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 تقدير قوة الهجين وتاثير قابلية االتحاد العامة والخاصة في الذرة الصفراء باستعمال التزاوج العاملي
 

 مصطفى اسكندر زيد الوردي

 مديرية زراعة واسط -وزارة الزراعة 

  الخالصة

أدخلت هذه استعملت في هذه الدراسة ثمان سالالت نقية من الذرة الصفراء مستنبطة من تراكيب وراثية مختلفة  

  حيث عدت )الستنباط الهجن الفردية  Robinsonو  Comstcokالسالالت في برنامج التهجين ألعاملي حسب طريقة 

Inb– 6 و  Pio – 17 و  Syn– 9 وZm–17( امهات و ) Pio–3 و S–10 و MGW–1 وAst–B آباء مذكرة )

( في ناحية الحفرية 2016هجين فردي. زرعت بذور السالالت النقية وهجنها في الموسم الخريفي )  16للحصول على

لمحافظة واسط وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث مكررات بهدف تقدير قوة الهجين وتأثيرات قابلية االتحاد 

لبعض الصفات الحقلية ومكونات الحاصل. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية العامة والخاصة 

وبينت تقديرات قوة الهجين المحسوبة مقارنة مع افضل  0لمتوسط مربعات التراكيب الوراثية في جميع الصفات المدروسة

 2. كانت الساللة  33%اصل حبوب النبات اعطى أعلى نسبة مئوية لقوة الهجين في كل من ح 5*3)االباء ان الهجين )

غم وعدد العرانيص  15.742هي أفضل السالالت من حيث قابلية االتحاد العامة للصفات المدروسة لحاصل حبوب النبات 

عرنوص.نبات 0.130بالنبات 
1
سم 36.955والمساحة الورقية  

2
أفضل التهجينات من حيث قابلية  5*3. كان الهجين  

 5.208غم وعدد الحبوب بالصف 5.504حبة  250غم ووزن 27.717 وحاصل حبوب النبات  االئتالف الخاصة

حبة.صف
1-
سم  79.616والمساحة الورقية  

2
، ومن النتائج يتضح إمكانية استخدام السالالت المتفوقة تضريباتها في  

ب النبات تقع تحت تأثير استنباط هجن فردية ذات قابلية اتحاد خاصة إلنتاج حاصل حبوب عالي. ان صفة حاصل حبو

 السيادة الفائقة.  

............................................................................................................................................. 

 العامة، قابلية االتحاد الخاصةكلمات مفتاحية: أصناف من الذرة الصفراء، قوة الهجين، قابلية االتحاد 

Estimation Hybrid vigor and effect of the General Combining Ability and 

Specific in Maize by using factorial mating  
 

Mustafa Iskander Zaid Al-Wardy 

Abstract 

     Eight inbred lines of maize derived from different genetic formulas were used in. These 

strains were introduced into the factorial hybridization  program according to  Comstcok and 

Robinson to devise individual hybrids, where prepared (INB-6, Pio-17, Syn – 9, M – 17) 

mothers, (PIO-3, S-10, mg– 1, AST-B) Parents for 16 individual hybrids. The seeds of pure 

line and their hybrids were planted in the autumn season (2016) in the province area of Wasit 

Governorate according to RCBD design with three replications. The results of statistical 
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analysis showed that there were significant differences among the genotype in growth and 

yield components. Estimates of hybrid vigor calculated compared with the best parents that 

hybrid (3 * 5 gave the highest percentage of hybrid vigor in both plant grain yield (% 33). 

The 2nd line was the best breeds in terms of the general combine capacity to the studied of 

plant grain yield (15.742 g) and the number of ears (0.130 ear per plant) and leaf area 

(36.955 cm 2). The Hybrid 3 * 5 was the best hybridization in terms of the Special 

combining capacity and Plant grain yield (27.717 g), weight of 250 grain (5.504 g) and 

number of grain per row (5.208 grain. Row 1-) and leaf area (79.616 cm 2). From this results, 

it is clear can be used to devise individual hybrids with a special combining capability to 

produce a high grain product. The characteristic of the plant grain is also under the influence 

of superior sovereignty.. 

