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  من اجل تقدير بعض المعالم الوراثية والتوريث بالمعنى الواسع ودليل االنتخاب لبعض 
ة واحمر البذور من الذر  التراكيب الوراثية المنتخبة من الصنفين المحليين ابو عكيفه

رب حقل تجا ، في2017نفذت تجربتين حقلية خالل الموسمين الربيعي والخريفي  البيضاء.
امعة بغداد/ الجادرية، تم االنتخاب في الموسم ج –اعةكلية الزر  –قسم المحاصيل الحقلية

الربيعي وفق خمسة معايير انتخابية الهدف منها تحقيق اعلى حاصل حبوب هي التبكير 
بة بالنضج واقصر ارتفاع النبات واكبر حجم للرأس واعلى عدد حبوب للرأس واكبر وزن للح

تصميم  باستخدامفي الموسم الخريفي، قيمت التراكيب الوراثية  %.5وبشدة انتخاب 
RCBD  50ات، إذ شغلت كميات مياه الري وفق ترتيب االلواح المنشقة وبثالثة مكرر%، 

% من المقنن المائي االلواح الرئيسة، وشغلت االلواح الثانوية التراكيب 100% و75
ابح  ل وصنفين معتمدين للمقارنة هما ر المنتخبة من الصنفين المذكورين مع االص الوراثية
لى البيئي اتركيبًا وراثيًا. اظهرت النتائج اختالف نسبة التباين الوراثي  24،  لتكون وإنقاذ

ة للصفات المدروسة عند كميات الري المختلفة، فعند كمية الري الكاملة بلغت اعلى نسب
لمعدل نمو المحصول عند  27.20و 1431.70، 25.73لتباين الوراثي الى البيئي ل

% 50% و75و 100النضج الفسلجي وعدد الحبوب للرأس وارتفاع النبات لكميات الري 
 اليامامن قيم معامل التعاير الوراثي لعدد  قتربت قيم معامل التغاير المظهري بالتتابع. ا

% تزهير وعدد االيام للنضج عند كميات الري الثالث. في حين، اعلى قيمة 50حتى 
GCV  عند النضج الفسلجي عند لألوراقالرتفاع النبات عند الري الكامل وللوزن الجاف 

% 50عند  WUE% من الري الكامل، ولحاصل الحبوب للنبات وفي وحدة المساحة و75
عد بمن الري الكامل. كانت درجة التوريث بالمعنى الواسع عالية لمعظم الصفات المدروسة 

عند  CGRت اعلى نسبة للتوريث بالمعنى الواسع لـ دورة واحدة من االنتخاب، إذ بلغ
% منه بالتتابع، والرتفاع النبات 50للري الكامل و 94.89و 96.26النضج الفسلجي 

دد الحبوب للرأس، إذ % من الري الكامل. وكان اعلى دليل لالنتخاب لع75عند  96.45
منه،  %50% و75عند كميات الري الكامل و 924.38و 1183.54، 1431.70بلغ 

لتي ابالتتابع. يستنتج مما تقدم، ان عدد الحبوب للنبات وارتفاع النبات وكفاءة الحاصل 
اعطت دليل انتخابي عاٍل فضاًل عن توريث عاٍل الى متوسط عند كميات الري الثالث، 

 .لعراقمما يعني امكانية اعتمادها كمعايير انتخابية في برنامج تحسين الذرة البيضاء في ا
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ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS OF SORGHUM UNDER WATER 

STRESS 
              H. H. Jasim                                                                 L. I. Mohammed                                                       

 Ministry of  Science and Technology.                             University of Baghdad –College of Agriculture  

Abstract 

To estimate some genetic parameters and heritability broad sense and selection index to 

some genotypes selectee by selection from two local varieties of sorghum under two 

planting methods, traditional and honey comb. Two experiments were carried out in 

experimental field of Filed Crop Dept. of College of Agricultures - University of 

Baghdad/ AL-Jadrea, in spring and fall seasons of 2017. Two local varieties, Abo- Akefa 

and Red seed varieties were grown, according to five selection criterion, Earliness, less 

plant height, large head, higher grain weight and no. of grains per head, under 5% of 

selection intensity for each selection criteria to attained higher grain yield. The seeds of 

selected plants were collected, that represent the first cycle. There were 24 genotypes (10 

selected genotypes for each variety with their origins and common varieties, Rabih and 

Inkath). RCBD by split plot arrangements with three replicates were used, water quantity, 

100, 75 and 50% from water requirements were occupied main plots and genotypes were 

occupied sub plots. The results had shown that there is a difference in the ratio of genetic 

variation to environmental variation for all characters under irrigation quantities, higher 

ratio of genetic variation to environmental variation for CGR in physiological maturity, 

no. of grain per head and plant height (25.73, 1431.70 and 27.20, for all irrigation 

quantities, respectively). PCV and GCV got relatively close for no. of days to 50% 

flowering and to maturity in all irrigation quantities. However, higher GCV got to plant 

height in full irrigation, dry matter of leaves in physiological maturity in 75%, grain yield 

per plant, productivity and WUE in 50% of full irrigation. h2b.s % after one cycle of 

selection was increased for most traits. CGR in physiological maturity gave higher h2b.s 

in full irrigation and 50% of it, plant height in 75% of it. No. of grains per head gave 

higher selection index (1431.70, 1183.54 and 924.38, respectively). It can be conclude 

that No. of grains per head, plant height and yield efficiency gave higher selection index 

and higher to moderate h2b.s, suggesting that they could be used as selection criteria to 

improve sorghum in Iraq. 

