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  الخالصة

فذت تجربة حقلیة في محطة ابحاث المحاصیل الحقلیة التابعة الى الهیئه العامة للبحوث الزراعیة في ن

تم سالالت نقیة من الذرة الصفراءخمساستخدمت.2008والخریفي لعام ابوغریب في الموسمین الربیعي 

بات تبادلیة وعكسیة في ادخلت في تضریالصفراء في الهئیة المذكورة الحصول علیها من محطة ابحاث الذرة 

بات في الموسم الخریفي التضریالناتجة منبذورالزرعت .تبادلیًا وعكسیاً هجیناً ) 20(النتاج يالموسم الربیع

دلیة والعكسیة من خالل ادائها وبثالث مكررات بهدف تقییم سلوك السالالت وهجنها التباRCBDتصمیم وفق

وفق طریقة للتضریبات التبادلیة والعكسیة ت والخاصةادیة العامة للسالالللمقدرة االتحونتائج التحلیل الوراثي

Griffing،المعالم الوراثیة لمعرفة نوع الفعل الجیني المسیطر على بعضوتقدیرالثالثة واالنموذج الثابت

اظهرت نتائج التحلیل االحصائي فروقات عالیة المعنویة لمتوسط المربعات. المدروسةاتتوریث الصف

فروق التحلیل الوراثي نتائجكما اظهرت ، للتضریبات في جمیع الصفات المدروسة عدا عدد عرانیص النبات

االفضل AGR11كان اآلب. في اغلب الصفات المدروسةMSrcaوMSscaوMSgcaلـ عالیة المعنویة

)2.36(وعدد حبوب الصف)0.200(وعدد صفوف العرنوص)0.813(طول العرنوصفياً عاماً أئتالفیاً ثیر تأ

AGR21×AGR11وAGR21×AGR3انالتبادلیانالتضریباظهر).9.58(وحاصل حبوب النبات

) σ²sca(على )σ²gca(كانت نسبة .)41.9،171.8(و) 40.9،196.8(ي حاصل حبوب النباتأفضل أداء ف

بوب الصف وحاصل النبات عدا طول العرنوص وعدد حاقل من واحد في جمیع الصفات المدروسة،)σ²rca(و 

كانت قیم التباین الوراثي السیادي اكبر من قیم التباین الوراثي. كانت اكبر من واحد بالتضریبات العكسیة

اكبر من اإلضافيبینما كانت قیم التباین الوراثي لجمیع الصفات المدروسة في التضریبات التبادلیة،اإلضافي

عدا ارتفاع العرنوص والمساحة الورقیة فات المدروسة للتضریبات العكسیة قیم التباین الوراثي السیادي في الص

انعكس ذلك على قیمة معدل درجة السیادة التي كانت اكبر من واحد في جمیع . وعدد صفوف العرنوص

عدا التزهیر االنثوي وطول العرنوص وعدد حبوب الصف في التضریبات التبادلیة والعكسیة ات المدروسة الصف

بالمعنى الواسع مرتفعةكانت نسبة التوریث .كانت اقل من واحد في التضریبات العكسیةحبوب النباتوحاصل 

اما في التضریبات العكسیة فقد ،للتضریبات التبادلیةبالمعنى الضیق منخفضة في جمیع الصفات المدروسةو 

إمكانیةیستنتج من الدراسة.ةكانت نسبة التوریث بالمعنى الواسع والضیق مرتفعة في اغلب الصفات المدروس

حاصل إلنتاجاستخدام بعض السالالت المتفوقة تضریباتها في استنباط هجن فردیة ذات مقدرة اتحاد خاصة 

  .كانت تحت تأثیر السیادة الفائقةهجنهاحبوب عالي الن معظم صفات

  

  
  

  الثالثالبحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث 
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Abstract
A field trial was carried out on the Field Crops Research Station of State board 

of Agricultural Research Abu-Ghraib. Five inbred lines of maize were used in this 
study using full diallel cross in spring season in 2008 to produce twenty  F1 crosses. 
Seed crosses were grown in a randomized complete block design with three replicates 
in fall season 2008. The objective of this study was to identify and select superior 
maize inbred lines based on their performance as well as to evaluate their single-
cropss hybrid performance based on results of analysis of combining ability, gene 
action and estimation of some genetic parameters using the approach of Griffing
(1956b) the third method with fixed model. The results of statistical analysis showed 
that there were highly significant differences among crosses for all the studied traits 
except the number of ears/ plant was not significant. Results of genetic analysis 
showed that the MSgca, MSsca, and MSrca, were high significant in all studied 
characters except for number of rows/ ear in (GCA) and for days to 50% silking and 
number of rows/ ear were not significant added for ear length was significant in 
(RCA). Indicating the importance of both additive and non additive gene action in the 
control of these characters. The inbred line AGR11 was found as the best general 
combiner for ear length (0.813), rows number (0.200), number of grains/ row(2.36) 
and grains yield/ plant(9.58). The best cross (AGR3 x AGR21) and (AGR11 x 
AGR21). These crosses showed good positive (SCA) effects along with better mean 
performance (40.9, 196.8) and (41.9, 171.8) respectively for  grain yield per plant, and 
most of the traits. The ratio of (δ²gca) to the (δ²sca) and (δ²rca) was less than 1.0 in all
studied characters, except for ear length, number of grains / row and grains yield 
which was more than 1.0 in reciprocal crosses. The values of dominance genetic 
variance were more than that additive genetic variance for all characters in diallel 
crosses, while the values of additive genetic variance were more than that dominance 
genetic variance except for the ear height, leaf area and number of rows per ear for all 
charscters in reciprocal crosses. This reflects the exceeded one for the value of 
average dominance degree for all studied characters in both diallel and reciprocal 
crosses except for days to 50% silking, ear length, number of grains/ row and grains 
yield/ plant in reciprocal crosses which was less than 1.0. As for broad sense 
heritability it was high for all studied characters in both diallel and reciprocal crosses 
except for days to 50% silking, number of rows/ ear and grains yield/ plant which 
were low in reciprocal crosses, but narrow sense heritability was low for all studied 
characters in diallel crosses while it was heigh for most of the traits in reciprocal 
crosses. The results indicate that some inbred lines could be used in a breeding 
program to develop new versions of high yield per plant and SCA to produce better 
grain yield hybrids, and most studied traits were under over dominance gene action. 
This showed that developing elite hybrids were the best method for improving maize 
grain yield.
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  المقدمة

Zea mays(یعد محصول الذرة الصفراء L. (الحبوب المهمة التي تزرع بمساحات من بین محاصیل

