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المستخمص

 في محطة أبحاث ألمطيفية التابعة لدائرة8008 – 8002 جرى تنفيذ برنامج تربية الذرة الشامية صنف النور لمفترة مابين

 بيدف التربية استنباط صنف جديدة من الذرة الشامية يالئم البيئة العراقية وذات. البحوث الزراعية في وزارة العموم والتكنولوجيا

 اعتمدت طريقة التربية بالتيجين بين.قابمية لالنفالق العالية

مواصفات مظيرية وانتاجية أفضل من آب ائو فضال عن

 والصنف السوري حمب في مراحل التربية األولى ومن ثم برنامجAMR-2 الصنف المحمي الصفا والصنفين المدخمين األمريكي
8008  نفذت في الموسم الخريفي.االنتخاب الكمي ولخمس دورات متتالية لممجتمع الوراثي الناتج من تضريب ىذه اآلباء

تجربة المقارنة لمصنف الجديد مع اإلباء الداخمة وعدد من األصناف األجنبية والتراكيب الوراثية الواعدة ومقارنتيا وفق تصميم

 لمعظم الصفات0.00  أوضحت النتائج وجود اختالفات معنوية عند احتمال.القطاعات الكاممة المعشاة وبأربع مكررات
 تفوق الصنف الجديد الذي تم. باستثناء صفات عدد أوراق النبات ودليل مساحة الورقة وعدد صفوف العرنوص, المدروسة
 وحقق أعمى. يوما98.66 و90.06 تسجيمو واعتماده بأسم (النور) بإعطاء اقل معدل لعدد أيام التزىير الذكري واألنثوي

629.00  وحجم االنفالق699.99  وعدد حبوب النبات68.61 و عدد حبوب الصف0.91متوسط لعدد عرانيص النبات

.0-غم.مل

 حجم االنفالق, التيجين, تراكيب وراثية مدخمة, االنتخاب الكمي:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
Breeding program was conducted to develop new variety of popcorn (Noor) adapted to Iraqi
environment during 2008 -2012 at Al- Latifya Research Station /Agric. Res. Directorate /
Minsof Sci& Technology. The aim of this program was to develop new popcorn variety more
adapted to Iraqi environment with best traits and high yield and popping expansion.
Introduction and hybridization methods applied during at the first stage among local variety
AL-Safa and Syrian variety (Halab) and American variety (AMR-2). The Mass selection at
later stage for five cycles respectively for new population that produced from hybridization.
In fall season 2012 an experiment was conducted to compare new variety (AL- Noor) with
exotic and promise genotypes including its parents by using randomized complete block
design(RCBD). The rustle showed significant differences at p˃ 0.05 p for all the studied traits
except number of leaves and leaf area index and number of ears row. The new variety ALNoor revealed lowest days a tassling and silking days (60.19 and 62.94) and highest number
of ears per plant(1.63), kernels row (42.93), and number of kernels/ plant and highest popping
expansion (987.50)ml. gm-1.
Key words. Mass selection, Germplasm introduction, Hybridization, , Popping expansio
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الزمنية مقارنة بطرائق التربية االخرى .أشار)24( Singh

المقدمة

كفاءة ىذا البرنامج في تحسين صفات ارتفاع النبات

تعد الذرة الشامية ( )Zea mays L. evartaاحد مجاميع

والعرنوص وحجم الحبوب ومقاومة االضطجاع واختزال وفترة

الذرة الصفراء التي تتميز بقابمية حبوبيا عمى االنفالق عند

النضج الفسمجي .استخدم برنامج االنتخاب الكمي بنجاح في

التسخين لتكون ما يعرف "الفشار" .عرفت قبل اكتشاف أمريكا

تحسين صفة حجم االنفالق popping expansionلمذرة

في عام  1492من قبل الرحال كولومبس ( .)9تشير مصادر

الشامية ( .)26استعمل في ىذا البحث طريقة االنتخاب

المعمومات التاريخية لمذرة الشامية إلى إنيا من ضمن أقدم

الطرز الوراثية األولية لمذرة الصفراء التي ُد ِجَنت من قبل
سكان األمريكتين وكانت تشكل وجبة رئيسة ليم قبل

