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 مستخمصال

الهيئة العامة لمبحوث الزراعية / أبو غريب في الموسم الربيعي لعام -في محطة بحوث المحاصيل الحقميةنفذت تجربة حقمية 
( ZP607و ABS 5و IK58و H.Sو W13Rو ZP603و IK8) سالالت نقية من محصول الذرة الصفراءسبع هجنت . 2015

وفق تصميم  2015اء وهجنها الفردية في الموسم الخريفي األبهجينًا فرديًا، زرعت بذور  12ألنتاج  الكشاف× طريقة الساللة ب
العامة  األئتالفقوة الهجين وتأثيرات قابمية تقدير الفعل الجيني و  دراسة ثالث مكررات بهدفبالقطاعات الكاممة المعشاة و 

 IK58 × IK8ن الهجين أظهرت النتائج ا ء وهجنها لجميع الصفات المدروسة.ااألبوالخاصة. وجدت فروق معنوية بين 
حبوب النبات في حاصل  وين وتفوق نفس الهجيناألبإلى أفضل ( نسبة %42.46أعطى أعمى قوة هجين في حاصل الحبوب )

األئتالف أكبر من مكونات تباين القدرة العامة عمى األئتالف  تباين القدرة الخاصة عمى. كانت مكونات ( غم214.7الفردي )
لطول  منخفضة نسبة التوريث في معناها الضيق كانتو  ،وكان التباين الوراثي السيادي أكثر اهمية من التباين الوراثي المضيف

واحد صحيح لجميع الصفات ارتفاع درجة السيادة عن  إلى، وأدى ذلك %36.42ة لحاصل الحبوب وعالي% 2.5العرنوص 
ستنباط هجن فردية ذات قابمية اتحاد ااء المتفوقة في تضريباتها في األب. يستنتج من الدراسة أمكانية استخدام بعض المدروسة

 حاصل حبوب عالي ألن معظم صفاتها كانت تحت تأثير السيادة والسيادة الفائقة. ألنتاجخاصة 
 .التهجين، GCA ،SCAالكممات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

A field experiment was conducted at the Field Crops Research Station of State Board of 

Agricultural Research at Abu Ghraib in spring 2015. Seven inbred lines of maize (IK8, ZP, 

W13R, H.S, IK58, ABS 5, ZP607) were used in this study, using Line x Tester analysis, to 

produced twenty F1 crosses. The parents and crosses were grown in fall season of 2015 using 

RCBD with three replicates to determine heterosis and general, specific combining ability 

effects and gene action. Significant differences were found among parental lines and their 

crosses for all the traits. The result were showed that the cross (IK8 × IK58) gave the highest 

hybrid vigor in grain yield (42.46%) and produced highest grain yield 214.7 gm.plant
-1

. The 

values of specific combining ability variance for all the traits revealed superior to the variance 

of general combining ability. The dominance genetic variance more important than additive 

variance, the narrow sense heritability for ear length very low (2.5%), white was highest 

(36.42%). The result indicate that some inbred lines could be used in a breeding program to 

develop new versions of high yield hybrids and most studied traits were under dominance and 

over dominance gene action.  

 Key words: GCA, SCA, hybridization.  
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 ةـقدمـالم
عاال عداد  حاصلهجن ذات نتاج رض تقييم عدة سالالت إللغ

السااالل   تضااري طريقاا  د مت تمقيحهااا  ااال سااالالت اتاارى اساات
ل درفاا  ظاااهرة اااوة الهجااين التااا يدعاار عنهااا  داادل  الكشااا  ×

 قارن  ل و الن و الفراد الجيل األ أوالوزن  أوالزيادة فا الحجم 
 رعاااا النعاااات لغااارض دراساااتها هاااذل الظااااهرة جاااذعت ه، و عوياااأع

 ان ال حاصاايل الحقميا  عهاد  رفاال ك ا تهااا  عاددوتطعيقهاا فاا 
وعنااد  ،ال ساااح  وتحسااين صاا اتها النوعياا  االنتاجياا  فااا وحاادة

لااااض تتضاااا ن اتتعااااار و اعت اااااد هااااذل الظاااااهرة فااااان التطااااوة األ
نتاااج الهجاان ااياا  إللتوساايال القاعاادة الور  تعاعاادة وراايااا سااالالت 

تركي  ورااا ن اي   أي أالتا تتوفر فيها الص ات ال رغوع ، و 
كه الاااورااا وصااا اته ال رغوعااا  وسااامو  نتاجيتاااهتقااادر  ااان تاااالل إ

لاااااذا تركاااااز االهت اااااام عماااااض اتتياااااار  وادرتاااااه عماااااض اال اااااتال  
عمض اال تال   ال سالالت   سالالت  ناسع  لها القدرة التاص

