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  قوة الهجین في الحاصل ومكوناته لهجن من التبغ المزروع في البیت الزجاجي
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  ةصالخال

Nicotiana tabacum)بهـدف اسـتنباط هجـن مـن التبـغ L.)  أجـري التضـریب التبـادلي الكامـل بـین

فـي حقـول كلیـة 2004فـي عـام Croillo (C)وSumer 48 (B)و Corojo (A)ثالثـة أصـناف مـن التبـغ

فـي 48و صـنف Habanaقورنـت اإلبـاء والهجـن التبادلیـة والعكسـیة مـع صـنفي المقارنـة . جامعة بغـداد/ الزراعة

  .باستخدام تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث مكررات2005البیت الزجاجي في عام 

) BXC(تفــوق الهجــین التبــادلي .التراكیــب الوراثیــة فــي الصــفات المدروســةوجــدت فــروق معنویــة بــین 

وهجینـه العكسـي أعلـى حاصـل ) BxC(أنـتج الهجـین التبـادلي . في الصـفات المدروسـة) CXB(وهجینه العكسي 

لوحظـت قـوة هجـین موجبـة وسـالبة فـي الهجـن . هكتار على التـوالي/طن4.76هـ و /نط4.64لالوراق المجففة 

وجد من التحلیل الوراثي بأن الصفات المدروسة تحت الثأثیر غیـر االضـافي للجینـات بحیـث .المستنبطة في التبغ

نوصـي اتبـاع طریقـة كمـا أن نسـبة التوریـث بـالمعنى الواسـع عالیـة وعلیـه ، كان معدل درجة السیادة أكبر من واحـد

  ).CXB(جینالتهجین في تحسین صفات التبغ مع اعتماد اله

  

Heterosis in yield and yield components of hybrid Tobacco cultivated 
in green house

  

Fadel Y. Baktash* and Laith M. J. Al-Shamma**

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

  

Abstract
Full diallel crosses conducted to develop tobacco (Nicotiana tabacum L.) 

hybrids 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 trail carried 
out during 2005 in the green house using Randomized Complete Block Design with 3 
parents , 6 hybrids and 2 control, Habana and cv. 48. 

Significant differences were found among different genotypes in all the 
studied traits. The hybrid (BXC) and their reciprocal (CXB) were superior in all the 
characters, they produced higher dried leaves 4.64 t/ha and 4.76 t/ha, respectively. 
Positive and negative heterosis were found in developed hybrids. Genetic analysis 
revealed that the studied traits were  under non additive  gene action, that the average 
degree of dominance more than one and broad sense heritability was higher, So, It 
was recommended hybridization method in improving tobacco and using the hybrid 
(BXC).

  

  البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث
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  المقدمة

وجه نحو االسـتفادة االقتصـادیة مـن ظـاهرة قـوة الهجـین تجرى خالل النصف الثاني من القرن الماضي ال

" التــي تمثــل انحــراف نباتــات الجیــل االول الناتجــة مــن تضــریب تراكیــب وراثیــة مختلفــة ومتباعــدة عــن بعضــها وراثیــا

الل هــــذه الظــــاهرة بشــــكل ســــریع فــــي ســــتغانتشــــرت ا. ى ابائهــــا فــــي صــــفات النمــــو والحاصــــلعــــن متوســــط أو أعلــــ

المحاصیل الخلطیة التلقیح لسهولة اجراء عملیات الخصي والتلقیح في تلك المحاصیل، أما في محصول التبـغ لـم 

فـي " اق تحدیـداأجریـت فـي العـر . تصل استغالل هذه الظاهرة مستوى الطمـوح لكونـه مـن المحاصـیل الذاتیـة التلقـیح

. )2(، وكذلك في السلیمانیة من قبل الباحث أحمـد )1(من قبل ألباحث حسین أربیل تضریبات بین اصناف التبغ 

تحسب قوة الهجین على شكل نسبة مئویة في الهجن الناتجة  من التضریبات التبادلیة، وعلیه ان هـذه التضـریبات 

اوة الهجـــین وقـــابلیتي االئـــتالف العامـــة والخاصـــة وتأثیراتهـــوبهـــذه الطریقـــة تســـاعد مربـــي النبـــات علـــى احتســـاب قـــ

وجـــد بعـــض . وتبایناتهـــا باالضـــافة الـــى احتســـاب نســـبتي التوریـــث بـــالمعنى الواســـع والضـــیق ومعـــدل درجـــة الســـیادة

