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 Zea maysكفاءة دليل االنتخاب لصفات الجذور في تحمل تراكيب وراثية من الذرة الصفراء )

L.للجفاف ) 
 وزي عبد الحسين كاظمف                     احمد الدين مقداد صالح

 جامعة بغداد –اعة الزر  ةكلي-قسم المحاصيل الحقلية

                                                                                                      

 الخالصة

انتخابية لتحمل الجفاف لتراكيب وراثية  كدالة ذري اعتماد صفات المجموع الجإمكانية بهدف دراسة   
نفذت تجربة حقلية باستخدام األعمدة البالستيكية خالل موسمي الزراعة الربيعي  مختلفة من الذرة الصفراء

سم 571تركيب وراثي، زرعت في أعمدة بالستيكية بارتفاع  51 هذه الدراسة على اشتملت .7151والخريفي لعام 
تصميم بمنشقة ال األلواحترتيب للنبات. استعمل مستويين من استنفاذ الماء الجاهز تأثير تحت سم، 11وبقطر 

الرطوبي وهي  اإلجهادالرئيسة مستويات  األلواحاحتلت  ،بثالثة مكررات (R.C.B.Dالقطاعات الكاملة المعشاة )
نتائج  أظهرتالثانوية.  األلواحمن الماء الجاهز للنبات، فيما احتلت التراكيب الوراثية  % 21و 25استنزاف 

تفوق التركيب الوراثي الصفات المدروسة، إذ  اكيب الوراثية علىلتر معنوي بين ا التحليل اإلحصائي وجود اختالف
G10 بالتتابع. وأعطىالربيعي والخريفي  ينللموسم سم511و 515111الجذر معدل عمق  أعلى الذي أعطى 

التركيب  أعطىبينما  للموسم الربيعي Ysو Ypاعلى وزن جاف للجذر عند المعاملة  G15التراكيب الوراثي 
 ارب. من خالل نتائج التجللموسم الخريفيYp و Ysللمعاملتين د المعاملة اعلى وزن جاف عنG13الوراثي 

 Stress Toleranceيتبين وجود ارتباط معنوي بين بعض صفات المجموع الجذري ودليل تحمل الجفاف 

Index   بينها وبين مؤشرات تحمل الجفاف ولكال الموسمين.  فقد تميزت صفة الوزن الجاف للجذور بارتباط عال
لذا يمكن لمربي النبات استخدام صفات الوزن الجاف للمجموع الجذري والزاوية العمودية كأدلة انتخابية لتحمل 

 الجاف.

Selection index efficiency for roots traits in drought tolerance of 

maize (Zea mays L.) Genotypes,  
   

M. S. Ahmed                                           F. A. Kadhem 
Agro. Dept. Coll. of Agri.-Univ. of Baghdad                 

ABSTRACT 
To study the possibility of adopting root system properties as a selective function for 

drought tolerance of different mays genotypes. This study included 51 genotypes, planted by 

using plastic columns, 120 cm height and 50 cm diameter, under two levels of plant available 

water consumption and use Randomized Complete Block Design (RCBD) with three 

replicates, the main plots were for water stress, 25% and 75% plant water available 

consumption, while the subplots were for genotypes in both field experiments. In addition، 
G10 gave higher root length of 131.33 and 134 cm in spring and autumn, respectively. G15 
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gave a higher root dry weight at Yp and Ys treatments, while G13 gave a higher dry weight at 

Ys and Yp treatments autumn seasons. Through experimental results shows no significant 

correlation between some recipes root and guide stress tolerance Index (STI) recipe dry 

weight has been marked by the roots of a high correlation between indicators of drought 

tolerance and both seasons. So can plant breeders use recipes dry weight of the root and the 

vertical angle electoral evidence to withstand dry. 

 المقدمـــة

من محاصيل الحبوب المهمة في العراق التي انتشرت زراعتها  .Zea mays L)) تعد الذرة الصفراء
 من الظروف المناخية الجافة محصول الذرة الصفراء بإمكانية زراعته في نطاق واسعيتميز . بمساحات واسعة

نخفض فيها زراعة كثير من المحاصيل بسبب محدودية مياه الري وزيادة مساحة هذه ت أتالتي بد وشبه الجافة
مليار شخص سيعانون من نقص  1.8وتؤكد منظمة اليونسكو بان حوالي  ،المناطق مع زيادة السكان في العالم

 إنتاجوالتي ستؤثر بشكل سلبي في  7171عام المائي )الجفاف( بحلول  اإلجهادالمياه وستتأثر ثلثي البشرية من 
 المائي وخاصة لإلجهاد. وان محصول الذرة الصفراء تعتبر من المحاصيل الحساسة (51)المحاصيل الزراعية 

ان تطوير تراكيب وراثية  .(4) %60-45فانه سيؤدي الى فقدان في الحاصل بحدود  األزهارتزامن مع فترة  إذا
نتيجة لزيادة كفاءة  ٪22-25حاصل الحبوب بحدود  الى زيادةمتحملة للجفاف في الذرة الصفراء يمكن أن تؤدي 

 (.1) استخدام المياه

وسد احتياجات البلد لهذا  األزمةالتي يمكن استخدامها لتجاوز مثل هذه  األساليبهم أ ن من إ
المائي مع المحافظة  اإلجهادتراكيب وراثية لها القدرة على مقاومة  أو نافأصانتخاب  أو تربيةالمحصول هو 

كونه في تحديد التراكيب المقاومة للجفاف هم ان المجموع الجذري يمثل الصفة األ، حاصل أعلى إعطاءعلى 
المحافظة على  هدور  ري يكون ال هايظروف محدودية مي ف ،المسؤول على امتصاص الماء والمغذيات من التربة

، أشارت نتائج تحفيز التغيرات المظهرية والتشريحية في الجذر استجابة للجفاف والسيماحالة الماء في النبات 
 كثير من األبحاث إلى ان اختالف كميات المياه تؤثر في طول المجموع الجذري للذرة الصفراء حيث تحفز

ن طول وكثافة، و الجذور في البحث عن الماء والغذاء الجذور تختلف باختالف ظروف التربة ومراحل نمو  ا 
  5)كذلك  تختلف كثافتها باختالف أعماق التربكما تبدأ الجذور بالنمو والتقدم بتقدم عمر النبات و  إذالنبات 

  .(12 و 51و

تبدو كنقطة انطالق  اإلجهادوعدم  اإلجهادالنسبي لحاصل التراكيب الوراثية تحت ظروف  ان األداء
في و تشخيص التراكيب الوراثية المرغوبة في المناطق التي تعاني من شحة في الموارد المائية والجفاف مشتركة ل

وان الوزن الجاف لجذور النباتات  الموسم،سوء توزيعها خالل  أو األمطارمناطق الزراعة الديمية بسبب قلة 
يختلف باختالف نسجة التربة ومرحلة النمو والكثافة النباتية وطبيعة الشد المسلط عليه والخصوبة والملوحة 

من تهدف الدراسة الى دراسة صفات الجذور لعدد من التراكيب الوراثية  .وعمق مقد التربة الصالح النتشار الجذر
 الذرة الصفراء.
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 طرائق العملالمواد و 

