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لدراسة تأثير االنتخاب في نباتات أحد أصناف زهرة الشمس بثالث طرائق زراعة لتحمل الشد في تربة ممحية صودية وتقييم التراكيب الو ارثية

.) أستخدم صنف شموس زهرة الشمس (ال زيتي تركيبي.2011 و2010  نفذت تجارب حقمية في الموسمين،المنتخبة تحت كثافتين نباتية

 هي الزراعة، في تربة ممحية صودية بثالث طرائق لمزراعة، جامعة بغداد/ زرعة في حقل قسم المحاصيل الحقمية في كمية الزراعة
تمت ال ا
 انتخبت النباتات المتفوقة مظهريا في الحقل ثم اعتمادا عمى أعمى حاصل لكل. وفي باطن المرز، وعمى كتف المرز،عمى خطوط في الموح

 استخدم.ه/ الف نبات89 و53  زرعت النباتات المنتخبة مع االصل بتجربة مقارنة بكثافتين نباتيتين.%10 طريقة زراعة بشدة انتخاب

 تفوق، أظهرت نتائج تجربة المقارنة. ب ترتيب التجارب العاممية في تربة ممحية صودية،تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات
%45.57هـ و/ طن5.47( المنتخب بالزراعة عمى خطوط من زهرة الشمس في حاصل البذور ودليل الحصاد وعدد بذور القرص

 يستنتج.)هـ بالتتابع/ طن13.97 و6.08(  كما أعطت الكثافة األعمى حاصل بذور وحاصل مادة جافة عاليين،) بالتتابع، بذرة2763.0و

 قد ساعد في تشخيص النباتات،ان االنتخاب في التربة الممحية الصودية تحت طرائق الزراعة المختمفة والسيما الزراعة عمى خطوط

 كانت أعمى نسبة لمتغاير الوراثي الى البيئي لمتراكيب الوراثية تحت الكثافات.المتحممة الذي انعكس في زيادة الحاصل في وحدة المساحة

،11.89 و12.53 و28.75 و41.11( النباتية هي لعدد البذور لمقرص ووزن البذرة تمتها معدل نمو المحصول وحاصل المادة الجافة

 مما يشير الى ان هذه الصفات والسيما عدد البذور لمقرص ووزن البذرة يمكن اعتمادها الحقا في برامج التربية لتحسين او،)بالتتابع
. صودية- غربمة اصناف من زهرة الشمس لتحمل الزراعة في تربة ممحية

. معالم وراثية، كثافات نباتية، طرائق زراعة:كممات مفتاحية
.* انبحث يستم يٍ اطزوحت دكتىراِ انببحث االول
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To study the effect of selection on sunflower (Helianthus annuus L.) grown with three planting methods stress in
saline - sodic soils for tolerance, field experiments were carried out at 2010 and 2011. The cultivar Shumoos from
sunflower was grown on the field of Dept. of Field Crops / College of Agriculture / University of Baghdad, in a
saline – sodic soil in three planting methods: rows in plot, top of furrow and furrow bottom. Superior phenotypic
plants were selected according to phenotype and higher yield for each planting method under 10% selection
pressure. Selected genotypes and the progenitor were grown in comparison experiment under two plant
densities (53 and 89 thousand plant/ha). A randomized complete block design with three replications in factorial
arrangement was used. The results of comparison experiment, showed that the selected genotype of rows gave
higher seed yield, harvest index and no. of seed /head (5.47 ton/ha, 45.57% and 2763.0 seed, respectively). The
higher density gave higher seed yield and dry matter (6.08 and 13.97 t/ha, respectively). It was concluded that
selection in a saline – sodic soil under planting methods especially those selected from rows improved genotype
performance when grown in a saline – sodic soil. The higher ratio of genetic variance to environmental variance
under planting densities was for no. of seed/head and seed weight (41.11, 28.75, 12.53 and 11.89, respectively).
There were four traits, especially seeds/head and seed weight could be used successfully for any breeding
program to improve or screen sunflowers tolerant to saline – sodic soil.
Key Words: planting methods, plant densities, genetic parameters.
*Part of Ph. D. thesis for the first author.
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ال لمممكحة .ذكر  nahrnaو )44( Ayazعدـ
( )46متحم ن

المقدمة

حصكؿ إنبات عند مستكل الممكحة األعمى في تجربة شممت

تعد الممكحة مف أىـ الشدكد غير الحية التي تؤثر في نمك

ثالثة أصناؼ مف زىرة الشمس أُنبتت في سبعة مستكيات مف

كانتاجية المحصكؿ ،إذ يخفض مستكل الممكحة العالي في

كسط نمك النبات إنبات البذكر كنمك الجذكر بسبب التأثير

كمكريد الصكديكـ لغاية  ،%1.5ك َّ
أف الممكحة تسببت بتأخير

األزمكزم ،كالذم يعيؽ كيمنع النباتات مف إدامة متطمباتيا

اإلنبات كالبزكغ ،كقممت نمك نباتات األصناؼ جميعيا مع

زيادة تركيز الممح .ذكر  Katerjiكآخركف ( )19حصكؿ

الغذائية الضركرية لمنمك كالتطكر كاالنتاج .كما تسبب الممكحة

نقص معنكم في حاصؿ بذكر زىرة الشمس مع زيادة مستكل

السمية األيكنية ،كنقص العناصر فينعكس سمبان في عمميات

الممكحة مف  0.8ديسي سيمنز/ـ إلى  3.9ديسي سيمنز/ـ.

التمثيؿ الكاربكني ككظائؼ األعضاء فيقؿ الحاصؿ (13

ييدؼ ىذا البحث إلى معرفة مدل التغاير بيف أفراد نباتات

ك ،)24تشير تقارير منظمة الغذاء كالزراعة إلى أف تأثير

زىرة الشمس ،ناتجة مف االنتخاب تحت طرائؽ زراعة مختمفة

الممكحة في محصكؿ زىرة الشمس يبدأ عند  4.8ديسي

في تربة ممحية صكدية ،كتقييـ المنتخبات تحت كثافتيف

سيمنز /ـ كينخفض الحاصؿ  %5مع كؿ درجة ممكحة

نباتيتيف لمكقكؼ عمى مدل انعكاس ذلؾ االنتخاب عمى اداء

مضافة ( 10ك 26ك .)47طبقت تقانات جينكمية لزيادة فيـ

النباتات في عند زراعتيا في تربة ممحية صكدية.

