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 املقدّمة
، وىي Maydeae والقبيمة Poaceaeإلى العائمة النجيمية  Maize (Zea mays. L)تنتمي الذرة الصفراء 

، التي تحمل األعضاء الذكرية في قّمة النبات Monoeciousمن النباتات العشبية الحولية أحادية المسكن 
 ثمانية أجناس، Maydeaeواألعضاء األنثوية في إبط أحد األوراق قريبًا من منتصف النبات، تتبع لمقبيمة 

 المسمى بحشيشة غاما Tripsacum، باإلضافة إلى الجنس Mays الذي يضم النوع Zeaأىميا الجنس 
Gamagrass وجنس الذرة الرّيانّية ،Euchlaena( Teosinte) الذي يعّد أقرب األجناس البرّية لمذرة ،

 إلى تحت أنواع بناًء Maysجرت عّدة محاوالت لتقسيم النوع . (1990الساىوكي، )الصفراء المزروعة 
 ومكّونات الحّبة، وخمصت إلى تقسيم ىذا النوع إلى تحت أنواع Endospermعمى مواصفات السويداء 
 Pop، والبوشارّية Waxy Corn، والشمعّية Flint Corn، والصّوانية Dent Cornنذكر منيا الذرة المنغوزة 

Corn والسكرّية ،Sweet Corn( Purseglove ،1972 ؛Paliwal ،2000
d ؛Darrah ،2003 وزمبلؤه.) 

، Galinat؛ Beadle ،1939)ُيعتقد أنَّ الموطن األصمّي لمذرة الصفراء ىو المكسيك وأمريكا الوسطى 
، ويذىب البعض إلى أّن الموطن األصمّي ليا ىو المنطقة الممتدة من مرتفعات البيرو إلى بوليفيا (1988

، Reeves وMangelsdorf)واإلكوادور، وذلك بسبب وجود تباينات كثيرة لؤلشكال المستوطنة ىناك 
58تمتد مناطق زراعة الذرة الصفراء بين خطي عرض . (1959

ºو ََ 40 شمااًل
º جنوبًا (Dowswell 

، حيث ُتزرع في المناطق األدنى ارتفاعًا عن سطح البحر حتى المرتفعات التي تصل إلى (1996وزمبلؤه، 
 ممم 250 م فوق سطح البحر، وكذلك في المناطق الجافة التي ال يزيد معدل ىطوليا المطري عن 3700

 ممم، حيث ُيعزى السبب في االنتشار 5000وحتى المناطق الرطبة جدًا التي يصل ىطوليا السنوي إلى 
والتوزع لمحصول الذرة الصفراء إلى االختبلفات الوراثية اليائمة الموجودة ضمن ىذا النوع، وكذلك إلمكانّية 

غزال، ) ليذه البيئات المتباينة Adaptationتطوير تراكيب وراثية جديدة ذات مقدرٍة عاليٍة عمى التأقمم 
1989.) 

تحتل الذرة الصفراء عالميًا المركز الثاني بعد القمح من حيث المساحة المزروعة والمركز األول عالميًا 
 مميون ىكتارًا أنتجت 170من حيث اإلنتاج، حيث بمغت المساحة المزروعة بالذرة الصفراء عالميًا نحو 

أّما عمى مستوى الوطن العربي فتأتي . (FAO ،2011 )1-ىكتار.  طن5.2 مميون طّنًا، بمردود 883قرابة 
الذرة الصفراء في المركز الثالث بعد محصولي القمح والشعير من حيث المساحة المزروعة، وفي المركز 
الثاني بعد القمح من حيث اإلنتاج، حيث بمغت المساحة المزروعة بالذرة الصفراء في الوطن العربي نحو 

المنظمة العربية ) 1-ىكتار.  طن4.8 ألف طّنًا، بمردود 6967.16 ألف ىكتارًا، أنتجت نحو 1442.60
 Wheatالذرة الصفراء المركز الثالث بعد محصولي القمح  تحتلُّ وفي سورّية (.2012لمتنمية الزراعية، 

 من حيث المساحة المزروعة ومن حيث اإلنتاج، حيث بمغت المساحة المزروعة في عام Barley والشعير
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المجموعة اإلحصائية، ) 1-ىكتار.  طن5.1 ألف طّنًا، بمردود 298.4 ىكتارًا، أنتجت 59109، قرابة 2011
2012.) 

 المزروعة وأكثرىا إنتاجًا ويقّدر المتوسط Cereal Cropsُتعّد الذرة الصفراء من أقدم المحاصيل الحبية 
Paliwal ،2000)ىكتار /  طن4العالمي إلنتاجيا 

c ؛Farnham ،2003 وزمبلؤه.) 
ُيعّد محصول الذرة الصفراء من المحاصيل المتعددة االستعماالت الميّمة لمجنس البشري، حيث 

يستعمل إّما لتغذية اإلنسان، أو يقدم كعمف لمحيوانات، أو يستخدم ألغراٍض طّبّية، وكذلك يدخل كمادة 
 (.Serna-Saldivar ،2003 وRooney)أولّية في الصناعة 

وىو من أكثر المحاصيل الحّبّية  C4يتبع محصول الذرة الصفراء لمجموعة النباتات رباعّية الكربون 
إنتاجّيًة، إضافًة إلى أّنو من أىّم مصادر الّطاقة في العميقة العمفّية المستخدمة في برامج تغذية الحيوانات 

(Bajaj ،1994 ؛Paliwal ،2000
c.) 

تستيمك الذرة الصفراء بشكٍل مباشٍر وخبلل مراحٍل مختمفٍة من عمر النبات، فيي تستخدم إّما كعمٍف 
Paliwal ،2000)أخضر أو جاف أو سيبلج، أو تستخدم حبوبيا كأعبلٍف مرّكزة 

e ؛Farnham ،وزمبلؤه 
 في العميقة المقدمة لمدواجن، حيث ُتعّد حبوبيا غنية ببادئات %75تدخل الذرة الصفراء بنسبة . (2003

 الميم لصحة الدواجن، الذي يسبب نقصو ظيور مرض الشمل في Aبيتا كاروتين التي تشكل فيتامين 
الصيصان وقّمة النشاط، إضافًة إلى تبعثر الريش، ويؤدي إلى العمى في حاالت نقصو الشديد          

تستخدم الذرة أيضًا ألغراٍض صناعّية، حيث تعد المصدر الرئيس لمنشاء عمى . (2008جابر وآخرون، )
، الذي يستخدم إلنتاج الكحول، وكذلك إلنتاج كحول اإليثانول الذي ُيعّد (White ،1994)مستوى العالم 

ثورة في مجال الوقود الحيوي، إضافًة لصناعة الورق والمواد العازلة والطبلء، كما يستخدم الزيت والبروتين 
Paliwal ،2000؛ Hannah ،1994 وBoyer)المستخرج من الذرة في صناعة األغذية 

e ؛Hobbs ،2003.) 
، وخبلل مراحل (Chapman ،1992 وHarlan) سنة 12000-7500استؤنس محصول الذرة منذ حوالي 

استئناسو أجريت عميو عمميات انتخاب في جميع المناطق التي ُزرع بيا، أّدت إلى ظيور األصناف 
 لكّل منطقة، وأّدى الفبلحون دورًا ميّمًا في المحافظة عمى ىذه Land Racesالمزروعة واألصول المحمّية 

Paliwal ،2000)األصول وتحسينيا لتتكيف مع المتطمبات البيئية المحمية لكّل منطقة 
a) وساىمت ،

 Agronomicalعمميات تحويل الذرة من محصول بري إلى مزروع، في تطوير الخصائص الزراعية 

Properties لممحصول، كالزيادة في قّوة نمو المحصول Increased Vigour، والغّمة Yield إضافًة ،
، وسّبب استئناس الذرة فقدانيا لمقدرتيا عمى البقاء دون تدخل Uniformityلتحسين التجانس المظيري لو 
 (.Dudley ،1988 وSprague؛ Kiesselbach ،1949)اإلنسان في زراعتيا وحصادىا 

ازداد الطمب عالميًا عمى الذرة الصفراء الستخداميا كغذاٍء لئلنسان وكعمٍف لمحيوانات ومن المتوقع 
 في %93 في البمدان المتطورة، وقد تصل ىذه الزيادة حتى %79 حتى %50ازدياد اإلنتاج العالمي من 
بات البحث عن وسائل زيادة اإلنتاج ىدفًا ، حيث (CIMMYT ،2009 )2020آسيا وأفريقيا بحمول العام 
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ممّحًا وضرورّيًا، ويتحقق ىذا اليدف إما بزيادة المساحة المزروعة، أو بزيادة إنتاجّية وحدة المساحة، ونظرًا 
ألّن التوّسع األفقي في سورّية محدود جدًا بل ويتناقص في بعض األحيان، لذا فإن السبيل الوحيد لزيادة 
اإلنتاج ىو التوسع الرأسي، من خبلل زيادة مردود وحدة المساحة، وتحسين كفاءة استعمالموارد اإلنتاج 

دارة المحصول، واستنباط أصناف (التربة، والمياه)الزراعي  ، واالعتماد عمى التقنية الحديثة في زراعة وا 
وىجن متفوقة في كمّية ونوعّية اإلنتاج، ومتأقممة مع الظروف المحمية ومتحّممة لمظروف البيئّية المتباينة 

 .(1989غزال، )
 Lee) من قبل مرّبي النبات في أمريكا 1900استخدمت تربية اليجن ألول مرة في مطمع عام 

، Shull)، حيث بدأ االىتمام ببرامج تربية اليجن عمى نطاق واسع منذ تقرير العالم (Tollenaar ،2007و
، عندما لوحظت قّوة اليجين والتجانس العالي في اليجن (East ،1908)وتقرير العالم  (1909، 1908

 .الناتجة عن التيجين بين سبلالت مرباة داخمياً 
تبرز أىمّية محصول الذرة الصفراء كونو أّول وأىّم محصوٍل درست لو قّوة اليجين، وذلك بسبب 
االنفصال الطبيعي لمنورات المذكرة والمؤنثة، مما سمح بالتحكم بعممية التيجين عمى نطاق واسع 

(Paliwal ،2000
b) حيث تعددت أنواع اليجن في النباتات خمطية التمقيح ،Cross-Pollinated Crops ،

-Three، أو ىجن ثبلثية     Double Crosses، أو ىجن زوجية Single Crossesفكانت إّما ىجن فردية 

Way Crosses أو ىجن قّمّية ،Top Crosses أو ىجن تركيبية ،Synthetic Crosses( Chaudhari ،
1971

b.) 
، (Cassman ،1999 وDuvick)أدَّْت ُىجن الذرة الصفراء دورًا ميّمًا في إنتاجّية الدول المتطورة 

لتحل محل اليجن الزوجية كونيا حققت  Shull( 1909)وجاءت اليجن الفردية التي اقترحت من قبل 
، حيث يتم الحصول (Hallauer ،1999)إنتاجّية أعمى، إضافًة إلى أنيا عالية التماثل والتجانس في الحقل 

 Inbred Line عن طريق إجراء التيجين بين سبللتين مرباتين داخميًا Single Crossesعمى اليجن الفردية 
(Chaudhari ،1971

b) وتتميز السبلالت المرّباة داخمّيًا بأّنيا عمى درجة عالية من التجانس الوراثي ،
Highly Homogenous وأّن نباتاتيا تكون عمى درجٍة عاليٍة من األصالة الوراثية ،Highly 

Homozygous بينما اليجن الناتجة عنيا تكون عمى درجة عالية من التجانس الوراثي، وأّن نباتاتيا ،
 (.1991حسن، ) Highly Heterozygousخميطة وراثيًا بدرجة عالية 

 لتطوير أو تعديل صفات المحصول، كصفات ارتفاع Plant Breedingيستخدم عمم تربية النبات 
النبات، وعدد العرانيس، والغمة الحبية، والنضج، وخصائص الحبوب ومقاومة األمراض والحشرات 

(Paliwal ،2000
b ؛Sleperو Poehlman ،2006) إضافًة إلى ذلك، ييدف عمم تربية النبات إلى تحسين ،

 لتحسين القيمة Aنوعّية الحبوب من خبلل زيادة محتواىا من البروتينات والدىون والنشاء وفيتامين 
 (.2007 وزمبلؤه، Zhu) في أصناف الذرة المزروعة الغذائّية والعمفّية
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ال تعتمد برامج التربية الناجحة اليادفة إلنتاج ىجن فردّية جديدة عمى الماّدة الوراثّية فقط بل تعتمد 
 التي ُتستخدم في إنتاج اليجن الفردّية أيضًا عمى اإلجراءات المنصّبة عمى إنتاج السبلالت المرّباة داخمّياً 

، وُيعّد اختيار العشيرة النباتّية (Koutsika-Sotiriou ،2000 وIpsilandis)الواعدة ذات الغّمة العالية 
المناسبة الجانب األكثر أىمّية في برامج تربية النبات، إْذ ُتعّد مصدرًا ميّمًا لمماّدة الوراثّية، حيث لن تجِد 

 وزمبلؤه، Kumar)نفعًا أكثر عممّيات االنتخاب إتقانًا وبراعًة عندما تكون القاعدة الوراثّية غير مبلئمة 
، وبناًء عمى ذلك فإّن االختيار األمثل لمصادر الماّدة الوراثّية يحّدد إمكانّية التحسين لمصفات (2004

لذلك  يفّضل . (Hallauer ،1996 وFountain)المراد االنتخاب ليا في برامج التربية والتحسين الوراثّي 
 (ىجن فردّية)مربوا النبات استخدام العشائر النباتّية الناتجة عن تراكيب وراثّية ذات قاعدة وراثّية ضّيقة 

 وعشيرة التيجين F2إلنتاج السبلالت المرّباة داخمّيًا، وتشمل ىذه العشائر كبًل من عشيرة الجيل الثاني 
؛ Hallauer ،1979)، إضافًة لؤلصناف التركيبّية ذات القاعدة الوراثّية الضّيقة Back Crossالرجعي 

Bauman وقد أوضح . (1981؛Jenkins( 1978) أّن عشيرة الجيل الثاني F2 وعشيرة التيجين الرجعي قد 
 في برامج التربية اليادفة إلنتاج السبلالت المرّباة داخمّيًا، وترافق ذلك مع 1948ازداد استخداميما منذ عام 

إلى أّن دراسة  Walsh( 1998) وLynchكما أشار . تراجٍع سريٍع الستخدام األصناف مفتوحة التمقيح
مكونات التباين تزّود مربي النبات بمعموماٍت محدودٍة حول األىّمّية النسبّية لؤلنماط المختمفة لمفعل 

الوراثي، ويمكن لمربي النبات دراسة ىذه األنماط بالتفصيل من خبلل توافر معمومات حول تتابع المورثات 
في العشيرة النباتّية، ويتّم الحصول عمى ىذه المعمومات من خبلل دراسة العشائر النباتّية لمتراكيب الوراثّية 

 .ذات القاعدة الوراثّية الضّيقة
 نموذجّيًا لدراسة تمتمك الذرة الصفراء تباينًا وراثّيًا كبيرًا يرتبط بتباينيا البيئي، ما يجعميا محصوالً 

2006 وزمبلؤه، Sofi)المؤشرات الوراثّية التي تعّد ذات أىمّيٍة عممّيٍة لمربي النبات 
b) . ويعّد تطوير غّمة

نتاج األصناف ذات القدرة العالية عمى التأقمم من األىداف الرئيسة لمعظم برامج التربية   Wattoo)الذرة وا 
ولكنَّ االنتخاب المباشر لصفة الغّمة الحّبّية العالية غير مجٍد، كونيا من الصفات . (2009وزمبلؤه، 

 التي يتحكم في وراثتيا عدٌد كبيٌر جّدًا من Complex Quantitative Traitsالوراثّية الكّمّية المعّقدة 
، وعوامل Major Genesالموّرثات، منيا ما يكون لو تأثيٌر كبيٌر وواضٌح يطمق عمييا المورثات الرئيسة 

، لذلك أوضح كلٌّ (1991حسن، ) Minor Genesوراثّية أخرى ذات تأثيٍر بسيٍط ُتسمى الموّرثات الثانوّية 
أّن االنتخاب لمكّونات الغّمة يكون  (Hamblin ،1976 وDonald؛ Adams ،1967؛ Grafius ،1956)من 

أكثر فّعالّية من االنتخاب لمغمة مباشرًة، ما يتطّمب توافر معمومات حول طبيعة وأىمّية الفعل الوراثي 
-El وBnejdi)وكذلك مساىمتو في التحّكم بالصفات الكّمّية من أجل صياغة برامج التربية الفّعالة     

Gazzah ،2010) ووصف ،Lewisو John( 1999)  وراثة الصفات الكّمّية بأّنيا ىدف متحّركMoving 

Target أي أّنيا تتأّثر بفعل المورثات الفردّية المتعّددة وكذلك بالتفاعل بين العوامل الوراثّية والبيئّية، لذلك ،
فقد ابتكرت بعض النماذج الوراثّية اإلحصائّية لتقدير المكونات الوراثّية في النباتات أىّميا التحميل التبادلي 



5 
 

Diallel Analysis مختبر × ، وسبللةLine by Tester وتحميل متوسطات األجيال ،Generation Means 

Analysis( Bnejdiو El-Gazzah ،2010) واستخدمت ىذه الطرائق بشكل عام لدراسة وراثة الصفات ،
، باإلضافة إلى المعمومات الوراثّية (Jinks ،1971 وMather)الكّمّية وكذلك لتحميل متوسطات األجيال 

التي تزّودىا ىذه التحاليل، فإّن مربي النبات يجب أن تتوافر لديو معمومات حول كّمّية التباين العائد لمفعل 
الوراثي ودرجة توريثو، إْذ أّن االنتخاب الفّعال يعتمد بشكٍل رئيٍس عمى الجزء التراكمي من التباين الوراثي 

وتعود . (Akhundova ،2009 وEshghi)إضافًة إلى مدى التأثُّر بالعوامل البيئّية والتفاعل الوراثي البيئّي 
أىّمّية الفعل الوراثي التراكمي إلى حقيقة أّن ىذا النوع من الفعل الوراثي يوّرث عبر األجيال ويتمّتع بثبات 

 Ipsilandis؛ Fasoulas ،1993؛ Miranda Fo ،1981 وHallauer)سموكو في ىذه األجيال        
 (.Koutsika-Sotiriou ،2000و

اعتمد تحميل متوسطات األجيال كطريقة إحصائّية تربوّية لمبحث في األىمّية النسبّية لؤلنواع المختمفة 
؛ Walsh ،1998 وLynch؛ Pooni ،1996 وKearsey؛ Jinks ،1982 وMather)من الفعل الوراثي 

Chalhو El-Gazzah ،2004) ويشمل ىذا التحميل العشائر الست الرئيسة عشيرتا السبللتان األبويتان ،P1 
 BC1، وعشيرتا التيجين الرجعي األول والثاني F2، عشيرة الجيل الثاني F1، عشيرة الجيل األول P2و
، حيث يعّد تحميل متوسطات األجيال طريقة إحصائّية بسيطة لكّنيا (Chaudhary ،1977 وSingh )BC2و

تتيح تقدير ودراسة العديد من المؤشرات الوراثّية الميّمة لمرّبي النبات مثل الفعل الوراثي التراكمي، 
المؤثرة في  (سيادي× سيادي، تراكمي × تراكمي، سيادي × تراكمي )والسيادي، والتفوقي بأشكالو الثبلثة 

وتشّكل ىذه المؤشرات الوراثّية مجموع مساىمات . (Singh ،1992 وSingh)الصفات الكّمّية المدروسة 
 (.2007 وزمبلؤه، Melchinger)التأثيرات الوراثّية الكّمّية في جميع المواقع الوراثّية 

إّن توافر الماّدة الوراثّية المتمّيزة بخصائٍص تربوّيٍة ىاّمٍة لمربي النبات، ُيعّد من أىّم العوامل لنجاح 
ونتيجة قّمة مصادر الماّدة الوراثّية المتاحة، يمجأ مربوا الذرة الصفراء إلنتاج . برامج تربية الذرة الصفراء

أو من خبلل التربية . الماّدة الوراثّية إّما من خبلل انتخاب عّيناٍت من األصناف مفتوحة التمقيح الشائعة
الداخمّية ضمن عشائر الجيل الثاني ليجن السبلالت المتفّوقة، وضمن المجموعة الوراثّية الواحدة 

Heterotic Patternمن خبلل  الستنباط سبلالٍت مرّباٍة داخمّيًا تستخدم الحقًا في إنتاج اليجن الفردّية 
ىذه اآللّية في إنتاج السبلالت المرّباة . تيجينيا مع سبلالٍت أخرى ناتجة عن مجموعاٍت وراثّيٍة مختمفة

داخمّيًا تتطّمب توافر معموماٍت حول العديد من المؤّشرات التي تحّدد طبيعة الفعل الوراثّي المسيطر عمى 
وراثة الصفات الياّمة لمربي الذرة الصفراء، حيث تمّكن ىذه المعمومات الوراثّية مربوا الذرة الصفراء من 
تحديد طريقة االنتخاب المناسبة، وكذلك الموعد األمثل لتطبيق ىذا االنتخاب، إضافًة لمعرفة طريقة 

التربية المثمى التي تمّكن من استثمار الفعل الوراثّي المتاح بأقّل التكاليف، والجيد، والزمن، لموصول إلى 
 .السبلالت المرّباة داخمّيًا ذات الصفات المرغوبة
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 أهداف البحث
تقدير بعض المعايير الوراثّية المحّددة لؤلىّمّية النسبّية لمصفات المعتمدة كمعايير انتخاب ميّمة لمربي  .1

 .النبات

تحديد طريقة االنتخاب، والموعد األمثل لتطبيق ىذا االنتخاب، ومقدار التقّدم الوراثّي الستنباط  .2
 .سبلالٍت مرّباٍة داخمّيًا ذات صفاٍت مرغوبٍة ينتج عن تصالبيا ىجنًا فردّيًة ذات غّمٍة حّبّيٍة عاليةٍ 

 .دراسة طبيعة الفعل الوراثّي ليجٍن فردّيٍة مستنبطٍة محّمّيًا ذات غّمة حّبّية عالية .3

 .دراسة التفاعل الوراثّي البيئّي لتحديد الموعد الزراعّي المناسب لبلنتخاب .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة املرجعيّة
 مكونات التباين الوراثي .1
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تخضع وراثة الصفات الكّمّية لعدٍد كبيٍر من الموّرثات، إضافًة إلى تأّثرىا الكبير بالظروف البيئّية، وُيعّد 
تحديد طبيعة الفعل الوراثي المساىم في التعبير عن الصفات كمستوى تأثير الفعل الوراثي التراكمي وكذلك 

درجة السيادة ىاّمًا جّدًا في تخطيط برامج التربية اليادفة لتطوير ىذه الصفات، حيث تساىم المعمومات 
حول طريقة عمل وتفاعل المورثات في تحديد طريقة التربية لموصول إلى فعٍل وراثيٍّ أكثر فاعمّية، وكذلك 

(. Miranda Fo. ،1988 وHallauer؛ Gamble ،1962)توّضح دور أنظمة التربية في تقييم المحاصيل 
تباين )التباين المظيري إلى ثبلثة مكّونات رئيسة ىي الجزء الثابت وراثّيًا  Jinks( 1982) وMatherقّسم 

، والجزء الثالث (تباين الفعل الوراثي السيادي والتفّوقي)، والجزء غير الثابت وراثّيًا (الفعل الوراثي التراكمي
كما يتضّمن الجزء الثابت . ىو الجزء غير الثابت وراثّيًا وغير القابل لمتوريث والمتمّثل بالجانب البيئي

تراكمي، وعميو يمكن تقسيم × وراثّيًا من مكّونات التباين المظيري الجزء من الفعل الوراثي التفّوقي تراكمي 
الفعل الوراثي التراكمي، والتراكمي )التباين المظيري الكّمي إلى مكّونين رئيسّيين ىما المكّون الثابت وراثّيًا 

× سيادي، والتراكمي × الفعل الوراثي السيادي، والسيادي )، والمكّون غير الثابت المتضّمن (تراكمي× 
إّن افتراض غياب الفعل الوراثي التفّوقي من أكثر األمور شيوعًا في . (سيادي، إضافًة إلى التأثير البيئي

 Chi؛ 1966 وزمبلؤه، Eberhart)تصميم برامج الوراثة الكمّية، حيث أوضحت العديد من الدراسات السابقة 
أّن الفعل الوراثي التفّوقي غير ىام في وراثة الصفات الكّمّية،  (Hallaur ،1975 وSilva؛ 1969وزمبلؤه، 

وبّين . في حين أّدى الفعل الوراثي التراكمي دورًا ميّمًا في التباين الوراثي تبله الفعل الوراثي السيادي
Upadhyayaو Nigam( 1998)  أّن االكتفاء بتقدير الفعل الوراثي التراكمي والسيادي لمصفات الكّمّية يعّد

خاطئًا، وذلك لعدم الدّقة في حال افتراض غياب تأثير الفعل الوراثي التفّوقي، حيث أّن كّمّية ونوع الفعل 
الوراثي التفّوقي الموجود في المحاصيل يمتمك األىّمّية الرئيسّية في تحديد دّقة عممّية التنبؤ بوراثة صفٍة 

مفيوم الفعل الوراثي التفّوقي لوصف تفاعل  Bateson( 1909)صاغ . ما، وكذلك دّقة تصميم برامج التربية
ويمكن تقسيم الفعل الوراثي . العوامل الوراثّية الذي يبلحظ من خبلل تأثيرىا المشترك عمى الشكل المظيري

التفّوقي إلى نوعين األّول الفعل الوراثي التفّوقي الُمآزر الذي يحدث عندما يكون الفعل الوراثي التفّوقي في 
، والثاني الفعل الوراثي التفّوقي المضاد، الذي يحدث (Crow ،1970)نفس اّتجاه الفعل الوراثي التراكمي 

 (.Kimura ،1970 وCrow)عندما يؤّثر الفعل الوراثي التفّوقي بعكس الفعل الوراثي التراكمي 
، P1يتّم تقدير تأثيرات الفعل الوراثي التراكمي والسيادي غالبًا من خبلل استخدام عشائر األب األّول 

، ولكن في حال (Gossal ،2002 وChahal؛ Jinks ،1982 وMather )F1، والجيل األّول P2واألب الثاني 
أّي تغييٍر في القيم المتوّقعة ليذه العشائر فإّن ذلك يشير إلى وجود تفاعل لممورثات غير القرينة، وىذا 

وذلك لمتقدير الدقيق لمكّونات التباين  (P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2)يتطّمب دراسة العشائر الست 
ُيعّد تحميل متوسطات األجيال من الطرق اإلحصائّية الوراثّية الياّمة لتقدير مكّونات التباين . الوراثي

× تراكمي، والسيادي × الفعل الوراثي التراكمي، السيادي، التفّوقي بأنواعو التراكمي )الوراثي المتنّوعة 
، حيث (Gamble ،1962؛ Hayman ،1958)لمصفات ذات الوراثة الكّمّية  (سيادي× سيادي، والتراكمي 
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يتمّيز تحميل متوسطات األجيال بإمكانّية استخدام العشائر المستخدمة لمحصول عمى أجيال يمكن 
، كما يتمّيز بإمكانّية تقدير كاّفة التأثيرات الوراثّية (White ،1998 وCoates)استخداميا في برامج التربية 

معًا، وذلك بسبب استخدام متوسطات العشائر عوضًا عن التباين، مّما يؤّدي إلى خفض أخطاء العّينة 
 (.Bernardo ،2002)مقارنًة بالتباين وذلك لمتفاعبلت الوراثّية التراكمّية والسيادّية والتفّوقّية 

من خبلل  (1998) وزمبلؤه Ceballosدرست العديد من األبحاث مكّونات الفعل الوراثي، حيث بّين 
دراستو عمى العشائر الست لخمسة ىجن فردّية من الذرة في ثبلث بيئات زراعّية مختمفة أّن الفعل الوراثي 

السيادي أسيم بشكل كبير في وراثة صفة الغّمة الحّبّية في البيئة غير المجيدة، في حين كان الفعل 
 .الوراثي التفّوقي الُمسيم األكبر في وراثة صفة الغّمة في البيئتين المجيدتين

عمى العشائر الست لثبلثة ىجن فردّية من الذرة  Abd EL-Sattar( 1998) وEL-Hosaryأّكدت دراسة و
 .الصفراء عمى األىمّية النسبّية لمفعل الوراثي التراكمي في وراثة صفة الغّمة ومكوناتيا

. مكّونات الفعل الوراثي من خبلل استخدام العشائر الست ليجينين فردّيين من الذرة Khalil( 1999)درس 
وخمصت النتائج إلى سيطرة الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفات غّمة النبات الفردي، وطول وقطر 

العرنوس، وعدد الحبوب بالصف، وعدد الصفوف بالعرنوس، ووزن المائة حّبة، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع 
إضافًة إلى مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج في وراثة معظم ىذه . النبات والعرنوس

 .الصفات عدا صفة وزن المائة حّبة التي ساىم في وراثتيا الفعل الوراثي التفّوقي من النوع المتكامل
من خبلل دراستو عمى العشائر الست ألربعة ىجن فردّية من الذرة في موعدين  AL-Ahmad( 2004)وجد 

لمزراعة أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة صفات غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وصفتي ارتفاع 
كما أشار . النبات والعرنوس وصفة اإلزىار المؤّنث، في جميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة

إلى مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج في وراثة معظم الصفات عدا صفة وزن المائة حّبة 
 .التي ساىم في وراثتيا الفعل الوراثي التفّوقي من النوع المتكامل

 نبات من الذرة الصفراء من عشيرة التيجين الرجعي 500عمى  (2004) وزمبلؤه Silvaوفي دراسة أجراىا 
لتحديد طبيعة الفعل الوراثي المسيطر عمى وراثة صفة غّمة النبات الفردي، وارتفاع النبات والعرنوس، 
واإلزىار المؤّنث، وجد أّن الفعل الوراثي التراكمي كان المساىم األكبر في وراثة صفات ارتفاع النبات 
 .والعرنوس واإلزىار المؤّنث، في حين ساىم الفعل الوراثي السيادي في وراثة صفة غّمة النبات الفردي

من خبلل العشائر الست ألربعة ىجن فردّية من الذرة أّن الفعل  (2005) وزمبلؤه Mihaljevicأوضح 
إضافًة إلى مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي في الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة صفة الغّمة الحّبّية، 

 .وراثتيا
أّن الفعل الوراثي من خبلل استخدام العشائر الست ليجينين فرديين من الذرة،  (2006) وزمبلؤه Aziziبّين 

السيادي سيطر عمى وراثة صفات غّمة النبات الفردي، وعدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة، وارتفاع 
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كما . في حين سيطر الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس. النبات والعرنوس
 .أوضحت النتائج مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج في وراثة معظم ىذه الصفات

2006) وزمبلؤه Sofiوفي دراسة أجراىا 
a)  عمى ىجينين فرديين من الذرة باستخدام تحميل متوسطات

األجيال، وجد أّن الفعل الوراثي السيادي تفّوق عمى الفعل الوراثي التراكمي في وراثة صفات ارتفاع 
كما بّين أّن . النبات، طول وقطر العرنوس، وزن المئة حّبة، عدد الصفوف بالعرنوس، وغّمة النبات الفردي

 في جميع الصفات المدروسة عدا صفة غّمة Duplicateالفعل الوراثي التفّوقي كان من النوع المزدوج 
 .Complementaryالنبات الفردي التي كان الفعل الوراثي التفّوقي فييا من النوع المكّمل 

 ىجينًا فردّيًا من الذرة ناتجة عن 55عمى Subbaraman( 2006 ) وSubramanianوفي دراسة أجراىا 
 سبللة مرّباة داخمّيًا من الذرة، وجدا أّن الفعل الوراثي السيادي كان 11التيجين نصف المتبادل بين 

المساىم األكبر في وراثة صفات ارتفاع النبات، وطول وقطر العرنوس، وعدد الحبوب بالصف، وغّمة 
 .النبات الفردي
عمى العشائر الست ليجين فردي من الذرة لدراسة مكّونات الفعل  Abou-Deif( 2007)وبّينت دراسة 

الوراثي لصفات ارتفاع النبات والعرنوس، وطول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، ووزن المائة حّبة، 
وغّمة النبات الفردي، أّن الفعل الوراثي السيادي كان المساىم األكبر في وراثة جميع الصفات عدا صفة 

تراكمي دورًا ىاّمًا أكثر من باقي مكّونات × عدد الصفوف بالعرنوس، ولعب الفعل الوراثي التفّوقي تراكمي 
 .الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة صفات ارتفاع النبات، وطول العرنوس، وغّمة النبات الفردي

 سبللة مرّباة داخمّيًا مع ثبلثة 17 ىجينًا فردّيًا ناتجًا عن تيجين Joshi( 2007 )51 وDadheechاستخدم 
مختبر لدراسة مكّونات الفعل الوراثي لصفة غّمة النبات الفردي، × مختبرات وذلك باستخدام طريقة سبللة 

ووزن المائة حّبة، ومحتوى الحبوب من الزيت والبروتين والنشاء، وبّينت النتائج سيطرة الفعل الوراثي 
 .السيادي والتفّوقي عمى وراثة ىذه الصفات

 سبللة مرّباة داخمّيًا مع ثبلثة 15 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن تيجين 45عمى  Sofi( 2007)بّينت دراسة 
مختبر، أّن الفعل الوراثي التراكمي كان المسيطر عمى وراثة × مختبرات وذلك باستخدام طريقة سبللة 

 .صفات ارتفاع العرنوس، وطول وقطر العرنوس
أّن الفعل الوراثي السيادي ساىم بشكل كبير في وراثة صفة الغّمة الحّبّية  (2008) وزمبلؤه Velásquezبّين 

إضافًة إلى مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي بنسبٍة محدودٍة في وراثتيا، وذلك من خبلل دراستيم عمى 
 .العشائر الست لثمانيٍة وعشرين ىجينًا فردّيًا من الذرة

العشائر الست لتسعة ىجن فردّية من الذرة لدراسة مكّونات الفعل ( 2008) وزمبلؤه Zdunićاستخدم 
وخمصت النتائج إلى سيطرة الفعل الوراثي . الوراثي لصفتي الغّمة الحّبّية، ومحتوى الحبوب من النشاء

 .السيادي عمى وراثة كبل الصفتين، إضافًة إلى مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي في وراثتيما
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عمى ثبلثين ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل بين ( 2009) وزمبلؤه Hussainأّكدت نتائج دراسة 
ست سبلالت مرّباة داخمّيًا، أّن الفعل الوراثي التراكمي سيطر عمى وراثة صفتي ارتفاع النبات، وغّمة 

النبات الفردي، في حين سيطر الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفتي عدد الحبوب بالصف، ووزن 
 .المائة حّبة
أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة صفات الغّمة ومكّوناتيا وارتفاع Iqbal( 2009 )كما بّين 

النبات والعرنوس واإلزىار المؤّنث، كما أوضح أّن الفعل الوراثي التفّوقي ساىم في وراثة ىذه الصفات 
حيث كان من النوع المتكامل في صفة الغّمة الحّبّية، وذلك من خبلل دراسة مكّونات الفعل الوراثي 

 .لمعشائر السّتة ألربعة ىجن من الذرة
 ىجينًا فردّيًا من الذرة ناتجة عن 56من خبلل دراستيم عمى ( 2009) وزمبلؤه Irshad-Ul-Haqاستنتج 

، أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة التيجين المتبادل بين ثمان سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة
، وطول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، كلٍّ من صفات غّمة النبات الفردي

 .ووزن المائة حّبة
أّن الفعل الوراثي السيادي كان المساىم األكبر مقارنًة بالفعل الوراثي  (2010) وزمبلؤه Iqbalأوضح 

التراكمي في وراثة صفة ارتفاع النبات، كما ساىم الفعل الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج في وراثة ىذه 
 .الصفة، وذلك من خبلل تحميل متوسطات األجيال ألربعة ىجٍن فردّيٍة من الذرة

أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة كلٍّ من صفات ارتفاع  (2010) وزمبلؤه Irshad-Ul-Haqبّين 
 ىجينًا فردّيًا من الذرة 56، وذلك من خبلل دراسة النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث، وغّمة النبات الفردي

 .ناتجة عن التيجين المتبادل بين ثماني سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة
عمى العشائر الست ليجين فردي من الذرة أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر Ishfaq( 2011 )أّكدت دراسة 

عمى وراثة صفة الغّمة ومكّوناتيا وصفة اإلزىار المؤّنث، عدا صفة طول العرنوس التي سيطر عمى 
وبّينت النتائج مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة معظم الصفات . وراثتيا الفعل الوراثي التراكمي

حيث كان من النوع المتكامل في صفتي غّمة النبات الفردي وطول العرنوس، في حين كان من النوع 
 .المزدوج في باقي الصفات

Khodarahmpour( 2011بّين 
b)  أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة صفة الغّمة الحّبّية، ومحتوى

 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل 28وذلك من خبلل العمل عمى . الحبوب من البروتين والزيت
 .الجزئي بين ثماني سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة

من خبلل دراستيم عمى العشائر الست ليجينين فرديين من الذرة أّن ( 2011) وزمبلؤه Shahrokhiوجد 
الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة صفات ارتفاع النبات، وطول العرنوس، وعدد الصفوف 

في حين سيطر الفعل الوراثي التراكمي عمى صفات ارتفاع العرنوس، وعدد . بالعرنوس، واإلزىار المؤّنث
بينما سيطر الفعل الوراثي . الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة، والغّمة الحّبّية وذلك في اليجين األّول
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التراكمي عمى وراثة صفتي ارتفاع النبات، وعدد الحبوب بالصف، في حين كان الفعل الوراثي السيادي 
كما بّينت النتائج مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي في . المسيطر عمى وراثة باقي الصفات في اليجين الثاني

 .وراثة معظم الصفات في كبل اليجينين
أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة صفة غّمة النبات  (2011) وزمبلؤه Todorovićاستنتج 

الفردي، كما ساىم الفعل الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج في وراثتيا، وذلك من خبلل دراسة العشائر 
 .الست ليجينين فرديين من الذرة

مستخدمًا العشائر الست ليجينين فرديين من الذرة، أّن الفعل الوراثي  (2011) وزمبلؤه Toledoأوضح 
 .التراكمي سيطر عمى وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس

 ىجينًا فردّيًا من الذرة ناتجة عن سبع سبلالت مرّباة داخمّيًا 42في دراسة  (2011) وزمبلؤه Zareوجد 
بطريقة التيجين المتبادل، أّن الفعل الوراثي البلتراكمي كان المساىم األكبر في وراثة صفة الغّمة ومكّوناتيا 

 .عدا صفة طول العرنوس التي ساىم في وراثتيا الفعل الوراثي التراكمي
 سبللة مرّباة داخمّيًا من الذرة 6 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن تيجين 30( 2012) وزمبلؤه Chohanاستخدم 

باستخدام طريقة التيجين المتبادل لدراسة مكّونات الفعل الوراثي لصفات الغّمة الحّبّية، ووزن المائة حّبة، 
 .وارتفاع النبات، وبّينت النتائج سيطرة الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة ىذه الصفات

في دراسٍة أجراىا عمى العشائر الست لثبلثة ىجن فردّية من الذرة الصفراء  El-Badawy( 2012)أّكد 
ولصفات غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا، أّن الفعل الوراثي السيادي ومكّونات الفعل الوراثي التفّوقي كانت 

 .أكثر أىمّيًة من الفعل الوراثي التراكمي في وراثة صفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا
 سبللة مرّباة داخمّيًا من الذرة 8 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن تيجين 28( 2012) وزمبلؤه Kumarاستخدم 

باستخدام طريقة التيجين نصف المتبادل لدراسة مكّونات الفعل الوراثي لصفتي غّمة النبات الفردي، 
واإلزىار المؤّنث، وبّينت النتائج سيطرة الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفة غّمة النبات الفردي، في 

 .حين سيطر الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة صفة اإلزىار المؤّنث
أّن الفعل الوراثي السيادي والفعل الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج ساىما في ( 2012) وزمبلؤه Sherبّين 

 .وذلك من خبلل استخدام العشائر الست ألربعة ىجن فردّية من الذرة. وراثة صفة اإلزىار المؤّنث
من خبلل دراسة العشائر الست ليجين فردي من الذرة، أّن الفعل الوراثي  (2013) وزمبلؤه Aminiبّين 

السيادي سيطر عمى وراثة صفات غّمة النبات الفردي، وعدد الحبوب بالصف، وارتفاع النبات والعرنوس، 
 .كما ساىم الفعل الوراثي التفّوقي المزدوج في وراثتيا

عمى العشائر الست لثبلثة ىجن فردّية من الذرة،  (2013) وزمبلؤه El-Mouhamadyوفي دراسة أجراىا 
بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي والفعل الوراثي التفّوقي من النوع المتكامل سيطرا عمى وراثة صفات 

 .اإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات، ووزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، والغّمة الحّبّية
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تجربًة عمى العشائر الست لخمسة عشر ىجينًا فردّيًا من الذرة  (2013) وزمبلؤه Irshad-Ul-Haqنّفذ 
لدراسة مكّونات الفعل الوراثي لصفات عدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة، وغّمة النبات الفردي، 

وخمصت النتائج إلى أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة ىذه الصفات، إضافًة إلى مساىمة الفعل 
 .الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج في وراثة ىذه الصفات

 عائمة من الذرة لدراسة مكّونات الفعل الوراثي في صفة غّمة 256تجربة عمى  (2013) وزمبلؤه Kumarنّفذ 
النبات الفردي ومكّوناتيا وصفة اإلزىار المؤّنث، وبّينت النتائج سيطرة الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة 

صفتي اإلزىار المؤّنث، وعدد الصفوف بالعرنوس، في حين سيطر الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة 
 .صفة غّمة النبات الفردي، وطول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة

 قّوة الهجين، درجة السيادة، التدهور المصاحب لمتربية الذاتّية .2
لفتت ظاىرة قّوة اليجين انتباه العمماء في القرون الماضية، ولكنيم لم يستطيعوا وضع تفسير لتفوق 

النسل عمى األبوين الداخمين في عممّية التيجين، وىذه الظاىرة ليست حديثة العيد بل ُعرفت منذ اكتشاف 
 من 1865، كما الحظيا ماندل عام 1763 في عام Kolreuter، حيث الحظيا Hybridizationالتيجين 

خبلل ىجن البازالء التي عمل عمييا، وأّكد في وقت الحق أّن قّوة اليجين ال تحدث بسبب التيجين فقط، 
Chaudhari ،1971)بل يجب أن تكون اآلباء المستخدمة في التيجين متباعدة وراثيًا 

a) حيث تحدث قّوة ،
من حيث )اليجين عند تمقيح نباتاٍت من نوٍع واحٍد تختمف عن بعضيا وراثّيًا، ويكون ارتباطيا الوراثّي 

قميبًل أو معدومًا، وال يشترط لظيور قّوة اليجين أن تكون اآلباء المستعممة في إنتاج  (صمة النسب بينيا
اليجن ضعيفة النمو أو تعاني التدىور المصاحب لمتربية الذاتّية، حيث تظير قّوة اليجين في معظم 

 قّوة اليجين بأّنيا الزيادة في معّدل النمو Shullوعّرف . (1991حسن، ) النباتات الذاتّية والخمطّية التمقيح
 اليجين عمى سبلالتو األبوّية المرّباة داخمّيًا، F1والغّمة والحيوّية، كما ُعرِّفت بأّنيا تفّوق الجيل األول 

ويتجمى ىذا التفّوق من خبلل التأثير في الصفات الكمّية كالغّمة الحّبّية، والتأثيرات في الصفات الحيوّية 
كالمقدرة عمى المحافظة عمى الصفات االقتصادّية، وزيادة الكتمة الحيوّية ومعدل النمو واإلخصاب، أّما 

 Keeble)التأثيرات الفزيولوجّية فتتجمى في مقاومة األمراض، والحشرات، وتحّمل اإلجيادات البلأحيائّية 
 (.Bruce ،1910؛ Pellew ،1910و

 حيث يشير األّول فقط إلى Heterosis عن مصطمح Hybrid Vigourيختمف مصطمح قّوة اليجين 
الزيادة في معّدل النمو والحجم، بينما يشير المصطمح الثاني إلى كبل الجانبين الزيادة والنقصان، لذلك 

 وقّوة اليجين Beneficial Heterosis إلى قسمين ىما قّوة اليجين المفيدة Heterosisأمكن تقسيم مصطمح 
Non-Beneficial Heterosis( Chaudhari ،1971غير المفيدة 

a) تتوقف قّوة اليجين عمى مقدرة ،
السبلالت الُميّجنة عمى الخمط، حيث تزداد كّمما كانت ىذه السبلالت أكثر قدرًة عمى الخمط، أي كّمما 

 (.1991حسن، )كانت تراكيبيا الوراثية مكّممًة بعضيا بعضًا 
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تعزى ظاىرة قّوة اليجين إلى أسباٍب وراثّيٍة وأخرى فيزيولوجّية، ولتفسير األسباب الوراثية وضعت ثبلث 
، التي تقوم عمى مبدأ حجب القرائن Dominance Hypothesisفرضيات، األولى ىي فرضية السيادة 

Allels المتنحية الّضاّرة بقرائن نافعة سائدة عمييا في اليجن عالية الخمط الوراثّي Heterozygous 

Hybrid وتجميع أكبر عدد ممكن من القرائن السائدة النافعة في الجيل األول ،F1 وبناًء عميو فإّن قّوة ،
اليجين ُتحكم بعدٍد كبيٍر من العوامل الوراثّية تكون فييا المورثات النافعة سائدة، والمورثات الّضارة متنحية 

(Davenport ،1908 ؛Bruce ،1910 ؛Jones ،1917) أما الفرضية الثانية ىي فرضّية السيادة الفائقة ،
Over Dominance Hypothesisبأّن السموك المظيرّي المتفّوق لمجيل األّول اليجين ُيضاىي :  التي تقول

 Epistasisوالفرضّية الثالثة ىي فرضية التفوق ، (Crow ،1948؛ Hull ،1945؛ East ،1936)كبل أبويو 

Hypothesis التي تعّبر عن التفاعل بين القرائن المرغوبة عمى المواقع الوراثية المختمفة (Williams ،
 أّن Hull( 1945 ،1946)ومن ناحيٍة أخرى فقد بّين (. 2004 وزمبلؤه، Meyer؛ 2001 وزمبلؤه،Li؛ 1959

تُقّدر قّوة اليجين بعّدة طرق إما قياسًا .  الفعل الوراثّي التراكمّي أّدى دورًا ميّمًا في تفسير قّوة اليجين
، حيث تقّدر كانحراف لمتوسط الجيل األول عن متوسط Heterosis Mid Parents( HMP)لمتوسط األبوين 

كانحراف لمتوسط الجيل األول عن  Heterosis Better Parents( HBP)أبويو، أو قياسًا لؤلب األفضل 
 (.Edwards ،1998 وLamkey)األب األفضل 

، وتستمر في التناقص في F2ُتعّد تأثيرات قّوة اليجين غير ثابتة بشكٍل دائم، بل تنخفض في الجيل الثاني 
 في كلِّ جيٍل عن الجيل الذي سبقو وفقًا لقواعد االنعزاالت %50األجيال البلحقة، حيث تبمغ قيمة التدىور 

Chaudhari ،1971)الماندلية 
a) . وُيعّد اليدف الرئيس من تحسين عشائر الذرة ىو زيادة تكرار الموّرثات

المرغوبة في ىذه العشائر، مّما يجعميا مصدرًا ميّمًا لمحصول عمى سبلالٍت مرّباٍة داخمّيًا متفّوقة في 
نتاج اليجن الفردّية  أشار . (Falk ،1995 وKannenberg؛ Duvick ،1992)صفاتيا، وتساىم في تطوير وا 

Bauman( 1981)  إلى أّن عشيرة الجيل الثانيF2 نتاج السبلالت  ُتعّد من أفضل المصادر لتطوير وا 
وُيعّد إنتاج اليجن الفردّية من خبلل التيجين بين سبلالت مرّباة داخمّيًا من أىم أىداف . المرّباة داخمّياً 

برامج تربية الذرة، حيث ُتعّد التربية الذاتّية من أىم الطرق المعتمدة إلنتاج السبلالت المرّباة داخمّيًا 
(Hallauer ،1990) . وُتعّبر التربية الذاتّيةSelfing عن الّشكل األشّد من التربية الداخمّية Inbreeding 

حيث يمقِّح النبات نفسو، في حين ُتعّرف التربية الداخمّية بأّنيا التيجين بين فردين متقاربين وراثّيًا 
(Charlesworthو Charlesworth ،1987) .كما بّين Darwin( 1876)  أن التربية الداخمّية في النباتات

خمطّية التمقيح تؤدي إلى التدىور، عمى عكس التيجين الذي يؤدي إلى قّوة اليجين، حيث تؤّدي التربية 
الداخمية إلى تخفيض الغّمة إضافًة إلى زيادة عدد النباتات الضعيفة أو المتقّزمة، وُتخّفض مقاومة النباتات 

 Hallauer؛ 1972 وزمبلؤه، Harris؛ Genter ،1971)لؤلمراض والحشرات، كما تّخفض معدل النمو 
إضافًة إلى ذلك فإّن تأثير التربية الداخمّية عمى قيم . (Dudley ،1974 وCornelius؛ Sears ،1973و

، Goodnight وPary)الصفات يختمف كثيرًا بين األنواع المختمفة لمصفات وكذلك بين العشائر المختمفة 
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، حيث يعتمد تأثير التربية الداخمّية في الصفات المحّددة، عمى نسبة الفعل الوراثي (Roff ،1997؛ 1995
تؤّدي التربية . (Walsh ،1998 وLynch؛ Roff ،1997؛ Falconer ،1989)السيادي في ىذه الصفات 

الداخمّية إلى تغيير تكرار المكّونات الوراثّية في العشيرة، حيث تزداد التكرارات األصيمة وراثّيًا 
Homozygous عمى حساب التكرارات الخميطة وراثّيًا Heterozygous األمر الذي ينعكس من خبلل ،

 الذي شغمت أسبابو Inbreeding Depressionاالنخفاض بالشكل المظيري، وىذا ُيسمى بالتدىور الوراثي 
الوراثّية العالم لمّدة قرن، حيث ُيعّد الفعل الوراثي السيادي ميّمًا لحدوث التدىور الوراثي، إال أّن القاعدة 

وضعت عّدة نظرّيات . (Charlesworth ،1987 وCharlesworth)الوراثّية التي تفسره مازالت غير واضحة 
لتفسير ظاىرة التدىور الوراثي، حيث تبّين نظرّية السيادة أو السيادة الجزئّية أّن التدىور الوراثي ينتج من 
خبلل زيادة تماثل المواقح لمموّرثات الضاّرة المتنّحية التي ُتحجب من قبل الموّرثات السائدة المرغوبة في 

، ومع استمرار عممّية التربية الذاتّية فإّن فرضّية السيادة (Davenport ،1908)الطرز المتخالفة المواقح 
تنّبئ بأّن االنتخاب الذي يمي عممّية التربية الداخمّية سوف يقّمل النباتات ذات الموّرثات المتنّحية الضاّرة 

التي تسبب التدىور الوراثي، ويكون ىذا التخفيض أكثر كفاءًة كّمما زاد تماثل المواقح وبالتالي يزداد وضوح 
 Barrett؛ Schemske ،1985 وLande)الموّرثات المتنّحية فيسيل عزليا عن طريق االنتخاب 

، ومن ناحيٍة أخرى فإّن الطرز الوراثّية الخميطة وراثّيًا ربما تكون (Roff ،2002؛ Charlesworth ،1991و
ذات كفاءة عالية مقارنًة بالطرز األصيمة وراثّيًا، وبالتالي فإّن التدىور الوراثي يكون نتيجًة لفقدان 

، Charlesworth وCharlesworth)التفاعبلت الخميطة وراثّيًا المفيدة، وىذه تسمى بنظرّية السيادة الفائقة 
يؤّثر ( الفعل الوراثي التفّوقي)، إضافًة لمنظريتين السابقتين فإّن التفاعل بين المواقع الوراثّية (1999، 1987

، حيث يمكن تقسيم التأثير (Kimura ،1970 وCrow)في كفاءة االنعزاالت الوراثّية كّمما زاد تماثل المواقح 
 الذي ُيعّد مفيدًا Reinforcing Epistasisالتفّوقي إلى نوعين األّول يسمى الفعل الوراثي التفّوقي المآزر 

كونو يزيد التدىور الوراثي مع التقّدم في تماثل المواقح مقارنًة مع النوع اآلخر المسّمى الفعل الوراثي 
 .Diminishing Epistasisالتفّوقي الُمنِقص 

؛ Falconer ،1981)إّن قّوة اليجين والتدىور المصاحب لمتربية الذاتّية يمّثبلن ظاىرتين متبلزمتين 
Matherو Jinks ،1982) لذلك فقد درست العديد من األبحاث قّوة اليجين والتدىور المصاحب لمتربية ،
طرازين وراثيين من الذرة، وبّينت نتائجيم أّن صفات طول وقطر  (1993) وزمبلؤه Salehفقد قّيم الذاتّية 

العرنوس، وارتفاع النبات والعرنوس أظيرت قيمًا إيجابّيًة ومعنوّيًة لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين 
 .واألب األفضل، كما بّينت النتائج أّن ىذه الصفات حّققت قيمًا معنوّيًة لمتدىور الوراثي

أّن صفات . من خبلل دراستو عمى العشائر الست ألربعة ىجن فردّية من الذرة Amer( 1999)أوضح 
غّمة النبات الفردي، وطول العرنوس، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس، أظيرت قيمًا عالية 

لصفة اإلزىار المؤّنث في اليجين % 13.2-المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا باألب األفضل، حيث تراوحت من 
كما بّينت النتائج أّن قيم التدىور الوراثي . لصفة غّمة النبات الفردي في اليجين الرابع% 209.4األّول إلى 
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 كانت إيجابّية ومعنوّية في معظم الصفات واليجن المدروسة عدا صفة اإلزىار الذاتّيةالمصاحب لمتربية 
وأظيرت معظم الصفات قيمًا أكبر من . المؤّنث التي أظيرت قيمًا سمبّيًة لمتدىور الوراثي في جميع اليجن

الواحد الصحيح لدرجة السيادة، مشيرًا ذلك إلى السيادة الفائقة لممورثات في ىذه الصفات عدا صفة 
 .اإلزىار المؤّنث التي أظيرت قيمًا أقل من الواحد مشيرًا ذلك إلى السيادة الجزئّية لممورثات

وبّينت النتائج أّن صفات غّمة النبات الفردي . العشائر الست ليجينين فردّيين من الذرة Khalil( 1999)قّيم 
ومكّوناتيا، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس، أظيرت قيمًا موجبة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين 

لصفة % 3.31-،       و1.01قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، حيث تراوحت في اليجين األّول من 
-لصفة غّمة النبات الفردي، وفي اليجين الثاني تراوحت من % 54.30، و87.89اإلزىار المؤّنث إلى 

لصفة غّمة النبات الفردي، وذلك قياسًا % 54.90، و109.21لصفة اإلزىار المؤّنث إلى % 6.22-، و3.02
كما بّينت النتائج أّن قيم التدىور الوراثي المصاحب لمتربية . لمتوسط األبوين واألب األفضل عمى الترتيب

 كانت إيجابّية ومعنوّية في معظم الصفات المدروسة ولكبل اليجينين عدا صفة اإلزىار المؤّنث التي الذاتّية
وأظيرت معظم الصفات قيمًا أكبر من الواحد . أظيرت قيمًا سمبّيًة لمتدىور الوراثي في كبل اليجينين

 .الصحيح لدرجة السيادة مشيرًا ذلك إلى السيادة الفائقة لممورثات في ىذه الصفات
 في موعدين  ألربعة ىجن فردّية من الذرة الصفراءفي دراسٍة لمعشائر الست Al-Ahmad( 2004)وجد 

زراعيين، أّن قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين، واألب األفضل لصفات غّمة النبات الفردي 
ومكّوناتيا، وارتفاع النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث كانت إيجابّيًة وعالية المعنوّية في جميع اليجن 
المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة، عدا صفة اإلزىار المؤّنث التي حّققت قيمّا سمبّيًة ومعنوّيًة لقّوة 

وبمغت قيم التدىور الوراثي الناتج عن التربية الذاتّية في ، اليجين قياسًا لمتوسط األبوين، واألب األفضل
الجيل الثاني قيمًا غير معنوية لجميع الصفات ما عدا صفة ارتفاع النبات، وقطر العرنوس، ووزن المائة 
حّبة، وكانت قيم درجة السيادة لجميع الصفات المدروسة في األربعة ىجن وفي كبل موعدي الزراعة أكبر 

 .من الواحد الصحيح مشيرًا ذلك إلى السيادة الفائقة في وراثة ىذه الصفات
التدىور الوراثي في ست عشائر من الذرة وعشائر الجيل األّول من  (2007) وزمبلؤه Arnholdدرس 

في صفة الغّمة % 58.3، وبّينت النتائج أّن قيم التدىور الوراثي كانت  الناتجة عنياS1التمقيح الذاتي 
 .في صفة ارتفاع العرنوس% 8.05في صفة ارتفاع النبات، و% 10.29الحّبّية، و

 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين بين ثبلث سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة 36( 2009) وزمبلؤه Dubeyقّيم 
ُمخَتِبر، وذلك لدراسة قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب ×  سبللة أخرى بطريقة سبللة 12مع 

وبّينت النتائج أّن صفة غّمة . األفضل لصفات غّمة النبات الفردي، ومحتوى الحبوب من الزيت والنشاء
، ومن %50.62إلى % 2.76-النبات الفردي أظيرت قيمًا إيجابّيًة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين تراوحت من 

، ومن %53.13إلى % 31.66- من وفي صفة محتوى الحبوب من الزيت تراوحت%. 50.62إلى % 2.56
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إلى % 8.84-، أّما في صفة محتوى الحبوب من النشاء فقد تراوحت من       %51.62إلى % 0.55
 .وذلك قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل عمى الترتيب، %4.97إلى % 0.39، ومن 7.69%
أّن صفة الغّمة الحّبّية ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية ألربعة ىجن فردّية من  Iqbal( 2009) بّين

الذرة قد أظيرت قيمًا إيجابّيًة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، عدا 
 .صفة اإلزىار المؤّنث التي كانت قيميا سمبّيًة في األربعة ىجن

قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل ومقدار التدىور الوراثي  (2009) وزمبلؤه Olaoyeدرس 
المصاحب لمتربية الذاتّية في ثبلثة ىجن من الذرة وعشائر جيميا الثاني، وبّينت النتائج أّن صفة الغّمة 

 اليجين، في حين أظيرت صفات اإلزىار المؤّنث، وارتفاع العرنوس، الحّبّية أظيرت قيمًا إيجابّيًة لقّوة
كما ترافقت . ومحتوى الحبوب من البروتين قيمًا سمبّيًة لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل
 .قّوة اليجين في ىذه الصفات بتدىوٍر وراثيٍّ مصاحب لمتربية الذاتّية في عشائر الجيل الثاني

أّن السيادة الفائقة سيطرت عمى وراثة صفات ارتفاع النبات والعرنوس، وعدد  (2010)أّكد محّمد وزمبلؤه 
 حّبة، وغّمة النبات الفردي، وذلك من خبلل 300الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن 

 . سبلالت مرّباة داخمّياً 10 ىجينًا فردّيًا من الذرة ناتجة عن التيجين نصف المتبادل بين 45دراستيم عمى 
أّن السيادة الفائقة سيطرت عمى وراثة صفات غّمة النبات الفردي،  (2010) وزمبلؤه Irshad-Ul-Haqبّين 

 8 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن 56ارتفاع النبات والعرنوس، اإلزىار المؤّنث، وذلك من خبلل دراستيم عمى 
 .سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة

 سبللة أخرى مستخدمًا طريقة 29ثبلث سبلالت ُمخَتِبرة مرّباة داخمّيًا من الذرة و Mahesh( 2010)ىّجن 
 ىجينًا فردّيًا، وذلك لتقدير قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل 87ُمخَتِبٍر إلنتاج × سبللٍة 

وبّينت النتائج أّن معظم . لصفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية والنوعّية
الصفات قد أظيرت قيمًا مرغوبًة لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل حيث بمغت في صفة 

 .عمى الترتيب% 71.6، %81.75غّمة النبات الفردي قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل 
، لتقدير التدىور الوراثي المصاحب لمتربية الذاتّية  من الذرةS1 سبللة 99( 2010) وزمبلؤه Mehboobقّيم 

لصفة الغّمة الحّبّية ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية، وبّينت النتائج أّن قيم التدىور الوراثي تراوحت 
 .في صفة الغّمة الحّبّية% 362.08في صفة قطر العرنوس، إلى % 0.2من 
 ىجينًا من الذرة ناتجًة عن 12تجربًة في موقعين زراعيين مستخدمًا  (2011) وزمبلؤه Ikramullahنّفذ 

 لدراسة قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفات S5التيجين المتبادل بين أربع سبلالٍت 
الغّمة الحّبّية، واإلزىار المؤّنث، محتوى الحبوب من الزيت، وبّينت النتائج أّن قيم قّوة اليجين قياسًا 

لمتوسط األبوين واألب األفضل كانت إيجابّية ومعنوّية في صفتي الغّمة الحّبّية، ومحتوى الحبوب من 
 .الزيت، في حين كانت سمبّية ومعنوّية في صفة اإلزىار المؤّنث، وذلك في كبل موقعي الزراعة
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أّن السيادة الفائقة ساىمت بشكل كبير في وراثة صفات اإلزىار المؤّنث، وطول  Ishfaq( 2011)أّكد 
وذلك من خبلل .  حّبة250وقطر العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن 

 .العشائر الست ليجين فردي من الذرةعممو عمى 
Khodarahmpour( 2011أّكد 

a)  ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل 28من خبلل دراستو عمى 
الجزئي بين ثماني سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة، أّن السيادة الفائقة سيطرت عمى وراثة صفة الغّمة الحّبّية 

في حين سيطرت السيادة الجزئّية عمى وراثة صفات عدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، 
 .وقطر العرنوس، ووزن األلف حّبة

Khodarahmpour( 2011أّكد 
b)  ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل 28من خبلل العمل عمى 

الجزئي بين ثماني سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة، أّن السيادة الفائقة سيطرت عمى وراثة صفة الغّمة 
 .الحّبّية، في حين سيطرت السيادة الجزئّية عمى وراثة صفتي محتوى الحبوب من البروتين والزيت

عشرين ىجينًا فردّيًا من الذرة ناتجة عن التيجين بين أربع سبلالٍت مرّباٍة  (2011) وزمبلؤه Rafiqueقّيم 
ُمخَتِبٍر، وذلك لتقدير قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين × داخمّيًا، وخمس سبلالٍت أخرى بطريقة سبللٍة 

وبّينت النتائج أّن صفات الغّمة الحّبّية، وطول وقطر العرنوس، وارتفاع النبات والعرنوس . واألب األفضل
 .أظيرت قيمًا إيجابّيًة ومعنوّيًة لقّوة اليجين في معظم الصفات المدروسة

أّن صفة الغّمة الحّبّية، وطول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد  (2011) وزمبلؤه Zareوجد 
الحبوب بالصف قد سيطرت السيادة الفائقة عمى وراثتيا، في حين سيطرت السيادة الجزئّية عمى وراثة 

 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين 42صفة ارتفاع النبات، وذلك من خبلل دراستيم لدرجة السيادة في 
 .المتبادل بين سبع سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة

 F2تجربًة عمى ست سبلالت، وعشرة ىجن فردّية، وعشائر الجيل الثاني  (2012)أجرى الخفاجي وزمبلؤه 
، وبّينت النتائج أّن مقدار التدىور الذاتّيةليذه اليجن لتحديد مقدار التدىور الوراثي المصاحب لمتربية 

، في حين كان إيجابّيًا وغير 13.49الوراثي كان إيجابّيًا ومعنوّيًا في صفة غّمة النبات الفردي حيث بمغ 
 .3.94معنويٍّ في صفة عدد الصفوف بالعرنوس وبمغ 

سبللتين فردّيتين من الذرة، وىجينيما الفردّي، وعشيرتي التيجينين الرجعيين األّول  (2012)قّيم عبد 
والثاني، وعشيرة الجيل الثاني، وعشيرتي التيجينين الرجعيين الثالث والرابع، وعشيرة الجيل الثالث، وذلك 

. لتحديد طبيعة الفعل الوراثي المسيطر عمى وراثة صفات اإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس
 .وخمصت النتائج إلى أّن السيادة الفائقة كانت المساىم األكبر في وراثة ىذه الصفات

درجة السيادة لصفتي غّمة النبات الفردي، وعدد الحبوب بالصف من خبلل عّدة  (2012)درس وىيب 
. ُمخَتِبر× ىجن فردّية من الذرة ناتجة عن ثبلث سبلالت ُمخَتِبرة، وسبع سبلالت أخرى بطريقة سبللة 

وبّينت النتائج أّن قيم درجة السيادة كانت أكبر من الواحد الصحيح في كبل الصفتين مشيرًا إلى طبيعة 
 .الفعل الوراثي من النوع السيادة الفائقة المساىمة في وراثة ىاتين الصفتين
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 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين نصف 15من خبلل دراستيم عمى  (2012) وزمبلؤه Abou-Deifوجد 
، أّن صفتي محتوى الحبوب من الزيت والبروتين أظيرتا المتبادل بين ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة

قيمًا سمبّيًة ومعنوّيًة لقّوة اليجين في معظم اليجن المدروسة وذلك قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، 
 .في حين أظيرت صفة غّمة النبات الفردي قيمًا إيجابّيًة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا باألب األفضل

ثمانية ىجن فردّية وآبائيا في موسمين زراعيين وبّينت النتائج أّن صفات  (2012) وزمبلؤه Drinicقّيم 
الغّمة الحّبّية، ومحتوى الحبوب من الزيت، والبروتين، والنشاء أظيرت قّوة ىجين قياسًا لمتوسط األبوين 

 .واألب األفضل في كبل موسمي الزراعة
 في دراسٍة أجراىا عمى العشائر الست لثبلثة ىجن فردّية من الذرة الصفراء El-Badawy( 2012)أّكد 

ولصفات غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا، أّن جميع الصفات أظيرت قيمًا إيجابّية وعالية المعنوّية لقّوة 
اليجين قياسًا لمتوسط األبوين، كما بّينت نتائج درجة السيادة التي كانت أكبر من الواحد في جميع 
الصفات السيادة الفائقة لمورثات أحد األبوين عمى مورثات األب اآلخر، وترافق ذلك مع قيم موجبة 
 34.6لمتدىور الوراثي المصاحب لمتربية الذاتّية في الجيل الثاني تراوح في صفة غّمة النبات الفردي من 

 . في اليجين الثاني50.8في اليجين األّول إلى 
طريقة التيجين نصف المتبادل بين ثمان سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة  (2012) وزمبلؤه Hasyanاستخدم 
 ىجينًا فردّيًا من الذرة، لتحديد درجة السيادة في صفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وبعض 28إلنتاج 

الصفات النوعّية، وبّينت النتائج أّن قيم درجة السيادة كانت أكبر من الواحد الصحيح لصفة غّمة النبات 
الفردي ومكّوناتيا مشيرًا ذلك إلى السيادة الفائقة لمورثات أحد األبوين عمى األب اآلخر في ىذه الصفات، 

في حين كانت السيادة الفائقة والجزئّية مساىمة في وراثة صفات محتوى الحبوب من النشاء، والزيت، 
 .والبروتين

عمى العشائر الست لثبلثة ىجن فردّية من الذرة،  (2013) وزمبلؤه El-Mouhamadyوفي دراسة أجراىا 
بّينت نتائجيم أّن صفات اإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات، ووزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، 

-والغّمة الحّبّية أظيرت قيمًا إيجابّيًة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا باألب األفضل حيث تراوحت من 

 .لصفة الغّمة الحّبّية في اليجين الثالث% 198.51لصفة اإلزىار المؤّنث في اليجين الثالث إلى % 7.16
 عائمة من الذرة لتحديد طبيعة الفعل الوراثي المساىم في 256تجربة عمى  (2013) وزمبلؤه Kumarنّفذ 

وراثة صفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وصفة اإلزىار المؤّنث، وبّينت النتائج سيطرة السيادة الجزئّية 
عمى وراثة صفتي اإلزىار المؤّنث، وعدد الصفوف بالعرنوس، في حين سيطرت السيادة الفائقة عمى وراثة 

 .صفة غّمة النبات الفردي، وطول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة

درجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، التقّدم الوراثي المتوّقع من االنتخاب، معاممي التباين  .3
 PCV والمظهري GCVالوراثي 
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، Singh)يزّود التباين ضمن العشائر النباتّية بالقاعدة الوراثّية الياّمة إلجراء عممّية االنتخاب الفّعالة   
، حيث يمكن التعبير ببساطة عن بنية النمط المظيري لمفرد المتمّثمة بصفاتو المرئّية بأّنيا نتيجة (2005

لثبلثة مصادر رئيسّية لمتباين ىي التباين الوراثي، والتباين البيئي الذي يتضّمن جميع العوامل الخارجّية 
إّن . (Lee ،2006)لمنبات التي تؤّثر في نموه وتطّوره، إضافًة إلى التفاعل بين العوامل الوراثّية والبيئّية 

تقسيم التباين إلى مكّوناتو يمّكن مرّبي النبات من تقدير األىّمّية النسبّية لجميع العوامل المحدِّدة لمنمط 
المظيري من خبلل فصل دور الوراثة عن البيئة، حيث بّينت العديد من الدراسات أّن مقدار التقّدم الوراثي 
من خبلل عممّية االنتخاب المظيري قد تتباين بين األنواع المختمفة لمنباتات، وكذلك بين البيئات المختمفة 

(Duvick ،1986 ؛Volenec ،2002 وزمبلؤه) . وعمى الرغم من النجاحات الياّمة التي حّققتيا عممّية
االنتخاب عمى أساس النمط المظيري، إال أّن ىذا النوع من االنتخاب ساىم بشكٍل محدوٍد في تفسير 

، حيث أّكدت العديد من الدراسات أّن كمّية (Lee ،2006)القاعدة األساسّية لمتقّدم الناتج عن تربية النبات 
التباين الوراثي المتاح لمصفات الضرورّية لتطوير اإلنتاج تحت ظروف محّددة، يعّد العامل الرئيس المؤّثر 

، وفي ىذا (1997 وزمبلؤه، Vasal؛ Ceccarelli ،1989؛ Blum ،1988)في جدوى عممّية االنتخاب 
أّن عممّية االنتخاب بحّد  Miranda( 1988) وHallauerو Chaudhary( 1985) وSinghالسياق فقد بّين 

ذاتيا ال يمكن أن تدخل تباينًا عمى العشيرة، ولكّنيا تؤّثر عمى العوامل الوراثّية الموجودة أصبًل ضمن 
العشيرة، كما بّينا أّن اختيار طريقة التربية الياّمة لمتحسين الوراثي في المحاصيل يعتمد عمى طبيعة 

يعّد التباين الوراثي أساسّيًا ألّي عممّية تحسين، حيث تعّد المعمومات حول التباين . وأىّمّية التباين الوراثي
مكانّية استخدامو في  الوراثي، وعبلقات االرتباط بين الطرز الوراثّية ىاّمًة لفيم التباين الوراثي المتاح، وا 

يعتمد نجاح مرّبي النبات في . (2005 وزمبلؤه، Yoseph؛ 1994 وزمبلؤه، Thormann)برامج التربية 
 Singh؛ Dabholkar ،1992)تغيير صفات العشيرة عمى درجة االنسجام بين القيم المظيرّية والوراثّية 

، حيث يتمّيز الجزء من التباين المظيري العائد لمتباين الوراثي بأىمّيتو، وذلك ألّنو (Ceccarelli ،1995و
المكّون الوحيد الذي يمكن توريثو من جيل آلخر، ويسمى المقياس الكّمي الذي يزّود بمعموماٍت حول 

كما بّين . Heritability( Dabholkar ،1992)االنسجام ما بين التباين المظيرّي والوراثّي بدرجة الّتوريث 
Falconerو Mackay( 1996) أّن األىّمّية النسبّية لموراثة في تحديد القيم المظيرّية تسمى بدرجة التوريث .

