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المستخلص

:بهدف استنباط مجتمعات منتخبة متفوقة الحاصل متحملة لشد الماء تمت دراسة تأثير االنتخاب في مكونات وحاصل الذرة الصف ارء تحت بعض الشدود الالحيوية وهي
 أجريت تجربة.N500K200 وN500K100 وN250K200 وN250K100 هكتار/) وبأربعة توافيق سمادية تدل على كغم من العنصرK( ) والبوتاسيومN( الماء والنايتروجين
 تم االنتخاب.4004 استخدم فيها الصنف التركيبي اباء,) في حقل قسم علوم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة–جامعة بغداد4000-4009( حقلية في ستة مواسم

 تم االنتخاب على النباتات المتفوقة من كل مجموعة. وقد اعتمد االنتخاب على حاص ل البذور تحت كفاية وعدم كفاية الري%00  بشدة انتخابS1-progeny بطريقة
, تم في الموسم الرابع التلقيح العشوائي يدوياً بين النباتات المنتخبة ضمن كل مجموعة.من التوافيق السمادية ولقحت ذاتياً لثالث دورات تحت كفاية وعدم كفاية الري

 أيام من اجل00 و4 وقسمت البذور الناتجة من التلقيح العشوائي إلى قسمين تمت زراعتها في تجارب مقارنة للموسمين الربيعي والخريفي وتحت مستوى الري كل

 بنسبةSDN2K2 أظهرت النتائج فعالية االنتخاب تحت قلة الري بزيادة طول العرنوص للمنتخب.ه/ ألف نبات80 و00 تقييمها ومقارنتها مع األصل تحت كثافتين نباتيتين
 للموسمين بالتتابع كما زاد عدد%9 و%0 بنسبةSDN1K1  مع زيادة عدد صفوف العرنوص للمنتخب. مقارنة باألصل للموسمين ربيعي وخريفي بالتتابع%50 و%40

 أما تحت. للموسمين بالتتابع%94 و%4  انعكس ذلك على حاصل النبات (غم) بنسبة زيادة. للموسمين بالتتابع%50 و%5  بنسبةSDN2K2حبوب الصف للمنتخب
 وزاد عدد الصفوف, مقارنة باالصل للموسمين ربيعي وخريفي بالتتابع%85 و50 و%45 و44  بنسبةSN2K1  وSN1K1كفاية الماء فقد زاد طول العرنوص للمنتخبين
 نتيجة ذلك زاد. للموسمين بالتتابع%45 و44 و%9 و40  بنسبةSN2K1  وSN1K1وزاد حبوب الصف للمنتخبين. للموسمين بالتتابع%40 و%08  بنسبةSN2K1 للمنتخب
 لذلك نوصي باالنتخاب للحاصل العالي مع مراعاة مدة بقاء الخضرة واستنباط سالالت متحملة.  للموسمين بالتتابع%08 و40 و%40 و40 حاصل النبات لهما بنسبة
.لشد الجفاف والكثافة النباتية العالية الستخدامها في برامج التربية تحت الشدود الالحيوية وانتاج أصناف محسنة تالئم هذه البيئات أو تضريبها إلنتاج هجن متميزة

. الذرة الصفراء, الشد المائي, كثافات نباتية, حاصل النبات:كلمات مفتاحية
.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 45(8)(Special Issue): 893-903, 2014

Hassan & Wuhaib

S1-PROGENY SELECTION FOR A BIOTIC STRESSES TOLERANCE IN MAIZE
-YIELD AND SECONDARY COMPONENTSW. A. Hassan*
K. M. Wuhaib
Instructor
Prof.
Dept. of Field Crop – Coll. of Agric. – Univ. of Baghdad
Wa.hassan69@yahoo.com

Kareema522@yahoo.com

ABSTRACT
In order to derive 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 a biotic stresses (water, N and K) 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 grain 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 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 fall seasons under irrigation levels(5 and 10 days), to compare them with the origin under tow plant densities (60
and 80 thousand plant/ha).The results showed the superiority of plants selected from 10 days irrigation .Ear length increased
by20% and 40% for SDN2K2 in spring and fall season respectively .Ear number.plant-1 by 6% and 9% for SDN1K1 in spring
and fall season respectively. Grain number .ear -1 increased by4% and 41% in spring and full seasons for SDN2K2 respectively.
Grain yield Mg.H-1 increased by5%, 95% in full season. Selection cycles also affected the field characters of all selected plants
under sufficient water (5 days) in the same way. Ear length increased by 25 and 24%) for SN1K1 and 40 and 34% for SN2K1 in
both seasons respectively. Row.number.ear-1 increased for SN2K1 by 13% and 20% in spring and fall season respectively.
Grain number.row-1 increased 20 and 9% and 25 and 24% for SN1K1and SN2K1 in spring and fall seasons respectively. Grain
yield increased by 21 and 20% and 50 and 63% for SN1K1,SN2K1 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 a biotic stresses and producing improved cultivars that be suitable for these environments or to be crossed to
produce elite hybrids.
Key words: Zea mays, grain yield, population density.
*Part of PhD. Dissertation of the first author.
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الجذور لهندسة معينة أو تشريح معين فيها .أما الحالة الثانية

المقدمة

ففيها يقاوم النبات الشد االزموزي الذي يتعرض له وذلك

تعد تربية النبات تطبيقاً للوراثة الكمية ,وتتأثر الصفات الكمية

بإعادة ترتيب البروتينات في وظائف الخلية إلى الحالة التي

بالعامل الوراثي والبيئي والتداخل بينهما ( )G×Eبحيث ال

تمكن النبات من النمو تحت ذلك الشد .يؤثر الشد المائي في

يمكن الفصل بينهما.هناك شدود بيئية تخضع للوراثة الكمية

قلة نشاط الهرمونات واإلنزيمات وفعل  DNAو RNAوان

مثل شد الكثافة النباتية والري ومستويات األسمدة وغيرها (11

الشد المائي يغير نسب مكونات  RNAفي بادرات الذرة

و .)62تحكم الصفات الكمية مثل :صفة تحمل الجفاف,

الصفراء إذ انخفضت نسبة  RNAفي أجزاء النبات المعرضة

والملوحة ,والبرودة ,والقدرة على منافسة األدغال ,وتحمل

للشد المائي فسبب ذلك انخفاضاً في نسبة البروتين في

العناصر السامة بعديد من أزواج الجينات يطلق عليها مواقع

النبات( .)12هناك مجموعتان من  RNAذات عالقة

الصفة الكمية Quantitative Trail Loci = QTL

بجينات الجفاف هما  siRNA'sو miRNA'sوكالهما

(12و ,)62وان عدد  QTLالتي تتحكم بحاصل الحبوب في

مرتبط بعدة جينات تنظم حياة النبات عند شد الجفاف (.)9

الذرة الصفراء كثيرة وتقع على طول  11كروموسومات وهو

أثبتت التحاليل الوراثية الجزيئية أن قطع  RNAالصغيرة

حجم الجينوم في الذرة الصفراء ( .)62يتوقف التقدم الذي
يمكن إح ارزه عند االنتخاب للصفات الكمية على درجة توريث

