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  2006، ) 2(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تقدیر قابلیة االتحاد والفعل الجیني باستخدام التضریب نصف التبادلي في الذرة الصفراء

  

  محسنإسماعیلعمر ونهاد محمد عبود ،حمید ظاهر جسام الفهداوي 

  األنبارجامعة / كلیة الزراعة - قسم المحاصیل الحقلیة 

  

  الخالصة

Zea mays( راءـتة ســالالت نقیــة مــن الــذرة الصفــاســتعملت فــي هــذه الدراســة ســ L. ( ادخلــت فــي

) 2004(نفــذت تجربــة المقارنــة فــي الموســم الخریفــي ) 2004( فــي الموســم الربیعــي تهجینـات تبادلیــة غیــر كاملــة 

الخالدیـــة –محافظـــة االنبـــار فـــيوتضـــمنت زراعـــة بـــذور االبـــاء والهجـــن الناتجـــة منهـــا فـــي حقـــل أحـــد المـــزارعین 

مة والخاصـة اوبثالث مكررات لدراسة قابلیة االتحاد الع(R.C.B.D)تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة باستخدام 

االبـاء اغلـب ابـدت . وجـدت فـروق معنویـة بـین االبـاء وتضـریباتها فـي جمیـع الصـفات المدروسـة .والفعل الجیني 

موجــب لمعظــم الصــفات وكــان تبــاین القــدرة العامــة والخاصــة علــى االتحــاد معنویــة عالیــا باالتجــاه العامــًا اتحــادا 

فــي حاصــل  W17×HSوكــان افضــل التضــریبات مــن حیــث المقــدرة االتحادیــة الخاصــة هــو لجمیــع الصــفات 

  .االضافي لجمیع الصفات المدروسة قیم التباین الوراثي السیادي اعلى من نظیرها حبوب النبات وكانت 

( ى ـوص الــــر العرنــــة قطــــلصفـــ% ) 33.33( م نســـبة التوریـــث بـــالمعنى الواســـع تتـــراوح مـــن وكانـــت قـــی

% ) 10.34( ن ـق مـــى الضیـــفــي حــین تراوحـت قــیم التوریــث بالمعنــ) . غــم ( لصـفة حاصــل النبــات % ) 91.37

مــن واحــد معــدل درجــة الســیادة اكبــر) ã(للمســاحة الورقیــة وكانــت قــیم ) % 33( الــى ) . غــم ( حاصــل النبــات ل

وعلیــه یمكــن اســتخدام بعــض .الســیادة الفائقــة الغلــب الصــفات لجمیــع الصــفات المدروســة ممــا یــدل علــى وجــود

  .السالالت المتفوقة تضریباتها في انتاج هجن فردیة ذات حاصل حبوب عالي

  

ESTIMATHON OF COMBINING ABILITY AND GENE ACTION 
USING THE HALF DIALLEL CROSSE IN MAIZE

H. TH. Al-Fahdawi , N. M. Abood and O. E. Al-Dolaimi
Collage of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
Half diallel cross was carried out among six inbred lines of maize in spring 

season (2004), autumn season (2004) acomparison experiment was carried.
The experiment was designed according to (R.C.B.D.) with three replications 

to determine general and specific compining ability effects and gene action. 
Significant differences were found among parental and their crosses for all characters. 
The parents were generally combined in desirable direction for several characters. 
Variance of genral and specific combining abilities were significantly different for all 

than characters. The highest Sca effects were expressed in HS × W17 for grain yield. 

Dominance genetic variance was higher the additive genetic variance for all 
characters. The broad – sense heritability values were ranged between (33.33%) for 
ear diameter to (91.3%) for grain yield / plant while narrow – sense heritability value 
were ranged between (10.34%) for grain  yield/plant to (33%) for leaf area. The 



139

average degree of dominance was higher than one for all the characters which 
revealed the over - dominance.

