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  في تضریبات أصناف من التبغةیالفسلجالمعالم الوراثیة لبعض الصفات 

  

  **فاضل یونس بكتاشو*لیث محمد جواد الشماع

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

  

  ةصالخال

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

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

48وصـنف Habanaاإلباء والهجن التبادلیـة والعكسـیة مـع صـنفي المقارنـة تمت مقارنة .جامعة بغداد/ الزراعة

باســتخدام تصــمیم القطاعــات الكاملــة 2005لمكشــوف والبیــت الزجــاجي فــي عــام فــي طــریقتین للزراعــة ، الحقــل ا

  .مكرراتةالمعشاة وبثالث

وجدت فروق معنویة بین النباتات المزروعة في الحقل المكشـوف مقارنـة بالمزروعـة فـي البیـت الزجـاجي 

% 50من الزراعة حتى أقل عدد أیام(BxC)استغرقت نباتات الهجین التبادلي. و في جمیع الصفات المدروسة

تفــوق . فــي البیــت الزجــاجي) یــوم112.0((CxB)ولــم یختلــف معنویــا عــن الهجــین العكســيیــوم110.33ازهــار

والعكسـیةعلـى بقیـة الهجـن التبادلیـة) سـم167.33و 168.33(في ارتفاع النبـات (BxC)و(AxB)انالهجین

فــي عــدد األوراق الكلــي فــي النبــات (CxB)عكســي تفــوق الهجــین ال.  (CxB)ولــم یختلفــا عــن الهجــین العكســي

أظهــرت أغلــب الهجــن التبادلیــة والعكســیة قــوة هجــین . علــى بقیــة الهجــن التبادلیــة والعكســیة)نبــات/ ورقــة24.6(

  .موجبة ومعنویة مع وجود حاالت قوة هجین سالبة في الصفات المدروسة

االوراق الكلي دبات وعدازهار وارتفاع الن% 50بأن عدد األیام من الزراعة لغایة أظهر التحلیل الوراثي

ر بحیـث كـان معـدل درجـة السـیادة اكبـالمضـیفات اكثـر مـن التـأثیر للجینـالمضـیف التأثیر غیـر تحت في النبات

  .من واحد ونسبة التوریث بالمعنى الواسع عالیة

یوصــى بــالهجین یســتنتج مــن البحــث أفضــلیة زراعــة التبــغ فــي البیــت الزجــاجي علــى الحقــل المكشــوف و 

  .)نبات/ورقة24.6(وعدد األوراق الكلي للنبات) سم167.33(لتفوقه في ارتفاع النبات (CxB)العكسي 
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Abstract
Full diallel crosses coducted 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 at the open field and green house using Randomized Complete Block Desighn 
with 3 parents , 6 hybrids and 2 control, Habana and CV. 48.



Significant differences were found between open field and green house plants 
in all the studied characters.The hybrid (BxC) was earlier in 50% flowering, which 
not differed from (CxB) in green house. The crosses (AxB) and (BxC) superior in 
plant height, while did not differed significantly from the crosses (CxB). The higher 
number of leaves/plant produced in the hybrid plants (CxB). Several crosses revealed 
positive and negative heterosis in the studied traits. Genetic analysis revealed that, 
number of days to 50% flowering, plant height and number of leaves/plant were under 
non additive gene action.

The results revealed that the plant characters in the green house, better than in 
the open field. It was recommended the reciprocal cross (CxB), which superior in 
plant height and number of leaves/plants.

  

  المقدمة

مـن المحاصـیل Solanaceaeالـذي یتبـع العائلـة الباذنجانیـة  (.Nicotiana tabacum L)یعـد التبـغ

Drugالمنبهـــة والمخـــدرة طبیـــا  Cropsالـــذي یـــدخل فـــي تركیـــب بعـــض األدویـــة الطبیـــة عـــن طریـــق تحضـــیر

Nicotinic acidوNicotinic amid یســتعمل فــي صــنع والــذي تحتــوي اوراقــه علــى مــواد قلویــة كثیــرة كمــا

من اهـم المحاصـیل الورقیـة قاطبـة باحتوائـه علـى النیكـوتین والقطـران فهـو یتصـدر التجـارة العالمیـةدالسكائر اذ یع

)1(.  

