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 المقدرة االتحادية والمعالم الوراثية لسالالت العقم الذكري السايتوبالزمي في الذرة الصفراء

  3عبد محمود ضاحي ،2زياد عبد الجبار عبد الحميد ،1*محمد عبد اهلل محمد العكيدي

 .العراؽ ،كزارة الزراعة ،دائرة الغابات كمكافحة التصحر ،باحث 1

 .العراؽ ،جامعة االنبار ،كمية الزراعة ،قسـ المحاصيؿ الحقمية ،أستاذ مساعد 2

 .العراؽ ،كزارة الزراعة ،دائرة البحكث الزراعية  ،رئيس باحثيف اقدـ 3

 المستخمص

باستخداـ سالالت العقـ الذكرم  (Zea mays Lبيدؼ تقدير بعض المعالـ الكراثية لعدد مف السالالت المرباة داخميان مف الذرة الصفراء )     
كزارة الزراعة في المكسميف  -نفذت تجربة حقمية في محطة ابحاث المحاصيؿ الحقمية في ابي غريب التابعة لدائرة البحكث الزراعية ،السايتكبالزمي

ا الخصبة سايتكبالزميا كاربع سالالت خصبة ( مع مثيالتيA1 ،A3 ،A5 ،A7(. استخدـ فييا اربع سالالت عقيمة سايتكبالزميان  )2019)ربيعي كخريفي 
فاحص النتاج بذكر ستة عشر ىجينان فرديان. ادخمت × (. اجرم التضريب بيف السالالت المذككرة كفؽ نظاـ التزاكج  ساللة R5 ،HZ3 ،Inb2، 82كراثيا )

 ،كبثالثة مكررات RCBDاـ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة السالالت كىجنيا الفردية باإلضافة الى ىجيف المقارنة )نيريف( في تجربة مقارنة باستخد
صفكؼ بالعرنكص لتحميؿ المقدرة االتحادية العامة كالخاصة كتقدير تأثيراتيا كبعض المعالـ الكراثية لصفات التزىير االنثكم كالمساحة الكرقية كعدد ال

ت السالالت االبكية كىجنيا الفردية معنكيان في الصفات المدركسة جميعيا، حبة كحاصؿ حبكب النبات الفردم. اختمف 500كعدد الحبكب بالصؼ ككزف 
كما اظيرت ( بالتتابع. 1-نبات غـ. 172.1ك  172.2ك   175.1(  كأعطت حاصالن مقداره )A3×HZ3( ك)A1×R5( ك)A1×HZ3اذ تفكقت اليجف)

ككانت نسبة تبايف قابمية االتحاد العامة الى الخاصة اقؿ مف كاحد  ،ات المدركسةالنتائج التأثيرات المعنكية لقابمية االتحاد العامة كالخاصة ألغمب الصف
رتفاع كاف كنسبة التكريث بالمعنى الكاسع مرتفعة لجميع الصفات فيما كانت منخفضة لمتكريث بالمعنى الضيؽ كلجميع الصفات ايضان مما ادل الى ا

لصفات كانت تحت تأثير السيادة كالسيادة الفائقة لمجينات كيستنتج مف ذلؾ امكانية استخداـ معدؿ درجة السيادة عف كاحد الصحيح مما يشير الى اف ا
 االباء المتفكقة في تضريباتيا الستنباط ىجف فردية ذات قابمية اتحاد خاصة لمصفات الحقمية كالحاصؿ كمككناتو.

 قابمية االتحاد الخاصة. ،قابمية االتحاد العامة ،العقـ الذكرم السايتكبالزمي ،نسبة التكريث ،السيادة لكممات المفتاحية:ا
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Abstract 

    This study aimed to evaluate The number of pure inbred lines of maize (Zea mays L.) carried out for two seasons 

(spring and autumn) of 2019 in the fields of the research station/ agricultural research station in Abo Gharib. Four 

cytoplasmic male sterile inbred lines (A1, A3, A5 and A7) with their maintenance lines and four genetically fertile 

inbreds ( Inb2,  HZ3, R5 and 18) in addition to the control hybrid (Nahrain) were used. Single hybrids were produced 

according to line × tester system. All genotypes were planted using randomized complete block design (RCBD) in 

three replicates, to analyses general and specific  combining ability and estimate the effects and estimation some 
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genetic Parameters for number days of sowing to 50%, leaf area, rows number per ear, kernels number per row , 

500-kernel weight and grain yield per plant. Comparison results showed that inbred lines and their single crosses 

presented significant differences for all studied traits. The hybrids (A1×HZ3), (A1×R5) and (A3×HZ3) scored highest 

yield (175.1, 172.2 and 172.1) respectively. Obtained results also recorded significant influence of GCA and SCA in 

most studied traits, And the values of GCA/SCA was less than one, And the percentage of broad sense heritability 

was high for all traits, while it was low for the narrow sense heritability for all traits as well, which led to a higher 

average degree of dominance than the correct one, which indicates that the traits were under the influence of the 

dominance and over dominance of genes, which indicates that the possibility of using superior parents in their 

speculations to derive Single hybrids with special combinability of field characteristics, yield and components. 

