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  المستخمص

صفات من الذرة ال لبعضو معامل التغاير الوراثي والمظيري والتوريث بالمعنى الواسع من اجل تقدير التغاير الوراثي والمظيري والبيئي 
بغداد لمموسمين جامعة -كمية الزراعة –بة في حقول قسم المحاصيل الحقميةتجر  . اجريت(Sorghum bicolor L. Moench)البيضاء

ات باستعمال تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وحسب ترتيب االلواح المنشقة وباربعة مكررات كانت الكثاف 1023 الربيعي والخريفي
الصفات لثالثة تراكيب وراثية وىي صنف انقاذ  تمكسجمت البيانات عمى . معامالت رئيسية 2 -ىكتار .الف نبات 00و 00و 00النباتية 

لمموسم الربيعي  2-.ىكتارطن 1.02 حبوب نتائج تفوق صنف انقاذ اذ اعطى اعمى حاصلال. اظيرت معامالت ثانوية ورابح وكافيير
في الموسم الربيعي وعدد  غم 31.20 . يعزى ىذا التفوق في الحاصل الى تفوقو في وزن الف حبةلمموسم الخريفي 2-ىكتار .طن 0.23و

حيث تفوقت نباتات ىذه الكثافة في  2-.ىكتارالف نبات 00ين . كانت افضل كثافة نباتية لمموسملمموسم الخريفي حبة1313 حبوب الرأس
، اما في لنبات الفعالة ومساحة ورقة العمملموسم الربيعي بأعمى وزن لمحبوب وعدد الحبوب ووزن النبات الجاف نتيجة زيادة عدد اوراق اا

اق ووزن الحبة ومساحة ورقة ودليل مساحة االور  الموسم الخريفي فكانت زيادة الحاصل في ىذه الكثافة نتيجة تفوق وزن النبات الجاف
وزيادة في دليل  الفسمجي باقل مساحة اوراق واقل مدة لمنضج  2-.ىكتارالف نبات 00 والكثافة المتفوقة انقاذ . امتاز الصنف المتفوقالعمم

 .الصفات بأعمى تغاير وراثي وتوريث. كذلك امتازت ىذه الحصاد
 .الوراثي والمظيري، فوق الوراثة ، معامل االختالفالبيضاء، الحاصلفتاحية: الذرة كممات م
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ABSTRACT  

In order to estimate the phenotypic, genotypic and environment variance; and estimate the genotypic 

and phenotypic coefficient variations; and heritability broad sense. for some traits, in 

sorghum(Sorghum bicolor L. Moench).Experiment was carried out at the field of Field Crop Dept. 

College of Agric. Univ. of Baghdad, during Spring and Fall season of 2013, by using split plot 

arrangement in randomize complete block design with four replications . The population densities are 

6000, 7000, 80000 p.ha
-1

.as the main plots. Traits and variances were recorded on three genotypes of 

sorghum, Enqath, Rabih and Kaffieras sub plots. Results of statistical analysis showed that the 

cultivar Enqath the higher yield 5.81 ton.ha
-1

. and 6.13 ton.ha
-1

. for Spring and Fall season 

respectively. This was due to superiority in weight of 1000 grain 32.48g in spring, and no. of grains 

2323 grains for Fall. The better population density was 60000 .ha
-1

. for spring due to highest of grain 

weight, no. of grains and dry weight for its increase in functional no. of leaves and flag leaf area. In 

Fall the plant in this population were give higher yield due to superiority in dry weight, leaf area 

index, grain weight and flag leaf area. The superior cultivar and population characterized in lower leaf 

area and day to maturity and higher in harvest index. So these traits characterized with higher of 

genetic variation and heritability.        
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 المقدمة
من  (Sorghum bicolor L. Moench)لبيضاء تعد الذرة ا

المحاصيل الميمة السيما في المناطق االستوائية شبو الجافة 
. تزرع الذرة مية تحمل عديد من الشدود البيئيةالن ليا قاب

مميون ىكتار ويبمغ انتاجيا   38بمساحة  في العالم البيضاء
 1-.ىكتارطن 1.5مميون طن بمعدل انتاجية  58السنوي 

الذرة البيضاء لكثير من الشدود البيئية اال رغم تحمل  (10)
 12انيا تتأثر بالجفاف السيما في مرحمة ما قبل التزىير )

الوراثية ودرجة التوريث  . لذا فأن تقدير التغايرات(27و
والوراثية المظيرية يعد من اولويات لمصفات الوراثية الفسمجية 

برامج التربية لمحصول عمى تقدم وراثي من االنتخاب الن 
ات الموجودة في المواد االنتخاب يعتمد عمى مقدار التغاير 

وراثي منسوبا ال لمتغاير اً التوريث ىو مقياس يعد. المستخدمة
 الكمي لمصفة وىذا ما يسمى بالتوريث بالمعنى الواسعلمتغاير 

heritability Broad sense   اما نسبة التغاير الوراثي
 المضيف الى التغاير الكمي فيو التوريث بالمعنى الضيق

heritability Narrow senseوىو االىم لمربي النبات . .
نتقل من اآلباء الى التغايرات التي تيمثل التوريث مقدار 

االجيال الالحقة ويؤثر في االنتخاب لمصفة بحيث يحدد 
توقع  منو يمكنو طريقة االنتخاب الفعالة لتحسين الصفة 

مقدار التحصيل او التقدم في الصفة وتحديد اىميتيا النسبية 
 Falconerذكر  .(24و 1و 13وتأثيراتيا الوراثية ) 

لدراسات الوراثية ( ان اىمية التوريث في ا9) Mackayو
لمصفات الكمية تكمن في توقع دور واىمية القيمة المظيرية 

 Najeeb. اوضح breeding valueكدليل لقيمة التربية 
( ان الصفات التي ليا درجة توريث عالية يمكن 16واخرون )

، اال تخاب البسيط وتؤدي الى تقدم سريعبسيولة تثبيتيا باالن
لو اىمية عممية بدون  لوحده ليسانو يشدد عمى ان التوريث 

وراثي عالي يكون مناسبا . ان تقدير توريث وتقدم تقدم وراثي
. ال تكون درجة التوريث العالية لممجتمع كافية لالنتخاب

لمحصول عمى حاصل عالي لمنبات ما لم يكن حاصل النبات 
دورة االولى من االنتخاب عاليا في المجتمع االصمي او ال

( ان اغمب 25واخرون )  Tesfamichaelاوضح  .(8)
الصفات تممك معامل تغاير مظيري ووراثي عال وان الفرق 
بينيما كان قميال مؤكدًا ان التغاير في الصفات تغاير وراثي 

مقدار . كذلك وجد ن استثماره في برامج انتخاب اخرىيمك

ل الصفات عالي من معامل التغاير الوراثي والمظيري لك
. كان معامل التغاير الوراثي اخرونالمدروسة من قبل و 

والمظيري اعمى من التغاير البيئي مبينا ان الصفات 
كن استخداميا المدروسة في المجتمع كميا محكومة وراثيا ويم

زيادة انتاج المحصول في وقت  أن .(4في برامج التربية )
اكبر تحدي يواجو البحوث التغير السريع بالمناخ يمثل 

لتحكم لتحكم بالحاصل وراثيا يتأتى من ا. ان فيم االزراعية
ر التصميم المالئم ابالتجارب التي تقام في الحقل وذلك باختي

ات نتيجة . مع ذلك يوجد تغاير بين النباتالتغاير البيئي ليملتق
، لذا تقام التجارب حديثا باثبات ان الية التداخل الوراثي البيئي

