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 (.Zea mays L)تقدير التباعد الوراثي بين السالالت والهجن الفردية من الذرة الصفراء 

 عبد مسربت احمد الجميلي                          علي حميد عواد سويد
 مديرية زراعة األنبار                           جامعة األنبار          -كلية الزراعة

 الخالصة

( 7Mgw -6و  18O -1و 17Zm -4و 24Sy -3و  12Zn -7و 10S -5) ست سالالت أدخلت
المحاصيل الحقلية  أبحاثهجين فردي في محطة 15 من الذرة الصفراء في تضريب تبادلي نصفي إلنتاج 

. زرعت بذور التراكيب 7154غريب في الموسم الخريفي عام  أبوالعائدة للهيئة العامة للبحوث الزراعية في 
غريب باستخدام تصميم القطاعات  أبوالمزارعين في  أحدهجين فردي( في حقل  51سالالت + 6الوراثية )

 6، لتقدير التباعد الوراثي بين 7151الخريفي عام وبثالث مكررات في الموسم  (R.C.B.D)الكاملة المعشاة 
للتزهير  األيامولعشره صفات مظهرية مثل عدد  2Mahalanobis Dهجين فردي باستخدام  51سالالت وبين 

النبات والمساحة الورقية وعدد عرانيص النبات  أوراقوارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي وعدد  األنثوي 
 اإلحصائيحبة وحاصل حبوب النبات. اظهر التحليل  711وطول العرنوص وعدد صفوف العرنوص ووزن 

وجود فروق معنوية بين متوسطات التراكيب الوراثية في جميع الصفات المدروسة. توزعت السالالت الستة 
. تضمنت (Cluster analysis) العتماد على التحليل العنقوديالمدروسة في ثالثة مجاميع مختلفة با

( Cluster IIالمجموعة الثانية )وتضمنت  1و 7و 5( على ثالثة سالالت رقم Cluster Iالمجموعة األولى )
 (.6( على سالله واحده فقط رقم )Cluster IIIوتضمنت المجموعة الثالثة ) 4و 3على ساللتين رقم 

بوزن المدروسة والتي من ضمنها حاصل حبوب النبات المتوسطات لجميع الصفات أظهرت اعلى  
سم وادنى  68.93بارتفاع عدا متوسط ارتفاع العرنوص  ،(Cluster III)غم في المجموعة الثالثة  546

كانت . Cluster II)) يوم  وجدت في المجموعة الثانية 65.11بواقع المتوسطات لعدد األيام للتزهير األنثوي 
. مما يؤكد على أن (Intra clusterمن المسافات للمجاميع ) أكبر( Inter-clusterالمسافات بين المجاميع )

األولى بين المجموعة  كانت ةمساف أعلىولوحظت بأن  المختلفة،تباعد وراثي واسع بين سالالت المجاميع هناك 
أن أعلى مسافة  ،3.91 بحدود وعة الثانية والمجموعة الثالثةبين المجموأقل مسافة كانت  6.48بلغت والثالثة 

بالنسبة  أما. المجموعة الثالثةسافة كانت عند وأقل م 3.13 كانتللمجاميع لوحظت عند المجموعة األولى 
 لىاألو تضمنت المجموعة  ،مختلفةمجاميع  هست على للهجن الزوجية فقد توزعت إباءللهجن الفردية التي هي 

 ،9 والثالثة ،2 وتضمنت المجموعة الثانية ،55و 51و 8و 6و 1و 4و 3و 7و 5 أرقامها ةتسعه هجن فردي
متوسط  أعلى. ان 54و 57هما  هجينين فرديينعلى  تضمنت المجموعة الرابعةو  ،51 والسادسة ،53 والخامسة

 مس52.34 بلغ ولطول العرنوصالنبات وللمساحة الورقية ولعدد صفوف العرنوص  أوراقولعدد الرتفاع النبات 
 .مجموعة الرابعةلوحظت في ال ،غم524.52بواقع ولحاصل حبوب النبات  غم61.11بمقدار حبه  711ولوزن 

متوسط لعدد  أعلىو  ،لوحظ في المجموعة الثانية مس 97.33بلغ متوسط الرتفاع العرنوص  أعلىان  
األنثوي متوسط لعدد أيام التزهير  أقلبينما كان  ،المجموعة السادسةلوحظ في  5.31بحدود يص النبات عران

                                                 
 البحث مستل من أطروحة الدكتوراه الباحث الثاني 
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 (Inter-clusters)كانت المسافات بين المجاميع  لوحظ في المجموعة الخامسة والسادسة. يوم 19.11 كان
مبينا بأن هناك تباعد وراثي كبير مآبين هجن المجاميع  (Intra-clusters)للمجاميع اكبر من المسافات 

وأن  ،2.13كانت بين المجموعة الرابعة والمجموعة السادسة بلغت  ةمساف األعلىلوحظت بأن المختلفة . 
للمجاميع  ة. بينما األعلى مساف3.14والتي كانت والمجموعة الثانية  األولىالمسافة األقل كانت بين المجموعة 

(Intra-clusers)  3.26بواقع  األولىكانت للمجموعة. 

