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 أداء اآلباء وهجن الجٌل األول باستخدام المقدرة االتحادٌة فً الذرة الصفراء
 

 أحمد عبد الجواد أحمد               زكرٌا بدر فتحً الحمدانً
 جامعة الموصل/ كلٌة الزراعة والؽابات / قسم المحاصٌل الحقلٌة 

 
 الصةالخ

ٌة االتحادكاملة لدراسة المقدرة بادلٌة ادخلت ثمانٌة سالالت نقٌة من الذرة الصفراء فً تضرٌبات ت
الذكري  التزهٌر يموعد باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بثالث مكررات وقد شملت الدراسة صفات

األنثوي وارتفاع النبات وارتفاع العرنوص الرئٌسً  وعدد األوراق فوق العرنوص العلوي وعدد األوراق فً 
حٌطة بالعرنوص العلوي  وطول العرنوص  وقطر العرنوص وعدد الصفوؾ النبات ومساحة الورقة الم

حللت . ونسبتً الزٌت والبروتٌن   حبة وحاصل النبات الفردي00 بالعرنوص عدد الحبوب بالعرنوص ووزن 
متوسطات مربعات المقدرة  أظهرت (fixed)النموذج األول ( 956 )البٌانات وفق الطرٌقة األولى لكرفنك 

اقل من  ن مكونات المقدرتٌن العامة والخاصةكانت النسبة بً.لجمٌع الصفات معنوٌة العامة والخاصة االتحادٌة 
-DKتفوقت الساللة  .واحد لجمٌع الصفات باستثناء صفتً أرتفاع العرنوص الرئٌسً و عدد االوراق فً النبات 

ثوي و ارتفاع النبات و ارتفاع العرنوص عدد األٌام للتزهٌر األنفً تأثٌر قدرتها العامة على األتحاد لصفات  17
الرئٌسً و عدد االوراق فوق العرنوص الرئٌسً و عدد األوراق فً النبات و مساحة الورقة و لطول العرنوص 

حبة و حاصل النبات الفردي ونسبة 00 و عدد الصفوؾ بالعرنوص و عدد الحبوب بالعرنوص و وزن 
 .المرؼوب لجمٌع الصفاتخاصة باالتجاه   راتأثًت ZP 707 CA 21K*أظهر الهجٌن.البروتٌن

المقدمة 
بٌن اباء مختلفة اكثر كفاءة فً استنباط الهجائن Diallel cross   Fullٌعد التهجٌن التبادلً الكامل 

وقابلتً  الذي ٌسٌطر على وراثة الصفات الهامة تقدٌر ومعرفة الفعل الجٌنً ٌمكن من خالله، وكذلك  وتقٌٌمها
تحدٌد افضل التراكٌب الوراثٌة االبوٌة  والتً تساعد فً ض المعالم الوراثٌةة والخاصة فضال عن بعاالتحاد العام

و  Sprague وقد درست المقدرة األتحادٌة من قبل العدٌد من الباحثٌن فقد كان.ن النتاج افضل الهجائ
Tatum( 942 )الذرة الصفراء باعتماد  والهجائن فًلسالالت ل اول من درسا طرٌقة استخدام قابلٌة االتحاد

تقع تحت التاثٌر   General combining Ability( G.C.A)التؽاٌر، حٌث ذكرا بان قابلٌة االتحاد العامة 
 Specific( S.C.A)، اما قابلٌة االتحادالخاصة  ion Additive gene actاالضافً للجٌنات 

combining Ability  ات فتقع تحت التاثٌرات ؼٌر االضافٌة للجٌنNon-additive gene action  
ان تباٌن  أعاله الباحثان البٌنً، كما وجد*اخل الوراثًوتشمل تاثٌرات السٌادة والسٌادة الفائقة والتفوق و تاثٌر التد

فروق معنوٌة عالٌة ( 2009)وجد البنك .قابلٌة االتحاد العامة اكبر من تباٌن قابلٌة االتحاد الخاصة للصفة نفسها
مربعات المقدرة األتحادٌة العامة والخاصة على األتحاد لصفات عدد الصفوؾ بالعرنوص وعدد فً متوسطات 

تباٌنات تأثٌرات المقدرة ( 0 20)حبة وحاصل النبات الفردي ، حصل أنٌس  300الحبوب بالعرنوص ووزن 
صل ومكوناته ونسبتً األتحادٌة الخاصة عالٌة مقارنة بتباٌنات تأثٌرات المقدرة األتحادٌة العامة لصفات الحا

تقٌٌم ثمانٌة سالالت من الذرة الصفراء وهجنها التبادلٌة الكاملة من ان الهدؾ من الدراسة .البروتٌن والزٌت 
 .خالل أعتماد المقدرة األتحادٌة لبعض الصفات الكمٌة 

 هقائوطرالبحث مواد 

، (  ـة تفاصٌلها فً الجدول موضحـ) أسخدمت فً هذه الدراسة ثمانٌة سالالت نقٌة من الذرة الصفراء 
خالل Poehlman ( 983  )تم إجراء كل التهجٌنات الممكنة بما فٌها الهجن العكسٌة وبالطرٌقة التً أوضحها 

