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المستخمص
) بيدف معرفة دور االنتخاب لمتزىير المبكر2105  و2104 نفذت تجربة حقمية عمى محصول الذرة الصفراء في أربعة مواسم (ربيعي و خريفي

. جامعة بغداد- كان ذلك في حقل قسم المحاصيل الحقمية في كمية الزراعة.والمتأخر من السالالت في حاصل التضريبات الناتجة من تضريباتيا
 المبكرZm 60(  المتأخر التزىير) وZm 21( ) و الفاحصانZm 61 وZm 51 وZm 32 وZm 19( استخدمت في التجربة سالالت الذرة الصفراء

 نباتـات مبكرة بالتزىير ومثميا متأخرة بالتزىير و تم إكثار بذور01  تم في الموسمين االول و الثاني زراعة بذور السالالت االربع وانتخبت أول.)التزىير
 زرعــت بذور السالالت المنتخبة المبكرة و المتأخرة بالتزىيــــــر في الموسم الثالث و ضربت بالفاحصيــن وانتجت التضريبات من.النباتات المنتخبة

 أثّر االنتخاب لآلباء. تم في الموسم االخير زراعة بذور التضريبات واجريت المقارنة وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات.المجموعتين

 الناتج من آباء منتخبة من سالالت مبكرة التزىيرZm19 x Zm60  حيث تفوق التضريب،معنوياً في حاصل الحبوب لوحدة المساحة
المبكرة و المتأخرة
ّ

 أختمف.) بالتتابع،0-ه. طن متري8.088 و01.506( معنوياً في حاصل الحبوب عمى نظيره الناتج من آباء منتخبة من سالالت متأخرة التزىير
 معنوياً في الـتأثير في صفات بعض التضريبات الناتجة وخاصة حاصل الحبوب عند تضريبيماZm60  والمبكر التزىيرZm21الفاحصان المتأخر التزىير

) مع أباء مبكرة التزىير منتخبة منZm60(  الناتج من تضريب الفاحص المبكر التزىيرZm19 x Zm60  تفوق التضريب.مع األباء المبكرة التزىير

 مع أباء مبكرة التزىير منتخبة من الساللةZm21 الناتج من تضريب الفاحص المتأخر التزىيرZm19 x Zm21 عمى التضريبZm19 الساللة
 ادى األنتخاب كذلك الى ظيور اختالفات معنوية في صفات عدة أبرزىا.) بالتتابع،0- ه. طن متري64642  و01.506(  في حاصل الحبوبZm19

 ي ستنتج من ذلك ان لالنتخاب المبكر والمتأخر عمى السالالت وكذلك تأثير الفاحص المبكر والمتأخر بالتزىير أىمية كبيرة في انتاج.معدل نمو الحبة
.ىجن متميزة في الحاصل و صفات عدة
. ثابت مقدرة النظام، دليل المساحة الورقية، معدل النمو، التوريث: كممات مفتاحية
.*البحث مستل من اطروحة الدكتوراه لمباحث األول
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ABSTRACT
Field experiment during four seasons (spring and fall 2014 and 2015) was carried out on maize at the experimental field of
Field Crop Dept., Agric. Coll., Univ. of Baghdad to study the role of selection for early and late flowering (silking) of inbred
lines on the grain yield of the consequent hybrids. 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, 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 then crossed with testers. Crosses from the
early and late silking (ELS) were produced and their seeds were cultivated in the last season. Comparison in some growth
traits, yield and its components were conducted among the crosses. The experiments were laid out in randomized complete
block (RCBD) with three replicates. The selection for parents of early and late silking has significantly influenced the Grain
Yield (GY), the cross Zm19xZm60 (produced from crossing parents of early silking selected from inbred lines - PESSIL) has
surpassed in the GY on its counterpart (produced from parents of late silking selected from inbred lines) (10.516 and 8.188
ton.ha-1 sequentially). The testers (Zm21 late silking and Zm60 early silking - ES) have significantly differed in their effect on
the traits of some hybrids (produced from crossing) especially the GY when crossed with ES parents. The cross (Zm19 x
Zm60) which produced from crossing the tester Zm60 with the ES parents selected from the inbred line Zm19 has surpassed
the cross Zm19 x Zm21, which produced from crossing the tester Zm21, with PESSIL Zm19 in GY (10.516 and 6.642 mt ha-1
ton.ha-1, sequentially). Selection has also shown significant differences in several traits, the most prominent are the Seed’s
Growth Rate (SGR). It can be conclude that selection for ES and LS inbred lines and testers’ effect have a great importance
in deriving hybrids of a high yield and several traits.
Key words: heritability, Crop Growth Rate, Leaf Area Index, SCC
* Part of Ph.D. Dissertation of the first author
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الفراد التضريبات (سكاء بيف األنكاع أك ضمف النكع الكاحد)

المقدمة

مقارنةّ باالباء أك ىي األداء المتفكؽ ألفراد ذرّية اليجيف
بالنسبة لمصفات المظيرّية لآلباء كيمكف كصفيا أيضان

اف عممية االنتقاؿ مف مرحمة الطكر الخضرم الى الطكر

التكاثرم ىي مف االحداث الميمة ك الحساسة في نمك ك

تشكؿ النباتات الراقية ك التي تخضع الى حد كبير لمتأثيرات

بالظاىرة الطبيعية التي تككف فييا صفة كاحدة أك عدة صفات

البيئية ك الكراثية ) (14ك التي تعد مف بيف اىـ الصفات

لمذرّية الناتجة أفضؿ مف صفات االباء المتنكعيف كراثيان
الالحيكية.
الحيكية ك
كحاصؿ الحبكب كالتأقمـ كالمقاكمة لمشدكد
ّ
ّ

االختالؼ ( )021 - 53يكما في نبات الذرة الصفراء (.)15

التغير الجيني في ذرياتيـ الناتجة ( .)0عمى الرغـ مف
حالة ّ
اىمية قكة اليجيف في تحسيف المحاصيؿ ك الذم تـ ادراكو ك

الكمية اليامة التي تحدد حاصؿ الحبكب .اف مكعد التزىير

تعتمد ظاىرة قكة اليجيف عمى التغاير الكراثي بيف اآلباء ك

ىك مف بيف الصفات المعقدة التي تبدم مدل كاسعا مف

يعكس ىذا التبايف باالياـ مقدرة تكيؼ النباتات لمبيئة المحمية

تمييزه قبؿ اكثر مف قرف ،فأف االكتشافات الالحقة لآلليات

بحسب عكامؿ النمك المتاحة .قد يرتبط مكعد التزىير

الجزيئية تعد ىي فقط البداية لكشؼ المث ػػاـ عػػف ىػذه الظاى ػ ػرة

بالصفات المظيرية لمنبات مثؿ ارتفاعو كعدد اكراقو كامتالء

الحبة ( .)19تـ الكشؼ عف اكثر مف  01مكقع لمصفات

( 22ك  .)25اشارت االبحاث االخيرة الى اف التداخؿ االليمي

الكمي ػ ػ ػة  (QTLs) Quantitative Trait Lociفي نباتات

لمجينكمات االبكية تقكد الى برمجة متغيرة لمجينات ك التي

الذرة الصفراء كاذف الفار ( 8ك 9ك .)01إف كؿ  QTLكاحد

تعزز مف قكة النمك ك تحمؿ االجياد ،اكضح ذلؾ Chen

( .)02إف الفعؿ التنظيمي لفكؽ الكراثة ىك ايضا مفتاح ميـ

فػ ػػي الذرة الصفػ ػ ػراء يساى ػػـ بجزء صغير في التغاير المظيرم

لقكة اليجيف مع ما يرتبط بميثمة  DNAالمتغيرة ك تعبير

( )9كيككف تأثير QTLمف نكع الفعؿ الجيني المضيؼ.

