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اجب عن االسئلة التالية:
 .1وضح الطرق المختلفة للتحليل االحصائى الوراثى فى الذرة الشامية
توجد طرق تعتمد على االنتخاب كتقدير كفاءة االنتخاب و مقدار التحسين المتوقع لمعرفة جدوى االنتخاب
باالعتماد على الكفاءة الوراثية و شدة االنتخاب و التباين داخل العشائر.
توجد طرق تعتمد على التهجين و تقدير قوة الهجين فى النسل مقارنة باالباء او صنف المقارنة
توجد طرق تعتمد على التهجين سواء التبادلى او استخدام نظام الساللة  xالكشاف و ذلك لتقدير القدرة على
التالف.
 .2ما المقصود بقوة الهجين فى الذرة الشامية و كيف يمكنك تقديرها.
قوة الهجين

عندما تتزاوج ساللتان من سالالت التربية الداخلية متباعدتين وراثياً مع بعضهما فأن البذرة الهجينيه
الناتجة تعطى نباتات غالباً ما تكون قوية و ذات إنتاجية عالية
وذات تحمل أكبر و ارتفاع أطول مما فى كل من األبوين وهذا االمتياز عن األباء يطلق علية قوة الهجين

ويمكن تعريفة كاألتي -:

عبارة عن القوة المتزايدة و التفوق فى النمو و المحصول و العمليات الفسيولوجية للنبات الهجين اذا ما

قورن باألبوين .

ظاهرة قوة الهجين ليست حديثة االكتشاف ولكن عرفها المربون منذ أهتدوا الى اجراء التهجين فمثالً كان

 Kolreuterعلى علم بحدوثها فى النبات منذ 1763م وكذلك  Mendelالحظها 1865م عندما أجرى
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التهجينات بين نباتات البسلة و قد أستنتج 1865 Darwinم أن التربية الداخلية فى النبات تؤدى لفقد القوة
بينما التهجين يؤدى الى احراز القوة.

طرق حساب قوة الهجين

وغالبا فإن تفوق الجيل األول يقاس بالنسبة لمتوسط األبوين  over mid-parentوالذى يقيس متوسطط قطوة

الهجين  average heterosisوقطد القطى هطذا المقيطاس بعطب القبطول خصواطا فطى الد ارسطات النظريطة حيط
أن :

Heterosis over mid - parent = F1 − MP / MPX 100
وعلططى أى الحططاالت فإنططه مططن الناحيططة العمليططة فططى تربيططة النباتططات فططإن تفططوق الجيططل األول علططى متوسططط

األبوين والذى يعبر كما سبق – عن متوسط قوة الهجطين  average heterosisيصطب عطديم األهميطة مطا لطم
يتفوق الهجين على األب األفضل للصفة تحت الدراسة .وعموما فإن قوة الهجطين مقاسطه بالنسطبة لطألب األكثطر
تفوقا يشار إليه فى بعب األحيان باالاطالح  heterobeltiosisحي

أن :

Heterosis over better parent = F1 − BP / BPX 100
واالاططالح  heterobeltiosisال يسطتددم عطادة عنطد معظطم المطربين وغالبطا مطا يشطار إلطى مثطل هططذا
النوع من قوة النمو وهطو الطذى يهطم المربطى علطى أنطه  Heterosisفقطط .وعلطى كطل فطإن الهجطين األكثطر فا طدة

مططن الناحيططة التجاريططة هططو الططذى يعتمططد أساسططا علططى سططلوكه عنططد مقارنتططه بالصططنع التجططارى األكثططر انتشططا ار عنططد
المزارعين بالنسبة للمحصول تحت الدراسة .وفى هذه الحالة فإنه مطن المرغطوب فيطه قيطاس قطوة الهجطين بالنسطبة

للصنع التجطارى األفضطل  .constant parentويعطرف هطذا المقيطاس بقطوة الهجطين االقتصطاد أو المفيطد أى
 economic or useful heterosisوهذا المقياس لقوة الهجين ذات قيمة عملية وتجارية حي

أن :

Heterosis over constant parent = F1 − CP / CPX 100
or Economic or useful heterosis
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تفسير ظاهرة قوة الهجين:
يوجد العديد من النظريات و االراء حول اعطاء تفسير لظاهرة قوة الهجين و فيما يلى أهم تلك االراء.
األسس الوراثية Genetical Causes
وضعت عدة نظريات لتفسير ظاهرة قوة الهجين منها :
أوالً  :نظرية السيادة