وتمت الزراعة فً ثالثة مواعٌد الفترة بٌن موعد وأخر أسبوع لضمان  )0 20(الموسمٌن الربٌعً والخرٌفً 
وجففت هذه البذور للحصول ومن ثم فرطت  لنضج تم حصاد العرانٌص وعند تمام ا ، التوافق فً موعد التزهٌر

و التً تتكون من هجن الجٌل األول وعددها ( 64)عددها  والهجائن اآلباءزرعت بذور .هجٌن فردي ( 56)على 

                                            
 
 طروحة دكتوراه الباحث الثانً البحث مستل من ا  

 25/6/2012وقبوله  22/3/2012تاريخ تسلم البحث 



 مجلة زراعة الرافدين ISSN:2224-9796 (on line)  2012( 1)ملحق ( 40)المجلد 

 ISSN:1815-316 (print)    

                     

2 

 

 -كلٌة الزراعة  إضافة إلى اآلباء الثمانٌة فً حقل( 28)وعددها    Reciprocalsوالهجن العكسٌة ( 28)
للتراكٌب الوراثٌة وللتضرٌبات بٌنهما برقمٌن االول ٌمثل  8الى   أعطٌت االرقام من  ، لموصلجامعة ا

باستخدام      20تموز  4 تمت الزراعة فً.داللة على التضرٌب بٌنهما  ×األموٌمثل الثانً األب مع اشارة 
التجرٌبٌة مرزٌن طول كل  بثالثة مكررات ، تضمنت الوحدة( .R.C.B.D)تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 

 200استعمل سماد السوبر فوسفات  بواقـــــع . سم  25سم والمسافة بٌن النباتات  75م المسافة بٌنها  2.5منها
كمصدر نتروجٌن بواقع  ( نتروجٌن %  46) هـ أضٌفت جمٌعها عند الزراعة ، واستخدم سماد الٌورٌا / كؽم 
 .لى عند الزراعة والثانٌة بعد مرور شهر من الزراعةاألو ى دفعتًهـ ، أضٌفت عل/ كؽم  200

 السالالت النقٌة المستخدمة فً الدراسة ومصدرها( :  )جدول ال

البلد المصدر أسم الساللة النقٌة رقم الساللة 

  DK-17  أمرٌكا جامعة دهوك  -كلٌة الزراعة

2 CA-21 k  أمرٌكا جامعة بؽداد  –كلٌة الزراعة

3 W 13 R أمرٌكا جامعة تكرٌت  –لزراعة كلٌة ا

4 ZM-47W  أمرٌكا جامعة بؽداد  –كلٌة الزراعة

5 ZP-505  ٌوؼسالفٌا جامعة دهوك  –كلٌة الزراعة

6 ZP-707  ٌوؼسالفٌا جامعة دهوك  -كلٌة الزراعة

7 ZP-197  ٌوؼسالفٌا جامعة دهوك  –كلٌة الزراعة

8 ZP- 670  ٌوؼسالفٌا جامعة دهوك  –كلٌة الزراعة

فً جمٌع المواسم  (.980 العلً ، )  Sesamia criteca وكوفحت حشرة حفار ساق الذرة  
موضعٌاً وثم روٌت التجربة حسب حاجة المحصول، وأجرٌت مكافحة %  0 باستعمال مبٌد الدٌازٌنون المحبب 
لتزهٌر الذكري صفات موعد التزهٌر األنثوي وموعد ا سجلت البٌانات عن.األدؼال ٌدوٌاً فً جمٌع المواسم 

وعدد األوراق فوق العرنوص العلوي وعدد األوراق فً ( سم)وارتفاع العرنوص الرئٌسً ( سم)وارتفاع النبات 
وعدد ( سم)وقطر العرنوص ( سم)وطول العرنوص ( 2سم)النبات ومساحة الورقة المحٌطة بالعرنوص العلوي 

تم إجراء ( .ؼم)وحاصل النبات الفردي ( ؼم)حبة 00 بالعرنوص عدد الحبوب بالعرنوص ووزن  الصفوؾ
ولجمٌع الصفات المدروسة لمعرفة االختالفات  صمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملةالتحلٌل اإلحصائً وفق طرٌقة ت

بٌن التراكٌب الوراثٌة ، وتمت مقارنة الفروقات بٌن متوسطات التراكٌب الوراثٌة باستعمال أقل فرق معنوي 
(L.S.D) البٌانات المتحصل علٌها من اآلباء  تلحل( .2004عبدالعزٌز،. )  0.0و  0.05ال عند مستوى احتم

 Fixedالنموذج األول  –وفق الطرٌقة األولى  وللصفات المختلفة والهجن التبادلٌة بٌنها بما فٌها الهجن العكسٌة

Model  الذي أقترحهGriffing ( 956)  لكل أب تم تقدٌر تأثٌرات المقدرة االتحادٌة العامة ثم (iĝ  )

ijr̂)وتأثