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بيدف استنباط مجتمعات منتخبة متفوقة الحاصل متحممة لشد الماء ,تمت دراسة تأثير االنتخاب في تحسين نمو وحاصل الذرة الصف ارء ( )Zea mays L.تحت

بعض الشدود الالحيوية وىي :الماء ,والنايتروجين ,والبوتاسيوم وبأربعة توافيق سمادية تدل عمى كغم من العنصر/ه  N250K100و N250K200و N500K100و.N500K200
أجريت تجربة حقمية في ستة مواسم( )9022-9009في حقل قسم عموم المحاصيل الحقمية -كمية الزراعة – جامعة بغداد ,استخدم فييا الصنف التركيبي اباء .5029تم
االنتخاب بطريقة ) )S1-progenyبشدة انتخاب  %20واعتمد االنتخاب عمى حاصل البذور تحت كفاية وعدم كفاية الري .تم االنتخاب عمى النباتات المتفوقة مظيرياً من
كل مجموعة من التوافيق السمادية ولقحت ذاتياً لثالث دورات تحت كفاية وعدم كفاية الري .تم في الموسم الرابع التمقيح العشوائي يدوياً بين النباتات المنتخبة ضمن كل

مجموعة ,وقسمت البذور الناتجة من التمقيح العشوائي عمى قسمين تمت زراعتيا في تجارب مقارنة لمموسمين الربيعي والخريفي وتحت مستوى الري كل  5و 20أيام من
اجل تقويميا ومقارنتيا مع األصل تحت كثافتين نباتيتين  60و  80ألف نبات/ىكتار .أظيرت النتائج فعالية االنتخاب تحت قمة الري بزيادة عدد العرانيص لممنتخب

 SDN1K2في الموسم الربيعي بنسبة %8مقارنة باألصل كما تفوق بصفة وزن الحبة بنسبة %29انعكس ذلك عمى حاصل الحبوب(طن/ه) بنسبة زيادة  %29وكفاءة
استخدام الماء بنسبة  %29مقارنة باألصل .أما في الموسم الخريفي فقد تفوق المنتخب  SDN2K2بنسبة %33و %22و %94و %94مقارنة باألصل ولمصفات األربعة
أعاله بالتتابع .أما تحت كفاية الماء فقد تفوقت المنتخبات في عدد العرانيص خاصة  SN2K2حيث زاد بنسبة %98و %50لمموسمين ربيعي وخريفي بالتتابع ,وزاد وزن
الحبة بنسبة%7و %26لممنتخب  SN1K2لمموسمين بالتتابع .أما حاصل الحبوب(طن/ه) فزاد لممنتخب SN2K1بنسبة  %90و %62لمموسمين بالتتابع وتفوق في كفاءة
استخدام الماء بنسبة%93و %52لمموسمين بالتتابع .لذلك نوصي باالنتخاب لمحاصل العالي مع مراعاة مدة بقاء الخضرة واستنباط سالالت متحممة لشد الجفاف والكثافة
النباتية العالية الستخداميا في برامج التربية تحت الشدود الالحيوية وانتاج أصناف محسنة تالئم ىذه البيئات أو تضريبيا إلنتاج ىجن متميزة.

كممات مفتاحية :حاصل الحبوب  ,كثافات نباتية
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ABSTRACT
In order to develop selected communities with high yield and water stress tolerance, the effect of selection on maize (Zea mays
L.) yield and growth improvement was studied under some abiotic stresses (water, nitrogen, and potassium) with four
fertilizer combinations (K100 N250, K200 N250, K100 N500, and K500 N200). A field experiment was conducted during six
seasons(2009-2011) in the field of Crop Science Dept. – College of Agriculture – University of Baghdad. In this experiment,
the synthetic cultivar, Ibaa 5012 was used. The selection depended on seed yield under sufficient and insufficient water. The
plants were selected from each group of combination according to phenotypic superiority, and undergone to self-pollination
for three cycles under sufficient and non-sufficient water. In the fourth season, the manual random mating was used between
selected plants in each group, the resulted seeds from random mating were divided into two groups, which were planted in a
comparative experiments for Spring and Autumn seasons under irrigation levels(5 and 10 days), to compare them with the
origins undertow plant densities(60 and 80 thousand plant/ha). Results showed the superiority of plants selected from 10 days
irrigation. that were selected under SDN1K2 increased ear number by 8% and grain weight by12% .This increase was
reflected on grain yield increase for SDN1K2 over original population and all selected plants.WUEc increased by19%. In fall
season superiority SDN2K2 in ear number, grain weight, grain yield and WUE by 33%,11%,94%,94% respectively over
original population. Selective cycles affected the selections under 5 day irrigation. superiority SDN2K2 ear number increase by
28%,50%. Grain weight increase by7% and 16% for SN1K2 Grain yield increase by 20% and 61% for SN2K1 .WUEc was
increased by 23%and 51% in spring and fall seasons respectively. So we recommend the selection for high yield and device
lines that tolerant to both of dry stress and high plant density to be used in breeding programs under abiotic stresses and
producing improved cultivars suitable to our environments or to be crossed to produce distinguished hybrids.
key word: Zea mays , grain yield , population density
Part of Ph .D. thesis for the first author.
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األسباب الرئيسة لنقص الحاصؿ في الحبكب  ,كينعكس الحد

المقدمة

األعمى مف الضرر في الذرة الصفراء عند تزىيرىا كالسيما

يعد الماء مركبان أساسيان في حياة النبات كىك احد أسس الحياة

التزىير األنثكم ( 2ك .)20بيف  )9( Elsahookieأف

عمى كككب األرض مع الضكء كاليكاء كالمعادف كالكمكركفيؿ

االنتخاب يمكف أف يككف ناجحان إذا اعتمد حاصؿ النبات فقط

( )11كما يعد الماء المذيب كالكسط الناقؿ ,فضالن عف تجييز

بشرط كجكد تػايرات كراثية .أكضح  )12( Fereresأف

الطاقة الالزمة لعممية التمثيؿ الكربكني التي يتـ فييا تصنيع

تحسيف اإلنتاجية اعتمد بشكؿ كبير عمى تربية النبات لزيادة

الػذاء العضكم كتمطيؼ درجة ح اررة النبات ( .)10إف -90

الحاصؿ كأكد انو تحت ظركؼ بيئية مثالية البد أف يتحقؽ

%95مف المادة الجافة في النبات تأتي مف الماء ك Co2ك-5

اكبر تقدـ في تحسيف متكسط اإلنتاجية عف طريؽ االنتخاب.

 %10فقط مف كزنيا معادف أخرل ( .)18فالماء ىك المادة

ىناؾ تساؤالف أساسياف عند كضع برنامج لمتربية لمبيئات

الخاـ كالكسط الميـ في عممية التمثيؿ الكربكني كاف تكفره

محدكدة الرطكبة أكليما :ىؿ ينبػي لمتربية لتحمؿ الجفاؼ أف

يرتبط بكمية المادة الجافة التي ينتجيا النبات .يؤثر الماء في

تستند عمى االنتخاب عند الظركؼ المالئمة كمف ثـ اختبار

معدؿ النمك كالحجـ النيائي الذم تصؿ إليو مختمؼ األنسجة

كاألعضاء ,إذ أنو يؤثر في التمثيؿ الكربكني ,كلو عالقة

المادة المنتخبة عند البيئات المجيدة ,أك عمى االنتخاب

بالتنفس كتحكالت النايتركجيف كالعناصر األخرل ,كانقساـ

المباشر تحت ظركؼ اإلجياد .كثانييما :تتعمؽ باالنتخاب

كاستطالة الخاليا ك التزىير كالحاصؿ (23ك .)26إف

المباشر لمحاصؿ أك االنتخاب لمصفات المظيرية ك الفسمجية

كالتي تككف عالقتيا مع الحاصؿ بما يسمى المؤثر كالمتأثر

مصطمح  Droughtغير دقيؽ بالمعنى المستخدـ ,كيعبر

أك السبب كالنتيجة في البيئات محدكدة الرطكبة ( .)7أشار

عنو أحيانان بأنو ظاىرة قمة كفرة الماء نتيجة عناصر مناخية

إلى أف التحسيف الكراثي في تكيؼ بذكر

ألحكاؿ جكية متعددة ( .)14كيمكف تعريؼ النقص المائي

الباحث نفسو

(المعركؼ شيكعان بالجفاؼ) بأنو غياب الرطكبة الآلزمة لنمك

المحاصيؿ لو إسياـ اكبر مف العمميات الحقمية التي تعتمد
بصكرة كبيرة عمى كفرة المدخالت .كاف ىدؼ ىذا البحث

النبات بشكؿ طبيعي كاكماؿ دكرة حياتو ( .)25كتعرؼ

انتخاب تراكيب كراثية جيدة الحاصؿ مف الذرة الصفراء

النباتات المتحممة لمجفاؼ بأنيا النباتات التي تتمكف مف النمك

الصنؼ التركيبي إباء  5012تتحمؿ شد الماء كاألسمدة

تحت محتكل كاطئ مف ماء الخمية .تختمؼ نباتات األنكاع

النايتركجينية كالبكتاسية كمقارنة استجابتيا تحت كثافات

في استجابتيا لمشد المائي بحسب ما مبرمج فييا مف جينكـ

مختمفة.

