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المستخمص

 تم زراعة أربعة تراكيب وراثية منتخبة في الجيل السادس من االنتخاب مع.بيدف تقويم تراكيب وراثية من محصول فول الصويا
ىما اإلسحاقي التابع لمحافظة صالح الدين ومشتل محمد القاسم التابع لمحافظة بغداد, في موقعينLee74 الصنف المحمي

 في صفات نموىا, أثبتت النتائج تفوق التراكيب الوراثية المنتخبة. بثالث مكرراتRCBD  عمى وفق تصميم.0202 عام
 بذرة022  ومكونات الحاصل المتمثمة بعدد القرنات في النبات ووزن,المتمثمة بمدة األزىار وارتفاع النبات وعدد األفرع لمنبات

 الذي تفوقD ) والتركيب الوراثي0- كغم ىـ0572( الذي تفوق في حاصل بذورهC وعدد البذور بالقرنة السيما التركيب الوراثي

) قياسا بصنف المقارنة الذي أعطى%90.4( في نسبة البروتينB ) بينما تفوق التركيب الوراثي%00.27(في نسبة الزيت
 نستنتج أن عممية. أعطى الصنف المحمي اقل قيم عند زراعتو في بيئات مختمفة.اقل القيم ولجميع صفات النمو الميمة

 اثر في تحسين صفات نمو وحاصل ونسبة البروتين والزيت في التراكيب الوراثية,استنباط تراكيب وراثية بالتيجين ثم االنتخاب

 لذا يمكن أن نوصي بإمكانية زراعة. فضال عن تفوق التراكيب الوراثية الواعدة عند زراعتيا في بيئات مختمفة,المنتخبة

التراكيب الوراثية المستنبطة في عدة مواسم ومواقع اخرى متباينة أكثر أو تحت تأثير عوامل نمو مختمة لمخروج بحزمة تقانات

.متكاممة قبل اعتمادىا

 انتخاب ومواقع, محصول فول الصويا, اختبار:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
In order to evaluate soybeans genotypes in two locations, five selected in sixth generation of
selection were used with nursery in Baghdad, using RCBD with three replication. The results
raveled superiority of selected promising genotypes in growth duration, flowers, plant height
and number of branches, and yield component, as a number of plant bodes, 100 seed weight
and number of seeds in bodes, especially genotype C, which produced seeds yield (2758 kg h1
). Genotypes D was the best in oil content (23.05%), while B genotype was highest in protein
content (43.9%) compare with local variety, which gave lower values for all growth traits,
when grown in different environments. It could be conclude that the hybridization impacted
improving the traits of growth, yield, protein and oil percent and selection of the genotype, as
well as the superiority of genotypes promising when grown in different environments. So, can
be conclude planting genotypes in several seasons and locations, under the influence of
package integrated technologies prior to their adoption factors.
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فيما أشار إلى أن اختالف البنية الوراثية لمتركيب الوراثي

المقدمة

المزروع ىو السبب الرئيس في تغاير عدد القرنات المرتبط

يعد محصول فول الصويا مصد اًر كامالً لمبروتينات التي

بعدد الفروع النشطة( .)42أبدت بعض التراكيب الوراثية

يحتاجيا الجسم لمن يريد االستغناء عن المحوم الحيوانية .يعد

المحصول الوحيد من بين جميع أنواع الخضر التي تحتوي

استجابة سالبة لبيئة معينة فيما العكس لتراكيب أخرى بفعل

عمى األحماض األمينية الثمانية الرئيسة واألساسية .إذ يحتوي

التداخل البيئي الوراثي .أشار بعض الباحثين(،92 ،0 ،9

"بروتين الصويا" .وىو غني بحامض الفوليك ،فيتامين ،K

وعدد البذور في القرنة وىي مرتبطة أيضا بالعامل الوراثي

يسمى
عمى ما يقارب  %04من البروتينات ،لدرجة ًّانو ّ

 )44إلى أن البيئة ىي العامل األكثر تأثي ار في وزن الحبة

والتداخل بينيما .فيما ذكر باحثون اخرون ( )40 ،94 ،2إن

والكالسيوم ،والمغنيسيوم ،والحديد ،واأللياف .تحتوي بذور فول

حاصل الحبوب من أكثر الصفات المتأثرة بالتداخل البيئي

الصويا عمى حوالي  %044من االحماض االمينية السيما

الوراثي كونو من الصفات الكمية التي تحكميا أزواج العديد

الاليسين والتي قيمتيا وجودتيا مساوية تماماً لمبروتينات التي

من الجينات الوراثية المسؤولة عن وزن البذرة وعدد البذور أو

يمكن أن توجد في الحميب والمحوم .وتحتوي عمى نسبة عالية

مناشئ الحبة فضال عن جينات المسؤولة عن عممية

من الدىون  %99المفيدة السيما دىون أوميكا3-
) (Omiga-3الصديقة لمقمب كونيا من النوع غير المشبع

