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استعمال تقدير قوة الهجين والمقدرة االتحادية والتحسين الوراثي المتوقع في الذرة الصفراء ب
 التهجين التبادلي النصفي

 حمدي جاسم حمادي الدليمي                      ناصر عبد هللا مسربت                  
 جامعة األنبار -كلية الزراعة-قسم المحاصيل الحقلية                                          

 الخالصة

جامعة بغــــداد فــــي أبــــي غريب للموسمين الربيعــي والخريفــي -نفذ البحث في حقول كلية الزراعة 
، Sy-33 ،ART-B17 ،Sy-52 ،Inb-27. واستخدمت فيها ست سالالت نقيــــة من الذرة الصفراء هـــي 2016

MGW-16 وPio-36 هجين تبادلي.  15إلنتاج  2016. أدخلت في تضريب تبادلي نصفي في الموسم الربيعي
وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة  2016ر السالالت والهجن الناتجة منها في الموسم الخريفي زرعت بذو 

(RCBD وبثالث مكررات بهدف تقييم السلوك الوراثي في السالالت وهجنها التبادلية لتقدير القوة الهجينية )
الثانية واألنموذج الثابت  Griffingطريقة والمقدرة االتحادية العامة والخاصة للهجن وبعض المعالم الوراثية وفقًا ل

في صفات النمو والحاصل ومكوناته. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق عالية المعنوية لمتوسط 
( هي أفضل السالالت في أغلب Sy-52مربعات التراكيب الوراثية في أغلب الصفات المدروسة. كانت الساللة )

غم. إما متوسطات الهجن التبادلية فقد  173ى متوسط في حاصل النبات بلغ الصفات المدروسة إذ أعطت أعل
صف وحاصل حبوب النبات  41.8في عدد الحبوب بالصف بلغ  MGW-16×Inb-27تفوق الهجين الفردي 

 غم. 163بلغ 

أظهرت تقديرات قوة الهجين المحسوبة على أساس انحراف متوسط الجيل األول للهجن الفردية عن  
أعطى أعلى قيمة لقوة الهجين في حاصل حبوب  Pio-36×MGW-16ضل اآلباء، أن الهجين متوسط أف

. إما نتائج التحليل الوراثي فقد أظهرت فروقًا عالية المعنوية لمتوسط مربعات المقدرة %47.82النبات بلغت 
احد في جميع أقل من و  gca2σ \sca2σاالتحادية العامة والخاصة في أغلب الصفات المدروسة. كانت نسبة 

الصفات المدروسة داللة على وجود تأثيرات غير إضافية للجينات تتحكم بتوارث هذه الصفات. تميزت الساللة 
Sy-52  وحاصل حبوب النبات  0.67بتأثير معنوي للمقدرة االتحادية العامة في عدد الصفوف بالعرنوص بلغ

درة االتحادية الخاصة في صفة عدد تأثير معنوي للمق MGW-16×Inb-27، أظهر الهجين 13.15بلغ 
. كانت قيم التباين الوراثي السيادي أعلى من قيم 27.98وحاصل حبوب النبات بلغ  5.93 الحبوب بالصف بلغت

التباين الوراثي اإلضافي لجميع الصفات المدروسة. أن قيمة التوريث بالمعنى الواسع عالية في جميع الصفات، 
معنى الضيق منخفضة في أغلب الصفات. كان معدل درجة السيادة أكبر من واحد بينما كانت نسبة التوريث بال

في جميع الصفات المدروسة. تراوحت قيم التحسين الوراثي المتوقع بين الواطئة والمتوسطة لجميع الصفات 
 المدروسة. 

                                                           
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول 
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Estimation of heterosis, combining ability and expected genetic 

advance in maize by using half diallel cross 
N. A. Mussarbat             H. J. H. Aldulaymy 

Coll. Of Agric.-Univ. of Anbar 

Abstract 

Field experiment was carried out at field of Agriculture College-University of 

Baghdad- Abu-Ghraib in spring and fall seasons of 2016. Six inbred lines of maize 
Sy-33, ART-B17, Sy-52, Inb-27, MGW-16 and Pio-36 entered in half diallel cross to 

produce 15 hybrids in spring season of 2016. Seeds of parents and hybrids have been 

planted at the farm in fall season of 2016, using Randomized Complete Block Design 