 جامعة-تجربة حقلية في حقل التجارب التابع لقسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة  أجريت
وفق تصميم  استخدم ترتيب األلواح المنشقة .2015بغداد خالل موسمي الزراعة الربيعي والخريفي 

 ( على األلواح1)جدول( Gتراكيب وراثي ) 51وزعتحيث . وبثالثة مكررات القطاعات العشوائية الكاملة
من الماء الجاهز  %71 دافالتي تمثل استن (Yp)الري  معامالتالرئيسية حيث مثلت  األلواح أماالثانوية 

 أذار 15خ زرعت البذور بتاري .جاهز في كل مرحلة من مراحل النمو ماء %21 فادتمثل استن (Ys)و

 والخريفي.  للموسم 7151تموز 51وللموسم الربيعي  2015

 120 وارتفاع سم 25 بقطر بالستيكية وخيطت على شكل عامود بالستيكي أكياس خدمتاست
سم  5 بارتفاع الحصى من طبقة فوقها ووضعت الكيس أسفل في النخيل ليف من طبقة ووضعت سم،

كغم تربة ووضعت  20وضعت لتسهيل دراسة الجذور من خالل المحافظة عليها داخل تربة الحقل، ثم
بذور ثم خفت  3األعمدة البالستيكية داخل أخاديد في موقع التجربة نفسه ثم تم تغطيتها بالتراب. زرعت 

إلى نبات واحد من التراكيب الوراثية للذرة الصفراء، وبعد مرحلة ظهور الحريرة تم حصاد المحصول وتم 
هادئ لضمان الحصول على المجموع  غسلت عينات الجذور بماء فصل المجموع الخضري عن الترب.

الوزن الجاف له وقيس عمق الجذر وثم قسم المجموع الجذري إلى خمسة أقسام من مقد و الجذري كامل 
سم( ووضعت بأكياس ورقية وجففت العينات في درجة حرارة  511سم إلى حد  20التربة )كل قسم طوله 

  لميزان الحساس.في الفرن الكهربائي وبعدها تم وزن العينات با ° م51

 ورموزها التراكيب الوراثية المستخدمة في الدراسة، ومصادرها 1جدول 
Genotype Origin Code Genotype Origin Code 

 G10 هجين واعد G1 ZM51* ZM 4 صنف محلي معتمد 106 بحوث

2m32*2m21 هجين واعد G2 ZM51* ZM 49 هجين واعد G11 

 G12 هجين واعد G3 Zm51*Zm60 صنف محلي معتمد 5018

 G13 هجين واعد G4 ZM60* ZM49 صنف محلي معتمد فجر

 G14 هجين واعد G5 Zm60*Zm51 صنف محلي معتمد مها

 G15 هجين واعد G6 Zm60*Zm61 صنف محلي معتمد ساره

 G16 هجين واعد G7 Zm61*Zm19 صنف محلي معتمد سرور

Zm49*Zm19 هجين واعد G8 Zm61*Zm21  واعدهجين G17 

Zm49*Zm60 هجين واعد G9 Zm61*Zm51 هجين واعد G18 

 إلىتم اإلرواء بواسطة أنابيب بالستيكية مربوطة بمضخة مزودة بعداد لقياس كميات الماء المضافة 
كل وحدة تجريبية. استخدمت الطريقة الحجمية بأخذ عينة من التربة قبل الري بيوم واحد ووضعت في علب 

ساعة ثم وزنت، وحسب  24م لمدة ° 105األلمنيوم ووزنت وهي رطبة، ثم وضعت في الفرن بدرجة حرارة 
ماء الجاهز على العمق من ال%75 وعند استنزاف %25رويت النباتات عند استنزاف  .المحتوى الرطوبي فيها

 . للتجربتين Ysو Ypالبالستيكية في معامالت القياس  األعمدةفي  حسب فترات النمو وعمق الجذر
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وحساب حجم الماء المضاف  (2) بحسب معادلة للتجربة الحقلية تم حساب كمية الماء المضاف
و  Ypرية للمعاملة  29إضافة وعلى ضوء ما سبق فقد تم *عمق الجذر(  π*7لألعمدة من خالل حساب )نق
خالل الموسم الربيعي  Ysرية للمعاملة  9إضافة تم وكذلك فقد   مم904.57 مجموع كمية الماء المضاف 

 Ypرية للمعاملة  23إضافة فقد تم  م والموسم الخريفي م501.95 ومجموع كمية الماء المضاف خالل الموسم  
خالل الموسم الربيعي  Ysرية للمعاملة  9إضافة تم ذلك فقد وك  مم 864.86 و مجموع كمية الماء المضاف 

جففت العرانيص وفرطت ووزنت وحسب بعد الحصاد مم.  474.60ومجموع كمية الماء المضاف خالل الموسم  
. حللت النتائج إحصائيا باستخدام تحليل التباين، باإلضافة 5-حاصل طن هـ إلىحاصل الحبوب الكلي وحول 

 حساب دليل الجفاف. إلى

 النتائج والمناقشة

 عمق الجذر

نتائج تحليل التباين للموسمين الربيعي والخريفي التأثير المعنوي لمعامالت الري والتراكيب  أظهرت
أعلى معدل )من الماء الجاهز  %25)استنزاف  Ys(. إذا أعطت معاملة الري 7الوراثية والتداخل بينهما )جدول 

 أقل معدل لعمق الجذر Ypللموسمين، في حين أعطت معاملة الري  سم512117و 552121لعمق الجذر 

 أعلى معدل لعمق الجذر G10 سم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع(، وأعطى التركيب الوراثي518و (18128
عند  سم 73.17للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع. بينما كان اقل معدل لعمق الجذر سم 134.00 و 131.33

للموسم الخريفي.  سم G18 104.17  في الموسم الربيعي، في حين أعطى التركيب الوراثي G5 التركيب الوراثي
نتيجة تأثير اإلجهاد للموسمين.  % 28و 27في معدل عمق الجذر بحدود ارتفاع وهذه البيانات تؤكد ان هناك 

الصفراء  يعمل على زيادة نمو الجـذور لنباتات الذرةان نقص الماء من  (5) إليهلما توصل  وجاءت نتائجنا مؤيده
في الذرة الجذور النامية بزيادة مدد الري  زيادة أعماقإلى  الري أدتإن مدد ( 51) ذكر .وزنها وتعمقها وزيادة

 جذور في البحث عن الماء والغذاء. فعالية، وعزى السبب إلى الصفراء

التراكيب الوراثية ومعامالت الري إذ كان الى وجود تداخل معنوي بين  7تشير النتائج  في الجدول 
وسلكت جميع التراكيب الوراثية  Ysهناك ارتفاع في عمق الجذر في جميع التراكيب الوراثية تحت معاملة الري 

