
 ٢٠٠٦)١(العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                
  

  تقدیر القدرة على االئتالف والتباین الوراثي في الذرة الصفراء
  خالد محمد داؤد                     نزار سلیمان علي

  جامعة الموصل، العراق/ عة والغابات كلیة الزرا/ قسم المحاصیل الحقلیة 
  

 الخالصة
ادخلت في تھجینات وفق طریقة  استخدمت في الدراسة عشرة سالالت نقیة من الذرة الصفراء،         

 R153و W17.161و W13Rو Agr183النظام التزاوجي العاملي، حیث استخدمت السالالت 
زرعت . أمھاتبوصفھا  SHو DKو ZPو IK8و IK58و OH40بوصفھا آباء ذكور والسالالت 

االباء واالجیال االولى لھجنھا الفردیة في تجربة بتصمیم قطاعات عشوائیة كاملة بثالث مكررات، ثم 
جمعت بیانات عن صفات الحاصل ومكوناتھ ونسبتي البروتین والزیت وحللت احصائیاً لدراسة قدرتي 

ج ان ھناك اختالفات معنویة عند مستوى اظھرت النتائ. االئتالف العامة والخاصة والفعل الجیني
تاثیرات  SHاعطت الساللة . للصفات جمیعھا) آباء وھجن(بین التراكیب الوراثیة % ١احتمال 

، واظھرت ZPو  IK8مرغوبة للقدرة العامة على االئتالف الكبر عدد من الصفات وتلتھا الساللتین 
صفات المختلفة، وكانت افضل الھجن في تاثیراتھا الھجن تبایناً في تاثیراتھا الخاصة على االئتالف لل

وظھر التباین الوراثي السیادي ). OH40 x W17.161(و ) ZP x W13R(الخاصة على االئتالف 
اكبر في قیمتھ من التباین الوراثي االضافي لمعظم الصفات، وزاد معدل درجة السیادةعن واحد لجمیع 

این الوراثي ھو التباین السیادي، وتراوحت قیم التوریث الصفات داللة على ان التاثیر االكبر للتب
حبة وبالمعنى الضیق  ١٠٠لوزن % ٩٩.٦٢لصفة قطر العرنوص و % ٨٦.٧٧بالمعنى الواسع بین 

  .           لصفة عدد الصفوف بالعرنوص %٦١.٤٠لصفة نسبة البروتین و % ٢٠.٩٢بین 
  

  المقدمة
الطرائXXXق المھمXXXة التXXXي یمكXXXن مXXXن خاللھXXXا الحصXXXول علXXXى یعXXXد النظXXXام التزاوجXXXي العXXXاملي مXXXن         

استنتاجات عن طبیعة الفعل الجیني وقدرتي االئتالف العامة والخاصة، وقد تركXز االھتمXام بتقXدیر قXدرة 
مجموعXة مXن  أھمیXةمعرفXة  إلXىفي تربیة النبات وخاصXة فXي الدراسXات التXي تھXدف  ألھمیتھااالئتالف 

، وقXد درسXھا إیجابیXةفXي بXرامج التربیXة لضXمان الحصXول علXى نتXائج  اإدخالھXالسالالت في ھجنھا قبXل 
 Melchingerو ) ١٩٨٥( El-Hosaryو  Nawarالكثیر مXن البXاحثین فXي الXذرة الصXفراء مXن بیXنھم 

 Spanerو  )أ و ب ١٩٩٣(وآخXXرون  Vasalو) ١٩٩١( Saleem و Aneesو) ١٩٨٧(وآخXXرون 
ویمكXXXن مXXXن خXXXالل التعXXXرف علXXXى الفعXXXل الجینXXXي ). ٢٠٠٤(وآخXXXرون  Rezaeiو )  ١٩٩٦(وآخXXXرون 

وبعض المعالم الوراثیة المھمة كالتوریث ومعدل درجة السیادة في صفات الحاصXل ومكوناتXھ فXي الXذرة 
دراسات كثیرة فXي  أجریتالصفراء الحصول على معلومات مفیدة في برامج تربیة ھذا المحصول، وقد 

 نوآخروNawar و ) ١٩٦٣( Lengا قام بھ الباحثون ھذا المجال على محصول الذرة الصفراء منھا م
) ٢٠٠١(والزوبعXXXXي ) ٢٠٠٠(و بكتXXXXاش و مسXXXXعد ) ١٩٩٤( Mohamedو   Dawodو) ١٩٩٨(

  . وغیرھم) ٢٠٠٤(والدلیمي )  ٢٠٠٢(والفالحي
القXXدرة العامXXة علXXى االئXXتالف لعشXXرة سXXالالت نقیXXة مXXن الXXذرة  الحالیXXة لتقXXدیرالدراسXXة  أجریXXت        

القXXدرة الخاصXXة علXXى االئXXتالف للھجXXن الفردیXXة الناتجXXة عنھXXا، وكXXذلك تحدیXXد التبXXاین الXXوراثي الصXXفراء و
  .  االكثر اھمیة في وراثة صفات الحاصل ومكوناتھ لالستفادة من ذلك في برامج التربیة

           
  مواد البحث وطرائقھ 

الت التابعXة لمركXز ابXاء وھXي جXزء مXن السXال(زرعت عشرة سXالالت نقیXة مXن الXذرة الصXفراء         
تمXXوز    ٧فXXي حقXXل كلیXXة الزراعXXة والغابXXات داخXXل مركXXز جامعXXة الموصXXل فXXي  ) لالبحXXاث الزراعیXXة 

٢٠٠٣   
  

  جزء من رسالة ماجستیر للسید نزار سلیمان علي
          ٢٠٠٦/ ٢/ ٨وقبولھ     ٢٣/١٠/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
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و  Comstockواجریت التھجینXات الفردیXة بینھXا وفXق طریقXة النظXام التزاوجXي العXاملي التXي اقترحھXا 

Robinson )١٩٥٢و  ١٩٤٨ ( الالتXXXXXXXXXXتخدمت السXXXXXXXXXXث اسXXXXXXXXXXحی)١(Agr183  و)٢ (W13R  و
)٣(W17.161  و)٤(R153 فھا آXXاء بوصXXب)Males( الالتXXوالس ،)٥ (OH40  و)٦ (IK58  و)٧ (

IK8  ٨(و  (ZP  و)٩ (DK  و)١٠ (SH  اتبوصفھاXان . أمھXن نیسXامس مXي الخXت  ٢٠٠٤وفXزرع
فXي قضXاء الحویجXة بمحافظXة كركXوك باسXتخدام ) ھجین فردي ٢٤+ عشرة آباء (بذور اآلباء والھجائن 

ات، واحتXXوت الوحXXدة التجریبیXXة الواحXXدة علXXى ثالثXXة تصXXمیم القطاعXXات العشXXوائیة الكاملXXة بXXثالث مكXXرر
  .سم٢٥ وأخرىسم وبین جورة ٧٥م لكل منھا وكانت المسافة بین كل مرزین ٣مروز بطول 

سXماد الیوریXا  أضXیف، حیXث )١٩٨٧(تمت خدمXة المحصXول حسXب مXا ذكXره الیXونس وآخXرون         
)٤٥ %N ( دلXXXXم ٨٠بمعXXXXفات الثال/كغXXXXوبر فوسXXXXماد السXXXXار، وسXXXXي ھكتXXXXثP2O5  دلXXXX٤٨ – ٤٠بمع 

