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بهدف دراسة تأثير االنتخاب في تحسين نموو وحاصول الوذرة الصوفراء توم دراسوة أربعوة معوايير انتخواب هوي :عودد حبووب النبوات ) (GNوالمودة بوين التزهيور

الذكري واألنثوي ( )ASIوكفاءة الحاصل ) (YEومدة بقواء األوراق خضوراء ( (LADتحوت قلوة ووفورة النتوروجين ( 811و 511كغوم/Nه) .أُجريوت تجربوة

حقلية في أربعة مواسم ( )8101-8119فوي حقول قسوم المحاصويل الحقليوة فوي كليوة الزراعوة–جامعوة بغوداد ,أُسوتخدم فيهوا الصونف التركيبوي بحووث .011

انتخبت النباتات المتفوقة مظهريا بطريقة االنتخاب  S1-progenyوبشدة انتخاب  %01بحسب المعيوار ولُقحوت ذاتيوا لوثوث دورات انتخواب .أخوذت عينوة
عشوواةية  41نبووات لكوول مجتمووي نبوواتي موون مجتمووي مسووتور نتووروجين  811و 511كغووم/ه لتحديوود متوسووط الصووفة ̅ واالنحوراف القياسووي  𝝈 pومعاموول

االخووتوف  C.Vلكوول صووفة موون الصووفات المنتخبووة ل وثوث مواسووم .زرعووت بووذور المنتخبووات فووي الموسووم الرابووي للتلقووي العش وواةي .حسووبت نسووبة التوريووث
بووالمعنا الضوويق حسووب طريقووة ارتووداد الذريووة علووا لباةهووا والتحصوويل الوووراثي لوودورتين موون االنتخوواب (ربيووي  8119وربيووي  .)8101أظهوورت النتوواة فعوول

االنتخاب في المعايير المستخدمة تحت شد النتروجين خوول دورات االنتخواب الوثوث ,فقود زادت مودة بقواء األوراق خضوراء  0105و 808و 307يووم ,وتقليول

الموودة بووين التزهيوور الووذكري واألنثوووي موون  005و 107و 001يوووم ,كمووا زاد موون عوودد حبوووب النبووات  08703و  09708و 8507حبووة.نبات ,0-وزادت كفوواءة

الحاصوول  3908و 1705و080غووم.م 8-للوودورات الووثوث بالتتووابي .أثوور االنتخوواب تحووت النتووروجين العووالي فووي معووايير االنتخوواب المدروسووة ,لذ زاد عوودد األيووام
لبقووواء األوراق خضوووراء  305و 1.4و  501يووووم للووودورات الوووثوث بالتتوووابي .انخفووول التغووواير بنسوووبة %50و %57و %4908و %3404و %7309للصوووفات
المووذكورة بالتتووابي .قلوول االنتخوواب تحووت النتووروجين العووالي موون عوودد األيووام بووين التزهيوورين الووذكري واألنثوووي  001و 0و 105يوووم للوودورات الووثوث بالتتووابي,

وانخفوول التغوواير المظهووري بنسووبة  .%41زاد عوودد الحبوووب بمقوودار  01307و 08903و 8804حبووة.نبات

المظهري بنسبة  .%58زادت كفاءة الحاصول  1801و 5407و 4807غوم.م

8-

0-

للوودورات الووثوث بالتتووابي ,وانخفوول التغوواير

للودورات الوثوث بالتتوابي ,وانخفول التغواير المظهوري بنسوبة  .%1808كانوت

نسب التوريث بالمعنا الضيق بعد دورتين من االنتخاب تحت المسوتور العوالي مون النتوروجين  5001و 4107و 7801و 43لمعوايير االنتخواب  GNوASI

و YEو LADبالتتابي ,وهي أعلا من نسب التوريث للمعايير ذاتهوا تحوت المسوتور الوواط مون النتوروجين التوي كانوت  04و 8804و 9و ,55والتحصويل
الوراثي  1009و 103و 8008و 409في المستور العالي من النتروجين و 0800و 105و 509و 503في المسوتور الوواط منو  .أدر االنتخواب تحوت التسوميد
العالي والواط

علا حد سواء للا تحسين أداء النباتات للمعايير المدروسة ,لذا نوصي باستخدام هذه المعايير باالنتخاب واستنباط سوالت متحملة.

