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 يطالية االترري  التاالل االسالالت نقية من الذرة الصفراء صفات النمو والحاصل ل تقيم
 كريمة محمل وىي          حسن   ة عال وجيي                حسن ىاليناظم يونس عال              انان 

 أستاذ                 ملرس                              أستاذ مساعل          أستاذ مساعل                
جامعة اغلال -كمية الزراعة-قسم المحاصيل الحقمية    

 المستخمص
الناتجة منيا وذلك اتقلير قوة اليجين وقاامية والعكسية ايلف تقيم خمسة سالالت من الذرة الصفراء المستقلمة من ايطاليا  من خالل اليجن التااللية 

النمو  صفاتاالئتالف العامة والخاصة وتاايناتيا مع تحليل الفعل الجين  المسيطر ونساة التوريث االمعنى الواسع والريق ومعلل لرجة السيالة ف  
لمقارنة اليجن الناتجة مع   3102والخريف  من العام  الكاممةللية الرايع  ألجراء التيجينات التااموسمين الف  أجراء تجراة حقمية تم  ,والحاصل الكم 

ارتفاع الناات والعرنوص وعلل ف   اختالفات معنويةأظيرت النتائج (.RCBD)المعشاة  تصميم القطاعات الكاممة ااستعمالاآلااء ف  تجراة مقارنة 
تفوقا   Agostano. أظير األ  ف  التيجينمما يشير إلى تااين اآلااء اللاخمة  والحاصل ف  وحلة المساحة  والمساحة الورقية والوزن الجاف  األوراق

منيما  النتائجاعض الصفات األخرى . وكان اليجين التاالل  ف  تفوقو  DSP177أل  ف  الحاصل الكم   وعلل األوراق والوزن الجاف  كما تميز ا
ىجين الرتفاع  01ىجين ف  ارتفاع الناات و 31أظيرت نتائج لراسة قوة اليجين ان . 0-طن.ىكتار 8.77حاصال مقلاره  أعطىاليجن  والذي  أفرل

ىجين ااالتجاه الموج  المرغو   ىجين ف  حاصل الناات  قوة01ىجينا ف  الوزن الجاف و 08ىجين ف  علل األوراق و والمساحة و 01العرنوص و
ير من نتائج التحميل الوراث  أن اللور األكار لتوريث .ظHi39Antiguao x FLO1240ن يــــــــــــــــ% لميج 037.1وأن أعمى القيم  لقوة اليجين 

العامة والخاصة  القااميةكل من  تأثيرصفات النمو والحاصل الكم  يعول إلى تأثير السيالة الرجة األساس مع وجول تأثير أراف  الرجة اقل  حيث كانت 
لجميع    Gca/Rcaلجميع الصفات وكذلك الحال لمنساة اين  من الواحل  Gca/Sca  النساة اين  عال  لمعنوية ولك كانت)التااللية والعكسية( 

ف    اإلراف من مكونات التااين  أعمىالسيالة  إلىالصفات ااستثناء المساحة الورقية الت  كانت اقل من واحل,وكذلك كانت مكونات التااين العائلة 
مع انخفاض قيميا االمعنى الريق لميجن التااللية وارتفاع معلل السيالة عن الواحل  ولجميع الصفات ااستثناء  ونساة التوريث االمعنى الواسعاللراسة 

ن خصوصا إلنتاج المساحة والورقية  لميجن العكسية.يمكن االستنتاج اإمكانية االستفالة من تراية اإلااء ااعتمال طرائق التراية الت  تعتمل عمى التيجي
 عتمال طرائق التيجين المتاوع ااالنتخا   لتراية اليجن العكسية.ىجن تااللية وا

 لفعل الجين , معلل لرجة السيالية,ا Gca,Sca,Rcaكممات  مفتاحية:الذرة الصفراء ,الترري  التاالل  ,  
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ABSTRACT 
To evaluate five  maize inbred lines imported from Italy by  daillel and reciprocal crosses which predict from its, by estimate 

the heterosis ,general and specific combining ability effect(Gca,Sca,Rca), type of gene action and degree of dominance  for 

growth traits  and total yield. Field experiment was conducted during the two successive  seasons of 2013 , during spring  

seasons full –diallel cross was carried out among inbred lines, In fall season a comparison experiment between the parents 

and the hybrids was carried by using randomized complete block design. The result show significant differences  for the  

plant height (PH)(cm), ear height (EH)(cm) ,number of  leafs per plant(NLP) ,leaf area index(LA) ,the biomass(BI) and total 

yield per area(TY)(tan.h-1) which refer to high variation among the parents. The  inbred line Agostano  excel in TY (tan .h-

1), NLP and  the BI, as such the DSP177  was excellence in ether traits  and the cross between  parents was deign high TY 

reach to 7.88 tan.h-1.The results of heterosis revealed the 20 cross in PH,15 cross in EH,14 cross in NLP and LAI, 17 cross in 

BI and 15 cross in TY  a positive direction desired for heterosis , best values for it  given from the  hybrid Hi39Antiguao x 

FLO1240 (128.9%) in TY . The genetic analyses emerged the greatest role of inheritable traits which to demonic effect and 

some for this inheritable to additive effect   where notes high significant for the GCA,SCA and RCA but the rate of the  Gca / 

