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       هجن من الذرة الصفراءأداء مختلفة من الملوحة على تراكيز تأثير 
Zea mays. L 

 *(1) خطابعمر 

 ، دير الزور، سورية.جامعة الفرات، كلية الهندسة الزراعية ،قسم المحاصيل الحقلية(. 1)
 محمد باقر عبد الواحد. البريد اإللكتروني: م. للمراسلة:)*

 combaker963949351833@gmail.( 

 7/11/1211تاريخ القبول:   8/02/2021تاريخ االستالم: 
 :الملخص

بهدف دراسة تحمل  1212للموسم الزراعي الحسكة كلية الزراعة بنفذت التجربة في مزرعة 
بعض هجن الذرة الصفراء للملوحة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بوجود عاملين 

كشاهد(  1باسل الهجين الفردي  + هجن 2فراء )حيث مثل العامل األول هجن الذرة الص
أظهرت  ./مزديسمن (8، 2، 4، 1بينما مثل العامل الثاني مستويات الملوحة المختلفة )

النتائج وجود فروق معنوية بين الهجن ومستوى الملوحة وفي تأثير التفاعل بين العاملين 
ثرت الهجن كافة سلبًا عند وقد تأألغلب الصفات المدروسة )الملوحة والتركيب الوراثي( 

أعلى قيمة في  Hyb2فأظهر الهجين الث والرابع ولكن بدرجات متفاوتة، المستويين الث
طن/هـ عند المستوى الثاني كما تفوق الهجين نفسه بوزن  9.895االنتاجية الحبية بمتوسط 

 .النباتارتفاع بحبة و  122
 ، التركيب الوراثي.حياالجهاد الملالذرة الصفراء، هجين، كلمات مفتاحية: 

 المقدمة:
وتتميــز طرزهــا الوراثيــة بتبــاين كبيــر  Poaceae (2n=20)إلــى العائلــة النجيليــة  Zea mays. Lتنتمــي الــذرة الصــفراء 

 بالصفات كافة سواء في ارتفاع النبات أو بموعد النضج ولون الحبوب وطول العرنوس وقطره وانتاجية وحدة المسـاحة...ال 
(Sleper and Poehlman, 2006.)  تحتـل المركـز الثـاني عالميـًا بعـد القمـ  مـن وهـي مـن المحاصـيل العل يـة الهامـة و

(. وقـد احتلتـا الـذرة الصـفراء فـي ســوريا FAO, 2018حيـث المسـاحة المزروعـة والمركـز األول عالميـًا مـن حيـث اإلنتـا  )
 (.1218اإلنتـــا  )المجموعـــة اإلحصـــائية، المركـــز الثالـــث بعـــد القمـــ  والشـــعير مـــن حيـــث المســـاحة المزروعـــة ومـــن حيـــث 

ـــا لتةذيـــة اإلنســـان أو كعلـــ   يســـتخدم محصـــول الـــذرة الصـــفراء ـــوب(للحيوانـــات )إمت ، أو أخضـــر أو جـــاف أو ســـيب  أو حب
تلعـب الرـروف البيةيـة دورًا هامـًا فـي تفاعلهـا و  (.Hobbs, 2003) لزيـا والبـروتينيعـد مصـدرًا لكمـا  لبسـتخدامات الطبيـة

الملوحة مـن العوامـل الهامـة التـي تلعـب دورًا مهمـًا وفعـااًل فـي  كافة وتعتبرالوراثي في تحوير صفات األصناف مع التركيب 
 .خفض مستوى اإلنتا  الزراعي

يعتبــر عامــل الملوحــة مــن العوامــل المحــددة لكنتــا  إا أن كافــة المحاصــيل تعتبــر حساســة لهــذا العامــل وخاصــة عنــد مرحلــة 
بالناقليــة الكهربائيــة  نتاجيــة بزيــادة ملوحــة التربــة. ويــرتبط إنتــا  المحاصــيل بشــكل عــام ارتباطــًا قويــاً ، كمــا تــنخفض اإلاالزهــار

