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 نفذت تجربة حقمية عمى محصول الذرة الصفراء في أربعة،الجل معرفة دور االنتخاب لمتزىير المبكر والمتأخر عمى السالالت في حاصل التضريبات الناتجة من تضريبيا
Zm19(  استخدمت في التجربة سالالت الذرة الصفراء. جامعة بغداد- ) في حقل قسم المحاصيل الحقمية في كمية الز ارعة4113  و4112 مواسم (ربيعي و خريفي

 انتخبت أول، تم في الموسمين االول و الثاني زراعة بذور السالالت االربع.) المبكر التزىيرZm60  المتأخر وZm21( ) و الفاحصانZm61 وZm51 وZm32و
 زرعــت بذور السالالت المنتخبة المبكرة و المتأخرة بالتزىيــــــر في الموسم الثالث و. نباتـات مبكرة بالتزىير ومثميا متأخرة بالتزىير وتم إك ثار بذور النباتات المنتخبة11
 تم في الموسم الرابع زراعة بذور التضريبات واجريت المقارنة فيما بينيا في بعض الصفات الحقمية ومعدالت.ضربت بالفاحصيـن وانتجت التضريبات من المجموعتين

 أحدث االنتخاب لآلباء المبكرة والمتأخرة التزىير فرقاً معنوياً في أيام التزىير االنثوي.وزعت المعامالت عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات
ّ .النمو

 ادى األنتخاب كذلك الى ظيور اختالفات معنوية في صفات عدة أبرزىا معدل نمو النبات والحبة و. يوماً لممتأخرة44 يوماً لممبكرة و44  اذ كانت بين،لجميع التضريبات
 تراوحــت معدالت نمــــــو.أرتبطت بمدة امتالء الحبة التي أسيمت في زيادة ترسيب المادة الجافة في الحبوب خالل مــــــدة زمنية أطول و أعطـــــاء حاصل حبـــــــــوب عـــــــال

 أختمف.ً يوما16-13  و مدة امتالء حبة بين،يوم.4-م. غم1.5–1.4  مع معدل نمو حبة بين،يوم.4-م. غم41.4–16.1 النباتـــات لمتضريبات المتميزة بيــــن

 الناتج من تضريب1441  حيث تفوق التضريب، معنوياً في الـتأثير في صفات بعض التضريبات الناتجةZm60  و المبكر التزىيرZm21الفاحصان المتأخر التزىير

Zm32 ) مع نفس آباء الساللةZm21(  الناتج من تضريب الفاحص1441  عمى التضريبZm32 ) مع أباء مبكرة التزىير منتخبة من الساللةZm60( الفاحص

-

م. غم1.1( ) و تفوق في معدل نمو الحبة1.34( يوم) و دليل الحصاد.4-م. غم16.46( ) و معدل نمو النبات4-م. كغم1.63( الكمية
ّ معنوياً في حاصل المادة الجافة
 نستنتج من ذلك ان لالنتخاب المبكر والمتأخر عمى السالالت وكذلك تأثير الفاحص المبكر والمتأخر بالتزىير أىمية كبيرة في انتاج ىجن متميزة في صفات عدة.)يوم.4
.جميعيا تسيم بشكل معنوي في زيادة الحاصل
 مدة امتالء الحبة، دليل المساحة الورقية، معدل النمو، فواحص8 كممات مفتاحية
*البحث مستل من اطروحة الدكتوراه لمباحث األول
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ABSTRACT
In order to identify the role of selection for early and late silking on the inbred lines from Maize (Zea Mays L.) regarding the
grain yield of the consequent hybrids. Filed experiment for four seasons (spring and full 2014 and 2015) was conducted in the
experimental field of Field Crop Dept., Coll. of Agric., Univ. of Baghdad. Four inbred lines (Zm19, Zm32, Zm51 and Zm61)
and two testers (Zm21 late and Zm60 early silking) were used. In the first two seasons, the seeds of the four inbred lines were
planted, first 10 plants that flowered early and 10 plants that flowered late were selected and the seeds of the selected plants
were multiplied. The seeds of the early and late selected inbred lines were planted in the third season and crossed with testers.
Crosses from the early and late flowering were produced and their seeds were cultivated in the last season. Comparison in
some field and growth traits were conducted among the crosses. The experiments laid out in completely randomized block
design (RCBD) at three replicates. Selection for early and late flowering parents has induced significant differences in days to
flowering for all crosses and ranged between 62 days for early parents and 66 days for late parents. Also, significant
differences were shown in several traits, the most prominent were crop’s and seed’s growth rate (CGR and SGR ), that
correlated with seed filling duration (SFD), which contributed to increase the deposition of the dry matter into the grain for a
longer period, which gave a high grain yield (GY). CGR of outstanding crosses ranged from 3.18 to 6.21 g.m-2.day, SGR
ranged between 2.3 to 7.3 g. m-2.day, and the SFD between 35-38 days. In parallel, the testers (Zm21 late and Zm60 early
silking) have significantly differed in their effect on the traits of some derived crosses, where the results showed significant
superiority of the crosses Zm32Zm60 resulted from crossing the tester Zm60 with early silking parents selected from inbred
line Zm32 on the crosses Zm32Zm21 resulted from crossing the tester Zm21 with the same parents of Zm32 in the traits of
Total Dry Matter (TDM) (1.85 kg.m-2), CGR (18.28 g.m-2.day), Harvest Index (HI) (0.56), and SGR (3.3 g.m-2.day). It can be
conclude that selection for early and late silking inbred lines, as well as the effect of the early and late silking tester have a
great importance in deriving hybrids of a high yield and distinct in several traits, which are all significantly contributing in
increasing the GY.
Key words: Testers, Crop Growth Rate, Leaf Area Index, Seed Filling Duration
* Part of Ph.D. Dissertation of the first author
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الميمة التي اسيمت في زيادة انتاجية عدة محاصيل ىي

المقدمة

ظاىرة قوة اليجين والتي فييا تتفوق الذرية الناتجة عمى افضل

تعد الذرة الصفراء إحدى المحاصيل الرئيسية و ذات االنتاج
االعمى لمحبوب مقارنة بالمحاصيل االخرى ،كما انيا نموذجاً

االبوين في صفة او عدة صفات .بقيت ىذه الظاىرة لغ اًز

يطمق تعبير التزىير عمى عممية االنتقال من مرحمة الطور

عدة نظريات لتفسيرىا ،من بينيا وجود الفعل الجيني المشترك

محي اًر ليومنا ىذا من حيث حقيقة اسباب حدوثيا ،وقد وضعت

ناجحاً يستخدم لدراسة تطور وتحسين المحاصيل االخرى.

