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Abstract
A field experiment was conducted at the Abu Ghraib Field Crops Research Station of the Agricultural 

Research Department for four seasons (autumn 2015, spring and autumn 2016 and spring 2017) to study the 
genetic function controlling the inheritance of the yield and its components for yellow corn1 Season 1 Conducting 
one-way cross-fertilization between six strains of maize (MGW-48, ART-C-26, Dr-B-32, S-267, Pio-318, and 
Dr-C-15) in the second method of Half Dialle for the first-generation embryos and in the spring and autumn 2016 
season In the autumn season 2017, a field comparison experiment involving the three generations' interactions 
with parents was carried out in accordance with the design of the RCBD with three replicates1 The results 
showed significant differences between F3, F2, F1 In all studied traits except for the weight of 1000 tablets, 
where the third generation by giving it the highest rates In all qualities except the weight of 1000 tablets1 The 
hybrid ART-C-26 x S-267 gave it the highest rate in the third generation of the number of rows in the clove 
was (18119) row and the grain yield in the area of (12119) tons / ha1 The results showed that all the traits gave 
a positive hybrid force except the number of ariens and the number of rows in the cloves gave positive and 
negative hybrid strength1 The genetic analysis of the study showed that the average squares of the GCA in the 
first generation of the studied traits were significant except for the weight of (1000) tablets. The ability of the 
special coalition (SCA) was significant for all the traits except for the weight of (1000) tablets. The influence 
of the general coalition was significant in most of the studied traits. The father showed that (ART-C-26) had a 
highly volatile and desired effect in most of the traits1 The effect of the special coalition in most characteristics 
was that the degree of sovereignty only in grain yeild in all the attributes1 It was found that the inheritance ratio 
in the broad sense was high in all the traits except the weight of (1000) grains was medium and the inheritance 
ratio in the narrow sense was low in all traits except the number of It was mediocre1 The results show that 
hybridization is the most appropriate way to improve these traits.
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60

احمد محمد لهمود، عباس عجيل محمد، مها عباس حسين

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (59-78)A, 2018

اخلالصة
نفذت جتربة حقلية يف حمطة أبحاث املحاصيل احلقلية / أبو غريب التابعة لدائرة البحوث الزراعية وألربعه مواسم 
)خريفي 2015 وربيعي  وخريفي  2016 وربيعي 2017( هبدف دراسة الفعل اجليني املسيطر عىل توريث صفات 
األول  املوسم  تضمن  الصفراء  للذرة  األول  اجليل  يف  واخلاصة  العامة  االئتالف  قابلية  وحتديد  ومكوناته  احلاصل 
وساللة   MGW – 48 )ساللة  وهي  الصفراء  الذرة  من  سالالت  ستة  بني  واحد  باجتاه  التباديل  الترضيب  إجراء 
Dr-C-( وساللة )Pio – 318(        و ساللة  )S-267( وساللة  )Dr – B – 32( و ساللة  )ART-C-26(
Half  للحصول عىل هجن اجليل االول ويف املوسم الربيعي واخلريفي  Diallel الثانية Griffing 15( وفق طريقة
2016 تم زراعة هجن اجليل األول للحصول عىل هجن اجليل الثاين والثالث عىل التوايل، يف املوسم اخلريفي 2017

املعشاة  الكاملة  القطاعات  تصميم  وفق  اآلباء  مع  الثالثة  األجيال  ترضيبات  تضمنت  حقلية  مقارنة  جتربة  تنفيذ  تم 
Randomized بثالثة مكررات أوضحت النتائج وجود فروقات معنوية للرتاكيب  Complet Block Design
يف الصفات املدروسة مجيعها ماعدا صفة وزن )1000( حبة ، حيث  تفوق اجليل  F3, F2, F1 الوراثية بني األجيال
ART-C-26 x الثالث بإعطائه أعىل املعدالت يف الصفات مجيعها ماعدا صفة وزن )1000(  حبة. تفوق اهلجني

بلغ )18.19( صف وحاصل احلبوب  العرنوص  الصفوف يف  لعدد  الثالث  بإعطائه أعىل معدل يف اجليل   S-267
عدد  ماعدا  موجبة  هجني  قوة  أعطت  الصفات  مجيع  أن  النتائج  أظهرت  \هـ.  طن   )12.19( بلغ  هكتار  مساحة  يف 
العرانيص وعدد الصفوف بالعرنوص أعطت قوة هجني موجبة وسالبة. أوضح التحليل الوراثي للدراسة ان متوسط 
General يف اجليل األول للصفات املدروسة كانت معنوية  Combining Ability مربعات قابلية االئتالف العامة
Specific كانت معنوية جلميع  combining ability ماعدا صفة وزن )1000( حبة، أما قابلية االئتالف اخلاصة
الصفات ماعدا صفت وزن )1000( حبة. ظهر تأثري القابلية االئتالفية العامة معنويا يف اغلب الصفات املدروسة وقد 
ائتالفيا عاليا وباالجتاه املرغوب يف اغلب الصفات كانت تأثريات قابلية االئتالف  تأثريا   ART-C-26 اظهر األب 
اخلاصة للهجن معنوية يف معظم الصفات وقد متيز اهلجني DR-C-15 x MGW-48 بإعطائه أفضل تأثري لقابلية 
االئتالف اخلاصة يف حاصل احلبوب وكان معدل درجة السيادة أعىل من واحد الصحيح يف الصفات مجيعها ، وجد ان 
نسبة التوريث باملعنى الواسع كانت مرتفعة يف مجيع الصفات ماعدا صفة وزن )1000( حبة كانت متوسطة وكانت 
نسبة التوريث باملعنى الضيق منخفضة يف مجيع الصفات ماعدا صفة عدد العرانيص كانت متوسطة . تدل النتائج إن 

طريقة التهجني هي األكثر مالئمة يف حتسني تلك الصفات. 