) (siRNA'sوالدقيقة ( )miRNA'sوتنظيم الكروماتين لها

الصفة ,ومدى توفر التغايرات الوراثية ,وشدة االنتخاب للصفة

عالقة واضحة في استجابات النبات لشد الجفاف وبما ينعكس

على حجم  mRNAالمستنسخ (.)62( )transcriptone

( .)62في دراسة لتحمل الجفاف في الحبوبيات وجد أن
مجموعات هي :جينات االيعازات واالستنساخ ,وجينات حماية

ُيعتقد أن آلية فوق الوراثة ( )Epigeneticلها دور مهم في
النبات تحت الشد ,كذلك من بين التحورات التي قد تط أر على

األغشية والبروتينات ,وجينات نقل الماء وااليونات .أجريت

النبات تحت الشد هي تغييرات حجم الجينوم في خلية الكائن,

الجينات المسؤولة عن تحمل الجفاف تقع في ثالث

التي هي اكبر تغاير لوحظ لدى وجود شد بيئي أو غير بيئي

هذه الدراسة من قبل  Liوآخرون ( )61الذين أكدوا أن

وان آلية ذلك غير معلومة ويمكن القول انه توجد استجابات

الجفاف من العوامل المهمة جداً والمؤثرة في الحاصل ,وان

من مشاكل التربية لتحمل الجفاف صعوبة تقدير حاصل

جينومية ناتجة من تأثير آلية فوق الوراثة واستجابات جينومية

المعامالت تحت الجفاف وتعدد طبيعة البيئات الجافة .أشار

من تركيب الجينوم ذاته ( .)12كما بين الباحث أن من بين
تلك االستجابات إعادة ترتيب الكروموسومات وفقد أو اكتساب

 )11( Xiongإلى أن الهرب من الجفاف يتم بتأثير جينات

بعض القطع وانتقال عناصر منتقلة ,وهي كلها موروثة سواء

النمو السريع (تزهير مبكر) وتجنب الجفاف يتم بوجود مزايا

كانت بتأثير الشد أو ذاتية الجينوم .إن عوامل الشد ليس

مورفولوجية ويتم تحمل الجفاف بوجود مزايا كيمياوية ,وبين

بالضرورة أن تُحدث تغيرات وظيفية أو مورفولوجية ,وانما
جينومية ,وهي أما بسبب فوق الوراثة ,أو أن األخيرة داخلة

الباحث أيضاً أن حامض االبسسك ( )ABAهو احد خمسة

منظمات نمو تؤدي أدوا اًر مهمة في حياة النبات ,حيث يدخل

في تأثيرها وبما يخلق تغايرات وراثية بيئية موروثة .يحتاج

 ABAفي نضج البذور وسباتها ,وعمليات التكيف في النبات

إنتاج  1كغم من حبوب الذرة الصفراء  1211لتر من

وال سيما تحت ظروف الشد المائي ,بما في ذلك انتقال النبات

الماء( .)61يتراوح االستهالك المائي الفعلي للذرة الصفراء بين

من الطور الخضري إلى الطور التكاثري ,وقد يرتبط ABA

 229-212ملم بحسب الصنف أو الهجين ,فيما بلغ معدل

بطبيعة نمو جذور النبات النامي تحت الشد المائي مع آلية

المقنن الحقلي للمحصول بحدود  1129ملم ( .)2وجد

فتح وغلق الثغور .أما عن كيفية تحمل النباتات للجفاف فقد

 Elsahookieوآخرون ( )16انه باإلمكان الحصول على

أوضح  Morenoوآخرون ( )66أن النباتات تمتلك نظامين

معدل  %21من حاصل الحبوب بري الذرة الصفراء بمعدل

لتحمل الجفاف ,فهي أما أن تتجنبه أو تتحمله فعالً ,فالحالة

األولى يترتب عليها قلة فقد الماء من األوراق بتنظيم غلق

 %21من مقننها المائي.وجد  HamoodوElsahookie

الثغور أو التفاف األوراق أو بتنظيم زيادة امتصاص الماء من

( )12إمكانية الحصول على  %22من حاصل حبوب الذرة
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الصفراء المكتفية الماء ( )221إذ رويت بمعدل  121ملم في

للموسم الخريفي وبعمق  2سم ( 211ملم) أي بمعدل 211

الموسم .كان هدف هذا البحث انتخاب تراكيب وراثية جيدة

م1ماء/ه لكل رية .أجري االنتخاب والتلقيح الذاتي لثالثة

تتحمل شدود الماء والنايتروجين والبوتاسيوم ومقارنة استجابتها

كفاية الري .تم في الموسم الرابع (خريف  )6111التلقيح

تحت كثافات مختلفة.

العشوائي يدوياً بين النباتات المنتخبة ضمن كل مجموعة,

نفذت دراسة حقلية في ستة مواسم ربيع وخريف األعوام

لزراعتها في الموسمين الخامس والسادس لتقييم أداء النباتات

الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد ,لدراسة تأثير االنتخاب في

