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المستخمص

بهدف دراسة تأثير االنتخاب بخمية النحل في زيادة وزن وحجم البذور في نبات زهرة الشمس .استخدم الصنف الالزيتي شموس .زرعت البذور في

ربيع  2011بطريقة خمية النحل بمسافات  1.3م بين المروز و 1.5م بين النباتات .اعتمد في االنتخاب مساحة القرص األكبر وحجم البذور األكبر
ووزن البذور األثقل في زيادة نسبة البذور الكبيرة لمصنف .انتخبت النباتات المتفوقة لمصفات ولقحت ذاتياً ثم خمطت بذورها وزرعت وتركت لمتمقيح

الخمطي .زرعت البذور الناتجة من التمقيح الخمطي في تجربة مقارنة لتقييمها ومقارنتها مع األصل بكثافات نباتية  40و 50و 60ألف نبات/هكتار.
أظهرت النتائج تفوق المنتخب  2في معدل النمو اذ أعطى معدل 10.11غم /نبات/يوم مقارنة بالصنف األصمي  6.79غم/نبات/يوم وتفوق المنتخب  1في

معدل وزن البذرة الذي أعطى  131ممغم في حين أعطى الصنف األصمي  116ممغم في حين تفوق المنتخب  2في الحاصل الكمي إذ أعطى 10.17

طن/هـ مقارنة بالصنف األصمي ( 6.57طن/هـ)  .زاد االنتخاب بطريقة خمية النحل نسبة البذور التي يزيد طولها عن  18ممم ولنسبة المب إلى البذور
والذي أثر في زيادة وزن البذرة بشكل مباشر وبالتالي في زيادة الحاصل إذ تفوق المنتخبان  1و 2عمى الصنف األصمي المذين سجال نسبة  %67.5و

 %49.7في أطوال البذور ألكثر من  18ممم و تفوق المنتخب  2في إعطاء أعمى نسبة لب ( )%79.0لألطوال األكبر من  18ممم في حين كانت النسبة
 %84.5لنفس الصنف لألطوال  18-15ممم .يعود ذلك الى فعل الجين المضيف الذي يعمل في برنامج خمية النحل فزاد من نسبة البذور الكبيرة في

المنتخبين ان ذلك كمه يعود الى تحسين ثابت مقدرة النظام لمنباتات المنتخبة لكال الصنفين عن طريق االنتخاب  .نوصي باعتماد برامج االنتخاب بخمية

النحل لتحسين وزن وحجم البذور لدورات انتخاب اخرى من خالل زيادة تكرار البذور الكبيرة الحجم وثقيمة الوزن فتكون بذلك افضل من الموجودة حاليا
والمنتجة بطرائق التربية التقميدية مع المحافظة عمى الحاصل العالي لمصنف وربما زيادته.
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ABSTRACT
The local non-oil (Helianthus anuus L.) cv. Shumoos was used to study the effect of selection by honey comb method on the
weight and size of sunflower seeds. The seeds were planted in the spring of 2011 by honey comb method with space 1.3m between furrows and 1.5m between plants. Selection on larger capitulum, larger seed, and heavier seed were approved to increase the percentage of large seeds in the population. Superior plants, in properties, have been selected and self-pollinated.
Then, seeds were planted and left panmixia. The resulting seeds were planted along with original seeds evaluation in a plant
density of 40000, 50000, and 60000 plant.ha-1.The results showed that there was a higher growth of the selected genotype 2
which gave 10.11 g.plant-1.day-1 compared with the original (6.79 g plant-1 day-1) . The selected genotype 1 had 131 mg seed
weight, higher than the original (116 mg). However, the selected genotype 2 was higher in seed yield (10.17 t ha-1), compared
with the original (6.57 t ha-1). Selection by honey comb increased the percentage of seeds longer than 18 mm and seeds kernel
ratio of the two genotypes 1 and 2 recorded 67.5% and 49.7%, respectively, compared with the original for seeds longer than
18mm. The selected genotype 2 gave the highest kernel ratio (79%) of the seeds longer than 18mm while the ratio of the same
genotype for the length 15–18mm was 84.5%. This was due to additive gene action in honey comb selection program. It was
recommended to use honey comb selection to improve seed weight by increasing frequency of their plant in the population for
more selection cycles.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Key words: leaf area , head diameter, days to flowering and maturity .
*Part of M.Sc of the first author.
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مف الصفات الوراثية الفسمجية والمظيرية بفعؿ الجيف

المقدمة

المضيؼ فاثر ذلؾ في رفع ثابت مقدرة النظاـ لمنباتات

يعد محصوؿ زىرة الشمس مف المحاصيؿ الرئيسة الميمة في

المنتخبة ) .)26مف الميـ ثبات تمؾ الصفات عند زراعة

العراؽ ،إذ إف لو استخدامات متنوعة منيا استخراج الزيت

بالنسبة لألصناؼ الزيتية فضال عف استخدامو عمفا ،إال إف

الصنؼ ضمف الكثافات العالية أو القياسية بمعنى ثبات تمؾ

األصناؼ الالزيتية تتركز أىميتيا في استيالكيا مف قبؿ

الصفات بوجود التأثير البيئي بالتداخؿ مع العوامؿ الوراثية.
جاءت ىذه الدراسة بيدؼ معرفة مدى استجابة وزف وحجـ

اإلنساف والتي أخذت تتوسع بوجود معامؿ متخصصة في

البذرة لمصنؼ الالزيتي (شموس) اضافة الى مساحة القرص

تحميص وتغميؼ بذور ىذا المحصوؿ وبذا فاف ىذا التوسع

لالنتخاب بخمية النحؿ ثـ مقارنة الذرية المنتخبة بكثافات

في االستيالؾ وزيادة الطمب عزز االستيراد خاصة مف الدوؿ

متزايدة الستكشاؼ المقدرة الفعمية لإلنتاجية ومعرفة مدى فعؿ

المجاورة بسبب ضعؼ إنتاج ىذا المحصوؿ في العراؽ.
يحصؿ انخفاض الحاصؿ تدريجيا في اليجف نتيجة التربية

الجيف المضيؼ لمصفة المنتخبة.

