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 المستخمص
وتقييمو تحت مستويات  تأثير تربة ممحية صودية وتحمم، في 12الصنف ىندي  (.Ricinus communis L) الخروعنباتات نتخاب لال اسة تأثير لدر 

في تربة ممحية صودية ألجل انتخاب  طبقت التجربة الولى. 1021و 1022 ينموسمالفي  تانحقمي تاننفذت تجرب ،مختمفة من الري بالماء المالح
 .مكررات ةبثالثطبقت التجربة الثانية بالترتيب العاممي بتصميم القوالب الكاممة المعشاة  .جامعة بغداد -ل كمية الزراعةوفي حق .افضل النباتات المتحممة

كانت النباتات . 2-م.سمنز دسي 21و 6 مالحوماء  ،(2-م.سمنز دسي 2.1البئر )ماء  ،مموحة مستوياتالرئيسة نوع ماء الري بثالثة شممت األلواح 
غم( نتيجًة 2.4.1يرت النتائج تفوق التركيب الوراثي المنتخب بحاصل البذور لمنبات )ظأ .ضعيفة فتركت من البحث 2-م.دسي سمنز 21المروية بالماء 

الري  ظيرت معاممةبالتتابع. أ ،نورة 1..21بذرة و 14.1.غم و0.24مبذرة وعدد البذور لمنبات وعدد النورات الثمرية إذ بمغت لإلعطائو أعمى وزن 
. نورة، بالتتابع( 1..22غم و0.16بذرة وعدد النورات الثمرية )الوزن غم( و ..288منبات )ل البذور تفوقًا في حاصل( 2-م.دسي سمنز 6بالماء المالح )

يميو حاصل المادة  ،31.46، إذ بمغت النسبة لعدد البذور لمنبات المنتخب والصل ينالوراثي ينأعمى نسبة من التغاير الوراثي الى البيئي لمتركيب كانت
عمى ارتفاع  ، وانعكس ذلكلتحمل الشد عند الري بالماء المالح ىميتيا لدى الدراسةمما يشير الى ا ،63.88ثم معدل نمو المحصول  ،63.83الجافة 

تم الستنتاج من ان النتخاب لحاصل البذور العمى تحت شد التربة الممحية الصودية كان فعاًل في الحصول عمى  نسبة التوريث بالمعنى الواسع.
مى نفس النباتات الجيدة . نقترح زيادة المجتمع النباتي المطبق عميو النتخاب ثم اعادة انتخاب دورة اخرى ع2-م.دسي سمنز 6نباتات متحممة لمموحة 

 اكثر لتحمل الشد الالحيوي. QTLباكياس مممل لزيادة التمقيح الذاتي والحصول عمى المتحممة لمشد مع التغطية 
 كممات مفتاحية: النتخاب، معايير النمو، اجياد لحيوي.

   *البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث الثاني.
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ABSTRACT 

To determine the influence of selection on castor bean (Ricinus communis cv. Hindi 21) grown on a saline sodic 

soil, two experiments were conducted in 2011 and 2012. The first experiment was applied on the Farm of College 

of Agric./Univ. of Baghdad. It involved planting castor bean in three methods in saline-sodic soil. The second 

experiment was applied by planting the original cultivar and the new select. Three levels of irrigation water 

salinity were used; 1.5, 6, and 12 dS.m
1
. However, plants of higher salinity did not grow normal, so they were 

discarded. The results revealed that the new select outyielded the original when it gave 174.3 g plant seed yield. 

This select characterized by heavier seed weight (0.24 g/seed), higher number of each of seed/plant (724) and 

plant fruiting racemes (12.7).When irrigating with 6 dS.m
-1

 saline water, it gave 188.7 g plant seed yield, 

0.26g.seed
-1

, and 11.7 raceme.plant
-1

. However, the best genetic/environmental variance ratio were with plant 

seed number, total dry matter, and crop gowth rate. This indicate the validity of using these traits when selecting 

for abiotic stress tolerance due to their high heritabilities. It was suggested that re-selection on same selected 

plants tolerant to salinity would bring more QTLs of abiotic stress to the new select. Selecting on large 

population under several salinity levels will give better results. Covering selected tolerant plants with muslin 

cloth bags will tend to increase selfing. 

Key words: selection, growth parameters, abiotic stress. 

*Part of Ph.D. Dissertation of the second author. 
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 مقدمةال
تعد صفات زيادة تحمل الشدود الالحيوية صفات معقدة 

، لذا فيي صعبة التشخيص الجيني، Multi-genicلكونيا 
كما ان التحسين الوراثي لممحاصيل يعتمد بدرجة كبيرة عمى 

ق ائاالنواع عن طر استثمار التغاير الوراثي الموجود ضمن 
 استعملغربمة األصناف والتراكيب البرية واالصناف المحمية. 

