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المستخمص

يهدف البحث تحسين الذرة الشامية ) (Zea mays evartaباالنتخاب التكراري المتبادل باستعمال تركيبين وراثيين هما الصنف المحمي الصفا والصنف االرجنتيني

المدخل  . AGR-5نفذ برنامج التربية ألربعة مواسم ( ) 2014 – 2013في حقل قسم المحاصيل الحقمية في كمية الزراعة – جامعة بغداد  .تم الحصول في الموسم

الربيعي  2013عمى  100هجين قمي اضافة الى  100لقيح ذالتي تمثل  S1من كل صنف  .زرعت الهجن القمية في الموسم الخريفي  2013باستعمال التصميم
الشبكي  10 x10وبمكررين  ,كما اجري التمقيح الذاتي لنباتات  S1النتاج  . S2شكمت ست مجتمعات وراثية من كل صنف اعتمادا عمى اداء تضريباتها القمية

ثالثة تمثل  S1والثانية تمثل توليف . S2في الموسم الربيعي  2014تم خمط  300بذرة من  S1و S2المتفوقة تضريباتها القمية لتشكل نواة المجتمعات الوراثية
الجديدة واجري لها عند التزهير التهجين العشوائي اليدوي الفضل  30نبات  .نفذت في الموسم الخريفي  2014تجربة مقارنة المجتمعات الوراثية البالغ عددها  12مع
اصولها الوراثية في تجرية عاممية وبثالث كثافات نباتية  .استخد م تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وباربع مكررات  .درست صفات التزهير الذكري واالنثوي وارتفاع

النبات والعرنوص وعدد عرانيص النبات  .اختمفت التراكيب الوراثية معنويا فيما بينها لجميع الصفات المدروسة  .اظهرت مجتمعات اعادة توليف  S2- progenyاكثر

استجابة من دورة اال نتخاب التكراري المتبادل في خف

متوسط صفة التزهير الذكري لمتركيبين  6و  60.20( 12و ) 63.20يوما وكذلك التزهيراالنثوي ( 63.50و

 ) 66.00يوما وارتفاع النبات سم ( 175.03و ) 170.70وارتفاع العرنوص سم ( 89.20و  .) 85.98اظهر التركيب  8اعمى استجابة لدورة االنتخاب التكراي
المتبادل في خف

متوسط عدد ايام التزهير الذكري ( ) 63.00يوما وكذلك اظهر مع التركيب  3اعمى استجابة لدورة االنتخاب التكراري المتبادل في زيادة عدد عرانيص

النبات ( 1.85و . ) 1.93حصل تداخل معنوي بين الكثافات النباتية والتراكيب الوراثية لصفتي التزهير الذكري واالنثوي  .كانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع والتقدم
الوراثي مرتفعة لجميع الصفات المدروسة  .شكل التباين الوراثي نسبة عالية من التباين المظهري  .نستنتج من هذا البحث كفاءة برنامج االنتخاب التكراري و S2-
 progenyفي تحسين عدد من التراكيب الوراثية وان الفعل الجيني المسيطر عمى الصفات هو المضيف ويمكن تحسينها عن طريق االنتخاب.

كممات مفتاحية ,التباين المظهري  ,التباين الوراثي  ,التوريث  ,التحصيل الوراثي.
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ABSTRACT
This research aim to improve popcorn (Zea mays evarta) by reciprocal recurrent selection and S2- progeny. Using local
variety AL- SAFS and Argentina variety AGR -5 . The program breeding was applied in four consecutive season on farm of
the Dept. of Crops Sci./College of Agric. / Uni.of Baghdad. During spring season 2013 was obtained 100 top crosses and 100
S1 from each variety . in autumn season the top crosses compared using partial lattice design 10x 10 in two replication in
addition planted S1 plants and pollinated to produce S2. Six population formed from each variety three represent reciprocal
– recurrent selection and another three represent S2- progeny. In spring season 2014 mixed 300 seeds from S1 and S2
progenies .Random hybridization for the best 30 plants , in the end of this season the population harvested. In autumn season
2014 afield trail was conducted to compared 12 new population with there original varieties in factorial experiment in three
plant densities using RCBD design with four replication . Studies male and female flowering plant and ear high and number
ear per plant. Therese significant differences in all traits . The genotypes 6 &12 from S2 progeny gave lowest male and female
& flowering days (60.70 &63.20 )&( 63.50 & 66.00 )respectively and lowest plant and ear high cm (175.04&170.70) &(89.20
85.98). The genotype 8 revealed high response to reciprocal recurrent selection to reduce male flowering day (63.00). The
genotypes 3 &8 revealed highest number ear per plant (1.85 & 1.93). The result exhibit significant intraction between
densities and genotype for only male and female traits .All traits exhibit high broad senses heritability coupled with high
genetic advance that indicated additive gen action provides scope for improvement this traits through selection.
Key words ., Phenotypic variance , Genotypic variance , Heritability , Genetic advance.
Part of Ph.D thesis for the first author.
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االنفالق بموعد الحصاد ونسبة الرطوبة عند الحصاد والضرر

المقدمة

الميكانيكي من قبل الحاصدات الزراعية إضافة إلى أسموب

اغمب طرز الذرة الشامية  Zea mays evartaاليوم أما

الخزن ودرجة ح اررة الخزن وىذا ما أكده عدد من الباحثين (9

أبرية متطاولة البذور تشبو حبيبات الرز  rice likeأو كروية

و 10و 11و .)12اوضح  Juniorواخرون ( )19أن

لؤلئية  pearl likeتحتوي عمى قميل من البروتين ويغمب

االستخدام المتوازن لممصادر البيئية مثل مواعيد الزراعة و

عمييا النشا المتقرن في اغمب أجزاء الحبة الذي يحتوي عمى
قميل من الماء والذي ي ِ
حدث االنفالق عند تعرضيا إلى
ُ
درجات الح اررة العالية باستثناء طبقة رقيقة من النشاء الرخو

الكثافات النباتية وطرائق الزراعة ومستويات التسميد

من

شأنيا تحسين صفتي  Gpو .PEأوضح  Rangleواخرون
( )37بانو يمكن تحسين العالقة بين  Gpو PEبأتباع طريقة

حول الجنين  ,)15( Elsahookieلون بذورىا أما اصفر أو

التربية المناسبة في استنباط طرز من الذرة الشامية حيث

اصفر غامق وأنواع نادرة منيا ذات لون ابيض ,غالف البذرة

زادت نسبة  PEبنسبة  %50في اليجن الفردية عند مقارنتيا

سميك نسبيا ماعدا الطرز األرجنتينية التي يكون غالف البذرة

األصناف التركيبية والمفتوحة التمقيح .أشار Karababa

فييا رقيقاً .يعطي النبات الواحد  5 -3عرانيص ( 15و.)47

( )20أن بذور الذرة الشامية تصنف تجاريا إلى ثالث أحجام

تأتي أىمية الذرة الشامية من خالل الطمب العالمي المتزايد
عمى بذورىا نتيجة االستيالك المباشر بعد تعرضيا لدرجات

صغير وحجم وسط وحجم كبير وأكثره استخداما ىو الحجم

الح اررة العالية ,واضافة ليا بعض المطيبات أو قد تدخل في

الوسطي .لذا ييدف ىذا البحث إلى تطوير عدة مجتمعات
وراثية من الذرة الشامية بدورة واحدة من االنتخاب التكراري

