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 لتشخيص التراكيب الوراثية المتحممة لمجفاف في الذرة الصفراء المتغيرات المتعددةتطبيق تحميل 
 فوزي عبد الحسين كاظم                                                  احمدالدين مقداد صالح 

 استاذ                                                                 باحث
mksa_85@yahoo.com                              جامعة بغداد–كمية الزراعة -قسم المحاصيل الحقمية 

                                                                      fawzikadhem@yahoo.com             

 المستخمص
في  .zea mays L من الذرة الصفراء تشخيص التراكيب الوراثية المتحممة لمجفافاستخدمت عدة ادلة لتحمل الجفاف من اجل 

دلة لمجفاف وتفسير العالقة بين معايير الجفاف االمعايير او تمك الظروف المنطقة الوسطى من العراق. وتحديد كفاءة 
اظهرت  .وكذلك تحميل الرتب المستخدمة بواسطة تحميل العوامل المتعددة ومنها تحميل المكون الرئيسي  والتحميل العنقودي

لذا فانهم عمى قدرة عالية من تشخيص  ،Ysو Ypمرتبطة ارتباط موجب ومعنوي مع   Mp, GMP,  STIالدلة ان االنتائج 
التراكيب الوراثية ذات القدرة االنتاجية العالية في ظرفي االجهاد وعدم االجهاد. وفيما يخص التراكيب الوراثية فان التركيب 

في الزراعة  G11 (Zm49*Zm60)و ،G8 (Zm32*Zm21)،G2 (Zm60*Zm49)، G1(Zm60*Zm61)الوراثي 
 G18(، وZm49*Zm19)G8 (Zm32*Zm21) ،G2 (Zm60*Zm49)،  G15التراكيب الوراثية الربيعية، و 

(Zm60*Zm51) قدرة عمى تحمل الجفاف وذو قابمية انتاجية عالية تحت ظروف االجهاد وعدم  الزراعة الخريفية لها في
 االجهاد.   

 الرتب.  التحميل العنقودي، مجموع ،، تحميل المكون الرئيسئحمل الجفافت : ادلةكممات مفتاحية
 جزء من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT             

In order to identify maize (Zea mays L.) genotypes had tolerate  drought, Seven drought 

indices and 18 maize genotypes were used,  to determine the efficiency of theses indices to 

identify tolerant and susceptible genotypes, Also interpretation the relationship between these 

indices using  principle component , cluster of multivariate analysis and rank-sum method.  

The results indicated that MP, GMP, and STI were positively and significant correlated with 

Yp and Ys. Therefore, these indices have the potential to identify genotypes own well 

performance to stress and non-stress  conditions. Screening drought tolerant genotypes using 

these indices discriminating   G8 (Zm32*Zm60) G2 (Zm69*Zm49), G  (Zm60*Zm61), and 

G11 (Zm49*Zm60) in spring season; and G8 (Zm32*Zm60) G2(Zm69*Zm49 ),  G15 

(Zm49*Zm19)  and  G18 (Zm60*Zm51) for autumn season as tolerant genotypes and have a 

higher potential productivity under stress and non-stress conditions. 
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 المقدمة
( عمى انو الحاصؿ (Hall 12ُعِرَؼ تحمؿ الجفاؼ مف قبؿ 

النسبي لمتركيب الوراثي مقارنة ببقية التراكيب الوراثية 
اف االداء النسبي لحاصؿ . المتعرضة لنفس ظرؼ االجياد

التراكيب الوراثية تحت ظروؼ االجياد وعدـ االجياد تبدو 
راثية المرغوبة كنقطة انطالؽ مشتركة لتشخيص التراكيب الو 

في المناطؽ التي تعاني مف شحة في الموارد المائية والجفاؼ 
وفي مناطؽ الزراعة الديمية بسبب قمة االمطار او سوء 
توزيعيا خالؿ الموسـ. ىناؾ رأي مشترؾ مف قبؿ بعض 
الباحثيف باف التراكيب الوراثية التي ليا قابمية انتاجية عالية 

يا جيد تحت ظروؼ ادائتحت ظروؼ عدـ االجياد سيكوف 
، بينما التراكيب الوراثية التي ليا قابمية االجياد المعتدؿ

تكوف مفيدة في حالة االجياد  لإلجيادانتاجية واطئة ومتحممة 
بينما ىناؾ باحثيف آخريف يختاروف  ((24, 16 القاسي

الوسطية اي يكوف االنتخاب تحت ظرفي االجياد وعدـ 
ؽ عديدة لتمييز التراكيب ائطر  استعممت. (5,17) االجياد

الوراثية التي ليا قابمية انتاجية جيدة تحت ظروؼ االجياد او 
، بعضيـ استخدـ بعض المعادالت الرياضية (19) الجفاؼ

. .(20)لمقارنة الحاصؿ تحت ظرفي االجياد وعدـ االجياد
(  استجابة التراكيب الوراثية لمذرة 8) Fernandezقسـ 

، مجاميعالصفراء لظرفي االجياد وعدـ االجياد الى اربعة 
( تضـ التراكيب التي ليا قابمية انتاجية Aالمجموعة االولى )ِ 

، عاـ في ظرؼ االجياد وعدـ االجياداعمى مف المعدؿ ال
( التراكيب الوراثية التي ليا قابمية Bوتضـ المجموعة الثانية )

وتضـ  ،ف المعدؿ في ظرؼ عدـ االجياد فقطانتاجية اعمى م
( التراكيب الوراثية التي ليا قابمية انتاجية Cالمجموعة الثالثة )

وتضـ المجموعة  ،مى مف المعدؿ في ظرؼ االجياد فقطاع
وطأ مف ( التراكيب الوراثية التي ليا قابمية انتاجية اDالرابعة )

 Rosielleعرؼ  .جيادالمعدؿ في ظرفي االجياد وعدـ اال
تحمؿ االجياد عمى انو الفرؽ في  Hamblin (20)و

، (Yp( وعدـ االجياد )Ysالحاصؿ تحت ظرفي االجياد )
 (Mean Productivity  MPوعرفا دليؿ معدؿ االنتاج )

ليؿ تحمؿ وعرفا د .Ysو Ypعمى انو المتوسط الحسابي بيف 
( عمى انو الفرؽ بيف (Stress Tolerance TOLاالجهاد

، Ypوعدـ االجياد  Ys الحاصؿ تحت ظرفي االجياد 
ؾ التركيب فالقيمة العالية ليذا الدليؿ يشير الى حساسية ذل

 Maurer (9)و Fischer. كما اقترح الوراثي الى االجياد
   Stress Susceptibility Index)دليؿ حساسية االجياد 

SSI راثية  عمى اساس الحاصؿ تحت ظرؼ ( لمتراكيب الو
تحت ظرؼ عدـ االجياد، واضاؼ باف  لإلنتاجاالجياد كدالة 

سيكوف مف صالح  SSIو TOLاالنتخاب عمى اساس االدلة 
التراكيب الوراثية التي يكوف انتاجيا عالي تحت ظرؼ عدـ 