Estimation of Genetic Diversity among Inbred lines and Single 

Hybrids of Maize (Zea mays L.) 
A. M.  Ahmed                                             A. H. A. Sweed 

Coll. Of Agri.-Univ. of Anber                    Ministry of Agri. Anbar office  

 
Abstract 

Six inbred lines (1-S10, 2-Zn12, 3-Sy24, 4-Zm17, 5-O18, 6-Mgw7) of maize were 

crossed in half diallel to produce 15 single cross in Field Crops Research–Abu Ghraib 

in fall season 2014. Seeds of genotypes (6 lines +15 single cross) have been planted 

in field of a farmer in Abu-Ghraib, using randomized complete block design 

(R.C.B.D), with three replicates in fall season of 2015, to evaluate the performance of 

these lines and hybrids and to estimate genetic diversity among 6 lines and 15 single 

cross by using Mahalanobis D2 statistic for 10 morphological traits Viz. days to 

silking, plant height, ear height, leaves number, leaf area, ear number per plant, ear 

length, rows number per ear, 250-kernel weight and yield kernel per plant. 

 Statistical analysis showed significant variation among maize genotypes for 

all studied traits. The six inbred lines were grouped into three different clusters by 

using cluster analysis. The cluster I contained the highest number of lines 1, 2, 5 

cluster II contained towlines 3 and 4 and cluster III contained one line 6. The highest 

mean values for all traits, which, in clouding grain yield per plant about 146g were 

observed in cluster III, except ear height with 69.83 cm, and the lowest mean value 

for days to 50% silking as 61.50 day were found in cluster II. The inter-cluster 

distances were larger than intra-cluster distances, suggesting wider genetic diversity 

among the lines of different groups. The highest inter-cluster distance was observed 

between cluster I and cluster III with 6.49, and lowest between cluster II and cluster 

III with 3.85. The highest intra-cluster distance was noticed in cluster I as 3.3%. and 

lowest for cluster III. Fifteen hybrids were grouped into six clusters, The cluster I 

contained the highest number of hybrids 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 and 11 cluster II, III, V, 

and VI contained one hybrid for each one 7, 8, 13 and 15 respectively, while cluster 

IV contained tow hybrids 21 and 14. The highest mean values for plant height, leaves 

number per plant, leaf area, ear length, rows number per ear by17.34, 250-kemel 

weight with 65.00 g and grain yield per plant as 174.17 g were observed in the cluster 

IV.  

The mean of ear height with 82.33cm was the highest in cluster II and the 

mean highest for number of ears per plant about 1.30 was the highest in cluster VI. 
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The lowest mean value for days to silking with 58.00 day was found in cluster V and 

cluster VI. The inter cluster distances were larger than intra-cluster distances, 

suggesting wider genetic diversity among the hybrids of different groups. The highest 

inter-cluster distance was observed between cluster IV and cluster VI with 7.03, and 

the Lowest between cluster I and cluster II about 3.54. The highest intra-cluster 

distance was noticed in cluster I abut 3.76.                                                                                                  

 المقدمة

ي العالم تزرع على نطاق واسع ف إذ( من اهم محاصيل الحبوب .zea mays L) تعد الذرة الصفراء
وتستخدم حبوبها  واإلنتاج، ة الثالثة بعد الحنطة والشعير من حيث المساحةوتحتل المرتب ومن ضمنها العراق،

 إضافةونشأ وبعض الفيتامينات  كربوهيدراتوكعليقه مركزه للدواجن والحيوانات لما تحتويه من  لإلنسانكغذاء 
 إجراء. وتمتاز عن غيرها من المحاصيل خلطيه التلقيح بسهوله أجزائها الخضرية كعلف للحيواناستخدام  إلى

وهوه من  األنثوية النورةن ع مفصولة الذكرية النورةوالتحسين عليها السيما التهجين كون  التربيةعمليات 
 وا عطاء بعده وحصول اإلنعزاالت الوراثية الجيل الثاني وما أفرادالتغايرات بين  زيادة إلىويهدف  المهمةالعمليات 
 المختلفة. األصناف أوالهجن  أوالسالالت  إنتاجوالتي يستفاد منها في  الجينيةالتوليفات  نتيجة الجديدةالتراكيب 

 2252بمعدل  أيالف طن  267 بما يقار  وأنتجتالف هكتار  117.00 بلغت المساحة المزروعة في العراق
 . (11) 1-هـكغم 