النكع ( .)5يمكف انتخاب النباتات التي تعطي إنتاجان عاليان مف

الحبكب في ظركؼ الجفاؼ ,كالنباتات الخالية مف احتراؽ

المواد والطرائق

كآخركف ( )4إف الجفاؼ أىـ معكؽ أماـ زيادة المساحة

 ,2011 ,2010 ,2009ف ػ ػ ػ ػػي حق ػ ػ ػ ػػؿ بح ػ ػ ػ ػػكث قس ػ ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػ ػػكـ

المزركعة كاإلنتاجية لممحاصيؿ في العالـ كاف لمكعد كشدة

المحاصػػيؿ الحقمية/كميػػة الزراعة/جامعػػة بػػػداد .كذلػػؾ لد ارسػػة

كمدة الجفاؼ تأثي انر مختمفان في المحاصيؿ المختمفة ,كاف

ت ػػأثير االنتخ ػػاب بطريق ػػة  S1progenyكبش ػػدة انتخ ػػاب %10

نف ػػذت تج ػػارب حقمي ػػة ف ػػي س ػػتة مكاس ػػـ ربي ػػع كخري ػػؼ األعػ ػكاـ

األكراؽ في ظركؼ الح اررة العالية ,فقد أكضح Araus

تحت ثالثػة شػدكد الحيكيػة ىػي :المػاء ,كالسػماد النػايتركجيني,

االنتخاب تحت ظركؼ الجفاؼ فعاؿ في استنباط أصناؼ

ذات إنتاجية جيدة سكاء تحت ظركؼ الجفاؼ أك كفاية الماء,

كالسػػماد البكتاسػػي فػػي حاصػػؿ الحبػػكب كبعػػض مككناتػػو لمػػذرة

كأشار الباحث نفسو إلى انو يمكف تحسيف كفاءة استخداـ

الصػ ػػفراء ,كمقارنتيػ ػػا تحػ ػػت كثافػ ػػات مختمفػ ػػة .حرثػ ػػت األرض

الماء ( )Crop Water use efficiency= WUEcمف

ب ػ ػػالمحراث المطرح ػ ػػي الق ػ ػػالب ,كت ػ ػػـ تنعيمي ػ ػػا كتقس ػ ػػيميا إل ػ ػػى

خالؿ تحسيف كفاءة التمثيؿ الكربكني .تعد التربية لتحمؿ

كحػدات تجريبيػة متماثمػة أبعادىػا  3×3ـ .تمػت إضػافة السػػماد

مكاد جيدة ليس فقط لتحمؿ محدكدية أك قمة الماء كلكف يجب

كخمطػ ػػو مػ ػػع التربػ ػػة قبػ ػػؿ الز ارعػ ػػة .تػ ػػـ ز ارعػ ػػة بػ ػػذكر الصػ ػػنؼ

أف تككف جيدة أيضان عند تكفره ,كاف الجفاؼ أك قمة الماء مف

التركيبي إبػاء  5012بعػد ثالثػة أيػاـ مػف تعييػر التربػة ,ككضػع

المركػ ػ ػ ػػب  N%18ك P2O5%18بمعػ ػ ػ ػػدؿ  400كػـ/ىكتػ ػ ػ ػػار

الجفاؼ مف التحديات التي تكاجو مربي النبات الف انتخاب
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 3-2ب ػػذرة ف ػػي الج ػػكرة الكاح ػػدة ,خف ػػت إل ػػى نب ػػات كاح ػػد بع ػػد

أضػػيؼ السػػماد المركػػب  N%18ك P2O5%18بمع ػػدؿ 400

أسبكعيف مف البزكغ  .أضيؼ سماد اليكريا  N%46بمسػتكييف

كػـ/ىكتػػار قبػػؿ الز ارعػػة .أضػػيؼ سػػماد اليكريػػا بمع ػػدؿ 350

 250ك 500كػػػـ/Nىكتػػار كعمػػى ثػػالث دفعػػات ,األكلػػى عنػػد

كػػػـ/Nىكتػػار لكػػال التجػربتيف كػػذلؾ سػػماد كبريتػػات البكتاسػػيكـ

الز ارعػػة كالثانيػػة بعػػد البػػزكغ بثالثػػيف يكمػان فػػي بدايػػة االسػػتطالة

بمعػػدؿ  150كػػػـ/Kىكتػػار كحسػػب التكصػػيات .كقػػد أضػػيؼ

كالثالث ػ ػػة عن ػ ػػد التزىي ػ ػػر .أض ػ ػػيؼ س ػ ػػماد كبريت ػ ػػات البكتاس ػ ػػيكـ

سماد اليكريا عمى دفعتػيف األكلػى عنػد االسػتطالة كالثانيػة قبيػؿ

دفعتػيف ,عنػد الز ارعػػة كقبػؿ التزىيػر .كبحسػػب التكليفػات اتتيػػة

المرك ػػب) .أض ػػيؼ س ػػماد كبريت ػػات البكتاس ػػيكـ عم ػػى دفعت ػػيف.

 N250K100ك N250K200ك N500K100ك .N500K200كيمث ػ ػػؿ

اسػػتخدـ تصػػميـ القطاعػػات الكاممػػة المعشػػاة بأربعػػة مكػػررات,

 N1K1ك N1K2ك N2K1ك N2K2بالتتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع ,كزعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

كزع ػ ػػت المع ػ ػػامالت الكمي ػ ػػة بترتي ػ ػػب األلػ ػ ػكاح المنش ػ ػػقة .مثم ػ ػػت

أيػ ػػاـ ك رم كػ ػػؿ  10أيػ ػػاـ).اسػ ػػتخدـ مبيػ ػػد الػ ػػديازينكف المحبػ ػػب

لكػػال التج ػربتيف فيمػػا كانػػت التراكيػػب الكراثيػػة المتحصػػؿ عمييػػا

 %10مػػادة فعالػػة بمعػػدؿ  6كػـ/ىكتػػار تمقيمػان لمنبػػات ,بكضػػع

مػػف االنتخ ػػاب مػػع الصػػنؼ األصػػمي ,األل ػكاح الثانكيػػة .كعنػػد

التزىير (مع مراعاة كمية النايتركجيف التي أضيفت مف السماد

 K%4115بمسػ ػ ػ ػػتكييف  100ك 200كػػ ػ ػ ػػـ/Kىكتػ ػ ػ ػػار كعمػ ػ ػ ػػى

الكثافػػات النباتيػػة  60ك 80ألػؼ نبات/ىكتػػار ,األلػكاح الرئيسػػة

التكافيؽ عشكائيا عمػى األلػكاح لممجتمعػيف النبػاتييف (رم كػؿ 5

اكتماؿ التزىير أخذت القياسات الحقمية في الحقؿ مباشرة عمى

ربع ممعقة شام لكؿ نبتة فػكؽ القمػة الناميػة بعػد  20يكمػان مػف

الز ارعػة لمكافحػة حفػار سػاؽ الػذرة ( )Sesamia creticaتػػـ

 5نباتػات عشػكائية مػف الخطػكط الكسػطية لكػؿ كحػدة تجريبيػة,

المثبتة عمى البئر في الحقؿ حسب معامالت الػرم كػؿ  5أيػاـ

الحبػػكب ككفػػاءة اسػػتخداـ المػػاء ,كضػػعت البيانػػات فػػي جػػداكؿ

بعد ذلؾ تػـ قيػاس عػدد العػرانيص كمعػدؿ كزف الحبػة كحاصػؿ

سػػقي التجربػػة باعتمػػاد عػػداد مػػاء مربػػكط عمػػى مضػػخة المػػاء
ككػػؿ  10أيػػاـ .بمػػع عػػدد الريػػات  18ك 10ريػػة لمعػػاممتي الػػرم

كحممػ ػػت إحصػ ػػائيا كفػ ػػؽ التصػ ػػميـ المسػ ػػتخدـ كاجػ ػػرم التحميػ ػػؿ

 5ك 10أيػػاـ لممكسػػـ الربيعػػي ك  20ك 11ريػػة لمعػػاممتي الػػرم

اإلحص ػػائي بحس ػػب برن ػػامج  Genstatكاس ػػتخدـ اختب ػػار اق ػػؿ

لممكسػػـ الخريفػػي كبعمػػؽ  8سػػـ أم بمعػػدؿ  800ـ3ماء/ىكتػػار

ف ػ ػ ػػرؽ معن ػ ػ ػػكم عن ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػػتكل احتم ػ ػ ػػاؿ  %5لممقارن ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف

لكؿ ريػة .أجػرم االنتخػاب كالتمقػيح الػذاتي لػثالث مكاسػـ ربيػع

المتكسطات الحسابية.

