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زراعةفي اللتبغتضریبات تبادلیة لللحاصل ومكوناته في الوراثیة تقدیر بعض المعالم 

  ةالمكشوف

  **فاضل یونس بكتاشو*لیث محمد جواد الشماع

  جامعة بغداد/ كلیة العلوم-قسم علوم الحیاة*
  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم علوم المحاصیل الحقلیة**

  

  ةصالخال

 Nicotiana)من التبغي االئتالف العامة والخاصة في تضریبات تبادلیة اختبار قابلیتبهدف 

tabacum L.) أجري التضریب التبادلي الكامل بین ثالثة أصناف من التبغ(A) Corojo و(B) Sumer 

التبادلیة التضریباتقورنت اإلباء و . جامعة بغداد / في حقول كلیة الزراعة 2004في عام Croillo (C)و48

باستخدام تصمیم 2005الحقل المكشوف في عام في48و صنف Habanaالعكسیة مع صنفي المقارنة و 

تم دراسة عرض الورقة و طول الورقة و المساحة الورقیة و سمك .مكرراتةالقطاعات الكاملة المعشاة وبثالث

تحلیل التباین قورنت المتوسطات بعد اجراء " الورقة المجففة و وزن االوراق المجففة لعشرة نباتات أخذت عشوئیا

  . الحسابیة باستعمال أقل فرق معنوي

تفوق . التراكیب الوراثیة في الصفات المدروسة ، عدا سمك الورقة المجففة وجدت فروق معنویة بین

23.05(التبادلیة في عرض الورقةالتضریباتعلى بقیة ) CXB(العكسي تضریبهو ) BXC(التبادلي التضریب

.2سم) 10999.95و 9714.07(والمساحة الورقیة) سم36.04و 34.26(وطول الورقة) سم24.12و 

وجدت قوة .هـ/طن3.48وانتجا حاصل قدره ففةجوزن االوراق المفي ) BxC(و ) AxB(ان التضریبتفوق 

سة أكبر من واحد كان معدل درجة السیادة للصفات المدرو . هجین معنویة موجبة وسالبة في الصفات المدروسة 

، وهذا مؤشر واضح بأن تلك الصفات تحت التاثیر ونسبة التوریث بالمعنى الواسع عالیة عدا المساحة الورقیة 

لتفوقهما في وزن االوراق المجففة) AXB(و ) BXC(ین التبادلیین التضریبنوصي ب. غیر االضافي للجینات 

  .في تحسین حاصل التبغ یقة التهجین ، كما نوصي باتباع طر ودراسة قابلیتهما لالشتعال

  

Diallel crosses and estimation several genetic parameters for yield 
and yield components of tobacco crosses in open field

  

Laith M. Jawad* Al-Shamma Fadel Y. Baktash**

*College of Science/ University of Baghdad
**College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
Full diallel crosses conducted to test combining ability for diallel crosses of 

tobacco (Nicotiana tabacum L.) crosses using three cultivars; Corjo (A), Sumer48 (B) 
and Croillo (C), during 2004, at the field of Field Crops Dept., Coll. of Agric. Univ. 
of Baghdad. Hybrid trial carried out in the green house using randomized complete 
block design with 3 parents, 6 crosses and 2 control, Habana and CV. 48.

Significant differences were found among parents and crosses in studied 
characters except dry leaf thick. The crosses (BXC) and their reciprocal cross (CXB) 
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superior in leaf length, leaf width and leaf area. The crosses (AxB) and (BxC) 
produced highest dry leaf weight 3.48. t/ ha. Positive and negative heterosis were 
found in all the studied characters in hybrids.

Genetic parameters analysis revealed , that the average degree of dominance 
was higher than one and  broad since heritability were higher in all the studied traits 
except leaf area. These results indicate that those characters under non additive gene 
action. It was recommended the crosses (BXC) and (AXB) because their superiority 
in dry weight of leaves and study of their speed ignition. We also recommend 
hybridization  method in tobacco improvement.

