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 من الذرة الصفراءفردية  في هجنوالفعل الجيني  القدرة على االئتالف
 (Zea mays L.) ساللة × مختبر( طريقة باستخدام( 
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 الملخص
نفِّذ البحث في مركز بحوث الالذقية التابع للهيئة العاّمة للبحوث العلمّية الزراعّية في الموسمين الزراعيين 

لصفات طول العرنوس )سم(، وعدد   والفعل الجيني بهدف دراسة القدرة على االئتالف 7201و 6201
تار(، وذلك في ثالثين الصفوف بالعرنوس )صف(، وعدد الحبوب بالصف )حبة(، والغلة الحبية )طن/هك

هجينًا فرديًا من الذرة الصفراء ناتج عن تهجين عشر سالالت مرباة داخلّيًا وثالث سالالت اختبارية، 
وقد   وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية وبثالثة مكررات، باستخدام الطريقة )ساللة × مختبر(

ثة جميع الصفات المدروسة حيث كانت النسبة أظهرت النتائج سيطرة الفعل الوراثي الالإضافي على ورا
SCA2σ/GCA2σ ر أصغر من الواحد الصحيح لجميع الصفات وجاءت قيمة درجة السيادة التي كانت أكب

( قدرة عامة  IL.291( ،)IL.358( ،)IL.322أظهرت السالالت )، وقد من الواحد مؤكدًة لهذه النتيجة
(،  IL.155×IL.21( ،)IL.1×IL.21حققت الهجن )و  ،الحبيةلى االئتالف في صفة الغلة جيدة ع

(IL.200×IL.121( ،)IL.322×IL.121( ،)IL.291×IL.121( ،)IL.98×IL.197   أعلى قدرة )
حققت السالالت أكبر نسبة مساهمة في تباين كل من  خاصة على االئتالف لصفة الغلة الحبية، كما

، بينما ( %61.5) وعدد الصفوف بالعرنوس( %42.8)وطول العرنوس ( %77.9) صفة الغلة الحبية 
 . (%65.9)  امتلكت الهجن أعلى نسبة مساهمة في تباين صفة عدد الحبوب بالصف

 االئتالف، ساللة× مختبر. : الذرة الصفراء، الغلة الحبية، القدرة على الكلمات المفتاحّية
: المقدمة  

أو  .Zea mays  Lفمحصول الذرة الصفراء (،Duvick, 1996للغذاء البشري على مستوى العالم ) تعد الذرة الصفراء المقوم األساسي
، وهو نبات عشبي حولي منفصل الجنس أحادي Maydeaeوالقبيلة  Poaceaeكما يسمى ملك النجيليات ينتمي إلى العائلة النجيلية 

 ,Zea (Doebleyهو النوع الوحيد المزروع من الجنس  Zea maysوالنوع  Monoecious (Akbar et al., 2008.)المسكن 
لغت تحتّل الذرة الصفراء في سورية المركز الثالث بعد القمح والشعير من حيث المساحة المزروعة ومن حيث اإلنتاج، حيث ب (،1990

وزارة الزراعة واإلصالح طن/هكتار ) 3.4بمردود  اً ألف طن 91.85أنتجت  اً ألف هكتار  27.30، 7201عام ال المساحة المزروعة في
 (. 8201،  الزراعي
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للطرز الوراثية يمكن أن يكون أساس التهجين، حيث يدل هذا    Combining Abilityإّن التقدير الصحيح للقدرة على االئتالف
المصطلح على مقدرة اآلباء على انتاج نسل متفوق عندما يهجن مع أب آخر. وقد صنفت القدرة على االئتالف إلى مجموعتين: القدرة 

، إّن فكرة Specific combining Ability ، والقدرة الخاصة على االئتالف General combining Abilityالعامة على االئتالف
 ,Sprague and Tatum( ُعرِّفت ألول مرة من قبل )SCA( والقدرة الخاصة على االئتالف )GCAالقدرة العامة على االئتالف )

1942.)   
قبل   مستخدمة على نطاق واسع من Kempthoren, (1957)من قبل العالم  المبتكرة) line × tester( تعتبر طريقة ساللة × مختبر 

مربي النبات في العالم لتكوين معطيات موثوقة عن القدرة العامة على االئتالف وللمساعدة في اختيار السالالت األبوية المناسبة 
ألنها تسمح لهم بدراسة عدد البأس به  إلدخالها في عملية التهجين، وقد استخدمت هذه الطريقة من قبل العديد من مربي الذرة الصفراء

)ال يقل عن عشر سالالت( في حين يكون العدد أقل من عشر سالالت  االئتالفت من حيث قدرتها العامة والخاصة على من السالال
 .عند دراسة السلوكية الوراثية بالطرق التربوية الكالسيكية األخرى 

التهجين بين تسع سالالت مرباة داخليًا من الذرة الصفراء وأربع سالالت اختبارية Premlatha and Kalamani, (2010) طبق 
لدراسة القدرة العامة والخاصة على االئتالف وقد أظهرت النتائج سيطرة الفعل المورثي الالإضافي على توريث بطريقة ساللة × مختبر، 

% من النورات المؤنثة، ارتفاع 50% من النورات المذكرة، عدد األيام حتى ظهور 50كل الصفات المدروسة )عدد األيام حتى ظهور 
القدرة على االئتالف باستخدام طريقة  Izhar and Chakraborty, (2013)درس كما  (.النبات، ارتفاع العرنوس وغلة النبات الفردي

% من النورات المؤنثة، وأظهرت النتائج سيطرة 50( لصفة الغلة ومكوناتها، وصفة عدد األيام حتى ظهور 5× 12) ساللة × مختبر
 الفعل المورثي الالإضافي على وراثة صفة الغلة الحبية ومكوناتها.

 ساللة مرباة داخليًا من الذرة الصفراء مع ساللتين اختباريتين باستخدام طريقة ساللة × مختبر Akula et al., 145( 6201)هّجن 
كوناتها وقد أظهرت النتائج أن  هجينًا فرديًا لدراسة القدرة العامة والخاصة على االئتالف لصفة الغلة الحبية وم 290 وا( وكّون5× 12)

الفعلين اإلضافي والالإضافي قد ساهم في وراثة هذه الصفات، وسيطر الفعل المورثي الالإضافي في وراثة صفة الغلة الحبية   كال
 وارتفاع النبات والعرنوس.وموعد اإلزهار المؤنث، والمذكر  

ساللة مرباة داخليًا من الذرة الصفراء مع ساللتين  11طريقة ساللة × مختبر حيث استخدم  Sandesh et al., (2018)طّبق 
القدرة العامة والخاصة على االئتالف، أظهرت النتائج سيطرة الفعل المورثي الالإضافي على وراثة صفة الغلة    وااختبارتين ودرس

عدد الحبوب بالصف، حيث كانت النسبة  بية، اإلزهار المؤنث، ارتفاع النبات، وزن المئة حبة، عدد الحبوب بالعرنوس،الح
SCA2σ/GCA2σ  .أصغر من الواحد الصحيح 

تأتي أهمية البحث من أهمية محصول الذرة الصفراء في تغذية اإلنسان والحيوان وخاصة الدواجن حيث تدخل الذرة الصفراء بنسبة 
% من العليقة المقدمة للدواجن في سورية، ومع تنامي صناعة الدواجن في سورية ازداد الطلب على هذا المحصول واتسعت الفجوة  75

 % تقريبًا من حاجته لهذه المادة.  25لقطر ال ينتج إال حوالي بين الحاجة واإلنتاج ألن ا
دراسة السلوكية الوراثية لهذه الهجن لتحديد الفعل المورثي المسيطر على توريث الصفات األكثر ارتباطًا بالغلة  يهدف هذه البحث إلى 

الت على درجة عالية من النقاوة الوراثية تحمل صفات الحبية، الستخدامها كمؤشرات انتخابية في برامج التربية الذاتية للوصول إلى سال
 مرغوبة ويمكن أن تعطي من خالل تهجينها مع سالالت أخرى هجنًا فردية عالية اإلنتاجية في وحدة المساحة. 

  
 :مواد البحث وطرائقه
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%( وكذلك ثالث سالالت 95داخليًا والتي تتصف بدرجة عالية من النقاوة الوراثية ) اختيرت عشر سالالت من الذرة الصفراء المرباة
(، وقد  1سورية )جدول  -الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية -مختبرة تّم الحصول على بذارها من البنك الوراثي في قسم بحوث الذرة

 . 7201و  6201ة للبحوث العلمية الزراعية في الموسمين الزراعيين نفذ البحث في حقول مركز بحوث الالذقية التابع للهيئة العام
، وتم إجراء التهجين بين السالالت االختبارية والسالالت األم وذلك للحصول على الحبوب 5/5/6201زرعت حبوب السالالت بتاريخ 

من أجل تقييمها حيث ُزرع كل طراز  7201وكذلك حبوب السالالت في موسم  F1الهجينة لثالثين هجينًا فردّيًا، وزرعت هذه الحبوب 
سم، في ثالثة مكررات وفق تصميم  25سم، في جور تبعد عن بعضها 70م والمسافة بين الخطوط  6في أربعة خطوط، طول كل خط 