في معالجة  Marker-Assisted Selectionليذا الغرض 
أن تشخيص جينات بعينيا  غيرالصفات النوعية وبتقدم جيد، 

مسؤولة عن تحمل المموحة او الجفاف ونقميا الى صنف 
االعداد الكبيرة لتمك آخر، ىو احتمال ضعيف جدا بسبب 

 .(32و 5) ولتداخالتيا مع جينات صفات أخرى ،الجينات
 ،قمة الماءتنمو الكثير من المجتمعات النباتية تحت ظروف 

المياه المالحة في العمميات  عمالمما جعل من الضروري است
ية تختمف نوعية ماء الري باختالف الظروف المناخ الزراعية.

ان وجود مصادر مياه ذات  السنة.والموقع الجغرافي وفصول 
 (،1محتوى عاٍل من االمالح ىو ليس باالمر نادر الحدوث )

 يمكن االعتماد عمى االمطار الففي المناطق شبو الجافة 
كمصدر ثابت لمري لذا يعتمد عادًة عمى الري بالماء االرضي 

ان تحمل النباتات لمري  .من االمالح يعالالمحتوى ال يذ
يعتمد عمى عدة عوامل منيا، نوع النبات بالماء المالح 

 11)والصنف ومرحمة النمو ومكونات ماء الري من االيونات 
ة وظيفيعمى الرغم من وجود التغايرات الوراثية وال .(13و

والتي تساىم في  ،ية لتحمل المموحةئواآللية الحيوية الكيميا
التحمل فالزالت غير مفيومة لحد اآلن والسيما في الخروع 

ان الخروع ىو احد المحاصيل المنزرعة منذ القدم، (. 15)
الكمية التي  المساحة % من5.15 اال شغليال الياً لكنو ح
قدرتو عمى مالمحاصيل الزيتية المنتشرة في العالم رغم تشغميا 

يزرع  (.19النمو تحت ظروف االجياد المائي والممحي )
شد  يحد إذالخروع غالبًا في المناطِق القاحمة وشبو القاحمِة 

المموحة إنبات ونمو نباتات المحصول بصورة شديدة. أشار 
aPiraP وDas (17 الى أن زيادة مستوى تركيز مضادات )

تعتمد درجة و األكسدة في الخروع يجعمو ذا تحمل أبعد لمضرر 
عمى التوازن بين  (ROSضرر أنواع األوكسجين المتفاعمة )

زالتيا بعمميات أنظمة مركباتإنتاج ىذه ال  مضادات األكسدة وا 
لم يتم تقرير استجابة بحسب المعمومات المتاحة فانو (. 9)

مضادات األكسدة في نبات الخروع لشد المموحة، وبذا فإن 

ذكر  .النبات لممموحة لم تتضح بعد ىذا طبيعة تحمل
Janmohammed ( أن نمو نبات الخروع في 8وآخرون )
في  lCaNثبط عند زيادة مستوى تركيز مرحمة أربع أوراق يت

منعكسًا  1-م.دسي سمنز 35ثم  15الى  5وسط النمو من 
عمى صفات الطول والوزن الطري لكل من المجموع الخضري 

مزارع في السنوات االخيرة انتشرت  والجذري لنباتات الخروع.
الخروع في اراضي الشواطئ المالحة في الصين لتغطية 

الخروع، وتجنب منافسة المحاصيل الغذائية الحاجة من زيت 
ن التأثير الممحي الكن ،من جية أخرى، ك و،في الوقت نفس

، Limaوجد  (.15لمترب الشاطئية سمبيًا عمى مزارع الخروع )
 1-م.سمنز دسي 4.5( ان مستوى مموحة الماء 14وآخرون )

( 7وآخرون ) Husseinمن انتاجية الخروع. كما بين  قد حد
% انعكس سمبًا 35ان استخدام ماء البحر المخفف بنسبة 

عمى صفات النمو، فانخفض ارتفاع النبات وعدد االوراق 
 Severinoفي حين ذكر  والوزن الجاف لمنبات.الخضراء 
ظروف ل( ان الخروع من المحاصيل المتحممة 35وآخرون )

م في العاالبحث ىذا نفذ  التربة الممحية او ماء الري المالح.
مقارنة طرائق الزراعة في الحصول عمى نباتات ف بيداالول 

الصودية وفي العام الالحق -خروع متحممة لشد التربة الممحية
ورن احد التراكيب الوراثية المتحممة مع الصنف االصمي ق

 .تحت تأثير الري بالماء المالح واالعتيادي في الحقل
 طرائقالالمواد و 

 وفي تحمم خروعمحصول العمى لدراسة تأثير االنتخاب 
نفذت تجارب حقمية في  فقد ،تأثير تربة ممحية صوديةل

من  31ىندي  صنفال عمالستبا ،3513و 3511الموسمين 
طبقت التجربة في  .(.Ricinus communis Lالخروع )

