
   
 
  
شعبة المحاصيل           لطلبة الفرقة الرابعة          التباين و التوارث فى تربية المحاصيل : المادة     المحاصيل  قسم   

   2014/2015األول للعام الجامعى صل الدراسى الف النظرى متحانلإلاسترشادى نموذج اجابة 

    
  :السؤال االولاجابة 

مع شرح قانون  موضحا العوامل الىت تؤثر على التصنيفات الوراثية داخل العشرية؟الوراثى  عدد مصادر التباين -ا
 Hardy and Wienbergاألتزان ل 

وتنحصر ىذه المصادر فى الطفرات بأنواعها ودرجاتها المختلفة وما نتج عن تراكمها خالل األجيال 
حدوث ىجرة لتركيب وراثى جديد من عشيرة ما إلى  العديدة من تأثير على التصنيف الوراثى فى العشيرة، كما أن

بها ىذا التركيب الجديد وتكاثره فيها وما يتبع ذلك من حدوث تزاوج بينو وبين التراكيب  دعشيرة أخرى ال يوج
الوراثية الموجودة فى العشيرة األصلية وإنتاج تراكيب وراثية جديدة لم تكن موجودة من قبل كل ذلك يؤدى إلى 

 ".بالعشائر النباتية " صنيفات الوراثية بها زيادة الت

كما أن االنتخاب الطبيعى يلعب دوراً ىاماً فى مقدار التصنيف الوراثى داخل العشائر حيث أنو قد يؤدى 
إلى القضاء على بعض التراكيب الوراثية الموجودة بالعشيرة واندثارىا تماماً منها وبالتالى يقلل من مقدار 

 .بها التصنيفات الوراثية

  وقد استنتج كل من ىاردى وواينبرجHardy & Wienberg  كل على حده العالقة بين  1908سنة
التكرارات الجينية ونسب وجود التراكيب الوراثية فى األجيال المتتالية لعشيرة ما تحت شروط معينة، وىو 

العالمان المذكوران أنو فى ما يعرف اآلن بقانون ىاردى وواينرج لالتزان ، وفى ىذا القانون يفترض كل من 
وىو التزاوج الغير مقيد بمواقع، "بين أفرادىا  العشوائىالعشيرة الكبيرة العدد جدًا، والتى يحدث بها التزاوج 

فإن كل " أى أن لكل نبات نفس الفرصة لكى يتلقح بأى نبات آخر من نفس العشيرة بطريق الصدفة البحتة
يب الوراثية المختلفة يبقى ثابتاً من جيل آلخر بشرط عدم حدوث من التكرار الجينى ونسب وجود التراك

الطفرات، وعدم حدوث ىجرة من أو إلى العشيرة، وعدم وجود أى ميزة انتخابية ألى تركيب وراثى فى 
العشيرة على غيره من التراكيب الوراثية األخرى بها، والعشيرة التى تتوافر فيها ىذه الشروط يقال عنها أنها 

 .تعيش فى ظل اتزان ىاردى وواينبرجعشيرة 

  ولتحقيق اتزان ىاردى وواينبرج يجب أن يكون ىناك انتظام فى الثالثة خطوات التالية: 

 (.أى تكون اآلباء متساوية فى الخصوبة)فى إنتاج الجاميطات من اآلباء  .1

أى )عنها  فى اتحاد الجاميطات لتكوين التراكيب الوراثية المختلفة لكل من الزيجوتات الناتجة .2
 (.Random Mating العشوائىالتزاوج 

أى حيوية )فى نمو الزيجوتات المتكونة ومقدرتها على البقاء حتى إنتاج جاميطات الجيل التالى  .3
 (.األفراد وتساويها بينهم



وواضح أن ىذه الخطوات الثالثة يمكن التعبير عنها باالنتخاب حيث تعتبر ىى عناصر وجوده، ومثل 
لتى تعيش تحت اتزان ىاردى وواينبرج يكون التصنيف الوراثى بها ثابتاً من جيل آلخر، حيث أنو ىذه العشيرة ا

