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 .Helianthus annuus L الشمس زىره محصول في الوراثية المعالم تقذير
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 الخالصة

, آزور -4, كوفيان -3, ارجنتيني: -2, امريكي: -1) وهي: , زرعت ستة تراكيب وراثية من زهرة الشمس
الثيان: وف: الموسم  ,بينها للحصول على الجيل االول التهجينات التبادليه النصفيه واجريت لوس( -6, منكرين -5

ف: الموسم الثالث زرعت بيذور االبياو وجمييج هجين  .زرعت بذور الجيل االول للحصول على بذور الجيل الثان:
لدراسيية تيياثير القييدرتين العامييه , الجيييل الثييان: باسييتصدام تصييميم القعاعييات العشييوابيه الكاملييه بييث ث مكييررات

كونيات التبياين المرهيرب وبعيم المعيالم الوراثييه وتقيدير م, والصاصه عليى االتحياد ل بياو والهجين عليى التيوال:
بيذر  وحاصيل البيذور  1000لصفات ارتفاع النبات والمساحه الورقيه وعدد البيذور/قر  وقعير القير  ووزن 
مربعييات التراكيييب الوراثيييه  والحاصييل البييايولوج: والييوزن الجييا . ارهييرت نتييابا تحليييل التبيياين ان متوسييع

: االتحيياد كييان معنويييا لصييفات المسيياحه الورقيييه وعييدد البييذور/ قيير  والحاصييل والقييدريتين العامييه والصاصييه فيي
بيييذر  وحاصيييل البيييذور وقعييير  1000وانفيييردت قيييدرة االتحييياد الصاصيييه بالمعنويييية لصيييفات وزن , البيييايولوج:

% 67تييراوا التوريييث الواسييج بييين  .كانييت القييدرة العامييه فيي: االتحيياد معنوييية لصييفة الييوزن الجييا  فقييع.القيير 
% لصفت: المساحه الورقية والحاصل البايولوج: ف: حين تراوا التورييث اليييق بيين 99رتفاع النبات ولصفة ا

تبيين ان االنتصياب لصيفة الحاصيل البيايولوج: قيد  .% لصيفة الحاصيل البيايولوج:40% لصفة ارتفاع النبيات و1
تلتها صفة عدد البيذور/  % من المعدل االصل: للحاصل 27.12اععى اعلى نسبة استجابة ل نتصاب وصلت الى 

 .% من المعدل االصل: للحاصل15.62حيث وصلت نسبة االستجابة ل نتصاب  ,قر 

 .القدرة ف: االتحاد, التهجينات التبادلية, الجيل الثان:, زهرة الثمس دالة الكلمات ال

 .12/11/2012: وقبوله،  13/9/2012  تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

اليى  (Asteraceae)التابج الى العابلية النجميية  .Helianthus annuus Lينتم: محصول زهرة الشمس 
( حيث يمتياز 2011, ويعد محصول الزيت األول على نعاق العراق )الحبار, المحاصيل الزيتيه المهمة ف: العالم

% وهييو يحتييوب علييى نسييبة عالييية ميين حييامم االولييي  50زيتييه بقيميية يذابييية عالييية تصييل نسييبته الييى  كثيير ميين 
( كميا يحتيوب عليى فيتامينيات 2009, الرمييان واصيرون% على التول: )66.2% و 25.1واللنيولي  تصل الى 

ومين الصيعوبات التي: تواجيه  ,من الصفات تصتل   صنافه ف: كثير ,(2011, )الحبار E) و Dو  A (مهمة منها
الباحثين ف: براما التربية هيو  صتييار األبياو لمعرفية التباينيات الوراثيية المسيتقبلية للصيفات المهمية مثيل الحاصيل 

حيث  ن تقدير مكونات التباين للصيفات الكميية مفييدة في: , والت: يمكن األستفادة منها ف: براما التربية ,ومكوناته
وألن الصن  المستصدم ف: الزراعة يعتبر واحيد مين العملييات , ريقة المناسبة والفعالة للتحسين الوراث:صتيار العإ

الزراعية المهمة و قلها تكلفة للمزارعين والت: يمكن من ص لها زيادة  نتاج وحدة المساحة فمن المهم التوجه نحيو 
  المعتميدة سيواو للبيبيات المتعيددة او األسيتعماالت براما األقلمية الصينفية والتي: تتعليب اوالت التنيوع في: األصينا

لذا فان من واجب المرب: هو السع: المستمر لتعوير س الت و صينا  منيه تتمييز  .(2005, )الجبورب المصتلفة
ولغرم الوصيول اليى ذلي  , بأنتاجيتها العالية ومواصفاتها النوعية الجيدة والت: تناسب مصانج  ستص   الزيت

ومن الصعوات الت: تساعد في: الوصيول اليى تحقييق هيذ  االهيدا   ,اد برناما تربية مناسب لتحسينهالبد من  عتم
ه: اصتيار مجموعة من األصنا  ذات مناش:و مصتلفة لتشكيل قاعيدة وراثيية عرييية ومتباينية والتي: يمكين مين 

دة مثل التعير  عليى السيلو  ص ل ادصالها ف: انرمة تزاوج مصتلفة فيما بينها الحصول على معلومات وراثية مفي
حييث يعيد التهجيين مين اهيم العيرق , الوراث: والمقدرة األتحادية ل صينا  والهجيابن لصيفات الحاصيل ومكوناتيه

التيي: تسيياعد فيي: الوصييول الييى  سيينتاجات صاصيية بالفعييل الجينيي: وقييدرت: األتحيياد العاميية ل صيينا  او السيي الت 
هد  الوصول الى هجيين  و اكثير تتحيدد فييه المواصيفات الحقليية ي .(2012, والصاصة للهجابن)داؤد ومحمد عل:

 واألنتاجية بشكل متفوق على األصول المشتركة ف: تكوينها.

 

 

mailto:allaylam@yahoo.com


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 1( العدد )45المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (45)    No. (1)   2017 

 

258 

 وطرائقو البحث مواد

(آزور 4( كوفيان و)3( ارجنتيني: و)2( امريكي: و)1ستة تراكيب وراثية مين زهيرة الشيمس وهي:) دصلت   
 وفييق عريقيية (3/7/2010تبادليييه نصييفية )حيييث زرعيية البييذور بتيياريخ فيي: تهجينييات  ,( لييوس6( منكييرين و)5و)

Griffing ( ومنها تم الحصيول عليى بيذور الجييل االول والبياله عيددها 1965الثانية )زرعيت االبياو  .هجينيا 15
لنباتييات الجيييل االول وتييم الحصييول علييى بييذور  و تييم اجييراوالتلقيذ الييذات: 2011/  4/ 8وهجيين الجيييل االول فيي: 

في: حقيل احيد الميزارعين في: قريية الشييخ  (2011/ 7/  2زرعت الهجن مج آبابها بتاريخ ) زرعت .ل الثان:الجي
كانيت الزراعيه عليى  .بإسيتصدام تصيميم القعاعيات العشيوابية الكاملية بث ثية مكيررات ,)قيرب سيد بيادو ( محميد

