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المستخمص
لغرض معرفة حجم تغايرات المعالم الوراثية لبعض صفات الحاصل ومكوناته لمحصول الذرة البيضاء بتأثيرالكثافة النباتية ,أجريت تجربة حقمية لمذرة البيضاء في

الموسمين الخريــــفي  3122والربيعي  3123في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية في كمية الزراعة-جامعة بغداد .أستخدم تركيبان وراثيان لمذرة البيضـاء هما :الصنف
ليمو أالصمي والمحسن تحت ثالث كثافات نباتية هي  82.5و :6.3و 254.1ألف نبات/هكتار .وزعت المعامالت بترتيب عاممي عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة
المعشاة باربعة مكررات .تم دراسة صفات الحاصل ومكوناته لمذرة البيضاء من حيث االداء والتغايرات واحتسبت قيم التغايرات الوراثية والبيئية ومعامالت التغاير الوراثي
والمظهري ونسب الثبات المظهري ونسب التوريث بالمعنى الواسع .كانت أعمى نسب تغايرات وراثية الى البيئية لحاصل الحبوب وعدد الحبوب في وحدة المساحة (5431

و ,36343بالتتابع) واقمها لطول الرأس ووزن الحبة ( 4354و ,8396بالتتابع) .كانت أعمى نسب توريث لحاصل الحبوب ووزن الحبة  %:9واقمها لطول الرأس .%88
كانت اعمى نسبة ثبات مظهري هي لوزن الحبة  %:7لمصنف المحسن في الفصل الخريفي .أثرت الكثافة النباتية تأثي ار معنوياً في كال الموسمين في الصفات جميعها
المدروسة وتفوق الصنف المحسن عمى الصنف االصمي في الصفات جميعها المدروسة وكان التداخل بين االصناف والكثافة النباتية معنوياً في الموسم الخريفي لعدد

الحبوب في وحدة المساحة وحاصل الحبوب ولم يكن معنوياً لطول الرأس ووزن الحبة؛ نستنتج من ذلك ان أغمب مكونات الحاصل تتأثر أكثر بعوامل الوراثة ما عدا طول
الرأس وعميه نوصي باعتماد عدد الحبوب في وحدة المساحة ووزن الحبة في تقييم المقدرة االنتاجية لمحبوب لمحصول الذرة البيضاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT
To estimate the extent of genetic variability of some sorghum characters under different plant population, a field experiment
was carried out at the experimental field of Dept. of Field Crop science, Coll. of Agric. Univ. of Baghdad during fall 2011 and
Spring 2012 using three different populations 71.4, 95.2, and 143 thousands plants per ha.. The cultivars were Lelo improved
and original. The experiments were factorial laid out in completely randomized block design with four replicates. Several
traits were studied in terms of plants’ performance and variations aspects, observations were recorded on ten plants in each
treatment. The values of genetic, environmental variance, genetic and phenotypic coefficient variation, stability and the
heritability of sorghum were calculated .The highest genetic variation\ environmental variation were 5431 and 36343 for
grains' yield, and number of grains per area respectively, while the lowest rates were 3.34 and 7.85 for panicle length and
grain’ weight correspondingly. The highest heritability was for grains’ yield and grain' weight (both were 98%) while, the
lowest was for panicle length 77%. The highest phenotypic stability was 96% for grain's weight given by the improved
cultivar during fall season. The population density has significantly affected the entire studied traits in both seasons, the
improved cultivar was superior in the whole traits under study, there was a significant interaction cultivars X population in
fall season for the traits of grains' yield and number of grains per area, while the traits of panicle length and grains weight
were non significant. We conclude that most of yield components traits are affecting more by the genetic factors apart from
'panicle length; therefore we recommend considering number and weight of grains as a criteria in measuring grains
production ability of sorghum.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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*Part of M.Sc. thesis of the first author.
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السابقة الذكر اختيار الطريقة التي تسيل في الوقت نفسو