الكلامت املفتاحية 
ذرة صفراء، فعل جيني، نسبة توريث. 
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1.املقدمة
الوحيد  النوع   )Zea mays L.( الصفراء الذرة  تعد 
زرعها  التي أقدم املحاصيل اجلنس Zea   ومن من املزروع
العاملي  الغذائي األمن مقومات من مهاًم مقومًا اإلنسان وتعد
أقل  إىل الذي حيتاج املهمة النجيلية املحاصيل من [1] وهو
املحاصيل [2] من غريه وإىل إنتاجه إىل قياسًا زراعية خدمة

إذ تعطي  النبات،  بيد مريب  أداة فعالة  التهجني  و تعد عملية 
احتامالت إلنتاج تباين وراثي كبري،وتتيح الفرصة النتخاب 
طرز وراثية جديدة، إذ أن اهلدف من التهجني بني السالالت 
هو اجلمع بني الصفات املرغوب فيها يف هجني معني يمكن 
االستفادة منها بشكل مبارش إلنتاج هجن أخرى أو أصناف 
التهجني  عن F الناتج 1 اجليل األول تركيبية [3] يستعمل
الزراعي  اإلنتاج يف الذرة من داخليًا املرباة السالالت بني
عالية  وغلة هجني، بقوة تتميز ألهنا ذلك املتقدمة، للدول
البيئية  للظروف ومقاومة باإلنتاج،  وثباتًا استقرار أكثر ُتعد
قابلية  تقديرات  من  الفائدة  إن  وجفاف[4].  حرارة من

اجليلني  الواعدة يف  السالالت  من  أعداد  تقييم  االئتالف يف 
القدرة  ذات  اآلباء  انتخاب  يف  تساعد  قد  والثالث  الثاين 
العالية عىل التهجني والتأكد من استمرارية الـتآلف العايل بني 
اجلينات املرغوبة يف األجيال املتأخرة فضاًل عن استعامل نوع 
الفعل اجليني يف برنامج الرتبية. هتدف هذه التجربة إىل متييز 
برامج  استعامهلا يف  التي يمكن  قوة اهلجني  العالية يف  اهلجن 
تربية الذرة الصفراء يف املستقبل، ومدى حمافظة هذه اهلجن 
عىل مواصفاهتا اإلنتاجية يف اجليلني الثاين والثالث فضاًل عن 
تقييم قابلية االئتالف للرتاكيب الوراثية وهجنها التبادلية يف 
معظم الصفات املهمة بعد حتديد الفعل اجليني املسيطر عىل 

وراثتها يف األجيال املتأخرة من الترضيب التباديل.
a

2. املواد وطرائق العمل
(1) والتي تم  نقية يف جدول  استعملت ست سالالت 

احلصول عليها من دائرة البحوث الزراعية / بغداد.

التجربة املستعملة يف  الرتبية  مواد  جدول(1): 

املنشأاسم الساللة / الرمزرقم الساللة

1MGW - 48ساللة امريكية

2ART-C-26ساللة  اسرتاليهة

3Dr – B – ساللة هنكارية32

4S-267ساللة امريكية

5Pio – ساللة يوغسالفية318

6Dr-C-15ساللة بلغارية

للبحوث  العامة  اهليئة  حقول  يف  حقلية  جتارب  نفذت 
الست  النقية  السالالت  شملت  والتي  غريب  ايب  الزراعية 
اخلريفي2015 مواسم  اربعة  مدى  عىل  أعاله  املذكورة 

2017 حيث استعمل  2016والربيعي  والربيعي واخلريفي

وذات  وراثيا  متباعدة  الصفراء  الذرة  من  سالالت  ست 
حسب  بينها  تباديل  هتجني  إجراء  لغرض  عالية  إنتاجية 
Half ثم املقارنة يف املوسم  Diallel الثانية Griffing طريقة
الالحق لألجيال األول والثاين والثالث هبدف احلصول عىل 
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تراكيب وراثية متفوقة بعد حتديد نوع الفعل اجليني املسيطر 
حبوب  زراعه   تم   2015 اخلريفي  املوسم  يف توريثها.  يف 
الزراعية  العامة للبحوث   السالالت الست يف حقول اهليئة 
وتم  السالالت،  بني  الالزمة  التهجينات  كافة  واجريت 
الذكرية  النورات  تغطية  خالل  من  التلقيح  يف  التحكم 
عام  من  الربيعي  املوسم  ويف   . الورقية  باألكياس  واألنثوية 
2016 تم زراعة حبوب األباء واهلجن )ومخسة عرشهجينًا 
املعشاة  الكاملة  القطاعات  تصميم  وفق  آباء(  ستة   + فرديًا 
مروز،  ثالثة  التجريبية  الوحدة  وتضمنت  مكررات،  بثالثة 
طول كل منها )3( مرت، واملسافة بني مرز واخر )75( سم وبني 
جورة وأخرى )25( سم اجريت عمليات خدمة الرتبة من 
حراثة متعامدة وتنعيم وتسوية وتقسيم للحقل لغرض إعداد 
املركب  بالسامد  التجربة  أرض  سمدت  للبذور.  مالئم  مهد 
N:P )18:18(  بمقدار )100( كغم/ دونم اضيف دفعة 
)%N46( اليوريا  سامد  واضيف  الرتبة،  حتضري  عند  واحدة 

بعد  األوىل  دفعات  ثالث  وعىل  دونم  كغم/   )100( بواقع 
البزوغ  )20%( والثانية بعد )40( يومًا من  )20( يومًا من 
التزهري بمعدل )%50( البزوغ بمعدل )30%( والثالثة عند 
.استعمل مبيد االترازين )80%( مادة فعالة بمقدار )800( 
غم/ دونم بعد اإلنبات ملكافحة األدغال إضافة إىل التعشيب 
ساق  حفار  حرشة  مكافحة  تم   ، احلاجة  دعت  كلام  املستمر 
املحبب  الديازينون  بمبيد   )Sesamia cretical( الذرة 
مرتني  وبواقع  للنبات  النامية  القمة  بتلقيم  وذلك   )10%(
بعد  والثانية  أوراق   )6( مرحلة  النباتات  بلوغ  عند  األوىل 
)20( يومًا من املكافحة األوىل. علمت عرشة نباتات من كل 
وحدة جتريبية عشوائيا قبل البدء بأخذ القياسات، مع مراعاة 
عدم اخذ النباتات الطرفية، ومن ثم اجراء القياسات مجيعها 
للصفات عىل أساس النبات الفردي، واجريت الدراسة عىل 
حبوب  زراعة  تم   2016 اخلريفي  املوسم  يف  نباتات.  مخسة 
الناجتة من هتجينات   F2 مخسة عرش تركيبًا وراثيًا متثل ذرية 

