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 المائي  جهاداإلتأثير 
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 الملخص
جامعة ب)قرية األشرفية التابعة لقضاء جبلة(، وفي مخابر كلية الزراعة    في المنطقة الساحليةنفذ البحث في  

  طرز وراثية من فول الصويا  5المائي في  جهاداإلبهدف دراسة تأثير  2018للموسم الزراعي  تشرين
(Sb335 ،Sb337 ،Sb339 ،Sb342 ،Sb344)،  وتحديد أكثرها تحماًل للجفاف من خالل مؤشرات

العالية تحت ظروف  نتاجيةالتي يمكن اعتباره معيارًا لإل نتخابيةللوصول لألدلة اإلومكوناتها،  نتاجيةاإل
( لمرة واحدة  Split Block Designالمائي. نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات المنشقة ) جهاداإل

)من بداية طور %( على القطع الرئيسة 50المائي ) جهاداإلمعامالت  طّبقت حيثوبثالث مكررات، 
طرز وراثية من فول الصويا. أظهرت أغلب   5، بينما تضمنت القطع الثانوية  وبدء امتالء القرون(  هاراإلز 

مما يشير إلى    وترافق مع معامل توريث عال     GCVعالية لمعامل التباين الوراثي    اً الصفات المدروسة قيم
ب انخفاضًا سبّ قد المائي  جهاداإلنت النتائج بأن بيّ كما أن هذه الصفات كانت أقل تأثرًا نسبيًا بالبيئة. 

(. اختلفت الطرز الوراثية فيما بينها بتحمل إجهادمعنويًا في الغلة وعناصرها قياسًا بمعاملة الشاهد )بدون 
قل نسبة انخفاض في جميع الصفات المدروسة، بينما كان بأ Sb 335إذ تميز الطراز الوراثي  ،جهاداإل

. وتطابقت نتائج نسبة االنخفاض نتيجة جهاداألكثر حساسية لإل  Sb 344و   Sb  337الطرازين الوراثيين
ارتبطت المائي في صفات التراكيب الوراثية المدروسة مع  نسب الزيادة في محتوى البرولين.    جهاداإلتأثير  

وعدد البذور في   ، (**r=0.92مع صفة وزن القرون )  ومعنوي   إيجابي  بشكل  كتاره/غالبذور ك إنتاجية
وتشير هذه   B2hو %GAو GCV لكل من عالية  اً (، وأظهرت هذه الصفات قيم**r=0.94النبات )
 إنتخابيةالنبات كدالئل /وعدد القرون  ،وعدد البذور في النبات ،استخدام صفة وزن القرن  مكانيةإلالدراسة 

 البذور.  إنتاجيةلتحسين صفة 
 التباين الوراثي، االرتباط. مائي، برولين، إجهادفول صويا،  الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
 التلقيح ذاتي محصول وهو  Leguminosae البقولية العائلة محاصيل أحد .Glycine max (L.) Merr الصويا فول محصول يعد

N=40) ) ،2009 ,.   1-  %2حوالي  إلى الخلط نسبة وتصل)et alAn .)  وهناك ترجيحات بأن الموطن األصلي لفول الصويا هو
وجنوب  ومصر ونيوزيلندا وفرنسا وإنكلترا ألمانيا :كما نجحت زراعة فول الصويا في كثير من البالد وأهمها جنوب شرق آسيا،

٪   57من المحاصيل الزيتية الرائدة في العالم، حيث يتم الحصول على حوالي   يعد فول الصوياو . et al (Oz,. (2009 وإسبانيا أفريقيا
يتحمل الجفاف، ويزرع من و متعدد األغراض،   ومحصول فول الصويا  من الزيوت النباتية المنتجة في جميع أنحاء العالم من فول الصويا.

 ,Adlercreutz and Mazur)   وكمصدر للطاقة الحيوية  ،وأعالف المواشي  ،واألغذية البشرية  ،واالستخدام الصناعي  ،أجل زيوت الطعام
1997) . 
عدد  و ( ارتفاع مؤشري التباين الوراثي والتباين المظهري لصفات عدد البذور/النبات،  (Basavaraj et al., 2016نتائج البحثأظهرت 

بالعوامل البيئية، بينما   كبير    مؤشر التباين المظهري يشير إلى تأثر الصفات بشكل   أن ارتفاعوبينت النتائج    .تالقرون/النبات وارتفاع النبا
تشير األبحاث أن استخدام معامل كما  التباين الوراثي في الصفات  إلى مساهمة أكبر من المكون الوراثي للتباين الكلي.  يشير ارتفاع

اب التباين الوراثي جنبًا إلى جنب مع درجة التوريث والتقدم الوراثي سيحدد بصورة أفضل التقدم المتوقع من االنتخاب وتحديد طريقة االنتخ
روق قليلة هذا  للصفات المدروسة ولكن بف GCV أعلى من قيم PCV أيضًا عندما تكون قيم  .(CSA, 2012)لتحسين الهدف المطلوب 
بالعوامل البيئية. وبالتالي، فإن االنتخاب استناًدا إلى األداء الظاهري لهذه الصفات قد يكون وسيلة فعالة   كبير   يعني أنها لم تتأثر بشكل  

 .  (Baraskar et al., 2014; Jain et al., 2015 )ن كبير في هذه الصفات لتحقيق تحسّ 
أظهرت دراسات عديدة على فول الصويا وجود درجات توريث عالية مترافقة مع تقدم وراثي عالي لمعظم الصفات المدروسة، مما يشير 

ا كبيًرا من التباين الكلي يخضع للسيطرة الوراثية، وأن االنتخاب على أساس القيم المظهرية سيكون مفيًدا لتحسين هذه الصفات إلى أن جزءً 
Ghodrati, 2013 ; Chandel et al., 2015; Jain et al., 2015; Sureshrao et al., 2015)  .)  بحوث )  واشارتOsekita 

and Olorunfemi, 2014 طول الساق ونسبة الزيت   وعدد القرون/النبات،و تمتع صفات عدد البذور/النباتات، ب( على فول الصويا
ية بقيم توريث وتقدم وراثي عالية، مما يشير إلى درجة عالية من التباين الوراثي لهذه الصفات، أي أن هناك مجال النتخاب التراكيب الوراث

وبالتالي يمكن تطبيق االنتخاب لهذه  ، أن التأثيرات الوراثية المضافة في الغالب تحكم هذه الصفاتالجيدة. هذه النتيجة تشير أيضًا إلى 
 الصفات في برنامج تربية فول الصويا. 

