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 شكر وتقدير
 

 بســـــــــــم اللـــــــــــه الرحــــــــمن الرحــــــيم

الحمد هلل أوال وآخر، والصالة والسالم على أشرف خلقه نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

 .والشكر هلل الذي وهبنا الحياة وأنار طريقنا بالخير وأمدنا بالصبر إلتمام هذا العمل. وصحبه أجمعين

وإلى الذين ساعدونا . حونانتقدم بأبهى عبارات الشكر والتقدير إلى أساتذتنا الكرام الذين أرشدونا ونص

 .وساندونا من قريب أو بعيد

ونتقدم بالشكر واالعتراف إلى األستاذ الدكتور الجيالني غمام عمارة لقبوله االشراف على عملنا وعلى ما 

 .قدمه لنا من نصائح وتوجيهات وعلى مساعدته لنا في إعداد هذا البحث  فجزاه هللا كل خير

رئيسا  الحبيبعبد الحميد ب المكونة من األستاذلى بقية أعضاء لجنة المناقشة ونتقدم بالشكر واالعتراف إ

على ما قدموه لنا من نصائح ومشاركتهم في إثراء عملنا مناقشا  نيبشير خزاالدكتور واألستاذ 

 .بالمعلومات

 رضوان ويوسف غرايسة ونورة علية كما نقدم شكرنا إلى األستاذ الدكتور زيد علية وإلى كل من فاطمة

 .على كل ما قدموه لنا من مساعدة في إعداد هذا العمل

 .وال يمكننا أن ننسى تقديم الشكر إلى كل من أمد لنا يد العون أو ساهم في إعطاء كلمة أو حرف

 .وأخير نقدم شكرنا إلى من عجز اللسان عن ذكره وتوقف القلم قبل كتابته لكن القلب ال ينسى أحبته

 ف اطمة الزهرةمسعودة و 
  



 

 
 

 

 اإلهداء
 

 :توقفت أنفاسي وتجمعت حروف مشاعري فأسرع قلمي لكتابة هاته السطور

 إلى من أنار لي طريقي ودربي. إلى من خلقني ورعاني وأحاطني برحمته وسقاني

 .وهداني إلتمام عملي وألهمني الصبر والتحمل        هللا عز وجل 

 إلى من كلفه هللا بحمل الرسالة . الجهل والظالم وأمدنا بالعلم والقرآن إلى من أزال عنا

 .نبينا صلى هللا عليه وسلم

إلى من أعطتني الحنان والعطاء ورعتني بال ثناء . إلى من كانت بحر الندى ومنارة بها يهتدى

مريم  وإلى جدي بلقاسم وجدتي". يمينة علية"وابتسمت في وجهي بال جفاء     أمي العزيزة 

 .بوردحة

إلى من أتشرف بحمل اسمه     أبي الغالي . إلى من علمني ورباني ودفعني للوصول لنيل أحالمي

إلى مبتغاكي    تصلين وف وإلى جدي الحاج وجدتي التي قالت لي بإذن هللا س". عبد القادر"

 .مسعودة بحة   رحمهما هللا

 زيد، حاج النور، آدم، نذير،"إلى من هم سندي فالحياة ومرشدي فالطريق     أخوتي 

 .أطفالهمجميع وإلى ". داود، عيسى وأصغرهم طه 

 ."صارة وحواء"وإلى من أشد بهم أسري وأتكئ عليهم حين تعثري     أختي 

 .إلى جميع أطفالهمو 

 . إلى من أناروا طريقي بالعلم وأبعدوا عني الجهل والظالم     أساتذتي الكرام

 ".آمال ديوان ونجاة غبني"قلبي     وأخص بالذكر أغالهما على 

 إلى رفقاء دربي وأصدقائي إلى من تشرفت بمعرفتهم في حياتي من ساندوني وأحبوني،

 .أفرحوني ونصحوني 

 .إلى كل من جف قلمي قبل كتابة اسمه

مسعودة



 

 
 

 

 اإلهداء
 

 

 الرحــــــــمن الرحــــــيمبســـــــــــم اللـــــــــــه 

فسيرى هللا عملكم ورسوله ... وقل اعملوا. " الحمد هلل الذي أنار لي طريقي وكان لي خير عون

 ".والمؤمنين

 ..إلى مالكي في الحياة.. إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها

 إلى من كان دعائها.. إلى معنى الحب ونبع الحنان والتفاني 

 إلى التي ارجو قد أكون .. لسم جراحيوحنانها ب.. سر نجاحي

 "حمانة دليلة": إلى اغلى الحبايب أمي الحبيبة .. نلت رضاها

 أطال هللا في عمرها 

****** 

 ..وكان كتفا لي في مشواري .. إلى من ساندني في حياتي 

 إلى من أكن له مشاعر اإلحترام .. إلى الذي أدين له بحياتي

 حفظه هللا وادامه نعمة لنا  "السالمعبد ": والتقدير أبي الغالي

******* 

 ..صاحبة القلب الصافي.. إلى توأمي روحي ورفيقتي دربي

 ..إلى سندي..وجرعة تفاؤلي أختي رقية .. ختي عفاف أ.. 

 وإلى من أرى السعادة في ضحكته .. أخي ضياء الدين  

 حفظهما هللا وراعهم.. اخي الصادق 

****** 

 التي كانت معي خطوة..دربي  إلى صديقة عمري ورفيقة

 :وإلى صديقتي المقربة وأختي..  "مسعودة": بخطوة في هذا العمل 

 وإلى جميع اساتذة.. "فوفا" إلى أحب الناس على قلبي.. "مباركة"

 .ونسأل هللا التوفيق.. كلية علوم الطبيعة والحياة جامعة حمه لخضر

  ف اطمة الزهرة
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 الملخص

قصد التعرف على مدى تكيف النباتات مع الظروف البيئية السائدة في مختلف المناطق الصحراوية 

الفسيولوجية لنبات الحاد و أجريت دراستنا هذه التي تهدف إلى مقارنة الخصائص المرفولوجية

(Cornulaca monacantha. Del, 1813) تلفة التضاريس من والية الوادي في ثالث مناطق مخ النامي

قد تم االعتماد في هذه المقارنة على الصفات المرفولوجية و. الصحن، الكثبان الرملية والمنخفضات: وهي

المساحة النوعية للورقة، )الصفات الفسيولوجية و( وزاوية ميل األوراق الورقيةالمساحة  طول الساق،)

المحتوى الرطوبي، الكلوروفيالت كثافة النسيج الورقي، المحتوى النسبي للماء، الوزن النوعي للورقة، 

 (.الكاروتنويداتو

الفسيولوجية لنباتات و أظهرت النتائج المتحصل عليها وجود اختالف في الخصائص المرفولوجية

، (cm) ±58,28 9,39طول الساق: المناطق الثالث حيث تفوق نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن في كل من

، محتوى (cm²/mg 0,015 ±0,193)، المساحة النوعية للورقة (cm²±0,52 0,046)مساحة الورقة 

في حين (. µg/ml 0,79 ±1,082( )ب+ أ )محتوى الكلوروفيل و( µg/ml 0,51 ±0,699( )ب)الكلوروفيل 

، (°60,33±°4,51)وراق زاوية ميل األ: أبدى نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية تفوقا في كل من

أما نبات الحاد التابع (. % 3,27 ±60,27)المحتوى النسبي للماء و( 63,18±% 3,50)المحتوى الرطوبي 

، كثافة النسيج (mg/cm² 1,11 ±21,53)الوزن النوعي للورقة : لمنطقة المنخفضات فقد تفوق في كل من

محتوى و( µg/ml 0,24 ±0,446)( أ)، محتوى الكلوروفيل (mg/mg 46,14 ±666,84)الورقي 

 (.µg/ml 0,007±0,525)الكاروتنويدات 

، الخصائص المرفولوجية، الخصائص Cornulaca monacantha. Delالحاد :الكلمات المفتاحية

  .الفسيولوجية، الوادي، الصحن، الكثبان الرملية، المنخفضات
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Résumé 

Afin de savoir dans quelle mesure les plantes s’adaptent aux conditions 

environnementales prévalant dans diverses zones désertiques. L’objectif de cette étude est 

comparé les caractéristiques morphologiques et physiologiques de la plante El Had 

(Cornulaca monacantha. Del, 1813) en croissance dans trois stations géographiques 

différentes de la région d’El-Oued qui sont : un plateau, des dunes de sable et une zone 

dépressionnaire. Cette comparaison était basée sur des caractéristiques morphologiques 

(longueur de tige, surface foliaire et angle d’inclinaison des feuilles) et des caractéristiques 

physiologiques (surface spécifique des feuilles, poids spécifique foliaires, densité de tissus 

foliaire, teneur relative en eau, teneur en humidité, chlorophylle et caroténoïdes). 

Les résultats obtenus ont montré qu’il y avait une différence dans les caractéristiques 

morphologiques et physiologiques des plantes des trois stations. Dans la station Sahane dans 

laquelle on a signalé les plus grandes dimensions qui sont les suivants : longueur de la tige 

(58,28±9,39 cm), la surface foliaire (0,52±0,046 cm²), la surface spécifique de la feuille 

(0,193±0,015 cm²/mg), la teneur en chlorophylle (B) (0,699±0,51 µg/ml) et la teneur en 

chlorophylle (A+B) (1,082±0,79 µg/ml). Alors que la plante, qui pousse entre les dunes de 

sable, a montré une supériorité dans les paramètres suivants : l’angle d’inclinaison des feuilles 

(60,33°±4,51°), la teneur en humidité (63,18±3,15%) et la teneur en eau relative 

(60,27±3,27%). Quant à la plante El Had de des dépressions, on a remarqué qu’elle montre 

des mesures plus élevées par rapport aux autres stations d’étude : les paramètres sont les 

suivants : poids spécifique des feuilles (21,53±1,11 mg/cm²), densité des tissus foliaires 

(666,84±46,14 mg/mg), teneur en chlorophylle (A) (0,446±0,24 µg/ml) et teneur en 

caroténoïdes (0,525±0,007 µg/ml). 

Les mots clés: Had Cornulaca monacantha. Del, caractéristiques morphologiques, 

caractéristiques physiologiques, El-Oued, le plateau, les dunes de sable, les dépressions. 
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 المقدمة

ش تعالى كل منطقة جغرافية بمجموعة من النباتات المختلفة التي يمكن أن تعيخص هللا سبحانه و

التي  العوامل المناخيةتأقلم مع مختلف الظروف البيئية وتبعا لقدرتها على الوتنتشر عند توفر احتياجاتها و

 .(0224آخرون، الشايع و)تبديها كل منطقة 

واسع في معظم البلدان تعد الصحاري أحد هذه البيئات الجغرافية التي أصبحت تنتشر بشكل 

ال أن هناك تنوع في الغطاء إديه هذه البيئات من ظروف بيئية ومناخية قاسية على الرغم مما تبو. العربية

خاصة تمكنها من  آلياتعيش في مثل هذه الظروف لما تملكه من النباتي المكون من نباتات تكيفت لل

 (. 0226آخرون، عذبي و)داخل أنسجتها االحتفاظ به الماء و امتصاص

البرية التي تنتشر بكثرة في ذجا مثاليا للنباتات الصحراوية ويعتبر الغطاء النباتي لمنطقة سوف نمو

هو لعرق وا: تميزة بتنوع تضاريسها الممثلة فيالم( 0222حليس، )ظل الظروف الصعبة لهذه المنطقة 

هي عبارة عن إضافة إلى الحمادات الرملية و ،األوديةالرملية يتخلله بعض المنخفضات و انتشار للكثبان

 (.0226عبداوي، )طبقات حجرية متنوعة تحت الرمال 

عة من أن النباتات التي تعيش في هذه الظروف تمتلك مجمو( 0222)آخرون كما بين عذبي و

قد تمثلت في الخصائص ومة الظروف الصحراوية القاسية، ومقاا من التكيف والخصائص المختلفة مكنته

يولوجية لى الخصائص الفسإإلى أشواك مع قلة ثغورها، إضافة تحورها ظهرية كصغر األوراق ومال

 .كذا تقليل عمليات البناءكزيادة المحتوى المائي وبعض المواد الذائبة و

أحد ( Chemopodiaceae)عائلة الرمرامية تابع للال Cornulaca monacantha. Delيعد نبات الحاد 

االنتشار في البيئات وفسيولوجية مكنته من العيش و النباتات البرية الذي يتميز بعدة خصائص مرفولوجية

. درة على تخزين المياهالقلى أشواك للتقليل من النتح وتحور أوراقه إوتتمثل هذه الخصائص في  .القاحلة

الجفاف إذ ، إضافة إلى تحمل الحرارة و(0223آخرون، كريم و)نباتات المتحملة للملوحة كما أنه يعد من ال

 (.0225آخرون، الخطيب و)والنمو في فصل الصيف  يكون كثير االنتشار

ة من التعرية ما في حماية التربنظرا ألهمية النباتات الصحراوية في كونها تؤدي دورا بيئيا مهو

اطق لحيوانات الرعي في المنمهما نها تشكل مصدرا غذائيا أإلى تثبيت الكثبان الرملية إضافة و

هل اختالف العوامل البيئية  : عليه كانت دراستنا لحل اإلشكالية التاليةو(. 0222بن عمر، )الصحراوية 

 .موقع البيئة التي يعيش فيها ؟ الفسيولوجية لنبات الحاد باختالفوجية ويؤثر على الخصائص المرفول
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مختلفة تابعة لوالية وادي سوف ودراسة الخصائص المرفولوجية  حيث تم اختيار ثالث مناطق

 :قد قسمت الدراسة إلىالحاد النامي في تلك المناطق، و الفسيولوجية لنباتو

في . لنبات الحاد الذي ينقسم إلى فصلين حيث خصص الفصل األول إلى الدراسة التصنيفيةـ جزء نظري و

 .فزيولوجية للنباتالفصل الثاني بدراسة مرفولوجية وحين خصص 

الوسائل األول عن مختلف الطرق المتبعة و الذي قسم إلى فصلين حيث تحدثنا في الفصلـ جزء تطبيقي و

بصياغة  في نهاية المطاف قمناو. ا بعرض النتائج ومناقشتهاأما الفصل الثاني فقد قمن المستعملة في العمل،

 .خاتمة مرفقة ببعض التوصيات
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 :الفصل األول

دراسة تصنيفية لنبات الحاد  

Cornulaca monacantha. Del 
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I.  عموميات حول العائلة الرمراميةChenopodiaceae 

    I .1 . تعريف العائلة الرمرامية(Chenopodiaceae): 

 ،العبيد)  Caryophillalesحدى عشرة عائلة متطورة من رتبةإ تعتبر العائلة الرمرامية واحدة من

 خرون،الخطيب و آ) و العائلة السرمقيةأ( 2212 الموسوي،) يضا بعائلة قدم الوزةأتسمى و( 0225

أهم العائالت إذ تضم أكثر من وتعد من أكبر و. (0223 خرون،كريم وآ) أو العائلة العجرمية( 0225

 ,THULIM) المالحةالجافة و في المناطق معظمهاينتشر ( 0225العبيد، ) نوع 2422 وحوالي جنس 222

العبيد، ) ق الجرداء من العالمالغطاء النباتي للمناطو حيث تشكل نباتاتها مكونا مهما من الفلورات( 2008

