
       الصفزاء للذرة كامل تباديل تضزيب يف االحتاد على واملقدرة اهلجني قوة تقديز
(Zea mays L.)  
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Article info الخالصة 

بالطرؽ ىدفت الدراسة الى تقويـ سموؾ السالالت وىجنيا التبادلية والعكسية 
, والربيعي 6102تـ اجراء دراسة عمى موسميف الخريفي  ة.مظيريالتقميدية وال

التضريب التبادلي الكامل بيف ست  , في الموسـ االوؿ تـ اجراء6103
الموقع  قوؿ كمية الزراعة جامعة االنبارسالالت مف الذرة الصفراء في أحد ح

 ىجيف تبادلي 01السالالت وىجنيا الفردية ) , وقورنتبغداد البديل أبو غريب
في أحد حقوؿ  6103في الموسـ الربيعي منيا  ىجيف عكسي( الناتجة 01و

المزارعيف في منطقة الصوفية التابعة لمدينة الرمادي غربي العراؽ وتضمنت 
التجربة زراعة بذور السالالت واليجف الناتجة مف التضريب بينيا والتي شممت 

 ادليًا وعكسيًا, باستخداـ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاةىجينًا تب 01
(R.C.B.D)  اختمفت :يمي وبثالث مكررات. أظيرت نتائج الدراسة ما 

الصفات المدروسة. كاف األداء  جميعالتراكيب الوراثية فيما بينيا معنويًا في 
لصفة  متميزًا بعد أف حازتا عمى أعمى قيـ 0و 0المظيري لمساللتيف األبويتيف 

الناتج  1x3ؾ الساللتيف في اليجيف التبادلي انعكس تفوؽ تم. حبوبحاصل ال
أشارت نتائج التحميل الوراثي مف تضريبيما عندما أعطى أعمى حاصل حبوب. 

إلى أىمية اكبر لمفعل   Griffingلتحميل  ثابتواألنموذج ال ولىوفق الطريقة األ
عدد عرانيص النبات وعدد ارتفاع نبات و الجيني غير اإلضافي في توريث 

, بينما حبة وحاصل الحبوب والحاصل البايولوجي 011حبوب العرنوص ووزف 
المساحة الورقية في كاف الفعل الجيني اإلضافي أكثر تأثيرًا في توريث 

 اليجف التبادلية والعكسية قيمًا معنوية لعديد مفأعطت االتضريب العكسي. 
أشارت نتائج التحميل  الصفات المدروسػة. جميعلقوة اليجيف فػي  مرغوبة

التبادلي الكامل الى اف متوسط مربعات قابمية االتحاد العامة والخاصة في 
عدا عدد  اليجف التبادلية والعكسية كانت عالية المعنوية لمصفات المدروسة

 البحث مستل مف اطروحة الباحث األوؿ
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عرانيص النبات التي كانت معنوية عند قابميتي االتحاد العامة والخاصة في 
. وذلؾ يبيف أىمية كل مف ادلية, وغير معنوية في اليجف العكسيةاليجف التب

الفعل الجيني اإلضافي وغير اإلضافي في السيطرة عمى توريث الصفات فقد 
تأثيرًا مرغوبًا لقابمية اتحادىا العامة في عدة صفات  0و 0أظير األبويف 

ة اتحادىا وأىميا حاصل الحبوب, كما اظيرت بعض اليجف تأثيرًا مرغوبًا لقابمي
الخاصة لحاصل الحبوب وعدد مف الصفات االخرى. كانت نسبة تبايف تأثير 
قابمية االتحاد العامة الى الخاصة في اليجف التبادلية والعكسية اقل مف واحد 

 .في االتجاه العكسي الورقيةمساحة اللجميع الصفات المدروسة عدا 
قوة هجين, تضريب تبادلي, ذرة صفراء.  كلمات مفتاحية:

ESTIMATION OF HYBRID VIGOR AND COMBINING ABILITY 

IN FULL DIALLEL CROSS OF MAIZE (ZEA MAYS L.) 

M. O. AL-Ubaidi  F. O. Geno S. S. Al-Obaidi* 

University Of Anabr  

College of Agriculture 

Ministry Of Agriculture  

 Dept. Of Agricultural Research 

University Of Anabr  

College of Agriculture 

*Correspondence to: Safe Salah, Field Crops, College of Agriculture, University of Anbar, Iraq.

E-mail: sauofe574@gmail.com 

Abstract 

The full diallel cross of six it inbreds line of maize in the Autumn season (2016) was 

carried out in the college of Agriculture, University of Anbar, alternative site Abu 

Ghraib Baghdad. In the spring season (2017) west of Iraq. The experiment included 

sowing the seeds of inbreds and hybrids resulting from crossing, which included 30 

hybrid and reverse hybrids. using the design of the complete randomized design 

(RCBD) and three replicates. The aim of the study was to evaluate the behavior of the 

breeds and their hybrid and reverse axes by traditional and morphological methods. 

The results of the study showed the following: The genotypes differed significantly 

among all studied traits. The phenotypic performance of paternal strains 1 and 3 were 

distinct after they obtained the highest values of grain status. The superiority of these 

two strains was reflected in the cross-diallel (1x3) resulting from their crossing when 

given the highest grain yield. The results of the genetic analysis in the first method 

and the fixed model of the Griffing analysis indicated a greater importance for the 

non-additive gene in the inheritance of most of the studied traits, while the additional 

genetic act was more effective in inheriting the leaf area trait in the direction of 

reverse infarction. Most hybrid and reverse crosses gave significant values to the 

hybrid force in most studied traits.The results of the full diallel cross analysis 

indicated that the average squares of viability of the general and specific combining 

ability and reverse crosses were highly significant for most studied traits. This showed 

the importance of both the additive and non-additive function in controlling the 

inheritance of traits. Parents 1 and 3 showed an significant effect of their general 
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ability in several traits, most notably the grain yield, and some of the hybrids showed 

desirable effect of their own union of grain status and a number of other traits. The 

ratio of the variation of the effect of the union to the general in the cross breed and 

reverse crosses was less than the correct one for all studied traits except for the paper 

area in the opposite direction. The percentage of inheritance was high values in the 

broad sense and low in the narrow concept of most of the traits studied in cross 

breeding and reverse. 

Keywords: Hybrid Vigor,  Combining  ability, Maize. 

 المقدمة

لدخل مصدرًا ميمًا لالستيالؾ المباشر لإلنساف وماشيتُو, ومصدرًا رئيسيَا  (L Zea mays ).مثمت الذرة الصفراء
(. وعمى صعيد آخر تعد مصدرًا ال غنى عنو لممواد الخاـ في العديد مف 02مالييف العوائل حوؿ العالـ )

الصناعات اليامة في العالـ بدًء مف إنتاج االيثانوؿ )الوقود الحيوي( كبديل عف وقود السيارات التقميدي, 
مثّل  (.60السيارات واألصباغ وغيرىا ) واستعماالت صناعية اخرى مستحدثة كبديل لمبالستيؾ في قطع غيار

إنتاج الذرة اليجينة بمثابة الثورة الزراعية وأعظـ حدث في تربية النبات, وتعتمد قوة اليجيف باألساس عمى 
االختالؼ الوراثي بيف اآلباء. إذ يسعى المختصوف إليجاد افضل اليجف مف خالؿ تشخيص افضل اآلباء بما 

ت العديد مف أدوات التحميل اإلحصائي التي يمكف استخداميا لمتحقق مف طبيعة يحقق أعمى قوة ىجيف. اقترح
الفعل الجيني المسيطر عمى انتقاؿ الصفات عبر األجياؿ, ولعل مف اشيرىا نظاـ التيجيف التبادلي الكامل 

(Full-diallel Cross Systemالمقترح مف قبل ) Schmidt (03) الذي يتضمف اجراء كافة التضريبات 
طريقة لتحميل االحصائي والوراثي Griffing (00 )الممكنة التبادلية والعكسية بيف عدد مف السالالت واقترح  

لمتيجيف التبادلي الكامل. واف االستخداـ الواسع لمتيجيف التبادلي كونو ممبي ألىداؼ مربي النبات إذ يمثل اكثر 
اليدؼ مف الدراسة تقييـ ستة سالالت مف الذرة الصفراء مف  ُنظـ التربية كفاءة في استنباط اليجف وتقييميا. وكاف

خالؿ تقدير قوة اليجيف وقابميتي االئتالؼ العامة والخاصة ونوع الفعل الجيني المسيطر لتحديد طريقة التربية 
 المالئمة. 

