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 مجتمعاً إنعزالياً من حنطة الخبز في جيميا الرابع تم الحصول عمييا من تجارب01 بيدف دراسة تأثير اإلنتخاب بطريقة الخط النقي في
 حيث تم,%00  أجري اإلنتخاب خالل الموسم األول بإستخدام شدة إنتخاب.سابقة والتي نتجت من التيجين نصف التبادلي بين ستة آباء

 خطاً بحسب01  خط وانتخب أفضل- في الموسم الثاني بطريقة نباتF5  زرعت بذور النباتات المنتخبة. نباتاً من كل مجتمع09 إنتخاب
 تضمنت األلواح. بأربعة مكرراتRCBD  طبقت تجربة المقارنة في الموسم الثالث بترتيب األلواح المنشقة وفق تصميم.أداء الحاصل

 خط منتخب01  تركيباً وراثياً مؤلفة من90  فيما أحتوت األلواح الثانوية,0-ى. كغم900 و060 و090 الرئيسة ثالث كميات لمبذارىي

 عمى أفضل أصناف المقارنةS83 وS148 وS130 وS52 وS102 وS123  أظيرت النتائج تفوقاً معنوياً لمخطوط.وستة آباء لممقارنة

ً األعمى معنوياS123  وكان الخط,بالتتابع

0-

ى. طن6.00 و6.00 و6.06 و6..6 و6.60 و6.66 وبمغ حاصل الحبوب ليذه الخطوط

 أدت زيادة معدالت البذار الى الميل نحو زيادة عدد سنابل المتر المربع وعدد حبوبو وعدد حبوب السنبمة ووزن الحبة بينما.من بينيا

 وجدت إختالفات عالية المعنوية بين التراكيب الوراثية لمحنطة تحت معدالت.كانت إستجابة حاصل الحبوب تتبع العالقة من الدرجة الثانية
. مما يشير الى المقدار الكبير نسبياً من التغاير الوراثي الموجود في مواد التربية,البذار الثالثة في جميع الصفات المدروسة
. وزن الحبة, عدد الحبوب بالسنبمة,9م.  عدد السنابل, شدة االنتخاب:كممات مفتاحية

.*جزء من أطروحة الدكتوراه لمباحث الثاني
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ABSTRACT
Field experiments were conducted over three growing seasons, during 2009-2012, at the experimental
farm of Field Crop Sciences - College of Agriculture - University of Baghdad. This study aimed to
application pure line selection in fifteen F4 segregating populations of bread wheat produced from half
diallel crossing among 6 parents .The selection was applied in first season by using 10% selection
intensity, further screening was conducted and selected 12 plants from each population.The grains of
individual selected plants were planted in the following year in plant to row method and the best 15
progeny lines were selected depending on yield performance. Varietal trail was conducted in the third
season as RCBD with four replications using a split plot arrangement, where three seed rates (120,
160, and 200 kg.ha-1) randomized in main plots and 21 genotypes at sub-plots. The genotypes included
fifteen F6 progeny lines plus six parents: Al-fatah, A3103, M2.0, IPA99, A4.10, and Abu-Ghraib3. The
results showed superiority of progeny lines S123, S102, S52, S130, S148 and S83 over the best
cultivars, they yielded 6.64, 6.41, 6.34, 6.16, 6.11 and 6.11 t.ha-1 respectively.The progeny S123 superior
significantly to other best progenies in grain yield. With increasing seed rates, there was a tendency
toward increasing number of grains /m2, number of grains /spike and grain weight. While, grain yield
quadratic relation.Highly significant differences were found among the genotypes under the three seed
rates for all traits, indicating relatively high magnitude of genetic variability in these genotypes.
key words: Selection intensity, no.of grains/m2, no.of grains/spike, grain weight.
*Part of Ph.D. dissertation for the second author.
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تمؾ الصفات نسبة توريث عالية ويكوف ليا إرتباط وراثي ٍ
عاؿ

المقدمة

مع الحاصؿ ( 7و .)8وجد  McNealوآخروف ( )15إف

تعزى الزيادة المتحققة في حاصؿ الحبوب الى التحصيالت

اإلنتخاب لوزف الحبة وعدد حبوب السنبمة منح تفوقاً لمنسؿ

الوراثية في الحاصؿ الكامف ,والتحصيالت الوراثية األخرى

كمقاومة األمراض ومقاومة اإلضطجاع وتحمؿ اإلجيادات

عمى متوسط اآلباء في أداء الحاصؿ ,بينما اإلنتخاب لحاصؿ

البيئية ,والتحصيالت التقنية وتحسيف الممارسات الزراعية.

نتج عنو

النبات أو عدد سنابمو أو عدد السنيبالت.سنبمة

1-

قدر التحصيؿ الوراثي في الحاصؿ الكامف لمحنطة في العقود

إنخفاضاً في حاصؿ النسؿ مقارنة بمتوسط اآلباء ,واستنتجوا

تحققت ىذه المكاسب الوراثية مف خالؿ التحسينات في عدد

حبوب السنبمة المذاف يمتمكاف سبب مقنع لإلعتقاد باف الناتج

بأنو يمكف لممربي اإلنتخاب لكؿ مف متوسط وزف الحبة وعدد

األخيرة وعمى المستوى العالمي بحوالي  %1في السنة (,)9

الحبوب بوحدة المساحة مع تغيير طفيؼ في متوسط وزف

النيائي سيكوف صنفاً عالي الحاصؿ .يعد اإلنتخاب بطريقة

في الستينيات والسبعينات مف القرف الماضي والتي سمحت

تمتاز بحاصميا العالي ونوعيتيا الجيدة ( )2أو متحممة لمشد

الخط النقي وسيمة ناجحة لمحصوؿ عمى أصناؼ مف الحنطة

الحبة ,واقترف ىذا التقدـ مع إدخاؿ الجينات الرئيسة لمقصر

المائي ( )11أو متحممة لممموحة (  .)10ال يمكف الحصوؿ

بتجزئة مواد تمثيؿ أكثر الى السنبمة مما زاد عدد الحبوب كما
سمحت باستخداـ كميات أكبر مف السماد النيتروجيني ,وارتبط

