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 الصفراء للذرة المظهرية للصفات الوراثية المعالم وبعض االئتالف وقابلية الهجين قوة تقدير

 (الفاحص ×الساللة) بطريقة

 حسين عباس مها*                                     لذيذ ربيع هاشم .د.م.ا    

 المسيب التقنية الكلية \أستاذ مساعد           

 الخالصة

 خالل بابل محافظة شمال كم 30 المسيب مشروع / المزارعين أحد حقل في حقلية ةتجرب أجريت    

-Drو Sy7 وهي الصفراء الذرة نــم سالالت ســخم ضربت ،2012 والربيعي 2011 الخريفي الزراعيين الموسمين

c-10 و HS وZp607 وZp707  و إسباني وهجين و المها وهي فواحص بثالثة Sy 1 فاحصال ×الساللة بطريقة 

 القطاعات تصميم باستخدام والهجن باءاآل بذور زرعت الخريفي الموسم في هجينا عشر خمسة على الحصول تم

 عالية اآلباء هذه لتضريبات اإلحصائي التحليل نتائج كانت .الربيعي الموسم في مكررات بثالثة المعشاة الكاملة

 قابلية بأعلى Zp607 الساللة تقوق  الوراثي التحليل نتائج أظهرت .المدروسة المظهرية الصفات لجميع المعنوية

 التضريب تميز .غرام النبات وحاصل العرنوص في الصفوف وعدد العرنوص وطول النبات الرتفاع العام لالئتالف

10 -c-Dr×نسبة  كانت .الورقية والمساحة العرنوص في الصفوف لعدد الخاص االئتالف على قابلية بأعلى المها
 Sca 2σ\ gca 2σ  باستثناء طول العرنوص كانت  والفواحص،اقل واحد لجميع الصفات المظهرية للسالالت

زاد معدل درجة السيادة عن واحد  إذالسيادة الفائقة للجينات  تأثيركانت الصفات المظهرية تحت  .من واحد أكثر
 لألجيال واالنتخاب أخرى  في برامج تربيةاالختيار السالالت المتفوقة في  إدخال إمكانية نستنتج من البحث

 منها. واعده تركيبية أصناف أونتاج هجن إلالالحقة منها 

ESTIMATION OF HETEROSIS, COMBINIG ABILITY AND 

SOME GENETIC PARAMETERS OF MAIZE BY LINE× TESTER 

                      Hashim .R. L                                                              * Maha . A . H .  

 Prof. assist. Technical College Almusaib 

 

ABSTRACT 

Afield experiment was conducted at the field farm located in Al – Mussiab 

project 30 km north of Babylon through two season fall of 2011 and spring of 2012 

On season 2011 seeds were planted (Sy7, Dr-c-10, HS, Zp607,and Zp707) with tester 

(Al–Maha, Spanish hybrid and Sy1) was don. In spring 2012 for crosses and parents 

using R.C.B.D with three replication to evaluate and estimate some genetic 

parameters. The results of statistical analysis for these parents and their crosses were  
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  بحث مستل من رسالة ماجستير  *  

highly significant differences for all traits. Genetic analysis show superiority the 

inbred (Zp607) in gca for plant height , ear Length and no. of rows and leaves area, 

the hybrid Dr-c-10 X Al – Maha characterized by specific combining ability in all the 

studied characters specially in the total grain yield  . σ2gca / σ2Sca were less than one 

for all inbred and tester traits. The traits controlled by over dominance where average 

dgree of dominance was more than if could be concluded the possibility of using 

superior inbreds or use selection for it to produce hybrids and synthetic varieties. 

 المقدمة

 الصـفراء الـذرة لمحصـو  بينهـا ومـن االقتصـادية المحاصـيل تضـريبات بـرامج مميـزات مـن الهجـين قـوة تعـد

 تراكيـب بـين التضـريبات خـالل مـن وذلـ  ومكوناتـ  الحاصـل وصـفات المظهريـة الصـفات فـي زيـادة علـى للحصـول

 جيدة لصفات تجاري  هجين وإلنتاج].  1 [ األخرى  والصفات الحبوب حاصل في الغزارة إلى للوصول متباعدة وراثية

 التضريب طرائق احدى اعتماد منا يتطلب لذا ، الحاصل تمكونا صفات وبعض المظهرية الصفات في بتفوق  يمتاز

 الجينـي الفعـل دراسـة وتتبـع واألصـناف للسـالالت الـوراثي السـلو  علـى التعـرف فـي الوراثـة علمـاء اليهـا توصـل التـي