تعمـل الملوحـة علـى تثبـيط العمليـات الكيمياحيويـة والتـي مـن أهمهـا عمليـة البنـاء الضـوئي ويمكـن مبحرـة الـ  للتربة حيـث 
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صــيل فــي درجــة تحملهــا للملوحــة بــاختبف مرحلــة النمــو تختلــ  المحاو  .مــن خــبل تأثيرهــا علــى صــبةات البنــاء الضــوئي
 (.Corwin, 2003) ات ال يعني تحمله في مرحلة الحقة.وتحمل محصول ما في مرحلة معينة من عمر النب

أن أعلــى زيــادة فــي وزن المــادة الجافــة لنباتــات الــذرة الصــفراء كانــا عنــد مســتوى وجــد  (1980)الجنــابي مــن خــبل دراســة 
 رفع مستوى الملوحة أكثر من ال . بدأت باالنخفاض عند م،سمنز/دي (6.7ملوحة )

لملوحـة فقـد سـببا على مدى استجابة أصناف مختلفة من محصـول الـذرة الصـفراء لGramer (1221 ) وفي دراسة أجراها
ألصناف مختلفة فـي كانا ا الكلية، وقدفي معدل النمو النسبي والمساحة الورقية والمساحة الورقية  الملوحة انخفاضًا معنوياً 

ظروف اإلجهاد الملحي هي درجة التعبير عـن المعلومـات  الحياة تحاحيث أن بقاء النبات على قيد  بالملوحة،مدى تأثرها 
 . اثية والتي تحد من تأثير اإلجهادالور 

حيـث وجـد ، ق والجذور فـي نبـات الـذرة الصـفراءحالة أمبح الصوديوم في األوراCakivlar (1221 )و Cicek وقد وص 
انخفاض في الوزن الرطب والوزن الجاف وارتفاع النبات تحا تأثير اإلجهاد الملحي، بينما وجد زيادة في معدالت البـرولين 

 /البوتاسيوم. والصوديوم والصوديوم
ستويات الفيزيولوجية للذرة الصفراء عند تطبيق أربع م التأثير التفاعلي للملوحة في الصفاتJafari et al., (1222 ) درس

انخفاض نمو النبـات وطـول السـويقة ووزن الجـذور دى الى أحيث  ،/لملمول (142، 122، 82 ،2من كلوريد الصوديوم )
 بزيادة الملوحة. 

ــأثير الملوحــة علــى النمــو حســب جــن  النبــات  فمحصــول الــذرة الصــفراء مــن المحاصــيل متوســطة  ونوعــه وصــنفهيختلــ  ت
حاصــيل لكجهــادات الملحيــة أو اإلجهــادات غيــر المبئمــة طبيعــة متباينــة تبــدأ مــن التحمــل للملوحــة. وان ظــاهرة تحمــل الم

بيوكيميائيـة  –وحتى التأقلم المورفولوجي وهذا يعود لقوة تحمل الخبيا حيـث تقـوم بتنرـيم ظواهرهـا الفيزيـو االستقببيةاآلليات 
مـــن أجـــل تكـــوين كـــل الـــروابط  ســـتقببيةاالكـــرد فعـــل علـــى عمـــل اإلجهـــاد عـــن طريـــق الـــتحكم فـــي ســـرعة وتوجيـــه العمليـــات 

 الضرورية المساعدة ضد التأثيرات السلبية الناتجة عن اإلجهاد.  
أدى الـى انخفـاض المـادة الجافـة كلوريـد الصـوديوم فـي نبـات الـذرة الصـفراء تركيز  إن زيادةTuran et al., (1222 ) وجد

 للنباتات والكلوروفيل الكلي بينما زاد البرولين. 
ـــة  Sharif (1222)و seradomlA وجـــدكمـــا  تحـــا ظـــروف خمـــ  مســـتويات الـــذرة الصـــفراء أصـــناف مـــن  5عنـــد مقارن