كخريػػؼ  2009كربيػػع  2010تحػػت كفايػػة كعػػدـ كفايػػة الػػرم.

النتائج والمناقشة

تـ في المكسـ الرابع خريؼ  2010التمقيح العشكائي يدكيان بػيف

يبيف جدكؿ ( )1أف االنتخاب تحت كفاية الماء كػاف فعػاالن فػي

م ػػف التمق ػػيح العشػ ػكائي عم ػػى قس ػػميف لزراعتي ػػا ف ػػي المكس ػػميف

كلممكسميف .ففي المكسـ الربيعي تفػكؽ ىػذا المنتخػب فػي عػدد

الخػ ػػامس كالسػ ػػادس لتقيػ ػػيـ أداء النباتػ ػػات المنتخبػ ػػة لكػ ػػؿ مػ ػػف

العػ ػرانيص بنس ػػبة  %2813ع ػػف الص ػػنؼ األص ػػمي كم ػػا تف ػػكؽ

التػػأثير فػػي عػػدد الع ػرانيص خاصػػة لمتركيػػب المنتخػػب SN2K2

النباتات المنتخبة ضمف كؿ مجمكعػة ,كقسػمت البػذكر الناتجػة

التراكيػػب الكراثيػػة (المنتخبػػات) التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا كىػػي
(SN1K1

كSN1K2

كSN2K1

عمى بقية المنتخبات بنسػبة  %30ك %2318ك  %2618عمػى

ك ) SN2K2ك(SDN1K1

ك SDN1K2ك SDN2K1ك ) SDN2K2حيػ ػ ػ ػ ػ ػػث تعنػ ػ ػ ػ ػ ػػي  SكD

الترتيػػب .فيمػػا لػػـ تختمػػؼ بقيػػة التراكيػػب المنتخبػػة معنكي ػان عػػف

الصنؼ األصمي في زيادتيا .تفكؽ المنتخب نفسو فػي المكسػـ

 selectedك  droughtبالتت ػ ػ ػػابع ,كزراعتيػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػع الصػ ػ ػ ػػنؼ

الخريفػ ػ ػػي بنسػ ػ ػػبة  %50ك %4613ك %2112ك %4811عػ ػ ػػف

األصػػمي (إبػػاء  )5012فػػي تجػػارب مقارنػػة لممكسػػميف الربيعػػي

األصػػؿ كبقي ػػة المنتخب ػػات كم ػػا أف المنتخػػب  SN1K2ق ػػد تف ػػكؽ

كالخريفػ ػػي كتحػ ػػت مسػ ػػتكل الػ ػػرم كػ ػػؿ  5ك 10أيػ ػػاـ مػ ػػف اجػ ػػؿ
تقكيميا كمقارنتيا مػع األصػؿ تحػت كثػافتيف نبػاتيتيف  60ك80

أيضػ ػ ػ ػان عم ػ ػ ػػى األص ػ ػ ػػؿ كالمنتخب ػ ػ ػػيف  SN1K1ك SN2K1بنس ػ ػ ػػبة

 %2318ك %2018ك %2212بالتت ػ ػ ػػابع .ك ػ ػ ػػاف لزي ػ ػ ػػادة عػ ػ ػ ػػدد

أل ػػؼ نبات/ىكت ػػار ,تم ػػت الز ارع ػػة ف ػػي ألػ ػكاح أبعادى ػػا  3×3ـ

عرانيص النبات أثر سمبي في مككنات الحاصػؿ األخػرل كمػف

 2011/4/3لممكس ػػـ الربيعػػي ك 2011/7/20لممكس ػػـ

ثػػـ فػػي الحاصػػؿ إذ أسػػيـ فػػي زيػػادة المنافسػػة بػػيف المصػػبات

بت ػػاري

الخريفػػي ,كعمػػى مس ػػافة  70سػػـ بػػيف خػػط كآخ ػػر ك 2318سػػـ

فقم ػ ػػؿ م ػ ػػف ط ػ ػػكؿ العرن ػ ػػكص ,كع ػ ػػدد ص ػ ػػفكفو ,كع ػ ػػدد حب ػ ػػكب
الصػػؼ ,كعػػدد حبػػكب النبػػات فقػػؿ الحاصػػؿ نتيجػػة لػػذلؾ فػػي

ك 1719سـ بيف نبػات كآخػر لمحصػكؿ عمػى الكثافػة المطمكبػة.
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حػ ػ ػػيف أف المنتخبػ ػ ػػات التػ ػ ػػي أعطػ ػ ػػت عرنكص ػ ػ ػان كاحػ ػ ػػدان فقػ ػ ػػط

تركيز الجينات المفضمة المسؤكلة عف ىػذه الصػفة ,ذلػؾ يؤكػد
ما تكصؿ إليػو Monneveuxكآخػركف ( )19الػذيف كجػدكا أف

(المنتخػػب  SN1K1ك SN2K1مػػثالن) لػػـ تػػؤثر بيػػذا الشػػكؿ كانمػػا

ك ػػاف لقمػػة المنافسػػة أف زاد عػػدد حبػػكب الص ػػؼ كعػػدد حب ػػكب

االنتخػػاب تحػػت شػػد الجفػػاؼ عمػػؿ عمػػى زيػػادة عػػدد ع ػرانيص

العرنػػكص ف ػزاد الحاصػػؿ ليمػػا .أدت زيػػادة الكثافػػة النباتيػػة مػػف

النبػػات كعػػدد حبػػكب العرنػػكص بصػػكرة معنكيػػة كتنػػاقص مػػدة

 60إلػ ػ ػػى  80ألػ ػ ػػؼ نبات/ىكتػ ػ ػػار إلػ ػ ػػى انخفػ ػ ػػاض فػ ػ ػػي عػ ػ ػػدد

( ASIالم ػػدة ب ػػيف التزىي ػػر ال ػػذكرم كاألنث ػػكم) بص ػػكرة معنكي ػػة

الربيع ػ ػػي كالخريف ػ ػػي .إف قم ػ ػػة ع ػ ػػدد العػ ػ ػرانيص بزي ػ ػػادة الكثاف ػ ػػة

 80-60ألػ ػػؼ نبات/ىكتػ ػػار أدت إلػ ػػى تقميػ ػػؿ عػ ػػدد عػ ػ ػرانيص

النباتي ػػة يع ػػكد لمتن ػػافس الشػ ػػديد عم ػػى عكام ػػؿ النم ػػك المح ػػدكدة

النبػ ػػات بنسػ ػػبة  %619ك %616لممكسػ ػػميف الربيعػ ػػي كالخريفػ ػػي

بس ػػبب التظمي ػػؿ ال ػػذم س ػػبب انخف ػػاض ع ػػدد كمس ػػاحة األكراؽ

عمػػى الت ػكالي .إف الكثافػػات النباتيػػة العاليػػة ك الشػػدكد كالسػػيما

أيضان .كما نالحظ مف جدكؿ ( )2إف زيادة الكثافة النباتية مػف

العػ ػ ػرانيص بنسػ ػ ػبة  %512ك %712عم ػ ػػى التػ ػ ػكالي لممكس ػ ػػميف

(جدكؿ  3ك 5مف بحػث )1كمػف ثػـ قمػة نػكاتج التمثيػؿ المتػكفرة
ممػػا سػػبب قمػػة عػػدد الع ػرانيص كذلػػؾ يؤكػػد مػػا حصػػمت عميػػو

شد الماء تؤثر سمبان في العديد مف العمميات في الػذرة الصػفراء

( ,)10نتيجػػة المنافسػػة الناتجػػة مػػف التظميػػؿ كقمػػة نفػػكذ الضػػكء

( .)24ظي ػػر ت ػػداخؿ معن ػػكم ف ػػي ع ػػدد عػ ػرانيص النب ػػات ب ػػيف

مػ ػػف جيػ ػػة كمػ ػػف جيػ ػػة أخػ ػػرل المنافسػ ػػة عمػ ػػى عكامػ ػػؿ النمػ ػػك

المنتخبات كالكثافػة النباتيػة ككانػت اسػتجابة المنتخبػات مختمفػة

المختمفػػة فتػػؤثر جميعيػػا فػػي انخفػػاض معػػدؿ التمثيػػؿ الكربػػكني

بت ازيػد الكثافػػة لممكسػػميف الربيعػػي كالخريفػػي .قػػؿ عػػدد عػرانيص

كبالنتيجػ ػػة قمػ ػػة الم ػ ػكاد المتمثمػ ػػة كالمنتقمػ ػػة إلػ ػػى المصػ ػػب فيقػ ػػؿ

