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  .Helianthus annuus Lالشمس زهرة صفات لبعض الوراثية التغايرات معرفة بهدف 
 جامعة–الزراعة كلية-الحقلية المحاصيل قسم حقل في تجربة نفذت النباتية الكثافة بتأثير
 الكثافات تأثير تحت التجربة أجريت 2013 عام من والخريفي الربيعي للموسمين بغداد

( زيتي وال زيتي) صنفين باستعمال 1-هــــــ نبات الف 60و 50, 40 مستويات بثالث النباتية
 على الزراعة تمت حيث المعشاة الكاملة القطاعات تصميم وفق منشقة الواح تجربة في

 سم 18.5و 22.2, 27.8 وآخر نبات بين والمسافة سم 90 وآخر مرز بين المسافة مروز
 اوراقه وعدد النبات وارتفاع التزهير مدة صفات دراسة تم المطلوبة, النباتية الكثافات لتحقيق

 الثبات وحسب النبات وحاصل الفسلجي للنضج االيام وعدد الخصب ونسبة ومساحتها
 ومعامل والمظهرية والبيئية الوراثية تغايراتها حسبت كذلك الوراثية والمحصلة المظهري 

 النتائج اظهرت. الوراثي والتحصيل الواسع بالمعنى التوريث ونسبة والمظهري  الوراثي التغاير
% 39 بنسبة النبات بحاصل اقمار( الزيتي) الصنف على شموس( الالزيتي) الصنف تفوق 

 وعدد االوراق ومساحة النبات بارتفاع تفوقه نتيجة والخريفي الربيعي للموسمين% 21و
 النضج في وتأخره الربيعي, للموسم الفسلجي للنضج االيام وعدد الخريفي للموسم االوراق

 الربيعي للموسم% 108.14 وراثية محصلة اكثر وكان البذرة, امتالء مدة اطال الذي
 ثبات كان فقط للموسمين عاليا الصنفين صفات ثبات كان. الخريفي للموسم% 98.11و

 جميع كانت كما. للثبات المقبول الحد% 85 من اقل الخريفي للموسم االوراق مساحة صفة
 التباين من الوراثي التباين قيم الرتفاع البيئية بالتأثيرات التأثر وقليلة وراثيا   محكومة الصفات

 الصفات لكل% 93.6و% 94, %85, %98, %81, %94.7, %92.6 المظهري 
. المظهري  التغاير معامل من واقترابه الوراثي االختالف معامل قيم وارتفاع. التتابع على

 هذين ادخال ان نستنتج. %98 الى% 83 من تراوحت اذ التوريث نسب ارتفعت وبذلك
 وانخفاض الوراثي التباين الرتفاع وسريعا   سهال   يكون  لتحسينها التربية برامج في الصنفين

 .فيها البيئي التأثير
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Abstract 

To know the genetic variations for some sunflower (Helianthus annuus L.) traits under 

the influence of three plant population (40000, 50000 and 60000 plants.ha-1) to tow 

varieties (oil and non-oil) of sunflower. The experiments were conducted during spring 

and fall seasons of 2013, using split plot experiment within RCBD. The plant spaces 

between the furrows 90 cm and within furrows 27.8, 22.2 and 18.5 cm, which variable 

due  to plant population. The results showed superiority of Shomous cultivar in plant 

yield 39% and 21% for spring and fall season. According to superiority in plant height , 

leaf area, number of leaves (fall season), days to physiological mature (spring season) and 

its delay of 95% flowering which increase the seed fulling period. The genetic resultant 

for Shomous was 108.14% (in spring) and 98.11% (fall), its higher than Aqmar. The 

phenotypic stability for two cultivars were higher for two season, except leaf area in fall 

its less than 85% accepted limit for homeostasis. All traits were genetic control and less 

affected by environment effect, The genetic variance values contributed from phenotypic 

variance by 92.6%, 94.7%, 81%, 98%, 85%, 94%, and 93.6% for all traits respectively, as 

well, all genetic coefficient variance were closed from phenotypic coefficient variance. 

Thus, heritability percentage were higher, it range from 83% to 98%. It conclude that the 

improvement of two cultivars can be simple and speedy. 

Keywords: Sunflower, genetic coefficient variance, phenotypic coefficient variance, 

heritability, genetic resultant.  

 المقدمة

(. كما 3يزرع محصول زهرة الشمس بمساحة جغرافية واسعة ويعد محصول متكيف لمدى واسع من الظروف البيئية )
يعد من بين اكبر خمس محاصيل زيتية في العالم, كما انه محصول متحمل للجفاف, وقصير مدة النمو. تحتوي 

%, وهو مصدر مهم للحوامض الدهنية المتعددة غير  50-40بذوره كميات عالية من الزيت الذي تتراوح نسبته من 
% بروتين. من 20ما تحتوي بذوره على (. ك14( المفيد صحيا )وحوامض اخرى  Linoleicالمشبعة )حامض 

الصعب تمييز التغاير ان كان موروثا أو غير موروث )بيئي( لذا من الضروري تجزئته الى مكوناته الوراثية والبيئية 
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(. تنشأ التغايرات في المجتمع من التأثيرات الوراثية 15وفهم معايير معامل التغاير الوراثي والتوريث والتقدم الوراثي )
تأثيرات البيئية والتداخل بينهما. يعتمد مقدار كل منهما على عدد الجينات الحاكمة للصفة ومدى تأثر فعلها وال

( ان معامل التغاير المظهري كان اعلى من معامل التغاير الوراثي لكل الصفات التي 12بالظروف البيئية. وجد )
ن البذرة وعدد االيام للنضج الفسلجي  وارتفاع النبات درسها وان نسبة التوريث كانت عالية الغلب الصفات ومنها وز 

وحاصله, فيما كانت نسبة التوريث واطئة لصفة عدد االيام للتزهير. اقترن التحصيل الوراثي العالي مع التوريث 
قريبة من  GCV( ان قيم 7(. وجدت )17بذرة وقطر القرص وعدد االوراق كما وجدها ) 1000العالي لصفات وزن 