F3 ذرية  عىل  احلصول  لغرض  سابقة(  )جتربة  نفسها  اآلباء 
واالحتفاظ  الالحقة  الذريات  إنتاج  يف  االستمرار  بغية 
يف  املقارنة  جتربة  يف  لزراعتها  تلك  احلبوب  كمية  بنصف 
جتربة  نفذت   2017 الربيعي  املوسم  يف  الالحق. املوسم 
املعشاة  الكاملة  القطاعات  تصميم  وفق  عىل  حقلية  مقارنة 
واحد  حبوب  زراعة  تضمنت  مكررات  بثالثة   RCBD
وبشكل  واآلباء   F3و  F2و F1متثل وراثيًا  تركيبًا  ومخسني 
 )20( واخلطوط  النباتات  بني  املسافة  مقدار  مفردة.  نباتات 
بطول  له  خطوط  ثالثة  زراعة  تم  وراثي  تركيب  ولكل  سم 
)3(م واجريت عملية التخصيل بعد وصول النباتات مرحلة 
ثالث أوراق إىل نبات واحد وأجريت عمليات خدمة الرتبة 
واملحصول والتسميد كام يف املوسم األول. حللت البيانات 
RCBD واختربت  وفق تصميم القطاعات الكاملة املعشاة 
باستعامل  وهتجيناهتا  لآلباء  الوراثية  الرتاكيب  متوسطات 
 .]5[ )0.05%( معنوية  بمستوى   LSD معنوي  فرق  أقل 
قدرت نسبة قوة اهلجني Heterobeltosis ملعظم الصفات 
كمتوسط للمكررات عىل أساس إنحراف اجليل األول عن 
أعىل األبوين وبحسب املعادلة اآلتية: [4]

H% = ])F¯1-H¯P(/H¯P[x100
أساس  عىل  النبات  الرتفاع  اهلجني  قوة  قدرت  حني  يف 
املعادلة  وبحسب  األبوين  أقل  عن  األول  اجليل  إنحراف 

اآلتية: [4]
])F¯1-L¯P(/L¯P[x100 H% =

املتوسطات  بني  للمقارنة   SE القيايس  اخلطأ  استعمل 
احلسابية لقوة اهلجني

H¯P  =     معدل الصفة عند أعىل األبوين
L¯P  =     معدل الصفة عند أقل األبوين
F¯1  =     معدل الصفة عند اجليل األول

 %H  =     نسبة قوة اهلجني
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حسبت نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني األول والثاين 
وبني اجليل الثاين والثالث بحسب املعادالت اآلتية: [4]

ID%=])F¯1 - F¯2(/F¯1[x100
ID%= ])F¯2 - F¯3(/F¯2[x10

إذ أن:
ID: نسبة الرتبية الداخلية
F¯1: معدل اجليل األول
F¯2: معدل اجليل الثاين

F¯3: معدل اجليل الثالث
حالة  يف  واخلاصة  العامة  التآلف  قابليتي  حتليل  اجري 
صفة  كل  يف  الوراثية  الرتاكيب  بني  معنوية  فروق  وجود 
حدة  عىل  اآلباء  مع  مدروس  جيل  كل  حتليل  اجري  حيث 
واآلباء(   F3( و  واآلباء(   F2( و  واآلباء(   F1( يأيت:  وكام 
Half( من حتليل كرفنك  Diallel( وبحسب الطريقة الثانية
وباستخدام األنموذج الثابت [6] وبحسب ما أوضحه [7] 

عىل وفق النموذج الريايض اآليت:
Yijk = µ + gi + gj + Sij + Rk + eijk

إذ أن:
µ = املتوسط العام للصفة

i قابلية االئتالف العامة لألب = gi
j قابلية االئتالف العامة لألب = gj

i األب  بني  للترضيب  اخلاصة  االئتالف  قابلية   =  Sij
.j واألب

Rk = تأثري املكررات.
eijk= تأثري اخلطأ التجريبي

وتم تقدير تأثري قابليتي التآلف العامة لكل أب واخلاصة 
لكل هجني كام يأيت: [7]

                    1                                             2
ĝi =    ------ ]Σ)Yi + Yij( - ---- Y … [
                 P + 2                                        P

                  1                                                              2  

ŝij = Yij ---- ]Yi. + Yij + Y.j + Yij[ + --- )Y …(

                  P + 2 )P+1( )P+2(

إذ أن:
i تأثري قابلية االئتالف العامة املتوقعة لألب = ĝi

ŝij = تأثري قابلية االئتالف اخلاصة املتوقعة لكل ترضيب.
ثم نقدر تباين تأثري قابليتي التآلف العامة واخلاصة لكل 

أب وكام يأيت:

                                              P-1
σ2ĝi = )gi(2 – ]-------------[ MSē
                                           P )P + 2(

                        1                             P2 )P + 2(
σ2ŝij = ------ Σ ŝij2 – ] --------[ MSē
              P – 2 )P + 1( )P + 2(       

إذ أن:
i تباين تأثري قابلية االئتالف العامة لالب :σ2ĝi

j تباين تأثري قابلية االئتالف اخلاصة لالب :σ2ŝij
MSē: متوسط مربعات اخلطأ التجريبي املحور والناتج 

من تقسيم Mse عىل عدد املكررات.

تقدير اخلطاء القيايس  .1.2
قدر اخلطأ القيايس للفرق بني تأثري قابلية االئتالف العامة 
لألبوين وكذلك اخلطأ القيايس للفرق بني تأثري قابلية االئتالف 

اخلاصة ألي هتجينني إشرتكا بأب واحد كام يأيت: [7]

                                                        2 )P + 1( MSē
SE )ŝij – ŝik( =         ------------------
                                                                  P + 2
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    2.2. تقدير الفعل اجليني واملعامل الوراثية:
σ2A = 2σ2 GCA   التباين املضيف       
σ2D = σ2 SCA   التباين السيادي        

    MSe                                               
σ2E = -----------      التباين البيئي      

R                                                 
نسبة التوريث .3.2

   باملعنى الواسع: [7]

                   σ2G                          σ2A + σ2D
h2

B.S = ------- x 100   = -------- x 100
                       σ2P                   σ2A + σ2D + σ2E

                       2σ2gca + σ2sca
        = -------------------- x 100
                   2σ2gca + σ2sca + σ2E

نسبة التوريث باملعنى الضيق: [7]
                σ2A                               σ2A
h2

N.S = ----- x 100 = ---------- x 100
                σ2P                      σ2A + σ2D + σ2E
                               
                                     2σ2gca
        = --------------------- x 100
                   2σ2gca + σ2sca + σ2E

إذ إن:
h2   = نسبة التوريث باملعنى الواسع

B.S  

h2   = نسبة التوريث باملعنى الضيق
N. S

التباين   =    σ2P   ، الوراثي   التباين   =    σ2G  
املظهري،   σ2A   = التباين اإلضايف

 =   σ2sca ،  تباين قابلية االئتالف العامة =   σ2gca

تباين قابلية االئتالف اخلاصة
املعادلة  السيادة لكل صفة حسب  قدر معدل درجة      

اآلتية: :[7] 
            