 المقدمــة

تعدددد طريقدددة التدددزاوج العددداملي المقترحدددة مدددن 

واحدددة مددن طددر   Robinsonو  Comstcokالعددالمين 

( Females( وأمهدددددات )Malesآبددددداء )التهجدددددين بدددددين 

أو األصناف التي يتم عن طريقها تحديدد أفضدل للسالالت 

السددالالت والتراكيددب الوراثيددة المسددتعملة بوصددفها آبدداء 

علدى الدرغم مدن  وأفضل الهجائن الناتجة مدن خدالل ذلد .

التطور الكبير فدي مجدال الدازراعة فدي معظدم دول العدالم 

وفي مجال زراعة المحاصيل خصوصااً الدذرة الصفداراء 

اه فدي العدرا  يتكبيرة بين معدل انتاجالزالت هنال  فجوة 

بسبب االعتماد علداى العالمي والعالم إذ انه دون المستوى 

األصنددااف التركيبدداية التدداي تكددون ذات إنتاجيددة أقددل مددن 

الهجن الفردية، والسبب الثاني اإلدارة المزرعيدة المتدنيدة 

والسيما فيما يتعلق بخدمة التربدة والمحصداول، ولضدر  

لمحصول البد من العمدل باسدتمرار بتنتداج النهو  بهذا ا

عليدده فددتن  (.6الهجددن مددن خددالل تددوفير سددالالت نقيددة )

الحاجددة تبقددى مسددتمرة لتطددوير زراعددة هددذا المحصددول 

وزيددادة إنتاجيتدده مددن خددالل تحديددد الطريقددة المناسددبة فددي 

التهجين  والتدي تعتمدد علدى وجدود قاعددة مدن المعلومدات 

لى االئتالف العام وقابلية الوراثية حول قابلية السالالت ع

لقدد ازداد حاصدل الدذرة  الهجين علدى االئدتالف الخداص .

% عنددد اعتمدداد بددرامج تربيددة الددذرة  50الصددفراء بنسددبة 

الصددفراء مدددع االسددتخدام األمثدددل لعمليددات خدمدددة التربدددة 

وقد تمكن العلماء من استضالل ظاهر  ( .17والمحصول )

راء وزيددادة قددوة الهجددين بدرجددة كبيددرة فددي الددذرة الصددف

التضدددايرات الوراثيدددة بدددين األفدددراد الناتجدددة ويقصدددد بهدددذه 

( علدى معددل أعلدى F1الظاهرة تفو  أفراد الجيدل األول)

اذ أن الهدددف مددن التهجددين بددين السددالالت هدددو األبددوين. 

الجمع بين الصفات الجيدة المرغوب فيها في هجين معين 

و يمكن االستفادة منها بشكل مباشدر إلنتداج هجدن أخدرى ا

يهدددف البحددث الددى تقدددير قددوة الهجددين  أصددناف تركيبيددة.

وقدددابليتي االئدددتالف العامدددة والخاصدددة وتأثيراتهدددا لثمدددان 

سالالت نقية من الدذرة الصدفراء والهجدن الفرديدة الناتجدة 

لمعرفدة أفضدل اابداء منها وفق تصدميم التدزواج العداملي 

والهجددن الناتجددة الجددل االسددتفادة منهددا فددي بددرامج التربيددة 

 تاج هجن تتميز بصفات مرغوبة.إلن

 المواد وطرائق العمل

استعملت في هذه الدراسة ثمان سالالت نقية من 

تم الذرة الصفراء مستنبطة من تراكيب وراثية مختلفة 

في  الهيئة العامة للبحوث الزراعيةالحصول عليها من 
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ابي غريب أدخلت هذه السالالت في برنامج التهجين 

( الستنباط الهجن الفردية 25ألعاملي حسب طريقة )