 المسـتخدمة الطرائـق احـدى الفـاحص × السـاللة اختبـار طريقة الطرق  هذه بين ومن الكمية الوراثية المعلمات وبعض

 ،إمـا منهـا األفضـل واختيـار وأدائهـا سـلوكها لمعرفـة )الفـواحص) اآلبـاء وكـذل  كأمهـات النقيـة السـالالت تقـويم فـي

 للحصـول المحلـي مـع والتضـريب تربيـة بـرامج فـي هـاإلدخال أو المحلـي للصـن  مغـايرة جديـدة أصناف إلنتاج مباشرة

 ]. 11[مرغوبة معينة صفات في المحلي تفوق  وراثية مواد على

 طبيعـة تخـص معلومـات علـى الحصـول مـع المرغوبـة اآلبـاء النتخاب هامة أداة االئتالف قابلية تحليل ديع

 األفضـل النتخـاب التضـريبات فـي وأدائهـا سـلوكها معرفـة .[10] الكميـة الصـفة تحكـم التـي الجينيـة التـأثيرات ومقدار

 الصـفراء الـذرة هجـن إنتـاج فـي لسـالالتا تقيـيم د. عنـ] 11[ الواعـدة األصـناف أو الهجـن وتشـخيص للتضـريب منهـا

 يـتم لـذا هجـن، إلنتـاج خاصـة توافيـق فـي سـلوكها وتقـويم نفسـها السـاللة وتقـويم تشـخيص همـا هـامين عـاملين هنـا 

 السالالت بعض لتقويم البحث هذا نفذ .]11و 11و 1[والخاصة العامة االئتالف قابلية بتقدير السالالت أداء اختبار

 الفعـل نـوع وتحديـد وتبايناتهـا وتأثيراتهـا االتحـاد علـى لهـا والخاصـة العامـة القابليـة تقـدير خـالل نمـ الصفراء الذرة من

 السـيادة درجـة ومعـدل والضـيق الواسـع بـالمعنى التوريـث نسـبتي ومعرفـة المدروسـة الصـفات فـي يـتحكم الـذي الجينـي

 التربيـة طريقـة واختيـار الصـفراء الـذرة مـن سـالالت تحسـين فـي منها بالمتفوق  لالستمرار والهجن اآلباء أفضل لتحديد

 .المناسبة

 المواد وطرائق العمل
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كأمهـــات تـــم تضـــريبها مـــع ثـــالث فـــواحص مـــن الـــذرة  نقيـــة،اســـتعملت فـــي هـــذه الدراســـة خمـــس ســـالالت  
( أرقــام الســالالت 1ويوضــا الجــدول ) غريــب،الصــفراء تــم الحصــول عليهــا مــن محطــة البحــوث الزراعيــة فــي أبــي 

 .ومنشأهامستخدمة في الدراسة ورموزها ونسبها والفواحص ال

 ( مواد التربية المستعملة في الدراسة 1جدول )

 Testerالفواحص  Linesالسالالت 

 المنشأ االسم الرمز المنشأ االسم الرمز
1 Sy7 صنف تركيبي محلي المها 6 ساللة مستنبطة محليًا من هجين أمريكي 
2 Dr-C-10 أسباني إسبانيهجين  7 ن هجين يوغسالفيساللة مستنبطة محليًا م 
3 HS 8 ساللة أمريكية Sy1  ساللة مستنبطة محليًا

 من هجين أمريكي
4 ZP607 ساللة يوغسالفية  
5 ZP707 ساللة مستنبطة محليًا من هجين يوغسالفي 
 

هليـة فـي فـي أحـد المـزارع األ 2012والربيعـي  2011نفذت التجربـة خـالل الموسـمين الـزراعيين الخريفـي 
أجريــت عمليــات خدمــة التربــة مــن حراثــة متعامــدة وتنعــيم وتســوية بابــل. شــمال محافظــة  المســيب،منطقــة مشــروع 

بمقــدار   N:P (18:18)ســمدت أرض التجربــة بالســماد المركــب  وتقســيم للحقــل لغــرض إعــداد مهــد مالئــم للبــذور.
 بواقــــع   (N%46)اد اليوريــــا كغــــمت هكتــــار أضــــيفت دفعــــة واحــــدة عنــــد تحضــــير التربــــة ، وأضــــي  ســــم 400

يــوم مــن البــزو   40والثانيــة بعــد  (%20)يــوم مــن البــزو    20وعلــى ثــالث دفعــات األولــى بعــد  غمتهكتــارك200
 800مـــادة فعالـــة بمقـــدار  (%85).أســـتخدم مبيـــد االتـــرازين  (%50)بمعـــدل  التزهيـــروالثالثـــة عنـــد  (%30)بمعـــدل 