الغلب الصفات المدروسة, وان هذه الصفات محكومة وراثيا الن التباين الوراثي يشكل النسبة االغلب من  PCVقيم 
, وكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع عالية تراوحت بين نسبته الى التغاير البيئي عالية التغاير المظهري كما ان

 كان%, وقد 42-%16سبته من المعدل من % فانعكس على التحصيل الوراثي فكان عاليا وتراوحت ن98-83%
( على توريث عالي مع تحصيل وراثي 8عدد بذور القرص ووزن البذرة دليال  لالنتخاب لحاصل البذور. حصل )

( اقل تأثرا 16) متوسط للصفات التي درسها, باستثناء محتوى الزيت. كانت جميع الصفات المدروسة من قبل
قريبة ( (PCV  Phenotypic Coefficient of Variation التغاير المظهري  بالظروف البيئية وكانت قيم معامل

, وكانت نسبة التوريث لها عالية GCV (Genetic Coefficient of Variation)من قيم معامل التباين الوراثي 
% 50لساق وا قطرترافقت مع تقدم وراثي عالي بينما كان التقدم الوراثي واطيء لعدد اوراق النبات وقطر القرص و 

( ان 5بذرة وحاصل الزيت, موضحة  ان هذه الصفات ال يكون االنتخاب لتحسينها فعاال . وجد) 100تزهير ووزن 
( زيادة في مساحة اوراق النبات 9% لوزن البذرة. وجد )24% واعالها 5كانت  بالمعنى الضيق اوطيء نسبة توريث

الى  2سم 294, وزادت مساحة القرص من 1-الف نبات هـ 06عند الكثافة  2م 1.15الى  2م 0.78لزهرة الشمس من 
غم الى  309والمادة الجافة للنبات من  1-يوم 1-غم نبات 3.38الى  2.87. وزاد معدل نمو النبات من 2سم 435
. وكانت نسبة توريث مساحة القرص بعد دورتين من 2118الى  1370غم ومعدل عدد البذور للقرص من  395

 قرصبذرة ونسبة التقشير وقطر ال 1000( ان زيادة الكثافة النباتية ادت الى تقليل وزن 20وجد )%. 45.3االنتخاب 
. وقد وجد 1-نبات هـ 95230تحت ظروف الري الطبيعي, وقد اعطت الهجن القصيرة اعلى حاصل عند الكثافة 

النباتية عن الكثافة المثلى. بين ( ان تقليل ارتفاع هجن زهرة الشمس يؤدي الى استجابة افضل لزيادة الكثافة 10)
( ان عدد بذور القرص ينخفض 4( اختالف التراكيب الوراثية فيما بينها بالصفات المدروسة, ذكر )17واخرون )

( وجود عالقة طردية عالية المعنوية بين زيادة الكثافة النباتية وحاصل بذور 11بزيادة الكثافة النباتية. اظهرت نتائج )
هـ اعلى معدالت للحاصل وبلغت /88888, اذ حققت الكثافة 1-( وحاصل الزيت طن هـ1-هـ زهرة الشمس )طن

( اختالفات معنوية بين 1زيت لموقعين. وجد ) 1-طن هـ 2.016و  2.247بذور و  1-طن هـ 4.739و  4.962
 ات التباينمكونالى تقدير % في جميع الصفات المدروسة. تهدف الدراسة 1التراكيب الوراثية عند مستوى احتمال 
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وتقدير نسبة التوريث بالمعنى الواسع والمحصلة الوراثية والتحسين مكونات التباين المظهري تقدير لالوراثي والبيئي 
 .الوراثي المتوقع 

 المواد وطرائق العمل

. 2013والخريفي امعة بغداد للموسمين الربيعي ج -اجريت تجربة حقلية في قسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة 
تصـــميم القطاعـــات الكاملـــة المعشـــاة  اســـتخدم الـــف نبـــات فـــي الهكتـــار  60و 50, 40اســـتخدمت ثـــالث كثافـــات نباتيـــة 

ة بـين مثلت الكثافات النباتية العامل االول واالصناف العامل الثاني. تمـت الزراعـة علـى مـروز المسـاف  ,مكررات بأربع
تمـت اضـافة سـم للكثافـات الثالثـة بالتتـابع .18.5سم و 22.2سم و27.8ر سم والمسافة بين نبات واخ 90مرز وآخر 

, كمــا أضــيف 1-هـــكغــم  350فور عنــد الزراعــة بمقــدار % خــامس اوكســيد الفســ18% نتــروجين و 18الســماد المركــب 
ة بدايـعلـى دفعتـين, بعـد اسـبوعين مـن االنبـات والثانيـة عنـد ( 2) 1-هــكغـم  350% نتروجين بمقـدار 46يا )سماد اليور 

مــدة التزهيــر وارتفــاع النبــات وعــدد  . اخــذت عينــة عشــوائية مــن خمــس نباتــات وســطية لدراســة الصــفات التاليــة:يــرالتزه
تــم التحليــل ائحصــائي حســب تحليــل اوراقــه ومســاحتها ونســبة الخصــب وعــدد االيــام للنضــج الفســلجي وحاصــل النبــات 

)اعتبـــرت الكثافـــات العامـــل الـــرئيس واالصـــناف العامـــل  وبترتيـــب االـــواح المنشـــقة RCBDالتبـــاين باســـتعمال تصـــميم 
 0.05وبمسـتوى معنويـة  L.S.Dوقورنت المتوسطات باستعمال أقل فـرق معنـوي  ,Fواختبرت المعنوية باختبارالثاني( 

 .(19) حسب ما جاء به
لتقدير التجانس بين العينات  %CVحساب معامل االختالفك  المعايير ائحصائية والمعلمات الوراثيةتم حساب 