  

  مقدمةال

Nicotiana tabacum)یفتقر العراق الى برامج تربیة وتحسین التبغ L.) الذي ، وخاصة التهجین

استحداثیعد التهجین من أهم مصادر . استنباط أصناف وهجن تمتاز بحاصل عالي ونوعیة متمیزة یهدف الى

تعد دقة . برنامج تهجین أو انتخابالتغایرات الوراثیة في المجتمع وهذه التغایرات هي التي تحدد مدى نجاح أي 

2و 1(التهجین ، خاصة التباعد الوراثي بین تلك االباء اختیار االباء هي الركیزة االساسیة في نجاح برنامج 

، اذ من المعروف بزیادة التباعد الوراثي تزداد احتماالت قابلیتي االئتالف العامة والخاصة بین تلك االباء ) 3و

تفسیرات وراثیة التضریبفسرت ظاهرة قوة . التضریبینعكس على الجیل االول في نسبة قوة وهذا االختالف 

ها دعنلمختلفة من ابرزها نظریة العوامل الوراثیة السائدة المرغوبة والمرتبطة ونظریة السیادة للجینات التي تحص

لرائدة في اختبار قابلیتي االئتالف العامة تضریب التبادلي وتحلیله أحد الطرق العلمیة الیعد ا. یة التضریبالغزارة 

التوریث بالمعنى الواسع والضیق ومعدل تي بوالخاصة وتقدیر تأثیراتها وتبایناتها باالضافة الى امكانیة تقدیر نس

أن القابلیة االئتالفیة الخاصة وتأثیراتها كانت أكبر من ) 8و7و6و 5و 4(وجد بعض الباحثین . درجة السیادة

ة االئتالفیة العامة  وانعكست ذلك على االستنتاجات بأن صفة الحاصل ومكوناته في التبغ تحت التأثیر القابلی

غیر االضافي للجینات وأن نسبة التوریث بالمعنى الواسع عالیة ومعدل درجة السیادة أكبر من واحد األ أن 

الفیة العامة أعلى من متوسط المربعات وجدوا بأن متوسط المربعات للقابلیة االئت) 11و10و 9(باحثون اخرون 

مكوناته في التبغ تحت التأثیر االضافي للجینات و للقابلیة االئتالفیة الخاصة ، وكان االستنتاج بأن الحاصل 

یعود سبب االختالف بین الباحثین . الضیق عالیة ومعدل درجة السیادة أقل من واحد ونسبة التوریث بالمعنى 

طبق هذا البحث بهدف تقدیر بعض . لوراثیة المستعملة وكذلك اختالف الظروف المناخیة الى اختالف التراكیب ا

  .المكشوف زراعةالتبغ المزروع في التضریباتالمعالم الوراثیة للحاصل ومكوناته في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  عملالمواد وطرائق ال

Sumer (B)وCorjo(A)استخدمت في هذا البحث ثالثة اصناف من التبغ  Croillo (C)و48

زرعت بذور هذه . Griffing (12)حسب ما جاء بهFull diallel crossفي برنامج تضریب تبادلي كامل 
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على شكل دایة في البیت الزجاجي التابع الى كلیة 2004األصناف في بدایة شهر شباط للموسم الربیعي 

ال عن سنادین مغطاة بغطاء فض، جامعة بغداد في صنادیق خشبیة أعدت ألستخدامها كمشتل –الزراعة 

غم من 5خلطت . في البیت الزجاجيرش على التربة % 85أضیف المبید الحشري سفن بتركیز . بالستیكي

سقیت الدایات مرتین الى ثالث مرات یومیا .ونثرث في الصنادیق الخشبیة ، والسنادینتكغم رمل رطب1/البذور

. لتر ماء الى الدایة قبل رشها بالماء كلما دعت الحاجة/غم1ب تم اضافة السماد المرك. بأستخدام مرشة یدویة

المروز والنباتات سم بین 15x75الزراعة فاتفي بدایة شهر نیسان تم نقل الشتالت الى الحقل اذ كانت مسا