في  2016تموز لعام  25منها. أجريت التجربة في 

محافظة واسط / قضاء الحفرية حيث زرعت بذور 

تركيبا وراثيا مكون  24التضريبات وآبائها والبالغ عدد

من أربعة اباء وأربعة أمهات وست عشر هجينا. استخدم 

( وبثالث RCBDتصميم القطاعات الكاملة المعشاة )

كررات، بخطوط وبواقع خطين لكل تركيب وراثي م

متر ومسافات  5باإلضافة الى الخطوط الحارسة بطول

م بين الخطوط والجور بالتتابع.  0.25م و 0.75زراعية 

وبمعدل ثالثة بذرور في الجورة الواحدة خفت الى نبات 

كضم.ها 400واحد، سمد الحقل بسماد اليوريا بمقدار
1
 

% نتروجين على دفعتين األولى 46والتي تحتوي على 

عند الزراعة والثانية قبل التزهير الذكري كما أضيف 

 200بمقدار   P2O5سماد سوبر فوسفات الثالثي 

كضم.ها
1

دفعة واحدة الى التربة قبل الزراعة واستخدم  

%( مادة فعالة لحشرة حفار 10مبيد الديازينون المحبب )

كضم.ها 4سا  الذرة وبمقدار
1

)ُعلّمْت (، 1980، )العلي  

عشر نباتات من كل وحدة تجريبية عشوائيا قبل البدء 

،  األنثوي يومباخذ القياسات(، درست صفات التزهير 

، محتوى األورا  من الكلوروفيل ،  2ارتفاع النبات سم

،عدد  2عدد األورا  بالنبات ، المساحة الورقية سم

عدد ، عدد الصفوف بالعرنوص، الحبوب بالصف

حبة غم وحاصل حبوب 250وزن ، يص بالنباتالعران

. حللت البيانات المأخوذة من ااباء وهجنها  النبات غم

الفردية للصفات المدروسة وفق تصميم القطاعات 

الكاملة المعشاة ، ثم حللت بيانات الهجن وفق طريقة 

وتم (   25النظام التزواجي العاملي المقترح من قبل  )

 إيجاد التقديرات التالية

قدرت قوة الهجين كنسبة مئوية للفر  بين متوسطات الجيل األول وأفضل األبوين، ألغلب الصفات المدروسة   8

 (: Atkins،1977و Laosuwan) على وفق ما ذكره

    

 

 في صفة التبكير )موعد التزهير االنثوي( نسبة الى أوطأ األبوين وفقاً للمعادلة ااتية:وقدرت قوة الهجين 

 100
1

x
PL

PLF 
  

 إذ ان:

Heterosis (H%) النسبة المئوية لقوة الهجين = 

1F متوسط هجين الجيل األول = 

PH  متوسط أعلى االبوين =High parent 

PL  متوسط أدنى االبوين =Low parent 

 

 تقدير تأثيرات قابلية االئتالف 2

 :) Robinsonو Comstcokقدرت قابلية االئتالف للصفات المدروسة على وفق ما ذكره )

 تأثير قابلية االئتالف العامة :تقدير  أ 

)(قدرت لآلباء 


ig  ولألمهات)(


jg : وكما يأتي 

     Heterosis (H%) = 

     Heterosis (H%) = 
100 

1 
x 

P H 

P H F ــــ 
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 اذ أن :

..i
y  متوسط االبi)للصفة( 

.. jy  متوسط االمj)للصفة( 

...
y)المتوسط العام )للصفة 

 تأثير قابلية االئتالف الخاصة :تقدير  ب 

 قدرت لكل هجين حسب المعدلة االتية :

              ........
yyyyS

jiijij 


 

 اذ أن :

.ij
y  متوسط الهجين)(ij )للصفة( 

 النتائج والمناقشة

نتائج تحليل التباين للسالالت والهجن وجدود  1يبين جدول

اختالفات معنوية لجميع الصدفات المدروسدة، تعكدذ هدذه 

الفروقات مقدار االختالفات الوراثية بدين اابداء وهجنهدا، 

األمر تقويم ااباء وهجنهدا، أوجددت الدراسدات لذا يتطلب 

( وجود فرو  معنوية بدين 9،7، 3، 2، 4,1التي قام بها )

 ااباء وهجنها لعدة صفات مدروسة. 