  بحشXXرة حفXار السXXاق اإلصXXابةلغXXرض مكافحXة % ١٠واسXXتخدم مبیXد الXXدیازینون المحبXXب . ھكتXXار/كغXم
Sesamia criteca . ة(النبات الفردي  أساسسجلت البیانات علىXدة تجریبیXل وحXن كXعشرة نباتات م (

وعXXدد العXXرانیص ) مسXX(مXXن حریXXرة العXXرانیص وارتفXXاع النبXXات % ٥٠لظھXXور األیXXامعXXن صXXفات عXXدد 
وعXXدد الصXXفوف بXXالعرنوص وعXXدد الحبXXوب ) سXXم(وقطXXر العرنXXوص ) سXXم(بالنبXXات وطXXول العرنXXوص 

ونسبة البروتین بطریقة میكروكلXدال المحXورة، ) غم(وحاصل النبات ) غم(حبة  ١٠٠بالعرنوص ووزن 
لزیXXXت ونسXXبة ا) ١٩٨٠، AOAC( ٥.٧وفیھXXا تقXXXدر نسXXبة النیتXXXروجین الكلXXي وتضXXXرب بثابXXت قیمتXXXھ 

  ).١٩٧٦( AACCحسب  Soxhletباستخدام جھاز 
وللصXXفات المدروسXXة وفXXق تصXXمیم القطاعXXات ) اآلبXXاء والھجXXن(حللXXت بیانXXات التراكیXXب الوراثیXXة         

، ثXم حللXت بیانXات الھجXن وفXق طریXق النظXام التزاوجXي )١٩٨٠الXراوي وخلXف هللا، (العشوائیة الكاملة 
  :الدراسات اآلتیة اءإجرالعاملي والنموذج الثابت لغرض 

  :من المعادلتین)  ĝj(  واألمھات)  ĝi( تقدیر تأثیر القدرة العامة على االئتالف لآلباء  .١
   ĝi = ỹi.. – ỹ…        ;        ĝj = ỹ.j. – ỹ… 

المتوسXXط العXXام =  …ўللصXXفة و  jمتوسXXط االم =  .ў.jللصXXفة،   I األبمتوسXXط =  ..ўiحیXXث 
  للصفة

  :حسب المعادلة)  Ŝij( الخاصة على االئتالف لكل ھجین  تقدیر تأثیر القدرة .٢
         Ŝij = ỹij. – ỹi.. – ỹ.j. + ỹ… 

     ỹij.  = متوسط الھجین)ij ( للصفة .  
علمXاً . للتعرف على معنویة التأثیرات العامة والخاصة عن الصXفر) SE(استخدم الخطأ القیاسي     
  :أن

   SE (gi ) = √2 σ2e / r          ;         SE (Sij ) = √4 σ2e / r 
باالعتمXXاد  ) σ2EوالبیئXXي  σ2DوالسXXیادي  σ2A اإلضXXافي( تقXXدیر مكونXXات التبXXاین المظھXXري  .٣

  على متوسـط 
مXن طریقXة التحلیXل وفXق النظXام التزاوجXي العXاملي ) النمXوذج الثابXت (  EMSالتبXاین المتوقXع 

)Comstock  وRobinson ،أنحیث ) ١٩٥٢:  
   σ2A = σ2m + σ2f    ;    σ2D = σ2mf     ;    σ2E = σ2e / r  

 واألمھXXXات اآلبXXXاءوتXXXداخل  واألمھXXXاتتبXXXاین تXXXأثیر اآلبXXXاء  σ2eو  σ2mfو  σ2fو  σ2m أن إذ
مXXن  σ2PوالمظھXXري  σ2GوتXXم حسXXاب التبXXاینین الXXوراثي . والخطXXأ التجریبXXي علXXى التXXوالي

  :المعادلتین
   σ2G = σ2A + σ2D          ;          σ2P = σ2G + σ2E 

  )١٩٥٧( Kempthorne أوضحھاواختبرت معنویة التباینات عن الصفر بالطریقة التي 
h2تقدیر التوریث بمعنییھ الواسع  .٤

bs
h2والضیق   

ns  ومعدل درجة السیادةa من المعادالت:  
         h2

bs = (σ2G / σ2P) x 100  ;    h2
ns = (σ2A / σ2P) x 100  ;    ā = √  2 σ2D / 

σ2A 
والضXXXیق حسXXXب العXXXذاري ) ١٩٩٩(واعتمXXXدت حXXXدود التوریXXXث بXXXالمعنى الواسXXXع حسXXXب علXXXي     

)١٩٨٧.( 
  



  النتائج والمناقشة
كانXXت معنویXXة عنXXد ) آبXXاء وھجXXن(االختالفXXات بXXین التراكیXXب الوراثیXXة  أن) ١(تبXXین مXXن الجXXدول         

ھنXاك اختالفXات معنویXة بXین اآلبXاء  أن) ٢(ویتضXح مXن الجXدول . للصفات جمیعھا% ١مستوى احتمال 
  العشرة من 
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، ویالحXXظ تفXXوق متوسXXط الھجXXن علXXى أخXXرىجھXXة واختالفXXات اكبXXر بXXین الھجXXن الناتجXXة عنھXXا مXXن جھXXة 

ولوجود ھXذه االختالفXات بXین التراكیXب الوراثیXة كXان . وسط العام في غالبیة الصفاتمتوسط اآلباء والمت
البد من االستمرار في دراسة السلوك الوراثي للصفات المختلفة للتعرف على طبیعة الفعل الجینXي الXذي 

فXي اجXري تحلیXل التبXاین للھجXن وفXق النظXام التزاوجXي العXاملي والموضXحة نتائجXھ . یتحكم في وراثتھXا
لصXفات ارتفXاع % ١اآلبXاء الXذكور قXد اختلفXت معنویXاً عنXد مسXتوى احتمXال  أن، ویبدو فیھ )٣(الجدول 

حبXXة وحاصXـل النبXXات ونسXXبة البXروتین، وعنXXد مسXXتوى  ١٠٠النبXات وعXXدد الصXفوف بXXالعرنوص ووزن 
 مXن% ٥٠لظھXور  األیXاملصXفة نسXبة الزیXت، ولXم تصXل الXى الحXد المعنXوي لصXفات عXدد % ٥احتمال 

اختالفXات  األمھXات أظھXرتوقXد . حریرة العرانیص وعدد العXرانیص بالنبXات وطXول وقطXر العرنXوص
في جمیع الصفات ما عدا ارتفXاع النبXات والتXي لXم تصXل االختالفXات % ١معنویة عند مستوى احتمال   

% ١مXال عنXد مسXتوى احت واألمھXاتھناك تداخل معنوي بین اآلبXاء  أنویالحظ . الحد المعنوي إلىفیھا 
  .للصفات جمیعھا

 أمذكXور  أكانXتسXواء (تقدیرات تأثیر القXدرة العامXة علXى االئXتالف لكXل أب ) ٤(یوضح الجدول         
) ٢( األبحبXXة، وان  ١٠٠یXXأتلف معنویXXاً باالتجXXاه المرغXXوب لصXXفة وزن ) ١( األب أن، ویالحXXظ )إنXXاث