بحيث  Epigeneticsالتحكم بيذا التغاير يعرف بفوق الوراثة 
تعمل ىذه األنظمة كمنظم بين مواجية الظروف البيئية 
وارتباطيا بتغير تعبير الجين وينتج عن فوق الوراثة تغايرات 

بيدف تقدير  .(28و 7حسن من اداء المحصول كما ونوعا )ت
التغاير الوراثي والمظيري والبيئي ومعامالت التغاير الوراثي 

 الواسع ألصناف الذرة البيضاء والمظيري والتوريث بالمعنى 
 المواد والطرائق 

كمية  -نفذت تجربة في حقول قسم المحاصيل الحقمية
 .3102جامعة بغداد لمموسمين الربيعي والخريفي -الزراعة
مت ثالث أصناف من الذرة البيضاء)إنقاذ، رابح استخد

الف  1:و 91و 81، زرعت بثالث كثافات نباتية ،كافيير(
 المعشاة تصميم القطاعات الكاممة استعمل .0-ىكتار .نبات

مثمت الكثافات النباتية العامل الرئيسي  بترتيب األلواح المنشقة
تم  العامل الثانوي وباربعة مكررات. األصناففيما كانت 

ووفق   المستعملتحضير التربة وتقسيميا حسب التصميم 
وزرعت البذور في مروز المسافة بين مرز واخر ماموصى بو 

سم(  08.8و  17.;0و 33.02سم وبين نبات واخر ) 97
% 68اضيف سماد اليوريا  .تابع لمكثافات النباتية المذكورةبالت

 0-ىكتار .  Nكغم  611نتروجين كمصدر لمنتروجين بمعدل 
وعمى ثالث دفعات عند الزراعة وفي مرحمة االستطالة وقبيل 

ل فوسفات الكالسيوم بمعد كما اضيف سماد سوبر التزىير.
. دفعة واحدة عند الزراعة  P2O5% 67 0-. ىكتاركغم 311
 6عالة يمعدل مادة ف %(01)الديازينون المحبب  عملاست
لموقاية من حشرة حفار ساق  اوراق 6-2ىكتار بمرحمة  /كغم
 تم التعشيب اليدوي والري كمما دعت الحاجة.ُغمفت .الذرة

الرؤوس بعد التزىير قبل تكوين الحبوب لتجنب اضرار 
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نباتات محروسة لدراسة  01اخذت البيانات عمى  الطيور.
الصفات التالية: عدد االوراق الفعالة ومساحة ورقة العمم 

حبة وعدد حبوب الرأس  0111ودليل مساحة االوراق ووزن 
صل وعدد االيام من الزراعة الى النضج الفسمجي والحا

. اجري التحميل االحصائي يموجي وحاصل وحدة المساحةالبا
باستخدام  المستعمل لمصفات المدروسة وفق التصميم 

اقل فرق معنوي  واستعمل Genstate 2013البرنامج الجاىز 
% 7لممقارنة بين المتوسطات الحسابية عند مستوى احتمال 

التحميالت الوراثية باستخدام البرنامج اجريت  .(23)
بحسب الطرائق التي ذكرىا  Spar2.0الجاىز  االحصائي

Singh وchaudhary (21 لكل كثافة نباتية ولكل موسم )
 :لبيئيةالتباينات الوراثية والمظيرية وا .انفرادعمى 
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= MSV المربعات لمتراكيب الوراثية= مجموع 

MSEمجموع المربعات لمخطأ التجريبي = 

= rعدد المكررات 

 =            التباينات المظيرية والوراثية والبيئية 

h
2
b.s التوريث بالمعنى الواسع  

 GCV((Geneticكذلك قدر معامل االختالف الوراثي 

Coefficient of Varation ومعامل االختالف المظيري 

(Phenotypic Coefficient of Varation)PCV  

PCV= (√      /  ̅ )×100 

GCV = √     / ̅) ×100 

 النتائج والمناقشة 
 عدد اوراق النبات الفعالة

قيم معامل االختالف والخطأ القياسي وىي اقل  1يبين جدول 
 . تشابيت% مما يعني تجانس بيانات الصفة20من 

، اال تخدمة بعدد اوراق النبات الفعالةاالصناف الثالثة المس
انت تقل النباتية المختمفة قد اثرت بعدد االوراق فك اتان الكثاف

 المنافسة. ان زيادة الكثافة النباتية وزيادة بزيادة الكثافة النباتية
من االوراق من جية  اضافيةد اعدايحدد النبات من تكوين 

ومن جية اخرى فان زيادة التظميل تؤدي الى شيخوخة وموت 
االوراق السفمى لمنبات القريبة من سطح التربة فيقل عدد 

. لم يكن ليذه الكثافات المختمفة تداخال وراق الفعالة لمنباتاال
المختمفة لصفة عدد اوراق النبات، ىذا لمموسم  مع االصناف

وظيرت لموسم الخريفي فقد اختمفت النتائج . اما في االربيعي
الفروق المعنوية بين االصناف وذلك الختالف الظروف 

اختمف الصنف  .البيئية من حرارة ورطوبة بين الموسمين
. رين واعطى اقل عدد الوراق النباتر عن الصنفين االخيكافي

اعطت النباتات عدد اوراق متشابو في الكثافتين الواطئة 
الىما تفوق عمى عدد االوراق لمكثافة العالية. والمتوسطة وك

لم يختمف عدد اوراق النبات لالصناف باختالف الكثافة 
  .أثير الكثافة متشابياً النباتية فكانت استجابتيا لت

 ورقيةمساحة الالدليل 
كانت بيانات دليل مساحة االوراق متجانسة ومتماثمة بدليل 

. سجل صنف القياسيم معامل االختالف والخطأ انخفاض قي
متفوقا عمى صنف  2.47رابح اعمى دليل مساحة اوراق بمغ 

% العطائو 28% وعمى صنف كافيير بنسبة 12انقاذ بنسبة
الوراق . اختمف دليل مساحة اعدد اوراق لمنباتاعمى 

، وكان اعمى دليل لمكثافة العالية وبمغ باختالف الكثافة النباتية
االوراق الن النبات الواحد وىذا ليس بسبب زيادة عدد  2.38

يادة تحت ىذه الكثافة اعطى اقل عدد لالوراق وانما بسبب ز 
 .عدد النباتات لوحدة المساحة

 1023الربيعي والخريفي . متوسط عدد األوراق ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية مختمفة لمموسمين 2جدول
 الووسن الخريفي الووسن الرتيعي األصناف

  1-هكتار.ًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-.هكتارًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
60 70 80 60 70 80 

 0.23 8.42 9.33 8.50 9.75 9.75 0.30 13.38 7.67 6.71 7.55 8.75 إًقار

 0.26 9.56 9.42 9.00 10.25 9.00 1.26 14.21 7.89 6.98 7.55 9.14 راتح

 0.19 7.79 8.75 8.50 8.75 9.00 0.18 8.33 7.83 7.30 7.00 8.53 كافيير
  0.541 غ.م  غ. م غ. م % 5أ.ف.م  

  8.67 9.58 9.25  7.00 7.59 8.81 الوتوسظ
 0.499 0.64 %5أ.ف.م 
C.V% 6.49 5.98 8.74 8.15 9.39 5.68 

S.E 0.17 0.13 0.17 0.22 0.26 0.14 
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 1023. متوسط دليل مساحة األوراق ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية مختمفة لمموسمين الربيعي والخريفي 1جدول