بعض الصناعات التحويمية ,ومن أىم الدول المنتجة ليذا

المتبادل ودورة اعادة توليف  S2- progenyوكذلك استنباط

ألنواع الذرة الشامية األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية

 200تركيب وراثي قابل ان يكون ساللة من كال المجتمعين

والب ارزيل .تنتج األرجنتين والواليات المتحدة بما يقارب 61

وغربمتيا في الجيل الذاتي الثالث لمتعرف عمى قابمية االتحاد

الف طن سنويا وتنتج الب ارزيل بحدود  20الف طن سنوياً

العامة ومن ثم االستمرار ببرنامج تربية المتفوق منيا بعد

 Emmauelواخرون ( .)16اوضح  )47( Yousifبأن

الجيل السابع إلدخاليا في برامج إنتاج اليجن الفردية .المواد

نسبة إنتاجية الذرة الشامية  %1من مجموع إنتاجية مجاميع
الذرة الصفراء ,حيث تبمغ إنتاجية الذرة الطحينية  %12والذرة

والطرائق :استخدم في البحث الصنف المحمي الصفا الصنف

الباحثين  )32( Pajicو Pajicو )33( BabicوPajic

الربيعي  2013بصورة متقابمة وبواقع  1250نبات من كل

المنغوزة  %73والذرة الصيوانية .%14

اشار عدد من

واالرجنتيني  AGR-5المدخل  .زرع التركيبان في الموسم

واخرون ( )34و  Phumelelaواخرون ( )35ان أىم

مجتمع واجري عمى النباتات المنتخبة كل من التمقيح القمي

محددات إنتاج الذرة الشامية في الوقت الحاضر ىو العالقة

بين

حاصل

النبات

)Grain plant (GP

لمعرنوص االعمى والتمقيح الذاتي لمعرنوص االسفل عمى

وحجم

النبات نفسو و التي تحمل عرنوصين وبواقع  100تضريب

االنفالق ) popping Expansion(PEوىما صفتان

قمي من كل مجتمع وبشدة انتخاب  % 10و 100لقيح ذاتي

متضادتان وذات ارتباط سالب .أشار و Carneioواخرون

تمثل  S1من كل صنف .نفذت تجربة حقمية في الموسم

( )10و Scapimواخرون ( )40و إلى إمكانية تحسين

الخريفي  2013لتقيم  100تضريب قمي لكل مجتمع

الصفتين  Gpو PEبإتباع طرائق االنتخاب التكراري بين

باستخدام التصميم الشبكي الموزون جزئياً x 10 10

المجتمعات الوراثية ومن ثم استنباط تراكيب وراثية أو ىجن
لموصول إلى توافق مقبول بين الصفتين.

وبمكررين ,كما اجري التمقيح الذاتي عمى نباتات  S1النتاج

بين Santos

 . S2درست الصفات الحقمية وصفات الحاصل ومكوناتو.

واخرون ( )39أن اإلمراض الفطرية التي تصيب الذرة

وقورنت متوسطات الصفات بالمتوسط العام .أخذت اليجن

الشامية تحدد من استخدام الذرة الشامية وتقمل من حجم

القمية التي حققت متوسط اقل من المتوسط العالم لصفات

العوامل المحددة لحجم االنفالق .يتاثر حجم االنفالق حجم

عدد العرانيص في النبات فقد أخذت اليجن القمية التي

االنفالق .أوضح  )26( Lyerlyأن شكل وحجم البذور من

التزىير الذكري واألنثوي وارتفاع النبات العرنوص أما صفة
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تفوقت عمى المتوسط العام ,بعد جمع بيانات التضريبات

ناتجة من توليف  ,S2وبذلك نكون قد حصمنا عمى ستة

القمية وجدولتيا تم تقسيم اليجن القمية لكل تركيب وراثي الى

تراكيب وراثية من الصنف المدخل.تم خمط بذور السالالت

ثالث فئات ,فقد قسمت التراكيب الوراثية المنتخبة من الصنف

 S1و S2المتفوقة ىجنيا القمية بواقع  250بذرة من كل

المحمي الى التراكيب التالية . 1.السالالت المتفوقة تضريباتيا

ساللة لتشكل نواة  12مجتمع جديد .زرعت المجتمعات

القمية بعدد  10و 11و 12صفة متفوقة عمى المعدل العام

الوراثية وبواقع  300نبات في الموسم الربيعي  2014وفي

لتشكل نواة مجتمع جديد وقد أعطيت الرمز .2 .A-S1-1

نبات وفي نياية الموسم حصدت لنباتات وخمطت بذورىا مع

السالالت التي حققت تضريباتيا القمية معدل حاصل نبات

بعضيا واستبعدت العرانيص الغريبة ,كما اجري التمقيح الذاتي

 107.5غم بالمقارنة بالمعدل العام  98.94غم وعددىا

عمى نباتات  S2النتاج  S3والبالغ عددىا  200نبات لكال

مرحمة التزىير اجري ليا التمقيح العشوائي اليدوي الفضل 30

وعددىا 12ساللة وبضغط انتخابي  %12وخمطت بذورS1

17ساللة وبضغط انتخابي  %17لتشكل نواة مجتمع جديد

المجتمعين .نفذت في الموسم الخريفي وبتاريخ / 7/ 15

وقد أعطيت الرمز  .3 .A- S1- 2السالالت التي حققت

القطاعات الكاممة

بتصميم

 2014تجربة حقمية عاممية

تضريبتيا القمية معدل حاصل نبات  130.5غم مقارنة

المعشاة وباربعة مكررات

بالمعدل العام  98.94غم وعددىا 18ساللة وبضغط انتخابي

غريب لمقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة االنتخاب

 %18وقد أعطيت الرمز  .A- S1- 3بعد إجراء عممية

التكراري المتبادل االولى وتراكيب دورة ,S2- progeny

التمقيح الذاتي عمى نباتات S1إلنتاج  S2أخذت السالالت

في حقول كمية الزراعة في ابو

والبالغ عددىا  14تركيب وراثي من ضمنيا صنفي االصل
وبثالث كثافات نباتية  71428ىكتار

المتفوقة تضريباتيا القمية في  1و 2و 3اعاله وأعطيت

1-

1-

( 16سم x 70

الرموز  A-S2-1و A- S2 -2و A – S2 – 3بعد خمط

سم) و  79365نبات ىكتار

بذور كل مجموعة لتشكل ثالث مجتمعات اخرى من الصنف

الثالثة  89285نبات ىكتار

ستة تراكيب وراثية من الصنف المحمي ,اما التراكيب الوراثية

عمميات خدمة التربة والمحصول كما درست بعض المعمم

المنتخبة من الصنف االرجنتيني قسمت الى الفئات االتية1 .

الوراثية .تم حساب التوريث بالمعنى الواسع بحسب معادلة

.السالالت المتفوقة ىجنيا القمية والتي تشترك بعدد  10و11

:)2( Allard

المحمي ناتجة من توليف  ,S2وبذلك نكون قد حصمناعمى

( 20سم  70 xسم) وفي

خطوط داخل االلواح طول الخط الواحد  5م .اجريت كافة

و 12صفة متفوقة عمى المعدل العام وعددىا 14ساللة

2

2

2

H b.S= g/ p x100
ويمكن استخراج  2gو 2pبحسب االطريقة المقترحة من

وبضغط انتخابي  %14وخمطت بذور S1لتشكل نواة مجتمع

قبل .)14(Eckeble

جديد وقد أعطيت الرمز  .2 .B -S1-1السالالت التي
حققت تضريباتيا القمية معدل حاصل نبات  123.5غم

e = MSe

بالمقارنة بالمعدل العام  106.54غم وعددىا  23ساللة

e

وبضغط انتخابي  %23لتشكل نواة مجتمع جديد وقد أعطيت

2

=g

2

2

g+

2

2

=p

اذ ان = mst :متوسط المربعات لمتراكيب الوراثية.

الرمز .3 .B- S1- 2السالالت التي حققت تضريباتيا

 = mseمتوسط الخطأ التجريبي.

القمية معدل حاصل نبات 150.5غم مقارنة بالمعدل العام

e

106.54غم وعددىا  8ساللة وبضغط انتخابي  %8وقد

2

وg

(الكمية).