أن األصـناف قــد انخفـض انتاجهــا  (( ديسـمنز/م بالمقارنـة مــع الشـاهد )مــاء مقطـر12-11-8-4- 1مختلفـة مـن الملوحــة )
 .بزيادة مستوى الملوحة

شـبه حسـاس الصـفراء جة حساسيتها للملوحة فوجد أن نبات الذرة في دراسة أجريا لتصنيف النباتات المختلفة من حيث در و 
انخفاض في مجموع الوزن الجاف وارتفاع النبات أثنـاء تعـرض الـذرة لكجهـاد الملحـي، وهنـاك زيـادة فـي  وأن هناكللملوحة، 

وانخفاض فـي التمثيـل  كلوريد الصوديوم وعادة ما يسبب انخفاض في الكربوهيدرات البزمة لنمو الخبيامعدالت البرولين. و 
 .(Parida and Das, 2005) ،(Ashraf and Harris, 2004)الضوئي 

 (NaCl)يوم ملـ  كلـور الصـود تركيـز زيـادةأدت طراز وراثي مـن الـذرة البيضـاء تـأثير  42غربلة  د( عن1225وجد اللحام )
بيوكيميائيـــة المدروســـة، فتراجعـــا نســـبة فـــي وســـط النمـــو إلـــى زيـــادة أو نقصـــان فـــي الصـــفات المورفولوجيـــة والفيزيولوجيـــة وال
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اإلنبــات، وأطــوال الجـــذور، والســوق، والنباتــات، لطـــرز الــذرة المختبـــرة، والــ  لقلــة كميـــة المــاء الممتصــة مـــن قبــل الجـــذور، 
 .محتوى الماء النسبي، ولزيادة عجز اإلشباع المائي للخبيا النباتية، وتقلصا المساحة الورقية للنبات والنخفاض

 اختبار مدى تحمل هجن من الذرة الصفراء مستويات من اإلجهاد الملحي ومعرفة أفضلها.هو  هذا البحثن مهدف وال
 :هوطرائقالبحث مواد 
الهيةة العامة ( جلبا من 1باسل والشاهد  ،Hyb1 ،Hyb2 ،Hyb3 ،Hyb4 ،Hyb5 ،Hyb6لها )رمز هجن  2 تاختير 

 .( ديسمنز/سم8، 2، 1،4)من الملوحة تلفة خم تمستوياات قطع اأربعة ما اختيرت ك الزراعية. العلميةللبحوث 
 ,Gomez and Gomez) مكرراتبوجود عاملين وبثبثة  وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائيةالحقلية نفذت التجربة 

1984.) 
 الملوحة. مل الثاني مستوياتابينما مثل الع ،1باسل الى الشاهد  باإلضافةهجن  2الهجن : حيث مثل العامل األول

 :الصفات المدروسة
 من النورات المؤنثة )يوم(. %52األيام من الزراعة حتى ظهور  عدد-1
 تشكل النقرة السوداء على الحبوب. عندا )يوم(: تمت  يالفيزيولوجاأليام حتى النضج  عدد-1
 قياس من سط  التربة حتى العقدة الحاملة للنورة المذكرة.الالنبات )سم(: تمت  ارتفاع-3
 : (1222بلة، ) معادلةوفق (: LAIالمساحة الورقية ) دليل-4

 2.25× أقصى عرض لها × مساحة الورقة = طول الورقة 
 العرنوس )سم(. طول-5
 حبة )غرام(. 122 وزن -2
 .وحدة المساحة )طن/ هكتار( إنتاجيتة-2

 تحليل البيانات االحصائي:
حـــد التجـــارب العامليـــة والـــ  بتقـــدير الفـــروق بـــين المتوســـطات كأ MSTAT-Cباســـتخدام برنـــامج البيانـــات احصـــائيًا  اللـــح  

