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 درجة( 51)        :إجابة السؤال

 طريقية التهجين مع تتبع النسب -أ
يا يتم اختيار األباء وتيجينيا وابتداء من الجيل الثانى يتم حفظ سجالت نسب لكل نبات منتخب ونسمو وفي

 عمى النحو التالى :مع االىتمام بإجراء العدوى الصناعية بالمسبب المرضى 
 ب× العام األول :  التيجين بين االبوين أ 

متباعااادة ماااع العناياااة بياااا ودراساااة صااافاتيا  نباااات مااان الجيااال األول  راعاااة 95 -00العاااام الثاااانى :  راعاااة 
 ومقارنتيا باالبوين ويحصد كل نبات عمى حده .

نبات من نباتات الجيل الثانى عمى سطور ومسافات بين النباتاات  6000 - 9000العام الثالث :   راعة 
ويتوقااال  لااان عماااى ناااوع المحصاااول والوااارا مااان التيجاااين واالمكانياااات المتاحاااة .  وتجااارى عااادوى 

نباات مان النباتاات  ات الصافات  600 - 900السااددة ثام ياتم انتخااب  األمرااية لمسببات صناع
 المرغوبة .

العام الرابع :  يا رع الجيال الثالاث فاى ساطور عماى مساافات بحياث يا رع ساطر مان كال نباات منتخاب فاى 
ياث تنتخاب الجيل الثانى ،  وتجرى العدوى الصناعية ويتم االنتخاب عمى اساا  النباتاات الفردياة ح

 عادمة(. 000 - 50احسن الخطوط )حوالى 
العااام الخاااام  الااى الثاااامن :  تتبااع نفااا  الخطااوات الساااابقة فااى الجيااال الثالااث ودادماااا يااتم انتخااااب احسااان 

 ساللة نقية( . 50 - 95السطور وتنتخب احسن النباتات من احسن السطور )حوالى 
والحشارات الساااددة فااى المنطقااة  ومقاومااة األمااراا العاام التاسااع :  تجاارى تجاارب اوليااة لمقارنااة المحصاول
 وتستبعد السالالت  ات الصفات غير المرغوبة .

العام العاشر الى الثالث عشر :  تجرى تجارب كمية المحصول المكبرة بالمقارناة باالصانال المحمياة لعادة 
ثارىاا وتو يعياا سنوات وفى مناطق عديدة ويستبقى فقط عمى السالالت المتفوقة وبعد  لن  يجرى اك

 .عمى الم ارعين 
 مزايا الطريقة:

مكانية تحديد -0  توارث الصفات المختمفة. وجود سجل لمبيانات وا 
 امكانية إجراء العدة الصناعية. -9

 عيوب الطريقة:

 مكمفة. .0

 تحتاج الى ميارة عالية فى التنفي . .9



 تحتاج الى وقت أكبر من غيرىا من الطرق. .3

 مشاكل إنتاج األر  اليجين:  -ب
 الحصول عمى ىجن  ات قوة ىجين عالية. -0 
 صعوبة عممية التيجين بين الصنال األبوية. -9     
 .seed settingانخفاا عقد الب ور  -3     
ولعااالج  لاان يجاااب البحااث عاان ازبااااء المتمياا ة التااى تعطاااى قااوة ىجااين عالياااة وتقييميااا بالطريقاااة   

رى السيتوبال مى وجينات اعادة الخصوبة و يادة عدد المناسبة. وك لن االستفادة من ظاىرة العقم ال ك
 اليجن التى ىيتم إجراؤىا بين األباء المختمفة.

 درجة( 51 )         السؤال الثانى :إجابة 
تشبو طريقة التيجين ماع تتباع النساب فيماا  Single seed descent  "  طريقة "نسل البذرة الواحدة   -أ

بدايااة  برنااامت التربيااة وينتشاار تطبيااق  ىاا ه  الطريقااة مااع نبااات فااول عاادا انيااا تباادأ بباا رة واحاادة فااى 
 الصويا.