SIRNAفي صفات اليجف المرتبطة باالختالفات في

باالضافة لذلؾ ،فاف بعض أزكاج الجينػ ػ ػػات في الذرة الصفراء

انشطة الجيف ك االشكاؿ المظيرية المرتبطة بحاالت قكة

تككف مسؤكلة عف عممية التزىير بشكؿ خاص كلكف يػ ػ ػك ػ ػػكف

اليجيف (  22ك 20ك 23ك 22ك .)50كاف اليدؼ مف ىذا

لػ ػػيا بعػ ػػض الكظػ ػ ػػائ ػ ػ ػ ػػؼ اك االفع ػ ػػاؿ المختمفػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

البحث ىك لمعرفة العالقة بيف آلية التزىير المبكرة كالمتاخرة

صف ػ ػ ػػات اخػ ػ ػ ػ ػ ػػرل اي ػ ػ ػ ػػضاَ ( 9ك  05ك  .)01اف التبايف في

الصفات الكمية كمنيا مكعد التزىير ينتج مف الفعؿ المشترؾ

لسالالت مف الذرة الصفراء كقكة اليجيف في التضريبات

لجينات متعددة كبيئات متعددة .تـ في االكنة االخيرة اجراء

الناتجة لالستفادة مف تمؾ النتائج في برامج تربية الذرة

الصفراء.

ىذه التجارب كذلؾ لالنتخاب لمكعد التزىير لدراسة المساىمة

المواد والطرائق

ذاتية التخميؽ )(de novo mutations
النسبية لمطفرات ّ

نفذت تجربة حقمية عمى محصكؿ الذرة الصفراء في اربعة

ككذلؾ التغايرات الكراثية القائمة عمى تنكع ىذه الصفة (.)08

مكاسـ (ربيعي ك خريفي  2100ك .)2103استخدمت في

كمعنكية
كانت االستجابة لالنتحابات سريعة (سبعة أجياؿ)
ّ

التجربة سالالت الذرة الصفراء ( Zm19ك Zm32كZm51

في كؿ مف مجتمعات التزىير المبكر ك المتأخر .باالضافة

الى ذلؾ ظيرت اثنيف مف المجمكعات النباتية ضمف مجتمع

ك )Zm61ك الفاحصاف ( Zm21المتأخر التزىير)

نباتات التزىير المتأخر احداىما متاخرة كاالخرل متاخرة جدان

ك( Zm60المبكر التزىير) .تـ في المكسـ االكؿ زراعة بذكر

النتائج ايضان الى كجكد مكقع جيني رئيسي لو عالقة

كمثميا متأخرة بالتزىير (بحدكد  03-01يكمان بيف اخر نبات

السالالت االربع كانتخبت أكؿ  01نباتػات مبكرة بالتزىير

بالتزىير كبفارؽ زمني بينيما ىك  0أياـ كمعدؿ .أشارت
باالختالؼ في كقت التزىير في مجتمع نباتات التزىير

مبكر بالتزىير كاكؿ نبات متأخر بالتزىير كبحسب الساللة).

المتأخر كاف  %53مف ىذا االختالؼ الكمي في كقت التزىير

تـ في المكسـ الثاني إكثار بذكر النباتات المنتخبة مف خالؿ

عدد قميؿ مف الطفرات التي تؤثر عمى مكعد التزىير في الذرة

المتأخرة بالتزىيػ ػ ػػر في المكسـ الثالث كتـ تض ػ ػ ػ ػريبػػيا

الصفراء ( .)00تشير ظاىرة قكة اليجيف الى القكة المتزايدة

بالفاحصيػػف اعاله كانتجت التضريبات (Zm19xZm21

التمقيح الذاتي .زرعػػت بذكر السالالت المنتخبة المبكرة ك

ىك مف نكع الفعؿ الجيني المضيؼ ( .)08لقد تـ اكتشاؼ
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ك Zm32xZm21ك  Zm51xZm21ك)Zm61xZm21

الكسطييف (تـ استبعاد النباتات الحارسة) مف كؿ كحدة

مف تضريب الفاحص المتأخر التزىير  Zm21ك النباتات

تجريبية لدراسة الصفات الحقمية المطمكبة .بعد النضج قطعت

المبكرة التزىير المنتخبة مف السالالت أعػ ػػاله كالتضريبات

النباتات مف الحقؿ (لكؿ كحدة تجريبية) ك تـ فصؿ االكراؽ

كZm51xZm60

عف السيقاف ك تـ كزنيا .جففت السيقاف في الفرف الكيربائي

ك )Zm61xZm60الناتجة مف تضريب الفاحص المبكر

عند درجة ح اررة  °018كلمدة أربعة أياـ بينما جففت االكراؽ

(Zm19xZm60

كZm32xZm60

التزىير  Zm60ك النباتات المبكرة التزىير المنتخبة مف

عند درجة ح اررة  °018كلمدة ثماف ساعات حتى درجة تكسر

السالالت أعاله ك التضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريبات (Zm19xZm21

النباتات ك اعتمدت االكزاف الجافة بعد التجفيؼ .كذلؾ تـ

ك Zm32xZm21ك Zm51xZm21ك)Zm61xZm21

تعيير رطكبة الحبكب كذلؾ بكزنيا ك قياس رطكبتيا عند

الناتجة مف تضريب الفاحص المتأخر التزىير  Zm21ك

الحصاد ثـ عدلّت أكزانيا عند رطكبة  %03كتـ تدكيف

Zm32xZm60

ببرنامج  .Genstatقكرنت المتكسطات باستخداـ اقؿ فرؽ

النباتات المتأخرة التزىير المنتخبة مف السالالت أعاله ك

التضريبات

(Zm19xZm60

ك

النتائج .اجرم تحميؿ البيانات إحصائيا لمصفات المدركسة

ك Zm51xZm60ك )Zm61xZm60الناتجة مف تضريب

معنكم (أ.ؼ.ـ) عند مستكل أحتمالية  %3ك .%01

الفاحص المبكر التزىير  Zm60ك النباتات المتأخرة التزىير

النتائج والمناقشة

المنتخبة مف السالالت أعاله .تـ ف ػ ػػي المكس ػ ػػـ الرابع زراعة

وزن الحبة وعدد الحبوب بالمتر المربع

بذكر التضريبات كاجريت المقارنة فيما بينيا في بعض صفات

يتحدد الكزف النيائي لمحبة مف خالؿ حجـ المصب كمقدرتو

النمك كالحاصؿ كمككناتو .طبقت التجربة عمى كفؽ تصميـ

عمى سحب اكبر قدر مف المكاد االيضية مف المصدر

القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات ،كقُسـ الحقؿ إلى
كحدات تجريبية مساحة الكاحدة منيا (2ـ×3ـ) إحتكت كؿ