  لسااللاج الهجان النهاا تدعار عان ااعميا  الهاا ورااياًا النتا ة غاير 
تقاال اادرة ، اوجهاا  اال ساالل  اتارىتز ع عمض انتاج هجاين  ت او 

ال ضاي  لمجيناات والتاا تدطاا  التاأايرتحات   اال تال  الدا ا
ل  الهجينااااا وكااااذل  ااااادرة آعمااااض التاااا  داللاااا  واضااااح  لمسااااالل

)الساايادة   ات السااياديالتااأاير اال ااتال  التاصاا  التااا تقااال تحاات 
لمساالالت   والسيادة ال ا قا  والت او و والتاا تدطاا داللا  تاصا

ل   ااال سااالالت اتاارى، ولغاارض التداار  آفااا ااادرتها عمااض التاا
عماااض السااامو  الاااورااا ياااتم تقااادير عداااض ال داااالم الوراايااا   ااان 

 الاورااا التعااين إلض الكما  كونات التعاين الورااا  تالل تجز 
  هو يهااا الواسااال عالتوريااث  الساايادي وحسااا  درجاا و ال ضااي  

  فاراد ال نتجا   ان صا ي  والتا تدناا  قادار  اا تنقماه األوالض
  تاااايرًا أن لكاال ل ألو ذريتهااا الناتجاا   نهااا فااا الجياال األ إلااض

درجاا  توسااط عا ااًا لتحسااين عاادد  اان الصاا ات وكااذل  تقاادير  
 ا الاااذيالجيناااال دااال السااايادة التاااا  ااان تاللهاااا ي كااان  درفااا  

ينها واهاتم سلتحديد طريق  الترعي  ال ال    لتحالص ات يتحكم ع
 1) عهذا اال ر الدديد  ن العاحاين فا  حصول الذرة الصا را 

 22و 18و 17و 15و 14و 12و 7و 6و 5و 4و 3و 2و
  ووجااادوا ان هناااا  تااااايرًا  دنوياااًا لقااادرة اال اااتال  الدا ااا و24و

ر  ااااان اكاااااا  التاصاااااايرات اااااادرة اال اااااتال  أن تاااااأ، و  والتاصااااا
    فااا اغماا  الصاا ات ال دروساا  ااادايرات ااادرة اال ااتال  الأتاا
تقاادير اااوة الهجااين وتحمياال تعاااين ااادرة  إلااضهااد  هااذا العحااث ي

وتاااااوفير ااعااااادة  ااااان ال دمو اااااات  التاصااااا و  الدا ااااا اال اااااتال  

دراسا  درجتاا  كونات التعاين الورااا وال ظهاري و  الورااي  عن
فضااااال أ اساااااال والضاااااي  لالساااااتدالل عماااااضالتوريااااث عاااااال دنض الو 

   حصول الذرة الص را  نتاجي إ طريق  لتطوير
 الطرائقالمواد و 

 ساالالت نقيا   ان الاذرة الصا را سعال فا هذل الدراس  د ل است
 جادولفاا الحصول عميهاا  ر وضح  أس ا ها و نش ها و صد

1   
 . أسماء ومنشأ ومصدر الحصول عمى السالالت1جدول 

حاااث األع حطاا  ل و حقاااحااد فااا ت اات زراعاا  السااالالت النقياا  
الهي   الدا   لمعحوث الزراعيا   إلضال حاصيل الحقمي  والدا دة 

وت ات  2015لداام   فا  وس ين رعيدا وتري اا فا اعو غري
اذار  24و 17م فاااا  5عماااض  اااروز طاااول كااال  نهاااا  الزراعااا 
مااض لضاا ان توافاا  التزهياار عااين السااالالت والحصااول ع 2015

ه  دة التضريعات  تم اجارا  طيم  حعو  لقاح ذات حيوي  عالي
التهجاااين عاااين الساااالالت النقيااا  لمحصاااول عماااض حعاااو  الجيااال 

و وعااددها 11)ا  كشااال×   ل الهجيناا  وفاا  طريقاا  الساااللو األ
 اااااااذكرة كأعاااااااا   3و 2و 1هجاااااااين واساااااااتد مت الساااااااالالت  12
(Testersهااااااااااااااات أك 7و 6و 5و 4والسااااااااااااااالالت التقياااااااااااااا   و 
(Linesوفاااا ، وتااام اجااارا  التمقااايل الاااذاتا لمساااالالت النقيااا  ،و

 السااااعد ا  األعاااانهاياااا  ال وساااام حصاااادت الدااااراني  لكاااال  اااان 
فاا تجرعا  ا هايًا لزراعتعشر وفرطت عذورها يادو  جن األانضواله

ت اات زراعاا   2015وفااا ال وساام التري ااا  اان عااام  ال قارناا ،
  ال وااال ذاتاهفاا  ا  فاا  نتصا  ت اوزاألعذور الهجين   ال الع