اتجاه سلوكا مختلفا باتجاه معامالت اإلجهاد الرطوبي أي ان نوع التداخل اختالف في كمية االستجابة وليس 
مقارنة  Ys ( لمعاملة%(69كان  G2 عمق الجذر للتركيب الوراثي نسبة وكان هناك ارتفاع في االستجابة،
مقارنة  Ysلمعاملة   G10للتركيب الوراثي %6.67كانت  ارتفاع لعمق الجذربينما اقل نسبة  ،Ypبمعاملة 
نسبة ارتفاع في عمق الجذر بحدود  ىأعل بلغلموسم الربيعي أما في الموسم الخريفي فقد في ا Yp  بمعاملة

في  ارتفاعنسبة  ، بينما اقلYpالشد الرطوبي مقارنة بمعاملة Ys لمعاملة G3 ( للتركيب الوراثي%(69.67
  Yp . مقارنة بمعاملة  Ysلمعاملة  G1 للتركيب الوراثي  %1111 عمق الجذر
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بتأثير  متوسط عمق الجذر)سم( لتراكيب وراثية من الذرة الصفراء المزروعة داخل أعمدة بالستيكية 2جدول 
 2015الشد الرطوبي للموسمين الربيعي والخريفي 

 الوزن الجاف الكلي للجذر

نتائج تحليل التباين للموسمين الربيعي والخريفي التأثير المعنوي لمعامالت الري والتراكيب  أظهرت
معدل وزن جاف  أعلى (الجاهزمن الماء  %25)استنفاد  Ysمعاملة الري  أعطت إذ. ابينهم الوراثية والتداخل

 للموسمين،غم 39.81 و Yp 44.18 معاملة الري  أعطتللموسمين، في حين  غم43.21 و 47.69 للجذر
تركيب ال أعطى بينما ي،الربيعللموسم  مغ  64.1قدره معدل وزن جاف للجذر أعلى G8 التركيب الوراثي أعطى

كان اقل معدل وزن جاف  في حينغم للموسم الخريفي.  61.79 معدل وزن جاف للجذر أعلى G16الوراثي 
اقل معدل  1G التركيب الوراثي أعطىفي حين  الربيعي،في الموسم G5 غم عند التركيب الوراثي30.4للجذر 

في معدل وزن جاف للجذر  ا  البيانات تؤكد ان هناك ارتفاعلموسم الخريفي. وهذه في ا 19.49 وزن جاف للجذر
 للموسمين.  اإلجهادتأثير  نتيجة % 112و 21.1بحدود 

وجد ان زيادة قيم الرطوبة للتربة يحد من تغلغل جذور الذرة  إذ( 51جاءت النتائج مؤيده لما توصل )
وعزى  الصفراء ويؤدي إلى توزيعها وانتشارها في الطبقة السطحية، في حين يحدث العكس بتباعد مدة الري 

وجود تداخل معنوي بين  إلى 1الجدول  النتائج فيالجذور في البحث عن الماء والغذاء. تشير  فعاليةالسبب إلى 

 7151الموسم الخريفي لعام    7151الموسم الربيعي لعام    الرمز التراكيب الوراثية
 المتوسط  الشد الرطوبي المتوسط الشد الرطوبي

22% 52% 22% 52% 
بحوث  106 G1 98.67 108.67 103.67 121.67 122.00 121.83 

2m32*2m21  G2 74.33 143.33 108.83 108.00 141.00 124.50 

5018  G3 76.67 98.33 87.50 80.00 149.67 114.83 

 G4 104.33 124.00 114.17 111.33 153.00 132.17 فجر

 G5 61.67 84.67 73.17 112.67 139.33 126.00 مها

 G6 78.00 132.67 105.33 110.00 129.33 119.67 ساره

 G7 89.00 97.00 93.00 106.00 131.00 118.50 سرور

Zm49*Zm19  G8 101.00 154.67 127.83 120.33 130.67 125.50 

Zm49*Zm60 G9 122.67 129.33 126.00 104.33 128.67 116.50 

ZM51* ZM 4 G10 128.00 134.67 131.33 123.67 144.33 134.00 

ZM51* ZM 49 G11 66.67 92.67 79.67 104.67 151.33 128.00 

Zm51*Zm60 G12 73.33 105.33 89.33 101.00 139.33 120.17 
ZM60* ZM49  G13 97.00 103.00 100.00 108.00 130.33 119.17 

Zm60*Zm51 G14 104 134.67 119.33 108.33 168.67 138.50 
Zm60*Zm61  G15 71.00 94.33 82.67 119.67 129.00 124.33 

Zm61*Zm19 G16 94.00 125.67 109.83 130.00 133.00 131.50 

Zm61*Zm21  G17 76.00 111.33 93.67 117.00 127.33 122.17 

Zm61*Zm51  G18 100.00 144.33 122.17 80.00 128.33 104.17 

LSD 4.444 التداخل LSD  
التركيب 
 الوراثي
2.764 

3.810 LSD  
 التركيب
 الوراثي
2.725 

 137.57 109.25 117.70 89.79 المتوسط
LSD  1.526 4.487 للشد الرطوبي 
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التراكيب الوراثية تحت معاملة  معظم كان هناك ارتفاع في الوزن الجاف في إذاكيب الوراثية ومعامالت الري التر 
ارتفاع في الوزن الجاف  إلى Ys اإلجهادمعامالت  أدتفي الموسم الخريفي فقد  أما الربيعي،للموسم  Ysالري 
 ان نوع التداخل اختالف في كمية أيالتراكيب الوراثية وسلكت جميع التراكيب الوراثية سلوكا مختلفا  معظمفي 

مقارنة  Ysغم للمعاملة 21188بحدود على وزن جاف للجذر ا G 1 التركيب الوراثي أعطىفقد  االستجابة، واتجاه
بالمعاملة مقارنة  Ypللمعاملة   G5يغم للتركيب الوراث71151 بلغ بينما اقل وزن جاف للجذر ،Ypبالمعاملة 

Ysللتركيب الوراثي 67.47في الموسم الخريفي فقد بلغ اعلى وزن جاف للجذر بحدود  أما .في الموسم الربيعي 

55 G للمعاملةYs مقارنة بالمعاملة الشد الرطوبي Yp، غم للتركيب 51في الوزن الجاف للجذر  عدلبينما اقل م
 . Ypبالمعاملةمقارنة  Ysللمعاملة  1Gالوراثي 

 األعمدةوراثية من الذرة الصفراء المزروعة داخل  غم( لتراكيبمتوسط الوزن الجاف للجذر) 3جدول 
 2015خريفي الربيعي و للموسمين البالستيكية بتأثير الشد الرطوبي 

 سم 20-0 عمقالوزن الجاف)غم( للجذر ب

نتائج تحليل التباين للموسمين الربيعي والخريفي التأثير المعنوي لمعامالت الري والتراكيب  أظهرت
 معدل لعمق الجذر من الماء الجاهز( أعلى %25)استنفاد  Ysالوراثية والتداخل بينهما. إذا أعطت معاملة الري 

 و89.79 معدل لعمق الجذر أقل Ypللموسمين، في حين أعطت معاملة الري  سم512117و 552121 بحدود

 7151الموسم الخريفي لعام    7151الموسم الربيعي لعام    الرمز التركيب الوراثية
 المتوسط  الشد الرطوبي المتوسط الرطوبي الشد