(RCBD) with three replicates, to study the genetic behavior of parents and hybrids to 

improve the same traits, by using the best hybrid vigor, combining ability and 

estimate some genetic parameters, according to Griffing method 2, model 1, in growth 

and yield components traits. Results of analysis of variance showed that mean square 

of genotypes was significant in most of studied traits. The inbred line Sy-52 was the 

best in most traits and gave the highest mean in grain yield per plant 173 g. The 

hybrid Inb-27×MGW-16 was gave highest mean for number of grains per row 41.8 

and for grain yield per plant 163 g. The hybrid MGW-16×Pio-22 was the superior 

than the hybrids others for heterosis measured as a deviation of F1 from best parents 

and gave highest hybrid vigor for grain yield per plant 47.82%.  

Results genetic of analysis showed that mean square due to GCA and SCA 

were highly significant differences in most traits. The variance ratio of σ2sca\ σ2gca 
appeared less one for all traits, indicating to be that dominance effects controlled these 

traits. The parental line Sy-52 had the significant GCA effect for number of rows per 

ear 0.67 and for grain yield per plant 13.15, the hybrid Inb-27×MGW-16 showed the 

highest significant SCA effect for grain yield per plant 27.98. The values of 

dominance genetic variance were more than values of additive genetic variance for all 

studied traits. The broad sense heritability was high for all studied traits, while the 

narrow sense heritability was low in most traits. The average degree of dominance 

was more than one for all studied traits. The genetic advance percentage ranged 

between low and medium for all traits.   

 المقدمة

( من محاصيل الحبوب المهمة التي تزرع في مساحات .Zea mays Lيعد محصول الذرة الصفراء )
فضال عن واسعة من العالم. إذ تزداد أهميته نتيجة استعماله في تغذية اإلنسان والحيوان والصناعات المهمة 

 اضيلقد حظي هذا المحصول منذ بداية القرن الم(. 13)استخدامها مصدرًا للوقود الحيوي كإنتاج غاز اإليثانول 
وهو نفس السبب الذي  األخرى،وتحسين صفاته الحقلية  إنتاجيتهرفع  ألجلباهتمام كبير من قبل مربي النبات 

العالية ومالئمتها للظروف البيئية  اإلنتاجيةاز بقدرتها يدفعنا في الوقت الحاضر للبحث عن تراكيب وراثية تمت
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نباتية  أنواعاستقرار أي مجتمع وتطوره مرهون بقدرته على اقلمة وتحسين  إنالمحلية وذلك انطالقا من حقيقة 
  .(5) الغذائي األمنخاصة ببيئته تحقق له 

فيذ برامج التربية والتحسين الوراثي وعليه فإن القيام بتن .إن معدل اإلنتاج في العراق ما يزال متدنيا
دخالها في الزراعة لما تحمله من مواصفات جيدة للنهوض بزراعة المحصول وزيادة الغلة  إلنتاج الهجن الفردية وا 
في وحدة المساحة. رغم إمكانية إنتاج الهجن ال زال العراق يستورد بذورها من الخارج، ونضرًا الرتفاع أسعار 

بغي استيرادها سنويا بسبب احتكار إنتاجها من قبل شركات إنتاج البذور، البد من التوجه إلى بذور الهجن التي ين
إنتاج هجن محليًا باستعمال سالالت محلية أو مستوردة وهذه ستحقق تشغيل اجدي عاملة ودعم االقتصاد 

روف المحلية. إن الوطني والسيطرة على تداول الهجن ومعرفة طرائق وظروف تربيتها فضاًل عن تكيفها للظ
(، وذلك لتشخيص أفضل 18طريقة التضريب التبادلي النصفي بين عدد من السالالت النقية المتباعدة وراثيا )

السالالت وتقييم سلوكها الوراثي وتحديد مواقع الضعف والقوة في أدائها، من خالل دراسة قوة الهجين للهجن 
ادية العامة لآلباء والمقدرة االتحادية الخاصة للهجن ومعرفة الناتجة منها، أو من خالل دراسة المقدرة االتح

 (.4تأثيراتهما في كل أب لنقل صفاته الجيدة إلى تضريباته التي يدخل في تكوينها )