القليل منها شجيرات أو أشجار صغيرة ذات سيقان نباتاتها أعشاب حولية أو معمرة ومعظم (. 0225

القدرة على عائلة بالكثافة وتتميز نباتات هذه الو (.BOUCHOUKH, 2010 ؛0226بدر، ) غضة أحيانا

أحادية وتكون األنواع النباتية المنتمية إلى هاته العائلة ( THULIM, 2008) التأقلم مع الظروف المناخية

 .( BOUCHOUKH, 2010؛2212الموسوي، ) المسكن، برية أو مزروعة

إلخ من ... السلق, القيظام, عائلة الرمرامية حيث يعتبر الحادجنسا من ال 25يتواجد بالجزائر حوالي 

 . (0222خطاف، ) باتية التابعة لهانواع النأهم األ

    I .2 . للعائلة الرمرامية العام الوصف النباتيChenopodiaceae)) :  

 ؛(0226)بدر، ؛ ZHU et al. (2003) ؛(2224)شكري  ؛(2212)وسوي الم حسب ما ورد عند

ن للعائلة الرمرامية عدة فإ BOUZGHAIA (2013)؛ BOUCHOUKH (2010) ؛(0222)خطاف 

  :تتمثل في يزها عن باقي العوائل النباتية،خصائص مرفولوجية  تم

أغلب نباتاتها أعشاب حولية أو معمرة والقليل منها شجيرات أو أشجار صغيرة وتكون أحادية 

 .المسكن

 . ية في العديد من النباتاتقد تكون عشبية أو خشبية أو عصو :الساق-   

يت، ذيناتكون بسيطة متبادلة أو شبه متقابلة، غالبا ما تكون عصارية أو غضة، عديمة األ :وراقاأل-   

 . تكون مرتبة حلزونياو مختزلة إلى حراشف صغيرة،و مسطحة، اسطوانية، بيضاوية أ

 .لسنبلة أو في نورات محدودة ثنائية الشعب أو أحادية الشعبةغير واضحة تشبه ا :النورة-   

تكون علوية، صغيرة  Betaمنتظمة سفلية ما عدا في الجنس  غالبا ما تكون ثنائية الجنس، :الزهرة-   

 .الحجم، عديدة التناظر
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 منفصلة أو ملتحمة القواعد التخمسة سبالت، غالبا سب( 5-0)بسيط مكون من  :الغالف الزهري-   

 (.22)كما هو موضح في الوثيقة . (Sepaloid perianth) يعرف بالغالف الزهري كأسي المظهر

كما تم توضيحه في  ومساوية لها مقابلة لألوراق الزهريةأسدية تكون حرة،  (5-0) مكون من :الطلع-   

تتميز حبوب لقاح هذه الفصيلة بوجود عدد كبير من األخاديد . ، ونادرا ما تكون أقل من ذلك(22)الوثيقة 

 .إلنبات المستدير لجنس واحد

علوي أو محيطي كرابل ملتحمة، تحوي قلما واحدا ينتهي بميسمين، المبيض ( 3-0) مؤلف من :المتاع-   

 .ويضة مفردة ذات وضع مشيمي قاعدي أو جداريذو ب وهو وحيد الحجيرة، Betaحيانا كما في جنس أ

 (.22)كما هو مبين في الوثيقة 

 :الصيغة الزهرية-   

 

ونميز نوعين من التأبير الذاتي أو الخلطي نتيجة وجود أزهار . هوائي عن طريق الرياح يكون :التأبير-   

 .زهار خنثى وأيضا خلطي هوائي نظرا لصغر األزهار ووفرة لقاحها وتركيب األسديةوحيدة الجنس، و أ

عرضيا كما أو بيضاوية أو جرابية محاطة بالغالف الزهري، وقد تنشق كروية  بندقة أو فقيرة، :الثمرة-   

 .في نبات السلق

 .أندوسبرمية ذات جنين معكوف أو حلزوني :البذرة-   

 

 (.0226؛ بدر، 2212الموسوي، ) المهمة للعائلة الرمراميةألجزاء لرسم تخطيطي  (:01)الوثيقة
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II.  نبات الحادCornulaca monacantha. Del 

    II .1 .تعريف نبات الحاد:  

ويعرف عند  (0222 ،حليس)  .Cornulaca ronacantha Delالحاديسمى في منطقة سوف نبات 

لى المنتمي إ  Cornalacaينتمي الحاد الى جنس. (0225خرون، آالخطيب و ) دول الخليج بالحاذ أو تلع

يعد الحاد من النباتات البرية الصحراوية الذي ينتشر بشكل واسع في .  Chenopodiaceaeالعائلة الرمرامية

 .( PALICI, 2016 ؛CHEHMA, 2006) يمكن أن نجده قرب الترب المالحةالمناطق كما معظم 

 

؛ 0223كريم آخرون، ) Cornulaca monacantha. Delصور لمختلف أجزاء نبات الحاد (: 02)الوثيقة

 (.PLICI, 2016؛ 0225الخطيب وآخرون، 

    II .2 .الوضعية التصنيفية لنبات الحاد : 

 ؛Cornulaca monacantha.Del.( BOUZGHAIA, 2013التصنيف العلمي لنبات الحاد  (:01)الجدول

PALICI, 2016) 

 classification Groupe de التصنيف العلمي الفئة التصنيفية

classification 

 Plantae Règne النباتية المملكة

 Tracheophyta Sous règne الوعائية النباتات تحت المملكة

 Magnoliophyta Division البذريات الشعبة

 Angiospermae Sous division مغطاة البذور تحت الشعبة
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 Dicotyledonae Classe ثنائيات الفلقة القسم

 Caryophylladae Sous classe قرنفليديةال تحت القسم

 Caryophyllales Ordre القرنفليات الرتبة

 Chenopodiaceae Familles الرمرامية العائلة

 Cornulaca Genre  جنسال

 Cornulaca monacantha الحاد النوع

Del 

Espèce 

    II .3 .الوصف النباتي لنبات الحاد: 

، خرونالخطيب وآ) ، يصل طولها الى المترجنيبات برية خشبية معمرةعن عبارة هو نبات الحاد 

مة خشبية كثيرة التفرع من قائ ساقتتميز ب .(0223 ،كريم وآخرون) باألشواك، ملساء مليئة (0225

؛ BATTANDIER, 1888) شاحبة اللوناء وخضر لف مشقق،البالغة منها ذات ق األسفل

BENHOUHOU, 2005 0225، خرونالخطيب وآ؛). 

؛ الخطيب 0222، حليس) الحاد ذو أوراق صغيرة، متبادلة، جالسة، مثلثية الشكل، منحنية للخارج

بابا ) تبدأ بقاعدة عريضة تحتضن الساق وتنتهي بشوكة حادة. ( CHEHMA, 2006؛0225، خرونوآ

 .(0223 ،كريم وآخرون) ، مكسوة بالزغب عند اإلبط(0220عيسى وآخرون، 

 ,BATTANDIER) أزهار 5إلى  3، تتجمع في نورة مكونة من بطيةصغيرة، خنثى، إ زهاراأل

محاطة بكتلة صوفية أو عليها شعيرات  (0223كريم وآخرون،  ؛QUEZEL et SANTA, 1962 ؛1888

الت سب 5الغالف الزهري مكون من . وكيةوبرية، كثيفة على األفرع العلوية والقنابات ذات أطراف ش

أما الطلع فيتألف . (0225، خرونالخطيب وآ؛ QUEZEL et SANTA, 1962) شة إبريةحداها بريإتنتهي 

بابا عيسى ) جافة الثمرة .من كربلتين ملتحمتين المتاع مؤلفيكون و. حوامل أسدية 5سدية وأ 5من 

 ذور عمودية و تكون مزودة بشعيراتملساء ذات ب فقيرة، بيضاوية الشكل، ،(0220وآخرون، 

(PALICI, 2016 ). 

 ،؛ كريم وآخرون0222، حليس) بداية فصل الصيف حتى فصل الخريف منيكون  زهاراإل

0223). 
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    II .4 . لنبات الحادالتوزيع الجغرافي:  

صحراء الوسطى كذلك في الصحراء الشمالية بجزأيها الشرقي والغربي وفي ال ينتشر :في الجزائر-   

 ,BENHOUHOU؛0220 ،خرونبابا عيسى و آ) وصوال الى الهقار ونادر الوجود في الصحراء الغربية

أن نجده قرب ي معظم مناطق وادي سوف كما يمكن ينمو بشكل واسع ف( CHEHMA, 2005 ؛2005

 .(0222، حليس) الترب المالحة

 :أهمها( 0222، حليس؛ 6022أبو زنط وآخرون، ) في المناطق الصحراوية العربية ينتشر :عربيا-   

؛ كريم BENHOUHOU, 2005) مصرالبحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، اليمن، الجزائر، ليبيا و

 .توضح ذلك( 23)والوثيقة  .(0225؛ الخطيب وآخرون، 0223 وآخرون،

غربها، شبه الجزيرة العربية، جنوب غربي آسيا حتى في صحاري شمال افريقيا و يتواجد :عالميا-   

والوثيقة  .( BENHOUHOU, 2005 ؛0225الخطيب وآخرون، ) الباكستان وبعض مناطق عمان وإيران

 .توضح ذلك( 23)

 

 .Cornulaca monacantha Del (ABDAOUI et al. 2018) التوزيع الجغرافي لنبات الحاد(: 03)الوثيقة

    II .5 . الحادأهم الدراسات السابقة حول نبات: 

نبات الحاد بدراسة بيولوجية ألجزاء مختلفة من ALSUWAYT (0222 ) و ASHOUR قام كل من

monacantha.Cثير، ياأل:) هي، حيث تم تجزئة إجمالي المستخلص الكحولي للنبات إلى أربعة أجزاء و

، ثم المقارنة بين أنشطتها المضادة لاللتهاباتمن و( أسيتات اإليثيل، الصابونين وأجزاء األسيتون

وقد أوضحت النتائج  .مضادات السكر، مضادات األكسدة، مضادات الميكروبات ومضادات السمية للخاليا

 .الفحص البيولوجي اختباراتميع يثيل بينما أظهر جزء الصابونين أقل تأثير في جات اإلتفوق جزء أسيت



الحاد لنبات تصنيفية دراسة                            :األول الفصل   

00 
 

مركبات  6 ة،يمن صابونينات التربينات الثالثمركب  23في حين أسفرت الدراسة الكيميائية عن وجود 

 .مركبات من التانينات الغاليلية 4من مشتقات الفالفنويدات و

الجزء ألنشطة البيولوجية من ابدراسة التركيب الكيميائي و( 0221)وزمالؤها  ABDAOUI قامت

ظهر الفحص وقد أ. لمجموعة من الشرق الكبير للجزائرا monacantha.C  اتالجذر لنباتالجوي و

الصابونوسيدات، الكومارين، الغليكوزيدات، الستيرول  الفالفنويدات، التانينات،: الكيميائي النباتي وجود

 المطبق على القرصعلى للبكتيريا عن طريق االنتشار ما فيما يتعلق بالنشاط المضاد أ. والتربينات الثالثية

  .نتائجه استجابات متغيرةعطت ساللة بكتيرية أ 02

المجموع الخضري لنبات الحاد  علىABD EL-MABOUD (0226 ) هاجرأوفي دراسة أخرى 

حيث أظهرت النتائج إنخفاض كل  ،بمصر في موسم الجفاف( رمانة و خميسة)المجموعة من موقعين 

درجة العصارية، كلوروفيل أ، كلوروفيل ب، الكاروتينويد، السكريات الذائبة، البروتين الذائب،  :من

الكربوهدرات الكلية والغير ذائبة، : في حين الحظ زيادة كل من. الفينوالت الكلية، الكلسيوم والمغنزيوم

وضحت الدراسة تفاوت كما أ. البرولين، الجاليسين بيتاين، الصوديوم والبوتاسيوم في موسم الجفاف

 .تركيز هذه المركبات في نباتات المنطقتين

يض الثانوي ود تنوع مركبات األوج monacantha.Cوضحت الدراسات الفيتوكيميائية لنبات الحاد أ

 Luteolin-8-0-glucosid-3'-0-Futinoside كمركب :الفالفنويدات:نذكر منها يما في جزئه الهوائي،سال

 quercetin-3-0-galactoside(KANDIL et HUSSIENY, 1998) و quercerin-3-0-rutinoside مركبو

-quercetine-4مركب وquercetin-4'-0-beta-D-galactoside  (KANDIL et GRACE, 2001)مركب و

0-D-galactoside (0225 BENHOUHOU,). ضافأو LOPEZ-LAZRO (0222 ) خرين هما آمركبين

Luteolin-7-0-glucoside وLuteolin-7-0-rahamnoside . في حين أكدDAWIDER   ( 2222)وآخرون

 كل من سفرت نتائجكما أ . Aide azizicو  Acide manevalique:حماض التربينيةمن األوجود نوعين 

KANDIL وGRACE (0222 ) وهيات من التانينات الغاليلية ربع مركبوجود أعن : monacanthin A 

monacanthin B,  ,penta-0-galloyl-beta-D-glucose  ,1,2,3,6-tetra-galloyl-beta-D-glucose.قد و

وآخرون  KAMELا ثبتهكما أ. على وجود الصابونوزيدات( 2224)وآخرون   AMERدراسةكشفت 

  .الصابونين ت منبوجود تسع مركبا( 0222)
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 Cornulaca monacantha. Delأهم مركبات األيض الثانوي في نبات الحاد (: 2)الجدول 

BOUZGHAIA, 2013)) 

 البنية القسم اسم المركب

quercetin-4'-0-beta-D-

galactoside 

 

 الفالفنويدات

 

Luteolin-7-0-rahamnoside   

 

Luteolin-7-0-glucoside 

 

monacanthin A  

 

 التانينات الغاليلية
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monacanthin B 

 

 

penta-0-galloyl-beta-D-

glucose 

 

1, 2, 3,6-tetra-galloyl-beta-

D-glucose 

 

    II .6 .استعماالت نبات الحاد فوائد و: 

تستعمل أوراق وأغصان نبات الحاد عن طريق النقع، مستحلب أو كشاي في  :من الناحية الطبية*   

 ثير مطهرن له تأأكما  .واليرقان( OULD EL HADJ ET al. 0223)مراض الكبد عالج بعض أ

(ASHOUR ET ALSUWAYT, 2019.) 