اشتمل المكرر  ,ذور بالجورةب 3سم بين جورة واصرى وبمعدل  25سم بينهما و 75متر وبمسافة  4مروز بعول 
اجرييت عملييات صدمية المحصيول قبيل الزراعيه وبعيدها  .هجينا من هجن الجيل الثيان: 15الواحد على ستة اباو و

وسيوبر فوسيفات بمعيدل  ./  N كغيم 240ايي  السماد النتنروجين: بمعدل  (.2000 ,حسب التوصيات )الراوب
اصيذت عشيوابيا مين كيل  سيجلت القياسيات لعشيرة نباتيات .كغم /   30بمعدل  وكبريتات البوتاسيوم ,كغم /   200

 لكل تركيب وراث: عن الصفات التالية  (1/11/2011وحدة تجربية )ف: 

بييذرة  1000وعييدد البييذور/ قيير  وقعيير القيير  ووزن  (²والمسيياحه الورقييية )سييم (ارتفيياع النبييات )سييم
حللييت بيانييات  .نبييات يييم والييزن الجا /نبييات والحاصييل البييايولوج: / (يييرام)وحاصييل البييذور / نبييات  (يييرام)

واجيرب , التراكيب الوراثية )االصنا  وهجنها من الجيل الثان:( وفق عريقة تصميم القعاعات العشيوابية الكاملية
( ثم جزو متوسع مربعاتها الى القيدرتين العامية والصاصية 1990, اصتباردنكن متعدد الحدودلها )داؤد وعبد الياس

وقدرت تاثيرات القدرة العامة  ,(1956العريقة الثانية )النموذج الثابت( الت:  قترحها كرفن  ) على االتحاد حسب
واصتبيرت معنويتهيا عين الصيفر مين صي ل  ,(sij) ( لكل اب وتاثيرات القيدرة الصاصية لكيل هجيينgiف: االتحاد )

تييم تقييدير التدهورنتيجيية التربييية  .تقييدير االصعيياو القياسييية.قدر تبيياين تييأثير القييدرتين العاميية والصاصيية لكييل صيين 
عين متوسيع الجييل  EF1( ف: الجييل الثيان: مين حسياب انحيرا  متوسيع هجين الجييل االول المتوقعية Iالداصلية )
علمات  ن المتوسيع المتوقيج لهجين الجييل , I=EF1-F2, (1997, وحسانShaheen ,1995و  Gommaالثان: )

واصتبرت , EF1=2F2-1\2P1-1\2P2( Jinks1982, وMatherاالول قدر باستصدام المعادلة الت:  ويحها )
القياسي:  أالصعي=  t=(1-0)SEI ,SEI( t-testمعنوية قيم التدهور بالتربية الداصليية عين الصيفر بعريقية اصتبيار)

( اليييذب قيييدر مييين المعادلييية VIللتييدهور فييي: التربيييية الداصليييية وحسييب الجيييذر التربيعييي: لتبييياين التربييي: الداصلييية )
VI=VF1+VF2 ,VF1وVF2 :قيييدر التبييياين  .تعنييي: تبييياين تبييياين متوسيييع الجييييل االول والثيييان: عليييى التيييوال

المرهرب من مجموع التبياين اليوراث: والبيبي: عليى فيرم عيدم وجيود تيداصل او  رتبياع بيين التراكييب الوراثيية 
σ وحسييبت قيييم التبيياين الييوراث: االييياف:)Falconer ,1985والعوامييل البيبييية )

2
A والسيييادب σ

2
D  والتبيياين

 Eالبيب:
2σ  باستعمال متوسعات التباين المتوقعهEMS تحلييل من Griffing), 1956) ,حييث انr /mse 

2
 E 

=σ 2 و
 SCAσ D=σ² وGCA 2σA = 2 2σ  واصتبيرت معنوياتهيا عين الصيفرمن صي ل تقيدير تبياين التبياين

باسييتعمال المعييادالت االتييية  (Kempthorne) 1957 ,لمكونييات التبيياين المتوقييج لكييل مصييدر و حسييب عريقيية
 اليجاد كل من التباينات المذكور  آنفآ.
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 وقدرت نسبة التوريث بإلمعنين الواسج والييق ومعدل درجة السيادة لكل صفة كما يل:  

H
2
b.s = 

   

   
    و  

   

   
   H

2
n.sو    √          à 

 60 - %40مين  ,% واعبيه40( )اقيل مين 1999 ,عل:(وتم اعتماد حدود التوريث بالمعنى الواسج حسب
 . وكذل  تم تقدير التوريث بيالمعنى اليييق وحسيب الميديات التي: اقترحهيا(% عالية 60واكثر من  ,% متوسعه

 بحسيييب المعادليييه التييي: اقترحهيييا (GA) قيييدر التحسيييين اليييوراث: المتوقيييج فييي: الجيييل الثاليييث .(1999, العييذارب)
Allard), 1960), pσ GA=iH², i  10علييييييى اسيييييياس انتصيييييياب  1.76= شييييييدة االنتصيييييياب وتسيييييياوب%,  

H
ثم قدرة التحسين الوارث: المتوقج بوصيفه نسيبة مبويية , االنحرا  المرهر =p σ ,= التوريث بالمعنى الواسج2

Y   الوسييع الحسيياب: كمييا يليي: ميين
-
..×100/ GA% = GA واعتمييدت المييديات التيي: اقترحهييا Agarwal)  
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% متوسيعه  30% اليى 10بيين  ,% واعبيى10اقل مين ) لحدود التحسين الوراث: المتوقج (Ahmad, 1982و 
 .(% عالية 30واكثر من 

االصييرى ميين مكوناتييه فيي: ( المتوقعييه عنييد االنتصيياب للصييفات CRY)تييم تقييدير اسييتجابة صييفة الحاصييل 
% عليى وفيق 10المجتمج النبيات: المكيون مين االبياو السيتة وهجنهيا في: الجييل الثيان: وعنيد شيدة انتصياب تسياوب 

Cry=(i)(ƴH  المعادلة االتية
2

x)(ƴH
2

y)(rG)(σpx) ,(Falconer ,1960) , حيث انH 
2
x التورييث الواسيج=

H, للصيييفة التييي: يميييارس عليهيييا االنتصييياب
2

y=واسيييج للصيييفة المعليييوب توقيييج استجابتها)الحاصيييل(التورييييث ال ,
rGواب من مكونات الت: يمارس عليهيا االنتصياب و =االرتباع الوراث: بين الحاصلP xσ= االنحيرا  المرهيرب

 حساب معامل االرتباع بين الصفات. وتم للصفة الت: يمارس عليها االنتصاب.

