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  طریقة انتخاب خلیة النحل لتحسین محتوى الزیت في بذور زهرة الشمسإتباع

  

  هاشم ربیع لذیذ

  المسیب/ الكلیة التقنیة 

  

  الخالصة

استخدم برنامج انتخابي بطریقة خلیة النحل لتحسین نسبة الزیت في بذور زهرة الشمس صنف كوبان

)Coban(ولخمس دورات انتخابیة 2006ي الموسم الربیعي بانتخاب نباتات فردیة ، بدأ برنامج االنتخاب ف

تم االنتخاب الفضل . HCC10الى HCC1اعطیت المنتخبات المتحصل علیها الرموز ولستة مواسم 

وتمت النباتات في نسبة الزیت وحاصل البذور واختبار ذریتها الناتجة باعتماد طریقة ارتداد االبناء على االباء

  .بین افراد الذریة الواحدة )   Sibbing(تات بالتزاوج االخوي المحافظة على طبیعة النبا

برهنت النتائج ان االنتخاب انتج تأثیرًا عالیًا في نسبة الزیت للمنتخبات ، اذ ازدادت نسبة الزیت في 

كمعدل لبعض المنتخبات المتمیزة اي ان معدل الزیادة في نسبة الزیت % 43.52الى % 36.45البذور من 

اما معدل التحصیل الوراثي لنسبة الزیت لكل دورة انتخابیة . مقارنة بالمجتمع االصلي % 7.07شكلت للبذور 

، ومعدل التحصیل الوراثي المتحقق لكل دورة % 6.3كان بنسبة وان اعلى تحصیل وراثي تحقق . 0.67فكان 

بین افضل التراكیب الوراثیة لكل دورة انتخابیة وكان من% 42.7وان معدل نسبة التوریث % . 3.5انتخاب 

43.97اذ بلغت  HCC6وHCC9و HCC10نسبة الزیت في بذورها هي المنتخبة التي ازدادت فیها 

لم یؤثر االنتخاب معنویًا في صفات ارتفاع النبات وعدد البذور في و على التوالي %43.23و 43.35و

  .النبات وحاصل النبات 

  

Use of Honeycomb method selection to improve oil content of 
sunflower seeds

  

Hashem R. Latheth
Al-Musaib Technical College

  

Abstract   
Selective programe by honeycomb method was used to improve oil content of 

sunflower seeds (Coban) cultivar. This programme started with progeny test. 
Individual plants were selected in spring of 2006 continuoly for five selective cycles. 
Selection was carried out for the best oil content and grain yield on the basis of parent 
off spring regression for progeny test. Plant performance was preserved by sibbing 
between the individuals of the same progeny.

Results show that selection had anoted impact on oil content, which have been 
increased from 36.45 to 43.52 %, this increament was 7.07 % as compared to the 
original community. The genetic gain average for oil content for each cycle was  0.67. 
On the other hand higher genetic gain was 6.3%, and for each selection cycle reached 
3.5%. The average of heritage percentage reached 42.7% for each cycle. The best 
genotype among the genotype stubied that gave the highest oil content were HCC, 
HCC9, HCC10. The percentages, however, were 43.96, 43.35 and 43.23% 
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respectively. It is also obvious that selection did not effect significantly the plant 
highet, seed number and on plant yield.

  

  ةالمقدم

في اغلب مناطق في التغذیة بصورة رئیسیة   .Helianthus annuus Lیستخدم زیت زهره الشمس 

من تطویر زراعه هذا المحصول من خالل الحصول على اصناف ذات محتوى عالي من الزیت العالم، لذا البد

محتوى عالي من بتتمیزوتحسین نوعیته، لقد اعتمدت طریقه االنتخاب لتطویر عده اصناف من هذا المحصول 

اما طرائق االنتخاب فهي . )2(، استخدم االنتخاب على محصول زهره الشمس الول مره من قبل )1(الزیت 

متعدده ومتباینه فهي تختلف باختالف الصفه المطلوب تحسینها وطبیعه النوع النه هنالك صفات ذات تأثیر 

ذ الیصلح معها مرتبط بعدد كبیر من الجینات مثل حاصل النبات، ا Additive gene actionجیني اضافي 

ازواج جینات (، اما الصفات ذات نسبه التوریث العالي )3(بصوره فعاله Mass selectionاالنتخاب الكمي 

تحقق Individual plantمثل نسبه الزیت والبروتین وغیرها من الصفات فأن االنتخاب على نباتات فردیه ) اقل

مي قد استخدم في روسیا منذ بدایه العشرینات لتحسین زهره ان االنتخاب الك) Calter)4لقد ذكر ،جیدهنتائج 

اصناف من زهره الشمس قد استنبطت وطورت باعتماد االنتخاب الكمي وذلك ةالشمس من جهه اخرى فأن عد

ربما یكون للتداخل الوراثي ) 2و1(لصفات التبكیر في التزهیر والنضج والمقاومه لالمراض وغیرها من الصفات

معوقا كبیرا امام فاعلیه االنتخاب الكمي ولكون العدید من الباحثینیعد لك اعتماد المظهر الخارجي البیئي وكذ

اكدوا على اهمیه االنتخاب الفردي في تحسین تراكیب وراثیه من تركیب وراثي معین لذا كان ) 7و 6، 5(

ر زهره الشمس صنف كوبان لمحتوى الزیت في بذو )Heritability(الهدف من البحث تقدیر نسبه التوریث 