الت النبات في هذا المجال مع التأكد من ال توجد أي معلومات حول استعما :من الناحية الصيدالنية*   

 (.,BENHOUHOU 0225)عدم سميته 

حيوانات الصحراوية خصوصا لغذاء العديد من اليعتبر نبات الحاد مصدرا مهما  :من الناحية الغذائية*   

 .(0223 ،خرون؛ كريم وآ0226، أبو زنط وآخرون) الجمال إذ يمكنها من زيادة إنتاج الحليب

لعب دورا مهما في ذ يمن النباتات المقاومة للحرارة والجفاف إ يعتبر نبات الحاد :من الناحية البيئية*   

 .( 0222 ،حليس)الرمال تثبيت التربة و



 

 

 

  

 :الفصل الثاني

دراسة مرفولوجية وفسيولوجية 

 للنبات
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I. المعايير المرفولوجية : 

ية أو الصفات المعتمدة في دراسة التباين بين مختلف األنواع النباتتعد المعايير المرفولوجية أحد 

شريف، )امل المحيطية ناتجة عن تأثير مختلف العو اختالفاتذلك لما تبديه من حتى أفراد النوع الواحد، و

 .إلخ...تضم هذه المعايير كل من الساق، األوراق، الجذر، الثمار والبذورو(. 0225

    I .1 .األوراق: 

وتتباين . هم أجزاء النبات إذ يتم فيها تكوين الغذاء عن طريق التمثيل الضوئيأتعد األوراق من 

: التربة، فهي تختلف من حيثبيعة المناخ واألوراق في النباتات المختلفة أو حتى على نفس النبات وفقا لط

كما قد يحدث لها تحورات . أجزائها، أحجامها، أشكالها العامة، أشكال حواف أنصالها، قممها وقواعدها

؛ 0221، درهاب)وع الوظيفة التي تقوم بها تتغير معه أشكال كثير منها عن األشكال المثالية وذلك تبعا لن

ففي النباتات الصحراوية تتحور األوراق إلى أشواك للتقليل من عملية النتح (. 0222العروسي ووصفي، 

البصل أما أوراق نبات . الماء كما في نبات الرطريطكما في نبات الصبار أو قد تكون عصيرية لتخزين 

قد تتحور بعض أوراق النبات إلى محاليق لتساهم في و. فهي لحمية لتخزين الغذاء وحرشفية لحماية النبات

التي تعاني من نقص النتروجين أشكاال  اتتسلق السيقان كما في نبات البازالء، في حين تبدي أوراق النبات

 0202؛ 0224آخرون، الشايع و)للحصول على النتروجين  تفكيكهان إفتراس الحشرات واينة تمكنها ممتب

HALMI,.)  توضح ذلك( 24)والوثيقة. 

 

 (.0221ونس،  ؛0224آخرون، الشايع و)األوراق تحورات أهم أشكال (: 04)الوثيقة
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من التمييز بين يتم استخدام األوراق كمعيار في الدراسة المرفولوجية باعتبارها تعطي أكثر قدر 

في دراسة على أوراق مختلف ( 0222)بين لعياضي . ذلك من خالل عدة جوانبو األصناف النباتية

أصناف نبات العنب أن لون وأبعاد النصل ودرجة االنخفاضات التي تحدث فيه إضافة إلى طول واتساع 

المصدر أن وجود الزغب اف نفس ضأو. األسنان تعد ذات أهمية كبيرة في التفرقة بين مختلف األصناف

كما يمكن استعمال . على نصل الورقة وأطوال العروق يعتبران من الصفات الهامة للتميز بين األصناف

 .عنق الورقة في التمييز بين األصناف المختلفة من حيث الطول واللون وزاوية اتصاله بالنصل

 

 .(0222لعياضي، )ورقة نبات العنب عليها أهم القياسات المرفولوجية  :(05)الوثيقة

المساحة الورقية في النبات الواحد بشدة الظروف البيئية، حيث تلجأ العديد من النباتات إلى  ثرتتأ

فقد . تكيفية لعوامل اإلجهاد خصوصا اإلجهاد المائي والحراري اختزال مساحة الورقة كآلية استجابة

دراسات سابقة أجريت على كل من نبات القمح ونبات الذرة الصفراء أنه كلما زادت شدة  أظهرت عدة

 (.0222؛ حسن، 0225؛ عولمي، 0224بلحيس، ) اختزال المساحة الورقية للنباتالشد المائي تؤدي إلى 

    I .2 .الساق: 

الوضع المالئم تتمثل الساق في محور النبات وفروعه الذي يقوم بحمل األوراق ووضعها في 

لحدوث عمليتي التمثيل الضوئي والنتح، وحمل األزهار ووضعها في المكان المناسب لحدوث عمليتي 

كما أن لها دور مهم وهو توصيل الغذاء المتمثل في كل من النسخ الناقص والنسخ . التلقيح واإلخصاب

 (.0222؛ العروسي ووصفي، 0221، درهاب)عضاء البناء الكامل إلى سائر أ
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الماء في ساق نبات التين الشوكي  كاختزانتتحور سيقان بعض األنواع النباتية لتأدية وظائف معينة 

في حين تكون ساق . الريزوماتال، الدرنات واألبص: التكاثر كما في كل منو غذاءال الختزانأو قد تكون 

 .توضح ذلك( 26)والوثيقة  (.HALMI, 2020؛ 0221صبحي، )نبات العنب متسلقة 

 

 (.BOUZID, 2016؛ HALMI, 2020) تحورات السيقانأهم أنواع (: 06)الوثيقة

تتباين الساق بين مختلف األصناف النباتية من خالل مقاييسها المرفولوجية والمتمثلة في الطول 

(. 0224؛ بلحيس، 0222وصفي، العروسي و)الظروف البيئية والسمك، وذلك تبعا لعدة عوامل أهمها 

أن سيقان بعض النباتات كأشجار الفواكه تتميز بالصالبة ( 0222)العروسي ووصفي كل من وأشار 

أن طول سيقان نباتات الذرة الصفراء يتأثر ( 0222)وأثبت حسن . وتزداد في السمك بتقدم عمر النبات

وأضاف . باإلجهاد المائي حيث كلما زادت حدة الشد المائي يؤدي ذلك إلى انخفاض في طول النبات

في دراسة على نبات القمح أن طول النبات هو أحد الصفات الدالة على تحمل النبات ( 0225) عولمي

 .للجفاف حيث كلما كان النبات مرتفعا كانت جذوره أكثر عمقا وبالتالي امتصاص كمية أكبر من الماء
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I .3 .الثمار والبذور: 

أحد أعضاء التخزين بالنسبة للنبات، إذ تهاجر إليها المحاليل الغذائية التي تشكلت في  تمثل الثمار

و عدة فبعد تمام عمليتي التلقيح واإلخصاب تبدأ مرحلة تكوين الثمار التي تحوي بداخلها بذرة أ. األوراق

ي الدراسة وقد اهتم العلماء بدراسة صفات كل من الثمرة والبذرة كأساس ف(. 0221، درهاب) بذور

 (.0220هاني، ) نواع النباتية المختلفةالمرفولوجية كونها تعطي أكثر قدر في التمييز بين األ

درجة النضج، : قد تبدى بذور نفس النوع اختالفات مرفولوجية كبيرة تبعا لعدة أسباب من بينها

ر على الخصائص االختالفات المناخية من عام إلى آخر، بعض األمراض والعوامل البيئية التي تؤث

حجم البذور وأبعادها، لون البذور ووزنها الجاف إضافة إلى : وتتمثل هذه االختالفات في. المرفولوجية

شكل الثمار، حجمها، أبعادها، عدد البذور التي : في حين تتم دراسة الثمار من خالل. صالبة الغالف

أن الثمار داخل ( 0221) درهاب تافأض وقد .(0222؛ لعياضي، 0220هاني، ) كذا وزن الثمارتحويها و

 أخرىويرجع ذلك لعوامل وراثية و جودة بها من المركبات الكيميائيةالنوع الواحد تختلف في الكميات المو

 .بيئية مختلفة

    I .4 .الجذور: 

ا النامية حتى تمكنها من النمو نسوة تغطي قممهأجزاء النبات إذ تتميز بوجود قل تعد الجذور من أهم

مختلف متصاص الماء واألساسي للجذور في تثبيت النبات ويتمثل الدور او. والتغلغل تحت سطح األرض

كما يمكن أن تتحور جذور بعض النباتات . العناصر الغذائية التي تدخل في جميع الوظائف الحيوية للنبات

متصاص الرطوبة النبات وس التي تساهم في تثبيت اللقيام بوظائف أخرى كالجذور الهوائية في نبات الفيك

التسلق والجذور المختزنة  ىمن الهواء، الجذور المتسلقة كما في نبات حبل المساكين حتى تساعده عل

( 22)والوثيقة  (.,HALMI 0202؛ 0221صبحي، .)هي التي تقوم بتخزين الغذاء كما في نبات الجزرو

 .توضح ذلك
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 .(BOUZID, 2016؛ HALMI, 2020) تحورات الجذورأهم أنواع (: 00)الوثيقة

الطول، : ية من خالل صفاتها المرفولوجية والمتمثلة فيتتباين الجذور بين مختلف األصناف النبات

بن جامع، ) لعدة عوامل أهمها طبيعة التربة والعوامل المناخيةذلك تبعا القطر وكثافة الجهاز الجذري، و

أن عدد جذور نبات القمح يتأثر كثيرا في ( 0221)كما الحظ بن جامع  .( ,LABDELLI 0222؛ 0221

أن طول الجذور هو أحد الصفات الدالة على تحمل النبات SARR (0222 )أشار و. حالة العجز المائي

زيادة الجافة إلى تقليل النمو الخضري ولنقص المياه حيث تلجأ العديد من النباتات النامية في االراضي 

كل من  وأثبت. فرص أكثر للحصول على الماء همنحفي تثبيت النبات وجذري للمساهمة سطح التالمس ال

KOÇ وACAR (0225)  تهويتها مما يحفز ة تعمل على تقليل رطوبة التربة ودرجة الحرار ارتفاعأن

أكثر رة المنخفضة تكون جذورها قصيرة وفي حين أن النباتات المعرضة للحرا. على زيادة نمو الجذور

 .توزيعها بالعناصر الغذائية فكلما نقص عنصر الفسفور يزيد عمق الجذورالجذور و كما يتأثر نمو. اسمك
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II. يولوجيةسالمعايير الف: 

ية أو المعتمدة في دراسة التباين بين مختلف األنواع النبات ميزاتأحد ال فسيولوجيةتعد المعايير ال

وتضم . امل المحيطيةناتجة عن تأثير مختلف العو اختالفاتذلك لما تبديه من حتى أفراد النوع الواحد، و

محتوى الهرمونات ، محتوى النسبي للماء، المحتوى البرولين، محتوى الكلوروفيل :هذه المعايير كل من

 .إلخ...ومحتوى المواد الذائبة

    II .1 .محتوى الكلوروفيل: 

يعد الكلوروفيل من أصباغ التمثيل الضوئي، وهو عبارة عن مادة صمغية خضراء، تتواجد عند 

وتكمن أهمية الكلوروفيل في النبات على مستوى الورقة في . النباتات الخضراء وينعدم عند الفطريات

. تية للنباتعملية التركيب الضوئي، والمتواجد في البالستيدات والتي تلعب دورا هاما في التغذية الذا

 B (KUMARI et al., 2018 ; FERET, 2009 ; FOLLY, 2000)و Aويوجد نوعين من الكلوروفيل 

 .(21)موضحين في الوثيقة 

 

 .b(FERET, 2009 ; FOLLY, 2000) و aالتركيب الكيميائي لكل من الكلوروفيل  :(00)الوثيقة

النبات مؤشر جيد لنشاط التمثيل الضوئي وإنتاج المواد العضوية التي  يعتبر محتوى الكلوروفيل في

وقد . وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المحتوى يختلف من نبات آلخر، ومن موسم آلخر. تساهم في نمو النبات

 RAJPUT et)يرجع هذا االختالف لعدة أسباب داخلية إضافة إلى الظروف البيئية التي تعرض لها النبات 

PATIL, 2016 : GHOSH et al., 2018 .) كل منأظهرت دراسةGOGOI  وBASUMATARY 

. لمحتوى الكلوروفيل في سبعة أنواع من الحمضيات التي تنمو في مناطق مختلفة تباين فيما بينها( 0221)

وقد بينت دراسات أخرى أجريت على نبات القمح ونبات الذرة الصفراء أن هناك عالقة ترابطية بين حالة 
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تتناقص بانخفاض رطوبة نقص الماء ومحتوى الكلوروفيل إذ أن صبغات الكلوروفيل والكاروتين تتحلل و

 (.0225؛ عولمي، 0222حسن، ) التربة

    II .2 .محتوى الماء النسبي: 

وصف الحالة المائية للنبات تتعلق بتحديد محتواه المائي حيث تكمن أهميته على مستوى النبات  إن

كما يتم التعبير على محتوى الماء . في التحكم في اإلنتاج الحتمي ألجل التكاثر أو لبقاء السعة المعروفة

توى الماء الذي تستطيع النسبي بكمية الماء بالنسبة لكل من الوزن الجاف والوزن الرطب إضافة الى مح

 .(0225الصعيدي، ) عظميالورقة احتواءه عند اإلنتاج األ

وقد . يعد محتوى الماء النسبي من المؤشرات المهمة في دراسة تصنيف النباتات المتحملة لإلجهاد

بينت دراسات سابقة لكل من نبات القمح والذرة الصفراء أن محتوى الماء النسبي في النبات ينخفض مع 

اجع محتوى التربة من الماء، ويعزى هذا االنخفاض إلى نقصان الجهد المائي للتربة نجم عنه انخفاض تر

؛ حسن، 0224بلحيس، )قدرة النبات على امتصاص الماء ومن ثم نقص محتوى الماء في األنسجة النباتية 

0222.) 

ء داخل أنسجتها والتقليل تتخذ النباتات جملة من اآلليات التي تساهم في المحافظة على محتوى الما

؛ 0221بن جامع، )من فقده كبعض التغيرات المرفولوجية المتمثلة في تحورات األوراق والتنظيم الثغري 

 (.0222؛ العروسي ووصفي، 0221صبحي، 

    II .3 .البرولين محتوى: 

عبارة عن  فهو. يعد البرولين من األحماض األمنية غير القطبية التي تدخل في تكوين البروتينات

يتفاعل البرولين مع النينهيدرين ويعطي لونا أصفرا يتحول . كثير الذوبان في الماء واإليثانول ،جسم أبيض

 °م 05باستمرار التسخين إلى أحمر بنفسجي، ويتم انحالل البرولين في الماء في درجة 

(RAISONNIER, 2010 ; NEHILA, 2016).  توضح التركيب الكيميائي لهذا المركب( 22)والوثيقة. 
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 (.RAISONNIER, 2010)التركيب الكيميائي للبرولين  :(00)الوثيقة

يعتبر تراكم البرولين داخل النباتات خاصة القمح والشعير كرد فعل لتأقلمه أو تحسسه إلجهاد معين 

كما أن له دور مهم على . للتعديل األسموزي، وهو من المركبات الهامة (حرارة، ملوحة أو نقص الماء)

 ;AZZOUZ, 2009 ; 0221بن جامع، )سموزي داخلي مرتفع المستوى الخلوي في الحفاظ على ضغط أ

NEHILA, 2016.) 