Keywords: PCV, GCV, heritability, selection index.                                                                                                     
 

 المقدمة

، وتتميز بان الساق Poaceaeالى العائلة النجيلية   Sorghum bicolor L. Moenchتعود الذرة البيضاء
طريق النتح مما يزيد من قابلية واالوراق فيها مغطاة بمادة شمعية بيضاء اللون تقلل من كميات المياه المفقودة عن 

النبات على تحمل الجفاف. يعد االنتخاب اول عملية تربية مارسها االنسان في العصور القديمة،  فقد كان يختار 
(. تعتمد طريقة التربية 9) الرؤوس المتميزة في الحجم او السنابل الممتلئة السليمة ويقوم بزراعتها من جيل ألخر

كيب الوراثية المتوفرة وعلى الهدف من طريقة التربية وطبيعة التغايرات الوراثية او المخزون المستعملة على الترا
الذي يحتويه التركيب الوراثي. قبل اجراء التحسينات الوراثية على الحاصل، ينبغي تحديد  Gene poolالوراثي 
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ف الن الظروف البيئية قد تؤثر سبب التباين في حاصل الحبوب في االصناف المحلية التي تزرع في منطقة الهد
اساسًا في الحاصل من خالل  التأثير في مكوناته. ويستنتج إن مربي النبات الذي يدرس تحمل الجفاف، ينبغي أن 
يستخدم  تراكيب وراثية  متحملة جدا وبحاصل جيد او  عالية الحاصل اال انها حساسة لظروف ندرة المياه، حتى 

(. من المهم 16في انماط جينية ذات حاصل عاٍل وصفات تحسس للجفاف عالية )يتمكن من دمج جينات التحمل 
تقدير التباين وقيمة التوريث من اجل معرفة نسبة مساهمة التباين الوراثي الى التباين المظهري وكلما كانت نسبة 

اثي سيكون بشكل اساسي التوريث بالمعنى الواسع عالية كلما كان االنتخاب كفؤًا للصفة المحددة الن التباين الور 
(.  ان زيادة 18و 11ناتج من تأثير الجينات االضافية وان هذا التأثير سيورث من االباء الى السالالت الجديدة )

b.s 2h (≥ 80 )%المظهري  التركيب من الصنف القتراب سهال يكون  الصفة لتلك االنتخاب ان تثبت معينة لصفة 
 منخفضاً  البيئي التغاير كان إذا اخر وبمعنى، المظهري  التركيب في للبيئة المنخفضة المساهمة الى يعزى  والذي

الن الصفة المنتخبة سوف تنتقل  كفؤاوراثية، وتبعا لذلك سيكون االنتخاب ال االختالفات الى تعود التغايرات فان
الى الذرية. يعطي تحليل االرتباط  معلومات عن الترابط بين الصفات النباتية المهمة ،مما يشير الى امكانية 

 GCVو  b.s2h  ،PCV االنتخاب المباشر او الغير المباشر لتحسبن  حاصل الحبوب. كان تقدير نسبة التوريث
( ان معامل التغاير الوراثي 4(. وجد )20فة وارتفاع النبات وحاصل الحبوب )عاليًا لكل من وزن المادة الجا

GCV  كان عاليًا لحاصل الحبوب مشيرًا الى وجود مدى واسع من التغايرات لهذه الصفة ومن ثم امكانية االنتخاب
ا يشير الى كفاءة منها، وكانت نسبة التوريث عالية للوزن الجاف للورقة ومحتوى الماء النسبي وحاصل الحبوب مم

االنتخاب لتحسين هذه الصفات. ان االنتخاب المباشر للحاصل يمكن ان يؤدي الى تحسين كبير فيه إذا كان قيمة 
التوريث عالية . فقذ تبين ان االنتخاب لصفة وزن الحبوب في الرأس كان كفوءًا في زيادة الحاصل  لكون الصفة 

ولذا فان االنتخاب استنادا الى التقليل من (، 19و 7ات الحاصل. )ذات توريث عالي مقارنة مع غيرها من مكون
% 21ارتفاع النبات مع سمك جيد للساق ووزن الحبوب في الرأس عاٍل ادى الى زيادة في حاصل الحبوب بنسبة 

حبة 1000(. وجدت فروق معنوية بين التراكيب الوراثية في وزن 13% )6.9 –وتقليل ارتفاع النبات بنسبة 
اعلى من  b.s2h  ( ودليل الحصاد، كما كانت-1 ( والحاصل البايولوجي ) كغم هـ1- الحبوب ) كغم هـ وحاصل

 GCVومعامل التغاير الوراثي  PCV% للحاصل البيولوجي ودليل الحصاد، وكان معامل التغاير المظهري 80
 (.6عاليًا نسبيًا لحاصل الحبوب والحاصل البايولوجي ودليل الحصاد )

ما في من البحث هو محاولة لتحسين الصنفين المحليين ابوعكيفه والصنف احمر البذور السائدة زراعته إن الهدف
لنبات مناطق جنوب العراق باالنتخاب على وفق خمسة معايير انتخابية محددة وهي: عدد االيام للنضج وارتفاع ا

م ث،  ومن او المعايير االنتخابية الكفوءةووزن الرأس الكلي وعدد الحبوب ووزن الحبة، وامكانية تحديد المعيار 
جهاد تقييم التراكيب الوراثية الناتجة من دورة انتخاب واحدة )اصول ومنتخبات( تحت ثالثة مستويات من  اال

 المائي لتقدير بعض المعالم الوراثية ونسبة التوريث بالمعنى الواسع ودليل االنتخاب للصفات المظهرية
 ة تحت ظروف بيئة المنطقة الوسطى من العراق.والفسيولوجية واالنتاجي
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 المواد وطرائق العمل
حقل  بهدف تحسين صنفين محليين من الذرة البيضاء وتقدير بعض المعالم الوراثية، نفذت تجربة حقلية في

جامعة بغداد/ الجادرية خالل الموسمين الربيعي  –كلية الزراعة  –التجارب العائد لقسم المحاصيل الحقلية 
وخلية  Tلتقييم اداء منتخبات من الذرة البيضاء والناتجة من طريقتين للزراعة )الزراعة التقليدية  2017والخريفي 

(. تم االنتخاب في الموسم الربيعي وفق خمسة معايير انتخابية الهدف منها تحقيق اعلى حاصل حبوب Hالنحل 
  4Sواعلى عدد  للحبوب في الرأس  3Sم للرأس واكبر حج  2Sواقصر ارتفاع النبات  1S هي التبكير بالنضج

  RCBD%. في الموسم الخريفي قيمت التراكيب الوراثية باستخدام تصميم 5وبشدة انتخاب  S5واكبر وزن للحبة 
من  I3% 50و I21,75% I% 100وفق ترتيب االلواح المنشقة وبثالثة مكررات، إذ شغلت كميات مياه الري 

المقنن المائي االلواح الرئيسة، وشغلت االلواح الثانوية التراكيب الوراثية المنتخبة من الصنفين المحليين ابو 
، )تم الحصول على بذور وإنقاذ، مع االصل وصنفين معتمدين للمقارنة هما رابح  Rواحمر البذور  Aعكيفة