المواد وطرائق العمل

لغرض  .(Zm6و Zm1, Zm2, Zm3, Zm4 ,Zm5) مف الذرة الصفراء سالالت ةادخمت في الدراسة ست
وفق ( Full diallel) اجراء التضريبات بينيا وانتاج اليجف الفردية وحسب برنامج التضريب التبادلي الكامل

وفتح تسوية التنعيـ و الحراثة و البإجراء  التجربة تـ إعداد أرض .االنموذج الثابت االولى Griffing  (11)طريقة
 السػػماد ُضيفَ ا كما ,كمما دعت الحاجة والمكافحة وتعشيبعمميات خدمة المحصوؿ مف ري تعاقبت  ,المروز

(NPK)  1-ىػ كغـ 021بواقػػػع  (% نيتروجيف02)عند تحضير التربة, وسماد اليوريػػا 1-ىػ كغـ 011بمعدؿ

يـو مف الزراعة والثانية بعد شير مف الدفعة األولى. تـ رش الحقل بمبيد  61وأضيف عمى دفعتيف األولى بعد 
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لمكافحة األدغاؿ بعد الزراعة قبل اإلنبات. كوفحت حشرة حفار ساؽ  1-ىػ كغـ0 % بمعدؿ41االترازيف تركيز 
سـ,  61 ارتفاعمرتيف أوليما بعد بموغ النبات معدؿ  (1-مل لتر 1.1) السائلالذرة باستعماؿ مادة الديازينوف 

.يومًا مف المكافحة األولى 61والثانية بعد 

ية لكمية الزراعة جامعة في احد الحقوؿ التجريب (6102) الخريفي الموسـزرعت بذور السالالت االبوية في 
 ـ0وآخر  مرزوالمسافة بيف  ـ10طوؿ ب مروز عمى 2016/7/27بتاريخ . بغداد بو غريبأالموقع البديل االنبار 

نتاج بذور اليجف وتـ أجراء التضريب ـ. 0.3 فاصمة بيف جورة واخرى مسافة وبوفي جور  التبادلي الكامل وا 

عمى الضفة اليمنى لنير الفرات  6103يربيعخالؿ الموسـ ال حقميةالمقارنة الُنفذت تجربة ثـ  التبادلية والعكسية.
التراكيب  زرعت بذورفي مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار في حقل أحد المزارعيف )منطقة الصوفية(. 

 2017/3/20بتاريخ , ىجيف عكسي( 01ىجيف تبادلي  01الوراثية السالالت الست وىجنيا الفردية الثالثوف )
 المسافةكانت وفي جور ـ  1.31وآخر  مرزوالمسافة بيف لممرز  ـ4طوؿ بواقع مرزيف لكل تركيب وب مروز عمى

. نفذت التجربة وفق تصميـ القطاعات 0-ىػػنبات  10000كوف الكثافة النباتية وبذلؾ ت ـ1.61 نيابي الفاصمة
مف كل وحدة  محروسة بصورة عشوائيةنباتات خمسة اختيرت  وبثالث مكررات. .R.C.B.Dالكاممة المعشاة 

ب مساحة ورقية, عدد عرانيص النبات, عدد حبو , الارتفاع النبات وسجمت بيانات الصفات التالية6 ,تجريبية
 .الحاصل البايولوجيحبة, حاصل الحبوب و  011عرنوص, وزف ال

 وفق .R.C.B.Dالمعشاة  الكاممة القطاعات تصميـ باستخداـ إحصائياً  صفة بكل الخاصة البيانات حممت
Yij= µ + ti + bj +eij       6التالي الرياضي األنموذج

 6أف حيث
Yij  =بالمعاممة الخاصة المشاىدة قيمة i القطاع في j .

µ  =لمصفة العاـ المتوسط. 
ti  =المعاممة تأثير i. 
bj  =القطاع تأثير j. 
eij  =بالمعاممة الخاص التجريبي الخطأ قيمة i والقطاع j.

.1.11احتماؿ  مستوى  عند (L.S.D) معنوي  فرؽ  اقل باستعماؿ الوراثية التراكيب متوسطات مقارنة تمت

 لألنموذج طبقاً  المدروسة لمصفات األبويف وأفضل األوؿ الجيل متوسط بيف لمفرؽ  مئوية كنسبة اليجيف قوة ُقّدرت
 6 يمي وكما الرياضي

Heterobeltiosis (H%)=
   ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
    

 إذ أف6
Heterobeltiosis (H%) .النسبة المئوية لقوة اليجيف =

 = معدؿ صفة ىجيف الجيل األوؿ. 
 .High parent= معدؿ صفة أعمى األبويف  ̅̅̅̅  

1F
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والذي قسـ بموجبو  ثابتنموذج الاأل Griffing (11) لتحميل وفق الطريقة االولى تـ تحميل بيانات كل صفة
متوسط المربعات لمتراكيب الوراثية الى متوسط المربعات لقابمية االتحاد العامة ومتوسط المربعات لقابمية االتحاد 

 والخاصة (GCA) لمعادلة اآلتية لتقدير قابمية االتحاد العامةواستخدمت ا في اليجف التبادلية والعكسية الخاصة
(SCA( والعكسية )RCA)  6جميع التراكيب الوراثيةفي 

Yijk = µ + gi. + g.j + Sij + Rij + eijk 

Yijk  = قيمة المشاىدة لموحدة التجريبية( قيمة التركيب الوراثيij  في المكررk). 
µ العاـ()التأثير  = المتوسط العاـ لمصفة.  
gi  =قابمية االتحاد العامة لمساللة تأثير i. 
gj  =قابمية االتحاد العامة لمساللة  تأثيرj. 
Sij  =قابمية االتحاد الخاصة لميجيف التبادلي  تأثيرij. 
Rij  تأثير قابمية االتحاد الخاصة لميجيف العكسي =ij. 
eijk .تأثير الخطأ التجريبي = 

   )ثـ قدر تأثير قابمية االتحاد العامة 
   )والخاصة لميجف التبادلية  ( 

   )والخاصة لميجف العكسية  ( 
 

)
 لمسالالت وىجنيا التبادلية وىجنيا العكسية وبنفس التتابع وكما يمي6

 

   
   

 

  
 (       )   

 

  
     

 

   
   

 

 
 (        )   

 

  
(               )  

 

  
     

 

   
   

 

 
 (       )

والمناقشة النتائج

أعمػى متوسػط  3إلى اختالؼ التراكيب الوراثيػة معنويػًا فػي ارتفػاع النبػات, أعطػت السػاللة  0 جدوؿأشارت نتائج ال
سػػػـ. تباينػػػت اليجػػػف التبادليػػػة 146.87أدنػػػى متوسػػػط لمصػػػفة بمػػػ   5بينمػػػا أعطػػػت السػػػاللة  ,سػػػـ 177.87بمػػػ  

 معنويًا في صفة ارتفاع النبات بتأثير التباعد الوراثي بيف سالالتيا األبوية, فقد تراوح متوسػط الصػفة فػيوالعكسية 
كمػػػا تراوحػػػت قػػػيـ ذات  .1x6سػػػـ فػػػي اليجػػػيف 149.27و 3x6سػػػـ فػػػي اليجػػػيف 196.93بػػػيف  اليجػػػف التبادليػػػة