الجل تطویر خطوط وراثیه ذات محتوى زیت عالي وقطر قرص اكبر مع حاصل بذور جید للنبات او في وحده 

اتجه بعد وتشخیص الذریه الن Honeycomb selectionوذلك باعتماد طریقه االنتخاب بخلیه النحل. المساحه

  .اجراء التلقیح االخوي

  

  المواد وطرق العمل

لتحسین )نصنف كوبا(زهره الشمس من لتنقیه منتخبات )8(برنامج خلیه النحل االنتخابياستخدم

ذات المنشأ التركي في موقع زراعي في قضاء الهاشمیه نمحتوى الزیت في البذره، اذ زرعت بذور الصنف كوبا

حراثه وتنعیم ، بعد تهیئه ارض التجربه من2006في الموسم الربیعي صنفتمت زراعة المحافظه بابل، 

من السماد المركب كتاره/كغم 360ت ارض التجربه بمعدل ، سمد2م60×30وتسویه وتقسیم بمساحه 

18:18:18(K,P,N )  46اضیف قبل الزراعه ، اضیف دفعه النایتروجین الثانیه من مصدر الیوریا %

سم وعلى 70وره الواحده المسافه بینها عند بدایه التزهیر ، زرعت ثالث بذرات في الجكتاره/ كغم 120بمعدل 

  .)1(كما في الشكل 70*√3/ 2مروز المسافه بینها
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]7[یوضج المخطط الحقلي للزراعة وطریقة االنتخاب ) 1( شكل 

  

البادرات تسم في المرز الثاني ثم خف35اذ تمت الزراعه من نقطه الصفر للمرز االول ومن نقطه 

عند . حاجه لحسب اوالري عملیات التعشیب ومكافحه االوبئه تاوراق اجریبته واحده في مرحله اربعنى لا

ولي اثلین لضمان التلقیح الذاتي بنباتات باكیاس ال7نبات السابع من كل خلیه مؤلفه من لالتزهیر غلفت اقراص ا

نبات من النباتات 210انتخاب افضل متحیث اتات المتعدده االقراص وذلك عند بدایه تفحها استبعدت النب،

كل قرص على حده ، حسب عدد البذور لكل فرطت بذور ،سم 20والتي یزید قطر القرص فیها على المزروعه

غم لتحلیل نسبه الزیت 5كل قرص من النباتات المنتخبه ، واخذت منها عینات بمقدار بذوروزن, قرص 

كما اخذت عینه عشوائیه HCC210SOالى HCC1SOووضعت في كیس كل على انفراد واعطیت الرمز

لتحلیل نسبه  Golodfischاستخدم جهاز 2006من المجتمع االصلي من نباتات الموسم الزراعي الربیعي 

واحتفظ بقسم من البذور زرعت في الموسم الخریفي الالحق وقد في الموسم الربیعي لبذور المنتخبه، الزیت ل

سم في المرز االول ومن نقطه 35بتصمیم خلیه النحل اذ تمت الزراعه من نقطه ، تمت الزراعه المنتخبه 

ذا بالنسبه لبقیه المنتخبات خلیه واحده وهكالصفر في المرز الثاني شغل كل نبات منتخب خمسه مروز بشكل 

  .)8()2(والصنف االصلي كما في الشكل 
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كما في الموسم السابق مع االنتخاب للنبات السابعو عملیه التغلیفو تمت عملیات خدمه المحصول 

وزن ،م قیاس قطر القرص وحساب عدد البذور في القرصت.همنتخبالاتنباتالالمتفرعه من اتاستبعاد النبات

ونسبه الزیت وانتخب افضل عشره نباتات من كل نبات منتخب متمیز بقطر القرص وعدد البذور ونسبه البذور

  .الزیت 

ف اعلى نباتات عشوائیه في بذور الصنف االصلي وعلى اساس الوزن الجنسبة الزیترت قدكذلك 

اعتمدت . الخریفحق وبنفس االسلوب المتبع في الالالربیعمره اخرى في هذهزرعت البذور المنتخبه ) . 2(

بین نباتات ) (Sibbingاجري التضریب االخوي  . فاكثر النتخاب النباتات للزیت العالي % 38نسبه الزیت 

Progenyه نفس القرص وذلك الختبار الذریه الذریه الواحده الناتجه من بذر  test اذ نقلت حبوب اللقاح ) . (

مرات لحین 4-3كررت هذه العملیه . الخلیهالى قرص اخر على ظهر ورقه النبات في نفس فمن قرص مغل

مع 2007زرعت جمیع المنتخبات في خریف ، ر اكتمال توسع القرص الجل الحصول على اكبر كمیه من البذو 

واختیار افضلها وقد اختیرت افضل عشر لمعرفه قابلیتها االتحادیه العامه ) زهره العراق (صنف مفتوح التلقیح 

تراكیب وراثیه كللمنتخبات   HCC10الى  HCC1اعطیت الرموز .في قابلیه االتحاد العامه متفوقة منتخبات 

الى2006استمر من ربیع الذي البرنامجد تم حذف واستبعاد التراكیب غیر المتفوقة من قهانبمستقله علما 

وتساعد في لمرغوبةللصفه ااالخوه تضمن زیاده التكرار الجینيان عملیه التضریب بین .2009خریف 

راكیب الوراثیه مل  بین التتالحصول على نباتات بمواصفات حقلیه متماثله اضافه الى منع التلقیح الخلطي المح

S1progenyان طریقه االنتخاب من جیل الى اخر كانت اقرب ما یكون الى طریقه  . المنتخبه او مع غیرها 