Dominate theory

عند تزاوج ساللتين أو انفين أايلين فى تركيبهما الوراثى و ليكن أ  xب فأن األفراد الناتجة تتصع بقوة
الهجين و التى تعمل على تجميع عوامل سا دة مفيدة تزيد من نمو المحصول و األنتاج على األبوين.
مثال
AA BB cc dd × aa bb CC DD
2 1 2 1
1 2 1 2
6
6
و هنا يفترض ان االباء أايلة الليالت أربعة عوامل وراثية و أن الهجين أاب خليطاً عند األربع عوامل
كلها  ..و فى حالة السيادة فانة من المتوقع ان يكون الهجين أحسن من األبوين ألننا لو أفترضنا ان
التركيب المتنحى  xxيقدم وحدة واحدة و ان التركيب السا د  XX ,XXيقدم وحدتان و على ذلك فأن هذا
التهجين يمكن تمثيلة كما يلى :

6 ×6
Aa Bb Cc Dd
8
2 2 2 2
أن العوامططل السططا دة و المفيططدة القادمططة مططن الصططنع أ هططى  AABBو مططن الصططنع ب

 CCDDبينمططا

العوامطل  ccdd ,aabbتكطون غيطر مفيطده و قطد تكطون ضطارة و احيانطا مسطضولة عطن ضطعع هطذه السطالالت
فى المحاايل الدلطية األخصاب
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عند إجراء التزاوج بين الساللتين نحصل على الفطرد الهجطين AaBbCcDdالطذى يتصطع بقطوة الهجطين الناتجطة
عططن تجمي ططع العوام ططل السططا دة القادم ططة م ططن االبططوين او ب وس ططيادتها اوقف ططت التططاثير السط ط والض ططار لالل ططيالت
المتنحية  a,b,c,dوعلى هذا االساس فان نظرية السيادة تعنى :

 -1ان العوامل السا دة هى المسؤولة عن قوة النمو وزيادة المحصول.
 -2اوقفت تاثير االليالت المتنحية الضارة عن طريق سيادتها عليها.

مثال

لنفترض عنطدنا سطاللتان مطن الطذرة الصطفراء ح ب محصطول كطل منهمطا  80وحطدة وتدتلفطان فطى التركيطب

الططوراثى وعنططد تهجينهمططا تعطططى النباتططات الهجينيططة محصطوال قططدره  140وحططدة فططاذا افترضططنا ان كططل سططاللة
تعطططى  60وحططدة نتيجططة لوجططود ثالثططة عوامططل وراثيططة سططا دة ااططيلة و 20وحططدة الباقيططة نتيجططة لتططاثير بططاقى

العوامل فيكون من المتوقع ان يحمطل الهجطين  120وحطدة نتيجطة للسطتة العوامطل السطا دة ان اجتمعطت فيطه
من االبوين اضافة الى  20وحدة نتيجة لباقى العوامل وبذلك يصب محصول الهجين  140وحدة
P1
P2
AA BB CC dd ee ff
x
aa bb cc DD EE FF
80 unit
80 unit
F1
Aa Bb Cc Dd Ee Ff
140 unit
وقدعارض بعب الباحثين نظرية السيادة هذه بحجة اذا كانت السيادة وحدها هطى المسطؤولة عطن قطوة الهجطين
المكن عزل العوامل السا دة كلها فطى نبطات واحطد و فطى عطام  1918وضطع  Jonesتعليطل لعطدم امكطان جمطع
العوامل السا دة فى نبات واحطد أاطيل و هطو أن اطفة كميطة المحصطول تتوقطع علطى عطدد كبيطر مطن العوامطل

الوراثية و بديهى ان عدد تلك العوامل يفوق كثي ار عدد ازواج كروموزومطات النبطات و علطى ذلطك البطد مطن أن
كططل زوج مططن هططذه األزواج يحمططل عططدد مططن هططذه العوامططل بعضططها سططا دة و بعضططها متنحيططة و للحصططول علططى
العوامل السا دة كلهطا فطى نبطات واحطد البطد أن يحطدء أثنطاء األنقسطام األخت ازلطى عطدد كبيطر مطن العبطور فطى كطل

زوج من الكروموسومات المتشابهة يكطون نتيجتطه أن تنتقطل العوامطل السطا دة كلهطا علطى كروموسطوم و العوامطل
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المتنحيططة علططى الكروموسططوم االخططر ثططم تنعططزل جميططع الكروموسططومات التططى تحمططل العوامططل السططا دة فططى خليططة
واحدة.