يستعمل النبات آلية تراكم البرولين كوسيلة لمواجهة نقص الماء، حيث يعمل على زيادة قابلية 

من محيط النمو ومن ثم المحافظة على استطالة الخاليا وفتح الثغور الخاليا على سحب الماء والمغذيات 

وكفاءة عملية التمثيل الكربوني والذي بدوره يؤدي إلى المحافظة على نمو النبات تحت ظروف نقص 

الماء، كما أنه يساهم في تخزين النتروجين الزائد ويستطيع النبات االستفادة منه عند التعرض لإلجهاد 

وقد أشارات دراسات سابقة أجريت على كل من نبات القمح ونبات الذرة الصفراء أنه كلما . ونقص الطاقة

. نقصت كمية الماء المتاح للنبات يزيد تركيز البرولين في النبات، فتراكمه يعد مؤشرا لحدوث عملية الشد

بن )كلوروفيل خفض محتواه من ال في حين أكدت دراسات أخرى أن تراكم البرولين في النبات يؤدي إلى

 (.0222 ،حسن؛ 0225 ،؛ عولمي0221جامع، 

    II .4 .محتوى منظمات النمو : 

تعتبر منظمات النمو مجموعة من المركبات العضوية غير الغذائية التي تتألف بشكل رئيسي من 

وإن كانت الهرمونات النباتية، وهذه األخيرة التي تنتج داخل النبات وتؤدي إلى تحفيز أو تثبيط النمو حتى 

توضح التركيب الكيميائي لبعض ( 22)والوثيقة  (.0223؛ حشمت وعبير، 2225وصفي، )بتراكيز قليلة 

 .الهرمونات النباتية
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 (. LIGEROT, 2015؛MAOUGAL, 2015)التركيب الكيميائي ألهم الهرمونات النباتية(: 10)الوثيقة

للحالة الفسيولوجية وكذا تعرض النبات لمختلف يتغير محتوى الهرمونات النباتية داخل النبات تبعا 

االوكسينات، )كما أثبتت الدراسات السابقة أن محتوى الهرمونات النباتية المحفزة للنمو . أنواع اإلجهادات

يقل عند تعرض النبات للشد المائي، في حين يرتفع محتوى الهرمونات ( الجبريلينات والسيتوكينينات

 (.0222حسن، )في مثل هذه الظروف ( مض األبسيسيك وغاز اإلثيلينح)النباتية المثبطة للنمو

    II .5 .محتوى المواد الذائبة : 

المواد الذائبة هي مجموعة من العناصر والمركبات العضوية وغير العضوية ذات دور مهم في نمو 

األسموزي أو حماية  النبات، كما أنها تساعد النبات على التأقلم ومقاومة اإلجهادات من خالل خفض الجهد

تعتبر هذه المواد غير ضارة بأيض الخلية إذا وجدت بتراكيز عالية . البروتينات واألغشية الخلوية

 (.0225الصعيدي، ؛ 0222أبو جاد هللا، )كالبوتاسيوم والصوديوم 

تتنوع المذابات المتوائمة من فصيلة نباتية ألخرى، ومن نبات آلخر، وتختلف في ذات النبات حسب 

السكريات البسيطة كالسكروز، األحماض االمنية البروتينية والمركبات : نوع اإلجهاد، ومن أهمها
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فتراكم األيونات غير العضوية يحسن من احتباس الماء داخل خاليا . النيتروجينية كالجاليسين بيتايين

. ألهم هذه المركباتالتركيب الكيميائي ( 22)والوثيقة  (0225الصعيدي، ؛ 0222أبو جاد هللا، )النبات 

لعينات من المجموع الخضري لنبات الحاد من ABD EL-MABOUD (0226 ) بينت نتائج دراسة

في حين أكدت دراسة أخرى تراكم . اختالف تركيز المواد الذائبة في موسم الجفاف منطقتين مختلفتين

السكريات الكلية في نبات الشعير بمقدار ثالثة أضعاف مقارنة بنبات الفول، حيث يتميز الشعير بمقاومته 

 (.0225عولمي، )أكثر لظروف الجفاف مقارنة بنبات الفول 

 

         ؛0222أبو جاد هللا، )هم مركبات المواد الذائبةالتركيب الكميائي أل(: 11)الوثيقة

(RAISONNIER, 2010 . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء التطبيقي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول

 المواد المستعملة والطرق المتبعة
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I. تقديم منطقة الدراسة: 

 تقع منطقة وادي سوف في الجنوب الشرقي من الجزائر، وتنتمي إلى العرق الشرقي الكبير

(OUENDENO, 2019). تكون محصورة بين خطي  ²كلم 10,122: تقدر مساحتها اإلجمالية بحوالي

شط مروان : رقا، وهي محاطة بثالثة شطوطش 8 °ـ°6: شماال وبين خطي طول °34ـ°32: عرض

 (.0222غنابزية، )وشط الغرسة من الشمال وشط الجريد من الشرق  ،وملغيغ

شماال إلى واحات غدامس جنوبا، ومن ( والزرائببسكرة )تمتد حدود وادي سوف من إقليم الزاب 

 ,MILOUDI؛ 0222غنابزية، )وورقلة غربا ( تقرت وتماسين)الحدود التونسية شرقا إلى وادي ريغ 

2020.) 

ثالث )العرق الذي تغطي الكثبان الرملية معظم أراضيه : يسود المنطقة عدة مظاهر تضارسية منها

في حين تغطي الحمادات الرملية الجزء . بعض المنخفضات واألوديةمع وجود ( أرباع المساحة اإلجمالية

 (.0222بن عمر، ؛ 0226عبداوي، )الشمالي لمنطقة سوف 

تتميز منطقة وادي سوف بمناخ صحراوي قاري شديد الحرارة صيفا، وقارس البرودة شتاء بسبب 

. mm 12,3قط بالمنطقة إلى في حين تكون األمطار نادرة وقليلة، ويصل المتوسط السنوي للتسا. جفافه

الشهيلي الذي يأتي من جهة الجنوب ويتميز بشدة : أما الرياح فتعرف بحسب مصادرها واتجاهاتها ومنها

حرارته وجفافه، والبحري الذي يهب من الجهة الشرقية وهو هواء رطب يغشى اإلقليم ببرودة منعشة، 

 (.0222؛ غنابزية، 0222بن عمر، ؛ 0226عبداوي، )
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 الموقع الجغرافي لمناطق الدراسة  :(13) الوثيقة        الموقع الجغرافي لوالية الوادي :(12) الوثيقة  

                 (OUENDENO, 2019(                                  ) ،0202علية والوصيف) 

II. مواد وطرق الدراسة: 

II     .1 .مواد الدراسة: 

II       .1 .1 .النباتية المادة: 

ثالث مناطق مختلفة تابعة لمنطقة وادي سوف ألخذ عينات نبات  اختيارفي هذه الدراسة تم 

 :وهي( .Cornulaca monacantha Del)الحاد

 تتميز بتربة رملية سائبة متحركة فضال عن ضعف قدرتها على اإلمساك : منطقة الكثبان الرملية

وقد تم أخذ العينة النباتية من الكثبان الرملية قرب جامعة . (0222حليس، ) به واالحتفاظبالماء 

 .C1الشهيد حمه لخضر والتي رمزنا لها بالرمز 

 حليس، ) تتميز بتربة خشنة ثابتة، وطبقات صخرية قريبة من سطح األرض: منطقة الصحن

 .C2وقد تم أخذ العينة النباتية من منطقة قمار والتي رمزنا لها بالرمز . (0222
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 حليس، ) تتميز بتربة مستقرة وأكثر رطوبة وتحتفظ بمياه األمطار لمدة أطول: ة المنخفضاتمنطق

 .C3وقد تم أخذ العينة من منطقة الحمراية والتي رمزنا لها بالرمز . (0222

 .ناطق الثالثةمالفزيولوجية لنبات الحاد النامي في الة مقارنة المعايير المرفولوجية ووذلك بهدف دراس

II       .1 .2 .والوسائل المستعملة األدوات: 

 .يمثل الجدول أدناه أهم المواد والوسائل التي استعملناها في دراستنا المرفولوجية والفسيولوجية

 .المواد والوسائل المستعملة في العمل المخبري :(03) جدول

 المواد والمحاليل األجهزة األدوات

 أنابيب اختبار-

 بيشر-

 علب بيتر

 قمع-

 هاوون-

Micropipette- 

 ورق ترشيح-

 ورق األلمنيوم-

 مقص-

 مسطرة مدرجة-

 منقلة-

 ميزان حساس-

 جهاز الطرد المركزي-

جهاز المطيافية الضوئي -

Spectrophotomètre 

 Eau de javelماء الجافيل -

 Eau distillèالماء المقطر -

 Acétone %12أسيتون ذو تركيز -

 Ca(HCO3)2بيكربونات الكالسيوم -

II     .2 .الدراسة  المتبعة في طرقال: 

II       .2 .1 .المعايير المرفولوجية: 

 طول الساق: 

أفرع خضراء لكل نبتة بواسطة  3قمنا باختيار ثالث نباتات من كل عينة، ومن ثم قياس طول 

 .تم إجراء القياس في مرحلة النمو(. Cm)مسطرة مدرجة 
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 المساحة الورقية: 

Cm) وتم تقدير المساحة الورقية . ورقة من كل عينة 24قمنا باختيار 
2

 :بإتباع الخطوات التالية( 

 .(Pp)وقياس وزنها  (Sp) ـ حساب مساحة الورقة البيضاء،

 .ـ وضع األوراق النباتية على الورقة البيضاء وقص حدودها

 (.Pf)ـ وزن التكرارات التي تمثل األوراق النباتية 

 .ـ حساب المساحة الورقية وفق المعادلة التالية

 

 ( 0222، شهاب) 

  ةقالور ميلزاوية: 

المنقلة  باستعمالزوايا من كل عينة  3تم قياس الزاوية المحصورة بين الورقة والساق وذلك بقياس 

 (.بالدرجة)

II       .2 .2 . الفسيولوجيةالمعايير: 

II         .2 .2 .1 .النوعية للورقة  المساحة(SLA:) 

( 0222آخرون، القيسي و)حسب ما ذكر لدى ( cm²/mg)تم حساب المساحة النوعية للورقة بـ 

 :وزنها الجاف وفقا للمعادلة التاليةتمد على كل من المساحة الورقية والذي اع

 

 .المساحة الورقية: Sfالوزن الجاف للورقة، : Psالنوعية للورقة،  مساحةال: SLA: حيث

II         .2 .2 .2 . الوزن النوعي للورقة(SLW:) 

التي ( NEDJAH, 2015)ذكر لدى حسب ما ( mg/cm²) تم حساب الوزن النوعي للورقة بـ

 :اعتمدت على كل من مساحة الورقة ووزنها الجاف وفقا للمعادلة التالية

 

SF = (Pf × Sp) / Pp 

SLA = Sf/Ps. 
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 .المساحة الورقية: Sfالوزن الجاف للورقة، : Psالوزن النوعي للورقة، : SLW: حيث

II         .2 .2 .3 . كثافة النسيج الورقي(D:) 

( 6BACELAR et al., 200)حسب ما ورد لدى ( mg/mg)تم حساب كثافة النسيج الورقي بـ 

 :التاليةالذي إعتمد على كل من الوزن الرطب و الوزن الجاف وفقا للمعادلة 

 

 

 .الوزن الرطب للورقة: Pfالوزن الجاف للورقة، : Psكثافة النسيج الورقي، : D: حيث

II         .2 .2 .4 .معايير التوازن المائي: 

 (:محتوى الرطوبة)محتوى الماء في األوراق 

وزن عدد من األوراق بالحالة الطبيعية بعد : تقدير محتوى الرطوبة في األوراق عن طريق تم

وضع هذه األوراق على ورق جرائد وذلك لتجفيفها، ثم تركت . (Pf)قطفها مباشرة لمعرفة الوزن الرطب 

كما تم تلخيصها في  (Ps)بعيدا عن أشعة الشمس لمدة ال تتجاوز األسبوعين للحصول على الوزن الجاف 

 :محتوى الماء وفق المعادلة التالية وحسب. (24)الوثيقة 

 

 . الوزن الجاف: Psالوزن الطري، : Pfالمحتوى المائي، : Wc: حيث

 (.0202؛ الجالي، 0220عبيد وآخرون، )

WC )%( = Pf –Ps × 100 / Pf. 

SLW = Ps/Sf. 

D = (Ps/Pf)×1000. 
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 (.محتوى الرطوبة) المراحل المتبعة لتقدير محتوى الماء  :(14)الوثيقة

 محتوى الماء النسبي: 

عند  المذكورةBARRS (1968 )يتم تقدير محتوى الماء النسبي في الورقة اعتمادا على طريقة 

(AZZOUZ, 2009 )وفق المراحل التالية: 

 .(Pf) ـ قطعت األوراق من قاعدة النصل، وتم وزنها مباشرة للحصول على الوزن الرطب

 .في أنابيب مملوءة بالماء المقطر، ثم وضعت داخل غرفة مظلمة ورطبة ـ وضعت األوراق مباشرة

ساعة، تم استخراج األوراق من األنابيب، ثم مررت في ورق تجفيف المتصاص الماء الزائد  04ـ بعد 

 (.Pt)على سطح الورقة، ثم تم وزن األوراق مباشرة لتقدير وزن التشبع 

يفها، ثم تركت بعيدا عن أشعة الشمس لمدة ال تتجاوز ثالث ـ وضعت العينات على ورق جرائد وذلك لتجف

 .(25)كما هو موضح في الوثيقة  (Ps)أسابيع، وتم وزنها للحصول على الوزن الجاف 

 . (ZERROUMDA, 2012)ـ تم حساب محتوى الماء النسبي حسب المعادلة التي ذكرها 

 

 محتوى الماء

الحصول -1
على الوزن 

 الطري

التجفيف-2  
الحصول -3

على الوزن 
 الجاف
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على التوالي الوزن  Pf ; Pt , Psيمثل كل من  ،)%(المحتوى المائي النسبي الورقي (: TRE)حيث 

 .الرطب، التشبع والجاف للعينات الورقية( ملغ)

 

 .المراحل المتبعة لتقدير محتوى الماء النسبي :(15)الوثيقة

II         .2 .2 .5 .معايير التمثيل الضوئي: 

 الكاروتنويداتتقدير محتوى الكلوروفيل و: 

المذكورة عند  ARNON, 1949يتم تقدير محتوى الكلوروفيل والكاروتنويدات حسب طريقة 

(GOGOI et BASUMATARY, 2018 ) مع بعض % 12عن طريق استعمال األسيتون ذو تركيز

 :المراحل التالية باتباعذلك و(. 26)كما هو ملخص في الوثيقة التعديالت 

ملل ماء مقطر  3ملل من األسيتون و 0ملغ من األوراق الطرية وطحنها بواسطة هاوون مع  222ـ وزن 

 . لتسهيل تفكيك األنسجة النباتية Ca(HCO3)2مع القليل من الرمل أو 

محتوى الماء 
 النسبي

الحصول -1
على الوزن 

 الطري

النقع في الماء -2
 لمدة 24hالمقطر 

الحصول -3
على وزن 

 التشبع

التجفيف -4
للحصول على 
 الوزن الجاف

TRE(%) =]( P.F – P.S) / (P.T- P.S)  222  ×[  
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 .ـ بعد السحق الكلي يوضع المحلول في أنابيب اختبار محجوب عن الضوء

، للحصول على Tour/min 1200وبسرعة  min22ي لمدة ـ وضع هذه األنابيب في جهاز الطرد المركز

 .السائل الطافي

نانو  645,663,422ـ استخدام جهاز المطيافية الضوئية لقياس االمتصاص الضوئي على طول الموجة 

 (. األسيتون)سم وباستعمال الشاهد  2متر بخلية زجاجية ذات سمك 

 (:RAJALAKSHMI and BANU, 2015)ة لدى ـ يتم حساب محتوى الكلوروفيل وفق المعادلة المذكور

 

 

 

 

 :وفق المعادلة التاليةيتم حساب محتوى الكاروتنويدات ( ZERROUMDA, 2012)ـ حسب ما ورد لدى 

 

 

, 645, 422تمثل قراءة جهاز المطيافية الضوئية عند طول الموجات  A470 ,A645 ,A663: حيث

 .على التوالي  663

 

Total Chlorophylle (µg /ml) = 20,2 (A645) + 8,02 (A663). 