  المقدمة

لـــذا نـــال هـــذا تعـــد الـــذرة الصـــفراء مـــن المحاصـــیل خلطیـــة التلقـــیح التـــي تمتـــاز بســـهولة عملیـــة التهجـــین

عن حاصل بقیة % 25د بمقدار المحصول اهتمام العدید من الباحثین اذ وجد ان حاصل هجن الذرة الصفراء یزدا

مــن الضــروري ان تكــون الســالالت النقیــة التــي تــدخل فــي تكــوین هجــن الــذرة لــذا وذلــك ف مفتوحــة التلقــیح االصــنا

السـالالت الداخلـة فـي انتـاج بـذور هـاة التـي یجـب ان تمتلكالصفراء ذات قدرة اتحاد عالیة وهذا من المیزات المهمـ

الـــى ان تبـــاین القـــدرة العامـــة علـــى االتحـــاد كـــان اكثـــر اهمیـــة مـــن تبـــاین القـــدرة ) 1(احمـــد ومحمـــد أشـــار . الهجـــن 

ان تبــاین القــدرة العامــة والخاصــة علــى االتحــاد ) 2(محمــد واخــرون الخاصــة لصــفات الحاصــل ومكوناتــه ، والحــظ 

حبـــة وحاصـــل 300لصـــفات طـــول العرنـــوص وقطـــر العرنـــوص وعـــدد الصـــفوف بـــالعرنوص ووزن یـــان كانـــا معنو 

  . نبات / الحبوب 

ان النســبة بــین مكونـات تبــاین القــدرة العامــة الــى الخاصـة علــى االتحــاد كانــت اقــل ) 3(الــدلیمي واسـتنتج 

ســبة التوریــث ودرجــة الســیادة الــوراثي ونومــن خــالل دراســة مكونــات التبــاین . مــن واحــد لعــدد الصــفوف بــالعرنوص 

ة وارتفــاع النبــات والمســاحة الورقیــفــي صــفة التزهــر الــذكري افيإلضــاوجــد ان التبــاین الــوراثي الســیادي اكبــر مــن 

  ) .4(ووزن الحبة وحاصل النبات 

قـیم التوریـث بـالمعنى الواسـع والضـیق ووجـدوا ان نسـبة التوریـث ) 8، 7، 6(درس العدید مـن البـاحثین 

لطــــــول % ) 82.3-% 68.5( لحاصــــــل الحبــــــوب و % ) 99.5-% 78.1( الواســــــع تراوحــــــت بــــــین بـــــالمعنى 

قیمــة ان ) 10(محمــد و )9(احمــد ومحمــد اشــار .لعــدد الصــفوف بــالعرنوص % ) 95.5-% 52(وص و ـالعرنــ

اما مـن حیـث . %) 50-%20(التوریث بالمعنى الضیق لطول العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص تراوحت بین 

ان قیمتهــا زادت عــن ) 12(واخــرون Nawarو)Sedhom)11و El-Hossryدرجــة الســیادة فقــد ذكــرل معــد

تهـدف هــذه . واحـد الرتفـاع النبــات وطـول العرنــوص ووزن الحبـة وعــدد الصـفوف فـي العرنــوص وحاصـل الحبــوب 

درجـة السـیادة للصـفات معـدلالدراسة الى تقـدیر قابلیـة االتحـاد العامـة والخاصـة والتبـاین الـوراثي ونسـبة التوریـث و 

  .في الذرة الصفراء المدروسة 

  

  المواد وطرائق البحث 

االبــاء فــي بــذور زرعــت ) 1جــدول ( اســتخدم فــي هــذه الدراســة ســت ســالالت نقیــة مــن الــذرة الصــفراء 

وجــرى التهجـین نصــف الخالدیـة –فــي حقـل احــد المـزارعین فــي محافظـة االنبــار ) 2004( الموسـم الربیعــي لعـام 

p: یـةتاآلوفـق المعادلـة ) 13(التبادلي بینهـا للحصـول علـى افـراد الجیـل االول  (p-1) / عـرانیص 10وبواقـع   2