ختالف دليل مساحة االوراق بااختمفت استجابة صفة 
ح ، فكان اعمى دليل لمصنف راباالصناف والكثافت النباتية

تائج الصفة باختالف . اختمفت نيميو انقاذ في الكثافة العالية
 كافير، ففي الموسم الخريفي تفوق الصنف موسم الزراعة

لذي اعطى اقل عمى صنف انقاذ ا الذي شابو صنف رابح
االوراق بزيادة الكثافة اد دليل مساحة ز . دليل مساحة لالوراق

. تشابيت قيم دليل المسمحة عند الكثافتين المتوسطة النباتية
. كانت مى دليل المساحة لمكثافة الواطئةوالعالية وتفوقت ع

نسبة زيادة دليل المساحة لمكثافة المتوسطة والعالية عمى 
% عمى الترتيب. بمغ دليل مساحة 9% و8ثافة الواطئة الك
لمصنف كافيير ورابح عند الكثافة  2.73و 2.81وراق اال

العالية ومتفوقا عمى دليل المساحة الورقية لمصنف انقاذ تحت 
نفس الكثافة موضحا وجود تداخل بين االصناف والكثافات 

 . لنباتية بصفة دليل مساحة االوراقا
 مساحة ورقة العمم 

والخطأ نالحظ في ىذه الصفة ارتفاع قيم معامل االختالف 
القياسي لبعض االصناف والكثافات مشيرا الى انخفاض 

لصفة لالصناف والكثافات تجانس البيانات وعدم تماثل ا
رقة العمم بين االصناف . اختمفت مساحة و (3)جدول 

، وكانت اعمى مساحة لمصنف رابح متفوقا عمى المستخدمة
. % عمى الترتيب55% و 21صنف انقاذ وكافيير بنسبة 

احة ورقة العمم في الكثافة الواطئة عمى المساحة تفوقت مس
وذلك لقمة المنافسة بين في الكثافتين المتوسطة والعالية 

صفة مساحة ورقة العمم استجابة مختمفة  ت. استجابالنباتات
. كانت اعمى باتيةالختالف االصناف مع اختالف الكثافة الن

نما والمتوسطة بيمساحة لصنف رابح عند الكثافة الواطئة 
. توضح لصنف كافيير عند الكثافة العاليةكانت اقل مساحة 

مة ىذه البيانات ان الصنف رابح ثم انقاذ من االصناف المتحم
. توضح بيانات مساحة ورقة العمم لشد الكثافة النباتية العالية

عمم لصنف رابح ايضًا لمموسم الخريفي تفوق مساحة ورقة ال
كذلك في ىذا الموسم  .% عمى انقاذ وكافيير8% و20بنسبة 

اثرت زيادة الكثافة النباتية في مساحة ورقة العمم فانخفضت 
لمكثافة  2سم 211.54لمكثافة الواطئة الى  2سم 220.3من 

لمكثافة العالية بسبب المنافسة  2سم 167.47المتوسطة ثم 
. كانت ىناك استجابة مختمفة لصفة مساحة حم النباتاتلتزا

، كانت افضل الصنف والكثافة النباتيةباختالف ورقة العمم 
توليفة العطاء اعمى مساحة لورقة العمم ىي لصنف رابح عند 

 .2سم 270.2الكثافة المتوسطة اذ بمغت 
 ( ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية مختمفة1. متوسط مساحة ورقة العمم )سم3جدول

 1023لمموسمين الربيعي والخريفي  

 
 

 
 

 الووسن الخريفي الووسن الرتيعي األصناف

  1-.هكتارًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-.هكتارًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
60 70 80 60 70 80 

 0.088 13.92 2.19 2.02 2.16 2.42 0.04 5.61 2.20 2.44 2.21 2.23 إًقار

 0.089 12.23 2.51 2.73 2.63 2.18 0.07 9.96 2.47 2.66 2.53 2.21 راتح

 0.087 11.77 2.59 2.81 2.69 2.29 0.03 5.58 1.93 2.03 1.88 1.88 كافيير

  0.23 0.35  0.10 0.17 % 5أ.ف.م  
  2.38 2.21 2.11 الوتوسظ

 

2.29 2.49 2.52  
 0.18 0.12 %5أ.ف.م 
C.V% 8.81 10.27 9.69 6.65 16.32 15.74  

S.E 0.05 0.08 0.09 0.044 0.12 0.11 

 الووسن الخريفي الرتيعيالووسن  األصناف

  1-.هكتارًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-.هكتارًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
60 70 80 60 70 80 

 12.51 19.97 180.87 134.00 173.93 234.67 13.88 16.74 287.2 258.6 276.4 326.5 إًقار

 14.00 20.30 217.50 157.45 270.20 224.85 21.27 21.25 346.7 263.2 397.8 378.9 راتح

 22.30 4.50 201.0 210.95 190.50 201.55 20.69 9.24 223.9 196.6 239.4 235.6 كافيير

  2.24 3.78  29.05 51.17 % 5أ.ف.م  
  239.9 304.5 313.7 الوتوسظ

 

220.36 211.54 167.47  
 2.54 36.88 %5أ.ف.م 

C.V% 24.15 23.40 18.67 6.64 20.82 20.19 

S.E 21.87 20.57 12.91 4.23 12.71 9.75 
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 عدد االيام لمنضج الفسمجي 
نتيجة تغيرات مظيرية  حبوب يحصل النضج الفسمجي لم

من االخصاب وحتى  ووظيفية تحدث في البذور ابتداءاً 
ان اطالة مدة النمو وتراكم المادة الجافة بعد  .الحصاد

االخصاب لو اىمية كبيرة في تحسين خواص الحبة نتيجة نقل 
. يات االيضية من المصدر الى المصبوتحويل نواتج العمم

توضح قيم معامل االختالف والخطأ القياسي المنخفضة 
. لم تكن (4الصفة )جدول يذه فيما بينيا ل تجانس البيانات

االصناف في عدد االيام الى ىناك اختالفات معنوية بين 
تداخل بينيا وبين الكثافات النباتية ، كما لم يكن ىناك النضج

المستخدمة اذ كانت استجابة الصفة ليذه االصناف تحت ىذه 
. الزيادة بزيادة الكثافة النباتيةالكثافات متشابية كميا باتجاه 

. تأخر نضج لنباتية في عدد االيام الى النضجافة ااثرت الكث
ئة يومًا عن الكثافة الواط 14لنباتات بزيادة الكثافة النباتية ا
كما تأخر  ، كما تأخر النضجيومًا عن الكثافة المتوسطة 7و

  7الواطئة بمدة   النضج في الكثافة المتوسطة عن الكثافة
يادة التنافس بين . يتأخر النضج في الكثافة العالية لز يوماً 

النباتات عمى مدخالت النمو وكذلك عمى الضوء النافذ الى 
مواد المتمثمة الواصمة الى النبات فيتأخر النضج نتيجة قمة ال

. في الموسم الخريفي ونتيجة الختالف الظروف المصب
البيئية فقد اختمفت استجابة االصناف وظيرت الفروق 

 110ضج صنف انقاذ بمدة المعنوية بينيا وكان ابكرىا في الن
ومًا ومن كافيير ي 4.92يومًا وىو ابكر من صنف رابح بمدة 

النباتية فكان تأثيرىا . اما بالنسبة لمكثافة يوما 10.25بمدة 
ر النضج بزيادة الكثافة مشابيًا لما في الموسم الربيعي اذ تأخ

