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المستخمص

 بيدف دراسة أجيال متأخرة من الموبياء تحت ظروف االجياد المائي. جامعة بغداد في ابو غريب- نفذت تجربة حقمية في حقول كمية الزراعة – قسم المحاصيل الحقمية

)%75  و%50(  تضمنت التجربة مستويين من االستنفاد المائي. لمعرفة التراكيب الوراثية التي تجمع بين الحاصل العالي واستقراريتو تحت ظرف العجز المائي
 استخــــــــدم ترتيب االلواح المنشقة بتصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة مكررات وفي موسمين زراعيين ربيعي.وثالثـــــــــــــــــة تراكيب وراثية من تخبـــــــــة وصنف االصل

،  سباد في الموسمين عمى التتابع68.44  و74.66  اعطى اعمى متوسط دليل محتوى كموروفيل بمغS5  بينت النتائج ان التركيب الوراثي المنتخب.2014 وخريفي
 و1246.23 وتميز بسرعة انتقالو من الطور الخضري الى الطور التكاثري وأعطى اعمى متوسط حاصل حبوب باليكتار وكفاءة استعمال المياه الحقميـــــــــــة بمغ
%50  اقل عدد ايام من الزراعة لغايةS4  كما اعطى التركيب الوراثي المنتخب.  لكال الموسمين الربيعي والخريفي عمى التتابع0.51  و0.19 و

1-

ىـ/ كغم2211.84

%12.13  و13.0  متقاربة في البيروكسيديز اذ بمغتG.C.V  وP.C.V  كانت قيم. يوماً لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع40.33  و56.17 تزىير بمتوسط بمغ
 وكانت نسبة االستقرار الوراثي عالية لكل من البيروكسيديز والبرولين وكفاءة استعمال الماء الحقمي وحاصل الحبوب اذ.  في كال الموسمين بالتتابع% 4.68  و5.70 و

 يستنتج مما سبق.) لممـــــوسمين الربيعي والخريفي بالتتابع%93.46  و86.50() و%92.33  و93.22() و%99.82  و99.87() و%94.30 و87( بمغت
 لذا من الميم. S5 اىمية االعتماد عمى صفات محددة في تشخيص التركيب الوراثي المتحمل لمجفاف مثل صفة محتوى الماء النسبي حيث اتضح تفوق التركيب الوراثي

 استنفاد ماء السيما%75  ويمكن توفير كميات ماء ميمة من خالل السقي عند. في تجارب تداخل وراثي وبيئي لعدد من المواقع والسنين لمعرفة أستقراريتوS5 ادخال
.0.367 انيا قممت عدد الريات في الموسم الخريفي الى عشر ريات وزادت من كفاءة استعمال الماء الى

.الكموروفيل,G.C.V  وP.C.V ، االجياد المائي، االستقرار الوراثية:الكممات المفتاحية
* البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
A field experiment was conducted at research station of College of Agriculture University of Baghdad in Abu-Griab. The aim
was to study early generation of cowpea under water stress regime. The purpose was to diagnose which genotypes have high
yield and stability under water deficit. The experiment consisted of two levels of water deficit (50 and 75%) and three
genotypes selected and original genotype. Randomized complete block design (RCBD) within split plots arrangement with
three replicates in two seasons of 2014 were used. The results revealed that S5 gave highest mean in chlorophyll index and
dry matter per induvial plant were 74.66 , 68.44 SPAD. in spring and autumn season respectively. In addition to , S5 had a
short period to reproductive phase. S5 gave highest mean seed yield per hectare and water use efficiency were 1246.23 and
2211.84 Kg.ha-1 , 0.19 and 0.51 in spring and autuman seasons, respectively. S4 gave less days to 50% flower were 56.17 and
40.33 in spring and autumn season, respectively. PCV and GCV were so dose in peroxide (13.0 ,12.13%) and (5.70 , 4.68%) in
spring and autumn seasons, respectively. Stability values were high in peroxidase , proline , water use efficiency and seed
yield (87, 94.3%),( 99.87 , 99.82%), (93.22, 92.33%), (86.5,93.46%) in spring and autumn , respectively. It can be concluded
the significant dependance on certain triats in diagnosing the genotypes that tolerated to drought . Therefore S5 was tolerant
of drought because of superiority in relative water content. . It is important to use S5 in genotypic and environmental
interactions for many years and locations to determine its stability. It can be rationled much quentity of water by following
irrigation at 75% . Water deficit which reduced number of irrigation to ten in autumn season, leading to increase of water
use efficienly to 0.37 .

Key Words: stability, drought, P.C.V  وG.C.V, chlorophyll.
*Part of M.Sc. thesis of the first author.
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بيص ح ا ياةمي ح يحح ب ححر صححس  15-12ح ح ت اص ايححم صي ححمبت

المقدمة

يعححم صولححصر بياص ي ح ( )Vigna Unguiculata L.صححس

( )%20-10ة ح ح ح ح ححو

بيشميم :Severe Stressل ياةف

بيصو ل ححير بي يصيي ححر بي لتي ححر بيا ححا اااص ححا بيح ح بيع ا ححر بي يصيي ححر

 Fabaceaeبياححا ا ححز  74اصعح ظ صيححثتث م ححر صا ح يح

ححا

اعححم تييححر بجااة ح

ححا ي ححر صبوححمم يححيج ي ححتصتط بس يةححاصت بياتكي ح

ححا بيع ح يز اوححص  12.5صايصس /كا ح ت ،بل ااتكححث

ثتبعا ح ححا وححت صصةح ب تيييح صبياححا ااححا صح ييح ت %64

بيصااة ح

صححس صلصححر بجاا ح ل بيع ح يصا صب ححز بيححمصر بيصاالححر ححا ايليتي ح

اي ر ج يةحا ي عاحم

شكر ك يت يالف خ

ةحتعر ك يحر

بيشح ح ح ح ح ححميم ( .)1اش ح ح ح ح ح ح ت  Anyiaو  )13( Herzogبي ح ح ح ح ح ح بس
بيلف ح خ ية ح

بيص ح ا ياا ح م ص ح بيل ححم بيص ح ا ياات ححر صعاححم يلححر بيا ح م

بيصاع ححمم بجصلح ح جة ححاةمبص م بيصيح ح

صباةفح ح

حا

بي ا ح ح

باةف ح

بيا ح ح مر بيغح ح ثط ،صصح ح ييا ححر ص ححس ي ححمبس بيصح ح ع ححس

بيويصيححر بجك ححت ب صيححر ياصححص صباا ليححر صولححصر بياص ي ح  ،عا ح

بيثيح ح مم بية ححك اير

بي ححتوز بس بياص يح ح

شححكر ل ححوي جةححيص ححا بيي حح ث بيث بتع ححا

يعا ح ح ححا بجك ححت اوصح حمظ يالفح ح خ ص ححس

ويت صس بيصو لحير صي ح بييحمتم عاح اوصحر صلصصعحر صبةحعر

بي ححلط ية ححا اذ بياةح ح ر بجك ححت ص ححس بيصيح ح صي تا ححر يي عح ح م

صححس وصص ححر بيات ححر يصي تاححر صح بي يصييح م بجةححتض ( 2ص.)3
ححمخ بي وححب م بتةححر بلي ح ر ص ك حتم صححس بياص ي ح

بجةح ححتض .صيوح ح ح صر صت ح ححص بيا ح ح ح م و ييح ح ح ظ بااح ح ح ل بل ح ححا خ ص ح ححس