فــي نهایــة الموســم . ة خبــللنباتــات المنتاالنثویــةرات الذكریــة و لكــل تهجــین بعــد ان تــم الــتحكم بــالتلقیح بتكیــیس النــو 

فــي فــي نفــس الحقــل زراعتهــا فــي تجربــة المقارنــة لبــذورها علــى حــدة وفرطــت لالبــاء والهجــن حصــدت العــرانیص 

باســـتخدام تصـــمیم القطاعـــات الكاملـــة االبـــاء وهجنهـــا مقارنـــة لطبقـــت تجربـــة . ) 2004( الموســـم الخریفـــي لعـــام 

م والمسـافة 5وكان طول الخـط ) 15، 14(ة ـل معاملـن لكـوبثالث مكررات وبواقع خطی) R.C.B.D( المعشاة 

Nب ـاد المركــسـمدت التجربـة بالسمـ. ) ســم 25( في جور المسـافة بینهـا ) سم 75( الخطوطبین  : P )27:

عنـد ـهـ/ كغـم 260بمعـدل )N%46(قبـل الزراعـة واضـیف سـماد الیوریـا تاضـیفـهـ/ كغم 440بمعدل ) 27
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. النبــات حاجــةواجریــت كافــة العملیــات الزراعیــة مــن مكافحــة وعــزق وري حســب ، ســم 20ارتفــاع اتبلــوغ النباتــ

التزهیــر الــذكري ، ارتفــاع النبــات ، المســاحة لدراســة لكــل وحــدة تجریبیــة ومحروســة نباتــات عشــوائیة اخــذت عشــرة 

) غـم ( حبة وحاصـل النبـات 300ن الورقیة ، طول العرنوص ، عدد الصفوف بالعرنوص ، قطر العرنوص ، وز 

المدروســة علــى وفــق التصــمیم المســتخدم لمعرفــة حللــت البیانــات المــاخوذة مــن االبــاء وهجنهــا الفردیــة للصــفات .

  ) .13(ثم حللت بیانات االباء وهجنها على وفق النموذج االول من الطریقة الثانیة ) . F)16معنویتها باختبار 

والتبــاین المظهــري )Gở2(التبــاین الــوراثي )sij^(الخاصــة و )^gi(تقــدیر تــاثیر قابلیــة االتحــاد العامــة ل

)ở2 P(ل التباین الوراثي االضافي والذي یشم)ở2 A( والتباین الوراثي السـیادي)ở2 D( والتبـاین البیئـي)ở2 E(

  .) Griffing)13هوفقا لما ذكر 

  :حیث ان

                                                  And ∂2gca= MSs – MSe‾

∂2gca = MSg – MSe‾
P +2

  عدد االباء= أ 

ở2 gca = والذي یساوي التباین الوراثي السیاديقابلیة االتحاد العامةتباین   ởsca                  ở D =  
2sca∂ =   تباین قابلیة االتحاد الخاصةở2E = Mse/r                    

  ) . Chaudary,Singh)16استخدمهااما نسبة التوریث فقد تم تقدیرها بمفهومها الواسع والضیق طبقا لما 

  :ب المعادالت اآلتیة وحس

b-s  %h2  = نسبة التوریثở2P )100G /ở2(  =   %h2
b-s     

  بالمعنى الواسع              

n-s%h2= 100نسبة التوریث)Pở2A /ở2(    =n-s%h2  

  بالمعنى الضیق              

  

  بحثالسالالت المستخدمة في ال) 1(جدول 

  اسم الساللة  لةالمصدر للسال   رقم الساللة

  H-S  مركز اباء لالبحاث الزراعیة  1

  IK-58  مركز اباء لالبحاث الزراعیة  2

  ZP607  مركز اباء لالبحاث الزراعیة  3

  W17  مركز اباء لالبحاث الزراعیة  4

N28مركز اباء لالبحاث الزراعیة  5

B57مركز اباء لالبحاث الزراعیة  6

  