ح ػػيف بق ػػي ثابتػ ػان لممنتخ ػػب  SN1K1عرنكصػ ػان كاح ػػدان كزاد ع ػػدد

بتػػأثير الكثاف ػػة النباتي ػػة معنكي ػػة كباتج ػػاه تقمي ػػؿ ع ػػدد العػ ػرانيص

حجمو .كانت اسػتجابة صػفة عػدد عػرانيص النبػات لممنتخبػات

النبػ ػػات لمص ػ ػػنؼ األصػ ػػمي كلممنتخب ػ ػػيف  SN2K1ك SN2K2ف ػ ػػي
العرانيص فقط لممنتخب  SN1K2بزيادة الكثافة النباتية ,لممكسـ

بزيػ ػػادة الكثافػ ػػة النباتيػ ػػة كلممكسػ ػػميف الربيعػ ػػي كالخريفػ ػػي إال أف

الربيعي .أما في المكسـ الخريفي فقد قؿ عدد عرانيص النبػات

ىن ػػاؾ كم ػػا نالحػػػظ المنتخ ػػب  SDN2K2ف ػػي المكس ػػـ الربيع ػػي

لكؿ المنتخبات كبقي ثابتػان لؤلصػمي الػذم كػاف عرنكصػان كاحػدان

كالمنتخػػب  SDN1K1فػػي المكسػػـ الخريفػػي ظػػؿ محافظ ػان عمػػى

 SN2K2أعم ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػػدد لمعػ ػ ػ ػرانيص لمكثاف ػ ػ ػػة الكاطئ ػ ػ ػػة (11525

التكليفػ ػػة مػ ػػف المنتخػ ػػب  SDN2K1مػ ػػع الكثافػ ػػة الكاطئػ ػػة أعمػ ػػى

عرنػػكص) مقارنػػة باألصػػؿ كب ػػاقي المنتخبػػات ك ػػذلؾ كػػاف ىػػك

معػػدؿ لعػػدد الع ػرانيص  11225عرنكصػان لممكسػػـ الربيعػػي فيمػػا

كاألصػػؿ عنػػد الكثافػػة العاليػػة كحقػػؽ  11475عرنكص ػان لمنبػػات.

أم ػػا ف ػػي المكس ػػـ الخريف ػػي فق ػػد حقق ػػت التكليف ػػة م ػػف المنتخ ػػب

عػػدد عػػرانيص النبػػات فيػػو كلػػـ يت ػػأثر بزيػػادة الكثافػػة  .حققػػت

كىك اقؿ عدد لمعرانيص المتككنة عمػى النبػات .حقػؽ المنتخػب

كانت اقؿ استجابة ىي عرنكص كاحد لؤلصمي عند الكثافتيف.

األعمػػى فػػي عػػدد ع ػرانيص النبػػات مقارنػػة بالمنتخبػػات األخػػرل

 SDN2K2مػػع الكثافػػة الكاطئػػة أعم ػػى مع ػػدؿ ليػػذه الصػػفة ى ػػك

كاف االنتخاب لثالث دكرات تحت شد الجفاؼ فاعالن في زيػادة

عػػدد الع ػرانيص (جػػدكؿ  )2كبصػػكرة أكفػػأ مػػف االنتخػػاب تحػػت

 11425عرنػ ػػكص ,فػ ػػي حػ ػػيف كػ ػػاف اقػ ػػؿ معػ ػػدؿ ليػ ػػذه الصػ ػػفة

كفاي ػ ػػة الم ػ ػػاء كلممكسػ ػػميف الربيع ػ ػػي كالخريفػ ػػي ككان ػ ػػت الزي ػ ػػادة

عرنكصػػان كاح ػػدان لؤلص ػػمي أيضػػان عنػػد الكثاف ػػة العاليػػة .نالح ػػظ

ك %814ك %1119لممنتخبػػات الػػثالث األكلػػى لممكسػػـ الربيعػػي

المقارن ػػة ق ػػد اختم ػػؼ تح ػػت كفاي ػػة كقم ػػة م ػػاء ال ػػرم ,إذ تفكق ػػت

كلػػـ يختمػػؼ المنتخػػب  SDN2K2معنكيػان عػػف الصػػنؼ األصػػمي

تجربػػة الشػػد فػػي إعطػػاء نباتاتيػػا أعمػػى معػػدؿ لعػػدد عػػرانيص

أيضان مف الجدكليف 1ك 2إف عدد عرانيص النبات في تجربتػي

معنكي ػػة لجمي ػػع التراكي ػػب المنتخب ػػة كلممكس ػػميف بنس ػػبة %814

ككاف المنتخب  SDN2K1قد حقؽ أعمى عدد لعػرانيص النبػات

النبػػات مقارنػػة بتجرب ػػة كفايػػة المػػاء ,س ػػبب ذل ػػؾ أف االنتخ ػػاب

المنتخبػ ػ ػػات األربعػ ػ ػػة بنسػ ػ ػػبة  %1815ك  %2212ك  %611ك

تحسيف تجزئة المتمثالت عند االنتخاب تحت الشد فيؤدم إلػى

حسف مف الصفات التي تعطي مصػد انر جيػدان لمنبػات ينػتج عنػو

 11175عرنكصػ ػ ػان  .أم ػ ػػا ف ػ ػػي المكس ػ ػػـ الخريف ػ ػػي فق ػ ػػد تفكق ػ ػػت
 %3313عم ػػى التػ ػكالي مقارنػ ػػة بالص ػػنؼ األصػ ػػمي كقػ ػػد حقػ ػػؽ

مصب قكم كىذا يؤكد نتيجػة ( )19الػذيف كجػدكا زيػادة معنكيػة

المنتخ ػ ػػب  SDN2K2أعم ػ ػػى ع ػ ػػدد لمعػ ػ ػرانيص  1135عرنكصػ ػ ػان

فػػي ع ػػدد العػ ػرانيص عن ػػد االنتخ ػػاب تح ػػت ش ػػد الجف ػػاؼ .كػ ػاف
لالنتخػ ػ ػػاب تػ ػ ػػأثير ايجػ ػ ػػابي كمعنػ ػ ػػكم فػ ػ ػػي زيػ ػ ػػادة معػ ػ ػػدؿ كزف

مقارنػة باألصػػؿ كبقيػػة المنتخبػػات .كذلػػؾ لعمػػؿ االنتخػػاب عمػػى
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جدول  .1عدد عرانيص النبات لمنتخبات الذرة الصفراء تحت كفاية الري (كل 5أيام) بتأثير الكثافة النباتية
ربيعي
التراكيب الوراثية

خريفي

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

60

80

إباء 5012

1.025

1.000

1.013

SN1K2

1.000

1.100

1.050

SN1K1
SN2K1
SN2K2

1.000

1.000

1.000

1.050

أ.ف.م % 5

1.450
0.090

1.150

المعدل

1.105

1.050

أ.ف.م % 5

0.048

1.000
1.025
1.300
0.067

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

60

80

1.000

1.000

1.000

1.375

1.100

1.238

1.050
1.025

1.000
1.000

1.525

1.475

1.195

1.115

0.078
0.058

1.025
1.013
1.500
0.054

جدول  .2عدد عرانيص النبات لمنتخبات الذرة الصفراء تحت قمة الري (كل10أيام) بتأثير الكثافة النباتية
ربيعي
التراكيب الوراثية

خريفي

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

60

80

إباء 5012

1.100

1.000

1.050

SDN1K2

1.150

1.125

1.138

SDN1K1

1.225

SDN2K1

1.225

أ.ف.م % 5

0.074

المعدل

1.160

SDN2K2

أ.ف.م % 5

1.100

0.026

1.050
1.125
1.100

1.138

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ
60

80

1.025

1.000

1.013

1.275

1.200

1.238

1.200

1.175

1.150

0.057

0.051

1.100

1.080

1.425
1.215
0.026
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1.200
1.000
1.275
1.135

1.200
1.075
1.350
0.038
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الحبة لمتراكيب المنتخبة تحت كفاية ماء الرم ( جدكؿ )3فقد

عمى المكاد المصنعة الجاىزة فزاد مف كزف الحبة .أما في

زاد كزف الحبة في المنتخبيف  SN1K2ك SN2K2بنسبة %7

المكسـ الخريفي بقي الصنؼ األصمي محافظان عمى كزف

ك %2عف األصؿ في المكسـ الربيعي .كلـ تكف الزيادة في
بقية المنتخبات معنكية .أما في المكسـ الخريفي فقد تفكقت

الحبة بزيادة الكثافة النباتية ,كما لـ يختمؼ كزف الحبة معنكيان

لممنتخبيف  SN1K1ك SN2K2بزيادة الكثافة .إال أف المنتخب

المنتخبات األربعة جميعان في صفة كزف الحبة معنكيان مقارنة

 SN1K2انخفض فيو كزف الحبة معنكيان كبصكرة كبيرة 53..