 ترح. اقYs (10) وواطئ تحت ظرؼ االجيادYp االجياد 
Ramirez  وKelly (18)  باف االنتخاب عمى اساس دليمي

GMP  و  SSIيكوف اكثر كفاءة في تشخيص التراكيب  قد
الوراثية المتحممة لمجفاؼ في محصوؿ الفاصوليا. اضافا 

Rosielle وHamblin (20)   دليؿ آخر يسمى دليؿ تحمؿ
والذي يمكف ( Stress Tolerance Index STI)االجياد 

ة التي ليا القابمية عمى استعمالو لتشخيص التراكيب الوراثي
االنتاج تحت ظرفي االجياد وعدـ االجياد. والدليؿ االخر 

 geometric mean لإلنتاجيةالمستعمؿ ىو الوسط اليندسي 

GMP)ت الذيف ييتموف في ( والذي يفضمو بعض مربي النبا
، عممًا باف االجياد يمكف اف يختمؼ في شدتو االداء النسبي

تـ تعريؼ  .(18) ألخرىاو مف بيئة  ألخرىمف سنة 
اذ اف الدليؿ  TOLو SSIالمحددات مف استعماؿ االدلة 

SSI  ال يميز التراكيب الوراثية التي ليا القابمية عمى تحمؿ
 لإلنتاجالجفاؼ وبيف التراكيب الوراثية التي تكوف قابميتيا 

قد   TOLالواطئة لدليؿواطئة. وعمى الرغـ باف القيمة 
، لإلجياداستعممت كقاعدة النتخاب التراكيب الوراثية المتحممة 

وعمى االرجح ستكوف النتيجة انتخاب التراكيب الوراثية الواطئة 
قميؿ كما ىو  Ysو  Ypاالنتاجية والتي الفرؽ بيف 

محسوب باالعتماد  STI. كما اف الدليؿ .(18)متوقع
وليذا فاف معامؿ االرتباط الذي يعتمد عمى رتب  GMPعمى

، اي اف 1 التراكيب الوراثية المنسوبة الى قيـ ىذه االدلة يكوف
وقابمية  لإلجيادتعني تحمؿ اكثر   STIالقيمة العالية لمدليؿ

انتاجية عالية تحت ظرفي االجياد وعدـ االجياد وكذلؾ فاف  
متضمنة عند ( Stress Intensity SIقيمة شدة االجياد )

ىو الدليؿ  STI، ليذا مف المتوقع اف يكوف STIحساب 
، نفس لإلجيادالمفضؿ لتشخيص التراكيب الوراثية المتحممة 

  FarshadfarوImamjomah  (13 )االستنتاج توصؿ اليو 

( دليؿ آخر ىو دليؿ 2) Blumكما اقترح  .(Sutka (7و
 Drought Resistance Index  DRIمقاومة الجفاؼ 
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والذي ىو اآلخر مقترح باف يميز التراكيب الوراثية التي تتميز 
لقد وجد تحت  .تحت ظروؼ االجياد وعدـ االجياد بإنتاجيا

ظروؼ تجريبية مختمفة باف معامؿ االرتباط بيف الحاصؿ عند 
 05و  0يتراوح بيف Ypوعدـ االجياد  Ysظرفي االجياد 

وىذا يعني باف االنتخاب لمتراكيب الوراثية في ظرؼ  (7).
عدـ االجياد سوؼ يزيد مف متوسط االنتاج تحت ظرؼ 

يعتمد عمى الوسط الحسابي لذا  MPوبما اف دليؿ االجياد. 
سيكوف ىناؾ تحيز نتيجة لمفرؽ النسبي الناتج مف حاصؿ 

Yp وYs.  لإلنتاجيةبينما دليؿ  الوسط اليندسي  GMP  ىو
االنتخاب  .((Ys  21و Ypاقؿ حساسية لمفرؽ بيف انتاجية 

الذي يعتمد عمى التوافيؽ بيف مجموعة مف ادلة تحمؿ الجفاؼ 
مؿ االجياد في عدة يمكف اف يعطي معايير لتحسيف تح

. وكذلؾ فاف دراسة معامؿ االرتباط ميمة محاصيؿ زراعية
مستخدمة درجة العالقة الخطية بيف االدلة ال إليجادومفيدة 

وجد تحميؿ . لتحديد التراكيب الوراثية المتحممة لمجفاؼ
   Principle Components Analysisالمكونات الرئيسية

 )(PCA  والذي يعد أحد التقنيات المستخدمة لتمخيص
البيانات واختصارىا، حيث يقـو بتحويؿ العدد الكبير مف 

مجموعة المتغيرات المترابطة ضمنا ولو بشكؿ جزئي إلى 
، وىي تدعى عادة ت المستقمةأصغر بكثير مف المتحوال

أساسا مف المتغيرات األصمية  بالمكونات الرئيسية وتحسب
 بنسب ومقادير تزيد أو تنقص بحسب دور وتأثير كؿ منيا،

( الذي يعتمد Biplot.لذا فاف استعماؿ الرسـ البياني الثنائي )
ف العالقة بيف ىذه عمى معامؿ االرتباط بيف االدلة وذلؾ لبيا

االدلة والتراكيب الوراثية المرتبطة بالنتيجة المستحصؿ عمييا 
مف ىذه  لإلجيادمف تصنيؼ التراكيب الوراثية حسب تحمميا 

يستخدـ  كما .(25) هاالدلة بطريقة بيانية واضحة ومختصر 
( والغرض منو ىو Cluster Analysisالتحميؿ العنقودي )

مجموعات متجانسة  االحصائية لتكويفاجراء بعض العمميات 
 .ف العناقيد االخرىعومختمفة  Cluster داخؿ كؿ عنقود

تيدؼ ىذه الدراسة الى تشخيص التراكيب الوراثية المتحممة 
لمجفاؼ في ظروؼ المنطقة الوسطى مف العراؽ. وتحديد 
كفاءة معايير او مؤشرات الجفاؼ المستخدمة في تشخيص 
التراكيب الوراثية المتحممة او المتحسسسة لمجفاؼ وتفسير 

عوامؿ العالقة بيف معايير الجفاؼ المستخدمة بواسطة تحميؿ ال
ومنيا تحميؿ المكوف  (Multivariate Analysisالمتعددة )

( والتحميؿ Principle Component Analysisالرئيسي )
 .(Cluster analysisالعنقودي)

 المواد وطرائق العمل
بيدؼ تحقيؽ االىداؼ مف ىذه الدراسة اجريت  تجربة حقمية 
في  حقؿ التجارب التابع لقسـ المحاصيؿ الحقمية في كمية 
الزراعة _جامعة بغداد خالؿ موسمي الزراعة الربيعي 

°(  33.2والواقعة ضمف خط عرض ) 2015والخريفي 
( ـ فوؽ 34.1شرقا وارتفاع )°(  44.22شماال وخط طوؿ )

وفؽ تصميـ  استخدـ ترتيب األلواح المنشقة .سطح البحر
حيث وزعت . وبثالثة مكررات القطاعات العشوائية الكاممة