المحصولي، وقد جعل التنوع المناخي العالمي هذه الحالة أكثر أهمية  اإلنتاجيعد الجفاف أحد التحديات البيئية الرئيسة في عمليات 
(Geravandi et al., 2011  .)  تحت هذه الظروف البيئية غير المالئمة  اإلنتاجالمحاصيل أو التقليل من خسائر    إنتاجيةوألجل زيادة ، 

 اتجهاداإلأو العمل على استثمار التباين الوراثي وانتخاب الطرز الوراثية ذات المقدرة على تحمل    ،فمن الضروري تحسين تحملها للجفاف
 (. Shinozaki and Yamaquchi, 2007البيئية )
 Manavalan)٪  40المائي عادة في مراحل امتالء القرون الذي  يتسبب في خسائر كبيرة في الغلة  قد تصل إلى  جهاداإلويحدث 

et al., 2009) ) . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://biopublisher.ca/index.php/pgt/article/html/2835/#Ref
http://biopublisher.ca/index.php/pgt/article/html/2835/#Ref
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 Mahmoud)المائي    جهادوراثية واستغالل االختالفات الوراثية فيها لتحسين صفة التحمل لإلالطرز  الويعمل مربي النبات على انتخاب  
et al., 2014)) المائي جهاداإل. وخاصة الطرز الوراثية قليلة الحساسية تجاه (Khan et al., 2010).  بذور فول   إنتاجيةتتأثر و

(. وعلى الرغم من اعتبار Ouda et al., 2007) نتاجيةاإلفي  اً نقص المياه انخفاض ويسببالصويا بشكل ملموس بكمية مياه الري، 
 مكوناتالمائي، إال أنه من الممكن أن تكون هناك مؤشرات أفضل عند استعمال  جهاداإللالنتخاب تحت ظروف  اً هام اً مؤشر  نتاجيةاإل
 .  ( Muhe, 2011) نتاجيةاإل

لما تسببه من خسارة كبيرة   ،مشكلة تواجه المربي  ،يعد التحسين الوراثي لصفة الغلة البذرية ونوعيتها في فول الصويا تحت ظروف الجفاف
 فول الصويا لكميات  يحتاج    النبات عند التعرض للجفاف.  إنتاجيةفي المحصول، وال بد من البحث عن طرق ال تسبب اختزال معنوي في  

الماء  % من التحمل لنقص50عالية مع  إنتاجيةرية، فعندما نستطيع انتخاب طراز وراثي ما ب 12إلى  10من المياه بحدود من  كبيرة  
إلى دراسة بعض الصفات هدف البحث يأو قريب من الشاهد فإننا نكون قد وفرنا بالماء ولو لبعض الصفات وليس كلها. وبالتالي 

بداية و   ،اإلزهارلعدة طرز وراثية من فول الصويا بعد تعريض النباتات لفترة تعطيش )من بداية مرحلة    نتاجيةاإلالفينولوجية والمورفولوجية و 
للصفات المدروسة لتحديد أيًا منها يمكن اعتماده معيارًا لإلنتاج العالي تحت ظروف الشد    إنتخابيةأدلة    تحديدلقرون( وذلك بهدف  تشكل ا
 ومعرفة التراكيب الوراثية المقاومة للجفاف من خالل المؤشرات المدروسة.  ،المائي

 مواد البحث وطرائقه:
 :النباتيةالمادة 
،  Sb335 ،Sb337) في البحث خمسة طرز وراثية من فول الصويا، مصدرها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وهي: استخدم

Sb339 ،Sb342 ،Sb344إنتاجيتهاو  ،ومقاومة لألمراض ،(. وهي طرز وراثية قائمة ومتحملة للظروف البيئية في المنطقة الساحلية 
 بذور.  3-2ح من وعدد البذور في القرن تتراو  ،متباينة

 موقع تنفيذ البحث:
)قرية األشرفية التابعة لقضاء جبلة(، وفي مخبر تربية النبات بكلية  م، في المنطقة الساحلية 2018نفذ البحث خالل الموسم الزراعي 

 .غ(/تم تحديد محتوى الحمض األميني البرولين في األوراق )ميكروغرام ،جامعة تشرين، الزراعة
 التحضير للزراعة: 

سم بواسطة محراث حفار من نوع لسان العصفور، ومن ثم تم إجراء حراثة سطحية  30- 27تم إجراء فالحة عميقة لألرض وبعمق 
 ًا.سم. وبعدها تمت تسوية األرض باألمشاط يدوي15بالكالتيفاتور وعلى عمق 

 تمت إضافة األسمدة العضوية والمعدنية بعد تحليل التربة ومعرفة محتواها من العناصر الغذائية كالتالي:  التسميد:-
ثالث مرات عند تحضير   46  يوريا  اآلزوتيعند تحضير التربة، كما تم إضافة السماد    كتاره/طن   20ضيف سماد عضوي متحلل بمعدل  أ

(. أما األسمدة الفوسفورية فقد  كتاره/كغ 100)اإلزهاروعند بداية  ،(كتاره/كغ 100وبعد التفريد ) ،( كتاره/كغ 30األرض للزراعة ) 
(. مع اإلشارة إلى أننا لم نستخدم ملقح كتاره/كغ  60وكذلك األسمدة البوتاسية )  ،( أثناء تحضير األرض للزراعة كتاره/كغ  70أضيفت )

 م تتكون عقد جذرية على النبات.بكتيري لعدم تواجده بالسوق المحلية وبالتالي ل
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 :بةتصميم التجر 
قطع تجريبية للمكرر   5(  لمرة واحدة وبثالث مكررات، وبواقع Split Block Designتصميم القطاعات المنشقة )التجربة وفق تم تنفيذ 

 -Sb335-Sb337-Sb339)الواحد، خصصت القطع الرئيسية لمعامالت الري، والقطع المنشقة الثانوية لطرز فول الصويا المدروسة  
Sb342-Sb344 .) 