من نباتات كل % 15تم االنتخاب على افضل ) . 5(التي اثبتت جدارتها في تحسین العدید من الصفات ) (

( ق ــى الدقیــخرى التي ذكرت قدرت نسبه التوریث بالمعنوالصفات الحقلیه اال. ذریه من ذات البذور العالیه الزیت 

narrow sense  (اء ــــه ارتداد االبناء على االبـــباعتماد طریق)Parent __ Off spring regression  (

  :ب المعادله وذلك حس) 20(

  

n. s =
                    O -     P

100×  
                   S -     P

دل الصفه لكل من الذریه ـهي معXSو XPو  X0وضیقنسبه التوریث بالمعنى الh²n.sانحیث

OFF spring والمجتمع االصلي(population) واالباء المنتخبه)selected (قدر كل من . على التوالي

اعتماد مبدأ التوریث للدوره في ان . نسبه التوریث والتحصیل الوراثي كمعدل للدوره الواحده لكل موسم على انفراد

نادا لذلك فقد اعتمدت قیم المنتخب والذریه تاس). 4(متداخل في الصفهلتخلص من تأثیر الموسمین اللهو الموسم

ان هذه . سابقاً مذكوره في الدوره الثانیه لكل موسم وقیم المجتمع االصلي لذلك الموسم او حسب المعادله ال

تبار تأثیر تداخل الموسم اثناء برنامج االنتخاب فأخذ مقدار نصف القیمه الناتجه خذت بنظر االعأالطریقه قد 

في حاله معرفه تغایرات n.s=2bتساوي ضعف قیمه معامل االنحدارلضیقان قیمه التوریث بالمعنى ا). 12(

حد معلوم التغایر فقط عندما یكون هناك اب وا) b(االباء واالمهات ، بینما تكون قیمه التوریث مساویه لقیمه 

  :االتيك) 20(باعتماد التزاوج االخوي وبذا تكون صیاغه المعادله الخاصه بحساب التوریث

  

h².n.s =
X 0- X P

× 100  =
X 0- X P

× 100 = b
X S- X P K. δp

x x

x x
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االنحراف P δبینما یمثل 1.76قیمه ثابته لما یقابل شده االنتخاب وهي تساوي  Kتمثل قیمه 

نسبه مئویه للتغیر عن اما فیما یتعلق بالتحصیل الوراثي المتحقق ، فقد حسب على اساس. القیاسي للصفه 

رق ـواستخدم اقل ف. حللت البیانات احصائیا للذریات )    % Gi∆( للمجتمع االصلي   )%(ه  متوسط الصف

  . للمقارنه بین المتوسطات )  L.S.D( معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

  ارتفاع النبات 

یعد ارتفاع النبات صفة مهمة البد من دراستها ومعرفة التغایرات الحاصلة في ارتفاع نباتات الذریة 

مقارنة مع معدل المجتمع االصلي ، الن الحصول على ذریات من زهرة الشمس االخیرة الناتجة من االنتخاب 

م واقل یعد مناسبًا جدًا لحمایة نباتات المحصول من االضطجاع والتكسر كونها تكون ذات اقطار 1.5بارتفاع 

كذلك عال و ) Harvest index( للسیقان كبیرة وقویة ، اضافة الى انها تؤدي الى الحصول على دلیل حصاد 

سم ، اما 139.8رتفاع نباتات المجتمع االصلي العام المعدل الكان . ضمان الحصول على حاصل بذور اعلى 

بالرغم من عدم وجود فروق معنویة بین معدالت ) 1جدول ( سم 142.6لنباتات المنتخبة فكان العام لمعدل ال

سم 2.8رق بینهما ااه نحو الزیادة بینهما وبفنباتات المجتمع االصلي ومعدل النبات المنتخبة ، لكن یوجد اتج

  ) .Eltaweel)6و Elsahookieوقد جاءت هذه النتیجة مشابهة لما توصل الیها . فقط

  عدد البذور في القرص 

الى ) 1(الحاصل الكلي من البذور ویشیر الجدول في القرص احدى اهم مكونات عدد البذور یعتبر

ان بیالحظ ولكن . نباتات المجتمع االصلي وكذلك بین الذریات للمنتخباتعدم وجود اختالفات معنویة بین

وبلغ للقرص في اعطت اعلى معدًال لعدد البذور HCC10وHCC8وHCC7الذریات االخیرة للمنتخبات 

اذ كان ،االصلي لهاالمجتمع بذرة على التوالي مقارنة بنباتات الذریات المنتخبة وكذلك 690و690و 693

HCC1بینما اعطت ذریة المنتخبات ، بذرة للقرص على التوالي ) 682، 685، 690(ل البذور في القرص معد

ولكن . معدًال اقل من نباتات الذریات السابقة واعلى من مجتمعها االصلي HCC9وHCC6وHCC3و

قد یكون . معدًال لعدد البذور في القرص اقل من مجتمعها االصليhcc4وHCC2اعطت ذریة المنتخبات 

السبب في اختالف عدد البذور بین ذریات المنتخبات وكذلك بین مجتمعها االصلي الى االختالفات الوراثیة بینها 

على )1(، اذ ادى االنتخاب لقطر القرص االكبر الى ظهور نباتات ذات عدد بذور في القرص عال وقد حصل 

  . مثل هذه االختالفات بین نباتات االباء 

  غم / ات حاصل النب

ان االنتخاب لم یسبب أي انخفاض معنوي في حاصل بذور القرص لذریة ) 1(تظهر نتائج الجدول 

