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 الملخص
 امعة تشرينجبالتابعة لقضاء جبلة(، وفي مخابر كلية الزراعة  بيت ياشوط)قرية  في المنطقة الساحليةنفذ البحث في 

المرحلية صفاتها  ألهم (82)غوطة عشيرة محلية من الذرة الصفراءنباتات من  انتخاببهدف  ،2018للموسم الزراعي 
 قاءانتختلفة، و تراكيز مختلفة من المحاليل الملحية وبمراحل نمو م تأثير تحت ،نتاجيةاإلوالفسيولوجية و  والشكلية

 تقسم الحقة. متحملة لإلجهاد الملحي إلدخالها في دراسات تربويةالو  جيةاتناإلبالصفات منها  النباتات المتفوقة
هد(، تم ريها بالماء العادي )شا (T1) :معامالت 7جميع الطرز الوراثية في األرض الدائمة إلى جريبية لطع التقال

في طوري البادرة و  ،(3Tأوراق ) 6 طورو  ،(T2طور البادرة )في  (3سم/ميللموز 6الملحي بتركيز ) اإلجهادوطبق 
وفي طوري البادرة  ،(6Tأوراق ) 6وطور  ،(T5( في طور البادرة )3سم/ميللموز 12(، وبتركيز )4T) أوراق 6و
األخذ باالعتبار خصوصية كمية ومحتوى كل  رية خالل موسم البحث مع 12)حيث تم إجراء  .(T7) أوراق 6و

عدد الصفوف في العرنوس، و عدد الحبوب في العرنوس،  مثل صفاتال ضتراجع في قيم بعأدت الملوحة إلى  رية(.
 12وبشكل أكبر عند التركيز  ،ووزن العرنوس عند جميع المعامالت ،وزن الحبوب في العرنوسو طول العرنوس، و 

صفة قطر  تراجع قيمو  (.T7( و)T6( و)T4، وخاصة  عند المعاملة )3سم/ميللموز 6يز مقارنة بترك 3سم/ميللموز
وتركيز  ،عدد األيام حتى النضجوصفة  ،(T7( و)T6( و)5Tات وخاصة عند المعامالت )النبطول و  ،العرنوس
قيم ادة حة إلى زيأدت الملو كما  (.T4( و)T7ودليل مساحة األوراق عند المعاملة ) ،(T3في معاملة الري )البرولين 
ودليل  ،(T5( و)T3)و( T2) ة عند المعامالتعدد الصفوف في العرنوس تحت تأثير الملوحمثل صفات بعض ال

وتركيز البرولين عند المعامالت  ،وعدد األيام حتى النضج ،(T6( و)T5( و)T3عند المعامالت ) مساحة األوراق
(5T(و )T6(و )T7وصفة قطر العرنوس عند المعامال ،)( تT2 وT3)، ( وطول النبات في المعاملةT2.) انفردت 

عدد  بصفاتبمعامالتها المختلفة )النباتات المتفوقة(   82فراء غوطة النباتات المنتخبة من عشيرة الذرة الصبعض 
 21رقم للنبات  دليل مساحة األوراقو ، (سم 275) 42طول النبات رقم و ، (يوما   119) 37رقم  األيام حتى النضج

عدد الصفوف في و ، (سم 5.41) 10قطر العرنوس رقم و ، (سم 18) 13رقم للنبات طول العرنوس و ، (6.71)
رقم  وزن الحبوب في العرنوسو ، (حبة 649) 9رقم  عدد الحبوب في العرنوسو  (،صف 20) 46 رقم  عرنوسال

 (.غ 260) 16وزن العرنوس رقم و  ، (غ 185) 16
 .فرديال نتخاباال ،82غوطة، الملحي دجهااإل، ذرة صفراءال الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
أحد أهم  عتبرت، و Poaceae( نبات عشبي حولي ُيصنف ضمن الفصيلة النجيلية cornالذرة ) ( أو.Zea mays Lالذرة الصفراء )

 ,Khodarahmpour)ة المحاصيل النجيلية الحبية بعد القمح واألرز، كما ويمكن أن تنمو وتتطور في مدى واسع من الظروف المناخي
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ا الذي ُيستخرج منه مركبات عديدة كالديكسترينات، فضال  عن أهميتها كغذاء لإلنسان، يمكن أن ُيستخلص من حبوب الذرة النش .(2012
لحامضية كما ويعطي تحت تأثير اإلماهة ا ،النشا المؤكسد والمجلتن، والذي ُيستخدم أيضا  كسواغ في تحضير الحبوب الدوائيةو سكر الذرة، و 

 (.2004ديب،  )عبد الحميد وعلي Cكن تحويله إلى سكر السوربيتول ومن ثم فيتامين الذي يم ،سكر الغلوكوز
المحاصيل تحت ظروف المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم  إنتاجيةالبيئية التي تؤثر بشكل رئيسيي في  اتاإلجهادُتعتبر الملوحة من 

(Foolad and Lin, 1997).  تائج الباحثين ت نأشارAthar and Ashraf, (2009) من األراضي المزروعة  20حوالي   أن %
% من األراضي المروية تتأثر بالملوحة وبدرجات 45العربي السوري فإنه حوالي الم تعاني من الملوحة، وعلى مستوى القطر المروية في الع

 (.1997متفاوتة )الجيالني، 
السمية األيونية و (، Osmotic stressالحلولي ) اإلجهادب ظاهرة تطور النبات بعدة طرق؛ فهي تسبيمكن أن تؤثر الملوحة في نمو و 

(، ويقود هذا التأثير األولي لإلجهاد الملحي إلى تراكم أنواع Munns and Tester, 2008للنبات )وخلال  في النظام الغذائي  ،وعيةالن
( التي ُتسبب أضرارا  تأكسدية كبيرة في مكونات Oxidative stressالتأكسدي ) هادجاإلمما ينتج عنه ظاهرة  ROSاألوكسجين التفاعلية 

 (. DNA( )Zhu, 2001بروتينات وو ية )ليبيدات، الخاليا النبات
( أن Ouda et al., 2008؛ Maas et al., 1986) أشارمن المحاصيل األكثر حساسية تجاه الملوحة، وقد  ُتعتبر الذرة لصفراء واحد

 نتاج.ات لم تصل لمرحلة اإل، حتى أن بعض النباتتحت ظروف الملوحة قد تأثرت بشكل كبير ةنباتات الذرة الصفراء المزروع إنتاجيةنمو و 
 ن بعضها أبدىأكما  كانت حساسيتها متوسطة، في المقابل، أن بعض الطرز الوراثية من الذرة الصفراء بعض الباحثين ت نتائجأشار كما 