Keywords: General combining ability, Specific combining ability, Cytoplasmic male sterility, Heritability, 

dominance. 

 المقدمة

زراعة ساعدت العديد مف العكامؿ عمى اتساع  
كفي مقدمتيا  .Zea Mays L محصكؿ الذرة الصفراء

دخكؿ المحصكؿ في تغذية االنساف كعمؼ الحيكاف كدخكلو 
في صناعة الزيت كالنشأ كالمطاط كاألصماغ ككذلؾ 

 Tesfaye) ماستعماؿ المحصكؿ في انتاج الكقكد الحيك 

الى استخداماتو  كتزداد اىميو باالضافو ،(2019 ،كاخركف
المذككرة في القدرة االنتاجية العالية لممحصكؿ كتأقممو مع 
الظركؼ البيئية المختمفة اذ تنتشر زراعتو في المناطؽ 

 Rajesh) االستكائية كشبو االستكائية كالمعتدلة كالباردة
تقدر المساحة المزركعة بيذا  (.2018 ،كاخركف

بمعدؿ انتاجية مميكف ىكتار ك  184المحصكؿ عالميا بنحك 
يعتمد نجاح برنامج تربية ( FAO ،2018) 1-طف.ىػ 5.5

ام محصكؿ كمنيا الذرة الصفراء عمى تجميع اكبر قدر 
ممكف مف ازكاج الجينات المرغكبة كتكليفاتيا في جينكـ 
كاحد. تعددت انظمة التزاكج لتحقيؽ ىذا اليدؼ كمنيا نظاـ 

 Kempthornؿفاحص( المقترحة مف قب× ج )ساللة التزاك 
كىي مف الطرائؽ الميمة كالكفكءة كالتي تستعمؿ  (1957) 

لتقييـ عدد كبير مف السالالت مف خالؿ تجزئة متكسطات 
كقابمية االتحاد  لمتراكيب الكراثية الى مككناتيا المربعات

 العامة كالخاصة كتقدير بعض المعالـ الكراثية الميمة
Anilkumar و Lohithaswa  (2018).  نتائج اظيرت

 ك (2018) كاخركف Akhi الدراسات التي قاـ بيا

Tesfaye  ( 2019كاخركف) كKumar  كاخركف
( الى كجكد فركقان معنكية كعالية المعنكية لتأثيرات 2019)

قابمية االتحاد العامة كالخاصة لمصفات المدركسة كاف 
كانت اقؿ مف الكاحد لمصفات  GCA/SCA نسبة

ؿ الجيني غير المضيؼ في المدركسة مما يؤكد دكر الفع
 ك  Aljoboory السيطرة عمى تكريث الصفة. حصؿ

Algaisi  (2017) ك  Alnaggar ( 2017كاخركف )
عمى نسبة تكريث مرتفعة بمعناىا الكاسع كمنخفضة 
بمعناىا الضيؽ كمعدؿ درجة السيادة اكبر مف كاحد لجميع 
الصفات المدركسة مما يشير الى كجكد حالة السيادة 
الفائقة لمجينات كدكرىا في تكريث الصفات. يتطمب انتاج 

الى بذكر اليجف اجراء التمقيح بيف ساللتيف مما يؤدم 
صعكبة االنتاج التجارم لميجف  في الذرة الصفراء عندما 
تككف السالالت خصبة كراثيان اذ البد مف ازالة النكرات 
الذكرية يدكيان اك ميكانيكيان كىذا يتطمب كقتان كجيدان ككمفة 
كبيرة عند اجراء عممية التيجيف لمحصكؿ عمى بذكر 

 ،القتصادماليجف بالكميات التي تسمح لالنتاج التجارم كا
 كلكف مع اكتشاؼ ظاىرة العقـ الذكرم السايتكبالزمي