 في الذرة الصفراء ( تحليل تباين التراكيب الوراثية للصفات المدروسة1جدول )

 

مصادر 

درجات   االختالف

 الحرية

التزهير 

االنثوي 

 )يوم(

ارتفاع 

 النبات )سم(

محتوى 

األورا  من 

 الكلوروفيل

عدد 

األورا  

 بالنبات

المساحة 

الورقية 

 (2)سم

عدد 

الصفوف 

 بالعرنوص

عدد 

الحبوب 

 بالصف

عدد 

العرانيص 

 بالنبات

وزن 

حبة 250

 )غم(

حاصل 

حبوب 

النبات 

 )غم(

 713.8 1.764 0.01606 0.564 0.005 1198.5 0.1122 3.628 81.42 2.097 2 المكررات

 التراكيب

 2296.4* 76.098* 0.11102* 64.411* 2.4705* 11978.4* 0.8174* 66.271* 227.19* 17.202* 23 الوراثية 

الخطأ 

 291.2 6.908 0.02109 3.976 0.2293 594.4 0.1063 4.226 27.62 1.518 46 التجريبي

 

 % 5*  معنوية عند مستوى 

 

همدا أبكدر اابداء فدي  1،5( إن ااباء (2يتضح من جدول          

فدي صدفة ارتفداع النبدات  3التزهير االنثوي وتفدو  األب 

فدددددي صدددددفات محتدددددوى األورا  مدددددن  8وتفدددددو  األب 

الكلوروفيدددل وعددددد الحبدددوب بالصدددف وعددددد الصدددفوف 

بعددد أورا   1بالعرنوص وحاصل حبدوب النبدات واألب 

بعدددد  6ات وتفددو  األب فددي المسدداحة الورقيددة واألب النبدد

 250بددوزن  2العددرانيص بالنبددات فددي حددين تفددو  األب 

 تفوقا في التزهير االنثوي  6×1حبة. واظهر الهجين 

فددي ارتفدداع النبددات وتفددو  الهجددين  5×2وتفددو  الهجددين 

في صفات محتدوى األورا  مدن الكلوروفيدل وعددد  5×3

الحبدوب بالصددف وحاصدل حبددوب النبدات وتفددو  الهجددين 

فددي  8×2بعدددد أورا  النبددات بينمددا تفددو  الهجددين  5×4

صفات المساحة الورقية وعدد العدرانيص وتفدو  الهجدين 

في صفة عدد الصفوف بدالعرنوص وتفدو  الهجدين  6×3

 حبة. 250في صفة وزن  8×4
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 ( متوسط التراكيب الوراثية للصفات المدروسة في الذرة الصفراء2دول)ج

 التركيب 

 الوراثي

 التزهير 

 االنثوي

 )يوم(

ارتفاع 

 النبات

 )سم(

محتوى 

االورا  

من 

 الكلوروفيل

عدد 

 االورا 

 بالنبات 

المساحة 

 الورقية

 (2)سم

عدد 

 الحبوب

 

 بالصف

عدد 

 الصفوف

 