تخبات، مقارنة بحاصل المجتمع نالنباتات المنتخبة على الرغم من وجود اتجاه بسیط نحو الزیادة في اغلب الم

و HCC5االخیرة المنتخبة اذ كانت معدالت حاصل بذور النباتات للذریات. االصلي الذي انحدرت منه

HCC7وHCC8 غم للنبات على التوالي 80.5و 80.2و 80.8اعلى معدًال من بقیة المنتخبات وبمعدالت

انتخاب من المجتمع االصلي ، في حین ان بعض المنتخبات دورةفي اول78.5و79.3و80.17عندما كانت 

الحالة تعد مشجعة جدًا لالستمرار في برنامج االنتخاب اذ ان هذه. كان حاصلها منخفضًا عن التراكیب اعاله 

لهذه المنتخبات لما فیها من تغایرات وراثیة  ادت الى اختالفها في نسبة الزیت في البذور وحاصل البذور للنبات 
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على الرغم من التلقیح . طالما یأخذ بنظر االعتبار حاصل النبات المناسب عند االنتخاب لنسبة الزیت االعلى 

الذاتي اال ان ذلك لم یؤثر معنویًا في خفض حاصل النبات لذریات المنتخبات الناتجة من االنتخاب بالرغم من 

وعلیه . من قطر القرص نتیجة التلقیح الذاتي % 18.3اشاروا الى اختزال ) Rashed)18ان بعض الباحثین 

ن العكس الزداد وزن البذور وقلت نسبة یالحظ ان المنتخبات قل فیها نسبة القشور وزادت نسبة اللب ولو كا

  . ) 19، 6،16( وقد اكد هذه النتیجة الباحثون. الزیت 

  نسبة الزیت 

ختلفت نسبة الزیت في البذور باختالف المنتخبات الوراثیة من نباتات الصنف ودورة االنتخاب ا

و 43.97بلغت البذور اعلى معدًال لنسبة الزیت فيHCC9و HCC6اذ اعطت المنتخبات ) 2الجدول (

. عن المجتمع االصلي لالنتخاب على التوالي % 18.9و 20.7في دورة االنتخاب االخیرة بنسبة زیادة 43.35

بوضوح الدور وان ذلك یؤیداما بقیة المنتخبات فقد ازدادت فیها نسبة الزیت في البذور عن المجتمع االصلي 

كذلك اختلفت نسبة التوریث . سبة الزیت في بذور زهرة الشمس في رفع نبهذه الطریقة االیجابي لالنتخاب 

نسبة التوریث العام لمعدل الاذ تراوح . والتحصیل الوراثي المتحقق لنسبة الزیت باختالف المنتخبات الوراثیة 

، وان ذلك یشیر الى ان ارتفاع HCC1للمنتخب % 49.6و HCC6للمنتخب % 36.2للدورات االنتخابیة 

یث في هذه الصفة الیعني بالضرورة زیادة نسبة الزیت في البذور كما هو الحال في التركیب الوراثي نسبة التور 

HCC1 بل ان ذلك یعود الى انخفاض تغایر الصفة بین االباء المنتخبة وذریاتها وعلیه فان التركیب الوراثي ،

HCC5 ، التراكیب الوراثیة ر النتائج لتباین تشیلم یتاثر باالنتخاب كثیرًا في تحسین نسبة الزیت في بذوره

تحصیل وراثي عالي في دورتي االنتخاب االولى وجود فنالحظ . المنتخبة في تحصلیها الوراثي ولكل دورة انتخاب

الوراثیة التراكیب والثانیة  لجمیع التراكیب الوراثیة المنتخبة وهذا مایدلل االختالف في االستجابة لالنتخاب ، وان 

Polygenes( تباینت في استجابتها كون نسبة الزیت صفة كمیة محكومة بعدة ازواج من الجینات المختلفة قد

كلما كان التغایر ) او بعدد اقل ( أي كلما كانت الجینات ذات تأثیر اكبر في الصفة ) 19(كما اكد ذلك ) 

لمعنى الدقیق لنسبة الزیت قدر بعض الباحثون نسبة التوریث با. للصفة اوسع وبذلك كان فعل االنتخاب اكبر 

  )9(Fickمثل%) 52(وحصلوا على نسبة توریث للزیت ) ارتداد االبناء على االباء ( في زهرة الشمس بطریقة 

كما یالحظ ان نسبة الزیت في                                    ) . 15( Nickloic%) 75ـ % 57(، ومن 

هي علیه في دورة االنتخاب في الخریف ، مما یشیر الى قدرة التراكیب ات في الربیع اعلى ممابالبذور للمنتخ

، كون نسبة الزیت في زهرة الشمس تتأثر ) 6( ة في الربیع ـذه النسبـــلرفع ه) Gentic potential( الوراثیة 

اعلى مما وبما ان الموسم الخریفي یعطي بذورًا اكبر وحاصل بذور دبحجم البذرة خصوصًا ضمن الصنف الواح

) . 6(فان البذور المنتخبة في الخریف تكون ذات قشرة اسمك مما في الربیع ) في العراق ( ي ــفي الموسم الربیع

احتوائه على زیت اعلى اللذان مع وعلیه فأنه تقلیل نسبة القشرة وتحسین طبیعة التركیب الوراثي بزیادة لب البذرة 

اكدت االبحاث الى ان نسبة الزیت محكومة بوراثة كمیة ) . 13و10(هما العامالن االساسیان لرفع نسبة الزیت