العالمات الممي ة الج يدية استخدام  يمكن  تمخيص أىم م ايا  : األهمية التطبيقية للمعلمات الجزئيئة -ب
molecular markers  فااى مجااال تربيااة النبااات بصاافة عامااة والتربيااة لمقاومااة األمااراا والحشاارات

 -اصة فيما يمى :بصفة خ
( جاا0993) Yu and Paulsيمكان مان خاللياا وصال وتمييا  التراكياب الوراثياة المختمفاة ، فقاد  كار  -0

وكاااا لن بساااايولة .   الااااوراثى  التباعااااد   ات  انااااو يمكاااان اسااااتخدام ىاااا ه الطاااارق فااااى تميياااا  األصاااانال
 DNAناووى لعمال بصامة لمحماا ال AFLP (  انو امكن استخدام تقنية0995وآخرون )  Vos كر
.  

( باساتخدام تقنياة 0999وآخارون )  Ismailيمكن استخداميا فى تنقية السالالت النقية كماا  كار  لان  -9
 .  AFLPالا 

 المختمفة .لمجينومات  الكروموسومية خرادط اليمكن االستفادة من ى ه الطرق فى تكوين  -3
المساادولة عاان مقاومااة   tagging of major genesالرديسااية  يمكاان عاان طريقيااا تعماايم الجينااات -4

 األمراا والحشرات فى الكثير من المحاصيل المن رعة.
وبالتااالى قااوة اليجااين و لاان باختيااار األباااء  heterozygosity امكانيااة تعظاايم درجااة الخمااط الااوراثى  -5

، ( McKersie and Brownيا ة الج يدياة طبقاا لماا  كاره مالمتباعدة وراثيا عن  طريق العالمات الم
 ( فى  البرسيم الحجا ى .0997

  McCouch andمان ) كال  ى ه الطرق تحسين كفاءة عممية االنتخاب فقد  كار  باستخدام  يمكن  -6

Tanksles ،0990 المبنااى عمااى العالمااات الممياا ة الج يدياة   االنتخاااب  اساتخدام ( أنMarker- 

assisted selection    يحقق الم ايا التالية : يمكن ان- 
  أمكانياة االنتخاااب فااى طااور البااادرة لمصاافات التااى تظيار متاانخرة فااى مراحاال النمااو مثاال المحصااول

 . والحشرات وغيرىاوالعقم ال كرى والمقاومة لبعا األمراا 
  سااايولة االنتخااااب فاااى حالاااة الصااافات المتنحياااة والتاااى تحتااااج الاااى مجياااود اكبااار فاااى حالاااة الطااارق

 التقميدية .



  التى يصعب التربية ليا أو تكون مكمفة أو تحتاج لفترة طويمة مثال  االنتخاب لمصفات إجراءيمكن
الصفات المورفولوجية لممجموع الج ري والتربية لسالالت معينة من المسببات المرضية والحشارات 

  .والمقاومة لمجفال والمموحة ونقص العناصر الو ادية وغيرىا
  حيااث أن معظاام الحاجاة الااى اختبااار النسال أمكانياة التميياا  بااين النباتاات األصاايمة والخميطااة دون(

  .Codominant)العالمات الج يدية تكون 
  االنتخاب الكثر من  صفة فى نف  الوقت  إجراءيمكن(Liu   9000وآخرون ). 
  فاااااى حالاااااة التربياااااة لمقاوماااااة األماااااراا والحشااااارات يمكااااان اساااااتخدام طريقتاااااى الساااااالالت المتعاااااددة

multilines وكاا لن التربيااة اليرميااة  pyramiding  بساايولة ويساار.  فعنااد التربيااة لمقاومااة
األمااراا والحشاارات باسااتخدام ىاااتين الطااريقتين يجااد المربااى صااعوبة متمثمااة فااى الوقاات والمجيااود 
الال مااين النتاااج السااالالت األبويااة وتكااوين اليجاان ماان خااالل الطاارق التقميديااة ،  ولكاان باسااتخدام 

 ىالساااالالت األبوباااة عااان طرياااق التيجاااين الرجعااا طااارق العالماااات المميااا ة الج يدياااة يمكااان تكاااوين
تخدم العالمات الج يدية س( انو ا0988خرون أو  Tankslyبطريقة اسرع واكثر فعالية حيث  كر )

فى برنامت التيجين الرجعى تؤدى الى سرعة استرداد التركيب الوراثى لابب الرجعاى فاى أقال عادد 
 راثى غير مرغوب مرتبط مع جين المقاومة .من األجيال الرجعية  وتقميل فرصة انتقال عامل و 