فـي 1907بدأت المحاوالت في تربیة وتحسین التبغ فـي العقـد االول مـن القـرن الماضـي فقـد سـجل عـام 

مـن عملیـات التهجـین وأطلـق علیهمـانتجـادان مـن تبـوغ السـیكارقسم الزراعة التابع للوالیـات المتحـدة صـنفان جدیـ

BrewerوCooleyلمي، وبعــد ذلـك اســتمرت وتعـد هـذه أول عملیــة تربیـة وتحسـین مســجلة فـي تــاریخ التبـغ العـا

بــدأ األهتمــام فــي اواخــر الثالثینــات واوائــل االربعینــات . رة وال ســیما بعــد فشــل الصــنفین  المــذكوریناالبحــاث متبعثــ

لتهجین بــین اصــناف التبــغ لغــرض تطــویره ومقاومتــه لألمــراض وتحســین كمیــة الحاصــل والنوعیــة اال أن نتــائج بــا

أمــا فــي العــراق . والتحســین التــي اجریــت فــي العدیــد مــن دول العــالم كانــت غیــر مشــجعةةالكثیـر مــن تجــارب التربیــ

ین والحصــول علــى بــذور هجینــة صــنف مــن التبــغ الشــرقي بهــدف التهجــ21د عنــد زراعــةجــربیــل تحدیــدا فو أوفــي 

بـذور ى اعطـتمعظم األصناف فـي اعطـاء بـذور هجینـة، فبعضـها اجهضـت بعـد عقـد الثمـار مباشـرة واخـر تفشل

يضامرة او كبسوالت فارغة وبعد سلسلة طویلة مـن المحـاوالت تـم الحصـول علـى بـذور هجینـة مـن تضـریب تبـادل

  ).2(بین اربعة اصناف فقط 

بادلي وتحلیل نتائجها حسب نفس الطریقـة وتقـدیر بعـض المعـالم الوراثیـة المهمـة تعد طریقة التضریب الت

یة في تربیة هـذا سات االسالبنیني وتوارثها من الطرق المهمة وتعد من الجفي وراثة صفات النبات خاصة الفعل ال

فـــي هـــذا خاصـــة مواعیـــد االزهـــارفســـلجیةالمحصـــول، وال ســـیما اذا كانـــت تلـــك الدراســـات تصـــب فـــي الصـــفات ال

  ).6، 5، 4، 3(المحصول

  .یة فیهاجلفسسة بعض الصفات الار حث بهدف استنباط هجن من التبغ ودطبق هذا الب

  

  

  

  

  

  



  المواد وطرائق البحث

Sumerو)Corjo)Aاستخدمت في هذا البحث ثالثة اصـناف مـن التبـغ 48)B (وCroillo)C (

اف فـي زرعـت بـذور هـذه األصـن).7(حسب مـا جـاء بـهFull diallel crossفي برنامج تضریب تبادلي كامل

جامعـة –علـى شـكل دایـة فـي البیـت الزجـاجي التـابع الـى كلیـة الزراعـة 2004للموسـم الربیعـي شـباطبدایـة شـهر

أضـیف المبیـد . بغداد في صنادیق خشبیة أعدت ألستخدامها كمشتل فضـال عـن سـنادین مغطـاة بغطـاء بالسـتیكي

ونثـــرث فـــي ترمـــل رطبـــكغـــم1/غـــم مـــن البـــذور5خلطـــت . زجـــاجيفـــي البیـــت ال% 85الحشـــري ســـفن بتركیـــز 

  .الصنادیق الخشبیة ، والسنادین

لتـر /غـم1تم اضافة السماد المركب . سقیت الدایات مرتین الى ثالث مرات یومیا بأستخدام مرشة یدویة

نقـل الشـتالت الـى الحقـل اذ كانـت فـي بدایـة شـهر نیسـان تـم . ماء الى الدایة قبل رشـها بالمـاء كلمـا دعـت الحاجـة

هــ/كغـم600سـمدت ارض الحقـل بمعـدل . )1(سـم بـین المـروز والنباتـات علـى التـوالي 15x75الزراعـة ةمساح

یوریـا حیـث كانـت ـهـ/كغـم200بمعـدل يو أضیفت دفعتان من السماد النتروجینـNPK (18:18:18)من سماد

ین بــین جــي والتهصــأجریــت عملیــات الخ). 8(الشــتلعــد شــهرین مــنالمــرة األولــى بعــد شــهر مــن الشــتل والثانیــة ب

ق العلمیـة مـع ضـمان عـدم حصـول خلـط وراثـي بـین األصـناف حسـب الطـر 2004فـي الموسـم الربیعـي األصناف 

  .وفي نهایة الموسم تم الحصول على بذور ثالثة هجن تبادلیة وثالثة هجن عكسیة

بطریقـة عمـل الدایـة كمـا فـي 2005فـي الموسـم الربیعـي ة الهجـن واألبـاء واالصـناف نـطبقت تجربة مقار 