وزارة الزراعة(.  -متقاعد في مديرية زراعة المثنى ر الالصنفين المحليين من قبل االستاذ علي مذبوب مهدي/ الخبي
تركيب. كانت نباتات الوحدة التجريبية موزعة على خطين محروسة طول كل  24ليكون عدد التراكيب الوراثية 

م مع ترك فاصلة بين االلواح الرئيسة  0.25م وبين جوره واخرى  0.50م والمسافة بين خط وآخر  2.5منهما 
 7\ 23بذور للجورة الواحدة. رويت النباتات بتاريخ  5-3م، وزرع كل تركيب وراثي بواقع  2خر وبين مكرر وا

. اجريت كافة عمليات الخدمة للتربة والمحصول وفق التوصيات الزراعية . اعتمدت االحتياجات المائية 2017\
لري واضافة الماء لكل (، واستعمل مقياس ل1لغرض المقارنة حسب ) -1هـ 3م 7000لمحصول الذرة البيضاء 

ريات كاملة لمعامالت الري الثالث حتى اكتمال البزوغ،  3رية منها  18معاملة على حده. بلغ عدد الريات الكلي 
عند بدء ظهور الرأس، اخذت عينة عشوائية لمعامالت حتى نهاية موسم النمو.ثم قسمت كميات الري حسب ا

لخطين لكل  تركيب ولكل معاملة ري ولكل مكرر وغلفت نباتات اختيرت بشكل متسلسل من ا 5تتكون من 
 وعلمت النباتات المختارة لدراسة الصفات الحقلية. باكياس من قماش الململ

دام وقورنت المتوسطات باستخ GenStatالتحليل االحصائي :حللت البيانات للصفات المدروسة باستخدام برنامج 
 (.23)  0.05عند مستوى احتمالية   L.S.Dاقل فرق معنوي  

 PCV، و معامل التغاير المظهري  𝛿e 2والتباين البيئي  𝛿g 2 والتباين الوراثي    𝛿𝜌 2قدر التباين المظهري  
 (:22لكل كمية ري على حدة وحسب المعادالت المبينة في أدناه )  GCVوالوراثي 

1- �̅�المتوسط للصفة المدروسة =  
 𝛿   MSE / r –MSv = g  2التباين الوراثي  -2

 هي متوسط المربعات لألصناف  MSVإذ ان 

MSE متوسط المربعات للخطا التجريبي 

  r   عدد المكررات= 
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𝛿 e = MSE 2 

𝛿  e 2𝛿+  g 2𝛿= 𝜌 2 

 نسبة التباين الوراثي الى التباين البيئي -3
𝛿 e 2𝛿/ g 2 

4- PCV          معامل التغاير المظهري =      (PCV= (𝛿𝜌/ �̅� )x100    
5- GCV          معامل التغاير الوراثي =        (GCV =(𝛿 g /�̅� )x100   
 جذر التباين المظهري، وجذر التباين الوراثي والمعدل العام للصفة بالتتابع. �̅� و 𝛿 g و 𝛿𝜌إذ ان     

 ثم قدرت نسبة التوريث بالمعنى الواسع  -6
 100)×𝜌2𝛿/ g2𝛿%= (b.s 2h 

 SI= Selection indexكما قدر دليل االنتخاب  -7
SI =K×δρ  

K = 2.06 of 5% selection intensity                
 

 النتائج والمناقشة
لوراثية اختالف متوسطات مربعات االنحرافات عن المتوسط اختالفًا معنويًا بين التراكيب ا 3و 2، 1تبين الجداول 

، بينها )المنتخبات واالصل وصنفي المقارنة( ولجميع الصفات المدروسة، مما يشير الى وجود اختالفات وراثية فيما
 .21و 20، 17، 12، 10، 8، 5، 3، 2 منهمتتفق هذه النتيجة مع نتائج باحثين آخرين 

 

 1I .))متوسطات المربعات لتحليل التباين للصفات المدروسة للري الكامل  1 جدول

 الخطأ التراكيب الوراثية المكررات متوسط المربعات
 46 23 2 درجات الحرية

 2.24 *34.87 36.22 % تزهير50عدد االيام من الزراعة حتى 
 0.36 *9.62 0.17 عدد االوراق للنبات

 6.27 *11.17 2.69 محتوى كلوروفيل
 0.03 *0.11 0.09 دليل المساحة ورقية

 8.93 *23.91 10.46 محتوى الماء نسبي )%(
 7.44 *126.57 15.37 % تزهير  )غم(50وزن الجاف لألوراق عند 
 92.43 *621.70 85.40 % تزهير  )غم(50وزن الجاف للساق عند 

 98.19 *1143.43 171.98 % تزهير  )غم(50الجافة عند وزن المادة 
 1.58 *22.41 3.68  1-% تزهير غم )سم  يوم(50معدل نمو المحصول عند

 0.31 *3.096 0.005 معدل صافي التمثيل الضوئي
 1.21 *56.55 1.85 عدد ايام النضج الفسلجي

 211.0 *10106.8 55.4 ارتفاع النبات  )سم(
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 5.99 *263.85 8.32 لالوراق عند النضج الفسلجي   )غم(الوزن الجاف 
 20.56 *1092.01 25.35 وزن الجاف للساق عند النضج الفسلجي     )غم(

 0.57 *36.61 0.89 الحاصل البيولوجي
 0.60 *46.66 1.28  1-معدل نمو المحصول  عند للنضج الفسلجي غم )سم يوم(

 54.04 *1413.19 44.02 وزن الرأس الكلي )غم(
 199565 *1049951 23809 عدد الحبوب للنبات

 0.57 *7.50 1.34 وزن الحبة  )غم(
 20.51 *950.74 3.01 حاصل  الحبوب للنبات)غم(

 0.13 *6.08 0.02 1-)حاصل الحبوب) طن هـ
 CGR 0.067 0.040* 0.005معدل نمو الحبة 

 7.53 *37.74 4.37 دليل الحصاد
 258.1 *7164.0 426.4 كفاءة الحاصل

 WUE 0.0004 0.124* 0.003كفاءة استعمال الماء  
 

 2I .))من الري الكامل % 75متوسطات المربعات لتحليل التباين للصفات المدروسة لكمية  2 جدول

 الخطأ الوراثية التراكيب المكررات المربعات متوسط
 46 23 2 الحرية درجات

 1.55 *40.77 3.43 تزهير% 50 حتى الزراعة من االيام عدد
 0.43 *14.45 0.89 للنبات االوراق عدد