 صـفةلكـلت  وتـأثير التفاعـل بينهمـا  مسـتويات الملوحـةو  الطرز الوراثية( لكل من 0.05LSDباستخدام اختبار أقل فرق معنوي )
  .المدروسة الصفاتمن 
 النتائج والمناقشة   

 م من الزراعة حتى اإلزهار المؤنث:عدد األيا -
بـاختبف الهجـن ومسـتويات الملوحـة  (P<0.05) ( وجود فروق معنوية فـي موعـد اإلزهـار1خبل الجدول رقم ) يبحظ من

يومــًا  44و 41قــد أزهــر بعــد   Hyb1ولكــن بشــكل متفــاوت حيــث يبحــظ أن  باإلزهــارالهجــن  تــأخرحيــث ادت زيادتهــا الــى 
ثره أكـان تـ Hyb2لمستويين الثالـث والرابـع كمـا نبحـظ ان يومًا عند ا 52و 48عند المستويين االول والثاني بينما أزهر بعد 
يومـًا فـي  51و 52خر الـى تـأ يومـًا بالمسـتويات المنخفضـة مـن الملوحـة 42و 44بالملوحـة أكثـر مـن غيـره حيـث أزهـر بعـد 

مــا ق مــع وهــذا يتوافــ .مســتويات الملوحــة العاليــة أي أن التركيــب الــوراثي لهــذا الهجــين حســاس جــدًا لتذبــذب درجــات الملوحــة
 .ونقصانًا باختبف مستوى الملوحة وال  بتأثر موعد االزهار زيادة (1225اليه اللحام، ) لتوص
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 المؤنثمتوسط عدد األيام حتى االزهار  (1جدول )
 S1 S2 S3 S4 الهجن 

Hyb1 42 44 48 50 

Hyb2 44 46 50 51 

Hyb3 42 45 47 49 

Hyb4 40 42 44 46 

Hyb5 42 44   45 48 

Hyb6 46 47 49 53 

 50 49 46 45 2باسل 

0.05LSD  :2.2: التفاعل 2.2الملوحة:   2.2 الهجن 
 عدد األيام حتى النضج: -

فعل  النضج وال  كردةحيث سرعا ( 1)جدول  (P<0.05)بزيادة الملوحة ألغلب الهجن  النضج معنوياً تأثر موعد 
الى انخفضا  يوم عند المستويين األول والثانيً  118و 112نضج بعد  Hyb1النبات اتجاه أي اجهاد. فعلى سبيل المثال 

حيث  Hyb5و Hyb3وكان أعلى انخفاض لدى الهجينين عند المستويين الثالث والرابع على الترتيب.  ايوم 12و 118
بحظ أن الهجن قد يو يومًا عند المستوى الرابع.  113و 115يومًا عند المستوى األول انخفضا الى  115انخفضا من 

 اجهادًا على النبات. لال تشكديسمنز/سم  4حيث أن خرت بالنضج عند المستوى الثاني تأ
 األيام حتى النضج( متوسط عدد 2جدول )

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الهجن 

Hyb1 021 021 001 001 

Hyb2 022 021 021 001 

Hyb3 021 021 002 000 

Hyb4 022 220  001 001 

Hyb5 021 022 001 001 

Hyb6 021 001 002 001 

 001 001 021 021 2باسل 

0.05LSD 2.2: التفاعل       1.1الملوحة:          2.2: الهجن 
 ارتفاع النبات )سم(: -

)الوراثي نفي ارتفاع النبات باختبف مستوى الملوحة وفي تأثير التفاعل بين العاملي( P<0.05) تأثرت الهجن معنوياً 
سم عند المستوى الثاني للملوحة فيما يبحظ انخفاض  125بارتفاع  Hyb3و  Hyb2حيث تفوق الهجينان  والملوحة(

 4المستويين األول والثاني ويبحظ أن الملوحة المتوسطة  عمقارنة مارتفاع النبات عند المستويين الثالث والرابع 
الى زيادة ارتفاع النبات مقارنة مع المستوى  أدت هذا المستوى من الملوحةديسمنز/سم كانا محفزًا لتطاول النبات حيث 