تتم دراسة بعض المعالم الوراثية وتقديرها كنسبة التوريث ومعدل درجة السيادة للصفات المدروسة التي  
لجينات التي تتحكم بتوارث الصفات والسيطرة عليها ليتم تحديد الطريقة المناسبة من خاللها يمكن معرفة نوع ا

(. تهدف هذه الدراسة إلى إنتاج هجن ذات قوة هجينية عالية وحاصل علي يمكن زراعته 21للتربية والتحسين )
اسة مقدرة االتحاد تحت الظروف المحلية، وتقييم السلوك الوراثي للسالالت والهجن الفردية الناتجة من خالل در 

سيادة والتحسين الوراثي العامة لآلباء والخاصة للهجن واختبار معنويتهما، وتقدير نسبة التوريث ومعدل درجة ال
 المتوقع.

 الـمواد وطـرائق العمل

-Sy-33 ،ART-B17 ،Syهـــي:  في هذه الدراسة ست سالالت نقية من الذرة الصفراء استخدمت

52 ،Inb-27 ،MGW-16 وPio-36  في أبي غريب  المحاصيلأبحاث  محطةتم الحصول عليها من– 
تم تنفيذ البحث في  لمقارنتها مع هجنها في الموسم القادم. تبادلي نصفيامج تهجين نبغداد. حيث أدخلت في بر 

لموسمين الربيعي ل بغداد-غريب أبيالموقع البديل لجامعة األنبار في -جامعة بغداد–حقول كلية الزراعة 
أرض التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية وتقسيم وفقا  إعدادفي كال الموسمين تم  .2016عام لالخريفي و 

سماد  أضيفعند تحضير التربة، ثم  1-هـ كغم 440بمعدل  N:P 27:27ضافة السماد المركب إللتوصيات. تم 
سم والثانية عند  20على دفعتين األولى عند بلوغ ارتفاع النبات  1-هـ كغم 300 نيتروجين بمعدل %46اليوريا 

 %80ول رية رش الحقل بمبيد األترازين بتركيز أ. تم ري الحقل بعد الزراعة مباشرة. بعد الذكري  بداية التزهير
لسائل . ولمكافحة حفار ساق الذرة استعمل مبيد الديازينون ااألدغاللمكافحة  1-هـ كغم 4مادة فعالة بمعدل 

يوم من  20أوراق والثانية بعد  5-4بواقع مرتين األولى عند  1-هـ لتر 4مادة فعالة بمعدل  %90بتركيز 
 عمليات خدمة المحصول من خف وتعشيب. وأجريتالمكافحة األولى، كما 

 2016/أذار/25والثاني في  2016/أذار/19زرعت بذور السالالت النقية الست بموعدين األول في  
بعد  نتاج الهجن الفرديةواحد إل هتجاات التلقيحات بين السالالت النقية الست بيجر أمان توافق التزهير، وذلك لض
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بأكياس ورقية قبل خروج الحريرة لمنع  النورة األنثويةحيث تم تكييس  واألنثويةن تم التحكم بالنورات الذكرية أ
 ساعة من بدء عملية التلقيح. 24بأكياس ورقية قبل أما النورات الذكرية فتم تكييسها ، حدوث التلقيح المفتوح

عملية التهجين لحين استكمال كافة التهجينات للحصول على الهجن المطلوبة في المقارنة، تم أجراء  استمرت
العرانيص الهجينة والملقحة ذاتيًا لكل ساللة أو هجين  وحصدت .بذورها كثارإلالتلقيح الذاتي للسالالت األبوية 

البذور  زرعت 2016/تموز/25بتاريخ و  األرض كما في الموسم السابق، إعداد تموفي الموسم الخريفي  منفصلة.
( RCBDتصميم القطاعات الكاملة المعشاة ) وفق ذاتهبائها في الموقع آهجينًا مع  15الهجينة المكونة من 

متر والمسافة بين خط  4ل طو ب الخطوط الحارسة، إلىضافة إ وراثي خط لكل تركيب 2مكررات بخطوط  ةوبثالث
، نبات واحد بالجورة إلى بذرة خفت 3-2عدد البذور بالجورة كان م و  0.25 ة وأخرى م وبين جور  0.75وأخر 

النبات  ارتفاعالتزهير األنثوي ومتوسط  أياموتم قياس صفة عدد  نباتات عشوائية ومحروسة. 10وأخذ البيانات لـــ 
 حبه وحاصل حبوب النبات.  300ومتوسط عدد الصفوف بالعرنوص ومتوسط عدد الحبوب بالصف ووزن 