ويمكن التعبير عن مدى مساىمة الوراثة في التباين المظيري لصفة ما في العشيرة كنسبة بين التباين 
𝜎𝐺)الوراثي 

𝜎𝑃)والتباين الكّمي المظيري  (2
(. Singh ،2005)وىذه النسبة تعرف بدرجة توريث الصفة  (2

ُقّسمت درجة . وُيشير ذلك إلى أّن درجة التوريث تعّبر عن الجزء من التباين المظيري العائد لمفعل الوراثي
، Broad Sense Heritabilityالتوريث في وقت الحٍق إلى مفيومين ىما درجة التوريث بالمفيوم الواسع 

، التي ُتشير Narrow Sense Heritabilityالتي ُتشير إلى القيمة الوراثّية، ودرجة التوريث بالمفيوم الضّيق 
، حيث ُتشير نسبة التباين (2003 وزمبلؤه، Holland؛ Falconer ،1989)بدورىا إلى القيمة التربوّية 

𝜎𝐺)الوراثي إلى التباين المظيري 
2 𝜎𝑃

إلى درجة التوريث بالمفيوم الواسع، والتي ُتعّبر عن مدى تأثير  ( 2
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ُتظير نسبٌة كبيرٌة من الصفات مساىمًة كبيرًة لموراثة في . الوراثة في التعبير عن النمط المظيري لمفرد
التعبير عن نمطيا المظيري ولكن في حال كانت مساىمة الوراثة منخفضة فإّن العوامل البيئّية ُتعّد 

ومن جيٍة أخرى فإّن نسبة . (Dabholkar ،1992)الُمسيم األكبر في التعبير عن النمط المظيري لمصفة 
𝜎𝐴)الجزء من التباين الوراثي العائد لمفعل الوراثي التراكمي إلى التباين المظيري 

2 𝜎𝑃
يسّمى بدرجة  ( 2

التوريث بالمفيوم الضّيق، وىذه النسبة تعّبر عن مدى مساىمة الموّرثات المنقولة من اآلباء في التعبير 
عن النمط المظيري لمفرد، وكذلك تعّبر عن أىّمّية التباين الوراثي في العشيرة، حيث ُتعّد العامل الرئيس 

، Dabholkar؛ Falconer ،1989)الُمسيم في تغيير التركيب الوراثي لمعشيرة من خبلل عممّية االنتخاب 
ُتعّد درجة التوريث مؤّشرًا ميّمًا لمربي النبات حيث تسيم المعمومات . (2003 وزمبلؤه، Holland؛ 1992

حول درجة التوريث، وكذلك االرتباط المظيري والوراثي لمصفات المتعّددة في تصميم برامج التربية الفّعالة 
يستطيع مربي النبات من خبلل . (Jones ،1986)اليادفة إلى تحسين العديد من الصفات في آٍن واحد 

تقدير درجة التوريث بالمفيوم الواسع أن يقّدر كّمّية التباين الوراثي الُمسيم في التباين المظيري، بينما 
تمّكنو درجة التوريث بالمفيوم الضّيق من تقدير كّمّية الفعل الوراثي التراكمي الذي يمكن تثبيتو من خبلل 

إّن تقدير درجة التوريث بالمفيوم الواسع يعطي . (Singh ،2005)برامج إنتاج السبلالت المرّباة داخمّيًا 
، ولكن طبيعة (Moll ،1969 وDudley)معمومات حول أىّمّية الوراثة والبيئة في التباين المظيري لمفرد 

الفعل الوراثي الُمسيم في التعبير عن الصفات يمتمك الدور األىّم في تحديد قيمة درجة التوريث، حيث أّن 
الصفات التي يتحّكم الفعل الوراثي التراكمي في وراثتيا تمتمك قدرًة عمى التوريث من جيل آلخر مقارنًة 

؛ Falconer ،1989؛ Hanson ،1963)بالصفات التي يسيطر عمى وراثتيا الفعل الوراثي البلتراكمي 
Dabholkar ،1992) . بّينDabholkar( 1992)  أّن درجة التوريث ال ُتعّد خاّصّيًة مرتبطًة بالصفات

المدروسة فقط بل ىي أيضًا خاضعٌة لطبيعة العشيرة المدروسة وكذلك لمظروف البيئّية التي يخضع ليا 
الفرد، حيث ُتسيم العديد من الظروف البيئّية غير المناسبة في تخفيض كفاءة درجة التوريث، في حين 

ُتشير . (Blum ،1988؛ Hamblin ،1981 وRosielle)ُتسيم الظروف البيئّية المناسبة في زيادة كفاءتيا 
، وىذا (Singh ،2005)القيم العالية لدرجة التوريث لصفٍة ما إلى إمكانّية االنتخاب ليذه الصفة بسيولة 

يعود إلى التقارب الكبير بين الوراثة والنمط المظيري بسبب النسبة القميمة لتأثير البيئة في النمط 
المظيري، كما ُتشير القيم العالية لدرجة التوريث إلى أّن التباين الوراثي لمصفة المدروسة يمكن بسيولة 
تقديره من خبلل االعتماد عمى االنتخاب المظيري ليذه الصفة، وُتشير أيضًا إلى أّن ىذه الصفة يمكن 

(. Cooper ،2001 وBanziger؛ Falconer ،1989)توريثيا بسيولة إلى نسل الطراز الوراثي المنتخب 
ومن ناحيٍة أخرى فإّن االنتخاب لمصفات ذات درجة التوريث المنخفضة يمكن أن يكون صعبًا أو غيُر 

، Singh)مجٍد وذلك بسبب التأثير الكبير لمبيئة في قدرة التباين الوراثي في التعبير عن ىذه الصفات 
أّنو إضافًة إلى مساىمة درجة التوريث في التنبؤ بمدى  Ceccarelli( 1995) وSingh، حيث بّين (2005

ُتسيم درجة . االستجابة لعممّية االنتخاب، فإّنيا تستخدم كمؤّشٍر لتحديد البيئة المناسبة لعممّية االنتخاب
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التوريث في تقدير التقّدم الوراثي الذي يمكن أن يتنّبأ بو مرّبي النبات من خبلل تطبيق االنتخاب عمى 
، ومن المؤّكد أّن تقدير درجة التوريث فقط (2008 وزمبلؤه، Khan)العشائر المقّيمة تحت بيئاٍت محّددة 

ُيعّد غير كاٍف لمحصول عمى تطّوٍر مقبوٍل من خبلل االنتخاب في األجيال المتقّدمة، إال إذا ترافقت 
بتقدير الكّمّية الحقيقّية لمتقّدم الوراثّي، لذلك فإّن أىّمّية درجة التوريث تزداد عندما تستخدم في حساب 
. مقدار التقّدم الوراثّي الذي يشير إلى درجة الربح الوراثي في الصفات الناتجة عن شّدة انتخاٍب محّددةٍ 

لذلك ُيعّد التقّدم الوراثّي من مؤّشرات االنتخاب الميّمة التي توّجو مرّبي النبات أثناء تنفيذ برامج التربية 
 (.2004 وزمبلؤه، Shukla)الناجحة 

خمسة عشر ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين نصف  (1998) وزمبلؤه Azizوفي ىذا الصدد فقد قّيم 
المتبادل بين ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة لتقدير درجة التوريث بمفيوميا الواسع، وبّينت النتائج أّن 
قيم درجة التوريث كانت عالية في كلٍّ من صفة ارتفاع النبات، وطول وقطر العرنوس، وعدد الصفوف 

 في 0.77بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة، وغّمة النبات الفردي، حيث تراوحت من 
 . في صفة ارتفاع النبات0.98صفة قطر العرنوس إلى 

أّن قيم درجة . من خبلل دراستو عمى العشائر الست ألربعة ىجن فردّية من الذرة Amer( 1999)أوضح 
 لصفة غّمة 0.72 لصفة اإلزىار المؤّنث في اليجين األّول إلى 0.22التوريث بمفيوميا الواسع تراوحت من 

 لصفة غّمة 0.36النبات الفردي في اليجين األّول، في حين تراوحت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق من 
وكانت قيم التقّدم .  لصفة اإلزىار المؤّنث في اليجين الثاني0.48النبات الفردي في اليجين الرابع إلى 

 لصفة ارتفاع 0.19الوراثي إيجابّية لجميع الصفات وفي جميع اليجن حيث بمغت أعمى قيمٍة لمتقّدم الوراثّي 
 .العرنوس في اليجين الثالث

أّن قيم درجة . من خبلل دراستو عمى العشائر الست ليجينين فردّيين من الذرة Khalil( 1999)بّين 
التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية، بينما كانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق متوسطة وذلك 

، في حين كانت %35.98، و51.92وكانت قيم التقّدم الوراثي . لصفة غّمة النبات الفردي في كبل اليجينين
وذلك لميجينين األّول والثاني عمى الترتيب في صفة % 13.22، و23.61قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي 

 .غّمة النبات الفردي
 ثبلثة ىجن فردّية من الذرة الصفراء تحت ثبلثة مستويات من (2002) وزمبلؤه Mohamedاستخدم 

 إضافًة إلى PCV، معامل التباين المظيري GCVالتسميد اآلزوتي وذلك لتقدير معامل التباين الوراثي 
بعض المؤشرات الوراثّية األخرى، حيث أشاروا إلى أّن قيم معامل التباين المظيري كانت أعمى من قيم 

 11.99معامل التباين الوراثي في صفة الغّمة الحّبّية ومكوناتيا وكانت أعمى القيم في صفة الغّمة الحّبّية 
في صفة عدد % 91.91عمى الترتيب، كما بمغت أعمى قيمة لدرجة التوريث بالمفيوم الواسع % 10.74و

في صفة طول العرنوس، وحقق التقدم الوراثي % 22.99الصفوف بالعرنوس في حين كانت أدنى قيمة ليا 
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في حين بمغت أدنى قيمة % 5.51من عممّية االنتخاب أعمى قيمًة لو في صفة وزن المئة حّبة حيث بمغ 
 .في صفة طول العرنوس% 0.71لو 

أّن قيم معامل التباين .  من الذرةS1 عائمة 74من خبلل دراستو عمى  Saleem( 2002) وYousufوجد 
المظيري كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في صفات غّمة النبات الفردي، واإلزىار المؤّنث، 

 .كما بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث ليذه الصفات كانت عالية. ووزن المائة حّبة
من خبلل دراستيم عمى ثمانية ىجن فردّية من الذرة، أّن قيم معامل التباين  (2003) وزمبلؤه Alviوبّين 

المظيري كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي وذلك لصفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وصفتي 
في صفة عدد الصفوف بالعرنوس، في % 8.38، و7.56ارتفاع النبات والعرنوس حيث بمغت أدنى القيم 

في صفة غّمة النبات الفردي، وذلك بالنسبة لمعاممي التباين % 39.86، و38.55حين بمغت أعمى القيم 
وأوضحت النتائج أّن قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع كانت عالية في . الوراثي والمظيري عمى الترتيب

لصفة % 97.30لصفة عدد الصفوف بالعرنوس إلى % 81.41جميع الصفات المدروسة حيث تراوحت من 
وكانت النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي إيجابّية في جميع الصفات المدروسة حيث تراوحت . وزن األلف حّبة

 .في صفة غّمة النبات الفردي% 79.55في صفة قطر العرنوس إلى % 0.72من 
معاممي التباين المظيري والوراثي، ودرجة التوريث بمفيوميا الواسع،  (2003) وزمبلؤه Kabdalدرس 

والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي لصفات الغّمة الحّبّية ومكّوناتيا، وارتفاع النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث 
 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين نصف المتبادل بين سبع سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة، وخُمصت 21في 

النتائج إلى أّن قيم معامل التباين المظيري كانت أكبر من قيم معامل التباين الوراثي في جميع الصفات 
المدروسة، وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع متوسطة في جميع الصفات عدا صفة الغّمة الحّبّية 

التي أظيرت قيمًة عاليًة لدرجة التوريث بمفيوميا الواسع ترافقت مع أعمى قيمة لمنسبة المئوّية لمتقّدم 
 %.18.43الوراثي بمغت 

 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن 66درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق في  (2003) وزمبلؤه Sujiprihatiقّدر 
 سبللة مرّباة داخمّيًا من الذرة، وخمصت النتائج إلى أّن قيم درجة التوريث 12التيجين نصف المتبادل بين 

بمفيوميا الواسع كانت عالية في صفات وزن المائة حّبة، وارتفاع النبات، واإلزىار المؤّنث، وكانت 
متوسطة في صفة عدد الصفوف بالعرنوس، ومنخفضة في كلٍّ من صفة غّمة النبات الفردي، وطول 

بينما كانت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق . وقطر العرنوس، عدد الحبوب بالصف، ارتفاع العرنوس
 .متوسطة في صفة عدد الصفوف بالعرنوس، ومنخفضة في باقي الصفات

 أّن قيم معامل Al-Ahmad( 2004) وجد  ألربعة ىجن فردّية من الذرة الصفراءوفي دراسٍة لمعشائر الست
 بالنسبة لصفة غّمة النبات الفردي GCV كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي PCVالتباين المظيري 

، في %36.17 و33.36لموعدي الزراعة المبّكر والمتأّخر، حيث بمغت أعمى قيمة لمعامل التباين المظيري 
 في الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى %36.26 و31.19حين بمغت أعمى قيمة لمعامل التباين الوراثي 
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، في %87.23 و93.90التوالي، كما وجد أّن قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع كانت عالية حيث بمغت 
حين أظيرت قيم درجة التوريث بالمفيوم الضّيق قيمًا منخفضًة مقارنًة بدرجة التوريث بالمفيوم الواسع 

وذلك بالنسبة لموعدي الزراعة المبّكر والمتأّخر عمى التوالي، % 31.42 و37.00وبمغت أعمى ىذه القيم 
لصفة غّمة النبات الفردي  (%G∆)كما وجد الباحث أّن النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي من عممّية االنتخاب 

 .بالنسبة لموعدي الزراعة المبّكر والمتأّخر عمى التوالي% 21.83 و17.21قد بمغ 
عشرة طرز وراثّية من الذرة، وبّينت نتائجيم أّن قيم معامل التباين  (2004) وزمبلؤه Mahmoodقّيم 

المظيري كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي لصفات غّمة النبات الفردي، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع 
وحّققت . النبات، وطول العرنوس، ووزن المائة حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف

درجة التوريث بمفيوميا الواسع قيمًا عالية لجميع الصفات المدروسة، ترافقت ىذه القيم مع قيم إيجابّية 
 .في صفة غّمة النبات الفردي% 43.80لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي حيث بمغت أعمى قيميا 

 سبللة مرّباة داخمّيًا، أّن 14 ىجينًا فردّيًا و49من خبلل دراستيم عمى  (2004) وزمبلؤه Rafiqueبّين 
معامل التباين المظيري كان أعمى من معامل التباين الوراثي لصفات غّمة النبات الفردي، وارتفاع النبات 
والعرنوس، وطول وقطر العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن األلف حّبة، 
وكانت درجة التوريث بمفيوميا الواسع عالية لجميع الصفات وترافقت مع قيٍم إيجابّيٍة لمنسبة المئوّية لمتقدم 

 .في صفة غّمة النبات الفردي% 56.13الوراثي بمغت أعمى قيميا 
 طرازًا وراثّيًا من الذرة لدراسة 21تجربًة في موعدين زراعيين مستخدمًا  Sharma( 2005) وKaundalنّفذ 

معاممي التباين المظيري والوراثي، ودرجة التوريث بمفيوميا الواسع، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي لصفات 
غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية، وبّينت النتائج أّن قيم معامل التباين المظيري 
كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في كبل موعدي الزراعة ولجميع الصفات المدروسة، كما بّينت 
النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية في صفات غّمة النبات الفردي، ووزن المائة 

حّبة، وارتفاع النبات، واإلزىار المؤّنث، في حين كانت في باقي الصفات متفاوتة بين المنخفضة 
% 38.71والمتوسطة، أظيرت الصفات قيمًا إيجابّيًة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي بمغت أعمى ىذه القيم 

 .لصفة غّمة النبات الفردي في الموعد المبّكر
 أّن العشائر الست ليجينين فرديين من الذرة تحت ثبلث كثافات زراعّية، وبّين (2006) وزمبلؤه Aziziقّيم 

 لصفة وزن المائة حّبة في الكثافة 0.24درجة التوريث بمفيوميا الواسع تراوحت في اليجين األّول من 
 لصفة ارتفاع النبات في الكثافة الطبيعّية، في حين تراوحت في اليجين الثاني من 0.78النباتّية العالية إلى 

 لصفة عدد الحبوب بالصف في الكثافة 0.68 لصفة غّمة النبات الفردي في الكثافة العالية إلى 0.28
 لصفة عدد الحبوب 0.02أّما درجة التوريث بمفيوميا الضّيق فقد تراوحت في اليجين األّول من . الطبيعّية

 لصفة ارتفاع العرنوس في الكثافة الطبيعّية، بينما في اليجين 0.72بالصف في الكثافة الطبيعّية إلى 
 لصفة وزن 0.55 لصفة عدد الصفوف بالعرنوس في الكثافة الطبيعّية إلى 0.06الثاني فقد تراوحت من 
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 36.70وأظيرت النتائج أّن مقدار التقّدم الوراثي في اليجين األّول بمغ . المائة حّبة في الكثافة الطبيعّية
لصفة غّمة النبات الفردي في كثافة الزراعة الطبيعّية، بينما في اليجين الثاني فقد بمغت أعمى قيمة لمتقّدم 

 . لصفة غّمة النبات الفردي في الكثافة العالية25.37الوراثي 
 عائمة من الذرة في موقعين زراعيين وبّين أّن درجة التوريث بمفيوميا الضّيق Marker( 2006 )256قّيم 

كانت عالية في صفات طول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وعدد الصوف بالعرنوس، في حين كانت 
 .متوسطة في صفة غّمة النبات الفردي، ومنخفضة في صفة اإلزىار المؤّنث

2006) وزمبلؤه Sofiاستخدم 
b)  ٍىجينًا من الذرة، وقّيم ىذه 45 إلنتاج خمس عشرة سبللة وثبلثة ُمختبرات 

اليجن والسبلالت لدراسة درجة التوريث بالمفيوم الضّيق لصفات الغّمة الحّبّية، ووزن المائة حّبة، وطول 
وبّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق كانت . وقطر العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس

منخفضة في جميع الصفات عدا صفة الغّمة الحّبّية حيث حّققت قيمًة متوسطًة لدرجة التوريث بمفيوميا 
 .الضّيق
تجربًة عمى ثبلثين ىجينًا زوجّيًا من الذرة لدراسة معاممي التباين  (2007) وزمبلؤه Shakoorأجرى 

المظيري والوراثي ودرجة التوريث بمفيوميا الواسع والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي لصفات غّمة النبات 
وبّينت النتائج أّن قيم معامل التباين المظيري كانت . الفردي، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس

في صفة اإلزىار المؤّنث، % 2.55، و%1.78أعمى من قيم معامل التباين الوراثي، حيث بمغت أدنى القيم 
في صفة غّمة النبات الفردي، وذلك بالنسبة لمعاممي % 13.67، و%12.08في حين بمغت أعمى القيم 

التباين الوراثي والمظيري عمى الترتيب، وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع منخفضة إلى متوسطة 
في جميع الصفات المدروسة عدا صفة غّمة النبات الفردي التي حّققت قيمًة عاليًة لدرجة التوريث بمغت 

، وكانت النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي إيجابّية في جميع الصفات حيث حّققت صفة غّمة النبات 78.10%
 %.21.98الفردي أعمى قيمة 

تجربًة مستخدمًا عشرة طرٍز وراثّيٍة من الذرة لدراسة معاممي التباين  (2008) وزمبلؤه Alakeأجرى 
المظيري والوراثي، ودرجة التوريث بمفيوميا الواسع، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي لصفات اإلزىار 

 حّبة، والغّمة 250المؤّنث، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، وطول العرنوس، ووزن 
الحّبّية، وبّينت النتائج أّن قيم معامل التباين المظيري كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي لجميع 

لصفة عدد الحبوب بالصف % 46.28الصفات المدروسة، وتراوحت درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 
في صفة % 4.11لصفة الغّمة الحّبّية، كما تراوحت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي من % 92.29إلى 

 .في صفة عدد الصفوف بالعرنوس% 39.49اإلزىار المؤّنث إلى 
 طرازًا وراثّيًا من الذرة، وبّين أّن معامل التباين المظيري كان أعمى من 87( 2008) وزمبلؤه Chanderقّيم 

معامل التباين الوراثي في صفات وزن المائة حّبة، ومحتوى الحبوب من البروتين، والزيت، والنشاء، 
وكانت درجة التوريث بمفيوميا الواسع عالية في جميع الصفات السابقة، حيث ترافقت القيم العالية لدرجة 
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التوريث بمفيوميا الواسع مع قيٍم إيجابّيٍة لمتقّدم الوراثّي وبمغت أعمى قيمة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي 
 .في صفة محتوى الحبوب من الزيت% 38.1

 سبللة مرّباة داخمّيًا من الذرة، كانت قيم معامل التباين المظيري 35عمى  Gissa( 2008)في دراسًة أجراىا 
أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في صفات الغّمة الحّبّية، وارتفاع النبات والعرنوس، وطول وقطر 

العرنوس، ووزن األلف حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، وتراوحت درجة التوريث 
 لصفة وزن األلف حّبة، وكانت قيم التقّدم 0.80 لصفة ارتفاع العرنوس إلى 0.26بمفيوميا الواسع من 

 في صفة وزن األلف حّبة، في حين تراوحت قيم النسبة 0.71 في صفة قطر العرنوس و0.3الوراثي بين 
 .في صفة الغّمة الحّبّية% 53.5في صفة قطر العرنوس إلى % 8.1المئوّية لمتقّدم الوراثي من 

 ىجينًا فردّيًا من الذرة، أّن قيم معامل التباين 15من خبلل دراستو عمى  Nagabhushan( 2008)بّين 
المظيري كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي لصفات غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا، وارتفاع النبات 

لصفة اإلزىار % 45.87والعرنوس، واإلزىار المؤّنث، كما تراوحت درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 
لصفة غّمة النبات الفردي، وبّينت النتائج أّن النسبة المئوّية لمتقدم الوراثّي تراوحت % 93.40المؤّنث، إلى 

 .لصفة غّمة النبات الفردي% 20.99لصفة اإلزىار المؤّنث، إلى %  2.55من 
 طرازًا وراثّيًا من الذرة، أّن درجة التوريث بمفيوميا 298من خبلل تقييم  (2008) وزمبلؤه Zhangأّكد 

 .الواسع كانت عالية في صفات محتوى الحبوب من النشاء، والبروتين، والزيت
 ىجينًا فردّيًا ناتجًا عنيا 30 تجربة عمى ست سبلالت مرّباة داخمّيًا و(2009) وزمبلؤه Hussainأجرى 

، وذلك لدراسة درجة التوريث بمفيوميا (طبيعّية، ومجيدة)بطريقة التيجين المتبادل في بيئتين لمزراعة 
الواسع لصفات غّمة النبات الفردي، ووزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، وارتفاع النبات، حيث بّينت 
النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية لجميع الصفات المدروسة وفي بيئتي الزراعة 

 المتان أظيرتا قيمًا متوسطة في موعد 0.54، ووزن المائة حّبة 0.54عدا صفتي عدد الحبوب بالصف 
 .الزراعة الطبيعي

درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق لصفة الغّمة ومكّوناتيا وبعض الصفات  Iqbal( 2009)درس 
المورفولوجّية باستخدام طريقة العشائر الست ألربعة ىجن فردّية من الذرة وبّينت نتائجو أّن قيم درجة 

التوريث بمفيوميا الواسع كانت أعمى من قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق لجميع الصفات المدروسة 
 لصفة اإلزىار 0.58وفي األربعة ىجٍن المدروسة، حيث تراوحت قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع من 

في حين تراوحت قيم درجة .  لصفة طول العرنوس في اليجين الرابع0.93المؤّنث في اليجين األّول إلى 
 لصفة ارتفاع 0.86 لصفة ارتفاع العرنوس في اليجين الثالث إلى 0.29التوريث بمفيوميا الضّيق من 

 .النبات في اليجين األّول
 10 ىجينًا فردّيًا من الذرة ناتجة عن التيجين نصف المتبادل بين 45( 2010)استخدم محّمد وزمبلؤه 

سبلالت مرّباة داخمّيًا وذلك لتقدير درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق، وكذلك مقدار التقّدم الوراثي، 
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والنسبة المئوّية ليذا التقّدم وذلك لصفات ارتفاع النبات والعرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد 
 حّبة، وغّمة النبات الفردي، وبّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا 300الحبوب بالصف، ووزن 

الواسع كانت عالية، في حين كانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق منخفضة وذلك لجميع الصفات 
المدروسة، وحّققت ىذه الصفات قيمًا إيجابّيًة لمتقّدم الوراثّي ولمنسبة المئوّية ليذا التقّدم حيث بمغت أعمى 

 .عمى الترتيب في صفة عدد الحبوب بالصف% 8.60، و24.81قيمٍة ليما 
 أّن درجة التوريث بمفيوميا الضّيق أظيرت قيمًا متوّسطًة لصفات (2010) وزمبلؤه Irshad-Ul-Haqوجد 

 ىجينًا فردّيًا 56غّمة النبات الفردي، ارتفاع النبات والعرنوس، اإلزىار المؤّنث، وذلك من خبلل دراسة 
 . سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة8ناتجًا عن 

 عائمة نصف أخوّية من الذرة لدراسة درجة التوريث بمفيوميا الواسع، 144( 2010) وزمبلؤه Noorقّيم 
وبّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية في صفات اإلزىار المؤّنث، وارتفاع 
العرنوس، ووزن المائة حّبة، في حين كانت متوسطة في صفات ارتفاع النبات، وطول العرنوس، وعدد 

 .الصفوف بالعرنوس، والغّمة الحّبّية
أّن البيئة ساىمت في وراثة صفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وصفتي  (2010) وزمبلؤه Rafiqأوضح 

ارتفاع النبات والعرنوس، حيث كانت قيم معامل التباين المظيري ليذه الصفات أعمى من قيم معامل 
التباين الوراثي، وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع عالية لجميع الصفات، حيث ترافقت مع قيٍم 

 .في صفة غّمة النبات الفردي% 56.13إيجابّيٍة لمتقدم الوراثي بمغت أعمى قيمو 
 طرازًا وراثّيًا من الذرة، وبّين أّن قيم معامل التباين المظيري كانت أعمى من قيم Yusuf( 2010 )36قّيم 

معامل التباين الوراثي في صفات اإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس، ووزن األلف حّبة، والغّمة 
 %.2073.8الحّبّية، وحّققت صفة ارتفاع النبات أعمى قيمٍة لمنسبة المئوّية لمتقدم الوراثي بمغت 

طريقة التيجين نصف المتبادل بين ثماني سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة  (2011)استخدم حسّيان وزمبلؤه 
 ىجينًا فردّيًا من الذرة، لدراسة درجة التوريث بمفيوميا الضّيق لصفة غّمة النبات الفردي 28إلنتاج 

ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية، وبّينت النتائج أّن درجة التوريث بمفيوميا الضّيق كانت عالية 
في صفات ارتفاع العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، في حين كانت متوسطة 

 .في صفات غّمة النبات الفردي، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات
وبّينت النتائج أّن قيم معامل . ثبلثة عشر طرازًا وراثّيًا من الذرة في موعدين لمزراعة Hefny( 2011)قّيمت 

التباين المظيري كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في موعدي الزراعة ولصفات غّمة النبات 
الفردي، واإلزىار المؤّنث، وطول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد 

لصفة عدد % 36.18وتراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع في الموعد األّول من . الحبوب بالصف
لصفة غّمة النبات الفردي، أّما في الموعد الثاني فقد تراوحت من % 95.88الصفوف بالعرنوس إلى 

وتراوحت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم . لصفة غّمة النبات الفردي% 97.33لصفة قطر العرنوس إلى % 45.99
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لصفة غّمة النبات % 65.85لصفة عدد الصفوف بالعرنوس إلى % 9.91الوراثي في الموعد األّول من 
لصفة غّمة % 62.76لصفة اإلزىار المؤّنث إلى % 11.78الفردي، في حين تراوحت في الموعد الثاني من 

 .النبات الفردي
Khodarahmpour( 2011بّين 

a)  ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل 28من خبلل دراستو عمى 
 0.56الجزئي بين ثماني سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة، أّن درجة التوريث بمفيوميا الواسع تراوحت من 

في حين تراوحت درجة التوريث .  في صفة قطر العرنوس0.77في صفة عدد الحبوب بالصف إلى 
 . في صفة وزن األلف حّبة0.39 في صفة الغّمة الحّبّية إلى 0.09بمفيوميا الضّيق من 

Khodarahmpour( 2011بّين 
b)  ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل الجزئي بين ثماني 28مستخدمًا 

سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة، أّن درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية في صفتي الغّمة الحّبّية، 
في حين . ومحتوى الحبوب من البروتين، في حين كانت متوسطة في صفة محتوى الحبوب من الزيت

 .كانت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق منخفضة في جميع الصفات
العشائر الست ليجينين فرديين من الذرة لدراسة درجة التوريث  (2011) وزمبلؤه Shahrokhiاستخدم 

بمفيومييا الواسع والضّيق لصفات الغّمة الحّبّية ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية، وبّينت النتائج أّن 
قيم درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق كانت متوسطة في معظم الصفات المدروسة ولكبل اليجينين، 

 0.82 في صفتي ارتفاع النبات، وعدد الصفوف بالعرنوس إلى 0.38حيث تراوحت في اليجين األّول من 
 لصفات عدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة، واإلزىار المؤّنث إلى 0.02لصفة الغّمة الحّبّية، ومن 

أّما في .  لصفة ارتفاع العرنوس وذلك بالنسبة لدرجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق عمى الترتيب0.51
 0.78 لصفة ارتفاع العرنوس، إلى 0.27اليجين الثاني فقد تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 

 لصفة 0.01في حين تراوحت ىذه القيم بالنسبة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق من . لصفة الغّمة الحّبّية
 . لصفة وزن المائة حّبة0.69عدد الصفوف بالعرنوس إلى 

 42تيجينًا متباداًل بين سبع سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة لمحصول عمى  (2011) وزمبلؤه Zareنّفذ 
ىجينًا فردّيًا، حيث قّيم ىذه اليجن وسبلالتيا األبوّية لدراسة درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق 
لصفة الغّمة الحّبّية ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية، وخمصت نتائجيم إلى أّن درجة التوريث 

 في صفة ارتفاع النبات 0.64بالمفيوم الواسع كانت عالية لجميع الصفات المدروسة حيث تراوحت من 
في حين كانت قيم درجة التوريث بالمفيوم الضّيق منخفضة .  في صفة عدد الصفوف بالعرنوس0.89إلى 

 في صفة طول 0.49 في صفة ارتفاع النبات إلى 0.1إلى متوسطة في جميع الصفات حيث تراوحت من 
 .العرنوس
سبللتين فردّيتين من الذرة، وىجينيما الفردّي، وعشيرتي التيجينين الرجعيين األّول  (2012)قّيم عبد 

والثاني، وعشيرة الجيل الثاني، وعشيرتي التيجينين الرجعيين الثالث والرابع، وعشيرة الجيل الثالث، وذلك 
لدراسة مكّونات الفعل الوراثي، ودرجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق لصفات اإلزىار المؤّنث، وارتفاع 
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وخمصت النتائج إلى أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية، في حين . النبات والعرنوس
 .كانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق منخفضة وذلك لجميع الصفات المدروسة

درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق لصفتي غّمة النبات الفردي، وعدد الحبوب  (2012)درس وىيب 
بالصف من خبلل عّدة ىجن فردّية من الذرة ناتجة عن ثبلث سبلالت ُمخَتِبرة، وسبع سبلالت أخرى 

وبّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية في في كبل . ُمخَتِبر× بطريقة سبللة 
 .الصفتين، في حين كانت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق منخفضة إلى متوسطة في كبل الصفتين

2012) وزمبلؤه Belloقّيم 
a )45 ىجينًا صنفّيًا ناتجًا عن التيجين نصف المتبادل بين عشرة أصناف 
وبّينت النتائج أّن معامل التباين المظيري كان أكبر من معامل التباين الوراثي . مفتوحة التمقيح من الذرة

في صفات الغّمة الحّبّية، وارتفاع النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث، وكانت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم 
 .في صفة ارتفاع النبات% 1162.8الوراثي إيجابّية في جميع الصفات حيث بمغت أعمى قيمٍة ليا 

2012) وزمبلؤه Belloقّيم 
b) وبّينت النتائج أّن معامل التباين المظيري كان . عشرة طرز وراثّية من الذرة

أكبر من معامل التباين الوراثي في صفات الغّمة الحّبّية، وارتفاع النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث، 
وحّققت درجة التوريث بمفيوميا الواسع قيمًا عالية لجميع الصفات، حيث ترافقت القيم العالية لدرجة 

 في صفة ارتفاع النبات، 63.45التوريث بمفيوميا الواسع مع قيم إيجابّية لمتقّدم الوراثي كانت أعمى قيمو 
% 32.48وكانت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي إيجابّية في جميع الصفات حيث بمغت أعمى قيمٍة ليا 

 .في صفة ارتفاع النبات
 في دراسٍة أجراىا عمى العشائر الست لثبلثة ىجن فردّية من الذرة الصفراء El-Badawy( 2012)بّين 

في % 50.94 تراوحت من التوريث بمفيوميا الواسعولصفات غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا، أّن درجة 
في اليجين األّول لصفة قطر العرنوس، أّما % 97.37اليجين الثاني لصفة عدد الحبوب بالصف إلى 
في اليجين الثالث لصفة عدد الصفوف % 13.85درجة التوريث بمفيوميا الضّيق فقد تراوحت من 

% 1.03في اليجين الثاني لصفة وزن المائة حّبة، وكانت قيم التقّدم الوراثي بين % 64.24بالعرنوس إلى 
في اليجين األّول لصفة غّمة النبات الفردي، % 32.40في اليجين الثاني لصفة عدد الصفوف بالعرنوس و

في اليجين الثالث لصفة عدد الصفوف % 3.92في حين تراوحت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي من 
 .في اليجين الثالث لصفة قطر العرنوس% 73.12بالعرنوس إلى 

 طرازًا وراثّيًا من الذرة أّن قيم معامل التباين 256من خبلل تقييم  Manjulatha( 2012) وSumaliniوجد 
المظيري أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في صفات غّمة النبات الفردي، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع 
النبات والعرنوس، وطول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب 

لصفة عدد الصفوف بالعرنوس إلى % 63.6بالصف، وتراوحت درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 
في صفة اإلزىار % 15.16لصفة ارتفاع النبات، وتراوحت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي من % 99.2

 .في صفة غّمة النبات الفردي% 64.49المؤّنث إلى 
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عمى العشائر الست لثبلثة ىجن فردّية من الذرة،  (2013) وزمبلؤه El-Mouhamadyوفي دراسة أجراىا 
بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية لصفات اإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات، 

بينما تراوحت درجة . ووزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، والغّمة الحّبّية في جميع اليجن المدروسة
لصفة عدد % 61.3لصفة اإلزىار المؤّنث في اليجين األّول إلى % 26.3التوريث بمفيوميا الضّيق من 

 .الحبوب بالصف في اليجين األّول
 طرازًا وراثّيًا من الذرة، كانت قيم معامل التباين 65عمى  (2013) وزمبلؤه Rajeshفي دراسًة أجراىا 

المظيري أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في صفات غّمة النبات الفردي، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع 
النبات والعرنوس، وطول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب 

لصفة % 99.73لصفة ارتفاع النبات إلى % 80.54بالصف، وتراوحت درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 
 في 79.25 في صفة عدد الصفوف بالعرنوس و2.14غّمة النبات الفردي، وكانت قيم التقّدم الوراثي بين 

في صفة ارتفاع % 7.46صفة غّمة النبات الفردي، في حين تراوحت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي من 
 .في صفة غّمة النبات الفردي% 58.50العرنوس إلى 

 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين نصف المتبادل بين 45تجربًة عمى  (2013) وزمبلؤه Ram Reddyأجرى 
وبّينت النتائج أّن قيم معامل التباين المظيري كانت أعمى من قيم . عشر سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة

. معامل التباين الوراثي لصفات غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا، واإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس
% 93.00لصفة عدد الصفوف بالعرنوس إلى % 31.00وتراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 

 58.43لصفة ارتفاع العرنوس، وكانت قيم التقّدم الوراثي إيجابّية لجميع الصفات حيث بمغت أعمى قيمٍة 
لصفة عدد الصفوف % 6.95لصفة ارتفاع النبات، وتراوحت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي من 

 .لصفة غّمة النبات الفردي% 55.05بالعرنوس إلى 
عشرين طرازًا وراثّيًا من الذرة لدراسة معاممي التباين المظيري  (2013) وزمبلؤه Vashisthaاختبر 

والوراثي، ودرجة التوريث بمفيوميا الواسع، ومقدار التقّدم الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي لصفات 
حيث بّينت النتائج أّن قيم . غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا، وارتفاع النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث

معامل التباين المظيري كانت أعمى من قيم معامل التباين الوراثي لجميع الصفات المدروسة، وكانت قيم 
درجة التوريث بمفيوميا الواسع عالية في جميع الصفات عدا صفتي طول وقطر العرنوس، وصفة عدد 

كما أظيرت النتائج أّن . الصفوف بالعرنوس التي أظيرت قيمًا متوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا الواسع
قيم التقّدم الوراثي وكذلك النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي ليذه الصفات كانت إيجابّيًة حيث حّققت صفة غّمة 

 .عمى الترتيب% 30.22، 45.66النبات الفردي أعمى ىذه القيم والتي بمغت 
 معاممي التباين المظيري والوراثي، ودرجة التوريث بمفيوميا الواسع، (2013) وزمبلؤه Zeeshanدرس 

والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي لصفات غّمة النبات الفردي، وارتفاع النبات، وقطر العرنوس، وعدد الصفوف 
بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة وذلك في ثبلثين ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين 
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وبّينت النتائج أّن البيئة ساىمت في وراثة معظم ىذه . ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرةالمتبادل بين 
الصفات حيث كانت قيم معامل التباين المظيري أعمى من قيم معامل التباين الوراثي،وكانت قيم درجة 

 0.92 لصفة قطر العرنوس إلى 0.62التوريث بمفيوميا الواسع عالية لجميع الصفات حيث تراوحت من 
لصفة غّمة النبات الفردي، حيث ترافقت ىذه القيم العالية مع قيم إيجابّية لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي 

 .في صفة قطر العرنوس% 224.80بمغت أعمى ىذه القيم 

 Phenotypic correlation and Path coefficientاالرتباط المظهري ومعامل المرور  .4
في الصفات الزراعية لممحصول ىاّمًا في تحديد  (الشكمي)ُيعّد وجود التباين الوراثي والمورفولوجي 

الطريقة المثمى البلزمة لتطوير غّمة ىذا المحصول، من خبلل اعتماد بعض الصفات كمؤشٍر انتخابيٍّ 
 (.1955 وزمبلؤه، Hayes)غير مباشٍر لتحسين متوسط سموك األصناف في العشائر النباتية الجديدة 

يعّرف االرتباط بأنو العبلقة أو التبلزم أو االتفاق بين القيم العددية لظاىرتين أو أكثر إحداىما تتأثر 
 الذي يدل عمى أّن Correlation Coefficientباألخرى، حيث تقاس ىذه العبلقة بواسطة معامل االرتباط 

قاسم وآخرون، )أّية زيادٍة أو نقٍص في إحدى الظاىرتين يؤثر سمبًا أو إيجابًا عمى الظاىرة األخرى 
إّن تحميل معامل االرتباط يفيد في اختيار العديد من المكّونات الرئيسّية لمغّمة التي تؤّثر في الغّمة . (1993

(. 2009 وزمبلؤه، Najeeb)في آٍن واحد وكذلك يسمح بتجنب الصفات المرتبطة بالتغيرات غير المرغوبة 
 بين عّدة صفات زراعية مربي النبات Simple Correlation Coefficientيزّود معامل االرتباط البسيط 

بمعموماٍت ىاّمة، وخاّصًة عندما يكون االنتخاب معتمدًا عمى صفتين أو أكثر معًا، حيث أّن ىذه 
المعمومات يمكن أن تكون داللًة عمى أكثر الصفات المدروسة أىميًة، يمكن أن يقاس االرتباط بين 

، وكذلك من خبلل Genotypic Correlation Coefficientالصفات عن طريق معامل االرتباط الوراثي 
، حيث يتحدد ذلك حسب نوع المادة Phenotypic Correlation Coefficientمعامل االرتباط المظيري 

إّن تقدير معامل االرتباط المظيري . (2006 وزمبلؤه، Sadek)المدروسة ونوع تصميم التجربة المستخدم 
يدّل عمى مدى االرتباط بين اثنتين أو أكثر من الصفات، واالرتباط المعنوي يدلُّ عمى إمكانية التحسين 
لتمك الصفات المرتبطة معنويًا في آٍن واحد، حيث يعتمد ىذا التحسين عمى االرتباط المظيري والتباين 

عندما يزداد (. 1955 وزمبلؤه، Hayes) ليذه الصفات Heritabilityالوراثي التراكمي وكذلك درجة التوريث 
 فإّن كلَّ Dependent المؤثرة في عدد محدد من العوامل التابعة Independentعدد العوامل المستقمة 

عامٍل تابٍع يتأّثر بعدٍد كبيٍر من العوامل المستقّمة، أي أّن االرتباط غير المباشر يصبح أكثر أىمّيًة وتعقيدًا 
ونتيجًة لذلك يصبح االرتباط غير كاٍف لتفسير حقيقة ارتباط الصفات المدروسة، مما ال يمّكن المربي من 

إّن . (1987 وزمبلؤه، Ariyo)معرفة أّي من الصفات المستقمة تمتمك أعمى تأثيرًا مباشرًا في الغّمة الحّبّية 
معامل المرور ىو معامل االنحدار الجزئي المعياري الذي يقيس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لعامٍل 

 Dewey)ما عمى عامٍل آخر، باإلضافة إلى تحديد األىمّية النسبّية لكّل صفة من الصفات المدروسة 
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كخطوة أولى من أجل تحديد أكثر  (Wright ،1921)، أنشئ تحميل معامل المرور من قبل (Lu ،1959و
الصفات أىميًة، وكذلك من أجل تخفيض عدد الصفات البلزمة لبلنتخاب إلى الحد األدنى، واستخدمو 

Wright لتنظيم العبلقة بين العوامل المتغّيرة والعوامل التابعة، حيث تبرز أىميتو في تقسيم االرتباط الكمي 
يستخدم تحميل معامل . إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لممكّونات المختمفة، وتحديد نسبة مساىمتيا بالغّمة

 بشكٍل واسٍع في تربية المحاصيل لتحديد طبيعة العبلقة بين الغّمة Path Coefficient Analysisالمرور 
الحّبّية ومكّوناتيا، وكذلك لتحديد أيٍّ من ىذه المكّونات لو تأثيٌر معنوٌي في الغّمة الحّبّية الستخدامو كدليٍل 

 (.1983 وزمبلؤه، Kang؛ 1982 وزمبلؤه، Puri)انتخابيٍّ 
معامل االرتباط المظيري في خمسة عشر ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين  (1998) وزمبلؤه Azizدرس 

نصف المتبادل بين ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة، وبّينت النتائج أّن صفة غّمة النبات الفردي 
ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بكلٍّ من صفة وزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، وارتفاع النبات، 

كما ارتبطت إيجابّيًا وغير معنوّيًا بصفة قطر العرنوس، في حين كان ارتباطيا سمبّيًا وغير معنوّيًا بصفتي 
 .طول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس

وبّينت النتائج أّن صفة .  من الذرةS1 عائمة 74العبلقات االرتباطّية في  Saleem( 2001) وYousufدرس 
غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بصفتي اإلزىار المؤّنث، وعدد الحبوب بالصف، بينما كان ارتباطيا 

 .سمبّيًا بصفات ارتفاع النبات، وعدد الصفوف بالعرنوس، ووزن المائة حّبة
العبلقات االرتباطّية ومعامل المرور لصفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا  (2003) وزمبلؤه Alviدرس 

وخُمصت نتائجيم إلى أّن صفة غّمة النبات . وصفتي ارتفاع النبات والعرنوس، في ثمانية ىجن من الذرة
الفردي ارتبطت إيجابّيًا بجميع الصفات المدروسة، وكانت صفة عدد الحبوب بالصف أكثر الصفات 
مساىمًة في تباين الغّمة تمتيا في األىّمية صفات وزن األلف حّبة، وطول العرنوس، وعدد الصفوف 

 .بالعرنوس
لمعامل االرتباط المظيري بين صفة الغّمة الحّبّية ومكّوناتيا،  (2003) وزمبلؤه Kabdalبّينت نتائج دراسة 

 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين نصف المتبادل بين 21وارتفاع النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث في 
سبع سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة، أّن صفة الغّمة الحّبّية ارتبطت إيجابّيًا بجميع الصفات المدروسة عدا 

 .صفتي عدد الصفوف بالعرنوس، وقطر العرنوس، المتان أظيرتا قيمًا سالبًة وغير معنوّيةٍ 
 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين 66معامل االرتباط المظيري في  (2003) وزمبلؤه Sujiprihatiقّدر 

 سبللة مرّباة داخمّيًا من الذرة، وخمصت النتائج إلى أّن صفة غّمة النبات الفردي 12نصف المتبادل بين 
ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بكلٍّ من صفة وزن المائة حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وطول وقطر 
العرنوس، وعدد الحبوب بالصف، وكان ارتباطيا إيجابّيًا بصفتي ارتفاع النبات، وارتفاع العرنوس، في 

 .حين ارتبطت سمبّيًا وعالي المعنوّية بصفة اإلزىار المؤّنث
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أّن صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا ومعنوّيًا بكلٍّ من صفة عدد  Al-Ahmad( 2004)وجد 
الحبوب في الصف، وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وطول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، 

 تمييا ، أّن صفة عدد الحبوب في الصفوارتفاع العرنوس، وصفة اإلزىار المؤّنث، وبّين معامل المرور
 من أكثر الصفات ، وأخيرًا صفة طول العرنوس، ومن ثّم صفة وزن المائة حّبة،صفة قطر العرنوس

 .مساىمة في تباين غّمة النبات
 سبللة مرّباة داخمّيًا، أّن 14 ىجينًا فردّيًا و49من خبلل دراستيم عمى  (2004) وزمبلؤه Rafiqueوجد 

صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بكلٍّ من صفة ارتفاع النبات والعرنوس، وطول 
 .وقطر العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن األلف حّبة

 عشيرة تيجين رجعي من الذرة أّن صفة غّمة 500من خبلل دراستو عمى  (2004) وزمبلؤه Silvaبّين 
 .النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بصفتي ارتفاع النبات والعرنوس، وسمبّيًا بصفة اإلزىار المؤّنث

من الذرة إلى أّن صفة الغّمة الحّبّية  S1 سبللة 63عمى  (2006) وزمبلؤه Jalalَخُمَصت نتائج دراسة 
 حّبة، في حين 200ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بصفات ارتفاع النبات، وطول العرنوس، ووزن 

 .ارتبطت سمبّيًا وعالي المعنوية بصفة اإلزىار المؤّنث
حيث . تجربًة باستخدام خمسة ىجن فردّية من الذرة لدراسة العبلقات االرتباطّية Abou-Deif( 2007)نّفذ 

بّين أّن صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من صفة ارتفاع النبات والعرنوس، وطول العرنوس، 
 .ووزن المائة حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس

تجربًة عمى ثبلثون ىجينًا زوجّيًا من الذرة لدراسة معاممي االرتباط  (2007) وزمبلؤه Shakoorأجرى 
وبّينت النتائج أّن صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من صفة ارتفاع النبات . المظيري والمرور

 .وكانت صفة ارتفاع النبات أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة. والعرنوس، واإلزىار المؤّنث
مستخدمًا عشرة طرٍز وراثّيٍة من الذرة أّن صفة الغّمة الحّبّية ارتبطت إيجابّيًا  (2008) وزمبلؤه Alakeبّين 

 حّبة، في حين ارتبطت سمبّيًا 250بكلٍّ من صفة عدد الصفوف بالعرنوس، وطول العرنوس، ووزن 
 .بصفتي اإلزىار المؤّنث، وعدد الحبوب بالصف

 سبللة مرّباة داخمّيًا من الذرة، بّين أّن صفة الغّمة الحّبّية 35عمى  Gissa( 2008)في دراسًة أجراىا 
ارتبطت إيجابّيًا ومعنوّيًا بكلٍّ من صفة ارتفاع النبات والعرنوس، وطول وقطر العرنوس، ووزن األلف 

 .حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف
 ىجينًا فردّيًا من الذرة، أّن صفة غّمة النبات 15من خبلل دراستو عمى  Nagabhushan( 2008)بّين 

الفردي ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من صفة ارتفاع العرنوس، وطول وقطر العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، 
وعدد الحبوب بالصف، في حين ارتبطت سمبّيًا بكلٍّ من صفة واإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات، ووزن 

وبّينت نتائج تحميل معامل المرور أّن صفتي طول وقطر العرنوس كانت أكثر الصفات . المائة حّبة
 .مساىمًة في تباين الغّمة
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من خبلل دراستيم عمى عشر عشائر من الذرة أّن صفة غّمة النبات الفردي  (2008) وزمبلؤه Saleemبّين 
ارتبطت ايجابّيًا بصفة محتوى الحبوب من النشاء، بينما كان ارتباطيا سمبّيًا بصفتي محتوى الحبوب من 

 .الزيت والبروتين
من خبلل دراستو لمعبلقات االرتباط بين صفة الغّمة ومكّوناتيا وبعض الصفات  Iqbal( 2009)استنتج 

المورفولوجّية في أربعة ىجٍن فردّيٍة من الذرة، أّن صفة الغّمة الحّبّية ارتبطت إيجابّيًا مع جميع الصفات 
المدروسة عدا صفة اإلزىار المؤّنث التي أظيرت قيمًا سمبّيًة لمعامل االرتباط المظيري بصفة الغّمة 

 .الحّبّية، وذلك في األربعة ىجن المدروسة
من خبلل دراستيم عمى ىجينين فرديين وعشائر الجيمين الثاني والثالث ليما، أّن  (2009) وزمبلؤه Liوجد 

صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بصفة محتوى الحبوب من النشاء، في حين 
 .ارتبطت سمبّيًا وعالي المعنوّية بصفة محتوى الحبوب من البروتين

أّن صفة الغّمة الحّبّية ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من صفة اإلزىار المؤّنث، وارتفاع  (2010) وزمبلؤه Belloوجد 
النبات والعرنوس، وكانت صفة ارتفاع النبات تمييا صفة ارتفاع العرنوس أكثر الصفات مساىمًة في تباين 

 ىجينًا صنفّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل الجزئي بين عشرة 45 من خبلل دراستيم عمى الغّمة، وذلك
 .أصناف مفتوحة التمقيح من الذرة

أّن صفة الغّمة الحّبّية في الذرة ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من صفة عدد الحبوب  (2010) وزمبلؤه Khazaeiبّين 
بالصف، ووزن األلف حّبة، وارتفاع النبات، وطول وقطر العرنوس، بينما ارتبطت سمبّيًا بصفة عدد 

وبّينت نتائج معامل المرور أّن صفة وزن األلف حّبة كانت أكثر الصفات مساىمًة . الصفوف بالعرنوس
 .في تباين الغّمة

 سبللة أخرى مستخدمًا طريقة 29ثبلث سبلالت ُمخَتِبرة مرّباة داخمّيًا من الذرة و Mahesh( 2010)ىّجن 
 ىجينًا فردّيًا، وذلك لدراسة معاممي االرتباط المظيري والمرور لصفة غّمة 87ُمخَتِبٍر إلنتاج × سبللٍة 

وبّينت النتائج أّن صفة غّمة النبات . النبات الفردي ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية والنوعّية
الفردي ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من مكّوناتيا، وصفة ارتفاع النبات، ومحتوى الحبوب من النشاء، في حين 

وبّينت نتائج تحميل معامل . ارتبطت سمبّيًا بصفات اإلزىار المؤّنث، ومحتوى الحبوب من الزيت والبروتين
 .المرور أّن صفتي وزن المائة حّبة، وطول العرنوس كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة

 من الذرة، لدراسة معامل االرتباط المظيري بين صفة S1 سبللة 99( 2010) وزمبلؤه Mehboobاختبر 
الغّمة الحّبّية ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية، وبّينت النتائج أّن صفة الغّمة الحّبّية ارتبطت إيجابّيًا 

 .بكلٍّ من مكّوناتيا وصفتي ارتفاع النبات والعرنوس، في حين ارتبطت سمبّيًا بصفة اإلزىار المؤّنث
 عائمة نصف أخوّية من الذرة، أّن صفة الغّمة 144من خبلل دراستيم عمى  (2010) وزمبلؤه Noorبّين 

الحّبّية ارتبطت إيجابّيًا ومعنوّيًا بكلٍّ من صفة ارتفاع النبات والعرنوس، ووزن المائة حّبة، وطول 
 .العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، في حين كان ارتباطيا إيجابّيًا وغير معنوّيًا بصفة اإلزىار المؤّنث
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أّن صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بمكّوناتيا  (2010) وزمبلؤه Rafiqأوضح 
 موبكلٍّ من صفتي ارتفاع النبات والعرنوس، وذلك من خبلل تجربٍة عمى ثبلثين ىجينًا فردّيًا ناتجة باستخدا

كما بّينت نتائج دراسة معامل المرور . ُمختِبر بين ثبلث سبلالت ُمختِبرة وعشر سبلالت× طريقة سبللة 
أّن صفات وزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، وعدد الصفوف بالعرنوس كانت أكثر الصفات 

 .مساىمًة في تباين الغّمة عمى الترتيب
 طرازًا وراثّيًا من الذرة، وبّين أّن صفة الغّمة الحّبّية ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من صفة Yusuf( 2010 )36قّيم 

 .اإلزىار المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس، ووزن األلف حّبة
طريقة التيجين نصف المتبادل بين ثمان سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة  (2011)استخدم حسّيان وزمبلؤه 

 ىجينًا فردّيًا من الذرة، لدراسة معامل االرتباط بين صفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وبعض 28إلنتاج 
الصفات المورفولوجّية، وبّينت النتائج أّن غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بكلٍّ من صفة اإلزىار 

المؤّنث، وارتفاع النبات والعرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، في حين ارتبطت سمبّيًا بصفة عدد الحبوب 
بالصف، وبّينت نتائج تحميل معامل المرور أّن صفة عدد الصفوف بالعرنوس، وصفة ارتفاع العرنوس 

 .كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة
وبّينت النتائج أّن غّمة . ثبلثة عشر طرازًا وراثّيًا من الذرة في موعدين لمزراعة Hefny( 2011)درست 

النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بصفات اإلزىار المؤّنث، وطول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وعدد 
الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف في كبل موعدي الزراعة عدا صفة اإلزىار المؤّنث في موعد 

وبّينت نتائج تحميل معامل المرور أّن صفتي ووزن المائة حّبة، . الزراعة األّول حيث كان ارتباطيا سالباً 
وقطر العرنوس كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى 

 .الترتيب
من خبلل دراستيم عمى ثبلثة ىجن من الذرة، أّن صفة الغّمة الحّبّية  (2011) وزمبلؤه Inamullahوجد 

 .ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بكلٍّ من صفة طول العرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن األلف حّبة
من خبلل تجربٍة نّفذوىا عمى خمسة عشر ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين  (2012)بّين وّنوس وزمبلؤه 

نصف المتبادل بين ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة الصفراء، أّن صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت 
إيجابّيًا بكلٍّ من صفة ارتفاع النبات، وطول وقطر العرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة، 

. في حين ارتبطت سمبّيًا بكلٍّ من صفة اإلزىار المؤّنث، وارتفاع العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس
وأشارت نتائج تحميل معامل المرور إلى أّن صفات عدد الحبوب بالصف، وطول العرنوس، ووزن المائة 

 .حّبة كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة
من خبلل تجربٍة نّفذوىا عمى خمسة عشر ىجينًا فردّيًا ناتجة عن  (2012) وزمبلؤه AL-Aliوجدت 

التيجين نصف المتبادل بين ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة الصفراء، أّن صفة الغّمة الحّبّية ارتبطت 
وأشارت نتائج تحميل معامل . إيجابّيًا بكلٍّ من مكّوناتيا، وصفتي ارتفاع النبات والعرنوس، واإلزىار المؤّنث
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المرور إلى أّن صفات قطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وطول العرنوس كانت أكثر الصفات مساىمًة 
 .في تباين الغّمة

معامل االرتباط في عشرين طرازًا وراثّيًا من الذرة وبينت النتائج ارتباط صفة  (2012) وزمبلؤه Aliuدرست 
غّمة النبات الفردي إيجابّيًا بصفتي محتوى الحبوب من الزيت والنشاء، وسمبّيًا بصفة محتوى الحبوب من 

 .البروتين
معاممي االرتباط المظيري والمرور بين صفة غّمة النبات الفردي  (2012) وزمبلؤه Hasyanدرس 

ومكّوناتيا وبعض الصفات النوعّية مستخدمًا طريقة التيجين نصف المتبادل بين ثمان سبلالت مرّباة 
 ىجينًا فردّيًا من الذرة، وبّينت النتائج أّن صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت 28داخمّيًا من الذرة إلنتاج 

إيجابّيًا بكلٍّ من صفة طول وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، ومحتوى الحبوب 
وبّين تحميل معامل . من النشاء والزيت، في حين ارتبطت سمبّيًا بصفة محتوى الحبوب من البروتين

المرور أّن صفة قطر العرنوس، تمتيا صفة محتوى الحبوب من الزيت، ثّم طول العرنوس كانت أكثر 
 .الصفات مساىمًة في تباين غّمة النبات الفردي

 طرازًا وراثّيًا من الذرة لدراسة معامل االرتباط، وبّينت النتائج أّن 20( 2012) وزمبلؤه Stevanovicقّيم 
صفة وزن األلف حّبة ارتبطت إيجابّيًا بصفة محتوى الحبوب من البروتين، في حين ارتبطت سمبّيًا بصفتي 

 .محتوى الحبوب من الزيت والنشاء
 طرازًا وراثّيًا من الذرة أّن صفة غّمة النبات 256من خبلل تقييميما  Manjulatha( 2012) وSumaliniأّكد 

الفردي ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بكلٍّ من صفة ارتفاع النبات والعرنوس، وطول وقطر العرنوس، 
ووزن المائة حّبة، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، في حين ارتبطت سمبّيًا وعالي 

وكانت صفات ووزن المائة حّبة، وعدد الحبوب بالصف، وعدد الصفوف . المعنوّية بصفة اإلزىار المؤّنث
 .بالعرنوس أكثر الصفات مساىمًة في تباين غّمة النبات الفردي عمى الترتيب

 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين بين ثبلث سبلالت ُمخَتِبرة مرّباة داخمّيًا 87( 2012) وزمبلؤه Waliاستخدم 
ُمخَتِبٍر، وذلك لدراسة معاممي االرتباط المظيري والمرور ×  سبللة أخرى بطريقة سبللٍة 29من الذرة و

وبّينت النتائج أّن صفة غّمة النبات . لصفة غّمة النبات الفردي ومكّوناتيا وبعض الصفات المورفولوجّية
الفردي ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بكلٍّ من مكّوناتيا، وصفة ارتفاع النبات، في حين ارتبطت سمبّيًا 

وبّينت نتائج تحميل معامل المرور أّن صفات ووزن المائة حّبة، وعدد . ومعنوّيًا بصفات اإلزىار المؤّنث
 .الحبوب بالصف، وعدد الصفوف بالعرنوس كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة

من خبلل دراسة العشائر الست ليجين فردي من الذرة، أّن صفة غّمة النبات  (2013) وزمبلؤه Aminiبّين 
يجابّيًا وغير معنوّيًا بصفتي ارتفاع  الفردي ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوّية بصفة عدد الحبوب بالصف، وا 
النبات والعرنوس، كما بّينت نتائج تحميل معامل المرور أّن صفة ارتفاع النبات تمتيا صفة عدد الحبوب 

 .بالصف كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة
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 ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين نصف المتبادل بين 45تجربًة عمى  (2013) وزمبلؤه Ram Reddyنّفذ 
وبّينت النتائج أّن غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بمكّوناتيا، . عشر سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة

كانت صفتي وزن . وبصفتي ارتفاع النبات والعرنوس، في حين ارتبطت سمبّيًا بصفة اإلزىار المؤّنث
 .المائة حّبة وعدد الحبوب بالصف أكثر الصفات مساىمًة في تباين الغّمة

 معاممي االرتباط المظيري والمرور لصفات غّمة النبات الفردي، وارتفاع (2013) وزمبلؤه Zeeshanدرس 
النبات، وقطر العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة وذلك في 

 وبّينت النتائج أنّ . ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرةثبلثين ىجينًا فردّيًا ناتجة عن التيجين المتبادل بين 
وحّققت صفة عدد . صفة غّمة النبات الفردي قد ارتبطت إيجابّيًا وعالي المعنوية بجميع الصفات المدروسة

الصفوف بالعرنوس، تمييا صفة وزن المائة حّبة، ثّم صفة عدد الحبوب الصف أعمى مساىمًة في تباين 
 .الغّمة

 تأثير مواعيد الزراعة .5
؛ Jinks ،1982 وMather)تمتمك البيئة تأثيرًا ميّمًا في الصفات الكّمّية مقارنًة بالصفات النوعّية 

Dabholkar ،1992؛ Falconerو Mackay ،1996 ؛Bernardo ،2002 ؛Singh ،2005) وتختمف الطرز ،
الوراثّية في استجابتيا لمتغيرات في الظروف البيئّية، كما يختمف االنتخاب من بيئٍة إلى أخرى ويعود ذلك 

، والذي يؤّثر في كفاءة برامج االنتخاب كما يؤّثر Genotype × Environmentإلى التفاعل الوراثي البيئي 
حيث يعّبر التفاعل الوراثي البيئي عن اختبلف الطرز . (Sprague ،1966)في تقدير مكّونات التباين 

الوراثّية في قدرتيا عمى التعبير عن طاقتيا الوراثّية الكامنة عبر البيئات المختمفة، وُيعّد ىذا التفاعل ميّمًا 
ىناك عّدة أنواع من التفاعل الوراثي البيئي ىي . (1997 وزمبلؤه، Fox)لتخطيط برامج التربية الفّعالة 
، والتفاعل الوراثي مع السنوات Genotype × Location Interaction( GLI)التفاعل الوراثي مع المواقع 

Genotype × Year Interaction( GYI) والتفاعل الوراثي مع المواقع والسنوات ،Genotype × Location 

× Year Interaction( GLYI( )Crossa ،1990) ىذه األنواع من التفاعبلت تؤّثر بشكل مختمف من ،
خبلل إحداث تغيير في تصنيف الطرز الوراثّية في البيئات المختمفة، بينما تظير بعض الطرز الوراثّية 
في بعض الحاالت سموكًا مختمفًا في البيئات المختمفة ولكن دون تغيير في تصنيف ىذه الطرز الوراثّية 

(Crossaو Cornelius ،1977 ؛Bernardo ،2002) . يسعى مربو النبات بشكٍل عامٍّ لمحصول عمى طرٍز
 أشارت العديد حيث. (Lee ،2002 وTollenaar)وراثّيٍة ُتظير تأثرًا طفيفًا بالبيئة وتكون ثابتًة عبر البيئات 

من الدراسات إلى تمّيز موعد الزراعة المبّكر وخاّصًة خبلل شير أّيار بمتوسطاٍت أعمى من تمك الخاّصة 
بموعد الزراعة المتأّخر خبلل شيري حزيران وتّموز وذلك لكلٍّ من صفة الغّمة ومكوناتيا وكذلك صفتي 

 وزمبلؤه، Baktash؛ 1973 وزمبلؤه، EL-Rouby)ارتفاع النبات والعرنوس وصفة اإلزىار المؤّنث     
، كما (AL-Ahmad ،2004؛ Hassib ،1997؛ 1990 وزمبلؤه، El-Hosary؛ El-Hosary ،1988؛ 1985
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بّينت العديد من األبحاث أّن التباين الوراثي كان عاليًا في الموعد المبّكر لمعظم الصفات المورفولوجّية 
-AL؛ Hassib ،1997؛ 1973 وزمبلؤه، EL-Rouby)وصفة الغّمة ومكوناتيا مقارنًة بالموعد المتأّخر 

Ahmad ،2004)، مشيرًا ذلك إلى أّن تقييم الطرز الوراثّية تحت ظروف الموعد الزراعي المبّكر يسمح 
 EL-Rouby)بانتخاٍب فّعاٍل لمصفات المرغوبة، إذ يعّد الموعد الزراعّي المتأّخر بيئة مجيدة لمنباتات 

بيئة مناسبة لتقييم التراكيب ( عروة رئيسة)، ومن ناحيٍة أخرى يعّد الموعد الزراعّي المبّكر (1973وزمبلؤه، 
الوراثّية، حيث يتوافر فيو طول وشّدة الفترة الضوئّية وكذلك درجات الحرارة المبلئمة لنمو نباتات الذرة 

(AL-Ahmad ،2004) وأّكدت الدراسات عمى وجود تفاعٍل معنويٍّ بين مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثّية ،
المدروسة في معظم الصفات المورفولوجّية والفينولوجّية وصفة الغّمة ومكوناتيا، مبّينًة أّن سموك ىذه 

التراكيب يختمف من موعٍد إلى آخر وبفروٍق جوىرّيٍة تسمح لمربي الذرة باختيار الموعد المناسب لبلنتخاب 
؛ Hassib ،1997؛ 1980 وزمبلؤه، Nawar)حسب الصفات المرغوبة والسموكّية الوراثّية الخاّصة بكّل صفٍة 

AL-Ahmad ،2004.) 

