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 الملخص
ZP (5)-و  12INbread(4)و UN440 (3)و ZP (2)-301و OH(1) باء اآلالتهجين العاملي بين  نفذ

  أحد في  2014خالل الموسم الربيعي  R (9)-153و IK (8)-8و IK (7)-58و  SH (6) األمهاتو  607
ا الناتجة منهما في محطة أبحاث شوان  جنهوه األمهاتو باء اآلمت المزارعين في قضاء بيجي، وقي   لو حق

بهدف معرفة المقدرة العامة على االتحاد ، 2016 ية زراعة كركوك في الموسم الربيعيلى مدير إالتابعة 
م للتزهير الذكري ياالمسيطر على صفات عدد األ المورثيوالفعل  ،هالهجنوالخاصة  ،األمهاتو  باء لآل

  ،حبة  100ووزن    ،وعدد حبوب الصف  ،سوعدد صفوف العرنو   ،لورقةومساحة ا  ،وارتفاع النبات  ،نثوي األو 
لجميع  اختالف التراكيب الوراثية فيما بينها معنويا   لى إ نتائج الدراسة تأظهر ا .وحاصل النبات الفردي

   INbread12 األبوينان  ، و باء اآلمصدر  ة لبالنسب سالدراسة عدا صفة عدد صفوف العرنو الصفات قيد 
 ،األول لألبومساحة الورقة  ،لصفتي ارتفاع النبات معنوية   وبصورة  باالتجاه المرغوب  ا حدات  ZP-607 و

عدد األيام  لصفات  R-153و  IK-8 هاتلألمكذا الحال و  ،الثاني لألبحبة والحاصل  100ووزن 
وعدد صفوف  ، ت مساحة الورقةوصفا ، األولى لألم صل حاالو  ،سوعدد صفوف العرنو  ،نثوي األللتزهير 

باالتجاه المرغوب وبصورة  الهجن اتحدت وكذلك  .الثانية لألم الصف والحاصل  حبوب وعدد  ،سالعرنو 
  ZP-607 X)و( INbread12 R-153X( و)OH X R-153فمثال  الهجن ) ، للمقدرة الخاصة معنوية

  أقللى الخاصة  إنسبة مكونات المقدرة العامة  كانت  و اصل،  لصفات النمو والحفضل  كانت األ  (   IK-58و
  ،وانعكس ذلك على التوريث بالمعنى الواسع ،اإلضافيمن التباين  أعلىلتباين السيادي اكان و  حدامن و 
 كانت  كن التكهن بأن هذه الصفاتوبالتالي يم  ،للتوريث بالمعنى الضيق  بالنسبة  كان عاليا  ومنخفضا    حيث

كهجن واعدة   اار هذه الهجن العتمادهياخت إمكانيةبالتالي و  ادييالس المورثي الفعلمحكومة بجينات 
    االنتخاب في األجيال المبكرة. بتعاد عن االو 

    الذرة الصفراء، التزاوج العاملي، المعالم الوراثية.  الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
بسبب  ،يرل كببشك (يتولوجيةالوراثية والس)ألبحاث الزراعية ا  في اماسهإ قلية المحاصيل الح أكثرمن  .Zea mays Lتعد الذرة الصفراء 

فضاَل عن   ،بصورة مباشرة وغير مباشرة اإلنسانذ تدخل في غذاء إ ؛من الناحية االقتصادية ةالكبير  وأهميتها ،زراعتها على نطاق واسع
 مصدرا  مهما  الستنباطالتباين الوراثي  يعتبرو والخلطي.  اتي ح الذالتلقي إجراء، إضافة الى ذلك سهولة دخولها في الصناعات المختلفة

و  أو من الطفرات المستحدثة أ (البدائية) التباين الوراثي من األصناف المحلية مكن الحصول علىوي ،نجو الهأت المرباة داخليا  الالالس
يكون من    التباين الوراثي  هذا  ان إدارةو  جناس،و األاف  صناألو  أالتهجينات بين السالالت    إجراءاالتحادات الجديدة التي تنشأ عن طريق  

اإلنجازات  أحدلهجن ويعد نظام تربية ا، التوافقات الوراثية الجديدة التي تلبي حاجة التصميم المرغوب في هذا الصنف ستحداثخالل ا
التصميم العاملي بكذلك يسمى    ،North Carolinian Design (NCD2)  تلك األنظمة هو  ومن  ،الرائعة والمثمرة في تقنيات تربية النبات

Factorial Design ـيه بالوهو شب Line X Tester  حيث يخصص في هذا التصميم بعض التراكيب الوراثية التي تختار من عشيرة
 ، مع بعضها  باء  اآلتلقح    وال  ،مأن يلقح  أب  ألكل    السماح( مع  إناثخر كأمهات ))ذكور( والبعض اآل  آباء  االختالفات الوراثية كتكثر فيها  

(  2010الزهيري )التزواجي  باحثين الذين درسوا هذا النظام ومن ال، ميةسيتوبالة السويتأثر هذا النظام بالوراث ،هاتلألموبالمثل بالنسبة 
 (.  2017الرفاعي ) و  Karaya et al., (2014)و ،(2013والبياتي ) ،( 2011والدليمي والدراجي ) ،(2010)وصديق ويوسف 

ن ويقاس على صورة مكونات التباي ،شيرة الوراثيةو طريقة تعبير الجين عن ذاتها في العأسلوك  Gene action المورثيفعل يعني الو 
التي تستعمل في اختيار طريقة التربية المناسبة للتحسين  باء اآلويفيد في انتخاب  ،أثيراتهاو تباين المقدرة العامة على االتحاد وتأالوراثي 

  اإلضافي  المورثيلفعل فهو يمثل االنحراف عن ا ،ما التباين السياديأو   .اإلضافيوهذا ما يمثل التباين  ، الصفات الكمية ي لمختلفالوراث
درست من  التيو سات السابقة حول هذا الموضوع . ومن الدراحداالو  المورثيالموقع  أليالتبين  األليليةعن التفاعالت  ءللجين الناشى

 ,Karayaو  Ngugi et al., (2013)و Hefny, (2010)و   Senthil and Bharathi (2009)و    Fan et al., (2008) قبل
et al., (2014)  وKumar et al., (2014)  وRuswandi et al., (2015)  وHussain et al., (2015)   الزبيديوانيس و 

في   هامع ظهور  األنسالابق ظهور الصفة في ني مدى تطتعو  ،عادة بالصفات الكمية Heritabilityالتوريث  (. ويرتبط مفهوم2017)
تمثل  ألنهاواألخير هو األهم بالنسبة لمربي النبات  ،الواسع والضيق بالمعنى ؛التوريث كون على نوعينيو  ،من النباتات المنتخبة آبائها