التفريع( .)93 ،7 ،0إن نوعية البذور تعتمد عمى ما تحويو

فال تسبب السمنة وأمراض تصمب الشرايين( .)40أشارت

البذور من بروتين وزيت سواء كان كميا أم نوعيا فان ىاتين
الصفتين ترتبطان عكسيا من حيث الكمية وتختمف باختالف

العديد من الدراسات إلى أىمية اختبار التراكيب الوراثية

التركيب الوراثي والبيئي والتداخل بينيا( .)43 ،44 ،97لذا

الجديدة من فول الصويا في عدة مواقع( )93 ،3 ،9لما لو

من أىمية في تحقيق تقدم في عممية االنتخاب المتوقع

ىدف الدراسة تحديد ثباتية تراكيب وراثية واعدة في الجيل

والمتحقق( .)42 ،90إن العالقة بين التركيب الوراثي والبيئة

السادس من االنتخاب في موقعي اإلسحاقي التابع لمحافظة

صالح الدين ومشتل محمد القاسم التابع لمحافظة بغداد.

ىي عالقة متداخمة اليمكن فصميا عن بعضيا من الناحية
العممية( .)4إن تطبع المحصول لبيئة معينة تعتمد عمى سعة

المواد وطرائق العمل

تضيف تنوعا وراثيا ميما .فيما صنف بعض الباحثين (،6

التابع لمحافظة صالح الدين والموقع الثاني ىو مشتل محمد

 ،)49 ،99 ،9التراكيب الوراثية إلى عدة مجاميع اعتماد

القاسم التابع لمحافظة بغداد .تم زراعة أربعة تراكيب وراثية

عمى النموذج المستخدم في التحميل وعمى تطبعيا في البيئة

واعد من فول الصويا ناتجة من التيجين بين تراكيب وراثية

المزروعة إلى أصناف متطبعة وضعيفة ومتوسطة اعتماد

مدخمة ،وتم االنتخاب عمى األجيال المنعزلة حتى الجيل

تعتمد عمى كمية ونوعية البروتين والزيت في محتواىا والتي

البذور ومتميزة في نسبة الزيت والبروتين .وكما مبين في

تختمف باختالف التأثير ألتداخمي بين البيئة والمحصول(،8

جدول( .)9نفذت التجربتان عمى وفق تصميم القطاعات

 .)98 ،99كما أشار إلى تباين التراكيب الوراثية المزروعة

العشوائية الكاممة( )RCBDبثالثة مكررات لكل موقع .تم

النضج الفسمجي( .)96 ،94 ،9وجد تباين تراكيب وراثية من

أن تم حراثة األرض وتنعيميا وتسويتيا وتمريزىا عمى مسافة

فول الصويا في ارتفاع النبات ومدة إزىارىا بسبب اختالف

 72سم بين المروز ثم زرعت البذور عمى جور المسافة

الوراثي من جانب واختالف مراحل نموىا من جانب آخر

بينيا 94سم .أضيف سماد السوبر فوسفات بمعدل  404كغم

الصفتين( 7و .)9إن عدد الفروع النشطة وغير الفعالة تختمف

النيتروجين عمى شكل يوريا بمعدل 404كغم ه لميكتار عمى

باختالف التركيب الوراثي والعامل البيئي المؤثر( 90و.)99

ثالث دفعات ،األولى كانت بعد  92يوما واإلضافة الثالثة

نفذت تجربتان حقميتان في موقعين مختمفين ىما اإلسحاقي

القاعدة الوراثية لما يحوي التركيب الوراثي من معمومات وراثية

السادس بانتخاب أفضل التراكيب الوراثية المتفوقة في حاصل

عمى الحاصل العالية .وجد أن القيمة االيجابية لفول الصويا

الزراعة في األسبوع األول من شير حزيران عام ،4494بعد

في عدة بيئات إلى اختالفيا في مراحل نموىا وصوال إلى

ىـ

فضال عن تأثير الوراثي البيئي ألتداخمي في ىاتين
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كانت في مرحمة عقد القرنات اجري الري والتعشيب حسب