. تتفق ىػذه النتيجػة 3x1سـ في اليجيف 026.61و 4x1سـ في اليجيف 055.41الصفة في اليجف العكسية بيف 
 0 الجػػدوؿنتػػائج  تشػػير فػػي تفػػوؽ متوسػػط الصػػفة فػػي اليجػػف الناتجػػة عػػف آبائيػػا.( 00و 01, 0, 6مػػع مػػا وجػػده )

أعمػى متوسػط لمصػفة  0اذ اعطػت السػاللة  .مسػاحة الورقيػةالوجود فروؽ معنويػة بػيف التراكيػب الوراثيػة لصػفة  إلى
, وفػػي اليجػػف التبادليػػة كػػاف أعالىػػا 6سػػـ 000.30أدنػػى قيمػػة بمغػػت  6بينمػػا سػػجمت السػػاللة  6سػػـ131.06بمػػ  

 4x3وضػػمف اليجػػف العكسػػية تفػػوؽ اليجػػيف  ,6سػػـ2x4 ,030.00وأدناىػػا اليجػػيف  6سػػـ1x3 ,361.52اليجػػيف 
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. توصػػل كػػل  مػػف 4x2لميجػػيف  6سػػـ033.10وبمػػ  أدنػػى متوسػػط لمصػػفة  2سمم 66.166واعطػػى أعمػػى متوسػػط بمػػ  
 الػػى 0الجػػدوؿ  أشػارت نتػػائج .التراكيػػب الوراثيػػة بػػيف إلػى نتػػائج مماثمػػة فػي تبػػايف متوسػػط الصػػفة معنويػاً  (61و 0)

فػػي حػػيف اعطػػت جميػػع , 0-عرنػػوص نبػػات1.13عػػدد عػػرانيص النبػػات إعطائيػػا أعمػػى متوسػػط لب 0تفػػوؽ السػػاللة 
عمػى جميػع اليجػف  1x3. كمػا تفػوؽ اليجػيف 0-عرنػوص نبػات 1.00السالالت االخرى أدنػى متوسػط لمصػفة بمػ  
عرنػػوص  1.00, أمػػا أدنػػى متوسػػط لمصػػفة 0-عرنػػوص نبػػات 1.15التبادليػػة بإعطائػػو أعمػػى متوسػػط لمصػػفة بمػػ  

بإعطائػػو  4x2, وفػػي اليجػػف العكسػػية تفػػوؽ اليجػػيف 5x6و 1x4 ,1x5 ,1x6 ,2x5فقػػد أظيرتػػو اليجػػف  0-نبػػات
فقػد أظيرتػو  0-عرنػوص نبػات 1.00, أمػا أدنػى متوسػط لمصػفة 0-عرنػوص نبػات 0.60أعمى متوسط لمصػفة بمػ  

. وبػػػػالرغـ مػػػػف تمػػػػؾ االختالفػػػػات, كػػػػاف انحػػػػراؼ متوسػػػػط 6x5و 3x1 ,5x2 ,5x3 ,5x4 ,6x1 ,6x3اليجػػػػف 
تتفػق ىػذه النتػائج . , وبػنفس التتػابع0-عرنػوص نبػات0.12و 1.02عًا الت عف اليجػف الفرديػة متواضػالصفة لمسال

تباينػػت  التممت ترمملى المم  تيممألف اسمملج ل ممىا  الآلممه الأله  مم   ا   مم .( 61و 3, 0, 6) ضػػمنيًا مػػع مػػا جػػاء بػػو
, إذ 0جػدوؿ المتوسطات التراكيب الوراثية لصفة عدد حبوب العرنوص في الػذرة الصػفراء معنويػًا كمػا موضػح فػي 

فػػػي حػػػيف أعطػػػت  بالتتػػػابع, 0-حبػػػة عرنػػػوص 203.40و 201.01أعمػػػى متوسػػػط بمػػػ   0و 0 تيفأعطػػػت السػػػالال
. ورثػػػت السػػػالالت األبويػػػة اختالفيػػػا الػػػوراثي فػػػي الصػػػفة إلػػػى 0-حبػػػة عرنػػػوص 032.56اقػػػل متوسػػػط  6السػػػاللة 

بينمػا  0-حبػة عرنػوص 410.21عمى أعمى متوسط بم   6×5ىجنيا التبادلية والعكسية, فقد حاز اليجيف التبادلي 
 3×6اليجػػف العكسػػية تفػػوؽ اليجػػيف  فػػي, و 0-حبػػة عرنػػوص 110.45أدنػػى متوسػػط  4×2سػػجل اليجػػيف التبػػادلي 

, فيمػػا بمػػ  أدنػػى متوسػػط لمصػػفة فػػي اليجػػف العكسػػية عنػػد 0-حبػػة عرنػػوص 403.00بإعطائػػو أعمػػى متوسػػط بمػػ  
لميجػػػػف الفرديػػػػة متفوقػػػػا عمػػػػى المتوسػػػػط العػػػػاـ , وبػػػػدى المتوسػػػػط العػػػػاـ 0-حبػػػػة عرنػػػػوص 2x1, 022.10اليجػػػػيف 

لميجػػف. اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع مػػا  0-حبػػة عرنػػوص 214.24لمسػػالالت و 0-حبػػة عرنػػوص 101.14لمسػػالالت 
السػالالت مقارنػة ب لفرديػةفػي أداء ىجػف ا مرغػوب بػانحراؼ معنػوي ( 61و 1, 0) أشارت إليو العديد مف الدراسػات

حبػة لببػاء وىجنيػا التبادليػة والعكسػية فػي الػذرة  011فػي متوسػط وزف  اً معنويػ اً اختالفػ 0 لجػدوؿيوضػح ا .األبوية
غػـ مقارنػة  40.04بمػ   اً عامػ اً الصفراء. اتجو متوسط الصفة عمومًا لالرتفاع في عدد مػف اليجػف مسػجاًل متوسػط

ابع, وبػػػنفس التتػػػ 6و 0غػػػـ لألبػػػويف  36.11و 44.10غػػػـ, تراوحػػػت متوسػػػطات اآلبػػػاء بػػػيف  35.61مػػػع اآلبػػػاء 
 , بينمػا تراوحػت القػيـ6×1و 2×1غػـ لميجينػيف  30.24و 51.00وتراوح متوسط الصفة في اليجف التبادليػة بػيف 

وبػػػػنفس التتػػػػابع. أشػػػػار عػػػػدد مػػػػف   5×6و 1×2غػػػػـ لميجينػػػػيف  36.00غػػػػـ و 56.42فػػػػي اليجػػػػف العكسػػػػية بػػػػيف 
إف ىنػػاؾ فرقػػًا  0مػػف الجػػدوؿ يتضػػح  ( الػػى تفػػوؽ واضػػح لميجػػف الناتجػػة عػػف آبائيػػا.61و 3, 1 ,0 ,6البػػاحثيف )

, مػػع اتجػػاه واضػػح نحػػو زيػػادة متوسػػط الصػػفة فػػي حاصػػل الحبػػوب معنويػػًا بػػيف التراكيػػب الوراثيػػة فػػي متوسػػطات
. إذ تػراوح متوسػط حاصػل الحبػوب بػيف 0-طػف ىػػ 3.33مقارنة مػع متوسػط اآلبػاء  0-طف ىػ 5.01اليجف الفردية 

بينمػػػا تراوحػػت قػػػيـ المتوسػػػطات فػػػي اليجػػػف التبادليػػػة بػػػيف , 2ألب لػػػ 0-طػػػف ىػػػػ 0.54و 3ألب لػػػ 0-طػػف ىػػػػ 5.02
وبنفس التتابع, كما تراوح متوسط حاصل الحبػوب  4×2و 3×1في اليجينيف  0-طف ىػ 3.04و 0-طف ىػ 06.00

 . أتفقػػت نتػػائج الدراسػػة1×2لميجػػيف  0-طػػف ىػػػ 4.00و 3×6لميجػػيف  0-طػػف ىػػػ 00.00فػػي اليجػػف العكسػػية بػػيف 
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( التي اشارت الى كفاءة اليجف في اعطاء حاصل مرتفع مقارنػة بالسػالالت 61و 0, 6نتائج كل مف )الحالية مع 
نػػدرؾ تمامػػًا مػػدى تبػػايف التراكيػػب الوراثيػػة الداخمػػة فػػي الدراسػػة لصػػفة الحاصػػل  0عنػػد تتبػػع نتػػائج الجػػدوؿ  االبويػػة.