 . (Hoque et al., 2015؛  Maiti et al,, 1996؛  Mass and Hoffman, 1977)  تجاه الملوحة لفةتحمال  بدرجات مخت
لنبات في الذرة الصفراء طرق فعالة نسبيا ، من حيث الكلفة، وحلوال  قصيرة األمد لمشكلة الملوحة، وذلك عن طريق استنباط ربية اتوفر ت

ذا وأن وجود التباين الوراثي سواءا  في أو بين الطرز هة إلى المعتدلة من الملوحة، جيدة عند المستويات المنخفض إنتاجيةأصناف ذات 
 (.Ashraf et al., 1987أساسي لنجاح برامج التربية ) المستخدمة، شرط

استبعاد أشكال ستخدم مربو النبات االنتخاب كوسيلة لتغيير البناء الوراثي ألفراد المجتمع أو العشيرة، وهو عبارة عن عملية اختيار أو ي
ة على أساس قيمة كل فرد الفردي ألفراد مختلفمظهرية معينة كآباء لألجيال التي تلي عملية االنتخاب، هذا ويمكن أن يجري االنتخاب 

تجارب االنتخاب المختلفة شكل الخارجي، هذه الطريقة سهلة وسريعة للحصول على تجاوب سريع، وُيفضل استعمالها في من حيث ال
 (.2011خرون، آو  معال)

دد أكبر من الحبوب، وبالتالي تزداد غلتها في وحدة تبرز أهمّية طول العرنوس في أّن التراكيب الوراثّية ذات العرانيس الطويلة تتمّيز بع
إلى أهمّية  (Malvar et al., 1996) أشار(؛ وعليه فقد Eschholz, 2008ساحة شريطة محافظة الحبوب على حجم أو وزن جيد )الم
 كيزان كبيرة الحجم لتحسين غّلة محصول الذرة الصفراء في وحدة المساحة.  تنباط طرز ذاتاس

زيادة الغّلة الحّبّية، وتبرز أهمّية قطر العرنوس، عندما  فيول العرنوس بالمحصلة في التأثير غير المباشر لعرنوس مع طيشترك قطر ا
الغّلة الحّبّية  فيلهذا التركيب الوراثي، وبالتالي التأثير اإليجابي  اع وزن الحبوبيعني ذلك ارتفيترافق بقطر منخفض نسبيا  للقولحة، إذ 

(Ali et al., 2006).  أشاروفي هذا السياق Ursache and Mihai, 1997) إلى أّن الحبوب الطويلة تكون أكثر وزنا  فيما إذا )
 حافظت على حجمها.



 

Khattab et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 308-324 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  324-308(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  خطاب 310

. إنَّ نتاجيةصفة عدد الصفوف بالعرنوس صالحة لتكون دليل انتخاب لإل ند أنَّ في اله ( (Srinivas and Bhashyam, 1992بيَّن  
أنَّ االنتخاب (  (Manivannan, 1998ودة في عرنوس الذرة، حيث أكد محصلة طبيعية لعدد الصفوف الموجعدد الحبوب بالعرنوس هو 

 يرة في تحسين الغلة الحبية.عدد الصفوف بالعرنوس له أهمية كبل
 ابخصواإل التلقيح لحدوث النمو ظروف مدى مالءمة الصفة هذه حددتُ و  نتاجاإل مكونات من سالعرنو  في الحبوب ددعُتعد صفة 

 Begna)و ((Austin et al., 2001( و(Lopez-Reynoso and Hallauer, 1998أكدَّت أبحاث كال  من و  (. 1990الساهوكي،(
et al., 2001) وGyenes-Hegyi et al., 2002)) طول العرنوس، ليست هامة كصفة شكلية فقط، وإنما تلعب دورا  هاما   فةأنَّ ص

أنَّه ُيمكن لمربي النبات االعتماد على طول العرنوس بهدف زيادة  ( (El-Tahir et al., 2003بيَّن  في تطور اإلزهار واإلنتاج. كما 
 % بعد أربعة دورات انتخابية.2.8بنسبة  ل عرنوس الذرة قد زادأّن إنتاج الحبوب وطو ( (Biasutti et al., 2000. بيَّنت أعمالنتاجيةاإل

البروتينات ويحدث تراكم لهذا الحامض داخل الخاليا نتيجة األمينية التي تدخل في بناء  مض األميني البرولين من األحماضالحيتعبر 
دى المحاصيل لنباتات المجهدة بالملوحة، سواء  لكما ويعد تراكم حمض البرولين في ا .(Stewart, 1983عدم قدرتها على صنع البروتين )
إلى أحماض أمينية حرة لزيادة التركيز الخلوي  التي تتمثل بتحلل البروتيناتستجابة وتتحدد طبيعة االالمتحملة أم الحساسة للملوحة، 

 Koca ؛ Mansour et al., 2005( ضمن الخلية النباتية )Osmotic pressure) األسموزي لضغط للمحافظة على مستوى مناسب وا
et al., 2007 ؛ Veeranagamallaiah et al., 2007.) 

على عدد كبير من السالالت النقية المختلفة كثيرا  في صفاتها االقتصادية، ويمكن أن ُتصنف، بشكل اعية الزر  التركيبية تحتوي األصناف
البيئية فضال  عن احتوائها على العديد من التراكيب الوراثية  عام، األصناف المحلية على أنها عشائر غير نقية متأقلمة مع الظروف

 (.1986)غنيم،  إحيائيةات اإلحيائية والالاإلجهادمن ثير والتي تساعدها في تحمل الك ،المتنوعة
ير في برنامج لدى نبات الذرة الصفراء يعتمد على استخدام طرز ذات تنوع وراثي كب (Salt tolerance) ن التربية لهدف تحمل الملوحةإ

لتي تمتلك تبر الذرة الصفراء من المحاصيل اعند التعرض إلجهاد الملوحة، وتع تحمال   تبديالتربية، ومن ثم انتخاب الطرز الوراثية التي 
 (.Giaveno et al., 2007؛  Khan et al., 2003قاعدة وراثية عريضة وتباين وراثي كبير لتحمل الملوحة )

وأن  التي تهدد زراعة العديد من المحاصيل الحقلية خاصة  تلك التي ُتزرع بظروف مروية،ن أهم األخطار البيئية ُتعتبر الملوحة واحدة م
لخروج مساحات كبيرة من أراضي زراعته والتي أدت  ،الملحي اإلجهادالذرة الصفراء كواحد من هذه المحاصيل التي تعاني من ظاهرة 

 ونوعية المحصول الناتج. إنتاجيةعلى ما انعكس سلبا   ،خارج االستثمار الفعلي
تحملة للملوحة عند مراحل تطور معينة، كونها عملية جوهرية في تبرز هنا أهمية هذا البحث في تعريف وتحديد األنماط الوراثية الم