الشامية مالئم لمبيئة العراقية وبمواصفات مظيرية وانتاجية

إلى باقي

وحجم انفالق عالية ,فضال عن استعمالو مستقبال كمصدر

اكتشافيما ومجيء الرحالة كولومبس ثم انتقاليا

الكمي  mass selectionلتحسين صنف جديد من الذرة

الستنباط سالالت نقية تدخل في انتاج ىجن الذرة الشامية.

العالم .افرز االنتخاب الطبيعي والتيجين بين الطرز المختمفة
عبر آالف السنين عمى تطور شكل وحجم البذور ووصمت

المواد وطرائق العمل

عمى نطاق ضيق جدا مقارنة بالذرة المنغوزة عمى الرغم من

نفذت في ىذا الموسم تجربة حقمية في محطة أبحاث

إلى شكميا وحجميا الحالين .تزرع الذرة الشامية في العراق

أوال -الموسم الربيعي 8002

ارتفاع سعرىا تجاريا في األسواق المحمية بسبب زيادة الطمب
عمييا .استنبط عدد من األصناف المحمية منيا صنف بابل

ألمطيفية ,إذ زرع الصنفان المحمي (الصفا) والصنف السوري

(حمب) وىما صنفان مفتوحا التمقيح في حقمين متجاورين

فضال عن استنباط صنفين أخريين ,األول من قبل دائرة

وبواقع  500نبات من كل صنف .عند وصول النباتات إلى

البحوث الزراعية /و ازرة العموم والتكنولوجيا ىو صنف الصفا

مرحمة التزىير اجري التضريب بين افضل  50نبات من كال

وصنف السرور من قبل دائرة البحوث الزراعية /و ازرة
الزراعة ,ربما يعود انحسار زراعة الذرة الفيشار إلى عدم

الصنفين ,اذ اعتبر الصنف المحمي أم ,في نياية الموسم

حصدت العرانيص الميجنة وخمطت بذورىا سوية لمحصول

تشجيع الجيات المعنية في و ازرة الزراعة المزارعين عمى

عمى اليجين الصنفي F1.

زراعتو فضال عدم وجود سياسة سعريو ثابتة ,عمى الرغم من

ثانيا -الموسم الخريفي 8002

ُزِرعَ اليجين ألصنفي  F1المتحصل عميو من الموسم الربيعي
السابق والصنف األمريكي  AMR-2في حقمين متجاورين

نجاح الصنفين المذكورين أعاله ومالئمتيما لمبيئة العراقية
والمذان يتميزان باإلنتاجية العالية فضال عن النوعية المتمثمة
بحجم انفالق حبوبيا العالي .عولج نقص الحاجة لمذرة

وبواقع  500نبات من كل صنف .عند وصول النباتات إلى

يرغب الباحثون في الوقت الحاضر االستفادة من التغايرات

والصنف األمريكي مع مراعاة معايير االنتخاب المرغوبة ,اذ

مرحمة التزىير جري تضريب أفضل  50نبات بين نباتات F1

الشامية عن طريق االستيراد لسد حاجة األسواق المحمية.

الوراثية العالية التي تحوييا المجتمعات الوراثية ذات المخزون

اعتبر اليجين ألصنفي أم ,في نياية الموسم حصدت

الوراثي العالي كاألصناف المفتوحة التمقيح والمركبة والتركيبية

العرانيص الميجنة وخمطت بذورىا سوية لتمثل نواة المجتمع

لالنتخاب تحت ظروف البيئة العراقية كأصناف جديدة

الوراثي الجديد.