و يعططاب علططى نظريططة السططيادة أنهططا ال تفسططر الحططاالت التططى يكططون فيهططا محصططول النباتططات الهجينيططة أعلططى مططن
متوسط مجموع محصول السالالتين الناتج عنهما التهجين.

ثانيا :نظرية الخلط الوراثى Heterozygosity

أن التنبي ططه الفس ططيولوجى ه ططو أس ططاس ه ططذه النظري ططة ب ططأفتراض أن الدل ططط ال ططوراثى يعم ططل عل ططى ن ططوع م ططن التنبي ططه
الفسيولوجى فى الكا ن الحى و تكون نتيجته أن افات الفرد الهجين متفوق على أى فرد أاطيل ألن الدلطط
الوراثى هو أساس قوة الهجطين و علطى ذلطك ال يمكطن تثبيطت قطوة الهجطين فطى سطاللة نقيطة و كطذلك يطلطق علطى

هطذه النظريطة أسطم نظريطة السطيادة الفا قطة أو المتفوقطة  Over dominanceلتفاعطل الطيالت الهجطين و تفوقهطا

علططى األبططاء األاططيلة فمططثال فططى حالططة وجططود زوج مططن الكروموسططومات يكططون موقططع  Aو موقططع  aثابططت علططى
نفططس مواقططع أزواج الكروموسططومات الشططبيهة و مططن خططالل هططذين المططوقعين يمكططن أن نحصططل نباتططات أاططيلة

سا دة  AAو نباتات أايلة متنحية  aaو نباتطات هجينيطة  Aaو مطن الناحيطة األنتاجيطة فطأن األفطراد الهجينيطة
أو الدليطة تفوقت فى الحااطل مقارنطة بطاألفراد األاطيلة السطا ة و المتنحيطة نتيجطة تفاعطل األليلطين  Aو  aو

قد يكون هذا احيحا فى حالة تركيز الصفة على زوج واحطد مطن العوامطل الوراثيطة الواقعطة علطى نفطس الموقطع
من الكروموسومات و الكن ال نفتطرض أن هطذا الموقطع فطى سلسطة متعطددة مطن االلطيالت Multiple alleles

مثطل  A1, A2, A3, A4و أن أى فطرد ال يمكطن أن يحمطل اليطل واحطد و فطى هطذه الحالطة فطأن األفطراد أمطا أن
تكون أايلة و يمكن أن نحصل على أفراد غير أايلة.
النباتات الدليطة

النباتات األايلة

A1A2A1A3A1A4
A2A3A2A4
A3A4

A1A1
A2A2
A3A3
A4A4

أن أجتماع كل زوج من هذه األليالت مع بعضها فى أى فرد يعطى نتيجة مغايرة ألجتماع أى زوج اخر.
األسس الفسيولوجية لقوة الهجين :
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الدراسات المبكرة على األسس الفسيولوجية لقوة الهجين تتعلق بالجين وحجم البذرة ومعدالت النمو فى
المراحل المدتلفة من عمر النبات ومعدل التكاثر.
وقد اقترح أن قوة الهجين ناتجة عن األجنة األكبر واإلندوسيرم األكبر حجما فطى بطذور الهجطين مقارنطا
بسالالته األبوية .أو قد يكون نتيجة ألن معدل النمو فى مرحلة البادرة أسرع فى حالطة الهجطين عنهطا فطى حالطة
السططالالت النقيططة .ولكططن هططذه العالقططات كانططت واضططحة فططى بعططب الحططاالت ولططم تكططن كططذلك فططى حططاالت أخططرى.
وهن ططاأ رأى خ ططر م ططؤداه إن زي ططادة حج ططم الهج ططن ه ططو نتيج ططة لزي ططادة ك ططال م ططن حج ططم وع ططدد الدالي ططا ح وت ططدل ه ططذه
المالحظططة مططع مالحظططات أخططرى علططى أن الفططرق الر يسططى فططى األنشطططة األيضططية metabolic activities
للهج ططن والس ططالالت النقي ططة ح وق ططد اس ططتنتج