صبجااة

بيصو لححير لبم باا ليححر صي صيححر اوححم اححتصخ بيلف ح خ ،صص ح

يح ح ححص ت كصي ح ح ح م ك ي ح ح حتم صح ح ححس بيصي ح ح ح صثي ح ح ح مم بيت عح ح ححر بيلغ بت يح ح ححر
بيصثتصعر .يعم صولصر بياص ي لب ا

اصححص لححلصت بياص ي ح صبوححمد بي غححصت

تيح ححد بياح ححا  .بس اح ححص ت بيصي ح ح جي ح حثبر صح ححس ح ححيس بيييح ححصم ويح ححت

بي ار صاصة بيصحمس .يحلب ج حم صحس بس اص ح بية ح بيمثصحر

جةححا ص ت بيصيح ح

اصححص بيلححلصت ححا

بيات ح ححر صبةا ح حثبر بيصة ح ح ور بيصت يح ححر ح ححا اح ححر اح ححتصخ بيلف ح ح خ

بيصح ح بيلح ح ث ص ححس بيصا ي ححر بيللتي ححر يح ح اس ياةح ح صض بيل ححم

ةح ح

تد صعيمم ،بل اا ت آ ت بيلف خ عا

بيا اح م صححس ةححمر ةححيص بجصتبد صباةفح

ييك ح م صا ا ح م بيا ةححت– اححا  ،ص صعا ح آةححت يعاححا بةححااثبخ

صشح ححكار ع يصيح ححر ج اةح ححم اح ححمبظ عيا ح ح  ،صليح ححذ ة ح ح

ي ح ح يصل ححصم اح ححمبةر ي ححا ص بت ححا اط بس

بة ححتض ( .)31بياص يح ح ص ححس بيصو ل ححير بيا ححا اا ححأ ت صاة ححالي

يح

ي اي ر بيحل صر بيحمب ز .بس صشحكار ايحم بصحمبمبم بيصيح

بيححص بت ا

بيليس ع يا بياأ يت ا بيلفر ا ي حر ص ايحر بياحأ يت حا ي حر

صاك ححتت ححا صعا ححز ااوح ح بيعح ح يز ص ححم ع ححت عاح ح Vannozzi
بيا ح م بصالح م بيصح

ححا بجمب

بيصافححل

ححا ي ح م بةححتض حع ح بيو لححر افة ح

ححا بي ي ححر بيصااةح ح

يعيحر اوحمب شحكر

صآةححتصس ( )44أا ح بيو يححر بياححا ايححر ي ح ل ثيححر بيص ح

ع يححر ححا اوةححيس اتبكي ح

ص بت يححر لميححمم

بعاص ح مبظ عاحح ص ححمب بيايححمز جااة ح  ،بل بس بجااةحح

شححيصع ظ ححص  .)35( Unguiculataاي ححمت بيصةحح ور بيصثتصع ححر

صبيةاغ ر ( .)22بيلفح خ اح تم صا ةيحر

بيل م بيص ا ياةمي ي

بك ححت صححس  15ح ت ص يححإمط ي ح ايححم ك يححت ححا ص ح بياش ح .

Unguiculataو  Sequipedalisو  ، Cylindricaصبك ت ح ح
صححس بياص ي ح

ياصح ح ح ح ح ح او ح ح ح ح ححم بياشح ح ح ح ح ح  ،صبإلل ح ح ح ح ح ح م

ح ياايي بيححلباا

اوم اتصخ بجل م بيص ا.

المواد وطرائق

افح ح ح ح ح ح ححلم الت ححر وياي ححر ة ححمر بيصصة ححصيس بي ححثتبعييس بيت يع ححا

ليم يالف خ صبتاف ث

متلح ح م بيوحح بتتم ي ححلب تكححثم ححل بيم بتةححر عاح ح اوميححم بياغح ح يت

صبيةتيفح ححا يةح ححار  2014ح ححا ويح ححر ال ح ح ت

ةح ححز بيصو لح ححير

بي ححص بت ا ححا بيل ححف م بيص ص ححر بيصاوكص ححر ححا كفح ح م بة ححاةمبز

بيوياير – كاير بيث بتعحر – ل صعحر غحمبم حا

ح ب حص وتيح

بيص بت يح ححر بيصا ة ح ح ر

 ،ح ح ححمخ ايح ح ححصيز بمب ص ح ح ح م الي ح ح ح ر صااة ح ح ححر صح ح ححس صولح ح ححصر

بيصولح ححصر ياص ح ح

ح ححمخ اوميح ححم بياتبكي ح ح

ححا ححيز

بيلف خ .ح ح ح ح يم بيالت ر عا ص د الصيز بيي ع م بيك صار

بيل ح ح ح ححم بيص ح ح ح ح ححا يااة ححي بيا ا ح ح ححا ص ح ح ح ححا بإلل ح ح ح ح م بي في ح ح ح ح حخ

بجي حصبم بيصاشححير ( split Plot

بيصاوصا ح ححر يالفح ح ح خ .ة ح ححز )26(Hsiaoبإلل ح ح ح م بيصح ح ح ا ح ححا
بيا اح ح م بيح ح

م ح ح ح ح ححر صة ححاصي م وةح ح

( :)Mild Stressل يححاةف

بجاةف ح ح ح

بياص يح ح ح ح ح ح ح (L.

بيصعش ح م ( )RCBDاتاي ح

بيل ححم بيصح ا ياةميح صيححمبت

 )designم ح ح ح ح ح ححر صكححتتبم ،ص صب ح  8بيحصبم التي يححر ياصكححتت

بيصح )  ( Dehydrationاوحم بياشح ،

صع صار بييي ج بةااثبخ  %50صس بيص بيل ث ص  %75صس

بيل ححم

كصي ح ححر بيصي ح ح ح بيص ح ح ح ر يصع صاح ح ححر ييي ح ح ح ح ح ح ح ج ،صص اح ح ححم بجي ح ح حصبم

صومبم ايار لمب صس بيل م بيصي ج ي ت اص ايم صيمبت (8

–  )%10صس ةحو

 )Vignaunguiculataياوص ح ححر ا ح ححتصخ

صبإلل ح م المعتدل )(Moderate Stress

ل يحاةف

بيصبو ح ححم ،ةلل ح ححم بجيح ح حصبم بيت ية ح ححر يصعح ح ح صمم بي ح ححتط ص ح ححا
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بي اصيح ح ح ح ح ح ححر ثتبعر م ر اليح ر صحس بياص يح ( S3و  S4و )S5
صل ح ححاخ بجلح ح ححر ( ي ح ح ح مت) .وت ح ح ححم بت

بل بس :

بيالت ح ح ححر و ح ح ح بت ايس

 = Wولز بيص بيصبل

صاع صمايس ز از بل بت عصاياا بيااعيز صبياةحصير ياويحر بعي ا ح

 = aبيصة ور بيصتصير.

عصايححر ايةححيز بجيحصبم وةح

بيالححصيز بيصةححاةمز ،ك اححم ب عح م

ا

ا ةمر بيتير(.)m

 = Asبيك ر بيا تير (صيك وتبز .ز

3-

بيصوححمم بيالتي يححر  3 x 3ز بواححصم عا ح ات عححر صححتصث مبةايححر

= بياة ر بيص صير يت ص ر بيات ر عا

ل ححصتم صةح ح ر 25ة ححز ححيس ل ححصتم صبة ححتض ( .)5ا ححيخ ة ححص م

= بياة ر بيص صير يت ص ر بيات ر ر صصعم بيتط.

ححصر  3ز ثتعححم بي ححلصت ح يصتصث ص صب ح ( 3-2ححلتم) يكححر

بة ج بيصثس

عام بيةعر بيوايير ( عم بيتط) .