استجابة النباتات لإلجيادات الالحية كحققت نجاحان مممكسان

في فيـ التحمؿ لالجياد عمى المستكل الجينكمي مع مقدرة
لتعديؿ تحمؿ النبات ليذا الشد ( .)27ىناؾ إيعازات تحدث

المواد والطرائق

لدراسة تأثير االنتخاب عمى نباتات أحد أصناؼ زىرة الشمس

في الخمية مف دكف تغيير عدد اك تسمسؿ قكاعد  DNAأك

لتحمؿ شدكد تربة ممحية صكدية كتقييميا تحت كثافتيف

 ،RNAمثاؿ ذلؾ الميثمة ( )methylationإذ ترتبط جزيئة

نباتيتيف في التربة نفسيا ،نفذت تجارب حقمية في المكسميف

 CH3مع  DNAالخمية أك أستمة اليستكف أك أية تحكرات

 2010ك .2011باستخداـ صنؼ شمكس الالزيتي مف زىرة

الشمس ) .(Helianthus annuus L.طبقت التجربة في

في اليستكف ،إف ىذا يدخؿ في مكضكع فكؽ الكراثة
 Epigeneticsكما يترتب عمييا مف صفات مكركثة الى

حقؿ قسـ المحاصيؿ الحقمية في كمية الزراعة  -جامعة

سكاء عجز الماء اك الممكحة الى تككيف مركبات ذات تأثير

كنثر السماد المركب  N%18ك P%19بمعدؿ 400

سمبي عمى المركبات االيضية تسمى Reactive ( ROS

كغـ/ىكتار كسماد يكريا ( )N%46بمعدؿ  200كغـ/ىكتار.

 )oxygen speciesمثؿ جذر  O2-السالب كبيرككسيد

أجريت عمميات التعشيب كالرم بحسب احتياجات المحصكؿ.

الييدركجيف  ،H2O2ككالىما يعمؿ بصكرة سمبية عمى

أضيفت دفعة ثانية مف سماد اليكريا بمعدؿ  200كغـ/ىكتار

بغداد .حرثت االرض بالمحراث المطرحي القالب كنعمت

األجياؿ الالحقة ( 8ك .)9تتعرض النباتات الكاقعة تحت الشد

المركبات االيضية فال يستفيد النبات منيا بصكرة جيدة

عند بداية التزىير.

فتضعؼ مقدرتو عمى التحمؿ كالثبات تحت عكامؿ الشد.

الموسم االول ،اإلنتخاب (الموسم الربيعي  :)2010تـ

تمتمؾ النباتات المتحممة لعكامؿ الشد آليتيف لمتخمص مف مثؿ

اختيار قطعة ارض ممحية صكدية بعد أخذ نماذج منيا مف

ىذه المركبات االكلى مقاكمة تخميقيا كالثانية بإزالة سميتيا

مكاقع مختمفة بغرض إختبار خكاصيا لمتأكد مف تصنيفيا

لمخمية ،ككمما امتمؾ النبات نسبة أعمى مف ىاتيف اآلليتيف

كتربة ممحية صكدية كحممت في مختبر التربة كالنبات  -قسـ

كمما كاف متحمالن أكثر ( 9ك .)23تختمؼ آليات التحمؿ

التربة كالمكارد المائية في كمية الزراعة  -جامعة بغداد .ظير

الباحثكف في تشخيص تحمؿ نباتات زىرة الشمس لمممكحة،

مف  ،13كاف قيمة التكصيؿ الكيربي ) (Ecأعمى مف 4

أف قيمة  (SAR( Sodium Adsorption Ratioليا أعمى

باختالؼ االصناؼ كاالنكاع كاالجناس ( .)34اختمؼ
فقد َع َّدهُ بعض الباحثيف ( 20ك 28ك )44نباتان معتدؿ
التحسس لمممكحة .فيما عده آخركف ( 10ك 14ك15

ديسيسمنز/ـ ،كقيمة دالة الحمكضة دكف  .8.5زرعت بذكر
المحصكؿ بثالث طرؽ زراعة ىي الزراعة عمى خطكط في

الكاح بمسافة  25 X 75سـ ،كالزراعة عمى كتؼ المرز عند

ك19ك )35معتدؿ التحمؿ ،بينما كجده  gnaWكآخركف
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مستكل خط الرم ،كالزراعة في باطف المرز ،كبأربعة

7ػ عدد البذكر لمقرص :حسبت مف عينة بذكر األقراص

مكررات .كانت ابعاد الكحدة التجريبية  2.25 x 4.5ـ،

الخمسة بالنسبة كالتناسب بعد أخذ كزف  100بذرة.
 8ػ كزف البذرة (غـ) :كزنت  100بذرة مف بذكر النباتات

زرعت البذكر بتاريخ  20آذار  .2010تمت متابعة عمميات

الخمسة المأخكذة عشكائيان مف كؿ كحدة تجريبية.

ادارة كخدمة المحصكؿ مف سقي كتسميد كتعشيب ،كعند بدء
التزىير تـ التكييس ،كتـ تشخيص  100نبات حقميان تميزت

 9ػ في كحدة المساحة طف/ق.

نباتات منيا تفكقت بالحاصؿ العالي بعد دراستيا في المختبر،

حاصؿ المادة الجافة × .100

لتمثؿ بذلؾ دكرة انتخابية كلغرض زراعة بذكرىا في تجربة

المعالم الوراثية

الموسم الثاني المقارنة (الموسم الربيعي  :)2011إجريت

التبايف اآلتي (:)40

.10دليؿ الحصاد :جرل تقديره مف قسمة حاصؿ النبات عمى

بقابمية النمك الجيدة عمى أساس حاصؿ النبات ثـ انتخبت 10

حسبت التغايرات كالمعالـ الكراثية بحسب جدكؿ تحميؿ

المقارنة كالتقييـ.
عمميات الحراثة كالتنعيـ كالتمريز لمتربة التي جرل فييا

EMS

اإلنتخاب في المكسـ األكؿ .تمت الزراعة بتاريخ  20آذار

MSG = σ2 e + ra σ2 g

 2011بطريقة المركز بترتيب التجارب العاممية بتصميـ

EMS = σ2 e

القطاعات الكاممة المعشاة ،بثالثة مكررات شممت عامميف:

S.O.V
Density
Genotypes
Density x Genotypes
Error
Total

Df
1
3
3
14
23

األكؿ الزراعة بكثافتيف نباتيتيف ىما  53ألؼ نبات /ق ك89

كذلؾ عمى اساس اف عاممي الدراسة ىما مف نكع االنمكذج

ألؼ نبات /ق ،أما العامؿ الثاني فتضمف النباتات المنتخبة،

الثابت (  .)Fixed modelتـ تقدير التباينات البيئية

كىي أربعة تراكيب شممت الصنؼ األصمي ،كالمنتخب مف

كالمظيرية كالكراثية لمصفات المدركسة .كبحسب المعادالت

كؿ مف الزراعة في المكح ،كعمى كتؼ المرز ،كباطف المرز.

اآلتية:

كانت أبعاد الكحدة التجريبية  2.25متر× 2.5متر .تمت

σ2e = MSe

:

متابعة عمميات خدمة المحصكؿ مف سقي كتسميد كتعشيب

طيمة مكسـ النمك ،كدرست الصفات المطمكبة عند نياية

2

2

2

S p= S g+S e

المكسـ.

