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 (.Zea mays L) في الذرة الصفراء ومكوناتهتقدير بعض المعالم الوراثية لحاصل الحبوب 

 رمضان الله عبد شهاب احمد

 األنبار جامعة / الزراعة كلية

 ةصخالال

ية في المحاصيل الحقلية التابعة للهيئة العامة للبحوث الزراع أبحاثنفذت تجربة حقلية في حقل محطة 
 Zea mays) استعملت في هذه الدراسة ست سالالت من الذرة الصفراء ،3102والخريفي الموسمين الربيعي 

L. ) ل عليها من نفس المحطة وهي )تم الحصوSxn.2 وzm-9  وAm-65  وART-A.2  وART-C-19 
، فردي هجين 01إلنتاج  3102باتجاه واحد في الموسم الربيعي  هذه السالالت في تضريب أدخلت(  syn-35و 

ت الكاملة المعشاة وبثالث مكررات، لتحليل تصميم القطاعا باستخدامزرعت بذور الهجن في الموسم الخريفي 
الرابعة  Griffingالمعالم الوراثية وفقًا لطريقة  وبعضوتقدير تأثيراتها المقدرة االتحادية العامة والخاصة 

وعدد  )سم( العرنوص العلوي ارتفاع النبات و ارتفاع )يوم(  %11 األنثوي التزهير لصفات الثابت  واألنموذج
 وحاصل النبات الفردي )غم( حبة 311ووزن  )سم( الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف وطول العرنوص

 .)غم(

وجود فروق عالية المعنوية بين التضريبات التبادلية لجميع الصفات  اإلحصائينتائج التحليل  أظهرت
التحليل الوراثي وجود فروق معنوية لمتوسط  أوضححبة التي كانت معنوية، كما  311المدروسة عدا صفة وزن 

ر التي كانت غي حبة 311مربعات قابليتي االتحاد العامة والخاصة لجميع الصفات المدروسة عدا صفة وزن 
وية لقابلية االتحاد الخاصة، وكانت قيمة متوسط مربعات قابلية االتحاد العامة اكبر من قيمة متوسط مربعات معن

د الخاصة لجميع الصفات المدروسة، في حين كانت قيم مكون تباين قابلية االتحاد الخاصة اكبر من قابلية االتحا
والنسبة بين مكون تباين قابلية االتحاد العامة  مدروسة،قيم مكون تباين قابلية االتحاد العامة في جميع الصفات ال
قيم التباين الوراثي السيادي كانت اكبر من قيم  أما والخاصة كانت اقل من واحد في جميع الصفات الوراثية،

بينما كانت نسبة التوريث ، حبة 311صفة وزن  افي جميع الصفات المدروسة عد اإلضافيالتباين الوراثي 
منخفضة في جميع  نسبة التوريث بالمعنى الضيق كانت أمابالمعنى الواسع مرتفعة في جميع الصفات المدروسة، 

 الصفات المدروسة، وكانت قيمة معدل درجة السيادة اكبر من واحد في جميع الصفات المدروسة.

Estimation of Genetic Parameters for some Traits in maize (Zea mays L.)  
 

Ahmed Shhab A. Ramadan 
College of Agriculture - University of AL- Anbar 

ABSTRACT 

A field trial was carried out at Field Crops Research Station of General Board 

of Agricultural Research, Abu-Ghraib in spring and autumn seasons in 2013, Six 

inbred lines of maize (Zea mays L.) were used in this study (gotten it from same 

station) (Sxn.2 ، zm-9 ، Am-65 ، ART-A.2 ، ART-C-19 ، syn-35), These inbred lines of 
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maize were entered in half diallel cross in spring season 2013 to produce 15 

F1crosses. The seeds of crosses were sown in fall season using R.C.B.D. with three 

replicates to analyses general and specific combining abilities and to estimate the 

effects and estimation of some genetic parameters using the approach of Griffing 

method 4 with fixed model for number days of sowing to 50% (day), plant 

height(cm), ear height(cm), and rows number per ear, kernels number per row, ear 

length(cm), 311-kernel weight(gm) and grain yield per plant(gm), Statistics analysis 

showed that there were found highly significant differences among diallel crosses for 

all studied characters except 311-kernel weight(gm) in case of SCA, Value of mean 

square of general combining ability were more than value of mean square of specific 

combining ability in all studied characters. The values of the variance component 

specific combining ability were more than that the variance component of general 

combining ability and the variance ratio 0f GCA to SCA was less than one in all 

studied characters, The values of the dominance genetic variance more than that the 

additive genetic variance for all studied characters except 311-kernel weight(gm). 