يعتمد على عدد التراكيب الوراثية بالعشيرة، ونسبة وجود كل منها، والذى أوضحنا أنو ثابت من جيل آلخر عند 
الهجرة منها أو إليها أو حدوث  االتزان ، أما فى حالة العشائر التى تتعرض لتأثير حدوث أى من الطفرات أو

تهجينات بين بعض أفرادىا األصليين وأفراد أخرى ذات تركيب وراثى جديد غير موجود فى العشيرة أصاًل سواء 
كانت ىذه األفراد ناشئة عن الطفرات أو الهجرة من عشائر أخرى أو تتعرض العشيرة لتأثير االنتخاب الطبيعى 

فان كل عامل من ىذه العوامل يؤدى إلى اختالف أو تغير التصنيفات الوراثية ضد تراكيب معينة دون األخرى ، 
. بالعشيرة وبديهى أن اجتماع عاملين من تلك العوامل يؤدى إلى نفس النتيجة أيضا

: وسوف نوجز فيما يلى تأثير كل من ىذه العوامل على التصنيفات الوارثية األخرى داخل العشيرة
:   Migration Effectاثر الهجرة  .1
  إذا فرض وكانت العشيرة تستقبل فى كل جيل نسبة من األفراد التى تحمل تركيب وراثى معين غير

موجود أصال فيها، فإنو بمرور الزمن سوف يتراكم مثل ىذا التركيب الجديد وتزيد نسبة تواجده فى 
ضافة إلى ذلك فإن العشيرة سنة بعد أخرى، وبالتالى سيزيد التصنيف الوراثى داخل ىذه العشيرة، باإل

كيب الوراثية الموجودة أصاًل فى العشيرة سينتج احدوث تزاوج بين مثل ىذا التركيب الوراثى الدخيل والتر
عنو تراكيب وراثية جديدة فى األجيال التالية لم يكن لها وجود من قبل، وعلى قدر االختالف الموجود 

موجودة أصاًل فى العشيرة وتتزاوج معو يتوقف مقدار بين التركيب الوراثى الدخيل والتراكيب الوراثية ال
. التصنيف الناتج كثيراً والعكس صحيح

  ومن المعروف أن المربى يلجا لعمل التهجينات الصناعية بين التراكيب المختلفة لزيادة التصنيف الوراثى
ابعة لنفس النوع فى عشائر المحاصيل التى يقوم بتحسينها، فهو يقوم بإجراء التهجين بين األصناف الت

وقد يلجأ لعمل التهجين بين نوعين تابعين لنفس الجنس وقد يلجأ لعمل التهجينات بين األجناس التابعة 
لعائلة واحدة من أجل نقل بعض الصفات الهامة كالمقاومة لألمراض وتحمل ظروف البيئة القاسية من 

. جنس آلخر
 للهجن الصنفية يكون أقل منو فى الجيل الثانى  وواضح أن التصنيف الوراثى الناتج فى الجيل الثانى

( سواء كان تهجين مستقيم أو رجعى ) للهجن النوعية، وان التصنيف الوراثى الناتج فى األجيال االنعزالية 
. للهجن الجنسية يكون أكبر بكثير منو فى الهجن النوعية وىكذا

 وجودىا وتزاوجها مع باقى ختلفة واستمرارومما تقدم ذكره يتضح أن الهجرة ألفراد ذات تراكيب وراثية م 
. أفراد العشيرة األصلية يزيد من التصنيفات الوراثية بها

  Mutation Effectاثر الطفرة  .2
  يختلف تأثير الطفرة على المحتوى الوراثى للعشيرة التى تحدث بها تبعا لنوع الطفرة، وما إذا كانت

وكذلك تبعا لمقدرة ىذه الطفرة على البقاء أو تناقص تحدث بنسبة مرتفعة أو أن نسبة حدوثها ضئيلة، 



األفراد الحاملة لها من جيل آلخر واندثارىا من العشيرة تماما وفى حالة الطفرات التى يكون مدة بقاؤىا 
فى العشيرة كبير ويحدث بينها وبين باقى األفراد تزاوج قد تنشأ عنها تراكيب وراثية جديدة فى األجيال 

بالعشيرة، وتعتبر الطفرات بصفة عامة من المصادر  زيادة التصنيف الوراثى لى تؤدى إلىالتالية وبالتا
األساسية للتصنيفات الوراثية فى العشائر الطبيعية التى لم تمتد لها يد اإلنسان بما قد يتراكم بها من 