باألصؿ كبنسبة  %6.4ك %1613ك %614ك %912عمى

ممػـ كذلؾ النخفاض كزنو الجاؼ النخفاض معدؿ نمكه .في

الترتيب .يعكد سبب زيادة كزف الحبة في المنتخب SN1K2

حيف زاد كزف الحبة زيادة معنكية  3113ممػـ لممنتخب

إلى انو كاف كسطان بيف التراكيب في أكثر الصفات المدركسة

 SN2K1عند الكثافة العالية كذلؾ انو أعطى أعمى كزف جاؼ
لمجذكر ( 31غـ) األمر الذم أدل إلى زيادة امتصاص الماء

 ,كارتفاع النبات ,كعدد األكراؽ كمساحتيا كدليميا ,كطكؿ

العرنكص ,كعدد الصفكؼ ,كعدد حبكب الصؼ ,كعدد حبكب
النبات كعدد عرانيصو

كالمػذيات فزاد مف معدؿ نمكه

فكانت لو أعمى كفاءة

كىذا ما جعؿ مف ىذا المنتخب

الستخداـ الماء (جدكؿ )7كمف ثـ زيادة تراكـ المادة الجافة

متكازنان بيف المصدر كالمصب فأنتج كزنان جافان لمنبات

التي انعكست عمى زيادة عدد األكراؽ كمساحتيا مما زاد مف
عممية التمثيؿ الكربكني فزاد كزف الحبة كما كاف لو اقؿ عدد

متكسطان ,كذلؾ استػرؽ عدد أياـ متكسطة بيف التبكير

لعرانيص النبات ( جدكؿ  )1المؤثر في زيادة المنافسة لذا

كالتأخير بالنضج كاالىـ مف ذلؾ ىك طكؿ مدة المؿء الفعالة

كانت المنافسة في ىذا المنتخب قميمة فزاد كزف الحبة .انعكس

التي كانت أطكؿ مف بقية المنتخبات ( 2617ك 4218يكمان)

كلممكسميف عمى التكالي مما زاد مف تراكـ المادة الجافة

ىذا كمو عمى حاصؿ الحبكب (طف/ق) فكاف ىك األعمى بيف

المنتقمة إلى الحبكب .كذلؾ كاف معدؿ النمك متكسطان بيف

المنتخبات كاألصؿ .أدت ثالث دكرات مف االنتخاب إلى
زيادة معدؿ كزف الحبة لمتراكيب المنتخبة تحت شد الجفاؼ

المنتخبات كبالنتيجة كاف حاصؿ ىذا المنتخب متكسطان.

انخفض كزف الحبة بزيادة الكثافة النباتية بمقدار 318ممػـ

(جدكؿ  )4بنسبة زيادة ( % 12.4ك )%519ك(% 10.6

لممكسـ الربيعي .فيما كاف االنخفاض غير معنكم في المكسـ

ك )% 11.2لمتركيبيف المنتخبيف  SDN1K2كSDN2K2

الخريفي (جدكؿ .)3إف سبب ذلؾ ىك زيادة دليؿ مساحة

كلممكسميف ربيعي كخريفي عمى التكالي .أما المنتخب

األكراؽ (جدكؿ 7مف بحث )1مما اثر في زيادة التظميؿ كقمة

 SDN1K1فقد انخفض كزف الحبة فيو بنسبة %1011

القميمة .كانت استجابة صفة كزف الحبة لممنتخبات معنكية
بتأثير الكثافات النباتية كلممكسميف الربيعي كالخريفي ,كما

الذم لـ يختمؼ عنو معنكيان التركيب المنتخب  SDN2K1في
المكسميف .إف زيادة كزف الحبة لبعض التراكيب المنتخبة

كاف اتجاه االستجابة مختمفان بزيادة الكثافة النباتية فقؿ كزف

كقمتو لؤلخرل يعكد لؤلسباب المذككرة أعاله نفسيا .فضالن عف

إلى  188..ممػـ شابيو المنتخب  SN1K2ك SN2K1فانخفض

في باقي المككنات كلكف تبقى الزيادة في المككف األكؿ فعالة

ك %21..لممكسميف عمى التكالي مقارنة بالصنؼ األصمي

التمثيؿ الكربكني مما أدل لزيادة المنافسة عمى ىذه النكاتج

ذلؾ فاف زيادة مككف معيف مف مككنات الحاصؿ يؤثر سمبان

الحبة لؤلصؿ بزيادة الكثافة لممكسـ الربيعي مف  19818ممػـ

كزف الحبة فييما بزيادة الكثافة  417ممػـ ك 20ممػـ عمى

( .)10تفكقت النباتات في الكثافة الكاطئة بإعطاء أعمى

الترتيب ,كلـ يتػير معنكيان كزف الحبة لممنتخب  SN1K1إال أف

معدؿ لكزف الحبة  20118ممػـ ك 27317ممػـ لممكسميف

المنتخب  SN2K2قد زاد فيو كزف الحبة زيادة معنكية  13ممػـ

ربيعي كخريفي عمى التكالي مقارنة بنباتات الكثافة العالية التي

الذم زاد ىك المدة الفعالة لممئ الحبكب مقارنة بالمنتخبات

ممػـ .ككما ذكرنا فاف سبب انخفاض كزف الحبة بزيادة الكثافة

األخرل كما انو قد امتمؾ اقؿ دليؿ مساحة أكراؽ كاقصر

النباتية ىك زيادة دليؿ مساحة األك ارؽ (جدكؿ  8بحث)1

عرنكص كاقؿ عدد صفكؼ كما كاف لو اقؿ عدد حبكب

كزيادة المنافسة بيف النباتات فيقؿ التمثيؿ الكربكني كبالنتيجة

لمصؼ كاقؿ عدد حبكب لمنبات مما اثر في تقميؿ المنافسة

انخفاض كزف الحبة .تداخؿ تأثير المنتخبات كالكثافة النباتية

أعطت نباتاتيا اقؿ معدؿ لكزف الحبة  19518ممػـ ك26615

عمى الرغـ مف عدـ زيادة المادة الجافة كمعدؿ النمك إال إف
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معنكيان في التأثير في استجابة صفة كزف الحبة لممكسميف .لـ

في تجربة الشد ,إذ يؤدم البكتاسيكـ دك انر ميمان في ضبط

كظؿ محافظان عمى إعطاء الكزف نفسو بزيادة الكثافة في

الحبكب ,كما انو حسف مف كفاءة نباتات الذرة الصفراء لتحمؿ

العالقات المائية كانتقاؿ العناصر الػذائية كنكاتج التمثيؿ إلى

ينخفض كزف الحبة لؤلصؿ كلممنتخبيف  SDN1K2كSDN2K1

شد الجفاؼ عند المراحؿ الحرجة مف النمك كتحسيف

المكسـ الربيعي ,كحصؿ االنخفاض فقط في كزف حبكب

المحصكؿ خاصة في تجربة الشد مف خالؿ زيادة كزف

المنتخب SDN1K1بمقدار  1017ممػـ كالمنتخب SDN2K2

بمقدار  17.8ممػـ نتيجة زيادة المنافسة بزيادة الكثافة

الحبكب كالكزف الجاؼ لمنبات كمعدؿ نمك النبات كمف ثـ

النباتية .أما في المكسـ الخريفي فقد انخفض كزف الحبة بزيادة

زيادة حاصؿ الحبكب (جدكؿ  5ك )6كساىـ بذلؾ كزف

الكثافة النباتية لمصنؼ األصمي ( 20ممػـ) كلممنتخب

الجذكر

العالية

11..( SDN1K1ممػـ) كبقيت بقية المنتخبات محافظة عمى

(جدكؿ7ك .)8نالحظ أيضان مف الجدكليف ( 3ك )4أف كزف

المجتمعات المنتخبة كانت متحممة لمكثافة العالية .كما نالحظ

بعض ىذه المنتخبات  SDN1K2ك SDN2K2في المكسـ

مف الجدكؿ( 3ك )4أف المنتخبات تحت كفرة البكتاسيكـ

الربيعي كالصنؼ األصمي ك SDN2K2لممكسـ الخريفي,

( SN1K2ك )SN2K2ك( SDN1K2ك )SDN2K2في تجربتي

كانخفض فقط في حالة المنتخب  SDN1K1كلممكسميف.