 Whaleyس ططنه  1952أن الت ططأثير الر يس ططى لق ططوة الهج ططين يتعل ططق

بمنظمات النمو واإلنزيمات .وقد اقترح أن جنين الهجين سطوف يكطون قطاد ار علطى تمثيطل الغطذاء المدطزن بسطرعة
أكبر من جنين السالالت النقية وقد يرجع ذلك إلى الكفاءة العالية للنظام اإلنزيمى فى الهجن .وهذا يؤدى إلى
تفططوق الهجططين علططى األقططل فططى الم ارحططل المبكطرة للبططادرة ح غيططر أن التفططوق لططم يالحططر ابتططداء مططن الطططور المتططأخر
للبادرة حتى اكتمال النمو .
االستغالل التجارى لقوة الهجين :
لوحظت قوة الهجين فى كل األنواع النباتية التى درست علطى وجطه التقريطب وغالبطا مطا تكطون درجطة قطوة
الهجططين عاليططة بمططا يسططم باسططتغاللها تجاريططا .وقططد اسططتعملت قططوة الهجططين علططى النطططاق التجططارى أمططا فططى اططورة
هجططن أو فططى اططورة أاططناف تدليقيططة تركيبيططة وهططذه األاططناف الهجينيططة أو التدليقيططة عططادة مططا تسططتددم فططى
األن طواع خلطيططه التلقططي  .وفططى عديططد مططن األن طواع ذاتيططة التلقططي تسططتددم األاططناف الهجينيططة أيضططا علططى النطططاق
التجططارى .فقططد عملططت عططدة محططاوالت السططتغالل ظططاهرة قططوة الهجططين فططى بطرامج تربيططة القمط والشططعير ولكططن هططذه
المحاوالت لم يكتب لها النجاح حتى الوقت الحطالى ح وتنحصطر المشطكلة الر يسطية فطى االسطتغالل التجطارى لقطوة
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الهجين فى مثل هذه المحااطيل فطى اإلنتطاج التجطارى الكمطى للحبطوب الهجينيطة حيط

تتمثطل هطذه الصطعوبة فطى

أن عدد الحبوب الناتجة بكل سنبلة اغيرا.

 .3عرف الكفاءة الوراثية و كيف يمكنك تقديرها و ما هى اهميتها فى تربية الذرة الشامية؟
طرق تقدير الكفاءة الوراثية Methods of Estimating Heritability

أوالً  :معامل التوريث مبعناه العريض Heritability in Broad Sense

من اععونوأ أا التانناي الكونأ

أ من الاننالي النقينة  Pure lineوهنأ الاننالي اويوينة P2

&P1يكننوا تانناي يي ننأ  Vp1 or Vp2 = VEحيننث أا ننل منتننا متىنناون أ يكننوا سة ن ة متىاواننة
 Homogeneous Populationمننا أا سة ن ة اايننل اوو  F1اهلىننب يننب نينننلتب وقيننش تعت ن سة ن ة
خويطة الرت ين النوراثأ  Heterozygousولكنتنا

وفنن الو نت ىتنو سونأ تر ين وراثنأ واحند خوني أ

أهنا سة ة متىاواة  Homogeneous Populationوالتااي اعوجود يب أفرادها يرجن ونل لواي نة أيأنا أ
أا . VF=VE
أما التااي

سة ة اايل الثاىن  VF2فتنو يةنمل سونأ جننء من التاناي الكونأ راجن لتنثث الوراثنة VG

1
1
مقدراه ) ( + H
2
4

 Dواانء الاا أ راج لتثث الاي ة  VEأ أا :

1
1
D + H +E
2
4

= VF2 = VG + VE
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 )1تقدير معامل التوريث م الانالي واهلى Isogenic Strain and Hybrids

إذا نناا لنندينا سة ن ة متىاواننة  Homogeneous populationذاي تر ي ن وراثننأ واحنند مثننل
الانالي النقية  Pure lineأو الانالي اخلأرية  ، Clonesفاول ميك تقدير معامل التوريث يعده طرق :
• ففأ الانالي اخلأرية الن ميكن إ ثارهنا جنانيا رلانارة ا ةنامر اععمنرة منثن  ،يقندر التاناي الننات
العة ن ة الناة ن ة س ن التكنناثر اخلأننر لناننا ي او( (Soو وفننن الو ننت يقنندر التانناي النننات

سة ن ة

اايل اوو الناةئ سن التكناثر اانانأ رلانارة هلناا او(  )S1نينواء اونت هناه الانارة عننة سن التوقني
الااتأ لأل( أو س التوقي اعفتوح.

VS1 + VS 0
VS1

حيث أا :
،
• أما

= h2

VS1

هو التااي داخل العة ة الناة ة س التكاثر ااناأ رلاارة.

