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الخالصة

 خلط بين االبواغ، االبواغ المتعددة،اختبرت في هذه الدراسة كفاءة استخدام ثالثة طرائق (الزراعة النسيجية

) ومنعها من التدهورB62 وX25 وX20( لسالالتين) لتجديد العزالت االم لسالالت الفطر الزراعي األبيض

 وقد وجد ان السالالت تباينت في استجابت ها حسب نوع الطريقة التي اتبعت،والحفاظ على االنتاجبة او زيادتها

 اعلى زيادة معنوية في الحاصل الكلي قد تحققت عند طريقة2م/ كغم17.78  فوجد ان.في تجديد العزلة

 تبعتها طريقة، مقارنة بكل من عزالت تلك السالالت االمB62  والساللةX20  بين الساللةmultispore mix

.B62  عند الساللة2م/ كغم14.16 الزراعة التنسيجية لتجديد السالالت والتي بلغ انتاجها الكلي من الحاصل

.2م/ كغم10.25  ببلوغ حاصلها الكلي الىX25  عند الساللةmultispore وقد تميزت طريقة
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Abstract
In this study tested the efficiency of three methods (Tissue culture, Multispore,
Multispore mixture) to renew isolates of mother culture for cultivated mushroom
strains (X20, X25, B62) And prevent it from deterioration and keep or increase
productivity, It has been found that the strains in response varied according to the
type of method used for the renewal of isolation. It was found that 17.78 kg/m2
higher significant increase in total yield have been achieved when use multispore
mix between X20 and B62 strain compared to all of those isolates the mother culture
strains, Followed by tissue culture method for the renewal of strains, which
amounted to the total yield 14.16 kg/m 2 when B62 strain. Multispore method was
characterized at the X25strain reaching the total yield to 10.25 kg/m2.
Keywords: cultivated mushroom, Agaricus bisporus, mother culture, multispore.
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Bioprotien  يعد من التقانات االحيائية النتاج البروتين الحيويCultivated Mushroom ان انتاج العرهون او الفطر الزراعي

 والتي يستعمل فيها المخلفات النباتية والحيوانية كوسط ينمو عليه يتم تهيئته وتحضيرهMycoprotien اوما يسمى البروتين الفطري

 ليصبح وسطاً جاه از ينمو عليه هذا الفطر والذي اطلق عليهSolid State Fermentation حسب تقانة تخمرات الحالة الصلبة
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تسمية  .White Button Mushroomوتعد برامج التربية والتحسين النتاج العزالت االم (عزالت هجينة او سالالت منتخبة) من
وسائل زيادة انتاج الفطر الزراعي  Agaricus bisporusوتحسين صفاته النوعية ].[1

ان المصدر الرئيس لهذه األجيال تبدا من  Master cultureثم  Master Spawnوتنتهي باللقاح الفطري المعد للزراعة ،وان

اعادة انتاج اوتجديد ما يسمى  Master cultureاو المزرعة االم  Mother cultureلسالالت الفطر الزراعي التجارية يتم اجراءها

عموما بثالث طرائ ق ،األولى االنتخاب للعزالت الناتجة من العزل المفرد لالبواغ ويطلق عليها  single spore isolationاو خليط

من االبواغ  multisporeيتم اخذها من بصمة االبواغ  spores printاو الزراعة النسيجية  Tissue cultureتتم باخذ قطعة صغيرة
من نسيج الجسم الثمري .والطريقة الثانية تتم بإنتاج سالالت جديدة مغايرة وراثيا عن السالالت القديمة عن طريق تعريضها للمطفرات
الفيزيائية او الكيميائية او اجراء التهجين بين السالالت للنوع نفسه  intracrossingاو بين سالالت األنواع المختلفة intercrossing

