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التوريث والتحصيل الوراثي لمنتخبات من الذرة الصفراء تحت قلة وكفاية مياه الري
والنايتروجين والبوتاسيوم
وجيهة عبد حسن

كريمة محمد وهيب

بنان حسن هادي

قسم علوم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة بغداد

الخالصة

تهدف التجربة إلى تقدير التوريث والتحصيل الوراثي لنباتات متفوقة مظهريا لصنف إباء 1051
التركيبي بطريقة  s1-progenyلتحسين نمو وحاصل الذرة الصفراء .تم زراعة البذور في حقل قسم علوم
المحاصيل الحقلية – كلية الزراعة – جامعة بغداد ،ألربع مواسم خالل سنتين  .1055-1050زرعت البذور

تحت ثالثة أشكال من الشدود الالحيوية ري  1و 50أيام ومستويين من النتروجين  110و 100كغم  Nه

5-

ومستويين من البوتاسيوم  500و 100كغم  Kه .5-انتخبت نباتات من كل مجموعة من التوافيق السمادية

 N1K1و N1K2و N2K1و .N2Kتم إجراء التلقيح الذاتي لهذه النباتات تحت كفاية وعدم كفاية الماء لثالث
دورات انتخاب ثم في الموسم الرابع التلقيح العشوائي بين النباتات المنتخبة من كل مجموعة .كما تم اخذ عينة

عشوائية من  10نبات من كل مجموعة منتخبة من المعامالت التوافقية لألسمدة تحت معامالت الري لتقدير

المتوسط ̅𝑦 واالنحراف القياسي  σpومعامل االختالف  c.vلثالث دورات انتخاب.
أظهرت النتائج زيادة حاصل المنتخبات بمقدار  9393و  1392و1.91غم لمعاملة  ،SN1K1و91923

و 12935و  27913غم لمعاملة  ،SN1K2و 57933 ، 92995و52937غم لمعاملة  ،SN2K1و15905، 93913
و 12901غم لمعاملة  SN2K2لدورات االنتخاب الثالث تحت كفاية ماء الري و 15927 ،95937و10932
لمعاملة  ،SDN1K1و 12937 ،25993و19913غم لمعاملة  ،SDN1K2و 95935و 5.913و92913
غم  ،SDN2K1و 20907و 53915و 15933غم لمعامل  SDN2K2لدورات االنتخاب الثالث تحت عدم كفاية

االنحرف القياسي ومعامل االختالف .كانت أعلى قيمة للتوريث
ا
ماء الري ،من جهة أخرى انخفضت قيم
والتحصيل الوراثي تحت كفاية ماء الري في ما كانت معاملة  SDN2K1مختلفة وأقل قيمة  .تؤكد هذه النتائج
كفاءة االنتخاب للحاصل العالي ،أدى االنتخاب تحت عدم كفاية مياه الري إلى تحسين أداء النباتات وراثيا

ومظهريا لمعظم الصفات .لذا نوصي بطريقة االنتخاب بطريقة  S1-progenyللحاصل العالي لتحمل شد الماء.

Heritability and genetic gain to a selectiveof maize under sufficient
and insufficient water, nitrogen and potassium
B. H. Hadi