الحصول عليها وهي SN1K1:و SN1K2و SN2K1وSN2K2

الذرة الصفراء بطريقة  S1-progenyتحت شدة انتخاب

و SDN1K1و SDN1K2و SDN2K1و SDN2K2إذ تعني S

 %11وتحت ثالثة شدود الحيوية هي :نقص الماء ,والسماد

و selected Dو droughtبالتتابع ,وزراعتها مع الصنف

للذرة الصفراء ومقارنتها تحت كثافات مختلفة .حرثت األرض

والخريفي وتحت مستوى الري كل  2و 11أيام من اجل

بالمحراث المطرحي القالب ,وتم تنعيمها وتقسيمها إلى

تقييمها ومقارنتها مع األصل تحت كثافتين نباتيتين  21و21

وحدات تجريبية متماثلة أبعادها  1×1م .6أضيف السماد

ألف نبات/ه ,تمت الزراعة في ألواح أبعادها  1×1م بتاريخ

الحاصل من الصنف التركيبي إباء  2116من الذرة الصفراء

مواسم (ربيع وخريف  6119وربيع  )6111تحت كفاية وعدم

وقسمت البذور الناتجة من التلقيح العشوائي على قسمين

المواد والطرائق

المنتخبة لكل من التراكيب الوراثية (المنتخبات) التي تم

 6119و 6111و ,6111في حقل بحوث قسم المحاصيل

األصلي (إباء  )2116في تجارب مقارنة للموسمين الربيعي

النايتروجيني ,والسماد البوتاسي في بعض الصفات الحقلية

 6111/2/1للموسم الربيعي و 6111/2/61للموسم الخريفي,

وخلط
المركب ( N%12و )P2O5%12بمعدل  211كغم/ه ُ
مع التربة قبل الزراعة .تم زراعة بذور الصنف التركيبي إباء

وعلى مسافة  21سم بين خط وآخر و 6112سم و 1219سم

 2116بعد ثالثة أيام من تعيير التربة ,ووضع  1 -6بذرة في

بين نبات وآخر للحصول على الكثافة المطلوبة .أضيف

الجورة الواحدة ثم خفت إلى نبات واحد بعد أسبوعين من

السماد المركب  N%12و P2O5%12بمعدل  211كغم/ه

البزوغ .أضيف سماد اليوريا ( )N%22بمستويين 621

قبل الزراعة وسماد اليوريا بمعدل  121كغم /Nه لكال

و 211كغم/Nه وعلى ثالث دفعات ,األولى عند الزراعة

التجربتين وسماد كبريتات البوتاسيوم بمعدل  121كغم /Kه

والثانية بعد البزوغ بثالثين يوماً في بداية االستطالة والثالثة

وحسب التوصيات ,وقد أضيف سماد اليوريا على دفعتين

بمستويين  111و 611كغم/Kه وعلى دفعتين ,عند الزراعة

النايتروجين التي أضيفت من السماد المركب) ,وأضيف سماد

N250K100

كبريتات البوتاسيوم على دفعتين .استخدم تصميم القطاعات

عند التزهير .أضيف سماد كبريتات البوتاسيوم ()K%2112

وقبل

التزهير

وبحسب

التوليفات

اآلتية

األولى عند االستطالة والثانية قبيل التزهير (مع مراعاة كمية

و N250K200و N500K100و N500K200والتي ُرمز لها
 N1K1و N1K2و N2K1و N2K2بالتتابع ,وزعت
التوافيق عشوائيا على األلواح للمجتمعين النباتيين (ري كل 2

بترتيب األلواح المنشقة .مثلت الكثافات النباتية  21و 21ألف

نبات/ه األلواح الرئيسة لكال التجربتين فيما مثلت التراكيب

أيام وري كل  11أيام) .استخدم مبيد الديازينون المحبب

الوراثية المتحصل عليها من االنتخاب مع الصنف األصلي

الكاملة المعشاة بأربعة مكررات .وزعت المعامالت الكلية

 %11مادة فعالة بمعدل  2كغم/ه تلقيماً للنبات ,بوضع ربع

األلواح الثانوية ,وعند اكتمال التزهير أخذت القياسات الحقلية

ملعقة شاي لكل نبتة فوق القمة النامية بعد  61يوماً من

في الحقل مباشرة على  2نباتات عشوائية ومن الخطوط

الزراعة لمكافحة حفار ساق الذرة ( )Sesamia creticaتم

الوسطية لكل وحدة تجريبية ,وقيس طول العرنوص وعدد

سقي التجربة باعتماد عداد ماء مربوط على مضخة الماء

صفوفه وعدد حبوب الصف وحاصل النبات .حللت إحصائيا

المثبتة على البئر في الحقل حسب معامالت الري كل  2أيام

على وفق التصميم المستخدم واجري التحليل اإلحصائي

وكل  11أيام .بلغ عدد الريات 12و 11رية لمعاملتي الري 2

حسب برنامج  Genstatواستعمل اختبار اقل فرق معنوي
عند مستوى احتمال  %2للمقارنة بين المتوسطات.

و 11أيام للموسم الربيعي ,و 61و 11رية لمعاملتي الري
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التوالي؛ أما التركيب  SDN2K1فانخفض عن األصلي بنسبة

النتائج والمناقشة

 %219للموسم الربيعي ,أما في الموسم الخريفي فكانت نسبة

طول العرنوص

الزيادة في طول العرنوص  %6212و %6112و%1912

كان لثالث دورات من االنتخاب تأثير معنوي في طول

للتراكيب السابقة نفسها بالتتابع ,أما التركيب  SDN2K1فلم

العرنوص للمنتخبات المختلفة تحت وفرة الماء ,وحققت

يختلف معنوياً عن الصنف األصلي .تعزى هذه الزيادة في

التراكيب المنتخبة الثالث األولى أعلى معدل لطول العرنوص

طول العرنوص إلى االنتخاب الذي زاد عدد األوراق

للموسم الربيعي وبنسبة زيادة  %6212و %11و %6112عن

ومساحتها فأسهم ذلك في زيادة سعة المصدر ومن ثم وفرة

الصنف األصلي ولم يختلف التركيب المنتخب  SN2K2معنوياً

نواتج التمثيل المتجمعة في المصب مما زاد حجم العرنوص

عنه (جدول  .)1أما في الموسم الخريفي فقد تفوقت التراكيب

والسيما انه أول ما يتكون وال منافس له .أيضاً نالحظ من

المنتخبة جميعها معنوياً عن الصنف األصلي وبنسبة

جدول  6أن طول العرنوص للموسم الخريفي مع وفرة وقلة

 %1919و %6219و %1211و %12بالتتابع .إن سبب

الماء كان أطول من طول العرنوص للموسم الربيعي .كما

تفوق هذه المنتخبات في طول العرنوص هو تركيز جينات

نالحظ أيضاً أن المنتخب  SDN2K2أكثر ثباتاً للموسم

الصفة المفضلة خالل دورات االنتخاب الثالث كذلك تفوق

الخريفي وأكثر تحمالً لقلة الماء إذ أعطى أطول عرنوص

هذه المنتخبات في مساحة األوراق ودليلها (جداول لم تعرض)