عمى االلواح الثانوية اما ( 1)جدوؿ( Gوراثية )الالتراكيب 
معاممة  ، (S)االلواح الرئيسية حيث مثمت معامالت الري 

 Ys% مف الماء الجاىز و52ؿ استنزاؼ التي تمث Ypالري 
ماء جاىز في كؿ مرحمة مف مراحؿ  %52تمثؿ استنزاؼ 

لمموسـ الربيعي 2015 اذار 15زرعت البذور بتاريخ  .النمو
لمموسـ والخريفي. كانت مساحة الوحدة   2015تموز15و

ـ 2، اشتممت عمى أربعة خطوط بطوؿ ـ( 2×3التجريبية )
سـ بيف النباتات  25سـ بيف الخطوط وبمسافة  75وبمسافة 

ـ 2ـ مع ترؾ فواصؿ  1.5والمسافة بيف الوحدات التجريبية 
 1-ىػ/نبات 53333المكررات وبكثافة نباتية قدرىا بيف 

، 1-.ىػNكغـ  400( بمعدؿ  N%46سماد اليوريا )استخدـ .
أضيؼ بثالث دفعات متساوية األولى عند الزراعة والثانية 

تزىير. أضيؼ سماد % 50سـ والثالثة عند 30عند ارتفاع 
كغـ  200( بمعدؿ P2O5% 46السوبر فوسفات الثالثي )

P2O5راعةدفعة واحدة خمط مع التربة مع خطوط الز   1-.ىػ .
تمقيمًا  Seamia Criterce كوفحت حشرة حفار ساؽ الذرة

 6%( مادة فعالة بمعدؿ 10بمبيد الديازينوف المحبب )
يومًا مف البزوغ والثانية  20عمى دفعتيف األولى بعد  1-كغـ.ىػ

 .يوما مف الدفعة األولى  15بعد
 المادة الوراثية

)اصناؼ تركيبية تركيب وراثي  18  شممت ىذه الدراسة عمى
الواعدة المستنبطة  تـ  اليجفمف  12+ ىجف( منيا 

قسـ المحاصيؿ  د. مدحت الساىوكي الحصوؿ عمييا مف
اصناؼ تـ  6جامعة بغداد و -/ كمية الزراعة الحقمية

لبحوث الزراعية وكما مبيف دائرة االحصوؿ عمييا مف 
 .1 تفاصيميا في الجدوؿ
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 ، ومصادرهاب الوراثية المستخدمة في الدراسةالتراكي .1جدول 
Code Genotype Origin Code Genotype Origin 

G1 Zm60*Zm61 ساللح واعذج G10 ZM51* ZM 4 ساللح واعذج 

G2 ZM60* ZM49 ساللح واعذج G11 Zm49*Zm60 ساللح واعذج 

G3 Surur صنف هحلي هعتوذ G12 Maha صنف هحلي هعتوذ 

G4 ZM51* ZM 49 ساللح واعذج G13 Zm61*Zm19 ساللح واعذج 

G5 Buhooth106 صنف هحلي هعتوذ G14 Zm61*Zm21 ساللح واعذج 

G6 Sarah صنف هحلي هعتوذ G15 Zm49*Zm19 ساللح واعذج 

G7 Fajir صنف هحلي هعتوذ G16 Zm51*Zm60 ساللح واعذج 

G8 2m32*2m21 ساللح واعذج G17 5018 صنف هحلي هعتوذ 

G9 Zm61*Zm51 ساللح واعذج G18 Zm60*Zm51 ساللح واعذج 

 حساب كميات مياه الري طريقة الري
أنابيب بالستيكية مربوطة بمضخة مزودة  تـ اإلرواء بواسطة 

بعداد لقياس كميات الماء المضافة الى كؿ وحدة تجريبية. 
مف الحوض الذي  أضيفت كميات متساوية مف الماء

د الزراعة واف معدؿ متر لأللواح عن 2 وعمقو  6x5طولة
استخدمت الطريقة الحجمية  ثانية.\لتر 60 تصريؼ المضخة

في عمب بأخذ عينة مف التربة قبؿ الري بيـو واحد ووضعت 
، ثـ وضعت في الفرف بدرجة األلمنيـو ووزنت وىي رطبة

، وحسب المحتوى ساعة ثـ وزنت 24ـ لمدة ° 105حرارة 
عند % و 25رويت النباتات عند استنزاؼ  .الرطوبي فييا

مؽ حسب فترات %مف الماء الجاىز عمى الع75استنزاؼ 
المرافقة لمتجربة النمو وطوؿ الجذر في االعمدة البالستيكية  

لمتجربتيف. تـ حساب  Ysو Ypفي معامالت القياس الحقمية  
  1998 واخروف Allenكمية الماء المضاؼ بحسب معادلة 

 Ypرية لممعاممة  29 وعمى ضوء ما سبؽ فقد تـ اضافة (2)
تـ وكذلؾ فقد   مـ904.57  مجموع كمية الماء المضاؼو 

مجموع و الربيعي خالؿ الموسـ مـ  Ysرية لممعاممة  9اضافة 
الموسـ و  مـ501.95 كمية الماء المضاؼ خالؿ الموسـ  

مجموع كمية و  Ypرية لممعاممة  23فقد تـ اضافة  الخريفي 

 ريات 9 تـ اضافةوكذلؾ فقد   مـ864.86 الماء المضاؼ 
مجموع كمية الماء خالؿ الموسـ الربيعي و  مـ Ysلممعاممة 

 .ـم 474.60المضاؼ خالؿ الموسـ  
 جمع وتحميل البيانات

ـ  وبصافي  1.5بعد حصاد الخطيف الوسطييف وبطوؿ 
جففت العرانيص وفرطت . 5ـ  2.25المساحة المحصودة 

الكمي وحوؿ الى حاصؿ طف  حبوبووزنت وحسب حاصؿ ال
، احصائيًا باستخداـ تحميؿ التبايف. حممت النتائج 1-ىكتار

الى حساب ادلة الجفاؼ المستخدمة ورتبيا )جدوؿ  باإلضافة
ساب معامؿ االرتباط ، وكذلؾ تـ حMS Excel( باستخداـ 2

( وادلة الجفاؼ، وتـ تحميؿ المتغيرات Ysو Ypبيف الحاصؿ )
المتعددة ومنيا تحميؿ المكوف الرئيسي والتحميؿ العنقودي 

 (11( وبرامجية 25) GenStat 12امجية باستخداـ بر 
Minitab)ؼ التراكيب الوراثية الى ، لغرض تشخيص وتصني
 .متحممة لمجفاؼحساسة و 

 Drought  Tolerance Indices لجفافتحمل ا ادلة

قات الرياضية المبينة في حسبت ادلة الجفاؼ حسب العال
 .(2جدوؿ )

 زها ومعادلتها الرياضية ومصدرها، رمالجفافادلة . 2جدول 
  الوصذر   الوعادلح الرياضيح الرهز دليل الجفاف 

1 Mean Productivity   MP 
p sMP (Y Y ) / 2  24 

2 Stress Tolerance TOL 
p sTOL Y Y  24 

3 Stress Susceptibility Index    S S I 
s p s pSSI [1 (Y / Y )] /1 (Y / Y )   8 

4 Geometric mean Productivity  

  

GMP 
p sGMP Y *Y  8 

5 Stress Tolerance Index STI 2
p s pSTI (Y xY ) / Y

 
9 

6 Relative drought index RDI 
S P S PRDI (Y / Y ) / (Y / Y )

 
10 

7 
Ranksum RS 

_

RS Rank Mean(R) Rank SD 
 

6 

 Yp   وYs   استنزاف  هن الواء الجاهز تاتتاتع .75%  و25توثل حاصل الحثوب تحت هعاهلح % 

 Yp و Ys  استنزاف  هن الواء الجاهز تاتتاتع75%  و25هتوسط حاصل التراكية الوراثيح تحت هعاهلح %.  