لتقدير التجانس بين بيانات الصفة لكل صنف ولكل كثافة نباتية  ولكل من   SEوكذلك حساب الخطأ القياسي
( 18) هما ذكر الصفات المدروسة. كما تم تقدير التباينات المظهرية والوراثية والبيئية والتوريث بالمعنى الواسع حسب 

 وحسب المعادالت االتية: SPAR2.0باستعمال برنامج 

 التباينات الوراثية والمظهرية والبيئية :
𝜎2𝑔= 𝑀𝑆𝑔−𝑀𝑆𝐸

𝑟
 

𝜎2𝐸= MSE 
𝜎2𝑃= 𝜎2𝑔 + 𝜎2𝑒 

p) ×1002   δg / 2   δ=( b.s2h.         
MSg متوسط المربعات للتراكيب الوراثية = 
MSE متوسط المربعات للخطأ التجريبي = 
= r عدد المكررات 

,𝜎2𝑃التباينات المظهرية والوراثية والبيئية  𝜎2𝑔, 𝜎2𝐸 
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 h2b.s = التوريث بالمعنى الواسع
ومعامل االختالف المظهري  GCV)  )Genetic Coefficient of Variationقدير معامل االختالف الوراثيتم ت

PCV) )Phenotypic Coefficient of Variation    :كما في المعادالت اآلتية 
PCV= (√𝜎2𝑝   / �̅� )×100 
GCV =(√𝜎2𝑔  /�̅�) ×100 

( وحسب المعادالت 6حسب)   Genetic Resultsوالمحصلة الوراثية    %Homeostasisقدر الثبات المظهري 
 االتية: 

)×100 Homeostasis% =(1-  ᵟ   

�̅�
 

GR= Homeostasis% × 𝑋𝐼̅̅ ̅

𝑋𝐶𝐼̅̅ ̅̅ ̅
   

𝑋𝐼̅̅ المحصلة الوراثية و GRاذ ان  XCI̅̅ متوسط الصفة للصنف و ̅̅  متوسط الصفة لالصناف المدروسة  ̅̅̅

 والمناقشة النتائج

يــدل معامــل االخــتالف علــى مــدى دقــة وكفــاءة التجربــة مــن خــالل تماثــل العينــات التــي تؤخــذ مــن المجتمــع, كمــا يشــير 
ـــة. كـــان معامـــل االخـــتالف واالنحـــراف القياســـي ل معظـــم الصـــفات االنحـــراف القياســـي الـــى مـــدى تجـــانس بيانـــات العين

ـــادة كفاءتهـــا. كمـــا يمكـــن مالحظـــة ان معامـــل  ـــات العينـــة ودقتهـــا وزي ـــل بيان ـــة علـــى تجـــانس وتماث ـــيال  دالل المدروســـة قل
موس شـاالختالف والخطأ القياسي ينخفضان بزيادة الكثافة النباتية. اما بالنسبة الى االصناف فغالبا مـا يكـون الصـنف 

 .اعلى من اقمار

% لصنفين من زهرة الشمس تحت ثالث كثافات نباتية. اختلف الصنفان 95عدد االيام الالزمة لتزهير  1 يوضح جدول
 2.58يوما  للموسم الربيعي و 6.17اختالفا معنويا فيما بينهما, اذ تأخر صنف شموس بتزهيره عن صنف اقمار بمتوسط 

أثيرها كان تعملة في مدة التزهير للموسم الربيعي اال ان معنويا  الكثافات النباتية المست تتأثريوما  للموسم الخريفي. لم 
فة النباتية واضحا  للموسم الخريفي فكانت مدة التزهير تزداد بزيادة الكثافة النباتية. كانت استجابة االصناف لتغيير الكثا

يره ن صنف شموس كان تزهمختلفة. ان الصنف اقمار لم يتأثر تزهيره باختالف الكثافة النباتية للموسمين, في حين نجد ا
ثافة يوما  عن الك 0.95يوما  عن الكثافة االوطئ و 4.45يتأخر بزيادة الكثافة النباتية فازداد للموسم الربيعي بمدة 

 3.25يوما  و 1.75المتوسطة للموسم الربيعي, اما في الموسم الخريفي فكان التأخير بمدة اطول بين كثافة واخرى فكانت 
 ب للكثافتين القليلة والمتوسطة .يوما  على الترتي

 ارتفاع النبات 
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سم للموسم  13.5سم للموسم الربيعي و  25.9تفوق صنف شموس على صنف اقمار بطول النبات فزاد عنه 
( وكان تجانس بيانات صنف اقمار للموسم الربيعي اكثر من تجانس بيانات صنف شموس اما في 2الخريفي )جدول

 12.50ثر )س. ازداد ارتفاع النبات بزيادة الكثافة النباتية وكانت الزيادة للموسم الخريفي اكالموسم الخريفي فكان العك

 

ي والخريفي للموسمين الربيع % لصنفي زهرة الشمس بتأثير الكثافة النباتية95عدد االيام الالزمة لتزهير  1جدول
2013. 

 
 االصناف

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
4000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h المتوسط C.V% S.E 

40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h المتوسط C.V% S.E 

 1.21 73.33 72.75 73.50 73.75 اقمار
0.2

6 
66.00 66.25 65.50 65.92 1.01 0.19 

 3.15 79.50 81.2 80.25 76.75 شموس
0.7

2 
66.25 68.00 71.25 68.50 3.32 0.66 

 1.902 أ. ف. م
0.671 

 

0.92 
0.544 

 
 68.38 67.12 66.12 77.12 76.88 75.25 المتوسط
 0.763 غ.م أ. ف. م
C.V% 1.15 0.88 0.77  1.24 1.02 0.52  
S.E 0.45 0.34 0.29  0.44 0.34 0.18  

 

سم للموسم الربيعي  25.9تفوق صنف شموس على صنف اقمار بطول النبات فزاد عنه فقد  ارتفاع النباتاما صفت 
وكان تجانس بيانات صنف اقمار للموسم الربيعي اكثر من تجانس بيانات  2ي جدولسم للموسم الخريف 13.5و 