تزال دون المستوى المطلوب على الرغم من نشر بعض  محصول الذرة الصفراء في العراق ال ةان زراع
محصول وزياده غله وحده المساحة البد من ولغرض النهوض بزراعه هذا ال واألصناف التركيبية،الهجن الثالثية 

دخالهاالقيام بتنفيذ برامج تربيه وتحسين وراثي إلنتاج هجن فرديه وزوجيه  في الزراعة لما تحمله من مواصفات  وا 
السته وبين الهجن الفردية الناتجة  اآلباءبين  Genetic diversityبعد معرفه التباعد الوراثي  اإلنتاججيده في 
دخالهاللهجن الزوجية  أباءباعتبارها  دخالها في تضريب تبادلي نصفي،د إمنها بع في تجربه مقارنه وفق  وا 
جراءتصميم  باالعتماد على  Clusteres analysisالتحليل العنقودي  معين لمعرفه الفروق المعنوية لها، وا 

agglomerative  لتبسيط البيانات عن طريق تجميع التراكيب الوراثية في مجاميع(cluster)  للصفات
الجيدة بيد مربي النبات لتقييم التباعد الوراثي  األدواتالمدروسة وحسب تشابه نمط االستجابة، والذي يعتبر من 

الوراثية والذي يعمل  األصولمن الذرة الصفراء وتحديد مواقع الصفات الكميه والمحافظة على  اآلباءبين جينات 
تباعدها الوراثي وذلك باالعتماد على حساب مسافات  أوتقسيمها الى مجموعات حسب تقاربها  أوعلى تصنيفها 
Euclidean  عن مقدار التباعد والتي تعبرdissimilarity  بين معدالت المتغيرات الكميه وتكوين

dendrogram  مجاميع  إلىالذي يبين توزيع التراكيب الوراثية المدروسة(Clusteres)  وأصولها ئهاأداوبحسب 
(Pedigree) الوراثية. 

التي تستعمل عند  K-Means وطريقة Toujstep ق متعددة لهذا التحليل منها طريقةتوجد طرائ 
التي تسمح  (،37) (Hierarchical)التجمع الهرمي  وطريقة (Clusteres)القدرة على تحديد المجموعات 

 وطريقة (،59و 52) Wards Minimum Variance االرتباط وطريقة ده واختبار طريقةباختيار مسافه محد
Tocher  2من خالل حساب قيم  (30)والتي استعملها  )26(الموصوفة من قبلD  بين التراكيب الوراثية بعد
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فهذه  األعلى مسافة إلى األقل مسافةوترتيبها يكون من  D²وقيم  اآلباءترتيبها ووضعها في جدول يتضمن 
زاد التباعد والعكس وكلما زادت المسافة بين المجموعتين  دراسة التباعد الوراثي،عتمدت في الطريقة هي التي ا 

ة التي تقاربا من بعضها البعض عن التراكيب الوراثي أكثر أي مجموعةوالتراكيب الوراثية التي تقع تحت  بالعكس،
باعدا من التراكيب تلك بمعنى ان التراكيب التي تقع معا في مجموعه واحده اقل ت تقع معا تحت مجموعه أخرى،

مختلف المجموعات  يوفر معلومات عن العالقة بين dindrogramوان رسم  أخرى التي تقع تحت مجموعه 
مجموعات متمايزة من خالل تقاربها وتباعدهما من  إلىالصفة على تميز تلك التراكيب الوراثية  وكذلك يبين قدرة

ير مفيدة على تمايز في التحليل العنقودي والعكس صحيح. خالل وحده القياس لها فاذا كانت واطئة فتكون غ
ومن الباحثين الذين درسوا التباعد الوراثي بين تراكيب وراثيه مختلفة العدد من الذرة الصفراء وتوزيعها الى 

 (.33و 73و 54و 53و 57و 8و 4مجاميع مختلفة منهم )

وبين الهجن الفردية الناتجة منها باعتماد  تهدف هذه الدراسة الى تقدير التباعد الوراثي بين السالالت
إلنتاج الهجن الزوجية من الذرة الصفراء عن طريق  أباء التضريب التبادلي النصفي وباعتبارها )الهجن الفردية(

متشابه من  (Clusters)مجموعات  إلىتقسيم هذه التراكيب الوراثية )السالالت والهجن الفردية(  أوتصنيف 
لالستفادة منها  2Mahalanobis D اإلحصائيةابعد مسافه اعتمادا على التقنية  أومسافه  أقلحيث امتالكها 

دخالهاكآباء متباعدة وراثيا  نتاجفي برامج التربية إلنتاج هجن فرديه من السالالت  وا  هجن زوجيه من الهجن  وا 
االستفادة منها في  وكذلك يمكنالفردية ذات قوه هجينيه عالية وبالتالي زياده في حاصل حبوب النبات 