 والمناقشة النتائج

وي حير ان متوسيع ( االباو وهجن الجيل الثان:) التباين للتراكيب الوراثيهنتابا تحليل  (1) يويذ الجدول
% للصفات جميعها.وي حر مين نتيابا التحلييل اليذب 1مربعات التراكيب الوراثيه كان معنويآ عند مستوى إحتمال

ه  ن متوسيع تيمن تجزبه متوسع التراكيب الوراثيه الى مكونات تعود إلى القيدرتين االتحياديتين العاميه والصاصي
%لصييفات المسيياحه الورقييية 1عنييد مسييتوى احتمييال  ات مربعييات القييدرتين العامييه والصاصيية فيي: االتحيياد كييان معنوييي

% 1وعدد البذور/قر  و الحاصل البايولوج: والوزن الجا  وكانت قدرة االتحاد الصاصة معنوية عند مسيتوى 
اليييوزن الجيييا  ليييم تصيييل حيييد  % و صيييفة5عيييدا صيييفة قعييير القييير  فكانيييت عنيييد مسيييتوى الصيييفات  لجمييييج
وهيذا  ,هذ  الصفات تسيعر على ةااليافي ويير ةااليافي ةويستنتا من الصفات ان ك  التأثيرات الجيني.المعنوية

مكونات التبياين  بين ةوعند مقارنه النسب (.2005, واصرون (Masood Janو (Khan)2008, يتفق مج ماوجد 
في: االتحياد ي حير انهيا اقيل مين الواحيد لجمييج الصيفات ماعيدا  ةالصاصي ةللقدر  العامه إليى مكونيات القيدر ةالعابد

وهذا يشيير إليى ان التيأثيرات الجينييه ييير االييافيه اكبير مين التيأثيرات , صفت: المساحه الورقيه والوزن الجا 
 ج ميياإليهمييا( وهييذا يتفييق ميي الجينيييه االيييافيه والتيي: تسيييعر علييى وراثييه هييذ  الصييفات )ماعييدا الصييفتين المشييار

للجييل الثيان: وفييه  ةالفرديي وهجنهيا متوسعات قييم اببياو (2( ويبين الجدول)2011, وآصرون  (Ghafforiوجد 
سيم( 34.671فعنيد مقارنية متوسيع ارتفياع النبيات ي حير انهيا في: االبياو تراوحيت بيين), ي حر اصت فيات بينهميا

 .سم (151.60) و (5) ل ب

ولصيفة المسياحه ( 2×1) للهجيين( سيم153.07) و( 6×1) هجيينلل( سيم128.47) وللهجين بيين( 2) ل ب
( 2سيم 2994.10) وللهجين بيين( 1) لي ب( 2سيم3521.63) و( 5) لي ب( 2سم2867.63) الورقيه تراوحت بين

( بييذر 1074.57) ولصييفة عددالبييذور/قر  تراوحييت بييين( 3×2) للهجييين( 2سييم3473.30) و( 5×4) للهجييين
( بييذر 1213.20) و( 5×4) للهجييين( بييذر 1041.63) وللهجيين بييين( 1) ليي ب( بييذر 1224.07) و( 5) ليي ب

 وبيييين( 2) لييي ب( سيييم21.17) و( 5) لييي ب( سيييم16.50) ولصيييفة قعرالقييير  تراوحيييت بيييين( 2×1) للهجيييين
( ييم54.87) بذر  تراوحيت بيين 1000ولصفة وزن( 4×1) للهجين( سم22.80) و( 6×1) للهجين( سم16.47)

ولصيفة ( 2×1) للهجين( يم 80.10) و( 6×1) للهجين( يم 52.20) وبين( 1) ل ب( يم 71.37) و( 5) ل ب
 و( 1×6) للهجييين( يييم50.47) وبييين( 1) ليي ب( يييم99.37) و( 5) ليي ب( يييم 69.37) حاصييل البييذور بييين

 ليي ب( يييم1417.93) و( 5) ليي ب( يييم1154.33) ولصييفة الحاصييل البيولييوج: بييين( 6×3) للهجييين( 94.60)
 ولصفة الوزن الجا  تراوحيت بيين( 4×1) للهجين( يم1417.90) و( 5×1) للهجين( يم1068.98) وبين( 1)
  للهجين( يم252.40) و( 6×1) للهجين( يم207.23) وبين( 1) ل ب( يم443.37) و( 6) ل ب( يم154.40)
حييييث الحييير وجيييود ( 2005, واصيييرون Ahmad Sajjad) . ان النتيييابا السيييابقة تماثليييت ميييج ماوجيييد (5×2)

اصت فييات بييين االبيياو والهجيين للصييفات المصتلفيية. ان وجييود االصت فييات الوراثييية بييين االبيياو وهجيين الجيييل الثييان: 
الناتجيية عنهييا فيي: جميييج الصييفات المدروسيية التيي: وصييلت فيي: جميعهييا الييى الحييد المعنييوب تجعييل ميين اليييرورب 

االتحادية ل باو والهجين وبعيم المعيالم  االستمرار ف: التحليل االحصاب: الوراث: للحصول على تقديرات للقابلية
 الوراثية االصرى.
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 .( ل صنا  األبوية وهجنها ف: الجيل الثان:1956الثانية ) Griffing (  تحليل التباين وفق عريقة1الجدول )

Table (1): Analysis of variance according second Griffing method(1956) for parents varieties and F2. 

M.S.متوسعات المربعات 

 الوزن الجا 
 ()يم

dry weight 

(gm) 

الحاصل 
 البيولوج:
 )يم(

Biological 

yield(gm) 

حاصل 
 البذور )يم(

Seeds 

yield(gm) 

 1000وزن 
 )يم( بذرة

1000 seed 

weight(gm) 

قعر القر  
 )سم(
head 

diameter 

(cm) 

 عدد البذور/
 قر 

No. of 

seed/head 

المساحة 
 الورقية
 (2)سم

Leaf 

area(cm
2
) 

 ارتفاع

 النبات )سم(
Plant 

height(cm) 

درجات 
 الحرية

Degrees 

of 

freedom 

 مصادر االصت  
Source of 

variance 

53.20 7260.20 211.20 157.10 11.40 1281.70 42.15 42.40 2 
 المكررات

Rep. 

152.62** 41631.61** 422.11** 152.62** 8.81** 12269.61** 19799.84** 138.11** 20 
 التراكيب الوراثية

genotypes 

388.62** 8832.62** 45.34 17.85 4.92 1396.30** 27998.64** 21.71 5 G.C.A. 

73.83 52564.61** 547.70** 197.55** 10.11* 1560.72** 17066.90** 176.92** 15 S.C.A. 

28.60 360.26 6.8 5.00 2.10 322.30 193.00 58.30 40 
 التجريب: الصعأ

Error 

5.26 0.17 0.08 0.09 0.48 0.89 1.64 0.12  G.C.A./ S.C.A. 
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 .ف: التهجين التبادل: النصف: )االباو وهجن الجيل الثانى( متوسعات قيم التراكيب الوراثية ( 2) الجدول
Table(2): Means of Genotypes (parents and F2) in half diallel. 