اسااتتدم فااا هااذل الدراساا  تصاا يم القطاعااات الكا ماا  ال دشااااة 
RCBD كااررات وتكوناات الوحاادة التجريعياا   اان ارعداا   االااا ع 

م عاين  0.25روز وم عين ال ا 0.75م وع ساف   5 روز عطول 
 إلاضت ات عدادها  ةالواحاد جاورةعذرات فا ال 3  توسطالجور وع

توصايات الحسا  كافا  نعات واحد  اجريات الد مياات الزراعيا  
اعال  1-ه P2O5 كغام 160   اضي  الس اد ال وسا اتارلر  قال

 المنشأ اسم الساللة رقم الساللة
1 IK8 هنغاريا 
2 ZP603 يوغسالفيا 
3 W13R امريكا 
4 H.S امريكا 
5 IK58 هنغاريا 
6 ABS 5 امريكا 
7 ZP607 يوغسالفيا 



 عثذ انحًيذ وآخروٌ                                                        2017/ 301 -294: (1) 48 –يجهة انعهىو انسراعية انعراقية 

296 

 1-ه N كغااام 150 ع توساااطاضاااي  سااا اد اليورياااا ، و الزراعااا 
ال دروساا  عمااض اساااس   ااادرت ج يااال الصاا ات وعمااض دفدتااين

 النعااااات ال ااااردي وعوااااااال عشاااارة نعاتااااات وتاااام اسااااتعداد التطااااوط
 را و عاادد األو الحارسا  ودرساات صا ات التزهياار االنااوي )يااومو 

 1000وزن و و  عادد صا و  الدرناو طول الدرناو  )سامو و 
العيانااااات حمماااات  حاصاااال حعااااو  النعااااات )غاااامو و )غاااامو   حعاااا

و وفيهاا ياتم Line×Tester analysis (11احصاا يًا عطريقا  
ا  ال طمااااو  األعااالاااض ت اااال و  ج اااوعتين األ إلاااضا  األعاااتقسااايم 

ا  ال سااااااااتتد   فااااااااا األعاااااااا و والاانياااااااا =Lines (4Lتقيي هااااااااا 
وحسااااااااا  طريقااااااااا   وTesters (T=3ال اااااااااواح و االتتعاااااااااار )

يًا لحاصال ضار  الساالالت و االتحميل سيكون عدد الهجان  سا
(L × عااادد ال اااواح  )وT هجاااين عشااار  أاناااضوالاااذي ي اااال و

تااام   19=  7+12فاااردي وعمياااه يكاااون عااادد التراكيااا  الورااياااً  
 أتا:عمض اال تال  ك ا ي التاص و  الدا  تقدير تاايرات القدرة 

لمساالالت ال طماو   GCAعماض اال اتال   الدا  تااير القدرة 
 و:Linesاتتعارها )

 x…    _   xL…    ĝL= 
Ltr                            tr                 

لالعااا  ال سااتتد    GCAعمااض اال ااتال   الدا اا تااااير القاادرة 
 و:Testers) فواح 

ĝt  =    x.j      _    x… 
                r Lt               Lt 

 و:i,jلمهجن ) S.C.Aتاايرات القدرة التاص  عمض اال تال  
Ŝij = xij _  xi..  _ x.j. +  x… 
          r      tr       lr      ltr 

бتم تقدير  كونات التعاين ال ظهري )
2
p و والتا تش ل التعاين

бال ضي  )
2
A( و والتعاين السياديб

2
D و والتعاين العي ا

(б
2
E و وذل   ن ايم  توسط التعاين ال تواالEMS  لمن وذج

Mse = бو الااعت
2
E  

Hتم نقدير درج  التوريث عال دنض الواسال )
2

.B.S   و والضي
(h

2
.n.S  درج  السيادة توسط و و (ā يأتا:و ك ا 

 h
2
B.S % = (б

2
G / б

2
P) x 100 

 h
2

n.s % = (б
2
A / б

2
P) x 100 

 

ā = 

ادرت اوة الهجين لج يال الص ات ال دروس   ن  توسط 
 ال كررات عاستتدام ال دادل  االتي  :

Heterobeletiosis % =  F1
‾‾ 

  –   BP
‾‾
  × 100 

                                              BP
‾‾
 

 :نأذ إ
Heterobeletiosis اوة الهجين = 

F1
 لو الجيل األ توسط=   ‾‾

Better parent (BP
‾‾
 ا األعافضل   توسط: ( 

تم تقدير االتطا  القياسي  لتااير ادرة اال تال  عالطريق  التا 
 :وChaudary (20و Singh ضحهاو ا