كالمرتبطة بمدل فاعمية االكراؽ لمقياـ بالتمثيؿ الكاربكني
( .)58كذلؾ تبدأ الحبكب بالتشكؿ كاالمتالء بسرعة بعد

كحدة تجريبية عمى  0خطكط باالضافة الى الخطكط
الحارسة .زرعت النبات ػ ػ ػ ػ ػ ػػات بك ػ ػ ػ ػػثافة  810111نبات.ى ػ ػ

االخصاب كيتراكـ معدؿ ثالثة ارباع الكزف الجاؼ لمحبكب

0-

عند نياية الطكر العجيني ،ثـ يبمغ حده االقصى عند النضج

( 01سـ  20.8 xسـ) كاجريت المقارنة فيما بينيا لمصفات

الفسمجي ( .)59يعد كزف الحبة مف مككنات الحاصؿ الميمة

اعاله .طبقت التجربة في تربة مزيجة طينية غرينية في حقؿ

التي تؤثر بصكرة مباشرة في حاصؿ النبات الكاحد مف

حرثت االرض بالمحراث المطرحي القالب كنعمت كنثر سماد

ممحكظ بيف التراكيب الكراثية ( 0ك 2ك .)52يرتبط كزف الحبة

قسـ المحاصيؿ الحقمية في كمية الزراعة  -جامعة بغداد.

الحبكب كىك مف الصفات االكثر تكارثان كالذم يتفاكت بشكؿ

السكبر فكسفات االحادم ( )P2O5 22%بمعدؿ 211
كغـ.Pق

0-

كغـ.Nق

0-

كسماد يكريا

)(N 46%

بالطبيعة الكراثية لمصنؼ ككذلؾ بمدة امتالئيا كمعدؿ نمكىا

بمعدؿ 211

كالمساحة الكرقية ككفاءة التمثيؿ الكاربكني كالمرتبطة جميعا

كدفعة اكلى ك سماد كبريتات البكتاسيكـ ( K2O

بكفاءة نظاـ ) (SCCالذم يؤدم الى زيادة ترسيب المادة

0-

 )50%بمعدؿ  211كغـ.Kق  .أجريت عمميات التعشيب

الجافة في الحبكب كاعطاء الحبة كزف اعمى ظيرت فركقات

كالرم بحسب الحاجة .أضيفت دفعة ثانية مف سماد اليكريا
بمعدؿ  211كغـ.ق

0-

معنكية بيف التضريبات الناتجة مف آباء منتخبة مبكرة كمتاخرة

مف عنصر  Nعند بداية التزىير.

التزىير في كزف الحبة عند مستكل  %3ك  %01بشكؿ

استعمؿ مبيد الديازينكف السائؿ  %01مادة فعالة لمكافحة

منفصؿ .كذلؾ ظيرت فركقات معنكية فيما بيف التضريبات

ماء عمى دفعتيف  ،األكلى في مرحمة  0إلى 3كرقة ،كاألخرل

مف آباء منتخبة متاخرة التزىير .اعطى التضريب0901

حشرة حفار ساؽ الذرة كبمقدار  011مؿ مبيد لكؿ  011لتر

الناتجة مف آباء منتخبة مبكرة ككذلؾ بيف التضريبات الناتجة

بعد  03يكمان مف الدفعة األكلى .زرعت النباتات في 08

المنتخب مف آباء مبكرة التزىير اعمػ ػػى كزف حب ػ ػ ػة (290

تمكز لممكاسـ الخريفية كفي  08آذار لممكاسـ الربيعية.

ممغـ) يميو التضريب  3020المنتخب مف أباء مبك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة

الذم اعطى كزف حبػ ػ ػ ػ ػ ػة ( 231ممغـ) ،فيم ػ ػػا أعط ػ ػ ػػى

اختيرت عينات عشكائية تتككف مف عشرة نباتات مف الخطيف
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التضريب  0920المنتخب مف آباء متأخرة التزىير أقؿ كزف

بالرغـ مف امتالكو عدد حبكب أقؿ  %2مف التضريب األخير

حبة ( 020ممغـ) يميو التضريباف  5220ك 0901المنتخباف

كذلؾ بسبب امتالكو كزف حبة أعمى ( 201ممغـ) (جدكؿ )0

مف آباء منتخبة متأخرة التزىير( 090ممغـ) بالتساكم (جدكؿ

كمدة امتالء حبة أعمى كمعدؿ نمك لمحبة أعمى (جدكؿ )2

.)0

كعدد اياـ لمنضج الفسمجي أعمى (لـ يعرض الجدكؿ).

جدول  .0وزن الحبة (ممغم) و عدد الحبوب بالمتر المربع

جدول  .2مدة امتالءىا (يوم) و معدل نمو الحبة (غم .م

(حبة .م )2-لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة اآلباء المبكرة

.2يوم) لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة اآلباء المبكرة

والمتأخرة

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

يتأخر

يبكر

وزٌ انحبت
171
199
191
208
245
250
240
217
191
294
205
244
225
232
215
228
040
030

اآلباء انًنتخبت
يبكر
يتىسطاث انقيى
3328
3697
4037
4561
3591
4232
4317
4519

-

والمتأخرة

انتضريباث

يتأخر

اآلباء انًنتخبت
يبكر
يتأخر
يبكر
يتىسطاث انقيى
يعذل نًى انحبت
يذة ايتالء انحبت
()SGR
()SFD
1.9
2.1
35
38
2.4
2.3
36
40
3.1
3.2
38
38
3.7
3.0
35
40
2.9
3.4
34
37
3.2
3.3
35
38
3.1
3.1
36
38
3.5
3.3
34
37