 نعزاالت الوراثية في تحسين صفه معينه .اإل

 المواد وطرائق العمل

الذرة الصفراء العائدة  أبحاثسالالت من الذرة الصفراء تم الحصول عليها من محطة  6 زرعة بذور
هجين فردي تم الحصول عليها باستعمال التضريب التبادلي  51و غريب أبوالمحاصيل في  أبحاثلمديرية 

 1.21م بين الجور و 1.71م وبمسافة 1اقع خطين لكل تركيب وراثي بطول بخطوط وبو النصفي للسالالت الستة 
 أبيالمزارعين في  أحدلمقارنتها في حقول  وبثالث مكررات RCBDبين الخطوط في تجربة مقارنة وفق تصميم 

 . 7151في الموسم الخريفي  دان()الزي غريب

أضيفت جميعها عند  5-كغم هـ 113بمعدل PN (72:72 ):مركب السمدت ارض التجربة بسماد 
 31عند وصول النبات ارتفاع  األولىعلى دفعتين  5-كغم هـ 113بواقع  (N%46)سماد اليوريا  وأضيفالزراعة 
 5-كغم هـ 3.71مادة فعالة بمعدل  %91استخدمت مادة االترازين  .انية عند بزوغ النورات الذكرية سم والث

 Sesamiaوقبل بزوغ البادرات كوفحت حشرة حفار ساق الذرة  األولىبعد الرية  أضيفتحيث  األدغاللمكافحة 

criteca األولىتلقيما ولمرتين  وأضيفت، 5-كغم هـ 4وبمعدل  %51مادة الديازنون المحبب بتركيز  باستعمال 
 .األولىمن المكافحة  أسبوعينوالثانية بعد  أوراق 1عند مرحلة 

عملية الري حسب ما موصى بها. في نهاية الموسم تم جني عرانيص النباتات للهجن الفردية  أجريت 
الدراسات للصفات  وأجريتوالسالالت عند وصولها مرحلة النضج الفسيولوجي بصورة منفصلة ثم جففت 

والمساحة الورقية وعدد  األوراقوارتفاع النبات والعرنوص العلوي وعدد  األنثوي وهي التزهير  األتيةالمطلوبة 
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حبة وحاصل حبوب النبات بعد تعديلهما  711وطول العرنوص وعدد صفوف العرنوص ووزن عرانيص النبات 
  . (51)في الحبوب  % 51.1رطوبة  أساسعلى 

في الصفات المدروسة الى والهجن الفردية ها للسالالت الست خضعت البيانات التي تم الحصول علي
لمعرفه الفروق المعنوية لمتوسط مربعات السالالت في كل صفه وبعد معرفه المعنوية تخضع  اإلحصائيالتحليل 

وذلك من خالل  2Dلتقدير التباعد الوراثي بين السالالت باالعتماد على تحليل  إحصائيالبيانات الى برنامج 
المذكور  Pivotalمتوسطات غير مرتبطة باالعتماد على طريقه  إلى ةل متوسطات التراكيب في كل صفتحوي

 . (30)في كتاب 

،  F ـالفروق المعنوية باختبار ال ةوفق التصميم المستخدم لمعرف تحليل التباين لكل صفه إجراءبعد 
على وجود الفروق  وبناء   L.S.D األصغروقورنت المتوسطات الحسابية باستعمال اختبار الفرق المعنوي 

 ،المعنوية تم تقدير التباعد الوراثي بين التراكيب الوراثية باستعمال التحليل العنقودي والذي يتضمن عده خطوات
للحصول على متوسط المربعات للتراكيب والخطأ التجريبي وتكوين  فتينتباين مشترك بين صال بحساب نبدأ

دخالهامصفوفه  دخالعدد من المعادالت  إلىللتوصل  Pivotalب في حسا وا  المتوسطات األصلية للتوصل  وا 
بين التراكيب  2Dالى القيم الغير مرتبطة لكل تركيب وراثي ضمن كل صفه ، عند ذلك نحسب التباعد الوراثي 

الوراثية من خالل حساب الفرق بين متوسطين غير مرتبطين ألي تركبين ضمن الصفة ولجميع الصفات 
 وحسب المعادلة األتية 2Dمدروسة ثم تربع الفروق ونجمعها للتوصل الى قيمه التباعد ال

 2)jY -iY )Ʃ =ij
2D  

 (.31و  72و 76واستعملها ) ،(25)حسب ما ذكرها  n(n-2/(1مساوي الى  2Dوتكون عدد القيم 

تحسب مسافات  إذ ،dendrogramلتكوين  UPGMAتكوين الشجرة العنقودية باالعتماد على طريقه 
Euclidean بين التراكيب التي  التشابهلدرجه  ةبين معدالت المجاميع من مصفوف التشابه ةالتي تعبر عن درج