أعطيت الرمز  .B- S1- 3وعند إجراء عممية التمقيح الذاتي

عمى نباتات

1-

(18سم  70 xسم) والكثافة

2

وp

2

التباينات الوراثية والبيئية والمظيرية

حسب معامل االختالف المظيري والوراثي  PCVوGCV

 S1إلنتاج  S2أخذت السالالت المتفوقة

والبيئي حسب معادلة  Kashianiواخرون (:)21

تضريباتيا في  1و 2و 3من الفقرة أعاله و أعطيت الرموز
 B-S2-1و B- S2 -2و–  ,B – S2بعد خمط بذور كل
مجموعة لتشكل ثالث مجتمعات اخرى من الصنف المحمي
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x 100
اذ ان:

هحوود و وهيت
االنحراف القياسي لمخطأ التجريبي.

= ECV

االنحراف القياسي لمتباين المظيري.

أجريت التحميالت الوراثية باستخدام البرنامج اإلحصائي

االنحراف القياسي لمتباين الوراثي.

SPAR-2

االنحراف القياسي لمتباين الكمي.

و.)43( Chaudary

حيث أشار  Eckebleواخرون ( )14ان قيم  PCVوGCV

بحسب

الطرائق

التي

ذكرىا

Singh

جدول  .1التراكيب الوراثية المستخدمة

اذا كانت اقل من  %10تعتبر منخفضة وبين %20 -%10

ت
1
2
3
4
5
6
7

متوسطة وأعمى من  %20مرتفعة .تم حساب النسبة المؤوية
ألداء االنتخاب حسب معادلة  Kumarواخرون ()25
بحسب المعادلة التالية:
=%Gain per cycle

التزكيت الوراثي
A-S1- 1
A-S1- 2
A-S1- 3
A-S2- 1
A-S2- 2
A-S2- 3
صنف الصفب هحلي

ت
8
9
11
11
12
13
14

التزكيت الوراثي
B-S1-1
B-S1-2
B-S1-3
B-S2-1
B-S2-2
B-S2-3
االرجنتيني الوذخل

النتائج والمناقشة

حيث  cycle oالمجتمع األصل.

التزهير الذكري :يبين الجدول ( )3وجود فروق معنوية بين

 Cycle 1دورة االنتخاب األولى.

التراكيب الوراثية وبين الكثافات

تم حساب التقدم الوراثي المتحقق نتيجة االنتخاب بحسب

النباتية والتداخل بينيما.

اختمفت مدة التزىير الذكري بين الصنف المحمي والتراكيب

طريقة  Balemواخرون (:)5
) GA =(k)( p)(h2
اذ ان – GA :التقدم الوراثي المتوقع.

الوراثية المنتخبة منو معنوياً .تفوق التركيب األول المنتخب
من دورة االنتخاب التكراري معنويا عمى الصنف المحمي

منخفضا عنو بنسبة  .%3.50حقق التركيب المنتخب 2

 -Kشدة االنتخاب = .1.76
 - pاالنحراف المعياري لمصفة ويستخرج بالجذر التربيعي

تفوقاً معنوي ًا عمى الصنف المحمي منخفضا عنو بنسبة 1.67

 – H2التوريث بالمعنى الواسع.

أما عند مقارنة المنتخبات من توليف  S2مع دورة االنتخاب

 ,%بينما لم يختمف التركيب المنتخب  3معنوياً عن األصل,

لالنحراف الكمي لمصفة . 2p

التكراري نجد تفوق التركيب المنتخب  4معنوياً عمى التركيب

حسبت نسبة التقدم الوراثي المتوقع نتيجة االنتخاب حسب

المنتخب األول منخفضاً عنو بنسبة  %3.47ومنخفضاً عن

المعادلة التالية بحسب معادلة  Carneioاخرون(.)10
x 100

الصنف المحمي معنوياً بنسبة  .% 7.01تفوق التركيب

=REGA

المنتخب  5معنوياً عمى التركيب  2منخفضاً عنو بنسبة

حيث ان  - GA :التقدم الوراثي المتوقع.

 % 5.11ومعنوياً عمى الصنف المحمي بنسبة ,% 6.70

‾ -xالمتوسط العام.

اختمف التركيب المنتخب  6معنوياً عن التركيب  4بنسبة

اعتمدت المديات التي أشار إلييا  Sedeeqو)41) Yousif

انخفاض بمغت

لحساب التحسين الوراثي المتوقع وكما يمي :اقل من %10

انخفاض  ,% 8.23ربما ىذا التبكير في التزىير في

واطئة ,بين  % 30 – %10متوسطة ,أكثر من %30

منتخبات  S2يعود الى عممية االنتخاب الثانية عند إجراء

عالية .تم حساب دليل التغاير  Index Variationحسب

عميمة التمقيح الذاتي عمى نباتات S1إلنتاج  S2فكان ىناك

معادلة  Deshmukhواخرون (:)13
I.V=cvg/cve
Cvg = x100
x100

 % 7.62وعن الصنف المحمي بنسبة

تجميع لمجينات المرغوبة المسيطرة عمى صفة التبكير
بالتزىير .كانت دورة االنتخاب التكراري المتبادل فعالة في

اختزال فترة التزىير الذكري لمتركيب األول وكانت دورة إعادة

= Cve

اذ ان  Cvg :معامل االختالف الوراثي.

توليف  S2أكثر تأثي ار لمتركيب  6في اختزال مدة التزىير

 Cveمعامل االختالف البيئي.

الذكري .اختمفت المجتمعات الوراثية المنتخبة من الصنف

االنحراف القياسي لمتباين الوراثي.

األرجنتيني فيما بينيا وبين اصميا الوراثي باستثناء التركيبان
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 9و 11المذان لم يختمفا معنويا عن الصنف األرجنتيني.

الصنف المدخل الذي بمغ متوسطو  66.80منخفضا عنو

تفوق التركيب المنتخب  8من دورة االنتخاب التكراري معنوياً

بنسبة  .%1.79تؤكد ىذه النتائج ما توصل اليو باحثون

عمى الصنف األرجنتيني منخفضا عنو بنسبة  .%5.86تفوق

اخرون(  9و 18و 20و 32و .)42أظيرت النتائج وجود

التركيب الوراثي  10معنويا عمى الصنف األرجنتيني مختزالً

فروقاً معنوية بين الكثافات النباتية اذ اختمفت مدة تزىير

المنتخبات من دورة توليف  S2مع دورة االنتخاب التكراري

الكثافة الواطئة مدة التزىير الذكري بنسبة  %3.09سبب

والصنف األرجنتيني فقد حقق التركيب  11فرقا معنويا عند

التأخير في فترة التزىير يعود الى قمة مواد التمثيل الكاربوني

مقارنتو بالتركيب الوراثي  8مستغرقا مدة تزىير أطول من

المجيزة تحت الكثافة النباتية العالية نتيجة زيادة تظميل

تركيب  8بنسبة  .% 5.07تفوق التركيب  12معنوياً عمى

النباتات بسبب زيادة

دليل المساحة الورقية بين الكثافتين

تفوق معنوياً عمى الصنف األرجنتيني منخفضا عنو بنسبة

النتائج مع ما جاء بو الباحثان ( 28و .)42أشارت النتائج

الكثافة الواطئة معنويا عن الكثافة العالية حيث اختزلت

عدد أيام التزىير الذكري بنسبة  .%2.39وعند مقارنة

بنسبة  %18.75واستمرار نمو النبات لفترة اطول .اتفقت ىذه

التركيب الوراثي  9منخفضا عنو بنسبة  % 5.67وكذلك

إلى وجود تداخل معنوي بين التراكيب الوراثية والكثافات

 % 5.38ىذا التفوق حصل بسبب دورة االنتخاب الثانية
لنباتات  S2عمى نباتات  S1باتجاه التبكير في التزىير.