وكانـت عملیـات خدمـة .الموسم السابق نفسها وبعدها نقلت الشتالت الى الحقـل المكشـوف وكـذلك البیـت الزجـاجي

تین كلتیهمـــا وتـــم تطبیـــق التجـــربتین راعالتربـــة والمحصـــول مـــن ري وتعشـــیب ومســـافات زراعـــة وتســـمید مطابقـــة للـــز 

ن طـول المـرز الوحـدة التجریبیـة تتكـون مـن مـرزیات الكاملة المعشاة وبثالثة مكررات وكانتحسب تصمیم القطاع

  .مترین

ازهار وارتفـاع النبـات % 50عدد االیام من الزراعة لغایة (ات المدروسةفأجري التحلیل األحصائي للص

الحســـابیة تالمتوســـطاملـــة المعشـــاة وقورنـــتاحســـب تصـــمیم القطاعـــات الك) ســـم وعـــدد االوراقـــة الكلیـــة للنبـــات 

ثـم حسـاب قـوة الهجـین علـى اسـاس انحـراف هجـین ) 6(، %)5(باستعمال أقل فرق معنـوي وعلـى مسـتوى احتمـال 

ا وتبایناتهـا ونسـبتي االئـتالف العامـة والخاصـة وتأثیراتهـ، كمـا قـدرت قـابلیتي)9(االبـوین الجیل االول عن متوسـط

  ).7(السیادة حسب ما جاء به بالمعنى الواسع والضیق و معدل درجةالتوریث

  

  النتائج والمناقشة

  : تزهیر% 50عدد األیام من الزراعة الى 

وجود فروق معنویة بین التراكیب الوراثیة في التزهیر فـي زراعـة البیـت الزجـاجي فقـط ، 1یشیر الجدول 

األیــام وصــوال الــى اســتغرقت أقــل عــدد مــن (BxC)حیــث لــوحظ فــي الهجــن التبادلیــة أن نباتــات الهجــین التبــادلي

ذان لـال (AxC)و(AxB)ینـین التبـادلیینجیوم الذي بكر فـي تزهیـره عـن اله110.33تزهیر، حیث بلغت % 50

بـین ت. متوسط العام للصـفةالیوم على التوالي ، فضال عن تبكیره عن صنفي المقارنة و 124.3و 125.0ااستغرق

والزراعة فـي البیـت الزجـاجي، اذ اسـتغرقت نباتـات التبـغ فـي وجود فروق معنویة بین الزراعة في الحقل المكشوف 

و 12و 11و 10(تزهیر ، اتفقت هذه النتائج مع نتائج باحثون اخـرون % 50الحقل عدد ایام اكثر وصوال الى 

  .)15و 14و 13

  



فوق (دلیة وهجنها التبا) القیم القطریة(تزهیر االباء % 50متوسطات عدد االیام من الزراعة ألى ) 1(جدول

مع صنفي المقارنة لنباتات التبغ ان الزراعة في الحقل المكشوف تمثل ) تحت القطریة(والعكسیة ) القطریة

  )القیم السفلى(والزراعة في البیت الزجاجي تمثل) القیم العلیا(

ABC  االباء

A
136.00  
115.00  

142.00  
125.00  

144.00  
124.33  

B
140.00  
120.00  

135.00  
128.00  

134.00  
110.33  

C
142.33  
124.00  

132.00  
112.00  

132.33  
117.00  

Habanaصنف المقارنة 
148.00  
122.00  

  48صنف المقارنة 
137.66  
123.00  

  المتوسط العام
138.48  
120.06  

t  0.05 = 2.30611.34  

LSD 5%
NS
8.39  

  

ویــة ألنحــراف متوســط الجیــل النســبة المئعلــى اســاس قــوة الهجــین التــي احتســبت 2توضــح نتــائج جــدول 

فــي (BxC)هـین التبـادليجومعنویـة لل) ـ 9.93(وجـود قـوة هجـین سـالبةفقـد تبـین األول عـن متوسـط األبـوین ، 

( أظهـر اعلـى قـوة هجـین موجبـة و معنویـة فـي الـزراعیتین كلتیهمـا (AxC)زراعـة البیـت الزجـاجي ، أمـا الهجـین

قـــوة هجـــین ســـالبة  (CxB)العكســـیة فقـــد اظهـــر الهجـــین العكســـي، أمـــا الهجـــن علـــى الترتیـــب ) 7.18و 7.32

تدل في الحقل المكشوف والبیت الزجاجي على الترتیب ـ 8.97ـ و 1.24مقدارها تین كلتیهماومعنویة في الزراع