واالستفادة منيا في استنباط سالالت نقية تدخل في تربية

ثالثا -الموسم الربيعي 8006

اإلدخال والتيجين واالنتخاب لموصول الى المعين الوراثي

الموسم السابق بواقع  2000نبات .وأجريت كافة عمميات

اليجن .اتبعت طريقة استحداث التراكيب الوراثية بطريقي

زرعت

العالي والتي يمكن االستفادة منيا مستقبال في مختمف برامج

خدمة التربة والمحصول .ترك الحقل لمتمقيح المفتوح وبعد

التربية ( 20و .)29يعد برنامج االنتخاب الكمي احد طرائق

بذور المجتمع الوراثي الجديد المتحصل عميو من

وصول الحقل إلى مرحمة النضج الفسمجي انتخب أفضل

التربية المتبعة في تحسين عدة اصناف فضال عن عدد من

 200نبات تبعا لصفاتيا المظيرية المرغوبة ,وفرطت حبوب

المجتمعات الوراثية ,والذي يتميز بسيولة تطبيقو وقصر المدة

العرانيص وخمطت سوية.
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جذول  .1يوثل هقارنح هتوسط الصفاخ الوذروسح لصنف النور تالوقارنح هع آتائه وأصناف الوقارنح والتراكية الوراثيح الواعذج للووسن الخريفي .2012
التركية

الصفا
سرور
حلة
AMR-4
COM-5
AMR-2
AGR-5
AMR-1

النور

SABAR-1
SABAR-2
SABAR-3

أ.ف .م %5
CV%

ارتفاع
النثاخ /سن

ارتفاع
العرنوص /
سن
104.21
100.49
102.10
96.69
73.76
99.13
86.29
95.48
114.44
105.60
104.93
109.61

عذد
أوراق
النثاخ
12.23
14.73
13.88
13.20
13.48
13.70
13.65
13.70
15.20
13.99
13.98
14.17

 %50تزهير
ركري
يوم
64.50
66.00
64.50
60.31
60.19
64.50
60.88
60.94
60.19
63.50
66.00
63.00

 %50تزهير
أنثوي
يوم
67.25
68.75
67.25
64.00
63.31
64.38
65.44
64.81
62.94
66.50
69.50
66.38

2.34
2.53
2.83
3.91
2.73
3.22
2.73
3.11
3.53
3.34
3.40
3.68

171.27
180.59
176.49
164.60
164.77
185.23
203.37
180.93
198.79
202.04
192.96
202.79

14.513
10.1

غ .م
8.3

غ .م
24.0

2.12
2.3

1.77
1.9

12.131
4.7

دليل هساحح
2
الورقح.م

عذد صفوف
العرنوص
14.13
14.50
13.54
14.09
14.21
14.21
13.78
13.35
15.58
13.75
13.64
13.57

عذد
حثوب
الصف
37.77
39.27
34.76
33.26
38.35
33.81
38.20
33.40
42.93
40.51
41.55
41.02

عذد
عرانيص
النثاخ
1.28
1.30
1.19
1.32
1.24
1.25
1.51
1.24
1.63
1.54
1.46
1.48

663.34
722.92
596.97
641.80
681.89
597.69
843.66
562.52
977.77
839.99
803.38
859.91

غ .م
6.4

4.657
8.5

0.199
10.1

129.87
12.3
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عذد حثوب
النثاخ

حاصل النثاخ
غن

حجن االنفالق
غن1-
هل.

91.75
104.09
76.64
87.36
92.06
81.17
109.22
81.22
103.05
115.85
114.03
127.84

793.75
775.00
837.50
731.25
843.75
800.00
762.50
781.25
987.50
856.25
793.75
818.75

25.16
17.7

116.62
9.9
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غم .مل .1-لحساب حجم االنفالق أخذت الحبوب الوسطية

رابعا -في الموسم الخريفي 8006

من العرنوص لكل تركيب وراثي

زرعت البذور المتحصل عمييا من الموسم السابق بواقع

.)11( Karababa

وضعت الحبوب في كيس نايمون مقاوم لمح اررة وأدخمت في

 2000نبات وطبق عمييا برنامج االنتخاب الكمي Mass

جياز المايكرو يف وذلك بأخذ  50غرام من من كل تركيب

 selectionلخمس دورات متتالية لغاية الموسم الخريفي

وراثي ولمدة ثالث دقائق وتحت مستوى من الطاقة 8

 2011وبضغط انتخابي  %10مع مراعاة معايير االنتخاب

وتراوحت رطوبة البذور من  ,% 13- 12وبعد انفالق

المرغوبة لمصفات المظيرية فضال عن االنتخاب لحاصل

البذور تم قياس حجميا بواسطة سمندر مدرج بحجم 1000

النبات ومكوناتو بعد عممية الحصاد بعد كل دورة.