انخفضا معنويا بشكل اكبر( 64و 29يوما) بالتتابع قياسا

الحجة .تم دراسة صفات النمو المتمثمة بمدة التزىير من

بصنف المقارنة الذي تأخر معنويا في متوسط إزىاره (89.2

الزراعة حتى  %24من إزىار لنباتات الوحدة التجريبية،

يوما) في مجموع كال موقعي الدراسة .ويعود السبب إلى أن

وسجل موعد النضج التام عند تحول لون القرنات إلى المون

التراكيب الوراثية تم انتخابيا عمى أساس صفة التبكير في

البني واصفرار األوراق وتساقطيا ،وعدد التفرعات كمعدل

اإلزىار من األجيال االنعزالية المزروعة سابقا .بالرغم من

التجريبية ،ثم تم حساب عدد القرنات ليا ووزن  944بذرة

في سموكيا اعتمادا عمى التعبير الجيني لكل تركيب وراثي .إذ

وحاصل البذور وقيست نسبة الزيت باستخدام جياز Suxlet

ان اختالف التراكيب الوراثية لمحصول فول الصويا في مدة

وتم قياس البروتين بجياز كمدال .اجري تم تحميل البيانات

إزىارىا يسبب تباين في مراحل نموىا من جانب آخر فضال

جدول  .0يمثل تسمسل ورمز التراكيب الوراثية في الجيل

جدول  .0متوسط مدة األزىار(يوم) لتراكيب وراثية منتخبة

اختالف مصدر التراكيب الوراثية إال أنيا قد تتماثل وتختمف

لخمس نباتات محروسة أخذت بصورة عشوائية من الوحدات

عن تأثير الوراثي البيئي ألتداخمي في ىاتين الصفتين(.)9

عمى مستوى  %2الستخراج اقل فرق معنوي.

السابع من االنتخاب ومصادرىا

ث
4
7
3
1
6

رهش الخزكيب
A
B
C
D
Lee74

من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد القاسم

الوصدر
TN12*G35
TN12*G111
G22*G35
Lee74*G111
هحلي هعخود

الخزاكيب الوراثيت

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
الخزاكيب
هخوسط الووقع
L.S.D 5%
الووقع
 L.S.D 5%للووقعيي

النتائج والمناقشة
مدة اإلزىار:

يالحظ من جدول  4أن التراكيب الوراثية اختمف معنويا في
متوسط مدة إزىارىا ،وفي كال موقعي الدراسة (اإلسحاقي
ومحمد القاسم) عمى انفراد ولمتوسط مجموع الموقعين ،إذ

21011

4104.
N.S

44047

ارتفاع النبات

بكرت التراكيب الوراثية المنتخبة معنويا بإعطائيا اقل متوسط

تشير نتائج جدول 3إلى تفوق صنف المقارنة  Lee74معنويا

ليذه الصفة ،السيما التركيب الوراثي  Dالذي استغرق اقل

في ارتفاع النبات( 83سم) والذي لم يختمف معنويا عن

مدة إلزىاره بمغت  28يوما ،ولم يختمف معنويا عن بقية

التركيب الوراثي  Cالذي بمغ متوسط ارتفاعو  84.67سم في

التراكيب الوراثي األخرى المنتخبة التي تماثمت في مدة

موقع اإلسحاقي ،فيما تفوق التركيب  Dبإعطائو أعمى متوسط

إزىارىا ،فيما تأخر صنف المقارنة  Lee74معنويا باعطاءه

ليذه الصفة بمغ  99.94سم ،والذي لم يختمف معنويا عن

أطول مدة إزىار بمغت  89يوما لمموقع األول(اإلسحاقي).

