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  2007، ) 2(العدد 5: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  البذارمختلفة من تحلیل النمو في الرز بتأثیر معدالت 

  )معدل نمو المحصول ومعدل صافي التمثیل الضوئي وحاصل الشلب(

  

  **ریسان كریم شاطيو *عزالدین مجید الشماع,*سعد فلیح حسن العیساوي

  وزارة الزراعة/ث الزراعیةالهیأة العامة للبحو * 
  جامعة بغداد/كلیة الزراعة** 

  

  خالصةال

طبقــت تجربــة حقلیــة فــي حقــول محطــة أبحــاث المحاصــیل الحقلیــة فــي أبــي غریــب التابعــة لمركــز إبــاء 

هدف دراسة تأثیر معدالت مختلفة من البذار في ب. 1996لألبحاث الزراعیة ، في الموسم الزراعي الصیفي لعام 

األلـــواح المنشـــقة وفـــق تصـــمیم نظـــاماســـتخدم . ات النمـــو والحاصـــل لتســـعة تراكیـــب وراثیـــة مـــن الـــرز بعـــض صـــف

الرئیسـة اللـواحهــ ا/كغـم200و 160و 120شغلت معـدالت البـذار . بأربعة مكررات المعشاةالقطاعات الكاملة

نمــو المحصــول ومعــدل صــافي معــدل: قیســت صــفات النمــو . الثانویــة اللــواح، بینمــا شــغلت التراكیــب الوراثیــة ا

یـوم مـن الزراعـة 41مرات بحسب التركیب الوراثي ابتداًء من بعد 9-7التمثیل الضوئي ومعدل النمو النسبي من 

إلـى 120أظهرت النتائج أن زیادة معـدالت البـذار مـن . حتى النضج الفسیولوجي بین قراءة وأخرى مدة أسبوعین 

یـوم مـن الزراعـة بنســبة 97و 69و 55فـي معـدل نمـو المحصـول فـي المـدد هـ  رافقتهـا زیـادة معنویـة /كغم200

83بینما إنخفض معدل صافي التمثیـل الضـوئي معنویـًا فـي المـدد . بالتتابع% 37.8و 32.1و 38زیـادة نحو 

  بالتتـــــابع%46.7و 16.4و 25.6یـــــوم مـــــن الزراعـــــة ، بینمـــــا إنخفـــــض بنســـــبة انخفـــــاض نحـــــو 111و 97و 

16.3یـوم مـن الزراعـة  بنسـبة انخفـاض نحـو 125و 111و 83معدل النمو النسبي معنویًا في المـدد وانخفض 

، بلغــــت نســـبة 200الـــى120من ازداد حاصـــل الشـــلب معنویـــًا بزیـــادة معــــدل البـــذار . بالتتـــابع%7.14و 26.6و 

ل ومعـدل صـافي التمثیـل الضـوئي اختلفت التراكیب الوراثیة معنویًا في معـدل نمـو المحصـو %. 30.6الزیـادة نحـو 

التراكیـب الوراثیـة المتفوقـة أعطـتوقـد . ومعدل النمو النسبي في مدد النمو المختلفة ، فضًال عـن حاصـل الشـلب 

IR56و Rp20حـــاصل الشــلب ، حـــقق التركیبــان الوراثیــان لفــي معــدل صــافي التمثیــل الضــوئي معــدالت عالیــة 

یـــوم مـــن الزراعـــة 97و 55یـــوم فـــي المـــدتین /أوراق2م/غـــم) 4,65و4.13(أعلـــى معـــدل صـــافي تمثیـــل ضـــوئي 

وجد أن هناك تداخًال معنویًا بین معدالت البذار . بالتتابعهـ /طن)4.277و4.77(وأعلى حاصل شلب بالتتابع

  .والتراكیب الوراثیة في حاصل الشلب 

مــع معــدل نمــو المحصــول صــل الشــلبالأثبتــت دراســة االرتبــاط وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنویــة ح

  .ومعدل صافي التمثیل الضوئي ومعدل النمو النسبي في مدد النمو المختلفة 

  

  

  

  

  

  

  األولجزء من رسالة ماجستیر للباحث البحث
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GGRROOWWTTHH AANNAALLYYSSIISS IINN RRIICCEE IINNFFLLUUEENNCCEEDD BBYY SSEEEEDDIINNGG
RRAATTEESS ((CCRROOPP GGRROOWWTTHH RRAATTEE,, NNEETT AASSSSIIMMIILLAATTIIOONN RRAATTEE

AANNDD PPAADDDDYY YYIIEELLDD))

SS.. FF.. AALL--EESSSSAAWWII* , AA.. MM.. AALL--SSHHAAMMMMAA** aanndd RR.. KK.. SSHHAATTII****

**SSttaattee BBooaarrdd ffoorr AAggrriicc.. RReess..
****CCoolllleeggee ooff AAggrriicc.. UUnnii.. OOff BBaagghhddaadd

Abstract
A field experiment was carried out at Field Crop Station of IPA 

Agricultural Research Center during the summer season of 1996. The aims of 
the study were to investigate the effects of seeding rates in some growth 
parameters and yield in nine genotypes of rice. The design of experiment was 
(RCBD) in split plot arrangement with four replicates. The seeding rates 120, 
160 and 200 Kg/ha were the main plots, while the genotypes were sub plots. 
The growth parameters studied included crop growth rate (CGR), net 
assimilation rate (NAR), relative growth rate (RGR) and yield. The 
measurement began 55 days after planting until physiological maturity.

The results showed that increasing of seeding rates caused significant 
increments for (CGR) (at the periods 55, 69 and 97 days after planting), the 
percentage increments were 37.9, 32.1 and 15.3% respectively when the 
seeding rates increased from 120 to 200 kg/ha, on the other hand increasing 
seeding rates caused significant reductions in (NAR) (at the periods 83, 97 and 
111 days after planting) the percentage reductions were 25.6, 16.4 and 46.7% 
respectively, while (RGR) (at the periods 83, 111 and 125 days from planting) 
the reductions percentages were 16.3 and 26.6% and 7.14% respectively when 
the seeding rates increased from 120 to 200 kg/ha. Increasing of seeding rates 
caused significant increment in paddy yield (30.6%) when the seeding rates 
increased from 120 to 200 kg/ha. Significant differences among genotypes 
were found interms of (CGR), (NAR) and (RGR) at different periods as well as 
paddy yield. Higher (NAR) and paddy yield were obtained by genotypes RP20 
and IR56 (4.56 and 4.13 gm/m2/days) and (4.77 and 4.27 t/ha) respectively. 
There were significant interactions between seeding rates and genotypes in 
paddy yield.