و أضیفت دفعتان من NPK (18:18:18)هـ من سماد /كغم600سمدت ارض الحقل بمعدل . على التوالي 

هـ یوریا حیث كانت المرة األولى بعد شهر من الشتل والثانیة بعد شهرین من /كغم200روجیني بمعدل السماد النت

بازالة المتوك قبل النضج من االمهات وقبل بدء نضج أجریت عملیات الخصي). 15و14و 13(الشتل 

لقاح باالمهات بحبو ساعة لقحت أزهار 24المیاسم غلفت االمهات بأكیاس ورقیة وبعد النضج ولفترة أقلها 

ضمان عدم حصول خلط والفكرة االساسیة هو2004في الموسم الربیعي ذلك "االباء ثم اعید التغلیف مجددا

طبقت .وراثي بین األصناف وفي نهایة الموسم تم الحصول على بذور ثالثة هجن تبادلیة وثالثة هجن عكسیة

بطریقة عمل الدایة كما في الموسم 2005سم الربیعي واألباء واالصناف في المو التضریباتتجربة مقارنة 

وكانت عملیات خدمة التربة . السابق نفسها وبعدها نقلت الشتالت الى الحقل المكشوف وكذلك البیت الزجاجي

وتم لما تم في المشتل والحقل للموسم السابق والمحصول من ري وتعشیب ومسافات زراعة وتسمید مطابقة 

مرزین علىالوحدة التجریبیة احتوت صمیم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالثة مكررات حسب تةتطبیق التجرب

  .طول مترینب

التحلیل األحصائي للصفات المدروسة حسب تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وقورنت المتوسطات تّم 

على اساس ن هجیالثم حساب قوة ) 16%) (5(الحسابیة باستعمال أقل فرق معنوي وعلى مستوى احتمال 

، كما قدرت قابلیتي االئتالف العامة والخاصة )19و 18و 17(انحراف هجین الجیل االول عن متوسط االبوین 

Griffingوتأثیراتها وتبایناتها ونسبتي التوریث بالمعنى الواسع والضیق و معدل درجة السیادة حسب ما جاء به 

)12.(  

  

  النتائج والمناقشة

  عرض الورقة 

تفوقت نباتات االب .وجود فروق معنویة بین التراكیب الوراثیة في عرض الورقة1جدول یالحظ من

)B( سم مقارنة بنباتات االبوین 21.34باعطائها أعلى متوسط لعرض الورقة)A ( و)B ( ولم یختلف االخیر

23.05وراقها وأعطت نباتات متوسط عرض أ) BxC(التضریبتفوقت نباتات . )B(من نباتات االب " معنویا

2یشیر جدول . سم24.12نباتات متوسط عرض أوراقها ) CxB(في حین اعطت نباتات الهجین العكسي سم 

اتفقت أعلى قوة هجین موجبة ومعنویة  ، أظهرت ) CxB(العكسي تضریبهو )BxC(التبادلي التضریبالى ان 

حصول قوة هجین موجبة حیث أشارو ا الى ، ) 18و6و5و4و 3(مع نتائج العدید من الباحثینهذه النتائج

) BxA(لوحظ تأثیر عكسي واضح في الصفة خاصة بین التضریب التبادلي . ومعنویة في عرض ورقة التبغ 

أظهرت . وهذه اشارة الى تأثیر سایتوبالزم االم ) CxB(و العكسي ) BxC(وكذلك بین ) AxB(والعكسي 

، ) 3جدول(عات لقابلیتي االئتالف العامة والخاصة للهجن التبادلیة النتائج  وجود فروق معنویة في متوسط المرب

أعلى تأثیر ائتالفي عام في عرض ) B(أظهر االب ).11و8و 6(تتفق هذه النتائج مع نتائج باحثون اخرون 
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ان التأثیرات الموجبة لقابلیة ). 3جدول(أعطى أعلى تأثیر ائتالفي خاص )BxC(الورقة ، كما أن التضریب 

أعلى تباین ) A(أظهر االب . الئتالف الخاصة التبادلیة والعكسیة نتجت من أبوین لهما تأثیر أئتالفي عام جید ا