من خالل الدمج البروتوبالزمي ( .[5-2] )protoplast fusionومن االهداف االخرى لبرامج التربية والتحسين لهذا الفطر فضال عن
زيادة اإلنت اج وتحسين النوعية انتاج سالالت مقاومة لالمراض] .[6وان واحدا من المسوغات الرئيسة في افتقار قطاع برامج تربية
وتحسين السالالت وانتاج الهجن لهذا الفطر تعود الى دورة حياته الشائعة والتي هي من نوع  ،[7] secondary homothalicاذ

يتميز هذا الفطر عن باقي الفطريات البازيدية ان دورة حياته الجنسية التي تنتهي بتكوين االجسام الثمرية تنتج نوعين من االبواغ،

النوع األول يكون ثنائي النواة  dikaryoticيرمز له ( )n+nوتبلغ نسبته اكثر من  %59والنوع الثاني احادي النواة

) (Monokaryonsويرمز له ( )nونسبته التتجاوز  %9والتي تكون محمولة على تراكيب خاصة تسمى ( )basidiumوعلى هذا
االساس يمتلك هذا الفطر نوعين من دورة الحياة يطلق عليها مصطلح  Amphithallic life cycleففي حالة االبواغ الثنائية النوى

فانها تكون خصبة ذاتيا  self-fertilityوذلك بسبب امتالكها انوية مختلفة ( )heterokaryoticsأي بعد انباتها تكون خيوطا فطرية

ثانوية Secoundary Myceliumمباشرة دون التزاوج مع خيط فطري متوافق معه وراثيا مكمال دورة حياته بتكوين االجسام الثمرية
ودورة الحياة في هذه الحالة تسمى  .)Psedohomothalic( secondary homothalicاما عند انبات ونمو البوغ احادي النوى فانه

يكون عقيما غير خصب ذاتيا  sterilizeويكون خيوطا فطرية يطلق عليها  primary myceliumولكي يتمكن من اكمال دورة حياته
الجنسية يجب ان يتحد مع خيط فطري اخر احادي النوى باالندماج السايتوبالزمي  plasmogamyمتوافق معه وراثيا

 compatibilityليكون غزال فطريا ثنائي النوى يطلق عليه secondery myceliumودورة الحياة في هذه الحالة تسمى
 . Heterothallicونسبة كل نوع من دورة الحياة تعود الى نسبة االبواغ االحادية والثنائية النواة التي تنتجها االجسام الثمرية ].[10-8

وفضال عن اكتشاف دور الحياة الثانية  Heterothallicفي الساللة  .[12,11] Agaricus bisporus var. burnettiiوقد تمكن
من اكتشاف دورة حياة جديدة لهذا الفطر وهي من نوع  Homothallicاو ( )Primary homothallicأي ان الحامل البازيدي في
الغالب يحمل أربعة ابواغ أحادية النوى تكون خصبة ذاتيا أي تستطيع ان تكون اجساما ثمرية بدون التزاوج او االتحاد مع خيط فطري
اخر وسجل هذا االكتشاف في مناطق من أوروبا حيث ينمو فيها هذا الفطر بريا واطلق على الساللة التي اكتشف فيها هذا النوع من

دورة الحياة  . Agaricus bisporus Var. eurotetrasporusويبدو ان التربية الفعالة لهذا الفطر وانتاج السالالت ذات األهمية
االقتصادية كانت تخضع في معظمها الى الصدفة حتى أواخر سنة  .[13] 1591وكان انتاج اول هجينين في العالم سنة 1591

اطلق عليهما ( Horst U1و )Horst U3بين صنفين تجاريين األول ذو لون ابيض ( ) whiteوالثاني مائل الى اللون األصفر والذي

يطلق عليه ( ،[14] )off whiteلذلك حتى أواخر سنة  1591كانت معظم السالالت الزراعية في العالم هي مطابقة لهذين الهجينين
او مشتقة منهما ] .[15وأكدت ] [16انه يمكن من خالل عملية التهجين بين سالالت هذا الفطر ان نعمل على زيادة كمية الحاصل

