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 الملخص العربى

 

 التحليل الوراثى و االحصائى لبعض الصفات الهامة فى الذرة الشامية
تهدف الدراسة الى عمل بصمة وراثية للسالالت االبوية, تقدير قوو  الهيويو و 

( و متوسوط ادا  الهيوو RAPD-PCRالربط بيو التباعد الوراثى المقودر عوو طريو   
و تقووودير ماو وووات التبوووايو الووووراثى و  و قوووو  الهيووويو لصووواة موصوووول الوبوووو    بوووات

التااعووووول بووووويو اووووول ماووووووو و مسوووووتويات ال يتوووووروييو و اي وووووا  مقار وووووة ب ووووو  الطووووور  
االوصوواةية الصاصووة بالتوليوول ال صووف تبووادلى لصووااتح عوودد االيووا  وتووى مي وواد طوورد 
ال وووور  الموووعار , عووودد االيوووا  وتوووى مي ووواد طووورد ال وووور  المف ثوووة, ارتاوووا  ال بوووات, ارتاوووا  

طووول الاووو , قطوور الاووو , عوودد الصوواوف او , عوودد الوبووو  بالصووف, و و  الاووو ,
وبوووة و موصوووول الاوووو    بوووات و موصوووول ال بوووات الاووورد  و  سوووبةالتاريط  تووو   011

 M.1012سووالالت  قيووة مووو الووعر  الصووامية الصووارا  و  وو  مصووتهر        9اسووتصدا  

(P1), M. 106 (P2), M.103 (P3), M. 100 (P4), M. 161 (P5), M. 120-B 

(P6), M. 1006 (P7), M. L-56 (P8) and M. 313A (P9) تو  اصتيوار    اورا  
 لويود اصتالفات وراثية بي ه  فى م ا  الصاات 

 التجربة االولى:

( ل مل بصمة وراثية لالبوا  تووت الدراسوة و اي وا  RAPD-PCRت  استصدا  تا يك  
 تقدير التباعد الوراثى بي ه   

تقيي  الهيوو ال صوف تبادليوة بويو التسو ة سوالالت تووت مسوتوييو موو  التجربة الثانية:
ايووو   يتوووروييو   فوووداو, التسوووميد المووو صا  و ال وووالى  021و  01التسوووميد اال وتوووى 

علووى الترتيوو   فووى تيووربتيو م اصوولتيو لدراسووة ماو ووات التبووايو الوووراثى و مقار ووة بوويو 
 – 0901يوووو    –اب وووة ب ووو  طووور  التوليووول و  وووى  يووورف ي الطريقوووة الثا يوووة و الر 

 ( 0910أالرد -0911 ايمو 
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الطريقة ال ادية لدراسة ماو ات التبايو الوراثى فى ثوال   يوو و  وى  التجربة الثالثة:
 متوسوووووط  P1xP9 االاثووووور تباعووووود وراثوووووى(, الهيووووويو الثوووووا ى  P1xP5الهيووووويو االول 

, الييلووويو  متقوووار  وراثيوووا ( ويووو  صووومتلت االبوووا   P4xP9التباعووود( و الهيووويو الثالووو  
ايوو   021االول و الثووا ى و الييلوويو الووري ييو لاوول  يوويو و توو  التقيووي  توووت مسووتو  

     0902 يتروييو   فداو و ت  توليل التيربة بما اقتروه يامبل 

تيوووار  فوووى تصووومي  قطاعوووات ااملوووة ال صوووواةية بثالثوووة  1اقيموووت  2119فوووى صووويف 
يام وة ب هوا  تو   – يوة ال راعوةم رعة مرا  البوو  ال راعيوة الصاصوة بالماررات فى 

تسووييل البيا ووات علووى ال باتووات الارديووة لاوول الصوواات المدروسووة و توو  التوليوول الوووراثى 
 لتلك الصاات  

  عا و يماو تلصيص ال تاةي المتوصل عليها توت ثال  اقسا  االتالىح

 :التجربة االولى ( أ

   RAPD بوية بواسطة تكنيك السالالت األ لتسعةا( البصمة الوراثية ل

 ,A12, A13, A14, A15, A17, A18)بوواد   عصوواةية  تسو ةاسوتصدمت  -0

A19, A20 and Q11) أاهورت دراسوةة سوالالت اببويوة تووت التسو علوى ال  
  RAPDال اتيوة موو صمو  بادةوات موو  DNAم ودل عودد صواايا ال  ال تاةي أو

عودد موو  قولوقو  أ A18البواد    صواية  و اواو 793لتس ة سالالت أبويوة  وى 
 A12بي موا أاهور البواد     توت الدراسة التس ةفى يميع السالالت  (22  الو  

  (30  عدد مو الو   علىأ
 صوواايا للبوواد   1( بوويو DNA  Fragmentsو تووراوا ال وودد الالووى لصوواايا الوو -2