عXام مرغXوب ومعنXوي  تXأثیر) ٤( لXألبوكان  .اظھر ائتالفاً عاماً مرغوباً ومعنویاً لصفة حاصل النبات
 تXXأثیر) ٥( األب أعطXXىلصXXفات ارتفXXاع النبXXات وعXXدد الصXXفوف بXXالعرنوص وحاصXXل النبXXات، فXXي حXXین 

حبXXة وغیXXر مرغXXوب لصXXفات عXXدد العXXرانیص بالنبXXات وطXXول وقطXXر  ١٠٠معنXXوي ومرغXXوب لXXوزن 
معنXXوي  تXXأثیرھنXXاك كXXان . العرنXXوص وعXXدد الصXXفوف بXXالعرنوص وحاصXXل النبXXات ونسXXبة البXXروتین

) ٧( واألبلصXXفتي عXXدد العXXرانیص بالنبXXات وعXXدد الصXXفوف بXXالعرنوص ) ٦( األب أظھXXرهمرغXXوب 
) ٨( لXXألبوظھXXر . حبXXة وحاصXXل النبXXات ونسXXبة البXXروتین ١٠٠لصXفات عXXدد العXXرانیص بالنبXXات ووزن 

حبXXة  ١٠٠معنXXوي مرغXXوب لصXXفات طXXول وقطXXر العرنXXوص وعXXدد الصXXفوف بXXالعرنوص ووزن  تXXأثیر
حبXة ونسXبة الزیXت، بینمXا  ١٠٠معنویXاً مرغوبXاً لصفتXـي وزن  تXأثیرا) ٩( األب أعطى. اصل النباتوح

من حریXرة العXرانیص وعXدد % ٥٠لظھور  األیاممعنویاً مرغوباً لصفات عدد  ً تأثیرا) ١٠( األب أعطى
بXاً العرانیص بالنبات وطول وقطر العرنوص وعدد الصXفوف بXالعرنوص ونسXبة البXروتین وغیXر مرغو

ویبدو ان ھناك تفوق معنوي فXي قXدرة االئXتالف العامXة اظرتXھ . حبة وحاصل النبات ١٠٠لصفتي وزن 
لصXفة ) ٨(حبXة و  ١٠٠لصفتي عXدد العXرانیص بالنبXات ووزن ) ٧(لصفة ارتفاع النبات و   ) ٤(االباء 

العXرانیص من حریرة % ٥٠لصفات عدد االیام لظھور ) ١٠(لصفة نسبة الزیت و) ٩(حاصل النبات و 
وطول وقطر العرنوص وعدد الصفوف فیھ ونسبة البروتین، وھذا یXدل علXى امكانیXة االسXتفادة مXن ھXذه 

وقXد حصXل بXاحثون . االباء المتفوقXة فXي قابلیتھXا االئتالفیXة العامXة فXي بXرامج التربیXة لنقXل ھXذه الصXفات
 El-Hosay و   NawarآخXXرون مXXن دراسXXاتھم لقXXدرة االئXXتالف والعامXXة علXXى نتXXائج مشXXابھة ومXXنھم 

 Goutamو )  ١٩٩٩( وآخXXXXXXXXرون   Revillaو ) و ب  أ ١٩٩٣( وآخXXXXXXXXرون   Vasalو )  ١٩٨٥(
قدرة عامة على االئXتالف مرغوبXة ومعنویXة للصXفات  أعطتالتي  اآلباءویمكن االستفادة من ). ٢٠٠٣(

  .في برامج التربیة لتحسین الصفات المختلفة إزاءھاالمذكورة 
الھجXXن  أظھرتھXXاالقXXدرة الخاصXXة علXXى االئXXتالف التXXي  تXXأثیرتقXXدیرات ) ٥(الجXXدول تظھXXر فXXي         

قXدرة خاصXة علXى االئXتالف مرغوبXة ومعنویXة  أظھXر ٦x١الھجXین  أنللصفات المختلفXة، ومنXھ یالحXظ 
حبXة،  ١٠٠من حریرة العXرانیص وعXدد الصXفوف بXالعرنوص ووزن % ٥٠لظھور  األیاملصفات عدد 
خاصة على االئتالف معنویة في االتجاه المرغوب فیھ لصفات عدد العXرانیص  قدرة ٧x١وكان للھجین 

فكXXان لھمXXا قXXدرة خاصXXة علXXى االئXXتالف  ٩x٢و  ٨x١امXXا الھجینXXین . بالنبXXات ونسXXبتي البXXروتین والزیXXت
قXXدرة خاصXXة مرغوبXXة  ٩x١اعطXXى الھجXXین . مرغوبXXة ومعنویXXة لصXXفة عXXدد الصXXفوف بXXالعرنوص فقXXط

حبXة،  ١٠٠مXن حریXرة العXرانیص وطXول العرنXوص ووزن % ٥٠ام لظھور ومعنویة لصفات عدد االی
بقXدرة خاصXXة  ٨x٤و  ٥x٢تمیXـز الھجینXان . لصXفتي حاصXـل النبXات ونسXبة البXروتین  ١٠x١والھجXین 

مXن حریXرة العXرانیص % ٥٠على االئتالف معنویة في االتجاه المرغوب فیھ لصفتي عدد االیام لظھور 



قXدرة  ٧x٢واظھر الھجین . صفتي عدد الصفوف بالعرنوص ونسبة الزیتل ٦x٢ونسبة الزیت والھجین 
خاصة على االئتالف معنویة مرغوبة لصفات عدد العرانیص بالنبات وحاصل النبXات ونسXبة البXروتین، 

من حریرة العXرانیص وعXدد العXرانیص بالنبXات وقطXر % ٥٠لصفات عدد االیام لظھور  ٨x٢والھجین 
تXXاثیراً معنویXXاً ومرغوبXXاً للقXXدرة  ١٠x٢اظھXXر الھجXXین . صXXل النبXXاتحبXXة وحا ١٠٠العرنXXوص ووزن 

   ١٠٠ووزن  العرنوصالخاصة لصفات طول 
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رتفXاع النبXات وعXدد العXرانیص فیXھ وقطXر لصXفات ا ٥x٣حبة وحاصل النبات ونسXبة الزیXت، والھجXین 

كانXت ھنXاك قXدرة خاصXة علXى االئXتالف معنویXة ومرغوبXة فXي . العرنوص وعدد صفوفھ ونسبة الزیXت
لصXXفتي عXXدد  ٧x٣حبXXة وحاصXXل النبXXات ونسXXبة الزیXXت وفXXي الھجXXین  ١٠٠لصXXفات وزن  ٦x٣الھجXXین 

لصXفة نسXبة  ٦x٤و  ٨x٣نXین حبXة، وفXي الھجی ١٠٠من حریرة العXرانیص ووزن % ٥٠االیام لظھور 
مXن % ٥٠كانا متشابھین فXي تاثیرھمXا لصXفتي عXدد االیXام لظھXور  ١٠x٣و  ٩x٣البروتین، والھجینین 