وحسب  2D. تم تجميع التراكيب الوراثية في مجاميع مختلفة اعتمادا على قيم Proximities matrixتسمى 
 (.31و 76)واستعملها  (25)الموصوفة من قبل  Tocherالطريقة المقترحة من قبل 

 النتائج والمناقشة

والمدى والمتوسط واالنحراف  األدنىو  األعلىالقيمة  اإلحصائيةالمقاييس الوصفية 1 يبين جدول 
يالحظ من التباين وجود اختالفات واسعه لكل  إذالمعياري والتباين ومعامل االختالف لكل صفه مدروسة 

أعلى القيم واقلها وكذلك  نهناك مدى عالي ما بي بين التراكيب الوراثية،االختالف الصفات المدروسة وهذه نتيجة 
 2ورقية وحاصل حبوب النبات لإلباء، كما يبين جدوليوجد تباين عالي لصفة ارتفاع النبات ولصفة المساحة ال

لورقية هناك مدى عالي مآبين القيم واقلها وكذلك يوجد تباين عالي لصفة ارتفاع العرنوص ولصفه المساحة ا
مما يؤكد على وجود اختالف عالي بين التراكيب الوراثية لتلك  ل حبوب النبات في الهجن الفردية،وحاص

 أو اآلباءالصفات وهذا االختالف الكبير يمكن أن يستفاد منه مربي النبات في تحسين تلك الصفات عند انتخاب 
 (.37و 24و 51و 6و 1و 2) أو زوجية التهجين إلنتاج هجن فردية عملية إجراءعند 
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 المقاييس الوصفية لآلباء للصفات المدروسة 1جدول 
 معامل االختالف % التباين  المعياري االنحراف  المتوسط  األعلى   األدنى الصفات المدروسة

 2.46 2.40 1.55 63.00 65.00 61.00 )يوم( التزهير األنثوي 

 12.29 361.38 19.01 154.56 172.00 120.00 ارتفاع النبات)سم(

 3.88 6.76 2.60 66.89 71.33 64.00 ارتفاع العرنوص )سم(

 6.37 0.828 0.91 14.28 15.50 13.03  األوراقعدد 

 3.36 12389.92 111.31 3308.24 3473.87 3166.57 (7المساحة الورقية)سم

 1.76 0.0004 0.02 1.13 1.17 1.11 عدد العرانيص 

 2.68 0.194 0.44 16.37 17.00 16.00 طول العرنوص )سم(

 7.31 1.254 1.12 15.32 16.00 13.93 عدد الصفوف بالعرنوص 

 1.48 0.792 0.89 60.00 61.00 59.00 حبه)غم( 250وزن 

 7.28 90.6 9.52 130.67 146.00 118.00 حاصل حبوب النبات)غم(

 المقاييس الوصفية للهجن الفردية المدروسة اعتمادا على الصفات المدروسة 2جدول 

 التباين  االنحراف المعياري  المتوسط  األعلى   األدنى الصفات المدروسة
 

 معامل االختالف %

 2.62 2.56 1.60 61.13 63.00 58.00 )يوم( التزهير األنثوي 

 2.72 20.88 4.57 169.27 177.00 161.00 ارتفاع النبات)سم(

 7.15 27.67 5.26 73.53 82.33 63.33 ارتفاع العرنوص )سم(

 13.26 3.65 1.91 14.40 17.00 9.07  األوراقعدد 

 13.35 252014.04 502.01 3761.55 4844.87 3133.83 (7)سمالورقية المساحة 

 1.6 0.0004 0.02 1.25 1.30 1.22 عدد العرانيص 

 4.58 0.757 0.87 17.07 19.00 16.00 طول العرنوص )سم(

 9.39 2.25 1.50 15.97 17.50 13.33 عدد الصفوف بالعرنوص 

 2.61 2.69 1.64 62.84 65.00 59.00 حبه)غم( 250وزن 

 6.05 92.54 9.62 159.00 33..174 145.67 حاصل حبوب النبات )غم(

توزعت التراكيب  2Dللتجميع في الحصول على مصفوفه قيم  Tocher على طريقة تم االعتماد
 األولى( تضمنت المجموعة 3)جدول  اآلباءثالثة مجاميع في  إلىالوراثية المدروسة من الذرة الصفراء 

(Cluster 1)  وتضمنت المجموعة الثانية  5و 2و 1ثالثة تراكيب(Cluster II)  4و 3تركيبين وراثيين هما، 
ودلت نتائج التحليل العنقودي ان التراكيب  6تضمنت تركيب واحد  (Cluster III)الثالثة بينما المجموعة 

