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  2006،) 1(العدد 4: نبار للعلوم الزراعیة ، المجلد مجلة األ 
  

  دراسة تباین عدة تراكیب وراثیة لزهرة الشمس في اإلنبات تحت درجات حرارة مختلفة

  

  حامد خلف صالح الساطوري

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

كــان . والســالالت النقیــة لزهــرة الشــمس تركیبــًا وراثیــًا مــن األصــناف والهجــن) 121( شــملت هــذه الدراســة 

الغــرض منهــا انتخــاب بعــض التراكیــب الوراثیــة المقاومــة لــدرجات الحــرارة المنخفضــة لزراعتهــا فــي المنــاطق الدیمیــة 

تمت زراعة البذور في أطباق اإلنبات بواقع خمسون بـذرة فـي كـل طبـق داخـل الغـرف المبـردة . واالروائیة من القطر 

اســتخدم التصــمیم العشــوائي الكامــل فــي هــذه التجربــة وبواقــع ثالثــة مكــررات لكــل ) . م 5º–3( تحــت درجــة حــرارة 

ثمانیــة تتفوقــالتحلیــل اإلحصــائي وجــود فروقــات عالیــة المعنویــة لجمیــع الصــفات المدروســةأظهــرت نتــائج. معاملــة 

و V.6540-4و V.6540-2و Cherniyanka-3و V.6540-1(تراكیــــــــــب وراثیـــــــــــة روســــــــــیة المنشـــــــــــأ وهـــــــــــي 

Peredovik-2 وV.8931-2 وYehisey-3 وCherniyanka-4 ( فـــي مقاومتهـــا لـــدرجات الحـــرارة المنخفضـــة

  .والتي یمكن انتخابها وٕادخالها في برامج التربیة 

  

Study the Variation of Sunflower Genotypes in Germination at low 
Temperature

H. K. S. Al-Satori
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
This study was conducted to identife several genotypes for their resistance to 

low temperature in the rainfed and irrigated area of Iraq. The study included (121) 
genotypes of sunflower. Fifty seeds of each genotype were sown in petridishes and 
incubated at temperature ranged between 3-5ºC in completely randomized design with 
three replication. Highly significant differences between all characters. It was found that 
eight of these genotypes of a Russian origin: V.6540-1 , Cherniyanka-3 , V.6540-2 , 
V.6540-4 , Peredovik-2 , V.8931-2 , Yehisey-3 , Cherniyanka-4 showed high resistance 
to temperature. Therefore these genotypes can be included in breeding programs for low 
temperature during germination and seedling growth.

  المقدمة

یـزرع محصـول زهـرة الشـمس تحـت الظـروف الدیمیـة واالروائیـة فـي المنطقـة الوسـطى والشـمالیة مـن العــراق 

خالل شهري آذار ونیسان ویصادف فترة التزهیر والتلقیح مناخ حار مصـحوبًا بأمطـار قلیلـة أو عدیمـة ، لـذلك یعتمـد 

تربة واألمطار الساقطة خالل فصل الربیع إلى نهایة شـهر اإلنبات ونمو النباتات الحقًا على الرطوبة المخزونة في ال

  .أیار ولحین النضج 
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عنــد زراعــة هــذا المحصــول بصــورة مبكــرة بواقــع شــهر إلــى شــهرین ، عندئــذ تكــون كــل مــن درجــات الحــرارة 

كمیـة والرطوبة أكثر مالئمة خالل الفترة الحرجة وهي فترة التزهیر وفـي هـذه الحالـة یمكـن للنبـات مـن الحصـول علـى 

هكتــار فیمــا لــو تــوفرت / طــن 2الحصــول علــى حاصــل یتجــاوز مــن الممكــن . اكبــر مــن المــاء لحــین فتــرة النضــج 

ملم أمطار خالل فترة النمـو شـرط أن یكـون الجـزء األكبـر مـن هـذه الكمیـة مـن 250الرطوبة الكافیة قبل الزراعة مع 

الصــغرى تصــل تحــت الصــفر خــالل شــهري كــانون ، وبمــا أن درجــات الحــرارة) 2و 1(األمطــار قبــل فتــرة التزهیــر 

الثاني وشباط ، وفي بعض المنـاطق المضـمونة األمطـار یمكـن حـدوث الصـقیع خـالل شـهر آذار ، ولغـرض التوسـع 