اظھXر . حبة ونسXبة الزیXت ١٠٠حریرة العرانیص وارتفاع النبات مضافاً لھما على التوالي صفتي وزن 
حبXة  ١٠٠عXدد العXرانیص بالنبXات ووزن تاثیراً مرغوباً ومعنویاً للقXدرة الخاصXة لصXفات  ٥x٤الھجین 

حبXXة  ١٠٠لصXXفات قطXXر العرنXXوص ووزن  ٧x٤وحاصXXل النبXXات ونسXXبة البXXروتین، بینمXXا تمیXXز الھجXXین 
 ٩x٤واخیXـراً ظھXر تXاثیر للقXدرة الخاصXة علXى االئXتالف مرغXوب ومعنXوي فXي الھجXین . ونسبة الزیت

لصXXفات  ١٠x٤زیXXت، وفXXي الھجXXین لصXXفات ارتفXXاع النبXXات وقطXXر العرنXXوص وحاصXXل النبXXات ونسXXبة ال
  . حبة ونسبة الزیت ١٠٠ارتفاع النبات وعدد الصفوف بالعرنوص ووزن 

اظھرا قدرة خاصة على االئتالف معنویXة باالتجXاه المرغXوب  ٥x٣و  ٨x٢الھجینین  أنویالحظ         
بینمXا لXم  ،األخXرىالھجXن  أظھرتXھفیھ الكبر عXدد مXن الصXفات بلغXت خمسXة فXي كXل منھمXا مقارنXة بمXا 

، وكذلك یالحظ ان اعلXى ٥x١صفة في الھجین  ألیةتظھر قدرة خاصة على االئتالف معنویة ومرغوبة 
لصXXفتي طXXول  ٩x١لصXXفة نسXXبة الزیXXت و  ٧x١قXXیم للقXXدرة خاصXXة علXXى االئXXتالف جXXاءت فXXي الھجXXن 

لصفات عXدد االیXام لظھXور  ٨x٢لصفة عدد الصفوف بالعرنوص و  ٦x٢حبة و ١٠٠العرنوص ووزن 
لنسXبة البXروتین و  ٥x٤لعدد العرانیص بالنبXات و  ٩x٣من حریرة العرانیص وحاصل النبات و % ٥٠
٩xى  أظھرتاالستفادة من الھجائن التي  إمكانیةوتفید ھذه النتائج في . الرتفاع النبات ٤Xة علXقدرة خاص

وفXXي ھXXذا . بیXXةفXXي بXXرامج التر) وخاصXXة المتفوقXXة منھXXا(االئXXتالف معنویXXة ومرغوبXXة للصXXفات المختلفXXة 
المجال حصل باحثون آخرون على ھجن متفوقة في قXدرتھا الخاصXة علXى االئXتالف وللصXفات المختلفXة 

 Saleem و Aneesو ) ١٩٨٧(وآخXXXXXXرون  Melchingerو ) ١٩٧٨(وآخXXXXXXرون        AliومXXXXXXنھم 
    ). ٢٠٠٤(وآخرون  Rezaeiو ) ١٩٩٦(وآخرون       Spanerو ) ١٩٩١(

لتباین المظھري وقیمتي التوریث بمعنییھ الواسع والضیق ومعدل درجة السXیادة، قدرت مكونات ا        
كXان مختلفXاً عXن الصXفر  اإلضXافيالتبXاین الXوراثي  أن، ویتضXح منXھ )٦(ونتائجھا موضحة في الجXدول 

لصXXفات عXXدد الصXXفوف بXXالعرنوص وحاصXXل النبXXات ونسXXبة البXXروتین، وكXXان التبXXاین الXXوراثي السXXیادي 
التبXاین البیئXي فقXد اختلXف عXن الصXفر لمعظXم الصXفات مXا عXدا  أمXالصفر للصفات جمیعھXا، مختلفاً عن ا

قXیم التبXاین الXوراثي السXیادي كانXت اكبXر مXن قXیم  أنویالحXظ . ارتفاع النبXات وحاصXلھ ونسXبة البXروتین
للصفات جمیعھا باستثناء صفتي طول العرنوص وعXدد الصXفوف بXالعرنوص،  اإلضافيالتباین الوراثي 

و   Dawod إلیXXھوتتفXXق ھXXذه النتائXXـج مXXع مXXا توصXXل . اكبXXر فیھمXXا اإلضXXافيحیXXث جXXاء التبXXاین الXXوراثي 
Mohamed )ھ ). ٢٠٠٤(والدلیمي ) ٢٠٠٠(وبكتاش ومسعد ) ١٩٩٤Xدول نفسXیم  أنویالحظ من الجXق

 ١٠٠لصXفة وزن % ٩٩.٦٢لصXفة قطXر العرنXوص و % ٨٦.٧٧التوریث بمعناه الواسع تراوحت بXین 
انخفXاض قXیم  إلXىكانXت عالیXة فXي الصXفات جمیعھXا، وقXد یفسXر ارتفXاع قXیم التوریXث ھXذه  أنھا أيحبة، 

والسXیادي وللصXفات جمیعھXا، وتتفXق ھXذة النتXائج  اإلضXافيالتباین البیئي مقارنة بالتباین الوراثي بنوعیھ 
والفالحXXXXي ) ١٩٩٧(وآخXXXXرون ویوسXXXXف ) ١٩٨٥( El-Hosaryو  Nawarو ) ١٩٦٣(  LengمXXXXع 

لصXXفة % ٢٠.٩٢التوریXXث بXXالمعنى الضXXیق فXXیالحظ انXXھ تXXراوح بXXین  أمXXا). ٢٠٠٤(والXXدلیمي  )٢٠٠٢(
في %) ٥٠اكثر من (لصفة عدد الصفوف بالعرنوص، ویبدو انھ كان عالیاً % ٦١.٤٠نسبة البروتین و 

، %٦١.٤٠و   ٥٢.٨٢بلXغ فیھمXا، علXى التXوالي  إذصفتي طول العرنوص وعدد الصXفوف بXالعرنوص 
و  Nawarو ) ١٩٧٩(في بقیة الصفات، وھXذا یتفXق مXع نتXائج بكتXاش % ٥٠ – ٢٠بین  وكان متوسطاً 
El-Hosary )١٩٨٥ ( وNawar  رونXXXXXXوآخ)١٩٩٨ ( يXXXXXXوالزوبع)٢٠٠١ ( دلیميXXXXXXوال)و ) ٢٠٠٤



Rezaei  رونXح ). ٢٠٠٤(وآخXXع  أنویتضXXي جمیXXد فXن الواحXXھ عXXي قیمتXد زاد فXXیادة قXXة السXدل درجXXمع
دة الفائقXXة عنXXد بعXXض المواقXXع الجینیXXة، مXXا عXXدا صXXفة عXXدد الصXXفوف الصXXفات داللXXة علXXى وجXXود السXXیا

، وھXذا  ١.٠٦بالعرنوص حیث كانت قیمة معدل درجة السXیادة فیھXا قریبXة مXن الواحXد الصXحیح وبلغXت 
   Omarالباحثـون  إلیھیدل على وجود السیادة التامة لھذه الصفة، وتتفق ھذه النتائـج مع ما توصل 
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) ٢٠٠٢(والفالحXXXXXي ) ٢٠٠٠(ومحمXXXXXد وداؤد ) ١٩٩٨(وآخXXXXXرون  Nawarو ) ١٩٧٨(    وآخXXXXXرون
 ).٢٠٠٤(والدلیمي  