                          2σ2D
  ā =         -----------
                           σ2A            

إذ أن:
ā = معدل درجة سيادة

3. النتائج واملناقشة   
. صفة عدد العرانيص   1.3

فروق  وجود   )1( ملحق  التباين  حتليل  نتائج  من  يتبني 
عدد  معدل  يف  الرتاكيب  بني  الوراثية  الرتاكيب  بني  معنوية 
العرانيص مما يدل عىل وجود اختالفات وراثية بينها. يالحظ 
من نتائج جدول )2( وجود فروق معنوية بني معدالت اآلباء 
يف  العرانيص  لعدد  معدل  أقل   )5( االب  أعطى  إذ  املدروسة 
النبات بلغ )1.01( وأختلف معنويًا عن اآلباء ),3 ,4 ,5 ,6
2( انعكست االختالفات بني عدد العرانيص يف نباتات اآلباء 
وظهرت  الترضيبات  من  الناجتة  النباتات  عرانيص  عدد  عىل 
فروق معنوية بينها ، إذ أعطى الترضيب )1x5( يف اجليل األول 
أقل معدل عدد عرانيص النبات بلغ )1.04( واختلف معنويًا  
لعدد  معدل  أعىل  أن   ، األول  اجليل  يف  الترضيبات  مجيع  عن 
بلغ  الثالث  اجليل  يف   )3x5( الترضيب  من  فنتج  العرانيص 
)1.22( ويالحظ أن هذا الترضيب أزداد معدل عدد عرانيص 
النبات يف اجليل الثاين والثالث إذ بلغ )1.09( و )1.13( عىل 
التوايل والذي أختلف معنويًا مما يعني أن الثبات الوراثي قليل 
بني  معنوية  فروق  )2( وجود  جدول  نتائج  تبني  الصفة.  هلذه 
معدالت االجيال املدروسة يف هذه الصفة وحقق اجليل الثالث 

اعىل معدل لعدد العرانيص يف النبات بلغ )1.17(.
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جدول (2): عدد العرانيص لآلباء والترضيبات لألجيال األول والثاين والثالث

اجليل الثالث اجليل الثاين اجليل األول الترضيبات معدل اآلباء اآلباء

1.13 1.09 1.06 1x2 1.04 1

1.15 1.12 1.05 1x3 1.14 2

1.16 1.12 1.06 1x4 1.16 3

1.13 1.09 1.04 1x5 1.09 4

1.15 1.12 1.06 1x6 1.01 5

1.17 1.12 1.07 2x3 1.04 6

1.14 1.10 1.05 2x4

1.18 1.13 1.07 2x5

1.17 1.12 1.05 2x6

1.17 1.14 1.08 3x4

1.22 1.18 1.09 3x5

1.21 1.18 1.08 3x6

1.19 1.15 1.11 4x5

1.17 1.16 1.09 4x6

1.18 1.13 1.08 5x6

1.17             1.13               1.07                                                  0.01/ 0.05 LSD

توضح نتائج قوة اهلجني جدول )3( احلصول عىل قوة 
هجني موجبة وسالبة ألن أفراد اجليل األول اهلجينة مساوية 
ملعدل األبوين لعدم وجود أي نوع من التغلب حقق اهلجني 
)1x3( اعىل قوة هجني سالبة بلغت )9.48 - %( باجتاه غري 
موجبة  هجني  قوة  أعىل   )5x6( اهلجني  وحقق  به  املرغوب 
 [8] إليه  توصل  ما  مع  النتائج  اتفقت   .)%3.84( بلغت 

أعىل  أعطى   )3x6( الترضيب  أن   )3( ويالحظ من جدول 
قيمة سالبة لنسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني األول والثاين 
معدل  انخفاض  عىل  النسبة  تلك  تدل   )%-9.25( بلغت 
العرانيص يف اجليل األول قياسًا يف اجليل الثاين ولكن زيادة 
)1.21( يف جدول )2(  عدد العرانيص يف اجليل الثالث إىل

أدى إىل قلة نسبة الرتبية الداخلية بلغت )-%2.54(.
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جدول (3): قوة اهلجني ونسبة الرتبية الداخلية لألجيال األول والثاين والثالث لصفة عدد العرانيص يف النبات

نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني الثاين والثالث %نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني األول والثاين %قوة اهلجني %الترضيبات

1x27.0-2.83-3.66-

1x39.48-6.66-2.67-

1x42.75-5.66-3.57-

1x504.80-3.66-

1x611925.66-2.67-

2x37.75-4.67-4.46-

2x47.89-4.76-3.63-

2x56.14-5.60-44.24-

2x67.89-6.66-4.46-

3x46.89-5.55-2.63-

3x56.03-8.25-3.38-

3x66.89-9.25-2.54-

4x51.83-3.60-3.47-

4x606.42-0.86-

5x631844.62-4.42-

0.01/SE                                0.02/SE                  
يالحظ من نتائج جدول )4( وجود فروق معنوية لقابليتي 
االئتالف العامة واخلاصة يف عدد العرانيص يف اجليل األول مما 
يشري إىل اشرتاك الفعل املضيف وغري املضيف للجينات يف إظهار 
إىل  العامة  االئتالف  قابلية  تباين  بني  النسبة  بلغت  الصفة،  هذه 
االستنتاج  إىل  يعود  مما   )0.43( اخلاصة  االئتالف  قابلية  تباين 
إىل اشرتاك الفعل املضيف وغري املضيف للجينات وكان التأثري 
تتفق هذه  الصفة.  أكثر أمهية يف توريث تلك  للجينات  املضيف 
أن األب   )4( يتبني من جدول   .[9] إليه  ما توصل  النتائج مع 
قلة  باجتاه  العامة  االئتالف  لقابلية  تأثري سالب  أعىل  أعطى   )1(

معدل عدد عرانيص النبات إذ بلغ )-0.02( يليه األب )5( بلغ 
لقابلية  موجب  تأثري  أعىل   )2( األب  أعطى  حني  يف   )0.01-(
االئتالف العامة باجتاه زيادة معدل عدد العرانيص يف اجليل األول 
بلغ )0.11( يليه األب )3( مما جيعلهام مفضلني عند العمل عىل 
ثامنية  أعطت  املستقبلية.  الرتبية  برامج  يف  العرانيص  عدد  زيادة 
أكثرها  كان  اخلاصة  االئتالف  قابلية  لتأثري  سالبة  قياًم  ترضيبات 
يف الترضيبان )2x3( و )2x4( إذ بلغ )0.04( و )-0.04( عىل 
املضيف  الوراثي  التباين  أن  إىل   )4( نتائج جدول  تشري  التوايل. 
كان مساويًا إىل التباين الوراثي السيادي إذ بلغ )0.00( انعكس 
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ذلك عىل معدل درجة سيادة أكرب من واحد بلغ )1.51( وهذا 
سيادة  وجود  وإىل  للجينات  املضيف  غري  التأثري  أمهية  إىل  يشري 
باملعنى  التوريث  نسبة  حققت  الصفة.  هذه  توريث  يف  فائقة 