الداخمية فقد وجد  )03( Schusterإف نسبة التدىور في

المواد والطرائق

التدىور بنسبة اقؿ في قطر القرص ووزف البذرة .ذكر

عاـ  9366وربيع عاـ  9369وذلؾ في حقؿ قسـ المحاصيؿ

 )00( Tuberosaإف حاصؿ البذور انخفض بمعدؿ

الحقمية في كمية الزراعة-جامعة بغداد .كاف اليدؼ ىو زيادة

 %41.7بعد أربعة أجياؿ مف التربية الداخمية لذلؾ اتجو

تكرار عدد البذور الكبيرة الحجـ (الوزف) في بذور صنؼ

الباحثوف الى استخداـ طريقة االنتخاب لتطوير عدد مف

زىرة الشمس الالزيتي شموس .طبقت التجارب في تربة

بواسطتيا عزؿ تراكيب وراثية تحوي صفات مرغوبة مف

بالمحراث المطرحي القالب ثـ نعمت التربة وتـ التسميد بسماد

مجتمع نباتي متغاير وراثيا لزيادة تكرار أليالت الصفة

اليوريا كمصدر لمنيتروجيف ( )N %61وبمعدؿ 933

المنتخبة ( .)61إف تحسيف المجتمعات لمحصوؿ ما ىو

كغـ/ىكتار ،وسماد سوبر فوسفات  P2O5بمعدؿ 933

التربية يعتمد بصورة أساسية عمى التباعد الوراثي وعمى كفاءة

/ىكتار ،ثـ تمت إضافة الدفعة الثانية مف سماد اليوريا عند

طريقة االنتخاب ( )63يرتبط نجاح عممية االنتخاب بشكؿ

بداية التزىير بمعدؿ  933كغـ /ىكتار.

كبير بالتداخؿ البيئي الوراثي) .)92ابتكر )99( Fasoulas

الموسم الربيعي االول

نفذت تجربة حقمية عمى مدى ثالثة مواسـ ىي ربيع وخريؼ

الحاصؿ بمغت  %40لثالثة ىجف مف المحصوؿ فيما كاف

مزيجية طينية غرينية في المواسـ الثالثة ،حرثت األرض

المحاصيؿ مف بينيا زىرة الشمس ،فاالنتخاب عممية يمكف

كغـ/ىكتار ،وكبريتات البوتاسيوـ  K9SO4بمعدؿ  633كغـ

اليدؼ الرئيسي لبرامج تربية وتحسيف النبات ،والتقدـ لبرامج

زرعت البذور بطريقة خمية النحؿ في السادس مف آذار

طريقة االنتخاب بخمية النحؿ والتي تختمؼ عف النظرية
القديمة القائمة إف النبات عندما ينتخب بكثافة عالية يعطي

 ،9366كانت الزراعة بخطوط عمى جية واحدة مف المرز

حاصال عاليا ويتـ االنتخاب بخمية النحؿ بزراعة النباتات
بمسافات متباعدة (كثافة اقؿ) لذا فاالنتخاب سيكوف أكثر دقة

وبالتبادؿ ،المسافة بيف النباتات  dكانت  653سـ والمسافة

بيف الخطوط بحسب المعادلة  d×0.866كانت القيمة 603

في إظيار فعؿ الجيف المضيؼ والذي يظير جميا في الكثافة

سـ ( )22وبواقع  29مكرر .إف كؿ  7نباتات في الخمية

النباتية الواطئة ،ومف الواجب السيطرة عمى عوامؿ النمو

السداسية تمثؿ مكر ار واحدا .وضعت  0بذور في كؿ جورة

المتاحة داخؿ المجتمع النباتي لغرض زيادة كفاءة االنتخاب
بخالؼ ذلؾ يصبح االنتخاب غير ذي جدوى ( .)61إف

وخصمت البادرات الى واحدة بعد ثالثة أسابيع مف البزوغ،
وأجريت عمميات التعشيب يدويا والري كمما دعت الحاجة .تـ

طريقة خمية النحؿ يمكف إف تقمؿ بشكؿ كبير مف تأثير

اعتماد صنؼ زىرة الشمس شموس الالزيتي المفتوح التمقيح

العوامؿ البيئية مما يؤدي الى دقة تقدير التحصيؿ الوراثي

(وىو صنؼ مستنبط مف قبؿ أ.د.مدحت الساىوكي) وزراعتو

ورفع كفاءة االنتخاب ( 93و .)96أدى االنتخاب بخمية النحؿ

بطريقة خمية النحؿ لمئات النباتات ثـ االنتخاب ألفضؿ
النباتات نموا ونشاطا بالمقارنة مع النباتات األخرى وذلؾ عند

لصنؼ زىرة الشمس (أقمار) الى تحسيف النباتات الفردية لعدد
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بداية التزىير ،غمفت األقراص بأكياس مف قماش المممؿ

الموسم الربيعي الثاني

(لمنع التمقيح الخمطي بواسطة الحشرات) وتركت لمتمقيح

في ىذا الموسـ نفذت تجربة مقارنة لتقييـ أداء الصنؼ

الذاتي ألجؿ زيادة التكرار الجيني لمجينات الحاكمة لمصفة
وتمت عمميات تحريؾ الكيس جانبيا فوؽ القرص خالؿ مدة

المنتخب (وبتركيبيف وراثييف) في وزف وحجـ البذرة في زىرة

الشمس الصنؼ الالزيتي بتاريخ  9369/9/61وبثالث

تفتح القرص وذلؾ لضماف نثر حبوب المقاح وتوزيعيا عمى

كثافات ىي 63و 53و 13ألؼ نبات لميكتار وذلؾ بالزراعة

أزىار القرص الواحد لزياد نسبة العقد فييا ،إذ تعاني أصناؼ

عمى بعد  3873ـ بيف الخطوط وبمسافات ( 3801ـ و3892

زىرة الشمس الالزيتية أساسا مف مشكمة عدـ التوافؽ الذاتي
والتي تتراوح بيف الصفر وال ػ  %633في ىذا المحصوؿ ثـ

ـ و 3896ـ)عمى التوالي بيف النباتات واستخدمت تجربة
عاممية وفؽ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة ()RCBD

فحصت عند النضج واخذ أفضميا والتي تممؾ اكبر مساحة

وبأربعة مكررات شممت كؿ وحدة تجريبية  1خطوط.

قرص ،واكبر حجـ بذور وذات بذور ممتمئة مع مراعاة خمو

التوليفات المتكونة كانت لتركيبيف وراثييف المنتخب 6

النباتات المنتخبة مف اإلمراض والحشرات ،حصدت بتاريخ
 9366/7/7جففت األقراص ثـ فرطت البذور باليد ومف ثـ

والمنتخب  9والصنؼ المعتمد األصمي مع ثالث مسافات
زراعة لكؿ منيـ ،زرعت  6-0بذرة في كؿ جورة وأجريت

خمطت بذورىا سوية.