A13  صاايا للباد    00الىA12    

 (Polymorphic fragmentsالمصتلاوة   DNAو توراوا ال ودد الالوى لصواايا الو -7
    A18 ,Q11فى الباد    9الى  A19فى الباد    2مو 
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صواية  00موو  79سوالالت  تس ةالمصتلاة لل DNA وااو ال دد الالى لصاايا ال -1
  p.p 2711الى  020و تراوا وي  الصاايا مو  % 59.05ب سبة 

  ( التماثل الوراثى 
 1.9الوى  P9و P8 و  P5و P1للسوالالتيو  0.55وا التماثول الووراثى موا بويو اتور  -0

و اوواو متوسووط التماثوول لاوول السووالالت توووت الدراسووة   P4و  P9بوويو السووالالتيو 
0.698  

او   واك عالقوات وراثيوة للتماثول  Cluster analysisاو و  التوليول ال  قوود   -2
توووووت الدراسووووة ويووو  توووو  تقسووووي  السووووالالت الووووى قسووووميو  تسوووو ةبووويو السووووالالت ال

 ,P1 سوالالت ثما يوةاالول علوى قس  ال  أوتو  Two main clusterرةيسيييو 

 P2, P3, P4, P9, P6 , P8 و P7  السواللة اموا الثوا ى اوتوو  علوىP5    ا قسو
 ,P1, P2القسو  االول الوى تووت قسوميو االول اوتوو  علوى علوى سوتة سوالالت 

P3, P4, P6 and P7   9و  2و اوتوو  تووت القسو  االصور علوى السواللتيو رقو  
 P1, P2الووى توووت تووت قسووميو االول اوتووو  علووى  و ا قسو  توووت القسوو  االول

صوديد فوى التقوار   P4 , P6و الساللتيو   P6, P7, P3, P4,اما الثا ى اوتو  على
 مو ب  هما  

 التجربة الثانية: ( ب

 تحليل التباين و المتوسطات و قوة الهجين

اوواو التبووايو الرايووع للتسووميد اال وتووى م  ويووا لاوول الصوواات عوودا عوودد الصوواوف    -0
ايوووو   يتووووروييو  فووووداو عووووو  021مووووع ارتاووووا  المتوسووووطات توووووت مسووووتو   اووووو 

 اي   يتروييو  فداو  01التسميد الم صا  

اووواو التبوووايو الرايوووع الوووى الهيوووو م  ويوووا لاووول الصووواات تووووت اووول موووو مسوووتويى  -2
التسميد و التوليل المصترك للطريقة ابولوى و الثا يوة ليورف ي  اواو التبوايو الرايوع 

هيوو و التسوميد ريور م  وو  لاول الصواات فوى الطريقوة الثا يوة الى التااعل بويو ال
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% مووو ال وووورات 11و الراب ووة ليوورف ي لاوول الصووواات عوودا عوودد االيووا  وتوووى طوورد 
الموووعار  و المف ثوووة فوووى الطريقوووة الثا يوووة ليووورف ي  و صووواة ارتاوووا  الاوووو  و  سوووبة 

 التاريط فى الطريقة الراب ة ليرف ي 

اعلووووى القووووي  لووووو و الاووووو  وو و  1و  9,  0, 0ااهوووورت السووووالالت االبويووووة رقوووو   -7
 الوبو  لل بات فى التوليل المصترك 

ااهرت الهيو تبايرا عوو السوالالت فوى طورد ال وورات الموعار  و المف ثوة و اا وت  -1
, P1xP3 ,P1xP6 ,P1xP8 ,P2xP3 ,P2xP6اف وووووووووول الهيووووووووووو تبايوووووووووورا  وووووووووووى 

P3xP6,P3xP7   وP6xP9  

فوووووى التوليووووول المصوووووترك و  P3xP4 ,P4xP6 ,P4xP5 ,P3xP8ااهووووورت الهيوووووو  -1
P3xP4  وP4xP6  توووووووووت مسووووووووتو  التسووووووووميد الموووووووو صا  وP3xP4 ,P3xP8  و
P4xP5   توووت المسووتو  ال ووالى للتسووميد تاوقووا  م  ويووا فووى موصووول ال بووات الاوورد

 ( 011على اف ل  يو المقار ة  الص ف التيار  الهييو الارد  يي   

لهيويو( م  ويوا لاول الصواات تووت ااو متوسط التبايو لالبا  مقابل الهيو  قوو  ا -0
 الدراسة توت مستويى التسميد و اعلك التوليل المصترك 

اووواو التبوووايو الرايوووع الوووى التااعووول بووويو قوووو  الهيووويو و التسوووميد ال يترويي وووى ريووور  -3
م  و  لال الصواات عودا مي واد ت  يور ال وور  المف ثوة و الموعار  و ارتاوا  ال بوات  