موسم ة للصنف شموس اما في الموسم الخريفي فكان العكس. ازداد ارتفاع النبات بزيادة الكثافة النباتية وكانت الزياد
على ان الزيادة من الكثافة القليلة الى المتوسطة كانت ا كما  سم 5.9منها للموسم الربيعي  سم 12.50الخريفي اكثر 

 اتية للموسممنها من المتوسطة الى الكثافة العالية وللموسمين. لم تكن هناك استجابة الرتفاع النبات بتغيير الكثافة النب
ي ارتفاع وكان التغير فالربيعي, اال ان الصفة قد استجابت لتغيير الكثافة النباتية في الموسم الخريفي وللصنفين معا  

 .افة القليلة الى الكثافة العاليةمن الكث سم 8سم من التغير في ارتفاع صنف شموس 17النبات لصنف اقمار اكبر 
 . 2013ي . متوسط ارتفاع النبات لصنفي زهرة الشمس بتأثير الكثافة النباتية للموسمين الربيعي والخريف2جدول

 االصناف
 الخريفيالموسم  الموسم الربيعي

40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E 40000 المتوسط

p/h 
50000 

p/h 
60000 

p/h 
 C.V% S.E المتوسط

 2.22 4.00 192.33 201.25 191.50 184.25 2.44 4.25 198.7 199.5 197.5 199.0 اقمار
 1.71 2.87 205.83 206.75 212.00 198.75 3.33 5.14 224.6 229.2 262.5 218.0 شموس
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 9.77 غ.م أ. ف. م

 

3.53 2.27 

 
 204.00 201.75 191.50 214.4 212.0 208.5 المتوسط
 2.70 غ.م أ. ف. م
C.V% 6.44 5.64 1.62  1.47 1.22 0.93  
S.E 6.71 5.98 1.74  1.49 1.24 0.89  

 

 يفاما  3جدول في ال الموسم الربيعي لم يختلف معنويا عدد اوراق النبات بين الصنفين فياوراق النبات اما عدد 
ورقة عن صنف  3.19اختلف عدد االوراق للنبات معنويا  بتفوق صنف شموس بزيادة عدد اوراقه فقد الموسم الخريفي 

دة ورقة بزيا 22.71ورقة الى  25.14اقمار. اثرت زيادة الكثافة النباتية في عدد االوراق, اذ قل عدد االوراق من 
ورقة للموسم  27.58ورقة الى  29.95الف نبات للموسم الربيعي ومن  60الف نبات الى  40ية من الكثافة النبات

 وراقاالخريفي. اختلف عدد اوراق النبات معنويا  باختالف التراكيب الوراثية والكثافات النباتية. اذ كان اعلى عدد 
ن اباتية في صنف شموس اما في صنف اقمار فيبدو النبات في الكثافة القليلة ثم بدأ باالنخفاض بزيادة الكثافة الن

كن لها يالف نبات لم  60الف نبات قد اثرت في عدد اوراق النبات وبزيادة الكثافة الى  50زيادة الكثافة النباتية الى 
ذلك كتأثير بل زاد عدد االوراق معنويا  للموسم الربيعي والخريفي وان لم تكن الزيادة في الموسم الخريفي معنوية. 

انخفاض معامل االختالف والخطأ القياسي بزيادة الكثافة النباتية للموسمين مع ان قيمها منخفضة اصال  وضمن 
 .  داللة على تجانس بيانات العينةالحدود المسموح بها احصائيا  

 . 2013عدد اوراق النبات لصنفي زهرة الشمس بتأثير الكثافة النباتية للموسمين الربيعي والخريفي  3جدول

 االصناف
 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E 40000 المتوسط
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E المتوسط

 0.43 5.52 27.00 26.83 25.66 28.49 0.38 5.56 23.81 24.50 22.65 24.27 اقمار
 0.48 5.58 30.19 28.33 30.83 31.41 0.65 9.53 23.64 20.00 24.00 26.00 شموس
 غ.م 1.46 أ. ف. م

 

1.50 1.09 

 
 27.58 28.25 29.95 22.71 23.32 25.14 المتوسط
 0.92 1.12 أ. ف. م
C.V% 7.44 1.48 1.43  4.66 4.22 3.31  
S.E 0.84 0.19 0.17  0.96 0.70 0.46  

 

 0.518تفوق صنف شموس بامتالكه اعلى مساحة اوراق بلغت  4جدول  الحظ منت 2سممساحة اوراق النبات ان 
خل % عن صنف اقمار. لم تختلف مساحة االوراق باختالف الكثافة النباتية ولم يكن التدا31بنسبة زيادة مقدارها  2م

لصنف شموس كان التفوق  فأيضافي الموسم الخريفي . باتية معنويا  في الموسم الربيعيبين االصناف والكثافة الن
%. انخفضت مساحة االوراق بزيادة 62الذي كانت نسبة زيادة مساحته الورقية عن مساحة اوراق الصنف اقمار 

ة يادة الكثافالكثافة النباتية. تداخل تأثير الكثافة النباتية مع االصناف تداخال  معنويا  وكانت مساحة االوراق تنخفض بز 
 كن االختالف معنويا  بين الكثافة المتوسطة والعالية لكال الصنفين .الف نبات بينما لم ي 50النباتية الى 
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تفوق صنف اقمار بأعلى نسبة  5اختلف الصنفان بنسبة الخصب لقرص زهرة الشمس حسب ما موضح في جدول 
% و 84.25% للموسمين على صنف شموس الذي كانت نسبة الخصب فيه 97.50% و 94.58خصب مقدارها 

لربيعي والخريفي. قللت زيادة الكثافة النباتية من نسبة الخصب للموسمين فكانت اعلى نسبة % للموسمين ا86.67
خصب في الكثافة الواطئة. لم يكن هناك تداخل بين االصناف واختالف الكثافة النباتية للموسم الربيعي, اال ان 