. كما ان استجابة الصفة في ىذا الموسم قد اختمفت النباتية
. كانت وتداخالتيا مع الكثافة النباتية االصناف بأختالف

ر النضج بزيادة استجابة الصفة لصنف رابح وكافيير تأخي
، اما صنف انقاذ فالظاىر ان الصفة ازدادت الكثافة النباتية

ثم انخفضت عند الكثافة  1-.ىكتارالف نبات 70الى الكثافة 
 .1-.ىكتارالف نبات 80

 وزن المادة الجافة 
سطح ان كمية المواد المتمثمة المتراكمة في اجزاء النبات فوق 

لمموسم  5. نالحظ من جدول التربة ىي وزن المادة الجافة
% 20قد ارتفع قميال مع انو اقل من  CVالربيعي ان قيمة 

. اختمف وزن المادة قيمة التجانس في الحدود المقبولةان اي 
والكثافة النباتية  الجافة لمنبات اختالفًا معنويًا لالصناف

 .والتداخل بينيما
ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية مختمفة لمموسمين الربيعي والخريفي   . متوسط عدد االيام لمنضج الفسمجي2جدول

1023 

كانت نسبة الزيادة في المادة الجافة عند الكثافة الواطئة عن 
تؤثر  % عمى الترتيب32% و19الكثافة المتوسطة والعالية 

لشمسي المعترض وكفاءة الكثافة النباتية في مقدار االشعاع ا
استخدام الضوء من خالل تأثيرىا في مساحة االوراق ومن ثم 

زيادة الكثافة النباتية  تؤدي. تفي مقدار المادة الجافة لمنبا
الى اختزال معدل وزن النبات الجاف وجد نتيجة مشابية 

Aziz (2)الكثافة النباتية تداخال  االصناف مع . تداخل تأثير
ى وزن مادة جافة لمصنف انقاذ عند الكثافة ، كان اعممعنويا

، في حين كان تفوقا عمى جميع التوليفات االخرىالواطئة م
. في صنف كافيير عند الكثافة المتوسطةاقل وزن مادة جافة ل

الموسم الخريفي كان وزن النبات الجاف لالصناف مثمما في 
ايضًا واعطى اعمى الموسم الربيعي حيث تفوق صنف انقاذ 

. اما استجابة صفة الوزن الجاف لمكثافة مادة جافةوزن 
والتداخل بين االصناف والكثافة فقد اختمفت عما في الموسم 
الربيعي اذ كان اعمى وزن لممادة الجافة عند الكثافة المتوسطة 

 الواطئة% عن الكثافة 54% 28وبنسبة زيادة مقدارىا 

 الووسن الخريفي الووسن الرتيعي األصناف

  1-.هكتارًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-.هكتارًثاخ ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
60 70 80 60 70 80 

 0.66 2.09 110.00 108.00 113.25 108.75 1.76 6.01 101.50 108.00 101.50 95.00 إًقار

 1.66 4.99 114.92 122.00 113.25 109.50 2.53 8.44 103.83 112.75 104.75 94.00 راتح

 1.74 5.04 120.25 127.00 117.00 116.75 1.62 5.43 103.08 108.75 102.25 98.25 كافيير

  2.05 3.93  غ.م غ.م % 5أ.ف.م  
  109.83 102.83 95.75 الوتوسظ

 

111.67 114.50 119.00  
 3.14 2.74 % 5أ.ف.م  

C.V% 3.12 3.64 3.80 3.57 3.29 6.86 

S.E 0.86 1.07 1.21 1.15 1.09 2.36 
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الصنا . كذلك بالنسبة لمتداخل بين اوالعاليةعمى الترتيب
والكثافة النباتية فكان وزن المادة الجافة لجميع االصناف 
عاليا عند الكثافة المتوسطة متفوقا عمى جميع االصناف في 

ة الواطئة الذي الكثافالكثافة الواطئة باستثناء صنف انقاذ في 
 .كان عاليا ايضاً 

 عدد حبوب النبات
عن ان ىناك اختالفا واضحا بين العينات  6يظير من جدول 

، ن خالل ارتفاع قيم الخطأ القياسيمتوسطيا الحسابي وذلك م
بينيا الن اال ان البيانات لمعينات متجانسة ومتماثمة فيما 

تفوق صنف % وىي قيم مقبولة احصائيًا . 20قيميا اقل من 
رابح بعدد حبوب نباتو عمى عدد حبوب صنف انقاذ بنسبة 

، وذلك لتفوقو يما لم يختمف عن عدد حبوب كافيير% ف6

( واعطاءه اعمى عدد من 3بصفة مساحة ورقة العمم )جدول
تسيم ورقة العمم مساىمة  .(1الفعالة )جدولاوراق النبات 

. قل الى الرأس لقربيا منو بيرة في المواد المصنعة المنقولةك
 809حبة و 436كثافة النباتية بمقدار عدد الحبوب بزيادة ال

المتوسطة والعالية  الكثافةحبة عن عدد حبوب النبات في 
 نتائج النتيجة مع ىذه يجة زيادة المنافسة بين النباتات. تتفقنت

Aziz (2) كانت استجابة الصفة بتأثير االصناف والكثافة .
الكثافة معنوية، اذ انخفض عدد الحبوب لكل االصناف بزيادة 

، وكان اعمى عدد حبوب لمنبات لكل االصناف عند النباتية
لمذرة ان الموسم الخريفي اقل مالئمة  اتضح .لواطئةالكثافة ا

 .البيضاء من الموسم الربيعي

 . متوسط المادة الجافة )غم( ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية مختمفة1جدول
 1023لمموسمين الربيعي والخريفي 

، قد يعود السبب عطت االصناف عدد حبوب لمنبات اقلاذ ا
الى الظروف البيئية ومدى مالئمتيا لمنمو والتزىير 
واالخصاب الذي يحدد عدد حبوب النبات . تفوق صنف انقاذ 

و حبة  195معطيا اعمى عدد حبوب لمنبات بزيادة مقدارىا 
حبة عن صنف رابح وكافيير . يعزى تفوق صنف انقاذ  461

غم انخفاض دليل الى اعطاءه اعمى وزن مادة جافة لمنبات ر 
مساحة ورقة العمم مساحة االوراق ونضجو المبكر وانخفاض 

. اعتقد ان مساحة اوراق النبات العالية (4و 3و 2)جداول 
ميل اوراق النبات السفمى وتقمل من نفوذ الضوء ظتؤدي الى ت

عممية التمثيل الكاربوني الى داخل الكساء فتؤثر في 
لكنيا بشكل كاف فانيا ، اما اذا كانت المساحة اقل فتخفضيا

تسمح بقيام االوراق السفمى بالمساىمة بعممية التمثيل الضوئي 
وزيادة انتقال المواد المتمثمة الى االجزاء التكاثرية فيزداد عدد 
الحبوب الممتمئة، فضال عن بقاء االوراق السفمى حية 

ي، اذ ان التظميل واسياميا ايضًا بعممية التمثيل الكاربون

. زاد عدد حبوب الرأس لمنبات ق وموتيايسبب شيخوخة االورا
حبة عن  457حبة و 586دة الكثافة النباتية فزاد بمقداربزيا

. قد يعود السبب في ة الواطئة والمتوسطة عمى الترتيبالكثاف
ذلك الى زيادة المدة الى النضج الفسمجي فيزداد ترسيب المواد 

. (4ممكن من الحبوب )جدول كبر عدد المتمثمة ليممئ ا
نباتية في عدد حبوب الرأس تداخل تأثير االصناف والكثافة ال