الهجــین موجبــة وســالبة فــي حاصــل التبــغ ومكوناتــه وهــذه تعتمــد قــوة نســب) 7و 6و 5و 4و3و2(البــاحثون 

بــأن حاصــل التبــغ )11و 10و9و 8(وجــد بــاحثون اخــرون . الــوراثي والصــفة التــي تحــت الدراســةعلــى التباعــد 

ومكوناتــه تحــت التــأثیر غیــر االضــافي للجینــات وعلیــه كانــت نســبة التوریــث بــألمعنى الواســع عالیــة ومعــدل درجــة 

  . االضافيالوراثيننتیجة لزیادة التباین الوراثي غیر االضافي مقارنة بالتبایالسیادة أكبر من واحد 

نفـــذ هـــذا البحـــث الســـتنباط هجـــن مـــن التبـــغ وتقـــدیر قـــوة الهجـــین والفعـــل الجینـــي للحاصـــل ومكوناتـــه فـــي 

  .ظروف البیت الزجاجي

  

  المواد وطرائق البحث

Sumer (B)وCorjo(A)استخدمت في هذا البحث ثالثة اصناف من التبـغ   Croillo (C)و 48

زرعـت بـذور هـذه . Griffing (11)حسـب مـا جـاء بـهFull diallel crossمـل في برنامج تضـریب تبـادلي كا

علـــى شـــكل دایــة فـــي البیــت الزجـــاجي التــابع الـــى كلیـــة 2004األصــناف فـــي بدایــة شـــهر شــباط للموســـم الربیعــي 

جامعـــة بغـــداد فـــي صـــنادیق خشـــبیة أعـــدت ألســـتخدامها كمشـــتل فضـــال عـــن ســـنادین مغطـــاة بغطـــاء –الزراعـــة 

كغـم رمـل 1/غـم مـن البـذور5خلطـت . في البیت الزجـاجي% 85أضیف المبید الحشري سفن بتركیز . بالستیكي

  .ونثرث في الصنادیق الخشبیة ، والسنادینترطب

/غــم1تـم اضـافة الســماد المركـب . سـقیت الـدایات مــرتین الـى ثــالث مـرات یومیـا بأســتخدام مرشـة یدویــة

فــي بدایــة شــهر نیســان تــم نقــل الشــتالت الــى الحقــل اذ . عــت الحاجــةلتــر مــاء الــى الدایــة قبــل رشــها بالمــاء كلمــا د

600ســمدت ارض الحقــل بمعــدل ). 2(ســم بــین المــروز والنباتــات علــى التــوالي 15x75كانــت مســاحة الزراعــة 

هـ یوریا حیث /كغم200و أضیفت دفعتان من السماد النتروجیني بمعدل NPK (18:18:18)هـ من سماد /كغم

أجریـــت عملیـــات الخصـــي ). 3و 2(تل والثانیـــة بعـــد شـــهرین مـــن الشـــتل ولـــى بعـــد شـــهر مـــن الشـــكانـــت المـــرة األ

حســب الطــرق العلمیــة مــع ضــمان عــدم حصــول خلــط وراثــي 2004والتهجــین بــین األصــناف فــي الموســم الربیعــي 

تجربـة طبقـت .بین األصناف وفي نهایة الموسم تم الحصـول علـى بـذور ثالثـة هجـن تبادلیـة وثالثـة هجـن عكسـیة

بطریقــة عمــل الدایــة كمــا فــي الموســم الســابق نفســها 2005مقارنــة الهجــن واألبــاء واالصــناف فــي الموســم الربیعــي 

وكانـت عملیـات خدمـة التربـة والمحصـول مـن ري وتعشـیب ومسـافات . وبعدها نقلت الشتالت الـى البیـت الزجـاجي
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ب تصــمیم القطاعــات الكاملــة المعشــاة وبثالثــة حســةزراعــة وتســمید مطابقــة للــزراعتین كلتیهمــا وتــم تطبیــق التجربــ

  .مكررات وكانت الوحدة التجریبیة تتكون من مرزین طول المرز مترین

أجــــري التحلیــــل األحصــــائي للصــــفات المدروســــة حســــب تصــــمیم القطاعــــات الكاملــــة المعشــــاة وقورنــــت 

حسـاب قـوة الهجـین علـى ثـم ) 12%) (5(المتوسطات الحسابیة باستعمال أقل فـرق معنـوي وعلـى مسـتوى احتمـال 