)(Codominanceلبضعة جينات رئيسية ذات فعل تكميمي،

الخضري الى الطور التكاثري والتي تكون منظمة بواسطة

وفعل

اشارات وايعازات بيئية أو وراثية تتعمق بالكائن الحي ).(25

ان طبيعة آلية التزىير والتي تعد من بين اىم الصفات الكمية

)(Coepistasis

اليامة المرتبطة بطبيعة نباتات الصنف يتحدد بموجبيا

و)(Semiepistasis

عمى

نفس

الكروموسوم او كروموسومين مختمفين ( 9و 11و 13و.)19

كما انو ال يمكن اغفال دور فعل الجينات المتغمبة والمتغمبة

حاصل الحبوب في النباتات البذرية وذلك بعدد ازىارىا ونسبة

جزئياً لتغطية فعل الجينات الضارة )(Deleterious genes

اخصابيا .تتحدد كفاءة التزىير في نباتات الصنف عند
حدوثيا في الموعد االمثل ضمن بيئة معينة لتعطي أعمى

التب تظير في السالالت .تعتمد ظاىرة قوة اليجين عمى

عدد من االزىار لمنبات مع تحقيق أعمى نسبة اخصاب.

التغير الجيني في ذرياتيم
التغاير الوراثي بين اآلباء و حالة ّ
الناتجة ( .)3عمى الرغم من اىمية قوة اليجين في تحسين

يرتبط ذلك بحاصل الحبوب الى المجموع الكمي لممادة الجافة

المحاصيل والذي تم ادراكو وتمييزه قبل اكثر من قرن ،فأن

لمنبات التي يعبـر عنـ ــيا بدليل الحصـ ـ ـ ــاد ( .)11ترتبط عممية

االكتشافات الالحقة لآلليات الجزيئية تعد ىي فقط البداية

التزىير بآليات عديدة مرتبطة كميا بعدد كبير من الجينات،

وىي بذلك تشبو الى حد كبير في وراثتيا وراثة حاصل
الحبوب لمنبات ،الذي

تكميمي

كذلك

لجينات

اخرى

في

حالتي

لكشف المث ــام عــن ىـذه الظاى ـ ـرة ( 15و .)16اشارت االبحاث
االخيرة الى ان التداخل االليمي لمجينومات االبوية تقود الى

ليست لو جينات محددة بالحاصل

برمجة متغيرة لمجينات و التي تعزز من قوة النمو و تحمل

ولكنو محكوم بجينات صفات النبات االخرى ( 2و  .)11يعد

االجياد ( .)6ان الفعل التنظيمي لفوق الوراثة ىو ايضا

وقت التزىير من العوامل الميمة التي تؤثر في حاصل

مفتاح ميم لقوة اليجين مع ما يرتبط بميثمة  DNAالمتغيرة

النبات ،فعندما يكون النبات مبك اًر بالتزىير فأن ذلك يؤدي الى

وتعبير siRNAفي صفات اليجن المرتبطة باالختالفات في

اطالة مدة امتالء الحبة فزيادة معدل وزن حبوبو و حاصميا

انشطة الجين واالشكال المظيرية المرتبطة بحاالت قوة

( .)12تؤثر في وقت التزىير جينات عدة ويكون فعميا

اليجين ( 17و 18و 21و .)27عموماً يتم الكشف عن

متداخالً فيما بينيا و مع عوامل البيئة ،بصورة عامة فان تمك

ظاىرة قوة اليجين باشراك التغيرات الجزئية عمى مستوى جين

الجينات تعمل في اربعة مسالك متسمسمة ىي االستجابة لمدة

الظالم و فعل الجبرلين و الفعل الداخمـ ــي المستقل النشط ــة

واحد من خالل شبكات تنظيمية وراثية ) (geneticوفوق

النب ــات المرتبط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتزىيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و االرب ـ ـ ــاع ( 11و  .)25ان

وراثية ) (epigeneticو بروتينية ) (proteomicو أيضية

) (metabolomicsواسعة ( 15و 16و .)31كان اليدف

من بين اىم اآلليات المفترضة لالسس الموحدة لتشكيل الزىرة

من ىذا البحث ىو لمعرفة العالقة بين آلية التزىير المبكرة و

وعممية التزىير في النباتات الزىرية ىو االنموذج )(ABC

( ،)21والذي ىو حصيمة نتائج جزيئية تم الحصول عمييا من

المتاخرة لسالالت من الذرة الصفراء و قوة اليجين في

الجنسين (.)Antirrhinum, Arabidopsis
تحاليل نباتات
ّ
يمتاز االنموذج ببساطتو في شرح آلية التزىير و انطباقو عمى

التضريبات الناتجة لالستفادة من تمك النتائج في برامج تربية

الذرة الصفراء

مجموعة واسعة من اجناس النبات بما في ذلك الرز و الذرة

المواد والطرائق

الصفراء ( .)14يفترض ىذا االنموذج وجود ثالثة فعاليات

نفذت تجربة حقمية في حقول كمية الزراعة – قسم المحاصيل

متكاممة لتحديد اعضاء الزىرة و حدوث التزىير و عالقتيا

الحقمية عمى محصول الذرة الصفراء في اربعة مواسم (ربيعي

بدرجة الح اررة ومدة الظالم ( .)14من الظواىر الوراثية

وخريفي  2114و .)2115استخدمت في التجربة سالالت
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كدفعة اولى وسماد كبريتات البوتاسيوم ( )K2O 50%بمعدل

الذرة الصفراء ( Zm19و Zm32و Zm51و)Zm61
والفاحصان ( Zm21المتأخر التزىير) و( Zm60المبكر

 211كغم .Kه .1-أجريت عمميات التعشيب والري بحسب

التزىير) .تم في الموسم االول زراعة بذور السالالت االربع

الحاجة .أضيفت دفعة ثانية من سماد اليوريا بمعدل 211

وانتخبت أول  11نباتـات مبكرة بالتزىير ومثميا متأخرة

كغم.Nه

عند بداية التزىير ،استعمل مبيد الديازينون السائل

بالتزىير (بحدود  15-11يوماً بين اخر نبات مبكر بالتزىير

 %61مادة فعالة لمكافحة حشرة حفار ساق الذرة وبمقدار

الثاني إكثار بذور النباتات المنتخبة من خالل التمقيح الذاتي.