اثي محكمة على أساس حي في الصفات االقتصادية المختلفة للنباتات، لُيصار إلى وضع برامج تحسين ور المل اإلجهادضاءة على تأثير اإل
هدف يومن هنا  .الملحي لإلجهادجيدة مع تحملها  جيةتاإنالوراثية المتمتعة بكفاءة  الطرز نتخابوبطريقة تسمح با ،غربلة األصول الوراثية

 نتاجيةاإلة و والفسيولوجي المرحلية والشكليةصفاتها  همأل (82)غوطة عشيرة محلية من الذرة الصفراءنباتات من توصيف وتقييم إلى  البحث
متحملة وبآن واحد  نتاجيةاإلفات اصة بالصمنها وخ انتخاب النباتات المتفوقة، و مختلفةنمو وبمراحل  ،الري بمياه مالحة تأثير تحت

 .الحقة إلدخالها في دراسات تربويةلإلجهاد الملحي 
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 :وطرائقه مواد البحث
 :نباتيةالمادة ال -

وهو  ،لبحوث العلمية الزراعيةالهيئة العامة لم الحصول عليها من ( حيث ت82الذرة الصفراء )غوطة  استخدم في البحث عشيرة محلية من
 لم مع الظروف المحلية.بي مدخل ومتأقصنف تركي

 البحث:موقع تنفيذ  -
 لية الزراعةخابر كوفي م محافظة الالذقية،ب منطقة بيت ياشوطفي إحدى األراضي الزراعية في  2018 الزراعي نفذ البحث خالل الموسم

 .يتوفر في الموقع مصدر للري و  جامعة تشرين.ب
 ميدها كما هو معتاد لمثل هذا المحصول والموصى به من قبل مديرية الزراعة.عة وتسللزرا  األرض م إعدادت التحضير للزراعة: -
 التصميم التجريبي للمعامالت: -

والمسافة بين ، (2م 60م( للقطعة التجريبية الواحدة أي بمساحة ) 3×  20)أبعادها حبوب عشيرة الذرة الصفراء بقطع تجريبية  زرعت
وبمسافة مترين بين  ،القطعة التجريبية الواحدةنبات في  342أي  ،سم 25 في الخط الواحداتات المسافة بين النبسم، و  70 الخطوط

 المعامالت. 
قطع لمعامالت  6قطع تجريبية واحدة للشاهد و 7)موزعة على  التعامم 7بعد ذلك تم تقسيم جميع الطرز الوراثية في األرض الدائمة إلى 

 :الري بالماء المالح( بدون مكررات
 )شاهد(. ذبتم ريها بالماء الع (T1)املة األولى لمعا-1
 .في طور البادرة 3سم/ميللموز 6رويت بمياه مالحة درجة ناقليتها الكهربائية  (T2) المعاملة الثانية-2
 .أوراق 6 طور في 3سم/ميللموز 6رويت بمياه مالحة درجة ناقليتها الكهربائية  (3T) لثانيةالمعاملة ا-3
 .أوراق 6في طوري البادرة و 3سم/ميللموز 6رويت بمياه مالحة درجة ناقليتها الكهربائية  (4T) نيةالمعاملة الثا-4
 .في طور البادرة  3سم/ميللموز 12 ناقليتها الكهربائيةرويت بمياه مالحة درجة  (5T) المعاملة الثانية-5
 أوراق. 6في طور  3سم/ميللموز 21رويت بمياه مالحة درجة ناقليتها الكهربائية  (T6) المعاملة الثانية-6
 أوراق. 6في طوري البادرة و 3سم/ميللموز 12رويت بمياه مالحة درجة ناقليتها الكهربائية  (7T) المعاملة الثانية-7
فة وذلك بعد تحليله في المختبر ومعر )وحضرت التراكيز بإذابة ملح كلوريد الصوديوم  لكل معاملة، ل موسم البحثرية خال 12تم إجراء  

 3سم/ميللموز 6ملح كلوريد الصوديوم لكل ليتر ماء للحصول على تركيز غ 5ذابة ذلك بإو  ،)ماء الشرب( ( بالماء العذبدرجة نقاوته
 .3سم/للموزيم 12غ لكل ليتر للحصول على تركيز  10و

 اإلجهادوتميزها بالنمو تحت ظروف  يةشكلنبات من كل معاملة بناء  على مجموعة من الصفات ال 50تم تحديد  المذكر اإلزهار بدايةوفي 
تطبيق وفي نهاية الموسم تم  .نتاجيةاإلو  ،والفيزيولوجية ،والمورفولوجية ،ودرست بشكل مفصل من حيث الصفات الفينولوجية ،المطبق
تخابية دورة ان مثل بذلكيلالملحي(،  اإلجهادتحت ظروف  نتاجيةاإلببالتفوق  ميزيت) متفوق  نبات 25% أي انتخاب 50بشدة  انتخاب

 جربة المقارنة والتقييم في الموسم الثاني.ولغرض زراعة حبوبها في ت
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  :المدروسةالقراءات 
 (.يسلعراننضج ا) حساب عدد األيام من الزراعة حتى  عدد األيام حتى النضج -
 العقدة الحاملة للنورة المذكرة. يةمن قاعدة النبات عند سطح التربة وحتى بداُقدر بحساب طول النبات  .(متوسط طول النبات)سم -
  ا  لطريقةوفق مساحة المسطح الورقي للنبات/المساحة التي يشغلها من األرض دليل مساحة األوراق= :دليل مساحة األوراق -

Jonckheere et al., 2004)). 
 X 0.75أقصى عرض للورقة  Xالمساحة الورقية = أقصى طول للورقة 

 (.Correction factor( )Carleton and Foote, 1965يح ): معامل التصح 0.75إذ أن 
 (.(Jonckheere et al., 2004 عدد األوراقxمساحة أوراق النبات الواحد= المساحة الورقية 

 من قاعدته إلى قمته.ويساوي طول العرنوس  :العرنوس )سم(طول  -
 لي من العرنوس )من ناحية قاعدته(.سفالُحسب باستخدام جهاز األدمة في منتصف الثلث  :قطر العرنوس )سم( -
 .المنتخبة تم أخذ عدد الصفوف بالعرنوس للنباتات :عدد الصفوف في العرنوس -
 .المنتخبة تس للنباتايناالصفوف بالعر الحبوب في تم أخذ عدد  :عدد الحبوب في الصف -
 ة للنباتات.للعينات الممّثلتم أخذ عدد الصفوف بالعرنوس  :)غ( الحبوب في العرنوس وزن  -
 .المنخبة العرنوس للعينات الممّثلة للنباتاتوزن تم أخذ  :)غ( وزن العرنوس -
باستعمال جهاز الطيف  (Bates et al., 1973) طريقةتم تقديره حسب : )ميكروغرام/غ( في األوراق البرولينالحمض األميني  محتوى -