التركيب  Aالذي سجل ارتفاعا بمغ متوسطو  89.24سم في

وكان السموك نفسو في الموقع الثاني (محمد القاسم) سوى أن

موقع محمد القاسم ،ويعود السبب إلى اختالف البنية الوراثية

الورثيين  Cو Dكانا ىما األبكر معنويا وتماثال في
التركيبين ا

لمتراكيب المدروسة فضال تبكير التراكيب الوراثية المستنبطة

متوسط ىذه الصفة( 64يوما) مقارنة بالتراكيب األخرى
المنتخبة ،فيما تأخر صنف المقارنة Lee74

هدة اإلسهار(يوم)
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن
4407
4106
4204
4103
4103
4104
4101
6.07
5.07
.403
3064
3051

هخوسط
الخزاكيب*
الوواقع
43
4306
41
65

حديثا في مدة إزىارىا اثر في خفض ارتفاعيا .ولم يكن

معنويا في

الختالف مواقع الدراسة ،ومتوسط مجموع الموقعين مع

متوسط ىذه الصفة وأعطى أطول مدة إزىار بمغت 89.2

التراكيب الوراثية تأثي ار معنويا في متوسط ارتفاع النبات .إن

يوما .فيما لم تتأثر ىذه الصفة معنويا عند زراعتيا في

التباين الوراثي في ارتفاع النبات ومدة إزىارىا يؤثر في

موقعين مختمفين .يالحظ وجود تداخل بين التراكيب الوراثية

اختالف مراحل نموىا من جانب آخر فضال عن تأثير الوراثي

ومواقع الدراسة ،وبقيت التراكيب الوراثية المنتخبة محافظة

البيئي ألتداخمي في ىاتين الصفتين(.)9 ،7

عمى التبكير في إزىارىا ولم تختمف معنويا في مجموع

متوسط ىذه الصفة السيما التركيبين الوراثيين  Cو Dالمذين
4414
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جدول  .0متوسط ارتفاع النبات(سم) لتراكيب وراثية منتخبة

معنويا بين التراكيب الوراثية لكل موقع بشكل مستقل ،وفي
متوسط مجموع الموقعين .ولم يكن الختالف المواقع تأثي ار

من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد القاسم
الخزاكيب
الوراثيت

ارحفاع الٌباث(سن)
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن
26042
23042
.1042
2.033
.3011
4045

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
الخزاكيب
2.072
هخوسط الووقع
N.S
L.S.D 5%
الووقع
 L.S.D 5%للووقعيي

.5061
26071
.1051
54051
23061
5034

معنويا في متوسط ىذه الصفة .حقق التركيب الوراثي C

هخوسط
الخزاكيب
*
الوواقع
.7065
21011
.7025
.6047
2.076

أعمى قيمة معنوية ( 993و 944قرنة نبات )9-لكال موقعي

الدراسة اإلسحاقي ومحمد القاسم بالتتابع ،مما انعكس بشكل
ايجابي في مجموع متوسط الموقعين الذي بمغ  927.2قرنة

نبات ،9-وسجل صنف المقارنة  Lee74اقل قيمة معنوية
ليذه الصفة( 79و 99قرنة نبات )9-لكال موقعي الدراسة

بالتتابع ،ولمتوسط مجموع الموقعين الذي بمغ  82قرنة نبات

.3011

9

عدد األفرع لمنبات

قرنات أكثر ،ومن ثم في زيادة عدد القرنات المتكونة لكل

تبين نتائج جدول  0إلى عدم وجود فروق معنوية بين

تركيب وراثي مبكر .إن عدد الفروع النشطة وغير الفعالة

التراكيب الوراثية لموقع اإلسحاقي ومحمد القاسم ،ولمجموع

اختمف باختالف التركيب الوراثي والعامل البيئي المؤثر(99

متوسط التراكيب الوراثية في موقعي الدراسة .في حين وجدت

و .)90فيما أشار إلى أن اختالف البنية الوراثية لمتركيب

اختالفات معنوية بين الموقعين في متوسط عدد األفرع

الوراثي المزروع ىو السبب الرئيس في تغاير عدد القرنات

لمنبات ،إذ سجل موقع محمد القاسم أعمى قيمة معنوية ليذه

المرتبط بعدد الفروع النشطة(.)42

الصفة ( 3فرع نبات )9-مقارنة بموقع اإلسحاقي الذي أعطى

جدول  .7متوسط عدد القرنات في النبات لتراكيب وراثية

اقل قيمة معنوي ليذه الصفة بمغت  9.6فرع لمنبات .إن ىذا

منتخبة من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد

يؤكد أن الصفة تتأثر بالظروف البيئية أكثر من تأثرىا

القاسم

بالتركيب الوراثي نفسو .فيما أشار إلى أن اختالف البنية

الخزاكيب
الوراثيت

الوراثية لمتركيب الوراثي المزروع ىو السبب الرئيس في تغاير
عدد القرنات المرتبط بعدد الفروع النشطة( .)42لذا يمكن أن

تتأثر ىذه الصفة بالجانب الوراثي والبيئي والتداخل بينيا.