 فضلتم حساب قوة الهجين كنسبة مئوية من حاصل قسمة الفرق بين متوسط الجيل األول ومتوسط أ        
 :يأتيوكما  (22) الواردة في وفق معادلةعلى األبوين لمعظم الصفات المدروسة 

100
BP

BP-1F
H %                           

هجين الناتجة من التهجينات التبادلية  15البالغة  للهجنتم تحليل البيانات للصفات المدروسة الناتجة          
 مةالعا المقدرة االتحاديةدير ق( لت18)ـ ل Fixed model تةالنموذج الثابثانية غير العكسية وفق الطريقة ال

(GCA) ة والخاصSCA) .)  العامةلقابلية االتحاد  االنحرافاتتم حساب مجموع مربع GCA والخاصة SCA 
 (.23معادالت اآلتية طبقا لما جاء به )على وفق ال
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 )A)2 σإلى انه يمكن حساب التباين اإلضافي  (18) إليه أشارتم حساب مكونات التباين وحسب ما       
 -طبقا للمعادالت األتية : EMSمن مكونات التباين المتوقع  )2 σ(Eوالتباين البيئي  )D)2σوالتباين السيادي 

 σ 2 gca= ( MSgca –MSe ) / (P+2),       σ 2 sca= (MSsca – MSe),       σ 2A= 2 σ 2 gca 
  σ 2D= σ 2sca,     σ 2E= Mse =Mse/r,         σ 2G= σ 2A+ σ 2D,         σ 2P= σ 2G+ σ 2E 

وتباين الخطأ التجريبي المحور على  scaو gcaقدرت نسبة التوريث بالمعنى الواسع والضيق اعتمادا على تباين 
 .   أساس التباين الكلي
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     h2b.s= σ 2G/ σ 2P,                                           h2n.s= σ 2A/ σ 2P                      
  لكل صفة حسب المعادلة األتية: (ā) السيادةتم تقدير معدل درجة    

    ADa 222   
 :للصفات من المعادلة األتية (AG)حسب التحسين الوراثي المتوقع   
 

                                                                                      

 االنحراف القياسي المظهري   σ 2و 1.76بقيمة  %10شدة االنتخاب   Kودرجة التوريث الضيقة،  n.s2h أن إذ
      من المعادلة التالية: Gكنسبة مئويةسين الوراثي المتوقع كذلك حسب التح

100% 
y

GG                         

                         
     متوسط الصفة yو يالتحسين الوراث G  إذ أن      

 

                    

 واطئة %   10لحدود التحسين الوراثي المتوقع حيث كانت أقل من (12) ليهاإ أشارواعتمدت المديات التي   
 عالية.  %30من  متوسطة وأكثر %30--10و

 النتائج والمناقشة

( ولوحظ وجود RCBDأجري تحليل التباين لكل صفة وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة )
(. تعكس هذه الفروق مقدار 1ء والهجن الناتجة منها لجميع الصفات المدروسة )جدول أختالفات معنوية بين اآلبا

الوراثية بين اآلباء وهجنها، لذا يتطلب األمر تقويم السلوك الوراثي لآلباء وهجنها. أكدت الدراسات  االختالفات
وجود  1 وجود فروق معنوية للتراكيب الوراثية للصفات المدروسة. يوضح الجدول إلى( 17و 3 ،1التي قام بها )

إذ يدل هذا ألغلب الصفات المدروسة العامة والخاصة  االتحاديةفروق عالية المعنوية لمتوسط مربعات المقدرة 
أقل من   sca2σ:gca2σالنسبة بين  وأنضافية على توارث هذه الصفة، ضافية وغير اإلسيطرة التأثيرات اإل إلى

للجينات في توارث هذه  اإلضافيةكبر أهمية التأثيرات غير  إلىواحد ولجميع الصفات المدروسة مما يدل 
 (.24و 16 ،6الصفات تتفق مع نتائج )

أبكرت بالتزهير األنثوي كما وأعطت أعلى ارتفاع نبات وعدد  Sy-52أن الساللة  2يظهر الجدول 
غم، بينما 173غم وحاصل الحبوب بالنبات  85.96حبة  300الصفوف بالعرنوص وعدد حبوب الصف ووزن 