النباتية ,ىذا التداخل ناتج من اختالف في استجابة التراكيب

اظير التركيب  13فرقاً معنوياً عن التركيب  10منخفضاً

الوراثية لمكثافات النباتية وكانت أفضل استجابة حققيا

األرجنتيني منخفضا عنو بنسبة  .% 4.79نستنتج من خالل

اقصر مدة تزىير ذكري بمغت  59.5يوماً ,وأطول استجابة

التركيب الوراثي  6في الكثافة النباتية المتوسطة حيث استغرق

عنو بنسبة  %3.06وكذلك اختمف معنوياًعن الصنف
ىذه النتائج ان دورة االنتخاب التكراري كانت فعالة في اختزال

بمغت  67.78يوماً بمغيا التركيب  14في الكثافة العالية,

 S2كانت فعالة في اختزال فترة التزىير لمتركيب

و Khazaaliواخرون ( )23وال تتفق مع ماتوصل إليو

فترة التزىير الذكري لمتركيب  8بنسبة  %5.08ودورة إعادة

توليف

تتفق ىذه النتائج ماتوصل إليو  Akbarواخرون ()1

.)42( Shresths

الوراثي  12بنسبة  .%5.38اختمف الصنف المحمي الذي
بمغ متوسط عدد ايام تزىيره الذكري  65.60معنوياً عن
هصبدر التغبيز

الوكزرات

التزهيز الذكزي (يوم)

الوكزرات
التزاكيت الوراثية P
الكثبفبت النجبتية D
التذاخل Px D
الخطأ التجزيجي
الوجووع

3
13
2
26
123
167

1661
**566431
**536221
*36195
16536
1146382

التزهيز
األنثوي(يوم)
2611
**456189
**456649
**26623
16339
946811

ارتفبع النجبت
(سن)
246636
**625611
**691621
NS
43614
52678
1412613

ارتفبع
العزنوص(سن)
93627
**671642
*285614
NS
67692
63623
1187671

عذد العزانيص
في النجبت
1611
**16297
*16175
NS
16126
16124
16422

جدول  .2متوسط المربعات لمصفات المدروسة

أوضحت نتائج جدول ( )3ان قيم  Sy-و C.Vمنخفضة

و 27و .)30انعكست قيمة التباين الوراثي المرتفعة ايجابيا
عمى نسبة التوريث التي بمغت  .%90.14بمغت قيمة التقدم

تشير الى تجانس بيانات التراكيب الوراثية .أظيرت التراكيب

الوراثي  6.17ونسبة التقدم الوراثي  % 9.56وىي قيم

الوراثية تبايناً مظيرياً ووراثياً مقداره  15.22و 13.72حيث

مرتفعة لدورتي االنتخاب ليذه الصفة .نستنتج من خالل قيم

شكل التباين الوراثي نسبة عالية من التباين المظيري وان

المعايير الوراثية التي بينت ارتفاع نسبة التوريث وكذلك قيمة

الصفة محكومة وراثياً وىذا ما أكدتو نسبة التباين الوراثي الى

البيئي التي بمغت  .8.96بمغ معامل االختالف المظيري

التباين الوراثي و قيمة التحصيل الوراثي العالية فضالً عن

تجانس التراكيب الوراثية وراثياً ومظيرياً وان التاثير البيئي

لمجينات ويمكن تحسينيا عن طريق االنتخاب في برامج

تجانس التراكيب الوراثية ان الصفة تحت التاثير المضيف

والوراثي  %6.09و % 5.78وىذه النسبة المتقاربة تدل عمى
عمى الصفة منخفض .اكدت ىذه النتائج ما جاء بو (25
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ىذه النتائج مع ماتوصل اليو الباحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثون ( 7و 25و)36

التربية المستقبمية مع اىمية التغايرات الوراثية بين التراكيب
وىذا ما أكدتو قيمة دليل التغاير التي بمغت  .2.99اتفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
جدول  .3متوسط عدد أيام التزهير الذكري مع بع

وتختمف مع نتائج ( 6و.)27

المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من

االنتخاب التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي االصل .

التزاكيت الوراثية
1
2
3
4
5
6
الصنف الوحلي
8
9
10
11
12
13
الصنف األرجنتيني
أ6ف 6م % 5
هتوسط الكثبفبت

الواطئة
71428
61.20
63.00
63.70
59.00
61.70
60.20
63.70
61.20
66.20
64.00
66.00
63.70
63.00
66.20
63.09

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
الوتوسطة
79365
63.50
64.20
65.20
61.70
60.70
59.50
66.00
64.20
66.50
64.80
66.20
62.50
63.70
66.50
1.73
63.99
أ6ف 6م 0.46 % 5

1-

الوتوسط

العبلية
89285
65.20
66.20
66.50
62.20
61.00
60.70
67.00
64.70
68.20
67.00
66.50
63.20
64.00
67.80

63.30
64.50
65.20
61.10
61.20
60.20
65.60
63.00
67.00
65.20
66.20
63.20
63.60
66.80
1.00

%لالستجبثة
لالنتخبة
- 3.50
- 1.67
- 0.60
- 7.01
- 6.70
- 8.23

الوعبلن الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

SyC.v
2
p
2
g
2
e
PCV
GCV
h2.bs
GA
GAM%
2
g/ 2e
I.v

0.50
1.93
15622
13.72
1.56
6619
5.78
91614
6617
9656
8696
2.99

- 5.08
0.29
- 2.39
- 0.89
- 5.38
- 4.79
الوتوسط العبم

64.0

65.04

التزهير األنثوي :يبين جدول ( )4اختالف التراكيب الوراثية

معنوياً مختزالً مدة التزىير بنسبة  %3.45مقارنةً باألصل.

التركيبان االول والثالث عمى الصنف المحمي مستغرقا مدة

تراكيب دورة االنتخاب التكراري والصنف األرجنتيني نجد إن

تزىير اقل بنسبة  %3.66و ,%1.46في حين لم يختمف

التركيب المنتخب  11اختمف معنوياً عن التركيب  8متفوق ًا

عند مقارنة التراكيب المنتخبة من دورة إعادة توليف  S2مع

المنتخبة من الصنف المحمي معنويا فيما بينيا .تفوق

عميو بنسبة  3.74ومستغرقاً مدة أطول لمتزىير األنثوي ,بينما

التركيب الثاني عنو .اختمف التركيب المنتخب  3معنوياً مع

الصنف المحمي منخفضا عنو بنسبة  ,% 1.46وعند مقارنة

لم يختمف ىذا التركيب معنوياً مع الصنف األرجنتيني .اظير

االنتخاب التكراري والصنف المحمي نجد ان التركيب المنتخب

عنو بنسبة  %5.17وكذلك عن الصنف األرجنتيني بنسبة

التركيب المنتخب  12تفوقاً معنوياً عمى التركيب  9ومنخفض ًا

التراكيب المنتخبة من دورة إعادة توليف  S2مع دورة

 4تفوق معنوياً عمى التركيب األول منخفضا عنو بنسبة

 ,%5.03بينما لم يختمف التركيب الوراثي  13معنوياً عن

التركيب المنتخب  5معنوياً عمى التركيب الثاني ومنخفضاً

منخفضا عنو بنسبة  .%4.02نستنتج بان التركيب المنتخب

التركيب المنتخب  10واختمف معنوياً عن الصنف األرجنتيني

 %2.49وكذلك عن الصنف المحمي بنسبة  .%6.01تفوق

 8كان أكثر استجابة في اختزال مدة التزىير األنثوي لدورة

عنو بنسبة  %4.75وعمى الصنف المحمي بنسبة .% 5.13

االنتخاب التكراري وكذلك التركيب  12بعد دورة إعادة توليف

اظير التركيب  6تفوقاً معنوياً عمى التركيب  3منخفضاً عنو

 .S2اختمف الصنفان المحمي واألرجنتيني معنوياً حيث ابكر

بنسبة  %5.20وكذلك عمى الصنف المحمي بنسبة 6.89

المحمي عن األرجنتيني بمدة  1.5يوماً .ىذه النتائج أكدت

 .%نستنتج من ىذه النتائج إن أفضل أداء في دورة االنتخاب

التكراري في صفة تبكير التزىير كان لمتركيب األول و في

نتائج ( 23و 44و )45واختمفت مع ماتوصل إليو ( )3حيث

دورة إعادة توليف  S2التركيب المنتخب  .6اختمف الصنف

التراكيب الوراثية المتحصل

وأضحت نتائجو ان متوسط

عمييا اكبر من متوسط اآلباء .يتضح من نتائج جدول ()4

األرجنتيني عن التراكيب الوراثية المنتخبة منو معنوياً .تفوق

وجود فروق معنوية بين الكثافات النباتية .اختمفت الكثافة

التركيب المنتخب األول معنوياً عمى الصنف األرجنتيني
منخفضا عنو بنسبة  ,% 4.70بينما لم يختمف التركيب 9