تشابها المتالكها أقل بعد وراثي بينها وذلك بسبب امتالكها  األكثركانت  5و 2و 1الوراثية الثالثة )السالالت( 
تشابه الجينات التي تسيطر على صفه حاصل حبوب النبات ، في حين  إلىوهذا يشير  Euclideanأقل مسافه 

والتي تدل على البعد الوراثي لهذا التركيب عن باقي  6للتركيب الوراثي  Euclideanحصلت اعلى مسافه 
 والذي يعود سببه الى اختالف اصلها الوراثي.  األخرى التراكيب الوراثية 

 9على  األولىتضمنت المجموعة  وزعت على ست مجاميع،الفردية قد تان الهجن 4  بين جدول  
 ( وتضمنت المجموعة الثانية على هجين فردي واحد11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و (1 أرقامهاهجن فرديه 

على  أيضا  والسادسة   13والخامسة على هجين فردي رقمه 8 والمجموعة الثالثة على هجين فردي رقمه 7 رقمه
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( 14و 12المجموعة الرابعة فقد تضمنت على هجينين فرديين هما رقمهما ) أما. (15)هجين فردي واحد رقمه
مما يشير الى  أقل مسافةتشابها المتالكها  األكثركانت  األولىتبين من هذا التوزيع بأن تراكيب المجموعة 

 التي أرقامهاللتراكيب  وب النبات في حين حصلت أعلى مسافةالتي تسيطر على صفه حاصل حب الجينات تشابه
 أصلهاوالرابعة وذلك بسبب اختالف  األولىبعد وراثي عن تراكيب المجموعة  أكثرألنها تمتلك  15و 13و 8و 7

 (. 37و 74و 71و 57و 9و 6و 3و 5الوراثي.  تتفق هذه النتائج مع كل من )

 Clusterعدد المجاميع والسالالت المتضمنة وأرقامها لكل مجموعه حسب التحليل العنقودي  3جدول 

Analysis   

 النسبة % رقم التركيب الوراثي عدد التراكيب الوراثية المجموعة
l 3 1 50 5و 2و 

ll 2 3 33.33 4و 

lll 1 6 16.67 

 لكل مجموعه وحسب التحليل العنقودي المجاميع المتضمنة للهجن الفردية وأرقامهاعدد  4 جدول

 الوراثية % النسبة للتراكيب الوراثي التراكيب رقم التراكيب الوراثية عدد التراكيب ةالمجموع
I 9  19و 6و5 و4 و3 و2 و 

 11و 10و

(1×2), (1×3), (1×4), (1×5), 

(1×6), (2×3), (2×6), (3×4), 

(3×5) 

60 

Il 1 7 (2×4) 6.67 

III 1 8 (2×5) 6.67 

IV 2 12 13.33 (6×4) ,(6×3) 14و 

V 1 13 (4×5) 6.67 

Vl 1 15 (5×6) 6.67 

معدالت الصفات المدروسة حسب التحليل العنقودي لإلباء ففي اآلباء يالحظ تفوق  1يبين جدول  
العرنوص، عدد األوراق، المساحة الورقية، عدد عرانيص النبات، طول عدد  جموعة الثالثة في ارتفاع النبات،الم

( فقد تفوقت في التبكير في IIحبه وحاصل حبوب النبات أما المجموعة الثانية ) 250وزن  صفوف العرنوص،
من الصفات  أي صفةتفوق في  أيفلم يظهر لها  األولىالمجموعة  أماوفي ارتفاع العرنوص  األنثوي التزهير 

حسب التحليل العنقودي للهجن  6في جدول تشير معدالت الصفات المدروسة  (.33و 52و 2و 6المدروسة )
سم وعدد  18.16قية وطول العرنوص بلغ والمساحة الور  األوراقتفوق المجموعة الرابعة في ارتفاع النبات وعدد 

غم  174.17مقداره غم وحاصل حبوب النبات  65.00 حبة بحدود 250ووزن ، 17.34 بعدد صفوف العرنوص
وعدد  األنثوي بينما تفوقت المجموعة الثانية في ارتفاع العرنوص والمجموعة السادسة في التبكير في التزهير 

نستنتج  .أي صفه من الصفات المدروسةوالثالثة والخامسة فلم تتفوق في  األولىالمجموعة  أماعرانيص النبات. 
تي كانت ضمن المجموعات المختلفة الن ذلك يعد مؤشرا من ذلك انه باإلمكان التهجين بين التراكيب الوراثية ال

 . االت الوراثية في تحسين صفه معينةالحصول على قوه هجين عالية واالستفادة من االنعز  إمكانيهعلى 

( إن امتالك تراكيب متميزة ومتباعدة وراثيا يعد 35و 74و 75و 1و (2 ههذه النتائج تتفق مع ما وجد
لفردي . وعليه يمكن استعمال المجموعات المتفوقة في برنامج التهجين اتحسينأي برنامج االساس لنجاح 