الذي سجل أعمى متوسػط لمصػفة بمػ   0األب البايولوجي, واف ىذه التباينات قد ارتقت الى حدود المعنوية اذ تفوؽ 
, اف ىػػذا االخػػتالؼ بػػيف 0-طػػف ىػػػ 06.16فػػي أدنػػى مرتبػػة بمتوسػػط بمػػ   6, فيمػػا جػػاء األب 0-طػػف ىػػػ 02.60

السالالت االبوية تبعو تبايف بيف متوسطات اليجف الفردية, اذ تراوحت متوسطات الصػفة فػي اليجػف التبادليػة بػيف 
ت اليجػػف العكسػػية بػػيف , كمػػا تراوحػػت متوسػػطا6×1فػػي اليجػػيف  06.54و 6×3فػػي اليجػػيف  0-طػػف ىػػػ 05.30

. وبػػدت 1×3فػػي اليجػػيف  0-طػػف ىػػػ 00.34وأدنػػى متوسػػط  1×4فػػي اليجػػيف  0-طػػف ىػػػ 66.10أعمػػى متوسػػط 
 00.44و 02.11اليجػػف الفرديػػة واضػػحة فػػي تفوقيػػا الكبيػػر عمػػى سػػالالتيا األبويػػة مػػف خػػالؿ متوسػػطييما العػػاـ 

( التػػي اشػػارت الػػى قػػدرة اليجػػف 61. ىػػذه النتػػائج أتػػت متوافقػػة مػػع دراسػػات سػػابقة منيػػا )بػػنفس التتػػابع 0-طػػف ىػػػ
 الفردية عمى اعطاء حاصل عالي في وحدة المساحة.

لآلباء وهجنها التبادلية والعكسية في الذرة الصفراء. صفات المدروسةال اتمتوسط 1جدول 

التراكيب 
الوراثية

ارتفاع 
النبات )سم(

المساحة 
الورقية )سم

2
)

عدد عرانيص 
النبات

عدد حبوب 
العرنوص 

 033وزن 

حبة )غم(

حاصل الحبوب 
)طن هـ(

الحاصل البايولوجي 
 )طن هـ(

1 171.73570.421.1330.17600178.170.612.
2 162.87443.741.006061.20217381.0.2172
3 177.87564.761.006.01080613..1.6.3102
4 165.20496.051.00687163081..0136.2167
5 146.87556.071.008071070.17261.6.21.0
6 170.93510.921.003001330610701.3.8106

1×2192.13527.571.0703.1...7186..186.0163
1×3181.33725.961.150..1020.163.21...6106
1×4165.73519.391.006.016308120.128.6100
1×5155.07598.261.0068.10006162.136.6133
1×6149.27534.011.003681..061600127.21.0
2×1183.07537.301.0386613..210601.8.3160
2×3182.20564.321.136281060.1.8.162.31.6
2×4178.67473.141.1337610.0.10001.0.3177
2×5169.00536.591.00360188081080167.6126
2×6173.13484.441.133.613.071200166.61.8
3×1162.20561.081.006021.20.10..102.6100
3×2184.60499.151.100381.603172.108.0170
3×4172.60617.361.0702.10.031.7.166.31.0
3×5188.80657.061.033.61.306102.1.2.013.
3×6 196.93 536.63 1.07 636126 00120 .1.6 ..106
4×1199.80561.901.1300.18306102.716622178
4×2183.73477.511.23638120061.6.10..0173
4×3189.00631.661.0763310.0.16..162.0163
4×5164.07554.351.07662127031060133.6107
4×6181.13516.681.1307812808170.17..3166
5×1175.27579.991.0768216308123.136.6103
5×2166.33536.611.006081020213..167.8108
5×3174.33617.931.0002312707127.1.8.01.0
5×4174.00568.971.0060210.03106.7126.01.6
5×6 185.47 582.50 1.00 078163 0.102 ..137 ..166
6×1173.00551.001.0068.12.00160.102.61.6

358



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2018، 2العدد  16ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

6×2177.93534.951.073.21600.10.0107.6102
6×3181.33597.571.000.01660.1....186.01.6
6×4184.13537.601.0707210006162.128.0188
6×5 185.93 569.13 1.00 62016. 02166 016. ..1.3
LSD 
5%

31032316071.26.1606138718071.3

 ارتفػػػاع النبػػػاتأظيػػػرت اغمػػػب اليجػػػف التبادليػػػة والعكسػػػية قػػػوة ىجػػػيف معنويػػػة موجبػػػة وباتجػػػاه الزيػػػادة فػػػي متوسػػػط 
الخاصػػة بقػػيـ قػػوة اليجػػيف, مػػدلاًل  6سػػـ. وىػػذا مػػا أكدتػػو نتػػائج الجػػدوؿ 021.50سػػـ مقارنػػة مػػع آبائيػػا  033.23

 2×1يف عمػػى وقػػوع الصػػفة تحػػت سػػيطرة جينػػات السػػيادة الفائقػػة لػػألب األعمػػى فػػي أغمػػب اليجػػف, واظيػػر اليجينػػ
% ضػمف اليجػف التبادليػة فيمػا اظيػر اليجػيف العكسػي 0.51% و00.44اعمى وادنى قيمتيف لقوة اليجيف  3×1و

اتفقػت ىػذه النتػائج مػع  .%0.51أدناىػا  3×6 لعكسػيفػي حػيف أعطػى اليجػيف ا% 02.00 أعمى تمؾ القػيـ 1×4
جيػػػل األوؿ مقارنػػػة بػػػانحراؼ معنػػػوي فػػػي أداء ىجػػػف ال( 61و 04, 4, 0)مػػػا أشػػػارت إليػػػو العديػػػد مػػػف الدراسػػػات 

عػػػػف متوسػػػػػط آبائيػػػػػا  6سػػػػػـ115.25لػػػػوحو تفػػػػػوؽ المتوسػػػػط العػػػػػاـ ألفػػػػراد ىجػػػػػف الجيػػػػل االوؿ  بأفضػػػػل األبػػػػػويف.
ىجػف تبادليػة  1حيػث تبػيف اف  6الجػدوؿ كمػا فػي لممساحة الورقية, تبعو تبايف في قيـ قػوة اليجػيف  6سـ160.22

أذ أعطػػػى اليجػػػيف  ,السػػػيادة الفائقػػػة عػػػف أفضػػػل اآلبػػػاءعكسػػػية كانػػػت موجبػػػة ومعنويػػػة وتحػػػت تػػػأثير الجينػػػات  4و
%. عنػد انتقالنػا 0.31أدنػى القػيـ الموجبػة  6×5% فيما سػجل اليجػيف التبػادلي 63.10أعمى القيـ  3×1التبادلي 

% فيمػػا 00.41 ,3×4لمحػػديث عػػف اليجػػف العكسػػية فػػي االتجػػاه الموجػػب نالحػػو انيػػا كانػػت متفوقػػة فػػي اليجػػيف 
( فػػػي تبػػػايف 66و 61) مػػػع دراسػػػات سػػػابقة وافقػػػةىػػػذه النتػػػائج أتػػػت مت%. 0.24نػػػى القػػػيـ أد 1×5اعطػػػى اليجػػػيف 