ىذه العشائر الطفرات خالل آالف السنين، وما نجم عن ىذه الطفرات من تغيرات فى المحتوى الوراثى ل
سواء كان ذلك نتيجة لبقاء الطفرة ذاتها وتكاثرىا داخل العشائر وبالتالى زيادة نسبة توجداىا فيها أو 

صلى وما يتبع ذلك نتيجة حدوث الهجين بين الطفرة وباقى أفراد العشيرة الحاملين للتركيب الوراثى األ
الية، ومعروف أن مقدرة الطفرة على البقاء من تواجد تراكيب وراثية جديدة فى األجيال االنعزالية الت

يتوقف على تأثيرىا على الفرد الحامل لها فإذا كان طفرة ضارة أو تقلل من حيويتو أو خصوبتو اندثرت 
. بسرعة

  Selection Effectأثر االنتخاب  .3
 يوية المختلفة داخل العشيرة الواحدة تختلف فيما بينها فى الح ةمن المعلوم أن التراكيب الوراثي

تختلف نسبة األفراد الحاملة لكل تركيب فى األجيال المتعاقبة بحسب اإلعداد التى  ىوالخصوبة، وبالتال
. يساىم بها كل تركيب وراثى من جيل إلى آخر

  ويطلق على النسب التى يساىم بها تركيب وراثى معين فى تكوين الجيل الجديد اصطالح درجة الموائمة
Degree of Fitness  مة تأقلمو أو قيAdaptive Value  أو قدرتو االنتخابيـةSelective Value  

درجة الموائمة لفرد ما ويرتبط بوجود أو غياب جين معين فى التركيب الوراثى  فإذا كان االختالف فى
معين لفعل االنتخاب فان لهذا الفرد فان االنتخاب يلعب دوره على ذلك الجين، وعندما يتعرض جين 

نسل سوف ال يماثل تكراره فى اآلباء حيث أن اآلباء المختلفة فى تراكيبها الوراثى ال تمر ال تكراره فى
من جيل  ىجيناتها بالتساوى إلى الجيل التالى، وعلى ذلك فان االنتخاب يسبب تغيرا فى التكرار الجين

. آلخر وبالتالى تتغير نسب التراكيب الوراثية من جيل آلخر
 تزيد نسبة وجود تراكيب وراثية معينة على حساب نقص أو انقراض تراكيب  وىكذا فانو بمرور األجيال

. وراثية أخرى أقل موائمة للظروف المحيطة بالعشيرة
  ومن ذلك يتضح أن االنتخاب يؤثر على التصنيف الوراثى داخل العشيرة عن طريق القضاء على بعض

بالتالى من التصنيف الوراثى داخل العشيرة  التراكيب الوراثية الغير مالئمة للظروف الطبيعية وىذا يقلل
 .بها ىالتى تزيد من وجود التصنيف الوراث( الهجرة ، الطفرة ) على عكس العوامل السابق ذكرىا 

ما هى مكونات التباين ىف العشائر موضحا العالقة بني التأثري الوراثى و التأثري البيئى؟ -ب
:- نبات إلى يمكن أن يعزى التباين في صفة ما من صفات ال

 Environmental Effects Major: التأثيرات البيئية الكبيرة  .1

 Minor Environmental Effects: التأثيرات البيئية الصغيرة  .2



 Due to Chanceوالتى تعزى للصدفة  
 Genetic effectsالتأثيرات الوراثية  .3

ويمكن تقسيم الجزء الخاص بالوارثة إلى قسمين  
  Genetic Effect. تقسم يرجع لفعل الجينا - أ

  Cytoplasmic Effect. قسم يرجع لفعل السيتوبالزم - ب
  كما أن تأثير الجينات يمكن تقسيمو أو تجزئتو إلى: 

 Additive Effect . التأثير المتجمع (1
 Dominance Effect  (Interaction within alleles ). تأثير السيادة (2

 Epistatic Effect  (Interaction between alleles ). تأثير التفوق (3

 وقد يكون القسم الخاص بالسيتوبالزم معتمدا أو مستقال عن القسم الخاص بالجينات. 