المقدمة

تحسين تمك الصفات .خالصة األمر أنو يمكن تطبيق

يعتبر محصول الذرة البيضاء من المحاصيل الحبوبية الميمة

االنتخاب عمى المجتمع النباتي عندما تكون ىناك تغايرات

ويزرع في العراق منذ زمن بعيد وخصوصا في محافظتي

وراثية واضحة والصفة أو الصفات تحت تأثير الفعل

الديوانية وميسان ألغراض الحبوب والعمف إال انو اليزال

المضيف لمجينات وتكون نسبة التوريث بالمعنى الدقيق عالية

متدني االنتاجية ،لذا بات ممحاً استنباط تراكيب جديدة او

( .)7ييدف ىذا البحث الى معرفة التغايرات الوراثية الموجودة

تحسين الموجودة منيا .تعتمد برامج تربية وتحسين النبات

في الصنفين ليمو المحسن واألصمي لمذرة البيضاء إليضاح

بشكل أساس عمى حجم التغايرات الوراثية الموجودة في

ىذه المعمومات لمربي النبات عند رغبتو في تحسين بعض

المجتمع النباتي قيد البحث ،لذلك تكون دراستيا اول خطوة

في أي برنامج تربية نبات؛ إذ أن التغايرات المظيرية في اي

صفات الصنفين.

بيئة يمكن أن تقاس ،ولكنيا بالحقيقة ال تمثل تأثير التغايرات

المواد والطرائق

النمو وكذلك التداخل بينيا وبين التغايرات الوراثية ،فيكون

جامعة بغداد في موسمين (الخريفي لعام  2111والربيعي في

الوراثية فقط بل تمثل أيضا تأثير التغايرات البيئية وعوامل

نفذ البحث في حقل قسم المحاصيل الحقمية-كمية الزراعة-

المظير الخارجي لمنبات ىو صوره لمتأثير الوراثي والبيئي

عام  .)2112استخدم تصميم القطاعات الكاممة المعشاة

والتداخل بينيما ( .)5حرص كثير من الباحثين من خالل

بترتيب عاممي وباربعة مكررات .تم تحضير التربة وتقسيميا

دراساتيم وبرامج التربية والتحسين التي عمموا عمييا عمى أن

حسب التصميم المستخدم ثم زرعت بذور الصنفين بثالث

يجعموا النباتات ذات استقرار عالي من حيث التأقمم في بيئات

كثافات نباتية  7114و 9512و 143.1الف نبات/ىكتار وذلك

جيدىم في تحسين انتاجية وتأقمم النباتات في بيئة واحدة فقط

و 15و 21سم بين الجور عمى الترتيب .استخدم صنفان ىما

( 3و .)26في كمتا الحالتين فإن أكثر ما يسعى اليو المربي

ليمو االصمي والمحسن .نثر سماد السوبر فوسفات االحادي

ىو زيادة حاصل الحبوب في وحدة المساحة لممحاصيل

( )P2O5 %22عند الزراعة بمعدل  211كغم/ىكتار من

المكونات المرىونو بعدد من العمميات الفسمجية وبمدى

كغم/ىكتار كدفعة اولى ثم اضيفت الدفعة الثانية (211

التفاعل والتداخل بينيما خالل دورة حياه النبات ،إن المعرفة

كغم/ىكتار) عند التزىير ونثر سماد كبريتات البوتاسيوم

الكافية والمناسبة لمثل ىذه العالقة التبادلية بين حاصل

( )K2O %51بمعدل  211كغم/ىكتار من عنصر Kعند

الحبوب ومكوناتو والعمميات الفسمجية يمكن أن تحسن كفاءة

الزراعة .أجريت عمميات التعشيب والري بحسب الحاجة.

بالزراعة عمى مسافة  71سم بين الخطوط وبمسافات 11

مختمفة ومن حيث االنتاج العالي ( 1و .)2بينما كرس آخرون

عنصر Pوأضيف سماد اليوريا ( )N%46بمعدل 211

الحبوبية التي ىي حصيمة لمساىمة عدد من الصفات أو

وفعالية برامج التحسين من خالل استخدام طرائق االنتخاب

أضيف مبيد الديازينون المحبب  %11مادة فعالة لمكافحة

المناسبة ( .)21إن المعرفة الجيدة لطبيعة الترابط بين حاصل

حشرة حفار ساق الذرة وبمقدار  6كغم/ىكتار وعمى دفعتين،

الحبوب ومكوناتو سوف تحدد الصفات الميمة التي يجب أن

األولى في مرحمة  4إلى  5ورقة ،واالخرى بعد  15يوماً من
الدفعة األولى .سجمت البيانات عمى عشرة نباتات محروسة

