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  الخالصة

درســـت قـــوة الهجـــین وقابلیـــة االتحـــاد والتوریـــث والفعـــل الجینـــي لمكونـــات الحاصـــل فـــي هجـــن الطماطـــة 

Lycopersicon esculentum. Mill.   الناتجــة مـن التضــریب التبــادلي لســت ســالالت منهــا واســتخدم تصــمیم

أظهــرت النتــائج إن قــوة 2000–1999املــة المعشــاة لتقویمهــا تحــت ظــروف البیــوت  البالســتیكیة القطاعــات الك

-IPAL(يـن العكســـالهجــین وقــابلیتي االتحــاد العامــة والخاصــة كانــت معنویــة للصــفات المدروســة وأعطــى الهجیــ

1016IPAL-1001(الهجــین العكســيوأعطــى% 217.9قــوة هجــین للحاصــل المبكــر بلغــت أعلــى)IPAL-

1021IPAL-1008( وقـد أعطـى الهجـین التبـادلي% 28.2أعلى قوة هجـین للحاصـل الكلـي بلغـت)IPAL-

1021  IPAL-1008 ( والعكسـي)IPAL-1023IPAL-1008( 79.1اعلـى المعـدالت لـوزن الثمـرة بلغـت

ثمـــرة 68.3أعلـــى عـــدد للثمـــار فـــي النبـــات بلـــغ ) S25IPAL-1023(وأعطـــى الهجـــین التبـــادلي غـــم 78.8و 

بشـكل رئیسـي ) السیادي(وأظهرت النتائج إن الصفات المدروسة تقع تحت تأثیر الفعل غیر المضیف للجینات أي 
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Abstract
In adiallel mating system of six lines of tomato Hybrid vigor, combining 

ability, heritability and gene action of several trials were tested under plastic houses 
conditions during 1999-2000 years using a randomized complete block design with 
four replicates.

The results indicated that the hybrid vigor , general and specific combining 
abilities were significant for studied characteristic, however the hybrid vigor gave an 
early production yield (217.95%) of reciprocal cross (IPAL-1016IPAL-1001) while 
the hybrid vigor (28.2%) of total yield reciprocal cross (IPAL-1021IPAL-1008).

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث



The crosses (IPAL-1008IPAL-1001) and (IPAL-1008IPAL-1023) produced 
fruit weight (79.1 and 78.8 gm) the hybrid (S25IPAL1023) produced higher fruit 
number (68.3) fruit plant.

The results, also indicated that the inheritance of the studied characteristics 
were mainly under effect of the non additive gene in addition to the effect of additive 
gene.

  

  المقدمة

سعى مربـوا النبـات إلـى تحسـین الصـفات اإلنتاجیـة لنبـات الطماطـة لمـا لـه مـن أهمیـة غذائیـة واقتصـادیة 

األولـى ةوكانـت الـوالد. تمتاز بغزارة وجودة اإلنتـاجالتي استنباط األصناف والهجن الجدیدة وتمثل هذا التحسن في 

الــذي تمكــن مــن إنتــاج عــدد مــن الهجــن Powersعلــى یــد مربــي النبــات 1945و 1944لهــذه الهجــن فــي عــام 

المجـال إلـى إن وقـد توالـت األبحـاث فـي هـذا). 1(التي ظهرت فیهـا Hybrid Vigorومحاوًال تفسیر قوة الهجین 

-Model(واألنمـوذج األول ) Method 1(ن وضع طرائق للتضریبات التبادلیة منها الطریقة األولى م) 2(تمكن 

والتــي بواســطتها یمكــن تقــدیر قــابلیتي االئــتالف العــام والخــاص وتأثیراتهمــا وتبایناتهمــا وتقــدیر ) Fixed(الثابــت ) 1

إن أعلـى نسـبة ) 3(أشـار . عـة تـوارث الصـفات مـن اآلبـاء إلـى هجنهـابعض المعامل الوراثیة التي لهـا عالقـة بطبی

لعــدد األفــرع فــي % 85.4لصــفة الحاصــل و % 87.01لقــوة الهجــین فــي الطماطــة مقارنــًة بأفضــل أبویــة بلغــت 

كمـا وجـد . لطـول النبـات % 24.5لمعـدل وزن الثمـرة و % 32.3لعدد الثمار فـي النبـات و% 193.5النبات و 

وتفــوق احــد % 36.6و % 2.1الهجــین لصــفة الحاصــل الكلــي مقارنــًة بأفضــل األبــوین تراوحــت بــین إن قــوة) 4(

إن قابلیـة االتحـاد ) 5(أمـا بالنسـبة لقابلیـة االتحـاد فقـد وجـد . الهجن في صفة عدد الثمار للنبات عـن أفضـل أبویـة

الثمــار للنبــات وحاصــل النبــات العامــة لصــفات الحاصــل ومكونــات كانــت عالیــة بالنســبة لمعــدل وزن الثمــرة وعــدد

الواحد إذ أعطت ثالث هجن تأثیرات موجبة لقابلیة االئتالف العامة بینما أعطت ثالث هجن أخرى تأثیرات سـالبة 

إن عــدد الثمــار فــي النبــات یســلك فــي توارثــه ) 6،7(كمــا وجــد . لقابلیــة االتحــاد الخــاص لصــفة معــدل وزن الثمــرة

ن الـوراثي یكـون نـاتج مـن تـأثیر الفعـل الجینـي المضـیف مـع احتمـال وجـود سـیادة سلوك الصفات الكمیـة وان التبـای