والمسافة بين النباتات على الخط الواحد    ، سم  40خطوط، المسافة بين الخطوط    5م(، احتوت على  x  2  2كانت أبعاد القطعة التجريبية )  
( سم بين قطاعات المكررات الثالثة. زرعت البذور  200( سم، و)100سم. ورك ممرات خدمة بين القطع التجريبية المتجاورة بمسافة )15

 بذرة( لكل جورة.  3-2أيار وبواقع )  18بالخطوط في 
 مكررات لكل معاملة(: 3د ذلك تم تقسيم جميع الطرز الوراثية في األرض الدائمة إلى معاملتين )بع
 )ري عادي(. جهاداإلالمعاملة األولى  )معاملة الشاهد( لم يطبق فيها -1
% من كمية االستهالك المائي 50بداية تشكل القرون) بمستوى و  اإلزهارالمائي بمرحلة بداية  جهاداإل المعاملة الثانية طبق فيها -2

 حساب كميات المياه التي يحتاجها المحصول.للمحصول( بعد أن تم 
 الظروف البيئية:

 تحليل التربة:-أ
 . نتائج تحليل تربة موقع التجربة 1الجدول 

 سم/العمق

 الكيميائيالتحليل  العناصر القابلة لالمتصاص التحليل الفيزيائي

 طين% سلت% رمل%
N PPM 

 معدني

P  

PPM 
K PPM N% 

CaCO3

% 

EC 5:1 

 سم/مليموز

PH 

5:1 

0-30 18 40 42 5.10 21.6 190 0.112 30.83 0.22 7.41 

 - - الوصف
 طينية

 سلتية
 قليلة عالية متوسطة متوسطة غنية فقيرة

قاعدية 

 خفيفة

وبالتالي فهي  ،وتفاعلها قاعدي خفيف ،التربة طينية سلتية وغنية بالفوسفور القابل لالمتصاصمن نتائج جدول تحليل التربة يتضح بأن 
 صالحة لنمو وتطور نبات فول الصويا.

 األمطار والحرارة:-ب
 تي:فكانت كاآل تبعًا لمحطة أرصاد منطقة جبلة )مطار حميميم(، تم رصد حالة الطقس خالل فترة البحث وسجلت المعطيات المناخية

 2018الظروف المناخية السائدة في موقع الدراسة خالل الموسم  .2 الجدول

 درجة مئوية /الحرارة 
 الشهر  األمطار مم 

 العظمى  الصغرى  المعدل 

 نيسان  11.3 24.2 14.7 19.4

 أيار  37.6 28.3 20.3 24

 حزيران  79.5 29 22.7 25.6

 تموز  0 30.6 25.6 27.6

 أب   0 31.5 26.1 28.6

 أيلول  13.6 31.5 23.5 27.2

ومعظم هطول األمطار يقع في أشهر الشتاء، حيث لم تتجاوز   ، ملم 750هطول األمطار السنوي في منطقة البحث حوالي يبلغ متوسط 
جراء الريات المطلوبة إلذلك تم    ،غير كافية لنمو نبات فول الصوياوهذه الكمية    ، ملم(  79.5كمية األمطار الهاطلة خالل الموسم الزراعي ) 

 وفق برنامج البحث. 
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ولم    ،ودخوله في أطواره الفينولوجية  ،حصول فول الصويا بطرزه المختلفةلزراعة ونمو م  تينالصغرى مناسبو كانت درجتي الحرارة العظمى  
 تصل درجات الحرارة لمرحلة تثبيط نمو النبات.

 القراءات والقياسات المدروسة: 
 .اإلزهارحتى  األيامعدد -
 حتى النضج.  األيامعدد -
 طول النبات )سم(. -
 . وزن البذرة الواحدة )غ(-
 وذلك بفرط بذور كل قرن وتسجيل وزن البذور فيه.  )غ(:القرن في  وزن البذور-
 وزن القرون في نبات )غ(: تم وزن قرون كل نبات على حدة لعشرة نباتات من كل مكرر.-
 تم عد بذور كل نبات ووزنها. عدد البذور في نبات:-
  (:كتاره/البذور)كغ إنتاجية-
( باستعمال جهاز الطيف Bates et al., 1973غ(: تم تقديره حسب طريقة ))ميكروغرام/  محتوى الحمض األميني البرولين في األوراق-

 نانوميتر. 520( وعلى طول موجي  Spectrophotometerالضوئي )
 :اإلحصائيالتحليل 

 (.Genstat v12حصائيًا باستخدام برنامج )إوحللت Excel تم تبويب بينات البحث بواسطة تطبيق 
 (Burton and Devane, 1953)وفق  GCV معامل االختالف الوراثي: تم تقدير معامل االختالف الوراثي -

X 100     x  /   √𝑉𝐺   GCV% =       حيث أنVG               التباين الوراثي = 
 (Burton and Devane, 1953)وفق    PCVمعامل االختالف المظهري: تم تقدير معامل االختالف الظاهري -

X 100    x/   √𝑉𝑃ℎ   PCV% =      حيث أنVph               التباين المظهري = 
 (. Mahamud and Kramer1951 وذلك حسب) (: Broad Sense Heritabilityدرجة التوريث العامة )-

