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 برنػػػام  فػػػي أدتمػػػ  الصػػػءرا  الػػػ ر  مػػػف نقيػػػة سػػػ  الدراسػػػة هػػػ   فػػػي اسػػػتتدم 
 الوراثيػػة التراكيػػ   زرعػػ  الثانيػػة Griffing طريقػػة وفػػ  نصػػءي تبػػادلي تهجػػيف

 الكاممػػػة العشػػػوا ية القطاعػػػا  تصػػػميـ باسػػػتتداـ( منهػػػا الناتجػػػة والهجػػػف اآلبػػػا )
(R.C.B.D )العامػػػػة اال ػػػػتالؼ وقابميػػػػة الهجػػػػيف قػػػػو  لتقػػػػدير مكػػػػررا  وبثالثػػػػة 

 العػراني  وعػدد األنثػوي  لمتزهيػر األيػاـ عػدد) لمصػءا  الجينػي والءعل والتاصة
 وحاصػػػل حبػػػة 033 ووزف  بالصػػػ  الحبػػػو  وعػػػدد بػػػالعرنو  الصػػػءوؼ وعػػػدد

 عاليػػػة فػػػروؽ  وجػػػود إلػػػ  اإلحصػػػا ي التحميػػػل نتػػػا   أشػػػار (. بالنبػػػا  الحبػػػو 
 فػروؽ  وجػود الػوراثي التحميػل نتػا   وأظهػر  المدروسة الصءا  لجميع المعنوية
 العامػػػة اال ػػػتالؼ قػػػابميتي فػػػي التبادليػػػة وهجنهػػػا السػػػالال  بػػػيف المعنويػػػة عاليػػػة

 Zm-1×Zm-5 التضػػػػري  اف النتػػػػا   أظهػػػػر . الصػػػػءا  جميػػػػع فػػػػي والتاصػػػة
% 0.1.. بمغػػ  الحبػػو  حاصػػل مػػف كػػل فػػي مرغوبػػة هجػػيف قػػو  أعمػػ  أعطػػ 

 مػػػف اكبػػػر كػػػاف السػػػياد  درجػػػة معػػػدؿ أمػػػا%.  -4.55 بمغػػػ  األنثػػػوي  ولمتزهيػػػر
 نسػػبة واف. فا قػػة سػػياد  وجػػود عمػػ  يػػدؿ ممػػا جميعهػػا المدروسػػة لمصػػءا  واحػػد

 قابميػػة تبػػايف نسػػبة واف الصػػءا  لجميػػع مرتءعػػة كانػػ  الواسػػع بػػالمعن  التوريػػ 
 غيػر جينيػاا  فعػالا  هنػاؾ اف يدؿ وه ا واحد مف اقل التاصة إل  العامة اال تالؼ
. الصءا  وراثة في يتحكـ مضي 

DOI -Crossref: 

10.32649/aagrs.2022.170562

ي.الجيى الفعل, االئتالف قابلية, الهجيه قىة, الصفساء الرزة: المفتاحية الكلمات

Journal homepage  

www.ajas.uoanbar.edu.iq 

Anbar Journal of Agricultural Sciences 

(University of Anbar –  College  of Agriculture) 

384

Cite as: 

Abed, A. A., and Hammadi, 

H. J. (2018). Analysis of 

genetic for yield and yield 

components in maize using 

half diallel crosses. Anbar 

Journal of Agricultural 

Sciences, 16(2): 384-394.

mailto:aayad3255@gmail.com
https://doi.org/10.32649/ajas
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/


 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2332، 2العدد  31ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

ANALYSIS OF GENETIC FOR YIELD AND YIELD 

COMPONENTS IN MAIZE USING HALF DIALLEL CROSSES 

*Correspondence to: Ayad Ahmed, Field Crops, College of Agriculture, University of Anbar, Iraq .

E-mail: aayad3255@gmail.com 

Abstract 

Six inbreed lines  of maize were used in this study Entered in half–diallel cross 

program according to a method of griffing. the seeds of parents and crosses were 

grown in a randomized completely block design R.C.B.D with three replicate, to 

study the heterosis, combining ability and gene action for the number of days to 

silking, number of ears per plant, rows number per ear, kernels number per raw, 300 

kernels weight and grain yield per plant. Results of Statistically analysis indicated that 

there were highly significant differences among genotypes means for all studied 

character results of genetic analysis showed that MSgca and MSsca in diallel for 

reciprocal crosses were high significant for all studied characters. the result were 

showed that the cross Zm
-5

 x Zm
-1

 gave the highest cross vigor in each grain yield per

plant 113.4% and number of days to silking -7.88%. The average degree of 

dominance was higher the one for all traits indicating the presence of over dominance. 

The broad sense heritability was high for all studied traits. the variance ratio of GCA 

to SCA appeared less than one for all characters. All the traits under Additive gene 

action. 

Key words: Heterosis, Combining Ability, Gene Action, Heritability, Maize. 

 المقدمة

مف محاصيل الحبو  تمطية التمقيح التي تمتاز بسهولة إجرا  عمميا   Zea mays L. محصوؿ ال ر  الصءرا 
التربية والتحسيف فيها وباألت  عممية التهجيف. وتزرع ال ر  الصءرا  عم  نطاؽ واسع وتأتي بالمرتبة الثالثة مف 

شا والبروتيف حي  األهمية االقتصادية بعد محصولي الحنطة والرز نظراا الحتوا  ب ورها عم  نسبة عالية مف الن
(. فضالا عف استتدامها التصنيعية في األغ ية, كما تدتل في تصنيع األعالؼ لما ..والزي  والسكروز )

(. تعرؼ ظاهر  قو  الهجيف بأنها الزياد  في 2يميزها مف مجموع تضري كبير قياساا بمحاصيل العم  األترى )
مف الظواهر الوراثية التي تساهـ بصور  فعالة في  الحجـ والنمو و الحاصل في الهجيف النات  عف أبويه وتعد

زياد  حاصال  العديد مف المحاصيل الحقمية واف قو   الهجيف ستبق  حقيقة وراثية مهمة يقصدها المتتصوف في 
أي قو  الهجيف.  Heterosis( أوؿ مف شتصا ه   الظاهر  واقترح  تسميتها 2.(. ويعد )4) وراثة وتربية النبا 

تشاؼ ظاهر  قو  الهجيف في ه ا المحصوؿ دوراا كبيراا في تطوير عمـ تربية وتحسيف المحاصيل وقد أدى اك
الحقمية والسيما في إنتاج الهجف, واتضح  قو  الهجيف عند التضري  بيف السالال  المتباعد  وراثياا, ل ا يسع  
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م  قو  هجيف يمكف  لؾ مربوا النبا  إليجاد أفضل الهجف مف تالؿ تشتي  أفضل اآلبا  بما يحق  أع
نتاج أفضل الهجف المتءوقة في حاصل الحبو  ومكوناته  باستتداـ أعداد كبير  مف السالال  النقية لتقييـ وا 

(. اف نظاـ التزاوج بيف التراكي  الوراثية المتتمءة بطريقة التضري  التبادلي يمكف مف الحصوؿ عم  كافة 2.)
(. وتستتدـ طريقة التهجيف التبادلي بشكل واسع 3ثية الداتمة في البرنام  )االتحادا  الممكنة بيف التراكي  الورا

النطاؽ في البحو  الوراثية وبرام  التربية و لؾ بهدؼ الوقوؼ عم  آلية توري  أهـ الصءا  في المجتمع النباتي 
والتاصة  المدروس مف تالؿ حسا  متوسط الصءا  وحسا  قو  الهجيف مع تقدير قابميتي اال تالؼ العامة

(. اف الهدؼ مف البح  لتقييـ أدا  بعض الهجف مف تالؿ 6.وتأثيراتهما وك لؾ تقدير بعض المعالـ الوراثية )
 حسا  قو  الهجيف وتقدير قابمية اال تالؼ ,العامة والتاصة وتأثيراتهما.

المواد وطرائق العمل

الستنباط  Half diallelاستتدم  في ه ا البح  س  سالال  نقية أدتم  في برنام  لمتهجيف نص  التبادلي 
تـ تنءي  البح  في حقل  Zm-6و ART-B-17, Zm-5, SYN-33, Zm-1, Inb-27الهجف الءردية منها وهي 

ض التجربة مف حراثة متعامد  . تـ تهي ة ار 23.4يعود ألحد المزارعيف في محافظة االنبار في الموسـ التريءي 
مف سماد  .-ھ كغـ 023وتنعيـ وتسوية وتقسيـ عم  وف  التوصيا  العممية الموص  بها وتـ تسميد  الحقل بػ 

يوريا عم  دفعتيف نص  الكمية عند  .-هػ كغـ 33.الدا  أضي  إل  التربة أثنا  تحضير األرض, كما أضي  
سـ والنص  اآلتر عند بداية اإلزهار. تم  مكافحة األدغاؿ باستعماؿ مبيد  22بموغ ارتءاع النبا  معدؿ 

بعد الزراعة وقبل اإلنبا , مع االستمرار بعممية التعشي   .-ھ كغـ . % ماد  فعالة( بمعدؿ53االترازيف بتركيز )
بتمقيـ القمـ النامية لمنباتا   Sesamia criticaم  مكافحة حشر  حءار ساؽ ال ر  كمما دع  الحاجة ل لؾ, وت
وقا ية األول  عند بموغ ارتءاع  أضي  بدفعتيف .-ھ كغـ 3%ماد  فعالة( وبمعدؿ 3.بمبيد الديازينوف المحب  )

بيف اآلبا  باتجا  واحد  سـ والثانية بعد أسبوعيف مف اإلضافة األول . تـ إجرا  التضريبا  التبادلية23النبا  
نء   تجربة  (3.( وحس  الطريقة الثانية األنمو ج الثاب  والتي تـ توضيحها مف قبل )3به ) ما جا وف  

وبثال  مكررا  وبأربع  RCBDباستتداـ تصميـ القطاعا  الكاممة المعشا   23.4المقارنة في الموسـ التريءي 
 وسة مف كل وحد  تجريبية وتـ تحميل النتا   إحصا يا حس  مانباتا  محر  2أت    تطوط لكل تركي  وراثي,

مف حاصل حبو  النباتا  التمس وصحح عم  أساس المحتوى  .-طف هػ ( وحس  حاصل الحبو 4.جا  به )
, واستترج معدؿ حاصل نبا  واحد وضر  بالكثافة النباتية. وقورن  المتوسطا  %2.2. الرطوبي المثالي

% في حالة ظهور اتتالفا  معنوية بيف التراكي  يتـ 2وعم  مستوى احتماؿ   LSDي باستعماؿ اقل فرؽ معنو 
 (.2.إجرا  التحميل الوراثي. حسب  قو  الهجيف حس  )

H% = [F1-LP/LP] × 100

H% = [F1-HP/HP] × 100

يمثل متىسط أعلى األبىيه.  HPيمثل متىسط أدوى األبىيه  و  LP  يمثل متىسط الجيل األول  و   F1حيث ان 
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العامة   تالؼاحتسا  مجموع مربعا  قابميتي االو  قابميتي اال تالؼ العامة والتاصة التحميل الوراثي لتقدير اجري 
 وف  المعادلة اآلتية7 (6) أسمو والتاصة, فقد اعتمد 
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 (Ŝij)وتأثير قابمية اال تالؼ لكل هجيف في الجيل األوؿ  (ĝi)وتـ تقدير تأثير قابمية اال تالؼ العامة لكل أ   
كما يمي 

تـ حسا  تبايف القابمية اال تالفية العامة و 
2
gca والتاصة

2
sca    المعادالت  حس و  (6)طبقاا لما  كر

 .التالية
σ 2 gca= ( MSgca –MSe ) / (P+2)   

σ 2 sca= (MSsca – MSe)      

      قابمية اال تالؼ العامة ال  التاصةالوتـ حسا  نسبة تبايف 

      
 .

 فتبعا لممعادال  أدنا 7  الءعل الجيني ومعدؿ درجة السياد  ونسبتي التوري  بالمعن  الواسع والضي  أما تقدير 
σ2A = 2 σ2gca      

 σ2D = σ2sca,     

 σ2E = MSe ‾ = MSe /r

σ2G = σ2 A + σ2D = 2 σ2gca + σ2sca      

 σ 2P= σ 2G+ σ 2E

h²b.s= σ 2G/ σ 2P   

 h²n.s= σ 2A/ σ 2P

       معدل دزجة السيادة حسب كما يلي ;

ā =√ σ   σ  

 كاوث قيمة; فإذا

ā  =0   1و        عدـ وجود سياد > ā > 0  وجود سياد  جز ية

وجود سياد  فا قة  ā > 1و      وجود سياد  تامة  ā  =1و 

والمناقشة النتائج

جميػع الصػءا   اكي  الوراثػػية فػيإل  وجود فروؽ معنوية بيف التر    الموضحة في جدوؿ تحميل التبايفالنتا تشير 
المدروسػػة ممػػا يشػػير إلػػ  تبػػايف التراكيػػ  الوراثيػػة قيػػد الدراسػػة وهػػ ا يجعمهػػا مػػف التراكيػػ  التػػي يمكػػف إدتالهػػا فػػي 

. ويالحػػػن مػػف نتػػػا   تحميػػػل التبػػايف لقػػػابميتي اال ػػػتالؼ الػػػ ر  الصػػءرا  مسػػػتقبالا بػػرام  التربيػػػة والتحسػػيف لمحصػػػوؿ 
اف متوسػػط مربعػػا  قػػابميتي اال ػػتالؼ العامػػة والتاصػػة كانػػ   Griffing لطريقػػة الثانيػػةالعامػػة والتاصػػة وفػػ  ا
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وغيػػػر  اإلضػػػافيمعنويػػػة ولجميػػػع الصػػػءا  وهػػػ ا يػػػدؿ عمػػػ  اف وراثػػػة الصػػػءا  تقػػػع تحػػػ  سػػػيطر  الءعػػػل الجينػػػي 
كانػػ  اقػػل مػػف واحػػد لجميػػع  أنهػػاوعنػػد تقػػدير التبػػايف العا ػػد لقابميػػة اال ػػتالؼ العامػػة الػػ  التاصػػة لػػوحن  اإلضػػافي
يػػ  الصػػءا  تتءػػ  ر فػػي تو  اإلضػػافيمػػف  أهميػػة أكثػػركػػاف  اإلضػػافيداللػػة عمػػ  اف الءعػػل الجينػػي غيػػر  الصػػءا 

 .(5.و 2., 5النتا   مع )

متوسط مربعات لتحميل التباين لمتراكيب الوراثية وقابميتي االئتالف العامة والخاصة  3جدول         
 الصفة

SOV DF
التسهير 

االنثوي

عذد 

العرانيص

عذد 

الصفوف

عذد الحبوب 

بالصف

وزن 

الحبة

حاصل 

النبات

REP 2 05.31 1.100 0.11 :.19 60.65 8:.9 

Geno. 22 00.35** 1.150** 1.6:** 86.00** 59:.5** 3050.6**

G.C.A 5 1.88** 1.101** 1.883** 01.51** 008.5** 0505.0**

S.C.A 55 5.60** 1.1018** 0.95** 08.00** 003.6** 0999.5**

MSE^021.611.11011.060.9001.9959.00

            1.081.001.1131.191.001.19

حي  حق  اقل مػد   في التزهير األنثوي وعدد الصءوؼ بالعرنو  3يالحن تءوؽ األ   0مف البيانا  في جدوؿ 
فػػي  0صػػ  بػػالعرنو  وتءػػوؽ األ   03.5يػػـو وأعمػػ  متوسػػط لعػػدد الصػػءوؼ بمػػ   36.0لمتزهيػػر األنثػػوي بمغػػ  

3.35حبة ولحاصل النبا  بمغػ   :.:0عدد الحبو  بالص  وحاصل النبا  بمغ  لصءة عدد الحبو  بالص  

أعمػػ  متوسػػط فػػي عػػدد العػػراني   1  أعمػػ  متوسػػط فػػي وزف الحبػػة بمػػ  غػػـ وحقػػ  األ 0وحقػػ  األ   .-هػػػطػػف 
 غـ لحاصل النبا .  3.03لصءة عدد العراني  وعرنو  النبا   0.00وحاصل النبا  بم  

كػاف اف االتتالفا  بيف اآلبا  انعكس  عم  الهجف التبادليػة حيػ  أظهػر  قيمػاا متباينػة  2كما يالحن مف جدوؿ 
أعمػػ   5X6و 1X5بالتتػابع, وأعطػػ  الهجػف  :.31و 31.0فػي التزهيػػر األنثػوي بمػػ   2X4و 1X2أعالهػا لمهجػػف 

أعمػ  معػدؿ لعػدد  1X4و1X2, فيمػا أعطػ  الهجػف بالتتػابعنبػا  عرنو   0.11و 0.10قيـ لعدد العراني  بم  
أعمػػػ  معػػػدؿ لعػػػدد الحبػػػو   3X6و 1X5صػػػ  بالتتػػػابع وحققػػػ  الهجػػػف  08.1و:.08الصػػػءوؼ بػػػالعرنو  بمػػػ  

غػػػػـ 011.5و:.000بمغػػػػ  قيمتػػػػه  2X3و 1X2وبمػػػػ  أعمػػػػ  وزف لمحبػػػػة فػػػػي الهجػػػػف  0.:5و 11.3بالصػػػػ  بمػػػػ  
, وقػػد يعػػود تءػػوؽ .-طػػف هػػػ ::.01و00.13بمػػ   2X4و 1X2بالتتػػابع وأعمػػ  حاصػػل لمنبػػا  الواحػػد كػػاف لمهجػػف 

 في الحاصل إل  تءوقه في وزف الحبة. 1X2الهجيف 

التبادلية لمصفات المدروسة  في الذرة الصفراء وتضريباتها متوسطات السالالتقيم  2جدول 
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 الصفة     
 التركيب

 التزهير
 االنثوي 

 عدد
 العرانيص 

عدد 
 الصفوف

عدد الحبوب 
 بالصف

 وزن 
 الحبة 

 حاصل
 النبات 

3 34.3..33.0.526.654.32.20
2 3..0..35.1.225.641.22.32
1 26.2 ...3 .1.3 23.6 .3..4 1..6
1 26.3 ..2. .1.. 24.0 5..2 2..2
1 23.2...2.2.025.335.61.22
1 33.....6.0.122.552.01.34

1X2 21.2 ...3 .4.6 01.0 ..2.6 ...12
1X3 23.0...1.1.624..50.43.31
1X4 25.1...0.4.103.146.35.32
1X5 25.2..1..3.613.232.6.3.53
1X6 24.6 ..23 .2.2 02.4 45.3 5..2
2X3 26.1..20.1.021.0.33.02.4.
2X4 21.6..02.3.202.153.4.3.66
2X5 25.2..0..1.303.253..4.44
2X6 33.....5.3.000..52.46.24
3X4 22.2...3.0.625.360.43.64
3X5 23.0..20.2..0..152.03.46
3X6 24.5..2..3.306..42.24...
4X5 22....23.2.124.163.04.16
4X6 26.....6.3.226.06..25.60
5X6 24.5..13.1.601.253.36.20

LSD5% 2.203......31.53...32.4.34

 قوة الهجين
عمػ  أدنػ  األبػويف فػي صػءة التزهيػر األنثػوي و اف قو  الهجيف المحسػوبة عمػ  أسػاس  0أظهر  النتا   في جدوؿ 

ظهػور كانػ  متباينػة بػيف الهجػف التبادليػة فءػي صػءة التزهيػر األنثػوي لمصػءا  األتػرى حيػ  األبػويف أساس أعمػ  
 2×4لمهجػػػيف  %7.88-نسػػػبة ألدنػػػ  األبػػػويف بمػػػ  أدناهػػػا لسػػػتة مػػػف الهجػػػف ومرغوبػػػة معنويػػػة قػػػو  هجػػػيف سػػػالبة 

ثماف هجػف تضػريباتها  في معنويةو  ظهور قو  هجيف موجبة وفي عدد عراني  النبػا  .3X4لمهجيف  %-6.83و
أظهػػر   فػػي صػػءة عػػدد الصػػءوؼ بػػالعرنو و . بالتتػػابع 2X5و 0×3% لمهجينػػيف 1656و %2558 بمػػ  أقصػػاها

وفػي عػدد  .بالتتػابع 1X4و 1x2 يفلمهجينػ% ..20و% 2354 هػابمػ  أعال تسعة هجف قو  هجيف موجبة ومعنويػة
 %71.3 بمػػػ  أعالهػػػا نسػػػبة ألعمػػػ  األبػػػويف ومعنويػػػة مػػػف الهجػػػف قػػػو  هجػػػيف موجبػػػة 12الحبػػػو  بالصػػػ  أعطػػػ  

أظهػػر  تمسػػة هجػػف قػػو  هجػػيف عاليػػة ومعنويػػة بمػػ  وفػػي وزف الحبػػة , بالتتػػابع 1×5و 3×6لمهجينػػيف  %3554و
هجػػيف قػػو  هجػػيف  14فػػي صػػءة حاصػػل النبػػا  اظهػػر . بينمػػا 4X5و 0×0 يفلمهجينػػ% 1058و % 2859 أعالهػػا
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بمغػ   1X2و 2x4 يفكػاف أعمػ  معػدؿ لقػو  الهجػيف لحاصػل النبػا  لمهجينػو موجبة ومعنوية نسبة ألعمػ  األبػويف 
. تشير القيـ الموجبة لقػو  الهجػيف إلػ  وجػود سػياد  فا قػة لمجينػا  التػي تػؤثر بشػكل مباشػر %10658و% 11354

أمػػػا قػػػو  , فػػػي توريػػػ  الصػػػءة أمػػػا القػػػيـ السػػػالبة فتشػػػير إلػػػ  اف التػػػأثير األكبػػػر يعػػػود إلػػػ  السػػػياد  الجز يػػػة لمجينػػػا 
الهجيف التػي كانػ  تسػاوي صػءر فػي التزهيػر األنثػوي فتػدؿ عمػ  عػدـ وجػود سػياد  لمجينػا  فػي التػأثير عمػ  هػ   

( فػػػي تبػػػايف قػػػو  الهجػػػيف بتبػػػايف اآلبػػػا  الداتمػػػة 14و 10, 9الصػػػءة وهػػػ ا يتءػػػ  مػػػع نتػػػا   العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف )
 (.1وتتتم  قيمتها اعتماداا عم  التباعد بيف اآلبا  )

 التبادلية في الذرة الصفراء قيم قوة الهجين لمصفات المظهرية لمتضريبات 1جدول         
 الصفة      
 التركيب

التزهير 
 االنثوي 

عدد 
 العرانيص

عدد 
 الصفوف

عدد الحبوب 
 بالصف

 وزن 
 الحبة 

 حاصل
 النبات 

1X2 2.34-..5220.1.1.425.6.33.5
1X3 ..13-0.303..16.00-.4.3-6.20
1X4 2.243.3.-20..2..56..0-22.5
1X5 0.2222.5.3.102.121.5-63.0
1X6 ..132.33.3..6.13.3.2-13.4
2X3 3.00...5..04-.2.4-..04-.0.4
2X4 4.55- 6.6. .0.4 22.4 5.25 ..0.1
2X5 0.22.3.61.43-2.204.2.21.3
2X6 3.33..33-.2.3.1.33.1351.4
3X4 3.42-1..0-..1.-2.324.53-02.1
3X5 3..46.52..23-6.53.6.3-16..
3X6 2.03-..33.5.24..025.4-22.0
4X5 ..62-3.52-3.121..3-.3.512.1
4X6 3.50-..32-.1.54.023.6.40.1
5X6 2.51.3.32.33-.6.3..22.30.6
SE 3.6.2.022.142.030.635.10

مػف مكوناتػه  إلػ تجز ػة متوسػط المربعػا  لهػا   فقػد تمػ 1جػدوؿنتيجة لوجود فروؽ معنويػة بػيف التراكيػ  الوراثيػة 
وهػ ا يػدؿ عمػ  دور كػل مػف كانػ  معنويػة  التػية قابميتي اال تالؼ العامة والتاصة لمتضريبا  التبادليػ متوسطا 
ويتءػػ  مػػع العديػػد صػػءا  والحاصػػل فػػي المجتمػػع الػػدروس توريػػ  الالوراثيػػة المضػػيءة وغيػػر المضػػيءة فػػي  التػػأثيرا 

. فػػػي أهميػػػة كػػػال التػػػأثيريف السػػػيادي واإلضػػػافي فػػػي توريػػػ  صػػػءا  الػػػ ر  الصػػػءرا  (01و 01) مػػػف البػػػاحثيف مػػػنهـ
قابميػػة ا ػػتالؼ عامػػة  0أل  , حيػػ  اظهػػر ا1اتتمءػػ  اآلبػػا  فػػي قابميتهػػا عمػػ  اال ػػتالؼ العػػاـ مػػع بعضػػها جػػدوؿ 

لمتزهيػر  -:1.6مرغػو  بمػ  باتجا  توري  التبكير بالتزهير األنثوي إ  أعطػ  أعمػ  تػأثير معنػوي باالتجػا  السػال  
كانػػ  أكثػػر حيػػ   3لػػ   يتبػػيف لػػدينا اف أعمػػ  قيمػػة لتػػأثير قابميػػة اال ػػتالؼ العامػػة وباالتجػػا  الموجػػ   األنثػػوي,

 نفيي يتبيييم  ييم .3.31  األتػػرى حيػػ  بمغػػ   صػػءة عػػدد العػػراني  مػػف السػػالالعمػػ  توريػػ   قابميػػةالسػػالال  
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 زييلد  عيدد الويفوع بيلل لنود وعيدد الببيوف بللويعالجدول ام أعلي  تييريل لبلبلييال االفيتلع ال ل يال بلتجيل  

تػػأثيراا أظهػػر قػػد  0لػػثال  صػػءا  بالتتػػابع. أمػػا األ   01.66و 0.18, 1.51 إذ بليي   0وبلوييل النبييل  أليي  ا ف 
اف اآلبػا  التػي أظهػر  تػأثير موجػ  لقابميػة اال ػتالؼ العامػة تػػدؿ . 3.08بمػ  فػي وزف الحبػة  ا تالفيػاا عامػاا موجبػاا 

عم  أنها  ا  قابمية ا تالفية عامػة جيػد  فػي نقػل هػ   الصػءا  إلػ  تضػريباتها, فػي حػيف اف اآلبػا  التػي أظهػر  
ممػا يعنػي أنهػا  ا  قابميػة ا تالفيػة ضػعيءة مػع غيرهػا مػف السػالال  واف سالبة لتأثير قابمية اال ػتالؼ العامػة  قيماا 

نتػا   مشػابهة حصػل عميهػا كػل مػف  .ا تالفها مػع بعضػها أو غيرهػا مػف السػالال  يسػاهـ فػي تقميػل معػدؿ الصػءة
 (.00و :, 5الباحثيف )

يالحػػػن اف تػػػأثير قابميػػػة , تقػػػديرا  تػػػأثير قابميػػػة اال ػػػتالؼ التاصػػػة ولجميػػػع هجػػػف الجيػػػل األوؿ 4يوضػػػح الجػػػدوؿ 
قيمهػا فػي الهجػيف  أدنػ  وكانػ  األنثػوي باتجا  اتتزاؿ مد  التزهيػر أي معنوي ال باالتجا  السال  اال تالؼ التاصة

عػدد العػراني  فقػد صػءة في أما  لنءس الهجيف. 2.32وفي صءة عدد الصءوؼ بم  أعالها  -15.1بمغ   0×0
 1x5تبادليػػة بمػػ  أعالهػػا لمهجػػيف ال ا تضػػريبمػػف ال 2موجػػ  ومعنػػوي فػػي ال تأثيرهػػاقابميػػة اال ػػتالؼ التاصػػة ل كػػاف

اتتمء  التضريبا  فيما بينها في تأثير قابمية اال تالؼ التاصة لصػءة عػدد الحبػو  بالصػ  إ  . 0520حي  بم  
تقػػػدير مػػف بينمػا نجػد  .3x6لمتضػري   00.38بمغ  أعم  قيمة  تضريبا  ا تالفاا تاصاا موجباا ومعنوياا  7أعط  

كػػػاف أفضػػػػل الهجػػػف فػػػػي  1×2, ظهػػػر أف الهجػػػػيف التبػػػػادلي الفية التػػػػاصة لمهػػػػجف التبػػػػادليةتػػػأثيرا  القػػػػابمية اال تػػػػ
 24.22و 23.30بػػػػا  بمػػػػ   فػػػػي صػػػػءة وزف الحبػػػػة وحاصػػػػل الن تػػػػأثير ا تػػػػػالفي تػػػػا  موجػػػػ  ومعنػػػػػػوي  إعطػػػػا 
 .(00و 01, 3)نتا   مشابهة حصل عميها كل مف  ,بالتتابع

 ( في الذرة الصفراءŜij( والخاصة لمتضريبات )iĝتقدير تأثير قابميتي االتحاد العامة لآلباء ) 1جدول   
 الصءة  
التركي 

 التزهير
االنثوي 

 عدد
العراني  

 عدد
الصءوؼ 

عدد الحبو 
بالص 

وزف 
الحبة

 حاصل
النبا  

.3.36-3.30-3.012.343..4.3.33
23.333.3.-3..63..3..445.23
0 3.35- 3.32- 3.20- 2.41- 2..4 21.45-
13.22-3.3323.333.03-3.231.32
2 3.34 3.31 3.32 3.52 3.11- 3.33-
3 ...0 3.32 3...- 3.31- ...4- ..34 

1X20.2.-3.31-2.32..2223.3024.22
1X3 3.33- 3.3. 3.20- 2.53- 3.24- .3.5-
1X4..343.32-..321.332.66-5.42
1X5..6.3.23...34.3..2.4-21.60
1X6 3.24- 3.34 3.26- 3.31 2.00- ..36 
2X3 ..34 3.34 3.32- 0.43- 5.10 .1.5-
2X40.23-3..03.601.633.22-22.06
2X5 3.23 3.34 3.62- ..34- 3..2- ..32-
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2X63.333.30-3.622.013..022.22
3X42.23-3.3.-3.62-..330.33.0.23
3X53.26-3.3.3.252.33..00-.1.33
3X63.063.30..41...24.5..-.2.60
4X5 ..3.- 3.32- 3.32- 0.45- ...01 ..34-
4X63.223.31-3.653.61-3.6420.33
5X63.20-3..23.03-2.416.2105.53

SE ĝi-ĝj3.063.3233.233.51..620.36
SEŜij-Ŝ ik..30 3.32. 3.20 2.22 2..3 5..4

اف التباينػا   3يتضح مف نتػا   مكونػا  التبػايف المظهػري والمعػالـ الوراثيػة الػوارد  فػي جػدوؿ اما المعالـ الوراثية ف
تبػػايف قابميػة اال ػػتالؼ اإلضػافية والسػػيادية والبي يػة قػػد اتتمػ  عػػف الصػءر لمصػػءا  المدروسػة جميعهػػا, يالحػن اف 

كانػػػ  أدنػػػ  مػػػف مكونػػػا  التبػػػايف لقابميػػػة اال ػػػتالؼ  σ2A  العامػػػة التػػػي تمثػػػل التبػػػايف الػػػوراثي المضػػػي  لمجينػػػا 
ولجميػػػع الصػػػءا  وهػػػ ا يػػػدؿ عمػػػ  اف الءعػػػل الجينػػػي  σ2D التاصػػػة التػػػي تمثػػػل التبػػػايف غيػػػر المضػػػي  لمجينػػػا 

النسػبة بػيف تبػايف وكانػ  السيادي كاف أكثر أهميػة مػف الءعػل الجينػي اإلضػافي فػي السػيطر  عمػ  وراثػة الصػءا . 
لجميػع الصػءا  مػف واحػد الصػحيح  اقػل قابمية اال تالؼ التاصػة لمتضػريبا  التبادليػة  إل قابمية اال تالؼ العامة 

بمغػ  قػيـ و  سة ممػا يػدؿ عمػ  اف التػأثير غيػر المضػي  لمجينػا  هػو المسػيطر عمػ  التعبيػر فػي الصػءا ,المدرو 
% لعػدد الصػءوؼ 91569و % لعػدد العػراني 88533لمتزهيػر األنثػوي و %86591نسبة التوري  بػالمعن  الواسػع 

% لحاصػل النبػا  ويعػود سػب  ارتءػاع نسػبة 98526% لػوزف الحبػة و90516% لعدد الحبو  بالصػ  و91501و
التوريػ  بػػالمعن  الواسػع إلػػ  ارتءػاع قيمػػة التبػايف السػػيادي وانتءػاض التبػػايف الػوراثي المضػػي . أمػا نسػػبة التوريػػ  

د العراني  وعدد الصءوؼ وعدد الحبو  بالصػ  ووزف الحبػة بالمعن  الضي  فقد تراوح  بيف المنتءضة في عد
% لهػػػػ   الصػػػػءا  السػػػػابقة 14544% و16592%, 13586%, 7567%, 16560وحاصػػػػل النبػػػػا  حيػػػػ  بمغػػػػ  

%. اف 22535بالتتابع بينما كان  نسبة التوري  بالمعن  الضػي  متوسػطة فػي صػءة التزهيػر األنثػوي حيػ  بمغػ  
الواسػػػع وانتءاضػػػها بػػػالمعن  الضػػػي  أد  إلػػػي زيػػػاد  معػػػدؿ درجػػػة السػػػياد  لجميػػػع  ارتءػػػاع نسػػػبة التوريػػػ  بػػػالمعن 

 الصءا  فكان  اكبر مف واحد مما يبيف كبر مساهمة الءعػل الجػيف السػيادي فػي توريػ  الصػءا  المدروسػة. وهػ ا
 (7و 4ما وجد  )

لمصفات المدروسة في الذرة تقدير مكونات التباين المظهرية ونسبة التوريث ومعدل درجة السيادة  1جدول 
 الصفراء
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 الصفة
 التركيب

التزهير 
 األنثوي 

 عدد
 العرانيص

 عدد
 الصفوف

عدد الحبوب 
 بالصف

 وزن 
 الحبة

 حاصل
 النبات

σ
2A ..313.3323..21.0322.330.5.4

σ
2D 0.333.336..3421.03..3.53.523.3

2G1.313.3....5225.33.03.1.2.35.5

2p1.323.3.2..650..16.2..262234.5

σ2gca 3.223.33.3.342..5.2.53.26.0

σ2sca 0.333.336..3421.03..3.53.523.3

            3..43...3.3123.353...3.35
a‾ 2.132.601.340.002.610.13

h²b.s% 53.6.55.056..366..3.63..365.23

h²n.s % 22.02.3.334.34.0.53.3.62.1.11
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