 7.66 *19.18 5.71 كلوروفيل محتوى
 0.023 *0.043 0.005 ورقية المساحة دليل

 18.89 *59.42 8.82 )%( نسبي الماء محتوى
 4.25 *98.35 1.28 (غم)  تزهير% 50 عند لألوراق الجاف وزن
 49.54 *743.13 10.43 (غم)  تزهير% 50 عند للساق الجاف وزن
 62.03 *1276.08 22.57 (غم)  تزهير% 50 عند الجافة المادة وزن
 1.11 *22.85 1.11 1-(يوم  سم) غم تزهير% 50عند المحصول نمو معدل
 0.31 *3.97 0.46 الضوئي التمثيل صافي معدل
 1.50 *54.29 1.76 الفسلجي النضج ايام عدد

 114.4 *9448.9 87.6 (سم)  النبات ارتفاع
 3.99 *201.84 12.46 (غم)   الفسلجي النضج عند لالوراق الجاف الوزن
 23.89 *924.38 13.33 (غم)     الفسلجي النضج عند للساق الجاف وزن

 0.50 *27.77 1.37 البيولوجي الحاصل
 0.53 *38.16 1.60 1-(يوم سم) غم الفسلجي للنضج عند  المحصول نمو معدل
 50.58 *815.98 82.67 (غم) الكلي الرأس وزن
 64461 *861342 539234 للنبات الحبوب عدد
 0.50 *5.75 5.00 (غم)  الحبة وزن

 45.98 *982.02 90.85 (غم)للنبات الحبوب   حاصل
 0.23 *6.28 0.58 1-هـ(  طن) الحبوب حاصل
 CGR 0.030 0.033* 0.005 الحبة نمو معدل
 9.61 *64.09 6.19 الحصاد دليل

 591.0 *10493 1519.3 الحاصل كفاءة
 WUE 0.021 0.228* 0.008  الماء استعمال كفاءة

 

 3I.))من الري % 50متوسطات المربعات لتحليل التباين للصفات المدروسة لكمية  3 جدول

 الخطأ الوراثية التراكيب المكررات المربعات متوسط

 46 23 2 الحرية درجات
 1.35 *40.59 6.00 تزهير% 50 حتى الزراعة من االيام عدد
 0.41 *10.92 0.26 للنبات االوراق عدد

 6.48 *31.43 6.29 كلوروفيل محتوى
 0.025 *0.204 0.006 ورقية المساحة دليل

 21.53 *71.17 10.42 )%( نسبي الماء محتوى
 3.97 *76.04 3.98 (غم)  تزهير% 50 عند لألوراق الجاف وزن
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 59.11 *732.71 15.40 (غم)  تزهير% 50 عند للساق الجاف وزن
 64.19 *1158.65 18.89 (غم)  تزهير% 50 عند الجافة المادة وزن
 0.91 *21.03 0.34 1-(يوم  سم) غم تزهير% 50عند المحصول نمو معدل
 0.47 *5.70 0.01 الضوئي التمثيل صافي معدل
 0.91 *49.93 0.18 الفسلجي النضج ايام عدد

 445.4 *7430.2 532.7 (سم)  النبات ارتفاع
 13.44 *143.35 20.75 (غم)   الفسلجي النضج عند لالوراق الجاف الوزن
 22.26 *1001.27 31.20 (غم)     الفسلجي النضج عند للساق الجاف وزن

 0.50 *20.33 0.12 البيولوجي الحاصل
 0.51 *28.96 0.14 1-(يوم سم) غم الفسلجي للنضج عند  المحصول نمو معدل
 25.58 *570.04 2.04 (غم) الكلي الرأس وزن
 76335 *451401 132113 للنبات الحبوب عدد
 0.59 *6.89 0.04 (غم)  الحبة وزن

 57.15 *876.40 866.85 (غم) للنبات الحبوب حاصل
 0.37 *5.61 5.55 1-هـ(  طن) الحبوب حاصل
 CGR 0.005 0.055* 0.004 الحبة نمو معدل
 25.37 *99.46 292.79 الحصاد دليل

 1251 *11732 12696 الحاصل كفاءة
 WUE 0.453 0.458* 0.030  الماء استعمال كفاءة

 

 بعض المعالم الوراثية والتوريث عند الري الكامل 
اي من إن من المهم تحديد طبيعة المكونات الوراثية وغير الوراثية للتباين النها تفيد مربي النبات في معرفة 

ان التباينات المظهرية والوراثية للصفات المدروسة  4يالحظ من نتائج جدول  .الصفات سوف تستجيب لالنتخاب
فيما بينها، فكانت اعلى قيمة للتباينات المظهرية والوراثية لعدد الحبوب للنبات يليه ارتفاع النبات وكفاءة  تقد اختلف

الحاصل، ان قيمة التباين المظهري اعلى من قيمة التباين الوراثي وهذا يعود الى وجود التباين البيئي، كانت اقل 
ك الماء بينما اعلى قيمة كانت لعدد الحبوب للنبات. بلغت قيمة للتباين البيئي لمعدل نمو الحبة وكفاءة استهال

اعلى نسبة للتباين الوراثي الى التباين البيئي لصفة معدل نمو المحصول عند النضج والحاصل البيولوجي بينما 
ان قيم معامل االختالف  اقل نسبة كانت لمحتوى الكلوروفيل ومحتوى الماء النسبي ودليل المساحة الورقية.

ظهري كانت اعلى من قيم معامل االختالف الوراثي ولجميع الصفات المدروسة، مما يدل ان العوامل البيئية الم
تعيق التعبير عن هذه الصفات، غير ان قيم معامل االختالف المظهري اقتربت من معامل التغاير الوراثي على 

وعدد االيام حتى النضج الفسلجي والوزن % تزهير 50الرغم من ميلها للزيادة في عدد االيام من الزراعة حتى 
الجاف للساق عند النضج الفسلجي وحاصل الحبوب للنبات وحاصل الحبوب في وحدة المساحة وكفاءة استعمال 

( مما يشير الى ان كمية كبيرة من التغايرات تسهم بها التباينات الوراثية فضال على ان اسهام 5الماء )جدول 
( الى GCVًا مقارنة مقارنة بالتباين الوراثي. تشير القيم  العالية لمعامل التغاير الوراثي )التباين البيئي كان منخفض