 بالعرنوص

عدد 

 العرانيص

وزن 

250  

حبة 

 )غم(

حاصل 

 حبوب

النبات  

 )غم(

1 58.67 161.70 47.36 14.32 496.71 29.03 15.01 1.15 90.15 145.11 

2 59.33 150.07 49.07 14.20 517.39 32.04 14.13 1.54 92.49 175.98 

3 61.00 171.51 51.25 13.16 533.19 24.66 15.37 1.61 91.41 168.69 

4 59.67 156.12 46.03 13.02 409.33 23.21 13.63 1.07 89.47 130.32 

5 58.67 156.24 42.52 14.04 537.78 36.85 15.13 1.12 90.55 168.67 

6 61.67 153.61 49.77 13.29 426.51 29.12 14.24 1.64 89.60 175.62 

7 60.33 146.90 51.38 14.10 445.18 22.52 13.19 1.55 90.46 138.56 

8 63.67 163.31 54.12 14.17 504.83 37.61 15.36 1.56 85.13 178.59 

1×5 57.00 150.58 53.21 13.38 548.72 24.00 13.65 1.65 91.34 179.05 

1×6 55.33 146.59 41.19 13.11 402.14 32.04 15.03 1.15 92.48 170.35 

1×7 56.00 167.67 47.22 12.50 434.76 20.52 13.56 1.43 89.24 119.94 

1×8 60.33 173.34 47.31 13.77 523.61 28.23 14.03 1.44 96.26 184.68 

2×5 56.67 170.17 49.69 13.13 496.33 27.39 15.55 1.57 95.88 194.25 

2×6 61.33 155.40 50.57 13.56 553.77 30.58 13.84 1.63 100.81 197.74 

2×7 58.33 145.22 47.53 13.34 503.24 26.94 14.14 1.62 94.18 199.69 

2×8 55.67 161.48 56.77 13.86 600.72 33.95 14.82 1.65 99.94 208.60 

3×5 55.67 150.70 59.28 14.10 594.46 34.58 15.65 1.62 100.83 224.36 

3×6 58.33 149.15 43.35 12.68 511.46 30.67 16.68 1.25 98.56 197.10 

3×7 61.33 158.97 57.01 13.50 561.14 33.73 14.16 1.57 87.94 207.46 

3×8 55.67 161.89 41.36 13.21 382.60 23.37 13.10 1.32 89.16 127.17 

4×5 59.33 150.96 49.56 14.22 376.42 24.22 14.02 1.53 99.47 170.13 

4×6 54.67 159.98 52.04 12.89 533.43 29.98 14.49 1.25 99.96 175.29 

4×7 57.33 140.67 48.71 13.21 499.47 30.15 13.22 1.54 91.05 184.27 

4×8 59.67 154.73 50.29 13.46 502.63 29.83 15.04 1.58 103.70 209.18 

 

المحسددوبة علددى إن قدديم قددوة الهجددين  3يتضددح مددن جدددول 

أسدددان انحدددراف متوسدددط قددديم الجيدددل األول عدددن أفضدددل 

األبدددوين ويبدددين مدددن تبددداين هدددذه القددديم إنهدددا تعدددود إلدددى 

اذ االختالفددات الموجددودة بددين متوسددطات اابدداء وهجنهددا، 

كانت موجبدة فدي بعدض الهجدن وسدالبة فدي هجدن أخدرى 

وأظهدددرت بعدددض الهجدددن قدددوة هجدددين مرغوبدددة لدددبعض 

أعلددى قددوة هجددين سددالبة  8×3الصددفات. أعطددى الهجددين 

 5×2واظهددر الهجددين  8.74-%للتزهيددر االنثددوي بلضددت 

لصددفة ارتفدداع  8.92%أعلددى قددوة هجددين موجبددة بلضددت 

أعلددى قددوة هجددين موجبددة  5×3النبددات. أعطددى الهجددين 

لصفتي محتوى األورا  من الكلوروفيل وحاصدل حبدوب 

بالتتدددابع وأعطدددى  %33.00و  15.66%النبدددات بلضدددت 

ى قوة هجين موجبة لعدد أورا  النبدات أعل  5×4الهجين 

أعلددى قددوة هجددين  6×4وأعطددى الهجددين  1.28%بلضددت 

بلضدت  حبدة 250المسداحة الورقيدة ووزن لصدفتي موجبة 

قددوة أعلددى  6×3وأعطددى الهجددين  11.56%و  %25.07

هجددين موجبددة لصددفة عدددد الصددفوف بددالعرنوص بلضددت 

قددوة هجددين موجبددة أعلددى  7×3وأعطددى الهجددين  %8.48

واعطددى % 36.78بلضددت  د الحبددوب بالصددفعدددلصددفة 

لعدددد العددرانيص أعلددى قددوة هجددين موجبددة   5×1الهجددين

نستنتج من ذل  بدان الهجدن التدي  43.60%بلضت  بالنبات

أعطددت قدديم سددالبة تشددير إلددى وقددوع الصددفة تحددت سدديطرة 
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علدى تلد  الصدفة ، وان  جينات السديادة الفائقدة فدي التداثير