عمى أقصى قابمية وراثية ألصناؼ الحنطة عالية الحاصؿ مف

ذلؾ مع أصناؼ أقصر ومقاومة أعمى لإلضطجاع .يعتمد

دوف ضماف معدؿ البذار المناسب ليا ,فاألصناؼ يمكف أف

تختمؼ وراثياً في مكونات الحاصؿ ويجب أف تختبر عند

تحسيف محاصيؿ الحبوب عمى التجييز المستمر لممواد

معدالت بذار مختمفة لتحديد معدالت البذار المثمى ليا (.)21

الوراثية الجديدة والتي تحمؿ جينات مختمفة مانحة العديد مف

مف ناحية أخرى فإف تحديد أفضؿ التراكيب الوراثية ذات

الصفات المرغوبة زراعياً ,ولذلؾ يكوف تطوير أصناؼ حنطة

عالية الحاصؿ اليدؼ الرئيس لمعظـ برامج التربية في كافة

الصفات المرغوبة واستعماليا الحقاً في برامج التربية واختيار

متميزة تحمؿ تك اررات عالية مف تراكيب وراثية عالية

تحسيف األصناؼ ,وىنا يكوف مف الضروري إجراء دراسات

معيار إنتخابي مناسب يمكف أف يساعد في نجاح برامج

أنحاء العالـ ,إذ تعمؿ ىذه البرامج عمى توليد مادة وراثية
الحاصؿ ,وتجرى في ىذه البرامج تقنيات غربمة كفوءة

لتحميؿ التبايف وايجاد العالقات بيف الصفات المختمفة وحاصؿ

لمتراكيب الوراثية خالؿ عممية تطويرىا الى مراحؿ التقييـ

الحبوب وتحميؿ معامؿ المسار لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ .مما تقدـ

باستخداـ تصميـ معيف لمتجربة وىذا سوؼ يضمف الحفاظ
عمى أداء ٍ
عاؿ لحاصؿ الحبوب في اإلختبارات التي تجري

النقي في  15مجتمعاً إنعزالياً مف حنطة الخبز في جيميا

طريؽ تشخيص وعزؿ أفضؿ نبات مفرد في الذرية يعرؼ

لتقييـ قابميتيا اإلنتاجية لحاصؿ الحبوب ومكوناتو.

فإف الدراسة الحالية تيدؼ الى تطبيؽ اإلنتخاب بطريقة الخط

الرابع ,ثـ مقارنة الخطوط المنتخبة تحت ثالث كميات لمبذار

الحقاً قبؿ إطالؽ األصناؼ .إف تطوير أصناؼ جديدة عف

بإنتخاب الخط النقي  Pure Line Selectionأو اإلنتخاب

المواد والطرائق

الفردي لمنبات  ,Individual Plant Selectionواف أفضؿ

نفذ البحث في حقؿ تجارب قسـ المحاصيؿ الحقمية التابع

الخطوط النقية قد تستخدـ أصنافاً أو آباءاً في التيجيف

لكمية الزراعة  -جامعة بغداد خالؿ المواسـ الزراعية الشتوية

لتطوير أصناؼ متفوقة أخرى .يعد حاصؿ الحبوب صفة

 2010-2009و 2011-2010و 2012-2011بيدؼ

معقدة ويتأثر كثي اًر بالعديد مف العوامؿ الوراثية والبيئية ,كما
يتصؼ بنسبة توريث واطئة وتداخؿ وراثي بيئي ٍ
عاؿ وليذه

تطبيؽ اإلنتخاب بطريقة الخط النقي Pure line selection
داخؿ  15مجتمعاً إنعزالياً في جيميا الرابع ناتجة مف التيجيف

األسباب فإف اإلنتخاب المباشر لمحاصؿ يمكف أف يكوف

بحسب نظاـ التيجيف النصؼ تبادلي بيف ستة آباء ىي الفتح

طريؽ اإلنتخاب لمكونات الحاصؿ قد يكوف أكثر كفاءة مف

الموسم األول 9000-9002

و A3103و M.2واباء 99و A4.10وأبوغريب .3

مظمالً ( 22و  )23ولذلؾ فإف تحسيف حاصؿ الحبوب عف

زرعت بذور الجيػ ػ ػ ػ ػؿ االنعزالي الرابػ ػ ػع  F4لك ػ ػ ػ ػؿ مجتمع مػ ػ ػ ػ ػف

اإلنتخاب المباشر لحاصؿ الحبوب نفسو ,بشرط أف تمتمؾ
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والمحصوؿ لممواسـ الثالثة بحسب التوصيات المعموؿ بيا

المجتمعات اإلنعزالية الخمسة عشر ,بعشرة خطوط فضالً عف

أربعة خطوط لكؿ أب مف اآلباء الستة .تمت زراعة البذور

واستخدـ سماد اليوريا  N %46بمعدؿ  200كغـ /Nىكتار,

بأبعاد متساوية داخؿ ألواح بمساحة  2.4 × 6ـ إذ كانت

وسماد السوبر فوسفات الثالثي  P2O5 %45بمعدؿ 100

المسافة بيف جورة وأخرى  30سـ وبيف خط وآخر  30سـ,

كغـ /P2O5ىكتار .سجمت لنباتات التجربة عدد السنيبالت

إحتوى الموح الواحد عمى  6خطوط محروسة بطوؿ  6ـ.

بالسنبمة ,عددالسنابؿ بالمتر المربع ,عدد الحبوب بالسنبمة,

وضعت  4-3بذور في الجورة وعند وصوؿ النباتات مرحمة

عدد الحبوب بالمتر المربع ,وزف الحبة وحاصؿ الحبوب.