، كمـــا قـــدرت قـــابلیتي االئـــتالف العامـــة والخاصـــة )2(اســـاس انحـــراف هجـــین الجیـــل االول عـــن متوســـط االبـــوین 

Griffingوتأثیراتها وتبایناتها ونسبتي التوریث بالمعنى الواسع والضیق و معدل درجـة السـیادة حسـب مـا جـاء بـه 

)13.(  

  

  النتائج والمناقشة

  ) :سم(عرض الورقة 

باعطائهـا ) B(تفوقـت نباتـات االب . وجود فروق معنویة بـین التراكیـب الوراثیـة ) 1(یالحظ من الجدول 

وأعطــت نباتــات) BxC(تفوقــت نباتــات الهجــین التبــادلي . ســم29.56أعلــى متوســط لعــرض الورقــة، حیــث بلــغ 

ســط عــرض الورقــة باعطائــه أعلــى متو ) CxB(تفــوق الهجــین العكســي . ســم35.18متوســط عــرض الورقــة فیهــا 

أظهــر أعلــى قــوة )CxB(وهجینــه العكســي ) BxC(الــى أن ألهجــین التبــادلي ) 2(یشــیر الجــدول . ســم) 35.55(

. )14(اتفقت هذه النتائج مـع نتـائج بـاحثون اخـرون . هجین  موجبة ومعنویة باالضافة الى وجود قوة هجین سالبة

بلیـــة االئتالفیـــة العامـــة والخاصـــة للهجـــن التبادلیـــة أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي متوســـط مربعـــات القا

معنویـة فـي القابلیـة " ه هنالـك فروقـانـالـذي بینـوا با)5و 2(والعكسیة، اتفقت هذه النتائج مع نتائج باحثون اخـرون 

" موجبـــا" أعطـــى تـــأثیرا) B(بـــأن االب ) 3(یشـــیر الجـــدول . االئتالفیـــة العامـــة والخاصـــة لعـــرض الورقـــة فـــي التبـــغ

ـــ التـــي یشـــترك فیهـــا لتوریـــث صـــفته للهجـــن) B(هـــذا دلیـــل علـــى مقـــدرة االب، یـــة االئـــتالف العامـــة للقاب" اومعنوی

باعطائه تأثیر معنوي وموجـب للقابلیـة االئتالفیـة الخاصـة أمـا فـي الهجـن ) BxC(تمیز الهجین . وبمعدالت عالیة

فـي " یر القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة مرتفعـاكان تبـاین تـأث".  ومعنویا" موجبا" تأثیرا) CxA(العكسیة أعطى الهجین 

كــان التبــاین غیــر االضــافي للهجــن التبادلیــة أكبــر مــن التبــاین االضــافي ممــا أدى الــى ارتفــاع ). B(و ) C(االب 

معدل درجة السیادة أكبر من واحد، وانعكس ذلك علـى نسـبة التوریـث بـالمعنى الواسـع التـي كانـت عالیـة وبـالمعنى 

بمـا أن نسـبة قـوة الهجـین الموجبـة عالیـة وتبـاین القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة عالیـة ومعـدل . ةالضیق كانت منخفض

درجــة الســیادة أكبــر مــن واحــد و نســبة التوریــث بــالمعنى الواســع عالیــة، وعلیــه ان عــرض الورقــة فــي التبــغ تحــت 

  .التأثیر غیر االضافي للجینات ویمكن تحسین هذه الصفة عن طریق التهجین 
  

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

مع صنفي المقارنة لنباتات التبغ في البیت الزجاجي) تحت القطریة(

ABC  اآلباء

A25.43  22.4421.03
B  30.7129.5635.18
C20.3635.5522.55

Habana24.90صنف المقارنة 

25.30  48صنف المقارنة 

26.64المتوسط العام

LSD 5%3.15
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  والعكسیة) فوق القطریة(في الهجن التبادلیة ) سم(عرض الورقة (%)قوة الهجین ) 2(جدول

، في زراعة البیت الزجاجي مقارنة بمتوسط االبوین)تحت القطریة(

ABCاالباء

Aـ17.27ـ24.07  ــ

B3.9019.01ــ

C19.91ــ20.25ـ

13.37الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة

11.66الخطأ القیاسي للهجن العكسیة

  