كزف الحبة فييا بزيادة الكثافة النباتية .كىذا يعني أف

الكبير

ليما

ككفاءة

استخداـ

الماء

الحبة لـ يختمؼ في حالتي كفاية كعدـ كفاية الماء كقد زاد في

المقارنة كانت اكبر في كزف الحبة ككاف التأثير كاضحان جدان
جدول  .3وزن الحبة(ممغم) لمنتخبات الذرة الصفراء تحت كفاية الري (كل  5أيام) بتأثير الكثافة النباتية
ربيعي
التراكيب الوراثية

خريفي

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

60

80

إباء 5012

198.8

188.3

193.5

SN1K1

194.0

197.3

195.6

272.0

SN2K1

205.3

185.3

195.3

257.2

SN1K2
SN2K2

209.5

204.8

أ.ف.م % 5

190.8

4.7

203.8

المعدل

199.7

195.9

أ.ف.م % 5

3.0

207.1
197.3

3.4

60

80

256.8

256.2

256.5

273.8

272.9

288.5

22.9

325.2

271.5

284.0

276.2

279.0

273.2

11.2
غ.م
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جدول  .4وزن الحبة(ممغم) لمنتخبات الذرة الصفراء تحت قمة الري(كل  10أيام) بتأثير الكثافة النباتية
ربيعي
التراكيب الوراثية

خريفي

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

60

80

إباء 5012

196.8

196.0

196.4

SDN1K1

182.0

171.3

176.6

218.3

SDN2K1

191.3

193.5

192.4

271.3

SDN1K2
SDN2K2

222.3
216.8

أ.ف.م % 5

5.6

المعدل

201.8

أ.ف.م % 5

1.1

219.3
199.0

220.8
207.9
4.4

195.8

المعدل

60

80

279.8

259.8

269.8

207.0

212.6

267.8

269.5

299.3
300.0

297.8
300.3

6.7
273.7

298.5
300.1
4.6

266.5

5.0

تكضح بيانات جدكؿ ( )5أف ثالث دكرات مف االنتخاب تحت
كفرة ماء الرم قد حققت زيادة في حاصؿ كحدة المساحة

فأعطى  8141طف/ىكتار متفكقان عمى بقية المنتخبات .أما

المنتخب المتفكؽ اتخر في ىذا المكسـ فيك  SN2K1كىك

لممنتخبات الثالث األكلى عف الصنؼ األصمي بنسبة

كذلؾ تفكؽ في اغمب الصفات أم أف ىذيف المنتخبيف يمكف

 %2018ك %1411ك %20عمى التكالي في المكسـ الربيعي,

االستمرار بالعمؿ عمييما كأكمؿ االنتخاب الستنباط سالالت

أما في المكسـ الخريفي فقد حققت المنتخبات األربعة زيادة

صنؼ ىجيف أك استخداميا مباشرة كصنؼ محسف يالئـ

كبيرة في حاصؿ كحدة المساحة مقارنة بالصنؼ األصمي إذ

الزراعة الربيعية .أما المكسـ الخريفي فقد تميز فيو المنتخباف

زادت بنسبة  %4816ك %5615ك %6015ك %3017عمى

 SN1K2ك SN2K1عمى الرغـ مف أف المنتخبيف اتخريف قد

التكالي .نالحظ مف الجدكؿ أف المنتخبات التي أعطت

أعطيا أيضان حاصالن جيدان .كاف أىـ ما يميز  SN2K1فضالن

لممكسـ الربيعي ىي  SN1K1ك .SN2K1ككاف نتيجة االنتخاب

الكثافة النباتية بمعنى انو متحمؿ لمكثافة العالية خالؼ

الذم أدل إلى تقميؿ المدة إلى التزىير االنثكم 7419يكمان

المنتخب  SN1K2الذم لـ يفرؽ عنو معنكيان بالحاصؿ إال انو

 .2169أدل ذلؾ إلى زيادة طكؿ العرنكص  17179سـ كعدد

كالحصكؿ عمى حاصؿ عالي إذ انو أعطى  13طف/ىكتار

متميزة منيا إلدخاليا في برامج تربية أخرل كالتيجيف إلنتاج

فيما انخفض األخير بنسبة  %2316عف الصنؼ األصمي.

عمى حاصمو العالي إف ىذا الحاصؿ لـ ينخفض بزيادة

حاصالن عاليان لكحدة المساحة كتفكقت عمى الصنؼ األصمي

كاف متمي انز بالكثافة الكاطئة أم يمكف زراعتو بيذه الكثافة

كأعمى مساحة أكراؽ 01387ـ2كأعمى دليؿ لمساحة األكراؽ

في ىذه الكثافة ,كقد انخفض حاصمو كثي انر في الكثافة العالية

صفكفو كأعطى أعمى عدد لحبكب الصؼ  3619حبة فكانت

مما اثر في حاصؿ كحدة المساحة؛ إف زيادة حاصؿ المنتخب

النتيجة أعمى عدد حبكب لمنبات  62115حبة ككزنان جيدان

 SN2K1ىك أيضان بسبب زيادة كزف جذره ككفاءتو العالية في

لمحبة  19516ممػـ كما أف مدة ممئ الحبكب كانت أكثر مف
الصنؼ األصمي بحكالي يكـ كنصؼ ككاف معدؿ نمكه أسرع

استخداـ الماء التي كظفيا إلنتاج أعمى حاصؿ.

في ترسب مادة جافة أكثر مف األصؿ بمقدار 2217غـ,

أنو بزيادة الكثافة النباتية مف  80-60ألؼ نبات/ىكتار زاد

مف األصمي بحكالي  0123غـ/نبات/يكـ كاف ذلؾ كمو سببان

كانت

العالقة طردية بيف حاصؿ كحدة المساحة كالكثافة النباتية إذ

ككانت لو نسبة تجزئة جيدة بحيث أعطى أعمى كزف لحاصؿ

حاصؿ كحدة المساحة بنسبة  %1811ك %2015لممكسميف

حبكب النبات ,كنتيجة لذلؾ تفكؽ في حاصؿ كحدة المساحة

عمى التكالي .يعزل سبب زيادة حاصؿ كحدة المساحة بزيادة
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الكثافة النباتية إلى زيادة عدد النباتات بمعدؿ  20ألؼ

حاصؿ لكحدة المساحة  12131طف/ىكتار كانما كاف فيو

نبات/ىكتار فعممت ىذه الزيادة عمى زيادة الحاصؿ الكمي

زيادة حاصؿ كحدة المساحة بزيادة الكثافة النباتية

عمى الرغـ مف قمة حاصؿ النبات .ىذه النتائج تكافؽ نتائج

بمقدار 1147طف/ىكتار كاحتماؿ استجابتو لكثافة أعمى .نتج

 )24(Wuhaibك )6( Bruceك Leeك)16( Tollenaar

ىذا التفكؽ مف زيادة حاصؿ النبات الكاحد كاغمب الصفات.

ك .)8( Dahmardehالذيف كجدكا زيادة في حاصؿ كحدة

إف األساس في تفكؽ ىذه الصفات ليذا المنتخب تحت الشد

ىناؾ استجابة معنكية لصفة حاصؿ كحدة المساحة لممنتخبات

النباتات متحممة لشد الماء أال كىي تكفر النايتركجيف

بتأثير الكثافة النباتية كباتجاه زيادة حاصؿ كحدة المساحة

كالبكتاسيكـ بشكؿ كافي إذ يدخؿ األكؿ في إنتاج مركبات

بزيادة الكثافة النباتية كحقؽ المنتخب  SN2K1مع الكثافة

الطاقة كتخميؽ جزيئة الكمكركفيؿ كبناء األغشية الخمكية

كلـ يختمؼ معنكيان عف المنتخب  SN1K1عند الكثافة نفسيا

األحماض االمينية كالبركتينات كاألنزيمات كاألحماض

أف االنتخاب تـ بتكفر مدخالت نمك أخرل جعمت مف ىذه

المساحة بزيادة الكثافة النباتية .كما نالحظ مف جدكؿ ( )5إف

كالمايتكككندريا كالبالستيدات الخضراء ,كما يدخؿ في

العالية أعمى معدؿ لحاصؿ كحدة المساحة  9104طف/ىكتار

النككية .كما إف البكتاسيكـ يعمؿ منشطان لؤلنزيمات كيزيد مف

في المكسـ الربيعي ,كما أف اقؿ حاصؿ لكحدة المساحة كاف

لممنتخب  SN2K2عند الكثافة الكاطئة كبمع  5104طف/ىكتار.