  النتائج والمناقشة 

وجـــود اختالفـــات معنویـــة لجمیـــع الصـــفات المدروســـة وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود ) 2( ول جـــدمـــن یالحـــظ 

ویالحــظ ان متوســط مربعــات المقــدرتین العامــة والخاصــة علــى االتحــاد كانــت اختالفــات وراثیــة بــین هــذه التراكیــب 

یة في كانت معنو العرنوصوقطر العرنوصعالیة المعنویة لجمیع الصفات المدروسة عدا صفتي عدد الصفوف ب

ووزن العرنــوصالقــدرة العامــة علــى االئــتالف امــا فــي القــدرة الخاصــة علــى االئــتالف كانــت معنویــة بصــفتي قطــر 
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وكــان تبــاین القــدرة العامــة علــى االئــتالف اكبــر مــن تبــاین القــدرة الخاصــة علــى االئــتالف لجمیــع الصــفات , الحبــة

الوراثیـة االضـافیة اكثـر مـن التـأثیرات غیـر تیراالمدروسة باستثناء صفة طـول العرنـوص وهـذا یوضـح اهمیـة التـأث

االضــافیة وهــذا یعنــي وجــود فعــل جینــي اضــافي یــتحكم فــي وراثــة الصــفات وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا توصــل الیــه 

البــاء والجیــل االول امتوســطات) 3(ویظهــر فــي جــدول .)8(ویوســف) 6(وبكتــاش) 5(والجمیلــي ) 4(الــدلیمي 

یومــا واقــل االبــاء 54ر االبــاء فــي صــفة التزهیــر الــذكري بلــغ كــبا  W17ن االب حیــث كــاللصــفات المدروســة 

یومـــا واكثرهـــا 60فـــي التزهیـــر حیـــث اســـتغرق اكثـــر االبـــاء تـــاخرا HSســـم بینمـــا كـــان االب 162.2ارتفاعـــا بلـــغ 

  .سم 184بلغ   ارتفاعا

  

  مدروسةصفاتلثمانیةالمعشاة تصمیم القطاعات الكاملة وفق تحلیل التباین ) 2(جدول 

  مصادر االختالف
درجات 

  الحریة

الزهیر 

  الذكري

  ارتفاع النبات

  )سم ( 

المساحة 

  الورقیة

  )2سم( 

طول 

  العرنوص

  )سم ( 

عدد 

الصفوف 

  بالعرنوص

قطر 

  العرنوص

300وزن 

  حبة

  )غم ( 

حاصل 

  النبات

  )غم ( 

  224.1  87.2  0.02  2.1  0.8  12.5  142.2  23.2  2  المكررات

  **2409.1  **218.19  **0.224  *3.17  **14.30  *61.6  **298.12  **55.41  20  ثیةالتراكیب الورا

القدرة العامة 

  على االئتالف
5  16.35**  63.20**  1160**  3.20**  1.51*  159*  19.27**  1220**  

القدرة الخاصة 

  على االئتالف
15  4.12**  42.12**  512**  3.66**  13.7**  37.2*  6.12*  88.6**  

تباین قدرة 

  ئتالف  اال 
  430  2.16  4.14  0.81  2.60  0.50  2.11  1.19  

تباین قدرة 

  االئتالف الخاصة

  132.2  16.3  0.02  0.4  1.7  1.2  55.2  1.8  40  الخطأ التجریبي

  %5معنوي عند مستوى احتمال  * 

  %1معنوي عند مستوى احتمال * *

  

للمســاحة الورقیــة بینمــا اكثــر معــدل .2ســم470.2اقــل معــدل للمســاحة الورقیــة بلــغ B57االب عطــىا

ســم بینمــا تفــوق 16.8اكثــر طــوال للعرنــوص بلــغ (W17)االب طــىعوا2ســم) ZP607 )550.4بإالاعطــاه 