  بال سووبة الرتاووا  ال بووات و P3xP7و  P3xP6و اوواو اف وول الهيووو للتبايوور  ووى 
قوووووو   يووووويو سوووووالبة بالمقار وووووة بصووووو اى  P1xP7 ,P4xP7الاوووووو  اعطوووووت الهيوووووو 
قووو   يوويو م  ويووة و مويبووة لموصووول ال بووات  P3xP4المقار ووة  اعطووى الهيوويو 

توووت مسوووتويى التسووميد و التوليووول  011الاوورد  بالمقار ووة بوووالهييو الاوورد  ييووو   
 المصترك 

قوو   يويو مويبوة و م  ويوة موصوول الوبوو   P1xP2و   P3xP4أاهور الهيويو -2
ال بووووات الاوووورد  علووووى مسووووتويى التسووووميد ال يترويي ووووى و التوليوووول المصووووترك  امووووا 
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, P3xP4تووت مسوتو  ال يتوروييو المو صا  و   P3xP4, P4xP6اعطت الهيو 
P3xP8 ,P4xP5  تووت مسووتو  ال يتووروييو ال ووالى وP3xP4  ,P4xP5 ,P4xP6 

ل المصوووترك  يووواد  م  ويوووة فوووى الموصوووول عوووو اوسوووو  يوووو المقار وووة فوووى التوليووو
 ,P1xP4, P1xP6, P2xP3(  باال ووافة الووى الهيووو 011  يوويو فوورد  ييوو   

P2xP4, P2xP8, P3xP5, P3xP6, P3xP7, P3xP8, P4xP5, P4xP8, P5xP6 

P5xP7, P6xP7 P8xP9  تووت مسوتو  ال يتوروييو المو صا P1xP4, P1xP5, 

P1xP6, P2xP4, P2xP5, P2xP6, P2xP8, P3xP5, P3xP6, P3xP7, P4xP6, 

P4xP8, P6xP7 , P8xP9  تووت مسوتو  التسوميد المرتاوع وP1xP4, P1xP5, 

P1xP6, P2xP4, P2xP5 P2xP6, P2xP8, P3xP5, P3xP6, P3xP7, P4xP6, 

P4xP8, P5xP7, P5xP8, P6xP7, P7xP8, P7xP9 , P8xP9  فوى التوليوول
    011 ييو المقار ة  ييو فرد  يي   ل  يتاو  عليها  المصترك

ااو اإلرتباط مويبوا بويو التباعود الووراثى واول موو متوسوط ودا  وقوو  الهيويو لاول  -9
  ( على التوالى    ,17  و  ,10الهيو توت الدراسة  و ى  

تا يوك موو الم لموات الي يةيوة يماوو أو يسوتصد  فووى  RAPDموو صوالل  وع  الدراسوة فو و 
ثى بوويو سووالالت الووعر  الصووامية وتقسوويمها الووى ميموعووات واسووتصدا  توديوود التباعوود الووورا

 وووعا التباعووود فوووى الت بوووف بالموصوووول وقوووو  الهيووويو للهيوووو ال اتيوووة بووويو  وووع  السوووالالت 
     Primersولاو ب ستصدا  عدد ابير مو البادةات 

 تقدير مكونات التباين  - ب

 .6591الطريقة الثانية لجرفنج 

لقوودر  ال امووة و الصاصووة علووى التووا لف م  ويووا لاوول اوواو التبووايو الرايووع لاوول مووو ا -0
الصاات توت الدراسة عدا التبايو الرايع للقدر  ال امة على التوا لف ل سوبة التاوريط 

 ع د المستو  الم صا  

اا ت ال سبة بيو القدر  ال امة   القدر  الصاصة تساو  الوود  لصواات عودد االيوا   -2
المرتاووع, ارتاووا  ال بووات ع وود المسووتو   وتووى اهووورالورير  ع وود مسووتو  ال يتووروييو
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المووو صا  موووو ال يتوووروييو و التوليووول المصووووترك  بي موووا اا وووت ال سوووبة اابووور مووووو 
الوووود  لصوواة اهووور ال ووور  المووعار  ع وود مسووتو  ال يتووروييو الموو صا  و التوليوول 
المصترك و ارتاا  ال بات و طول الاو  و  سبة التاريط ع ود المسوتو  ال والى موو 

و و ارتاووووا  الاووووو  ع وووود مسووووتو  التسووووميد و التوليوووول المصووووترك و عوووودد ال يتوووورويي
صووواوف الاوووو  ع ووود مسوووتو  التسوووميد المرتاوووع و التوليووول المصوووترك  بي موووا اا وووت 