σ2 g = MSv – MSe / r a

الصفات المدروسة

حيث اف = σ g :التبايف الكراثي ك  = σ eالتبايف البيئي ك

.1عدد النباتات/ـ 2بعد شيريف مف الزراعة.

2

2

 =σ2pالتبايف المظيرم و = MSvمتكسط المربعات لمتراكيب

.2عدد النباتات/ـ 2المنتجة لمبذكر.

الكراثية ،و = MSeالخطأ التجريبي كأف  rىك عدد المكررات

 3ػ معدؿ أرتفاع النبات  :قيس مف سطح التربة حتى قاعدة

ك  aتمثؿ الكثمفة النباتية .كذلؾ قدر معامؿ اإلختالؼ

القرص عند أكتماؿ التزىير لخمسة نباتات أخذت عشكائيا مف

الكراثي)Genetic Coefficient of Variation (GCV

كؿ كحدة تجريبية ،كحسب معدليا.

كمعامؿ اإلختالؼ المظيرم Phenotypic Coefficient

 4ػ حاصؿ المادة الجافة لمنبات :بعد النضج قطعت النباتات

).of Variation (PCV

الخمسة مف كؿ كحدة تجريبية ،ككزنت بعد اف جففت عمى

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

درجة ح اررة ْ 65ـ لمدة  4 – 2يكـ لحيف ثبات الكزف ()43
ثـ حكؿ الكزف عمى أساس طف/ق.
 .5معدؿ نمك المحصكؿ :استخرج بقسمة كزف المادة الجافة

حيث  =xالمتكسط الحسابي.

عمى مدة النمك مف الرية األكلى الى النضج الفسمجي.

نسبة التوريث بالمعنى الواسع :قدرت بحسب المعادلة:

 .6مساحة القرص (سـ :)2قيست أقطار االقراص لمنباتات
الخمسة عند النضج ثـ أستخرجت مساحة القرص ككنو دائرة.
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عدد لمنباتات بمغ  5.40نبات/ـ ،2بينما سجؿ الصنؼ

hbs2

االصؿ كالمنتخب في خطكط أقؿ عدد لمنباتات (3.27

ك 3.53نبات/ـ 2بالتتابع).

النتائج والمناقشة

ٍ
عدد النباتات المنتجة لألقراص  /م : 2كجدت فرك ٍ
معنكية
ؽ
ِ
الكراثي ِ
بيف التراكيب ِ
نباتات زىرة الشمس
َّة في ُم َع َّد ِؿ عدد
2
ؽ الصنؼ األصمي
المنتجة لألقراص/ـ (جدكؿ  .)2تَفَ َّك َ

2

عدد النباتات /م بعد شهرين من الزراعة :اختمفت التراكيب
الكراثية معنكيان فيما بينيا في عدد النباتات بعد شيريف مف

الزراعة (جدكؿ  ،)1فتفكؽ المنتخب مف الزراعة في باطف

شمكس باعطائو اعمى عدد مف النباتات  3.95نبات/ـ ،2تاله

المرز باعطائو أعمى عدد لمنباتات في كحدة المساحة 6.90

المنتخب مف الزراعة في خطكط  3.60نبات/ـ 2المذاف لـ

نبات/ـ ،2بينما أعطى المنتخب مف الزراعة عمى خطكط أقؿ

يختمفا معنكيان ،ثـ المنتخب مف الزراعة في باطف المرز إذ

عدد  4.65نبات/ـ .2اف نسبة النباتات النامية تحت الشد مف

حقؽ  3.42نبات/ـ ،2بينما أعطى المنتخب مف الزراعة عمى

الصفات االساسية في تحديد مقدرة الصنؼ عمى تحمؿ الشد،

كتؼ المرز أقؿ عدد لمنباتات في كحدة المساحة 2.88

إال انيا قد التككف مرتبطة بانتاجية النبات تحت ذلؾ الشد
معنكي ٍ
ِ
كجدت فَرك ٍ
َّة بسبب الكثافة النباتية في ُم َع َّد ِؿ
(.)36
ؽ َ
ِ
النباتات
النباتات بعد شيريف مف الزراعة .تَفَ َّكقَت
عدد
ُ
2
ؾ
المزركعة بكثافة عالية كأعطت  7.85نبات/ـ عمى تِم َ

نبات/ـ ،2كىذا قد يعكد الى تحمميا لظركؼ التربة الممحية
الصكدية.
جدول  .2عدد النباتات الفعالة عند النضج لممنتخبات

واالصمي لزهرة الشمس تحت مستويين من الكثافة النباتية.

المزركعة بكثافة كاطئة الَّتي أعطت  4.18نبات/ـ ،2اف ذلؾ

2

َببث فؼبل /و
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
5.23
2.67
انصُف االصهً
4.70
2.50
يُتخب  /خطىط
3.13
2.63
يُتخب  /كتف انًزس
5.43
1.40
يُتخب  /ببطٍ انًزس
0.55
أ ف و ()%5
4.63
2.30
انًؼذل
0.27
أ ف و ()%5

بسبب زيادة الكثافة النباتية ذات التاثير المباشر في الصفة.

جدول  .1عدد النباتات/م 2بعد شهرين لممنتخبات واالصمي
لزهرة الشمس تحت مستويين من الكثافة النباتية.

َببث/و 2بؼذ شهزٌٍ يٍ انشراػت
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
8.63
3.27
انصُف االصهً
5.77
3.53
يُتخب  /خطىط
8.60
4.53
يُتخب  /كتف انًزس
8.40
5.33
يُتخب  /ببطٍ انًزس
0.37
أ ف و ()%5
7.85
4.18
انًؼذل
0.18
أ ف و ()%5

انًؼذل
5.95
4.65
6.57
6.90
0.26

انًؼذل
3.95
3.60
2.88
3.42
0.39

يالحظ مف الجدكؿ ( )2اف الكثافة النباتية العالية قد احرزت
أعمى عدد لمنباتات المنتجة لألقراص الزىرية بمغ 4.63

نبات/ـ ،2فيما أعطت الكثافة المنخفضة أقؿ عدد لمنباتات
 2.30نبات/ـ ،2قد يعزل ذلؾ الى ارتفاع عدد النباتات في

كاف التداخؿ معنكيان بيف التراكيب الكراثية كالكثافات النباتية،

كحدة المساحة بعد شيريف مف الزراعة (جدكؿ  .)1حصؿ
ِ
الكراثي ِ
يف التر ِ
اكيب ِ
النباتية ،عمى
َّة كالكثافَة
ِ
تداخؿ
معنكم َب َ
الرغـ مف اف جميع التراكيب الكراثية قد أعطت زيادة في عدد