أثػػػرت االختالفػػػات الواضػػػحة بػػػيف متوسػػػطات السػػػالالت وىجنيػػػا التبادليػػػة والعكسػػػية لعػػػدد  سػػػيطرة الفعػػػل الجينػػػي.
دليػػة قػػوة ىجػػف تبا 4إذ أظيػػرت  ,6جػػدوؿ كمػػا فػػي ال بػػايف قػػيـ قػػوة اليجػػيف لػػذات الصػػفة عػػرانيص النبػػات عمػػى ت

فػي كػل مػف  6.67وأدناىػا  6×4و 6×2, 4×2, 3×2فػي كػل مػف  13.33%ىجيف موجبة ومعنوية بم  أعالىػا 
ىجػػػػػػف تبادليػػػػػة قيمػػػػػػًا سػػػػػالبة ومعنويػػػػػػة لقػػػػػوة اليجػػػػػػيف بمػػػػػ  أدناىػػػػػػا  0, بينمػػػػػا أظيػػػػػرت 5×4و 6×3, 5×3, 4×3

ىجػػف عكسػػية قػػوة ىجػػيف موجبػػة ومعنويػػة بمػػ  أعالىػػا  1, كمػػا أظيػػرت 6×1و 5×1, 4×1لميجػػف  -%11.76
ىجػػػف  0, وأظيػػػرت 4×6و 2×6, 3×4, 2×3% لكػػػل مػػػف اليجػػػف 2.23وأدناىػػػا  4x2% فػػػي اليجػػػيف 62.23

 , وخضػػعت بػػذلؾ الصػػفة1×6و 1×3لميجينػػيف  -11.76%عكسػػية قيمػػًا سػػالبة ومعنويػػة لقػػوة اليجػػيف بمػػ  أدناىػػا 
لتأثير السيادة الجزئية لجينات أعمى األبويف وباتجاه تقميل عدد العرانيص فػي النبػات, عمػى عكػس قػيـ قػوة اليجػيف 
الموجبة التي تقع تحت تأثير السػيادة الفائقػة لجينػات األب األعمػى وباتجػاه زيػادة متوسػط الصػفة. أمػا اليجػف التػي 

ىي التي تحكـ الصفة, وىػذا  السيادة التامة لألب االعمى الجينات ذاتأظيرت قوة ىجيف مقدارىا صفر فقد كانت 
التػػػػي تسػػػػػاوى متوسػػػػػط عػػػػػدد  5×6و 3×6, 4×5 ,3×5, 2×5, 1×4, 6×5, 5×2, 3×1مػػػػا أظيرتػػػػػو اليجػػػػػف 

عنػدما  (61و 0سػابقة )التػي  اتىػذه النتػائج مػع نتػائج دراسػ وافػقتت يا.ئالعرانيص فييا مع متوسطو في أفضل آبا
ـ قػػوة اليجػيف لعػدد حبػػوب عنػػد مالحظػة قػي معنويػة فػي كػػال االتجػاىيف السػالب والموجػب.ى قػوة ىجػػيف توصػمت الػ
فػي اتجػاه زيػادة معػدؿ  كانػت معنويػةىجينػًا عكسػيًا  00ىجػف تبادليػة و 4يتضػح اف  6جػدوؿ ال كما فػي العرنوص
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بينمػػػا بالتتػػػابع  6×3 6×5% لميجينػػػيف 2.60% و05.14الصػػػفة حيػػػث تراوحػػػت القػػػيـ فػػػي اليجػػػف التبادليػػػة بػػػيف 
بالتتػػػابع, ىػػػػذا يعنػػػػي  4×5و 2×5% فػػػػي اليجينػػػػيف 2.20% و06.00بػػػيف  تراوحػػػت القػػػػيـ فػػػي اليجػػػػف العكسػػػػية

خضػػوع الصػػفة لتػػأثير جينػػات السػػيادة الفائقػػة لػػألب األعمػػى, أمػػا جينػػات السػػيادة الجزئيػػة لػػألب األعمػػى فقػػد أثػػرت 
 1×2 العكسػػي %, وانفػػرد اليجػػيف60.00-طػػأ قيمػػة أو  عمػػى 4×2فييػػا اليجػػيف  حػػازىجػػف تبادليػػة,  0معنويػػًا فػػي 

التػػي تشػػير الػػى  (61و 0) نتػػائج ىػػذه الدراسػػة متوافقػػة مػػع نتػػائج كػػل مػػف %.05.00-بإعطائػػو قػػوة ىجػػيف سػػالبة 
حبػة بػيف اآلبػاء عمػى  011انعكػس االخػتالؼ الػوراثي فػي صػفة وزف  الجيػل االوؿ عػف آبائيػا. ألفرادتفوؽ واضح 
 بإظيارىمػا 3×1و 4×2, تميػز اليجينػاف اً معنويػ متفوقػة موجبػة ىجػف تبادليػة 2 ظيرت. 6جدوؿ كما القوة ىجيف 

ىجػف عكسػية أظيػرت  1% وبنفس التتابع. قابميما 0.40% و01.04أعمى وأدنى قيمة في اليجف التبادلية بمغت 
, مبديػػة سػػيطرة واضػػحة 2×5% لميجػػيف 0.50و 2×4% لميجػػيف 06.02قيمػػا موجبػػة لقػػوة اليجػػيف تراوحػػت بػػيف 

لجينػػات السػػيادة الفائقػػة ألفضػػل اآلبػػاء والتػػي عممػػت عمػػى زيػػادة معنويػػة فػػي قػػوة اليجػػيف لػػوزف الحبػػة. وفػػي االتجػػاه 
وفػي اليجػف العكسػية كانػت أعمػى  6×1% لميجػيف 02.00-السالب كانػت أعمػى قػيـ قػوة اليجػيف لميجػف التبادليػة 

سػػيادة جزئيػػة لجينػػات أعمػػى األبػػويف فػػي السػػيطرة عمػػى توريػػث , ممػػا يشػػير إلػػى 1×4% لميجػػيف 06.42-القػػيـ 
متوافقػة إلػى ( 5و 4, 0) كانت نتائج عػدد مػف الدراسػات السػابقة الصفة متسببًا في خفض معدليا في تمؾ اليجف.

حػػد كبيػػر مػػع نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث تبػػايف الفعػػل الجينػػي المػػتحكـ فػػي وزف الحبػػة, وتبػػايف قػػوة اليجػػيف 
ىجػف  3(, إف 6يالحو مف خالؿ قيـ قوة اليجػيف لحاصػل الحبػوب )جػدوؿ  وية بيف القيمة السالبة والموجبة.المعن

% فػي اليجػيف 1.05وأدناىػا  6×5% فػي اليجػيف 00.30تبادلية قد أظير قيما موجبة لقوة اليجيف بمغت أعالىا 
 00. أظيػػػر 6×1فػػػي اليجػػػيف  61.153-ىجػػػف أظيػػػرت قيمػػػا سػػػالبة لقػػػوة اليجػػػيف, بمػػػ  أدناىػػػا  0, يقابميػػػا 5×1
% فػػي اليجػػيف 1.01وأدناىػػا  2×5% فػػي اليجػػيف 04.02قيمػػًا موجبػػة لقػػوة اليجػػيف بمػػت أعالىػػا  عكسػػياً  ىجينػػاً 
. ممػػا يعكػػس %01.61-بإعطائػػو قػػوة ىجػػيف سػػالبة  1×2, وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ انفػػرد اليجػػيف العكسػػي 1×5

قوة ىجػيف موجبػة لمصػفة وسػيادة جزئيػة لمجينػات فػي اليجػف  تأثير السيادة الفائقة لمجينات في اليجف التي أظيرت
النتػػائج الحاليػػة, عنػػدما اشػػارت  (61و 5سػػابقة )دعمػػت نتػػائج الدراسػػات ال التػػي أظيػػرت قػػوة ىجػػيف سػػالبة لمصػػفة.