بياح ح ح ياتصليس صصل ح ححمت بييصتيح ح ح ( )N %46صع ح ححمر  100كغ ح ححز

 = Dعصد بيصلصصث بيللتط بيفع ر ةز.

 .Nح ¹-مب م عح م بجصيح عاحم بيث بتعحر صبي ايحر حا صتواحر

الصفات المدروسة-1:دليل محتوى الكموروفيل(:)SPAD

بي ححثصج التيححم عصايححر بيةححخ بي ح ا ح م صبوححم ح ح يلصتم .اصححم

صبة ر ل ث SPADنوع Chlorophyll

بجةححا ير بص ح بي ي ححر فححا صتواححر بياث ي ححت( ،)6ص ع ححم بكاصح ح ر

صك وححر باموحح ر ياعشححي

از ي ج صواصض باصتبد صس بيكاصتص ير عام صتوار بيا

بيفةيصيصلا

يححمصي كاص ح معححم بيو لححر يححليذ.

اَلححتط اوايححر ات ححر بيويححر ححر بيث بتعححر ياوميححم ع ح

 Metter Spad-502 Plusصليذ أةل مب بت بم ي مب
اصتبد صس كر تث ،ل بةلم م ر ا تث صس كر ا م

لححف ا

بيكيصي صير صبيفيثي ير عم بةل عياح م عشحصب ير ي ح ص عصحد 40

صبةاةتل صاصة بيي بت بم يةصةر ا ا م عشصب ي ظ.

قياس المحتوى الرطوبي لمتربة:

-3تقدير البيروكسيديز في االوراق (:)POD

ةز.

-2المدة من الزراعة الى  %50تزىير (يوم).

بةاةمصححم بي تييحر بيصثايحر أةحل عياح م صةح ر اجصكحت حر

بةاةمصم بي تيير بيصعاصمم صس ر .)11( Alsufi

بيححتط ص عححم بيححتط يححصصيس عا ح عصححد  15ةححز ص بتوححر بيا ح م
بجصي ح ص عصححد  30ةححز ص بتوححر بيا ح م بيصاححأةتم صاص ح
ا

 -4تقدير محتوى البرولين في االوراق:با عم تييرBates

ححا

صبةتصس (.)14

د ثل لير ( )Petry dishز صثا ص ا ت حر حز اص ح

-5حاصل البذور الكمي طن/ىـ  :صاز وة

ححا ححتس  microwave ovenصالفححخ يصححمم عشحتيس م ييح ح ح ح ح ححر
عححم بس اححز

ح

بيفتمط صليذ

صححمم بيالفيححخ ح يفتس بيك ت ح ا عا ح ص ححد

-6كفاءة استعمال المياه Water Use Efficiency

Qv  Qw b

(:)WUE

وة م كف م بةاعص ر بيص

بل بس:

:

مةايكير صتار صت ص ر ص ةر
بيص

 = WUEfكف م بةاعص ر بيص

ر

 = Water appliedعصد بيص بيص

عام بيثتبعر بي بيةعر بيوياير ي ص س بي ثصج.

از وة

كصير بيص

بيص

1-

W

3

3-

1-

خ ( ز  .صصةز ).

 = Yieldبيو لر بيكاا ( كغز ش )

صع مير Kohnke

 -از ايميت بجةاي بتتير بيص بت ير وة

( )29ص ا -:
)X

بيوياا( كغز و ص .ز

ص ).

بي كر صومم التي ير ،ب يفم كصي م صاة صير صس ص بيتط
خ وة

صس

ر

Abdou

 Razakouصبةتيس( 2ص:)3

3-

بي ت صصثصمم عمبم ييي ج كصي م بيص

Field

بيصع مير بيصلكصتم ا

 Allenصبةتيس ( )10صبيصعصصر

 =Qwبيصواصض بيت ص ا عا اة ج بيصثس.

 = bبيك ر بيا تير ياات ر صيك وتبز .ز

بيوياا()WUE f

 Water Use Efficiencyوة

 =Qvبيصواصض بيت ص ا عا اة ج بيولز.

ص ار عا

بياايلر ا

بيك ر بيا اير .

بيصواصض بيت ص ا:

از بيححتط صبة ر أا ي

صثس بي لتم بيصبومم ا عمم بييتا م

يا م ا عمم بي لصت ا بييتار ز ا ت

بي تييح ح ح ح ححر بيصياتور صس ر  )54( Zeinواح الحخ اص صح حز
صثام صتم اةتض جواة

ت

و لر بيا م

: )02( Elsahookie

( = a.AS
793

بيصع مير بياا لكت
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√

X 100

انتًيًي وعبذ
بل بثمبمم اة ر  . %3.8بص ا بيصصةز بيةتيفا يم افصد

Stab =1-

بياتكي

=بيا يس بيصا تط يالاخ .
 = Mean of cultivarصاصة بيو لر يالاخ.
دليل محتوى الكموروفيل :يعم ميير صواصض بيكاصتص ير

بياايي

اظ

صعاصي ظ كصي م صي بيتط ا بيصصةز بيت يعا ي

بية ت ،ص لب مصت يإمط بي اأةيت شيةصةر بجصتبد ص صر

بيصةاصض  %50بةااف م صي بيتط بعا

صمم بياص ير بي ص ا صبااي ر بيصصبم بيصلاعر صس بيصلمت بي
بياتبكي

بعا

بيص بت ير صبجلر ،بل بع

صاصة

بيص بت ا  S3ب ر صاصة

 69.06ة م ،بس لفر بي ي

بيص بت ا S5

اغ  74.66ة م ا ويس بع

صاصة

بل بع
اغ 73.8

ة م ،صويد صةاصض  %75بةااف م صي بيتط ب ر صاصة

لمصر 1صلصم تص ظ صعاصير يس
بياتكي

بيلباا ياا ا م بيصااة ر بيلط بمض بي

بتاف ث يصر

بياكتبت بيلياا يليا م ميير صواصض بيكاصتص ير (.)40بةاافم

ااومم ي بةال ر بيا م يفع يير بياص ير بي ص ا ا بجصتبد

بيصل

اغ  68.44ة م صثبم اة ر ص صير عس بجلر

اغم  ،%3.2بس بتاف ث ميير صواصض بيكاصتص ير ا ا عس

النتائج والمناقشة

( .)41يام اا

بيص بت ا افة  S5عا

بعا صاصة

يير بياتبكي

بيص بت ير صبع

اثمبم ص

بياتكي

ثي مم كصير صي

اغ

باة ت ()stay- green

بيتط بي

،

بيوم بيصةصصم

ص يا يا ايار بياف خ بجصتبد صاثيم صس باية ز بيةمي

اغ  68.94ة م .ةاذ ميير صواصض

صاصةع (.)27

بيكاصتص ير ةاصك ظ ويت صةايت يس بجلي ر صي تار ص بجلر
جذول .1تأثيش انتشاكيب انىساثيت انًنتخبت وكًياث يياه انشي وتذاخههًا في يحتىي انكهىسوفيم (سباد) نهًىسًين انشبيعي
وانخشيفي 2014
انًىسى
انكًيت
انتشاكيب
االصم
S3
S4
S5
L.S.D
0.05
انًتىسط
L.S.D
0.05
انتبايناث
انقيى
انىساثيت
انتىسيث
واالستقشايت

انشبيعي
%75
%50
استنفاد ياء
استنفاد ياء
انشي
انشي
71.08
72.66
66.85
71.04
65.75
75.09
72.58
76.75
2.95
73.8