 ال سبة اقل مو الوود  لباقى الواالت 

اواو التبووايو الرايووع للتااعول بوويو اوول موو القوودر  الصاصووة و ال اموة علووى التووا لف و  -7
اات عدد االيوا  وتوى اهوور ال وور  الموعار  و ال وور  المف ثوة ال يتروييو م  ويا لص

 و ارتاا  الاو  و  سبة التاريط 

اوواو التبووايو الرايووع للتااعوول بوويو القوودر  ال امووة و التسووميد ريوور م  ووو  بي مووا اوواو  -1
التااعوول م  ويووا بوويو القوودر  الصاصووة علووى التووا لف و التسووميد لصوواتى طووول الاووو  

اوووواو التااعوووول ريوووور م  ووووو  لاوووول مووووو القوووودر  ال امووووة و وو و الاو   بووووات  بي مووووا 
الصاصووة و التسووميد لصوواات قطوور الاووو  , عوودد الصوواوف  اووو  و عوودد الوبووو  

 فى الصف و موصول الوبو    بات 

 6591الطريقة الرابعة لجريفنج 

ااو التبايو الرايع الى القدر  ال امة و الصاصة على التا لف م  ويوا  لاول الصواات  -0
لقدر  الصاصوة علوى التوا لف لصواات قطور الاوو  و  سوبة التاوريط تووت عدا تبايو ا
ايوووو   01ايوووو  و  فووووداو و عوووودد وبووووو  الصووووف توووووت مسووووتو   021مسووووتو  
 و فداو 

ااو التبايو الرايع الوى التااعول بويو التسوميد ال يترويي وى و اول موو القودر  ال اموة  -2
االيووا  وتووى و الصاصووة علووى التووا لف ريوور م  ويووا لاوول الصوواات عوودا صوواات عوودد 

 اهور ال ور  المعار  و الورير  و ارتاا  الاو  وو و الاو  و  سبة التاريط 
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 تأثيرات القدرة العامة

قوودر  عامووة علووى التووا لف سووالبة و م  ويووة لمي وواد  ت  يوور  0أاهوورت السوواللة رقوو   -0
ال ووور  المووعار  و اهووور الوريوور  و ارتاووا  ال بووات و الاووو  فووى اوول مووو مسووتويى 

 ى طريقتى التوليل  الطريقة الثا ية و الراب ة(التسميد ف

قوووودر  عامووووة علووووى التووووا لف م  ويووووة و مويبووووة لاوووول مووووو  1ااهوووورت السوووواللة رقوووو   -2
الطوريقتيو ل ودد الوبوو  فوى الصوف وو و الاوو    بوات وو و الوبوو    بوات فووى 

 ال مو مستويى التسميد ال يترويي ى و التوليل المصترك 

 اَلفتأثير القدرة الخاصة على الت

, P2xP6 ,P8xP9فوووى اووول موووو الطوووريقتيو ,  P2xP3و  P1xP8أاهووورت الهيوووو  -0
P5xP9 ,P5xP7 ,P3xP7   فى الطريقة الثا ية فقط م  وية سالبة و مرروبوة للقودر

الصاصة على التا لف ل دد االيا  وتى اهور ال وور  الموعار   بي موا ااهورت الهيوو 
P3xP7 ,P2xP5  ,فووى اووال طريقتووى التوليوولP5xP7 ,P8xP9 ,P6xP9 ,P5xP9 

فوووى الطريقوووة الثال يوووة فقوووط قووودر  صاصوووة مرروبوووة لصاووو  عووودد ايوووا  اهوووور ال وووور  
 ,P3xP4المف ثة فى اال مستويى التسميد و التوليل المصترك  و أاهورت الهيوو 

P8xP9, P1xP6, P7xP9, P1xP9, P3xP8  قوودر  صاصووة مرروبووة و م  ويووة
سووميد و التوليوول المصووترك فووى لموصووول الوبووو  لل بووات فووى اوول مووو مسووتويى الت

 ال مو طريقتى التوليل 

 6519طريقة جونز 

الووع  يقووي   b( الووع  يقووي  ف وول اليوويو اال ووافى و اووعلك الماوووو aاوواو الماوووو   -0
تبوايو الا وول اليي وى الميوور م وويف م  ويوا لاوول مووو مسوتويى التسووميد ال يترويي ووى 

فوووى  GCA/SCAمتماثلوووة موووع  a/bو التوليووول المصوووترك  و اا وووت ال سوووبة بووويو 
 الطريقة الثا ية فى توليل يريا ي 
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م  ويا لال الصواات فوى اول موو مسوتويى التسوميد و التوليول  b1ااو ماوو التبايو  -2
م  ويوووا لاووول الصووواات تووووت مسوووتويى  b2اوووعلك اووواو ماووووو التبوووايو  –المصوووترك 