إلى التعشيب المستمر كلما دعـت الحاجـة ، تـم مكافحـة حشـرة حفـار  غمتدونم بعد البزو  لمكافحة األدغال إضافة
وذل  بتلقيم القمة الناميـة للنبـات وبواقـع مـرتين  %10بمبيد الديازينون المحبب  (Sesamia cretical)ساق الذرة 

 يومًا من المكافحة األولى . 20أوراق والثانية بعد  6األولى عند بلو  النباتات مرحلة 

بينهــا والمســافة  (1)بمــروز عــدد  2011ت7ت15ألبــاء يــدويًا فــي الموســم الخريفــي بتــاري  زرعــت بــذور ا 
خفــت إلــى نبــات واحــد عنــد وصــولها إلــى  الواحــدة،بــذرة للجــورة  ((3-2 وبمعــدلســم  ((25ســم وبــين الجــور  (75)

معـدل ريـ  واحـدة كان الحقل يسقى كـل أربعـة أيـام فـي الريـات الـثالث األولـى ثـم اسـتمر السـقي ب سم،( (15ارتفاع 
أجريـت التلقيحـات بـين الفـواحص والسـالالت وتـم الـتحكم  التزهيـرعنـد بلـو  النبـات مرحلـة  حتى النضج. أسبوعكل 

، حيـث أجـري التهجـين عـن الداخلـة كأمهـات قبـل خـروج الحريـرةبالتلقيا بتكـيس النـورات الذكريـة والحرائـر للنباتـات 
يـــة وهــي داخــل الكـــيس، وأخــذ حبـــوب اللقــاا ونثرهـــا علــى الحريـــرة طريــق جمــع حبـــوب اللقــاا بتحريـــ  النــورة الذكر 
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، وفـي نهايـة الموسـم ب الـذي تكـون عالمتـ  ذبـول الحريـرةالمكيسة التي يعاد تكيسها بإحكام لضمان التلقيا المطلـو 
حصــدت العــرانيص الهجينــة والعــرانيص لكــل أب بصــورة مســتقلة ، جففــت وفرطــت وحفظــت لزراعتهــا فــي الموســم 

للمقارنـة بينهـا  2012ت3ت9تركيبًا وراثيـًا( فـي 23 لقادم .وفي الموسم الربيعي زرعت بذور اآلباء والهجن )الربيعي ا
 ، بثالثة مكررات (R.C.B.D)وذل  باستعمال تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 

فة بـين م والمسا (5)كانت الوحدة التجريبية لكل تركيب وراثي مكونة من أربعة مروز طول المرز الواحد 
( سم وضعت بذرتان في الجورة الواحدة بعد اإلنبات بأسبوع خفت إلى نبات (25سم وبين الجور  (75)خط وآخر 
المدروســة ارتفــاع النبــات وارتفــاع العرنــوص العلــوي وعــدد االوراق والمســاحة الورقيــة وطــول  قيســت الصــفات واحــد.

حيـث درسـت  عشـوائية،ة نباتـات محروسـة بصـورة إذ تم أخذ عشر  الفردي،العرنوص وعدد صفوف  وحاصل النبات 
 التضــريب.أن عشـرة نباتــات مــن كـل هجــين تكفــي لتقــويم حاصـل تلــ  الهجــن لـدى إنتاجهــا مــن بأخــذ الصـفات لهــا 

بوبــت البيانــات المتحصــل عليهــا لكــل صــفة وحللــت إحصــائيًا حســب تصــميم القطاعــات الكاملــة المعشــاة واختبــرت 
 %2لمســتوى احتمــال  (L.S.D)وقورنــت المتوســطات باســتعمال أقــل فــرق معنــوي  Fالمعنويــة باســتخدام اختبــار قــيم 

. [17]الفـــاحص( الـــذي أقترحـــ  × حللـــت البيانـــات تحلـــياًل إحصـــائيًا وراثيـــًا بطريقـــة )الســـاللة  .]11[وفـــق مـــاذكره 
 المعادلة: ق حسبت قوة الهجين بمقارنة انحراف أفراد الجيل األول عن متوسط أدنى األبوين الرتفاع العرنوص وف
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H =  نسبة قوة الهجين على أساس أدنى األبوين 
1F  متوسط أفراد الجيل األول = 

Lp  متوسط أدنى األبوين = 
األبـوين. عن متوسط أعلـى بينما حسبت قوة الهجين لبقية الصفات المدروسة بمقارنة متوسط إنحراف الجيل األول 