ح يزداد بزيادة كان عدد البذور لصنفي انقاذ وراب. لمنبات
، اال اننا نالحظ ان عدد حبوب الرأس لصنف الكثافة النباتية

كافيير زاد الى الكثافة المتوسطة ثم انخفض مرة اخرى ليشابو 
عمى انو اليتحمل عدد الحبوب في الكثافة الواطئة مما يدل 

 . الكثافة العالية
 وزن الف حبة 

بعد اخصاب االزىار تبدأ البذور بالتشكل واالمتالء ويتراكم 
افة وذلك في نياية فييا ما يقارب ثالثة ارباع وزن البذور الج

ة الحد االقصى ، ثم يبمغ الوزن الجاف لمحبالطور العجيني

 الووسن الخريفي الووسن الرتيعي األصناف

  1-ًثاخ.هكتار ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-ًثاخ.هكتار ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
60 70 80 60 70 80 

 9.73 16.3 206.89 161.87 232.42 226.37 9.49 19.47 168.9 130.5 175.3 200.8 إًقار

 11.76 20.3 174.56 143.95 229.27 150.45 4.21 10.24 142.3 135.3 139.7 151.9 راتح

 10.35 21.13 162.02 130.22 209.32 146.50 7.21 17.33 138.7 126.8 122.6 166.5 كافيير

  4.28 6.83  11.57 23.41 % 5أ.ف.م  
  130.8 145.9 173.1 الوتوسظ

 

174.44 223.67 145.35  
 3.99   19.45 % 5أ.ف.م  

C.V% 13.74 19.86 9.04 18.18 5.11 9.86 

S.E 6.87 8.33 3.42  11.17 3.30 4.14  
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ل . يعد وزن البذور احد مكونات حاصعند النضج الفسمجي
من  7. توضح بيانات جدولالنبات كما ىو عدد حبوب النبات

% مشيرة 20من قيم معامل االختالف والخطأ القياسي اقل 
لحبوب باختالف االصناف . اختمف وزن االى تجانس البيانات

. تفوق صنف انقاذ عمى صنف رابح وكافيير المستخدمة
مذان لم يختمفا عن بعضيما( واعطى اعمى وزن أللف حبة )ال

% عن 31% و30غم بنسبة زيادة مقدارىا  32.48بمغ 
 .الصنفين االخرين بالترتيب

 . متوسط عدد حبوب النبات  ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية مختمفة0جدول
 1023ي لمموسمين الربيعي والخريف 

يعزى زيادة وزن حبة صنف انقاذ الى انو اعطى عدد حبوب 
اقل من صنف رابح وكافيير مما زاد من حصة حبة انقاذ من 

ال فض ،وزنيا مقارنة بحبة رابح وكافيير المواد المتمثمة فزاد
. قل وزن الحبة بزيادة عن اعطائو اعمى وزن مادة جافة

غم  25.82ئة الى غم لمكثافة الواط 2995الكثافة النباتية من 
، وذلك لزيادة التنافس بين النباتات في الكثافة لمكثافة العالية

يعود سبب انخفاض وزن الحبة بزيادة الكثافة النباتية  ،العالية
لنباتات عمى مدخالت النمو مع الى زيادة التنافس بين ا

انخفاض معدل صافي التمثيل خالل المدة الفعالة المتالء 
وذ الضوء الى داخل ميل وانخفاض نفظالحبوب بسبب زيادة الت

 Heiniger ه النتيجة مع نتيجةتفق ىذت الكساء الخضري

(. لم يكن ىناك تداخال بين االصناف والكثافة النباتية 11)
حبة تشابو وزن الحبة لصنف رابح ووزن  .في الموسم الخريفي

. %17بة كافيير بمتوسط نسبة زيادة انقاذ وتفوقا عمى وزن ح
وزن الجاف ليذين الصنفين تعزى ىذه الزيادة الى زيادة ال

ر لزيادة عدد الحبوب بزيادة الكثافة النباتية ظ، بالن(5)جدول
 ، لذا فان اعمىالحبة من المواد المتمثمة قميمة اصبحت حصة

كان عند الكثافة الواطئة الذي زاد عن وزن الحبة  وزن لمحبة
. تداخل %104% و23ة المتوسطة والعالية بنسبة لمكثاف

تأثير االصناف والكثافة النباتية في وزن حبة الذرة البيضاء 
وكان اعمى وزن لمحبة لكل االصناف عند الكثافة الواطئة ، 

 االصناف.لكل وكان الوزن يقل بزيادة الكثافة 
 . متوسط وزن الحبة)غم(  ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية مختمفة0دولج

 1023لمموسمين الربيعي والخريفي  

  

 الووسن الخريفي الووسن الرتيعي األصناف

  2-.ىكتار ًثاخ. ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-رًثاخ.هكتا ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
60 70 80 60 70 80 

 107.3 16.12 2323 2740 2161 2067 90.86 12.02 2617 2332 2520 3000 إًقار

 162.9 20.51 2128 2801 1884 1698 95.63 11.95 2772 2452 2686 3177 راتح

 43.27 8.08 1862 1815 1938 1832 136.2 17.34 2720 2143 2840 3178 كافيير

 5أ.ف.م  

% 

197.6 118.8  290.8 157.4  
  2309 2682 3118 الوتوسظ

 

1866 1995 2452  
 5أ.ف.م  

% 

128.5 
 

 222.8 

C.V% 3.71 7.25 8.21 11.55 20.40 11.33 

S.E 33.42 56.13  54.74  62.24 157.5 65.00  

 الووسن الخريفي الووسن الرتيعي األصناف

  1-ًثاخ.هكتار ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-ًثاخ.هكتار ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
60 70 80 60 70 80 

 3.11 16.93 39.97 28.28 39.53 52.10 1.05 11.2 32.48 29.34 32.13 35.97 إًقار

 3.67 22.26 39.40 23.48 42.55 52.18 0.51 7.09 24.92 24.14 23.94 26.65 راتح

 2.92 20.84 33.88 20.63 37.90 43.10 0.81 7.86 24.80 23.94 24.59 25.86 كافيير

 5أ.ف.م  

% 

  2.51 3.96  1.85 غ.م
  25.82 26.89 29.5 الوتوسظ

 

49.13 39.99 24.13  
 5أ.ف.م  

% 

1.15 
 

 2.21 

C.V% 17.84 16.32 11.14 11.40 16.22 7.27 

S.E 1.49 1.37 0.83  1.62 1.13 0.83  
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 صل وحدة المساحة حا
دة تفوق صنف انقاذ معنويا بحاصل وح 8نالحظ من جدول 

وعن  1-.ىكتارطن 1، فزاد عن صنف رابح بمقدار المساحة
. جاءت ىذه الزيادة 1-.ىكتارطن 1.22صنف كافيير بمقدار 

تفوقت نباتات الذرة  ،(7حبة )جدول 1000نتيجة تفوقو بوزن 
البيضاء في الكثافة الواطئة واعطت اعمى حاصل لوحدة 

طن/ه متفوقة عمى الكثافة المتوسطة والعالية  5.43المساحة 
حبوب النبات  % وذلك لتفوقو بعدد12% و9.5بنسبة  

. استجابت صفة حاصل وحدة المسمحة (7و 6ووزنيا )جدول
 .لكثافة المستخدمةصنف المستخدم وااستجابة مختمفة وفقا لم

اعطى الصنف انقاذ ورابح عند الكثافة الواطئة اعمى حاصل 
 لوحدة المساحة في حين كان 

 ىكتار(  ألصناف من الذرة البيضاء في كثافات نباتية /. متوسط حاصل وحدة المساحة )طن0جدول
 1023مختمفة لمموسمين الربيعي والخريفي  

 2-.ىكتارالف نبات 00والتوريث في الكثافة  المعالم الوراثية
يتضح من بيانات المعالم الوراثية اختالف التباينات 
ومعامالت االختالف باختالف موسم الزراعة والكثافة النباتية. 