Cytoplasmic Male Sterility (cms)   كجينات
مف قبؿ  Restorer Fertility (Rf) استعادة الخصكبة

( ساعد في تطكير زراعة 1931عاـ ) Rhoades العالـ
 (.Allard ،1960) الذرة الصفراء بشكؿ كبير في العالـ

تقييـ اداء ثماف سالالت عقيمة كخصبة مف تيدؼ الدراسة ل
فاحص( × الذرة الصفراء باستخداـ نظاـ التزاكج )ساللة 
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لمعرفة قابمية االتحاد كبعض المعالـ الكراثية لصفات النمك 
 .كحاصؿ الحبكب كمككناتو

  المواد والطرائق

نفذت تجربة حقمية في احد حقكؿ محطة االبحاث     
التابعة لدائرة البحكث الزراعية في ابي غريب كأستعمؿ في 

سالالت نقية مف الذرة الصفراء تـ الحصكؿ  8ىذه الدراسة 
 عمييا مف الدائرة اعاله كاف اربعة منيا عقيمة سايتكبالزميان 

A1) ،A3 ،A5 ،A7 .) استعممت اميات كاربع سػػالالت
استعممت آباء  (R5 ،HZ3 ،Inb2، 18بة كراثيان )خص

× النتاج اليجف الجيؿ االكؿ بنظاـ التضريب )ساللة
( ىجينان فرديان في المكسـ 16فاحص( كالبالغ عددىا )

 2019. نفذت تجربة المقارنة خريفي 2019الربيعي 
تركيبان  25بزراعة بذكر التراكيب الكراثية كالبالغ عددىا 

ىجينان فرديان الناتجان مف تضريبات  16مككف مف  ،كراثيان 
سالالت  8المكسـ الربيعي مع آبائيا كالبالغ عددىا 

تمت  ،باالضافة الى ىجيف النيريف )ىجيف المقارنة(
بكاقع خطيف لكؿ تركيب  27/7/2019الزراعة بتاريخ 
( ـ 0.75 – 0.25ـ لكؿ خط كبمسافة )5كراثي كبطكؿ 

بذكر في  3التكالي كبمعدؿ بيف الجكر ك الخطكط عمى 
الجكرة الكاحدة ثـ خفت الى نبات كاحد ككانت الكثافة 

ھنبات. 53333النباتية )
تـ تييئة االرض الخاصة  ،(1-

بالتجربة كاجراء عمميات خدمة التربة كافة كفؽ التكصيات 
دفعة  P2O5 العممية. اضيؼ السماد السكبر فكسفات

 ( كسماد اليكريا1-كغـ.ىػ400كاحد قبؿ الزراعة كبمعدؿ )
(N %46)  ( عمى دفعتيف االكلى 1-كغـ.ىػ400بمعدؿ )

بعد شير مف الزراعة كالثانية عند ظيكر النكرات الذكرية. 
%( لمكافحة 15كتـ استعماؿ مبيد الديازينكف المحبب )

( تمت 1-ػكغـ.ق4حشرة حفار ساؽ الذرة كبمعدؿ )
كررت االضافة عند كصكؿ النبات الى مرحمة ست اكراؽ ك 

مع االستمرار  ،اياـ مف االضافة االكلى 10االضافة بعد 
بالرم كازالة االدغاؿ مف الزراعة لغاية اكتماؿ النضج 

الفسمجي كحسب حاجة النبات كلكال المكسميف. تـ اخذ 
عينة عشكائية مف كؿ كحدة تجريبة مككنة مف خمسة 
نباتات محركسة كأجريت القياسات التالية عمييا: عدد 

 ،مف التزىير االنثكم 50مف الزراعة لغاية % االياـ
( تـ حسابيا مف المعادلة 2متكسط المساحة الكرقية )ـ
× تحت كرؽ العرنكص العمكمالتالية )مربع طكؿ الكرقة 

 ،عدد الصفكؼ بالعرنكص ،(1990) ،الساىككي (0.75
حبة )غـ( كحاصؿ  500كزف  ،عدد الحبكب بالصؼ

حبكب النبات الفردم )غـ(. اختبرت معنكية الفركقات بيف 
متكسطات الصفات المدركسة لمتراكيب الكراثية بأستخداـ 

% كفؽ 5عند مستكل  L.S.D اختبار اقؿ فرؽ معنكم
كبثالث  (RCBD) تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة

 :مكررات، كفؽ األنمكذج الرياضي التالي
Yij=µ+ti+bj+eij 

حممت معنكية التأثيرات الكراثية كفؽ نظاـ التزاكج     
 Kempthorne الفاحص( المقترحة مف قبؿ× )الساللة 
كالتي  (Fixed Model) كفؽ األنمكذج الثابت  (1957)
تـ اجراء Chaudhary (2010 .) ك Singh أكضحيا

كالتحميؿ  Genstat التحميؿ االحصائي بكاسطة برنامج
 .Plant Breeding Tools ج ببرنام الكراثي

 ناقشةمالنتائج وال

نتائج تحميؿ التبايف لمصفات  1يبيف الجدكؿ       
المدركسة في الذرة الصفراء، كمنو يالحظ اف متكسط 
مربعات التراكيب الكراثية اآلباء كىجنيا الفردية كالسالالت 
االبكية كاليجف الفردية )كؿ عمى حده( كانت معنكية 
كعالية معنكيان لمصفات جميعيا  باستثناء صفتي عدد 

حبة لالباء لـ تصؿ الى 500زف الحبكب بالصؼ كك 
مستكل المعنكية، كتدؿ حالة المعنكية عمى التباعد الكراثي 
الكبير بيف ىذه السالالت. لقد اكدت عدة دراسات اجريت 

 Hundera  (2017)و( 2012كاخركف ) Sunil مف قبؿ
 Kumar ( 2019كاخركف )وDarshan  ك Marker 
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الى كجكد اختالفات معنكية بيف التراكيب   (2019)
الكراثية اذ تـ تجزئة التغايرات الكراثية الكمية الى المقدرتيف 

قيـ متكسطات  2العامة كالخاصة. يظير الجدكؿ 
المربعات كجكد فركؽ معنكية بيف التراكيب الكراثية كىجنيا 

ابكر  A1 اذ كانت الساللة ،الفردية لمصفات المدركسة
 50يكمان لمكصكؿ الى % 60.33تغرقت السالالت اس

بينما   ،A3 تزىير انثكم كلـ يختمؼ معنكيان مع الساللة
اكثر السالالت تأخران في التزىير  R5 كانت الساللة

يكمان لمصفة ذاتيا. كمف نتائج  71.33االنثكم اذ استغرقت 
كاف ابكر  (A3×Inb2) الجدكؿ نفسو يتبيف اف اليجيف

يكمان كاختمؼ معنكيان مع  57.33اليجف، اذ استغرؽ 
انثكم  اليجف الفردية التي حققت متكسط عدد اياـ تزىير

 ك (A1×R5) بينما كاف اليجيناف ،يكمان كاكثر 60.67
(A7×HZ3)  اكثر اليجف تأخران اذ استغرقا اطكؿ فترة

يكمان.  63.67تزىير انثكم بمغت 50لمكصكؿ الى %
ساحة اعمى معدؿ لمم  Inb2ك A5 كاعطت الساللتاف

ادنى معدؿ  R5 بينما اعطت الساللة 2ـ 0.53الكرقية بمغ 
 اما بالنسبة لميجف فقد تفكؽ اليجيف ،2ـ 0.23لمصفة بمغ 
(A7×18)   بأعطائو اعمى معدؿ لممساحة الكرقية بمغ

كلـ تختمؼ معنكيان مع سبعة ىجف التي اعطت  2ـ 0.68
 . كاظيرت الساللة2ـ 0.60معدؿ مساحة كرقية اعمى مف 

A3   اعمى متكسط لصفة عدد الصفكؼ بالعرنكص بمغ
صفان كأختمفت معنكيان مع السالالت التي حققت  14.80
 في حيف اظيرت الساللة  ،صفان فما دكف 13.33معدؿ 
R5  انعكست  ،صفان  11.33اقؿ معدؿ لمصفة بمغ

 االختالفات بيف االباء عمى نتائج اليجف فكاف اليجيف
(A1×R5) 16.40 ة بمغقد سجؿ اعمى معدؿ لمصف  

 15.13صفان كأختمفت معنكيان مع اليجف التي حققت معدؿ 
ادنى  (A7×Inb2) بينما اعطى اليجيف  ،صفان فما دكف

 (A1×R5) ككاف اليجيناف ،صؼ 13.86معدؿ بمغ 
قد اعطيا متكسطان  اعمى مف اليجيف المحمي   (A7×18)ك

صفان. فيما  15.46النيريف الذم كاف متكسط الصفة فيو 

 38.33اعمى متكسط لمصفة بمغ  Inb2 اعطت الساللة
في حيف  A1 ك 18حبة كلـ يختمؼ معنكيان مع الساللتيف 

