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المستخمص

 استيدف تطبيق ىذا البرنامج تركيبين وراثين من الذرة الشامية الصنف.بيدف التعرف عمى كفاءة برنامج االنتخاب التكراري المتبادل لرفع كفاءة أداء المجتمعات النباتية
 ) في في حقل قسم المحاصيل الحقمية في كمية2014 – 2013(  نُ ِف َذ برنامج االنتخاب التكراري الربعة مواسم.AGR- 5 المحمي الصفا والصنف األرجنتيني المدخل

 نفذت في الموسم الخريفي.S1  ساللة تمثل100  ىجين قمي من كل صنف إضافة إلى100  تم الحصول عمى2013  في الموسم الربيعي.الزراعة – جامعة بغداد
S1 كما اجري التمقيح الذاتي عمى نباتات,  وبمكررين10 x 10  تجربة لمقارنة التضريبات القمية لكل صنف باستخدام التصميم الشبكي البسيط والموزون جزئيا2013
 تركيب وراثي واجري ليا التيجين العشوائي12  المتفوقة ىجنيا القمية لتشكل نواةS2 وS1  بذرة من سالالت300  تم خمط2014  في الموسم الربيعي.S2 إلنتاج
 تجربة عامميو بتصميم القطاعات المعشاة الكاممة وبثالث كثافات نباتية وباربعة مكررات لمقارنة التراكيب2014  نفذت في الموسم الخريفي. نبات30 اليدوي ألفضل
. وجدت فروق معنوية لجميع الصفات المدروسة. درست صفات عدد صفوف العرنوص وعدد حبوب الصف وعدد حبوب النبات وحاصل النبات وحجم االنفالق.الوراثية
 أعمى متوسط لعدد صفوف9  حقق التركيب..135 و781.55 و15.18  أعمى متوسط لعدد الصفوف وعدد حبوب النبات وأعمى حاصل لمنبات غم2 حقق التركيب

 بمغت نسبة.عمى التتابع

1-

 مل غم1021 و1025 و1077  أعمى حجم لالنفالق12 و10 و5  حققت التراكيب.14.65 و16.43 العرنوص وعدد حبوب الصف

 عمى الترتيب مع تحصيل وراثي عالي%52.79 و%79.18 و%60.11 التوريث بالمعنى الواسع لصفات عدد الصفوف وعدد الحبوب في الصف وحاصل النبات
بينما بمغت نسبة التوريث لعدد حبوب النبات, مما يؤشر ان ىذه الصفات تحت التأثير المضيف لمجينات ويمكن تحسينيا باالنتخاب% 19.92 و%21.11 و%8.95
 وىذين الصفتين تحت التأثير غير المضيف لمجينات ويمكن تحسينو%11.44 و%16.60  وان التحصيل الوراثي ليا منخفض%26.91 و%45.44 حجم االنفالق
.عن طريق التيجين
. التحصيل الوراثي, التوريث, التباين المظيري, التباين الوراثي:كممات مفتاحيو
.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول
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ABSTRACT
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To identify efficiency targeted application of this program tow genotypes from popcorn local variety Al- SAFA and
Argentina variety AGR-5, Reciprocal Recurring selection (RRS) and S2- progeny to raise the efficiency of performance of
plant populations. Using local variety popcorn Safa and Argentina variety AGR- 5. The reciprocal recurrent selection was
applied for four consecutive season on farm of the Dept.of Crops Sci./Collegof Agric./Univ.of Baghdad. In the spring season
2013 was obtained 100 top crosses from each variety and 100 progeny represent S1. In full season 2013 the top crosses
compared in partial lattice design 10 x 10 in two replication. At the end of the season the top crosses were harvested and a self
pollination on S1plants to production S2. The total number population 12. six represent first cycle frome RRS and another
six represent S2- progeny. In the spring season 2014 was mixing 300 seed from S1 genotyp and S2 – progeny. In spring 2014
conducted a random hybridization for the best 30 plant for each population. In full 2014 experiment was carried out to
compared 12 genorypes in addition origin varieties in factorial experiment using RCBD design with four replication in three
plant density. Studied row number and number of kernel per row and number of kernel per plant and yield plant gm. The
result exhibit significant deference's for all traits . Genotype 2 revealed highest row number(15.81) and kernel per
pant(781.55) and yield plant gm(135.73) .The genotype 9 exhibit highest row (16.43) and number kernel per row (41.65). The
genotypes 5&10&12 revealed highest expansion popping (1077,1025,1021ml gm-1).broad sense heritability was high for row
number, kernel per row and yield plant (60.11%,79.18% 52.79%) respectively and high genetic advance. This traits under
additive gene and possible improve this traits through selection. The traits number kernel per pant and expansion popping
low heritability 45.44%and 26.91% coupled with low genetic advance. This traits under Non- additive gen and possible to
improve these traits through hybridization flowed by selection
Key words: phenotypic variance, genotypic variance, heritability, genetic gain.
part of PH.D. thesis for the first auther.
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( )46فضالً عن صفتي شكل وحجم البذور .)26( Lyerly

المقدمة

يتاثر حجم االنفالق بموعد الحصاد ونسبة الرطوبة عند

تشبو الذرة الشامية  (Za mays evarta) popcornباقي

الحصاد والضرر الميكانيكي من قبل الحاصدات الزراعية

مجاميع الذرة الصفراء الست األخرى كونيا من محاصيل

إضافة إلى أسموب الخزن ودرجة ح اررة الخزن ( 8و 9و.)11

الحبوب والتي يعود أصميا إلى احد الحشائش البرية ,وىي من

أن االستخدام المتوازن لممصادر البيئية مثل مواعيد الزراعة و

المحاصيل المعروفة قبل اكتشاف أمريكا الشمالية .أن

الكثافات النباتي وباقي طرائق الزراعة ومستويات التسميد من

مصادر المعمومات التاريخية لمذرة الشامية تشير الى انيا أقدم

الطرز الوراثية األولية لمذرة الصفراء التي ُد ِجَنت من قبل
سكان أمريكا الشمالية وكانت تشكل وجبة رئيسة لسكان
األمريكتين قبل اكتشافيما ومجيء الرحالة كولومبس ثم انتقاليا