Additive Effect  Environment 

Dominance Effect genes  Phenotype 

Epistatic Effect Cytoplasm Heredity 

 
 

و ما املقصود  .ف ميكن اختبار كفاءة املقاييس املستخدمةاملقاييس املستخدمة ىف حتليل التباين و كي عدد-جـ
. للبيانات  (Transformation)بالتحويل 

نو وفقا لألسس البيولوجية قد يكون أ، و(غالبا ما يستعمل المقياس الحسابى ) أحسن المقاييس المتاحة لنا 
 ضل من استعمال المقياس الحسابىأف استعمال مقياس لوغاريتمى أو أى مقياس آخر أكثر منو تعقيدا، ربما كان

 قد يكون أفضل فى Log scaleالذى قرر أن المقياس اللوغاريتمى  1944سنة  Smithالمعتاد ويعزز ىذا رأى 
 ىبعض األحيان من المقياس الحسابى حيث أن الزيادة فى عمليات النمو قد تتبع فى طبيعتها األساس الهندس

 .أكثر مما تتبع األساس الحسابى

 : اختبار كفاءة المقياس المتبع فى تحليل البيانات كما يأتى  ويمكن

 Comparison of Variability in Isogenic Linesمقارنة التباين فى السالالت المتجانسة -1
:   Test of Normalityاختبار اعتدال التوزيع  -2
ضاه يصبح تأثير فعل الوراثة والبيئة من والمرحلة الثالثة من االختبار تتضمن إيجاد نوع من التحويل الذى بمقت -3

  Additiveالنمط المتجمع 
. والثانى والهجن الرجعية وغيرىا من العشائر الهجينية األولمتوسطات السالالت األبوية والجيل  مقارنة -4
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ىجين رجعى لألب الثانى  B، ىجين رجعى لألب األول  Aحيث  
 C  الجيل األول ،D  الجيل الثانى

 Epistatic Effectيوجد  ال أى Inter - allelic  interactionإذا لم يوجد تفاعل بين الجينات ـف

 ، معنويا( ىالخطأ التجريبحدود فى ) رتصبح صفرا وال تختلف عن الصف A  ،B  ،C  ،D فإن قيمو كل من 
 Additivity of the effect of different ةليالت المختلفمع لأللمتـجا التأثيربار ـكن اختـولذلك يم

alleles  ،من  أىقيم  كانت إذا أماA  ،B  ،C  ،D فيجب البحث عن مقياس  تختلف معنويا عن الصفر
 .مالئمةصورة  إلى تالبياناتحويل  آخر، أو

طبيعى يتم اجراء تحويل للبيانات عن طريق ايجاد لوغاريتمات القيم او الجزر ع الو عند عدم عدالة التوزي
التربيعى للقيم او اى نظام تحويل للبيانات يتم بمقتضاه تحويل البيانات من عدم تباعيتها لمنحنى التوزيع 

. الطبيعى الى بيانات تتبع منحنى التوزيع الطبيعى
 (درجة 30) :السؤال الثانى

 

وما هى  طرق تقديرة؟  – (Genetic advance) د بالتحسني الوراثىما املقصو ( أ
 Gs = ( R ) × ( A ) × ( H2) 

  حيثGs :  نتيجة عملية االنتخاب، وىى تعبر عن االختالف بين  رىى قيمة التحسين الوراثى المنتظ
sوليكن (  (aللسالالت المنتخبة Genotypic Valueمتوسط القيمة الوراثية  a  ومتوسط القيمة

aوىو   nالوراثية للسالالت األصلية  a-  s : أى أن    a Gs =  
 : A  ىو االنحراف القياسى فى التعبير المظهرى لمتوسطات المحصول فى السالالت األصليةn 
 H2 : ىى الكفاءة الوراثيةHeritability Coefficient  مقدرة كنسبة تنتج من قسمة التباين الوراثى ،

  :-على التباين المظهرى أى أن 
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: الذى يؤخذ فى االعتبار كل من   The Selection differentialفهى معامل االختالف االنتخابى :- Rأما 
s( a)للعائالت المنتخبة  mean phenotypic value المتوسط المظهرى   -1 A. 

n (A المتوسط المظهرى للسالالت األصلية المختبرة  -2 ( .
 .Phenotypic Standard Deviation (A)االنحراف القياسى المظهرى  -3

ائالت المنتخبة للعدد الكلى أى نسبة الع   Stringency of the Selectionدرجة أو شدة االنتخاب  -4

 للعائالت
n

a
فى الرسم السابق يعبر عن قيمتها بوحدات االنحراف القياسى، أى فى صورة  Rوحيث أن .  