 

 

 

 

 

 مىاد البحث وطرائقه
 الماّدة الوراثّية

، IL.766-06 × IL.792-06 ،IL.292-06 × IL.565-06)استخدم في الدراسة أربعة ىجٍن فردّيٍة 
IL.459-06 × IL.362-06 ،IL.459-06 × IL.292-06)  تم انتخابيا من بين خمسة عشر ىجينًا فردّيًا

 Half ومستنبطة بطريقة التيجين نصف التبادلي        2009أنتجت في بحث الماجستير وقّيمت في عام 

Diallel cross والموّضح نسبيا في 2008 بين ست سبلالت مرّباة داخمّيًا من الذرة الصفراء في عام 
 إلى 10.608، وتّم اختيار ىذه اليجن األربعة بناًء عمى غّمتيا العالية التي تراوحت من (1)الجدول 
 1-ىكتار.  طن5.520 إلى 0.945 تراوحت من 1- وبزيادة عن الشاىد باسل1-ىكتار.  طن15.183

، إضافًة إلى امتبلكيا لقدرٍة خاّصٍة جيدٍة عمى االئتبلف وتمّيزىا ببعض الصفات الزراعّية (2جدول، )
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 آلباء ىذه اليجن آخذين بعين االعتبار القدرة T- testاألخرى المرغوبة لمرّبي النبات، وذلك وفق اختبار 
العاّمة عمى االئتبلف ليذه اآلباء وكذلك تمّيزىا ببعض الصفات المرغوبة مع الحفاظ عمى التباعد الوراثي 

 .الموجود أصبًل بين ىذه السبلالت
 .نسب السالالت األبوية المستخدمة في عممية التهجين. 1جدول 

 المنشأ األصل الساللة الرمز
P1 IL.766-06 CML- 21 المكسيك 
P2 IL.792-06 CML- 64 المكسيك 
P3 IL.459-06 سورية 1- مجموع غوطة 
P4 IL.292-06 PMX- 1 أمريكيا 

P5 IL.565-06 سورية 1- مجموع غوطة 
P6 IL.362-06 Ideal فرنسا 

 .الهجن األربعة المستخدمة في الدراسة وغّمتها الحّبّية. 2جدول 
 1-هكتار. الغّمة الحّبّية طن الهجين رمز الهجين

H1 P1×P2 15.183 
H2 P4×P5 12.412 

H3 P3×P6 10.608 

H4 P3×P4 12.676 

 موقع التنفيذ
التابع إلدارة بحوث المحاصيل في الييئة العامة  ( أّيار1محطة )نّفذت الدراسة في قسم بحوث الذرة 
حيث تقع المحّطة . 2012 و2011خبلل الموسمين الزراعّيين . لمبحوث العممّية الزراعّية، دمشق، سورية

تتميز بتربة  م عن سطح البحر، 620 كم شرقي مدينة دمشق، بارتفاع 17في الغوطة الشرقّية، عمى بعد 
الخصائص الكيميائّية والميكانيكّية لمتربة، كما يوّضح  (3)، حيث يوّضح الجدول طينية خفيفة القوام

 .المعطيات المناخّية لموقع الزراعة خبلل موسم التقييم (4)الجدول 
 .التحميل الكيميائي والميكانيكي لمتربة. 3جدول 

 %التحميل الميكانيكي التحميل الكيميائي

(EC) 
ms.cm

-1 

(PH) 
ms.cm

-1 

المادة 
 %العضوية

كربونات 
 %الكالسيوم

N 
 %الكمي

Kالمتاح  
mg.kg

-1 
Pالمتاح  

mg.kg
 طين سمت رمل 1-

2.04 8.09 1.22 66.5 0.102 165.5 145.9 28 24 48 

 .2012المعطيات المناخية خالل موسم التقييم . 4جدول 

 المعطيات المناخية
 الحرارةمتوسط درجة 

 (◦م)
 

 الرطوبة النسبية
 (%)الصغرى 

 

 الرطوبة النسبية المتوسطة
(%) 

سرعة الرياح 
 (1-ثا. م)

 1.1 51.6 27.6 24.8 حزيران

 0.9 48.5 20.5 27.9 تموز

 1.0 54.1 22.2 27.1 آب

 0.8 56.9 26.5 24.3 أيمول

 0.6 62.7 31.7 18.3 تشرين أول
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 0.88 54.76 25.7 24.48 المتوسط

 طرائق البحث
، 17، و10 زرعت اليجن األربعة وسبلالتيا األبوّية المرّباة داخمّيًا بثبلثة مواعيد :الموسم األّول

، بفاصل أسبوع بين الموعد واآلخر، وذلك لضمان اكتمال دائرة التيجينات لمحصول عمى 24/5/2011و
، وكذلك لمحصول عمى بذار F1 عن طريق إجراء التمقيح الذاتي لكّل ىجين فردي F2بذار الجيل الثاني 

 عن طريق تيجين كل ىجين فردي مع أبويو، إضافًة إلى إكثار BC1 ،BC2كلٍّ من التيجينين الرجعّيين 
، P1 ،P2 ،F1 ،F2)بذار السبلالت األبوّية، ليتّم بذلك الحصول عمى بذار العشائر الست لكّل ىجيٍن فرديٍّ 

BC1 ،BC2) سم، والمسافة 70 م، والمسافة بين الخط واآلخر 6، حيث تّمت الزراعة عمى خطوط بطول 
 سم، وبواقع ثبلثة خطوط لكّل سبللة وىجين في كّل موعد، وقّدمت 25بين النباتات عمى الخط الواحد 

كاّفة العمميات الزراعّية من عزيق وتسميد وتفريد بناًء عمى توصيات وزارة الزراعة واإلصبلح الزراعي 
لمحصول الذرة الصفراء، وفي مرحمة اإلزىار تّم إكثار السبلالت إضافًة إلجراء كاّفة التيجينات المطموبة 

 لكّل تبين السبلالت وىجنيا الفردّية، وفي مرحمة الحصادُ جمعت عرانيس كّل عشيرٍة من العشائر الس
، ومن ثّم تّم فرط عرانيس كّل عشيرٍة عمى حدة، وُوضعت في  ىجيٍن فرديٍّ وُوضعت في كيٍس مستقلٍّ

 .عبواٍت خاّصٍة وعقِّمت لتخزينيا والمحافظة عمييا لمموسم القادم
 تّمت زراعة العشائر الست لكّل ىجيٍن من اليجن األربعة في موعدين زراعّيين :الموسم الثاني

، حيث يمّثل كّل موعٍد زراعيٍّ تجربًة مستقّمًة ( كعروة تكثيفّية12/6/2012 كعروة رئيسة و12/5/2012)
، تشمل كّل Randomized Complete Block Designُنّفذت وفق تصميم القّطاعات الكاممة العشوائّية 

تجربٍة ثبلثة مكّررات، ُزرع في كّل مكّرر العشائر الست لكلَّ ىجيٍن من اليجن األربعة وذلك بواقع ثبلثة 
، وسبعة خطوط F1، وعشيرة الجيل األّول P2، وعشيرة األب الثاني P1خطوٍط لكلٍّ من عشيرة األب األّول 

. BC2 والثاني BC1، وخمسة خطوط لكلٍّ من عشيرتي التيجين الرجعي األّول F2من عشيرة الجيل الثاني 
 سم، والمسافة بين 70 والمسافة بين الخط واآلخر  م لمخط،6حيث تّمت الزراعة عمى خطوط بطول 

قّدمت كاّفة العممّيات الزراعّية من عزيٍق وتسميٍد وتفريٍد بناًء عمى .  سم25النباتات عمى الخط الواحد 
توصيات وزارة الزراعة واإلصبلح الزراعي لمحصول الذرة الصفراء، وفي مرحمة اإلزىار ونياية اإلخصاب 

 نباتًا محاطًا من كلٍّ من عشيرة األب 60المطموبة عمى  (الشكمّية)تّم أخذ كاّفة القراءات المورفولوجّية 
 نباتًا محاطًا من عشيرة الجيل 180، وعمى F1، وعشيرة الجيل األّول P2، وعشيرة األب الثاني P1األّول 
 نباتًا محاطًا 120 فتّم أخذ القراءات عمى BC2 والثاني BC1، أّما عشيرتي التيجين الرجعي األّول F2الثاني 

منيا، وبعدىا تركت النباتات لمتابعة نموىا حتى مرحمة النضج التام، حيث تّم إجراء عممية الحصاد بيدف 
 .استكمال باقي القراءات المتمثمة بالغمة ومكوناتيا

 .وفي السنة التالية تّم تبويب البيانات وتحميميا إحصائّيًا واستقراء النتائج وكتابة الرسالة
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 الصفات المدروسة
تّم مراعاة تسجيل كلِّ قراءٍة في الموعد األمثل ليا من مراحل نمو المحصول، حيث تشمل ىذه 

 :القراءات اآلتي
 (مرحمة اإلزهار)الصفات الفينولوجّية والمورفولوجّية  .1

 .من النورات المؤّنثة% 50وىي عدد األيام البلزمة إلزىار : (يوم)موعد اإلزىار المؤّنث  -1-1

 .تّم قياس ارتفاع النبات من سطح التربة حتى قاعدة النورة المذّكرة: (سم)ارتفاع النبات  -1-2

تّم قياس ارتفاع العرنوس من سطح التربة وحتى العقدة الحاممة لمعرنوس : (سم)ارتفاع العرنوس  -1-3
 .(االقتصادي)العموي 

 (مرحمة النضج التام)صفات الغّمة ومكوناتها  .2

 .تّم قياس طول العرنوس من قاعدتو حتى قّمتو: (سم)طول العرنوس  -2-1

ُأخذت القراءة عمى الثمث السفمي لمعرنوس باستخدام جياز األدمة ذات : (سم)قطر العرنوس  -2-2
 .Vernier Caliperالورنّية 

 .تّم حسابو بشكٍل يدويٍّ : (صف)عدد الصفوف بالعرنوس  -2-3

 .تّم حسابو بشكٍل يدويٍّ : (حبة)عدد الحبوب بالصف  -2-4

تّم عّد مائة حّبة من كّل عرنوس، وتّم تقدير وزنيا باستخدام الميزان : (غرام)حبة  100وزن  -2-5
 .الحّساس

 :قّدرت وفق المعادلة التالية: (غرام)إنتاجّية النبات الفردي  -2-6

نسبة التصافي × الرطوبة المقاسة  − 100 × الوزن الرطب لمعرنوس
 15 − 100 

=  غمة  النبات الفردي

 ×100: حيث
وزنالعرنوس الحبوب في العرنوس

وزن كامل 
 . رطوبة التخزين= 15، نسبة التصافي=

 الصفات النوعّية .3

 .(%)محتوى الحبوب من النشاء  -3-1

 .(%)محتوى الحبوب من البروتين  -3-2

 .(%)محتوى الحبوب من الزيت  -3-3

 .Infratic /1241/ grain analyzerحيث قّدرت القراءات النوعّية الثبلث باستخدام جياز 

 التحميل اإلحصائي
 في تبويب النتائج، ومن ثّم ُحّممت Excelُجمعت البيانات لكافة القراءات المدروسة، واستخدم برنامج 

، كما تّمت مقارنة المتوسطات (Cochran ،1981 وSnedecor)ىذه البيانات لمعشائر الست وفقًا لمعالمين 
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. %5عمى مستوى معنوّية  Least Significant Difference( L.S.D)باستخدام مقياس أقّل فرٍق معنويٍّ 
 :وُحسبت المؤشرات الوراثّية التالية

 تّم حساب درجة السيادة وفقًا لممعادلة التي وضعيا     Potence Ratio( P:)درجة السيادة  .1
(Smith ،1952) وىي: 

𝑷 =
𝑭𝟏
    −𝑴𝑷     

𝟎.𝟓 ×   𝑷𝟐
    − 𝑷𝟏

     
 

𝑭𝟏
 .متوسط الجيل األّول:     
𝑷𝟏
 .متوّسط األب األدنى:     
𝑷𝟐
 .متوّسط األب األعمى:     
𝑴𝑷      :متوسط األبوين. 
 :حيث

𝑷 =  .يشير ذلك إلى غياب السيادة: 𝟎
𝑷 = +𝟏 ،𝑷 =  (.Complete Dominance)يشير ذلك إلى السيادة التاّمة : 𝟏−

−𝟏 < 𝑷 <  (.Partial Dominance)يشير ذلك إلى السيادة الجزئّية : 1+
−𝟏 > 𝑷 >  (.Over Dominance)يشير ذلك إلى السيادة الفائقة : 1+

ُقّدرت قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل باستخدام برنامج : Heterosisقّوة الهجين  .2
Excel وفق معادالت العالمين (Singhو Chaudhary ،1977:) 

𝑯𝑴𝑷 =
𝑭𝟏
    −𝑴𝑷     

𝑴𝑷     
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑯𝑴𝑷 :قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين. 
𝑭𝟏
 .متوسط الجيل األول:     

𝑴𝑷      : متوسط األبوين، والذي يحسب من المعادلة𝑷𝟏    +𝑷𝟐    

𝟐
 

𝑯𝑩𝑷 =
𝑭𝟏
    − 𝑩𝑷    

𝑩𝑷    
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑯𝑩𝑷 :قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل. 
𝑭𝟏
 .متوسط الجيل األول:     
𝑩𝑷     :متوسط األب األفضل. 

 وفق T- testتّم تقدير معنوية قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل باستخدام اختبار 
 (.1970 وزمبلؤه، Wynne)العالم 

 Singh)معادلة التي وضعيا العالمان  ل تّم حسابو وفقًا ل:Inbreeding Depressionالتدهور الوراثي  .3
 (Chaudhary ،1977و
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𝑰𝒏𝒃𝒓𝒆𝒆𝒅𝒊𝒏 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 =
𝑭𝟏
    − 𝑭𝟐

    

𝑭𝟏
    

× 𝟏𝟎𝟎 
 كما تّم حساب تباين التدىور الوراثي وفق المعادلة

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑰𝒏𝒃𝒓𝒆𝒆𝒅𝒊𝒏 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 = 𝑺𝑭𝟏

𝟐 + 𝑺𝑭𝟐

𝟐  
 أربعة مقاييس لمتأّكد Mather( 1955) وHayman، وMather( 1949) وضع :Scaling test 1اختبار  .4

حيث تشير معنوّية أيٍّ من ىذه  (D وA ،B ،C)من وجود أو عدم وجود تفاعل بين المورثات وىي 
 :المقاييس إلى وجود تفاعل بين المورثات عمى المواقع الوراثّية المختمفة، وتعطى بالمعادالت التالية

𝑨 = 𝟐𝑩𝑪𝟏
      − 𝑷𝟏

    − 𝑭𝟏
    , Its variance 𝑺𝑨

𝟐 = 𝟒𝑺𝑩𝑪𝟏

𝟐 + 𝑺𝑷𝟏

𝟐 + 𝑺𝑭𝟏

𝟐  

𝑩 = 𝟐𝑩𝑪𝟐
      − 𝑷𝟐

    − 𝑭𝟏
    , Its variance 𝑺𝑩

𝟐 = 𝟒𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐 + 𝑺𝑷𝟐

𝟐 + 𝑺𝑭𝟏

𝟐  

𝑪 = 𝟒𝑭𝟐
    − 𝟐𝑭𝟏

    − 𝑷𝟏
    − 𝑷𝟐

    , Its variance 𝑺𝑪
𝟐 = 𝟏𝟔 𝑺𝑭𝟐

𝟐 + 𝟒𝑺𝑭𝟏

𝟐 + 𝑺𝑷𝟏

𝟐 + 𝑺𝑷𝟐

𝟐  
𝑫 = 𝟐𝑭𝟐

    − 𝑩𝑪𝟏
      − 𝑩𝑪𝟐

      , Its variance 𝑺𝑫
𝟐 = 𝟒𝑺𝑭𝟐

𝟐 + 𝑺𝑩𝑪𝟏

𝟐 + 𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐  
×  إلى وجود األنواع الثبلثة لمفعل الوراثي التفّوقي       التراكمي A ،Bحيث تشير معنوّية المقياسين 

 .سيادي× سيادي، والسيادي × تراكمي، والتراكمي 
 .سيادي×  إلى الجزء من الفعل الوراثي التفّوقي سيادي Cتشير معنوّية المقياس 
 .تراكمي×  إلى الجزء من الفعل الوراثي التفّوقي تراكمي Dتشير معنوّية المقياس 

 : المحسوبة وفق ما يميTيحسب الخطأ المعياري لكل مقياس إضافًة لقيمة 
𝑺.𝑬.𝑨 =  𝑺𝑨

𝟐  The t value was 𝒕𝑨 =
𝑨

𝑺.𝑬.𝑨
 

𝑺.𝑬.𝑩 =  𝑺𝑩
𝟐  The t value was 𝒕𝑩 =

𝑩

𝑺.𝑬.𝑩
 

𝑺.𝑬.𝑪 =  𝑺𝑪
𝟐 The t value was 𝒕𝑪 =

𝑪

𝑺.𝑬.𝑪
 

𝑺.𝑬.𝑫 =  𝑺𝑫
𝟐  The t value was 𝒕𝑫 =

𝑫

𝑺.𝑬.𝑫
 

 إلى متوسطات األب األّول والثاني والجيل األّول والجيل P1 ،P2 ،F1 ،F2 ،BC1 ،BC2حيث تشير
 .الثاني والتيجين الرجعي األّول والثاني عمى الترتيب

 F يستخدم لمتأّكد من وجود التفاعل الوراثي البيئي، حيث سيتّم حساب نسبة :Scaling test 2اختبار  .5
(F- ratio)  لكلٍّ من عشائر األب األولP1 والثاني P2 والجيل األّول F1. 

 تّم استخدام متوسطات العشائر الست لكّل ىجيٍن وذلك لتقدير :Gene Actionالفعل الوراثي  .6
 Hayman لمفعل الوراثي باستخدام المعادالت الموضوعة من قبل Six Parametersالمؤشرات الستة 

 Gamble( 1962.)؛ وJones( 1958) وJinks؛ (1958)

𝒎 = 𝑭𝟐
     

𝒅 = 𝑩𝑪𝟏
      − 𝑩𝑪𝟐

       
𝒉 = 𝑭𝟏

    − 𝟒𝑭𝟐
    − 𝟎.𝟓𝑷𝟏

    − 𝟎.𝟓𝑷𝟐
    + 𝟐𝑩𝑪𝟏

      + 𝟐𝑩𝑪𝟐
       

𝒊 = 𝟐𝑩𝑪𝟏
      + 𝟐𝑩𝑪𝟐

      − 𝟒𝑭𝟐
     

𝒋 = 𝑩𝑪𝟏
      − 𝟎.𝟓𝑷𝟏

    − 𝑩𝑪𝟐
      + 𝟎.𝟓𝑷𝟐

     
𝒍 = 𝑷𝟏

    + 𝑷𝟐
    + 𝟐𝑭𝟏

    + 𝟒𝑭𝟐
    − 𝟒𝑩𝑪𝟏

      − 𝟒𝑩𝑪𝟐
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𝒎 :متوّسط الجيل الثاني. 
𝒅 :الفعل الوراثي التراكمي. 
𝒉 :الفعل الوراثي السيادي. 
𝒊 : تراكمي× الفعل الوراثي التفوقي من النوع تراكمي. 
𝒋 : سيادي× الفعل الوراثي التفوقي من النوع تراكمي. 
𝒍 : سيادي× الفعل الوراثي التفوقي من النوع سيادي. 

 :كما سيتّم تقدير التباين العائد لكّل مؤّشٍر من المؤّشرات السّتة وفق ما يمي
𝑺𝒎
𝟐 = 𝑺𝑭𝟐

𝟐  

𝑺𝒅
𝟐 = 𝑺𝑩𝑪𝟏

𝟐 + 𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐  

𝑺𝒉
𝟐 = 𝑺𝑭𝟏

𝟐 + 𝟏𝟔𝑺𝑭𝟐

𝟐 + 𝟎.𝟐𝟓𝑺𝑷𝟏

𝟐 + 𝟎.𝟐𝟓𝑺𝑷𝟐

𝟐 + 𝟒𝑺𝑩𝑪𝟏

𝟐 + 𝟒𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐  

𝑺𝒊
𝟐 = 𝟒𝑺𝑩𝑪𝟏

𝟐 + 𝟒𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐 + 𝟏𝟔𝑺𝑭𝟐

𝟐  

𝑺𝒋
𝟐 = 𝑺𝑩𝑪𝟏

𝟐 + 𝟎.𝟓𝑺𝒑𝟏
𝟐 + 𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐 + 𝟎.𝟓𝑺𝒑𝟐
𝟐  

𝑺𝒍
𝟐 = 𝑺𝒑𝟏

𝟐 + 𝑺𝒑𝟐
𝟐 + 𝟒𝑺𝑭𝟏

𝟐 + 𝟏𝟔𝑺𝑭𝟐

𝟐 + 𝟏𝟔𝑺𝑩𝑪𝟏

𝟐 + 𝟏𝟔𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐  

 : المحسوبة وفق ما يميTيحسب الخطأ المعياري لكل مؤّشٍر إضافًة لقيمة 
𝑺.𝑬.𝒎 =  𝑺𝒎

𝟐 The t value was𝒕𝒎 =
𝒎

𝑺.𝑬.𝒎
 

𝑺.𝑬.𝒅 =  𝑺𝒅
𝟐 The t value was 𝒕𝒅 =

𝒅

𝑺.𝑬.𝒅
 

𝑺.𝑬.𝒉 =  𝑺𝒉
𝟐 The t value was 𝒕𝒉 =

𝒉

𝑺.𝑬.𝒉
 

𝑺.𝑬.𝒊 =  𝑺𝒊
𝟐 The t value was 𝒕𝒊 =

𝒊

𝑺.𝑬.𝒊
 

𝑺.𝑬.𝒋 =  𝑺𝒋
𝟐 The t value was 𝒕𝒋 =

𝒋

𝑺.𝑬.𝒋
 

𝑺.𝑬.𝒍 =  𝑺𝒍
𝟐 The t value was 𝒕𝒍 =

𝒍

𝑺.𝑬.𝒍
 

والوراثي  Phenotypic Coefficients of Variability( PCV) معاممي التباين المظهري .7
Genotypic Coefficients of Variability( GCV:)      تّم تقديرىما وفق ما ورد في معادلة 

(Singhو Chaudhary ،1977) 

𝑷𝑪𝑽 =
𝑺𝒑𝒉

𝑿 
× 𝟏𝟎𝟎 or 𝑷𝑪𝑽 =

 𝑺𝑭𝟐
𝟐

𝑿𝑭𝟐
      

× 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝑪𝑽 =
𝑺𝒈

𝑿 
× 𝟏𝟎𝟎 or 𝑮𝑪𝑽 =

 𝑺𝑭𝟐
𝟐 −𝑺𝑬

𝟐

𝑿𝑭𝟐
      

× 𝟏𝟎𝟎 
𝑺𝑭𝟐

 .تباين الجيل الثاني: 𝟐
𝑺𝑬
𝑺𝑬التباين البيئي الذي يحسب بالمعادلة التالية : 𝟐

𝟐 =
𝑺𝑷𝟏
𝟐 +𝑺𝑷𝟐

𝟐 +𝑺𝑭𝟏
𝟐

𝟑
 

𝑺𝒑𝒉 و 𝑺𝒈 :االنحراف المعياري المظيري والوراثي عمى الترتيب. 
𝑿𝑭𝟐
 .متوّسط الجيل الثاني:      
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𝑿  :المتوسط العام. 
حيث  (Menon ،1973 وSivasubranian) إلى ثبلثة مستويات وفقًا لمعالمين PCV ،GCVقّسمت قيم 

 .عالٍ % 20متوسط، أكبر من % 20-10منخفض، % 0-10
 Narrow Senseوالضّيق  Broad Sense Heritability( HBS) درجة التوريث بمفهوميها الواسع .8

Heritability( HNS:) تّم تقديرىا لجميع الصفات المدروسة وفقًا لمعالمين Burton( 1951) ؛
 Warner( 1952.)و

𝑯𝑩𝑺 =
𝑺𝒈
𝟐

𝑺𝒑𝒉
𝟐

 

𝑺𝒑𝒉
𝑺𝒑𝒉يمّثل التباين المظيري الذي يحسب بالمعادلة : 𝟐

𝟐 = 𝑺𝑭𝟐

𝟐 
𝑺𝒈
𝑺𝒈يمّثل التباين الوراثي الذي يحسب بالمعادلة : 𝟐

𝟐 = 𝑺𝑭𝟐

𝟐 − 𝑺𝑬
𝟐 

𝑺𝑬
𝑺𝑬التباين البيئي الذي يحسب بالمعادلة التالية : 𝟐

𝟐 =
𝑺𝑷𝟏
𝟐 +𝑺𝑷𝟐

𝟐 +𝑺𝑭𝟏
𝟐

𝟑
 

𝑯𝑵𝑺 =
𝑺𝒂
𝟐

𝑺𝒑𝒉
𝟐

 

𝑺𝒂
𝑺𝒂التباين الوراثي التراكمي الذي يعطى بالمعادلة : 𝟐

𝟐 =
𝟐𝑺𝑭𝟐

𝟐 −(𝑺𝑩𝑪𝟏
𝟐 +𝑺𝑩𝑪𝟐

𝟐 )

𝑺𝑭𝟐
𝟐 

% 30-0إلى ثبلثة مستويات ىي  (1949) وزمبلؤه Robinsonقّسمت قيم درجة التوريث وفق 
 .عالٍ % 60متوسط، أكبر من % 60-30منخفض، 

وكذلك تّم حساب النسبة % 5ُقّدر عمى شّدة انتخاب Genetic Advance( ∆𝐆 :)التقّدم الوراثي  .9
 وذلك وفق المعادالت الموّضحة F2كنسبة من متوسط الجيل الثاني  (%𝐆∆)المئوّية لمتقّدم الوراثي 

 (Allard ،1960)من قبل 

∆𝑮 = 𝟐.𝟎𝟔𝟐𝟕 × 𝑯𝑵𝑺 ×  𝑺𝑭𝟐

𝟐  

∆𝑮% =
∆𝑮

𝑭𝟐
    

× 𝟏𝟎𝟎 

1955 وزمبلؤه، Johnson) إلى ثبلثة مستويات وفق %G∆قّسمت قيم 
b)  منخفض،   % 10-0حيث

 .عالٍ % 20متوسط، أكبر من % 10-20
تّم تقدير معامل االرتباط : Phenotypic Correlation Coefficientاالرتباط المظهري معامل  .10

باستخدام  (Cochran ،1981 وSnedecor)المظيري بين الصفات المدروسة وفق ما ورد في معادلة 
 :.PLAB. Statبرنامج 

𝒓𝒑𝒉 = 𝝈𝒑𝒊𝒑𝒋
𝟐 / 𝝈𝒑𝒊

𝟐 × 𝝈𝒑𝒋
𝟐  

𝒓𝒑𝒉 :معامل االرتباط المظيري. 
𝝈𝒑𝒊𝒑𝒋
 .j والصفة iالتباين المشترك المظيري بين الصفة : 𝟐
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𝝈𝒑𝒊
𝟐  𝒂𝒏𝒅 𝝈𝒑𝒋

 .j والصفة iالتباين المظيري لكلٍّ من الصفة : 𝟐
تّم تقدير معامل المرور لموقوف عمى األىمية النسبية لكّل صفة : Path Coefficientمعامل المرور  .11

، Lu وDewey)من خبلل تقدير نسبة مساىمتيا في إنتاجية المحصول وذلك وفق معادلة العالمين 
1959:) 

𝟏 = 𝑷𝒚𝟎
𝟐 + 𝑷𝒚𝟏

𝟐 + 𝑷𝒚𝟑
𝟐 +  𝟐𝑷𝒚𝟏𝒓𝟏𝟐𝑷𝒚𝟐 +  𝟐𝑷𝒚𝟏𝒓𝟏𝟑𝑷𝒚𝟑 + (𝟐𝑷𝒚𝟐𝒓𝟐𝟑𝑷𝒚𝟑) 

P :معامل المرور الذي يقيس التأثير المباشر. 
y :الغّمة الحّبّية. 
r :االرتباط المظيري. 

 : وفق المعادلةRelative Importanceكما تّم تحديد األىمية النسبية 
𝑹𝑰 =  𝑪𝑫𝒊 /  𝑪𝑫𝒊 × 𝟏𝟎𝟎

𝒊
 

𝑪𝑫𝒊 : معامل التحديد لمصفةi. 
𝑹𝑰 :األىمّية النسبّية لمساىمة الصفة في اإلنتاجّية. 

 

 

 

 

 النتائج واملناقشة
 موعد اإلزهار المؤّنث .1

 تحميل التباين -1-1

أّن العشائر الست لكّل ىجيٍن من اليجن األربعة اختمفت معنوّيًا عن باقي  (5جدول، )أظيرت النتائج 
العشائر في أدائيا لصفة اإلزىار المؤّنث ضمن كل موعد زراعي، مشيرًا ذلك إلى التباعد الوراثي بين 

-AL؛ Hassib ،1997)السبلالت األبوّية المكّونة لكل ىجين من اليجن األربعة وىذا توافق مع نتائج 

Ahmad ،2004) . كما بّينت نتائج التحميل المشترك لموعدي الزراعة أّن بيئتي الزراعة قد اختمفتا معنوّيًا
في تأثيرىما في سموك العشائر بالنسبة لصفة اإلزىار المؤّنث، وكان أداء العشائر الست لكل ىجين من 

اليجن األربعة مختمفًا بشكٍل معنويٍّ في الموعد المبّكر عن الموعد المتأّخر، وىذا ما أّكدتو العديد من 
، AL-Ahmadحيث بّينت دراسة . (AL-Ahmad ،2004؛ 2004 وزمبلؤه، Abd El-Maksoud)الدراسات 
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أّن العشائر الست لميجن األربعة قد أظيرت قيمًا منخفضة لعدد األّيام البلزمة لئلزىار المؤّنث  (2004)
 .في الموعد الزراعي المتأّخر مقارنًة بالموعد المبّكر

 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة اإلزهار المؤّنث. 5 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

 اإلزهار المؤّنث

D1 

 0.08 0.13 0.11 0.006 المكّررات

78.10 العشائر
**

 36.71
**

 134.68
**

 108.95
**

 

 0.04 0.04 0.13 0.005 الخطأ التجريبي

 0.26 0.26 0.52 0.09 %معامل االختالف 

D2 

 0.06 0.08 0.07 0.02 المكّررات

109.23 العشائر
**

 15.46
**

 65.64
**

 97.36
**

 

 0.10 0.11 0.06 0.13 الخطأ التجريبي

 0.45 0.45 0.38 0.50 %معامل االختالف 

Com 

 0.001 0.01 0.10 0.02 المكّررات

215.75 المواعيد
**

 278.00
**

 36.66
**

 349.00
**

 

184.33 العشائر
**

 45.91
**

 176.74
**

 205.55
**

 

2.99 المواعيد× العشائر 
**

 6.26
**

 23.57
**

 0.76
**

 

 0.07 0.09 0.10 0.06 الخطأ التجريبي

 0.38 0.39 0.46 0.33 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -1-2
يظير قيمًا أعمى  (BC2 وF2 ،BC1)أّن التباين العائد لؤلجيال االنعزالّية  (6جدول، )أظيرت النتائج 

في صفة اإلزىار المؤّنث ولجميع اليجن  (F1 وP1 ،P2)من تمك التي تبدييا األجيال غير االنعزالّية 
 Abd El-Maksoud؛ Khalil ،1999)المدروسة، وىذا يتوافق مع نتائج الدراسات التي أجراىا كلٌّ من 

وبّينت النتائج أّن تباين عشيرة . (Ishfaq ،2011؛ Iqbal ،2009؛ AL-Ahmad ،2004؛ 2004وزمبلؤه، 
(F2)  حّقق أعمى قيم لمتباين بين العشائر الست لميجن األربعة في صفة اإلزىار المؤّنث مشيرًا ذلك إلى

ىي العشيرة ذات االنعزال الوراثي األكبر، حيث ُيعّد اختيار العشيرة النباتّية المناسبة  (F2)أّن عشيرة 
 وزمبلؤه، Kumar)الجانب األكثر أىمّية في برامج تربية النبات، إْذ ُتعّد مصدرًا ميّمًا لمماّدة الوراثّية 

2004.) 
 يومٍا 73.4في الموعد الزراعي المبّكر من  (6جدول، )تراوحت متوسطات اآلباء لصفة اإلزىار المؤّنث 

 يومًا لؤلب األّول في اليجين األّول، في حين تراوحت في الموعد 86.3لؤلب األّول في اليجين الثاني إلى 
 يومًا لؤلب األّول في اليجين 83.5 يومًا لؤلب األّول في اليجين الثاني إلى 66.7الزراعي المتأّخر من 

 فقد أظيرت انخفاضًا ممحوظًا في عدد األيام البلزمة لئلزىار المؤّنث F1 أّما عشائر اليجن الفردّية .األّول
 يومًا لميجين الثاني 65.3 في موعد الزراعة المبّكر من F1مقارنًة بآبائيا، حيث تراوحت متوسطات عشيرة 

 66.2 يومًا لميجين الثاني إلى 61.1 يومًا لميجين األّول، وفي موعد الزراعة المتأّخر تراوحت من 72.2إلى 
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 يومًا في اليجين 69.2 من F2 وتراوحت متوسطات صفة اإلزىار المؤّنث في عشيرة .يومًا لميجين األّول
 يومًا لميجين الثالث، 72.4 يومًا لميجين الرابع إلى 64.6 يومًا في اليجين األّول، ومن 75.5الثاني إلى 

 متوسطات وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، كما بّينت نتائج مقارنة المتوسطات أنّ 
 يومًا لميجين 78.2 يومًا لميجين الثاني إلى 71.0من في الموعد الزراعي المبّكر تراوحت  BC1عشيرة 

 يومًا لميجين الثالث، 76.5 يومًا لميجين الثاني إلى 63.4األّول، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من 
 يومًا لميجين الثالث وذلك في الموعد 74.5 يومًا لميجين الثاني إلى 68.5 تراوحت من BC2 في عشيرةو

 يومًا لميجين 74.6 يومًا لميجينين الثاني والرابع إلى 65.3األّول، في حين تراوحت في الموعد الثاني من 
، تبّين أّن (6جدول، )ومن خبلل مقارنة متوسطات صفة اإلزىار المؤّنث في موعدي الزراعة . الثالث

موعد الزراعة المتأّخر أّثر سمبّيًا في عدد األّيام البلزمة لئلزىار المؤّنث، حيث انخفض ىذا العدد في 
إلى ازدياد مقدار تفّوق األصناف  (1979)فقد أشار مرسي،  وفي ىذا السياق .جميع اليجن المدروسة

المتأخرة بالنضج ذات الغّمة العالية عمى األصناف المبكرة بالنضج، وخاّصًة في الزراعات المبكرة عن تمك 
كما بّينت النتائج أّن السبللة األولى في اليجين الثاني كانت أكثر السبلالت المستخدمة تبكيرًا . المتأخرة

في كبل موعدي الزراعة مشيرًا ذلك إلى إمكانّية إدخال ىذه السبللة في برامج التربية اليادفة إلنتاج ىجن 
وكان اليجين الثاني أفضل اليجن المستخدمة نتيجة تبكيره في . فردّية أكثر تبكيرًا في إزىارىا المؤّنث

 .اإلزىار المؤّنث في كبل موعدي الزراعة
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة اإلزهار المؤّنث. 6 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

اإلزهار 
 المؤّنث

 (يوم)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.42 0.65 0.12 69.3 73.0 72.7 78.2 69.0 75.5 66.2 72.2 72.5 77.3 83.5 86.3 المتوسط

    14.77 10.83 15.64 9.93 20.39 12.49 1.68 1.67 4.08 5.71 2.66 3.71 التباين

    0.12 0.09 0.13 0.08 0.11 0.07 0.03 0.03 0.07 0.10 0.04 0.06 متوسط التباين

CV% 2.23 1.95 3.09 2.79 1.79 1.96 4.68 6.54 4.03 5.44 4.51 5.54    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.52 0.44 0.67 65.3 68.5 63.4 71.0 65.4 69.2 61.1 65.3 67.2 75.0 66.7 73.4 المتوسط

    7.69 16.29 7.18 16.39 8.24 19.07 2.81 3.78 3.12 6.69 4.08 5.37 التباين

    0.06 0.14 0.06 0.14 0.05 0.11 0.05 0.06 0.05 0.11 0.07 0.09 متوسط التباين

CV% 3.16 3.03 3.45 2.63 2.98 2.74 6.31 4.39 5.70 4.23 5.89 4.25    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.50 0.60 0.36 74.6 74.5 76.5 74.6 72.4 73.4 66.0 68.7 77.3 78.1 79.0 88.5 المتوسط

    16.08 10.91 13.73 8.88 20.05 13.53 2.39 1.70 2.07 6.32 2.36 3.44 التباين

    0.13 0.09 0.11 0.07 0.11 0.08 0.04 0.03 0.03 0.11 0.04 0.06 متوسط التباين

CV% 2.10 1.94 3.22 1.86 1.90 2.34 5.01 6.19 4.00 4.85 4.43 5.38    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.46 0.56 0.36 65.3 70.7 69.4 74.7 64.6 71.4 63.4 69.5 69.2 75.7 79.0 86.0 المتوسط

    14.00 10.37 16.69 11.65 19.63 13.92 8.14 2.73 11.3 4.51 10.93 6.07 التباين

    0.12 0.09 0.14 0.10 0.11 0.08 0.14 0.05 0.19 0.08 0.18 0.10 متوسط التباين

CV% 2.87 4.19 2.81 4.86 2.38 4.5 5.22 6.86 4.57 5.89 4.55 5.74    
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 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -1-3

أّن قيم درجة السيادة كانت أكبر من الواحد الصحيح في صفة اإلزىار  (7جدول، )بّينت النتائج 
المؤّنث لجميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة، مشيرًا إلى السيادة الفائقة لمورثات أحد األبوين 

، Khalil)عمى األب اآلخر لصفة اإلزىار المؤّنث، وىذا توافق مع النتائج التي توّصل إلييا كلٌّ من 
حيث تراوحت قيم درجة . (Ishfaq ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ AL-Ahmad ،2004؛ 1999

 في اليجين الثاني إلى 24.96- في اليجين األّول، ومن 2.14- في اليجين الثاني إلى 11.67-السيادة من 
وكانت قيم درجة السيادة .  في اليجين األّول وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب2.16-

وتعّد السيادة الفائقة أحد . في الموعد الثاني أكبر من مثيمتيا في الموعد األّول عدا في اليجين الرابع
األسباب الياّمة في حدوث قّوة اليجين، حيث يعتمد مستوى قّوة اليجين عمى التباين في تكرار القرائن 

 Coor)الوراثّية لآلباء إضافًة إلى تأثير الفعل الوراثي البلتراكمي كالسيادة الفائقة والفعل الوراثي التفّوقي 
، حيث أظيرت صفة اإلزىار المؤّنث قيمًا سالبًة (7)وىذا ما بّينتو النتائج في الجدول . (Pandey ،1999و
وعالية المعنوّية قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في جميع اليجن المدروسة ولكبل موعدي  (مرغوبة)

الزراعة، عدا اليجين الرابع في الموعد الثاني، حيث أظير قيمًة غير معنوّيٍة لقّوة اليجين قياسًا لؤلب 
؛ Mahesh ،2010؛ Amer ،1999؛ Khalil ،1999)األفضل، وىذا ما أّكدتو العديد من الدراسات 

Ikramullah ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Mouhamady ،حيث تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا . (2013 وزمبلؤه
في % 15.61-في اليجين األّول، ومن % 11.78-في اليجين الثالث إلى % 17.49-لمتوسط األبوين من 
في . في اليجين الثاني وذلك لموعدي الزراعة ألّول والثاني عمى الترتيب% 8.76-اليجين الثالث إلى 

% 6.64-في اليجين الثاني إلى % 11.04-حين تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل من        
في اليجين الرابع وذلك لموعدي % 8.36-في اليجين الثالث إلى    % 14.66-في اليجين األّول، ومن 

وكانت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين في اليجينين الثاني . الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
والثالث أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني، في حين تفّوق الموعد الثاني عمى الموعد األّول في 

Falconer ،(1989 )وفي سياٍق آخر فقد أّكد . قيم قّوة اليجين قياسًا باألب األفضل عدا في اليجين الثاني
في كل جيل من التربية الذاتّية عن % 50أّن قّوة اليجين المبلحظة في الجيل األّول تنخفض بمقدار 

لذلك فمن المنطقي أن تترافق . الجيل الذي سبقو، وىذا يعود إلى التدىور الوراثي المصاحب لمتربية الذاتّية
قّوة اليجين التي تّم الحصول عمييا في الجيل األّول لصفة اإلزىار المؤّنث بتدىوٍر وراثيٍّ في الجيل 

% 9.70-، و6.78-، حيث تراوحت قيم التدىور الوراثي من (7)الثاني، وىذا ما أّكدتو النتائج في الجدول 
في اليجين الرابع وذلك لكبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى % 1.88-، و2.72-في اليجين الثالث إلى 

 Olaoye؛ AL-Ahmad ،2004؛ Amer ،1999؛ Khalil ،1999)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج . الترتيب
 (.2009وزمبلؤه، 
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، والتدهور الوراثي (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 7 جدول
(ID) لصفة اإلزهار المؤّنث. 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

 اإلزهار المؤّنث

H1 D1 -2.14 -11.78
**

 -6.64
**

 -4.63 

D2 -2.16 -15.15
**

 -8.74
**

 -4.25 

H2 D1 -11.67 -11.96
**

 -11.04
**

 -5.91 

D2 -24.96 -8.76
**

 -8.44
**

 -7.07 

H3 D1 -2.78 -17.49
**

 -11.95
**

 -6.78 

D2 -14.02 -15.61
**

 -14.66
**

 -9.70 

H4 D1 -2.21 -14.01
**

 -8.19
**

 -2.72 

 D2 -2.18 -14.40
**

 -8.36
 NS

 -1.88 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -1-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

لصفة اإلزىار  (GCV)والوراثي  (PCV)أّن قيم معاممي التباين المظيري  (8جدول، )أظيرت النتائج 
المؤّنث كانت منخفضة في جميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة، كما بّينت النتائج أّن قيم 

PCV كانت أكبر من قيم GCV لجميع اليجن في موعدي الزراعة، حيث كانت الفروق قميمة بين ىذين 
توافقت ىذه النتيجة مع . المعاممين، مشيرًا ذلك إلى التأثير الطفيف لبيئة الزراعة في وراثة ىذه الصفة

 Shakoor؛ 2004 وزمبلؤه، Mahmood؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ Saleem ،2002 وYousuf)نتائج 
وكانت قيم معاممي التباين المظيري والوراثي أعمى في الموعد . (2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ 2007وزمبلؤه، 

الثاني مقارنًة بالموعد األّول، عدا في اليجين الثاني، وىذا االختبلف بين قيم موعدي الزراعة يشير إلى 
 في 6.31 في اليجين األّول إلى 4.68 من PCVتراوحت قيم . حساسّية صفة اإلزىار المؤّنث لبيئة الزراعة

 في اليجين الرابع، وذلك في موعدي الزراعة األّول 6.86 في اليجين الثاني إلى 4.39اليجين الثاني، ومن 
 في اليجين األّول إلى 3.93 في موعد الزراعة المبّكر من GCVبينما تراوحت قيم . والثاني عمى الترتيب

 في 6.08 في اليجين الثاني إلى 3.39 في اليجين الثاني، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من 5.37
ولموقوف عمى أىمّية الوراثة في التعبير عن صفة اإلزىار المؤّنث تّم تقدير درجة التوريث . اليجين األّول

أّن قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع لصفة اإلزىار  (8)بمفيومييا الواسع والضّيق، حيث يبّين الجدول 
المؤّنث كانت عالية لجميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، عدا اليجين الرابع في الموعد الثاني حيث 

 وزمبلؤه، Kabdal؛ Saleem ،2002 وYousuf؛ Amer ،1999)وىذا توافق مع نتائج . كانت متوسطة
تراوحت قيم . (2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Sujiprihati؛ 2003

 في اليجينين الثاني والثالث، ومن 0.72 في اليجين الرابع إلى 0.68درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 
 في اليجين الثالث، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى 0.89 في اليجين الرابع إلى 0.48

الترتيب، كما بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت أعمى في الموعد الزراعي األّول 
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وتّم حساب درجة التوريث بمفيوميا الضّيق وذلك لتقدير . مقارنًة بالموعد الثاني في اليجينين الثاني والرابع
أّن  (8جدول، )كّمية الفعل الوراثي التراكمي المساىم في وراثة صفة اإلزىار المؤّنث، حيث بّينت النتائج 

قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق كانت متوسطة في معظم اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا اليجين 
الثاني في موعدي الزراعة الذي أظير قيمًة منخفضة، وىذا يشير إلى أىمّية الفعل الوراثي التراكمي 

، Marker؛ Al-Ahmad ،2004)ىذه النتيجة توافقت مع نتائج . والسيادي في وراثة صفة اإلزىار المؤّنث
تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق . (2010 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ Iqbal ،2009؛ 2006
 في 0.51 في اليجين الثاني إلى 0.20 في اليجين الثالث، ومن 0.54 في اليجين الثاني إلى 0.29من 

اليجينين األّول والثالث، وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، وكانت قيم درجة التوريث 
بمفيوميا الضّيق أعمى في الموعد الزراعي المبّكر في كبل اليجينين الثاني والثالث مقارنًة بموعد الزراعة 

1955) وزمبلؤه، Johnsonوفي سياق آخر فقد أّكد . المتأّخرة
a) أّن فّعالّية عممّية االنتخاب ال تعتمد فقط 

عمى تقدير درجة التوريث لمصفة المراد االنتخاب ليا بل تعتمد أيضًا عمى مقدار التقّدم الوراثي الذي 
تحّققو تمك الصفة عبر األجيال االنعزالّية، حيث تعطي درجة التوريث معمومات حول أىّمّية الوراثة في 

وعميو فقد بّينت . الصفات الكّمّية، في حين ُيعّد التقّدم الوراثي ىامًا لصياغة برامج االنتخاب المناسبة
النتائج أّن قيم التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي كانت منخفضة لجميع اليجن وفي موعدي 

 في اليجين الثالث، ومن 4.08 في اليجين األّول إلى 2.46الزراعة، حيث تراوحت قيم التقّدم الوراثي من 
 في اليجين الثالث وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى 4.74 في اليجين الثاني إلى 1.16

 في اليجين 5.56 في اليجين األّول إلى 3.26 فقد تراوحت من المئوّية لمتقّدم الوراثيأّما النسبة . الترتيب
.  في اليجين األّول في الموعد الثاني6.86 في اليجين الثاني إلى 1.78الثالث في الموعد األّول، ومن 

التقّدم الوراثي ونسبتو المئوّية أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول في معظم اليجن، وكان مقدار 
عدا اليجين الثاني، وىذا يشير إلى أّن الموعد الثاني المتأّخر ُيعّد بيئًة مناسبًة لتحسين صفة اإلزىار 

 Shakoor؛ Sharma ،2005 وKaundal)ىذه النتيجة تتوافق مع . المؤّنث في معظم اليجن المدروسة
 وزمبلؤه، Rajesh؛ Hefny ،2011؛ Nagabhushan ،2008؛ 2008 وزمبلؤه، Alake؛ 2007وزمبلؤه، 

ال تعتمد كفاءة عممّية االنتخاب عمى قيم درجة التوريث فقط بل يجب أن تترافق القيم المتوسطة . (2013
حيث . والعالية لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق بقيٍم عاليٍة لمتقّدم الوراثي المتوّقع من عممّية االنتخاب

بّينت النتائج أّن القيم المتوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق ترافقت في معظم اليجن وفي كبل بيئتي 
لمتقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي، وىذا يشير إلى أّن االنتخاب لصفة الزراعة بقيٍم منخفضٍة 

اإلزىار المؤّنث في األجيال االنعزالّية المبّكرة غير مجٍد، لذلك فإّن تحسين ىذه الصفة في ىذه الطرز 
 .الوراثّية يجب أن يتم باستخدام طريقة االنتخاب المتكرر في األجيال االنعزالّية المتأّخرة
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والضيق  (HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 8 جدول
(HNS)، والتقدم الوراثي (∆G)، والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي (∆ G% )لصفة اإلزهار المؤّنث. 

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

اإلزهار 
 المؤّنث

H1 D1 4.68 3.93 0.70 0.34 2.46 3.26 

D2 6.54 6.08 0.86 0.51 4.73 6.86 

H2 D1 6.31 5.37 0.72 0.29 2.59 3.74 

D2 4.39 3.39 0.60 0.20 1.16 1.78 

H3 D1 5.01 4.25 0.72 0.54 4.08 5.56 

D2 6.19 5.83 0.89 0.51 4.74 6.55 

H4 D1 5.22 4.31 0.68 0.42 3.22 4.50 

 D2 6.86 4.77 0.48 0.44 3.98 6.17 

 Scale test 2اختبار  -1-5

 لصفة اإلزىار المؤّنث في العشائر F- testلنتائج اختبار  (9)بّينت القيم غير المعنوّية في الجدول 
غير االنعزالّية لميجن األربعة في موعدي الزراعة، أّن التباين البيئي محدود جدًا وبالتالي فإّن أيَّ اختبلٍف 

مثل ىذه . ضمن كل عشيرة من العشائر الست لكّل ىجيٍن يعود بمجممو إلى التباين الوراثي ليذه العشائر
 (.Ishfaq ،2011؛ Iqbal ،2009؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)النتيجة حصل عمييا 

 . لصفة اإلزهار المؤّنثScale 2اختبار . 9 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

 اإلزهار المؤّنث

H1 D1 NS * ** 

D2 NS NS * 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS NS ** 

D2 NS NS NS 

H4 D1 NS * NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -1-6

 كانت عالية A ،B ،C ،Dأّن المؤّشرات  (10) الموّضحة في الجدول Scale 1أظيرت نتائج اختبار 
 لميجين الثاني في الموعد الثاني، Aالمعنوّية لمعظم اليجن في كبل موعدي الزراعة، عدا المؤّشر 

 لميجين الثاني في الموعد األّول، واليجين الثالث C لميجين األّول في الموعد الثاني، والمؤّشر Bوالمؤّشر 
وىذا يشير إلى أىمّية التفاعل .  لميجينين األّول والثاني في الموعد األّولDفي الموعد الثاني، والمؤّشر 

مثل ىذه النتيجة وجدىا . بين الموّرثات عمى المواقع الوراثّية المختمفة في وراثة صفة اإلزىار المؤّنث
(Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 
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لصفة اإلزهار  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 10 جدول
 .المؤّنث

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

اإلزهار 
 المؤّنث

H1 D1 ** ** ** - 75.51
**

 ± 0.26 5.26
**

 ± 0.42 -9.28
**

 ± 1.37 0.36
NS

 ± 1.34 0.75
NS

 ± 0.92 5.20
*
 ± 2.04 Dupl. 

D2 ** - ** ** 68.99
**

 ± 0.34 3.33
**

 ± 0.50 -3.83
*
 ± 1.70 7.98

**
 ± 1.68 -2.14

*
 ± 1.06 -3.57

NS
 ± 2.47 Com. 

H2 D1 ** ** - - 69.18
**

 ± 0.33 2.47
**

 ± 0.52 -6.65
**

 ± 1.70 2.22
NS

 ± 1.67 3.23
**

 ± 1.14 -2.14
NS

 ± 2.55 Com. 

D2 - ** ** ** 65.39
**

 ± 0.21 -1.91
**

 ± 0.35 -10.09
**

 ± 1.14 -4.22
**

 ± 1.11 -1.68
*
 ± 0.78 2.89

NS
 ± 1.74 Dupl. 

H3 D1 ** ** ** ** 73.38
**

 ± 0.27 0.07
NS

 ± 0.41 -9.86
**

 ± 1.39 4.70
**

 ± 1.36 -5.16
**

 ± 0.91 1.09
NS

 ± 2.03 Dupl. 

D2 ** ** - ** 72.35
**

 ± 0.33 1.87
**

 ± 0.50 0.50
NS

 ± 1.68 12.70
**

 ± 1.67 1.00
NS

 ± 1.03 -26.60
**

 ± 2.45 Dupl. 

H4 D1 ** ** ** ** 71.41
**

 ± 0.28 3.99
**

 ± 0.43 -6.11
**

 ± 1.44 5.22
**

 ± 1.40 -1.14
NS

 ± 0.95 4.65
**

 ± 2.13 Dupl. 

D2 ** ** * ** 64.59
**

 ± 0.33 4.14
**

 ± 0.51 0.26
NS

 ± 1.73 10.92
**

 ± 1.66 -0.74
NS

 ± 1.18 -5.27
*
 ± 2.60 Dupl. 
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 كان عالي المعنوّية لجميع [m]أّن تقدير مؤشر تأثير المتوسط  (10)وأظيرت النتائج في الجدول 
اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، كما كانت قيم ىذا المؤّشر أكبر في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني، 
حيث يشير ىذا المؤّشر إلى المساىمة العائدة لممتوسطات ككل، مضافًا ليا تأثيرات المواقع الوراثّية وكذلك 

 .التفاعل ما بين ىذه المواقع، مشيرًا ذلك إلى أّن صفة اإلزىار المؤّنث ذات وراثٍة كمّيةٍ 
بّينت نتائج تحميل مكّونات الفعل الوراثي لميجين األّول في الموعد األّول أّن الفعل الوراثي السيادي ساىم 
بالمرتبة األولى في وراثة صفة اإلزىار المؤّنث، تبله الفعل الوراثي التراكمي ثّم الجزء من الفعل الوراثي 

تراكمي في المرتبة × أّما في الموعد الثاني فقد أتى الفعل الوراثي التراكمي . سيادي× التفّوقي السيادي 
وفي اليجين الثاني في الموعد . سيادي× األولى تبله الفعل الوراثي السيادي ثّم التراكمي وأخيرًا التراكمي 
سيادي، ثّم الفعل الوراثي التراكمي، وفي × األّول كان الفعل الوراثي السيادي بالمرتبة األولى تبله التراكمي 

× الموعد الثاني حّقق الفعل الوراثي السيادي أكبر مساىمة في وراثة صفة اإلزىار المؤّنث تبله التراكمي 
أّما اليجين الثالث في الموعد األّول فكان السيادي ثّم . سيادي× تراكمي، ثّم التراكمي، وأخيرًا التراكمي 

سيادي في × تراكمي، وفي الموعد الثاني حّل الفعل الوراثي السيادي × سيادي، ثم التراكمي × التراكمي 
في حين كان ترتيب المساىمة في وراثة اليجين . تراكمي، وأخيرًا التراكمي× المرتبة األولى، ثّم التراكمي 

سيادي، التراكمي، وفي الموعد × تراكمي، السيادي × الرابع في الموعد األّول ىو السيادي، التراكمي 
 .سيادي، وأخيرًا التراكمي× تراكمي، السيادي × الثاني التراكمي 

 كانت أعمى من قيم الفعل الوراثي [h]أّن قيم الفعل الوراثي السيادي  (10)أظيرت النتائج في الجدول 
ََ ذلك إلى سيطرة الفعل الوراثي السيادي عمى [d]التراكمي   لمعظم اليجن في كبل موعدي الزراعة مشيرًا

وراثة صفة اإلزىار المؤّنث، عدا اليجين الثالث في الموعد الثاني، وكانت قيم الفعل الوراثي السيادي 
سالبة مشيرًا ذلك إلى أّن الفعل الوراثي السيادي يساىم في تخفيض صفة اإلزىار المؤّنث وىذا يتيح لمربي 
النبات استغبلل ىذا النوع من الفعل الوراثي من خبلل ظاىرة قّوة اليجين إلنتاج ىجٍن مبّكرٍة في إزىارىا، 

 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ Iqbal ،2009؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)توافق ذلك مع نتائج 
أّن كما بّينت النتائج . (2012 وزمبلؤه، Sher؛ 2011 وزمبلؤه، Shahrokhi؛ Ishfaq ،2011؛ 2010

مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي ساىمت إلى جانب الفعمين الوراثيين التراكمي والسيادي في وراثة صفة 
سيادي لمعظم × اإلزىار المؤّنث، حيث أشار التعاكس بين إشارتي الفعمين الوراثّيين السيادي والسيادي 

من الفعل الوراثي  (Duplicate)اليجن في موعدي الزراعة لصفة اإلزىار المؤّنث إلى النوع المزدوج 
التفّوقي، وىذا النوع من الفعل الوراثي يعيق تطوير الصفات من خبلل عممّية االنتخاب حيث ال يمكن 

سيادي مشيرًا ذلك إلى أّن االنتخاب لمثل ىذه × التنبؤ بكّمّية كبل الفعمين الوراثيين السيادي والسيادي 
ومن . الصفة يجب أن يتم بعد عّدة أجيال حيث يتم الحصول عمى مستويات عالية من الموّرثات المستقّرة

سيادي في اليجين األّول واليجين × ناحيٍة أخرى فقد تماثمت إشارتي الفعل الوراثي السيادي والسيادي 
 (Complementary )الثاني في موعدي الزراعة الثاني واألّول عمى الترتيب مشيرًا ذلك إلى النوع المتكامل
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من الفعل الوراثي التفّوقي، والذي يستخدم بشكل ناجح لصفة اإلزىار المؤّنث في ىذين اليجينين من 
-AL؛ Khalil ،1999)توافق ذلك مع . خبلل استغبلل ظاىرة قّوة اليجين أثناء تكوين اليجن الفردّية

Ahmad ،2004 ؛Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهSher ،؛ 2012 وزمبلؤه
El-Mouhamady ،ومن ناحيٍة أخرى فقد أظيرت معظم قيم المكّونات الوراثّية لصفة . (2013 وزمبلؤه

اإلزىار المؤّنث في اليجن األربعة تفّوقًا في الموعد الزراعي األّول عمى مثيمتيا في الموعد الزراعي 
الثاني، وىذا يشير إلى أّن الموعد الزراعي األّول المبّكر كان بيئًة مناسبًة لمتعبير عن الطاقة الوراثّية 

؛ 1990 وزمبلؤه، El-Hosary)وىذا توافق مع نتائج . الكامنة لميجن في التعبير عن صفة اإلزىار المؤّنث
Hassib ،1997 ؛AL-Ahmad ،2004.) 