Results of correlation study showed that significant positive relationship 
between paddy yield with (CGR), (NAR) and (RGR) at different growth 
periods.

  

  مقدمةال

تمثیـــل ثـــاني أوكســـید الكـــاربون ، أي إنهـــا نـــاتج كفـــاءة يتنـــتج المـــادة الجافـــة فـــي النبـــات مـــن تـــراكم صـــاف

واألوراق هــي أعضــاء النبــات الرئیســة التــي ، الكســاء الخضــري فــي اعتــراض واســتخدام الضــوء خــالل موســم النمــو

ى یجــب أن تكــون هنــاك أوراق كافیــة فــي الكســاء الخضــري تقــوم بــاعتراض الضــوء ، وإلنتــاج معــدالت نمــو قصــو 

العتراض أغلـب األشـعة الشمسـیة السـاقطة علـى كسـاء المحصـول ، وعنـدما یحـدث هـذا فـإن مسـتوى كفـاءة تمثیـل 

تتـأثر كفـاءة معـدل . المحصول أو معدل نمـو المحصـول یتحـدد بكفـاءة تمثیـل األوراق أو صـافي التمثیـل الضـوئي 
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ي بكمیة األشعة الشمسیة وقدرة األوراق على التمثیل الضوئي ودلیل المساحة الورقیة وكیفیـة صافي التمثیل الضوئ

  .)3و، 2و 1(توزیع أشعة الشمس بین أسـطح األوراق وكمیة تنفس النبات 

معــــدالت البــــذار أو الكثافــــات النباتیــــة تــــأثیرات فــــي صــــفات النمــــو فــــي الــــرز لبینــــت نتــــائج األبحــــاث إن 

).LsativaOryza ( د أن زیـادة معـدالت البـذار ـوجـ. عـالوًة علـى أن التراكیـب الوراثیـة تتبـاین فـي هـذه الصـفات

ویرافـق زیـادة معـدالت البـذار أو الكثافـات ) 6و5و4(أو الكثافات النباتیة رافقتها زیادة فـي معـدل نمـو المحصـول 

ر مقارنة بالكثافات النباتیة أو معـدالت النباتیة تطور سریع في النباتات ، إذ یصل معدل نمو المحصول بوقـت أبك

إال أن زیـــادة معـــدالت البـــذار أو الكثافـــات النباتیـــة رافقهـــا انخفـــاض معنـــوي فـــي معـــدل ) . 5، 7(البـــذار الواطئـــة 

ووجـد أن معـدل صـافي )3و2، 8و 4(في مراحل النمو المختلفـة صافي التمثیل الضوئي ومعدل النمو النسبي

الیـًا فـي المراحـل المبكـرة مـن النمـو ، إال أن انخفاضـًا حـادًا حـدث خـالل الفتـرة مـن التفریـع التمثیل الضوئي كــان ع

وكان معدل النمو النسبي واطئًا فـي المراحـل المبكـرة مـن ،إلى التزهیر ، بعدها أصبح ثابتًا ومستقرًا عند أقل قیمة 

ووجـد أن . ثم انخفض ثانیة بعـد أقصـى تفریـع النمو ، ثم ازداد بتقدم النمو ، وكانت أعلى قیمة في مرحلة التفریع

هناك عالقة عكسیة بـین دلیـل المسـاحة الورقیـة ومعـدل النمـو النسـبي عنـد القـیم العالیـة مـن دلیـل المسـاحة الورقیـة 

  ) .2(وأن معدل النمو النسبي یعتمد بصورٍة رئیسة على نسبة المساحة الورقیة ) 10و9(

نمـو المحصـول ومعـدل صـافي التمثیـل الضـوئي ومعـدل النمـو النسـبي تتباین التراكیب الوراثیة في معدل

صــنفا مــن الــرز ، إن هنالــك اختالفــات واســعة فــي معــدل صــافي 58ووجــد فــي دراســة علــى ) 2و 9و 6و 5(

التمثیل الضوئي بین األصناف في المراحل المبكرة من النمو ، مع تقلبـات كبیـرة فـي هـذه الصـفة وٕان القـیم العالیـة 

المســاحة الورقیــة األعلــى مــن المثالیــة أدت إلــى خفــض معــدل صــافي التمثیــل الضــوئي ، ولــوحظ أن هنالــك لــدلیل

یرافق زیادة معدالت البذار أو الكثافات ) . 9(تغایرًا في معدل نمو المحصول ومعدل النمو النسبي بین األصناف 

  ) .14و 13(اثیة في القدرة اإلنتاجیة كما تتباین التراكیب الور ) 12و 11(النباتیة زیادة في حاصل الشلب 

یهدف البحث إلى دراسة تأثیر معدالت البذار في معدل نمو المحصول ومعدل صـافي التمثیـل الضـوئي 

ومعـــدل النمـــو النســـبي خـــالل مـــدد النمـــو المختلفـــة عـــالوة علـــى حاصـــل الشـــلب لتســـعة تراكیـــب وراثیـــة مـــن الـــرز ، 

ار والتراكیب الوراثیة في هذه الصفات خالل موسم النمو ، كذلك دراسـة باإلضافة إلى التداخالت بین معدالت البذ

  .عالقات االرتباط بین الصفات المدروسة تحت ظروف بیئة المنطقة الوسطى من العراق 

  

  المواد والطرائق

نفـــذت هـــذه التجربـــة فـــي حقـــول محطـــة أبحـــاث المحاصـــیل الحقلیـــة فـــي أبـــي غریـــب التابعـــة لمركـــز إبـــاء 

نظـامطبقت التجربـة وفـق . كانت تربة التجربة مزیجة طینیة . 1996عیة في الموسم الصیفي لعام لألبحاث الزرا

بأربعـة مكـررات ،   المعشـاةاأللواح المنشقة ، ووزعت المعامالت المختلفة عشوائیًا وفق تصمیم القطاعات الكاملـة

BR17.1شـغلت التراكیـب الوراثیـةالرئیسـة  بینمـاااللـواحهــ ا/كغـم200و 120،160شـغلت معـدالت البـذار 

RP20.2RP22.3IET11.4IR46.5B.71.68 IR56 )مـــن معهـــد أبحـــاث الـــرز فـــي الفلبـــین دخلـــةالم

IRRI8.9المحلیـــینالمقارنـــةوصـــنفي Mushkhab-1.Anber33(هیئـــت أرض التجربـــة . الثانویـــة االلـــواح

م ، 5X5ونعمـت وسـویت ثـم قسـمت إلـى ألـواح بأبعـاد بحراثتها حراثتین متعامـدتین بـالمحراث المطرحـي القـالب ، 

أحتــوى كــل لــوح علــى ثالثــة تراكیــب وراثیــة بســبعة . ســم 20المســافة بــین خــط وأخــر . خطــًا 21تضــمن كــل لــوح 

13/6/1996زرعــت البــذور بتـــاریخ . ســم 40خطــوط لكــل منهــا ، یفصــل بــین كــل تركیــب وراثــي وآخــر مســافة 

سـقیت أرض التجربـة بریـة غزیـرة عنـد الزراعـة وأسـتمر الـري بمعـدل ریـة . الجافـة بطریقة البـذار المباشـر بالطریقـة
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علـى ثالثـة دفعـات ) N%46علـى هیئـة یوریـا (هــ /Nكغـم 140یوم بحسب الحاجـة ، وسـمدت بإضـافة 3-2كل 

یـــوم مـــن الزراعـــة ، وســـمدت بالســـماد الفوســـفاتي 60بعـــد یـــوم ومـــن ثـــم 30متســـاویة ، عنـــد الزراعـــة وبعـــد مـــرور 

  .34-و كوفحت أألدغال كیمیائیًا باستخدام مبید ستام افبعد التسویةهـ/P2O5كغم 46إضافة ب

  :لصفات اآلتیة لGrowth Analysisتم إجراء تحلیل النمو 

  :حسب المعادلة اآلتیة : Crop Growth Rateمعدل نمو المحصول 
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  :حیث 

A     : 2م0.06(2تشغلها عینة النباتات بـ ممساحة األرض التي(  

W2   : الوزن الجاف لعینة النباتات في المدةT2

W1   : الوزن الجاف لعینة النباتات في المدةT1  

  .قراءات ثمانیوم من الزراعة حتى النضج الفسیولوجي ، بواقع 55قیس معدل نمو المحصول بعد   

  :حسب على وفق المعادلة اآلتیة : Net Assimilation Rateمعدل صافي التمثیل الضوئي -
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  :حیث 

lnLA2 : اللوغاریتم الطبیعي للمساحة الورقیة لعینة النباتات في المدةT2  

lnLA1 : اللوغاریتم الطبیعي للمساحة الورقیة لعینة النباتات في المدةT1  

  :قیس حسب المعادلة اآلتیة : Relative Growth Rateمعدل النمو النسبي -

  ) 14: (المصدر 
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12
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  :حیث   

  LnW2 : في المدة النباتات اللوغاریتم الطبیعي للوزن الجاف لعینةT2  

  LnW1 : في المدة النباتات اللوغاریتم الطبیعي للوزن الجاف لعینةT1  

درســت النباتــات یــدویًا , لخــط الواحــد متــر ل3حصــدت ثالثــة خطــوط محروســة بطــول : حاصــل الشــلب 

الكهربـــائي ، مـــن األجهـــزة ســـریعة Motomocoباســـتخدام جهـــاز % (14وحســـب الحاصـــل علـــى أســـاس رطوبـــة 

حللت البیانات إحصائیًا بطریقة تحلیل التباین ، واسـتخدام أقـل . هـ /ثم حول إلى طن) 15(919القیاس ، مودیل 

%5عنـــد مســـتوى احتمـــالنویـــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة للمعامالتلتشـــخیص الفـــروق المع) م.ف.أ(فـــرق معنـــوي 

  .وحسب معامل االرتباط البسیط بین المعامالت المدروسة 

  النتائج والمناقشة

  CGRمعدل نمو المحصول 

هـ  زیادة معنویة في معدل نمو المحصول فـي المـدد /كغم200إلى 120رافق زیادة معدالت البذار من 

إن . بالتتـــابع%37.8و 32.1و 38و بلغـــت نســـبة الزیـــادة نحـــو ) 1جـــدول (ن الزراعـــة یـــوم مـــ97و 69و 55
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.  المحصـــول تعــزى إلــى زیـــادة دلیــل المســاحة الورقیـــة وزیــادة وزن المــادة الجافـــة والزیــادة المتحققــة فـــي معــدل نمــ

  ) .6و 5، 4(مع ما وجده باحثون آخرون یتوافق هذا

محصـول كـان قلـیًال فـي المـدد األولـى مـن النمـو ، ثـم ازداد بتقـدم أن معدل نمو ال) 1(یالحظ من جدول 

مقارنـة ) هــ/كغـم200(یوم من الزراعـة عنـد معـدل البـذار العـالي 97نمو النبات ، وقد وصل إلى أعلى قیمة بعد 

لوصـول إلـى أعلـى قیمـة لمعـدل نمـو المحصـول عنـدهمااللـذین تأخر ) هــ/كغـم160و 120(بمعدلي البذار األوطأ 

یوم من الزراعة ، وربما یعزى ذلك إلى المنافسة المبكرة بین النباتات عند معدالت البذار العالیـة 111لى ما بعد إ

كذلك یالحظ أن معدل نمو المحصول قد انخفض بعد وصوله أعلى قیمة ، ، التي تسرع من نمو وتطور النباتات 

و المتأخرة بسبب شـیخوخة األوراق وفــقدان فعـالیــتها عند جمیع معدالت البذار ، ووصل إلى أقل قیمة في مدد النم

أظهرت النتائج وجود فروق معنویـة بـین التراكیـب الوراثیـة فـي معـدل نمـو ) . 5(مع ما وجده یتفقوجفـافـها ، وهذا

یــوم مــن الزراعــة أعـــطى التـــركیب 97ةففــي المــد. یــوم مــن الزراعــة 125و 111و 97المحصــول عنــد المــدد 