Sca more loss  than one for all traits as well as the rate of Gca / Rca  except LAI in reciprocal cross which it more than one , 

as such the dominance genetic variance(δ2D)  which higher than the  additive genetic variance(δ2A), and high bored  sense 

heritability (h2bs%) ,and lower narrow  sense heritability (h2ns %)for the daillel cross all traits as well as the degree of 

dominance which more than one except the LA in reciprocal cross  , It can be conclude the possibility of benefit to breed the 

parents to produce diallel cross by  using the hybridization  method is the hybridization and  the  hybridization followed by 

selection to produce reciprocal cross  . 
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  المقلمة
تصنف الذرة الصفراء كأحد المحاصيل الحقمية األىم في 

دول  اغمبفي  تنتشركون زراعتيا  العالم  بعد الحنطة والرز
حيث  ىميتيا المتعددةأل وفي مختمف الظروف وذلك  العالم 
النشا والبروتين  الحتوائيا عمى التغذوية الصناعات في تدخل

فضال عمى استعماليا في أنتاج (. 11)والسكروز  ووالزيت 
يتوقع أن تدخل مستقبال كما  , المركزة والسايمج  األعالف 

المركز المحصول  ىذا يحتلويتوقع أن ,  الطاقةفي صناعة 
(.اليدف الرئيسي لمربي الذرة 10.) 0202 األول في 

الصفراء ىو زيادة حاصل الحبوب وحاصل العمف وذلك من 
برامج لخالل اإلمكانيات العالية ليذا المحصول لالستجابة 

المؤثر و الفعل الجيني  تحديد يعد .(6,1,0,1)التربية والتحسين
التي   الرئيسة من األمور المحاصيل المختمفةصفات عمى 
لتحديد طريقة التربية المالئمة في معرفتيا الباحث  عمى يجب

طرائق  الالتبادلي من أىم  التيجين يعد تحسينيا وزيادة إنتاجيا.
كونيا تمكن  التي تحقق كافة التوافيق لمتيجين بين اإلباء

عمى  المسيطر الفعل الجيني تشخيص نوعمن  الباحث
تحسين  لتحديد طريقةاآلباء  ائتالفوتقدير مدى الصفات 
في أنتاج  المتفوقةالتركيب الوراثية   تحديدوبالتالي الصفة 
 التبادلي  التظريبطريقة اعتمدت حيث  عالية اإلنتاج ىجن 

 تقدير  وكذلك يمكن  في اغمب المحاصيل الحقمية والبستنية
التوريث بالمعنى  وتحديديئي الوراثي والبمكونات التباين 
تحديد طرائق  مما يمكن مربي النبات منالواسع والضيق  

من المالئمة وقد تم تطبيقيا في محصول الذرة الصفراءالتربية 
 , الكثيرمن العاممين في تربية وتحسين ىذا المحصولقبل 

. يعتمد مربي النبات عمى (11,10,8,1 ,02,19,18,11)
أخرى  أباءعالية مع  تألفبقابمية  تمتازاإلباء التي  اختيار

فيما  خاصة عاليةتألف بقابمية  تمتازواعتماد اليجن التي 
( األصلخمسة سالالت نقية)ايطالية  . ييدف البحث تقيمبينيا

من خالل  تضريباتياالناتجة من والعكسية  اليجن التبادلية  و
االئتالف العامة والخاصة  اليجين وقابميتيتقدير قوة 

بايناتيا مع تحديد الفعل الجيني المسيطر ونسبة التوريث وت
بالمعنى الواسع والضيق ومعدل درجة السيادة في بعض 

 . ذرة الصفراءالكمي لم حاصلالو  صفات النمو 
 
 

 الموال وطرائق العمل
قسم المحاصيل  محطة التجارب العائدة الى ُنفذ البحث في  

موسمين ربيعي جامعة بغداد  في  -كمية الزراعة  –الحقمية 
سالالت مستوردة من  1 باستعمال  0212وخريفي 

 -2و Agostano ,0-FLo1301M -1ا)ـــــــايطالي
Hi39Antiguao1 و- DSP177-5, FLO1240  (  

جراء أل  0212-2-11زرعت بذور السالالت بتاريخ 
 Griffing  (7 )الكامل حسب ما جاء بوالتبادلي التيجين 

والمسافة  م 6 وبطولزرعت كل ساللة بأربعة مروز ,  حيث
بينيا  البذور في جور المسافة زراعة تمت .  م 2.71 بينيا

. تم تحضير تربة الحقل حسب ما موصى بو مع  م 2.01
(  P2O5% 16إضافة سماد سوبر فوسفات الكالسيوم الثالثي)

% 16أضيف سماد اليوريا ) 1-ىـ. P2O5كغم  022بمقدار
Nكغم  222( بمقدارN. عمى ثالث دفعات عند الزراعة  1-ـى

وبعد شيرين من إضافة الدفعة األولى وعند التزىير . بعد 
كافة التيجينات  أجريت وصول النباتات مرحمة التزىير 

 ما وفق  التبادلي والعكسي  ينباالتجاى اآلباءالممكنة بين 
والنموذج وحسب الطريقة األولى   Griffing (7) جاء بو
 01كان عدد التراكيب الوراثية الناتجة حيث  ,(16) الثابت

. ىجن عكسية ( 12ىجن تبادلية و 12و أباء 1)تركيبًا وراثيًا 
كل تركيب وراثي بشكل منفرد . في الموسم  حصادتم 