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
لألصٌاف
44104
هخوسط الووقع
N.S
L.S.D 5%
للووقع
 L.S.D 5%لوخوسط الووقعيي

من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد القاسم

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
الخزاكيب
4054
هخوسط الووقع
1022
L.S.D 5%
الووقع
 L.S.D 5%للووقعيي

عدد القزًاث في الٌباث
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن
444
5.
453
26
24
46042

جدول  .9متوسط عدد األفزع للٌباث لتراكيب وراثية منتخبة

الخزاكيب
الوراثيت

 .ربما يعود السبب إلى أن اختالف مدة إزىار التراكيب

الوراثية السيما المبكرة منيا قد اثر في قدرتيا عمى نشوء

N.S

عدد األفزع للٌباث
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن
307
407
304
701
301
703
303
404
307
703
N.S
N.S

-

هخوسط
الخزاكيب *
الوواقع
707
7026
70.6
7016
7026

412
446
477
414
55
73011

هخوسط
الخزاكيب
*
الوواقع
44406
41406
46206
5106
.6011

4150.
42017

وزن  022بذرة

توضح نتائج جدول 6أن وزن  944بذرة اختمف معنويا في
موقع اإلسحاقي ،وفي متوسط مجموع التراكيب الوراثية

لموقعي اإلسحاقي ومحمد القاسم .في حين لم تختمف

3071

التراكيب الوراثية معنويا في موقع محمد القاسم وبين موقعي

N.S

الدراسة .تفوق التركيبان الوراثيان  Dو Bبإعطائيما أعمى

عدد القرنات في النبات

متوسط لوزن  944بذرة بمغ  96.47و 92.44غم في حين

تشير نتائج جدول 2إلى أن عدد القرنات في النبات اختمف

انخفض صنف المقارنة  Lee74معنويا بإعطائو اقل متوسط

4412

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 7142/ 48)6( 4464: -4411

محمود و وأخرون

ليذه الصفة ( 93.43غم) وتماثل نوعا ما مع التركيب

المقارنة الذي سجل اقل متوسط ليذه الصفة بمغ  4.3بذرة

قرنة .9-ربما يعود إلى أن التأثير المتداخل بين البنية الوراثية

الوراثي  Cالذي أعطى ( 93.33غم) في موقع اإلسحاقي.
أما بالنسبة لمجموع متوسط الموقعين فقد تفوق التركيب

والبيئة التي ينمو فييا التركيب الوراثي قد تؤثر في تميز

الوراثي Dبإعطائو أعمى متوسط لمصفة بمغ  92.49غم،

تركيب معين دون آخر في عدد البذور الناشئة.

ولم يختمف معنويا عن كل من التركيبين الوراثيين  Aو ،Cفي

جدول  .5متوسط عدد البذور بالقرنة لتراكيب وراثية منتخبة

حين انخفض صنف المقارنة  Lee74بإعطائو اقل متوسط

من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد القاسم

ليذه الصفة(93.43غم) ولم يختمف معنويا عن التركيب

الخزاكيب الوراثيت

الوراثي  Cالذي بمغ وزن  944حبة لو 93.28غم .إن
اختالف الظروف البيئية لموقعي الدراسة اثر معنويا في

عدد البذورفي القزًت
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن
706
704
70.
706
702
701
701
702
703
704
1013
N.S

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
لألصٌاف
7064
هخوسط الووقع
N.S
L.S.D 5%
للووقع
 L.S.D 5%لوخوسط الووقعيي

متوسط الصفة ،فضال عن اختالف سموك التراكيب الوراثية

عند تغاير بيئة نموىا .ومع ذلك تميزت التراكيب الجديدة في
وزن  944بذرة النخفاضيا في متوسط عدد قرناتيا الذي
منحيا فرصة اكبر لممئ مواقع النشؤ(المصبات) .اذ أن البيئة
ىي العامل األكثر تأثي ار في وزن الحبة وعدد البذور في القرنة