للوزن الجاف لالوراق  GCVان الصفة مسيطر عليها وراثيًا بصورة عالية وان هناك امكانية لتحسينها، فقد بلغ 
لحبوب في وحدة المساحة، إذ ولحاصل الحبوب للنبات  ولحاصل ا 26.75والرتفاع النبات  32.83عند النضج 

، مما يدل على امكانية تحسين هذه الصفات عن طريق  23.80لكل منها، وكفاءة استعمال الماء  24.01بلغت 
في محتوى  GCVفي عدة صفات مقارنة بنسب  PCVاالنتخاب المتالكها تغاير وراثي عاٍل، بينما ارتفعت قيم 

الحبوب للراس، تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة باحثين اخرين )  وعدد NARالكلوروفيل ومحتوى الماء النسبي و
إن نسبة التوريث بالمعنى الواسع  . GCVكانت اعلى من قيم   PCV( الذين اشاروا الى ان قيم 18و 15، 14
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لكفاءة استعمال الماء ومحتوى  20.67الى 98.80كانت عالية لمعظم الصفات المدروسة، إذ تراوحت بين 
يل بالتتابع، تكمن اهمية التوريث بالمعنى الواسع العالية في انها تفسر جزء كبير من التغايرات المظهرية الكلوروف

الموجودة في المجتمع النباتي في انها تعود الى تغايرات وراثية بين التراكيب الوراثية وان هناك تأثيرات اقل تعود 
نتخاب لتحسين تلك الصفات، غير انها كانت متوسطة لصفات للعوامل البيئية، مما يشير الى امكانية استخدام اال

ومعدل نمو  % تزهير وعدد الحبوب للنبات ودليل الحصاد50عند  NARالوزن الجاف للساق ووزن المادة الجافة و
(. تراوح 24بالتتابع، تتفق هذه النتائج مع ) 50و 57.23، 58.68، 75.06، 78.01، 65.62الحبة، إذ بلغت 

لعدد حبوب النبات ومعدل نمو الحبة كما ارتفع دليل االنتخاب   0.027و   1431.70اب بين دليل االنتخ
الرتفاع النبات  وكفاءة الحاصل وهذا رافقه نسبة توريث عالية الى متوسطة، مما يعني اعتماد هذه الصفات 

  كمعايير انتخابية عند كمية الري الكاملة.

ت ي  للصفاالوراثي و البيئي والمظهري ونسبة التغاير الوراثي الى البيئمعامل االختالف والتباين  4جدول 
 المدروسة عند كمية الري الكامل.

 �̅� 𝛿g 2 𝛿e 2 𝛿p2 𝛿e 2 𝛿/g 2 الصفات ت
 4.86 13.11 2.24 10.88 63.69 % تزهير50عدد االيام من الزراعة حتى  1
 8.70 3.44 0.36 3.09 16 عدد االوراق للنبات 2
 0.26 7.91 6.27 1.63 57.08 محتوى كلوروفيل 3
 1.07 0.06 0.028 0.03 2.874 دليل المساحة ورقية 4
 0.56 13.92 8.93 5.00 87.48 محتوى الماء نسبي 5
 5.34 47.15 7.44 39.71 33.04 % تزهير50وزن الجاف لألوراق عند  6
 1.91 268.85 92.43 176.42 92 % تزهير50وزن الجاف للساق عند  7
 3.55 446.60 98.19 348.41 125 % تزهير50وزن المادة الجافة عند  8
 4.40 8.52 1.58 6.94 15.77 % تزهير50معدل نمو المحصول عند 9
 3.01 1.24 0.31 0.93 5.519 معدل صافي التمثيل الضوئي 10
 15.25 19.66 1.21 18.45 97.53 عدد ايام النضج الفسلجي 11
 15.63 3509.6 211 3298.6 221.5 ارتفاع النبات 12
 14.34 91.95 5.99 85.95 29.21 الوزن الجاف لالوراق عند النضج الفسلجي 13
 17.37 377.71 20.56 357.15 84.96 وزن الجاف للساق عند النضج الفسلجي 14
 21.03 12.58 0.57 12.01 16.59 الحاصل البيولوجي 15
 25.73 15.95 0.60 15.35 17.10 الفسلجيمعدل نمو المحصول  عند للنضج  16
 8.38 507.09 54.04 453.05 93.18 وزن الرأس الكلي 17
 1.42 483027 199565 283462 2747 عدد الحبوب للنبات 18
 4.02 2.88 0.57 2.31 13.72 وزن الحبة 19
 15.12 330.59 20.51 310.08 73.35 حاصل الحبوب للنبات 20
 15.23 2.12 0.13 1.98 5.87 هـ( حاصل الحبوب  )طن 21
 CGR 0.82 0.01 0.005 0.02 2.20معدل نمو الحبة  22
 1.34 17.60 7.53 10.07 35.4 دليل الحصاد 23
 8.92 2560.07 258.1 2301.97 203.1 كفاءة الحاصل 24
 WUE 0.84 0.04 0.003 0.04 13.33كفاءة استعمال الماء   25
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                        المظهري والوراثي والتوريث بالمعنى الواسع  ودليل االنتخاب عند كمية معامل االختالف  5جدول 
 الري الكامل

PCV GCV b.s الصفات ت
2 h SI 

 7.46 82.94 5.18 5.69 % تزهير50عدد االيام من الزراعة حتى  1
 3.82 89.69 10.99 11.60 عدد االوراق للنبات 2
 5.79 20.67 2.24 4.93 محتوى كلوروفيل 3
 0.48 48.55 6.03 8.52 دليل المساحة ورقية 4
 7.69 35.89 2.56 4.27 محتوى الماء نسبي 5
 14.15 84.23 19.07 20.78 % تزهير50وزن الجاف لالوراق عند  6
 33.78 65.62 14.44 17.82 % تزهير50وزن الجاف للساق عند  7
 43.53 78.01 14.93 16.91 % تزهير50وزن المادة الجافة عند  8
 6.01 81.47 16.71 18.51 % تزهير50معدل نمو المحصول عند 9
 2.29 75.06 17.45 20.18 معدل صافي التمثيل الضوئي 10
 9.13 93.84 4.40 4.55 عدد ايام النضج الفسلجي 11
 122.04 93.99 25.93 26.75 ارتفاع النبات 12
 19.75 93.48 31.74 32.83 الفسلجيوزن الجاف لألوراق عند النضج  13
 40.04 94.56 22.24 22.88 وزن الجاف للساق عند النضج  الفسلجي 14
 7.31 95.46 20.89 21.38 الحاصل البيولوجي 15
 8.23 96.26 22.92 23.36 معدل نمو المحصول  عند للنضج الفسلجي 16
 46.39 89.34 22.84 24.17 وزن الرأس الكلي 17
 1431.70 58.68 19.38 25.30 الحبوب للنباتعدد  18
 3.50 80.07 11.07 12.37 وزن الحبة 19
 37.46 93.80 24.01 24.79 حاصل الحبوب للنبات 20
 4.37 93.80 24.01 24.79 هـ\حاصل الحبوب طن 21
 CGR 15.83 13.13 50 0.27معدل نمو الحبة  22
 8.64 57.23 8.97 11.85 دليل الحصاد 23
 104.23 89.92 23.62 24.91 كفاءة الحاصل 24
 WUE 23.80 24.01 98.80 0.43كفاءة استعمال الماء   25