مرحمة  4إلى 5ورقة ،واألخرى بعد  15يوماً من الدفعة

واول نبات متأخر بالتزىير وبحسب الساللة) .تم في الموسم

1-

 111مل مبيد لكل  111لتر ماء عمى دفعتين ،األولى في

زرعــت بذور السالالت المنتخبة المبكرة و المتأخرة بالتزىيـ ـ ــر

األولى .زرعت النباتات في  18تموز لممواسم الخريفية وفي

في الموسم الثالث وتم تضريبــيا بالفاحصيــن وانتجت

 18آذار لممواسم الربيعية .اختيرت عينات عشوائية تتكون

التضريبات

(Zm19xZm21

من عشرة نباتات من الخطين الوسطيين (تم استبعاد النباتات

وZm32xZm21

و Zm51xZm21و  )Zm61xZm21الناتجة من تضريب

الحارسة) من كل وحدة تجريبية لدراسة الصفات الحقمية

الفاحص المتأخر التزىير  Zm21و النباتات المبكرة التزىير

المطموبة .بعد النضج قطعت النباتات من الحقل (لكل وحدة

المنتخبة من السالالت أعـ ــاله والتضريبات (Zm19xZm60

تجريبية) وتم فصل االوراق عن السيقان و تم وزنيا .جففت

و Zm32xZm60و Zm51xZm60و)Zm61xZm60

السيقان باستخدام الفرن الكيربائي عند درجة ح اررة °118

الناتجة من تضريب الفاحص المبكر التزىير Zm60

ولمدة أربعة أيام بينما جففت االوراق عند درجة ح اررة °118

والنباتات المبكرة التزىير المنتخبة من السالالت أعاله،

ولمدة ثمان ساعات حتى درجة تكسر النباتات واعتمدت

وZm32xZm21

االوزان الجافة بعد التجفيف .كذلك تم تعيير رطوبة الحبوب

و Zm51xZm21و )Zm61xZm21الناتجة من تضريب

وذلك بوزنيا و قياس رطوبتيا عند الحصاد ثم عدلّت أوزانيا

المنتخبة من السالالت أعاله والتضريبات (Zm19xZm60

إحصائيا لمصفات المدروسة ببرنامج  .Genstatقورنت

و  Zm32xZm60و Zm51xZm60و)Zm61xZm60

المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي (أ.ف.م) عند مستوى

الناتجة من تضريب الفاحص المبكر التزىير Zm60

أحتمالية  %5و.%11

والتضريبات

(Zm19xZm21

عند رطوبة  %15وتم تدوين النتائج .اجري تحميل البيانات

الفاحص المتأخر التزىير Zm21و النباتات المتأخرة التزىير

والنباتات المتأخرة التزىير المنتخبة من السالالت أعاله .تم

النتائج والمناقشة

فـ ـ ـي الموس ـ ــم االخير زراعة بذور التضريبات واجريت المقارنة

عدد االيام من الز ارعة لغاية  %71تزىير ذكري و انثوي8

فيما بينيا في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناتو .زرعت
النبات ـ ـ ـ ـ ـ ــات بكثافة  80.000نبات ى ـ ـ

1-

يعد التزىير المرحمة التي يتوقف فييا النمو الخضري النشط

( 61سم 20.8 x

لمنبات ،وىو أكثر تأث اًر بشدة الضوء ودرجة الح اررة وتداخميما

سم) واجريت المقارنة فيما بينيا في بعض الصفات الحقمية

مع التركيب الوراثي لمنبات .يؤدي ذلك الى إختالف إستجابة

الكاممة المعشاة بثالثة مكررات ،وقُسم الحقل إلى وحدات
تجريبية مساحة الواحدة منيا (2م×3م) إحتوت كل وحدة

النبات .تؤثر المدة من الزراعة حتى التزىير في حاصل

ومعدالت النمو .طبقت التجربة عمى وفق تصميم القطاعات

التراكيب الوراثية لمعمميات الوظيفية المختمفة التي تجري في

الحبوب نتيجة تأثيرىا المباشر في إطالة أو تقصير مدة

تجريبية عمى  4خطوط باالضافة الى الخطوط الحارسة.

امتالء الحبة .إن زيادة ىذه المدة يعطي فرصة افضل لتكوين

المحاصيل الحقمية في كمية الز ارعة  -جامعة بغداد .حرثت

الصفراء نتيجة كبر حجم المصدر الذي يغذي المصب ،وان

طبقت التجربة في تربة مزيجة طينية غرينية في حقل قسم

مساحة ورقية أوسع والتي تنعكس عمى زيادة الحاصل لمذرة

االرض بالمحراث المطرحي القالب ونعمت ونثر سماد

نقصان ىذه المدة يتيح الفرصة لمنبات الن يزىر بشكل أبكر

السوبر فوسفات االحادي ( )P2O5 22%بمعدل  211كغم
.Pه

1-

وسماد يوريا ) (N 46%بمعدل  211كغم .Nه

خالل األيام ذات درجات الح اررة المعتدلة التي تضمن نسبة

1-

اخصاب عالية تنعكس ايجاباً عمى عدد الحبوب في النبات
902

انخزعهي وأخشوٌ

يجهت انعهوو انزساعيت انعشاقيت – 2016/ 909-900 :)4(47
وبالتالي زيادة الحاصل ،ولكن يبقى دور تاثير التركيب

