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ؼٛوس َفور انثؽوس وهوٗ ,  ذؽود روسٔف انصزاووح فوٙ انًوثوس ٔانؽ وم  انعفوافٙنإلظٓواد  ٔوهفٛوا  ٚٓدف انثؽس إنٗ دزاسح انرثاٍٚ فٙ اسرعاتح تعط األَوٕا  انسوٕٚوح انُعٛهٛوح انًًٓوح تٛ ٛوا  

ح سرح أَوٕا  اتٔذنك وهٗ يسرٕٖ انثادزج فٙ يوثس األخشاب ت سى انًٕازد انطثٛعٛح انًرعددج ٔانثٛ ح انراتع نكهٛح انُٓدسح انصزاوٛح ندزاسح ذ ٛٛى اسرع انًوثسٚحيسؼهرٍٛ األٔنٗ انرعستح 

فيً أربةية  مساكبأما الثانٌة فكانت التجربة الحقلٌة حٌث تمت زراعة بذور األنواع المدروسة على خطوط ضمن  , انعفافٙيٍ انُثاذاخ انُعٛهٛح انسوٕٚح نًسرٕٚاخ يورهفح يٍ اإلظٓاد 

شيملت الدراسية مجموعية مين المتشيرات فيً كيب التجيربتٌن تتةليت بالتفياوت فيً الويفات المورفولوجٌية والنميو واةنتاجٌية الةلفٌية  ,مكررات وتم اختٌار منطقة قدسٌا لتنفٌذ التجربة 

ف وللظروف البٌئٌية الويةبة جفاوٌشٌر هذا التباٌن واالختبف بٌن األنواع المدروسة فً كب التجربتٌن إلى إمكانٌة االستفادة من األنواع المتفوقة واألكثر تحمبً لل, لألنواع المدروسة 

.فً مجال إعادة تأهٌل المناطت الرعوٌة المتدهورة وتحسٌن إنتاجٌتها ووٌانتها 

ذساظعا  يعُٕٚا  فٙ كوم يوٍ غوٕل انعورٔز  انعفافٙسثة ذعسض َثاذاخ األَٕا  انًدزٔسح وهٗ يسرٕٖ انثادزج نإلظٓاد 

كواٌ انرساظوع فوٙ ؼودِ األدَوٗ وُود .ٔاشداد ْرا انرساظع تاشدٚاد شدج اإلظٓاد , ٔانثادزج ٔانٕشٌ انسغة ٔانعاف نهُثاخ

 MPa 1.5انًعايهووح تانشوواْد فووٙ انرعستووح انًوثسٚووح تًُٛووا كوواٌ ؼوودِ األوةًووٙ  وُوود انًعايهووح تانًسوورٕٖ انؽهووٕنٙ 

ٚعود َثواخ  ,قود أرٓوسا ذفٕقًٓوا فوٙ انًتشوساخ انًدزٔسوح نودٖ األَوٕا  كافوح  MPa 1 ٔ 0.5تانرانٙ ٚكٌٕ انرسكٛوص 

انشعٛس انثس٘ ٔانشٕفاٌ انثوس٘ األكصوس ذؽًول  نإلظٓواد انعفوافٙ ٚهًٛٓوا َثواخ انوسشٍٚ انًعًوس ٔيوٍ شوى انسشٚوح انُاوًوح 

أظهيرت نتيائا التجربية الحقلٌية بيأن  ,ٔانكُاز انؽٕنٙ نركٌٕ انفٛسرٕكا انطٕٚهح ْٙ األكصس ؼساسٛح  نإلظٓاد انعفافٙ 

وحيل نبياتً الرزٌية الناعمية , الشةٌر البري والشوفان البري كانتا األكثر تحمبً للظروف البٌئٌية المحٌطية بالتجربية 

وكييان نبييات الكنييار الحييولً األقييل تحمييبً فييً حييٌن لييم ٌييتمكن نبييات الفٌسييتوكا , والييرزٌن المةميير بالمكانيية الوسييطى 

أعطى الشيةٌر البيري والشيوفان البيري أعليى إنتاجٌية علفٌية خضيرا  , الطوٌلة من اةنبات فً تلك الظروف البٌئٌة 

.وكذلك تفوقتا بالقٌاسات الفٌنولوجٌة بالتجربة الحقلٌة ( درٌس ) وجافة هوائٌاً 

- Heim, R.R., 2002: A Review of Twentieth-Century Drought Indices Used in the United States. Bull. Am. Meteorol. Soc., 

83, 1149-1165.
- Nachit, R. 1988. Direct and indirect selection for drought to lerance in alien tetraploid wheat x durum wheat crosses . 