 

 % من كمية الري 75بعض المعالم الوراثية والتوريث عند 
معاملة  % من الري عما كانت عليه في75للصفات المدروسة في معاملة  التباينات الوراثية والمظهريةاختلفت قيم 

حبوب (، إذ كانت اعلى قيمة لصفة عدد الحبوب للنبات تلتها صفة ارتفاع النبات وحاصل ال6الري الكامل )جدول
ري للنبات وحاصل الحبوب في وحدة المساحة وكفاءة الحاصل وكفاءة استعمال الماء، كانت قيم التباين المظه

( 0.005بة )اعلى من قيم التباين الوراثي لوجود التباين البيئي،  كانت اقل  قيمة للتباين البيئي لمعدل نمو الح
للنبات ب ، في حين كانت اعلى قيمة لعدد الحبو 0.02ثم دليل المساحة الورقية  0.01 تليها  كفاءة استعمال الماء

تلتها  27.20ن الوراثي الى التباين البيئي لصفة ارتفاع النبات ، ان اعلى نسبة للتباي6 . كما يبين الجدول64461
 .23.7صفة معدل نمو المحصول عند النضج الفسلجي 
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ان معامل االختالف المظهري كان اعلى من معامل االختالف الوراثي لجميع  7يتضح من الجدول        
 في هذه الصفات، في حين نجد ان معاملالصفات المدروسة، مما يدل على التأثير الكبير للعوامل البيئية 

د % تزهير وعد50االختالف المظهري اقترب من معامل االختالف الوراثي لصفات عدد االيام من الزراعة حتى 
ير هذا يشو االيام للنضج الفسلجي وارتفاع النبات والوزن الجاف لألوراق عند النضج الفسلجي والحاصل البيولوجي، 

سيطر عليها العالية الى ان الصفة م GCVتغايرات تسهم بها التباينات الوراثية.  تشير قيم الى ان جزء كبير من ال
لصفات  عالية  GCVوراثيًا مما يشير الى امكانية تحسينها باالنتخاب المتالكها معامل اختالف عاِل، كانت قيم 

ل الحبوب لوحدة المساحة ( وحاص28.24( وحاصل الحبوب للنبات )31.01الوزن الجاف لالوراق عند النضج )
ير مما يعني امكانية استخدام هذه الصفات كمعاي 28.25وكفاءة استعمال الماء  28.87وكفاءة الحاصل  28.24

 % من كمية الري .75انتخابية عند 
،ان نسبة التوريث بالمعنى الواسع كانت عالية الغلب الصفات المدروسة، وتكمن  7اوضحت نتائج في جدول 

والتوريث في انه يعطي معلومات افضل حول كفاءة االنتخاب، إذ تراوحت قيمة التوريث  GCVراهمية تقدي
توسطة الرتفاع النبات ودليل المساحة الورقية بالتتابع. في حين كانت م  22.78و 96.45بالمعنى الواسع  بين 

ودليل الحصاد  67.44ومعدل نمو الحبة  77.66ووزن الحبة  79.65لصفات معدل صافي التمثيل الضوئي 
حتوى ، في حين انخفضت نسبة التوريث بالمعنى الواسع في  دليل المساحة ومحتوى الكلوروفيل الورقية وم65.40

 بالتتابع. 41.70و 33.42،  22.78الماء النسبي 
ن ، ا7لمعدل نمو الحبة، ويالحظ من الجدول  0.24لعدد الحبوب للنبات و 374.26تراوح دليل االنتخاب بين 

وريث ، والتي اقترنت مع نسبة ت128.51وكفاءة الحاصل  117يل االنتخاب كان مرتفعًا لصفات ارتفاع النبات دل
 عالية.
 المدروسة للصفات معامل االختالف والتباين الوراثي والبيئي والمظهري ونسبة التغاير الوراثي الى البيئي 6جدول 

 % من الري الكامل.75عند كمية 

 �̅� 𝛿g 2 𝛿e 2 𝛿p2 𝛿e 2 𝛿/g 2 الصفات ت
 8.46 14.62 1.55 13.07 64.57 % تزهير50عدد االيام من الزراعة حتى  1
 11.00 5.10 0.44 4.68 14.57 عدد االوراق للنبات 2
 0.50 11.50 7.66 3.84 53.75 محتوى كلوروفيل 3
 0.30 0.03 0.02 0.01 2.54 دليل المساحة ورقية 4
 0.72 32.4 18.89 13.51 78.37 محتوى الماء نسبي 5
 7.39 35.61 4.25 31.37 29.64 % تزهير50وزن الجاف لألوراق عند  6
 4.67 280.74 49.54 231.20 83.83 % تزهير50وزن الجاف للساق عند  7
 6.52 466.71 62.03 404.68 113.5 % تزهير50وزن المادة الجافة عند  8
 6.51 8.36 1.11 7.25 14.12 % تزهير50معدل نمو المحصول عند 9
 3.91 1.53 0.31 1.22 5.59 معدل صافي التمثيل الضوئي 10
 11.71 19.10 1.50 17.60 96.31 عدد ايام النضج الفسلجي 11
 27.20 3225.9 114.4 3111.5 211.4 ارتفاع النبات 12
 16.55 69.94 3.99 65.95 26.19 وزن الجاف لألوراق عند النضج الفسلجي 13
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 12.56 324.05 23.89 300.16 80.46 وزن الجاف للساق عند النضج الفسلجي 14
 18.07 9.59 0.50 9.09 14.80 الحاصل البيولوجي 15
 23.70 13.07 0.53 12.54 15.46 معدل نمو المحصول  عند للنضج الفسلجي 16
 5.04 305.71 50.58 255.13 78.32 وزن الرأس الكلي 17
 0.41 33009 64461 26563 2230 للنباتعدد الحبوب  18
 3.48 2.25 0.50 1.75 12.74 وزن الحبة 19
 6.79 358.33 45.98 312.35 62.89 حاصل   الحبوب للنبات 20
 8.76 2.25 0.2303 2.02 5.03 حاصل الحبوب )طن هـ( 21
 2.07 0.01 0.005 0.01 0.81 معدل نمو الحبة 22
 1.89 27.77 9.61 18.16 33.69 دليل الحصاد 23
 5.59 3891.73 591 3300.73 199 كفاءة الحاصل 24
 WUE 0.96 0.07 0.01 0.08 8.77كفاءة استعمال الماء   25
د روسة عنللصفات المد دليل االنتخابمعامل االختالف المظهري والوراثي والتوريث بالمعنى الواسع و 7جدول 