 3أوراؽ تـ اإلبقاء عمى نبات واحد في الجورة الواحدة ,ويكوف

حممت البيانات احصائيا وقورنت المتوسطات الحسابية

بذلؾ عدد النباتات المزروعة لكؿ مجتمع ( 10خطوط × 20

باستعماؿ أقؿ فرؽ معنوي بمستوى .%5

نبات =  200نبات) .عند بموغ النباتات مرحمة النضج

النتائج والمناقشة

السنبمة وبتطبيؽ شدة انتخاب  .%10وبعد إجراء دراسة

التركيب الوراثية × البيئة
أثر العامؿ الوراثي والتداخؿ بيف ا

الفسمجي انتخب  20نباتاً مف كؿ مجتمع إعتماداً عمى طوؿ

عدد السنيبالت .سنبمة

0-

لصفات حاصؿ النبات ومكوناتو بشكؿ منفصؿ لكؿ نبات

معنوياً في ىذه الصفة بينما غاب التأثير البيئي عنيا

صفتي عدد الحبوب لمسنبمة ومتوسط وزف الحبة ( ,)4وبذلؾ

بتأثير كميات البذار ,ويبدو إف التنافس في المراحؿ المبكرة

أنتخب  12نباتاً مف كؿ مجتمع عمى أساس التفوؽ في

(جدوؿ .)1إف اإلختالفات لـ تصؿ الى المستوى المعنوي

يكوف مجموع النباتات المنتخبة  180نباتاً ,وخالؿ ىذا
الموسـ تـ حساب المتوسط الحسابي ̅ واالنحراؼ القياسي

مف نمو النبات لـ يكف كافياً ليسبب إنخفاضاً في تجييز مواد

 SDومعامؿ االختالؼ  CV%لحاصؿ النبات ومكوناتو بيف

نشوء وتطور السنيبالت .إختمفت التراكيب الوراثية فيما بينيا

التمثيؿ خالؿ مرحمة تكويف السنيبالت ومف ثـ لـ يؤثر في

وضمف المجتمعات اإلنعزالية كمعالـ لمتغاير في تمؾ

في ىذه الصفة وحقؽ الخط  S152أعمى متوسط لمصفة بمغ
1-

الصفات.

 22.5سنيبمة.سنبمة  ,بينما أعطى الخط  S130أقؿ

الموسم الثاني 9000-9000

متوسط لمصفة بمغ  17.94سنيبمة.سنبمة  .قد يعود سبب

1-

زرعت بذور  F5لمنباتات ام  180المنتخبة فضالً عف اآلباء

ذلؾ الى إختالؼ التراكيب الوراثية في طوؿ السنبمة ,إذ كاف

الستة بيدؼ اكثار بذور المنتخبات مف جية والتقدـ بالتمقيح

طوؿ السنبمة لمخط  S152أعمى مف المتوسط العاـ لمتراكيب

الذاتي الى الجيؿ السادس  .F6تمت زراعة بذور المنتخبات

بينما كاف متوسط طوؿ السنبمة لمخط  S130أقؿ مف

بأربعة خطوط بطوؿ

المتوسط العاـ لمتراكيب ,أشار  Gajuوآخروف ( )9الى اف

2.5ـ وكانت المسافة بيف خط وآخر  20سـ .حصدت بذور
كؿ تركيب وراثي بشكؿ منفصؿ واستخراج ( ̅ ) وSD

األصناؼ التي تمتمؾ محور سنبمة أطوؿ يكوف ليا عدد
سنيبالت أكثر .أثر تداخؿ عاممي الدراسة معنوياً في ىذه

اعتمدت معيا اًر لتحديد أفضؿ  15ساللة متفوقة.

في بعض التراكيب ,في حيف لـ يصؿ الى حد المعنوية في

سرباً بمعدؿ بذار 120كغـ.ىكتار

1-

لصفات الحاصؿ ومكوناتو ليذه التراكيب الوراثية والتي

الصفة ,إذ تأثر عدد السنيبالت معنوياً بتغيير كميات البذار

الموسم الثالث  9009-9000تجربة المقارنة

تراكيب أخرى ,مف ناحية أخرى تفوؽ معدؿ البذار األوؿ

طبقت في ىذا الموسـ تجربة المقارنة بترتيب األلواح المنشقة

معنوياً عمى معدلي البذار الثاني والثالث في الخطيف S94

الرئيسة كميات البذار  120و 160و 200كغـ.ىكتار,1-

األوؿ والثالث في الخطيف  S83و ,S152مما يشير الى إف

وفؽ تصميـ  R.C.B.Dبأربعة مكررات .تضمنت األلواح

و S175بينما تفوؽ معدؿ البذار الثاني معنوياً عمى المعدليف

بينما شممت االلواح الثانوية  21تركيباً وراثياً والتي تضمنت

اإلختالؼ في كمية واتجاه اإلستجابة كاف واضحاً في ىذه
الصفة.