)70.1(وانحصرت فیه وزن الحبة بین سم ،16.9في صفة عدد الصفوف بالعرنوص واعطى (IK58)االب 

((IK5)نبــات لــالب / حیــث وصــل حاصــل الحبــوب .)W17(غــم لــالب) 85.2( و (ZP607)غــم لــالب 

یتضـــح ممـــا تقـــدم ان هـــذه الســـالالت یســـتفاد منهـــا لتفوقهـــا فـــي .غـــم ) 190.2((B57)غـــم ولـــالب ) 160.4

ـــــد تفـــــوق التضـــــریب لامـــــا بالنســـــبة .ینحصـــــر التفـــــوق علـــــى ســـــاللة واحـــــدة الصـــــفات المهمـــــة وال لتضـــــریبات فق

(HS×W17) غم 250.2نبات وأعطى حاصال قدره الفي صفة حاصل حبوب.  

  

  متوسط التراكیب الوراثیة للصفات المدروسة ) 3(جدول 

  االباء

  و الهجن

التزهیر 

الذكري     

ارتفاع 

النبات       

المساحة 

الورقیة   

طول 

العرنوص   

عدد 

الصفوف 

قطر 

العرنوص   

وزن 

  حبة300

حاصل 

النبات      
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  )غم (   )م غ(   )سم (   بالعرنوص  )سم (   )2سم(   )سم (   )یوم ( 

HS(1)60.0  184.0  480.8  16.2  15.8  3.9  72.2  172.7  

1 ×2  54.2  182.3  517.1  16.3  18.9  4.9  87.4  175.1  

1 ×3  53.1  176.2  522.3  17.0  18.0  4.3  78.2  205.6  

1×4  56.2  172.9  515.8  16.3  18.1  4.0  79.1  250.2  

1 ×5  57.0  170.7  546.1  17.2  16.4  4.1  80.2  210.2  

1 ×6  54.0  177.2  562.4  16.1  17.1  4.2  81.6  215.5  

IK58(2)55.2  174.2  484.1  16.1  16.9  3.9  82.2  160.4  

2 ×3  52.7  180.1  512.1  16.9  18.0  4.2  85.1  195.1  

2 ×4  53.2  178.3  527.9  16.1  16.8  3.8  88.7  236.4  

2 ×5  54.1  182.0  560.4  15.4  18.0  4.0  86.1  230.1  

2 ×6  53.1  182.1  538.6  17.8  17.3  4.2  78.4  188.6  

ZP607(3)58.5  180.1  550.4  16.2  16.4  4.1  70.1  182.2  

3 ×4  54.1  170.2  480.3  18.1  16.8  4.1  77.3  177.6  

3 ×5  52.1  175.8  491.2  17.3  17.0  4.0  82.7  190.2  

3 ×6  53.8  162.3  511.0  15.2  16.8  3.8  80.9  173.8  

W17(4)54.0  164.2  512.0  16.8  16.6  3.6  85.2  190.6  

4 ×5  54.2  171.2  536.1  17.8  16.9  4.1  84.7  182.0  

4 ×6  55.2  166.1  540.6  16.8  17.4  4.2  80.9  190.2  

N28(5)56.2  162.8  490.8  15.8  16.0  3.7  85.2  180.6  

5 ×6  45.6  172.3  520.1  15.2  16.8  3.8  84.7  201.4  

B57(6)  55.0  168.2  470.2  15.1  15.8  14.0  79.5  190.2  

L.S.D. 
0.05

2.8  7.1  55.2  1.4  1.2  0.2  6.81  20.1  

  

وكـانكان لصفة حاصل النبـات ) gi^(ومعنوي ان اعلى تاثیر اتحادي عام موجب ) 4جدول (یوضح 

ى امكانیـة نقـل الصـفة االباء اضهرت تاثیرا اتحادیا عاما موجبا ممـا یـدل علـاغلبوان , 7.8وبلغ ) N28(لالب 