لوحظ من التحلیل الوراثي للتضریبات التبادلیة . تباین تأثیر ائتالفي خاصأعلى) C(تأثیر ائتالفي عام واالب 

یة االئتالف العامة  كانت عالیة ومعدل درجة السیادة أكبر بأن نسبة تباین قابلیة االئتالف الخاصة الى تباین قابل

 Maraniمن واحد ونسبة التوریث بالمعنى الواسع عالیة وبالمعنى الضیق منخفضة ، تتفق هذه النتائج مع نتائج 

، هذه جمیعها دالئل بأن الصفة تحت التأتیر غیر االضافي للجینات ) 20( Dobhalو ) Sachs)13و 

تحسین عرض الورقة في التبغ یفضل التهجین على االنتخاب ، أما في التضریبات العكسیة كان وعلیه لغرض 

  .صحیح بسبب تأثیر سایتوبالزم االمالعكس هو ال

  

والعكسیة ) فوق القطریة(وتضریباته التبادلیة ) القیم القطریة(لالباء ) سم(متوسطات عرض الورقة )1(جدول

نباتات التبغ في الزراعة المكشوفة لمع صنفي المقارن) تحت القطریة(

ABCاالباء

A20.46  20.1419.02  
B21.8621.3423.05
C18.4324.1221.36

Habana20.10صنف المقارنة 

21.54  48صنف المقارنة 

21.04المتوسط العام

LSD 5%2.66

تحت (والعكسیة ) فوق القطریة(دلیة في التضریبات التبا) سم(عرض الورقة (%)قوة التضریب )2(جدول 

  ة المكشوف مقارنة بمتوسط االبوین، في الزراع)القطریة

ABC  االباء

Aـ10.95ـ5.63  ــ

B2.947.92ــ

C13.71ــ12.90ـ

5.62الخطأ القیاسي للتضریبات التبادلیة

7.74الخطأ القیاسي للتضریبات العكسیة

  

  

  

  

  

وتبایناتها والمعالم )Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(ت قابلیة االئتالف العامة تقدیر تأثیرا)3(جدول 

  في الزراعة المكشوفة) سم(التبغ عرض ورقة الوراثیة ل

     ^Sij  

giiABCGii2σSij2σRij2σ^االباء 

A1.020.951.920.38  ـ0.051.47ـ
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B0.860.881.470.691.920.58ـ

C0.290.53ـ4.090.07ـ0.130.08ـ

الخطأ 

القیاسي

^giiSij^Rij^

0.540.760.93  
  

  المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA5.58**
SCA4.34*
RCA0.88

E0.88

  التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.22
2σ gca/ 2σ rca0.00

2σ gca0.78
2σ A1.56

التضریبات التبادلیة

2σ D3.45
A2.10

h2.bs85%
h2.ns27%

التضریبات العكسیة

2σ D-r0.00
â-r0.00

h2.bs-r64%
h2.ns-r64%

  عدم وجود فروق معنویة     ns% 1فروق معنویة على مستوى %     **5فروق معنویة على مستوى *

  

  )سم(طول الورقة

األ ان الفروقات بین 7، 7راثیة في طول الورقة وجود فروق معنویة بین التراكیب الو 4یظهر من جدول 

) BxC(تفوق التضریب التبادلي . التضریبات التبادلیة كانت غیر معنویة وبین التضریبات العكسیة معنویة

اال أن Habanaعن تفوقه على صنف المقارنة " فضال) سم34.26(باعطائه أعلى متوسط لطول الورقة 

یتضح من .وكذلك المتوسط العام للصفة كانت غیر معنویة48المقارنة الفروقات بین هذا التضریب وصنف

أعلى نسبة ) BxC(وجود قوة هجین موجبة ومعنویة  نسبة الى أعلى االبوین، حیث أظهر التضریب 5جدول 

ان قوة الهجین الموجبة هي دلیل  على تأثیر السیادة الفائقة لجینات االباء، في حین قوة التضریب %). 9.92(