VS0

هو التااي داخل العة ة الناة ة س التكاثر اخلأر لوانلة اويوية

الاننالي النقينة  Pure lineفيىنر التتىنب يينتمنا أ

 P2×P1لوحصنو سونأ ااينل اوو ، F1

وجير التوقي الااتأ سوأ واا ي اايل اوو لوحصو سوأ واا ي ااينل الثناىن  F2وينراسنة نل من ا رء
وااينل اوو وااينل الثاىن ىت وفنن الظروف الاي ية  ،فاا التااي

سة ة اايل الثاىن يكوا تااي وراثنأ

 +تااي يي أ  ،وسوأ ذلك يكوا :
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VF 2 + VF1
VF 2
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= h2

or

VP1 + VP 2
1
1
D+ H
2
2
4
=
1
1
VF 2
D+ H+ E
2
4

VF 2 −

= h2

 )2مقاروة ا رء والنال Comparison of Parent and offspring

حوة إجراء التوقي الااتأ لناا ي اايل الثاىن  ، F2وا صو سوأ سامني اايل الثالث  F3أ

F3

 ، familiesفإا يمة معامل التوريث ميكن تقنديرها من معامنل ارتنداد سنامني ااينل الثالنث سونأ أفنراد ااينل
الثاىن اعنتىة هلا أ :
VF 2
1
1
D+ H
VF 3
2
2
=
=
1
1
VF 2
D+ H+E
2
4

h2

VF 2
= Covariance of F3 mean and F2 parental Value
حيث أا
VF 3
وينحننأ أا معامننل التوريننث

1
مبقدار
8

هنناه ا الننة نيننوف يعطننأ ر مننا ينينند س ن القيمننة اعقنندرة رعع ن الأنني

 Hويقل س القيمة اعقدرة رعع العريض رلطريقة الاايقة وال انيتخدمت فيتنا ييناعي ااينل اوو

1
واايل الثاىن مبقدار
8

 Hأيأا.
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 )3تقدير معامل التوريث يتحويل التااي :
Estimation of Heritability by the Method of Analysis Variance:

سنندما يكنوا لندينا نرينة عقارونة أ نناف  Variety Trialهبنا سندد او نناف

 Vوسندد اعكنرراي R

فاا :
S.S

Degree of freedom

Source of variance

)E(M.S

M.S

So

(V × R) - 1

Total

V-1

Varieties

 2E +  2V

M1

S1

Replicates

 2E +  2R

M2

S2

R-1

Error

 2E

M3

S3

)(V–1)(R–1

The  2E is the error variance, where is  2V is the variance due to varieties effect.
Therefore,  2E is not due to genetic causes.
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 )4تقدير معامل التوريث م معامل التحاب الوراثأ رالوتخا( :
: Genetic Advance Under Selection

إذا نناا لنندينا سنندد م ن الناننا ي اعنتخاننة نثننل وانناة معينننة م ن سة ن ة مننا لصننفة مننا نيننواء اوننت هنناه
الناا ي اعنتخاة نثل أحا أو أسوأ الناا ي هلاه الصفة أو نثل أردأ أو أ ل الناا ي

وفن الصنفة فاونل من

مقارونة متونين الناننا ي اعنتخانة مبتونين واننا ي العةن ة اويوينة اننل االوتخننا( منتننا رلناناة هلنناه الصننفة ميكن
حاا( معامل التوريث:

GS
R  2A

= h2

الوراثأ Genetic Gain

النال اعنتخ .

حيث GS

هأ يمل اعكا

R

هننأ معامننل االخننتنف االوتخننا  ، Selection Differentialوهننو ميثننل الفننرق يننب متونين
النانل اعنتخن واعتونين العناأ لوعةن ة او نوية  ،من و ن درجنل أو ةندة االوتخنا( لوصننفة
ىت الدرانية

 2A

االستاار.

هأ االحنراف القيانيأ لوصفة

اثوياً  :معامل التوريث مبعناه الأي

العة ة اويوية أو ىت الدرانية.

