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النماذج بعضزهرة الشمس بأستخدام لالتراكیب الوراثیةتحلیل ثباتیة الحاصل لعدد من 

  االحصائیة
  

  ماجد شایع حمد اهللا

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة
  

  خالصةال

تــم اختبــار ثالثــة عشـــر تركیبــًا وراثیــا مــن محصـــول زهــرة الشــمسً  فــي ظـــروف العــراق باســتخدام ســـبعة 

ودلیـل ) σi2(وتبـاین الثبـات ) Wricke)wiوتبـاین b3و b2وb1نحـدار حسـبمعامـل األمقاییس للثبات وهي

تهـــدف الدراســـة الــــى مقارنـــة المقـــاییس اعــــاله والتعـــرف علـــى طبیعــــة . .C.V)( معامـــل األخــــتالفو) I( الثباتیـــة

قــاییس قـــد اشــارت النتــائج الــى ان معظــم الم. عالقتهــا بالحاصــل والثباتیــة، باالضــافة الــى تحدیــد التراكیــب الثابتــة

، اذ اشـــارت معظـــم المقـــاییس الـــى ان b1حـــددت نفـــس التراكیـــب الثابتـــة بأســـتثناء طریقـــة معامـــل االنحـــدار حســـب 

ذات ثباتیـة عالیـة، فـي حـین حـددت Zahrat AL-iraqوAqmar  وAllstarو KWSالتراكیـب الوراثیـة 

بـــالرغم مـــن ذلـــك فالیمكـــن . ســـتقرةبانهـــا تراكیـــب غیـــر مShimowsوFlorasolو Carlosالتراكیــب الوراثیـــة 

 ZahratوAqmarالنهمـا ذا حاصـل مـنخفض، بینمـا اعتبـر التركیبـان Allstarو KWSالتوصیة بالتركیبین 

AL-iraqان االعتمــاد علــى الحاصــل او الثباتیــة فقــط غیــر . همــا االفضــل اعتمــادًا علــى اداء الثباتیــة والحاصــل

معـدل حاصـلها علـى المعـدل العـام لـم تكـن هـي التراكیـب الثابتـة، كـذلك مجدي بدلیل ان التراكیب التي تفوقـت فـي 

فان التراكیب الثابتـة لـم تتفـوق جمیعهـا فـي صـفة الحاصـل، لـذلك فـأن دمـج اداء الحاصـل مـع الثباتیـة یقـدم مقیاسـًا 

  . جیدًا في تجارب مقارنة الحاصل
  

Analysis of Yield Stability of Sunflower Genotypes By Some
Statistical Models

  

Majed Sh. Hamdalla
Dept. of Field Crop Science- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
Thirteen genotypes of sunflower (Helianthus annus L.) were tested by seven 

statistical models to estimate  yield stability. The models were; regression coefficient 
according to Eberhart and Russel, regression coefficient according to Perkins and 
Jinks ,regression coefficient according to Freeman, Perkins, ecovalence according to 
Wric, Shukla variance, stability index according to Bajpai and Probhakaran, and 
coefficient of variation according to Francis and Kannenberg. The objectives of this 
study were to compare these models and to study their relationship to yields stability.
It was found that all models located same genotypes as a stable except rgrassion 
coefficient according to Freeman and Perkins. The stable genotypes were Kws,
Allstar, Aqmar, and Zahrat Al-iraq, whereas the unstable genotypes were Carlos, 
Florasol, and Shimows. In spite of that, we cannot recommend Kws and Allstar 
genotypes because of low yielding, but, Aqmar, and Zahrat Al-iraq were the best 
genotypes according to their yield and stability. Selecting genotypes based on yield or 
stability alone is ineffective, therefore, integrating yield and stability will display good 
criteria for yield trials.
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  المقدمة

كما تعرف بأنها اختالف ) 1(تعرف الثباتیة بانها االستجابة الخطیة والمثالیة خالل عدد من البیئات 

ان الصنف الثابت هو الصنف ). 2(اداء التراكیب الوراثیة نتیجة االستجابة المختلفة لمدى من الظروف البیئیة 