كما یالحظ انخفاض كًال من االنحراف القیاسي ومعامل ) 19(ذات فعل جیني اضافي اكبر من غیر االضافي 

ل الى االختالف للتراكیب الوراثیة المنتخبة من دورة انتخاب الى اخرى ، وهذا یشیر الى ان التراكیب الوراثیة تمی

تحسن في صفة نسبة الزیت وجود ، وبذلك نالحظ ) Homozygosity( االستقرار الوراثي والتماثل الجیني 

، والوصول الى مجتمع )نسبة الزیت فیها منخفضة(للنباتات المنتخبة من خالل استبعاد النباتات المختلفة وراثیاً 

  .متماثل وراثیًا من ناحیة المظهر  
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  :)سم(قطر القرص

زیادة عدد البذور في وحدة المساحة من خالل ابواسطتهمن العوامل التي یمكنقطر القرص یعتبر

حاصل (ایجابیا بحاصل القرص من البذور مهم ومرتبطالن قطر القرص هو معیار , زیادة مساحة القرص

مجتمع االصلي عدم وجود فروق معنویة في معدل قطر القرص بین نباتات ال) 3(یتضح من الجدول ،)النبات

سم )1.03(ان الفرق بین المعدلین . سم على التوالي)21.06, 20.03(والذریة الناتجة بعد خمس دورات انتخاب 

كما . ربما كان بسبب التلقیح االخوي الذي اعتمد في البرنامج للمحافظة على صفات المواد الوراثیة المنتخبة

قد یقود ذلك االى , تخبات في اخریف اعلى منها في الربیعیالحظ من الجدول ان الزیادة في قطر القرص للمن

اعتدال درجة الحرارة اثناء التزهیر في موسم الخریف مما یؤدي الى زیادة التمثیل الضوئي وقلة التنفس وبذا یكون 

اذ ان للعامل , صافي التمثیل الكاربوني في الخریف اعلى مما هو في الربیع وینعكس ذلك على قطر القرص

عوامل النمو من داثي المتحكم في مساحة القرص له دور اكبر في زیادة عدد البذور الممتلئة فیه من بعالور 

اكد كثیر من الباحثین ان االنتخاب ، )6(كلما اذكر ذلك , درجات حرارة واشعاع ووفرة الماء وخصوبة التربة

ان نسبة التوریث بالمعنى الدقیقق لهذه ناعلمما لقطر القرص للحصول على ذریات ذات اقراص مناسبة سیما اذا 

% 40الحظ ان معدل نسبة التوریث بالمعنى الدقیق هي بحدود اكثر من نوعلیه ). 15% (20الصفة هي بحدود 

وهذا مما یعطي اهمیة لالنتخاب في تحسبن صفة قطر القرص والحصول على منتخبات او اصناف مفتوحة 

كمعدل للصنف مع المحافظة على نسبة زیت في البذور ) سم23- 20(ةالتلقیح من زهرة الشمس باقراص متوسط

ذات قطر ) HCC10(وعلیه وبما انه كانت لدینا تراكیب وراثیة منتخبة من الذریة الخامسة ، % 40وبحدود 

قیة المنتخبات بسم و 22ذات قطر قرص اكبر من HCC8و HCC4سم و المنتخبات 23قرص اكبر من 

یمكن االستمرار باالنتخاب لتحسین الحاصل ونسبة الزیت لمثل هذه , سم21ذات قطر قرص اكبر من 

ومما یؤكد ذلك انخفاض قیم الخطأ القیاسي .لوجود تغایرات ذات نسبة توریث تحقق تقدما وراثیا, التراكیب

ة ومعامل االختالف للمنتخبات من جیل انتخابي الى جیل اخر وصوال الى ذریة االنتخاب في الدورة الخامس

لالنتخاب مما یعني امكانیة الوصول الى التماثل الوراثي من خالل االنتخاب وقلة التغایرات الوراثیة بین النباتات 

  .المنتخبة لهذه الصفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- لمنتخبات زهرة الشمس)غم(وعدد البذور في القرص وحاصل النبات )سم(معدالت ارتفاع النبات ) 1(جدول 

  انبصنف كو 
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رمز 

  خبالمنت

دورة 

  االنتخاب

معدل ارتفاع 

البنات سم 

للمجتمع 

  االصلي

معدل ارتفاع 

البنات سم 

  للمنتخبات

معدل عدد 

البذور 

للقرص 

للمجتمع 

  االصلي

معدل عدد 

البذور 

للقرص 

  للمنتخبات

معدل حاصل 

النبات غم 

للمجتمع 

  االصلي

معدل حاصل 

النبات غم 

  للمنتخبات

HCC1

0  147  149  667  678  77.6  77.9  
114014166468178.180.0
215115267167978.479.7
314614567167778.579.6
415314867568078.879.2
514114668068279.279.0

HCC2

013713466568078.378.4
113413066768278.578.9
214514766468578.480.1
313914166768178.779.5
414714567467879.079.3
513714067767579.178.8

HCC3

014414867668079.479.9
113914367167879.279.5
215214667167779.179.3
314114067768279.679.7
415013767067479.078.8
514014167067378.978.6

HCC4

013513968068580.180.4
112913268268980.380.7
214213668468280.380.2
313413368568080.680.1
414313968467780.479.8
513313468167780.279.7

HCC5

014514768168581.181.5
113914168368581.481.7
214914468167980.781.2
314114268067780.980.7
414714967967580.480.6
514014468168180.780.8