 %12121سم المتالكه أعلى دليل لمساحة األوراق وأعلى

مما يعني مصدر اكبر ومن ثم زيادة كفاءة التمثيل الكربوني

مساحة أوراق وأعلى عدد ألوراق النبات كما انه قد أعطى

وزيادة تراكم المادة الجافة وبالنتيجة زيادة حجم المصب .تشير

أعلى ارتفاع للنبات (البيانات لم تظهر) .فكان لزيادة ارتفاعه,

نتائج الجدول  1إلى أن زيادة الكثافة النباتية أدت إلى قصر
طول العرنوص معنوياً للموسم الربيعي إال أن االنخفاض لم

وعدد أوراقه ,ومساحته الورقية تأثي اًر في طول عرنوصه وهذا

قيمة لطول العرنوص  12122سم في الموسم الربيعي وبنسبة

الكبيرة بكفاءة عالية في التمثيل الكربوني وقلة تظليلها .أدت

نتيجة ترتيب أوراقه وهندسة نباته بشكل سمح لهذه المساحة

يكن معنوياً للموسم الخريفي ,فأعطت الكثافة الواطئة أعلى

زيادة الكثافة النباتية من  21إلى  21ألف نبات/ه إلى تقليل

زيادة  %912عن الكثافة العالية .يعزى السبب في قلة طول

طول العرنوص من  12112سم و  12122سم إلى 11191

العرنوص بزيادة الكثافة النباتية إلى التنافس الشديد بين

و 12111سم للموسمين ربيعي وخريفي بالتتابع .يعزى هذا

نباتات الكثافة العالية بسبب التظليل والذي قلل من مساحة

االنخفاض إلى االنخفاض في عدد األوراق ومساحتها عند

وعدد األوراق والتي ترتبط بعالقة موجبة مع طول العرنوص.

الكثافة العالية وهذا يعني تظليالً أكثر للنبات وعدم االستفادة

اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه .)11( Wuhaib

من أشعة الشمس الساقطة والذي يسبب تقليل عملية التمثيل

كانت االستجابة لصفة طول العرنوص للمنتخبات غير

الكربوني وتقليل تراكم المادة الجافة وبالنتيجة عدم تكون

معنوية ومتشابهة بتغير الكثافة النباتية وباتجاه قصر طول

العرنوص بالحجم األمثل ,النتيجة نفسها توصلت إليها

العرنوص للموسم الربيعي .إال أن هذه االستجابة كانت

 .)11( Wuhaibكانت استجابة صفة طول العرنوص

معنوية في الموسم الخريفي وباتجاه مختلف والسيما المنتخب

للمنتخبات بتأثير الكثافة النباتية معنوية وللموسمين الربيعي

 SN2K1الذي كانت استجابته باتجاه مخالف لبقية المنتخبات,

والخريفي وكان اتجاه االستجابة باتجاه تقليل طول العرنوص

فكانت باتجاه زيادة طول العرنوص بزيادة الكثافة النباتية إذ

بزيادة الكثافة النباتية للصنف األصلي والمنتخبات .حقق

بلغت الزيادة  6126سم عن الكثافة الواطئة .وهذا مؤشر جيد

المنتخب  SDN1K1مع الكثافة الواطئة أعلى استجابة لطول

لهذا المنتخب بتحمل الكثافة العالية .أظهرت نتائج جدول 6

أن االنتخاب كان له دور فعال في زيادة طول العرنوص

العرنوص  12121سم ولم يختلف معنوياً عن المنتخب

 %1919و %1112و%61.1

اقل استجابة لهذه الصفة  11111سم للمنتخب  SDN2K1عند

 SDN2K2تحت الكثافة نفسها للموسم الربيعي في حين كانت

للتراكيب المنتخبة تحت شد الماء عن الصنف األصلي
وكانت نسبة الزيادة عنه

الكثافة العالية .أما في الموسم الخريفي فكانت أعلى استجابة

للتراكيب المنتخبة  SDN1K1و SDN1K2و SDN2K2على
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حسن ووهيب

 12122سم للمنتخب  SDN2K2مع الكثافة الواطئة والتي لم

أيضاً أوضحت نتائج الجدولين  1و 6أن استجابة صفة طول

هذا يوضح تحمل هذا المنتخب للكثافة العالية وعدم تأثره

مما عند شد الجفاف .باستثناء المنتخب  SDN2K2الذي تميز

بزيادة الكثافة لذا يمكن االستمرار بتحسين هذا المنتخب .في

في تجربة شد الماء على بقية المنتخبات وعلى األصل

حين كانت اقل استجابة لهذه الصفة  16122سم لألصلي عند

وأعطى أطول عرنوص تحت شد الجفاف وكذلك أطول

العرنوص في تجارب المقارنة كانت أفضل عند وفرة ماء الري

تختلف معنوياً عن استجابة المنتخب نفسه في الكثافة العالية.

عرنوص تحت الكثافة العالية لذا يمكن عده تركيباً واعداً

الكثافة العالية.

يمكن االستمرار بالعمل عليه تحت شد الماء والكثافة.

جدول  .0استجابة طول العرنوص الرئيس (سم) لمنتخبات الذرة
الصفراء تحت كفاية الري (كل  4أيام) بتأثير الكثافة النباتية
التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04
التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
08.54
05.98
00.88
08.84
04.08
00.88
08.08
08.00
08.54
04.00
غ.م
04.08
00.05
0.58
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
04.00
04.44
40.48
40.94
08.04
40.50
44.04
09.88
08.08
08.50
0.84
08.84
09.08
غ.م

عدد صفوف العرنوص الرئيس

كااان لالنتخاااب دور فعااال فااي زيااادة عاادد صاافوف العرنااوص

المتوسط

تحاات كفايااة الماااء (جاادول  ,)1فقااد تفوقاات التراكيااب المنتخبااة

05.09
08.89
04.84
08.40
05.48
0.50

الااثالث األولااى معنوي ااً علااى الصاانف األصاالي وزاد فيهااا عاادد
صفوف العرنوص بنسبة  %116و %112و %1111بالتتابع,
فيمااا انخفااض المنتخااب  SN2K2عاان األصاالي بنساابة %1116
فا ااي الموسا اام الربيعا ااي .أما ااا فا ااي الموسا اام الخريفا ااي فقا ااد تفا ااوق
المنتخب  SN2K1معنوياً عن الصنف األصالي بنسابة %1912