عمميات خدمة التربة والمحصوؿ خدمة عممية .أخذت عينة

الموسم الخريفي

عشوائية مف  63نباتات مف وسط كؿ وحدة تجريبية لدراسة

زرعت البذور المنتخبة  S1في الثاني مف آب  9366إلنتاج

الصفات الحقمية ثـ وضعت البيانات في جدوؿ وحممت

بذور الصنؼ المنتخب وكانت الزراعة بخطوط داخؿ ألواح

إحصائيا وفؽ طريقة تحميؿ التبايف وقورنت المتوسطات

بأبعاد  5×5ـ والمسافة بيف خط وآخر كانت  38.3ـ ،وبيف

الحسابية باقؿ فرؽ معنوي  L.S.dعند مستوى معنوية ،3835

نبات وآخر  3803ـ وأيضا وضعت  6-0بذور في الجورة

أخذت عينة عشوائية مف البذور ( 533بذرة) مف كؿ وحدة

الواحدة وتمت عمميات التسميد كما في الموسـ السابؽ

تجريبية وأجريت قياسات الطوؿ والعرض لمبذرة ووزف 633

وأجريت عمميات خدمة المحصوؿ مف تعشيب وري وحسب

بذرة ثـ أزيمت منيا القشور باليد الستخراج المب وأخذت

الجينات الى استقرارىا في المجتمع بحسب قانوف ىاردي

استخرجت نسبة المب الى

البذرة ،وضعت البيانات في

واينبرؾ (في مجتمع كبير يتزاوج عشوائيا يكوف التكرار الجيني

جداوؿ اشتممت عمى أبعاد البذور وأوزانيا وأبعاد المب ووزنو

ثابتا ما لـ يكف ىناؾ طفرة أو ىجرة مف والى المجتمع) ،تـ

وجرت المقارنة بيف التراكيب الوراثية مع بعضيا ومقارنة

التزاوج العشوائي بيف النباتات عف طريؽ نقؿ حبوب المقاح

كثافات الزراعة والتداخؿ بيف التراكيب الوراثية وكثافات

األبعاد بعد التقشير ووزنت بالميزاف الحساس ومف ثـ

متطمبات الحقؿ .تركت النباتات لمتمقيح العشوائي ألجؿ عودة

بيف األقراص جميعيا بواسطة فرشاة حيث تـ اخذ حبوب

الزراعة .عند اكتماؿ التزىير أخذت المالحظات مف عينة

المقاح مف نبات الى عدة نباتات ومف عدة نباتات الى نبات

عشوائية ممثمة بعشرة نباتات محروسة معممة لكؿ وحدة

واحد  Random matingعند النضج جمعت البذور وتـ

تجريبية.

الحصوؿ عمى تركيبيف احدىما كانت الحبة عريضة ممتمئة

الحاصل ومكوناته

وخمطت معا  ،والثاني كانت الحبة طويمة (المنتخب  )9أيضا
جمعت البذور وخمطت معا( .شوىدت إصابة عدد مف

وحدة تجريبية تـ اخذ  633بذرة مف كؿ قرص ووزنت بميزاف

حساس الستخراج متوسط وزف البذرة الواحدة ثـ تـ احتساب

النباتات بمرض البياض ألزغبي قبيؿ الحصاد مباشرة لكنيا

نسبة المب الى البذرة الكاممة حيث أخذت  63أقراص مف كؿ

(المنتخب  )6أخذت البذور ذات الحجـ األكبر وجمعت

حسب وزف البذرة (ممغـ) بعد اخذ  63أقراص عشوائيا مف كؿ

كانت إصابة طفيفة لـ تحتاج معالجة إذ تـ الحصاد مباشرة

وحدة تجريبية وتـ اخذ  633بذرة مف كؿ قرص ووزنت ثـ

بعد يوـ واحد مف اكتشاؼ اإلصابة)

قشرت ووزف المب وتـ استخراج نسبة المب الى البذرة .كما تـ

تسجيؿ أطواؿ كؿ مف البذور والمب بعد ذلؾ تـ حساب
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متوسط حاصؿ البذور لمنبات والمتمثؿ بالقرص ألنو أحادي

وىذا ما شار إليو  )6( Azizمف إف نمو النبات تزداد

القرص ،ووزنت حاصالت بذور األقراص العشرة ثـ اخذ

معدالتو ( )CGRفي مرحمة االستطالة النشطة مع زيادة

المتوسط ،وىنا تـ تعيير رطوبة البذور عمى نسبة رطوبة %.

المساحة الورقية فيزداد مقدار اعتراض الضوء وينعكس ذلؾ

وىي الرطوبة القياسية (الرطوبة ضمف المدى الذي يتـ خزف

عمى التمثيؿ الكربوني .كما يالحظ انخفاض قيـ CV%

البذور فيو ( ،)69،67( )%.-%1وتـ حساب متوسط

لمصفة لمتركيبيف المنتخبيف كمييما مقارنة بالصنؼ األصمي

معدؿ حاصؿ النبات بالكثافة النباتية كذلؾ قيس حجـ البذرة
بتدويف اطواليا لعينة المائة بذرة لكؿ وحدة تجريبية .قدرت

نمو النبات معيا اًر أساسيا لزيادة حاصؿ المادة الجافة خالؿ

زمف معيف في موسـ النمو ( 9و .)0تشير بيانات جدوؿ 6

نسبة التوريث بالمعنى الدقيؽ ) )h2 n.sلصفة وزف البذرة

الى وجود تأثير معنوي الختالؼ الكثافات النباتية في معدؿ

) Parent–offspring Regression (27وحسب المعادلة:

نبات/ىكتار الى  13ألؼ نبات/ىكتار أدت الى خفض معدؿ

مما يدؿ عمى زيادة التجانس بيف النباتات المنتخبة .يعد معدؿ

الحاصؿ الكمي (طف/ىكتار) وتـ الحصوؿ عميو مف ضرب

معيا ار لالنتخاب باستخداـ طريقة ارتداد األبناء عمى اآلباء

X 100

نمو النبات إذ أف زيادة الكثافة النباتية مف  63ألؼ

نمو النبات بنسبة  .%03860وىذه النتيجة تتفؽ مع ما

̅– ̅
̅– ̅

توصؿ إليو  )6( Azizإذ وجد إف زيادة الكثافة النباتية مف

أما المقدار المتوقع مف التحصيؿ الوراثي في اي مجتمع

 13الى  .3ألؼ نبات/ىكتار تؤدي الى خفض معدؿ نمو

فيحسب كما يأتي :