K. M. Wuhaib

W. A. Hassan

Crop Sciences - College of Agriculture-University of Baghdad

Abstract
The objective of experiment was to estimate the heritability and genetic gain
of phenotypic superior plants of the synthetic cultivar IBA 5012, by S1–progeny
selection to improve growth and grain yield. Seeds planted in field station of Field
Crop Sci. Dept.-College of Agriculture–Univ. of Baghdad for four season during
2010-2011.seeds planted under three types of a biotic stress :water 5 and 10 days.
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Two levels of nitrogen 250 and 500 kg ha-1 and two levels of potassium 100 and 200
kg ha-1.
The plants were selected from each group of combinations according to
phenotypic superiority. Plants were self pollinated for three cycles under sufficient
and non sufficient water. The manual random mating was used between selected
plants in each group in fourth season. Random sample of 50 plants were took from
each selective population of combination treatments of fertilizer under each
treatment of irrigation to estimate the mean 𝑦̅, standard deviation σp and coefficient
of variation C.V for three cycles of selection.
Results showed that the yield for selective increase by 39.9, 29.4, 28.5 for
SN1K1 and 35.46, 24.91, 47.26 for SN1K2, 34.31, 17.69, 14.67 for SN2K1, and 39.59,
21.01, 24,05 for SN2K2 for three cycles sufficient water, and 31.97, 51.47, 20.94 for
SDN1K1, 41.36, 24.97, 23.56 for SDN1K2, 31.61, 18.26, 34.29 for SDN2K1,and
40.07,19.51,21.66 for SDN2K2 ,for three cycles under un sufficient water .In other
hand the values of σp and C.V% was decreased. Heritability narrow sense and
genetic gain under insufficient water were higher than sufficient for three
combination, only SN2K1 was differ, its lower. These results confirm the efficiency
of selection for high yield. Selection under sufficiency and in sufficiency of water
resulted in improving the performance of selected plants for most phenotypic and
genetic traits. So we recommend the S1-progeny selection for high yield and tolerant
water stress.In order to improve growth and yield in maize (Zea mays L.) to select a
superior.
المقدمة
يعمل االنتخاب على جمع النباتات ذات الصفة المرغوبة فيزداد تكررار الجينرات المفضرلة مرن جيرل ذاتري
التلقيح آلخر .لذا يرتم تحسرين الحاصرل مرن خرالل زيرادة تكررار الجينرات التري تسريطر علير واإلدارة الحقليرة الجيردة
( 1و .)51تعد تربية النبات تطبيقاً للوراثة الكمية وتترثثر الصرفات الكميرة بالعامرل الروراثي والبيئري والترداخل بينهمرا
( )G×Eبحيث ال يمكن الفصل بينهما.يتوقف التقدم الذي يمكن إح ارزه عند االنتخاب للصفات الكميرة علرى درجرة
توريث الصفة ،ومدى توفر التغايرات الوراثية وشدة االنتخاب للصفة ( .)1هنرا صرفات كميرة تترثثر بالشردود مثرل
شد الجفاف ومستويات األسمدة والكثافة النباتية وغيرها ( 3و .)55تعد التربيرة لتحمرل الجفراف مرن التحرديات التري
تواج مربي النبات الن انتخاب تراكيب جيدة ليس فقط عند توفر الماء وانما يجب أن تكون جيدة عند الجفراف او
قلة الماء (لتحمل محدودية المراء) .يعرد الجفراف أو قلرة المراء مرن األسرباب الرئيسرة لرنقص الحاصرل فري الحبروب،
وينعكس الحد األعلى من الضرر في الذرة الصفراء عند تزهيرها والسيما التزهير األنثوي ( 2و.)7
أشررار ( )7إلررى أن صررفة الحاصررل مررن الصررفات المهمررة اقتصررادياً ،وهرري صررفة معقرردة تحكمهررا جينررات
عديرردة والترري تررنظم اسررتجابات النبررات للشرردود (الحيويررة وغيررر الحيويررة) ،إن الحاصررل مررن الصررفات األكثررر تعقيررداً
ألنهرا ناتجررة مرن تررداخالت البيئرة مررع التركيرب الرروراثي للنبرات .يكررون االنتخراب للحاصررل العرالي فعرراال الن حاصررل
الصررنف هررو المحصررلة النهائيررة للعوامررل كافررة الوراثيررة والبيئيررة وتررداخالتها( .)50بررين ( )5أن االنتخرراب يمكررن أن
يكون ناجحاً إذا اعتمد حاصل النبات فقط بشرط وجود تغايرات وراثية .أكد ( )53أن الجفراف مرن العوامرل المهمرة
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جداً والمؤثرة في الحاصل ،وان من مشاكل التربية لتحمل الجفاف هري صرعوبة تقردير حاصرالت المعرامالت تحرت
الجفاف.
وجد ( )3أن االنتخاب في الذرة الصفراء تحت ظروف الجفاف أدى إلى حصرول زيرادة فري حاصرلها لمرا
زرعت تحت ظروف كفاية الماء ،وذكروا أن فعل الجين المضيف  additive gene actionذو تثثير أكبر تحرت
شررد الجفرراف ممررا تحررت الشررد النيتروجينرري ويررزداد فعل ر وضرروحاً مررع زيررادة الجفرراف ،وان حاصررل النبررات المتحمررل
للجفرراف يررزداد فرري مقدرتر علررى زيررادة عرردد الحبرروب للعرنرروص وتحسررين دليررل الحصرراد بتررثثير تررثخير هرررم األوراق
وكرران الفع ررل الجين رري األكث ررر أهمي ررة لتحم ررل الجف رراف ه ررو الت ررثثير المض رريف ،فيم ررا ك رران األكث ررر أهمي ررة لتحم ررل ش ررد
النايتروجين هو التغلب  .dominanceوجد ( )59عند دراستهم تثثير شرد الجفراف والنيترروجين ،أن أعلرى حاصرل
بيولرروجي تررم الحصررول علي ر  57903طررن ه