22% 52% 22% 52% 
 G1 41.34 52.11 46.73 35.24 39.98 37.61 106 بحوث

2m32*2m21  G2 42.79 51.29 47.04 41.47 46.3 43.88 

5018  G3 46.22 51.5 48.86 14.8 24.18 19.49 

 G4 55.58 51.32 53.45 43.39 41.7 42.54 فجر

 G5 24.65 36.15 30.4 51.22 42.91 47.07 مها

 G6 34.24 53.63 43.94 40.83 33.4 37.11 ساره

 G7 44.99 41.94 43.47 39.11 39.2 39.15 سرور

Zm49*Zm19  G8 57.21 70.99 64.1 29.61 35.72 32.67 

Zm49*Zm60 G9 54.53 45.74 50.14 41.15 36.23 38.69 

ZM51* ZM 4 G10 51.52 55.1 53.31 55.6 45.49 50.55 

ZM51* ZM 49 G11 28.59 42.26 35.43 18.59 33.33 25.96 

Zm51*Zm60 G12 52.07 65.41 58.74 52.48 44.68 48.58 

ZM60* ZM49  G13 43.06 34.09 38.58 41.61 55.26 48.44 

Zm60*Zm51 G14 37.46 41.18 39.32 41.85 47.12 44.49 

Zm60*Zm61  G15 40.87 43.01 41.94 45.51 51.12 48.32 

Zm61*Zm19 G16 45.85 33.53 39.69 56.12 67.47 61.79 

Zm61*Zm21  G17 46.94 46.21 46.58 44.09 52.31 48.2 

Zm61*Zm51  G18 47.28 43.02 45.15 23.97 41.32 32.65 

LSD 1.939 2.673 0.01673 0.02927 التداخل 
 43.21 39.81 47.69 44.18 المتوسط

LSD  0.462 0.03358 للشد الرطوبي 
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أعلى معدل لعمق الجذر بواقع  G10 سم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع، وأعطى التركيب الوراثي109
 للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.  سم134.00 و 131.33

في الموسم الربيعي، أما  G5 عند التركيب الوراثي سم73.17معدل لعمق الجذر  أقل حين أعطى في
. وهذه البيانات سم 104.17 مقداره معدل لعمق الجذر أقلG18  في الموسم الخريفي فقد أعطى التركيب الوراثي

د للموسمين الربيعي نتيجة تأثير اإلجها %25و 15في معدل عمق الجذر بحدود ارتفاعا  تؤكد ان هناك 
ان نقص الماء يعمل على زيادة نمو الجـذور لنباتات الذرة  (5) والخريفي بالتتابع. وجاءت النتائج مؤيده للباحث

المائي يؤثر  اإلجهاد في عمق التربة بينما في األعماق القريبة من سطح التربة فان الصفراء وتعمقها وزيادة وزنها
 السبرنة إلىتميل الجذور  إذسلبا في النمو الخضري والجذري لنبات الذرة الصفراء على حد سواء 

(Suberizationوهي ) المائي  لإلجهادعند تعرضها  نفاذية للماء مادة الفلين، مما يجعل جدار الجذر اقل تراكم
  .(2)مختزلة بذلك من وزنها وسعتها االمتصاصية 

لتراكيب وراثية من الذرة الصفراء المزروعة  سم 20-0وسط الوزن الجاف)غم( للجذر بعمق مت 4جدول 
 2112خريفي الربيعي و داخل األعمدة البالستيكية بتأثير الشد الرطوبي للموسمين ال

 7151الموسم الخريفي لعام    7151الموسم الربيعي لعام    الرمز التراكيب الوراثية
 المتوسط الشد الرطوبي المتوسط الشد الرطوبي

22% 52% 22% 52% 
 G1 20.36 18.66 19.51 16.08 11.16 13.62 106 بحوث

2m32*2m21  G2 21.99 15.08 18.53 11.11 9.68 10.39 
5018  G3 21.23 19.79 20.51 5.15 4.86 5.00 

 G4 18.15 17.36 17.76 13.42 11.92 12.67 فجر

 G5 10.82 12.45 11.63 14.67 9.41 12.04 مها

 G6 14.12 21.18 17.65 27.94 11.58 19.76 ساره

 G7 23.42 14.27 18.84 11.37 6.94 9.16 سرور

Zm49*Zm19  G8 22.33 20.48 21.41 11.66 6.77 9.21 

Zm49*Zm60 G9 19.33 15.11 17.22 14.95 10.13 12.54 

ZM51* ZM 4 G10 20 19.72 19.86 19.60 7.64 13.62 

ZM51* ZM 49 G11 13.67 13.48 13.57 5.71 7.85 6.78 

Zm51*Zm60 G12 19.44 20.17 19.80 16.35 10.42 13.39 

ZM60* ZM49  G13 21.41 12.73 17.07 16.46 7.91 12.18 

Zm60*Zm51 G14 15.25 11.56 13.41 16.43 9.34 12.88 

Zm60*Zm61  G15 17.08 11.50 14.29 16.52 11.82 14.17 

Zm61*Zm19 G16 21.22 11.55 16.39 11.81 10.84 11.33 

Zm61*Zm21  G17 20.82 13.16 16.99 16.18 15.86 16.02 
Zm61*Zm51  G18 25.78 11.79 18.79 10.45 6.72 8.58 

LSD  3.703 5.259 0.8420 1.1593 التداخل 
 9.491 14.21 15.56 19.24 المتوسط

LSD  غ.م 0.1574 للشد الرطوبي 

كان نوع التركيب الوراثي ومعامالت الري،  وجود تداخل معنوي بين إلى 1تشير النتائج في الجدول 
الوزن الجاف)غم(  اة انخفض فيهيالتراكيب الوراثمعظم ان  أيكمية االستجابة و  اتجاه التداخل هو اختالف في
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 G6 وG5  الوراثية  ان هناك بعض التراكيب، إال Ypمقارنة بمعاملة  Ysلمعاملة  سم 20-0للجذر بعمق 
قل نسبة انخفاض في الوزن الجاف للجذر ألم تنخفض أما بالنسبة لكمية االستجابة التي انخفضت كانت  G12و

نسبة انخفاض للتركيب  أعلىبينما  %1 13.هو G18في الموسم الربيعي للتركيب الوراثي  20-0بعمق 
أما في الموسم الخريفي قد انخفضت جميع  ،Ypمقارنة بمعاملة   Ysلمعاملة  %54بنسبة   G18الوراثي

-0حيث كانت اقل  نسبة إخفاض في الوزن الجاف للجذر بعمق  G11التراكيب الوراثية ماعدا التركيب الوراثي 
لمعاملة  %0.61بنسبة   G10بينما اعلى نسبة انخفاض للتركيب الوراثي %11.هو  52Gللتركيب الوراثي  20

Ys   نة بمعاملة مقارYp، .وهذا يدل على اختالف سلوكية التراكيب الوراثية باتجاه معامالت اإلجهاد الرطوبي 