 درجة( 51 )         : الثالثالسؤال إجابة 
: تتمي  النباتات بانياا غيار متجانساة. كماا انياا عماى الخصائص الوراثية للمحاصيل الخلطية التلقيح   -أ

الوراثيااة و يااادة  درجااة عاليااة ماان الخمااط الااوراثى. كمااا ان تاانثير التربيااة الداخميااة يااؤدة الااى تاصاايل العواماال
% فى كل جيل عن الجيل السابق لو، وظيور الصافات الرددياة نتيجاة تجمياع العوامال  50األصالة بنسبة 

وفاى النياياة  inbreeding depressionالوراثياة المتنحياة بحالاة أصايمة مماا ياؤدى الاى تادىور الصافات 
ة متجانسااة وأصاايمة ومختماال عاان يااؤدى  لاان الااى تقساايم العشاايرة الااى مجموعااة تراكيااب كاال منيااا فااى حالاا

. وتتمي  عشيرة المحاصيل خمطية التمقيح بننيا تكون  inbred lineغيرىا فيما يعرل بإسم الساللة النقية 
فى حالة ات ان وراثى بمعنى ان تكرار الجين يظل ثابتا من جيل الى أخر ما لم يؤثر عمى العشايرة أى مان 

ت  ويمكاان لمعشاايرة غياار المت نااة ان  تصاال الااى حالااة التااوا ن عمميااات االنتخاااب والطفاارات وىجاارة الجينااا
 الوراثى بعد جيل واحد من الت اوج العشوادى.

: قدرة الساللة عمى توريث السمون المرغوب فيو أو القدرة االنتاجية بالقدرة العامة على التآلفيقصد   -ب
ساالالت الجديادة ماع صانل كشاال  و العالية لميجن الداخمة فييا . ويجرى ى ا اإلختباار بتيجاين جمياع ال

 50% مان الساالالت واساتبعاد  50قاعدة وراثية عريضة وبنااء عماى تقيايم اليجان القمياة ياتم اإلبقااء عماى 
فيقصااد بااو قاادرة ساااللتين عمااى التفااوق وأعطاااء ىجااين  إختبااار القاادة الخاصااة علااى التااآلف% منيااا. أمااا 

فيياا نفا  األب، وياتم ىا ا االختباار بتيجاين جمياع  متمي  بالنسبة لمتوساط سامون مجموعاة اليجان الاداخل
السااالالت الناتجااة ماان اختبااار القاادرة العامااة عمااى التاا"لل بصااورة دوريااة "ديالياال" ويااتم تقياايم جميااع اليجاام 
الممكنة بين ى ه السالالت  وبناء عمى نتادت تقييم ى ه اليجن يتم تحديد أفضل اليجن الفردياة التاى يمكان  

  ه السالالت األبوية.الحصول عمييا من ى

 درجة( 51)          : الرابعالسؤال إجابة 



كيفيااة التنبااؤ بقيمااة محصااول اليجااين ال وجااى و لاان ماان خااالل متوسااط  محصااول اليجاان الفرديااة  - أ
د(  يكاااون محصاااولو المتنبااان باااو ىاااو متاااو  ×ب()جاااا×غيااار األبوباااة. فبالنسااابة لميجاااين ال وجاااة )أ

 د.×جا، ب×د ، ب×جا، أ×لية: أمحصول اليجن الفردية غير األبوية التا
الصنل التركيبى ىو الصنل النااتت مان اكثاار مجموعاة مان التراكياب الوراثياة التاى سابق انتخابياا  - ب

وتقييميااا عمااى اسااا  القاادرة العامااة عمااى التاا"لل ويااتم تيجينيااا بطريقااة عشااوادية فااى حقاال معاا ول 
 والب رة الناتجة تمثل تقاوى الصنل التركيبى. 

 تركيبى:م ايا الصنل ال
 يمكن اخ  تقاوى منو لمموسم التالى عك  اليجن الفردية. -0
 يمكن انتاجو عمى نطاق صوير. -9

 ال يحتاج الى تكاليل عالية مثل اليجن المختمفة. -3

 يمثل مصدر لع ل السالالت النقية  البوية. -4

 عيوب الصنل التركيبى.
 أنتاجو أقل من إنتاج اليجن الفردية. -0

 
 

 
 

 