انًتىسط
71.87
68.94
70.42
74.66
2.35

69.06
1.49

67.72

σ2P=3.89 σ2G=0.39 σ2E=3.506
G.C.V%=0.87
P.C.V%=2.75
%h²b.s= 10.0

يموا صلصم امبةر صعاصط يس بياتبكي
صي بيتط ا كم بيصصةصيس .بل بع
صي بيتط بعا

ب ر صاصة يااتكي
صي

بيص بت ا S5

صباةف

باية ز بيةمي

بع

باةف

بي ةف

بيص بت ا  S4اوم صةاصض  %75بةااف م

اوم صةاصض  %75بةااف م ص بيتط بل بع

كصير صي بيتط م اإمط بي
ةعر بياص ير بي ص ا

ار
ة

صواصض بيكاصتص ير ( .)15ك ام بياغ يتبم بي ي ير
بيص بت ير بيصااة ر ا بي وب صيكم

بيصصةصيس ا بك ت صس بياغ يتبم بيص بت ير ص لب مصت امض بي

اغ  69.32ة م

اوم صةاصض بةااف م  %50صي تار ص بياتكي

Stab%=97.5

كميات CO2بيمبةار بي بجصتبد بجصت بيلط يإمط

يس ا ا م بياتبكي

بيتط اغ  65.75ة م ،بص ا بيصصةز بيةتيفا يم
بياتكي

h²b.s%=35.66

بيص بت ير صصةاصيا

اغ  76.75ة م ا ويس بع

بيص بت ا  S5بعا صاصة

64.55
N.S

 63.27ة م ،بس باةف

بياتكي

66.24
64.10
65.78
68.44
1.70

σ2P=2.83
σ2G=1.01
σ2E=1.82
G.C.V%=1.5
P.C.V%=2.50

Stab%=97.25

بيصثتصث ا بيصصةز بيت يعا اوم صةاصض بةااف م  %50صس
صاصة

%50
استنفاد ياء
انشي
69.19
64.93
67.47
69.32
3.23

انخشيفي
%75
استنفاد ياء
انشي
63.29
63.27
64.09
67.56

انًتىسط

بياأ يت شكر ك يت ا باةف

بيص بت ا S3

اة ر بياصتيب صاافد ص ص

اصلر بيي  .)43( Umaكص بص وم اا

صاصة ظ اغ

لمصر  1بس

يز  P.C.Vو  G.C.Vك ام ا بيصصةز بيت يعا  2.75ص
794
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 0.87ياا

انتًيًي وعبذ

ص اغم  2.5ص  1.5ياصصةز بيةتيفا ياا ،

كص بع م اة ر اصتيب اغم  %10ص %35.6

بياص ير بي ص ا ا بجصتبد لبم بيصواصض بيع يا صس
بيكاصتص ير (.)40

يكم

بيصصةصيس ياا  .بس ثي مم اة ر بيكاصتص ير صيص اة ر ايار
ل م اايلر ثي مم بياكتبت بيلياا يمييمم بيصةي تم عا

المدة من الزراعة لغاية  %50تزىير :اعم آيير بياث يت صس

بآليي م بيص بت ير بيصعيمم ا بيا م صاا

ل غ م صواصض بيكاصتص ير ا بيا ا م لبم بيصواصض

صو لر بيا م بيكاا .يام اا

لمصر  2صلصم تص ظ

بيع يا ،ويب اإ ت ا ثي مم بيصة ور بيصت ير ص يا يا ا

ثي مم بيص مم بيل ر بياا يعاصم عاي

صعاصير يس بياتبكي

ولز صكف م اا ز

افص م بياتبكي
حع

ااوكز عمم بيو ص

بيص بت ير بيصااة ر صس بياص ي ص بجلر،
بيص بت ير بيصااة ر عا

ب ر عمم بي ز وا  %50اث يت.

بيلاخ بجلر

جدول . 2تأثير التراكيب الوراثية المنتخبة وكميات مياه الري وتداخميما في مدة التزىير من الزراعة الى  %50تزىير لمموسمين
الربيعي والخريفي 2014

انًىسى
انكًيت
انتشاكيب

انشبيعي
%75
%50
استنفاد ياء
استنفاد ياء
انشي
انشي
56.67
59.33
55.67
59.00
55.00
57.33
54.67
58.33
1.58

انًتىسط
58.00
56.83
56.17
56.50
1.13

انخشيفي
%75
%50
استنفاد ياء
استنفاد ياء
انشي
انشي
40.33
42.33
43.00
40.33
39.67
41.00
39.33
42.33
1.08

انًتىسط

االصم
S3
S4
S5
L.S.D
0.05
40.58
41.50
55.50
57.74
انًتىسط
0.36
1.56
L.S.D
0.05
σ2P=1.689
σ2G=1.205 σ2E=0.486 σ2P=3.286 σ2G=2.481 σ2E=0.805
انتبايناث
G.C.V%=2.67
P.C.V%=3.16
G.C.V%=2.94
P.C.V%=3.18
انقيى
انىساثيت
Stab%=96.84
h²b.s%=71.34
Stab%=96.82
h²b.s%=75
انتىسيث
واالستقشاسيت
انخشيفي
انشبيعي
انًىسى
انًتىسط
%75
%50
انًتىسط
%75
%50
انكًيت
استنفاد ياء
استنفاد ياء
استنفاد ياء
استنفاد ياء
انشي
انشي
انشي
انشي
انتشاكيب
41.33
40.33
42.33
58.00
56.67
59.33
االصم
41.67
43.00
40.33
56.83
55.67
59.00
S3
40.33
39.67
41.00
56.17
55.00
57.33
S4
40.83
39.33
42.33
56.50
54.67
58.33
S5
0.88
1.08
1.13
1.58
L.S.D
0.05
40.58
41.50
55.50
57.74
انًتىسط
0.36
1.56
L.S.D
0.05
2
2
2
2
2
2
σ P=1.689
σ G=1.205 σ E=0.486 σ P=3.286 σ G=2.481 σ E=0.805
انتبايناث
G.C.V%=2.67
P.C.V%=3.16
G.C.V%=2.94
P.C.V%=3.18
انقيى
انىساثيت
Stab%=96.84
h²b.s%=71.34
Stab%=96.82
h²b.s%=75
انتىسيث
واالستقشاسيت
795

41.33
41.67
40.33
40.83
0.88
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ةاكم عمم بي ز بياث يت ةاصك ظ صةاي بظت اصع ظ ص يس بجلي ر

صي تار ص

بيا كيت ا بياث يت صي تار ص
بيةتيفا يم افصد بياتكي
بياتبكي

بيلط بع

بجلر ا ويس ر  S4اة ر  %3.15ا

بيص بت ير ،صبع

بجلر .بص
صاصة

بما

بياث يت بيا الر

بيص بت ير

بي بي يعر بيص بت ير يص يا  ،ويب اصلم مب صل صي صس
اثصبل بيليا م بياا ااوكز صمم مصتم وي م بيا م ا س صا