قXدرتھا العامXة لXبعض الصXفات یستنتج مما سبق امكانیة االستفادة من االباء المتفوقة في اداءھXا و         
فXXXي بXXXرامج التربیXXXة بXXXالتھجین فXXXي محاولXXXة لنقXXXل  SHو  DKو  ZPو  IK8و  R153وخاصXXXة منھXXXا 

الصفات المرغوبة الى اصناف اوسالالت محلیة متاقلمة، واالستفادة من الھجن المتفوقة وبXاالخص منھXا 
تخاب في االجیXال المبكXرة ، وكذلك الى امكانیة االن OH40 X W17.161و  ZP X W13R الھجینان

  .  لصفتي طول العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص الرتفاع قیم نسبة التوریث بالمعنى الضیق لھا
     

ESTIMATIOIN OF COMBINING ABILITY AND GENETIC 
VARIANVE IN MAIZE 

K. M. Dawod                                  N. S. Ali 
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ABSTRACT  

              A factorial mating analysis between four males inbred lines of maize 
(Agr183, W13R,  W17.161 and R153) and six females lines (OH40, IK58, IK8, 
ZP, DK and SH) were studied using a randomized complete block design with 
three replications. Data were collected for yield, its components, protein and oil 
percent. The analysis carried out according to the factorial mating design 
method of to study the combining ability and gene action. The results showed 
highly significant differences among genotypes for all studied characters.The 
line SH appear to have good general combining ability for larger number of 
characters followed by IK8 and ZP. The crosses showed differences in its 
specific combining ability effects. The crosses (ZP x W13R) and (OH40 x 
W17.161) have specific combining ability effects in desirable direction for 
most characters. The dominance genetic variance was more important than the 
additive variance for the most studied characters, and the estimates of average 
degree of dominance was greater than one for all characters. Broad sense 
heritability ranged from 86.77% for ear diameter  to 99.62% for 100 grain 
weight, while narrow sense heritability ranged from 20.92% for protein percent 
to 61.40% for number of rows per ear.  
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  .تحلیل التباین لعشرة صفات): ١(الجدول 

 مصادر االختالف
  درجات
  الحریة

 الصفات
موعد 

٥٠ %
 حرائر

فاع ارت
 النبات

عدد 
العرانیص 

 بالنبات

طول 
 العرنوص

قطر 
 العرنوص

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

 ١٠٠وزن 
نسبة  حاصل النبات حبة

 نسبة الزیت البروتین

 ٠.٠٠١ ٠.٠٧ ٢٨.١ ٠.٠٩ ٠.٠٣ ٠.٠٦ ٠.٦٩ ٠.٠٠٧ ١٣.٦ ٢.٩٥ ٢ المكررات
 **٣.٧٠٤ **٤.٤٩ **١٧٠٦٢.٨ **١٣.٧ **٤.٦٧ **٠.١٥ **٤.٢٩ **٠.٦٩٩ **٣٣٨.٩ **٢١.٣ ٣٣ التراكیب الوراثیة

 ٠.٠١٨ ٠.١٢ ٢٤٧.٨ ٠.٠٦ ٠.١٧ ٠.٠٢ ٠.٢٧ ٠.٠٢٦ ٦.٢٠ ١.٧٢ ٦٦ جریبيالخطأ الت
  %١معنویة عند مستوى احتمال (**) 

  
  .متوسطات اآلباء والجیل االول لعشرة صفات): ٢(الجدول 

  الصفات
التراكیب 

 اثیةالور

موعد 
٥٠ %

 حرائر

ارتفاع 
 النبات

عدد 
العرانیص 

 بالنبات

طول 
 العرنوص

قطر 
 العرنوص

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

 ١٠٠وزن 
 حبة

حاصل 
 النبات

نسبة 
 نسبة الزیت البروتین

٤.٨٦ ٦.٣٢ ١٦١.٨٣ ١٤.٨٥ ١٥.٦٣ ٣.٥٤ ١٧.٦٦ ١.٨٣ ١٧٠.٤٦  ٧٦.٦٦ ١ 
٥.٣٦ ٥.٤٠ ١٢٥.٠٨ ١٣.٩٨ ١٦.٨٠ ٣.٦٥ ١٨.٩٣ ١.٣٦ ١٧١.٩٦ ٧٤.٦٦ ٢ 
٤.٩٨ ٦.٢٥ ١٣٦.٣٨ ١٨.٩٨ ١٤.٥٠ ٣.٦٤ ١٦.٩٧ ١.٤٦ ١٧٠.٧٣ ٧١.٣٣ ٣ 
٤.٩٥ ٤.٨٧ ١٦٨.٩٧ ١٧.٠٩ ١٣.٥٦ ٣.٦١ ١٥.٤٤ ١.٨٦ ١٣٥.١٠ ٧٣.٠٠ ٤ 
٥.٣٢ ٦.٧٧ ١٣١.٠٤ ١٥.٨٨ ١٥.٨٠ ٣.٧٧ ١٨.٩٤ ١.٦٠ ١٦٧.٧٠ ٧٤.٣٣ ٥ 
٦.٣٣ ٤.٥٦ ١٣٢.٠٣ ١٤.١٧ ١٦.٧٦ ٣.٨٧ ١٩.٦٣ ١.٥٠ ١٧١.٣٣ ٧٧.٣٣ ٦ 
٤.٩١ ٤.٥٧ ١٣٠.٩٥ ١٧.٠٨ ١٤.٨٠ ٣.٦٨ ١٧.٩٦ ١.٧٦ ١٧٠.٣٣ ٧٥.٠٠ ٧ 
٦.١٢ ٦.٦٤ ١٢٤.٠٥ ١٣.٥٧ ١٧.٠٦ ٣.٦٦ ١٨.٢٤ ١.٧٦ ١٦٠.٧٠ ٨١.٣٣ ٨ 
٣.٨٥ ٨.١٣ ١١٦.٢٩ ١٦.٢٨ ١٦.٣٠ ٣.٧٣ ١٧.٢١ ١.٤٠ ١٥٩.٩٠ ٧٩.٣٣ ٩ 
٥.٢٠ ٧.٢٢ ١٣٥.٨٨ ١٧.٩٦ ١٥.٩٦ ٣.١٣ ١٧.٨٣ ١.٥٦ ١٦٠.١٦ ٧٤.٠٠ ١٠ 

٥ x ٦.٠٩ ٦.٣٥ ٢٠٩.٨٠ ١٨.٣٩ ١٥.٥٠ ٣.٦٢ ١٩.٠٣ ٢.٠٠ ١٧٠.٣٣ ٧٧.٦٦  ١ 
٦ x ٥.٨٩ ٦.٧٨ ١٥١.٥٧ ١٨.١١ ١٨.٠٠ ٤.٠٢ ١٨.٨٣ ١.٩٣ ١٦٩.٢٩ ٧٣.٣٣  ١ 
٧ x ٦.٨٢ ٨.٥٩ ٢٤٥.٩٣ ١٦.٨٣ ١٦.٥٣ ٣.٩٤ ١٩.٢١ ٢.٨٦ ١٧٥.٤٣ ٧٧.٦٦  ١ 
٨ x ٦.٣٧ ٧.٢٠ ٢٩٨.٦٨ ١٧.٠٦ ١٨.١٣ ٤.١٥ ١٠.٤٨ ١.٨٣ ١٧٠.٨٠ ٨١.٣٣  ١ 



