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لغرض دراسة تأثير االنتخاب لمحصول الذرة البيضاء  Sorghum bicolor Moench.بثالث طرائق زراعة لتحمل الشد في تربة ممحية

صودية ،ثم تقييم التراكيب الو ارثية المنتخبة تحت كثافتين نباتيتين ،نفذت تجارب حقمية في الموسمين  2010و .2011أستخدم الصنف
إنقاذ من الذرة البيضاء وزرع في حقل قسم المحاصيل الحقمية في كمية الزراعة  /جامعة بغداد ،في تربة ممحية صودية بثالث طرائق
لمزراعة ،هي الزراعة عمى خطوط في الموح ،وعمى كتف المرز ،وفي باطن المرز .انتخبت النباتات المتفوقة مظهرياً في الحقل ثم اعتماداً
عمى أعمى حاصل لكل طريقة زراعة بشدة انتخاب  .%10زرعت التراكيب المنتخبة مع االصل بتجربة مقارنة بكثافتين نباتيتين  53و89

الف نبات/ه .استخدم تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات ،بترتيب التجارب العاممية في تربة ممحية صودية .أظهرت نتائج

تجربة المقارنة ،تفوق المنتخب من باطن المرز بأعمى ارتفاع لمنبات وحاصل مادة جافة ومعدل نمو المحصول ( 92.83سم و4.84

طن/هـ و3.47غم/م/2يوم ،بالتتابع) انعكست هذه الزيادة عمى طول الرأس ووزن الحبة والحاصل (15.19سم و24.33غم و 1.2طن/هـ،
بالتتابع) .أعطت الكثافة النباتية  89طن/هـ أعمى حاصل مادة جافة وحاصل حبوب لوحدة المساحة ( 4.11و 1.16طن/هـ) ،كما أعطت

الكثافة األعمى حاصل حبوب وحاصل مادة جافة عاليين ( 1.16و 4.4طن/هـ ،بالتتابع) .يستنتج ان االنتخاب في التربة الممحية الصودية
تحت طرائق الزراعة المختمفة والسيما الزراعة في باطن المرز ،قد أعطى فرصة اوسع لتحسين اداء النباتات المنتخبة والذي انعكس عمى

زيادة حاصل الحبوب في وحدة المساحة .كانت أعمى نسبة لمتغاير الوراثي الى البيئي لمتراكيب الوراثية تحت الكثافات النباتية هي لعدد

الحبوب لمرأس وطول الرأس والحاصل ( 13.07و 9.11و ،8.00بالتتابع) ،مما يشير الى ان هذه الصفات يمكن ان تعتمد الحقاً لتحسين
أداء النباتات المنتخبة من الذرة البيضاء عند دراستها لتحمل شد التربة الممحية  -الصودية.

كممات مفتاحية :كثافات نباتية ،حاصل الحبوب ،معالم وراثية.
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ABSTRACT

To study the effect of selection on sorghum (Sorghum bicolor Moench. cv. Inkath) grown in saline - sodic soil for
tolerance, selected plants were grown under two plant densities. Field experiments were carried out at 2010 and
2011 on field of Dept. of Field Crops / College of Agriculture / University of Baghdad, in saline – sodic soil in
three methods planting: rows in plot, the top of furrow and furrow bottom. Superior phenotypic plants were
selected according to phenotype and higher yield for each planting method at 10% selection pressure. Selected
genotypes and there were grown in a comparison experiment under two planting densities (53 and 89 thousand
plant/ha). A randomized complete block design with three replications as factorial experiment was used. The
results of comparison experiment, showed that the selected genotype of furrow bottom gave higher plant height,
dry matter and crop growth rate (92.83cm, 4.84 t/ha and 3.47g/m2/day, respectively). It was concluded that
selection in saline – sodic soil under planting methods especially of furrow bottom gave better chance to improve
selected plants performance under this stress. The higher ratio of genetic variance to environmental variance
was with no. of grain/head, head length and grain yield (13.07, 9.11 and 8.00, respectively). It can be conclud that
selection on those traits will be effective to improve sorghum performance to saline - sodic soil.
Key Words: planting densities, grain yield, genetic parameters.
*Part of Ph. D. thesis for the first author.
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في ارتفاع النبات ,فقد انخفض مف  2.7ـ في ظركؼ عدـ

المقدمة

التممح الى  1ـ نتيجة تأثير ممكحة التربة ( 8ديسي

اف الذرة البيضاء  Sorghum bicolor Moench.ىي

سيمنز/ـ) ,ككذلؾ تأثر سمبان حاصؿ الحبكب ( .)35تختمؼ

خامس المحاصيؿ الحبكبية أىميةن في العالـ بسبب تحمميا

النباتات في تحمميا لمممكحة بحسب طبيعتيا الكراثية .فقد ذكر

العالي لظركؼ الشد الالحيكم ( .)40تعد الممكحة مف بيف

 nannaHsaHو )23( baaAأف بعض التراكيب الكراثية

العكامؿ غير الحيكية التي تخفض انتاجية المحاصيؿ ,غير

المختبرة مف ىذا المحصكؿ قد اختمفت معنكيان في عدة صفات

اف تشخيص التغايرات الكراثية بيف النباتات ضمف التراكيب

تحت ظركؼ ممكحة التربة ,كأف زيادة مستكيات ممكحة التربة

الكراثة لمعرفة التركيب الكراثي الذم يتحمؿ الممكحة ىك احدل

الكسائؿ المتاحة لمكاجية ىذا التحدم .تميزت بعض التراكيب

قممت معنكيان مف كزف الفركع كالجذكر ككذلؾ حجـ الجذكر.