وىي مرتبطة أيضا بالعامل الوراثي والتداخل بينيما(،0 ،9

هخوسط
الخزاكيب
* الوواقع
7066
7046
7066
7066
7016

7061

N.S

حاصل البذور

.)44 ،92

يالحظ من نتائج جدول  8أن التراكيب الوراثية اختمفت معنويا

جدول  .6متوسط وزن  022بذرة(غم) لتراكيب وراثية

لكل موقع وبين الموقعين ولمتوسطيا في كال موقعي الدراسة

القاسم

حاصل البذور ( 3908و 4068كغم ىــ )9-لكال موقعي

منتخبة من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد
الخزاكيب
الوراثيت

ووسى  411بذرة(غن)
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن
41011
46071
43033
44072
43073
4033

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
لألصٌاف
41045
هخوسط الووقع
N.S
L.S.D 5%
للووقع
 L.S.D 5%لوخوسط الووقعيي

41043
41011
430.3
43051
47061
N.S

اإلسحاقي ومحمد القاسم .تفوق التركيب الوراثي  Cفي
الدراسة بالتتابع ،ولمتوسط مجموع الموقعين (4728كغم ىـ

هخوسط
الخزاكيب
*
الوواقع
41072
4104
4306.
46015
470.5

ـ-

 .)1فيما أعطى التركيب الوراثي  Bاقل قيمة معنوي لحاصل

البذور( 9900كغم.ىــ )9-في موقع اإلسحاقي بينما انخفض
صنف المقارنة  Lee74معنويا بإعطائو اقل متوسط ليذه

الصفة( 9640كغم ىــ )9-في موقع محمد القاسم ولمجموع

الموقعين( 9844كغم .ىــ .)9-ربما يعود السبب الرئيس إلى

تفوق التراكيب الوراثية المستنبطة في معظم صفات نموه

43042

ومكونات الحاصل ،فضال عن إن أداء التراكيب الوراثية

702.

الجديدة والمستنبطة محميا يظير مدى ثبات حاصل بذورىا

عدد البذور بالقرنة

عند تغيير موقع الزراعة بالرغم من تغاير بيئة نموىا .إن

تشير نتائج جدول  7إلى أن عدد البذور في القرنة اختمف

التباين البيئي كان معنوي التأثير في حاصل البذور ،إذ تفوق

معنويا بين التراكيب الوراثية لموقع محمد القاسم فقط ،في

موقع اإلسحاقي عمى موقع محمد القاسم في متوسط ىذه

حين لم تتأثر ىذه الصفة بين التراكيب الوراثية في موقع

ـ9-

الصفة( 4399و 9974كغم ىـ ) بالتتابع ،وىذا يؤكد حالة

اإلسحاقي ،وبين موقعي اإلسحاقي ومحمد القاسم ،ومتوسط

التغاير البيئي والوراثي وتداخميا مع البيئة السيما الصنف

التراكيب الوراثية في موقعي الدراسة .يالحظ أن التركيبين

المحمي الذي كان األكثر تأث ار ببيئة نموه وان ىذه الصفة ذات

الوراثيين  Bو Cتفوقا معنويا بإعطائيما أعمى متوسط ليذه

عالقة اكبر بالمحتوى الوراثي لمتركيب المستنبط نفسو .إن

الصفة( 4.8و 4.7بذرة قرنة )9-بالتتابع .في حين انخفض

حاصل الحبوب من أكثر الصفات المتأثرة بالتداخل البيئي

عدد البذور في القرنة لبقية التراكيب الوراثية السيما صنف
441.
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الوراثي كونو من الصفات الكمية التي تحكميا العديد من

البروتين( )%37.4في الموقع الثاني ،وكان ىو األقل معنويا

الجينات الوراثية(.)40 ،94 ،2

لمجموع متوسط الموقعين( )%37.0قياسا بالتركيب الوراثي

جدول  .2متوسط حاصل البذور(كغم ىـ )0-لتراكيب وراثية

 Bالذي تفوق معنويا وعمى جميع التراكيب الوراثية.
جدول  .4متوسط نسبة الزيت( )%في بذور ت اركيب وراثية

منتخبة من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد

منتخبة من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد

القاسم

القاسم

4-

حاصل البذور(كغن0هـ )
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن

الخزاكيب
الوراثيت

7767
4511
311.
7454
7144
41104

4.1.
7711
714.
4211
4471
41101

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
الخزاكيب
4521
7354
هخوسط الووقع
32075
L.S.D 5%
الووقع
 L.S.D 5%لوخوسط الووقعيي

هخوسط
الخزاكيب*
الوواقع

الخزاكيب الوراثيت

7161
7121
726.
7711
4.71

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
الخزاكيب
21.32
هخوسط الووقع
N.S
L.S.D 5%
الووقع
 L.S.D 5%لوخوسط الووقعيي