6(لسالبة تعود الى تأثیر السیادة الجزئیة لالباء لطول الورقة ، هنالك نتائج مماثلة توصل الیها باحثون اخرون ا

كان متوسط المربعات للقابلیة . لوحظ وجود تأثیر لسایتوبالزم االم على وراثة طول الورقة. )16و 13و 8و 

. أظهر التضریب التبادلي أعلى تأثیر ائتالفي خاص. )6جدول(االئتالفیة الخاصة للهجن التبادلیة معنویة فقط 

یالحظ من من دراسة . في التضریبات التبادلیة والعكسیة) C(أعلى تباین للتأثیر االئتالفي الخاص كان لالب 

المعالم الوراثیة ان التباین غیر االضافي للهجن التبادلیة أكبر من التباین االضافي مما انعكس على معدل درجة 

وهذا تأكید اخر بأن الصفة تحت التأثیر غیر االضافي للجینات، وتدعم هذه ) 6.35(دة فكان أكبر من واحد السیا

  .نسبة التوریث بالمعنى الواسع العالیة وبالمعنى الضیق المنخفضة" الحالة أیضا

ذا یستنتج بأن طول الورقة في نبات التبغ تحت التأثیر غیر االضافي للجینات وعلیه یمكن زیادة ه

الطول عن طریق التهجین السیما ان طول الورقة أحد مكونات المساحة الورقیة والتي بدورها تكون حاصل التبغ 

 .  
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والعكسیة ) فوق القطریة(وتضریباتها التبادلیة ) القیم القطریة(لالباء ) سم(متوسطات طول الورقة )4(جدول 

زراعة المكشوفةباتات التبغ في المع صنفي المقارنة لن) تحت القطریة(

ABC  االباء

A34.22  32.8231.19
B  32.8832.7834.26
C30.1036.0432.49

Habana31.00صنف المقارنة 

33.01  48صنف المقارنة 

32.80المتوسط العام

LSD 5%3.06

تحت (والعكسیة ) فوق القطریة(في التضریبات التبادلیة ) سم (طول الورقة (%) قوة التضریب )5(جدول 

  المكشوفة مقارنة بمتوسط االبوین، في الزراعة)القطریة

ABCاالباء

Aـ8.86ـ4.10  ــ

B3.904.50ـــ

C12.04ــ9.92ـ

3.91الخطأ القیاسي للتضریبات التبادلیة

6.41الخطأ القیاسي للتضریبات العكسیة

  

  )2سم(المساحة الورقیة 

د الدالالت المهمة في انتاجیة نباتات التبغ الذي یزرع المحصول من اجله، تعد المساحة الورقیة اح

تفوق التضریب . وجود فروق معنویة بین التراكیب الوراثیة في المساحة الورقیة لنبات التبغ7یشیر جدول 

و   9714.07على بقیة التضریبات وأعطت نباتات مساحتها الورقیة ) CxB(والعكسي ) BxC(التبادلي 

ومن هذا واضح التأثیر االمي لمساحة ورقة التبغ، وبالمقابل كانت أعلى نسبة قوة هجین 2سم10999.95

تتفق هذه النتائج مع نتیجة الباحث احمد ). 8جدول ) (CxB(وتضریبه العكسي ) BxC(للتضریب التبادلي 

ئتالفیة العامة والخاصة للهجن التبادلیة تبین من التحلیل الوراثي  بأن متوسط المربعات للقابلیة اال). 13(

أعلى تأثیر للقابلیة االئتالفیة الخاصة كان للتضریب التبادلي ). 9جدول (للمساحة الورقیة " والعكسیة كان معنویا

)BxC ( وأعلى تباین لتأثیر القابلیة االئتالفیة الخاصة كان لالب)C .( ان القیمة العالیة لتباین التأثیر االئتالفي

لعام الب معین تعني ارتفاع التباین االضافي لهذا االب مما یتیح امكانیة نقل الصفة الى العدید من تضریباته ا