مف الممكحة حتى  16ديسي سيمنز/ـ في حيف كانت بعضيا

التأثير األزمكزم ,كالذم يعيؽ كيمنع النبات مف إدامة

يخفض مستكل الممح العالي إنبات البذكر كبزكغ النبات بسبب

الكراثية في االنبات كمراحؿ النمك الخضرم تحت مستكيات

متطمباتيا الغذائية الضركرية لنمك سميـ ( .)20كما تسبب

حساسة لممرحمتيف ( .)42اف الترب الممحية الصكدية تسبب

الممكحة السمية األيكنية ,كالشد األزمكزم كنقص العناصر

اجيادات غذائية (نقص عناصر) لحكالي  0.9مميكف ىكتار

فيؤثر سمبان في عمميات التمثيؿ الكاربكني ككظائؼ األعضاء

مف االراضي في العالـ ,كاف التكسع في زراعة الذرة البيضاء
في مثؿ تمؾ الترب سكؼ لف يساعد في زيادة تجييز

الكيمكحيكية مما يحد حاصؿ المحصكؿ تبعان لدرجة الممكحة

إيجابية لمبيئة لمثؿ تمؾ الترب التي تعد مشكمة جدية .ترتبط

لمممكحة ( 6ك 7ك )29كيتناقص حاصؿ المادة الجافة لمذرة

( .)27تعد الذرة البيضاء مف المحاصيؿ معتدلة التحمؿ

المتطمبات فحسب لكف ايضان يمثؿ تأميف استدامة كادارة

آلية تحمؿ الشد بمجمكعات كبيرة مف الجينات الثانكية التأثير,

البيضاء ,كالكزف الجاؼ ألفرع كجذكر البادرات عند زيادة

لذلؾ تعد التربية لمحاصيؿ تتحمؿ الشد الالحيكم مف بيف

مستكل الممكحة مف  2.1الى  5.2ديسي سيمنز/ـ في كسط
النمك( .)12ذكر  auaragaكآخركف ( )26أف تحسيف الذرة

أصعب ما يكاجو مربي النبات في العالـ ( .)15عميو ,فانو

البيضاء لمحاصؿ العالي تحت شد الممكحة ىك الخيار

البد مف تشخيص التغايرات الكراثية المرتبطة بآلية شد

األفضؿ لزيادة إنتاجية مثؿ ىذه الترب .كجد  yaaaMكآخركف

الممكحة ,عند استنباط أك تشخيص اصناؼ متحممة لمممكحة.

لقد دفع ذلؾ بعض الباحثيف الى تشخيص مكاقع الصفات

( )30اف ىناؾ تغاي انر كبي انر بيف التراكيب الكراثية لمذرة

دكر كؿ منيا في معايير النمك كالتحمؿ ,فيناؾ QTL

اإلنتخاب لألصناؼ المتحممة لمممكحة ىك أحد الطرائؽ األكثر

البيضاء في تحمؿ الممكحة ,كذكر  Aliكآخركف ( )2أف

الكمية  QTLعمى كركمكسكمات نبات المحصكؿ كتحديد
مسؤكلة عف طبيعة انقساـ الخاليا ,كطكؿ مدة النمك الخضرم

تأثي انر في زيادة اإلنتاجية لمترب المتأثرة بالممكحة ,كأف زراعة

تحت الشد ككذلؾ ثبات صفات الصنؼ ( .)16لقد كجد

اطالة مدة البقاء االخضر لمنبات حتى النضج .إف الزيادة في

النباتات المتحممة لمممكحة يمكف اف تحرز انتاجية عالية عند

كالتكاثرم كآلية التزىير ,كغيرىا مما قد يرتبط بحاصؿ النبات

تحمؿ الممكحة في المراحؿ المبكرة مف نمك نبات الذرة

 Borrellكآخركف ( )11أف ثبات خضرة االكراؽ Stay-

البيضاء تتأسس بنجاح مف خالؿ اإلنتخاب ( .)8اف اعطاء

 greenحتى مرحمة النضج كاف مرتبطان معنكيان كايجابيان مع

النبات  Biomassتحت تبايف الممكحة أمر ميـ في تزكيدنا

تحمؿ الصنؼ لشد الممكحة ,كما كجد بعض الباحثيف (1

بأفضؿ الطرائؽ لالنتخاب األكلي لمتراكيب الكراثية المتحممة

ك )45اف حاصؿ الحبكب كحده ىك معيار جيد لالنتخاب

لمممكحة ,كاف التبايف الكراثي في تحمؿ الممكحة مكجكد في

تحت الشد الالحيكم .ىذا كعمى الرغـ مف اف الذرة البيضاء

الذرة البيضاء ( .)27بيف  Sudhirو )39( Murthyأف

تمتمؾ تحمالن عاليان لإلجياد الممحي ( )26مقارنة بالذرة

التأثيرات المثبطة لإلجياد الممحي تسبب الشد في عمميات
ِ
ِ
البناء الضكئي ك ِ
آليات تَ ِ
المحتممة في
إجياد المم ِح
حمؿ

الصفراء ,فاف تطكير اصناؼ عالية الحاصؿ متحممة لمممكحة

مف الذرة البيضاء يعد ىدفان اساسيان لزيادة االنتاجية في مثؿ

النباتات ,فقد خفضت الممكحة معدالت النمك كرفعت مستكل

تمؾ الترب .فقد أظيرت نتائج بعض االختبارات فركقان معنكية
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الكربكىيدرات الذائبة كبصكرٍة مميزة في أكراؽ التراكيب الكراثية

كالزراعة في باطف المرز (المسافة بيف المركز 75سـ,

الحساسة لمممح ( .)28ذكر  Al-Lahamكآخركف ( )5أف

كالمسافة بيف النباتات  25سـ) ,بأربعة مكررات ,كانت ابعاد

زيادة تركيز  NaClفي كسط النمك أدت إلى إنخفاض في

الكحدة التجريبية  2.25 x 4.5ـ كزرعت البذكر كركيت

الصفات المظيرية كالكظيفية لمنبات ,كانخفضت نسبة

بتاريخ  20آذار  .2010تمت متابعة عمميات ادارة كخدمة

اإلنبات ,كأطكاؿ الجذكر ,كالسيقاف ,كالنباتات ,ألصناؼ الذرة

المحصكؿ مف سقي كتسميد كتعشيب ,كعند بدء التزىير تـ

البيضاء المختبرة ,كذلؾ لقمة كمية الماء الممتصة مف

التكييس .تـ تشخيص  100مف النباتات تميزت بقابمية النمك

الجذكر ,مما أدل إلى تراجع في كمية المادة الجافة الكاصمة

كاإلنتاج في ظركؼ التربة الممحية الصكدية في نياية مكسـ

إلى األجزاء األرضية كاليكائية لمنبات ,كذلؾ خالؿ أطكار

النمك ,تـ انتخاب  10نباتات منيا تفكقت بالحاصؿ العالي

النمك المبكرة مف حياة النبات .ييدؼ ىذا البحث الى دراسة

بعد دراستيا مختبريان لتمثؿ بذلؾ دكرة انتخابية كلغرض زراعة

مختمفة في تربة ممحية صكدية ,كتقييـ تمؾ التراكيب الكراثية

النباتات كارتفاع النبات كالكزف الجاؼ كحاصؿ النبات.