=(Vg/Vph)×100B²h 
 =التباين المظهري   Vph = التباين الوراثي            Vgحيث أن:  

 التقدم الوراثي المتوقع:-
%( من المعادلة التالية:               5)  Selection intensity المتوقع عند شدة انتخاب genetic advanceوتم تقدير التقدم الوراثي  -
 2p x hσGA=K x  

 درجة التوريث.  ²h ،االنحراف المعياري  σp(، 72.06% قيمته )5ثابت يتعلق بشدة االنتخاب  Kحيث 
 التقدم الوراثي النسبي حسب من المعادلة:  -

GA%=GA X 100/ x                 حيث أنx .متوسط الصفة في الصنف : 
 التباين )%(:نسبة التراجع أو نسبة -
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 قدرت هذه الصفة لكافة الصفات المدروسة وفقًا للمعادلة: 
 X 100القراءة في المعاملة /القراءة في المعاملة(- نسب التراجع أو نسبة التباين )%(=)القراءة في الشاهد

  (Dospekhov, 1979)  ر حسب (: قدّ r)  Coefficient of correlationمعامل االرتباط:-
 اقشة:النتائج والمن

 :تحليل تباين الصفات الكمية في الطرز الوراثية المدروسة من فول الصويا
. ويالحظ أن متوسط مربعات الطرز الوراثية كان متوسط مربعات االنحرافات أو التباينات لمصادر التباين في التجربة( 3يبين الجدول )

وهذا يعكس المستوى أو الكم الذي يشارك به التركيب الوراثي . نبات/القرون % للصفات جميعًا باستثناء صفة وزن 5معنويًا عند مستوى 
متقدمة  مقارنة تجارب انتخاب طرز وراثية جديدة متميزة لتقييمها في إمكانيةفي التباين الكلي للصفة ومدى تأثرها بالبيئة، وبالتالي زيادة 

 األخرى المزروعة في منطقة البحث.   الطرز الوراثية مع الحقاً 
 المدروسة من فول الصويا تحت تأثير معامالت اإلجهاد لطرز الوراثية لتباين  جدول تحليل ال .3 الجدول

 df مصادر التباين

 االنحرافات أو التباين متوسطات مربعات

 األيامعدد 

 اإلزهارحتى 

 األيامعدد 

 حتى النضج

طول 

 سم/النبات

البذرة وزن 

 غ/الواحدة

وزن البذور 

 غ/بالقرن

وزن القرون 

على 

 غ/النبات

عدد البذور 

 على النبات

 إنتاجية

البذور 

 كتاره/كغ

 90.93 234.6 31.63 0.0026 0.00034 17.18 11.49 0.65 2 القطاعات

 2460.3** 56420** 947.22** 0.0333** 0.0034* 320.73** 355.6** 51** 4 الطرز الوراثية

 2804.9** 27013.56** 3288** 0.0075 0.00082 290.7* 299.8** 47** 1 جهاداإلمعامالت 

معامالت 

الطرز xجهاداإل

 الوراثية

4 **49.63 **309.5 **301.3 0.0021 0.0025 2283.3 *4340.3 3157.3 

 الخطأ التجريبي

 التجميعي
8 4.82 9.58 79.13 0.00023 0.0016 60.87 952.7 427.11 

  % على التوالي1و  5 معنوية  مستوى عند *، ** أقل فرق معنوي

 % من النباتات.50من الزراعة حتى إزهار  األيامعدد 
إن اختالف الطرز الوراثية في مدة إزهارها لمحصول فول الصويا يسبب تباين في مراحل نموها من جانب فضاًل عن تباين في موعد  

 (. Cucolotto et al., 2007والنضج )تشكل القرون 
بين بعض الطرز الوراثية المدروسة   معنوية   ( إلى وجود فروق  4جدول ال ) اإلزهارحتى  األياملصفة عدد  اإلحصائيتشير نتائج التحليل 

 طبيعة التركيب الوراثي لها.يومًا. ويعود ذلك إلى تباين الطرز المدروسة في  70- 52حيث تراوحت هذه الفترة من  ،اإلزهارفي سرعة  
يومًا(، تاله الطراز   52)  اإلزهارمع الطرز الوراثية المدروسة بصفة التبكير في    مقارنةً   Sb339( تميز الطراز الوراثي  4نجد من الجدول )

Sb337 (55 ًيوما )، ن الطرز المدروسة في  وبالتالي يمكن استخدامهما كطرازين مبكرين لإلزهار في برامج التربية الالحقة. ويعزى تباي
حيث تطول مرحلة   ،إلى اختالف استيعابها للفترة الضوئية التي تخضع بدورها لسيطرة مجموعة من المورثات اإلزهارحتى  األيامعدد 

د النمو عند نقص اإلضاءة )وأحيانًا ال تتشكل الثمار(، وتقل مقاومتها للجفاف، وبالتالي عند التربية للباكورية والهروب من الجفاف ال ب
 (. Roberts and Summerfield, 1987) اإلزهارمن تقصير الفترة حتى 

هذا يعني أنها لم تتأثر بشكل  GCV% (23.26 ) و PCV%  (25.97 )ل قيم عالية ومتقاربة  اإلزهارحتى  األيامأظهرت صفة عدد 
  كبير بالعوامل البيئية. وبالتالي، فإن االنتخاب استناًدا إلى األداء الظاهري لهذه الصفات قد يكون وسيلة فعالة لتحقيق تحسن كبير في
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نتائج  (.6.90)% ترافقة مع تقدم وراثي نسبي منخفض( لهذه الصفة، م0.76هذه الصفة، التي أكدتها أيضًا درجة التوريث العالية )
وجود تباينات ودرجات توريث عالية لصفة عدد   أوضحوا ( الذين (Okonkwo and Idahosa, 2013  مماثلة تم التوصل إليها من قبل