وتبایناتها ) Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة ) 3(جدول

  في التبغ في زراعة البیت الزجاجي) سم(والمعالم الوراثیة عرض الورقة 
                                          ^Sij  

giiABCGii2σSij2σRij2σ^االباء 

A2.747.388.6116.50ـ2.76ـ1.17ـ

B4.133.525.6312.2332.7716.42ـ

C0.330.18ـ0.4439.010.56ـ0.77ـ

الخطأ القیاسي
^giiSij^Rij^

0.680.971.18
  

  المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA61.59**
SCA41.75**
RCA11.49**

É1.41

التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.24
2σ gca/ 2σ rca1.99

2σ gca10.03
2σ A20.06

الهجن التبادلیة

2σ D40.34
A2.00

h2.bs98%
h2.ns33%

الهجن العكسیة

2σ D-r5.04
â-r0.70

h2.bs-r95%
h2.ns-r76%

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

  

  ) :سم(طول الورقة 

بلـــغ أعلـــى . الـــى وجـــود اختالفـــات معنویـــة بـــین التراكیـــب الوراثیـــة فـــي طـــول الورقـــة ) 4(یشـــیر الجـــدول

باعطاء نباتاته أعلى متوسط لطول ) BxC(جین ، وتفوق اله) B(سم لنباتات االب 43.44متوسط لطول الورقة 

) سـم51.38(ه أعلـى متوسـط لطـول الورقـة ـــباعطائ) CxB(في حین تفوق الهجین العكسي ) سم51.38(الورقة 
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وكـذلك ) BxC(حصلت أعلى نسبة قوة هجین للهجـین التبـادلي ). 2(اتفقت هذه النتائج مع نتائج الباحث أحمد . 

لـــبعض الهجـــن ان القـــیم الموجبـــة لقـــوة الهجـــین . علـــى التـــوالي % 18.57و % 15.7وكانـــت ) CxB(العكســـي 

هنالــك نتــائج . التبادلیــة والعكســیة یعــود الــى تــأثیر الســیادة الفائقــة لجینــات االبــاء التــي تمتلــك أعلــى طــول للورقــة 

كسـي فـي طـول یالحظ مـن النتـائج وجـود تـأثیر للتضـریب الع). 11و8و 2(مماثلة توصل الیها باحثون اخرون 

الورقـة حیـث حصـلت قـیم موجبـة واخـرى سـالبة وهـذا دلیـل علـى أهمیـة الوراثـة السـایتوبالزمیة فـي طـول ورقـة التبـغ 

وجــود فــروق معنویــة فــي متوســط المربعــات للقابلیــة االئتالفیــة العامــة ) 6جــدول(ظهــر مــن التحلیــل الــوراثي ) . 2(

أعلـى ) B(أظهـر االب ). 14و 10(واخـرون، Wilkinsonمـعهذاوالخاصة للهجن التبادلیة والعكسیة، ویتفق

أعلى تأثیر للقابلیـة االئتالفیـة الخاصـة وكـذلك العكسـیة فـي الهجـین حصل حینتأثیر للقابلیة االئتالفیة العامة في

كــان أعلــى تبــاین تــأثیر للقبلیــة االئتالفیــة العامــة لــالب ). 6جــدول (، )BxC(وهجینــه العكســي ) BxC(التبــادلي 

)B( فــي حــین أعلـــى تبــاین لتـــأثیر القابلیــة الخاصـــة كــان لـــالب)C ( وتــدل القـــیم العالیــة لتبـــاین التــأثیر االئتالفـــي

النخفــاض التبــاین غیــر " الخــاص علــى مســاهمة االب فــي نقــل الصــفة الــى أغلــب الهجــن  التــي یشــترك فیهــا نظــرا

االضـافي التبادلیة كان أكبر من التباین بأن التباین غیر االضافي للهجن ) 6(یالحظ من الجدول .االضافي فیه 

وانعكس ذلك على معدل درجة السیادة الذي كان أكبر من واحد وكذلك حصل علـى أعلـى نسـبة للتوریـث بـالمعنى 

الواســع  وهــذه المعــالم الوراثیــة مــع قــوة الهجــین المعنویــة الموجبــة تشــیر بــأن طــول الورقــة فــي التبــغ تحــت الثــأثیر 

  .قة التهجین في تحسین هذه الصفة نوصي باتباع طریاالضافي للجینات وعلیه

  