المنتخبة تحت كثافتييف نباتيتيف ىما  89ك  53الؼ
نبات/ق .لمعرفة التركيب الكراثي الذم يجمع بيف الحاصؿ

الموسم الثاني المقارنة (الموسم الربيعي  :)2011إجريت
عمميات الحراثة كالتنعيـ كالتمريز لمتربة التي جرل فييا

العالي كاستق ارريتو تحت ظركؼ الشد الممحي لمترب الممحية

اإلنتخاب في المكسـ األكؿ كبعد تحميؿ التربة ظير اف SAR

بذكرىا في تجربة المقارنة كالتقييـ .حسب متكسط عدد

منتخبات مف محصكؿ الذرة البيضاء تحت طرائؽ زراعة

– الصكدية.

ليا  25كاف قيمة التكصيؿ الكيربائي  8.9كاف دالة

المواد والطرائق

الحمكضة  .7.5تمت الزراعة بتاريخ  20آذار 2011

نفذت تجارب حقمية في المكسميف  2010ك ,2011أستخداـ

بطريقة المركز بترتيب التجارب العاممية عمى كفؽ تصميـ

الصنؼ انقاذ مف الذرة البيضاء في حقؿ قسـ المحاصيؿ

القطاعات الكاممة المعشاة ,بثالثة مكررات شممت عامميف:

الحقمية في أبي غريب التابع لكمية الزراعة  -جامعة بغداد.

األكؿ الزراعة بكثافتيف نباتيتيف ىما  53ألؼ نبات /ىكتار

حرثت االرض بالمحراث المطرحي القالب كنعمت كنثر

ك 89ألؼ نبات /ىكتار ,أما العامؿ الثاني فقد تضمف

كسماد يكريا  N%46بمعدؿ  200كغـ/ىكتار .أجريت

كالمنتخب مف الزراعة في المكح ,كالمنتخب مف الزراعة عمى

عمميات التعشيب كالرم بحسب حاجة المحصكؿ .أضيفت

كتؼ المرز ,كالمنتخب مف الزراعة في باطف المرز .كانت

دفعة ثانية مف سماد اليكريا بمعدؿ  200كغـ/ىكتار عند

أبعاد الكحدة التجريبية  2.25متر× 2.5متر .تمت متابعة

بداية التزىير.

عمميات خدمة المحصكؿ مف سقي كتسميد كتعشيب ,خالؿ

التراكيب الك ارثية ,كىي أربعة شممت الصنؼ األصمي,

السماد المركب  N%18ك P%19بمعدؿ  400كغـ/ىكتار

مكسـ النمك.

الموسم االول،اإلنتخاب (الموسم الربيعي  :)2010تـ

الصفات المدروسة

اختيار تربة ممحية صكدية في قطعة ارض مف الحقؿ

المذككر ,كأخذت نماذج منيا في مكاقع مختمفة بغرض إختبار

.1أرتفاع النبات (سـ) :قيس مف سطح التربة حتى قمة الرأس

خكاصيا لمتأكد مف تصنيفيا كتربة ممحية صكدية مناسبة

لخمسة نباتات أخذت عشكائيا مف كؿ كحدة تجريبية.

إلجراء تجربة اإلنتخاب فييا .تـ تحميؿ التربة في مختبر

 2ػ حاصؿ المادة الجافة :بعد النضج قطعت خمسة نباتات

التربة كالنبات  -قسـ التربة كالمكارد المائية في كمية الزراعة

مف كؿ كحدة تجريبية ,ككزنت بعد اف جففت عمى درجة ح اررة

ْ 75ـ لحيف ثبات الكزف ثـ حكؿ الكزف عمى اساس طف/ق.
 .3معدؿ نمك المحصكؿ :استخرج بقسمة كزف المادة الجافة

 -جامعة بغداد كظير أف معدؿ قيمة  SARليا  ,27كاف

قيمة التكصيؿ الكيربي  10.5ديسي سمنز/ـ ,كقيمة دالة
الحمكضة دكف  .7.9زرع المحصكؿ بثالث طرائؽ زراعة

عمى مدة النمك مف الرية األكلى الى النضج الفسمجي.

ىي الزراعة عمى خطكط بمسافة  75سـ بيف خط كآخر في

 4ػ طكؿ الرأس (سـ) :حسب مف معدؿ طكؿ الرأس لمنباتات
الخمسة مف قاعدة الرأس الى طرفو.

المكح ,كالزراعة عمى كتؼ المرز عند مستكل خط الرم,
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5ػ عدد الحبكب لمرأس :حسبت مف عينة رؤكس النباتات

فعاؿ لالنتخاب في ىذه الصفة فأزداد ارتفاع النبات مف

الخمسة.

 81.2سـ لنباتات الصنؼ إنقاذ (الذم كاف األقؿ ارتفاعان)

 6ػ كزف الحبة (غـ) :كزنت  1000حبة مف حاصالت

إلى  92.8سـ لمنباتات المنتخبة مف زراعة باطف المرز كالتي

النباتات الخمسة المأخكذة عشكائيا مف كؿ كحدة تجريبية.

لـ تختمؼ معنكيا عف المنتخب مف الزراعة عمى خطكط في

7ػ حاصؿ الحبكب في كحدة المساحة( :طف/ق).

الكاح  90.5سـ في التربة الممحية الصكدية.

 .8دليؿ الحصاد :جرل حسابو مف قسمة حاصؿ حبكب

جدول  .1ارتفاع النباتات المنتخبة واالصمي لمذرة البيضاء تحت
كثافتين نباتيتين في تربة ممحية  -صودية.

النبات عمى حاصؿ المادة الجافة ,معبر عنو بنسبة مئكية.
المعالم الوراثية :حسبت النغايرات الكراثية لمتراكيب الكراثية

انتراكٍت انىراثٍخ
(االصهً وانًُتخت و)

بحسب جدكؿ تحميؿ التبايف اآلتي (:)37
EMS
MSG = σ2 e + ra σ2 g
EMS = σ2 e

Df
1
3
3
14
23

االصهً
و  /خطىط
و  /كتف انًرز
و  /ثبطٍ انًرز
أ ف و ()%5
انًؼذل
أ ف و ()%5

S.O.V
Density
Genotypes
Density x Genotypes
Error
Total

ىذا في حاؿ اعتبار العامميف (الكثافات كالتراكيب الكراثية)

ارتفبع انُجبد (سى)
انكثبفخ انُجبتٍخ
(انف َجبد/هـ)
89
53
79.67
82.7
87.33
93.6
72.33
91.0
92.67
93.0
6.5
83.0
90.1
3.2