 یتبع
  )٢(تابع الجدول 

٩ x ٨.١٥ ٧.٠١ ٢٦٤.٠٨ ٢٣.١٧ ١٥.٨٣ ٤.٠٤ ١٩.٣٠ ٢.١٠ ١٧٤.٤٨ ٧٦.٦٦ ١ 
١٠ x ٤.٩٠ ٩.٢١ ٢٥٠.٦٤ ١٦.٦٦ ١٨.٣٦ ٤.٣٠ ١٨.٨٨ ٢.٦٣ ١٧٠.٤١ ٧٤.٦٦  ١ 
٥ x ٧.١٩ ٦.٤٦ ١٨٢.٦٣ ١٧.٦٠ ١٦.٥٣ ٣.٨٠ ١٨.٠١ ١.٣٣ ١٨٠.٦٦ ٧٥.٣٣  ٢ 
٦ x ٦.٧٩ ٦.٠٥ ٢١١.٤٣ ١٦.٦٦ ١٨.٢٦ ٤.١٣ ١٩.٦٠ ٢.١٠ ١٨٤.٣٣ ٧٥.٦٦  ٢ 
٧ x ٤.٩١ ٩.١٩ ٣٤٠.٣٠ ١٨.٨٧ ١٥.٩٦ ٣.٨٤ ١٩.٠١ ٢.٩٦ ١٧٣.١٤ ٧٩.٣٣  ٢ 
٨ x ٥.٨٦ ٧.١٢ ٤٤٣.٨٥ ١٧.٢٣ ١٧.٧٠ ٤.٨٠ ٢٠.٣٣ ٢.٦٠ ١٧٦.١٣ ٧٧.٠٠  ٢ 
٩ x ٧.٣٢ ٦.٣٨ ٢١٠.٧٦ ١٧.٧٥ ١٧.٠٨ ٣.٧٩ ١٨.٥٠ ١.٧٣ ١٧٤.١٧ ٨١.٦٦  ٢ 
١٠ x ٧.١٤ ٦.٧٨ ٢٩٧.٧٠ ١٧.١٣ ١٧.١٦ ٤.٢٤ ٢١.٢٦ ٢.٦٦ ١٦٤.٨٠ ٧٧.٣٣  ٢ 
٥ x ٧.٧٦ ٥.٦٩ ١٩٢.٧١ ١٧.٩٤ ١٧.١٣ ٤.٠٨ ١٨.٨٧ ٢.٣٠ ١٧٢.٩٠ ٧٧.٣٣  ٣ 
٦ x ٦.٨٦ ٧.٥٦ ٢٨٧.٠٣ ١٧.٧٥ ١٧.٥٦ ٣.٩٧ ١٩.٤٣ ١.٨٠ ١٦٩.٦٢ ٧٨.٣٣  ٣ 
٧ x ٤.٢٩ ٧.٦٥ ٢٤٨.٦٧ ٢٠.١٥ ١٦.٩٦ ٣.٩٩ ١٩.٠٣ ١.٩٠ ١٥٦.٨٧ ٧٦.٣٣  ٣ 
٨ x ٥.٩٢ ٩.٢١ ٢٣٣.٩٤ ١٦.٢٥ ١٧.٢٠ ٣.٩٦ ١٩.٤٠ ١.٩٦ ١٦١.٣٧ ٨٧.٠٠  ٣ 
٩ x ٦.٩٢ ٧.٠٩ ٢٤٧.٤٦ ٢٠.٧٦ ١٧.٠٠ ٣.٧٧ ١٨.٠٦ ٣.٠٠ ١٦٠.٣٢ ٧٧.٦٦  ٣ 
١٠ x ٦.٩٨ ٨.٢٢ ١٧٤.٧٣ ١٥.٣٩ ١٨.٤٠ ٤.٣٢ ٢٠.٣١ ٢.٧٣ ١٧٠.٠٦ ٧٣.٠٠  ٣ 
٥ x ٤.٩٦ ٨.٦٤ ٣٧٦.٦٩ ٢١.٩٨ ١٧.٢٦ ٣.٦٣ ١٨.٦٦ ٢.٦٠ ١٥٨.٩٢ ٧٧.٦٦  ٤ 
٦ x ٥.٧١ ٨.٠٣ ٢٣٧.٥٣ ١٦.١٣ ١٧.٥٦ ٤.١٨ ٢٠.١٠ ١.٨٦ ١٧٤.٥٥ ٧٧.٠٠  ٤ 
٧ x ٦.٠٥ ٦.٦٢ ٣٦٦.٤٧ ٢٠.٩٦ ١٧.١٣ ٤.١٦ ٢٠.٠٦ ٢.٦٦ ١٨٥.٨٠ ٧٦.٠٠  ٤ 
٨ x ٧.١٨ ٦.٣٤ ٣١١.٦٤ ١٦.٥٩ ١٨.٣٠ ٣.٩١ ١٩.٤٣ ٢.١٣ ١٨٤.٦٢ ٧٧.٣٣  ٤ 
٩ x ٨.٠٤ ٧.٣٣ ٢٨٣.٨٩ ١٥.٨٨ ١٧.٧٦ ٤.١٢ ١٧.٩٦ ٢.١٠ ١٩٢.٧٤ ٨٢.٣٣  ٤ 
١٠ x ٦.٦٣ ٧.٥٩ ٢٤٥.٢٢ ١٧.٥٦ ١٩.٤٣ ٤.٠٠ ٢١.١٨ ١.٩٠ ١٨٦.٩٣ ٧٢.٦٦  ٤ 

المتوسط 
  العام

٦.١١ ٦.٩٩ ٢٢٢.٩٩ ١٧.٤٣ ١٦.٨٩ ٣.٩٠ ١٨.٩٣ ٢.٠٥ ١٧٠.٤٩ ٧٦.٧١ 

LSD  ٠.٢٩ ٠.٧٤ ٣٤.١٩ ٠.٥٢ ٠.٩١ ٠.٢٧ ١.١٢ ٠.٣٥ ٥.٤١ ٢.٨٥  %١ 
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  .نتائج تحلیل التباین بطریقة النظام التزاوجي العاملي لعشرة صفات): ٣(الجدول 

 فمصادر االختال
  درجات
  الحریة

 الصفات
موعد 

٥٠ %
 حرائر

ارتفاع 
 النبات

عدد 
العرانیص 

 بالنبات

طول 
 العرنوص

قطر 
 العرنوص

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

 ١٠٠وزن 
نسبة  حاصل النبات حبة

 نسبة الزیت البروتین

 ٠.٠٠٠٣ ٠.٠٧ ٩٩.٨٨ ٠.٢٢ ٠.٢٤ ٠.٠٧ ١.٠٩ ٠.٠٠٦ ٢.٧١ ٢.٢٦ ٢ المكررات
 *٠.٠٥٥ **١.٢١ **١٩٧٥٦.٩ **٢.٢٨ **٢.٤٩ ٠.٠٣ ٠.٤٤ ٠.٠٣٣ **٤٨٥.٨ ٥.٤٣ ٣ اآلباء