، اما )4و 3(متوسط في البیئات المفضلة الذي یكون ذو اداء افضل في ظل الظروف غیر المستقرة واداء

الصنف المثالي فهو الصنف الذي یكون قادرًا على استغالل المصادر البیئیة في البیئات المفضلة ویكون معدل 

Bradshowو Allardقسم ). 5(ادائها اعلى من معدل جمیع التراكیب الوراثیة المزروعة في جمیع البیئات 

ن التأثیرات عاقسام وهي التغایرات الناتجة عن تأثیر التراكیب الوراثیة والتغایرات الناتجة التغایرات الى ثالثة) 6(

ان التداخل یؤدي الى تعقید عملیة انتخاب التراكیب الوراثیة . البیئي-البیئیة والتغایرات الناتجة عن التداخل الوراثي

، اي انه یقلل من )10(ري والتركیب الوراثي النه یقلل من االرتباط بین الشكل المظه) 9و 8و 7(الجدیدة 

ان تجاهل التداخل ). 11(االستجابة الخطیة لالنتخاب، فضًال عن انه یخفي جهد التركیب الوراثي الحقیقي 

البیئي  یؤدي الى اعاقة مشاریع التربیة عندما یكون معنوي وخاصة عندما یكون اكبر من تأثیر التركیب - الوراثي

بالرغم من ). 14(، لذلك یفضل مربوا النبات غیاب التداخل عند اجراء عملیات االنتخاب )13و 12(الوراثي 

باستخدام التركیب الوراثي المناسب، اذ ان ثباتیة الحاصل G.Eذلك یمكن ان نخفض من قیمة تغایر التداخل 

متجانسة وراثیًا تتاثر جزئیًا بالتركیب الوراثي للصنف، فالسالالت النقیة والهجن الفردیة والتي تكون

)Homozygous (عاليعادة ما تكون ذات تداخل)مقارنة بالهجن الزوجیة والثالثیة وافراد الجیل الثاني ) 6

)F2 ( وذریات التلقیح الرجعي التي تكون متغایرة وراثیًا)كذلك فان الهجن الفردیة تكون اكثر ثباتًا من )15 ،

  ).16(السالالت النقیة 

البیئي هي ظاهرة عامة عادة ماتصاحب تقییم التراكیب الوراثیة المختلفة االصول –ان التداخل الوراثي 

ان معظم الصفات الحقلیة االقتصادیة المهمة هي صفات كمیة في ). 19و 18(خالل البیئات المتناقضة ) 17(

اكیب الوراثیة الثابتة توارثها وتظهر التداخل وهذا یفرض ایجاد حلول مناسبة لتقلیل التداخل من خالل انتخاب التر 

وهذا یستند الى توفر مقیاس مناسب لتحلیل التداخل بهدف معرفة نسبة اسهام كل تركیب وراثي في ) 20و2(

ان احدى الوسائل المتبعة لفحص الثباتیة هو تجزئة التداخل من جدول تحلیل التغایر الى استجابة . التداخل

البیئي یقسم الى اختالفات ناشئة عن –ن تغایر التداخل الوراثي ، اذ ا)4و3(خطیة واالنحراف عن االستجابة 

استجابة التراكیب الوراثیة المختلفة لالدلة البیئیة وهو الجزء الُمقیم والى اختالفات ناشئة عن االنحراف عن 

، على هذا االساس فان الصنف الثابت یكون ذا معدل )Unexplainable(االنحدار وهو الجزء غیر الفعال 

) Hetrogenity(ان نسبة التغایر . على من المعدل العام ومعامل انحدار یساوي واحدًا وانحرافًا قدره صفراً ا

عندما تكون صغیرة من مجموع التداخل لمعامالت االنحدار فان تصنیف التراكیب حسب معادلة االنحدار سیكون 

یفًا اذا كانت االستجابة غیر خطیة ، كذلك فان معامل االنحدار سیكون ضع)22و21(ضعیفًا وغیر فعال 

من المهم ان یُؤخذ بنظر االعتبار معدل الحاصل مع التباین لكي یمكن االستفادة من النتائج في برامج ). 23(