، جامعة بغداد -الزراعةحقل قسم المحاصيل الحقمية في كمية 
حرثت االرض بالمحراث المطرحي القالب ونعمت ونثر  إذ

 1-ىكتار.كغم 455بمعدل  P%19و N%18السماد المركب 
. أجريت 1-ىكتار.كغم 355( بمعدل N%46وسماد يوريا )

عمميات التعشيب والري بحسب احتياجات المحصول. 
 .(31) أضيفت دفعة ثانية من سماد اليوريا عند بداية التزىير

 (1022اإلنتخاب )الموسم الصيفي ، الولالموسم 
تم اختيار تربة ممحية صودية وأخذت نماذج منيا في مواقع 

تربة انيا مختمفة بغرض إختبار خواصيا لمتأكد من تصنيفيا 
التربة  تم تحميل .تحقق ىدف البحثممحية صودية مناسبة 
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موارد المائية في قسم التربة وال  -في مختبر التربة والنبات
ليا أعمى SAR جامعة بغداد وظير أن قيمة  -اعةكمية الزر 

-م.سمنز دسي 4، وقيمة التوصيل الكيربي أعمى من 12من 
. زرع المحصول بثالث 8.5،وقيمة دالة الحموضة دون  1
سم بين  75ق زراعة ىي الزراعة عمى خطوط بمسافة ائطر 

خط وآخر في الموح، والزراعة عمى كتف المرز عند مستوى 
والزراعة في باطن المرز )المسافة بين المروز خط الري، 

 .سم(، بأربعة مكررات 35سم، والمسافة بين النباتات 75
زرع و م،  x 3.35 4.5كانت ابعاد الوحدة التجريبية 

. تمت متابعة عمميات 3511آذار  35ل بتاريخ و المحص
ادارة وخدمة المحصول من سقي وتسميد وتعشيب، وعند بدء 

نبات تميزت بقابمية  155س، وتم انتخاب التزىير تم التكيي
في ، و ظروف التربة الممحية الصودية تحتالنمو واإلنتاج 

نباتات تفوقت بالحاصل  15نياية موسم النمو تم اختيار 
العالي لتمثل دورة انتخابية ولغرض زراعة بذورىا في تجربة 

 .في العام الالحق )الموسم الثاني( المقارنة والتقييم
 ( الري بالماء المالح1021الثاني )الموسم الصيفي الموسم 
في تربة غير متأثرة  3513نيسان  1بتاريخ  بذورزرعت ال
التركيب الوراثي المنتخب من الزراعة في  باعتماد بالمموحة

خطوط )إلعطائو اعمى حاصل لمنبات( والصنف االصمي 
رتيب العاممي بتصميم طبقت التجربة وفق الت .31ىندي 

شممت األلواح  .بثالثة مكررات الكاممة المعشاة طاعاتالق
، ماء عادي من مموحةالرئيسة نوع ماء الري بثالثة مستويات 

 6(، وماء بايصالية كيربائية 1-م.سمنز دسي 1.5البئر )
-م.سمنز دسي 13، وماء بايصالية كيربائية 1-م.سمنز دسي

وآخر. لوحظ ان  لوحمع مراعاة ترك مسافة مترين بين  ،1
 13نباتات فعالة عند مستوى مموحة  الخروع لم يعطمحصول 

، لذا حممت البيانات بنوعين فقط من الماء 1-م.سمنز دسي
. 1-م.سمنز دسي 6ىما الماء االعتيادي وماء مالح بمستوى 

تم تحضير الماء المممح بكموريد الصوديوم باذابة ممح الطعام 
تساوي وحدة واحدة من  ppm 640بالماء عمى اساس كل 

(. أما العامل الثاني فكان التراكيب 2) 1-م.سمنز دسي
الوراثية: وىما، الصنف األصمي والتركيب الوراثي المنتخب 

. تمت الزراعة البذور ق الزراعة المتفوق في حاصلائمن طر 
 55 بمسافةمتر في خطوط  3.5×متر 3في ألواح بأبعاد 

سم لتعطي كثافة  35كانت مسافة الزراعة بين النباتات  .سم

. تم سقي األلواح 1-ىكتار.ألف نبات 85اتية قدرىا نب
خالل الموسم  نباتاترويت ال مناسبة. خزانات ماءخدام باست

. تم رية لمموسم 18كان عدد الريات و ممم لكل رية  85بعمق 
تمت . EC meterضبط درجة ايصالية ماء الري بجياز 
ي وتسميد وتعشيب، متابعة عمميات خدمة المحصول من سق

لخمسة نباتات  نياية الموسمفي وقيست الصفات المدروسة 
: حاصل المادة الجافة لمنباتو عدد الفروع و  تأرتفاع النبا ىيو 

بعد ان جففت عمى درجة حرارة النباتات بعد النضج وزنت 
 الذي  معدل نمو المحصول( و 6ساعة ) 48ْم لمدة 75

عمى مدة النمو من  3-م .افةاستخرج بقسمة وزن المادة الج
 :(18)الرية األولى الى النضج الفسمجي، كما في المعادلة 

CGR =  
 

 
 
     

     
        

 إذ أن:
A(.3= مساحة األرض التي تشغميا العينة النباتية )م 

W2 الوزن الجاف لعينة النباتات في المدة الثانية =T2  يوم
 بعد الزراعة.