عمى الرغـ مف اف جميع التراكيب الكراثية قد أعطت زيادة في
عدد النباتات في كحدة المساحة بزيادة الكثافة النباتية ،اال اف

حجـ االستجابة ىي التي اختمفت ،فقد أعطى التركيب الكراثي

النباتات المنتجة لألقراص الزىرية في كحدة المساحة بزيادة

االصمي كالمنتخب مف الزراعة عمى كتؼ المرز كفي باطف

الكثافة النباتية ،اال اف كمية االستجابة ىي التي اختمفت ،فقد

المرز أعمى عدد لمنباتات عند الكثافة العالية ( 8.63ك8.60

سجؿ المنتخب مف الزراعة في باطف المرز أعمى عدد

ك 8.40نبات/ـ 2بالتتابع) كلـ تختمؼ معنكيان فيما بينيا ،في

لمنباتات عند الكثافة العالية كأقؿ عدد نباتات عند الكثافة

حيف أعطى المنتخب مف الزراعة في خطكط أقؿ عدد

المنخفضة  5.43ك 1.40نبات/ـ 2بالتتابع ،في حيف أعطى

لمنباتات في الكثافة العالية ( 5.77نبات/ـ ،)2أما في الكثافة

المنتخب مف الزراعة عمى كتؼ المرز أقؿ عدد لمنباتات في

الكاطئة فسجؿ المنتخب مف الزراعة في باطف المرز أعمى
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الكثافة العالية  3.13نبات/ـ 2كىذا قد يعكد لتجمع االمالح
عمى كتؼ المرز بعد كؿ رية.

حاصل المادة الجافة :يعتمد حاصؿ المادة الجافة لمنبات
عمى معدؿ صافي التمثيؿ بيف الناتج مف الفرؽ بيف التمثيؿ

ارتفاع النبات :إف مف بيف الصفات الشديدة االختالؼ في

الكاربكني كالتنفس ،كتتحكـ في ىاتيف العمميتاف درجات

النبات ،بذا مف الضركرم دراسة ارتفاع النبات كالتغايرات

لمنبات عف كمية المكاد المتراكمة في أجزائو فكؽ سطح التربة،

الحاصمو فيو في الذرية الناتجة مف االنتخاب .إف الحصكؿ

كىي حصيمة عمميات البناء مجتمعة بعد طرح الطاقة

عمى ذريات مف زىرة الشمس بأرتفاع مناسب يعد عامالن

المصركفة لمتنفس .أثر االنتخاب بشكؿ فعاؿ في زيادة

الح اررة كالضكء بالدرجة االكلى .يعبر حاصؿ المادة الجافة

نباتات المحاصيؿ تحت ظركؼ النمك المختمفة ىي ارتفاع

حاصؿ المادة الجافة لمنباتات المنتخبة (جدكؿ .)4

ميما لحماية النبات مف االضطجاع أك التكسر مع تكزيع
نباتات الصنؼ
امثؿ ألكراؽ النبات عمى الساؽ .تفكقت
ُ
شمكس َمعنكيان عمى التراكيب الكراثية األخرل فاعطت معدؿ

جدول  .4حاصل المادة الجافة لمتراكيب الوراثية المنتخبة
واالصمي تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة

كانت النباتات المنتخبة مف الزراعة
بينما َ
ارتفاع  195سـ َ
في ُم َع َّدؿ الصفة (جدكؿ .)3
نكيان ِ
مع ّ
عمى كتؼ المرز األقؿ َ

الشمس.
حبصم انًبدة انجبفت (طٍ/هـ)
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
13.08
8.12
انصُف االصهً
14.63
9.10
يُتخب  /خطىط
14.72
10.42
يُتخب  /كتف انًزس
13.42
8.82
يُتخب  /ببطٍ انًزس
0.42
أ ف و ()%5
13.97
9.13
انًؼذل
0.21
أ ف و ()%5

جدول  .3ارتفاع النبات لمتراكيب الوراثية المنتخبة واالصمي
تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة الشمس.
ارتفبع انُببث (سى)
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
182
207
انصُف االصهً
177
196
يُتخب  /خطىط
176
180
يُتخب  /كتف انًزس
172
190
يُتخب  /ببطٍ انًزس
7.7
أ ف و ()%5
177
193
انًؼذل
3.9
أ ف و ()%5

انًؼذل
195
187
178
181
5.5

انًؼذل

10.60
11.86
12.57
11.17
0.30

تَفَ َّكقَت النباتات المنتخبة مف الزراعة في كتؼ المرز َمعنكيان
عمى التراكيب الكراثية األخرل ُم َحقِّقَةن ُمتَ َكسِّط قَ َد ُرهُ 12.57
في ُم َع َّدؿ إنتاج
نكيان ِ
مع ّ
طف/ىػ ،ككاف الصنؼ شمكس األقؿ َ

إف انخفاض معدؿ ارتفاع النبات لمنباتات المنتخبة اليعني

حاصؿ المادة الجافة َبمَغَ  10.60طف/ىػ .تعكد الزيادة الى
الم ِ
قاكمة لمممكحة ذات
أثر االنتخاب في زيادة تكرار النباتات ُ

النباتات
ؽ ارتفاع
أرتفاع النبات لـ يرتبط بحاصمو ( .)34تَفَ َّك َ
ُ
ؾ
المزركعة بكثافة كاطئة التي أعطت  193سـ عمى تِم َ
َّ
تؤّد زيادة
المزركعة بكثافة عالية التي أعطت  177سـ .لَـ َ
يادة المنافسة بيف النباتات إلى زيادة إرتفاع
الكثافة النباتية َكز َ

معدؿ مف الضكء في كقت مبكر فيزداد معدؿ التمثيؿ

بالضركرة انعكاس ذلؾ في الصفات األخرل ،لقد كجد في
دراسة تضمنت أربعيف تركيبان كراثيان مف زىرة الشمس اف

المساحة الخضراء الكاسعة الفعالة القادرة عمى اعتراض اكبر

الكاربكني كتراكـ المادة الجافة في أجزاء النبات .إف النباتات
المنتخبة العالية في معدؿ المادة الجافة ليا مقدرة أعمى عمى
تصنيع المكاد االيضية كنقميا كترسيبيا .تَفَ َّكقت النباتات

النبات .لقد أكضحت نتائج عدة باحثيف ( 2ك 29 6ك )37أف

المزركعة بكثافة عالية في إنتاج المادة الجافة بػاعطائيا
 13.97طف/ىػ ،عمى النباتات المزركعة بكثافة كاطئة الَّتي

زيادة الكثافة النباتية قد زادت بصكرة معنكية مف ارتفاع النبات
نباتات الصنؼ
في ظركؼ التربة غير الممحية .أعطت
ُ
االصمي المزركعة بكثافة كاطئة معدؿ ارتفاع نبات  207سـ،

أعطت  9.13طف/ىػ ،يالحظ أف زيادة الكزف الجاؼ كانت
َ
مرتبطة بزيادة الكثافة النباتية ،ىذه الزيادة ناتجة أساسان مف

المزركعة بكثافة عالية األقؿ معنكيان مف باقي المعامالت إذ
بمغت  172سـ في ِ
صفَ ِة إرتفا ِع النبات.