( .)22يمكن تحسين العالقة بين حاصل الحبوب و وحجم

االنفالق بأتباع طريقة التربية المناسبة في استنباط طرز من

إلى باقي العالم ,وبفضل عمميات التربية المختمفة عبر آالف

الذرة الشامية حيث زاد حجم االنفالق بنسبة  %50في اليجن

السنين وصمت إلى شكميا وحجميا الحالي ( .)8أكد

الفردية عند مقارنتيا باألصناف التركيبية والمفتوحة التمقيح

شأنيا ان تحسين العالقة بين حاصل الحبوب وحجم االنفالق

 Phumelelوآخرون ( )37ان الذرة الشامية نوع خاص من

( .)40اوضح  Idrisو (23) Abualiو)23( Karababa

الذرة الصيوانية والتي تتمدد عند تعرضيا لمح اررة .اغمب

ان

بذور الذرة الشامية تصنف تجاريا إلى ثالث أحجام

طرزىا الشائعة أما أبرية متطاولة البذور تشبو حبيبات الرز

صغير وحجم وسط وحجم كبير وأكثره استخداما ىو الحجم

 rice likeأو كروية لؤلوئية  pearl likeتحتوي عمى قميل

الوسط .ييدف ىذا البحث الى تطوير عدد من التراكيب

من البروتين وذات نشأ 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

الوراثية بدورة واحدة من االنتخاب التكراري المتبادل ودورة
المواد والطرائق

اصفر غامق وأنواع نادرة منيا ذات لون ابيض ,غالف البذرة

 AGR- 5في الموسم الربيعي  2013بصورة متقابمة وبواقع

فييا رقيقاَ .يعطي النبات الواحد  5 -3عرانيص Elsahoki

كل من التضريب القمي لمعرنوص األعمى والتمقيح الذاتي

واحدة من اعادة توليف .S2

النشاء الرخو حول الجنين ,يتدرج لون بذورىا أما اصفر أو

زرع الصنفان المحمي الصفا والصنف االرجنتيني المدخل

سميك نسبيا ماعدا الطرز األرجنتينية التي يكون غالف البذرة

 1250نبات من كل مجتمع واجري عمى النباتات المنتخبة

( )15و  .)55( Yousifتنحصر زراعتيا في عدد محدود

لمعرنوص األسفل عمى النباتات التي تحمل عرنوصين وبواقع

من الدول منيا االرجنتين والواليات المتحدة األمريكية

 100تضريب قمي من كل مجتمع وبشدة انتخاب  10فضالً

وميسوري ونبراسكا واوىايو واالرجنتين .تواجو زراعة الذرة

الثاني  2013تجربة حقمية لتقيم  100تضريب قمي لكل

عن  100لقيح ذاتي تمثل  .S1نفذت في الموسم الخريفي

وبالتحديد في والية الينوي وانديانا وكنساس وكنتاكي وميشكان
الشامية عدد من المشاكل او المحددات منيا العالقة السالبة
بين

حاصل

النبات

)plant(GP

Grain

مجتمع وراثي باستخدام التصميم الشبكي الموزون جزئيا

وحجم

وبمكررين  ,10 x 10كما اجري التمقيح الذاتي عمى نباتات

االنفالق ) 34( popping Expansion (PEو 35و.)36

 S1النتاج  ,S2درست الصفات الحقمية وصفات الحاصل

اوصى  Scapimواخرون( )47و )8( Brownبامكانية

ومكوناتو .وقورنت متوسطات الصفات بالمتوسط العام ,أخذت

تحسين صفتي الحاصل وحجم االنفالق بأتباع طرائق

اليجن القمية التي تفوقت عمى المتوسط العالم لمصفات

االنتخاب التكراري بين المجتمعات الوراثية ومن ثم استنباط

المدروسة .قسمت اليجن القمية لكل تركيب وراثي الى ثالث

تراكيب وراثية أو ىجن لموصول إلى توافق مقبول بين

فئات حسب انتاجيتيا ,فقد قسمت التراكيب الوراثية المنتخبة

ىي اإلمراض الفطرية التي تصيب الذرة الشامية حيث تؤثر

 .1السالالت المتفوقة تضريباتيا القمية والتي تشترك بعدد

الصفتين من المؤشرات االخرى المحدد لجودة الذرة الشامية

من الصنف المحمي الى التراكيب االتية:

سمباً في الحاصل وتقمل من حجم االنفالق  Santosواخرون

 10و 11و 12صفة متفوقة عمى المعدل العام وعددىا 12
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ساللة وبضغط انتخابي  %12وخمطت بذور S1لتشكل نواة

التمقيح العشوائي اليدوي الفضل  30نبات من كل تركيب,

مجتمع جديد وقد أعطيت الرمز .A-S1-1

وفي نياية الموسم حصدت لنباتات وخمطت بذورىا مع

 .2السالالت التي حققت تضريباتيا القمية معدل حاصل

بعضيا واستبعدت العرانيص الغريبة .نفذت بتاريخ /7 /15

نبات 107.5غم بالمقارنة بالمعدل العام 98.94غم وعددىا

 2013تجربة حقمية

بتصميم القطاعات الكاممة

 17ساللة وبضغط انتخابي  %17لتشكل نواة مجتمع جديد

المعشاة وباربعة مكررات في حقول كمية الزراعة في ابي

 .3السالالت التي حققت تضريباتيا القمية معدل حاصل

التكراري المتبادل وتراكيب دورة  S2- progenyوعددىا 14

نبات  130.5غم مقارنة بالمعدل العام 98.94غم وعددىا

تركيب من ضمنيا االصول الوراثية ليذه المجتمعات

 18ساللة وبضغط انتخابي  %18وقد أعطيت الرمز A-

(16

وقد أعطيت الرمز .A- S1- 2

عاممية

غريب لمقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة االنتخاب

الوراثي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ,وبثالث كثافات نباتي ـ ـ ـ ـ ـ ـة  71428ىكتار

سم  x 70سم) والثاني ـ ـة  79365نبات ىكتار

.S1- 3

1-

1-

1-

(18سم x

وعند إجراء عممية التمقيح الذاتي عمى نباتات  Sإلنتاج S2

 70سم) والكثافة الثالثة  89285نبات ىكتار

أخذت السالالت المتفوقة تضريباتيا القمية في الواردة  1و2

 70سم) وفي خطوط داخل االلواح طول الخط الواحد  5م.