ممميتر مكعب.

خامسا -تجربة المقارنة

نفذت تجربة حقمية في  2012 / 7/ 20في حقول محطة

النتائج والمناقشة

أبحاث ألمطيفية التابعة لدائرة البحوث الزراعية /و ازرة العموم

والتكنولوجيا لمقارنة الصنف الجديد النور مع اآلباء الداخمة

التزىير الذكري

استيدفت برامج التربية المختمفة تحسين الصفات الكمية ذات

فيو (الصفا وحمب و (AMR-2وأربعة أصناف مدخمة ىي

االرتباط العالي بصفة الحاصل ومكوناتو باإلضافة إلى بعض

 AMR-4و COM-5و AGR-5و AMR- 1فضال عن

الصفات النوعية ,فالفترة من الزراعة ولغاية التزىير ليا أىمية

ثالث تراكيب محمية واعدة من الذرة الشامية بيضاء البذور

كبيرة فيما إذا كان التركيب الوراثي مبكر أو متوسط أو متأخر

المحمي السرور .أجريت عمميات خدمة التربة والمحصول

التزىير الذكري في المناطق االستوائية ( )55.5يوما وفي

كافة .قسم الحقل إلى ألواح مساحة الموح  20م  5 xم لكل

المناطق

ولممناطق

مكرر لمتراكيب الوراثية والخطين الحارسين لكل جانب من

المعتدلة( )71.7يوما ,وان ىناك ارتباط سالب بين حاصل

 )P2O5عند تحضير التربة بمعدل  200كغم .ىكتار.1-
أضيف سماد اليوريا ( )N %64بمعدل  400كغم .ىكتار

1-

الفترة من اإلنبات إلى التزىير فان كمية المادة الجافة
المتراكمة تكون قميمة وبالتالي قمة حاصل النبات واذا طالت

كمصدر لمنيتروجين .أضيفت الدفعة األولى عند الزراعة

فان ذلك سينعكس ايجابيا عمى زيادة المادة الجافة وبالتالي

التزىير ,إذ أشار  Vasalواخرون( )27إن متوسط عدد أيام

ىي  SABAR-1و SABAR-2و SABAR- 3والصنف

جوانب التجربة .نثر سماد السوبر فوسفات الثالثي ( 46%

النبات والتبكير في التزىير الذكري واألنثوي ,فإذا اختزلت

والثانية بعد شير من الزراعة والثالثة عند بداية تكوين الحريرة

( .)23زرعت النباتات بكثافة نباتية  71428نبات .ىكتار

شبو

االستوائية

()64.6

يوما

زيادة الحاصل وخاصة اذا كان ىناك مصدر ومصب فعالين

1-

ونقل فعال لنواتج التمثيل الكاربوني.

أظيرت النتائج في

بمسافة زراعة 70X 20سم وبواقع خطين لكل تركيب.

جدول المتوسطات المرفق وجود اختالفات معنوية بين

استعمل تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  RCBDوبأربع

التراكيب الوراثية المستعممة في البحث .تفوق صنف النور

مكررات .اضيف مبيد االت ارزين  %80مادة فعالة بمقدار 6

معنويا عمى آبائو محققا اقل مدة من الزراعة إلى التزىير

الحولية .عند وصول النباتات مرحمة  6 - 5ورقات أضيف

 COM-5وأطول مدة تزىير بمغيا الصنف المحمي

مبيد الديازنون المحبب  %10مادة فعالة وبمعدل  6كغم.