انًؼذل
81.2
90.5
81.7
92.8
4.6

يشير جدكؿ  1إلى كجكد تأثير معنكم لمكثافات النباتية في

قيد البحث انيا ضمف االنمكذج الثابت ).(Fixed Model

ارتفاع النبات ,اذ أف زيادة الكثافة النباتية مف  53ألؼ

تـ تقدير التباينات البيئية كالمظيرية كالكراثية لمصفات

نبات/ىكتار إلى  89ألؼ نبات/ىكتار في التربة الممحية

المدركسة ,بحسب المعادالت اآلتية (:)37

الصكدية قد قممت مف ارتفاع النبات مف  90.1سـ الى 83

سـ بسبب شدة المنافسة المرافقة لمممكحة التي ادت الى

σ e = MSe
σ2p= σ2 g + σ2e
σ2 g = MSv – MSe / r a
2

إضعاؼ قابمية النبات عمى االرتفاع .اتفقت ىذه النتيجة مع

إذ اف = σ2g :التبايف الكراثي ك  = σ2eالتبايف البيئي ك

ما تكصؿ إليو حسف كآخركف ( )22مف كجكد تأثير معنكم

 =σ2pالتبايف المظيرم و = MSvمتكسط المربعات لمتراكيب

عكسي لزيادة الكثافة النباتية في معدؿ ارتفاع النبات كلـ تتفؽ
مع ماحصؿ عميو عدة باحثيف ( 3ك 9ك 11ك )21الَّذيف
ِ
معتدلة
طبقكا تجارب الكثافة النباتية لمذرة البيضاء في تَُر ٍب
الممكحة .كاف التداخؿ بيف التراكيب الكراثية كالكثافة النباتية

الكراثية و = MSeالخطأ التجريبي .كذلؾ قدر معامؿ
اإلختالؼ الكراثي Genetic Coefficient of Variation

) (GCVكمعامؿ اإلختالؼ المظيرم Phenotypic
) ,Coefficient of Variation (PCVكمف نفس المصدر

معنكيان في ىذه الصفة .تفكقت تكليفة المنتخب مف الزراعة

% GCV =( σg /x) x100
% PCV = (σp /x) x100

المنخفضة كاعطت  93.6ك 93سـ ككذلؾ المنتخب مف

المذككر:

عمى خطكط كمف الزراعة في باطف المرز مع الكثافة

باطف المرز بالكثافة العالية  92.7سـ كالتي لـ تختمؼ

ك  =xالمتكسط الحسابي.

معنكيان فيما بينيا ,في حيف كاف المنتخب مف كتؼ المرز

نسبة التوريث بالمعنى الواسع :قدرت بحسب المعادلة:

 2G
2
 2G  E

بالكثافة العالية األقؿ معنكيان بمتكسط قدره  72.3سـ .اف عدـ
اختالؼ ارتفاع النبات بالكثافة االعمى لممنتخب مف باطػ ػ ػ ػ ػ ػف

hbs2

المرز دليؿ عمى ثباتو الكراث ػ ػ ػ ػ ػ ػي ,كربما يعكد ذلؾ ال ػ ػ ػى تأثير

النتائج والمناقشة

بعض العكامؿ الجزيئية في تركيبة ىذه النباتات.

ارتفاع النبات :يرتبط ارتفاع النبات إلى حد معيف مع طكؿ

حاصل المادة الجافة (طن/هـ) :يعبر حاصؿ المادة الجافة

مكسـ النمك لمتركيب الكراثي ,فضالن عف طبيعتو الكراثية

عف كمية المكاد الغذائية المتراكمة في أجزاء النبات فكؽ
سطح االرض .أثََّر االنتخاب بشكؿ فعاؿ في زيادة المادة
الجافة في النباتات المنتخبة .يتضح مف جدكؿ  2كجكد فركؽ

كعكامؿ النمك المتاحة .مف الضركرم جدان دراسة ارتفاع
النبات كالتغايرات الحاصمة في افراد الذرية الناتجة مف

ِ
دك َؿ  1كجكد تأثير
االنتخاب في الظركؼ المختمفة .يظي ُر َج َ
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معدل نمو المحصول :أثََّر االنتخاب بشكؿ فعاؿ في زيادة
معدؿ نمك المحصكؿ ,يتضح مف جدكؿ  3كجكد فركؽ

تفكقَت النباتات المنتخبة مف
معنكية بيف التراكيب الكراثية إذ َّ
الزراعة في باطف المرز فاعطت  4.84طف/ىػ ,في حيف
أعطت النباتات المنتخبة مف كتؼ المرز كالصنؼ األصمي

معنكية بيف التَراكيب الكراثية.

أقؿ حاصؿ مادة جافة لكحدة المساحة بمعدؿ  3.68ك3.95

جدول  .3معدل نمو المحصول لمنباتات المنتخبة واالصمي لمذرة
البيضاء تحت كثافتين نباتيتين في تربة ممحية  -صودية

طف/ىػ عمى الترتيب ,كلـ يختمفا معنكيان.

يؼذل ًَى انًحصىل (غى/وٌ/2ىو)
انكثبفخ انُجبتٍخ
انتراكٍت انىراثٍخ
(انف َجبد/هـ)
(االصهً وانًُتخت و)
89
53
3.28
1.95
االصهً
3.31
2.06
و  /خطىط
3.06
2.64
و  /كتف انًرز
4.03
2.92
و  /ثبطٍ انًرز
0.34
أ ف و ()%5
3.42
2.39
انًؼذل
0.17
أ ف و ()%5

جدول  .2حاصل المادة الجافة لمنباتات المنتخبة واالصمي لمذرة
البيضاء تحت كثافتين نباتيتين في تربة ممحية  -صودية
حبصم انًبدح انجبفخ (طٍ/هـ)
انكثبفخ انُجبتٍخ
انتراكٍت انىراثٍخ
(انف َجبد/هـ)
(االصهً وانًُتخت و)
89
53
3.95
2.35
االصهً
3.98
2.47
و  /خطىط
3.68
3.16
و  /كتف انًرز
4.84
3.56
و  /ثبطٍ انًرز
0.41
أ ف و ()%5
4.11
2.87
انًؼذل
0.21
أ ف و ()%5

انًؼذل
3.15
3.22
3.42
4.17
0.29

انًؼذل
2.62
2.68
2.85
3.47
0.24

تفكقَت النباتات المنتخبة مف الزراعة في باطف المرز معنكي نا
َّ
2
فاعطت معدؿ  3.47غـ/ـ /يكـ عمى نباتات الصنؼ