تمؾ النتائج إلى تعدد أنواع الفعل الجيني لألب األفضل الذي خضعت لسيطرتو صفة حاصل الحبػوب فػي اليجػف, 
اف اغمػػػب اليجػػػف  6جػػػدوؿ كػػػد ا وة اليجػػػيف قياسػػػا إلػػػى األب األفضػػػل قيمػػػا معنويػػػة, سػػػالبة وموجبػػػة.فقػػػد بمغػػػت قػػػ

خضػػػعت لجينػػػات السػػػيادة الفائقػػػػة عػػػف األب األفضػػػل اذ تراوحػػػت القػػػػيـ لمحاصػػػل البػػػػايولوجي التبادليػػػة والعكسػػػية 
ليجػػف العكسػػية بػػيف وفػػي ا 6×4و 6×5% لميجينػػيف 1.01% و06.20الموجبػػة معنويػػًا فػػي اليجػػف التبادليػػة بػػيف 

, يقابمػػػو وقػػػوع عػػػدد مػػػف اليجػػػف تحػػػت تػػػأثير السػػػيادة الجزئيػػػة لػػػألب 1×5و 4×5% لميجينػػػيف 0.20% و01.51
بالتتػػػابع,  6×2و 6×1% فػػػي اليجػػػف التبادليػػػة فػػػي اليجينػػػيف 2.11-% و05.52-األفضػػػل كػػػاف أعالىػػػا وأدناىػػػا

%. مػا ورَد مػف نتػائج 01.16-معنويػة بمغػت بإعطائو قوة ىجيف سػالبة و  1×3وفي اليجف العكسية أنفرد اليجيف 
التي تميزت في ارتفػاع الحاصػل البػايولوجي لميجػف الفرديػة عػف  (61و 4) في الدراسة الحالية كاف متفقًا مع نتائج

 السالالت االبوية.
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الصفراءمذرة للهجن التبادلية والعكسية مقارنة بأفضل األبوين لمصفات المدروسة في ا قوة الهجين % 2جدول 

التراكيب 
 الوراثية

المساحة ارتفاع النبات
 الورقية

عدد عرانيص 
 النبات

عدد حبوب 
 العرنوص

 300وزن 
 حبة

حاصل 
 الحبوب

الحاصل 
 البايولوجي

1×2 00.44 -7.51-5.8831.112.7126.0813.16
1×3 0.5127.270.0029.451.8332.233.18
1×4 -3.49 -8.95 -11.76 -3.54 -4.28 1.96 -14.47
1×5 -9.70 4.88 -11.76 12.22 -5.02 5.49 -16.45
1×6 -13.08 -6.38 -11.76 -7.76 -16.31 -20.59 -19.96
2×1 6.60 -5.81 -5.88 -19.43 5.47 -10.20 -3.29 
2×3 2.44-0.0813.331.13-4.271.751.58
2×4 8.27-4.6213.33-21.3110.48-15.8321.97
2×5 3.77-3.500.0011.994.7119.748.91
2×6 1.29 -5.18 13.33 -10.71 4.52 -3.58 -6.00 
3×1 -8.81 -1.64 -11.76 8.79 -7.07 6.21 -15.02
3×2 3.79-11.626.6722.19-10.176.418.60
3×4 -2.969.316.6712.71-10.071.941.70
3×5 6.1516.346.67-3.870.25-0.3911.43
3×6 10.72 -4.986.676.214.528.7425.57
4×1 16.34 -1.490.0022.04-12.8613.9235.96
4×2 11.22 -3.7426.672.1812.1613.7538.58
4×3 6.26 11.856.672.43-4.931.7516.74
4×5 -0.69-0.316.67-1.27-6.370.2112.14
4×6 5.971.1313.339.98-3.545.635.40
5×1 2.061.68-5.8810.94-4.315.103.29
5×2 2.13 -3.500.0042.411.9438.4621.02
5×3 -1.99 9.410.0017.38-3.968.549.28
5×4 5.332.320.006.635.9820.2145.95
5×6 8.504.750.0039.080.9944.7432.61
6×1 0.74 -3.40-11.7610.740.397.264.61
6×2 4.104.706.672.443.9210.7413.43
6×3 1.955.810.0032.29-5.1724.8515.38
6×4 7.725.226.679.77-0.6316.3317.63
6×5 8.782.350.008.67-10.735.5929.14

SE  لمهجن
 التبادلية

0.416.126.000.650.310.010.50

SE  لمهجن
0.110.146.010.300.406.420.66 العكسية

الرتفػاع  قيـ موجبػة ومعنويػة لتػأثيرات قابميػة االتحػاد العامػة 2و 0 ,0إلى إظيار السالالت  0تشير نتائج الجدوؿ 
, ممػػػا يؤشػػػر اتحادىػػػا الجيػػػد مػػػع بقيػػػة السػػػالالت باتجػػػاه زيػػػادة ارتفػػػاع 0فػػػي السػػػاللة  1.100بمػػػ  أعالىػػػا  النبػػػات,
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-طػػأ قيمػػة عمػػى أو  1فقػػد أبػػدت تػػأثيرا اتحاديػػا عامػػا سػػالبا ومعنويػػا, حػػازت السػػاللة  1و 0النبػػات. أمػػا السػػالالت 
أظيػرت تػأثيرات  1و 0, 0السػالالت أف  0مػف الجػدوؿ يالحػو  (.0و 6تتفق ىذه النتػائج مػع كػل  مػف ) .2.041

, وعميػو تمتمػؾ ىػذه السػالالت 0فػي السػاللة  00.030بم  أعالىا  لممساحة الورقية, اتحادية عامة موجبة ومعنوية
 0, 6. بينمػا كػاف سػموؾ السػالالت المسػاحة الورقيػةقابمية اتحادية عامة جيدة مػع السػالالت األخػرى باتجػاه زيػادة 

أوطػأ  6ت تأثيرات اتحادية سالبة ومعنويػة باتجػاه خفػض المسػاحة الورقيػة وسػجمت السػاللة مغايرًا عندما أظير  2و
( م  حلث تا ل  قل  ق اللم  اتتحم   الم مم  27أل 0تتوافق ىذه النتائج مع دراسات سػابقة ). 04.320-قيمة بمغت 

إلػػػى أف  عػػرانيص النبػػات لعػػدد (0)جػػدوؿ  تشػػير تػػأثيرات قابميػػة االتحػػاد العامػػة  ممت اتتآمم م المألآمما ألالسمم لا.
صػاحبتا القيمػة األعمػى  0و 6قد أظيرت تأثيرا اتحاديًا عامًا موجبًا ومعنويًا, كانت السػاللتيف  0و 6, 0السالالت 

, 0النبػات, بينمػا أظيػرت السػالالت  (, ليكوف بذلؾ فعميا الجيني اإلضافي فعااًل في زيادة عدد عرانيص1.160)
اتفقػت ىػذه النتيجػة  .1فػي السػاللة  1.103-باتجػاه خفػض متوسػط الصػفة بمػ  أدناىػا تأثيرا سالبا ومعنويػا  2و 1

اف الػى  0يشػير الجػدوؿ  م  حلث تا ل   ألى اليمه الآلنت اتض  ت  مت تألىلمث الةمي .( 61و 0, 6)مع نتائج 
حبػػػػوب  لعػػػػدد لتػػػػأثير قابميػػػػة االتحػػػػاد العامػػػػة 04.642دت فػػػػي إعطػػػػاء قيمػػػػة موجبػػػػة ومعنويػػػػة قػػػػد انفػػػػر  0السػػػػاللة 
ىػػذه النتػػائج  .24.502-إعطػػاء أوطػػأ قيمػػة سػػالبة ومعنويػػة  التػػي انفػػردت ايضػػا فػػي 6, تقابميػػا السػػاللة العرنػػوص