ال تتغير إال بتغير شدة االنتخاب  (R)فان قيمة  Terms of unit normal Curveالطبيعى  المنحنىوحدات 



n

a  من العائالت إنتاجا فان قيمة %  1، وعلى ذلك فإذا تم انتخاب أعال من(R  ) أما . 2.64سوف تكون ،

 :سوف تتغير تبعاً لذلك ، كما يتضح من الجدول التالى  Rإذا أخذنا درجات أخرى من شدة االنتخاب فان قيمة 
 بوحدات االنحراف القياسى Rقيمة  النسبة المئوية للعائالت المنتخبة 
 2.42من العائالت %  2أحسن  
 2.06من العائالت %  5أحسن  
 1.76من العائالت %  10أحسن  
 1.4من العائالت %  20أحسن  
 1.16من العائالت %  30أحسن 

 

    و ما هى طرق تقديرها   -و ما هى انواعها و امهيتها؟  Heritability  عرف الكفاءة الوراثية (ب
لعوامل احملددة لدقتها؟ و ما هى ا –املختلفة؟      

 Broad Senseبمعناه العام أو العريض   Heritability ( h2 )معامل التوريث 
P

G

V

V
: أو  

Ehg

hg2

VVV

VV
h




  

دون ) من التباين الوراثى وىو الراجع للتأثير المتجمع للجينات فقط  VGويعبر عن النسبة بين الجزء 
أو معامل  (h)بكفاءة التوريث   VPفى عشيرة ما والتباين الظاىرى أو الكلى بها ( جع للسيادة الرا Vhالجزء الـ 

  Narrow Senseبمعناه الضيق   h2  "Heritability" التوريث 
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V  أو :
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وفى العادة يعبر عن ىذه النسبة كنسبو مئوية 
 an Indexالكفاءة الوراثية على أنهـا معـامل االنتقال بين األجيال   Hags et al ( 1955 )وقد عرف 

of Transmissibility   ومن ذلك تتضح أىميو تقدير كل من التأثير المتجمع للجينات وتأثير السيادة فى
على علم بمدى العشائر الهجينيو كل على حده ليمكن تقدير الكفاءة الوراثية بمعناىا الضيق حتى يكون المربى 

التحسين الوراثى المنتظر ومدى ثبات ىذا التحسين فى النباتات المنتخبة عند انتخاب أحسن النباتات من 
. العشيرة النباتية

000000000 
 Methods of Estimating Heritabilityطرق تقدير الكفاءة الوراثية 

 
  Heritability in Broad Sense معامل التوريث بمعناه العريض :  أوال ً 



 P2 ةوىى السالالت األبوي  Pure line من المعلوم أن التبـاين الكلى فى أى من السالالت النقية 

&P1  يكون تباين بيئى Vp1 or Vp2 = VE   حيث أن كل منها متجانس أى يكون عشيرة متجانسة
Homogeneous Population   كما أن عشيرة الجيل األولF1 يتن تعتبر عشيرة الهجين بين ساللتين نق

خليط أى  ولكنها فى نفس الوقت تحتوى على تركيب وراثى واحد  Heterozygousالتركيب الوراثى  ةخليط
والتباين الموجود بين أفرادىا يرجع كلو للبيئة أيضا أى  Homogeneous Populationأنها عشيرة متجانسة 

.   VF=VEأن 
 VGيشمل على جزء من التباين الكلى راجع لتأثير الوراثة  فهو  VF2أما التباين فى عشيرة الجيل الثانى 

( H مقدراه 
4

1 + D 
2

1
: أى أن   VE والجزء الباقى راجع لتأثير البيئة   ) 