 صفة ارتفاع النبات .2

 تحميل التباين -2-1

أّن العشائر الست لكل ىجين اختمفت معنوّيًا ضمن كل موعد زراعي،  (11)بّينت النتائج في الجدول 
كما اختمف أداؤىا معنوّيًا بين بيئتي الزراعة، وكان الموعد الزراعي المبّكر مختمفًا بشكل معنويٍّ في تأثيره 

مثل ىذه النتيجة . عمى أداء العشائر الست لكل ىجيٍن من اليجن األربعة عن الموعد الزراعي المتأّخر
 (. AL-Ahmad ،2004؛ 2004 وزمبلؤه، Abd El-Maksoud؛ Hassib ،1997)حصل عمييا كلٌّ من 

 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة ارتفاع النبات. 11 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

 ارتفاع النبات

D1 

 0.73 0.44 0.75 0.07 المكّررات

2549.31 العشائر
**

 704.84
**

 736.25
**

 1260.21
**

 

 0.69 0.93 1.60 0.36 الخطأ التجريبي

 0.50 0.54 0.70 0.35 %معامل االختالف 

D2 

 0.25 1.76 1.94 0.87 المكّررات

3842.64 العشائر
**

 750.64
**

 1480.20
**

 407.92
**

 

 1.44 1.16 1.29 1.53 الخطأ التجريبي

 0.71 0.61 0.63 0.70 %معامل االختالف 

Com 

 0.75 1.74 0.14 0.23 المكّررات

220.67 المواعيد
**

 12.79
**

 80.25
**

 130.87
**

 

6255.98 العشائر
**

 1362.27
**

 2102.88
**

 1488.40
**

 

135.97 المواعيد× العشائر 
**

 93.22
**

 113.58
**

 179.73
**

 

 0.99 0.99 1.55 0.92 الخطأ التجريبي

 0.59 0.56 0.69 0.55 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -2-2
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 كانت ذات تبايٍن منخفٍض مقارنًة بعشائر  (F1 وP1 ،P2)عشائر أّن  (12)بّينت النتائج في الجدول 
(F2 ،BC1و BC2) مثل ىذه . في صفة ارتفاع النبات ولجميع اليجن المدروسة في كبل موعدي الزراعة

2006 وزمبلؤه، Sofi؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004)النتيجة وجدىا 
a ؛Abou-Deif ،

حّققت أعمى قيمًا لمتباين بين العشائر الست  (F2)، ومن خبلل مقارنة النتائج تبّين أّن عشيرة (2007
Bauman( 1981 )وفي ىذا الصدد فقد أّكد . لميجن األربعة في كبل موعدي الزراعة لصفة ارتفاع النبات

 .تعّد من أفضل المصادر الوراثّية إلنتاج السبلالت المرّباة داخمّياً  (F2)أّن عشيرة الجيل الثاني 
 122.8في الموعد الزراعي المبّكر من  (12)تراوحت متوسطات اآلباء لصفة ارتفاع النبات في الجدول 

 سم لؤلب الثاني في اليجين الثاني، في حين تراوحت في 175.8 لؤلب الثاني في اليجين األّول إلى سم
 سم لؤلب الثاني 184.8 سم لؤلب الثاني في اليجين األّول إلى 115.6الموعد الزراعي الثاني المتأّخر من 

 فقد حّققت قيمًا عاليًة الرتفاع النبات مقارنًة بآبائيا حيث F1 أّما عشائر اليجن الفردّية .في اليجين الثاني
  سم221.0سم، و 210.3 لميجين الرابع إلى  سم188.8سم، و  196.8 من F1تراوحت متوسطات عشيرة 

وتراوحت متوسطات ىذه الصفة في . لميجين األّول، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
 سم لميجين 170.1 سم في اليجين الثاني، ومن 188.0 في اليجين الرابع إلى سم 163.6 من F2عشيرة 

 سم لميجين األّول، وذلك في كبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، كما بّينت 187.1الرابع إلى 
 لميجين الثاني إلى سم 177.1من في الموعد الزراعي المبّكر تراوحت  BC1 متوسطات عشيرة النتائج أنّ 

 195.2 سم لميجين الرابع إلى 172.2 سم لميجين الثالث، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من 189.3
 لميجين الثاني سم 190.1 لميجين األّول إلى سم 165.4 تراوحت من BC2 في عشيرةسم لميجين األّول، و

 سم 185.6 سم لميجين الرابع إلى 170.3وذلك في الموعد األّول، في حين تراوحت في الموعد الثاني من 
أّن  (Campbell ،1972 وHume؛ 1969 وزمبلؤه، Daynard)فقد صّرح كلٌّ من وعميو . لميجين الثاني

الساق في الذرة تقوم بتخزين المواد الصمبة الذائبة في مرحمة اإلزىار، والتي تتكون بصورٍة رئيسّيٍة من 
أّن المواد الكربوىيدراتّية  (1998)، كما أّكد عبد الجواد وأبو شتّية السكاروز، مما يساىم في زيادة الغّمة

المخّزنة في الساق وأغماد األوراق تنتقل إلى العرانيس عند تعّرض نبات الذرة إلى ظروف بيئّية غير 
في الساق وأغماد األوراق والقابمة  (المخّزنة)، وُتعّد ىذه المواد الغذائّية المتجّمعة (إجيادات)مواتية 

 .لبلنتقال إلى العرانيس أثناء فترة امتبلء الحبوب من العوامل المحددة إلنتاجّية نباتات الذرة الصفراء
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة ارتفاع النبات. 12 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 1.62 2.25 1.09 178.4 165.4 195.2 179.3 187.1 186.2 221.0 210.3 115.6 122.8 160.6 164.2 المتوسط

    502.93 117.41 489.05 105.94 536.00 123.61 43.90 12.82 132.82 21.68 101.77 21.64 التباين

    4.19 0.98 4.08 0.88 2.98 0.69 0.73 0.21 2.21 0.36 1.70 0.36 متوسط التباين

CV% 2.83 6.28 3.79 9.97 1.7 3.00 5.97 12.38 5.74 11.33 6.55 12.57    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 2.11 2.07 2.30 185.6 190.1 175.1 177.1 173.8 188.0 205.3 201.5 184.8 175.8 157.7 156.8 المتوسط

    242.93 202.30 259.44 209.10 286.06 266.69 45.28 76.52 86.80 114.55 109.72 57.60 التباين

    2.02 1.69 2.16 1.74 1.59 1.48 0.75 1.28 1.45 1.91 1.83 0.96 متوسط التباين

CV% 4.84 6.64 6.09 5.04 4.34 3.28 8.69 9.73 8.16 9.20 7.48 8.40    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 1.68 1.96 1.75 183.8 182.8 178.4 189.3 181.2 176.9 210.0 202.2 160.6 166.8 144.7 158.6 المتوسط

    213.13 115.06 186.55 139.89 227.96 148.21 59.32 63.87 58.55 99.07 41.41 85.33 التباين

    1.78 0.96 1.55 1.17 1.27 0.82 0.99 1.06 0.98 1.65 0.69 1.42 متوسط التباين

CV% 5.83 4.45 5.97 4.77 3.95 3.67 6.88 8.33 6.25 7.66 5.87 7.95    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 1.68 2.18 1.51 170.3 168.3 172.2 178.6 170.1 163.6 188.8 196.8 163.4 141.2 153.3 146.8 المتوسط

    257.87 146.49 275.96 167.27 296.08 210.07 67.48 32.24 121.6 77.26 60.87 32.35 التباين

    2.15 1.22 2.30 1.39 1.64 1.17 1.12 0.54 2.03 1.29 1.01 0.54 متوسط التباين

CV% 3.88 5.09 6.22 6.75 2.89 4.35 8.86 10.12 7.24 9.65 7.19 9.43    
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 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -2-3

كانت قيم درجة السيادة كانت أكبر من الواحد الصحيح في صفة ارتفاع النبات لجميع اليجن 
، وىذا يدلُّ عمى أّن المورثات المتحّكمة في وراثة صفة (13جدول، )المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة 

انسجمت ىذه النتيجة مع . ارتفاع النبات في أحد األبوين تمّيزت بالسيادة الفائقة عمى موّرثات األب اآلخر
 Irshad-Ul-Haq؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤه، AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999)نتائج 

 19.02 في اليجين األول إلى 3.22حيث تراوحت قيم درجة السيادة من  . (2012؛ عبد، 2010وزمبلؤه، 
 في اليجين الثالث وذلك في موعدي الزراعة 7.21 في اليجين الثاني إلى 2.51في اليجين الرابع، ومن 

وكانت قيم درجة السيادة في الموعد األّول أكبر من مثيمتيا في الموعد الثاني . األّول والثاني عمى الرتيب
إّن نظرّية السيادة الفائقة من إحدى النظرّيات التي تفّسر حدوث قّوة اليجين في . عدا في اليجين األّول

، حيث أظيرت صفة ارتفاع (13)وىذا ما بّينتو النتائج في الجدول . (Sprague ،1983)الجيل األول 
النبات قيمًا إيجابّيًة وعالية المعنوّية قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في جميع اليجن المدروسة وفي 

؛ Amer ،1999؛ 1993 وزمبلؤه، Saleh)كبل موعدي الزراعة، وىذا ما وجدتو العديد من الدراسات 
Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Iqbal ،2009 ؛Rafique ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Mouhamady 

% 21.13حيث تراوحت قيم قّوة اليجين لصفة ارتفاع النبات قياسًا لمتوسط األبوين من . (2013وزمبلؤه، 
% 60.03في اليجين الرابع إلى % 19.21في اليجين األّول، ومن     % 46.56في اليجين الثاني إلى 

في حين تراوحت قيم قّوة اليجين . في اليجين األّول وذلك لموعدي الزراعة ألّول والثاني عمى الترتيب
في % 11.10في اليجين الرابع، ومن % 34.07في اليجين الثاني إلى % 14.58قياسًا لؤلب األفضل من 

. في اليجين األّول وذلك في كبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب% 37.63اليجين الثاني إلى 
وكانت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في اليجينين الثاني والرابع أعمى في الموعد 

إّن مقدار الربح الوراثي المحّقق من برامج االنتخاب المتكّرر يكون في أغمب . األّول مقارنًة بالموعد الثاني
، Smith)الحاالت أقّل من قيم الربح المتوّقعة وذلك يعود لمتدىور الوراثي المصاحب لمتربية الذاتّية 

لذلك فإّن قّوة اليجين التي تّم الحصول عمييا في الجيل األّول لصفة ارتفاع النبات ستترافق . (1984
، حيث تراوحت قيم التدىور الوراثي (13)بتدىوٍر وراثيٍّ في الجيل الثاني، وىذا ما بّينتو النتائج في الجدول 

في اليجين الرابع، وكانت في % 16.86في اليجين الثاني إلى % 6.70في الموعد الزراعي األّول من 
تناغمت ىذه . في اليجين األّول% 15.35في اليجين الرابع إلى % 9.88الموعد الزراعي الثاني من 

؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999؛ 1993 وزمبلؤه، Saleh)النتيجة مع نتائج 
Arnhold ،2007 وزمبلؤه.) 
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، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 13 جدول
 .لصفة ارتفاع النبات (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

 ارتفاع النبات

H1 D1 3.22 46.56
**

 28.05
**

 11.47
**

 

D2 3.69 60.03
**

 37.63
**

 15.35 

H2 D1 3.70 21.13
**

 14.58
**

 6.70 

D2 2.51 19.88
**

 11.10
*

 15.31
*

 

H3 D1 9.57 24.26
**

 21.19
**

 12.51
*

 

D2 7.21 37.59
**

 30.78
**

 13.73
*

 

H4 D1 19.02 36.66
**

 34.07
**

 16.86
**

 

 D2 5.98 19.21
**

 15.50
**

 9.88 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -2-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

منخفضة في معظم  (14جدول، )كانت قيم معاممي التباين المظيري والوراثي لصفة ارتفاع النبات 
 لميجين األّول في الموعد الثاني، GCV، وPCVعدا قيم . اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة

وكانت قيم معامل التباين المظيري .  لميجين الرابع في الموعد الثاني التي كانت متوسطةPCVوقيمة 
أكبر من قيم معامل التباين الوراثي لجميع اليجن في موعدي الزراعة، حيث كانت الفروق بمعظميا قميمة 

توافقت ىذه . بين ىذين المعاممين، مّما يشير إلى المساىمة الطفيف لبيئة الزراعة في وراثة ىذه الصفة
 Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)النتيجة مع نتائج 

؛ 2007 وزمبلؤه، Shakoor؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004وزمبلؤه، 
Gissa ،2008 ؛Nagabhushan ،2008 ؛Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهYusuf ،2010 ؛Bello ،2012 وزمبلؤه

a ؛
Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy ،؛ 2013 وزمبلؤهVashistha 
، كما بّينت النتائج أّن قيم معاممي التباين المظيري والوراثي (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013وزمبلؤه، 

كانت أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول، وىذا يشير إلى تأثُّر صفة ارتفاع النبات ببيئة 
 في 5.97تراوحت قيم معمل التباين المظيري في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب من . الزراعة

.  في اليجين األّول12.38 في اليجين الثالث إلى 8.33 في اليجين الرابع، ومن 8.86اليجين األّول إلى 
 7.80 في اليجين الثالث إلى 4.57بينما تراوحت قيم معامل التباين الوراثي في موعد الزراعة المبّكر من 

 في اليجين 11.25 في اليجين الثالث إلى 7.30في اليجين الرابع، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من 
أّن تقدير معامل التباين الوراثي إضافًة إلى درجة  Burton( 1952)ومن ناحيٍة أخرى فقد بّين . األّول

 درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق التوريث يعطي فكرة أفضل حول كفاءة االنتخاب، لذلك تّم تقدير
أّن قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع لصفة ارتفاع النبات  (14)لصفة ارتفاع النبات، حيث يبّين الجدول 

كانت عالية لمعظم اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، عدا اليجين الثالث في موعد الزراعة األّول الذي 
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تناغم ذلك مع النتائج التي وجدىا كلٌّ من الباحثين . أظير قيمًة متوسطًة لدرجة التوريث بالمفيوم الواسع
(Zare ،؛ 2012؛ عبد، 2011 وزمبلؤهBello ،2012 وزمبلؤه

b ؛Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛El-

Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهRajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy ،؛ 2013 وزمبلؤهVashistha 
 في 0.44تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع من . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013وزمبلؤه، 

 في اليجين 0.83 في اليجينين الثاني والرابع إلى 0.72 في اليجين األّول، ومن 0.85اليجين الثالث إلى 
األّول، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، كما بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث 
بمفيوميا الواسع كانت أعمى في الموعد الزراعي األّول من الموعد الزراعي الثاني في اليجينين األّول 

وتّم تقدير درجة التوريث بمفيوميا الضّيق لموقوف عمى أىّمّية الفعل الوراثي التراكمي في وراثة . والرابع
صفة ارتفاع النبات، حيث كانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق منخفضة في معظم اليجن وفي 
موعدي الزراعة، عدا اليجين الثاني والرابع في موعد الزراعة المبّكر حيث كانت قيمة درجة التوريث 

. بمفيوميا الضّيق متوسطة، وىذا يشير إلى أىمّية الفعل الوراثي البلتراكمي في وراثة صفة ارتفاع النبات
 Azizi؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Sujiprihati؛ Amer ،1999)مثل ىذه النتيجة وجدىا 

؛ 2011حسّيان وزمبلؤه، ؛ 2010 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤه، 2006وزمبلؤه، 
Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهZare ،تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا . (2012؛ عبد، 2011 وزمبلؤه
 0.25 في اليجين األّول إلى 0.15 في اليجين الرابع، ومن 0.51 في اليجين األّول إلى 0.19الضّيق من 

في اليجين الثالث، وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا 
. الضّيق أعمى في الموعد الزراعي المبّكر في جميع اليجن المدروسة مقارنًة بموعد الزراعة المتأّخرة
استخدمت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق لحساب قيمة التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي 

وبّينت . المتوّقع من عممّية االنتخاب، وذلك لتحديد الجدوى من عممّية االنتخاب لصفة ارتفاع النبات
النتائج أّن قيم التقّدم الوراثي كانت منخفضة لمعظم اليجن في كبل موعدي الزراعة، عدا اليجينين الثاني 

وتراوحت ىذه القيم في الموعد . والرابع في موعد الزراعة األّول حيث أظيرا قيمًا متوسطة لمتقّدم الوراثي
 8.51 في اليجين الرابع إلى 6.99 في اليجين الثاني، ومن 15.41 في اليجين األّول إلى 4.43األّول من 

 فقد كانت منخفضة لجميع اليجن المئوّية لمتقّدم الوراثيأّما النسبة . في اليجين الثاني في الموعد الثاني
في اليجين الرابع، ومن % 9.25في اليجين األّول إلى % 2.38في موعدي الزراعة، حيث تراوحت من 

 في اليجين الثاني وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى 4.89في اليجين األّول إلى % 3.81
التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد وكان مقدار . الترتيب

الثاني في اليجينين الثاني والرابع، وىذا يشير كفاءة االنتخاب لصفة ارتفاع النبات في ىذين اليجينين في 
الموعد األّول، في حين ُيعّد الموعد الزراعي الثاني المتأّخر بيئًة مناسبًة لتحسين ىذه الصفة في اليجينين 

؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi ؛ Amer ،1999)ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج كلٍّ من الباحثين . األّول والثالث
Kabdal ،؛ 2003 وزمبلؤهAl-Ahmad ،2004 ؛Mahmood ،؛ 2004 وزمبلؤهRafique ،؛ 2004 وزمبلؤه
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Kaundalو Sharma ،2005 ؛Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهShakoor ،وتشير القيم المنخفضة . (2007 وزمبلؤه
لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق، ولمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي إلى محدودّية إمكانّية تحسين ىذه الصفة 
في األجيال االنعزالّية المبّكرة، لذلك يفّضل االنتخاب ليا بعد عّدة أجيال من التربية الذاتّية وذلك لتجميع 

 .أكبر قدر ممكن من الموّرثات التراكمّية المرغوبة
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 14 جدول

 .لصفة ارتفاع النبات( %G ∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

 ارتفاع النبات

H1 D1 5.97 5.50 0.85 0.19 4.43 2.38 

D2 12.38 11.25 0.83 0.15 7.13 3.81 

H2 D1 8.69 7.21 0.69 0.46 15.41 8.20 

D2 9.73 8.25 0.72 0.24 8.51 4.89 

H3 D1 6.88 4.57 0.44 0.28 7.02 3.97 

D2 8.33 7.30 0.77 0.25 7.68 4.24 

H4 D1 8.86 7.80 0.77 0.51 15.14 9.25 

 D2 10.12 8.57 0.72 0.20 6.99 4.11 

 Scale test 2اختبار  -2-5

، (15جدول، ) غير معنوّية في كبل موعدي الزراعة ولمعظم اليجن F- testكانت معظم قيم اختبار 
مشيرًا ذلك إلى استقرار بيئة الزراعة في تأثيرىا عمى العشائر الست لكل ىجين، ومؤّكدًا عمى أّن التباين 

، Khalil)وىذا توافق مع . ضمن العشائر وبين العشائر في صفة ارتفاع النبات يعود ألسباب وراثّية
2006 وزمبلؤه، Sofi؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ 1999

a ؛Iqbal ،2009.) 
 . لصفة ارتفاع النباتScale 2اختبار . 15 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

 ارتفاع النبات

H1 D1 NS NS NS 

D2 NS * * 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS * NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 D1 * NS * 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -2-6

 كانت عالية A ،B ،C ،Dأّن المؤّشرات  (16) الموّضحة في الجدول Scale 1أظيرت نتائج اختبار 
 لميجين الثاني في الموعد األّول، Aالمعنوّية لمعظم اليجن في كبل موعدي الزراعة، عدا المؤّشر 
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 في الموعد األّول لجميع اليجن والموعد الثاني في Bواليجينين الثالث والرابع في الموعد الثاني، والمؤّشر 
 في المعد الثاني لميجن األّول D لميجين الثالث في الموعد الثاني، والمؤّشر Cاليجين الثالث، والمؤّشر 

وىذا يؤّكد عمى دور الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة صفة ارتفاع النبات في ىذه اليجن . والثالث والرابع
في كبل موعدي الزراعة، عدا اليجين الثالث في الموعد الثاني الذي لم يبِد معنوّيًة لممؤّشرات األربعة، ما 

-AL؛ Khalil ،1999)توافق ذلك مع . ُيشير إلى كفاءة تقدير الفعمين الوراثيين التراكمي والسيادي فقط

Ahmad ،2004 ؛Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهSofi ،2006 وزمبلؤه
a ؛Iqbal ،2009.) 

إلى أّن صفة ارتفاع النبات  (16) في الجدول [m]مؤشر تأثير المتوسط أشارت القيم عالية المعنوّية ل
وكانت قيم ىذا المؤّشر أكبر في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول، . خاضعة في وراثتيا لموراثة الكّمّية

 .عدا اليجين الثاني
في اليجين األّول في  (16جدول، )بّينت نتائج تحميل مكّونات الفعل الوراثي لصفة ارتفاع النبات 

سيادي ساىم بالمرتبة األولى في وراثة ىذه الصفة، تبله الفعل × الموعد األّول أّن الفعل الوراثي السيادي 
تراكمي ثّم الفعل الوراثي التراكمي، يميو الفعل الوراثي السيادي، وأخيرًا الفعل الوراثي × الوراثي التراكمي 

أّما في الموعد الثاني فقد أتى الفعل الوراثي السيادي في المرتبة األولى، ثّم السيادي . سيادي× التراكمي 
× وفي اليجين الثاني في الموعد األّول كان الفعل الوراثي السيادي . سيادي، ثّم الفعل الوراثي التراكمي× 

أّما في الموعد . تراكمي، ثّم الفعل الوراثي التراكمي× سيادي بالمرتبة األولى تبله السيادي، ثّم التراكمي 
أّما اليجين . تراكمي، ثّم التراكمي× الثاني فكان الفعل الوراثي السيادي األكثر مساىمًة تبله التراكمي 

× تراكمي، ثّم التراكمي × سيادي، يميو التراكمي × الثالث في الموعد األّول فكان السيادي ثّم السيادي 
وفي الموعد الثاني حّل الفعل الوراثي السيادي في المرتبة األولى، . سيادي، وأخيرًا الفعل الوراثي التراكمي

في حين كان ترتيب المساىمة في وراثة اليجين الرابع في الموعد األّول ىو السيادي، . ثّم التراكمي
وفي الموعد الثاني سيطر . سيادي× تراكمي، التراكمي، وأخيرًا التراكمي × سيادي، التراكمي × السيادي 

 .الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفة ارتفاع النبات
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لصفة ارتفاع  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 16 جدول
 .النبات

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

ارتفاع 
 النبات

H1 D1 ** - ** ** 186.17
**

 ± 0.83 13.97
**

 ± 1.36 11.55
**

 ± 4.34 -55.26
**

 ± 4.29 -6.77
*
 ± 2.86 73.42

**
 ± 6.51 Com. 

D2 * ** ** - 187.08
**

 ± 1.73 16.75
**

 ± 2.88 81.76
**

 ± 9.08 -1.14
NS

 ± 8.98 -5.73
NS

 ± 6.08 -27.84
*
 ± 13.67 Dupl. 

H2 D1 - - ** ** 187.98
**

 ± 1.22 -13.00
**

 ± 1.85 17.74
**

 ± 6.28 -17.40
**

 ± 6.12 -3.50
NS

 ± 4.07 18.48
*
 ± 9.30 Com. 

D2 ** ** ** ** 173.83
**

 ± 1.26 -10.45
**

 ± 2.05 60.14
**

 ± 6.61 26.10
**

 ± 6.49 3.09
NS

 ± 4.47 5.40
NS

 ± 9.94 Com. 

H3 D1 ** - ** ** 176.87
**

 ± 0.91 6.58
**

 ± 1.46 76.16
**

 ± 4.85 36.68
**

 ± 4.66 10.71
**

 ± 3.40 -51.11
**

 ± 7.38 Dupl. 

D2 - - - - 181.17
**

 ± 1.13 -5.33
**

 ± 1.83 57.04
**

 ± 5.92 -0.34
NS

 ± 5.80 2.63
NS

 ± 3.87 1.25
NS

 ± 8.90 Com. 

H4 D1 ** - ** ** 163.61
**

 ± 1.08 10.32
**

 ± 1.62 91.98
**

 ± 5.49 39.20
**

 ± 5.40 7.54
*
 ± 3.51 -51.29

**
 ± 8.03 Dupl. 

D2 - ** * - 170.11
**

 ± 1.28 1.88
NS

 ± 2.11 35.05
**

 ± 6.78 4.64
NS

 ± 6.64 6.96
NS

 ± 4.56 4.45
NS

 ± 10.25 Com. 
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 لمعظم اليجن في كبل موعدي [d] أعمى من الفعل الوراثي التراكمي [h]الفعل الوراثي السيادي كان 
، وىذا يدلُّ عمى سيطرة الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفة ارتفاع النبات، عدا (16جدول، ) الزراعة

؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)ىذه النتيجة توّصل ليا كلٌّ من . اليجين األّول في الموعد األّول
Silva ،؛ 2004 وزمبلؤهAzizi ،؛ 2006 وزمبلؤهSofi ،2006 وزمبلؤه

a ؛Subramanianو Subbaraman ،
؛ 2010 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ 2010 وزمبلؤه، Iqbal؛ Iqbal ،2009؛ Abou-Deif ،2007؛ 2006

Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهAmini ،؛ 2013 وزمبلؤهEl-Mouhamady ،2013 وزمبلؤه.) 
في وراثة صفة ارتفاع النبات، حيث كان نمط ىذا التفاعل الوراثي من  ساىم الفعل الوراثي التفّوقي

النوع المتكامل في معظم اليجن مشيرًا ذلك إلى إمكانّية االستفادة من ىذا النوع من التفاعل الوراثي من 
خبلل ظاىرة قّوة اليجين، في حين كانت طبيعة التفاعل الوراثي التفّوقي من النوع المزدوج في اليجين 

األّول في الموعد الثاني، واليجينين الثالث والرابع في الموعد األّول، وىذا النوع من التفاعل الوراثي يتطمب 
عدد أكبر من دورات االنتخاب لموصول إلى النقاوة المطموبة لممورثات المسيطرة عمى وراثة صفة ارتفاع 

النبات، وذلك يعود إلى االتجاه المختمف الذي يؤّثر فيو كلٌّ من الفعل الوراثي السيادي والفعل الوراثي 
ىذه النتائج اتّفقت مع نتائج .  سيادي، مّما يسبب تشتّتًا في القيم المتوّقعة من عممّية االنتخاب× السيادي 

(Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهSofi ،2006 وزمبلؤه
a ؛Abou-Deif ،

-El؛ 2013 وزمبلؤه، Amini؛ 2011 وزمبلؤه، Shahrokhi ؛2010 وزمبلؤه، Iqbal؛ Iqbal ،2009؛ 2007

Mouhamady ،وبّينت النتائج أّن الموعد الزراعي األّول المبّكر كان بيئًة مناسبًة لتحسين . (2013 وزمبلؤه
. صفة ارتفاع النبات حيث عّبرت اليجن عن مكّوناتيا الوراثّية بشكل أكبر من الموعد الزراعي المتأّخر

 (.AL-Ahmad ،2004؛ Hassib ،1997؛ 1990 وزمبلؤه، El-Hosary)وىذا ما أّكدتو نتائج 
 صفة ارتفاع العرنوس .3

 تحميل التباين -3-1

عالي المعنوّية، مشيرًا ذلك إلى اختبلف  (17جدول، )كان تأثير بيئة الزراعة في صفة ارتفاع العرنوس 
أداء العشائر الست لكل ىجين بين بيئتي الزراعة، كما أشارت النتائج إلى التباين العالي المعنوّية بين 
العشائر ضمن كل بيئة من بيئات الزراعة، وىذا ُيعّد دليبًل عمى تباين السبلالت األبوّية وراثّيًا لصفة 

 (.Hassib،1997؛ 1980 وزمبلؤه، Nawar)توافق ذلك مع نتائج . ارتفاع العرنوس
 
 
 

 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة ارتفاع العرنوس. 17 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 
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 ارتفاع العرنوس

D1 

 0.66 0.18 0.84 0.01 المكّررات

772.92 العشائر
**

 71.23
**

 550.68
**

 609.96
**

 

 0.35 0.50 0.34 0.04 الخطأ التجريبي

 0.78 0.78 0.80 0.20 %معامل االختالف 

D2 

 0.80 0.16 0.40 0.38 المكّررات

1154.81 العشائر
**

 96.14
**

 413.59
**

 270.49
**

 

 0.39 0.40 0.42 1.56 الخطأ التجريبي

 0.83 0.76 0.94 1.26 %معامل االختالف 

Com 

 0.13 0.19 0.24 0.19 المكّررات

191.13 المواعيد
**

 147.22
**

 528.00
**

 7.14
**

 

1801.19 العشائر
**

 143.15
**

 929.16
**

 726.84
**

 

126.55 المواعيد× العشائر 
**

 24.21
**

 35.11
**

 153.61
**

 

 0.46 0.42 0.44 0.74 الخطأ التجريبي

 0.89 0.74 0.94 0.89 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -3-2
قيمًا لمتباين أعمى من تمك التي أظيرتيا األجيال غير  (BC2 وF2 ،BC1)أظيرت األجيال االنعزالّية 

أعمى درجة من  (F2)وأظيرت عشيرة . (18جدول، )لصفة ارتفاع العرنوس  (F1 وP1 ،P2)االنعزالّية 
؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)وىذا يتّفق مع نتائج . اإلنعزاالت الوراثّية لصفة ارتفاع العرنوس

Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهAbou-Deif ،2007 ؛Iqbal ،2009 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهAmini 
 (.2013وزمبلؤه، 

 سم لؤلب 59.2، و54.9متوسطات اآلباء لصفة ارتفاع العرنوس تراوحت من أّن  (18)بّين الجدول 
 سم لؤلب األّول في اليجين األّول وذلك في كبل موعدي 92.1، و102.9الثاني في اليجين الرابع إلى 

 في موعد الزراعة F1 وتراوحت متوسطات عشائر اليجن الفردّية .الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
 لميجين الثالث، وفي موعد الزراعة المتأّخر تراوحت سم 107.3 لميجين الثاني إلى سم 79.5المبّكر من 

 تراوحت من F2 وفي عشيرة الجيل الثاني . سم لميجين األّول120.3 سم لميجين الثاني إلى 74.0من 
 سم في اليجين األّول وذلك لمموعد األّول 109.2، و105.6 في اليجين الثاني إلى  سم65.8، و72.7

من في الموعد الزراعي المبّكر تراوحت  BC1 متوسطات عشيرة وبّينت النتائج أنّ . والثاني عمى الترتيب
 سم 64.7م لميجين الثالث، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من س 104.7 لميجين الثاني إلى سم 74.2

 لميجين الثاني إلى سم 75.3 تراوحت من BC2 في عشيرة سم لميجين األّول، و111.9لميجين الثاني إلى 
 سم في 69.3 لميجين الثالث وذلك في الموعد األّول، في حين تراوحت في الموعد الثاني من سم 90.0

 . سم لميجين األّول96.8اليجين الرابع إلى 
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة ارتفاع العرنوس. 18 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

ارتفاع 
العرنوس 

 (سم)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 1.46 2.27 0.35 96.8 86.7 111.9 100.6 109.2 105.6 120.3 106.4 65.1 65.3 92.1 102.9 المتوسط

    163.30 132.79 205.12 118.3 233.00 137.75 29.17 25.50 68.21 23.22 67.20 28.79 التباين

    1.36 1.11 1.71 0.99 1.29 0.77 0.49 0.43 1.14 0.39 1.12 0.48 متوسط التباين

CV% 5.21 8.90 7.38 12.69 4.75 4.49 11.11 13.98 10.81 12.80 13.29 13.21    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 1.12 1.18 1.07 76.0 75.3 64.7 74.2 65.8 72.7 74.0 79.5 70.8 70.6 61.7 65.0 المتوسط

    136.09 118.21 158.53 114.76 213.64 156.25 34.58 42.80 58.57 56.86 39.55 41.53 التباين

    1.13 0.99 1.32 0.96 1.19 0.87 0.58 0.71 0.98 0.95 0.66 0.69 متوسط التباين

CV% 9.91 10.20 10.68 10.81 8.23 7.95 17.20 22.22 14.45 19.46 14.43 15.34    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 1.10 1.15 1.29 78.0 90.0 89.7 104.7 88.8 91.9 100.2 107.3 66.5 71.5 78.3 82.0 المتوسط

    153.53 92.23 157.03 109.97 187.67 121.83 52.51 42.77 45.17 59.61 24.29 67.58 التباين

    1.28 0.77 1.31 0.92 1.04 0.68 0.88 0.71 0.75 0.99 0.40 1.13 متوسط التباين

CV% 10.03 6.29 10.8 10.11 6.09 7.23 12.01 15.44 10.02 13.97 10.67 15.89    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 1.15 1.14 1.08 69.3 75.6 79.5 93.8 78.9 74.7 83.4 90.4 59.2 54.9 82.9 69.2 المتوسط

    154.47 103.86 153.11 137.10 221.46 184.96 55.5 34.62 54.38 41.98 39.23 40.72 التباين

    1.29 0.87 1.28 1.14 1.23 1.03 0.93 0.58 0.91 0.70 0.65 0.68 متوسط التباين

CV% 9.23 7.55 11.81 12.46 6.51 8.93 18.21 18.87 12.49 15.56 13.48 17.95    
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 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -3-3

سيطرت السيادة الفائقة عمى وراثة صفة ارتفاع العرنوس، حيث كانت قيم درجة السيادة أكبر من 
وىذا توافق مع نتائج  (19جدول، )الواحد الصحيح لجميع اليجن المدروسة في كبل موعدي الزراعة 

(Amer ،1999 ؛Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ،؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤهIrshad-Ul-Haq ،وزمبلؤه 
 في اليجين األّول إلى 1.19حيث تراوحت قيم درجة السيادة في الموعد األّول من . (2012؛ عبد، 2010
 في اليجين الثالث في موعد الزراعة 4.69 في اليجين الرابع إلى 1.04 في اليجين الثالث، ومن 5.82
وكانت قيم درجة السيادة في الموعد األّول أكبر من مثيمتيا في الموعد الثاني عدا في اليجين . الثاني
ترافقت السيادة الفائقة لمورثات أحد األبوين عمى اآلخر في صفة ارتفاع العرنوس بقيٍم إيجابّيٍة . األّول

وعالية المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في معظم اليجن وفي كبل موعدي 
، عدا قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين في اليجين الثاني في موعدي الزراعة، (19جدول، )الزراعة 

واليجين الرابع في الموعد الثاني، وكذلك قّوة اليجين قياسًا باألب األفضل في اليجين الثاني في الموعد 
، Amer)وىذا ما أّكدتو النتائج التي توّصل إلييا . الثاني التي أظيرت قيمًا غير معنوّية لقّوة اليجين

وبّينت النتائج . (2011 وزمبلؤه، Rafique؛ Iqbal ،2009؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ 1999
أّن اليجين الثاني في كبل موعدي الزراعة حّقق أقل قيم لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل 

% 19.99، و11.72، وفي الموعد الثاني كانت %22.28، و17.24حيث بمغت ىذه القيم في الموعد األّول 
وكانت أعمى القيم لقّوة اليجين في موعد . وذلك قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل عمى الترتيب

، 53.03في اليجين الرابع، في حين كانت في موعد الزراعة الثاني % 64.75، و45.76الزراعة األّول 
وكانت قيم قّوة . في اليجين األّول، وذلك قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل عمى الترتيب% 84.77و

اليجين قياسًا لمتوسط األبوين أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني عدا في اليجين األّول، في 
حين تفّوق الموعد األّول عمى الموعد الثاني بقيم قّوة اليجين قياسًا باألب األفضل في اليجينين الثاني، 
والرابع، وىذا يشير إلى أّن الموعد الزراعي األّول ُيعّد بيئًة مناسبة لمحصول عمى أعمى قيم لقّوة اليجين 

كما بّينت النتائج أّن قّوة اليجين التي تّم الحصول عمييا في الجيل األّول . في صفة ارتفاع العرنوس
لصفة ارتفاع العرنوس ترافقت بتدىوٍر وراثيٍّ في الجيل الثاني، ويعزى ذلك إلى انخفاض المورثات السائدة 

، الذي بّين أّن قيم التدىور (19)في الجيل الثاني نتيجة التربية الذاتّية، وىذا ما أّكدتو النتائج في الجدول 
الوراثي كانت إيجابّية وغير معنوّية في كبل موعدي الزراعة ولجميع اليجن، حيث تراوحت قيم التدىور 

 في اليجين الرابع إلى 5.47 في اليجين الرابع، ومن 17.38 في اليجين األّول إلى 0.74الوراثي من 
تناغمت ىذه النتيجة .  في اليجين الثالث، وذلك لكبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب11.40

؛ AL-Ahmad ،2004؛ Amer ،1999؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999؛ 1993 وزمبلؤه، Saleh)مع نتائج 
Arnhold ،؛ 2007 وزمبلؤهOlaoye ،؛ 2009 وزمبلؤهMehboob ،2010 وزمبلؤه.) 
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، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 19 جدول
 .لصفة ارتفاع العرنوس (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

 ارتفاع العرنوس

H1 D1 1.19 26.54
**

 63.02
**

 0.74 

D2 3.09 53.03
**

 84.77
**

 9.22 

H2 D1 4.19 17.24
NS 

22.28
*

 8.54 

D2 1.70 11.72
 NS

 19.99
 NS

 11.11 

H3 D1 5.82 39.89
**

 50.17
**

 14.39 

D2 4.69 38.33
**

 50.63
**

 11.40 

H4 D1 3.97 45.76
**

 64.75
**

 17.38 

 D2 1.04 17.42
 NS

 40.98
**

 5.47 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -3-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

( 20)كانت قيم معاممي التباين المظيري والوراثي لصفة ارتفاع العرنوس الموّضحة في الجدول 
 لميجين الثاني في الموعد الثاني التي PCVمتوسطة في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا قيمة 

وبّينت النتائج أّن .  لميجين الثالث في الموعد األّول التي كانت منخفضةGCVكانت عالية، وكذلك قيمة 
 تقريبًا 4 إلى 1قيم معامل التباين المظيري كانت أكبر من قيم معامل التباين الوراثي، وبفروق تراوحت من 

 وزمبلؤه، Alvi)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج . مشيرًا ذلك إلى تأثير بيئة الزراعة في وراثة ىذه الصفة
 وزمبلؤه، Shakoor؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003
 وزمبلؤه، Bello؛ Yusuf ،2010؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ Nagabhushan ،2008؛ Gissa ،2008؛ 2007

2012
a ؛Bello ،2012 وزمبلؤه

b ؛Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam 

Reddy ،؛ 2013 وزمبلؤهVashistha ،كما بّينت النتائج أّن قيم معاممي التباين المظيري (2013 وزمبلؤه ،
والوراثي كانت أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول، مشيرًا ذلك إلى حساسّية صفة ارتفاع 

 في 18.21 في اليجين األّول إلى 11.11تراوحت قيم معمل التباين المظيري من . العرنوس لبيئة الزراعة
 في اليجين الثاني، وذلك في موعدي الزراعة 22.22 في اليجين األّول إلى 13.98اليجين الرابع، ومن 

 8.79بينما تراوحت قيم معامل التباين الوراثي في موعد الزراعة المبّكر من . األّول والثاني عمى الترتيب
 في 12.23 في اليجين الرابع، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من 16.17في اليجين الثالث إلى 

ولتحديد حجم وطبيعة الفعل الوراثي المساىم في وراثة صفة .  في اليجين الثاني19.79اليجين األّول إلى 
أّن  (20)ارتفاع العرنوس، تّم تقدير درجة التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق، وبّينت النتائج في الجدول 

قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع لصفة ارتفاع العرنوس كانت عالية لجميع اليجن وفي كبل موعدي 
الزراعة، عدا درجة التوريث بمفيوميا الواسع لميجين الثالث في الموعد األّول والتي كانت متوسطة، وىذا 

، Amer)وىذا توافق مع نتائج . يدلُّ عمى أىّمّية المكّونات الوراثّية في التعبير عن صفة ارتفاع العرنوس
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؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi؛ 1999
Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهShakoor ،؛ 2007 وزمبلؤهGissa ،2008 ؛Nagabhushan ،2008 ؛Iqbal ،
 وزمبلؤه، Shahrokhi ؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2010 وزمبلؤه، Noor ؛ 2010محّمد وزمبلؤه، ؛ 2009
2012 وزمبلؤه، Bello؛ 2012؛ عبد، 2011

b ؛Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤه
Ram Reddy ،؛ 2013 وزمبلؤهVashistha ،تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع . (2013 وزمبلؤه

 في 0.79 في اليجين األّول إلى 0.76 في اليجين األّول، ومن 0.81 في اليجين الثالث إلى 0.54من 
اليجين الثاني، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، كما بّينت النتائج أّن قيم درجة 

التوريث بمفيوميا الواسع كانت أعمى في الموعد الزراعي األّول من الموعد الزراعي الثاني في اليجينين 
ولتحديد طبيعة الفعل الوراثي المساىم في وراثة صفة ارتفاع العرنوس تّم حساب درجة . األّول والرابع

أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق  (20)التوريث بمفيوميا الضّيق، حيث بّينت النتائج في الجدول 
كانت متوسطة في معظم اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا اليجين األّول في الموعد األّول حيث كانت 

قيمة درجة التوريث بمفيوميا الضّيق منخفضة، وكانت عالية في اليجين الثاني في الموعد الثاني، وكذلك 
وىذا يشير إلى أىمّية الفعمين الوراثّيين التراكمي والبلتراكمي في . في اليجين الرابع في موعدي الزراعة

وراثة صفة ارتفاع العرنوس في اليجن التي أبدت قيمًا متوسطة، في حين كانت مساىمة الفعل الوراثي 
التراكمي أكبر من البلتراكمي في اليجن التي أظيرت قيمًا عالية لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق، 

. وسيطرالفعل الوراثي البلتراكمي عمى وراثة وراثة صفة ارتفاع العرنوس في اليجين ذو القيمة المنخفضة
؛ 2010محّمد وزمبلؤه، ؛ Iqbal ،2009؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ Al-Ahmad ،2004)تناغم ذلك مع 

Irshad-Ul-Haq ،؛ 2011 حسّيان وزمبلؤه، ؛2010 وزمبلؤه Shahrokhi ،2012؛ عبد، 2011 وزمبلؤه .)
 في اليجين الرابع، ومن 0.70 في اليجين األّول إلى 0.18تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق من 

 في اليجين الثاني وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، 0.62 في اليجين الثالث إلى 0.35
وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق أعمى في الموعد الزراعي المتأّخر مقارنًة بالموعد المبّكر عدا 

ولتحديد مدى إمكانّية تثبيت الموّرثات المرغوبة من خبلل عممّية االنتخاب تّم تقدير . في اليجين الرابع
حيث بّينت النتائج أّن قيم التقّدم الوراثي كانت متوسطة في . التقّدم الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا اليجين األّول في الموعد األّول، واليجين الثالث في موعدي 
 4.29الزراعة حيث أظيرا قيمًا منخفضة لمتقّدم الوراثي، وتراوحت قيم التقّدم الوراثي في الموعد األّول من 

 في اليجين 18.76 في اليجين الثالث إلى 9.76 في اليجين الرابع، ومن 19.56في اليجين األّول إلى 
 وكانت النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي متوسطة في معظم اليجن في موعدي .الرابع في الموعد الثاني

الزراعة، عدا اليجين األّول في الموعد األّول الذي أظير قيمًة منخفضة، في حين أظير اليجين الثاني 
تراوحت النسبة . في الموعد الثاني واليجين الرابع في كبل الموعدين قيمًا عاليًة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

في % 10.99في اليجين الرابع، ومن % 26.19في اليجين األّول إلى % 4.06 من المئوّية لمتقّدم الوراثي
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وكان مقدار . في اليجين الثاني، وذلك في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب% 28.46اليجين الثالث إلى 
التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول في معظم اليجن 

عدا اليجين الرابع، وىذا يشير إلى أّن االنتخاب لصفة ارتفاع العرنوس يكون مجٍد في الموعد الزراعي 
؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج كلٍّ من الباحثين . المتأّخر

Al-Ahmad ،2004 ؛Rafique ،؛ 2004 وزمبلؤهAzizi ،؛ 2006 وزمبلؤهShakoor ،؛ 2007 وزمبلؤه
Gissa ،2008 ؛Nagabhushan ،2008؛2010محّمد وزمبلؤه،  ؛ Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهYusuf ،2010 ؛ 

Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهBello ،2012 وزمبلؤه
a ؛Bello ،2012 وزمبلؤه

b ؛Sumalini 
 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012و

القيم المتوسطة والعالية لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق ترافقت ومن خبلل النتائج نبلحظ أّن . (2013
وىذا يشير إلى أّن االنتخاب لصفة . بقيٍم متوسطٍة وعاليٍة لمتقّدم الوراثي المتوّقع من عممّية االنتخاب

ارتفاع العرنوس يكون مجديًا في األجيال االنعزالّية المتوسطة في اليجن التي أظيرت قيمًا متوسطة لمنسبة 
المئوّية لمتقّدم الوراثي، في حين يتّم االنتخاب في األجيال االنعزالّية المبّكرة في اليجن التي أظيرت قيمًا 
عالية لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي مع مراعاة وجود أو عدم وجود التفاعل بين الموّرثات، حيث في حال 
وجود التفاعل التفّوقي لمموّرثات عمى المواقع الوراثّية المختمفة فإّن اّتخاذ القرار بتحديد موعد االنتخاب 

 . اعتمادًا عمى درجة التوريث والتقّدم الوراثي يكون ُمضمِّبلً 
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 20 جدول

لصفة ارتفاع ( %G∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 
 .العرنوس

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

ارتفاع 
 العرنوس

H1 D1 11.11 10.02 0.81 0.18 4.29 4.06 

D2 13.98 12.23 0.76 0.42 13.19 12.08 

H2 D1 17.20 14.38 0.70 0.51 13.12 18.05 

D2 22.22 19.79 0.79 0.62 18.72 28.46 

H3 D1 12.01 8.79 0.54 0.34 7.75 8.43 

D2 15.44 13.66 0.78 0.35 9.76 10.99 

H4 D1 18.21 16.17 0.79 0.70 19.56 26.19 

 D2 18.87 16.62 0.78 0.61 18.76 23.79 

 Scale test 2اختبار  -3-5

أّن الظروف  (21جدول، ) عمى األجيال غير االنعزالّية F- testأّكدت النتائج غير المعنوّية الختبار 
البيئّية لموعد الزراعة أّثرت بشكٍل متجانس في العشائر الست لكل ىجين، وىذا يقود إلى أّن معظم 

التباينات ضمن كل عشيرة من العشائر الست لكلِّ ىجيٍن تكون بسبب االختبلفات الوراثّية ألفراد ىذه 
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 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)وىذا ما أّكدتو النتائج التي توّصل إلييا . العشيرة
 (.Ishfaq ،2011؛ Iqbal ،2009 ؛2006

 . لصفة ارتفاع العرنوسScale 2اختبار . 21 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

 ارتفاع العرنوس

H1 D1 NS NS NS 

D2 NS * * 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -3-6

أّن الفعل الوراثي  (22) الموّضحة في الجدول Scale 1أشارت معنوّية المؤّشرات األربعة الختبار 
وىذا ما . التفّوقي ساىم إلى جانب الفعمين الوراثّيين التراكمي والسيادي في وراثة صفة ارتفاع العرنوس

 ؛2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)أّكدتو النتائج التي حصل عمييا كلُّ من 
Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 

أّن صفة  (22 ،جدول)لجميع اليجن في موعدي الزراعة  [m]مؤشر تأثير المتوسط أشارت معنوّية 
وكانت قيم ىذا المؤّشر أكبر في الموعد األّول مقارنًة . ارتفاع العرنوس خاضعة في وراثتيا لموراثة الكّمّية

 .بالموعد الثاني في اليجينين الثاني والثالث
سيادي ساىم بالمرتبة األولى في وراثة صفة ارتفاع × وبّينت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي 

تراكمي، ثّم الفعل الوراثي × العرنوس لميجين األّول في الموعد األّول، تبله الفعل الوراثي التراكمي 
أّما في الموعد الثاني فقد ساىمت المكّونات الوراثّية السيادي، . السيادي، وأخيرًا الفعل الوراثي التراكمي

وفي . تراكمي، والتراكمي عمى الترتيب في وراثة صفة ارتفاع العرنوس في اليجين األّول× والتراكمي 
أّما في . اليجين الثاني في الموعد األّول سيطر الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفة ارتفاع العرنوس

تراكمي، والتراكمي، × سيادي، والتراكمي × الموعد الثاني فكان ترتيب المساىمة السيادي، والسيادي 
 .  سيادي× وأخيرًا التراكمي 



72 
 

 
 

 

 

 

لصفة ارتفاع  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 22 جدول
 .العرنوس

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

ارتفاع 
 العرنوس

H1 D1 ** - ** ** 105.63
**

 ± 0.87 13.91
**

 ± 1.45 -25.50
**

 ± 4.61 -47.82
**

 ± 4.54 -4.91
NS

 ± 3.04 54.16
**

 ± 6.95 Dupl. 

D2 ** ** ** ** 109.16
**

 ± 1.14 15.17
**

 ± 1.75 22.37
**

 ± 5.83 -19.30
**

 ± 5.74 1.67
NS

 ± 3.81 -0.38
NS

 ± 8.60 - 

H2 D1 - - - - 72.69
**

 ± 0.93 -1.18
NS

 ± 1.39 19.93
**

 ± 4.77 8.24
NS

 ± 4.65 1.61
NS

 ± 3.07 -12.70
NS

 ± 7.03 - 

D2 * ** ** ** 65.78
**

 ± 1.09 -11.33
**

 ± 1.57 26.15
**

 ± 5.46 18.38
**

 ± 5.37 -6.77
*
 ± 3.38 -19.41

*
 ± 7.89 Dupl. 

H3 D1 ** - - ** 91.89
**

 ± 0.82 14.63
**

 ± 1.30 52.47
**

 ± 4.34 21.86
**

 ± 4.19 9.37
**

 ± 2.98 -43.17
**

 ± 6.54 Dupl. 

D2 - ** * ** 88.75
**

 ± 1.02 11.67
**

 ± 1.61 8.10
NS

 ± 5.31 -19.66
**

 ± 5.20 5.76
NS

 ± 3.39 29.49
**

 ± 7.92 Com. 

H4 D1 ** ** - ** 74.69
**

 ± 1.01 18.17
**

 ± 1.42 68.28
**

 ± 5.04 39.90
**

 ± 4.95 11.02
**

 ± 3.07 -73.72
**

 ± 7.23 Dupl. 

D2 ** - - ** 78.86
**

 ± 1.11 10.25
**

 ± 1.60 -5.56
NS

 ± 5.59 -17.94
**

 ± 5.47 -1.63
NS

 ± 3.44 29.37
**

 ± 8.12 Dupl. 
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تراكمي، × سيادي، والتراكمي × أّما اليجين الثالث في الموعد األّول فكان السيادي، والسيادي 
سيادي، والتراكمي × سيادي، وفي الموعد الثاني توّزعت المساىمة التراكمي × والتراكمي، وأخيرًا التراكمي 

في حين كان ترتيب المساىمة في وراثة اليجين الرابع في الموعد . تراكمي، والتراكمي عمى الترتيب× 
سيادي، × تراكمي، والتراكمي، وفي النياية التراكمي × سيادي، والسيادي، والتراكمي × األّول ىو السيادي 

 .تراكمي، وأخيرًا التراكمي× سيادي، ثّم التراكمي × أّما في الموعد الثاني فكان السيادي 
 في وراثة صفة ارتفاع [d] أكثر أىّمّيًة من الفعل الوراثي التراكمي [h]كان الفعل الوراثي السيادي 

، عدا اليجينين الثالث، والرابع في الموعد الثاني، وكانت العرنوس في جميع اليجن في موعدي الزراعة
قيم الفعل الوراثي السيادي بمعظميا موجبة وعالية المعنوّية، حيث يشير ذلك إلى إمكانّية إنتاج ىجن 
متفّوقة عمى أبوييا في صفة ارتفاع العرنوس اعتمادًا عمى ظاىرة قّوة اليجين التي ُيعّد الفعل الوراثي 

 Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج . السيادي أحد أسباب حدوثيا
 Shahrokhi؛ 2010 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ Iqbal ،2009؛ Abou-Deif ،2007؛ 2006وزمبلؤه، 
أّن مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي ساىمت كما بّينت النتائج . (2013 وزمبلؤه، Amini؛ 2011وزمبلؤه، 

إلى جانب الفعمين الوراثيين التراكمي والسيادي في وراثة صفة ارتفاع العرنوس، حيث كان نمط التفاعل 
الوراثي التفّوقي في معظم اليجن من النوع المزدوج نتيجة التعاكس بين إشارتي الفعمين الوراثّيين السيادي 

سيادي، مشيرًا ذلك إلى أّن إمكانّية تطوير ىذه الصفة في ىذه اليجن يجب أن يتم بعد عّدة × والسيادي 
أجيال من التربية الذاتّية وذلك لمتخّمص من التأثيرات الضاّرة لتفاعل الموّرثات من خبلل االنتخاب 

؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)ىذه النتائج توافقت مع ما وجده . المتكّرر
Abou-Deif ،2007 ؛Iqbal ،2009 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهAmini ،تفّوق الموعد . (2013 وزمبلؤه

الزراعي المبّكر في قيم معظم المكّونات الوراثّية عمى الموعد الزراعي المتأّخر، مشيرًا ذلك إلى أىمّية 
تخطيط برامج التربية اليادفة إلى تطوير صفة ارتفاع العرنوس في موعد الزراعة المبّكر، حيث يسمح ذلك 

وىذا توافق مع النتيجة التي . بالتعبير عن المكّونات الوراثّية بشكل أفضل مّما يسّيل عممّية االنتخاب
 (.AL-Ahmad ،2004؛ Hassib ،1997؛ 1990 وزمبلؤه، El-Hosary)توّصل إلييا 

 صفة طول العرنوس .4

 تحميل التباين -4-1

أّن صفة طول العرنوس في العشائر الست لكّل ىجيٍن من اليجن  (23)وّضحت النتائج في الجدول 
األربعة اختمفت معنوّيًا ضمن كل عشيرة وبين العشائر، كما بّينت نتائج التحميل المشترك لموعدي الزراعة 

أّن بيئتي الزراعة قد اختمفتا معنوّيًا في تأثيرىما في سموك العشائر بالنسبة لصفة طول العرنوس، وىذا 
أّكدت ىذه النتيجة . يشير إلى التباعد الوراثي بين السبلالت األبوّية المكّونة لكل ىجين من اليجن األربعة

 (.AL-Ahmad ،2004؛ 2004 وزمبلؤه، Abd El-Maksoud)ما توّصل إليو كلٌّ من 



74 
 

 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة طول العرنوس. 23 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

 طول العرنوس

D1 

 0.02 0.003 0.06 0.01 المكّررات

15.90 العشائر
**

 20.66
**

 17.51
**

 16.80
**

 

 0.01 0.02 0.02 0.01 الخطأ التجريبي

 0.64 0.85 0.74 0.51 %معامل االختالف 

D2 

 0.003 0.07 0.01 0.07 المكّررات

18.86 العشائر
**

 22.62
**

 18.20
**

 18.92
**

 

 0.03 0.05 0.03 0.02 الخطأ التجريبي

 1.16 1.46 1.02 0.80 %معامل االختالف 

Com 

 0.01 0.05 0.02 0.05 المكّررات

7.40 المواعيد
**

 19.54
**

 37.60
**

 0.69
**

 

33.97 العشائر
**

 42.92
**

 34.68
**

 34.94
**

 

0.79 المواعيد× العشائر 
**

 0.36
**

 1.02
**

 0.78
**

 

 0.02 0.03 0.03 0.02 الخطأ التجريبي

 0.92 1.14 0.91 0.71 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -4-2
 أعمى انعزاالٍت وراثّيٍة لصفة طول العرنوس مقارنًة بباقي العشائر، حيث بدا ذلك (F2)أظيرت عشيرة 

وكانت عشائر األجيال . (24جدول، )واضحًا من خبلل قيم التباين العالية مقارنًة بباقي العشائر المدروسة 
 حّققت أقل القيم لمتباين حيث يشير ذلك إلى نقاوة السبلالت األبوية المستخدمة (F1 وP1 ،P2)المتجانسة 

وىذا ما أّيدتو نتائج كلٍّ من . في التيجين إضافًة إلى استقرار أداء اليجن الفردّية عبر بيئتي الزراعة
 وزمبلؤه، Sofi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ Abd EL-Sattar ،1998 وEL-Hossary)الباحثين 

2006
a ؛Abou-Deif ،2007 ؛Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011 ؛Shahrokhi ،2011 وزمبلؤه ،El-Badawy 

2012.) 
تتجّمى أىمّية طول العرنوس في أّن التراكيب الوراثّية ذات العرانيس الطويمة تتمّيز بعدٍد أكبر من 

الحبوب، وبالتالي تزداد غمتيا في وحدة المساحة شريطة محافظة الحبوب عمى حجٍم أو وزٍن جّيد، وعميو 
إلى أىمّية استنباط طرز ذات عرانيس كبيرة الحجم لتحسين غّمة محصول الذرة  (1979)فقد أشار مرسي 

 . الصفراء في وحدة المساحة
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة طول العرنوس. 24 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

طول 
العرنوس 

 (سم)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.21 0.25 0.17 17.8 18.5 17.8 18.2 18.0 17.8 20.5 21.9 14.0 15.8 14.2 15.5 المتوسط

    5.92 2.99 5.15 2.60 6.81 4.09 1.18 0.38 2.29 0.44 1.47 1.30 التباين

    0.05 0.025 0.04 0.022 0.04 0.023 0.02 0.006 0.04 0.007 0.02 0.022 متوسط التباين

CV% 7.30 8.53 4.20 10.84 2.80 5.31 11.40 14.54 8.90 12.75 9.40 13.69    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.28 0.32 0.25 18.1 20.4 17.3 18.6 18.1 19.6 21.6 22.5 14.9 16.2 13.8 15.5 المتوسط

    5.20 4.56 6.49 5.85 8.62 7.40 1.60 2.22 1.18 1.54 4.34 1.20 التباين

    0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.07 0.02 متوسط التباين

CV% 7.08 15.07 7.67 7.29 6.63 5.85 13.91 16.23 13 14.75 10.48 12.61    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.31 0.40 0.27 15.4 18.6 15.2 17.6 16.0 18.0 19.1 20.6 14.2 15.0 11.6 14.0 المتوسط

    6.95 2.98 6.55 3.51 7.17 4.38 1.27 1.16 1.24 1.69 3.40 1.64 التباين

    0.06 0.025 0.05 0.029 0.04 0.024 0.02 0.019 0.02 0.028 0.06 0.027 متوسط التباين

CV% 9.17 15.97 8.66 7.83 5.24 5.90 11.64 16.75 10.65 16.86 9.27 17.07    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.25 0.34 0.19 16.4 17.8 15.8 15.6 16.7 16.5 19.9 19.7 13.9 13.9 12.6 13.5 المتوسط

    4.90 4.24 4.11 4.15 6.18 5.69 1.26 1.49 2.65 1.85 1.00 1.44 التباين

    0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 متوسط التباين

CV% 8.87 7.93 9.80 11.70 6.20 5.64 14.49 14.86 13.09 12.81 11.55 13.52    
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السبللة الثانية في اليجين الثاني حّققت أعمى قيمٍة لصفة طول ، أّن (24)بّينت النتائج في الجدول 
 سم في موعدي 14.9، و16.2العرنوس في كبل موعدي الزراعة حيث وصل طول العرنوس فييا إلى 

الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، في حين كان طول عرنوس السبللة األولى في اليجينين الرابع 
 سم األقل في موعدي الزراعة المبّكر والمتأّخر عمى 11.6، و13.5والثالث والذي بمغ عمى الترتيب 

عمى باقي العشائر األخرى في جميع اليجن  F1وتفّوق طول العرنوس في عشائر الجيل األّول . الترتيب
وفي كبل موعدي الزراعة، حيث أظير اليجين الثاني تفّوقًا عمى باقي اليجن في صفة طول العرنوس في 

بينما كان .  سم في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب21.6، و22.5كبل موعدي الزراعة وبقيٍم بمغت 
 سم األقل في صفة 19.1 سم، واليجين الثالث في الموعد الثاني 19.7اليجين الرابع في الموعد األّول 

أّما في العشائر االنعزالّية فقد أظير اليجين الرابع في الموعد األّول أقل القيم لصفة طول . طول العرنوس
 سم، في حين كانت العشائر االنعزالّية لميجين الثاني في 17.8، و15.6، و16.5العرنوس والتي كانت 

، F2 سم وذلك لعشائر 20.4، و18.6، و19.6الموعد األّول األعمى في صفة طول العرنوس والتي بمغت 
 لميجين BC2، وBC1، وF2وفي الموعد الثاني كانت العشائر االنعزالّية .  عمى الترتيبBC2، وBC1و

 سم عمى الترتيب، أّما أعمى القيم ليذه 15.4، و15.2، و16.0الثالث األقل في صفة طول العرنوس 
، وفي لميجين األّول في عشيرة BC2، وF2 سم في عشيرتي 18.1العشائر فظيرت في اليجين الثاني 

وبّينت النتائج أّن معظم قيم صفة طول العرنوس في الموعد .  سمBC1 17.8التيجين الرجعي األّول 
الزراعي المبّكر كانت أعمى من قيم الموعد الزراعي المتأّخر، وىذا يشير إلى أّن الموعد المبّكر ُيعّد 

الموعد األمثل لمحصول عمى أعمى القيم لصفة طول العرنوس، في حين أّثر قصر دورة حياة محصول 
 El-Hosary)أّيد ىذه النتيجة كلٌّ من   . الذرة في الموعد المتأّخر سمبّيًا عمى صفة طول العرنوس

 (.AL-Ahmad ،2004؛ Hassib ،1997؛ 1990وزمبلؤه، 

 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -4-3

أظيرت صفة طول العرنوس قيمًا إيجابّيًة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب 
وكانت قيم قّوة اليجين قياسًا . (25جدول، )األفضل في جميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة 

لمتوسط األبوين أعمى في الموعد الزراعي المتأّخر من الموعد المبّكر، في حين تفّوق الموعد الزراعي 
توافقت ىذه النتيجة مع . المبّكر عمى المتأّخر عدا قّوة اليجين في اليجين الثالث قياسًا لؤلب األفضل

؛ Iqbal ،2009؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999؛ 1993 وزمبلؤه، Saleh)نتائج 
Mahesh ،2010 ؛Rafique ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012) . أظير اليجين األّول أدنى القيم لقّوة

وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، % 45.58، و39.94اليجين قياسًا لمتوسط األبوين 
، وفي الموعد الثاني في اليجين %43.89في حين بمغت أعمى القيم في الموعد األّول في اليجين الرابع 

، 36.93أّما قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل فقد حّققت أدنى القيم في اليجين الثالث %. 50.47الثاني 
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في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب، وكانت أعمى القيم في الموعد األّول في اليجين الرابع % 34.46و
أّن حدوث قّوة اليجين  East( 1936)وبّين %. 44.88، وفي الموعد الثاني في اليجين الثاني 41.87%

Hull( 1945 )يرتبط بالفعل المتكامل لمموّرثات عمى نفس الموقع الوراثي، وىذا ما ُوِصف الحقًا من قبل 
أّن قيم درجة  (25)وفي ىذا الصدد تّم تقدير درجة السيادة حيث بّينت النتائج في الجدول . بالسيادة الفائقة

السيادة كانت أكبر من الواحد الصحيح في صفة طول العرنوس لجميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي 
الزراعة مشيرًا ذلك إلى السيادة الفائقة لمورثات أحد األبوين عمى األب اآلخر، وىذا ما يفّسر القيم العالية 

-AL ؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999)مثل ىذه النتيجة وجدىا . المعنوّية لقّوة اليجين في الجيل األّول

Ahmad ،2004 ؛Ishfaq ،2011 ؛Zare ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012 ؛Hasyan ،؛ 2012 وزمبلؤه
Kumar في حين كانت 4.67، و11.57أظير اليجين الثالث أقل القيم لدرجة السيادة . (2013 وزمبلؤه؛ ،

. ، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب51.32، و54.30أعمى القيم في اليجين األّول 
وبّينت نتائج تقدير التدىور . وكانت قيم درجة السيادة في الموعد األّول أكبر من مثيمتيا في الموعد الثاني

أّن معظم القيم كانت إيجابّية وغير معنوّية، عدا اليجين  (25جدول، )الوراثي في صفة طول العرنوس 
األّول في الموعد األّول الذي أظير قيمًة عالية المعنوّية لمتدىور الوراثي ترافقت مع أعمى قيمٍة لدرجة 
السيادة، وىذا ما يؤّكد أّن قّوة اليجين في الجيل األّول تترافق بقيٍم إيجابّيٍة لمتدىور الوراثي الناتج عن 

اليجين الثالث إلى % 12.68حيث تراوحت قيم التدىور الوراثي من . التربية الذاتّية في الجيل الثاني
في اليجين الثاني وذلك لكبل % 16.41في اليجين األّول إلى % 12.40في اليجين األّول، ومن % 18.65

؛ 1993 وزمبلؤه، Saleh)تناغمت ىذه النتيجة مع نتائج . موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
Amer ،1999 ؛Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Mehboob ،؛2010 وزمبلؤه El-Badawy ،
2012.) 

، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 25 جدول
 .لصفة طول العرنوس (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

 طول العرنوس

H1 D1 54.30 39.94
**

 38.92
**

 18.65
**

 

D2 51.32 45.58
**

 44.30
**

 12.40 

H2 D1 20.15 42.01
**

 39.11
**

 12.99 

D2 13.07 50.47
**

 44.88
**

 16.41 

H3 D1 11.57 41.88
**

 36.93
**

 12.68 

D2 4.67 48.39
**

 34.46
**

 16.37 

H4 D1 30.85 43.89
**

 41.87
**

 16.48 

 D2 10.18 49.92
**

 42.92
**

 15.85 
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معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -4-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

حّققت قيم معاممي التباين المظيري والوراثي لصفة طول العرنوس قيمًا متوسطة في معظم اليجن وفي 
موعدي الزراعة، عدا اليجين الثالث في الموعد األّول الذي أظير قيمًة منخفضة لمعامل التباين الوراثي 

، وكانت قيم معامل التباين المظيري أكبر من قيم معامل التباين الوراثي لجميع اليجن في (26جدول، )
توافقت ىذه النتيجة مع . موعدي الزراعة، وىذا يشير إلى تأثير البيئة عمى وراثة صفة طول العرنوس

 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012 وSumalini؛ Hefny ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq)نتائج 
وبّينت النتائج أّن قيم معاممي التباين . (2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013

المظيري والوراثي كانت أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول، وىذا يدّل عمى أّن سموك صفة 
 في اليجين 11.36تراوحت قيم معمل التباين المظيري من . طول العرنوس يختمف حسب بيئة الزراعة

 في اليجين الثالث، وذلك 16.75 في اليجين األّول إلى 14.54 في اليجين الرابع، ومن 14.49األّول إلى 
بينما تراوحت قيم معامل التباين الوراثي في موعد الزراعة . في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب

 في اليجين الرابع، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من 12.29 في اليجين الثالث إلى 9.44المبّكر من 
كما تّم تقدير درجة التوريث بمفيومييا الواسع .  في اليجين الثالث14.26 في اليجين األّول إلى 12.66

والضّيق وذلك لتحديد مدى مساىمة الوراثة في التعبير عن صفة طول العرنوس، حيث ُتعّد المعمومات 
، Iqbal)حول أىّمّية وسموك مكّونات التباين الوراثي من العوامل الرئيسّية لفيم وراثة الصفات الكّمّية 

أّن التباين الوراثي كان العامل الرئيسي في التعبير عن النمط المظيري لصفة  (26)يبّين الجدول . (2009
طول العرنوس، حيث كانت قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع عالية لجميع اليجن وفي كبل موعدي 

-Al ؛2003 وزمبلؤه، Alvi ؛Amer ،1999؛ 1998 وزمبلؤه، Aziz)وىذا توافق مع نتائج . الزراعة

Ahmad ،2004 ؛Mahmood ،؛ 2004 وزمبلؤهRafique ،؛ 2004 وزمبلؤهGissa ،2008 ؛
Nagabhushan ،2008 ؛Iqbal ،2009 ؛Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،2011 ؛Zare ،؛ 2011 وزمبلؤه

El-Badawy ،2012؛ Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy ،وزمبلؤه 
 في اليجين 0.83 في اليجين الثالث إلى 0.66تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع من . (2013

 في اليجين األّول، وذلك في موعدي الزراعة 0.76 في اليجينين الثاني والثالث إلى 0.72األّول، ومن 
األّول والثاني عمى الترتيب، كما بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت أعمى في 

ومن ناحيٍة أخرى فإّن مربي . الموعد الزراعي األّول من الموعد الزراعي الثاني في اليجينين األّول والثاني
النبات يسعون الستغبلل الفعل الوراثي التراكمي في وراثة الصفات الكّمّية إضافًة إلى الوصول إلى درجة 

وعميو فقد تّم حساب درجة التوريث بمفيوميا الضّيق وذلك . (Iqbal ،2009)توريث بالمفيوم الضّيق عالية 
لتقدير كّمية الفعل الوراثي التراكمي المساىم في وراثة صفة طول العرنوس، حيث بّينت النتائج في الجدول 
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أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق كانت متوسطة في معظم اليجن وفي موعدي الزراعة مشيرًا  (26)
ذلك إلى أىّمّية الفعمين الوراثيين التراكمي والبلتراكمي في وراثة معظم ىذه اليجن، في حين سيطر الفعل 
الوراثي التراكمي عمى وراثة صفة طول العرنوس في اليجين األّول في الموعد األّول، واليجين الثاني في 

وكان الفعل الوراثي البلتراكمي . الموعد الثاني، حيث أظيرا قيمًا عالية لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق
. المسيطر في اليجين الثالث في الموعد الثاني حيث كانت قيمة درجة التوريث بمفيوميا الضّيق منخفضة

، Marker؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati ؛Amer ،1999)ىذه النتيجة توافقت مع 
2006 وزمبلؤه، Sofi؛ 2006

b؛ Iqbal ،2009 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهZare ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-

Badawy ،2012) . 0.63 في اليجين الثالث إلى 0.52تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق من 
 في اليجين الثاني، وكانت قيم درجة التوريث 0.64 في اليجين الثالث إلى 0.12في اليجين األّول، ومن 

بمفيوميا الضّيق أعمى في الموعد الزراعي المبّكر في كبل اليجينين األّول والثالث مقارنًة بموعد الزراعة 
أّن قيم التقّدم الوراثي كانت منخفضة لجميع اليجن في  (26)كما بّينت النتائج في الجدول . المتأّخرة

، في حين كانت قيم التقّدم الوراثي 0.65، و2.24موعدي الزراعة، حيث أظير اليجين الثالث أقل القيم 
، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى 3.89، و3.33لميجين الثاني ىي األعمى حيث بمغت 

 فقد كانت متوسطة في معظم اليجن، عدا اليجين الثاني في المئوّية لمتقّدم الوراثيأّما النسبة  .الترتيب
الموعد الثاني الذي أظير قيمًة عاليًة ترافقت مع القيمة العالية لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق، واليجين 

، %4.04، و12.44اليجين الثالث أقل القيم حّقق . الثالث في الموعد الثاني الذي أظير قيمًة منخفضة
، وذلك في الموعد األّول والثاني %21.53، و17.02وكانت قيم اليجين الثاني ىي األعمى حيث بمغت 

التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد األّول مقارنًة وكان مقدار . عمى الترتيب
 ؛Amer ،1999 )ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج كلٍّ من الباحثين. بالموعد الثاني في اليجينين األّول والثالث

Alvi ،؛2003 وزمبلؤه Al-Ahmad ،2004 ؛Mahmood ،؛ 2004 وزمبلؤهRafique ،؛ 2004 وزمبلؤه
Kaundalو Sharma ،2005 ؛Alake ،؛ 2008 وزمبلؤهGissa ،2008 ؛Nagabhushan ،2008 ؛Rafiq 
 Rajesh؛ Manjulatha ،2012 وSumalini ؛El-Badawy ،2012؛ Hefny ،2011؛ 2010وزمبلؤه، 
ومن خبلل النتائج يبلحظ . (2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013وزمبلؤه، 

 القيم المتوسطة والعالية لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق ترافقت بقيٍم متوسطٍة وعاليٍة لمتقّدم الوراثي أنّ 
وىذا يشير إلى إمكانّية االنتخاب لصفة طول العرنوس في األجيال االنعزالّية . المتوّقع من عممّية االنتخاب

 .المتوسطة حيث يتّم تجميع أكبر قدر ممكن من الموّرثات التراكمّية
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 26 جدول

لصفة طول ( %G∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 
 .العرنوس

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة
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طول 
 العرنوس

H1 D1 11.36 10.33 0.83 0.63 2.64 14.81 

D2 14.54 12.66 0.76 0.38 2.02 11.26 

H2 D1 13.91 12.25 0.78 0.59 3.33 17.02 

D2 16.23 13.82 0.72 0.64 3.89 21.53 

H3 D1 11.64 9.44 0.66 0.52 2.24 12.44 

D2 16.75 14.26 0.72 0.12 0.65 4.08 

H4 D1 14.49 12.29 0.72 0.53 2.59 15.75 

 D2 14.86 12.74 0.74 0.54 2.78 16.63 

 Scale test 2اختبار  -4-5

، أّن معظم التباينات ضمن (27) في الجدول F- testأظيرت القيم غير المعنوّية بمعظميا الختبار 
العشائر الست لكل ىجين من اليجن األربعة في موعدي الزراعة لصفة طول العرنوس تعود لبلختبلفات 
الوراثّية ضمن ىذه العشائر، مع بعض االستثناءات في اليجين األّول في الموعد األّول، واليجينين الثاني 
والثالث في الموعد الثاني، حيث أظيرت ىذه اليجن تأثرًا بالظروف البيئّية لموعد الزراعة في وراثة صفة 

 (.Ishfaq ،2011؛ Iqbal ،2009)أّكد ذلك كلٌّ من . طول العرنوس
 . لصفة طول العرنوسScale 2اختبار . 27 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

 طول العرنوس

H1 D1 * ** NS 

D2 NS NS NS 

H2 D1 NS NS NS 

D2 ** * NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 * * NS 

H4 D1 NS NS NS 

D2 * NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -4-6

 في كّل ىجيٍن من اليجن Scale 1أشارت معنوّية واحٍد عمى األقّل من المؤّشرات األربعة الختبار 
إلى مساىمة مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي إلى جانب  (28جدول، )األربعة وفي كبل موعدي الزراعة 

-EL)وىذا ما أّكدتو نتائج كلٍّ من . الفعمين الوراثّيين التراكمي والسيادي في وراثة صفة طول العرنوس

Hossaryو Abd EL-Sattar ،1998 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 
كما بّينت النتائج أّن صفة طول العرنوس خاضعة في وراثتيا لموراثة الكّمّية حيث كانت قيم مؤشر 

 عالية المعنوّية لجميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، وكانت قيم ىذا المؤّشر أكبر [m]تأثير المتوسط 
 .في الموعد الزراعي األّول مقارنًة بالموعد الزراعي الثاني
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 كانت عالية المعنوّية وأعمى من قيم [h]أّن قيم الفعل الوراثي السيادي  (28)أظيرت النتائج في الجدول 
 في جميع اليجن في كبل موعدي الزراعة، حيث يشير ذلك إلى سيطرة الفعل [d]الفعل الوراثي التراكمي 

وأشارت القيم الموجبة لمفعل الوراثي السيادي إلى أّن . الوراثي السيادي عمى وراثة صفة طول العرنوس
المورثات المسؤولة عن زيادة قيمة ىذه الصفة تكون سائدًة عمى المورثات المسؤولة عن تخفيضيا 

(Cukadar-Olmedoو Miller ،1997)، ويمكن التعبير عن ىذه المورثات السائدة من خبلل قّوة اليجين 
توافقت ىذه . التي تحدثيا في الجيل اليجين األّول حيث يتمّتع أفراد اليجين بعرانيس أطول من آبائيا

2006 وزمبلؤه، Sofi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)النتيجة مع نتائج كلٍّ من 
a ؛Subramanian 

، Ishfaq؛ 2009 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ Iqbal ،2009؛ Abou-Deif ،2007؛ Subbaraman ،2006و
كما بّينت النتائج . (2013 وزمبلؤه، Kumar؛ El-Badawy ،2012؛ 2011 وزمبلؤه، Shahrokhi؛ 2011

أّن مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي كانت في معظم اليجن وفي كبل موعدي الزراعة غير معنوّية، عدا 
تراكمي في اليجين األّول في الموعد األّول، واليجينين الثالث والرابع في الموعد الثاني، × التراكمي 

سيادي × سيادي في اليجينين الثاني والرابع في الموعد األّول، إضافًة إلى السيادي × وكذلك التراكمي 
وكانت طبيعة التفاعل الوراثي . في اليجين الثالث في موعدي الزراعة، واليجين الرابع في الموعد الثاني

من النوع المزدوج في معظم اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، وىذا يشير إلى استمرار االنعزاالت الوراثّية 
في كل جيل من التربية الذاتّية حتى يستقر في األجيال المتأّخرة لذلك ينصح باالنتخاب في األجيال 

ىذه النتائج توافقت مع ما . المتوسطة والمتأّخرة في برامج التربية اليادفة لتطوير صفة طول العرنوس
2006 وزمبلؤه، Sofi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)وجده 

a؛ Abou-Deif ،2007 ؛Iqbal ،
وكان الموعد الزراعي األّول . (El-Badawy ،2012؛ 2011 وزمبلؤه، Shahrokhi؛ Ishfaq ،2011؛ 2009

وىذا . بيئًة مناسبًة لمتعبير عن صفة طول العرنوس، نتيجة تفّوق قيم الموعد األّول عمى الموعد الثاني
 (.AL-Ahmad ،2004؛ Hassib ،1997؛ 1990 وزمبلؤه، El-Hosary)توافق مع 
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لصفة طول  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 28 جدول
 .العرنوس

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

طول 
 العرنوس

H1 D1 ** - ** ** 17.80
**

 ± 0.15 -0.35
NS

 ± 0.22 8.34
**

 ± 0.75 2.10
**

 ± 0.74 -0.24
 NS

 ± 0.46 -0.37
 NS

 ± 1.08 - 

D2 - * ** - 17.95
**

 ± 0.19 0.03
NS

 ± 0.30 5.76
**

 ± 1.00 -0.66
NS

 ± 0.99 -0.09
NS

 ± 0.66 -1.35
NS

 ± 1.49 - 

H2 D1 - ** - - 19.56
**

 ± 0.20 -1.77
**

 ± 0.29 6.35
**

 ± 1.03 -0.30
NS

 ± 1.00 -1.44
*
 ± 0.63 -1.02

NS
 ± 1.50 - 

D2 - - - - 18.08
**

 ± 0.22 -0.80
*
 ± 0.31 5.66

**
 ± 1.10 -1.60

NS
 ± 1.07 -0.24

NS
 ± 0.69 2.89

NS
 ± 1.59 - 

H3 D1 - ** ** - 17.97
**

 ± 0.16 -1.04
**

 ± 0.23 6.60
**

 ± 0.80 0.52
NS

 ± 0.78 -0.52
NS

 ± 0.52 -2.75
**

 ± 1.18 Dupl. 