 -رياضيًا: والتعبير عنها  Heterobeltiosis باصطالا]21[عبر عنها  إذ
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1F  متوسط أفراد الجيل األول = 

Hp متوسط أعلى األبوين = 
  اآلتية:المعادلة  ساللة وفققدر تأثير قابلية االئتالف العامة لكل 
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 المستعملة.مع الفواحص  (i)= مجموع قيم تضريب الساللة  ..xi أن:إذ 
x… تضريبات السالالت مع الفواحص . = المجموع الكلي لقيم 

t عدد الفواحص = ،  L عدد السالالت =،  r  عدد المكررات = 
giالعامة لكل فاحص ) االئتالفوقدر تأثير قابلية 

)  اآلتية:وفق المعادلة  

Ltr
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 .j= مجموع قيم تضريب الفاحص  x.j أن:إذ 

هجين )ة االئتالف الخاصة لكل أما تأثير قابلي
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.xij مجموع قيم تضريب الساللة =i  مع الفاحصj . 
 كاآلتي:حسبت نسبة التوريث بالمعنى الواسع والضيق 
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bsh  المعنى الواسع = نسبة التوريث ب 2.
A2 التباين الوراثي المضي  للجينات = 
D2 التباين الوراثي السيادي للجينات = 
E2التباين البيئي = 

 ]1[وحسبت نسبة التوريث بالمعنى الضيق كما يأتي 

100.
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Nsh



  

Nsh أن:إذ   = نسبة التوريث بالمعنى الضيق  2.
  كاآلتي:قدر معدل درجة السيادة        

A

D
a

2

22




  

 = معدل درجة السيادة  aاذ ان 

 النتائج والمناقشة

لصفات االختالفات لمتوسطات مربعات كانت عالية المعنوية لالباء في معظم ا أن( 1يوضا جدول )
، كما اختلفت متوسطات مربعات الهجن اختالفا عالي لجميع الصفات المظهرية المدروسة ضد الهجن وللهجن
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حد المعنوية  إلىمتوسطات مربعات السالالت لم تصل  أما المدروسة،المعنوية لجميع الصفات المظهرية 
ما العرنوص فكانت االختالفات لجميع الصفات المظهرية المدروسة ماعدا صفة عدد الصفوف في  اإلحصائية

حد المعنوية  إلىبين متوسطات مربعات الفواحص  االختالفاتكذل  لم تصل  المعنوية،السالالت عالية  نبي
متوسطات مربعاتها اختالفات عالية المعنوية لمعظم  فأظهرت الفاحص(× التداخل بين )الساللة  أما اإلحصائية.

تي المساحة الورقية وطول العرنوص فكانت االختالفات فيها معنوية على الصفات المظهرية المدروسة ماعدا صف
 .]12و 21و 21[الي   لما توصالنتيجة اتفقت مع  ه. وهذ%1مستوى 

 الفاحص للصفات المظهرية المدروسة× ( متوسط المربعات لتحليل التباين بطريقة ساللة 2جدول )

 

 قوة الهجين

 63xالتضـريب  أعطـى( قيم قوة الهجـين للتضـريبات للصـفات المظهريـة المدروسـة 1يوضا جدول )    
 أماسم متفوقان على بقية التضريبات 21.11سم و 25.11اعلى قيمة لقوة الهجين لصفة ارتفاع النبات بلغ  x81و

 21.16سـم و 47.41 بلـغ  5X1تضـريب وال x62في ارتفـاع العرنـوص فكانـت اعلـى قيمـة لقـوة الهجـين للتضـريب 
ســـم  وكانـــت جميـــع قـــيم قـــوة الهجـــين الرتفـــاع العرنـــوص العلـــوي موجبـــة داللـــة علـــى وجـــود ســـيادة فائقـــة للجينـــات 

 أعالهــاكانــت جميــع قــيم قــوة الهجــين موجبــة بلــغ  إذالنبــات  أوراقالصــفة كــذل  الحــال لعــدد  إظهــارعــن  ةالمســلول
. وفـي  1سـم 25.11بلـغ  األوراقاعلى قوة هجين لمساحة  بإعطاء أيضا الذي امتاز 55xورقة للتضريب  12.25

التضـريب  أعطـىفـي ارتفـاع العرنـوص  أمـا 21.11 أعالهـاقـوة هجـين بلـغ  6x2التضـريب  أعطـىطول العرنوص 
6x 1 21.11 أعالهاالتضريب قوة هجين بلغ  أعطى غم(النبات ) وفي حاصل 15.11 أعالهاهجين بلغ  قوة. 