Chl.a (µg/ml) = 12,7 (A663) – 2,69 (A645). 

Chl.b (µg/ml) = 22,9 (A645) – 4,68 (A663). 

Carotenid (µg/ml) = [(1000 A470) - (1,82 Chl.a) - (85,02 Chl.b)] / 198. 
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 .المراحل المتبعة لتقدير محتوى الكلوروفيل والكاروتنويدات :(16)الوثيقة

    II .3.2 .الدراسة اإلحصائية: 

تحليل التباين  طريقعن  عولجت النتائج المتحصل عليها في مختلف المعايير المدروسة

ANOVA مع اعتبار مستوى المعنوية عند القيمة (p< 0.05) برنامج  وذلك باستخدامMini Tab 16 

، كما تم اعتماد Tukey  لدراسة االختالف بين النباتات الثالثة، وكذا تحليل المجموعات بتطبيق اختبار

 . لرسم مخططات األعمدة البيانيةExcel 2007  برنامج

   Ca(HCO3)2ماء مقطر والقليل من  3mlأسيتون و  2mlمن األوراق مع 100mg نطحن

 ترشيح الخليط، ووضع الناتج في أنابيب اختبار محجوبة عن الضوء 

 Tour/min 1200وبسرعة  min10لمدة وضع األنابيب في جهاز الطرد المركزي 

   663, 645, 470 عند طول الموجات الموجاتعند طول تقاس االمتصاصية 



 

 

 

  

 :الثاني الفصل

 النتائج والمناقشة
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I. معايير المرفولوجيةال: 

I    . 1 . طول الساق: 

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (17)في الوثيقة أظهرت النتائج المبينة 

AN0VA عدم وجود فروقات معنوية  طول الساق متوسطل(P> 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 وC2 وC3 

      بقيمة( C2)لدى نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن  لطول الساق سجل متوسطأن أعلى كما تبين  .(

9,39 cm ±58,28  ،كثبان الرمليةنبات الحاد التابع لمنطقة ال يليه (C1 )13,03 بقيمةcm±43,06  ، أما

 . 10,50cm±37,94 فقد سجل أقل طول بقيمة ( C3)النبات التابع لمنطقة المنطقة المنخفضات 

 

 .متوسط طول الساق لنبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة(: 17)الوثيقة 

بخصائص التربة إضافة  طول سيقان نباتات المناطق الثالثة إلى تأثرها يمكننا أن نرجع اختالف

كما جاء في دراسة  الحرارةو الملوحة: ناخ مع العوامل البيئية األخرى والمتمثلة فيإلى تداخل طبيعة الم

اللذان أكدا أن ارتفاع الحرارة وزيادة ملوحة  (CHEN et al., 2015؛ 0225آخرون، كرد علي و) كل من

التربة يتسببان في نقص الماء المتاح للنبات مما يعيق عملية البناء الضوئي وبالتالي تركيب المواد الجافة 

منطقة  إلى أن (0222) كما أشار غنابزية. األمر الذي انعكس سلبا على ارتفاع المجموع الخضري

 .في الفصل الحار° م34يز بارتفاع الحرارة حيث يصل المتوسط الحراري إلى مالدراسة تت

 رتفاعافي  تباطؤأن تحسس النبات لنقص الماء يؤدي إلى  ACAR (0225)و  KOÇكل من بينو

 . داخل النباتدرات يالكربوهالماء و استخدامذلك من خالل تقليل المجموع الخضري أو توقفه و
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نبات الرغل مع زيادة السماد النتروجيني بالدور  ارتفاعزيادة ( 0224) زمالؤهوقد فسر الطاهر و

توسعها مما يؤدي إلى زيادة عدد سالميات و انقسامهاسرعة تروجين في زيادة حجم الخاليا والذي يبديه الن

سمدة الفسفورية يعود إلى دور الفسفور الذي يدخل في نبات الحلبة مع زيادة األ ارتفاعالساق أو زيادة 

تركيب بعض المركبات العضوية ذات األهمية في الفعاليات الحيوية مؤديا إلى زيادة نشاط النبات و 

 .ارتفاعهبالتالي زيادة 

قان الخشبية تتعلق القصوى التي تصل إلى األنواع ذات السي االرتفاعاتأن  NIKLAS (0226)أكد 

في دراسة على نبات ( 0226) عبودأوضح عبد أحمد و. حيطةملعوامل المدى تكيفه مع االنبات وبعمر 

الجبريلين في زيادة و O2التي منها اإلضاءة يشجع عمل والذرة البيضاء أن التنافس بين متطلبات النمو 

 .النبات ارتفاعطول السالميات مما يزيد من 

I    . 2 .المساحة الورقية : 

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (18)تائج المدرجة في الوثيقة أوضحت الن

AN0VA وجود فروقات معنوية  المساحة الورقية متوسطل(P< 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 وC2 وC3 

( C2)الصحن نبات الحاد التابع لمنطقة دى ل سجلللمساحة الورقية  متوسطأن أكبر وقد أظهرت النتائج  .(

أصغر قيمة قدرت ( C3)في حين سجل نبات الحاد التابع لمنطقة المنخفضات ، cm²±0,52 0,046  :بقيمة

 0,044 : فقد سجل قيمة( C1)، أما نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية cm² 0,017 ±0,17     :ب

cm²±0,21. 

معنويا على كل من نبات ( C2)لمنطقة الصحن  تفوق نبات الحاد التابع (18)كما بينت نتائج الوثيقة 

، في حين لم يبدي (C3)نبات الحاد التابع لمنطقة المنخفضات و( C1)الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية 

المذكورة في الجدول  Tوهذا ما أكدته نتائج االختبار  .تفوقا معنويا على اآلخر C3و   C1أي من النباتين

 .والتي تمثل درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات المساحة الورقية للنباتات الثالثة( 24)
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 .متوسط المساحة الورقية لنبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة (:10)الوثيقة 

متوسطات المساحة الورقية في النباتات قيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين (: 04)الجدول 

 .الثالثة

C3 C2 C1  

0,448 0,000  C1 

0,000  0,000 C2 

تداخل كيف النبات مع لت(  C3و C2و C1)في النباتات الثالثة المساحة الورقية  انخفاضيرجع 

؛ 0221القادر، عبد )وهذا ما تماثل مع نتائج كل من الحرارة و الضوء: في ةمثلتوالمحيوية الالعوامل ال

الذين فسروا انخفاض المساحة الورقية بتراجع مساحة السطح  (,.QI et al 0202؛ 0222آخرون، اليقة و

الورقي للتقليل من فقد الماء عن طريق عملية النتح تحت تأثير اإلجهاد المائي الناتج من ارتفاع كل من 

في الفصل ° م34لمنطقة الدراسة يصل إلى وتجدر اإلشارة إلى أن المتوسط الحراري  .الحرارة والضوء

 (.0222غنابزية، ) الحار

ن نتيجة في دراسة على نبات الماش أن زيادة المساحة الورقية كا (0222) العيساويبين حياوي و 

خالل مراحل نمو األوراق كعنصر  لالمتصاصكذا جاهزية العناصر الغذائية توفرالماء بصورة كافية و

في دراسة على ( 0224) زمالؤهوأضاف جبير و. لبوتاسيوم، النحاس والفوسفورن، الحديد، االنتروجي

من العناصر الغذائية التي تؤدي بدورها إلى  االستفادةنبات البطاطا أن عنصر النتروجين حفز النبات على 
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رش أن ( 0226)الجميلي في حين بين  .زاد من قيمة المساحة الورقية زيادة معدالت التمثيل الضوئي مما

نبات الذرة الصفراء بالحديد أدى إلى زيادة متوسط المساحة الورقية ويعزى ذلك إلى دور الحديد في زيادة 

كفاءة عملية التمثيل الضوئي فأدى ذلك إلى زيادة نواتج التمثيل ومن ثم توفير خزين غذائي عالي قلل من 

 .وتوسع المساحة الورقيةحالة التنافس بين أجزاء النبات الواحد مما وفر فرصة أفضل لنمو 

دى إلى أالثغور الناتج من الجفاف  انغالقأن ( 0224)أحمد ؛ حسن و(0220)ويرى كل من أحمد 

 .بيط عملية التركيب الضوئيتثتقليص المساحة الورقية و

أن تراجع المساحة الورقية في النبات المعرض لإلجهاد الملحي  DERKAOUI (0222)أظهر و

إذ أن للملوحة تأثير على تيسير العناصر  .يؤثر على توازن الطاقة من خالل تأثر عملية التركيب الضوئي

 .(0222آخرون، عذبي و)الغذائية مما ينعكس أثره على الورقة بانخفاض نمو خالياها واستطالتها 

I    . 3 . ميل األوراق زاوية: 

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (22)قة بينت النتائج المذكورة في الوثي

AN0VA عدم وجود فروقات معنوية  زاوية ميل األوراق متوسطل(P> 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 

( C1)منطقة الكثبان الرملية كل من نبات الحاد التابع لل تقارب أقياس الزواياكما تبين  .( C3و C2و

في حين قدر قيس الزاوية لنبات . على التوالي °60± °2,65 و  °60,33±°4,51 : ب(C2) الصحنومنطقة 

 .°56±°4,58  :ب( C3)الحاد التابع لمنطقة المنخفضات 

 

 .زاوية ميل أوراق نبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة (:10)الوثيقة 
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تأقلم النبات مع مختلف إلى  ( C3و C2و C1)ميل أوراق النباتات الثالثة زاوية  اختالف يرجع

في دراسة على صنفين من نبات العنب البري  (0225حرفوش، )وهذا ما اتفق مع نتائج  البيئية الظروف

حيث فسرت اختالف زاوية ميل أوراق النبات باختالف الظروف البيئية كالحرارة والتربة السائدة في 

في دراسة على نبات القمح أن تراجع زاوية ميل األوراق ( 0221)وبين بن جامع  .قع الدراسةمختلف موا

راجع إلى زيادة التفاف األوراق بالساق للتقليل من المساحة المستقبلة للضوء وخفض معدل النتح تحت 

بلحيس، )ة أو قد تكون للتقليل من فقد الماء نتيجة التعرض للحرارة المرتفع. ظروف اإلجهاد المائي

في الفصل ° م34أن المتوسط الحراري لمنطقة الدراسة يصل إلى  (0222)غنابزية في حين بين  (.0224

 .الحار

II. المعايير الفسيولوجية: 

    II .1 . المساحة النوعية للورقة(SLA) : 

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (02)في الوثيقة أظهرت النتائج المبينة 

AN0VA وجود فروقات معنوية المساحة النوعية للورقة متوسطل (P< 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 

عند نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن ( SLA) النوعية لمساحة الورقة متوسطأعلى وقد دون  .( C3و C2و

(C2 )0,015 ±0,193 : بقيمة cm²/mg التابع لمنطقة المنخفضات ، أما أقل قيمة فقد سجلت عند نبات الحاد

(C3 )0,003 ±0,047هي و cm²/mg في حين سجل نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية ،(C1 )هي و

0,072± 0,011 cm²/mg. 

معنويا ( C2)تفوق نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن  (02)كما بينت النتائج المدرجة في الوثيقة 

في حين لم تكن (. C3)منطقة المنخفضات و( C1)طقة الكثبان الرملية على نبات الحاد التابع لكل من من

المذكورة في  Tوهذا ما أسفرت عنه نتائج االختبار . C3و   C1هناك فروقات معنوية ما بين النباتين

والتي تمثل درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين المساحة النوعية ألوراق النباتات ( 25)الجدول 

 .الثالثة
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 .متوسط المساحة النوعية ألوراق نبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة (:20)الوثيقة 

قيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات المساحة النوعية ألوراق النباتات (:05)الجدول 

 .الثالثة

C3 C2 C1  

0,068 0,000  C1 

0,000  0,000 C2 

 

مساحة  اتتغيرب ( C3و C2و C1)النباتات الثالثة  قاورالمساحة النوعية أل مكننا أن نفسر اختالفي

يادة المساحة النوعية ز الذي بين أن( RESMOND, 2011) ا توافق ما نتائجالورقة ووزنها الجاف وهذا م

أن ( 0226)وزمالؤه  BACELARأضاف و. مساحة الورقة على حساب سمكها إلى زيادة يعزىللورقة 

 . زيادة سمك األوراققيمة المساحة النوعية للورقة ناتج عن  انخفاض

إلى األعلى بالنسبة لساق النبات  اتجهناأن المساحة النوعية تتناقص كلما  NIRY (0222)أوضح 

فسر ذلك بهجرة المواد التي يصنعها النبات السفلية و باألوراقبسمكها مقارنة حيث تتميز األوراق العلوية 

أن  HERBAUTS (2222)و VANSEVEREN كل من بينو. تراكم المواد في األوراقنسبة إضافة إلى 

 .المساحة النوعية للورقة تزيد مع تناقص إمكانية النترجة في التربة الدبالية
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    II .2 . الوزن النوعي للورقة(SLW) : 

 التحليل اإلحصائينتائج الخاص ب( 24)وجدول الملحق  (02)من خالل النتائج الممثلة في الوثيقة 

AN0VA وجود فروقات معنويةتبين  الوزن النوعي للورقة متوسطل (P< 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 

سجلت لدى نبات الحاد التابع ( SLW)أن أعلى قيمة للوزن النوعي للورقة  وقد أكدت النتائج .( C3و C2و

حين سجل نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن ، في mg/cm² 1,11 ±21,53بقيمة ( C3)لمنطقة المنخفضات 

(C2 )0,40 ±5,2 أقل قيمة قدرت ب mg/cm² . أما نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية(C1 ) فقد سجل

 .mg/cm² 2,03 ± 14,10قيمة 

تفوق معنوي لنبات الحاد التابع لمنطقة وجود  (02)النتائج المسجلة في الوثيقة كما أظهرت 

( C2)منطقة الصحن و( C1)على نبات الحاد التابع لكل من منطقة الكثبان الرملية ( C3)المنخفضات 

على نبات الحاد التابع ( C2)إضافة إلى التفوق المعنوي الذي أبداه نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية 

والتي تمثل درجة ( 26)المذكورة في الجدول  Tوهذا ما اتفق مع نتائج االختبار  (C2)لمنطقة الصحن 

 .االختالف المعنوي في المقارنة بين الوزن النوعي ألوراق النباتات الثالثة

 

 .متوسط الوزن النوعي ألوراق نبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة (:21)الوثيقة 
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ألوراق النباتات قيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات الوزن النوعي (:06)الجدول 

 .الثالثة

C3 C2 C1  

0,001 0,000  C1 

0,000  0,000 C2 

 

األوزان  باالختالف ( C3و C2و C1)النباتات الثالثة  قاورالوزن النوعي أل اختالفيمكن أن نبرر 

عي ألوراق نبات زيادة الوزن النو واحيث فسر( 0222محمد، حسين و)وهذا ما اتفق مع نتائج الجافة 

عملية الزيادة في المساحة الورقية التي ساهمت في زيادة تركيب المادة الجافة عن طريق ب الباذنجان

عالقة بين الوزن أن هناك LAMONT (2222 )و WITKOWSKI كل من أوضحو. التركيب الضوئي

 جابةاستكثافة نسيجها كان نتيجة زيادة سمك األوراق و SLWسمكها حيث بين أن زيادة النوعي للورقة و

في حين يرى . نقص عناصرها الغذائية إضافة إلى اإلضاءة العاليةرطوبة التربة و النخفاض

MOUELLEF (0222 ) أن زيادة الوزن النوعي ألوراق أحد أصناف نبات القمح تحت ظروف اإلجهاد

 .مساحة األوراق انخفاضراجع إلى 

    II .3 .ورقينسيج الكثافة ال (D):  

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (00)المبينة في الوثيقة تائج من خالل الن

AN0VA وجود فروقات معنويةتبين  كثافة النسيج الورقي متوسطل (P< 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 

أن أعلى قيمة للكثافة الورقية سجلت لدى نبات الحاد التابع لمنطقة  جتائنكما بينت ال .( C3و C2و

( C1)، يليها نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية mg/mg 46,14 ±666,84بقيمة ( C3)المنخفضات 

: هيو( C2)الصحن  في حين كانت أقل قيمة لدى نبات الحاد التابع لمنطقة. 13,70mg/mg±594,72 بقيمة

467,1± 37,64 mg/mg. 