 نانوميتر. 520( وعلى طول موجي Spectrophotometerالضوئي )
  .Genstat12  وتحليلها ببرنامج .Excelتطبيق حصائيا  باستخدام إالبيانات  تبويبتم  :اإلحصائيالتحليل 

 النتائج والمناقشة:
 :اإلحصائيالتحليل 

 (.1جدول )الالصفات المدروسة في هذه العشيرة لجميع  نتخبةت الموية بين النباتا( وجود فروق معنANOVAبين تحليل التباين )ي
 82غوطةالذرة الصفراءعشيرة  للنباتات المنتخبة في( ANOVAتحليل التباين ) .1 جدولال

 P Sig المدروسة الصفة

 ** <0.01 عدد األيام حتى النضج

 ** <0.01 طول النبات)سم(

 * <0.05 دليل مساحة األوراق

 ** <0.01 طول العرنوس )سم(

 ** <0.01 قطر العرنوس )سم(

 ** <0.01 عدد الصفوف في العرنوس

 ** <0.01 عدد الحبوب في الصف

 * <0.05 وزن الحبوب في العرنوس)غ(

 ** <0.01 وزن العرنوس )غ(

 ** <0.01 )ميكروغرام/غ( محتوى البرولين في األوراق

 0,05الفروق معنوية عند مستوى معنوية -*، 0.01ستوى معنوية الفروق المعنوية عند م -**
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 عدد األيام حتى النضج:
حيث كانت القيمة األعلى عند الشاهد بارتفاع الملوحة التي أدت إلى إطالة الفترة الالزمة للنضج، تأثر النباتات المنتخبة ( 2) لجدولن ايبي
(T1  في هذه الصفة في النبات رقم )يوم(، بينما كان المتوسط بين نباتات العشيرة  118) 26النبات رقم ، واألقل في وم(ي 124) 32و 8
أيام. مما يدل على وجود تباينات في صفة عدد األيام حتى النضج بين نباتات  6% والمدى 7.5ومعامل االختالف   ،يوم( 122.3)

  املة لهذه الصفة.تات المتميزة الحهذه العشيرة المدروسة، وهذا يمكننا من إجراء انتخاب فردي بين النبا
مقارنة  3سم/ميللموز 12ز عدد األيام حتى النضج تدريجيا  وبشكل أكبر عند التركيوفي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت الملوحة إلى ازدياد 

( وبمقدار T7المعاملة ) %( عند8.34) إحصائية( بداللة T1، حيث تأخر موعد النضج بالمتوسط قياسا  للشاهد )3سم/ميللموز 6بتركيز 
البحث المختلفة وتميزت بالباكورية بداللة  ملوحة بين معامالت( األقل حساسية للT3وكانت المعاملة )(. T6%( عند المعاملة )3.35)

ي ف( بصفة الباكورية 3سم/ميللموز 6أوراق )تركيز  6%( مقارنة بالشاهد، وهذا يشير إلى عدم تأثير الري بطور 0.98-) إحصائية
 .ا  يوم 119 نحودورة حياته ب إكمالالذي استطاع  37النضج، وخاصة النبات رقم 

 الذرة الصفراءمن عشيرة  نتخبةفي النباتات الملصفة عدد األيام حتى النضج  حصائيةاإلؤشرات لما .2جدول ال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
122.3 124.6 121.1 128.1 125.9 126.4 132.5 

 8.34+ 3.35+ 2.94+ 4.74+ 0.98- 1.88+ - بالشاهدمقارنة  % ± التبايننسبة 

C.V% 7.5 12.2 5.5 8.1 4.2 9.6 13.9 

Max 124 126 122 129 127 128 134 

 33 46 21 35 17 30 32و 8 أرقام النباتات

Min 118 122 119 124 121 123 126 

 44 42 23 47 37 43 26 أرقام النباتات

Range 6 4 5 5 6 5 8 

 :)سم( النبات طول -
ضمن  82 لعشيرة الذرة الصفراء غوطة ومستوى الملوحة نباتات العشيرةالنبات باختالف  طول( وجود فروق في 3من الجدول ) حظالي

واألقل ، سم( 236) 1( في هذه الصفة في النبات رقم T1الشاهد )حيث كانت القيمة األعلى عند كل وحدة تجريبية ولمختلف المعامالت، 
 53% والمدى 7.57سم( ومعامل االختالف  236.4بين نباتات العشيرة ) سم(، بينما كان المتوسط 210) 41و 8طوال  في النباتين رقم 

وهذا يمكننا من إجراء انتخاب فردي بين على وجود تباينات في صفة طول النبات بين نباتات هذه العشيرة المدروسة،  سم. مما يدل
 الصفراء الذرة أن إذ، لمذكرا زهاراإل حتى اإلنبات من النمو فترة طول إلى ذلك سبب ى يعز  وقد لصفة.النباتات المتميزة الحاملة لهذه ا

  .التزهير اكتمال عند ارتفاعها يتوقف النمو المحدودة من المحاصيل
 6 مقارنة بتركيز 3سم/ميللموز 12النبات وبشكل أكبر عند التركيز  طولالملوحة إلى انخفاض  وفي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت

( وبمقدار T7%( عند المعاملة )22.93) إحصائيةبداللة ( T1، حيث انخفض متوسط هذه الصفة قياسا  للشاهد )3سم/ميللموز
 طوليعود سبب هذا االنخفاض في هذا و (. T6المعاملة )%( عند 15.39بمعدل ) إحصائية( وبداللة T5%( عند المعاملة )16.49)

الماء والعناصر حيث تراجع معدل امتصاص ، أوراق 6البادرة و مياه المالحة وخاصة عند الري في طوري النبات إلى التأثير السلبي للري بال
ن الملوحة قد أثرت معنويا  على ارتفاع أWhite (1994 ) الباحث المعدنية المغذية من قبل جذور النبات وهذا يتفق مع ما توصل إليه
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ثبط عملية البناء الضوئي وتصنيع المواد ي التأثير السلبي للصوديوم الذي لىإقد يعود السبب ( 2006وحسب الحميشي ) النبات.
 وبالتالي تؤثر سلبا  في انقسام الخاليا ومن ثم نمو النبات. ،الكربوهيدراتية

ات ( عند مجموعة من النباتT1%( مقارنة بمعاملة الشاهد )0.72( وبمقدار )T2في المعاملة ) ابل،، بالمقارتفع متوسط طول النبات
سم، وهذا يظهر دور االنتخاب الفردي تحت ظروف الري بالمياه المالحة في زيادة ارتفاع  275إلى بطول وصل  41وخاصة النبات رقم 