كلمات مفتاحية :الذرة الصفراء ,المدة بين التزهير الذكري واألنثوي ,التوريث ,االنتخاب.
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ABSTRACT
Four selection criteria; grain /plant (GN) ,anthesis-silking interval (ASI), yield efficiency (YE) and leaf area duration (LAD) were, tested in
selected plants of maize (Zea mays L.) cv.R-106. The experiment was applied for four consecutive seasons (2009-2010) at the farm of the Dept.
of Field Crops /College of Agric./Univ. of Baghdad. Plants of high grain coincided with the desired criterion were taken, selfed, with
s1progeny approach by10% selection intensity and harvested for three selection cycles under 200 and 400 kg N/ha. Seeds of third cycle of
each selection criterion were planted for panmixia. Heritability narrow sense measured by parent–off spring regression, genetic gain due
selection for tow selection cycles (spring 2009-spring 2010). Results showed selection effects via selection criteria under nitrogen stress.
Leaves area duration increased 10.4, 2.2 and 7.3 days for three cycles respectively. Phenotypic variation decreased by 41% from C1 to C3.
Anthesis-silking interval decreased 1.4, 0.3 and 1.6 days for three cycles respectively. Phenotypic variation decreased by 43% from C1 to C3.
Grain number.plant-1 increased 123.7, 193.2 and 84.3 grain.plant-1 for three cycles respectively. Phenotypic variation decreased 59.2%. Yield
efficiency increased 79.8, 63.4 and 121 gm.m-2. Phenotypic variation decreased by 75.5% from C1 to C3. Selection cycles also affected the
growth criteria of all selection plants under high level of nitrogen in the same way. LAD increased 7.4, 0.5 and 4.6days for three cycles
respectively. Phenotypic variation decreased by 37.9% from C1toC3 under high nitrogen. ASI decreased 1.6, 1 and 0.4 days for three cycles
respectively. GN.plant-1 increased 107.3, 129.7 and 88.5 for three cycles respectively. Phenotypic variation decreased 71%.YE increased 67.8,
45.3 and 52.3 gm.m-2. Phenotypic variation decreased by 62.2% from C1 to C3 under high nitrogen. Heritability (h2n.s%) for GN, ASI, YE and
LAD after tow cycles of selection under 400 kg N/ha were 41.6, 56.3, 38.6 and 57 respectively, these values were higher than those under
200kg/ha were 15, 28.5, 9, and 44 GS for the four mention selection criterion gave higher values under high nitrogen than low nitrogen (61.9
,0.7, 5.9 and 21.2) under high nitrogen,(18.2, 0.4, 4.7 and 4.9) under low nitrogen Counting of these results it was conclude that using any of
these four selection criterion will be effective to improve grain yield of open-pollinated cultivar of maize . We recommend to use these criteria
for selection and to devise lines that will tolerant toward low nitrogen.

key words: Zea mays, ASI, heritability, selection.
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اعتماد  ASIمعيار انتخاب لتحسين كفاءة استخدام النتروجين

المقدمة

وزيادة حبوب النبات ،كما انه معيار تنبؤي بحاصل الحبوب

يعمل االنتخاب على جمع النباتات ذات الصفة المرغوبة

وتعري السوق تحت الشدود ال سيما الجفاف ونقص النتروجين

فيزداد تكرارها الجيني من جيل ذاتي التلقيح ألخر حتى يصل

( 0و 3و 2و 9و 31و 29و .)54لمدة بقاء األوراق خضراء

بعد عدة أجيال إلى الصفة المطلوبة  .تتطلب زيادة اإلنتاجية

بعد التزهير األنثوي أهمية في امتالء الحبة عند التسميد

تطوير طرائق تمكن من االنتخاب لتراكيب وراثية بإمكانها

بالنتروجين ،اذ يكون التمثيل الكربوني في أعاله ( ،)22وقد

النمو واعطاء حاصل تحت مستويات منخفضة من النتروجين

استخدم معيار  LADمعيا ار لالنتخاب لزيادة نتروجين الحبة

( )12وذلك بامتالكها قدرة كبيرة المتصاص وتجميع كميات

اكبر منه إلنتاج كتلة حيوية كبيرة ،المتالكها تغاير وراثي في

وحاصلها عن طريق تربية تراكيب وراثية لها فعالية كبيرة

امتصاصه ،حيث يمكن انتخابها للحد من استخدام كميات

لتمثيل كربوني خالل المدة المتأخرة من امتالء الحبة (.)33
يقترن حاصل حبوب الذرة الصفراء بعدد الحبوب ( 35و،)33