تزال دون المستوى المطلوب وان زراعته في العراق ال. واسعة في العالم،ویحتل المرتبة الثالثة بعد الحنطة والرز

ربیة ولغرض النهوض بزراعة هذا المحصول وزیادة غلة وحدة المساحة اضافة البد من القیام بتنفیذ برامج الت

والتحسین الوراثي النتاج الهجن الفردیة وادخالها في الزراعة لما تحمله من مواصفات جیدة في االنتاج لكونه من 

اهتم علماء الوراثة ). 1(المحاصیل الخلطیة التلقیح التي تمتازبسهولة عملیات التربیة والتحسین النتاج الهجن 

Diallelومربي النبات بطرائق التضریب التبادلي  cross   التي وضع قواعدها االساسیةFisher)2 ( وطبقها

Schmidt)3 (وSpragueوTatum)4 ( وتم ترصین طرائق التحلیل التبادلي من قبلJinksوHayman

التي تعد نقلة كبیرة في مجال طرائق التضریب حیث ) 7(Griffing، الى ان جاءت دراسة   )6(Jinksو) 5(

لتضریبات التبادلیة ومنها الطریقة الثالثة التي هي ثاني اكفأ طریقة من طرائق التضریب قدم اربع طرائق لتحلیل ا

التبادلي التي یمكن استعمالها بین عدد من السالالت النقیة المتباعدة وراثیًا النتاج تضریبات تبادلیة 

لوكها الوراثي عن وعكسیة،ویمكن تشخیص افضل السالالت وتحدید مواقع القوة والضعف في ادائها وتقییم س

لالباء والمقدرة االتحادیة الخاصة للتضریبات ) GCA(طریق دراسة التحلیل الوراثي للمقدرة االتحادیة العامة

ومعرفة تاثیراتها العامة لكل أب والخاصة لكل تضریب تبادلي ) RCA(وللتضریبات العكسیة) SCA(التبادلیة

عن ) Gene action(مكن االستدالل عن نوع الفعل الجینيوعكسي، ومن هذا التحلیل الوراثي للتضریبات  ی

 effectAdditive geneطریق دراسة التأثیرات الوراثیة التي یمكن تجزئتها الى التاثیر الوراثي االضافي 

action)والتاثیر الوراثي السیادي ) الذي یعبر عن متوسط تاثیر الجینات مجتمعةDominance gene 

action effect) والتاثیر الوراثي التفوقي )یعبر عن تداخل الجینات والیالتها في الموقع الواحدالذيEpistatic 

gene effect)ومن المعرفة التامة ).2) (الذي یعبر عن التداخل بین ازواج الجینات في المواقع المختلفة

لى االبناء یمكن تحدید طبیعة لطبیعة الفعل الجیني الذي یؤثر في وراثة الصفات الكمیة وانتقالها من االباء ا

البرنامج المستخدم في الدراسه،فاذا كان الفعل الجیني االضافي هو المكون الرئیسي للتباین الوراثي للصفة 

فنستخدم برنامج االنتخاب،اما اذا كان الفعل الجیني غیر االضافي هو المكون الرئسي للتباین الوراثي في 

) نسبة التوریث ومعدل درجة السیادة(بتقدیر المعالم الوراثیة ).1(التهجینفنستخدم برنامجالسیطرة على الصفة 

فان نسبة التوریث یمكن التعرف عن طریقها على مقدار ما تنقله االفراد المنتخبة من الصفة الى ذریتها الناتجة 

المفهوم الواسع منها في الجیل االول،ألن لكل أب تاثیر عام في تحسین عدد من الصفات، والتي لها مفهومان 

من قسمة التباین الوراثي الى التباین المظهري،والمفهوم الضیق والذي یمكن حسابه من قسمة هوالذي یتم حساب

وللتضریبات ) ā(وبتقدیر معدل درجة السیادة للتضریبات التبادلیة. التباین الوراثي االضافي الى التباین المظهري

ن طریقها یمكن معرفة اي نوع من الجینات التي تتحكم في السیطرة للصفات المدروسة والتي ع) r-ā(العكسیة

والهدف من )8،9،10،11،12،13(على الصفات لتحدید طریقة التربیة االكثر مالئمة لتحسین تلك الصفات

هذا البحث هو إجراء تضریب تبادلي بكافة االحتماالت بین السالالت الخمس النقیة النتاج التضریبات 

ةوالعكسیة وٕاجراء تحلیل وراثي للمقدرة االتحادیة العامة للسالالت والخاصة للتضریبات التبادلیةوالعكسیة، التبادلی

المسیطر على ) التاثیرالوراثي اإلضافي للجینات والتأثیر الوراثي غیراالضافي للجینات(ومعرفـة نوع الفعل الجیني 

  .مدروسةةلكل صف) وریث ومعدل درجة السیادةنسبة الت(وتقدیربعض المعالم الوراثیة توریث الصفات المدروسه،
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  المواد وطرائق العمل

/ نفذت الدراسة في حقل تجارب محطة ابحاث المحاصیل الحقلیة التابعة للهیئة العامة للبحوث الزراعیة

فراء ،استعملت في الدراسة خمسة سالالت نقیة من الذرة الص2008غریب بموسمین الربیعي والخریفي لعام ابو

التي تم الحصول علیها من الهیئة (AGR32,4-AGR21,3-AGR11,2-AGR7,1-AGR3-5)هي  

اجریت كافة العملیات الزراعیة من حراثة وتنعیم وتسویة ثم التسمید بالسماد المركب .العامة للبحوث الزراعیة

(27:27)N:P م بین خط )0.75(ت تلتها عملیات تقسیم الحقل وفتح الخطوط بسافاهكتار/كغم 300بمعدل

هكتار على دفعتین األولى عندما وصل ارتفاع /كغم ) 200(نتروجین بمعدل % 46اضیف سماد الیوریا . واخر

في خطوط 2008عام زرعت بذور السالالت في منتصف اذار.سم والثانیة قبل ظهورالنورة الذكریة30النبات 

خطوط لكل ساللة )10(م وبواقع )0.25(واخرى م وبین جورة)0.75(م والمسافة بین خط واخر)6(بطول 

اجریت عملیة مكافحة .اوراق للنبات) 5(في الجورة الواحدة، خفت الى نبات واحد في مرحلة بذور) 3(وبمعدل 

أجریت .هكتار/كغم 3.25وبمعدل %)  85(االدغال بعد الزراعة وقبل اإلنبات باستخدام مادة االترازین بتركیز

كافة عملیات خدمة المحصول من ري وتعشیب وعزق ومكافحة لحشرة حفار ساق الذرة خالل موسم النمو 