 عند دراسة بعض الطرز الوراثية لفول الصويا.  اإلزهارإلى  األيام
 :حتى النضج األيامعدد 

حتى النضج، وكان   األيامة بين الطرز المدروسة في صفة عدد  اإلحصائي( إلى ظهور فروقات اختلفت في داللتها  4تشير نتائج الجدول )
يومًا(  وبالتالي يمكن استخدامهما   111)    Sb337يومًا(، تاله الطراز   105)   Sb339الوراثي  أسرعها في الدخول في هذا الطور الطراز

 كطرازين مبكرين للنضج في برامج التربية الالحقة. 
مما يوحي بمزيد من التأثير  GCV %(12.96) و PCV  (15.14% )لكل من حتى النضج قيم متقاربة  األيامأظهرت صفة عدد 

(، مترافقة مع تقدم وراثي نسبي 0.92يضًا درجة التوريث العالية )التي أكدتها أو  ،هذه الصفة فيوقلة تأثير الظروف البيئية  ،الوراثي
 PCV  ( التي أظهرت اختالفات ضيقة بينAditya and Pushpendra, 2014مع نتائج )  نتائد البحث  تتفقو (.  3.10منخفض )%

 (. 77.40حتى النضج مع درجة توريث عالية )  األياملصفة عدد  GCV و
 :)سم( طول الساق

ارتفاع النبات من الصفات الخاصة بالصنف ويحددها طول السالميات وعددها، كما أن لها عالقة بطول فترة النمو، وبشكل تعد صفة 
 (. Sokolov and Damashnev, 1991عام يزداد طول النبات بازدياد طول فترة نموه )

سم(، وأقصرها  76.1ق، حيث كان المتوسط )( وجود فروق معنوية عند معظم الطرز المدروسة لصفة طول السا4نالحظ من الجدول )
ويعود السبب إلى اختالف البنية الوراثية للطرز    .(سم  88.33)     Sb342(، وأطولها الطراز الوراثي  سم  60.66)  Sb335الطراز الوراثي  

 (. Carvalho et al., 2016ر في خفض ارتفاعها )أثّ والذي فضاًل عن تبكير الطرز الوراثية في مدة إزهارها  ،المستخدمة في البحث
التأثير البيئي  الرتفاعوهذا يشير  GCV (%11.79) وهي أعلى  بالمقارنة بـ PCV  (16.60% ) ـأظهرت صفة الساق قيم متوسطة ل

(، وهذا يشير أن  10.1مترافقة مع تقدم وراثي نسبي متوسط )%وال( 0.59ث المتوسطة )التي أكدتها أيضًا درجة التوريو  ،هذه الصفة في
 (. Adity and Pushpendra, 2014صفة طول الساق هي محددة وراثيًا وتتأثر جزئيًا بالظروف البيئية )

 سم عند طرز فول الصويا المدروسة /والنضج وطول الساق   اإلزهارمن الزراعة وحتى الدخول في مرحلتي  األيامعدد  .4الجدول 

 طول الساق )سم(  حتى النضج  األيامعدد  اإلزهار حتى  األيامعدد  الطرز الوراثية 

Sb335 62 120 60.66 

Sb337 55 111 75.33 

Sb339 52 105 82 

Sb342 70 127 88.33 

Sb344 64 117 74 

 76.1 116 60.6 المتوسط 

LSD 5% 10.22 11.78 16.75 

CV% 7.73 9.24 17.82 

 11.79 12.96 23.26 %معامل االختالف  الوراثي

 16.60 15.14 25.98 %معامل االختالف المظهري 

 0.59 0.92 0.76 درجة التوريث العامة 

 10.1 3.10 6.9 التقدم الوراثي% 
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 وزن البذرة الواحدة )غ(:
 Sousaالعامل األكثر تأثيرًا في وزن البذرة وهي مرتبطة أيضًا بالعامل الوراثي والتداخل بينهما )أشار بعض الباحثين إلى أن البيئة هي  

et al., 2015.)   حيث كان المتوسط لهذه   المائي مقارنة بالشاهد.  جهاداإلغ نتيجة تأثير  /انخفاض وزن البذرة الواحدة(  5يبين الجدول )و
ويالحظ بشكل عام، أن متوسط نسبة االنخفاض % في متوسط  غ(. 0.13المائي ) ادجهاإل( ولمعاملة  غ0.15الصفة عند الشاهد ) 

  Sb344و  Sb339%( وأعالها عند الطرازين  6.25حيث بلغت ) Sb335وزن البذرة الواحدة كان األدنى معنويًا عند الطراز الوراثي 
( وهذا يشير إلى أن  0.82وأظهرت هذه الصفة قيم عالية لمعامل التباين الوراثي نتج عنه درجة توريث عالية )  %(.20حيث كانت )

 .نتاجيةاإلالوراثي بالدرجة األولى، ويمكن استخدامها كمؤشر انتخابي من أجل زيادة متوسط وزن البذور يرتبط بالنمط صفة 
 ز فول الصويا المدروسة متوسط وزن البذرة الواحدة )غ( عند طر  .5الجدول 

 نسبة االنخفاض%  مائي  إجهاد شاهد مروي  الطرز الوراثية 

Sb335 0.16 0.15 6.25 

Sb337 0.13 0.12 7.69 

Sb339 0.15 0.12 20 

Sb342 0.16 0.14 12.5 

Sb344 0.15 0.12 20 

 13.33 0.13 0.15 المتوسط 

LSD 5% 0.018 0.011  

LSD 5%  0.026 للتفاعل 

CV% 12.58 

 44.188 %معامل االختالف  الوراثي

 45.51 %معامل االختالف المظهري 

 0.82 درجة التوريث العامة 

 7.52 التقدم الوراثي% 

 وزن البذور بالقرن )غ(:
الوراثي والتداخل بينهما يرى بعض الباحثين أن البيئة هي العامل األكثر تأثيرًا في صفة عدد البذور في القرن وهي مرتبطة أيضًا بالعامل  

(Abbas et al., 2012.)  المائي مقارنة  جهاداإلغ نتيجة تأثير /بالقرن  انخفاض النسبة المئوية لصفة وزن البذور ( 6يبين الجدول )و
 %(.24.44حيث كانت )  Sb344%( وأعالها عند الطراز    2.17حيث بلغت )  Sb335وكان األدنى انخفاضًا الطراز الوراثي    بالشاهد.