كبيرة منه ( )21الذي يسبب تلوث ماء الري فضال عن الهواء

ويعتمد تغاير عدد الحبوب على العالقة بين المصدر

( . )25يعد أداء التراكيب الوراثية جيدا عند مدخالت واطئة

والمصب خالل مدة امتالء الحبة ( .)1تعبر كفاءة الحاصل

من النتروجين عندما ال يتجاوز انخفاض الحاصل %04-53

( )22ويعد الحصول على حاصل مقبول تحت مستويات

عن قابلية مساحة أوراق النبات العطاء حاصل حبوب وله

منخفضة منه من اكبر التحديات التي تواجه مربي نبات الذرة

قيمة تنبؤية النتخاب تراكيب وراثية لها قابلية إلنتاج حاصل
عالي عند زراعتها في ظروف تعاني شدودا ال حيوية (،)39

الصفراء .لذا يتم تحسين الحاصل بالتحسين الوراثي من خالل

وان الصنف الذي تزداد مساحة أوراقه وال يزداد حاصل البذور

زيادة تحمل الشدود واإلدارة الحقلية المتطورة ( .)53ليس

لن يكون كفوءا في إنتاج الحاصل االقتصادي العالي (.)24

االنتخاب المباشر للحاصل بالطريق الكفء لتحسينه  ،لذا يتم

تعتمد كفاءة االنتخاب على العالقة بين الصفة المنتخبة

االعتماد على االنتخاب غير المباشر للصفات المرتبطة

وقيمتها في ذريتها وهو ما يعبر عنه بنسبة التوريث (.)52

ارتباطا قويا به وعالية التوريث ( 20و ،)53يمكن اعتمادها

يعزى نجاح االنتخاب للصفة الكمية الى الطريقة التي

أدلة انتخاب كفوءة لزيادة حاصل حبوب الذرة الصفراء مثل

تخصص لبرامج التربية ومنها تقدير التوريث ،اذ تساعد مربي

 ASIو 25( LADو 23و .)53وضع Edmeades

النبات على اختيار الصفة المدروسة وتحقق أعلى تحصيل

وآخرون ( )33اساسيات للصفات المفضلة لالنتخاب ومنها

وراثي ( .)55اجريت التجربة بهدف تحديد المعيار االفضل

ان تكون عالية التوريث وعالية التغاير الوراثي ورخيصة

من المعايير المنتخبة بدراسة التوريث والتحصيل الوراثي تحت

وسريعة القياس وثابتة خالل مدة القياس ،وان يكون قياسها

مستويي النتروجين.

قبل وفي اثناء التزهير حتى ال يكون لالباء غير المرغوبة
تاثي ار فيها  ،وان تكون مرتبطة بالحاصل ارتباطا عاليا ،من

المواد والطراةق

هذه الصفات  ASIو .LADلتقليل تاثير نقص النتروجين

نفذت التجربة بهدف دراسة اربعة معايير انتخاب هي المدة

في التربة يتم انتخاب اصناف محسنة لها كفاءة عالية

بين التزهير األنثوي والذكري  ASIومدة بقاء األوراق خضراء

الستخدام النتروجين الجاهز من خالل تحسين سعة

 LADوعدد حبوب النبات  GNوكفاءة الحاصل  ،تحت قلة

الحبوب ( ،)22لذا يحتاج مربو النبات الى معلومات عن

التوريث والتحصيل الوراثي وذلك لتحديد أفضل معيار يمكن

مقاييس مثل التوريث والتغاير الوراثي والبيئي تحت شد

اعتماده في االنتخاب له نسبة توريث عالية لزيادة حاصل

النتروجين والياتها تحت تزايد النتروجين ( .)20ان احتواء

نبات الذرة الصفراء باستخدام الصنف التركيبي بحوث ،342

وربما يحدث الجين نفسه تغاي ار في تعبيره عند تجهيز

تجارب

الزراعة-جامعة

النتروجين ( .)03كما اكد  Radwanوآخرون ( )52اهمية

بغداد/أبو غريب .تم تحضير التربة حسب التوصيات العلمية.