وكذلك تقييم البعد الوراثي يمكن ان تحسب كفاءه البرنامج عن طريق تجميع  والزوجي لتحسين صفه معينه،
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فان استعمال التحليل  األخيرةوعند عدم توافر  (74و 7االليالت المرغوبة خاصه عند استعمال التقانات الجزئية )
لتقدير البعد الوراثي وقد يستعمل كنتائج تدعم التحاليل  األمثلسيكون الحل  (Cluster analysis)العنقودي 

بين التراكيب الوراثية  2Dالوراثية  األبعادقيم  9و 2. يبين جدول األصل الوراثيلتقدير  األخرى الوراثية والجزيئية 
من أعلى  2Dالمدروسة بحسب قيم  اآلباءبلغ متوسط قيم المسافات الوراثية بين  ( والهجن الفردية حيثاآلباء)

 1يليها قيمه البعد الوراثي لالب  6.57بلغت  6 األبمع 5 واألب 2 األبلكل من  اآلباءقيمه للبعد الوراثي في 
 اآلباءفات بين المسا يةبق أما ،4 واألب 3 لالب 2.06وأقل قيمه للبعد الوراثي بلغ  6.32بلغت  6 واألب

 المدروسة فكان وسطا بين هاتين القيمتين.                               

 للصفات المدروسة للمجموعات حسب التحليل العنقودي اآلباءمعدالت  5جدول          
تزهير  المجاميع

 أنثوي 
 )يوم(

ارتفاع 
 نبات)سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
 األوراق

 ةالمساح
 ةالورقي
 (7)سم

عدد 
 العرانيص

طول 
 العرنوص
 )سم(

عدد 
 الصفوق 
 بالعرنوص

وزن 
حبه 250

 )غم(

حاصل 
حبوب 

 )غم(النبات
l 64.33 142.00 65.89 13.62 3220.13 1.12 16.00 14.42 59.33 124.00 

ll 61.50 164.67 69.83 14.65 3357.59 1.13 16.00 15.84 60.50 133.00 

lll 62.00 172.00 64.00 15.50 3473.87 1.17 17.00 17.00 61.00 146.00 

 للمجموعات وحسب التحليل العنقودي ةمعدالت الهجن للصفات المدروس 6جدول 

التزهير  ةالمجموع
 األنثوي 
 )يوم(

ارتفاع 
النبات 
 )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
  األوراق

 ةالمساح
 ةالورقي
 (7)سم

عدد 
 العرانيص 

طول 
 العرنوص

  )سم(

عدد الصفوف 
 بالعرنوص 

 250وزن 
 حبه )غم(

حاصل 
حبوب 
 )غم( النبات

I 61.56 167.44 72.11 14.55 3750.12 1.25 17.02 15.61 63.11 158.59 

II 62.00 174.00 82.33 14.63 3265.17 1.28 16.50 15.17 62.67 148.67 

III 62.00 171.00 75.33 14.07 3544.77 1.25 16.50 16.67 59.00 155.00 

IV 61.50 176.00 79.84 16.85 4256.01 1.24 18.16 17.34 65.00 174.17 

V 58.00 172.00 73.33 14.20 3849.37 1.22 17.00 16.00 61.00 152.67 

Vl 58.00 163.00 63.33 13.50 3500.90 1.30 16.50 16.50 62.00 153.00 

 
 قيم األبعاد الوراثية بين اآلباء )السالالت( 7جدول

 
 6 5 4 3 2 1 اآلباء

1 0.0 2.48 5.13 3.80 3.07 6.32 

2  0.0 5.13 3.63 2.07 6.57 

3   0.0 2.06 5.14 3.90 

4    0.0 3.67 3.80 

5     0.0 6.57 

6      0.0 

 

)الهجن الفردية( فكان أعلى متوسط قيم للمسافات بين التراكيب الوراثية  D²الوراثية  األبعادقيم  أما
ثم يليه البعد  ،6.90بلغ 15 و 14ويليه قيمه البعد الوراثي بين  7.15بلغ  15و 12بين الهجين الفردي الوراثية 

 ةبقي أما. 1.94بلغت  11و 6وأقل قيمه للبعد الوراثي كانت بين الهجين  ، 6.88بلغ 12 و 8الوراثي بين 
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 77و 75و 1مع كل من ) هذه النتائج تتفقو . وأعالهاالقيم  أقلالمدروسة كانت وسطا بين المسافات بين الهجن 
مجموعتين  أيللتراكيب الوراثية ضمن كل مجموعه والقيم مآبين تراكيب  2D( معدل قيم 9.  يبين جدول )(37و

 ،جموعتين من هذه المجاميع الثالثةم أيمن المسافة مآبين تراكيب  أوطأ اآلباءلآلباء كانت المسافة بين مجاميع 
 .   فأنها تمتلك اقل بعد وراثي بينهامجموعه  أيوان التراكيب الموجودة ضمن 