S.O.V df 

 ارتفاع
النبات 
 )سم(

 ارتفاع
العرنوص 
 ()سم

عدد 
األوراق 
 في النبات

مساحة الورقة 
 (1)سم

طول 
العرنوص 
 )سم(

عدد الصفوف 
 في العرنوص

حاصل 
 النبات )غم(

R 1 16.21 61.52 1.121 1111.15 1.65 1.12 6.11 
Treat 11 **111.11 **111.11 **6.21 **2111161.11 **21.11 **21.12 21112.1** 

parents 1 **126.21 **65.61 **2.5 **22121.12 **1.51 **2.12 1211.25** 
Par cros vs 2 **2611.65 **2212.11 **55.11 **151122.11 **511.21 **111.2 5221.1** 

Crosses 22 **21115.11 **11.16 **1.11 **11111.21 **6.21 **2.61 1251.6** 
Lines 2 ns 212.21 ns 21.11 ns 1.11 ns 12212.11 ns 1.25 **1.51 2115.2** 

Tester 1 ns 112.16 ns 21.12 ns 1.21 ns 21156.22 ns 25.55 ns 1.21 165.51** 

Line tester X 5 **211.11  **11.11 **1.21 *26112 *1.11 **1.51 2125.1** 
Error 22 21.12 1.12 1.22 1116.21 2.22 1.11 11.51 
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 2( امـتال  السـاللة2ويوضـا جـدول ) .]6و 11و 1[جـة مطابقـة لمـا توصـل اليـ  كـل مـن وجاءت النتي 
وطـول العرنـوص وعـدد  األوراقسالبا لقابلية االئتالف العامة للصفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص وعـدد  تأثيرا

فقـد  1السـاللة  أمـاقيـة موجبا لصـفة المسـاحة الور  التأثيربينما كان  (،الصفوف في العرنوص وحاصل النبات )غم
ســـالبا لقابليـــة االئـــتالف العامـــة للصـــفات المســـاحة الورقيـــة وطـــول العرنـــوص وعـــدد الصـــفوف فـــي  تـــأثيراامتلكـــت 
 األوراققابلية االئتالف العامة موجبا لصفة ارتفـاع النبـات وارتفـاع العرنـوص وعـدد  تأثيرفي حين كان  العرنوص،

سـالبا لقابليـة االئـتالف العامـة لـثالث صـفات ارتفـاع النبـات وعـدد  تأثيرا 1وحاصل النبات )غم(. وامتلكت الساللة 
موجبــا لصــفة ارتفــاع العرنــوص والمســاحة  التــأثروطــول العرنــوص وحاصــل النبــات )غــم( فــي حــين كــان  األوراق

موجــب لقابليــة االئــتالف  تــأثيرا 2الورقيــة وعــدد الصــفوف فــي العرنــوص علــى العكــس مــن ذلــ  امتلكــت الســاللة 
الرتفــــاع النبــــات وحاصـــــل النبــــات )غــــم( وطــــول العرنــــوص وعـــــدد  1.21و 2.11و 1.52و 1.12عامــــة بلغــــت ال

  العرنوص.الصفوف في 
 ( قيم قوة الهجين للصفات المظهرية للتضريبات3جدول )

ارتفاع  الهجن
 النبات)سم(

ارتفاع 
 العرنوص)سم(

عدد 
 األوراق

المساحة الورقية 
 (2)سم

طول العرنوص 
 )سم(

وف عدد الصف
 في العرنوص

حاصل النبات 
 )غم(

1x6 2.72- 33.13 27.22 33.27 33.22 32.23 77.32 
2x6 6.26 32.63 22.26 1.32 32.31 20.12 72.21 
3x6 30.33 71.32 37.76 72.01 33.21 23.22 39.20 

4x6 37.23 72.73 33.22 3.31 71.33 31.20 32.62 
5x6 0.21 20.22 20.23 71.03 31.32 30.32 36.62 
1x7 1.31 31.32 2.22 20.67 33.33 37.32 22.22 
2x7 2.33 23.72 6.31 3.33- 27.23 36.73 32.32 
3x7 3.30 22.26 32.16 33.33 31.11 27.13 22.23 
4x7 33.22 32.27 7.32 31.73 32.71 32.22 73.22 
5x7 3.62 33.03 3.02 31.32 20.33 22.03 33.03 
1x8 2.31 32.33 32.37 71.32 33.31 22.11 32.23 
2x8 33.60 22.62 26.73 26.30 32.27 21.33 72.32 
3x8 33.13 73.16 2.73 32.66 36.33 31.71 72.32 
4x8 2.22 22.21 33.12 31.33 36.13 32.30 72.33 
5x8 3.01 33.32 33.70 70.21 33.32 33.31 73.32 