وبعض صفاته مثل معدل وزن الجسم الثمري .لذلك يهدف هذا البحث الى إيجاد طرائق كفوءة النتاج عزالت ام نقية من خالل ما

يتوفر في البيئة المحلية.
المواد وطرائق العمل

نفذت هذه الدراسة في مختبر ومزرعة الفطر -كلية الزراعة جامعة تكريت بتاريخ  .2112/1/1أجريت فيها انتاج العزالت االم

للفطر الزراعي  Agaricus bisporusبطرائق مختلفة وهي عن طريق الزراعة النسيجية  tissue cultureالمأخوذة من االجسام
الثمرية واستنبات االبواغ المتعددة  Multisporeوالخلط بين السالالتين  Multispore mixtureوقد أدخلت في هذه الدراسة ثالثة

سالالت وهي  X25و X20و.B62
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العزالت الناتجة من االجسام الثمرية :تم وصفها في ].[17
تحضير بصمة االبواغ :اخذت االجسام الثمرية السلمية من أي إصابة والتي بلغت الحجم النهائي لها وقبل تفتح القبعة قطع الساق ثم

وضعت على اطباق بتري معقمة تحتوي في داخلها على ورق ترشيح وبعد تركها لمدة  29ساعة ونزول االبواغ على ورق الترشيح

اخذت مسحة بالـ loopمعقمة تم ترطيبها بالماء المعقم ووضعت على اطباق بتري تحتوي على وسط غذائي  .PDAولتحضير الخلط

بين السالالتين  Multispore mixtureاخذت مسحة بالـ loopمن بصمة االبواغ لسالالتين مختلفتين حيث وضعت بالتتابع على

نفس الطبق].[6

المعامالت كأالتي T1:الساللة االم  T2 ،X20الساللة االم  T3 ،X25الساللة االم Tissue ،Tissue cultureX20 T4 ،B62

،T9 Multispore B62،Multispore X25 T8 ،Multispore x20 T7 ،Tissue culture B62T6 ،cultureX25T5
.T12 ،T11 ،T10

تحضير اللقاح الفطري (:)spawn

حضر اللقاح الفطري من العزالت االم التي حضرت بعد اجراء تقسيم وأعادة زرع لالطباق  subcultureعدة مرات لغرض تكثيرها

ونقلها بشكل كافي الى حبوب الحنطة المحضرة مسبقا بوضعها في الماء المغلي بمدة زمنية تقدر بـ 19دقيقة بعدها جففت الحنطة الى

 %91-29من المحتوى الرطوبي لتخلطت مع كاربونات الكالسيوم ( )CaCO3وكبريتات الكالسيوم ( )CaSO4بنسبة  %2و%2

على التوالي من الوزن الجاف لحبوب الحنطة وضعت في جهاز الموصدة  Autoclaveفي درجة  121م وضغط  1.5كغم/سم 2لمدة

ساعتين .استخرجت لتبرد في غرف معقمة او تحت كابينات معقمة( Laminar Air Flow )LAFالى حين وصول درجة ح اررة
الحبوب الى اقل من °30م بعدها تم قطع جزء من العزلة النقية المنماة في طبق بتري على الوسط الصلب ونقلها الى داخل الزجاجة

الحاويه على حبوب الحنطة المعقمة اغلقت بالسدادة القطنية من ثم نقلت الى غرفة الحاضنة في درجة ح اررة  2±25م .ترج الزجاجات
خاللها مرة او مرتين بعد مرور اسبوع وبعد اكتمال انتشار الغزل الفطري على حبوب الحنطة ].[19,18

دورة اإلنتاج:

 .1تحضير الوسط الزرعي composting

رطب تبن الحنطة لمدة ثالثة أيام بعدها إضيفت مخلفات الدواجن (عبارة عن الفرشة األرضية لحقول الدواجن المخصصة النتاج

اللحم) على مرحلتين او تقسم الى نصفين بحيث تكون الكمية الكلية المضافة بنسبة تبن  0.75 : 1طن مخلفات دواجن وخلطت جيدا