 .3سم/ميللموز 6معاملة الري بطور البادرة وبتركيز ملحي  النبات إذ لم يؤثر الماء المالح في ارتفاع النبات عند
 الذرة الصفراءمن عشيرة  نتخبةفي النباتات المطول النبات )سم(  فةلص حصائيةاإلالمؤشرات  .3جدول ال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
236.4 238.1 217.3 220.4 197.4 200 182.2 

مقارنة %  ± التبايننسبة 

 بالشاهد
- +0.72 -8.07 -6.77 -16.49 -15.39 -22.93 

C.V% 7.57 8.13 12.09 4.49 7.40 5.97 10.56 

Max 263 275 266 238 224 220 213 

 45 47 47 39 17 42 1 أرقام النباتات

Min 210 212 188 208 178 188 143 

 40 20 7 35 7 9 41و 8 أرقام النباتات

Range 53 63 78 30 46 32 70 

 األوراق:دليل مساحة  -
حيث كانت القيمة األعلى ر تراكيز الملوحة عند النباتات المنتخبة )المحددة(، يتأث( تقارب قيم دليل المساحة الورقية تحت 4يبين الجدول )
متوسط بين نباتات (، بينما كان ال3.983) 41قل في النبات رقم (، واأل5.82) 1( في هذه الصفة في النبات رقم T1عند الشاهد )

. مما يدل على قلة التباينات في صفة دليل مساحة األوراق بين نباتات 1.837% والمدى 11.74الف  ( ومعامل االخت4.84يرة )العش
 هذه العشيرة المدروسة. 

 6مقارنة بتركيز  3سم/ميللموز 12احة األوراق وبشكل أكبر عند التركيز وفي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت الملوحة إلى ازدياد دليل مس
%( عند 9.92( وبمقدار )T5%( عند المعاملة )19.21) إحصائية(  بداللة T1سط قياسا  للشاهد )اد بالمتو ، حيث ازد3سم/ميللموز

 الخضري  النمو فترة طول إلى ةهذه الصف في ةيادالز سبب  (. ويعودT6%( عند المعاملة )7.64بمعدل ) إحصائيةوبداللة ( T3المعاملة )
 ما مع ويتفق، الورقية المساحة دليل زيادة في ذلك فانعكس الورقية المساحة زيادة تاليالوب وراقاأل والتي أدت إلى زيادة أكبر في عدد

 الورقية. دليل المساحة صفة على لألصناف معنوي  تأثير ناكهان  وجدو لذينا Chen et la., (2014) له  توصل
 هذا %(. ويرجع6.61( وبمقدار )T4والمعاملة ) %(3.92( وبمقدار )T7بالشاهد عند المعاملة ) وانخفض دليل مساحة األوراق مقارنة  

 الخاليا واستطالة المرستيمي النشاط النخفاض نتيجةك الورقية تهومساح النبات نمو الى انخفاض أدى للملوحة المرتفع التركيز نأ الى
 (. (Aldesuquy et al., 2012  ليهما توصل إ مع يتفق (، وهذا 2008بوشارب، (النامية مالقم في
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 الصفراءالذرة من عشيرة  نتخبةفي النباتات الملصفة دليل مساحة األوراق  حصائيةاإلالمؤشرات  .4جدول لا

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
4.84 4.89 5.32 5.16 5.77 5.21 4.65 

مقارنة %  ± التبايننسبة 

 بالشاهد
- +1.03 +9.92 -6.61 +19.21 +7.64 -3.92 

C.V% 11.74 14.26 21.74 17.57 9.67 20.1 17.2 

Max 5.82 6.017 7.67 7.31 6.71 6.92 5.49 

 7 47 21 28 7 30 1 أرقام النباتات

Min 3.983 3.629 3.43 4.16 4.92 3.49 3.61 

 31 41 31 13 49 37 41 أرقام النباتات

Range 1.837 2.388 4.238 3.14 1.78 3.42 1.88 

 :)سم( طول العرنوس -
حيث كانت القيمة األعلى عند تأثر تراكيز الملوحة عند النباتات المنتخبة )المحددة(، ( اختالف قيم طول العرنوس تحت 5يبين الجدول )

كان المتوسط بين نباتات العشيرة  سم(، بينما 10) 41، واألقل في النبات رقم سم( 21) 12( في هذه الصفة في النبات رقم T1)الشاهد 
التباينات في صفة طول العرنوس بين نباتات هذه العشيرة  سم. مما يدل على كبر 11% والمدى 19.11  ( ومعامل االختالفسم 16.4)

 إجراء انتخاب فردي بين النباتات المتميزة الحاملة لهذه الصفة.المدروسة. وهذا يمكننا من 
 12ص صفة طول العرنوس عند جميع المعامالت وبشكل أكبر عند التركيز فقد أدت الملوحة إلى نق وفي تأثير مستوى الملوحة

( T7( عند المعاملة )%38.41) إحصائية( بداللة T1، حيث نقص بالمتوسط قياسا  للشاهد )3سم/ميللموز 6مقارنة بتركيز  3سم/ميللموز
( . وتشير النتائج السابقة أن أكبر T6%( عند المعاملة )30.48بمعدل ) إحصائية( وبداللة T4ة )%( عند المعامل35.36وبمقدار )

 .3سم/زلمو ميل 12و 6أوراق معا  عند التركيزين  6نقص في الصفة المدروسة كانت في المعامالت التي تم فيها الري بطور البادرة و
 الذرة الصفراءعشيرة ن م نتخبةفي النباتات الملصفة طول العرنوس )سم(  حصائيةاإلالمؤشرات  .5جدول ال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
16.4 15.7 12.8 10.6 14.1 11.4 10.1 

مقارنة %  ± التبايننسبة 

 اهدلشبا
- -4.26 -21.95 -35.36 -14.02 -30.48 -38.41 

C.V% 19.11 10.4 22.9 17.3 12.7 13.8 24.6 

Max 21 18 18 14 17 15 13 

 3 6 8 13 4 13 12 أرقام النباتات

Min 10 13 9 7 12 9 9.5 

 49و 40 34 47و 7 مجموعة 40 46 41 أرقام النباتات

Range 11 5 9 7 5 6 11 

:)سم( سقطر العرنو  - 
حيث كانت القيمة األعلى عند المنتخبة )المحددة(،  تأثر تراكيز الملوحة عند النباتات( اختالف قيم قطر العرنوس تحت 6يبين الجدول )

سم(، بينما كان المتوسط بين نباتات 3.98) 22سم(، واألقل في النبات رقم 5.25) 12( في هذه الصفة في النبات رقم T1الشاهد )
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العرنوس بين نباتات  سم. مما يدل على كبر التباينات في صفة قطر1.278 % والمدى7.35االختالف سم( ومعامل  4.538العشيرة )
 ا يمكننا من إجراء انتخاب فردي  بين النباتات المتميزة الحاملة لهذه الصفة.هذه العشيرة المدروسة. وهذ

 6مقارنة بتركيز  3سم/ميللموز 12كبر عند التركيز العرنوس وبشكل أ وفي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت الملوحة إلى نقص صفة قطر
%( عند 15.83( وبمقدار )T7%( عند المعاملة )17.54) إحصائية(  بداللة T1قياسا  للشاهد ) بالمتوسط ، حيث نقص3سم/ميللموز

وحة عند المعامالت لصفة تحت تأثير المل(. بينما زادت هذه اT5%( عند المعاملة )12.72بمعدل ) إحصائية( وبداللة T6المعاملة )
T2 وT3 ( على التوالي%  1.74 – 1.76بمقدار.) 