 الوزن الجا 
 )يم(

Dry weight 

(g) 

 الحاصل البيولوج:
 )يم(

aBiological 

yield (g) 

حاصل البذور 
 )يم(

Seeds yield 

(g) 

 1000وزن 
 )يم(بذرة

1000 seed 

weight (g) 

 قعر القر  )سم(
Head diameter 

(cm) 

عدد 
 البذور/قر 

No. of 

seed/head 

 المساحة الورقية
 (2)سم

Leaf area(cm
2
) 

 ارتفاع

 النبات )سم(
Plant 

height(cm) 

التراكيب 
 الوراثية

Genotypes 

243.37a 1417.93a 99.37a 71.37c 20. 80b 1244.07a 3521.63a 144.87bcd 1×1 

238.80b 1382.03c 80.47efj 71.07c 21.17ab 1157.07i a3506.33 151.60a 2×2 

238.47b 1401.53b 78.40fji 63.60d 19.40b 1195.00d 3144.00g 141.47cde 3×3 

227.07c 1238.37h 74.00ji 67.53d 17.47d 1114.60k 2993.40h 144.37b-c 4×4 

207.67d 1154.33j 69.37ik 54.87 f 16.50d 1074.57g 2867.63i 134.67efg 5×5 

154.40e 1402.83ab 93.40abc 70.47c 20.50b 1205.83c 3451.73b 149.50ab 6×6 

244.3 a 1406.43ab 97.13ab 80.10a 20.80b 1213.20b 3521.37a 153.07a 1×2 

238.43bc 1403.33ab 89.63b-e 76.23bc 20.90b 1196.03d 3460.37b 140.60de 1×3 

250.67a 1417.90a 85.37c-f 74.97bc 22.80a 1184.03e 3157.90g 149.83ab 1×4 

232.43b 1068.98k 92.07abc 76.23bc 20.30b 1208.10c 3335.50e 145.57a-d 1×5 

207.23d 1363.57d 50.47l 52.20f 16.47d 1167.93h 3350.43d –e 128.47g 1×6 

233.70bc 1365.07d 82.67efj 71.17c 20.80b 1166.63h 3473.30b 145.90a-d 2×3 

232.70b c 1204.37i 87.53c-f 74.37bc 18.17c 1178.20f 3381.73c 144.50bcd 2×4 

252.40a 1401.10b 75.74ji 75.90bc 20.30b 1158.17i 3166.43g 151.27a 2×5 

230.07bc 1345.00e 81.50efj 65.60 d 20.43b 1195.57d 3360.40cd 140.57de 2×6 

225.00c 1283.10f 83.87d-j 71.83c 18.60c 1168.10c 3174.17g 137.27ef 3×4 

231.60bc 1403.23ab 83.17d-j 71.07c 18.27c 1173.00g 3266.27f 132.40fg 3×5 

207.80d 1141.80j 94.60abc 73.80c 19.87b 1205.90c 3166.60g 147.40a 3×6 

216.50d 1141.80j 63.40k 60.90e 18.80c 1041.63l 2994.10h 140.20de 4×5 

235.97bc 1417.90a 71.20hk 64.33d 18.57c 1107.57m 3298.00f 137.80ef 4×6 

219.27d 1259.37g ji 74.30 65.57d 16.83d 1134.03j 3191.07g 134.40efg 5×6 
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, ولتقويم االباو من حيث قدرتها ف: االتحاد فقد تم تقيدير تياثير القيدرة العامية في: االتحياد لكيل اب )الجيدول
الييرورب ان يكيون ابويهيا ( يتيذ ان الهجن الت: تميزت بقدرة صاصة عالية في: االتحياد ومريوبية لييس مين 3

إذ ييدل إرتفياع قيميه التبياين عليى , وكذل  ليس من اليرورب لعوامل الصفه, ذب تاثيرات عامة ف: االتحاد عالية
في: حيين ان انصفيام قيمية التبياين , ان االب قد نقل او ورث عوامله الوراثيه للصفه لبعم الهجن الت: دصل فيهيا

(. مين صي ل ميا تقيدم مين Griffing ,1956ايليب الهجين التي: دصيل فيهيا ) تدل على ان االب قيد نقيل تيأثير  اليى
م حرييات فييإن اببيياو التيي: تميييزت بييأعلى تييأثيرات فيي: القييدرة العاميية علييى االتحيياد للصييفات المصتلفيية قييد ورثييت 

  سيل  ( وكيذل2جيدات لجميج الصيفات المدروسية وماثليه ) اتحد (1ان االب ) عواملها الوراثية الى هجنها كما يل: 
( اقتصير 4في: حيين نجيد ان االب ), ( نفس السلو  باستثناو صفت: ارتفاع النبات و عدد البيذور / قير 3االب )

اميا االب , (5بينما لم تسل  اب صفة سلوكات مريوبات في: االب ), على صفت: الحاصل البايولوج: و الوزن الجا 
( 3و2و1)وج: فقع. ويستدل من ذلي  عليى ان اببياو ( فقد اتحد ف: االتجا  المريوب ف: صفة الحاصل البايول6)

 وYalcin Kya)كان لهم تأثير مرييوب لقيدرة االتحياد العامية ألكبير عيدد مين الصيفات وهيذا يتفيق ميج ميا ذكير 
(2004, Atakis( تقييديرات تييأثير القييدرة الصاصيية علييى االتحيياد وفيييه ي حيير ان جميييج 4و. يويييذ الجييدول )

( 5×1تأثيراتهييا للقييدرة الصاصيية علييى االتحيياد موجبيية ومعنوييية ماعييدا الهجييين ) الهجييابن ولجميييج الصييفات كانييت
بذرة و حاصل البذور و جيدات لجميج الصيفات المدروسية  1000لصفات عدد البذور/قر  و قعر القر  ووزن 

ن في: حيي, ( نفس السلو  باسيتثناو صيفت: ارتفياع النبيات و عيدد البيذور / قير 3( وكذل  سل  االب )2وماثله )
بينمييا لييم تسييل  اب صييفة سييلوكات , ( اقتصيير علييى صييفت: الحاصييل البييايولوج: و الييوزن الجييا 4نجييد ان االب )

( فقييد اتحييد فيي: االتجييا  المريييوب فيي: صييفة الحاصييل البييايولوج: اب صييفة 6امييا االب ), (5مريوبييات فيي: االب )
( فقيد اتحيد في: االتجيا  المرييوب في: صيفة الحاصيل البيايولوج: فقيع. 6اما االب ), (5سلوكات مريوبات ف: االب )

( كان لهيم تيأثير مرييوب لقيدرة االتحياد العامية ألكبير عيدد مين الصيفات 3و2و1)ويستدل من ذل  على ان ابباو 
عييدد ميين مريييوب لقييدرة االتحيياد العاميية ألكبيير  ( كييان لهييم تييأثير3و2و1)فقييع. ويسييتدل ميين ذليي  علييى ان اببيياو 

( تقيديرات تيأثير القيدرة 4و. يوييذ الجيدول )Atakis ,2004) وYalcin Kya)الصفات وهذا يتفق مج ما ذكير 
الصاصة على االتحاد وفيه ي حر ان جميج الهجابن ولجميج الصفات كانت تأثيراتهيا للقيدرة الصاصية عليى االتحياد 

بيذرة و حاصيل  1000قعير القير  ووزن  ( لصيفات عيدد البيذور/قر  و5×1موجبة ومعنوية ماعدا الهجين )
والحاصيييل , بيييذرة 1000( لصيييفة وزن 5×4البيييذور و الحاصيييل البيييايولوج: واليييوزن الجيييا  وكيييذل  الهجيييين )

( لصفة الوزن الجا . ويمكن مين صي ل 6×3( لصفة الحاصل البايولوج: و الهجين )5×2البايولوج: والهجين )
بقيم مريوبة وعالية للقدرة الصاصية في: االتحياد في: اسيتغ ل رياهرة  هذ  النتابا االستفادة من الهجن الت: تميزت

, واصييرون (Arshad( و2012, داؤد ومحمييد عليي: (وهييذا يتفييق مييج مييا وجييد  كييل ميين, قييوة الهجييين فيي: التربييية
2007.) 