5-

مررن مرردة الررري كررل سرربعة أيررام .كررذل ازداد ارتفرراب النبررات بزيررادة

التسميد النيتروجيني ،وكان تداخل النايتروجين مع مدد الري قد أعطىثعلى حاصل حبروب عنرد  111كغرم  Nه

5-

ومدة الري كل سبعة أيام.
وجرد ( ).عنرد اسرتعمال للسرماد البوتاسري وتحرت مسرتويين مرن الرطوبرة ،أن إضرافة Kأدت إلرى اخترزال
التثثيرات السلبية للشد الرطوبي وزيادة معنوية في حاصل الذرة الصفراء والصفات األخررى .يعرزى نجراا االنتخراب
للصفة الكمية الى الطريقة التي تخصص لبرامج التربية ومنها تقدير التوريث ،إذ تساعد مربي النبات على اختيار
الصفة المدروسة وتحقق أعلى تحصيل وراثي ( ،)10هدف الدراسة لمعرفة استجابة الذرة الصفراء لالنتخاب تحت
بعر

قلررة وكفايررة الررري والنررايتروجين والبوتاسرريوم ،وتقرردير نسرربة التوريررث والتحصرريل الرروراثي لتحديررد أفضررل توليفررة

سمادية يمكن اعتمادها في االنتخاب تحت شد الماء ولها نسبة توريث عالية لزيادة الحاصل.
المواد وطرائق العمل
نفذت التجربة بهدف دراسة تثثير االنتخاب تحت بع

الشدود الالحيوية وهي الماء والنيتروجين

والبوتاسيوم ،شد الماء(الري كل  1وكل  50أيام) وشد النايتروجين والبوتاسيوم حسب التوافيق  N250K100و
 N250K200و  N500K100و  ،N500K200لتقدير نسبة التوريث والتحصيل الوراثي لتحديد أفضل توليفة سمادية
يمكن اعتمادها في االنتخاب تحت شد الماء ولها نسبة توريث عالية لزيادة الحاصل في نباتات الذرة الصفراء ،
تم زراعة الصنف التركيبي إباء  1051في أربعة مواسم ربيع وخريف  1055-1050في حقل تجارب قسم
المحاصيل الحقلية  /كلية الزراعة في أبو غريب/جامعة بغداد ،تم تحضير التربة حسب التوصيات .أضيف سماد
اليوريا  N%23بمستويين  110و 100كغم  Nه

5-

وعلى ثالث دفعات ،األولى عند الزراعة والثانية بعد البزوغ

بثالثين يوماً في بداية االستطالة والثالثة عند التزهير .أضيف سماد كبريتات البوتاسيوم  K%2591بمستويين
 500و 100كغم  Kه

5-

وعلى دفعتين ،عند الزراعة وقبل التزهير وبحسب التوليفات اآلتية N250K100

و N250K200و N500K100و .N500K200وتمثل N1K1و N1K2و N2K1و N2K2بالتتابع ،وزعت التوافيق
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عشوائيا علىالمروز للمجتمعين النباتيين (ري كل  1أيام وري كل  50أيام) .استخدم مبيد الديازينون المحبب
 %50مادة فعالة بمعدل  3كغم ه

5-

تلقيماً للنبات بعد  10يوماً من الزراعة لمكافحة حفار ساق الذرة

( )Sesamiacreticaتم السقي حسب معامالت الري كل  1أيام وكل  50أيام.
بلغ عدد الريات  5.و 50رية لمعاملتي الري  1و 50أيام للموسم الربيعي ،و 10و 55رية لمعاملتي
الري للموسم الخريفي وبعمق  .سم ( .00مم) أي بمعدل  .00م9ماء ه 5-لكل رية .أجري االنتخاب والتلقيح
الذاتي لثالث مواسم ربيع وخريف  1050وربيع  1055تحت كفاية وعدم كفاية الري .تم في الموسم الرابع خريف
 1055التلقيح العشوائي يدوياً بين النباتات المنتخبة ضمن كل مجموعة ،زرب الصنف في الموسم األول ربيع
 1050وتم االنتخاب بطريقة ( S1-progenyشدة انتخاب  )%50تحت مستويي الماء كل  1و 50أيام لكل
مجتمع نباتي من توافيق التسميد.
تم تكييس النورات المؤنثة قبل بزوغ الحريرة وكذل

