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Abstract 
Field experiments were carried out for 2017 agricultural season in Babylon /Musaib-Albojasem 

region 35 km west north of the governorate to evaluate the performance of seven genotypes of rice 

(Oryza sativa L.) Genetic, environmental and phenotypic variances, heritability percent in the broad 

sense, genetic and phenotypic Different Coefficients, effect of irrigation methods (flooding and 

intermittent irrigation) of the genotypes (Amber33, Dijla, Mashkhab 2, Forat, Pernameg4, Yasmin and 

Ghadir) 

 The research center of the rice in Al-Mashkhab using the experiment of split plots in randomized 

complete Block design (RCBD) with three replicates. The results can be summarized as follows: 

1. The genotypes showed significant differences on the 5% probability level for all studied traits.  

2. The genotype Amber 33 superior to all other traits except for the number of effective branches for 

genotype Forat.  

3. The method of irrigation by flooding showed significant superiority of all studied traits.  

4. The genetic variance values were higher than the environmental variability values of all traits except 

for the number of branches.  

5. The estimates of heritability values in the broad sense indicated that they were high for all traits.  

6. The values of the phenotypic and genetic differences were different between low values of the 

number of days from planting to 50% flowering and medium for the other traits except for the area 

of the leaf it was high for the irrigation methods and the low of the number of branches. panicle.  
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بتأثري  (.Oryza sativa L) تقديــــر املعامل الوراثيـة لصفات النمو حملصول الرز
 طريقتني للري

 حيدر باسم احمد         سرهيدعبدهللا فاضل 
 الكلية التقنية/المسيب

com. abdfadel68@yahoo   
 الخالصة 

قويم كم شمال المحافظة بهدف ت 35جاسم  منطقة البو –في محافظة بابل/ المسيب 2017عي نفذت تجربة حقلية للموسم الزرا  
لمظهرية ونسبة وكذلك دراسة المعالم الوراثية كالتباينات الوراثية والبيئية وا ( .Oryza sativa L)وراثية من الرزاداء سبعة تراكيب 

و  33عنبر)راثية التوريث بالمعنى الواسع ومعاملي االختالف الوراثي والمظهري بتأثير طريقتي الري )الغمر والري المتقطع( للتراكيب الو 
 والتي تم الحصول عليها من محطة ابحاث الرز في المشخاب باستعمال تجربة (وياسمين وغدير 4نامجوفرات وبر  2دجلة ومشخاب 

 -ت ويمكن تخليص النتائج على النحو اآلتي :ا( بثالثة مكرر RCBDااللواح المنشقة بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة )
 . صفات المدروسة% لجميع ال5اختلفت التراكيب الوراثية معنويا على مستوى احتمال  .1
وراثي في جميع الصفات المدروسة باستثناء صففة عفدد التفرعفات الفعالفة التفي تففوق فيهفا التركيفب الف 33عنبر تفوق التركيب الوراثي .2

 . فرات
 . تفوقت طريقة الري بالغمر معنويًا لجميع الصفات المدروسة .3
ع االول داليفة للموقفف. عاليففة لجميفع الصفففات باسفتثناء صفففة عفدد االفففر كانفت قفيم التبففاين الفوراثي لمففا يشفكلة مففن قيمفة التبففاين الكلفي  .4

 . فقط
 . اشارت تقديرات قيم التوريث بالمعنى الواسع الى انها كانت عالية لجميع الصفات .5
% تزهيففر ومتوسففطة 50كانففت قففيم معففاملي االخففتالف المظهففري والففوراثي مختلفففة بففين واطئففة لصفففات عففدد االيففام مففن الزراعففة حتففى  .6

 . دالية. قية الصفات عدا صفة مساحة ورقة العلم اذ كانت عالية لطريقتي الري وواطئة لصفة عدد االفر لب
 ري ، تباينات، تراكيب وراثية، : توريث الدالةكلمات ال

 
 المقدمة 

بعد احد محاصيل الحبوب المهمة في العراق و يأتي بالدرجة الثانية  (Oryza sativa L)محصول الرز  يعد   
ويعد الغذاء ، وهو من أكثر محاصيل الحبوب أهمية في البلدان النامية، من حيث االهمية االقتصاديةالحنطة 

 110434 2015بالرز في العراق لعام مزروعة المساحة التقدر . ]1[ الرئيس ألكثر من نصف سكان العالم
أن أنتاج كيلو واحد من الرز . ]2[ طن 109209بلغ االنتاج الكلي ، كغم / دونم 988,9وبمعدل غلة  اً دونم

أن هناك العديد من الصفات المورفولوجية والفسيولوجية التي تشير إلى لتر من الماء و  5000)-3000يتطلب )
وفي دراسة حقلية نفذت في محطة أبحاث الرز في المشخاب  ]3[ اختالف األصناف في ميكانيكية تحمل الجفاف

ان طريقة ، 1-هف . 3م100000أن االحتياجات المائية للرز بطريقة الغمر قد تصل إلى  وجدفي محافظة النجف 
مكانية ا ]4[ وضحأ. م% إذا ما تم أجراء الري مرة كل ثالثة أيام أو سبعة أيا50-30الري المتقطع يمكنة توفير