Sesamia criteca أوراق والثانیة بعد عشرون یوم من ) 6(بواقع مرتین ،األولى عند وصول النبات مرحلة

مادة فعالة وبمعدل %) 10(المكافحة األولى،استخدمت لهذا الغرض مادة الدیازینون المحبب بتركیز

الحریرة غلفت النورات االنثویة عند بزوغ النورات االنثویة في نباتات السالالت وقبل ظهور. هكتار/كغم)4(

سم لضما ن الحصول على التضریب المطلوب وتالفي حصول التلقیح )3-1(باكیاس ورقیة بعد ظهورها بطول 

ورقیة قبل یوم من بدء عملیة التلقیح ، اما النورات الذكریة فقد تم تكییسها باكیاس)Open pollinated(المفتوح 

يأجر .  كان جاهزًا من الحریراتجمعت حبوب اللقاح بالیوم التالي وتم تلقیح ما.  وبعد إطالقها لحبوب اللقاح

تضریب تبادلي بین السالالت الخمسة باتجاهین المباشر والعكسي للحصول على التضریبات التبادلیة والعكسیة 

ن عدد فیكو (Model-1)واالنموذج االول(Method-3)وفق الطریقة الثالثة) Griffing)7جاء به وحسب ما

) 10-5(هجینًا وبمعدل) 20(والذي یساويP(P-1)تركیب وراثي مساویًا الى) 20(التراكیب الوراثیة الناتجة

في نهایة . عرانیص لكل تضریب لضمان الحصول على بذوركافیة لزراعتها في تجربة المقارنةفي الموسم التالي

الموسم اخذت العرانیص الناتجة من التضریبات وجففت ثم فرطت كًال على انفراد لغرض استخدامها في تجربة 

  ).عكسیة10تبادلیة و 10( المقارنة والتي ضمت هجن الجیل االول 

تجربة المقارنة التي تضمنت زراعة بذور التضریبات التبادلیة ) 2008(تموز لعام   25نفذت في 

هجین وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث مكرارات شملت كل وحدة ) 20(سیة البالغ عددها والعك

اجریت خالل هذا الموسم كافة عملیات خدمة .م) 0.25X0.75(تجریبیة على خطین من كل مادة وراثیة بمسافة 

جاء الذرة على وفق ماالتربه والمحصول من تسمید وري وتعشیب وعزق ومكافحة االدغال وحشرة حفار ساق

عدد االیام من الزراعة وحتى بزوغ اامدروسة خاصة لكل صفة من الصفاتاخذت البیانات ال.بالموسم الربیعي

، )سم(من نباتات التركیب الوراثي المزروع ضمن الوحدة التجریبیة، ومتوسط ارتفاع النباتات %) 50(الحریرة في 

متوسط المساحة للورقة التي تحت ورقة العرنوص العلوي، حسبت على ، و )سم(ومتوسط ارتفاع العرنوص العلوي

ولعشرة نباتات ) 0.75(اساس قیاس مربع طول الورقة التي تحت ورقة العرنوص العلوي وضربها بثابت مقداره 

، ومتوسط عدد الصفوف في )سم(، ومتوسط عدد العرانیص في النبات، ومتوسط طول العرنوص)1(محروسة 
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، ومتوسط حاصل حبوب النبات)غم(حبة1000، ووزن توسط عدد حبوب الصف في العرنوصوم، العرنوص

    ).14(%  15.5بعد تعدیل الرطوبة الى ،)غم(

اختبرت المتوسطات . اجرى التحلیل االحصائي لكل صفة على وفق التصمیم المستخدم بثالث مكررات

نظرًا لوجود فروقات .)0.01(و) 0.05(ى احتمال  بمستو ) L.S.D(الحسابیة للصفات باستخدام اقل فرق معنوي 

معنویة بین التراكیب الوراثیة فقد تم تحلیل البیانات الخاصة لكل صفة من صفات الدراسة على فق الطریقة الثالثة 

(Method-3) لتحلیلGriffing)7 ( واالنموذج االول(Model-1) والذي قسم بموجبه متوسط المربعات

ومتوسط المربعات للمقدرة االتحادیة (MSgca)الى متوسط المربعات للمقدرة االتحادیة العامة للتراكیب الوراثیة

Singhوفقًا لما ذكره  . (MSrca)والتضریبات العكسیة (MSsca)الخاصة في التضریبات التبادلیة

.)Chaudhary)15و

وللهجن ) ijŜ(لخاصة للهجن التبادلیة لألباء وتاثیرات ا) i)ĝتاثیرات المقدرة االتحادیة العامة تم تقدیر

  :بالتتابع وكما یاتي) Rˆij(العكسیة 

/ 2P(p-2)]2y…-p(yi.+y.j) = [i ĝ  

Ŝij = (yij + yji)/2- (yi.+y.i+yj.+y.j)/ 2(p-2) +  y…/(p-1)(p-2)  
Rˆij = (yij-yji)/2               

والفرق مابین تاثیري المقدرة i)ĝ (SEامة كما تم تقدیر الخطأ القیاسي لتاثیرالمقدرة االتحادیة الع

  :وكما یاتي j)ĝi-ĝ (SEاالتحادیة العامة لالبوین  

 =i)ĝ(S.E  

S.E(ĝi-ĝj)=  

للتضریبات التبادلیة وللفرق بین تاثیري SE(Ŝij)والخطأ القیاسي لتاثیر المقدرة االتحادیة الخاصة 

-Ŝij)خاصة المقدرة االتحادیة ال Ŝik)SEبین التضریبین التبادلیین وكما یاتي :  

) =S.E (Ŝij   

S.E(Ŝij -Ŝik) =  

للتضریب العكسي وللفرق بین تاثیري SE(Rˆij)والخطأ القیاسي لتاثیر المقدرة االتحادیة الخاصة 

  :یبین العكسیین كما یاتيبین التضر   Rˆik)-SE(Rˆijالمقدرة االتحادیة الخاصة  

SE(Rˆij)= 

SE(Rˆij - Rˆik)= 

یمكن تقدیر مكون تباین المقدرة االتحادیة العامة (EMS)ومن حساب متوسطات التباین المتوقع 

)σ²gca ( ومكون تباین المقدرة االتحادیة الخاصة للتضریبات التبادلیة(σ²sca) ومكون تباین الخاصة

  :من خالل المعادالت االتیة) σ²rca(للتضریبات العكسیة 

σ²gca=( MSgca-MSē)/2(p-2)                σ²Sca=(MSsca- MSē)/2  
σ²rca =(MSrca-MSē)/2  