يتأخر

عذد انحبىب
3349
3839
4056
4565
4296
4513
4145
4658

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

847
704

اف مف مككنات الحاصؿ الميمة كذلؾ ىي عدد الحبكب

2
2

0.7
0.6

مدة امتالء الحبة و معدل نموىا

كالتي تؤثر بصكرة مباشرة في حاصؿ النبات الكاحد كحاصؿ

اف المدة الممتدة مف التزىير كاالخصاب لغاية النضج

الحبكب بكحدة المساحة ( .)20اف عدد الحبكب مرتبط بكقت

الفسمجي يطمؽ عمييا بمدة امتالء الحبة كتحسب بطرح عدد

التزىير حيث تتككف مناشئ االزىار ثـ تنضج االزىار

االياـ لمتزىير االنثكم مف عدد األياـ لمنضج الفسمجي .اف

كتتخصب كتتشكؿ الحبكب .يتأثر عدد الحبكب بنسبة

مدة امتالء الحبة كنسبة نمكىا ىما عامالف ميماف يحدداف

االخصاب كاالخير يتاثر كثي ار بدرجات الح اررة كالرطكبة

كزف الحبة النيائي .تتأثر مدة امتالء الحبة بمقدار المكاد

النسبية كتزامف التزىير الذكرم كاالنثكم المذاف يتاثراف بشد

المصنعة الكاردة الييا كالتي تككف مرتبطة بمدة التمثيؿ

عكامؿ البيئة .لـ تظير فركقات معنكية بيف التضريبات

الكاربكني كسرعتو باالضافة الى تأثيرات درجة الح اررة كالشد

الناتجة مف اباء منتخبة مبكرة كمتاخرة التزىير في عدد

المائي .اف تحكـ العامؿ الكراثي في مدة امتالء الحبة يككف

الحبكب بالمتر المربع كلكف ظيرت فركؽ معنكية بيف

أكثر مف تحكـ العامؿ البيئي .أكد  Tollenaarكآخركف

التضريبات الناتجة مف آباء منتخبة مبكرة ك كذلؾ بيف

( )52مف أنو يمكف زيادة حاصؿ الحبكب في ىجف الذرة

التضريبات الناتجة مف آباء منتخبة متاخرة التزىير ،فقد تفكؽ

الصفراء بمقدار ( 1.52طف.ىػ ػ )0-لكؿ يكـ كاحد زيادة في

التضريب  0001كاعطى عدد حبكب  0038حبة بالمتر

مدة امتالء الحبة (الفترة مف االخصاب لغاية النضج

المربع مقارنة بالتضريبات االخرل (جدكؿ  )0كلكنو لـ يعطي

الفسمجي) .اما معدؿ نمك الحبة فيك الزيادة الحاصمة في كزف

اعمى حاصؿ حبكب بكحدة المساحة كذلؾ العطائو اقؿ مدة

الحبة في كحدة الزمف كيعبر عنو بكحدات (غـ.يكـ .)0-اف

امتالء لمحبة (جدكؿ  )2كاقؿ عدد اياـ لمنضج الفسمجي (لـ

معدؿ نمك الحبة يمعب دك انر ىامان في تحديد حاصؿ الحبكب

يعرض الجدكؿ) .اعطى التضريب  0020عدد حبكب عالي

لمذرة الصفراء ،فقد أعطت بعض ىجف الذرة الصفراء ذات

لمتضريبات المنتخبة مف آباء مبكرة كمتاخرة التزىير عمى حد

مكسـ النمك القصير حاصؿ حبكب عالي بسبب امتالكيا

سكاء ( 0300ك 0303حبة) بالتتابع (جدكؿ  .)0بالمقارنة

معدؿ نمك عالي ( .)20تختمؼ االصناؼ في معدالت نمك

بيف التضريبات المختمفة ،فقد أعطى التضريب  0020الناتج

نباتاتيا ) (CGRكحبكبيا ) (SGRكيختمؼ الصنؼ الكاحد

مف آباء منتخبة متاخرة التزىير حاصؿ حبكب أعمى مف

مف سنة الخرل ك مف عامؿ نمك آلخر في تمؾ المعدالت مف

التضريب  0100الناتج مف آباء منتخبة متأخرة التزىير
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النمك بسبب التداخؿ الكراثي – البيئي اك التأثير البيئي.

مف كقت تزىيره المتأخر ( 00.2يكمان مف الزراعة) (لـ يعرض

االـ .اف قمة عدد الحبكب بالنبات يزيد مف  SGRفي ذلؾ

التضريب كالى معدؿ نمك الحبة العالي ( 5.2غـ.يكـ)0-

الجدكؿ) .اف سبب ذلؾ يعكد الى الطبيعة الكراثية لذلؾ

اف  SGRيرتبط بمعدالت تزكيد المكاد االيضية مف النبات

(جدكؿ  )0ك عدد حبكب بالمتر المربع عال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي (0303

النبات .يتأثر  SGRبدرجة الح اررة كالشد المائي كيككف ذك

حبة.ـ ، )2-باالضافة الى مدة متكسطة المتالء الحبة (53

عالقة ببعض ىرمكنات النبات المرتبطة باالضاءة كشدتيا

يكمان) (جدكؿ  .)2ظير فرؽ معنكم بيف نباتات التضريب

الكمية )(QTLS
كمدتيا .أظيرت نتائج مسح مكاقع الصفات
ّ
الذم اجرم عمى عدد كبير مف سالالت كىجف الذرة

 0020الناتج مف آباء منتخبة مبكرة التزىير ككذلؾ النباتات

الصفراء باف معدؿ مدة امتالء الحبة يككف مسيطر عميو

المنتخبة مف آباء متأخرة التزىير لنفس التضريب في معدؿ

بكاسطة آلية كراثية معقدة كتـ الكشؼ عف عػ ػدة ))QTLs

نمك الحبة (جدكؿ  .)2كاف اعمى معدؿ نمك لمحبة بيف

التضريبات الناتجة ىك لميجيف  0020الناتج مف آباء منتخبة

تؤثر عمى معدؿ نمك الحبة خالؿ مدة امتالء الحبة كالتي ربما

متأخرة ( 5.2غـ.يكـ )0-لمحبة متفكقان عمى نفس التضريب

تسيـ في زيادة حاصؿ الحبكب ( .)20ظيرت فركؽ معنكية
بيف التضريبات الناتجة مف اآلباء المنتخبة المبكرة ك المتأخرة

الناتج مف آباء منتخبة مبكرة التزىير بنسبة  %25لمعدؿ نمك

التزىير في مدة امتالء الحبة ككذلؾ ظيرت فركؽ معنكية فيما

الحبة (جدكؿ .)2

بيف التضريبات الناتجة مف آباء منتخبة مبكرة التزىير ككذلؾ

حاصل الحبوب بالمتر المربع وباليكتار

حيث كانت أعمى مدة امتالء حبة لميجينيف  5220ك2000

فيك يمثؿ في الذرة الصفراء مثال المحصمة النيائية لمكثير مف

ذلؾ فاف التضريب  5220فشؿ في اعطاء حاصؿ حبكب

كالمرتبطة أساسا بالعامؿ الكراثي كتداخمو مع عكامؿ النمك

فيما بيف التضريبات الناتجة مف آباء منتخبة متأخرة التزىير،

اف حاصؿ الحبكب ىك أىـ مقياس حقمي يعكؿ عميو لمصنؼ،
الفعاليات الحيكية التي يقكـ بيا النبات خالؿ مكسـ النمك

بمغت  01يكمان مف االخصاب (جدكؿ  .)2عمى الرغـ مف
عالي (جدكؿ  )5عمى الرغـ مف امتالكو مساحة كرقية عالية