 :G.sالتحصيؿ الوراثي الناجـ عف االنتخاب و

النبات الى  .%61إف قيـ  σو  C.V%قد انخفضت مع
زيادة الكثافة النباتية .تشير بيانات جدوؿ  6الى وجود تداخؿ

:

معنوي فقد أعطى التركيب المنتخب الثاني عند الكثافة النباتية

التوريث بالمعنى الضيؽ و :Kمعامؿ شدة االنتخاب وقيمتو

 63ألؼ نبات/ىكتار أعمى معدؿ ليذه الصفة (60866

 6871حيث أف شدة االنتخاب  %63و :Pσاالنحراؼ

غـ/نبات/يوـ) وىذا التداخؿ مؤشر عمى اختالؼ استجابة

القياسي .احتسبت نسبة التوريث لوزف البذرة فكانت لممنتخب

التراكيب الوراثية والمتمثمة بالمنتخبيف والصنؼ األصمي

 %53=6ونسبة التوريث لوزف البذرة لممنتخب %63= 9

لمكثافات النباتية المستعممة في البحث .إف زيادة معدؿ نمو

المحصمة الوراثية لوزف البذرة لمتركيبيف األوؿ والثاني ىي

النبات يرتبط بوزف البذرة حيث إف البذرة الكبيرة تعطي معدؿ

 66821و 63851بالتتابع.

نمو أعمى مف البذرة الصغيرة استنادا إلى عالقة النمو بوزف

النتائج والمناقشة

العضو ( )9،0يؤيد ذلؾ ما ورد حوؿ العالقة الموجبة بيف

معدل نمو النبات

وزف البذرة ومعدؿ نموىا (.)6.

يشير جدوؿ  6الى وجود فروؽ معنوية بيف التراكيب الوراثية

جدول  .1تأثير االنتخاب والكثافة النباتية في متوسط نمو النبات

والكثافات النباتية والتداخؿ بينيما في معدؿ نمو النبات حيث

غم/نبات/يوم لزهرة الشمس

ظيرت زيادة معنوية في معدؿ نمو النبات بفعؿ االنتخاب،
فقد تفوؽ التركيباف المنتخباف األوؿ والثاني عمى الصنؼ

يعذل ًَو انُباث غىَ/باث/يوو
انتزكيب انوراثي

األصمي في ىذه الصفة بنسبة  %90801لمتركيب المنتخب

انكثافت انُباتيت (انف َباث/هـ)
40

األوؿ و %098.0لمثاني متفوقاً بذالؾ عمى الصنؼ األصمي

50

انًعذل
60

األصهي

7.63

6.80

5.95

6.79

والمنتخب األوؿ ،إف زيادة معدؿ النمو لمنباتات المنتخبة

يُتخب 1

10.71

8.38

7.59

8.89

كانت نتيجة دور االنتخاب في زيادة المساحة الورقية ،وزيادة

يُتخب 2

13.11

8.88

8.32

10.11

أ.ف.و%5 .

نشاطيا وطوؿ مدة بقائيا خضراء وفعالة ومف ثـ زيادة كمية

انًعذل

المواد االيضية في النبات في وقت أقصر فزيادة سرعة النمو

أ.ف.و%5 .

( )32وتعزى الزيادة الى عالقة االرتباط الموجبة بيف سرعة
نمو المحصوؿ ومساحتو الورقية معب ار عنيا بالوزف الجاؼ،
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0.32
10.48
0.19

0.19
8.02

7.29
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الالزيتية في زىرة الشمس ال تزيد فييا نسبة الزيت عف %03

وزن البذرة (ممغم)

واف وزف  633بذرة منيا غالبا( 63غـ) واف بذورىا بمعدؿ

وجدت فروؽ معنوية بيف التراكيب الوراثية والكثافات النباتية

طوؿ  95-1ممـ ومعدؿ عرض  60-0ممـ ،واف الصنؼ

والتداخؿ بينيما في وزف البذرة ،تُبيف نتائج جدوؿ  9فعؿ
االنتخاب في زيادة معدؿ وزف البذرة فكاف معدؿ الزيادة 6982

المزروع في العراؽ مف زىرة الشمس (الالزيتية) المحمي ىو

و %6785لمتركيبيف األوؿ والثاني بالتتابع بعد دورة واحدة منو

خميط مف مجموعة متباينة في االرتفاع والنضج ولوف وحجـ

البذور ونسبة الزيت وغيرىا ( .)7تأثر وزف البذرة باختالؼ

وقد يعود السبب في ذلؾ الى زيادة مساحة القرص نتيجة

مستويات الكثافة النباتية (جدوؿ  ،)9اذ ادت زيادة الكثافة

االنتخاب الذي أدى إلى زيادة عدد البذور ومعدؿ وزف البذرة

النباتية مف  63الى  13الؼ نبات/ىكتار الى انخفاض في

في القرص ،كما أدى االنتخاب الى خفض قيمة  σpلمصفة

معدؿ وزف البذرة ،وأعطت الكثافة النباتية  63الؼ

مف  3836.الى  38367و 38365لمتركيبيف المنتخبيف األوؿ

نبات/ىكتار اعمى معدؿ بمغ ( 666ممغـ) في حيف اعطت

والثاني بالتتابع ،والى زيادة تماثؿ النباتات لمصنؼ المنتخب

الكثافة  13الؼ نبات/ىكتار ادنى معدؿ ليذه الصفة وبمغ

في ىذه الصفة في ضوء خفض نسبة  C.V%بحدود

 666ممغـ ،وىذا يؤكد النتائج التي توصؿ اليو Robinson

 %61860و % 65897لمتركيبيف المنتخبيف بالتتابع نتيجة
لحصوؿ التجانس .إف وزف البذرة في الصنؼ ىو محصمة

واخروف ( )97مف أف ىناؾ عالقة عكسية بيف وزف البذرة

لفعؿ مبرمج وراثياً بتداخمو مع عوامؿ النمو ،وبذا فاف وزف

وزيادة الكثافة النباتية ،ويعزى السبب الى المنافسة الشديدة
بيف النباتات عمى عوامؿ النمو المتاحة اذ تؤدي زيادة الكثافة