بــوین فــي الصــفة اذ بكــرت هــذهألاتــأثیر الســیادة الفائقــة لجینــات متوســط ن علــىیالقــیم الســالبة المعنویــة لقــوة الهجــ

  ).16، 15، 14، 13، 5، 4(ن في التزهیر عن بقیة الهجن الهج

  

) فوق القطریة(تزهیر في الهجن التبادلیة % 50لعدد االیام من الزراعة الى (%) قوة الهجین ) 2(جدول

والزراعة في البیت الزجاجي ) القیم العلیا(، ان الزراعة في الحقل المكشوف تمثل ) تحت القطریة(والعكسیة 

  مقارنة بمتوسط االبوین) م السفلىالقی(تمثل 

ABC  االباء

Aــ  
4.79  
2.88  

7.32  
7.18  

B
3.32  

  ـ1.23
  ــ

0.24  

  ـ9.93

C
6.08  
6.89  

  ـ1.24

  ـ8.57
  ــ

الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة 
2.07  
5.14  

  الخطأ القیاسي للهجن العكسیة
2.13  
4.46  

  



تزهیـــر أن % 50بطة لعـــدد األیـــام مـــن الزراعـــة الـــى یظهـــر مـــن مقارنـــة التـــأثیر العكســـي للهجـــن المســـتن

فـي زراعـة  (CxB)أعطیا تأثیرا عكسیا معنویا سـالبا فـي الحقـل المكشـوف والهجـین (CxA)و (BxA)الهجینان

  .البیت الزجاجي  ، حیث تمیزت هذه الهجن بالتبكیر بالتزهیر وهذا یعود الى التأثیر األمي للصفة

الـــى وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي متوســـط 3ثیـــة جـــدول ت للتراكیـــب الورالـــوحظ مـــن تجـــزأة متوســـط المربعـــا

ئتالفیـةفقـط حیـث كانـت قیمتـه أعلـى مـن متوسـط مربعـات القابلیـة األ(SCA)مربعات القابلیة األئتالفیـة الخاصـة

الصفة ینات على هذهرنة بالتأثیرات غیر السیادیة للجهذا دلیل على التأثیرات السیادیة العالیة مقا (GCA)العامة

ویعنــي التــأثیر الموجــب  (C)ســالب لــألبو (B)و (A)، لــوحظ تــأثیر ائتالفــي عــام موجــب ومعنــوي لألبــوین

  .كیر في االزهار ، على التواليتبوالسالب الى التأخیر وال

  

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

  تزهیر في نباتات التبغ في زراعة البیت الزجاجي% 50الوراثیة لعدد االیام من الزراعة الى 

^Sij  

gii  AB  C  gii2σSij2σ  Rij2σ^االباء 

A1.03  0.90  5.68  0.07  30.65  1.79  

B2.50  1.03  7.312.45  51.83  0.07  ـ  

C0.16  0.83ـ3.76  83.33  3.30  ـ2.07  ـ  

  الخطأ القیاسي
^giiSij^Rij^

  
1.73  2.44  2.99  

  المعالم الوراثیة

  متوسط المربعات

GCA19.35 ns
SCA86.82**
RCA4.64 ns

ê8.97

  التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.02
2σ gca/ 2σ rca0.00

2σ gca1.73
2σ A3.46

  الهجن التبادلیة

2σ D77.85
â6.70

h2.bs90%
h2.ns4%

  ةالهجن العكسی

2σ D-r0.00
â-r0.00

h2.bs-r28%
h2.ns-r28%

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

  

أظهـر تـأثیرا ائتالفیـا  (AxB)و (AxC)بـأن الهجینـین التبـادلیین) 3(یظهـر مـن التحلیـل فـي الجـدول 

تــأثیرا ائتالفیــا ســالبا، هــذه النتــائج تشــیر الــى امكانیــة (CxB)ن اعطــى الهجــینخاصــا موجبــا ومعنویــا ، فــي حــی

كانــت ). 17(االســتفادة مــن األبــاء فــي اســتباط هجــن مبكــرة واخــرى متــأخرة األزهــار بعــد تحدیــد اتجــاه التضــریب، 

یــر فــي التبــغ وكــان مكونــات تبــاین القابلیــة األئتالفیــة الخاصــة أعلــى مــن العامــة لعــدد األیــام مــن الزراعــة الــى التزه

هــذه النتــائج جمیعهــا معــدل درجــة الســیادة اكبــر مــن واحــد كمــا أن نســبة التوریــث بــالمعنى الضــیق كانــت منخفضــة