,اعلى معدل)1(یوم من الزراعة فقد اعطى التركیب الوراثي125و111اما في المدتین أعـلى معدل ،) 7(الوراثـي 

قـد یعـزى هـذا التبـاین فـي معـدل نمـو . ة . یوم من الزراعة111بعد أقل معدل) 8(بینما أعطى التركیب الوراثي 

الضــوئي ودلیــل المســاحة الورقیــة وطــول مــدة المحصــول بــین التراكیــب الوراثیــة إلــى اخــتالف قــدرة األوراق بالتمثیــل 

  .)9و1(وهذا یتوافق مع ما وجده . النمو 

  معدل صافي التمثیل الضوئي

هـــ انخفــاض معنــوي فــي معــدل صــافي التمثیــل / كغــم 200إلــى 120رافــق زیــادة معــدالت البــذار مــن 

5.70و 25.6اض نحـو و بلغـت نسـبة االنخفـ) 2جـدول (یوم مـن الزراعـة 111و 97و 83الضوئي في المدد 

لیـل ، ظیكـون ناتجـا مـن أن زیـادة معـدالت البـذار تسـهم بزیـادة التقد في هذه المدد ،  إن هذا بالتتابع % 31.9و 

بسبب زیادة عدد النباتات في وحدة المساحة ، وهذا مـا یـؤدي إلـى انخفـاض فعالیـة األوراق السـفلیة بعملیـة التمثیـل 

وهــذا مــا . وء والمــاء والعناصــر المعدنیــة والهرمونــات النباتیــة وعوامــل أخــرى الضــوئي ، كــذلك منافســتها علــى الضــ

  ) .2و8و 4(4وهذا یتوافق مع ما جاء به . ي التمثیل الضوئي ـدل صافـلبیَا على معـنعكس سـی

یتضح من النتائج إن معدل صافي التمثیل الضوئي كان عالیًا في المدد المبكرة من النمو ، ثـم انخفـض 

ًا بتقدم النمو ، بینما كان دلیـل المسـاحة الورقیـة واطئـًا فـي المـدد المبكـرة مـن النمـو ، ثـم ازداد تـدریجیًا حتـى تدریجی

وصل إلى أعلى قیمة عند مدة التزهیر ، ثم انخفـض بعـد ذلـك وهـذا یشـیر إلـى العالقـة السـلبیة بـین دلیـل المسـاحة 

هـــذه المـــدة تكـــون قـــد وصـــلت إلـــى حالـــة الشـــیخوخة الورقیـــة ومعـــدل صـــافي التمثیـــل الضـــوئي ، ألن األوراق فـــي 

  .والجفاف 

أظهـرت النتـائج وجـود فـروق معنویـة بـین التراكیـب الوراثیــة فـي معـدل صـافي التمثیـل الضـوئي فـي المــدد 

أعلـى معـدل صـافي تمثیـل الضـوئي ، ) 9(أعطـى التركیـب الـوراثي . یوم من الزراعـة 125و 111و 97و 83

یــوم مــن الزراعــة 97أمــا بعــد . یــوم مــن الزراعــة 83بعــد في المــدةأقــل معــدل) 6(اثي بینمــا أعطــى التركیــب الــور 

یـــوم مـــن 111أقـــل معـــدل ، وبعـــد ) 8(أعلـــى معـــدل بینمـــا أعطـــى التركیـــب الـــوراثي ) 7(أعطـــى التركیـــب الـــوراثي 

یـوم 125عـد أمـا بأقـل معـدل ) 8(أعلـى معـدل بینمـا أعطـى التركیـب الـوراثي ) 2(الزراعة أعطى التركیب الوراثي 

أبـــدت . أقـــل معـــدل ) 9(أعلـــى معـــدل بینمـــا أعطـــى التركیـــب الـــوراثي ) 1(مـــن الزراعـــة أعطـــى التركیـــب الـــوراثي 

حقــق ) 2(ي ـعالیــة التمثیــل الضــوئي معــدالت إنتاجیــة عالیــة ، فالتركیــب الوراثــالمعــدالت ذات الالتراكیــب الوراثیــة 

م/غـــم4.13(أعلــى معـــدل صـــافي تمثیـــل ضـــوئي 
2

یـــوم مـــن الزراعـــة مقارنـــة ببـــاقي التراكیـــب 55بعـــد ) یـــوم/أوراق

م/غـم4.65(أعلـى معـدل ) 7(كـذلك أعطـى التركیـب الـوراثي . الوراثیة في المدة نفسها 
2

یـوم 97بعـد ) یـوم/أوراق
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من الزراعة ، وقد امتـاز هـذان التركیبـان الوراثیـان بقلـة االرتفـاع ، وبـاألوراق القائمـة القصـیرة ، وبعـدد متوسـط مـن 

اق ، كذلك ترتیب األوراق الذي یسمح بتخلل الضوء ضمن أجزاء الغطاء الخضـري ، وهـذه صـفات تسـهم فـي األور 

إن اخــتالف التراكیـب الوراثیــة فــي معـدل صــافي التمثیــل . زیـادة معــدل صـافي التمثیــل الضــوئي وبالتـالي الحاصــل 

الفراغـي لـألوراق وربمـا محتواهـا مـن الضوئي یعكـس اخـتالف مواصـفاتها المورفولوجیـة ومسـاحتها الورقیـة والتوزیـع 

  ) .9و2(ثون آخرون ـوهذا یتوافق مع ما وجده باح. الكلوروفیل وعدد الثغور في الورقة 

  معدل النمو النسبي 

یـوم 125و 111و 83رافق زیادة معدالت البذار انخفاض معنوي فـي معـدل النمـو النسـبي عنـد المـدد 

، بزیــادة بالتتــابعفــي هــذه المــدد % 7.14و 26.7و14خفــاض  نحــو بلغــت نســبة االن) . 3جــدول (مــن الزراعــة 

هــ ، وقـد أدت زیـادة معـدالت البـذار إلـى خفـض معـدل النمـو النسـبي /كغم200كغم إلى 120معدالت البذار من 

إن االنخفاض الحاصـل فـي معـدل النمـو النسـبي . في مدد النمو األخرى ، رغم أن هذا االنخفاض لم یكن معنویًا 