W1الوزن الجاف لعينة النباتات في المدة االولى = T1  يوم
 بعد الزراعة.

عدد البذور و  عدد النورات الثمريةو بذرة  155وزن حسب 
 الذي تم دليل الحصادو متوسط حاصل البذور لمنبات و  لمنبات

 تقديره من قسمة حاصل النبات عمى حاصل المادة الجافة
 .وعمى نفس عينة النباتات معبر عنو بنسبة مئوية

 المعالم الوراثية
حسبت النغايرات الوراثية لمتراكيب الوراثية  :التحميل الوراثي

 (:32حسب جدول تحميل التباين اآلتي )ب
S.O.V Df EMS 

Density 1  

Genotypes 3 MSG = σ
2
 e + ra σ

2
 g 

D x G 3  

Error 14 EMS = σ
2
 e 

Total 23  

)الكثافات والتراكيب  بحثال قيدالعاممين اعتبار ىذا في حال 
 .Fixed ثابتة الوراثية( ىي

لمصفات البيئية والمظيرية والوراثية تم تقدير التباينات 
 :حسب المعادالت اآلتيةبو  ،المدروسة

σ
2
e = MSe    

 σ
2
p= σ

2
 g +  σ

2
e   

σ
2
 g = MSv – MSe / r a  
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σ حيث :
2g   التباين الوراثي و =σ

2e  التباين البيئي =
σو

2p و= التباين المظيريMSv  متوسط المربعات =
ت كذلك قدر  = الخطأ التجريبي. MSeولمتراكيب الوراثية 

 Genetic Coefficient ofالوراثيمعامل اإلختالف  نسب
Variation (GCV%)  اإلختالف المظيري ومعامل

Phenotypic Coefficient of Variation (PCV%) 
 بالمعادلتين:

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

x100 

 . المتوسط الحسابي x= حيث 
 :المعادلةب بالمعنى الواسعنسبة التوريث و

      2

bsh  
G2

 G2  E2  

 

 والمناقشةالنتائج 
ان عدد النباتات في وحدة المساحة يميل  1يالحظ من جدول 

إذ كان أقل عدد لمنباتات عند الزراعة عمى كتف  لالنخفاض،
من في حين أعطت الزراعة في خطوط أعمى عدد ، المرز

وأعمى عدد لمنورات الثمرية وأعمى حاصل لمنبات، النباتات 
 ة يميل لالرتفاع.وكان التغاير بين نباتات االصل والمنتخب
عمى خطوط في مما تقدم، يظير تفوق طريقة الزراعة 

محصول كان متحماًل ىذا الكما ان  ،محصول الخروع
لظروف الشد في التربة الممحية الصودية، فقد أعطى عدد 

 .نامية وحاصل جيديننباتات 

 لنباتات الصل )فوق( والمنتخبةحاصل الو نمو الأثر طرائق الزراعة في بعض صفات .2جدول 
 1020لمموسم  في التربة الممحية الصودية )تحت( لمخروع 

ػذد الٌببتبث.م طزائق الشراػت
-2

ارتفبع الٌببث  

 )سن(

ػذد الٌىراث 

 للٌببث

 حبصل الٌببث )غن(

 الشراػت فً خطىط
2.5 

136.3 4.5 35.3 

142.5 7.7 67.5 

الشراػت ػلى كتف 

 الوزس
1.5 

112.0 3.1 28.4 

115.4 4.7 53.4 

 الشراػت فً ببطي الوزس
1.9 

145.3 3.7 32.5 

158.2 6.3 61.5 

 الموسم الثاني
االنتخاب تحت ظروف  دور  نتائجالأظيرت : إرتفاع النبات

إذ تفوق  شد التربة الممحية الصودّية في زيادة ارتفاع النبات
 سم 326.7 اعطى معدل ارتفاعف ،المنتخب الوراثيركيب الت

 .(3)جدول  سم 311.7ىي أعطذال ياالصمعمى الصنف 
ي ر معنوية في ارتفاع النبات نتيجة ال اً وجود فروق يالحظ

اعطى ف المالح ماءالبالري  معنوياً  بالماء المالح، فقد تفوَّق  

ى ي أعطذادي التيعاالماء الي بر سم عمى ال 345 معدل
عميو لم تتفق ىذه النتيجة مع ما حصل  .سم 352.2