الزراعة بالتتابع ،أي بفارق  4.7و 3.3يوم بين التضريبات

الوراثي وتداخمو مع عوامل النمو وكذلك أداء الصفات

الناتجة من اباء منتخبة مبكرة التزىير والتضريبات الناتجة من

الفسمجية االخرى ميماً جداً في زيادة الحاصل .وصف

اباء منتخبة متأخرة التزىير ،بالتتابع عند المستويين %5

 )5( Bucklerاأليام لمتزىير الذكري بانو عدد األيام من

و( %11جدول  .)1كانت ىناك فروقاً معنويةً بين بعض

الذكرية .ان ظيور النورة الذكرية وبداية اطالقيا لحبوب المقاح

منتخبة مبكرة ونظيراتيا متأخرة التزىير في المدة بين التزىير

اساسي لعممية التمقيح واالخصاب والذي يجب ان يزامنو

الذكري واالنثوي ،حيث كانت اقل مدة ىي ثالثة أيام بالنسبة

ظيور الحريرة وجاىزيتيا الستقبال حبوب المقاح .ان نسبة

لمتضريبات المنتخبة من اآلباء المبكرة وخمسة أيام لنفس

االخصاب ليا عالقة مع عدد الحبوب في العرنوص وتمعب

التضريبات الناتجة من اآلباءالمنتخبة المتأخرة

وبفارق 2

بدرجات الح اررة والرطوبة النسبية وتزامن التزىير الذكري

التزىير الذكري واالنثوي تضمن كفاءة عالية بالتمقيح

التضريبات ( 3221و 6121و )5161الناتجة من آباء

الزراعة الى ظيور  %51من حبوب المقاح في النورة

و 1.7و 2.3يوم بالتتابع (جدول  .)1ان قصر المدة بين

دو اًر ميماً في زيادة حاصل الحبوب ولكنيا شديدة التأثر

واالنثوي الذي يتأثر ىو اآلخر بشد عوامل البيئة .من جية

واالخصاب نتيجة لممحافظة عمى حيوية حبوب المقاح

اخرى فان عدد الصفوف في العرنوص وعدد السنيبالت في

والتزامن القريب بين انتاج حبوب المقاح وجاىزية الحريرة

الصف عامالن ميمان جداً لزيادة عدد الحبوب وكالىما ليما

الستقبال تمك الحبوب والذي ينعكس ايجابياً عمى حاصل

ارتباط وراثي عالي بعدد الحبوب مع تأثرىما النسبي بعوامل

الحبوب .ان حاصل الحبوب العالي يمكن أن يكون مرتبط

البيئة.

بالتزىير المبكر والمدة القصيرة بين التزىير الذكري واالنثوي
باالضافة الــى طبيع ــة التركيب الوراثي وتداخمو م ــع عوام ــل

جدول  .1االيام لغاية  %71تزىير ذكري و انثوي والمدة

النمـ ــو المتاحـة (.)26

بينيما (يوم) لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة اآلباء

عدد األيام من الزراعة لغاية  %71نضج الفسمجي وامتالء

المبكرة والمتأخرة

الحبة

اآلباء انًُتخبت
يبكش

يتأخش

انتضشيباث
 %90تزهيش
ركشي\يوو
19 21
32 21
51 21
61 21
19 60
32 60
51 60
61 60
أ.ف.و
%5
%10

0606
0.06
0.06
0.06
0606
0.06
0.06
0606

0.06
0306
0.06
0.06
0306
0306
0.06
0.06
3.9
3.2

يتأخش
يبكش
يتوسطاث انقيى
 %90تزهيش
اَثوي\يوو
0.0.
0.06
000.
000.
0.0.
0.06
0.06
0006

0.06
0306
0.0.
0.06
0.0.
0.0.
0.0.
0.0.
3.1
2.6

يبكش

إن وصول الحبة إلى النضج الفسمجي يعني بموغيا الحد
ّ
األعمى من الوزن الجاف وتكون الندبة السوداء ظاىرة عند

يتأخش

انًذة بيٍ
انتزهيش انزكشي
واالَثوي
(ِ\)ASIيوو
30.
.06
006
.06
30.
30.
30.
.06
.0.
.0.
306
.0.
006
.0.
306
.0.

قاعدة الحبة الواقعة عند طرف الجنين ،وىي المرحمة التي

تتوقف عندىا انشطة الحبة من تجميع المادة الجافة وتحتاج
الحبة في ىذه المرحمة إلى فقد الرطوبة الزائدة ألجل الحصاد
( .)1يتضمن النضج الفسمجي لمحبوب التغيرات المظيرية
ابتداء من االخصاب حتى
والوظيفية التي تحصل في الحبوب
ً
إن الطالة مدة النمو وترسيب المادة
جاىزيتيا لمحصاد (ّ .)1
الجافة بعد االخصاب أىمية كبرى في تحسين خواص الحبة

1.6
1.4

لزيادة تحويل نواتج العمميات األيضية من المصدر الى

أثّر االنتخاب لآلباء المبكرة والمتأخرة التزىير معنوياً في عدد

المصب ،ومن ىنا تأتي أىمية ىذه الصفة في مكونات

االيام لمتزىير االنثوي لجميع التضريبات ،حيث إكتمل تزىير

الحاصل .ان امتالك التركيب الوراثي لنظام ) (SCCكفوء

 %91من نباتات التضريبان  6121و  6161الناتجان من

يمكنو من توزيع المواد األيضية بشكل متزن بين المصدر

اآلباء المنتخبة من سالالت مبكرة التزىير في  62.1و62.7

والمصب تؤدي بالنتيجة الى زيادة حاصل الحبوب (.)7

يوماً من الز ارعة بالتتابع ،اما التضريبان  6121و6161

اختمفت بعض التضريبات الناتجة من االباء المنتخبة المتأخرة

الناتجان من اآلباء المنتخبة من سالالت متأخرة التزىير فقد

التزىير معنوياً مع التضريبات الناتجة من االباء المنتخبة

أزىرت  %91من نباتاتيما عند  66.7و 66.1يوماً بعد
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المبكرة التزىير ،حيث اختمف التضريبان  5121الناتجان من