بعدها نقلت الى مسقفات مصممة بجدران ذات عزل حراري وارضية كونكريتية تحتوي على نظام لدفع الهواء بسرعة عالية من

األسفل .تدعى ( )Bunkerترك الوسط لمدة عشرة أيام داخلها ثم بعدها نقل الى نفق البسترة حددت فيها مدى من درجات الح اررة بين

 01-99درجة مئوية لمدة  5ساعات ثم بعدها خفضت الى  91-29درجة مئوية لمدة أربعة أيام عندها يكون الوسط جاهز للتلقيح او
إض افة اللقاح الفطري بعد ان تصل درجة ح اررته  29درجة مئوية .وتكون نسبة االمونيا منخفضة بحيث يصعب تحسسها عن طريق

االنف.

 .2مرحلة إضافة اللقاح الفطرية spawning

أضيفت كمية بمقدار  % 0.5من الوزن الرطب للوسط الزرعي من اللقاح الفطري].[20

 .3تحضير طبقة التغطية واضافتها Preparing case layer& casing

تم تحضير طبقة التغطية من البيت موس والرمل بنسبة  1:1بعد ان تم اجراء عملية الغسل لكل من البيت موس والرمل من

االمالح بالماء االعتيادي لعدة مرات وعدل  pHالى  9بعد إضافة كاربونات الكالسيوم وعقمت بواسطة البخار تحت درجة ح اررة 01

درجة مئوية لمدة  2ساعات .أضيفت طبقة التغطية بعد ان انتشر الغزل الفطري بما يقارب  % 51خالل الوسط الزراعي بسمك  2سم

على سطح الكيس].[21
القياسات المدروسة:

صفات الحاصل ومكوناته

 حاصل الجنية الواحدة( :تم حسابها من خالل جمع حاصل القطفات لمدة  11-9ايام) -عدد االجسام الثمرية / :م :2تم حساب العدد من بداية اإلنتاج حتى نهايته.
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 معدل وزن الجسم الثمري :تم حسابه بحسب المعادلة االتية:حاصل الوحدة التجريبية الكلي (غم)

معدل وزن الجسم الثمري = -------------------------------
عدد االجسام الثمرية للوحدة التجريبة

 الحاصل الكلي (تم حسابها من خالل جمع الحاصل التراكمي للجنيات الثالث) -الصفات المظهرية:

تم قياس الصفات المظهرية لالجسام الثمرية المغلقة قبل تفتحها باستعمال القدمة الرقمية (( .)digital verniaعرض قبعة الجسم

الثمري وسمكها ،طول الساق الجسم الثمري وسمكه)
التحليل االحصائي:

صممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ( ) RCBDتم تحليل النتائج احصائيا باستعمال البرنامج االحصائي

الجاهز  Genstat Discovery Edition4.وقورنت المتوسطات بحسب اختبار  LSDوعلى مستوى احتمال .[22] %9
النتائج والمناقشة

الحاصل:

اظهرت النتائج الجدول 1-تفوق المعاملة  T8معنويا في زيادة حاصل الجنية الولى في حين تفوقت المعاملة  T11معنويا في

حاصل الجنية الثانية و المعاملة  T6في حاصل الجنية الثالثة لتبلغ  7.08و  11.95و  2.20كغم/م 2بالتتابع مقارنة بالعزالت االم
(غير المجددة) وهي المعاملة  T2للجنية االولى والمعاملة  T1و T3للجنية الثانية المعاملة  T3للجنية الثالثة لتبلغ  1.74و 5.66

و  3.58كغم/م 0.00 2كغم/م 2بالتتابع .