فترات من الرطوبة %من مياه الري دون خسارة في الحاصل خالل تعريض النباتات الى 50توفير ما مقداره 
أن مراحل نمو الرز ليست متساوية في درجة حساسيتها لنقص الماء في . والجفاف في مراحل عمرية مختلفة

ة مدهي  مددهذه الو  حرجة ال يمكن لنبات الرز ان يستغني فيها عن الماء مدداذ بينت الدراسات أن هناك ، التربة
 ة حرجة يحتاج فيهامدالذي ذكر ان أكثر  ]6[وجاء تأكيد  ]5[ تكوين الجذور ونمو البادرات وتكوين الداليات

فانة ال  مدتينة نشوء وتكوين الدالية والتزهير عدا هاتين المدة نمو البادرات و نبات الرز لوجود الماء هو خالل مد
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ات وفي العراق فأننا نعاني اليوم من أزمة مياه أدت إلى تقليص المساح. يحتاج الى كمية كبيرة من الماء
المزروعة بالمحاصيل الصيفية بشكل عام ومحصول الرز بشكل خاص الذي لم يزر  منة سوى بضعة آالف من 

طريقة تالئم واستنباط أصناف بديلة  ة الرزلذلك فأن حل هذه األزمة هي إيجاد طرائق جديدة في زراع، الدونمات
تربية لتحسين الصفات من الضروري تقدير ولغرض اعداد برنامج ]7[. بتقليص االحتياج المائي للمحصولالغمر 

اذ يعد التباين الوراثي االداة الفاعلة ، تلك المتعلقة بالتباينات المظهرية والوراثية والبيئية ال سَيماالمعالم الوراثية و 
 . ]8[. والمؤثرة على كفاءة االنتخاب

 
 
 

 -تهدف هذه الدراسة الى:
ريقة من الرز تحت تاثير طريقتي الري لتحديد افضل االصناف وط تقييم اداء االصناف المستعملة في البحث. 1

 . الري 
 الوراثية لتراكيبتقدير بعض المعالم الوراثية مثل التباينات المظهرية والوراثية والبيئية ونسبة التوريث لصفات ا. 2

 . ها الجيدئوالتي يتم انتخابها على اساس ادا
 

 المواد وطرائق البحث
باسففتعمال تجربففة  2017 للموسففم الزراعففيمحافطففة بابففل  –فففي منطقففة المسففيب / ابوالجاسففم  ةحقليففة تجربفف نفففذت 

الغمففر )الففري ا شففغلت طريقتفف. بثالثففة مكففررات( RCBD) المعشففاة األلففواح المنشففقة وفففق تصففميم القطاعففات الكاملففة
م تف. أللفواح الثانويفةا (1يوم( األلواح الرئيسة في حين شغلت األصناف المدرجة ففي جفدول ) 5والري المتقطع كل 

 . 2م2×2تحضير التربة من حيث الحراثة والتنعيم والتعديل وقسمت إلى ألواح أبعاد اللوح الواحد 
 

 التراكيب الوراثية المستعملة في البحث 1. جدول
 المنشأ الصنف ت
 محلي 33عنبر  1
 = دجلة 2
 = 2مشخاب  3
 = فرات 4
 = 4برنامج  5
 = ياسمين 6
 = غدير 7
 

ففي مشفتل محطفة ابحفاث الفرز  13/6/2017لألصناف المعفدة للزراعفة وزراعتهفا بتفاري  حبوب تم تهيأة ال 
( م ويكفون السفقي للمشفتل يوميفا 5×5كانفت مسفاحة المشفتل ). للحصفول علفى نمفو أفضفل للشفتالتفي المشخاب 
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وعنففد  ا بالحقففل الففدائميمففع بففزل المففاء وبقففاء المشففتل رطففب للمسففاعدة علففى نمففو جففذور الشففتالت إلففى حففين زراعتهفف
  . للموقع االول 20/7/2017سم تم نقلة إلى الحقل الدائمي بتاري   15وصول طول النبات بحدود 

قبففل الزراعففة وتففم إضففافة سففماد اليوريففا بففثالث دفعففات  1-هففف . كغففم150بواقففع  NPKتففم إضففافة السففماد المركففب  
 100واقفع بالدفعة األولى والثالثة بعد شفهر مفن الدفعفة الثانيفة األولى بعد الشتال بعشرة أيام والثانية بعد شهر من 

سففم وبففين الصفففوف 20سففم حيففث كانففت المسففافة بففين النباتففات 25×20وكانففت مسففافات الشففتال  ]9[ 1-هففف . كغففم
واسففتمر الففري بهففذا  وتمففت المباشففرة بسففقي الحقففل بففين يففوم وأخففر عنففد نقففل الشففتالت إلففى الحقففل المسففتديم. سففم25