Heritability in Narrow Sense

نينا أا ذ نرع أا ومنول التاناي الكونأ

سةن تأ اهلىن الرجعينة  VB1 + VB2يةنمل سونأ مقندار

التااي النوراثأ الراجن لوتنثث اعتىمن لوىينناي ،ماناو نامنا لنالك عقندار اعوجنود

سةن ة ااينل الثناىن ،F2
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1
والراج لنفن التثث ( ) ، D
2
التااي الاي أ سة ة اايل الثاىن ،و الك عق أتث الايادة

نموذج االجابة

حب حيتو ومنول التاناي الكونأ لعةنامر اهلىينينب النرجعيب نعق مقندار

1
1
D + H +E
2
4

= VF2

1
1
D + H + 2E
2
2
1
D
2

اايل الثاىن حيث:

حب :

= V B1 + V B2

أ أا :

= ) VF2 – ( V B1 + V B2

1
والقيمننة ( )  Dهننأ مقنندار التانناي الننوراثأ الراجن لوتننثث اعتىمن لوىيننناي فقن  ،فيكننوا معامننل
2
التوريث مبعناه الأي مااو ً لوقيمة :
1
D
Vg
) + VB1
2
=
=
1
1
Vp
D+
H+E
2
4

VF 2 − ( VB1
VF 2

= h2

وندر اإلةنارة إىل أا القينم اعقندرة ععنامل التنوريث ند ختتوق ث ا فامنا صنا الصنفة الواحندة من مننكاا خننر
Factors Limitingوم ن نيننة وخننر  ،ننما نينيا ر سننند الكننأ سن العوامنل افنددة لفنرق معامنل التورينث
لنالك جين

أا ينا ر الااحنث أا تقنديره د من درانينتل the Efficiency of Heritability Estimates

لصفة معينة سوأ سة ة معينة

مكاا معب و زم حمدد ليكوا أ ثر د ة.
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Heritability is always told for specific character for specific population in a
specific locality at a specific time.

ما أا معامل التوريث اعقدر صتوق رختنف اعادة اعاتخدمة
اعاتخدمة

تقنديره ومند االخنتنف ينب ا رء

التتىب وسندد العوامنل الوراثينة الن ىكنم هناا الفنرق

الصنفة ،فمن اععنروف والثاينت أا سندد

العوامنل الوراثينة نند صتونق من سةن ة وخنر فيمننا صنتا ينننفن الصنفة .منا وأا أتثن ااينناي نند صتونق من
يي ة وخر حيث يعتمد ث اً سوأ الظروف الاي ية اليت تعمل هبا.

 .4ناقش بإيجاز الطرق المستخدمة لللتنبؤ بمحصول الهجن الزوجية و اى من هذه الطرق تنصح
بأستخدامها؟

نظ ار الرتفاع ثمن تقاوى الهجن الفردية فإنه يلجأ المربى الى انتاج الهجن الزوجية  .والهجين الزوجى
عبارة عن تهجين بين هجينين فرديين أ ب ح ج د .ويتم ذلك بزراعة الهجين الفردى أب اآلب بالتبادل

مع الهجين الفردى اآلم ج د بمعدل  3 -1أو  6 - 2خطوط ح وتزال النورات المذكرة من نباتات
الهجن الفردية المستعملة كأم وتؤخذ الكيزان الموجودة على هذه النباتات لتمثل الهجين الزوجى الجديد .

ويالحر ان عدد الهجن الزوجية المتكونة يكون مساويا:
ن ن 1-ن 2-ن3-
حي

8

ن هو عدد السالالت االبوية .

معنى ذلك ان الهجين الزوجى الواحد يحتاج الى اربعة سالالت مرباه داخليا على االقل لتكوينه .
التنبؤ بمحصول الهجين الزوجى :
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نظ ار الن عدد الهجن الزوجية المتكونة يكون كبي ار جداح لذلك يجرى التنبؤ بمحصول الهجين
الزوجى قبل تكوينة وذلك بأخذ متوسط محصول الهجن الفردية غير االبوية التى تدخل فى تكوين هذا

الهجين  .فمثال اذا اردنا التنبؤ بمحصول

الهجين الزوجى أ×ب جط×د فاننا نأخذ متوسط محصول الهجن الفردية غير االبوية التى تدخل فى
تركيب هذا الهجين وهى  :أ×جط ح أ× د ح ب× جط ح ب× د  .ويالحر ان هناأ ارتباطاً عالياً وموجباً
بين القيمة المتنبأ بها والقيمة الفعلية التى يمكن التوال اليها بزراعة هذا الهجين الزوجى .