حبة. وفي الهجن التبادلية فقد أبكر الهجين  35.9أعلى متوسط لعدد حبوب الصف بلغ  Inb-27أعطت الساللة 
حبة  41.8يومًا وتفوق في عدد الحبوب بالصف  64.67في التزهير األنثوي  MGW-16×Inb-27 الفردي

-MGWفي ارتفاع النبات والهجين  Pio-36×Sy-52غم، وتفوق الهجين  163وحاصل حبوب النبات 

16×ART-b17  تفوق في عدد الصفوف بالعرنوص، أما الهجين الفرديInb-27×ART-B17  فقد أعطى
 غم.90.13بلغ  حبة 300أعلى متوسط لوزن 

pksnhG  ..2
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تحاد العامة والخاصة والنسبة بينهما متوسط المربعات لتحليل التباين للتراكيب الوراثية وقابليتي اال  1 جدول
 للصفات المدروسة في الذرة الصفراء (18الواردة في )وفق الطريقة الثانية، األنموذج األول 

 %1**عالي المعنوية     %5*معنوي 

( للصفات المدروسة في %BPوقيم قوة الهجين ) (MP)متوسطات السالالت وتضريباتها التبادلية  2جدول 
 الذرة الصفراء

          الصفات
 اآلباء والهجن

وي التزهير األنث  ارتفاع النبات 
عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

حبة 300وزن   
حاصل حبوب 

 النبات
MP BP% MP BP% MP BP% MP BP% MP BP% MP BP% 

Sy-33 65.3  131.3  15.4  33.0  74.4  111.6  

ART-B17 64.6  144.6  14.4  31.8  79.5  116.0  

Sy-52 64.3  166.6  17.2  35.2  85.9  173.0  

Inb-27 65.3  144.9  15.3  35.9  82.1  147.3  

MGW-16 68.0  139.4  13.3  29.3  58.1  78.3  

Pio-36 66.6  124.7  16.1  32.6  61.5  102.3  

ART-B17× Sy-33 63.6 -1.5 153.3 6.0 14.4 -6.9 32.9 -0.30 83.4 4.9 127.0 9.4 

Sy-52 × Sy-33 64.7 0.52 152.9 -8.0 14.1 -17.8 36.2 2.8 83.6 -2.6 133.3 -22.9 

Inb-27× Sy-33 61.6 -5.6 149.8 3.4 13.7 -10.9 33.2 -7.5 87.4 6.4 128.0 -13.1 

MGW-16× Sy-33 62.3 -4.5 161.4 15.7 14.4 -6.9 34.6 4.8 82.9 11.2 129.3 15.8 

Pio-36× Sy-33 93.0 -3.5 159.5 21.4 15.4 -4.0 36.6 10.9 85.0 14.3 149.0 33.4 

Sy-52× ART-B17 62.3 -3.1 160.8 -3.2 16.4 -4.6 35.0 -0.56 80.1 -6.7 140.0 -19.0 

Inb-27× ART-B17 59.6 -7.7 160.3 10.6 12.8 -16.1 35.4 -1.3 90.1 9.7 147.3 0.00 

MGW-16× ART-B17 62.0 -4.1 155.1 7.2 16.4 7.4 35.0 10.0 78.5 -1.2 137.6 18.6 

Pio-36× ART-B17 63.3 -2.0 157.6 8.9 15.3 -4.9 38.8 19.0 79.8 0.36 153.6 32.4 

Inb-27× Sy-52 61.0 -5.1 144.9 -12.8 15.0 -12.4 37.4 4.1 89.6 4.3 150.6 -12.9 

MGW-16× Sy-52 62.3 -3.1 156.2 -6.0 15.4 -10.0 36.6 3.9 76.9 -10.4 137.0 -20.8 

Pio-36× Sy-52 62.6 -2.5 162.9 -2.0 15.9 -7.3 36.8 4.5 80.9 -5.8 157.0 -9.2 

MGW-16× Inb-27 61.0 -6.6 156.7 8.1 14.2 -6.9 41.8 16.4 86.4 5.3 163.0 10.6 

Pio-36× Inb-27 62.6 -4.0 152.1 4.9 14.7 -8.6 35.6 -0.83 88.0 7.2 143.3 -2.7 

Pio-36× MGW-16 62.0 -7.0 150.3 7.8 15.3 -4.9 36.5 11.9 89.0 44.6 151.2 47.8 

وبالنسبة لقيم قوة الهجن للهجن الناتجة من التهجين التبادلي النصفي والمحسوبة على أساس انحراف 
متوسط الجيل األول للهجن الفردية عن متوسط أفضل األبوين، تراوحت قيمها بين السالبة والموجبة، أعطى 