هذه الصفة   فيالمزيد من التأثير الوراثي  مما يعني  GCV% (35.12 ) مع وهي متقاربة PCV%  (39.47)  ـعكست القيم العالية ل
متوسط وزن البذور  (. وهذا يشير إلى أن صفة  6.90مترافقة مع تقدم وراثي نسبي )%وال(  0.86التي أكدتها أيضًا درجة التوريث العالية )و 

 .نتاجيةاإلالوراثي بالدرجة األولى، ويمكن استخدامها كمؤشر انتخابي من أجل زيادة في القرن يرتبط بالنمط 
 متوسط وزن البذور بالقرن )غ( عند طرز فول الصويا المدروسة  .6 الجدول

 نسبة االنخفاض%  مائي  إجهاد شاهد مروي  الطرز الوراثية 

Sb335 0.46 0.43 2.17 

Sb337 0.37 0.35 5.41 

Sb339 0.45 0.37 17.77 

Sb342 0.47 0.41 12.77 

Sb344 0.45 0.34 24.44 

 13.64 0.38 0.44 المتوسط 

LSD 5% 0.049 0.031  

LSD 5%  0.069 للتفاعل 

 35.12 %معامل االختالف  الوراثي

 39.47 %معامل االختالف المظهري 

 0.86 درجة التوريث العامة 

 6.90 التقدم الوراثي% 



 

Khattab et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 233-247 September 2019 
 

 2019  سبتمبر /أيلول  247-233(: 3)6الزراعية السورية للبحوث المجلة   – وآخرون  خطاب  241

 وزن القرون على النبات الواحد )غ(:
حيث كان المتوسط     المائي مقارنة بالشاهد.  جهاداإلغ نتيجة تأثير  /نخفاض المعنوي لصفة وزن القرون على النبات( اال7يبين الجدول )
ويالحظ بشكل عام، أن متوسط نسبة االنخفاض % في متوسط وزن   غ(. 26.71المائي ) جهاداإل( و لمعاملة  غ32.98عند الشاهد ) 

حيث كانت   Sb344وأعالها عند الطراز  %(    11.33حيث بلغت )  Sb337القرون على النبات  كان األدنى معنويًا عند الطراز الوراثي  
التي أكدتها و هذه الصفة  فيالتأثير الوراثي ارتفاع GCV%  (20.92)و PCV%  (24.74 ) ـأظهرت القيم العالية لو  %(.27.09)

وزن القرون على  متوسط (. وهذا يشير إلى أن صفة 11.05مترافقة مع تقدم وراثي نسبي )%وال( 0.92أيضًا درجة التوريث العالية ) 
 .نتاجيةاإلالوراثي بالدرجة األولى، ويمكن استخدامها كمؤشر انتخابي من أجل زيادة يرتبط بالنمط  النبات

 متوسط  وزن القرون على النبات الواحد )غ( عند طرز فول الصويا المدروسة  .7الجدول

 نسبة االنخفاض%  مائي  إجهاد شاهد مروي  الطرز الوراثية 

Sb335 29.76 26.1 12.29 

Sb337 29.64 26.28 11.33 

Sb339 31.05 23.76 23.48 

Sb342 38.88 31.5 18.98 

Sb344 35.55 25.92 27.09 

  26.71 32.98 المتوسط 

LSD 5% 7.25 4.73  

LSD 5%  9.42 للتفاعل 

CV% 18.34 

 20.92 %معامل االختالف  الوراثي

 24.74 %معامل االختالف المظهري 

 0.92 درجة التوريث العامة 

 11.05 التقدم الوراثي% 

 عدد البذور على النبات الواحد:
حيث كان المتوسط لهذه  المائي مقارنة بالشاهد، جهاداإلنتيجة تأثير  انخفاض عدد البذور على النبات( 8أظهرت النتائج في الجدول )

(، ويعزى هذا االنخفاض على األرجح إلى تدني خصوبة حبوب 161.51المائي ) جهاداإل( و لمعاملة  172.89الصفة عند الشاهد ) 
ويالحظ بشكل عام، أن متوسط نسبة االنخفاض % في متوسط صفة عدد البذور   (. Omae et al., 2005الجفاف )  إجهاد اللقاح بسبب  

حيث كانت  Sb342%( وأعالها عند الطراز  0.63حيث بلغت ) Sb344على النبات الواحد  كان األدنى معنويًا عند الطراز الوراثي 
وعدد أقل من القرون     اإلزهار%(. وربما يعود السبب إلى الجهد الجفافي الذي أدى إلى اختصار فترة التزهير وإنتاج عدد أقل من  12.25)

Rotundo and Westgate, 2010).)  كل منبينت القيم العالية لكما PCV%  (25.84) و GCV% (22.55 )  التأثير الوراثي
(. وهذا يشير إلى أن صفة  10.68مترافقة مع تقدم وراثي نسبي )%وال( 0.95التي أكدتها أيضًا درجة التوريث العالية ) و هذه الصفة  في

 . نتاجيةاإلالوراثي بالدرجة األولى، ويمكن استخدامها كمؤشر انتخابي من أجل زيادة  متوسط عدد البذور على النبات الواحد يرتبط بالنمط  
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 متوسط عدد البذور على النبات الواحد عند طرز فول الصويا المدروسة  .8الجدول 