  سم 41-21 عمقالوزن الجاف)غم( للجذر ب

حققت نتائج تحليل التباين للموسمين الربيعي والخريفي التأثير المعنوي  1حققت نتائج الجدول 
من الماء  %25)استنفاد  Ypلمعامالت الري والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما. إذا أعطت معاملة الري 

ين غم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع، في ح 10.80و 13.63 معدل الوزن الجاف للجذر أعلى( الجاهز
 G8 غم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع، وأعطى التركيب الوراثي 6.69و Ys 8185أعطت معاملة الري 

 التركيب الوراثيغم للموسم الربيعي، أما في الموسم الخريفي فقد أعطى 19.34اعلى معدل وزن جاف للجذر 
غم عند 6.305معدل وزن جاف للجذر  غم. بينما كان اقل16.978بوزن  G16 اعلى معدل وزن جاف للجذر

بلغ  اقل معدل وزن جاف للجذر G3( في الموسم الربيعي في حين أعطى التركيب الوراثي (G5التركيب الوراثي 
 للموسم الخريفي، وهذه البيانات تؤكد ان هناك انخفاضا   G11 التركيب الوراثيغم والتي لم تختلف مع 3.715

للموسمين بالتتابع.  نتيجة تأثير المائي نتيجة تأثير اإلجهاد  %11و 72 الجاف للجذر بحدودفي معدل وزن 
في المناطق القريبة من سطح  ن زيادة الوزن الجاف للجذرإجهاد الجفاف للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع. إ

 .تكون نتيجة النقسامات المنطقة المرستيمية في القلنسوة وزيادة عدد الخاليا التربة عند توفر المياه

الوزن الجاف ض اانخف إلى 1في الجدول في الموسم الربيعي والخريفي لهذه الصفة تشير النتائج  
 ما عدا Ypمقارنة بمعاملة  Ysلمعاملة في جميع التراكيب الوراثية في معاملة الري  سم 40-20للجذر بعمق 

إذ كان هناك اختالف في كمية واتجاه االستجابة في جميع التراكيب الوراثية لم ينخفض،  G5التركيب الوراثي 
اعلى نسبة   G13لتراكيب الوراثية فقد أعطى التركيب الوراثي كمية االنخفاض لتحت ظروف اإلجهاد أما نسبة 

للتركيب  %3واقل نسبة انخفاض  %56هي  Ysلمعاملة  سم 40 -20انخفاض في الوزن الجاف للجذر بعمق 
في الموسم الخريفي فقد انخفضت جميع التراكيب الوراثية ماعدا التركيب أما  في الموسم الربيعي،G2 الوراثي 
للتركيب الوراثي  %80أعلى نسبة انخفاض لتراكيب الوراثية فقد كانت كمية االنخفاض لأما نسبة  G11الوراثي 

G13،  للتركيب الوراثي %(9واقل نسبة انخفاض )G16. 
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لتراكيب وراثية من الذرة الصفراء المزروعة  سم 41-21متوسط الوزن الجاف)غم( للجذر بعمق  2جدول 
 2015خريفي الربيعي و داخل األعمدة البالستيكية بتأثير الشد الرطوبي للموسمين ال

 7151لعام   الموسم الخريفي  7151الموسم الربيعي لعام    الرمز التركيب الوراثية
 المتوسط الشد الرطوبي المتوسط الشد الرطوبي

22% 52% 22% 52% 
 G1 10.00 9.09 9.54 8.49 6.33 7.41 106 بحوث

2m32*2m21  G2 10.30 9.99 10.14 12.58 4.33 8.46 

5018  G3 13.85 10.15 12.00 3.99 3.44 3.71 
 G4 17.75 9.69 13.72 10.69 5.41 8.05 فجر

 G5 5.92 6.68 6.30 13.19 4.74 8.96 مها

 G6 12.70 11.12 11.91 5.93 4.34 5.13 ساره

 G7 10.87 8.933 9.90 8.78 6.33 7.55 سرور

Zm49*Zm19  G8 20.69 18.00 19.34 7.28 3.51 5.39 

Zm49*Zm60 G9 15.66 7.42 11.54 10.73 5.21 7.97 

ZM51* ZM 4 G10 14.96 12.33 13.64 15.52 4.85 10.18 

ZM51* ZM 49 G11 9.93 9.63 9.78 3.85 4.15 4.00 

Zm51*Zm60 G12 19.77 12.90 16.33 14.72 4.95 9.83 

ZM60* ZM49  G13 14.52 6.25 10.39 17.48 3.35 10.41 

Zm60*Zm51 G14 10.29 9.41 9.85 12.39 9.62 11.01 

Zm60*Zm61  G15 13.34 7.30 9.74 10.06 6.36 8.21 

Zm61*Zm19 G16 11.64 7.84 10.32 17.78 16.17 16.97 

Zm61*Zm21  G17 20.48 9.82 15.15 11.57 5.24 8.40 
Zm61*Zm51  G18 12.77 11.93 12.35 9.41 4.09 6.75 

LSD  1.1549 التداخل LSD  
التركيب 
 الوراثي

0.8255 

1.5984 0.5762 

 6.69 10.80 9.91 13.63 المتوسط 

LSD  1.114 0.4725 للشد الرطوبي 

  سم 60-40 عمقالوزن الجاف للجذر)غم( ب

بينت نتائج تحليل التباين للموسمين الربيعي والخريفي التأثير المعنوي لمعامالت الري والتراكيب الوراثية 
 غم1158و 1115 بلغ معدل الوزن الجاف للجذر أعلى Yp(. إذ أعطت معاملة الري 5والتداخل بينهما )جدول 

للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.  غم2181و Ys5158  للموسمين بالتتابع، في حين أعطت معاملة الري 
قد بلغ  G16التركيب الوراثي غم، و 11.222 بحدود معدل للوزن الجاف للجذر أعلى G9 وأعطى التركيب الوراثي

في الموسم  G11غم للتركيب الوراثي 3.45غم للموسمين. بينما كان اقل معدل الوزن الجاف للجذر 14.90
غم للموسم الخريفي، وهذه البيانات تؤكد ان هناك انخفاضا  في معدل 1158 قد بلغ G3 التركيب الوراثيو  ،الربيعي

نتيجة تأثير اإلجهاد المائي للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع، ومن  %1112و 77وزن الجاف للجذر بحدود 
في الموسم الخريفي اقل من الربيعي )باستثناء  Ypمقارنة بمعاملة  Ysفاض المعاملة المالحظ بان نسب انخ

 وذلك لتزامن جهد الماء مع جهد ارتفاع الحرارة في المراحل األولى للنبات. فان G18و G13التراكيب الوراثية 
 55و 8و 1و (3 المائيفي حالة اإلجهاد  دفاعية ألية بمثابة هذه تعد وتفرعاته في وزنه الجذر تالحظ زيادة

 الجاف الوزن  زيادة إلى البحوث من عدد الجيني أشار التأثير بفعل تحدث الماء نقص كما ،(51و ،12و



 ISSN: 1992-7479                                                      7152، 5عدد  51لزراعية، مجلد مجلة األنبار للعلوم ا