يير

اغ  40.33يصص ظ

اامبةمس ص بيعصبصر بي ي ير صبياا ااوكز جةال ر يمتا ث

ثي مم بياكتبت بيلياا اثصبل ليا م

بيليا م ااوكز صعمر بيا صت شكر صةاير عس بجتا ث

ص ر ليس بيصتةايز

ليا م بيا كيت ،صيليذ يكصس بياوكز

ص ف تد يصز صبوم عس بجلر .بس ار عمم بجي ز صس بيثتبعر

يااث يت صتا ر ص

صاصة

اث يت .اعصم بجةام م صصعم بياث يت يس بياتبكي

ا بيصصةز

بيص بت ا افة  S4عا

بعا

اغ  43.00يصص ظ يغ ير %50

فعر بجااة

ص صر ص لت بيصمم بي ص ير ،اص بيصلصصعر بي ي ر صس اثصبل

صبيصمم بي ص ير صامع

بية ححتط  TFLi=terminal flowerبيلط يو ح ح ححمم بيصتةايز

صصعم بياث يت عصاير صعيمم (.)39ك ام بياغ يتبم بيص بت ير يس

بيصةاصض%75

ا بك ت صس بياغ يتبم بي ي ير ،صبياا بمم مصت بي بياأ يت

بيث ح ح ح ححتط بي ت ححا صاكصيس بجث ت( .)21بةاافم صعاصي ظ

كصي م صي بيتط ا كم بيصصةصيس ،بل بع

بيتط ا بيصصةز بيت يعا ب ر صاصة

بةااف مبظ صس ص

ا ا م بياتبكي

عمم

ا ثي مم اة ر بياصتيب ويب اغم  %75ص  %71.34يكم

بي ز اغ  55.5يصص ظ صويد بيصةاصض  %50بةااف مبظ صس ص
بيتط بعا صاصة

بيص بت ير بيصااة ر ا بي وب صيكم بيصصةصيس

بيصصةصيس

ياا  ،صاافد ص

ص اصلر بيي Sardana

اغ  57.74يصص ظ ،بص ا بيصصةز بيةتيفا

صبةتصس( )36ص  Alayeshصبةتصس( .)8بس اة ر بجةايتبت

عمم بي ز اغ  40.58يصص ظ صي تار يصةاصض  %50بةااف مبظ

بس

يم بع

صس ص

بيصةاصض  %75بةااف مبظ صس ص بيتط ب ر صاصة

بيتط بيلط بع

صاصة

بعا

بس ولصر شم صايم ا بيص

بيص بت ا ك ام ع يير صيكم بيصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا ويب
اغم  %96.82ص%96.84

اغ  41.50يصص ظ.

بيا ا م ك ام صال اةر يص يا

بيصل ث ياا م يثيم صس

بيفع يي م بيويصير بياا التط مبةر بيا م صبيلط يةتث صس

بةاو

يااث يت .بس بةاثبر بيصمم صس بيثتبعر بي

ياي ت

يز  P.C.Vو

 G.C.Vصبياا اغم  3.18ص 2.94ياا

ياصصةز بيت يعا

ص  3.16ص 2.67ياا

%50

اث يت اا م ص ثي مم كصي م صي بيتط ص ل اامتل

ياا  ،صص يمر عا

ياصصةز بيةتيفا.

فعالية انزيم البيروكسيديز

صس

اعم ع يير باثيز بي يتصكةيميث صس بآليي م بجاثيصير بياا

آيي م اوصر بجل م بيص ا اط صيمتم بيا م عا اكص ر مصتم

م يحمكةمم Reactive oxygen species

وي ا

ر بياعت

اعصر كص

بي بل م ص ا ة يت ص ص صإشت ياوصر

بيلف خ صس ةمر اعلير بص اةتي بيعصاي م بيويصير بياا

صصةاصيا صي

اا

بيص بت ير

بياتكي

بياتكي
بعا

 %75صس ص بيتط بما صاصة عمم بي ز اغ  54.67يصص ظ

بيةتيفا يم بع

بيصااة

بياتكي

صةاصض اغ  180.1صومم بصال م.وز ¹-صي تار
بما

صاصة

بصال م.وز ¹-صي تار

 S4بيصثتصع س اوم صةاصض  %75بةااف مبظ ص

بااة

بيتط بما صاصة عمم بجي ز صس بيثتبعر يغ ير  %50اث يت
اغ  39.33ص  39.67يصص ظ صي تار ياتكي

بيص بت ا بيصااة

بيص بت ا  S3بعا

بيص بت ا

بيص بت ير

 S3بيصثتصث ا بيصصةز بيت يعا
صاصة

اغ  112.2صومم

بصال م.وز ،¹-بص ا بيصصةز بيةتيفا يم بع

بيتط .بص بيصصةز

افة  S5صبياتكي

اواا

ص بجلر صيكم بيصصةصيس  ،بل بع

الر بيلط بع

صس بيثتبعر يغ ير  %50اث يت صي تار الر بيلط بع

( .)32اص وم

لمصر  3صلصم تص ظ صعاصير يس بياتبكي

بيصااة ر صس بياص ي

بيص بت ا  S5بيصثتصث ا بيصصةز بيت يعا اوم صةاصض بةااف م

 59.33يصص ظ عام  %50بةااف مبظ صس ص

 H2O2و

O-2

بيلف خ صيعصر بي يتصكةيميث عا

بيا م .اافد ل بياايلر ص ص اصلر اليه  Aliو Noorka
بيتط ا كم بيصصةصيس بل اع

بياا ااش

ا بص م

بيللصت بيوتم صصا

التط مبةر بيا م ص ر بةاثبر بيصة ور بيصت ير صبتاف ث
( .)9يموا صلصم امبةر صعاصط يس بياتبكي

( )ROSا بيا ا م ص لب بجاثيز يعصر عا

بثبير ةصير

بياتكي

يل

اغ  184.9صومم

ا بياتبكي

بيص بت ير صبجلر  .بس

بيا ا م ياوصر بجل م اعاصم عا

صيمتم بيا ا م

عا باا ل اتبكيث ع يير صس بي يتصكةيميث بياا ي بييمتم عا
وص ير بيةمي بيا اير صس

بيص بت ا S3
796

تت  H2O2و .)32( O-2

انتًيًي وعبذ
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بةاافم صعاصي ظ كصي م صي بيتط ا بيصصةز بيةتيفا ي بل
بع

بيصةاصض  %50بةااف مبظ صس ص

بيتط بما

بياتبكي
بع

صاصة

اغ  159.9صومم بصال م.وز ¹-صي تار يصةاصض %75
بعا صاصة

بةااف مبظ صس ص بيتط بيلط بع

صاصة

اغ 180.3

بيص بت ير صصةاصيا صي
بياتكي

بيتط يكم بيصصةصيس ،بل

بيص بت ا  S3بيصثتصث ا بيصصةز بيت يعا بعا

اغ  227.0صومم بصال م.وز ¹-عام صةاصض بيتط
بيتط صي تار الر بيلط بع

 %75بةااف مبظ صس صي

صومم بصال م.وز .¹-بس ثي مم ع يير باثيز بي يتصكةيميث

 90.3صومم بصال م.وز ¹-عام صةاصض  %50بةااف مبظ صس

ا باةلر بيا م كصي م ك يتم ا ب ا

بجل م بيص ا

 S3افة بعا صاصة

اغ  222.2صومم بصال م.وز¹-

ا ما ليا م ع

بيا ا م عصاير

عام صةاصض  %75بةااف مبظ صس صي بيتط صي تار ياتكي

اير بوشير

بصال م.وز ¹-عام صةاصض  %50بةااف مبظ صس صي

اعم بومض بيصة ر بيم عير عم ثي مم بيللصت بيوتم ROS

صصا

 H2O2صبياا عام

ا صتك م ص
ص

 H2O2بي

صي بيتط .بص ا بيصصةز بيةتيفا يم بع

مم يألكةمم صصا بي يتصكةيميث بيلط يوصر
مظ عس ثي مم

صبصكةليس

بيص بت ا افة بيلط بع ح ح ح ح ح ح بما صاصة

اغ  147.7صومم

بيةمي صبيكاصتص ير( .)32يموا صلصم امبةر صعاصط يس

بيح ح ح ح ح ح ححتط .بس ثي مم اعت

اإمط بي ثي مم ع يير باثيز بي يتصكةيميث صاةااخ ااذ بيثي مم

اة ر بجةايتبت بيص بت ا ك ام ع يير ا كم بيصصةصيس بل

يعر بجلا خ بيصاوصار يالف خ ( 23ص  24ص

يز

ةامخ

 .)38ك ام بياغ يتبم بيص بت ير يس ا ا م بياتبكي

اغم  87ص  %94.3ياا

بيص بت ير

بيص بت ير يإلل م بيص ا
باةف

صيعصم ليذ بي

 P.C.Vا كم بيصصةصيس صبياا اغم  13.0ص%5.70

بيصااة ر ا بي وب صيكم بيصصةصيس بك ت صس بياغ يتبم بي ي ير

ص لب امض بي

بياتبكي

بياتكي

بيص بت ا

يز بيا يس بي ي ا.