D2 - ** - ** 15.99
**

 ± 0.20 -0.26
NS

 ± 0.34 3.52
**

 ± 1.06 -2.72
**

 ± 1.04 1.08
NS

 ± 0.73 5.49
**

 ± 1.61 Com. 

H4 D1 ** ** - - 16.47
**

 ± 0.18 -2.26
**

 ± 0.26 6.90
**

 ± 0.91 0.88
NS

 ± 0.89 -2.07
**

 ± 0.58 -0.79
NS

 ± 1.33 - 

D2 * * - ** 16.73
**

 ± 0.19 -0.55
*
 ± 0.27 4.08

**
 ± 0.94 -2.54

**
 ± 0.92 0.10

NS
 ± 0.60 4.44

**
 ± 1.38 Com. 
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 صفة قطر العرنوس .5

 تحميل التباين -5-1

، كما (29جدول، )اختمفت العشائر الست لكل ىجين فيما بينيا معنوّيًا بالنسبة لصفة قطر العرنوس 
كان أداء كل عشيرة في موعد الزراعة األّول مختمف عن أدائيا في موعد الزراعة الثاني، وىذا يعزى إلى 

كما أظيرت النتائج فروقًا معنوّيًة بين بيئتي . تأثير التفاعل الوراثي البيئي عمى وراثة صفة قطر العرنوس
 (.Sharma ،2005 وKaundal؛ AL-Ahmad ،2004)مثل ىذه النتيجة توصل ليا . الزراعة
 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة قطر العرنوس. 29 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

 قطر العرنوس

D1 

 0.001 0.003 0.001 0.002 المكّررات

1.55 العشائر
**

 0.80
**

 1.42
**

 1.14
**

 

 0.001 0.001 0.002 0.001 الخطأ التجريبي

 0.53 0.80 1.01 0.61 %معامل االختالف 

D2 

 0.0001 0.0002 0.001 0.001 المكّررات

1.08 العشائر
**

 0.29
**

 1.13
**

 0.66
**

 

 0.001 0.0016 0.001 0.002 الخطأ التجريبي

 0.74 0.86 0.63 0.91 %معامل االختالف 

Com 

 0.001 0.001 0.0003 0.0001 المكّررات

0.01 المواعيد
*

 0.05
**

 0.01
NS 

0.09
**

 

2.60 العشائر
**

 1.01
**

 2.54
**

 1.75
**

 

0.03 المواعيد× العشائر 
**

 0.08
**

 0.02
**

 0.05
**

 

 0.001 0.002 0.001 0.001 الخطأ التجريبي

 0.62 0.86 0.84 0.82 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -5-2
يظير قيمًا أعمى  (BC2، وF2 ،BC1)أّن التباين العائد لؤلجيال االنعزالّية  (30جدول، )بّينت النتائج 

لجميع اليجن  قطر العرنوس في صفة (F1، وP1 ،P2)من تمك التي تبدييا األجيال غير االنعزالّية 
األقل بين تباينات العشائر الست لكل ىجين مؤّكدًا  F1المدروسة، وكان التباين العائد لعشائر الجيل األّول 

-EL    ) وىذا يتوافق مع النتائج التي توّصل إلييا كلٌّ منF1ذلك عمى االستقرار الوراثي لعشائر 

Hossaryو Abd EL-Sattar ،1998 ؛Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Sofi ،2006 وزمبلؤه
a؛ 

Abou-Deif ،2007 ؛Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011 ؛El-Badawy ،2012). 
تتجّمى أىمّية صفة قطر العرنوس عندما تترافق بقطٍر منخفٍض نسبيًا لمقولحة، إْذ يعني ذلك ارتفاع وزن 
الحبوب ليذا التركيب الوراثي، وبالتالي التأثير اإليجابي في الغّمة الحّبّية، وفي ىذا السياق أشار الساىوكي 

 .إلى أّن الحبوب الطويمة تكون أكثر وزنًا فيما إذا حافظت عمى حجميا (1990)
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة قطر العرنوس. 30 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

قطر 
العرنوس 

 (سم)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.06 0.07 0.05 4.7 4.6 4.5 4.4 4.6 4.6 5.2 5.5 3.9 3.8 3.5 3.4 المتوسط

    0.12 0.112 0.26 0.095 0.27 0.127 0.08 0.032 0.10 0.034 0.11 0.024 التباين

    0.001 0.0009 0.002 0.0008 0.002 0.0007 0.001 0.0005 0.002 0.0006 0.002 0.0004 متوسط التباين

CV% 4.53 9.42 4.92 8.40 3.26 5.30 7.74 11.14 6.94 11.20 7.30 7.53    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.06 0.05 0.08 4.6 4.8 4.5 4.5 4.6 4.6 4.9 4.9 4.3 4.2 4.0 3.5 المتوسط

    0.14 0.15 0.11 0.16 0.17 0.17 0.06 0.11 0.07 0.14 0.07 0.14 التباين

    0.001 0.0012 0.001 0.0014 0.001 0.0009 0.001 0.0019 0.001 0.0023 0.001 0.0023 متوسط التباين

CV% 10.57 6.49 8.86 6.04 6.82 5.01 9.03 9.00 9.00 7.41 8.00 8.04    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.07 0.07 0.07 4.8 5.0 4.7 4.7 4.9 4.9 5.5 5.5 4.2 4.1 3.7 3.6 المتوسط

    0.23 0.23 0.19 0.25 0.25 0.27 0.12 0.14 0.11 0.15 0.09 0.14 التباين

    0.002 0.0019 0.002 0.0021 0.001 0.0015 0.002 0.0024 0.002 0.0026 0.002 0.0024 متوسط التباين

CV% 10.47 8.02 9.49 7.99 6.83 6.31 10.43 10.34 10.55 9.45 9.49 9.97    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.05 0.06 0.04 4.5 4.4 4.4 4.4 4.5 4.6 4.9 4.9 3.9 3.4 3.6 3.5 المتوسط

    0.14 0.14 0.14 0.13 0.18 0.15 0.07 0.09 0.12 0.11 0.08 0.11 التباين

    0.001 0.0011 0.001 0.0011 0.001 0.0009 0.001 0.0015 0.002 0.0019 0.001 0.0018 متوسط التباين

CV% 9.41 7.94 9.71 8.89 6.16 5.31 8.55 9.43 8.18 8.63 8.38 8.19    
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أّن األب األّول في اليجين األّول، واألب الثاني في  (30)بّينت نتائج مقارنة المتوسطات في الجدول 
 سم، بينما 3.4اليجين الرابع أظيرا أقّل القيم لصفة قطر العرنوس في موعد الزراعة األّول حيث بمغت 

 سم، في حين كان األب الثاني في اليجين 3.5كان األب األّول لميجين األّول األقّل في الموعد الثاني 
أّما .  سم، وذلك في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب4.3، و4.2الثاني األعمى في ىذه الصفة بقيٍم بمغت 

 سم في كبل 4.9 فكان اليجينان الثاني والرابع األقل بصفة قطر العرنوس F1في عشيرة الجيل األّول 
الموعدين، بينما كان اليجينان األّول والثالث في الموعد األّول، واليجين الثالث في الموعد الثاني األعمى 

 BC2، وBC1، وF2وفي العشائر االنعزالّية أظيرت عشائر .  سم5.5بصفة قطر العرنوس وبقيمٍة بمغت 
 لميجين األّول في الموعد األّول، BC1، وF2لميجين الرابع في كبل موعدي الزراعة، يضاف ليا عشيرتي 

 سم في الموعد األّول، في حين كانت في 4.4، و4.4، و4.6أقّل القيم لصفة قطر العرنوس حيث كانت 
في حين حّققت .  عمى الترتيبBC2، وBC1، وF2 سم وذلك لعشائر 4.5، و4.4، و4.5الموعد الثاني 

العشائر االنعزالّية لميجين الثالث أعمى القيم في صفة قطر العرنوس في كبل موعدي الزراعة، وكانت ىذه 
 سم وذلك 4.8، و4.7، و4.9 سم في الموعد األّول، أّما في الموعد الثاني فكانت 5.0، و4.7، و4.9القيم 

 . عمى الترتيبBC2، وBC1، وF2لعشائر 
كما بّينت النتائج أّن السبللة الثانية في اليجين الثاني تمّيزت بثبات سموكيا عبر بيئتي الزراعة حيث 
حّققت أعمى القيم لصفة قطر العرنوس في كبل موعدي الزراعة، وىذا يقود إلى ضرورة استخداميا في 

برامج التربية اليادفة إلنتاج ىجٍن فردّيٍة متمّيزة بقطٍر جّيٍد لمعرنوس، والذي ينعكس بدوره إيجابّيًا عمى الغّمة 
 .الحّبّية

 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -5-3

أظيرت جميع اليجن الفردّية األربعة قّوة ىجيٍن إيجابّيًة وعالية المعنوّية قياسًا لمتوسط األبوين واألب 
األفضل لصفة قطر العرنوس في كبل موعدي الزراعة، عدا قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل في اليجين 

كما بّينت النتائج أّن الموعد الزراعي . (31جدول، )الثاني في الموعد األّول التي أبدت قيمًة غير معنوّيٍة 
ىذه . األّول حّقق أعمى القيم لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل مقارنًة بالموعد الثاني

، Iqbal؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ 1993 وزمبلؤه، Saleh)النتيجة وجدىا أيضًا كلٌّ من 
وأظيرت النتائج أّن اليجين . (El-Badawy ،2012؛ 2011 وزمبلؤه، Rafique؛ Mahesh ،2010؛ 2009

الثاني حّقق أقل القيم لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في كبل موعدي الزراعة، حيث 
في الموعد الثاني وذلك % 13.39، و18.17في الموعد األّول، وكانت % 16.63، و27.53بمغت ىذه القيم 

في حين كانت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين . قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل عمى الترتيب
في الموعد % 45.33، و52.45واألب األفضل في اليجين األّول األعمى في كبل موعدي الزراعة، وبمغت 

في الموعد الثاني، وذلك قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل % 34.29، و40.11األّول، بينما كانت 
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أكبر من الواحد الصحيح في صفة قطر العرنوس  (31جدول، )وكانت قيم درجة السيادة . عمى الترتيب
لجميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة مشيرًا ذلك إلى أّن الموّرثات المسؤولة عن زيادة قطر 
العرنوس كانت سائدًة بشكٍل فائٍق عمى الموّرثات التي تخّفض قطر العرنوس، وانعكس ذلك بشكٍل واضٍح 

، AL-Ahmad ؛ Khalil ،1999)وىذا ما أّكدتو نتائج كلٍّ من . من خبلل القيم المعنوّية لقّوة اليجين
حيث . (2013 وزمبلؤه؛ Kumar؛ 2012 وزمبلؤه، Hasyan؛ El-Badawy ،2012 ؛Ishfaq ،2011؛ 2004

 في اليجين الرابع وذلك 9.96، و295 في اليجين الثاني، إلى 4.31، و2.94تراوحت قيم درجة السيادة من 
ومن ناحيٍة أخرى فإّن قّوة اليجين المبلحظة في . في كبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب

الجيل األّول في صفة قطر العرنوس ترافقت مع تدىوٍر وراثيٍّ إيجابيٍّ في الجيل الثاني، حيث تراوحت قيم 
 في اليجين األّول، في حين 15.60 في اليجين الرابع إلى 6.71ىذا التدىور الوراثي في الموعد األّول من 

تناغمت ىذه .  في اليجين الثالث11.29 في اليجين الثاني إلى 7.33تراوح التدىور في الموعد الثاني من 
 وزمبلؤه، Mehboob؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ 1993 وزمبلؤه، Saleh)النتيجة مع نتائج 

 (.El-Badawy ،2012 ؛2010
، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 31 جدول

 .لصفة قطر العرنوس (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

 قطر العرنوس

H1 D1 10.71 52.45
**

 45.33
**

 15.60
**

 

D2 9.25 40.11
**

 34.29
**

 10.64 

H2 D1 2.94 27.53
**

 16.63
NS 

6.92 

D2 4.31 18.17
**

 13.39
*

 7.33 

H3 D1 6.19 43.26
**

 33.90
**

 10.67 

D2 6.87 39.16
**

 31.65
**

 11.29 

H4 D1 295.00 42.82
**

 42.61
**

 6.71 

 D2 9.96 30.57
**

 26.68
**

 7.36 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -5-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

أّثرت البيئة عمى قدرة العشائر الست لكل ىجين من اليجن األربعة في التعبير عن قدرتيا الوراثّية 
أّن قيم معاممي التباين المظيري كانت أكبر من  (32)لصفة قطر العرنوس حيث بّينت النتائج في الجدول 

قيم معامل التباين الوراثي في صفة قطر العرنوس لجميع اليجن وفي كبل الموعدين، وكانت قيم ىذين 
المعاممين منخفضة في معظم اليجن وفي بيئتي الزراعة، عدا قيم معامل التباين المظيري لميجين األّول 

كما بّينت النتائج أّن قيم معاممي التباين المظيري . في الموعد الثاني، واليجين الثالث في موعدي الزراعة
والوراثي كانت أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول، عدا اليجينين الثاني والثالث في معامل 
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توافقت ذلك مع نتائج . التباين الظيري، وىذا يشير إلى تأثُّر صفة قطر العرنوس ببيئة الزراعة
(Mohamed ،؛2002 وزمبلؤه Alvi ،؛2003 وزمبلؤه Al-Ahmad ،2004 ؛Rafique ،؛ 2004 وزمبلؤه

Kaundalو Sharma ،2005 ؛Gissa ،2008 ؛Nagabhushan ،2008 ؛Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،
 Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012 وSumalini ؛El-Badawy ،2012؛ 2011

تراوحت قيم معمل التباين . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013وزمبلؤه، 
 في اليجين الثاني إلى 9.00 في اليجين الثالث، ومن 10.43 في اليجين األّول إلى 7.47المظيري من 

بينما تراوحت قيم معامل .  في اليجين األّول، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب11.14
 في اليجين الثالث، أّما في 7.00 في اليجين الثاني إلى 4.44التباين الوراثي في موعد الزراعة المبّكر من 

ال ُيعّد تقدير .  في اليجين األّول8.88 في اليجين الرابع إلى 6.37الموعد المتأّخر فقد تراوحت من 
معاممي التباين المظيري والوراثي كافيًا لفيم وراثة صفة قطر العرنوس، لذلك تّم تقدير درجة التوريث 
بمفيومييا الواسع والضّيق لموقوف عمى أىّمّية ودور المكّونات الوراثّية في وراثة صفة قطر العرنوس، 

أّن قيم درجة التوريث بالمفيوم الواسع لصفة قطر العرنوس تراوحت من  (32)حيث يبّين الجدول 
( 0.58، و0.45)في الموعد األّول، والمتوسطة في اليجينين الثالث  (0.24)المنخفضة في اليجين الثاني 

في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، إلى العالية في اليجين األّول  (0.51، و0.33)والرابع 
في موعد الزراعة  (0.61)في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، واليجين الثاني  (0.63، و0.77)

كما بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت أعمى في الموعد الزراعي الثاني . الثاني
 Alvi ؛1998 وزمبلؤه، Aziz)وىذا توافق مع نتائج . مقارنًة بالموعد األّول، عدا في اليجين األّول

 Rafique؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati ؛2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003وزمبلؤه، 
؛ Iqbal ،2009؛ Nagabhushan ،2008؛ Gissa ،2008؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004وزمبلؤه، 

Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،2011 ؛Khodarahmpour ،2011
a ؛El-Badawy ،2012؛ Sumalini 

 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012و
حيث كانت  (32جدول، )وتّم حساب درجة التوريث بمفيوميا الضّيق . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013

في الموعد األّول مشيرًا ذلك إلى  (0.27)، والرابع (0.22)، والثالث (0.17)منخفضة في اليجن الثاني 
أىّمّية الفعل الوراثي البلتراكمي في وراثة صفة قطر العرنوس في ىذه اليجن، في حين كانت متوسطة في 
باقي اليجن في موعدي الزراعة دااًل ذلك عمى أىّمّية كبل الفعمين الوراثيين التراكمي والبلتراكمي في وراثة 

كما بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق كانت أعمى . صفة قطر العرنوس في ىذه اليجن
في الموعد الزراعي الثاني مقارنًة بالموعد األّول، وىذا يشير إلى أىّمّية االنتخاب ليذه الصفة في الموعد 

؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati)توافق ذلك مع نتائج كلٍّ من . المتأّخر في ىذه اليجن
Marker ،2006 ؛Sofi ،2006 وزمبلؤه

b؛ Iqbal ،2009 ؛Khodarahmpour ،2011
a         ؛El-

Badawy ،2012 .) ولتحديد مدى الربح الوراثي المتوّقع من عممّية االنتخاب لصفة قطر العرنوس، وكذلك
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لتحديد الموعد األمثل لتنفيذ عممّية االنتخاب، تّم تقدير قيم التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي 
كانت منخفضة لجميع اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي ، حيث (32 ،جدول)

أظير اليجين الثاني في الموعد الزراعي األّول . في اليجين األّول في الموعد الثاني حيث كانت متوسطة
 عمى الترتيب، في حين كان اليجين (3.16، و0.14)أقل القيم لمتقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي 

عمى  (6.90، و0.34)الثالث في الموعد الثاني األقل قيمًا لمتقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي 
وذلك لمتقّدم الوراثي ولمنسبة  (12.81، و5.91)، و(0.59، و0.27)وحّقق اليجين األّول أعمى القيم . الترتيب

التقّدم الوراثي والنسبة وكان مقدار . المئوّية لمتقّدم الوراثي في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول في جميع اليجن، وىذا يشير إلى أّن 

ىذه النتيجة . الموعد الثاني المتأّخر ُيعّد بيئًة مناسبًة لتحسين صفة قطر العرنوس في اليجن المدروسة
 وزمبلؤه، Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Alvi )تتوافق مع نتائج كلٍّ من الباحثين

؛ Gissa ،2008؛ 2008 وزمبلؤه، Alake؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004
Nagabhushan ،2008 ؛Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،2011 ؛El-Badawy ،2012؛ Sumalini 

 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012و
ومن خبلل النتائج السابقة فإّن القيم المنخفضة والمتوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق . (2013

ترافقت مع قيٍم منخفضٍة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثّي، وىذا يقود إلى أّن تحسين ىذه الصفة من خبلل 
االنتخاب المتكّرر يجب أن يتّم في األجيال االنعزالّية المتأّخرة، حيث يتّم تجميع أكبر عدد ممكن من 

 .الموّرثات التراكمّية المرغوبة
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 32 جدول

لصفة قطر ( %G ∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 
 .العرنوس

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

قطر 
 العرنوس

H1 D1 7.74 6.77 0.77 0.37 0.27 5.91 

D2 11.14 8.88 0.63 0.56 0.59 12.81 

H2 D1 9.03 4.44 0.24 0.17 0.14 3.16 

D2 9.00 7.03 0.61 0.51 0.43 9.38 

H3 D1 10.43 7.00 0.45 0.22 0.24 4.83 

D2 10.34 7.87 0.58 0.32 0.34 6.90 

H4 D1 8.55 4.93 0.33 0.27 0.22 4.76 

 D2 9.43 6.73 0.51 0.46 0.41 8.97 

 Scale test 2اختبار  -5-5

غير معنوّية في جميع اليجن وفي كبل  (33جدول، ) لصفة قطر العرنوس F- testكانت نتائج اختبار 
موعدي الزراعة، وىذا يشير إلى أّن أيَّ اختبلٍف ضمن كل عشيرة من العشائر الست لكّل ىجيٍن يعود 
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؛ AL-Ahmad ،2004)مثل ىذه النتيجة حصل عمييا كلٌّ من . بمجممو إلى التباين الوراثي ليذه العشائر
Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 
 . لصفة قطر العرنوسScale 2اختبار . 33 جدول

  F test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

 قطر العرنوس

H1 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -5-6

 عالية المعنوّية في معظم اليجن المدروسة Scale 1 الختبار A ،B ،C ،Dكانت المؤّشرات األربعة 
وىذه المعنوّية ليذه . ، عدا اليجين الثاني في الموعد الثاني(34جدول، )وفي كبل موعدي الزراعة 

وىذا ما أّكده كلٌّ من . المؤّشرات تدلُّ عمى مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة صفة قطر العرنوس
(EL-Hossaryو Abd EL-Sattar ،1998 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 

 كانت عالي المعنوّية لجميع اليجن وفي كبل [m] المؤشر قيمأّن  (34)وأظيرت النتائج في الجدول 
موعدي الزراعة، وكانت قيم ىذا المؤّشر أكبر في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني عدا في اليجين 

 .األّول، وىذا يدّل عمى أّن صفة قطر العرنوس ىي من الصفات الكّمّية
 كان إيجابّيًا وعالي المعنوّية في جميع اليجن وفي كبل [h]وأظيرت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي 

سمبّيًا ومعنوّيًا في معظم اليجن عدا اليجين  [d]في حين كان الفعل الوراثي التراكمي . موعدي الزراعة
، (1975) وزمبلؤه Edwards كلٌّ من الباحثين الرابع في موعدي الزراعة، وفي ىذا السياق فقد أشار

أّن إشارة الفعل الوراثي التراكمي تعود الختيار المربي لؤلب األّول  Miller( 1997) وCukadar-Olmedoو
(P1) من بين األبوين المستخدمين في تكوين اليجين الفردي  . 
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لصفة قطر  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 34 جدول
 .العرنوس

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

قطر 
 العرنوس

H1 D1 - - ** ** 4.60
**

 ± 0.03 -0.14
**

 ± 0.04 1.52
**

 ± 0.14 -0.36
**

 ± 0.13 0.04
NS

 ± 0.09 0.37
NS

 ± 0.20 - 

D2 ** ** ** - 4.62
**

 ± 0.04 -0.13
*
 ± 0.06 1.42

**
 ± 0.20 -0.06

NS
 ± 0.19 0.03

NS
 ± 0.13 -0.64

NS
 ± 0.29 - 

H2 D1 ** ** ** * 4.57
**

 ± 0.03 -0.32
**

 ± 0.05 1.38
**

 ± 0.17 0.32
*
 ± 0.16 0.04

NS
 ± 0.12 -1.40

**
 ± 0.26 Dupl. 

D2 - - - - 4.55
**

 ± 0.03 -0.14
**

 ± 0.05 0.83
**

 ± 0.16 0.08
NS

 ± 0.15 0.04
NS

 ± 0.10 -0.23
NS

 ± 0.23 - 

H3 D1 * ** ** - 4.94
**

 ± 0.04 -0.30
**

 ± 0.06 1.31
**

 ± 0.21 -0.36
NS

 ± 0.20 -0.03
NS

 ± 0.14 -0.26
NS

 ± 0.32 - 

D2 - - ** ** 4.87
**

 ± 0.04 -0.18
**

 ± 0.06 1.03
**

 ± 0.20 -0.52
**

 ± 0.19 0.04
NS

 ± 0.13 0.43
NS

 ± 0.30 - 

H4 D1 ** ** ** ** 4.59
**

 ± 0.03 0.00
 
± 0.05 0.76

**
 ± 0.16 -0.72

**
 ± 0.15 -0.01

NS
 ± 0.11 -0.19

NS
 ± 0.24 - 

D2 ** ** ** - 4.53
**

 ± 0.03 -0.09
NS

 ± 0.05 0.84
**

 ± 0.17 -0.30
NS

 ± 0.16 0.03
NS

 ± 0.11 -0.25
NS

 ± 0.25 - 
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كما أظيرت النتائج أّن مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي كانت غير معنوّية في معظم اليجن وفي 
تراكمي في اليجن األّول، والثاني، والرابع في موعد × موعدي الزراعة، عدا الفعل الوراثي التراكمي 

الزراعة المبّكر، وكذلك اليجين الثالث في الموعد المتأّخر، حيث كانت القيم المعنوّية لمفعل الوراثي 
تراكمي ذات تأثيٍر سمبيٍّ عمى صفة قطر العرنوس حيث تساىم في تخفيض ىذه الصفة نتيجة × التراكمي 

× ومن ناحيٍة أخرى فقد كان تأثير الفعل الوراثي التراكمي . اإلشارة السالبة ليذا النوع من التفاعل الوراثي
كما أظير . سيادي غير معنويٍّ في وراثة صفة قطر العرنوس في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة

سيادي قيمًا غير معنوّيٍة في جميع اليجن وفي موعدي الزراعة عدا اليجين ×  السيادي الفعل الوراثي
سيادي، حيث × الثاني في الموعد األّول الذي أظير قيمًة سمبّيًة وعالية المعنوّية لمتفاعل الوراثي السيادي 

كان نمط التفاعل الوراثي في ىذه اليجين من النوع المزدوج نتيجة التعاكس بين إشارتي الفعمين الوراثّيين 
سيادي، وىذا يشير إلى أّن االنتخاب لصفة قطر العرنوس في ىذا اليجين يجب أن × السيادي والسيادي 

ومن ناحيٍة أخرى فقد بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر . تتّم في األجيال االنعزالّية المتأخرة
عمى وراثة صفة قطر العرنوس، حيث ُيعّد إنتاج اليجن الفردّية المتمّيزة بقّوة ىجيٍن عاليٍة في صفة قطر 

وىذا ما أّكدتو النتائج التي . العرنوس من أفضل الطرق المتاحة الستغبلل ىذا النوع من الفعل الوراثي
2006 وزمبلؤه، Sofi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)توّصل إلييا كلٌّ من الباحثين 

a ؛
Subramanianو Subbaraman ،2006؛ Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011 ؛El-Badawy ،2012 ؛Kumar 

 (. 2013وزمبلؤه، 

ومن ناحيٍة أخرى فقد أظيرت معظم قيم المكّونات الوراثّية لصفة قطر العرنوس في اليجن األربعة 
تفّوقًا في الموعد الزراعي األّول عمى مثيمتيا في الموعد الزراعي الثاني، وىذا يشير إلى أّن الموعد 
الزراعي األّول المبّكر ُيعّد بيئًة مناسبًة لمتعبير عن المكّونات الوراثّية المسؤولة عن وراثة صفة قطر 

-AL؛ Hassib ،1997؛ 1990 وزمبلؤه، El-Hosary)وىذا توافق مع النتيجة التي توّصل إلييا . العرنوس

Ahmad ،2004.) 

 صفة عدد الصفوف بالعرنوس .6

 تحميل التباين -6-1

أّن العشائر الست لكّل ىجيٍن من اليجن األربعة اختمفت معنوّيًا عن  (35)أظيرت النتائج في الجدول 
، وبين موعدي الزراعة،  باقي العشائر في أدائيا لصفة عدد الصفوف بالعرنوس ضمن كل موعٍد زراعيٍّ

وىذا ما أّكدتو نتائج . كما أّثرت بيئتي الزراعة بشكل مختمف عمى صفة عدد الصفوف بالعرنوس
(Hassib ،1997 ؛AL-Ahmad ،2004.) 
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 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة عدد الصفوف بالعرنوس. 35 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

عدد الصفوف 
 بالعرنوس

D1 

 0.06 0.01 0.09 0.02 المكّررات

4.65 العشائر
**

 4.04
**

 16.81
**

 8.82
**

 

 0.02 0.03 0.02 0.02 الخطأ التجريبي

 0.93 1.00 0.98 0.92 %معامل االختالف 

D2 

 0.02 0.11 0.02 0.06 المكّررات

7.43 العشائر
**

 2.04
**

 12.50
**

 3.29
**

 

 0.02 0.04 0.03 0.02 الخطأ التجريبي

 0.98 1.07 1.07 0.83 %معامل االختالف 

Com 

 0.02 0.08 0.02 0.04 المكّررات

0.35 المواعيد
**

 0.13
NS 

1.22
**

 0.22
**

 

10.97 العشائر
**

 5.45
**

 28.73
**

 11.07
**

 

1.11 المواعيد× العشائر 
**

 0.62
**

 0.58
**

 1.04
**

 

 0.03 0.04 0.03 0.02 الخطأ التجريبي

 1.03 1.03 1.13 0.91 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -6-2
أظيرت عشائر اليجن الفردّية واآلباء قيمًا منخفضة لمتباين في صفة عدد الصفوف بالعرنوس في كبل 

، وىذا يدّل عمى التماثل الوراثي في ىذه العشائر، في حين أظيرت العشائر (36جدول، )موعدي الزراعة 
، P1 ،P2)لكّل ىجيٍن قيمًا مرتفعة لمتباين مقارنًة بالعشائر غير االنعزالّية  (BC2 و،F2 ،BC1 )االنعزالّية

، (F2)، مشيرًا ذلك إلى االنعزاالت الوراثّية الفائقة في ىذه العشائر، حيث بمغ أعمى تباين في عشيرة (F1و
 وىذه النتيجة توّصل إلييا كلٌّ من. وىذا يقود إلى أّن عشيرة الجيل الثاني تمّثل مصدرًا ىاّمًا لمماّدة الوراثّية

(EL-Hossaryو Abd EL-Sattar ،1998 ؛Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Sofi ،2006 وزمبلؤه
a؛ 

Abou-Deif ،2007 ؛Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهToledo ،وزمبلؤه 
 (.El-Badawy ،2012؛ 2011

أظيرت عشيرة الجيل األّول أعمى قيٍم لمتوسطات صفة عدد الصفوف بالعرنوس مقارنًة بباقي العشائر 
، حيث أبدت قّوة ىجيٍن واضحًة مقارنًة بآبائيا، وتراوحت متوسطات الجيل األّول في الموعد (36 ،جدول)

 صف في اليجين الثالث، وكانت في الموعد الثاني 21.1 صف في اليجين الثاني، إلى 16.3األّول من 
في حين أظيرت آباؤىا قيمًا أقل .  صف في اليجين الثالث21.1 صف في اليجين الرابع، إلى 16.4من 

 صف لؤلب الثاني 16.8 صف لؤلب الثاني في اليجين الرابع، إلى 13.3تراوحت في الموعد األّول من 
 صف لؤلب الثاني في اليجين الرابع، إلى 13.7في اليجينين الثاني والثالث، وكانت في الموعد الثاني من 

 .  صف لؤلب الثاني في اليجين الثالث17.1
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة عدد الصفوف بالعرنوس. 36 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

عدد 
الصفوف 
بالعرنوس 

 (صف)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.26 0.25 0.28 16.5 16.5 17.9 17.2 17.4 17.7 18.3 18.9 13.9 15.5 16.6 16.0 المتوسط

    4.05 2.82 5.67 3.00 6.59 3.73 2.06 1.55 3.04 0.76 2.62 0.68 التباين

    0.03 0.02 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.05 0.01 0.04 0.01 متوسط التباين

CV% 5.10 9.70 5.60 12.50 6.60 7.80 10.90 14.80 10.10 13.30 10.20 12.20    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.30 0.31 0.29 16.4 17.0 15.3 16.0 16.2 16.2 16.8 16.3 16.2 16.8 14.5 13.8 المتوسط

    4.88 3.42 5.03 3.33 5.35 4.19 2.18 1.87 3.56 2.32 3.51 2.18 التباين

    0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.06 0.04 0.06 0.04 متوسط التباين

CV% 10.73 12.89 9.08 11.68 8.40 8.81 12.62 14.24 11.39 14.68 10.87 13.52    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.32 0.36 0.34 19.3 20.6 18.5 18.9 19.1 20.0 21.1 21.1 17.1 16.8 15.1 15.1 المتوسط

    7.36 4.79 7.95 4.23 8.69 6.12 2.09 2.66 2.22 2.32 1.81 1.52 التباين

    0.06 0.04 0.07 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 متوسط التباين

CV% 8.18 8.90 9.08 8.70 7.72 6.85 12.38 15.47 10.87 15.24 10.63 14.04    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.27 0.28 0.27 15.5 15.6 16.4 16.5 16.4 16.8 16.4 18.0 13.7 13.3 15.2 14.4 المتوسط

    3.93 3.51 5.18 4.42 6.84 5.15 1.69 1.42 1.83 1.62 1.80 1.72 التباين

    0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 متوسط التباين

CV% 9.15 8.85 9.6 9.84 6.64 7.95 13.54 15.96 12.72 13.90 12.03 12.81    
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تمّيزت السبللة الثانية في اليجين الثالث بأعمى القيم في موعدي الزراعة، ما يتيح إمكانّية استخداميا 
في برامج التربية اليادفة إلنتاج ىجٍن تتمّيز بعدد كبيٍر لمصفوف في عرانيسيا، األمر الذي ينعكس إيجابّيًا 

أّما في . عمى غّمتيا ألّن صفة عدد الصفوف بالعرنوس ُتعّد من المكّونات الرئيسّية لغّمة محصول الذرة
، وعشيرة التيجين الرجعي األّول ( صف16.2، و16.2)األجيال االنعزالّية فقد حّققت عشيرة الجيل الثاني 

وكان . لميجين الثاني أقّل القيم في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب ( صف15.3، 16.0)
 ( صف15.5، و15.6 )BC2متوسط عشيرة التيجين الرجعي الثاني لميجين الرابع ىي األقل بين عشائر 

 19.1، وF2( 20.0بينما أظيرت العشائر االنعزالّية . وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
لميجين الثالث أعمى القيم لمتوسط  ( صف19.3، و20.6 )BC2، ( صف18.5، و18.9 )BC1، (صف

 .صفة عدد الصفوف بالعرنوس في كبل موعدي الزراعة عمى الترتيب

 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -6-3

كان فعل السيادة الفائقة لممورثات المتحّكمة بوراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس واضحًا من خبلل 
جدول، )القيم األكبر من الواحد الصحيح لمؤّشر درجة السيادة في معظم اليجن وفي كبل موعدي الزراعة 

. ، عدا اليجين الثاني في الموعد األّول الذي أظير سيادًة جزئّيًة لممورثات المتحّكمة بوراثة ىذه الصفة(37
؛ Ishfaq ،2011 ؛2010؛ محّمد وزمبلؤه، AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)ىذا ما أّكدتو نتائج 
Khodarahmpour ،2011

a ؛Zare ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012؛ Kumar ،2013 وزمبلؤه .)
 في اليجين 12.72 في اليجين الثاني إلى 0.69حيث تراوحت قيم درجة السيادة في الموعد األّول من 

وكانت قيم درجة السيادة في الموعد .  في اليجين الثالث4.97 في اليجين الثاني إلى 1.73األّول، ومن 
وأظيرت معظم اليجن األربعة قّوة ىجين . األّول أكبر من مثيمتيا في الموعد الثاني عدا في اليجين الثاني

قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل إيجابّية وعالية المعنوّية، عدا اليجين األّول والرابع في الموعد 
وىذا ما . الثاني، واليجين الثاني في كبل موعدي الزراعة وذلك قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل

-El؛ Mahesh ،2010؛ Iqbal ،2009؛ AL-Ahmad ،2004؛  Khalil ،1999)أّكدتو العديد من الدراسات 

Badawy ،2012) . (%9.25، و6.75)وأظير اليجين الثاني أقل القيم لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين ،
في حين . وذلك في كبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب (%3.71، و2.80-)واألب األفضل 

، واألب األفضل (%30.81، 32.73)حّقق اليجين الثالث أعمى القيم لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين 
وأّكدت النتائج حدوث تدىوٍر . في كبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب (23.18%، 26.00)

وراثيٍّ في الجيل الثاني إيجابيٍّ وغير معنويٍّ في معظم اليجن عدا اليجين الرابع في الموعد الثاني حيث 
؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)مثل ىذه النتيجة وجدىا . حّقق قيمًة سمبّيًة لمتدىور الوراثي

Mehboob ،؛ 2012؛ الخفاجي وزمبلؤه 2010 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012) . تراوحت قيم التدىور الوراثي
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 في اليجين الرابع وذلك في الموعد الزراعي األّول، 6.73 في اليجين الثاني إلى 0.55من  (37جدول، )
 . في اليجين الثالث9.67 في اليجين الرابع إلى 0.12-أّما في الموعد الثاني فقد تراوحت من 

، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 37 جدول
 .لصفة عدد الصفوف بالعرنوس (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

عدد الصفوف 
 بالعرنوس

H1 D1 12.72 20.19
**

 18.31
**

 6.50 

D2 2.28 20.20
 NS

 10.42
 NS

 5.24 

H2 D1 0.69 6.75
NS 

-2.80
NS 

0.55 

D2 1.73 9.25
 NS

 3.71
 NS

 3.16 

H3 D1 6.13 32.73
**

 26.00
**

 5.44 

D2 4.97 30.81
**

 23.18
**

 9.67 

H4 D1 7.70 30.12
**

 25.23
**

 6.73 

 D2 2.67 13.29
 NS

 7.91
 NS

 -0.12 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -6-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

أّن قيم معاممي التباين المظيري والوراثي لصفة عدد الصفوف  (38)أظيرت النتائج في الجدول 
بالعرنوس كانت متوسطة في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا معامل التباين الوراثي في اليجينين 

وكانت قيم معامل التباين . األّول والثالث في موعد الزراعة األّول، واليجين الثاني في موعدي الزراعة
المظيري أكبر من قيم معامل التباين الوراثي لجميع اليجن في موعدي الزراعة، مشيرًا ذلك إلى أىّمّية 

 وزمبلؤه، Mohamed)توافقت ىذه النتيجة مع النتائج التي وجدىا . بيئة الزراعة في وراثة ىذه الصفة
 وزمبلؤه، Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi ؛2002
؛ Gissa ،2008؛ 2008  وزمبلؤه، Alake؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004

Nagabhushan ،2008 ؛Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،2011 ؛El-Badawy ،2012؛ Sumalini 
 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012و

، كما بّينت النتائج أّن قيم معاممي التباين المظيري والوراثي كانت (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013
أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول، وىذا يشير إلى اختبلف سموك صفة عدد الصفوف 

لمعمل التباين المظيري في  (10.91)حّقق اليجين األّول أدنى القيم . بالعرنوس من بيئٍة زراعّيٍة إلى أخرى
لمعامل التباين المظيري في الموعد  (14.24)الموعد األّول، في حين أظير اليجين الثاني أقل القيم 

. لمعامل التباين الوراثي في كبل موعدي الزراعة عمى الترتيب (9.26، و8.86)الثاني، وكذلك أقل القيم 
، (15.96، و13.54)ومن ناحيٍة أخرى فقد تمّيز اليجين الرابع بأعمى القيم لمعاممي التباين المظيري 

وكانت درجة التوريث . في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب (13.74، و11.25)والوراثي 
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جدول، )بمفيوميا الواسع عالية في معظم اليجن وفي موعدي الزراعة لصفة عدد الصفوف بالعرنوس 
. ، عدا اليجين الثاني في موعدي الزراعة حيث أظير قيمًا متوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا الواسع(38

 في 0.73 في اليجين الثاني، إلى 0.49تراوحت درجة التوريث بمفيوميا الواسع في الموعد األّول من 
كما بّينت .  في اليجين الثالث في الموعد الثاني0.77 في اليجين الثاني، إلى 0.42اليجين األّول، ومن 

النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت أعمى في الموعد الزراعي األّول من الموعد الزراعي 
 وزمبلؤه، Mohamed؛ 1998 وزمبلؤه، Aziz)مثل ىذه النتائج وجدىا . الثاني في اليجينين األّول والثاني

، Al-Ahmad ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati ؛2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi ؛2002
 Azizi؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004 وزمبلؤه، Mahmood؛ 2004

؛ محّمد Iqbal ،2009؛ Nagabhushan ،2008؛ Gissa ،2008؛ 2008 وزمبلؤه، Alake؛ 2006وزمبلؤه، 
، Khodarahmpour؛ Hefny ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2010 وزمبلؤه، Noor؛ 2010وزمبلؤه، 

2011
a ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهZare ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012؛ Sumalini 
 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012و

وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق متوسطة في معظم اليجن . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013
وفي موعدي الزراعة، مشيرًا ذلك إلى مساىمة كبل الفعمين الوراثّيين التراكمي والبلتراكمي في وراثة صفة 

عدد الصفوف بالعرنوس، عدا اليجينين الثاني والثالث في موعد الزراعة الثاني، المذين سيطر فييما الفعل 
الوراثي البلتركمي عمى وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس، حيث كانت قيمة درجة التوريث بمفيوميا 

؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati)ىذه النتيجة توافقت مع نتائج . الضّيق ليما منخفضة
Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهMarker ،2006 ؛Sofi ،2006 وزمبلؤه

b ؛Iqbal ،2009 ،؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤه
Khodarahmpour ،2011؛ 2011حسّيان وزمبلؤه 

a ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهZare ،؛ 2011 وزمبلؤه
El-Badawy ،2012) . 0.53 في اليجين الثاني إلى 0.39تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق من 

 في اليجين الرابع، وكانت قيم درجة التوريث 0.67 في اليجين الثاني إلى 0.15في اليجين الثالث، ومن 
بمفيوميا الضّيق أعمى في الموعد الزراعي المبّكر في كبل اليجينين الثاني والثالث مقارنًة بموعد الزراعة 

بّينت النتائج أّن قيم التقّدم الوراثي كانت منخفضة لجميع اليجن وفي موعدي الزراعة، حيث . المتأّخرة
 في 0.70 في اليجين الثالث، ومن 2.69 في اليجين الثاني إلى 1.64تراوحت قيم التقّدم الوراثي من 

بينما تفاوتت قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي من المنخفضة، .  في اليجين الرابع3.61اليجين الثاني إلى 
في اليجين الثالث، % 13.47في اليجين األّول إلى % 9.87حيث تراوحت من . إلى المتوسطة والعالية

التقّدم الوراثي والنسبة وكان مقدار . في اليجين الرابع% 22.02في اليجين الثاني إلى % 4.30ومن 
المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد األّول في اليجينين الثاني والثالث، وىذا 
يشير إلى أّن الموعد األّول المبّكر ُيعّد بيئًة مناسبًة لتحسين صفة عدد الصفوف بالعرنوس في ىذين 

 وزمبلؤه، Mohamed)ىذه النتيجة تتوافق مع النتائج التي حصل عمييا كلٍّ من الباحثين . اليجينين
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 وزمبلؤه، Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi ؛2002
 وزمبلؤه، Alake؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004
، Hefny؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤه، Nagabhushan ،2008؛ Gissa ،2008؛ 2008
 Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012 وSumalini ؛El-Badawy ،2012؛ 2011

ومن خبلل النتائج في الجدول . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013وزمبلؤه، 
فإّن القيم المتوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق ترافقت في معظم اليجن وفي كبل بيئتي  (38)

لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي، وىذا يشير إلى أّن تحسين صفة عدد الصفوف الزراعة بقيٍم متوسطٍة 
بالعرنوس في معظم ىذه اليجن يمكن أن يتّم من خبلل االنتخاب المتكّرر في األجيال المتوسطة، بينما 
في اليجين الرابع في الموعد الثاني الذي ترافقت فيو درجة التوريث العالية بقيمٍة عاليٍة لمنسبة المئوّية 
لمتقّدم الوراثي، فإّن االنتخاب لصفة عدد الصفوف بالعرنوس يمكن أن يتّم في األجيال المبّكرة نتيجة 

 .سيطرة الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس في ىذا اليجين
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 38 جدول

لصفة عدد الصفوف ( %G∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 
 .بالعرنوس

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوس

H1 D1 10.91 9.34 0.73 0.44 1.75 9.87 

D2 14.78 11.54 0.61 0.53 2.78 16.03 

H2 D1 12.62 8.86 0.49 0.39 1.64 10.11 

D2 14.24 9.26 0.42 0.15 0.70 4.30 

H3 D1 12.38 9.96 0.65 0.53 2.69 13.47 

D2 15.47 13.53 0.77 0.24 1.45 7.59 

H4 D1 13.54 11.25 0.69 0.46 2.15 12.84 

 D2 15.96 13.74 0.74 0.67 3.61 22.02 

 Scale test 2اختبار  -6-5

إّن عشائر اآلباء والجيل اليجين األّول الناتج عن تيجينيا، ُتعّد عشائر متماثمة وراثّيًا، لذلك فإّن أيَّ 
 في F- testومن خبلل نتائج اختبار . تبايٍن يبلحظ في ىذه العشائر يمكن أن يعزى إلى التباين البيئي

تبّين أّن معظم نتائج ىذا االختبار غير معنوّية، وىذا يشير إلى أّن بيئة الزراعة في كل  (39)الجدول 
موعد من مواعيد الزراعة كانت ذات تأثير غير معنوي عمى مجمل التباينات ضمن العشائر الست لكل 
ىجين، وىذا بدوره يقود إلى أّن أّي تباين ضمن العشائر الست لكل ىجين يمكن أن يعزى إلى التباين 

 Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)ىذه الخبلصة أّكدتيا نتائج كلٌّ من . الوراثي ليذه العشائر
 (.Ishfaq ،2011؛ Iqbal ،2009؛ 2006وزمبلؤه، 
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 . لصفة عدد الصفوف بالعرنوسScale 2اختبار . 39 جدول

  F test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

عدد الصفوف 
 بالعرنوس

H1 D1 NS * NS 

D2 NS NS NS 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -6-6

، A ،Bأّن واحد عمى األقل من المؤّشرات  (40) الموّضحة في الجدول Scale 1أظيرت نتائج اختبار 
C ،D كانت عالية المعنوّية في كل ىجين من اليجن األربعة في موعدي الزراعة، وىذا يدّل عمى 

مساىمة الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس في ىذه اليجن، عدا اليجينين 
، دااًل ذلك عمى Scale 1الثاني والثالث في الموعد الثاني المذين أظيرا قيمًا غير معنوّية لمؤّشرات اختبار 

. أىمّية الفعمين الوراثيين التراكمي، والسيادي في وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس في ىذين اليجينين
 وزمبلؤه، Sofi؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)أّكد ىذه النتيجة كلٌّ من 

2006
a؛ Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 

أّن التفاعل بين  (40 ،جدول) في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة [m]أّكدت معنوّية المؤّشر 
الموّرثات عمى المواقع الوراثّية المختمفة، إضافًة إلى تأثير التفاعل الوراثي البيئي، ساىما في وراثة صفة 

وكانت قيم . عدد الصفوف بالعرنوس، وىو ما أّكد أّن ىذه الصفة ُتعّد من الصفات ذات الوراثة الكّمّية
. ، مقارنًة بالموعد الثاني أعمى في الموعد الزراعي األّول في اليجن األّول والثالث والرابع[m]المؤّشر 

وبّينت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي سيطر عمى وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس في اليجين 
األّول في الموعد الثاني، واليجين الثاني في الموعد األّول، واليجين الثالث في موعدي الزراعة، حيث 

، في حين كان الفعل الوراثي التراكمي المساىم األكبر في وراثة صفة عدد [d] أعمى من قيم [h]كانت قيم 
الصفوف بالعرنوس في اليجين األّول في الموعد األّول، واليجين الثاني في الموعد الثاني، واليجين الرابع 

 .في كبل موعدي الزراعة
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لصفة عدد  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 40 جدول
 .الصفوف بالعرنوس

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوس

H1 D1 - ** * ** 17.70
**

 ± 0.14 0.67
**

 ± 0.22 -0.36
NS

 ± 0.75 -3.54
**

 ± 0.73 0.42
NS

 ± 0.47 5.64
**

 ± 1.11 Dupl. 

D2 - - * - 17.37
**

 ± 0.19 1.38
**

 ± 0.28 2.36
*
 ± 0.98 -0.72

NS
 ± 0.95 0.03

NS
 ± 0.65 -0.88

NS
 ± 1.45 - 

H2 D1 ** * * - 16.21
**

 ± 0.15 -0.99
**

 ± 0.24 2.25
**

 ± 0.80 1.22
NS

 ± 0.77 0.51
NS

 ± 0.55 -4.14
**

 ± 1.21 Dupl. 

D2 - - - - 16.24
**

 ± 0.17 -1.07
**

 ± 0.29 -0.28
NS

 ± 0.93 -1.70
NS

 ± 0.90 -0.25
NS

 ± 0.67 2.68
NS

 ± 1.44 - 

H3 D1 ** ** ** - 19.98
**

 ± 0.18 -1.64
**

 ± 0.27 4.29
**

 ± 0.95 -0.92
NS

 ± 0.92 -0.79
NS

 ± 0.60 -3.98
**

  ± 1.41 Dupl. 

D2 - - - - 19.06
**

 ± 0.22 -0.82
*
 ± 0.36 4.37

**
 ± 1.16 -0.60

NS
 ± 1.13 0.18

NS
 ± 0.76 -0.58

NS
 ± 1.74 - 

H4 D1 - - ** ** 16.76
**

 ± 0.17 0.96
**

 ± 0.26 1.32
NS

 ± 0.87 -2.84
**

 ± 0.85 0.42
NS

 ± 0.57 2.20
NS

 ± 1.29 - 

D2 * * ** - 16.39
**

 ± 0.19 0.89
**

 ± 0.28 0.06
NS

 ± 0.98 -1.86
NS

 ± 0.95 0.17
NS

 ± 0.60 -0.20
NS

 ± 1.41 - 
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إضافًة إلى الفعمين الوراثّيين التراكمي والسيادي، ساىمت بعض مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي في 
تراكمي غير معنوّية × وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس، حيث كانت معظم قيم الفعل الوراثي التراكمي 

في معظم اليجن في بيئتي الزراعة، عدا اليجين األّول والرابع في موعد الزراعة المبّكرة، والمذين ساىم 
تراكمي في تخفيض صفة عدد الصفوف بالعرنوس فييما نتيجة تعاكس إشارتي × الفعل الوراثي التراكمي 

سيادي كان × كما بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي التراكمي . تراكمي× الفعمين الوراثّيين التراكمي والتراكمي 
سيادي فقد ساىم في × أّما الفعل الوراثي السيادي . غير معنوي في جميع اليجن وفي موعدي الزراعة

وراثة اليجن األّول، والثاني، والثالث، وكان اّتجاه تأثيره في وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس معاكسًا 
لمفعل الوراثي السيادي، وىذا يشير إلى النوع المزدوج من التفاعل الوراثي، والذي يعّبر عن مستويات عالية 

لتشّتت الموّرثات، األمر الذي يعيق عممّية االنتخاب، لذلك ينصح بإجراء االنتخاب لمثل ىذه النوع من 
التفاعل الوراثي في األجيال المتوسطة والمتأّخرة، حيث يتم التخّمص من أكبر قدر ممكن من الموّرثات 
الضاّرة وبالتالي الحصول عمى تراكيب وراثّية مستقّرة متمّيزة بقدرتيا الوراثّية عمى إنتاج ىجٍن ذات عدٍد 

؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)تناغمت ىذه النتيجة مع نتائج . جّيٍد لمصفوف في عرانيسيا
Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهSofi ،2006 وزمبلؤه

a ؛Abou-Deif ،2007؛ Iqbal ،2009 ؛Irshad-Ul-Haq 
، El-Badawy؛ 2011 وزمبلؤه، Toledo؛ 2011 وزمبلؤه، Shahrokhi؛ Ishfaq ،2011؛ 2009وزمبلؤه، 

 .(2013 وزمبلؤه، Kumar؛ 2012
ومن ناحيٍة أخرى فقد أظيرت معظم قيم المكّونات الوراثّية لصفة عدد الصفوف بالعرنوس في اليجن 
األربعة تفّوقًا في الموعد الزراعي األّول عمى مثيمتيا في الموعد الزراعي الثاني، وىذا يشير إلى أىّمّية 

-EL)مثل ىذه النتيجة توّصل إلييا . االنتخاب لصفة عدد الصفوف بالعرنوس في الموعد الزراعي المبّكر

Rouby ،؛ 1973 وزمبلؤهBaktash ،؛ 1985 وزمبلؤهEl-Hosary ،1988.) 
 صفة عدد الحبوب بالصف .7

 تحميل التباين -7-1

أّن تباين العشائر كان عالي المعنوّية في موعدي الزراعة لصفة عدد  (41)أظيرت النتائج في الجدول 
الحبوب بالصف، مشيرًا ذلك إلى التباين الوراثي بين السبلالت المستخدمة في إنتاج اليجن، كما اختمف 
أداء اليجن بين بيئتي الزراعة، مشيرًا ذلك إلى تأّثر صفة عدد الحبوب بالصف ببيئة الزراعة، وكانت 

توافقت ىذه النتيجة مع نتائج كلٍّ من . بيئتي الزراعة متباينتين فيما بينيما في تأثيرىما عمى ىذه الصفة
(Hassib ،1997 ؛Abd El-Maksoud ،؛ 2004 وزمبلؤهAL-Ahmad ،2004.) 

 
 

 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة عدد الحبوب بالصف. 41 جدول
 الهجن مصادر التباين الموعد الصفة
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H1 H2 H3 H4 

عدد الحبوب 
 بالصف

D1 

 0.09 0.13 1.02 0.01 المكّررات

114.89 العشائر
**

 181.47
**

 110.36
**

 107.35
**

 

 0.05 0.05 0.25 0.05 الخطأ التجريبي

 0.83 0.69 1.55 0.72 %معامل االختالف 

D2 

 0.08 0.07 0.27 0.10 المكّررات

73.37 العشائر
**

 133.65
**

 100.95
**

 131.98
**

 

 0.13 0.05 0.19 0.06 الخطأ التجريبي

 1.23 0.74 1.33 0.78 %معامل االختالف 

Com 

 0.0003 0.02 0.69 0.04 المكّررات

7.39 المواعيد
**

 1.66
*

 40.62
**

 20.39
**

 

184.44 العشائر
**

 310.96
**

 189.07
**

 234.01
**

 

3.83 المواعيد× العشائر 
**

 4.17
**

 22.25
**

 5.33
**

 

 0.10 0.06 0.26 0.06 الخطأ التجريبي

 1.10 0.81 1.55 0.76 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -7-2
، F2)     منخفضًا مقارنًة بتباين العشائر االنعزالّية  (F1 و،P1 ،P2)كان تباين العشائر غير االنعزالّية 

BC1و ،BC2)  مشيرًا ذلك إلى استقرار ىذه العشائر وراثّيًا، (42 ،جدول)في صفة عدد الحبوب بالصف ،
 EL-Hossary)وىذا يتوافق مع نتائج         . إضافًة إلى التأكيد عمى نقاوة اآلباء المستخدمة في التيجين

؛ Iqbal ،2009؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999؛ Abd EL-Sattar ،1998و
Ishfaq ،2011 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012 ؛Amini ،؛ 2013 وزمبلؤهEl-

Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهIrshad-Ul-Haq ،2013 وزمبلؤه). 
في الموعد الزراعي المبّكر من  (42 ،جدول) عدد الحبوب بالصف تراوحت متوسطات اآلباء لصفة

 حّبة لؤلب الثاني في اليجين الثاني، في حين تراوحت 27.8 لؤلب الثاني في اليجين الرابع إلى  حّبة20.5
 حّبة لؤلب الثاني في 31.0 حّبة لؤلب األّول في اليجين الثالث إلى 20.0في الموعد الزراعي المتأّخر من 

 حيث أبدت أعمى قيٍم لعدد F1 وظيرت قّوة اليجين واضحًة في عشائر اليجن الفردّية .اليجين الثالث
الحبوب بالصف مقارنًة بباقي العشائر، ومن خبلل النتائج يتضح أّن عشيرة الجيل األّول لميجين الرابع 

، أظيرتا أقّل القيم لصفة عدد الحبوب بالصف في الموعد األّول  حّبة37.9، واليجين الثالث  حّبة35.1
 44.7، و44.9)بينما حّققت عشيرة الجيل األّول لميجين الثاني أعمى القيم والتي بمغت. والثاني عمى الترتيب

 . في الموعد األّول والثاني عمى الترتيبحّبة 
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة عدد الحبوب بالصف. 42 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

عدد 
الحبوب 
بالصف 

  (حّبة)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.41 0.46 0.41 35.4 36.3 29.4 29.4 33.6 31.9 40.3 40.8 28.7 26.3 27.3 24.5 المتوسط

    21.09 14.05 20.51 15.46 22.11 17.81 2.53 2.24 8.91 5.55 4.10 4.29 التباين

    0.18 0.12 0.17 0.13 0.12 0.10 0.04 0.04 0.15 0.09 0.07 0.07 متوسط التباين

CV% 8.46 7.43 8.97 10.42 3.67 3.94 13.23 13.99 13.36 15.40 10.32 12.98    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.86 0.80 0.92 35.1 37.2 31.0 30.7 33.3 32.4 44.7 44.9 28.4 27.8 25.5 22.4 المتوسط

    17.36 31.9 23.13 36.95 27.14 50.66 8.05 13.53 10.82 9.06 7.17 9.98 التباين

    0.14 0.27 0.19 0.31 0.15 0.28 0.13 0.23 0.18 0.15 0.12 0.17 متوسط التباين

CV% 14.09 10.51 10.84 11.59 8.20 6.35 21.98 15.66 19.80 15.51 15.20 11.87    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.40 0.40 0.40 30.5 34.5 27.4 31.6 29.7 33.5 37.9 40.4 31.4 25.7 20.0 23.9 المتوسط

    30.13 22.17 26.83 26.2 35.08 30.6 10.43 10.28 14.21 10.91 6.58 9.37 التباين

    0.25 0.18 0.22 0.22 0.19 0.17 0.17 0.17 0.24 0.18 0.11 0.16 متوسط التباين

CV% 12.83 12.80 12.84 12.01 7.93 8.53 16.49 19.95 16.18 18.89 13.66 17.99    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.53 0.65 0.42 30.3 30.8 29.1 27.9 31.1 31.1 40.0 35.1 22.6 20.5 21.8 20.6 المتوسط

    27.12 16.05 22.96 19.14 28.48 20.48 9.52 9.74 11.47 10.9 4.13 10.73 التباين

    0.23 0.13 0.19 0.16 0.16 0.11 0.16 0.16 0.19 0.18 0.07 0.18 متوسط التباين

CV% 15.94 9.32 16.13 15.02 8.9 7.72 14.56 17.14 15.68 16.47 13.02 17.16    
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 ( حّبة30.8 )BC2، و( حّبة27.9 )BC1، و( حّبة31.1 )F2أّما في العشائر االنعزالّية، فقد كانت عشائر 
 F2( 33.5عشائر لميجين الرابع في الموعد األّول ىي األقل بعدد حبوبيا في الصف، في حين حّققت 

لميجين الثاني في الموعد الثاني أعمى القيم  ( حّبة37.2 )BC2لميجين الثالث، و ( حّبة31.6 )BC1، و(حّبة
 ( حّبة27.4 )BC1، و( حّبة29.7 )F2كانت عشائر ومن ناحيٍة أخرى . في صفة عدد الحبوب بالصف

لميجين الرابع ىي األقل بعدد حبوبيا في الصف في الموعد الثاني،  ( حّبة30.3 )BC2لميجين الثالث، و
لميجين  ( حّبة35.4 )BC2لميجين الثاني، و ( حّبة31.0 )BC1، و( حّبة33.6 )F2عشائر بينما أظيرت 

 .األّول أعمى القيم في صفة عدد الحبوب بالصف في الموعد الثاني

 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -7-3

تفّوق الجيل األّول اليجين عمى كبل أبويو في صفة عدد الحبوب بالصف، مظيرًا قيمًا إيجابّيًة وعالية 
، عدا اليجين الثالث في الموعد (43جدول، )المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل 

، Khalil)وىذا ما أّكدتو نتائج . الثاني الذي أظير قيمًة غير معنوّيٍة لقّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل
-El؛       El-Badawy ،2012؛ Mahesh ،2010؛ Iqbal ،2009؛ AL-Ahmad ،2004؛ 1999

Mouhamady ،في اليجين % 60.97تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين من . (2013 وزمبلؤه
في اليجين الرابع % 80.25في اليجين األّول إلى % 44.22في اليجين الثاني، ومن % 78.84األّول إلى 

في حين تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل . وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
في اليجين الثالث إلى % 20.62في اليجين الرابع، ومن % 70.71في اليجين األّول إلى % 55.54من 

وكانت قيم قّوة اليجين . في اليجين الرابع وذلك لموعدي الزراعة ألّول والثاني عمى الترتيب% 77.25
قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في اليجن األّول، والثاني، والثالث أعمى في الموعد األّول مقارنًة 

أّن الموّرثات المتحّكمة في زيادة عدد الحبوب  (43)وبّينت نتائج درجة السيادة في الجدول . بالموعد الثاني
بالصف كانت سائدة بشكل فائق عمى الموّرثات المسؤولة عن تخفيض ىذه الصفة، حيث كانت قيم درجة 

 في 7.40حيث تراوحت من . السيادة أكبر من الواحد الصحيح في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة
 في اليجين الرابع 47.45 في اليجين الثالث إلى 2.14 في اليجين الرابع، ومن 364.25اليجين الثاني إلى 

، AL-Ahmad؛ Khalil ،1999)وىذا ما أّكدتو نتائج . وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الرتيب
Khodarahmpour ،2011؛ Ishfaq ،2011 ؛2010؛ محّمد وزمبلؤه، 2004

a ؛Zare ،؛ 2011 وزمبلؤه
ومن ناحيٍة أخرى فإّن تأثير السيادة . (2012 وزمبلؤه، Hasyan؛ El-Badawy ،2012؛ 2012وىيب، 

الفائقة الذي ظير من خبلل قّوة اليجين في الجيل األّول، يبدي انخفاضًا في الجيل الثاني نتيجة التربية 
، وىذا ما يفّسر القيم اإليجابّية (1988 وزمبلؤه، Ralls)الذاتّية، وىذا االنخفاض يسّمى بالتدىور الوراثي 

لمتدىور الوراثي لصفة عدد الحبوب بالصف في جميع اليجن في كبل موعدي الزراعة، حيث كانت ىذه 
القيم معنوّيًة في اليجين األّول في الموعد األّول، وكذلك في اليجين الثاني في كبل موعدي الزراعة، 
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-AL؛ Khalil ،1999)تناغمت ىذه النتيجة مع نتائج . وأيضًا في اليجين الرابع في الموعد الثاني

Ahmad ،2004 ؛El-Badawy ،2012) . في اليجين الرابع، إلى 11.37تراوحت قيم التدىور الوراثي من 
 في اليجين األّول، 16.69 في اليجين الثاني في الموعد األّول، بينما كانت في الموعد الثاني من 27.83
كما بّينت النتائج أّن الموعد الزراعي األّول أّدى إلى تدىوٍر وراثيٍّ أكبر في .  في اليجين الثاني25.54إلى 

 .اليجينين األّول والثاني مقارنًة بالموعد الزراعي الثاني
، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 43 جدول

 .لصفة عدد الحبوب بالصف (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

عدد الحبوب 
 بالصف

H1 D1 17.47 60.97
**

 55.54
**

 21.90
**

 

D2 18.05 44.22
**

 40.77
**

 16.69 

H2 D1 7.40 78.84
**

 61.61
**

 27.83
*

 

D2 12.24 65.91
**

 57.43
**

 25.54
*

 

H3 D1 16.80 62.98
**

 57.09
**

 17.02 

D2 2.14 47.25
**

 20.62
NS

 21.56 

H4 D1 364.25 71.04
**

 70.71
**

 11.37 

 D2 47.45 80.25
**

 77.25
**

 22.09
*

 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -7-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

أّن قيم معاممي التباين المظيري والوراثي لصفة عدد  (44)أظيرت النتائج الموّضحة في الجدول 
الحبوب بالصف كانت متوسطة في جميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة، عدا معامل التباين 

وكانت قيم معامل . المظيري لميجين الثاني في الموعد األّول الذي أظير قيمًة مرتفعًة ليذا المعامل
التباين المظيري أكبر من قيم معامل التباين الوراثي لجميع اليجن في موعدي الزراعة، وكذلك كانت قيم 
ىذين المعاممين أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول في جميع اليجن عدا اليجين الثاني، وىذا 
التباين بين قيم المعاممين ضمن الموعد الزراعي وبين المواعيد يشير إلى أّن صفة عدد الحبوب بالصف 

أظيرت تأثُّرًا بالظروف البيئّية لكل موعد من مواعيد الزراعة، إضافة إلى اختبلف أدائيا في موعدي 
 Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Alvi)ىذه النتيجة أثبتيا أيضًا كلٌّ من . الزراعة

؛ 2008  وزمبلؤه، Alake؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004وزمبلؤه، 
Gissa ،2008 ؛Nagabhushan ،2008 ؛Rafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،2011 ؛El-Badawy ،2012؛ 

Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy ،؛ 2013 وزمبلؤهVashistha 
 في اليجين 13.23تراوحت قيم معامل التباين المظيري من . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013وزمبلؤه، 
في اليجين الثالث، وذلك  19.95 في اليجين األّول إلى 13.99 في اليجين الثاني، ومن 21.98األّول إلى 
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بينما تراوحت قيم معامل التباين الوراثي في موعد الزراعة . في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
 في اليجين الثاني، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت 19.48 في اليجين الرابع إلى 10.18المبّكر من 

 .  في اليجين الثالث16.73 في اليجين األّول إلى 12.24من 
ولتحديد طبيعة الفعل الوراثي المسيطر عمى وراثة صفة عدد الحبوب بالصف، تّم حساب درجة 

أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا  (44)حيث بّينت النتائج في الجدول . التوريث بمفيومييا الواسع والضّيق
الواسع كانت عالية في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، عدا اليجين الرابع في الموعد األّول الذي 

وىذا يؤّكد أىّمية المكّونات الوراثّية لمتباين الوراثي . أظير قيمًة متوسطًة لدرجة التوريث بمفيوميا الواسع
 لميجين الرابع 0.49حيث تراوحت في الموعد األّول من . مقارنًة بدور التباين البيئي في وراثة ىذه الصفة

 في 0.77 في اليجين الثاني إلى 0.68 في اليجين الثاني، أّما في الموعد الثاني فقد تراوحت من 0.79إلى 
كما بّينت النتائج أّن الموعد الزراعي الثاني أظير قيمًا أعمى لدرجة التوريث بمفيوميا . اليجين األّول

أثبتت العديد من الدراسات ىذه . الواسع من الموعد الزراعي األّول في معظم اليجن، عدا اليجين الثاني
 وزمبلؤه، Sujiprihati ؛2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi ؛1998 وزمبلؤه، Aziz)النتيجة 

 Kaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004 وزمبلؤه، Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003
، Nagabhushan؛ Gissa ،2008؛ 2008 وزمبلؤه، Alake؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ Sharma ،2005و

؛ Hefny ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤه، Iqbal ،2009؛ 2008
Khodarahmpour ،2011

a ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهZare ،؛ 2012؛ وىيب، 2011 وزمبلؤهEl-

Badawy ،2012؛ Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛El-Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهRajesh 
(. 2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013وزمبلؤه، 

كما بّينت النتائج أّن درجة التوريث بمفيوميا الضّيق كانت منخفضة في اليجين األّول في الموعد الثاني 
 وىذا يدّل عمى سيطرة الفعل 0.24، والثاني 0.28، وفي اليجين الرابع في موعدي الزراعة األّول 0.12

بينما كانت درجة التوريث . الوراثي البلتراكمي عمى وراثة صفة عدد الحبوب بالصف في ىذين اليجينين
، وفي اليجين الثاني في الموعد 0.34بمفيوميا الضّيق متوسطة في اليجين األّول في الموعد األّول 

، مشيرًا ذلك إلى مساىمة 0.38، والثاني 0.42، وفي اليجين الثالث في موعدي الزراعة األّول 0.51الثاني 
أّما . كبل الفعمين الوراثّيين التراكمي والبلتراكمي في وراثة صفة عدد الحبوب بالصف في ىذه اليجن

اليجين الثاني في الموعد األّول فقد سيطر فيو الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة صفة عدد الحبوب 
وبّينت النتائج أّن االنتخاب لصفة عدد . 0.64بالصف، حيث كانت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق عالية 

الحبوب بالصف في الموعد الزراعي المبّكر ُيعّد مجديًا أكثر من الموعد الثاني، وذلك لتحقيقو قيمًا أعمى 
، Al-Ahmad ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati)مثل ىذه النتائج وجدىا . لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق

؛ 2011؛ حسّيان وزمبلؤه 2010؛ محّمد وزمبلؤه، Iqbal ،2009؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ 2004
Khodarahmpour ،2011

a ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهZare ،؛ 2012؛ وىيب، 2011 وزمبلؤهEl-



106 
 

Mouhamady ،في سياق آخر، ال تعتمد فّعالّية عممّية االنتخاب عمى تقدير درجة (.2013 وزمبلؤه 
التوريث فقط بل يجب أن تترافق مع تحديد مقدار التقّدم الوراثي الذي تحّققو تمك الصفة عبر األجيال 

وعميو فقد بّينت النتائج أّن قيم التقّدم الوراثي كانت منخفضة لجميع اليجن وفي موعدي . االنعزالّية
 في اليجين الثاني، ومن 9.41 في اليجين الرابع إلى 2.63الزراعة، حيث تراوحت قيم التقّدم الوراثي من 

 فقد كانت منخفضة المئوّية لمتقّدم الوراثيأّما النسبة .  في اليجين الثاني5.46 في اليجين األّول إلى 1.14
. في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب% 8.53، و8.45، والرابع %3.41، و9.36في اليجينين األّول 

، وكذلك في اليجين الثالث في موعدي %16.41بينما كانت متوسطة في اليجين الثاني في الموعد الثاني 
وكانت النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي عالية في اليجين الثاني في %. 15.46، و14.26الزراعة عمى الترتيب 

؛ 2008 وزمبلؤه، Alake؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi)وجد مثل ىذه النتيجة كلٌّ من %. 29.05الموعد األّول 
Gissa ،2008 ؛Nagabhushan ،2008 ،؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤهRafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،2011 ؛

El-Badawy ،2012؛ Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy ،وزمبلؤه 
ترافقت القيم المتوسطة لدرجة التوريث . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013

بمفيوميا الضّيق بقيٍم متوسطة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي، متيحًا ذلك إمكانّية االنتخاب لصفة عدد 
وارتبطت القيمة العالية لدرجة التوريث بمفيوميا . الصفوف بالعرنوس في األجيال االنعزالّية المتوسطة

الضّيق بقيمٍة عاليٍة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي في اليجين الثاني في الموعد األّول، مشيرًا ذلك إلى 
أىمّية االنتخاب لصفة عدد الصفوف بالعرنوس في ىذا اليجين في األجيال المبّكرة وذلك بسبب سيطرة 

 .الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة ىذه الصفة
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 44 جدول

لصفة عدد الحبوب ( %G ∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 
 .بالصف

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

عدد الحبوب 
 بالصف

H1 D1 13.23 11.64 0.77 0.34 2.99 9.36 

D2 13.99 12.24 0.77 0.12 1.14 3.41 

H2 D1 21.98 19.48 0.79 0.64 9.41 29.05 

D2 15.66 12.91 0.68 0.51 5.46 16.41 

H3 D1 16.49 13.47 0.67 0.42 4.78 14.26 

D2 19.95 16.73 0.70 0.38 4.59 15.46 

H4 D1 14.56 10.18 0.49 0.28 2.63 8.45 

 D2 17.14 14.40 0.71 0.24 2.66 8.53 

 

 Scale test 2اختبار  -7-5
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 لصفة عدد الحبوب بالصف في F- testلنتائج اختبار  (45)بّينت القيم غير المعنوّية في الجدول 
العشائر غير االنعزالّية لميجن األربعة في موعدي الزراعة، أّن تأثير التباين البيئي عمى وراثة صفة عدد 
ًَ وبالتالي فإّن أيَّ اختبلٍف ضمن كل عشيرة من العشائر الست لكّل ىجيٍن  الحبوب بالصف كان محدودًا

؛ Khalil ،1999)مثل ىذه النتيجة توّصل إلييا كلٌّ من . يعود بمجممو إلى التباين الوراثي ليذه العشائر
AL-Ahmad ،2004 ؛Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهIqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 

 . لصفة عدد الحبوب بالصفScale 2اختبار . 45 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

عدد الحبوب 
 بالصف

H1 D1 NS NS * 

D2 * NS ** 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 D1 NS NS NS 

D2 * * NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -7-6

 كانت عالية A ،B ،C ،Dأّن المؤّشرات  (46) الموّضحة في الجدول Scale 1أظيرت نتائج اختبار 
وىذا يؤّكد دور الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة صفة عدد . المعنوّية لمعظم اليجن في كبل موعدي الزراعة

؛ Iqbal ،2009؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999). الحبوب بالصف
Ishfaq ،2011 ؛El-Badawy ،2012.) 