یسـتنتج مـن . تشیر الى اهمیة تأثیر السـیادة الفائقـة للجینـات علـى هـذه الصـفة مقارنـة بالتـأثیر المضـیف المـنخفض

ر غیر المضیف للجینات وعلیه نؤكد على اتباع طریقة التهجین فـي البحث بأن التزهیر في نبات التبغ تحت التأثی

  .تربیة نبات التبغ للحصول على هجن مبكرة واخرى متأخرة باألزهار

  ارتفاع النبات

الزراعتین مما یشیر الى كلتاوفي4جدولاكیب الوراثیة في ارتفاع النبات وجدت فروق معنویة بین التر 

كــان (A)یــب الوراثیــة ازاء هــذه الصــفة ، ویتبــین مــن ذلــك أن متوســط نباتــات األبوجــود تبــاین وراثــي بــین التراك

ولــم . فــي زراعــة البیــت الزجــاجي ) C(زراعــة الحقــل المكشــوف واالب األكثــر ارتفاعــا عــن األبــوین األخــرین فــي 

(AxB)تظهر فروق معنویة بین الهجن التبادلیـة فـي زراعـة الحقـل المكشـوف فـي حـین احـرزت نباتـات الهجینـین

فضـــال عـــن ) ســـم167.33و 168.33(فـــي زراعـــة البیـــت الزجـــاجي أعلـــى متوســـط ألرتفـــاع النبـــات (BxC)و

ارتفاع النباتـات فـي الهجـن العكسـیة أقـل مـن الهجـن متوسط ، في حین كان 4جدول ارتفاعه عن صنف المقارنة

تفقـت هـذه أ. التبادلیـة ولیسـت العكسـیةالهجـنالتبادلیة ، یظهر من ذلك بأن تأثیر األم على الصفة كان في اتجـاه 

  ).1(النتائج مع نتائج 

  

والعكسیة ) فوق القطریة(وهجنها التبادلیة ) القیم القطریة(سم لالباء /متوسطات ارتفاع النبات ) 4(جدول

عة والزرا) القیم العلیا(مع صنفي المقارنة لنباتات التبغ ان الزراعة في الحقل المكشوف تمثل ) تحت القطریة(

  )لقیم السفلىا(في البیت الزجاجي تمثل 

ABC  االباء

A
92.33  

170.93  
98.63  

168.33  
94.63  

162.03  

B
59.60  

165.30  
71.86  

117.96  
64.40  

167.33  

C
80.10  

143.43  
93.53  

161.66  
83.66  

141.80  

Habanaصنف المقارنة 
105.00  
165.56  

  48صنف المقارنة 
69.93  

131.80  

  امالمتوسط الع
83.06  

154.19  
t  0.05 = 2.30611.17  

LSD 5%
12.63  
13.58  

  

وجود فـروق معنویـة فـي قـوة الهجـین المحسـوبة علـى اسـاس متوسـط األبـوین، فقـد 5تشیر نتائج الجدول 

عـة الحقـل المكشـوف ، أمـا فـي زرامـن% 20.13جین موجبة ومعنویة بلغـت قوة ه(AxB)أظهر الهجین التبادلي

 (CxB)أظهـر الهجـین العكسـي.%28.33أعلـى قـوة هجـین موجبـة بلغـت  (BxC)البیت الزجاجي حقق الهجین

أتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج .%)24.47و20.27(تین كلتیهمـــا بلغـــت عقـــوة هجـــین موجبـــة ومعنویـــة فـــي الـــزرا

  .هجین موجبة وسالبة مقارنة بمتوسط األبوینالذین وجدوا قوة) 20و 19و 18و 11(باحثون اخرون 

  

  



) تحت القطریة(والعكسیة ) فوق القطریة(سم في الهجن التبادلیة /الرتفاع النبات (%)قوة الهجین ) 5(جدول

مقارنة ) م السفلىالقی(والزراعة في البیت الزجاجي تمثل ) القیم العلیا(، ان الزراعة في الحقل المكشوف تمثل 

  وینبمتوسط االب

ABC  االباء

Aــ  
20.13  
16.53  

7.53  
3.62  

B
  ـ27.40

14.43  
  ــ

  ـ17.18

28.83  

C
  ـ8.97

  ـ8.27

20.27  
24.47  

  ــ

الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة 
10.96  
7.27  

  الخطأ القیاسي للهجن العكسیة
13.88  
9.68  

  

تین ف العامـة فـي كلتـا الـزراعاألئـتالالى وجود فروق معنویة في متوسط مربعـات قابلیـة6یشیر الجدول 