عدم وجود فروقات معنوية بين نبات الحاد التابع لمنطقة ( 00)ت النتائج المذكورة في الوثيقة أظهر

( C3 و C1) االثنان، في حين تفوق (C1)نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية و( C3)المنخفضات 

المسجلة في الجدول  Tمع نتائج االختبار  وهذا ما اتفق (C2)معنويا على نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن 

 .والتي تمثل درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين كثافة النسيج الورقي( 22)
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 .متوسط الكثافة الورقية لنبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة (:22)الوثيقة 

 .الكثافة الورقية للنباتات الثالثةقيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات (:00)الجدول 

C3 C2 C1  

0,102 0,011  C1 

0,001  0,011 C2 

 اختالفب ( C3و C2و C1)بين النباتات الثالثة  الورقيالنسيج كثافة  اختالف مكننا أن نفسري

حيث فسر تراجع الكثافة الورقية ( RESMOND, 2011)وهذا ما اتفق مع نتائج ة للورقة جافاألوزان ال

 HERBAUTSو VANSEVEREN كل منأضاف و. بتغيرات نسبة الوزن الجاف على الوزن الطري

فكلما ارتفعت المساحة النوعية للورقة تنخفض كثافة  أنها تتأثر بتأثر المساحة النوعية للورقة (2222)

كثافة النسيج الورقي  تالفاخأن  LAMONT (2222)و WITKOWSKI كل منبين و. النسيج الورقي

دد الطبقات، كثافة نسيج البشرة عمك الورقة من خالل طول الخاليا وس: يعود إلى اختالف كل من

 .ة المواد الذائبة داخل الخاليا ومدى وفرة المساحات الهوائيةالجدران الخلوية، نسبو

تج عن تغيرات أن الزيادة في كثافة النسيج الورقي نا( 0226)وزمالؤه  BACELARأوضح و

أن الملوحة تعمل على إحداث ( 0224)وقد ذكرت القحطاني  .تشريحية بهدف تجنب اإلجهاد المائي

سمك صفائح القشرة، عدد وحجم الثغور، سمك طبقة : تغيرات تركيبية عديدة في أوراق النباتات تتمثل في

 .مما يؤدي إلى الزيادة في كثافة النسيج الورقي الكيوتيكل ودرجة تلجنن الجدار
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    II .4 .معايير التوازن المائي: 

  الرطوبي لألوراقالمحتوى (WC): 

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (03)تائج الممثلة في الوثيقة من خالل الن

AN0VA وجود فروقات معنويةتبين  محتوى رطوبة األوراق متوسطل (P< 0,05)  بين النباتات الثالثة

(C1 وC2 وC3 ). أن أعلى قيمة للمحتوى الرطوبي سجلت لدى نبات الحاد التابع لمنطقة  ناالحظكما

( C2)، يليها نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن  63,18±% 3,50 حيث قدرت ب ( C1)الكثبان الرملية 

 فقد سجل أقل قيمة قدرت ب ( C3)قة المنخفضات ، أما نبات الحاد التابع لمنط 50,21±% 2,01 بقيمة 

3,98 %±46,31. 

( C1)تفوق نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية  (03)أوضحت النتائج المدرجة في الوثيقة 

معنويا على كل من نبات الحاد التابع ( C1)معنويا على كل من نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية 

 C2، في حين لم يبدي أي من النباتين (C3)و نبات الحاد التابع لمنطقة المنخفضات ( C2) لمنطقة الصحن

والتي تمثل ( 21)المسجلة في الجدول  Tوهذا ما اتفق مع نتائج االختبار  .تفوقا معنويا على اآلخر C3و 

 .درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين المحتوى الرطوبي لألوراق النباتات الثالثة

 

 .لنبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة (WC) المحتوى الرطوبي (:23)الوثيقة 
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 .للنباتات الثالثة (WC)قيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات (:00)الجدول 

C3 C2 C1  

0,002 0,007  C1 

0,373  0,007 C2 

  محتوى الماء النسبي(TRE): 

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (04)في الوثيقة  تائج المبينةأظهرت الن

AN0VA وجود فروقات معنويةمحتوى الماء النسبي  متوسطل (P< 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 وC2 

أن أعلى قيمة لمحتوى الماء النسبي كانت لدى نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان كما أسفرت النتائج  .( C3و

الذي و( C3)يليها نبات الحاد التابع لمنطقة المنخفضات ، % 3,27 ±60,27حيث قدرت ب ( C1)الرملية 

 ±50,47فقد قدرت قيمته ب ( C2)أما نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن . % 1,43 ±55,07قدرت قيمته ب 

3,92 %. 

معنويا ( C1)قة الكثبان الرملية تفوق نبات الحاد التابع لمنط (04)لنتائج المذكورة في الوثيقة بينت ا

معنوية بين نبات الحاد  اختالفات، في حين لم تكن هناك أي (C2)على نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن 

المسجلة  Tوهذا ما اتفق مع نتائج االختبار  .C2و  C1وأي من النباتين ( C3)التابع لمنطقة المنخفضات 

والتي تمثل درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين محتوى الماء النسبي لألوراق ( 22)في الجدول 

 .النباتات الثالثة

 

 .لنبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة( TRE)محتوى الماء النسبي  (:24)الوثيقة 
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 .للنباتات الثالثة( TRE)قيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات (:00)الجدول 

C3 C2 C1  

0,174 0,018  C1 

0,236  0,018 C2 

 

ال دليل على تأقلم إما هو ( C1)محتوى الماء النسبي في أوراق النبات و إن زيادة المحتوى المائي

 ,NADJEM؛ 0222آخرون، الصل و)مع نتائج كل من  أتفقهذا ما نبات في ظل تراجع رطوبة التربة وال

في دراسة على ( 0222)أشار قندوز و. القمح على التوالينبات في دراسة على نبات الشعير و (2012

لى خفض المحتوى الرطوبي للتربة نبات القمح أن الزيادة في درجات الحرارة مع نقص التساقط يعمالن ع

نسبي لألوراق، حيث تم تفسير هذه النتائج بقدرة النبات على التحكم على محتوى الماء ال انعكسهذا ما و

وتجدر اإلشارة إلى أن المتوسط الحراري لمنطقة  .خفض معدل النتحالماء والمغذيات و امتصاصفي 

في حين تكون األمطار نادرة وقليلة، ويصل المتوسط السنوي  في الفصل الحار،° م34الدراسة يصل إلى 

 (.0222غنابزية، ) mm 12,3    للتساقط بالمنطقة إلى 

في أوراق النبات تحت ظروف ( RWC)بمستوى عالي من  االحتفاظأن ( 0225)بينت عالم 

وظيفة بالحفاظ على بنية وزي، مما يسمح اإلجهاد الملحي يكون مرتبط بقدرة النبات على التعديل األسمو

مكنها من تحقيق نمو النباتات في البيئات المالحة إذ يوزي أهم آلية لبقاء ويعد التعديل األسم. األنسجة

اكمة المواد الذائبة كالسكريات يتم ذلك من خالل مر، وانتفاخهاالخاليا و امتالءحدوث التوازن المائي و

أضاف نفس المصدر أن هذه المواد تساهم في و(. 0224ن، حسي)ي على النتروجين المركبات التي تحتوو

بالتالي الزيادة في و االمتالءضغط الماء و امتصاصمما يؤدي لزيادة  زيادة تركيز المحلول الخلوي

دراسة على نبات الحنطة أن إضافة في ( 0225) زمالئهابينت محمود وكما . ى المائي لألوراقالمحتو

قد يعزى ذلك إلى زيادة محتوى الماء النسبي و لفترات من الجفاف أدى لى النبات المعرضإ النتروجين

بالتالي خفض ظمات األسموزية كالبرولين مثال وإلى كون عنصر النتروجين يدخل في تركيب بعض المن

 .الجهد األسموزي مما حافظ على دخول الماء للخاليا

الحاصل  االنكماشالورقة من خالل  محتوى الماء النسبي ألى التغيرات التركيبية في انخفاضيعود 

أو قد يعود لزيادة الجهد األسموزي الذي ( 0221رون، خوآ صبا)نشيمية االخاليا البربشرة وفي خاليا ال

لذا (. 0221؛ الدعمي،0222الشمري، )الخلوي  االتساعالماء عن طريق عرقلة  امتصاصيحد من 

عالي من  ىتستجيب النباتات لتأثيرات اإلجهاد بعدة تغيرات مرفولوجية من شأنها أن تحافظ على مستو
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رة بهدف التقليل من معدل ذلك من خالل تقليص مساحة الورقة مع زيادة كثافة خاليا البشالماء النسبي و

كثافة الثغور فمعدل النتح يتأثر بحجم و .(FUZY et al., 2019)ضوئي تعديل عمليات التمثيل الالنتح و

اإلجهادات الإلحيائية قد يكون دورها حماية الثغور من و إضافة إلى الشعيرات المتشكلة على سطح الورقة

اسة على نبات في در( 0222) زمالؤهكما الحظ عذبي و(. GHIMIRE, 2017)الضوء الزائد كالحرارة و

خلوية على سطح الورقة يمكن أن يكون لها دور فالمحافظة على المحتوى المائي أو  شكل كتلقدم الوزة ت

 .المساهمة في خفض المؤثرات البيئية الخارجية التي يتعرض لها النبات

    II .5 .البناء الضوئي أصبغة: 

  محتوى الكلوروفيل: 

 نتائج التحليل اإلحصائيالخاص ب( 24)وجدول الملحق  (05)تائج المدرجة في الوثيقة بينت الن

AN0VA عدم وجود فروقات معنوية  قيم محتوى الكلوروفيلل(P> 0,05)  بين النباتات الثالثة(C1 وC2 

أن كما تبين  .(ب+ أ )والكلوروفيل الكلي كلوروفيل ب و، كلوروفيل أ وهذا فيما يخص كل من ( C3و

 :قدرت بـ( C3)الحاد التابع لمنطقة المنخفضات أعلى قيمة لمحتوى الكلوروفيل أ سجلت لدى نبات 

0,446± 0,24 µg/ml0,36 ±0,442 :قد سجل ذات النبات أقل قيمة من محتوى الكلوروفيل ب قدرت بـ، و 

µg/ml يليها نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن ،(C2 )0,28 ±0,384 :بمحتوى الكلوروفيل أ الذي قدر ب 

µg/ml ،0,51 ±0,699 :ى قيمة من محتوى الكلوروفيل ب قدرت بـقد سجل ذات النبات أعلو µg/ml في ،

 ±0,26 :أقل قيمة محتوى الكلوروفيل أ قدرت بـ( C1)حين سجل نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية 

0,21 µg/ml ،0,37 ±0,47 :محتوى الكلوروفيل ب لذات النبات بقيمة وقدر µg/ml. 

فقد سجلت أعلى قيمة لدى نبات الحاد التابع ( ب+ أ )الكلوروفيل الكلي أما فيما يخص محتوى 

، يليها نبات الحاد التابع لمنطقة المنخفضات µg/ml 0,79 ±1,082 :حيث قدرت ب( C2)لمنطقة الصحن 

(C3 ) 0,6 ±0,888بقيمة µg/ml في حين كانت أقل قيمة عند نبات الحاد التابع لمنطقة الكثبان الرملية ،

(C1) 0,58 ±0,734 :التي قدرت بو µg/ml. 
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 .محتوى الكلوروفيل لنبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفة (:25)الوثيقة 

  محتوى الكاروتنويد: 

نتائج التحليل الخاص ب( 24)وجدول الملحق  (06)تائج الموضحة في الوثيقة من خالل الن

بين النباتات  (P< 0,05) وجود فروقات معنويةتبين  محتوى الكاروتنويد متوسطل AN0VA اإلحصائي

أن أعلى قيمة لمحتوى الكاروتنويد سجلت عند نبات الحاد التابع  ناالحظكما  .( C3و C2و C1)الثالثة 

، في حين أبدت قيم محتوى الكاروتنويد لنبات الحاد µg/ml 0,007±0,525بقيمة ( C3)لمنطقة المنخفضات 

تقارب كبير حيث قدرت ب ( C1)منطقة الكثبان الرملية و( C2)الصحن التابع لكل من منطقة 

0,089±0,062 µg/ml  0,046±0,084و µl/ml على التوالي. 