تحمؿ النبات لمجفاؼ كيساعد في التمثيؿ الكربكني كانتقاؿ

أما في المكسـ الخريفي فحصمت االستجابة نفسيا كباالتجاه

السكريات كالنشكيات كزيادة محتكل النبات مف البركتينات.

نفسو باستثناء المنتخب  SN1K2إذ قؿ فيو حاصؿ كحدة

كاف األسمدة البكتاسية ميمة لمنبات في حالة الشدكد ألنيا

المساحة بزيادة الكثافة النباتية بمعدؿ  1174طف/ىكتار,

تؤثر في نسيج المرستيـ كتحافظ عمى ضػط امتالء الخمية

كحقؽ المنتخب  SN2K1مع الكثافة العالية أيضان أعمى

كتكسع الخاليا  ,كذلؾ يعمؿ السماد البكتاسي عمى اختزاؿ

استجابة  14148طف/ىكتار كبزيادة مقدارىا  3172طف/ىكتار

التأثيرات السمبية لشد الجفاؼ كيقمؿ مف االستيالؾ المائي

 6184طف/ىكتار لمصنؼ األصمي عند الكثافة الكاطئة .تشير

حصؿ عمييا كؿ مف  Mengalك)17( Kirkby

بيانات الجدكؿ ( )6إلى أف دكر االنتخاب تحت شد الجفاؼ

ك Shichengكآخركف ( .)22إف زيادة الكثافة النباتية سببت

قد حقؽ زيادة معنكية في حاصؿ كحدة المساحة بعد ثالث

زيادة حاصؿ كحدة المساحة إذ بمع  7104ك 915طف/ىكتار

األكؿ كالثاني عمى التكالي في المكسـ الربيعي كانخفض

ك %913مقارنة بنباتات الكثافة الكاطئة لممكسميف عمى

التركيب المنتخب الثالث بنسبة  %2613عف الصنؼ

التكالي .ىذه النتائج تؤكد كفاءة االنتخاب في تحسيف صفات

األصمي ,أما المنتخب الرابع فمـ يختمؼ معنكيان عف الصنؼ

المنتخبات إذ زاد معدؿ النمك ,كذلؾ بقاء األكراؽ خضراء

كيزيد مف الحاصؿ كمككناتو كالمادة الجافة .نتائج مشابية

عف الكثافة الكاطئة بينما كانت اقؿ استجابة ليذه الصفة

لممكسميف عمى التكالي كبنسبة زيادة مقدارىا %2919

دكرات منو كبنسبة  %916ك %1815لمتركيبيف المنتخبيف

كفعالة مما سبب زيادة كفاءة المصدر في تصنيع متمثالت

األصمي في نسبة زيادتو .أما في المكسـ الخريفي فقد تفكقت

المنتخبات األربعة عف الصنؼ األصمي كبنسبة كبيرة بمػت

أكثر كنقميا إلى المصب كمف ثـ زيادة مككنات الحاصؿ.

 %3615ك %5911ك %2711ك %9319عمى التكالي ,إف

كعند مقارنة ىذه المنتخبات تحت كثافات مختمفة تبيف قدرتيا

االنتخاب تحت الشد ىك اليدؼ األساسي مف ىذه التجارب

عمى تحمؿ الكثافة العالية كاعطاء حاصؿ عاؿ مقارنة

النتخاب تراكيب كراثية متحممة لشد الماء كالكثافة العالية.

بالكثافة الكاطئة .كىذا يكافؽ نتائج الكثير مف الباحثيف منيـ

األصمي فقط كانما عمى بقية المنتخبات ككاف تميزه في اغمب

صفة حاصؿ كحدة المساحة لممنتخبات معنكيان بتأثير الكثافة

 )24( Wuhaibك Leeك .)16( Tollenaarاستجابت

ففي مكسـ الربيع تميز المنتخب  SDN1K2ليس عمى الصنؼ
الصفات .أما االنتخاب تحت الشد في المكسـ الخريفي فقد

النباتية كباتجاه مماثؿ لتجربة كفاية الماء كلممكسميف الربيعي

تميز بتفكؽ جميع المنتخبات عمى الصنؼ األصمي إال إف

كالخريفي باستثناء المنتخب األكؿ لممكسـ الخريفي إذ أف

أعالىا كاف المنتخب  SDN2K2الذم ليس فقط أعطى أعمى

الزيادة فيو كانت غير معنكية ,حقؽ المنتخب  SDN1K2مع
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الكثافة العالية أعمى معدؿ لحاصؿ كحدة المساحة 9148

عدد العرانيص لممنتخبات كزيادة طكؿ العرنكص كعدد

طف/ىكتار لممكسـ الربيعي في حيف كاف اقؿ معدؿ 4105

صفكفو كعدد حبكب الصؼ كالنبات(جداكؿ لـ تعرض) كذلؾ

طف/ىكتار لممنتخب  SDN2K1مع الكثافة الكاطئة .أما في

زيادة كزف الحبة ,كما أف تحسيف صفات النمك مثؿ عدد

المكسـ الخريفي فكاف أعمى معدؿ لممنتخب  SDN2K2مع

األكراؽ كمساحتيا كعدد األياـ لمكصكؿ لمنضج الفسمجي

الكثافة العالية  13105طف/ىكتار كاقؿ معدؿ 5181

كمعدؿ نمك النبات كزيادة مدة ممئ الحبكب ,كؿ ذلؾ عمؿ
عمى زيادة حاصؿ النبات كبالتالي حاصؿ كحدة المساحة,

طف/ىكتار لؤلصمي مع الكثافة الكاطئة .أيضان يكضح

كالسيما مع إضافة أسمدة بصكرة متكازنة لممنتخبات .ذلؾ

الجدكليف( 5ك )6الفرؽ القميؿ في الحاصؿ بيف تجربتي الكفرة
كالشد المائي لمتراكيب المنتخبة .مما يبيف كفاءة االنتخاب

يؤكد نتائج  )3( Anonymousالذم كجد أف صفة األكراؽ

كخاصة تحت الشد خاصة إف ىذا االنخفاض في الحاصؿ

شبو القائمة كحمؿ النبات أكثر مف عرنكص تسيـ في تحسيف

حاصؿ الذرة الصفراء تحت شد الجفاؼ  ,كذلؾ إضافة

لمنتخبات تجربة الشد يعد قميالن إذا ما قكرف بكمية المياه التي

األسمدة النايتركجينية بكميات مناسبة كعمى دفعات كالرم كؿ

يمكف تكفيرىا .حيث تستيمؾ المنتخبات تحت شد الجفاؼ

 12-7يكمان ,كؿ ذلؾ أدل لزيادة معنكية في حاصؿ الحبكب.

نصؼ كمية المياه تقريبان لمنتخبات الكفرة  .كاف صفة األكراؽ

شبو القائمة التي حصمنا عمييا نتيجة االنتخاب ككذلؾ زيادة

جدول  .5حاصل الحبوب (طن/ىكتار) لمنتخبات الذرة الصفراء تحت كفاية الري (كل5ايام) بتأثير الكثافة النباتية
الري كل خمسة أيام
ربيعي
التراكيب الوراثية

خريفي

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

60

80

إباء 5012

6.28

7.66

6.96

SN1K2

7.10

8.78

7.94

SN1K1
SN2K1
SN2K2

7.83
7.66

9.00
9.04

أ.ف% 5 .

5.04
0.07

5.60

المعدل

6.78

8.01

أ.ف.م % 5

0.07

8.41
8.35
5.32
0.04

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ
60

80

6.84

8.87

13.17

38

7.86

10.05

13.31

11.68

10.76

14.48

12.62

11.43

8.81

11.74

9.93

11.97

0.43
0.18

جج

المعدل

12.30
10.27

0.33
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جدول  .6حاصل الحبوب(طن/ىكتار) لمنتخبات الذرة الصفراء تحت قمة الري (كل10ايام) بتأثير الكثافة النباتية
الري كل عشرة أيام
ربيعي
التراكيب الوراثية