ادنى متكسط لمصفة بيف السالالت بمغ  R5 اعطت الساللة
انعكس التبايف الكراثي بيف السالالت عمى  ،حبة 21.67

الذريات الناتجة منيا بأتجاه الزيادة في عدد الحبكب 
اعمى متكسط بمغ  (A7×R5) عطى اليجيفبالصؼ، اذ ا

حبة ك أختمؼ معنكيان مع اليجف التي حققت  40.73
بينما كاف ادنى  ،حبة في الصؼ فمادكف 35.53معدؿ 

حبة.   30.20بمغ  (A1×HZ3) متكسط لمصفة في اليجيف
حبة  500اعمى متكسط لصفة كزف  A5 كاعطت الساللة

 ،18لة غـ كلـ تختمؼ معنكيان مع السال148.13بمغ 
اعمى معدؿ لمصفة بيف  (A5×HZ3) كاعطى اليجيف

غـ كأختمؼ معنكيان مع اليجف التي 157.93اليجف بمغ 
تفكقت اربعة اليجف  ،غـ فما دكف 145.10حققت معدؿ 

حبة 500معنكيان عمى ىجيف النيريف الذم بمغ متكسط كزف 
اعمى متكسط  Inb2 غـ. حققت الساللة129.17فيو 

غـ فيما 146بات الفردم بمغ لصفة حاصؿ حبكب الن
 ،غـ 53.5ادنى متكسط لمصفة بمغ  R5 اعطت الساللة

قد سجؿ  (A1×HZ3) اما بالنسبة لميجف كاف اليجيف
غـ كيرجع تفكقة الى  175.1اعمى معدؿ لمصفة بمغ 

اعطاءه اعمى متكسط لعدد العرانيص بالنبات كلـ يختمؼ 
  (A3×HZ3)ك  (A1×R5)معنكيان مع اربعة ىجف

 ،172.2الذيف بمغكا   (A1×Inb2)ك  (A5×HZ3)ك
في حيف سجؿ  ،غـ بالتتابع 166.0 ،166.7 ،172.1
 ،غـ 139.2ادنى معدؿ لمصفة بمغ  (A3×R5)  اليجيف

كاظيرت النتائج ايضان تفكؽ اثنى عشر ىجينان عمى اليجيف 
غـ. 152.6المحمي النيريف الذم بمغ متكسط الصفة فيو 

 ك Alfalahy (2015) ئجاتفقت ىذه النتائج مع نتا
Akhi  ( ك2018كاخركف ) Rajesh ( 2018كاخركف )

 كAbdul Karim  (2019)و  Abdullahو
Darshan  ك  Marker(2019.) 
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تقدير تأثيرات قابمية االتحاد العامة  3يبيف الجدكؿ     
قد ائتمفت باالتجاه السالب  R5 لمسالالت اف الساللة

كلـ تختمؼ معنكيان مع المرغكب لصفة التزىير االنثكم 
كلصفة المساحة الكرقية كاف ائتالؼ   HZ3ك A1 الساللتيف
مكجبان كمعنكيان باالتجاه المرغكب كلـ تختمؼ 18الساللة  

  ك  Inb2 بينما سجمت الساللتيف A7 معنكيان مع الساللة
A5 ئتالفان معنكيان كمكجبَا بالتجاه المرغكب لصفة عدد ا

دد مف سالالت ائتالفان الصفكؼ بالعرنكص. كسجمت ع
مكجبان باالتجاه المرغكب لصفتي عدد الحبكب بالصؼ 

حبة اال انيا لـ ترتقي الى مستكل المعنكية.   500ككزف 
ائتالفان مكجبان   Inb2ك A3 في حيف سجمت الساللتيف

كمعنكيان باالتجاه المرغكب لصفة حاصؿ حبكب النبات 
  .الفردم

التيجينات قد تباينت في يتبيف اف  4مف نتائج الجدكؿ     
تأثيرات قابمية االتحاد الخاصة مابيف تأثيرات مكجبة كسالبة 

اذ اعطت ثمانية  اليجيف تأثيران  ،معنكية لمصفات المدركسة
خاصان سالبان معنكيان باالتجاه المرغكب لصفة التزىير 

تأثيران خاصان كمعنكيان  (A1×R5) االنثكم. كاعطى اليجيف
عدد الصفكؼ  ،لمصفات المساحة الكرقيةباالتجاه المرغكب 