 

 تأثيرا 1امتلكت الساللة  الورقية.والمساحة  األوراقعدد كان سالبا الرتفاع العرنوص و  التأثيرهذا  أن أال
موجبا لقابلية  تأثيرافكان ل   6الفاحص  أماسالبا لقابلية االئتالف العامة لصفتي ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص 

ص وطول سالبا لصفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنو  وتأثيراوالمساحة الورقية  األوراقاالئتالف العامة لعدد 
موجبا الرتفاع النبات  تأثيرا 1وحقق الفاحص  (.العرنوص وعدد الصفوف في العرنوص وحاصل النبات )غم
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والمساحة الورقية  األوراقسالبا لصفات ارتفاع العرنوص وعدد  وتأثيراوطول العرنوص وحاصل النبات )غم( 
ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص موجبا لصفات  تأثيرا 5 وعدد الصفوف في العرنوص بينما حقق الفاحص

 األوراق.سالبا لعدد  وتأثيراوالمساحة الورقية وطول العرنوص وعدد الصفوف في العرنوص وحاصل النبات )غم( 
قابلية االئتالف العامة الموجبة والسالبة تدل على اشترا  فعل الجين المضي  المضي  وغير  تأثيرقيم  إن

لها قابلية  أنالموجب لقابلية االئتالف العامة يدل على  التأثيرالسالالت ذات ف الصفة،المضي  في التحكم بهذه 
 أنسالبا لقابلية العامة االئتالف العامة للصفة فيعني  تأثيراالسالالت التي تمتل   أما الصفة،جيدة باتجاه زيادة 

بلغت اعلى قيمة كانت كانت عالية المعنوية و  gcaقيم  أن]12[يكون باتجاه خفض الصفة وقد ذكر  تأثيرها
  األوراق.لمساحة 

 ( لكل اب للصفات المظهرية للذرة الصفراءgi( تقدير تأثير قابلية االئتالف العامة )7جدول )

ارتفاع النبات  االباء
 )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
 االوراق

المساحة 
 2الورقية سم

طول 
 العرنوص سم

عدد 
في  فالصفو 

 العرنوص

حاصل 
النبات 
 )غم(

3 -5.06 1.10- 1.77- 62.23 -1.14 1.02- 31.02- 
2 2.63 1.21 1.37 77.23- 1.32- 1.23- 2.16 
3 1.22- 3.23 1.33- 37.33 1.30- 1.17 0.03- 
7 3.27 1.26- 1.76- 22.22- 3.33 1.33 37.63 
3 2.23- 3.32- 1.23 23.72 1.33 1.23 2.03 

S.E (gi) line 3.20 1.01 1.33 26.37 1.31 1.37 3.32 
6 2.22- 1.37- 1.73 2.33 3.20- 1.33- 6.27- 
2 7.23 1.22- 1.32- 33.67- 1.72 1.13- 3.77 
0 7.21 3.70 1.33- 22.31 1.03 1.30 3.33 

S.E (gi) tester 3.33 1.62 1.32 21.23 1.33 1.31 2.62 
 

 قابلية االئتالف الخاصة  تأثير

وطول العرنوص وحاصل النبات )غم(  األوراقلصفتي لعدد خاصا موجبا  تأثيرا 1x6)كان للتضريب )
وكان للتضريب  1سالبا في قابلية الرتفاع النبات وارتفاع العرنوص وعدد الصفوف في العرنوص جدول وتأثيرا
(2x6 )في  وعدد الصفوفخاصا سالبا للصفات المدروسة جميعها باستثناء صفتي المساحة الورقية  تأثيرا

خاصا سالبا  تأثيرا( فكان ل  (3x6التضريب  أما موجبا.لها  التأثيربات )غم(. التي كان العرنوص وحاصل الن
لقابلية االئتالف الخاصة لها  التأثيرالتي كان  والمساحة الورقيةلجميع الصفات باستثناء صفتي ارتفاع النبات 

وعدد الصفوف  األوراقللصفات عدد سالبا لقابلية االئتالف الخاصة  تأثيرا( كان ل  (4x6بينما التضريب  موجبا.
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موجبا لصفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص وطول العرنوص وحاصل النبات )غم(. وفي  وتأثيرافي العرنوص 
لقابلية االئتالف الخاصة موجبا لجميع الصفات باستثناء صفتي ارتفاع العرنوص  التأثير( كان 5x6التضريب )

