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المستخمص

 بهدف دراسة,2012 -2002  خالل ثالثة مواسم ولمفترة, كمية الزراعة – جامعة بغداد- نفذ البحث في حقل تجارب قسم عموم المحاصيل الحقمية

 مجتمعاً إنعزالياً من حنطة الخبز في جيمها الرابع تم الحصول عميها من تجارب سابقة والتي نتجت من15 تأثير اإلنتخاب بطريقة الخط النقي في
. نباتاً من كل مجتمع12  حيث تم إنتخاب,%10  أجري اإلنتخاب خالل الموسم األول بإستخدام شدة إنتخاب.التهجين نصف التبادلي بين ستة آباء

 طبقت تجربة المقارنة في الموسم. خطاً بحسب أداء الحاصل15  خط وانتخب أفضل- في الموسم الثاني بطريقة نباتF5 زرعت بذور النباتات المنتخبة
,1-ه. كغم200 و160 و120 : تضمنت األلواح الرئيسة ثالث كميات لمبذار هي. بأربعة مكرراتRCBD الثالث بترتيب األلواح المنشقة وفق تصميم

A4.10 و22 واباءM.2 وA3103 خط منتخب وستة آباء لممقارنة هي الفتح و15  تركيباً وراثياً مؤلفة من21 فيما أحتوت األلواح الثانوية

 تفوق. أظهرت النتائج وجود فروقات معنوية بين التراكيب الوراثية وكذلك كميات البذار و التداخل بينهما في جميع الصفات المدروسة. 3وأبوغريب

 عمى أفضل أصناف المقارنة فيS83 وS148 وS130 وS52 وS102 وS123  تفوقت الخطوط. في طول السنبمةS175 التركيب لتركيب الوراثي
 األعمى معنوياً من بينها في حاصلS123  وكان الخط,بالتتابع
1-

1-

ه. طن6.11 و6.11 و6.16 و6.34 و6.41 و6.64 حاصل الحبوب وانتجت

 كانت إستجابة حاصل الحبوب لكميات البذار تتبع, هـ. كغم160  أعمى دليل حصاد نتج من استعمال كمية بذار مقدارها.الحبوب والحاصل الحيوي
 مما, وجدت إختالفات عالية المعنوية بين التراكيب الوراثية لمحنطة تحت معدالت البذار الثالثة في جميع الصفات المدروسة.العالقة من الدرجة الثانية
.يشير الى مقدار التغاير الوراثي الكبير نسبياً والموجود في مواد التربية
. طول السنبمة, دليل الحصاد, حاصل الح بوب, 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 the 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 the main plots and 21 genotypes
in the sub-plots. The genotypes included fifteen F6 progeny lines plus six parents: Al-fatah, A3103, M.2, IPA99,
A4.10, and Abu-Ghraib3. The results showed significant differences among genotypes, seeding rates and
interaction between them for all the traits. It was revealed the 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 6.11t.ha-1 respectively.The
progeny S123 superior significantly to other best progenies in grain yield and biological yield. The highest
harvest index produced from using 160 kg.ha-1 seeding rate. Response of grain yield to seeding rates was
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, grain yield, harrest index, spike length.
*Part of Ph.D. dissertation for the second author.
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نسبة بزوغ البادرات ونسبة بقاءىا ومف نمو وتطور النبات,

المقدمة

وامتالء الحبة وفي النياية حاصؿ الحبوب ( .)29درس

يمكف التعبير عف الحاصؿ الحيوي كناتج لألشعة الفعالة

 Geletaوآخروف ( )17تاثير معدالت البذار في  20تركيباً

بعممية التمثيؿ الكربوني المعترضة مف قبؿ المحصوؿ

وراثياً لمحنطة الشتوية والحظوا إف زيادة كمية البذار مف 16

والكفاءة التي يحوؿ فييا الغطاء النباتي ىذه األشعة الى

الى  65كغـ.ى

حاصؿ حيوي جديد ( .)3وجد  Shearmanوآخروف ()26

1-

أدت الى زيادة معنوية في الحاصؿ بنسبة

 %33.3لكف مضاعفة كمية البذار مف  65الى 130

أسباب زيادة الحاصؿ الحيوي لمحنطة نتجت مف النمو العالي

كغـ.ى

الذي حصؿ خالؿ التزىير والذي ارتبط إيجابياً مع كفاءة

1-

لـ تؤِد الى تغيير معنوي في حاصؿ الحبوب .أشار

إستخداـ اإلشعاع قبؿ التزىير .اف االختالفات التي تحصؿ

 Carrوآخروف ( )8الى اف حاصؿ الحبوب يزداد بشكؿ

في الحاصؿ الحيوي تكوف ناتجة مف طبيعة التركيب الوراثي

سريع عموماً إستجابة لزيادة كمية البذار ويصؿ الى قمة

2-

لحاصؿ الحبوب قد يكوف السبب في عدـ حصوؿ إستجابة

واسعة ثـ يتناقص بعدىا بشكؿ سريع .إف وجود قمة واسعة

مع تأثير البيئة ( 2و .)24بينت نتائج  Fangوآخروف ()13
إف زيادة كثافة البذار مف  225الى  280و 340بذرة.ـ