 
S.E. ( g

^
i – g

^
j ) Line = 

 
S.E. ( g

^
i – g

^
j ) Tester  = 

 
S.E. ( S

^
ij – S

^
ik ) = 

 
 النتائج والمناقشة

ن اتتالفااات  توسااط ال رعدااات لالعااا   دنوياا  أ 2جاادول  يعااين
را  وطاول و % لص ات التزهير االنااوي عادد األ1عند  ستوى 
وحاصاااال   وعاااادد الصاااا و  عااااالدرنو  ووزن الحعاااا الدرنااااو 

ا  ضاد الهجان فقاد األعاحعاو  النعاات، ا اا  توساطات  رعداات 
% لصااااا ات التزهيااااار االنااااااوي 1عناااااد  ساااااتوى   دنويااااا كانااااات 

وحاصاال الحعااو  )غاامو  واتتم اات  توسااطات  رعدااات الهجاان 
 مصااااا ات ال دروسااااا ل%و 1ع ااااارو  عاليااااا  ال دنويااااا  ) ساااااتوى 

و فااظهرت Lines)عدات الساالالت   ا ا  توسطات  ر ها يدج
، هاااااااا يدجمصااااااا ات ل% 1اتتالفاااااااات  دنويااااااا  عناااااااد  ساااااااتوى 

و  دنويااًا عنااد Tester) الكشااا واتتم اات  توسااطات  رعدااات 
ساتانا  التزهيار االنااوي وطاول اع ها يدجمص ات ل% 1 ستوى 

 × Lines) الكشاا ×   الدرناو   ا اا التاداتل عاين الساالل

Tester Interaction و اتتم ااات  توساااطات  رعداتهاااا عناااد
را  وعاااادد و عأسااااتانا  عاااادد األ هااااا يدجمصاااا ات ل% 1 سااااتوى 

وااد  ،%5الص و  عالدرنو  فقد كانات  دنويا  عناد  ساتوى 
 13و 10و 9) عاااحاون رتااروناكاادت الدراسااات التااا اااام عهااا 

و وجود اتتالفات  دنوي  عين التراكي  الورااي    ا يس ل 20و
اااايم  3جااادول  يتضاال  ااان وكها الاااورااا االساات رار عدراسااا  سااام

مصااااا ات ا  والهجااااان ال رديااااا  الناتجااااا   نهاااااا لاألعااااا توساااااطات 
عااين التراكياا  الورااياا    دنوياا  ال دروساا  ويالحااظ وجااود فاارو 

ال اي   أهو  6 األ كان  ،وهجنها ال ردي  لمص ات ال دروس 
الدرنااو ،  طااولعمااض اي اا  لأا  فااا التزهياار االناااوي و األعااعااين 

اعطااااض حاصااااال و  فااااا حاصاااال حعاااو  النعااااات 7 األ وت اااو  

D
2

б2 

б
2
A 

 

mse2 

 rt   

 
mse2 

 rL   

 
mse2 

 r   
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  اظهاار  وزن الحعافاا  5 األ عين اا ت او  غام  158.9 قادارل 
 18.12الدرنو  )عااا ا عااادد الصااا و ت وااااًا فااا 1×5الهجاااين 

وهااذا يت اا   ااال  وغاام 7 214وحاصاال النعااات ال ااردي ) وصاا 

 15و 14و 6و 4و 3و 2و 1) عااااحاين رتااارين اتوصااال الياااه 
  عين الهجن ال ردي  ورعا ها    دنويوجود فرو   نو 24و 22و

    دروس الص ات ال لددد  ن
 الصفراء لمصفات المدروسة في الذرة Tester  Analysis   ×Line(الكشاف× تباين بطريقة )الساللة تحميل ال. 2جدول 

 بالتتابع.% 1% و5حتمال  ا* و** معنوية عند مستوى 
 الذرة الصفراءمتوسطات الصفات المدروسة لآلباء وهجن الجيل األول في نباتات . 3 جدول

 

 
 
 
 

 
 
 