أّن صفة عدد الحبوب بالصف ُتعّد من الصفات  (46جدول، )بّينت نتائج تحميل المكّونات الوراثّية 
 عالية المعنوّية في جميع اليجن وفي كبل موعدي [m]ذات الوراثة الكّمّية حيث كانت قيم المؤّشر 

كما أظيرت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي قد سيطر عمى وراثة صفة عدد الحبوب بالصف، . الزراعة
وتعّد أفضل طريقة .  في جميع اليجن وفي كبل بيئتي الزراعة[d] أعمى من قيم [h]حيث كانت قيم 

الستغبلل الفعل الوراثي السيادي من خبلل انتخاب سبلالٍت ذات نقاوٍة عالية ينتج عن تيجينيا ىجنًا 
أّنو  Nigam ،(1998) وUpadhyayaومن ناحيٍة أخرى فقد بّين . فردّيًة متمّيزًة بقّوة اليجين عمى كبل أبوييا

من الخطأ افتراض غياب الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة الصفات الكّمّية، واالكتفاء بتقدير الفعمين 
الوراثيين التراكمي والسيادي ليا، حيث أّن كّمّية ونوع الفعل الوراثي التفّوقي تمتمك األىّمّية الرئيسّية في 

 .تحديد دّقة عممّية التنبؤ بوراثة صفٍة ما وكذلك تحدد دّقة تصميم برامج التربية
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لصفة عدد  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 46 جدول
 .الحبوب بالصف

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

عدد الحبوب 
 بالصف

H1 D1 ** ** ** * 31.89
**

 ± 0.31 -6.88
**

 ± 0.50 19.43
**

 ± 1.63 3.96
*
 ± 1.60 -6.00

**
 ± 1.07 -3.09

NS
 ± 2.41 - 

D2 ** - - ** 33.60
**

 ± 0.35 -5.95
**

 ± 0.59 7.54
**

 ± 1.86 -4.82
**

 ± 1.83 -5.27
**

 ± 1.27 11.83
**

 ± 2.81 Com. 

H2 D1 ** - ** * 32.39
**

 ± 0.53 -6.47
**

 ± 0.76 25.97
**

 ± 2.67 6.18
*
 ± 2.61 -3.80

*
 ± 1.62 -1.97

NS
 ± 3.86 - 

D2 ** ** ** - 33.27
**

 ± 0.39 -4.09
**

 ± 0.58 16.85
**

 ± 1.99 -0.90
NS

 ± 1.94 -2.64
*
 ± 1.28 11.94

**
 ± 2.94 Com. 

H3 D1 - ** - - 33.54
**

 ± 0.41 -2.84
**

 ± 0.63 13.66
**

 ± 2.14 -1.96
NS

 ± 2.08 -1.91
NS

 ± 1.40 -0.20
NS

 ± 3.19 - 

D2 ** ** ** - 29.69
**

 ± 0.44 -3.10
**

 ± 0.69 9.27
**

 ± 2.30 -2.88
NS

 ± 2.24 2.58
NS

 ± 1.50 14.11
**

 ± 3.43 Com. 

H4 D1 - ** ** ** 31.09
**

 ± 0.34 -2.86
**

 ± 0.54 7.57
**

 ± 1.80 -7.00
**

 ± 1.73 -2.90
*
 ± 1.24 0.82

NS
 ± 2.74 - 

D2 ** - - ** 31.14
**

 ± 0.40 -1.24
NS

 ± 0.65 12.12
**

 ± 2.10 -5.68
**

 ± 2.05 -0.86
NS

 ± 1.39 11.09
**

 ± 3.18 Com. 
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ومن خبلل ىذه الدراسة ُوجد أّن مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي ساىمت إلى جانب الفعمين الوراثيين 
التراكمي والسيادي في وراثة صفة عدد الحبوب بالصف، حيث بّينت النتائج أّن معظم القيم المعنوّية 

سيادي، كانت إشارتيا سالبة وىذا يشير إلى وجود × تراكمي، والتراكمي × لمفعمين الوراثّيين التراكمي 
تفاعل مابين زيادة ونقصان الموّرثات، وىذا يعطي دليبًل عمى بعض مستويات التشتت في السبلالت 

األبوّية، كما أّن اإلشارة السالبة أليٍّ من ىذين المؤّشرين تشير إلى أّنو من المحتمل إلى حدٍّ ما تطوير 
سيادي كانت غير معنوّية في الموعد × ومن ناحيٍة أخرى فإّن قيم الفعل الوراثي السيادي . ىذه الصفة

الزراعي األّول في جميع اليجن، بينما ساىم إيجابّيًا في وراثة صفة عدد الحبوب بالصف في جميع 
اليجن في الموعد الثاني، حيث أتى في المرتبة األولى في وراثة اليجينين األّول والثالث في الموعد 

الثاني، بينما احتل المرتبة الثانية بعد الفعل الوراثي السيادي في وراثة اليجينين الثاني والرابع في الموعد 
سيادي في نفس االتجاه حيث ساىما في زيادة صفة × الثاني، وأّثر الفعمين الوراثّيين السيادي، والسيادي 

عدد الحبوب بالصف، وكانت مساىمتيما من النوع المتكامل، أي أن استغبلليما يكون فّعااًل من خبلل 
 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999) وىذا ما أّكدتو نتائج كلٍّ من .ظاىرة قّوة اليجين

-El؛ Ishfaq ،2011؛ 2009 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ Iqbal ،2009؛ 2009 وزمبلؤه، Hussain؛ 2006

Badawy ،2012 ؛Amini ،؛ 2013 وزمبلؤهEl-Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهIrshad-Ul-Haq ،وزمبلؤه 
 ومن ناحيٍة أخرى فقد أظيرت معظم قيم المكّونات الوراثّية لصفة عدد الحبوب بالصف في اليجن .(2013

األربعة تفّوقًا في الموعد الزراعي األّول عمى مثيمتيا في الموعد الزراعي الثاني، وىذا يشير إلى أىّمّية 
 وزمبلؤه، EL-Rouby)مثل ىذه النتيجة توّصل إلييا . االنتخاب ليذه الصفة في الموعد الزراعي المبّكر

 (.El-Hosary ،1988؛ 1985 وزمبلؤه، Baktash؛ 1973
 صفة وزن المائة حّبة .8

 تحميل التباين -8-1

أّن العشائر الست لكّل  (47)بّينت نتائج تحميل التباين لصفة وزن المائة حّبة الموّضحة في الجدول 
ىجيٍن اختمفت معنوّيًا عن باقي العشائر في أدائيا لصفة وزن المائة حّبة ضمن كل موعد زراعي، وكانت 
بيئتي الزراعة قد اختمفتا معنوّيًا في تأثيرىما عمى سموك العشائر بالنسبة لصفة وزن المائة حّبة، إضافًة 

-Abd El)تناغمت ىذه النتيجة مع نتائج . لتأثُّر وراثة صفة وزن المائة حّبة معنوّيًا بالتفاعل الوراثي البيئي

Maksoud ،؛ 2004 وزمبلؤهAL-Ahmad ،2004.) 
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 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة وزن المائة حّبة. 47 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

 ةوزن المائ
 حّبة

D1 

 0.11 0.09 0.03 0.03 المكّررات

19.10 العشائر
**

 34.43
**

 27.31
**

 18.05
**

 

 0.05 0.05 0.18 0.02 الخطأ التجريبي

 0.84 0.85 1.38 0.52 %معامل االختالف 

D2 

 0.11 0.06 0.02 0.06 المكّررات

56.00 العشائر
**

 53.72
**

 24.75
**

 41.20
**

 

 0.08 0.02 0.30 0.11 الخطأ التجريبي

 1.08 0.57 2.02 1.31 %معامل االختالف 

Com 

 0.02 0.01 0.03 0.08 المكّررات

114.42 المواعيد
**

 159.60
**

 62.20
**

 43.12
**

 

69.51 العشائر
**

 85.98
**

 51.57
**

 55.92
**

 

5.59 المواعيد× العشائر 
**

 2.16
**

 0.49
**

 3.33
**

 

 0.08 0.05 0.22 0.06 الخطأ التجريبي

 1.04 0.83 1.62 0.91 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -8-2
 عمى عدٍد كبيٍر من االنعزاالت الوراثّية لصفة وزن المائة حّبة، حيث كان ذلك F2احتوت عشيرة 

واضحًا من خبلل التباين الكبير الذي أظيرتو ىذه العشيرة في جميع اليجن المدروسة وفي بيئتي الزراعة 
وجاءت عشيرتي التيجينين الرجعّيين األّول . ، مقارنًة بالتباين الذي أظيرتو باقي العشائر(48 ،جدول)

. F2والثاني في المرتبة الثانية من حيث حجم االنعزاالت الوراثّية، حيث أظيرتا تباينًا أقل من تباين عشيرة 
. في حين أظيرت عشائر اآلباء واليجن الفردّية أقّل التباينات، وذلك بسبب استقرار ىذه العشائر وراثّياً 

؛ Iqbal ،2009؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004)ىذه النتيجة توّصل إلييا أيضًا كلٌّ من 
Ishfaq ،2011 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012 ؛El-Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤه

Irshad-Ul-Haq ،2013 وزمبلؤه). 
، وىذا يدّل (48 ،جدول) ركان متوسط وزن المائة حّبة في عشائر اليجن الفردّية أعمى من باقي العشائ

حيث تراوح وزن المائة حّبة في عشائر . عمى مدى قّوة اليجين التي أظيرتيا ىذه العشائر مقارنًة بآبائيا
F1 غرام لميجين الثاني، وفي الموعد 35.8 لميجين الرابع إلى  غرام30.7 في الموعد الزراعي األّول من 

أّما في عشائر اآلباء فقد .  غرام لميجين الثاني33.6 غرام لميجين الثالث إلى 29.1الثاني تراوحت من 
 لؤلب األّول في اليجين الثالث إلى غرام 23.4من تراوح متوسط صفة وزن المائة حّبة في الموعد األّول 

 غرام 18.4 غرام لؤلب األّول في اليجين الثاني، في حين تراوحت في الموعد الزراعي الثاني من 27.6
 .  غرام لؤلب الثاني في اليجينين الثاني والثالث22.6لؤلب الثاني في اليجين األّول إلى 
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة وزن المائة حّبة. 48 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

وزن 
 حّبة ةالمائ

 (غرام)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.42 0.60 0.27 26.7 29.0 26.7 30.3 26.6 29.5 30.8 32.2 18.4 25.3 22.3 26.5 المتوسط

    14.38 9.32 15.07 8.21 21.21 10.27 2.13 1.51 6.41 3.49 3.25 2.09 التباين

    0.12 0.08 0.13 0.07 0.12 0.06 0.04 0.03 0.11 0.06 0.05 0.03 متوسط التباين

CV% 5.46 8.09 7.37 13.78 3.82 4.74 10.86 17.32 9.46 14.52 10.52 14.19    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.79 0.99 0.78 27.6 32.7 27.7 32.1 28.0 31.9 33.6 35.8 22.6 26.7 22.0 27.6 المتوسط

    18.83 15.46 18.88 15.95 23.65 22.23 11.88 5.57 13.96 6.25 13.51 6.41 التباين

    0.16 0.13 0.16 0.13 0.13 0.12 0.20 0.09 0.23 0.1 0.23 0.11 متوسط التباين

CV% 9.16 16.72 9.37 16.51 6.6 10.26 14.8 17.40 12.45 15.71 12.04 15.75    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.37 0.26 0.42 25.5 27.5 25.6 28.2 25.5 29.1 29.1 31.8 22.6 24.8 20.8 23.4 المتوسط

    7.23 7.9 9.16 6.61 10.85 8.57 4.70 2.94 3.49 2.8 4.67 3.27 التباين

    0.06 0.066 0.08 0.055 0.06 0.048 0.08 0.049 0.06 0.047 0.08 0.055 متوسط التباين

CV% 7.73 10.42 6.75 8.28 5.4 7.46 10.06 12.94 9.11 11.83 10.24 10.54    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 0.47 0.51 0.43 27.5 30.0 25.6 28.0 26.6 28.9 31.4 30.7 22.5 25.8 21.0 24.4 المتوسط

    11.20 6.29 8.20 5.22 12.18 7.55 5.93 1.62 5.72 2.65 4.20 2.79 التباين

    0.09 0.05 0.07 0.04 0.07 0.04 0.10 0.03 0.10 0.04 0.07 0.05 متوسط التباين

CV% 6.85 9.76 6.32 10.63 4.15 7.76 9.51 13.14 8.16 11.18 8.35 12.16    
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 31.9 في اليجين الرابع إلى غرام 28.9 من F2تراوحت متوسطات صفة وزن المائة حّبة في عشيرة 
 غرام لميجين الثاني، وذلك في موعدي 28.0 غرام لميجين الثالث إلى 25.5 في اليجين الثاني، ومن غرام

في الموعد الزراعي  BC1 متوسطات عشيرة الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، كما بّينت النتائج أنّ 
 غرام لميجين الثاني، أّما في الموعد المتأّخر فقد 32.1 لميجين الرابع إلى غرام 28.0من المبّكر تراوحت 

 تراوحت BC2 في عشيرة غرام لميجين الثاني، و27.7 غرام لميجينين الثالث والرابع، إلى 25.6تراوحت من 
 لميجين الثاني وذلك في الموعد األّول  غرام27.6، و32.7 لميجين الثالث، إلى  غرام25.5، و27.5من 

 .والثاني عمى الترتيب

 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -8-3

أّن قيم درجة السيادة كانت إيجابّية وأكبر من الواحد الصحيح في  (49)أظيرت النتائج في الجدول 
صفة وزن المائة حّبة لجميع اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة، وىذا يشير إلى أّن الموّرثات 

حيث تراوحت . المتحّكمة في زيادة وزن المائة حّبة سادت بشكل فائق عمى الموّرثات التي تعيق زيادتيا
 في اليجين األّول 5.40 في اليجين الثاني، ومن 17.78 في اليجين الرابع إلى 8.12قيم درجة السيادة من 

ىذه النتيجة أّكدتيا .  في اليجين الثاني، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب35.31إلى 
؛ Ishfaq ،2011 ؛2010؛ محّمد وزمبلؤه، AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)نتائج كلٍّ من 

Khodarahmpour ،2011
a ؛El-Badawy ،2012 ؛Hasyan ،؛ 2012 وزمبلؤهKumar ،2013 وزمبلؤه .)

ترافقت السيادة الفائقة بقيٍم إيجابّيٍة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في 
صفة وزن المائة حّبة، وىذا ما يؤّكد السيادة الفائقة التي تفّسر حدوث قّوة اليجين في الجيل األّول، حيث 

قّوة اليجين بأّنيا تنتج من تجميع الموّرثات السائدة المرغوبة من كبل األبوين في  Jones( 1917)وصف 
؛ Khalil ،1999)تأّكدت ىذه النتيجة من خبلل النتائج التي وجدىا كلٌّ من . اليجين الناتج عن تصالبيما

AL-Ahmad ،2004 ؛Iqbal ،2009 ؛Mahesh ،2010        ؛El-Badawy ،2012 ؛El-Mouhamady 
في اليجين الرابع إلى % 22.34تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين من . (2013وزمبلؤه، 

في اليجين األّول، وذلك % 51.57في اليجين الثالث إلى % 34.24في اليجين الثالث، ومن % 31.88
في حين تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل من . لموعدي الزراعة ألّول والثاني عمى الترتيب

في اليجين الثالث إلى % 28.86في اليجين الثاني، ومن % 29.45في اليجين الرابع إلى % 19.06
وكانت قيم قّوة اليجين . في اليجين الثاني، وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب% 48.52

كما أثبتت النتائج في . قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول
أّن قّوة اليجين في الجيل األّول انخفضت في الجيل الثاني نتيجة التربية الذاتّية بقيٍم متفاوتٍة  (49)الجدول 

بين كلِّ ىجيٍن وآخر، محّققًة قيمًا إيجابّيًة لمتدىور الوراثّي المصاحب لمتربية الذاتّية في صفة وزن المائة 
؛ 2010 وزمبلؤه، Mehboob؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج . حّبة
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El-Badawy ،2012) . في اليجين الرابع، % 5.80حيث تراوحت قيم التدىور الوراثي في الموعد األّول من
في اليجين الثاني في % 16.84في اليجين الثالث إلى % 12.45ومن . في اليجين الثاني% 10.96إلى 

 .وكانت قيم التدىور الوراثّي في الموعد الثاني أعمى من قيميا في الموعد األّول. موعد الزراعة الثاني
، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 49 جدول

 .لصفة وزن المائة حّبة (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

  حّبةةوزن المائ

H1 D1 10.78 24.32
**

 21.58
**

 8.44 

D2 5.40 51.57
**

 38.36
**

 13.64 

H2 D1 17.78 31.76
**

 29.45
**

 10.96 

D2 35.31 50.65
**

 48.52
**

 16.84 

H3 D1 11.13 31.88
**

 28.21
**

 8.44 

D2 8.19 34.24
**

 28.86
**

 12.45 

H4 D1 8.12 22.34
**

 19.06
**

 5.80 

 D2 12.67 44.28
**

 39.40
**

 15.33 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -8-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

، كما اختمف أداؤىا بين بيئتي  أظيرت صفة وزن المائة حّبة تأثُّرًا بالظروف البيئّية لكلِّ موعٍد زراعيٍّ
حيث كانت قيم معاممي التباين المظيري والوراثي لصفة وزن المائة حّبة متوسطة في معظم . الزراعة

اليجن المدروسة وفي كبل موعدي الزراعة، عدا قيمة معامل التباين المظيري في اليجين الرابع في 
الموعد األّول، وقيم معامل التباين الوراثي في اليجينين األّول والثالث في الموعد األّول، واليجين الرابع 

وكانت قيم معامل التباين المظيري أكبر من . في موعدي الزراعة، والتي كانت منخفضة في ىذه اليجن
كما تفّوقت قيم ىذين المعاممين . (50جدول، )قيم معامل التباين الوراثي لجميع اليجن في موعدي الزراعة 

. في الموعد الزراعي الثاني عمى مثيبلتيا في الموعد األّول، عدا معامل التباين الوراثي في اليجين الثاني
 Sumalini؛ Hefny ،2011؛ Yusuf ،2010؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq)مثل ىذه النتيجة وجدىا كلٌّ من 

 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012و
كما وّضحت النتائج أّن درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت عالية . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013

، عدا اليجينين الثاني والرابع في الموعد الزراعي (50جدول، )في معظم اليجن في موعدي الزراعة 
وأّكدت القيم العالية لدرجة التوريث بمفيوميا الواسع أّن النسبة العظمى من التباين المظيري لصفة . الثاني

تراوحت قيم . وزن المائة حّبة يعود ألسباب وراثّيٍة، مع تأثيٍر أقّل لمتباين البيئي عمى وراثة ىذه الصفة
 في 0.45 في اليجين الثاني، ومن 0.73 في اليجين الثالث إلى 0.65درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 

وكانت .  في اليجين األّول، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب0.81اليجين الثاني إلى 
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قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع أعمى في الموعد الزراعي األّول مقارنًة بالموعد الزراعي الثاني في 
 Noor؛ 2010محّمد وزمبلؤه، )ىذه النتائج توّصل إلييا كلٌّ من . جميع اليجن، عدا اليجين األّول

Khodarahmpour ،2011؛ Hefny ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2010وزمبلؤه، 
a ؛Shahrokhi 

 وزمبلؤه، El-Mouhamady؛ Manjulatha ،2012 وSumalini ؛El-Badawy ،2012؛ 2011وزمبلؤه، 
 Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ 2013

ولتحديد القيمة التربوّية لصفة وزن المائة حّبة تم حساب درجة التوريث بمفيوميا . (2013وزمبلؤه، 
الضّيق، لتحديد كمّية التباين الوراثي العائد لمفعل الوراثي التراكمي الذي ُيعّد أىم مكّوٍن من مكّونات التباين 

الوراثي، وتنبع أىّميتو من كونو ثابتًا عبر األجيال، إضافًة إلى مساىمتو في تحديد الخصائص الوراثّية 
حيث بّينت النتائج أّن معظم قيم درجة التوريث . لمعشيرة، ومدى استجابة ىذه العشيرة لعممّيات االنتخاب

بمفيوميا الضّيق كانت متوسطة في معظم اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا اليجين األّول الذي أظير 
في الموعد األّول قيمًة منخفضًة، وفي الموعد الثاني قيمًة عاليًة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق لصفة 

حيث تشير ىذه النتيجة إلى أىّمية كبل الفعمين الوراثّيين التراكمي والبلتراكمي في وراثة . وزن المائة حّبة
أّما اليجين . صفة وزن المائة حّبة في اليجن التي أبدت قيمًة متوسطًة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق

األّول فقد سيطر الفعل الوراثي البلتراكمي عمى وراثة صفة وزن المائة حّبة في الموعد األّول، في حين 
تراوحت قيم درجة . كان الفعل الوراثي التراكمي ىو المسيطر عمى وراثة ىذه الصفة في الموعد الثاني

 في 0.41 في اليجين الثاني، ومن 0.59 في اليجين األّول إلى 0.29التوريث بمفيوميا الضّيق من 
وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق أعمى .  في اليجين األّول0.61اليجينين الثاني، والرابع، إلى 

ىذه النتائج . في الموعد الزراعي المبّكر في كبل اليجينين الثاني والرابع مقارنًة بموعد الزراعة المتأّخرة
 Azizi؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati)أتت لتأّكد النتائج التي توّصل إلييا كلٌّ من 

2006 وزمبلؤه، Sofi؛ Marker ،2006؛ 2006وزمبلؤه، 
b ؛Iqbal ،2009 ،؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤه

Khodarahmpour ،2011
a ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012؛ El-Mouhamady 

أّن قيم التقّدم الوراثي كانت منخفضة لجميع اليجن وفي  (50)وبّينت النتائج في الجدول (. 2013وزمبلؤه، 
 في اليجين 5.71 في اليجين الثالث إلى 1.86موعدي الزراعة، حيث تراوحت قيم التقّدم الوراثي من 

 فقد المئوّية لمتقّدم الوراثيأّما النسبة .  في اليجين األّول5.81 في اليجين الرابع إلى 2.93الثاني، ومن 
%. 9.31، والرابع %6.38، والثالث %6.56كانت منخفضة في الموعد الزراعي األّول في اليجن األّول 

، 17.91بينما كانت متوسطة في اليجين الثاني في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب 
في الموعد الثاني، في حين كانت % 11.04، والرابع %13.05، وكذلك في اليجينين الثالث %14.56و

؛ وىيب، 2011 وزمبلؤه، Shahrokhi)توافق ذلك مع %. 21.85عالية في اليجين األّول في الموعد األّول 
 Ram Reddy؛ 2013 وزمبلؤه، Rajesh؛ Manjulatha ،2012 وSumalini ؛El-Badawy ،2012؛ 2012

إّن القيم المتوسطة لمتقّدم . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013وزمبلؤه، 
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الوراثي في معظم اليجن تشير إلى أّن االنتخاب لصفة وزن المائة حّبة يجب أن يتم في األجيال االنعزالّية 
المتوسطة، والمتأّخرة، حيث يزداد تراكم الموّرثات المرغوبة، وكذلك ينحسر تأثير الموّرثات الضاّرة بعد كل 

 .جيل من أجيال االنتخاب
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 50 جدول

لصفة وزن المائة ( %G∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 
 .حّبة

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

 ةوزن المائ
 حّبة

H1 D1 10.86 9.53 0.77 0.29 1.94 6.56 

D2 17.32 15.63 0.81 0.61 5.81 21.85 

H2 D1 14.80 12.61 0.73 0.59 5.71 17.91 

D2 17.40 11.61 0.45 0.41 4.07 14.56 

H3 D1 10.06 8.11 0.65 0.31 1.86 6.38 

D2 12.94 10.06 0.60 0.49 3.32 13.05 

H4 D1 9.51 7.89 0.69 0.47 2.69 9.31 

 D2 13.14 9.89 0.57 0.41 2.93 11.04 

 Scale test 2اختبار  -8-5

 أّن وراثة صفة وزن المائة حّبة في اليجين األّول تأّثرت F- testأظيرت معنوّية بعض نتائج اختبار 
 -Fبينما كانت نتائج اختبار      . (51جدول، )بشكل بسيط بالظروف البيئّية في كلٍّ من موعدي الزراعة 

testوىذا يدّل إلى أّن معظم التباينات ضمن كل عشيرة من العشائر الست .  في باقي اليجن غير معنوّية
، Khalil)ىذا ما أّكدتو نتائج كلٌّ من . لكلٍّ من ىذه اليجن، تعود لمتباين الوراثي ضمن ىذه العشائر

 (.Ishfaq ،2011؛ Iqbal ،2009؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ 1999
 . لصفة وزن المائة حّبةScale 2اختبار . 51 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

  حّبةةوزن المائ

H1 D1 NS NS * 

D2 NS NS * 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 
D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 

 مكّونات الفعل الوراثي -8-6
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أّن دور التفاعل الوراثي التفّوقي في وراثة صفة وزن المائة  (52جدول، ) Scale 1أظيرت نتائج اختبار 
 غير معنوّية لمعظم اليجن في كبل A ،B ،C ،Dحّبة كان محدودًا، حيث كانت معظم تأثيرات المؤّشرات 

؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)مثل ىذه النتيجة وجدىا . موعدي الزراعة
Iqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 

 كانت [m]، أّن قيم المؤّشر (52جدول، )أظيرت نتائج تحميل المكّونات الوراثّية لصفة وزن المائة حّبة 
كما أظيرت النتائج أّن قيم ىذا المؤّشر كانت . عالية المعنوّية في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة

ومن ناحيٍة أخرى فقد أظيرت النتائج أّن الفعل الوراثي . أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني
وفي ىذا . [d] أعمى من قيم [h]السيادي سيطر عمى وراثة صفة وزن المائة حّبة، حيث كانت جميع قيم 

أّن الصفات التي يسيطر عمى وراثتيا الفعل الوراثي السيادي ال  Jinks( 1982) وMatherالسياق فقد أّكد 
سبب االنتخاب  Walsh( 1998) وLynchحيث فّسر . يمكن تطويرىا إال في األجيال االنعزالّية المتأّخرة

في األجيال المتأّخرة لمصفات التي يسيطر الفعل الوراثي السيادي عمى وراثتيا، بأّن عممّية االنتخاب تؤّدي 
إلى إزالة الموّرثات المتنحّية الضاّرة التي تنعزل نتيجة عممّية التربية الذاتّية، كما يتّم من خبلل االنتخاب 

ومن ناحيٍة أخرى فقد ساىمت بعض مكّونات الفعل الوراثي . تثبيت الموّرثات التي توّرث المقدرة والكفاءة
تراكمي غير × حيث كانت معظم قيم الفعل الوراثي التراكمي . التفّوقي في وراثة صفة وزن المائة حّبة

معنوّية في معظم اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا اليجين الثالث في الموعد األّول الذي ساىم فيو الفعل 
بينما كانت جميع نتائج الفعل الوراثي التراكمي . تراكمي في تخفيض وزن المائة حّبة× الوراثي التراكمي 

سيادي فقد × أّما الفعل الوراثي السيادي . سيادي غير معنوّيٍة في جميع اليجن وفي موعدي الزراعة× 
ساىم في وراثة صفة وزن المائة حّبة في اليجين األّول في موعد الزراعة المتأّخر، وكذلك كلٍّ من اليجن 

كان نمط التفاعل الوراثي في اليجن األّول والثاني، والرابع . الثاني والثالث والرابع في موعد الزراعة المبّكر
من النوع المزدوج الذي ينصح باالنتخاب لو في األجيال المتأّخرة، بينما كان من النوع المتكامل في 
اليجين الثالث األمر الذي يتيح استغبللو من خبلل انتخاب سبلالت مرّباة داخمّيًا ُتظير من خبلل 

توافقت ىذه النتيجة مع النتائج التي . تيجينيا مع سبلالٍت أخرى مستوياٍت عالية من صفة وزن المائة حّبة
2006 وزمبلؤه، Sofi؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)وجدىا كلٌّ من 

a ؛
Abou-Deif ،2007 ؛Dadheechو Joshi ،2007 ؛Hussain ،؛ 2009 وزمبلؤهIqbal ،2009 ؛Irshad-Ul-

Haq ،؛ 2009 وزمبلؤهIshfaq ،2011 ؛Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012 ؛El-

Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهIrshad-Ul-Haq ،؛ 2013 وزمبلؤهKumar ،2013 وزمبلؤه.) 
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لصفة وزن  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 52 جدول
 .المائة حّبة

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

 ةوزن المائ
 حّبة

H1 D1 ** - - - 29.51
**

 ± 0.24 1.29
**

 ± 0.38 6.89
**

 ± 1.24 0.58
NS

 ± 1.22 0.71
NS

 ± 0.82 -2.89
NS

 ± 1.86 - 

D2 - ** ** - 26.60
**

 ± 0.34 0.01
NS

 ± 0.50 11.02
**

 ± 1.72 0.54
NS

 ± 1.69 -1.93
NS

 ± 1.07 -5.24
*
 ± 2.47 Dupl. 

H2 D1 - ** - - 31.86
**

 ± 0.35 -0.58
NS

 ± 0.51 10.63
**

 ± 1.78 2.00
NS

 ± 1.74 -1.07
NS

 ± 1.12 -5.57
**

 ± 2.60 Dupl. 

D2 - - - - 27.95
**

 ± 0.36 0.11
NS

 ± 0.56 9.92
**

 ± 1.92 -1.38
NS

 ± 1.83 0.43
NS

 ± 1.31 2.80
NS

 ± 2.89 - 

H3 D1 * ** ** ** 29.09
**

 ± 0.22 0.77
*
 ± 0.35 2.66

*
 ± 1.15 -5.02

**
 ± 1.12 1.46

NS
 ± 0.76 5.40

*
 ± 1.73 Com. 

D2 * - - - 25.45
**

 ± 0.25 0.10
NS

 ± 0.37 7.82
**

 ± 1.27 0.40
NS

 ± 1.23 1.01
NS

 ± 0.83 -1.15
NS

 ± 1.90 - 

H4 D1 - ** ** - 28.89
**

 ± 0.20 -2.03
**

 ± 0.31 6.06
**

 ± 1.05 0.46
NS

 ± 1.03 -1.34
NS

 ± 0.69 -5.00
**

 ± 1.55 Dupl. 

D2 - - - - 26.57
**

 ± 0.26 -1.91
**

 ± 0.40 9.61
**

 ± 1.37 -0.02
NS

 ± 1.32 -1.15
NS

 ± 0.90 0.02
NS

 ± 2.06 - 
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ومن ناحيٍة أخرى فقد أظيرت معظم قيم المكّونات الوراثّية لصفة وزن المائة حّبة في اليجن األربعة 
تفّوقًا في الموعد الزراعي األّول عمى مثيمتيا في الموعد الزراعي الثاني، وىذا يشير إلى أّن الموعد 

الزراعي األّول المبّكر ُيعّد بيئًة مناسبًة لمتعبير عن الطاقة الوراثّية الكامنة لميجن في التعبير عن صفة 
 Baktash؛ 1973 وزمبلؤه، EL-Rouby)وىذا توافق مع النتيجة التي توّصل إلييا . وزن المائة حّبة

 (.AL-Ahmad ،2004؛ El-Hosary ،1988؛ 1985وزمبلؤه، 

 صفة غّمة النبات الفردي .9

 تحميل التباين -9-1

حّققت العشائر الست لكل ىجين من اليجن األربعة تباينًا عالي المعنوّية لصفة غّمة النبات الفردي في 
، دااًل ذلك عمى التباعد الوراثي بين السبلالت األبوّية لكل (53جدول، )كل موعد من مواعيد الزراعة 

ىجين، كما أظيرت صفة غّمة النبات الفردي لمعشائر تأثُّرًا كبيرًا بموعد الزراعة نتيجة التفاعل الوراثي 
البيئي، وأظيرت النتائج أيضًا أّن بيئتي الزراعة كانتا متباينتين معنوّيًا لصفة غّمة النبات الفردي، وىذا 

 (. Ceballos et al., 1998; Abd El-Maksoud et al., 2004; AL-Ahmad, 2004)أّكده 
 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة غّمة النبات الفردي. 53 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

غّمة النبات 
 الفردي

D1 

 0.16 0.63 0.22 0.11 المكّررات

6368.84 العشائر
**

 9227.37
**

 9083.92
**

 5451.69
**

 

 0.46 1.44 2.94 0.25 الخطأ التجريبي

 0.66 0.92 1.29 0.38 %معامل االختالف 

D2 

 6.35 2.67 1.66 7.52 المكّررات

5660.64 العشائر
**

 11820.01
**

 9416.24
**

 7101.68
**

 

 3.82 1.77 3.79 2.29 الخطأ التجريبي

 1.72 1.04 1.48 1.10 %معامل االختالف 

Com 

 2.37 1.09 1.33 4.63 المكّررات

364.75 المواعيد
**

 24.26
*

 44.38
**

 1145.03
**

 

11812.69 العشائر
**

 20843.66
**

 18098.60
**

 12413.25
**

 

216.79 المواعيد× العشائر 
**

 203.72
**

 401.57
**

 140.13
**

 

 2.32 1.66 3.11 1.43 الخطأ التجريبي

 1.41 1.00 1.33 0.89 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -9-2
أظير قيمًا  (BC2، وF2 ،BC1)أّن التباين العائد لؤلجيال االنعزالّية  (54)بّينت النتائج في الجدول 

في صفة غّمة النبات الفردي لجميع  (F1، وP1 ،P2)أعمى من تمك التي أبدتيا األجيال غير االنعزالّية 
وظيرت أعمى درجة من االنعزاالت الوراثّية في صفة غّمة . اليجن المدروسة، وفي كبل موعدي الزراعة
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وىذا ما أّكدتو نتائج .  التي تعد من أىّم المصادر الوراثّيةF2النبات الفردي، في عشيرة الجيل الثاني 
؛ Ishfaq ،2011؛ Iqbal ،2009؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ AL-Ahmad ،2004)دراسات كلٍّ من 

Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012 ؛El-Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهIrshad-Ul-Haq 
 .(2013وزمبلؤه، 

 54.6في الموعد الزراعي المبّكر من  (54جدول، )تراوحت متوسطات اآلباء لصفة غّمة النبات الفردي 
في حين تراوحت في .  غرام لؤلب األّول في اليجين األّول102.5 لؤلب األّول في اليجين الرابع، إلى غرام

 غرام لؤلب الثاني في 110.1 غرام لؤلب األّول في اليجين الثالث إلى 53.2الموعد الزراعي المتأّخر من 
 وىذا يشير إلى أىّمّية إدخال السبللتين األولى في اليجين األّول في الموعد األّول، والثانية .اليجين الثالث

في اليجين الثالث في الموعد الثاني، في برامج التربية اليادفة إلى إنتاج ىجٍن فردّيٍة ذات غّمة عالية في 
 في موعدي  غرام240.8، و227.4كما بّينت النتائج أّن اليجين الثاني حّقق أعمى غّمة . وحدة المساحة

،  غرام169.5الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، بينما كانت أقّل غّمٍة لمنبات الفردي في اليجينين الرابع 
وتراوحت متوسطات صفة غّمة النبات الفردي .  في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب غرام194.3والثالث 

 غرام 124.2 في اليجين الثالث، ومن غرام 146.1 في اليجين الرابع إلى غرام 118.5 من F2في عشيرة 
كما .  غرام لميجين األّول، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب149.4لميجين الثاني إلى 

 96.8من في الموعد الزراعي المبّكر تراوحت  BC1 متوسطات عشيرة بّينت نتائج مقارنة المتوسطات أنّ 
 في اليجين الثالث، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من غرام 128.8 في اليجين الرابع إلى غرام

 غرام 115.4 تراوحت من BC2 في عشيرةو.  غرام لميجين الثاني122.3 غرام لميجين الرابع إلى 113.4
 غرام لميجين الثاني، وذلك في الموعد األّول، في حين تراوحت في الموعد الثاني 163.8لميجين الرابع إلى 

 .  غرام لميجين الثاني153.6 غرام لميجين الرابع إلى 115.3من 
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة غّمة النبات الفردي. 54 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

غّمة 
النبات 
الفردي 

 (غرام)

H1 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 2.02 2.75 0.90 147.6 154.4 131.4 110.5 149.4 127.8 209.8 211.4 83.8 82.5 105.2 102.5 المتوسط

    627.90 453.37 836.24 423.24 916.35 477.70 135.58 103.40 129.99 98.89 298.19 104.51 التباين

    5.23 3.78 6.97 3.53 5.09 2.65 2.26 1.72 2.17 1.65 4.97 1.74 متوسط التباين

CV% 9.98 16.42 12.06 13.60 4.81 5.55 17.10 20.26 18.62 22.00 13.79 16.98    

H2 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 2.98 3.54 3.12 153.6 163.8 122.3 111.3 124.2 128.8 240.8 227.4 92.3 95.6 56.7 72.8 المتوسط

    990.80 526.60 1048.92 528.83 1200.68 610.94 394.86 189.47 244.83 136.83 115.88 151.09 التباين

    8.26 4.39 8.74 4.41 6.67 3.39 6.58 3.16 4.08 2.28 1.93 2.52 متوسط التباين

CV% 16.88 18.99 12.24 16.95 6.05 8.25 19.19 27.91 20.67 26.48 14.01 20.49    

H3 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 2.18 2.42 2.18 126.9 146.8 113.9 128.8 137.8 146.1 225.3 215.7 110.1 86.1 53.2 57.0 المتوسط

    971.57 832.68 1147.43 907.44 1199.68 1142.33 180.63 153.17 423.48 335.72 205.63 235.28 التباين

    8.10 6.94 9.56 7.56 6.66 6.35 3.01 2.55 7.06 5.60 3.43 3.92 متوسط التباين

CV% 26.90 26.97 21.28 18.70 5.74 5.96 23.14 25.14 23.38 29.74 19.66 24.56    

H4 

    120 120 120 120 180 180 60 60 60 60 60 60 عدد النباتات

 2.58 3.56 1.23 115.3 115.4 113.4 96.8 131.5 118.5 194.3 169.5 59.9 59.5 67.5 54.6 المتوسط

    823.24 475.73 992.63 484.68 1031.10 549.50 100.76 101.81 121.51 113.88 71.20 112.47 التباين

    6.86 3.96 8.27 4.04 5.73 3.05 1.68 1.70 2.03 1.90 1.19 1.87 متوسط التباين

CV% 19.44 12.50 17.93 18.41 5.95 5.17 19.79 24.42 22.75 27.77 18.90 24.89    
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 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -9-3

تفّوقت اليجن الفردّية في غّمة نباتاتيا الفردّية عمى آبائيا، مبديًة قّوة ىجيٍن إيجابّيًة وعالية المعنوّية 
حيث تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين . (55جدول، )قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل 

في اليجين األّول % 122.02في اليجين الثالث، ومن % 201.42في اليجين األّول إلى % 128.65من 
في حين تراوحت . في اليجين الثاني، وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب% 223.17إلى 

في اليجين الرابع، % 184.73في اليجين الثاني إلى % 137.96قيم قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل من 
في اليجين الرابع، وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني % 187.71في اليجين األّول إلى % 99.47ومن 

وكانت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل في اليجينين األّول والثالث . عمى الترتيب
، Khalil؛ Amer ،1999)ىذه النتائج توافقت مع نتائج . أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني

؛ 2009 وزمبلؤه، Olaoye؛ Iqbal ،2009؛ 2009 وزمبلؤه، Dubey؛ AL-Ahmad ،2004؛ 1999
Mahesh ،2010 ؛Ikramullah ،؛2011 وزمبلؤه Rafique ،؛2011 وزمبلؤه Abou-Deif ،؛ 2012 وزمبلؤه

Drinic ،؛2012 وزمبلؤه El-Badawy ،2012 ؛El-Mouhamady ،ُتعّد نظرّية السيادة . (2013 وزمبلؤه
الفائقة إحدى النظرّيات التي تفّسر حدوث قّوة اليجين، ووفقًا ليذه النظرّية فإّن الموّرثات المرغوبة في أحد 

لذلك فمن المنطقي أن تترافق . األبوين تسود سيادًة فائقًة عمى الموّرثات غير المرغوبة محدثًة قّوة اليجين
القيم اإليجابّية والعالية المعنوّية لقّوة اليجين بقيٍم أكبر من الواحد الصحيح لدرجة السيادة في صفة غّمة 

حيث . (55)النبات الفردي في جميع اليجن، وفي كبل موعدي الزراعة، وىذا ما بّينتو النتائج في الجدول 
 في اليجين الرابع، 34.22، و45.25 في اليجين الثالث إلى 5.05، و9.91تراوحت قيم درجة السيادة من 

وكانت قيم درجة السيادة في الموعد األّول أكبر من . وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الرتيب
-AL؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999)مثل ىذه النتيجة وجدىا أيضًا كلٌّ من . مثيمتيا في الموعد الثاني

Ahmad ،2004 ،؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤهIrshad-Ul-Haq ،؛ 2010 وزمبلؤهIshfaq ،2011 ؛
Khodarahmpour ،2011

a ؛Khodarahmpour ،2011
b ؛Zare ،؛ 2012؛ وىيب، 2011 وزمبلؤهEl-

Badawy ،2012 ؛Hasyan ،؛ 2012 وزمبلؤهKumar ،ومن ناحيٍة أخرى فإّن التربية . (2013 وزمبلؤه
الذاتّية تؤّدي إلى زيادة تماثل المواقح لمموّرثات المتنحية غير المرغوبة التي ُحجبت بالموّرثات السائدة 

وىذا ما . (Davenport ،1908)المرغوبة في الجيل األّول، محدثًة تدىورًا وراثّيًا في الصفات المدروسة 
، حيث أظيرت جميع اليجن في موعدي الزراعة تدىورًا وراثّيًا إيجابّيًا وعالي (55)بّينتو النتائج في الجدول 

تراوحت قيم التدىور الوراثي في صفة غّمة النبات الفردي من . المعنوّية في صفة غّمة النبات الفردي
في اليجين الثاني في الموعد األّول، بينما تراوحت قيم التدىور % 43.37في اليجين الرابع، إلى % 30.11

. في اليجين الثاني% 48.44في اليجين األّول، إلى % 28.77الوراثي ليذه الصفة في الموعد الثاني من 
كما بّينت النتائج أّن مقدار التدىور الوراثّي في صفة غّمة النبات الفردي كان أعمى في الموعد الثاني في 
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؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999)توافقت ىذه النتائج مع نتائج كلٍّ من . معظم اليجن، عدا اليجين األّول
AL-Ahmad ،2004 ؛Arnhold ،؛ 2007 وزمبلؤهOlaoye ،؛ 2009 وزمبلؤهMehboob ،؛ 2010 وزمبلؤه

 (.El-Badawy ،2012؛ 2012الخفاجي وزمبلؤه، 
، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 55 جدول

 .لصفة غّمة النبات الفردي (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

غّمة النبات 
 الفردي

H1 D1 11.91 128.65
**

 106.35
**

 39.56
**

 

D2 10.79 122.02
**

 99.47
**

 28.77
*

 

H2 D1 12.58 170.15
**

 137.96
**

 43.37
**

 

D2 9.33 223.17
**

 160.81
**

 48.44
**

 

H3 D1 9.91 201.42
**

 150.51
**

 32.29
**

 

D2 5.05 176.10
**

 104.72
**

 38.85
**

 

H4 D1 45.25 197.13
**

 184.73
**

 30.11
**

 

 D2 34.22 204.94
**

 187.71
**

 32.32
*

 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -9-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

إّن صفة غّمة النبات الفردي من الصفات الكّمّية المعّقدة التي ال تتأّثر فقط بعدد كبير من الموّرثات، 
أّن قيم معامل التباين  (56)حيث بّينت النتائج في الجدول . (Phillips ،1998)ولكن أيضًا تتأّثر بالبيئة 

المظيري كانت أكبر من قيم معامل التباين الوراثي لجميع اليجن في موعدي الزراعة، حيث يدّل ذلك 
ومن ناحيٍة أخرى فقد اختمفت قيم . عمى تأثير بيئة الموعد الزراعي في وراثة صفة غّمة النبات الفردي

معاممي التباين المظيري والوراثي بين موعدي الزراعة، حيث أظير ىذان المعامبلن قيمًا أعمى في الموعد 
وكانت قيم . الثاني مقارنًة بالموعد األّول، وىذا يشير إلى حساسّية صفة غّمة النبات الفردي لموعد الزراعة

معامل التباين المظيري عالية في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا اليجن األّول، والثاني، والرابع 
بينما كانت قيم معامل التباين الوراثي متوسطة في معظم اليجن . التي أظيرت قيمًا متوسطة ليذا المؤّشر

في موعدي الزراعة، عدا اليجينين الثاني والرابع في الموعد الثاني، وكذلك اليجين الثالث في موعدي 
وبّينت النتائج أّن اليجين األّول أظير أدنى القيم . الزراعة حيث كانت قيمة ىذا المؤّشر فييا مرتفعة

، في كبل موعدي الزراعة األّول (18.06، و15.16)، والوراثي (20.26، و17.10)لمعاممي التباين المظيري 
لمعاممي التباين المظيري  (20.55، و23.14)بينما حّقق اليجين الثالث أعمى القيم . والثاني عمى الترتيب

أّما في الموعد الثاني فكانت أعمى القيم في اليجين الثاني . والوراثي عمى الترتيب في الموعد األّول
مثل ىذه النتيجة توّصل إلييا كلٌّ من . لكبل المعاممين المظيري والوراثي عمى الترتيب (24.81، و27.91)
(Mohamed ،؛ 2002 وزمبلؤهYousufو Saleem ،2002 ؛Alvi ،؛ 2003 وزمبلؤهKabdal ،وزمبلؤه 
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 Kaundal؛ 2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2004 وزمبلؤه، Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003
، Nagabhushan؛ Gissa ،2008؛ 2008 وزمبلؤه، Alake؛ 2007 وزمبلؤه، Shakoor؛ Sharma ،2005و

2012 وزمبلؤه، Bello؛ Hefny ،2011؛ Yusuf ،2010؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2008
a ؛Bello ،وزمبلؤه 

2012
b ؛Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy ،؛ 2013 وزمبلؤه

Vashistha ،؛ 2013 وزمبلؤهZeeshan ،ومن ناحيٍة أخرى فقد تّم تقدير القيمة الوراثّية أو . (2013 وزمبلؤه
درجة التوريث بمفيوميا الواسع لصفة غّمة النبات الفردي، وذلك لمعرفة نسبة مساىمة كلٍّ من المكّونات 

حيث أظيرت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت . الوراثّية والبيئّية في وراثة ىذه الصفة
وىذا يؤّكد أّن كبًل من المكّونات الوراثّية . (56جدول، )عالية في جميع اليجن وفي موعدي الزراعة 

والبيئّية ساىمت في وراثة صفة غّمة النبات الفردي، مع تفّوٍق ممحوٍظ لممكّونات الوراثّية في وراثة ىذه 
 أظيرا أقّل القيم لدرجة التوريث 0.78، واليجين الثالث 0.74وبّينت النتائج أّن اليجين الثاني . الصفة

بينما كانت أعمى قيمة لدرجة التوريث . بمفيوميا الواسع في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
وكانت .  في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب0.91، و0.80بمفيوميا الواسع في اليجين الرابع 

قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع في الموعد الثاني أعمى من قيميا في الموعد األّول في معظم اليجن، 
؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999؛ 1998 وزمبلؤه، Aziz)ىذه النتائج توافقت مع نتائج . عدا اليجين الثالث

Mohamed ،؛ 2002 وزمبلؤهYousufو Saleem ،2002؛ Alvi ،؛ 2003 وزمبلؤهKabdal ،وزمبلؤه 
 Rafique؛ 2004 وزمبلؤه، Mahmood؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati ؛2003

 Alake؛ 2007 وزمبلؤه، Shakoor؛ 2006 وزمبلؤه، Azizi؛ Sharma ،2005 وKaundal؛ 2004وزمبلؤه، 
؛ Iqbal ،2009؛ 2009 وزمبلؤه، Hussain؛ Nagabhushan ،2008؛ Gissa ،2008؛ 2008وزمبلؤه، 

Khodarahmpour ،2011؛ Hefny ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2010محّمد وزمبلؤه، 
a ؛Shahrokhi 

2012 وزمبلؤه، Bello؛ 2012؛ وىيب، 2011 وزمبلؤه، Zare؛ 2011وزمبلؤه، 
a ؛Bello ،2012 وزمبلؤه

b ؛
El-Badawy ،2012؛ Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛El-Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهRajesh 

(. 2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013وزمبلؤه، 
، وذلك لتحديد القيمة (56جدول، )كما تّم تقدير درجة التوريث بمفيوميا الضّيق لصفة غّمة النبات الفردي 
حيث تعّبر درجة التوريث . التربوّية ليذه الصفة، وكذلك لمعرفة مدى استجابتيا لعممّيات االنتخاب

بمفيوميا الضّيق عن كّمّية الفعل الوراثي التراكمي المساىم في التباين المظيري لصفة غّمة النبات 
حيث تنبع أىّمية الفعل الوراثي التراكمي من كونو يوّرث عبر األجيال، إضافًة إلى إمكانّية تثبيتو . الفردي

أظيرت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق كانت منخفضة في . من خبلل االنتخاب المتكّرر
معظم اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، عدا اليجينين األّول والثاني في موعد الزراعة الثاني، وكذلك 
اليجين الثالث في موعد الزراعة األّول، حيث أبدت ىذه اليجن قيمًا متوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا 

وىذا يشير إلى أىّمية الفعل الوراثي البلتراكمي في وراثة صفة غّمة النبات الفردي في معظم . الضّيق



124 
 

اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، عدا اليجن الثبلثة التي أظيرت قيمًا متوسطة، حيث ساىم فييا الفعل 
تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا . الوراثي التراكمي والبلتراكمي في وراثة صفة غّمة النبات الفردي

بينما كانت في .  في اليجين الثالث0.48 في اليجين األّول، إلى 0.16الضّيق في الموعد األّول من 
وتفّوقت قيم درجة التوريث .  في اليجين األّول0.40 في اليجين الثالث، إلى 0.23الموعد الثاني من 

تأّكدت ىذه النتائج . بمفيوميا الضّيق في الموعد المبّكر عمى الموعد المتأّخر في اليجينين الثالث والرابع
؛ Al-Ahmad ،2004 ؛2003 وزمبلؤه، Sujiprihati؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999)من خبلل نتائج 

Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهMarker ،2006 ؛Sofi ،2006 وزمبلؤه
b ؛Iqbal ،2009 ،؛ 2010؛ محّمد وزمبلؤه

Irshad-Ul-Haq ،؛ 2011؛ حسّيان وزمبلؤه، 2010 وزمبلؤهKhodarahmpour ،2011
a ؛Shahrokhi 

 وزمبلؤه، El-Mouhamady ؛El-Badawy ،2012؛ 2012؛ وىيب، 2011 وزمبلؤه، Zare؛ 2011وزمبلؤه، 
إضافًة إلى المعمومات حول وراثة صفة غّمة النبات الفردي التي تّم الحصول عمييا من المؤّشرات . (2013

السابقة، البّد من تقدير التقّدم الوراثي ونسبتو المئوّية لتحديد مدى استجابة ىذه الصفة لعممّيات االنتخاب 
إلى أّن تطّور  Falconer( 1989)حيث أشار . إضافًة إلى تحديد الموعد األمثل لتنفيذ ىذا االنتخاب

الصفات يرتبط بشكٍل وثيٍق بالمقدرة عمى التنبؤ بيذه الصفات، ما يتيح لمرّبي النبات تطبيق شّدة االنتخاب 
وبّينت النتائج أّن معظم قيم التقّدم الوراثي لصفة غّمة النبات الفردي كانت . المناسبة وفي الوقت المناسب

متوسطة، عدا اليجينين األّول، والثاني في الموعد الثاني، إضافًة إلى اليجين الثالث في الموعد األّول 
في حين كان التقّدم الوراثي في اليجين األّول في الموعد األّول . والتي كانت قيم تقّدميا الوراثّي مرتفعة

بينما كانت معظم قيم النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي متوسطة، عدا اليجين الثالث في الموعد . منخفضاً 
األّول الذي حّقق قيمًة مرتفعًة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثّي، وكذلك اليجين األّول في الموعد األّول الذي 

 في اليجين 7.44تراوحت قيم التقّدم الوراثي في الموعد األّول من . أظير قيمًة منخفضًة ليذا المؤّشر
 في اليجين الرابع إلى 15.82 في اليجين الثالث، أّما في الموعد الثاني فكانت من 33.23األّول إلى 

في اليجين األّول إلى % 5.82 من المئوّية لمتقّدم الوراثيوتراوحت قيم النسبة .  في اليجين األّول25.11
وبّينت . في اليجين الثاني% 17.34 في اليجين الرابع إلى 12.04في اليجين الثالث، ومن % 22.76

النتائج أّن إمكانّية تطوير صفة غّمة النبات الفردي كانت أفضل في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول، 
التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول حيث كانت قيم 

؛ Khalil ،1999؛ Amer ،1999) توافقت ىذه النتائج مع نتائج .في معظم اليجن عدا اليجين الثالث
Mohamed ،؛ 2002 وزمبلؤهAlvi ،؛ 2003 وزمبلؤهKabdal ،؛ 2003 وزمبلؤهAl-Ahmad ،2004 ؛
Mahmood ،؛ 2004 وزمبلؤهRafique ،؛ 2004 وزمبلؤهKaundalو Sharma ،2005 ؛Azizi ،وزمبلؤه 

 Rafiq؛ Nagabhushan ،2008؛ Gissa ،2008؛ 2008 وزمبلؤه، Alake؛ 2007 وزمبلؤه، Shakoor؛ 2006
2012 وزمبلؤه، Bello؛ 2012؛ وىيب، Hefny ،2011؛ Yusuf ،2010؛ 2010وزمبلؤه، 

a ؛Bello ،وزمبلؤه 
2012

b ؛El-Badawy ،2012؛ Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Rajesh ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy 
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ومن خبلل ما سبق يمكن . (2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Vashistha؛ 2013وزمبلؤه، 
القول بأن القيم المتوسطة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي المترافقة مع قيٍم متوسطٍة بمعظميا لدرجة التوريث 
بمفيوميا الضّيق في معظم اليجن وفي بيئتي الزراعة، تشير إلى أن االنتخاب لصفة غّمة النبات الفردي، 
يجب أن يتّم في األجيال االنعزالّية المتوسطة أو المتأّخرة، حيث يتّم التخّمص من معظم االنعزاالت الوراثّية 

غير المرغوبة الناتجة عن الفعل الوراثي البلتراكمي الذي ساىم بشكٍل كبيٍر في وراثة صفة غّمة النبات 
أّما اليجين الثالث في الموعد األّول الذي أظير قيمًة عاليًة لمنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي مترافقة . الفردي

مع قيمٍة متوسطٍة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق، فإّن االنتخاب لصفة غّمة النبات الفردي فيو، يمكن أن 
 .تتّم في األجيال االنعزالّية المبّكرة

( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 56 جدول
لصفة غّمة النبات ( %G ∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 

 .الفردي

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

غّمة النبات 
 الفردي

H1 D1 17.10 15.16 0.79 0.16 7.44 5.82 

D2 20.26 18.06 0.79 0.40 25.11 16.81 

H2 D1 19.19 16.50 0.74 0.27 13.89 10.78 

D2 27.91 24.81 0.79 0.30 21.53 17.34 

H3 D1 23.14 20.55 0.79 0.48 33.23 22.76 

D2 25.14 22.13 0.78 0.23 16.70 12.12 

H4 D1 19.79 17.71 0.80 0.25 12.19 10.29 

 D2 24.42 23.24 0.91 0.24 15.82 12.04 

 Scale test 2اختبار  -9-5

أّثرت البيئة بشكٍل طفيٍف عمى وراثة صفة غّمة النبات الفردي في اليجن األّول، والثاني، والثالث، حيث 
أّما باقي القيم فكانت غير معنوّيٍة، دااًل . (57جدول، ) معنوّيًة في ىذه اليجن F- testأظيرت بعض قيم 

ذلك عمى أّن معظم التباينات تعود لمتباين الوراثي ضمن كل عشيرة من العشائر الست لكل ىجين من 
؛ AL-Ahmad ،2004؛ Khalil ،1999)توافق ذلك مع نتائج كلٌّ من . اليجن األربعة في موعدي الزراعة

Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهIqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 

 
 . لصفة غّمة النبات الفرديScale 2اختبار . 57 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

 H1 D1 NS NS NS غّمة النبات الفردي

D2 * * NS 

H2 D1 NS NS NS 
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D2 NS ** NS 

H3 D1 NS NS * 

D2 NS NS * 

H4 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -9-6

 عالية المعنوّية في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة Scale 1كانت معظم مؤّشرات اختبار 
، وىذا يشير إلى مساىمة التفاعل بين الموّرثات عمى المواقع الوراثّية المختمفة، إلى جانب (58جدول، )

وىذا ما وجده أيضًا كلٌّ من . الفعمين الوراثّيين التراكمي والسيادي في التعبير عن صفة غّمة النبات الفردي
(Khalil ،1999 ؛AL-Ahmad ،2004 ؛Azizi ،؛ 2006 وزمبلؤهIqbal ،2009 ؛Ishfaq ،2011.) 

ساىمت البيئة، إضافًة إلى التفاعل الوراثي في وراثة صفة غّمة النبات الفردي، وىذا ما أشارت إليو 
 في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، حيث يؤّكد ذلك أّن صفة غّمة النبات [m]معنوّية المؤّشر 

ومن ناحيٍة أخرى فقد بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي . الفردي من الصفات ذات الوراثة الكّمّية المعّقدة
 كان عالي المعنوّية في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، عدا اليجين الرابع في [d]التراكمي 

الموعد الثاني، وكانت معظم قيم الفعل الوراثي التراكمي سالبًة، حيث تعزى اإلشارة السالبة في الفعل 
كما . الوراثي التراكمي إلى اختيار المرّبي لؤلب األّول من بين األبوين المستخدمين في تكوين اليجين

 كان إيجابّيًا وعالي المعنوّية في جميع اليجن وفي موعدي [h]بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي 
وأظيرت النتائج أّن قيم الفعل الوراثي السيادي كانت أكبر من قيم الفعل الوراثي التراكمي في . الزراعة

جميع اليجن وفي موعدي الزراعة، حيث يشير ذلك إلى سيطرة الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفة 
غّمة النبات الفردي، وىذه السيطرة لمفعل الوراثي السيادي تشير إلى أّن إمكانّية تطوير ىذه الصفة يجب 

أن تتّم بعد عّدة أجياٍل من التربية الذاتّية وذلك لمتخّمص عبر االنتخاب من كاّفة التأثيرات الضاّرة 
ومن ناحيٍة أخرى، ونتيجًة ألّن صفة غّمة النبات الفردي من الصفات الكّمّية المعّقدة، . لمموّرثات المتنحية

فإّن تقدير المكّونين الوراثّيين التراكمي والسيادي ليذه الصفة ُيعّد غير كاٍف لفيم آلّية توريثيا، وذلك بسبب 
إّن . التفاعل الوراثي بين الموّرثات عمى المواقع الوراثّية المختمفة والذي يعّبر عنو بالفعل الوراثّي التفّوقي

كّمّية ونوع الفعل الوراثي التفّوقي المساىم في وراثة الصفات الكّمّية يمتمك األىّمّية الرئيسّية في تحديد دّقة 
 .عممّية التنبؤ بوراثة صفٍة ما، إضافًة إلى أّنو يحّدد مدى دّقة تصميم برامج التربية
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لصفة غّمة  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 58 جدول
 .النبات الفردي

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

غّمة النبات 
 الفردي

H1 D1 ** ** ** * 127.79
**

 ± 1.63 -43.89
**

 ± 2.70 137.46
**

 ± 8.62 18.50
*
 ± 8.47 -53.88

**
 ± 5.71 59.64

**
 ± 13.02 Com. 

D2 ** - - ** 149.44
**

 ± 2.26 -16.13
**

 ± 3.49 75.49
**

 ± 11.59 -39.82
**

 ± 11.41 -26.82
**

 ± 7.48 90.47
**

 ± 17.11 Com. 

H2 D1 ** - ** ** 128.81
**

 ± 1.84 -52.51
**

 ± 2.97 178.11
**

 ± 9.69 34.86
**

 ± 9.46 -41.12
**

 ± 6.32 38.30
**

 ± 14.58 Com. 