التراكيب الوراثية في تجربة مقارنة   أدخمت  0212الخريفي   
وبأربع   RCBD المعشاة تصميم القطاعات الكاممة باستعمال

في منتصف شير تموز مكررات . زرعت   التركيب الوراثية 
 1آخذت  وبنفس طريقة زراعة الموسم األول وعند النضج 

ارتفاع  من كل تركيب وراثي وقيس محروسة نباتات
العقدة التي تحمل النورة  إلىالنبات)سم( من سطح التربة 

المذكرة) سم( وارتفاع العرنوص من سطح التربة إلى العقدة 
النبات والمساحة  أوراقالتي تحمل العرنوص )سم( وعدد 

( والوزن الجاف لمنبات والحاصل   12) نقموحسب ما  الورقية
تحميل  . تم تحميل النتائج إحصائيا حسب (   1-ـالكمي )طن.ى

وقورنت المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي    التباين 
LSD   وة ــــــــــــــبت قـــــــــــــــــــ. حس (17) %1وعمى مستوى معنوية

  (-Heterosis =(F1--Hp-)/HP×  122اليجين        
اجري التحميل الوراثي  عند وجود فروق معنوية ( . 16 ( .

  Griffingمن الصفات المدروسة حسب ما جاء بو  لكل صفة
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 GCA   =Generalلتقدير قابميتي االئتالف العامة  (7)
Combining Ability   والخاصةSCA  =Specific 
Combining Ability    في اليجن التبادلية والعكسية وفقًا

 لمنموذج الرياضي 
Yijk = µ + gi + gj + Sij + Rik + eijk  

 kفي المكرر  ij: قيمة التركيب الوراثي  yijkحيث
µ  لمتراكيب الوراثية ة: المتوسط العام لمصف 
gi   األب: تأثير  j  
Sij  تأثير االئتالف الخاصة لميجين الفردي التبادلي :ij 
Rij تأثير االئتالف الخاصة لميجين الفردي العكسي :ji 
eijk  تأثير الخطأ التجريبي المحور : 

والخاصة  2gca لقابمية االئتالفية العامة ُحسب تباين ا
 2sca   2 وتباين التأثير العكسيrca   حسب المعادالت ,

 التالية : 
 2

gca =(           ) /2n 
  

2
sca = MSsca – MSe

- 

  
2
rca = 

          

 
 

MSe
-
 = 

    

 
 

ُحسبت النسبة بين تباين القابمية االئتالفية العامة الى الخاصة  
     

     
     ولميجن العكسية   

     
 . 

( والخاصة لميجن giُقدر تأثير قابمية االئتالف العامة )
( وفقًا لممعادالت rij( والخاصة لميجن العكسية )sijالتبادلية )
 التالية : 

gi = 
 

  
 ( yi. + y.j ) - 

 

  
  y.. 

sij =  
 

 
 ( yij + yji ) - 

 

  
 ( yi. + y.i + yj. + y.j ) +  

 

  
 

 y ..  

rij =  
 

 
 ( yij - yji )  

لمقارنة قيم تأثير قابمية االئتالف العامة : قدر الخطأ القياسي 
 , وفق المعادلة اآلتية :  giلمفرد بين تأثير المقدرة العامة 

Standard Error ( gi – gj )  = √
    

 
 

ولمقارنة قيم تأثير قابمية االئتالف الخاصة , قدر الخطأ 
( بين  sijالقياسي بين تأثير المقدرة االئتالفية الخاصة ) 

 تضريبين تبادليين 

S.E ( sij – sik ) = √
   

 
×MSe

- 

كذلك قدر الخطأ القياسي لمفرق بين تأثير المقدرة االئتالفية -
الخاصة بين تضريبين عكسيين لمقارنة قيم تأثير قابمية 

 االئتالف الخاصة لميجن العكسية 
S.E ( rij – rik ) =√     

 2gi المقدرة االئتالفية العامة لآلباء   2gca قدر تباين 
والخاصة باليجن العكسية  2sij والخاصة باليجن التبادلية 

S2rij  (16)طبقًا لما ذكره  أبلكل  
σ

2
g = (gi)

2
 - 
 

  
MSe

- 

 2
sij =  

 

   
∑ sij2

        

   
 

 2
rij =  

 

   
∑ rij2

    

 
 

 تقدير الفعل الجيني والثوابت الوراثية : 
 2

A = 2  2
gca 

 2
D =  2

sca 

 2
E = MSe 

- 2
G =   2

 A +  2
D = 2  2

gca +  2
sca 

 Epistasis  ( .6  )عمى فرض عدم وجود تفوق 
 2

p =  2
G +  2

E 

h
2

b.s = 
   

   
  =  

          

              
     =    

               

                   
 

h
2

b.sr = 
   

   
  =  

            

                
     =    

               

                   
 

h
2

n.s = 
   

   
  =  

     

              
     =    

        

                   
 

 السيادة :معدل درجة 

  á=  √
    

    
   =  √

      

       
  =  √

     

      
 

á.r=  √
      

    
   =  √

      

       
  =  √

     

      
 

 دل ذلك عمى عدم وجود سيادة á.r  =2او  á أن حيث
 2 ˃á   اوá.r˃ 1  جزئية سيادة وجود عمى ذلك دل 
á  اوá.r  =1دل ذلك عمى وجود سيادة تامة 
á  اوá.r˂ 1  دل ذلك عمى وجود سيادة فائقة. 