نتج عنيا زيادة معنوية في متوسطات المادة الجافة .يعد

معنوية لتغيير معدالت البذار في عدد مف الدراسات (.)21

حاصؿ الحبوب المحصمة النيائية لعمميات النمو والتطور

يمثؿ دليؿ الحصاد نسبة كتمة الحبوب الى المجموع الكمي

المرتبطة بدرجة معقدة والتي تتأثر بشدة بالعوامؿ الوراثية

لممادة الجافة في وحدة المساحة ,كذلؾ يمكف تعريفو بأنو

درجة تجزئة مواد التمثيؿ الى حاصؿ حبوب .أظيرت العديد

والبيئية والتداخؿ بينيما( .)21وجد  Donmezوآخروف ()10

مف الدراسات إف إستعماؿ الجينات الرئيسية major genes

إف زيادة الحاصؿ في األصناؼ الجديدة كانت نتيجة لزيادة

لمقصر أدى الى زيادات معنوية كبيرة وغير مسبوقة في

الحاصؿ الحيوي ,ودليؿ الحصاد العالي ,وزيادة في عدد

سنابؿ المتر المربع ,وعدد حبوب السنبمة ,وتميزت ىذه

الحاصؿ الكامف ,مستقمة تماماً عف الزيادة مف مقاومة

باألصناؼ القديمة .أظيرت نتائج الدراسة التي نفذىا

دوف تغير في الحاصؿ الحيوي النيائي ( .)15تعد صفة دليؿ

األضطجاع وىذا إنعكس عمى زيادة دليؿ الحصاد لكف مف

األصناؼ أيضاً بإرتفاع نبات أقصر وسنابؿ أطوؿ مقارنة

الحصاد معقدة وراثياً فعمى الرغـ مف إف إدخاؿ جينات القصر

 Reynoldsوآخروف ( )25وجود إرتباط عالي لكؿ مف دليؿ

كاف ليا تأثير رئيسي في زيادة ىذه الصفة ,إال أف تحسيف

الحصاد وحاصؿ الحبوب .يعد التغيير في كميات البذار ذو
أىمية خاصة لمحصوؿ الحنطة وذلؾ بسبب تأثيره المباشر

حاصؿ الحبوب ما بعد فترة الثورة الخضراء كاف يعزى أيضاً

معدالت البذار كانت ليا تاثير إيجابي في حاصؿ الحبوب.

( .)23إف زيادة تجزئة مواد التمثيؿ الى حاصؿ حبوب يمكف

الى زيادة دليؿ الحصاد مف دوف معرفة األساس الوراثي

في حاصؿ الحبوب ومكوناتو .وجد  )7( Buczekاف
الحظ  Arduiniوآخروف ( )4إف أعمى كمية بذار 400
بذرة.متر

2-

أف تزداد مف الناحية النظرية وذلؾ مف خالؿ تقميؿ المنافسة

أعطت أعمى حاصؿ حبوب وتفوقت عمى معدلي

البذار  200و 250بذرة.متر

2-

بيف المصبات المتبادلة ,السيما خالؿ مرحمة إستطالة الساؽ
عندما يتحدد عدد الحبوب ,وىذه المصبات المتنافسة تشمؿ

بنسبة  %42و%21

الجذور واألوراؽ والسيقاف واألشطاء غير الفعالة ( .)16أثبتت

بالتتابع ,وعزو ىذا التفوؽ الى زيادة عدد الحبوب بوحدة

العديد مف الدراسات إف تحسف أداء التراكيب الوراثية في زيادة

المساحة .ىذه الدراسات تبرىف بوضوح إف زيادة معدؿ البذار

الحاصؿ إرتبط مع زيادة دليؿ الحصاد ( 22و .)26وجد

في الحنطة كاف أحدى الوسائؿ لزيادة حاصؿ الحبوب .لكف

 )2( Al- Ghzawiمدى التأثير الوراثي لمتغاير في دليؿ

ىذه الزيادة تستمر فقط الى معدؿ البذار المثالي ( 1و9

الحصاد تراوح مف  0.371الى  0.473بيف التراكيب الوراثية

و ,)19ألف الميؿ باتجاه زيادة الحاصؿ مع زيادة كميات

لمحنطة الشتوية .يتأثر دليؿ الحصاد أيضاً بأختالؼ

البذار يتواصؿ الى النقطة التي يكوف عندىا تناقص حاصؿ

النبات أكثر حدة مف زيادة عدد النباتات ( .)6فالتأثير السمبي

الممارسات الزراعية ,فبزيادة معدالت البذار يكوف ىناؾ

لممنافسة الناجـ عف زيادة الكثافة النباتية يمكف أف يقمؿ مف

تفضيؿ إلنتاج الحاصؿ الحيوي مقارنة بحاصؿ الحبوب مما
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يؤدي الى حصوؿ ميؿ نحو إنتاج أدلة حصاد منخفضة ,لكف