و 3واجري ليا توليف وأنتجت منيا ثالث تراكيب وراثية وقد

أجريت عمميات خدمة التربة والمحصول كافة  ,كما درست

أعطيت الرموز  A-S2-1و A- S2 -2و,A –S2 - 3

صفات الحاصل ومكوناتو وصفة حجم االنفالق وبعض

وبذلك نكون قد حصمنا عمى ست تراكيب وراثية من الصنف

( 20سم x

المعالم الوراثية .تم حساب التوريث اعتمادا عمى معادلة
:)3( Allard

المحمي ,اما التراكيب الوراثية المنتخبة من الصنف األرجنتيني
فقد قسمت إلى الفئات اآلتية:

𝝈 g/ 𝝈 p x100
2

 .1السالالت المتفوقة ىجنيا القمية والتي تشترك بعدد 10

ويمكن استخراج g

و 11و 12صفة متفوقة عمى المعدل العام وعددىا  14ساللة

2

2

2

وp

=b.S

2

H

بحسب االطريقة المقترحة من

قبل  Eckebleواخرون (.)14

وبضغط انتخابي  %14وخمطت بذور  S1لتشكل نواة مجتمع

= 𝝈 2g
𝝈 2 e = MSe
𝝈2p = 𝝈 2g + 𝝈 2 e

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

اذ ان:

123.5غم بالمقارنة بالمعدل العام 106.54غم وعددىا 17

 = : mstمتوسط المربعات لمتراكيب الوراثية.

ساللة وبضغط انتخابي  %23لتشكل نواة مجتمع جديد وقد

 = mseمتوسط الخطأ التجريبي.

أعطيت الرمز.B- S1- 2

e

 .3السالالت التي حققت ىجنيا القمية معدل حاصل

2

𝝈 و 𝝈 2 gو 𝝈2 pالتباينات الوراثية والبيئية والمظيرية

(الكمية).

نبات 150.5غم مقارنة بالمعدل العام 106.54غم وعددىا

حسب معامل االختالف المظيري والوراثي  PCVوGCV

 8سالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وبضغط انتخابي  %8وقد أعطـ ـ ـ ـيت الرمـ ـ ـ ـ ـ ـز

والبئيي  ECVحسب معادلة :)24( Kelling

 .B- S1- 3وعند إجراء عممية التمقيح الذاتي عمى نباتات

x100

 S1إلنتاج  S2أخذت السالالت المتفوقة تضريباتيا القمية

x100

الواردة  1و 2و 3اعاله واجري ليا توليف وأنتجت منيا ثالثة

x100

تراكيب وق ـ ـ ـد أعطي ـ ـ ـت الرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز  B-S2-1وB-S2 -2

𝝈

𝝈
𝝈

=PCV
=GCV
=ECV

حيث اشار  Eckebleواخرون ( )13ان قيم  PCVوGCV

و ,B –S2 –3وبذلك حصمنا عمى ست تراكيب وراثية منتخبة

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

من الصنف االرجنتيني .زرعت التراكيب الوراثية البالغ عددىا

متوسطة وأعمى من  %20مرتفعة.

 12تركيب وراثي منتخب في الموسم الربيعي  ,2014وبواقع

تم حساب النسبة المؤوية ألداء االنتخاب بحسب معادلة

 300نبات من كل تركيب ,وفي مرحمة التزىير اجري ليا

 Kumarواخرون (:)25
911
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 ,%وبعد انفالق البذور تم قياس حجميا بواسطة سمندر مرقم

=%Gain per cycle

من  1000 – 1مل ,تم اخذ البذور الوسطية من العرنوص

حيث : cycle 0 :المجتمع األصل.

لقياس حجم االنفالق.

 :1 Cycleدورة االنتخاب األولى.

جدول  .1التراكيب الوراثية بعد دورة واحدة من االنتخاب

تم حساب التقدم الوراثي المتحقق نتيجة االنتخاب حسب

التكراري المتبادل ودورة إعادة توليف S2

طريقة  Balemواخرون (:)5
) GA =(k)( 𝝈p)(h2
حيث ان:

ت
1
2
3
4
5
6
7

 :GAالتقدم الوراثي المتوقع.
 :Kشدة االنتخاب = >1.76

 : pاالنحراف المعياري لمصفة.

SPAR-2

حسبت نسبة التقدم الوراثي المتوقع نتيجة االنتخاب حسب
x 100

بحسب

الطرائق

التي

ذكرىا

Singh

و.)49( Chaudary

المعادلة التالية حسب معادلة  Bekeleو:)6( Rao

النتائج والمناقشة

=REGA

عدد صفوف العرنوص

اذ ان:

يبين الجدول  3وجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية

 :GAالتقدم الوراثي المتوقع.

المنتخبة .اختمف الصنف المحمي والتراكيب الوراثية المنتخبة

‾ :xالمتوسط العام.

منو معنوياً .حقق التركيب المنتخب الثاني أعمى متوسط لعدد

اعتمدت المديات التي أشار إلييا  Sabriواخرون ()43

صفوف العرنوص بمغ  15.81متفوقا عمى أصمو بنسبة

لحساب التحسين الوراثي المتوقع وكما يمي :اقل من %10

 ,%4.70أما التركيب الثالث فمم يختمف عن األصل بعدد

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

صفوف العرنوص وشابيو بذلك ,اال ان التركيب األول لم

عالية .تم حساب دليل التغاير  Index Variationحسب

يتفوق عمى المحمي وانخفض عنو بنسبة  .%7.54عند

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

ت
8
9
10
11
12
13
14

أجريت التحميالت الوراثية باستخدام البرنامج اإلحصائي

 :H2التوريث بالمعنى الواسع.

𝝈

التركيت الوراثي
A – S1 - 1
A – S1 - 2
A – S1 - 3
A – S2 - 1
A – S2 - 2
A – S2 - 3
الصفب

التركيت الوراثي
B – S1 - 1
B – S1 - 2
B – S1 - 3
B – S2 - 1
B – S2- 2
B – S2 - 3
األرجنتيني

مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة إعادة توليف S2
فان جمعيا لم تختمف معنوياً عن منتخبات دورة االنتخاب
التكراري والصنف المحمي باستثناء التركيب المنتخب  6الذي

= Cve

اختمف معنويا عن الصنف المحمي وباالتجاه السالب منخفض ًا

ان حيث:

عنو بنسبة  .%4.83نستنتج ان كفاءة االنتخاب التكراري في

 :Cvgمعامل االختالف الوراثي.