D2 ** ** ** ** 124.15
**

 ± 2.58 -31.30
**

 ± 4.12 221.48
**

 ± 13.52 55.20
**

 ± 13.22 -13.49
NS

 ± 8.60 23.57
NS

 ± 20.27 - 

H3 D1 * - - ** 146.05
**

 ± 2.52 -17.99
**

 ± 3.81 111.21
**

 ± 12.82 -32.94
**

 ± 12.63 -3.45
NS

 ± 8.22 56.23
**

 ± 18.80 Com. 

D2 ** ** ** ** 137.79
**

 ± 2.58 -13.03
**

 ± 4.20 74.23
**

 ± 13.52 -69.50
**

 ± 13.31 15.43
NS

 ± 9.01 201.75
**

 ± 20.29 Com. 

H4 D1 ** - ** ** 118.45
**

 ± 1.75 -18.65
**

 ± 2.83 63.02
**

 ± 9.14 -49.42
**

 ± 8.99 -16.17
**

 ± 5.98 78.05
**

 ± 13.69 Com. 

D2 ** ** - ** 131.47
**

 ± 2.39 -1.83
NS

 ± 3.89 62.10
**

 ± 12.44 -68.46
**

 ± 12.34 -5.64
NS

 ± 7.98 126.97
**

 ± 18.54 Com. 
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ومن خبلل النتائج تبّين أّن معظم مكّونات الفعل الوراثّي التفّوقي قد ساىمت بشكٍل معنويٍّ في معظم 
حيث بّينت . اليجن إلى جانب الفعمين الوراثّيين التراكمي والسيادي في وراثة صفة غّمة النبات الفردي

تراكمي كانت عالية المعنوّية في جميع اليجن وفي كبل × النتائج أّن قيم الفعل الوراثي التراكمي 
الموعدين، وكانت معظم تأثيرات ىذا النوع من الفعل الوراثي سالبًة، األمر الذي يشير إلى مساىمتو في 

تخفيض قدرة اليجن عمى زيادة غّمتيا، عدا اليجين األّول في الموعد األّول، واليجين الثاني في كبل 
وكانت تأثيرات . تراكمي في تحسين غّمتيما× موعدي الزراعة، المذان ساىم فييما الفعل الوراثي التراكمي 

سيادي سالبًة وعالية المعنوّية في اليجين األّول في كبل موعدي الزراعة، وكذلك × الفعل الوراثي التراكمي 
وىذا النوع . في حين كانت باقي تأثيراتو غير معنوّيةٍ . في اليجينين الثاني والرابع في موعد الزراعة المبّكر

أّما . من الفعل الوراثي التفّوقي ُيعّد غير مرغوٍب كونو يساىم في تشتيت القيم المتوّقعة لبلنعزاالت الوراثّية
سيادي فقد كانت تأثيراتو إيجابّيًة وعالية المعنوّية في وراثة صفة غّمة النبات × الفعل الوراثي السيادي 

الفردي، وكان اتجاه تأثيره في نفس اّتجاه تأثير الفعل الوراثي السيادي، حيث يشير ذلك إلى النوع 
المتكامل لنمط التفاعل الوراثي الذي يمكن استغبللو بشكٍل فّعاٍل من خبلل قّوة اليجين التي تظير في 

-AL؛ Khalil ،1999؛ 1998 وزمبلؤه، Ceballos)توافقت ىذه النتائج مع نتائج . الجيل األّول اليجين

Ahmad ،2004 ؛Mihaljevic ،؛ 2005 وزمبلؤهAzizi ،؛ 2006 وزمبلؤهSofi ،2006 وزمبلؤه
a ؛

Subramanianو Subbaraman ،2006 ؛Abou-Deif ،2007 ؛Dadheechو Joshi ،2007 ؛Velásquez 
 Irshad-Ul-Haq؛ Iqbal ،2009؛ 2009 وزمبلؤه، Hussain؛ 2008 وزمبلؤه، Zdunić؛ 2008وزمبلؤه، 
Khodarahmpour ،2011؛ Ishfaq ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Irshad-Ul-Haq؛ 2009وزمبلؤه، 

b ؛
Shahrokhi ،؛ 2011 وزمبلؤهTodorović ،؛ 2011 وزمبلؤهZare ،؛ 2011 وزمبلؤهEl-Badawy ،2012 ؛

Kumar ،؛ 2012 وزمبلؤهAmini ،؛ 2013 وزمبلؤهEl-Mouhamady ،؛ 2013 وزمبلؤهIrshad-Ul-Haq 
وأظيرت النتائج أّن معظم قيم المكّونات الوراثّية أبدت تفّوقًا . (2013 وزمبلؤه، Kumar؛ 2013وزمبلؤه، 

في موعد الزراعة المبّكر مقارنًة بالموعد المتأّخر، وىذا يشير إلى أّن الموعد المبّكر ُيعّد بيئًة مناسبًة 
وىذا ما أشار إليو كلٌّ من . لمتعبير عن الطاقة الوراثّية الكامنة لصفة غّمة النبات الفردي في ىذه اليجن

(EL-Rouby ،؛ 1973 وزمبلؤهBaktash ،؛ 1985 وزمبلؤهEl-Hosary ،1988 ؛AL-Ahmad ،2004.) 

 صفة محتوى الحبوب من البروتين .10

 تحميل التباين -10-1

إّن التباعد الوراثي لمسبلالت األبوّية المكّونة لكلِّ ىجيٍن من اليجن األربعة أّدى إلى تباين عالي 
جدول، )المعنوّية في محتوى الحبوب من البروتين بين العشائر الست لكل ىجين في كبل موعدي الزراعة 

، كما أظيرت النتائج أيضًا أّن أداء العشائر الست لكل ىجين اختمف معنوّيًا بين بيئتي الزراعة مشيرًا (59
ذلك إلى تأثُّر صفة محتوى الحبوب من البروتين بالتفاعل الوراثي البيئي، وكانت بيئتي الزراعة متباينتين 
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ىذه النتيجة جاءت متوافقة مع نتائج . معنوّيًا فيما بينيما بالنسبة لصفة محتوى الحبوب من البروتين
(Dadheechو Joshi ،2007 ؛Zdunić ،؛ 2008 وزمبلؤهKhodarahmpour ،2011

b.) 
 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة محتوى الحبوب من البروتين. 59 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

محتوى الحبوب 
 من البروتين

D1 

 0.01 0.01 0.01 0.02 المكّررات

0.60 العشائر
**

 2.23
**

 5.55
**

 1.96
**

 

 0.01 0.005 0.02 0.02 الخطأ التجريبي

 0.64 0.60 1.14 1.28 %معامل االختالف 

D2 

 0.01 0.03 0.01 0.01 المكّررات

0.77 العشائر
**

 1.15
**

 5.14
**

 1.74
**

 

 0.01 0.01 0.02 0.02 الخطأ التجريبي

 0.79 1.06 1.27 1.16 %معامل االختالف 

Com 

 0.01 0.04 0.005 0.02 المكّررات

0.40 المواعيد
**

 1.76
**

 0.24
**

 0.21
**

 

1.27 العشائر
**

 3.01
**

 10.63
**

 3.69
**

 

0.10 المواعيد× العشائر 
**

 0.36
**

 0.06
**

 0.01
NS 

 0.01 0.01 0.02 0.02 الخطأ التجريبي

 0.71 0.83 1.21 1.20 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*

 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -10-2
أظير قيمًا أعمى  (BC2 و،F2 ،BC1)أّن التباين العائد لؤلجيال االنعزالّية  (60جداول، )بّينت النتائج 

 ولجميع  محتوى الحبوب من البروتينفي صفة (F1 و،P1 ،P2)من تمك التي أبدتيا األجيال غير االنعزالّية 
؛ Joshi ،2007 وDadheech)اليجن المدروسة، وىذا يتوافق مع نتائج الدراسات التي أجراىا كلٌّ من 

Zdunić ،؛ 2008 وزمبلؤهKhodarahmpour ،2011
b.) 

ُيعّد محصول الذرة ميّمًا لتغذية اإلنسان والحيوان، حيث يعتمد العديد من البشر في البمدان المتقّدمة 
ُتعّد كّمّية البروتين في حبوب الذرة منخفضة . (1996 وزمبلؤه، Okoruwa)عمى الذرة كمصدٍر لمبروتين 

 غرام لكل كيمو غرام من الحبوب، كما تتمّيز بأّن نوعّية البروتين فييا 110-80عمومًا فيي تتراوح بين 
ومن خبلل النتائج في . (Vasal ،1992 وBjarnason )Tryptophan، وLysineتفتقر لمحمضين األمينيين 

 لؤلب %9.5، و9.7 من   محتوى الحبوب من البروتينتراوحت متوسطات اآلباء لصفة ، (60)الجدول 
لؤلب الثاني في اليجين الثالث، وذلك في كبل موعدي % 13.4، و13.7األّول في اليجين الثالث إلى 

حيث يمكن استخدام األب الثاني في اليجين الثالث في برامج التربية . الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
 .اليادفة إلنتاج ىجن فردّية متمّيزة بمحتوى حبوبيا من البروتين
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة محتوى الحبوب من البروتين. 60 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

محتوى 
الحبوب 

من 
البروتين 

% 

H1 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.24 0.25 0.28 12 12.5 11.1 11.3 11.3 11.7 12.4 12.3 12.2 12.3 12.1 12.2 المتوسط

    2.13 1.37 1.95 1.17 2.24 1.61 0.21 0.32 0.43 0.2 0.46 0.33 التباين

    0.047 0.031 0.043 0.026 0.05 0.036 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.011 متوسط التباين

CV% 4.73 5.62 3.65 5.38 4.6 3.66 10.85 13.26 9.52 12.55 9.35 12.2    

H2 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.22 0.25 0.23 10.5 11.0 10.1 10.6 10.2 9.9 11.8 11.9 11.0 12.3 10.7 11.3 المتوسط

    2.49 0.77 2.40 0.79 3.59 0.88 1.92 0.50 0.56 0.42 0.76 0.34 التباين

    0.06 0.02 0.05 0.02 0.08 0.02 0.06 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 متوسط التباين

CV% 5.19 8.15 5.30 6.79 5.92 11.78 9.44 18.66 8.41 15.28 7.99 15.06    

H3 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.16 0.26 0.12 11.8 12.1 10.5 10.8 11.0 10.7 11.0 11.3 13.4 13.7 9.5 9.7 المتوسط

    1.50 0.52 1.25 0.32 1.50 0.58 0.31 0.10 0.18 0.12 0.26 0.13 التباين

    0.033 0.012 0.028 0.007 0.033 0.013 0.010 0.003 0.006 0.004 0.009 0.004 متوسط التباين

CV% 3.74 5.31 2.54 3.16 2.75 5.09 7.12 11.19 5.22 10.61 5.98 10.35    

H4 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 NS 0.16 0.13 11.6 11.8 10.5 10.7 10.8 10.9 11.8 12.0 12.5 12.7 10.8 10.9 المتوسط

    0.92 0.65 0.66 0.50 1.21 0.73 0.19 0.28 0.32 0.11 0.26 0.23 التباين

    0.020 0.014 0.010 0.011 0.030 0.016 0.010 0.009 0.010 0.004 0.010 0.008 متوسط التباين

CV% 4.42 4.76 2.61 4.53 4.44 3.64 7.86 10.19 6.62 7.74 6.81 8.28    
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، 12.3) لميجين الثالث إلى %(11.0، و11.3) فقد تراوحت متوسطاتيا من F1أّما عشائر اليجن الفردّية 
وبّينت نتائج متوسطات العشائر .  لميجين األّول، وذلك في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب%(12.4و

 BC2، (%10.1، و10.6 )BC1، (%10.2، و9.9 )F2االنعزالّية أّن اليجين الثاني حّقق أقل القيم لعشائر 
في حين أظير اليجين األّول أعمى . في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب (%10.5، و11.0)

 BC2، و(%11.1، و11.3 )BC1، و(%11.3، و11.7 )F2القيم ليذه العشائر حيث بمغت قيمو في عشيرة 
 .في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب (%12.0، و12.5)

 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -10-3

أّن قيم درجة السيادة كانت أقل من الواحد الصحيح في معظم اليجن  (61)بّينت النتائج في الجدول 
وفي كبل موعدي الزراعة لصفة محتوى الحبوب من البروتين، مشيرًا ذلك إلى السيادة الجزئّية لمموّرثات 

عدا اليجينين األّول والثاني في . المرغوبة في أحد األبوين عمى الموّرثات غير المرغوبة في األب اآلخر
موعد الزراعة المتأّخرة، المذين أظيرا سيادًة فائقًة، حيث كانت قيم درجة السيادة فييما أكبر من الواحد 

Khodarahmpour ،2011)وىذا ما أّكدتو نتائج . الصحيح
b ؛Hasyan ،حيث تراوحت قيم . (2012 وزمبلؤه

 في اليجين الرابع إلى 0.23 في اليجين الثاني، ومن 0.27 في اليجين الرابع إلى 0.17درجة السيادة من 
وكانت قيم درجة السيادة .  في اليجين األّول وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الرتيب23.00

كما بّينت النتائج أّن قيم قّوة اليجين . في الموعد الثاني أكبر من مثيمتيا في الموعد األّول لجميع اليجن
قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل كانت غير معنوّية في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا 

اليجين الثالث الذي أظير قيمًا سمبّيًة وعالية المعنوّية لقّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل في كبل موعدي 
 Abou-Deif؛ Mahesh ،2010؛ 2009 وزمبلؤه، Olaoye)وىذا ما أّكدتو العديد من الدراسات . الزراعة

حيث تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين من . (2012 وزمبلؤه، Drinic؛ 2012وزمبلؤه، 
% 8.14في اليجين الرابع إلى % 1.27في اليجين الثالث، ومن % 3.43-في اليجين األّول إلى % 0.16

في حين تراوحت قيم قّوة اليجين . في اليجين الثاني وذلك لموعدي الزراعة ألّول والثاني عمى الترتيب
% 1.81في اليجين الثالث، ومن % 17.44-في اليجين األّول إلى      % 0.82قياسًا لؤلب األفضل من 
. في اليجين الثالث، وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب% 17.91-في اليجين األّول إلى 

وكانت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول 
وتراوحت قيم التدىور الوراثي في الموعد . في معظم اليجن عدا اليجين الرابع قياسًا لمتوسط األبوين

في % 0.45في اليجين الثاني، وفي الموعد الثاني من % 16.54في اليجين األّول إلى % 4.64األّول من 
. في اليجين الثاني، وذلك لكبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب% 13.61اليجين الثالث إلى 

 (.2009 وزمبلؤه، Olaoye)تناغمت ىذه النتيجة مع نتائج 
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، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 61 جدول
 .لصفة محتوى الحبوب من البروتين (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

محتوى الحبوب 
 من البروتين

H1 D1 0.25 0.16
NS 

0.82
NS 

4.64 

D2 23.00 1.89
NS

 1.81
NS

 8.81 

H2 D1 0.27 1.15
NS 

-3.01
NS 

16.54
*

 

D2 5.71 8.14
NS

 6.62
NS

 13.61 

H3 D1 -0.20 -3.43
NS

 -17.44
**

 4.79 

D2 -0.24 -4.06
NS

 -17.91
**

 0.45 

H4 D1 0.17 1.36
NS

 -5.98
NS

 9.21 

 D2 0.23 1.72
NS

 -5.36
NS

 8.54 

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -10-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

أّثرت البيئة المحّمّية لكل موعد زراعي في وراثة صفة محتوى الحبوب من البروتين، حيث كانت قيم 
معامل التباين المظيري أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في جميع اليجن وفي موعدي الزراعة 

، كما أختمفت قيم معاممي التباين بين بيئتي الزراعة، مشيرًا ذلك إلى حساسّية ىذه الصفة (62جدول، )
تراوحت قيم معاممي التباين . (2008 وزمبلؤه، Chander)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج . لبيئة الزراعة

 9.85، و10.85 في اليجين الثالث إلى 6.37، و7.12المظيري والوراثي عمى الترتيب في الموعد األّول من 
بينما تراوحت قيم معاممي التباين المظيري والوراثي عمى الترتيب في الموعد الثاني من . في اليجين األّول

أّن قيم  (62)وبّين الجدول .  في اليجين الثاني15.60، و18.66 في اليجين الرابع إلى 9.05، و10.19
درجة التوريث بالمفيوم الواسع لصفة محتوى الحبوب من البروتين كانت عالية لمعظم اليجن وفي كبل 
موعدي الزراعة، عدا اليجين الثاني في الموعد األّول الذي أظير قيمًة متوسطة، وىذا يشير إلى أىّمّية 

توافقت ىذه النتائج مع نتائج . المكّونات الوراثّية في التعبير عن صفة محتوى الحبوب من البروتين
(Chander ،؛ 2008 وزمبلؤهZhang ،؛ 2008 وزمبلؤهKhodarahmpour ،2011

b) . تراوحت قيم درجة
 في اليجين األّول، وذلك 0.84، و0.82 في اليجين الثاني إلى 0.70، و0.52التوريث بمفيوميا الواسع من 

كما بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع . لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب
وأظيرت نتائج درجة . كانت أعمى في الموعد الزراعي الثاني من الموعد الزراعي األّول في جميع اليجن

التوريث بمفيوميا الضّيق أّن الفعل الوراثي البلتراكمي سيطر عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من 
وكان كبل الفعمين . البروتين في اليجن األّول، والثالث في الموعد الثاني، واليجين الثاني في الموعد األّول

الوراثيين التراكمي واالتراكمي قد ساىما في وراثة ىذه الصفة في اليجن األّول والثالث والرابع في الموعد 
ىذه . بينما سيطر الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثتيا في اليجينين الثاني والرابع في الموعد الثاني. األّول

Khodarahmpour ،2011)النتيجة توافقت مع النتائج التي وجدىا 
b) . تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا
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 0.70 في اليجين الثالث إلى 0.17 في اليجين الثالث، ومن 0.56 في اليجين الثاني إلى 0.23الضّيق من 
وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا . وذلك لموعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب. في اليجين الرابع

. الضّيق أعمى في الموعد الزراعي المبّكر في كبل اليجينين األّول والثالث مقارنًة بموعد الزراعة المتأّخرة
وكانت قيم التقّدم الوراثي ونسبتو المئوّية منخفضة في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا النسبة 

حيث يشير ذلك إلى . المئوّية لمتقّدم الوراثي في اليجينين الثاني والرابع، المذان أظيرا قيمًة عالية ليا
اإلمكانّية المنخفضة لتحسن ىذه الصفة في األجيال االنعزالّية المبّكرة، لذلك ينصح باالنتخاب ليا في 
األجيال االنعزالّية المتأّخرة، عدا اليجينين الثاني والرابع في الموعد الثاني حيث يمكن البدء باالنتخاب 

لصفة محتوى الحبوب من البروتين فييما في األجيال المبّكرة المتبلكيما لدرجة توريث عالية مترافقة مع 
 المئوّية لمتقّدم الوراثي عمى الترتيب في الموعد األّولتراوحت قيم التقّدم الوراثي والنسبة . تقّدم وراثي عالي

في اليجين األّول، وفي الموعد الثاني من % 9.54، و1.12في اليجين الثاني إلى % 4.52، و0.45من 
التقّدم الوراثي وكان مقدار . في اليجين الثاني% 24.61، و2.50في اليجين الثالث إلى % 3.98، و0.44

والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني في اليجينين األّول، والثالث، 
حيث يشير ذلك إلى إمكانّية التحسين لصفة محتوى الحبوب من البروتين في ىذين اليجينين في الموعد 

. المبّكر، عمى عكس اليجينين الثاني والرابع الَذين ُيعّد الموعد الثاني أفضل لتحسين ىذه الصفة فييما
 .(2008 وزمبلؤه، Chander)ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج 

( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 62 جدول
لصفة محتوى ( %G ∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 

 .الحبوب من البروتين

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

محتوى 
الحبوب من 

 البروتين

H1 D1 10.85 9.85 0.82 0.43 1.12 9.54 

D2 13.26 12.13 0.84 0.18 0.55 4.89 

H2 D1 9.44 6.81 0.52 0.23 0.45 4.52 

D2 18.66 15.60 0.70 0.64 2.50 24.61 

H3 
D1 7.12 6.37 0.80 0.56 0.89 8.27 

D2 11.19 10.21 0.83 0.17 0.44 3.98 

H4 D1 7.86 6.64 0.71 0.42 0.73 6.74 

 D2 10.19 9.05 0.79 0.70 1.59 14.69 

 Scale test 2اختبار  -10-5

 لصفة محتوى الحبوب من البروتين F- testلنتائج اختبار  (63)بّينت القيم غير المعنوّية في الجدول 
في العشائر غير االنعزالّية لميجن األربعة في موعدي الزراعة، أّن التباين البيئي محدود جدًا وبالتالي فإّن 

أيَّ اختبلٍف ضمن كل عشيرة من العشائر الست لكّل ىجيٍن يعود بمجممو إلى التباين الوراثي ليذه 
Khodarahmpour ،2011؛ 2008 وزمبلؤه، Zdunić)مثل ىذه النتيجة حصل عمييا كلٌّ من . العشائر

b.) 
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 . لصفة محتوى الحبوب من البروتينScale 2اختبار . 63 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

محتوى الحبوب 
 من البروتين

H1 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS * * 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -10-6

 كانت عالية A ،B ،C ،Dأّن المؤّشرات  (64) الموّضحة في الجدول Scale 1أظيرت نتائج اختبار 
وىذا يشير إلى مساىمة التفاعل بين الموّرثات عمى . المعنوّية لمعظم اليجن في كبل موعدي الزراعة

مثل ىذه النتيجة وجدىا . المواقع الوراثّية المختمفة في التعبير عن صفة محتوى الحبوب من البروتين
(Zdunić ،؛ 2008 وزمبلؤهKhodarahmpour ،2011

b.) 
 كان عالي المعنوّية لجميع اليجن وفي [m]أّن مؤشر تأثير المتوسط  (64)وأظيرت النتائج في الجدول 

كبل موعدي الزراعة، كما كانت قيم ىذا المؤّشر أكبر في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني في اليجينين 
وىذا ما أّكدتو دراسة . األّول والثاني، وىذا يدّل عمى أّن ىذه الصفة من الصفات الكّمّية المعّقدة

(Mittelman ،2003 وزمبلؤه .) 
بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي التراكمي أظير قيمًا عالية المعنوّية في معظم اليجن وفي موعدي 

وكانت معظم قيم الفعل الوراث السيادي غير معنوّية، عدا . الزراعة، عدا اليجين الثاني في الموعد الثاني
اليجن الثاني، والثالث، والرابع في موعد الزراعة األّول، حيث تفّوقت قيم الفعل الوراثي السيادي عمى 

التراكمي في ىذه اليجن الثبلثة، دااًل ذالك عمى سيطرة الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة صفة محتوى 
الحبوب من البروتين في ىذه اليجن، األمر الذي يتيح استغبلل ىذا الفعل الوراثي السيادي من خبلل قّوة 

بينما سيطر الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة . اليجين لتكوين ىجن متفّوقة بمحتوى حبوبيا من البروتين
 .ىذه الصفة في اليجين األّول في موعدي الزراعة، واليجينين الثالث والرابع في الموعد الثاني
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لصفة محتوى  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 64 جدول
 .الحبوب من البروتين

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

محتوى 
الحبوب من 

 البروتين

H1 D1 ** - ** - 11.71
**

 ± 0.19 -1.19
**

 ± 0.24 0.92
NS

 ± 0.90 0.90
NS

 ± 0.89 -1.11
*
 ± 0.49 0.44

NS
 ± 1.24 - 

D2 ** - ** - 11.28
**

 ± 0.22 -0.82
**

 ± 0.30 1.27
NS

 ± 1.08 1.04
NS

 ± 1.08 -0.81
NS

 ± 0.63 1.82
NS

 ± 1.52 - 

H2 D1 ** ** ** ** 9.94
**

 ± 0.14 -0.40
*
 ± 0.19 3.42

**
 ± 0.69 3.28

**
 ± 0.67 0.11

NS
 ± 0.40 1.05

NS
 ± 0.98 - 

D2 ** ** ** - 10.16
**

 ± 0.28 -0.33
NS

 ± 0.33 1.47
NS

 ± 1.34 0.58
NS

 ± 1.31 -0.18
NS

 ± 0.69 3.47
NS

 ± 1.82 - 

H3 D1 ** ** ** ** 10.73
**

 ± 0.11 -1.29
**

 ± 0.14 2.38
**

 ± 0.54 2.78
**

 ± 0.53 0.69
*
 ± 0.29 -2.60

**
 ± 0.73 Dupl. 

D2 - * - - 10.95
**

 ± 0.18 -1.30
**

 ± 0.25 0.41
NS

 ± 0.89 0.88
NS

 ± 0.88 0.64
NS

 ± 0.51 -0.63
NS

 ± 1.25 - 

H4 D1 ** ** ** ** 10.85
**

 ± 0.13 -1.15
**

 ± 0.16 1.82
**

 ± 0.61 1.66
**

 ± 0.60 -0.23
NS

 ± 0.34 0.76
NS

 ± 0.85 - 

D2 ** ** ** - 10.82
**

 ± 0.16 -1.03
**

 ± 0.19 1.10
NS

 ± 0.76 0.90
NS

 ± 0.76 -0.16
NS

 ± 0.40 1.84
NS

 ± 1.02 - 



136 
 

أّن معظم مكّونات الفعل الوراثي التفّوقي كانت غير معنوّية في  (64)وأظيرت النتائج في الجدول 
تراكمي في اليجن الثاني والثالث والرابع × معظم اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا الفعل الوراثي التراكمي 

سيادي في اليجين الثالث في × سيادي، والسيادي × في الموعد المبّكر، والفعمين الوراثّيين التراكمي 
الموعد األّول، الذي كانت طبيعة الفعل الوراثي فيو من النوع المزدوج الذي يعيق عممّية االنتخاب لصفة 

 . محتوى الحبوب من البروتين في األجيال االنعزالّية المبّكرة لو
وكانت معظم قيم المكّونات الوراثّية لصفة محتوى الحبوب من البروتين في اليجن األربعة متفّوقة في 
الموعد الزراعي األّول عمى مثيمتيا في الموعد الزراعي الثاني، وىذا يشير إلى أّن الموعد الزراعي األّول 

المبّكر ُيعّد بيئًة مناسبًة لمتعبير عن الطاقة الوراثّية الكامنة لميجن في التعبير عن المكّونات الوراثّية لصفة 
 .محتوى الحبوب من البروتين

 صفة محتوى الحبوب من الزيت .11

 تحميل التباين -11-1

أّن العشائر الست لكّل ىجيٍن من اليجن األربعة اختمفت  (65)أظيرت النتائج الموّضحة في الجدول 
معنوّيًا عن باقي العشائر في أدائيا لصفة محتوى الحبوب من الزيت ضمن كل موعد زراعي، مشيرًا ذلك 

وكان أداء العشائر . إلى التباعد الوراثي بين السبلالت األبوّية المكّونة لكل ىجين من اليجن األربعة
كما اختمفت بيئتي الزراعة معنوّيًا في . مختمفًا بشكٍل معنويٍّ في الموعد المبّكر عن الموعد المتأّخر

تأثيرىما عمى سموك العشائر بالنسبة لصفة محتوى الحبوب من الزيت، وىذا ما أّكدتو العديد من الدراسات 
(Dadheechو Joshi ،2007 ؛Zdunić ،؛ 2008 وزمبلؤهKhodarahmpour ،2011

b.) 
 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة محتوى الحبوب من الزيت. 65 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

محتوى الحبوب 
 %من الزيت 

D1 

 0.0001 0.002 0.001 0.001 المكّررات

0.563 العشائر
**

 0.037
**

 0.90
**

 0.194
**

 

 0.001 0.001 0.001 0.001 الخطأ التجريبي

 0.73 0.88 0.76 0.60 %معامل االختالف 

D2 

 0.001 0.001 0.01 0.01 المكّررات

0.38 العشائر
**

 0.06
**

 1.18
**

 0.15
**

 

 0.003 0.003 0.002 0.003 الخطأ التجريبي

 1.23 1.27 1.18 1.24 %معامل االختالف 

Com 

 0.0003 0.001 0.003 0.004 المكّررات

0.01 المواعيد
NS 

0.16
**

 0.06
**

 0.02
**

 

0.93 العشائر
**

 0.09
**

 1.33
**

 0.31
**

 

0.01 المواعيد× العشائر 
**

 0.01
**

 0.76
**

 0.03
**

 

 0.002 0.002 0.002 0.002 الخطأ التجريبي

 0.97 1.07 1.04 1.06 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*
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 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -11-2
 فيما بينيا بمحتوى حبوبيا من الزيت، حيث أظيرت ىذه F2اختمفت نباتات عشيرة الجيل الثاني 

، ما يتيح لمرّبي النبات تنفيذ االنتخاب وبفاعمّية في ىذه العشيرة (66جدول، )العشيرة أعمى قيمة لمتباين 
من أجل عزل سبلالت مرّباة داخمّيًا تستخدم الحقًا في إنتاج اليجن الفردّية ذات المحتوى العالي من الزيت 

Khodarahmpour ،2011؛ Joshi ،2007 وDadheech)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج . في حبوبيا
b) 

ُتعّد الذرة من المصادر المحتممة لمزيت المستخدم في التغذية، حيث ُيعّد الزيت من النواتج الثانوّية 
لعممّيات صناعة النشاء، كما يمتمك ىذا الزيت أىّمّيًة في تغذية اإلنسان وذلك لتمّتعو بنسبٍة عاليٍة من 

، Joshi وDadheech)الحموض الدىنّية غير المشبعة، إضافًة إلى نسبٍة منخفضٍة من الكوليسترول 
وتستخدم الذرة بشكٍل رئيٍس في تغذية الحيوانات، حيث تتمّيز ىجن الذرة ذات المحتوى العالي من . (2007

 (.2004 وزمبلؤه، Laurie)الزيت عن اليجن العمفّية العادّية بأّنيا مصدٌر ميمٌّ لمطاقة 
في الموعد الزراعي المبّكر  (66 ،جدول)  محتوى الحبوب من الزيت تراوحت متوسطات اآلباء لصفة

لؤلب الثاني في اليجين األّول، في حين تراوحت % 4.6 لؤلب الثاني في اليجين الثالث إلى %3.3من 
لؤلب الثاني في اليجين % 4.9لؤلب األّول في اليجين الثالث إلى % 3.1في الموعد الزراعي المتأّخر من 

لميجين % 4.8، و4.9 لميجين الثاني إلى %3.6، و3.9 من F1 وكانت في عشائر اليجن الفردّية .الثالث
وتراوحت متوسطات صفة محتوى الحبوب . األّول وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب

 في اليجين األّول في %4.7، و4.8في اليجين الثاني إلى % 3.8، و4.0 من F2من الزيت في عشائر 
وفي عشائر التيجين الرجعي األّول كان عشيرة اليجين الثالث ىي . الموعد األّول والثاني عمى الترتيب

وذلك في موعدي % 4.3، و4.4، بينما كانت عشيرة اليجين األّول ىي األعمى %3.6، و3.7األدنى 
، 4.7لميجين الثاني إلى % 3.8، و4.0 تراوحت من BC2 في عشيرةو. الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب

 . لميجين الثالث في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب%4.5و
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة محتوى الحبوب من الزيت. 66 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

محتوى 
الحبوب 

من الزيت 
% 

H1 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.08 0.10 0.05 4.2 4.2 4.3 4.4 4.7 4.8 4.8 4.9 4.5 4.6 3.8 3.7 المتوسط

    0.23 0.11 0.20 0.08 0.28 0.11 0.15 0.01 0.15 0.05 0.14 0.01 التباين

    0.0050 0.0023 0.0040 0.0017 0.0060 0.0025 0.0050 0.0003 0.0050 0.0017 0.0050 0.0003 متوسط التباين

CV% 2.38 9.68 4.88 8.50 1.98 8.12 6.98 11.28 6.27 10.31 7.81 11.62    

H2 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.07 0.08 0.05 3.8 4.0 4.0 4.0 3.8 4.0 3.6 3.9 3.6 3.7 3.9 4.0 المتوسط

    0.43 0.06 0.35 0.05 0.48 0.08 0.13 0.01 0.27 0.01 0.30 0.02 التباين

    0.0100 0.0012 0.0080 0.0010 0.0110 0.0018 0.0040 0.0003 0.0090 0.0003 0.0100 0.0005 متوسط التباين

CV% 3.11 13.88 2.51 14.41 2.31 9.93 7.19 18.20 5.40 14.86 5.98 17.30    

H3 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.07 0.09 0.06 4.5 4.7 3.6 3.7 4.0 4.2 4.1 4.3 4.9 3.3 3.1 3.4 المتوسط

    0.19 0.07 0.19 0.08 0.23 0.08 0.16 0.01 0.10 0.04 0.10 0.03 التباين

    0.0040 0.0015 0.0040 0.0017 0.0050 0.0018 0.0050 0.0004 0.0030 0.0012 0.0030 0.0010 متوسط التباين

CV% 5.01 10.08 5.71 6.65 2.51 9.85 6.80 12.06 7.53 12.38 5.52 9.63    

H4 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.07 0.09 0.05 4.2 4.3 3.8 4.0 4.1 4.3 4.3 4.4 4.3 4.2 3.8 3.7 المتوسط

    0.15 0.04 0.16 0.02 0.20 0.05 0.07 0.01 0.11 0.02 0.11 0.01 التباين

    0.0030 0.0010 0.0040 0.0004 0.0050 0.0011 0.0020 0.0004 0.0040 0.0006 0.0040 0.0003 متوسط التباين

CV% 2.58 8.58 3.23 7.73 2.60 5.97 5.05 10.96 3.54 10.47 4.98 9.22    
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 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -11-3

أّن الموّرثات المرغوبة في صفة محتوى الحبوب من الزيت  (67)بّينت نتائج درجة السيادة في الجدول 
أظيرت سيادًة فائقًة عمى الموّرثات غير المرغوبة في اليجين األّول في كبل موعدي الزراعة، وكذلك في 

بينما كانت سيادة الموّرثات المرغوبة جزئّية في اليجين الثاني . اليجينين الثالث والرابع في الموعد األّول
، Khodarahmpour)توافق ذلك مع . في موعدي الزراعة، واليجينين الثالث والرابع في الموعد الثاني

2011
b ؛Hasyan ،في 29.67 في اليجين الثاني إلى 0.13تراوحت قيم درجة السيادة من . (2012 وزمبلؤه 

 في اليجين األّول وذلك في موعدي الزراعة األّول 1.68 في اليجين الثالث إلى 0.07اليجين الثالث، ومن 
وكانت قيم درجة السيادة في الموعد األّول أكبر من مثيمتيا في الموعد الثاني في . والثاني عمى الرتيب

وأظيرت صفة محتوى الحبوب من الزيت قيمًا غير معنوّية لقّوة اليجين قياسًا . اليجينين الثالث، والرابع
لمتوسط األبوين واألب األفضل في معظم اليجن، عدا اليجن األّول، والثالث، والرابع في الموعد األّول 

قياسًا لمتوسط األبوين، واليجين األّول في الموعد األّول، واليجين الثالث في موعدي الزراعة قياسًا لؤلب 
 Ikramullah؛ Mahesh ،2010؛ 2009 وزمبلؤه، Dubey)وىذا ما أّكدتو العديد من الدراسات . األفضل

 (. 2012 وزمبلؤه، Drinic؛ 2012 وزمبلؤه، Abou-Deif؛ 2011وزمبلؤه، 
، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 67 جدول

 .لصفة محتوى الحبوب من الزيت (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

محتوى الحبوب 
 من الزيت

H1 D1 1.48 16.27
**

 4.74
*

 1.44 

D2 1.68 14.22
NS

 5.29
NS

 1.67 

H2 D1 0.13 0.52
NS 

-3.23
NS 

-2.06 

D2 -0.93 -3.71
NS

 -7.40
NS

 -4.68 

H3 D1 29.67 26.41
**

 25.29
**

 0.70 

D2 0.07 1.50
NS

 -16.63
*

 1.72 

H4 D1 1.78 11.08
**

 4.56
NS

 0.92 

 D2 0.92 5.55
NS

 -0.47
NS

 3.74 

في اليجين % 26.41في اليجين الثاني إلى % 0.52تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين من 
في اليجين األّول وذلك لموعدي الزراعة ألّول % 14.22في اليجين الثالث إلى % 1.50الثالث، ومن 

في اليجين % 3.23-في حين تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل من . والثاني عمى الترتيب
في اليجين % 16.63-في اليجين الرابع إلى % 0.47-في اليجين الثالث، ومن % 25.29الثاني إلى 

وكانت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين . الثالث وذلك لموعدي الزراعة ألّول والثاني عمى الترتيب
أعمى في الموعد األّول مقارنًة بالموعد الثاني، عدا اليجين الثاني، في حين تفّوق الموعد األّول عمى 

وتراوحت قيم التدىور . الموعد الثاني في قيم قّوة اليجين قياسًا باألب األفضل في اليجينين الثالث والرابع
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- في اليجين األّول إلى 1.67 في اليجين الثاني، ومن 2.06- في اليجين الثالث إلى 0.70الوراثي من 

 . في اليجين الثاني، وذلك لكبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب4.68

معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -11-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

تأّثرت صفة محتوى الحبوب من الزيت بالظروف البيئّية لكّل موعٍد من مواعيد الزراعة حيث كانت قيم 
معامل التباين المظيري أعمى من قيم معامل التباين الوراثي في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة 

، وأظيرت صفة محتوى الحبوب من الزيت اختبلفًا في أدائيا بين بيئتي الزراعة، حيث (68جدول، )
تفّوقت قيم الموعد الثاني عمى قيم الموعد األّول في كبل معاممي التباين المظيري والوراثي ولجميع اليجن 

 18.20، و7.19 في اليجين الرابع إلى 10.96، و5.05تراوحت قيم معمل التباين المظيري من . المدروسة
بينما تراوحت قيم معامل التباين . في اليجين الثاني في كبل موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب

 في اليجين الثاني، أّما في الموعد 6.70 في اليجين الرابع إلى 4.28الوراثي في موعد الزراعة المبّكر من 
توافق ذلك مع نتائج .  في اليجين الثاني13.04 في اليجين األّول إلى 7.83المتأّخر فقد تراوحت من 

(Chander ،2008 وزمبلؤه) . وأظيرت النتائج أّن القيمة الوراثّية المتمّثمة بدرجة التوريث بمفيوميا الواسع
وىذا يشير . لصفة محتوى الحبوب من الزيت، كانت عالية في الموعد األّول، ومتوسطة في الموعد الثاني

. إلى أّن بيئة الموعد الزراعي الثاني أّثرت بشكٍل أكبر مقارنًة مع الموعد األّول في التعبير عن ىذه الصفة
 في اليجين 0.87 في اليجين الثالث إلى 0.69حيث تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 

 في اليجين الرابع، وذلك في موعدي الزراعة 0.54 في اليجينين األّول والثالث إلى 0.48الثاني، ومن 
 وزمبلؤه، Zhang؛ 2008 وزمبلؤه، Chander)األّول والثاني عمى الترتيب تناغمت ىذه النتائج مع نتائج 

Khodarahmpour ،2011؛ 2008
b) . ولتحديد طبيعة الفعل الوراثي المساىم في وراثة صفة محتوى

، حيث بّينت النتائج أّن كبل (68جدول، )الحبوب من الزيت، تّم حساب درجة التوريث بمفيوميا الضّيق 
الفعمين الوراثيين التراكمي والبلتراكمي ساىما في وراثة ىذه الصفة في معظم اليجن التي أظيرت قيمًا 

عدا اليجين الثالث في موعد الزراعة األّول الذي سيطر فيو . متوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق
الفعل الوراثي البلتراكمي عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من الزيت، حيث أبدى قيمًة منخفضًة لدرجة 

في حين سيطر الفعل الوراثي التراكمي عمى وراثة ىذه الصفة في اليجينين . التوريث بالمفيوم الضّيق
توافقت . الثاني والرابع في موعد الزراعة األّول، الَمذين أظيرا قيمًة مرتفعًة لدرجة التوريث بالمفيوم الضّيق

Khodarahmpour ،2011)ىذه النتيجة مع نتائج 
b) . تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق من

 في اليجين 0.49 في اليجين الثالث إلى 0.35 في اليجين الثاني، ومن 0.75 في اليجين الثالث إلى 0.25
الرابع، وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق أعمى في الموعد الزراعي المبّكر في كبل اليجينين 

بّينت النتائج أّن قيم التقّدم الوراثي كانت منخفضة لجميع . الثاني والرابع مقارنًة بموعد الزراعة المتأّخرة
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 في 0.44 في اليجين الثالث إلى 0.15اليجن وفي موعدي الزراعة، حيث تراوحت قيم التقّدم الوراثي من 
 في اليجين الثاني وذلك في موعدي الزراعة األّول 0.52 في اليجين الثالث إلى 0.34اليجين الثاني، ومن 
المئوّية لمتقّدم الوراثي فقد كانت متوسطة في اليجينين األّول، والرابع في أّما النسبة . والثاني عمى الترتيب

في اليجين % 8.63، و3.50 تراوحت من حيث. الموعد الثاني، وكذلك اليجين الثاني في موعدي الزراعة
وكان . في اليجين الثاني، وذلك في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب% 13.69، و11.06الثالث إلى 

التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول في جميع مقدار 
وىذا يشير إلى أّن الموعد الثاني المتأّخر ُيعّد بيئًة مناسبًة لتحسين صفة محتوى الحبوب من . اليجن
كما أشارت النتائج إلى أّن إمكانّية االنتخاب لتحسين محتوى الحبوب من الزيت يجب أن تتّم في . الزيت

األجيال االنعزالّية المتوسطة والمتأّخرة في معظم اليجن وذلك بسبب القيم المنخفضة إلى المتوسطة لمنسبة 
ىذه . المئوّية لمتقّدم الوراثي، التي ترافقت في معظم الحاالت مع درجة توريث بمفيوميا الضّيق متوسطة

 (.2008 وزمبلؤه، Chander)النتيجة تتوافق مع نتائج 
( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 68 جدول

لصفة محتوى ( %G∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 
 .الحبوب من الزيت

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

محتوى 
الحبوب من 

 الزيت

H1 D1 6.98 6.22 0.80 0.38 0.27 5.53 

D2 11.28 7.83 0.48 0.45 0.49 10.50 

H2 D1 7.19 6.70 0.87 0.75 0.44 11.06 

D2 18.20 13.04 0.51 0.36 0.52 13.69 

H3 D1 6.80 5.65 0.69 0.25 0.15 3.50 

D2 12.06 8.32 0.48 0.35 0.34 8.63 

H4 D1 5.05 4.28 0.72 0.64 0.29 6.64 

 D2 10.96 8.04 0.54 0.49 0.46 11.14 

 Scale test 2اختبار  -11-5

إلى أّن بيئة كلِّ موعٍد زراعيٍّ كانت  (69جدول، ) في معظم اليجن F- testأشار عدم معنوّية اختبار 
ما يشير إلى أّن . محدودة التأثير عمى السموك الوراثّي لمعشائر الست لكّل ىجيٍن من اليجن المدروسة

مثل ىذه . جميع التباينات ضمن كل عشيرة تعزى ألسباٍب وراثّيٍة ترتبط بالتجانس الوراثّي ليذه العشائر
Khodarahmpour ،2011؛ 2008 وزمبلؤه، Zdunić)النتيجة حصل عمييا كلٌّ من 

b.) 

 
 . لصفة محتوى الحبوب من الزيتScale 2اختبار . 69 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 
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محتوى الحبوب 
 من الزيت

H1 D1 ** NS ** 

D2 NS NS NS 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H4 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -11-6

إلى ضرورة دراسة التفاعل بين الموّرثات  (70جدول، ) Scale 1أشارت معنوّية بعض مؤّشرات اختبار 
عدا اليجينين الثاني والثالث في الموعد الثاني، المذين . عمى المواقع الوراثّية المختمفة في وراثة ىذه الصفة

أظيرا قيمًا غير معنوّيٍة لمؤّشرات االختبار دااًل ذلك إلى عدم أىّمية الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة صفة 
؛ 2008 وزمبلؤه، Zdunić)مثل ىذه النتيجة وجدىا . محتوى الحبوب من الزيت في ىذين اليجينين

Khodarahmpour ،2011
b.) 

 كان عالي المعنوّية في معظم اليجن في موعدي [d]أظيرت النتائج أّن الفعل الوراثي التراكمي 
الزراعة، عدا اليجين الثاني في كبل الموعدين، واليجين األّول في الموعد األّول، حيث أظيرا قيمًا غير 

 معنوّيًة في اليجين [h]ومن ناحيٍة أخرى فقد أظير الفعل الوراثي السيادي . معنوّيٍة لمفعل الوراثي التراكمي
حيث أشارت النتائج أّن اليجين . األّول في كبل الموعدين، واليجينين الثالث والرابع في الموعد األّول

األّول في كبل موعدي الزراعة، واليجين الرابع في الموعد األّول، قد سيطر الفعل الوراثي السيادي عمى 
بينما كان الفعل الوراثي التراكمي مسيطرًا عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من الزيت في اليجين . وراثتيا

 .الثالث في موعدي الزراعة، والرابع في الموعد الثاني
إضافًة إلى المكّونين التراكمي والسيادي لمفعل الوراثي، ساىم الفعل الوراثي التفّوقي في وراثة ىذه 

سيادي عمى وراثة ىذه الصفة في اليجينين األّول والرابع في × الصفة حيث سيطر الفعل الوراثي السيادي 
× موعدي الزراعة، وكذلك اليجين الثالث في الموعد األّول، تبله في األىّمّية الفعل الوراثي التراكمي 

تراكمي في اليجين األّول في موعدي الزراعة، واليجين الرابع في الموعد األّول، حيث كانت قيمو سالبًة، 
. ومعاكسًة الّتجاه الفعل الوراثي التراكمي في اليجين األّول األمر الذي يعيق عممّية تحسين ىذه الصفة

سيادي في وراثة صفة محتوى الحبوب من الزيت في اليجين األّول × ساىم أيضًا الفعل الوراثي التراكمي 
في موعدي الزراعة، واليجين الثالث في الموعد األّول، حيث تشير مساىمة ىذا النوع من الفعل الوراثي 
التفّوقي إلى استمرار ظيور االنعزاالت الوراثّية غير المرغوبة بعد كّل جيٍل من التربية الذاتّية وىذا بدوره 

 .يعيق عممّية االنتخاب
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لصفة  محتوى  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 70 جدول
 .الحبوب من الزيت

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

محتوى 
الحبوب من 

 الزيت

H1 D1 - ** ** ** 4.79
**

 ± 0.05 0.21
**

 ± 0.06 -1.42
**

 ± 0.24 -2.10
**

 ± 0.24 0.67
**

 ± 0.13 3.12
**

 ± 0.33 Dupl. 

D2 - ** * ** 4.70
**

 ± 0.08 0.17
NS

 ± 0.10 -1.19
**

 ± 0.38 -1.78
**

 ± 0.37 0.53
**

 ± 0.22 2.69
**

 ± 0.53 Dupl. 

H2 D1 - ** * - 3.97
**

 ± 0.04 0.05
NS

 ± 0.05 0.04
NS

 ± 0.20 0.02
NS

 ± 0.20 -0.10
NS

 ± 0.10 -0.40
NS

 ± 0.26 - 

D2 - - - - 3.80
**

 ± 0.10 0.18
NS

 ± 0.13 0.22
NS

 ± 0.50 0.36
NS

 ± 0.49 0.03
NS

 ± 0.30 -1.12
NS

 ± 0.70 - 

H3 D1 ** ** ** - 4.23
**

 ± 0.04 -1.04
**

 ± 0.06 0.77
**

 ± 0.21 -0.12
NS

 ± 0.21 -1.07
**

 ± 0.12 -1.42
**

 ± 0.29 Dupl. 

D2 - - - - 3.99
**

 ± 0.07 -0.95
**

 ± 0.09 0.24
NS

 ± 0.35 0.18
NS

 ± 0.34 -0.08
NS

 ± 0.20 -0.20
NS

 ± 0.50 - 

H4 D1 - - ** ** 4.32
**

 ± 0.03 -0.26
**

 ± 0.04 -0.37
*
 ± 0.15 -0.80

**
 ± 0.15 -0.01

NS
 ± 0.08 0.89

**
 ± 0.21 Dupl. 

D2 ** - - - 4.12
**

 ± 0.07 -0.39
**

 ± 0.08 -0.27
NS

 ± 0.32 -0.50
NS

 ± 0.32 -0.15
NS

 ± 0.19 1.19
**

 ± 0.44 - 
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سيادي أشار إلى × كما بّينت النتائج أّن التعاكس في إشارتي الفعمين الوراثّيين السيادي، والسيادي 
النمط المزدوج من التفاعل الوراثي، حيث يمكن االستفادة من ىذا النوع من التفاعل، من خبلل عزل 

سبلالٍت مرّباٍة داخمّيًا ينتج عن تيجينيا الحقًا مع سبلالت أخرى ىجنًا فردّيًة ذات قّوة ىجيٍن عاليٍة ومتمّيزٍة 
بمحتوًا عاٍل من الزيت في حبوبيا، إضافًة إلى أّن االنتخاب لمثل ىذه الصفة يجب أن يتم في األجيال 

Khodarahmpour ،2011؛ Joshi ،2007 وDadheech)توافق ذلك مع . االنعزالّية المتأّخرة
b.) 

ومن ناحيٍة أخرى فقد أظيرت معظم قيم المكّونات الوراثّية لصفة محتوى الحبوب من الزيت في اليجن 
األربعة تفّوقًا في الموعد الزراعي األّول عمى مثيمتيا في الموعد الزراعي الثاني، وىذا يشير إلى أّن الموعد 

الزراعي األّول المبّكر كان بيئًة مناسبًة لمتعبير عن الطاقة الوراثّية الكامنة لميجن في التعبير عن ىذه 
 (.2011 وزمبلؤه، Ikramullah)وىذا توافق مع النتيجة التي توّصل إلييا . الصفة

 صفة محتوى الحبوب من النشاء .12

 تحميل التباين -12-1

أّن موعدي الزراعة أّثرا بشكل مختمٍف معنوّيًا عمى أداء العشائر  (71)أظيرت النتائج في الجدول 
توافق . لصفة محتوى الحبوب من النشاء، إضافًة الختبلف سموك العشائر معنوّيًا ضمن كل موعد زراعي

 (.2012 وزمبلؤه، Drinic)ذلك مع نتائج 
 .تحميل التباين لكال موعدي الزراعة والتحميل المشترك لصفة محتوى الحبوب من النشاء. 71 جدول

 مصادر التباين الموعد الصفة
 الهجن

H1 H2 H3 H4 

محتوى الحبوب 
 من النشاء

D1 

 0.001 0.01 0.02 0.02 المكّررات

0.91 العشائر
**

 1.12
**

 3.93
**

 1.30
**

 

 0.01 0.01 0.02 0.02 الخطأ التجريبي

 0.11 0.11 0.19 0.21 %معامل االختالف 

D2 

 0.01 0.01 0.04 0.002 المكّررات

1.24 العشائر
**

 0.72
**

 2.38
**

 1.07
**

 

 0.03 0.06 0.03 0.02 الخطأ التجريبي

 0.26 0.35 0.23 0.21 %معامل االختالف 

Com 

 0.002 0.01 0.04 0.01 المكّررات

8.96 المواعيد
**

 0.05
NS 

7.38
**

 5.90
**

 

1.89 العشائر
**

 1.70
**

 5.82
**

 2.31
**

 

0.27 المواعيد× العشائر 
**

 0.14
**

 0.48
**

 0.06
*

 

 0.02 0.03 0.02 0.02 الخطأ التجريبي

 0.19 0.25 0.21 0.21 %معامل االختالف 
D1 ،D2تشير إلى الموعد الزراعي المبّكر والمتأّخر عمى الترتيب  .H1 ،H2 ،H3 ،H4عمى الترتيب تشير إلى اليجن األّول، والثاني، والثالث، والرابع . 

 .عمى الترتيب% 1، %5 تشير إلى المعنوية عمى مستوى ** ،*
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 تحميل التباين ومقارنة المتوسطات لمعشائر الست لمهجن األربعة في موعدي الزراعة -12-2
( BC2 وF2 ،BC1) أّن التباين العائد لؤلجيال االنعزالّية 70أظيرت النتائج الموّضحة في الجداول 

في صفة محتوى الحبوب من  (F1 وP1 ،P2)يظير قيمًا أعمى من تمك التي تبدييا األجيال غير االنعزالّية 
ىذه النتيجة . أفضل العشائر إلجراء االنتخاب بين أفرادىا لتمّيزىا بأعمى تباين F2وكانت عشيرة . النشاء
 (.Mahesh ،2010)أّكدىا 

ُتعّد صفة الغّمة الحّبّية من أىم الصفات التي يسعى مربو النبات إلى تحسينيا من أجل رفع إنتاجّية 
ولكن تحسين نوعّية حبوب الذرة وخاّصًة محتوى الحبوب من النشاء من األىداف الرئيسّية . وحدة المساحة

 (.2008 وزمبلؤه، Zdunić)التي يجب أخذىا بعين االعتبار من أجل رفع القيمة الغذائّية ليذا المحصول 
لؤلب % 66.4، و66.8 من (72 ،جدول)تراوحت متوسطات اآلباء لصفة محتوى الحبوب من النشاء 

لؤلب األّول في اليجين الثاني وذلك في موعدي الزراعة % 69.7، و69.8الثاني في اليجين الثالث إلى 
حيث تمّيزت السبللة األولى بأعمى محتوى لمنشاء في حبوبيا من بين . األّول والثاني عمى الترتيب

لى إمكانّية  السبلالت المستخدمة في كبل موعدي الزراعة، وىذا يشير إلى ثبات سموكيا عبر البيئات، وا 
أّما األمر الذي يجعميا  . استخداميا في برامج التربية اليادفة إلنتاج ىجن عالية المحتوى من النشاء

لميجينين % 69.3لميجين الثالث إلى % 69.0 فقد تراوحت في الموعد المبّكر من F1عشائر اليجن الفردّية 
 وتراوحت متوسطات صفة .في اليجين الثاني% 68.9لميجين األّول إلى % 68.6الثاني والرابع، ومن 

في اليجين الثاني، % 70.3في اليجين األّول إلى % 69.3 من F2محتوى الحبوب من النشاء في عشائر 
لميجين الثاني، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى % 70.0لميجين الثالث إلى % 68.2ومن 

في الموعد الزراعي المبّكر  BC1 متوسطات عشيرة كما بّينت نتائج مقارنة المتوسطات أنّ . الترتيب
لميجين الثاني، أّما في الموعد المتأّخر فقد تراوحت من % 70.1لميجين الثالث إلى % 69.5من تراوحت 

لميجين الثالث % 68.5 تراوحت من BC2 في عشيرةو. لميجين الثاني% 70.1لميجين الثالث إلى % 67.8
إلى % 67.5لميجين الثاني وذلك في الموعد األّول، في حين تراوحت في الموعد الثاني من % 69.8إلى 
 . لميجين الثاني% 69.6
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 .قيم المتوسطات والتباين ومعامل االختالف لمعشائر الست لمهجن األربعة لصفة محتوى الحبوب من النشاء. 72 جدول

 العشائر الست  الهجن الصفة
LSD 5%  P1 P2 F1 F2 BC1 BC2 

   D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 G × D 

محتوى 
الحبوب 

من النشاء 
% 

H1 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.24 0.26 0.26 68.7 69.4 68.3 69.8 68.5 69.3 68.6 69.2 67.6 68.3 67.0 68.6 المتوسط

    2.66 1.42 3.30 1.18 3.87 1.63 1.38 0.29 1.18 0.35 1.42 0.77 التباين

    0.06 0.03 0.07 0.03 0.09 0.04 0.05 0.01 0.04 0.01 0.05 0.03 متوسط التباين

CV% 1.28 1.78 0.87 1.61 0.78 1.71 1.84 2.87 1.56 2.66 1.72 2.38    

H2 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.25 0.29 0.25 69.6 69.8 70.1 70.1 70.0 70.3 68.9 69.3 69.1 68.6 69.7 69.8 المتوسط

    2.32 1.10 1.33 1.20 2.68 1.34 0.59 0.48 0.45 0.53 0.45 0.36 التباين

    0.05 0.02 0.03 0.03 0.06 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 متوسط التباين

CV% 0.86 0.96 1.06 0.97 1.01 1.12 1.65 2.34 1.56 1.65 1.50 2.19    

H3 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.29 0.43 0.14 67.5 68.5 67.8 69.5 68.2 69.7 68.7 69.0 66.4 66.8 66.7 67.5 المتوسط

    5.12 0.95 5.25 0.82 5.54 1.17 1.21 0.06 4.03 0.72 4.46 0.73 التباين

    0.11 0.02 0.12 0.02 0.12 0.03 0.04 0.002 0.13 0.02 0.15 0.02 متوسط التباين

CV% 1.26 3.17 1.27 3.02 0.37 1.60 1.55 3.45 1.31 3.38 1.42 3.35    

H4 

    45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 عدد النباتات

 0.23 0.33 0.13 68.1 69.0 69.0 69.7 68.6 69.8 68.7 69.3 67.4 68.1 67.9 68.7 المتوسط

    4.25 0.50 3.42 0.56 4.47 0.60 2.23 0.26 2.94 0.40 2.42 0.48 التباين

    0.09 0.01 0.08 0.01 0.10 0.01 0.07 0.01 0.10 0.01 0.08 0.02 متوسط التباين

CV% 1.01 2.29 0.93 2.54 0.74 2.17 1.11 3.08 1.07 2.68 1.03 3.03    
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 درجة السيادة، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، والتدهور الوراثي -12-3

أّن قيم درجة السيادة كانت أكبر من الواحد الصحيح في معظم اليجن  (73)بّينت النتائج في الجدول 
لصفة محتوى الحبوب من النشاء، مشيرًا ذلك إلى السيادة الفائقة لمورثات أحد األبوين عمى األب اآلخر، 

عدا اليجين الثاني في الموعد األّول الذي أظيرت فيو الموّرثات المرغوبة سيادًة جزئّيًة عمى المورثات 
 في 0.06حيث تراوحت قيم درجة السيادة من . (2012 وزمبلؤه، Hasyan)وىذا توافق مع نتائج . الضاّرة

 في اليجين الثالث، 18.83 في اليجين الثاني إلى 1.74- في اليجين األّول، ومن 5.83اليجين الثاني إلى 
وكانت قيم درجة السيادة في الموعد الثاني أكبر من . وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الرتيب

كما بّينت النتائج أّن معظم اليجن في كبل موعدي . مثيمتيا في الموعد األّول عدا في اليجين األّول
الزراعة أظيرت قيمًا غير معنوّية لقّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، عدا اليجين الثالث 

في اليجين % 0.78-، و0.05حيث تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين من . في الموعد األّول
في . في اليجين الثالث وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب% 3.25، و2.72الثاني إلى 

في % 2.13في اليجين الثاني إلى % 0.80-حين تراوحت قيم قّوة اليجين قياسًا لؤلب األفضل من        
في اليجين الثالث وذلك لموعدي الزراعة % 3.08في اليجين الرابع إلى % 1.21اليجين الثالث، ومن 

وكانت قيم قّوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل أعمى في الموعد . ألّول والثاني عمى الترتيب
تراوحت قيم التدىور الوراثي من . الزراعي الثاني مقارنًة بالموعد الزراعي األّول في جميع اليجن المدروسة

في اليجين الثاني وذلك لكبل موعدي % 1.67-، و1.49-في اليجين األّول إلى      % 0.17، و0.26-
، Mahesh؛ 2009 وزمبلؤه، Dubey)تناغمت ىذه النتيجة مع نتائج . الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب

 (.2012 وزمبلؤه، Drinic؛ 2010
، والتدهور (HBP)، واألب األفضل (HMP)، قّوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين (P)درجة السيادة . 73 جدول

 .لصفة محتوى الحبوب من النشاء (ID)الوراثي 

 P الموعد الهجن الصفة
Heterosis % 

ID 
MP BP 

محتوى الحبوب 
 من النشاء

H1 D1 5.83 1.02
NS 

0.85
NS 

-0.26 

D2 4.08 1.85
NS

 1.39
NS

 0.17 

H2 D1 0.06 0.05
NS

 -0.80
NS

 -1.49 

D2 -1.74 -0.78
NS

 -1.22
NS

 -1.67 

H3 D1 4.74 2.72
*

 2.13
*

 -1.02 

D2 18.83 3.25
NS

 3.08
NS

 0.70 

H4 D1 3.20 1.40
NS 

0.96
NS 

-0.65 

 D2 3.93 1.63
NS

 1.21
NS

 0.22 
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معاممي التباين المظهري والوراثي، ودرجة التوريث بمفهوميها الواسع والضّيق، والتقّدم  -12-4
 الوراثي، والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي

كان تأثير بيئة الموعد الزراعي عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من النشاء محدودًا، حيث كانت 
وأظيرت . (74جدول، )الفروقات مابين معاممي التباين المظيري والوراثي منخفضة نسبّيًا في جميع اليجن 

النتائج أّن قيم معاممي التباين المظيري والوراثي تفّوقت في الموعد الزراعي الثاني عمى مثيمتيا في الموعد 
توافقت ىذه . األّول، األمر الذي يشير إلى تأثُّر سموك صفة محتوى الحبوب من النشاء بموعد الزراعة

وكانت قيم معاممي التباين منخفضة في جميع اليجن . (2008 وزمبلؤه، Chander)النتيجة مع نتائج 
 2.34 في اليجين األّول، ومن 1.84 في اليجين الرابع إلى 1.11 من PCVالمدروسة، حيث تراوحت قيم 

.  في اليجين الثالث، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب3.45في اليجين الثاني إلى 
 في اليجين 1.55 في اليجين الرابع إلى 0.67 في موعد الزراعة المبّكر من GCVبينما تراوحت قيم 

ومن ناحيٍة .  في اليجين األّول2.33 في اليجين الرابع إلى 2.03األّول، وفي الموعد المتأّخر تراوحت من 
أخرى فقد كانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع عالية في كبل اليجينين األّول والثاني في موعدي 

حيث تراوحت قيم . (74جدول، )الزراعة، بينما كانت متوسطة في اليجينين الثالث والرابع في الموعدين 
 في 0.42 في اليجين األّول، ومن 0.71 في اليجين الرابع إلى 0.37درجة التوريث بمفيوميا الواسع من 

 في اليجين الثاني، وذلك في موعدي الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب، كما 0.81اليجين الثالث إلى 
بّينت النتائج أّن قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع كانت أعمى في الموعد الزراعي األّول من الموعد 

؛ 2008 وزمبلؤه، Chander)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج . الزراعي الثاني في اليجينين األّول والثالث
Zhang ،وبّينت نتائج درجة التوريث بمفيوميا الضّيق العالية في اليجين الثاني في . (2008 وزمبلؤه

الموعد الثاني أّن الفعل الوراثي التراكمي سيطر عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من النشاء في ىذا 
اليجين، بينما أشارت النتائج المتوسطة في اليجين األّول في موعدي الزراعة، واليجين الثالث في الموعد 
األّول إلى مساىمة كبل الفعمين الوراثّيين التراكمي والبلتراكمي في وراثة ىذه الصفة، في حين سيطر الفعل 

الوراثي البلتراكمي عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من النشاء في اليجين الثاني في الموعد األّول، 
واليجين الثالث في الموعد الثاني، واليجين الرابع في كبل موعدي الزراعة، حيث أظيرت ىذه اليجن قيمًا 

تراوحت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق في الموعد األّول . منخفضًة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق
 في اليجين الثالث 0.13 في اليجين الثالث، وفي الموعد الثاني من 0.49 في اليجين الرابع إلى 0.23من 
 في اليجين الثاني، وكانت قيم درجة التوريث بمفيوميا الضّيق أعمى في الموعد المتأّخر مقارنًة 0.64إلى 

وبّينت النتائج أّن قيم التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية ليذا التقّدم كانت . بالموعد المبّكر، عدا اليجين الثالث
منخفضة في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، وىذا يشير إلى اإلمكانّية المنخفضة لتحسين محتوى 

لذلك فإّن تحسين ىذه الصفة في ىذه الطرز الوراثّية يجب أن يتم الحبوب من النشاء في ىذه اليجن، 
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تراوحت قيم التقّدم الوراثي ونسبتو  .باستخدام طريقة االنتخاب المتكرر في األجيال االنعزالّية المتأّخرة
، 1.09في اليجين الرابع إلى % 0.52، و0.36المئوّية في الموعد الزراعي األّول عمى الترتيب من 

في اليجين الثالث إلى % 0.92، و0.63في اليجين الثالث، أّما في الموعد الثاني فكانت من % 1.57و
التقّدم الوراثي والنسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي أعمى في وكان مقدار . في اليجين الثاني% 3.08، و2.16

الموعد الثاني مقارنًة بالموعد األّول في معظم اليجن عدا اليجين الثالث، وىذا يشير إلى أّن الموعد الثاني 
توافقت . المتأّخر ُيعّد بيئًة مناسبًة لتحسين صفة محتوى الحبوب من النشاء في معظم اليجن المدروسة

Khodarahmpour ،2011؛ 2008 وزمبلؤه، Chander)النتائج السابقة مع نتائج 
b). 

( HBS)درجة التوريث بمفهوميها الواسع ، (GCV)، والوراثي (PCV) المظهري نمعاممي التباي. 74 جدول
لصفة محتوى ( %G ∆) والنسبة المئوية لمتقدم الوراثي ،(G∆) والتقدم الوراثي ،(HNS)والضيق 

 .الحبوب من النشاء

 %PCV GCV HBS HNS ∆G ∆G الموعد الهجن الصفة

محتوى 
الحبوب من 

 النشاء

H1 D1 1.84 1.55 0.71 0.40 1.06 1.53 

D2 2.87 2.33 0.66 0.46 1.86 2.72 

H2 D1 1.65 1.34 0.66 0.29 0.70 1.00 

D2 2.34 2.11 0.81 0.64 2.16 3.08 

H3 D1 1.55 1.18 0.57 0.49 1.09 1.57 

D2 3.45 2.23 0.42 0.13 0.63 0.92 

H4 D1 1.11 0.67 0.37 0.23 0.36 0.52 

 D2 3.08 2.03 0.43 0.28 1.23 1.79 

 Scale test 2اختبار  -12-5

 لصفة محتوى الحبوب من النشاء، F- testلنتائج اختبار  (75)أظيرت القيم غير المعنوّية في الجدول 
أّن أيَّ اختبلٍف ضمن كل عشيرة من العشائر الست لكّل ىجيٍن يعود بمجممو إلى التباين الوراثي ليذه 

Khodarahmpour ،2011؛ 2008 وزمبلؤه، Zdunić)توافق ذلك مع نتائج . العشائر
b.) 