  النتائج والمناقشة 
أظيرت نتائج التحميل  :نتائج التحميل اإلحصائ 

عالية المعنوية بين التراكيب  ا( وجود فروق1اإلحصائي)جدول 
تمك  الوراثية في جميع الصفات المدروسة مما يشير إلى تباين

وىذا يجعميا من التراكيب التي  الدراسة فيالتراكيب الوراثية 
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يمكن إدخاليا في برامج التربية والتحسين لمحصول الذرة 
يعد ارتفاع النبات من أىم صفات الذرة  الصفراء الحقا.

الصفراء التي تميز الصنف وترتبط ىذه الصفة ارتباطا وثيقا 
. يتحدد (02.)بالحاصل االقتصادي وحاصل العمف األخضر

ارتفاع النبات في الذرة الصفراء بعدد العقد عمى الساق والتي 
تعني عدد أوراق اكبر أو من خالل طول السالمية  ويفضل 
في محصول الذرة الصفراء األصناف التي تكون مجموع 
خضري مالئم وانتقال سريع من مرحمة النمو الخضري إلى 

مترسبة في التكاثري بشكل أسرع ويؤمن حجم مواد مصنعة و 
في إعطاء  1واألب  1نتائج تفوق األب الالحبوب . أظيرت 

سم عمى التتابع  100.12و 121.1أعمى ارتفاع لمنبات  بمغ 
, انعكست ىذه االختالفات عمى اليجن التبادلية والعكسية 

 111.71و 12xلميجين 167.39 حيث تراوحت الصفة بين 
من  أعمىأن ارتفاع العرنوص عمى النبات إلى  . 4x2لميجين

منتصف النبات يودي إلى أضرار جانبية منيا االضطجاع 
في حالة كون ساق النبات غير سميك,أما في حالة تواجده 

ميل عمى العرنوص ظفي أسفل النبات يودي إلى زيادة الت
وبالتالي زيادة  الرطوبة و أنشار اإلمراض الفطرية من جية 

ضرار الناتجة من الحيوانات القارضة ومن جية وزيادة اإل
يسعى مربو النبات إلى انتخاب األصناف التي  لذلكأخرى 

يكون فييا العرنوص  في منتصف الساق.أظيرت نتائج 
( وجود فروق عالية المعنوية بين 1التحميل اإلحصائي جدول)

في الصفة  أما  1,0,2,1 التراكيب الوراثية .  تفوقت اإلباء
فقد أعطى اقل ارتفاع لمعرنوص . انعكست ىذه  1األب 

تراوحت ارتفاع االختالفات عمى اليجن الناتجة حيث 
سم لميجين  12.91و  5x2سم لميجين 88العرنوص بين 

1x2 .  

االئتالف العامة . مصالر التااين ولرجات الحرية ومتوسط المراعات  لمتراكي  الوراثية  وقاامية 0جلول 
 والخاصة واألخطاء التجرياية لصفات الحاصل ومكوناتو

 يصادر انتبايٍ          

ث 
جا

در

يت
حز

ان
 

 يتىسطاث انًزبعاث

ارتفاع انُباث 

 )سى(

ارتفاع 

انعزَىص 

 )سى(

عذد أوراق 

 انُباث

انًساحت 

انىرقيت)سى
2

)  

انىسٌ انجاف 

 )غى(

 انحاصم انكهي

)طٍ.هـ
-1

) 

 0.04 491.53 0.00015 0.18 25.70 379.24 3 انقطاعاثتأثيز 

تأثيز انتزاكيب 

 انىراثيت
24 **1390.11 **452.03 **3.38 **0.03236 **8905.98 **6.87 

 0.03 576.78 0.00008 0.16 20.51 62.48 72 انخطأ انتجزيبي

تأثيز انقابهيت 

 االئتالفيت انعايت
4 **586.638 **213.99 **1.660 **0.02014 **3632.77 **2.89 

انقابهيت االئتالفيت 

انخاصت نههجٍ 

 انتبادنيت

10 **388.902 **97.61 **0.962 **0.00771 **2426.96 **2.27 

انقابهيت االئتالفيت 

انخاصت نههجٍ 

 انعكسيت

10 **210.512 **88.01 **0.404 **0.00364 **1463.53 **0.69 

انخطأ انتجزيبي 

 انًحىر
72 15.621 5.127 **0.041 0.00002 144.19 0.01 

 %1%      ** يعُىي بًستىي 5يعُىي بًستىي   *

زيادة معدل  إلىيسعى مربو الذرة الصفراء إلى الحصول عمى 
عدد األوراق  والمساحة الورقية كونيا من أىم الصفات 

بالحاصل  وذلك لزيادة مقدرة المصدر عمى  ةالحقمية المرتبط
تجييز المادة الجافة إلى المصب )الحاصل 

 1 واألب 1 األبكل من تفوق  إلىالنتائج  أظيرتومكوناتو(.
في المساحة الورقية في  1 واألب األوراقعدد  متوسطفي 

في كال الصفتين  المتوسطاتاقل  1 األب أعطىحين 
انعكاس عمى ىجنيا الفردية  اآلباءالختالف  أن(. 0)جدول 

في كال    5x1و 5x2و 1x5اليجن حيث تفوق كل 

في عدد   2x4 الصفتين وبدون فروق معنوية عن اليجن 
 في المساحة الورقية .  3x5و  5x4  األوراق واليجينان