المجتمع   فراد  أللتغير البناء الوراثي  ا مربي النبات  لى االنتخاب والذي يعتبر وسيلة يستخدمهإمن خالل هذا المقياس يؤدي  و القيم التربوية،  
لم يقع عليهم االختيار من خالل   آخرين  أفراد من نسبيا   أكثرالمختارة سوف تعطي نسال  فراد األن هذه أو العشيرة، ومن البديهي أ

 Degree of جة السيادةما در أللصفة.  النتخابوشدة ا ،ودرجة التوريث ،دوره يتأثر بمدى االختالفات الوراثيةبوهذا  ، التحسين الوراثي
Dominance  خر.  ب اآلعلى المورثات الموجودة في األ باء اآل أحدلمتحكمة بالصفة في مقياسا  لمتوسط سيادة كل المورثات افهو

 (. 2017س والزبيدي )( واني2017والجبوري والقيسي )  Abed, (2012)قبل الباحثين  من نفا  آالمذكورة  الوراثية ودرست هذه المعالم
ب وهجين أة وتأثيراتها لكل  لى تقدير تباين المقدرة العامة والخاص إ دف  ن هذه الدراسة تهإواعتمادا  على ما تقدم ف  تهيئة هذه المعلومات  يةبغ

صفراء، لغرض توريث صفات النمو والحاصل ومكوناته في الذرة ال على  لية التعرفآلتحديد و  ،وبعض المعالم الوراثية التوالي، على 
  التهجين العاملي.    نظام باستخدامالهجن و  باء اآل  أفضل انتخاب 

         



 

Anees and Al-Gaisi – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 262-275 February 2020 
 

 2020 فبراير/ شباط 275-262(: 1) 7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –أنيس والقيسي  264

   :هوطرائقالبحث  ادمو 
 ة امربسالالت    تسععلى     Robinson, (1948, 1952)  Comstock and  قبل  منالمقترح    العاملي  التزاوجالدراسة نظام    اعتمد في

  IK-58و  SH (6) و ZP (5)-607و  12INbread(4)و UN440 (3)و ZP (2)-301و  OH(1)  ) :داخليا  من الذرة الصفراء وهي 
والخامسة( يوغسالفية و)السابعة )األولى والسادسة والتاسعة( أمريكية و)الثانية لى إها صلأويرجع  R )(9  )-153و IK (8)-8و (7)

أمهات  9لى إ 6ر( ومن )ذكو  آباء  5لى إ 1تسلسل لت اتخذوا التوالي.و)الثالثة والرابعة( يونانية وباكستنية على  ةاريغوالثامنة( هن
ممكن  قدر أكبر خر أسبوع لضمان تحقيق اآلبين موعد و  ،مواعيد ةبيجي وبثالث ن في قضاءالمزارعي أحدفي حقول  وزرعت ،(إناث)

  دفعتين تمريز مع إعطاء . وأجريت كافة عمليات خدمة التربة من حراثة وتنعيم و 2014التهجينات خالل الموسم الربيعي للعام  من
أضيفت جميعها  كتار، حيثه/كغ 200سفور بواقـــــع و للف صدرمك 5O2P سماد السوبر فوسفات الثالثي شمل ،لسماد المعدنيمن ا

األولى   ،أضيفت على دفعتينحيث  ،  كتاره/كغ  200نتروجين بواقع  لل  مصدرك(  % نتروجين  46اد اليوريا )ـسم  عمـلعند الزراعة، واست
(   Sesamia criteca. وكوفحت حشرة حفار ساق الذرة )(2011 )سباهي، اعةوالثانية بعد مرور شهر من الزر  ،زراعةعند ال

)الملقحة ذاتيا   عند نضج المحصول تم حصاد العرانيسحسب الحاجة، و  ةيا، وأجري السق% 10ون المحبب باستعمال مبيد الديازين
( والتي 2016الربيعي لعام م القادم )الموسم للزراعة في الموس حبوبها وفرطت وحفظت ،والهجن الناتجة منها والبالغ عددها عشرون(

( 20( والهجن العاملية )4)  األمهات( و 5)  باءاآليرية زراعة كركوك لغرض تقييم  لى مدإحقل شوان التابع  ب  ذارآ  15ي  ف  تمت زراعتها
لمسافة بين  مرزين وا عبارة عن  التجريبية(، وكانت الوحدة RCBDفي تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )  التجربة هجين، وطبقت

وفق التوصيات، ودرست صفات عدد األيام خدمة الوأجريت كافة عمليات م،  0.25اخر اآلنبات و الوبين  ، م 0.75 خراآلمرز و ال
  ، وعدد حبوب الصف ،نوسعر الوعدد صفوف  ،( 2ومساحة الورقة )سم ،وارتفاع النبات )سم( ،)يوم( أنثوي % تزهير ذكري و 50لغاية 
طاعات العشوائية ات المدروسة وفق تصميم القحللت بيانات التجربة وللصفو . (وحاصل النبات الفردي )غ ،(غحبة ) 100وزن 

حللت بيانات الهجن وفق طريقة النظام التزاوجي العاملي المقترح من  كما  ،(  Al-Zubaidy and Al-Falahy, 2016) ،الكاملة
الدراسات الوراثية   إجراءلغرض  Fixed model الثابتموذج وللن   Comstock and Robinson, (1948,1952) قبل العالمان

   :موذج الرياضي هينمعادلة ال  ، وكانتق هذا النظاموف
yijk =  M +  Mi +  Fj +   MFij + Rk +  eijk  

{i = 1,2,3  / j = 4,5,…10/ k= 1,2,3  } 

.....(ĝi) باء لآلتحاد على اال قدرة العامةمتأثير الوقدرت 
yyg

ii −=


 (ĝjهات )لألمتحاد العلى ا قدرة العامةمر الوتأثي 

.....
yyg

jj −=


      
 = المتوسط العام للصفة.    y .( للصفةj)  األم =متوسط   .y.J( للصفة. i= متوسط األب ) ..yiث أن :يح

........( لكل هجين حسب المعادلة التالية :  ijŜ)  الخاصة االتحادية قدرةمتأثير ال قدرو 
yyyyS

jiijij +−−=


  
    Singhالموضحة من قبل االتحادية العامة والخاصةتأثير المقدرة واختبرت معنوية ، ( للصفة ij= متوسط الهجين )  .yij ذ أن : إ

2𝜎𝑒√باء  لآل Chaudhary (2007)و
2 𝑟𝑓⁄    )= iS.E(g 2√ هاتلألم و𝜎𝑒

2 𝑟𝑚⁄) = i.E.(gS                                 
S.E.=√4𝜎𝑒للهجن و 

2 𝑟⁄   
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 :حسب المعادالت التالية لتباين المظهري كونات احسبت مو 
  m2σg.CA =  2σباء اآلباالعتماد على  اإلضافيلتباين ا
  f2σgC.A =  2σ األمهاتباالعتماد على   اإلضافيالتباين و 
     f  / 2     2σm + 2  2σe = 2 gavera as A 2σكمعدل اإلضافياين تبالو 
   mf   2σD = 2σ ديالتباين السياو 
   D2 σAm+ 2σGm= 2 σ باء اآلالتباين الوراثي باالعتماد على  و 
  D 2σAf+ 2σGf=  2σ األمهاتالتباين الوراثي باالعتماد على  و 
   D  2σA + 2σG = 2σ لتباين الوراثي كمعدلا وا
    E2σGm+ 2σPm = 2σ باء اآلى  التباين المظهري باالعتماد علو 
    E2σ+ fG2σPf = 2σ  األمهاتعلى  التباين المظهري باالعتماد و 
                             )E)2σD+  2σ2) + ( /mP2σ+ fP2σ التباين المظهري كمعدلو 
   2E=MSe/r  (Singh and Chaudhery,2007  ) ئيالتباين البيو 
إليجاد تباين كل من   باستخدام المعادالت اآلتية ،( Kempthorne, 1957ي أوضحها )تبرت معنوياتها عن الصفر بالطريقة التخاو 

 :نفاآنات المذكورة التباي

 
𝟒

𝒇𝟐 𝒓𝟐 [
𝟐(𝑴𝑺𝒎)𝟐

𝑲+𝟐
+

𝟐(𝑴𝑺𝒆)𝟐

𝑲+𝟐
]A) as male =2σ(V 

 
𝟒

𝒎𝟐 𝒓𝟐 [
𝟐(𝑴𝑺𝒇)𝟐

𝑲+𝟐
+

𝟐(𝑴𝑺𝒆)𝟐

𝑲+𝟐
]A) as female =2σ(V 

 
𝟏

𝒓𝟐 [
𝟐(𝑴𝑺𝒎𝒇)𝟐

𝑲+𝟐
+

𝟐(𝑴𝑺𝒆)𝟐

𝑲+𝟐
]D) =2σ(V 

 
𝟐(𝑴𝑺𝒆)𝟐

𝑲+𝟐
E) =2σ(V 

 .در التباين الواردة في المعادالتتعني درجات الحرية لكل مصدر من مصا:  Kذ إن إ
االعتماد عنى الواسع بالتوريث بالم لتحسين الوراثي وفق المعادالت التاليةدة وا السيامعدل بالمعنى الواسع والضيق و ث وريالتتقدير تم و 

  = p2σGm / 2σ2bsm باء اآلعلى 
   p2σGf / 2σbsf = 2h  األمهاتلتوريث بالمعنى الواسع باالعتماد على  ا
  p2σ/  Gmf2σbs(m+f) = 2hالتوريث بالمعنى الواسع كمعدل و 
   p   2σAm / 2σm = ns2باء اآللمعنى الضيق باالعتماد على يث باالتور و 
   p2σAf / 2σnsf = 2h األمهاتالتوريث بالمعنى الضيق باالعتماد على و 
   ( p2σAf) /  2σAm +  2σ التوريث بالمعنى الضيق كمعدلو 
ām=√σ2    باء اآلمعدل درجة السيادة باالعتماد على و  D/ σ2 Am   
āf=√σ2   األمهاتباالعتماد على السيادة  معدل درجةو  D/ σ2 Af   
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āmf=√σ2معدل درجة السيادة كمعدل   و  D/ σ2 Af    
=Gm∆باء اآللتحسين الوراثي المتوقع باالعتماد على او  ( h2nsm ) (i) σp 
=Gf∆ األمهاتالتحسين الوراثي المتوقع باالعتماد على و  ( h2nsf ) (i) σp ∆Gmf= (    
 (   h2nsm+f ) (i) σp الوراثي المتوقع كمعدلتحسين الو 
 =%𝐺m∆ باء اآلالتحسين الوراثي المتوقع %باالعتماد على  و 

∆𝐺𝑚

ӯ
𝑋100     

 =%Gf∆    األمهاتالتحسين الوراثي المتوقع % باالعتماد على  و 
∆𝐺𝑓

ӯ
× 100     

 =%Gm+f∆  لهما    التحسين الوراثي المتوقع % لمعدو 
∆𝐺𝑚𝑓

ӯ
× انتخاب على أساس    1.76= شدة االنتخاب وقيمتها    iحيث ان     100

%10 σ2p  المظهري  القياسي = االنحراف. 
% متوسطة   60  -%   40من  و منخفضة   40 % من أقل: ي ، وه(1999) علي  ذكره ما حسب الواسع بالمعنى التوريث حدود اعتماد وتم 
 . عالية % 60 من أكثرو 
 أكثرو % متوسطة    50  -%   20من  و منخفضة   % 20 من أقل : هي  ( 1987العذاري )  ذكره  ما بحسب قضيال بالمعنى التوريث ددو حو 

 ā جزئية  سيادة وجود  على تدل  ā > 0 < 1 ،  سيادة وجود  عدم  على تدل  ā = o   أما درجة السيادة عندما تكون : ، عالية  % 50 من
  .فائقة ادةيس وجود على  تدل  ā > 1و  تامة سيادة وجود على تدل 1 =

بين و منخفضة ِ%  10من أقل  :فهيلحدود التحسين الوراثي المتوقع  Agrwal and Ahmed, (1982) ما المديات التي اقترحها  أ
   % عالية. 30من   أكثرو % متوسطة 30 - % 10

 Statistical Analysis System (SAS versionبالبرامج اإلحصائية الجاهزةوالوراثية باالستعانة    اإلحصائيةجميع التحاليل    أجريتو 
 . Microsoft Office Excel 2013و Minitabو (9
  :لنتائج والمناقشةا

 باء اآللهجن و لن مصادر االختالف أالحظ ي( للصفات قيد الدراسة، MS( تحليل التباين والمتمثلة بمتوسط المربعات )1ملحق )ال يوضح
  ،باءاآللمصدر    نوسالعر دد صفوف  % لجميع الصفات المدروسة عدا صفة ع1تمال  عند مستوى اح  ا  والتداخل بينهما كان معنوي  األمهاتو 