يعمل مربي النبات عمى انتخابيا بصورة غير مباشرة لغرض

أخذت عشوائياً من كل وحده تجريبية وحممّت احصائياّ وقورنت

تحسين حاصل الحبوب ،وعمى ىذا األساس فإن عدداً من
الباحثين حددوا صفات مختمفة لكي تعتَّمد وتدخل معايي اًر في

المتوسطات الحسابية باستعمال أ.ف.م  .)27( %5حسب

التباين الوراثي والبيئي ومعامل التغاير المظيري والوراثي

برامج التربية التي تيدف إلى زيادة حاصل الحبوب والسيما

ونسب الثبات المظيري و قدرت نسبة التوريث بالمعنى

مكونات الحاصل ( 8و 11و 22و .)30إن أىداف مربي

الواسع.

النبات تكاد تنحصر في ثالثة أسس عامة ىي :إزالة صفات

غير مرغوبة من المحصول أو زيادة حاصمو او تربية الصنف
لغرض معين (َّ .)25
أكد  )24( Ntanosفضال عن االىداف
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σ2G = (σ2 Cultivars - σ2Error)/ Number of
Replications
σ2E = σ2Error, σ2P = σ2G + σ2E
P.C.V = √ (σ2G + σ2E)/Mean of Cultivars
G.C.V = √ σ2G/ Mean of Cultivars
Stab.= 1 - √ σ2P/the mean of the Cultivar
h2%= (σ2G/ σ2P)*101
 = σ2 Cultivarsمتوسط مربعات انحرافات األصناف.
 =σ2Errorمتوسط مربعات إنحرافات الخطأ.

الخزعمي وآخرون
الصفة الكمية من جيل الى آخر نتيجة لثبات النباتات في
إعطاء وزن حبة عالي وىذا واضح من نسب االستقرار
الوراثي العالية .ان النباتات كانت متجانسة مظيريا ووراثيا
فيما بينيا في وزن الحبة استنادا الى قيم  P.C.VوG.C.V
في الجدول المذكور .حصل انخفاض معنوي في وزن الحبة
بزيادة الكثافة النباتية ،فأعطت الكثافة النباتية الدنيا أعمى

معدل  2617ممغم مقارنة بالكثافة العالية التي أعطت اقل

 =P.C.Vمعام ل ل للل التغ ل ل للاير المظي ل ل للري = G.C.V ،معام ل ل للل

معدل  2512ممغم في الموسم الخريفي وأعطت الكثافة النباتية

التغلاير اللوراثي =√ (σ2 + σ2E) ،الجلذر التربيعلي لمجملوع

الدنيا  2415ممغم مقارنة بالكثافة العالية التي أعطت 2316

لمتغللايرات الوراثيللة = Mean of Cultivars ،متوسللط قلليم

الكثافة النباتية الى زيادة التنافس بين النباتات عمى متطمبات

التغل ل ل للايرات الوراثي ل ل ل للة والبيئيل ل ل للة = √σ2G ،الجل ل ل للذر التربيعل ل ل للي

ممغم في الموسم الربيعي .قد يعود انخفاض وزن الحبة بزيادة

األصل ل للناف لمصل ل للفة المدروسل ل للة = Stab. ،الثبل ل للات المظيل ل للري

النمو مع انخفاض معدل صافي التمثيل خالل المدة الفعالة

لمصفة.

المتالء الحبوب .يتفق ىذا مع ما حصل عميو آخرون (6

النتائج والمناقشة

و )13الذين أشاروا الى أن زيادة عدد النباتات في وحدة

تبدأ الحبوب بالتشكل واالمتالء بسرعة بعد االخصاب ،ويتراكم

معنوي بين األصناف في ىذه الصفة ،إذ أعطى الصنف

وزن الحبة

المساحة تؤدي الى خفض وزن الحبة .كان ىناك اختالف

معدل ثالثة أرباع الوزن الجاف لمحبوب عند نياية الطور

المحسن معدل وزن حبة أكثر من الصنف األصمي 2614

العجيني ،ثم يبمغ حده األقصى عند النضج الفسمجي (31

و 2413ممغم في الموسمين الخريفي والربيعي عمى الترتيب.