يقصد بالوزن الجاف لمنبات كافة أجزء النبات من ساق وأوراق 
المؤشر األكثر  ويعد بعد التخمص من رطوبة النبات حبوب و 

وضوحا في مدى تحديد التراكيب الوراثية التي تحقق مدى 
حصيمة التركيب الضوئي  وتحويمو إلى مادة جافة من عالي 

.أظيرت النتائج أن جميع اإلباء لم تختمف معنويا فيما بينيا 
الذي أعطى معدل اقل من اإلباء األخرى  2باستثناء األب 

حيث تفوق وضوحا في اليجن في حين كانت النتائج أكثر 
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 عمى باقي اليجن حيث أعطى وزن مقداره  1x5اليجين 
يعد الحاصل ألحبوبي النيائي لمذرة الصفراء غم .  362.9

اليدف األساس لجميع مربي النبات ومنتجي  الحبوب ليذا 
المحصول كما انو المحصمة النيائية لجميع فعاليات النبات 
.ويتميز اليجين في كفاءة في استغالل عوامل اإلنتاج 

بشكل اكبر من األصناف التركيبة والظروف البيئة المحيطة 
تفوق األب  0ة التمقيح.من عرض النتائج في جدول والمفتوح

( في حين 1-ـطن.ى 6.61أعمى حاصل  بمغ) ئوفي إعطا 1
بسبب ذلك  المتوسطات. اقل  1و0 وينن األبمأعطى كل 

وأعطى  1x5تباينت اليجن التبادلية والعكسية ليتفوق اليجين 
 اليجنمما يؤشر إلى انو من  1-ـطن.ى 7.88حاصال بمغ 

 أعطىالواعدة في أنتاج الذرة الصفراء في العراق كما 
 1-طن.ىكتار 2.00اقل المعدالت بمغ  4x2 اليجين 

 قوة اليجين
يعود الفضل في زيادة أنتاج المحاصيل الحقمية والبستانية  

 قوة اليجينب خالل القرن الماضي إلى ما يعرف
Heterosis التي اعتمدىا من أىم الظواىر العممية والتي تعد

  (,1النبات )صفات  تحسين العمماء ومربو النبات في  
 أباءعند تزاوج أفراد الجيل األول  بالزيادة فييمكن تعريفيا 

النتائج في  أظيرتاألبوين . أعمىوراثيا وذلك عمى  متباينة

إلى تباين  قوة اليجين المحسوبة عمى أساس  0جدول 
 التبادليةيجن ن بين الأفضل األبوي عنانحراف الجيل األول 

جميع اليجن عمى أفضل آبائيا في  تتفوق حيث  والعكسية
قوة  أعمى( وبمغت  (1x2ارتفاع النبات باستثناء اليجين 

رتفاع العرنوص فقد ال أما,  3x4% لميجين 10ىجين 
  أقصاىاىجينا فرديا قوة ىجين موجبة بمغ  11 أعطت

وأعطت خمسة ىجن قوة ىجين   3x4% لميجين62.62
ما لعدد األوراق .أ 2x5% لميجين  7.00-سالبة بمغ أدناىا 
ينا قوة ىجين موجبة كان أقصاىا ىج 11فقد أعطت  

وخمس ىجن قوة ىجين سالبة كان  2x4لميجين  18.20%
  1x3, وأعطى اليجين  1x4% لميجين 0.11-أدناىا 

معدل عدد أوراق مساويا ألفضل أبوية مما كانت قوة اليجين 
في المساحة الورقية فقد تراوحت قوة  أمامساويا إلى الصفر .

  4x2و   3x1% لميجينين  02-% و11.17اليجين بين 
ىجينا قوة  17عمى التتابع  , وفي الوزن الجاف فقد أعطت 

 وثالثة 1x5% لميجين 68.1ىجين موجبة  كان أعالىا 
ىجن كان معدل الوزن الجاف اقل من أفضل األبوين . يعد 
الحصول عمى قوة ىجين موجبة من أىم األمور التي يركز 
عمييا مربي النبات خصوصا عندما تكون اآلباء ذات حاصال 

 عالي .
   . متوسط الصفات وقوة اليجين لصفات الحاصل ومكوناتو3جلول 

 

ع 
فا

رت
ا

ى(
س

( 
ث

با
نُ

ا
 

ٍ
جي

ه
ان
ة 

ى
ق

 

ع 
فا

رت
ا

ص 
ى
زَ

نع
ا

ى(
س

( 

ٍ
جي

ه
ان
ة 

ى
ق

ق  
را

و
 أ
ذد

ع

ث
با

نُ
 ا

ٍ
جي

ه
ان
ة 

ى
ق

 

ت 
ح

سا
نً

ا

ت 
قي

ىر
ان

سى
(

2 )
 

ٍ
جي

ه
ان
ة 

ى
ق

 

ى(
غ

( 
ف

جا
ان
 ٌ

ىس
ان

 

ٍ
جي

ه
ان
ة 

ى
ق

ي 
كه

ان
م 

ص
حا

ان
 

ار
كت

ه
.ٍ

ط
(

-
1 )

 

ٍ
جي

ه
ان
ة 

ى
ق

 

1 122.13  55.63  10.88  0.29  215.50  6.61  
2 111.58  55.68  10.17  0.36  200.73  4.74  
3 114.14  52.44  10.06  0.32  152.34  3.18  
4 103.60  51.07  8.63  0.24  194.63  3.19  
5 135.50  69.50  11.00  0.44  199.60  4.58  