 Stability(نموذجًا احصائیًا یدعى تباین الثبات ) Shukla)21لذلك قدم , التربیة واالنتخاب بشكل ادق

variance ( وهو مطابق لنموذجWricke)24 .( یقوم هذا النموذج بتجزأة التداخل ویعینه لكل تركیب وراثي

كذلك فانه یسمح بأستخدام التغایر المشترك البیئي الزالة التغایر المتسبب عن هذه العوامل البیئیة من التداخل 

سبب التداخل كذلك اجریت الكثیر من المحاوالت لفهم مكونات البیئة التي ت. الكلي ویحسب المتبقي للتداخل

و 28و 27و 25و22(البیئي وتقدیر قیمته –البیئي لفهم مكونات البیئة التي تسبب التداخل الوراثي - الوراثي
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ان دمج اداء الثباتیة مع الحاصل من خالل استخدام مقیاس مناسب یمكن ان یكون . وغیرهم) 31و 30و 29

ان األتجاه الحدیث في دراسة الثباتیة ).32(یة بنفس الوقت الحل المناسب الجل االنتخاب للحاصل العالي والثبات

اذ ,)34و19(GGE biplotوبرنامج ) STABLE)35یعتمد على استخدام برامج الحاسوب مثل برنامج 

36و 35(لهذا فقد استخدمت في مختلف المحاصیل الحقلیة ,انها تمتاز بالدقة العالیة في تحدید التركیب الثابت

  ).40و 39و38و37و 

تهدف الدراسة الى  تقییم ثباتیة ثالثة عشر تركیبًا وراثیًا من زهرة الشمس تحت ظروف البیئة العراقیة 

باستخدام عدد من المقاییس االحصائیة و  مقارنة المقاییس االحصائیة المستخدمة لقیاس الثباتیة والتعرف على 

  .طبیعة عالقتها بالحاصل

  

  المواد وطرائق العمل

ت تجربة بتصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثة مكررات لمقارنة ثالثة عشر تركیبًا وراثیًا من طبق

زهرة الشمس ذات اصول وراثیة مختلفة تم الحصول علیها من الهیئة العامة للمحاصیل الصناعیة الموسمین 

تمت الزراعة .ابو غریب–ة في محطة ابحاث قسم المحاصیل الحقلیة في كلیة الزراع2008و 2005الربیعیین 

66كثافة قدرها لحصول علىسم بین المروز ل75سم بین الجور و 20زرعت البذور بمسافة .اذار20-10بین 

كغم بالهكتاروكبریتات 220بمعدلP21%N18%)(سمدت ارض التجربة بسماد الداب. الف نبات بالهكتار

دفعتین كغم بالهكتار على260وسماد الیوریا بمعدل ,ل الزراعةعة واحدة قبكغم بالهكتاردف200البوتاسیوم بمعدل 

اجریت .االولى عند وصول النباتات الى مرحلة اربع اوراق حقیقیة والثانیة عند ظهور البراعم الزهریةمتساویتین

  .العملیات الزراعیة حسب ما موصى به

عند وصولها الى مرحلة النضج حصدت عشرة نباتات عشوائیًا من الخطوط الوسطیة لكل وحدة تجریبیة

البیئي للتراكیب الوراثیة الداخلة في الدراسة وذلك باعتبار كل موسم موقعًا –ُدرس تأثیر التداخل الوراثي . الفسلجي

)Location (اً مختلف)تم . ، حیث قدر التأثیر الوراثي والبیئي من خالل التغایر بین الموسمین والتداخل بینهما)40

  :باستخدام المقاییس االتیةتقدیر الثباتیة

b1ورمز له بالرمز ) Russell)3و Eberhartمعامل االنحدار حسب -

b2ورمز له بالرمز ) Jinks)41و Perkinsمعامل االنحدار حسب -

b3ورمز له بالرمز ) Perkins)42و Freemanمعامل االنحدار حسب حسب -

-Ecovalence حسبWrick)24 ( حیث:

   .... YjYiYYijWi

:حیث) Shukla)21تباین -

  







  

j i j

iUUijiUUijttttsi 222 .)(.)()1()2)(1)(1/(1

)26(Kannenbergو Francisحسب ) C.V(معامل االختالف -

:حیث ) Probhakaran)25و BajPaiدلیل الثباتیة حسب -
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  :حیث ان

Yij = معدل قیمة الصفة للتركیبi في البیئةj.  

.iY = معدل التركیبiجمیع البیئاتفي.  

jY   .jمعدل جمیع االصناف في البیئة = .

Y.. =المعدل العام.  

Uij =YijjY .  

.iU =
s

uij  

Si2 = نسبة مساهمةm.s. للتركیبiمن تباین التداخل الكلي.  

t   =الصناف المدروسةعدد ا.  

S    =عدد البیئات المدروسة.  

  

  النتائج والمناقشة

ان هدف مربي النبات هو تطویر تراكیب واسعة التكیف خالل مدى واسع من الظروف البیئیة، لذلك 

یقوم بأنتخاب التراكیب التي تظهر ثباتیة نسبیة خالل مدى من البیئات، وهذه التراكیب الثابتة تعتبر المادة الخام

یشیر جدول تحلیل التباین للموقع االول  الى وجود تباین عالي ). 32(التي ینتخب منها التراكیب الممیزة 

من مجموع التباین الكلي وهذا یدل على عدم التجانس بین % 61.5، اذ بلغ )1جدول (المعنویة بسب المكررات 

من مجموع التباین الكلي % 32نویة ایضًا اذ بلغ اما التباین بین التراكیب الوراثیة فقد كان عالي المع. المكررات

كانت معظم االختالفات ترجع الى تباین التراكیب الوراثیة، فیما لم یكن التباین معنوي بین ,في الموقع الثاني 

حاصل ورتب  كل تركیب وراثي لكل موقع بشكل منفصل، ویالحظ من الجدول ان اقل 2یبین جدول . المكررات

التي لم تختلف عن بعضها MACAOو KWSو Allstarحیث حاصل البذور كانت ثالثة تراكیب من

-IBISZahrat ALو Shimowsمعنویًا، اما اعلى ثالثة تراكیب فكانت  iraq والتي كانت ذات تباین عالي

ي  فقد تم اما في الموقع الثان. فیما بینها وهذا یرجع الى اختالف استجابة هذه التراكیب الى ظروف الموقع االول

على انها التراكیب االقل حاصًال بینما كانت التراكیب Allstarو Florasolو Carlosتشخیص التراكیب 

Triumph وIBISوShimows ًیالحظ ان التركیبین . هي االعلى حاصالIBISوShimows قد امتلكا

  .وف الموقعیناعلى رتب في كال الموقعین وهذا یدل على تشابه استجابة التركیبین لظر 

  

  

  

  

  

  )L2(والثاني ) L1(للموقعین االول باینتحلیل الت)1(جدول 

L1 L2
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Source d.f. M.S. %variation M.S. %variation
Replications 2 5.1** %61.5 0.009n.s %0.24
Genotypes 12 2.6** %32 3.42** %99.5

Error 24 0.51 %6.2 0.005 %0.15
  

  خالل الموقعینلثالثة عشر تركیبًا وراثیاً ) هكتار/طن(صل البذور معدل حا)2(جدول 

L2L1Genotype  

3.30  2.48  Emperadonr  
2.06  2.54  TurkuaZ  

1.62  2.95  Carlos  

4.48  3.68  IBIS  
4.59  3.47  Triumph  
2.35  2.19  KWS  

3.73  2.38  MACAO  

2.05  2.99  Florasol  
2.05  1.70  Allstar  

4.44  5.48  Shimws
3.29  2.63  Flamme
2.93  2.80  Aqmar  

4.24  3.67  ZahratIraq  

3.16  2.99  mean
0.12  1.21  L.S.D.