 SD      للرتة.االنحراف القياسي 
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 النتائج والمناقشة
بينت نتائج تحميؿ التبايف لمموسميف الربيعي والخريفي التأثير 

التداخؿ بينيما  مالت الري والتراكيب الوراثية  و المعنوي لمعا
% 25حاصؿ الحبوب في المعاممة  توسط(. كاف م3)جدوؿ 

طف  6.723 و  5.566  (Yp)استنزاؼ مف الماء الجاىز
 2.149 عي والخريفي بالتتابع، ولمموسميف الربي 1-ىكتار

 ((Ys% استنزاؼ مف الماء الجاىز 75لمعاممة  2.451و
 يتراوح بيف Ypلمموسميف بالتتابع. ومدى االنتاج لممعاممة 

3.257 (G16)  6.626الى (G8طف ىكتار )-لمموسـ   1
( طف (G15  8.170الى  ((G13 4.355الربيعي و

. بينما كاف مدى انتاج  حاصؿ يلمموسـ الخريف 1-ىكتار
( الى G 12) 1.280 (Ysحبوب المعاممة المجيدة )

2.840  (G 6طف ىكتار )-وىذه البيانات تؤكد ىناؾ 1 ،
%  نتيجة تاثير 63% و 61انخفاض في الحاصؿ بحدود 

اشارت  سميف الربيعي والخريفي بالتتابع.اجياد الجفاؼ لممو 
  ،G8 ، G 10ي الى اف التراكيب الوراثيةالربيع نتائج الموسـ

G 17و ،G2 اعطت اعمى حاصؿ حبوب تحت معاممة ،
 G 16،  G اعطت التراكيب الوراثيةفي حيف ، Ypالري 

15 ،G14 اوطأ حاصؿ حبوب تحت معاممة الري نفسيا .
 G18، وG8 ،G1 ،G13بينما اعطت التراكيب الوراثية 

(، بينما Ysاعمى حاصؿ تحت ظروؼ المعاممة  المجيدة )
اوطأ  G 12، وG16  ،G17اعطت التراكيب الوراثية

وبينت  (.4جدوؿ Ys  (حاصؿ حبوب تحت معاممة الري 
ي انتاجو في كال مف تميز ف G8النتائج اف التركيب الوراثية 

اعطت   G17، و G16معاممتي الري، بينما التراكيب الوراثية
وتوضح  .(5)جدوؿ   معاممتي الرياصؿ في كال اوطأ ح

 Gو  G15نتائج الموسـ الخريفي عمى اف التراكيب الوراثية 
اعطت اعمى حاصؿ حبوب تحت  G16و G 17 و 8

 G3وG 4 و G13 ، اما التراكيب الوراثيةYpمعاممة الري 
. بينما Ypفاعطت اوطأ حاصؿ حبوب تحت معاممة الري 

اعمى  G15، وG2 ،G4 ،G8اعطت التراكيب الوراثية 
(، بينما اعطت Ysالمجيدة ) حاصؿ تحت ظروؼ المعاممة

اوطأ حاصؿ حبوب  G 7، وG13  ،G16التراكيب الوراثية
(. وبينت النتائج اف التركيب 5)جدوؿ Ysتحت معاممة الري 

ز في انتاجو في كال معاممتي الري، بينما  تمي G8الوراثية 

ت اوطأ االنتاج في اعط  G13، و G16التراكيب الوراثية
 .(6كال معاممتي الري  )جدوؿ 

متوسط المربعات لتحميل التباين لحاصل حبوب  .3جدول  
(  Ypتركيب وراثي تحت ظروف الري االعتيادي) 18

 .(Ysواالجهاد )

، ** معنوي عند  α 0.05*معنوي عند مستوى معنوية 
، *** معنوي عند مستوى معنوية  α 0.1مستوى معنوية 

α 0.01  معنوي عند مستوى معنوية **** ،α 0.001 
 ثية حسب ادلة تحمل الجفافمقارنة التراكيب الورا

تـ حساب ستة معايير او ادلة استخدمت مف قبؿ عدة باحثيف 
 Ysبناءًا عمى حاصؿ الحبوب تحت الظروؼ المجيدة 

( باف 14) Mitra، وقد اكد Ypوالظروؼ غير المجيدة 
الدليؿ او المعيار المناسب ىو الذي يرتبط ارتباط موجب مع 
الحاصؿ في كال ظرفي االجياد وعدـ االجياد. واستنادًا الى 

( فقد صنؼ التراكيب Ys و Yp)متوسط حاصؿ  MPالدليؿ 
اؼ عمى انيا متحممة لمجف G 13و G2, G1, G8الوراثية 

 ,G12 16، والتراكيب الوراثيةفي الموسميف الربيعي والخريفي
G15, G وG5  عمى انيا متحسسة لمجفاؼ ولمموسميف

يعتمد عمى الوسط  MPوبما اف دليؿ  (.6و  5)جدوؿ 
الحسابي لذا قد سيكوف ىناؾ تحيز نتيجة لمفرؽ النسبي الناتج 

اي انو يتأثر بالقيـ المتطرفة وانو ال  ،Ysو  Ypمف حاصؿ 
يميز التراكيب الوراثية ذات القدرة االنتاجية العالية في ظرفي 

Yp وYs  فقط وانما يشمؿ التراكيب الوراثية ذات القدرة
. ولتجاوز ىذا التحيز اقترح Ysاو  Ypاالنتاجية العالية في 

والذي يفضمو مربو  GMP دليؿ  الوسط اليندسي لالنتاجية 
 ؿ النسبي والذي ىو اقؿ حساسية مفالنبات الميتميف بالحاص

MP  لمفرؽ بيف انتاجيةYp وYs  21)).  عمى النتائج  بناءاً و
المستحصمة مف تصنيؼ التراكيب الوراثية عمى ضوء ىذا 

   G13و G2, G1, G8الدليؿ فقد صنفت التراكيب الوراثية  

Mean Square 

df 

Source of 

Variation 

الفصل   

 الخريفي

الفصل     

 الرتيعي

   0.059    0.041 2 Block 

   492.74***    315.21*** 1 Stress  Level 

   0.053    0.0018 2 Error (a) 