النورات المذكرة وتم التلقيح الذاتي للنباتات

المنتخبة ،عند تمام النضج حصدت العرانيص وتم انتخاب  500نبات تتميز بالحاصل العالي من كل مجتمع
نباتي للتسميد وتحت مستويي الري وفي نفس الوقت أخذت عينة عشوائية من  10نبات لكل مجتمع نباتي لتحديد
متوسط الصفة قبل االنتخاب وبعده واالنحراف القياسي ومعامل االختالف لصفة الحاصل لكل مجتمع نباتي .تم
في الموسم الثاني خريف  1050زراعة بذور دورة االنتخاب األولى  C1لكل مجتمع نباتي من مجتمعات
االنتخاب بطريقة عرنوص في خط وأيضا تحت مستويي الري  1و 50أيام وللتوافيق السمادية المذكورة .انتخبت
الخطوط المتفوقة لكل مجتمع لتزرب في الموسم الالحق (بذور دورة االنتخاب الثانية  ،)C2كذل اخذ  10نباتا
عشوائيا لتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف القياسي ومعامل االختالف .تم في الموسم الثالث ربيع 1055
العمل بنفس الطريقة وتم الحصول على بذور دورة االنتخاب الثالثة  .C3تم في الموسم الرابع خريف 1055
زراعة بذور دورة االنتخاب الثالثة واجري لها التلقيح العشوائي يدوياً ضمن كل مجتمع لوحده .حسبت نسبة
التوريث بالمعنى الضيق والتحصيل الوراثي لدورتين من االنتخاب حسب طريقة ارتداد األبناء على اآلباء وحسب
المعادلة التالية:

)(15, 57

× 100

𝑝 ̅𝑋𝑋̅𝑜−
𝑝̅𝑋𝑋𝑠−

̅ = h2.n.s%

إذ ان  h2.n.s%نسرربة التوريررث بررالمعنى الضرريق ،و̅𝑋 معرردل الصررفة للذريررة  ،و̅𝑋 معرردل الصررفة فرري المجتمررع
األصلي  ،و𝑠̅𝑋معدل الصفة للنبات المنتخب.
أما التحصيل الوراثي فحسب من المعادلة اآلتية:

GS = K × ∂P × h2.n.s%

إذ ان  GSالتحصرريل الرروراثي النرراتج مررن االنتخرراب ،و Kمعامررل شرردة االنتخرراب  ،5973 = %50و∂P
االنحراف القياسي.
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النتائج والمناقشة
المنتخبات تحت كفاية ماء الري (ري كل  5أيام)
من جدول  5يتضح أن فعل االنتخاب في المنتخبرات تحرت كفايرة الرري (ري كرل  1أيرام) كران مرؤث ار فري
زيررادة الحاصررل للمنتخررب  SN1K1حيررث زاد بمقرردار  9393غررم للرردورة األولررى مررن االنتخرراب و 1392غررم للثانيررة و
 1.91غم للثالثة ،الن االنتخاب يؤدي إلى زيادة تكرار الجينات المفضلة  .كما أدى االنتخراب إلىانخفرا

معامرل

التغرراير المظهررري بررين النباتررات المنتخبررة مررن  999.إلررى

االخررتالف مررن 95971إلررى  ،%57..2نتيجررة النخفررا

 .1593زاد حاصل المنتخب  SN1K2بمقدار 92913غم أكثرر مرن حاصرل المجتمرع األصرلي الرذي كران ،55593.
ووصل إلى  521932غم ،نتيجة لزيادة تماثل النباتات فقد انخف
األولىإلى  15995غرم للردورة االنتخابيرة الثالثرة إذ انخفر

تغاير المجتمع األصلي من  9193.غم للدورة

معامرل االخرتالف مرن  13913إلرى  .57912توافرق هرذه

النتيجررة مررا وجررده ( )5.فقررد وجرردوا انر بزيررادة كميررة  Kزادت مقاومررة نبررات الررذرة الصررفراء لتحمررل الشرردود وتحسررين
الحاصل ومكونات .
يبين جدول  5إن حاصل المنتخب  SN2K1قد زاد بمقدار  9299غم بفعل االنتخاب لدورة واحدة ،فيما
كانت الزيادة للدورة الثانية بمقدار  5797غم وللثالثة  5297غم ،وذل النخفا
انخف
االنخفا