ووفرة النتروجين  244و 044كغم /Nه .لتقدير نسبة

امتصاصه وزيادة كفاءة استخدامه من قبل النبات النتاج

وذلك في أربعة مواسم ربيع وخريف  2434-2449في حقل

الترب على النتروجين هام جدا في التاثير في التعبير الجيني،
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في الجورة  ،خفت إلى نبات واحد بعد أسبوعين من البزوغ.
أضيف سماد اليوريا  %02نتروجين على ثالث دفعات

اذ أن:

االولى عند الزراعة والثانية في بداية االستطالة ( 54يوم بعد

2

ns %

̅
̅

 :hنسبة التوريث بالمعنى الضيق.

 : ̅ Oمعدل الصفة بالذرية.

البزوغ ) والثالثة عند التزهير ( 24يوما بعد البزوغ ) .أضيف

 : ̅ Pمعدل الصفة بالمجتمع األصلي.

مبيد الديازينون المحبب  %34مادة فعالة بمعدل  2كغم/ه

 : ̅ Sمعدل الصفة للنبات المنتخب.

تلقيما للنباتات بوضع نصف ملعقة شاي لكل نبات فوق القمة

أما التحصيل الوراثي فحسب بالمعادلة اآلتية:
Gs=K.𝝈p .h2ns%
إذ أن:

النامية بعد عشرين يوما من الزراعة لمكافحة حفار ساق الذرة
( .)Sesamia creticaتمت عملية التعشيب والري حسب

حاجة النبات .تم االنتخاب بطريقة  S1-progenyوبشدة

 :Gsالتحصيل الوراثي الناتج من االنتخاب.

انتخاب  %34تحت مستويي النتروجين  244و 044كغم

 :Kمعامل شدة االنتخاب .3732 =%34

/Nه لكل مجتمع نباتي .تم تكييس النورات المؤنثة قبل بزوغ

 :σ Pاالنح ارف القياسي.

الحريرة وكذلك النورات المذكرة وتم التلقيح الذاتي للنباتات

النتاة والمناقشة

المنتخبة ،عند تمام النضج حصدت العرانيص وتم انتخاب

يوضح جدول  3أن فعل االنتخاب في المعايير المستخدمة

 344نبات تميز بأقصر مدة بين التزهير الذكري واألنثوي

تحت شد النتروجين (الواطئ) كان مؤث ار في تقليل المدة بين

وأطول مدة لبقاء األوراق خضراء وأعلى عدد حبوب للنبات

التزهير الذكري واألنثوي ،إذ انخفضت المدة  370يوما للدورة

وأعلى كفاءة حاصل (دورة االنتخاب األولى) وفي الوقت نفسه

األولى من االنتخاب و 475يوما للثانية و 372يوما للثالثة،

أخذت عينة عشوائية  34نبات لكل مجتمع نباتي من مجتمع

وهذا االنخفاض مهم جدا في تهيئة فرصة أفضل لتلقيح اكبر

مستوى نتروجين  244و 044كغم/ه لتحديد متوسط الصفة

نسبة من الحرائر التي لها األثر في زيادة عدد حبوب النبات.