اما فيما يخص الحاصل الكلي فقد سجلت طريقة  multispore mixبين كل من السالالتين  X20و  B62عند المعاملة T11

اكبر زيادة معنوية في الحاصل الكلي الى  19.99كغم/م 2متفوقا بذلك عن جميع المعامالت .تبعتها المعاملة  T6و T5لطريقة

 Tissue cultureللساللة  B62و X25والتي بلغ الحاصل الكلي فيها الى  14.16و 12.72كغم/م 2بالتتابع وبذلك تتفوق معنويا
عن عزالتها االم للمعاملة  T3و T2والتي وصل الحاصل الكلي فيه الى 7.38كغم/م 2و 4.96بالتتابع .اما طريقة  multisporeفقد

تفوقت فيها الساللة  X25الى  10.25عند المعاملة  T8معنويا عن معاملة العزلة االم  .T3وقد يعزى تفوق طريقة احدى التضريبات

 multispore mixالى احتمالية حدوث تهجين بين السالالتين وبالتالي انتاج عزلة جديدة تمتلك مواصفات قوة الهجين من ناحية
اإلنتاج ( .[23] )Hybrid vigorاما طريقة  Tissue cultureو multisporeفهي من الطرق المستخدمة في إعادة تجديد العزالت

االم  mother cultureومنع الساللة من التدهور].[4

جدول  - 1تاثير طرائق تجديد سالالت الفطر الزراعي  Agaricus bisporusللعزالت االم في حاصل الجنيات الثالثة والحاصل الكلي مقد اًر
2

بالكغم/م

المعاملة
)X20( T1
)X25( T2
)B62( T3
)Tissue X20( T4
)Tissue X25( T5
)TissueB62( T6
)Multispore X20( T7
)Multispore X25( T8
)Multispore B62( T9
)Mix X20× X25 ( T10
)Mix X20× B62( T11
)Mix X25× B62 ( T12
LSD 0.05

حاصل الجنية االولى
5.81
1.74
3.80
6605
3675
6682
6696
7608
3617
5696
1631
5613
269065

حاصل الجنية الثانية
5666
3611
3658
1611
7697
3620
1692
3627
1612
3615
22659
7630
361307
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حاصل الجنية الثالثة
0
00
0
0
2600
1616
0
0
0
0681
2688
0666
068106

الحاصل الكلي
22617
1696
7638
8630
21671
21626
9687
20615
7618
20603
27678
23639
160206
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عدد االجسام الثمرية:

يشير الجدول 2-الى تفوق المعاملة  T4و  T7في عدد االجسام الثمرية للجنية االولى حيث بلغت  299جسم ثمري مقارنة

بالمعاملة  T2والتي بلغت  29جسم ثمري اما في الجنية الثانية فقد تفوقت المعاملة  T1و  T5لتبلغ  311جسم ثمري مقارنة
بالمعاملة  T8التي انخفضت فيها عدد االجسام الثمرية الى  01جسم ثمري اما في الجنية الثالثة فقد تفوقت المعاملة  T6معنويا في

زيادة عدد االجسام الثمرية لتبلغ  70جسم ثمري في حين لم تعطي المعامالت T1و  T2و  T3و  T4و  T 7و  T8و  T9اي

جسم ثمري .

اما بالنسبة لعدد االجسام الثمرية الكلية فقد تفوقت المعاملة  T11في اعطاء اعلى عدد ليبلغ  029جسم ثمري مقارنة بأحد

العزالت االم عند المعاملة  T3التي بلغ فيها عدد االجسام الثمرية الى  139جسم ثمري.

وقد يعود الزيادة والنقصان في عدد االجسام الثمري الى القابلية التجديدية للعزالت او انتاج عزالت ذات تراكيب وراثية جديد عن

طريق التضريبات والتي يمكن ان تنتج هجن وذلك لسبب وجود نوعين من خيوط الفطر أحادية وثناية النواة والتي من خالل اندماجها

( )anastomosesيمكن ان تنتج تضريبات ( )crossingجديدة ].[23

الجدول  - 2تاثير طرائق تجديد سالالت الفطر الزراعي  Agaricus bisporusللعزالت االم في عدد االجسام الثمرية للجنيات الثالثة والحاصل
الكلي