معنوياً عن الصنف األرجنتيني

الواطئة معنويا مع الكثافة العالية مختزلة مدة التزىير األنثوي
بنسبة  ,%2.67حيث ادت زيادة الكثافة النباتية من 71428

اظير التركيب  10تفوقاً
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نبات إلى  89285نبات ىكتار1-إلى تأخير التزىير بمعدل

الى البيئي التي بمغت  . 8.24بمغت قيم معامل االختالف

 2.52يوما نتيجة زيادة المنافسة بين النباتات عمى متطمبات

المظيري والوراثي  %5.33و %4.95وىذا يؤكد تجانس

النمو المختمفة في المراحل األولى من النبات واطالة النمو

التراكيب وراثياً ومظيرياً وانخفاض التاثير البيئي عمى الصفة

الخضري مما يؤثر سمبا في معدل نمو النبات والذي ينعكس

كذلك فان ارتفاع قيمة  GCVنسبة الى  PCVيؤكد التاثير

عمى بطء نمو العرنوص وبالتالي تأخير التزىير األنثوي تؤكد

الوراثي في الصفة .بمغت

نسبة التوريث بالمعنى الواسع

تداخل معنوي بين التراكيب الوراثية والكثافات النباتية حيث

الوراثي مقارنة بالتباين المظيري ,تؤكد ىذه النتائج ماتوصل

حقق التركيب  6في الكثافة الواطئة أعمى استجابة باتجاه

إليو  Belloواخرون ( )7و Kheibariواخرون ((24وتختمف

التبكير في التزىيراالنثوي بمغ  62.8يوماً مقارنة بالصنف

مع ماتوصل إليو  )26( Lyerlyاذ حصموا عمى نسب

كانت نسبة اختزال مدة التزىير بين التركيبين في كال

التتابع .بمغ التقدم الوراثي  5.39ونسبة التقدم الوراثي

الكثافتين  .%11.54اختمفت ىذه النتيجة مع ماتوصل

 .%8.07نستنتج من قيم المعايير الوراثية ,ان درجة التوريث

إليو  Hadiو )18( Wuhaibو Sedeeqو)41( Yousif

العالية المصحوبة بتحصيل وراثي عالي تشيرالى ان االنتخاب

بعدم حصولو عمى فروق معنية بين قيم التداخل بين التراكيب

يكون فعاالً في تحسين ىذه الصفة ويمكن توقع تحصيل

 Sy-و C.Vكانت منخفضة مما يدل عمى تجانس البيانات

التباين الوراثي يعود الى فعل الجين المضيف مع التاكيد عمى

 %86.63وىي نسبة مرتفعة بسبب ارتفاع قيمة التباين

ىذه النتائج ماحصل عميو  Hadiو .)18( Wuhaibحصل

متوسطة لقيم التوريث بمغت  %36.9و %23.00عمى

األرجنتيني في الكثافة العالية والذي بمغ متوسطو  71.0يوماً,

وراثي جيد في برامج التربية المستقبمية والسيما اذا كان ىذا

الوراثية والكثافات النباتية .أوضحت نتائج جدول ( )4ان قيم

اىمية التباينات الوراثية المرتفعة بين التراكيب المنتخبة وىذا

وان التراكيب اكثر ثباتاً واقل اختالفاً .اظيرت التراكيب

ما دلت عيمو قيمة دليل التغاير التي بمغت  .2.54اتفقت ىذه

الوراثية أظيرت تبايناً مظيرياً ووراثياً بمغ  12.69و10.96

النتائج مع ماتوصل اليو الباحث  Rangleواخرون ))38

حيث شكل التباين الوراثي نسبة عالية من التباين المظيري

واختمفت مع ماتوصل ليو ( 6و 30و.)41

وان الصفة محكومة وراثياً وىذا ما أكدتو نسبة التباين الوراثي
جدول  .4عدد أيام التزهير األنثوي مع بع

المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من االنتخاب التكراري

المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي االصل .
1-

التزاكيت الوراثية
1
2
3
4
5
6
الوحلي
8
9
10
11
12
13
الصنف األرجنتيني
أ 6ف 6م %5
هتوسط الكثبفبت
أ 6ف 6م %5

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
الوتوسطة
الواطئة
79365
71428
66.20
63.50
67.20
66.20
67.00
66.20
64.20
63.00
65.00
64.20
63.00
62.80
68.50
66.80
67.80
64.00
69.50
68.50
67.00
65.80
70.00
69.20
65.80
66.50
67.00
66.20
69.00
68.50
1.68
67.62
66.94
65.81
0.43

العبلية
89285
67.20
68.50
68.50
65.00
64.80
64.80
69.20
67.00
70.80
68.50
68.80
65.80
66.80
71.00

الوتوسط
65.70
67.30
67.20
54.10
64.10
63.50
68.20
66.80
69.60
67.10
69.30
66.00
66.70
69.70
0.94

%لالستجبثة
لالنتخبة

الوعبلن
الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

- 3.66
- 1.31
- 1.46
- 6.01
- 5 13
- 6.89

Syc.v
2
p
2
g
2
e
PCV
GCV
h2.bs
GA
GAM%
2
g/ 2e
I.v

0.94
1.7
12669
11696
1633
5633
4695
86636
5639
8617
8624
2.54

- 4.74
- 0.10
- 3.45
- 0 28
- 5.03
- 4.02
الوتوسط العبم

66.8

بعضيا ومع الصنف المحمي نجد ان التركيبين المنتخبان

ارتفاع النبات سم

األول والثاني لم يختمفا معنوياً عن الصنف األصل ,في حين

أظيرت نتائج جدول ( )5فروقاً معنوية بين التراكيب الوراثية.