لجأ الى مكونات التباین للمقدرة االتحادیة العامة والخاصة للتضریبات التبادلیة وللتضریبات العكسیة

والتي تشمل التباین ) σ²p(وتباین الخطأ التجریبي لكل واحد منهم،وذلك لغرض تقدیرمكونات التباین المظهري 

باالضافة الى تقدیر نسبة (σ²E)والتباین البیئي) σ²D(والتباین الوراثي السیاديσ²A)(الوراثي االضافي

  :كونات التباین كما یاتياذ تم تقدیرم)Chaudhary  )15و  Singhالتوریث،ووفقًا لما ذكره 

σ²A= 2 σ²gca, σ²D= σ²sca, σ²E = MSe/r, σ²P = σ²G + σ²E, σ²G = σ²A + σ²D
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والتضریبات )h²b.s(اما نسبة التوریث فقد تم تقدیرها بمفهومها الواسع لكل من التضریبات التبادلیة

)h²n.s-r(والتضریبات العكسیة)h²n.s(وبمفهومها الضیق لكل من التضریبات التبادلیة ) h²b.s-r(العكسیة

  :یةتاآلوحسب المعادلة ) Chaudhary)15و  Singhوذلك طبقا لما ذكره 

h²b.s = σ²G/ σ²P,  h²b.s-r = σ²G/ σ²P-r ,  h²n.s= σ²A/ σ²P,  h²n.s-r   =  σ²A/ σ²P-r   

وكما )r-ā(سیةوالتضریبات العك) ā(تم تقدیر معدل درجة السیادة لكل من التضریبات التبادلیة

  : یأتي

  =ā ā-r =     

  

  النتائج والمناقشة

وتعكس هذه .وجود فروقات عالیة المعنویة بین التضریبات لجمیع الصفات المدروسة ) 1(یبین جدول 

وفي ) 2(المبینة في جدول ومن النتائج .االختالفات الوراثیة بین التضریبات التبادلیة والعكسیةالفروقات مقدار

من النباتات تزهیر انثوي% 50اقل مدة من الزراعة حتى 1×4التضریبات التبادلیة اظهر التضریب التبادلي 

حبة 1000ووزن ²سم)4423.3(سم والمساحة الورقیة)171.3(یوم ومتفوقًا في ارتفاع النبات ) 57(

أذ اظهر تفوقًا في   3×4في التفوق التضریب التبادلي غم، یتبعه )196.8(غم وحاصل حبوب النبات)416.7(

حبة وحاصل )33.7(حبوب الصفصف وعدد)19.5(سم وعدد صفوف العرنوص)17.3(طول العرنوص

سم وعدد )18.3(اعلى قیمة لطول العرنوص2×3غم،كما اعطى التضریب التبادلي )171.8(حبوب النبات

اقل مدة من 5×3و4×1التضریان العكسیان بات العكسیة فقد اظهرحبة، اما في التضری)33.8(حبوب الصف

واعطى اعلى 4×3یوم، وتفوق التضریب العكسي )58(من النباتات تزهیر انثوي بلغت% 50الزراعة حتى 

صف )16(سم وعدد صفوف العرنوص)19.3(وطول العرنوص²سم) 4203.3(قیمة في المساحة الورقیة

غم، في حین )194.8(غم وحاصل حبوب النبات)391.3(حبة1000حبة ووزن )34.8(وعدد حبوب الصف

ان االختالفات في قیم .غم)394.0(حبة بلغت1000اعلى قیمة في وزن 3×1اعطى التضریب العكسي 

ئج التضریبات العكسیة عن قیم تضریباتها التبادلیة یمكن ان یعزى الى التأثیرات السایتوبالزمیة، وتتفق هذه النتا

في اشارتهم ) 24(والفالحي)21(واخرونAkberو) 18(والزوبعي) 9(واخرونRevillaوجده كل من مع ما

  . الى اهمیة الوراثة السایتوبالزمیة في السیطرة على توریث بعض الصفات المدروسة في الذرة الصفراء

فقد تمت علیه،دروسةنظرًا لوجود فروق عالیة المعنویة بین متوسطات التضریبات في الصفات الم

والخاصة للتضریبات التبادلیة لآلباءمتوسط المربعات للمقدرتین االتحادیة العامة متوسط مربعاتها الىتجزئة

التزهیر االنثوي الذي كان غیر معنویًا في كانت عالیة المعنویة لجمیع الصفات المدروسة عداالتيوالعكسیة

عدد صفوف العرنوص التي كان متوسط و لخاصة في التضریبات العكسیةمتوسط المربعات للمقدرة االتحادیة ا

المربعات للمقدرة االتحادیة العامة وللمقدرة االتحادیة الخاصة في التضریبات العكسیة غیر معنویًا، في حین كان 

قیمة كانت. متوسط المربعات للمقدرة االتحادیة الخاصة في التضریبات العكسیة لصفة طول العرنوص معنویاً 

متوسط المربعات للمقدرة االتحادیة الخاصة في التضریبات التبادلیة اكبر من قیمة متوسط المربعات للمقدرة 

مما ،)1جدول (ات المدروسةاالتحادیة العامة وللمقدرة االتحادیة الخاصة في التضریبات العكسیة في جمیع الصف

اي ،اثیرات الوراثیة االضافیةكانت اكثر اهمیة من التیدل على ان التاثیرات الوراثیة غیر االضافیة للجینات

وتتفق هذه . یمكن االستنتاج من ذلك وجود فعل جیني غیر اضافي یتحكم في وراثة جمیع الصفات المدروسة

) 19(وشعیا) 18(والزوبعي) 17(واخرونDehghanpourو) Shaheen)16وGomaaالنتائج مع كل من
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من حیث ان الفعل الجیني الغیر ) 22(واخرونRatharو)21(واخرونAsefaو) 20(وآخرون  Alamو

  .یمكن تحسین هذه الصفات باستعمال طریقة التهجین، وعلیهاالضافي هو الذي یتحكم في توریث تلك الصفات

  

  متوسطات التضریبات التبادلیة والتضریبات العكسیة للصفات المدروسة في الذرة الصفراء) 2(جدول 