الفردم في الكثافة االعمى يككف أقؿ مما في الكثافة األكطأ،

في حيف كانت النباتات المنتخبة مف الزراعة في باطف المرز

زيادة عدد النباتات في كحدة المساحة عمى اف حاصؿ النبات

كيتفؽ ىذا مع ما حصؿ عميو  Kamelكآخركف (َ )18ك
الكراثي ِ
يف التر ِ
اكيب ِ
َّة كالكثافة
 .)2( Azizكاف التَ ُ
داخ ِؿ َب َ
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كيان في حاصؿ المادة الجافة في كحدة المساحة،
معن ّ
النباتية َ
َ
فتَفَ َّكقَت النباتات المنتخبة مف الزراعة في كتؼ المرز

الكراثية األخرل ُمحقِّقَةن ُمتََكسِّط قَ َد ُرهُ  13.36غـ/نبات/يكـ،
نباتات الصنؼ االصمي المزركعة بكثافة كاطئة
كانت
ُ
بينما َ
َ

فأعطت  14.72طف/ىػ كالتي لـ تختمؼ معنكيان عف النباتات

مساحة القرص سم :2كاف االنتخاب في ظركؼ التربة

نباتات الصنؼ االصمي المزركعة بكثافة أكطأ األقؿ
كانت
ُ
َ
نكيان إذ أنتجت  8.12طف/ىػ.
مع ّ
َ

جدول  .6مساحة القرص لمتراكيب الوراثية المنتخبة

األقؿ  7.38غـ/ـ/2يكـ.

المزركعة بكثافة عالية َمعنكيان عمى التراكيب الكراثية األخرل

الممحية الصكدية فعاالن في زيادة مساحة القرص (جدكؿ .)6

بينما
المنتخبة عمى خطكط عند نفس الكثافة  14.63طف/ىػَ ،

واالصمي تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة

معدل نمو المحصول :أثر االنتخاب بشكؿ فعاؿ في زيادة

الشمس.

مقدار المادة الجافة الممثمة يكميان في النباتات المنتخبة

يسبحت انقزص (سى )
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
92.3
103.7
انصُف االصهً
102.7
111.3
يُتخب  /خطىط
101.7
120.3
يُتخب  /كتف انًزس
99.3
116.7
يُتخب  /ببطٍ انًزس
4.9
أ ف و ()%5
99.0
113.0
انًؼذل
3.45
أ ف و ()%5

َكبالتالي زيادة معدؿ نمك المحصكؿ (جدكؿ  .)5تَفَ َّكقَت
النباتات المنتخبة مف الزراعة في كتؼ المرز َمعنكيان عمى

التراكيب الكراثية األخرل فأعطت معدؿ  11.41غـ/ـ/2يكـ،

في ىذه الصفة
كانت
نباتات الصنؼ االصمي األقؿ ِ
ُ
بينما َ
َ
2
 9.63غـ/ـ /يكـ .تعكد الزيادة الى أثر االنتخاب في زيادة
الكزف الجاؼ لمنبات (جدكؿ  )4مما أدل الى زيادة معدؿ نمك

98.0
107.0
111.0
108.0
2.4

التراكيب الكراثية األخرل كأعطت  111سـ ،2أما نباتات

جدول  .5معدل نمو المحصول لمتراكيب الوراثية المنتخبة

الصنؼ األصمي فأعطت  98سـ 2فكانت األقؿ بيف التراكيب

واالصمي تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة

الكراثية .تعد مساحة القرص مف بيف الصفات األكثر أىمية
التي تؤثر في حاصؿ البذكر ،فقد أكضحت الدراسة التي قاـ

2

يؼذل ًَى انًحصىل (غى/و ٌ/ىو)
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
11.88
7.38
انصُف االصهً
13.28
8.27
يُتخب  /خطىط
13.36
9.47
يُتخب  /كتف انًزس
12.23
8.06
يُتخب  /ببطٍ انًزس
0.38
أ ف و ()%5
12.69
8.29
انًؼذل
0.19
أ ف و ()%5

انًؼذل

تفكقت النباتات المنتخبة مف الزراعة كتؼ المرز معنكيان عمى

النبات.

الشمس.

2

بيا  )21( teoKeteeKالتي تضمنت  43صفة عمى 40

انًؼذل

ىجينا مف زىرة الشمس أف لمساحة القرص أىمية كبيرة في

9.63
10.78
11.41
10.15
0.27

حاصؿ البذكر .كذلؾ أكدت أبحاث أخرل  nnanaaوAdo
( )42و uhnacenaaك eenhe

( )45العالقة المكجبة

لمساحة القرص مع حاصؿ البذكر .أشار tkecoecoIn

( )22إلى أمكانية االنتخاب عمى أساس مساحة القرص
لمحصكؿ عمى ذريات ذات أقراص مناسبة عالية الحاصؿ،

كجدت فركؽ معنكية بيف الكثافات النباتية في معدؿ نمك

فيما اكد  Senكآخركف ( )39زيادة حاصؿ النبات لدل

المحصكؿ ،اختمفت النباتات المزركعة بكثافة عالية في معدؿ

االنتخاب لمقرص االكسع ،فأدل ذلؾ الى زيادة عدد البذكر

نمك المحصكؿ باعطائيا 12.69غـ/ـ/2يكـ متفكقةن عمى
أعطت 8.29
النباتات المزركعة بكثافة كاطئة الَّتي
َ

لمقرص المرتبطة أرتباطان عالي المعنكية بحاصؿ البذكر.