بفًا سفم تقري 30فعند وصول النبفات الفى ارتففا   (يوم 5كل )اما في معامالت الري المتقطع  (ي بالغمرالر )المعدل 
يفوم ولغايفة النضفج الفسفيولوجي عنفد وصفول النباتفات إلفى  5بعدها يتم قطع الفري عفن االلفواح ويسفتمر بفالري كفل 

سفيولوجي وتحفول لفون الفداليات الفى بعفد اكتمفال النضفج الفعنهفا وذلفك الري تم قطع و مرحلة النضج الفسيولوجي 
 : تيةوتم اخذ القياسات اآلاللون االصفر 

 الصفات المدروسة 
 % تزهير 50ف عدد االيام من الزراعة الى  1
 ف عدد االيام من الزراعة الى النضج الفسيولوجي  2
 ولغايفة حامفل الداليفةويحسفب مفن سفطح التربفة : قيس لعشر نباتات عشوائية عند الحصفاد (سم)ف ارتفا  النبات  3

 . الرئيس
 : قيس لعشر داليات عشوائية عند الحصاد (سم)ف طول الدالية  4
 : قيس لعشر داليات عشوائية عند الحصادف عدد االفر  للدالية 5
( 2سفم)االتيفة : مسفاحة ورقفة العلفم  : قيس لعشفر اوراق علفم عشفوائية, حسفب المعادلفة(2سم)ف مساحة ورقة العلم 6

 .  ]10[74 .0×  (من اعرض منطقة)عرضها ×= طول الورقة 
 . : وزنت عشر اوراق علم عشوائية بالميزان الكهربائي الحساس(ملغم)ف وزن ورقة العلم 7
 وفق المعادلة االتية : على : حسبت ف النسبة المئوية لعدم الخصب8
 100×الحبوب الكلي( = )عدد الحبوب الفارغة / عدد النسبة المئوية لعدم الخصب  
 . ( عند الحصاد2م0 .52)م طول l (: حسبت لف2عدد الداليات / م)ف عدد التفرعات الفعالة 9
 

 التحليل اإلحصائي
سففتخدام أقففل فففرق معنففوي علففى مسففتوى احتمففال )   ( %5حللففت البيانففات إحصففائيًا بطريقففة تحليففل التبففاين , واف

  باسفتخدام برنفامج التحليفل ااحصفائي. ]11[ الحسفابية للمعفامالتلتشخيص الفروق االحصائية بفين المتوسفطات 
Genstat لتحديد مصادر التباين بين المعامالت المدروسة . 

 
 Genetic Analysis التحليل الوراثي 
تم  Phenotypic, Genotypic and Environmental Variancesالتباينات المظهرية والوراثية والبيئية  

 ل من :وبعد ذلك تم حساب ك ]12[ التباين المظهري والوراثي والبيئي بحسب الطريقة التي اوضحهاتقدير تحليل 
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 اذ ان : 
 Genetic Variance: التباين الوراثي
 Environmental Variance: التباين البيئي 

 Phenotypic Variance:التباين المظهري 
 

يقة التي اذ يقدر بالطر  Heritability and Expected genetic advance بالمعنى الواسع التوريث
 وكما ياتي : ]13[ اوضحها

100
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 اذ ان :
 يمثل التوريث بالمعنى الواسع:   
 التباين الوراثي للصفة:   
 التباين المظهري للصفة:    
 

 Phenotypic and Genotypic Differentي تالف المظهري والوراثالت االختقديـر قيـم معام
Coefficients 

 وكما ياتي:]14[ تم حساب قيم معامالت االختالف المظهري والوراثي حسب الطريقة التي اوضحها

100%.. 
X

VCP P  

100%.. 
X

VCG G 

 اذ ان :
P. C. V  معامل االختالف المظهري: 
G. C. V معامل االختالف الوراثي: 

 
  يمثل االنحراف القياسي للتباين المظهري  :  
 : يمثل االنحراف القياسي للتباين الوراثي  
 : المتوسط العام للصفة  
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 النتائج والمناقشة 
 % تزهير50عدد األيام من الزراعة الى  ـ1

% تزهيفر اذ تففوق التركيفب 50( وجود فروق معنوية لصفة عدد األيام من الزراعة إلفى 2)يوضح الجدول
 ولفم يختلفف معنويف  اً ( يومف92%تزهيفر كمتوسفط بلفغ)50باعطائة اقل عدد ايام من الزراعة إلفى  ٣٣الوراثي عنبر 

( فيمفا أعطفى التركيفب الفوراثي ياسفمين أعلفى عفدد 33. 94عطفى معفدل بلفغ)الفذي أ 2عن التركيب الوراثي مشخاب
. 97)امففا معففامالت الففري فقففد تفوقففت طريقففة الففري المتقطففع بأعطائهففا اقففل متوسففط بلففغ  اً ( يومفف50. 115)أيففام بلففغ

 (المتقطعمع الري  ٣٣عنبر )(اما التداخل فقد تفوقت توليفة 05. 109( يوم مقارنة مع طريقة الري المتقطع )38
 ياسففمين مففع طريقففة الففري الغمففر أعلففى عففدد أيففام)فيمففا أعطففت توليفففة  اً ( يومفف33. 88)بأعطائهففا اقففل عففدد أيففام بلففغ