تعكد الزيادة إلى دكر االنتخاب في زيادة تكرار النباتات ذات

األصمي األكطأ بيف التراكيب الكراثية ( 2.62غـ/ـ/2يكـ)

المساحة الخضرية الكاسعة الفعالة القادرة عمى اعتراض أكبر

الذم لـ يختمؼ معنكيان عف المنتخب مف الزراعة عمى

الصكدية فيزداد التمثيؿ الكربكني كمعدؿ النمك ثـ تراكـ المادة

الجيني لجينات الصفة النتخبة الذم يؤدم الى زيادة معدؿ

الجافة فييا ,كاتفقت ىذه النتيجة مع ما حصؿ عميو الخزعمي

نمك النبات في ظركؼ التربة الممحية الصكدية فيزداد التمثيؿ

كاخركف ( )3إذ اعطى الصنؼ المحسف أعمى حاصؿ مادة
جافة في كحدة المساحة .أثََّرت الكثافة النباتية تأثي انر كبي انر في
مقدار اإلشعاع الشمسي المعترض ككفاءة استخداـ الضكء

الكربكني كمعدؿ النمك كتراكـ المادة الجافة اليكمي فييا .اف

خطكط .تعكد الزيادة إلى دكر االنتخاب في زيادة التكرار

معدؿ مف الضكء في ظركؼ الزراعة في التربة الممحية

ذلؾ يشير الى اف نباتات الصنؼ التزاؿ ذات التأثير في ىذه
الصفة كالتي تختمؼ افراده فييا .اتفقت ىذه النتيجة مع ما
حصؿ عميو  Al-khazaaliكاخركف ( .)3أثََّرت الكثافة
النباتية تأثي انر كاضحان في مقدار اإلشعاع الشمسي المعترض

ثـ في مقدار
مف خالؿ تأثيرىا في قيمة المساحة الخضرية َّ

حاصؿ المادة الجافة .ظيرت فركؽ معنكية بيف الكثافتيف في

تفكقَت النباتات
حاصؿ المادة الجافة لكحدة المساحةّ .
المزركعة بالكثافة النباتية العالية في معدؿ حاصؿ المادة

ككفاءة استخداـ الضكء مف خالؿ تأثيرىا في مقدار المادة

الجافة ( 4.11طف/ىػ) ,عمى الكثافة المنخفضة التي بمغ

تفكقَت النباتات
الكثافات النباتية في معدؿ نمك النباتّ .
المزركعة بالكثافة النباتية األعمى في معدؿ النمك لمنبات

الجافة لمنبات .يبيف جدكؿ  3كجكد فركؽ معنكية بيف

معدؿ الكزف الجاؼ فييا  2.87طف/ىػ .اف الزيادة في الكزف

فاعطت  3.42غـ/ـ/2يكـ عمى الكثافة المنخفضة التي

الجاؼ ناتجة أساسان مف زيادة عدد النباتات في كحدة

أعطت معدؿ  2.39غـ/ـ/2يكـ .يعزل ذلؾ الى زيادة مساحة
ثـ اعتراض اكبر معدؿ مف
التمثيؿ لمنبات عند ِقمَّة المنافسةَّ ,

المساحة .لـ تتفؽ ىذه النتيجة مع ما حصؿ عميو آخركف

( 21ك )22مف أف زيادة الكثافة النباتية تؤدم الى اختزاؿ
معدؿ الحاصؿ البيكلكجي في كحدة المساحة .اعطت تكليفة

ضكء الشمس .ذكر  )41( Tetioأف أقصى معدؿ لنمك

النباتات المنتخبة مف الزراعة في باطف المرز بالكثافة النباتية

المحصكؿ تحقؽ عند الكثافة العالية مقارنة بالكثافة النباتية

العميا اعمى قيمة لمحاصؿ البيكلكجي لكحدة المساحة البايمكجي

المنخفضة ,كيعكد سبب ذلؾ الى زيادة كؿ مف دليؿ المساحة

 4.84طف/ىػ ,متفكقة عمى باقي المعامالت ,في حيف كانت

الكرقية كاالشعاع المعترض نتيجة زيادة عدد النباتات لكحدة

أقؿ قيمة  2.35طف/ىػ لمصنؼ االصؿ كلـ تختمؼ معنكيان

المساحة ,كذلؾ أشار  )36( Rosenthalالى اف زيادة عدد

عف النباتات المنتخبة مف الزراعة عمى خطكط بالكثافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

النباتات في المتر المربع أدت الى زيادة في معدؿ نمك

النباتية األكطأ.

المحصكؿ .تعتمد المادة الجافة عمى معدؿ النمك كطكؿ مدتو
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رأسان كاحدان اطكؿ مقارنة بنباتات الكثافات الكاطئة.

كعدد النباتات في كحدة المساحة كىذا يرتبط بطبيعة الفعؿ
الجيني كعكامؿ النمك المتاحة ( .)19اتفقت ىذه النتيجة مع

عدد الحبوب بالرأس :تعد ىذه الصفة مف بيف المككنات

ك )34مف أف زيادة الكثافة النباتية تؤدم الى اختزاؿ معدؿ

حاصؿ الحبكب ,كتعطي داللة عمى مدل عالقة عكامؿ النمك

نمك المحصكؿ عمى أساس النباتات الفردية لكنيا تنعكس

بالتركيب الكراثي لزيادة عدد مناشئ الحبكب ككذلؾ التمقيح
المنتَ َخَبةُ ِم َف ِ
الز ار َع ِة عمى َكتؼ
كاالخصاب .تَفَ َّكقَت
ُ
النباتات ُ
المرز َمعنكيان في عدد الحبكب لمرأس عمى التراكيب الكراثية
َ

ما حصؿ عميو باحثكف آخركف ( 3ك 9ك 21ك 22ك32

الرئيسة لحاصؿ الحبكب ,كىي ذات ارتباط عاؿ مكجب مع

ايجابيان عمى كحدة المساحة .تفكقت النباتات المنتخبة مف
الزراعة في باطف المرز بالكثافة النباتية االعمى فأعطت

اعمى قيمة لمعدؿ نمك النبات بمغ  4.03غـ/ـ/2يكـ ,في حيف

كانت
بينما َ
األخرل (جدكؿ  )5فاعطت معدؿ  824.2حبةَ ,
في
نكيان ِ
مع ّ
النباتات المنتخبة مف الزراعة في خطكط األقؿ َ

كانت أقؿ قيمة ( 1.95غـ/ـ/2يكـ) لمصنؼ االصمي بالكثافة
النباتية المنخفضة.