 

 .( تقديرات تاثير القدرة العامة ف: االتحاد لكل اب3الجدول )
Table(3):Estimation the effects of general combining ability for parents. 

الوزن 
 الجا 
 )يم(
Dry 

weight 

الحاصل 
 البيولوج:
 )يم(

Biological 

yield 

حاصل 
البذور 
 )يم(

Seeds 

yield 

 1000وزن 
 بذرة

1000 

seed 

weight 

قعر 
القر  
 )سم(
head 

diameter 

 عدد البذور/
 قر 

No. of 

seed|head 

المساحة 
 الورقية
 (2)سم

Leaf 

area 

 ارتفاع

النبات 
 )سم(

Plant 

height 

التراكيب 
 الوراثية

Varieties 

3.07 2.24 1.84 0.74 0.43 5.33 32.28 0.37 1 

3.27 13.64 0.67 1.05 0.42 5.67 42.56 1.67 2 

1.10 13.64 0.90 0.30 0.18 8.76- 1.44 0.53- 3 

0.95 1.92 1.24- 0.13- 0.04- 7.54- 29.23- 0.42- 4 

0.77- 24.51- 1.75- 1.04- 0.22 9.42- 46.05- 1.05- 5 

7.62- 10.52 0.42- 0.92- 0.77- -2.79 1.00- 0.44- 6 

1.82 3.51 0.83 0.56 0.34 3.51 2.31 0.45 Sig-sik 

 

معرفه كيفيية  ومنه يمكن ,تقديرات تباين تأثير القدر  العامه والصاصه على االتحاد (5) ويرهر ف: الجدول
تحقيق االباو لقيم تاثيراتها حييث يمكين مين صي ل معرفية تبيان تياثير القيدر  الصاصيه عليى االتحياد ل بيوين الليذان 
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تميزا بأعلى تاثير للقدر  العامه على االتحاد ف: االتجا  المريوب فيه الب صفه التعر  على كيفية توريث هيذين 
مة التباين على ان االب نقل او ورث عوامله للصفه لبعم الهجيابن التي: يدل ارتفاع قي اذ, االبوين لعوامل الصفه

كميا سيبق ) دصل فيهيا اما انصفام قيمة التباين فيدل على ان االب قد نقل تاثير  الى ايلب الهجابن الت:, دصل فيها
ليى االتحياد قياسيآ كيان اعليى االبياو تياثيرآ للقيدر  العاميه ع( 2) فف: صيفة ارتفياع النبيات ي حير ان االب, ( ذكر 

وهذا يعني: انيه قيد نقيل تيأثير  ( 16475.26) ببقية االباو وكان تباين تاثير القدرة الصاصة على االتحاد ل ب نفسه
اعليى االبيياو ( 2و1) وكييان تياثير القيدر  العاميه علييى االتحياد لصيفة المسياحه الورقيييه ل بيوين, اليى ايليب هجابنيه

ويسيتدل مين ذلي  ان ( على التيوال:5719511.67و5560200.32) الصاصه هماتآثيرآ بينما كان تباين تاثير قدرت
اعليى ( 5و3) اما ف: صفة عدد البيذور/قر  فقيد كيان ل بيوين ك  االبوين منقاربين ف: تأثيرهما على هجابنهما.

عليى 7751.64و9491.90) بينما كان تباين تاثير القدر  الصاصه لهيذين االبيوين, تاثير للقدرة العامه على االتحاد
وعليييه فييان كيهمييا قييد نقيي  تاثيرهمييا الييى ايلييب هجابنهما.كييان تيياثير القييدر  العامييه لصييفة قعيير القيير  ( التييوال:
( عليى التيوال:904.53و963.11) اكبر من بقية االباو وكان تباين القيدر  الصاصيه لهيذين االبيوين( 2و1) ل بوين

وكيذل   االبيوين متسياويين في: نقيل تأثيرهميا اليى الهجيابن الداصليه فيهميا. وهاتان القيمتان متقاربتان دالله عليى ان
عليى 2397.67و2099.04) بذر  وكذل  القدر  الصاصه حيث بلغت قيمتهيا1000سلكت القدر  العامه لصفة وزن

 .(التوال:

كبير مين ا (5و1) ولصفة حاصل البذور فقد كانت قيمة القدر  العامه ل بوين وتبعتهما صفة الوزن الجا .
قيد نقيل تياثير   (1) عليى التوال:(وهيذا يعني: ان االب1801و502.79باق: االباو بينما كانت قيمة القدر  الصاصه)

في: اععياو  (5و2) ولصيفة اليوزن الجيا  تقيدم االبيوين ايليب هجابنيه. اليى (نقلهيا5الى بعم هجابنه بينما االب)
عليييى التوال:(وهاتيييان القيمتيييان 2923.36و2855.90اعلييى قيييدر  عاميييه فييي: حيييين كانيييت القيييدر  الصاصيييه لهميييا)

متقاربتان دالله على ان االبوين متساويين ف: نقيل تاثيرهميا اليى الهجيا بين الداصليه فيهميا وهيذ  النتيابا مماثلية لميا 
يستنتا مما سبق امكانية ادصال االباو الت: ارهيرت توريثهيا لصيفاتها  (.2006, وآصرون (Masoodحصل عليه 

بن التيي: دصلييت فيهييا بييراما تربيييه تتيييمن امكانييية انتيياج هجييابن ث ثيييه ورباعيييه امييا تليي  التيي: الييى يالبييية الهجييا
يتيذ  ارهرت توريثها لصفاتها الى بعم الهجابن دون االصرى فيمكن اعتمادها يمن هجابنها الت: تميزت بها.