المعاملة

عدد االجسام الثمرية
لحاصل الجنية األولى

عدد االجسام الثمرية
لحاصل الجنية الثانية

)X20( T1
)X25( T2
)B62( T3
)Tissue X20( T4
)Tissue X25( T5
)TissueB62( T6
)MultisporeX20( T7
)MultisporeX25( T8
)MultisporeB62( T9
)Mix X20×X25 ( T10
)Mix X20×B62( T11
)Mix X25× B62 ( T12
LSD 0.05

280
15
60
155
60
120
155
280
75
235
90
210
209663

300
210
75
210
300
205
90
60
235
90
515
170
103673

عدد االجسام
الثمرية لحاصل
الجنية الثالثة
0
0
0
0
30
70
0
0
0
25
30
25
106212

عدد االجسام الثمرية
الحاصل الكلي
180
265
235
375
390
390
315
110
120
110
615
150
136638

معدل وزن الجسم الثمري:

يبين الجدول 3-ان المعاملة  T3قد سجلت اعلى معدل معنوي لوزن الجسم الثمري الى 90.99غم في الجنية االولى مقارنة

بمعدل بالمعاملة  T6لنفس الساللة ( )B62التي انخفض فيها معدل وزن الجسم الثمري الى 32.12غم اما في الجنية الثانية فيالحظ
ارتفاع المعدل في المعاملة  T8مقارنة بالمعاملة  T2ليبلغ معدل وزن الجسم الثمري  65.81و 32.11غم بالتتابع ويالحظ ايضا
ارتفاع معدل وزن الجسم الثمري في الجنية الثالثة معنويا عند المعاملة  T11على جميع لتبلغ 02.95غم عدا معاملة T6

( )TissueB62التي بلغ المعدل فيها الى 59.89غم .ويمكن تفسير التباين في ارتفاع وانخفاض معدل وزن الجسم الثمري الى
العالقة الطردية بين كمية الحاصل وعدد االجسام الثمرية كما موضح في الجدول.9-

387

المجلة العراقية للعلوم  ،1026مجلد  ، 57العدد2ب ،صفحة 390 -383

القيسي واخرون

الجدول  - 3تاثير طرائق تجديد سالالت الفطر الزراعي  Agaricus bisporusللعزالت االم في معدل وزن الجسم الثمري للجنيات الثالثة
والحاصل الكلي
المعاملة
)X20( T1
)X25( T2
)B62( T3
)Tissue X20( T4
)Tissue X25( T5
)TissueB62( T6
)MultisporeX20( T7
)MultisporeX25( T8
)MultisporeB62( T9
)MixX20×X25( T10
)MixX20×B62( T11
)MixX25×B62( T12
LSD 0.05

معدل وزن جنية
األولى
31616
10616
76658
11609
61667
31601
38693
39687
52677
16633
16629
15616
186151

معدل وزن الجنية الثانية
28622
31600
17689
28639
37651
29665
33652
65682
33627
33655
15616
18671
176317

معدل وزن الجنية
الثالثة
0
0
0
0
11632
59689
0
0
0
36615
61659
19622
116088

معدل وزن الحاصل
الكلي
13639
32665
57683
11633
10615
36612
35626
11671
35670
12695
19690
31632
266266

الصفات المظهرية:

يشير الجدول 2-الى تفوق المعاملة  T11في زيادة قطر قبعة الجسم الثمري معنويا الى  01.90ملم مقارنة بالمعاملة T1التي

سجل فيها قطر القبعة  20.01ملم اما في مايخص سمك القبعة فقد تفوقت المعاملة  T4لتبلغ 12.52ملم مقارنة بالعزلة االم (غير
المجددة) المعاملة T1التي وجد فيها السمك  13.15ملم ويالحظ من نفس الجدول زيادة طول ساق الجسم الثمري معنويا في المعاملة

 T11مقارنة بالمعاملة T3و T1واتي بلغت  92.92و  44.22و31.22ملم وادت المعاملة  T4الى اكبر زيادة معنوية في سمك ساق
الجسم الثمري الى  22.90ملم لكنها لم تصل الى فارق معنوي مع العزلة االم للمعاملة  T1والتي بلغت  21.32ملم .وقد يعود التباين

في الصفات المظهرية الى حدوث تغايرات وراثية كما موضح في الشكل 1-للتحليل العنقودي.