قد   (A1×18) ككاف اليجيف ،بالعرنكص كحاصؿ الحبكب
 500اعطى تأثيران معنكيان باالتجاه المرغكب لصفة كزف 

تأثيران خاصان كمعنكيان  (A3×HZ3) كسجؿ اليجيف ،حبة
باالتجاه المرغكب لصفة عدد الحبكب بالصؼ. كاظير 

ائتالفان معنكيان باالتجاه المرغكب  (A5×HZ3) اليجيف
لصفة المساحة الكرقية. اما اليجف التي لـ تذكر فأنيا اما 
اف تككف تأتيراتيا بأتجاه غير المرغكب اكانيا لـ ترتقي الى 
مستكل المعنكية لمصفات المدركسة. كمف خالؿ ماتقدـ 
يالحظ اف االباء التي ليا تأثير معنكم لقابمية االتحاد 

فة مف الصفات اعطت تأثيرات معنكية باالتجاه العامة لص
نفسو في تأثيرات تيجيناتيا لقابمية االتحاد الخاصة اشارة 

 اما اذا  ،الى دكر فعؿ الجيف السيادم في تكريث الصفة

كانت قابمية االتحاد العامة معنكية لصفة مف الصفات كلـ 
ينتج عنيا ام تاثير معنكم لقابمية االتحاد الخاصة فأف 

يعكد الى تاثير فعؿ الجيف االضافي في تمؾ الصفة.  ذلؾ
 ( ك2012كاخركف ) Sunil كتتفؽ ىذه النتائج مع ماكجده

Izhar  ك Chakraborty (2013 )ك Noelle  
 ( ك2018كاخركف )  Andayaniو( 2017كاخركف )

Anilkumar  ك Lohithaswa (2018.) 

قيـ مككنات التبايف الكراثي كنسبة  5يكضح الجدكؿ 
التكريث بالمعنى الكاسع كالضيؽ كمعدؿ درجة السيادة 

كاظيرت النتائج اف تبايف قابمية  ،لمصفات المدركسة
االتحاد العامة الى الخاصة كاف اقؿ مف كاحد كلجميع 
الصفات المدركسة مما يؤكد اىمية فعؿ الجيف غير 

اما نسبة  ،االضافي في السيطرة عمى تكريث الصفة
سع كانت مرتفعة لجميع الصفات التكريث بالمعنى الكا

لصفتي المساحة الكرقية  99.36ك 94.06تراكحت بيف 
في حيف كانت نسبة التكريث  ،كحاصؿ الحبكب بالتتابع

بالمعنى الضيؽ منخفضة لجميع الصفات تراكحت بيف 
لصفتي عدد الصفكؼ بالعرنكص كعدد  12.83ك 3.23

اكبر ككاف معدؿ درجة السيادة  ،الحبكب بالصؼ بالتتابع
مف كاحد صحيح كلجميع الصفات بسبب ككف التبايف 
الكراثي السيادم كاف اكبر مف التبايف الكراثي االضافي. 
يتضح مما سبؽ اف التبايف السيادم ىك المككف الرئيسي 
لمتبايف الكراثي في جميع الصفات مع كجكد حالة السيادة 
 الفائقة لمجينات كدكرىا في تكريث الصفات. كىذا يتفؽ مع

 Algaisi ك Aljoboory ما كجده باحثكف اخركف
 Delima ( ك2017كاخركف ) Alnaggar ك  (2017)

( الذيف كجدكا اف نسبة تبايف قابمية 2019كاخركف ) 
االتحاد العامة الى الخاصة اقؿ مف الكاحد كاف نسبة 
التكريث بمعناىا الكاسع مرتفعة كبالمعنى الضيؽ منخفضة 

مف كاحد مؤكديف كجكد حالة  كمعدؿ درجة السيادة اكبر
   .السيادة الفائقة لمجينات في تكريث الصفات
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نستنتج مما سبؽ امكانية االستفادة مف السالالت     
مف  Inb2ك  A3المتميزة في المقدرة االتحادية العامة كىما 

خالؿ ادخاليا في برامج تربية كتحسيف انتاج اليجف الفردية 
كاالصناؼ التركيبية. كاستخداـ اليجف المتميزه في المقدرة 

( A3×Inb2( ك )A1×R5االتحادية الخاصة كجيدة  كىي )

( في اليجف الكاعدة كادخاليا في برامج A3×HZ3ك )
لفعؿ االنتخاب لممقدرة الخاصة عمى االتحاد كذلؾ لكجكد ا

الجيني السيادم كدراسة االستقرار الكراثي لميجف المتفكقة 
في اكثر مف منطقة  كلعدد مف السنيف.