ن الييوراثى المتوقييج ميين ميين نتييابا مكونييات التبيياين المرهييرب والبيبيي: والتوريييث ومعييدل درجييه السييياد  والتحسييي
اصتلفييت عيين  ( ان التباينييات الوراثيييه والبيبيييه قييد6) االنتصيياب فيي: الجيييل الثالييث للصييفات والمويييحه فيي: جييدول

(.وكانت قييم التبياين اليوراث: 2010, و)الجميل: (2011, شكرج:ال)الصفر للصفات جميعها وهذا يتفق مج نتابا 
ي حير مين صي ل  اف: لجمييج الصيفات ماعيدا صيفة المسياحه الورقييه.السيادب اكبر من قيم التبياين اليوراث: االيي

كانييت عاليييه لجميييج  انهييا (1999, )عليي: تقييدير نسييبة التوريييث بمعناهييا الواسييج وحسييب المييديات التيي: اقترحهييا
, Hassanو, (Masood)2011, واصيييرون Ghaffari) وتتفيييق هيييذ  النتيييابا ميييج ميييا توصيييل اليهيييا, الصيييفات

منصفيييه لجميييج الصييفات ماعييدا صييفة الحاصييل البيولييوج: وهييذ   التوريييث بمعناهييا الييييق(.كانييت نسييبة 2009
كانيت تقيديرات  ( وهيذا ييدل عليى انصفيام قيمية التبياين اليوراث: االيياف:.2011, مماثليه لميا وجدتيه )المفرجي:

عليى وراثيه  عرمعدل درجه السياد  اكبر من الواحد لجميج الصفات المدروسه ممايدل على وجود سياد  فابقه تسيي
يتيييذ ان التحسييين الييوراث: المتوقييج ميين .(2011, واصييرون Ghaffariوهييذا يتفييق مييج ميياذكر  ) هييذ  الصييفات.

ان ارتفياع نسيبة التورييث  لصفه الوزن الجيا . (1.80لصفه ارتفاع النبات و) (0.09) متوسع الصفه تراوا بين
وبالتيال: يمكين , بؤ الذب سنحصيل علييه مين االنتصيابالمترافق مج قيم التحسين الوراث: المتوقج يعع: مؤشرآ للتن
 Welsh(1981.) القول بان عريقه االنتصاب االجمال: تحقق النجاا المعلوب

تييدهور التربيييه الداصليييه لهجيين الجيييل الثييان: التيي: تييم حسييابها علييى اسيياس انحييرا   قيييم (7) يبييين الجييدول
توقيج وكانيت قييم تيدهور التربييه الداصلييه للصييفات متوسيع هجين الجييل الثيان: عين متوسيع هجين الجيييل االول الم

في:  %1انصفايآ موجبيآ ومعنوييآ عنيد مسيتوى (3×1ف: صفه ارتفاع النبات اععى الهجين) المدروسه كما يأت: 
( 5×2سيم( وللهجيين )9.63( بليه )2×1% للهجيين )5مستوى مستوى احتمال وعند سم(22.37الجيل الثان: بله)

 6×4و 6×2% للهجين )5% وعنيد مسيتوى  حتميال 1( عنيد مسيتوى 6×1) سم( حصلت ف: الهجن8.13وصل)
 ( زيادة معنوية ف: الجيل الثان: إذ كانت قيم تدهور التربية الداصلية سالبة ف: جميج هذ  الهجن.6×5و
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 الثان:تقديرات تأثير القدر  الصاصه ف: االتحاد لكل هجين ف: الجيل  ( 4) الجدول

Table(4): Estimation of effects of specific combining ability for F2. 

 الوزن الجا 
 )يم(

Dry weight 

 الحاصل البيولوج:
 )يم(

Biological yield 

حاصل 
 البذور )يم(

Seeds 

yield 

 1000وزن 
 بذرة

1000 seed 

weight 

 قعر القر  )سم(
head diameter 

 عدد البذور/
 قر 
No.of 

seed|head 

 المساحة الورقية
 (2)سم

Leaf area 

 ارتفاع

 النبات )سم(
Plant 

height 

 التراكيب

 الوراثية
Genotypes 

162.20 1008.08 67.51 55.22 13.63 816.97 2365.86 103.48 1×2 

158.43 974.49 59.78 52.10 13.97 797.14 3460.37 105.68 3×1 

170.83 990.33 57.65 51.27 16.09 801.01 274.18 102.32 4×1 

-160.31 -1031.34 -64.86 - 53.45 -13.77 -826.59 2268.60 98.70 5 × 1 

153.50 647.37 21.94 29.29 10.49 580.16 2238.48 80.99 6 × 1 

153.50 895.56 53.99 47.26 13.87 766.97 2348.62 97.21 3 × 2 

152.56 915.99 60.99 50.37 11.46 794.84 2287.37 97.21 4 × 2 

174.08 -781.74 49.44 52.81 13.77 776.69 2089.20 103.1 5 × 2 

158.60 943.43 54.15 42.39 14.45 807.46 2238.17 91.79 6 × 2 

147.13 888.70 57.10 48.57 12.12 781.65 2121.29 90.67 4 × 3 

155.45 853.25 56.40 48.73 11.98 788.43 2230.21 86.43 5 × 3 

-138.50 938.33 67.02 51.39 14.13 814.70 2085.94 100.83 6 × 3 

140.51 -730.89 39.28 -38.99 12.73 1041.63 1988.72 94.12 5 × 4 

166.82 971.94 45.76 42.30 13.05 732.68 2247.57 91.11 6 × 4 

151.85 839.86 49.37 44.46 11.49 761.01 2157.46 88.35 6 × 5 

139.74 792.50 22.41 39.30 10.62 620.10 1820.10 90.10 Sij_kil 
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 االتحاد تقديرات تباين تاثيرات القدرة العامه والصاصة على  (5الجدول )
Table(5):Estimation of variances effecets of general and specific combining ability. 

 الوزن الجا 
 )يم(
Dry 

weight 

الحاصل 
 البيولوج:
 )يم(

Biological 

yield 

حاصل البذور 
 )يم(

Seeds 

yield 

 1000وزن 
 بذرة

1000 seed 

weight 

قعر القر  
 )سم(
head 

diameter 

 عدد البذور/
 قر 
No.of 

seed|head 

 المساحة الورقية
 (2)سم

Leaf area 

 ارتفاع

 النبات )سم(
Plant height 

 التباين
variance 

 االباو
parents 

9.11 502.79 3.07 0.24 -0.12 28.09 1041.68 -0.17 σ²g 
1 

4730.25 8780.73 10.92 2099.04 936.11 4403.17 5560200.32 16049.38 σ²s 

110.39 185.74 0.14 0.79 -0.13 31.83 1811.04 2.47 σ²g 
2 

2855.90 5789.34 6557.91 2397.67 904.53 2174.66 5719511.67 16475.26 σ²s 

0.90 434.83 0.50 -0.22 -0.28 76.42 1.76 -0.03 σ²g 
3 

3610.54 9365.98 7467.35 2309.34 874.24 9491.90 842337.79 17384.69 σ²s 

0.59 3.37 1.22 -0.29 -0.31 56.54 854.08 -0.31 σ²g 
4 

2163.69 8786.50 3929.69 8177.71 866.10 5659.47 304053.80 13847.03 σ²s 

0.28 600.43 2.75 0.79 -0.26 88.42 120.29 -0.79 σ²g 
5 

2923.36 1801.26 1828.20 1509.29 813.45 7751.64 394759.26 18045.55 σ²s 

57.75 110.36 -0.12 -0.54 -0.28 7.53 0.69 -0.11 σ²g 
6 

3662.71 9064.52 2425.72 767.57 817.45 2326.87 475440.96 12115.88 σ²s 
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 المرهرب ومعدل درجة السيادة والتحسين الوراث: المتوقج ف: الجيل الثان: مكونات التباين(  6) الجدول
Table (6): Phenotypic variance components and average degree of dominance and Expected genetic advance in F2. 