فيم ا ااا ل ا اام يختل ا ااف المنتخب ا ااان  SN1K1و SN1K2معنويا ا ااً عن ا ااه,

المتوسط

وانخف ا ا ااض أيضا ا ا ااً المنتخ ا ا ااب  SN2K2وبنس ا ا اابة  %1112ع ا ا اان

04.58
40.49
09.48
40.09
08.85
0.05

الص اانف األصا االي ,ونالحا ااظ أن المنتخ ااب الثالا ااث قا ااد أعطا ااى
أعلى عدد صفوف للعرنوص للموسمين متفوقاً ليس فقاط علاى

الصاانف األصاالي وانمااا أيض ااً علااى بقيااة المنتخبااات .لاام تااؤثر

زيااادة الكثافااة النباتيااة معنوي ااً فااي صاافة عاادد الصاافوف تحاات

جدول  .4استجابة طول العرنوص الرئيس (سم) لمنتخبات الذرة

وف ارة الماااء وللموساامين ربيعااي وخريفااي وهااذا مهاام إذ أن عاادد

الصفراء تحت قلة الري (كل  00أيام) بتأثير الكثافة النباتية

التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04
التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
04.98
08.88
04.58
00.48
05.54
04.08
00.00
08.54
04.08
00.58
0.40
08.90
04.05
0.44
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
04,88
05.08
00.88
08.48
05.80
08.48
08.58
08.88
08.00
08.88
0.80
04.00
00.58
0.04

الصفوف لم ينخفض بزيادة الكثافاة النباتياة وبقيات هاذه الصافة
نفس ااها تقريبا ااً أي أن ه ااذه المنتخب ااات تتحم اال الكثاف ااة العالي ااة.

المتوسط

كانت استجابة الصفة للمنتخبات باتأثير الكثافة النباتياة معنوياة

08.88
04.98
05.80
04.48
00.08
0.88

إذ كاناات أعلااى اسااتجابة  19121صااف للمنتخااب  SN2K1مااع
الكثافااة العاليااة فااي حااين كاناات اقاال اسااتجابة للمنتخااب SN2K2
ماع الكثافاة الواطئاة وبلغات  12162صافاً للموسام الربيعاي .أمااا

فااي الخريفااي فكاناات اسااتجابة الصاافة للمنتخبااات بتااأثير الكثافااة

النباتيااة غياار معنويااة .وهنااا نالحااظ أيضااً أن المنتخااب SN2K1

لم يتأثر عدد صفوفه بتأثير الكثافة النباتية وبقي محافظاً علاى

المتوسط

عدد صفوفه المتفوق على باقي المنتخبات والصنف األصالي.

08.58
08.08
00.49
08.48
08.58
0.40

يوضا ااح جا اادول  2أن االنتخا اااب كا ااان فعا اااالً فا ااي زيا ااادة عا اادد

الصفوف للتراكيب الوراثية المنتخبة تحات شاد الجفااف ولاثالث

دورات منا ااه ,فقا ااد زاد عا اادد الصا اافوف بنسا اابة  %212و%612
للتركيبين المنتخبين  SDN1K1و SDN2K1ولم يختلف التركيب
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المنتخا ااب  SDN2K2معنويا ا ااً عا اان الص ا اانف األصا االي للموس ا اام

حسن ووهيب

صفوف المنتخبان  SDN1K2و SDN2K2بنسبة %216
و %211عن األصلي بالتتابع .إن زيادة عدد الصفوف لبعض

الربيع ا ااي .فيم ا ااا ق ا اال المنتخ ا ااب  SDN1K2بنس ا اابة  %119ع ا اان

الصنف األصلي.

التراكيب المنتخبة كان بسبب االنتخاب الذي ساعد في تركيز

جدول  .8استجابة عدد صفوف العرنوص الرئيس لمنتخبات الذرة

الجينات المسؤولة عن الصفة وهذا يؤكد ما وجده Yadav

الصفراء تحت كفاية الري (كل  4أيام) بتأثير الكثافة النباتية

وآخرون ( )16الذين بينت دراستهم وجود ارتباط موجب بين

المتوسط

تفوقت نباتات الكثافة الواطئة في إعطائها أعلى معدل لعدد

التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04
التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
08.80
00.58
08.04
08.00
08.00
08.54
09.88
09.00
04.50
04.48
0.80
08.50
08.50
غ.م
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
08.08
08.00
08.40
08.00
00.84
08.00
40.40
40.40
04.04
05.00
غ.م
08.44
08.45
غ.م

عدد الصفوف وحاصل الحبوب عند االنتخاب تحت الشد؛

08.09
08.08
08.88
09.80
04.85
0.48

صفوف العرنوص  12121صفاً للموسم الربيعي وبزيادة

نسبتها  %119عن الكثافة العالية .فيما لم يكن هناك فرقاً
معنوياً بين عدد الصفوف للنباتات بزيادة الكثافة النباتية في

الموسم الخريفي .كانت استجابة الصفة للمنتخبات بتأثير
الكثافة النباتية معنوية للموسمين ربيعي وخريفي .فقد حقق

المنتخب  SDN1K1في الكثافة الواطئة أعلى استجابة لعدد

المتوسط

الصفوف بلغت  12121و 12111صفاً للموسمين على

08.05
08.00
00.08
40.40
05.80
0.88

التوالي .في حين كانت اقل استجابة للمنتخب  SDN2K2في

الكثافة العالية وبلغت  12121و 12121صفاً للموسمين

بالتتابع.