ُمتكسط عدد الحبكب لمرأس َبمَ َغ  508.5حبة ,اف الزيادة في
عدد الحبكب في الرأس تعكد الى تطكر المناشئ الزىرية

طول الرأس (سم) :أثََّر االنتخاب بشكؿ فعاؿ في زيادة طكؿ
الرأس لمنباتات المنتخبة .يتضح مف جدكؿ َ 4تفَ َّكؽ النباتات
المنتخبو ِمف ال ِزر ِ
المرز عمى التراكيب الكراثية
َ
َ
اعة في باطف َ

كزيادة نسبة العقد (.)25

جدول  .5عدد الحبوب لمرأس لمنباتات المنتخبة واالصمي لمذرة
البيضاء تحت كثافتين نباتيتين في تربة – ممحية صودية

كانت نباتات
بينما َ
األخرل ُم َحقِّقَةن ُمتَ َكسِّطان قَ َد ُرهُ  15.19سـ َ
في طكؿ الرأس  11.46سـ .اف ىذا
الصنؼ األصمي األقؿ ِ

انتراكٍت انىراثٍخ
(االصهً وانًُتخت و)

قد يعزل الى تفكؽ نباتات ىذا المنتخب في زيادة تراكـ المادة

االصهً
و  /خطىط
و  /كتف انًرز
و  /ثبطٍ انًرز
أ ف و ()%5
انًؼذل
أ ف و ()%5

الجافة (جدكؿ  )2فأدل الى تككيف رؤكس أطكؿ.

جدول  .4طول الرأس لمنباتات المنتخبة واالصمي لمذرة البيضاء
تحت كثافتين نباتيتين في تربة ممحية  -صودية
انتراكٍت انىراثٍخ
(االصهً وانًُتخت و)
االصهً
و  /خطىط
و  /كتف انًرز
و  /ثبطٍ انًرز
أ ف و ()%5
انًؼذل
أ ف و ()%5

طىل انرأش (سى)
انكثبفخ انُجبتٍخ
(انف َجبد/هـ)
89
53
11.76
11.15
14.66
12.72
15.40
13.46
16.56
13.82
0.92
14.60
12.79
0.46

ػذد انحجىة نهرأش
انكثبفخ انُجبتٍخ
(انف َجبد/هـ)
89
53
513.7
524.7
381.7
636.3
716.0
932.3
559.7
923.0
35.4
542.8
753.8
17.7

انًؼذل
519.2
508.5
824.2
741.3
25.1

تَفَ َّكقت النباتات المزركعة بكثافة  53الؼ نبات/ق في ُم َع َّدؿ
عنكيان عمى النباتات
عدد الحبكب لمرأس  753.8حبة َم َ
أعطت  542.8حبة,
المزركعة بكثافة  89الؼ نبات/ق الَّتي
َ

انًؼذل
11.46
13.69
14.43
15.19
0.65

اف ىذا قد يعزل الى تقميؿ المنافسة بيف النباتات في الكثافة

المنخفضة مما زاد مف كفاءة التمثيؿ الكاربكني كتعزيز انتاج

المتمثالت الغذائية التي تسيـ في تجييز المصبات النيائية

تَفَ َّكقت النباتات المزركعة بالكثافة االعمى في طكؿ الرأس
أعطت
 14.60سـ عمى النباتات المزركعة بكثافة أكطأ الَّتي
َ

كالمتمثمة بزيادة عدد الحبكب .اتفقت ىذه النتيجة ما كجده
آخركف ( 9ك 21ك 22ك )33إذ أشاركا إلى أف زيادة
باحثكف َ
الكثافة النباتية صاحبيا أنخفاض معنكم في معدؿ عدد
الكراثي ِ
يف التر ِ
اكيب ِ
َّة
ِ
حبكب الرأس .حصؿ تداخؿ
معنكم َب َ
لنباتي ِة في ُم َع َّدؿ عدد الحبكب لمرأس ,تَفَ َّكقَت فييا
كالكثافة ا َ
ِ
المرز المزركعة
الن ُ
َ
باتات المنتخبةُ مف الزراعة عمى َكتؼ َ
بالكثافة المنخفضة كلـ تختمؼ معنكيان عف المنتخب مف باطف

 12.79سـ مما يشير الى كجكد عالقة طردية بيف طكؿ
الرأس كالكثافة النباتية .مما تجدر االشارة اليو ىك حصكؿ
استجابة مكجبة لمتراكيب الكراثية مع الكثافة النباتية ليذه
الصفة .تفكؽ المنتخب مف باطف المرز بامتالكو ألطكؿ رأس
 16.56سـ بالكثافة االعمى يميو المنتخب مف كتؼ المرز
 15.40سـ ,في حيف أعطى التركيب الكراثي االصمي أقؿ

المرز ,إذ أعطت  932.3ك 923.0حبة ,بالتتابع ,في حيف

طكؿ لمرأس عند الكثافتيف المنخفضة كالعالية 11.15

ك11.76سـ بالتتابع مف دكف فرؽ معنكم بينيا .قد تككف ىذه

تفكؽ المنتخب مف كتؼ المرز بالكثافة االعمى  716.0حبة,

االستجابة في طكؿ الرأس نتيجة عدـ تككيف تفرعات ثانكية

بينما أعطى المنتخب في خطكط أقؿ معدؿ  381.7حبة عند
الكثافة العالية.

في النباتات عند الكثافات العالية فأنتجت ساقان رئيس يحمؿ
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جدول  .7حاصل الحبوب (طن/هـ) لمنباتات المنتخبة واالصمي

وزن الحبة :تبدأالحبكب بالتشكؿ كاالمتالء بسرعة بعد

لمذرة البيضاء تحت كثافتين نباتيتين في تربة ممحية  -صودية.

االخصاب ,كيتراكـ معدؿ ثالثة أرباع الكزف الجاؼ لمحبكب
عند نياية الطكر العجيني ,ثـ يبمغ حده االقصى عند النضج

انتراكٍت انىراثٍخ
(االصهً وانًُتخت و)

الفسمجي ( 43ك .)44كاف لالنتخاب تأثير ايجابي كمعنكم

االصهً
و  /خطىط
و  /كتف انًرز
و  /ثبطٍ انًرز
أ ف و ()%5
انًؼذل
أ ف و ()%5

في زيادة معدؿ كزف الحبة في ظركؼ الزراعة في تربة ممحية
صكدية .تفَ َّكقَت النباتات الناتجة مف الزراعة في باطف المرز
اثية األخرل في معدؿ كزف 1000
عنكيان عمى التراكيب الكر ّ
َم َ

(الجدكالف  5ك )6ككذلؾ أعمى معدؿ لنمك المحصكؿ (جدكؿ
 ,)3أما الزيادة في حاصؿ حبكب النبات لممنتخب مف كتؼ

الحبة الرتباطيا بالطبيعة الكراثية لمنباتات المنتخبة المتحممة

المرز فتعكد الى امتالكو أعمى عدد حبكب لمرأس (جدكؿ ,)5

ذات المقدرة االفضؿ عمى اإلنتاج تحت شد الممكحة.