السـیادة والتفـوق یـتحكم فـي تـوارث صـفة وزن وتـأثیركـل مـن الفعـل الجینـي المضـیف تـأثیرإن )8(وأشار . جزئیة

ن الفعــل عنــد دراســتهم مكونــات الحاصــل فــي الطماطــة إ) 9(أشــاربالنســبة للحاصــل فقــد أمــاالثمــرة فــي الطماطــة 

ومـن . فـي تـوارث صـفة الحاصـل فـي التراكیـب الوراثیـة التـي درسـوهاالجیني المضیف مـع السـیادة همـا المتحكمـان 

ذلـــك فـــان هـــدف هـــذا البحـــث هـــو اســـتنباط هجـــن محلیـــة مـــن الطماطـــة وذلـــك للتقلیـــل مـــن االعتمـــاد علـــى الهجـــن 

  . المستوردة من الخارج

  

  المواد وطرق العمل

  -:الطماطة هي أدخلت سالالت نقیة من 

1- IPAL-1008 2- IPAL-1001 3- S25 4- IPAL-1016
5- IPAL-1032 6- IPAL-1021

هجــین 15هجــین تبــادلي و 15إلنتــاج Full Diallel Crossفـي برنــامج التضــریب التبــادلي الكامــل 

مكـان الفي 1988-10-15ولتحقیق ذلك زرعت بذور السالالت في ) السالالت الستة(عكسي إضافة إلى اآلباء 

–أبـو غریـب -المخصص إلنتاج الدایات ونقلت الشـتالت إلـى البیـوت البالسـتیكیة التابعـة لمحطـة أبحـاث الخضـر

ولغایــة آذارعملیـات التهجـین فــي بدایـة شـهر وأجریــت. 1998-11-20زرع فـي مركـز إبـاء لألبحـاث الزراعیــة لتـ



انت تتم في الصباح عند الساعة الثامنـة والحادیـة والتهجین والتي كالخصيحیث تضمنت عملیتا منتصف نیسان

زرعـت بـذور الهجـن واآلبـاء . علـى حـدةجمعت الثمار الناتجـة مـن التهجـین واسـتخرجت البـذور لكـل هجـین . عشر

البیـــــوت إلـــــىنقلـــــت الشـــــتالت 1999-11-25وفـــــي 1999-10-15فـــــي Sunمـــــع هجـــــین المقارنـــــة المعتمـــــد 

الزراعـــة واتبعـــت كافـــة العملیـــات لألبحـــاثإبـــاءمركـــز/خضـــر الفضـــیلیة أبحـــاثمحطـــة إلـــىالبالســـتیكیة التابعـــة 

وقــــد نفــــذت التجربــــة وفــــق تصــــمیم ). 10(بــــالتنقیط وتســــمید وتعشــــیب ومكافحــــة وفــــق مــــا ذكــــره الزراعیــــة مــــن ري 

  -:وقد سجلت البیانات اآلتیة . القطاعات الكاملة المعشاة بأربعة مكررات 

 الثالث األولى لكل وحدة تجریبیة حاصًال مبكرًا ثم نسبت إلى الجنیاتاعتبر حاصل ) هـ/طن(الحاصل المبكر

  .مساحة الهكتار

لكــل وحــدة تجریبیــة حتــى نهایــة الموســم ثــم نســبت إلــى الجنیــاتهـــ وهــو مجمــوع حاصــل /الحاصــل الكلــي طــن

. مساحة الهكتار

 لنباتات في الوحدة التجریبیة منسوبًا إلى عدد االجنیاتحسب عدد الثمار الكلي لجمیع : عدد الثمار للنبات .

 وحسب بقسمة وزن حاصل الوحدة التجریبیة الكلي إلى عدد الثمار الكلي) غم(وزن الثمرة .

.L.S.Dوقــد اجــري تحلیــل التبــاین للبیانــات وقورنــت المتوســطات الحســابیة باســتعمال اقــل فــرق معنــوي 

النحـــراف الهجــین األول عـــن معـــدل أعلـــى وحســبت قـــوة الهجـــین كنســبة مئویـــة ) 11(%5علــى مســـتوى احتمـــال 

أمـــا بالنســـبة للتحلـــیالت الوراثیـــة األخـــرى المتمثلـــة ) F1sr)12أو العكســـیة F1sاألبـــوین ســـواء الهجـــن التبادلیـــة 

أمـا تقـدیر نسـبة التوریـث ومعـدل السـیادة فانـه ) 2(بتحلیل قابلیة االتحاد العام والخاص فقد تـم تحلیلهـا وفـق طریقـة 

  ).13(تم وفق طریقة 

  

  النتائج والمناقشة

  :هـ /معدل الحاصل المبكر طن-1

كـان 3األبنحـد إن إذوهجنهـا التبادلیـة والعكسـیة لآلبـاءمعـدل الحاصـل المبكـر إلـى) 1(یشیر جدول 

أعطـىإذفـي الحاصـل المبكـر األقـلكـان 6األبهــ وان /طـن7.6أعطـىإذفي كمیة الحاصل المبكر األفضل

إذانعكست بشكل واضح على الهجن الناتجة منها اآلباءف معدالت الحاصل المبكر في إن اختال. هـ/طن2.14

8.76و 8.91معــدالت للحاصــل المبكــر بلغــت أعلــى4× 2والهجــین العكســي 3× 5الهجــین التبــادلي أعطــى

هــ /طـن7.86كان األقل فـي كمیـة الحاصـل المبكـر 6× 5لكل منهما على التوالي وان الهجین العكسي هـ /طن 