  ، الداخلة في هذه الدراسة  باء اآلعلى التباعد الوراثي بين التباين العالي لهذه المصادر  ويدل لى حدود المعنوية اإلحصائية، إفلم تصل 
ولكن  لصفاتالمسيطر على هذه ا المورثيلعامة والخاصة والفعل درة االمق تأثيراتمما يستدعي دراسة السلوك الوراثي لهما من خالل 

 . ( 2017( والرفاعي )2013( والبياتي )2011الدليمي والدراجي )ومنها  عززت هذه النتائج دراسات سابقة، مشاركة مختلفةبنسب 
  :)يوم( % تزهير ذكري 50عدد األيام لغاية – 1

رغوبا  معنويا ، م تأثيرا  أبدت  8 األم الصفر في حين باالتجاه المرغوب ولكن لم يختلف عن  اثر أقد  2و  1 ناألبوين أ ( 1) الجدول يبين
لى  إ، وعند مقارنة نسبة مكونات المقدرة العامة للمقدرة الخاصة على االتحاد معنويا  ومرغوبا   تأثيرا  ( فقط 2X6و 1X6) انهجينال وأبدى

من التباين  أعلى الصحيح، وكان التباين السيادي  دح امن و  أقلومعدلهما( كانت  هاتاألمو باء لآلثة )لثالالمقدرة الخاصة وللحاالت ا
 ( والتوريث بالمعنى الضيق والتحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئويةحدامن و  أكبروانعكس ذلك على معدل درجة السيادة ) اإلضافي
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حسينها عن طريق وممكن ت السيادي المورثير على هذه الصفة هو الفعل طمسيال يالمورثن الفعل أ ، وتؤكد هذه النتائج ا (منخفض)
 .  (2017والجبوري والقيسي )  Abed, (2012)، وتتماشىء هذه النتائج مع ما وجده التهجين متبوعا  باالنتخاب

 

 )يوم( % تزهير ذكري  50ة غايم لوبعض المعالم الوراثية لصفة عدد األيا العامليةوالهجن  األمهاتو  باء اآل تأثيرات .1 جدولال

 األمهات    

 باء  آلا
6 7 8 9 

تأثير  

 باء  اآل

المعالم  

 الوراثية 
 معدلهما  األمهات  باء  اآل

1 2.35 1.75 -0.65 -3.45 -0.35 𝜎𝐸
2 0.95ǂ4.26   

2 1.02 2.08 -0.32 -2.78 -1.68 𝜎𝐴
2 1.46 ±1.81 0.29 ±3.06 2.43 

3 0.02 0.42 -2.32 1.88 1.32 𝜎𝐷
2 5.75ǂ4.70   

4 1.23- 1.43 1.43 1.97 0.57 𝜎𝐺
2 6.50 7.26 7.13 

5 2.15- 2.08- 1.85 2.38 0.15 𝜎𝑃
2 10.77 12.02 11.39 

تأثير 

 األمهات
0.65 0.58 -2.02 0.78  ℎ𝑏.𝑠

2  0.60 0.65 0.63 

  ختباريةالوالهجن ا    1.69   هاتاألمو      1.69  باءلآلالخطأ القياسي  

2.36 
ℎ𝑛.𝑠

2  0.17 0.25 0.21 

 �̅� 2.28 1.94 1.96 0.19 باء لآلونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  ــــنسبة مك

 𝐺 0.96 1.54 1.26 ∆ 0.33 هاتلألم نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  

 𝐺% 1.32 2.12 1.73 ∆ 0.52 همادلالمقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعنسبة مكونات 

   :)يوم( أنثوي % تزهير 50عدد األيام لغاية  -2
 األمهاتوفيما يخص  1.85-ومعنويا  وباالتجاه المرغوب وبلغ عاليا  اتحادا  عاما   أظهر 2ب ( ان األ2الجدول )النتائج  يتضح من

%  50في تحسين صفة عدد األيام لغاية    ويناألبي يمكن االستفادة من هذين  ( اتحادا  معنويا  ومرغوبا  وبالتال2.70-)  8األم  نالحظ اتحاد  
، وهذا ما تم مالحظته من خالل  هجنهالى إسهامها بدرجة كبيرة في نقل هذه الصفة إوذلك المتالكها الجينات المرغوبة و  أنثوي تزهير 

  3.70-قيمة    أعلى  وبلغ  نويا  مرغوبا  ومع  تأثيرا  بدت  التي أ  )5X7و    5X6و   3X8و   2X9و  1X9العاملية هي )  للهجنالمقدرة الخاصة  
 وكانت. (2017والرفاعي )  Karaya et al., (2014)و Fan et al., (2008) أجراها، دعمت نتائج الدراسة التي (1X9للهجين )

 مورثيلان الفعل أعلى يدل  وهذا  ،ادلهمومع األمهاتو باء لآلالصحيح  حد امن و  أقل لى المقدرة الخاصة إنسبة مكونات المقدرة العامة 
البيئي التباين  أماو الجيل األول،  أفراد تلك الصفة في  بوراثةالسيادي هو المسبب للمقدرة الخاصة لالتحاد وله األثر الرئيس بالتحكم 

  اإلضافي من التباين    أعلى  وبالوقت نفسه كان التباين السيادي  ،عن الصفراختلف    ولكن التباين السيادي  ،ختلف عن الصفر فلم ي  اإلضافي و 
لتحسين الوراثي او   حدامن و  أكثر معدل درجة السيادةن كما كا 0.22وبلغ باء لآلبالنسبة الضيق  بدوره اختزل على التوريث بالمعنى وهذا

ك بذلالصفة، و ية لهذه في السلوكية الوراث اإلضافيلى أهمية الفعل الوراثي غير إ، وتشير هذه النتيجة منخفضا  لمتوقع كنسبة مئوية كان ا
 بهدف الحصول على سالالت جديدة من الذرة الصفراء.    المتأخرةنتخاب في العشائر االنعزالية للهجن المتفوقة خالل األجيال يمكن اال
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 م( وي )  أنثوي% تزهير  50وبعض المعالم الوراثية لصفة عدد األيام لغاية  والهجن العاملية األمهاتو  باء اآل تأثيرات .2 جدولال