حیـــث ) 5جـــدول (یوضـــحها (sij^)امـــا بالنســبة لتقـــدیر تـــاثیرات قابلیـــة االتحــاد الخاصـــة . الــى اغلـــب تضـــریباته 

تافضل تاثیر اتحادي خاص موجب ومعنوي لصفة حاصـل النبـات بلغـ(HS×W17)اضهر التضریب التبادلي 

ان . ) 46.2( (sij^)الــذي حقــق ) W17 ×Zp607(ولــم یختلــف معنویــًا عــن التضــریب نبــات / غــم 48.1

یبات دون االخــرى االبـاء التـي اضـهرت تـاثیرا اتحادیـا خاصـا موجبـا نقلـت تاثیراتهـا فـي الصـفات الـى بعـض التضـر 

)3 ،4. (  
  

  تقدیر تاثیر القدرة العامة على االتحاد في االباء للصفات المدروسة ) 4(جدول 

  الصفات

  

  االباء

التزهیر 

  الذكري

  )یوم( 

ارتفاع 

النبات     

  )سم ( 

المساحة 

الورقیة    

  )2سم( 

طول 

العرنوص 

  )سم ( 

عدد 

الصفوف 

  بالعرنوص

قطر 

العرنوص 

  )سم ( 

300وزن 

حبة       

  )غم ( 

حاصل 

النبات     

  )غم ( 

1  2.1-  0.3  22.1 -  0.4  0.2  0.2  1.2-  1.3-  
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2  2.5  1.8  33.7  0.3-  0.1-  0.2  1.7  1.0  

3  0.4  0.3-  17.8  0.1  0.2-  0.1-  0.9  3.9  

4  1.4  1.3  15.3  0.05  0.2-  0.05  0.8  5.4  

5  0.1  1.2  2.2-  0.3  0.2  0.2  0.8-  7.8  

6  0.1-  0.3-  12.8  0.1  0.02  0.1-  2.1  1.7  

SE(gi^)  0.3  0.3  7.1  0.2  0.1  0.05  1.0  2.5  
  

  تقدیر تاثیر القدرة الخاصة على االتحاد في الهجن للصفات المدروسة ) 5(جدول 

  لصفاتا

  

  الهجن

التزهیر 

الذكري       

  )یوم ( 

ارتفاع 

  النبات

  )سم ( 

المساحة 

الورقیة       

  )2سم( 

طول 

العرنوص     

  )سم ( 

عدد 

الصفوف 

  بالعرنوص

قطر 

العرنوص    

  )سم ( 

وزن 

  حبة300

  )غم ( 

حاصل 

  النبات

  )غم ( 

1 ×2  0.1  2.9-  3.8-  0.6  0.2  0.1  0.9  12.8 -  

1 ×3  0.8-  8.3  15.1 -  0.1-  0.4-  0.03  2.3-  10.0 -  

1×4  0.3-  7.3  3.7  0.8  0.06 -  0.1-  3.1  48.1  

1 ×5  2.1  3.2  62.2  0.1  0.1  0.02  9.1  15.9  

1 ×6  0.1  3.8-  16.6  1.8  0.1-  0.05  6.7  28.2  

3 ×4  1.3-  2.2  64.6  0.6-  0.5  0.1  6.9  0.9-  

3 ×5  2.1-  8.1  38.1  0.5  1.0  0.04  2.6  3.9  

3 ×6  0.5  0.8-  8.2-  1.8  0.1-  0.05  6.7  10.8  

3 ×4  0.4  1.2  15.2 -  1.3  0.6-  0.1-  0.06 -  0.6-  

3 ×4  0.7-  2.4  30.7  1.0-  0.1  0.3  3.2  46.2  

3 ×5  0.1  12.4  38.8  0.3  1.4  0.05  7.0  11.8  

3 ×6  1.5  9.9  25.1 -  1.3  1.2-  0.2  6.0-  22.2  

4 ×5  .0.5  3.6  15.3 -  0.08  0.03 -  0.1-  4.8  4.1-  

4 ×6  0.08 -  4.2-  8.9-  0.3  0.7  0.5  2.4  8.3  

5 ×6  0.1  4.5  28.1  0.8  1.1  0.2  2.1  1.0  

SE(SIJ-
SIK)

