the results of our study indicate that there is an inverse 
relationship between the duration of the biological cycle and the expression of 
root characters.  
 

Keywords: root system, Triticum, Hordeum, seminal roots, root 
adventitious, tillering. 
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  2009 جوان 21 االحد :تاریخ المناقشة  عبد الحمید            : بن لحبیب       االسم: اللقب

 Hordeum وTriticumجذري عند النوعین دراسة مقارنة للتنوع ال: العنوان

  شھادة الماجستیر: نوع الشھادة

  : الملخص

 والشعیر .Triticum aestivum L والقمح اللین .Triticum durum Desfقمنا بدراسة الخصائص الجذریة لكل من القمح الصلب 

Hordeum vulgare L. بشعب الرصاص جامعة قسنطینة" وراثیة النباتیةتطویر وتثمین الموارد ال" بالبیت الزجاجي التابع لمخبر.  

كانت الشروط التجریبیة موحدة من حیث اإلضاءة ودرجات الحرارة ونظام السقي، تمت زراعة بذور األصناف المدروسة في 

ة العضویة أصص متماثلة بأحجام مختلفة حسب الطور النباتي المستغل مع استعمال تربة مشكلة من الرمل والتربة الزراعیة والماد

  .على التوالي. 1.1.3بالنسب 

ركزت الدراسة على ثالث مراحل من دورة حیاة النبات بتتبع عدد الجذور البذریة والعرضیة، وطول الجذور والحجم والوزن الجاف 

  .للجذور

  .Hordeum وTriticumبینت النتائج وجود تنوع داخل وخارج الجنسین 

 كفاءة عالیة في عدد الجذور البذریة، وطولھا وكذا حجمھا ووزنھا الجاف أما في  في مرحلة اإلشطاء تظھر أصناف الشعیر

  .أصناف القمح الصلب ففي عدد الجذور العرضیة

في مرحلة الصعود، تبین النتائج تفوق في عدد الجذور العرضیة عند القمح اللین أما عند الشعیر فیالحظ كفاءة عالیة في خاصیة 

  .بدي القمح الصلب تفوق في خاصیة الوزن الجاف للجذورطول وحجم الجذور، بینما ی

في حین تبین النتائج في مرحلة اإلزھار تفوق واضح للشعیر في حجم الجذور، بینما یظھر القمح الصلب كفاءة في باقي 

  . الخصائص الجذریة

 الجذور العرضیة في الزیادة أكدت الدراسة مرة أخرى أن عدد الجذور البذریة مرتبط بمرحلة اإلنبات، في حین یستمر عدد

  .فیستمر إلى غایة مرحلة اإلزھار

لم یالحظ من خالل الدراسة زیادة في الطول الجذري عند مرحلة اإلزھار، كما ال تظھر ھذه الخاصیة وجود تنوع نوعي بین 

  . األصناف

-فترة اإلنبات(یة النمو الخضري تمتاز األصناف المعروفة بمقاومتھا للجفاف بمعدالت نمو سریعة في حجم الجذور عند بدا

  .مقارنة ببقیة األصناف) اإلشطاء

  .وأخیرا تتجھ نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسیة بین طول الدورة البیولوجیة ومدى تمكن الخصائص الجذریة لألصناف

  .الشطاء، الجذور البذریة، الجذور العرضیة، اTriticum ،Hordeumالجھاز الجذري، : الكلمات المفتاحیة

  مخبر تطویر وتثمین الموارد الوراثیة النباتیة
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