البذرة مرتبط أصالً بطبيعة الصنؼ مع تأثره بدرجة معينة

بمدخالت النمو لمصنؼ ( ،)6وىي تعبر عف درجة امتالء

النباتية الى تظميؿ النباتات لبعضيا البعض مما انعكس سمباً

الرئيسة وأكثرىا توازناً مف جيؿ آلخر في زىرة الشمس (،)67

المصب ،كما نالحظ مف الممحؽ 0اف قيـ  σpو CV%قد

عمى مدخالت التمثيؿ الكربوني الواصمة مف المصدر الى

البذرة وكثافتيا الظاىرية والنوعية وىي أحد مكونات الحاصؿ

انخفضت مع زيادة الكثافة النباتية ،وكاف التداخؿ معنويا

مع ذلؾ يبقى ىنالؾ تغاير بيف معدالت أوزاف البذور بدرجة

ليذه الصفة فقد أعطى التداخؿ بيف التركيب المنتخب الثاني

كبيرة تسمح باالنتخاب لتشخيص وانتخاب النبات ذي البذور

الكبيرة أو الصغيرة ( .)6إف وزف البذرة صفة ثابتة ومحكومة

والكثافة النباتية  53الؼ نبات/ىكتار أعمى معدؿ لوزف البذرة

وتتأثر بالتركيب الوراثي وموعد الزراعة فضال عف اف وزف

بمغ  655ممغـ .يالحظ مف الجدوؿ  9وجود تداخؿ معنوي
بيف التراكيب الوراثية والكثافة النباتية وىذا دليؿ عمى

البذرة يختمؼ نتيجة اختالؼ مدة امتالء البذرة (طوؿ موسـ

اختالفات في استجابة الصنؼ االصمي والمنتخبات لمكثافة

النمو) ،فطوؿ مدة النمو تزيد مف قابمية النبات عمى تصنيع

النباتية المستعممة في البحث حيث أعطت نباتات المنتخب 9

ونقؿ المواد الغذائية الى المصب فتنعكس إيجابا في معدؿ

عند الزراعة في الكثافة النباتية  53ألؼ نبات /ىكتار أعمى

وزف البذرة ،الف ىناؾ عالقة ارتباط موجبة بيف عدد األياـ

معدؿ وزف بذرة ( 655ممغ).

الكمية ووزف البذرة وىذا يتفؽ مع نتائج اخريف ( 66و)9.

جدول  .2تأثير االنتخاب والكثافة النباتية في وزن البذرة (ممغم)

الذيف أكدوا جميعا اختالؼ أصناؼ زىرة الشمس نتيجة

لزهرة الشمس

االختالفات الوراثية لألصناؼ ،او قد تكوف الزيادة في وزف

وسٌ انبذرة (يهغى)

البذرة ناتجة مف زيادة نسبة المب الى القشرة (اي الكثافة

انتزكيب انوراثي

النوعية لمبذور) والتي يعبر عنيا بوزف حجـ معيف .أكد

انكثافت انُباتيت (انف َباث/هـ)

انًعذل

 )95( Hamdallaتفوؽ التركيب الوراثي شموس عمى عدة

40

50

60

األصهي

133

122

94

116

تراكيب وراثية أخرى في صفة وزف البذرة بنسبة  %93عف

يُتخب 1

150

123

121

131

يُتخب 2

139

155

129

141

أ.ف.و%5 .

11

انًعذل

141

اوطأ التراكيب الوراثية وذكر باف ىذا التركيب يختمؼ في

أصمو عف بقية التراكيب وامتالكو جينات مفضمة غير موجودة
في بقية الت اركيب مما انعكس عمى أدائو ايجابيا .اف البذور

أ.ف.و%5 .
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النباتية ،حصؿ تداخؿ معنوي في ىذه الصفة فقد أعطى

عدد البذور في القرص

التركيب المنتخب الثاني مع الكثافة النباتية  63ألؼ نبات/

يظير مف الجدوؿ  0وجود فروؽ معنوية بيف التراكيب الوراثية

ىكتار أعمى معدؿ لعدد البذور في النبات وبمغ  6122بذرة

والكثافات النباتية والتداخؿ بينيما حيث تُبيف نتائج جدوؿ 0
فعؿ االنتخاب في زيادة معدؿ عدد البذور لمقرص بعد دورة

(جدوؿ  )0وىذا دليؿ واضح عمى اختالؼ استجابة التراكيب

واحدة مف االنتخاب وقد تفوؽ التركيباف األوؿ والثاني كالىما

الوراثية لمكثافات النباتية التي استخدمت في البحث.

عمى الصنؼ األصمي وأعطيا معدؿ عدد بذور بمغ 6917

حاصل بذور النبات (غم)

اف زيادة الحاصؿ االقتصادي لمنبات ىو اليدؼ الرئيسي

و 6676بالتتابع ،واف عدد البذور في النبات ىو مف مكونات

لمربي النبات ،والذي يتـ تحقيقو باالنتخاب لمنباتات المرغوبة

الحاصؿ األساسية ،وىو األكثر ارتباطاً بحاصؿ النبات كونو

لزيادة تكرارىا الجيني .يشير الجدوؿ  6الى وجود فروؽ

يتحدد في المراحؿ المبكرة مف حياة النبات التي تشتد فييا

منافسة أعضاء النبات عمى ثابت مقدرة النظاـ ()SCC

معنوية بيف التراكيب الوراثية والكثافات النباتية والتداخؿ بينيما

( ،)65كما يعزى السبب الى العالقة الموجبة العالية بيف

في حاصؿ البذور لمنبات وتبيف نتائج جدوؿ  6فعؿ االنتخاب

 Elsahoolieو )60( Eltaweelمف أف لمساحة القرص

والثاني كمييما مقارنة مع الصنؼ األصمي ،فقد تفوؽ التركيب

الدور األكبر في زيادة عدد البذور لمقرص .يعد عدد بذور

المنتخب الثاني معنويا عمى الصنؼ األصمي والتركيب األوؿ

النبات مف الصفات ذات العالقة األوثؽ بحاصؿ البذور في

وأعطى أعمى معدؿ لحاصؿ البذور لمنبات بمغ  93.86غـ

المحاصيؿ البذرية ويعطي داللة عمى مقدرة النبات إلعطاء

وقد يعود السبب في ذلؾ الى تفوؽ التركيب المنتخب الثاني

و .و.)6

 ،)9وعدد البذور في القرص (جدوؿ  ،)0وكذلؾ تفوؽ

في زيادة حاصؿ البذور لمنباتات لمتركيبيف المنتخبيف األوؿ

مساحة القرص وعدد البذور فيو وىذا ما أشار إليو

بمكونات الحاصؿ الرئيسة والتي ىي معدؿ وزف البذرة (جدوؿ

منا شيء بذور أعمى مف غيرىا فيزداد حاصؿ البذور (66

التركيب نفسو في مساحة القرص ،فقد أشار Elsahookie

جدول  .3تأثير االنتخاب والكثافة النباتية في متوسط عدد بذور
القرص في زهرة الشمس

و )60( Eltaweelالى أف لمساحة القرص الدور األكبر في

زيادة عدد البذور لمقرص وحاصؿ النبات وأكد ذلؾ Al-

يعذل عذد بذور انقزص
انتزكيب

انكثافت انُباتيت (أنف َباث/هـ)

انًعذل

انوراثي

40

50

60

األصهي

1121

1104

1245

1157

يُتخب 1

1388

1262

1137

1267

يُتخب 2

1699

1437

1287

1474

أ.ف.و%5 .