  التضریبات

التزهیر 

االنثوي

  )یوم(

ارتفاع 

النبات

  )سم(

ارتفاع 

العرنوص

  )سم(

المساحة 

  الورقیة

طول 

  العرنوص

عدد 

صفوف 

  العرنوص

عدد 

حبوب 

  الصف

وزن 

1000

  حبة

حاصل 

حبوب 

  )غم(النبات

2×1  58  168.3  66  3703.3  17.3  16.1  32.6  304.3  153.7  

3×1  60.7  157.3  66.7  3310.1  17.2  15.6  30.8  314.3  156.9  

4×1  57  171.3  70.7  4423.3  16.2  15.0  31.8  416.7  196.8  

5×1  58  146.3  59.0  3250.0  14.7  13.3  30.8  316.7  137.8  

3×2  67  153.3  69.0  3610.0  18.3  14.8  33.8  323.3  153.6  

4×2  59.3  161.3  64.0  3260  16.4  13.4  26.7  370.0  151.6  

5×2  59.7  156.7  63.0  3726.6  15.5  15.3  27.0  370.0  156.7  

  171.8  382.0  33.7  15.9  17.3  4226.6  51.3  149.0  60.7  3؛×4

5×3  57.7  152.7  71.6  2843.3  14.9  14.9  29.4  321.7  136.3  

5×4  59.3  153.3  59.0  3576.6  15.2  15.3  27.8  320.0  136.5  

                    

1×2  58.7  156.3  61.3  3146  17.8  15.7  30.7  340.3  168.4  

1×3  59.7  155.0  46.3  3910  16.3  15.8  33.3  394.0  183.8  

1×4  58  157.0  62.3  3700  16.2  15.3  31.8  381.7  165.7  

1×5  59.7  148.7  54.7  2906.6  14.7  14.3  28.1  320.0  130.4  

2×3  59.3  173.0  65  3343.3  15.9  13.0  29.0  320.0  140.6  

2×4  59.3  152.3  59  3553.3  16.9  14.9  31.3  305.7  141.7  

2×5  60  148.7  58.3  3223.3  15.8  15.4  27.5  343.3  153.1  

3×4  61  162.3  64  4203.3  19.3  16.0  34.8  391.3  194.8  

3×5  58  154.7  55  3103.3  16.5  15.5  33.8  330.0  168.6  

4×5  59.3  146.7  51  2853.3  14.9  14.9  27.1  309.3  136.5  

                    

  156.8  343.7  30.6  15.0  16.4  3402.3  60.9  133.4  62.5  المتوسط العام

LSD

)0.01(
2.29  12.28  15.42  241.1  1.91  1.94  5.26  30.0  35.8  

المتضمن تقدیر تأثیرات المقدرة االتحادیة العامة لألباء والمقدرة االتحادیة الخاصة ) 3(یتضح من جدول

باء وذلك الظهاره تاثیرًا كان افضل األAGR11للتضریبات التبادلیة والعكسیة للصفات المدروسة ان االب 

وعدد ) 0.813(وطول العرنوص) 0.567(اتحادیًا عامًا موجبًا عالیًا ومعنویًا في عدد االیام للتزهیر االنثوي

AGR21یلیه االب ) 9.58(وحاصل حبوب النبات) 2.36(وعدد حبوب الصف) 0.200(صفوف العرنوص

هو االفضل AGR7، بینما كان األب )21.13(حبة1000ووزن ) 302.6(كان االفضل في المساحة الورقیة
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یمكن االستفادة من افضل األباء هذه في ). 3.12(والعرنوص العلوي ) 3.38(أتالفًا عامًا في ارتفاع النبات 

تحسین صفات الذرة الصفراء بادخالها في برنامج التربیة والتحسین وذلك المتالكها الجینات المرغوبة واسهامها 

رة في نقل الصفة الى تضریباتها، كذلك یتبین من الجدول ایضًا وفي التضریبات التبادلیة بان التضریب بدرجة كبی

كان افضل التضریبات أتالفًا خاصًا وذلك الظهاره تأثیرًا اتحادیًا خاصًا موجبًا ومعنویًا عالیًا في ) 3×4(التبادلي 

وحاصل حبوب النبات ) 6.83(وب الصف وعدد حب) 3.75(وطول العرنوص ) 1018.3(المساحة الورقیة 

وارتفاع ) 29.1(فكان االفضل أتالفًا خاصًا في ارتفاع النبات ) 1×4(اما التضریب التبادلي ). 41.93(

اما في التضریبات العكسیة فقد ). 40.90(وحاصل حبوب النبات ) 90.79(حبة 1000ووزن ) 14.8(العرنوص 

عدد االیام للتزهیر االنثوي في یرًا اتحادیًا خاصًا موجبًا ومعنویًا عالیًا في اظهاره افضل تأث) 3×2(التضریب تمیز 

، كما )2.42(وعدد حبوب الصف ) 0.917(وعدد صفوف العرنوص ) 1.22(في طول العرنوص و ) 0.667(

) 7.17(في أعطائه افضل تاثیرًا اتحادیًا خاصًا موجبًا ومعنویًا عالیًا في ارتفاع النبات 4×1تمیز التضریب 

هر ان هناك تباینًا بین التضریبات ظتقدم یان ما). 15.58(وحاصل حبوب النبات ) 361.7(والمساحة الورقیة 

التبادلیة والعكسیة في تاثیراتها الخاصة على االتحاد حیث ان االباء التي لها تاثیرًا موجب ومعنوي للمقدرة 

بنفس االتجاه في تأثیرات تضریباتها التبادلیة االتحادیة العامة لصفة من الصفات واعطت تأثیرات معنویة 

والعكسیة للمقدرة االتحادیة الخاصة فمعنى ذلك ظهور التاثیر السیادي للجینات، اما اذا كانت تأثیرات المقدرة 

االتحادیة العامة للسالالت موجبة ومعنویة لصفة من الصفات ولم ینتج اي تاثیر موجب للمقدرة الخاصة على 

حًا من النتائج اعاله،وعلیه نستنتج ضسببه التأثیر االضافي في جینات تلك الصفات وهذا ما كان وااالتحاد فهذا

من ذلك ان بعض االباء عند تضریبها مع أباء اخرى اعطت قیمًا عالیة   للمقدرة االتحادیة الخاصة في 

Revillaما وجده كل من تتفق هذه النتائج مع. التضریبات التبادلیة والعكسیة  ولبعض الصفات المدروسة

وGomaa)12(واخرونAkbarو)11(واخرونWelckerو)10(وآخرونGloverو)9(واخرون

Shaheen)16 (والزوبعي)19(وشعیا) 18 (وAlamوآخرون)20 (وAsefaواخرون)و) 21Rather

في حصولهم على قیمًا )26(والجمیلي) 25(والدلیمي)24(والفالحي)23(Haulluerو) 22(واخرون

  .موجبة عالیة ومعنویة لتأثیرات المقدرة االتحادیة الخاصة للتضریبات التبادلیة والعكسیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

وللتضریبات (Ŝij)الخاصة للتضریبات التبادلیة ) iĝ(تقدیر تأثیرات المقدرة االتحادیة العامة لكل أب) 3(جدول 