. قدمت كافة عمليات الخدمة من عزيق وتسميد وتفريد Randomized Complete Block Designالقطاعات الكاملة العشوائية 
 ًء على توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لمحصول الذرة الصفراء.  بنا

 . اسم السالالت األبوية المستخدمة في عملية التهجين. 1الجدول 

 الساللة  الرمز 

1P IL.200 

2P IL.136 

3P IL.322 

4P IL.98 

5P IL.90 

6P IL.155 

7P IL. 358 

8P IL.341 

9P IL.1 

10P IL. 291 

1T IL.21 

2T IL.121 

3T IL.197 

أخذت القراءات الحقلية على عشرة نباتات من وسط كل قطعة تجريبية لصفات طول العرنوس )سم(، وعدد الصفوف بالعرنوس 
 )صف(، وعدد الحبوب بالصف )حبة(، والغلة الحبية )طن/هكتار(. 

م حساب متوسط مجموع مربعات ، وتّم إجراء التحليل اإلحصائي، حيث تExcelجمعت البيانات لكافة القراءات وبوبت باستخدام برنامج 
( وفق المعادالت Line×Testerعلى االئتالف وتأثيرات كل منها باستخدام الطريقة ) SCAوالخاصة  GCAانحرافات القدرة العامة 

 : التالية
 تأثيرات القدرة العامة على االئتالف للسالالت: .1

𝒈𝒍 =
𝒙𝒊. .

𝒕𝒓
−
𝒙…

𝒍𝒕𝒓
 

𝒈𝒍 للساللة. : تأثيرات القدرة العامة 
𝑙.عدد السالالت األبوية : 
𝑡.عدد السالالت المختبرة : 
𝒓...عدد المكررات : 

 المختبرة. تأثيرات القدرة العامة على االئتالف للسالالت .2
𝒈𝒍 =

𝒙𝒋. .

𝒍𝒓
−
𝒙…

𝒍𝒕𝒓
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𝒈𝒍.تأثيرات القدرة العامة للمختبر : 
 تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف .3

𝑺𝒊𝒋 =
𝒙𝒊𝒋

𝒓
−
𝒙𝒕

𝒕𝒓
−
𝒙𝒋

𝒍𝒓
−
𝒙…

𝒍𝒕𝒓
 

 𝑺𝒊𝒋 ( تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالفKempthoren, 1957) 
𝝈𝑮𝑪𝑨استخدمت النسبة ما بين التباين المحسوب للقدرة العاّمة والخاّصة على االئتالف 

𝟐 /𝝈𝑺𝑪𝑨
لتحديد نسبة مساهمة كلٍّّ من  𝟐

 الفعل المورثي اإلضافي والالإضافي في وراثة الصفات المدروسة حيث:
𝜎𝐺𝐶𝐴
2

𝜎𝑆𝐶𝐴
2 >  دّل ذلك على سيطرة الفعل المورثي اإلضافي على وراثة هذه الصفة. 1

𝜎𝐺𝐶𝐴
2

𝜎𝑆𝐶𝐴
2 <  دّل ذلك على سيطرة الفعل المورثي الالإضافي على وراثة هذه الصفة.  1

𝜎𝐺𝐶𝐴
2

𝜎𝑆𝐶𝐴
2 =  دّل ذلك على مساهمة كال الفعلين اإلضافي والالإضافي في وراثة الصفة.  1

 (Mather, 1949)تم حسابها وفقًا لمعادلة  �̂�درجة السيادة   .4
�̂� = √𝑽𝑫/𝑽𝑨 

𝑉𝐴 : .تباين الفعل الوراثي اإلضافي 
𝑉𝐷 :.تباين الفعل الوراثي السيادي 
�̂� : .درجة السيادة 

 :النتائج والمناقشة
 :)سم(طول العرنوس -1

متالكها لعدد أكبر من الحبوب ومن ثم انتاجها لغلة حبية أكبر بشرط أن ال يؤثر ال وراثية ذات العرانيس الطويلةتبرز أهمية الطرز ال
لغلة الحبية في  ( باستنباط طرز ذات عرانيس طويلة من أجل تحسين صفة ا1979ذلك على حجم ووزن الحبوب، فقد أوصى مرسي )

 محصول الذرة الصفراء.  
(  0.81(، والسيادي ) 0.09(، وكان تباين الفعل اإلضافي )0.06كانت أقل من الواحد ) SCA2σ/GCA2σالنسبة  ( أن 2بّين الجدول ) ي