120

انًعذل

1403

أ.ف.و%5 .

 ،)5( Rawiكما أسيـ االنتخاب في زيادة تجانس النباتات
المنتخبة وقمؿ مف االختالفات فيما بينيا في ىذه الصفة في
ضوء خفض قيمة  ،CV%عمماً أف زيادة التجانس لمصفة
دليؿ عمى فعؿ االنتخاب عند تقدـ دوراتو أو عدد أجياؿ

التمقيح الذاتي ( .)62يتضح مف جدوؿ  6وجود فروؽ معنوية

69
1267

1223

بيف الكثافات النباتية إذ أعطت الكثافة  63ألؼ نبات/ىكتار

69

أعمى معدؿ لحاصؿ البذور لمنبات بمغ ( 62.86غـ/نبات)

إف قيـ  σو C.V%قد انخفضت بعد دورة واحدة مف

فيما كاف أقؿ معدؿ ( 66389غـ\نبات) لمكثافة  13ألؼ

االنتخاب في التركيبيف المنتخبيف كمييما .تأثر عدد بذور

نبات/ىكتار ،وقد يعود السبب في حصوؿ ىذه النتيجة الى

القرص معنوياً بزيادة الكثافة النباتية إذ أعطت الكثافة 63

قمة المنافسة بيف النباتات المزروعة بكثافة  63نبات/ىكتار

ألؼ نبات/ىكتار أعمى معدؿ  6630بذرة لمقرص فيما كاف

مقارنة بالنباتات المزروعة بالكثافات األعمى .إف قيمة σp

أقؿ عدد  6990بذرة لمكثافة  13ألؼ نبات/ىكتار ،وقد يعود

قمت مع زيادة الكثافة النباتية فكانت أقؿ قيمة  9982لمكثافة

السبب في ذلؾ الى زيادة المنافسة بيف النباتات عمى نواتج

النباتية  13ألؼ نبات/ىكتار مقرنة بالكثافة الواطئة ( 63ألؼ

التمثيؿ الكربوني بسبب زيادة الكثافة النباتية وزيادة التظميؿ

نبات/ىكتار) التي أعطت أعمى قيمة لػ  ،63896 σpحصؿ

الذي اثر بشكؿ سمبي عمى المساحة الورقية لمنبات (جدوؿ

معنوي بيف التراكيب الوراثية والكثافات النباتية نتيجة
تداخؿ
ً

 .)0إف قيـ  σpو C.V%قد انخفضت مع زيادة الكثافة
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الختالؼ استجابة التراكيب الوراثية لكثافات نباتية مختمفة فقد

بالتتابع ،عند الكثافة النباتية  13ألؼ نبات/ىكتار .كاف

أعطى التداخؿ بيف التركيب المنتخب الثاني والكثافة النباتية
 63ألؼ نبات/ىكتار أعمى حاصؿ بذور لمنبات (90182

التداخؿ معنوياً ليذه الصفة نتيجة الختالؼ استجابة التراكيب

الوراثية لمكثافات النباتية فقد أعطى التركيب المنتخب الثاني

غـ /نبات).

عند الكثافة النباتية  53ألؼ نبات/ىكتار أعمى قيمة (66863
طف/ىكتار) .اتفقت ىذه النتائج مع نتائج

جدول  .4تأثير االنتخاب والكثافة النباتية في حاصل بذور النبات
(غم) في زهرة الشمس

Gokazay

واخروف

وAli

(،)96

كؿ مف

واخروف

() 3

و )95( Hamdallaالمذيف أكدوا اختالؼ أصناؼ زىرة

حاصم بذور انُباث (غى)
انتزكيب

انكثافت انُباتيت (انف َباث/هـ)

انوراثي

40

50

60

األصهي

148.9

134.3

117.4

133.5

يُتخب 1

208.9

155.6

137.1

167.0

يُتخب 2

236.9

222.0

166.1

208.4

أ.ف.و%5 .

13.8

انًعذل

198.1

الشمس في حاصؿ النبات باختالؼ طبيعتيا الوراثية.

انًعذل

جدول  .5تأثير االنتخاب والكثافة النباتية في متوسط حاصل
البذور طن/هكتار لزهرة الشمس

حاصم انبذور طٍ/هكتار
انتزاكيب

8.0

انكثافت انُباث (أنف َباث/هـ)

انًعذل

انوراثيت

40

50

60

األصهي

5.95

6.71

7.04

6.57

يُتخب 1

8.35

7.78

8.22

8.11

يُتخب 2

9.47

11.10

9.96

10.17

المساحة دالة لحاصؿ النبات الكمي لتمؾ المساحة ،وىو أىـ

أ.ف.و%5 .

0.66

انًعذل

7.92

مقياس حقمي يعطي التقييـ النيائي لمصنؼ وعوامؿ النمو

أ.ف.و%5 .

0.35

أ.ف.و%5 .