زيادة عدد صفوف العرنوص بمغيا التركيب الوراثي المنتخب

 : Cveمعامل االختالف البيئي .

 2بزيادة عدد صفوفو بنسبة  .%4.70اختمف الصنف

االنحراف المعياري لمتباين الوراثي.

األرجنتيني و التراكيب الوراثية المنتخبة منو معنوياً .عند

االنحراف المعياري لمخطأ التجريبي.

مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة االنتخاب التكراري

حساب حجم االنفالق البذور

التركيب المنتخبة  8و 9و 10من الصنف المدخل قد
نجد إن ا

تم حساب حجم االنفالق في جياز المايكرويف المنتج من

تفوقت عميو معنوياً وبنسب  %11.16و %5.20و%6.90

شركة  DENKAموديل VMO- G42LBوذلك بأخذ 50

عمى الترتيب .عند مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة

غرام من كل نموذج الن برمجة الجياز تعمل عمى فئتين من

إعادة توليف  S2مع التراكيب الوراثية الناتجة من دورة

الوزن ىما  50غرام و 100غرام ولمدة ثالث دقائق وتحت

االنتخاب التكراري نجد إن التركيب  11لم يختمف معنوياً عن

مستوى من الطاقة  ,8ورطوبة بذور تراوحت من 13 - 12
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( 5و 16و .)44أوضحت النتائج جدول ( )3انخفاض قيم

التركيب  8لكنو اختمف معنوياً عن التركيب المدخل متفوقا

 Sy-و C.Vحيث بمغت  0.33و 5.40مما يشير إلى

عميو بنسبة  .%4.53لم يختمف التركيب  12معنوياً عن

الصنف المدخل لكنو اختمف معنوياً عن التركيب  9منخفضا

تجانس البيانات .أظيرت التراكيب الوراثية تبايناً مظيرياً

التركيب  10ومع الصنف المدخل .أوضحت النتائج إن

عالية من التباين المظيري وان الصفة محكومة وراثياً بدليل

ووراثياً مقداره  1.68و 1.01وقد شكل التباين الوراثي نسبة

عنو بنسبة  .%10.04لم يختمف التركيب  13معنوياً مع

التركيب المنتخب  9حقق أعمى استجابة لدورة االنتخاب

انخفاض التأثير البيئي وىذا ما دلت عميو نسبة التباين الوراثي

التكراري في زيادة عدد صفوف العرنوص بنسبة %11.16

إلى البيئي التي بمغت  .1.50بمغت قيم معامل االختالف

وكذلك التركيب  11من دورة إعادة توليف  S2بنسبة

المظيري والوراثي  %8.51و %6.75مما يشير إلى تجانس

لم يختمف الصنف المحمي والتركيب المدخل

التراكيب الوراثية وراثيا ومظيريا وىناك دو ار وراثيا كبي ار في

,%4.53

معنوياً .ىذه النتائج تتفق مع ( 6و 17و .)46يبين جدول

توريث الصفة .ماثمت ىذه النتائج نتائج ( 30و )39وتختمف

( )3وجود فروق معنوية بين الكثافات النباتية .حققت الكثافة

مع نتائج ( .)2انعكست قيمة التباين الوراثي المرتفعة ايجابيا

الواطئة أعمى متوسط لصفة عدد صفوف العرنوص 15.57

عمى زيادة نسبة التوريث التي بمغت  .%60.11بمغت قيم

متفوقة عمى الكثافة المتوسطة والعالية بنسبة زيادة %4.35

التقدم الوراثي ونسبتو  1.36و %8.95وىي قيم منخفضة

و %2.77في حين لم تختمف معنوياً الكثافتين المتوسطة

حيث أشار عدد من الباحثين انو من المفضل إن يرافق

والعالية فبما بينيما ,تتفق ىذه النتائج مع ماتوصل إليو

التوريث العالي تقدم وراثي عالي ,أما إذا رافق

التوريث

 Abuzarواخرون( )1و Bekeleو )6) Raoوال تتفق مع
ماتوصل إليو ( . )52أوضحت النتائج وجود تداخل معنوي

العالي تقدم وراثي واطئ أو متوسط فان الفعل الجيني غير

المضيف ىو المتحكم بالصفة ويمكن تحسينيا في برامج

بين الكثافات النباتية والتراكيب الوراثية فقد حقق التركيب

التربية المستقبمية بالتيجين واستغالل التباينات الوراثية التي

الوراثي  9في الكثافة النباتية الواطئة أعمى استجابة لعدد

دلت عمييا نسبة دليل التغاير التي بمغت  1.22باستمرار

صفوف العرنوص بمغت  17.84وكانت اقل استجابة

االنتخاب .اكدت ىذه النتائج ما أورده عدد من الباحثين منيم

 13.06لمتركيب الوراثي األول في الكثافة الثانية ,تتفق ىذه
النتائج مع ما أورده ٍ
كل من ( 17و )52وال تتفق مع نتائج
هصبدر التغبير
الوكررات
التراكيت الوراثية P
الكثبفبت النجبتية D
التذاخل Px D
الخطأ التجريجي
الوجووع

درجبت
الحرية
3
13
2
26
123
167

( 4و 6و.)24

جدول  .2متوسط المربعات لمصفات المدروسة
عذد حجوة
عذد حجوة
عذد صفوف
النجبت
الصف
العرنوص
**4.728
**5.942
*1.197
0.673
12.540

حبصل النجبت
غن

حجن االنفالق
1هل غن

**1513.30 **50812.00 **100.889
NS
NS
618.0
14594.00 NS13.502
NS
NS
162.70
7110.00 **18.965
276.50
11728.0
6.222
2570.0
84244
139.578