  . في الحاصل المبكرSunواثنین من الهجن العكسیة على هجین المقارنة تبادلیةوقد تفوقت ثالث هجن 

من الهجـن العكسـیة أمـا 5هجین تبادلي وفي 12إلى إن قوة الهجین كانت موجبة في ) 2(یشیر جدول 

4× 2ي الهجـــي العكســـي فـــ% 217.9بقیــة الهجـــن فكانـــت ذات قــوة هجـــین ســـالبة وان أعلــى قـــوة هجـــین بلغــت 

وتوضح هذه النتائج التأثیر السیادي للجینات متعدد االتجاهات فالقیم الموجبة لقوة الهجین تعنـي إن السـیادة كانـت 

باتجاه الزیادة في الحاصل المبكر أما القـیم السـالبة فهـي إشـارة للسـیادة نحـو االنخفـاض فـي الحاصـل المبكـر وهـذا 

كـذلك . وة الهجین كانت موجبة في اغلب الهجن التبادلیة وسالبة في البعض اآلخرالذي وجد إن ق) 14(یتفق مع 

إن قوة الهجین في الحاصل المبكر كانت عالیة وان الفعل السیادي للجینات كان هـو المـؤثر الرئیسـي ) 15(أشار 

  . في توارث الصفة

  



) القطریةالقیم فوق (التبادلیة ها وهجن) طریةقالقیم ال(لآلباء) هـ/طن(معدالت الحاصل المبكر ) 1(جدول 

  والهجین التجاري لنباتات الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة) القطریةحت القیم ت(والعكسیة 

  متوسط المجموعة  6  5  4  3  2  1  اآلباء

1  3.83  4.21  5.06  5.19  3.92  4.07  4.38  
2  4.90  2.75  8.47  3.75  2.94  4.58  4.56  

3  3.85  4.50  7.60  3.52  8.91  3.10  5.24  

4  7.13  8.76  2.46  2.32  2.78  5.66  4.85  
5  2.31  2.10  2.79  3.12  2.45  6.78  3.26  
6  3.18  2.22  2.75  6.02  1.86  2.14  3.03  

  Sun  6.45هجین المقارنة 

  4.33  المتوسط العام

  1.98  0.05م .ف.أ

  

  والعكسیة) فوق القطر(ة في الهجن التبادلی) هـ/طن(حاصل المبكر لل(%) قوة الهجین )2(جدول 

  لنباتات الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة) تحت القطر(

  6  5  4  3  2  1  اآلباء 

1    9.9  33.4 -  35.5  2.3  6.4  

2  28.1    11.4  36.0  6.8  66.4  

3  49.3 -  40.8 -    53.7 -  17.3  59.1 -  

4  86.3  217.9  67.6 -    13.4  143.9  

5  39.7 -  23.7 -  63.2 -  27.4    176.8  

6  17.0 -  19.3 -  63.8 -  159.2  24.0 -    

  S.E  16.5الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة 

  S.E  21.9الخطأ القیاسي للهجن العكسیة 

  

عالواســاإلضـافيتـأثیرهإلــىممـا یشـیر ) 0.8(اتحـاد عامـة عالیــة بقابلیــة3األبامتـاز )3(وفـي جـدول 

وهـذا دلیـل علـى 0.6بلغـت إذأظهرهـاالتحـاد العامـة التـي في نقل الصفة وما یعزز ذلك هو قیمة التبـاین لقابلیـة ا

قابلیــة االئــتالف الخاصــة للهجــن التبادلیــة والعكســیة مختلفــة إذ تــأثیراتكانــت . الصــفةتــوارثمســاهمته الكبیــرة فــي 

قابلیـة اتحــاد خاصـة موجبـة وهــذا یعنـي إن اآلبــاء التـي أنتجــت هـذه الهجــن ةهجـن تبادلیــة ومثلهـا عكســی3أعطـت 

ومــن قــیم تبــاین االتحــاد الخــاص . إن تكــون آبــاء واعــدة لنقــل صــفة الزیــادة فــي الحاصــل المبكــر فــي هجنهــاممكــن

وبــذلك فهــي تشــیر إلــى نقــل زیــادة صــفة 2.8و 3.6أعطــى أعلــى القــیم 3و4بــالهجن العكســیة نجــد إن األبــوین 

4× 6و 3× 5جــین التبادلیــة الحاصـل المبكــر إلــى الهجــن الداخلـة فــي إنتاجهــا ، كمــا نجــد ذلـك واضــحًا فــي اله

وان االنتخاب في االتجاه المناسب یمكن إن یكون فعاًال من خالل االستفادة من السالالت األبویـة التـي لهـا القـدرة 

  . على نقل هذه الصفة

أعطــت أعلــى القــیم وهــذا یــدل علــى التــأثیر الكبیــر 2و 3و 5أمــا قــیم التبــاین العكســي فنجــد إن اآلبــاء 

إن نسبة تباین قابلیة االتحاد العامـة . ء في نقل الصفة إلى نسلها عندما تكون أمهات في عملیة التهجینلهذه اآلبا

إلى الخاصة هي اقل من الواحد في الهجن التبادلیة والعكسیة وهذا یفسر إن توارث الصـفة یقـع تحـت تـأثیر الفعـل 



غم من اشتراك الفعل المضـیف للجینـات مـع الجیني غیر المضیف اكبر من تأثیر الفعل الجیني المضیف على الر 

  . الفعل السیادي للجینات في توارث هذه الصفة

معدل درجة السـیادة فكانـت فـي الهجـن التبادلیـة والعكسـیة اكبـر مـن واحـد أي إن الصـفة واقعـة تحـت أما