 4و 1عند الملوحة  185، 182من  Hyb1( ديسمنز/سم فعلى سبيل المثال زاد ارتفاع النبات للهجين 1األول )
كما نبحظ  سم،132و 145ديسمنز/سم بارتفاع  8و 2ديسمنز/سم فيما تأثر ارتفاع هذا الهجين بشدة عند المستويين 

 152والثاني على الترتيب انخفض الى  عند المستويين األول 185سم و Hyb5 125على سبيل المثال ارتفاع الهجين 
وال  نتيجة تراجع معدل امتصاص الماء والعناصر المعدنية المةذية  سم عند المستويين الثالث والرابع على الترتيب.132و

 .من قبل جذور النبات
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 اع النبات )سم(( ارتف3جدول )
 S1 S2 S3 S4 الهجن 

Hyb1 180 185 145 130 

Hyb2 190 195 160 155 

Hyb3 185 195 150 125 

Hyb4 185 189 160 140 

Hyb5 175 185 150 130 

Hyb6 180 179 150 125 

 125 145 170 160 2باسل 

0.05LSD  :4.3 التفاعل:       4.5الملوحة:          3.7 الهجن 
 ( LAIالمساحة الورقية )دليل  -

في دليل المساحة الورقية باختبف التركيب الوراثي ومستوى ( P<0.05)وجود فروق معنوية ( 4يبحظ من الجدول )
عند المستوى الثاني يليه الهجين  2.2بدليل مساحة ورقية  Hyb2تفوق الهجين  الملوحة وفي تأثير التفاعل بين العاملين.

Hyb4 وHyb3  على الترتيب. 5.1و 5.2الثاني بدليل  عند المستوى 
بلغ دليل فعلى سبيل المثال ند المستويين األول والثاني للملوحة الهجن كافة قد ازداد دليل مساحتها الورقية عويبحظ أن 

عند  3.1و 3.8عند المستويين األول والثاني على الترتيب انخفضا الى  2.2و Hyb2 5.1المساحة الورقية للهجين 
 Hyb4للهجينين  5.2و 5.2يين الثالث والرابع على الترتيب كما يبحظ أيضًا انخفاض دليل المساحة الورقية من المستو 

عند المستوى الرابع للهجينين على الترتيب بينما كان  1.4و 1.2عند المستوى الثاني من الملوحة انخفض الى  Hyb5و
Hyb1  ند ع 1.5، 3.1، 4.2، 3.8أقل الهجن حساسية اتجاه الملوحة حيث بلغ ليل المساحة الورقية لهذا الهجين

كان الهجينان  يالملوحة العالالمستويات األربعة على الترتيب.  كما يبحظ أن أعلى دليل مساحة ورقية عند مستوى 
Hyb2 وHyb5  ( قد سلكا السلوك نفسه حيث 1باسل لشاهد )ا كما أن سلوكية على الترتيب 3.1و 3.1حيث بلةا

الثالث والرابع على  نعند المستويي 1.8و 3.8( انخفض الى 5.2ارتفع دليل المساحة الورقية عند المستوى الثاني )
 .( حيث تقلصا المساحة الورقية للنبات بزيادة الملوحة1225)اللحام،  اليه لما توصوانسجما هذه النتائج مع  .الترتيب

 دليل المساحة الورقية (2) جدول
 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الهجن 

Hyb1 3.8 4.6 3.1 2.5 

Hyb2 5.1 6.7 3.8 3.2 

Hyb3 3.9 5.2 3.4 2.6 

Hyb4 4.1 5.6 3.5 2.4 

Hyb5 4.9 5.7 3.6 3.1 

Hyb6 4.2 5.1 3.4 2.8 

 2.8 3.8 5.6 4.1 2باسل 

0.05LSD  :30 التفاعل:       .40الملوحة:          2.0 الهجن. 
 :)سم(طول العرنوس -

مقارنة مع ( P<0.05)ديسمنز/سم الى تقصير طول العرنوس معنويًا  8و 2أدت الزيادة في مستوى الملوحة الى 
س مقارنة مع المستوى / ديسمنز/سم قد تقوت فيه الهجن بطول العرنو 4المستويين األول والثاني كما أن المستوى الثاني /