منتخبة متأخرة التزىير ،حيث كانت أعمى مدة امتالء حبة

آباء منتخبة مبكرة ومتأخرة التزىير معنوياً في معدل عدد

لمتضريبين  3221و 6121بمغت  41يوماً من االخصاب

األيام لمنضج الفسمجي حيث تفوق التضريب الناتج من أباء

(جدول  .)2عمى الرغم من ذلك فان التضريب  3221فشل

منتخبة متأخرة التزىير و وصل النض ــج الفسمجي في 115

في اعطاء حاصل حبوب عالي (لم يعرض الجدول) عمى

يوم ،وكذلك تفوق عمى جميع التضريبات الناتجة من آباء

الرغم من امتالكو مساحة ورقية عالية (جدول  )3ويعزى

معنوياًعمى التضريبات ( 6121و 1961و )6161الناتجة

والذي قد يكون مرتبطاً بالطبيعة الوراثية لمنبات .من جية

سبب ذلك الى ضعف كفاءة ثابت مقدرة النظام ()SCC

منتخبة مبكرة التزىير عند المستويين  %5و  %11وكذلك

من آباء منتخبة متـأخرة التزىير عند المستويين  %5و%11

اُخرى فان السبب يعزى الى معدل نمو النبات والحبة الواطئين

جدول  .4عدد االيام لمنضج الفسمجي (يوم) و مدة امتالء

يعزى الى وقت التزىير المتأخر نسبياً (جدول  .)1أما

(جدول  )4وعدد الحبوب القميل (لم يعرض الجدول) و كذلك

(جدول .)2

التضريب  6121المنتخب من كال االبوين المبكر والمتأخر

الحبة (يوم) لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة اآلباء المبكرة

التزىير فقد أعطى حاصل حبوب جيد واكثر من التضريب

والمتأخرة

انتضشيباث

19 21
32 21
51 21
61 21
19 60
32 60
51 60
61 60
أ.ف.و
%5
%10

 3221والمنتخب من كال االبوين وبنسب  %29و%48

اآلباء انًُتخبت
يبكش
يتأخش
يبكش
يتوسطاث انقيى
االياو نهُضج
يذة ايتالء انحبت
انفسهجي
35
38
103
101
36
40
105
104
38
38
105
101
35
40
102
102
34
37
102
100
35
38
103
101
36
38
104
102
34
37
100
100

يتأخش

2.8
2.3

لالباء المبكرة والمتأخرة بالتتابع (لم يعرض الجدول) .بشكل
عام فان جميع التضريبات الناتجة من آباء مبكرة التزىير قد
اعطت حاصل حبوب اعمى من تمك المنتخبة من آباء متأخرة
التزىير باستثاء التضريب  6121المنتخب من أب متأخر
التزىير الذي اعطى حاصل حبوب اعمى بنسبة  %11من

التضريب  6121المنتخب من أب مبكر التزىير (لم يعرض

2
2

الجدول) عمى الرغم من وقت تزىيره المتأخر ( 66.7يوماً من

ان المدة الممتدة من التزىير واالخصاب لغاية النضج

الزراعة) .ان سبب ذلك يعود الى الطبيعة الوراثية لذلك

الفسمجي يطمق عمييا بمدة امتالء الحبة وتحسب بطرح عدد

التضريب والى معدل النمو العالي لمنبات ( 21.55غم.م

مدة امتالء الحبة ونسبة نموىا ىما عامالن ميمان يحددان

(جدول  )4و عدد حبوب بالمتر المربع عالي (4565

المصنعة الواردة الييا والتي تكون مرتبطة بمدة التمثيل

يوماً) (جدول .)2

المائي .ان تحكم العامل الوراثي في مدة امتالء الحبة يكون

فإن
تعد الورقة مصنعاً رئيساً لممواد الغذائية في النبات ،ولذا ّ
قياس المساحة الورقية لو أىمية في إبراز المقدرة االنتاجية

االيام لمتزىير االنثوي من عدد األيام لمنضج الفسمجي .ان

-

.2يوم) و كذلك معدل نمو الحبة العالي ( 3.7غم.يوم)1-

وزن الحبة النيائي .تتأثر مدة امتالء الحبة بمقدار المواد

حبة.م )2-باالضافة الى مدة متوسطة المتالء الحبة (35

الكاربوني وسرعتو باالضافة الى تأثيرات درجة الح اررة والشد

ارتفاع النبات ودليل المساحة الورقية

أكثر من تحكم العامل البيئي .أكد  Tollenaarوآخرون

( )31أنو يمكن زيادة حاصل الحبوب في ىجن الذرة الصفراء

لنباتات الصنف ،ويعد التنافس بين النباتات عمى الضوء

بمقدار ( 1.37طن.ىـ ـ )1-لكل يوم واحد زيادة في مدة امتالء

والماء ومتطمبات النمو األخرى من العوامل الميمة المؤثرة في

الحبة (الفترة من االخصاب لغاية النضج الفسمجي) .ظيرت

معدل المساحة الورقية .إن حاصل النبات يعتمد عمى حجم

فروق معنوية بين التضريبات الناتجة من االباء المنتخبة

وكفاءة نظام التمثيل الكاربوني الذي تتصدره االوراق .ان

فروق معنوية فيما بين التضريبات الناتجة من آباء منتخبة

مباشرة بمقدرتو عمى االمتصاص والتمثيل الكاربوني والنمو

المبكرة و المتأخرة التزىير في مدة امتالء الحبة وكذلك ظيرت

الصفات المظيرية لمنبات ومنيا المساحة الورقية ذات عالقة

مبكرة التزىير وكذلك فيما بين التضريبات الناتجة من آباء

لتكوين مادة جافة ليا مقدرة أعمى عمى تحويل أعمى نسبة
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منيا الى الجزء التكاثري .تأتي أىمية الزيادة في المساحة

تختمف التضريبات االخرى الناتجة من أباء منتخبة مبكرة مع

الورقية من اعتماد حاصل النبات عمى حجم وكفاءة نظام

نظيراتيا الناتجة من أباء منتخبة متأخرة التزىير في ىذه

التمثيـل الكاربوني فترتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع كفاءة ثابت مقدرة النظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

الصفة مما يدل عمى ان ارتفاع النبات يتـأثر كثي ار بالصفات

) (SCCلمنبــات ( 8و .)29تختمف المساحة الورقية في

الوراثية ولكن من دون تجاىل دور عوامل النمو المتاحة.