 األمهات    

 باء  اآل
 6 7 8 9 

تأثير  

   باء اآل

المعالم  

 الوراثية  
 معدلهما     األمهات   باء اآل

1 3.43 1.23 -0.97 -3.70 -0.10 𝜎𝐸
2 0.71 ±3.17   

2 -0.15 1.98 0.45 -2.28 -1.85 𝜎𝐴
2 1.81 ±2.59 0.64 ±6.70 4.65 

3 0.77 1.23 -2.97 0.97 1.57 𝜎𝐷
2 11.27 ±6.28   

4 1.90- 2.03 2.03 1.63 0.57 𝜎𝐺
2 8.87 12.98 10.93 

5 2.15- 2.68- 1.45 3.38 -0.18 𝜎𝑃
2 12.04 16.16 14.10 

تأثير  

 األمهات 
0.57 0.43 -2.70 1.70  ℎ𝑏.𝑠

2  0.74 0.80 0.78 

 والهجن االختبارية    1.45    األمهاتو   1.45    باءلآلالخطأ القياسي  

2.06 
ℎ𝑛.𝑠

2  0.22 0.41 0.33 

 �̅� 2.20 1.83 1.64 0.21 باء لآلبة مكــــونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  سن

 𝐺 1.31 2.92 2.17 ∆ 0.53 هاتلألم نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  

 𝐺% 1.65 3.67 2.73 ∆ 0.74 نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعدلهما

  :)سم( رتفاع النباتا– 3
  6األم ( و 6.27) 4ب األذ اتحد إلصفة ارتفاع النبات،  المورثييضاحا  حول تقديرات المقدرة العامة والخاصة والفعل إ (3الجدول ) قدم ي
وهذا يؤكد  ،لى هجنهاإنقل الصفة  كانيةمإلى إ ية العامة على االتحاد، وتشير القيم الموجبة العال ومعنوية للمقدرة( قيمة موجبة 5.44)

في  ) 5X7و  5X6و 4X9و 3X6و 2X9و 1X9الهجن )أفضل ن أ  لوحظو . لهذه الصفةات المرغوبة فيها للجين األم ب و امتالك األ
دائما  قيم   ايس لهل  هان الهجن التي تباينت في تأثيراتأعالها  أ مما ورد    يستنتج  .معنوي  بشكل   مقدرتها الخاصة لالتحاد وباالتجاه المرغوب و 

لى مكونات المقدرة الخاصة على  إومعدلهما    األمهاتو باء  لآلنسبة مكونات المقدرة العامة    وكانت.  األبوينرة العامة على االتحاد لكال  المقد
ل التباين خال من  لوحظالسيادي، وهذا ما  المورثيالفعل  تأثيروهذا دليل على تحكم هذه الصفة تحت  ، الصحيح حد او ال من  أقل التحاد ا

لى  إكان حدودها متوسطا ، مما أدى  التيلى التوريث بالمعنى الضيق إوهذا بدوره انتقل  ، اإلضافيمن التباين أكبر الذي كان ي السياد
حسن  لذا يستوللحاالت الثالثة،  حداو المن  أكثرعدل درجة السيادة م ، وكانمنخفضا  ذ كان إ ،حسين وراثي متوقع كنسبة مئويةت حدوث

واالستفادة منها كهجن واعدة، وعززت هذه النتائج بدراسات سابقة  ،التهجينخالل طريقة التربية المناسبة وهو  هتمام بهذه الصفة منالا
     .  (2017وانيس والزبيدي)  Ruswandi et al., (2015)و  Ngugi et al., (2013)و   Senthil and Bharathi, (2009):منها

 )سم(  المعالم الوراثية لصفة ارتفاع النباتاملية وبعض والهجن الع األمهاتو   اءب اآل تأثيرات .3 جدولال

 األمهات   

 باء  اآل
 6 7 8 9 

تأثير  

   باء اآل

المعالم  

 الوراثية  
 معدلهما     األمهات   باء اآل

1 -5.19 -1.02 2.32 3.89 -5.88 𝜎𝐸
2 1.61 ±7.22   

2 -7.48 -1.15 -0.39 9.02 0.33 𝜎𝐴
2 21.53 ±36.08 2.45 ±39.59 37.84 

3 6.46 -5.63 3.22 -4.04 0.06 𝜎𝐷
2 64.12 ±86.07   

4 1.33 1.57- 1.57- 8.83 6.27 𝜎𝐺
2 122.15 125.66 123.90 

5 4.89 16.39 3.58- 17.70- -0.79 𝜎𝑃
2 129.36 132.87 131.12 

تأثير  

 األمهات 
-5.39 5.44 1.01 -1.06  ℎ𝑏.𝑠

2  0.94 0.95 0.94 

𝒉𝒏.𝒔 3.10 والهجن االختبارية    2.19 األمهاتو     3.10  باء لآلقياسي  الخطأ ال
𝟐  0.28 0.30 0.29 

 �̅� 2.18 1.80 2.13 0.21 باء لآلالمقدرة العامة على المقدرة الخاصة  ونات ــــنسبة مك

 𝑮 5.55 6.01 5.78 ∆ 0.23 هاتلألم نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  

 𝑮% 3.76 4.07 3.91 ∆ 0.44 نات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعدلهمانسبة مكو
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 : (2)سممساحة الورقة – 4
  45.23)  9و  7  األمهات( و 22.17)  4ب  الحظ تفوق األي، و للهجنوالخاصة    األمهاتو   باءلآل( تأثيرات المقدرة العامة  4الجدول )يوضح  

ما  أوباالتجاه المرغوب لزيادة مساحة الورقة،  ةلى سعة مساحة اتحادهما الجيدإ قيم موجبة ومعنوية، وهذا يشير ب التواليعلى    (18.08و 
  59.77  قيمة  أعلىوبلغت    وموجبا    معنويا    تفوقا  أبدت  فقد  (    3X8  5X9و   3X6و  2X9و  2X7و   1X8)   للهجنالمقدرة الخاصة    تأثيرات

، واتفقت هذه النتائج مع ما أوردته دراستي الزهيري األخرى  الهجنذه الهجن مقارنة بمساحة الورقة له ةادزيوهذا يفسر ، 1X8للهجين 
ومعدلهما   األمهاتعلى العكس من  و باء  لآل  حد او ال من    أقل لى المقدرة الخاصة  إكانت نسبة المقدرة العامة    .    Hefny, (2010)( و2010)
 لى انخفاض قيمة التوريث بالمعنىإدى أ و  على هذه الصفة،   اإلضافيوغير  اإلضافي ون المك سيطرةمما يؤكد  ،حداو المن  أكثركانت  ذإ

يفضل اتباع طريقة لتالي باوكذلك الحال مع التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية و  ومعدلهما األمهاتوارتفاعه في باء لآل الضيق 
   صفة.      هذه الاالنتخاب في تحسين 

 ( 2)سم ة ض المعالم الوراثية لصفة مساحة الورق وبع لهجن العامليةوا تاألمهاو  باء اآل تأثيرات .4 جدولال
 األمهات 