، اتزیــادة معــدالت البــذار هــو نتیجــة لزیــادة نســبة المســاحة الورقیــة إلــى حجــم النبــات الكلــي ، أو لمجتمــع النباتــ، ب

رافقهــاومـن المتوقـع أن هــذا یـؤدي إلــى زیـادة معــدل النمـو النسـبي ، إال أن هــذه الزیـادة فـــي نسـبة المســاحة الورقیـة 

لیـــل النـــاتج مـــن زیـــادة عـــدد النباتـــات فـــي وحـــدة ظتانخفـــاض فـــي معـــدل صـــافي التمثیـــل الضـــوئي ، بســـبب زیـــادة ال

المساحة عند معـدالت البـذار العالیـة وهـذا االنخفـاض فـي معـدل صـافي التمثیـل الضـوئي كـان كبیـرًا ، بحیـث أدى 

توافق مــع مــا وجــده ـذا یـــة ، وهـــة الورقیـــإلــى خفــض معــدل النمــو النســبي ، بــرغم الزیــادة الحاصــلة فــي نســبة المساحــ

  ) .8و2(باحثون آخرون 

یالحــظ مــن النتــائج أن أعلــى معــدل للنمــو النســبي كــان فــي المــدد األولــى مــن نمــو النبــات  ثــم انخفــض 

ض فعالیــة األوراق فــي التمثیـــل اتــدریجیًا حتــى وصــل إلــى أقــل قیمــة فــي المــدد المتــأخرة مــن النمــو ، بســبب انخفــ

  .الضوئي عند جمیع معدالت البذار 

و 83یـة بــین التراكیـب الوراثیــة فــي معـدل النمــو النسـبي فــي المــدد أشـارت النتــائج إلـى وجــود فــروق معنو 

أعلـــــى معـــــدل بینمـــــا أعطـــــى التراكیـــــب الوراثیـــــة ) 3(أعطـــــى التركیـــــب الـــــوراثي . یـــــوم مـــــن الزراعـــــة 125و 97

) 7(یــوم مــن الزراعـة ، أعطــى التركیــب الــوراثي 97أمــا بعـد .یـوم مــن الزراعــة83أقـل معــدل بعــد ) 8و6و2و1(

انیوم مـن الزراعـة ، أعطـى التركیبـ125أقل معدل ، وبعد ) 9و2(انالوراثیان، بینما أعطى التركیبأعلى معدل 

إن اخــتالف التراكیــب الوراثیــة فــي . أقــل معــدل ) 9(أعلــى معــدل بینمــا أعطــى التركیــب الــوراثي ) 8و1(انالوراثیــ

ة التراكیــب الوراثیــة فــي نســبة المســاحة معــدالت النمــو النســبي عنــد مــدد النمــو المختلفــة ، یعــود إلــى اخــتالف قابلیــ

  ).9و2(وهذا یتوافق مع ما وجده باحثون آخرون . الورقیة إلى حجم النبات الكلي 

  ) هـ/طن(حاصل الشلب 

بلــغت ) . 4جدول (أظهرت النـتائج وجـود تأثیر إیجابي معنوي لمعدالت البذار في معدل حاصل الشلب 

تعزى هـذه الزیـادة فـي حاصـل الشـلب . هـ /كغم200إلى 120البذار من بزیادة معدل% 30.6نسـبة الزیادة نحو 

حیـث أن لنبـات الـرز القـدرة علـى إنتـاج دالیـة واحـدة . املة للدالیات في وحدة المساحة ح، إلى زیادة عدد الفروع ال

النباتیـة أو لمعـدالت وتـأتي الوظیفـة الرئیسـة للكثافـات) . 16(على األقل ، حتى عند الكثافات النباتیة العالیة جدًا 

البـــذار ، باتجـــاه تحقیـــق العـــدد المالئـــم مـــن الـــدالیات فـــي وحـــدة المســـاحة ، والـــذي یرافقـــه انتظـــام بالنضـــج ، لكـــون 

وهــذا یتوافـق مـع مــا وجـده بــاحثون . الفـروع الرئیسـة ومــا یـنعكس ذلـك علـــى الصـفات النوعیـة علــى الـدالیات تحمـل 

فـــروق معنویـــة بـــین التراكیـــب الوراثیـــة فـــي معـــدل حاصـــل الشـــلب ، أظهـــرت النتـــائج وجـــود) . 12و11(آخـــرون 

1.74(أقــل معــدل ) 8(بینمــا أعطــى التركیــب الــوراثي ) هـــ/طــن4.77(أعلــى معــدل ) 2(أعطــى التركیــب الــوراثي 
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بوحــدة المســاحة ، فضــال عــن اتخــتالف قابلیــة هــذه التراكیــب الوراثیــة فــي إنتــاج الــدالیإلــى ایعــزى ذلــك ) . هـــ/طــن

هـــ /طــن4.27و 4.77(أعلــى حاصــل شــلب ) 7(و ) 2(أعطــى التركیبــان الوراثیــان . مكونــات الحاصــل األخــرى 

وامتــاز هــذان التركیبــان الوراثیــان ، بقصــر مــدة نموهمــا وصــفات مجمــوع خضــري تضــمن االســتفادة ) علــى التــوالي

إن هــذه المیــزات تضــمن تحقیــق . ، وعــدد متوســط منهــا القصــوى مــن أشــعة الشــمس ، كانتصــاب األوراق وقصــرها

توازن من هـذه النـواتج بـین أجـزاء النبـات م) Partitioning(نواتج تمثیل ضوئي كافیة ، فضًال عن مستوى توزیع 

وهــذا یماثــل مــا وجــده . المختلفــة ، بحیــث یــؤدي إلــى تحقیــق حاصــل حبــوب عــال نســبة إلــى المــادة الجافــة الكلیــة 

أظهرت النتائج وجود تداخل معنوي بین معـدالت البـذار والتراكیـب الوراثیـة فـي معـدل ) . 12و11(باحثون آخرون 

بینمــا ) هـــ/طــن5.9(هـــ أعلــى معــدل /كغــم200عنــد معــدل البــذار ) 2(أعطــى التركیــب الــوراثي . حاصــل الشــلب 