و .)32استجاب الصنف المحسن لمذرة البيضاء إلعطاء
أعمى معدل وزن حبة من الصنف األصمي تحت الكثافات

جدول  .1تأثير األصناف والكثافة النباتية في وزن الحبة

النباتية الدنيا فكان وزن الحبة  %217أكثر من الصنف

ممغم لمذرة البيضاء لمموسمين الخريفي  2011والربيعي
2012

األصمي في الموسم الخريفي و %219في الموسم الربيعي

خريفي
الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)

وكذلك تفوق الصنف المحسن تحت الكثافات النباتية العالية

الصنف ليلو

بإعطاء معدل وزن حبة أعمى من الصنف األصمي %214

و %113عمى الترتيب في الموسم الخريفي و الربيعي (جدول
 ،)1عمماً ان وزن الحبة الواحدة لمصنف المحسن في الموسم

الخريفي كان أكثر  %818و %7من الربيعي ولمكثافة الدنيا
والعالية عمى الترتيب .كانت التغايرات الوراثية بين نباتات
المجتمع الواحد قيد البحث في الموسم الخريفي ولكال الصنفين
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 718أضعاف التغايرات البيئية ومن ثم أثرت تأثي اًر كبي اًر في

الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)

زيادة نسبة توريث ىذه الصفة .يتفق ىذا مع ما توصلل اليللو

آخرون ( 7و )19في دراسة عمى التغايرات الوراثية لعدة
صفات لمذرة البيضاء في الينلد .ان ىذا يعني وجود تشابو
كبير بين نباتات الصنف في إعطاء وزن حبة عال في
الكثافات الواطئة فضالً عن تفوق الصنف المحسن عمى
األصمي مما يدل عمى وجود تغايرات عالية في معدل ىذه
449

الصنف ليلو

71.4

95.2

143

المعدل

stab%

األصلي

24.2

24.0

23.5

23.9

98%

المحسن

24.9

24.3

23.8

24.3

98%

أ3ف3م %6

غ3م

المعدل

24.5

أ3ف3م %6

0.4

0.3
24.1

23.6

Heritability

σ2G

σ2E

P.C.V

G.C.V

%66

0.22

0.12

2%

2%
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لم يكن التداخل معنوي بين التركيب الوراثي والكثافة النباتية

( )Primordialالحبوب وكذلك التمقيح واإلخصاب (.)9

ليذه الصفة ولكال الموسمين مما يدل عمى تشابو استجابة

أعطت الكثافة العالية أعمى معدل لعدد الحبوب لممتر المربع

التراكيب الوراثية لمصفة المدروسة بتأثير تزايد الكثافة النباتية.

 48116حبة/م 2فيما كان األقل  28892حبة/م 2في الكثافة

يعزى سبب زيادة وزن الحبة لمصنف المحسن عمى الصنف

الدنيا .من الجدير بالذكر ان عدد الحبوب لمرأس الواحد

األصمي الرتباطيا بالطبيعة الوراثية لمنبات ،إذ ان نباتات

يتناقص بزيادة الكثافة النباتية ويعزى السبب الى زيادة التنافس

األيام من الزراعة لغاية  %91تزىير والمساحة الورقية وعدد

النباتات في وحدة المساحة أدت الى زيادة عدد الحبوب بوحدة

االيام من التزىير لغاية  %91نضج فسمجي فأدى ذلك الى

المساحة تحت الكثافة النباتية العالية .إتفقت ىذه النتيجة ما

زيادة كفاءة التمثيل الكربوني بتحسين ثابت مقدرة النظام

وجده  )18( M'kaitirورفيقو الذين أشا ار إلى أن زيادة

عدد الحبوب بالمتر المربع في وحدة المساحة

الرأس .كان ىناك اختالف معنوي بين األصناف في ىذه

عمى نواتج التمثيل بزيادة الكثافة النباتية ولكن زيادة عدد

الصنف المحسن امتازت بطول مدة امتالء الحبة وزيادة عدد

الكثافة النباتية صاحبو انخفاض معنوي في معدل عدد حبوب

فزيادة ترسيب المادة الجافة في الحبوب فكان وزنليا أكثر.