تزهيفر إلفى أن النبفات اسفتمر  50يرجح تفوق معاملة )الغمر( في عدد األيام من الزراعفة وحتفى . (67. 121)بلغ
وسففتكون لهففا فرصففة فففي زيففادة الحاصففل أمففا المعففامالت  فففي نمففوه الطبيعففي طالمففا تففوفر لففة المففاء طيلففة هففذه المففدة

 . )الري المتقطع( فأن النباتات حاولت تقصير من مدة نموها بسبب عدم الحصول على كفايتها من الماء
 عدد األيام من الزراعة الى النضج الفسيولوجيـ 2

 وجود فروق معنوية لصفة عدد األيام من الزراعة إلى النضج الفسيولوجي اذ تفوق  (3) يوضح الجدول
ن عولم يختلف معنوي   اً ( يوم67. 117)باعطائة اقل عدد ايام لهذه الصفة بلغ  33التركيب الوراثي عنبر 
يام لى عدد أ( فيما أعطى التركيب الوراثي ياسمين أع67. 121الذي أعطى معدل بلغ )2التركيب الوراثي مشخاب

( 95. 130)اما معامالت الري فقد تفوقت طريقة الري المتقطع بأعطائها اقل متوسط بلغ  اً ( يوم50. 152)بلغ
 (عمع الري المتقط ٣٣عنبر )( اما التداخل فقد تفوقت معاملة38. 141يوم مقارنة مع طريقة الري بالغمر )

دد أيام عياسمين مع طريقة الري الغمر أعلى )ت التوليفةفيما أعط اً ( يوم33. 113)بأعطائها اقل عدد أيام بلغ 
 . ]16[و  ]3[ و ]15[ تتفق هذ النتائج مع ماوجده، (67. 158)بلغ

  
 % تزهير50عدد األيام من الزراعة الى قيم المتوسطات الحسابية لصفة . 2جدول 

 الري    
 التراكيب الوراثية

 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 00 .92 33 .88 67 .95 33عنبر 
 50 .98 33 .92 67 .104 دجلة
 33 .94 67 .89 00 .99 2مشخاب 
 83 .102 33 .96 33 .109 فرات
 17 .106 00 .99 33 .113 4برنامج 
 50 .115 33 .109 67 .121 ياسمين
 17 .113 67 .106 67 .119 غدير

  38 .97 05 .109 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  95 .5للتداخل  14 .1للري  20 .4للتراكيب 
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  عدد األيام من الزراعة الى النضج الفسيولوجيقيم المتوسطات الحسابية لصفة . 3جدول
 الري    

 التراكيب الوراثية
 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 67 .117 33 .113 122 33عنبر 
 136 67 .131 33 .140 دجلة
 67 .121 67 .116 67 .126 2مشخاب 
 136 33 .130 67 .141 فرات
 5 .142 67 .138 33 .146 4برنامج 
 5 .152 33 .146 67 .158 ياسمين
 83 .146 67 .139 00 .154 غدير

  95 .130 38 .141 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  22 .7للتداخل  60 .3للري  11 .5للتراكيب 

 ارتفاع النبات )سم(ـ  3
ركيب اذ تفوق الت وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية لصفة إرتفا  النبات )سم( (4)يوضح الجدول

ل ( سم بينما أعطى التركيب الوراثي ياسمين أق02. 108)باعطائة أعلى متوسط إرتفا  بلغ 33الوراثي عنبر
ر ة الري بالغم( سم اما معامالت الري فقد وجدت فروقات معنوية اذ تفوقت طريق28. 66)متوسط إرتفا  بلغ

 ويةوجد فروق معن، ( سم58. 74) سم مقارنة بطريقة الري المتقطع (47. 82)بلغ بأعطائة أعلى إرتفا  للنبات
أعطت  (سم بينما03. 115)مع طريقة الري بالغمر بإعطائها أعلى إرتفا  بلغ عنبر)لتداخل فقد تفوقت التوليفةل

نبات إلى يعود السبب في زيادة ارتفا  ال(سم 77. 62تفا  بلغ )أقل متوسط إر  (توليفة )ياسمين مع الري المتقطع
مر عأن نباتات الرز في معاملة الري بالغمر أخذت حاجتها من مياه الري وال سيما في المراحل الحساسة من 

 . النبات )اانبات والتزهير( وبحسب طبيعة نمو النبات مقارنة بمعاملة الري المتقطع
 
 طول الدالية )سم( ـ4

 33تفوق التركيب الوراثي عنبر  اذ وجود فروق معنوية لصفة طول الدالية )سم( (5يوضح الجدول)
( 50. 19)( سم بينما أعطى التركيب الوراثي غدير أقل طول دالية بلغ62. 26)عطائة اعلى طول للدالية بلغبأ