 نسبة االنخفاض%  مائي  إجهاد شاهد مروي  الطرز الوراثية 

Sb335 155 138.85 10.42 

Sb337 184.68 175.2 5.13 

Sb339 162.15 155.1 4.33 

Sb342 188.73 165.6 12.25 

Sb344 173.9 172.8 0.63 

  161.51 172.89 المتوسط 

LSD 5% 25.6 20.41  

LSD 5%  27.62 للتفاعل 

CV% 21.89 

 22.55 %معامل االختالف  الوراثي

 25.84 %معامل االختالف المظهري 

 0.95 درجة التوريث العامة 

 10.68 التقدم الوراثي% 

 :كتاره/البذور كغ إنتاجية
المائي في جميع الطرز الوراثية لفول الصويا  جهاداإلبظروف  كتاره /البذور كغ نتاجيةانخفاض النسبة المئوية إل ( 9يبين الجدول )

  Sb335%( واألدنى عند الطراز الوراثي 24.15) Sb342المدروسة بالمقارنة مع الشاهد. حيث بلغ أعلى نسبة انخفاض عند الطراز 
المائي  جهاداإلت وارتفاع معدل التمثيل الضوئي تح النبات/%(. وقد يعود السبب في ذلك زيادة في عدد البذور 15.09حيث بلغت )

(Palta et al., 2010 أيضًا تباينت الطرز الوراثية المدروسة وبفروق معنوية لصفة .)حيث كان المتوسط كتاره/البذور كغ إنتاجية ،
 جهادفي تحمل النباتات لإل وقد تعود الفروق المعنويةكغ (.  3328المائي ) جهاداإل( ولمعاملة  كغ 4148.4لهذه الصفة عند الشاهد )

 (. Singh et al., 2012وأنواع النباتات ومرحلة التطور ) جهاداإلالناتج عن الجفاف حسب شدة ومدة 
مما يوحي بمزيد من التأثير  GCV%  (22.61 ) و  PVC%  (28.91) كل من عالية ل اً قيم كتاره/البذور كغ  إنتاجيةأظهرت صفة 

 (.  11.94مترافقة مع تقدم وراثي نسبي متوسط )%وال(  0.61هذه الصفة التي أكدتها أيضًا درجة التوريث المسجلة )  فيالبيئي 
 عند طرز فول الصويا المدروسة  كتاره/البذور كغ إنتاجيةمتوسط  .9الجدول 

 االنخفاض% نسبة  مائي  إجهاد شاهد مروي  الطرز الوراثية 

Sb335 3510 2980 15.09 

Sb337 3428 2856 16.68 

Sb339 3790 3152 16.83 

Sb342 5176 3926 24.15 

Sb344 4838 3726 22.98 

  3328 4148.4 المتوسط 

LSD 5% 568.9 4816.2  

LSD 5%  6713.5 للتفاعل 

CV% 17.79 

 22.61 %معامل االختالف  الوراثي

 28.91 %االختالف المظهري معامل 

 0.61 درجة التوريث العامة 

 11.94 التقدم الوراثي% 

 :  ميكروغرام/غ(محتوى األوراق من البرولين)
المهمة ذات األوزان الجزيئية الصغيرة، ويعد منظم نمو اسموزي ومضادًا لألكسدة، وتعد زيادة البرولين  األمينية األحماضالبرولين من 

 (.  Oraki et al., 2012المائي ) جهاداإلات الالحيوية ال سيما جهادفي النباتات هي استجابة النباتات لإل



 

Khattab et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 233-247 September 2019 
 

 2019  سبتمبر /أيلول  247-233(: 3)6الزراعية السورية للبحوث المجلة   – وآخرون  خطاب  243

وهذه النتائج تتطابق مع نسبة االنخفاض في الصفات المذكورة في الجداول   ، (  نسب االرتفاع في محتوى البرولين10يبين الجدول ) 
وجود فروق معنوية عند الطرز المدروسة لصفة متوسط وزن البرولين حيث كان المتوسط لهذه الصفة عند الشاهد الحظ يحيث  السابقة.

ويالحظ بشكل عام، أن متوسط نسبة االرتفاع % في   (.ميكروغرام/غ  80.74المائي ) جهاداإل( ولمعاملة  ميكروغرام/غ  64.14)
( وأعالها عند الطراز ميكروغرام/غ 10.07حيث بلغت ) Sb339متوسط صفة وزن البرولين  كان األدنى معنويًا عند الطراز الوراثي 

Sb335 ( ميكروغرام/غ 38.54حيث كانت.) 
وينتج  ،الذي يملك خاصية تثبيط عملية بناء البروتين جهاداإللوراثي المتالئم مع ظروف تعزى زيادة محتوى البرولين إلى طبيعة الطراز ا

للخاليا لضمان استمرار امتصاص الماء تحت  األسموزي وبالتالي يقلل الجهد  ،ومنها البرولين األمينية األحماضعن ذلك زيادة مستوى 
غشية التأكسدي من خالل المحافظة على سالمة األ  جهاداإلوره في تحمل  فضاًل عن د  ،ةاألسموزيوذلك لخاصية البرولين    جهاداإلظروف  

 (. Johari et al., 2010نزيمات )وثباتية األ
 متوسط وزن البرولين ميكروغرام/غ  لطرز فول الصويا المدروسة  .10الجدول 

 نسبة االرتفاع%  مائي  إجهاد شاهد مروي  الطرز الوراثية 

Sb335 60.83993 84.2888 38.54 

Sb337 65.0036 88.10026 5.533 

Sb339 63.65435 70.06476 10.07 

Sb342 60.57608 81.31926 34.24 

Sb344 70.64044 79.92084 13.13 

  80.74 64.14 المتوسط 

LSD 5% 5.71 6.77  

LSD 5%  7.37 للتفاعل 

 معامل االرتباط:
يمكن تقييم االرتباطات بين لذا    ،هو عبارة عن صفة كمية وراثية معقدة، ناتجة عن التفاعالت بين العديد من الصفات المساهمة  نتاجيةاإل

 ,Semahegn and Tesfaye )هذه الصفات عن طريق تحليل االرتباط، مما يساعد في االنتخاب المتزامن ألكثر من صفة واحدة 
2016) . 