 يظادر األختالف

درجات 

 انحرية

d.f 

 Mean Squares( M.S) يتىسط انًرتعات

انتسهير 

 األَثىي

 )يىو(

راق وعذد األ

 في انُثات

طىل 

انعرَىص 

 )سى(

عذد انظفىف 

 تانعرَىص

وزٌ 

حثة 1000

 )غى(

حا طم حثىب 

 انُثات )غى(

 123.7 50.3 10.7 1.3 1.9 2.95 2 انًكررات

 **2044.36 **2728.3 **2.80 **4669 **6.65 **10.97 18 انتراكية انىراثية

 59.93 **399.2 **1.30 **6.26 **9.38 **24.36 6 ـاءاألت

 **1848.98 *53.5 0.01 *2.57 *4.47 **13.7 1 اء ضذ انهجٍاألت

 **3144.54 **4203.5 **3.88 **4.03 **5.36 **3.42 11 انهـجٍ

 **8327.19 **8353.1 **11.53 **6.22 **4.72 **4.47 3 انسـالالت

 **2077.3 **1244.14 **1.69 *2.06 **15.79 *2.93 2 انفىاحـض

 **908.97 **1448.6 *0.8 **3.6 *2.20 **3.06 6 انفىاحض× انسالالت 

 59.40 90.7 0.32 0.38 0.81 0.57 36 انخطأ انتجريثي

 انظفة

انتراكية                          

 انىراثية

انتسهير 

 االَثىي )يىو(

عذد األوراق في 

 انُثات

طىل 

 انعرَىص)سى(

عذد انظفىف 

 تانعرَىص

حثة  1000وزٌ 

 )غى(

حاطم حثىب 

 انُثات )غى(

1 54.2 10.46 14.8 15.3 237.4 141.0 

2 57.3 15.50 17.3 15.8 227.3 151.6 

3 58.5 12.60 17.2 17.0 241.0 150.9 

4 54.8 13.60 16.0 16.5 247.7 157.3 

5 58.0 13.20 13.9 17.0 263.3 150.7 

6 54.0 11.33 18.0 16.2 249.4 144.3 

7 61.3 14.66 15.9 16.0 255.5 158.9 

4×1 55.0 14.40 15.9 16.33 213.9 158.8 

4×2 55.2 14.00 18.0 15.33 209.6 144.0 

4×3 53.3 14.70 16.9 15.66 219.9 164.7 

5×1 55.0 14.70 15.9 18.12 290.1 214.7 

5×2 57.8 12.00 14.5 17.90 303.0 190.3 

5×3 55.7 12.00 16.7 17.33 217.7 186.8 

6×1 55.4 15.70 17.4 16.20 246.8 162.7 

6×2 55.7 14.00 17.3 14.23 194.7 141.4 

6×3 55.0 12.70 15.9 17.10 198.8 135.0 

7×1 54.1 15.00 18.7 16.16 241.4 196.7 

7×2 55.4 12.40 15.6 16.00 266.9 150.0 

7×3 56.7 12.00 18.0 16.67 279.9 200.9 

L.S.D.  5% 1.25 1.48 3.23 0.93 15.75  12.76 
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ت  قدار اوة الهجين لمهجن ال ردي  فا الص ا 4يوضل جدول 
اندكس التعاعد الورااا عين السالالت عمض  فقدال دروس  

افضل  إلضهجنها واتتم ت عذل  اوة الهجين ال نسوع  
اذ كانت  ،ظهرت اتتالفات فا ايم اوة الهجينو ، ويناألع

ن عدض أفا هجن اترى، و   فا عدض الهجن وسالع   وجع
 5هجين  رغوع  لعدض الص ات، اعطت ة الهجن اظهرت او 

اوة هجين سالع  و دنوي  لمتزهير االناوي ا ا عدد  هجن
عمغ هجن اوة هجين  وجع  و دنوي   4را  فقد اعطت و األ

وفا طول الدرنو   1×6 % فا الهجين38.08اعالها 
% 17.61اعمض اوة هجين  وجع  عمغت  1×7اظهر الهجين 

اعطض   %-11.67وعمغ  3×6وكان ادناها فا الهجين 
عمض اوة هجين  وجع  لددد الص و  أ 2×4الهجين 

اي اوة  1×6ولم يدطا الهجين % 7.09عالدرنو  عمغت 
عمض أي  توسط الهجين  ال و اهجين )اوة هجين ص رو لتس

 2×5اعطض الهجين   عين ا فا وزن الحع، وين لمص  األع
  ا ا فا حاصل حعو  %و15.07اعمض اوة هجين  وجع  )

هجن اوة هجين  وجع  و دنوي  فقد  7ت فقد اظهر النعات 
اعمض اي   لقوة الهجين  3×7و 1×5ال رديان  نالهجينا اظهر

افضل  إلض% عالتتاعال نسع  43 26% و46 42عمغت 
  ن اوة الهجين تتتم  عاتتالأج  ن ذل  تستنيوين  األع

  حصل عمض اوة هجين عالين يأليس  ن الضروري و  األعا 
عين   توجد عالا  ااعت ل عالا أي ال ن رعا  ذات حاص

حاصل الحعو  لالعا  ودرج  اوة الهجين لمهجن الناتج   نها 
ا  األعتم تقويم  و 21و 16و 13)عاحاون رترون  لوهذا  ا ايد

و و نه 5)جدول  األ تال عمض  الدا  ايرات القدرة أعتقدير ت
 مص اتلتم   دنويا عاالتجال ال رغو  أي 1 األ ن أيالحظ 