 اليةأعلى طول د عطائهامر بأية إذ تفوقت طريقة الري بالغسم اما معامالت الري فقد وجدت هناك فروقات معنو 
ت ( سم اما التداخل فقد وجدت فروقات معنوية حيث تفوق89. 20) ( سم مقارنة بطريقة الري المتقطع24)بلغ

مع  غدير(سم فيما أعطت التوليفة )50. 27)بلغ عنبر مع طريقة الري بالغمر بإعطائها أعلى طول دالية)التوليفة
ة يعزى السبب في انخفاض طول العنقود الثمري في معامل. ( سم80. 17أقل طول دالية بلغ ) (الري المتقطع

يره ثأر وتالري المتقطع الى تأثير الري القليل في مرحلة نشوء و تكوين العنقود الثمري وكذلك في مرحلة اازها
الذين  ]20[و  ]19[و  ]18[و  ]17[ وجده تتفق هذه النتائج مع ما. على العمليات الحيوية التي يقوم بها النبات

 . رنة بطرق الري االخرى الدالية في حالة الري بالغمر مقاوجدوا زيادة في ارتفا  النبات وطول 
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  ارتفاع النبات )سم(قيم المتوسطات الحسابية لصفة. 4جدول 
 الري    

 التراكيب الوراثية
 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 02 .108 00 .101 03 .115 33عنبر 
 62 .77 13 .74 10 .81 دجلة
 03 .73 47 .70 6 .75 2مشخاب 
 48 .77 80 .72 17 .82 فرات
 62 .74 43 .70 8 .78 4برنامج 
 28 .66 77 .62 8 .69 ياسمين
 62 .72 47 .70 77 .74 غدير

  58 .74 47 .82 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  06 .3للتداخل  89 .4للري  16 .2للتراكيب 

 
  طول الدالية )سم( قيم المتوسطات الحسابية لصفة. 5جدول 

 الري    
 التراكيب الوراثية

 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 62 .26 73 .25 5 .27 33عنبر 
 48 .21 60 .20 37 .22 دجلة
 05 .24 2 .22 9 .25 2مشخاب 
 3 .21 2 .19 4 .23 فرات
 45 .21 8 .19 1 .23 4برنامج 
 68 .22 87 .20 5 .24 ياسمين
 50 .19 80 .17 2 .21 غدير

  89 .20 24 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  58 .1للتداخل  24 .0للري  12 .1للتراكيب 

 
 عدد االفرع للداليةـ 5

التركيب ( وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية لصفة عدد األفر  للدالية اذ تفوق 6يوضح الجدول)
( ولم يختلف معنوياً عن التركيب الوراثي مشخاب 52. 8)للدالية بلغ عدد أفر  باعطائة اعلى 33الوراثي عنبر 

( اما 1. 7)للدالية بلغ (بينما أعطى التركيب الوراثي دجلة أقل عدد أفر 33. 8الذي أعطى معدل بلغ ) 2
بينما أعطت معاملة الري  (48. 8)  للدالية بلغ معامالت الري فقد اعطت معاملة الري بالغمر أعلى عدد أفر 

فقد أعطت توليفة )ياسمين مع الغمر( وكذلك توليفة  اما التداخل (43. 7المتقطع أقل عدد أفر  للدالية بلغ )
وكذلك توليفة  (دجلة مع الري المتقطع)( بينما أعطت توليفة 7. 8غدير مع الغمر أعلى عدد أفر  للدالية بلغ )
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وتعزى أسباب هذه الزيادة إلى أن الحفاظ على  (67. 6أقل عدد أفر  للدالية بلغ ) (ع الري المتقطعم 4)برنامج
 . مستوى معين من الماء في حقول الرز خالل معظم مراحل نمو النبات يؤدي إلى زيادة عدد األفر  / دالية

 
 (2مساحة ورقة العلم )سمـ  6

ق ( فقد تفو 2التراكيب الوراثية لصفة مساحة ورقة العلم )سم( وجود فروق معنوية بين 7يوضح الجدول )
ل بينما أعطى التركيب الوراثي دجلة أق 2( سم53. 25بإعطائة أعلى مساحة بلغت ) 33التركيب الوراثي عنبر

 أما طرق الري فقد تفوقت طريقة الري بالغمر بإعطائها أعلى مساحة ٢( سم78. 10مساحة ورقة علم بلغت )
ة أما التداخل فقد تفوقت توليف 2( سم39. 15مقارنة بطريقة الري المتقطع ) 2( سم38. 17غت )ورقة علم بل

ن ولم تختلف معنويًا ع 2( سم53. 26عنبر مع طريقة الري بالغمر( بإعطائها أعلى مساحة ورقة علم بلغت ))
ي )دجلة مع طريقة الر ( بينما أعطت توليفة 53. 24توليفة )عنبر مع الري المتقطع(التي أعطت معدل بلغ )

دي أن من أسباب حصول هذه الزيادة هو أن توفر الماء يؤ . 2( سم47. 9أقل مساحة ورقة علم بلغت ) (المتقطع
ية الورق إلى زيادة النمو الخضري والحاصل من خالل زيادة توسع الورقة وتمثيلها الضوئي ومن ثم زيادة المساحة