مما يؤكد أف ىذه الصفات مجتمعة كال سيمان زيادة عدد

جدول  .6وزن الحبة لمنباتات المنتخبة واالصمي لمذرة البيضاء

الحبكب لمرأس قد أسيمت بصكرة فعالة في زيادة الحاصؿ

تحت كثافتين نباتيتين في تربة ممحية  -صودية.

االصهً
و  /خطىط
و  /كتف انًرز
و  /ثبطٍ انًرز
أ ف و ()%5
انًؼذل
أ ف و ()%5

0.68
0.72
1.19
1.20
0.10

باطف المرز الى زيادة عدد الحبكب لمرأس ككزف الحبة عالي

مف كتؼ المرز  19.17غـ (جدكؿ  .)6يعزل زيادة كزف

انتراكٍت انىراثٍخ
(االصهً وانًُتخت و)

انًؼذل

يعزل سبب الزيادة في حاصؿ حبكب الرأس في المنتخب مف

حبة بمغ  24.33غـ,إذ كاف الصنؼ األصمي األقؿ في
ّ
معدؿ الصفة 18.33غـ كالذم لـ يختمؼ معنكيانعف المنتخب

وزٌ انف حجخ (غى)
انكثبفخ انُجبتٍخ
(انف َجبد/هـ)
89
53
18.33
18.33
17.67
22.33
17.67
20.67
20.33
28.33
ؽ.و
18.50
22.42
3.87

حبصم انحجىة (طٍ/هـ)
انكثبفخ انُجبتٍخ
(انف َجبد/هـ)
89
53
0.84
0.52
0.99
0.45
1.36
1.02
1.44
0.97
ؽ.و
1.16
0.74
0.07

لكحدة المساحة .رافؽ زيادة الكثافة النباتية زيادة في حاصؿ
الحبكب لكحدة المساحة ,إذ إزداد مف  0.74الى 1.16

انًؼذل

طف/ىػ بزيادة الكثافة النباتنية مف  53الى  89الؼ نبات/ىػ .

18.33
20.00
19.17
24.33
2.74

تتفؽ ىذه النتيجة مع ما كجده عدد مف الباحثيف ( 4ك21
ك .)22اف ىذه النتيجة تكضح اف معدؿ الزيادة في عدد

يالحظ مف نتائج جدكؿ  6حصكؿ أنخفاض معنكم في كزف

النباتات في كحدة المساحة  89الؼ نبات/ىػ عكضت عف

الحبة بزيادة الكثافة النباتية ,فاعطت الكثافة النباتية الكاطئة

االنخفاض في حاصؿ حبكب النبات الفردم الذم ينخفض

بزيادة الكثافة النباتية ,يعزل ذلؾ الى زيادة عدد النباتات في

 22.42غـ متفكقة عمى الكثافة العميا ذات  18.5غـ في

كحدة المساحة ,كاف كؿ نبات يحمؿ رأسان سيسيـ في زيادة

معدؿ كزف  1000حبة .يعكد انخفاض كزف الحبة بزيادة

الكثافة النباتية الى زيادة التنافس بيف النباتات عمى متطمبات

الحاصؿ الكمي بكحدة المساحة ,لذا تعد الزراعة بكثافات

النمك مع انخفاض معدؿ صافي التمثيؿ خالؿ المدة الفعالة

نباتية عالية احدل الكسائؿ الميمة في زيادة حاصؿ كحدة
المساحة ,كما اف الكثافة النباتية العالية تؤدم الى الحصكؿ

آخركف
المتالء الحبكب .يتفؽ ىذا مع ما حصؿ عميو باحثكف َ

عمى غطاء نباتي كامؿ كفعاؿ في مراحؿ مبكرة مف نمك

( 9ك 10ك 21ك 22ك )24الذيف أشاركا الى أف زيادة عدد

النبات مما يزيد فرص استغالؿ الضكء ككحدة المساحة

النباتات في كحدة المساحة تؤدم الى خفض كزف الحبة.

الغذائية المتاحة ,فضالن عف التخمص مف بعض االمالح

حاصل الحبوب (طن/هـ) :أظيرت نتائج جدكؿ  7أف

الضارة نتيجة تقميؿ التبخر -نتح.

دكر كاضحان في زيادة حاصؿ الحبكب لكحدة
لالنتخاب
ان
المنتَ َخَبةُ ِم َف ِ
اع ِة في باطف
المساحة ,فتَفَ َّكقَت
ُ
الزر َ
النباتات ُ
ٍ
المرز كعمى كتؼ المرز عمى األخرل َ
محقِّقَةن ُمتَ َكسِّط قَ َد ُرهُ

دليل الحصاد :اظيرت نتائج جدكؿ  8تفكؽ النباتات المنتخبة

مف الزراعة عمى كتؼ المرز معنكيان فاعطت معدؿ
 %34.65في دليؿ الحصاد أما المنتخبة عمى خطكط

 1.20ك 1.19طف/ىػ بالتتابع ,في حيف كاف الصنؼ
الحبكب 0.68
االصمي األقؿ ِ
في ُم َع َّدؿ حاصؿ الرأس مف ُ
طف/ىػ ,كلـ يختمؼ عف المنتخب مف الزراعة في خطكط

الصنؼ األصمي .اختمفت التراكيب الكراثية في الحاصؿ

 0.72طف/ىػ.