وجػػد تػػأثير القابميػػة العامػػة عمػػى  كمػػا (.61و 2, 1, 0كػػل  مػػف ) تتفػػق مػػع مػػا جػػاء بػػوذات القػػيـ الموجبػػة والسػػالبة 
حبػػة, ولػػذا تكػػوف السػػالالت  011الب تػػارة أخػػرى لصػػفة وزف االتحػػاد معنويػػًا باالتجػػاه الموجػػب تػػارة وباالتجػػاه السػػ

ذات التػػػػأثير مػػػػف النػػػػوع األوؿ قػػػػد سػػػػاىمت برفػػػػع متوسػػػػط الصػػػػفة فػػػػي ىجنيػػػػا قياسػػػػًا إلػػػػى المتوسػػػػط العػػػػاـ لجميػػػػع 
السالالت, بينما كاف سموؾ السالالت في النوع الثاني مف التأثير مغايرًا تماما إذ خفضػت متوسػط الصػفة. تميػزت 

, فػي حػيف أظيػرت 0.100عطاءىا أعمى قيمة موجبة ومعنويػة لتػأثير قابميػة االتحػاد العامػة بمغػت إفي  0الساللة 
 1, 0, 6عػػدد مػػف الدراسػػات ) نتػػائج مقاربػػة أشػػارت الييػػا .6.204-لقيمػػة السػػالبة والمعنويػػة األوطػػأ ا 0السػػاللة 

تػػأثيرات قػػابميتي االتحػػاد العامػػة والخاصػػة  تشػػير ممم  حلممث تامم ل   ألى اليمممه الآلنممت اتضمم  ت  ممت الةممي .( 61و
قيمتػػيف موجبػػة ومعنويػػة لتػػأثيرات قابميػػة االتحػػاد ذات  0و 0السػػاللتيف  الػػى افلمتراكيػػب الوراثيػػة لحاصػػل الحبػػوب. 

, ممػػػا يشػػػير إلػػػى اتحادىػػػا الجيػػػد باتجػػػاه زيػػػادة حاصػػػل الحبػػػوب فػػػي 0فػػػي السػػػاللة  1.256العامػػػة بمغػػػت أعالىػػػا 
, وىػذا 6فػي السػاللة  1.402-قيمػًا سػالبة ومعنويػة بمػ  أدناىػا  2و 1, 0, 6يرت السػالالت ريباتيا, بينما أظتض

يعكػػس ميميػػا لخفػػض متوسػػط حاصػػل الحبػػوب فػػي ذرياتيػػا نتيجػػة توريثيػػا جينػػات ذات فعػػل إضػػافي عممػػت عمػػى 
القمل  م  حلث ظ مألى ( 61و 05, 01, 0, 6)لما توصل اليو  توافقةىذه النتائج جاءت م خفض متوسط الصفة.

ة التػأثير كانػت موجبػ صػفة الحاصػل البػايولوجي اف 0يبػيف الجػدوؿ  المألآا  ألالس لا  لتأثلى ق الل  اتتح   الم مم .
في تحقيقيػا أعمػى تػ لف عػاـ لجيناتيػا مػع جينػات السػالالت  0اذ تفوقت الساللة  2و 0, 0ومعنوية في السالالت 

فقػد  1و 0, 6فػي تحسػيف الصػفة, امػا السػالالت  لسػالالتوىػذا يؤكػد عمػى أىميػة مثػل ىػذه ا 1.314االخرى بم  
كاف ليا تأثيرا سالبا ومعنويا لقابمية اتحادىا العامػة وباتجػاه خفػض معػدؿ الصػفة فػي تضػريباتيا عػف معػدؿ الصػفة 
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اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع مػػا اوردتػػو دراسػػة  .6فػػي السػػاللة  1.511-قيميػػا السػػالبة  أوطػػألكافػػة التضػػريبات, وبمغػػت 
(27.)

في الذرة الصفراء. المدروسة اتمصفلتقديرات تأثيرات القابمية االتحادية العامة  3جدول 

التراكيب 
 الوراثية

المساحة  ارتفاع النبات
 الورقية

عدد عرانيص 
 النبات

عدد حبوب 
 العرنوص

 300وزن 
 حبة

حاصل 
 الحبوب

الحاصل 
 البايولوجي

1 -2.35216.0930.0073.7474.0140.4280.029
2 0.665 -48.761 0.024 -68.946 0.104 -0.846 -0.905
3 5.04341.171-0.00448.2860.4750.6920.758
4 1.226 -16.128 0.024 21.619 -2.648 -0.062 -0.087
5 -6.380 22.445 -0.037 -11.157 0.293 -0.114 -0.405
6 1.798-14.820-0.0156.452-2.238-0.0980.611

SE 1.31306.4021.11134.8440.2711.1110.018 لآلباء

الناجمػػة عػػف الفعػػل الجينػػي ( و 0)جػػدوؿ  والعكسػػية تػػأثيرات قابميػػة االتحػػاد الخاصػػة فػػي اليجػػف التبادليػػة تبػػيف نتػػائج
, بينمػا أعطػى 6×5لميجيف  00.125كاف أعالىا  الرتفاع النبات, ىجف تبادلية قيمًا موجبة 4 اف ,غير اإلضافي

(. مػػف جيػػة اخػػرى كانػػت قابميػػة االتحػػاد الخاصػػة فػػي 00.162-) لػػذات الصػػفة أوطػػأ قيمػػة سػػالبة 6×1اليجػػيف 
ىجػػف  3, بالمقابػػل ظيػػرت 1×3فػػي اليجػػيف  5.123ىجػػف كػػاف أعالىػػا  0اليجػػف العكسػػية موجبػػة ومعنويػػة فػػي 
, 6) ت ىػذه النتػائج مػع مػا توصػل اليػواتفقػ .1×4فػي اليجػيف  03.100-عكسية بقيـ سالبة ومعنوية كاف أدناىا 

يبػػيف الجػػدوؿ ذاتػػو اف قػػيـ تػػأثير قابميػػة االتحػػاد  فػػي الصػػفة. اإلضػػافي( حيػػث تبػػايف دور الفعػػل الجينػػي غيػػر 2و 0
ىجػػػف  0ىجػػػف تبادليػػػة و 3فػػػي  ومعنويػػػة كانػػػت موجبػػػة لممسػػػاحة الورقيػػػة,الخاصػػػة فػػػي اليجػػػف التبادليػػػة والعكسػػػية 

وبػػنفس  1×3و 4×3لميجينػػيف  46.001و 01.340اليجػػف التبادليػػة والعكسػػية عكسػػية, وبمغػػت اعمػػى قيميػػا فػػي 
لتػأثير فػي االتجػاه السػالب  ىجػف عكسػية 0ىجف تبادلية و 0التتابع, وعمى العكس مف ذلؾ كاف معدؿ الصفة في 

 00.013-عمػى بقيػة اليجػف التبادليػة فػي إظيػاره اوطػأ تػأثير سػالب  3×2قابمية االتحاد الخاصة, وتفوؽ اليجيف 
أتػػت ىػػذه النتػػائج  .01.031-مػػف اليجػػف العكسػػية اذ حػػاز عمػػى اوطػػأ تػػأثير سػػالب  3×6يقابمػػو فػػي ذلػػؾ اليجػػيف 

 امى  سم لا .ا( حلث ظ ىت قل  ق الل  اتتحم   الا ةم  ألالميسمل  تم ىج مألآام  ألتم ىج 27أل 0)متوافقة مع نتائج 
لصػفة كما يشر الجدوؿ ذاتو اف اثناف مف اليجف التبادلية فقط تجاوزا عتبة المعنوية لتأثير قابميػة االتحػاد الخاصػة 

بالتتػػابع, فػػي حػػيف لػػـ يرتقػػي اي  6×1و 4×2لميجينػػيف  1.102-و 1.154وبمغػػت قيميمػػا عػػدد عػػرانيص النبػػات 
وبػػذلؾ كانػػت ىػػذه النتػػائج  فػػي اليجػػف العكسػػية.ىجػػيف عكسػػي الػػى حػػدود المعنويػػة لتػػأثير قابميػػة االتحػػاد الخاصػػة 