**93229.0
NS
10060.0
NS
15540.0
37703.0
156632

التراكيب المنتخبة من دورة االنتخاب التكراري ,نجد إن جميع

عدد حبوب الصف

تراكيب  S2لم تختمف معنويا عن الصنف المحمي ,بل اظير

أظيرت نتائج الجدول  4وجود اختالفات معنوية بين التراكيب

التركيبان  4و 6انخفاضا معنوياً عن التركيبين األول والثالث

الوراثية .اختمف الصنف المحمي والتراكيب الوراثية المنتخبة

بنسبة  %12.19و .%12.54بينما لم يختمف التركيب 5

منو معنوياً .عند مقارنة تراكيب دورة االنتخاب التكراري مع

معنويا عن التركيب  2والصنف المحمي .نستنتج بان التركيب

الصنف المحمي نجد أن التركيب األول والثالث قد اختمفا

األول كان أكثر استجابة لالنتخاب لدورة االنتخاب التكراري

معنوياً عن الصنف المحمي وتفوقا عميو بنسبة %14.02

وان الزيادة المتحققة بفعل زيادة التكرار الجيني باالتجاه

و ,%13.32أما التركيب  2فمم يختمف عنو .عند مقارنة

الموجب لمصفة .اختمف الصنف األرجنتيني والتراكيب الوراثية

التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة إعادة توليف  S2مع
913
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أوضحت النتائج إن قيم  Sy-و C.Vبمغت  1.01و6.93

المنتخبة منو معنويا .اختمف التركيب المنتخب  9معنوياً عن

الصنف المدخل متفوقاَ عيو بنسبة  .%9.77لم يختمف

وىذا مؤشر عمى تجانس البيانات .أظيرت التراكيب الوراثية

التركيبان  8و 10معنوياً عن الصنف المدخل وعند مقارنة

تبايناً مظيرياً ووراثياً بمغ مقداره  29.88و 23.66وان التباين

االنتخاب التكراري ,نجد ان التركيب الوراثي  11لم يختمف

محكومة وراثيا وكان التأثير البيئي عمى الصفة منخفض دلت

الوراثي شكل نسبة عالية من التباين المظيري وان الصفة

التراكيب الوراثية المنتخبة من دورة  S2مع تراكيب دورة

معنويا مع التركيب  8وكذلك عن الصنف المدخل ,اما

عميو نسبة التباين الوراثي إلى التباين البيئي التي بمغت

التركيب  12فقد اختمف معنويا مع التركيب  9منخفضا عنو
بنسبة  %19.90وكذلك عن الصنف المدخل بنسبة

 .3.80بمغت قيم معامل االختالف المظيري والوراثي
 %15.34و %13.51تدل ىذه النسب المتقاربة عمى

 %12.07وكذلك اختمف التركيب  13معنوياً عن التركيب

تجانس التراكيب الوراثية وراثياً ومظيرياً وان التأثير البيئي
عمى الصفة قميل .توافق ىذه النتائج مع ما أورده ٍ
كل من

 10منخفضا عنو بنسبة  %16.17وعن الصنف المدخل

بنسبة  .% 12.04أثبتت ىذه النتائج كفاءة برنامج االنتخاب

( 20و .)30وال توافق مع ما توصل إليو ( .)25انعكست

بالمقارنة مع دورة إعادة توليف  S2اكدت ىذه النتائج

فبمغت  .%79.18بمغت قيمة التقدم الوراثي  7.59ونسبة

ماتوصل إليو باحثون اخرون ( 1و 29و 31و )42واختمفت

من خالل قيم المعاير

قيمة التباين الوراثي المرتفعة ايجابياً عمى نسبة التوريث

التكراري في زيادة عدد حبوب الصف لمتركيب المنتخب 9

التقدم الوراثي  .%21.11نستنتج

مع ما أورده كل من ( 18و .)44تبين النتائج عدم وجود

الوراثية المرتفعة لنسبة التوريث وقيمة التقدم الوراثي وقيمة

فروق معنوية بين الكثافات النباتية أما التداخل بين الكثافات

التحصيل الوراثي المتحقق إن الصفة تحت التأثير المضيف

األول في الكثافة األولى أعمى استجابة بمغت  43.66حبة

المستقبمية وخاصة ىناك نسبة عالية من التغاير الوراثي وىذا

لمجينات ويمكن تحسينيا باالنتخاب خالل برامج التربية

النباتية والتراكيب الوراثية فكان معنوياً وحقق التركيب الوراثي
في الصف واقل استجابة كانت  31.30بمغيا التركيب
الوراثي الثاني في الكثافة الثانية .ماثمت ىذه النتائج

ما أكدتو قيمة دليل التغاير التي بمغت  .1.94ىذه النتائج

ما

تؤكد ما أورده عدد من الباحثين ( 6و  )19واختمفت مع
ماتوصل إليو ( 2و.)41

توصل إليو ( 17و )52وال تتفق مع نتائج ( 5و.)56

جدول  .3متوسط عدد صفوف العرنوص مع بعض المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من
االنتخاب التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي المقارنة
1-

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

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
الوتوسطة
الواطئة
79365
71428
13.06
14.90
15.42
15.49
14.96
14.69
15.56
15.76
15.02
15.13
14.69
14.02
14.84
15.39
15.12
16.25
16.33
17.48
15.20
16.53
14.93
16.13
14.24
15.24
14.87
15.47
14.76
15.13
1.14
15.15
14.92
15.57
0.30

العبلية
89285
13.92
16.53
15.46
15.00
15.68
14.42
15.07
15.28
15.13
15.69
15.28
14.86
15.37
14.44

الوتوسط

%لالستجبثة
لالنتخبة

13.96
15.81
15.04
15.44
15.27
14.37
15.10
15.88
16.43
15.80
15.45
14.78
15.24
14.78
0.66

- 7.54
4.70
- 0.39
2.25
1.12
- 4.83

914

5.20
11.16
6.90
4.53
0
3.11

الوعبلن الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

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

0.33
5.40
1.86
1.01
0.67
8.51
6.75
60.11%
1.36
8.95
1.50
1.22

الوتوسط العبم

15.22
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جدول  .4متوسط عدد حبوب الصف مع بعض المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من االنتخاب
التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي المقارنة
الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
التراكيت الوراثية
1
2
3
4
5
6
الصنف الوحلي
8
9
10
11
12
13
االصنف االرجنتيتي
أ .ف  .م %5
هتوسط الكثبفبت
أ .ف  .م %5

الواطئة
71428
43.66
34.93
34.27
32.84
32.90
32.30
32.49
40.39
43.23
41.09
36.35
33.72
34.59
38.43
36.51

الوتوسطة
79365
37.10
31.30
36.55
37.26
33.35
34.07
34.48
34.68
39.63
39.65
36.16
34.14
33.46
38.95
3.49
35.77
غ .م

1-

العبلية
89285
35.97
31.32
42.21
34.02
33.49
34.08
32.80
34.79
42.08
38.63
37.06
32.23
33.13
36.44

- 3.47
9.77
4.87
-3 74
- 12.07
- 11.09

Syc.v
𝝈2p
𝝈 2g
𝝈2e
PCV
GCV
h2.bs
GA
%GAM
𝝈2g/ 𝝈 2e
I.v

1.01
6.90
29.88
23.66
6.22
15.34
13.51
79.18
7.59
21.11
3.80
1.94

الوتوسط العبم

35.96

لمصفة .وعند مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة من الصنف
األرجنتيني فان االختالفات المعنوية انحسرت فقط لمتركيب

يظير جدول  5وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية.