الموسم الثاني 2011-2010

األختزاالت في أدلة الحصاد ناد اًر ما تتجاوز  %10مف القيمة

الستة بيدؼ اكثار بذور المنتخبات مف جية والتقدـ بالتمقيح

ضمف المدى المعتدؿ مف كثافات المحصوؿ فإف ىذه

زرعت بذور  F5لمنباتات ام  180المنتخبة فضالً عف اآلباء

الذاتي الى الجيؿ السادس  .F6تمت زراعة بذور المنتخبات

المثالية ( .)18ييدؼ البحث الى تطبيؽ اإلنتخاب بطريقة

سرباً بمعدؿ بذار 120كغـ.ىكتار

الخط النقي في  15مجتمعاً إنعزالياً مف حنطة الخبز في

جيميا الرابع ,ثـ مقارنة الخطوط المنتخبة تحت ثالث كميات

1-

بأربعة خطوط بطوؿ

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

لمبذار لتقييـ قابميتيا اإلنتاجية لمحاصؿ الحيوي.

لصفات الحاصؿ ومكوناتو ليذه التراكيب الوراثية والتي

المواد والطرائق

نفذ البحث في حقؿ تجارب قسـ المحاصيؿ الحقمية التابع

اعتمدت معيا اًر لتحديد أفضؿ  15ساللة متفوقة.

 2010-2009و 2011-2010و 2012-2011بيدؼ

تجربة المقارنة

داخؿ  15مجتمعاً إنعزالياً في جيميا الرابع ناتجة مف التيجيف

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

لكمية الزراعة  -جامعة بغداد خالؿ المواسـ الزراعية الشتوية

الموسم الثالث 2012-2011

تطبيؽ اإلنتخاب بطريقة الخط النقي Pure line selection

طبقت في ىذا الموسـ تجربة المقارنة بترتيب األلواح المنشقة

بحسب نظاـ التيجيف النصؼ تبادلي بيف ستة آباء ىي الفتح

الرئيسة كميات البذار  120و 160و 200كغـ.ىكتار

1-

,

و A3103و M.2واباء 99و A4.10وأبوغريب.3

بينما شممت االلواح الثانوية  21تركيباً وراثياً والتي تضمنت

زرعت بذور الجيؿ االنعزالي الرابع  F4لكؿ مجتمع مف

الستة .إشتممت الوحدة التجريبية عمى 5خطوط بطوؿ3ـ

المجتمعات اإلنعزالية الخمسة عشر ,بعشرة خطوط فضالً عف

والمسافة بيف خط وآخر 20سـ .جرت عمميات خدمة التربة

15خطا نقيا ( )F6مف الخطوط المنتخبة فضالً عف اآلباء

الموسم األول 2010-2002

أربعة خطوط لكؿ أب مف اآلباء الستة .تمت زراعة البذور

والمحصوؿ لممواسـ الثالثة بحسب التوصيات المعموؿ بيا

بأبعاد متساوية داخؿ ألواح بمساحة  2.4 × 6ـ إذ كانت
المسافة بيف جورة وأخرى  30سـ وبيف خط وآخر  30سـ,

واستخدـ سماد اليوريا  N %46بمعدؿ  200كغـ /Nىكتار,
وسماد السوبر فوسفات الثالثي  P2O5 %45بمعدؿ 100

إحتوى الموح الواحد عمى  6خطوط محروسة بطوؿ  6ـ.

كغـ /P2O5ىكتار .سجمت لنباتات التجربة ,طوؿ السنبمة,

وضعت  4-3بذور في الجورة وعند وصوؿ النباتات مرحمة

الحاصؿ الحيوي ,حاصؿ الحبوب ودليؿ الحصاد .حممت

 3أوراؽ تـ اإلبقاء عمى نبات واحد في الجورة الواحدة ,ويكوف
بذلؾ عدد النباتات المزروعة لكؿ مجتمع ( 10خطوط × 20

البيانات إحصائياً وقورنت المتوسطات الحسابية بأستعماؿ أقؿ

فرؽ معنوي.

نبات =  200نبات) .عند بموغ النباتات مرحمة النضج

النتائج والمناقشة

الفسمجي انتخب  20نباتاً مف كؿ مجتمع إعتماداً عمى طوؿ

طول السنبمة :يتضح مف بيانات جدوؿ  1التأثير غير

السنبمة وبتطبيؽ شدة انتخاب  .%10وبعد إجراء دراسة

المعنوي لكميات البذار في ىذه الصفة ,بينما كاف تأثير

لصفات حاصؿ النبات ومكوناتو بشكؿ منفصؿ لكؿ نبات

التراكيب الوراثية والتداخؿ بيف عاممي الدراسة معنوياً في

صفتي عدد الحبوب لمسنبمة ومتوسط وزف الحبة ( ,)5وبذلؾ

الوراثية ,وأعطى الخط  S175أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ

أنتخب  12نباتاً مف كؿ مجتمع عمى أساس التفوؽ في

الصفة .أختمؼ طوؿ السنبمة معنوياً بإختالؼ التراكيب

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

 12.45سـ متفوقاً معنوياً عف باقي التراكيب الوراثية بينما

( )SDومعامؿ االختالؼ ( )CV%لحاصؿ النبات ومكوناتو

سجؿ التركيب  A3103أقؿ متوسط لمصفة بمغ  8.49سـ.