نمك المحصكؿ عمى مستكل كحدة المساحة .حصؿ باحثكف

عامؿ يمكف بكساطتو زيادة عدد البذكر في كحدة المساحة،

ذكر etonreeIneو )7( Eltaweelأف مساحة القرص أىـ

غـ/ـ/2يكـ .اف زيادة الكثافة النباتية رافقتيا زيادة في معدؿ

كانيا مرتبطة ايجابيان بحاصؿ القرص مف البذكر .أظيرت

آخركف ( 2ك )18عمى نتيجة مماثمة .كانت الفركؽ لمتَكليفات
ِ
الكراثي ِ
يف التر ِ
اكيب ِ
النباتية في معدؿ نمك النبات
َّة كالكثافة
َب َ

نتائج جدكؿ  6كجكد فركؽ معنكية في مساحة القرص لمنبات
بتأثير الكثافة النباتية .فتفكقت الكثافة األكطأ في اعطاء اعمى

معنكيَّة .تَفَ َّكقَت فييا التكليفة بيف النباتات المنتخبة مف الزراعة
َ
في كتؼ المرز المزركعة بكثافة عالية َمعنكيان عمى التراكيب

2

قيمة بمغت  113سـ متفكقة معنكيان عمى الكثافة االعمى التي
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مف الزر ِ
ِ
المرز المزركعة بِكثافة أعمى كالتي
اعة في
باطف َ
المعامالت األخرل في حيف
أعطت  86.3غـ متفكقة عمى ُ
ِ
ب مف الزراعة عمى خطكط بكثافة أكطأ األقؿ
كاف لممنتَ َخ َ
َ
في معدؿ كزف البذرة َبمَغ 59.3غـ.
معنكيان َ

أعطت  99سـ 2في مساحة القرص ،مما يشير الى كجكد
عالقة عكسية بيف مساحة القرص كالكثافة النباتية كيعزل
سبب ذلؾ الى زيادة المنافسة بيف النباتات في الكثافة النباتية
العالية .كاف التداخؿ معنكيان ليذه الصفة فقد أعطت تكليفة
النباتات المنتخبة مف زراعة كتؼ المرز بالكثافة النباتية

إف عدد البذكر لمقرص مف مككنات
عدد البذور لمقرصّ :
حاصؿ البذكر الرئيسة التي ىي مساحة القرص كعدد البذكر

2
األكطأ اعمى حاصؿ لمنبات بمغ  120سـ متفكقة معنكيان

عمى التراكيب األخرل ،في حيف كاف نباتات الصنؼ شمكس

في السنتمتر المربع ككزف البذرة .عميو فأنو يؤثر بدرجة
كاضحة في حاصؿ بذكر الصنؼ ،كىذا كاضح مف خالؿ

المزركعة بمكثافة األعمى األقؿ معنكيان في مساحة القرص

لمنبات إذ بمَ َغ  92سـ.2
وزن الف بذرة :تُعبر ىذه الصفة عف درجة امتالء البذرة

النتائج التي حصؿ عمييا كؿ مف  Pathakك )31( Dixit
و .)32( Piraniكانت الفركؽ معنكية بيف كؿ التراكيب
الكراثية (جدكؿ .)8

ككثافتيا الظاىرية كالنكعية كىي أحدل مككنات الحاصؿ

الرئيسة كاكثرىا تكازنان مف جيؿ الخر في زىرة الشمس (.)6

جدول  .8عدد البذور لمقرص لمتراكيب الوراثية المنتخبة واالصمي
تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة الشمس.

مع ذلؾ يبقى ىنالؾ تغاير بيف معدالت أكزاف البذكر بدرجة

ػذد انبذور نهقزص
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
1330
2280
انصُف االصهً
2013
3513
يُتخب  /خطىط
1725
3255
يُتخب  /كتف انًزس
1994
3140
يُتخب  /ببطٍ انًزس
11.59
أ ف و ()%5
1766
3047
انًؼذل
5.79
أ ف و ()%5

كبيرة تسمح باالنتخاب لتشخيص كأنتخاب النبات ذم البذكر
الكبيرة أك الصغيرة .كاف لالنتخاب تأثير عكسي في معدؿ
كزف البذرة (جدكؿ .)7
جدول  .7وزن البذرة لمتراكيب الوراثية المنتخبة واالصمي
تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة الشمس.
وسٌ  1000بذرة (غى)
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
78.1
77.3
انصُف االصهً
79.0
59.3
يُتخب  /خطىط
69.3
62.0
يُتخب  /كتف انًزس
86.3
62.7
يُتخب  /ببطٍ انًزس
1.75
أ ف و ()%5
78.2
65.3
انًؼذل
0.87
أ ف و ()%5

انًؼذل

انًؼذل
1805
2763
2490
2567
8.19

تَفَ َّكقَت النباتات المنتخبة مف الزراعة في خطكط فأعطت
 2763بذرة لمقرص ،أما الصنؼ االصؿ فقد أعطى اقؿ عدد

77.7
69.2
65.7
74.5
1.24

البذكر لمقرص بمغ  .1805تعزل الزيادة إلى األثر الكاضح
لالنتخاب في زيادة مساحة القرص (جدكؿ  ،)6كالعالقة
المكجبة العالية بيف مساحة القرص كعدد البذكر فيو كىذا ما

أشار اليو  Elsahookieو )7( Eltaweelمف أف لمساحة

تَفَ َّكقَت نباتات الصنؼ االصؿ عمى المنتخبات األخرل
كاف لمِنباتات المنتخبة مف زراعة
فأعطت 77.7غـ َ
بينما َ
الكتؼ األقؿ  65.7غـ .يعكد ذلؾ إلى فعؿ االنتخاب في

القرص الدكر االكبر في زيادة عدد البذكر لمقرص .تأثرت
ىذه الصفة عكسيا بزيادة الكثافة النباتية في ظركؼ الزراعة

في التربة الممحية الصكدية فقد تفكقت الكثافة الكاطئة بمعدؿ

زيادة معدؿ عدد البذكر لمقرص (جدكؿ  ،)8فانعكس ذلؾ

 3047بذرة لمقرص معنكيان عمى الكثافة العالية التي أعطت

سمبان عمى كزف البذرة نتيجة زيادة المنافسة بيف بذكر القرص

 1766بذرة لمقرص ،كيمكف أف يعزل السبب الى المنافسة

عمى المكاد االيضية الكاردة اليو مف المصدر .تَفَ َّكقت النباتات

الشديدة بيف النباتات عمى عكامؿ النمك المتاحة اذ تؤدم زيادة

المزكرعة بِمكثافة العالية في ُم َع َّدؿ كزف البذرة كأعطت 78.2
أعطت
عنكيان عمى النباتات المزكرعة بِكثافة أكطأ الَّتي
َ
غـ َم َ
 65.3غـ في ىذه ِ
الصفَة .لـ تتَِّفؽ ىذه النتائج مع ماذكره

الكثافة النباتية الى تظميؿ النباتات بعضيا لبعض كأف
المنافسة بيف النباتات عمى عكامؿ النمك يككف عند تككيف
منشئات االزىار حيث ينخفض عدد منشئات االزىار عند

باحثكف آخركف ( 2ك 6ك 12ك )37مف كجكد عالقة عكسية

زيادة الكثافة النباتية .إتَّفَقَت ىذه النتيجة مع النتائج التي

باتات المنتخبةُ
الن ُ
بيف كزف البذرة كزيادة الكثافة النباتية .تفَ َّكقَت َ
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تفكقت النباتات المنتخبة مف الزراعة في خطكط معنكيان عمى

حصؿ عمييا  )1( Al-Rawyو )2(AzizوElsahookie
كآخركف ( )6و Robinsonكآخركف ( ،)37إذ كجدكا أف

التراكيب الكراثية األخرل كأعطت  5.47طف/ىػ ،في حيف

زيادة الكثافة النباتية أدت الى خفض عدد البذكر في القرص.