بمقدار  191من الدورة األولى للثانية بينما كان االنخفا

التغاير نتيجة االنتخاب حيث

من الدورة الثانية للثالثة  ،191وكان معدل

من الدورة األولى للثالثة  792وهذا زاد من التماثل بين النباتات  ،وهذا واضح أيضاً من انخفا

معامل االختالف بين النباتات لكل دورة انتخابية إذ انخف

من  %1.97الى %1092إلى  %5395خالل دورات

االنتخاب الثالث  ،ذل إن االنتخاب يعمل على تركيز الجينات المفضلة للصفة المنتخبة فيقلل من التغاير ويزيد
من تماثل األفراد ،وبالنتيجة زيادة قيمة الصفة المنتخبة ،حيث زاد حاصل المنتخب من  55097إلى  521إي
بنسبة زيادة مقدارها  %1.99عن األصل .وهذا يوافق ما وجده ( )59عند دراستهم تثثير شد الجفاف والنيتروجين،
حيث وجدوا أن أعلى حاصل بيولوجي تم الحصول علي من مدة الري كل سبعة أيام .كذل ازداد ارتفاب النبات
بزيادة التسميد النيتروجيني.
انخفضت نسبة التغاير من  %1.9.للمنتخب األخير  SN2K2من دورة االنتخاب األولى إلى %5393
لدورة االنتخاب الثانية إلى  %5199للدورة الثالثة ،مما زاد من التماثل بين أفراد النباتات الذي وصل إلى 5.9.
للدورة الثالثة ،في حين كان  1193للدورة الثانية و 9191لألولى ،أدى ذل إلى زيادة تماثل النباتات المنتخبة تحت
التسميد النيتروجيني والبوتاسي العالي فكانت نسبة زيادة الحاصل  %9292للدورة األولى و %53للدورة الثانية
و 5391للدورة الثالثة ،بنسبة زيادة مقدارها  9591للدورة الثالثة عن األولى .يكون االنتخاب للحاصل العالي فعاال
الن حاصل الصنف هو المحصلة النهائية للعوامل كافة الوراثية والبيئية وتداخالتها ،وبين ( )5أن االنتخاب يمكن
أن يكون ناجحاً إذا اعتمد حاصل النبات فقط بشرط وجود تغايرات وراثية .تتفق هذه النتيجة مع ما حصل علي
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العبيدي ( )9من أن الذرة الصفراء من المحاصيل المجهدة للتربة ،وان إضافة السماد النيتروجيني والبوتاسي أدت
إلى زيادة معنوية في اغلب صفات النمو الخضري ،وزاد أيضاً حاصل المادة الجافة والحبوب.
جدول  1قيم المتوسطات واالنحراف القياسي ومعامل االختالف للمنتخبات تحت وفرة الماء لثالث دورات من
االنتخاب
معايير

الرموز

االنتخاب

اإلحصائية

SN1K1

̅𝐲
𝒑𝝈

SN1K2

SN2K1

SN2K2

C1
أصلي
141601
11622

C.V

11627

̅𝐲
𝒑𝝈

111617
17617

C.V

71671

̅𝐲
𝒑𝝈

114624
11627

C.V

77615

̅𝐲
𝒑𝝈

117614
17670

C.V

77621

منتخب
101611

102610

الدورة االنتخابية
C2
منتخب
أصلي
151614
171621
11624

أصلي
171617
71615

75610

12670

171647
72611

154611

71651
171611
71651

105641

154611

105610

171651
71611
12670

102617

74607
114601
75671

C3
منتخب
101621

107641

172611
70611
11614

151607

11675

102617

171642
17670
15611

المنتخبات تحت قلة ماء الري (ري كل  14أيام)
يوضح جدول  1استجابة المنتخبات تحت قلة ماء الري (ري كل  50أيام) فقد انخف

معامل التغاير

للمنتخب  SDN1K1من  9091غم إلى  119.غم للدورة الثانية و 5793غم للدورة الثالثة مسببا انخفا