011 
 

 جديدة أعماق في الرطوبة عن لنموِه بحثا   نتيجة معين حد   إلى رطوبي لشد النبات تعرض ما الجذري إذا للمجموع
 (. 52) للتربة

سلوكية  اختالفوجود تداخل معنوي بين عاملي الدراسة مما يدل على  إلى 5تشير النتائج في الجدول 
اتجاه االستجابة و  كان نوع التداخل هو اختالف في كميةو الرطوبي،  اإلجهادالتراكيب الوراثية باتجاه معامالت 

 وبي الشد الرطلمعاملة  سم 60-40الوزن الجاف)غم( للجذر بعمق  افيه نخفضة ايالتراكيب الوراث بعضان  أي

Ys  مقارنة بمعاملةYp  للتراكيب الوراثية والقسم األخرG2 و G3و G6و G8وG13 و G17  سلك سلوكا
في الموسم  Ypعن المعاملة  أدى الى ارتفاع Ysمختلفا  أي ان الوزن الجاف للجذر لمعاملة الشد المائي 

-40الوزن الجاف)غم( للجذر بعمق  اانخفض فيهأما في الموسم الخريفي ان بعض التراكيب الوراثية  الربيعي،
 G1 عند التراكيب الوراثيةوالقسم األخر  Ypبمعاملة  مقارنةYs الشد الرطوبي لمعاملة  سم 60
أدى  Ysسلك سلوكا  مختلفا  أي ان الوزن الجاف للجذر لمعاملة الشد المائي  G16و G14و0G13وG101و

 سم.  60-40فيها معدل الوزن الجاف للجذر بعمق  Ypعن المعاملة  ارتفاع إلى

لتراكيب وراثية من الذرة الصفراء المزروعة  سم 60-40متوسط الوزن الجاف للجذر)غم( بعمق  6جدول 
 2015خريفي الربيعي و داخل األعمدة البالستيكية بتأثير الشد الرطوبي للموسمين ال

 7151الموسم الخريفي لعام    7151 الموسم الربيعي لعام   الرمز التراكيب الوراثية
 المتوسط المتوسط الشد الرطوبي المتوسط الشد الرطوبي

22% 52% 22% 52% 
 G1 8.9 7.74 8.33 5.25 7.33 6.29 106 بحوث

2m32*2m21  G2 6 10.6 8.31 10.89 5.34 8.12 

5018  G3 5.7 6.5 6.11 1.95 4.44 3.19 

 G4 11.1 5.73 8.45 13.15 6.41 9.78 فجر

 G5 6.4 4.91 5.66 12.92 5.74 9.33 مها
 G6 5.2 7.63 6.45 1.59 5.34 3.46 ساره

 G7 8.5 6.19 7.35 12.35 9.78 11.07 سرور

Zm49*Zm19  G8 9.2 9.93 9.57 7.83 4.52 6.18 

Zm49*Zm60 G9 16 6.44 11.22 8.37 6.21 7.29 

ZM51* ZM 4 G10 11.3 4.56 7.95 14.09 5.85 9.97 

ZM51* ZM 49 G11 3.3 3.58 3.45 4.84 5.15 5.00 

Zm51*Zm60 G12 9.3 7.52 8.42 14.60 5.95 10.28 

ZM60* ZM49  G13 4.37 4.46 4.42 3.23 18.48 10.86 

Zm60*Zm51 G14 11.3 3.36 7.35 6.97 10.63 8.80 

Zm60*Zm61  G15 8.63 4.27 6.45 12.29 7.36 9.83 

Zm61*Zm19 G16 10.44 6.5 8.47 12.62 17.17 14.90 

Zm61*Zm21  G17 3.25 6.69 4.97 11.80 6.24 9.02 

Zm61*Zm51  G18 5.33 4.90 5.12 1.62 10.41 6.01 

LSD  0.9852 داخلالت LSD   التركيب
 الوراثي

0.7080 

2.234 1.1498 
 7.90 8.68 6.19 8.01 المتوسط

LSD  1.651 0.3407 للشد الرطوبي 
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  سم 80-60 عمقالوزن الجاف للجذر)غم( ب

 3.81 قد بلغاقل معدل الوزن الجاف للجذر  Ypمعاملة الري  أعطت إذ 2الجدول بينت نتائج 

من الماء  %75)استنفاد Ys معاملة الري  أعطتغم  للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع، في حين 6.02و
 وأعطى ،غم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع10.97و 7.694معدل الوزن الجاف للجذر أعلى الجاهز(

  سم 80-60بعمق  جاف للجذر الوزن الجاف للجذر)غم(ال للوزن  معدل أعلى G12 التركيب الوراثي
 قدره معدل وزن جاف للجذر أعلى G16أما في الموسم الخريفي فقد أعطى التركيب الوراثيغم، 10.113

 ( في الموسم الربيعي(G5غم عند التركيب الوراثي 2.196بينما كان اقل معدل الوزن الجاف للجذر  ،غم17.80
 .غم  للموسم الخريفي3.81قد بلغ معدل الوزن الجافG3) )التركيب الوراثي و 

 Ypفي اتجاه االستجابة للمعاملتين  ا  كبير  ا  ن هناك تغيير أتؤكد البيانات المستحصلة من هذا العمق 
البحث  إلىالجفاف  بإجهادتلجأ الجذور عند الشعور  إذوالقريبة من سطح التربة،  األولى باألعماقمقارنة  Ysو

( ان نقص 5) لباحثل مؤيده النتائجوجاءت  األرضي،الماء  إلىالدنيا من التربة وصوال   األعماقعن الماء في 
ان زيادة الوزن الجاف ( 51وزيادة وزنها. بين ) مقهار لنباتات الذرة الصفراء وتعالماء يعمل على زيادة نمو الجـذو 

ن تأثير الجفاف أذ إ للنبات،للجذر تكون نتيجة النقسامات المنطقة المرستيمية في القلنسوة وزيادة عدد الخاليا 
في نمو المجموع الجذري يكون اقل تأثيرا من تأثيره في المجموع الخضري وذلك لقرب المجموع الجذري من 

النبات المختلفة حتى وصول  أجزاءء والى قلة المقاومات قياسا الى المقاومات الكلية التي تبديها مصدر الما
المائي يؤثر سلبا في النمو الخضري  اإلجهادان  ( الى2)بينما يشير الخضري،ومناطق النمو  األوراقالماء الى 

  والجذري لنبات الذرة الصفراء على حد سواء.