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

  مع صنفي المقارنة لنباتات التبغ في البیت الزجاجي) تحت القطریة(

ABCاالباء

A41.30  35.8935.36
B45.6243.3350.13
C33.0051.3836.59

Habana40.14صنف المقارنة 

38.10  48صنف المقارنة 

40.89المتوسط العام

LSD 5%2.92

  والعكسیة) فوق القطریة(لتبادلیة في الهجن ا) سم(طول الورقة (%) قوة الهجین ) 5(جدول

  مقارنة بمتوسط االبوین، في زراعة البیت الزجاجي )تحت القطریة(

ABCالباءا

Aـ14.38ـ17.16  ــ

B5.2915.70ــ

C20.11ــ18.57ـ

10.52الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة

11.34الخطأ القیاسي للهجن العكسیة
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وتبایناتها والمعلم ) Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة ) 6(جدول

  في التبغ في زراعة البیت الزجاجي) سم(ل الورقة الوراثیة طو
                                                          ^Sij  

giiABCGii2σSij2σRij2σ^االباء 

A2.656.9115.5324.47ـ3.67ـ1.53ـ

B4.853.546.6912.4346.9123.46ـ

C1.180.620.6658.051.19ـ0.89ـ

الخطأ القیاسي
^giiSij^Rij^

0.630.891.09
  

المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA61.21**
SCA61.48**
RCA16.97**

É1.19

التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.16
2σ gca/ 2σ rca1.26

2σ gca10.00
2σ A20.00

الهجن التبادلیة

2σ D60.29
Â2.45

H2.bs99%
H2.ns25%

الهجن العكسیة

2σ D-r7.88
â-r0.88

h2.bs-r96%
h2.ns-r69%

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

  

  :)2سم(المساحة الورقة

یــزرع المحصــول مــن أجلــه ، تعــد المســاحة الورقیةأحــد الــدالالت المهمــة فــي انتاجیــة نباتــات التبــغ الــذي 

تفـــوق الهجـــین التبـــادلي . تفـــوق فـــي اعطـــاء نباتاتـــه أكبـــر مســـاحة ورقیـــة ) B(بـــأن االب ) 7(یالحـــظ مـــن الجـــدول

)BxC ( وهجینـــــه العكســـــي)CxB ( ـــت نباتاتهـــــا أكبـــــر مســـــاحة ورقیـــــة بلغـــــت فـــــي المســـــاحة الورقیـــــة حیـــــث أعطــ

وجـود للهجـن التبادلیـة والعكسـیة ات الحسـابیة لوحظ من المتوسـط. على التوالي 2سم23002.30و 22769.90

قــوة نســبةفــي ) CxB(و ) BxC(تفــوق نفــس التضــریبین .فــي التبــغســایتوبالزم االم علــى المســاحة الورقیــة لتـأثیر 

، )8جـدول (، كمـا حصـلت نسـب قـوة هجـین سـالبة لتضـریبات أخـرى% 57.68و 56.26الهجین حیـث كانـت 

ن على أن الصفة تحت تأثیرات السیادة الفائقـة للجینـات وتـدل القـیم السـالبة علـى أن وتدل القیم الموجبة لقوة الهجی

لـوحظ مـن التحلیـل الـوراثي ). 2(اتفقـت هـذه النتـائج مـع نتـائج أحمـد . الصفة تحت تأثیر السیادة الجزئیة للجینـات 

بادلیـة والعكسـیة كانـت معنویـة بأن متوسط مربعات القابلیـة االئتالفیـة العامـة لالبـاء والخـاص للهجـن الت) 9جدول (

مـن تقـدیر التـأثیر االئتالفـي العـام لالبـاء والخـاص للهجـن ). Dobhal)4اتفقت هـذه النتیجـة مـع نتـائج  . وموجبة

همته فـي امسـ، وهـذا یـدل علـى "ومعنویـا" موجبـا" عاما" ائتالفیا" أظهر تأثیرا) B(التبادلیة والعكسیة تبین بأن االب 

یسـهم االب ذو التـأثیر االئتالفـي السـالب فـي حـین زیادة المساحة الورقیة الى أغلب الهجن التـي یشـترك فیهـا، فـي 
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وأعلـى تبـاین تـأثیر للقابلیـة ) B(حصـل أعلـى تبـاین تـأثیر ائتالفـي عـام فـي االب . نقصان المساحة الورقیـة لهجنـه