تأثيرىا في زيادة حاصل الحبوب بإختالف الطبيعة الوراثية

كان اعمى معدل ارتفاع نبات لمتضريب  3221الناتج من من

الناتج من آباء منتخبة متأخرة معنوياً عمى نظيره الناتج من

التضريبات الناتجة من آباء منتخبة مبكرة التزىير عند

لمصنف وعوامل النم ـ ـ ــو المتاحة ( .)9تفوق التضريب 3221
2- 2

آباء منتخبة مبكرة التزىير( 5.21م .م

آباء منتخبة متأخرة ( 154سم) الذي تفوق معنوياً عمى أغمب

و  4.61م.2م،2-

المستويين  %5و  %11ولم يختمف معنوياً مع نظيره 3221

الناتج من آباء منتخبة مبكرة التزىير ،وكذلك تفوق معنوياً

بالتتابع) واعطى اعمى معدل دليل مساحة ورقية بالمتر المربع

عمى التضريبات  1921و 1961و 5161الناتجة من آباء

متفوقاً معنوياً عمى جميع التضريبات الناتجة من آباء منتخبة

منتخبة متأخرة التزىير عند المستويين  %5و %11وعمى

مبكرة التزىير وكذلك مقارنة بالتضريبات الناتجة من آباء

منتخبة متأخرة التزىير عند المستويين  %5و %11وعمى

التضريبات  5121و 6121الناتجة من آباء منتخبة متأخرة

التضريب  3261الناتج من آباء منتخبة متأخرة عند مستوى

التزىير عند المستوى  %11ولكنو لم يختمف معنوياً مع

المتأخرة امتمكت عدد ايام أطول لمتزىير االنثوي فاستفادت من

التزىير  3261و ( 6161جدول .)3

وكونت مساحة ورقية عالية مقارنة
عوامل النمو المتاحة ّ
بالتضريبات الناتجة من اآلباء المبكرة التزىير (جدول  1و)3

معدل نمو النبات والحبة

التضريبات  5121و 6121الناتجة من آباء منتخبة متأخرة

(%11جدول  .)3ان سبب التفوق يعود الى ان التضريبات

ان معدل نمو المحصول ىو الزيادة الحاصمة في الوزن

جدول  .1دليل المساحة الورقية (م.4م )4-وارتفاع النبات

الجاف لمنبات في وحدة المساحة في وحدة الزمن ويعبر عنو

بالوحدات (غم.م.2-يوم) .تعتمد زيادة المادة الجافة لمنبات في

(سم) لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة اآلباء المبكرة

وحدة المساحة عمى معدل النمو وطول مدتو وىذا يرتبط

والمتأخرة

انتضشيباث
19 21
32 21
51 21
61 21
19 60
32 60
51 60
61 60
أ.ف.و
%5
%10

يتأخش

يبكش

دنيم انًساحت انوسقيت
3.42
3.13
5.20
4.60
4.42
4.31
3.85
4.13
3.73
3.65
4.83
4.44
4.23
4.13
3.90
3.81
0.41
0.34

اآلباء انًُتخبت
يبكش
يتوسطاث انقيى
113
152
140
138
121
137
132
131

بطبيعة الفعل الجيني وعوامل النمو المتاحة .اما معدل نمو

يتأخش

الحبة فيو الزيادة الحاصمة في وزن الحبة في وحدة الزمن

استفاع انُباث
115
154
139
141
129
145
135
145

1-

ويعبر عنو بوحدات (غم.يوم ) .ان معدل نمو الحبة يمعب
دو اًر ىاماً في تحديد حاصل الحبوب لمذرة الصفراء ،فقد
أعطت بعض ىجن الذرة الصفراء ذات موسم النمو القصير

حاصل حبوب عالي بسبب امتالكيا معدل نمو عالي (.)24
تختمف االصناف في معدالت نمو نباتاتيا ) (CGRوحبوبيا

15
12

) (SGRويختمف الصنف الواحد من سنة الخرى و من

يتحدد ارتفاع النبات في المحاصيل المحدودة النمو مثل

عامل نمو آلخر في تمك المعدالت من النمو بسبب التداخ ـل

المذكرة التي تتأثر بطبيعة
نباتات الذرة الصفراء بظيور النورة
ّ
التركيب الوراثي وعوامل النمو المتاحة .إن االختالفات في

الوراثي – البيئي او التأثير البيئي .ان  SGRيرتبط بمعدالت
تزويد المواد االيضية من النبات االم .ان قمة عدد الحبوب

ارتفاع النبات من الممك ــن أن تك ـ ــون مرتبطةً باالستجابة

بالنبات يزيد من  SGRفي ذلك النبات .يتأثر SGRبدرجة

لمستويات الضـوء كذلـ ــك بالتنافس عم ــيو ( .)4يرتبط ارتفاع

الح اررة والشد المائي ويكون ذو عالقة ببعض ىرمونات النبات

النبات الــى ح ــد معين مع طول موسم النمو لمصنف .تفوق

المرتبطة باالضاءة وشدتيا ومدتيا .ظير فرق معنوي بين

التضريب  6161الناتج من آباء منتخبة متأخرة معنوياً عمى

نباتات اليجين  6121الناتج من آباء منتخبة مبكرة التزىير

نظيره الناتج من آباء منتخبة مبكرة التزىير معدل ارتفاع

وكذلك النباتات المنتخبة من آباء متأخرة التزىير لنفس

النبات  145سم و 131سم عند المستوى  ،%11ولكن لم
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التضريب في معدل نمو النبات ونمو الحبة (جدول .)4كان

الجافة ولكنو يبقى مرىوناّ بكفاءة النبات لتحويل أكبر مقدار

لمتضريب  6121الناتج من آباء منتخبة متأخرة (21.55

جدول  .3وزن المادة الجافة الكمية ( TDMكغم.م)4-

من نواتج التمثيل الكاربوني من المصدر الى المص ـ ـ ــب.