، إذ لم يؤثر الماء المالح في ارتفاع (4الساىوكي وآخرون )
، إذ في ىذه البيانات لم يكن التداخل معنوياً ىذا و  .النبات

ع زيادة مموحة م لممموحة ينالوراثي ينتشابيت استجابة التركيب
 .ماء الري

 لمخروع تحت نوعية ماء الري )غم( ارتفاع النبات وحاصل المادة الجافة. 1 جدول
 حبصل الوبدة الجبفت للٌببث )غن( ارتفبع الٌببث )سن( 

 ًىع الوبء
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 الوٌتخب االصل الوٌتخب االصل

 842.2 810.3 874.0 203.3 218.0 188.7 هبء اػتٍبدي

دسً سوٌش/م 6  234.7 255.3 245.0 755.3 959.7 857.5 

ؽ.م    (0.05أ.ف. م)  ؽ.م   192.5 22.3 

  885.0 814.7  236.7 211.7 الوؼذل

     9 .12           7.6    (0.05أ.ف. م)

قد يكون حاصل المادة الجافة : لمنبات مادة الجافةحاصل ال
اذا  تركيب الوراثيمعيارًا جيدًا لضمان حاصل حبوب عاٍل لم

إلى أن  3أشارت نتائج جدول ما رافق ذلك دليل حصاد جيد. 
االنتخاب في التربة الممحية الصودية كان فعااًل في زيادة 

ق  منباتلالوزن الجاف  المنتخب م عنويًا  التركيب الوراثي. ت ف وَّ

 صميالصنف اال ىعملمنبات غم  885.5 مادة جافة فاعطى
مكن ان تعزى االختالفات ي .لمنبات غم 814.7ى ي أعطذال

بين التراكيب الوراثية في حاصل المادة الجافة لمنبات الى 
الكفاءة العالية في تحويل الطاقة الشمسية الى مادة جافة 

تؤكد ىذه النتيجة تفوق التركيب الوراثي المنتخب  .(3جديدة )
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، إذ عادًة ما يرتبط ارتفاع النبات بزيادة تفي ارتفاع النبا
نتائج عدم وجود فروق معنوية الأظيرت ما في. المادة الجافة
. لم ي بالماء المالحر لمنبات نتيجة ال مادة الجافةفي حاصل ال

( إذ أثر الري بالماء 11ن )يوآخر  Limaتتفق ىذه النتيجة مع 
استجابة اختمفت . المالح سمبًا في الوزن الجاف لمنبات

باختالف مستوى مموحة ماء الري، فأعطى  ينالوراثي ينالتركيب
عند  (غم 959.7)المنتخب أعمى حاصل مادة جافة لمنبات 

غم لمنبات عند  815.2الري بالماء المالح فيما انخفض الى 
بالنسبة لمصنف االصمي اعطى و الري بالماء االعتيادي، 

لري بالماء عند ا (غم لمنبات 874.5)أعمى مادة جافة 
عند الري بالماء  (غم لمنبات 755.2) يااالعتيادي واقم

ان ذلك قد اكد معنوية التداخل بين التراكيب الوراثية . المالح
وتراكيز ماء الري. أما كيف يستجيب نبات ما لممموحة وينمو 

 .افضل فذلك لم نصل بو الى نتيجة واضحة
عدد االفرع لمنبات تغايرًا وراثيًا  أظير: عدد األفرع لمنبات 

( 2نتائج )جدول الأشارت واستجابة عالية لنوعية ماء الري. ف
زيادة عدد لإلى أن االنتخاب في التربة الممحية الصودية 

ي بالماء المالح. ر تحت ظروف الكان فعااًل األفرع لمنبات 
ق ت النباتات المنتخبة م عنويًا  ات فاعطت خمسة أفرع لمنبت ف وَّ

كذلك لمنبات.  فرع 4.53 معدلالصنف المحّمي  فيما أعطى
ق   ي ر عمى اللمنبات  اً فرع 4.8 وحقق ماء المالحالالري بتفوَّ

تشابيت  .ًا لمنباتفرع 4.31 أعطىالذي ادي تيعاالماء الب

 ،مستوى مموحة ماء الري ين لزيادةالوراثي يناستجابة التركيب
 .بين العاممين لم يكن التداخل معنوياً و 

يمثل معدل نمو المحصول الزيادة :  محصولمعدل نمو ال
احة في ــالحاصمة في الوزن الجاف لمنبات في وحدة المس

ويعد معيارًا ىامًا في تحمل  يوم(،.3-م.ن )غمـــــدة الزمــــوح
عمى انو ليس من الضروري ان يرتبط بحاصل النبات لمشد، 

التركيب الوراثي  تفوق إلى 2أشارت نتائج جدول  البذور.
عمى الصنف  .يوم3-غم.م 39.55 فاعطى معدل المنتخب