الفعمية
المتاحة ،أك يمكف كصفو بالحاصؿ النيائي لممساىمة
ّ

(لـ يعرض الجدكؿ) كيعزل سبب ذلؾ الى ضعؼ كفاءة ثابت

لعدد الحبكب المحصكدة في معدؿ كزنيا ( 2ك  21ك .)50

لمنبات .مف جية اُخرل فاف السبب يعزل الى معدؿ نمك

كراثة المككنات الكراثية  -المظيرية (يمكف اختصارىا بعدد

اف حاصؿ الحبكب الم صنؼ يرتبط بالجينات المسؤكلة عف

مقدرة النظاـ ( )SCCكالذم قد يككف مرتبطان بالطبيعة الكراثية
النبات كالحبة الكاطئيف (جدكؿ  )2كعدد الحبكب القميؿ

الحبكب ككزف الحبة) كاختالفاتيا بالتعبير الجيني كالت ػػي

(جدكؿ  )0ك كذلؾ يعزل الى كقت التزىير المتأخر نسبيان (لـ

تك ػػكف مرتبطة أص ػالن بفع ػػؿ المككنات الكراثية – الفسم ػػجية

يعرض الجدكؿ) .أما التضريب  0020المنتخب مف كال
االبكيف المبكر ك المتأخر التزىير فقد أعطى حاصؿ حبكب

( CGRك HI%ك TDMك )DTMكتغايراتيا كمرتبطػة أيضان
بالمككنات الكراثية لمصفات المرتبطة بالتحسس لممدة الضكئية

جيد كاكثر مف التضريب  5220كالمنتخب مف كال االبكيف

مثؿ (ارتفاع النبات ك ASIك ،)DTكاف كؿ تمؾ المككنات

كبنسب  %29ك  %08لآلباء المنتخبة المتأخرة التزىير،

الكراثية المختمفة تككف مرتبطة بحجـ ثابت مقدرة النظاـ

حيث كانت أعمى مدة امتالء حبة لمتضريبيف 5220

) (SCCلمنبات ( 28ك  55ك .)00اف االساس الكراثي

المبكرة ك المتأخرة بالتتابع (جدكؿ  .)5بشكؿ عاـ فاف جميع

مف دكف فصمو الى مككناتو االساسية كدراسة االسس الكراثية

لحاصؿ الحبكب في كحدة المساحة أك لمنبات اليمكف دراستو

ك 2000ك بمغت  01يكمان مف االخصاب (جدكؿ  )2لآلباء
التضريبات الناتجة مف آباء مبكرة التزىير قد اعطت حاصؿ

لكؿ مككف كالتي تشمؿ عدد الرؤكس ك عدد الحبكب ك كزف

حبكب اعمى مف تمؾ المنتخبة مف آباء متأخرة التزىير باستثاء
التضريب  0020المنتخب مف أب متأخر التزىير الذم

الحبة ككمػ ػ ػػيا تتفاكت في التأثيػ ػ ػػر مف صنؼ آلخر كم ػ ػ ػ ػػف

بيئة الخػ ػ ػ ػػرل .اف عدد الحبكب ىػ ػ ػػك احػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد المككنيف

اعطى حاصؿ حبكب اعمى بنسبة  %01مف التضريب

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذم يعزل اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو التفاكت في حاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الحب ػ ػ ػػكب

 0020المنتخب مف أب مبكر التزىير (جدكؿ  )5عمى الرغـ

لالصناؼ ( 2ك  .)0اف كزف الحبة ىك مف الصفػ ػ ػ ػ ػػات األكثر
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امتالكو دليؿ مساحة كر ّقية أقؿ ك أياـ لمنضج الفسمجي أقصر
(لـ تعرض الجداكؿ) ك عدد حبكب أقؿ (جدكؿ  )0مف نظيره

تكارثان كال ػػذم يتفػ ػ ػػاكت بشكؿ ممحكظ بيف التراكيػ ػ ػ ػػب الكراثيػ ػ ػ ػ ػػة

( 0ك 2ك .)52يتحدد كزف الحبة النيائي مف خالؿ مساىمة

2- 2

الصفات المرتبطة بتراكـ المادة الجافة ( 0ك  2ك .)50

( 5.03ـ .ـ

ترتبط معظـ االختالفات الكراثية لكزف الحبة بالتغيرات في

بنسب  %2ك  %00ك  ،%2أقؿ بالتتابع .أعطت أغمب

معدؿ نمك الحبة خالؿ مدة امتالئيا .اف معدؿ نمك الحبة

التضريبات الناتجة مف آباء منتخبة مبكرة التزىير حاصؿ

المادة الجافة كمؿء الحبة كالتي تككف مرتبطة بالمحتكل

باستثناء التضريب  0020الذم أعطى فيو التضريب

الرطكبي لممصب الذم يتناقص بتزايد ترسيب المادة الجافة

المنتخب مف آباء متأخرة حاصؿ حبكب أعمى مف نظيره

داخؿ الحبة كصكالن الى النضج الفسمجي .مف جية أُخرل فاف

المنتخب مف آباء مبكرة بنسبة  ،%01حيث كاف حاصؿ

كالذم يتحدد بيما بمكغ الصنؼ الى مرحمة النضج الفسمجي

.)5

يعتمد اعتمادان كبي انر عمى القدرة االستيعابية لممصب لترسيب

ك  011يكـ ك 5390حبة  ،بالتتابع) أم

حبكب أعمى مف تمؾ المنتخبة مف آباء منتخبة متأخرة التزىير

الحبكب لو  0.19كغـ.ـ

مدة امتالء الحبة تعتمد أيضان عمى معدؿ فقد الحبة لمرطكبة

2-

( 01.9طف .ىػ ػ( )0-جػ ػ ػ ػػدكؿ

جدول  .3حاصل الحبوب (كغم .م )2-و (طن متري.ىـــ)0-

( .)2اف مساىمة تمؾ الصفات المتعمقة بمككنات كزف الحبة
تختمؼ مف مادة كراثية الُخرل ( .)2اف صنفان مبك انر في

لتضريبات الذرة الصفراء المنتخبة اآلباء المبكرة والمتأخرة

التزىير قد يعطي حاصؿ حبكب أعمى مف آخر متأخر

انتضريباث

بالتزىير كلو مدة نمك أطكؿ الف المبكر حدث تزىيرهُ عند
درجة ح اررة مناسبة فكانت نسبة االخصاب فيو عالية بينما

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

الثاني كاف تزىيره عند درجة ح اررة عالية فانخفضت نسبة
االخصاب فيو فقؿ الحاصؿ .كذلؾ فاف طكؿ مكسـ النمك اذا

كاف متزنان في العالقة بيف المصدر ك المصب كتحت ظركؼ

جيدة فاف ذلؾ يسبب زيادة في معدؿ كزف الحبة
نمك ّ
أيضية
فالحاصؿ الف ) (TDMيككف عاليان فيمتمؾ مركبات
ّ

اآلباء انًنتخبت
يتأخر
يبكر
يتىسطاث انقيى
حاصم انحبىب نههكتار
حاصم انحبىب بانًتر انًربع
5.621
6.642
0.56
0.66
7.370
7.691
0.74
0.77
9.952
10.214
1.00
1.02
10.899
9.901
1.09
0.99
8.188
10.516
0.82
1.05
9.158
10.307
0.92
1.03
9.386
10.029
0.94
1.00
10.024
10.199
1.00
1.02
يبكر