 ،اختلف في درجات معنويته إيجابيالبذور بارتباط  إنتاجيةفيما بينها ومع  نتاجيةاإل( يتضح ارتباط جميع عناصر 11من الجدول ) 
وعدد   ،(**r=0.92عالي المعنوية مع صفة وزن القرون بالنبات ) إيجابيبشكل  كتاره/البذور كغ إنتاجيةوباألخص كان ارتباط صفة 

البذور من خالل االنتخاب لصفات وزن القرون وعدد البذور  إنتاجيةوبالتالي يمكن االنتخاب لصفة  .( **r=0.94البذور في النبات )
 للصفات المذكورة. ومعامل اختالف وراثي وتقدم وراثي عال ،والذي ترافق مع درجات توريث عالية ،في النبات

( وعدد  0.87)  100النبات من البذور في فول الصويا مع صفات وزن البذور    إنتاجيةبين    اً معنوي  اً إيجابي  اً ارتباط  إحدى الدراسات  توجد
 (. Badawy and Mehasen, 2012( )0.52القرون في النبات )

  

http://biopublisher.ca/index.php/pgt/article/html/2835/#Ref
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 لطرز فول الصويا المدروسة  مكوناتهاو نتاجيةاإلمعامل االرتباط بين  .11الجدول 

 
حتى   األيامعدد 

 النضج 
 سم /طول النبات 

وزن البذرة  

 غ /الواحدة

وزن البذور في  

 غ /القرن

وزن  

 النبات /القرون 

عدد البذور  

 بالنبات 
 البذور  إنتاجية

حتى   األيامعدد 

 اإلزهار 
**0.96 **0.64 0.36 0.19 0.31 **0.63 0.42 

حتى   األيامعدد 

 النضج 
- *0.38 0.43 0.27 0.22 **0.68 *0.63 

 0.66** 0.61** 0.32 0.31 0.21 -  سم /طول النبات 

وزن البذرة  

 غ /الواحدة
  - .736** .646** 0.49 **0.54 

وزن البذور في  

 غ /القرن
   - .652** 0.25 0.39 

وزن  

 النبات /القرون 
    - **0.79 **0.92 

عدد البذور  

 بالنبات 
     - **0.94 

 . 0.05، * المعنوية عند مستوى 0.01** المعنوية عند مستوى 

 االستنتاجات:
 ارتفاع قيم معامل االختالف الوراثي ودرجات التوريث المترافقة مع التقدم الوراثي النسبي العالي لمعظم الصفات المدروسة. -1
 .  إجهادوجميع مكوناتها المدروسة قياسًا بمعاملة )الشاهد( بدون  نتاجيةاإلالمائي انخفاضًا معنويًا في  جهاداإلسبب  -2
بأقل نسبة انخفاض في جميع المؤشرات المدروسة،    Sb 335تميز الطراز الوراثي  و   ،جهاداإلاختلفت الطرز الوراثية فيما بينها بتحمل  -3

 .  جهاداألكثر حساسية لإل Sb 344و   Sb  337بينما كان الطرازين الوراثيين 
اثية المدروسة لمعظم الصفات مع نسب االرتفاع في محتوى بين الطرز الور  جهاداإلتطابقت نتائج نسبة االنخفاض نتيجة تأثير -4

 البرولين.  
 يجابياإل  امن خالل االنتخاب لصفات وزن القرون وعدد البذور في النبات الرتباطه  كتاره/البذور كغ  إنتاجيةاالنتخاب لصفة    إمكانية  -5

 ومعامل اختالف وراثي وتقدم وراثي نسبي مرتفع للصفات المذكورة. ،والمعنوي معهم، والذي ترافق مع درجات توريث عالية
  التوصيات:

   Sb 339وإعطاء االهتمام الكافي للطرز    ،المائي  جهاداإلالنخفاض حساسيته تجاه    Sb 335متابعة العمل على الطراز الوراثي المبشر  
 ا النسبي للجفاف.ملتحمله Sb 342و 
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Abstract 

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

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

during the season 2018 to study the effect of water stress on five soybeans 

genotypes (Sb335, Sb337, Sb339, Sb342, Sb344), to determine which of them 

more resistant to drought through productive indicators and their components, 

and to study the establishment of selectorial indices for production attributes to 

determine which of them can be considered as criterion for high productivity 

under water stress conditions. The experiment was carried out according to the 

split block design with three replicates. The water stress treatments were 

applicated in the main plots (from the beginning of the flowering stage and the 

beginning of the fullness of the pods), while the secondary plots included the five 

soybeans genotypes. Most of the studied traits showed high GCV values and 

were associated with a high inheritance coefficient indicating that these traits 

were relatively less affected by the environment. The results showed that water 

stress caused a significant decrease in productivity and all its studied components 

compared to normal irrigation treatment (control). Sb 335 genotype had the 

lowest reduction in all studied indicators, while the genotypes Sb 337 and Sb 344 

were the most sensitive to stress. The decrease was due to the effect of water 

stress on the characteristics of the studied genotypes with the percentage of 

increase in the proline content. The productivity of seeds was positively and 

significant correlated with the weight of pods (r = 0.92 **) and the number of 

seeds per plant (r = 0.94 **). These traits showed high values of GCV, GA% and 

H2
B. This study indicated the possibility of using weight of pods and number of 

seeds per plant as selectorial criterion to improve seed productivity. 

Key words: Soybeans, Water stress, Proline, Genetic variation, Correlation. 
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