 . لصفة محتوى الحبوب من النشاءScale 2اختبار . 75 جدول

  F- test  الموعد الهجن الصفة

VP1/VP2 VP1/VF1 VP2/VF1 

محتوى الحبوب 
 من النشاء

H1 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H2 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

H3 D1 NS ** ** 

D2 NS * * 

H4 D1 NS NS NS 

D2 NS NS NS 

 مكّونات الفعل الوراثي -12-6
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 في اليجين األّول، والثالث، والرابع في Scale 1أشارت القيم عالية المعنوّية لمعظم مؤّشرات اختبار 
، إلى مساىمة الفعل الوراثي (76جدول، )الموعد الزراعي األّول، واليجين الثاني في كبل الموعدين 

بينما غاب تأثير التفاعل الوراثي . التفّوقي في وراثة صفة محتوى الحبوب من النشاء في ىذه اليجن
تناغمت ىذه . التفّوقي عن وراثة ىذه الصفة في اليجين األّول، والثالث، والرابع في الموعد الزراعي الثاني

 (.2008 وزمبلؤه، Zdunić؛ Joshi ،2007 وDadheech)النتيجة مع نتائج 
 أّن صفة محتوى الحبوب من النشاء خاضعة في وراثتيا [m]بّينت القيم العالية المعنوّية لممؤّشر 
 (.Lambert ،2001؛ 1993 وزمبلؤه، Goldman)لموراثة الكّمّية، وىذا ما أّكده كلٌّ من 

وكانت معظم المكّونات الوراثّية لصفة محتوى الحبوب من النشاء غير معنوّية في معظم اليجن وفي 
سيادي سيطرا عمى وراثة × حيث بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي السيادي، والسيادي . كبل موعدي الزراعة

صفة محتوى الحبوب من النشاء في اليجين األّول في الموعد األّول، وكان نمط التفاعل الوراثي من النوع 
المزدوج، نتيجة تعاكس اإلشارة بين ىذين الفعمين الوراثّيين، وىذا يشير إلى إمكانّية االنتخاب لسبلالٍت 

مرّباٍة داخمّيًا في األجيال االنعزالّية المتأّخرة ليذا اليجين، واستخداميا في إنتاج اليجن الفردّية ذات 
المحتوى العالي من النشاء في حبوبيا نتيجة حدوث ظاىرة قّوة اليجين التي ُيعّد الفعل الوراثي السيادي 

أّما اليجينين الثالث والرابع في الموعد األّول فكان الفعل الوراثي التراكمي، . من األسباب المباشرة لحدوثيا
تراكمي ىما المسيطران عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من النشاء في ىذين اليجينين، × والتراكمي 

تراكمي عمى قيم الفعل الوراثي التراكمي، وكانت قيم الفعل × حيث تفّوقت قيم الفعل الوراثي التراكمي 
تراكمي سالبًة، األمر الذي يعيق عممّية تحسين ىذه الصفة في ىذين اليجينين، ومن × الوراثي التراكمي 

تراكمي يمكن االنتخاب ليما في األجيال × ناحيٍة أخرى فيذين الفعمين الوراثّيين التراكمي، والتراكمي 
االنعزالّية المبّكرة ألّنيما يتمّتعان بثبات سموكيما عبر األجيال، ولكن النسبة المئوّية لمتقّدم الوراثي في 

ىذين اليجينين كانت منخفضة أي أّن إمكانّية التحسين ليذه الصفة ضعيفة وغير مجدية، إال في األجيال 
المتأّخرة حيث يتّم تجميع أكبر قدٍر ممكٍن من الموّرثات المتراكمة التي تساىم في زيادة محتوى الحبوب 

كما بّينت النتائج أّن الفعل الوراثي التراكمي سيطر عمى وراثة صفة محتوى الحبوب من . من النشاء
النشاء في اليجين الرابع في الموعد الثاني، حيث يمكن عبر االنتخاب المتكّرر تثبيت ىذا الفعل الوراثي 

من أجل تحسين ىذه الصفة، ثّم االنتخاب في األجيال المتأّخرة بسبب انخفاض مقدار التقّدم الوراثي، 
توافقت ىذه النتائج . لعزل سبلالٍت تستخدم الحقًا في برامج إنتاج اليجن ذات المحتوى العالي من النشاء

 (.2008 وزمبلؤه، Zdunić؛ Joshi ،2007 وDadheech)مع نتائج 
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لصفة  محتوى  (l) سيادي ×، السيادي (j) سيادي ×، التراكمي (i) تراكمي ×، التراكمي (h)، السيادي (d)، الفعل الوراثي التراكمي (m)، متوسط الجيل الثاني Scale 1اختبار . 76 جدول
 .الحبوب من النشاء 

نمط التفاعل  المؤشرات الوراثّية Scaling test I الموعد الهجن الصفة
 A B C D m d h i j l الوراثي

محتوى 
الحبوب من 

 النشاء

H1 D1 ** ** ** - 69.34
**

 ± 0.19 0.38
NS

 ± 0.24 1.82
*
 ± 0.91 1.12

NS
 ± 0.90 0.26

NS
 ± 0.52 -4.36

**
 ± 1.26 Dupl. 

D2 - - - - 68.46
**

 ± 0.29 -0.36
NS

 ± 0.36 1.33
NS

 ± 1.40 0.08
NS

 ± 1.38 -0.05
NS

 ± 0.79 -2.17
NS

 ± 1.94 - 

H2 D1 ** ** ** - 70.28
**

 ± 0.17 0.34
NS

 ± 0.23 -1.33
NS

 ± 0.84 -1.36
NS

 ± 0.83 -0.25
NS

 ± 0.48 -1.47
NS

 ± 1.18 - 

D2 ** * ** - 70.03
**

 ± 0.24 0.53
NS

 ± 0.28 -1.36
NS

 ± 1.14 -0.82
NS

 ± 1.13 0.22
NS

 ± 0.60 -1.88
NS

 ± 1.54 - 

H3 D1 ** ** ** ** 69.66
**

 ± 0.16 1.02
**

 ± 0.20 -0.94
NS

 ± 0.77 -2.76
**

 ± 0.76 0.64
NS

 ± 0.45 -0.93
NS

 ± 1.05 - 

D2 - - - - 68.23
**

 ± 0.35 0.31
NS

 ± 0.48 -0.01
NS

 ± 1.73 -2.18
NS

 ± 1.70 0.20
NS

 ± 1.10 1.95
NS

 ± 2.47 - 

H4 D1 ** ** ** ** 69.76
**

 ± 0.12 0.71
**

 ± 0.15 -0.58
NS

 ± 0.57 -1.54
**

 ± 0.55 0.41
NS

 ± 0.35 -0.64
NS

 ± 0.81 - 

D2 - - - - 68.59
**

 ± 0.32 0.86
*
 ± 0.41 0.90

NS
 ± 1.55 -0.20

NS
 ± 1.51 0.58

NS
 ± 0.93 -1.20

NS
 ± 2.19 - 
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 االرتباط املظهري
إّن تقدير معامل االرتباط المظيري يدّل عمى مدى االرتباط بين اثنتين أو أكثر من الصفات، واالرتباط 
المعنوي يدل عمى إمكانية التحسين لتمك الصفات المرتبطة معنويًا في آٍن واحد، حيث يعتمد ىذا التحسين 

 Hayes)عمى االرتباط المظيري والتباين الوراثي اإلضافي، وكذلك عمى درجة التوريث ليذه الصفات 
 .(1955وزمبلؤه، 

تّم في ىذه الدراسة تقدير معامل االرتباط المظيري بين صفة غّمة النبات الفردي وباقي الصفات 
 لميجن الفردّية األربعة، حيث بّينت النتائج الموّضحة في الجدول F2المدروسة في عشائر الجيل الثاني 

 أّن معظم قيم االرتباط بين الصفات المدروسة كانت منخفضة، حيث ُيشير ذلك إلى عدم كفاءة (77)
 : وفق اآلتيوكانت النتائج. دراسة معامل االرتباط في عشائر الجيل الثاني ليذه اليجن

 صفة غّمة النبات الفردي .1
ارتبطت صفة غّمة النبات الفردي بقيٍم سمبّية بصفة اإلزىار المؤّنث في معظم اليجن وفي كبل موعدي 

الزراعة، عدا اليجينين الثاني والرابع في موعد الزراعة الثاني، حيث أظيرا قيمًا إيجابّيًة الرتباط غّمة 
وفي ىذا الصدد فقد أّكدت العديد من الدراسات أّن قّمة عدد األيام . النبات الفردي بصفة اإلزىار المؤّنث

البلزمة لئلزىار المؤّنث تؤّثر سمبّيًا في غّمة النباتات الفردّية، وذلك بسبب ِقصر دورة حياة النبات التي 
تؤّثر بشكٍل عام في الكتمة الحيوّية لمنبات، وبالتالي تقل كّمّية المواد الذائبة المخّزنة في حبوب النبات، 

 Sujiprihati؛ Saleem ،2001 وYousuf)مثل ىذه النتيجة وجدىا . األمر الذي يؤّدي إلى انخفاض غّمتو
؛ 2007 وزمبلؤه، Shakoor؛ 2006 وزمبلؤه، Jalal؛ 2004 وزمبلؤه، Silva؛ 2003وزمبلؤه، 

Nagabhushan ،2008 ؛Iqbal ،2009 ؛Bello ،؛ وّنوس وزمبلؤه، 2011؛ حسّيان وزمبلؤه، 2010 وزمبلؤه
 (.2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2012 وزمبلؤه، Wali؛ 2012؛ 2012

وبّينت النتائج أّن صفة غّمة النبات الفردي ارتبطت إيجابّيًا بصفة ارتفاع النبات في معظم اليجن، عدا 
اليجين األّول في موعدي الزراعة، وىذا يشير إلى أّن االنتخاب لمنباتات ذات االرتفاع العالي سيؤدي 

 Alvi؛ 1998 وزمبلؤه، Aziz)بشكل غير مباشر إلى تحسين غّمة النباتات الفردّية وىذا ما وجده كلٌّ من 
-AL؛ Yusuf ،2010؛ Gissa ،2008؛ 2007 وزمبلؤه، Shakoor؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003وزمبلؤه، 

Ali ،؛ 2012 وزمبلؤهSumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Amini ،؛ 2013 وزمبلؤهRam Reddy ،وزمبلؤه 
 (.2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013

وارتبطت صفة غّمة النبات الفردي بصفة ارتفاع العرنوس إيجابّيًا في معظم اليجن في موعدي الزراعة 
وىذا ما أشارت إليو دراسات كلٍّ . عدا اليجين األّول في كبل الموعدين واليجين الثاني في الموعد األّول

؛ Nagabhushan ،2008؛ Abou-Deif ،2007 ؛2004 وزمبلؤه، Rafique؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal)من 
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Iqbal ،2009 ؛Noor ،؛ 2010 وزمبلؤهRafiq ،؛ 2012؛ وّنوس وزمبلؤه، 2010 وزمبلؤهAmini ،وزمبلؤه 
 (.2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013

وكان ارتباط صفة غّمة النبات الفردي إيجابّيًا في جميع اليجن وفي موعدي الزراعة بكلٍّ من صفة 
حيث ُتعّد ىذه . طول، وقطر العرنوس، عدد الصفوف بالعرنوس، عدد الحبوب بالصف، وزن المائة حّبة

الصفات المكّونات الرئيسة لغّمة النبات الفردي، حيث تعّد صفة غّمة النبات الفردّي من الصفات الكّمّية 
أّن االنتخاب لمكّونات  Grafius( 1956)لذلك أوضح المعّقدة التي ال يمكن االنتخاب ليا بشكل مباشر، 
ومن خبلل نتائج درجة التوريث بمفيوميا الضّيق . الغّمة يكون أكثر فّعالّية من االنتخاب لمغمة مباشرةً 

لمصفات المكّونة لغّمة النبات الفردي نجد أّن كبًل من صفة طول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، 
ووزن المائة حّبة تمّيزت بقيٍم متوسطة إلى عالية لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق، وىذا ُيشير إلى إمكانّية 

مثل ىذه . اعتماد ىذه الصفات كمؤّشراٍت انتخابّيٍة في برامج التربية اليادفة لتطوير غّمة محصول الذرة
؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Sujiprihati؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)النتيجة وجدىا كلٌّ من 

Rafique ،؛2004 وزمبلؤه Abou-Deif ،2007 ؛Alake ،؛ 2008 وزمبلؤهGissa ،2008؛ Nagabhushan ،
 Noor؛ 2010 وزمبلؤه، Mehboob؛ Mahesh ،2010؛ 2010 وزمبلؤه، Khazaei؛ Iqbal ،2009؛ 2008

؛ وّنوس وزمبلؤه، 2011 وزمبلؤه، Inamullah؛ Hefny ،2011؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ 2010وزمبلؤه، 
 Wali؛ Manjulatha ،2012 وSumalini؛ 2012 وزمبلؤه، Hasyan؛ 2012 وزمبلؤه، AL-Ali؛ 2012

 (.2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛2012وزمبلؤه، 
ومن ناحيٍة أخرى فقد ارتبطت صفة غّمة النبات الفردي بمحتوى الحبوب من البروتين إيجابّيًا بمعظم 

اليجن في الموعد األّول، عدا اليجين الثاني، أّما في الموعد الثاني فكانت ارتباطاتيا سمبّية بمعظم 
وكانت معظم ارتباطات غّمة النبات الفردي بصفة محتوى الحبوب من الزيت . اليجن، عدا اليجين الثاني

في الموعد األّول سالبة عدا اليجين الرابع، بينما كانت في الموعد الثاني معظم االرتباطات موجبة عدا 
وكانت معظم ارتباطات غّمة النبات الفردي بصفة محتوى الحبوب من النشاء سالبة في . اليجين الثالث

وفي ىذا السياق فقد . معظم اليجن في كبل موعدي الزراعة، عدا اليجينين الثاني والرابع في الموعد الثاني
بّينت العديد من الدراسات أّن تحسين المكّونات النوعّية لحبوب الذرة يترافق غالبًا مع انخفاٍض ممحوٍظ في 
غّمة ىذا المحصول، لذلك فإّن برامج التربية الناجحة اليادفة لتحسين القيمة الغذائّية لمحصول الذرة، ىي 

توافقت ىذه النتائج مع . التي توازن مابين تحسين المكّونات النوعّية، والمحافظة عمى غّمة جّيدة لممحصول
 Hasyan؛ 2012 وزمبلؤه، Aliu؛ Mahesh ،2010؛ 2009 وزمبلؤه، Li؛ 2008 وزمبلؤه، Saleem)نتائج 

 (.2012 وزمبلؤه، Stevanovic؛ 2012وزمبلؤه، 
 

 

 صفة اإلزهار المؤّنث .2
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ارتبطت صفة اإلزىار المؤّنث سمبّيًا بصفة ارتفاع النبات في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا 
، Saleem وYousuf)توافق ذلك مع . اليجين األّول في موعدي الزراعة، واليجين الرابع في الموعد الثاني

بينما كان ارتباطيا بصفة ارتفاع . (Manjulatha ،2012 وSumalini؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2001
العرنوس إيجابّيًا في معظم اليجن وفي كبل الموعدين، عدا اليجين الثالث في الموعدين، واليجين الرابع 

 Noor؛ 2010 وزمبلؤه، Bello؛ 2007 وزمبلؤه، Shakoor)وىذا ما وجده أيضًا كلٌّ من . في الموعد األّول
وكانت معظم ارتباطات صفة اإلزىار المؤّنث بصفة طول العرنوس سالبة، عدا . (2010وزمبلؤه، 

 Ram Reddy؛ 2012وّنوس وزمبلؤه، ). اليجينين األّول، والرابع في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب
وكذلك ارتبطت صفة اإلزىار بصفة قطر العرنوس سمبّيًا في معظم اليجن في كبل . (2013وزمبلؤه، 

وكان . (2012 وزمبلؤه، Wali؛ Hefny ،2011). الموعدين، عدا اليجينين األّول والرابع في الموعد األّول
 Alake)ارتباطيا بصفة عدد الصفوف بالعرنوس أيضًا سالبًا، عدا اليجين األّول في الموعد األّول 

ومن ناحيٍة أخرى فقد ارتبطت صفة . (2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ Mahesh ،2010؛ 2008وزمبلؤه، 
اإلزىار المؤّنث بصفة عدد الحبوب بالصف سمبّيًا في الموعد األّول، بينما كان ارتباطيما في الموعد 

(. 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ Mahesh ،2010). الثاني إيجابّيًا في معظم اليجن، عدا اليجين األّول
. وكان ارتباطيا بصفة وزن المائة حّبة إيجابّيًا، عدا في اليجينين األّول، والثالث في الموعد الثاني

(Hefny ،2011 ؛AL-Ali ،2012 وزمبلؤه) . كما بّينت النتائج أّن معظم ارتباطات صفة اإلزىار المؤّنث
 (.Mahesh ،2010)وىذا ما وجده . بالمكّونات النوعّية لمحبوب كانت إيجابّية

 صفة ارتفاع النبات .3

كانت معظم ارتباطات صفة ارتفاع النبات بجميع الصفات إيجابّيًة مع بعض القيم السالبة لبعض 
اليجن، عدا في صفة محتوى الحبوب من البروتين التي أظيرت ارتباطات سالبٍة بصفة ارتفاع النبات عدا 

 وزمبلؤه، Alvi)مثل ىذه النتائج وجدىا . اليجينين األّول والثالث في الموعد األّول والثاني عمى الترتيب
؛ 2012؛ وّنوس وزمبلؤه، Mahesh ،2010؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Sujiprihati؛ 2003

Sumaliniو Manjulatha ،2012 ؛Wali ،2012 وزمبلؤه.) 
 صفة ارتفاع العرنوس .4

كانت معظم ارتباطات صفة ارتفاع العرنوس إيجابّيًة بكلٍّ من صفة طول وقطر العرنوس، عدد 
وىذا ما أّكدتو . الصفوف بالعرنوس، عدد الحبوب بالصف في معظم اليجن وفي كبل موعدي الزراعة

 Ram Reddy؛ 2012 وزمبلؤه، AL-Ali؛ 2010 وزمبلؤه، Mehboob؛ Nagabhushan ،2008)نتائج 
في حين كان ارتباط صفة ارتفاع العرنوس بصفة وزن المائة حّبة في الموعد األّول . (2013وزمبلؤه، 

وىذا . سالبًا، عدا اليجين األّول، أّما في الموعد الثاني فكان ارتباطيما إيجابّيًا، عدا في اليجين األّول
وكان ارتباط صفة ارتفاع العرنوس بصفة . (2012 وزمبلؤه، AL-Ali؛ 2012وّنوس وزمبلؤه، )توافق مع 

يجابّيًا في اليجين الثالث في كبل موعدي الزراعة،  محتوى الحبوب من البروتين سمبّيًا في اليجين األّول، وا 
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ومن ناحيٍة أخرى فقد كان ارتباط صفة . بينما اختمف أداء اليجينين الثاني والرابع بين موعدي الزراعة
يجابّيًا في الموعد الثاني في جميع اليجن أّما ارتباط . محتوى الحبوب من الزيت سمبّيًا في الموعد األّول، وا 

صفة ارتفاع العرنوس بصفة محتوى الحبوب من النشاء فقد كان سمبّيًا في معظم اليجن وفي موعدي 
مثل ىذه . الزراعة، عدا اليجين الرابع في الموعد األّول، واليجينين الثاني والثالث في الموعد الثاني

 (.Mahesh ،2010)النتائج توّصل إلييا 
 صفة طول العرنوس .5

كان ارتباط صفة طول العرنوس بمعظم الصفات إيجابّيًا في جميع اليجن وفي كبل موعدي الزراعة، 
 Alvi)وىذا ما وجده كلٌّ من . وتمّيز ارتباط ىذه الصفة بصفة عدد الحبوب بالصف بمعنوّيتو العالية

 Rafique؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Sujiprihati؛ 2003 وزمبلؤه، Kabdal؛ 2003وزمبلؤه، 
؛ 2010 وزمبلؤه، Khazaei؛ Iqbal ،2009؛ Nagabhushan ،2008 ؛Gissa ،2008 ؛2004وزمبلؤه، 
Mahesh ،2010 ؛Mehboob ،؛ 2010 وزمبلؤهNoor ،؛ 2010 وزمبلؤهRafiq ،؛ 2010 وزمبلؤهHefny ،

 Wali؛ Manjulatha ،2012 وSumalini؛ 2012 وزمبلؤه، AL-Ali؛ 2012؛ وّنوس وزمبلؤه، 2011
 (.2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2012وزمبلؤه، 

 صفة قطر العرنوس .6

ارتبطت صفة قطر العرنوس إيجابّيًا ومعنوّيًا بصفة عدد الصفوف بالعرنوس في جميع اليجن وفي كبل 
وكان ارتباطيا بصفة عدد . (2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2012 وزمبلؤه، Wali)موعدي الزراعة 

الحبوب بالصف إيجابّيًا في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا اليجين األّول في كبل الموعدين 
(Alvi ،؛ 2003 وزمبلؤهKhazaei ،2010 وزمبلؤه) . وارتبطت إيجابّيًا بصفة وزن المائة حّبة، عدا اليجين

 Zeeshan؛ 2012 وزمبلؤه، AL-Ali)الثالث في موعدي الزراعة، واليجين الرابع في الموعد الثاني 
في حين كان ارتباط صفة قطر العرنوس بصفة محتوى الحبوب من البروتين سمبّيًا في . (2013وزمبلؤه، 

ومن ناحيٍة أخرى كان ارتباطيا . معظم اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا اليجين الرابع في الموعد الثاني
، Mahesh)بصفتي محتوى الحبوب من الزيت، والنشاء إيجابّيًا في أغمب اليجن، مع بعض القيم السمبّية 

 (.2012 وزمبلؤه، Hasyan؛ 2010
 صفة عدد الصفوف بالعرنوس .7

ارتبطت صفة عدد الصفوف بالعرنوس إيجابّيًا بصفة عدد الحبوب بالصف، عدا اليجين األّول في 
في . (2004 وزمبلؤه، Rafique؛ Al-Ahmad ،2004)موعدي الزراعة، واليجين الرابع في الموعد الثاني 

حين كانت معظم ارتباطاتيا بصفة وزن المائة حّبة سمبّية عدا في اليجين الثاني في الموعد الثاني 
(Hefny ،2011 ،2012؛ وّنوس وزمبلؤه) . أّما ارتباطيا بصفة محتوى الحبوب من البروتين فكان سمبّيًا في

في حين كان إيجابّيًا في الموعد الثاني في جميع . الموعد األّول في معظم اليجن، عدا اليجين األّول
وكان ارتباط صفة عدد الصفوف بالعرنوس بصفة محتوى الحبوب من الزيت في الموعد األّول . اليجن
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بينما كان في الموعد الثاني . إيجابّيًا في اليجينين األّول والثاني، وسمبّيًا في اليجينين الثالث والرابع
وأظير ارتباط ىذه الصفة بصفة . إيجابّيًا في اليجينين األّول والثالث، وسمبّيًا في اليجينين الثاني والرابع

محتوى الحبوب من النشاء قيمًا سمبّيًة في معظم اليجن في موعدي الزراعة، عدا اليجين الثالث في 
 (.Mahesh ،2010)الموعد األّول، واليجين الرابع في الموعد الثاني 

 صفة عدد الحبوب بالصف .8
أظيرت صفة عدد الحبوب بالصف ارتباطًا إيجابّيًا بصفة وزن المائة حّبة في معظم اليجن في 
موعدي الزراعة، عدا اليجين األّول في الموعد األّول، واليجينين الثاني، والثالث في الموعد الثاني 

(Rafique ،؛ 2004 وزمبلؤهMahesh ،2010) . وكان ارتباطيا بصفة محتوى الحبوب من البروتين
بمعظمو سالبًا في معظم اليجن وفي موعدي الزراعة، عدا اليجينين األّول، والثاني في الموعد األّول 

بينما ارتبطت بصفة محتوى الحبوب من الزيت في الموعد األّول إيجابّيًا في . والثاني عمى الترتيب
أّما في الموعد الثاني فكان ارتباطيما إيجابّيًا في اليجينين . اليجينين الثاني والرابع، وسمبّيًا بباقي اليجن

أّما االرتباط مع صفة محتوى الحبوب من النشاء فكان إيجابّيًا في اليجينين األّول والثاني . األّول والرابع
 وزمبلؤه، Hasyan؛ Mahesh ،2010)في الموعد األّول، واليجينين الثاني والرابع في الموعد الثاني 

2012.) 
 صفة وزن المائة حّبة .9

كانت معظم ارتباطات صفة وزن المائة حّبة بصفتي محتوى الحبوب من البروتين والزيت سمبّيًة، عمى 
 Hasyan؛ Mahesh ،2010)مثل ىذه النتيجة وجدىا . عكس ارتباطيا بصفة محتوى الحبوب من النشاء

 (.2012 وزمبلؤه، Stevanovic؛ 2012وزمبلؤه، 
 صفة محتوى الحبوب من البروتين .10

بّينت النتائج أّن صفة محتوى الحبوب من البروتين ارتبطت إيجابّيًا بصفة محتوى الحبوب من 
الزيت، بينما ارتبطت سمبّيًا بصفة محتوى الحبوب من النشاء، وذلك في معظم اليجن وفي كبل موعدي 

 وزمبلؤه، Aliu؛ Mahesh ،2010؛ 2009 وزمبلؤه، Li؛ 2008 وزمبلؤه، Saleem)توافق ذلك مع . الزراعة
2012.) 

 صفة محتوى الحبوب من الزيت .11

ارتبطت ىذه الصفة سمبّيًا بصفة محتوى الحبوب من النشاء في معظم اليجن وفي كبل موعدي 
 Saleem)وىذا تناغم مع ما وجده كلٌّ من . الزراعة، عدا اليجينين األّول والثالث في الموعد األّول

 .(2012 وزمبلؤه، Aliu؛ Mahesh ،2010؛ 2009 وزمبلؤه، Li؛ 2008وزمبلؤه، 
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 .االرتباط المظهري بين الصفات المدروسة في جميع الهجن وفي موعدي الزراعة. 77 جدول

ة النبات الفرديغل الهجن الصفات عدد الصفوف  قطر العرنوس طول العرنوس ارتفاع العرنوس ارتفاع النبات اإلزهار المؤّنث 
محتوى الحبوب من  وزن المئة حّبة عدد الحبوب بالصف بالعرنوس

 البروتين
محتوى الحبوب من 

 الزيت
D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 

اإلزهار 
 المؤّنث

H1 -0.265** -0.068 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2 -0.139 0.014 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H3 -0.250** -0.183* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H4 -0.232** 0.140 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ارتفاع 
 النبات

H1 -0.040 -0.010 0.064 0.100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2 0.081 0.184* -0.070 -0.043 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H3 0.106 0.133 -0.057 -0.070 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H4 0.238** 0.093 -0.049 0.171* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ارتفاع 
 العرنوس

H1 -0.031 -0.059 0.226** 0.163* 0.289** 0.414** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2 -0.060 0.259** 0.012 0.147* 0.126 0.527** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H3 0.059 0.156* -0.141 -0.159* 0.311** 0.366** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H4 0.099 0.209** -0.034 0.094 0.475** 0.444** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

طول 
 العرنوس

H1 0.226** 0.315** 0.045 -0.032 -0.078 0.077 0.110 -0.033 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2 0.176* 0.139 -0.080 -0.043 0.045 0.168* 0.070 0.176* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H3 0.312** 0.204** -0.191* -0.113 0.092 0.117 0.335** 0.038 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H4 0.260** 0.336** -0.190* 0.017 0.401** 0.195** 0.334** 0.251** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

قطر 
 العرنوس

H1 0.181* 0.229** 0.080 -0.004 0.064 -0.077 -0.034 -0.142 -0.069 0.045 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2 0.196** 0.106 -0.030 -0.134 0.040 0.233** 0.080 0.161* 0.087 0.137 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H3 0.065 -0.035 -0.180* -0.135 -0.066 -0.077 0.056 0.048 0.144 0.083 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H4 0.074 -0.107 0.120 -0.131 -0.047 0.059 0.151* 0.128 0.213** 0.144 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوس

H1 0.019 0.077 0.011 -0.200** 0.085 0.038 0.023 0.047 -0.061 0.026 0.138 0.306** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2 0.318** 0.194** -0.172* -0.143 0.054 0.093 -0.088 0.064 0.053 0.078 0.152* 0.255** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H3 0.433** 0.087 -0.222** -0.015 -0.009 -0.054 0.012 -0.020 0.154* 0.035 0.190* 0.393** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H4 0.056 0.004 -0.148* -0.067 -0.167* 0.018 0.060 -0.023 0.103 -0.212** 0.223** 0.081 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

عدد 
الحبوب 
 بالصف

H1 0.015 0.066 -0.122 -0.186* -0.082 0.291** 0.002 -0.051 0.330** 0.256** -0.051 -0.086 -0.015 -0.039 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2 0.002 0.292** -0.058 0.017 0.041 0.078 0.084 0.157* 0.239** 0.348** 0.019 0.139 0.100 0.258** 
 

 
 

 
 

 
 

 

H3 0.450** 0.419** -0.180* 0.019 0.230** 0.078 0.262** -0.060 0.413** 0.354** 0.186* 0.143 0.234** 0.007 
 

 
 

 
 

 
 

 

H4 0.220** 0.294** -0.212** 0.082 0.289** 0.066 0.202** 0.274** 0.404** 0.465** 0.043 0.023 0.099 -0.236** 
 

 
 

 
 

 
 

 

وزن المئة 
 حّبة

H1 0.084 0.278** 0.032 -0.031 -0.034 0.147* 0.139 -0.070 -0.173* 0.283** 0.135 0.236** -0.072 0.005 -0.292** 0.056 
 

 
 

 
 

 

H2 0.175* 0.123 0.016 0.012 -0.094 0.249** -0.011 0.148* 0.077 0.164* 0.143 0.253** 0.008 -0.158* 0.058 -0.058 
 

 
 

 
 

 

H3 0.048 0.111 0.098 -0.164* 0.141 0.180* -0.045 0.056 0.060 -0.102 -0.127 -0.022 -0.074 -0.052 0.010 -0.023 
 

 
 

 
 

 

H4 0.269** 0.270** 0.075 0.116 0.218** 0.099 -0.026 0.131 0.266** 0.198** 0.006 -0.030 -0.087 -0.158* 0.073 0.173* 
 

 
 

 
 

 

محتوى 
الحبوب 

من 
 البروتين

H1 0.032 -0.156* -0.045 -0.008 0.009 -0.209** -0.027 -0.023 0.089 -0.105 -0.055 -0.082 0.236** 0.042 -0.115 -0.054 -0.094 -0.182* 
 

 
 

 

H2 -0.012 0.110 0.003 0.069 -0.148* -0.110 0.049 -0.090 -0.123 0.044 -0.142 -0.144 -0.016 0.005 -0.090 0.040 0.047 -0.056 
 

 
 

 

H3 0.059 -0.004 0.064 -0.083 -0.014 0.024 0.102 0.077 0.057 0.073 -0.126 -0.066 -0.020 0.026 -0.002 -0.064 -0.014 0.113 
 

 
 

 

H4 0.078 -0.095 0.081 0.057 -0.041 -0.015 -0.084 0.050 -0.116 0.004 -0.210** 0.020 -0.068 0.065 0.005 -0.114 0.083 -0.148* 
 

 
 

 

محتوى 
الحبوب 
 من الزيت

H1 -0.216** 0.159* 0.123 -0.110 -0.035 0.133 -0.075 0.030 -0.199** -0.007 0.077 0.150* 0.085 0.063 -0.030 0.040 -0.151* 0.026 0.141 -0.212** 
 

 

H2 -0.025 0.175* 0.075 0.024 0.006 0.005 -0.037 0.022 -0.005 0.053 0.047 -0.134 0.098 -0.063 0.034 -0.101 -0.113 0.045 0.004 0.091 
 

 

H3 -0.094 -0.085 0.107 0.000 -0.052 0.070 -0.127 0.041 0.080 -0.065 0.042 0.160* -0.127 0.042 -0.039 -0.032 -0.143 -0.092 0.173* 0.053 
 

 

H4 0.247** 0.125 -0.074 -0.075 0.021 -0.086 -0.073 0.070 0.021 0.016 -0.006 -0.055 -0.045 -0.071 0.019 0.002 0.082 -0.008 0.271** -0.447** 
 

 

محتوى 
الحبوب 
 من النشاء

H1 -0.026 -0.137 0.067 0.045 -0.094 0.184* -0.021 -0.122 -0.118 -0.044 -0.027 0.121 -0.171* -0.067 0.043 -0.025 0.062 -0.001 -0.567** -0.232** 0.013 -0.089 

H2 -0.059 0.069 0.027 0.038 -0.021 0.072 -0.006 0.011 -0.016 0.218** 0.009 0.004 -0.023 -0.064 0.058 0.071 0.057 0.024 -0.399** -0.335** -0.235** -0.026 

H3 -0.103 -0.102 0.122 0.058 0.018 -0.013 -0.136 0.003 0.016 -0.060 0.227** -0.063 0.023 -0.095 -0.009 -0.009 0.012 0.002 -0.580** -0.610** 0.031 -0.184* 

H4 -0.051 0.149* -0.168* 0.043 0.148* 0.028 0.103 -0.007 0.140 0.173* 0.119 0.038 -0.081 0.004 -0.095 0.179* 0.005 0.121 -0.494** 0.054 -0.312** -0.257** 
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 معامل املرور
يستخدم تحميل معامل المرور بشكٍل واسٍع في تربية المحاصيل لتحديد طبيعة العبلقة بين الغّمة الحّبّية 

ومكوناتيا، وكذلك لتحديد أيٍّ من ىذه المكّونات لو تأثيٌر معنويٌّ ومباشٌر في الغّمة الستخدامو كدليٍل 
وفي ىذه الدراسة تّم تقدير معامل المرور لكّل  ،(1983 وزمبلؤه، Kang؛ 1982 وزمبلؤه، Puri)انتخابيٍّ 

ىجيٍن من اليجن األربعة وفي كّل موعد من مواعيد الزراعة لتحديد أكثر الصفات مساىمًة في تباين صفة 
 .غّمة النبات الفردي

 الهجين األّول .1

 الموعد األّول -1-1

أّن كبًل من صفة اإلزىار المؤّنث، وطول العرنوس،  (78جدول، )أظيرت نتائج تحميل معامل المرور 
ومحتوى الحبوب من الزيت كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين غّمة النباتات الفردّية لميجين األّول في 

وبّينت النتائج أّن مجموع تأثيرات صفة اإلزىار المؤّنث المباشرة وغير المباشرة من . موعد الزراعة المبّكرة
وىذا يشير إلى أّن  (0.265-)خبلل صفتي طول العرنوس، ومحتوى الحبوب من الزيت، قد بمغ       

. صفة اإلزىار المؤّنث وتأثيراتيا غير المباشرة قد ساىمت في انخفاض غّمة النبات الفردي لميجين األّول
، حيث (0.226)وبمغ مجموع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة طول العرنوس في غّمة النبات الفردي 

في حين أظيرت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة محتوى . ساىمت ىذه التأثيرات في زيادة الغّمة
، وىذا بدوره أّثر سمبّيًا في غّمة النباتات الفردّية (0.216-)الحبوب من الزيت قيمًا سالبًة بمغت بمجمميا 

 .لميجين األّول
ولموقوف عمى أىّمّية ىذه الصفات الثبلث، تّم تقدير نسبة المساىمة المباشرة وغير المباشرة لكلٍّ منيا 

، أّن صفة اإلزىار المؤّنث ساىمت (79)حيث بّينت النتائج في الجدول . في تباين غّمة النبات الفردي
، ثّم صفة محتوى (%4.37)في تباين الغّمة، تمتيا في األىّمّية صفة طول العرنوس  (%6.60)بنسبة 

، ثّم التأثير غير المباشر لصفة طول العرنوس من خبلل محتوى الحبوب (%2.04)الحبوب من الزيت 
في حين كانت التأثيرات غير المباشرة لصفة اإلزىار المؤّنث من خبلل . (%1.19)من الزيت بنسبة 

وبّينت . صفتي طول العرنوس ومحتوى الحبوب من الزيت، منخفضة وليس ليا أىّمّية كبيرة في تباين الغّمة
النتائج أّن المجموع الكّمي لمساىمات ىذه الصفات في تباين غّمة النبات الفردي لميجين األّول بمغ 

(14.62.)% 
إّن صفة طول العرنوس ذات التأثير اإليجابّي في غّمة النبات الفردي، تمّيزت أيضًا بدرجة توريث 

، لذلك يمكن اعتمادىا في ىذا اليجين وفي الموعد الزراعي المبّكر (0.63)بالمفيوم الضّيق عالية بمغت 
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 Alvi)توافق ذلك مع نتائج       . كمؤّشٍر انتخابيٍّ في برامج التربية اليادفة لتطوير غّمة محصول الذرة
 (.2012 وزمبلؤه، Hasyan؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003وزمبلؤه، 

 الموعد الثاني -1-2

أّن كبًل من صفة طول العرنوس، ووزن المائة حّبة، وقطر العرنوس  (78)بّينت النتائج في الجدول 
حّققت أعمى مساىمة من بين الصفات المدروسة في تباين غّمة النباتات الفردّية لميجين األّول في موعد 

حيث أّثرت صفة طول العرنوس إيجابّيًا في تباين غّمة النبات الفردي، وبمغ مجموع . الزراعة المتأّخرة
تبلىا من . (0.315)تأثيراتيا المباشرة وغير المباشرة من خبلل صفتي وزن المائة حّبة، وقطر العرنوس 

أّما . (0.278)حيث األىّمّية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة وزن المائة حّبة، التي بمغت بمجمميا 
صفة قطر العرنوس التي بدورىا ساىمت إيجابّيًا في تباين الغّمة، فقد بمغت قيمة تأثيراتيا المباشرة وغير 

 (.0.229)المباشرة من خبلل صفتي طول العرنوس، ووزن المائة حّبة 
أّن التأثير المباشر لصفة طول العرنوس امتمك أعمى نسبة لمساىمتو  (79)وأظيرت النتائج في الجدول 

، تبله في األىّمّية التأثير المباشر لصفة قطر العرنوس (%6.82)في تباين غّمة النبات الفردي والتي بمغت 
، يميو التأثير غير (%2.62)، ثّم التأثير المباشر لصفة وزن المائة حّبة الذي كانت نسبتو (3.21%)

، وأتى بعده التأثير غير المباشر (%2.39)المباشر لصفة طول العرنوس من خبلل وزن المائة حّبة بنسبة 
، واحتّمت مساىمة التأثير غير المباشر لصفة (%1.37)لصفة وزن المائة حّبة من خبلل قطر العرنوس 

وبّينت النتائج أّن . (%0.42)طول العرنوس من خبلل قطر العرنوس المرتبة األخيرة من حيث األىّمّية 
 %(.16.83)مجموع المساىمات المباشرة وغير المباشرة ليذه الصفات في تباين الغّمة قد بمغ 

ُتعّد ىذه الصفات الثبلث ذات أىّمّيٍة كبيرٍة في برامج التربية اليادفة لزيادة الكفاءة اإلنتاجّية لمحصول 
الذرة، حيث ساىمت إيجابّيًا في تباين الغّمة، إضافًة المتبلكيا قدرًة عمى التوريث بالمفيوم الضّيق بمغت 

لذلك . لصفات طول العرنوس، وقطر العرنوس، ووزن المائة حّبة عمى الترتيب (0.61، و0.56، و0.38)
 .يمكن اعتمادىا كمؤّشراٍت انتخابّيٍة في ىذه البرامج

؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)توافقت ىذه النتيجة مع النتائج التي توّصل إلييا كلٌّ من 
Nagabhushan ،2008 ؛Mahesh ،2010 ،؛ 2012؛ وّنوس وزمبلؤهAL-Ali ،؛ 2012 وزمبلؤهHasyan 

 (.2012وزمبلؤه، 
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 .معامل المرور ألكثر الصفات مساهمة في تباين غّمة النبات الفردي في الهجين األول في موعدي الزراعة. 78جدول 
 الموعد الثاني الموعد األّول

 التأثيرات مصدر التباين  التأثيرات مصدر التباين 
  عمى الغّمة الحبّية طول العرنوستأثير 1  عمى الغّمة الحبّية اإلزهار المؤّنثتأثير 1
 0.261 التأثير المباشر  0.257- التأثير المباشر 

 0.046  وزن المئة حّبة   التأثير غير المباشر من خبلل  0.009  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.008 قطر العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل   0.018- محتوى الحبوب من الزيت   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.315 المجموع  0.265- المجموع 

   عمى الغّمة الحبّية وزن المئة حّبةتأثير 2   عمى الغّمة الحبّية طول العرنوستأثير 2

 0.162 التأثير المباشر  0.209 التأثير المباشر 

 0.074  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  0.012-  اإلزىار المؤّنث   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.042 قطر العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل   0.028 محتوى الحبوب من الزيت   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.278 المجموع  0.226 المجموع 

   عمى الغّمة الحبّية قطر العرنوستأثير 3   عمى الغّمة الحبّية محتوى الحبوب من الزيتتأثير 3

 0.179 التأثير المباشر  0.143- التأثير المباشر 

 0.012  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  0.032-  اإلزىار المؤّنث   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.038  وزن المئة حّبة   التأثير غير المباشر من خبلل  0.042-  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.229 المجموع  0.216- المجموع 

 
 .غّمة النبات الفردي في الهجين األول في موعدي الزراعة األهمّية النسبّية ألكثر الصفات مساهمًة في تباين معامل التحديد و. 79جدول 

 الموعد الثاني الموعد األّول
 األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين  األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين 

 6.82 0.0682 طول العرنوس 1 6.60 0.0660 اإلزىار المؤّنث 1

 2.62 0.0262  حّبةةوزن المائ 2 4.37 0.0437 طول العرنوس 2

 3.21 0.0321 قطر العرنوس 3 2.04 0.0204 محتوى الحبوب من الزيت 3

 2.39 0.0239  حّبةة وزن المائ ×طول العرنوس 4 0.48- 0.0048-  طول العرنوس ×اإلزىار المؤّنث 4

 0.42 0.0042  قطر العرنوس×طول العرنوس  5 0.90 0.0090  محتوى الحبوب من الزيت ×اإلزىار المؤّنث 5

 1.37 0.0137  قطر العرنوس × حّبةةوزن المائ 6 1.19 0.0119  محتوى الحبوب من الزيت×طول العرنوس  6

 %16.83  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي  %14.62  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي 
 83.17 0.8317 المتبقيةمجموع التأثيرات   85.38 0.8538 المتبقيةمجموع التأثيرات  
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 الهجين الثاني .2

 الموعد األّول -2-1

ساىمت كلٌّ من صفة عدد الصفوف بالعرنوس، وقطر العرنوس، وطول العرنوس في تباين غّمة 
حيث أظيرت نتائج تحميل معامل المرور . النباتات الفردّية لميجين الثاني في موعد الزراعة المبّكرة

أّن مجموع التأثيرات المباشرة لصفة عدد الصفوف بالعرنوس، وتأثيراتيا غير المباشرة من  (80جدول، )
بينما كانت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة . (0.318)خبلل صفتي قطر العرنوس، وطول العرنوس بمغ 

أّما التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة طول . (0.196)لصفة قطر العرنوس في غّمة النبات الفردي 
حيث يبلحظ أّن جميع ىذه الصفات ساىمت بشكٍل مباشٍر وغير . (0.176)العرنوس في تباين الغّمة كانت 

 .مباشٍر في تحسين غّمة النباتات الفردّية لميجين الثاني في الموعد األّول
ولمعرفة نسبة مساىمة كل صفة من ىذه الصفات الثبلث في تباين غّمة النبات الفردي، تّم تقدير 

حيث بّينت النتائج أّن صفة عدد الصفوف بالعرنوس امتمكت . (81)األىّمّية النسبّية الموّضحة في الجدول 
، تمتيا في األىّمّية التأثيرات المباشرة لصفة طول (%8.35)أعمى نسبٍة لممساىمة المباشرة في تباين الغّمة 

، ثّم التأثير غير المباشر لصفة (%1.94)، ثّم التأثير المباشر لصفة قطر العرنوس (%2.21)العرنوس 
، كما ساىمت التأثيرات غير المباشرة (%1.22)عدد الصفوف بالعرنوس من خبلل صفة قطر العرنوس 

لصفة عدد الصفوف بالعرنوس من خبلل طول العرنوس، وكذلك التأثيرات غير المباشرة لقطر العرنوس 
وكان . عمى الترتيب (%0.36، و0.46)من خبلل طول العرنوس، بنسبة منخفضة في تباين الغّمة بمغت 

 .في تباين غّمة النبات الفردي لميجين الثاني في الموعد األّول (%14.53)المجموع الكمي ليذه المساىمات 
لصفة عدد الصفوف بالعرنوس، وطول  (0.17، و0.59، و0.39)كانت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق 
لذلك يمكن االعتماد عمى صفتي طول العرنوس، وعدد الصفوف . العرنوس، وقطر العرنوس عمى الترتيب

 .بالعرنوس كمؤّشرات في برامج التربية اليادفة لتحسين غّمة محصول الذرة
؛ Nagabhushan ،2008؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)تناغمت ىذه النتيجة مع نتائج 

Hasyan ،؛ 2012 وزمبلؤهSumaliniو  Manjulatha ،2012.) 
 
 
 
 
 
 

 الموعد الثاني -2-2
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أّن كبًل من صفة عدد الحبوب بالصف، وارتفاع النبات، وعدد الصفوف  (80)بّينت النتائج في الجدول 
. بالعرنوس امتمكت أعمى مساىمة في تباين غّمة النباتات الفردّية لميجين الثاني في موعد الزراعة المتأّخرة
حيث أّثرت صفة عدد الحبوب بالصف في تباين غّمة النبات الفردي بتأثيراٍت مباشرٍة وغير مباشرٍة بمغت 

، (0.259)، بينما بمغ مجموع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة ارتفاع النبات (0.292)بمجموعيا 
 (.0.194)وكان مجموع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة عدد الصفوف بالعرنوس 

أّن مجموع األىّمّية النسبّية لمساىمة ىذه الصفات في تباين غّمة  (81)أظيرت النتائج في الجدول 
، حيث أتت المساىمة المباشرة لصفة عدد الحبوب بالصف في تباين غّمة (%14.57)النبات الفردي بمغ 

، تمتيا في األىّمّية المساىمة المباشرة (%5.14)النبات الفردي في المرتبة األولى بنسبة مساىمة بمغت 
، ثّم المساىمة غير المباشرة لصفة عدد الحبوب بالصف من خبلل ارتفاع (%4.65)لصفة ارتفاع النبات 

، تبلىا التأثير (%1.48)، وأتت بعدىا المساىمة المباشرة لصفة عدد الصفوف بالعرنوس (%1.54)النبات 
، وفي المرتبة (%1.42)غير المباشر لصفة عدد الحبوب بالصف من خبلل عدد الصفوف بالعرنوس 

 %(.0.34)األخيرة أتى التأثير غير المباشر الرتفاع النبات من خبلل عدد الصفوف بالعرنوس 
ومن خبلل النتائج السابقة يمكن القول بأّن صفة عدد الحبوب بالصف يمكن اعتبارىا دليبًل انتخابّيًا في 

، بينما (0.51)برامج التربية اليادفة لرفع غّمة الذرة، حيث تمّيزت بدرجة توريث بمفيوميا الضّيق متوسطة 
، 0.24)صفتي ارتفاع النبات، وعدد الصفوف بالعرنوس امتمكتا درجة توريث بالمفيوم الضّيق منخفضة 

عمى الترتيب، لذلك ال يمكن اعتمادىما كمؤّشراٍت انتخابّيٍة رغم مساىمتيما في تباين غّمة النبات  (0.15و
 .الفردي

؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج 
 وزمبلؤه، Amini؛ 2012 وزمبلؤه، Wali؛ Manjulatha ،2012  وSumalini؛ 2012وّنوس وزمبلؤه، 

 (. 2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2013
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 .معامل المرور ألكثر الصفات مساهمة في تباين غّمة النبات الفردي في الهجين الثاني في موعدي الزراعة. 80جدول 

 الموعد الثاني الموعد األّول
 التأثيرات مصدر التباين  التأثيرات مصدر التباين 
  عمى الغّمة الحبّية عدد الحبوب الصفتأثير 1 عدد الصفوف بالعرنوس عمى الغّمة الحبّية تأثير 1
 0.227 التأثير المباشر  0.289 التأثير المباشر 

 0.034  ارتفاع النبات   التأثير غير المباشر من خبلل  0.021  قطر العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.031 عدد الصفوف بالعرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل   0.008 طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.292 المجموع  0.318 المجموع 

   عمى الغّمة الحبّية ارتفاع النباتتأثير 2   عمى الغّمة الحبّية قطر العرنوستأثير 2

 0.216 التأثير المباشر  0.139 التأثير المباشر 

 0.036  عدد الحبوب الصف   التأثير غير المباشر من خبلل  0.044 عدد الصفوف بالعرنوس    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.008 عدد الصفوف بالعرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل   0.013 طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.259 المجموع  0.196 المجموع 

  عدد الصفوف بالعرنوس عمى الغّمة الحبّية تأثير 3   عمى الغّمة الحبّية طول العرنوستأثير 3

 0.122 التأثير المباشر  0.149 التأثير المباشر 

 0.059  عدد الحبوب الصف   التأثير غير المباشر من خبلل  0.015 عدد الصفوف بالعرنوس    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.014  ارتفاع النبات   التأثير غير المباشر من خبلل  0.012  قطر العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.194 المجموع  0.176 المجموع 
 

 .غّمة النبات الفردي في الهجين الثاني في موعدي الزراعة األهمّية النسبّية ألكثر الصفات مساهمًة في تباين معامل التحديد و. 81جدول 
 الموعد الثاني الموعد األّول

 األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين  األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين 

 5.14 0.0514 عدد الحبوب الصف 1 8.35 0.0835 عدد الصفوف بالعرنوس 1

 4.65 0.0465 ارتفاع النبات 2 1.94 0.0194 قطر العرنوس 2

 1.48 0.0148 عدد الصفوف بالعرنوس 3 2.21 0.0221 طول العرنوس 3

 1.54 0.0154  ارتفاع النبات ×عدد الحبوب الصف 4 1.22 0.0122  قطر العرنوس ×عدد الصفوف بالعرنوس 4

 1.42 0.0142 عدد الصفوف بالعرنوس  ×عدد الحبوب الصف 5 0.46 0.0046  طول العرنوس ×عدد الصفوف بالعرنوس 5

 0.34 0.0034 عدد الصفوف بالعرنوس ×ارتفاع النبات  6 0.36 0.0036  طول العرنوس×قطر العرنوس  6

 %14.57  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي   %14.53  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي 
 85.43 0.8543 المتبقيةمجموع التأثيرات   85.47 0.8547 المتبقيةمجموع التأثيرات  
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 الهجين الثالث .3
 الموعد األّول -3-1

أّن كبًل من صفة  (82جدول، )أظيرت نتائج تحميل معامل المرور لميجين الثالث في الموعد األّول 
. عدد الحبوب بالصف، وعدد الصفوف بالعرنوس، وطول العرنوس ساىمت في تباين غّمة النباتات الفردّية

بينما كانت . (0.450)حيث بمغت مجموع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة عدد الحبوب بالصف 
وكانت . (0.433)التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة عدد الصفوف بالعرنوس في غّمة النبات الفردي 

حيث أشارت النتائج إلى . (0.312)التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة طول العرنوس في تباين الغّمة 
أّن جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ليذه الصفات، ساىمت بشكٍل إيجابيٍّ في تحسين غّمة النبات 

 .الفردي
حيث . (83جدول، )ُقّدرت نسبة مساىمة كل صفة من ىذه الصفات في تباين غّمة النبات الفردي 

بّينت النتائج أّن صفة عدد الصفوف بالعرنوس امتمكت أعمى نسبٍة لممساىمة المباشرة في تباين غّمة 
، ثّم (%10.08)، تمتيا في األىّمّية التأثيرات المباشرة لعدد الحبوب بالصف (%11.48)النبات الفردي 

، تبله التأثير (%5.04)التأثير غير المباشر لعدد الحبوب بالصف من خبلل عدد الصفوف بالعرنوس 
، ثّم التأثير المباشر لطول (%3.37)غير المباشر لعدد الحبوب بالصف من خبلل صفة طول العرنوس 

، وأخيرًا التأثير غير المباشر لعدد الصفوف بالعرنوس من خبلل طول العرنوس (%1.66)العرنوس بنسبة 
في تباين غّمة النبات الفردي لميجين الثالث  (%32.98)وكان المجموع الكمي ليذه المساىمات . (1.34%)

 .في الموعد األّول
في صفة عدد  (0.52، و0.42، و0.53)أظيرت القيم المتوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا الضّيق 

أّن االنتخاب ليذه الصفات . الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف، وطول العرنوس عمى الترتيب
اتفقت . في برامج التربية اليادفة لتحسن غّمة الذرة، سيؤّدي بشكل غير مباشر إلى رفع غّمة محصول الذرة

  وSumalini؛ 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)ىذه النتائج مع نتائج 

Manjulatha ،2012 ؛Wali ،؛ 2012 وزمبلؤهZeeshan ،2013 وزمبلؤه.) 
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 .معامل المرور ألكثر الصفات مساهمة في تباين غّمة النبات الفردي في الهجين الثالث في موعدي الزراعة. 82جدول 
 الموعد الثاني الموعد األّول

 التأثيرات مصدر التباين  التأثيرات مصدر التباين 
  عمى الغّمة الحبّية عدد الحبوب الصفتأثير 1 عدد الحبوب بالصف عمى الغّمة الحبّية تأثير 1
 0.411 التأثير المباشر  0.318 التأثير المباشر 

 0.018  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  0.079 عدد الصفوف بالعرنوس    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.011- ارتفاع العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل   0.053 طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.419 المجموع  0.450 المجموع 

   عمى الغّمة الحبّية طول العرنوستأثير 2  عدد الصفوف بالعرنوس عمى الغّمة الحبّية تأثير 2

 0.052 التأثير المباشر  0.339 التأثير المباشر 

 0.146  عدد الحبوب الصف   التأثير غير المباشر من خبلل  0.074 عدد الحبوب بالصف    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.007 ارتفاع العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل   0.020 طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.204 المجموع  0.433 المجموع 

  ارتفاع العرنوس عمى الغّمة الحبّية تأثير 3   عمى الغّمة الحبّية طول العرنوستأثير 3

 0.179 التأثير المباشر  0.129 التأثير المباشر 

 0.025-  عدد الحبوب الصف   التأثير غير المباشر من خبلل  0.131 عدد الحبوب بالصف    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.002  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  0.052 عدد الصفوف بالعرنوس    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.156 المجموع  0.312 المجموع 
 

 .غّمة النبات الفردي في الهجين الثالث في موعدي الزراعة األهمّية النسبّية ألكثر الصفات مساهمًة في تباين معامل التحديد و. 83جدول 
 الموعد الثاني الموعد األّول

 األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين  األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين 

 16.93 0.1693 عدد الحبوب الصف 1 10.08 0.1008 عدد الحبوب بالصف 1

 0.27 0.0027 طول العرنوس 2 11.48 0.1148 عدد الصفوف بالعرنوس 2

 3.19 0.0319 ارتفاع العرنوس 3 1.66 0.0166 طول العرنوس 3

 1.50 0.0150  طول العرنوس ×عدد الحبوب الصف 4 5.04 0.0504 عدد الصفوف بالعرنوس  ×عدد الحبوب بالصف 4

 0.88- 0.0088- ارتفاع العرنوس  ×عدد الحبوب الصف 5 3.37 0.0337  طول العرنوس ×عدد الحبوب بالصف 5

 0.07 0.0007 ارتفاع العرنوس  ×طول العرنوس 6 1.34 0.0134  طول العرنوس ×عدد الصفوف بالعرنوس 6

 %21.08  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي   %32.98  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي 
 78.92 0.7892 المتبقيةمجموع التأثيرات   67.02 0.6702 المتبقيةمجموع التأثيرات  
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 الموعد الثاني -3-2
أّن مجموع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة عدد الحبوب بالصف  (82)بّينت النتائج في الجدول 

 (.0.156)، وفي ارتفاع العرنوس (0.204)، بينما كان في صفة طول العرنوس (0.419)بمغ 
أّن ىذه الصفات الثبلث ساىمت في تباين غّمة النبات الفردي بنسبة  (83)أظيرت النتائج في الجدول 

، (%16.93)حيث كانت النسبة العظمى من ىذه المساىمة في صفة عدد الحبوب بالصف . (21.08%)
، تبله التأثير غير المباشر لعدد الحبوب بالصف من (%3.19)ثّم التأثير المباشر لصفة ارتفاع العرنوس 

 .، بينما كانت باقي التأثيرات منخفضة(%1.50)خبلل طول العرنوس 
أظيرت صفتي عدد الحبوب بالصف، ارتفاع العرنوس في الموعد الثاني قيمًا متوسطة لدرجة التوريث 

عمى الترتيب، بينما كانت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق في صفة طول (0.34، و0.38)بمفيوميا الضّيق 
لذلك يمكن اعتماد صفتي عدد الحبوب بالصف، ارتفاع . (0.12)العرنوس في الموعد الثاني منخفضة 

 .العرنوس كمؤّشرات انتخابّية في برامج التربية
 وزمبلؤه، Ram Reddy؛ 2011؛ حسّيان وزمبلؤه، 2010 وزمبلؤه، Bello)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج 

 (.2013 وزمبلؤه، Zeeshan؛ 2013

 الهجين الرابع .4

 الموعد األّول -4-1

أّن وزن المائة حّبة، وطول العرنوس، ومحتوى الحبوب  (84جدول، )بّينت نتائج تحميل معامل المرور 
من الزيت، كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين غّمة النباتات الفردّية لميجين الرابع في موعد الزراعة 

، تمتيا تأثيرات (0.269)كانت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفة وزن المائة حّبة ىي األعمى . المبّكرة
 (.0.247)، ثّم تأثيرات صفة محتوى الحبوب من الزيت (0.260)صفة طول العرنوس 

، أّن المرتبة األولى (85)بّينت نسب المساىمة في تباين غّمة النبات الفردي الموّضحة في الجدول 
، ثّم (%4.12)، ثّم صفة طول العرنوس (%5.14)لممساىمة كانت من نصيب محتوى الحبوب من الزيت 

، يمييا التأثيرات غير المباشرة لصفة وزن المائة حّبة من خبلل طول العرنوس، (%3.86)وزن المائة حّبة 
 %(.16.16)حيث بمغ المجموع الكمي ليذه المساىمات . بينما باقي المساىمات كانت منخفضة

لصفة محتوى الحبوب من الزيت،  (0.47، و0.53، و0.64)كانت درجة التوريث بمفيوميا الضّيق 
لذلك يمكن االعتماد عمى ىذه الصفات كمؤّشرات . وطول العرنوس، ووزن المائة حّبة عمى الترتيب

، Al-Ahmad؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)تناغم ذلك مع نتائج . انتخابّية لتحسين غّمة الذرة في ىذا اليجين
 (.Manjulatha ،2012  وSumalini؛ 2012 وزمبلؤه، Hasyan؛ Nagabhushan ،2008؛ 2004
 

 الموعد الثاني -4-2
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ساىمت كلٌّ من صفة طول العرنوس، وعدد الحبوب بالصف، ووزن المائة حّبة إيجابّيًا في تباين غّمة 
حيث كانت ىذه المساىمات عمى الترتيب  (84جدول، )النباتات الفردّية لميجين الرابع في الموعد الثاني 

أّن مجموع األىّمّية النسبّية لمساىمة ىذه  (85)وأظيرت النتائج في الجدول . (0.270، و0.294، و0.336)
، حيث أتت المساىمة المباشرة لصفة طول العرنوس (%17.47)الصفات في تباين غّمة النبات الفردي بمغ 

، تمتيا في األىّمّية (%5.04)في تباين غّمة النبات الفردي في المرتبة األولى بنسبة مساىمة بمغت 
، ثّم المساىمة غير المباشرة لصفة طول العرنوس من (%3.95)المساىمة المباشرة لصفة وزن المائة حّبة 

، وأتت بعدىا المساىمة المباشرة لصفة عدد الحبوب بالصف (%3.24)خبلل عدد الحبوب بالصف 
، وفي (%1.77)، تبلىا التأثير غير المباشر لصفة طول العرنوس من خبلل وزن المائة حّبة (2.41%)

 %(.1.07)المرتبة األخيرة كان التأثير غير المباشر لعدد الحبوب بالصف من خبلل وزن المائة حّبة 
ومن خبلل النتائج السابقة يمكن القول بأّن صفتي طول العرنوس، ووزن المائة حّبة يمكن اعتبارىا 

دليبًل انتخابّيًا في برامج التربية اليادفة لرفع غّمة الذرة، حيث تمّيزتا بدرجة توريث بمفيوميا الضّيق 
عمى الترتيب، بينما صفة عدد الحبوب بالصف امتمكت درجة توريث بالمفيوم  (0.41، و0.54)متوسطة 

، لذلك ال يمكن اعتمادىا كمؤّشٍر انتخابيٍّ في برامج التربية اليادفة لتطوير غّمة (0.24)الضّيق منخفضة 
 .ىذه اليجين

؛ وّنوس 2010 وزمبلؤه، Rafiq؛ Al-Ahmad ،2004؛ 2003 وزمبلؤه، Alvi)توافقت ىذه النتيجة مع نتائج 
؛ 2013 وزمبلؤه، Amini؛ 2012 وزمبلؤه، Wali؛ Manjulatha ،2012  وSumalini؛ 2012وزمبلؤه، 

Ram Reddy ،؛ 2013 وزمبلؤهZeeshan ،2013 وزمبلؤه.) 
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 .معامل المرور ألكثر الصفات مساهمة في تباين غّمة النبات الفردي في الهجين الرابع في موعدي الزراعة. 84جدول 
 الموعد الثاني الموعد األّول

 التأثيرات مصدر التباين  التأثيرات مصدر التباين 
  عمى الغّمة الحبّية طول العرنوستأثير 1 وزن المئة حّبة عمى الغّمة الحبّية تأثير 1
 0.224 التأثير المباشر  0.196 التأثير المباشر 

 0.072  عدد الحبوب بالصف   التأثير غير المباشر من خبلل  0.054  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.039 وزن المئة حّبة   التأثير غير المباشر من خبلل   0.019 محتوى الحبوب من الزيت   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.336 المجموع  0.269 المجموع 

   عمى الغّمة الحبّية عدد الحبوب بالصفتأثير 2   عمى الغّمة الحبّية طول العرنوستأثير 2

 0.155 التأثير المباشر  0.203 التأثير المباشر 

 0.104  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  0.052 وزن المئة حّبة    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.034 وزن المئة حّبة   التأثير غير المباشر من خبلل   0.005 محتوى الحبوب من الزيت   التأثير غير المباشر من خبلل  

 0.294 المجموع  0.260 المجموع 

  وزن المئة حّبة عمى الغّمة الحبّية تأثير 3   عمى الغّمة الحبّية محتوى الحبوب من الزيتتأثير 3

 0.199 التأثير المباشر  0.227 التأثير المباشر 

 0.044  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل  0.016 وزن المئة حّبة    التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.027  عدد الحبوب بالصف   التأثير غير المباشر من خبلل  0.004  طول العرنوس   التأثير غير المباشر من خبلل 

 0.270 المجموع  0.247 المجموع 
 

 .غّمة النبات الفردي في الهجين الرابع في موعدي الزراعة األهمّية النسبّية ألكثر الصفات مساهمًة في تباين معامل التحديد و. 85جدول 
 الموعد الثاني الموعد األّول

 األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين  األهمّية النسبّية معامل التحديد مصدر التباين 

 5.04 0.0504 طول العرنوس 1 3.86 0.0386 وزن المئة حّبة 1

 2.41 0.0241 عدد الحبوب بالصف 2 4.12 0.0412 طول العرنوس 2

 3.95 0.0395 وزن المئة حّبة 3 5.14 0.0514 محتوى الحبوب من الزيت 3

 3.24 0.0324  عدد الحبوب بالصف ×طول العرنوس 4 2.12 0.0212  طول العرنوس ×وزن المئة حّبة 4

 1.77 0.0177 وزن المئة حّبة  ×طول العرنوس 5 0.73 0.0073  محتوى الحبوب من الزيت ×وزن المئة حّبة 5

 1.07 0.0107 وزن المئة حّبة  ×عدد الحبوب بالصف 6 0.19 0.0019  محتوى الحبوب من الزيت ×طول العرنوس 6

 %17.47  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي   %16.16  مجموع األهمّية النسبّية الكّمي 
 82.53 0.8253 المتبقيةمجموع التأثيرات   83.84 0.8384 المتبقيةمجموع التأثيرات  
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 االستنتاجات
 العشيرة األمثل إلجراء االنتخاب فييا بسبب امتبلكيا أعمى درجة من F2 عشيرة الجيل الثاني تعدّ  .1

 . الوراثّيةاالنعزاالت

 في كبل موعدي 1-نبات.  غرام240.8، و227.4حّقق اليجين الثاني أعمى غّمًة لمنبات الفردّي بمغت  .2
، مشيرًا ذلك إلى إمكانّية إدخال ىذا اليجين في برامج اعتماد الزراعة األّول والثاني عمى الترتيب

 .اليجن ذات الغّمة العالّية في وحدة المساحة
كانت درجة السيادة أكبر من الواحد الصحيح لمعظم الصفات المدروسة ولجميع اليجن في موعدي  .3

 .الزراعة، ما يشير إلى السيادة الفائقة لمورثات أحد األبوين عمى األب اآلخر
أظيرت جميع اليجن في موعدي الزراعة قّوة ىجين عالية المعنوّية قياسًا لمتوسط األبوين واألب  .4

 .األفضل في الجيل األّول لمعظم الصفات المدروسة، ترافقت مع تدىوٍر وراثيٍّ في الجيل الثاني
 .بّينت نتائج معاممي التباين المظيري والوراثي أّن لمبيئة تأثيٌر في وراثة معظم الصفات المدروسة .5
كان لمتباين الوراثي دورًا ميّمًا في التعبير عن معظم الصفات المدروسة مقارنًة بالتباين البيئي، حيث  .6

كانت معظم قيم درجة التوريث بمفيوميا الواسع عاليًة في معظم الصفات المدروسة وفي جميع 
كما أظيرت القيم المنخفضة والمتوسطة لدرجة التوريث بمفيوميا . اليجن في كبل موعدي الزراعة

الضّيق في معظم الصفات ولؤلربعة ىجن في موعدي الزراعة، سيطرة الفعل الوراثي البلتراكمي عمى 
 .وراثة معظم الصفات المدروسة

أظيرت معظم النتائج في جميع الصفات أّن االنتخاب ليذه الصفات يجب أن يتّم في األجيال  .7
االنعزالّية المتوسطة والمتأّخرة، عدا بعض الصفات التي ترافقت القيم المتوسطة والعالية لدرجة توريثيا 

بالمفيوم الضّيق بقيٍم إيجابّيٍة وعاليٍة لمتقّدِم الوراثيِّ المتوّقع من عممّية االنتخاب، مشيرًا ذلك إلى 
 .إمكانّية االنتخاب لمثل ىذه الصفات في األجيال االنعزالّية المبّكرة

أظيرت نتائج تحميل متوسطات األجيال سيطرة الفعل الوراثي السيادي عمى وراثة معظم الصفات  .8
 إلى مساىمة الفعل Scale 1المدروسة ولجميع اليجن في بيئتي الزراعة، كما أشارت نتائج اختبار 

 . في وراثة معظم الصفات المدروسةالتفّوقيالوراثي 

عّبرت الصفات عن طاقتيا الوراثّية الكامنة في الموعد الزراعي المبّكر، مشيرًا ذلك إلى أّن موعد  .9
 .الزراعة المبّكر ُيعّد بيئًة مناسبًة إلجراء االنتخاب لمعظم الصفات المدروسة

بّينت النتائج أّن صفات طول العرنوس، وعدد الحبوب بالصف، وعدد الصفوف بالعرنوس، ووزن  .10
، مشيرًا ذلك إلى إمكانّية  النبات الفردي حّبة كانت أكثر الصفات مساىمًة في تباين غّمةةالمائ

في برامج التربية اليادفة لمحصول عمى غّمٍة عاليٍة لمذرة كمعايير انتخاٍب استخدام ىذه الصفات 
 .الصفراء
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 التوصيات والمقترحات
 األّول والثالث لموصول إلى سبلالٍت مرّباٍة داخمّيًا تستخدم في لميجينين F2متابعة العمل عمى عشيرة  .1

 . في وحدة المساحةبرامج التربية اليادفة إلنتاج ىجن عالية اإلنتاجّية

 لميجين األّول لموصول إلى سبلالت مرّباٍة داخمّيًا تستخدم في برامج F2متابعة العمل عمى عشيرة  .2
 .التربية اليادفة إلنتاج ىجن عالية المحتوى من الزيت

 حّبة، ةاعتماد صفات طول العرنوس، عدد الحبوب بالصف، عدد الصفوف بالعرنوس، ووزن المائ .3
 في برامج التربية اليادفة لتطوير غّمة الذرة الصفراء، وذلك لتمّيزىا بدرجة توريث انتخابّيةكمؤّشرات 

 .بالمفيوم الضّيق متوسطة إلى عالية، مما يتيح االنتخاب ليا في األجيال االنعزالّية المبّكرة

إجراء بصمٍة وراثّيٍة بين العشائر الست لكّل ىجيٍن من اليجن األربعة، وذلك لتحديد المواقع الوراثّية  .4
 .QTLSألكثر الصفات أىّمّيًة باستخدام 
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