نقل الصفة الیه عن طریق التهجین، وتدل القیمة المنخفضة الى ضعف تباینه االضافي، ولذا فأنه من الممكن 

خاص الب معین یدل على قدرته في توریث الصفة ان التباین المنخفض للتأثیر االئتالفي ال. من االباء االخرى

  .صفة الى احد هجنه او القلیل منهاللعدید من هجنه، وان القیمة المرتفعة تدل على امكانیة نقل ال
  

وتبایناتها والمعالم )Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة )6(جدول 

  في التبغ في الزراعة المكشوفة)سم(ة طول الورقالوراثیة 

     ^Sij  

giiABCGii2σSij2σRij2σ^االباء 
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A0.40ـ0.052.770.20ـ1.71ـ0.34ـ

B0.030.611.760.272.960.28ـ

C0.540.885.780.58ـ0.06ـ0.21ـ

الخطأ 

القیاسي

^giiSij^Rij^

0.570.811.00
  

  ةالمعالم الوراثی

متوسط المربعات

GCA1.77ns
SCA6.21**
RCA0.72 ns

É1.00

التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.02
2σ gca/ 2σ rca0.00

2σ gca0.12
2σ A0.25

التضریبات التبادلیة

2σ D5.20
A6.35

h2.bs85%
h2.ns40%

التضریبات العكسیة

2σ D-r0.00
â-r0.00

h2.bs-r20%
h2.ns-r20%

عدم وجود فروق معنویة     ns% 1فروق معنویة على مستوى %     **5فروق معنویة على مستوى *

  

) فوق القطریة(وتضریباته التبادلیة ) القیم القطریة(لالباء ) 2سم(الورقیة متوسطات المساحة)7(جدول 

حقل المكشوفلنباتات التبغ في المع صنفي المقارنة) تحت القطریة(والعكسیة 

ABCاالباء

A10879.54  8817.718013.40
B8894.608212.349714.07
C7899.30  10999.958665.89

Habana8987.15صنف المقارنة 

9354.69  48صنف المقارنة 

9130.78المتوسط العام

LSD 5%1138.21

تحت (والعكسیة ) فوق القطریة(التبادلیة للمساحة الورقیة في التضریبات(%) قوة التهجین )8(جدول 

  المكشوفة مقارنة بمتوسط االبوین، في الزراعة)القطریة

ABCاالباء

Aـ26.34ـ18.95  ــ

B18.2412.93ـــ

C27.39ــ26.93ـ

11.77الخطأ القیاسي للتضریبات التبادلیة

16.79الخطأ القیاسي للتضریبات العكسیة
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وتبایناتها والمعالم )Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(یر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة تقد)9(جدول 

  التبغ في الزراعة المكشوفةلمساحة اوراقالوراثیة 

    ^Sij  

giiAB  CGii2σSij2σRij2σ^االباء 

A108.81394.49142251.5476991.72ـ6320.19ـ1145.55ـ

B38.4419.961343.9617762.301916452.68333121.12ـ

C57.05642.931575.873073113.28334897.68ـ128.78ـ

الخطأ 

القیاسي

^giiSij^Rij^

233.41330.10404.28
  

  المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA86474.05 ns
SCA3286959.23**
RCA278733.60 ns

É163449.15

ایناتالتب

2σ gca/ 2σ sca0.00
2σ gca/ 2σ rca0.00

2σ gca0.00
2σ A0.00

التضریبات التبادلیة

2σ D3123510.07
A0.00

h2.bs95%
h2.ns0.00

التضریبات العكسیة

2σ D-r57642.22
â-r0.00

h2.bs-r26%
h2.ns-r0.0%

عدم وجود فروق معنویة     ns% 1لى مستوى فروق معنویة ع%     **5فروق معنویة على مستوى *

  

  ) مایكرون(سمك الورقة المجففة

عدم وجود فروق معنویة بین التراكیب الوراثیة المستخدمة في البحث خاصة 10یالحظ من الجدول 