  .) هـ/طن1.32(أقل معدل حاصل شلب نفسهعند معدل البذار ) 8(أعطى التركیب الوراثي 

  دراسة االرتباط

إلى وجود عالقة ارتباط موجبـة ومعنویـة ، بـین معـدل نمـو المحصـول ) 5جدول (أشارت دراسة االرتباط 

و ) >0.001p(0.33كــان معامــل االرتبــاط نحــو . یــوم مــن الزراعــة 111و 55وحاصــل الشــلب فــي المــدتین 

0.20)0.05p< . (نمـو المحصــول ومعـدل صــافي التمثیــل كـذلك كانــت هنالـك عالقــة ارتبـاط موجبــة بـین معــدل

و 0.76و 0.67یــوم مــن الزراعــة ، كــان مـــعامل االرتبــاط نحــو 139و 111و 83و 55الضــوئي فــي المــدد 

ظهـــرت عالقـــة ارتبـــاط موجبـــة ومعنویـــة بـــین معـــدل النمـــو النســـبي . علـــى التـــوالي ) >0.001p(0.88و 0.77

، وكانــت ) >0.05p(0.19ة ، كـــان معامــل االرتبــاط نحــو یـــوم مــن الزراعــ55وحاصــل الشــلب فــي المــدة بعــد 

111و 83و 55هنالك عالقة ارتباط موجبة ومعنویة بین معدل نمو المحصول ومعـدل النمـو النسـبي فـي المـدد 

علــى التــوالي ، ) >0.001p(0.90و 0.88و 0.78و 0.71یـوم مــن الزراعــة ، معامــل االرتبــاط نحــو 139و 

و 55اط موجبــة ومعنویـة بــین معـدل صــافي التمثیـل الضــوئي ومعـدل النمــو النسـبي فــي المــدد ووجـدت عالقــة ارتبـ

0.001(0.92و 0.81و 0.86و 0.80یـــوم مـــن الزراعــــة ، كـــان معامـــل االرتبـــاط نحـــو 139و 111و 83

p< ( على التوالي.  

لمحصـول فـي مراحـل النمـو علیه یمكن االستنتاج بإمكانیة انتخاب تراكیب وراثیة متفوقة فـي معـدل نمـو ا

كخطوة نحو زیادة حاصل الشلب ، الرتباطه  بصورة ) یوم من الزراعة111(المختلفة ، وعند فترة التزهیر خاصة 

  .موجبة ومعنویة مع معدل نمو المحصول 

یســتنتج مــن البحــث إن زیــادة معــدالت البــذار رافقتهــا ، زیــادة معنویــة فــي معــدل نمــو المحصــول بینمــا أدت إلــى  •

كــذلك  رافــق زیــادة . خفــض معــدل صــافي التمثیــل الضــوئي ومعــدل النمــو النســبي فــي المــدد المختلفــة مــن النمــو 

و اخـتالف التراكیـب الوراثیـة فـي صـفات نمـو وحاصـل الشـلب ، . معدالت البذار زیادة معنویة في حاصل الشلب 

و . ًال عـن أعلـى حاصـل شـلب أعلى معدل صافي تمثیل ضوئي فضـIR56و RP20حقق التركیبان الوراثیان  

إمكانیة االعتماد على معدل نمو المحصول كمعیار انتخابي ، النتخـاب تراكیـب وراثیـة متفوقـة فـي حاصـل الشـلب 

  .عند مختلف مراحل النمو ، وعند فترة التزهیر خاصًة 
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لتسعة تراكیب وراثیة من الرز في مدد النمو ) یوم/2م/غم) (CGR(دالت نمو المحصولمع: 1جدول 

هـ على /كغم200و 160و 120والتي تمثل D3و D2و D1(المختلفة بحسب تأثرها بمعدالت البذار 

  ).التوالي

المعدل
یوم من الزراعة97بعد -ء

المعدل
یوم من الزراعة83بعد -جـ

المعدل
یوم من الزراعة69بعد -ب

المعدل
یوم من الزراعة55بعد -ا التركیب 

D3الوراثي D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1

28.6 44.34 22.05 19.31 14.2 13.95 14.85 13.89 8.95 9.85 8.39 8.36 5.98 9.86 2.63 5.47 1

21.1 26.81 19.49 17.05 13.1 8.92 13.86 16.48 8.00 11.13 4.16 8.72 5.70 7.34 5.75 4.01 2

17.8 15.62 21.13 16.63 17.1 17.97 17.11 16.22 6.50 12.91 2.35 4.25 5.67 6.32 5.52 5.18 3

24.1 26.99 20.38 25.02 16.5 21.25 12.32 16.01 7.79 11.36 8.54 3.48 6.07 6.36 6.17 5.68 4

19.1 18.92 22.14 16.16 14.0 13.80 13.72 14.49 7.95 8.06 7.76 8.03 4.16 4.71 4.79 3.00 5

21.3 17.11 28.18 18.51 13.5 17.23 12.44 10.80 8.77 8.63 9.28 8.42 5.73 5.38 6.01 5.81 6

31.4 36.27 36.19 21.63 12.5 9.49 11.90 15.95 7.65 8.21 6.93 7.82 4.06 4.03 4.51 3.64 7

14.4 13.12 14.34 15.80 15.8 22.91 10.35 14.01 8.96 8.72 11.04 7.14 3.98 5.84 3.18 2.94 8

26.1 35.92 21.99 20.50 21.6 29.58 18.51 16.63 8.25 8.39 6.87 9.49 6.72 7.48 6.88 5.80 9

22.6 26.12 22.87 18.95 15.4 17.23 13.89 14.94 8.09 9.68 7.25 7.33 5.33 6.36 5.04 4.61 المعدل
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%)5(م.ف.ا

5.04 م.غ 1.98 1.15 معدالت البذار

10.9 م.غ م.غ م.غ التراكیب الوراثیة

م.غ م.غ م.غ م.غ التراكیبXمعدالت البذار

المعدل

یوم من 153بعد -ح

الزراعة المعدل

یوم من 139بعد - ز

الزراعة المعدل

یوم من 125بعد -و

الزراعة المعدل
یوم من 111بعد -ھـ

الزراعة
التركیب 

الوراثي
D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1

7.04 7.55 10.14 3.44 14.4 12.67 11.84 18.66 30.2 32.57 33.81 33.2 33.2 31.67 33.86 34.14 1