على وراثة صفة طول العرنوس، وأّكدت هذه النتيجة   (Non-Additive geneaction)كدليل على سيطرة الفعل المورثي الالإضافي 
 over dominanceع الصفة لتأثير جينات السيادة الفائقة مما يدلنا على خضو  (3.00قيمة درجة السيادة التي كانت أكبر من الواحد )

 ,.Kanagarasu et al، توافقت هذه النتيجة مع نتائج )وبالتالي تبرز هنا أهمية وجدوى التهجين واالنتخاب لتحسين هذه الصفة
2010; Abrha et al., 2013; Sandesh et al., 2018 .) 

( للسالالت، 10P) 1.311( إلى 5P) 2.144-( من 3االئتالف لصفة طول العرنوس )الجدول تراوحت تأثيرات القدرة العامة على 
 قدرة  ابدت 10Pو 8P و  4P و 3P و  2Pت د بينت هذه التأثيرات أّن السالال( للمختبرات، وق2T) 0.311( إلى 3T) 0.159-ومن 
في الحصول على هجن ذات عرانيس طويلة  نهااالستفادة مي يمكن لصفة طول العرنوس، وبالتال االئتالف على ومعنوية موجبة عامة

 وبالتالي ذات عدد أكبر من الحبوب.
(، وبّينت هذه التأثيرات 6P  ×1T) 1.941( إلى 6P  ×2T) 1.822-( من 4تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف )الجدول 

و نتجت تمّيزت بقدرةٍّ خاصةٍّ على االئتالف موجبة وعالية المعنوية  (3P  ×2T( ،)7P  ×2T( ،)10P  ×2T)الهجن أّن كاًل من الهجن 
( لذا  تراكمي Xموجبة وبالتالي فإن تفاعل العوامل الوراثية فيها من النوع )تراكمي  GCA عن آباء تمتلك تأثيرات قدرة عامة على التوافق

موجبة القيمة وعالية المعنوية ولكنها نتجت  SCAكانت ذات قدرة خاصة  (2P  ×1T( ،)1P  ×2T)بينما تعتبر مجموعة هجينة مبشرة 
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 درة عامة على التوافق سالبة والتفاعل الوراثي فيها من النوع )تراكمي عن أبوين تمتع احدهما بمقدرة عامة على التوافق موجبة واآلخر بمق
X  6)التراكمي( ومن المحتمل ظهور انعزالت وراثية في األجيال الالحقة وبالتالي عدم ثبات هذه الصفة. أما الهجنP  ×1T ( ،)5P   ×
3T( ،)9P  ×3T ) التراكمينتجت عن أبوين كالهما يتمتع بمقدرة عامة سالبة والتفاعل ال(وراثي من النوعx وبالتالي احتمال )التراكمي

 بزراعتها في األجيال الالحقة.  االستمرارظهور انعزاالت وراثية في األجيال الالحقة قائمة ومن غير المفيد 
بالمرتبة الثانية (، أتت الهجن %42.8الحظ أنه للسالالت كانت أكبر نسبة مساهمة في تباين صفة طول العرنوس )ي( 1من الشكل )

 (.%20.3(، واحتلت المختبرات المرتبة الثالثة بأقل نسبة )36.9%)
 :عدد الصفوف بالعرنوس )صف(-2

على وراثة صفة عدد الصفوف بالعرنوس  (Non-Additive geneaction)( إلى سيطرة الفعل المورثي الالإضافي 2يشير الجدول ) 
(، في حين كان تباين 2.16(، وقيمة درجة السيادة  كانت أكبر من الواحد ) 0.07الواحد ) أقل من  SCA2σ/GCA2σحيث كانت النسبة 
 ,.Saleem et al( كتأكيد على هذه النتيجة ، وهذا يتفق مع نتائج )0.14( أقل بكثير من الفعل السيادي )0.03الفعل اإلضافي )

2002; Aly, 2013) ويتعارض مع نتائج ،(Amer et al., 2003 .) 
( 10P)  0.901(إلى 5P) 0.877-( من 3ت تأثيرات القدرة العامة على االئتالف لصفة عدد الصفوف بالعرنوس )الجدول تراوح

  عامة قدرة بدتأ 10Pو 9Pو 7Pت د بينت هذه التأثيرات أّن السالال( للمختبرات، وق2T) 0.172( إلى 1T) 0.278-للسالالت، ومن 
في الحصول على هجن ذات  تسالالالصفوف بالعرنوس، وبالتالي يمكن االستفادة من هذه اللصفة عدد   االئتالف على ومعنوية موجبة