الواسع قيمة عالية بلغت )80.37%( نتج ذلك من ارتفاع قيم 
التباين املضيف والسيادي وانخفاض قيم التباين البيئي، أما نسبة 

التوريث باملعنى الضيق فكانت متوسطة بلغت )37.42%(. 

ig واخلاصة وبعض املعامل الوراثية لصفة عدد العرانيص للنبات لآلباء وترضيبات اجليل األول
∧

جدول (4): تقدير تأثريات قابلية التآلف العامة 

Parent 1 2 3 4 5 6

1 -0.02 -0.00 -0.03 0100 0100 0102

2 0111 -0.04 -0.04 -0.00 -0.02

3 0103 -0.03 0100 -0.02

4 0100 0105 0101

5 -0.01 0100

6 -0.00

SE )gi( 0.010
SE )sij( 0.008

معدل درجة السيادة ونسبة التوريث التباينات ونسبها متوسط املربعات

h2N1S% h2B1S% A σ2A σ2D σ2gca/σ2sca σ2sca σ2gca e SCA GCA

 37142 80137 1151 0100 0100 0143* 0100* 0100* 0100 0100 0100

* معنوي عىل مستوNs        0.05  غري معنوي

2.3. صفة عدد الصفوف بالعرنوص  
فروق  وجود   )1( ملحق  التباين  حتليل  نتائج  من  يتبني 
الصفوف  عدد  معدل  يف  الوراثية   الرتاكيب  بني  معنوية 
بالعرنوص مما يدل عىل وجود اختالفات وراثية بينها يالحظ 
معدالت  بني  معنوية  فروق  وجود   )5( جدول  نتائج  من 
لعدد  معدل  أقل   )5 و   3( األبوين  أعطى  إذ  املدروسة  اآلباء 
معنويًا  اختلفا  اللذين   )16.42( بلغ  العرنوص  الصفوف يف 
عدد  بني  االختالفات  انعكست  اآلباء(1 ,2 ,4 ,6(  عن 
الصفوف  عدد  عىل  اآلباء  نباتات  يف  بالعرنوص  الصفوف 

معنوية  فروق  وظهرت  الترضيبات  من  الناجتة  بالعرنوص 
بينها إذ أعطى الترضيب 1x2 يف اجليل األول أقل معدل لعدد 
الصفوف يف العرنوص بلغ ) 16.32 ( وأختلف معنويًا عن 
أعىل  أما  والثالث،  والثاين  األول  اجليل  يف  الترضيبات  مجيع 
 )2x4( معدل لعدد الصفوف يف العرنوص نتج من الترضيب
يف اجليل الثالث بلغ )18.19(. تبني نتائج جدول )5( وجود 
فروق معنوية بني معدالت األجيال املدروسة يف هذه الصفة 
وحقق اجليل الثالث أعىل معدل لعدد الصفوف يف العرنوص 

بلغ )17.55(.
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الترضيبني  جدول )6( أن  اهلجني  قوة  نتائج  توضح 
بلغت )-%1.33( قوة هجني سالبة  )1x3( حققا  و   )1x2(

التوايل. أما أعىل نسبة موجبة لقوة اهلجني  و )-0.66%( عىل 
الترضيب  أعطاها  فقد  بالعرنوص  الصفوف  زيادة عدد  باجتاه 
إليه  توصل  ما  مع  النتائج  هذه  تتفق   ،)%3.81( بلغ   )2x3(
فقط   )1x4( الترضيب  أن   )6( جدول  من  يالحظ   .[8]

بني  الداخلية  الرتبية  لنسبة  موجبة  قيمة  أعطى  الذي  هو 
الصفوف  عدد  لصفة   )%3.75( بلغت  والثاين  األول  اجليلني 
بالعرنوص، حتققت أعىل قيمة سالبة لنسبة الرتبية الداخلية بني 
اجليلني األول والثاين من الترضيب )2x6( بلغت )-3.15(
يف حني أعطى الترضيب )5x6( ـ أعىل قيمة سالبة لنسبة الرتبية 

الداخلية بني اجليلني الثاين والثالث بلغت )-%2.54(. 

جدول (6): قوة اهلجني ونسبة الرتبية الداخلية لألجيال األول والثاين والثالث لصفة عدد الصفوف بالعرنوص 

نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني الثاين والثالث %نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني األول والثاين %قوة اهلجني %الترضيبات

1x21.33-2.63-1.25-

1x30.66-1.52-2.09-

1x40.173.751.40-

1x50.181.62-1.66-

جدول (5): معدل عدد الصفوف بالعرنوص لآلباء والترضيبات لألجيال األول والثاين والثالث

الجیل الثالث الجیل الثاني الجیل األول التضریبات معدل اآلباء اآلباء

16.96 16.75 16.32 1x2 16.54 1

17.03 16.68 16.43 1x3 16.51 2

17.38 17.14 16.77 1x4 16.42 3

17.12 16.84 16.57 1x5 16.74 4

17.44 17.12 16.83 1x6 16.42 5

17.98 17.58 17.14 2x3 16.51 6

18.19 17.80 17.32 2x4

17.70 17.44 17.13 2x5

17.95 17.63 17.09 2x6

17.41 16.99 16.76 3x4

17.53 17.28 16.96 3x5

17.76 17.42 16.99 3x6

17.32 17.00 16.76 4x5

17.71 17.44 17.08 4x6

17.73 17.29 16.96 5x6

17.55             17.23            16.88                                           0.059/ 0.05   LSD
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1x61.751.72-1.85-

2x33.812.56-2.27-

2x43.462.77-2.19-

2x53.751.80-1.49-

2x63.513.15-1.81-

3x40.111.37-2.47-

3x53.281.88-1.44-

3x62.902.53-1.95-

4x50.111.43-1.88-

4x62.032.10-1.54-

5x62.721.94-2.54-

0.20/SE                             1.78/SE                  
يالحظ من نتائج جدول )7( وجود فروق معنوية لقابليتي االئتالف العامة واخلاصة لصفة عدد الصفوف يف العرنوص يف 