 الذرة الصفراءمن عشيرة  نتخبةفي النباتات المالعرنوس )سم(  قطرلصفة  حصائيةاإلالمؤشرات  .6ول دجال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 4.538 4.618 4.459 4.140 3.981 3.840 3.742 

مقارنة %  ± التبايننسبة 

 بالشاهد
- 1.76 -1.74 -8.77 -12.27 -15.38 -17.54 

C.V% 7.35 8.27 11.67 10.66 6.07 15.31 8.68 

Max 5.25 4.94 5.41 4.46 4.46 4.86 4.45 

 26 6 1 35 10 13 12 أرقام النباتات

Min 3.98 3.82 3.82 3.02 3.66 2.87 3.50 

 49 20 25 39 40 42 22 أرقام النباتات

Range 1.278 1.115 1.592 1.433 0.796 1.592 0.955 

 عدد الصفوف في العرنوس: -
يمة حيث كانت القتأثر تراكيز الملوحة عند النباتات المنتخبة )المحددة(، ( اختالف قيم عدد الصفوف في العرنوس تحت 7يبين الجدول )

(، بينما كان المتوسط بين 12) 22ت رقم ، واألقل في النبا(20) 29و 12رقم  ين( في هذه الصفة في النباتT1ند الشاهد )األعلى ع
التباينات في صفة عدد الصفوف في العرنوس بين . مما يدل على كبر 8% والمدى 17.67( ومعامل االختالف 16نباتات العشيرة )

 حاملة لهذه الصفة. نباتات هذه العشيرة المدروسة. وهذا يمكننا من إجراء انتخاب فردي  بين النباتات المتميزة ال
 3سم/زميللمو   12ي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت الملوحة إلى نقص صفة عدد الصفوف في العرنوس وبشكل أكبر عند التركيز وف

( وبمقدار T7%( عند المعاملة )10) إحصائية(  بداللة T1، حيث نقص بالمتوسط قياسا  للشاهد )3سم/ميللموز 6مقارنة بتركيز 
(. بينما زادت هذه الصفة تحت تأثير الملوحة T6%( عند المعاملة )0.63بمعدل ) إحصائيةاللة (  وبدT4%( عند المعاملة )1.25)

 (.على التوالي%  2.5 – 2.5 – 5.36بمقدار ) T5 و T3و T2عند المعامالت 
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 فراءالذرة الصمن عشيرة  نتخبةفي النباتات الملصفة عدد الصفوف في العرنوس  حصائيةاإلالمؤشرات  .7جدول ال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
16 16.9 16.4 15.8 16.4 15.9 14.4 

مقارنة %  ± التبايننسبة 

 بالشاهد
- +5.63 +2.5 -1.25 +2.5 -0.63 -10 

C.V% 17.67 11.3 16.3 15.15 16.05 20.2 13.17 

Max 20 20 21 19 20 20 16 

 47و 5 43 49 46 29و 12 أرقام النباتات
 41و 30

 47و
 مجموعة

Min 12 14 12 12 12 12 11 

 7 13 8 28و 4 38 37و 2 22 النباتاتأرقام 

Range 8 6 9 7 8 8 5 

 عدد الحبوب في العرنوس: -
حيث كانت القيمة لنباتات المنتخبة )المحددة(، تأثر تراكيز الملوحة عند ا( اختالف قيم عدد الحبوب في العرنوس تحت 8الجدول ) يبين

(، بينما كان المتوسط بين نباتات 219) 15النبات رقم ، واألقل في (900) 12( في هذه الصفة في النبات رقم T1األعلى عند الشاهد )
في العرنوس بين نباتات . مما يدل على كبر التباينات في صفة عدد الحبوب 619% والمدى 21ومعامل االختالف ( 448.1العشيرة )

 الصفة.ء انتخاب فردي  بين النباتات المتميزة الحاملة لهذه هذه العشيرة المدروسة. وهذا يمكننا من إجرا
وفي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت الملوحة إلى نقص صفة عدد الحبوب في العرنوس عند جميع المعامالت وبشكل أكبر عند التركيز 

%( عند المعاملة 58.51) إحصائيةلة ( بدالT1، حيث نقص بالمتوسط قياسا  للشاهد )3سم/ميللموز 6ة بتركيز مقارن 3سم/ميللموز 12
(T7وبمقدار ) (( عند المعاملة )53.43%T4)  إحصائيةوبداللة ( ( عند المعاملة )50.30بمعدل%T6 .) 

 الذرة الصفراءمن عشيرة  نتخبةالمفي النباتات في العرنوس  حبوبلصفة عدد ال حصائيةاإلالمؤشرات  .8جدول ال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
448.1 417.5 330.8 208.7 366.3 222.7 262 

مقارنة %  ± التبايننسبة 

 بالشاهد
- -6.83 -26.18 -53.43 -18.25 -50.30 -58.51 

C.V% 21 24 19.3 29.89 22.7 22.9 26.9 

Max 900 649 570 345 496 384 452 

 3 6 5 13 4 9 12 أرقام النباتات

Min 219 323 164 51 264 82 93 

 7 41 21 39 38 42و 33 15 أرقام النباتات

Range 681 326 406 303 232 302 359 

 :)غ( وزن الحبوب في العرنوس -
 األعلى القيمة كانت حيث ، المنتخبة النباتات عند الملوحة تراكيز تأثر تحت العرنوس في الحبوب وزن  قيم اختالف( 9) الجدول يبين
 نباتات بين المتوسط كان بينما ،(غ75) 36 رقم النبات في واألقل ،(غ270) 12 رقم النبات يف الصفة هذه في( T1) الشاهد عند

 بين العرنوس في الحبوب وزن  صفة في التباينات كبر على ليد مما. غ195 والمدى% 40.16  االختالف ومعامل( غ138.5) العشيرة
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 األلوسي) من كل وعزى . الصفة لهذه الحاملة المتميزة النباتات بين  رديف انتخاب إجراء من يمكننا وهذا. المدروسة العشيرة هذه نباتات
 .الفردي النبات تاجيةإن في كبير بشكل أثرقد  الوراثية بالتراكيب االختالفأن  إلى ذلك( 2007 ،والساهوكي