   2.499***    1.625*** 17 Genotypes 

   1.27***    0.800*** 17 Stress * 

Genotypes 

ه    0.035    0.290 68 Error (b) 

  107 Total 
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، والخريفيي عمى انيا متحممة لمجفاؼ في الموسميف الربيع
ا عمى اني G17و G12, G15, G16والتراكيب الوراثية 

( وىي نتائج 7و 6 متحسسة لمجفاؼ ولمموسميف )جدوؿ
 ) Kelly (18و Ramirez اقترح. وقد MPمقاربة لما افرزه 

قد يكوف اكثر    GMPباف االنتخاب عمى اساس دليمي 
كفاءة في تشخيص التراكيب الوراثية المتحممة لمجفاؼ في 

 STI استنادًا الى دليؿ تحمؿ الجفاؼ .محصوؿ الفاصوليا
فكمما كاف الفرؽ في ، GMPوالمحسوب باالعتماد عمى 

 STI( كانت قيمةYsو Ypالحاصؿ كبير بيف معاممتي الري )
ومف ىذا . صغيرة اي تحمميا لمجفاؼ اقؿ والعكس صحيح 

   G13و G2, G1, G8 التراكيب الوراثية يتضح باف
اؼ في الموسميف الربيعي انيا متحممة لمجفمصنفة عمى 

 G17و G12, G15, G16، والتراكيب الوراثية والخريفي
( اما 7و 6عمى انيا متحسسة لمجفاؼ ولمموسميف )جدوؿ 

بقية التراكيب الوراثية توزعت بيف شبو المتحممة وشبو 
 MPو GMPالحساسة لمجفاؼ وىي نتائج مطابقة لما افرزه 

متساوية   MPو STI،GMP  االدلة. ومف ىذا يتضح باف 
في فرز التراكيب الوراثية التي ليا قابمية انتاجية عالية في 

اي تحديد التراكيب الوراثية التي تنتمي  Ysو Ypالظرفيف 
( اي 8)  Fernandezالى المجموعة االولى حسب تصنيؼ 

  Yp المجموعة التي ليا قابمية انتاجية عالية في الظرفيف
      ( (SSI الى دليؿ حساسية االجيادستنادًا ا .Ysو

Stress Susceptibility Index  الذي اقترحهFischer  

( والذي اعتمد عمى اساس الحاصؿ تحت 9) Maurerو
تحت ظرؼ عدـ االجياد  واف  ظرؼ  االجياد كدالة لالنتاج

االنتخاب عمى اساس ىذا الدليؿ سيكوف مف صالح التراكيب 
 الوراثية التي يكوف انتاجيا عالي تحت ظرؼ عدـ االجياد 

Yp  وواطئ تحت ظرؼ االجيادYs (10)  اي انو سيفرز ،
حسب ( Bالتراكيب الوراثية التي تنتمي الى المجموعة الثانية )

ا قابمية اي المجموعة التي لي Fernandez (8) تصنيؼ
 6. مف ىذا يتضح مف جدوؿ Yp انتاجية عالية في الظرؼ

  G3و  G17, G12, G10باف التراكيب الوراثية   7و
اؼ في الموسميف الربيعي مصنفة عمى انيا متحسسة لمجف

عمى  G14 و  ,G18, G15والخريفي، والتراكيب الوراثية
االنتخاب عمى ضوء قيـ  .انيا متحممة لمجفاؼ ولمموسميف

SSI  سينتج عنو اختيار التراكيب الوراثية التي ليا قابمية

وقدرة انتاجية عالية تحت  Ysانتاجية واطئة تحت ظرؼ 
وكمما كانت قيمتو عالية   1و 0. وتتراوح قيمو بيف Ypظرؼ 

تعني اكثر حساسية لالجياد. والمساوئ الرئيسية ليذا الدليؿ 
 A ب الوراثية التي تعود لممجموعةكيىو عدـ تمييز الترا

(. كما اف 8)Fernandezحسب تصبيؼ  Cوالمجموعة 
Clarke اوضحوا باف (13) خروفوآSSI   ال يميز بيف

ة التي التراكيب الوراثية المتحممة لمجفاؼ وبيف التراكيب الوراثي
تحمؿ االجياد  كذلؾ فاف دليؿ. ليا قابمية انتاجية واطئة

Stress Tolerance) TOL)  الذي يعتمد عمى الفرؽ بيف
، فالقيمة Ypوعدـ االجياد Ys الحاصؿ تحت ظرفي االجياد 

العالية ليذا الدليؿ يشير الى حساسية ذلؾ التركيب الوراثي 
سيكوف مف صالح التراكيب الوراثية التي ، اي الى االجياد

وواطئ Yp يكوف انتاجيا عالي تحت ظرؼ عدـ االجياد 
ى ىذا االساس فاف التراكيب . وعمYs تحت ظرؼ االجياد

مصنفة عمى انيا  G2و G10 , G12, G17الوراثية 
، والتراكيب اؼ في الموسميف الربيعي والخريفيمتحسسة لمجف

عمى انيا متحممة لمجفاؼ  G 14 G18, G15 الوراثية
 Relative)يصنؼ دليؿ الجفاؼ النسبي . ولمموسميف

Drought Index  RDI)  التراكيب الوراثية التي تنتمي الى
Fernandez  (8 )( حسب تصنيؼ Cالمجموعة الثالثة )

اي التراكيب الوراثية التي ترتبط بقابميتيا االنتاجية في ظروؼ 
 ,G18 , G14. وصنفت التراكيب الوراثية Ysالجفاؼ 
G15)  4و (G  و(G8, G2, G4  و(G18  عمى انيا

متحممة لمجفاؼ في الموسميف بالتابع، والتراكيب الوراثية 
(G10, G17 , G 12  و (G3  و(G14, G7 , G17  
 عمى انيا متحسسة لمجفاؼ في الموسـ الربيعي G18) و

 (.7و 6بالتتابع )جدوؿ 
 معامل االرتباط بين ادلة الجفاف

النبات مف اجؿ تحديد ادلة الجفاؼ المرغوبة مف قبؿ مربي 
حماًل لمجفاؼ والتي االكثر ت ةلغرض تشخيص التراكيب الوراثي

( والتي تتميز بارتباطيا 14)   Mitraاعطى خصائصيا
( Ysجب مع الحاصؿ تحت ظروؼ االجياد )العالي والمو 

(. وليذا تـ تقدير معامؿ االرتباط بيف Ypوعدـ االجياد )
الحاصؿ تحت ظرفي االجياد وعدـ االجياد وادلة الجفاؼ 

ارتبط ايجابيًا  Ys. حاصؿ الحبوب (8و 7المستخدمة )جدوؿ 
، مما لمموسميف بالتتابعYp (r= 0.39 , 0.50*  )مع 
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يشير الى اف االنتخاب عمى اساس القدرة االنتاجية العالية 
نتج عنو تراكيب وراثية ( قد Ypاالجياد )تحت ظروؼ عدـ 