التغاير

بين أفراد المجتمع بتقدم دورات االنتخاب من  1.غم للدورة األولى إلى  11غم للدورة الثانية و  5.9.غم للدورة
الثالثة ،مما أدى إلى زيادة حاصل النباتات للمجتمع المنتخب عن األصلي من  3197غم للمجتمع األصلي إلى
 51293للمجتمع المنتخب في الدورة األولى من االنتخاب ،ومن  55095غم إلى  51393غم لدورة االنتخاب
الثانية ،ومن  507غم إلى  51.غم لدورة االنتخاب الثالثة ،بنسبة زيادة تراوحت بين  5797 ،9291و%5393
للدورات الثالث بالتتابع.
إن انخفا

االستجابة لالنتخاب خالل الدورات الثالث كان نتيجة انخفا

التغاير بين النباتات وزيادة

تماثلها ،ذل أن االنتخاب يعمل على تركيز الجينات المفضلة والمرغوبة في الصفة وزيادة تكرارها .وكانت نسبة
زيادة الحاصل  %9.95لدورات االنتخاب الثالث .أدت زيادة مدة بقاء األوراق خضراء إلى زيادة مدة التمثيل
الكاربوني أثناء مدة امتالء الحبوب مما أثر في زيادة تراكم المادة الجافة في الحبوب وترافق ذل مع قصر المدة
بين التزهير الذكري واألنثوي فزادت نسبة التلقيح واإلخصاب وبذل

زاد عدد الحبوب في النبات وبالتالي زاد

الحاصل .كانت الزيادة في معدل حاصل المنتخب  SDN1K2لدورة االنتخاب األولى بنسبة  %2197و%1191
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للدورة الثانية و %1599للدورة الثالثة ،زاد تماثل النباتات من خالل انخفا
انخف

التباين المظهري بين النباتات إذ

من  1.97غم إلى  1293غم إلى  53غم للدورات الثالث بالتتابع وكانت نسبة االنخفا

الثالث  %9991وكان هذا االنخفا
االنخفا
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نتيجة النخفا

للدورات

معامل االختالف من  9597إلى  5791إي إن نسبة

للدورات الثالث  .%2197كان االنتخاب فعاال في زيادة حاصل المنتخب  SDN2K1للدورات الثالث

من االنتخاب فزاد حاصل المنتخب لدورة االنتخاب األولى من  .395غم إلى  51097غم بزيادة مقدارها 9593
غم وكان مقدار زيادة الحاصل للدورة الثانية عن األصل  5.99غم و 9299غم لدورة االنتخاب الثالثة بنسب زيادة
مقدارها  %9191و %5393و %9.للدورات الثالث على التوالي.
انخف

التغاير من  9595للدورة األولى إلى  1991للثانية إلى  57للدورة الثالثة ،األمر الذي أدى إلى

زيادة التماثل بين النباتات حيث انخف

من  1797إلى  1192إلى  539.للدورات الثالث على الترتيب .إن زيادة

التماثل كان نتيجة لالنتخاب الذي يعمل على تركيز الجينات المفضلة .زاد حاصل المنتخب  SDN2K2بزيادة
دورات االنتخاب فارتفع بنسبة  %2591عن األصل في دورة االنتخاب األولى و %5191للثانية و %5.91للثالثة.
إن انخفا

النسب للدورات الثالث كان نتيجة لزيادة التماثل بين النباتات بانخفا

قيمة التغاير المظهري من

 1.93إلى  1193إلى  5.9.خالل دورات االنتخاب ،وان زيادة التماثل هذه ناتجة عن انخفا
لهذه الدورات إذ كان للدورة األولى  %1393فانخف