VF2  = VG  + VE = 
2

1
 D + 

4

1
 H +E 

 Isogenic Strain and Hybridsالتوريث من السالالت والهجن تقدير معامل ( 1

ذات تركيب وراثى واحد مثل   Homogeneous populationإذا كان لدينا عشيرة متجانسة 
:  ه طرق، فانو يمكن تقدير معامل التوريث بعد Clonesأو السالالت الخضرية  Pure lineالسالالت النقية  

 مكن إكثارىا جنسيا بالبذرة كالحشائش المعمرة مثال ، يقدر التباين الناتج فى ففى السالالت الخضرية التى ي
وفى نفس الوقت يقدر التباين الناتج فى عشيرة So))العشيرة الناشئة عن التكاثر الخضري لنباتات األب 

التلقيح  سواء كانت ىذه البذرة ناتجة عن( S1)الجيل األول الناشئ عن التكاثر الجنسى بالبذرة لهذا األب 
 .الذاتى لألب أو عن التلقيح المفتوح

1S

0S1S2

V

VV
h


  

. ىو التباين داخل العشيرة الناشئة عن التكاثر الجنسى بالبذرة VS1:  حيث أن 
  ،VS0   ىو التباين داخل العشيرة الناشئة عن التكاثر الخضرى للساللة األبوية
  أما فى السالالت النقيةPure line تهجين بينهما أى فيجرى الP2×P1   للحصول على الجيل األولF1  ،

وبزراعة كل من اآلباء  F2ويجرى التلقيح الذاتى على نباتات الجيل األول للحصول على نباتات الجيل الثانى 
س الظروف البيئية ، فان التباين فى عشيرة الجيل الثانى يكون تباين ـل الثانى تحت نفـل األول والجيـوالجي
 :تباين بيئى ، وعلى ذلك يكون + وراثى 
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  Comparison of Parent and offspringمقارنة اآلباء والنسل ( 2

أى  F3، والحصول على عائالت الجيل الثالث  F2فى حلة إجراء التلقيح الذاتى لنباتات الجيل الثانى 
F3 families ة معامل التوريث يمكن تقديرىا من معامل ارتداد عائالت الجيل الثالث على أفراد ، فإن قيم

: الجيل الثانى المنتجة لها أى 

EH
4

1
D

2

1

H
2

1
D

2

1

V

V

V

h
2F

3F

2F

2





  

Covariance of F3 mean and F2 parental Value = حيث أن 

3F
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ا يزيد عن القيمة المقدرة بالمعنى الضيق ويالحظ أن معامل التوريث فى ىذه الحالة سوف يعطى رقم

Hبمقدار 
8

ويقل عن القيمة المقدرة بالمعنى العريض بالطريقة السابقة والتى استخدمت فيها بيانات الجيل  1

Hاألول والجيل الثانى بمقدار 
8

. أيضا 1

: تقدير معامل التوريث بتحليل التباين( 3
Estimation of Heritability by the Method of Analysis Variance: 

 Rوعدد المكررات  V= بها عدد األصناف  Variety Trialعندما يكون لدينا تجربة لمقارنة أصناف 
 :فان 

E(M.S) M.S S.S Degree of freedom Source of variance 

  So (V × R) - 1 Total 
 2E +  2V M1 S1 V - 1 Varieties 

 2E +  2R M2 S2 R - 1 Replicates 

 2E M3 S3 ( V – 1 ) ( R – 1 ) Error 

The  2
E is the error variance, where is  2

V is the variance due to varieties effect.  

Therefore,  2E  is not due to genetic causes.  



: تحسين الوراثى باالنتخاب تقدير معامل التوريث من معامل ال( 4
Genetic Advance Under Selection : 

إذا كان لدينا عدد من النباتات المنتخبة تمثل نسبة معينة من عشيرة ما لصفة ما سواء كانت ىذه 
النباتات المنتخبة تمثل أحسن أو أعلى النباتات لهذه الصفة أو تمثل أردأ أو أقل النباتات فى نفس الصفة فانو 

قارنة متوسط النباتات المنتخبة بمتوسط نباتات العشيرة األبوية قبل االنتخاب منها بالنسبة لهذه الصفة من م
: يمكن حساب معامل التوريث