.3035

النسبة المئوية لمزيت

21.8
.3035

النسبة المئوية لمبروتين

تبين نتائج جدول  9أن التراكيب الوراثية اختمفت معنويا في

إن اختالف مصادر التراكيب الوراثية المستنبطة اثر في

النسبة المئوية لمزيت في موقعي الدراسة ولمتوسط مجموع

محتواىا من البروتين والتي تم اعتمادىا عند االنتخاب مقارنة

التراكيب الوراثية في موقعين اإلسحاقي ومحمد القاسم .تفوق

بالصنف المحمي .فيما لم يؤثر اختالف مواقع الدراسة معنويا

التركيبان الوراثيان  Bو Dفي متوسط نسبة الزيت(%44.0

في متوسط ىذه الصفة .إن نوعية البذور تعتمد عمى ما

و )%43.9لموقع اإلسحاقي و( %43.2و )%43.4لموقع

تحويو البذور من بروتين وزيت سواء كان كميا أم نوعيا إذ

محمد القاسم بالتتابع .كذلك تفوقا التركيبان الوراثيان نفسييا

ترتبطان عكسيا من حيث الكمية وتختمف باختالف التركيب

في نسبة الزيت لمجموع الموقعين( %44.92و)%43.42

الوراثي والبيئي والتداخل بينيا(.)43 ،44 ،97

بالتتابع ،مقارنة ببقية التراكيب الوراثية األخرى السيما صنف
المقارنة Lee74

ًسبت الشيج()%
هخوسط
الوواقع
الخزاكيب*
هحود
اإلسحاقي
الوواقع
القاسن
74011
7704
7102
77056
7306
7701
71011
7104
7107
73016
7301
7304
71011
450.
7107
4064
40.4

جدول  .02متوسط نسبة البروتين( )%في بذور تراكيب

الذي أعطى اقل نسبة زيت(%44.4

وراثية منتخبة من فول الصويا في موقعي اإلسحاقي ومحمد

و )%99.8لموقعي اإلسحاقي ومحمد القاسم كل عمى انفراد،

القاسم

ولمتوسط مجموعيا ( .)%44.44ربما يعود السبب إلى أن
عممية االنتخاب ليذه الصفة كانت مستمرة من جيل ألخر

الخزاكيب
الوراثيت

ولكون ىذه الصفة من الصفات النوعية التي تعتمد عمى

ًسبت البزوحيي()%
الوواقع
هحود
اإلسحاقي
القاسن
3.06
3203
1607
1704
3202
3.06
320.
3207
3207
3204
7027
7042

A
B
C
D
Lee74
L.S.D 5%
الخزاكيب
38.64
هخوسط الووقع
N.S
L.S.D 5%
الووقع
 L.S.D 5%لوخوسط الووقعيي

قابمية التركيب الوراثي نفسو عمى التعبير ألجيني ليذه الصفة

والتي اختمف من تركيب آلخر .فيما لم يوجد اختالف معنوي
بين موقعي الدراسة في متوسط نسبة الزيت .تشير نتائج
جدول  94إلى اختالف التراكيب الوراثية معنويا في نسبة
البروتين في بذورىا ،إذ تفوق التركيب الوراثي  Bبإعطائو

أعمى نسبة بروتين( %04.6و )%02.4في موقعي

هخوسط
الخزاكيب*
الوواقع
3205
1305
3.04
3206
3201

39.28
40.1

نستنتج أن عممية استنباط تراكيب وراثية بالتيجين ثم

اإلسحاقي ومحمد القاسم بالتتابع .فيما انخفضت ىذه الصفة

االنتخاب ،اثر في تحسين صفات نمو وحاصل ونسبة بروتين

معنويا( )%37.4لمتركيب الوراثي  Dفي الموقع األول ،بينما

وزيت تراكيب فول الصويا المنتخبة ،فضال عن تفوق التراكيب

كان الصنف المحمي(المقارنة) ىو األقل قيمة معنوية لنسبة
4415
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 نوصي.الوراثية الواعدة عند زراعتيا في بيئات مختمفة
بزراعة التراكيب الوراثية المستنبطة لعدة مواسم وتحت تأثير
عوامل نمو مختمة لمتوصل الى حزمة تقانات متكاممة قبل
.اعتمادىا
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