.)11جدول (ظهرت قوة هجین موجبة ومعنویة في سمك الورقة المجففة في التبغ . التبادلیة التضریباتاالباء و 

، أما في في سمك الورقة المججفة في التبغأعلى قوة هجین موجبة ومعنویة) AxB(التبادلي التضریبأعطى 

عن " قوة هجین موجبة ومعنویة ، ولم یختلف معنویا) CxB(العكسي التضریبالعكسیة أظهر التضریبات

ثیر السیادة الفائقة لجینات أعلى على وقوع الصفة تحت تأالتضریبتدل القیم الموجبة لقوة ) . BxA(التضریب

  . ادة الجزئیة لجینات أدنى االبویناالبوین وتدل القیم السالبة على خضوع الصفة لتأثیر السی

كانت النسبة المئویة للتأثیر العكسي موجبة ومعنویة باالضافة الى وجود قیم سالبة ، وهذا دلیل على أن 

  .ي وراثة سمك الورقة المجففة  في التبغ ف" مهما" الوراثة السایتوبالزمیة تلعب دورا

  

فوق (وتضریباتها التبادلیة ) القیم القطریة(لالباء ) میكرون(متوسط سمك الورقة المجففة )10(جدول 

  لنباتات التبغ في الحقل المكشوفمع صنفي المقارنة) تحت القطریة(والعكسیة ) القطریة
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  ABCاالباء

A18.97  19.13  19.83
B19.1217.1317.16
C18.9919.9719.85

Habana18.00صنف المقارنة 

16.88  48صنف المقارنة 

18.64المتوسط العام

LSD 5%ns
  

) فوق القطریة(في التضریبات التبادلیة ) میكرون(لسمك الورقة المجففة (%) قوة التضریب )11(جدول

  رنة بمتوسط االبوینالمكشوفة مقا، في الزراعة)تحت القطریة(والعكسیة 

  ABCاالباء

A2.16  6.00  ــ

B5.90ـ7.21ــ

C2.16ــ7.98ـ

3.92الخطأ القیاسي للتضریبات التبادلیة

3.09الخطأ القیاسي للتضریبات العكسیة

  

  وزن االوراق المجففة 

جافة حیث یالحظ وجود فروق معنویة بین التراكیب الوراثیة في وزن االوراق ال12یالحظ من جدول

ا باعطاء أعلى معدل لوزن االوراق الجافة مفیما بینه" معنویااواللذان لم یختلف) B(و ) A(تفوق نباتات االبوین 

اینات في الصفة على ، وانعكست هذه التبةقیمأقل ) C(هـ وأعطى االب /طن 3.04و   3.44التي بلغت 

اللذان أظهرا أعلى وزن لالوراق ) AxB(و ) BxC(دلي التباالتضریبالناتجة منها ، اذ تفوق التضریبات

یتضح من جدول . یبدو ان زیادة سمك الورقة ادى الى زیادة وزن االوراق المجففة . هـ /طن 3.48المجففة بلغ 

العكسي تضریبهو ) BxC(أن أعلى قوة هجین موجبة ومعنویة مقارنة بأعلى االبوین كان للهجین التبادلي 13

)CxB (تدل القیم الموجبة على وقوع الصفة تحت تأثیر . التضریبفة الى وجود بعض القیم السالبة لقوة باالضا

.القیم السالبة تدل على ان الصفة تحت تأثیر السیادة الجزئیة لجینات أدنى االبوین االسیادة الفائقة للجینات أم

ظهر من النتائج وجود تأثیر لسایتوبالزم االم ) .21و19و 1(اتفقت هذه النتیجة مع نتائج العدید من الباحثین 

  . وزن االوراق الجافة في التبغ في

تضریباتوجود فروق معنویة في القابلیة األئتالفیة العامة والخاصة لل14توضح النتائج في جدول 

مة موجبة قی) B(أظهر االب . )19و 18و 17(التبادلیة فقط ، اتفقت هذه النتیجة مع نتائج باحثون اخرون

) B(سالبة المعنویة ، یتضح أن االب " ومعنویة  للتأثیر االئتالفي العام ، في حین أظهر االبوان االخران قیما