قبل االنتخاب ̅ واالنحراف القياسي  𝜎 pومعامل االختالف

أن تزامن التزهير بين النباتات في فترتي التزهير كان نتيجة

 C.Vلكل صفة من الصفات المنتخبة .تم تسجيل موعد

النخفاض االختالف من  %21إلى  ،%3175مما أدى إلى

التزهير الذكري واألنثوي لكل النباتات الملقحة ذاتيا .تم في

زيادة التماثل بانخفاض التغاير المظهري من  370الى ،471

الموسم الثاني (خريفي) زراعة بذور دورة االنتخاب االولى

وقد أشار  Carcovaوآخرون ( )34إلى أن التزامن بين نثر

 C1لكل معيار من معايير االنتخاب بتاريخ 2449/1/3

حبوب اللقاح وبزوغ الحريرة أدى إلى زيادة عدد حبوب

بطريقة عرنوص في خط وأيضا تحت مستويي التسميد

العرنوص من  ،%53-1ووجد  Edmeadesوآخرون ()32

المذكورين لكل مجتمع نباتي .انتخبت الخطوط المتفوقة لكل

من خالل ثمان دورات من االنتخاب لمجتمعات الذرة الصفراء

معيار لتزرع في الموسم الالحق ،كذلك اخذ  34نباتا عشوائيا

االستوائية وانتخاب نباتات مختلفة في  ASIتحت شدود بيئية

لتحديد المتوسط واالنحراف القياسي ومعامل االختالف .تم

مختلفة ومواقع مختلفة أن تقصير  ASIأدى إلى تحسين

في الموسم الثالث العمل نفسه والحصول على بذور دورة

االنتخاب في المجتمعات وزيادة معدالت تجميع المادة الجافة

االنتخاب الثالثة ،وفي الموسم الرابع تمت زراعة بذور دورة

للنبات وزيادة عدد حبوب العرنوص فزيادة الحاصل ،ووجد

االنتخاب الثالثة بتاريخ  2434/1/32واجري لها التلقيح

نتيجة مشابهة كل من الباحثين ( 2و 5و 0و 2و 9و30

العشوائي يدويا (لكل مجتمع لوحده) .حسبت نسبة التوريث

و ،)59وبين  Xieوآخرون ( )04أن هناك أربعة QTL

بالمعنى الضيق والتحصيل الوراثي لدورتين من االنتخاب

مسؤولة عن المدة بين التزهير الذكري واألنثوي .زادت مدة

حسب طريقة ارتداد الذرية على إبائها وحسب المعادلة اآلتية

بقاء األوراق خضراء  3379يوما أطول من بقاءها في

(:)50

المجتمع األصلي الذي كان  9279يوما ،فأصبح  108.8يوما
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نتيجة لزيادة تماثل النباتات ،فقد انخفض تغاير المجتمع