(.وىذا يتفؽ مع Ysذات قدرة انتاجية تحت ظرؼ االجياد )
وآخروف  Tarabideh(، و15وآخروف ) Moosaviنتائج 

 ,MPايجابيًا مع االدلة (Ys)( وYpارتبط حاصؿ )(. 22)
STI  وGMP  ( مما يؤكد قابمية 8و  7في الموسميف )جدوؿ

ىذه االدلة عمى تشخيص التراكيب الوراثية التي ليا القابمية 
عمى تشخيص التراكيب الوراثية التي ليا قابمية انتاجية عالية 

( وىذه االدلة ىي التي Ys)( وYp)تحت ظرفي االنتاج 
. وقد ارتبط دليؿ الجفاؼ ات مف استخداميايرغب مربو النب

TOL  ايجابيًا  معYp  (r= 0.81** , 0.75**  )
Ys (r= -0.22 ,- 0.20 )، وسمبيًا مع لمموسميف بالتتابع

لمموسميف بالتتابع. وىذا يعني قدرة ىذا الدليؿ عمى تشخيص 
التراكيب الوراثية التي ليا قابمية انتاجية في ظرؼ عدـ 

 االجياد فقط.

 2015لمموسم الربيعي  Ypوعدم االجهاد  Ys. ادلة الجفاف ورتبها لثمانية عشر تركيب وراثي تحت مستوى االجهاد 4جدول   

 2015لمموسم الخريفي  Ypوعدم االجهاد  Ysادلة الجفاف ورتبها لثمانية عشر تركيب وراثي تحت مستوى االجهاد . 5  جدول

 

G Yp R Ys R MP R TOL R SSI R GMP R STI R RDI R RS R 

G1 5.95 5 2.586 2 4.268 2 3.364 11 0.89 14 3.923 2 0.354 2 1.126 5 10.03 5 

G2 6.192 3 2.313 9 4.253 3 3.879 4 0.986 7 3.784 5 0.329 5 0.968 12 9.16 2 

G3 5.8 9 1.933 14 3.867 10 3.867 5 1.049 4 3.348 13 0.258 13 0.863 15 14.51 12 

G4 5.637 12 2.479 5 4.058 7 3.158 13 0.882 15 3.738 6 0.321 6 1.139 4 12.67 8 

G5 5.172 15 1.987 13 3.58 15 3.185 12 0.969 9 3.206 14 0.236 14 0.995 10 15 13 

G6 5.774 10 2.21 10 3.992 9 3.564 7 0.971 8 3.572 8 0.293 8 0.991 11 10.23 6 

G7 5.319 14 2.188 11 3.754 13 3.131 14 0.926 10 3.411 12 0.268 12 1.065 9 13.68 10 

G8 6.626 1 2.84 1 4.733 1 3.786 6 0.899 12 4.338 1 0.433 1 1.11 7 7.92 1 

G9 5.642 11 2.085 12 3.864 11 3.557 8 0.992 6 3.43 10 0.271 10 0.957 13 12.36 7 

G10 6.228 2 1.921 15 4.075 6 4.307 3 1.088 3 3.459 9 0.275 9 0.799 16 13.28 9 

G11 5.855 7 2.464 6 4.16 5 3.391 9 0.911 11 3.798 4 0.332 4 1.09 8 9.24 3 

G12 5.809 8 1.28 17 3.545 16 4.529 2 1.227 1 2.727 17 0.171 17 0.571 18 19.21 16 

G13 5.927 6 2.56 3 4.244 4 3.367 10 0.894 13 3.895 3 0.349 3 1.119 6 9.7 4 

G14 4.907 16 2.383 7 3.645 14 2.524 16 0.809 17 3.42 11 0.269 11 1.258 2 16.93 14 

G15 4.427 17 2.32 8 3.374 17 2.107 17 0.749 18 3.205 15 0.236 15 1.357 1 19.45 17 

G16 3.257 18 1.185 18 2.221 18 2.072 18 1.001 5 1.965 18 0.089 18 0.942 14 20.49 18 

G17 6.175 4 1.443 16 3.809 12 4.732 1 1.206 2 2.985 16 0.205 16 0.605 17 17.47 15 

G18 5.49 13 2.507 4 3.999 8 2.983 15 0.855 16 3.71 7 0.317 7 1.183 3 14.07 11 

Mean 5.566  2.149  3.858  3.417  0.961  3.44  0.278  1.00  13.63  

G Yp R Ys R MP R TOL R SSI R GMP R STI R HMP R RS R 

G1 6.52 11 2.54 9 4.53 2 3.981 11 0.96 14 4.07 2 0.381 2 1.048 6 11.92 6 

G2 7.39 4 3.51 1 5.45 3 3.875 4 0.83 7 5.09 5 0.596 5 1.278 2 5.76 1 

G3 6.03 15 2.08 13 4.05 10 3.943 5 1.03 4 3.54 13 0.288 13 0.928 10 14.37 11 

G4 5.29 16 3.44 2 4.37 7 1.851 13 0.55 15 4.27 6 0.419 6 1.749 1 14 9 

G5 7.03 6 2.57 8 4.8 15 4.464 12 1 9 4.25 14 0.415 14 0.984 9 14.19 10 

G6 6.94 7 2.16 11 4.55 9 4.779 7 1.08 8 3.87 8 0.345 8 0.837 15 11.82 5 

G7 6.21 14 1.64 17 3.93 13 4.566 14 1.16 10 3.19 12 0.234 12 0.71 17 16.07 12 

G8 7.75 2 3.43 3 5.59 1 4.314 6 0.88 12 5.16 1 0.612 1 1.191 3 7.4 2 

G9 6.76 9 2.61 7 4.69 11 4.146 8 0.97 6 4.2 10 0.406 10 1.039 8 10.31 4 

G10 6.7 10 2.13 12 4.42 6 4.57 3 1.07 3 3.78 9 0.329 9 0.855 13 11.92 7 

G11 6.41 12 2.65 6 4.53 5 3.762 9 0.92 11 4.12 4 0.39 4 1.112 5 10.21 3 

G12 6.27 13 1.97 14 4.12 16 4.3 2 1.08 1 3.51 17 0.284 17 0.845 14 18.25 16 

G13 4.36 18 1.41 18 2.88 4 2.941 10 1.06 13 2.48 3 0.142 3 0.87 11 16.23 13 

G14 7.24 5 2.24 10 4.74 14 4.997 16 1.09 17 4.03 11 0.373 11 0.832 16 16.54 14 

G15 8.17 1 3.17 4 5.67 17 5.004 17 0.96 18 5.09 15 0.595 15 1.044 7 18.44 17 

G16 5.11 17 1.65 16 3.38 18 3.463 18 1.07 5 2.91 18 0.194 18 0.869 12 19.87 18 

G17 7.66 3 1.91 15 4.79 12 5.758 1 1.18 2 3.82 16 0.336 16 0.671 18 17.53 15 

G18 6.86 8 3.01 5 4.94 8 3.851 15 0.88 16 4.55 7 0.475 7 1.18 4 13.15 8 

Mean 6.594  2.451  4.524  4.142  0.987  3.996  0.379  1.00  13.77  
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( (SSI r= -0.77 0.82 ( سمبيا معYsوارتبط حاصؿ )
 Yp( r=0.29,07) لمموسميف بالتتابع وعدـ ارتباطو مع 