قوة الهجين تختلف باختالف ااباء وليذ مدن الضدروري 

ان يحصددل علددى قددوة هجددين عاليددة مددن ابدداء ذات حاصددل 

عالي اي ال توجد عالقة ثابتة بين حاصدل الحبدوب لآلبداء 

وقيم قوة الهجين الناتجدة منهدا وقدد حصدل بداحثين اخدرين 

علددددى قددددوة هجددددين معنويددددة مرغوبددددة لددددبعض الصددددفات 

 . (13,23،18،4،1،5،12،2)همومن

 

 ( قوة الهجين المحسوبة على أساس أفضل االبوين للصفات المدروسة  في الذرة الصفراء3جدول )

 التركيب 

 الوراثي

التزهير 

االنثوي 

 )يوم(

ارتفاع 

النبات 

 )سم(

محتوى 

االورا  

 من

 الكلوروفيل

عدد 

 األورا 

 بالنبات

المساحة 

الورقية 

 (2)سم

عدد 

الصفوف 

 بالعرنوص

عدد 

الحبوب 

 بالصف

عدد 

العرانيص 

 بالنبات

وزن 

250 

حبة 

 )غم(

حاصل 

حبوب 

النبات 

 )غم(

1×5 -2.84 -6.88 12.36 -6.54 2.03 -9.80 

-

34.88 43.60 0.88 -8.61 

1×6 -5.68 -9.34 -17.24 -8.45 

-

19.04 0.18 10.03 -30.22 2.58 -3.00 

1×7 -4.55 3.69 -8.09 -12.67 

-

12.47 -9.66 

-

29.32 -7.53 -1.36 -17.34 

1×8 2.84 6.14 -12.59 -3.84 3.72 -8.62 

-

24.95 -7.91 6.78 3.41 

2×5 -3.41 8.92 1.25 -7.54 -7.71 2.75 

-

25.68 2.17 3.67 10.38 

2×6 3.37 1.16 1.60 -4.51 7.03 -2.79 -4.54 -0.61 9.00 12.37 

2×7 -1.69 -3.23 -7.49 -6.03 -2.74 0.09 

-

15.91 4.52 1.83 13.48 

2×8 -6.18 -1.13 4.89 -2.37 16.10 -3.52 -9.72 5.56 8.05 16.81 

3×5 -5.11 

-

12.13 15.66 0.45 10.54 1.80 -6.15 0.62 10.31 33.00 

3×6 -4.37 

-

13.04 -15.42 -4.54 -4.08 8.48 5.33 -23.73 7.82 12.23 

3×7 1.66 -7.31 10.96 -4.30 5.24 -7.91 36.78 -2.28 -3.79 22.98 

3×8 -8.74 -5.61 -23.59 -6.82 

-

28.24 -14.77 

-

37.87 -17.81 -2.45 -28.79 

4×5 1.14 -3.38 7.67 1.28 

-

30.00 -7.31 

-

34.27 36.31 9.85 0.87 

4×6 -8.38 2.47 4.56 -2.96 25.07 1.78 2.94 -23.73 11.56 -0.19 

4×7 -3.91 -9.90 -5.20 -6.31 12.20 -3.01 29.88 -0.43 0.65 32.98 

4×8 0.00 -5.25 -7.08 -5.06 -0.44 -2.06 

-

20.69 1.28 15.90 17.13 

 