 عرانيس لديها عدد كبير من الصفوف.
(، وبّينت هذه التأثيرات 2P  ×3T) 0.806( إلى 9P  ×3T) 0.694-( من 4تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف )الجدول 

و نتجت عن آباء تمتلك تمّيزت بقدرةٍّ خاصةٍّ على االئتالف موجبة وعالية المعنوية  (7P  ×2T( ،)10P  ×2T) أّن كاًل من الهجن
( لذا تعتبر مجموعة  تراكمي Xموجبة وبالتالي فإن تفاعل العوامل الوراثية فيها من النوع )تراكمي  GCA تأثيرات قدرة عامة على التوافق

موجبة القيمة وعالية المعنوية ولكنها نتجت عن أبوين تمتع  SCAنت ذات قدرة خاصة كا (9P  ×1T( ،)2P  ×3T)بينما هجينة مبشرة 
التراكمي(  X احدهما بمقدرة عامة على التوافق موجبة واآلخر بمقدرة عامة على التوافق سالبة والتفاعل الوراثي فيها من النوع )تراكمي

 . تالي عدم ثبات هذه الصفةومن المحتمل ظهور انعزالت وراثية في األجيال الالحقة وبال
(، أتت الهجن بالمرتبة %61.5( نالحظ حققت السالالت أعلى نسبة مساهمة في تباين صفة عدد الصفوف بالعرنوس )2من الشكل ) 

 (. %9.7(، واحتلت المختبرات المرتبة الثالثة بأقل نسبة )%28.8الثانية )
 :عدد الحبوب بالصف )حبة(-3

إلى سيطرة الفعل المورثي الالإضافي  ( وهذا يشير 0.003كانت أقل من الواحد )   SCA2σ/GCA2σ( نجد أّن النسبة 2من الجدول ) 
(Non-Additive geneaction) (،  11.73، وقيمة درجة السيادة  كانت أكبر من الواحد ) على وراثة صفة عدد الحبوب بالصف

، ويتعارض مع نتائج ( Aly, 2013(، وهذا يتفق مع نتائج )6.88أقل بكثير من الفعل السيادي )( 0.05وكان تباين الفعل اإلضافي )
(Muraya et al., 2006 .) 

( 10P)  2.120(إلى 5P) 2.902-( من 3تراوحت تأثيرات القدرة العامة على االئتالف لصفة عدد الحبوب بالصف )الجدول 
 10Pو 8P و 7P و 3P و 2Pت د بينت هذه التأثيرات أّن السالالوق ختبرات،( للم2T) 0.092( إلى 1T) 0.114-للسالالت، ومن 

في الحصول   تلي يمكن االستفادة من هذه السالال، وبالتاعدد الحبوب بالصفلصفة  االئتالف على ومعنوية موجبة عامة قدرة بدتأ
 على هجن ذات عرانيس لديها عدد كبير من الحبوب بالصف. 
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(، وبّينت هذه التأثيرات 1P  ×2T) 4.019( إلى 6P  ×2T) 5.337-( من 4تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف )الجدول 
و تمّيزت بقدرةٍّ خاصةٍّ على االئتالف موجبة وعالية المعنوية  (2P  ×2T( ،)3P  ×2T( ،)10P  ×2T( ،)7P  ×3T) أّن كاًل من الهجن 

 Xموجبة وبالتالي فإن تفاعل العوامل الوراثية فيها من النوع )تراكمي  GCA نتجت عن آباء تمتلك تأثيرات قدرة عامة على التوافق
  5P)، (4P  ×2T( ،)4P  ×3T)، (8P  ×1T( ،)1P  ×2T) ،( 2P  ×1T( ،)3P  ×1T)بينما ( لذا تعتبر مجموعة هجينة مبشرة تراكمي

 ×3T( ،)6P  ×3T) ،(9P  ×3T)  كانت ذات قدرة خاصةSCA  موجبة القيمة وعالية المعنوية ولكنها نتجت عن أبوين تمتع احدهما
التراكمي( ومن  X )تراكميبمقدرة عامة على التوافق موجبة واآلخر بمقدرة عامة على التوافق سالبة والتفاعل الوراثي فيها من النوع 

نتجت عن   ( 6P  ×1T( ،)9P  ×1T) الي عدم ثبات هذه الصفة، بينما الهجن المحتمل ظهور انعزالت وراثية في األجيال الالحقة وبالت
التراكمي( وبالتالي احتمال ظهور انعزاالت وراثية في   x أبوين كالهما يتمتع بمقدرة عامة سالبة والتفاعل الوراثي من النوع)التراكمي