15خطا نقيا ( (F6مف الخطوط المنتخبة فضالً عف اآلباء
الستة .إشتممت الوحدة التجريبية عمى 5خطوط بطوؿ3ـ

والمسافة بيف خط وآخر 20سـ .جرت عمميات خدمة التربة
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زيادة معدؿ البذار تغمبت عمى اإلنخفاض الحاصؿ في عدد

جدول  .0تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في متوسط
عدد السنيبالت .سنبمة

0-

لمموسم 9009 -9000
1-

كويات البذار (كغن.هكتار )
200
160
120
21.48
21.81
20.93
20.70
20.78
20.38
20.53
20.18
20.90
20.03
20.55
20.20
19.10
19.71
19.75
22.23
22.28
21.75
19.05
19.30
19.08
19.48
19.75
19.65
21.38
22.58
22.50
19.98
21.13
20.15
19.59
19.47
20.83
18.90
19.33
19.78
20.10
19.93
19.83
21.43
21.98
21.93
22.30
21.70
22.50
17.93
17.83
18.05
21.08
21.38
22.33
21.25
23.70
22.55
19.40
20.53
20.95
20.55
20.48
21.70
21.90
22.33
22.13
0.98
20.40
20.79
20.85
غ.م

التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 99
A4.10
أبوغزيب 3
S12
S52
S76
S83
S94
S97
S102
S118
S123
S130
S148
S152
S155
S175
S177
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

عدد السنابل.متر

األشطاء التي ينتجيا النبات الواحد بسبب زيادة كثافة البذار.
أظيرت التراكيب الوراثية إختالفاً معنوياً فيما بينيا في تأثيرىا

الوتوسط

في ىذه الصفة وسجؿ الخط  S12أعمى متوسط ليذه الصفة

21.41
20.62
20.54
20.26
19.52
22.09
19.14
19.63
22.15
20.42
19.96
19.34
19.95
21.78
22.17
17.94
21.60
22.50
20.29
20.91
22.12
0.53
20.68

بمغ  496.3سنبمة.ـ

بإستثناء التركيب  A4.10الذي أعطى المتوسط 487.9
سنبمة.ـ

الدراسات والتي أعزت سبب تبايف أصناؼ الحنطة في ىذه
الصفة الى األختالؼ في مقدرتيا التفريعية ,فاألصناؼ ذات
القابمية العالية عمى إنتاج األشطاء تعطي أعمى عدد مف
السنابؿ بوحدة المساحة مقارنة باألصناؼ ذات القابمية الواطئة
عمى إنتاج األشطاء ( .)6
جدول  .9تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في متوسط
عدد السنابل.م
التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 99
A4.10
أبوغزيب 3
S12
S52
S76
S83
S94
S97
S102
S118
S123
S130
S148
S152
S155
S175
S177
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

واستجابة عالية لمظروؼ البيئية ولمتداخؿ بينيما ,إذ زاد عدد
السنابؿ معنوياً مع كؿ زيادة في الكثافة النباتية وحقؽ معدؿ

سنبمة.ـ

2-

2-

مختمفاً بمعنوية عف باقي

التراكيب الوراثية .تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف

يتضح مف جدوؿ  2إف ىذه الصفة أظيرت تغاي اًر وراثياً كبي اًر

البذار  200كغـ.ى

2-

بينما سجؿ التركيب  A3103أقؿ متوسط ليذه

الصفة بمغ  373.6سنبمة.ـ

9-

1-

2-

وتفوؽ معنوياً عمى باقي التراكيب

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 462.2

متفوقاً بنسبة  %14و %9عف معدلي البذار 120
1-

و 160كغـ.ى بالتتابع .تعتمد كثافة السنابؿ (عدد السنابؿ
بوحدة المساحة) عمى عممية التفريع ومعظـ نباتات الحنطة

تنتج فروعاً أكثر مف التي تبقى لتحمؿ سنابؿ ,إذ يستمر إنتاج
األشطاء حتى إستطالة الساؽ وعند ىذه النقطة يكوف عدد

الفروع الكامف لمنبات بأقصى حد ,ثـ يحصؿ بعدىا تناقص
في األعداد حتى يصؿ النبات الى التزىير ,يتزامف موت
األشطاء عادة مع بداية إستطالة الساؽ ,إذ تحصؿ زيادة
حادة في الطمب عمى المصادر ومواد التمثيؿ ( )19وتؤدي

9-

لمموسم 9009 -9000
1-

كويات البذار (كغن.هكتار )
200
160
120
454.0
416.3 403.8
406.0
373.3 341.5
441.5
425.5 371.0
434.5
461.5 378.3
521.0
487.0 455.8
477.3
450.8 436.8
539.3
496.8 453.0
454.8
437.0 412.3
472.0
452.0 431.8
465.5
444.3 420.0
456.3
442.5 410.3
458.5
455.5 362.8
490.3
482.0 419.3
482.5
449.5 426.3
462.0
430.8 384.5
443.3
402.5 383.0
407.0
398.3 372.3
452.8
459.3 384.3
450.3
443.8 424.0
478.8
444.8 407.8
459.8
424.8 438.3
27.9
462.2
441.8 405.5
6.7

الوتوسط
424.7
373.6
412.7
424.8
487.9
454.9
496.3
434.7
451.9
443.3
436.3
425.6
463.8
452.8
425.8
409.6
392.5
432.1
439.3
443.8
440.9
16.2
436.5

مف ناحية أخرى أثبتت نتائج التحميؿ الوراثي وجود إختالفات

زيادة المنافسة بيف النباتات والناشئة عف معدالت البذار

وراثية ثابتة في عدد األشطاء التي ينتجيا النبات بيف التراكيب

العالية الى تقميؿ عدد الفروع الحاممة لمسنابؿ عمى مستوى

الوراثية المختمفة لمحنطة وىي غالباً ما تكوف خاضعة لموراثة

النبات وليس العدد الكمي لمسنابؿ بوحدة المساحة ضمف

الكمية وبالعالقة مع مواقع الصفات الكمية  QTLsوالتي

بعض المديات مف الكثافة النباتية ( )18ويبدو واضحاً إف

تعمؿ بصورة رئيسة مف خالؿ التأثير المضيؼ بدالً مف

الزيادة في أعداد النباتات الرئيسة بوحدة المساحة الناتجة عف
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التفوؽ أو السيادة ( .)3وجد تأثير معنوي لمتداخؿ بيف عاممي