بيف وضمف المجتمعات اإلنعزالية كمعالـ لمتغاير في تمؾ

أف التفاوت في طوؿ السنبمة بتأثير العامؿ الوراثي ذكر أيضاً

الصفات.

في العديد مف الدراسات السابقة ( .)26بيف  Itohوآخروف
( )20إف معدؿ إستطالة السنبمة كاف أكثر أىمية مف مدة نمو
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التزىير ,إذ تؤدي زيادة معدالت البذار الى زيادة المادة

السنبمة في التحكـ بطوؿ السنبمة ,إذ لـ يالحظوا إختالفاً في

مدة إستطالة السنبمة بيف التراكيب الوراثية لمحنطة لكف معدؿ

الجافة المتراكمة بعد التزىير والتفسير المحتمؿ ليذه الزيادة

إستطالة السنبمة كاف أعمى في التراكيب الوراثية ذات السنابؿ

ىو إف العدد العالي مف النباتات يؤدي الى زيادة كؿ مف

األطوؿ .يتضح م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف بيانات جدوؿ ( )1بأف أربع خطوط

مساحة التمثيؿ الكربوني عند التزىير وحجـ الجذور بوحدة

فقط تأثرت معنوياً وىي  S130و S152و S155وS175

مساحة سطح التربة مما يسمح لممحصوؿ بتحسيف إستغالؿ

وكانت إستجابت تمؾ الخطوط مختمفة لزيادة كميات البذار ,
إذ سجؿ أقؿ طوؿ السنبمة عند معدؿ البذار  200كغـ .ى

1-

المصادر البيئية ( .)4يزداد الحاصؿ الحيوي زيادة خطية مع
زيادة معدالت البذار ويعزي ذلؾ الى تكويف سيقاف أكثر

لمخطيف  S152و ,S155بينما سجؿ أقؿ متوسط ليذه

وأطوؿ عند معدالت البذار العالية فضالً عف زيادة عدد

S130و .S175ىذا يشير الى إف التداخؿ نتج عف

إختالفاً معنوياً فيما بينيا في ىذه الصفة ,إذ تفوؽ الخط

البذار.

ولـ يختمؼ معنوياً عف المتوسط الذي أعطاه الخط S52

الصفة عند معدؿ البذار  160كغـ .ى

1-

السنابؿ بوحدة المساحة ( .)28أظيرت التراكيب الوراثية

لمخطيف

 S123مسجالً أعمى متوسط لمصفة بمغ  16.99طف.ى

اإلختالؼ في كمية واتجاه إستجابة التراكيب الوراثية لمعدالت

والذي بمغ  16.68طف.ى

جدول  .1تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في متوسط
التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 11
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

1-

لمصفة بمغ  13.63طف.ى .

الوتوسط

جدول  .2تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في الحاصل

11.22
8.49
10.08
10.41
9.69
10.45
9.76
10.07
10.56
9.97
10.14
9.62
10.16
10.48
11.43
10.06
11.36
10.85
10.31
12.45
10.74
0.33
10.40

الحيوي طن.هكتار

التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 11
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

الحاصل الحيوي :زاد الحاصؿ الحيوي معنوياً مع كؿ زيادة
في كمية البذار (جدوؿ )2وسجمت المتوسطات 15.01

و 15.70و 15.87طف.ى
و 200كغـ.ى

1-

1-

لكنو تفوؽ معنوياً عمى باقي

التراكيب الوراثية ,بينما أعطى التركيب  A3103أقؿ متوسط

طول السنبمة (سم) لمموسم 2012 -2011
كويات البذار (كغن.هكتار)1-
200
160
120
10.96 11.44 11.26
8.37
8.52
8.59
10.24
9.78
10.23
10.15 10.81 10.28
9.45
9.75
9.87
10.33 10.60 10.42
9.77
10.04
9.46
10.10 10.26
9.86
10.40 10.69 10.58
9.66
10.42
9.83
10.03 10.02 10.38
9.56
9.78
9.52
10.28 10.12 10.08
10.39 10.72 10.32
11.53 11.22 11.55
10.33
9.64
10.21
11.15 11.23 11.70
10.32 11.31 10.93
9.62
10.52 10.80
12.48 11.96 12.91
10.74 10.75 10.72
0.58
10.28 10.46 10.45
غ.م

1-

1-

لمعدالت البذار  120و160

1-

لمموسم 2012 -2011
1-

كويات البذار (كغن.هكتار )
200
160
120
14.74 15.81 15.25
13.85 14.51 12.54
15.31 14.68 14.26
15.63 16.28 14.60
15.43 14.86 14.49
15.72 15.42 15.90
16.94 15.23 14.90
16.94 16.47 16.64
15.99 16.54 16.27
15.38 16.12 15.61
15.12 15.40 14.96
15.88 15.49 14.40
17.34 15.94 15.32
16.21 15.85 16.09
17.72 17.24 16.03
16.03 15.28 15.26
16.08 15.37 15.08
16.12 16.59 13.70
14.37 14.86 13.79
15.51 15.80 14.96
16.95 16.03 15.26
0.89
15.87 15.70 15.01
0.14