 **٥.٣٨٠ **٣.٢١ **١٢١٢١.٤ **١٩.٨ **٦.٧٧ **٠.٢٣ **٦.٣٤ **٠.٨١٢ ٦٢.١٧ **٣١.٧ ٥ االمھات
 **٣.١٢٣ **٣.٥٨ **٨٥٤٢.٥ **١١.٤ **١.٢٩ **٠.٠٩ **١.٣٥ **٠.٦٥١ **٢١٣.١ **١٣.٦  ١٥  االمھات xاآلباء 

 ٠.٠٢٢ ٠.١٤ ٣٠٩.٣ ٠.٠٦ ٠.١٣ ٠.٠٢ ٠.٣٤ ٠.٠٢٩ ٢٦.١٨ ٢.٥٤  ٤٦  الخطأ التجریبي
  على التوالي% ٥و % ١معنویة عند مستوى احتمال (*) و (**) 

  
  .تقدیرات تأثیر القدرة العامة على االئتالف لكل اب لعشرة صفات): ٤(الجدول 

  الصفات
  

 اآلباء

موعد 
٥٠ %

 حرائر

ارتفاع 
 النبات

عدد 
العرانیص 

 بالنبات

طول 
 العرنوص

قطر 
 العرنوص

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

 ١٠٠وزن 
 حبة

حاصل 
 النبات

نسبة 
 نسبة الزیت البروتین

٠.٠٧ - ٠.١٤ ٢٩.١٨ - ٠.٣٤ ٠.٣٠ - ٠.٠١ ٠.٠٩ - ٠.٠١ - ١.٤٨ - ٠.٢٥ - ١ 
٠.٠٩ ٠.٣٩ - ١٥.١٥ ٠.٤٩ - ٠.٢٤ - ٠.١٠ ٠.٠٨ ٠.٠٠ ٢.٢٦ ٠.٥٨ ٢ 
٠.٠١ ٠.١٩ ٣٥.٢١ - ٠.٠١ ٠.٠٢ ٠.٠١ ٠.١٩ - ٠.٠٥ ٨.٠٨ - ١.١٤ ٣ 
٠.٠٢ - ٠.٠٤ ٤٩.٢٨ ٠.٠٧ ٠.٥٥ ٠.٠٠ ٠.١٩ ٠.٠٣ - ٧.٣٢ ٠.٠٣ ٤ 
٠.٠٦ ٠.٦٠ - ٢٥.٥١ - ٠.٩٤ ٠.٧٥ - ٠.٢٢ - ٠.٧٣ - ٠.١٨ - ٢.٥٧ - ٠.١٤ - ٥ 
٠.١٣ - ٠.٢٨ - ٤٤.٠٧ - ٠.٨٧ - ٠.٤٩ ٠.٠٧ ٠.١٢ ٠.٣١ ١.١٧ ١.٠٥ - ٦ 
٠.٩٣ - ٠.٦٣ ٣٤.٣٨ ١.١٧ ٠.٧١ - ٠.٠٢ - ٠.٠٥ - ٠.٣٦ ٠.٤٦ - ٠.٢٠ ٧ 
٠.١١ - ٠.٠٨ ٥٦.٠٥ ١.٢٥ ٠.٤٨ ٠.٢٠ ٠.٥٤ ٠.١٠ - ٠.٠٤ - ٣.٥٣ ٨ 
١.١٦ ٠.٤٣ - ١٠.٥٨ ١.٣٦ ٠.٤٤ - ٠.٠٧ - ٠.٩٢ - ٠.٠٠ ٢.١٨ ٢.٤٤ ٩ 
٠.٠٣ - ٠.٥٧ ٣١.٣٩ - ١.٣٥ - ٠.٩٨ ٠.٢١ ١.٠٣ ٠.٢٥ ٠.٢٢ - ٢.٧٢ - ١٠ 

SE (gi)  ٠.١١٩ ٠.٣٠١ ١٤.٣٦ ٠.٢٠٤ ٠.٢٩٠ ٠.١١٥ ٠.٤٧٩ ٠.١٣٨ ٤.١٨ ١.٣٠١ 
  
  

  .تقدیرات تاثیر القدرة الخاصة على االئتالف لعشرة صفات): ٥(الجدول 
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  الصفات
 الھجن