بتغيير كثافة النبات فلم تختلف التداخل حصل في الموسم الخريفي, فنالحظ من الجدول ان صنف اقمار لم يتأثر 
د ذلك الصفة معنويا  باختالف الكثافة النباتية وهذا يعطي مؤشر اولي عن قابلية النبات لهذه الصفة لهذا الصنف ويؤك

 % ) جدول الثبات( , في حين كانت نسبة الثبات لصنف شموس ولو انها عالية اال انها98.22نسبة الثبات البالغة 

  2013مساحة اوراق النبات لصنفي زهرة الشمس بتأثير الكثافة النباتية للموسمين الربيعي والخريفي  4جدول

 االصناف
 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

C.V المتوسط
% 

S.E 40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E المتوسط

0.396 0.3424 0.3411 0.4234 اقمار
0 

13.5
5 

0.01
4 

0.6509 0.4928 0.4930 0.5455 15.94 0.025 

16.3 0.518 0.4645 0.552 0.5358 شموس
9 

0.02
5 1.2112 0.729 0.7045 0.8816 17.84 0.071 

0.059 غ.م أ. ف. م
3 

 

0.0623 0.0172 

 
 0.5987 0.6109 0.9311 0.4034 0.447 0.4796 المتوسط
 0.0615 غ.م أ. ف. م
C.V% 14.66 2.36 3.86  2.15 2.85 2.96  
S.E 0.035 0.006 0.008  0.010 0.009 0.009  

 

اقل من صنف اقمار, اذ نجـد ان نسـبة الخصـب لهـذا الصـنف قـد اختلفـت معنويـا  بـاختالف الكثافـة النباتيـة فانخفضـت 
ان كـمعامـل االخـتالف والخطـأ القياسـي الـذي % للكثافة العالية عن الكثافة القليلة. وهذا واضح ايضا مـن قـيم 9بنسبة 

 لصنف شموس اعلى منه لصنف اقمار .
  2013ي النسبة المئوية للخصب لصنفي زهرة الشمس بتأثير الكثافة النباتية للموسمين الربيعي والخريف 5جدول

 االصناف
 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E 40000 المتوسط
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E المتوسط

 0.50 1.78 97.50 97.00 96.75 98.75 0.73 2.68 94.58 93.50 93.75 96.50 اقمار
 1.08 4.33 86.67 82.75 86.25 91.25 1.09 4.47 84.25 81.00 83.75 88.00 شموس
 غ.م أ. ف. م

1.27 

 

2.42 
1.51 

 
 89.88 91.5 94.88 87.25 88.75 92.25 المتوسط
 1.91 3.48 أ. ف. م
C.V% 2.03 2.04 1.59  2.60 1.61 0.71  
S.E 0.94 0.89 7.71  1.17 0.74 0.34  



 ISSN: 1992-7479                  E-ISSN: 2617-6211             2019، 1العدد  17ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

37 
 

 

ا  اختالف الصنفين في المدة الالزمة للنضج الفسلجي في الموسم الربيعي اال انهما لم يختلفا احصائي 6يبين جدول 
للنضج وذلك يوما  عما احتاج اليه صنف اقمار  11.33في الموسم الخريفي. تأخر النضج الفسلجي لصنف شموس 

. اما في الموسم الخريفي فلم يختلف الصنفان عن بعضهما احصائيا , ان 1جدولكما في % تزهير 95لتأخره في 
يوما  كان تأثير الكثافة  30.83يوما  لملىء البذور في حين استغرق صنف شموس  33.25صنف اقمار استغرق 

ثافة في الك فقد استغرق اطول مدة للنضج في الكثافة الواطئة اما اخرى النباتية في الموسم الربيعي مختلف من كثافة 
ة المتوسطة فاستغرق اقصر مدة ثم عادت لتزداد مدة النضج عند الكثافة العالية. ان تأخير مدة النضج هذه جعلت مد
ة امتالء البذور اطول السيما وان في هذه الكثافة كانت اقصر مدة للتزهير. اما في الموسم الخريفي فلم تختلف مد

ستجابة ا. اختلفت يوما   99.38اطول عند الكثافة العالية وبلغت ة اال انها كانت النضج بين الكثافتين القليلة والمتوسط
الصفة باختالف الصنف واختالف الكثافة النباتية وبصورة عامة كانت استجابة صنف شموس اعلى منها في صنف 

ان  سم الخريفي فنالحظاقمار اال ان صنف اقمار اكثر ثباتا  عبر الكثافات الثالث في الموسم الربيعي. اما في المو 
كانت فاستجابة شموس كان اقل من اقمار عند الكثافة القليلة وعكسها عند الكثافة المتوسطة اما عند الكثافة العالية 

 .جت فسلجيا  بالمدة نفسهااستجابتها متشابهة ونض
خريفي الربيعي وال للموسمينعدد االيام للنضج الفسلجي لصنفي زهرة الشمس بتأثير الكثافة النباتية  6 جدول

2013 

 االصناف
 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E 40000 المتوسط
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E المتوسط

 0.72 2.53 98.17 99.25 95.00 100.25 0.31 1.13 94.00 94.25 95.75 94.00 اقمار
 0.78 2.75 98.33 99.50 100.5 95.00 1.63 5.36 105.33 105.00 99.00 112.00 شموس
 0.91 1.30 أ. ف. م

 

 غ.م 1.49

 
 99.38 97.75 97.62 99.62 97.38 103.00 المتوسط
 0.83 0.88 أ. ف. م
C.V% 1.24 0.89 0.79  1.39 1.09 2.10  
S.E 0.60 0.45 0.41  0.68 0.53 0.10  

 

اختالف الصنفين معنويـا فـي حاصـل البـذور وللموسـمين. تفـوق صـنف شـموس واعطـى اعلـى حاصـل  7يوضح جدول 
للموســـم الخريفـــي. كـــان حاصـــل  %21غـــم  18.87للموســـم الربيعـــي و %39غـــم  18.84موســـمين بزيـــادة مقـــدارها لل