السرور 66.0يوما .اختزل صنف النور مدة التزىير الذكري

كغم.ىكتار

ىكتار

1-

1-

الذكري بمغت  60.19يوما وكذلك الصنف األرجنتيني

بعد الزراعة وقبل البزوغ لمكافحة األدغال

بنسبة  %6.82يوما بالمقارنة مع آبائو الصفا وحمب

لمكافحة حشرة حفار ساق الذرة ( (Sesamia

و .AMR-2اختمف صنف النور معنويا عن صنف السرور

 .creticaبعد عشرة أيام أضيفت الدفعة الثانية من المبيد.

درست صفات  %50تزىير ذكري وأنثوي وارتفاع النبات
2

والتراكيب

والعرنوص سم وعدد أوراق النبات ودليل مساحة الورقة م

و SABAR- 2و SABAR-3مختزال مدة التزىير الذكري

وعدد صفوف العرنوص وعدد حبوب الصف وعدد عرانيص

بنسبة  %8.80و %6.82و %5.21و ,% 4.46بينما لم

النبات وعدد حبوب النبات وحاصل النبات غم وحجم االنفالق
288
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بين التراكيب الوراثية  ,فقد حقق الصنف  AMR-2أدنى

يختمف معنويا عند مقارنتو مع أصناف  AMR-4وCOM-
 5و AGR-5و.AMR-1.
التزىير األنثوي

متوسط الرتفاع النبات بمغ  164.60سم وأعمى متوسط
 203.37بمغو الصنف  .AGR-5تفوق صنف النور معنويا

يعد التزىير األنثوي من المدد الحرجة المؤثرة في حاصل

عمى ابائو الصفا وحمب و AMR-2بنسبة  %16.06و

حبوب النبات وان عدد الحبوب ووزن الحبة ىو دالة معدل

 %10.07و %7.32عمى الترتيب ,اذ تضمن برنامج

نمو المحصول وان عالقة الحاصل بعدد الحبوب المحصودة

انتخاب ىذا الصنف التاكيد عمى النباتات المتعددة العرانيص

اكبر من وزن الحبوب ( .)3تحدد مدة التزىير األنثوي عدد

وىي صفة متالزمة مع ارتفاع النبات . .تفوق صنف النور

حبوب النبات لتأثيرىا المباشر في عدد اإلزىار ونسبة

عمى االصناف  AMR-4و COM-5و AMR-1بنسبة

إخصابيا ,فعند تزامن التزىير االنثوي مع الموعد األمثل

 %20.77و  %20.64و %9.87عمى الترتيب  ,لم

لمزراعة يمكن الحصول عمى الطاقة القصوى لعدد الحبوب

يختمف معنويا عن الصنف AGR -5وكذلك عن األصناف

النبات المكون الرئيس لمحاصل ( .)5اظيرت النتائج في

الواعدة  SABAR- 1و SABAR- 2و. SABAR- 3

جدول المتوسطات المرفق وجود اختالفات معنوية بين

اتفقت ىذه النتائج مع ما حصل عميو محمود ووىيب()13

التراكيب الوراثية قيد الدراسة .حقق صنف النور استجابة

حول دراستيما تقييم تراكيب وراثية منتخبة من الذرة الشامية

لمتبكير بالتزىير األنثوي لبرنامج االنتخاب في مراحمو األولى

ببرنامج االنتخاب التكراري المتبادل.