الى وجود تداخل معنوي بين عاملي الدراسة مما يدل على اختالف  7تشير النتائج  في الجدول 
في كمية االستجابة  ا  كان نوع التداخل هو اختالفو الرطوبي،  اإلجهادسلوكية التراكيب الوراثية باتجاه معامالت 

 سم 80-60ن الجاف)غم( للجذر بعمق الوز  افيه ارتفعان جميع التراكيب الوراثية  أيوليس في اتجاه االستجابة 
وزن جاف  ارتفاع في معدلنسبة اعلى سبيل المثال كانت  ىفعل ،Ypمقارنة بمعاملة  Ysالشد الرطوبي  لمعاملة

واقل نسبة ارتفاع بلغت  G12للتركيب الوراثي  %278التي كانت  Ysمقارنة  بمعاملة  Ypللجذر لمعاملة 
في  ارتفاعنسبة  حققت اعلىفي الموسم الخريفي أما  ،موسم الربيعيفي ال G4و G2لتركيب الوراثي ل 0.2%

لمعاملة  G1لتركيب الوراثي  %0.6اقل نسبة ارتفاع و  G8للتركيب الوراثي  (%(183الوزن الجاف للجذر معدل 
Yp  مقارنة  بمعاملةYs. 

 )سم(100-80 عمقالجاف للجذر)غم( ب الوزن 

تحليل اإلحصائي للموسمين الربيعي والخريفي التأثير المعنوي لمعامالت الري والتراكيب البينت نتائج 
 (. 1الوراثية والتداخل بينهما )جدول 
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المزروعة لتراكيب وراثية من الذرة الصفراء  سم 80-60متوسط الوزن الجاف للجذر)غم( بعمق  5جدول 
 2015خريفي الربيعي و للموسمين الداخل األعمدة البالستيكية بتأثير الشد الرطوبي 

 7151الموسم الخريفي لعام    7151الموسم الربيعي لعام    الرمز التراكيب الوراثية
 المتوسط الشد الرطوبي المتوسط الشد الرطوبي

22% 52% 22% 52% 
 G1 3.33 11.61 7.47 6.37 6.77 6.57 106 بحوث

2m32*2m21  G2 4.57 4.66 4.61 6.10 17.18 11.64 
5018  G3 5.47 8.51 6.99 2.24 3.73 2.98 
 G4 8.45 8.63 8.54 6.41 8.81 7.61 فجر

 G5 1.28 3.10 2.19 9.16 13.18 11.17 مها

 G6 2.47 6.26 4.36 4.55 5.59 5.07 ساره

 G7 2.55 6.75 4.65 6.15 9.55 7.85 سرور

Zm49*Zm19  G8 4.89 10.62 7.75 2.53 7.17 4.85 

Zm49*Zm60 G9 4.33 7.88 6.10 6.70 8.29 7.49 

ZM51* ZM 4 G10 4.00 5.18 4.59 7.18 18.89 13.03 

ZM51* ZM 49 G11 2.73 4.55 3.64 3.66 6.47 5.06 

Zm51*Zm60 G12 4.22 16.00 10.11 9.56 12.93 11.24 

ZM60* ZM49  G13 3.49 4.53 4.01 6.16 14.03 10.09 

Zm60*Zm51 G14 2.19 10.36 6.27 6.04 6.81 6.43 

Zm60*Zm61  G15 2.28 13.20 7.74 7.96 13.91 10.93 

Zm61*Zm19 G16 3.92 4.92 4.42 15.32 20.28 17.80 

Zm61*Zm21  G17 4.80 6.68 5.74 4.99 12.28 8.64 

Zm61*Zm51  G18 3.68 5.00 4.34 0.52 11.67 6.09 
LSD  0.8832 التركيب الوراثي * الشد LSD  

التركيب 
 الوراثي

0.6195 

1.698 LSD  
التركيب 
 الوراثي
1.215 

 10.97 6.02 7.694 3.81 المتوسط

LSD  0.667 0.5057 للشد الرطوبي 

اقل معدل الوزن الجاف للجذر  )من الماء الجاهز %25)استنفاد  Ypإذ أعطت معاملة الري 
 أعلى من الماء الجاهز( %75)استنفاد YS غم  للموسمين، في حين أعطت معاملة الري 0.47 و  غم0.378

أعلى  G8 وأعطى التركيب الوراثي وسمين الربيعي والخريفي بالتتابع،غم للم8.6و8.38 معدل للوزن الجاف للجذر
اقل معدل  بينما كان غم  للموسمين،6.365 و 7.218 بحدود سم 100-80بعمق معدل للوزن الجاف للجذر 

قد بلغ اقل  G6في الموسم الربيعي  والتركيب الوراثي  G7غم عند التركيب الوراثي  2.66 الوزن الجاف للجذر
في معدل وزن الجاف للجذر  ارتفاعا. وهذه البيانات تؤكد ان هناك اللموسم الخريفي غم 3.41 معدل وزن جاف

نتيجة تأثير اإلجهاد المائي للموسمين الربيعي والخريفي  Ysمقارنة  بمعاملة  Ypلمعاملة  %52و 75بحدود 
 بالتتابع.

ان نقص الماء يعمل على زيادة نمو الجـذور لنباتات الذرة الصفراء  (5)جاءت النتائج مؤيده للباحث 
ة على المتكون ي األفقية والعاموديةالجذر  زاوية المجموعيالحظ بأن هناك زيادة مطلقة في و وزنها.  وتعمقها وزيادة

وموزي الفعال الحاصل في الجذور ز المائي وربما يكون سببها هو التعديل اال لإلجهادالنباتات التي تتــعرض 
ان زيادة الوزن الجاف للجذر تكون نتيجة ( 10) أيضا الخضرية. بين األجزاءمن حصوله في  أكثر وبصورة
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 ان تأثير الجفاف في نمو إذلنبات فول الصويا لا النقسامات المنطقة المرستيمية في القلنسوة وزيادة عدد الخالي
المجموع الجذري يكون اقل تأثيرا من تأثيره في المجموع الخضري وذلك لقرب المجموع الجذري من مصدر 

 .الماء

 اختالفوجود تداخل معنوي بين عاملي الدراسة مما يدل على  إلى 1الجدول  النتائج فيتشير  
في كمية االستجابة  ا  الرطوبي، كان نوع التداخل هو اختالف اإلجهادمعامالت  سلوكية التراكيب الوراثية باتجاه

  100-80)غم( للجذر بعمق  الوزن الجاففيه  ارتفعة يان جميع التراكيب الوراث أيوليس في اتجاه االستجابة 
نسبة معدل وزن جاف للجذر عند  أعلىوأعطى  ،Yp الشد المائي مقارنة بمعاملة Ys الشد المائي لمعاملة سم

في الموسم الربيعي،  Yp الشد المائي مقارنة بمعاملة Ysفي معاملة الري 76% كانت  G11التركيب الوراثي  
مقارنة  Ypلمعاملة الري G7 للتركيب الوراثي  (%6واقل نسبة ارتفاع  في معدل وزن جاف للجذر بحدود )

 علىأعطى ا G 1 في الموسم الربيعي، أما في الموسم الخريفي فكان للتركيب الوراثي Ys الشد المائي بمعاملة
ينما  Ys الشد المائي مقارنة بمعاملة Ypلمعاملة الري  98%  نسبة ارتفاع  في معدل وزن جاف للجذر بحدود

مقارنة  Ypري لمعاملة ال %1في معدل وزن جاف للجذر بحدود  أعطى اقل نسبة ارتفاع   G16التركيب الوراثي
 .Ysالشد المائي بمعاملة