 .5كيف يمكنك تقدير القدرة على التالف فى الذرة الشامية باستخدام الطرق المختلفة لجرفنج
يوجد اربعة طرق لجرفنج االولى  :يتم استخدام جميع التوليفات الوراثية بين االباء بنظام التهجين التبادلى و
ذلك الى جانب االباء المستخدمة و نواتج التحليل تكون متمثلة فى القدرة العامة و الخاصة على التالف الى
جانب تأثير االم
الطريقة الثانية يتم استخدام ال 1Fالى الباء و يتم تقدير القدرة العامة و الخاصة على التالف
الطريقة الثالثة :يتم استخدام جميع التوليفات الوراثية بين االباء بنظام التهجين التبادلى و ذلك الى جانب االباء
المستخدمة دون الهجن العكسية و نواتج التحليل تكون متمثلة فى القدرة العامة و الخاصة على التالف الى
جانب تأثير االم
الطريقة الرابعة يتم استخدام ال 1Fفقط و يتم تقدير القدرة العامة و الخاصة على التالف
 .6كيف يمكنك تقدير جدوى االنتخاب فى الذرة الشامية فى االصناف التركيبية.
التحاب أو اعكا الوراثأ وتيىة االوتخا( م العةامر
Genetic Advance under Selection
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تنحصر اخلطواي اونيانيية ععظم يرام الرتيية إا مل يك امي يرام الرتيية )

التاىل -:

 -1االوتخا( م سة ة هبا أفراد أو سامني يينتا اختنفاي وراثية.
 -2مث إ ثننار توننك اوف نراد اعنتخاننة لتكننوي سةننامر جدينندة ختتوننق

مظترهننا العنناأ س ن العة ن ة او ننوية

وانيتخدامتا ث ناف نارية جديدة إذا اوت رلفعل متفو نة يدرجنة افينة ،أو تانتعمل عةن ة جينر سويتنا
دورة اوتخاييننة جدينندة .ومن الوا ن أا التحاننب الننوراثأ اعنتظننر ا صننو سويننل
لعموية االوتخا( مع اً سنل رلن دة

العةن ة اادينندة وتيىننة

يمة  aوهأ القيمة الوراثية لوعةن ة  ) Genotypic Valueمقنارعً

رلعة ة او وية نيوف يكوا معتمداً سوأ -:
أ -حىنم التاناي النوراثأ Genetic Variability

يب اوفراد أو العامني) اعختوفة

العةن ة او نوية أ مقندار االختنفناي

يمنة a

العة ة.

( -مقنندار التننثث الاي ننأ سوننأ ذلننك التكننوي الننوراثأ لألفنراد اعنتخاننة والتفاسننل يننب مكننوعي التننثث الاي ننأ
اعختوفة  ،والرتا ي الوراثية اعختوفة

توك اوفراد أ  eو الك )) a e

ج -درجنة االوتخنا( الن يتاعتنا اعنر ودرجنة ةند ا  Intensity of the Selectionنينتوثر رلتث يند
سوأ نيرسة أو معد التحاب الوراثأ ىت أتث االوتخا(.
وسوأ ذلك فإذا فرض أونا وقوأ رالوتخا( م سدد ا م الانالي النقينة فصنو ذاتنأ اإلخصنا( وأا
هاا االوتخا( ما سوأ أنياس معرفتنا الاايقة رلقدرة اإلوتاجية لكل نينلة م هاه الاننالي النقينة الن
سننددها  )nوذلننك من وتننام نننار( مقننارعي ميننة افصننو اعكن ة الن أ يمننت

نينننواي توفننة وأمننا
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سدينندة ومبكننرراي توفننة  ،وم ن هنناه الاينناعي اعتحصننل سويتننا نيننوف يكننوا

اإلمكنناا حاننا( متوني ن

افصو لكل نينلة وورمن لل يرمن .) A
وسوننأ فننرض أا ننيم  ) Aموزسننة توزيعناً طايعيناً  Normally distributedرحننراف يانيننأ مقننداره
فاا التوزي التكرار لقيم اعتونيطاي ميك نثيول رعنح الطايعأ اعاب
45

A

الةكل التاىل:

النااة
40

اع وية

35

م
العة ة

30
25
20

Percent

15
10

of

5

a

Population 0
3

2
R



0



2

3

A
توزي اعتونيطاي ) A

 nم الانالي اعكووة لوعة ة
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 فننإذا فننرض أا االوتخننا( نناا لنانناة من الانننالي مقنندارها  ) aمن العنندد الكوننأ  )nحبيننث أا أمنتننا يعطننأ حمصننوالً ينينند
اعنتخاة نيوف تق

متونيننطة س ن القيمننة اعتونيننطة  ، Aفمع ن ذلننك أا العننامني أو الانننالي

اانء اعظول م اعنح الطايعأ اعاب رلرنيم.