بيا الر عس باةف

بتاف ث يز اة ر بياصتيب صبياا اغم 86

ص % 67.4صيكم بيصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا ياا  .بس
جذول .3تأثيش انتشاكيب انىساثيت انًنتخبت وكًياث يياه انشي وتذاخههًا في فعانيت انزيى انبيشوكسيذيز وحذة.ايتصاص .غى
نهًىسًين انشبيعي وانخشيفي .2014
انًىسى
انكًيت

انًتىسط
%75
استنفاد ياء
انشي
134.1
227.0
128.9
136.2

%50
استنفاد ياء
انشي
90.3
133.3
101.4
134.0

انتشاكيب
االصم
S3
S4
S5
L.S.D
0.05
انًتىسط
L.S.D
0.05
انتبايناث
انقيى انىساثيت
انتىسيث
واالستقشاسيت

انًتىسط

31.3
114.7

112.2
180.1
115.1
135.1
14.7

152.3
N.S

σ2P=1044.55
σ2G=908.2
σ2E=136.3
G.C.V%=12.13
P.C.V%=13.0
Stab%=87.0
h²b.s%=86

صاصة

صلصم تص ظ صعاصير يس بياتبكي

مبظ يألكةمم ،صاعم

ص

بجلر .بل بع

بيصصةز بيت يعا بعا صاصة

180.3
16.6

σ2P=377.01
σ2G=254.01
σ2E=123.0
G.C.V%=4.68
P.C.V%=5.70
Stab%=94.30
h²b.s%=67.4

صاصة

لمصر  4بي

بما

اغ  0.345ص يكتصصصر.وتبز ¹-صس بجصتبد بل
بجااة

ا بيصصةز بيةتيفا يم بع

بياتكي

بي

 .%36.52بص
بيص بت ا  S4بعا

اغ  0.143ص يكتصصصر.وتبز ¹-صس بجصتبد بية ت

صي تار لاخ بجلر بيلط بع

بيص بت ير بيصااة ر صس بياص ي

بياتكي

164.9
222.2
166.6
167.4

بثمبمم اة ر بي تصييس ة

ثي مم بي تصييس ا بيا ا م ا بةال ر بيا ا م يإلل مبم
بيمويصير جةيص بجل م بيص ا .اشيت اا

162.7
184.9
166.1
166.7
13.9

صس بجصتبد بية ت ي ة ظ لاخ بجلر بيلط بع

بجصياير بيص صر لبم بجصثبس بيلثي ير

بيلغيتم ،صيعم صااز اصص اثصصثط صص

انًتىسط

18.8
159.9

محتوى االوراق من البرولين
بي تصييس صس بجوص

%50
استنفاد ياء
انشي
160.4
147.7
165.7
165.9

انًتىسط
%75
استنفاد ياء انشي

1-

بما صاصة

اغ 0.093

ص يكتصصصر.وتبز ¹-صس بجصتبد بية ت .اعثض ثي مم صواصض

بيص بت ا  S5بيصثتصث ا

بي تصييس بي

اغ  0.471ص يكتصصصر.وتبز¹-
797

يعر بياتكي

بيص بت ا بيصام ز ص

اتصخ
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بجل م بيلط يصااذ ة لير ا ي عصاير ا
صياا

عس ليذ ثي مم صةاصض بجوص

انتًيًي وعبذ

بي تصايس اايلر

يثي مم بجاثيص م بيصواار يا تصايس ص ر باثيز Proteinase

بجصياير صصا

بي مثص ص اير بي تصايا م ا بيةمي بيا اير ( .)18يموا

بي تصييس ص يا يا ييار بيل م بجثصصثط ياةمي ي ص س

صلصم امبةر صعاصط يس بياتبكي

بةاصتبت بصال م بيص اوم اتصخ بجل م صليذ ية لير

ا كم بيصصةصيس ،بل بع

بي تصييس بجثصصثير

مظ عس مصت

بياأكةمط صس ةمر بيصو ار عا

بجاثيص م( ،)28صاافد

ا اوصر بجل م

بيص بت ا  S5بيصثتصث

بياتكي

ا بيصصةز بيت يعا اوم صةاصض بةااف م  %75صس ص بيتط

ةمصر بجوشير ص اير

بعا صاصة صواصض تصييس اغ  0.499ص يكتصصصر.وتبز-

 )1( Abedص

بيص بت ا  S3بيصثتصث

ل بياايلر ص

 ¹ا بجصتبد بية ت صي تار ياتكي

 Castro-Navaو )17( Alfredoص Orakiصبةتصس (.)33

اوم صةاصض بةااف م %50صبيلط بع

بةاافم صعاصي ظ كصي م صي بيتط ا بيصصةز بيةتيفا ي  ،بل
بع

بيص بت ير صصةاصيا صي بيتط

بيصةاصض  %75بةااف مبظ صس صي بيتط بعا

 0.307ص يكتصصصر.وتبز .¹-بص

صاصة

بع

اغ  0.131ص يكتصصصر.وتبز ¹-ا بجصتبد بية ت صي تار
صع صار  %50بةااف مبظ صس ص بيتط بياا بع م صاصة

بياتكي

صاصة

اغ

بما

ا بيصصةز بيةتيفا يم

بيص بت ا  S5اوم صةاصض بةااف م  %75بعا

اغ  0.148ص يكتصصصر.وتبز ¹-صي تار الر اوم

صةاصض بةااف م  %50صس ص بيتط بيلط بع

 0.113ص يكتصصصر.وتبز ¹-ا بجصتبد بية ت .بس ثي مم

صاصة

اغ

بما صاصة

اغ  0.092ص يكتصصصر.وتبز.¹-

كصير بيص اإمط بي ةف اتكيث بي تصييس صبةايتبت بوشير
جذول .4تأثيش انتشاكيب انىساثيت انًنتخبت وكًياث يياه انشي وتذاخههًا في يتىسط يحتىي انبشونين في االوساق يايكشويىل.غى
 1نهًىسًين انشبيعي وانخشيفي 2014
الموسم
الكمية
التراكيب
االصل
S3
S4
S5
L.S.D
0.05
المتوسط
L.S.D
0.05
التباينات

الربيعي
%50

%75

استنفاد ماء

استنفاد ماء

الري
0.343

الخريفي
المتوسط

الري
0.347

0.307
0.382
0.443

0.345

0.430
0.474
0.499

0.368
0.428
0.471
0.039

0.062
0.369

%50

%75

استنفاد ماء

استنفاد ماء الري

الري
0.092

0.094

0.093

0.103
0.144
0.113

0.140
0.143
0.148

0.122
0.143
0.130
0.015

0.131

0.113

N.S
σ2E=0.0009

القيم

P.C.V%=0.15

المتوسط

0.018

0.438

σ2G=0.0026

-

0.007
σ2P=0.00361

σ2E=0.00014

G.C.V%=0.13

σ2G=0.00035

P.C.V%=0.18

σ2P=0.00049
G.C.V%=0.15

الوراثية
التوريث

h²b.s%=72.85

Stab%=99.87

Stab%=99.82

h²b.s%=28.5

واالستقرارية

بس بجةام م بيص بت ير يس بجلي ر بيص بت ير ك ام بية
ا يا

ا

بياا اغم72.85ص %28.5يكم بيصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا

ا ل بيلفر ،الي ر لبم بيصواصض بيع يا صس

بياا  .ك ام بيا ا م صال اةر ص بت ي ظ صصا تي ظ ا

بي تصييس م ية عم

ا ا

ي

عا

صواصض بي تصييس بةاا مبظ بي

بيل م بجثصصثط يااةي

يز  P.C.Vو  G.C.Vبياا

بيا اا صص يثيم صس متا عا بصال م بيص ( 25ص.)34

اغم  0.15ص  %0.13ص  0.18ص  % 0.15يكم

ا بي وب صيكم بيصصةصيس بك ت صس بياغ يتبم بي ي ير ص لب

اة ر بجةايتبت بيص بت ا بياا اغم  %99.879.82ياا

ك ام بياغ يتبم بيص بت ير يس ا ا م بياتبكي

بيصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا ياا

بيص بت ير بيصااة ر

ياصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا صليذ ة

مصت ب ت شكر ك يت ا اتكيث بي تصييس صثي مم اة ر بياصتيب
798

بجصت بيلط باعكج عا
باةف

يز بيا ح ح حيس

انتًيًي وعبذ
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بيصا تط يس ا ا م بجلي ر بيصااة ر.

بيص ا يكصس ا ةف

حاصل البذور

صعمم بي لصت ييتار .يموا صلصم امبةر صعاصط يس بياتبكي
بيص بت ير صصةاصيا صي

ص ب ز صيي ج وياا يع ا بيايصيز بيا ا يالاخ ،صيشصر

صولار بيعصبصر ك ر بياا اة ز ا اكصيا ص ليذ أس

بياتكي

بيعصبصر بيص بت ير صبي ي ير بياا اإ ت ا صكصا ا ةا ظ بص بيل ظ

بيصصةصيس .بل بع
صاصة
كغز .ح ح

بياتكي

 %75بةااف م صي بيتط بيلط بع
بع

1-

صاصة و لر لصت اغ  894.29كغز .ح ح .1-بص ا بيصصةز
بيةتيفا يم بع
صاصة

بيص بت ا بيصااة

بياتكي

صاصة

اغ

و لر لصت اغ  2211.84كغز .ح ح

ياتكي

بيص بت ا  S3بيلط بع
1-

بما

باةف

ص 2169.01كغز .ح ح

بي لصت .اافد

 %75بيلط بع

1-

بما

ار

و لر بي لصت اوم اتصخ
اير بيا م عا

بصال م بيص

ل

بل بث

بيا م ص يا يا ياةف
ص صلم

بياايلر ص

و لر

)1( Abed

ص Ahmedو  )5( Sulimanو  Lchiصبةتصس ( .)30ك ام

ا كم بيصصةصيس اغ 1140.21
صاصة

صاصة

بيفع يير بيويصير ياصلصصث بيللتط ص ار ةعر بياص ير

بي ياصلير يلصي

بيصةاصض  %50بةااف مبظ صس ص

ياا .لمصر  4صي تار

و لر لصت اغ 1190.91

بي ص ا ص ار بياصبثس يس بي تصصا م بيا اير صبيعصاي م

بيتط ا كم بيصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا ا بياأ يت ا

بيتط بعا

بما

اغ  2594.51كغز .ح ح

صاأ يت بجل م بيص ا ا اصص بيللصت بجصت بيلط يإمط بي

صعمم بي لصت ييتار صصثس بي لصت .بةاافم صعاصي ظ كصي م صي

صاصة

بيص بت ا  S3عام بيصةاصض  %75بةااف م ص

بيتط

صاصة

بجل م بيص ا بي

 S5بي ثي مم كر صس صكصا م بيو لر عمم بييتا م يا م

1-

صاصة

1-

كغز .ح ح ،1-يعثض باةف

 1585.94كغز .ح ح  ،اعثض ثي مم و لر بيا م بيفتمط ا

و لر بي لصت ،بل بع

بما

و لر

صي تار

بيلط بع

 S5افة بعا
صي تار

صاصة

بيص بت ا افة  S5عام بيصةاصض  %50بةااف م

بيتط بعا

ياتكي

بما

1-

بياتكي

ص

و لر لصت ا بيصصةز بيت يعا اغ 1246.23
صي تار ياتكي

و لر

لصت اغ  762.10كغز .ح ح ،1-بص ا بيصصةز بيةتيفا يم

 S5بعا

بيص بت ا بجلر بيلط بع

بيص بت ا بيصااة

 S5بيصثتصث ا بيصصةز بيت يعا

لصت اغ  1362.82كغز .ح ح 1-صي تار الر عام بيصةاصض

ص بالر ا و لر بي لصت صيكم
بيص بت ا بيصااة

بيتط يكم بيصصةصيس ،بل بع

عام صةاصض  %50بةااف م صي بيتط بعا

ةااعكج ا بيو لحر ص شتمظ ا ع ظ ي لب بياأ يت( .)7يا ح ح ح حم
لمصر  5صلصم تص ظ صعاصير يس بياتبكي بيص بت ير
اا
بيصااة ر صس بياص ي

صثس بي لصت صعمم بييتا م يا م

بياغ يتبم بيص بت ير يس ا ا م بياتبكي

يصةاصض

بيص بت ير بيصااة ر صيكم

بيصصةصيس بك ت صس بياغ يتبم بي ي ير ص لب بمض بي

بياأ يت

شكر ك يت ا ثي مم اة ر بياصتيب بياا اغم  %97.53ص

اغ  927.50ص

 %94.21ياصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا عا بياا .
ياا  ،بس بياأ يت بيةا ا يإلل م
 1474.95كغز .ح ح
1جذول  . 5تأثيش انتشاكيب انىساثيت انًنتخبت وكًياث يياه انشي وتذاخههًا في يتىسط حاصم انبزوس كغى.هـ نهًىسًين انشبيعي
وانخشيفي 2014
انًىسى
انكًيت
انتشاكيب
االصم
S3
S4
S5
L.S.D
0.05
انًتىسط
L.S.D
0.05
انتبايناث
انقيى
انىساثيت
انتىسيث
واالستقشاسيت

انشبيعي
%75
%50
استنفاد ياء
استنفاد ياء
انشي
انشي
762.10
1026.47
789.19
1112.99
1029.23
1060.56
1129.64
1362.82
43.99
1140.21

انًتىسط
894.29
951.09
1044.89
1246.23
27.56

927.50
51.96

انخشيفي
%75
%50
استنفاد ياء
استنفاد ياء
انشي
انشي
1512.16
1984.23
1190.91
1980.98
1367.58
2116.31
1829.16
2594.51
45.27
2169.01

انًتىسط
1748.19
1585.94
1741.95
2211.84
36.10

1474.95
23.46

σ2P=19472.7 σ2G=18942.7 σ2E=480
G.C.V%=13.39
P.C.V%=13.55

σ2P=14236.7 σ2G=13413.1 σ2E=823.6
G.C.V%=6.34
P.C.V%=6.54

Stab%=86.50

Stab%=93.46

h² b.s%=97.53

799

h² b.s%=94.21

يجهت انعهىو انزساعيت انعشاقيت – 2016/ 803-791 :)3(47
كفاءة استعمال المياه الحقمي

بس بوم ب ز بيصة ر بيفع ير ا بجةا ص ت بجص ر ياصي

بيةي تم عا عمم بيتي م صكصير بيصي بيص

انتًيًي وعبذ
بس ثي مم كف م بةاعص ر بيصي اوم صةاصض  %50بةااف مبظ

صس ص

ص

كصير بيص

ر ا كر تير.