سم عند المستويين األول والثاني الى  18سم و15من  Hyb1األول فعلى سبيل المثال انخفض طول العرنوس للهجين 
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سم في 12سم في المستوى األول الى 11حيث ارتفع من  Hyb3سم في المستويين الثالث والرابع كذل  األمر  11و 12
( 1باسلم عند المستويين الثالث والرابع وقد انطبق ال  على الشاهد )الهجين س11و 15المستوى الثاني ثم انحدر الى 

تأثير التفاعل بين العاملين  أي أن سم في المستوى الرابع.2في المستوى الثاني الى حيث كانا حساسيته منخفضة 
 .كان كبيرًا في الهجن المدروسة لكن بدرجات متفاوتة )التركيب الوراثي والملوحة(

 ( طول العرنوس )سم( 2جدول )
 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الهجن 

Hyb1 25 28 17 12 

Hyb2 18 20 14 14 

Hyb3 22 27 15 12 

Hyb4 21 23 12 12 

Hyb5 22 26 17 15 

Hyb6 20 24 18 15 

 9 11 24 21 2باسل 

0.05LSD   2.1:التفاعل  .71الملوحة:         2.2: الهجن  

 حبة )غ(: 100وزن  -
بتأثير التركيب الوراثي واختبف  (P<0.05) حبة 122( وجود فروق معنوية في وزن 2يبحظ من خبل الجدول )

عند المستوى وتفوقا الهجن كافة  مستويات الملوحة وفي تأثير التفاعل بين العاملين )التركيب الوراثي ومستوى الملوحة(
غ 42بوزن  Hyb5غ تبه الهجين 52حبة بلةا  122أعلى قيمة لوزن  Hyb2م وقد امتل  الهجين ديسمنز/س (4الثاني )
الى الملوحة العالية والتي  الطبيعية الملوحة الثاني وقد اختلفا الهجن بمستوى االنخفاض من الملوحة ى عند مستو وال  

زنها كما يبحظ أن التفاعل بين عاملي أدت الى ضمور بعض الحبوب وعدم امتبئها األمر الذي أدى الى انخفاض و 
التركيب الوراثي والملوحة كان فعااًل لدى الهجن حيث ارتفعا الملوحة من المستوى األول الى الثاني ثم عاودت االنخفاض 

غ لدى المستويين االول  45و 41من  Hyb1عند المستويين الثالث والرابع فعلى سبيل المثال انخفض الوزن لدى الهجين 
كان أقل حساسية لزيادة الملوحة  Hyb2غ لدى المستويين الثالث والرابع، إال أن الهجين  15و 12ثاني انخفض الى  وال

 ,Parida and Das) واتفق ال  مع نتائج .غ عند المستويات األربعة على الترتيب 42، 43، 52، 45حيث بلةا 
 .باتحيث اكر أن الملوحة تؤثر في كل مراحل النمو لدى الن (2005

 )غ(حبة  100( وزن 6جدول )
 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الهجن 

Hyb1 41 45 26 25 

Hyb2 45 50 43 40 

Hyb3 39 41 28 20 

Hyb4 35 41 30 25 

Hyb5 40 47 39 35 

Hyb6 33 40 34 30 

 29 35 44 35 2باسل 

0.05LSD  2.1:التفاعل       2.7لوحة: الم          1.8:الهجن  
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 اإلنتاجية الحبية )طن/هـ( -

طن/هـ يليه  2.825 بإنتا على باقي الهجن عند المستوى الثاني من الملوحة ( P<0.05)معنويا  Hyb2تفوق الهجين 
 طن/هـ. 2.142 بإنتاجيةمن الملوحة ايضًا عند المستوى الثاني  Hyb6الهجين 