عند التيجين وكذلك لدورات االنتخاب الكمي الالحقة ,إذ حقق

ارتفاع العرنوص

اقل مدة من الزراعة الى  %50تزىير انثوي بمغت 62.94

يعد ارتفاع العرنوص الرئيس من الصفات الميمة لمربي

يوما وأطول مدة تزىير  69.50يوما بمغيا الصنف المحمي

النبات والمنتج,

الواعد  . SABAR-2اختزل صنف النور مدة التزىير

فكمما كان العرنوص أكثر ارتفاعا كانت

ىناك فرصة لظيور عرانيص أخرى من العقد السفمى ومن ثم

األنثوي بنسبة  %6.40مقارنة بأبويو الصفا وحمب ولم

زيادة الحاصل بشرط عدم حصول مشكمة اضطجاع النبات,

يختمف معنويا عن األب الثالث الصنف  AMR-2وكذلك لم

أما إذا كان ارتفاع العرنوص واطئ فانو غير مرغوب يسبب

يختمف معنويا عن الصنفين  COM-5و. AMR-4

قمة الحاصل نتيجة التظميل وقمة فعالية التمثيل الكربوني

واختمف معنويا عن باقي األصناف  AMR-1السرور

وانخفاض نسبة التمقيح وصعوبة الحصاد الميكانيكي ).)30

و SABAR-1 AGR-5و  SABAR-1و SABAR-1

تبين النتائج في في جدول المتوسطات المرفق وجود فروقاً

مختزال مدة التزىير االنثوي بنسبة  %2.88و %8.45و

معنوية بين التراكيب الوراثية المستعممة في البحث ,إذ حقق

%3.8و %5.35و %5.18يوما .ىذه النتائج تؤكد ماتوصل

الصنف  COM-5اقل متوسط الرتفاع النبات بمغ 73.76

اليو  Hadiو Mhmood ) 8( Wuhaibو)31( Wuhaib
و Yousifواخرون(.)88
ارتفاع النبات سم

سم واعمى متوسط بمغو صنف النور  114.44سم .مستجيباً

لبرنامج االنتخاب الكمي لزيادة متوسط ارتفاع العرنوص كون
اليدف من برنامج تربيتو زيادة عدد العرانيص بالنبات وىذه

ُيعد ارتفاع النبات في الذرة الصفراء من الصفات الكمية
المرتبطة بالحاصل ( .)6يعتمد ارتفاع النبات عمى عدد العقد

الصفة كمية متالزمة مع النباتات ذات االرتفاع العالي (.) 6
لم يتفوق صنف النور معنويا عمى أبويو صنفي الصفا وحمب

والمسافة بين العقد و بصورة عامة يتكون من  40 -8عقدة

وتفوق عمى األب الثالث  AMR-2بنسبة  %15.44وتفوق

منيا  10- 3عقدة تحت سطح األرض وىي متقاربة مع

عمى األصناف  AMR-4و COM-5و

بعضيا وبحدود  30 – 6عقدة فوق سطح األرض و يمكن

 AGR-5و

 AMR-1بنسبة  % 18.35و %55.15و% 32.62

أن يكون ارتفاع النبات بين  0.3م و  7.0م اعتمادا عمى

و %22.18عمى التوالي ولم يختمف معنويا عن األصناف

الصنف والظر وف البيئية السائدة فضال عن إن األصناف

الواعدة  SABAR-1و SABAR-2و . SABAR-3ىذه

المبكرة تكون اقصر طوال من األصناف المتأخرة ( 15و
 .)30يتبين من نتائج جدول المتوسطات وجود اختالفا معنويا
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النتائج اتفقت مع ما حصل عميو  Santosواخرون()21

عدد عرانيص النبات:

و Belloواخرون(.)2

ُيعد عدد عرانيص النبات احد المكونات الرئيسة لحاصل
الحبوب التي تيدف برامج التربية كافة إلى تحسينيا .اظيرت