الكمي لممادة الجافة كحاصؿ الحبكب االمر الذم ادل الى

فأعطت أقؿ دليؿ حصاد  %21.17كلـ تختمؼ معنكيان عف
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اختالفيا في دليؿ الحصاد ,كما انيا تباينت في ارتفاع

البيئي لمتراكيب الكراثية المنتخبة كاالصؿ ,إذ بمغت النسبة

النبات فعادةن ما تعطي التراكيب الكراثية متكسطة كقميمة
االرتفاع دليؿ حصاد أعمى مقارنة بالتراكيب الكراثي عالية

 %16.81ك %13.07ك ,%9.11بالتتابع ,كما يالحظ اف

االرتفاع .اف دليؿ الحصاد يشير الى كفاءة التركيب الكراثي

ىذه الصفات قد أعطت قيمان عالية لمعامؿ االختالؼ
المظيرم كالكراثي ,مما يشير الى أىمية دكرىا لتحمؿ الشد

في تحكيؿ أعمى لممكاد االيضية الى حاصؿ اقتصادم .يشير

الممحي .مف الجدير بالذكر ,أنو مف الضركرم االىتماـ

الحصاد .إذ إزداد دليؿ الحصاد مف  25.21الى %28.20

اف قيـ معامؿ االختالؼ الكراثي اقتربت مف قيـ معامؿ

بزيادة الكثافة النباتية مف  53الى  89الؼ نبات/ىكتار.

االختالؼ المظيرم ,فبمغت أعمى قيمة لمعامؿ االختالؼ

يعزل ذلؾ الى انخفاض حاصؿ المادة الجافة لمنبات فينتقؿ

المظيرم كالكراثي  %32.81ك %31.88لحاصؿ النبات

العالية (جدكؿ  )2كزيادة حاصؿ الحبكب لمنبات لمكثافة

نسبة التكريث بالمعنى الكاسع كانت مرتفعة لتمؾ الصفات

النباتية العميا ,فانعكس باإليجاب عمى دليؿ الحصاد فييا.

كبمغت أعمى نسبة ليا ك %92.89ك  90.11كلعدد الحبكب

يتضح مما تقدـ اف االنتخاب عند الزراعة عمى خطكط في

لمرأس كطكؿ الرأس فيما عدا كزف الحبة الذم انخفضت فيو

الكاح ال يالئـ الذرة البيضاء في الترب الممحية الصكدية ,كاف

نسبة التكريث الى  %35.99كىي نتيجة متكقعة ليذه الصفة

باطف المرز ,كما تبيف اف حاصؿ كحدة المساحة عند الكثافة

يعطي فكرة عف ثبات مثؿ ىذه الصفات عبر شد الممكحة

النباتية العالية اقترب مف ضعؼ حاصؿ الكثافة الكاطئة ,لذا

العتمادىا معيا انر لمتحمؿ ,سكاء لمقارنة التراكيب الكراثية

المحصكؿ تحت ظركؼ الشد الممحي .اف الحصكؿ عمى

تضريب أصناؼ ذات انتاجية جيدة مع أخرل ذات تحمؿ جيد

بصفات دكف غيرىا لتحمؿ ذلؾ الشد في النكع النباتي ,كما

جدكؿ  8الى اف زيادة الكثافة النباتية قد رافقتيا زيادة في دليؿ

ك %25.28ك %22.67لدليؿ الحصاد بالتتابع ,كذلؾ فاف

مف الطكر الخضرم الى التكاثرم بصكرة اسرع عند الكثافة

التي غالبان ما تككف عالية التكارث كاطئة التكريث .اف ىذا

الزراعة عمى مركز ىي األكثر مالئمة كتفضؿ الزراعة في

يمكف اعتماد الزراعة بكثافات نباتية عالية لتحسيف اداء

كتشخيص أفضميا أك إلختيار أصناؼ جديدة منتخبة بعد

نباتات متحممة لمشد الممحي منتخبة مف الزراعة في باطف

لشد الممكحة( .)17اف ىذا يتفؽ مع ما تكصؿ اليو باحثكف

المرز يشير الى اف ىذه الطريقة كانت االفضؿ في تشخيص

آخركف ( 13ك 31ك )37في دراسة التغايرات الكراثية كنسب

نباتات فردية ذات مقدرة كراثية اك جزيئية افضؿ مف غيرىا

التكريث كمعامالت التغاير الكراثية كالمظيرية في الذرة

جدول  .8دليل الحصاد لمنباتات المنتخبة واالصمي لمذرة البيضاء

كآخركف ( ,)26إذ ظيرت اختالفات كبيرة بيف تقديرات معامؿ

البيضاء .لـ تتفؽ ىذه النتائج مع ما حصؿ عميو Igartua

في تحمؿ ظركؼ شد الترب الممحية – الصكدية.

تحت كثافتين نباتيتين في تربة ممحية  -صودية.
انتراكٍت انىراثٍخ
(االصهً وانًُتخت و)
االصهً
و  /خطىط
و  /كتف انًرز
و  /ثبطٍ انًرز
أ ف و ()%5
انًؼذل
أ ف و ()%5

دنٍم انحصبد%
انكثبفخ انُجبتٍخ
(انف َجبد/هـ)
89
53
21.32
22.27
24.98
18.44
36.82
32.49
29.56
27.65
ؽ.و
28.20
25.21
2.52

االختالؼ الكراثي كالمظيرم مما يشير الى التأثير الكبير
لمبيئة في محصكؿ الذرة البيضاء تحت ظركؼ االجياد
الممحي ,كانعكس ذلؾ عمى انخفاض نسبة التكريث.

انًؼذل

جدول  .9نسبة التغاير الوراثي الى البيئي ومعامل االختالف

21.80
21.71
34.65
28.65
5.04

المظهري والوراثي والتوريث لبعض صفات الذرة البيضاء
انصفبد انًذروسخ

المعالم الوراثية

ارتفبع انُجبد
حبصم انًبدح انجبفخ
طىل انرأش
ػذد انحجىة نهرأش
وزٌ انحجخ
حبصم انُجبد
يؼذل ًَى انًحصىل
دنٍم انحصبد

يبيف جدكؿ  9نسبة التغاير الكراثي الى التغاير البيئي
كمعامؿ االختالؼ المظيرم كمعامؿ االختالؼ الكراثي فضالن
عف نسبة التكريث بالمعنى الكاسع لمصفات المدركسة

لمحصكؿ الذرة البيضاء .تميز حاصؿ النبات كعدد الحبكب
لمرأس كطكؿ الرأس بأعمى نسبة مف التغاير الكراثي الى
519

انتجبٌٍ
انىراثً
/انتجبٌٍ
انجٍئً
2.46
3.47
9.11
13.07
0.56
8.00
3.82
4.51

يؼبيم
االختالف
انًظهري%

يؼبيم
االختالف
انىراثً%

7.95
14.84
12.29
11.71
19.11
31.58
14.71
25.28

6.71
13.08
11.67
11.29
11.47
29.77
13.10
22.67

َسجخ
انتىرٌث
ثبنًؼُى
انىاسغ
71.10
77.64
90.11
92.89
35.99
88.89
79.27
81.85
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