0.21
0.17

يتأخر

2.065
1.716

عند فصؿ حاصؿ الحبكب لميجيف  0020الناتج مف آباء

كافية لزيادة عدد الحبكب ككزنيا لمصنؼ أثّر االنتخاب لآلباء

منتخبة متأخرة الى مككنات كتحت المككنات لمحاصؿ نجد

معنكيان في حاصؿ الحبكب بكحدة المساحة،
المبكرة ك المتأخرة
ّ

بأف ىناؾ ارتباطان بيف مككنات الحاصؿ (عدد الحبكب ك كزف

حيث تفكؽ التضريب  0901الناتج مف آباء منتخبة مف

الحبة) حيث كاف عدد حبكبو  0303حبة.ـ

2-

كىك ثاني

سالالت مبكرة التزىير عمى نظيره الناتج مف آباء منتخبة مف

أعمى عدد حبكب بيف التضريبات الداخمة في التجربة ،أم

ك

أعطاىا التضريب  0001المنتخب مف آباء متأخرة التزىير

سالالت متأخرة التزىير معنكيان في حاصؿ الحبكب بالمتر
المربع كاليكتار ( 0.13كغـ.ـ

 01.300طف.ىػ ػ

0-

2-

ك  1.82كغـ.ـ
0-

2-

بنسبة  %2أقؿ مف أعمى ىجيف ( 0038حبة.ـ )2-الذم

ك  8.088طف.ىػ ػ  ،بالتتابع) .اف سبب

(جدكؿ  ،)0أما بالنسبة لكزف الحبة فقد أعطى التضريب

تفكقو يعزل الى ازىاره المبكر ( 05.5يكمان) (لـ يعرض

 2000كزف حبة عاؿ نسبيان ( 201ممغـ) كىك أقؿ ()%08

حبتو العالي ( 5.0غـ.يكـ( )0-جدكؿ  )2كالتي أسيمت

 0901كأعمى ( )%01مف أقؿ كزف حبة ( 020ممغـ)

الجدكؿ) ك مدة امتالء حبتو الطكيمة ( 52يكمان) ك معدؿ نمك

مف أعمى كزف حبة ( 290ممغـ) التي أعطاىا التضريب

جميعيا في زيادة كزف الحبة ( 290ممغـ) (جدكؿ  )0ك

اعطاىا التضريب  2009ككذلؾ أعمى بنسبة  %8مف معدؿ

بالتالي حاصؿ الحبكب لكحدة المساحة ( 01.300طف.ى ػ)0-

كزف الحبة لمتضريبات الداخمة بالتجربة مجتمعةن (222

(جدكؿ  ،)5أم بنسب زيادة عمى نظيره التضريب الناتج مف

ممػغ ػ ػػـ) (ج ػ ػ ػػدكؿ  . )0اف مدة امتالء الحبة كمعدؿ نمكىا ىما

أباء منتخبة مف سالالت متأخرة  0.0 ،0901يكـ ك  %9ك

أىـ عامميف لتحديد كزف الحبة كىمػ ػػا مكػػكناف ل ػػكزف الحبة ،اف

 %8ك  %02ك  %30ك  ،%28بالتتابع .بالرغـ مف

التضريب  0020الناتج مف آباء منتخبة متأخرة التزىير كانت
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الصفات كالظكاىر المعقدة مثؿ ظاىرة قكة اليجيف ( 00ك 20
ك  29ك  51ك  .)53لقد َّ
أكد  Niك آخركف ( )51في دراسة

لو مدة امتالء حبة ( 53يكمان) كىي أقؿ ( )% 02.3مف

أطكؿ مدة أمتالء ألعمى التضريبات الداخمة في التجربة (01

يكمان) ،ككاف لو معدؿ نمك حبة ( 5.2غـ.ـ )2-متفكقان عمى

عمى نبات اذف الفأر عمى أف التغييرات في تعبير بعض
التنظيمية تككف مرتبطةن بقكة بنمك ىجف نباتات أذف
الجينات
ّ
الفأر ،كىذا ربما ُيفَ ّسر تفكؽ التضريب  0020المنتخب مف

ثاني أفضؿ ىجيف ليذه الصفات بمعدؿ  %01ك ،%8

يفسر لنا سبب تفكؽ ىذا
بالتتابع (جػ ػدػكؿ  .)2اف ىذا ن
التضريب في حاصؿ الحبكب بكحدة المساحة ،حيث أعطى

آباء متأخرة في حاصؿ الحبكب عمى التضريب المنتخب مف

ترسيب مادة جافة لمحبكب عاؿ عمى الرغـ مف اف مدة امتالء

كرة عمى الرغـ مف تفكؽ األخير عمى االكؿ بمعدؿ
آباء َ
مب ّ
دليؿ المساحة الكر ّقية (( )%2لـ يعرض الجدكؿ) كبمعدؿ مدة

عدد حبكب عاؿ بكحدة المساحة (جدكؿ  )5كاعطى معدؿ

الفسمجية
(جدكؿ  .)2بالرجكع الى المككنات الكراثية –
ّ

يكمان) (لـ يعرض الجدكؿ) ،كقد تساكيا تقريبان في عدد األياـ

الحبة لو كانت أقؿ  %3مف معدؿ التضريبات االُخرل

امتالء الحبة (( )%00جدكؿ  )2كقد أزىر بكقت أبكر (0.2

االُخرل ليذا التضريب ،فاف عدد األياـ لمنضج الفسمجي لو

لمنضج الفسمجي ( 012يكمان) (لـ يعرض الجدكؿ) ك في عدد

الحبكب بالمتر المربع (جدكؿ  ،)0اال اف األكؿ كاف لو معدؿ

كانت متكسطة ( 012يكمان) كىي أكثر بيكميف مف أقؿ ىجيف

نمك نبات اعمى (لـ يعرض الجدكؿ) كمعدؿ نمك حبة أعمى

كأقؿ بثالثة أياـ مف أعمى ىجيف في عدد األياـ لمنضج

الفسمجي بالتتابع (لـ يعرض الجدكؿ) ،حيث اف نباتاتو

مف االخير (جدكؿ  %08( )2ك  ،%09بالتتابع) فكاف لو

يعرض الجدكؿ) ككانت مدة امتالء حبتو قصيرة ،عمى الرغـ

كحدة المساحة اعمى بنسبة ( %9جػ ػ ػػدكؿ  .)5أكضحنا سابقان

كزف حبة أعمى (( )%01جدكؿ  )0ك حاصؿ حبكب في

كصمت الى التزىير االنثكم بعدد أياـ أطكؿ ( 0.2يكمان) (لـ

معنكيان في حاصؿ
باف االنتخاب لآلباء المبكرة ك المتأخرة أثر
ّ
الحبكب لكحدة المساحة ،حيث كاف حاصؿ الحبكب لكافة

كرقية  %20أقؿ مف أعمى
مف امتالكة معدؿ دليؿ مساحة ّ
ككف أعمى مادة جافة
ىجيف (لـ يعرض الجدكؿ) إال أنو ّ

التضريبات الناتجة مف أباء مبكرة التزىير أعمى مف نظيراتيا

كمية (لـ يعرض
لمنمكات الخضرية كأعمى حاصؿ مادة جافة ّ
الجدكؿ) بيف التضريبات الداخمة بالتجربة كالسبب يعكد الى

المنتخبة مف آباء متأخرة بالتزىير باستثناء التضريب 0020

معدؿ نمك الحبة األعمى بيف التضريبات (جدكؿ  )2ككذلؾ

(الذم تمت مناقشتو آنفان) حيث كانت الحالة فيو معككسة.