التسووميد ال يترويي ووى و التوليوول المصووترك عوودا صوواات مي وواد اهووور ال ووور  المووعار  
ايوووو   01وبووووة توووووت مسووووتو  التسووووميد الموووو صا    011رتاووووا  الاووووو  وو و و ا

م  ويوووا لاووول الصووواات تووووت مسوووتويى  b3 يتروييو فووداو(  اووواو التبوووايو الرايوووع ل
ايو  و  021التسميد ال يترويي ى و التوليل المصترك عدا صاة قطور الاوو  ع ود 

ايو ,  01  فداو و التوليل المصترك و عدد الوبو   صف و  سبة التاريط ع ود 
 اي  و فداو على التترتي  021

( التبوووووايو a اووووواو التبوووووايو الرايوووووع للتااعووووول بووووويو التسوووووميد ال يترويي وووووى و اووووول موووووو  -7
% 11( التبووايو الميوور ا ووافى م  ويووا لصوواات عوودد االيووا  لاهووور bاال ووافى,  

مووو ال ووور  المووعار  و المف ثووة و ارتاووا  الاووو   امووا بال سوو بة الرتاووا  ال بووات وو و 
( التبووايو مووو aالماةووة وبووة و  سووبة التاووريط اوواو التبووايو الرايووع الووى التااعوول بوويو  

( و التسميد ال يترويي ى ريور م  ويوا  bما التااعل بيو  ال و  اال افى م  ويا بي 
و بال سوووبة لصووواات طوووول الاوووو  وو و الاوووو    بوووات و موصوووول الوبوووو    بوووات 

و  b( و التسووميد ريوور م  ووو  و التااعوول بوويو aاوواو التبووايو الرايووع للتااعوول بوويو  
و اول موو التسميد م  ويا  علوى اليا و  اال صور اواو التبوايو للتااعول بويو التسوميد 

 a  ,)b رير م  ويا لباقى الصاات ) 

 6591طريقة هايمان 

وبوووة, و و الاوووو    بوووات و موصوووول الوبوووو     بوووات  011ب سوووتث ا  صووواات و و  -0
% ت  يور ال وور  الموعار , 11توت مستويى التسميد ال يترويي وى و عودد االيوا  وتوى 

ايو  و ف( 01عدد وبو  الصف,  سبة التاريط توت مستو  التسوميد المو صا   
( م  ويووا Dو ارتاووا  الاووو  توووت مسووتو  التسووميد ال ووالى, اوواو التبووايو اال ووافى  

( م  ويووا لاوول الصوواات توووت 0Hواوواو التبووايو الرايووع للسووياد    –لبوواقى الصوواات 
h(  اا وت قيموة Dالدراسة و اابر فى الامية عوو قيموة ال  

م  ويوة لاول الصواات  2
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بي ووووة و دريوووة السووووياد  ويوووود السووووياد  تووووت مسووووتويى التسوووميد  او وووووت دراسوووة ط
اووواو التاووورار لليي وووات  السووواةد  و تلوووك المت ويوووة ريووور  -الااةقوووة فوووى اووول الصووواات

متمووواثال فوووى االبوووا  لصووواات عووودد الصووواوف  الاوووو , و  سوووبة التاوووريط فوووى اووول موووو 
ايو  و   021مستويى ال يتروييو و عدد الوبوو  فوى الصوف فوى التسوميد ال والى  

صوور اا ووت تاوورار اليي ووات السوواةد  الووى المت ويووة متماثلووة فووى ف(  علووى اليا وو  اال
و م ادلوووووة  Fو  H2/4H1بووووواقى الوووووواالت و اهووووور علوووووك موووووو اووووول موووووو وسوووووا  

 4DH1)
0.5

+F)/(4DH1
0.5

-F )KD/KR2  

 اا ت  سبة الااا   الوراثية م صا ة للصاات توت الدراسة  -2

 Wr/Vrالرسم البيانى

ووووت الدراسوووة و صوووط اال وووودار اووواو م امووول اال وووودار م  ويوووا لاووول الصووواات ت
توت  قطة البداية مموا يصويد لويوود  wrيصتلف م  ويا عو الوود   صط اال ودار يقطع

ايوو  و  فووداو  اوواو  01السوويا  الااةقووة لاوول الصوواات عوودا  سووبة التاووريط توووت مسووتو  
( و Wr+Vrاوووواو االرتبوووواط بوووويو دريووووة السووووياد    –  وووواك تباعوووود وراثيووووا بوووويو االبووووا  

% موووو 11م  ويوووا و مويووو  لصووواات عووودد االيوووا  وتوووى اهوووور  Yrبوووا  المتوسوووط لالا
ال وووور  المف ثوووة تووووت مسوووتويى التسوووميد ال يترويي وووى, و ريووور م  وووو  و مويووو  و عات 