8.5 11.38 8.73 29.7 29.7 23.64 32.45 32.78 2

6.31 2.02 9.3 7.61 8.48 8.03 9.25 8.18 18.3 20.32 17.08 21.2 21.2 19.82 20.00 23.68 3

7.90 9.94 3.95 9.82 24.7 33.91 27.36 30.9 30.9 29.15 44.89 18.72 4

12.6 10.03 17.5 10.41 19.7 13.49 17.84 23.4 23.4 29.83 26.90 19.42 5

9.20 16.97 6.99 25.5 25.5 29.21 22.37 24.97 6

8.62 10.05 7.38 18.9 18.9 16.01 20.95 19.97 7

7.57 7.58 5.44 9.7 5.27 2.38 6.13 7.32 24.0 25.26 26.5 16.3 16.3 19.61 16.82 12.61 8

8.81 9.15 2.84 32.9 32.9 17.56 45.36 35.76 9

6.98 5.72 8.3 6.92 9.74 8.61 9.73 10.87 16.9 19.23 16.5 25.8 25.8 24.05 28.62 24.67 المعدل

%)5. (م.ف.أ

م.غ م.غ م.غ م.غ معدالت البذار

م.غ م.غ 11.5 11.7 التراكیب الوراثیة

م.غ م.غ م.غ م.غ التراكیبXمعدالت البذار

لتسعة تراكیب وراثیة من الرز ) یوم/أوراق2م/غم) (NAR(معدالت معدل صافي التمثیل الضوئي : 2جدول 

200و 160و 120والتي تمثل D3و D2و D1(في مدد النمو المختلفة بحسب تأثرها بمعدالت البذار 

  ).هـ على التوالي/كغم

المعدل
یوم من الزراعة97بعد -ء

المعدل
یوم من الزراعة83بعد -جـ

المعدل
یوم من الزراعة69بعد -ب

المعدل
یوم من الزراعة55بعد -ا التركیب 

D3الوراثي D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1

3.21 4.44 2.80 2.41 2.27 1.82 2.71 2.3 2.29 1.93 2.17 2.78 2.95 4.16 1.47 1

3.27 3.40 2.74 3.69 2.94 1.72 3.21 3.91 3.00 3.14 1.6 4.26 4.13 4.92 4.02 2

2.73 1.85 3.11 3.24 3.06 2.38 3.04 3.78 1.73 2.86 0.84 1.51 3.55 2.92 3.8 3

2.78 2.58 2.07 3.69 2.78 2.75 2.54 3.06 2.11 2.59 2.63 1.11 3.4 3.63 3.2 4

2.23 2.07 2.24 2.39 2.60 2.31 2.64 2.86 2.90 2.18 2.88 3.63 2.9 3.02 3.27 5

2.41 1.36 3.43 2.46 1.92 2.05 1.81 1.91 1.90 1.72 2.01 1.96 3.72 3.31 3.95 6

4.65 5.38 4.97 3.62 2.76 2.03 2.4 6 3.80 2.82 2.75 2.74 2.98 3.43 3.17 3.39 7

2.01 1.17 1.92 2.94 2.17 2.64 1.29 2.59 2.66 2.28 3.08 2.64 3.00 3.85 2.35 8

2.67 3.11 2.51 2.39 3.18 2.96 3.03 3.56 2.08 1.96 1.63 2.65 4.06 4.20 3.78 9

2.88 2.81 2.86 2.98 2.63 2.29 2.53 3.08 2.39 2.38 2.17 2.61 3.45 3.68 3.24 المعدل

%5م .ف.ا
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0.11 0.59 م.غ م.غ معدالت البذار

1.40 0.90 م.غ م.غ التراكیب الوراثیة

م.غ م.غ م.غ م.غ التراكیبXمعدالت البذار

المعدل
یوم من الزراعة153بعد -ح

المعدل
یوم من الزراعة139بعد - ز

المعدل
یوم من الزراعة125بعد -و

المعدل
یوم من الزراعة111بعد - ھـ التركیب 

الوراثي
D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1

1.20 0.84 2.17 0.60 1.36 0.91 1.08 2.10 2.80 2.31 3.50 2.59 3.49 2.62 3.73 4.12 1

                                  1.27 1.51 1.35 0.95 4.61 2.75 4.28 6.81 2

1.30 0.37 1.76 1.79 1.27 1.13 1.39 1.29 2.27 2.31 2.16 2.36 2.53 1.9 2.53 3.16 3

1.17 1.27 0.42 1.84 2.19 2.8 0 2.16 1.63 2.84 2.25 4.10 2.18 4

1.60 0.92 2.04 1.84 2.20 1.23 1.89 3.48 2.52 2.94 2.23 2.41 5

0.91 1.53 0.77 0.42 2.28 2.43 1.91 2.51 6

1.28 1.40 1.03 1.43 2.33 1.90 2.33 2.77 7

1.40 1.08 0.91 2.23 0.64 0.21 0.71 1.01 2.45 1.78 2.88 2.69 1.77 1.58 2.06 1.67 8

0.78 0.58 0.28 1.48 2.81 1.24 4.00 3.2 9

1.30 0.76 1.61 1.54 1.21 0.89 1.13 1.61 1.80 1.74 1.78 1.89 2.80 2.18 3.02 3.2 المعدل

%)5. (م.ف.أ

م.غ م.غ م.غ 0.67 معدالت البذار

م.غ م.غ 1.26 1.53 التراكیب الوراثیة

م.غ م.غ م.غ م.غ التراكیبXمعدالت البذار

راكیب وراثیة من الرز في مدد النمو لتسعة ت) یوم/غم/غم) (RGR(معدالت معدل النمو النسبي : 3جدول 

هـ على /كغم200و 160و 120والتي تمثل D3و D2و D1(المختلفة بحسب تأثرها بمعدالت البذار 

  ).التوالي

المعدل
یوم من الزراعة97بعد -ء

المعدل
یوم من الزراعة83بعد -جـ

المعدل
یوم من الزراعة69بعد -ب

المعدل
یوم من الزراعة55بعد -ا التركیب 

D3الوراثي D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1

0.04 0.053 0.031 0.030 0.04 0.032 0.046 0.041 0.05 0.041 0.048 0.056 0.06 0.082 0.026 0.068 1