0.9  4.8  26.4  0.9  0.5  0.08  4.2  8.1  

  

ان قـــیم التبـــاین الـــوراثي الســـیادي اعلـــى مـــن ) 6جـــدول(وجـــد مـــن تقـــدیر قـــیم مكونـــات التبـــاین المظهـــري 

ة ممــا یــدل علــى ان التبــاین الــوراثي الســیادي اكثــر اهمیــة فــي الســیطرة نظیرهــا االضــافي لجمیــع الصــفات المدروســ

  .)17(على توارث الصفات المدروسة وهذه النتیجة تتفق مع 

لصـفة قطـر العرنـوص % ) 33.33( ان قیم التوریث بالمعنى الواسـع تراوحـت بـین ) 7جدول (یوضح 

لصـفة % ) 10.3( ن ـق بیـى الضیـث بالمعنـوریم التـلصفة حاصل النبات ، في حین تراوحت قی% ) 91.3( و 

  .لصفة المساحة الورقیة % ) 33( حاصل النبات و

امــا معــدل درجــة الســیادة فكــان اكبــر مــن واحــد لجمیــع الصــفات المدروســة ممــا یــدل علــى وجــود الســیادة 

  ) .10و 4، 1(الفائقة وهذه النتیجة تتفق مع 
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  للصفات المدروسة )E2ở(والبیئي)D2ở(والسیادي )A2ở(افياالضالوراثي تقدیر التباین ) 6(جدول 

مكونات 

التباین 

  المظهري 

التزهیر 

الذكري       

  )یوم ( 

ارتفاع 

  النبات 

  ) سم ( 

المساحة 

  الورقیة 

  )2سم( 

طول 

  العرنوص 

  )سم ( 

عدد 

الصفوف 

  بالعرنوص 

قطر 

  العرنوص

  )سم ( 

300وزن 

  حبة 

  )غم ( 

حاصل 

  النبات 

  )م غ( 

التباین

الوراثي

االضافي 

A2ở  

3.1  20.2  0.04  4.9  2.5  0.04  40.2  0.6  

نالتبای

الوراثي

  السیادي

D2ở  

7.2  33.1  0.05  8.2  3.4  0.07  50.1  4.7  

التباین 

  البیئي

E2ở  

14.1  72.0  0.03  22.1  3.8  0.2  78.2  0.5  

  

  المدروسةالتوریث بالمعنى الواسع والضیق ومعدل السیادة للصفات ) 7(جدول 

نسبة التوریث ومعدل 

  درجة السیادة

التزهیر 

  الذكري

ارتفاع 

  النبات

  )سم ( 

المساحة 

  الورقیة

  )2سم( 

طول 

  العرنوص

  )سم ( 

عدد 

الصفوف 

  بالعرنوص

قطر 

  العرنوص

  )سم ( 

300وزن 

غم ( حبة 

(  

حاصل 

  النبات

  )غم ( 

التوریث بالمعنى الواسع  

h2 b-s
42  43  75  37  61  33  53  91  

  توریث بالمعنى الضیقال

h2 n-S
13  16  33  14  26  12  24  10  

  معدل درجة السیادة

(ã )
2.1  1.8  1.5  1.8  1.6  1.8  1.5  3.9  

  

  

  

  لمصادرا

تحلیـــل متوســـطات االجیـــال لـــبعض الصـــفات فـــي الـــذرة . 1990.عبـــد الجـــواد و محمـــد حامـــد ایـــوب ، احمـــد -1

  .96-91: )3( 31مجلة زراعة الرافدین . الصفراء 

تحلیـل القـدرة علـى التـآلف .1988. عبد الستار احمـد ، فخـر الـدین عبـد القـادر و خالـد محمـد داود ، محمد -2