عدد األوراق ودليل المساحة الورقية

أشارت نتائج في جدول المتوسطات الى عدم وجود فروقاً

النتائج وجود فروقا معنوية بين التراكيب الوراثية المدروسة

معنوية بين التراكيب الوراثية قيد الدراسة لصفتي عدد األوراق

لصفة عدد عرانيص النبات .حقق الصنف حمب أدنى متوسط

ودليل مساحة الورقة ,فقد اخفق برنامج األنتخاب الكمي في

بمغ  1.19عرنوص لمنبات وأعمى متوسط بمغو صنف النور

زيادة عدد األوراق ودليل مساحة الورقة لمصنف الجديد النور

 1.63متفوقا عمى أبائو الصفا وحمب و AMR-2بنسبة

كون ىذه الصفة وراثية خاصة بالتركيب الوراثي تتأثر كثي ار

 %27.34و % 36.97و %30.40عمى الترتيب وكذلك

بالبيئة محمود ووىيب ( ,)13لربما انخفاض التباين الوراثي

تفوق عمى أصناف السرور و  AMR-4وCOM-5

مقارنة بالتباين المظيري أو ارتفاع التغاير البيئي وتشكيمو

و AMR-1بنسبة

نسبة كبيرة من التباين المظيري مما اثر سمبا عمى االنتخاب.

و % 13.45عمى الترتيب ,لم يختمف صنف النور معنويا

عدد صفوف العرنوص

عن األصناف  AGR-5و SABAR-1وSABAR-2

عدد صفوف العرنوص من المكونات الثانوية والتي ليا تأثير

 %25.38و  % 23.48و% 31.45

وSABAR-3ىذه النتائج طابقت ماتوصل إليو وArif

كبير في حاصل النبات وقد أعطيت أىمية كبيرة في اغمب

واخرون ( )1وDaros

الدراسات أشارت إلى ارتباطيا المعنوي مع الحاصل (.)4

استجاب لبرنامج التيجين واالنتخاب وان جميع األصناف قيد

اظيرت النتائج عدم وجود فروقاً معنوية بين التراكيب الوراثية

الدراسة لم تصل إلى ظاىرة تعدد العرانيص .Prolificacy

برامج تربية الذرة الصفراء لتحسين حاصل الحبوب واغمب

واخرون ()4

ويوسف واخرون

( .)28يظير من ىذه النتائج إن الصنف الجديد النور

 ,ان برنامج االنتخاب الكمي لمصنف الجديد لم يكن فعاال

عدد حبوب النبات

الصفات الكمية وتحت تأثير عدد كبير من أزواج الجينات
وان توريثيا يحتاج إلى دورات انتخاب أكثر  .وربما انخفاض

الحبوبية ارتباطا موجبا مع عدد الحبوب لمنبات أو مع عدد
الحبوب لوحدة المساحة  ,ىذه الصفة واقعة تحت تأثير عدد

التباين الوراثي مقارنة بالتباين البيئي في مراحل االنتخاب.

كبير من أزواج الجينات وىو انعكاس لمعظم التغايرات البيئية

في زيادة عدد صفوف العرنوص كون ىذه الصفة من

يرتبط حاصل النبات في الذرة الصفراء وبعض المحاصيل

عدد حبوب الصف :احد مكونات الحاصل الثانوية التي

والوراثية وتداخالتيما عمى التركيب الوراثي.

الصفوف أو كمييما لزيادة عدد حبوب العرنوص المكون

الصنف حمب أدنى متوسط ليذه الصفة بمغ  596.97حبة

الرئيس لمحاصل .أشارت النتائج في جدول المتوسطات

في النبات كونو حقق ادني متوسط لعدد الصفوف ()13.54

تيدف جميع طرائق التربية المختمفة إلى زيادتيا أو زيادة عدد

تبين النتائج

وجود فروقاً معنوية بين التراكيب الوراثية المدروسة ,إذ حقق

فضال عن عدد حبوب الصف ( .)34.76حقق الصنف

وجود فروقاً معنوية بين التراكيب الوراثية قيد الدراسة  ,إذ

الجديد النور أعمى متوسط لعدد حبوب النبات  977.77حبة

حقق الصنف  AMR-4أدنى متوسط لعدد حبوب الصف بمغ
 33.26وأعمى متوسط بمغو الصنف الجديد النور 42.92

كونو تفوق في صفتي عدد الصفوف ( )15.58وعدد حبوب

حبو متفوقا عمى آبائو الصفا وحمب و AMR-2بنسبة

الصف ( )42.93و تفوق عمى آبائو الصفا وحمب وAMR-

 % 13.66و% 23.50و %26.92عمى الترتيب وىذا يعود

 2بنسبة  % 47.40و % 63.78و % 63.59بالترتيب,و

تفوق عمى الصنفين AMR-4و AMR-1بنسبة %29.07

و AGR-5و  AMR-1بنسبة  % 52.34و% 43.39

و %28.50عمى الترتيب ولم يختمف الصنف الجديد معنويا

و %15.89و %73.32بالترتيب وعمى الصنف المحمي

عن بقية األصناف.