مــدة للتزهيــر  بــأطولالصــنفين للموســم الخريفــي اعلــى مــن الربيعــي. تحققــت هــذه الزيــادة لصــنف شــموس نتيجــة المتيــازه 
, 2, 1نتج عنها اطول مـدة المـتالء البـذور )جـداول  التيواعلى ارتفاع للنبات واكبر مساحة اوراق واطول مدة للنضج 

( اخــتالف التراكيــب الوراثيــة فيمــا 17(. كمــا انــه تفــوق بــدليل مســاحة اوراق النبــات ووزنــه الجــاف. بــين )6, و5, 4, 3
( نتــــائج مشــــابهة. لــــم يختلــــف معنويــــا  حاصــــل النبــــات بــــين الكثــــافتين القليلــــة 1جــــد)بينهــــا بالصــــفات المدروســــة. كمــــا و 
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والمتوســطة اال انهمــا اختلفــا عــن الحاصــل عنــد الكثافــة العاليــة الــذي كــان اقــل حاصــل منخفضــا  عــن الكثــافتين بنســبة 
علـى الكثافـة المتوسـطة % للموسم الربيعي, امـا فـي الموسـم الخريفـي فتفوقـت النباتـات عنـد الكثافـة الواطئـة 8% و 11

غــم فيمــا لــم يختلــف معنويــا  الحاصــل فــي الكثافــة المتوســطة عنــه فــي الكثافــة  109.89والعاليــة واعطــت اعلــى حاصــل 
العالية. اعطت النباتات حاصال  اعلى عند كل الكثافات للموسم الخريفي عـن الموسـم الربيعـي. ان تفـوق الحاصـل عنـد 

 4و 3جــداول راجــع اوراق النبــات ومسـاحتها الورقيــة  لمنافســة بــين النباتـات وزيــادة عــددالكثافـة القليلــة كــان نتيجـة لقلــة ا
في هذه الكثافـة وزيـادة مـدة االمـتالء  5 جدولكما في ء. كما ان نسبة الخصب كانت اعلى مما زاد من اعتراض الضو 

د وزن البــذرة وكالهمــا مــن كلهــا ادت الــى زيــادة المتمــثالت وكفــاءة توزيعهــا علــى بــذور القــرص فــزا 6جــدول كمــا فــي 
( ان الهجـن القصـيرة اعطـت اعلـى حاصـل 20مكونات الحاصل االساسية ومنها زاد الحاصـل عنـد هـذه الكثافـة. وجـد )

. لـــم يكـــن التـــداخل معنويـــا بصـــفة حاصـــل بـــذور زهـــرة الشـــمس بـــاختالف االصـــناف 1-نبـــات هــــ 95230عنـــد الكثافـــة 
ة قد اختلفت في الموسـم الخريفـي, كـان اتجـاه االسـتجابة انخفـاض الحاصـل والكثافات للموسم الربيعي, اال ان االستجاب

بزيـادة الكثافـة النباتيـة للصـنفين وكـان اعلـى حاصـل للصـنفين عنـد الكثافـة القليلـة. بصـورة عامـة كانـت اسـتجابة صـنف 
عـن القليلـة  كثافـة العاليـةشموس اعلى مـن اقمـار تحـت كـل الكثافـات. كانـت نسـبة انخفـاض الحاصـل للصـنف اقمـار لل

. اما في الموسم الربيعـي فكانـت االسـتجابة بـين الصـنفين غيـر معنويـة اال ان صـنف %25% ولصنف شموس 16.5
% اما في صنف اقمار 23.6افة العالية عن الكثافة الواطئة شموس كان اكثر ثباتا  اذ كان انخفاض الحاصل من الكث

% فـــي حـــين ثبـــات صـــنف اقمـــار 92.95صـــنف شـــموس نجـــد ان ثبـــات  8. واذا رجعنـــا الـــى جـــدول %29.9فكانـــت 
88.33%. 

 2013حاصل النبات لصنفي زهرة الشمس بتأثير الكثافة النباتية للموسمين الربيعي والخريفي  7جدول

 االصناف
 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

40000 
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E 40000 المتوسط
p/h 

50000 
p/h 

60000 
p/h 

 C.V% S.E المتوسط

 1.42 5.40 90.73 89.65 87.02 95.52 1.63 11.67 48.24 43.87 46.04 54.81 اقمار
 3.27 10.34 109.60 104.42 100.13 124.25 1.36 7.05 67.08 63.52 71.31 66.42 شموس
 3.85 5.12 أ. ف. م

 

5.38 3.00 

 
 97.04 93.57 109.89 53.69 58.67 60.62 المتوسط

 4.63 2.81 ف. م أ.
C.V% 10.08 6.88 3.96  4.02 2.87 2.73  
S.E 2.71 2.09 1.16  1.95 1.57 1.28  

 

. كان ثبات جميع الصفات الوراثية باختالف الصنف والموسم اختالف ثبات الصفة والمحصلة 8نستنتج من جدول 
% لصفة 98.87% لصفة حاصل بذور النبات الى 88.33المدروسة وللصنفين اقمار وشموس عاليا. تراوح بين 

% لصفة عدد 96.85% لصفة مساحة اوراق النبات الى 83.61عدد االيام الى النضج الفسلجي لصنف اقمار ومن 
ونالحظ توافق قيم الثبات مع قيم معامل االختالف  % تزهير لصنف شموس للموسم الربيعي.95االيام الى 



 ISSN: 1992-7479                  E-ISSN: 2617-6211             2019، 1العدد  17ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

39 
 

واالنحراف القياسي التي كانت لصنف شموس اعلى منها لصنف اقمار فصار الثبات لصنف اقمار اعلى منه لصنف 
% لصفة عدد االيام 98.98% لصفة مساحة اوراق النبات الى 84.06شموس كما واضح من الجدول. وتراوح من 