وقوة الهجین باستعمال التهجین التبادلي بین سبعة اصناف محلیة مـن الـذرة الصـفراء ، مجلـة زراعـة 

.218-201) : 2(20الرافدین 
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105:ع ص. جامعة االنبار –كلیة العلوم –دكتوراه



145

تقــدیر مكونــات التبــاین الــوراثي باســتخدام التضــریب التبــادلي فــي .2003.حمــدي جاســم حمــادي ،الــدلیمي -4

.ص.1العدد 1مجلة االنبار للعلوم الزراعیة مجلد . الذرة الصفراء 

التحلیل الوراثي للمقدرة األتحادیة وقـوة الهجـین ونسـب التوریـث فـي الـذرة .1996. عبد مسربت أحمد, الجمیلي -5

  .131:ع ص. جامعة بغداد/ كلیة الزراعة, قسم المحاصیل الحقلیة, اطروحة دكتوراه. الصفراء

التـي تسـیطر علـى بعـض تقـدیر عـدد الموروثـات .2001.عبـد الجلیـل وجلـو فاضـل یـونس ریـاض ،بكتاش -6

20) 2(6مجلة العلـوم الزراعیـة العراقیـة ، . صفات الذرة الصفراء مع تقدیر بعض المعالم الوراثیة 

–30.

,مجلـة زراعـة الرافـدین . قوة الهجین والفعل الجیني في الذرة الصفراء .1999.عبد الكامل عبد اهللا ، علي -7

25 )3 : (105-114.

اطروحــة –تقــدیر بعــض المعــالم الوراثیــة فــي تربیــة هجــن الــذرة الصــفراء . 1990. طــرس ضــیاء ب، یوســف -8

.126: ع ص. جامعة بغداد –كلیة الزراعة –قسم المحاصیل الحقلیة –دكتوراه 

تقـدیر قـوة االتـالف والتبـاین الـوراثي باسـتخدام .2000.احمد عبد الجواد و محمد عبد السـتار احمـد ،احمد -9

.1العدد 1المجلد . للعلوم الزراعیة المجلة العراقیة . لتبادلي الجزئي في الذرة الصفراء الهجین ا

المعـــالم الوراثیـــة باســـتخدام التضـــریب التبـــادلي الكامـــل فـــي الـــذرة .2002.ایـــوب عبیـــد محمـــد ,الفالحـــي -10

:ع ص.جامعة بغداد –كلیة الزراعة –قسم الحاصیل الحقلیة –رسالة ماجستیر . الصفراء 

11- EL-Hossary. A. A. and S. A. Sedhom. 1990. Diallel analysis of yield and other 
agronomic characters in maize. Annals of Agri. Sci. Moshtohor. 28 (4):
1987-1999. 

12- Nawar, A. A., A. A. Abul–Nass, and M. E. Goma. 1981. Heterosis and general V.
S specific combining ability among inbred lines of corn. Egypt J. Gent. 
Cytol. 10: 19-20.

13- Griffing, B. 1956 b. Concept of general and specific combinig ability in relation
to diallel crossing system, Aust. J. of Biol. 9: 463-493.

14- Larish, L. L. B.,and J. L. Brewbaker. 1999. Diallel analysis of temperature and 
tropical popcorn. Maydica. 44 (4): 279-284.

15- Nawar, A. A. M. E. and M. S. Rady. 1980. Heterosis and combining ability in 
maize. Egypt J. Gent. Cytol . 9: 255-267.

16- Singh, R. K. and B. D. Chaudary. 1985. Biometrical Methods in Quantitaive 
Genetic Analysis. Rev. Kalyami publishers, iudhiana, India.

17- Wolf, D. P. L. A. Petrnell, I. and A. R.Hallauer, 2000. Estimation of genetic 
variance in an F2 maize population. The American Genetic Association. 
91: 348-391.