الوتوسط
15.27
13.63
14.75
15.50
14.92
15.68
15.69
16.68
16.27
15.70
15.16
15.25
16.20
16.05
16.99
15.52
15.51
15.47
14.34
15.42
16.08
0.52
15.53

إف سبب إمتالؾ الخطيف  S123و S52حاصالً حيوياً عالياً

يعود جزء مف ىذا التفوؽ الى الزيادات التي

نتجت في حاصؿ المادة الجافة عند التزىير بفعؿ زيادة

يعود الى امتالكيما معدالت نمو عالية خالؿ المدة مف

معدالت البذار (لـ يعرض الجدوؿ)  ,بينما يعزى الجزء

الزراعة الى التزىير ومف التزىير الى النضج (بيانات غير

اآلخر الى الزيادات التي تحققت في المادة الجافة ما بعد

منشورة) وىذا قد يكوف ناتجاً مف إعتراض أعمى لإلشعاع
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ووزف الحبة ودليؿ الحصاد ,وكاف لو أعمى القيـ في CGR

الشمسي أو كفاءة تحويؿ أعمى لإلشعاع المعترض الى مادة
جافة جديدة أو توليفة معينة مف التحسينات مف ِكال الصفتيف,

خالؿ مدة إمتالء الحبة وعدد حبوب السنبمة وعدد حبوب

إذ تمتاز األصناؼ عالية الحاصؿ بتجميع مادة جافة أكبر

المتر المربع (بيانات غير منشورة) والحاصؿ الحيوي.

بعد التزىير مف خالؿ زيادة فعالية التمثيؿ الكربوني وأيضاً

جدول  . 3تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في حاصل

مف تأخير الشيخوخة ( .)14إختمفت إستجابة التراكيب لتغيير

الحبوب طن.هكتار

كميات البذار مما نتج عنو تداخؿ معنوي في ىذه الصفة ,إذ

التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 11
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

لـ تكف إستجابة بعض التراكيب معنوية لزيادة كمية البذار
بينما أظيرت تراكيب أخرى إستجابات معنوية لزيادة معدالت
البذار ,مف ناحية أخرى أختمؼ إتجاه اإلستجابة إذ تفوقت

كمية البذار الثالثة عمى الثانية معنوياً في الساللتيف S12

و S102بينما حصؿ العكس في صنؼ امفتح.

حاصل الحبوب :تشير نتائج جدوؿ  3الى وجود تأثيرات
عالية المعنوية لكؿ مف كميات البذار والتراكيب الوراثية

وتداخالتيما في ىذه الصفة ,إذ أعطت كمية البذار 160
كغـ.ى

1-

أعمى متوسط لحاصؿ الحبوب بمغ  5.94طف.ى

وتفوقت معنوياً عمى معدلي البذار  120و 200كغـ.ى
المذاف سجال المتوسطيف  5.65و 5.80طف.ى

1-

1-

1-

بالتتابع

وكاف اإلختالؼ بينيما معنوياً أيضاً .تؤثر كمية البذار في

تحديد الكثافة المناسبة لممحصوؿ النامي مف خالؿ التوازف
في المنافسة بيف النباتات وينعكس تأثيرىا في النياية عمى

حاصؿ الحبوب ,فعند إستعماؿ معدالت بذار عالية نحصؿ

1-

لمموسم 2012 -2011
1-

كويات البذار (كغن.هكتار )
200
160
120
5.31
5.59
5.55
4.70
5.03
4.57
5.78
5.75
5.46
5.86
6.29
5.61
5.51
5.37
5.21
5.66
5.84
5.91
5.95
5.78
5.64
6.39
6.55
6.08
5.87
6.04
5.90
6.07
6.10
6.16
5.35
6.11
5.20
5.94
6.14
5.07
6.41
6.49
6.34
5.99
5.78
5.72
6.65
6.73
6.53
6.30
6.11
6.06
6.05
6.20
6.10
6.01
6.18
4.91
5.22
5.44
5.43
5.21
5.33
5.16
5.66
5.94
6.10
0.33
5.80
5.94
5.65
0.06