 باء  اآل
6 7 8 9 

تأثير  

 باء اآل

المعالم  

 الوراثية 
 معدلهما  األمهات  باء اآل

1 -10.70 -43.30 59.77 -5.77 -0.55 𝝈𝑬
𝟐  8.73 ±39.03   

2 2.22 36.95 -48.55 9.39 -10.33 𝝈𝑨
𝟐  247.50 ±422.17 83.90 ±3206.96 1814.57 

3 25.47 -36.44 25.25 -14.29 4.24 𝝈𝑫
𝟐  5078.89 ±1233.68   

4 -23.98 -4.64 -4.64 1.35 22.17 𝝈𝑮
𝟐  1655.85 4440.64 3048.24 

5 6.99 15.51 -31.83 9.33 -15.52 𝝈𝑷
𝟐  1694.88 4479.68 3087.28 

تأثير  

 األمهات 
-46.52 45.23 -16.79 18.08  𝒉𝒃.𝒔

𝟐  0.98 0.99 0.99 

والهجن     5.10 األمهاتو  5.10 باء لآلالخطأ القياسي  

 7.21  االختبارية
𝒉𝒏.𝒔

𝟐  0.25 0.72 0.59 

  باء لآلنسبة مكــــونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  

0.17 
�̅� 2.45 1.78 1.17 

  هاتلألم   الخاصةرة امة على المقدنسبة مكونات المقدرة الع 

1.30   
∆ 𝑮 17.95 83.85 57.15 

  نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعدلهما

1.47 
∆ 𝑮% 3.06 14.30 9.75 

  :العرنوسعدد صفوف – 5
لم باء اآلن أ، العرنوس عدد صفوفوالهجن العاملية وبعض المعالم الوراثية لصفة  األمهاتو باء اآل( تأثيرات 5جدول )التشير معطيات 

وكذلك كان هناك اتحاد معنويا   9و 8 األم التي اتحدت باالتجاه المرغوب من خالل  األمهاتمن  على العكسباالتجاه المرغوب  حدتت
 الحظ يومن نفس الجدول  ، 5X9و 4X9و 2X7و 5X6و 3X6و  1X6هجن الوباالتجاه المرغوب للمقدرة الخاصة وكانت حاضرة في 

المسيطر   اإلضافيير  غ  المورثيوهذا يدل على أهمية الفعل    ، الصحيح  حداو المن    أقلالى الخاصة كانت    المقدرة العامة  نسبة مكوناتأن  
لى تجاوز إإضافة    ،(ةمنخفضوالمعنى الضيق )  ،وانعكس ذلك بدوره على درجة التوريث بالمعنى الواسع )مرتفعة(  ، هذه الصفة  على توريث

وراثي المتوقع كنسبة مئوية، وجاءت هذه النتيجة كمحصلة النخفاض قيمة خفاض التحسين الوان حدلواامن  أكبرادة معدل درجة السي
 .Karaya et alوجد كما ، االنتخاب في األجيال المبكرة لهذه الصفة مكنيال باين السيادي وبالتالي يقابلها ارتفاع الت اإلضافيتباين لا

      .    (2017وانيس والزبيدي )  (2014)
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 العرنوس وبعض المعالم الوراثية لصفة عدد صفوف   والهجن العاملية األمهاتو  باء اآلت را يثات  .5 دولجال

 األمهات   

 باء  اآل
 6 7 8 9 

تأثير  

   باء اآل

المعالم  

 الوراثية  
 معدلهما     األمهات   باء اآل

1 0.67 -0.29 0.51 -0.88 -0.24 𝝈𝑬
𝟐  0.07 ±0.30   

2 -1.19 1.52 -0.02 -0.30 0.06 𝝈𝑨
𝟐  0.07 ±0.07 0.41 ±1.34    0.71 

3 0.76 -0.14 -0.14 -0.48 0.22 𝝈𝑫
𝟐  2.19 ±0.80   

4 1.04- 0.02 0.02 1.02 -0.27 𝝈𝑮
𝟐  0.87 2.14 1.50 

5 0.80 1.09- 0.36- 0.64 0.23 𝝈𝑷
𝟐  1.16 2.44 1.80 

تأثير  

 األمهات 
-0.98 -0.37 0.51 0.85  𝒉𝒃.𝒔

𝟐  0.74 0.88 0.83 

𝒉𝒏.𝒔 0.63  والهجن االختبارية      0.45  األمهاتو    0.45 باء لآلالخطأ القياسي  
𝟐  0.06 0.55 0.39 

 �̅� 4.88 1.80 1.50 0.04 باء لآلالعامة على المقدرة الخاصة  ونات المقدرة ــــنسبة مك

 𝑮 0.11 1.51 0.92 ∆ 0.85 هاتلألم قدرة الخاصة  نسبة مكونات المقدرة العامة على الم

 𝑮% 0.64 8.89 5.43 ∆ 0.89 ات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعدلهمانسبة مكون 

  :عدد حبوب الصف -6
لم  حيث ،والهجن العاملية للمقدرة العامة على االتحاد لصفة عدد حبوب الصف األمهاتو باء اآل( تقديرات تأثيرات 6يعرض الجدول )

 باتجاهتأثيرات مرغوبة  8و  6 هاتاألم تظهر على االتحاد باالتجاه المرغوب في حين أ رة العامةتأثيرات للمقد باء اآليعطي أي من 
قد   ةعامليهجن  5ن أفي زيادة عدد حبوب الصف، ويتضح من تقدير المقدرة الخاصة على االتحاد  اإلضافيكفاءة جيناتها ذات الفعل 

 Hussain( و2010صديق ويوسف )  أجراهاتائج الدراسة التي  دعمت ن  ة، فع متوسط الصفيها على ر ف  اإلضافيغير    المورثيعمل الفعل  
et al., (2015) .السيادي هو الذي يحكم هذه الصفة وكان هذا واضحا  من خالل   المورثيالفعل أن تماما   من الواضح النتائج الحالية

بالمعنى مرتفعة  درجة توريث  على    حصولال  إلى  وهذا يقود  ،ةلى الخاص إنسبة مكونات المقدرة العامة  ل  حداو ال من    أقل على نسبة    الحصول
وعلى هذا المنوال   ،على قيم متوسطة األمهاتولكن حصول  ،ومعدلهماباء لآلوتناضرها قيم منخفضة للتوريث بالمعنى الضيق  واسعال

    .  خرةالمتأاب في األجيال غير االنتخ إجراءكانت قيم التحسن متوسطة وبالتالي يمكن 
 وبعض المعالم الوراثية لصفة عدد حبوب الصف  والهجن العاملية األمهاتو  باء اآل راتتأثي .6 جدولال