  

ان تحدید التركیب الوراثي االكثر ثباتًا باالعتماد على رتب التراكیب الوراثیة حسب حاصلها غیر دقیق، 

یشیر ). 44و43و40(ح امرًا ضروریًا لذلك فأن استعمال الطرق التي تجمع بین اداء الحاصل والثباتیة یصب

من % 15.6كان معنویًا واسهم بنسبة ) .G.E(البیئي - التحلیل المجمع لبیانات حاصل البذور ان التدخل الوراثي

وهذا دلیل اخر على ان التراكیب الوراثیة قد استجابت بشكل مختلف للبیئات ) 3جدول (مجموع التباین الكلي 

و ) Russell)b1و Eberhartمعدل حاصل البذور وقیم معامل االنحدار حسب 4یبین جدول . المدروسة

Perkins وJinks)b2 (وFreeman وPerkins)b3 ( وقیمEcovalence)Wi ( ودلیل الثباتیة)I(

یتضح من الجدول ان . ورتب  كل تركیب وراثي لكل مقیاس).C.V(ومعامل االختالف ) Shukla)σi2وتباین 

قد تفوقت على المعدل العام MACAOو TriumphZahrat AL-iraqو IBISو Shimowsكیب االتر 

لصفة حاصل البذور، اال ان االعتماد على صفة الحاصل في تحدید الثباتیة سیكون مقیاسًا ضعیفًا الن الحاصل 

  ).3جدول (صفة كمیة ذات تأثر كبیر بالظروف البیئیة اوًال ولمعنویة التداخل ثانیًا 

  

  المجمعباینتحلیل الت)3(ل جدو

Source d.f. M.S. %Variation
Varieties 12 4.98 %70

Environment 1 0.57 %8
Varieties X 

environment
12 1.10* %15

Error 52 0.43 ––––

، وان )45(ان معامل االنحدار یقوم بوصف التغایر المشترك بین تأثیر البیئات وتأثیر التداخل 

ان التركیب الوراثي الذي یمتلك . بین القیم المتوقعة والمشاهدة ینخفض بمقدار كمیة التغایر المشتركاالنحراف 
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حاصًال عالیًا ومعامل انحدار یساوي واحد هو تركیب متكیف، اما التركیب ذا معامل االنحدار اقل من واحد ذا 

وKWSو Allstarثبات التراكیب الى b2و b1اشارت قیم معامل االنحدار . معدل ثبات اعلى من العام

Aqmarبالتتابع، ویمكن اعتبار التركیب الوراثيAqmar ،هو االفضل النه جمع بین صفتي الحاصل والثباتیة

اما قیم معامل . غیر مستقرةShimowsوFlorasolو MACAOو Carlosفي حین كانت التراكیب 

والى عدم ثبات التراكیب ShimowsوFlorasolو Carlosفقد اشارت الى ثبات التراكیب b3االنحدار 

Zahrat AL-iraq وMACAO وTriumph.  

في تحدید التركیب الثابت على نسبة ) σi2(Shuklaوتباین ) Ecovalence)Wiتعتمد طریقتي 

و Wi، لذلك فالتركیب الوراثي الذي یمتلك اقل قیمة من .G.Eمساهمة ذلك التركیب الوراثي من تغایر التداخل 

σi2ان التراكیب 4یتضح من جدول . یعتبر االكثر ثباتًا النه اسهم باقل نسبة تغایر الى تغایر التداخلKWS

، في حین σi2و Wiهي االكثر ثباتًا خالل البیئات المدروسة النها امتلكت اقل قیم AqmarوAllstarو 

یالحظ ان . سبة الى المقیاسین نفسیهماهي االقل ثباتًا نMACAOو Shimowsو Carlosكانت التراكیب 

التتشابه مع رتب التراكیب الوراثیة المدروسة باالعتماد على σi2و Wiرتب التراكیب الوراثیة باالعتماد على قیم 

نهما امتلكا االتي كانت ذات رتب متشابهة، اال Florasolو Emperadonrحاصل البذور باستثناء التركیبین 

فقد كان ذو رتب متشابهة ایضا باالعتماد على معدل حاصل ZahratIraqاما التركیب . ةعالیσi2و Wiقیم 

  .منخفضة مما یعني انه ذو استقرار عالσi2و Wi، اال انه امتلك قیم σi2و Wiالبذور وقیم 

، و σi2و Wiو b2و b1نفس التراكیب الثابتة التي حددتها طرائق ) I(حدد مقیاس دلیل الثبات 

. Carlosو Florasolو Turkuazبالتتابع اما اوطأ التراكیب رتبًا فهي Allstarو Aqmarو KWSهي 