اجليل األول مما تشري إىل اشرتاك الفعل املضيف وغري املضيف 
للجينات يف إظهار هذه الصفة وبلغت النسبة بني تباين قابلية 
االئتالف العامة إىل تباين قابلية االئتالف اخلاصة )0.165( 
مما يقود إىل االستنتاج إىل اشرتاك الفعل اجليني املضيف وغري 
املضيف للجينات وكان التأثري املضيف للجينات أكثر أمهية 
النتائج مع ما توصل إليه  يف توريث تلك الصفة، تتفق هذه 
توصل إليه [11] يتبني من جدول )7( [10] ومل تتفق مع ما
أن األب )1( أعطى أعىل تأثري سالب لقابلية االئتالف العامة 
يليه   )0.16-( بلغ  اذ  بالعرنوص  الصفوف  عدد  قلة  باجتاه 
االب )3( بلغ )-0.02( يف حني أعطى األب )2( أعىل تأثري 
الصفوف  عدد  زيادة  باجتاه  العامة  االئتالف  لقابلية  موجب 
األب)6(  يليه   )0.07( بلغ  األول  اجليل  يف  العرنوص  يف 
بلغ )0.06( مما جيعلهام مفضلني عند العمل عىل زيادة عدد 
، أعطت  املستقبلية  الرتبية  برامج  العرنوص يف  الصفوف يف 
اخلاصة  االئتالف  قابلية  لتأثري  سالبة  قياًم  ترضيبات  ست 

كان أقلها باجتاه قلة عدد الصفوف بالعرنوص يف الترضيبان 
)1x5( و )3x4( إذ بلغ )-0.08( ، )-0.09( عىل التوايل 
أعطى الترضيبان) 2x3 ( و) 2x4( اعىل تاثري موجب لقابلية 
االئتالف اخلاصة باجتاه زيادة عدد الصفوف بالعرنوص بلغ 
)0.26( و )0.35( عىل التوايل. تشري نتائج جدول )7( إىل 
الوراثي  التباين  من  مقاربًا  كان  املضيف  الوراثي  التباين  أن 
السيادي إذ بلغ )0.01( و)0.03( عىل التوايل انعكس ذلك 
وهذا   )2.45( بلغ  واحد  من  أكرب  سيادة  درجة  معدل  عىل 
يشري إىل أمهية للتأثري غري املضيف للجينات واىل وجود سيادة 
فائقة يف توريث هذه الصفة. تتفق هذه النتائج مع ما توصل 
إليه [12] ومل تتفق مع [13] و[14] حققت نسبة التوريث 
الواسع قيمة عالية بلغت )76.03%( نتج ذلك من  باملعنى 
ارتفاع قيم التباين املضيف والسيادي وانخفاض قيم التباين 
منخفضة  فكانت  الضيق  باملعنى  التوريث  نسبة  أما  البيئي 

بلغت )%18.95(.
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ig واخلاصة وبعض املعامل الوراثية لصفة عدد الصفوف بالعرنوص لآلباء وترضيبات اجليل األول 
∧

جدول (7): تقدير تأثريات قابلية التآلف العامة 

PARENT 1 2 3 4 5 6

1 -0.16 -0.41 -0.20 0.05 -0.08 0.09

2 0.07 0.26 0.35 0.23 0.11

3 -0.02 -0.09 0.17 0.12

4 0.05 -0.11 0.13

5 -0.00 -0.10

6 0.06

SE (sij) 0.054    SE (gi) 0.064
معدل درجة السیادة التباینات ونسبھا متوسط المربعات

h2N.S% h2B.S% A σ2A σ2D σ2gca/σ2sca σ2sca σ2gca e SCA GCA

18.95 76.03 2.45 0.01 0.03 0.16 0.03* 0.00* 0.01 0.05 0.06

* معنوي عىل مستوى Ns      0.05 غري معنوي 
3.3. وزن 1000 حبة 

وجود  عدم   )1( ملحق  التباين  حتليل  نتائج  من  يتبني 
1000 وزن  معدل  يف  الوراثية  الرتاكيب  بني  معنوية  فروق 

حبة. يالحظ من نتائج جدول )8( عدم وجود فروق معنوية 

تبني  1000 حبة.  املدروسة لصفة وزن  اآلباء  بني معدالت 
معدالت  بني  معنوية  فروق  وجود  عدم   )8( جدول  نتائج 

األجيال املدروسة يف صفة وزن 1000 حبة.

جدول (8): معدل وزن 1000 حبة لآلباء والترضيبات لألجيال األول والثاين والثالث

الجیل الثالث الجیل الثاني الجیل األول التضریبات معدل اآلباء اآلباء

287.01 278.34 278.77 1x2 200.62 1

283.66 284.65 283.76 1x3 196.77 2

280.78 280.54 277.45 1x4 199.11 3

285.23 284.21 280.22 1x5 207.18 4

283.65 283.98 280.34 1x6 203.14 5

285.87 281.54 279.87 2x3 200.59 6
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282.88 280.9 280.44 2x4

286.55 281.77 280.21 2x5

285.67 277.43 281.90 2x6

282.67 281.45 278.00 3x4

282.65 284.00 282.22 3x5

283.87 281.78 283.80 3x6

284.01 281.32 278.54 4x5

284.21 283.32 283.90 4x6

287.01 281.01 279.56 5x6

284.384            281.756             299.919                                                         NS /0.05 LSD

توضح نتائج جدول )9( احلصول عىل قوة هجني موجبة 
جلميع اهلجن إذ تفوق اهلجني )3x6( معطيًا أعىل نسبة لقوة 
أوطأ   )1x4( اهلجني  أعطى  فيام   )%41.48( بلغت  اهلجني 
الصفة  أن  يعني  )33.91%( وهذا  بلغت  اهلجني  لقوة  نسبة 
عىل  تعمل  والتي  للجينات  الفائقة  السيادة  تأثري  حتت  تقع 
إليه  توصل  ما  مع  النتائج  هذه  تتفق  مل  الصفة  معدل  زيادة 
أعطى   )3x6( الترضيب  أن   )9( جدول  من  يالحظ   [15]
األول  اجليلني  بني  الداخلية  الرتبية  لنسبة  موجبة  قيمة  أعىل 
انخفاض  عىل  النسبة  تلك  تدل   )%0.71( بلغت  والثاين 
معدل وزن احلبة يف اجليل الثاين قياسًا باجليل األول بينام زيادة 

وزن احلبة يف اجليل الثالث للترضيبني )1x2( و )5x6( إىل 
)287.01( يف جدول )8( أدى إىل قلة نسبة الرتبية الداخلية 
أعىل  حتققت  التوايل.  عىل   )%2.13-( و   )%3.11-( إىل 
قيمة سالبة لنسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني األول والثاين 
من الترضيب )1x5( بلغت )-1.42%( أي حصول زيادة 
وزن احلبة يف اجليل الثاين ناجتة من أنعزاالت باجتاه تأثريات 
اجلينات املسهمة يف إعطاء وزن نبات عال يف حني بلغت أعىل 
قيمة موجبة لنسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني الثاين والثالث 
لترضيب )5x4( )0.95%( متثل هذه النسبة مقدار الزيادة يف 

وزن احلبة يف اجليل الثالث عن اجليل الثاين.