% لصفة عدد االيام لتزهير 97.25% لصفة مساحة اوراق النبات الى 82.16قمار ومن % تزهير لصنف ا95الى 
% للموسم الخريفي. ومن المالحظ ان قيم الثبات لصفات صنف اقمار اعلى منها لصفات صنف شموس لكل 95

افات الصفات المدروسة وهذا تأكيد ثاني على ان صفات صنف اقمار اكثر ثباتا  من صفات صنف شموس عبر الكث
المختلفة )تعد بيئات مختلفة( وعبر موسمي الزراعة اال اننا نجد ان قيم المحصلة الوراثية لصفات صنف اقمار اقل 
قليال  من قيم المحصلة الوراثية لصفات صنف شموس )الموسم الربيعي(. اختلفت قليال  قيم الثبات المظهري 

% من النباتات 95ي. فنجد ان قيم عدد االيام لتزهير والمحصلة الوراثية لصفات الصنفين خالل الموسم الخريف
ومساحة اوراق النبات ونسبة الخصب وحاصل النبات فقط هي التي كانت قيم ثباتها لصنف اقمار اعلى من صفات 
صنف شموس, في حين تشابه ثبات صفة عدد اوراق النبات وعدد االيام للنضج الفسلجي للصنفين. اما صفة مساحة 

لصنف شموس للموسمين ربيعي وخريفي ولصنف اقمار الموسم الخريفي فكانت قيم ثباتها اقل من القيم  اوراق النبات
%(. كانت قيم المحصلة الوراثية لمعظم صفات الصنف شموس اعلى من صفات اقمار سوى صفة عدد 85المقبولة )

لموسم الربيعي. الحال نفسه في اوراق النبات ونسبة الخصب اذ كانت قيمهما اعلى من قيمتاهما لصنف شموس في ا
الموسم الخريفي اذ كانت قيم المحصلة الوراثية لمعظم صفات صنف شموس اعلى من قيمها لصفات صنف اقمار اال 

اليام ها لصنف اقمار اعلى من شموس, وتشابهت قيمة المحصلة الوراثية لصفة عدد اتنسبة الخصب فكانت قيم ةصف
 . الى النضج الفسلجي للصنفين

 

( في كثافات نباتية مختلفة للموسمين الربيعي %GR( والمحصلة الوراثية )%Hالثبات المظهري ) 8دولج
 2013والخريفي 

 

 الصفات

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

 شموس اقمار شموس اقمار 

H% GR% H% GR% H% GR% H% GR% 

 98.54 96.68 97.08 98.98 100.76 96.85 94.79 98.79 % تزهير95عدد االيام الى 

 100.41 97.13 92.72 95.99 100.66 94.86 89.89 95.75 ارتفاع النبات )سم(

 99.69 94.42 89.21 94.48 90.15 90.47 94.79 94.44 عدد اوراق النبات

 101.51 82.16 64.32 84.06 97.65 83.61 71.93 86.45 (2مساحة اوراق النبات )م

 90.04 95.67 103.99 98.22 90.01 95.53 102.94 97.32 نسبة الخصب %

 97.33 97.25 97.39 97.47 99.99 94.64 93.91 98.87 عدد االيام الى النضج الفسيولوجي

 98.11 89.66 85.69 94.60 108.14 92.95 73.90 88.33 حاصل النبات المفرد )غم(
 

المدروسـة للموسـم الربيعـي ذات قـيم منخفضــة ان معامـل االخـتالف والخطـأ القياسـي لجميـع الصـفات  9يوضـح جـدول 
 . اسي لمساحة االوراق فقيمته عالية, اال الخطأ القيلى تجانس بيانات العينة وتماثلهامشيرة ا



 ISSN: 1992-7479                  E-ISSN: 2617-6211             2019، 1العدد  17ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

40 
 

قليـل,  شكل التباين الوراثي نسبة عاليـة مـن التبـاين المظهـري مشـيرة الـى ان الصـفات محكومـة وراثيـا وان تأثرهـا بالبيئـة
ن النبــات التــي كــان التــأثير البيئــي فيهــا عاليــا  وذا نســبة عاليــة مــن التبــاين المظهــري وهــو قريــب مــســوى صــفة ارتفــاع 

تفـاع التباين الوراثي. من هذا كان معامل التباين الوراثي قريب من معامل التباين المظهري لهذه الصفات حتى صفة ار 
ـــوراثي لهـــا  ـــات اذ اســـهم معامـــل االخـــتالف ال ـــة الصـــفات فكانـــت مـــا مســـاهمة بق%. ا79النب  , %95 ,%86 ,%96ي

% لصفات عـدد االيـام للتزهيـر وعـدد اوراق النبـات ومسـاحتها وعـدد ايـام النضـج الفسـلجي ونسـبة 95و % 94 ,99%
الخصــب وحاصــل النبــات علــى الترتيــب. لــذا كانــت نســبة التوريــث لهــذه الصــفات كلهــا عاليــة وحققــت صــفة عــدد ايــام 

ت % وقيمـة التبـاين الـوراثي الـذي كانـ99الرتفـاع قيمـة معامـل االخـتالف الـوراثي  النضج الفسلجي اعلى قيمـة للتوريـث
( ان معامل التغاير المظهري كان اعلـى مـن معامـل التغـاير الـوراثي بكـل (12%. وجد 98نسبته من التباين المظهري 

ات الفسلجي وارتفـاع النبـ الصفات ومنها عدد االيام للنضج اغلبالصفات التي درسها وان نسبة التوريث كانت عالية 
ســهال  وحاصــله. نســتنتج مــن هــذا ان جميــع هــذه الصــفات محكومــة وراثيــا وان تحســينها مــن خــالل بــرامج التربيــة يكــون 

 .وسريعا  
ف المظهري . التباينات المظهرية والوراثية والبيئية وخطأها القياسي مع معامل االختالف ومعامل االختال9جدول 