HCC6

014514766066475.375.8
114114366566875.876.8
2  14915166666976.176.3
314414667167476.476.5
415215467267576.676.8
514614867467976.977.1

HCC7

015215567167579.179.3
114514867867979.379.5
215615868268379.679.8
314915168668979.479.5
415916168769179.779.9
515215369069380.080.2

HCC8

013613967067278.278.5
113113467367578.478.7
214114367667778.778.9
313114167968178.880.1
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414714868268578.980.1
514014568569080.380.5

HCC9

013113565466075.876.1
113914165866376.276.4
213413766466976.376.5
314414566767276.676.8
413914367467876.977.0
513314067767877.477.6

HCC10

012913567267577.877.9
112713167667978.178.3
213213768168378.378.4
313013568468578.678.9
414014268668679.079.6
513313568969079.579.8

L.S.D. 0.005NSNSNSNSNSNS
  

معدالت نسبه الزیت والتحصیل الوراثي ونسبة التوریث واالنحراف القیاسي ومعامل االختالف ) 2(جدول 

  للتراكیب الوراثیة المنتخبة من زهرة الشمس صنف كوبان

رمز 

  المنتخب

الدورة 

  االنتخابیة

المعدل العام 

  لنسبة الزیت

X0

ة الزیت  معدل نسب

  )XS(للمنتخبات

االختالف 

االنتخابي 

)XS-X0(  

التحصیل 

  الوراثي

%  

التحصیل 

الوراثي 

  المتحقق

نسبة 

  التوریث

%  

االنحراف 

  القیاسي

معامل 

  االختالف

HCC1  

0  36.45  38.59  2.14  -    -  3.73  9.95  

1  38.31  39.81  1.50  0.86  3.940.18  3.26  8.5  
2  39.18  40.76  1.68  0.87  4.3  58  2.54  6.47  
3  40.05  41.09  0.94  0.97  2.3  57.7  2.07  5.15  
4  40.57  41.07  0.50  0.42  1.2  44.4  1.89  4.63  
5  41.01  42.22  1.21  0.24  2.9  48  1.67  4.06  

HCC2

0  36.45  38.77  2.32  -    -  3.45  9.2  

1  38.52  39.81  1.29  1.07  3.3  46.12  3.17  8.2  

2  39.09  40.24  1.15  0.57  2.9  44.2  2.87  7.3  

3  39.51  40.87  1.16  0.58  2.9  50.0  2.63  6.6  
4  40.16  41.86  1.7  0.65  4.2  56.2  1.09  5.2  
5  40.79  42.37  1.58  0.53  3.9  31.2  1.77  4.3  

HCC3

0  36.45  38.63  2.18  -    -  4.17  11.1  

1  38.49  39.77  1.28  1.04  3.3  47.7  3.56  9.2  
2  39.44  40.65  1.51  0.65  3.8  50.8  3.07  7.8  
3  40.01  40.87  0.86  0.53  2.1  57.7  2.85  7.1  
4  40.38  42.32  1.94  0.37  4.8  43.1  2.26  5.5  
5  41.19  42.18  4.89  1.81  2.4  41.8  1.87  4.5  

HCC4

0  36.45  38.84  2.39  -    -  3.53  9.4  

1  38.83  41.05  2.22  1.18  5.7  49.4  3.19  8.3  
2  39.49  42.43  1.94  0.66  3.8  29  2.87  7.26  
3  39.88  42.54  0.66  0.39  1.7  20.1  2.46  6.1  
4  40.17  42.62  1.45  0.29  3.6  43.9  1.94  4.8  

5  42.28  42.71  0.43  0.61  1.0  42  1.79  4.3  

HCC5
0  36.45  38.04  1.59  -    -  3.71  9.9  

1  37.92  39.98  2.06  0.47  5.4  29.5  3.15  8.3  
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2  38.67  40.04  1.37  0.75  3.5  36.4  2.89  7.74  
3  39.26  40.27  1.21  0.59  3.1  43.1  2.33  5.9  
4  39.87  40.57  0.70  0.61  1.8  50.4  2.12  5.3  
5  40.19  41.07  0.88  0.32  2.2  45.7  1.83  4.6  

HCC6

0  36.45  38.24  1.79  -    -  3.65  9.7  

1  38.02  38.99  0.97  0.57  2.6  31.8  2.71  7.1  

2  38.43  40.44  2.01  0.41  5.2  42.2  2.39  6.2  

3  39.25  40.64  1.39  0.82  3.5  40.7  2.2  5.7  

4  39.73  41.39  1.66  0.48  4.2  34.5  1.99  5  
5  40.26  43.97  0.37  0.53  0.92  32.0  1.78  4.4  

HCC7

0  36.45  38.43  1.98  -    -  4.15  11.08  

1  38.22  39.68  1.46  0.77  3.8  38.8  3.42  8.95  

2  38.65  39.97  1.32  0.43  3.4  29.5  3.19  8.25  

3  39.31  40.74  1.43  0.66  3.6  50.5  2.37  6.02  
4  40.13  41.7  1.57  0.82  3.9  57.3  2.15  5.35  
5  40.81  42.09  1.58  0.68  3.9  43.3  1.89  4.63  

HCC8

0  36.45  38.41  1.96  -    -  3.19  8.5  

1  38.31  39.33  1.02  0.86  2.7  43.8  2.86  7.5  

2  38.76  40.57  1.81  0.45  4.7  44.0  2.16  5.5  

3  39.52  41.21  1.69  0.76  4.3  41.2  2.03  5.1  
4  40.01  41.91  1.9  0.59  4.7  34.9  1.77  4.4  
5  40.89  42.12  1.22  0.78  2.9  41.0  1.54  3.8  