ومن خدالل تقددير تدأثيرات قابليدة االئدتالف العامدة جددول 

باالتجدددداه ( يالحدددد  مددددن الجدددددول اتحدددداد اابدددداء 4رقددددم )

قددد أعطددى  2 المرغددوب وغيددر المرغددوب، وجددد إن األب

أعلى اتحاد باالتجاه الموجب المرغوب لصدفات المسداحة 

الورقية و عدد العرانيص بالنبات وحاصل حبدوب النبدات 

أعلدددى اتحددداد باالتجددداه المرغدددوب  4بينمدددا أعطدددى األب 

أعلددددى اتحدددداد  5حبددددة وأعطددددى األب  250لصددددفة وزن 

عددد  و عددد الحبدوب بالصدفصدفتي باالتجاه المرغدوب ل

أعلددددى اتحدددداد  7األب الصددددفوف بددددالعرنوص وأعطددددى 

 8باالتجدداه المرغددوب لصددفة التزهيددر االنثددوي أمددا األب 

فأعطى أعلى اتحاد باالتجاه الموجب لصفة ارتفاع النبدات 

، وتشددير القدديم العاليددة والموجبددة إلددى إمكانيددة نقددل الصددفة 

بددداء للجيندددات الدددى هجنهدددا وهدددذا ي كدددد امدددتال  هدددذه اا

المرغدددوب فيهدددا لهدددذه الصدددفات ، وقدددد حصدددل بددداحثون 

آخرون على قدرة عامة علدى االتحداد باالتجداه المرغدوب 

لبعض الصفات واالتجداه غيدر المرغدوب لصدفات أخدرى 

 (  23،14،22،24،19ومنهم)
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 المدروسة في الذرة الصفراء( تأثيرات قابلية االتحاد العامة لكل اب للصفات 4جدول )

             

التزهير  الصفة

االنثوي 

 )يوم(

ارتفا

ع 

النبات 

ل )سم(
في
رو
لو
لك
 ا
ن
 م
 
را
ألو
ى ا
تو
ح
م

 

عدد 

األورا  

 بالنبات

المساحة 

الورقية 

 (2)سم

عدد 

الحبوب 

 بالصف

عدد 

الصفوف 

 بالعرنوص

عدد 

العرانيص 

 بالنبات

وزن 

ح250

 بة )غم(

حاصل 

حبوب 

النبات 

 اآلباء  )غم(

  
ثة

ؤن
لم

 ا
ء
با

آل
ا

  
♀

 

1 -0.5 3.45 -2.46 -0.18 

-

24.25 -2.57 -0.369 -0.072 -3.34 -20.8 

2 0.333 1.97 1.445 0.101 36.96 0.954 0.15 0.13 2.027 15.7 

3 0.083 -0.9 0.557 0.003 10.86 1.828 0.46 -0.045 -1.55 4.69 

4 0.084 -4.5 0.457 0.076 

-

23.57 -0.22 -0.241 -0.012 2.869 0.39 

با
آل

ا
  

ة 
كر

مذ
 ال

  
ء 

 
♂

 

5 -0.5 -0.5 3.242 0.338 2.427 -1.21 0.28 0.103 1.206 7.62 

6 -0.25 -3.3 -2.905 -0.31 

-

1.357 2.057 0.575 -0.166 2.277 0.79 

7 0.583 -3 0.424 -0.23 

-

1.904 -0.93 -0.667 0.055 -5.07 -6.49 

8 0.167 6.77 -0.76 0.203 0.834 0.083 -0.188 0.009 1.589 -1.92 
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( الخاص بتأثيرات القدرة الخاصة 5يتضح من جدول )

( اظهر ائتالفا باالتجاه 2x6على االتحاد ان الهجين )

المرغوب لصفتي التزهير األنثوي وعدد العرانيص 

( ائتالفا خاصا 2x8في حين أبدى الهجين )بالنبات، 

باالتجاه المرغوب لصفة محتوى االورا  من 

الكلوروفيل ، وأفضل الهجن ائتالفا من حيث حاصل 

حبة وعدد الحبوب بالصف والمساحة  250النبات ووزن 

( ، في حين ابدي الهجين 3x5الورقية هو الهجين )