في زراعة محصول زهرة الشمس دون حدوث أضرار أو فقـد یـذكر فـي الحاصـل نتیجـة انخفـاض درجـات الحـرارة فـي 

تنباط سـالالت أو أصـناف مـن زهـرة الشـمس تتمیـز بقابلیتهـا علـى اإلنبـات تحـت هـذه الفتـرة ، یتوجـب الحصـول أو اسـ

) 4و 3(اسـتنتج . درجات الحرارة المنخفضة وأكثر مقاومة النخفـاض درجـات الحـرارة فـي الفتـرات األولـى مـن النمـو 

نبــات بــذور تبــاین فــي درجــة الحــرارة الصــغرى التــي یمكــن عنــدها انبــات بــذور زهــرة الشــمس حیــث انــه یمكــن إوجــود 

م ، كما أشـار إلـى تحمـل بعـض السـالالت أو األصـناف لـدرجات حـرارة منخفضـة 4سالالت من هذا المحصول في 

  .أوراق 6-4وذلك عندما كانت النباتات في مرحلة ) م 6º-أو 5-( تصل إلى 

ثیــة مــن نظــرًا لقلــة الدراســات فــي هــذا المجــال صــممت هــذه التجربــة مــن اجــل انتخــاب بعــض التراكیــب الورا

محصول زهرة الشمس تالئـم الزراعـة المبكـرة وتقـاوم درجـات الحـرارة المنخفضـة بدرجـة مناسـبة لیتسـنى زراعتهـا مبكـرًا 

في مناطق الزراعة الدیمیة فـي القطـر وبإنتاجیـة مرغوبـة أو االسـتفادة منهـا مسـتقبًال فـي بـرامج التربیـة بهـدف تحسـین 

  .صفات هذا المحصول 

  

  المواد وطرائق العمل

تركیبـــًا وراثیـــًا مـــن األصـــناف والهجـــن والســـالالت النقیـــة المختلفـــة مـــن ) 121( اســـتخدم فـــي هـــذه الدراســـة 

وكـذلك مـن جامعـة المشـتهر فـي جمهوریـة مصـر ) 6و 5(محصول زهرة الشمس والتي تـم الحصـول علیهـا مـن قبـل 

  .ریكي وفرنسي ومصري ومحلي كانت التراكیب الوراثیة المستخدمة ذات منشأ سوفیتي وروماني وأم. العربیة 

فـي أطبــاق للزراعـة علــى أوراق الترشــیح2004تـم زراعــة بـذور التراكیــب الوراثیـة فــي شـهر شــباط فـي عــام 

فـي الغـرف المبـردة العائـدة ) م 5º–3( من كل تركیب وراثـي خمسـون بـذرة تحـت درجـة حـرارة مبللة بالماء المقطر 

. الزراعیة ، وتمـت متابعـة البـذور المزروعـة كـل ثالثـة أیـام ولمـدة شـهرین لقسم المحاصیل في الهیئة العامة للبحوث

وزعت جمیع التراكیـب الوراثیـة إلـى أربعـة مجـامیع ) . 8و 7(ملم 7اعتبرت البذرة نابتة عندما وصل الجذیر النابت 

یومـًا ، 50–41بین 3یومًا ، م40–30بین 2یومًا ، م30متوسط إنبات البذور خالل اقل من 1م: وهي ) م ( 

) أ ب جــ ( ثم وزعت التراكیب الوراثیة ضمن كل مجموعة إلـى ثالثـة تحـت المجـامیع . یومًا 50خالل أكثر من 4م

  .على أساس االنحرافات القیاسیة 

أخذت البـذور النابتـة لكـل تركیـب وراثـي وزرعـت فـي سـنادین داخـل البیـت الزجـاجي ، وقبـل التزهیـر كیسـت 

حصـدت بـذور نباتـات التراكیـب الوراثیـة . یة لمنع التلقیح الخلطي وتـم إجـراء التلقـیح الـذاتي لكـل نبـات األقراص الزهر 

تراكیـب ضـمن ) 7( و 2تراكیب ضـمن م) 6( و 1تراكیب وراثیة ضمن م) 10( لكل سندانة وتم انتخاب وزراعة 