عــالي للتــأثیر االئتالفــي الخــاص العــالي یشــیر الــى قابلیــة االب ان التبــاین ال). C(االئتالفیــة الخاصــة كــان لــالب 

بــأن تبــاین تــأثیر القابلیــة االئتالفیــة الخاصــة كانــت ) 9(یالحــظ مــن الجــدول. لعــدد قلیــل مــن هجنــهلتوریــث الصــفة 

عالیـة وانعكـس ذلــك علـى معـدل درجــة السـیادة الــذي كـان أكبـر مــن واحـد ، واتفقــت مـع هـذه النتــائج نسـبة التوریــث 

المعنى الواسع العالیة وهذه اشارة واضحة بأن صفة المساحة الورقیة في نبـات التبـغ تحـت التـأثیر غیـر االضـافي ب

  .ن في تحسین هذه الصفة في التبغ للجینات ، وعلیه یوصى اتباع التهجی

  

) ریةفوق القط(وهجنها التبادلیة ) القیم القطریة(لالباء ) 2سم(الورقیة متوسطات المساحة) 7(جدول

  مع صنفي المقارنة لنباتات التبغ في البیت الزجاجي) تحت القطریة(والعكسیة 

ABCاالباء

A12676.31  10780.5010778.19
B16218.7814571.0122769.90
C9891.3423002.3010522.96

  Habana14521.49صنف المقارنة 

12530.35  48صنف المقارنة 

14387.56  المتوسط العام

LSD 5%3034.23

  والعكسیة) فوق القطریة(في الهجن التبادلیة ) 2سم(المساحة الورقیة (%) قوة الهجین ) 8(جدول

مقارنة بمتوسط االبوین، في زراعة البیت الزجاجي )تحت القطریة(

ABCاالباء

Aـ14.97ـ26.01  ــ

B11.3056.26ــ

C21.97ــ57.86ـ

25.78هجن التبادلیةالخطأ القیاسي لل

23.15الخطأ القیاسي للهجن العكسیة

  

  ):مایكرون(سمك الورقة المجففة 

أعطـــت أعلـــى ســـمك للورقـــة المجففـــة ) AxC(بـــأن نباتـــات الهجـــین التبـــادلي ) 10(یظهـــر مـــن الجـــدول 

ة المجففــة اللــذان أعطیــا أقــل أقــل ســمك للورقــ) BxC(و ) AxB(مقارنــة بــالهجینین التبــادلیین ) میكــرون17.83(

تفـــوق علـــى الهجـــن التبادلیـــة والعكســـیة وأعطـــى )CxB(األ أن الهجـــین العكســـي ) میكـــرون 14.50و 14.75(

بـأن جمیـع الهجـن التبادلیـة أظهـرت قـوة هجـین ) 11(یبـین الجـدول.  )19(میكـرون21.33أوراق متوسط سمكها 

لوجـود فـروق " نظـرا. هجین موجبة ومعنویةقوة) CxB(سالبة، أما في الهجن العكسیة فقد أظهر الهجین العكسي 

االخــتالف المعنـوي فــي ) 12(معنویـة بــین التراكیـب الوراثیــة أوجـب اجــراء التحلیـل الــوراثي، اذ یالحـظ مــن الجـدول 

) . A(وجد تأثیر موجب ومعنوي لقابلیة االئـتالف العامـة لـالب . متوسط المربعات للقابلیة االئتالفیة الخاصة فقط

سـالبة التـأثیر " عن الهجینین االخریین اللـذین  أعطیـا قیمـا" ومعنویا" موجبا" تأثیرا)  BxC(لتبادلي أظهر الهجین ا
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أن التبــاین غیــر ) 12(یالحــظ مــن الجــدول . لتــأثیر القابلیــة االئتالفیــة الخاصــة " مرتفعــا" تباینــا) A(أظهــر االب . 