ت وبشكل أكبر عند التركيز وفي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت الملوحة إلى نقص صفة وزن الحبوب في العرنوس عند جميع المعامال
%( عند المعاملة 56.32) إحصائية(  بداللة T1، حيث نقص بالمتوسط قياسا  للشاهد )3سم/ميللموز 6مقارنة بتركيز  3سم/ميللموز  12

(T6 وبمقدار )(( عند المعاملة )53.1%T4 وبداللة )إحصائية ( ( عند المعاملة )51.99بمعدل%T7.) 
 الذرة الصفراءمن عشيرة  نتخبةفي النباتات الملصفة وزن الحبوب في العرنوس )غ(  حصائيةاإلالمؤشرات  .9جدول ال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
138.5 126.5 92.5 65 75.5 60.5 66.5 

مقارنة %  ± التبايننسبة 

 بالشاهد
- -8.66 -33.21 -53.1 -45.49 -56.32 -51.99 

C.V% 40.16 23.72 47.07 40.21 20.34 51.01 46.49 

Max 270 185 165 105 100 120 125 

 3 47 40 13 4 16 12 أرقام النباتات

Min 75 95 45 25 50 20 35 

 45و 7 41 21 39 40 42و 37 36 أرقام النباتات

Range 195 90 120 80 50 100 90 

 :)غ( وزن العرنوس -
 الشاهد عند األعلى القيمة كانت حيث ، المنتخبة النباتات عند الملوحة تراكيز تأثر تحت العرنوس وزن  قيم اختالف( 10) الجدول يبين

(T1 )(  غ198) العشيرة نباتات بين المتوسط كان بينما ،(غ110) 41 رقم النبات في واألقل ،(غ395) 12 رقم النبات في الصفة هذه في
. المدروسة العشيرة هذه نباتات بين العرنوس وزن  صفة في التباينات كبر على يدل مما. غ285 والمدى% 41.1 ختالفاال ومعامل

 .الصفة لهذه الحاملة المتميزة باتاتالن بين  فردي انتخاب إجراء من يمكننا وهذا
عامالت، حيث نقص بالمتوسط قياسا  للشاهد وفي تأثير مستوى الملوحة فقد أدت الملوحة إلى نقص صفة وزن العرنوس عند جميع الم

(T1 بداللة  )إحصائية (( عند المعاملة )55.30%T4( وبمقدار )( عند المعاملة )53.78%T6)  ( 52.77بمعدل ) إحصائيةوبداللة%
 (. T7عند المعاملة )

 لذرة الصفراءامن عشيرة  نتخبةفي النباتات الملصفة وزن العرنوس )غ(  حصائيةاإلالمؤشرات  .10جدول ال

 المقاييس المدروسة
 الملحي اإلجهادمعامالت 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x 
198 173 132.5 88.5 108 91.5 93.5 

مقارنة %  ± نالتباينسبة 

 بالشاهد
 -12.62 -33.08 -55.30 -45.45 -53.78 -52.77 

C.V% 41.1 24.7 46.7 34.2 19.2 48.4 39.4 

Max 395 260 230 140 150 180 155 

 3 6 1 13 4 16 12 أرقام النباتات

Min 110 120 65 50 90 35 50 

 45 20 47و 19 39و 18 38 37 41 أرقام النباتات

Range 285 140 165 90 60 145 105 
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 تأثير تراكيز الملوحة في تراكيز البرولين: -
، ميكروغرام/غ(1.74تأثير تراكيز الملوحة مقارنة بالشاهد )المعامالت المختلفة تحت  ( ارتفاع قيم تركيز البرولين في11يبين الجدول )

، حيث زاد تركيز البرولين بالمتوسط قياسا  للشاهد 3سم/وزميللم 6مقارنة بتركيز  3سم/ميللموز 12التركيز وبشكل أكبر عند معامالت 
(T1 بداللة )إحصائية (( عند المعاملة )24.67%T7( وبمقدار )( عند المعاملة )21.26%T6 وبداللة  )( 15.12بمعدل ) إحصائية%

 (.T3%( عند المعاملة )5.94)منخفض بينما ظهر معدل التركيز ال(. T5عند المعاملة )
ة في عدد الباحثين لزياد أشاروقد  ،تراكيز الملوحة في استجابة النبات للزيادة الحاصلة ب الزيادة في تركيز البرولين ٍالىوقد يعزى سب

 Neto؛  Thomas et al., 1992مرة المستوى العادي ) 100حيانا  لحوالي أتركيز البرولين تحت ظروف الملوحة لمستويات قد تصل 
et al., 2006،)  وتتفق نتائج ( الدراسة مع ما ذكرهBasu et al., 1997 على نبات 2000 آخرون،( و)خضر و )و)المظلوم األرز، 

ن زيادة تراكيز الملوحة تسبب زيادة أمن ( Shtereva et al., 2015)لى نباتات الذرة الصفراء السكرية وع ،( على نبات النعناع2010
 المالحة. في تراكيز البرولين في النباتات النامية في األوساط 

 الملحي اإلجهادتحت تأثير معامالت نباتات الذرة الصفراء أوراق يبين تركيز البرولين في  .11جدول ال

 نسبة الزيادة % البرولين )ميكروغرام/غ( مالتالمعا

T1 1.74 - 

2T 1.94 10.30 

3T 1.85 5.94 

4T 1.99 12.56 

5T 2.05 15.12 

6T 2.21 21.26 

7T 2.31 24.67 

 صيف العشيرة:تو -
 .(12)النباتات يمكن إجمال الصفات العامة للعشيرة المدروسة في الجدول من خالل الصفات المدروسة لكافة 

 82 توصيف عشيرة الذرة الصفراء غوطة .12 جدولال

 x C.V% Max Min Range الصفة

 3 52 55 4.5 52.3 عدد األيام حتى اإلزهار

 6 118 124 7.5 122.3 حتى النضجعدد األيام 

 53 210 263 7.57 236.4 طول النبات)سم(

 35 95 130 12.16 113.8 (سم)ارتفاع العرنوس 

 4 12 16 8.6 13.6 عدد األوراق 

 232 495 727 11.23 624.8 ( 2سم)مساحة الورقة الواحدة 

 3215.4 6969.9 10185 11.71 8472.9 (2سم ) مساحة أوراق النبات الواحد

 1.837 3.983 5.82 11.74 4.84 األوراقدليل مساحة 

 11 10 21 19.11 16.4 (سم)طول العرنوس 

 1.278 3.98 5.25 7.35 4.538 (سم)نوس قطر العر

 8 12 20 17.67 16 عدد الصفوف في العرنوس

 681 219 900 44 448.1 عدد الحبوب في العرنوس

 195 75 270 40.16 138.5 )غ( وزن الحبوب في العرنوس

 285 110 395 41.1 198 )غ( وزن العرنوس
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نجد أنه ال يوجد نبات واحد كامل متميز في جميع المدروسة(  نتخبةبين النباتات الممن خالل مقارنة الصفات العامة للعشيرة األصلية ) 
وهذه  .وهكذا.. العرنوسوثالث بوزن  سالعرنو في  وغيرها بوزن الحبوب الحبوب في العرنوسصفاته، فبعض النباتات تميزت بعدد 