-.ىكتارالف نبات 60لمكثافة لممعالم الوراثية  1يوضح جدول

لمموسم الربيعي ان قيمة معامل االختالف لمصفات  1
. مشيرا الى قبول تجانس البيانات% 20المدروسة اقل من 

كانت قيم التباين الوراثي لصفات مساحة ورقة العمم وحاصل 
المادة الجافة ووزن الحبة وحاصل وحدة المساحة اعمى من 

يا بالتباين المظيري بنسبة ساىمتقيم التباين البيئي وكانت م
% داللة عمى ان ىذه الصفات 90% و85% و80% و68

، لذا يمكن استثمار اثيا وان تأثير البيئة فييا قميلمحكومة ور 
خدام احدى طرق ىذه التباينات في تحسين ىذه الصفات باست

وىذا واضح من قيم نسبة التباين الوراثي . االنتخاب المالئمة
كثر من واحد. اما بقية الصفات المدروسة فمن الى البيئي اال

 لبيئي فييا ومقاربتو لمتباين الوراثياالمالحظ ارتفاع التأثير 
وىذا واضح من قيم نسبة التباين الوراثي الى البيئي االقل من 
واحد ، وفي مثل ىذه الصفات يكون االنتخاب لمصفة اكثر 

لصعوبة صعوبة من الصفات السابقة ويستغرق مدة اطول 
. منبات ىل ىو تأثير وراثي ام بيئيتمييز المظير الخارجي ل

ع سمكت ىذه الصفات في الموسم الخريفي السموك نفسو م
قريبة  GCVكانت قيم . االختالف في حجم التباينات فقط

لكل الصفات المدروسة عدا صفة عدد اوراق  PCVمن قيم 
لمموسم النبات لمموسم الربيعي وصفة دليل مساحة االوراق 

وراثيا ومظيريا اي ان  النباتاتالخريفي. مشيرة الى تماثل 
. أي أن الصفات محكومة وراثيا اغمب التباين ىو تباين وراثي
 Sharm( و 19واخرون ) Samiنتائج مشابية حصل عمييا 

بمغت قيم التوريث بالمعنى الواسع قيما عالية . (20واخرون )
ووزن المادة الجافة  لصفة مساحة ورقة العمم ووزن الف حبة

% 67وحاصل وحدة المساحة لمموسم الربيعي تراوحت بين 
% في حين تراوحت لمموسم الخريفي لمصفات نفسيا 89الى 

% 77نضج الفسمجي بين فضال عن صفة عدد االيام الى ال
كانت قيمة التوريث متوسطة لمصفات عدد  بينما، %92الى 

الربيعي اذ بمغت  اق لمموسمحبوب الرأس ودليل مساحة االور 
ت متوسطة لصفات % عمى الترتيب في حين كان56% و47

% لمموسم 46د حبوب الرأس % وعد49عدد اوراق النبات 
وكانت منخفضة جدا لصفة عدد اوراق النبات وعدد  ،الخريفي

يل مساحة االيام الى النضج الفسمجي لمموسم الربيعي ودل
توريث دليل عمى . ان ارتفاع قيم الاالوراق لمموسم الخريفي

وقمة تأثر ارتفاع قيم التباين الوراثي نسبة الى التباين المظيري 
. يكون االنتخاب اعتمادا عمى الصفة بالظروف البيئية

. (26و 18) الصفات المظيرية فعاال لمثل ىذه الصفات
ان الصفات التي ليا توريث عالي كانت نالحظ من الجدول 

 الووسن الخريفي الووسن الرتيعي األصناف

  1-ًثاخ.هكتار ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 

  1-ًثاخ.هكتار ألفالكثافاخ 

 الوتوسظ

 

c.v% 

 

 

S.E 

 
 60 70 80 60 70 80 

 0.23 13.13 6.13 6.14 5.96 6.43 0.17 10.14 5.81 5.51 5.49 6.44 إًقار

 0.31 19.34 5.49 5.61 5.01 5.28 0.11 8.20 4.81 4.89 4.48 5.07 راتح

 0.40 31.92 4.37 3.15 5.06 4.73 0.53 11.61 4.59 4.08 4.90 4.79 كافيير

  0.30 0.56  0.29 0.53 % 5أ.ف.م  
  4.83 4.96 5.43 الوتوسظ

 

 5.54 4.84  
 0.43   0.39 % 5أ.ف.م  

C.V% 14.17 11.37 15.05 14.43 29.31 11.19 

S.E 0.23 0.16 0.21   0.35 0.21  
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ي نسبة عالية وكذلك كانت نسبة التباين الوراثي الى المظير 
ة ايضا عمى العكس ينسبة التباين الوراثي الى البيئي نسبة عال

منيا كانت النسبة منخفضة جدًا واقل من واحد لمصفات ذات 
ين الوراثي وان باالتوريث الواطيء داللة عمى انخفاض الت

النتخاب صفة مما يؤثر في الفي المظروف البيئية تأثيرًا فعااًل 
. يتبين من ىذه النتائج ان قيم ويؤخر مدة تحسينيالمصفة 

قابمية التوريث قد انخفضت في الموسم الخريفي عما ىي 
حبة اذ  1000عميو في الموسم الربيعي كما في صفة وزن 

% وصفة دليل 59% الى 82انخفضت قيمة التوريث من 
. في %26% الى 56راق والتي انخفضت من مساحة االو 

% 2يث لصفات عدد اوراق النبات من حين زادت قيم التور 
% الى 67% وكذلك مساحة ورقة العمم زادت من 49الى 
وزادت قيمة توريث صفة المادة الجافة لمنبات من % 99
 % وكانت اكبر زيادة لعدد االيام لمنضج98% الى 79

. ان تغير قيمة %95% الى 28الفسمجي اذ زادت من 
لتداخل الوراثي البيئي التوريث من موسم الخر ربما يعود الى ا

، وقد جيني ومدى تأثره بالظروف البيئيةوتأثيره في الفعل ال
 التيgenes  silent ةنوجود بعض الجينات الساكيعود الى 

تبدأ عمميا في ظل بعض الظروف او ربما يعود الى تغيرات 
 .Epigeneticفيما يعرف بفوق الوراثة 

الف ًثاخ.هكتار 70الوعالن الوراثيح والتوريث في الكثافح 
-1 

الف  70لمصفات المدروسة في الكثافة  CVاختمفت قيم 
.هكتارنبات

سواء كانت  60عما كانت عميو بالكثافة  1-
% وىي 20يعيا تحت ، مع ذلك فجمبالزيادة او االنخفاض

. بمغ التباين الوراثي لصفات مساحة ورقة مقبولة احصائيا
العمم ووزن الف حبة ووزن المادة الجافة وعدد االيام لمنضج 
الفسمجي ودليل مساحة االوراق وحاصل وحدة المساحة قيما 
اعمى من التباين البيئي وكانت مساىمتيا في التباين المظيري 

% 92% و59% و80% و77% و78و %88بنسب 
، وفقط صفتين ىما ت محكومة وراثياضحة ان ىذه الصفامو 