0.18و 0.11الضـیق ومعناها 0.82و 0.89التوارث بمعناها الواسع فبلغتأما. تللجیناالسیادة الفائقة تأثیر

فــي الهجــن التبادلیــة والعكســیة علــى التــوالي ونتیجــة النخفــاض نســبة التوریــث بمعناهــا الضــیق فیكــون مــن الصــعب 

)16و 8(إجراء تحسین للصفة عن طریق االنتخاب إال بعد أجیال عدیدة وتماثل هذه النتائج مـع مـا توصـل إلیـه 

طر على تـوارث هـذه الصـفة علـى الـرغم مـن اشـتراك الفعـل الجینـي من تأثیر الفعل الجیني السیادي كان هو المسی

  .اإلضافي وان نسبة التوریث كانت منخفضة

  هـ/معدل الحاصل الكلي طن-2

67.8و 68.8أعطـت أعلـى كمیـة للحاصـل الكلـي بلغـت 4و 3و 5إن اآلبـاء ) 4(یتضح من جدول 

هــ هـذه االختالفـات المعنویـة بـین /طـن48.9ل الكلـي كان اقلها فـي الحاصـ2هـ بالتتابع بینما األب /طن67.5و 

هــ بینمـا أعطـى الهجـین /طـن79.6حاصًال بلـغ 5× 6اآلباء انعكست على أداء هجنها فأعطى الهجین التبادلي 

وبذلك یكون قد تفوق على جمیع الهجن باإلضـافة إلـى هجـین المقارنـة هـ /طن81.9حاصًال بلغ 4× 2العكسي 

Sun.28.2أعالهـاوبلغ والعكسیة إن قوة الهجین كانت موجبة في اغلب الهجن التبادلیة ) 5(ول یالحظ من جد

عكسـیة أظهـرت قـوة هجــین موجبـة أمـا الهجـن الباقیــة 9و هجـن تبادلیــة 6وان . 6× 1فـي الهجـین العكسـي % 

ي بعـض الهجـن فـي إن قـوة الهجـین لصـفة الحاصـل كانـت موجبـة فـ) 9(فأظهرت قوة هجین سالبة وهـذا یتفـق مـع 

ت معنویـة مقارنـًة بأفضـل في إن قوة الهجین في صفة الحاصل كانـ) 17(وسالبة في هجن أخرى وكذلك تتفق مع 

  .األبوین

  

) القیم فوق القطریة(وهجنها التبادلیة ) القیم القطریة(لآلباء ) هـ/طن(معدالت الحاصل الكلي ) 4(جدول 

  ري لنباتات الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیةوالهجین التجا) القیم تحت القطریة(والعكسیة 

  متوسط المجموعة  6  5  4  3  2  1  اآلباء

1  57.7  65.7  59.1  75.1  72.4  68.7  66.5  

2  55.7  48.9  74.1  68.9  54.1  51.0  58.8  
3  56.7  57.4  67.8  55.6  76.1  60.2  62.3  
4  70.5  81.9  57.8  67.5  56.2  73.9  67.9  

5  61.7  50.3  76.8  53.6  68.8  79.6  65.1  

6  74.1  58.4  58.0  68.8  63.2  52.7  62.5  

  Sun  64.2هجین المقارنة 

  63.8  المتوسط العام

  7.4  0.05م .ف.أ

  

  

  

  

والعكسیة           ) القیم فوق القطریة(في الهجن التبادلیة ) هـ/طن(للحاصل الكلي (%) قوة الهجین ) 5(جدول 

  طة النامیة في البیوت البالستیكیةلنباتات الطما) القیم تحت القطریة(



  6  5  4  3  2  1  اآلباء 

1    13.8  12.9 -  11.3  5.1  19.0  

2  3.4-    9.2  2.1  21.4 -  3.1-  

3  16.4 -  15.4 -    18.1 -  10.5  11.3 -  

4  4.4  21.3  14.8 -    18.4 -  9.4  

5  10.4 -  27.0 -  11.6  22.2 -    15.5  

6  28.2  10.9  14.5 -  1.8  8.2-    

  S.E  3.5تبادلیة الخطأ القیاسي للهجن ال

  S.E  4.2الخطأ القیاسي للهجن العكسیة 

  

موجبــًا لقابلیــة االتحــاد العامــة وكــان تــأثیراً أعطــتقــد 3و 1و 5و 4اآلبــاءإن )6(یتبــین مــن جــدول 

عدد من هجنهـا إلىالكبیر في نقل الصفة إسهامهماإمكانیةإلىمما یشیر )1.3و 2.6(5و 4لألبوینأعالها

وهــذا نتیجــة ســالبًا 6و 2لألبــوینالعــام االتحــادقابلیــة تــأثیرالمضــیف للجینــات بینمــا كــان التــأثیررتفــاع نتیجــة ال

8قابلیة االتحاد الخاصة للهجن التبادلیة والعكسیة فكانـت تأثیرالرتفاع التباین غیر المضیف بینهما وفیما یخص 

موجبـًا عالیـًا تـأثیراً یمتلكـان أبـوینعـن أمانت ناتجة كاإنهاموجب وهذا یعني اتحادعكسیة ذات 9هجن تبادلیة و

یمتلـك وآخـرموجـب عـالي تـأثیراحـدهما یمتلـك أبوینعن أو معنوي سالب تأثیرذوي أبوینعن أولالتحاد العام 

فـي االتجـاهین 5و 4نـاألبویـویمكـن إن نالحـظ هنـا إن التضـریب بـین . معنویًا سالبًا لقابلیـة االتحـاد العـام تأثیراً 