  الصفراءللصفات المدروسة في الذرة(Rˆij)العكسیة

التراكیب 

  الوراثیة

التزهیر 

االنثوي

  )یوم(

ارتفاع 

النبات

  )سم(

ارتفاع 

العرنوص

  )سم(

المساحة 

  الورقیة

  )²سم(

طول 

  العرنوص

  )سم(

عدد 

صفوف 

  العرنوص

عدد 

حبوب 

  الصف

وزن 

1000

  )غم(حبة

حاصل 

  حبوب النبات

  االباء  )غم(

AGR3=1-0.600  1.77  0.011  74.7  -0.103  0.172  0.780  6.36  7.43  
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AGR 7=2  0.289  3.38  3.12  -69.1  0.491  -0.239  -0.959  -12.14  -4.94  

AGR11=3  0.567  1.27  0.344  94.8  0.813  0.200  2.36  4.47  9.58  

AGR 21=4  0.011  0.600  -0.933  302.6  0.241  0.083  0.091  21.13  5.61  

AGR 32=5  -0.267  -7.01  -2.54  -403.0  -1.44  -0.217  -2.27  -19.81  -17.67  

i)ĝ  SE(  0.218  1.17  1.47  22.9  0.129  0.188  0.501  2.85  3.41  

التضریبات 

  التبادلیة
                  

2×1  7.75  25.9  9.93  424.2  3.33  3.08  5.55  30.56  26.01  

3×1  9.44  20.8  4.14  527.2  2.37  2.64  4.29  54.13  28.04  

4×1  7.05  29.1  14.8  875.0  2.09  2.13  5.17  90.79  40.90  

5×1  8.69  16.2  5.93  284.4  1.41  0.984  3.62  30.43  5.38  

3×2  8.83  26.9  13.1  465.8  2.44  1.07  4.53  30.87  10.94  

4×2  8.44  20.9  8.23  291.9  2.22  1.37  3.23  38.71  12.48  

5×2  9.25  20.6  8.21  713.1  2.10  2.71  2.72  78.02  32.36  

  41.93  79.24  6.83  2.91  3.75  1018.3  5.79  20.8  9.64  3؛×4

5×3  6.77  22.6  12.3  129.4  2.20  2.27  5.35  38.88  22.67  

5×4  8.72  19.3  4.57  267.2  1.66  2.30  2.35  19.38  2.29  

SE(Ŝij)  0.298  1.60  2.01  31.5  0.249  0.257  0.470  3.90  4.67  

التضریبات 

  العكسیة
                  

1×2  -0.333  6.00  2.33  278.3  -0.283  0.150  0.950  -18.00  -7.37  

1×3  0.500  1.17  10.17  -0.300  0.450  -0.133  -1.25  -39.83  -13.48  

1×4  -0.501  7.17  4.17  361.7  0.017  -0.133  -0.033  17.50  15.58  

1×5  -0.668  1.17  2.17  131.7  0.000  -0.500  0.967  -1.67  3.70  

2×3  0.667  -9.83  2.00  133.3  1.22  0.917  2.42  1.67  6.50  

2×4  0.001  4.50  2.50  -146.7  -0.250  -0.733  -2.28  32.17  4.95  

2×5  -0.333  4.00  2.33  251.7  -0.150  -0.083  -0.233  13.33  1.80  

3×4  0.001  -6.67  -6.33  11.7  -1.03  0.017  -0.550  -4.67  -11.50  

3×5  0.001  -1.00  8.33  -130.0  -0.800  -0.367  -2.18  -4.17  -16.17  

4×5  0.001  3.33  4.00  361.7  0.150  0.367  0.367  5.33  6.47  

SE(Rˆij)0.422  2.27  2.84  14.1  0.352  0.363  0.970  5.53  6.60  

قیم مكونات التباین ونسبة التوریث بمعناها الواسع والضیق ومعدل درجة السیادة في ) 4(یوضح جدول

اختلفت عن الصفر، وكانت قیم اذ تبین ان جمیع التباینات.التضریبات التبادلیة والعكسیة للصفات المدروسة

مكون التباین للمقدرة االتحادیة الخاصة في التضریبات التبادلیة اكبر من قیم مكون التباین للمقدرة االتحادیة 

العامة، وان النسبة بینهما كانت اقل من واحد في جمیع الصفات المدروسة، وهذه النتائج تؤكد اهمیة الفعل 

Welckerفي السیطرة على توریث تلك الصفات، تتفق هذه النتائج مع ما وجده الجیني غیر االضافي للجینات

وآخرونBhatnagarو) 26(والجمیلي) 19(وشعیا) 18(والزوبعي) 12(وآخرونAkbarو) 11(وآخرون
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اما في . من حیث توصلهم الى ان الفعل الجیني غیر االضافي هو المسیطر على توریث بعض الصفات،)28(

ومكون تباین المقدرة ) σ²gca(یبات العكسیة فكانت النسبة بین مكون تباین المقدرة االتحادیة العامةالتضر 

اقل من واحد في التزهیر االنثوي وارتفاع النبات والعرنوص ) σ²rca(االتحادیة الخاصة للتضریبات العكسیة

الى اهمیة التأثیرات الوراثیة غیر حبة،مما یشیر1000العلوي والمساحة الورقیة وعدد صفوف العرنوص ووزن 

) 3.09(االضافیة للجینات في توریث هذه الصفات، بینما كانت النسبة بینهما اكبر من واحد في طول العرنوص

،مما یؤكد على اهمیة التأثیرات الوراثیة االضافیة )4.36(وحاصل حبوب النبات) 2.70(وعدد حبوب الصف

ذه الصفات، كما اشارت نتائج الجدول أیضًا الى ان قیم التباین الوراثي للجینات في السیطرة على توریث ه

السیادي كانت اكبر من قیم التباین الوراثي االضافي في جمیع الصفات المدروسه،مما انعكس ذلك على قیمة 

الى ان معدل درجة السیادة التي كانت اكبرمن واحد في جمیع الصفات المدروسة للتضریبات التبادلیة، مما یشیر

تؤكد ذلك نسبة التوریث بالمعنى الواسع في .هذه الصفات واقعة تحت تاثیر الفعل الجیني غیر االضافي

التضریبات التبادلیة التي كانت مرتفعة، وهذا یعود الى ارتفاع قیمة التباین الوراثي وانخفاض قیمة التباین البیئي 

ول اكثر احتماًال ونسبة التوریث بالمعنى الضیق التي كانت مما یجعل احتمال انتقال الصفة الى افراد الجیل اال