 الوراثية بين التراكيب الوراثية )الهجن الفردية( األبعادقيم  8 جدول

 

بلغت صفر  مسافة أقلو  األولىوهي عائده للمجموعة  3.03بين المجاميع بلغت  أعلى مسافةكانت 
وكانت بين  6.57 ثة ألنها تتضمن تركيب وراثي واحد. وبلغت أعلى مسافةالذي كان عائدا للمجموعة الثال

فا وراثيا بين اختال أكثران  إلىوالتراكيب الوراثية للمجموعة الثالثة مما يشير  األولىالتراكيب الوراثية للمجموعة 
يمكن  إحصائية موعتين والالتي يمتلكن أعلى مسافةوان التراكيب الوراثية العائدة لهاتين المج هاتين المجموعتين،

منها في االنعزاالت الوراثية استخدامها في برامج التهجين للحصول على قوه هجين عالية ولذلك يمكن االستفادة 
 (.76و 75و 54و 8و 2و 1و 4و 3لتحسين صفه معينه. تتفق هذه النتائج مع كل من )

بين تراكيب أي الوراثية ضمن كل مجموعة والقيم ما للتراكيب  2Dمعدالت قيم  10يبين جدول 
من  أوطأ الستةة بين المجاميع مجموعتين للهجن الفردية وفي الهجن الفردية كآباء للهجن الزوجية كانت المساف

 أي. وان التراكيب الوراثية )الهجن الفردية( الموجودة ضمن موعتين من هذه المجاميعمج أيالمسافة بين تراكيب 
 .فأنها تمتلك أقل بعد وراثي بينها مجموعة

بلغت  مسافة أقلو  3.89بلغت  األولىعائده للمجموعة  بين المجاميع الستة إذ كانت أعلى مسافة 
وهي عائده للمجموعة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة الن كل مجموعه من هذه المجاميع تتضمن  صفر

هجن ال
 الفردية

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0.0 4.25 3.75 2.82 5.27 2.06 3.19 3.13 3.07 4.11 2.33 6.09 4.04 5.42 4.62 

2  0.0 2.51 4.83 4.42 3.98 5.73 5.88 3.33 5.59 3.26 4.97 4.48 5.03 4.46 

3   0.0 4.50 2.80 3.89 4.32 5.07 2.75 2.69 3.59 3.82 4.01 3.85 4.24 

4    0.0 5.29 3.87 3.58 5.22 4.43 5.08 3.74 6.20 4.50 5.33 5.92 

5     0.0 5.18 4.41 6.25 3.65 3.24 5.45 3.06 4.98 3.35 5.11 

6      0.0 3.05 3.90 2.64 4.06 1.94 5.65 3.95 5.04 4.50 

7       0.0 4.40 3.71 4.42 3.82 5.35 4.61 4.72 5.26 

8        0.0 3.89 5.19 4.12 6.88 4.25 6.31 5.35 

9         0.0 3.50 2.64 4.92 2.93 4.23 4.07 

10          0.0 4.85 3.43 4.75 3.30 5.63 

11           0.0 6.28 3.38 5.56 3.78 

12            0.0 5.49 2.43 7.15 

13             0.0 4.57 4.75 

14              0.0 6.90 

15               0.0 
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مجموعتين فقد كانت بين تراكيب  أيبين تراكيب  مسافة أعلى أما. ركيب وراثي واحد فقط )هجين فردي(ت
وتليها المسافة بين تراكيب  (7.03))الهجن الفردية( المجموعة الرابعة وتراكيب المجموعة السادسة بلغت 

كانت بين تراكيب المجموعة  أيضا  وهذه المسافة  6.60المجموعة الثانية وتراكيب المجموعة السادسة التي بلغت 
المجاميع ألنها تمتلك أعلى  اختالفا وراثيا كان بين هذه أكثران  إلى ر. مما يشيلثالثة وتراكيب المجموعة الرابعةا

ن استخدام تراكيبها الوراثية )الهجن الفردية( في برامج التهجين للحصول على قوه هجين عالية وعليه يمك مسافة
الت الوراثية في في حاصل حبوب النبات للهجن الزوجية وكذلك يمكن االستفادة منها في االنعزا زيادةوبالتالي 

 (.79و 71و56و 1) . تتفق هذه النتائج مع كل منتحسين صفه معينة

 للمجاميع وبين المجاميع للسالالت 2Dمعدالت قيم  9جدول 
 السالالت

III II I  
6.49 4.41 3.03 I 
3.85 2.06  II 
0.00   III 

 للمجاميع وبين المجاميع للهجن الفردية 2Dمعدالت قيم  01جدول 
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