170.6

140.2

8.0

حاصل البذور( طن/هـ)

يعد حاصؿ بذور النبات الواحد ،وعدد النباتات بوحدة

0.35
8.53

8.40

نسبة المب

المتاحة ( .)1يشير جدوؿ  5الى وجود فروؽ معنوية بيف

تتكوف بذرة زىرة الشمس مف المب  Kernelوالقشرة Hull

التراكيب الوراثية والكثافة النباتية والتداخؿ بينيما في حاصؿ

وبشكؿ عاـ ىناؾ تبايف كبير في حجـ البذرة ونسبة المب

البذور الكمي وتبيف النتائج فعؿ االنتخاب في زيادة معدؿ

والقشرة الى الوزف الكمي لمبذرة تبعاً الظروؼ البيئية المتعمقة

حاصؿ البذور في وحدة المساحة ،فقد كاف معدؿ الزيادة

بنمو النبات التي تشمؿ موسـ النمو والعمميات الزراعية

 6.822و %05863لمتركيبيف المنتخبيف األوؿ والثاني

المختمفة فضالً عف اختالؼ التركيب الوراثي لألصناؼ

بالتتابع ،ويعود السبب في ذلؾ الى عالقة االرتباط الموجبة

واليجف .يظير مف الجدوؿ  0وجود فروؽ معنوية بيف

بيف حاصؿ البذور في وحدة المساحة وحاصؿ بذور النبات

التراكيب الوراثية والكثافة النباتية والتداخؿ بينيما وىذا يؤكد

(جدوؿ  ،)6كذلؾ أدى االنتخاب إلى زيادة تجانس النباتات

فعؿ االنتخاب في زيادة نسبة المب الى البذور لنباتات

المنتخبة وقمؿ مف االختالفات فيما بينيا في ىذه الصفة مف

التركيبيف المنتخبيف األوؿ والثاني كمييما مقارنة مع الصنؼ

خالؿ خفض قيمة  .CV%يتضح مف جدوؿ  5وجود فروؽ

األصمي ،فقد تفوؽ التركيب المنتخب الثاني معنويا عمى

معنوية بيف الكثافات النباتية إذ أعطت الكثافة  53ألؼ

الصنؼ األصمي والتركيب األوؿ وأعطى أعمى معدؿ لنسبة

نبات/ىكتار أعمى معدؿ ( .850طف/ىكتار) فيما كاف أقؿ

المب الى البذرة بمغ  ،%758.2ويرجع السبب في ذلؾ الى

معدؿ ( 7829طف/ىكتار) لمكثافة  63ألؼ نبات/ىكتار

تفوؽ التركيب المنتخب الثاني بمكونات الحاصؿ الرئيسية

،تشير ىذه النتيجة الى أف معدؿ الزيادة في عدد النباتات في

والتي ىي معدؿ وزف البذرة وحاصؿ النبات (جدوؿ  ،)9وقد

وحدة المساحة ( 53ألؼ نبات/ىكتار) عوضت النقص في

يكوف ىذا دليؿ عمى مدى ارتباط نسبة المب بحاصؿ النبات.

حاصؿ النبات الواحد مف البذور ومكوناتو (مساحة القرص،

وىذه النتائج تتفؽ مع ما أشار إليو  )90( Fickمف أف نسبة

ووزف البذرة ،وعدد البذور) التي تقؿ مع زيادة الكثافة النباتية.

القشرة في بذور زىرة الشمس تختمؼ بنسبة كبيرة إذ تتراوح

أف قيـ  σpو CV%قد قمت مع زيادة الكثافة النباتية فكانت

بيف  63و .% 13كما يالحظ انخفاض قيـ  CV%لمصفة

أقؿ قيمة  3816و %1833لالنحراؼ القياسي ومعامؿ التغاير
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لمتركيبيف المنتخبيف كمييما مقارنة بالصنؼ األصمي مما يدؿ

حجم البذرة

النباتية بشكؿ معنوي في نسبة المب الى البذرة ،فقد أدت زيادة
الكثافة النباتية الى خفض نسبة المب في البذور مف

تراوحت بيف  6.- 6985ممـ إذ كانت نسبيا  0189و%1080

لألطواؿ  65-6985ممـ و 6.-65ممـ بالتتابع ،في حيف لـ

 %.387.عند الكثافة  63الؼ نبات/ىكتار لتصؿ الى

يكف لمتركيبيف المنتخبيف األوؿ والثاني أي نسبة لعدد البذور

عمى زيادة التجانس بيف النباتات المنتخبة .أثرت الكثافة

تشير نتائج جدوؿ  7الى إف طوؿ بذور الصنؼ األصمي

 %10833عند الكثافة  13ألؼ نبات /ىكتار .ويعود السبب

بالحجـ  65-6985ممـ إنما باالنتقاؿ الى الفئة الثانية مف

في حصوؿ ىذه النتيجة الى قمة المنافسة بيف النباتات
المزروعة بكثافة  63نبات/ىكتار مقارنة بالنباتات المزروعة

األطواؿ ( )6.-65ممـ تراوحت نسب عدد البذور 5389

و %0986لمتركيبيف المنتخبيف األوؿ والثاني بالتتابع ،وتفوؽ

بالكثافات األعمى الذي تشتد عنده المنافسة بيف النباتات عمى

التركيب المنتخب الثاني عمى المنتخب األوؿ والصنؼ

نواتج التمثيؿ الكربوني مما يؤدي الى خفض المدخالت

األصمي في إعطاء أعمى نسبة لعدد البذور عند طوؿ البذرة

الواصمة مف المصدر الى المصب ،وىذا يؤدي الى خفض

األكبر مف  6.ممـ

فقد وجد  Al-Rawiو )2( Elsahookieفي تجربة إليجاد

األصمي عند أطواؿ البذور األكبر مف  65ممـ ،فقد أعطى

عالقة بيف نسبة المب والزيت في بذور زىرة الشمس في 00

التركيب المنتخب الثاني أعمى نسبة لوزف المب الى البذرة بمغ

وزف البذرة وعدد البذور ومف ثـ حاصؿ النبات (جدوؿ .)9

والتي بمغت  %1785كما تفوؽ كال

التركيبيف المنتخبيف معنوياً في نسبة المب عمى الصنؼ

ىجيناً فردياً ،إف نسبة المب ترتبط مع اليجف ذات الحاصؿ

 %.685عند طوؿ البذرة  6.-65ممـ ،وقد انخفضت ىذه

العالي فقد وصمت الى  %.686لميجيف  Trymph562الذي

النسبة لتصؿ الى  %7283عند طوؿ البذور األكبر مف 6.

وصؿ فيو حاصؿ البذور الى  6طف/ىكتار ،في حيف أعطى

ممـ ومع ىذا االنخفاض بقيت النسبة عالية وبقي التركيب

اليجيف  Primexحاصؿ بذور  989طف/ىكتار بمغت فيو

الوراثي متفوقا عمى الصنؼ األصمي عند ىذه األطواؿ.