 الوزن الجا 
 )يم(

Dry weight 

 الحاصل البيولوج:
 )يم(

Biological 

yield 

حاصل البذور 
 )يم(

Seeds yield 

 1000وزن 
 بذرة

1000 seed 

weight 

قعر القر  
 )سم(
head 

diameter 

 عدد البذور/
 قر 
No.of 

seed/head 

 المساحة الورقية
 (2)سم

Leaf area 

 ارتفاع

 النبات )سم(
Plant height 

 التباينات

 والتوريث
Variance and 

Heritability 

30.02 706.02 3.20 1.06 0.24 89.50 910.98 0.18 
σ²A 

_+18.32 _+520.40 +_1.10 +_0.02 +_0.03 _+62.30 _+620.80 + _0.03 

113.20 1457.73 180.30 46.86 2.67 412.81 5641.30 39.54 
σ²D 

_+71.12 _+875.11 _+110.50 _+22.51 _+1.11 _+150.18 _+322.30 +_23.11 

24.62 120.09 2.27 1.67 0.70 47.67 120.09 19.43 
σ²E 

_+20.11 _+80.63 _+1.23 _+0.04 _+0.01 _+22.25 _+70.11 +_17.30 

85.33 94.74 98.78 96.63 80.61 91.33 98.20 67.15 %H.B.S 

17.88 30.91 1.72 2.14 6.00 16.27 13.65 0.45 %HN.S 

2.75 6.42 10.61 9.40 4.71 10.61 3.52 20.96 À 

1.80 0.64 0.54 0.36 1.03 0.54 0.62 0.09 

التحسين الوراث: 
 المتوقج%

Expected genetic 

advance 
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 .(  قيم التدهور نتيجت التربية الداصلية لهجن الجيل الثان:7) الجدول
Table (7): Depression values as result inbreeding for F2. 

 الوزن الجا 
 )يم(

Dry weight 

الحاصل 
 البيولوج:)يم(

Biological yield 

حاصل 
 البذور)يم(

Seeds yield 

 1000وزن 
 بذرة

1000 seed 

weight 

 قعر القر )سم(
head diameter 

 عدد البذور/
 قر 

No. of 

seed/head 

 المساحة الورقية
 (2)سم

Leaf area 

 ارتفاع

 النبات )سم(
Plant height 

 الهجن
Hybrids 

3.29 6.45 6.71 8.88** -0.18 22.63* 7.37 7.63* 2×1 

-2.48 -6.40 0.74 8.74** 0.80 -13.50 - 127.55 ** 22.37** 3×1 

15.45* 89.75* -13.15* 5.52* 1.76* 14.99 99.61 ** 5.21 4×1 

26.88** -217.14** 7.7 13.11** 4.15** 58.78** 140.87** 5.8 5×1 

8.34 -46.80 -33.90** -10.92** -4.18** -47.02** -136.25** -18.71** 6×1 

-4.93 -26.70 3.24 4.05* -0.51 -94.05** 148.13** -0.63 3×2 

-0.33 -105.82* 10.30* 5.07* -1.15* 42.36** 131.50** -3.48 4×2 

2.16 132.92** 0.55 12.93** 1.46* 42.35** -20.53* 8.13* 5×2 

33.47** -47.42 -5.43 -5.17* -0.40 14.12 -117.13** -9.98* 6×2 

-7.77 -36.84 9.67 6.26* 0.16 13.30 106.00** -5.75 4×3 

8.53 125.30** 11.28* 11.83** 0.32 38.21* 260.45** -5.67 5×3 

11.36 -260.37** 46.70** 6.91* -0.08 5.48 -131.26** 1.91 6×3 

-0.87 -54.55 -8.28 -0.30 1.81* -52.95** -63.58** 0.68 5×4 

45.18** 97.30* -12.5* 3.13 -0.41 -52.64** 75.43** -9.13* 6×4 

38.23** -19.21 -7.08 2.78 -1.67* -6.17 31.34* -7.68* 6×5 
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( ذات قيييم للتييدهور بالتربييية 5×4و 6×3و 6×2و 6×1و 3×1ولصييفة المسيياحة الورقييية كانييت الهجيين )
( ذات قيمية سييالبة عنيد مسييتوى احتمييال 5×2وكيان الهجييين ), %1احتمييال الداصليية سييالبة ومعنويية عنييد مسيتوى 

( ذات قيم لتدهور التربيية الداصليية 6×4و 5×4و 3×2و 6×1ولصفة عدد البذور/ لكل قر  كانت الهجن ).5%
(تفوقييأت فيي: االتجييا  5×3و 5×2و 4×2و  5×1فيمييا  رهييرت الهجيين), %1سييالبة ومعنوييية عنييد مسييتوى احتمييال 

الجيل الثيان: مقارنية في: الجييل األول إذ كانيت قيميت تيدهور التربيية الداصليية موجبية ومعنويية عنيد المريوب ف: 
وفيي: صييفة قعيير القيير  كانييت قيييم التييدهور للهجييين , %5( عنييد مسييتوى 2×1) % وللهجييين1مسييتوى احتمييال 

هنيا  % ف: حين كانيت 5( عند مستوى 5×4و 5×2و 4×1% وللهجن )1( موجبة ومعنوية عند مستوى 5×1)
%.ولصييفه 5عنييد مسييتوى  (5×2و 4×1% وللهجينييين )1(عنييد مسييتوى 5×1زيييادة فيي: قعيير القيير  للهجييين )

(اععييت قيييم تييدهور للتربيييه الداصليييه موجبييه 5×3و5×2و5×1و3×1و2×1بييذر  ي حيير ان الهجيين)1000وزن
%  5عنيييد مسيييتوى احتميييال  (6×  3و  4×  3و  4×2و  3×2و  4×  1)% وللهجييين 1معنوييييه عنيييد مسيييتوى 

ولصيفة حاصيل البيذور  .(6×  2)% للهجيين 5وعنيد مسيتوى  (6×  1) % وللهجين1وكانت سالبة عند مستوى 
% 5ومعنويية موجبيه عنيد مسيتوى  (6× 1)وسالبة  (6×  3)% للهجين 1كانت قيم التدهور موجبه عند مستوى 

ل البيايلوج: كانيت قييم ولصيفة الحاصي .(6×  5و  6×  4)وسيالبة للهجينيين  (5×  3و  4×  3و  4× 2)للهجين 
 (6×  4و  4× 1)% للهجينييين 5وعنييد مسيتوى  (5×  3و  5×  2)ين % للهجيي1لتيدهور موجبيه عنييد مسيتوى ا

ولصييفة  .(4× 2)% للهجييين 5وعنييد مسييتوى  (6×  3و  5× 1)% للهجيييين 1واصييبحت سييالبة عنييد مسييتوى 
موجبة ومعنويه عند مسيتوى احتميال  (6×  5و 6× 4و  6× 2و  5× 1)الوزن الجا  كانت قيم التدهور للهجن 