Pp.287_294.
. 32يعهح ظايعح ديشق نهعهٕو انصزاوٛح .  انؽهٕنٙذ ٛٛى اسرعاتح تعط سلالخ أكساد يٍ ان ًػ ٔانشعٛس نإلظٓاد .  2007. أًٍٚ , انعٕدج -

, ديشوق , ؼه ح انعًم ؼٕل ٔاقع ذُفٛر اسرساذٛعٛاخ ٔخطػ وًم انرُوٕ  انؽٛوٕ٘ فوٙ انودٔل انعستٛوح , إدازج انرُٕ  انؽٕٛ٘ انسوٕ٘ فٙ انًُاغق انعافح .  2004.وايس , تٍ يُصٕزج  -

 .سٕزٚا

ْٕٔ َ ص ٚسفس وٍ َ ص فوٙ انًواا انولشو نُشواغ يوا أٔ , ْٕ اَعداو انٓطٕل أٔ َ صّ َ صا  يهؽٕرا  نفرسج شيُٛح يرطأنح  IPCCانعفاف تؽسة ذعسٚف انهعُح اندٔنٛح نرغٛس انًُاؾ 

ْٕٔ انسثة انسئٛسٙ فٙ اَوفـاض اإلَراض تُسوة ,  (Heim, 2002)أٔ فرسج غ س ظاف وهٗ َؽٕ غٛس يعراد تؽٛس ٚسثة غٛاب انٓطٕل خهل  خطٛسا  فٙ انرٕاشٌ انًائٙ ,نًعًٕوح يا 

Nachit))ؼسة األوٕاو فٙ يُط ـح انثؽس انًرٕسـػ شثّ انعافـح  % 80إنٗ 10ذرسأغ تٍٛ  et al.,1988  , ٔاإلظٓاد انًائٙ ٚعسف تؽسةIPCC  تأٌ انثهد ُٚعد يعٓدا  يوٍ انُاؼٛوح

ٔٚعد أ٘ يؽصٕل ُيعٓودا  يوٍ انُاؼٛوح انًائٛوح إذا قهود انًٛواِ . انًائٛح إذا كاَد إيداداذّ انًراؼح يٍ انًٛاِ انعرتح تانً ازَح يع انكًٛاخ انًائٛح انًسؽٕتح ذشكم و ثح يًٓح ذعٛق انرًُٛح

ٔذغٛوس ْورِ انةوسٔف ٔاخرلفٓوا , ذوتشس فوٙ ًَوٕ انُثواخانروٙ ْٕ اظطساب فسٕٛنٕظٙ ٚؽدز َرٛعح ذعسض انُثاخ ألؼود انعٕايوم انثٛ ٛوح انطثٛعٛوح  ٔاإلظٓاد انُثاذٙ. انًٕظٕدج فٙ انرستح 

ٔيٍ ُْا ذأذٙ أًْٛح دزاسوح ٔاخرثواز أداا انعدٚود يوٍ انُثاذواخ انسوٕٚوح ذاخ األًْٛوح انثٛ ٛوح ,  ٚتشس وهٗ انُثاخ تشكم أٔ تأخس يًا ٕٚقع انُثاخ ذؽد يا ٚسًٗ تانعٓد أٔ تانعغػ انثٛ ٙ

ٔيسواًْرٓا فوٙ إٚعواد أزاض , تٓدف االسرفادج يُٓوا فوٙ إووادج ذأْٛوم انًساووٙ انطثٛعٛوح انًرودْٕزج فوٙ انًُواغق انعافوح , ٔذاخ قدزج وانٛح وهٗ انركٛف فٙ انثٛ اخ انعافح ,  ٔانعهفٛح

َٔرٛعوح نةوسٔف انعفواف ٔانرغٛوساخ انًُاخٛوح ,  دذعًم وهٗ ذٕفٛس االؼرٛاظاخ انعهفٛح انًرصاٚدج نهؽٕٛاَاخ انساوٛح ذاخ قًٛح اقرصوادٚح ٔفٛوسج نهثهو, زوٕٚح ذاخ يسدٔدٚح إَراظٛح وانٛح 

وكذلك إدخاذ  إ, راظٛح انعهفٛح انوعساا ٔانعافوح إلَيع قهح يصادز انًٛاِ كاٌ التد يٍ انرٕظّ إلٚعاد إَٔا  َثاذٛح زوٕٚح يرؽًهح نهعفاف نهر هٛم يٍ انرأشٛس انعاز انُاذط وُّ وهٗ قًٛح ا
.األنواعإاكمتفوقةإواألكثرإمق ومةإكظروفإاكجف فإفيإتحسينإاكمراعيإاكجبليةإواكج فة
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