 2013يث للموسم الربيعي للعام والوراثي ودرجة التور 

SE C.V 𝝈𝟐𝒈 𝝈𝟐𝒆 𝝈𝟐𝒑 P.C.V G.C.V .b.s الصفات
2h 

 0.917 4.8318 5.0456 14.866 1.233 13.633 1.453 0.555 % 95عدد االيام لتزهير 

 0.621 6.4646 8.2019 301.27 114.11 187.166 5.047 5.341 ارتفاع النبات )سم(       

0.488 نبات     / عدد االوراق 
4 

4.116
9 

2.7915 0.954 3.7455 8.1574 7.0422
7 

0.745 

 0.901 23.347 24.597 124138 12298 1118396 7.742 175.3 (   2مساحة االوراق)سم

 0.985 7.1573 7.2122 52.016 0.7889 51.2278 0.888 0.444 عدد ايام النضج الفسلجي 

 0.881 6.7909 7.2348 41.85 4.9778 36.872 2.495 1.115 نسبة الخصب %        

 0.908 19.238 20.194 135.58 12.535 123.048 6.140 1.777 حاصل النبات )غم(    
 

 كما في الموسم السابق فان كل قيم معامل االختالف والخطأ القياسي منخفضة باستثناء مساحة اوراق النبات التي 
. ان انخفاض قيم معامل االختالف والخطأ القياسي يشير الى تماثل 10جدول في كان الخطأ القياسي لها مرتفعا  

وتجانس البيانات للعينة وفيما بين العينات التي تؤخذ من المجتمع. يتضح من الجدول ان التباين البيئي )تأثير البيئة( 
نسبه للصفات  لوراثي الذي بلغتقليل جدا في الصفات المدروسة, وكان االسهام االكبر في التباين المظهري للتباين ا

%. من المالحظ ان اعلى مساهمة للتباين 93.6% و94 ,%85 ,%98 ,%81 ,%94.7 ,%92.6على الترتيب 
. ان زيادة مساهمة التباين الوراثي في التباين المظهري ادى الى ارتفاع قيم معامل الوراثي كانت لصفة مساحة االوراق
, %90% 97 ,%96م معامل االختالف المظهري لهذه الصفات حيث بلغت االختالف الوراثي واقترابه من قي

% على الترتيب. ان ارتفاع قيم مساهمة التباين الوراثي من التباين المظهري واقتراب قيم 97% و97 ,92% ,99%
لبيئة معامل االختالف الوراثي من معامل االختالف المظهري يشير الى ان هذه الصفات محكومة وراثيا وتأثرها با
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وجدت االوراق % لمساحة98% لصفة عدد اوراق النبات الى 81قليل لهذا كانت درجة توريثها عالية وتراوحت من 
الصفات المدروسة, وان هذه  اغلب( ان قيم معامل االختالف الوراثي قريبة من قيم معامل االختالف المظهري (7

نسبته الى التغاير  ة االكبر من التباين المظهري. كما انالصفات محكومة وراثيا الن التباين الوراثي يشكل النسب
 % .98% الى 83, وكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع عالية تراوحت بين البيئي عالية

يمكن االستنتاج من هذه البيانات ان صنف شموس قد تفوق على صنف اقمار واعطى حاصال  اعلى منه للموسمين 
المدروسة جميعها اال صفة نسبة الخصب كان التفوق فيها لصنف اقمار, مع ذلك تفوق نتيجة تفوقه في الصفات 

غم  90.73غم و  48.24غم للموسمين مقابل  109.60غم و  67.08صنف شموس بالحاصل للنبات الذي بلغ 
ت لصنف اقمار وللموسمين على التتابع. مع ذلك كان ثبات صفات اقمار للموسم الربيعي اعلى من ثبات صفا

شموس. اما في الموسم الخريفي فقد اختلف الثبات لهذه الصفات اال ان حاصل شموس كان اكثر ثباتا  من حاصل 
 اقمار.

ف المظهري التباينات المظهرية والوراثية والبيئية وخطأها القياسي مع معامل االختالف ومعامل االختال 10جدول 
 2013 الخريفي والوراثي ودرجة التوريث للموسم 

 

 SE C.V 𝝈𝟐𝒈 𝝈𝟐𝒆 𝝈𝟐𝒑 P.C.V G.C.V H.B.S الصفات

 0.926 3.1718 3.2964 4.9083 0.363 4.5444 0.897 0.301 % 95عدد االيام لتزهير 

 0.947 5.0279 5.1662 105.78 5.588 100.19 1.187 1.182 ارتفاع النبات )سم(       

 0.814 7.5646 8.3826 5.745 1.066 4.6785 3.611 0.516 نبات      / عدد االوراق 

 0.983 36.964 37.285 707950 1214 695804 4.883 174.2 (  2مساحة االوراق)سم

 0.855 2.5513 2.7593 7.3500 1.066 6.2833 1.051 0.516 عدد ايام النضج الفسلجي

 0.942 7.0290 7.2429 44.483 2.588 41.894 1.747 0.804 نسبة الخصب %       

 0.936 13.305 13.749 189.67 12.05 177.62 3.466 1.736 حاصل النبات )غم(     

 

كبر في اظهرت البيانات ان جميع الصفات محكومة وراثيا بدليل زيادة التباين الوراثي عن التباين البيئي ومساهمته اال
به من قيم معامل التباين الوراثي واقتراالتباين المظهري وهذا ادى الى زيادة تجانس وتماثل النباتات نتيجة ارتفاع 

معامل التباين المظهري مما ادى الى ارتفاع نسبة التوريث لهذه الصفات وبذا فان تحسين هذه الصفات من خالل 
ون ( انه من الضروري ان يك13برامج التربية يكون اسهل واسرع النخفاض التأثير البيئي فيها وهذا يوافق ما ذكره )

برامج  التوريث والتحصيل الوراثي للصفات الكمية عاليا في برامج االنتخاب للتراكيب الوراثية في المراحل المبكرة من
 التربية . 
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