حع  وعاالتجال  1000وزن لأ تال   2 األ واظهر  ها،ج يد
را  وطول الدرنو  وعدد و غير ال رغو  لص ات عدد األ

 3 األ وكان ا تال   ،الص و  عالدرنو  وحاصل الحعو 
عاالتجال ال رغو  فا طول الدرنو  وعدد الص و  

ددد ل صل الحعو  وعاالتجال غير ال رغو عالدرنو  وحا
ا تال   4، واظهر األ  حع  1000عات ووزن را  فا النو األ
را  فا النعات وطول الدرنو  و التجال ال رغو  لددد األعا

 ا عااا الص ات فكان اال تال  عاالتجال غير  رغو  أفقط 
 هاج يد مص اتلا تالفا عا ا  رغوعًا  5 األ اظهر ، و فيه
 األ اظهر و  ،را  وطول الدرنو و ستانا  ص تا عدد األاع

 هاج يد مص اتلا تالفًا عاالتجال غير ال رغو  فيه  6
را  وطول الدرنو ، فا حين كان و ستانا  ص تا عدد األاع

ال رغو  فيه  ال وج  عاالتجال 7  اال تال  الدام لأل
ن أ تالفها كا فقدرا  و ستانا  ص   عدد األاع هاج يد مص اتل

  عمض اير القدرة التاصأ  عند تقدير تعاالتجال غير ال رغو 
له تااير  1×6ن الهجين أو تعين 6 تال  لمهجن )جدول األ

 هاج يد مص اتلال رغو  فيه  تا  فا اال تال  عاالتجال
فا حين اعدى الص و  عالدرنو  ال دروس  عاستانا  عدد 

ا تالفًا تاصًا عاالتجال غير ال رغو  فيه ل دظم  3×5الهجين 
 2×4ن ، واعطض الهجيول الدرنو عاستانا  طالص ات 

وت يز  أ تالفًا  رغوعًا و دنوي فا حاصل حعو  النعات،
اير تا  فا اال تال  عاالتجال ال رغو  أعت 3×7الهجين 

ل دظم الص ات ال دروس  واعدى اتجاها  وجعا لص ات 
وحاصل حعو    ووزن الحع طول الدرنو االناوي و  التزهير
عاحاين رترين وتت   هذل النتا ج  ال  ا توصل اليه  ،النعات

 و 24و 22و 18و 14و 1)
 صفات المدروسة في الذرة الصفراءوين لماألبفضل أ إلىقوة الهجين لمتضريبات نسبة . 4جدول 

 انظفة

 انتراكية 

 انىراثية

انتسهير 

 االَثىي

عذد األوراق في 

 انُثات
 طىل انعرَىص

عذد انظفىف 

 تانعرَىص
 طم انُثاتحا حثة 1000وزٌ 

4×1 1.47 5.88 0.62- 1.03- 13.65- 0.95 

4×2 0.73 9.60- 4.04 7.09 15.38- 8.45- 

4×3 8.88- 16.66 1.74- 8.95- 12.40- 8.64 

5×1 1.47 11.36 7.43 6.59 10.17 42.46 

5×2 3.21 22.58- 16.18 5.30 15.07 25.52 

5×3 3.96- 9.09- 2.90- 1.94 17.32- 22.50 

6×1 2.59 38.08 3.33- 0.00 1.04- 12.75 

6×2 3.14 9.60- 3.89 12.6- 21.93- 6.72- 

6×3 1.58 0.79 11.67- 0.58 20.80- 10.53- 

7×1 0.18- 2.32 17.61 2.20 4.28- 23.78 

7×2 3.31- 20.00- 9.82- 1.84- 5.70 3.35- 

7×3 3.07- 18.14- 4.65 3.14- 10.85 26.43 

S.E 1.05 2.83 1.97 2.12 4.02 6.38 
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والعدض  اهجينات تظهر تااير  وجعًا و دنوين عدض التإ
 التاص سالعًا و دنويًا فا ادرة اال تال   اً تر يظهر تااير اآل

ن هنا  أفا الص ات ال دروس    ن تالل  ا تقدم يظهر 
ن أها التاص  عمض اال تال ، عاينًا عين التهجينات فا تاايراتت

 الدا  وي لقدرة اال تال  ا  التا لها تااير  وج  و دناألع
فا ن سه االتجال عات  دنوي  اير ن الص ات اعطت تألص    

ظهور  رة التاص  عمض اال تال  أيايرات تهجيناتها لمقدتأ
السيادي لمجينات، ا ا اذا كانت القدرة الدا   عمض  التأاير

ولم ينتج عنها  و دنوي  لص    ن الص ات  اال تال   وجع
اير  وج  لمقدرة التاص  عمض اال تال  فهذا سععه أأي ت
وهذا يت    ال  ا  ،ال ضي  لمجينات فا تم  الص ات التأاير
و 24و 22و 21و 17و 16و 12و 1)عاحاون رترون  وجدل