فــي الغــرف المبـردة وتحــت درجــة ) سـم 11( بواقـع خمســین بـذرة لكــل تركیــب وراثـي فــي أطبــاق زراعـة ذات قطــر 3م

بثالثـــة مكـــررات وتـــم قیـــاس الصـــفات التالیـــة باســـتخدام اســـتخدم التصـــمیم العشـــوائي الكامـــل ) . م 5º–3( حـــرارة 

، طول السویقة ) یوم / بذرة ( ات ـة اإلنبـالنسبة المئویة لإلنبات ، سرع:وهي ) 10و 9(المعادالت المبینة من قبل 
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وتــم قیــاس صــفة ) . یــوم / ملــم ( ر ـ، ســرعة اســتطالة الجذیــ) ملــم ( ، طــول الجــذیر ) ملــم ( Hypocotylالجنینیــة 

  ) .11(دلیل حیویة البذور كما ذكرها 

اجــري تحلیــل التبــاین للتراكیــب الوراثیــة ولجمیــع الصــفات المدروســة واســتخدمت طریقــة دنكــن للمقارنــة بــین 

  .الممكنة بین الصفات المدروسة األزواجن جمیع كما حسب معامل االرتباط البسیط بی. المتوسطات 

  

  النتائج والمناقشة

آتوزیــع التراكیـــب الوراثیــة ضــمن المجــامیع وتحـــت المجــامیع ، حیــث تحــت المجموعـــة ) 1( یبــین جــدول 

ات أیام و ب هي التراكیب الوراثیة ذات االنحرافـ3تتضمن تراكیبًا وراثیة ذات انحرافات قیاسیة من المتوسط اقل من 

ثـر كأیام و جـ عبارة عن التراكیب الوراثیـة ذات االنحرافـات القیاسـیة مـن المتوسـط ا6و 4القیاسیة من المتوسط بین 

  .في كل مجموعة موضحة في الجدول المذكور إنباتهاأیام وعدد التراكیب الوراثیة الموزعة حسب فترة 6من 

اكیــب الوراثیــة المرغــوب فــي عزلهــا والتــي قــد تكــون عبــارة عــن التر آ1أن التراكیــب الوراثیــة تحــت مجموعــة 

فیهــا صــفة المقاومــة لهــذه یضــًا قــد تظهــر أجـــ 1ب و 1مقاومــة لــدرجات الحــرارة المنخفضــة ، ومــا تحــت المجــامیع 

لـــذا یفضــــل انتخـــاب التراكیـــب الوراثیـــة ذات قـــدرة أســــرع فـــي اإلنبـــات عنـــد درجـــات الحــــرارة . الـــدرجات بمقـــدار اقـــل 

ي ، والتــي مــن ـوذلــك الن متوســط إنبــات هــذه المجــامیع عالــ3و 2یمكــن انتخــاب مــن المجــامیع كمــا . المنخفضــة 

الممكــــن الحصــــول علــــى بعــــض التراكیــــب الوراثیــــة ذات الصــــفات الجیــــدة وتحمــــل صــــفة المقاومــــة لــــدرجات الحــــرارة 

  .المنخفضة 

  

  ة اإلنباتمدتوزیع التراكیب الوراثیة ضمن المجامیع حسب ) 1(جدول 

القیاسي من االنحراف 

المتوسط تحت 

  )باألیام ( المجامیع 

  معدل فترة اإلنبات باألیام

  1م 

  یوماً 30اقل من 

  2م 

  یوماً 40–30

  3م 

  یوماً 50–41

  4م 

  یوماً 50أكثر من 

  15  7  5  6  3اقل من : آ 

  10  25  1  2  6–4من : ب 

  20  8  20  2  6أكثر من : جـ 

  

یومــًا عبــارة عــن البــذور للســالالت النقیــة مــن األصــناف 30ة فــي فتــرة اقــل مــن كانــت جمیــع البــذور النابتــ

  .Cherniyanka ،V.6540 ،Yenisey ،Peredovikالسوفیتیة 

متوسطات التراكیب الوراثیة للصـفات المدروسـة وقـد دلـت نتـائج التحلیـل اإلحصـائي لهـذه ) 2( بین جدول 

تباینت التراكیب الوراثیة في نسبة اإلنبات فقد . ب الوراثیة ولجمیع الصفات البیانات وجود فروقات معنویة بین التراكی