على انها Zahrat AL-iraqوKWSو Aqmarباالعتماد على مقیاس معامل االختالف، تم تحدید التراكیب

. بأنها االكثر استجابة للتغیرات البیئیةFlorasolو MACAOوCarlosالتراكیب االكثر ثباتًا والتراكیب 

یوضح العالقة بین معامل االختالف ومعدل حاصل البذور للتراكیب المدروسة، ویالحظ ان الشكل 1الشكل 

التي ) II(التي تضم التراكیب العالیة الحاصل والمنخفضة التغایر و ) I(مقسم الى اربع مناطق او مجامیع هي 

التي تضم التراكیب منخفضة الحاصل ومنخفضة التغایر و ) III(صل وعالیة التغایر و تضم التراكیب عالیة الحا

)IV ( التي تضم التراكیب منخفضة الحاصل وعالیة التغایر)یالحظ من الشكل ان التراكیب ). 26IBIS و

ShimowsوZahrat AL-iraq قد وقعت ضمن المجموعة االولى، وعادة تالئم تراكیب هذه المجموعة

فقد وقع في المجموعة الثانیة وهذا یعني انه ذو حاصل عالي وتباین Triumphاما التركیب . یئات المفضلةالب

و Turkuazضمت المجموعة الثالثة التراكیب . اعلى من المعدل العام للتباینات، اي انه ذو ثباتیة واطئة

KWS وAllstarوFlammeوAqmarا منخفض نسبیًا، اال ان وهي مجموعة تمتاز بان حاصل تراكیبه

اخیرا، ضمت المجموعة الرابعة التراكیب منخفضة . اي انها مجموعة ذات تراكیب ثابتة, تباینها منخفض ایضاً 

  .Florasolو MACAOو Emperadoarو Carlosالحاصل وعالیة التباین وهي 
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  لثالثة عشر هجینًا من زهرة الشمس(%) ف ومعامل االختال) هكتار/طن(معدل حاصل االبذور )1(شكل 

  

وتضم التراكیب عالیة الحاصل ومنخفضة التغایر و ) I(یالحظ ان الشكل مقسم الى اربعة اقسام هي 

)II ( وتضم التراكیب عالیة الحاصل وعالیة التغایر و)III ( وتضم التراكیب منخفضة الحاصل ومنخفضة التغایر

  لحاصل وعالیة التغایروتضم التراكیب منخفضة ا) IV(و 

  

1 Emperadonr
2 TurkuaZ
3 Carlos
4 IBIS
5 Triumph
6 KWS
7 MACAO
8 Florasol
9 Allstar
10 Shimws
11 Flamme
12 Aqmar  
13 ZahratIraq  

  

-Zahrat ALوAllstarو Aqmarو KWSبصورة عامة، یتضح مما تقدم ان التراكیب الوراثیة 

iraqثر ثباتًا حسب قیم هي االكb1 وb2 وWi وσi2 وC.V. اذ انها امتلكت قیم معامل انحدار هي ،

وهذا واضح من خالل .G.Eاالقرب الى الواحد، باالضافة الى انها اسهمت بأقل نسبة من تغایر التداخل 

- 1-ي شكل فIIIمما یدعم النتیجة اعاله ان هذه التراكیب كانت ضمن المجموعة . σi2و Wiانخفاض قیم 

بالرغم من ثباتیة هذه التراكیب والتي من الممكن التوقع بادائها، اال . وهذا یعني انها تراكیب ذات تكیف عام عالي

ذوا حاصل منخفض، ویمكن االستفادة منهما في نقل صفة الثباتیة الى التراكیب AllstarوKWSان التركیبین 

اما ). 46و3(وثة ویسیطر علیها من قبل جینات الفعل االضافي العالیة الحاصل، اذ ان الثباتیة هي صفة مور 

، فیمكن التوصیة بهما اذ ابدى االول ثباتیة عالیة وحاصًال متوسطًا Zahrat AL-iraqوAqmarالتركیبان 

معامل األختالف
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منذ وابدى الثاني ثباتیة متوسطة وحاصًال عالیًا وهذا ربما یرجع الى انها تراكیب وراثیة تزرع في البیئة العراقیة