ه ي   ن ادرة اال تال  أكار أ التاص ذ كانت ادرة اال تال  إ
لم دل الجينا  الورااي  هان السيطرة أيدنا  وهذا الدا  

    السيادي 

 تأثيرات القدرة العامة عمى األئتالف لكل أب لمصفات المدروسة في الذرة الصفراء .5جدول 

  
 تـقـديـرات قـابـميـة األئـتـالف الخـاصـة .6جدول 

 
 
 
 

 
 
 
 

 انظفة
انتسهير 

 األَثىي 

راق وعذد األ

 في انُثات

طىل 

 انعرَىص

عذد انظفىف 

 تانعرَىص

 1000وزٌ 

 حثة 

حاطم حثىب 

 انُثات 

  انســالنة

4 0.95- 0.73 0.12 0.51- 26.12- 24.79- 

5 0.75 0.73- 1.0- 1.50 30.30 33.91 

6 0.01- 0.50 0.22 1.13- 26.32- 26.58- 

7 0.22 0.49- 0.66 0.16 22.14 17.45 

S.E.(g
^
i-g

^
j) 0.35 0.42 0.92 0.26 4.49 3.6 

  انكشاف

1 0.35- 1.32 0.13 0.3 7.80 11.00 

2 0.57 0.53- 0.36- 0.41- 3.70 14.57- 

3 0.19- 0.78- 0.23 0.13 11.51- 3.57 

S.E.(g
^
i-g

^
j) 0.30 0.36 0.80 0.23 3.88 3.1 

 انظفة            

 نهجـٍا
 انتسهير األَثىي  

عذد 

األوراق في 

 انُثات

طىل 

 انعرَىص

عذد انظفىف 

 تانعرَىص

 1000وزٌ 

 حثة  

حاطم 

حثىب 

 انُثات  

4×1 0.92 1.28- 1.19- 0.26 8.36- 17.86- 

4×2 0.01- 0.17 1.31 0.01- 8.56- 15.52 

4×3 0.91- 1.12 0.09- 0.23- 16.96 2.37 

5×1 0.77- 0.48 0.06- 0.05 10.29 4.74 

5×2 1.0 0.37- 0.76- 0.54 31.39 9.82 

5×3 0.23- 0.12- 0.84 0.57- 61.00- 14.53- 

6×1 0.40 0.25 0.41 0.24- 27.23 14.44 

6×2 0.23- 0.40 0.81 0.48- 23.26- 8.58- 

6×3 0.16- 0.65- 1.19- 0.73 23.26- 5.83- 

7×1 0.54- 0.55 0.87 0.07- 29.13- 1.30- 

7×2 0.77- 0.20- 1.33- 0.02- 0.46 16.72- 

7×3 1.30 0.35- 0.47 0.09 9.36 18.03 

S.E. (s
^
ij – s

^
ik ) 0.61 0.73 1.60 0.46 7.77 6.30 
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ااايم  كونااات التعاااين ونسااع  التوريااث ع دناهااا  7يوضاال جاادول 
 ،ال دروسااا درجااا  السااايادة لمصااا ات توساااط الواساااال والضاااي  و 

 كوناااات  إلاااض الدا ااا ن النساااع  عاااين  كوناااات اااادرة اال اااتال  أو 
ااااال  اااان واحااااد فااااا الصاااا ات التاصاااا  كاناااات أااااادرة اال ااااتال  

ال دال السايادي لمجيناات فاا السايطرة  ه ي أوهذا يؤكد ج يدها 
 ا نسع  التوريث ع دناها الواسال فكانت أعمض توارث الص ات  

 طااول الدرنااو و   الحعااووزن  لصاا ات حاصاال النعااات   رت داا
%  عالتتاااااعال وهااااذا يدااااود 74.5و% 87.5و% 89حاااات او ذ تر إ

ارت اع اي ا  التعااين الاورااا وانت ااض اي ا  التعااين العي اا  إلض
 أكاار احت اااالً ل و فااراد الجيال األأ إلاض  اا يجدال انتقااال الصا   

% 2.5حااااات اااااايم نساااااع  التورياااااث عاااااال دنض الضاااااي  عاااااين او تر و 
و  وحاصااال حعاااو  النعاااات % لصااا تا طاااول الدرنااا36.42و

انت اااض اي ا  التعاااين الاورااا ال ضااي   إلاضويداود ساع  هااذا 
ناااات ااااايم التعاااااين الااااورااا كا  لااااذل  ي كاااان تحسااااينها عااااالتهجين

كعاار  اان ااايم التعاااين الااورااا ال ضااي  فااا الصاا ات الساايادي أ
عاسااتانا  عاادد الصاا و  عااالدرنو   ظهاار ج يدهااا ال دروساا  