A
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R

G
h


  

. فى النسل المنتخب  Genetic Gainىى قيمو المكسب الوراثى  GSحيث 
R  ىى معامل االختالف االنتخابىSelection Differential  وىو يمثل الفرق بين متوسط ،

النسل المنتخب والمتوسط العام للعشيرة األصلية ، مع وضع درجو أو شدة االنتخاب للصفة 
. تحت الدراسة فى االعتبار

 2A للصفة فى العشيرة األبوية أو تحت الدراسة ىىى االنحراف القياس .
  Heritability in Narrow Sense معامل التوريث بمعناه الضيق :  ثانيا ً 

يشمل على مقدار   VB1 + VB2 سبق أن ذكرنا أن مجموع التباين الكلى فى عشيرتى الهجن الرجعية 
التباين الوراثى الراجع للتأثير المتجمع للجينات، مساويا تماما لذلك لمقدار الموجود فى عشيرة الجيل الثانى 

F2 والراجع لنفس التأثير ، D )
2

1
يين الرجعيين ضعف ن، فى حين يحتوى مجموع التباين الكلى لعشائر الهجي  )

: مقدار التباين البيئى فى عشيرة الجيل الثانى، وكذلك ضعف تأثير السيادة فى الجيل الثانى حيث

VF2  = 
2

1
 D + 

4

1
 H +E 

V B1  + V B2 = 
2

1
 D + 

2

1
 H + 2E  فى حين:  

VF2 – ( V B1  + V B2 ) = 
2

1
 D  أى أن:  

( Dوالقيمة 
2

1
ىى مقدار التباين الوراثى الراجع للتأثير المتجمع للجينات فقط ، فيكون معامل   )

: التوريث بمعناه الضيق مساوياً للقيمة 
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د تختلف كثيرا فبما يخص الصفة الواحدة من مـكان ـوريث قـامل التـدرة لمعـم المقـارة إلى أن القيـوتجدر اإلش
 Factors، كـما سيذكر عنـد الكالم عن العوامل المحددة لفرق معامل التوريث  آلخـر ومـن سنة ألخـرى

Limiting the Efficiency of Heritability Estimates  لذلك يجب أن يذكر الباحث أن تقديره تم من
. دراستو لصفة معينة على عشيرة معينة فى مكان معين وفى زمن محدد ليكون أكثر دقة

Heritability is always told for specific character for specific population in a specific 

locality at a specific time. 

معامل التوريث المقدر يختلف باختالف المادة المستخدمة فى تقديره ومدى االختالف بين  كما أن
اآلباء المستخدمة فى التهجين وعدد العوامل الوراثية التى تحكم ىذا الفرق فى الصفة، فمن المعروف والثابت أن 

أن تأثير الجينات قد يختلف كما و. عدد العوامل الوراثية قد يختلف من عشيرة ألخرى فيما يختص بنفس الصفة
. من بيئة ألخرى حيث يعتمد كثيراً على الظروف البيئية التي تعمل بها

 العوامل المحددة لدقة معامل التوريث

Factor Limiting Efficiency of Heritability Estimates 
 Precision of Estimating  (VE) :دقة تقدير التباين البيئى  -1
  Genotype and Environmental Interaction:وراثة والبيئة التفاعل بين ال -2
 Level of Environments:  مستوى الظروف البيئية -3
: التصنيف الوراثى فى العشيرة التى يقدر عليها معامل التوريث -4

Genetic Variability Existing in the Population Used in the H2 estimation : 
 Sample Size: ستخدمة فى تقدير التوارث حجم العينة الم -5
 Type of Gene Action: طبيعة فعل الجينات  -6
ناتج حساب الكفاءة ماذا تستنتج من و درجة التوريث و منه احسب  Exp. Msالتباين املتوقع  كتبا( جـ

 ؟الوراثية
Exp. Ms Ms SS d.f S.O.V 
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 2E  V+  2 / V  2  =H2 

                       0.375 == (2-0.125)/5   V  2                                                 

H2=100 x 0.375/(0.375+0.125) =75% 

 نتخابدرجة التوريث عالية و بالتالى الجزء الوراثى يتحكم فى أظهار الصفة و بالتالى يجدى اال