اختمف التركيب المنتخب الثالث معنوياً عنو مختزالً ارتفاع

عند مقارنة التراكيب المنتخبة من دورة االنتخاب التكراري مع
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النبات بنسبة  .%4.05عند مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة
من دورة إعادة توليف  S2مع دورة االنتخاب التكراري

الكثافة المتوسطة معنوياً عن الكثافة العالية .سببت الكثافة

العالية زيادة في ارتفاع النبات نتيجة التظميل وقمة الضوء

والصنف المحمي .نجد إن التركيب المنتخب  4اختمف معنوياُ

الواصل إلى األوراق السفمى األمر الذي ادى إلى استطالة
السالميات بفعل االوكسينات ,ىذه النتائج اكدت نتائج Hadi

عن التركيب األول مختزالً ارتفاع النبات بنسبة %6.14

وكذلك عن الصنف المحمي بنسبة  .%5.05اظير التركيب

و  )18( Wuhaibواختمفت مع ماتوصل إليو Marker

منخفضا بنسبة  %5.81وكذلك عن الصنف المحمي بنسبة

من استخدام ثالثة كثافات نباتية وبثالث طرائق زراعة ومع

واخرون ( )27بعدم حصولو عمى اختالفات معنوية بالرغم

المنتخب  5اختالفاً معنوياً عن التركيب المنتخب الثاني

ماتوصل إليو  Kheibariواخرون ( )23عند استخدام

 .%5.89اختمف التركيب الوراثي  6معنوياً عن التركيب

كثافتين  750009و 150000نبات ىكتار .1-تبين من

المنتخب  3منخفضا عنو بنسبة %2.41وكذلك عن الصنف

المحمي بنسبة  .% 6.38نستنتج من ىذه النتائج ان التركيب

نتائج الجدول ( )5عدم وجود تداخل معنوي بين التراكيب

الوراثي  3كان أكثر التراكيب الوراثية استجابة لدورة االنتخاب

الوراثية والكثافات النباتية وذلك الن زيادة الكثافة النباتية

التكراري في اختزال ارتفاع النبات وكذلك التركيب  6في دورة

فكانت استجابتيا متشابو ضمن حدود الكثافات النباتية

إعادة توليف  .S2اختمف الصنف األرجنتيني والتراكيب

المستخدمة ( 9و .)29أشارت نتائج جدول ( )5إن قي Sy-

الوراثية المنتخبة منو معنوياً ,عند مقارنة التراكيب الوراثية

و C.Vكانت منخفضة مما يشير إلى تجانس البيانات وان

الوراثية  8و 9و 10معنوياً عن الصنف األرجنتيني

تبايناً مظيرياً ووراثياً مرتفعاً مقداره  195.83و,103.05

الترتيب .عند مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من إعادة

وان الصفة محكومة وراثياً وىذا ما اكدتو نسبة التباين الوراثي

التراكيب اكثر ثباتاً واقل اختالفاً .أظيرت التراكيب الوراثية

المنتخبة من دورة االنتخاب التكراري .نجد اختالف التراكيب

حيث شكل التباين الوراثي نسبة عالية من االتباين المظيري

منخفضتا عنو بنسبة  %7.44و %.9و %13.62عمى

توليف  S2مع دورة االنتخاب التكراري والصنف األرجنتيني ,

الى البيئي المنخفضة التي بمغت  1.95األمر الذي أدى إلى

نجد إن التركيب الوراثي  11لم يختمف معنوياً عن التركيب 8

ارتفاع نسبة التوريث إلى  %52.62وىذا يدل إلى انخفاض

واختمف معنويا مع الصنف األرجنتيني منخفضا عنو بنسبة

التأثير البيئي عمى الصفة وتاثرىا بالعامل الوراثي اكثر من

 .%10.19اظير التركيب 12اختالفا معنوياً عن التركيب 9

العامل البيئي .تؤكد قيمة  GCVالبالغة  %5.61والتي

منخفضا عنو بنسبة  5.29وكذلك عن الصنف األرجنتيني

تشكل نسبة عالية من  PCVالبالغة  .%7.53كما تشير ىذه

بنسبة  .%13.92اختمف التركيب الوراثي  13معنوياً عن

البيانات الى تجانس النباتات مظيرياً ووراثياً .بمغت قيم التقدم

معنوياً عن الصنف األرجنتيني منخفضا عنو بنسبة .%6.70

طابقت نتائج ( 1و .)22نستنتج من قيم المعايير الوراثية ان

التركيب  10متفوقاً عميو بنسبة %8.01

الوراثي ونسبة التقدم الوراثي  12.80و ,%7.08وىذه النتائج

وكذلك اختمف

درجة التوريث العالية البالغة  %52.62المصحوبة بتحصيل

أوضحت ىذه النتائج إن التركيب الوراثي  10حقق أعمى

استجابة لدورة االنتخاب التكراري باختزال ارتفاع النبات وكذلك

وراثي عالي  %7.08تشير الى إن التيجين متبوعا

التركيب الوراثي  12في دورة أعادة توليف .S2اختمفت اآلباء

باالنتخاب يكون فعاال في تحسين ىذه الصفة ويمكن توقع

معنوياً فيما بينيا حيث سجل المحمي انخفاضا مقداره 11.35

تحصيل وراثي جيد في برامج التربية المستقبمية والسيما اذا

سم بالمقارنة بالصنف األرجنتيني .اكدت ىذه النتائج ماتوصل

كان ىذا التباين الوراثي راجع إلى فعل ألجين المضيف

عالقة موجبة بين ارتفاع النبات والكثافة النباتية ,حيث زاد

اكدتو قيمة دليل التغاير التي بمغت  .1.39ىذه النتائج أكدت

ارتفاع النبات بزيادة الكثافة النباتية ,بمغت الزيادة المعنوية

ما اورده ( 1و.)21

واستغالل التباينات الوراثية بين التراكيب الوراثية وىذا ما

اليو الباحثون ( 18و 38و .)43يتضح من جدول ( )5وجود

ارتفاع العرنوص سم .اظير الجدول ( )6وجود فروقاً

بين الكثافة الواطئة والمتوسطة  3.47سم والزيادة المعنوية
بين الكثافة العالية والواطئة 5.64سم في حين لم تختمف

معنوية بين التراكيب الوراثية قيد الدراسة ,اختمف الصنف
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إليو باحثون اخرون ( 7و 39و 44و .)46تشابو ارتفاع