عدد اوراق النبات وعدد حبوب الرأس المتان كان التباين 
. اال ان ىذه التباينات قد راثي ليما اقل من التباين البيئيالو 

تغير حجميا وتأثرىا بالظروف البيئية لمموسم الخريفي مثل 
صفة عدد االيام لمنضج الفسمجي ودليل مساحة االوراق ووزن 

ا في حبة وحاصل وحدة المساحة اذ انخفضت مساىمتيالف 
% بعد 51% و43% و20% و7التباين المظيري واصبح 

% 78% و59% و80ان كانت في الموسم الربيعي 
  ،%92و

 1023لمموسمين الربيعي والخريفي  2-.ىكتارألف نبات  00. المعالم الوراثية لمصفات المدروسة في الكثافة 9جدول 
 الووسن الر تيعي

 c.v الصفاخ

 
                      

   
 

P.C.V G.C.V H2.b.s 

% 

 0.02 1.04 6.67 0.023 0.345 0.34 0.008 6.59 عذد االوراق الفعالح

 0.56 7.77 10.39 1.28 0.049 0.021 0.027 6.90 دليل هساحح االوراق

 0.67 20.05 24.39 2.11 5558.55 1787.11 3771.45 13.80 (2هساحح ورقح العلن )سن

 0.28 1.66 3.13 0.39 9.00 6.47 2.53 2.65 عذد االيام للٌضج الفسلجي 

 0.79 14.07 15.73 3.98 741.47 148.66 592.81 7.04 وزى الوادج الجافح

 0.47 2.90 4.24 0.88 17503.9 9303.03 8200.86 3.09 عذد حثوب الٌثاخ

 0.82 18.58 20.46 4.71 36.42 6.38 30.05 8.56 حثح  1000وزى 

 0.89 15.95 16.85 8.64 0.839 0.087 0.752 5.43 1-.هكتارحاصل وحذج الوساحح طي 

 الووسن الخريفي

 الصفاخ 

  

c.v 

 
                      

   
 

P.C.V G.C.V H2.b.s 

% 

  0.49 7.705 8.826 0.0423 0.666 0.638 0.027 8.64 االوراق الفعالحعذد 

 0.255 3.85 7.63 3.636 0.0306 0.0228 0.08 6.57 دليل هساحح االوراق

 0.987 7.705 7.755 76.06 292.9 3.79 288.298 0.88 (2هساحح ورقح العلن )سن

 0.951 3.93 4.02 19.82 20.25 0.972 19.27 0.88 عذد االيام للٌضج الفسلجي 

 0.984 25.76 25.96 62.106 2051.81 32.502 2018.57 3.27 وزى الوادج الجافح

 0.46 8.81 12.94 0.860 58382.1 31373.73 27008.4 9.49 عذد حثوب الٌثاخ

 0.591 9.81 12.75 1.449 39.24 16.02 23.22 8.15 حثح  1000وزى 

 0.90 15.63 16.45 9.24 0.814 0.079 0.73 5.12 1-حاصل وحذج الوساحح طي .هكتار

. توضح قيم النسبة ىذا الى االسباب المذكورة اعاله وقد يعزى
بين التباين الوراثي الى التباين البيئي انو كمما زادت عن واحد 

القريبة  GCVاصميا وراثي. تؤكد ىذه النتيجة قيم فان الصفة 
، وعكسيا صفات ذات التباين الوراثي العاليلم PCVمن قيم 

اكبر  PCVالصفات التي فييا التباين البيئي مرتفع فان قيم 

. ان ارتفاع قيم التباين الوراثي وقيم نسبة GCVمن قيم 
كميا  PCVمن  GCVالتباين الوراثي الى البيئي واقتراب قيم 

الربيعي ات لمموسمين ادت الى ارتفاع قيم التوريث ليذه الصف
 .والخريفي
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 1023لمموسمين الربيعي والخريفي  2-.ىكتارألف نبات  00. المعالم الوراثية لمصفات المدروسة في الكثافة 20جدول
 الووسن الر تيعي

 c.v الصفاخ

 
                      

   
 

P.C.V G.C.V H2.b.s 

% 

 0.06 0.38 1.58 0.057 0.014 0.014 0.0008 1.53 االوراق الفعالحعذد 

 0.59 9.49 12.35 0.42 0.375 0.153 0.221 7.90 دليل هساحح االوراق

 0.88 27.44 25.67 7.56 7132.83 832.72 6300.11 3.60 (2هساحح ورقح العلن )سن

 0.79 1.60 1.79 3.92 3.42 0.694 2.72 0.81 عذد االيام للٌضج الفسلجي 

 0.77 17.45 19.83 3.44 849.72 191.21 658.49 9.41 وزى الوادج الجافح

 0.34 4.90 8.36 0.53 50282.8 32951.77 17331.07 6.77 عذد حثوب الٌثاخ

 0.77 16.36 18.57 3.47 24.94 5.58 19.36 8.78 حثح  1000وزى 

 0.92 14.63 15.22 13 0.113 0.008 0.104 4.20 1-.هكتارحاصل وحذج الوساحح طي 

 الووسن الخريفي

 الصفاخ 

  

c.v 

 
                      

   
 

P.C.V G.C.V H2.b.s 

% 

 0.515 7.17 9.99 1.063 0.916 0.444 0.472 6.95 عذد االوراق الفعالح

 0.20 8.21 18.42 0.2486 0.2107 0.1689 0.042 16.48 دليل هساحح االوراق

 0.99 24.32 24.35 420.97 2653.81 6.289 2647.52 1.185 (2هساحح ورقح العلن )سن

 0.072 0.92 3.43 0.077 15.42 14.31 1.11 3.303 عذد االيام للٌضج الفسلجي 

 0.903 5.538 5.815 9.33 169.21 16.388 152.83 1.82 وزى الوادج الجافح

 0.231 5.435 11.28 0.302 50669.62 38916.97 11752.65 9.89 عذد حثوب الٌثاخ

 0.427 5.11 7.813 0.745 9.76 5.59 4.17 5.91 حثح  1000وزى 

 0.51 7.40 10.32 1.076 0.327 0.156 0.168 02.7 1-.هكتارحاصل وحذج الوساحح طي 

 2-ىكتار.الف نبات 00المعالم الوراثية والتوريث في الكثافة 
دروسة بالكثافة مالمعالم الوراثية لمصفات ال 11يوضح جدول 

 . اختمفت قيم معامل االختالف1-.ىكتار .الف نبات 80
الف  70و 60عما كانت عميو عند الكثافة  لمصفات

، فبعضيا زاد ونقص البعض االخر وفقا 1-ىكتار.نبات
ت الحاكمة ليا مع لتفاعل الطبيعة الوراثية لمصفة وعدد الجينا

% 20، اال انيا عمى العموم كانت اقل من الظروف البيئية
لة لمداللة عمى تجانس البيانات )لمموسمين وىي قيمة مقبو 

. بمغ التباين الوراثي لمصفات مساحة ورقة الربيعي والخريفي(
العمم ووزن الحبة ووزن المادة الجافة وحاصل وحدة المساحة 

ين اىمتو من التبامسقيما اعمى من التباين البيئي وقد كانت 
% عمى 80% و68% و81% و78المظيري بنسب 

. كما تؤكد نسبة التباين الوراثي الى التباين البيئي الترتيب
اما  ،ا الوراثية اذ كانت اعمى من واحدليذه الصفات طبيعتي