إن ىذا يوضح  ..يوم3-غم.م 37.16األصمي الذي أعطى 
سبب زيادة كل من ارتفاع النبات ومادتو الجافة لمتركيب 

في معدل  مموحة ماء الريؤثر لم تو  ،(3)جدول المنتخب 
ين باختالف الوراثي ين. اختمفت استجابة التركيبنمو المحصول

 أعطى. وبدليل معنوية التداخل مستوى مموحة ماء الري
 21.99)التركيب المنتخب أعمى معدل لنمو المحصول 

 37.51عند الري بالماء المالح منخفضًا الى  (.يوم3-غم.م
 عطىعند الري بالماء االعتيادي، في حين أ.يوم 3-غم.م

عند  (.يوم3-غم.م 39.12)أعمى معدل لو  يالصنف االصم
عند .يوم 3-غم.م 35.12الري بالماء االعتيادي وانخفض الى 

اذا قمنا أن ىناك بعض النباتات تستجيب  الري بالماء المالح.
لممموحة فانو اليزال امامنا تساؤل: لماذا تستجيب بعض 

 النباتات لممموحة؟

 ( لمخروع تحت نوعية ماء الري.يوم1-غم.مالمحصول )عدد الفرع لمنبات ومعدل نمو . 1 جدول
هؼذل ًوى الوحصىل )غن.م ػذد االفزع للٌببث 

-2
.ٌىم(  

 ًىع الوبء
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 الوٌتخب االصل الوٌتخب االصل

 28.58 27.01 29.13 4.21 4.52 3.90 هبء اػتٍبدي

دسً سوٌش/م 6  4.13 5.47 4.80 25.13 31.99 28.07 

 ؽ.م      1.21    0.35 ؽ.م     (0.05أ.ف. م)

  29.50 27.16  5.00 4.02 الوؼذل

  0.06        0.41     (0.05أ.ف. م)

 لمنباتالثمرية عدد النورات 
إلى أن االنتخاب في التربة الممحية  4نتائج جدول  بينت

الصودية كان فعااًل في زيادة عدد النورات لنبات الخروع 
ق  إذ ، ي بالماء المالحر تحت ظروف الالمنتخب المزروع  ت ف وَّ

نورة لمنبات عمى الصنف  12.75 فاعطىالمنتخب التركيب 
. يرتبط بشكل عام لمنبات نورة 6.67 ىي أعطذالمحمي ال
ت الزىرية بعدد االفرع وبذا لما تفوق التركيب عدد النورا

( فقد تفوق بعدد النورات. 2المنتخب بعدد االفرع )جدول 

ي ر فروق معنوية في عدد النورات لمنبات نتيجة ال ظيرت
ق ت النباتات   المالحماء الب المرويةبالماء المالح، فقد تفوَّ

 نورة 7.71)ادي تيعاي بماء ر عمى ال (نورة لمنبات 11,73)
مستوى مموحة ل ينالوراثي ين. تشابيت استجابة التركيبلمنبات(

كان مختمفًا، وبذا فان معنوية االستجابة  حجمماء الري اال ان 
التداخل كانت بسبب اختالف حجم االستجابة وليس اتجاىيا. 

التركيب الوراثي المنتخب باعطائو أعمى عدد لمنورات تفوق 
 فيما اعطىي بالماء المالح عند الر  (نورة 16.22)الثمرية 
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الصنف االصمي  أمانورة عند الري بالماء االعتيادي،  9.17
لمماء المالح كبيرة. ان زيادة عدد النورات  تواستجابفمم تكن 

الزىرية لمنبات عند الري بالماء المالح ىي حالة مشابية لزيادة 
معدل النمو ومعدل عدد االفرع لمنبات والمادة الجافة، لكنيا 

 .ير معمومة السببغ
 معدلالمنتخب  أعطى التركيب الوراثي: عدد البذور لمنبات

عمى الصنف المحمي الذي أعطى متفوقًا بذرة لمنبات  734.3

ولم تؤثر نوعية ماء الري في  (،4)جدول  بذرة لمنبات 651.7
ىذه الصفة. كان التداخل معنويًا بين التراكيب ومستوى مموحة 

استجابة التركيبين لزيادة مموحة ماء الري ماء الري مع تشابو 
وزيادة بذور النبات. ىذا وقد تفوق التركيب المنتخب عمى 
االصمي في معدل عدد البذور لمنبات وبزيادة اكثر من مائة 

 .بذرة لمنبات

 لريعدد النورات الثمرية وعدد البذور لنبات الخروع تحت نوعية ماء ا. 4 جدول
 ػذد البذور للٌببث ػذد الٌىراث الثوزٌت 

 ًىع الوبء
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 الوٌتخب االصل الوٌتخب االصل

 616.8 687.0 546.7 7.71 9.17 6.25 هبء اػتٍبدي

دسً سوٌش/م 6  7.10 16.33 11.72 656.7 761.3 709.0 

 ؽ.م 13.44   1.02 1.63     (0.05أ.ف. م)