نسبة المب  .%1.89إف قيـ  σpو CV%قد انخفضت مع

اختمفت نسب عدد البذور بتأثير الكثافة النباتية إذ ازدادت

زيادة الكثافة النباتية وىذا دليؿ عمى أف االنتخاب يؤدي الى

نسب البذور بزيادة الكثافة النباتية عند أطواؿ البذور -6985

زيادة تجانس النباتات المنتخبة .كاف التداخؿ معنويا ليذه

 65ممـ و 6.-65ممـ نسب زيادة  %1280و،%9287

الصفة فقد أعطى التداخؿ بيف التركيب المنتخب الثاني

بالتتابع عند الكثافة النباتية  13ألؼ نبات/ىكتار .في حيف

والكثافة النباتية  63ألؼ نبات/ىكتار أعمى معدؿ لنسبة المب

كانت النتيجة عمى العكس تماما عند أطواؿ البذور األكبر مف

في البذور ( )%.5800مما يدؿ بشكؿ واضح عمى اختالؼ

 6.ممـ إذ انخفضت نسب البذور بزيادة الكثافة النباتية لتصؿ

استجابة التراكيب الوراثية لمكثافات النباتية المختمفة.

الى  %5186عند الكثافة النباتية  13ألؼ نبات /ىكتار ،وىذا
يشير الى استجابة

جدول  .6تأثير االنتخاب والكثافة النباتية في نسبة المب  %لزهرة
الشمس

النباتية وكانت الكثافة النباتية المنخفضة ( 63ألؼ نبات/

َسبت انهب ()%

ىكتار) ىي األفضؿ في زيادة أعداد البذور التي يزيد طوليا

انتزاكيب

انكثافت انُباث (انف َباث/هـ)

انوراثيت

40

50

60

األصهي

72.33

65.00

61.00

66.11

يُتخب 1

84.67

73.33

64.67

74.22

يُتخب 2

85.33

79.00

63.33

75.89

أ.ف.و%5 .

2.23

انًعذل

80.78

أ.ف.و%5 .

التراكيب الوراثية الختالؼ الكثافات

انًعذل

عف  6.ممـ وبمغت ( .)%5689أثرت الكثافة النباتية معنوي ًا
في نسبة المب الى البذور عند أطواؿ البذور األكبر مف 65

ممـ ،فقد أعطت الكثافة النباتية  53ألؼ نبات/ىكتار عمى
معدؿ لنسبة المب  %7181عند أطواؿ البذور  6.-65ممـ،

1.30
72.44

في حيف تفوقت الكثافة النباتية  63ألؼ نبات/ىكتار عند

63.00

أطواؿ البذور األكبر مف  6.ممـ في إعطاء أعمى معدؿ

1.30

لنسبة المب الى البذرة ( .)%5.83اختمؼ تأثير التداخؿ عمى
نسب عدد البذور باختالؼ أطواؿ البذور ،فقد أعطى التداخؿ
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بيف الصنؼ األصمي والكثافة النباتية  13ألؼ نبات/ىكتار

مف  .6.في حيف أظيرت التداخالت استجابة معنوية عند

أعمى معدؿ لنسب البذور  %5...عند أطواؿ البذور -6985

أطواؿ البذور  6.-65ممـ فقد أعطى التركيب المنتخب

 65ممـ ،في حيف أعطى الصنؼ األصمي مع الكثافة النباتية

الثاني عند الكثافة النباتية  53ألؼ نبات/ىكتار أعمى قيمة

 63ألؼ نبات/ىكتار أعمى قيمة لمتداخؿ  %.387عند أطواؿ

لمتداخؿ بمغت  ،%..83إف ىذا التداخؿ مؤشر عمى اختالؼ

البذور  6.-65ممـ ،أما عند أطواؿ البذور األكبر مف 6.

استجابة التراكيب الوراثية قيد الدراسة لكثافات نباتية مختمفة.

ممـ فقد أعطى التداخؿ بيف التركيب المنتخب الثاني عند

يتبيف مما سبؽ نجاح االنتخاب في زيادة وزف البذرة والذي

الكثافة النباتية  63ألؼ نبات /ىكتار أعمى قيمة لمتداخؿ

حصؿ نتيجة لزيادة أعداد البذور ثقيمة الوزف وكبيرة الحجـ

 .%.283أما تأثير التداخؿ في نسبة المب الى البذرة فمـ يكف

وتزداد فييا نسبة المب الى البذرة عف نسبتيا في األصناؼ

معنوياً عند أطواؿ البذور  65-6985وأطواؿ البذور األكثر

األخرى.

جدول .7نسبة عدد البذور ( )%ونسبة المب الى البذرة ( )%بحسب طول البذرة بتأثير االنتخاب والكثافة النباتية

انتزكيب انوراثي

َسبت عذد انبذور ( )%نألطوال  18-15يهى
انكثافت (أنف َباث/هـ)

األصهي
يُتخب 1
يُتخب 2
أ.ف.و%5 .
انًعذل
أ.ف.و%5 .
انتزكيب انوراثي

األصهي
يُتخب 1
يُتخب 2
أ.ف.و%5 .
انًعذل
أ.ف.و %5 .

40
80.7
27.7
11.0
9.2
39.8
5.3

َسبت انهب انى انبذرة ( )%نالطوال 18-15يهى

انًعذل

50
68.0
46.0
35.0

60
41.3
77.0
51.3

49.7

56.6

63.3
50.2
32.4
5.3

انكثافت (أنف َباث/هـ)
40
60.6
75.0
83.6
2.1
73.1
1.2

َسبت عذد انبذور ( )%ألعهى يٍ  18يهى
40
1.3
72.3
89.0
8.1
54.2
4.7

انكثافت (أنف َباث/هـ)
50
0.0
54.0
65.0

60
0.0
23.0
48.6

39.6

23.8

50
68.0
74.0
88.0

60
66.0
71.0
82.0

76.6

73.0

64.8
73.3
84.5
1.2

َسبت انهب انى انبذرة ( )%ألعهى يٍ  18يهى

انًعذل
0.4
49.7
67.5
4.7

5- Al-Rawi . W. M . 2003 . Area of capitulum
as an indicator for seed yield in sunflower. The
Iraqi J. of Agric. Sci., 34 (1) 75-78.
6- Al-Rawi, W. M., M.M. Elsahookie., A. J. E.
AL-Marsomi.2004.Genotype-Environment
interaction and phenotype stability of sunflower cultivars. The Iraqi J. of Agric. Sci.
35(5):53-60 .
7-Al-Rawi, K. M. 1992. Breeding and Improvement Methods of Sunflower. The First
Arabic Conference. Scientific and technical
research and its role in production and crops
improvement of oil crops.pp.47.
8- Al-rawi, W .M., A. Y. Nasrallah. , M.A. AlKawlani . 2006. Effect of nitrogen levels on
yield, yield components and seed quality of
sunflower hybrids. The Iraqi J. of Agric. Sci.,
37(1):109-116 .

انًعذل
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77.0
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