الجدول  -4تاثير طرائق تجديد سالالت الفطر الزراعي  Agaricus bisporusللعزالت االم في الصفات المظهرية للجسم الثمري

المعاملة
)X20( T1
)X25( T2
)B62( T3
)Tissue X20( T4
)Tissue X25( T5
)TissueB62( T6
)MultisporeX20( T7
)MultisporeX25( T8
)MultisporeB62( T9
)MixX20×X25( T10
)MixX20×B62( T11
)MixX25×B62( T12
LSD 0.05

قطر القبعة -ملم
16660
17637
55669
60658
51611
15618
17631
58603
18611
58603
62656
57600
66908

سمك القبعة-ملم
23609
20673
21621
21691
21621
20657
9681
21697
22668
23603
22633
22665
26679

طول الساق-ملم
30611
31680
11611
15630
38653
31612
11639
10678
31697
38618
51671
39605
167632

سمك الساق-ملم
10631
27670
27697
11686
27670
23687
25627
28655
29671
29675
12617
28609
363896

تاثير الصفات المدروسة فيما بينها من خالل استخراج معامل االرتباط:

يالحظ من الجدول 5-ان هناك عالقة ارتباط إيجابية وسلبية بين الصفات المدروسة اذ وجد ان الحاصل يتأثر إيجابيا بمعامل

ارتباط عالي المعنوية بعدد االجسام الثمرية وسلبيا بمعدل وزن الجسم الثمري وان معدل وزن الجسم الثمري يتأثر إيجابيا بقطر قبعة
الجسم الثمري وطول الساق وسلبيا بسمك قبعة الجسم الثمري وسمك الساق .وهذا يتفق مع التجربة الثانية التي اجراها القيسي

(.)2015a
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الجدول  -5معامل االرتباط بين الصفات المدروسة
الحاصل
الكلي
الحاصل الكلي
عدد االجسام
وزن الثمرة
قطر القبعة
سمك القبعة
طول الساق
سمك الساق

عدد االجسام
الثمرية
**0685586

معدل وزن الثمرة
0630511**0666528 -

قطر
القبعة
0612626
0623208
0620703

سمك القبعة

طول الساق

سمك الساق

06071350600861
0605508**0662771

0617320
0613202
0607629
**0670356
0626770

0601711
0612137
0616215**0666659
**0675633
0633321

تقدير البعد الوراثي وقربة من خالل اجراء التحليل العنقودي اعتمادا على الصفات المدروسة:

اظهر نتائج التحليل العنقودي لصفات مكونات الحاصل والشكل المظهري ترتيب العزالت ضمن مجموعتين رئيستين  AوB

توزعت تحتها مجاميع أخرى ويالحظ ان المعاملة  ) MixX20×B62( T11كانت ابعدها ويعتقد سبب ذلك الى حدوث تضريب بين
هاتين السالالتين وتفوقها في اإلنتاج كما ذكر في الجدول 1-على باقي المعامالت لوجود اقصى بعد وراثي بين كل من الساللة X20

و  B62حسب ماظهر خالل هذا الشكل وهذا يؤيد احدى نظريات قوة الهجين والتي تنص انه كلما زاد البعد الوراثي بين السالالت
انتجت هجن ذات قوة هجين عالية].[24

Dendrogram using Ward Method
Rescaled Distance Cluster Combine
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الشكل  - 1يوضح درجة البعد الوراثي وقربه من خالل اجراء التحليل العنقودي للصفات المدروسة
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