0.04 0.042 0.040 0.031 0.04 0.025 0.056 0.041 0.05 0.049 0.028 0.062 0.08 0.084 0.079 0.067 2

0.04 0.027 0.043 0.034 0.06 0.042 0.064 0.049 0.03 0.056 0.013 0.032 0.07 0.054 0.077 0.087 3

0.04 0.035 0.035 0.050 0.05 0.048 0.045 0.060 0.04 0.048 0.042 0.028 0.07 0.064 0.079 0.081 4

0.04 0.035 0.037 0.034 0.05 0.040 0.049 0.057 0.06 0.050 0.052 0.066 0.06 0.062 0.064 0.040 5

0.04 0.027 0.049 0.035 0.04 0.044 0.035 0.040 0.04 0.038 0.046 0.043 0.07 0.052 0.078 0.082 6

0.05 0.062 0.061 0.037 0.05 0.036 0.042 0.060 0.05 0.047 0.055 0.053 0.06 0.055 0.070 0.068 7

0.03 0.021 0.029 0.040 0.04 0.057 0.027 0.046 0.05 0.048 0.054 0.056 0.05 0.076 0.030 0.052 8

0.03 0.040 0.033 0.030 0.05 0.061 0.054 0.048 0.05 0.043 0.038 0.055 0.08 0.068 0.074 0.089 9

0.04 0.038 0.040 0.036 0.05 0.043 0.047 0.050 0.05 0.047 0.042 0.055 0.07 0.066 0.064 0.070 المعدل

%5م . ف. أ 

م.غ 0.003 م.غ م.غ معدالت البذار

0.021 0.001 م.غ م.غ التراكیب الوراثیة
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م.غ م.غ م.غ م.غ التراكیبXمعدالت البذار

المعدل
یوم من الزراعة153بعد -ح

المعدل
یوم من الزراعة139بعد - ز

المعدل
یوم من الزراعة125بعد -و

المعدل
یوم من الزراعة111بعد - ھـ التركیب 

الوراثي
D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1

0.003 0.003 0.006 0.002 0.01 0.006 0.004 0.011 0.02 0.020 0.025 0.019 0.04 0.021 0.038 0.047 1

0.006 0.011 0.004 0.004 0.03 0.023 0.039 0.037 2

0.005 0.001 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006 0.017 0.017 0.016 0.017 0.025 0.021 0.024 0.031 3

0.005 0.005 0.002 0.008 0.013 0.011 0.017 0.012 0.031 0.024 0.048 0.020 4

0.009 0.007 0.013 0.008 0.019 0.014 0.017 0.026 0.026 0.030 0.025 0.024 5

0.007 0.013 0.006 0.004 0.027 0.031 0.023 0.028 6

0.007 0.009 0.006 0.008 0.021 0.018 0.020 0.024 7

0.006 0.005 0.005 0.008 0.005 0.002 0.006 0.006 0.02 0.020 0.024 0.024 0.021 0.022 0.023 0.017 8

0.006 0.006 0.001 0.010 0.03 0.012 0.040 0.038 9

0.004 0.003 0.005 0.005 0.006 0.005 0.006 0.008 0.013 0.013 0.013 0.014 0.028 0.022 0.031 0.030 المعدل

%)5. (م.ف.أ

م.غ م.غ 0.92 1.89 معدالت البذار

م.غ م.غ 2.15 م.غ التراكیب الوراثیة

م.غ م.غ م.غ م.غ التراكیبXمعدالت البذار

  لتسعة تراكیب وراثیة من الرز بحسب تأثرها بمعدالت البذار) هـ/طن(لب معدالت حاصل الش: 4جدول 

المعدل )ھـ/كغم(معدالت البذار 
التركیب
الوراثي

  200  160  120    

3.49 4.21 3.47 2.79 1

4.77 5.90 4.40 4.03 2  

2.64 2.74 2.61 2.57 3  

3.95 4.46 4.40 2.99 4  

2.60 2.83 2.68 2.29 5  

3.64 3.65 4.00 3.28 6  

4.27 4.96 4.14 3.73 7  

1.74 1.32 2.24 1.67 8  

3.96 4.84 3.69 3.37 9  

3.45 3.88 3.51 2.97   المعدل

  %)5(م .ف.أ

  0.21= معدالت البذار 

  0.18= التراكیب الوراثیة 

  0.32= التراكیب الوراثیة xمعدالت البذار 

  

  .بین الصفات المدروسةالبسیط معامل االرتباط : 5جدول 

معدل نمو المحصول في 

  )یوم بعد الزراعة(مددالنمو

معدل صافي التمثیل الضوئي في مدد النمو 

  )یوم بعد الزراعة(

یوم بعد (معدل النمو النسبي في مدد النمو 

  )الزراعة

  حاصل

  صـفـات  الشلب
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  الــنـمو  139  111  83  55  139  111  83  55  139  111  83

-0.057 0.17 0.091
***
0.67

***
-0.26 -0.33 -0.15

***
0.71

**
0.30 -0.052 -0.14

***
0.33 55  

معدل 
صول

ح
نمو الم

  

)
عة

یوم بعد الزرا
(

  

0.008 -0.14 -0.050
***
0.76 -0.21 -0.10 -0.068

***
0.78

*
-0.19 -0.14 0.033 83  

-0.074 0.064 -0.073
***
0.77 -0.19 0.094 -0.097

***
0.88 -0.22

*
0.20 111  

-0.028 -0.055 -0.052
***
0.88 -0.037 -0.045 0.010

***
0.90 0.039 139  

-0.010 0.036 0.087
***
0.80 0.087 -0.087 -0.11 0.12 55  

معدل 
ي التمثیل 

صاف

ي
ضوئ

ال
  

)
عة

یوم بعد الزرا
(

  

0.010 0.064 -0.037
***
0.86 -0.065 0.013 -0.064 83  

-0.94 0.064 -0.10
***
0.81 -0.12 -0.012 111  

-0.072 0.12 -0.081
***
0.92 -0.064 139  

-0.057 0.012 -0.10
*

0.19
سبي   55

معدل النمو الن
  

)
عة

یوم بعد الزرا
(

  

-0.66 0.064 -0.13
83  

-0.70 -0.020
111  

-0.14
139  

%5معنوي على مستوى   

%1معنوي على مستوى   **

  %0.1معنوي على مستوى    ***