 بزراعتها في األجيال الالحقة.  االستمراراألجيال الالحقة قائمة ومن غير المفيد 
(، أتت السالالت بالمرتبة %65.9مة في تباين صفة عدد الحبوب بالصف )( نالحظ أنه كان للهجن أكبر نسبة مساه3من الشكل )

 (. %0.1(، واحتلت المختبرات المرتبة الثالثة بأقل نسبة )%34.0الثانية )
 :)كتارطن/ه(الغلة الحبية -4

 SCA2σ/GCA2σعلى وراثة صفة الغلة الحبية حيث كانت النسبة  Additive geneaction)-(Nonسيطر الفعل المورثي الالإضافي 

( أقل من  0.16(، في حين كان تباين الفعل اإلضافي )1.77(، وقيمة درجة السيادة  كانت أكبر من الواحد )0.16أقل من الواحد ) 
 (. Akula et al., 2016; Sandesh et al., 2018( كتأكيد على هذه النتيجة، وهذا يتطابق مع نتائج )0.50الفعل السيادي )

( للسالالت، ومن 10P) 1.949إلى  ( 5P) 2.227-( من 3تراوحت تأثيرات القدرة العامة على االئتالف لصفة الغلة الحبية )الجدول 
-0.001 (1T إلى )0.397  (2T،للمختبرات ) 3ت د بينت هذه التأثيرات أّن السالالوقP 7 وP 8 وP  9وP  10وP عامة  قدرة بدتأ  

 في الحصول على هجن عالية االنتاجية.  تذه السالال، وبالتالي يمكن االستفادة من هالغلة الحبيةلصفة  االئتالف على  ومعنوية موجبة
(، وبّينت هذه التأثيرات 6P  ×1T) 1.163( إلى 6P  ×2T) 1.541-( من 4تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف )الجدول و 

( تمّيزت بقدرةٍّ خاصةٍّ على  6P  ×1T( ،)9P  ×1T( ،)1P  ×2T ( ،)3P  ×2T( ،)10P  ×2T( ،)4P  ×3Tالهجن )أّن كاًل من 
تمّيزت بقدرةٍّ خاصةٍّ على    (8P  ×3T) ،  (10P  ×2T) (، 3P  ×2T) الهجن كما أن ،االئتالف موجبة وعالية المعنوية لصفة الغلة الحبية

موجبة وبالتالي فإن تفاعل العوامل   GCA و نتجت عن آباء تمتلك تأثيرات قدرة عامة على التوافقاالئتالف موجبة وعالية المعنوية 
×  5P  ×3T ( ،)6P)، (1P  ×2T) (،9P  ×1T)بينما ( لذا تعتبر مجموعة هجينة مبشرة، تراكمي Xالوراثية فيها من النوع )تراكمي 

3T)  كانت ذات قدرة خاصةSCA حدهما بمقدرة عامة على التوافق موجبة نتجت عن أبوين تمتع أ موجبة القيمة وعالية المعنوية ولكنها
التراكمي( ومن المحتمل ظهور انعزالت وراثية في   X واآلخر بمقدرة عامة على التوافق سالبة والتفاعل الوراثي فيها من النوع )تراكمي

عن أبوين كالهما يتمتع بمقدرة عامة سالبة والتفاعل   نتج (6P  ×1T) الي عدم ثبات هذه الصفة، بينما الهجينالحقة وبالتاألجيال ال
من غير المفيد اإلستمرار التراكمي( وبالتالي احتمال ظهور انعزاالت وراثية في األجيال الالحقة قائمة و  x الوراثي من النوع)التراكمي

 لالحقة. في األجيال ا  بزراعته
(، أتت الهجن بالمرتبة الثانية %77.9( نالحظ أن السالالت كان لها أكبر نسبة مساهمة في تباين صفة الغلة الحبية )4من الشكل ) 

 (.%5.5(، واحتلت المختبرات المرتبة الثالثة بأقل نسبة )16.6%)
 

 :االستنتاجات
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 في  سائد والتفوق  السيادة بين ما والتفاعل ،سيطرة الفعل المورثي الالإضافي على وراثة صفة الغلة الحبية SCA2σ/GCA2σأكّدت النسبة -
 . الهجين لقوة التربية طريق عن يتم الصفات هذه تحسين ن إو   المدروسة، الصفات توريث

  في استخدامها ويمكن قدرة عامة جيدة على االئتالف في صفة الغلة الحبية  (IL.291( ،)IL.358( ،)IL.322أظهرت السالالت )-
 . عالية حبية غلة   ذات فردية  هجن لتطوير الصفراء الذرة تربية برامج