الى امتالكو دليؿ حصاد متكازف (( )1.09لـ يعرض

تفكؽ التضريب  0901الناتج مف آباء منتخبة مبكرة التزىير

أىمية في ابراز المقدرة
ترتبط ايجابان مع حاصؿ الحبكب كليا ّ

-

معنكيان عمى نظيره الناتج مف آباء منتخبة متأخرة التزىير في

الجدكؿ)  .اف المفيكـ السائد ىك أف المساحة الكرقية العالية

حاصؿ الحبكب بنسبة  %29حيث أعطى  01.300طف.ىػ ػ

االنتاجية لمنبات ،إال اف التضريب  0020الناتج مف أباء

0

منتخبة متأخرة بالتزىير إمتمؾ دليؿ مساحة كر ّقية متكسط

لمتضريبات األنخرل الداخمة بالتجربة (ج ػػدكؿ  .)5بالرجكع الى

كأعطى أعمى حاصؿ حبكب .اف ذلؾ يعزل الى كفاءة نظاـ

كىك أعمى بنسبة  %03مف معدؿ حاصؿ الحبكب

بعض النتائج المذككرة نجد أف الفرؽ في حاصؿ الحبكب

التمثيؿ الكاربكني ليذا التضريب ككذلؾ كفاءة ثابت مقدرة

لميجينيف المذككريف اعاله يعكد الى عدد األياـ الى %91

النظاـ ) (SCCلو فازداد ترسيب المادة الجافة في الحبكب

تزىير انثكم (لـ يعرض الجدكؿ) الذم بدكره أثر في مدة

كازداد معدؿ نمكىا فحاصميا .اف ذلؾ مرتبط بالطبيعة الكراثية

امتالء الحبة (جدكؿ  )2فزاد مف ترسيب المادة الجافة في

لميجيف كقد يرتبط أيضان بتأثيرات غير كراثية التي تمعب دك انر

الحبكب (لـ يعرض الجدكؿ)

كأدل الى زيادة كزف الحبة

األيضية فتؤثر في اآلليات الجزيئية لقكة اليجيف
التنظيمية ك
ّ
ّ
فتؤدم الى تغيير بعض الصفات في النبات كتجعمو يبدم

 )0مقارنة بالتضريب المنتخب مف أباء متأخرة بنسبة %00
فبالنتيجة تـ ترسيب كزف أعمى في عدد أقؿ مف الحبكب .مف

أداءان متمي انز .اف ذلؾ يتفؽ مع تفسير عدد مف الباحثيف بأف

جية أنخرل فاف المككنات الكراثية – الفسمجية كانت أفضؿ

بشكؿ معنكم كالذم ساعد عمى ذلؾ قمة عدد حبكبو (جدكؿ

ىامان في احداث تغييرات في التعبير الجيني لبعض الجينات

في التضريب الناتج مف آباء منتخبة مبكرة التزىير فأسيمت

ىناؾ تأثيرات لفكؽ الكراثة عمى اآلليات الجزيئية لمعديد مف
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بشكؿ ايجابي في زيادة حاصؿ الحبكب .لقد كاف معدؿ النمك

مترم.ى ػ( )0-الجداكؿ  ،)5-0بينما تفكؽ األخير عمى األكؿ

العالي لمنبات (لـ يعرض الجدكؿ) متالزمان أيضان مع معدؿ

في صفات عدد األياـ لمنضج الفسمجي ( 010يكمان) ك إرتفاع

غـ.ـ.2-يكـ ،بالتتابع) كمدة امتالء الحبة ( 52يكمان) (جدكؿ

تفكؽ التضريب  0901الناتج مف تضريب الفاحص المبكر

النمك العالي لمحبة (جدكؿ  08.51( )2غـ.ـ.2-يكـ ك 5.0

النبات ( 032سـ) (لـ تعرض الجداكؿ) .مف جية أُخرل

 )2فانعكس ايجابان عمى دليؿ الحصاد (( )1.30لـ يعرض
الجدكؿ)

التزىير  Zm60مع أباء متأخرة التزىير منتخبة مف الساللة

 Zm19عمى التضريب  0920الناتج مف تضريب الفاحص

حيث كاف معدؿ حاصؿ الحبكب مقارنةن بمعدؿ

المتأخر التزىير  Zm21مع أباء متأخرة التزىير منتخبة مف

حاصؿ المادة الجافة لمنمكات الخضرية أعمى بنسبة .%51

الساللة  Zm19معنكيان في قيـ إرتفاع النبات ( 029سـ)

اف السبب نفسو يعزل الى انخفاض حاصؿ الحبكب في
التضريب  0901المنتخب مف آباء متأخرة التزىير ،حيث

الكمية ( 0.25كغـ.ـ)2-
كحاصؿ المادة الجافة لمنمكات
ّ
كمعدؿ نمك النبات ( 00.90غـ.ـ.2-يكـ) ك دليؿ الحصاد

منخفضة (جدكؿ ( )2بالرغـ مف اف عدد حبكبو كانت أعمى)

(( )1.02لـ تعرض الجداكؿ) ،ك في معدؿ نمك الحبة (2.9

كاف لو معدؿ نمك نبات ك معدؿ نمك حبة كمدة امتالء حبة

غـ.ـ.2-يكـ) ك عدد الحبكب ( 0200حبة) ك حاصؿ

فانعكس سمبان عمى كزف الحبة كحاصؿ الحبكب كدليؿ الحصاد

الحبكب لكحدة المساحة ( 8.088طف.ىػ ػ( )0-الجداكؿ - 0

حيث كانت نسبة حاصؿ المادة الجافة لمنمكات الخضرّية

أعمى ( )%00عمى حاصؿ الحبكب بكحدة المساحة بسبب

 .)5بشكؿ عاـ فاف أغمب التضريبات الناتجة مف تضريب

الجدكؿ) التي قممت مدة امتالء الحبة كترسيب المادة الجافة

التجربة مع فاحص مبكر التزىير ) (Zm60أعطت حاصؿ

المتأخر

حبكب لكحدة المساحة أعمى مقارنة بالتضريب بفاحص متأخر

التزىير ) (Zm21ك الفاحص المبكر التزىير  Zm60في

التزىير ) (Zm21نتيجة لمعدالت نمك النبات ك الحبة ك

الزيادة في عدد االياـ الى  %91تزىير انثكم ( لـ يعرض

فييا.