( C3)تفوق معنوي لنبات الحاد التابع لمنطقة المنخفضات  (06)النتائج المدرجة في الوثيقة بينت 

، في حين لم يبدي أي (C2)منطقة الصحن و (C1)على نبات الحاد التابع لكل من منطقة الكثبان الرملية 

المسجلة في الجدول  Tوهذا ما اتفق مع نتائج االختبار  .تفوق معنوي على اآلخر C2و  C1من النباتين 

 .والتي تمثل درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين محتوى كاروتنويد أوراق النباتات الثالثة( 22)
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 .الكاروتنويد لنبات الحاد التابع لثالث مناطق مختلفةمحتوى  (:26)الوثيقة 

قيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات محتوى الكاروتنويد للنباتات (:10)الجدول 

 .الثالثة

C3 C2 C1  

0,000 0,988  C1 

0,000  0,988 C2 

 

بسرعة هدمها تحت تأثير  C1يمكننا أن نفسر تدني محتوى أصبغة البناء الضوئي في النبات 

أن حيث بينت في دراسة على نبات الحنطة ( 0225اإلبراهيمي، )  اإلجهاد المائي وهذا ما اتفق مع نتائج

إضافة إلى زيادة معدل  هرمونات مثبطة لتخليق الكلوروفيلتخليق إلجهاد الرطوبي يؤدي إلى تنشيط وا

MOUELLEF (0222 )في حين يرى  .وفيلالتنفس الضوئي مما يتسبب سرعة في هدم صبغات الكلور

ألحد أصناف نبات القمح راجع إلى تقليل حجم خاليا األوراق تحت  أن الزيادة في محتوى الكلوروفيل

وبالتالي التخفيف من حدة اإلجهاد وهذا ما اتفق مع  ائي مما يعمل على زيادة التركيزتأثير اإلجهاد الم

كما تعد الكاروتنويدات من الصبغات المساعدة لعملية التمثيل  . C2النتائج المتحصل عليها في النبات 

الضوئي حيث تقوم بامتصاص الضوء الالزم ونقل الطاقة إلى الكلوروفيل للقيام بوظيفة التركيب الضوئي 

إضافة إلى دورها في منع تأكسد الكلوروفيل وحمايته من الجذور الحرة خاصة االكسيجينية منها، فكلما 
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اروتنويدات يرتفع معها محتوى الكلوروفيل وبالتالي نشاط عالي للتركيب الضوئي والعكس زادت كمية الك

 (. ABD-E-SAMAD, 1994؛ KARABACAK et KARABACAK, 2019؛ 0225الحياني، )صحيح 

أصبغة البناء يعمل على زيادة محتوى بالبوتاسيوم الحنطة نبات أن رش  (0225)اإلبراهيمي  بينت

ط عدد من اإلنزيمات خاصة المسؤولة على بناء نشيإلى دور البوتاسيوم في تى ذلك يعزو الضوئي

ذائية أن نقص العناصر الغ (0225)وزمالؤه  GIBBS؛ (0226)يرى كل من الجميلي و. الكلوروفيل

وراق النبات أفي  أصبغة البناء الضوئيمحتوى  انخفاضالنتروجين يؤدي إلى الحديد، الفسفور و: التالي

فسر . ى إنتاج الطاقةإضافة إل أصبغة البناء الضوئيهذه العناصر في تكوين مساهمة ذلك راجع لو

زيادة محتوى الكلوروفيل في أوراق نبات البطاطا عند رشها بأمالح ( 0226) زمالؤهالبرزنجي و

. يل إذ يمثل الجزء المركزي لهاالمغنزيوم أثناء مرحلة النمو بدور عنصر المغنزيوم في تصنيع الكلوروف

راجع إلى تناقص  دم النبات بالعمر إلى الشيخوخةكلما تق أصبغة البناء الضوئيمحتوى  ضانخفكما أن ا

يتوبالزمية في المراحل نسبة رايبوسومات البالستيدات الخضراء يتبعها تناقص الرايبوسومات الس

أهمية السليكون في تحسين معدل البناء الضوئي ( 0222)وزمالؤه  HAMAYUN كما بين .المتقدمة

لنباتات فول الصويا المعرضة إلجهاد ملحي وإجهاد مائي من خالل رفع محتوى الكلوروفيل وحمايته من 

 .التخريب

إلى انغالق الثغور اإلضاءة العالية  في ظلق النبات محتوى الكلوروفيل في أورا انخفاضيرجع 

انخفاض معدل البناء الضوئي وزيادة التنفس وهذا ما يؤدي إلى هدم  وبالتاليCO2 ل والحد من دخو

 ESPANA et al., 2010: ZIELEWICZ et)ما تم ذكره في دراسات كل من  حسبصبغات الكلوروفيل 

al., 2020 .) 

 نتيجة لزيادة معدل النتحالحرارة يؤدي إلى نقص الماء  ارتفاعأن ( 0221)وزمالؤه  LIوأوضح 

وتجدر اإلشارة . كذا نقص سيرورة العناصر الغذائية مما يؤثر سلبا على محتوى األوراق من الكلوروفيلو

 (.0222غنابزية، ) في الفصل الحار° م34إلى أن المتوسط الحراري لمنطقة الدراسة يصل إلى 

الكارتنويد لم يتأثر في نبات الخيار ومحتوى الكلوروفيل  أن( 0202)وزمالؤه  CHENكما وجد 

وزمالؤه   ABDEL-FARIDأيد هذا الرأي الدراسة التي قام بهاو. المعامل بملح كلوريد الصوديوم

ت مستوى عالي من تح أصبغة البناء الضوئيلخيار حيث يزداد محتوى اعلى نبات الطماطم و( 0202)

األيونات ذلك بتراكم ت آلليات مقاومة أثر الملوحة وباالن بامتالكقد فسروا هذه النتائج إجهاد الملوحة و

 .بروتيناتأو ربما تكون بإنتاج هرمونات و. في األوراق القديمة للنباتالضارة 
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 الخاتمة

في كبير  ج لنا تنوعتتنوع تربها وأقاليمها المناخية وهذا ما أنالجزائرية بتتميز مناطق الصحراء 

ومن هذا . البرية هانباتاتهذه المناطق التي تزدهر بتنوع  الغطاء النباتي، إذ تعد منطقة وادي سوف أحد

وذلك قصد التعرف على  Cornulaca monacantha. Delالمنطلق تمحورت دراستنا على نبات الحاد 

تغيرات بعض الخصائص المرفولوجية والفسيولوجية لهذا النبات ومدى تأقلمه حسب العوامل السائدة في 

 .منطقة النمو

طول الساق، المساحة )وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على مقارنة الخصائص المرفولوجية 

قة، الوزن النوعي للورقة، المساحة النوعية للور)والخصائص الفسيولوجية ( الورقية وزاوية ميل األوراق

بين نبات ( كثافة النسيج الورقي، المحتوى الرطوبي، محتوى الماء النسبي، الكلوروفيالت والكاروتنويدات

 .الحاد النامية في ثالث مناطق مختلفة من والية الوادي

مساحة الورقة، المساحة : أظهرت النتائج المتحصل عليها وجود اختالفات معنوية في كل من

نوعية للورقة، الوزن النوعي للورقة، كثافة النسيج الورقي، المحتوى الرطوبي، المحتوى النسبي للماء ال

طول الساق، ميل األوراق : ومحتوى الكارتنويدات في حين لم تظهر أي اختالفات معنوية في كل من

 .ومحتوى الكلوروفيل بأنواعه

ان أكثر تأقلما مع الظروف البيئية، حيث تفوق بينت النتائج أن نبات الحاد التابع لمنطقة الصحن ك

والكلوروفيل ( ب)في كل من طول الساق، المساحة الورقية، المساحة النوعية للورقة، محتوى الكلوروفيل

 .كما تفوق معنويا على باقي النباتات في مساحة الورقة والمساحة النوعية للورقة(. ب+ أ )

زاوية ميل األوراق، : لمنطقة الكثبان الرملية في كل منبينت النتائج تفوق نبات الحاد التابع 

وقد تفوق معنويا على باقي النباتات في المحتوى الرطوبي . المحتوى الرطوبي والمحتوى النسبي للماء

 .لألوراق

الوزن النوعي للورقة، : كما بينت النتائج تفوق نبات الحاد التابع لمنطقة المنخفضات في كل من

وقد تفوق معنويا على باقي النباتات . ومحتوى الكاروتنويدات( أ)رقي، محتوى الكلوروفيل كثافة النيج الو

أما فيما يخص كثافة النسيج الورقي والمحتوى النسبي . في الوزن النوعي للورقة ومحتوى الكاروتنويدات

ضات ومنطقة للماء فلم تظهر النتائج أي اختالف معنوي بين نبات الحاد التابع لكل من منطقة المنخف

في حين تفوق االثنان معنويا على نبات . الكثبان الرملية في كثافة النسيج الورقي والمحتوى النسبي للماء

 .الحاد التابع لمنطقة الصحن
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. وفي األخير نأمل أن يكون بحثنا شامال وملما بكل المعلومات التي خصت دراستنا حول هذا النبات

ونوصي بالتوسع . لمزيد من األبحاث على النباتات الصحراوية والبريةكما نرجو أن يكون محفزا إلجراء ا

والتعمق في دراسة البيئات النباتية وخصائص جميع أعضاء النبات في مختلف مراحل نموه، إضافة إلى 

الدراسات الفيتوكيميائية للنبات، والتعمق في التغيرات الفسيولوجية التي يبديها النبات تكيفا مع مختلف 

 .ادات الصحراويةاإلجه
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 :مراجع باللغة العربية

. الطبعة األولى.فسيولوجيا وبيولوجيا النبات الجزيئية أثناء اإلجهاد المائي(: 2010)م ؛ . أبو جاد هللا ج

 .222-255:دار المريخ للنشر، ص

دراسة حول (: 2006)ع؛ . ، أبو عفيفة خ.، زيدان ع.م. ع. ، يدى ع.، ضرفاوي م.و. م. أبو زنط م

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم، جمهورية . النباتات الرعوية الواعدة في الموطن العربي

 .51: السودان، ص

تأثير المحتوى الرطوبي ونوع التربة في بعض المؤثرات الفسلجية  (:2015)ع؛ . اإلبراهيمي ن

رسالة ماجيستر، . وعالقة ذلك بالبوتاسيوم المضاف.Tritticum aestivum L  والكيموحيوية لنبات الحنطة 

 .10ـ22: جامعة كربالء، العراق، ص

في نمو وحاصل زهرة تأثير اإلجهاد المائي ومسافات الزراعة بين النباتات  (:2012)ع؛ . أحمد ش

 .02ـ24: ، ص4: ، العدد43: مجلة العلوم الزراعية العراقية، المجلد. الشمس

توزيع مكتبة إبن . موسوعة النباتات المفيدة(: 2002)خ؛ . ، جمعة م.، بابا عيسى ج.بابا عيسى ف

 .334: النفيس، دمشق، سوريا، ص

ى، دار األندلس للنشر والتوزيع، المملكة العربية الطبعة األول. تصنيف النباتات الزهرية(: 2006)بدر ع؛ 

 .022-022: السعودية، ص

تأثير الرش بأمالح المغنيسيوم في محتوى (: 2006)غ؛ . ، ثامر م.ق. ، الجبوري م.غ. م. البرزنجي إ

مجلة العلوم الزراعية العراقية، . األوراق من الكلوروفيل خالل مراحل مختلفة من نمو نبات البطاطا

 .06-22: ، ص4: ، العدد32: لدالمج

دراسة مرفوفيزيولوجية وبيوكيميائية لنبات القمح الصلب المزروع في الجزائر (: 2014)بلحيس إ؛ 

(Triticum durm Desf. ) صنف(melanopus .)2: مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قسنطينة، ص-

24. 

 Triticum durm)أصناف من القمح الصلب  المحتوى الكيميائي ألوراق وبذور(: 2000)بن جامع ع؛ 

Desf ) النامية تحت ظروف اإلجهاد المائي والمعاملة باألوكسين(AIA )مذكرة لنيل شهادة . نقعا ورشا

 .04-00:الماجستر، جامعة منتوري، قسنطينة، ص
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مذكرة لنيل (. جمع وتصنيف ودراسة)األلغاز الشعبية في منطقة وادي سوف (: 2000)بن عمر ك؛ 

 .21-26: لماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، صا

تقدير مساحة الورقة، كمية المحتوى الرطوبة، الكلوروفيل والفينوالت في أوراق (: 2020)إ؛ . الجالي ز

مجلة الجامعة العربية . ـ ليبيا Alternaria alteanataبعض األشجار المصابة بمرض العفن السخامي 

 .22ـ2: ، ص0: ، العدد6: األمريكية للبحوث، المجلد

تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة  (:2014)ل؛ . ، علوان ص.ح. ، عيسى ف.ف. جبير ع

وبعض مؤشرات نمو وإنتاجية  Rhizoctonia solaniاألحيائية والتداخل بينهما على الفطر الممرض 

 .221ـ223: ، ص0: مجلة المثنى للعلوم الزراعية، المجلد. البطاطا

تأثير مسافات الزراعة والتغذية الورقية بالحديد في صفات النمو والحاصل  (:2016)س؛ . أ. لجميلي إا

 .005ـ024: ، ص0. ، العدد24: مجلة األبنار للعلوم الزراعية، المجلد. للذرة الصفراء

تأثير بعض المعامالت الفيزيائية الكيميائية في اإلكثار البذري لنوعي العناب   (:2015)حرفوش ر؛ 

Zizyphus spina-christi و Zizyphus lotus أطروحة دكتوراه، جامعة . وتوصيفها مورفولوجيا وكيميائيا

 .62: دمشق، ص

والمخصبات الحيوية  دراسة التأثيرات الفسيولوجية والبايوكيميائية لمحفزات النمو(: 2010)ع؛ . حسن ع

 .36-32: أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، ص. في نمو وحاصل الذرة الشامية تحت مستويات ري مختلفة

في تحسين بعض الصفات المظهرية لزهرة  ABAدور إضافة  (:2014)ع؛ . ، أحمد ش.ع. حسن ع

 .240ـ233: ، ص0: العدد، 45: مجلة العلوم الزراعية العراقية، المجلد. الشمس تحت اإلجهاد المائي

استجابة نباتات الباذنجان األبيض للرش بالبورون وسيليكات  (:2010)م؛ . ، محمد م.ع. حسين و

 .422ـ324: ، ص2ـ2: ، العدد41: مجلة العلوم الزراعية العراقية، المجلد. البوتاسيوم

 Capsicumات الفلفل دراسة صفة تحمل الملوحة في المزارع النسيجية لنب (:2014)م؛ . ع. حسين هـ

annum L. .21ـ26: رسالة ماجيسر، جامعة القادسية، بغداد، ص. 

الطبعة االولى، مكتبة الرشد، . أساسيات فسيولوجيا النبات العملية(: 2013)ح؛ . ، عبيرح.د. حشمت س

 .62: ص

العرق  الموسوعة النباتية لمنطقة سوف، النباتات الصحراوية الشائعة في منطقة(: 2000)حليس ي؛ 

 .ص 050الشرقي الكبير، مطبعة الوليد، الوادي، 
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تأثير الكلوتاثيون وبيروكسيد الهيدروجين وتداخلهما في بعض الصفات  (:2015)هـ؛ . ح. الحياني إ

 .246ـ245: رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، ص. .Vigna radiata Lالنوعية والكمية لنبات الماش 

تأثير الموليبدنم على بعض صفات النمو والحاصل لنبات  (:2010) ح؛. ، العيساوي م.ح. ج. حياوي ن

: ، العدد22: مجلة األنبار للعلوم الزراعية، المجلد. تحت ظروف اإلجهاد المائي .Vigna radiata Lالماش 

 .231ـ203: ، ص0

 Salsolaفصل وتحديد نواتج األيض الثانوي ودراسة الفعالية المضادة لألكسدة لنبتة (: 2011)خطاف ع؛ 

tetragona Del. (chenopodiaceae)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، ص :

56-52 . 