(،  IL.155×IL.21( ،)IL.1×IL.21( ،)IL.200×IL.121( ،)IL.322×IL.121( ،)IL.291×IL.121)حققت الهجن 
(IL.98×IL.197  ) خاصة على االئتالف لصفة الغلة الحبيةأعلى قدرة  . 
 خاصة على االئتالف موجبة وعالية المعنوية قدرة (IL.322×IL.121( ،)IL.291×IL.121( ،)IL.341×IL.197)حققت الهجن -

موجبة ومعنوية وبالتالي فإن تفاعل العوامل الوراثية  GCAوقد نتجت عن آباء تمتلك تأثيرات قدرة عامة على التوافق  لصفة الغلة الحبية
تراكمي( ومن المتوقع ثبات قيمة الصفة في األجيال الالحقة لذا تعتبر مجموعة هجينة مبشرة لزيادة الغلة   Xفيها من النوع )تراكمي 

 ا في تجارب الكفاءة اإلنتاجية والحقول االختبارية.الحبية ويمكن التوصية بإدخاله
حققت السالالت أكبر نسبة مساهمة في تباين كل من صفة الغلة الحبية وطول العرنوس وعدد الصفوف بالعرنوس، بينما امتلكت -

 الهجن أعلى نسبة مساهمة في تباين صفة عدد الحبوب بالصف. 
 ، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف والغلة الحبية . مكونات التباين لصفة طول العرنوس2الجدول 

 )كغ/هكتار(   الغلة الحبية عدد الحبوب بالصف  عدد الصفوف بالعرنوس  )سم(  طول العرنوس مكونات التباين 

𝝈𝑮𝑪𝑨
𝟐  0.05 0.01 0.02 0.08 

𝝈𝑺𝑪𝑨
𝟐  0.81 0.14 6.88 0.50 

𝝈𝑮𝑪𝑨
𝟐 /𝝈𝑺𝑪𝑨

𝟐  0.06 0.07 0.003 0.16 

Additive 0.09 0.03 0.05 0.16 

Dominance 0.81 0.14 6.88 0.50 

â 3.00 2.16 11.73 1.77 

GCA ،SCA التوالي: تشير إلى القدرة العامة والخاصة على االئتالف على. 

a تشير إلى درجة السيادة والتي تساوي :√(𝐕𝐃/𝐕𝐀) . 

لصفة طول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب   للسالالت األبوية GCA. تأثيرات القدرة العامة على االئتالف  3الجدول 

 بالصف، والغلة الحبية 
 الغلة الحبية )كغ/هكتار( عدد الحبوب بالصف عدد الصفوف بالعرنوس طول العرنوس )سم( السالالت

1P -1.433** -0.743** -1.636** -1.790** 

2P 0.622** -0.199 0.476** -0.601** 

3P 1.033** 0.057 1.009** 1.057** 

4P 0.567** 0.023 -0.024 0.210 

5P -2.144** -0.877** -2.902** -2.227** 

6P -0.044 0.112 -1.047** -0.262* 

7P 0.133 0.334* 0.931** 1.097** 

8P 0.444** -0.043 1.687** 0.313* 

9P -0.489** 0.434** -0.613** 0.255* 

10P 1.311** 0.901** 2.120** 1.949** 

] lines(i)SE[g 0.122 0.134 0.287 0.104 

] lines(j)g-(i)SE[g 0.172 0.189 0.405 0.147 

1T -0.152 -0.278 -0.114 -0.001 

2T 0.311* 0.172 0.092 0.397* 

3T -0.159 0.106 0.022 0.396* 

] testers(i)SE[g 0.067 0.073 0.157 0.057 

] testers(j)g-(i)SE[g 0.094 0.104 0.222 0.080 

1P ،2P  ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P ،8P،9P ،10P ( تشير إلى السالالتIL.200 ،IL.136  ،IL.322 ،IL.98 ،IL.90 ،IL.155 ،IL.358 ،IL.341 ،IL.1 ،

IL.291 ،1( على الترتيبT ،2T ،3T ( تشير إلى المختبراتIL.21 ،IL.121 ،IL.197 على )التوالي. 