  724.2 601.7  12.75 6.67 الوؼذل

  17.30    1.61     (0.05أ.ف. م)

في وزن المنتخب  تركيب الوراثيتفوق ال: بذرة 200 وزن
في  (،5)جدول  1-بذرة155.غم 34.3البذرة فاعطى معدل 

 ،1-بذرة155.غم 33.67 معدلالصنف االصمي  أعطىحين 
الممحية الصودية  ةمما يعني ان دورة انتخابية واحدة في الترب

ي ر . كما كان لمموحة ماء الكانت كفؤة باعطاء وزن بذرة عالٍ 

بذرة فقد تفوقت معنويًا النباتات ال تأثير معنوي في زيادة وزن
 1-بذرة55.غم 36.12اعطت معدل المروية بالماء المالح ف

 لم يكن التداخل معنوياً . ىذا و اديتيعاية بماء رو عمى الم
الماء في مشيرًا ذلك الى ان وزن البذرة في الخروع يزداد 

  بغض النظر عن التركيب الوراثي.المالح 
 وزن البذرة وحاصل البذور لنبات الخروع تحت نوعية ماء الري. 1 جدول

بذرة )غن( 100وسى    حبصل البذور للٌببث )غن( 

الوبءًىع   
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 التزاكٍب الىراثٍت

 الوؼذل
 الوٌتخب االصل الوٌتخب االصل

 123.5 138.0 109.0 20.73 21.30 20.17 هبء اػتٍبدي

دسً سوٌش/م 6  25.17 27.10 26.13 166.7 210.7 188.7 

 6.96 ؽ.م    0.41 ؽ.م    (0.05أ.ف. م)

  174.3 137.8  24.20 22.67 الوؼذل

  16.15     0.65    (0.05أ.ف. م)

المنتخب معنويًا تركيب الوراثي تفوق ال: حاصل البذور لمنبات
الصنف  فيما أعطى ،نباتلمغم 174.2 فاعطى حاصل بذور

لقد جاءت الزيادة في حاصل  .نباتلم غم 127.8 صمياال
عدد البذور لمنبات و النبات نتيجة زيادة عدد النورات لمنبات 

، والتي تمثل مكونات (5و 4 نجدوالال) بذرةالومعدل وزن 
الحاصل الرئيسة، والتي تتأثر بمكونات الحاصل الثانوية 
 .كمعدل نمو المحصول وحاصل المادة الجافة وموسم النمو

يالحظ ان التركيب الوراثي المنتخب قد أعطى حاصل مادة 
( كما تفوق بنسبة دليل الحصاد )جدول 3جافة عاٍل )جدول 

 ( مما انعكس ذلك ايجابيًا عمى حاصل البذور في النبات.6
( من ان االصناف 12ن )يوآخر  Limaاتفقت النتيجة مع 

ق ت النباتات الَّتي  تختمف في استجابتيا لمري بالماء المالح. تفوَّ
نبات لم غم 188.7 فاعطت حاصل بذور المالحماء اليت برو 

، وىذا يعود لتفوق (غم 132.5)ادي تيعاالماء الي بر عمى ال
 4الري بالماء المالح بعدد النورات الثمرية ووزن البذرة )جدول 

مستوى مموحة ماء لتشابيت استجابة التراكيب الوراثية  .(5و
 .يكن التداخل معنوياً لم و الري، 

ق   6بين جدول ي: دليل الحصاد ب  التركيب الوراثي ت ف وَّ الُمنت خ 
%، بينما 19.64بمغ دليل حصاد باعطائو أعمى معنويًا 

% وىذا يدل عمى كفاءة 17.25أعطى الصنف المحمي 
 لتحسين ىذه الصفة. في التربة الممحية الصوديةاالنتخاب 

تباينت التراكيب الوراثية في حاصل المادة الجافة وحاصل 
االمر الذي ادى الى اختالفيا  (،5و 3نجدوالالالبذور لمنبات )

تفوق الري بالماء المالح باعطائو أعمى  .في دليل الحصاد
%(  عمى الري بالماء االعتيادي 33.12دليل حصاد )

لح كان قد ان ىذا يعود الى ان الري بالماء الما (.14.86%)
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أعطى أعمى حاصل مادة جافة وأعمى حاصل لمنبات 
، غير ان سبب استجابة النبات لممموحة (5و 3 نجدوالال)

ية باختالف تشابيت استجابة التراكيب الوراث .اليزال غامضاً 
إذ ازداد دليل الحصاد بزيادة مموحة  مستوى مموحة ماء الري،