HCC9

0  36.45  38.13  1.68  -    -  4.01  10.7  

1  37.96  39.54  1.58  0.51  4.2  30.5  3.29  8.7  
2  38.67  40.21  1.54  0.71  4.0  44.9  3.04  7.9  
3  39.52  41.21  1.69  0.85  4.3  55.2  2.77  7.0  
4  39.97  41.69  1.72  0.45  4.3  62.6  2.23  5.6  
5  40.75  43.35  1.60  0.58  3.9  33.7  1.97  4.8  

HCC10

0  36.45  38.36  1.91  -    -  3.81  10.2  

1  38.13  39.74  1.61  0.68  4.2  35.6  3.43  8.99  
3  38.87  39.65  1.88  0.74  4.1  48.0  3.17  8.2  
4  39.51  41.94  2.43  0.64  6.2  34.0  2.67  6.75  
5  40.39  42.17  1.78  0.88  4.4  36.2  2.08  5.1  
5  41.28  43.23  1.95  0.89  4.7  50.0  2.02  4.8  

L.S.D. 0.005                  
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ثي ونسبة التوریث واالنحراف القیاسي ومعامل االختالف والتحصیل الورا) سم(معدالت قطر القرص) 3(جدول 

  للتراكیب الوراثیة المنتخبة من زهرة الشمس صنف كوبان

رمز 

  المنتخب

الدورة 

  االنتخابیة

قطر معدل 

للمجتمع القرص

)سم(األصلي

قطر معدل 

القرص

للمنتخبات

)XS(  

االختالف 

االنتخابي 

)XS-X0(  

التحصیل 

  الوراثي

التحصیل 

الوراثي 

  %المتحقق 

نسبة 

  التوریث

%  

االنحراف 

  القیاسي

معامل 

  االختالف

HCC1  

0  18.72  19.79  1.07  -    -  3.28  17.5  

1  19.03  20.09  1.06  0.31  5.5  28.9  2.97  15.61  
2  19.64  20.47  0.83  0.61  4.2  57.9  2.65  13.49  
3  20.09  21.27  1.18  0.45  5.9  54.2  2.26  11.25  

4  20.60  21.20  0.6  0.51  2.9  43.2  2.04  9.9  

5  21.04  21.50  0.46  0.44  2.2  73.3  1.98  9.4  

HCC2

0  18.72  19.86  1.14  -    -  4.14  22.13  

1  19.17  20.35  1.18  0.45  6.2  39.5  3.63  18.9  
2  19.64  20.74  1.10  0.47  5.6  39.8  3.18  16.19  
3  20.12  20.98  0.86  0.48  4.3  43.6  2.87  14.13  

4  20.59  21.39  0.8  0.47  3.9  54.6  2.54  12.23  

5  21.72  21.92  0.5  0.43  2.3  53.7  2.18  10.04  

HCC3

0  18.72  19.65  0.93  -    -  4.67  24.95  

1  19.04  20.10  1.06  0.32  5.6  34.4  4.09  21.26  
2  19.58  20.66  1.08  0.54  5.5  50.9  3.77  18.87  
3  20.12  21.14  1.02  0.54  5.1  50.0  3.07  15.04  
4  20.50  21.58  1.08  0.38  5.3  37.3  2.49  11.97  
5  21.03  21.80  0.77  0.53  3.7  49.1  2.08  9.8  

HCC4

0  18.72  19.40  0.68  -    -  3.53  18.87  

1  19.02  19.96  0.94  0.3  4.9  44.1  3.17  16.5  
2  19.49  20.64  1.15  0.47  5.9  50.0  3.18  16.19  
3  20.02  20.98  0.96  0.53  4.8  46.1  2.87  14.13  
4  20.49  21.59  1.1  0.47  5.4  48.9  2.54  12.23  
5  21.02  21.92  0.9  0.53  4.3  48.2  2.18  10.04  

HCC5

0  18.72  19.85  1.13  -    -  4.67  24.95  

1  19.24  20.50  1.26  0.52  6.5  46  4.09  21.26  
2  19.98  20.84  0.86  0.74  4.3  58.7  3.77  18.87  

3  20.42  21.44  1.02  0.44  5.0  51.1  3.07  15.04  

4  20.80  21.88  1.08  0.38  5.2  37.3  2.49  11.97  
5  21.23  21.84  0.61  0.43  2.9  39.8  2.08  9.8  

HCC6

0  18.72  19.70  0.98  -    -  5.53  18.87  

1  19.02  19.96  0.94  0.3  4.9  30.6  3.17  16.5  
2  19.49  20.85  1.36  0.47  7.0  50  2.79  14.2  
3  20.06  21.07  1.01  0.57  5.0  41.9  2.37  11.8  
4  20.57  21.89  1.32  0.51  6.4  50.5  2.17  10.55  
5  21.06  21.85  0.79  0.49  3.8  37.1  1.93  9.1  

HCC7

0  18.72  19.68  0.96  -    -  3.83  20.47  

1  19.18  20.32  1.14  0.46  5.9  47.9  3.41  17.79  
2  19.61  20.90  1.29  0.43  6.6  40.3  3.04  15.5  
3  19.96  21.08  1.12  0.35  5.6  27.1  2.65  13.28  
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4  20.50  21.74  1.24  0.54  6.0  48.2  2.01  9.84  
5  21.08  21.76  0.68  0.58  3.2  46.7  1.79  8.4  