زاد فااا اي تااه عاان واحااد صااحيل  ااادة درجااا  السااايادتوسااط ن  أ
ايرات وهاااذا يااادل عماااض وجاااود تاااأ، ج يدهاااامصااا ات ال دروسااا  ل

وهذا  ،السيادة ال ا ق  لمجينات التا تسيطر عمض وراا  الص ات
 14و 10و 9و 8و 6و 1)عاااحاون رتاارون يت ا   ااال  ااا وجاادل 

ن نساااع   كوناااات تعااااين أو الاااذين وجااادوا 24و 23و 19و 17و
ااال أ التاصاا تعاااين ااادرة اال ااتال   لااضإ الدا اا ااادرة اال ااتال  

 اااان واحااااد ونسااااع  توريااااث  رت داااا  نوعااااًا  ااااا عااااال  هوم الواسااااال 

كعار  ان أدرجا  سايادة توسط و نت ض  فا ال  هوم الضي  و 
واحااد  ؤكاادين وجااود تاااايرات ساايادل فا قاا  لمجينااات تااتحكم فااا 

اين القاااادرة ن  كونااااات تعااااأيتضاااال   ااااا سااااع   وراااااا  الصاااا ات 
 الدا ا  كوناات تعااين القادرة  ان كعار اال اتال  أالتاص  عماض 

 5و 1ا  األعاان أ، و ج يدهااامصاا ات ال دروساا  اال ااتال  ل عمااض
ا  اااادرة عماااض اال اااتال  لصااا   حاصااال األعااافضااال أ تكانااا 7و

الحعااو  وذلاا   اان تااالل تحقياا  القاايم الدالياا  لقاادرة اال ااتال  
التااا ت ياازت  3×7و 1×5فااا الهجاان  7و 5لمساااللتين  الدا اا 
ن أو، ولااوحظ 3 )جاادول ياا  الهجاان فااا حاصاال الحعااو عاان عق

التعااين الساايادي هااو ال كااون الار يس لمتعاااين الااورااا  ااال وجااود 
حال  السيادة ال ا قا  وانت ااض درجا  التورياث عاال دنض الضاي  

يتضاال   ااا سااع  ان   و7 )جاادول ج يدهااامصاا ات ال دروساا  ل
ات  كونااات تعاااين القاادرة عمااض اال ااتال  الدا اا  اااال  اان  كوناا

هااا ولااوحظ مصاا ات ج يدلتعاااين القاادرة التاصاا  عمااض اال ااتال  
ن التعاااين السااايادي هاااو ال كاااون الر يسااا لمتعااااين الاااورااا فاااا أ

اغم  الص ات  ال وجود حال  السيادة ال ا قا  وانت ااض درجا  
فضاال ، لااذل  فاا ن أالتوريااث عااال دنض الضااي  ل دظاام الصاا ات

  ن تاللطريق  لمتحسين استتدام االنتتا  التكراري الدكسا 
تغاااايرات  سااات رة فاااا افاااراد  اعاااادة االتحاااادات الجينيااا  اليجااااد

االنتتااا  وتركيااز تماا  الجينااات الجياادة عواسااط   الدشاايرة تحاات
 الكشااا التمقاايل الااذاتا  ااال تقااويم االتحااادات ال ت وااا  عواسااط  

 .فا عرا ج التحسين

 تقدير المعالم الوراثية لمصفات المدروسة في الذرة الصفراء .7جدول  

 
 

 انظفة              

 انًعانى

 انىراثية

انتسهير 

األَثىي 

 )يىو(

عذد االوراق 

 في انُثات

طىل انعرَىص 

 )سى(

  

عذد انظفىف 

 تانعرَىص

 1000وزٌ 

 حثة )غى(

حاطم حثىب 

 انُثات )غى(

 gca
2

σ 0.016 0.139 0.019 0.135 81.22 98.36 

sca 
 2

σ 0.20 0.46 1.07 0.160 452.63 283.19 

 sca
2

σ  /gca
 2

σ 0.08 0.30 0.017 0.840 0.18 0.35 

A
2

σ 0.032 0.278 0.038 0.27 162.44 196.72 

D
2

σ 0.20 0.46 1.07 0.16 452.63 283.19 

G
2

σ 0.232 0.738 1.108 0.43 615.07 480.62 

E
2

σ 0.57 0.81 0.38 0.32 90.70 59.4 

P
2

σ 0.802 1.548 1.488 0675 705.97 540.02 

H
2
.b.s. 29 % 48 % 74.5 % 57.3 % 87.15 % 89 % 

h
2
.n.s. 4 % 18 % 2.5 % 36 % 23.06 % 36.42 % 

a
-

 12.5 1.12 7.5 1.1 1.21 1.7 
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