أمـــا، قـــوة هجـــین ســـالبة وأبـــدیامـــن المتوســـط العـــام أدنـــىحاصـــًال كلیـــًا أعطیـــا5× 4والعكســـي 4× 5التبـــادلي 

الرتفـاع التبـاین تحسـین صـفة الحاصـل فـي الهجـن التـي یشـترك فیهـا نظـراً إمكانیـةإلـىفانه یشیر 2لألببالنسبة 

  .العالي الذي یمتلكه) Material effect(األميوالتأثیرغیر المضیف له 

أما درجتي السیادة فكانت اكبر من واحد في الهجن التبادلیة والعكسـیة أي باتجـاه السـیادة الفائقـة كمـا إن 

ع فكــان مرتفعــة أمــا لمعناهــا الضــیق فكانــت فــي العكســیة أعلــى ممــا هــي علیــه فــي بمعناهــا الواســنســبتي التوریــث 

دور إغفـالعـدم مهمـان فـي تـوارث هـذه الصـفة مـعاإلضـافيوغیـر اإلضـافيرینالتأثالتبادلیة وهذا یعني إن كال 

مـن إن نسـبة التوریـث لصـفة الحاصـل الكلـي فـي الطماطـة كانـت منخفضـة ) 5و 8(وهـذا یتفـق مـع األميالتأثیر

  . وان التأثیر السیادي للجینات كان اكبر من تأثیر الفعل المضیف للجینات في توارث الصفة

  نبات/دد الثمارمعدل ع-3

أعلـى 1و 4إذ أعطـى األبـوان . وجـود فـروق معنویـة بـین اآلبـاء فـي هـذه الصـفة) 7(یتضح من جدول 

. نبـات/ثمـرة28.8اقـل عـددًا للثمـار بلـغ 2نبـات بالتتـابع بینمـا أعطـى األب /ثمـرة45.5و 46.7عددًا للثمـار بلـغ 

فـي 3× 2والهجین العكسي 3×5الهجین التبادلي وقد انعكست هذه االختالفات على نسل تضریباتها إذ تفوق 

Sunبینما بلغ عدد الهجن التي تفوقت على هجین المقارنة .على التوالي ) نبات/ثمرة56.1او68.3(عدد الثمار 

  .عشرین هجیناً 

  

  

  

والعكسیة ) القیم فوق القطریة(وهجنها التبادلیة ) القیم القطریة(لآلباء عدد الثمار للنباتمعدالت ) 7(جدول 

  والهجین التجاري لنباتات الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة) القیم تحت القطریة(



  متوسط المجموعة  6  5  4  3  2  1  اآلباء

1  45.5  34.0  47.3  45.2  42.3  46.5  43.5  
2  30.1  28.8  36.7  38.9  31.0  31.0  33.2  
3  44.1  56.1  38.0  53.8  68.3  48.7  51.5  

4  42.3  45.2  46.9  46.7  30.8  48.6  43.4  

5  32.0  30.8  55.3  33.6  32.3  43.6  37.9  
6  42.2  43.3  43.3  42.2  48.6  40.0  43.2  

  Sun  40.2هجین المقارنة 

  41.9  المتوسط العام

  6.7  0.05م .ف.أ

  

عكسـیة قـوة هجــین موجبـة بلغــت 6هجـن تبادلیــة و 8انعكسـت هـذه النتــائج علـى قـوة الهجــین إذ أعطـت 

وهـذا یشـیر ) 8جـدول (أمـا بقیـة الهجـن فـأظهرت قـوة هجـین سـالبة 3× 5فـي الهجـین التبـادلي % 79.5أعالها 

إلى إن صفة عدد الثمار في النبات واقعة تحت تـأثیر السـیادة الفائقـة للجینـات فـي الهجـن التـي أعطـت قـوة هجـین 

)15(هجـین السـالبة ویتفـق ذلـك مـع موجبة بینما وقعت تحت تأثیر السیادة الجزئیة للجینات في الهجـن ذات قـوة ال

  . الذي وجد إن قوة الهجین لعدد الثمار في النبات كانت في اغلبها سالبة

  

والعكسیة           ) القیم فوق القطریة(نبات في الهجن التبادلیة /لعدد الثمار(%) قوة الهجین ) 8(جدول 

  الستیكیةلنباتات الطماطة النامیة في البیوت الب) القیم تحت القطریة(

  6  5  4  3  2  1  اآلباء 

1    25.2 -  3.9  3.3-  7.1-  2.1  

2  33.9 -    4.3  16.8 -  4.1-  22.4 -  

3  3.2-  47.4    15.1  79.5  21.6  

4  9.4-  3.2-  0.2    33.9 -  4.0  

5  29.7 -  4.5-  45.5  28.0 -    8.8  

6  7.2-  8.2  7.9  9.6-  21.4    

  S.E  6.8الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة 

  S.E  6.1للهجن العكسیة الخطأ القیاسي 

  

الخاصـة كانـت اقـل مـن واحـد فـي إلـىإن نسـبة تبـاین قابلیـة االتحـاد العامـة إلى) 9(یتضح من الجدول 

الفعل السیادي للجینات كان له دور اكبر فـي تأثیرإن إلىالهجن التبادلیة واكبر من واحد في العكسیة مما یشیر 

فعل المضیف للجینات هو المؤثر في توارث الصفة في الهجـن العكسـیة لاتوارث الصفة للهجن التبادلیة بینما كان 

لنبـات بینمـا لإن التباین المضیف كان اكبر من السیادي في توراث عدد الثمار إلىأشارالذي ) 5(وهذا یتفق مع 