صفة عدد اوراق النبات فكان تباينيا الوراثي اقل من التباين 
. تنعكس ىذه النسب بيئي والنسبة بينيما اقل من واحدال

، اذ امالت االختالف الوراثي والمظيريوالتباينات عمى مع
 PCVليذه الصفات كانت قريبة من قيم  GCVنالحظ ان 

. ان التأكيد اآلخر عمى ان الصفات محكومة وراثيا يامؤكدة ان
قيمة  ىذه الصفات محكومة وراثيا وان تأثرىا بالبيئة اقل قي

. يمكن %81% الى 63 التوريث العالية التي تراوحت بين
مالحظة ان صفة عدد حبوب النبات وعدد اوراقو ودليميا 

توريثيا متوسط القيمة وذلك الن حجم  كان  لمموسم الربيعي 
التأثير البيئي فييا اعمى من تمك الصفات المذكورة وقريب من 

. اما صفة عدد يثقيم التور التباين الوراثي فانخفضت فييا 

االيام الى النضج الفسمجي لمموسم الربيعي وعدد اوراق النبات 
لمموسم الخريفي فان قيمة التباين الوراثي كانت اقل من التباين 

 GCVالبيئي لذا كان تأثير البيئة في الصفة كبير مما جعل 
ا مشيرًا الى انخفاض التباين الوراثي لذ PCVاقل من 

% لمصفتين عمى 33% و20الى  انخفضت قيمة التوريث
. ان فوق الوراثة ىي دراسة خموية لتغايرات الصفات الترتيب

المظيرية والفسمجية الناتجة من عوامل خارجية او بيئية تعمل 
switch genes ON and OFF  وتؤثر في كيفية تعبير

. لذا تبحث تجارب فوق الوراثة (14و 15الجينات لمخاليا )
، و تغيير الجيد االستنساخي لمخميةفي وصف حركية تبديل ا

. كذلك يستخدم مصطمح قد تورث ىذه التغيرات او ال تورثو 
( وعمى 22فوق الوراثة لوصف عمميات موروثة مثيرة لمجدل )

 DNAعمى التغيرات لتعاقب خالف الوراثة التي تعتمد
)التركيب الوراثي( فان التغيرات في التعبير الجيني او 

لذا  مية لفوق الوراثة لو اسباب اخرى،التركيب المظيري لمخ
( ، كذلك يشير الى التغيرات 5و 6) epiيستخدم مصطمح 

التغير في تعاقب  الوظيفية لمجينوم اال انو ال يتضمن
وتحوير اليستون الذي  DNA، مثل ميثمة النيوكميوتيدات

. (5و 6) DNAيغير من تعبير الجين وال يغير من تعاقب 
لوراثة يمكن ان تؤثر في المظير ان فوق ا Birdفقد ذكر 

الخارجي دون تغيير الشفرة الوراثية ويمكن ان تعمل بطرق 
لالستنساخ ،  DNAمتعددة لتغيير فعالية او وظيفة تعاقب 

وتحديد مقدار او كمية االستنساخ ويحسن من طول عمر 
ثبات او فعالية  ( او تغيير7في الخمية ) mRNAاستنساخ 

 .منتجات البروتين
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2-ىكتار.ألف ًثاخ 80الوعالن الوراثيح للصفاخ الوذروسح في الكثافح .  22جدول
 1023والخريفي  للووسويي الرتيعي

 الووسن الر تيعي

 c.v الصفاخ

 

                      

   
 

P.C.V G.C.V H2.b.s 

% 

 0.48 2.72 5.38 0.49 0.142 0.095 0.047 3.89 عذد االوراق الفعالح

 0.54 13.02 14.62 1.22 0.121 0.055 0.066 6.64 دليل هساحح االوراق

 0.63 15.52 21.24 1.73 2617.44 957.49 1659.95 16.38 (2هساحح ورقح العلن )سن

 0.20 1.65 3.67 0.25 16.25 12.97 3.28 3.28 عذد االيام للٌضج الفسلجي 

 0.68 3.15 3.81 2.15 24.939 7.89 17.04 2.15 الجافحوزى الوادج 

 0.57 6.19 8.19 1.34 35775.9 15289.95 20485.95 5.35 عذد حثوب الٌثاخ

 0.81 11.47 12.72 4.37 10.79 2.008 8.78 5.48 حثح  1000وزى 

 0.80 14.45 16.14 4.05 0.606 0.120 0.486 7.19 1-.هكتارحاصل وحذج الوساحح طي 

 الووسن الخريفي

 الصفاخ 

  

c.v 

 

                      

   
 

P.C.V G.C.V H2.b.s 

% 

 0.333 2.719 4.71 0.501 0.1667 0.111 0.0556 3.846 عذد االوراق الفعالح

 0.915 17.115 17.88 10.929 0.2028 0.017 0.1858 5.18 دليل هساحح االوراق

 0.993 23.53 23.61 149.88 1563.45 10.362 1553.09 1.922 (2هساحح ورقح العلن )سن

 0.981 8.257 8.33 54.333 98.33 1.777 96.55 1.12 عذد االيام للٌضج الفسلجي 

 0.904 10.78 11.33 9.513 271.251 25.80 245.451 3.49 وزى الوادج الجافح

 0.90 22.25 23.37 9.68 .328340 30742.28 297598.06 7.149 عذد حثوب الٌثاخ

 0.771 15.46 17.61 3.298 18.03 4.122 13.92 8.415 حثح  1000وزى 

 0.946 31.487 32.36 17.71 2.459 0.1316 2.33 7.488 1-.هكتارحاصل وحذج الوساحح طي 

نستنتج من ىذه البيانات ان افضل اداء لمصنف كان لصنف  
لمموسمين انقاذ الذي اعطى اعمى حاصل لوحدة المساحة 

 6.13و1-.ىكتارطن 5.81الربيعي والخريفي حيث اعطى
تيجة تفوقو في لمموسمين عمى الترتيب وذلك ن1-.ىكتارطن

وعدد وزن الف حبة لمموسم الربيعي صفة حاصل النبات و 
. كانت افضل كثافة نباتية النبات لمموسم الخريفيحبوب 

العطاء النباتات في  1-.ىكتارالف نبات 60لمموسم الربيعي 
ىذه الكثافة اعمى وزن لمحبة واعمى عدد حبوب لمنبات واعمى 

لمنبات  وزن لمنبات الجاف نتيجة زيادة عدد االوراق الفعالة
ي فكانت اما في الموسم الخريف .وزيادة مساحة ورقة العمم

حيث اعطت  1-.ىكتار .الف نبات 70افضل كثافة ىي 
معنويا عن الكثافة الواطئة  ولم تفرق 1-.ىكتارطن 5.54

لنبات الجاف ودليل مساحة نتيجة لتفوق نباتاتيا بصفة وزن ا
. اما الكثافة الواطئة فقد تفوقت نتيجة العطاء نباتاتيا االوراق

. ومساحة ورقة العمماف ودليل حصاد اعمى وزن حبة ووزن ج
كما نالحظ من ىذه النتائج ان الصنف المتفوق امتاز بدليل 

اد اعمى من مساحة اوراق اقل ومدة نضج ابكر ودليل حص
. كذلك الكثافة التي تفوقت نباتاتيا امتازت بقية االصناف

احة االوراق وارتفاع دليل بالتبكير بالنضج وانخفاض دليل مس
ين وراثي عالي الصفات بتبا ىذه. ايضًا امتازت الحصاد

 .ونسبة توريث عالية
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