التراكيب الوراثية  ,في حيف أعطى الخط  S94أقؿ متوسط

الدراسة في ىذه الصفة ,فعمى الرغـ مف إف إستجابة جميع

لمصفة بمغ  46.98حبة.سنبمة

(جدوؿ .)3يؤثر العامؿ

التراكيب الوراثية كانت موجبة لزيادة معدالت البذار إال إف

الوراثي بشكؿ كبير في عدد الحبوب بالسنبمة ويبدو إف ىذا

حجـ ىذه اإلستجابة إختمؼ بيف التراكيب ,إذ كانت الزيادة في

التأثير يكوف مف خالؿ اإلختالؼ في نسبة المادة الجافة

عدد السنابؿ معنوية مع كؿ زيادة في كمية البذار في بعض

المجزة الى السنبمة ,فاألصناؼ شبو القصيرة تميزت بعدد
أ

الثاني والثالث عمى األوؿ او تفوقاً لمعدلي البذار الثالث عمى

إدخاؿ جينات القصر الى زيادة عدد الحبوب بالسنبمة نتيجة

التراكيب بينما أظيرت تراكيب أخرى تفوقاً لمعدلي البذار

حبوب ونسبة تجزئة أعمى مقارنة باألصناؼ الطويمة .أدى

معدلي البذار األوؿ والثاني أو تفوقاً لكمية البذار الثالثة عمى

لتحسيف نسبة بقاء بادئات الزىيرات ,مع تأثير قميؿ أو منعدـ

األولى فقط .وىذا يؤكد إف التراكيب الوراثية إستجابت بشكؿ

عمى أقصى عدد ناشي مف بادئات الزىيرات (.)12

مختمؼ لممنافسة بيف النباتات عمى عوامؿ النمو والتي تحصؿ

جدول  ..تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في عدد

بسبب التزاحـ الناتج مف زيادة معدالت البذار.
عدد الحبوب.السنبمة

الحبوب.سنبمة

0-

التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 99
A4.10
أبوغزيب 3
S12
S52
S76
S83
S94
S97
S102
S118
S123
S130
S148
S152
S155
S175
S177
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

يظير جدوؿ  3وجود إختالفات معنوية في عدد حبوب
السنبمة بتأثير معدالت البذار ,إذ حصؿ تناقص معنوي في
ىذه الصفة مع زيادة معدالت البذار ,وأعطت كمية البذار
 120كغـ.ى

1-

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  54.52حبة.

1-

وبمغ  51.77حبة .سنبمة .1-لقد تـ إثبات

سنبمة ,1-بينما سجؿ أقؿ متوسط لمصفة عند معدؿ البذار
 200كغـ.ى

1-

عالقة اإلرتباط الوثيقة بيف عدد الزىيرات الخصبة عند
التزىير وعدد الحبوب المتكوف عند النضج تحت مدى واسع

مف اإلختالفات الوراثية أو التأثيرات البيئية ( ,)12وفي أغمب
األحياف يتزامف التدىور في أعداد الزىيرات مع المرحمة التي

يكوف فييا نمو الساؽ والسنبمة بأقصى معدؿ ليما ,مما
يفترض بأف موت الزىيرات ينتج بصورة رئيسة مف محدودية
إنتقاؿ مواد التمثيؿ الى السنبمة النامية بسبب المنافسة مع

إستطالة الساؽ( ,)13ومف المحتمؿ إف الكثافة النباتية القميمة
تمكنت مف تقميؿ حدة المنافسة بيف السنابؿ و السيقاف

0-

لمموسم 9009 -9000
1-

كويات البذار (كغن.هكتار )
200
160
120
57.18
58.88 60.93
49.95
49.58 50.45
55.48
52.30 54.03
49.95
51.03 53.08
51.60
51.98 52.15
47.63
50.38 49.38
51.63
53.85 51.00
52.20
55.73 56.70
49.95
53.35 51.55
51.10
55.50 58.58
45.33
47.00 48.60
47.33
48.35 48.45
55.50
55.80 57.35
45.75
48.57 50.36
63.15
63.58 65.58
56.90
54.15 58.10
55.28
56.38 60.93
48.50
52.60 54.85
46.70
53.00 52.58
52.78
53.30 57.50
53.38
53.25 52.83
3.37
51.77
53.26 54.52
0.69

الوتوسط
58.99
49.99
53.93
51.35
51.91
49.13
52.16
54.88
51.62
55.06
46.98
48.04
56.22
48.23
64.10
56.38
57.53
51.98
50.76
54.53
53.15
1.97
53.19

مف جانب آخر وجدت إختالفات بيف األصناؼ التي تتشابو

المتطورة مما جعؿ تجزئة مواد التمثيؿ الى األعضاء التكاثرية

في إرتفاعاتيا فيما يتعمؽ بعدد الزىيرات الخصبة ,ىذه

المتطورة تكوف أفضؿ خالؿ الفترة التي تسبؽ التزىير وانعكس

اإلختالفات إرتبطت بالدرجة الرئيسة بإختالفاتيا في معدالت

ذلؾ عمى زيادة أعداد الزىيرات المخصبة وتكويف حبوب أكثر

بقاء الزىيرات بدالً مف إختالفاتيا في أقصى عدد مف بادئات

إنخفاض نسبة  FR/Rمع زيادة الكثافة النباتية ,ويؤدي

القصر ىي عامة وليست خاصة واف اإلختالفات الوراثية

في السنبمة.