زجاجي ، وقابلیة األئتالف الخاصة للهجن العكسیة في زراعـة الحقـل لوقابلیة األئتالف الخاصة في زراعة البیت ا

تین كلتیهمـا ابلیـة األئـتالف العامـة فـي الـزراعتأثیرا موجبا ومعنویا فـي ق(A)أظهر األب ) .19و 18(المكشوف 

بلیة األئـتالف الخاصـة للهجـن التبادلیـة غیـر معنـوي فـي الحقـل المكشـوف ومعنـوي فـي ، وكان تأثیر قا) 6جدول (

في زراعة البیـت الزجـاجي ، كمـا أعلى تأثیر موجب ومعنوي(BxC)البیت الزجاجي حیث أظهر الهجین التبادلي

لـى تبـاین تـأثیر أع. تأثیرا أئتالفیا خاصا موجبا ومعنویا في زراعة الحقل المكشوف (BxA)أبدى الهجین العكسي

فــي الحقــل المكشــوف ، أمــا فــي زراعــة البیــت الزجــاجي كــان أعلــى قیمــة للتبــاین  (B)كــان لــألب  GCA  لــل

الكبیـرة لـذلك ةمسـاهماللیة األئتالفیـة العامـة الـى لیة لتباین تأثیر القابا، ویستدل من القیم الع (B)ویلیه (A)لألب

 (B)ین تأثیر للقابلیة األئتالفیة الخاصة للتبادلي والعكسي كان لألباعلى تبا، األب في توریث الصفة الى هجنه 

تشیر القیم العالیة للتباین التأثیر األئتالفي الخاص الى توریث األب الصفة الى احد . في زراعة الحقل المكشوف

ألغلــب األضــافيأغلــب هجینــه باعطــاء تــأثیره لــىالمنخفضــة لهــا الــى توریثهــا اهجنــه او القلیــل منهــا وتشــیر القــیم

فــي زراعــة ) 0.00و  3.1(ي الهجــن التبادلیــة والعكســیة كــان معــدل درجــة الســیادة فــ. التضــریبات التــي یشــترك بهــا

یعنـي أن الصـفة فـي الهجـن هـذا. فـي زراعـة البیـت الزجـاجي علـى الترتیـب) 3.32و0.66(الحقـل المكشـوف و 

زراعـــة الحقـــل المكشـــوف تحـــت تـــأثیر الســـیادة الفائقـــة التبادلیـــة فـــي زراعـــة البیـــت الزجـــاجي والهجـــن العكســـیة فـــي 

للجینات في توریثها وطابقت نتائج معدل درجة السیادة مع نتـائج نسـبتي المضیفعل غیر فللجینات والى اهمیة ال

فــي كــل مــن الهجــن %) 93.0و 69.0(بلغــت نســبة التوریــث بــالمعنى الواســع . التوریــث بــالمعنى الواســع والضــیق

فــــي زراعــــة الحقــــل %) 16.0و69.0(ســــیة فــــي حــــین كانــــت قــــیم نســــبة التوریــــث بــــالمعنى الضــــیق عكلالتبادلیــــة وا

فــي زراعــة البیــت الزجــاجي والعكســیةالتبادلیــةبــالمعنى الواســع للهجــن المكشــوف ، فــي حــین بلغــت نســبة التوریــث 

  ).19(أتفقت هذه النتائج مع نتائج%). 69و 15(وبالمعنى الضیق بلغت%) 84.0و97.0(

  

  

  



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

  لتبغ في زراعة البیت الزجاجيوالمعالم الوراثیة الرتفاع النبات في  ا

^Sij  

gii  ABC  gii2σSij2σ  Rij2σ^اآلباء

A
4.18  
8.07  

  ـ1.72

8.98  

  ـ0.15

  ـ8.35

15.43  
62.76  

  ـ2.25

144.42  

424.27  
77.98  

B
19.51  
1.51  

  ـ5.43

  ـ5.66

1.06  
17.15  

27.44  
29.64  

  ـ1.13

368.82  

583.65  

  ـ0.47

C
7.26  
9.30  

  ـ14.56

2.83  

1.24  

  ـ2.41
  ـ0.53

3.41  

  ـ4.07

357.84  

255.56  
83.71  

  الخطأ القیاسي

^giiSij^Rij^

  2.50  
2.68  

3.54  
3.79  

4.34  
4.64  

  المعالم الوراثیة

  وسط المربعاتمت

  