 .التواليعلى  %1، %5*، ** تشير إلى المعنوية مستوى  
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 لصفة طول العرنوس، وعدد الصفوف بالعرنوس، وعدد الحبوب بالصف  للهجن SCA. تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف 4الجدول 

 الغلة الحبية )كغ/هكتار( عدد الحبوب بالصف عدد الصفوف بالعرنوس طول العرنوس )سم( الهجن

1×P1T -0.870** -0.067 -3.541** -0.680** 

2×P1T 0.808** -0.678** 1.814** 0.360 

3×P1T -0.470* -0.100 1.214** -0.650** 

4×P1T -0.737** 0.167 -4.086** -0.708** 

5×P1T -0.826** 0.133 -0.974** -0.216 

6×P1T 1.941** 0.178 4.003** 1.163** 

7×P1T -0.437* -0.211 -0.008 0.005 

8×P1T 0.386* 0.067 0.637** 0.279 

9×P1T 0.486* 0.722** 1.137** 0.531** 

10×P1T -0.281 -0.211 -0.197 -0.084 

1×P2T 0.633** -0.217 4.019** 0.571** 

2×P2T -0.322 -0.128 0.808** -0.242 

3×P2T 0.867** 0.083 0.708** 0.819** 

4×P2T 0.467* -0.483* 2.141** 0.197 

5×P2T 0.111 0.117 -0.281 -0.246 

6×P2T -1.822** -0.039 -5.337** -1.541** 

7×P2T 0.500** 0.506** -0.748** 0.305 

8×P2T -0.111 -0.217 -0.470* -0.686** 

9×P2T -1.011** -0.028 -1.870** 0.231 

10×P2T 0.689** 0.406* 1.030** 0.593** 

1×P3T 0.237 0.283 -0.478* 0.109 

2×P3T -0.486* 0.806** -2.622** -0.119 

3×P3T -0.397* 0.017 -1.922** -0.169 

4×P3T 0.270 0.317 1.944** 0.511** 

5×P3T 0.714** -0.250 1.256** 0.462* 

6×P3T -0.119 -0.139 1.333** 0.379* 

7×P3T -0.063 -0.294 0.756** -0.310 

8×P3T -0.274 0.150 -0.167 0.408* 

9×P3T 0.526** -0.694** 0.733** -0.761** 

10×P3T -0.408* -0.194 -0.833** -0.509** 

](i,j)SE[s 0.211 0.231 0.497 0.179 

](k ,l)s-(i,j)SE[s 0.299 0.327 0.702 0.254 

1P ،2P  ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P ،8P،9P ،10P ( تشير إلى السالالتIL.200 ،IL.136  ،IL.322 ،IL.98 ،IL.90 ،IL.155 ،IL.358 ،IL.341 ،IL.1 ،

IL.291 ،1( على الترتيبT ،2T ،3T ( تشير إلى المختبراتIL.21 ،IL.121 ،IL.197 على )التوالي. 

 .التواليعلى  %1، %5*، ** تشير إلى المعنوية مستوى  
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 . )سم( . نسبة مساهمة السالالت والمختبرات والهجن في تباين صفة طول العرنوس1الشكل 

 
 نسبة مساهمة السالالت والمختبرات والهجن في تباين صفة عدد الصفوف بالعرنوس.  .2 الشكل 

 
 نسبة مساهمة السالالت والمختبرات والهجن في تباين صفة عدد الحبوب بالصف.  .3 الشكل 

 
 نسبة مساهمة السالالت والمختبرات والهجن في تباين صفة الغلة الحبية.  .4 الشكل 
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Abstract 

The present research was conducted at Lattakia Research Center, General 

Commission for Scientific Agricultural Research, Syria, to study combining 

ability and gene action of ear length (cm), number of rows per ear, number of 

kernels per row, and grain yield (ton/ha). Thirty crosses produced using Line × 

Tester method (10 × 3) in 2016 season which were evaluated during 2017 

season. The experiment was conducted using randomized complete block 

design (RCBD) with three replications. Results indicated that non-additive gene 

action was more important than additive gene action in controlling all traits. 

The ratios σ2
GCA/σ2

SCA was less than one for all traits. General Combining 

Ability (GCA) effects showed that the lines (IL.291), (IL.358), and (IL.322) 

had good general combiners for grain yield. Specific Combining Ability (SCA) 

effects showed that the crosses (IL.21×IL.155), (IL.21×IL.1), (IL.121×IL.200), 

(IL.121×IL.322), (IL.121×IL.291) and (IL.197×IL.98) were the best F1 cross 

combination for grain yield. The Lines showed the highest contribution ratios in 

variation of grain yield (77.9%), ear length (42.8%) and number of rows per ear 

(61.8%), while the crosses showed the highest contribution ratios for number of 

kernels per row (65.9%). 

Key words: Maize, Grain yield, Combining ability, Line × tester. 
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