قيمة C.V%

إلى  %5.91للدورة الثانية إلى  %519.للدورة الثالثة .أن

االنتخاب في الذرة الصفراء تحت ظروف الجفاف يؤدي إلى حصول زيادة في حاصلها عندما تزرب تحت ظروف
الشد النيتروجيني وهذا يوافق ما وجده ( )3الذين ذكروا أن فعل الجين المضيف  additive gene actionذو
تثثير أكبر تحت شد الجفاف مما تحت الشد النيتروجيني ويزداد فعل وضوحاً مع زيادة الجفاف ،وان حاصل
النبات المتحمل للجفاف يزداد في مقدرت على زيادة عدد الحبوب للعرنوص وتحسين دليل الحصاد بتثثير تثخير
هرم األوراق (بقاء األوراق خضراء).
نالحظ من جدول  1عند مستوى الري القليل (ري كل  50أيام) إن استجابة الذرة الصفراء كانت أعلى
مقابل استجابتها تحت كفاية الري ،فكان حاصل المنتخب  SDN2K2في المجتمع األصلي تحت قلة الري 3393
غم زادت في الدورة الثالثة إلى  52093غم ،وكانت نسبة الزيادة  ،%2191في حين إن حاصل هذا المنتخب
تحت كفاية الري وللمجتمع األصلي كان  55195غم وزاد خالل دورات االنتخاب الثالث فثصبح  52795غم
فكانت نسبة الزيادة  ،%95يتفق هذا مع ما وجده ( )51حيث أن حاصل الحبوب في الذرة الصفراء زاد بمعدل
 33كغم/هكتار/سنة وهذه الزيادة ناتجة من تحمل الشدود الالحيوية مثل الكثافات والنيتروجين والماء ودرجة
الح اررة .وان معظم هذا التحسين كان نتيجة االنتخاب لزيادة الحاصل وزيادة تحمل الشدود البيئية وهذا يوافق ما
وجده ( 51و.)52
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جدول  7قيم المتوسطات واالنحراف القياسي ومعامل االختالف للمنتخبات تحت قلة الماء لثالث دورات من
االنتخاب
معايير

الرموز

االنتخاب

اإلحصائية

SDN1K1

̅𝐲
𝒑𝝈

SDN1K2

SDN2K1

SDN2K2

C1
أصلي
17611
72611

C.V

14612

̅𝐲
𝒑𝝈

14652
77621

C.V

11627

̅𝐲
𝒑𝝈

71641
72617

C.V

11642

̅𝐲
𝒑𝝈

11611
77671

C.V

71672

منتخب
170611

111611

الدورة االنتخابية
C2
منتخب
أصلي
171657
114647
75611

أصلي
142641
17670

77671

12611

111647
70615

115611

77674
147674
75612

174624

111624

114671
11611

منتخب
172615

110607

12671
171601

71605
175651
77671

C3

71610
11674

170671

11617
105647

17670

117617
17671

104657

15670

التوريث والتحصيل الوراثي تحت كفاية وقلة ماء الري
يوضح جدول  9التوريث بالمعنى الضيق والتحصيل الوراثي للمنتخبات تحت قلة وكفاية الري .ارتفعت
نسبة التوريث للمنتخب  N1K1بمقدار  ،%791إذ كانت تحت مستوى الري كل  1أيام  97917وأصبحت
 .2292.ارتفعت نسبة التوريث للمنتخب  N1K2من  9993عند مستوى الري كل  1أيام إلى  23عند مستوى
الري كل  50أيام مما زاد من قيمة التحصيل الوراثي بمقدار  99.غم .أوضح ( )57أهمية حساب نسبة التوريث
وارتباطها بالحاصل للتنبؤ بالتقدم من برامج االنتخاب تحت البيئات المنخفضة النايتروجين وارتباط ذل

بالمدة

بين التزهير الذكري واألنثوي وتثخير شيخوخة األوراق السيما إن هذه الصفات مهمة في تحسين الحاصل تحت
شد الجفاف ( 3و 57و )10كانت نسبة التوريث للمنتخب  N2K1تحت مستوى الري كل  1أيام %2.93
انخفضت إلى  9591عند مستوى الري كل  50أيام ،وبناءا على ذل انخف

التحصيل الوراثي من  5391إلى

.391
كانت الزيادة في نسبة التوريث للمنتخب  N2K2كبيرة جدا لذ ارتفعت من  %1.92إلى  %1193أي
بمقدار الضعف فانعكس ذل على التحصيل الوراثي فزاد بمقدار الضعف أيضا عما هو علي في مستوى الري
كل  1أيام ،وذل

بسبب إن الذرة الصفراء تستجيب للتسميد العالي من النايتروجين والبوتاسيوم فتزيد مساحة

األوراق التي تزيد من التمثيل الكاربوني الذي يوفر المتمثالت لملئ الحبوب لذل زاد حاصل النبات تبعا لذل
(جدول 5و.)1
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جدول  1معدالت التوريث بالمعنى الضيق والتحصيل الوراثي لدورات االنتخاب الثالث تحت كفاية وقلة الري
(كل  5و 14أيام)
قلة الماء

وفرة الماء
المنتخبات

h2.n.s%

GS

h2.n.s%

GS

N1K1
N1K2
N2K1
N2K2

12672
11651
07652
77607

10611
17620
11651
1651

00607
01645
11611
55617

10625
11654
1671
17600
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