 %7.7-األنثوي بلغت  أفضل قوة هجين باالتجاه السالب المرغوب في التزهير Inb-27×ART-B17الهجين 
-MGW-16×ARTأما الهجين  %21.4قيمة لقوة الهجين الرتفاع النبات  أعلى Pio-36×Sy-33أما الهجين 

b17  والهجين  %7.4أعطى أعلى قيمة لعدد الصفوف بالعرنوصPio-36×ART-B17  أعلى قيمة في عدد
حبة  300أعطى أعلى قيمة لقوة الهجين في وزن  Pio-36×MGW-16بينما الهجين %19.0الحبوب بالصف 

حاصل 
 حبوب النبات

 300وزن 
ةحب  

عدد الحبوب 
 بالصف

الصفوف عدد 
 بالعرنوص

ارتفاع 
 النبات

التزهير 
 األنثوي 

DF الصفات المدروسة 
S. O. V. 

176 26.8 1.39 0.81 167.2 9.82 2 Rep. 

**1414 **206.3 **20.7 **3.06 **327.8 **12.02 20 Geno. 

**698.2 **90.5 *5.33 **1.81 **100.5 *2.02 5 G.C.A. 

**395.6 **61.5 **7.43 **0.75 **112.1 **4.66 15 S.C.A. 

69.06 15.3 1.96 0.29 7.37 0.653 40 MSE^ 

0.24 0.20 0.08 0.41 0.11 0.04  scagca 22   
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من تلك النتائج أن الهجن التي أعطت قيمًا موجبة لقوة  . يظهر%47.82وحاصل حبوب النبات  44.6%
الهجين كانت تحت تأثير السيادة الفائقة للجينات أما الهجن التي أعطت قيمًا سالبة لقوة الهجين كانت تحت تأثير 

 ( إذ حصلوا على قيم قوة هجين سالبة وموجبة.26و 25، 15نات. وهذا يتفق مع )السيادة الجزئية للجي

أفضل  Inb-27قيم تأثيرات المقدرة االتحادية العامة والخاصة إذ أعطت الساللة  3يوضح الجدول 
-Syباالتجاه السالب المرغوب فيه، تميزت الساللة  0.77-تأثير معنوي للمقدرة االتحادية العامة للتزهير األنثوي 

 Inb-27بينما تميزت الساللة  13.15في ارتفاع النبات وعدد الصفوف بالعرنوص وحاصل حبوب النبات  52
تأثير معنوي للمقدرة  MGW-16×Inb-27، أظهر الهجين 4.75حبة  300في عدد الحبوب بالصف ووزن 

جاءت هذه  27.98نوص وعدد الحبوب بالصف وحاصل حبوب النبات االتحادية الخاصة في صفة طول العر 
كانت قيم التباين الوراثي السيادي أعلى من قيم التباين الوراثي اإلضافي لجميع  (.19و 10، 8النتائج مشابهه )

 الصفات المدروسة. 

العامة لآلباء والخاصة للتضريبات التبادلية للصفات المدروسة في الذرة  االتحاديةالمقدرة  تأثيراتقيم  3جدول 
 الصفراء
الصفات                   

 اآلباء والهجن
التزهير 
 األنثوي 

اتالنب ارتفاع عدد الصفوف  
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

حبة 300وزن  حاصل حبوب  
 النبات

Sy-33 0.38 2.76-  0.35-  0.90-  0.40 8.59-  

ART-B17 0.31-  1.83 0.20-  0.75-  0.40 2.63-  

Sy-52 0.15-  6.06 0.67 0.70 1.91 13.15 

Inb-27 0.77-  1.00-  0.58-  1.06 4.75 8.53 

MGW-16 0.34 0.385-  0.07 0.45-  4.74-  10.47-  

Pio-36 0.51 3.735-  0.38 0.33 2.73-  0.022 

SE (gi) 

SE (gi-gi) 