خريفي

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

60

80

إباء 5012

5.54

6.77

6.15

SDN1K2

5.09

9.48

7.29

11.11

SDN2K2

5.72

7.17

6.45

11.58

SDN1K1
SDN2K1

6.72
4.05

أ.ف.م % 5

0.54

المعدل

5.42

أ.ف.م % 5

0.27

6.75
5.02

6.74
4.53
0.41

7.04

المعدل

60

80

5.81

6.89

6.35

9.09

10.10

13.05

12.31

8.02
6.95

9.32
9.19

0.67
8.69

8.67
8.07
0.50

9.50

0.32

أدت ثالث دكرات مف االنتخاب تحت كفاية ماء الرم إلى

لممنتخبات بتأثير الكثافة النباتية كانت معنكية كباتجاه زيادة

زيادة معنكية في كفاءة استخداـ الماء لممنتخبات SN1K1

كفاءة استخداـ الماء بزيادة الكثافة النباتية باستثناء المنتخب

ك SN1K2ك SN2K1بنسبة  %2317ك %1617ك %2219عف

الثاني لممكسـ الخريفي الذم كاف اتجاه االستجابة فيو مخالؼ

الصنؼ األصمي عمى التكالي لممكسـ الربيعي (جدكؿ )7فيما

إذ قمت كفاءة استخداـ الماء بزيادة الكثافة النباتية  .حقؽ

 SN2K2لذا نجد أف ىذا المنتخب كاف األقؿ في معدؿ النمك

استخداـ الماء بمػت  01628ك 01905كػـ حبكب/ـ3ماء

كتراكـ المادة الجافة ليذا أعطى اقؿ حاصؿ حبكب لمنبات

لممكسميف الربيعي كالخريفي عمى التكالي .أما اقؿ معدؿ

كاقؿ حاصؿ لكحدة المساحة كذلؾ لقمة كزف جذره .أما في

لكفاءة استخداـ الماء فكاف  01349كػـ حبكب/ـ3ماء

األصمي في صفة كفاءة استخداـ الماء كبنسبة كبيرة ىي

ك 01490كػـ حبكب/ـ3ماء لمصنؼ األصمي مع الكثافة

 %4014ك %4713ك %5111ك %2310عمى التكالي .تعكد

نفسيا في المكسـ الخريفي .يكضح جدكؿ ( )8فعالية

زيادة كفاءة استخداـ الماء لممنتخبات إلى االنتخاب لمجينات

االنتخاب تحت شد الجفاؼ في زيادة كفاءة استخداـ الماء بعد

المفضمة ليذه الصفة كالصفات األخرل .فزيادة كزف الجذر

ثالث دكرات منو إذ تفكؽ المنتخب األكؿ كالثاني بنسبة

المنتخب  SN2K1مع الكثافة العالية أعمى معدؿ لكفاءة

انخفضت كفاءة استخداـ الماء بنسبة  %2118لممنتخب

لممنتخب  SN2K2مع الكثافة الكاطئة في المكسـ الربيعي

المكسـ الخريفي فقد تفكقت المنتخبات األربعة عف الصنؼ

ليذه المنتخبات زادت مف امتصاص الماء فزاد التمثيؿ

 %915ك %1815عف الصنؼ األصمي عمى التكالي .في

الكربكني ككانت نتيجتو زيادة صفات النبات الكراثية المظيرية
كالفسمجية كمف ثـ تككيف مصدر جيد كمصب قكم يزيد مف

حيف لـ يختمؼ المنتخب الرابع معنكيان عنو ,أما المنتخب
الثالث فقد انخفضت كفاءة استخداـ الماء فيو بنسبة %2613

قكة ككفاءة امتصاص الماء كاستثماره بتككيف حاصؿ جيد.

في المكسـ الربيعي .أما في المكسـ الخريفي فقد تفكقت

زيادة كفاءة استخداـ الماء مف  01466ك  01633كػـ

%3616ك%5911ك%2615ك %94عمى التكالي .يعزل سبب

حبكب/ـ 3ماء في الكثافة الكاطئة إلى  01556ك 01709كػـ

زيادة كفاءة استخداـ الماء لمتراكيب الكراثية المنتخبة إلى

حبكب/ـ 3ماء لمكثافة العالية لمسبب المذككر أعاله نفسو .كما

االنتخاب الذم عمؿ عمى تركيز الجينات المفضمة ليذه

يتضح مف جدكؿ ( )7إف استجابة صفة كفاءة استخداـ الماء

الصفة كالصفات األخرل كاف زيادة كزف الجذر زاد مف

المنتخبات األربعة معنكيان عف الصنؼ األصمي بنسبة

أدت زيادة الكثافة النباتية مف  80-60ألؼ نبات/ىكتار إلى
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امتصاص الماء فزاد التمثيؿ الكربكني كبالنتيجة زادت صفات

المنتخب األخير SDN2K2مع الكثافة العالية أعمى معدؿ ليذه

النمك كالحاصؿ كتككف مصدر جيد كمصب قكم زاد مف قكة

الصفة  11480كػـ حبكب/ـ3ماء في حيف كاف اقؿ معدؿ ىك

ككفاءة امتصاص الماء لتككيف حاصؿ جيد لمنبات كلكحدة

 01660كػـ حبكب/ـ3ماء لمصنؼ األصمي عند الكثافة

المساحة .أدت زيادة الكثافة النباتية لزيادة كفاءة استخداـ

الكاطئة .عند مالحظة تجارب المقارنة مف جدكؿ (7ك)8

الماء مف  01678ك 01986كػـ حبكب/ـ3ماء في الكثافة

لممكسميف الربيعي كالخريفي تحت كفاية الماء كشده ,نجد أف

العالية .كسبب زيادة كفاءة استخداـ الماء لممنتخبات ىك زيادة

عميو عند كفاية الماء ,كذلؾ الف المنتخبات تحت الشد قد

احتياجات النباتات لمماء لمتمثيؿ الكربكني لزيادة عددىا كزيادة

حصمت عمى نصؼ كمية الماء تقريبان التي حصمت عمييا

كفاءة استخداـ الماء قد زادت كثي انر عند شد الجفاؼ مما ىي

الكاطئة إلى  01880ك 11080كػـ حبكب/ـ3ماء في الكثافة

كقكة المصبات فييا كزيادة حاصؿ كحدة المساحة ليا بزيادة

منتخبات كفاية الماء إم أف الماء لـ يكف متيس انر لمجذر

لكفاءة استخداـ الماء لممنتخبات بتأثير الكثافة النباتية كباتجاه

لمماء المتكفر في التربة كاستثمر ىذا الماء القميؿ بصكرة

مماثؿ التجاه منتخبات الكفرة لممكسميف الربيعي كالخريفي .إذ

كفكءة مف قبؿ النبات لتككيف حاصؿ جيد يفكؽ األصؿ .نتائج

كاف أعمى معدؿ لكفاءة استخداـ الماء  11185كػـ

مشابية حصؿ عمييا كؿ مف  )15( Kirdaك Salihكآخركف

حبكب/ـ3ماء لممنتخب الثاني مع الكثافة العالية ,كاقؿ معدؿ

( )21ك )1( Al-Abodiك )13( Hamoodإذ كجدكا زيادة

بصكرة كافية فانتشر كتعمؽ أكثر فزاد كزنو كزاد االمتصاص

الكثافة النباتية .كما يكضح الجدكؿ استجابة معنكية عالية

في كفاءة استخداـ الماء بتقميؿ مياه الرم.

ليا  01506كػـ حبكب/ـ3ماء لممنتخب الثالث في الكثافة
الكاطئة لممكسـ الربيعي .أما في المكسـ الخريفي فقد حقؽ

جدول .7كفاءة استخدام المحصول لمماء (كغم حبوب/م3ماء) لمنتخبات الذرة الصفراء تحت كفاية الري(كل  5أيام) بتأثير
الكثافة النباتية
الري كل خمسة أيام
ربيعي
التراكيب الوراثية

خريفي

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ

المعدل

60

80

إباء 5012

0.413

0.532

0.472

SN1K2

0.493

0.609

0.551

SN1K1

0.543

SN2K1

0.533

أ.ف.م % 5

0.023

المعدل

0.466

SN2K2

أ.ف.م % 5

0.349

0.019

0.625
0.628
0.388

0.584

الكثافة النباتية ألف نبات/ىـ
60

80

0.490

0.554

0.522

0.823

0.715

0.769

0.628

0.580

0.673

0.015

0.076

0.369

0.556

0.551
0.633
0.044

40

المعدل

0.839
0.905
0.734
0.749

0.733
0.789
0.642
0.056
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 أيام) بتأثير10 ماء) لمنتخبات الذرة الصفراء تحت قمة الري(كل3م/ كفاءة استخدام المحصول لمماء (كغم حبوب.8 جدول
الكثافة النباتية
خريفي
المعدل

ربيعي

ىـ/الكثافة النباتية ألف نبات
80

60

0.721

0.783

0.660

1.147

1.030

1.260

0.985
0.912
1.399
0.058

1.060
1.050

0.912
0.779

1.480

1.320

1.080

0.986

0.077

المعدل

ىـ/الكثافة النباتية ألف نبات

التراكيب الوراثية

80

60

0.769

0.846

0.692

5012 إباء

0.911

1.185

0.636

SDN1K2

0.842
0.567
0.806
0.051

0.035

0.844
0.628

0.840
0.506

SDN1K1
SDN2K1

0.896

0.715
0.068

% 5 م.ف.أ

0.880

0.678

المعدل

0.033

SDN2K2

% 5 م.ف.أ

المصادر
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