 األمهات   

 باء  اآل
 6 7 8 9 

تأثير  

   باء اآل

المعالم  

 الوراثية  
 معدلهما     األمهات   باء اآل

1 0.09 1.15 -2.96 1.73 -1.81 𝝈𝑬
𝟐  0.75 ±3.35   

2 -1.72 6.62 -2.44 -2.46 0.55 𝝈𝑨
𝟐  1.19 ±1.50 1.26 ±13.89 7.69 

3 -0.54 0.23 -1.73 2.05 0.49 𝝈𝑫
𝟐  22.66 ±12.32   

4 1.40- 4.18 4.18 1.34 0.36 𝝈𝑮
𝟐  13.82 26.20 20.01 

5 3.58 3.86- 2.95 2.66- 0.42 𝝈𝑷
𝟐  17.17 29.56 23.36 

تأثير  

 ألمهات ا
-2.43 -0.94 -0.44 3.81  𝒉𝒃.𝒔

𝟐  0.80 0.89 0.86 

  والهجن االختبارية   1.50 األمهاتو    1.50 باء لآلالقياسي   الخطأ

2.11 
𝒉𝒏.𝒔

𝟐  0.09 0.47 0.33 

 �̅� 4.05 1.81 1.79 0.06 باء لآلونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  ــــنسبة مك

 𝑮 0.63 4.47 2.78 ∆ 0.56 هاتلألم   لمقدرة العامة على المقدرة الخاصةنسبة مكونات ا 

 𝑮% 1.79 12.61 7.86 ∆ 0.62 ة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعدلهمانسب

    :()غ حبة 100وزن – 7
ن  أأوضحت    حبة والتي  100( لصفة وزن  7ل ) جدو الوالخاصة للهجن العاملية والمتمثلة في    األمهاتو باء  لآلأتت تقديرات المقدرة العامة  

الى االتجاه  األمهاتزيادة الوزن، بالمقابل لم يصل أي من  تأثيرات ب في نقلمما يعني نجاح هذا األ ،نوي ب ومعموج تأثير وذ  5ب األ
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،  2.20الذي بلغ و  2X6الها الهجين ع أ هجائن كانت موجبة ومعنوية وكان  6ن أ الحظ يالمرغوب وبشكل معنوي، ومن ذات الجدول 
  أقل على قيم هو الحصول سبب الو  ،السيادي المورثيمحكومة بالفعل  كانت صفة ذه الن هأالحظ بصورة عامة يس الجدول وعند تتبع نف

نسحب ذلك على قيمة التباين يو  ،ومعدلهما األمهاتو  باءلآللى المقدرة الخاصة على االتحاد إ العامة لنسبة مكونات المقدرة حداو المن 
وارتفاع  ، لمعدل درجة السيادة حد او ال من أكبر مة قي لى ع حصولالهو  لى ذلك إ إضافة ،اإلضافي من التباين  أعلى سيادي الذي كان ال

خر ئوية كان هو اآلن التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مأالحظ ي وأخيرا   .الضيق درجة التوريث بالمعنى الواسع وانخفاضها في المعنى
  Abed, (2012)يها كل من صل علنتائج مماثلة ح .األجيال المبكرة االنتخاب في إجراء إمكانية وجود عدم على ك ال  بذلمنخفضا  مدل  

 . (2017( والجبوري والقيسي )2013والبياتي )
 ( )غ   حبة 100وبعض المعالم الوراثية لصفة وزن   والهجن العاملية األمهاتو  باء اآل تأثيرات .7 جدولال

 األمهات   

 باء  اآل
6 7 8 9 

تأثير  

 باء  اآل

المعالم  

 راثية الو 
 معدلهما  األمهات  باء  اآل

1 -1.80 1.63 -0.51 0.69 0.44 𝝈𝑬
𝟐  0.40 ±1.80   

2 -0.82 -3.06 1.68 2.20 -0.65 𝝈𝑨
𝟐  0.53 ±0.60 0.28 ±2.17 1.39 

3 -1.16 1.87 0.64 -1.35 -0.51 𝝈𝑫
𝟐  3.81 ±2.91   

4 1.70 0.59- 0.59- 1.14- 0.94 𝝈𝑮
𝟐  3.51 5.08 4.30 

5 2.08 0.46- 1.22- 0.40- 1.10 𝝈𝑷
𝟐  3.52 6.88 6.10 

تأثير  

 األمهات 
-0.90 0.95 0.95 -1.00  𝒉𝒃.𝒔

𝟐  0.66 0.74 0.70 

𝒉𝒏.𝒔 1.55  والهجن االختبارية      1.10 األمهاتو    1.10 باء لآلالخطأ القياسي  
𝟐  0.11 0.31 0.23 

 �̅� 3.10 1.87 2.05 0.10 باء لآلالمقدرة الخاصة   ونات المقدرة العامة علىــــنسبة مك

 𝑮 0.46 1.45 0.98 ∆ 0.37 هاتلألم نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  

 𝑮% 1.68 5.28 3.59 ∆ 0.48 المقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعدلهمانسبة مكونات 

         :()غ اصل النبات الفرديح – 8
 ثيرالتأ  كان( لصفة حاصل النبات الفردي،  8جدول )الالخاصة على االتحاد الموضحة في  امة و للمقدرة الع  التأثيراتعلى تقديرات  اعتمادا   

  ة أي لم تبدِ  األمهاتلكن لى زيادة هذه الصفة، و إ األبوينهذين  مساهمةلى إوهذا يشير  9و 8 األمهاتو   5و  3وين لألبموجبا  ومعنويا  
عالها أ ا الخاصة على االتحاد وكانت معنوية وباالتجاه وبلغت ي مقدرتههجن ف 9فسه تميزت وبالوقت ن ،جاه المرغوبفي االت تأثيرات

  لى إمة ن نسبة مكونات المقدرة العاأ يالحظكما  ، لتحسين هذه الصفة نحو رغبة مربي النبات لزيادة الحاصل 5X6للهجين  36.42
لى سيادة فائقة إوهذا يتفق مع معدل درجة السيادة في الهجن العاملية والتي كانت تشير  حدو المن  أقل مكونات المقدرة الخاصة كانت

 ارتفاع  وحا  بذلك علىمل اإلضافي المورثيالسيادي على الفعل   المورثيللجينات المسيطرة على هذه الصفة، إضافة الى ذلك تفوق الفعل 
وكذلك الحال على قيمة  ،لى درجة التوريث بالمعنى الضيقإجهة أخرى بالنسبة  ضة منبالمعنى الواسع من جهة ومنخف توريثدرجة ال