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

كذلؾ يتبيف بإف الخطوط المنتخبة  S123و S102وS52

عمى كثافات نباتية عالية لكنيا تعطي نمواً وتطو اًر ضعيفيف

و S130و S148و S83تفوقت معنوياً عمى أعمى أصناؼ

لذلؾ المحصوؿ ,بينما إستعماؿ معدالت بذار واطئة سوؼ

المقارنة وىو الصنؼ إباء ,99معظـ ىذه الخطوط إمتمكت

الينتج العدد المطموب مف النباتات بالحقؿ وبذلؾ ال تتمكف

قيماً أقؿ مف المتوسط العاـ لمتراكيب في إرتفاع النبات وموعد

عنيا قمة الحاصؿ ( .)28أظيرت التراكيب الوراثية إختالفاً

في مدة إمتالء الحبة وعدد حبوب السنبمة ومتوسط وزف الحبة

مف إستعماؿ الضوء والماء والمغذيات بكفاءة عالية مما ينتج

التزىير (بيانات غير منشورة) وقيماً أعمى مف المتوسط العاـ

معنوياً فيما بينيا وسجؿ الخط  S123أعمى متوسط لحاصؿ
الحبوب بمغ  6.64طف.ى

1-

ودليؿ الحصاد .مما يقترح بأف قمة االرتفاع ليذه الخطوط قمؿ

متفوقاً بمعنوية عمى جميع

المنافسة بيف المصبات المختمفة المتطورة مما سمح بتكويف

التراكيب الوراثية وخاصة عمى الصنفيف المعتمديف في العراؽ

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

عدد أكبر مف الحبوب.سنبمة

1-

1-

كما إف التزىير المبكر سمح

بإمتالؾ مدة أطوؿ لنمو الحبة مما إنعكس عمى زيادة ووزف

بالتتابع فيما سجؿ التركيب  A3103أدنى حاصؿ حبوب بمغ

الحبة ,ويتبيف بأف الحاصؿ العالي ليذه الخطوط تحقؽ مف

 4.77طف.ى .1-إف ىذا التفوؽ لمخط  S123يمكف أف يعزى

توليفات عالية مختمفة مف مكونات الحاصؿ .إذ تميؿ التراكيب

إمتالكو قيماً أعمى مف المتوسط العاـ لمتراكيب في صفات

الوراثية الناجحة الى أف يكوف ليا قيـ أعمى مف المتوسط

مساحة ورقة العمـ ومحتوى الكموروفيؿ فييا والمادة الجافة عند

لجميع مكونات الحاصؿ بدالً مف مكوف إستثنائي عالي واحد

ومدة إمتالء الحبة وموعد النضج

الصفة يشير الى إف إستجابة التراكيب كانت مختمفة لممنافسة

التزىير و CGRلمفترة مف الزراعة الى التزىير وطوؿ السنبمة
وعدد السنيبالت.سنبمة

1-

فقط ( .)11التأثير المعنوي لتداخؿ عاممي الدراسة في ىذه
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بيف النباتات عمى عوامؿ النمو الناتجة مف زيادة التنافس

 S102و  S130أعمى دليؿ حصاد بمغ  39.7بينما أعطى

بسبب زيادة كمية البذار ,إذ يالحظ بأف معظـ التراكيب لـ

الخط  S175أقؿ متوسط ليذه الصفة بمغ  , 33.9ومف

تظير تأثي اًر معنوياً في حاصؿ الحبوب بتغيير مستويات

مقارنة البيانات في الجدوليف (  2و , )3يتضح بأف نسبة

البذار بإستثناء سبعة تراكيب فقط أظيرت إستجابة معنوية

الزيادة في حاصؿ حبوب  S102و S130عف المتوسط

لذلؾ التغيير ,إذ أظيرت كمية البذار الثانية تفوقاً عمى كميتي

العاـ لمتراكيب كانت أعمى مف مثيالتيا في الحاصؿ الحيوي,

البذار األولى والثالثة في التركيبيف إباء 99و S94وعمى كمية

وعمى العكس مف ذلؾ كانت نسبة اإلنخفاض في حاصؿ

البذار األولى فقط في الخطيف  S52و A3103كذلؾ تفوؽ

حبوب  S175عف المتوسط العاـ لمتراكيب أعمى مف نسبة

معدلي البذار الثاني والثالث عمى األوؿ في الخطيف S152

إنخفاض الحاصؿ الحيوي .إختمفت إستجابة التراكيب الوراثية

و S97في حيف تفوؽ معدؿ البذار األوؿ عمى الثالث في

لزيادة معدالت البذار بيذه الصفة  ,والذي يعزى الى إختالؼ

و  S102كانت عند زراعتيا

معنوياً بتغيير كمية البذار في بعض التراكيب ,فإف إستجابة

الخط  .S177مف النتائج أعاله يظير بأف أفضؿ التوليفات
لمخطوط  S123وS152

بكمية بذار 160كغـ.ى
طف.ى

1-

1-

كمية واتجاه اإلستجابة ففي الوقت الذي لـ تتأثر فيو الصفة
تراكيب أخرى كانت معنوية بيذه الصفة  .مف ناحية أخرى

وبمغت  6.73و  6.55و 6.49

كانت اإلستجابة سالبة لزيادة كميات البذار في بعض

بالتتابع ولـ تختمؼ معنوياً فيما بينيا.

التراكيب  A3103و S12و S102و S123وS148

دليل الحصاد :تظير مف بيانات جدوؿ  4وجود تبايف معنوي

و S155و S177بينما حصؿ العكس في تراكيب أخرى مثؿ

في كفاءة تحويؿ المواد المتمثمة الى المصبات التكاثرية ناتج

الخط  ,S52فيما سمكت بعض التراكيب سموكاً مغاي اًر لذلؾ.