عدد حبوب الصف للعرنوص الرئيس

جدول  .5استجابة عدد صفوف العرنوص الرئيس لمنتخبات الذرة

يبين جادول  2أن ثاالث دورات مان االنتخااب كانات فعالاة فاي

الصفراء تحت قلة الري (كل  00أيام) بتأثير الكثافة النباتية

التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04
التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
00.88
00.80
00.88
08.80
00.80
04.80
00.40
08.00
04.80
00.58
0.50
00.84
00.08
0.80
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
04.80
04.90
08.40
08.80
05.04
04.00
00.80
04.88
05.40
04.00
0.04
04.88
04.95
غ.م

زيااادة عاادد حبااوب الصااف للتراكيااب المنتخبااة تحاات وفارة الماااء

بنس اابة  %1912و %212و %911للموس اام الربيع ااي و%6212

المتوسط

و %1212و %6212للموسم الخريفي عان األصال وذلاك ألثار

00.80
08.45
00.00
00.84
00.00
0.48

االنتخاب في زيادة طول عرانيصاهم (جادول  .)1أماا المنتخاب
ال ارباع فقاد انخفاض عان الصاانف األصالي للموسام الربيعاي ولاام
يختلف عنه في الموسم الخريفي وذلك لعدم تحقيقاه طاوالً جياداً
لعرنوصه فقل عدد حبوب صفه (جدول  ,)2وهذا يوافاق نتاائج

 )2( Al-Khazrajyإذ وجا اادت زيا ااادة بعا اادد حبا ااوب الصا ااف
المتوسط

نتيجة االنتخاب .كذلك كانت زياادة نسابة الخصاب فاي الموسام

04.80
08.44
04.08
00.49
05.80
0.08

الخريفي هي السبب في إعطاء النباتات نسبة زياادة أعلاى مماا

ف ااي الربيع ااي لمالئم ااة الظ ااروف البيئي ااة لإلخص اااب .ق اال ع اادد
حبااوب الصااف بزيااادة الكثافااة النباتيااة وأعطاات نباتااات الكثافااة
الواطئا اة أعل ااى مع اادل لع اادد حب ااوب الص ااف  11121و11122
حباة للموسامين الربيعاي والخريفاي ,فيماا كاان اقال عادد لحبااوب

أما في الموسم الخريفي فقد زاد معدل عدد الصفوف للمنتخب

الصف  11112و 16122حباة عناد الكثافاة العالياة وللموسامين

 SDN1K1بنسبة  %916فيما لم يختلف التركيب الوراثي

عل ااى التا اوالي .إن س اابب زياااادة ع اادد حباااوب الصاااف لنباتاااات

المنتخب  SDN2K1معنوياً عن الصنف األصلي ,وقل عدد

الكثاف ااة الواطئ ااة ه ااو زي ااادة ع اادد ومس اااحة األوراق ال ااذي وف اار
898

مجلة العلوم الزراعية العراقية – ( )8(54عدد خاص)4005 ,908-898 :
مص ااد اًر جيا اداً وزاد م اان كف اااءة التمثي اال الكرب ااوني ,ك ااذلك زي ااادة

حسن ووهيب

معاادل لعاادد حبااوب الصااف  69122و 11112حبااة للموساامين
الربيعااي والخريفااي بالتتااابع وبنساابة زيااادة  %219و %212عاان

الفرصااة للتلقاايح واإلخصاااب بساابب قلااة التظلياال وقلااة المنافسااة
عنااد الكثافااة القليلااة ,كاال ذلااك أدى لزيااادة عاادد حبااوب الصااف

نباتااات الكثافااة العاليااة ,إن االنتخاااب عماال علااى بقاااء األوراق

وذلك يؤكد ما توصلت إليه  .)11( Wuhaibاساتجابت صافة

خضراء مظهرياً ووظيفياً وساعد في إحاداث تغييارات فاي حجام

النباتية ,وكانات االساتجابة متشاابهة وباتجااه تقليال عادد حباوب

وبالمقاباال فااان الزيااادة فااي الكثافااة النباتيااة تساابب تناااقص سااعة

الصا ااف بزيا ااادة الكثافا ااة النباتيا ااة .حقا ااق المنتخا ااب  SN1K1فا ااي

المصاادر وماان ثاام تأثيرهااا فااي طااول العرنااوص وعاادد صاافوفه

الكثافة الواطئة أعلى استجابة لصفة عدد حبوب الصف بلغت

وعاادد حبااوب الصااف كمااا أشااار إلااى ذلااك  LeeوTollenaar

 19161حبااة ,فيمااا كاناات اق اال اسااتجابة ( )62111حبااة وه ااي

( .)19أظه اارت نت ااائج ج اادول  2وج ااود اس ااتجابة معنوي ااة له ااذه

الواطئ ااة ف ااي الموس اام الربيع ااي .تش ااابهت اس ااتجابة ص اافة ع اادد

وللموسا اامين الربيعا ااي والخريفا ااي ,وكا ااان اتجا اااه االسا ااتجابة فا ااي

حبااوب الصااف للموس اام الخريفااي مااع الموس اام الربيعااي وكاناات

الموسم الربيعي باتجاه تقليل عدد حبوب الصف بزياادة الكثافاة

معنويا ااة أيض ا ااً ,حقا ااق المنتخا ااب  SN2K1ما ااع الكثافا ااة الواطئا ااة

النباتية وقد حقق المنتخب  SDN1K1مع الكثافة الواطئاة أعلاى

وهندسة الكساء الخضري مما أدى إلى تحسين سعة المصدر,

ع اادد حب ااوب الص ااف للمنتخب ااات معنويا ااً بت ااأثير زي ااادة الكثاف ااة

الصا اافة للتراكيا ااب الوراثيا ااة المنتخبا ااة بتا ااأثير الكثافا ااات النباتيا ااة

للمنتخا ااب  SN2K2فا ااي الكثافا ااة العاليا ااة وها ااي مسا اااوية للكثافا ااة

معاادل لعاادد حبااوب الصااف  16122حبااة فيمااا كااان اقاال معاادل

أعلا ااى اسا ااتجابة لها ااذه الصا اافة  12122حبا ااة فيما ااا كانا اات اقا اال

 12192حبااة للمنتخااب  SDN2K1مااع الكثافااة العاليااة .أمااا فااي

اسااتجابة لألصاالي عنااد الكثافااة الواطئااة أيض ااً وبلغاات 62122

حبة ولم تختلف معنوياً عن الكثافاة العالياة .أدت ثاالث دورات

الموس اام الخريف ااي فق ااد ك ااان اتج اااه االس ااتجابة مش ااابهاً للموس اام

المنتخبة تحت شد الجفاف (جدول  )2وتفوق معنويااً التركيباان

كان اات اس ااتجابتهما مخالف ااة إذ زاد ع اادد حب ااوب الص ااف فيهم ااا

الربيع ا ااي فيم ا ااا ع ا اادا المنتخب ا ااان  SDN1K1و SDN2K2الل ا ااذان

مان االنتخااب إلاى زياادة عاادد حباوب الصاف للتراكياب الوراثيااة
المنتخبا ا ااان  SDN1K1و SDN2K2علا ا ااى المنتخبا ا ااين اآلخ ا ا ارين

بزيااادة الكثافااة النباتيااة وحقااق المنتخااب  SDN2K2أعلااى معاادل

وعل ااى األص اال بنس اابة زي ااادة مق اادارها  %212و %22و%212

له ا ااذه الص ا اافة  12191حب ا ااة عن ا ااد الكثاف ا ااة العالي ا ااة فيم ا ااا ك ا ااان

و %212و %2612و %2بالتتا ا ااابع ,أما ا ااا التركيا ا ااب المنتخا ا ااب

للمنتخااب  SDN2K1فااي الكثافااة نفسااها اقاال معاادل لهااذه الصاافة

 SDN2K1فقد انخفض عدد حبوب الصف فيه بنسبة %1112

 62121حبة.