سنوات عدیدة مما ادى الى تكیفها لظروف البیئة العراقیة مقارنة بالتراكیب االخرى المدخلة حدیثًا الى ظروف 

  .العراق

وهي ShimowsوFlorasolوCarlosحددت معظم مقاییس ثباتیة التراكیب غیر المستقلة بأنها 

هذا یدل على ضعف مقیاس االنحدار و b3نفس التراكیب التي حددت على انها تراكیب مستقرة حسب قیم 

ان تحدید التراكیب الثابتة نفسها في معظم . في تحدید التراكیب الثابتةPerkinsو Freemanالمستخرج حسب 

اللذین ذكروا ان معظم تحالیل الثباتیة ) 48(Purchaseو ) 47(واخرون Adugnaالطرق یتفق مع ماذكرة 

اال ان االصناف المتمیزة تظهر احیانًا بعض االنحراف، لذلك فالتراكیب التي متشابهة في تحدید التراكیب الثابتة،

قد ابدت معدالت Triumphو IBISAو Shimowsتفوقت في معدل حاصلها على المعدل العام مثل 

منخضة لقیم معامل االنحدار وبقیة المقاییس المستخدمة وهذا یدل على ان معدالت الحاصل الترتبط مع 

البیئي وكیف یؤثر االنتخاب فیها -ان فهم االهمیة النسبیة والطبیعة الوراثیة لمكونات التغایر الوراثي.الثباتیة

سیزید من معرفتنا بثباتیة الحاصل ویساعد في تحدید فیما اذا كان تصمیم ستراتیجیات االنتخاب لزیادة الثباتیة 

  .هي مهمة في برامج التربیة
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) b2(Jinksو Perkinsو ) b1(Russellو Eberhartلثالثة عشر تركیبًا من زهرة الشمس وقیم معامل االنحدار حسب ) هكتار/طن(معدل حاصل البذور)4(جدول 

  كل تركیب وراثي لكل مقیاس) Ranks(ورتب ).C.V(ومعامل االختالف ) σi2(Shuklaوتباین )I(ودلیل الثباتیة ) Wi(Ecovalenceوقیم ) Perkins)b3وFreemanو

R
%C.V

.
R σi2 R I R Wi R b3 R b2 R b1 R المعدل Genotype

9 19.0 8 0.248 9 0.72 7 0.21 9 -1.51 7 3.79 8 4.79 7 2.89 Emperado
ur

6 14.5 7 0.242 13 0.23 8 0.21 5 -0.86 8 -3.72 5 -2.72 10 2.30 Turkuaz
13 40.9 13 1.306 11 0.57 13 1.12 1 1.36 13 -8.69 13 -7.69 11 2.28 Carlos
5 13.8 6 0.235 7 0.77 6 0.19 10 -2.22 6 3.68 7 4.68 2 4.08 IBIS
10 19.7 9 0.540 5 0.86 9 0.45 11 -2.66 9 5.60 9 5.60 3 4.03 Triumph
2 4.7 1 0.000 1 41.37 1 0.00 8 -1.27 2 -0.08 1 0.91 12 2.27 KWS
12 31.0 11 0.813 4 0.86 11 0.69 12 -2.30 10 6.85 12 7.85 5 3.05 MACAO
11 26.2 10 0.715 12 0.42 10 0.61 2 1.40 11 -6.44 10 -5.44 9 2.52 Florasol
4 13.1 3 0.019 3 1.36 2 0.01 6 -0.91 1 1.05 3 2.05 13 1.87 Allstar
7 14.7 12 0.849 10 0.64 12 0.73 3 1.54 12 -7.02 11 -6.02 1 4.96 Shimws
8 15.7 5 0.143 8 0.75 5 0.12 7 -1.08 5 2.88 6 3.88 6 2.96 Flamme
1 3.0 2 0.001 2 3.14 3 0.05 4 -0.66 3 -0.24 2 0.75 8 2.86 Aqmar  
3 10.1 4 0.095 6 0.82 4 0.08 13 -3.22 4 2.32 4 3.32 4 3.95 ZahratIraq  

3.025                mean
1.08          L.S.D.
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