جدول (9): قوة اهلجني ونسبة الرتبية الداخلية لألجيال األول والثاين والثالث لصفة وزن 1000 حبة 

نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني الثاين والثالث %نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني األول والثاين %قوة اهلجني %الترضيبات

1x238.950.153.11-

1x341.440.31-0.34

1x433.911.11-0.08-

1x537.941.42-0.35-

1x639.731.29-0.11
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2x340.560.59-1.53-

2x435.360.16-0.70-

2x537.930.55-1.89-

2x640.531.582.97-

3x443.181.24-0.43-

3x538.920.63-0.47

3x641.480.710.74-

4x534.440.99-0.95

4x637.030.200.31-

5x637.610.51-2.13-

                                                       SE 46.59                                S.E. 90.05

يالحظ من نتائج جدول )10( عدم وجود فروق معنوية 
اجليل  يف  احلبة  وزن  يف  واخلاصة  العامة  االئتالف  لقابليتي 
األول بلغت النسبة بني تباين قابلية االئتالف العامة إىل تباين 
االستنتاج  إىل  يقود  مما  اخلاصة )-0.057(  االئتالف  قابلية 
إىل االشرتاك الفعل اجليني غري املضيف للتأثري يف صفة وزن 

احلبة تتفق هذه النتائج مع ما وجده [16] ومل تتفق مع [17]
السيادة  باجتاه  أي   )4.18( بلغ  السيادة  درجة  معدل  أن  كام 
متوسطة  قيمة  الواسع  باملعنى  التوريث  نسبة  الفائقة حققت 
بلغت  منخفضة  قيمه  الضيق  وباملعنى   )%  40.00( بلغت 

 .)% 5.16(

1000 حبة لآلباء وترضيبات اجليل األول  ig واخلاصة وبعض املعامل الوراثية لصفة وزن 
∧

جدول (10): تقدير تأثريات قابلية التآلف العامة 

Parent 1 2 3 4 5 6

1 -9.81 28.31 -4.07 23.95 37.75 1.20

2 -10.25 -7.52 27.39 38.20 3.20

3 27.13 -12.43 2.81 2.48

4 -7.22 33.50 2.17

5 -18.25 -63.57

6 18.41

SE )gi( 31.840
SE )sij( 26.910
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معدل درجة السیادة التباینات ونسبھا متوسط المربعات

h2N.S% h2B.S% A σ2A σ2D σ2gca/
σ2sca σ2sca σ2gca e SCA GCA

-5.16 40.00 4.18 -348.94 3052.63 0.05- 3052.63
ns

-174.47
ns 4055.17 7107.80 265. 03

* معنوي عىل مستوNs        0.05  غري معنوي

4.3. حاصل احلبوب يف مساحة هكتار (طن/هـ)   
فروق  وجود   )1( ملحق  التباين  حتليل  نتائج  من  يتبني 
يف  احلبوب  حاصل  معدل  يف  الوراثية  الرتاكيب  بني  معنوية 
بينها.  وراثية  اختالفات  وجود  عىل  يدل  مما  هكتار  مساحة 
معدالت  بني  معنوية  فروق  وجود   )11( جدول  من  يالحظ 
حلاصل  معدل  اقل   )1( األب  أعطى  إذ  املدروسة،  اآلباء 
خيتلف  ومل  طن/هـ   )5.89( بلغ  هكتار  مساحة  يف  احلبوب 
ًعن  معنويًا عن اآلباء )1 ,2 ,4 ,5( يف حني أختلف معنويا 
األب )3( الذي حقق أعىل معدل حلاصل احلبوب يف مساحة 
هكتار بلغ )6.30( طن/هـ انعكست االختالفات بني حاصل 
مساحة  يف  احلبوب  حاصل  عىل  هكتار  مساحة  يف  احلبوب 

إذ  بينها  فروق معنوي  الترضيبات وظهرت  الناجتة من  هكتار 
أعطى الترضيب )1x2( أقل معدل حلاصل احلبوب يف مساحة 
هكتار بلغ )9.27( طن/هـ. ومل خيتلف معنويًا عن الترضيبات 
)1x4( يف اجليل األول و )4x5( و )3x4( و )1x5( و )1x4(
يف اجليل الثاين، أما أعىل حاصل حبوب يف مساحة هكتار فنتج 
من الترضيب )2x4( يف اجليل الثالث بلغ )12.19( طن/هـ 
حصلت الزيادة يف حاصل احلبوب يف مساحة هكتار يف األجيال 
جدول  نتائج  تبني  للجينات.  اإلضايف  الفعل  بسبب  الالحقة 
)11( وجود فروق معنوية بني معدالت األجيال املدروسة يف 
هذه الصفة وحقق اجليل الثالث اعىل معدل حلاصل احلبوب يف 

مساحة هكتار بلغ )11.17( طن/هـ.

جدول (11): معدل حاصل احلبوب يف مساحة هكتار لآلباء والترضيبات لألجيال األول والثاين والثالث

اجليل الثالث اجليل الثاين اجليل األول الترضيبات معدل اآلباء اآلباء

10171 9192 9127 1x2 5189 1

11110 10157 9180 1x3 6119 2

11101 9136 9164 1x4 6130 3

1072 10107 9154 1x5 6125 4

11129 10173 9177 1x6 6105 5

11142 10178 9199 2x3 6111 6

12119 10171 9171 2x4

11149 10160 9196 2x5

11162 10178 10103 2x6
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10184 10155 9149 3x4

10178 10161 9173 3x5

11140 10132 9186 3x6

10188 10122 9160 4x5

10181 10113 10129 4x6

11127 10134 9183 5x6

11.17                10.38          9.77                                               0.37 /0.05 LSD

هجني  قوة  عىل  احلصول   )12( جدول  نتائج  توضح 
أعىل  معطيًا   )4x6( اهلجني  تفوق  إذ  اهلجن  جلميع  موجبة 
اهلجني  أعطى  فيام   )%64.64( بلغت  هجني،  لقوة  نسبة 
وهذا   )%49.75( بلغت  اهلجني  لقوة  نسبة  أوطأ   )1x2(
للجينات  الفائقة  السيادة  تأثري  حتت  تقع  الصفة  أن  يعني 
مع  النتائج  تتفق هذه  الصفة،  معدل  زيادة  تعمل عىل  والتي 
ما توصل إليه [18] يالحظ من جدول )12( أن الترضيب 
بني  الداخلية  الرتبية  لنسبة  موجبة  قيمة  أعىل  أعطى   )1x4(
اجليلني األول والثاين بلغت )2.90%( تدل تلك النسبة عىل 
انخفاض معدل حاصل احلبوب يف مساحة هكتار يف اجليل 
الثاين قياسًا باجليل األول بينام نالحظ زيادة حاصل احلبوب 
يف   )2x4( لترضيب  الثالث  اجليل  يف  هكتار  مساحة  يف 