 .  ]23[و  ]22[و  ]21[تتفق هذه النتائج . خاصة كونها ورقة نهائيةلمجمل أوراق النبات وورقة العلم بصورة 
 

  عدد االفرع للداليةقيم المتوسطات الحسابية لصفة . 6جدول 
 الري    

 التراكيب الوراثية
 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 52 .8 4 .8 63 .8 33عنبر 
 1 .7 67 .6 53 .7 دجلة
 33 .8 17 .8 5 .8 2مشخاب 
 97 .7 27 .7 67 .8 فرات
 63 .7 67 .6 6 .8 4برنامج 
 20 .8 70 .7 7 .8 ياسمين
 92 .7 13 .7 7 .8 غدير

  43 .7 48 .8 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  46 .0للتداخل  40 .0للري  33 .0للتراكيب 
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  (2مساحة ورقة العلم )سمقيم المتوسطات الحسابية لصفة . 7جدول 
 الري    

 التراكيب الوراثية
 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 53 .25 53 .24 53 .26 33عنبر 
 78 .10 47 .9 1 .12 دجلة
 53 .15 73 .14 33 .16 2مشخاب 
 5 .14 57 .13 43 .15 فرات
 83 .12 73 .11 93 .13 4برنامج 
 85 .20 83 .19 87 .21 ياسمين
 65 .14 87 .13 43 .15 غدير

  39 .15 38 .17 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  52 .2للتداخل  57 .0للري  78 .1للتراكيب 

 
 وزن ورقة العلم )ملغم( ـ7

ق ( وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية لصفة وزن ورقة العلم )ملغم( إذ تفو 8يوضح الجدول )
تركيب ولم يختلف معنويا عن ال ( ملغم3. 169)( بإعطائة أعلى وزن ورقة العلم بلغ 33التركيب الوراثي )عنبر

 ( أقل وزن بلغ4(بينما أعطى التركيب الوراثي )برنامج 4. 168)( الذي أعطى معدل بلغ2الوراثي )مشخاب 
( ملغم ولم تختلف 3. 142( ملغم أما معامالت الري فقد أعطت معامالت الغمر أعلى وزن بلغ )1. 114)

الري  عنبر مع طريقة)( ملغم أما التداخل فقد أعطت توليفة 133التي أعطت ) معنويًا عن طريقة الري المتقطع
دل ( الذي أعطى مع2ولم يختلف معنويا عن التركيب الوراثي )مشخاب  ( ملغم8. 181أعلى وزن بلغ ) (بالغمر
  .( ملغم1. 111أقل وزن بلغ ) (مع طريقة الري المتقطع 4برنامج )( بينما أعطت توليفة 1. 173بلغ )

 النسبة المئوية لعدم الخصب ـ  8
قت ب إذ تفو لألخصا ة لصفة النسبة المئوية( وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثي9يوضح الجدول )

( ولم يختلف %33. 13)(بإعطائهم أقل نسبة مئوية لعدم الخصب بلغت 33التراكيب الوراثية )فرات وعنبر
( الذي 33( والتركيب الوراثي )عنبر%5. 13أعطى معدل بلغ) (الذي2معنويا عن التركيب الوراثي )مشخاب 

. 19( فيما أعطى التركيب الوراثي غدير أعلى نسبة مئوية لعدم الخصب بلغت )%83. 13أعطى معدل بلغ)
مر %( أما معامالت الري فليس هنالك فروقات معنوية بين التراكيب الوراثية إذ تفوقت طريقة الري بالغ50

( أما %48. 17( مقارنة بطريقة الري المتقطع )%76. 14نسبة مئوية لعدم الخصب بلغت )بإعطائها أقل 
( ولم %11أقل نسبة مئوية لعدم الخصب بلغت ) (التداخل فقد أعطت توليفة )فرات مع طريقة الري بالغمر

 (33)عنبر ( والتركيب الوراثي%67. 12(الذي أعطى معدل بلغ)2يختلف معنويا عن التركيب الوراثي )مشخاب 
دم أعلى نسبة مئوية لع (غدير مع طريقة الري المتقطع)( بينما أعطت توليفة %33. 13الذي أعطى معدل بلغ)

 . ]25[و  ]24[و ]23[ تتفق هذه النتائج مع ماوجد. (%33. 22الخصب بلغت )
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  وزن ورقة العلم )ملغم(قيم المتوسطات الحسابية لصفة . 8جدول
 الري    
 الوراثيةالتراكيب 

 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 3 .169 8 .156 8 .181 33عنبر 
 126 123 9 .128 دجلة
 4 .168 7 .163 1 .173 2مشخاب 
 5 .125 8 .122 3 .128 فرات
 1 .114 1 .111 1 .117 4برنامج 
 1 .135 3 .131 9 .138 ياسمين
 2 .125 1 .122 3 .128 غدير

  133 3 .142 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  للري  62 .8للتراكيبn. s    2 .12للتداخل 