بس ثي مم كف م بةاةمبز بيصي صصعمر بياص ير بي ص ا يإمي س
بي

يام اا

ص

بيصااة ر صس بياص ي

صبيةتيفا ا كف م بةاعص ر بيصي  .بل بع
بيصااة

صاصة

 S5بعا

صي تار اافد ل بياا

اغ  0.187كغز لصت(ز )

صةاصض  %75بةااف مبظ ص
بع

ص  Tyagiصبةتصس ( .)42بص يز  P.C.Vو  G.C.Vيم
اغم ا بيصصةز بيت يعا  %13.55ص  %13.39ص ي يصصةز

صاافد ص

صShanko
صاصة

صبةتصس (.)37

- 3

اغ  0.134كغز حلصت(ز )  ،1بص

بيةتيفا يم بع
صاصة

بيص بت ا بيصااة

بياتكي

1- 3

اغ  0.513كغز لصت(ز )
بما صاصة

 S3بيلط بع

 ،اعثض ثي مم كف م بةاعص ر بيص

ي ة ظ كصير بيص

بيص بت ا
1- 3

باعكج عا

بيص بت ا بيصااة

G.C.V

لصت(ز )

بيلط بع

بيصةاصض  %50بةااف مبظ صس

صولصر بياص ي

صاصة

1- 3

ص بيتط بيلط بع

تط يةيا

عام بيثتبعر ا كم بيصصةصيس ،كصس عمم
 0.141كغز.و ص .ز

ياصصةز بيت يعا صعمم بيتي م  10صكف م بةاعص ر بيص
 0.367كغز.و ص .ز

1- 3
اغ  0.478كغز لصت(ز ) صي تار يصةاصض  %75بةااف مبظ

اغ  0.366كغز لصت(ز )

ثي مم اة ر بجةايتبت بيص بت ا بياا

بيتي م  12صكف م بةاعص ر بيص

اغ  0.142كغز لصت(ز ،1-)3بص

ا بيصصةز بيةتيفا يم بع

ص  %7.67ص  %6.04ا بيصصةز

صبيةتيفا ياا  .يصكس بعاص م  %75بةااف م ص

بيتط

بيصةاصض  %50بعا صاصة

بياا  ،بص يز  P.C.Vو

اغم  %93.22ص %92.33يكم بيصصةصيس بيت يعا

ا بيصصةز بيت يعا اغ  0.169كغز

بما صاصة

ثي مم و لا صس بي لصت

يم ك ام صاي ت ر بل اغم  %6.78ص %6.77

بيةتيفا صبياا بمم بي

صعاصي ظ كصي م صي بيتط ا بياأ يت ا كف م بةاعص ر بيص

1- 3

بتاف ث كف م

اة ر بياصتيب بياا اغم  %98ص%61

ياصصةز بيت يعا ياا

بيات ر

صي تار يصةاصض  %75بةااف مبظ صس صي

بما

صاصة

بيصةاةمصر صص باعكج ا ثي مم كف م

ياصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا عا

صصس ز ار بجةا مذ بيص ا صثي مم و لر بي لصت .بةاافم

صي بيتط بعا صاصة

بيص بت ا بيصااة

بياغ يتبم بي ي ير ا كم بيصصةصيس بيت يعا صبيةتيفا ،ص لب

 S5صي تار الر بي ثي مم باا ل و لا صس بيص مم بيل ر

ا كم بيصصةصيس ،بل بع

 S3اوم

بةاةمبز بيصي (2ص .)3ك ام بياغ يتبم بيص بت ير ا بك ت صس

 S5افة بعا

صليذ يثي مم بيصة ور بية وير يألصتبد صاغ ير ة

اوم صةاصض صي

بيوياا ا  S5بي

بيتط %50

صصس بيص مم بيل ر اوم اتصخ بيشمصم بيت ص ير بيصةاافر

اغ  0.363كغز لصت(ز )
يااتكي

1- 3

 S5افة بعا صاصة

اغ  0.296كغز لصت(ز )  .يعصم ة

ا بيصصةز

صي تار ياتكي

بيص بت ا بيصااة

اغ

1- 3

بما

بما

صاصة

1- 3

صةاصض  %75بةااف م صي بيتط بيلط بع

صبةتصس ()19

الر بيلط بع

الر بيصثتصث اوم

بيتط بيلط بع

بةااف م صي بيتط صي تار ياتكي

بةاعص ر بيص

صاصة

 ،بص ا بيصصةز بيةتيفا يم

 0.572كغز لصت(ز )

بياا اغم  %86.50ص %93.46يكم بيصصةصيس ياا ،
ص اصلر بيي Deshmukh

بياتكي

بيتط بعا

صي تار

اغ  0.117كغز لصت(ز )

ص ص صلم  Ansariصبةتصس ()12

يح ح ح حز P.C.Vو  G.C.Vبمم بي ت

بيصةاصض  %50بةااف مبظ صس ص

اغ

 0.202كغز لصت(ز )

1- 3

يصر بجةايتبت بيص بت ا

بياتكي

بيص بت ا  S5بيصثتصث اوم

1- 3

بيص بت ا

بيةتيفا اغم  %6.54ص%6.34

بيص بت ير صصةاصيا كصي م صي بيتط ا

كم بيصصةصيس  ،بل بع

بيص بت ير

ياا  .بس اي ت

بيصةاةمز ة

صعاصط يس بياتبكي

بجلر صيكم بيصصةصيس بيت يعا
بياتكي

ثي مم كصير بيص مم بيل ر بيكاير

صثي مم صة ور بيات ر بيصعت ر ياات ي  .يموا صلصم امبةر

اوةيس باا لير بيصولصر اوم بجل م بيص ا (،)16
لمصر 15صلصم تص ظ صعاصير يس بياتبكي

بيتط اعثض يثي مم باا ل و لر بي لصت صي تار ص

ب

،

800

3-

ي ظ يصكس بةاعص ي

3-

ا

ا بيصصةز بيةتيفا ،صص يص ت ص ظ
ا ثي مم ت عر بيصة ور بيصثتصعر.
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1- 3

)  تأثيش انتشاكيب انىساثيت انًنتخبت وكًياث يياه انشي وتذاخههًا في كفاءة استعًال انًياه انحقهي كغى بزوس (و. 6 جذول
2014 نهًىسًين انشبيعي وانخشيفي
انًتىسط
0.406
0.363
0.403
0.513

انخشيفي
%75
استنفاد ياء انشي
0.376
0.296
0.340
0.455

0.007

%50
استنفاد ياء انشي
0.437
0.437
0.466
0.572

انًتىسط
0.134
0.143
0.157
0.187

0.009
0.366

انشبيعي
%75
استنفاد ياء انشي
0.117
0.121
0.158
0.173

0.004

0.006
0.142

0.478

0.005
σ2P=0.00105

%50
استنفاد ياء انشي
0.152
0.165
0.157
0.202

0.169

0.007

σ2G=0.00065

σ2E=0.00004

G.C.V%=6.04

P.C.V%=7.67

Stab%=92.33

h² b.s%=61

انًىسى
انكًيت
انتشاكيب
االصم
S3
S4
S5
L.S.D
0.05
انًتىسط
L.S.D
0.05

2

σ P=0.0004
σ2G=0.00043 σ2E=0.00001
4
G.C.V%=6.77
P.C.V%=6.78
Stab%=93.22
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