السرور بنسبة  %35.52وعمى التراكيب الوراثية المحمية

تفوق معنويا عمى األصناف المدخمة  AMR-4وCOM-5

الى استجابة ىذه الصفة لبرنامج التربية المستخدم و كذلك

الواعدة  ASBAR-1و SABAR-2و SABAR-3بنسبة
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 % 16.40و % 21.70و %13.70بالترتيب ,نستنتج من

حجم انفالق بمغ  987.50مل.غم

ىذه النتائج استجابة الصنف الجديد النور لالنتخاب في زيادة

الصفا وحمب و AMR-2بنسبة % 24.40و% 17.91

ليذه الصفة خالل برنامج

و %23.24عمى التوالي فضال عن تفوقو عمى أصناف

تربيتو  .طابقت ىذه النتائج ماتوصل إليو GÖkmen

السرور و AMR-4و  COM-5و AGR-5وAMR-1

واخرون( )7و Özو.)16(Kapar

والتراكيب المحمية الواعدة  SABAR-1وSABAR-

تكرار أزواج الجينات المرغوبة

متفوقا معنويا عمى إبائو

و SABRA-3بنسبة  % 27.41و % 35.04و17.03

حاصل النبات:

 %و % 29.50و% 26.40و % 15.32و% 24.40

يعد حاصل النبات من الصفات الكمية الميمة في تربية الذرة

الصفراء ,إذ تيدف جميع طرائق التربية إلى زيادتو من خالل

و % 20.16عمى التوالي ,من خالل ىذه النتائج نرى كفاءة

صفات عالية االرتباط معو مثل وزن الحبوب وعدد صفوف

برنامج االنتخاب الكمي في زيادة تركيز أزواج الجينات
المفضمة والمرغوبة في الصنف الجديد كونو كان متوسط

العرنوص أو قطر العرنوص وعدد حبوب الصف أو طول

اإلنتاجية وذات حجم انفالق عالي,

العرنوص وتعدد العرانيص واألكثر أىمية عدد حبوب النبات

ىذا ينطبق مع آراء

 ,إال إن في الذرة الشامية فان الحاصل العالي لمنبات ذات

العاممين في تربية الذرة الشامية بان ىناك ارتباط سالب بين

ارتباط سالب مع حجم االنفالق لذلك فان جميع العاممين في

حاصل النبات وحجم االنفالق ( 17و .)19 18

تربية الذرة الشامية ىدفيم الحصول عمى تراكيب وراثية ذات
حاصل وحجم االنفالق عاليين ( .)22أظيرت النتائج وجود

االستنتاجات:

تفوق الصنف الجديد (النور) بالتبكير بصفتي التزىير الذكري

فروقاً معنوية بين األصناف المستخدمة في الدراسة فقد حقق

واألنثوي وأعطى أعمى معدل لعدد عرانيص النبات وعدد

 76.64غم

حبوب الصف وعدد حبوب النبات وحجم انفالق الحبوب

الصنف حمب أدنى متوسط لحاصل النبات

وأفضل إنتاجية  127.84غم حققيا الصنف الواعد

واعتمد كصنف جديد يصمح لمزراعة

حسب قرار المجنة

 . SABAR-3حقق الصنف الجديد معدل حاصل نبات

الوطنية لتسجيل وحماية األصناف الزراعية المرقم  11في

 103.05غم أعمى من المتوسط العام لمتراكيب الوراثية البالغ

.2013/ 2/ 24

 98.96غم  ,اذ تفوق معنويا عمى ا حد آبائو حمب بنسبة
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