  .الواسع مرتفعة وبالمعنى الضیق منخفضةاالضافي ومعدل درجة السیادة یساوي صفر ونسبة التوریث بالمعنى

  

وتبایناتها ) Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة ) 9(جدول

  بیت الزجاجيوالمعالم الوراثیة للمساحة الورقیة في التبغ في زراعة ال
                                                ^Sij  

giiABC  Gii2σSij2σRij2σ^باء اال

A2408.795664001.434191739.096968076.63  1077.141837.71ـ

B2719.142406.555898.275653207.0335604143.156784953.34ـ

C443.42116.202.24138281.5437821096.82412161.33ـ

الخطأ القیاسي

^giiSij^Rij^

644.09910.881115.60  
  

  المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA34781359.86**
SCA42293965.96**
RCA5069245.75*

É1244579.11

التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.13
2σ gca/ 2σ rca2.92

2σ gca5589463.45
2σ A11178926.91

الهجن التبادلیة

2σ D41049386.84
À2.71

h2.bs98%
h2.ns21%

الهجن العكسیة

2σ D-r191333.32
â-r0.58

h2.bs-r91%
h2.ns-r78%

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

  

  وهجنها التبادلیة) القیم القطریة(لالباء ) میكرون(متوسطات سمك الورقة المجففة ) 10(جدول

  مع صنفي المقارنة لنباتات التبغ في البیت الزجاجي) تحت القطریة(والعكسیة ) فوق القطریة(

ABCاالباء

A23.80  14.7517.83  
B16.8720.6614.55
C17.0121.3317.83

Habana17.66صنف المقارنة 

13.75  48صنف المقارنة 

17.81المتوسط العام

LSD 5%5.26
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والعكسیة ) فوق القطریة(في الهجن التبادلیة ) میكرون(سمك الورقة المجففة (%)قوة الهجین ) 11(جدول

  .، في زراعة البیت الزجاجي مقارنة  بمتوسط االبوین) تحت القطریة(

ABCاالباء

Aـ14.33  ـ33.65ــ  

B24.12ـ24.67ـــ

C18.28ــ10.82ـ

5.58الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة

10.80الخطأ القیاسي للهجن العكسیة

  

وتبایناتها ) Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة ) 12(جدول

  .     والمعلم الوراثیة لسمك الورقة في التبغ في زراعة البیت الزجاجي 
                                                 ^Sij  

giiABCGii2σSij2σRij2σ^االباء 

A0.723.04ـ0.119.280.54  ـ1.02ـ

B1.068.3610.95ـ0.350.38ـ0.15ـ

C0.413.410.1510.00ـ0.09ـ0.56ـ

الخطأ القیاسي
^giiSij^Rij^

1.101.561.91  

  المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA2.59 ns
SCA15.03*
RCA8.64 ns

É3.67

التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.00
2σ gca/ 2σ rca0.00

2σ gca0.00
2σ A0.00

الهجن التبادلیة

2σ D11.36
À0.00

h2.bs67%
h2.ns0.0%

الهجن العكسیة

2σ D-r2.48
â-r0.00

h2.bs-r40%
h2.ns-r0.00%

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

  

  ) :هكتار/طن(وزن االوراق الجافة

تمیــز . وجــود فــروق معنویــة بــین التراكیــب الوراثیــة فــي وزن االوراق المجففــة ) 13(یالحــظ مــن الجــدول 

حــین لــم تختلــف هـــ ، فــي/طــن4.64وبلــغ الجافــةبأعطائــه أعلــى وزن جــاف لــالوراق) BxC(الهجــین التبــادلي 

) 14(یتضـح مــن نتـائج الجــدول ) . 6(واخـرونLeggهـا ، اتفقـت هــذه النتـائج مـع نتــائج الهجـن العكسـیة فیمــا بین
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باالضـــافة الـــى ) CxB(وهجینـــه العكســـي ) BxC(بـــأن أعلـــى قـــوة هجـــین موجبـــة حصـــل فـــي التضـــریب التبـــادلي 

قــوة الهجــین علــى وقــوع الصــفة تحــت تــأثیر تــدل القــیم الموجبــة ل. حصــول قــوة هجــین ســالبة فــي تضــریبات أخــرى 

الســیادة الفائقــة لجینــات أعلــى االبــوین وتــدل القــیم الســالبة علــى وقــوع الصــفة تحــت تــأثیر الســیادة الجزئیــة لجینــات 

وجــدت فــروق بــین ) . 21و 20و19و 2(أدنــى االبــوین ، واتفقــت هــذه النتــائج مــع نتــائج العدیــد مــن البــاحثین 

على الوزن الجاف لالوراق في نبات التبـغ وعلـى عكسیة ، هذا دلیل على تأثیر سایتوبالزم االم الهجن التبتادلیة وال

  . الباحثین تحدید اتجاه التضریب في استنباط هجن التبغ 

لوجــود فــروق معنویــة بــین التراكیــب الوراثیــة أجــري التحلیــل الــوراثي الــذي یشــیر الــى وجــود فــروق " نظــرا