( فــي حــین أعطــى الصــنف المحلــي اقــل نســبة إنبــات % ) 98.7( أعلــى نســبة إنبــات V.6540-1أعطــت الســاللة 

عة أمــا فــي صــفة ســر . إلــى التركیــب الــوراثي لهــذه الســالالت وقــد یعــزى ســبب االرتفــاع فــي نســبة اإلنبــات % ) 8.0

Airelleفیمـا أعطـى الصـنف ) یـوم / بـذرة 10.38( علـى بقیـة السـالالت V.6540-3اإلنبات فقد تفوقت الساللة 

) ملــم 34.60( Recordة ـي الساللـــة فـــة الجنینیـــوصــل طــول السویقــ) . یــوم / بــذرة 0.1( اقــل قیمــة لهــذه الصــفة 

أمـا . )ملـم 7.40( اقصـر طـوًال للسویقــة الجنینیــة HS 20وتفوقـت علـى جمیـع التراكیـب الوراثیـة وسـجلت السـاللة 

وبـــذلك تفوقـــت علـــى جمیـــع ) ملـــم 76.60( أطـــول جـــذیر V.6540-2بالنســـبة لطـــول الجـــذیر فلقـــد ســـجلت الســـاللة 
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( ، حیــث بلــغ Peredovik-1التراكیــب الوراثیــة معنویــًا فــي هــذه الصــفة كمــا لــوحظ اقــل طــول للجــذیر فــي الســاللة 

أیضــًا علــى جمیــع التراكیــب الوراثیــة معنویــًا فــي صــفة ســرعة اســتطالة V.6540-2وقــت الســاللة تف) . ملــم 10.37

كانت أعلى قیمة لـدلیل ) . یوم / ملم 0.18( اقل قیمة Airelleبینما أعطى الصنف ) یوم / ملم 2.95( الجذیر 

راكیـب الوراثیـة فـي حـین أعطـى وتفوقت معنویًا علـى جمیـع الت) 69.36( و V.6540-2حیویة البذور هي للساللة 

  ) .1.33( الصنف المحلي اقل قیمة لهذه الصفة 
  

  تركیبًا وراثیًا للصفات المدروسة في بذور زهرة الشمس23متوسطات قیم ) 2(جدول 

**نسبة اإلنبات  التراكیب الوراثیة

(%)  