الوراثي 8

اختمف الصنف المحمي والتراكيب الوراثية المنتخبة منو

التركيب  9الذي زاد عن الصنف األصمي بنسبة زيادة مقدارىا

التركيب الثاني والثالث تفوقاً معنوياً عمى الصنف المحمي

 5.48وذلك لتفوق ىذين التركيبين بعدد الصفوف وعدد

بنسبة  %27.69و ,%20.63في حين لم يختمف التركيب

حبوب الصف (الجدوالن  3و.)4

األول معنوياً عن الصنف المحمي ,وذلك إلعطاء التركيب

-

أورده ( .)18تظير نتائج الجدول ( )5أن قيم  SyوC.V

أعطى التركيب  3أعمى عدد لحبوب الصف (جدول  .)4عند

بمغت  44.21و 15.50وىذا يدل عمى عدم تجانس البيانات

مقارنة تراكيب دورة إعادة  S2مع دورة االنتخاب التكراري

لربما العينة التي أخذت غير متجانسة .اظيرت التراكيب

ومع الصنف المحمي نالحظ تفوق التركيب  4معنوياً عمى
والصنف

المحمي

أكدت ىذه النتائج ما

توصل إليو ( 29و 31و 32و 33و .)48واختمفت مع ما

الثاني أعمى عدد لصفوف العرنوص (جدول )3في حين

بنسبة

الذي بمغ متوسطو  776.24حبة في النبات

وبنسبة زيادة بمغت  %12.07عن الصنف األصمي يميو

معنوياً .عند مقارنة منتخبات دورة االنتخاب التكراري نجد إن

التركيب

38.91
32.52
37.68
34.71
33.24
33.48
33.25
36.62
41.65
39.79
36.52
33.36
33.37
37.94
2.01

14.02
- 2.19
13.32
4.39
- 0.03
0.69

الوعبلن الوراثية

35.59

عدد حبوب النبات

األول

الوتوسط

%لالستجب
ثة
لالنتخبة

قين الوعبلن
الوراثية

الوراثية المنتخبة تبايناً مظيرياً ووراثياً مقداره 9771

%13.73

و 21499حيث اخفض التباين الوراثي مقارنة بالتباين

و %14.43وذلك لتفوقو بعدد الصفوف (جدول  )3واعطائو

المظيري وان التأثير البيئي عمى الصفة كان اكبر من التأثير

عدد حبوب لمصف جيد (جدول  )4مما زاد في عدد حبوب

الوراثي وىذا ما أثبتتو نسبة التباين الوراثي إلى البيئي الذي

النبات .اختمف التركيب  5معنوياً عن التركيب الثاني

بمغ  0.83وكبر حجم التباين البيئي .بمغ معامل االختالف

منخفضا عنو بنسبة  %22.83ولم يختمف معنوياً عن

المظيري والوراثي  %20.96و %14.13والفرق بين

الصنف المحمي ,في حين اختمف التركيب  6معنوياً عن

النسبتين كبير مما يدل عمى قمة تجانس التراكيب الوراثية وىذا

التركيب  3منخفضا عنو بنسبة  %33.16ولم يختمف معنوياً

ما أكدتو قيمة االنحراف القياسي ونسبة معامل االختالف.

عن الصنف المحمي .نستنتج بان دورة االنتخاب التكراري

انعكست قيمة التباين المظيري المنخفضة سمباً عمى نسبة

كانت فعالة في زيادة عدد حبوب النبات لمتركيب الثاني وأكفأ

التوريث فبمغت الحدود المتوسطة ليذه النسبة .%45.44

من دورة إعادة توليف  S2في زيادة تكرار الجينات المفضمة
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حققت التراكيب الوراثية تقدم وراثي عالي  116.60لزيادة

قيمة التقدم الوراثي فان الصفة تعتبر من الصفات المعقدة

التغاير المظيري ونسبة تقدم وراثي منخفضة ,%16.66

التي تحتاج الى دورات انتخاب أكثر لتحسينيا لتأثرىا الكبير

بمغت قيمة دليل االنتخاب  .0.91نستنتج من خالل قيم

بالبيئة فتكون الفرصة ضئيمة لتطويرىا .طابقت ىذه النتائج

المعاير الوراثية انخفاض قيمة التباين الوراثي وارتفاع قيم

ما توصل إليو باحثون اخرون ( 7و .)24التتفق مع ماتوصل

التباين المظيري والبيئي إضافة إلى عدم تجانس التراكيب

إليو ( 2و 21و.)28

الوراثية وانخفاض نسبة التوريث الى الحدود المتوسطة وارتفاع

جدول  .5متوسط عدد حبوب النبات مع بعض المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من االنتخاب
التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي المقارنة
1-

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

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
العبلية
الوتوسطة
الواطئة
89285
79365
71428
648.4
525.86
671.62
787.81
803.03
753.81
740.97
754.8
719.32
659.34
725.41
714.67
628.61
651.35
628.86
586.43
597.21
577.64
592.89
596.56
646.67
762.54
781.48
784.71
697.1
698.72
795.84
678.4
621.51
708.84
705.53
795.79
745.58
753.4
737.57
772.45
787.07
635.32
815.75
681.82
688.01
707.95
693.59
686.61
717.40
غ.م
693.59
686.61
717.40
غ.م

الوتوسط

%لالستجبثة
لالنتخبة

615.29
781.55
738.36
699.81
636.27
587.09
612.04
776.24
730.55
669.58
748.97
754.47
746.05
692.59
87.51
87.51