(3x6 أعلى ائتالفا خاصا باالتجاه الموجب المرغوب )

لصفة عدد الصفوف بالعرنوص ، أما أفضل ائتالف 

خاص باالتجاه الموجب لصفة عدد الورا  بالنبات ظهر 

( . إن بعض التهجينات أظهرت تأثير 4x5في الهجين )

موجب والبعض األخر اظهر تأثير سالب في قدرة 

، اذ أن القيم االئتالف الخاصة للصفات المدروسة 

الموجبة لتأثير قابلية االتحاد الخاصة تشير إلى االتحاد 

الجيد بين جينات الساللتين األبويتين، إن ااباء التي لها 

تأثير موجب ومعنوي لقدرة االئتالف تشير إلى إمكانية 

نقل الصفة إلى هجنها التي تشتر  في تضريباتها مما 

وغير المضيف  يشير إلى إسهام الفعل الجيني المضيف

في توريث هذه الصفات . وهذا يتفق مع ما توصل إليه 

(10,20،16،26،8،27،15،11،13،7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تأثيرات قابلية االتحاد الخاصة لكل هجين  للصفات المدروسة في الذرة الصفراء5جدول )

 التركيب 

 الوراثي

التزهير 

االنثوي 

 )يوم(

ارتفاع 

النبات 

   )سم(
را
ألو
 ا
ى
تو
ح
م

ل
في
رو
لو
لك
 ا
ن
م

 

عدد 

األورا  

 بالنبات

المساحة 

الورقية 

 (2)سم

عدد 

الحبوب 

 بالصف

عدد 

الصفوف 

 بالعرنوص

عدد 

العرانيص 

 بالنبات

وزن 

حبة 250

 )غم(

حاصل 

حبوب 

النبات 

 )غم(

1×5 0.334 -8.475 2.735 -0.147 68.987 -0.985 -0.701 0.128 -2.194 7.928 

1×6 -1.583 -9.640 -3.137 0.227 -73.812 3.787 0.391 -0.103 -2.125 6.054 

1×7 -1.750 11.088 -0.436 -0.455 -40.645 -4.750 0.156 -0.037 1.977 -37.076 

1×8 2.999 7.027 0.838 0.375 45.470 1.948 0.154 0.012 2.342 23.094 

2×5 -0.833 12.592 -4.693 -0.682 -44.612 -1.115 0.680 -0.150 -3.029 -13.442 

2×6 3.584 0.648 2.335 0.395 16.612 -1.189 -1.319 0.182 0.831 -3.120 

2×7 -0.250 -9.888 -4.035 0.100 -33.371 -1.850 0.221 -0.052 1.553 6.112 

2×8 -2.501 -3.352 6.393 0.186 61.371 4.155 0.418 0.020 0.645 10.450 

3×5 -1.583 -3.985 5.789 0.393 79.616 5.208 0.473 0.075 5.504 27.717 

3×6 0.834 -2.715 -3.994 -0.380 0.403 -1.973 1.205 -0.023 2.156 7.288 

3×7 3.000 6.755 6.337 0.355 50.630 4.070 -0.073 0.076 -1.111 24.925 

3×8 -2.251 -0.055 -8.132 -0.369 -130.649 -7.305 -1.605 -0.128 -6.549 -59.930 

4×5 2.083 -0.132 -3.831 0.436 -103.991 -3.108 -0.452 -0.052 -0.281 -22.203 

4×6 -2.834 11.707 4.796 -0.243 56.796 -0.625 -0.277 -0.056 -0.862 -10.222 

4×7 -1.001 -7.955 -1.866 -0.001 23.386 2.531 -0.304 0.013 -2.419 6.039 

4×8 1.752 -3.620 0.901 -0.192 23.808 1.202 1.033 0.095 3.562 26.386 
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