لمموسميف بالتتابع اي انو يشخص التراكيب الوراثية المتحسسة 
 TOL. ىذا وقد ارتبط Ysوالغير منتجة في ظرؼ االجياد 

SSI 0.70 ,مع) r=0.79وسمبيًا مع )RDI  (r= - 1.00 )

 RDIفقد ارتبط  SSIوعمى العكس مف  .في كال الموسميف
( اي انو يشخص  (Ys r= 0.77 , 0.82ايجابيًا مع 

. Ysالتراكيب الوراثية المتحممة والمنتجة في ظرؼ االجياد 
وآخروف  Farshadfarوىذه النتائج جاءت متفقة مع ما وجده 

 (.15وآخروف ) Moosavi( و6)
 لمموسم الربيعي معامل االرتباط التراكيب الوراثية حسب قيم ادلة الجفاف. 6 جدول 

Yp         
Ys 0.39        

MP 0.91 0.73       

TOL 0.81 -0.22 0.51      

SSI 0.29 -0.77 -0.13 0.79     

GMP 0.72 0.92 0.94 0.19 -0.45    

STI 0.69 0.92 0.92 0.16 -0.46 0.99   

RDI -0.28 0.77 0.13 -0.79 -1.00 0.45 0.46  

 Yp Ys MP TOL SSI GMP STI RDI 

 لمموسم الخريفي معامل االرتباط التراكيب الوراثية حسب قيم ادلة الجفاف. 7 جدول  
Yp         
Ys 0.5        

MP 0.92 0.8       

TOL 0.75 -0.2 0.42      

SSI 0.07 -0.82 -0.33 0.7     

GMP 0.78 0.93 0.97 0.18 -0.55    

STI 0.76 0.93 0.95 0.15 -0.55 0.99   

RDI -0.07 0.82 0.33 -0.70 -1.00 0.55 0.55  

 Yp Ys MP TOL SSI GMP STI RDI 

 PCA))Principal الرئيسيتحميل المكون 

Component Analysis    
، والتشابو واالختالؼ بيف ادلة تحمؿ مف اجؿ فيـ العالقة

الذي يعتمد عمى  تحميؿ المكوف الرئيسي استخداـالجفاؼ تـ 
مصفوفة معامؿ االرتباط بيف ادلة تحمؿ الجفاؼ. والميزة 
االساسية مف ىذا التحميؿ ىو تصنيؼ االدلة الى مجاميع 

لثنائي ىو اف اير المثير لالىتماـ لمرسـ البياني مختمفة. والتفس
( يمثؿ ( بيف متجييف )متغيريفcosin) الزاويةجيب تماـ 

تقريبًا معامؿ االرتباط بيف المتغيريف. فالزاوية بيف المتجيات 
ىي انعكاس لمعامؿ االرتباط بينيما وىو تمثيؿ بسيط وواضح 

(. وعمى ضوء ما سبؽ 25لرسـ العالقات بيف المتغيرات )
ف اظيارىا بصيغة فاف العالقة بيف ادلة تحمؿ الجفاؼ يمك

ادلة  ( لتبياف العالقة بيفPCA2و PCA1بيانية ثنائية )
 PCA2و PCA1. اف المحوريف التحمؿ والتراكيب الوراثية

التغاير الكمي لمموسميف % مف 99.4% و99.6تفسراف 
 56.9تمثؿ  PCA1واف المكوف الرئيسي االوؿ  .بالتتابع

، وعمى ارتباط التغاير الكمي لمموسميف بالتتابعمف  63.8و
ويمكف تسمية   Ys, Yp, MP, GMP, STIباألدلةموجب 

، والتراكيب كوف قابمية االنتاج وتحمؿ الجفاؼىذا المكوف بم
عالية وموجبة تكوف قابميتيا  PCA1الوراثية التي تكوف قيمة 

. اما المكوف الرئيسي Ysو  Ypاالنتاجية عالية تحت ظرفي 

مف التغير الكمي % 35.6و 42.7فيمثؿ  PCA2الثاني 
ويمكف تسمية ىذا المكوف   SSIو Yp ، TOLومرتبط ايجابياً 

بقابمية تحمؿ االجياد وىو يفصؿ التراكيب الوراثية المتحممة 
. وتحت ىذا السياؽ فاف انتخاب لإلجيادوغير المتحممة 

 PCA2و PCA1لعالية لممكونيف التراكيب الوراثية ذات القيـ ا
. Ypوعدـ االجياد  Ysتكوف مالئمة تحت ظروؼ االجياد 

ىي المالئمة  G6و G13,G1,G8 لذا فاف التراكيب الوراثية
تحت ظروؼ االجياد وغير االجياد في الموسـ الربيعي 

ىي  G5و G18 G2,G8, G15والتراكيب الوراثية ،(1)شكؿ
المالئمة تحت ظروؼ االجياد وغير االجياد في الموسـ 

التراكيب الوراثية ذات القيـ السالبة . (2الخريفي)شكؿ 
تكوف غير مالئمة تحت ظروؼ  PCA2و PCA1لممكونيف 
 ,G15 ، فالتراكيب الوراثية Ypوعدـ االجياد  Ysاالجياد 
G16 5و G  والتراكيب الوراثية في الموسـ الربيعي  G13, 

G16  وG 3  في الموسـ الخريفي ىي االدنى في االنتاج
 (.2و 1، شكؿ  7و 6جدوؿ )Ysو Ypتحت الظرفيف 

سالبة و  PCA1التراكيب الوراثية ذات القيـ الموجبة  لممكوف
PCA2  مالئمة تحت ظروؼ االجياد  تكوفYs فالتراكيب ،
في الموسـ الربيعي  G 1و G4, G13 ,G18 الوراثية 
في الموسـ  G 11و G2, G18, G4  ب الوراثيةوالتراكي
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 (. 2و 1، وشكؿ 7و  6جدوؿاالنتاج االعمى في ظرؼ االجياد )الخريفي ىي ذات 

 
 لمموسم الربيعي معامل المكون الرئيسي لمتراكيب الوراثية حسب قيم ادلة الجفاف 1.شكل 

 
 لمموسم الخريفي ===معامل المكون الرئيسي لمتراكيب الوراثية حسب قيم ادلة الجفاف 2.شكل 

 تحميل الرتب
اف النتائج المستحصمة مف ادلة الجفاؼ المستخدمة افرزت 
نتائج متناقضة في بعض االحياف مف ناحية تحديد رتب 

، لذا (6و 5جدوؿجفاؼ )ية تحمميا لمالتراكيب الوراثية مف ناح
اصبح مف الضروري ايجاد دليؿ ياخذ بنظر االعتبار نتائج 
جميع ىذه االدلة المستخدمة اخذًا بنظر االعتبار المتوسط 