 
  النسبة المئوية لعدم الخصب قيم المتوسطات الحسابية لصفة. 9جدول 

 الري    
 التراكيب الوراثية

 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 33 .13 33 .14 33 .12 33عنبر 
 67 .17 67 .18 67 .16 دجلة
 5 .13 33 .14 67 .12 2مشخاب 
 33 .13 67 .15 11 فرات
 17 .19 67 .19 67 .18 4برنامج 
 33 .16 33 .17 33 .15 ياسمين
 50 .19 33 .22 67 .16 غدير

  48 .17 76 .14 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  64 .2للتداخل  54 .5للري  87 .1للتراكيب 

 
 (2م. عدد التفرعات الفعالة )عدد الدالياتـ  9

( إذ تفوق ٢( وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية لصفة عدد التفرعات الفعالة )م10يوضح الجدول )
بينما أعطى التركيب الوراثي )دجلة(  2( م2. 349التركيب الوراثي فرات بإعطائة أعلى عدد تفرعات فعالة بلغ )

وقات معنوية بين التراكيب الوراثية إذ تفوقت أما معامالت الري فقد وجدت فر  2( م2. 239أقل عدد تفرعات بلغ )
  مقارنة بطريقة الري المتقطع 2( م2. 310طريقة الري بالغمر بإعطائها أعلى عدد تفرعات فعالة بلغ )

بإعطائها أعلى عدد تفرعات بلغ  (أما التداخل فقد تفوقت توليفة )فرات مع طريقة الري بالغمر 2( م6. 300)
يعزى . 2( م230أقل عدد تفرعات فعالة بلغ ) (دجلة مع طريقة الري المتقطع)ليفة بينما أعطت تو  2( م352)
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سبب الزيادة إلى أنة في معاملة الغمر توفر طبقة معينة من الماء خالل معظم مراحل نمو النبات تساعد على 
 ]25[و  ]16[ اوجدهتتفق هذه النتائج مع م. عدد الفرو  الفعالة وزيادة كمية العناصر الغذائية الممتصة زيادة
 . ]26[و

  (2م. عدد التفرعات الفعالة )عدد الدالياتقيم المتوسطات الحسابية لصفة . 10جدول 
 الري    

 التراكيب الوراثية
 متوسط التراكيب الوراثية متقطع   غمر

 5 .332 7 .326 3 .338 33عنبر 
 2 .239 0 .230 3 .248 دجلة
 0 .332 0 .329 0 .335 2مشخاب 
 2 .349 3 .346 0 .352 فرات
 8 .278 7 .277 280 4برنامج 
 2 .330 3 .323 337 ياسمين
 2 .276 3 .271 0 .281 غدير

  6 .300 2 .310 متوسط طرق الري 
L. SD 5%  09 .10للتداخل  18 .10للري  50 .13للتراكيب 

 
 التحليل الوراثي  

 . االختالف المظهري والوراثي ونسبة التوريث التباينات الوراثية والبيئية والمظهرية ومعاملي
( قيم التباينات الوراثية والبيئة المظهرية للصفات المدروسة بطريقتي الري اذ كان 11جدول ) يوضح

( لطريقتي الري على التوالي اما 2. 99)( و8. 96)% تزهير50التباين الوراثي لصفة عن االيام من الزراعة الى 
( على التوالي وهذه قليلة مقارنة بالتباين الوراثي مما يدل على الدور 4. 24)( و1. 18)نالتباين البيئي فقد كا

( للطريقتين 6. 123)( و9. 114)االكبر للتباين الوراثي في اظهار الصفة مقارنة بالتباين المظهري الذي بلغ
و  8. 177) تباين الوراثيعلى التوالي اما لصفة عدد االيام من الزراعة حتى النضج الفسيولوجي فقد كان ال

وهذه قليلة مقارنة بالتباين  (05. 33و 3. 22)( للطريقتين على التوالي اما التباين البيئي فقد بلغ 5. 142
 (5. 175و  1. 200)الوراثي مما يدل على الدور الكبير للتباين الوراثي مقارنة بالتباين المظهري الذي بلغ 

اما التباين البيئي فقد كان  (9. 174و  9. 225)اما لصفة ارتفا  النبات فقد كان التباين الوراثي ، على التوالي
 (2. 190و  3. 230)فقد اعطى  وهذه قليلة مقارنة بالتباين الوراثي اما التباين المظهري  (2. 15و  3. 4)

وهي اقل من  (05. 1و 8. 0يئي )وللتباين الب (7. 3و 3. 4)ولصفة طول الدالية فقد كان التباين الوراثي 
دالية فقد . ولصفة عدد االفر ، على التوالي (8. 4و 1. 5)التباين الوراثي مقارنة بالتباين المظهري الذي بلغ 

مما يدل  (64. 0و  33. 0)لطريقتي الري على التوالي وللتباين البيئي  (26. 0و 03. 0)كان التباين الوراثي 
و  36. 0البيئي في اظهار الصفات وكذلك للظروف البيئية مقارنة بالتباين المظهري ) على الدور االكبر للتباين