0.26 

0.40 

0.811 

0.35 

0.17 

0.26 

0.45 

0.7 

1.26 

1.95 

2.68 

4.14 

ART-B17× Sy-33 0.32 2.60 0.18-  0.65-  1.52 1.26 

Sy-52 × Sy-33 1.16 2.06-  1.32-  1.14 0.18 8.19-  

Inb-27× Sy-33 1.21-  1.93 0.42-  2.24-  1.14 8.90-  

MGW-16× Sy-33 1.67-  12.88 0.45-  0.70 5.98 11.44 

Pio-36× Sy-33 1.17-  14.30 0.29 1.92 6.26 20.60 

Sy-52× ART-B17 0.46-  1.20 0.78 0.20-  3.28-  7.48-  

Inb-27× ART-B17 2.50-  7.77 1.51-  0.13-  3.82 4.47 

MGW-16× ART-B17 1.29-  2.01 1.44 0.95 1.72 13.81 

Pio-36× ART-B17 0.13-  7.80 0.008 3.93 1.02 19.31 

Inb-27× Sy-52 1.33-  11.82-  0.16-  0.37 1.84 7.98-  

MGW-16× Sy-52 1.13-  1.11-  0.43-  1.09 1.34-  2.64-  

Pio-36× Sy-52 0.96-  8.90 0.27-  0.50 0.63 6.85 

MGW-16× Inb-27 1.83-  6.45 0.36-  5.93 5.32 27.98 

Pio-36× Inb-27 0.33-  5.17 0.20-  1.05-  4.92 2.18-  

Pio-36× MGW-16 2.13-  2.75 0.27-  1.33 15.40 24.75 

SE (Sij) 

SE (sij-sik) 

0.59 

1.06 

1.98 

3.59 

0.39 

0.71 

1.02 

1.85 

2.86 

5.17 

6.08 

10.99 

أن قيمة التوريث بالمعنى الواسع عالية في جميع الصفات، بينما كانت نسبة التوريث بالمعنى الضيق 
 %28.45وحاصل حبوب النبات  %23.4حبة  300منخفضة في أغلب الصفات وكانت متوسطة في وزن 
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فات . كان معدل درجة السيادة أكبر من واحد في جميع الص%33.49وعالية في عدد الصفوف بالعرنوص 
( أكدوا سيطرة جينات السيادة الفائقة للجينات في توارث هذه الصفات. 10و 8، 2اتفقت مع نتائج ) المدروسة.

تراوحت قيم التحسين الوراثي المتوقع بين الواطئة والمتوسطة لجميع الصفات وبلغت في صفة حاصل حبوب 
مئوية من المتوسط العام كان لصفة عدد الصفوف ، أن أعلى قيمه للتحسين الوراثي المتوقع كنسبة 11.77النبات 

 (.20و 14، 7. وهذا يتفق مع ما توصل إليه )%10.18بالعرنوص بلغت 

تقدير مكونات التباين المظهرية ونسبة التوريث ومعدل درجة السيادة والتحسين الوراثي المتوقع  4جدول 
 الصفراء  للصفات المدروسة لست سالالت نقية وهجنها التبادلية في الذرة

الصفات المدروسة              
 المعالم الوراثية  

التزهير 
 األنثوي 

ارتفاع 
 النبات

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

 300وزن 
 حبة

حاصل 
 حبوب النبات

2 gca 0.171 11.6 0.19 0.42 9.40 78.6 
2 sca 4.01 104.8 0.46 5.47 46.2 326.6 
2 A 0.343 23.3 0.38 0.84 18.8 157.3 
2 D 4.01 104.8 0.46 5.47 46.2 326.6 
2 E 0.652 7.37 0.29 1.97 15.3 69 
2 G 4.35 128.1 0.84 6.31 65 483.9 
2 P 5.01 135.4 1.13 8.28 80.3 552.9 

Ā 4.83 2.99 1.55 3.60 2.21 2.03 

%h2
b.s 86.96 94.55 74.42 76.24 80.91 87.51 

%h2
n.s 6.85 17.20 33.49 10.18 23.40 28.45 

G.A 0.269 3.52 0.624 0.514 3.69 11.77 

%G.A 0.426 2.32 4.12 10.18 5.54 8.59 

x  63.27 151.7 15.14 35.2 81.14 136.97 
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