فــس رجحیــة فــي الســیطرة علــى تــوارث هــذه الصــفة ونجــد مــن نافعــل الســیادي للجینــات لــه األتــأثیرإن ) 8(أشــار

إلـىموجبـة لقابلیـة االتحـاد العامـة ممـا یشـیر تـأثیراتأظهـرتقـد 6و 4و 3األبویـةالجدول إن التراكیب الوراثیة 

فــي زیــادة معــدل عــدد الثمــار فــي النبــات عــن طریــق تزاوجهــا مــع تراكیــب وراثیــة اآلبــاءاالســتفادة مــن هــذه إمكانیــة

8قابلیة االتحاد الخاصـة والعكسـیة موجبـة فـي تأثیروكان . االمضیف فیهالتأثیرمعینة دون غیرها نتیجة الرتفاع 

وهــذا یعنــي حــدوث زیــادة فــي معــدل الصــفة فــي . بقیــة الهجــن فكانــت ســالبةأمــاهجــن عكســیة 10هجــن تبادلیــة و 



قــیم أمــا. ســالبةتــأثیراتأظهــرتبینمــا نجــد العكــس فــي الهجــن التــي آبائهــامقارنــًة بمتوســطات األولهجــن الجیــل 

زیـادة معـدل عـدد الثمـار فـي إمكانیـةإلـىمشـیرة بـذلك 2و3األبـوینفـي أعالهـابلیة االتحـاد العامـة فنجـد تباین قا

باتجــاه انخفــاض عــدد أووكانــت قابلیــة اتحادهمــا موجبــة . عالیــاً إضــافیاً تباینــًا أبــدتالتــي اآلبــاءالنبــات مــن خــالل 

  . التي كانت قابلیة اتحادها سالبةاآلباءالثمار في 

درجة السیادة اكبر من واحـد فـي الهجـن التبادلیـة أي باتجـاه السـیادة الفائقـة بینمـا العكسـیة فكانـت وكانت

إلــىبشــأن اخــتالف اتجاهــات الســیادة مــن الجزئیــة ) 19(اقــل مــن واحــد أي باتجــاه الســیادة الجزئیــة ویتفــق هــذا مــع 

  .في السیطرة على توارث هذه الصفةالفائقة 

فـي الهجـن التبادلیـة والعكسـیة وهـذا 0.16و 0.26والضـیق 0.87و 0.94بلغت نسبة التوریث الواسـع 

  .في الهجن العكسیةاألقلتحسین الصفة من خالل ممارسة االنتخاب وعلى إمكانیةإلىیشیر 

  )غم(معدل وزن الثمرة -4

أعطــىغــم فــي حــین 82.2معــدل لــوزن الثمــرة بلــغ أعلــىأعطــى5األبإن ) 10(یتضــح مــن جــدول 

معـدل بـأعلىامتـاز 5× 1والعكسـي 1×2غـم كمـا نجـد إن الهجـین التبـادلي 51.6اقل ون للثمرة بلـغ 1األب

المعـدالتلاق4× 3والعكسي 3× 6الهجین التبادلي أعطىغم على التوالي بینما 78.8و 79.1لوزن الثمرة 

. عكسـیة5هجـن تبادلیـة وفـي 6هـذه االختالفـات انعكسـت علـى قـوة الهجـین حیـث كانـت وجبـة فـي . لوزن الثمـرة

فــي الهجــن التبادلیــة عنــد أعالهــابینمــا كانــت % 32.7قــوة هجــین بلغــت أعلــى6×1الهجــین العكســي أعطــى

بقیـــة التضـــریبات التبادلیـــة والعكســـیة قیمـــًا ســـالبة تراوحـــت بـــین أعطـــتبینمـــا % 15.1بلغـــت إذ1× 4الهجـــین 

إن السـیادة كانـت جزئیـة لصـفة إلـىأشارالذي )5(نتیجة مع واتفقت هذه ال) 11جدول % (-3.3و % -43.9

  . وباتجاه التقلیل من معدل وزن الثمارمعدل وزن الثمرة 

و ) 20(كمــا وجــد كــل مــن . إلــى الســیادة كانــت متوســطة وتراوحــت بــین معــدل األبــوین ) 4(بینمــا أشــار 

  %.91.3و % 32.2ة الهجین بین قو تفوق الهجن على آبائها في معدل وزن الثمرة وتراوحت ) 3(و ) 21(

حیــث كــان أعلــى تــأثیر عــام . إلــى تــأثیر القابلیــة االتحادیــة العامــة للتراكیــب الوراثیــة ) 12(یشــیر جــدول 

فــي -7.6تراوحــت التــأثیرات الســالبة بــین . اقــل تــأثیر عــام موجــب1بینمــا أنــتج األب 5و 2موجــب عنــد األبــوین 

وهــذا 5و 2و 3نــات قابلیــة االئــتالف العامــة فكانــت عالیــة عنــد اآلبــاء أمــا تبای. 4فــي األب -0.4و 3األب 

قابلیــة االتحــاد الخاصــة للهجــن التبادلیــة والعكســیة التــأثیراتوأظهــرت. مشــاركاتهما فــي تــوارث الصــفةأهمیــةیعنــي 

إذالخاصــة موجــب لقابلیــة االتحــادتــأثیرأعلــى3× 2والعكســي 1× 2امتــاز التبــادلي إذ. اختالفــًا بــین الهجــن

بقیــة أمــاعكســیة قیمــًا موجبــة 4هجــن تبادلیــة و 5أظهــرتلك ذكــ. لكــل منهمــا علــى التــوالي 17.1و 7.7بلغــت 