جدول )11( إىل )12.19( طن/هـ أدى إىل قلة نسبة الرتبية 
الداخلية )-13.81%( حتققت أعىل قيمة سالبة لنسبة الرتبية 
)3x4( الترضيب  من  والثاين  األول  اجليلني  بني  الداخلية 

احلبوب  حاصل  زيادة  حصول  أي   )%11.16-( بلغت 
باجتاه  انعزاالت  من  ناجتة  الثاين  اجليل  يف  هكتار  مساحة  يف 
تأثريات اجلينات املسهمة يف اعطاء حاصل حبوب عال. يف 
حني أعطى الترضيب )1x4( أعىل قيمة سالبة لنسبة الرتبية 
الداخلية بني اجليلني الثاين والثالث بلغت )-17.62%( أي 
الثالث مقارنة مع  حصول أرتفاع حلاصل احلبوب يف اجليل 
اجليل الثاين، نتج ذلك من حصول انعزاالت وراثية مستمرة 
وهذا  احلبوب  حاصل  زيادة  يف  املسهمة  للجينات  وجتميع 

يعني أن الترضيبات يف هذه األجيال غري مستقرة.

جدول (12): قوة اهلجني ونسبة الرتبية الداخلية لألجيال األول والثاين والثالث لصفة حاصل احلبوب يف مساحة هكتار 

نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني الثاين والثالث %نسبة الرتبية الداخلية بني اجليلني األول والثاين %قوة اهلجني %الترضيبات

1x249.757.01-7.96-

1x355.557.85-5.01-

1x454.242.9017.62-

1x557.685.55-6.45-
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1x659.909.82-5.21-

2x358.577.90-5.93-

2x455.3610.29-13.81-

2x560.906.42-8.39-

2x662.037.47-7.79-

3x450.6311.16-2.74-

3x554.449.04-1.60-

3x656.504.66-10.46-

4x553.66.45-6.45-

4x664.641.556.71-

5x660.885.18-8.99-

SE 0.58      S.E. 0.28

معنوية  فروق  وجود   )13( جدول  نتائج  من  يالحظ 
لقابليتي االئتالف العامة واخلاصة حلاصل احلبوب يف هكتار 
اشرتاك  إىل  يشري  مما   )0.01( نسبتها  بلغت  األول  اجليل  يف 
الفعل املضيف وغري املضيف للجينات يف إظهار هذه الصفة. 
وكان التأثري املضيف أكثر أمهية يف توريث تلك الصفة تتفق 
هذه النتائج مع ما توصل إليه [19]. يتبني من جدول )13(
االئتالف  لقابلية  سالب  تأثري  أعىل  أعطى   )5( األب  أن 
بلغ  إذ  هكتار  مساحة  يف  احلبوب  حاصل  قلة  باجتاه  العامة 
أعطى  حني  يف   )0.14-( بلغ   )6( األب  يليه   )0.30-(
باجتاه  العامة  االئتالف  لقابلية  تأثري موجب  األب )2( أعىل 
زيادة حاصل احلبوب يف مساحة هكتار يف اجليل األول بلغ 
)0.18( يليه األب )4( بلغ )0.14( مما جيعلهام مفضلني عند 
العمل عىل زيادة حاصل حبوب تلك الصفة يف برامج الرتبية 
لتأثري  سالبة  قيمة  فقط   )5x6( الترضيب  أعطى  املستقبلية 

قابلية االئتالف اخلاصة بلغ )-1.6150( باجتاه قلة حاصل 
عند حتسني  مما جيعله غري مفضل  مساحة هكتار  احلبوب يف 
البحث ، أعطى الترضيب )1x6( أعىل  تلك الصفة يف هذا 
حاصل  زيادة  باجتاه  اخلاصة  االئتالف  لقابلية  موجب  تأثري 
نتائج جدول  بلغ )1.95(. تشري  احلبوب يف مساحة هكتار 
التباين  من  أكرب  كان  السيادي  الوراثي  التباين  أن  إىل   )13(
التوايل  عىل   )0.06( و   )2.92( بلغ  إذ  املضيف  الوراثي 
وأن معدل درجة السيادة أكرب من واحد بلغ )9.48( وهذا 
يشري إىل وجود سيادة فائقة يف توريث تلك الصفة. حققت 
نسبة التوريث باملعنى الواسع قيمة عالية بلغت )%98.67(
مع  تتفق  ومل   [19[ إليه  توصل  ما  مع  النتائج  هذه  اتفقت 
قيمة  الضيق  باملعنى  التوريث  نسبة  حققت  حني  يف   ،[20]
منخفضة بلغت )2.148%( اتفقت النتائج مع ما توصل إليه 

[20] ومل تتفق مع [19].
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ig واخلاصة وبعض املعامل الوراثية لصفة حاصل احلبوب يف مساحة هكتار لآلباء وترضيبات اجليل األول 
∧

جدول (13): تقدير تأثريات قابلية التآلف العامة 

Parent 1 2 3 4 5 6

1 -0.00 0.37 0.94 0.77 1.12 1.19

2 0.18 0.94 0.65 1.36 1.26

3 0.13 0.48 1.17 1.14

4 0.14 1.03 1.55

5 -0.30 -1.61

6 -0.14

SE (gi) 0.100
SE (sij) 0.085

معدل درجة السيادة التباينات ونسبها متوسط املربعات

h2N.S% h2B.S% A σ2A σ2D σ2gca/
σ2sca σ2sca σ2gca e SCA GCA

2.14 98.66 9.481 0.065 2.924 0.01 2.92* 0.03* 0.040 2.963 0.300

* معنوي عىل مستوى 0.05
Ns غري معنوي

MS ملحق (1): حتليل التباين بني األجيال للصفات املدروسة ممثلة بمتوسطات املربعات

حاصل الحبوب في مساحة 
الھكتار وزن حبة عدد الصفوف 

بالعرنوص عدد العرانیص درجات الحریة مصادر التباین

0.04 378.28 0.05 4.14 2 المكررات

1.48* 289.06 ns 0.33* 0.00* 2 األجیال

0.02 0.00 6.73 4 الخطأ
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