خاصا سالبا لجميع الصفات  تأثيرا( ل  1x7التضريب ) سالبا.خاصا  تأثيرا وعدد الصفوف في العرنوص كان لها
 العرنوص.باستثناء صفة المساحة الورقية وعدد الصفوف في 

خاصا سالبا لجميع الصفات باستثناء ثالث صفات ارتفاع النبات  تأثيرا( فكان ل  (2x7التضريب  أما 
خاصا سالبا  تأثيرا( ل  3x7خاصا موجبا بينما التضريب ) اتأثير وحاصل النبات )غم( فكان ل   األوراقوعدد 

خاصا  وتأثيرالصفات ارتفاع العرنوص والمساحة الورقية وعدد الصفوف في العرنوص وحاصل النبات )غم( 
خاصا موجبا لجميع  تأثيرا( 4x7وطول العرنوص وكان للتضريب ) األوراقموجبا لصفات ارتفاع النبات وعدد 

( فكان (5x7التضريب  أماخاصا سالبا  تأثيراصفة عدد الصفوف في العرنوص التي كان لها  الصفات باستثناء
 تأثيراخاصا سالبا لجميع الصفات باستثناء  ارتفاع العرنوص وعدد الصفوف في العرنوص كان لها  تأثيرال  

وعدد  األوراقعدد خاصا موجبا لجميع الصفات باستثناء صفة  تأثيرا( كان ل  1x8خاصا موجبا . التضريب )
 تأثيرا( كان ل  2x8التضريب ) أماخاصا سالبا  تأثيراالصفوف في العرنوص وخاصل النبات )غم( فكان ل  

 موجبا.خاصا  تأثيرال   العرنوص فكانوطول  األوراقخاصا سالبا لجميع الصفات باستثناء صفتي عدد 
والمساحة  األوراقتفاع النبات وعدد خاصا سالبا لصفات ار  تأثيرا( فكان ل  3x8بينما التضريب ) 
خاصا موجبا لصفات ارتفاع العرنوص وطول العرنوص وعدد الصفوف في العرنوص وحاصل  وتأثيراالورقية. 

خاصا سالبا لصفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص وطول  تأثيرا( فكان ل  4x8التضريب ) أماالنبات )غم(، 
خاصا سالبا لجميع الصفات باستثناء  تأثيرا( فكان ل  5x8التضريب )بينما  (،العرنوص وحاصل النبات )غم

االئتالف التأثير موجبا وسالبا لقابليتي  كان]1و 21و 11[خاصا موجبا واكد  تأثيرافكان ل   األوراقصفة عدد 
 . العامة للصفات المدروسة

 

 سالالت المستخدمة للصفات المظهريةللتضريبات الناتجة من ال (Sij)( تقدير قابلية االئتالف الخاصة 3جدول )

ارتفاع النبات  الهجن
 سم

ارتفاع العرنوص 
 سم

المساحة الورقية  عدد االوراق
 2سم

طول العرنوص 
 سم

عدد الصفوف 
 في العرنوص

حاصل 
 النبات )غم(

1x6 -5.91 3.21- 1.07 313.32- 1.33 1.10 3.00 
2x6 3.72- 3.22- 1.37- 22.03 1.62- 1.23 3.31 
3x6 2.11 1.33- 1.32- 32.23 1.23- 1.31- 7.62- 
4x6 3.23 6.11 1.20- 23.36- 1.33 1.32- 32.36- 
5x6 3.30 3.22 1.33 33.11 1.36 1.32- 37.23 
1x7 7.12- 2.26- 1.33- 73.22 3.30- 1.13 3.62- 
2x7 3.03 2.32- 1.26 70.26- 1.73- 1.20- 6.32 
3x7 1.30 3.33- 3.31 30.72- 1.62 1.12- 3.33- 
4x7 6.26 1.20 1.22 63.23 1.22 1.33- 37.77 
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5x7 3.26- 2.60 1.26- 71.76- 3.22- 1.36 6.27- 
1x8 3.26 7.21 1.22- 32.23 3.17 1.32- 1.32- 
2x8 2.73- 1.63- 1.71 77.10- 1.37 1.62- 2.33- 
3x8 0.72- 3.63 1.23- 37.72- 1.32 1.33 33.23 
4x8 37.02- 2.12- 1 2.07 3.33- 1.72 3.21- 
5x8 31.20- 1.22- 1.03 2.72 1.36- 1.30- 6.23- 