 المزروعةلتراكيب وراثية من الذرة الصفراء  سم 100-80 عمقمتوسط الوزن الجاف للجذر)غم( ب 8جدول 
 2015خريفي الربيعي و للموسمين الالشد الرطوبي  البالستيكية بتأثيرداخل األعمدة 

 7151الموسم الخريفي لعام    7151الموسم الربيعي لعام    الرمز التراكيب الوراثية
 المتوسط المتوسط الشد الرطوبي المتوسط الشد الرطوبي

22% 52% 22% 52% 
 G1 0.44 6.22 3.33 0.54 9.35 4.95 106 بحوث

2m32*2m21  G2 0.5 10.5 5.51 0.72 11.36 6.04 

5018  G3 0.4 6.55 3.47 0.07 7.07 3.57 

 G4 0.3 9.55 4.92 0.493 9.55 5.02 فجر

 G5 0.51 8.29 4.40 0.73 10.67 5.70 مها

 G6 0.23 6.7 3.46 0.473 6.34 3.41 ساره

 G7 0.63 4.68 2.66 0.68 6.99 3.83 سرور

Zm49*Zm19  G8 0.50 13.9 7.21 0.54 12.19 6.36 

Zm49*Zm60 G9 0.26 10.37 5.32 0.70 6.86 3.78 

ZM51* ZM 4 G10 0.3 13.51 6.90 0.42 10.24 5.33 

ZM51* ZM 49 G11 0.12 9.54 4.83 0.72 11.36 6.04 

Zm51*Zm60 G12 0.46 8.63 4.55 0.2 9.80 5.00 

ZM60* ZM49  G13 0.4 6.3 3.35 0.51 11.01 5.76 

Zm60*Zm51 G14 0.36 5.85 3.11 0.72 9.96 5.34 

Zm60*Zm61  G15 0.26 6.75 3.50 0.70 10.91 5.80 

Zm61*Zm19 G16 0.32 4.76 2.54 0.81 7.95 4.38 

Zm61*Zm21  G17 0.48 9.27 4.88 0.75 11.31 6.03 

Zm61*Zm51  G18 0.28 9.44 4.86 0.929 10.07 5.501 

LSD  0.6546 التركيب الوراثي * الشد LSD  التركيب 
 0.4602 الوراثي

0.6943 LSD التركيب
 8.6 0.47 8.385 0.378 المتوسط 0.8598الوراثي
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 STIالجفاف دليل تحمل 

تحملها  أي صغيرة STI( كانت قيمة Ysو Ypبين معاملتي الري ) ا  كلما كان الفرق في الحاصل كبير 
على  مصنفة G55و G51وG2 و G13الوراثية التراكيب  ومن هذا يتضح بان، صحيحللجفاف اقل والعكس 

 أنهاعلى  G1 وG8 و G5و  G3الوراثيةوالتراكيب  والخريفي،متحملة للجفاف في الموسمين الربيعي  إنها
توزعت بين شبه المتحملة وشبه الحساسة فقد ما بقية التراكيب الوراثية . أ(8متحسسة للجفاف وللموسمين )جدول 

عالية في  إنتاجيةفرز التراكيب الوراثية التي لها قابلية  فيلها اإلمكانية  STIدالة ومن هذا يتضح بان  .للجفاف
 أي( 5) فحسب تصني األولىتحديد التراكيب الوراثية التي تنتمي الى المجموعة  أي Ysو Ypالظرفين 

 .Ysو Yp عالية في الظرفين إنتاجيةالمجموعة التي لها قابلية 

 ين الربيعي والخريفيلموسمل Yp اإلجهادوعدم  Ys اإلجهادتحت مستوى  STIيل تحمل الجفاف دل 9جدول 
2015 

 7151الموسم الخريفي لعام    7151الموسم الربيعي لعام    الرمز التراكيب الوراثية
 دليل STI 1-حاصل الحبوب طن.هـ دليل STI 1-حاصل الحبوب طن.هـ

22% 52% 22% 52% 
 G1 5.17 1.98 0.236 7.03 2.57 0.415 106بحوث

2m32*2m21 G2 6.62 2.84 0.433 7.75 3.43 0.612 

5018 G3 6.17 1.44 0.205 7.66 1.91 0.336 

 G4 5.31 2.18 0.268 6.21 1.64 0.234 فجر

 G5 5.80 1.28 0.171 6.27 1.97 0.284 مها

 G6 5.77 2.21 0.293 6.94 2.16 0.345 ساره

 G7 5.8 1.93 0.258 6.03 2.08 0.288 سرور

Zm49*Zm19 G8 4.42 2.32 0.236 8.17 3.17 0.595 

Zm49*Zm60 G9 5.85 2.46 0.332 6.41 2.65 0.39 

ZM51* ZM 4 G10 6.22 1.92 0.275 6.7 2.13 0.329 

ZM51* ZM 49 G11 5.63 2.47 0.321 5.29 3.44 0.419 

Zm51*Zm60 G12 5.49 2.50 0.317 6.86 3.01 0.475 

ZM60* ZM49 G13 6.19 2.31 0.329 7.39 3.51 0.596 

Zm60*Zm51 G14 3.25 1.18 0.089 5.11 1.65 0.194 

Zm60*Zm61 G15 5.95 2.58 0.354 6.52 2.54 0.381 

Zm61*Zm19 G16 5.92 2.56 0.349 4.36 1.41 0.142 

Zm61*Zm21 G17 4.90 2.38 0.269 7.24 2.24 0.373 

Zm61*Zm51 G18 5.64 2.08 0.271 6.76 2.61 0.406 

 0.379 2.451 6.594 0.278 2.149 5.56 المتوسط

من خالل نتائج التجارب المختلفة األعمدة الجذور بدليل تحمل الجفاف و نستنتج من عالقة صفات 
( ودراسة أدلة تحمل الجفاف يتبين وجود ارتباط معنوي بين بعض صفات 51جدول)البالستيكية والحقلية 

فقد تميزت صفة التي لها ارتباط بتحمل التركيب الوراثي للجفاف  STIالمجموع الجذري ودليل تحمل الجفاف 
. لذا يمكن لمربي النبات Ys-%75ولكن بنسبة اقل هي الوزن الجاف الكلي للمجموع الجذري لمعاملة اإلجهاد 

داخلة استخدام صفات المجموع الجذري كأدلة انتخابية لتحمل الجاف بسبب التباين الكبير بين التراكيب الوراثية ال
 في التجربة في صفات المجموع الجذري وارتباطها بحاصل الحبوب.
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للموسمين الربيعي والخريفي  STIمعامل االرتباط لصفات المجموع الجذري مع دليل تحمل الجفاف  11جدول 

2112 

STI STI     -خريفي    صفات المجموع الجذري     -ربيعي    
 YP%25-الوزن الجاف للمجموع الخضري  0.04 0.129-
 YS%75-الوزن الجاف للمجموع الخضري  0.201 0.203

 YP%25–الجذري الوزن الجاف للمجموع  0.417- 0.305-

 YS%75 –جذري الوزن الجاف للمجموع ال *0.527 *0.481
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