 

تحميل التباين لمتوسطات المربعات لمصفات المدروسة لثمان سالالت وهجنها وقابمية االتحاد العامة والخاصة . 1جدول 
 الفاحص في الذرة الصفراء.× وفق تحميل الساللة 

 الصفات

 

 

 مصادر التثايه

درجات 

 الحرية

% تسھير 05

 أوثىي

 )يىم(

 المساحة الىرقية

)م
2

) 

عذد الصفىف 

 تالعروىص

عذد الحثىب 

 تالصف

 حثة 055وزن 

 )غم(

حاصل حثىب 

 الىثات الفردي

 )غم(

 0.800 805.52 28.82 5.083 5.5500 83.05 2 المكررات

 2138.88** 000.08** 18.31** 2.18** 5.5052** 22.20** 22 التراكية الىراثية

 210.82* 02.05 88.21 8.230* 5.580* 0.33** 1 االتاء

 0302.8** 0102.21** 322.00** 81.25** 5.082** 800.33** 8 االتاء ضذ الهجه

 202.05** 215.10** 02.22** 2.22** 5.520** 00.00** 80 الهجه

 21230.8** 0210.03** 8052.21** 00.05** 5.8550** 8520.30** 2 السالالت

 22220.3** 8118.20** 8022.10** 830.83** 5.252** 2208.10** 2 الفىاحص

× الالت سال

 الفىاحص
3 **282.08 **5.853 **02.22 **8805.81 **0820.02 **81120.3 

 05.0 02.23 3.23 5.022 5.5520 2.53 00 الخطأ التجريثي

 % بالتتابع 1ك    5  * ك ** معنكم عند مستكل أحتماؿ
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 .2112الموسم الخريفي  -متوسطات قيم اآلباء والهجن لمصفات المدروسة  لمذرة الصفراء  2.جدول 

 الصفات

 

 

 التراكية

 الىراثية

% تسھير 05

 أوثىي

 )يىم(

 المساحة الىرقية

)م
2

) 

عذد الصفىف 

 تالعروىص

عذد الحثىب 

 تالصف

 حثة 055وزن 

 )غم(

حاصل حثىب 

 الفرديالىثات 

 )غم(

A1 60.33 0.50 13.60 33.20 121.53 105.5 

A3 64.00 0.31 14.80 25.80 124.57 122.0 

A5 62.67 0.53 13.33 26.93 148.13 114.7 

A7 66.67 0.41 14.26 32.67 130.07 116.8 

Inb2 62.00 0.53 14.66 38.33 127.83 146.0 

HZ3 70.00 0.30 14.00 23.07 110.27 78.1 

R5 71.33 0.23 11.33 21.67 114.20 53.5 

18 64.67 0.38 13.73 33.27 146.43 121.0 

A1×Inb2 62.33 0.51 14.13 30.53 148.17 166.0 

A1×HZ3 62.00 0.47 14.40 30.20 136.07 175.1 

A1×R5 63.67 0.61 16.40 34.80 139.90 172.2 

A1×18 59.67 0.60 15.16 35.53 154.30 161.1 

A3×Inb2 57.33 0.48 14.40 32.27 137.60 159.3 

A3×HZ3 61.33 0.51 15.13 39.67 139.60 172.1 

A3×R5 58.00 0.53 14.66 34.60 118.90 139.2 

A3×18 60.67 0.60 14.40 36.20 140.27 145.3 

A5×Inb2 58.33 0.59 14.26 32.53 148.37 163.2 

A5×HZ3 61.33 0.64 15.33 33.27 157.93 166.7 

A5×R5 57.67 0.56 14.40 34.93 137.37 140.4 

A5×18 58.00 0.60 14.26 39.27 135.93 164.5 

A7×Inb2 59.67 0.57 13.86 35.00 139.53 142.3 

A7×HZ3 63.67 0.64 14.80 35.20 145.10 160.0 

A7×R5 61.67 0.61 14.40 40.73 133.67 155.2 

A7×18 63.00 0.68 15.86 36.87 132.43 157.8 

 152.6 .129.17 37.67 15.46 0.48 57.00 ىهريهالھجيه 

L.S.D 5% 2.99 0.08 1.25 5.19 12.42 10.24 

 

 .2112الموسم الخريفي -. تأثير قابمية االتحاد العامة  لمصفات المدروسة  لمذرة الصفراء 3جدول 
 الصفات

 

 