لقابلیة االئتالفیـة العامـة وكـذلك القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة للهجـن التبادلیـة، اال أنهـا معنویة في متوسط المربعات ل

و2(اتفقــت هــذه النتیجــة مــع توصــل الیــه العدیــد مــن البــاحثین ). 15جــدول(كانــت غیــر معنویــة للهجــن العكســیة 

ه اشـارة واضـحة الـى ان االب قیمـة موجبـة عالیـة المعنویـة فـي التـأثیر االئتالفـي العـام وهـذ) B(أظهر االب ). 19

)B ( من تقدیر تأثیر القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة للهجـن . جید االئتالف وأسهم في نقل وتحسین الصفة الى هجنه

ان الهجن . الذي أظهر أعلى قیمة للتأثیر) BxC(هو الهجین " التبادلیة والعكسیة، ان افضل الهجن التبادلیة تألفا

نـتج  امـا مـن ابـوین احـدهما ذي تـأثیر " ومعنویـا" وموجبـا" خاصـا" ائتالفیـا" تـي امتلكـت تـأثیراالتبادلیة أو العكسیة ال

ائتالفیـا " ان الهجـن التبادلیـة والعكسـیة التـي امتلكـت تـأثیراالـى ) 15(یشیر الجـدول . ائتالفي جید واالخر ضعیف 

) 15(یشـیر الجـدول . واالخـر ضـعیفنـتج امـا مـن ابـوین احـدهما ذي تـأثیر ائتالفـي جیـد " ومعنویـا" موجبا" خاصا

تبــین مــن التحلیــل الــوراثي بــأن التبــاین . للتــأثیر االئتالفــي العــام والخــاص" عالیــا" أظهــر تباینــا) B(الــى أن االب 

الوراثي غیر االضافي كان أعلى من التباین الوراثي االضـافي وانعكـس ذلـك علـى معـدل درجـة السـیادة الـذي كـان 

یث بالمعنى الواسع عالیة في الهجن التبادلیة وهذه جمیعها دالئـل علـى ان وزن االوراق أكبر من واحد ونسبة التور 

المجففة في نبـات التبـغ تحـت الثـأثیر غیـر االضـافي للجینـات وعلیـه لتحسـین هـذه الصـفة فـي التبـغ نوصـي باتبـاع 

.طریقة التهجین

  

  وهجنها التبادلیة) م القطریةالقی(لالباء ) هكتار/طن(متوسطات لوزن االوراق المجففة ) 13(جدول

  بیت الزجاجيمع صنفي المقارنة لنباتات التبغ في ال) تحت القطریة(والعكسیة ) فوق القطریة(

ABCاالباء

A3.393.40  2.63  
B3.903.164.64
C2.514.762.94

Habana3.45صنف المقارنة 

3.11  48صنف المقارنة 

3.44المتوسط العام

LSD 5%0.72
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تحت (والعكسیة ) فوق القطریة(وزن االوراق المججففة في الهجن التبادلیة (%) قوة الهجین ) 14(جدول

مقارنة بمتوسط االبوین، في زراعة البیت الزجاجي ) القطریة

ABCاالباء

Aـ0.3922.32ــ

B15.0446.83ــ

C25.95ــ50.63ـ

20.35ادلیةالخطأ القیاسي للهجن التب

22.12الخطأ القیاسي للهجن العكسیة

  

وتبایناتها ) Rij^(والعكسیة ) ^Sij(والخاصة ) gii^(تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة ) 15(جدول

  بیت الزجاجيوالمعالم الوراثیة وزن االوراق المجففة في التبغ في زراعة ال
                                                            ^Sij  

giiABCGii2σSij2σRij2σ^االباء 

A0.270.070.300.04ـ0.55  0.09ـ

B0.240.350.40.120.880.04ـ

C0.060.06ـ0.070.001.180.01ـ

الخطأ القیاسي
^giiSij^Rij^

0.120.17  0.21
  

المعالم الوراثیة

متوسط المربعات

GCA0.62**
SCA1.27**
RCA0.04 ns

E0.04

التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.07
2σ gca/ 2σ rca0.00

2σ gca0.09
2σ A0.19

الهجن التبادلیة

2σ D1.22

A3.56
h2.bs97%
h2.ns13%

الهجن العكسیة

2σ D-r0.00
â-r0.00

h2.bs-r83%
h2.ns-r83%

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