عف إختالؼ كميات البذار والتراكيب الوراثية وتداخالتيما ,إذ

أعطى معدؿ البذار  160كغـ.ى

1-

أعمى نسبة ليذه الصفة

جدول  .4تأثير التراكيب الوراثية وكميات البذار في دليل

بمغت  37.9متفوقاً معنوياً عمى معدلي البذار 120و 200

كغـ.ى

1-

الحصاد  %لمموسم 2012 -2011

المذيف سجال المتوسطيف  37.6و 36.6بالتتابع

التزاكيب
الوراثية
الفتح
A3103
M.2
إباء 11
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

وكاف اإلختالؼ معنوياً بينيما .إذ زادت قيـ حاصػؿ المادة

الجافة عند التزىيػر و CGRخالؿ المدة مف الزراعة الى
التزىير ومف التزىير الى النضج مع زيادة كميات البذار (لـ

تعرض الجداوؿ) ,والتي إنعكست في حصوؿ زيادة خطية
معنوية في الحاصؿ الحيوي مع زيادة معدالت البذار
(جدوؿ ,)4بينما لـ يالحظ مثؿ ىذا السموؾ في حاصؿ
الحبوب (جدوؿ ,)3إذ كاف متوسط حاصؿ الحبوب لمعدؿ
البذار 160كغـ.ى

1-

أعمى معنوياً مف متوسطي معدلي البذار

 120و  200كغـ.ى

1-

 ,وبالنتيجػة فػإف عػدـ التوازف بيف

مكوني دليؿ الحصاد سبب إنخفاض ىذه النسبة عند كمية
البذار االولى والثانية .الحظ كؿ مف  Chenوآخروف ()9

إنخفاضاً في دليؿ الحصاد عند معدالت البذار العالية ,إذ إف
الكميات العالية لمبذار تزيد مف التراكـ المبكر لممادة الجافة

بوحدة المساحة لكف يكوف ليا تأثيرات طفيفة أو سالبة في

حاصؿ الحبوب نتيجة لزيادة المنافسة بيف النباتات مما يقمؿ

1-

كويات البذار (كغن.هكتار )
200
160
120
36.0
35.4
36.5
34.0
34.7
36.5
37.8
39.2
38.3
37.5
38.6
38.4
35.8
36.2
36.0
36.2
37.9
37.2
35.2
38.0
37.8
37.9
39.8
36.5
36.7
36.5
36.3
39.5
37.9
39.4
35.4
39.7
34.8
37.4
39.7
35.3
36.9
40.7
41.4
37.0
36.5
35.5
37.6
39.0
40.7
39.3
40.0
39.7
37.7
40.3
40.5
37.3
37.3
35.9
36.3
36.6
39.3
33.6
33.7
34.4
33.4
37.1
40.0
2.0
36.6
37.9
37.6
0.2

الوتوسط
36.0
35.1
38.4
38.2
36.0
37.1
37.0
38.1
36.5
38.9
36.6
37.4
39.7
36.3
39.1
39.7
39.5
36.8
37.4
33.9
36.8
1.2
37.4

REFERENCES
1. Abd EL-Lattief, E. A. 2011. Bread wheat
productivity and profitability as affected by
method of sowing and seeding rate under Qena

مف دليؿ الحصاد ( .)18تباينت التراكيب الوراثية في كفاءة
تحويؿ نواتج التمثيؿ الى حاصؿ حبوب ,إذ سجؿ الخطاف
899

بكتاش و شويليه

2015/ 101 -894 :)6(46 – هجلة العلوم الزراعية العزاقية

environment. Asian J. Crop Sci., 3(4):188-196.
2. Al-Ghzawi, A. L. A. 2006. The
physiological processes determining grain
yield potential in winter wheat. Ph. D. Thesis,
University of Nottingham. UK. pp: 232.
3. Acreche, M. M., and G. A. Slafer. 2009.
Grain weight, radiation interception and use
efficiency as affected by sink-strength in
Mediterranean wheats released from 1940 to
2005. Field Crops Res. 110: 98–105.
4. Arduini, I., A. Masoni, L. Ercoli, and M.
Mariotti. 2006. Grain yield, and dry matter and
nitrogen accumulation and remobilization in
durum wheat as affected by variety and
seeding rate. Europ. J. Agron. 25: 309-318.
5. Baktash, F. Y. 2001. Improvement bread
wheat by pure line selection. Iraqi J of Agric.
Sci.Vol. 32 (3):87-92
6. Bokan, N., 2004. The planting density effect
on wheat yield structure. Acta Agriculturae
Serbica, 4(18): 65-79.
7. Buczek, J., E. Szpunar-Krok, and D.
Bobrecka-Jamro. 2011. Yield and weed
infestation of winter wheat independence on
sowing density and agricultural practice level.
Acta Sci. Pol., Agricultura 10(4): 35-44.
8. Carr, R. M., R. D. Horsley, and W. W.
Poland. 2003. Tillage and seeding rate effects
on wheat cultivars: I. grain production. Crop
Sci. 43:202–209.
9. Chen, C., K. Neill, D. Wichman, and M.
Westcott. 2008. Hard red spring wheat
response to row spacing, seeding rate and
nitrogen. Agron. J. 100 (5):1296–1302.
10. Donmez, E., R. G. Sears, J. P. Shroyer, and
G. M. Paulsen. 2001. Genetic gain in yield
attributes of winter wheat in the Great Plains.
Crop Sci. 41:1412-1419.
11. Duggan, B. L., and D. B. Fowler. 2006.
Yield structure and kernel potential of winter
wheat on the Canadian prairies. Crop Sci.
46:1479–1487.
12. Elsahookie, M. M. 2004. Wanderer of
selection and crop breeding for highest yield.
Iraqi J. of Agric. Sci. Vol. 35 (1):71-78.
13. Fang, Y., B. Xu, N. C. Turner, and F. Li.
2010. Grian yield, dry matter accumulation
and remobilization, and root respiration in
winter wheat as affected by seeding rate and
root pruning. Europ. J. Agron. 33 (4): 257-266.
14. Fischer, R. A., 2001. Selection traits for
improving yield potential. In: Reynolds, M. P.,