 التراكية الىراثية

% تسھير 05

 أوثىي

 )يىم(

المساحة 

 الىرقية

)م
2

) 

عذد الصفىف 

 تالعروىص

عذد الحثىب 

 تالصف

 حثة 055وزن 

 )غم(

حاصل حثىب 

 الىثات الفردي

 )غم(

A1 5.102- 5.502- 5.032- 8.220- 8.528 2.000- 

A3 5.325 5.552 5.501 5.812- 2.002 0.088 

A5 5.535- 5.5550 5.010 5.200 0.385- 2.302- 

A7 5.502- 5.500 5.505 8.822 8.022 8.808- 

Inb2 5.000 5.550- 5.032 8.211- 1.428 0.820 

HZ3 5.230- 5.500- 5.528- 5.830 0.220- 0.125- 

R5 5.302- 5.551 5.003- 5.522- 2.022 8.201 

18 5.232 5.501 5.552 8.880 5.213 8.225 

SE (gi-gl) 5.182 5.525 5.282 8.22 2.82 2.05 
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 .2112الموسم الخريفي  -االتحاد الخاصة  لمصفات المدروسة  لمذرة الصفراء . تأثير قابمية 4جدول 
 الصفات

 التراكية

 الىراثية

% تسھير 05

 أوثىي

 )يىم(

 المساحة الىرقية

)م
2

) 

عذد الصفىف 

 تالعروىص

عذد الحثىب 

 تالصف

 حثة 055وزن 

 )غم(

حاصل حثىب 

 الىثات الفردي

 )غم(

A1×Inb2 5.050 5.5552 5.850- 5.530 5.800 0.388- 

A1×HZ3 5.032- 5.522- 5.200- 5.022- 2.258- 2.503 

A1×R5 8.212 5.518 5.220 5.222 8.508 0.011 

A1×18 8.221- 5.558 5.582- 5.258 1.532 8.220- 

A3×Inb2 5.232- 5.552- 5.853 5.252- 5.822 0.202 

A3×HZ3 5.800 5.552- 5.852 0.052 5.222 2.022 

A3×R5 5.200- 5.5552- 5.502- 2.105- 2.002- 0.302- 

A3×18 5.050 5.551 5.802- 5.005- 8.328 2.122- 

A5×Inb2 5.258 5.585 5.532 5.580 5.828 0.550 

A5×HZ3 5.282 5.500 5.832 5.050- 2.233 8.302- 

A5×R5 5.232- 5.580- 5.823- 5.088- 5.851 0.800- 

A5×18 5.280- 5.582- 5.805- 5.258 2.822- 2.531 

A7×Inb2 5.053- 5.550- 5.530- 5.823 5.080- 2.202- 

A7×HZ3 5.520 5.553 5.520- 5.088- 8.582 8.005- 

A7×R5 5.525- 5.551- 5.020- 5.212 8.222 2.020 

A7×18 5.230 5.550 5.281 5.005- 8.220- 8.011 

SE (sij-sik) 8.02 5.505 5.020 2.002 0.200 0.83 

    

 .2112الموسم الخريفي  -. قيم المعالم الوراثية  لمصفات المدروسة  لمذرة الصفراء 5جدول 

 الصفات

 التراكية

 الىراثية

% تسھير 05

 أوثىي

 )يىم(

المساحة 

 الىرقية

)م
2

) 

عذد الصفىف 

 تالعروىص

عذد الحثىب 

 تالصف

 حثة 055وزن 

 )غم(

حاصل حثىب الىثات 

 الفردي

 )غم(

gca
2

σ
 

83.82 5.5582 8.820 0.05 850.00 810.51 

sca
2

σ 203.25 5.5200 80.228 225.53 8210.23 0380.8 

     

     
 5.518 5.520 5.518 5.581 5.511 5.52 

A
2

σ
 

22.20 5.5520 2.202 82.55 288.22 205.80 

D
2

σ
 

203.25 5.5200 80.228 225.53 8210.23 0380.8 

G
2

σ 252.50 5.522 82.803 232.53 8021.28 0200.20 

E
2

σ
 

2.53 5.5520 5.022 3.23 02.23 05.0 

P
2

σ
 

288.82 5.5050 82.121 052.32 8000.85 0250.00 

H
2
.b.s % 33.55 30.50 30.20 31.00 30.02 33.20 

% h
2
.n.s 82.23 0.83 82.85 2.22 82.22 0.00 

 ̅ 2.10 0.22 2.10 1.00 2.08 0.28 
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