( على التوالي وللتباين 6. 25و 7. 26على التوالي ولصفة مساحة ورقة العلم كان التباين الوراثي ) (90. 0
وهي قليلة مقارنة بالتباين الوراثي مما يدل على الدور االكبر للتباين الوراثي مقارنة  (5. 2و  8. 2البيئي )

. 356و  9. 600)على التوالي ولصفة وزن ورقة العلم بلغ التباين الوراثي  (2. 28و 6. 29)بالتباين المظهري 
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نة بالتباين الوراثي مما يدل وهي قليلة مقار  (6. 39و  5. 75)( لطريقتي الري على التوالي وللتباين البيئي 2
على التوالي ولصفة عدد  (9. 395و  5. 676)على الدور االكبر للتباين الوراثي مقارنة بالتباين المظهري 

. 126و  1. 158)على التوالي وللتباين البيئي  (4. 1660و  0. 1465)التفرعات الفعالة كان التباين الوراثي 
(. 03. 1787و  1. 1623)باين الوراثي مقارنة بالتباين المظهري الذي بلغ مما يدل على الدور االكبر للت (5

ثي تباينت القيم بين الواطئة والمتوسطة الى راقيم معاملي االختالف المظهري والو  نفسة تبين نتائج الجدول
% تكون 30_10%تكون القيم واطئة وعندما تكون بين 10اوضح العلماء انة عندما تكون القيم اقل من ، العالية

%تكون القيم عالية اذا كانت قيم معاملي االختالف المظهري واطئة لطريقة الري 30القيم متوسطة واعلى من 
. 9و  8. 9دالية اذا بلغت ). %تزهير وطول الدالية وعدد االفر 50لصفات عدد االيام من الزراعة الى  )الغمر(

لصفات عدد االيام من الزراعة الى النضج الفسيولوجي (للصفات اعاله على التوالي و كانت متوسطة 3. 7و  6
، 3. 18، 5. 18، 10غت )وارتفا  النبات ووزن ورقة العلم ونسبة عدم الخصب وعدد التفرعات الفعالة اذ بل

عدد )للصفات اعاله على التوالي اما معامل االختالف الوراثي فقد كانت القيم واطئة لصفات 9. 12، 6. 23
. وعدد األفر  %تزهير وعدد األيام من الزراعة الى النضج الفسيلوجي وطول الدالية 50عة الى األيام من الزرا 
للصفات اعاله على التوالي وكانت القيم مرتفعة لصفات مساحة  17. 2، 8. 8، 4. 9، 03. 9دالية اذ بلغت 

لتوالي اما لطريقة الري (على ا6. 30و  2. 32ورقة العلم ولمعاملي االختالف الوراثي والمظهري اذا بلغت )
فقد تباينت القيم اذا كانت واطئة بالنسبة لمعامل االختالف المظهري لصفات عدد االيام من الزراعة  ()المتقطع

للصفات على التوالي وكانت القيم متوسطة لصفات  6. 9، 6. 9الى النضج الفسيولوجي وطول الدالية اذ بلغت 
دالية ووزن ورقة العلم ونسبة عدم الخصب . ر وارتفا  النبات وعدد االفر % تزهي50عدد االيام من الزراعة الى 

للصفات اعاله على  66. 13، 76. 16، 9. 14، 6. 11، 4. 17، 5. 10وعدد التفرعات الفعالة اذ بلغت 
و  2. 32التوالي وكانت القيم مرتفعة لصفة مساحة ورقة العلم ولمعامل االختالف المظهري والوراثي اذا بلغت )

 . (على التوالي7. 30
وعدد  %تزهير50اما معامل االختالف الوراثي فقد كانت القيم واطئة لصفات عدد االيام من الزراعة حتى 

. 6، 4. 8، 6. 8، 4. 9دالية اذ بلغت . وعدد االفر  االيام من الزراعة حتى النضج الفسيولوجي وطول الدالية
عدد و زن ورقة العلم وعدم الخصب و متوسطة لصفات ارتفا  النبات و للصفات اعاله على التوالي وكانت القيم  2

للصفات أعاله على التوالي توضح نتائج نفس  4. 13، 7. 13، 1. 14، 6. 16التفرعات الفعالة اذ بلغت 
ات ا  النباذا كان اعلى نسبة لصفات ارتف(المتقطع، المعنى الواسع ولطريقتي الري )الغمرب الجدول نسبة التوريث

% اما لطريقة الري )بالغمر( فقد كانت اعلى 90%الى 80% في حين تراوحت لبقية الصفات بين 98بلغت  اذ
تتفق هذه . (%90_%80ي حين تراوحت النسبة لبقية الصفات بين )ف (%92)ة عدد التفرعات الفعالةفقيم لص

ر وكذلك استعمالهم طريقة الغم الذين وجدوا ارتفا  نسبة التوريث عند ]29[و  ]28[و  ]27[النتائج مع ماوجده 
 . تباين قيم التباينات الوراثية ومعاملي االختالف الوراثي والمظهري 
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 التباينات ونسبة التوريث ومعاملي االختالف المظهري والوراثي. 11جدول
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