، بن سالم الفارسي خ؛ .، بن حمد العلوي س.، داغستاني ه.، القاضي ع.د. ، قواس م.الخطيب م

اإلعالم التنموي، وزارة الزراعة  دائرة. الدليل الحقلي المصور للنباتات البرية في سلطنة عمان(: 2015)

 .62: والثروة السمكية، سلطنة عمان، ص

 .ص 046مركز سوزان مبارك االستكشافي العلمي، . فسيولوجيا النبات(: 2000)درهاب ص؛ 

لتراكيز البرولين ( .Helinthus annus L)استجابة نبات زهرة الشمس  (:2010)ح؛ . ع. الدعمي ب

مجلة كربالء للعلوم . مختلفة من اإلجهاد المائي في بعض المؤثرات الفسلجيةالمضافة تحت مستويات 

 .22ـ10: ، ص2: ، العدد5: الزراعية، المجلد

دليل النباتات بمنطقة  (:2014)، بوذكر ج؛ .، المديميغ خ.ع. ، الحمود ص.المخضوب ع. ،.الشايع إ

 .ص 410، الطبعة األولى، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. الرياض

دار الفكر العربي للتوزيع والنشر (. نشأتها وتطورها وتصنيفها)النباتات الزهرية (: 1004)شكري إ؛ 

 .304-300: القاهرة، مصر، ص

مجلة الفنون (. عوده إلى الطبيعة)مورفولوجيا النبات والتصميم البيئي  (:2015)ع؛ . هـ. شريف هـ

 .053ـ002: ، ص0: ، العدد0 :والعلوم التطبيقية، جامعة دمياط، المجلد

تأثير عنصري الرصاص والنيكل في النمو وبعض الجوانب الفسيولوجية  (:2000)ع؛ . ح. الشمري ف

 .60ـ42: ، ص0: ، العدد00: مجلة التربية والعلم، المجلد. (.Helinthus annus L)لنبات زهرة الشمس 
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مستويات مختلفة من السماد الفوسفاتي والرش بمستخلصات األعشاب  تأثير(: 2010)ط؛ . شهاب أ

-Trigonella foenum)البحرية في بعض صفات النمو الخضري والحاصل ونسبة الزيت لنبات الحلبة 

graecum L. .)23ـ12: ، ص0: ، العدد22: مجلة تكريث، المجلد. 

العناصر الثقيلة في نمو نبات الكتان تأثير بعض (: 2010)س؛ . ، بدران ع.حمد حأ، عبد .م .صبا ع

(linum usitatissimum L. .) ،وقائع المؤتمر الدولي األول والعلمي الثالث لكلية العلوم، جامعة تكريت

 .205-221: ص

 Low)تربية النباتات تحت ظروف اإلجهادات المختلفة والموارد الشحيحة (: 2005)الصعيدي ح؛ 

lnput )002، 264، 05: المنهل، ص .واألسس الفسيولوجية لها. 

تأثير الهرمونات النباتية على إنبات ونمو بادرات  (:2010)ع؛ . ، الغا س.ع. ، السهولي ح.م. الصل م

مجلة العلوم، عدد خاص بالمؤتمر السنوي الثالث حول نظريات وتطبيقات . الشعير تحت ظروف الجفاف

 .031ـ005: العلوم األساسية والحيوية، جامعة مصراته، ص

تأثير نوعية مياه الري والسماد النتروجيني  (:2014)ح؛ . ، الجياشي ع.إ. ، الرفاعي ش.م. الطاهر ف

 .22ـ2: ، ص0: مجلة المثنى للعلوم الزراعية، المجلد. في نمو وحاصل ونوعية نبات الرغل

لإلجهاد الملحي ومعاكسة  (.Triticum durum Desf)استجابة باذرات القمح الصلب  (:2005)عالم س؛ 

 .46: مذكرة ماجيستر، جامعة قسنطينة، ص. تأثيره الضار باألوكسين

 .sorghum bicolor L)استجابة صنفين من الذرة البيضاء  (:2016)م؛ . ، عبود ن.عبد احمد ي

Moench) 023ـ211: ، ص0: ، العدد24: مجلة األنبار للعلوم الزراعية، المجلد. للكثافة النباتية. 

تأثير موعد الزراعة وبعض المغذيات والمحفزات األحيائية في النمو  (:2010)م؛ . عبد القادر ز

أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، . .Stevia rebaudiana Bertoniوالمحتوى الكيميائي لنبات ورق السكر 

 . 20ـ11: ص

مذكرة لنيل شهادة . وادي سوف مشكلة صعود المياه وآثارها على البيئة بإقليم (:2006)ر؛ . عبداوي ج

 .ص002الماجيستر، قسنطينة، 

االستجابات المرفولوجية والفيزيولوجية ألصلين من التفاح البري (: 2012)، ليون و؛ .، فلوح ع.عبيد ح

(Malus trilobata)  و(Malus communis )مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، المجلد. لإلجهاد المائي :

 .252-243: ص، 0: ، العدد01
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من العائلة  Beta vulgaris var. sacchariferaدراسة تصنيفية حياتية لضرب (: 2015)م؛ . العبيد ن

: ، ص(2) 02مجلة تكريت للعلوم الصرفة، العدد . العراق-في صالح الدين  Chenopodiaceaeالرمرامية

12-12. 

دراسة تأثير العوامل البيئية على الخواص  (:2010)ن؛ . ن. ، السعيدي ص.ج. ، حمادي ك.م. عذبي أ

مجلة أبحاث . في ثالث محافظات من جنوب العراق .Salicornia herbacea Lالتشريحية لنبات قدم الوزة 

 .ص22، 36: ، العدد4: البصرة، المجلد

 .051: مكتبة المعارف الحديثة، ص. مورفولوجيا وتشريح النبات(: 2011)، وصفي ع؛ .العروسي ح

لإلجهادات ( .Triticum turgidum var durm L)تحليل مقاومة القمح الصلب (: 2015)ي ع؛ عولم

 .32-30: أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف، ص. الالحيوية في آخر طور النمو

 -2322مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية  (:2000)غنابزية ع؛ 

 .25-20رة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، ص مذك. م2245-2110/ هـ2324

تأثير حمض الجبرليك وملوحة كلوريد الصوديوم على إنبات البذور  (:2004)س؛ . ب. القحطاني ر

مذكرة ماجيستر، جامعة الملك سعود،  .(Senna occidentials)( السيسبان)والنمو واأليض في نبات السنا 

 .02 :المملكة العربية السعودية، ص

 Glomus mosseaeتأثير فطر المايكورايزا  (:2011)س؛ . ، حميد ا.ع. ، محسن ث.ا. القيسي و

مجلة كلية التربية . (.Hordeum vulgare L)والسوبرفوسفات في الصفات الفسيولوجية لنبات الشعير 

 .214ـ265: ، ص20: األساسية، العدد

الرقمية لورقة العلم بفعالية استغالل الماء عند بعض عالقة بعض مؤشرات الصورة (: 2010)قندوز ع؛ 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة فرحات عباس،  (..Triticum durum Desf)أصناف القمح الصلب 

 .ص 235

أو المائي على استجابة نباتات / تأثير اإلجهاد الملحي و (:2015)، العين ف؛ .، الشماع م.كرد علي ف

Nمس وذرة السورغوم للتسميد السليكاتي باستخدام ان ودوار الشبالسيس
هيئة الطاقة الذرية السورية،  .25

 .ص34

النباتات المتحملة للملوحة في دولة اإلمارات العربية (: 2013)ن؛ . ، راو ك.ج. ، الدخيل ع.م. كريم ف

 .22:المركز الدولي للزراعة الملحية، اإلمارات العربية المتحدة، ص. المتحدة
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 Crataegusدراسة مورفولوجية لبعض أفراد الزعرور البري (: 2011)، ريا ل؛ .، مخول ج.اليقة س

azarolus 33: مجلة جامعة تشرين، العلوم البيولوجية، المجلد. في المنطقة الشمالية الغربية من سورية ،

 .230-225: ، ص0: العدد

لتعريف وتثمين أصناف ( SSR) وجزيئي( Ampélographie)توصيف مظهري (: 2000)لعياضي ز؛ 

-32: مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، ص(. .Vitis vinifera L)من العنب المحلي 

42. 

تأثيرات تداخل فترات الجفاف ومستويات  (:2005)ح؛ . ، علي ف.م. ص. ، علي ح.ع. محمود ف

. نطة من الكلوروفيل والبرولين والماء النسبيمختلفة من النتروجين في النمو ومحتوى أوراق نبات الح

 .245ـ201: ، ص1: ، العدد26: مجلة علوم الرافدين، المجلد

الطبعة األولى، دار الكتب للطباعة والنشر بغداد، . علم تصنيف النبات(: 1000) ع؛. ح. الموسوي ع

 .220: العراق، ص

المكتبة األكادمية، . الطبعة األولى. النمو واإلزهار واستخدامها في الزراعة منظمات(: 1005)وصفي ع؛ 

 .220: القاهرة، ص

 .ص061دار النور للنشر، . مورفولوجيا وتشريح النبات (:2010)ل؛ . ونس أ

دراسة بيولوجية ومورفولوجية لبذور بعض األعشاب الضارة بمحاصيل الحبوب (: 2012)هاني م؛ 

مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، . الهضاب العليا السطايفية الشتوية في منطقة

 .34-30: ص
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 .صور لنبات الحاد من مواقع الدراسة: 01الملحق 

 

 نبات الحاد النامي في منطقة الكثبان الرملية من والية الوادي/ 2

 

 النامي في منطقة الصحن من والية الوادينبات الحاد / 0
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 .صور ألهم األجهزة المستعملة والمراحل المتبعة:02 الملحق

             

 ميزان حساس                    جهاز الطرد المركزي               جهاز المطيافية الضوئي

             

 الحصول على الطافي                        الترشيح الطحن                      مرحلة مرحلة       

                      

 مرحلة النقع                                                    مرحلة التجفيف              
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 .قيم المتوسطات واالنحراف المعياري للخصائص المدروسة: 03 الملحق

 طول الساق 

C3 C2 C1  

 المتوسط 43.26 51.01 32.24

 المعياري االنحراف 23.32 2.32 22.52

 مساحة الورقة 

C3 C2 C1  

 المتوسط 2.02 2.50 2.22

 المعياري االنحراف 2.244 2.246 2.222

 زاوية ميل الورقة 

C3 C2 C1  

 المتوسط 62.33 62 56

 المعياري االنحراف 4.52 0.65 4.51

  المساحة النوعية للورقةSLA 

C3 C2 C1  

 المتوسط 0,072 0,193 0,047

 المعياري االنحراف 0,011 0,015 0,003

  الوزن النوعي للورقةSLW 

C3 C2 C1  

 المتوسط 14,10 5,21 21,53

 المعياري االنحراف 2,03 0,40 1,11

  النسيج الورقيكثافة 

C3 C2 C1  

 المتوسط 594,72 467,1 666,84

 المعياري االنحراف 13,70 37,64 46,14
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 معايير التوازن المائي 

C3 C2 C1   

 المحتوى الرطوبي المتوسط 63.21 52.02 46.32

 المعياري االنحراف 3.52 0.22 3.21

 محتوى الماء النسبي المتوسط 62.02 52.42 55.22

 المعياري االنحراف 3.02 3.20 2.43

 أصبغة البناء الضوئي 

 الكلوروفيل والكاروتنويدمحتوى متوسطات -

C3 C2 C1  

 كلوروفيل أ 0,26 0,384 0,446

 كلوروفيل ب 0,474 0,699 0,442

 الكلوروفيل الكلي 0,734 1,082 0,888

 كاروتنويد 0,084 0,089 0,525

 والكاروتنويداالنحراف المعياري للكلوروفيل -

C3 C2 C1  

 كلوروفيل أ 0,21 0,37 0,58

 كلوروفيل ب 0,28 0,51 0,79

 الكلوروفيل الكلي 0,24 0,36 0,60

 كاروتنويد 0,046 0,062 0,007

للمعايير  Grouping with tukey test واختبار ANOVAنتائج تحليل : 04الملحق 

 .المدروسة

 طول الساق 

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

0.147 2.68 335.6 671.2 2 test 

  

125.2 750.9 6 Error 

   

1422.1 8 Total 
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 مساحة الورقة 

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2,222 26.12 2.222222 2.220200 0 test 

  

2.222433 2.221622 6 Error 

   

2.001122 1 Total 

 

Grouping with tukey test 

Grouping Mean N Test 

A 2.50 3 C2 

B 2.02 3 C1 

B 2.22 3 C3 

  زاوية ميل الورقة 

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.322 2.21 22.44 34.12 0 test 

  

26.22 26.62 6 Error 

   

232.56 1 Total 

  المساحة النوعية للورقةSLA 

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.222 252.21 2.221341 2.236626 0 test 

  

2.222202 2.222202 6 Error 

   

2.232405 1 Total 
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Grouping with tukey test 

Grouping Mean N Test 

A 2.223 3 C2 

B 2.220 3 C1 

B 2.242 3 C3 

  الوزن النوعي للورقةSLW 

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.222 222.23 022.025 422.43 0 test 

  

2.136 22.20 6 Error 

   

422.45 1 Total 

 

Grouping with tukey test 

Grouping Mean N Test 

A 02.53 3 C3 

B 24.22 3 C1 

C 5.02 3 C2 

 نسيج الورقيكثافة ال  

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.222 04.66 32623 62316 0 test 

  

2045 2461 6 Error 

   

61154 1 Total 



 الـمــالحـق

76 
 

 

Grouping with tukey test 

Grouping Mean N Test 

A 666.14 3 C3 

A 524.20 3 C1 

B 462.2 3 C2 

 معايير التوازن المائي 

 المحتوى الرطوبي-

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.220 02.14 034.22 461.23 0 test 

  

22.22 64.02 6 Error 

   

530.32 1 Total 

 

Grouping with tukey test 

Grouping Mean N Test 

A 63.21 3 C1 

B 52.02 3 C2 

B 46.32 3 C3 

 محتوى الماء النسبي-

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.220 2.22 20.202 244.04 0 test 

  

2.320 56.03 6 Error 

   

022.42 1 Total 
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Grouping with tukey test 

Grouping Mean N Test 

A 62.02 3 C1 

A     B 55.22 3 C3 

B 52.42 3 C2 

 أصبغة البناء الضوئي 

 محتوى الكلوروفيل أ-

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.654 2.46 2.20622 2.25324 0 test 

  

2.25222 2.35462 6 Error 

   

2.42154 1 Total 

 محتوى الكلوروفيل ب-

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.232 2.33 2.25115 2.2222 0 test 

  

2.22256 2.2653 6 Error 

   

2.2132 1 Total 

 محتوى الكلوروفيل الكلي-

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.121 2.02 2.22242 2.2101 0 test 

  

2.44262 0.6432 6 Error 

   

0.1065 1 Total 
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 محتوى الكاروتنويد-

Analyse de variance 

P-Value F-Value Adj MS Adj SS DF Source 

2.222 22.35 2.220240 2.31541 0 test 

  

2.222212 2.22211 6 Error 

   

2.32236 1 Total 

 

Grouping with tukey test 

Grouping Mean N Test 

A 2.505 3 C3 

B 2.212 3 C2 

B 2.214 3 C1 

 قيم درجة االختالف المعنوي في المقارنة بين متوسطات النباتات الثالثة: 05الملحق 

 المساحة الورقة 

C3 C2 C1  

0,448 0,000  C1 

0,000  0,000 C2 

 المساحة النوعية للورقة 

C3 C2 C1  

0,068 0,000  C1 

0,000  0,000 C2 
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  للورقةالوزن النوعي 

C3 C2 C1  

0,001 0,000  C1 

0,000  0,000 C2 

 الكثافة النسيج الورقي 

C3 C2 C1  

0,102 0,011  C1 

0,001  0,011 C2 

 المحتوى الرطوبي 

C3 C2 C1  

0,002 0,007  C1 

0,373  0,007 C2 

 المحتوى النسبي للماء 

C3 C2 C1  

0,174 0,018  C1 

0,236  0,018 C2 

  محتوى الكاروتنويد 

C3 C2 C1  

0,000 0,988  C1 

0,000  0,988 C2 

 



 

 

 

 

 

 

 