اعمى معدل نمو لمنبات ولمحبة بين التضريبات الناتجة ىو
غم.م.2-يوم) لمنبات و ( 3.7غم.يوم )1-لمحبة ،بالتتابع.

والمادة الجافة الخضرية (كغم.م )4-ودليل الحصاد ()%

جدول  .2معدل نمو النباتات (غم .م.4-يوم) و معدل نمو

لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة اآلباء المبكرة والمتأخرة

الحبة (غم.م.4-يوم) لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة

انتضشيباث
يبكش

اآلباء المبكرة والمتأخرة

انتضشيباث

اآلباء انًُتخبت
يبكش
يتأخش
يبكش
يتوسطاث انقيى
يعذل ًَو انبزسة
يعذل ًَوانُباث
()SGR
()CGR
1.9
2.1
13.94
12.37
2.4
2.3
15.83
15.26
3.1
3.2
19.12
19.48
3.7
3.0
21.55
17.59
2.9
3.4
16.94
18.30
3.2
3.3
17.31
18.28
3.1
3.1
17.05
18.71
3.5
3.3
18.44
18.92

19 21
32 21
51 21
61 21
19 60
32 60
51 60
61 60
أ.ف.و
%5
%10

يتأخش

19 21
32 21
51 21
61 21
19 60
32 60
51 60
61 60
أ.ف.و
%5
%10

3.18
2.65

يتأخش

انًادة انجافت
انكهيت
1.43
1.25
1.66
1.58
1.99
1.97
2.20
1.79
1.73
1.86
1.79
1.85
1.77
1.91
1.85
1.89
0.31
0.26

اآلباء انًُتخبت
يتأخش
يبكش
يتوسطاث انقيى
انًادة انجافت
انخضشيت
0.87
0.59
0.92
0.81
1.00
0.95
1.11
0.80
0.91
0.81
0.87
0.82
0.84
0.90
0.85
0.87
0221
0218

يتأخش

يبكش

دنيم انحصاد
0.39
0.45
0.49
0.49
0.47
0.51
0.53
0.54

0.53
0.49
0.51
0.55
0.56
0.56
0.53
0.54

0.08
0.06

ظيرت فروقات معنوية بين التضريبات الناتجة من اآلباء
المبكرة وكذلك بين التضريبات المتأخرة التزىير في معدل

0.7
0.6

الكمية بوحدة المساحة (م .)2كذلك ظيرت فروق
المادة الجافة ّ

الكمية ( )QTLsالذي
أظيرت نتائج مسح مواقع الصفات
ّ
اجري عمى عدد كبير من سالالت وتضريبات الذرة الصفراء

معنوية في معدالت المادة الجافة الكمية بين التضريبين

 6121الناتجين من آباء منتخبة مبكرة واخرى متأخرة

بان معدل مدة امتالء يكون مسيطر عميو بواسطة آلية وراثية

التزىير .ظيرت كذلك فروق معنوية بين التضريبات 1921

معقدة وتم الكشف عن عدة ( )QTLsتؤثر في معدل نمو

و  6121الناتجة من آباء منتخبة مبكرة ومتأخرة في معدل

الحبة خالل مدة امتالء الحبة والتي ربما تسيم في زيادة

المادة الجافة لمنموات الخضرية .أعطا التضريبان  6121و

حاصل الحبوب (.)24

 5121الناتجان من آباء منتخبة متأخرة التزىير أعمى معدل

حاصل المادة الجافة لمنموات الخضرية و الكمية ودليل

حاصل لممادة الجافة الكمية ومعدل المادة الجافة لمنموات

الحصاد

2-

الخضرية  2.21و 1.99و 1.11و 1.11كغم.م  ،بالتتابع،

ان مقدار ما يتم تمثيمو من ثنائي اوكسيد الكاربون خالل

تالىما التضريب  5121الناتج من آبـ ـ ـ ـ ـ ــاء منتخبة مبكرة

موسم النمو يسمى بالمادة الجافة ،او ىي كفاءة الكساء

 1.97كغم.م

الخضري إلعتراض الضوء وتحويمو الى طاقة كيمياوية .ان

2-

و  1.95كغم.م ،2-بالتت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع (جدول .)5

ىذا وعمى الرغم من ىذا التفوق في حاصل المادة الجافة

زيادة وزن المادة الجافة في وحدة المساحة تعود في اغمب

الكمية وحاصل المادة الجافة لمنموات الخضرية لمتضريبات

االحيان الى الزيادة في المساحة الورقية وكفاءتيا في التمثيل

الناتجة من آباء منتخبة متأخرة التزىير فان دليل الحصاد

الكاربوني وتجميع المادة الجافة خالل موسم النمو( 8و22

لنفس التضريبات الناتجة من آباء مبكرة التزىير كان أعمى

و 23و .)28ان دليل الحصاد ىو نسبة حاصل الحبوب

بنسبة  %12و  %4بالتتابع (جدول  .)5ان تفسير ذلك يعود

الجاف الى الوزن الجاف الكمي لمنبات ويعد مؤش اّر واضحاّ

الى ان التضريبات الناتجة من آباء منتخبة مبكرة التزىير قد

عمى كفاءة ثابت مقدرة النظام بنقل وترسيب أكبر كمية من

صافي التمثيل في الحبة وىو مرتبط بالطبيعة الوراثية لمتركيب

أزىرت مبك اًر وتوقف نموىا الخضري وبدأت بترسيب المادة

لمساحة خضرية واسعة قد يكون مؤش اّر جيدا لزيادة المادة

اعطاء حاصل حبوب جاف اعمى من المادة الجافة لمنموات

الجافة داخل الحبوب خالل مدة امتالء حبة أطول أدى الى

الوراثي وتداخميا مع عوامـ ــل النمـ ــو والبيئة .ان امتالك النبات

الخضرية وخصوصاً التضريب ( 6121الجداول  1و 2و4
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و .)5أعطت التضريبات  6121و  1961و  3261الناتجة