مف جانب آخر سبؽ وأف تمت االشارة الى

الزىيرات الناشئة ,وىذا يثبت بأف اآللية التي تتميز بيا جينات

إنخفاض ىذه النسبة الى إنخفاض عدد الزىيرات الخصبة عند

تتعمؽ في أغمب األحياف بنسبة بقاء الزىيرات .تظير نتائج

التزىير ( .)20أظيرت التراكيب الوراثية إختالفاً معنوياً فيما

جدوؿ ( )3وجود تأثير معنوي لتداخؿ عاممي الدراسة في ىذه

بينيا في ىذه الصفة ,وسجؿ الخط  S123أعمى متوسط
لمصفة بمغ  64.10حبة.سنبمة

1-

الصفة ,نتج ىذا التداخؿ بسبب اإلختالؼ في كمية

متفوقاً بمعنوية عف باقي

اإلستجابة ,فبينما لـ تتأثر ىذه الصفة معنوياً مع زيادة كثافة
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البذار في عدد مف التراكيب فإف تراكيب أخرى أظيرت

إستجابة التراكيب الوراثية بيذه الصفة بتغيير معدالت

تناقصاً معنوياً في ىذه الصفة عند زيادة كميات البذار وحققت

البذار(جدوؿ  )4إذ لـ تتأثر بعض التراكيب معنوياً بتغيير

و S152و S175أعمى متوسطاتيا عند معدؿ البذار األوؿ

لزيادة كميات البذار حققت خالليا كمية البذار الثانية و/أو

بينما سجؿ الخطاف  S76و S155أعمى متوسطاتيما عند

الثالثة التفوؽ المعنوي في ىذه الصفة. .

كثافة البذار بينما كانت إستجابة التراكيب األخرى معنوية

التراكيب الوراثية الفتح و S52و S83و S130وS148

معدؿ البذار الثاني.
عدد الحبوب.م

جدول  .6تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في عدد

9-

الحبوب.متر

تشير بيانات جدوؿ  4الى وجود إختالفات معنوية في عدد

التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 99
A4.10
أبوغزيب 3
S12
S52
S76
S83
S94
S97
S102
S118
S123
S130
S148
S152
S155
S175
S177
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

الحبوب المنتجة بوحدة مساحة األرض بتأثير كميات البذار
والتراكيب الوراثية وتداخالتيما ,إذ سجؿ معدؿ البذار 200
كغـ.ى

1-

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  23924.5حبة.ـ

2-

ولـ يختمؼ معنوياً عف المتوسط الذي سجمو معدؿ البذار
 160كغـ.ى

1-

والذي بمغ  23530.1حبة.ـ

معنوياً عمى معدؿ البذار  120كغـ.ى

1-

2-

لكنيما تفوقا

بنسبة %8.3

و %6.5بالتتابع .يتضح مف تحميؿ المكونات العددية لعدد
الحبوب بوحدة مساحة األرض (الجدوالف  2و  )3إف زيادة

كثافة البذار مف  120الى  160و 200كغـ.ى
زيادة عدد السنابؿ.ـ

2-

1-

أدت الى

بنسبة  %9و %14بالتتابع والى

تناقص متوسط عدد الحبوب.سنبمة

1-

بنسبة  %2.3و

 %5.0بالتتابع مما يشير الى إف نسبة الزيادة في المكوف
األوؿ كانت أكبر مف نسبة التناقص في المكوف الثاني والذي

أدى الى زيادة عدد الحبوب.ـ . 2-أعطى الخط  S123أعمى
متوسط لعدد الحبوب بوحدة مساحة األرض بمغ 27265.6
حبة.ـ

2-

9-

لمموسم 9009 -9000
1-

كويات البذار (كغن.هكتار )
200
160
120
25951.1 24512.0 24624.8
20286.8 18514.3 17234.6
24495.0 22253.5 20053.8
21736.3 23646.9 20228.7
26880.8 25294.5 23829.5
22740.4 22696.2 21601.6
27851.7 26752.8 23089.9
23761.2 24350.3 23390.8
23583.4 24122.4 22240.7
23806.1 24660.1 24600.6
20690.0 20818.7 19942.4
21680.6 21998.6 17534.6
27214.4 26907.2 24037.2
22071.5 21821.1 21483.5
29171.5 27416.0 25209.3
25208.0 21801.0 22225.5
22517.1 22438.9 22644.4
21961.5 24173.4 21086.3
21026.2 23548.0 22306.9
25281.8 23749.9 23478.9
24498.5 22657.4 23162.1
2331.6
23924.5 23530.1 22095.5
463.9

الوتوسط
25029.3
18678.6
22267.4
21870.6
25334.9
22346.1
25898.1
23834.1
23315.5
24355.6
20483.7
20404.6
26052.9
21792.0
27265.6
23078.1
22533.4
22407.1
22293.7
24170.2
23439.3
1361.8
23183.4