1X2 119.00 -2.56 53.94 -3.12 10.81 -0.57 0.35 -0.42 209.85 -2.62 6.16 -6.77 
1X3 148.32 21.45 55.25 -0.67 10.88 0.00 0.40 26.48 238.73 10.78 6.64 0.49 
1X4 142.25 16.48 62.26 11.93 11.56 6.32 0.38 31.21 171.51 -20.42 4.70 -28.93 
1X5 163.22 20.46 77.33 11.27 12.71 15.52 0.55 25.21 266.86 23.83 6.39 -3.33 
2X1 137.94 12.95 64.77 16.34 10.72 -1.40 0.41 15.30 224.60 4.22 6.72 1.70 
2x3 140.13 22.77 62.75 12.70 10.00 -1.65 0.39 10.39 201.51 0.39 6.05 27.65 
2x4 150.00 34.44 66.25 18.99 12.00 18.02 0.40 11.72 229.90 14.53 5.10 7.65 
2x5 137.63 1.57 64.48 -7.22 11.35 3.18 0.43 -1.94 261.81 30.43 5.38 13.51 
3x1 155.98 27.72 75.43 35.60 11.75 8.05 0.49 55.57 256.46 19.01 7.19 8.81 
3x2 122.36 7.21 60.04 7.84 10.46 2.88 0.30 -15.37 241.09 20.11 5.66 19.47 
3x4 162.21 42.12 84.24 60.63 11.00 9.32 0.42 32.57 225.38 15.80 7.31 128.97 
3x5 159.63 17.80 75.05 7.99 11.05 0.45 0.53 22.24 306.33 53.47 7.47 62.90 
4x1 123.23 0.90 66.25 19.10 10.65 -2.11 0.38 31.64 238.63 10.73 5.28 -20.12 
4x2 115.75 3.74 55.25 -0.76 10.00 -1.65 0.29 -20.00 148.49 -26.03 3.22 -32.03 
4x3 135.30 18.54 66.78 27.33 11.69 16.15 0.47 49.25 257.85 32.48 6.74 110.96 
4x5 145.51 7.39 66.93 -3.71 11.48 4.36 0.45 2.57 244.69 22.59 5.11 11.40 
5x1 164.75 21.58 82.45 18.63 12.40 12.73 0.53 20.47 362.90 68.40 7.88 19.21 
5x2 167.39 23.53 88.01 26.64 12.44 13.07 0.56 27.39 281.76 40.37 5.45 14.99 
5x3 145.57 7.43 71.91 3.47 11.71 6.43 0.44 0.34 242.73 21.61 5.33 16.20 
5x4 157.03 15.89 80.95 16.47 11.75 6.82 0.55 26.82 281.02 40.79 6.55 42.83 

 انًتىسط
 انعاو

139.21  66.58  11.09  0.41  234.19  5.70  

LSD  5% 15.73  9.01  0.80  0.02  47.79  0.35  
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أعمى قوة ىجين بمغت  3x4في ىذه الدراسة أظير اليجين   
% مع تفوق ألربع عشرا ىجينا ألخرى عمى أفضل 108.97

-آبائيا وأعطت خمسة ىجن قوة ىجين سالبة كان أدناىا  
تشير القيم الموجبة لقوة اليجين إلى  4x2 . الىجين 20.22

وجود سيادة فائقة لمجينات التي تؤثر بشكل مباشر في توريث 
إلى أن التأثير األكبر في  الصفة أما القيم السالبة فتشير

لمجينات. أما قوة توريث الصفة يعود إلى السيادة الجزئية 
اليجين التي كانت تساوي صفرا ) في صفة عدد أوراق النبات 

 ,( فدليل عمى  عدم وجود سيادة لمجينات في التأثير عمييا 
وىذا يتفق مع نتائج العديد من الباحثين 

ين قوة اليجين  بتباين  ( في تبا19,11,10,8,1,1,2,0,1)
  اإلباء الداخمة وتختمف قيمتيا اعتمادا عمى التباعد بين اإلباء. 

 نتائج  التحميل الوراث 
وجود  إلى  1تشير نتائج تحميل التباين  الوراثي  في جدول 

عالية المعنوية لقابميتي االئتالف العامة والخاصة  اتفروق
لميجن التبادلية والعكسية لجميع الصفات المدروسة مما يشير 

إلى أىمية كال التأثيرات اإلضافية والسيادية في توريث  
في المجتمع   صفات النمو والحاصل في وحدة المساحة

ن العديد من الباحثيأراء  ويتفق ذلك مع النباتي المدروس

( في أىمية كال التأثيرين السيادي 02,19,18,11,12,01)
اختمفت .مذرة الصفراءالنمو ل واإلضافي في توريث صفات

 ,(2)جدول اإلباء في قابميتيا عمى االئتالف العام مع بعضيا
ائتالف عامة باتجاه زيادة قابمة   1و2و 1حيث اظير األب 

والمساحة الورقية  في ارتفاع العرنوص  1ارتفاع النبات واألب 
( والحاصل الكمي 1والوزن الجاف )باإلضافة إلى األب 

فقد كان  1و 0(  , أما األبوين 2و 1)باإلضافة إلى األبوين 
توريث صفاتيا باتجاه خفض الصفة في النسل النتاج منيما  