GCA
145.89**
309.06**

SCA
4.34

549.96**

RCA
430.59**
64.45ns

è
18.86
21.60

  التباینات

2σ gca/ 2σ sca
0.00
0.09

2σ gca/ 2σ rca
0.10
2.23

2σ gca
21.17
47.91

2σ A
42.34
95.82

  الهجن التبادلیة

2σ D
0.00

528.35

â
0.00
3.32

h2.bs
69%
97%

h2.ns
69%
15%

  الهجن العكسیة

2σ D-r
205.86
21.47

â-r
3.11
0.66

h2.bs-r
93%
84%

h2.ns-r
16%
69%

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

  



  :عدد األوراق للنبات

لنبـات فـي الحقـل المكشـوف مـع عـدم لدد األوراق لوحظ وجود فروق معنویة یبین التراكیب الوراثیـة فـي عـ

تمیــزت بـأعلى عـدد أوراق فـي النبــات  Aأن نباتــات األب7یظهـر مـن الجـدول حیــثوجـوده فـي البیـت الزجـاجي

انعكسـت ) ورقـة19.36( Bوأدنـى عـدد مـن األوراق لـألب) درجـة20.56(Cویلیـه نباتـات األب ) ورقـة23.60(

معنویـا فـي عـدد األوراق  (BxC)و (AxB)تفوقـت نباتـات الهجینـین التبـادلیین. نتـائج ذلـك علـى الهجـن الناتجـة

الــذي كــون أقــل عــدد مــن  (AxC)ورقــة ولــم یختلــف األخیــر عــن نباتــات الهجــین21.93و 22.70بلــغ الــذي

تفـــوق متوســـط عـــدد . وأمـــا الهجـــن العكســیة فكونـــت عـــدد أوراق أقــل مـــن الهجـــن التبادلیــة). ورقــة20.13(األوراق 

تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج بـــاحثون ألوراق فـــي نباتـــات البیـــت الزجـــاجي معنویـــا علـــى نباتـــات الحقـــل المكشـــوفا

قـــوة هجـــین موجبـــة ومعنویـــة بلغـــت أظهـــر  (BxC)الهجـــین التبـــادليبـــأن 8یشـــیر الجـــدول . )20و 5(اخـــرون 

كســـیة فـــأظهرت قـــوة هجـــین والبیـــت الزجـــاجي بالترتیـــب ، أمـــا الهجـــن العةللـــزراعتین المكشـــوف% 23.0و% 6.64

  ).15(،سالبة

. أن القیمــة الموجبــة لقــوة الهجــین تــدل علــى تــأثیرات الســیادة الفائقــة لجینــات أفضــل األبــوین فــي الصــفة

كمـــا انحرفـــت الهجـــن العكســـیة عـــن ). 20و 17و 16و 6و 4(اتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج بـــاحثون اخـــرون 

للنبــات وكــذلك نســبة قــوة الهجــین ســواء باألتجــاه الموجــب أو الســالب الهجــن التبادلیــة فــي متوســطات عــدد األوراق

  .وهذا األنحراف یرجع الى تأثیر سایتوبالزم األم على الصفة

  

) فوق القطریة(وهجنها التبادلیة ) القیم القطریة(نبات  لالباء /متوسطات عدد االوراق الكلي) 7(جدول

) القیم العلیا(اتات التبغ ان الزراعة في الحقل المكشوف تمثل مع صنفي المقارنة لنب) تحت القطریة(والعكسیة 

  )القیم السفلى(یت الزجاجي تمثل والزراعة في الب

ABC  االباء

A
23.60  
21.60  

22.70  
21.30  

20.13  
22.66  

B
18.43  
21.93  

19.36  
20.00  

21.93  
24.60  

C
19.00  
21.20  

19.83  
22.10  

20.56  
19.16  

Habanaصنف المقارنة 
22.00  
22.26  

  48صنف المقارنة 
21.86  
21.53  

  المتوسط العام
20.85  
21.67  

t  0.05 = 2.3067.40  

LSD 5%
1.92  
Ns

  

  

  

  

  

  



تحت (والعكسیة ) فوق القطریة(نبات في الهجن التبادلیة /لعدد االوراق الكلي (%) قوة الهجین ) 8(جدول

م القی(والزراعة في البیت الزجاجي تمثل ) قیم العلیاال(، ان الزراعة في الحقل المكشوف تمثل ) القطریة

  مقارنة بمتوسط االبوین) السفلى

ABC  االباء

Aــ  
  ـ3.81

  ـ1.38

  ـ14.68

4.93  

B
  ـ21.89

1.54  
  ــ

6.64  
23.00  

C
  ـ19.49

1.85  

  ـ3.56

10.50  
  ــ

الخطأ القیاسي للهجن التبادلیة 
6.15  
7.30  

  الخطأ القیاسي للهجن العكسیة
5.75  
3.68  

  