ع ا اان الص ا اانف األص ا االي للموس ا اام الربيع ا ااي .أم ا ااا ف ا ااي الموس ا اام

جدول  .4استجابة عدد حبوب الصف للعرنوص الرئيس لمنتخبات
الذرة الصفراء تحت كفاية الري (كل  4أيام) بتأثير الكثافة النباتية

الخريفااي فقااد تفوقاات التراكيااب المنتخبااة  SDN1K1وSDN1K2
و SDN2K2ع ا اان الص ا اانف األص ا االي معنويا ا ااً بنس ا اابة %6911

التراكيب الوراثية

و %1212و %2111بالتت ااابع ,فيم ااا ق اال ع اادد حب ااوب الص ااف

إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

للمنتخ ا ااب  SDN2K1بنس ا اابة  %212ع ا اان الص ا اانف األص ا االي,

والسبب في ذلك أن االنتخاب يعمل على زيادة تكارار الجيناات
المرغوب ااة والمس ااؤولة ع اان الص اافة المنتخ ااب له ااا والت ااي يظه اار
تأثيرها في الظروف المالئمة إلتمام عملية التلقايح واإلخصااب
وكااذلك الن هااذين المنتخبااين ( SDN1K1و )SDN2K2قااد حققااا

التراكيب الوراثية

أطااول طااول للعرنااوص (جاادول  )6وأعلااى  L.A.Iمترافق اةً مااع

إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

ارتفاع نبات جيد أي أن هندساة النباات كانات جيادة مكنتاه مان

استثمار طاقة الضوء في تمثيل أفضل للمواد األولية الممتصة
فا ازادت الما اواد المتمثل ااة وزادت حص ااة العرن ااوص فامتل ااك اكب اار
عاادد منهااا .أعطاات النباتااات المزروعااة بالكثافااة الواطئااة أعلااى
899

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
80.00
80.04
85.00
89.40
80.80
85.84
80.00
84.80
48.80
48.80
0.89
80.08
88.08
0.80
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
49.50
48.88
84.58
88.84
88.84
84.44
85.94
88.00
80.40
49.50
0.54
84.80
88.88
0.89

المتوسط
80.80
80.90
88.48
88.08
48.80
0.08

المتوسط
49.08
80.89
85.04
80.80
49.80
0.00

مجلة العلوم الزراعية العراقية – ( )8(54عدد خاص)4005 ,908-898 :

(جداول لم تظهر) ومن ثم زيادة ثابت مقدرة النظام .نتائج

جدول  .0استجابة عدد حبوب الصف للعرنوص الرئيس لمنتخبات
الذرة الصفراء تحت قلة الري (كل  00أيام) بتأثير الكثافة النباتية
التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04
التراكيب الوراثية
إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
49.88
80.80
80.88
84.84
48.44
84.08
08.98
40.98
80.84
80.08
0.58
48.80
49.88
0.08
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
44.04
48.00
85.00
88.84
48.04
84.84
45.50
45.04
88.90
80.89
0.88
49.94
80.84
0.94

حسن ووهيب

مشابهة حصل عليها  )11( Elsahookieالذي وجد أن
توفر المواد االيضية يعتمد على نشاط التركيب المزروع

المتوسط

وامتالكه  SCCعال .كذلك فان المنتخبات األربعة تميزت

80.00
84.80
49.80
40.58
80.40
0.95

بارتفاع نسبة توريثها بالمعنى الضيق إذ بلغت %12162

و %11129و %22122و %62126على التوالي تحت وفرة
الماء (جداول لم تظهر) .سببت زيادة الكثافة النباتية من
 21-21ألف نبات/ه انخفاض حاصل حبوب النبات بنسبة
 %1111و %912للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع .يعزى
انخفاض حاصل حبوب النبات بزيادة الكثافة النباتية إلى

المتوسط

انخفاض المادة الجافة ومن ثم تقليل حاصل النبات .يتفق هذا

40.84
88.98
80.40
45.44
88.05
0.98

مع نتائج كثير من الباحثين ( 2و 2و 11و 19و 69و.)11
كانت االستجابة متشابهة للمنتخبات بتأثير الكثافات النباتية
لصفة حاصل النبات للموسم الربيعي وكلها كانت باتجاه

انخفاض الحاصل بزيادة الكثافة النباتية .أما في الموسم

من مالحظة الجدولين  2و 2نجد أن عدد حبوب الصف

الخريفي فقد كان هناك اختالف معنوي إال أن اتجاه

تحت شد الماء لم ينخفض كثي اًر عما في وفرة الماء باستثناء

االستجابة أيضاً كان ثابتاً لم يتغير معنوياً بتغير الكثافة

الصف للمنتخب  SDN2K2وهذا يعني نجاح االنتخاب في

(باستثناء المنتخب  ,)SN1K2يعني هذا إمكانية زيادة الكثافة

المنتخب  .SDN2K1وقد حصلت زيادة كبيرة في عدد حبوب

النباتية ,وهذا مهم جداً لهذه المنتخبات في هذا الموسم

تركيز جينات الصفة تحت شد الماء وامكانية انتخاب تراكيب

النباتية لهذه المنتخبات للموسم الخريفي والحصول على زيادة

جيدة تفوق األصل ومتحملة لشد الماء والكثافة ,وهذا يؤكد ما

في حاصل وحدة المساحة  ,كما يمكن عد هذه المنتخبات

وجده  Leeو )19( Tollenaarاللذان وجدا أن التحسين في

متحملة للكثافة النباتية .تشير نتائج جدول  2إلى أن

والكثافات وكان نتيجة االنتخاب لزيادة الحاصل وزيادة تحمل

النبات للمنتخبات للموسم الربيعي وبنسبة  %11و%1219

حاصل الذرة الصفراء جاء من تحمل الشدود مثل الماء

االنتخاب تحت شد الجفاف كان فعاالً في زيادة حاصل

الشدود.