 .ماء الري، وكان التداخل معنوياً 
 دليل الحصاد لمخروع تحت نوعية ماء الري. 3جدول 

 دلٍل الحصبد )%(

 الوؼذل التزاكٍب الىراثٍت ًىع الوبء

 الوٌتخب االصل

 14.86 17.24 12.49 هبء اػتٍبدي

دسً سوٌش/م 6  22.21 22.05 22.13 

(0.05أ.ف. م )      4.05 4.04 

  19.64 17.35 الوؼذل

( 0.05أ.ف. م )      2.30  

( 1-م.دسي سمنز 6مما تقدم ان الري بالماء المالح )يستنتج 
في حاصل المادة الجافة ومعدل نمو المحصول  سمباً  لم يؤثر

ازداد ارتفاع االنبات ووعدد االفرع  كذلكوعدد البذور لمنبات، 
ة وحاصل النبات ودليل الحصاد بذر وعدد النورات ووزن ال

ماء المالح ال، لذا فان استخدام مقارنة بالري بالماء االعتيادي
المحصول لتحمل ىذا النوع ىذا في الزراعة قد يكيف لمري 

 Liوىذا يتفق مع  من المياه وبالنتيجة لفائدة الزراعة والمزارع،
. ( من مالئمة الخروع لمزراعة في الترب المالحة15وآخرون )

أثر الماء المالح سمبًا في فقد  1-م.دسي سمنز 13عند أما 
ان السمية التي تحدث في  .النباتات فمم تستمر بالنمو طثبيت

أوراق النبات نتيجة الشد الممحي ناتجة من تجمع أمالح ضارة 
تحمميا فتضر بسايتوبالزم في فجوات الخاليا فوق مقدرة 

يؤدي الى موتو، فتموت الخاليا خصوصًا لدى مما  الخمية
 .(16ة )تجمع أيونات الصوديوم والكمور في فجوات الخمي

بعض المعالم الوراثية  6يوضح جدول  :معالم الوراثيةال
أعطى عدد البذور  الخروع. تركيبيلمصفات المدروسة ل

لمنبات أعمى نسبة من التغاير الوراثي الى البيئي لمتراكيب 
يميو  ،61.46بة واالصل، إذ بمغت النسبة الوراثية المنتخ

المحصول ( ثم معدل نمو 63.83حاصل المادة الجافة )
مما يشير الى استجابتيا لتحمل الشد عند الري  (،63.88)

، وانعكس ذلك بشكل واضح عمى ارتفاع نسبة بالماء المالح
فسجمت . بالتتابعالتوريث بالمعنى الواسع لمصفات المذكورة 

نسبة الان  %،97.44و 97.44و 98.46نسبة بمغت  أعمى
الصفات المدروسة متوريث بالمعنى الواسع لجميع العالية ل

تشير الى ان التباين الوراثي ىو المساىم االكبر في التباين 
( الى ان عدد النورات 7تشير النتائج )جدول  .المظيري

مظيري ووراثي بمغ  لمنبات قد سجمت أعمى معامل اختالف
مما يدل عمى امكانية االستفادة من ىذ  %،44.54و 45.32

 .د الالحيويلشتحمل االصفة في برامج التربية ل

 الخروع صفاتبعض نسبة التغاير الوراثي الى البيئي ومعامل الختالف المظيري والوراثي والتوريث ل ..دول ج

 الصفبث الوذروست

التببٌي الىراثً /التببٌي 

 البٍئً

هؼبهل االختالف 

 الوظهزي%

هؼبهل االختالف 

 الىراثً%

ًسبت التىرٌث ببلوؼٌى 

 الىاسغ

 93.16 7.84 8.12 13.62 ارتفبع الٌببث

للٌببث ػذد االفزع  7.36 16.22 15.22 88.04 

 97.44 5.84 5.92 38.08 حبصل الوبدة الجبفت 

 94.82 44.04 45.23 18.29 ػذد الٌىراث للٌببث

ذد البذور للٌببثػ  64.13 13.15 13.05 98.46 

 87.09 4.57 4.90 6.75 وسى الحبت

الٌببثحبصل   6.40 17.55 16.32 86.48 

 97.44 5.84 5.92 38.00 هؼذل ًوى الوحصىل

 52.64 8.16 11.25 1.11 دلٍل الحصبد

يمكن االستنتاج من ىذه البيانات انو يمكن االنتخاب بنجاح 
لمحصول عمى نباتات متحممة لممموحة او الشد والسيما اذا 

كافية زرعت بمساحة واسعة تضمن الحصول عمى تغايرات 
واعتمدت عدة مستويات من الشد. ىذا وان ىذا البحث يحتاج 
الى توسع مستقباًل باعادة االنتخاب عمى المنتخب تحت اكثر 
من مستوى من المموحة، ألن ذلك سوف يجمع بعض 

المرتبطة بالتحمل. ان التغايرات الوراثية  QTLالجينات او 
ربي، بين النباتات الفردية لصنف ما ىي اكبر مما يتوقعو الم

 ولذا فان زيادة اعداد النباتات قيد االنتخاب أساسية.
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