كانت نتائج القابمية االئتالفية في جميع الصفات المدروسة .
ا من صفة إلى أخرى  وبحسب الخاصة متباينة في نتائجي

إلى أن  2اإلباء الداخمة في التيجين حيث يالحظ من جدول 
ارتفاع النبات  متوسطاتىجن كان تألفيا باتجاه  زيادة  عشرة

و وكذلك عشرة ىجن في ارتفاع  4x2وكان أقصاىا لميجين 
و واحد عشر في صفة عدد  3x4العرنوص وأقصاىا لميجين 

في  ىجينواثني عشر   4x2يجين أوراق النبات وأقصاىا لم
وتسعة ىجن في   3x4لميجين  أعالىاالمساحة الورقية و 

 أما 1x5لميجين  11.09 أقصاىاالوزن الجاف لمنبات كان 
في صفة الحاصل الكمي فقد ائتالف احد عشرة ىجين باتجاه 

 .لميجين 1.80الزيادة في الحاصل كان أقصاىا 
  . تأثيز قابهتي االئتالف انعايت وانخاصت نههجٍ انتبادنيت وانعكسيت نههجٍ انتبادنيت وانعكسيت.3جذول 

ارتفاع 

انُباث 

 )سى(

ارتفاع 

انعزَىص 

 )سى(

عذد 

أوراق 

 انُباث

انًساحت انىرقيت 

)سى
2

)  

انىسٌ انجاف 
 )غى(

 انحاصم انكهي

)طٍ.هـ
-1

) 

1 0.69 -1.69 0.24 -0.008 5.86 0.71 
2 -7.87 -3.90 -0.27 -0.030 -14.15 -0.38 
3 0.57 -0.95 -0.22 -0.006 -6.72 0.17 
4 -5.36 -1.48 -0.35 -0.033 -15.52 -0.67 
5 11.97 8.03 0.60 0.077 30.54 0.17 

SE 1.12 0.64 0.06 0.001 3.40 0.02 
1X2 -3.55 -1.64 -0.28 0.007 -8.68 0.41 
1X3 11.69 1.40 0.21 0.046 14.26 0.33 
1X4 -1.80 0.84 0.13 0.004 -19.46 -0.76 
1X5 12.12 6.97 0.63 0.054 44.29 0.55 
2X1 -9.47 -5.42 0.04 -0.028 -7.38 -0.28 
2x3 -0.66 -0.34 -0.36 -0.031 7.97 0.36 
2x4 6.90 -0.45 0.54 -0.009 -15.33 -0.49 
2x5 9.21 5.54 0.48 0.032 21.21 -0.07 
3x1 -3.83 -10.09 -0.44 -0.046 -8.87 -0.28 
3x2 8.88 1.36 -0.23 0.046 -19.79 0.19 
3x4 14.34 11.36 0.83 0.071 29.66 1.82 
3x5 0.85 -0.18 -0.09 0.001 16.52 0.36 
4x1 9.51 -1.99 0.46 -0.001 -33.56 -0.29 
4x2 17.13 5.50 1.00 0.057 40.71 0.94 
4x3 13.46 8.73 -0.34 -0.026 -16.23 0.29 
4x5 5.46 0.81 0.27 0.044 13.65 0.62 
5x1 -0.76 -2.56 0.15 0.010 -48.02 -0.75 
5x2 -14.88 -11.77 -0.54 -0.064 -9.97 -0.04 
5x3 7.03 1.57 -0.33 0.048 31.80 1.07 
5x4 -5.76 -7.01 -0.14 -0.053 -18.17 -0.72 

SE for Sca 1.58 1.27 0.48 0.105 2.47 0.35 
SEfor Rca 2.79 1.60 0.14 0.003 8.49 0.06 
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  . تبايٍ تأثيز انقابهيت االئتالفيت انعايت وانخاصت  وانًعانى انىراثيت نصفاث انذرة انصفزاء4جذول 

 انصفت
(2)سى انًساحت انىرقيت عذد أوراق انُباث ارتفاع انعزَىص )سى( ارتفاع انُباث )سى(  انحاصم انكهي انىسٌ انجاف )غى( 

 (1-)طٍ.هـ

 االباء
σ2gi σ2sca σ2rca σ2gi σ2sca σ2rca σ2gi σ2sca 

σ2rc

a σ2gi σ2sca σ2rca σ2gi σ2sca σ2rca σ2gi σ2sca σ2rca 

1 0.151- 2.09 -9.33 2.657 1.19 -9.25 0.055 0.22 0.05 0.00007 0.03705 0.02143- 28.552 27.35- -104.71 0.51 0.17 -0.53 

2 61.32 0.098- -7.26 15.01 0.297- -6.01 0.07 0.113 0.07 0.00089 0.00063- 0.00341 194.44 35.767- -70.91 0.15 0.065 0.27 

3 0.30- 4.68 0.70 0.70 2.75 -2.04 0.05 0.18 -0.47 0.00003 0.02885 0.00712 39.40 14.69- -76.46 0.03 0.95 0.42 

4 28.07 4.24 3.63 1.99 2.85 -0.82 0.12 0.58 0.31 0.00112 0.03635 0.00784- 235.22 34.65- -81.18 0.44 0.39 0.07 

5 142.59 5.15 -12.60 64.22 3.05 -9.15 0.36 0.42 -0.30 0.00595 0.04365 0.01963- 926.66 5.60- -86.88 0.03 0.48 -0.15 