منخفضة في جمیع الصفات المدروسة ویعود سبب ذلك الى انخفاض قیمة التباین الوراثي االضافي لذلك یمكن 

اما في التضریبات العكسیة فقد كانت قیمة معدل درجة السیادة اقل من واحد في . تحسینها بطریقة التهجین

وحاصل حبوب النبات) 0.612(وعدد حبوب الصف) 0.570(وطول العرنوص) 0.340-(نثويالتزهیر اال

والمساحة الورقیة) 3.45(والعرنوص العلوي) 1.25(، بینما كانت اكبر من واحد في ارتفاع النبات)0.492(

ى الواسع ، تؤكد ذلك نسبة التوریث بالمعن)1.13(حبة1000ووزن ) 6.98(وعدد صفوف العرنوص) 2.84(

التي كانت مرتفعة  ونسبة التوریث بالمعنى الضیق التي كانت منخفضة في اغلب الصفات المدروسة، وعلیه 

وآخرونAkbarوجده كل من تتفق هذه النتائج مع ما.  یمكن اتباع طریقة التهجین في تحسین هذه الصفات

واخرونSfakianakisو ) 26(یليوالجم) 21(واخرونAsefaو)19(وشعیا) 13(وبكتاش ویاسین) 12(

في حصولهم على نسبة توریث مرتفعة ومنخفضة بالمعنیین الواسع والضیق )28(واخرونBhatnagarو) 27(

العامة على تههو افضل االباء الن مقدر AGR11یتضح مما سبق بان االب . الغلب الصفات المدروسة

متبوع بالتضریب AGR21×AGR3تضریب التبادلي االتحاد كانت عالیة الكبر عدد من الصفات، وان ال

احاصل حبوب عالي وان مقدرتهمااالفضل من بین التضریبات العطاهماهمAGR21×AGR11التبادلي 

نستنتج . الخاصة على االتحاد كانت عالیة ایضًا لعدد من الصفات والتي من بین اهمها حاصل حبوب النبات

التضریبات التبادلیة تخضع لسیطرة الفعل غیر االضافي للجینات من ذلك بان جمیع الصفات المدروسه في

بدرجة اكبر من الفعل االضافي للجینات وذلك من خالل النسبة بین مكون التباین الوراثي للمقدرة االتحادیة 

ع التباین العامة الى مكون التباین الوراثي للمقدرة الخاصة في التضریبات التبادلیة التي كانت اقل من واحد،وارتفا

الوراثي السیادي مقارنه بالتباین الوراثي االضافي وارتفاع معدل درجة السیادة عن واحد، وبذلك یمكن تحسین هذه 

  .الصفات عن طریق التهجین

  

  المعالم الوراثیة للصفات المدروسة في الذرة الصفراءتقدیر) 4(جدول

المعالم 

  الوراثیة

التزهیر 

االنثوي

  )یوم(

ارتفاع 

النبات

  )سم(

ارتفاع 

  العرنوص

  )سم(

المساحة 

  الورقیة

  )²سم(

طول 

  العرنوص

  )سم(

عدد 

صفوف 

  العرنوص

عدد 

حبوب 

  الصف

وزن 

حبة100

  )غم(

حاصل حبوب 

  النبات

  )غم(
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σ²gca0.149  14.69  1.61  6767  0.722  0.011  275  251.5  114.3  
σ²A0.298  29.4  3.22  13534  1.44  0.0022  5.5  503  228.5  
σ²e0.356  10.26  16.16  3959  0.248  0.264  1.88  61.1  87.2  

التضریبات 

التبادلیة
                  

σ²g8041.3  55897.4  8523.4  28435646  617.1  517.5  2153  273917  232.9  
σ²p  8041.7  55907.7  8539.6  28439605  616.4  517.8  2155  273978  320.1  

σ²sca8041  55868  8520.2  28422112  615.7  517.5  2147  272911  56687  
σ²D8041  55868  8520.2  28422112  615.7  517.5  2147  272911  56687  

σ²gca/ 
σ²sca

0.0002  0.0003  0.0002  0.0002  0.0012  0.00004  0.001  0.0009  0.002  

ā  231.9  61.7  72.8  64.8  29.2  685.9  27.9  32.9  22.3  

h²b.s%  99.9  99.98  99.8  99.9  99.9  99.9  99.9  99.9  99.9  

h²n.s%0.004  0.052  0.04  0.048  0.233  0.040  0.255  0.18  0.401  

التضریبات 

العكسیة
                  

σ²g-r0.281  52.2  22.35  68161.8  1.67  0.041  6.53  822.7  228.5  
σ²p-r  0.637  62.5  38.51  72120.8  1.92  0.320  8.41  883.8  371.9  

σ²rca-0.017  22.8  19.13  54627.8  0.234  0.054  1.03  319.7  56.2  

σ²D-r-0.017  22.8  19.13  54627.8  0.234  0.054  1.03  319.7  56.2  

σ²gca/ 
σ²rca

-8.765  0.650  0.084  0.248  3.09  0.020  2.70  0.787  4.36  

-rā  -0.34  1.25  3.45  2.84  0.570  6.98  0.612  1.13  0.492  

h²b.s%  44  61.7  58  94.5  87  17.6  77.7  93  26.6  

h²n.s%  46.8  47.1  8.36  18.8  75  0.69  65.4  57  61.4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المصادر

العلمي جامعة وزارة التعلیم العالي والبحث. الذرة الصفراء انتاجها وتحسینها. 1990.الساهوكي،مدحت مجید-1

  .399ع ص .بغداد

2-Fisher, R. A. 1918. The correlation among relatives on the supposition of mendelion 
nheritance. Trans Royal Soc. Of Endinborgh LH: L399-432.

3-Schmidt, J. 1919. Diallel crossing with rust. J. Gener. 9: 61-67.
4-Sprague, G. F. and L. A. Tatum. 1942. General versus specific combining ability in

single crosses of corn. J. Amer. Soc. Agron. 34: 923-932.



93

5-Jinks, J. L. and B. I. Hayman. 1953. Cross generation form a set of diallel crosses.
Heredity. 10: 1-30.

6-Jinks, J. L. 1954. Analysis of continuous variation in a diallel cross of Nicotina
rustica varieties. Genetics. 39: 767-788.

7- Griffing, B. 1956b. Concept of general and specific combining ability in relation to
diallel crossing systems. Aust. J. of Bio. Sci. 9: 463-493.

8-Nawar, A. A. 1984. Genetic analysis of earliness and yield ability of maize by 
diallel crossing. Minufiya. J. Agric. Res. 9: 171-189.