% موو اهوور ال وور  الموعار  تووت مسوتو  ال يتوروييو 11قيمة عالية ل دد االيا  وتى 
للصوووواات االصوووور   ايوووو  و فووووداو  بي مووووا اا ووووت قيمووووة االرتبوووواط سووووالبة و م  ويووووة  01

علوووى م اووو  اليي وووات السووواةد  لصووواات و و الاوووو  وو و  P7و  P1اوتووووت السووواللتيو 
علووووى م اوووو  اليي ووووات  P3و  P8موصووووول الوبووووو    بووووات  بي مووووا اوتوووووت السوووواللتيو 

 المت وية لهاتيو الصاتيو 

تووت المسوتو  المو صا  موو  P4و  P1بال سبة لصاة  سبة التاريط اوتووت السواللتيو 
ايوو  و   021ع وود مسووتو  التسووميد المرتاووع  P7,P8ايوو  و   فووداو , 01وييو ال يتوور 

ع وود المسووتو    P5, P7فووداو علووى م اوو  اليي ووات السوواةد   بي مووا اوتوووت السوواللتيو 
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ع ووود المسوووتو  المرتاوووع موووو ال يتوووروييو علوووى م اووو  الصووواات  P2, P3المووو صا  , 
 المت وية 

 .Allard 1956تحليل التفاعل الوراثى البيئى 

اووواو التبوووايو الرايوووع الوووى االبوووا  و التبوووايو الرايوووع للتااعووول بووويو االبوووا  و التسوووميد  -0
ال يترويي ى م  ويا لصاات طول ال بوات و طوول الاوو  و  سوبة التاوريط  بي موا اواو 

التسووميد ال يترويي ووى ريوور م  ويووا لصوواتى  xالتبووايو الرايووع لالبووا  و الرايووع لالبووا  
ت  علوى اليا و  اال صور اواو التبوايو الرايوع لالبوا  وبة وو و الاو  لل بوا 011و و 

التسووميد ال يترويي ووى للصوواات  xم  ويووا مرتبطووا ب وود  م  ويووة التبووايو الرايووع لالبووا  
 المتبقية  االصر ( 

% مووو 11اوواو التبووايو الرايووع لل يتووروييو م  ويووا لصوواات عوودد االيووا  وتووى طوورد  -2
وبوووة  بي موووا  011صوووف و و ال وووورات الموووعار  ,قطووور الاوووو , عووودد الوبوووو  فوووى ال

الصووواات االصووور  اووواو التبوووايو الرايوووع الوووى ال يتوووروييو ريووور م  وووو    اووواو التبوووايو 
الرايووع الووى السووياد  م  ويووا لاوول الصوواات توووت الدراسووة  و اوواو التبووايو الريووع الووى 

% ت  يور ال وور  الموعار  و 11ال يتروييو م  ويا لصاات عدد االيا  وتى  xالسياد  
( م  ويوا لاول arrayوبة وااو التبوايو الرايوع الوى   011ف وو و عدد وبو  الص

% مووو ال ووور  المووعار  و المف ثووة, 11الصوواات عوودا صوواات عوودد االيووا  وتووى ت  يوور 
 طول الاو  و  سبة التاريط 

ريور م  ويوا بي موا اواو  array x nitrogenااو التبايو الرايع الوى التااعول بويو  -7
م  ويا لال الصواات عودا صواات عودد  dominance x arraysالتبايو الرايع الى 
% موو ال وور  الموعار  و المف ثوة و  سوبة التاوريط  اواو التبوايو 11االيا  وتى ت  يور 

ريوور م  ويووا لاوول  Dominance x arrays x nitrogenالرايووع للتااعوول بوويو 
 الصاات عدا صاة طول ال بات 
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 مقارنة بين طرق التحليل المستخدمة

ط م  ووو  عوووالى لاووول مووو تووو ثيرات القووودر  ال امووة علوووى التووو لف و اوواو   ووواك ارتبوووا -0
توو ثيرات القوودر  الصاصووة علووى التووالف لاوول مووو طريقتووى يووريا ي الطريقووة الثا يووة و 
الراب وة ليميووع الصوواات توووت الدراسووة ممووا يوودل علووى تطوواب  الطووريقتيو فووى تقوودير 

 الت ثيرات ال امة و الصاصة 

 التأثير االضافى

ااهوووور او الووووثال  طوووور  و  ووووى الطريقووووة الثا يووووة و الراب ووووة  Fب سووووتصدا  اصتبووووار  -0
متصووابهة فووى وسووا  اليوو   مووو التبووايو اال ووافى  0901ليوورف ي و طريقووة يووو   

 للت ثير اليي ى 

اووواو م امووول االرتبووواط بووويو التبوووايو اال وووافى لالرب وووة طووور  عوووالى الم  ويوووة لاووول  -2
 الصاات توت الدراسة 