االنتخاب األولى إلى  %2273لدورة االنتخاب الثانية إلى

األصلي من  3472يوما للدورة األولى إلى  2يوما لدورة

 %35لدورة االنتخاب الثالثة ،مما زاد من التماثل بين أفراد

االنتخاب الثالثة وذلك نتيجة النخفاض االختالف من 3472

النباتات الذي وصل إلى  5470للدورة الثالثة ،في حين كان

يوما الى  379يوما .أن زيادة مدة بقاء األوراق خضراء تسهم

 2172للدورة الثانية و 32072للدورة األولى ،أدى هذا إلى

في زيادة اقتناص الضوء وامتصاصه ( )3وتزيد من امتداد

زيادة تماثل النباتات المنتخبة لكفاءة الحاصل العالية فكانت

من عدد حبوب النبات المكون الرئيس والهام في زيادة حاصل

و %33للدورة الثالثة ،بنسبة زيادة مقدارها  %32للدورة الثالثة

النبات ،أن زيادة حاصل النبات يعني بالمقابل زيادة كفاءة

عن األولى .أما استجابة المعايير المستخدمة لفعل االنتخاب

األوراق بتحويل المتمثالت إلى مادة جافة تترسب في

تحت النتروجين العالي فكانت كما موضحة في جدول .2

( )3من أهمية دراسة معيار شيخوخة األوراق والمدة بين

واألنثوي من  2975يوما إلى  24..يوما للدورة الثانية و3170

التزهير الذكري واألنثوي لتحسين الحاصل تحت الشدود

يوما للدورة الثالثة مسببا انخفاض التغاير بين أفراد المجتمع

السيما شد الجفاف ونقص النتروجين ( .) 22يبين جدول 3

بتقدم دورات االنتخاب من  370يوما للدورة األولى إلى 471

أن عدد حبوب النبات قد زاد بمقدار  32571حبة بفعل

يوما للدورة الثانية و 473يوما للدورة الثالثة ،ما أدى إلى زيادة

حبة وللدورة الثالثة  1075حبة ،وذلك النخفاض التغاير نتيجة

 072للمجتمع األصلي إلى ثالثة أيام للمجتمع المنتخب في

االنتخاب اذ انخفض من الدورة األولى إلى الدورة الثانية

الدورة األولى من االنتخاب ،ومن  0أيام إلى ثالثة أيضا لدورة

بمقدار  3370بينما كان االنخفاض من الدورة الثانية إلى

االنتخاب الثانية ،ومن  573إلى  575يوما لدورة االنتخاب

إلى الثالثة  9973وهذا زاد من التماثل بين النباتات ،وهذا

 %23للدورة الثانية إلى  %33للدورة الثالثة .إن انخفاض

واضح أيضا من انخفاض معامل التغاير بين النباتات لكل

االستجابة لالنتخاب خالل الدورات الثالث كان نتيجة

دورة من دورات االنتخاب إذ انخفض من  %09إلى %5272

النخفاض التغاير بين النباتات وزيادة تماثلها ،ذلك ان

نسبة زيادتها  %53للدورة األولى و %20للدورة الثانية

مدة التمثيل الكربوني السيما بعد التزهير واإلخصاب مما زاد

انخفض معامل التغاير لعدد األيام بين التزهير الذكري

الحبوب ،تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه  Betranوآخرون

تماثل النباتات للمجتمع بتقليل عدد األيام بين التزهيرين من

االنتخاب لدورة واحدة ،فيما كانت الزيادة للدورة الثانية 39572

الثالثة ،بنسب انخفاض تراوحت بين  %53للدورة األولى إلى

الدورة الثالثة  ،0173وكان معدل االنخفاض من الدورة األولى

إلى  %39خالل دورات االنتخاب الثالث ،ذلك إن االنتخاب

االنتخاب يعمل على تركيز الجينات المفضلة والمرغوبة في

يعمل على زيادة تركيز االليالت المفضلة للصفة المنتخبة

الصفة وزيادة تكرارها ،وكانت نسبة انخفاض عدد األيام بين

فيقلل من التغاير ويزيد من تماثل األفراد ،وبالنتيجة زيادة قيمة

التزهيرين  %21لدورات االنتخاب الثالث .أدت زيادة عدد

الصفة المنتخبة ،اذ زاد عدد حبوب النبات من  50372حبة

أيام بقاء األوراق خضراء إلى زيادة مدة التمثيل الكربوني إثناء

إلى  00072حبة إي بنسبة زيادة مقدارها  %54عن األصل.

مدة امتالء الحبة مما اثر في زيادة تراكم المادة الجافة في

يعتمد اختالف تغاير عدد الحبوب على العالقة بين المصدر

البذور ،سيما وانها ترافقت مع قصر المدة بين التزهير الذكري

والمصب خالل مدة امتالء الحبة ( )1وان عدد حبوب النبات

واألنثوي فزادت نسب التلقيح واإلخصاب وبذلك أثرت في

المكون األساس األشد تأث ار بشد النتروجين وذلك لزيادة نسبة

زيادة عدد حبوب النبات .كانت الزيادة في معدل عدد األيام

إجهاض المبايض المخصبة بعد  2-3أسبوع من اإلخصاب

لبقاء األوراق خضراء لدورة االنتخاب األولى  370يوما و473

النتروجين في مرحلة التزهير محددا للحاصل إذ يقل عدد

للدورات الثالث  171يوما .زاد تماثل النباتات من خالل

حبوب الذرة الصفراء المتأثرة بنقص النتروجين السيما خالل

انخفاض التباين المظهري بين نباتات المجتمع ،اذ انخفض

مرحلة التزهير وتعتمد على مدة وشدة النقص ( .)21كذلك

من  973يوما الى  972يوما لدورة االنتخاب الثانية وانخفض

انخفضت نسبة التغاير من  %3073لكفاءة الحاصل من دورة

 575يوما لدورة االنتخاب الثالثة ،وكانت نسبة االنخفاض

يوما للدورة الثانية و 272يوما للدورة الثالثة ،وكانت الزيادة

فيما لم يتأثر عدد مناشئ الحبوب كثي ار ( )22ويعد توفر
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للدورات الثالث  ،%5379وكان هذا االنخفاض نتيجة