المحمي والتراكيب الوراثية المنتخبة منو معنوياً .عند مقارنة

العرنوص لمكثافتين الواطئة والمتوسطة واختمفا عن الكثافة

التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة االنتخاب التكراري .نجد

العالية التي تفوق فييا ارتفاع العرنوص عن الكثافتين

عدم اختالف التركيبان األول والثاني معنوياً عن الصنف

السابقتين بنسبة  %5.04و %3.29عمى الترتيب .حيث ان

المحمي ,بينما اختمف التركيب المنتخب  3معنوياً عن

الصنف المحمي مختزالً ارتفاع عرنوص النبات بنسبة

زيادة الكثافة النباتية تزيد المنافسة بين النباتات عمى الضوء

إعادة توليف  S2مع منتخبات دورة االنتخاب التكراري .نجد

السالميات ومن ثم طول الساق وارتفاع العرنوص حيث نتيجة

ان التركيب المنتخب  4قد اختمف معنوياً مع التركيب األول

الى زيادة التظميل بين النباتات مما يؤدي إلى زيادة تركيز

والمواد الغذائية المصنعة مما يؤدي الى زيادة طول

 .%11.64عند مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة

االوكسين المسؤول عن استطالة السالميات وبالتالي زيادة

منخفضا عنو بنسبة  % 10.71وكذلك عن الصنف المحمي

ارتفاع النبات والعرنوص ,اما الكثافة الواطئة فتزيد من نفاذ

بنسبة  .%12.12اظير التركيب المنتخب  5اختالفاً معنوياً

الضوء إلى داخل النباتات فتؤدي إلى األكسدة الضوئية

مع التركيب الثاني مختزالً ارتفاع العرنوص بنسبة%12.61

وكذلك عن الصنف المحمي بنسبة  .%13.42لم يختمف

لالوكسين المسؤول عن استطالة النبات وبالتالي تقميل ارتفاع

التركيب المنتخب  6معنوياً عن التركيب  3واختمف معنوياً

النبات  Hadiو ,)18( Wuhaibإما التداخل بين التراكيب

عن الصنف المحمي مختزالً ارتفاع العرنوص بنسبة

الوراثي والكثافات النباتية فمم يكن معنوياً لتشابو استجابة

استجابة بعد دورة االنتخاب التكراري األولى في اختزال ارتفاع

ىذه الدراسة .طابقت ىذه النتائج مع ماتوصل اليو Balem

العرنوص وكذلك التركيب  6من دورة إعادة توليف.S2

واخرون ( )5واختمفت مع ما توصل اليو الباحث Kheibari

اختمفت الصنف األرجنتيني والتراكيب الوراثية المنتخبة منو

واخرون ( . )23أوضحت نتائج جدول ( )5إن قيم Sy

بنسبة

وان التراكيب اكثر ثباتاً واقل اختالفاً .اظيرت التراكيب

مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة إعادة توليف .S2

 152.04وىي من المعايير الوراثية المفضمة لمعاممين في

التراكيب الوراثية لمستويات الكثافات النباتية المستخدمة في

 .%14.55نستنتج إن التركيب المنتخب  3كان أكثر

-

معنوياً .اختمفت التراكيب الوراثية  8و 9و 10معنويا عن
الصنف

األرجنتيني

مختزلة

ارتفاع

العرنوص

و C.Vبمغت  3.24و 8.20مما يشير الى تجانس البيانات

 %10.63و %13.62و %22.06عمى التوالي .عند

الوراثية تبايناً مظيرياً ووراثياً مرتفعاً بمغ  215.27و

نجد ان التركيب المنتخب  11لم يختمف معنوياً عن التركيب

مجال تربية النبات ,حيث شكل التباين الوراثي نسبة عالية من

المنتخب  8بينما اختمف عن الصنف االرجنتيتي منخفضا

التباين المظيري .بمغت قيم  PCVو % 19.19 GCV

عنو بنسبة  .%12.34اظير التركيب المنتخب  12فرقاً

و %10.51وىذه النسب تبين تجانس التراكيب الوراثية وراثياً

وكذلك عن الصنف األرجنتيني بنسبة  .%22.24اختمف

و )29واختمفت مع نتائج ( 24و .)35انعكس التباين الوراثي

ومظيرياً .ىذه النتائج تؤكد نتائج ماتوصل اليو ( 37و28

معنوياً عن التركيب  9مختزالً ارتفاع النبات بنسبة%10.17

التركيب  13معنوياً عن التركيب  10وبمغت نسبة الزيادة في

العالي عمى نسبة التوريث التي بمغت  %70.63وان التأثير

ارتفاع العرنوص  %17.74وكذلك اختمف معنويا مع

البيئي عمى الصفة كان قميل وىذا ما أثبتتو نسبة التباين

الوراثي الى البيئي التي بمغت  .2.40بمغت قيمة التقم الوراثي

الصنف األرجنتيني منخفضاً عنو بنسبة  .%7.65أوضحت

ونسبة التقدم الوراثي  18.07و %18.72وىي نسب مرتفعة

ىذه النتائج بان التركيب المنتخب  10اعطى أعمى استجابة

لدورة االنتخاب التكراري األولى في اختزال ارتفاع العرنوص

لدورة االنتخاب أولى ,ىذه النتائج اكدت نتائج Bello

وكذلك التركيب المنتخب  12من دورة إعادة توليف .S2

واخرون ( )7و Davidواخرون ( )11واختمفت مع نتائج

 Santosواخرون ( )39و  .)32( Pajicنستنتج من خالل

اختمفت اآلباء فيما بينيا معنوي ًا في ارتفاع العرنوص حيث

قيم المعاير كقيمة التباين الوراثي المرتفعة وتقارب نسبتي

سجل الصنف األرجنتيني زيادة معنوية بمغت  6.46سم

معامل االختالف الوراثي والمظيري وارتفاع التباين الوراثي

بالمقارنة مع الصنف المحمي .تتفق ىذه النتائج مع ماتوصل
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إلى البيئي وكذلك ارتفاع قيمة التقدم الوراثي ونسبة التقدم

متبوعا باالنتخاب في تحسين ىذه الصفة واستغالل التباين

الوراثي ان الصفة محكومة وراثياً وان الفعل الجيني المضيف

الوراثي الموجود بين التراكيب الوراثية التي دلت عميو نسبة

وغير المضيف ىو المتحكم لذا يمكن استخدام التيجين
جدول  .5متوسط ارتفاع النبات /سم مع بع

دليل التغاير التي بمغت .1.27

المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من

االنتخاب التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي االصل .
1-

التزاكيت الوراثية
1
2
3
4
5
6
الوحلي الوحلي
8
9
10
11
12
13
الصنف األرجنتيني
أ 6ف 6م
هتوسط الكثبفبت
أ  6ف 6م

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
الوتوسطة
الواطئة
79365
71428
191.10
177.10
181.47
181.32
176.47
175.00
177.20
175.42
174.87
176.15
174.62
170.90
188.37
180.75
182.82
179.44
177.52
177.57
171.97
169.80
180.20
175.50
169.40
173.42
187.12
178.40
196.12
189.90
غ 6م
182.83
180.66
177.19
1.37
العبلية
89285
185.67
182.80
180.45
179.95
176.82
179.60
191.77
188.40
185.65
172.12
178.60
169.27
189.57
198.95

جدول  .6ارتفاع العرنوص /سم مع بع

الوتوسط

%لالستجبثة
لالنتخبة

184.63
185.57
179.38
177.52
175.95
175.04
186.97
183.56
180.25
171.30
178.10
170.70
185.03
198.32
2.96

- 1.25
- 0.74
- 4.05
- 5.05
-5.89
- 6.38

الوعبلن الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

Syc.v
2
p
2
g
2
e
PCV
GCV
h2.bs
GA
GAM%
2
g/ 2e
I.v

2.96
4.0
195.83
103.05
52.87
7.73
5.61
52.62
12.80
7.08
1695
1.39

- 7.44
- 9.11
- 13.62
- 10.19
-13.92
- 6.70
الوتوسط العبم

180.88

المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من االنتخاب

التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي المقارنة .

التزاكيت الوراثية
1
2
3
4
5
6
الصنف الوحلي
8
9
10
11
12
13
الصنف األرجنتيني
أ 6ف  6م %5
هتوسط الكثبفبت
أ 6ف  6م %5

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
الوتوسطة
الواطئة
79365
71428
103.21
100.6
98.57
98.75
84.60
89.77
89.42
91.65
86.02
93.85
92.07
85.00
104.45
103.08
95.77
97.17
91.50
96.90
86.35
86.02
99.95
94.75
85.67
90.52
106.52
95.35
109.32
102.97
غ6م
95.81
94.07
2.97

1-

العبلية
89285
104.27
95.62
97.45
94.27
91.27
90.52
105.67
102.30
98.75
88.45
96.82
81.75
105.25
108.80

الوتوسط

%لالستجبثة
لالنتخبة

102.70
103.43
92.24
91.78
90.38
89.20
104.40
98.42
95.72
86.94
97.17
85.98
102.37
110.86
6.42

- 1.62
- 0 .92
- 11.64
- 12.12
- 13.42
- 14.55

الوعبلن الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

Syc.v
2
p
2
g
2
e
PCV
GCV
h2.bs
GA
GAM%
2
g/ 2e
I.v

3.24
8.20
215.27
152.04
63.23
15.19
10.51
70.63
18.07
18.72
2.40
1.27

- 10.63
- 13.62
-22.06
- 12.34
-22.44
- 7.65
الوتوسط العبم

96.54

99.07

الثاني بنسبة زيادة معنوية بمغت  %12.23عن الصنف

عدد العرانيص النبات :يبين الجدول ( )7وجود فروق معنوية

المحمي  .عند مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة

بين التراكيب الوراثية .اختمفت الصنف المحمي التراكيب

إعادة توليف  S2نجد ان ىذه التراكيب لم تختمف معنوي ًا

الوراثية المنتخبة منو معنوياً .أعطى التركيب الوراثي الثالث

فيما بينيا وكذلك مع الصنف المحمي ,اما عند مقارنيا

أعمى عدد لعرانيص النبات  1.85بنسبة زيادة مقدارىا

بتراكيب دورة االنتخاب التكراري نالحظ انيا كانت اقل عدد

 %33.09عن الصنف المحمي الذي أعطى اقل عدد

لعرانيص النبات .كما تفوق التركيب األول عمى التركيب

لعرانيص النبات  1.39كما تفوق عمى التركيبين االول

الرابع معنويا وبنسبة زيادة  .%15.34لم يختمف التركيب

والثاني بنسبة زيادة مقدارىا  %8و .%19تفوق التركيب

الخامس معنوياً عن التركيب الثاني ,بينما اختمف التركيب

الوراثي األول معنويا والذي بمغ متوسطو 1.72عرنوص عمى

الوراثي  6معنوياً عن التركيب  3حيث تفوق التركيب 3

الصنف المحمي بنسبة زيادة  %23.74وكذلك تفوق التركيب
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بنسبة زيادة بمغت  .%23.33نستنتج بان دورة االنتخاب