أعطى الصنؼ األصمي أقؿ معدؿ  4.26طف/ىػ كلـ يختمؼ

كاف التداخؿ معنكيان ليذه الصفة فقد أعطت النباتات المنتخبة

معنكيان عف المنتخب مف باطف المرز  .4.30لقد جاءت

بمغ  3513بذرة لمقرص متفكقة معنكيان عمى التراكيب األخرل،

(جدكؿ  .)8أتفقت ىذه النتيجة مع نتائج عدة باحثيف ( 1ك2

مف خطكط المكح المزركعة بالكثافة النباتية الكاطئة اعمى عدد

الزيادة في حاصؿ النبات نتيجة زيادة عدد البذكر لمقرص

في حيف كاف نباتات الصنؼ األصمي المزركعة بكثافة أعمى

ك 16ك 23ك 25ك .)38كجدت فركؽ معنكية في حاصؿ
البذكر لكحدة المساحة بتأثير الكثافة النباتية .تفكقت الكثافة

األقؿ معنكيان في عدد البذكر لمقرص بمَ َغ  1330بذرة لمقرص.
حاصل البذور في وحدة المساحة :إف حاصؿ النبات ىك

األعمى في اعطاء اعمى حاصؿ بمغ  6.08طف/ىػ معنكيان
عمى الكثافة األكطأ التي أعطت  3.29طف/ىػ .يالحظ أف

نتيجة نيائية لجميع مككناتو ،كىك الغرض الذم يبغيو غالبان

زيادة الكثافة النباتية رافقتيا زيادة في حاصؿ البذكر .يعزل

منتج كمربي النبات ،لذا فاف تحسيف أم مف الصفات

السبب في ذلؾ الى ككف النباتات النامية في الكثافة النباتية

المرتبطة بمككنات الحاصؿ يمكف اف يؤدم الى زيادة حاصؿ
البذكر .تتحكـ بحاصؿ أم محصكؿ ثالثة عكامؿ رئيسية ىي

العالية مف متكسط كزف البذرة (جدكؿ  .)7أتفقت ىذه النتيجة

العامؿ الكراثي كعمميات خدمة المحصكؿ كالتربة كعكامؿ

مع النتائج التي حصؿ عمييا الراكم ( )1كعزيز()2

أف حاصؿ البذكر
النمك المتاحة كالتداخؿ فيما بينيما (ّ .)3
لمنبات صفة معقدة التكريث ككنيا محككمة بعدة أزكاج مف

 Tanimuك  )42( Adoك  Vranceanuكاخركف (.)45

و Goksayكآخركف ( )12و Ortegouو )31( Diazك

الجينات الحاكمة لصفات أخرل ،كليس ليا جينات خاصة

دليل الحصاد

ٍ
كجكد فرك ٍ
معنكية بيف
ؽ
أشارت نتائج جدكؿ  10الى
َ
الكراثي ِ
التراكيب ِ
النباتات المنتخبة
الحصاد ،تفَ َّكقَت
َّة في دليؿ
َ
ُ

تحكميا مباشرة كانما تكجد جينات مسؤكلة عف مككنات
الحاصؿ كصفات اخرل مرتبطة بالحاصؿ .اليعطي االنتخاب

مف الزراعة في خطكط عمى التراكيب الكراثية األخرل فأعطت

لمحاصؿ كحده صكرة كاضحة لمربي النبات تضمف زيادة

كانت النباتات المنتخبة مف الزراعة في باطف
بينما َ
َ %45.6
في دليؿ الحصاد َبمَغَ  37.7ك
المرز ككتؼ المرز األقؿ ِ

كمية الحاصؿ النو ناتج مف تداخؿ كراثي بيئي ،كاف نسبة
التكريث ستككف منخفضة ،كأكدىا فيما بعد Elsahookie

 %36.6بالتتايع كلـ تختمؼ معنكيان فيما بينيا.

( )4مف أف نسبة التكريث ستككف منخفضة اذ كاف الحاصؿ
نفسو ىك معيار االنتخاب بالمقارنة مع نسب تكريث مككنات

جدول  .10دليل الحصاد لمتراكيب الوراثية المنتخبة واالصمي
تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة الشمس.

الحاصؿ األخرل.
جدول  .9حاصل البذور لمتراكيب الوراثية المنتخبة واالصمي

دنٍم انحصبد ()%
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
35.6
42.2
انصُف االصهً
45.2
45.9
يُتخب  /خطىط
38.1
35.0
يُتخب  /كتف انًزس
37.9
37.5
يُتخب  /ببطٍ انًزس
2.6
أ ف و ()%5
39.2
40.2
انًؼذل
ؽ.و
أ ف و ()%5

تحت مستويين من الكثافة النباتية في زهرة الشمس.
حبصم انبذور طٍ/هـ
انكثبفت انُببتٍت
انتزاكٍب انىراثٍت
(انف َببث/هـ)
89
53
5.73
2.79
انصُف االصهً
6.97
3.96
يُتخب  /خطىط
6.08
3.36
يُتخب  /كتف انًزس
5.55
3.06
يُتخب  /ببطٍ انًزس
ؽ.و
أ ف و ()%5
6.08
3.29
انًؼذل
0.17
أ ف و ()%5

انًؼذل
4.26
5.47
4.72
4.30
0.25

انًؼذل
38.9
45.6
36.6
37.7
1.3

اف ارتفاع نسبة دليؿ الحصاد لممنتخب مف الزراعة عمى

خطكط يعكد الى ارتفاع حاصؿ البذكر لمنبات (جدكؿ  )9كاف
حاصؿ المادة الجافة كاف متكسطان (جدكؿ  ،)4اف ىذا االتزاف

أظيرت نتائج جدكؿ  9اف لالنتخاب تحت ظركؼ شد

بيف ىاتيف الصفتيف ينتج عنو النسبة العالية لدليؿ الحصاد،

الممكحة دك انر في زيادة حاصؿ البذكر في كحدة المساحة ،إذ
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إذ يمثؿ الحاصؿ البايكلكجي المحصمة الكمية لمجمؿ فعاليات

تكفر معمكمات ميمة يمكف اإلستدالؿ منيا عمى أنسب الطرؽ

النبات في التمثيؿ الضكئي ،اال اف الجزء الميـ مف المادة
معنكي ٍ
كانت الفُرك ٍ
َّة بسبب
ؽ َ
الجافة ىك حاصؿ البذكرَ .
الكراثي ِ
يف التراكيب ِ
َّة كالكثافة
النباتي ِة إذ تَفَ َّكقَت َمعنكيان
َ
التَداخؿ َب َ
النباتات المنتخبة مف الزراعة في خطكط بالكثافتيف
تكليفة
ُ