التػأثير الخػاص  فأ (.61و 0, 6) متوافقة إلى حد ما مع نتائج الدراسات السابقة نتائج الدراسة الحالية متوافقة مع
 0ىجػف تبادليػة و 01كػاف موجبػًا ومعنويػًا فػي , لعدد حبوب العرنوص لقابمية االتحاد في اليجف التبادلية والعكسية

 001.401وأعالىػا فػي اليجػف العكسػية  6×5لميجػيف  40.166بمػ  أعالىػا فػي اليجػف التبادليػة و  ,عكسيةىجف 
ىجػػػف عكسػػػية بقيمػػػة سػػػالبة ومعنويػػػة بمغػػػت أدناىػػػا فػػػي اليجػػػف  5ىجػػػيف تبادليػػػة و 1, بينمػػػا ظيػػػرت 1×2لميجػػػيف 
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وجػػد مثػػل ىػػذه . 1×4لميجػػيف  40.511, وبمغػػت أدناىػػا فػػي اليجػػف العكسػػية 6×1لميجػػيف  26.052-التبادليػػة 
ىجػػف عكسػػية قيمػػًا موجبػػة  2ىجػػف تبادليػػة و 1, فقػػد أظيػػرت حبػػة 011وزف أمػػا فػػي (. 61و 2, 1, 0)النتػػائج 

لميجػػيف  0.304وأقصػػاىا فػػي اليجػػف العكسػػية  2×1لميجػػيف  2.050ومعنويػػة بمػػ  أقصػػاىا فػػي اليجػػف التبادليػػة 
ىجف عكسية قيمًا سالبة ومعنويػة لتػأثيرات قابميػة االتحػاد الخاصػة بمػ   0ىجف تبادلية و 2, في حيف أعطت 5×6

 توافػػقت .1×6لميجػػيف  3.016-وأدناىػػا فػػي اليجػػف العكسػػية  3×2لميجػػيف  0.602-أدناىػػا فػػي اليجػػف التبادليػػة 
ىجػػف  0ىجػػف تبادليػػة و 2أظيػػر , حاصػػل الحبػػوب فػػي(. 61و 2, 1, 0, 6) ىػػذه النتػػائج مػػع مػػا اوردتػػو نتػػائج

 1×2فػي حػيف أعطػى اليجػيف  2×1لميجػيف  0.105عكسية قيمًا موجبة ومعنوية بم  أعالىا في اليجػف التبادليػة 
 6×1, بينمػػا كػػاف سػػموؾ اليجػػيف 0.200أعمػػى القػػيـ الموجبػػة لقابميػػة االتحػػاد الخاصػػة فػػي اليجػػف العكسػػية وبمغػػت 

-ومعنويػػػة لقابميػػػة االتحػػػاد الخاصػػػة فػػػي اليجػػػف التبادليػػػة ىجػػػف تبادليػػػة ) مغػػػايرًا اذ انفػػػرد فػػػي إعطػػػاء قيمػػػة سػػػالبة
 2×4فػػػي اليجينػػػيف  0.626-ىجػػػف عكسػػػية فػػػي سػػػموؾ مماثػػػل سػػػالب ومعنػػػوي بمػػػ  أدناىػػػا  5(, يقابمػػػو 0.100

 2يتضػح اف  فػي الحاصػل البػايولوجي,(. 61و 06, 2, 0, 6, 0)حصل عمى مثل ىذه النتائج كل مػف  .1×6و
ىجف عكسية اظيرت قيما موجبة ومعنوية لتأثير قابمية اتحادىا الخاصة اذ بمغت أعمػى قيمػة ليػا  0ىجف تبادلية و
أعمػػى قيمػػة موجبػػة  لتػػأثير قابميػػة  1×3فػػي حػػيف اعطػػى اليجػػيف  5x6فػػي اليجػػيف  0.002لتبادليػػة افػػي اليجػػف 

ىجػػف عكسػػية اعطػػت  01ىجػػف تبادليػػة و  0. تبػػيف أيضػػًا اف 0.032االتحػػاد الخاصػػة فػػي اليجػػف العكسػػية بمغػػت 
( 0.300-قيمػا سػػالبة ومعنويػة لتػػأثير قابميػة اتحادىػػا الخاصػػة, اذ بمغػت اوطػػأ قيميػا السػػالبة فػي اليجػػف التبادليػػة )

تتفػػق ىػػذه . 1×4( فػػي اليجػػيف 0.145-بينمػػا بمغػػت اوطػػأ قيميػػا السػػالبة فػػي اليجػػف العكسػػية ) 6×1فػػي اليجػػيف 
 (.61)النتائج الى حًد ما مع ما توصل اليو 

تقديرات تأثيرات القابمية االتحادية الخاصة والعكسية لمصفات المدروسة في الذرة الصفراء. 4جدول 

التراكيب 
ارتفاع النبات الوراثية

المساحة 
 الورقية

عدد عرانيص 
 النبات

عدد حبوب 
 العرنوص

 300وزن 
 حبة

حاصل 
 الحبوب

الحاصل 
 البايولوجي

1×2 13.57411.421-0.01938.689 6.3931.0391.826 
1×3 -6.637 32.574 0.009 44.082 0.110 0.630 -1.596 
1×4 8.180-13.002-0.01934.331 -2.0020.2551.951 
1×5 -1.815 -3.095 0.009 13.617 -1.505 0.067 -0.540
1×6 -14.026 -12.450 -0.046 -62.396 -1.878 -1.034 -1.734 
2×1 4.533-4.8650.000145.840 -1.2121.6441.333 
2×3 1.980-14.3570.02670.696 -4.2360.5170.599 
2×4 3.596-13.4690.098-13.443 3.9130.1870.955 
2×5 -2.331 9.233 -0.041 51.827 2.183 0.745 -0.753 
2×6 -2.643 19.593 0.037 -22.729 1.040 0.009 -0.392 
3×1 9.56782.4400.06763.852 3.9191.1911.476
3×2 -1.200 32.585 0.033 -65.067 2.461 -0.213 -0.551
3×4 -1.18145.784-0.007-20.962 -1.215-0.4710.431
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3×5 7.19120.1970.020-17.413 0.054-0.2150.927
3×6 6.580-12.933-0.00242.186 3.864 0.9331.502
4×1 -17.033 -21.255 -0.067 -81.900 3.774 -0.542 -4.089
4×2 -2.533 -2.185 -0.067 -75.193 -0.622 -1.262 -1.022
4×3 -8.200 -7.150 0.000 32.907 -2.647 0.009 -1.182
4×5 -1.5261.660-0.0077.189 2.0820.4150.305
4×6 3.896 4.405 0.037 35.632 -1.053 0.123 -0.054
5×1 -10.100 9.135 -0.033 3.717 -0.312 0.018 -1.600
5×2 1.333 -0.010 0.000 -73.140 1.122 -0.649 -0.738
5×3 7.23319.5650.033-65.627 1.761-0.4090.169
5×4 -4.967 -7.310 0.033 -25.307 -4.999 -0.853 -2.080
5×6 14.56914.508-0.00281.522-2.1120.9933.136
6×1 -11.867 -8.495 0.000 -53.553 -7.352 -1.262 -1.991
6×2 -2.400 -25.255 0.033 -38.047 0.230 -0.569 -1.440
6×3 7.800-30.4700.033-80.552 4.047-0.7380.800
6×4 -1.500 -10.460 0.033 0.680 -1.121 -0.116 -0.907
6×5 -0.2336.6850.00087.9804.7481.5560.258

SE  لمهجن
1.0631.0400.620 0.6436.6550.0452.807 التبادلية

SE  لمهجن
 العكسية

6.1154.3321.63414.459 1.2761.0320.331
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