HCC8

0  18.72  20.29  1.57  -    -  2.91  15.55  

1  19.14  21.67  1.83  0.42  9.6  26.7  2.53  12.76  
2  20.09  21.99  1.9  0.95  9.5  51.9  2.08  10.21  
3  21.07  21.80  1.73  1.08  8.2  53.6  2.43  11.54  
4  21.59  22.55  0.96  0.42  4.4  57.3  2.12  9.68  
5  22.03  22.79  0.36  0.44  1.6  45.8  2.24  9.85  

HCC9

0  18.72  19.34  1.42  -    -  3.04  16.25  

1  18.95  20.15  1.2  0.23  6.3  16.2  2.73  14.41  

2  19.54  20.88  1.34  0.59  6.9  49.2  2.21  14.13  

3  20.02  21.02  1.00  0.58  5.0  43.3  2.0  10.14  
4  21.13  22.19  1.06  1.11  5.0  54.9  2.36  11.02  
5  21.67  22.86  0.89  0.54  4.1  50.9  2.02  9.19  

HCC10

0  18.72  20.42  1.7  -      3.11  16.62  

1  19.60  20.97  1.37  0.88  6.9  51.8  2.75  13.89  
2  20.24  21.63  1.39  0.55  6.8  40.8  2.31  11.41  
3  20.97  21.90  0.93  0.73  4.4  52.5  2.28  10.87  
4  21.47  22.75  1.28  0.50  5.9  53.8  2.08  9.97  
5  22.04  23.07  1.03  0.57  4.6  44.5  1.93  8.76  

L.S.D. 0.005                  

  

  المصادر

قوة الهجین لسالالت .2002.ي راهیم المرسومراوي ، وجیه مزعل ومدحت وجید الساهوكي وعبد الجلیل ابلاـ 1

  .128_ 119) 4(7العراقیة مجلد مجلة الزراعة . زهرة الشمس 

2- A.O.C.S.1979.Officinal and Tentative Methods 3rd ed. Amer oil chem.soc.,
chicago, USA.

3- Carter, J.F. 1978. Sunflower Sci. and Tech 2nd ed, ASA, Mad, WI, USA  pp.505.
4- Claser, M.D.1982. Genotype Xenvironment interaction bias to parent- off spring 

rengression heritability estimates . Crop Sci. 22:542.
5- Elsahookie, M.M, and K.M .Wuhaib.1985. Potential of selection in improving 

intercrossed populations of maize . Zanco, 3(4): 47-57.
6- Elsahookie, M.M. and S.K Eltaweel .2001. Parent offspring regression to estimate 

oil content heritability in sunflower .   Iraqi, J. Agric .Sci, 32 (1) :109-116.
7- Fasoulas, A.C. 1973. Honeycomb selection method a new approach to breeding 

superior yield varieties. Thessalonica Aristotaline University. Genetic and 
Plant Breeding. 42P.

8- Fasoula, A.C and V.A. Fasoula. 1995. Honeycomb designs plant Breeding Rev.
13:87-139.

9- Fick, G.N .1975. Heritability of oil content in sunflower. Crop. Sci. 15: 77-78.
10- Fick, g.N, and D.A. Reshard. 1977. Selection criteria in development of hight oil 

sunflower hybrids In Proc. 2nd Sunflower Forum Fargo, N.D, USA.
11- Gundaev. A.I.1971. Basic principles of sunflower selection. In J.F Carter(ed). 

1978 Sunflower and tech. ASA, Mad, WI, USA, PP.505.
12- Jarjak, J.A and M.M. Elasahookie. 1991 .Throught selection for grain yield 

correlation and grain yield and it's components. Mesopotamian gain agric.
23 (2):167-177.



322

13- Kloczowski, .Z. 1972. Breeding of sunflower in Poland proc. 5th Int sunflower
conf.P.258-261.

14- Mc Mullen. M.P.1985. Sunflower production and pest management. N.D.state 
univ. Fergoy N.D., Usa, PP.76.

15- Nikolic V.V., D. skoric, and S. Bedov. 1971. Variability of oil and husk content in 
the sunflower seed peredovik and VNHMK 8931 varietal populations and 
their heritability savremena. poljoprevrida. 19(3) :23-32.

16- Perez. Vich, B. J. M. Ruz. and J. M. Ferenandez. Martinez .2004.Developing mid 
strearic acid sunflower lines from a high astrearic acid amutant .Crop
Science .44.70-75.

17- Putt, E,D, 1966. Heterosis combining ability and predicted synthetics from a
diallel cross in sunflower (Helianthus annuus L.) Can . J.Plant. Sci. 46: 59-
69.

18- Rashed., R.H., and J.T. Moosa .1990. Effect of natural crossing and selfing of
some chacteriestics of sunflower. Mespotamia J.Agric. 22(2).252-262.

19- Seneviratne,K.G.S.,M.Ganesh,A.R.G. Ranganatha, G.Nagaraj .2004. Population 
improvement for seed yield and oil content in sunflower. Helia. 27. Nr. 41.
pp: 123-128.

20- Simmonds N,W. 1984. Principles of crop improvement. 3rd ed., Longman,
London, U.K. ,PP. 408.

21- Welsh, J.R.1981. Fundamentals of plant Genetics and Breeding. John wiley and 
Sons, Inc., Usa. PP.290.