لتحسيف المحاصيؿ .يكضح جدكؿ  11نسبة التغاير الكراثي

لمصفات المدركسة لمحصكؿ زىرة الشمس .تميز عدد البذكر

معنكيان فيما بينيا ،في حيف سجؿ المنتخب مف كتؼ المرز

المنتخبة كاالصؿ ،إذ بمغت  ،%41.11يميو كزف البذرة

الى التغاير البيئي كمعامؿ االختالؼ المظيرم كمعامؿ
االختالؼ الكراثي فضالن عف نسبة التكريث بالمعنى الكاسع
بأعمى قيمة مف التغاير الكراثي الى البيئي لمتراكيب الكراثية

المنخفضة كالعالية محققةن  45.9ك ،%45.2كلـ تختمؼ
عند الكثافة الكاطئة كمنتخب الصنؼ األصمي المزركعة

 %28.75ثـ حاصؿ المادة الجافة كمعدؿ نمك المحصكؿ

بالكثافة العالية أقؿ نسبة دليؿ حصاد بمغت  35.0ك%35.6

معيار
 16.28ك ،%12.53بالتتابع ،مما يشير الى ككنيا
ان
لتحمؿ الشد الممحي .اقتربت قيمة معامؿ االختالؼ الكراثي

كلـ يختمفا معنكيان فيما بينيا .يتضح مما تقدـ اف االنتخاب

مف قيـ معامؿ االختالؼ المظيرم عمى الرغـ مف ميميا

مف الزراعة في خطكط ىك االكثر كفاءة اذ أعطى أعمى
حاصؿ لمنبات كأعمى دليؿ حصاد في الترب الممحية الصكدية

لمزيادة في اغمب الصفات ،مما يشير الى مقاكمتيا النسبية

لمحصكؿ زىرة الشمس .لقد تباينت التراكيب الكراثية المنتخبة

لمعكامؿ البيئية.

كاالصؿ فيما بينيا في الصفات المدركسة كتفكقت المنتخبات

جدول ..11نسبة التغاير الوراثي الى البيئي ومعامل االختالف
المظهري والوراثي والتوريث لبعض صفات زهرة الشمس.

عمى االصؿ في معظـ الصفات المدركسة كالسيما حاصؿ
النبات ،غير اف جميع التراكيب الكراثية عانت مف الشد عند

انصفبث انًذروست

زراعتيا في الترب الممحية الصكدية ،كالسيما اذا ما رافؽ ىذا

ارتفبع انُببث
حبصم انًبدة انجبفت
يسبحت انقزص
ػذد انبذور نهُببث
وسٌ انبذرة
حبصم انبذور
يؼذل ًَى انًحصىل
دنٍم انحصبد

الشد ارتفاع درجة ح اررة المحيط كذلؾ الف زىرة الشمس مف

المحاصيؿ الصيفية ،كاف درجة الح اررة ليا عالقة مباشرة
بمعدؿ التبخر-نتح الذم كمما ازداد نتكقع اف يعاني النبات
أكثر مف تأثير الشد الممحي .اف ذلؾ يعكد الى شدة تجمع

انتببٌٍ
انىراثً
/انتببٌٍ
انبٍئً
2.55
11.89
3.87
41.11
28.75
7.71
12.53
7.06

يؼبيم
االختالف
انًظهزي%

يؼبيم
االختالف
انىراثً%

4.49
7.61
5.80
1.71
7.60
12.58
7.60
10.48

3.81
7.31
5.17
1.69
7.47
11.84
7.32
9.81

َسبت
انتىرٌث
ببنًؼُى
انىاسغ
71.85
92.24
79.47
97.63
96.64
88.52
92.61
87.59

تشير قيـ معامؿ االختالؼ الكراثي العالية الى أف الصفة

األمالح داخؿ خاليا النبات تحت تأثير الح اررة العالية ،فيؤثر

مسيطر عمييا كراثيان بصكرة عالية كاف ىناؾ امكانية

ذلؾ سمبان في انقساـ كحجـ خاليا النسيج النباتي ( .)9اف

لتحسينيا ،فقد بمغ معامؿ االختالؼ المظيرم %13.11

كاحدان مف العكامؿ المتاحة في ادارة المحاصيؿ المزركعة في

كمعامؿ االختالؼ الكراثي  %12.44لحاصؿ النبات يميو

التربة الممحية الصكدية ىي امكانية زراعتيا بكثافات نباتية

دليؿ الحصاد  10.48ك %9.81بالتتابع ،مما يدؿ عمى

عالية لتحسيف اداء المحصكؿ بدءان باالنبات كالتأسيس الحقمي

امكانية تحسيف ىذه الصفات عف طريؽ االنتخاب المتالكيا
ٍ
عاؿ .نتائج مماثمة حصؿ عمييا
معامؿ اختالؼ كراثي

كانتياءان بحاصؿ النبات كحاصؿ كحدة المساحة.

المعالم الوراثية في زهرة الشمس تعد التغايرات الكراثية مف

 Preethaو )33( Raveendranو Soomroكآخركف

العكامؿ األساسية لمربي النبات إذ تمثؿ المادة االساس التي

( )41الذيف أشاركا الى اف مف الميـ تحديد طبيعة المككنات

يقكـ عمييا اإلنتخاب ،إذ اف انتخاب األفراد يككف عادة عمى

الكراثية كغير الكراثية لمتبايف النيا تفيد مربك النبات في

أساس صفاتيا الظاىرية ،لذلؾ عمى المربي معرفة مدل

معرفة ام مف الصفات ستستجيب لالنتخاب .يكضح جدكؿ

إعتماد الصفة التي ينتخب ليا عمى العكامؿ الكراثية كمدل

 11اف نسبة التكريث بالمعنى الكاسع كانت مرتفعة لجميع

تأثرىا بالظركؼ البيئية ،فإذا كاف تأثرىا بسيطان بالعكامؿ

الصفات كبمغت أعمى نسبة ليا  %97.63لعدد البذكر

البيئية فإف اإلنتخاب يككف سيالن كفعاالن ( .)5إستنادان لذلؾ

لمنبات ،إف ىذه القيمة العالية لنسبة التكريث بالمعنى الكاسع

فإف تقدير التباينات المظيرية كالكراثية كالبيئية كمعاممي

تعكد الى إرتفاع قيمة التبايف الكراثي كانخفاض التبايف البيئي

اإلختالؼ المظيرم كالكراثي كنسبة التكريث بالمعنى الكاسع
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 مف التبايف في ارتفاع النبات يعكد الى%97.63 أم أف
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 كما أعطى كزف الؼ بذرة كحاصؿ،تأثير التركيب الكراثي
المادة الجافة كمعدؿ نمك المحصكؿ نسبان عالية لمتكريث

. بالتتابع%92.61 ك94.21 ك96.64 بالمعنى الكاسع
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