و %212للمنتخبات  SDN1K1و SDN1K2وSDN2K2

حاصل النبات

بالتتابع ,في حين انخفض حاصل التركيب المنتخب

اظهرت نتائج جدول  2فعالية ثالث دورات من االنتخاب

 SDN2K1عن األصلي بنسبة  .%6211أما في الموسم

بنسبة  %6112و %1112و %6116للمنتخبات SN1K1

المنتخبات وبنسبة  %1216و %2116و %62و%9212

تحت كفاية الماء في زيادة حاصل حبوب النبات للمنتخبات

الخريفي فقد زاد حاصل النبات بصورة معنوية وكبيرة لجميع

و SN1K2و SN2K1على التوالي عن الصنف األصلي.

بالتتابع .تعزى زيادة حاصل حبوب النبات لالنتخاب الذي

وانخفض المنتخب  SN2K2عنه بنسبة  %61في الموسم

عمل على تركيز الجينات المفضلة المسؤولة عن صفات

زيادة معنوية كبيرة بنسبة  %2912و %2612و%2612

تحددها قابليته على إنتاج حاصل عال من الحبوب الذي

الربيعي .أما في الموسم الخريفي فكانت لجميع المنتخبات

النمو والحاصل ,إذ أن مقدرة النبات على تحمل الجفاف

و %1112بالتتابع .يعود السبب في هذه الزيادة إلى أن

يرتبط ارتباطاً موجباً ومعنوياً مع طول مدة امتالء الحبة وعدد

االنتخاب عمل على زيادة معدالت النمو للنباتات المنتخبة

الحبوب ويتأثر بالتركيب الوراثي وعوامل البيئة ( )6إذ أن مدة

وزيادة المادة الجافة الكلية وزيادة نسبة التجزئة للجزء التكاثري

الملء للمنتخبات كانت  6212و 1212و 6912و 1116يوم ًا
900

مجلة العلوم الزراعية العراقية – ( )8(54عدد خاص)4005 ,908-898 :
و 12..و 1216و 2116و 2112يوماً للمنتخبات األربعة

حسن ووهيب

جدول  .8استجابة حاصل النبات (غم) لمنتخبات الذرة الصفراء
تحت كفاية الري (كل  4أيام) بتأثير الكثافة النباتية

وللموسمين بالتتابع مقارنة باألصل ( 1912و 1216يوماً)
للموسمين بالتتابع ,وبما إن عدد الحبوب قد زاد لهذه

التراكيب الوراثية

المنتخبات مع زيادة في أكثر الصفات األخرى األمر الذي قاد

إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

لزيادة حاصل الحبوب في النهاية .كما أن هذه التراكيب
المنتخبة تميزت بارتفاع نسبة توريثها بالمعنى الضيق تحت

شد الجفاف ( %22122و %29112و %11112و)%22126
(جداول لم تظهر) للمنتخبات األربعة على التوالي .تميزت
النباتات المزروعة تحت الكثافة الواطئة بان الزيادة في

حاصل النبات فيها لم تكن معنوية في الموسم الربيعي .أما

التراكيب الوراثية

في الموسم الخريفي فقد كانت الزيادة معنوية إذ تفوقت فيها

إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

النباتات المزروعة بالكثافة الواطئة بإعطاء أعلى معدل
لحاصل النبات  12219غم وبنسبة زيادة  %6112عن نباتات
الكثافة العالية .إن الكثافات النباتية العالية تسبب استجابة
الذرة الصفراء للشد سلبا وتؤدي إلى انخفاض في حاصل

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
94.8
005.4
004.4
080.4
009.8
008.4
008.0
048.8
09.9
85.8
غ.م
000.4
008.0
4.0
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
000.8
000.9
000.5
008.5
058.8
409.4
080.0
080.8
050.8
050.8
0.5
059.8
004.5
4.0

المتوسط
000.0
040.4
008.9
040.8
88.0
4.9

المتوسط
000.5
000.9
080.5
080.8
050.8
5.9

جدول  .8استجابة حاصل النبات (غم) لمنتخبات الذرة الصفراء

النبات إال إن هذا االنخفاض يعوض بزيادة عدد النباتات

تحت قلة الري (كل  00أيام) بتأثير الكثافة النباتية

لوحدة المساحة فتزيد من صافي الحاصل لوحدة المساحة.
هذه النتيجة توافق ما وجده  .)2( Bruceكان هناك تداخل

التراكيب الوراثية

معنوي بين التراكيب المنتخبة والكثافة النباتية ,أعطى

إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

المنتخب  SDN1K2في الكثافة العالية أعلى حاصل حبوب
 11212غم ولم يختلف معنوياً عن المنتخب  SDN1K1في
الكثافة الواطئة .أما اقل حاصل حبوب للنبات فقد كان

للمنتخب  SDN2K1عند الكثافة العالية ولم يختلف معنوياً عما
في الكثافة الواطئة للموسم الربيعي .أما في الخريفي فقد كان

للمنتخب  SDN2K2مع الكثافة الواطئة أعلى معدل لحاصل

التراكيب الوراثية

حبوب النبات  19111غم ,في حين كان اقل معدل  2211غم

إباء 4004
SDN1K1
SDN1K2
SDN2K1
SDN2K2
أ.ف.م 0.05
المتوسط
أ.ف.م 0.04

لألصلي في الكثافة العالية .كما تشير بيانات الجدولين  2و2
إلى أن شد الجفاف اثر في تقليل حاصل الحبوب للنبات في
التراكيب المنتخبة عن التراكيب التي انتخبت تحت كفاية
الماء ,وطبيعي أن يحصل ذلك نتيجة لما يسببه شد الجفاف

الربيعي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
85.0
94.8
85.5
004.0
008.4
85.8
08.5
08.5
89.0
94.8
8.0
88.0
90.5
غ.م
الخريفي
الكثافة النباتية ألف نبات/ه
80
00
80.0
90.9
008.4
088.8
008.0
084.0
005.8
004.8
008.0
098.0
8.9
009.0
055.9
5.0

المتوسط
88.4
98.4
000.8
04.5
94.4
0.0

المتوسط
90.4
044.4
059.8
004.8
088.0
0.8
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