متوسط وزن الحبة

ولـ يختمؼ معنوياً عف الخط  S102الذي أعطى

سبب إختالؼ كميات البذار إختالفاً معنوياً في وزف 1000

التراكيب الوراثية ,في حيف أعطى التركيب  A3103أقؿ

متوسط ليذه الصفة بمغ  35.20غـ منخفضاً بمعنوية عف

مكوني ىذه الصفة (الجدوالف 2و )3يتيبف إف متوسط عدد

و % 2.9بالتتابع  ,المذاف لـ يختمفا معنوياً فيما بينيما .أشار

المتوسط  26052.9حبة.ـ

2-

لكنيما تفوقا معنوياً عمى باقي

حبة (جدوؿ  ,)5إذ أعطى معدؿ البذار  200كغـ.ى

1-

أقؿ

متوسط ليذه الصفة بمغ  18678.6حبة.ـ ,2-وبالعودة الى

متوسطي معدلي البذار  120و 160كغـ.ى

سنابؿ المتر المربع لمخط  S123كاف أقؿ مف المتوسط العاـ

 Klepperوآخروف ( )14الى تأثر وزف الحبة بالعمميات التي

لمتراكيب الوراثية لكف متوسط عدد حبوب السنبمة ليذا الخط

1-

بنسبة 3.5

تحدث خالؿ المدة التي تسبؽ وتعقب التزىير مباشرة والتي

ىو مف تفوؽ معنوياً عمى جميع التراكيب الوراثية وسبب

تتحكـ بحجـ الكيس الجنيني المتكوف وكذلؾ بمدة ومعدؿ

التفوؽ المعنوي لو في عدد حبوب المتر المربع .أما التركيب

إمتالء الحبة ,إذ يؤدي نقص مواد التمثيؿ خالؿ تمؾ المدة

 A3103فقد سجؿ أقؿ متوسط لعدد سنابؿ المتر المربع

الى إختزاؿ عدد خاليا السويداء المتكونو في الحبة .أدت

واختمؼ معنوياً عف باقي التراكيب فضالً عف تسجيمو متوسط

زيادة كمية البذار الى إختزاؿ مساحة ورقة العمـ وانخفاض

عدد حبوب السنبمة دوف المتوسط العاـ لمتراكيب مما إنعكس

محتوى الكموروفيؿ فييا (لـ يعرض الجدوؿ) والذي مف

في إنخفاض متوسط عدد حبوب المتر المربع .تباينت

المحتمؿ عمؿ عمى تقميؿ تجييز مواد التمثيؿ (محدودية
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المصدر) الى الحبوب المتطورة خالؿ مدة مؿء الحبة ومنعيا

اآلخر حققت خالليا كمية البذار األولى أعمى المتوسطات

مف الوصوؿ الى الوزف الكامف ليا ,إذ تعد ورقة العمـ

لمتراكيب أبوغريب  3و S76و S97و S102و S123في

المصدر الرئيسي لفعالية التمثيؿ الكربوني المساىـ بمؿء

حيف أعطى معدؿ البذار الثاني أعمى المتوسطات لمتركيبف

الحبة ( .)5أظيرت التراكيب الوراثية إختالفاً معنوياً في

إباء 99و.S130

متوسط وزف الحبة ,إذ أعطى الخط  S97أعمى متوسط ليذه

حاصل الحبوب

الوراثية ,بينما سجؿ التركيب  A4.10أقؿ متوسط ليذه

كميات البذار والتراكيب الوراثية وتداخالتيما في ىذه الصفة,

الصفة بمغ  40.95غـ متفوقاً بمعنوية عمى باقي التراكيب

تشير نتائج جدوؿ  6الى وجود تأثيرات معنوية لكؿ مف
إذ أعطت كمية البذار  160كغـ.ى

الصفة بمغ  31.05غـ .يتضح مف بيانات جدوؿ  5إف
التركيب  A4.10أعطى عدد حبوب يفوؽ ما أعطاه الخط

 S97بحدود  4930.3حبة.ـ

2-

الحبوب بمغ  5.94طف.ى

وىذا يؤثر في معدؿ التجزئة

البذار  120و 200كغـ.ى
1-

1-

1-

1-

أعمى متوسط لحاصؿ

وتفوقت معنوياً عمى معدلي

المذاف سجال المتوسطيف 5.65

لكؿ حبة أو حصة الحبة مف المواد المتمثمة .أثبتت الدراسات

و 5.80طف.ى

الكربمة عند التزىير ونمو الكربمة يحدث قبؿ بضعة أياـ فقط

النامي مف خالؿ التوازف في المنافسة بيف النباتات وينعكس

مف التزىير وتحديداً المدة بيف مرحمتي البطاف والتزىير (.)16

تأثيرىا في النياية عمى حاصؿ الحبوب ,فعند إستعماؿ

الحديثة إف وزف الحبة يمكف أف يعتمد بقوة أيضاً عمى حجـ

أيضاً .تؤثر كمية البذار في تحديد الكثافة المناسبة لممحصوؿ

جدول  .1تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في متوسط وزن

معدالت بذار عالية نحصؿ عمى كثافات نباتية عالية لكنيا

 0000حبة (غم) لمموسم 9009 -9000
التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 99
A4.10
أبوغزيب 3
S12
S52
S76
S83
S94
S97
S102
S118
S123
S130
S148
S152
S155
S175
S177
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

كويات البذار (كغن.هكتار)1-
200
160
120
32.71
32.88
33.06
36.77
38.33
38.66
33.75
35.24
35.67
37.92
40.18
38.07
30.74
31.01
31.40
33.19
34.68
36.48
31.95
32.09
34.00
39.20
39.88
38.61
35.27
34.06
36.97
36.23
35.98
36.50
36.76
37.92
37.05
39.07
41.59
42.19
33.20
37.37
38.37
35.26
35.18
34.67
35.71
37.20
38.31
36.44
38.92
37.15
37.77
39.14
38.94
34.15
34.56
34.44
35.57
35.85
35.88
34.18
34.46
34.03
33.45
34.74
35.39
2.20
35.20
36.24
36.47
0.74

بالتتابع وكاف اإلختالؼ بينيما معنوياً

تعطي نمواً وتطو اًر ضعيفيف لذلؾ المحصوؿ ,بينما إستعماؿ
الوتوسط

معدالت بذار واطئة سوؼ الينتج العدد المطموب مف النباتات

32.88
37.92
34.89
38.72
31.05
34.79
32.68
39.23
35.43
36.24
37.24
40.95
36.31
35.03
37.07
37.50
38.62
34.38
35.76
34.22
34.53
1.25
35.97

بالحقؿ وبذلؾ ال تتمكف مف إستعماؿ الضوء والماء والمغذيات
بكفاءة عالية مما ينتج عنيا قمة الحاصؿ ( ,)17وبالعودة الى
نتائج مكونات الحاصؿ (الجداوؿ  2و 3و )5نجد إف مبدأ
التعويض فيما بينيا كاف واضحاً مع تغيير معدالت البذار,

ويتبيف بأف عدد السنابؿ.ـ

2-

كاف مكوناً حاسماً في تغيير

حاصؿ الحبوب فبالرغـ مف إف الكثافة النباتية الواطئة إمتمكت
أعمى المتوسطات لعدد حبوب السنبمة ووزف الحبة فإف
حاصؿ حبوبيا كاف أقؿ معنوياً مف كميتي البذار المتوسطة

والعالية وذلؾ بسبب إنتاجيا أقؿ عدد مف السنابؿ بوحدة
المساحة .مف جانب آخر ,نجد إف معدلي البذار الثاني