، نظــرا لوجــود فــروق معنویــة بــین التراكیــب الوراثیــة فــي زراعــة الحقــل المكشــوف اجــري التحلیــل الــوراثي

اً تـأثیر  (A)أظهـر األب). 9جـدول (فـي متوسـط مربعـات قـابلیتي األئـتالف العامـة والخاصـة معنویـةوجدت فـروق

وهمـا لـم یختلفـا فیمـا بینهمـا ، ویـدل التـأثیر الموجـب سـالباً تـأثیرا معنویـاً (C)و  (B)في حین أظهر األبـوانموجباً 

الكبیــرة فــي نقــل جینــات الصــفة الــى مســاهمتهلقابلیــة األئــتالف العامــة ألب معــین علــى قابلیــة األئــتالف الجیــدة و 

تــأثیرا ائتالفیــا خاصــا (BxA)والعكســي(BxC)أظهــر الهجــین التبــادلي. لمضــیفأغلــب هجنــه ألرتفــاع تأثیراتــه ا

أعلــى تبــاین للتــأثیر األئتالفــي  (C)أظهــر األب. (A)أعلــى تبــاین للتــأثیر األئتالفــي العــام لــألبومعنویــا وحصــل

فـي نقـل صـفته الـى واحـد ته، ان القیمة العالیة لتبـاین التـأثیر األئتالفـي الخـاص ألب معـین تعنـي مسـاهمخاص ال

علـى امكانیـة نقـل صـفته الـى اغلـب فـي حـین تـدل القیمـة المنخفضـة . من الهجن التي یشـترك فیهـا أو القلیـل منهـا

  .الهجن

للجینـات فـي الهجـن التبادلیـة والهجـن العكسـیة أكبـر مـن تبـاین قابلیـة المضـیف بما أن قیمة التباین غیـر 

ممـا 2.73و 3.36انعكـس ذلـك علـى معـدل درجـة السـیادة الـذي بلـغ المضـیفاألئتالف العام الذي یمثل التبـاین 

السیادة الفائقة للجینات سواء في الهجن التبادلیة او العكسیة كما اثبتت ذلك نسبة یعني أن الصفة تقع تحت تأثیر 

ة التوریـث نسـببة، مقارن)التبادلي والعكسي(ضریب في األتجاهین للت%) 89.0و 92.0(التوریث بالمعنى الواسع 

اتفقـت هـذه النتـائج مـع . الترتیـبعلى ن التبادلیة والعكسیة ــفي الهج% 19و % 14.0التي كانت بالمعنى الضیق

للجینـات وعلیـه المضـیفالتـأثیر غیـر تحـتیستنتج من ذلك بأن عدد األوراق للنبات فـي التبـغ یقـع. )21(نتائج

  .یمكن تحسین هذه الصفة عن طریق التهجین

یستنتج من نتائج الهجن بأفضلیة الزراعة في البیـت الزجـاجي علـى الحقـل المكشـوف لنبـات التبـغ ، كمـا 

ازهـار وارتفـاع النبـات وعـدد األوراق % 50عـدد األیـام مـن الزراعـة لغایـة (النتائج بأن الصـفات التـي درسـت تشیر

.تحت تأثیر غیر المضیف للجینات وعلیه یفضل اتباع طریقة التهجین لتحسین تلك الصفات) في النبات

  

  

  



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

  لتبغ في زراعة البیت الزجاجينبات في ا/ الوراثیة لعدد االوراق الكلي 

^Sij  

gii  AB  C  gii2σSij2σ  Rij2σ^اآلباء

A0.62  0.334.73  1.98  0.36  ـ1.39  ـ  

B2.13  0.345.51  0.82  0.08  0.89  ـ  

C0.56  1.05  0.281.28  2.66  0.04  ـ  

  أ القیاسيالخط
^giiSij^Rij^

  
0.30  0.43  0.53  

  المعالم الوراثیة

  متوسط المربعات

GCA1.77**
SCA3.09**
RCA3.98**

É0.28

  التباینات

2σ gca/ 2σ sca0.08
2σ gca/ 2σ rca0.13

2σ gca0.24
2σ A0.49

  الهجن التبادلیة

2σ D2.80
â3.36

h2.bs92%
h2.ns14%

  لهجن العكسیةا

2σ D-r1.85
â-r2.73

h2.bs-r89%
h2.ns-r19%

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