النبـات ( 152سم) (جدول  .)3من جية أُخرى تفوق

من آباء منتخبة مبكرة التزىير أعمى دليل حصاد متفوقة عمى

التضريب  1961الناتج من تضريب الفاحص المبكر

التضريبات االُخرى ( 1.55و  1.56و  )1.56بينما تساوت

التزىير Zm60مع أباء متأخرة التزىير منتخبة من الساللة

التضريبات  5161و  6161المنتخبة من اآلباء المبكرة

 Zm19عمى التضريب  1921الناتج من تضريب الفاحص

التزىير مع نظيراتيا المتأخرة التزىير في دليل الحصاد

المتأخر التزىير Zm21مع أباء متأخرة التزىير منتخبة من

والمتأخرة التزىير في معدالت دليل المساحة الورقية (جدول

الكمية ( 1.73كغم.م)2-
(جدول  )3و حاصل المادة الجافة ّ
(جدول  )5و معدل نمو النبات ( 16.94غم.م.2-يوم)

الساللة  Zm19معنوياً في قيم إرتفاع النبات ( 129سم)

( 1.53و )1.54بالتتابع (جدول  .)5ان ذلك ُيعزى الى
تقارب كل من تمك التضريبات الناتجة من اآلباء المبكرة
 )3وتفوق المبكرة اآلباء بمدة امتالء الحبة (جدول  )2ووزنيا

ومعدل نمـو الحبة ( 2.9غم.م.2-يوم) (جدول  )4و دليل

معدالت عدد الحبوب بالمتر المربع (لم يعرض الجدول)

 )2وحاصل الحبوب لوحدة المساحة ( 8.188طن.ىـ ـ( )1-لم

الحصاد (( )1.47جدول  ،)5وعدد الحبوب ( 4264حبة.م

(لم يعرض الجدول) وتفاوت المبكرة والمتأخرة اآلباء في

-

ومعدل نمو النبات والحبة (جدول  )4وااليام لمنضج الفسمجي

تعرض الجداول) .بشكل عام فان أغمب التضريبات الناتجة

(جدول  )2وكتحصيل تجميعي لتمك الصفات تساوت تمك

من تضريب اآلباء مبكرة التزىير المنتخبة من جميع السالالت

التضريبات المبكرة والمتأخرة بمعدالت دليل الحصاد (جدول

الداخمة في التجربة مع فاحص مبكر التزىير()Zm60

 )21و الفاحص المبكر التزىير  Zm 60في الـتأثير في

بفاحص متأخر التزىير(( )Zm21لم يعرض الجدول) نتيجة

أعطت حاصل حبوب لوحدة المساحة أعمى مقارنة بالتضريب

 .)5ظيرت فروقاً معنويةً بين الفاحص المتأخر التزىير( Zm
صفات بعض التضريبات الناتجة من تضريب ىذين

لمعدالت نمو النبات والحبة ووزنيا وحاصل المادة الجافة

الفاحصين مع األباء المبكرة التزىير المنتخبة من السالالت

لمنموات الخضرية والكمية ودليل الحصاد العالية ،باستثناء

 1961الناتج من تضريب الفاحص المبكر التزىير()Zm60
مع أباء مبكرة التزىير منتخبة من الساللة  Zm19عمى

المساحة مقارنةً بالتضريب  11.214( 5161و 11.129

طن.ى ـ ـ  ،بالتتابع) (لم يعرض الجدول) .كذلك فان أغمب

التضريب  1921الناتج من تضريب الفاحص المتأخر

التضريبات الناتجة من تضريب اآلباء مبكرة التزىير المنتخبة

 Zm19معنوياً حاصل الحبوب لوحدة المساحة (11.516

التزىير( )Zm60وكذلك بفاحص متأخر التزىير( )Zm21قد

التضريب  5121الذي أعطى أعمى حاصل حبوب لوحدة

 Zm 19و Zm 32و Zm 51و .Zm 61تفوق التضريب

1-

من السالالت الداخمة في التجربة مع فاحص مبكر

التزىير( )Zm21مع أباء مبكرة التزىير منتخبة من الساللة

طن.ىـ ـ( )1-لم يعرض الجدول) .كذلك تفوق التضريب

أعطت حاصل حبوب لوحدة المساحة أعمى مقارنة

 3261الناتج من تضريب الفاحص المبكر التزىير()Zm60

بالتضريبات الناتجة من تضريب اآلباء متأخرة التزىير

مع أباء مبكرة التزىير منتخبة من الساللة  Zm32عمى

المنتخبة من السالالت الداخمة في التجربة مع فاحص مبكر

التضريب  3221الناتج من تضريب الفاحص المتأخر

التزىير( )Zm60و كذلك بفاحص متأخر التزىير()Zm21

التزىير( )Zm21مع أباء مبكرة التزىير منتخبة من الساللة

(لم يعرض الجدول) باستثناء التضريب  6121الذي أعطى

الكمية (1.85
 Zm32معنوياً في حاصل المادة الجافة
ّ
كغم.م )2-ومعدل نمـو النبات ( 18.28غم.م.2-يوم) ودليل

أعمى حاصل حبوب لوحدة المساحة مقارنةً بالتضريب 6161

( 11.899و  11.124طن.ىـ ـ ـ( )1-لم يعرض الجدول) ،ان
سبب ىذا االستثناء لمتضريبين  5121و  6121قد يعود الى

الحصاد (( )1.56جدول  5و )4وتفوق في معدل نمو الحبة

( 3.3غم.م.2-يوم) (جدول  )4و وزن الحبة ( 244ممغم) و

قابمية االتحاد الخاصة .يتضح لنا من عرض ومناقشة نتائج

حاصل الحبوب لوحدة المساحة ( 11.317طن.ىـ ـ( )1-لم

ىذا البحث ان األنتخاب لمنباتات المبكرة والمتأخرة في

تعرض الجداول) ،بينما تفوق األخير عمى األول في صفات

السالالت وكذلك تأثير الفاحص المبكر والمتأخر بالتزىير

عدد األيام لمنضج الفسمجي ( 114يوماً) (جدول  )2و إرتفاع

أدى الى ظيور اختالفات معنوية في صفات عدة أبرزىا
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