  .3األبعند أعالهاتباین قابلیة االتحاد الخاص للهجن التبادلیة فكان أماقیمًا سالبة فأعطتالهجن 

  

  

  

  

والعكسیة ) القیم فوق القطریة(وهجنها التبادلیة ) قطریةالقیم ال(لآلباء ) غم(معدالت وزن الثمرة ) 10(جدول 

  والهجین التجاري لنباتات الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة) القیم تحت القطریة(

  متوسط المجموعة  6  5  4  3  2  1  اآلباء

1  51.6  79.1  50.8  67.8  70.2  60.2  63.3  
2  76.7  69.6  76.1  72.4  71.4  67.4  72.2  



3  53.4  41.8  72.9  42.3  46.1  50.4  51.1  

4  68.4  74.3  50.6  58.9  68.4  61.9  63.7  
5  78.8  66.6  57.3  65.2  82.2  74.4  70.7  
6  71.5  55.2  54.7  66.4  53.1  53.8  59.1  

  Sun65.3هجین المقارنة 

  63.6  المتوسط العام

  5.7  0.05م .ف.أ

  

والعكسیة ) القیم فوق القطریة(جن التبادلیة في اله) غم(لمعدل وزن الثمرة (%) قوة الهجین ) 11(جدول 

  لنباتات الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة) القیم تحت القطریة(

  6  5  4  3  2  1  اآلباء 

1    13.5  30.3 -  15.1  14.5 -  11.8  

2  9.3    4.3  3.9  13.1 -  3.3-  

3  26.8 -  42.6 -    42.0 -  43.9 -  30.1 -  

4  16.0  6.7  30.6 -    16.8 -  5.1  

5  4.1-  18.9 -  30.3 -  20.7 -    9.4-  

6  32.7  20.7 -  25.0 -  12.7  35.4 -    

  S.E  5.8الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة 

  S.E  5.8الخطأ القیاسي للهجن العكسیة 

  

للثمـرة لـبعض الهجــن األقـلتسـهم فـي نقـل صـفة الـوزن 3األبویـةوهـذا یوضـح إن السـاللة 44.9بلـغ إذ

  . التضریبات دون غیرهایشاركان في نقل صفة الزیادة في الوزن لبعض نهمافإ1و 4األبویتانالساللتان أما

التضـریبات التـي ألغلـباإلضـافيتـأثیرهقیم التباین وهذا یوضح انه یعطـي بأقلفانه امتاز 6األبأما

العكسـیة أمـا تبـاین قابلیـة االتحـاد الخـاص للهجـن ). 22و 19(ذه النتائج مع ما وجـده هتتفق . إنتاجهایدخل في 

لكل منهما علـى التـوالي وهـذا یشـیر 82.4و 84.7أعلى قیم للتباین بلغت 2و 3فقد أعطت الساللتان األبویتان 

وكانـــــــت نســــــــبة   . إلى تأثیرهما السایتوبالزمي في نقل الصفة للتضریبات الناتجة منها إذ استعملت كأمهات

إن إلـىواحد ممـا یشـیر هجن التبادلیة والعكسیة اقل منلل0.64و 0.21الخاصة إلىتباین قابلیة االتحاد العامة 

التـأثیركما إن الفعل المضیف للجینات یشارك فـي . الفعل السیادي للجینات هو المسیطر على توارث هذه الصفة

مــن إن كــال ) 23(إلیــهأشــارتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا . العــالياإلضــافيعلــى هــذه الصــفة وهــذا یؤكــده التبــاین 

  .المضیف وغیر المضیف كانا مهمین في توارث هذه الصفةالتأثیرین

للهجـــن التبادلیـــة والعكســـیة أي باتجـــاه الســـیادة الفائقـــة وبلغـــت 1.24و 2.20أمـــا معـــدل درجـــت الســـیادة 

للهجـن التبادلیـة والعكسـیة بالتتـابع 0.53و 0.28وبالمعنى الضـیق 0.94و 0.97نسبتا التوریث بالمعنى الواسع 

والصــفة تظهــر كــان اكبــر مــن االضــافي فــي إن التــأثیر غیــر اإلضــافي ) 24(لنتــائج مــا توصــل إلیــه تؤكــد هــذه ا. 

  .سبة التوریث كانت منخفضة نسبیاً بفعل تأثیر السیادة الفائقة للجینات وان ن
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  وتبایناتها والمعلمات الوراثیة ) القیم تحت القطریة) (^Rij(والعكسیة ) القیم فوق القطریة) (^Sij(والخاصة ) القیم القطریة) (^gii(تقدیرات تأثیر قابلیتي االتحاد العامة ) 3(جدول 

  في الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة) هـ/طن(للحاصل المبكر 

  

  Sij^    

  االباء

       gii^  
1  2  3  4  5  6  gii2Sii2  Rii2  

10.1  0.1  0.6-  1.6  0.5-  0.1-  0.0  0.7  0.3  

Rij^  

2  0.3-  0.1  1.3  1.7  1.1-  0.4-  0.0  1.3  2.7  

3  0.6  1.9  0.8  2.2-  1.5  1.6-  0.6  2.8  3.2  

4  0.9-  2.5-  0.5  0.2  0.8-  1.9  0.0  3.6  1.6  

5  0.8  0.4  3.0  0.1-  0.7-  1.3  0.4  1.3  3.8  

6  0.4  1.2  0.2  0.2-  2.4  0.5-  0.2  1.8  1.7  

  