من جدول  2حيث مستوى النتروجين العالي  044كغم /Nه

النخفاض معامل التغاير من  173الى  373اي ان نسبة

أن استجابة الذرة الصفراء كانت عالية مقابل استجابتها تحت

االنخفاض كانت للدورات الثالث  .%04كان االنتخاب فعاال

مستوى السماد الواطئ ،فكان عدد حبوب النبات في المجتمع

في زيادة عدد حبوب النبات للدورات الثالث من االنتخاب،

األصلي تحت النتروجين الواطئ  50372حبة بلغت في الدورة

زاد عدد الحبوب لدورة االنتخاب األولى من  33370حبة الى

الثالثة إلى  00073حبة ،وكانت نسبة الزيادة  ،%54في حين

عدد الحبوب للدورة الثانية عن األصل  32973حبة و1173

وللمجتمع األصلي كان  33370وزاد خالل دورات االنتخاب

حبة لدورة االنتخاب الثالثة ،بنسب زيادة مقدارها %39

الثالث فاصبح  34173حبة  ،فكانت نسبة الزيادة  ،%25اما

و %22و %30للدورات الثالث على الترتيب .انخفض

نسبة زيادة عدد حبوب النبات لمستوى السماد العالي عن

للثالثة  ،األمر الذي أدى إلى زيادة التماثل بين النباتات حيث

 )3( Khazrajyمن ان استجابة معايير االنتخاب–كفاءة

انخفضت قيمة  pمن  30379إلى  32272إلى 1072

الحاصل وعدد حبوب النبات تحت المستوى العالي من

للدورات الثالث بالتتابع .إن زيادة التماثل كان نتيجة

المدخالت اكبر منها تحت المستوى الواطئ .كانت نسبة

لالنتخاب الذي يعمل على تركيز الجينات المفضلة .زادت

انخفاض عدد حبوب النبات في المستوى الواطئ من

عن األصل في دورة االنتخاب األولى و %33للدورة الثانية

و )22( Coqueإلى أن أداء التراكيب الوراثية يعد جيدا عند

و %39للدورة الثالثة .إن انخفاض النسب للدورات الثالث

مدخالت واطئة من النتروجين عندما ال يتجاوز انخفاض

كان نتيجة لزيادة التماثل بين النباتات بانخفاض قيمة  p

الحاصل  ،%04-53إذ كان متوسط حاصل النبات تحت

أن عدد حبوب النبات تحت المستوى العالي من النتروجين

 21073حبة بزيادة مقدارها  34375حبة ،وكان مقدار زيادة

الواطئ فكانت  ،%39يتفق هذا مع ما توصلت اليه Al-

التغاير من  0179للدورة األولى الى  2479للثانية إلى 3573

النتروجين عن المستوى العالي  %53وقد أشار Gallais

كفاءة الحاصل بزيادة دورات االنتخاب فارتفعت بنسبة %23

من  1271الى  3173الى  5375خالل دورات االنتخاب

النتروجين الواطئ لهذا المعيار للموسم الربيعي 1275غم/نبات

الثالث ،وان زيادة التماثل هذه كانت قد نتجت من انخفاض

فأصبح تحت النتروجين العالي  33371غم/نبات ،في حين

قيمة  C.Vلهذه الدورات ،اذ كان للدورة االولى %5271

كان  33473غم/نبات تحت النتروجين الواطئ للموسم

فانخفض الى  %2272للدورة الثانية الى  %3372للدورة

الخريفي فأصبح  30172غم/نبات تحت النتروجين العالي أي

كفاءة الحاصل العالية تؤدي إلى حاصل عال ( .)51نالحظ

الخريفي.

نسبة االنخفاض كانت  %23للموسم الربيعي و %22للموسم

الثالثة .يعد معيار كفاءة الحاصل مقياسا للحاصل العالي وان

جدول  . 0قيم المتوسطات واالنحراف القياسي ومعامل االختوف لمعايير االنتخاب تحت المستور الواط من سماد النتروجين
لثوث دورات من االنتخاب

معايير
االنتخاب

الرموز
اإلحصائية
̅

LAD

𝝈
C.V
̅

ASI

𝝈
C.V
̅

GN

𝝈
C.V
̅

YE

𝝈
C.V

C1
أصلي
96.9
10.2
10..6
5.0
1.4
28.0
341.6
168.0
49.0
227.1
124.2
54.7

منتخب
107.3

3.6

465.3

306.8
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الدورة االنتخابي
C2
منتخب
أصلي
110.5
108.3
9.8

أصلي
101.5
6.0

9.1
4.3
1.2
27.5
362.2
116.6
32.2
261.1
68.2
26.1

5.9
4.6
0.8
18.3
360.2
68.5
19.2
234.5
30.4
13.0

4.0

555.4

324.5

C3
منتخب
108.8

3.0

444.5

355.1
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جدول  . 8قيم المتوسطات واالنحراف القياسي ومعامل االختوف لمعايير االنتخاب تحت المستور العالي من سماد النتروجين
لثوث دورات من االنتخاب
معايير
االنتخاب