ظيرت

فركؽ معنكية بيف

الفاحص

اآلباء مبكرة التزىير المنتخبة مف جميع السالالت الداخمة في

الػتأثير في صفات بعض التضريبات الناتجة مف تضريب

كزنيا كحاصؿ المادة الجافة لمنمكات الخضرية كالكمية كدليؿ

ىذيف الفاحصيف مع األباء المبكرة التزىير المنتخبة مف

الحصاد العالية ،باستثناء التضريب  3020الذم أعطى أعمى

الس ػ ػالالت  Zm19و Zm32و Zm51و  .Zm61تفكؽ

حاصؿ حبكب لكحدة المساحة مقارنةن بالتضريب 3001

التزىير ) (Zm60مع أباء مبكرة التزىير منتخبة مف الساللة

اآلباء مبكرة التزىير المنتخبة مف السالالت الداخمة في

التضريب  0901الناتج مف تضريب الفاحص المبكر

(جدكؿ  .)0كذلؾ فاف أغمب التضريبات الناتجة مف تضريب

Zm19عمى التضريب  0920الناتج مف تضريب الفاحص

التجربة مع فاحص مبكر التزىير ) (Zm60ك كذلؾ بفاحص

المتأخر التزىير ) (Zm21مع أباء مبكرة التزىير منتخبة مف

متأخر التزىير ) (Zm21قد أعطت حاصؿ حبكب لكحدة

معنكيان حاصؿ الحبكب لكحدة المساحة

المساحة أعمى مقارنة بالتضريبات الناتجة مف تضريب اآلباء

الساللة Zm19

0-

( 01.300طف.ىػ ػ ) (جدكؿ  .)5كذلؾ تفكؽ التضريب

متأخرة التزىير المنتخبة مف السالالت الداخمة في التجربة مع

مع أباء مبكرة التزىير منتخبة مف الساللة  Zm32عمى

التزىير ) (Zm21باستثناء التضريب  0020الذم أعطى

التضريب  5220الناتج مف تضريب الفاحص المتأخر

أعمى حاصؿ حبكب لكحدة المساحة مقارنةن بالتضريب 0001

الكمية
Zm32معنكيان في حاصؿ المادة الجافة لمنمكات
ّ

 0020قد يعكد الى قابمية االتحاد الخاصة .انو كالجؿ

فاحص مبكر التزىير ) (Zm60ك كذلؾ بفاحص متأخر

 5201الناتج مف تضريب الفاحص المبكر التزىير )(Zm60

(جدكؿ  ،)5اف سبب ىذا االستثناء لمتضريبيف  3020ك

التزىير ) (Zm21مع أباء مبكرة التزىير منتخبة مف الساللة

( 0.83كغـ.ـ )2-ك معدؿ نمك النبات ( 08.28غـ.ـ.2-يكـ)

استبعاد تداخؿ تأثير قابمية االتحاد الخاصة مع الفعؿ المبكر

ك دليؿ الحصاد (( )1.30لـ تعرض الجداكؿ) ك تفكؽ في

لمساللة ،يستحسف اجراء انتخاب (مبكر ك متأخر) عمى

معدؿ نمك الحبة ( 5.5غـ.ـ.2-يكـ) ك كزف الحبة (200

الفاحص كذلؾ .إف مكعد التزىير مف الصفات المعقدة

ممغـ) ك حاصؿ الحبكب لكحدة المساحة ( 01.512طف

كالميمة في نفس الكقت كالتي تؤثر في مككنات الحاصؿ
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كحاصؿ الحبكب لمنبات كقد ترتبط بالصفات المظيرّية لمنبات
مثؿ ارتفاعو ك عدد أكراقو ك امتالء حبكبو ( .)09تـ الكشؼ

بعض الدراسات الحديثة معمكمات ّقيمة جدان حكؿ دكر فكؽ
الكراثة في قكة اليجيف مف خالؿ مقارنة  DNAكتغيي ارت

كذلؾ عف سمسمة مف الجينات ضمف مكقع جيني كاحد ليا

 sRNAكانماط التعبير الجيني في كؿ مف اليجف كآبائيا

عالقة بالتفاكت في مكعد التزىير كليا تػأثيرات متعددة في

( .)50لقد ابدت اليجف زيادة في ميثمة  DNAبكامؿ الجينكـ

صفات عدة .فمككنيا مرتبطة بقكة فيما بينيا فضالن عف فعميا

كخصكصان في .(TEs) Transposable Elementsمف

الجيني المتفكؽ فيي تسيـ في اظيار التغايرات في الصفات

المثير لالىتماـ اف الزيادة في ميثمة  DNAفي جينكـ اليجف

المظيرّية المتعمقة بمكعد التزىير ( .)09اف المساىمة
المتباينة لعدد مف الجينات كالمكاقع الجينية كالطفرات التي

حدثت في الغالب عند المناطؽ التي اختمفت فييا نسبة الميثمة
بيف اآلباء كاليجف كالتي تكاجد فييا  sRNAبنسب ممحكظة.

تحدث في بعضيا كطبيعة التعبير الجيني ليا كنسبة مساىمة

اف ىذا يعني بأف مسار RNA-directed DNA

كميا تؤدم الى أختالؼ التعبير الجيني سكاء مف خالؿ

اليجف .اضافة لذلؾ فقد كجد باف  22مف الجينات الحساسة

جمية في
تنشيطو أك تثبيطو كالذم بدكره ُيحدث تأثيرات ّ
الصفات المظيرية كمنيا مكعد التزىير .مف ىنا يمكننا

لمميثمة قد تـ تثبيط فعميا االستنساخي في اليجف (.)50
فضالن عف ذلؾ ،فقد تـ االستنتاج باف قكة نمك اليجف قد تـ

األبكية كىك خالؼ لمبادمء الكراثة
الجينات عف األليالت
ّ
المندلية التي تنص عمى اف األباء كمف خالؿ جينكماتيا

لفعاؿ في بعض ىجف
ميثمة  DNAكايقاؼ انتاج  sRNAا ّ
نباتات اذف الفأر كعميو تـ االستنتاج باف تغيير الميثمة في

تساىـ بمقدار متساك الظيار الصفة في الذرّية الالحقة .أف
ىذا االختالؼ في التعبير يمكف اسناده الى ظكاىر خارج

الجينكـ المكجية بكاسطة مسار  RdDMقد تمعب دك انر

 (RdDM) methylationقد يكجو ميثمة

كاختالؼ تعبير األليالت أألبكية ككذلؾ تداخالتيا المتبادلة،

األستنتاج باف ىناؾ اختالفان في التعبير الجيني لبعض

اضعافيا مف خالؿ معاممة الجينكـ بمكاد تعمؿ عمى ازالة

ممحكظان في قكة اليجيف.

نطاؽ الكراثة التقميدية أك الكراثة السايتكبالزمية ،حيث اف
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