9 -Revilla, P. A. B; R. A. Malvar and A. Ordas. 1999. Relationships among kernel 
early vigor, and growth in maize. Crop Sci. 39 (3): 654-658.

10-Glover, M. A; D. B. Willmot; L. L. Darrah, B. E. Hibbard, and X. Zhu. 2005. 
Diallel analysis of agronomic traits using Chinese and U. S. Maize
germplasm. Crop Sci. 45: 1096-1102.

11-Welcker, C; C. The; B. Andrean; C. Deleon; S. Parentoni; J. Bernal; J. Felicite; C.

Zonkeng; F. Salazar; L. Narro; A. Charcosset, and W. Hors. 2005. Hetrosis 
and combining ability for maize adaptation to tropical acid soils
applications for future breeding strategies. Crop Sci. 45 (4): 2405-2413.

12- Akbar, M; M. Saleen; F. M. Azhar; M. Y. Ashraf and  R. Ahmad. 2008. 
Combining ability analysis in maize under normal and high temperature 
condition. J. Agric. Res. 46 (1): 27-38.

قوة الهجین وقابلیة التألف لبعض الصفات في سالالت .2009.فاضل یونس ومحمد حمید یاسینبكتاش،-13

  .119-107):1(7.للعلوم الزراعیةاالنبارمجلة.الصفراءنقیة من الذرة

14-Williams, T. R. and A. R. Hallauer. 2000. Genetic diversity among maize hybrids.
Maydica. 45: 163-171.

15-Singh, R. K. and B. D. Chaudary. 2007. Biometrical Methods in Quantitive
Genetic Analysis. Kalyani Publishers, Ludhiana, India. Pp. 318.

16-Gomaa, M. A. M. and A. M. A. Shaheen. 1994. Studies on heterosis and
combining ability in maize. Egypt. J. Agron. 19 (12): 65-79.

17-Dehghanpour, Z; B. Ehdaie and M. Moghaddam. 1996. Diallel analysis of
agronomic characters in white endosperm corn. J. Genet. And Breeding. 50
(4): 357-365.

. التضریب التبادلي بین تراكیب وراثیة مختلفة من الذرة الصفراء.2001.ناظم یونس عبد ظاهر،الزوبعي-18

  .106ع ص .ماجستیر، قسم المحاصیل الحقلیة، كلیة الزراعة، جامعة بغدادرسالة 

يتقدیر بعض المعالم الوراثیة في الذرة الصفراء باستخدام التحلیل التبادل. 2007. شعیا، حكمت یوسف-19

ع ص .العراق- رسالة ماجستیر، قسم االنتاج النباتي، الكلیة التقنیة، هیئة التعلیم التقني. الجزئي

165.  

20-Alam, A. K; S. Ahmed; M. Begum and M. K. Sultan. 2008. Heterosis and
combining ability for grain yield and its contributing characters in maize
Agri. Res. 33 (3): 375-379.

21-Asefa, B; H. Mohammed and H. Zelleke. 2009. Combining ability of highland 
maize inbred lines. Crop Sci. 8 (8): 19-24.

22- Rather, A. G; S. Najeeb; A. A. Wani; M. A. Bhat and G. A. Parray, 2009.
Combining ability analysis for turcicum leaft blight (TLB) and other 
agronomic traits in maize (Zea mays L.) under high altitude temperate 
conditions of Kashmir. Maize Genetics Cooperation Newsletter. 83: 

23- Hallauer, A. R. 1997. Maize improvement, (In A. R. Hallauer (ed.) Crop
improvement for the 21 Century). 2:15-27.



94

ماجستیر،رسالة. المعالم الوراثیة في تضریب تبادلي للذرة الصفراء. 2002.أیوب عبید محمدالفالحي،-24

  . 140ع ص .العراق/الزراعة، جامعة بغدادكلیة

ة دكتوراه،اطروح. التحلیل االحصائي للمعالم الوراثیة في الذرة الصفراء. 2004. الدلیمي، حمدي جاسم-25

  .150العراق ع ص .قسم علوم حیاة، كلیة العلوم، جامعة االنبار

الذرة قوة الهجین والمقدرة االتحادیة وبعض المعالم الوراثیة في.2006. الجمیلي، عبد مسربت احمد-26

  .106-95):3(37.مجلة العلوم الزراعیة العراقیة.الصفراء

27-Sfakianakis, J; N. Fotiadis, G. Evgenidis and N. Katranis. 1996. Genetic analysis 
of maize variety diallel crosses and related population. Maydica. 41: 113-
117.

28-Bhatnagar, S; F. J. Betran, and L. W. Roony. 2004. Combining ability of quality
protein maize inbreds. Crop Sci. 44 (3): 1997-2005.



0

الثالثة للصفات المدروسة في Griffingحسب طریقة ) RCA(وللعكسیة) SCA(والخاصة للتضریبات التبادلیة)GCA(تحلیل التباین للمقدرتین االتحادیة العامة لألباء)1(جدول

  الصفراءالذرة

  مصادر االختالف
درجات 

  الحریة

التزهیر 

  )یوم(االنثوي 

ارتفاع النبات 

  )سم(

ارتفاع العرنوص 

  )سم(

المساحة الورقیة 

  )²سم(

  طول العرنوص

  )سم(

عدد صفوف 

  العرنوص

عدد حبوب 

  الصف

1000وزن 

  )غم(حبة 

حاصل حبوب 

  )غم(النبات 

  312.3  218.8  26.4  0.187  4.31  45568  66.8  20.6  1.40  2  المكررات

  1247.3**  3626.8**  20.52**  2.34**  4.73**  607758**  137.6**  177.8**  3.80**  19  التراكیب الوراثیة

المقدرة االتحادیة العامة 

)GCA(  
4  **1.25  **98.4  **25.8  **409980  **4.58  ns0.271  **18.37  **1570.2  **772.6  

االتحادیة الخاصةالمقدرة

  )SCA(للتضریبات التبادلیة 
5**16029  **111747  **17056.6  **56848184  **1231.6  **1035.2**4297.2  **545884  **113462  

االتحادیة الخاصةالمقدرة

  )RCA(للتضریبات العكسیة 
10ns0.322  **55.9  **54.4  **113214.5  *0.716  ns0.371  **3.94  **700.5  **199.6  

  87.2  61.1  0.2641.88  0.240  3959  16.210  0.35610.26  38  الخطأ التجریبي

MSgca/MSsca  0.00008  0.00009  0.0015  0.0072  0.004  0.001  0.004  0.0029  0.007  

MSgca/MSrca  3.88  1.67  0.47  3.62  6.40  0.740  4.70  2.24  3.87  
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