استجاب الصنف ليمو المحسن لمذرة البيضاء إلعطاء أعمى

الصفة ،إذ أعطى الصنف المحسن معدل عدد حبوب أكثر

معدل عدد حبوب في المتر المربع من الصنف األصمي تحت

من الصنف األصمي  39424و 19908حبة/م

في

الكثافات النباتية العالية فكان عدد الحبوب في المتر المربع

الموسميلن الخريفلي والربيعلي عملى الترتيلب .ظير تداخل

معنوي بين التركيلب الو ارثلي والكثافلة النباتيلة فأعطى الصنلف

 %12أكثر من الصنف األصمي في الموسم الخريفي و%49

المحسلن عنلد الكثافة النباتية العاليلة أعملى قيملة 51724

في الموسم الربيعي ،عمما ان عدد الحبوب في المتر المربع

لمصنف المحسن في الموسم الخريفي كانت  %95أكثر من

حبة/م في الموسلم الخريفلي و 25999حبة/م فلي الموسلم
2

الموسم الربيعي (جدول  .)2كانت التغايرات الوراثية بين

2

الربيعلي مما يظيلر مقدرة الصف المحسلن عملى النملو بشكلل

أفضل تحت حالة المنافسة الواقعة في الكثافة النباتية العالية

نباتات المجتمع الواحد قيد البحث في الموسم الخريفي ولكال

مقارنة بالصنف األصمي الذي ابدى مقدرة اقلل.

الصنفين أكثر بكثير من التغايرات البيئية ( 25ضعفاً و1116

أضعاف في الموسمين الخريفي والربيعي ،بالتتابع) وقد أثرت

جدول  .3تأثير األصناف والكثافة النباتية في عدد الحبوب بالمتر
المربع لمذرة البيضاء لمموسمين الخريفي  3122والربيعي 3123

تأثي اًر كبي اًر في عدد الحبوب وزيادتيا في المتر المربع وىذا

يفسر ارتفاع نسبة التوريث لعدد الحبوب في وحدة المساحة
ومن ثم وجود تغايرات عالية في معدل ىذه الصفة الكمية من
جيل الى آخر بسبب ثبات النباتات العالي في إعطاء عدد

الصنف ليلو

71.4

اصلي

27834

محسن

حبوب مرتفع في وحدة المساحة وىذا واضح من نسب

29950

أ3ف3م %6

28892

أ3ف3م %6

اليلو آخرون ( 7و )19في دراسة عمى التغايرات الوراثية لعدة
صفات لمذرة البيضاء في الينلد .ان النباتات كانت متجانسة

96%

أدناه .ي ّعد عدد الحبوب من بين المكونات الرئيسة لحاصل
الحبوب في المحاصيل الحبوبية ،وىو يرتبط ارتباطاً عالياً

عوامل

النمو

417
36180

48006

σG
2

17804175
ربيعي

σE

P.C.V

G.C.V

703300

11%

11%

المعدل

stab%

2

الصنف ليلو

71.4

95.2

اصلي

19413

18419

17423

18418

90%

محسن

15200

18525

25999

19908

91%

المعدل

منآشى
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946
17307

أ3ف3م %6

لمباحث ( ،)r = 0.752( )14وتعطي داللة عمى مدى عالقة
بالتركيب

37598

50724

39424

89%

143

أ3ف3م %6

موجباً مع حاصل الحبوب إذ بمغ ىذا االرتباط في دراسة
الوراثي

34762

45288

35961

88%

الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)

استنادا الى قيم  P.C.Vو G.C.Vفي الجدول المذكور

لزيادة

المعدل

stab%

589

Heritability

مظيريا ووراثيا فيما بينيا في عدد الحبوب في وحدة المساحة

خريفي
الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)
143
95.2

2375

المعدل

االستقرار الوراثي العالية .اتفقت ىذه النتائلج مع ما توصلل

عدد

2

482
18472

21711

590

Heritability

σ2G

σ2E

P.C.V

G.C.V

91%

3250881

306807

10%

9%
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جدول  .4تأثير األصناف والكثافة النباتية في طول الرأس

استجاب الصنف المحسن لمذرة البيضاء إلعطاء طول رأس

في الذرة البيضاء لمموسمين الخريفي  3122والربيعي
3123

أعمى من الصنف األصمي  %513و %314عند الكثافة

خريفي

النباتية الدنيا في الموسمين الخريفي والربيعي عمى الترتيب،

الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)