0.53
27.69
20.63
14.34
3.95
- 4.07
12.07
5.48
- 3.31
8.14
8.94
7.72

الوعبلن الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

Syc.v
𝝈2p
𝝈 2g
𝝈2e
PCV
GCV
h2.bs
GA
%GAM
𝝈2g/ 𝝈 2e
I.v

44.11
15.5
21499
9771
11728
20.96
14.13
45.44
116.60
16.60
0.83
0.91

الوتوسط العبم

699.20

عدد حبوب لمنبات (جدول  )5وكذلك عدد عرانيص النبات

حاصل النبات

(لم يظير في ىذا البحث) .لم يختمف التركيب األول معنوياً

إن حاصل النبات دالة معقدة تشترك فيو عدد كبير من

عن الصنف المحمي .عند مقارنة التراكيب الوراثية المنتخبة

ازواج الجينات وتداخالتيا مع البيئة وزيادتو ىدف لكثير من

من دورة إعادة توليف  S2مع دورة االنتخاب التكراري

طرائق التربية التي تيدف الوصول إلى الطاقة القصوى لقدرة

والصنف المحمي .نجد إن التركيب  4لم يختمف معنويا عن

النبات في إعطاء اكبر عدد ممكن من الحبوب أو أقصى

وزن لمحبة ,يتأثر الحاصل بعدد من الصفات األخرى مثل

التركيب األول بينما اختمف معنوياً عن الصنف المحمي

االيضية فترة امتالء الحبة معدل امتالء الحبة ومعدل تراكم

التركيب الثاني منخفضا عنو بنسبة  %19.40ولم يختمف

عدد الحبوب في العرنوص والمنافسة بين البذور عمى المواد

متفوقاً عميو بنسبة  .%22.33اختمف التركيب  5معنوياً عن

المادة الجافة والظروف البيئية المحيطة بالنبات قبل وبعد

معنوياً عن الصنف المحمي ,كذلك اختمف التركيب  6معنوي ًا

الصنف المحمي و التراكيب الوراثية المنتخبة منو .اختمفا

معنويا عن الصنف المحمي .تبين ىذه النتائج ان التركيب

عن التركيب  3منخفضا عنو بنسبة  %22.23ولم يختمف

التزىير ( .)44يبين جدول  6وجود اختالفات معنوية بين

الثاني الذي بمغ متوسط حاصمو  135.73غم حقق أعمى

التركيبان الوراثيان الثاني والثالث المنتخبة من دورة االنتخاب

استجابتو معنوية لدورة االنتخاب التكراري ,أما بالنسبة لدورة

التكراري معنوياً عن الصنف المحمي وتفوقت عمية بنسبة

إعادة توليف  S2فقد تفوق التركيب  4حيث حقق متوسط

 %40.70و %27.48بسبب تفوق ىذين التركيبين إلى

 118.30غم مقارنة بدورة إعادة توليف  .S2ىذه النتائج

إعطائيما وزن حبة عالي (لم تظير في ىذا البحث) وأعمى
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تؤكد ما توصل إليو عدد من الباحثين ( 46و 47و53

بمغ مقداره  585.70و 309.20اذ شكل التباين الوراثي نسبة

و .)54اختمفت التراكيب المنتخبة من الصنف المدخل معنوياً

عالية من التباين المظيري وان الصفة محكومة وراثياً مع

فيما بينيا وبينو ,أعطى التركيب  8أعمى حاصل والبالغ

تأثير التغاير البيئي الذي شكل جزء ميما التغاير لذا كانت

 119.7غم ,فيما تشابو التركيبان  9و 10فكانت زيادة

نسبة التوريث متوسطة وفي ىذه الحالة ربما يكون فعل الجين

التركيب  8عمى التركيبين  9و 10بنسبة  %16و.%17.42

المسيطر عمى الصفة من النوع المضيف وغير المضيف.

التركيب  13أعطى حاصالً أعمى .تفوق الصنف المدخل

 22.14ونسبة التقدم الوراثي العالي  % 22.14وىي نسبة

بمغت نسبة التوريث المتوسطة  52.79والتقدم الوراثي

كذلك لم تختمف تراكيب توليفات  S2عن األصل اال ان

متوسطة بان الصفة تحت ثاثير المضيف وغير المضيف

عمى المحمي ويعزى ذلك كونو قد استغرق مدة أطول لمنضج
الفسمجي ولملء الحبوب (لم تظيران في ىذا البحث) وعدد

لمجينات ويمكن تحسينيا في برامج التربية المستقبمية بالتيجين

أكدت ماتوصل إليو ( 25و 1و .)41وال تتفق مع نتائج (21

التراكيب إلى  .0.95أكدت ىذه النتائج ماتوصل إليو (6

و 39و .)42أظيرت التراكيب الوراثية تبايناً مظيرياً ووراثياً

و )36في نسبة التوريث وال تتفق مع نسبة التقدم الوراثي.

متبوعا باالنتخاب واضافة إلى انخفاض قيمة دليل التغاير بين

حبوب أكثر في الصف مما زاد في حاصمو .ىذه النتائج

جدول  .6متوسط حاصل النبات/غم مع بعض المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من االنتخاب
التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف  S2مع صنفي المقارنة

التركيت الوراثي

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

حجم االنفالق مل غم

1-

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
االعبلية
الوتوسطة
الواطئة
89285
79365
71428
119.38
96.42
104.03
142.73
137.22
127.26
120.80
134.22
114.82
116.44
117.38
121.07
104.84
119.54
103.80
97.76
97.76
92.10
93.58
102.79
93.73
118.38
125.00
115.72
92.42
114.92
101.64
103.22
101.30
101.32
101.79
103.03
98.72
107.98
122.17
108.95
120.12
112.28
117.28
111.53
121.08
112.10
غ.م
110.78
114.65
108.04
غ .م

1-

الوتوسط

%لالستجبثة
لالنتخبة

الوعبلن
الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

106.66
135.73
123.28
118.30
109.39
95.87
96.70
119.70
102.99
101.94
101.18
113.03
116.56
114.90
13.43