  **سرعة اإلنبات

  )یوم/ بذرة (

**طول السویقة

  )ملم(الجنینیة 

**طول الجذیر

  )لمم(

سرعة استطالة 

  **الجذیر

  )یوم/ ملم (

**دلیل حیویة

  البذور

1  Cherniyanka-192.0ح ي12.87  ل0.69  ك19.47  ي ك11.87  هـ7.61  ب ج  

2  HS 9074.7ط-ز19.35  م0.51  ي25.02  ي12.73  د هـ2.96  هـ  

3  HS 2025.3ل3.22  س0.24  ل11.73  م7.40  ز ح1.20  ح  

4  Record80.0د هـ47.05  ز1.39  ج د58.13  آ34.60  هـ-ج8.42  د هـ  

5  V.6540-198.7ب61.12  د هـ2.10  ب ج11.87  هـ-ج28.53  هـ-ج8.36  آ  

6  Peredovik-193.3ك9.55  س0.21  ل10.27  م8.33  آ ب10.36  ج- آ  

7  Yenisey-153.3ز22.91  ح1.19  ح41.93  ز24.37  و ز3.14  و  

8  Cherniyanka-292.3و36.25  ح1.20  ط37.27  ط15.63  هـ2.66  آ ب  

9  Cherniyanka-392.0ج59.12  ب2.02  ب64.13  هـ و26.83  هـ-ب8.26  ب ج  

10  V.6540-290.7آ69.36  آ2.95  آ76.60  ب32.67  هـ7.48  ج  

11  V.8931-196.0د هـ46.41  ح1.18  ز48.47  ج د29.13  ج-آ10.02  ج- آ  

12  V.6540-392.0ز33.44  ك0.85  ي25.42  ح19.33  آ10.38  ب ج  

13  Yenisey-392.0د هـ48.36  و1.51  هـ و52.80  ج د28.13  هـ- آ9.04  ب ج  

14  Jdanovsky37.3ز ح21.12  ز ح1.25  د هـ56.00  ج29.93  و3.78  ز  

15  V.164537.3ي-ط16.30  ي1.04  ح44.00  ح17.67  ز3.43  ز  

16  V.6540-492.0هـ45.92  هـ2.08  و ز50.02  و ز25.27  هـ7.26  ب ج  

17  Simena26.0ي ك13.85  ن0.36  ك18.13  ي ك11.53  د- آ9.60  هـ  

18  Leosl8.0ل1.33  ن س0.30  ك16.63  ك ل10.13  ح0.40  ي  

19  Airlle13.3ل1.45  س0.18  ل11.20  ل م9.17  ح0.10  ط  

20  Peredovik-294.7د50.37  ج2.27  هـ و53.13  د هـ27.60  د هـ7.86  آ ج  

21  V.8931-284.0د هـ49.43  هـ2.01  ج د59.13  هـ-ج28.42  د- آ9.58  د  

22  Yenisey-393.3ج56.22  هـ2.08  ج60.22  هـ و26.67  د- آ9.62  ج- آ  

23  Cherniyanka-492.0د هـ42.36  ج د2.24  و ز51.40  ز23.82  هـ7.28  ب ج  

  ) .0.01( التأثیر المعنوي عالي التراكیب عند مستوى )**( 

) 0.05( ال ـوى احتمــد مستــن وعنــار دنكــالمعامالت ضمن العمود الواحد التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال تختلف معنویًا عن بعضها حسب اختب

.  

اظهــر دلیـل حیویــة البـذور ارتباطــًا . لصــفات المدروسـة معامــل االرتبـاط البســیط بـین ا) 3( یوضـح جـدول 

وكل من صـفات سـرعة اإلنبـات وطـول موجبًا ومعنویًا في جمیع الصفات وكان االرتباط موجب ومعنوي بین اإلنبات 



121

أمــا االرتبــاط بــین ســرعة اإلنبــات وكــل مــن طــول الســویقة . الســویقة الجنینیــة وطــول الجــذیر وســرعة اســتطالة الجــذیر 

وكــان االرتبــاط معنویــًا وموجبــًا بــین طــول . ة وطــول الجــذیر وســرعة اســتطالة الجــذیر فلــم یصــل حــد المعنویــة الجنینیــ

  .السویقة الجنینیة وكل من طول الجذیر وسرعة استطالة الجذیر وبین طول الجذیر وسرعة استطالة الجذیر أیضًا 

  

  وراثیًا من زهرة الشمستركیباً 23معامل االرتباط البسیط بین سبع صفات لبذور ) 3(جدول 

  نسبة اإلنبات  الصفات

(%)  

سرعة اإلنبات 

  )یوم/ بذرة (

طول السویقة 

  )ملم(الجنینیة 

  طول الجذیر

  )ملم(

سرعة استطالة 

  )یوم/ ملم (الجذیر 

  **0.937  **0.910  **0.852  **0.586  **0.721  دلیل حیویة البذور

  **0.563  *0.462  *0.459  **0.925    نسبة اإلنبات

  0.386  0.301-  0.388      سرعة اإلنبات

  **0.823  **0.941        طول السویقة الجنینیة

  **0.927          طول الجذیر

  -          سرعة استطالة الجذیر

  .على التوالي 0.01و 0.05تأثیر معنوي عند مستوى احتمال ( ** ) و ( * ) 

  

V.6540-1اب مجموعـة مـن التراكیـب الوراثیـة وهـي ومن استعراض هذه النتائج یتضح انـه باإلمكـان انتخـ

و Yeniseyو V.8931-2و Peredovik-2و V.6540-4و V.6540-2و Cherniyanka-3و 

Cherniyanka-4 حیــث أن هــذه التراكیــب لهــا القــدرة علــى اإلنبــات تحــت درجــات الحــرارة المنخفضــة كمــا تتمیــز ،

إدخالهـــا فـــي بـــرامج التربیـــة لتحســـین محصـــول زهـــرة الشـــمس واســـتنباط بســـرعة إنباتهـــا وحیویتهـــا الجیـــدة وبـــذلك یمكـــن 

  .أصناف جدیدة مستقبًال تالئم الظروف المناخیة للمنطقة الشمالیة من القطر 
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