Broad sense heritability was high for all studied characters, while narrow sense 

heritability was low for all studied characters; the value of average dominance degree 

was more than one for all studied characters. 

 المقدمة

المزروعة على نطاق واسع في  ( من محاصيل الحبوب المهمة.Zea mays L)الصفراء تعد الذرة  
 نتيجة تعدد واإلنتاجالعالم وبضمنها العراق، لذا اصبح المحصول الثالث بعد الحنطة والرز من حيث المساحة 

والحيوان على حد سواء الحتواء بذوره على مواد كربوهيدراتية ومواد بروتينية وزيت،  األنساناستعماالته في تغذية 
مكانيةالمرتفعة وتأقلمه مع الظروف البيئية المختلفة  اإلنتاجيةقدرته  إلى أيضاكما تعزى أهميته  زراعته في  وا 

الذرة الصًفراء لوحدة المساحة متدنيًا في العراق وان هذا التدني في معدل  انتتاجاكثر من موسم، اليزال معدل 
ل العلمية التي من ة الوسائالبحث عن كاف إلىلوحدة المساحة يدعوا الباحثين في مجال هذا المحصول  اإلنتاج
تنباط السالالت ذلك عن طريق اسو تربية وتحسين الهجن الفردية التي تمتاز بتفوقها في حاصل الحبوب ضمنها 
الهجن  إلنتاج( Griffingق التربية والتي من ضمنها الطريقة الرابعة لـ )ائطر  بإحدىتضريب بينها  وأجراءالنقية 

في  للذرة اإلنتاجالفردية ومن ثم تقييمها وراثيًا لمعرفة افضل هجين يمكن ان نستخدمه في الزراعة لزيادة معدل 
 .وحدة المساحة

هجن اقتصادية  إنتاجاختبار قابلية االتحاد للسالالت مهم وضروري لغرض تحديد قدرتها على إن 
ضروريَا لتقييم قدرة السالالت  امرأر القدرة على االتحاد ويعد اختيا (،9الصفة ) أوقة في الحاصل متفو 

الهجن االقتصادية ذات الحاصل العالي، لذا تركز االهتمام اختيار سالالت مناسبة لها القدرة  إلنتاجوصالحيتها 
اد المقدرة على االتح ال تمتلكالن اختيار سالالت الهجن،  إلنتاجالخاصة على االتحاد مع سالالت مغايرة لها 

االستفادة  إمكانيةها تهمل لعدم عند إيجابيةنتائج  إلىبذل الجهود بدون الوصول  إلىيؤدي  أخرةمع سالالت 
من درسا المقدرة  أول( 32) يعد (.36الهجن وتقتصر فائدتها على نقل صفات معينة فقط ) إنتاجمنها ألغراض 

وكذلك المقدرة االتحادية الخاصة التي تكون تحت  ،االتحادية العامة التي تكون تحت التأثير المضيف للجينات
 ، أخرى التأثير الجيني غير المضيف والتي تعطي داللة السيما للسالالت في مقدرتها على االتحاد مع ساللة 
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حسين عدد من الصفات الوراثية فقد درست التأثيرات لكل ساللة تأثيرًا عامًا وخاصًا في ت أنوبما 
و 31و 33و 31و 09و 08و 01و 8و 2و 3) أمثالوالتباينات الخاصة لكل ساللة من قبل العديد من الباحثين 

وجدوا تأثيرات للمقدرة االتحادية العامة والخاصة وأن تأثير المقدرة االتحادية العامة كانت اكثر  اللذين )38و 39
والتي من ضمنها صفة الحاصل،  المدروسةمن تأثيرات المقدرة االتحادية الخاصة في اغلب الصفات الكلية 

، تحسينهاثي في المجتمع المراد ولغرض تحديد الطريقة لتربية وتحسين صفة معينة البد من معرفة التباين الور 
التباين المظهري هو ما يطلق علية نسبة التوريث بالمعنى الواسع والتي تعني مقدار  إلىوان نسبة التباين الوراثي 

النسبة تكون عالية عندما تكون  وهذه، األولذريتها الناتجة منها في الجيل  إلىالمنتخبة من صفة  األفراد تنقلهما 
(، ولغرض 01) %31عندما تكون اقل من  ومنخفضة % 11- 31متوسطة عندما تكون و  %11اكبر من 

( G2σالتعرف على السلوك الوراثي يتم تقدير بعض المعالم الوراثية من خالل تجزئة مكونات التباين الوراثي )
وحساب نسبة ( I2σ( والتباين التفوقي )D2σالوراثي السيادي) ( والتباينA2σ) اإلضافي الوراثي التباين إلى

لغرض معرفة طبيعة الجينات التي لها القدرة  (ā)سع والضيق وتقدير معدل درجة السيادة االو ناها التوريث بمع
 على التحكم والسيطرة على الصفات.

بعض  وكذلك تقديرالعامة والخاصة وتأثيراتها وتبايناتها تقدير المقدرة االتحادية  إلىيهدف البحث 
كمكونات التباين المظهري ونسبة التوريث بمعناها الواسع والضيق ومعدل درجة السيادة لتحديد المعالم والوراثية 

العالي للصفات المرغوبة واالستمرار بالمتفوق منها في برامج التربية  اإلنتاجالتضريبات من حيث  أفضل
 والتحسين لمحصول الذرة الصفراء.

 ق العملائالمواد وطر 

 أبيالمحاصيل الحقلية التابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية / أبحاثنفذت التجربة في حقل محطة 
 :نقية من الذرة الصفراء وهي سالالتست  باستخدام 3102عام ب في الموسمين الربيعي والخريفي للغري

عليها تم الحصول   syn-35(6) ART-C-19(5) ART-A.2(4) Am-65(3) zm-9(2) Sxn.2 (1) 

التسميد بالسماد وتنعيم وتسوية ثم عمليات خدمة التربة من حراثة  أجريتالتابعة للهيئة،  األبحاثمن محطة 
زرعت بذور السالالت في الموسم ، عمليات فتح الخطوط دونم تلتها\كغم011بمعدلN:P (01:08)المركب 

م بواقع خطين  .بين الجور وبطول  1731الخطوط و  بين 17.1بمسافات بخطوط  01/2/3102الربيعي في 
سماد  أضيف، ضمن توليفات الهجن الفردية المطلوبة األخرى لكل ساللة نقية وبطريقة متبادلة مع السالالت 

سم والثانية 21ارتفاع  إلىوصول النبات عند  األولىعلى دفعتين  أضيفتدونم \كغم011بمعدل( N%11اليوريا )
 ،عند مرحلة التزهير

بعد الرية  ورشت لتر ماء 011دونم وضعت في \لتر 0\3استخدمت مادة التيفوردي  األدغال ولمكافحة 
تمت عمليات خدمة المحصول من ري وتعشيب وعزق وتم مكافحة وخالل موسم النمو  اإلنباتوقبل  األولى

القمه  لىع أضيفتموضعيًا  %01باستعمال مبيد الديازينون المحبب ( Sesamia Critecaحفار ساق الذرة )
 األولىيوم من المكافحة  31ة بعد سم والثاني 31عندما بلغ ارتفاع النبات  األولىمرتين  وبواقعالنامية للنبات 
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طريقة الوفق  األبويةالتبادلية بين السالالت  التضريباتكافة  أجريت، وكانت هذه العمليات في كال الموسمين
 األنثوية تكييس النوراتوذلك بعد  اآلباءبدون  الهجن الفردية إلنتاج( Griffing ،0911)لـ  Method 4 الرابعة

 .استكمال كافة التضريبات المطلوبةلحين  التضريبواستمرت عملية  التلقيح بيوم أجراءقبل  الذكريةو  عند بزوغها
في الموسم  حدة لزراعتهاكل تضريب على  بذوروفرطت  التضريباتص عرانيهذا الموسم تم حصاد وفي نهاية 

بين  17.1هجين في تجربة المقارنة على شكل خطوط بأبعاد  01عددها زرعت بذور الهجن الفردية و . الخريفي
وبثالث مكررات وفق تصميم القطاعات  هجين فردي خط لكل 3م وبواقع .بين الجور وبطول  1731الخطوط و

 .(RCBDالكاملة المعشاة )
قيد الدراسة على عشرة نباتات محروسة لكل وحدة  البيانات الخاصة بكل صفة من الصفات أخذت 

)سم( وطول وارتفاع العرنوص وارتفاع النبات)سم( (غم)حبة 311ووزن  األنثوي وهي صفة التزهير  تجريبية
على العرنوص)سم( وعدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف وحاصل النبات )غم( بعد تعديل الوزن 

الكاملة المعشاة تصميم القطاعات  على وفقلكل صفة  اإلحصائياجري التحليل  .(9) %0171حتوى رطوبي م
(RCBD بثالث مكررات ) ذكرهوفقًا لما Steel وTorrie(33 ) اختبرت المتوسطات الحسابية للتضريبات في

ونظرًا لوجود فروقات  .1710و 1711بمستوى احتمال ( L.S.Dاقل فرق معنوي) باستخدامالصفات المدروسة 
وفق الطريقة معنوية بين التضريبات الوراثية فقد تم تحليل البيانات الخاصة لكل صفة من صفات الدراسة وراثيًا 

متوسط  إلىوتجزئة متوسط المربعات للتضريبات الوراثية  Model 1 الثابت األنموذج Method 4الرابعة 
 EMSومن حساب متوسطات التباين المتوقع  ،(SCA( والخاصة )GCA)المربعات للمقدرة االتحادية العامة 

 كاالتي:( ij2σ( والخاصة )i2σالمقدرة االتحادية العامة) اتتأثير تم حساب 

ĝi =1/p (p-2) pyi.  2 y.   

Ŝij=yij1/ (p2) (yi. +y.j) +2/ (p1) (p2)  

والفرق بين تأثير قابلية االتحاد العامة لألبوين، وقد قدر الخطأ القياسي لتأثير قابلية االتحاد العامة 
والخطأ لتأثير قابلية االتحاد الخاصة للتضريبات التبادلية والفرق بين تأثير قابلية االتحاد الخاصة بين تضريبين 

 : األتية تبادليين وفق المعادالت

S.E (ĝi) = √( 𝑝 − 1) (𝜕2𝑒)/ 𝑝( 𝑝 − 2) 
𝑆𝐸(�̂�𝑖 −  �̂�𝑗) = √2(𝜕2𝑒)/( 𝑝 −  2) 

𝑆𝐸(�̂�𝑖𝑗) = √(𝑝 − 3) (𝜕2𝑒) ( 𝑝 − 1)⁄  

𝑆𝐸(�̂�𝑖𝑗 − �̂�𝑖𝑘) =  √2 (𝑝 − 3) (𝜕2𝑒) ( 𝑝 − 2)⁄  

من  2sca∂ومكون تباين قابلية االتحاد الخاصة  2gca∂تم حساب مكون تباين قابلية االتحاد العامة 
 خالل المعادالت االتية: 

∂2𝑔𝑐𝑎 = 1 ( 𝑝 −  2)(𝑀𝑆𝑔𝑐𝑎 − 𝑀𝑆𝑒)⁄  

∂2𝑠𝑐𝑎 = (𝑀𝑆𝑠𝑐𝑎 − 𝑀𝑆𝑒) 

( وبحسب 2E∂( والتباين البيئي )2D∂( والتباين الوراثي السيادي )2A∂قدر التباين الوراثي االضافي )
 المعادالت االتية:

𝜕2𝐴 = 2𝜕2𝑔𝑐𝑎 
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∂2D = ∂2sca 
∂2𝐸 = 𝑀𝑆𝑒 = 𝑀𝑆𝑒 𝑟⁄  

. h2)حسبت نسبة التوريث بمفهوميها الواسع s. .h2 n)ونسبة التوريث بالمعنى الضيق  ( s. ومعدل  (
 :األتيةوحسب المعادالت  (a)درجة السيادة 

ℎ2 𝑏. 𝑠. = ∂2𝐺 ∂2𝑃 × 100⁄  

ℎ2 𝑛. 𝑠. = ∂2𝐴 ∂2𝑃 × 100⁄  

𝑎 = √2 ∂2𝐷 ∂2𝐴⁄  

 النتائج والمناقشة

وجود فروق عالية المعنوية بين متوسط مربعات التراكيب الوراثية في جميع  0جدول نتائج  أظهرت
التضريب   أعطى 3ومن النتائج المبينة في جدول ، حبة كانت معنوية 311الصفات المدروسة عدا صفة وزن 

حبة )غم( بلغت  311حاصل النبات الفردي )غم( ووزن و  )سم(ارتفاع النبات صفة( اعلى المتوسطات في 5×4)
صفة ( اعلى المتوسطات 5×1)و  (3×1ان )التضريب أعطىبينما  ،على التواليغم 0.11. غم312.22 سم301

 األنثوي ( في صفة التزهير 6×1في حين ابكر التضريب التبادلي ) صف،08.11عدد الصفوف بالعرنوص بلغت 
)سم( وصفة طول العرنوص )سم( وعدد الحبوب العلوي  كما بلغت متوسطات صفة ارتفاع العرنوص ،يوم 10711

، ( على التوالي3×2( )6×4( )4×1لكل من التضريبات التالية ) حبة10711 سم.3371 سم.00.71بالصف 
( من حيث وجود فروق معنوية ين التضريبات 31و 01و 02و 00و 0لية كل من )ما توصل إ فق هذا معويت

 مكوناتها. إلىية العامة والخاصة ، لذا تم تجزئة متوسطات مربعات المقدرة االتحادالتبادلية

( SCA( والخاصة للتضريبات التبادلية )GCA) لآلباءتحليل التباين لقابلية االتحاد العامة  1جدول 

 الرابعة للصفات المدروسة في الذرة الصفراء  Griffingحسب طريقة 

S.O.V  درجات
 الحرية

 األنثوي التزهير 
 )يوم(

ارتفاع النبات 
 )سم(

ارتفاع العرنوص 
 )سم(

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

طول 
العرنوص 

 )سم(

 311وزن 
 )غم( حبة

وحاصل النبات 
 الفردي )غم(

R. 3 6.69 1.86 5.42 0.02 0.69 0.09 96.26 274.86 

G. 01 28.02** 865.66** 561.31** 3.45** 27.42** 6.80** 22.96* 1801.23** 

GCA 1 9.41* 342.70* 224.23* 1.21* 9.30* 2.34* 11.86* 610.69* 

SCA 9 9.30* 258.47* 166.48* 1.12* 9,05* 2.23* ns5.32 594.70* 

E. 38 0.71 1.07 3.43 0.15 0.43 0.28 2.89 11.46 
 %1و)**( معنوية عند مستوى  %5)*( معنوية عند مستوى 

وجود فروق معنوية لمتوسط مربعات المقدرة االتحادية  0يتضح من نتائج تحليل التباين جدول  إذ
حبة التي كانت غير معنوية لمتوسط مربعات قابلية  311العامة والخاصة لجميع الصفات عدا صفة وزن 

ي توريث الصفات كل من التأثيرات المضيفة وغير المضيفة للجينات ف أهمية إلىاالتحاد الخاصة، هذا يشير 
  المدروسة.
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 المدروسة في الذرة الصفراء التبادلية للصفاتمتوسط التضريبات  2 جدول

 الصفات       
 

 التضريبات

التزهير 
 )يوم( األنثوي

ارتفاع 
 النبات )سم(

ارتفاع 
 العرنوص )سم(

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

طول العرنوص 
 )سم(

 311وزن 

 )غم( حبة
النبات وحاصل 

 الفردي )غم(

1×2 58.33 210.00 101.67 15.67 36.00 20.33 63.33 141.67 

1×3 60.67 193.67 85.00 18.00 39.00 17.67 66.67 184.00 

1×4 59.67 195.00 117.67 16.33 39.67 18.33 68.00 175.00 

1×5 56.33 195.67 95.00 18.00 40.33 19.00 67.00 189.00 

1×6 51.00 169.67 94.67 15.33 35.33 20.33 62.67 138.67 

2×3 56.33 184.33 85.33 17.67 41.00 17.00 70.00 191.67 

2×4 63.67 163.33 74.00 17.00 37.67 20.00 65.00 165.67 

2×5 60.33 176.67 76.67 15.67 34.00 19.67 67.33 146.33 

2×6 60.33 164.33 80.67 15.67 34.67 17.67 63.33 136.67 

3×4 56.33 173.33 80.00 16.33 36.33 20.33 67.00 159.67 

3×5 56.67 197.00 84.00 16.00 33.33 19.33 68.67 145.33 

3×6 56.33 164.67 102.67 14.67 31.33 18.67 65.00 129.00 

4×5 55.33 210.33 113.33 17.67 40.33 20.67 71.00 203.33 

4×6 60.67 190.67 94.67 15.33 33.33 22.67 70.33 139.00 

5×6 56.67 209.33 109.33 17.00 38.33 17.67 70.67 188.00 

Mean 57.91 186.53 92.98 16.42 36.71 19.29 67.07 162.20 

L.S.D 5% 2.45 3.002 5.361 1.123 1.895 1.542 4.924 9.803 

L.S.D 1% 3.30 4.051 7.233 1.515 2.556 2.081 6.643 13.225 

والخاصة للتضريبات التبادلية في الذرة الصفراء،  لآلباءيوضح تأثير قابليتي االتحاد العامة  2الجدول 
 ،اعلى القيم الموجبة والمعنوية لتأثير قابلية االتحاد العامة في صفات حاصل النبات الفردي 1الساللة  أظهرت إذ

 0وكانت الساللة  ،1711وعدد الصفوف بالعرنوص  01718النبات  وارتفاع 3722 حبة 311ووزن  01731
 3كل من الساللتين  أعطتفي حين  0719وعدد الحبوب بالصف  38..في صفتي ارتفاع العرنوص  األفضل

 على 0729و 3721)يوم( وطول العرنوص )سم( بلغت  األنثوي تأثير موجب معنوي لصفتي التزهير  أعلى 1و
 ،التوالي

السالالت قيمًا موجبة لتأثير قابلية االتحاد العامة يدل على نجاح هذه السالالت في نقل  إظهاران  
(، كما 39و 21و  09و 02و 8و  .)تضريباتها وتتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه كل من  إلىتأثير الصفة 

اعلى القيم الموجبة المعنوية لتأثير قابلية االتحاد  أعطى( قد 3×2بين الجدول نفسة ان التضريب التبادلي )
 0.33وعدد الصفوف بالعرنوص  1713 حبة 311ووزن  2.711الخاصة في صفات حاصل النبات الفردي 

التضريبات  أما، 1711 األنثوي ( في صفة التزهير 3×1والتضريب التبادلي ) 1798وعدد الحبوب بالصف 
 027.3 وارتفاع العرنوص 31702في صفات ارتفاع النبات  األفضل( فكانت 6×4( )4×1( )2×1التبادلية )

االتحاد الجيد  إلىان القيم الموجبة لتأثير قابلية االتحاد الخاصة تشير  إذ، على التوالي 0781 وطول العرنوص
 .(31و 30و 09و 02و 8و 2كل من ) إليه، وتتفق هذه النتائج مع ما توصل األبويتينبين جينات الساللتين 

ان قيم مكون تباين قابلية االتحاد الخاصة كانت اكبر من قيم مكون تباين قابلية االتحاد  1بين الجدول 
2gca∂(، وكانت النسبة بين 02العامة في جميع الصفات المدروسة ويتفق هذا مع ) ∂2sca⁄  اقل من واحد في

، في حين أوضحت نتائج الجدول نفسة أن قيم (3جميع الصفات قيد الدراسة وتتفق مع الجنابي والجميلي )
 311التباين الوراثي السيادي كانت اكبر من قيم التباين الوراثي اإلضافي في جميع الصفات عدا صفة وزن 
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، مما يبين إن التأثيرات الجينية غير المضيفة اكثر أهمية من التأثيرات الجينية المضيفة في توريث هذه حبة
 33و 31و 08و 01و 01و 8و 1و 1و 1و 2و 3تتفق هذه النتائج مع ما وجدة ) ريباتها،اإلباء ونقلها إلى تض

( الذين أشاروا إلى أهمية التأثير غير المضيف  للجينات في توريث هذه الصفات، كما أشارت 20و .3و 32و
يق ولجميع الصفات ويتفق هذا نسبة التوريث بمعناها الواسع وانخفاض نسبة التوريث بمعناها الضالنتائج ارتفاع 

أما معدل درجة السيادة فقد كانت اكبر من واحد في جميع الصفات (، 21و .0و 01و 01و 1و 1و 2مع )
المدروسة، وبذا نستخدم  المدروسة، مما يشير إلى أهمية السيادة الفائقة للجينات في السيطرة على توريث الصفات

 (..0و 01و 01و 02و 03و 01و 1و 1و 1و 0صفات وهذا ما أشار إليه  كل من )التهجين في تحسين تلك ال
 

 تأثير قابليتي االتحاد العامة لآلباء والخاصة للتضريبات التبادلية في الذرة الصفراء 3جدول 

 الصفات  
 

 التضريبات

التزهير 
 األنثوي
 )يوم(

ارتفاع 
 النبات )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

طول 
العرنوص 

 )سم(

 311وزن 

 )غم( حبة

وحاصل 
النبات الفردي 

 )غم(

0 -0.889 7.833 7.278 0.306 1.694 -0.194 -1.917 4.333 

3 2.361 -8.500 -11.639 -0.111 -0.056 -0.444 -1.583 -7.250 

2 -0.806 -4.917 -6.972 0.139 -0.639 -0.861 0.500 -0.333 

1 1.528 0.000 3.694 0.139 0.944 1.389 1.500 7.917 

1 -1.056 14.083 3.361 0.556 0.694 -0.028 2.333 15.250 

1 -1.139 -8.500 4.278 -1.028 -2.639 0.139 -0.833 -19.917 

SE(̂̂̂̂gi) 17281 171.2 17811 170.. 17399 17312 17..1 07111 

1×2 -1.050 24.133 13.050 -0.950 -2.350 1.683 -0.233 -17.617 

1×3 4.450 4.217 -8.283 1.133 1.233 -0.567 1.017 17.800 

1×4 1.117 0.633 13.717 -0.533 0.317 -2.150 1.350 0.550 

1×5 0.367 -12.783 -8.617 0.717 1.233 -0.067 -0.483 7.217 

1×6 -4.883 -16.200 -9.867 -0.367 -0.433 1.100 -1.650 -7.950 

2×3 -3.133 11.217 10.967 1.217 4.983 -0.983 4.017 37.050 

2×4 1.867 -14.700 -11.033 0.550 0.067 -0.233 -1.983 2.800 

2×5 1.117 -15.450 -8.033 -1.200 -3.350 0.850 -0.483 -23.867 

2×6 1.200 -5.200 -4.950 0.383 0.650 -1.317 -1.317 1.633 

3×4 -2.300 -8.283 -9.700 -0.367 -0.683 0.517 -2.067 -10.117 

3×5 0.617 1.300 -5.367 -1.117 -3.433 0.933 -1.233 -31.783 

3×6 0.367 -8.450 12.383 -0.867 -2.100 0.100 -1.733 -12.950 

4×5 -3.050 9.717 13.300 0.550 1.983 0.017 0.100 17.967 

4×6 2.367 12.633 -6.283 -0.200 -1.683 1.850 2.600 -11.200 

5×6 0.950 17.217 8.717 1.050 3.567 -1.733 2.100 30.467 

SE(sij) 0.654 0.803 1.434 0.300 0.507 0.413 1.317 37133 
 

  المعالم الوراثية )نسبة التوريث ومعدل درجة السيادة( للصفات المدروسة في الذرة الصفراء 4جدول 

 الصفات      
 

 المعالم

التزهير 
 االنثوي )يوم(

ارتفاع 
 النبات )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

طول العرنوص 
 )سم(

 311وزن 
 )غم( حبة

وحاصل النبات 
 الفردي )غم(

𝛛𝟐𝒈𝒄𝒂 0.03 21.06 14.44 0.02 0.06 0.03 1.63 3.99 

𝛛𝟐𝒔𝒄𝒂 8.59 257.39 163.05 0.97 8.63 1.94 2.43 583.24 

𝛛𝟐A 0.05 42.11 28.88 0.04 0.12 0.06 3.27 7.99 

𝛛𝟐D 8.59 257.39 163.05 0.97 8.63 1.94 2.43 583.24 

𝒉𝟐 𝒃. 𝒔. 92.37 99.64 98.25 87.08 95.33 87.58 66.34 98.09 

𝒉𝟐 𝒏. 𝒔. 0.55 14.01 14.78 3.82 1.32 2.49 38.05 1.33 

𝒂 18.20 3.49 3.36 6.60 11.94 8.27 1.22 12.08 

𝝏𝟐𝒈𝒄𝒂 𝝏𝟐𝒔𝒄𝒂⁄  0.003 0.082 0.089 0.023 0.007 0.015 0.673 0.007 
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