10.24
40.70
27.48
22.33
13.12
- 0.85

Syc.v
𝝈2p
𝝈 2g
𝝈2e
PCV
GCV
h2.bs
GA
%GAM
𝝈2g/ 𝝈 2e
I.v

6.78
15.00
585.70
309.20
276.50
21.77
15.81
52.79
22.14
19.92
1.11
0.95

الوتوسط العبم

111.16

14.60
- 10.37
- 11.28
-11.94
- 1.63
1.43

اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثي أما الكثافات النباتية

ىذه الصفة من أىم الصفات النوعية في الذرة الشامية والتي

وتداخميا مع التراكيب فمم تكن معنوياً .يتضح من جدول ()7

تربية الذرة الشامية من العوامل الحرجة ,لذلك نال حجم

األول عمى التركيبين الثاني والثالث بنسبة مقدارىا %15

وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية .تفوق التركيب

تحدد مدى انتشار التركيب الوراثي ,ويعتبرىا العاممين في
االنفالق وصمتو بالحاصل اىتمام كل العاممين في تربية الذرة

و %21إال انو لم يختمف عن الصنف األصمي ,كما لم

الشامية .تعد التغايرات الوراثية في الذرة الشامية ميمة جداً

يختمف التركيبان الثاني والثالث معنوياً عن الصنف األصمي,

التوريث فحاصل النبات ذات توريث منخفض وحجم االنفالق

التركيب  5الذي حقق أعمى حجم لالنفالق بمغ  1077مل

إما توليفات  S2فقد اختمفت أيضا فيما بينيا .فقد تفوق

لمربي النبات الن كال الصفتين تعتمد أساساً عمى حجم

غم

صفة عالية التوريث وبنسبة تتراوح بين % 90 – 60

 Phmelelaواخرون ( .)37يبين الجدول ( )7وجود

1-

متفوقاً عمى بقية التراكيب التراكيب الوراثية  1و 2و3

و 4و 6بنسبة  %13.37و %29.92و%37.55
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Sy-وC.V

و %23.37و %23.65عمى الترتيب .تشابيت معنوي ًا

بمغت  79.3و 21.38مما يدل عمى عدم

التراكيب الوراثية المنتخبة من الصنف المدخل مع بعضيا

تجانس البيانات .أظيرت التراكيب الوراثية تباينا مظيري ًا

ومع توليفات  S2إال إن أعالىا كان لمتركيب  10و ,12كما
إن التركيب  13لم يختمف عن التراكيب  8و 9و 11والعن

ووراثياً مرتفعاً بمغ مقداره  13881.50و 51584.50حيث
شكل التباين الوراثي نسبة منخفضة من التباين المظيري

الصنف المدخل الذي أعطى اقل حجم انفالق .تفوق التركيب

كبير لمبيئة عمى الصفة وىذا ما دلت عميو نسبة
وىناك
تأثير اً
اً

و .%30.07تفوق التركيب  12عمى التركيبين نفسيما بنسبة

االختالف المظيري والوراثي  %25.01و %12.97وىذه

من االنتخاب التكراري ودورة واحدة من إعادة توليف S2

وىناك تأثير كبير لمبيئة عمى الصفة .انعكست قيمة التباين

 10عمى التركيب  13واألصل بنسبة %19.46

التباين الوراثي إلى البيئي التي بمغت  .0.36بمغ معامل

 %18.99و %29.56عمى التتابع .نستنتج إن دورة واحدة

النسب تدل عمى عدم تجانس التراكيب الوراثية وراثياً ومظيرياً

زادت من حجم االنفالق ,إذ كان من المعروف إن حجم

الوراثي المنخفضة سمباً عمى نسبة التوريث فانخفضت إلى

االنفالق لو عالقة عكسية مع حاصل النبات ولكن بيذه
التجربة وباستخدام االنتخاب التكراري حصمنا عمى حجم

 %26.91وىي تقع ضمن الحدود المتوسطة لنسبة التوريث.
ارتفعت قيمة التقدم الوراثي إلى  103.93ونسبة التقدم

انفالق عالي من نباتات حاصميا متوسط وليس قميالً وال

من خالل نسبة التوريث

الوراثي  .%11.44نستنتج

المتوسطة والتقدم الوراثي العالي إن الفرصة ضئيمة لتطوير

كثي اًر ,وربما باستمرار دورات االنتخاب والتمقيح الذاتي يمكن
الحصول عمى سالالت متفوقة بالحاصل واالنفالق وانتاج

ىذه الصفة بسبب التأثير البيئي العالي التتطابق ىذه النتائج

أصناف أوىجن متفوقة بياتين الصفتين وكسر العالقة السابقة

مع ماتوصل إليو ( 10و 37و.)38

بينيما .أكدت ىذه النتائج ماتوصل اليو باحثون اخرون (16
و 17و 47و 5و . )53أشارت النتائج جدول ( )7إن قيم
جدول  .7متوسط حجم االنفالق مل غم

1-

مع بعض المعالم الوراثية لمتراكيب الوراثية من الذرة الشامية بعد دورة واحدة من

االنتخاب التكراري المتبادل ودورة واحدة من إعادة توليف S2
التركيت الوراثي

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

1-

الكثبفبت النجبتية نجبت هكتبر
الوتوسطة
الواطئة
79365
71428
950
1000
831
800
775
725
831
838
1063
1031
813
912
850
938
913
956
981
925
1025
1050
788
1062
1025
1025
806
862
875
775
غ.م
909
895
921
غ.م

العبلية
89285
900
856
850
950
1138
888
831
875
938
1000
869
1012
906
712

tasim, A. E. Idris and B. Hamza. 2014. Assessment of genetic variability of inbred lines
and their F1- hybrids of grain maize (Zea mays
L.) under drought stress condition .Intr.J. of Agron.and Agric.Rese. 5(2):22 -30.

الوتوسط

 %لالستجبثة
لالنتخبة

الوعبلن
الوراثية

قين الوعبلن
الوراثية

950
829
783
873
1077
871
873
915
948
1025
906
1021
858
788
156.9

8.82
- 5.04
- 10.30
0
23.36
- 0.22

Syc.v
𝝈2p
𝝈 2g
𝝈2e
PCV
GCV
h2.bs
GA
%GAM
𝝈2g/ 𝝈 2e
I.v

48.54
21.38
51584.50
13881.50
37730.00
25.01
12.97
26.91
103.93
11.44
0.36
0.60

16.11
20.30
30.07
14.97
29.56
8.88
الوتوسط العبم
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