عمما ان طول الرأس لمصنف المحسن في الموسم الخريفي
كان اطول  %219مما في الربيعي تحت الكثافة النباتية الدنيا
(جدول  .)3كانت التغايرات الوراثية بين نباتات المجتمع
الواحد قيد البحث ولكال الصنفين أكثر من التغايرات البيئية

 318و 7مرات في الموسمين الخريفي والربيعي عمى الترتيب

الصنف ليلو

71.4

95.2

143

المعدل

stab%

األصلي

26.6

26.1

25.7

26.1

95%

المحسن

28.0

27.7

26.0

27.2

95%

أ3ف3م %6

غ3م

المعدل

27.3

أ3ف3م %6

0.7

Heritability

والذي ادى الى زيادة نسبة التوريث ليذه الصفة والسيما في

77%

الموسم الربيعي .تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل اليو آخرون

0.6
26.9

25.8

σ2G

σ2E

P.C.V

G.C.V

1.47
ربيعي

0.44

5%

5%

الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)

( 5و )21في دراسة عمى التغايرات الوراثيلة والبيئية والمظيرية

الصنف ليلو

ونسب التوريث ألصناف من الذرة البيضاء .ان ىذا يدل عمى
استجابة نباتات الصنف في إعطاء طول رأس عالي عند
الكثافات الدنيا بسبب وجود تغايرات عالية في معدل ىذه
الصفة من جيل الى آخر بسبب ثبات النباتات في إعطاء
االستجابة نفسيا ليذه الصفة وىذا واضح من نسب االستقرار

71.4

95.2

143

المعدل

stab%

األصلي

26.3

25.7

24.4

25.5

96%

المحسن

27.2

26.3

25.0

26.2

96%

أ3ف3م %6

غ3م

المعدل

26.7

أ3ف3م %6

0.4

0.3
26.0

24.7

Heritability

σ2G

σ2E

P.C.V

G.C.V

83%

0.70

0.14

4%

3%

الوراثي العالية .ان النباتات كانت عالية التجانس مظيريا

حاصل الحبوب ( طن/هكتار)

و G.C.Vفي الجدول ادناه .ان طول الرأس قد أختمف

معدل حاصل حبوب عال في وحدة المساحة من الصنف

ووراثيا فيما بينيا في طول الرأس استنادا الى قيم P.C.V

أبدى الصنف المحسن لمذرة البيضاء استجابة أعمى إلعطاء

معنوياً باختالف الكثافة النباتية إذ أعطلت النباتات عند

األصمي تحت الكثافات النباتية العالية كما ّبينت نتائج (جدول
 )4إذ أعطى  %14حاصل حبوب أكثر من الصنف األصمي

الكثافة الدنيا رأساً أطول  2713و 2617سم في الموسمين
الخريفي والربيعي عمى الترتيب ،بينما أعطت رأس أقصر عند

في الموسم الخريفي و %51في الموسم الربيعي ،عمما ان

الكثافة العالية  2518و 2417سم وفي الموسمين الخريفي

انتاجية الصنف المحسن في الموسم الخريفي كانت %118

األصناف في ىذه الصفة ،إذ أعطى الصنف المحسن رأساً

المجتمع الواحد قيد البحث في كال الموسمين أكثر بكثير من

والربيعي عمى الترتيب .كان ىناك اختالف معنوي بين

أكثر من الموسم الربيعي .كانت التغايرات الوراثية بين نباتات

أطول من الصنلف األصملي  %412و % 217في الموسمين

التغايرات البيئية ( 43و 418مرة أكثر لمموسمين الخريفي

الخريفي والربيعي عمى الترتيب .ان طول الرأس مع وجود

والربيعي بالتتابع) ومن ثم أثرت تأثي اًر كبي اًر في حاصل

الوعائية التي تسيم في نقل نواتج التمثيل الضوئي في مرحمة

الحبوب إذ ان ىناك استجابة كبيرة لنباتات الصنف في

حامل لمرأس قوي ومتين ويحتوي عمى عدد كبير من الحزم

الحبوب وزيادتو وىذا يفسر ارتفاع نسبة التوريث لحاصل

امتالء الحبوب ىي من الصفات الميمة في زيادة الحاصل

إعطاء حاصل حبوب عال في وحدة المساحة ،ووجود

ولكنيا تختمف من صنف آلخر .يتفق ىذا مع ما وجده Al-

تغايرات عالية في معدل ىذه الصفة الكمية من جيل الى آخر

 )4( Hasaniمن ان التراكيب الوراثية تختمف في طول

بسبب ثبات النباتات في إعطاء حاصل عالي وىذا واضح من

الرأس .لم يكن لمتداخل بين األصناف والكثافة النباتية اي

توصل اليو
نسب االستقرار الوراثي العالية .يتفق ىذا مع ما ّ
باحثون آخرون ( 7و 15و 19و )29في دراسة عمى