الرموز
اإلحصائية
̅

LAD

𝝈
C.V
̅

ASI

𝝈
C.V
̅

GN

𝝈
C.V
̅

YE

𝝈
C.V

C1
أصلي
00009
904
804
501
005
8907
43305
05409
5809
84808
8808
7808

منتخب
00907

701

18503

78108

الدورة االنتخابي
C2
منتخب
أصلي
00909
00905
908
101
501
108
8109
48503
08808
8109
89404
3800
8101

701

30505

75108

C3
منتخب
08103

أصلي
00100
409
400
703
103
0805
18101
8501
0703
83805
7007
0008

707

31804

77103

إن هذا يعني أن استجابة المعايير كانت كفوءة تحت

و ،)54وقد أوضحت نتائج  Banzigerوآخرون ( )0أن

النتروجين العالي .لذا يجب االستمرار في العمل الستنباط

في حين كان عاليا بمقدار  %24عند استخدام معايير

سالالت أو أصناف محسنة ذات كفاءة عالية الستخدام

االنتخاب منها  LADو ASIوأضاف ان االنتخاب تحت

النتروجين الجاهز من خالل تحسين سعة امتصاصه وزيادة

مدخالت نمو عالية يزيد من نسبة التغاير الوراثي إلى البيئي

التوريث لحاصل الحبوب كان واطئا تحت الشدود الالحيوية

النتروجين الواطئ بحيث لم ينخفض الحاصل كثي ار عما في

كفاءة استخدامه من قبل النبات النتاج الحبوب ( )22من

فتزيد قيم التوريث التي تسهم في تحسين التراكيب الوراثية

جهة واالقتصاد بكمية النتروجين وتقليل الكلفة من جهة

والتقدم من االنتخاب ،وكما نالحظ من جدول  5ان التوريث

اخرى ،واالكثر اهمية الحد من تلوث الماء والهواء بانبعاث

لهذين المعيارين تحت نقص النتروجين كان عاليا ولم يزدد

اكاسيد النتروجين واالمونيا في الغالف الجوي التي تسهم

كثي ار عند زيادة مستوى النتروجين (بقى عاليا اال ان الزيادة

يوضح جدول  5التوريث بالمعنى الضيق والتحصيل الوراثي

 Nالواطئ قليلة مقارنة بهما.

بارتفاع السخونة الكونية مشكلة العالم في الوقت الحاضر.

اقل) من المعيارين اآلخرين اللذين كانت نسبة توريثهما تحت
جدول  .7معدالت التوريث بالمعنا الضيق والتحصيل

لهذه المعايير تحت مستويي السماد العالي والواطئ  .ارتفعت

الوراثي لدورات االنتخاب تحت المستور العالي والواط من

نسبة التوريث لمعيار  ASIبمقدار الضعف ،اذ كانت تحت

النتروجين

مستوى النتروجين الواطئ  %2173فاصبحت  ،%3275وتبعا
لها ارتفع التحصيل الوراثي الناجم عن االنتخاب من  470الى
 . 473ارتفعت نسبة التوريث لمعيار  LADمن %0070

معايير
االنتخاب

لمستوى النتروجين الواطئ الى  %3373لمستوى النتروجين

مستوى النتروجين
الواطئ

مستوى النتروجين
العالي

h2.n.s
%

GS

%h2.n.s

GS

وقد أوضح  Mitiوآخرون ( )54أهمية حساب نسبة التوريث

ASI
LAD
GN

8804
5505
0400

105
503
0808

4107
4300
5001

103
409
1009

االنتخاب تحت البيئات منخفضة النتروجين ،ومن هذه

YE

908

509

7801

8008

العالي مما زاد من قيمة التحصيل الوراثي بمقدار  372يوما.

للصفات المننتخبة وارتباطها بالحاصل للتنبؤ بالتقدم من برامج

كانت نسبة التوريث لمجتمع عدد حبوب النبات تحت المستوى

الصفات المدة بين التزهير الذكري واألنثوي وشيخوخة األوراق

الواطئ  %33ارتفعت الى  %0372عند النتروجين العالي،

ال سيما وان لهذه المعايير أهمية في تحسين الحاصل تحت

وبناءا عليه زاد التحصيل من  3172الى  .2379اما معيار

شد الجفاف ونقص النتروجين ( 0و 3و 2و 9و 31و29
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