ويطننرق ا اننا( اعختوفننة ميك ن التو ننل إىل أا التحاننب الننوراثأ اعنتظننر لتوننك العننامني اعنتخاننة تو ننحل
اععادلة :
)Gs = ( R ) × ( A ) × ( H2

حيث  : Gsهننأ يمننة التحاننب الننوراثأ اعنتظ نر وتيىننة سمويننة االوتخننا( ،وهننأ تع ن س ن االخننتنف يننب
متوني القيمنة الوراثينة  Genotypic Valueلواننالي اعنتخانة ) )aولنيك  s aومتونين القيمنة الوراثينة
لوانالي او وية  nوهو  aأ أا :
 : Aهو االحنراف القيانيأ

Gs = s a - a

التعا اعظتر عتونيطاي افصو

الانالي او وية n

 :H2هننأ الكفنناءة الوراثيننة  ، Heritability Coefficientمقنندرة نانناة تنننت من اننمة التانناي الننوراثأ
سوأ التااي اعظتر أ أا -:
Genotypic .Variation
الوراثى  2 a
= H = 2
=
 Phenotypic .Variationالمظهرى  A
2

أمنا  -: Rفتنأ معامنل االخنتنف االوتخنا  The Selection differentialالنا يخخنا

االستانار نل

م :
 - 1اعتوني اعظتر  mean phenotypic valueلوعامني اعنتخاة .s A )a
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 -2اعتوني اعظتر لوانالي او وية اعخت ة

نموذج االجابة

.( A n

 -3االحنراف القيانيأ اعظتر .(A) Phenotypic Standard Deviation
 -4درجنة أو ةنندة االوتخننا(  Stringency of the Selectionأ واناة العننامني اعنتخاننة لوعنندد
a
الكونأ لوعنامني
n
ورة وحداي اعنح الطايعأ  Terms of unit normal Curveفاا يمة ) (Rال تتغن إال يتغن ةندة
 .وحينث أا R

الرنينم الاناي يعن سن يمتتنا يوحنداي االحننراف القيانينأ ،أ

a
االوتخننا(
n
تكوا  ، .2.64أما إذا أخاع درجاي أخر م ةدة االوتخا( فناا يمنة  Rنينوف تتغن تاعناً لنالك  ،منا

 ،وسوننأ ذلننك فننإذا د اوتخننا( أسننن م ن  % 1م ن العننامني إوتاجننا فنناا يمننة  ) Rنيننوف

يتأ م اادو التاىل :
النااة اع وية لوعامني اعنتخاة

يمة  Rيوحداي االحنراف القيانيأ

أحا  % 2م العامني

2.42

أحا  % 5م العامني

2.06

أحا  % 10م العامني

1.76

أحا  % 20م العامني

1.4

أحا  % 30م العامني

1.16
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فننإذا فر نننا أا الكف نناءة الوراثيننة  %100 Heritabilityأ يفننرض أا

a

 ) Aفنناا التعان ن

اعظتر  Phenotypicنيوف يكوا اعقيناس الند ي لوقيمنة الوراثينة Genotypic Valueولكن حن
هنناه ا الننة فنناا يكننوا الكفنناءة الوراثيننة ال تعت ن مقياني ناً حقيقي ناً عنند التحا ن الننوراثأ اعنتظننر  ،أو يعاننارة
أخننر  ،ال تكفننأ لوتعا ن أو الداللننة سوننأ اعكا ن الننوراثأ اعمك ن ا صننو سويننة وتيى نة اوتخننا( أحا ن
العامني حمصوالً .ويرج ذلك أنيانيا إىل حقيقة أا الكفاءة الوراثينة ميكن أا أتخنا القيمنة  %100سنندما
يكوا التااي الوراثأ Genotypic variance

العة ة ا ،

العةن ة نغ  ،وأيأنا سنندما تكنوا التاناي النوراثأ

حب أا التحاب أو اعكا الوراثأ ال يكوا ا اً إال

حالة وجود تااي وراثأ ا ينب

أفراد أو نينالي العة ة ال نييىر سويتا االوتخا(.
ومن اعتو ن أيأناً أا مقنندار التحاننب الننوراثأ اعنتظننر نيننيكوا ان سننندما يكننوا االوتخننا( ةننديداً سنننل
حالة االوتخا( اععتد  .واععادلة  )1الاايقة تو

مند اومينة الناناية لكنل من اعكنوعي الثنثنة الن

ىدد أو تكرر معد التحاب الوراثأ اعتو وتيىة اوتخا( أحا الانالي.

مع أطيب التمنيات بالتوفيق و النجاح,,,,
ا.د محمود الزعبالوى – د احمد الحصرى
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