 من الري الكامل% 75كمية 

PCV GCV b.s الصفات ت
2 h SI االنتخاب دليل 

 7.88 89.43 5.60 5.92 تزهير% 50 حتى الزراعة من االيام عدد 1
 4.65 91.66 14.84 15.50 للنبات االوراق عدد 2
 6.99 33.42 3.65 6.31 كلوروفيل محتوى 3
 0.35 22.78 3.22 6.74 ورقية المساحة دليل 4
 11.73 41.70 4.69 7.26 نسبي الماء محتوى 5
 12.29 88.08 18.90 20.13 تزهير% 50 عند لالوراق الجاف وزن 6
 34.52 82.35 18.14 19.99 تزهير% 50 عند للساق الجاف وزن 7

 44.50 86.71 17.72 19.03 تزهير% 50 عند الجافة المادة وزن 8

 5.96 86.68 19.06 20.48 تزهير% 50عند المحصول نمو معدل 9
 2.55 79.65 19.76 22.14 الضوئي التمثيل صافي معدل 10

 9.00 92.13 4.36 4.54 الفسلجي النضج ايام عدد 11

 117.00 96.45 26.39 26.87 النبات ارتفاع 12

 17.22 94.30 31.01 31.93 الفسلجي النضج عند لألوراق الجاف وزن 13

 37.08 92.63 21.53 22.37 الفسلجي  النضج عند للساق الجاف وزن 14

 6.38 94.76 20.37 20.93 البيولوجي الحاصل 15

 7.45 95.95 22.91 23.39 الفسلجي للنضج عند  المحصول نمو معدل 16
 36.02 83.46 20.39 22.32 الكلي الرأس وزن 17
 374.26 80.47 7.31 8.15 للنبات الحبوب عدد 18
 3.09 77.66 10.38 11.78 الحبة وزن 19
 38.61 89.76 28.24 29.80 للنبات الحبوب  حاصل 20
 3.09 89.76 28.24 29.81 (هـ طن) الحبوب حاصل 21
 0.24 67.44 11.96 12.35 الحبة نمو معدل 22
 10.86 65.40 12.65 15.64 الحصاد دليل 23
 128.51 84.81 28.87 31.35 الحاصل كفاءة 24
 WUE 29.81 28.25 89.76 0.59  الماء استعمال كفاءة 25

 

 % من كمية الري 50بعض المعالم الوراثية والتوريث عند 
الى ان التباينات الوراثية والمظهرية قد اختلفت فيما بينها، وكانت اعلى قيمة للتباينات المظهرية  8 يشير الجدول

يليها كفاءة الحاصل، ثم ارتفاع النبات. كانت قيم التباين المظهري اعلى وراثية لصفات عدد الحبوب للنبات وال
وكفاءة  0.004من قيم التباين الوراثي لوجود التباين البيئي، كانت اقل قيمة للتباين البيئي لمعدل نمو الحبة 

. 7633ات في حين كانت اعلى قيمة لعدد الحبوب للنب 0.025ودليل المساحة الورقية  0.03استعمال الماء 



 ISSN: 1992-7479                   E-ISSN: 2617-6211        2018، 1العدد  16ة مجلد للعلوم الزراعيمجلة األنبار 
 

166 
 

كانت اعلى نسبة للتباين الوراثي الى التباين البيئي كان لصفة معدل نمو المحصول عند النضج الفسلجي 
 %.18.05% تلتها عدد ايام النضج الفسلجي 18.58

ات ، الى ان قيم معامل االختالف المظهري كانت اعلى من قيم االختالف الوراثي لجميع الصف9يوضح الجدول 
عامل ما يوضح التاثير الكبير للعامل البيئي على تلك الصفات، كذلك يبين الجدول الى ان قيم المدروسة، وهذ

ى االختالف المظهري كانت قريبة من معامل االختالف الوراثي لثالثة صفات هي عدد االيام من الزراعة حت
لحاصل  GCV  لغ% تزهير وعدد االيام للنضج الفسلجي  ومعدل نمو المحصول عند النضج الفسلجي. ب50

  WUE 30.58و 30.37وكفاءة الحاصل  30.59وحاصل الحبوب لوحدة المساحة  30.56الحبوب للنبات 
مما يدل على ان جزء كبير من التباينات تساهم بها  27.57عند النضج الفسلجي  لألوراقالوزن الجاف 

 مل اختالف عاٍل.التباينات الوراثية وان هناك امكانية لتحسن تلك الصفات المتالكها معا

لنضج  كانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع عالية لمعظم الصفات المدروسة إذ  كانت اعلى قيمة لعدد االيام ل
ى ،  تشير نسبة التوريث بالمعن  43.46واقل قيمة كانت لصفة محتوى الماء النسبي بلغت   94.75الفسلجي 

يشير  ، مما بين التراكيب الوراثية  تعود الى تغايرات وراثية الواسع الى ان نسبة كبيرة من التغايرات المظهرية
 75.00الى امكانية تحسينها باالنتخاب، في حين كانت نسبة التوريث متوسطة لصفات دليل المساحة الورقية 

والوزن الجاف لالوراق  78.71ومعدل صافي التمثيل الضوئي  79.16% تزهير 50والوزن الجاف للساق عند 
وعدد  73.63وكفاءة الحاصل  79.80ومعدل نمو الحبة  78.31ووزن الحبة  76.31الفسلجي  عند النضج