ان القييم السيالبة للتيدهور تعيزى اليى رياهرة التبياين الفيابق الحيدود في:  .(4× 1)% للهجيين 5% وعند مستوى 1
( واليى 1997) Hassan والى تراكم االلي ت المتنحية او اليار  ف: الجييل الثيان: Eissa (1993) الجيل الثان:

وان التيدهور في: التربيية الداصليية  .Bhatt  (1976)االيافيه الموروثيه في: وراثيه الصيفةالتاثيرات الجيينية يير 
 (8)ييبن الجيدول  .يؤدب الى رهور كثير من الجينات اليار  كالجينيات المميتية وتبعيا لدرجيه القرابية بيين الهجين

معنوييآ موجبيآ عنيد حيث ارتبعيت صيفة حاصيل البيذور ارتباعيآ , بين صفات النبات والحاصلمعام ت االرتباع 
%ميج صيفت: 5بيذر  وعنيد مسيتوى1000%مج صفات عدد البذور/قر  وقعر القير  ووزن1مستوى احتمال 

%عليى 1واقتصر ارتباع صفة الحاصل البيولوج: معنويآ وموجبيآ عنيد مسيتوى, المساحه الورقيه والوزن الجا 
وجب ومعنوب بين صيفة اليوزن وحصل ارتباع م, بذرة1000 %على وزن5صفة المساحه الورقيه وعند مستوى

% عليييى التيييوال: اميييا صيييفة 5%و1الجيييا  وصيييفت: ارتفييياع النبيييات والمسييياحه الورقييييه عنيييد مسيييتوى احتميييال 
وارتبعيت صيفة قعير , %فقع مج صفة المساحه الورقية1بذر  فقد ارتبعت معنويآ موجبآ عند مستوى1000وزن

النبيات وعيدد البيذور/قر  وانحصير االرتبياع %مج صفت: ارتفياع 1القر  ارتباعآ معنويآ موجبآ عند مستوى 
%فقع.وهيذ  النتيابا مماثليه للنتيابا التي: حصيل 5فقع بين صيفت: المسياحه الورقييه وارتفياع النبيات عنيد مسيتوى 

قييم االسيتجابة ل نتصياب في: تحسيين الحاصيل عنيد  (9)ييبن الجيدول  (.2008, وجماعته Manivannanعليها )
ان التجيياوب المييت زم ل نتصيياب لصييفة الحاصييل وبشييدة لحاصييل وفييية ي حيير االنتصيياب للصييفات االصييرى يييير ا

مين المعيدل االصيل: للصيفة عنيدما كيان االنتصياب لصيفة  3.82سيم وبنسيبة زيياد   7.61% كيان موجبيا وبليه 10
بنسييبة  28.57عنييدما كييان االنتصيياب لصييفة المسيياحة الورقييية و 8.14بنسييبة زيييادة  ²سييم  15.41ارتفيياع النبييات و

عنيدما كيان االنتصياب  1.10بنسيبة زييادة  2.12عندما كان االنتصياب لصيفة عيدد البيذور / قير  و 15.62ة زياد
عنيدما كيان االنتصياب  54.14وكيان  3.58يرام بنسبة زيادة  7.65بذرة  1000لصفة قعر القر  ولصفة وزن 

فة اليوزن الجيا  وبنسيبة عنيدما كيان االنتصياب لصي ييم 9.24و  27.12لصفة الحاصل البايولوج: وبنسبة زييادة 
علييى تجياوب مييت زم ميين انتصيياب عييال: لييبعم مكونييات  (2012, داؤؤد ومحمييد عليي:)وقييد حصييل, 4.14زييادة 

الحاصل. يستنتا مميا تقيدم ان االنتصياب لصيفة عيدد البيذور / قير  والحاصيل البيايولوج: قيد اععية اعليى نسيبة 
 .ل نتصاب من المعدل االصل: للحاصل
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 .Table(8):Correlations between seed yield and other characters in F2         .وباق: الصفات ف: الجيل الثان: معام ت االرتباع بين حاصل البذور ( 8)جدول ال

 الحاصل البيولوج:
 )يم(

Biological 

yield(g) 

 Dryالوزن الجا )يم(

weight(g) 

 1000وزن 
 بذرة

1000 seed 

weight 

قعر القر  
 )سم(
head 

diameter 

 عدد البذور/
 قر 

No. of 

seed/head 

المساحة 
 الورقية
 (2)سم

Leaf area 

(cm
2
) 

 ارتفاع

 النبات )سم(
Plant 

height 

 characters  الصفات

 )يم( حاصل البذور 0.16- *0.28 **0.68 **0.67 **0.85 *0.29 0.19

 )يم( الحاصل البايولوج: 0.21 **0.35 0.12 0.19 *0.26 0.21 1

 )يم( الوزن الجا  **0.35 *0.30 0.16 0.13 0.15 1 

 )يم( بذرة 1000وزن 0.19 **0.35 0.19- 0.20 1  

 )سم( القر  قعر **0.32 0.18 **0.72 1   

 قر  / عدد البذور 0.17- 0.20 1    

 (2)سم الورقية ةالمساح *0.25 1     

 )سم( ارتفاع النبات 1      
 

 .Table(9):Yield response at selection for sum characters                                          .استجابة الحاصل عند االنتصاب لبعم الصفات االصرى  (9)الجدول 

 االستجابة كنسبة مبوية
Response as % 

 Characters selection    الصفات المنتصبة Response to selection    االستجابة ل نتصاب

 Plant height                               )سم( ارتفاع النبات 7.61 3.82

 Leaf area                                (2سم)المساحة الورقية 15.41 8.14

 No. of seed/head                  عدد البذور لكل / قر  28.57 15.62

 head diameter                              قعر القر  )سم( 2.12 1.10

 seed weight 1000                   بذرة )يم( 1000وزن  7.65 3.58

 Biological yield                   الحاصل البايولوج: )يم( 54.14 27.12

 Dry weight                                 الوزن الجا  )يم( 9.24 4.14
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ABSTRACT 

Six sun flower Genotypes (1-American, 2-Argenteny, 3-Govan, 4-Azor,  

5-Mungreen, 6-Louse. were planted. half diallel was conducted out to get F1, In the 

next season the F1 seeds were planted to get F2.In the third season the six parents and 

all their F2 were planted in randomized complete block design with three 

replications.to study general and specific combining abilities for parents and crosses 

respectively, phenotypic variance components and some genetic parameters for parents 

and crosses were determined for plant height, leaf area, no. of seeds\head, diameter of 

head, 1000 weights seed, seed yield, biological yield, dry weight. Results indicated 

that the analysis of variance for genotypes, general and specific combining ability 

were significant for leaf area and No. of seed head and biological yield. While specific 

combining ability were specified for 1000 seed weight, seed yield and diameter head. 

The values of broad sense heritability was ranged from 67% for plant height character 

and 99% for leaf area and biological yield characters. Narrow sense heritability ranged 

from 1% for plant height and 40% for Biological yield. It was shown that selection for 

Biological yield gave higher percent of response to selection (27.12%) from original 

mean of yield, followed by no. of seed /head which gave percent of response to 

selection (15.62%)from original mean of yield. 

Keywords: Sunflower.F2.Diallel.Combining ability. 
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