القياسي لمرتب لكؿ تركيب وراثي عبر جميع ++واالنحراؼ 

وقد سمي ىذا الدليؿ بمجموع ادلة الجفاؼ المستخدمة 
فقد افرز  نتائجو (. وعمى ضوء4)  Ranksum RSالرتب

عمى انيا تراكيب وراثية  G2و  ,G8, ,G11التراكيب الوراثية 
عمى  G12وG15,G16 ,متحممة لمجفاؼ والتراكيب الوراثية 

 5ولمموسميف )جدوؿ  انيا تراكيب وراثية متحسسة لمجفاؼ
(. وقد استعممت ىذه الطريقة مف قبؿ عدة باحثيف  ولعدة 6و

اف النتائج المستحصمة مف ادلة  (.13، 4، 1محاصيؿ)
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الجفاؼ المستخدمة افرزت نتائج متناقضة في بعض االحياف 
وراثية مف ناحية تحمميا مف ناحية تحديد رتب التراكيب ال

، لذا اصبح مف الضروري ايجاد دليؿ (6و 5جدوؿلمجفاؼ )
بنظر االعتبار نتائج جميع ىذه االدلة المستخدمة اخذًا  ياخذ

بنظر االعتبار المتوسط واالنحراؼ ++القياسي لمرتب لكؿ 
تركيب وراثي عبر جميع ادلة الجفاؼ المستخدمة وقد سمي 

(. وعمى 4) Ranksum RSىذا الدليؿ بمجموع الرتب 
 G2و ,G8,G11ضوء نتائجو فقد افرز التراكيب الوراثية 

 ,نيا تراكيب وراثية متحممة لمجفاؼ والتراكيب الوراثية عمى ا
G15,G16وG12  عمى انيا تراكيب وراثية متحسسة لمجفاؼ

(. وقد استعممت ىذه الطريقة مف 6و 5ولمموسميف )جدوؿ 
 (.13، 4، 1قبؿ عدة باحثيف  ولعدة محاصيؿ)

 التحميل العنقودي
الغرض مف التحميؿ العنقودي ىو اجراء بعض العمميات 

 كؿ عنقوداالحصائية لتكويف مجموعات متجانسة داخؿ 
Cluster  ومختمفة بيف العناقيد االخرى اي دراسة االختالؼ

تكويف مجموعة مف التراكيب الوراثية متشابو و  المظيرياو 
ة المستحصمة مف تطبيؽ ادل فيما بينيا استنادًا الى النتائج

، وكذلؾ تكويف مجاميع متشابية مف ادلة الجفاؼ الجفاؼ
المستخدمة عمى ضوء نتائج استجابة التراكيب الوراثية ليذه 

 Ysو  Ypاجري التحميؿ العنقودي باالعتماد عمى قيـ االدلة.
راثية لمذرة وبقية ادلة الجفاؼ المستخدمة  عمى  التراكيب الو 

عرضت التراكيب الوراثية عمى  3وفي الشكؿ الصفراء.
المحور السيني ونسبة التشابو في المسافة االقميدية )مجموع 

مربعات الفروقات في القيمة لكؿ متغير( بيف التراكيب 
الوراثية. وقد افرز التحميؿ خمسة مجموعات مف التراكيب 

حيث تمثؿ المجموعة  اثية في الموسـ الربيعي والخريفي.الور 
وىو ينتمي  16لربيعي  التركيب الوراثي االولى لمموسـ ا

( اي ضعيؼ 8) Fernandezحسب تصنيؼ   Dلممجموعة
، والمجموعة الثانية التركيب الوراثي Ysو  Ypاالنتاج في

G12 وG17  وىو ينتماف لممجموعةB  المذاف يجود انتاجيما
، والمجموعة الثالثة تشمؿ تحت ظروؼ عدـ االجياد فقط

اي عالي   Aينتمي لممجموعة وىو G8التركيب الوراثي 
. والمجموعة الرابعة تشمؿ التركيباف Ysو Ypاالنتاج في 

G14 وG18  وىما ينتماف لممجموعةC ود المذاف يج
اما المجموعة الخامسة  ،انتاجيما تحت ظروؼ الجفاؼ فقط

فتضـ بقية التراكيب الوراثية التي ال تنتمي بصورة واضحة 
وفي الموسـ  .(3)شكؿ   -D Aلممجاميع االربعة السابقة  

وىو  4حيث تمثؿ المجموعة االولى التركيب الوراثي الخريفي 
، والمجموعة الثانية ىي التراكيبب الوراثية  C نتمي لممجموعةي

G13 وG16 وىما ينتمياف لممجموعة D والمجموعة الثالثة ،
الذيف ينتموف   G8و  G2و G15ىي التراكيب الوراثية  

، والمجموعة الرابعة تضـ التركيب الوراثي A لممجموعة 
G17  الذي ينتمي لممجموعةB اما المجموعة الخامسة ،

فتضـ بقية التراكيب الوراثية التي ال تنتمي بصورة واضحة 
 .(4لممجاميع االربعة السابقة )شكؿ 

 

 
في الموسم الربيعي )أ( والموسم الخريفي ادلة عدم الجفاف مخطط نتائج التحميل العنقودي لتصنيف التراكيب الوراثية  3.شكل 

 )ب(
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 الربيعي )أ( والموسم الخريفي )ب(مخطط نتائج التحميل العنقودي لتصنيف ادلة الجفاف في الموسم  .4شكل 

العنقودي لتصنيؼ ادلة الجفاؼ المستخدمة  واستعمؿ التحميؿ 
الى مجاميع. وقد تشابو التصنيؼ في الموسميف الربيعي 

 ,YP, Ys, MPيفي الى اربعة مجاميع االولى تضـوالخر 
GMP, STI والمجموعة الثانية ،TOL والمجموعة الثالثة ،

SSIوالمجموعة الرابعة ،RDI    استنادًا الى  (.4)شكؿ
اط وتحميؿ المكوف الرئيسي والرسـ البياني مقياس معامؿ االرتب

فاف وتحميؿ الرتب العنقودي  ( والتحميؿBiplotالثنائي )
مرتبطة ارتباط موجب ومعنوي مع   Mp, GMP,  STIالدلةا

Yp وYs تشخيص التراكيب  في، لذا فانيـ عمى قدرة عالية
الوراثية ذات القدرة االنتاجية العالية في ظرفي االجياد وعدـ 
االجياد. وفيما يخص التراكيب الوراثية فاف التركيب الوراثي 

G8 (Zm32*Zm21) ،G2 (Zm60*Zm49)، G1 
(Zm60*Zm61و ،)G11 (Zm49*Zm60)  في الزراعة

  G8 (Zm32*Zm21) ،G2 التراكيب الوراثية الربيعية، و 
(Zm60*Zm49)،G15 (Zm49*Zm19و ،)G18 
(Zm60*Zm51)  في الزراعة الخريفية ليـ قدرة عمى تحمؿ

 ت ظروؼ عدـ االجياد.الجفاؼ وذو قابمية انتاجية عالية تح
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