J. I. Ortiz-Monasterio, and A. McNab (eds.).
Application of Physiology in Wheat Breeding.
Mexico, D.F.: CIMMYT. pp: 240.
15. Fischer, R. A., 2008. The importance of
grain or kernel number in wheat: A reply to
Sinclair and Jamieson. Field Crops Res. 105:
15–21.
16. Foulkes, M. J., and M. Reynolds. 2009.
Optimizing harvest index through increasing
partitioning to spike growth and maximizing
grain number. In: Reynolds M., and D. Eaton
(eds.). Complementary Strategies to Raise
Wheat Yield Potential. Mexico, DF.
CIMMYT. pp: 33.
17. Geleta, B., M. Atak, P. S. Baenziger, L. A.
Nelson, D. D. Baltenesperger, K. M. Eskridge,
M. J. Shipman, and D. R. Shelton. 2002.
Seeding rate and genotype effect on agronomic
performance and end-use quality of winter
wheat. Crop Sci. 42:827–832.
18. Hay, R. K. M. 1995. Harvest index: a
review of its use in plant breeding and crop
physiology. Ann. appl. Biol., 126:197-216.
19. Iqbal, J., K. Hayat, S. Hussain, A. Ali, and
M.A. Bakhsh. 2012. Effect of seeding rates
and nitrogen levels on yield and yield
components of wheat (Triticum aestivum L.).
Pak. J. Nutr. 11 (7): 531-536.
20. Itoh, H., K. Ueno, and K. Yamazaki.
1998b. Analysis of spike development of three
spring wheat genotypes under various cultural
conditions. Plant Prod. Sci. 1(4):258-263.
21. Nakano, H., and S. Morita. 2009. Effects
of seeding rate and nitrogen application rate on
grain yield and protein content of the bread
wheat cultivar ‘Minaminokaori’ in Southwestern Japan. Plant Prod. Sci. 12(1): 109― 115.
22. Pedro, A., R. Savin, M. A. J. Parry, and G.
A. Slafer. 2012. Selection for high grain
number per unit stem length through four
generations from mutants in a durum wheat
population to increase yields of individual
plants and crops. Field Crops Res. 129: 59–70.
23. Reynolds, M., M. J. Foulkes, G. A. Slafer,
P. Berry, M. A. J. Parry, J. W. Snape, and W.
J. Angus. 2009. Raising yield potential in
wheat. Journal of Experimental Botany, 60(7):
1899–1918.
24. Reynolds, M. P., J. Pietragalla, T. L.
Setter, and A. G. Condon. 2008. Source and
sink traits that impact on wheat yield and
900

بكتاش و شويليه

2015/ 101 -894 :)6(46 – هجلة العلوم الزراعية العزاقية

biomass in high production environments. In:
Reynolds M. P., J. Pietragalla, and H.-J.
Braun, eds. International Symposium on
Wheat Yield Potential: Challenges to
International Wheat Breeding. Mexico, D.F.:
CIMMYT. pp: 197.
25. Reynolds, M.P., S. Rajaram, and K.D.
Sayre. 1999. Physiological and genetic
changes of irrigated wheat in the post-green
revolution period and approaches for meeting
projected global demand. Crop Sci. 39:16111621.
26. Shearman, V. J., R. Sylvester-Bradley, R.
K. Scott, and M. J. Foulkes. 2005.
Physiological processes associated with wheat
yield progress in the UK. Crop Sci. 45:175–
185.
27. Slafer, G. A. 2007. Physiology of
determination of major wheat yield

components. In: Buck, H. T., J. E. Nisi, and
N. Salomon, Wheat Production in Stressed
Environments Proceedings of the 7th International Wheat Conference, 27 November–2
December 2005, Mar del Plata, Argentina.
Springer. pp:794.
28. Tanveer, S. K., I. Hussain, M. Asif, M. Y.
Mujahid, S. Muhammad, M. Qamar, and M.
Asim. 2009. Performance of different wheat
varieties/lines as affected by different planting
dates and seeding rates under high rainfall area
Potohar. Pak. J. Agri. Sci., 46(2):102-106.
29. Tolmay, J. P. C. 2008. Morphological and
physiological responses of spring wheat
(Triticum
Aestivum
L.)
to
spatial
arrangements. Ph. D. Thesis, University of
Stellenbosch. South Africa .pp: 150.

901