لدراجي الدليمي وا   حصل  .في األجيال المبكرة  الصفة   تحسين هذه  ال يمكن  وبالتالي  ،ان منخفضا  ك  ذإ  ين الوراثي المتوقع كنسبة مئويةالتحس
    .  ما مع نتائج هذه الدراسة ج متناسقة نوعا  نتائ ( على2017وانيس والزبيدي ) Kumar, et al. (2014)( و2011)
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 ( )غ وبعض المعالم الوراثية لصفة حاصل النبات الفردي  والهجن العاملية األمهاتو باء  اآل تأثيرات 8 :جدولال

 األمهات  

 باء  اآل
 6 7 8 9 

تأثير  

   باء اآل

المعالم  

 الوراثية  
 معدلهما     هاتماأل   باء اآل

1 -3.69 13.56 -15.96 6.09 -8.11 𝝈𝑬
𝟐  1.41 ±6.32   

2 -22.84 23.52 1.72 -2.40 1.22 𝝈𝑨
𝟐  53.62 ±91.82 47.27 ±727.50 409.66 

3 -2.43 10.04 -2.83 -4.79 3.35 𝝈𝑫
𝟐  1151.62 ±387.41   

4 7.47- 14.78 14.78 8.27 -5.33 𝝈𝑮
𝟐  479.23 1114.91 797.07 

5 36.42 31.54- 2.29 7.17- 8.88 𝝈𝑷
𝟐  485.56 1121.24 803.40 

تأثير  

 هات األم
-25.37 -3.10 10.12 18.36  𝒉𝒃.𝒔

𝟐  0.99 0.99 0.99 

والهجن     2.05 األمهاتو    2.05 باء لآلالخطأ القياسي  

 2.90 االختبارية
𝒉𝒏.𝒔

𝟐  0.19 0.65 0.51 

  باء لآلمقدرة العامة على المقدرة الخاصة  ونات الــــنسبة مك

0.12 
�̅� 2.90 1.78 1.38 

 𝑮 7.29 38.02 25.29 ∆ 0.94 هاتلألم نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة  

  نسبة مكونات المقدرة العامة على المقدرة الخاصة لمعدلهما

1.06 
∆ 𝑮% 4.73 24.66 16.41 

 :االستنتاجات
لعدد من الصفات وبضمنها  معنوية   اتحدا باالتجاه المرغوب وبصورة   9و 8 األمهاتو  5و  3 األبوينن أ لما سبق ممكن القول ستنادا  ا

 تامن خالل تكوينهما هجن ذ لوحظدخالهما في برامج التربية واالنتخاب لمحصول الذرة الصفراء، وهذا ما إوبالتالي يمكن  ،الحاصل 
( لعدد  5X8والمساحة الورقية و)  نثوي األلتبكير في التزهير  ( لصفتي ا3X8فمثال  الهجين )  ،باالتجاه المرغوبتحاد و االمقدرة خاصة على  

مكن اعتبارها من الهجن الواعدة بعد اختبارها لعدة  ي ، لذا ( لمساحة ورقة العلم وعدد حبوب العرنوس5X9حبوب الصف والحاصل و) 
      مواسم ومواقع.  

 لدراسةمثالً بمتوسط المربعات للصفات قيد التباين متا  تحليل  .1ملحق ال

در مصا

 االختالف

 الصفات

 

 

 

درجات 

 الحرية

عدد األيام 

% 50لغاية 

تزهير  

ذكري 

 )يوم(

عدد األيام 

% 50لغاية 

تزهير  

  أنثوي 

 )يوم(

ارتفاع 

 النبات )سم(

مساحة الورقة 

 (2)سم

عدد  

صفوف 

 العرنوس

عدد حبوب 

 الصف

  100وزن 

 ()غحبة 

ل النبات حاص

 (لفردي )غا

 13.94 2.31 2.95 1.19 130.32 62.48 0.42 0.32 2 القطاعات

 ** 1717.87 ** 10.65 ** 45.03 ** 3.48 ** 6707.51 ** 262.75 ** 26.28 ** 19.07 19 الهجن 

 ** 557.27 ** 5.43 ** 12.35 0.70 ** 2572.04 ** 223.71 ** 18.73 ** 15.10 4  باء اآل

 ** 304.15 ** 53.44 ** 27.22 3  األمهات
24091.27 *

* 

10.38 *

* 
107.50 ** 18.06 ** 5462.60 ** 

باء اآل

xاألمهات 
12 18.36 ** 22.01 ** 265.42 ** 3740.07 ** 2.68 ** 40.31 ** 10.53 ** 1168.55 ** 

 6.32 1.80 3.35 0.30 39.03 7.22 3.17 4.26 38 الخطأ 

 التوالي.% على 5% و1)**( و)*( معنوي عند مستوى داللة 
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Abstract 

A factorial mating was carried out between male parents (OH(1), ZP-31(2), 

UN440(3), INbread12(4) and ZP-607(5)) and female parents (SH(6), IK-58(7), IK-

8(8) and R-153(9)). It had been done during spring 2014 at a farm in Baiji district. 

Parents and their hybrids had been evaluated at Shwan Research Station, 

Directorate of Agriculture in Kirkuk in autumn 2015 to figure out parents general 

combining ability (GCA), hybrids specific combining ability (SCA) and 

dominant gene action for number of days till male and female flowering, plant 

height, leaf area, number of rows per ear, number of grains per row, 100 grain 

weight and single plant yield. Results showed a significant genetic difference 

among the genotypes in most of the characteristics except number of rows per 

ear for male parents. The male parents (INbread12(4) and ZP-607(7)) were 

significantly combined positively for plant height and leaf area in INbread12(4) 

and 100 grain and yield for ZP-607(7). The same positive direction was obtained 

in female parents (IK-8(8) and R-153(9)) for number of days till female flowering, 

number of rows per ear and yield for IK-8(8), and leaf area, number of rows per 

ear, number of grains per row and yield for R-153(9). Hybrids significantly 

combined in a desired direction as well. For example, (OH  X  R-153), (INbread12  

R-153X) and (ZP-607 X IK-58) combined in growth and yield characteristics. 

The components ratio of (GCA) to (SCA) was less than one, and the dominance 

variance was more than the additive variance. This was reflected on the broad 

sense heritability which was high, and on the narrow sense heritability which was 

low. Finally, it is possible to prognosticate that studied characteristics were 

controlled by the dominant gene action, and can be selected as promising hybrids 

and avoiding the selection in the early generations. 

Kew words: Maize, Factorial mating system, Genetic parameters. 

  