ظهر من التحلیل الوراثي . جید االئتالف أسهم في نقل الصفة الى هجنه على الرغم من اشتراك االبوین االخرین 

التبادلیة التضریباتان ) . BxC(ئتالفیة الخاصة كان للهجین من حیث تأثیر القابلیة االالتضریباتبأن أفضل 

نتج اما من أبوین أحدها ذي تأثیر ائتالفي جید واالخر " ومعنویا" موجبا" خاصا" ائتالفیا" التي امتلكت تأثیرا

" أظهر تباینا) B(الى ان االب ) 14(یشیر جدول ) . AxB(و ) BxC(ین التبادلیین التضریبضعیف كما في 

. C)(تالفي الخاص للهجن التبادلیة عالیا في االب ئللتأثیر االئتالفي العام في حین كان تباین التاثیر اال" لیاعا
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التبادلیة اعلى من التباین التضریباتان قیمة التباین غیر االضافي لجینات 14یتضح من نتائج جدول 

واحد ورافقت ذلك ارتفاع نسبة التوریث معدل درجة السیادة الذي بلغ اعلى مناالضافي وانعكس ذلك على 

بالمعنى الواسع في حین انخفضت نسبة التوریث بالمعنى الضیق ، حصل من التطابق بین نسبة قوة التضریب 

المعنویة الموجبة ومعدل درجة السیادة اكبر من واحد ونسبة التوریث بالمعنى الواسع عالیة دلیل على ان وزن 

  . حت التاثیر غیر االضافي للجینات االوراق الجافة في التبغ ت

  

فوق (وتضریباتها التبادلیة ) القیم القطریة(لالباء ) هكتار/طن(متوسط وزن االوراق المجففة )12(جدول 

  نباتات التبغ في الزراعة المكشوفمع صنفي المقارنة ل) تحت القطریة(والعكسیة ) القطریة

ABCاالباء

A3.44  3.482.57
B3.523.043.48
C2.423.762.92

Habana3.31صنف المقارنة 

3.15  48صنف المقارنة 

3.19المتوسط العام

LSD 5%0.57

والعكسیة ) فوق القطریة(لوزن االوراق المججففة في التضریبات التبادلیة (%) قوة التضریب )13(جدول 

  نالمكشوفة مقارنة بمتوسط االبوی، في الزراعة)تحت القطریة(

  ABCاالباء

Aـ1.2625.29  ــ

B2.5114.69ــ

C29.55ــ23.68ـ

11.74الخطأ القیاسي للتضریبات التبادلیة

15.47الخطأ القیاسي للتضریبات العكسیة

  

  

  

  

  

وتبایناتها )Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة )14(جدول 

  في التبغ في الزراعة المكشوفةوزن االوراق المجففةالم الوراثیة والمع

     ^Sij  

giiABCGii2σSij2σRij2σ^االباء 

A0.03ـ0.240.01ـ0.003ـ0.150.48ـ

B0.020.200.400.030.170.00ـ

C0.070.130.020.380.006ـ0.16ـ

^giiSij^Rij^الخطأ 
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0.110.150.19القیاسي
  

  المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA0.21*
SCA0.41**
RCA0.01 ns

É0.03

التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.07
2σ gca/ 2σ rca0.00

2σ gca0.03
2σ A0.06

التضریبات التبادلیة

2σ D0.38
A3.56

h2.bs93%
h2.ns13%

التضریبات العكسیة

2σ D-r0.00
â-r0.00

h2.bs-r67%
h2.ns-r67%

عدم وجود فروق معنویة     ns% 1فروق معنویة على مستوى %     **5فروق معنویة على مستوى *

  

بان اغلب الصفات المدروسة في هذا البحث تحت التاثیر غیر االضافي للجینات بحثیستنتج من ال

.بین ابوین بینهما قابلیة ائتالفیة عالیةالتهجین الصفة عن طریقتلك مما یشیر الى امكانیة تحسین 
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