وعند مقارنة تراكيب  S2مع تراكيب دورة االنتخاب التكراري

التكراري كانت فعالة في زياد عدد عرانيص النبات لمتركيب

والصنف المدخل نجد ان التركيب المنتخب  11اختمف

المنتخب  3بنسبة زيادة بمغت  %33.09وكذلك التركيب 6

معنوياً عن التركيب  8منخفضا بنسبة  ,%21.38في حين

المحمي .اختمفت التراكيب الوراثية المنتخبة من الصنف

التركيب  12معنوياً عن التركيب  9حيث تفوق عميو بنسبة

النبات متفوقاً عمى التركيب  9و 10بنسبة زيادة مقدارىا

اختمف التركيب المنتخب  13معنوياً عن التركيب 10

لم يختمف تركيب  11معنوياً عن الصنف المدخل .اختمف

من دورة اعادة توليف  S2بنسبة  7.91مقارنة بالصنف

%9.31وكذلك تفوق عمى الصنف المدخل بنسبة .%8.17

المدخل فيما بينيا إذ أعطى التركيب  8اعمى عدد لعرانيص

 %20و %7واختمف معنوياً عن الصنف المدخل متفوقاً

منخفضاً عنو بنسبة  ,%13.81بينما لم يختمف التركيب

الصنف المدخل .اظير التركيب  10تفوقاً معنويا عمى

إن التركيب المنتخب  8كان أكثر استجابة لدورة االنتخاب

 13معنوياً عن الصنف األرجنتيني .نستنتج من ىذه النتائج

عميو بنسبة  .%23.27لم يختمف التركيب  9معنوياً عن

التكراري وكذلك التركيب  12لدورة إعادة توليف  .S2اكدت

الصنف األرجنتيني بنسبة زيادة بمغت  .%13.83وعند

ىذه النتائج ماتوصل إليو باحثون اخرون ( 4و 21و 30و46

مقارنة التراكيب الناتجة توليف S2اذ اختمفت معنوياً فيما

و .)44اختمف الصنفان المحمي واألرجنتيني معنويا حيث

بينيا ,اذ تفوق التركيب  12عمى التركيبين  11و 13وعن

الصنف المحمي بنسبة  %11و %13و %11عمى الترتيب
جدول  .7عدد عرانيص النبات مع بع

تفوق الصنف األرجنتيني بنسبة .%14.38

المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من االنتخاب التكراري المتبادل
ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي المقارنة

التزاكيت الوراثية
1
2
3
4
5
6
الصنف الوحلي
8
9
10
11
12
13
الصنف االرجنتيني
أ6ف6م %5
كتوسط الكثبفبت
أ6ف6م %5

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
الوتوسطة
الواطئة
79365
71428
1.86
1.56
1.51
1.53
1.81
1.85
1.35
1.46
1.48
1.54
1.52
1.43
1.46
1.32
1.97
1.87
1.63
1.65
1.84
1.71
1.56
1.61
1.68
1.56
1.57
1.60

1.82
1.42
1.60
غ6م
1.63
0.05

1-

العبلية
89285
1.74
1.64
1.88
1.66
1.43
1.55
1.40
1.94
1.54
1.88
1.60
1.78
1.71
1.59

الوتوسط

%لالستجبثة
لالنتخبة

الوعبلن
الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

1.72
1.56
1.85
1.49
1.48
1.50
1.39
1.93
1.61
1.81
1.59

23.74
12.23
33.09
7.19
6.46
7.91

Syc.v
2
p
2
g
2
e
PCV
GCV
h2.bs
GA
GAM%
2
g/ 2e

0.06
9.60
0.09
0.06
0.02
18.40
14.72
66.66
0.34
21.37
2.50

I.v

1.54

1.76
1.56
1.59
0.12

23.27
1.25
13.83
0
8.17
- 1.88
الوتوسط العبم

1.63

1.67

يظير من نتائج ىذا البحث بان الصنف المحمي والمدخل

العرنوص كان اعمى من الكثافات األخرى كذلك كان دليل

والتراكيب الوراثية المنتخبة منيا لم يصل فييا عدد عرانيص

المساحة الورقية ليذه الكثافة اعمى (لم تظير في ىذا البحث)

النبات ظاىرة تعدد العرانيص .prolificacyيظير من جدول

وىذا سمح بتوفير مواد غذائية متمثمة كافية لنمو اكثر من

العالية أعمى متوسط لعدد العرانيص في النبات  1.67متفوقة

عرانيص اكثر .اختمفت ىذه النتائج مع ما توصل إليو

عمى الكثافة الواطئة بنسبة  %4.37وبنسبة زيادة عن الكثافة

Juniorواخرون ( .)19يبين جدول ( )7انخفاض قيم

عرنوص لمنبات كذلك ساىم ارتفاع النبات بالسماح لظيور

( )6وجود فروق معنوية بين الكثافات النباتية .حققت الكثافة

-

y

S

المتوسطة  ,%2.45بينما بمغت نسبة الزيادة التي حققتيا

و C.Vحيث بمغت  0.06و 9.6مما يدل عمى تجانس

الكثافة المتوسطة مقارنةً بالكثافة الواطئة  %1.87يعود تفوق

البيانات وان التراكيب الوراثية قيد الدراسة اكثر ثباتاً واقل

الكثافات العالية بعدد عرانيص النبات الى ان ارتفاع

اختالفاً مما يدل عمى تماثل العينات المأخوذة من المجتمع.
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 حيث شكل التباين الوراثي نسبة عالية من,0.06 و0.09

التباين المظيري داللة عمى إن الصفة محكومة وراثياً وىذا

واضح من خالل انخفاض التباين البيئي و نسبة التباين
 بمغت نسبة.2.50 الوراثي إلى البيئي العالية التي بمغت

 ان تقارب النسبتين%14.72 و%18.40 GCV وPCV
يشير إلى تجانس التراكيب الوراثية وراثياً ومظيرياً وكذلك
تشير النسبة إلى قمة التأثير البيئي عمى الصفة واىمية التباين

)25(  واخرونKumar  ىذه النتيجة أكدت ما أورده,الوراثي

 انعكس التباين الوراثي العالي عمى.)36(  واخرونRafiqو
 بمغت قيمة التقدم.%66.66 نسبة التوريث التي بمغت
 نستنتج ان.%21.37  ونسبة التقدم الوراثي0.23 الوراثي
الصفة محكومة وراثيا وان الفعل الجيني المضيف ىو المتحكم
بالصفة ويمكن تحسينيا عن طريق االنتخاب والسيما وان
قيمة دليل التغاير اكبر من الواحد وىذا يشير الى تباين وراثي

عالي يسمح باالنتخاب المستمر والحصول عمى تحصيل
Bello  وافقت ىذه النتائج مع ما توصل اليو.وراثي عالي
.)44(  واخرونSoza ) و7( واخرون
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