S.E (Sij) 3.73 3.32 1.22 73.20 1.02 1.23 7.63 
 المعالم الوراثية 

كانت اقل من واحد لجميع الصفات وهذا يدل  Sca  1σتgca1σنسبة تباين  إن( 6يتبين من جدول )  
  للجينات باستثناء صفة طول العرنوص فان نسبة تباين غير الضي التأثيرالصفات تقع تحت  إنعلى 

gca1σتSca  1σ  غير  التأثيرصفة طول العرنوص تقع تحت  إنكانت اكبر من واحد صحيا وهذا يدل على
 إنمعدل درجة السيادة كان اكبر من واحد صحيا لجميع الصفات وهذا يدل على  إنالمضي  للجينات كما 
السيادة الفائقة للجينات التي تسيطر في توريث هذه الصفات بلغت نسبة التوريث  تأثيرجميع الصفات تقع تحت 

والمساحة الورقية وطول العرنوص وحاصل النبات  األوراقبالمعنى الواسع الرتفاع النبات وارتفاع العرنوص وعدد 
على التوالي وبالمعنى % 51.12و % 11.11و %52.2و %51.11و %11.11و %11.11و%11.21)غم( )
على التوالي . % 11.21و %21.11و %12.11و  %16.11و %21.11و % 11.52و %15.11الضيق 
 تأثير، وان للتباين الوراثي كان كبيرا التأثير إنيدل على  نسبة التوريث بالمعنى الواسع عالية مما أنيظهر 

 6و 5و 1و 2[هرية وحصل غلب الصفات المظ نسبة التوريث فكانت اقل من المتوسط ال أماالتباين البيئي قليال 
 قيم منخفضة لنسبة التوريث بالمعنى الضيق للصفات المدروسة. على ] 21و
 

 ( قيم تباين المعالم الوراثية للصفات المظهرية للذرة الصفراء6جدول )

a nsh الصفات .2 bsh .2 Mse Sca

gca
2

2





 

gca2

 
Sca2

 A2 D2 

 225.11 61.16 11.25 26.11 1.22 21.12 11.2 15.1 1.21 النباتتسم ارتفاع
 21.5 22.6 21.11 1.61 1.11 1.12 11.1 11.52 1.22 العرنوصتسم ارتفاع

 1.21 1.16 1.15 1.21 1.12 1.22 11.12 21.11 1.56 عدد ورقةت نبات
 25211.2 1615.12 2622.56 2112.12 1.22 1116.21 51.1 16.1 1.25 1مساحة الورقة تسم
 1.16 1.65 1.11 1.11 2.11 2.22 52.2 12.11 2.2 طول العرنوصت سم
 2.11 1.52 1.11 1.12 1.52 1.11 11.1 21.11 2.12 ص تعرنوص
 12.11 21.25 6.11 1.11 1.16 1.15 51.12 11.2 2.55 غم(حاصل النبات )
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 المصادر

 العلمـــي،وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث   وتحســـينها.الـــذرة الصـــفراء انتاجهـــا  (2111مـــدحت مجيـــد ) الســـاهوكي، -2
  بغداد.جامعة 

ن فــي الــذرة قابليــة االتحــاد وبعــض المعــالم الوراثيــة وقــوة الهجــي دراســة 1112 ناصــر.ناصــر معــروف  العــامري، -1
هيئــة  المســيب.الكليــة التقنيــة ت  ماجســتير،رســالة  الفــاحص(، xالصــفراء باســتخدام طريقــة )الســاللة 

  التقني.التعليم 

ـــيم العـــالي والبحـــث  الثالثـــة. وزارةالطبعـــة  الوراثـــة.فـــي  أساســـيات( 2111عـــدنان حســـن محمـــد ) العـــذاري، -1 التعل
 الموصل.جامعة  العلمي.

ي لطريقـــة ثتقــدير قابليــة االئــتالف والتبــاين الــورا .1112احمــد عبــد الجـــواد احمــد .الســتار احمــد و  محمــد، عبــد -2
 (1)الزراعية. المجلة العراقية للعلوم  الصفراء.في الذرة  الفاحص( x)الساللة 

. تقــدير بعــض المعــالم الوراثيــة فــي الــذرة الصــفراء  1111 الجبــوري.وجاســم محمــد عزيــز  إبــراهيممحمــد  محمــد، -1
  .11-21ص: (:1( عدد )1) كركو . مجلدجامعة  الفاحص(. مجلة. x لة)السالبطريقة 

 x)الســاللة  التضــريب.. اختبــار مــواد وراثيــة مدخلــة مــن الــذرة الصــفراء بطريقــة  1121 محمــد.كريمــة  وهيــب، -6
  .11-21 :1(. عدد 21مجلد ) العراقية.مجلة العلوم الزراعية  المظهرية.للصفات  الفاحص(
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