الثاني مستوى من البزيادة الملوحة  Hyb1اتجاه الملوحة فقد انخفضا انتاجية الهجين تباينا الهجن بدرجة حساسيتها 
كما تفوقا الهجن كافة على طن/هـ عند المستويين الثالث والرابع على الترتيب.  1.324و 1.415الى  (/ه طن 2.282)

إن ارتفاع  حة.و توى الثاني من الملبلةا أعلى انتاجية له عند المس يالملوحة والذ( عند كل مستويات 1باسل الشاهد )
ديسمنز/م قد أثر ايجابًا بالصفات كافة والتي أثرت بطريقة غير مباشرة على الةلة الحبية  4الى  1الملوحة البسيط من 

طن/هـ عند المستوى الثاني ثم انخفض بشدة الى  2.825طن/هـ الى  2.855قد ارتفع انتاجه من  Hyb2فمثًب الهجين 
قد ارتفع انتاجه من  Hyb6طن/هـ عند المستويين الثالث والرابع على الترتيب. كما يبحظ الهجين  3.214و 4.281
 4.345طن/هـ عند المستوى الثاني من الملوحة بينما انخفض الى  2.142في المستوى األول من الملوحة الى  2.115

 طن/هـ عند المستوى الثالث. 4.122و
 ( االنتاجية طن/هـ 7جدول )

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول نالهج

Hyb1 6.87 7.980 2.425 2.364 

Hyb2 7.855 9.895 4.982 3.014 

Hyb3 8.498 8.968 4.311 3.214 

Hyb4 7.210 8.312 3.154 2.962 

Hyb5 6.154 7.987 4.345 3.250 

Hyb6 7.125 9.140 4.691 4.196 

 2.341 2.877 7.650 6.250 0باسل 

0.05LSD  :1540 :التفاعل       .1320الملوحة:           101.0 الهجن. 
 للخليةعلى الحالة المائية واأليونية  تأثيرهافي النواحي الفيزيولوجية للنبات عن طريق العالية عمومًا تؤثر الملوحة 

(Hasegawa et al, 2000 ،)لتةذية المعدنية للنبات مما يؤثر سلبًا في نمو حيث يسبب االجهاد الملحي اختباًل في ا
 وتطور وغلة المحصول الحبية.

 االستنتاجات:
 الملوحة.الهجن كافة سلبًا بمستويات الملوحة العالية وقد اختلفا حساسيتها اتجاه  تتأثر  .1
 يومًا.  42بعد  أزهرالذي  Hyb4أدت الملوحة العالية الى تأخر موعد االزهار لكافة الهجن وكان األبكر  .1
 .المدروسةمستويات الملوحة ولكافة الصفات على باقي  للملوحة عند المستوى الثانيكافة  تفوق الهجن .3
 Hyb2 (2.22.)الهجين عند  نما يمكني وكان أعلى المساحة الورقية عند مستوى الملوحة الثادليل  ازداد .4
 .وى الملوحة الثانيعند مست Hyb3 لدى الهجين سم 125ازداد ارتفاع النبات الى أكثر من  .5
 .يها في الملوحات العاليةيمكن التعويل علسلكا الهجن سلوكية مقبولة في صفاتها عند الملوحة العالية و  .2
 طن/هـ. 2حيث كانا أكثر من  Hyb6و Hyb2أعلى انتاجية كانا للهجينين  .2
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Abstract 

This research was lay out in Al-Hask (10km East Haska) during 2019 

agricultural season for Testing some maize hybrids to salinity 

tolerance by used RCBD with two factors, Hybrids (6) and salinity 

levels (2, 4, 6 and 8 ds/m). The results showed that significant 

differences for all characters. The salinity due to decrease it. The 

Hyb2 was best Hybrid (higher yield, 9.895 ton/ha, 100 seed weight 

(50 g) LAI (6.7) and plant height was in (195cm). 

Key words: maize, hybrid, salt stress, genotype. 

 