فروق معنوية وفي كال الموسمين مما يعني تشابو استجابة
التراكيب الوراثية لمصفة المدروسة بتأثير تزايد الكثافة النباتية.

التغايرات الوراثية والمظيرية والبيئية ونسب التوريث لعدة
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صفات لمذرة البيضاء في اليند .تشير نتائج الجدول كذلك الى

الكثافة النباتية .ىذا بالرغم من ان زيادة عدد النباتات في

ان النباتات كانت متجانسة مظيريا ووراثيا فيما بينيا في

وحدة المساحة تعوض النقص في حاصل حبوب النبات

حاصل الحبوب في وحدة المساحة استنادا الى قيم P.C.V

الواحد ومن ثم زيادة االنتاجية ،إال أن إنتاجية الحبوب

َّن  )10( Elsahookieان
و G.C.Vفي الجدول المذكورَ .بي َ
حاصل الحبوب ىو أىم مقياس حقملي لمصنف ،فيو يعكس

لمصنف األصمي في الموسم الربيعي كانت أقل مما في
الخريفي بسبب انخفاض كبير في عدد الحبوب في الرأس

الواحلد.

المحصمة النيائية لمفعاليات الحيوية التي يقوم بيا النبات

والمرتبطة أساسا بالعامل الوراثي وتداخمو مع عوامل النمو

جدول  . 5تأثير األصناف والكثافة النباتية في حاصل

التي تؤثر في حاصل الحبوب وتؤدي زيادتيا مع توفر

 3122والربيعي 3123

المتاحة .تعد الكثافة النباتية واحدة من أىم العمميات الزراعية

الحبوب طن/هكتار لمذرة البيضاء لمموسمين الخريفي

الظروف األخرى المالئمة لمنمو الى زيادة حاصل الحبوب

خريفي

حتى الوصول الى الكثافة النباتية المثمى التي تعطي أعمى

الصنف ليلو
األصلي

معدل انتاجيو لحاصل الحبوب ( .)17تأثر حاصل الحبوب
معنوياً باختالف الكثافة النباتية ولكال الموسمين .تفوقت

المحسن

الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)
143
95.2
71.4
11.3
8.8
7.3
8.1

أ3ف3م %6

الكثافة العالية بإعطاء أعمى معدل ولكال الموسمين ،إذ

أعطت  1211طن/ى و 511طن/ى عمى الترتيب في
الموسمين الخريفي والربيعي فيما كان أقل معدل ليا 717

0.3

المعدل

7.7

أ3ف3م %6

0.2

98%

النتائج مع ما وجده العديد من الباحثين من أن الزراعة

الصنف ليلو
األصلي

بمسافات ضيقة أو بكثافات نباتية عالية قد زادت من حاصل

المحسن

الحبوب لمحصول الذرة البيضاء ( 12و .)16تشير ىذه

أ3ف3م %6

النتيجة إلى أن معدل الزيادة في عدد النباتات في وحدة

المعدل
أ3ف3م %6

المساحة ( 143الف نبات /ى) عوضت عن النقص في

حاصل حبوب النبات الذي ينخفض بزيادة الكثافة النباتية.

9.4

12.1

σG

σE

P.C.V

G.C.V

0.05
2.15
ربيعي

15%

15%

2

الكثافة النباتية (الف نبات/هكتار)
143
95.2
71.4
4.1
4.4
4.7
3.8

4.6

6.1

4.5

5.1

0.2
4.2
0.2

10.4

86%

0.2

2

Heritability

طن/ى و 412طن/ى عند الكثافة النباتية الدنيا .تتفق ىذه

10.1

12.9

المعدل
9.2

stab%
84%

المعدل
4.4

stab%
89%

4.8

90%

0.1

Heritability

σ2G

σ2E

P.C.V

G.C.V

81%

0.19

0.04

11%

9%
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