والثالث أنتجا أعداداً متقاربة مف الحبوب بوحدة المساحة ولـ

يختمفا معنوياً فيما بينيما لكف اإلنخفاض في متوسط وزف
الحبة لمعدؿ البذار الثالث قد يكوف السبب في حصوؿ

اإلختالؼ المعنوي بينيما .أظيرت التراكيب الوراثية إختالفاً

يتضح مف البيانات في جدوؿ ( )5إف التداخؿ بيف التراكيب

معنوياً فيما بينيا وسجؿ الخط  S123أعمى متوسط لحاصؿ

ىذا التداخؿ مف اإلختالؼ في كمية اإلستجابة ,إذ لـ يصؿ

التراكيب الوراثية وخاصة عمى الصنفيف المعتمديف في العراؽ

الحبوب بمغ  6.64طف.ى

الوراثية وكميات البذار أثر معنوياً في متوسط وزف الحبة ,نتج

1-

متفوقاً بمعنوية عمى جميع

أبوغريب 3واباء 99المذاف انتجا  5.80و 5.92طف.ى

االنخفاض في وزف الحبة الى المستوى المعنوي عند زيادة

1-

بالتتابع فيما سجؿ التركيب  A3103أدنى حاصؿ حبوب بمغ

معدؿ البذار في معظـ التراكيب بينما كاف معنوياً في البعض
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 4.77طف.ى .1-إف ىذا التفوؽ لمخط  S123يمكف أف يعزى

جدول  .6تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في حاصل

الى إمتالكو قيماً أعمى مف المتوسط العاـ لمتراكيب في

الحبوب طن.ىكتار

صفات مساحة ورقة العمـ ومحتوى الكموروفيؿ فييا والمادة

التزاكيب
الوراثية

الجافة عند التزىير و CGRلمفترة مف الزراعة الى التزىير

الفتح
A3103
M.2
إباء 99
A4.10
أبوغزيب 3
S12
S52
S76
S83
S94
S97
S102
S118
S123
S130
S148
S152
S155
S175
S177
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5

وطوؿ السنبمة ومدة إمتالء الحبة ( ,)1وموعد النضج (لـ

تعرض الجداوؿ) وعدد السنيبالت.سنبمة

1-

وعدد حبوب

السنبمة وعدد حبوب المتر المربع و وزف الحبة (جداوؿ 1
و 3و 4و .)5كذلؾ يتبيف بإف الخطوط المنتخبة S123
و S102و S52و S130و S148و S83تفوقت معنوياً

عمى أعمى أصناؼ المقارنة وىو الصنؼ إباء ,99معظـ ىذه

الخطوط إمتمكت قيماً أقؿ مف المتوسط العاـ لمتراكيب في
إرتفاع النبات وموعد التزىير وقيماً أعمى مف المتوسط العاـ

في مدة إمتالء الحبة وعدد حبوب السنبمة ومتوسط وزف الحبة

ودليؿ الحصاد .مما يقترح بأف قصر القامة ليذه الخطوط قمؿ

المنافسة بيف المصبات المختمفة المتطورة مما سمح بتكويف

عدد أكبر مف الحبوب.سنبمة

1-

كما إف التزىير المبكر سمح

بإمتالؾ مدة أطوؿ لنمو الحبة مما إنعكس عمى زيادة ووزف
الحبة ,ويتبيف بأف الحاصؿ العالي ليذه الخطوط تحقؽ مف

الوراثية الناجحة الى أف يكوف ليا قيـ أعمى مف المتوسط
لجميع مكونات الحاصؿ بدالً مف مكوف إستثنائي عالي واحد

فقط .التأثير المعنوي لتداخؿ عاممي الدراسة في ىذه الصفة

يشير الى إف إستجابة التراكيب كانت مختمفة لممنافسة بيف
النباتات عمى عوامؿ النمو الناتجة مف زيادة التزاحـ بسبب

زيادة كمية البذار ,إذ يالحظ بأف معظـ التراكيب لـ تظير
تأثي اًر معنوياً في حاصؿ الحبوب بتغيير مستويات البذار

بإستثناء سبعة تراكيب فقط أظيرت إستجابة معنوية لذلؾ

التغيير ,إذ أظيرت كمية البذار الثانية تفوقاً عمى كميتي

البذار األولى والثالثة في التركيبيف إباء 99و S94وعمى كمية

البذار األولى فقط في الخطيف  S52و A3103كذلؾ تفوؽ
معدلي البذار الثاني والثالث عمى األوؿ في الخطيف S152

و S97في حيف تفوؽ معدؿ البذار األوؿ عمى الثالث في
الخط  .S177مف النتائج أعاله يظير بأف أفضؿ التوليفات
لمخطوط  S123و S152و S102كانت عند زراعتيا بكمية
بذار 160كغـ.ى

1-

كويات البذار (كغن.هكتار)1-
120
5.55
4.57
5.46
5.61
5.21
5.91
5.64
6.08
5.90
6.16
5.20
5.07
6.34
5.72
6.53
6.06
6.10
4.91
5.43
5.16
6.10
5.65

160
5.59
5.03
5.75
6.29
5.37
5.84
5.78
6.55
6.04
6.10
6.11
6.14
6.49
5.78
6.73
6.11
6.20
6.18
5.44
5.33
5.94
0.33
5.94
0.06

200
5.31
4.70
5.78
5.86
5.51
5.66
5.95
6.39
5.87
6.07
5.35
5.94
6.41
5.99
6.65
6.30
6.05
6.01
5.22
5.21
5.66
5.80

الوتوسط
5.48
4.77
5.66
5.92
5.37
5.80
5.79
6.34
5.94
6.11
5.55
5.72
6.41
5.83
6.64
6.16
6.11
5.70
5.36
5.23
5.90
0.19
5.80
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