و التبووووايو الرايووووع للتااعوووول بوووويو اليوووو   ريوووور م  ووووو  للتااعوووول بووووي Fاوووواو اصتبووووار  -7
التسووميد ال يترويي ووى لالرب ووة طوور   الطرقووة الثا يووة و الراب ووة ليوورف ي  xاال ووافى 
  Allared 1956, 0901و يو   

م  ويوا للطور  االرب وة عودا بويو  additive x nitrogenاا ت قيمة االرتباط لول  -1
  Allared 1956الطريقة الراب ة ليرف ي و 

 لوراثى الغير مضيفالتباين ا

لمقار ووووة التوووو ثيرات اليي يووووة الميوووور أ ووووافية لليي ووووات لالربووووع طوووور  مووووو التوليوووول  -0
المسووووتصدمة اصووووارت ال توووواةي الووووى م  ويووووة اصتبووووار التبووووايو بوووويو الطوووور  المصتلاووووة 

لاوووول الصوووواات توووووت  0901ب سووووتث ا  الطريقووووة الثا يووووة ليوووورف ي و طريقووووة يووووو   
يووودل علوووك علوووى تطووواب  الطوووريقتيو فوووى مسوووتويى التسوووميد و التوليووول المصوووترك و 

وسووا  التبووايو الوووراثى الميوور م وويف و اووعلك اوواو اصتبووار التبووايو ريوور م  ووو  
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 0901او يووو    0910أو اوول مووو الطريقووة الثا يووة ليوورف ي  0911بوويو  ايموواو 
لو و الماةة وبة فى التوليل المصترك مما يدل على التصابه بي ه  فوى  وع  الصواة 

 لمير م يف فى وسا  التبايو ا

اووواو م امووول االرتبووواط للتبوووايو الميووور الم ووويف ال ووواتي موووو االرب وووة طووور  توليووول  -2
الهيووووو التبادليووووة عووووالى الم  ويووووة لاوووول الصوووواات و علووووى مسووووتو  ال يتووووروييو و 

 التوليل المصترك 

 Non-additive xلمقار وة طور  التوليول المسوتصدمة فوى وسوا  التااعول بويو  -7

nitrogen تيه الى التصابه بويو االرب وة طور  لاول الصواات ااو اصتبار التبايو ي
% لل ووورات المووعار  و المف ثووة و ارتاووا  11عوودا صوواات عوودد االيووا  وتووى ت  يوور 

ال بات و ارتاا  الاو  و قطر الاو  و عدد صاوف الاو  و عدد وبوو  الصوف 
 Allared 1956وو و الاووو  والوبووو     بووات و سووبة التاووريط ويوو  أو طريقووة 

 طر  االصر  للتوليل تصتلف عو ال

 Non-additive xاوواو م اموول االرتبوواط م  ويووا للتبووايو الرايووع للتااعوول بوويو  -1

nitrogen ,SCAxN/SCA   بيو الطر  االرب ة مما يدل على التصابه بي ه 

 الخطأ التجريبى

ااو اصتبار التبايو لتبايو الصط  رير م  ويا بيو الطريقة الثا ية و الراب وة ليورف ي  -0
% موووو ال وووورات الموووعار  فوووى 11لصووواات عووودا صووواة عووودد االيوووا  وتوووى اهوووور لاووول ا

ايوو  و  فووداو و التوليوول  021التوليوول المصووترك و  سووبة التاووريط فووى التسووميد المرتاووع 
المصووووترك  و اوووواو م اموووول االرتبوووواط م  ويووووا لتبووووايو الصطوووو  بوووويو اوووول طوووور  التوليوووول 

 المستصدمة لال الصاات

 حالتجربة الثالثة ( ج

راثى لل صوواةر السووتة للهيووو الثالثووة توووت الدراسووة توووت مسووتو  تسووميد التوليوول الووو   
 اي  و  فداو  021
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 ااو التبايو الوراثى م  ويا لال الصاات فى الثال   يو  -0

% موووو ال وووور  11اا وووت قوووو  الهيووويو م  ويوووة و سوووالبة ل ووودد االيوووا  وتوووى اهوووور  -2
و مويبووة لبوواقى المووعار  و المف ثووة للووثال   يووو  بي مووا اا ووت قووو  الهيوويو م  ويووة 

 صاات الموصول و ماو اته 

بال سووبة لتوليوول السووياد  فقوود اا ووت السووياد  فاةقووة فووى اتيووا  اال  المباوور لصوواات  -7
 التباير و ليهة اال  االعلى لصاات الموصول و ماو اته 

بال سووبة لتوو ثير التربيووة الداصليووة فقوود اهوور  قصووا سووالبا و م  ويووا لصوواات الت  يوور  -1
او   وواك  قصووا مويبووا وم  ويووا لاوول الصوواات االصوور  عوودا للووثال   يووو  بي مووا اوو