ل بينما كانت اقل نسبة توريث لمحتوى الماء النسبي ودلي 56.18ومحتوى الكلوروفيل  62.09الحبوب للراس 
 . 49.33و 43.46الحصاد 

 108.49ل نمو الحبة، والرتفاع النبات لمعد 0.30لعدد الحبوب للنبات و 292.32تراوح دليل االنتخاب بين 
 رافقه نسبة توريث عالية الى متوسطة وهذا يعني ان الصفات عالية التوريث وهذا 141.90وكفاءة الحاصل 

 ي.% من كمية الر 50يمكن االعتماد عليها كمعايير انتخابية في برامج تحسين الذرة البيضاء عند  SIوذات 

 المدروسة للصفات الوراثي والبيئي والمظهري ونسبة التغاير الوراثي الى البيئي معامل االختالف والتباين 8جدول 
 % من الري الكامل50عند كمية 

 �̅� 𝛿g 2 𝛿e 2 𝛿p2 𝛿e 2 𝛿/g 2 الصفات ت
 9.70 14.43 1.35 13.08 65.75 % تزهير50عدد االيام من الزراعة حتى  1
 8.57 3.91 0.41 3.50 13.72 عدد االوراق للنبات 2
 1.28 14.80 6.48 8.31 51.25 محتوى كلوروفيل 3
 2.39 0.08 0.025 0.060 2.25 دليل المساحة ورقية 4
 0.77 38.08 21.53 16.55 71.28 محتوى الماء النسبي % 5
 6.07 27.99 3.97 24.03 27.1 % تزهير)غم(50وزن الجاف لألوراق عند  6
 3.80 283.64 59.11 224.53 71.75 % تزهير)غم(50وزن الجاف للساق عند  7
 5.68 429.01 64.19 364.82 98.83 % تزهير)غم(50وزن المادة الجافة عند  8
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 7.37 7.62 0.91 6.71 12.09 % تزهير50معدل نمو المحصول عند 9
 3.70 2.21 0.47 1.74 5.48 معدل صافي التمثيل الضوئي 10
 18.05 17.25 0.91 16.34 95.1 عدد ايام النضج الفسلجي 11
 5.23 2773.67 445.4 2328.27 199.9 ارتفاع النبات )سم( 12
 3.22 56.74 13.44 43.30 23.87 وزن الجاف لألوراق عند النضج الفسلجي 13
 14.66 348.60 22.26 326.34 76.35 وزن الجاف للساق عند النضج  الفسلجي 14
 13.30 7.11 0.50 6.61 13.19 الحاصل البيولوجي 15
 18.58 9.99 0.51 9.48 13.95 معدل نمو المحصول عند النضج الفسلجي 16
 7.09 207.07 25.58 181.49 64.61 وزن الرأس الكلي 17
 1.64 20136 7633 12502 1701 عدد الحبوب للنبات 18
 3.55 2.69 0.59 2.10 11.98 وزن الحبة 19
 4.78 330.23 57.15 273.08 54.03 حاصل  الحبوب للنبات 20
 4.78 2.11 0.37 1.75 4.32 حاصل الحبوب  )طن هـ( 21
 5.0 0.02 0.004 0.02 0.83 معدل نمو الحبة 22
 0.97 50.07 25.37 24.70 32.36 دليل الحصاد % 23
 2.79 4744.67 1251 3493.67 194.6 كفاءة الحاصل % 24
 WUE 1.24 0.14 0.03 0.17 4.78كفاءة استعمال الماء   25

 

                                        معامل االختالف المظهري والوراثي والتوريث بالمعنى الواسع ودليل االنتخاب للصفات     9جدول 
 % من الري الكامل.50المدروسة عند كمية 

PCV GCV b.s الصفات ت
2 h SI  االنتخاب دليل 

 7.82 90.66 5.50 5.78 تزهير% 50 حتى الزراعة من االيام عدد 1
 4.07 89.55 13.64 14.41 للنبات االوراق عدد 2

 7.92 56.18 5.63 7.51 كلوروفيل محتوى 3
 0.60 75.00 10.87 12.94 ورقية المساحة دليل 4

 12.71 43.46 5.71 8.66 نسبي الماء محتوى 5

 10.90 85.83 18.09 19.52 تزهير% 50 عند لالوراق الجاف وزن 6
 34.69 79.16 20.88 23.47 تزهير% 50 عند للساق الجاف وزن 7
 42.67 85.04 19.33 20.96 تزهير% 50 عند الجافة المادة وزن 8
 5.69 88.05 21.42 22.83 تزهير% 50عند المحصول نمو معدل 9

 3.06 78.71 24.09 27.16 الضوئي التمثيل صافي معدل 10

 8.55 94.75 4.25 4.37 الفسلجي النضج ايام عدد 11
 108.49 83.94 24.14 26.35 النبات ارتفاع 12
 15.52 76.31 27.57 31.56 الفسلجي النضج عند لألوراق الجاف وزن 13
 38.46 93.61 23.66 24.45 الفسلجي النضج عند للساق الجاف وزن 14

 5.49 93.01 19.50 20.22 البيولوجي الحاصل 15

 6.51 94.89 22.08 22.66 الفسلجي النضج عند  المحصول نمو معدل 16
 29.64 87.65 20.85 22.27 الكلي الرأس وزن 17
 292.32 62.09 6.57 8.34 للنبات الحبوب عدد 18

 3.38 78.03 12.10 13.69 الحبة وزن 19
 37.43 82.69 30.56 33.63 للنبات الحبوب   حاصل 20

 2.99 82.69 30.59 33.64 (هـ طن)  الحبوب حاصل 21

 0.30 79.80 17.04 17.65 الحبة نمو معدل 22
 14.58 49.33 15.36 21.87 %الحصاد دليل 23
 141.90 73.63 30.37 35.40 الحاصل كفاءة 24
 WUE 33.63 30.58 82.69 0.86  الماء استعمال كفاءة 25
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لحبوب اوال سيما صفات عدد يستنتج مما تقدم ان درجة التوريث بالمعنى الواسع العالية لمعظم الصفات المدروسة، 
ات ند كميللنبات وارتفاع النبات وكفاءة الحاصل التي اعطت دليل انتخابي عالي مقترنًا  بتوريث عاٍل الى متوسط ع

 الري الثالث، مشيرًا الى امكانية اعتمادها كمعايير انتخابية في برنامج تحسين الذرة البيضاء.
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