  ^S.E.gii^Sij^  Rijاألخطاء القیاسیة 

  

  0.3  0.6  0.7  

  المعالم الوراثیة

  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة   

 2 e   2 gca  
gca2  

 2 sca  
gca2  

 2 rca  
 2A   2D  āh2

b.sh2
n.s 2D-r  a-rh2

b.s-rh2
n.s-r  

0.5  0.2  0.06  0.14  0.5  3.7  3.85  0.89  0.11  1.7  0.62  0.82  0.18  

  

  

  

  



  

  وتبایناتها والمعلمات الوراثیة ) القیم تحت القطریة) (^Rij(والعكسیة ) القیم فوق القطریة) (^Sij(والخاصة ) القیم القطریة) (^gii(تقدیرات تأثیر قابلیتي االتحاد العامة ) 6(جدول 

  في الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة) هـ/طن(للحاصل الكلي 

  

  Sij^    

  االباء

       gii^  
1  2  3  4  5  6  gii2Sii2  Rii2  

10.7  0.3  6.8-  5.6  1.1  7.2  0.3  30.1  31.1  

Rij^  

2  4.9  4.2-  6.0  13.2  8.7-  4.4-  17.7  74.1  34.7  

3  1.2  8.3  0.1  9.8-  11.2  4.4-  0.0  78.6  14.7  

4  2.3  6.4-  1.1-  2.6  12.8 -  5.3  6.4  121.6  10.5  

5  5.3  1.9  0.3-  1.3  1.3  6.7  1.4  100.6  21.6  

6  2.6-  3.7-  1.1  2.5  8.2  0.4-  0.0  38.4  20.1  

  

  ^S.E.gii^Sij^  Rijاألخطاء القیاسیة 

  

  1.1  2.5  2.7  

  المعالم الوراثیة

  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة   

 2 e   2 gca  
gca2  

 2 sca  
gca2  

 2 rca  
 2A   2D  ā  h2

b.sh2
n.s 2D-r  a-rh2

b.s-rh2
n.s-r  

7.4  4.7  0.03  0.32  9.5  130.3  5.24  0.95  0.06  14.5  1.75  0.76  0.30  

  

  

  

  



  

  وتبایناتها والمعلمات الوراثیة ) القیم تحت القطریة) (^Rij(والعكسیة ) لقطریةالقیم فوق ا) (^Sij(والخاصة ) القیم القطریة) (^gii(تقدیرات تأثیر قابلیتي االتحاد العامة ) 9(جدول 

  لعدد الثمار للنبات في الطماطة النامیة في البیوت البالستیكیة

  

  Sij^    

  االباء

       gii^  
1  2  3  4  5  6  gii2Sii2  Rii2  

10.7-  3.7-  1.8-  1.1  2.2-  1.9  0.3  4.5  6.9  

Rij^  

2  1.9  5.6-  5.2  4.3  3.5-  0.3-  31.9  15.8  26.7  

3  1.6  8.2-  6.1  0.8  15.6  3.3-  37.5  69.2  29.8  

4  1.4  3.1-  3.5  1.3  9.1-  0.9  1.5  23.9  6.1  

5  5.1  0.1  6.5  1.4-  2.0-  4.9  4.1  89.8  16.2  

6  2.1  6.1-  2.7  3.2  2.5-  1.0  0.9  8.0  13.6  

  

  ^S.E.gii^Sij^  Rijاألخطاء القیاسیة 

  

  1.0  2.2  2.4  

  المعالم الوراثیة

  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة   

 2 e   2 gca  
gca2  

 2 sca  
gca2  

 2 rca  
 2A   2D  ā  h2

b.sh2
n.s 2D-r  a-rh2

b.s-rh2
n.s-r  

0.6  14.9  0.19  1.18  29.9  77.2  2.27  0.94  0.26  12.6  0.92  0.87  0.61  

  

  

  

  



  

وتبایناتها والمعلمات الوراثیة ) القیم تحت القطریة) (^Rij(والعكسیة ) القیم فوق القطریة) (^Sij(والخاصة )القیم القطریة ) (^gii(تقدیرات تأثیر قابلیتي االتحاد العامة ) 12(جدول 

  البالستیكیةفي الطماطة النامیة في البیوت) غم(لمعدل وزن الثمرة 

  

  Sij^    

  االباء

       gii^  
1  2  3  4  5  6  gii2Sii2  Rii2  

11.6  7.7  5.2-  3.5  4.9  3.9  2.4  33.3  11.3  

Rij^  

2  1.5  4.9  1.7-  5.4  3.9-  3.9-  24.3  29.1  82.4  

3  1.3-  17.1  7.6-  8.9-  8.7-  0.1-  57.4  44.9  84.9  

4  0.3-  0.9-  4.1-  0.4-  0.8-  4.3  0.1  33.89  4.2  

5  4.3-  2.3  5.6-  1.6  4.6  1.1-  21.2  27.7  40.8  

6  5.6-  6.1  2.1-  2.2-  10.7  3.1-  9.7  11.2  45.9  

  

  ^S.E.gii^Sij^  Rijاألخطاء القیاسیة 

  

  0.8  1.9  2.1  

  المعالم الوراثیة

  عكسیةالهجن ال  الهجن التبادلیة   

 2 e   2 gca  
gca2  

 2 sca  
gca2  

 2 rca  
 2A   2D  ā  h2

b.sh2
n.s 2D-r  a-rh2

b.s-rh2
n.s-r  

4.4  22.8  0.21  0.64  45.6  110.5  2.20  0.97  0.28  35.5  1.24  0.94  0.53  



  