موعد 
٥٠ %

 حرائر

ارتفاع 
 النبات

عدد العرانیص 
 بالنبات

طول 
 العرنوص

قطر 
 العرنوص

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

وزن 
 حبة ١٠٠

حاصل 
 النبات

نسبة 
 نسبة الزیت البروتین

٥ x ٠.٣٤ - ٠.٥٧ - ١.٤٧ - ٠.٩٢ - ٠.٨٠ - ٠.١٧ - ٠.٤٨ ٠.٠٤ - ١.١١ ٠.٩٢  ١ 
٦ x ٠.٣٥ - ٠.٤٦ - ٤١.١٠ - ٠.٦١ ٠.٤٦ ٠.٠٦ - ٠.٥٧ - ٠.٠٢ ٣.٦٧ - ٢.٥٠ -  ١ 
٧ x ١.٣٨ ٠.٤٤ ٢٥.٢٣ - ٢.٧١ - ٠.١٩ ٠.٠٥ - ٠.٠٢ - ٠.٢٨ ٤.١٠ ٠.٥٨  ١ 
٨ x ٠.١١ ٠.٤٠ - ٢٨.٧٥ - ٠.٠٦ - ٠.٦٠ ٠.٠٦ - ٠.٦٦ ٠.٢٩ - ٠.٩٦ - ٠.٩٢  ١ 
٩ x ٠.٦٢ ٠.٠٨ - ١٦.٧٢ ٣.٤٤ ٠.٧٨ - ٠.١٠ ٠.٩٤ ٠.١٢ - ٠.٥١ ٢.٦٦ - ١ 
١٠ x ١.٤٤ - ١.١٢ ٤٥.٢٥ ٠.٣٦ - ٠.٣٣ ٠.٠٨ ١.٤٣ - ٠.١٦ ١.١٦ - ٠.٥٠  ١ 
٥ x ٠.٦٠ ٠.٠٧ ٧٢.٩٧ - ٠.٨٨ - ٠.١٧ ٠.٠٨ - ٠.٧١ - ٠.٧٢ - ٧.٧٠ ٢.٢٤ -  ٢ 
٦ x ٠.٣٩ ٠.٦٦ - ٢٥.٦١ - ٠.٠١ - ٠.٦٦ ٠.٠٤ - ٠.٠٣ ٠.١٨ ٧.٦٣ ١.٠٠ -  ٢ 
٧ x ٠.٦٩ - ١.٥٧ ٢٤.٨١ ٠.١٦ ٠.٤٤ - ٠.٢٤ - ٠.٣٩ - ٠.٣٧ ١.٩٣ - ١.٤٢  ٢ 
٨ x ٠.٥٦ - ٠.٠٥ ١٠٦.٦٩ ٠.٩٤ ٠.١١ ٠.٥٠ ٠.٣٤ ٠.٤٧ ٠.٦٤ ٤.٢٤ -  ٢ 
٩ x ٠.٣٧ - ٠.١٨ - ٨٠.٩٣ - ١.١٥ - ٠.٤١ ٠.٢٤ - ٠.٠٣ - ٠.٥٠ - ٣.٥٤ - ١.٥١  ٢ 
١٠ x ٠.٦٤ ٠.٧٨ - ٤٧.٩٨ ٠.٩٤ ٠.٩٣ - ٠.٠٧ - ٠.٧٨ ٠.١٨ ١٠.٥٠ - ٢.٣٤  ٢ 
٥ x ١.٢٥ ١.٢٨ - ١٢.٥٣ - ١.٠٤ - ٠.٥١ ٠.٢٩ ٠.٤٢ ٠.٢٠ ١٠.٢٨ ٠.٨٠ -  ٣ 
٦ x ٠.٥٤ ٠.٢٧ ١٠٠.٣٥ ٠.٥٨ ٠.٣٠ - ٠.١١ - ٠.١٣ ٠.١٧ - ٣.٢٦ ١.١١  ٣ 
٧ x ١.٢٣ - ٠.٥٥ - ١٦.٤٦ - ٠.٩٤ ٠.٣٠ ٠.٠٠ ٠.١٠ - ٠.٧٤ - ٧.٨٦ - ٢.١٤ -  ٣ 
٨ x ٠.٤٢ - ١.٥٦ ٥٢.٨٦ - ٠.٥٤ - ٠.٦٥ - ٠.٢٥ - ٠.٣٢ - ٠.٢٢ - ٣.٧٨ - ٥.٢٠  ٣ 
٩ x ٠.٦٩ - ٠.٠٥ - ٦.١٣ ١.٣٦ ٠.٠٧ ٠.١٧ - ٠.٢٠ - ٠.٧٣ ٧.٠٥ - ٣.٠٥ -  ٣ 
١٠ x ٠.٥٦ ٠.٠٨ ٢٤.٦٣ - ١.٣٠ - ٠.٠٥ ٠.١٠ ٠.١٠ ٠.٢١ ٥.٠٩ ٢.٥٥ -  ٣ 
٥ x ١.٥٢ - ١.٨٢ ٨٦.٩٦ ٢.٩٤ ٠.١١ ٠.١٥ - ٠.١٧ - ٠.٥٨ ١٩.١٠ - ٠.٦٤  ٤ 
٦ x ٠.٥٨ - ٠.٨٩ ٣٣.٦٤ - ١.١٠ - ٠.٨٣ - ٠.١١ ٠.٤٢ ٠.٠٣ - ٧.٢١ - ٠.٨٩  ٤ 
٧ x ٠.٥٦ ١.٤٣ - ١٦.٨٥ ١.٦٩ ٠.٠٦ - ٠.١٨ ٠.٥٥ ٠.٠١ ٥.٦٧ ١.٣٦ -  ٤ 
٨ x ٠.٨٧ ١.١٦ - ٥٩.٦٥ - ٠.٢٦ - ٠.٠٨ - ٠.٢٩ - ٠.٦٧ - ٠.٠٣ ٤.٠٧ ٣.٣٦ -  ٤ 
٩ x ٠.٤٦ ٠.٣٤ ٥٨.٠٧ ٣.٥٨ - ٠.٣٠ ٠.١٩ ٠.٦٨ - ٠.١٠ - ٩.٩٧ ٢.٧٣ ٤ 
١٠ x ٠.٢٤ ٠.٤٠ - ٦٨.٦٣ - ٠.٨١ ٠.٥٥ ٠.٢١ - ٠.٥٩ ٠.٥٥ - ٦.٥٦ ١.٧٨ -  ٤ 

SE (Sij)  ٠.١٦٩ ٠.٤٢٥ ٢٠.٣٠٨ ٠.٢٨٨ ٠.٤١٠ ٠.١٦٢ ٠.٦٧٧ ٠.١٩٦ ٥.٩٠٨ ١.٨٤ 
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  .مكونات التباین المظھري، ونسبتي التوریث ومعدل درجة السیادة لعشرة صفات): ٦(جدول ال
  الصفات

  
 المعلمات

موعد 
٥٠ %

 حرائر

ارتفاع 
 النبات

عدد 
العرانیص 

 بالنبات

طول 
 العرنوص

قطر 
 العرنوص

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

 ١٠٠وزن 
 حبة

حاصل 
 النبات

نسبة 
 البروتین

 نسبة الزیت

σ2 A 
٢.٥٨٩  

±  
٢.٨٤٤ 

٢٨.٥٢٩  
±  

٣٤.٩٨٧ 

٠.٠٦٥٤  
±  

٠.٠٧٢٢ 

٠.٥٠٥٤  
±  

٠.٥٦٤٨ 

٠.٠١٨٣  
±  

٠.٠٢٠٨ 

٠.٦٨٥  
±  

٠.٦٢٧ 

١.٧٦٦  
±  

١.٧٦٧ 

٢٠٦٤.٧٦١  
±  

١٩٢٨.٤٦ 

٠.٣١٥  
±  

٠.٢٩٧ 

٠.٤٤٨٤  
±  

٠.٤٧٨ 

σ2 D 
٣.٦٩٩  

±  
١.٥٦١ 

٦٢.٢٨٨  
±  

٢٦.١٣٩ 

٠.٢٠٧٧  
±  

٠.٠٧٤٤ 

٠.٣٣٦٨  
±  

٠.١٥٤٧ 

٠.٠٢٥  
±  

٠.٠١٠٩ 

٠.٣٨٨  
±  

٠.١٤٧ 

٣.٧٦٣  
±  

١.٢٩٧ 

٢٤٧٧.٣٩٩  
±  

١٦٤٨.٣٣ 

١.١٤٨  
±  

٠.٤٠٩٢ 

١.٠٣٣  
±  

٠.٠٠٠٧٦ 

σ2 E 
٠.٨٤٦٤  

±  
٠.٢٦٨ 

٨.٧٢٧  
±  

٢٨.٥٦٣ 

٠.٠٠٩٥  
±  

٠.٠٠٠٠٣ 

٠.١١٤٦  
±  

٠.٠٠٤٦ 

٠.٠٠٦٦  
±  

٠.٠٠٠١٦ 

٠.٠٤٢١  
±  

٠.٠٠٠٦٦ 

٠.٠٢٠٧  
±  

٠.٠٠٠١٦ 

١٠٣.١٠٥  
±  

٣٩٨٦.٥٢ 

٠.٠٤٥١  
±  

٠.٣٥٦ 

٠.٠٠٧٢  
±  

٠.٠٠٠٠١ 
h2

bs ٩٩.١٦ ٩٧.٠١ ٩٧.٩٠ ٩٩.٦٢ ٩٦.٢٢ ٨٦.٧٧ ٨٨.٠٢ ٩٦.٦٣ ٩١.٢٣ ٨٨.١٣ 
h2

ns ٣٠.١٠ ٢٠.٩٢ ٤٢.٠٣ ٣١.٨٢ ٦١.٤٠ ٣٦.٦٧ ٥٢.٨٢ ٢٣.١٤ ٢٨.٦٥ ٣٦.٢٩ 
ā  ٢.١٤ ٢.٦٩ ١.٥٥ ٢.٠٦ ١.٠٦ ١.٦٥ ١.١٥ ٢.٥٢ ٢.٠٨ ١.٦٩ 

   
  