 التباينات تعطينا األساس لالنتخاب للصفات المذكورة.
على شدة  التفوق في الصفات للمعامالت المختلفةنبات( على أساس  25عة من النباتات )تم انتخاب مجمو  األول في نهاية الموسم

 .(12جدول )ال% 50 انتخاب
 الملحي اإلجهادتحت تأثير معامالت مختلفة من  في السنة األولى من عشيرة الذرة الصفراء )المتفوقة(ة أرقام النباتات المنتخب .13جدول ال

المنتخبة في العام األولالنباتات  أرقام  

1 – 3 – 4 - 6 – 8 – 10 – 11 - 12 – 13 –  17 – 19 - 22 - 26 – 28 – 29 – 30 – 33 - 35 – 37 - 39 - 40 – 42 – 46 -47 - 50  

 الستنتاجات:ا
الحبوب في العرنوس ن وز و طول العرنوس، و عدد الصفوف في العرنوس، و أدت الملوحة إلى نقص صفات عدد الحبوب في العرنوس، -1

( T4عند المعاملة )ميلليموز، وخاصة  6ميلليموز مقارنة بتركيز  12 وبشكل أكبر عند التركيز ،ووزن العرنوس عند جميع المعامالت
( T6)( و5Tصفة قطر العرنوس وانخفاض طول النبات وخاصة عند المعامالت ) قيم أدت الملوحة إلى نقصا كم (.T7)( وT6)و
 (.T4)( وT7ودليل مساحة األوراق عند المعاملة ) ،(T3في معاملة الري )وتركيز البرولين ،األيام حتى النضج د عد( وصفة T7)و
ودليل  ،(T5( و)T3)و( T2) عرنوس تحت تأثير الملوحة عند المعامالتصفات عدد الصفوف في القيم أدت الملوحة إلى زيادة -2

(، T7)( وT6)( و5Tوعدد األيام حتى النضج وتركيز البرولين عند المعامالت ) ،(T6)( وT5)( وT3عند المعامالت ) مساحة األوراق
 (.T2( وطول النبات في المعاملة )T3و T2وصفة قطر العرنوس عند المعامالت )

 بصفات: بمعامالتها المختلفة )النباتات المتفوقة(   82النباتات المنتخبة من عشيرة الذرة الصفراء غوطة تميزت -3
 (. يوما   119) 37وينفرد من هذه العشيرة النبات رقم يام حتى النضج، عدد األ -أ

 (.سم 275) 42النبات رقم نفرد من هذه العشيرة النبات رقم وي، طول النبات -ب
 .(6.71) 21النبات نفرد من هذه العشيرة النبات رقم ويحة األوراق، دليل مسا -ج
 (.سم 18) 13النبات  رقم النباتينفرد من هذه العشيرة ، و طول العرنوس -د

 (.سم 5.41) 10 ينفرد من هذه العشيرة النبات رقمقطر العرنوس، و  -ه
 (،فص 20) 46النبات وتفرد من هذه العشيرة عدد الصفوف في العرنوس،  -و
 (.حبة 649) 9نفرد من هذه العشيرة النبات رقم وي عدد الحبوب في العرنوس -ز
 (.غ 185) 16 من هذه العشيرة النبات رقمينفرد و  العرنوسوزن الحبوب في  -ح
 (.غ 260) 16وزن العرنوس وينفرد من هذه العشيرة النبات رقم  -ط

 :التوصيات
كونها تمثل ذخيرة وراثية  ،في برامج التربية المدروسة ولمختلف المعامالت 82 من عشيرة غوطةمتابعة أداء النباتات المتفوقة المنتخبة  -

بهدف المفاضلة بينها والتأكد من ثبات إنتاجيتها وتفوقها على  ،نها، وزراعتها في أكثر من موقع ولعدة مواسمهامة ينبغي االستفادة م
 العشيرة األصلية التي انتخبت منها.
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 والمرغوبة.ى عشائر الذرة الصفراء كونها تشكل مصدرا  هاما  للعديد من الصفات االقتصادية الهامة المحافظة عل -
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Abstract 

The research was carried out in the coastal region (Beit Yashout village of Jibla 

district) and in the laboratories of the Faculty of Agriculture, Tishreen University 

during 2018 season to estimate the individual plants of a local population of Zea 

maize L. (Gouta 82) for the most important phenological, morphological, 

physiological and production characteristics under irrigation with saline water 

and different stages of growth. The selected plants, which were salt tolerance and 

had high yield will be introduced in subsequent breeding studies. All of the 

genotypes were divided into 7 treatments: (T1) was irrigated with normal water 

(control), saline stress was measured at 6 mL / cm3  concentration at the stages 

of seedling (T2), 6 leaf (T3), seedling and 6 leaf (T4), and saline stress was 

measured at 12 mL/cm3 at the stages of seedling (T5),  6 leaf (T6), seedling and 

6 leaf (T7), (12 were conducted during the research season taking into account 

the specificity of quantity and content of each irrigation(. The salinity resulted in 

a decrease in the values of some traits such as the number of grains per ear, 

number of rows ear, ear length, weight of grains per ear and ear weight in all the 

treatments, and more decrease was noticed at the concentration of 12 millimes 

compared to the concentration of 6 millimes, especially in the treatments (T4), 

(T6) and T7. The values of diameter and length of the plant, especially in the 

treatments (5T), (T6) and (T7), the number of days until maturity, the 

concentration of proline in the irrigation treatment (T3), and the leaf area index 

in the treatment (T7) and (T4(. Salinity also increased values of some traits such 

as the number of rows under salinity in (T2), (T3) and (T5), and the leaf area 

index in the treatment (T3), (T5) and (T6(, days to maturity, and proline 

concentration in treatments (5T), (T6) and (T7), and the diameter of the spike (T2 

and T3) and plant length in the treatment (T2). Some selected plants from 

Goata82 were distinguished by their various parameters (superior plants) of the 

number of days until maturity (plant number 37) (119 days), plant length (plant 

number 42) (275 cm), leaf area index (plant number 21) (6.71), ear length (plant 

number 13) (18cm), ear diameter (plant number 10) (5.41cm), number of rows 

per ear (plant number 46) (20 row), number of kernel per ear (plant number 9) 

(469), ear grain weight (plant number 16) (185g) and ear weight (plant number 

16) (260g). 
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