  سبة التاريط فى الهييو االول 

أاهرت  تاةي دراسة التاو  او ا وراف متوسط الييول الثوا ى عوو القيموة المتوق وة  -1
لوووه و اوووعلك ا ووووراف متوسوووط الهيوووو الري يوووة عوووو القيموووة المتوق وووة لهوووا م  ويوووة 

 لم ا  الصاات 

الم يف لليي وات اواو م  ويوا لصواة عودد االيوا  وتوى او وت ال تاةي او الا ل  -0
% مو الوراير, ارتاوا  الاوو  , و و الاوو    بوات , موصوول وبوو   11اهور 

% موو ال وورات 11 بات و  سبة التاريط للثال   يوو و عودد االيوا  وتوى اهوور 
وبوة فوى الهيويو  011المعار  فى الهييو االول و الثالو  و ارتاوا  ال بوات وو و 

ل و الثووا ى و طووول الاووو  و عوودد صوواوف الاووو  فووى الهيوويو الثالوو  و قطوور االو 
( عووووالى الم  ويووووة لاوووول dالاووووو  فووووى الهيوووويو االول  بي مووووا اوووواو ف وووول السووووياد   

الصووواات فوووى الهيوووو الثالثوووة عووودا  سوووبة التاوووريط فوووى الهيووويو الثالووو   اووواو الا ووول 
اات عوودا مووو ال ووو  التاوووقى م  ويووا لاوول الصوو .add.xaddالم وويف  xالم وويف 

السووياد   xصوواة ارتاووا  الاووو  و طووول الاووو  فووى الهيوويو االول اووعلك الم وويف 
additive x dominance   ااو م  ويا لال الصاات عدا عودد الصواوف   اوو

% موو الوريور  فوى الهيويو االول 11فى الثال   يو و عدد االيوا  وتوى اهوور 
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ثالو  و طوول الاوو  و و الثا ى و عدد الوبو  فى الصف فى الهيويو االول و ال
 X سوووبة التاوووريط فوووى الهيووويو الثوووا ى  و اووواو الا ووول اليي وووى موووو ال وووو  السوووياد  

م  ويا فى الثال   يو لاول الصواات عودا  سوبة التاوريط  .dom.xdomالسياد  
 فى الهييو الثال  

اووواو م امووول االصوووتالف الووووراثى م  ويوووا لصووواات قطووور الاوووو  وعووودد الوبوووو  فوووى  -3
بات و موصول الوبو    بات و  سوبة التاوريط فوى الهيوو الصف وو و الاو    

الثالثة  بي ما ااو متوسطا  لصاات طول ال بات و ارتاا  الاوو  و عودد الصواوف 
  اوووو  وو و الماةووووة وبووووة للهيوووو الثالثووووة بي مووووا اووواو م اموووول االصووووتالف الوووووراثى 

 م صا ا لصاتى مي اد ت  ير ال ور المعار  والمف ثة 

الوراثية بم  ا ا ال ري  عالية لال الصاات فى الوثال   يوو  اا ت قيمة الااا   -2
عوودا صوواة و و الماةووة وبووة و اا ووت قيمووة الااووا   الوراثيووة بم  ا ووا ال ووي  عاليووة 
لصاات قطر الاو  و  سبة التاريط للهيوو الثالثوة و عودد الصواوف   اوو  وعودد 

االول و % موووو ال وووورات الموووعار  و المف ثوووة فوووى الهيووويو 11االيوووا  وتوووى اهوووور 
موصووول الاووو    بووات و موصووول الوبووو     بووات للهيوويو الثالوو   و متوسووطه 
الووى م صا ووة للصوواات المتبقيووة  اا ووت الااووا   الوراثيووة بم  ا ووا الصووي  عاليووة و 
متقاربووة  متسوواوية تقريبووا( مووع الااووا   الوراثيووة بم  ا ووا الواسووع لصوواات عوودد االيووا  

دد الصووواوف   اوووو  فوووى الهيووويو % موووو ال وووورات الموووعار  و عووو11وتوووى اهوووور 
االول و قطر الاو  فى الهييو الثوا ى  بي موا فوى الصواات االصور  اا وت الااوا   
 الوراثية بم  ا ا ال ي  اقل باثير عو قيمتها فى الااا   الوراثية بم  ا ا الواسع 

متوسووطة  F2% مووو عصووير  1اا ووت قيمووة التوسوويو الوووراثى ال اصووى  عووو ا تصووا   -9
الصوواات توووت الدراسووة ب سووتث ا  صوواات عوودد االيووا  وتووى اهووور  الووى عاليووة لاوول

% مووو ال ووور  المووعار  و المف ثووة فووى الهيوويو الثووا ى و الثالوو  و ارتاووا  ال بووات 11
 فى الهييو الثا ى  اا ت القيمة م صا ة 

 