σ2gca 57.102 20.887 0.162 0.002 348.86 0.29 

σ2sca 373.281 92.481 0.922 0.008 2282.76 2.27 

σ2rca 97.445 41.441 0.182 0.002 659.67 0.34 

Gca/Sca 0.153 0.226 0.176 0.262 0.15 0.13 

Gca/Rca 0.586 0.504 0.891 1.111 0.53 0.84 

σ2E 15.621 5.127 0.041 0.00001 144.19 0.01 

σ2G 487.485 134.256 1.246 0.012 2980.48 2.84 

σ2G.r 211.649 83.215 0.506 0.006 1357.38 0.92 

σ2P 503.106 139.382 1.286 0.012 3124.67 2.85 

σ2P.r 227.270 88.342 0.546 0.006 1501.57 0.93 

σ2A 114.203 41.774 0.324 0.004 697.71 0.58 

σ2D 373.281 92.481 0.922 0.008 2282.76 2.27 

σ2D.r 97.445 41.441 0.182 0.002 659.67 0.34 

h2
bs 96.895 96.322 96.834 99.832 95.39 99.73 

h2
bs.r 93.127 94.197 92.545 99.662 90.40 99.18 

h2
ns 22.700 29.971 25.175 34.283 22.33 20.24 

h2
ns.r 50.250 47.287 59.282 68.727 46.47 62.25 

a- 2.557 2.104 2.386 1.955 2.56 2.80 

a-r 1.306 1.409 1.059 0.949 1.38 1.09 



 عبذ وآخزوٌ                                                                  2017/ 48 (3) 781 :-773 –يجهت انعهىو انشراعيت انعزاقيت 

780 

اصة سالبة باقي اليجن والتي أعطت قابمية ائتالف خ أما
الصفة في  متوسطباتجاه الخفض من  التوافق بين األبفكان 

في  1تميز كل من األب  1يالحظ من جدول النسل الناتج.  
أعطى أعمى تباين تأثير لمقابمية العامة عمى االئتالف في 

ة الحاصل التي تميز فييا األب جميع الصفات باستثناء صف
تميز  وفي تباين تأثير القابمية  الخاصة عمى التالف فقد ,1

في صفات ارتفاع النبات والعرنوص و والمساحة  1األب 
في الحاصل  2في صفة عدد األوراق واألب  1الورقية واألب 

قابمية االئتالف في اليجن العكسية  تأثيرالكمي, وفي تباين 
 2في ارتفاع النبات  وعدد األوراق واألب   1األب فقد تميز 

ما يالحظ انخفاض  في المساحة الورقية والحاصل الكمي . ك
تباين التأثير لجميع اآلباء في ارتفاع العرنوص والوزن الجاف 

  .لمنبات
 المعالم الوراثية 

تباين القابمية االئتالفية  أن إلى 1النتائج في جدول  أظيرت
من تباين  اقلكان  الخاصة لميجن التبادلية و العكسية 

حيث   العامة لجميع الصفات المدروسة االئتالفية  القابمية
في  واحداقل من   Gca/Rca و Gca/Scaكانت كل من 

جميع الصفات مما يشير إلى أىمية الفعل الجيني السيادي 
في المجتمع  صفات النمو والحاصل الكمي الذي يؤثر عمى 

المدروس بشكل اكبر من تأثير الفعل اإلضافي لمجينات 
الورقية في اليجن العكسية التي يستثنى مما تقدم المساحة 

كانت قابمية االئتالف الخاصة أعمى من مثيمتيا العامة  مما 
يشير إلى أىمية الفعل الجيني اإلضافي في توريث اليجن 

يالحظ من الجدول نفسو ارتفاع التباين الوراثي  ,العكسية 
 أن إلىقياسا بالتباين البيئي  ولجميع الصفات كما يالحظ 

يادي أعمى من التباين اإلضافي في جميع اليجن التباين الس
اليجن العكسية فقد كان التباين اإلضافي أعمى  أماالتبادلية 

من التباين السيادي مما يشير إلى دور السايتوبالزم في زيادة 
التأثير اإلضافي المسيطر عمى الصفة  وكذلك ارتفاع نسبة 

المساحة  المعنى الواسع لتصل إلى أقصى قيميا فيالتوريث ب
%( لميجن التبادلية والعكسية   99<الورقية والحاصل )

في %  02بمغت نسبة التوريث بالمعنى الضيق اقل من و 
% 21.80 كانت  في أقصى الحاالتو اليجن التبادلية 

فقد كانت نسبيا متوسطة  العكسيةلميجن أما في اليجن 
معدل درجة السيادة  أما%  . 68.72 وبمغت أعمى قيميا 

فقد تجاوز قيمة الواحد الصحيح في جميع اليجن التبادلية 
كان  العكسية)باستثناء صفة المساحة الورقية لميجن  والعكسية

. مما تقدم يمكن االستنتاج بان الفعل الجيني  اقل من واحد(
عمى الصفات  التأثيرفي  األكبرالسيادي كان لو الدور 

العكسية فنجد  اليجن أماسة خصوصا لميجن التبادلية و المدر 
  أضافيالسيادي مع وجود فعل جيني  لمتأثير األكبرالدور  أن

اعتماد  أوىجن تبادلية  إلنتاجوعميو يمكن اعتماد التيجين  
  التيجين المتبوع باالنتخاب في اليجن العكسية .
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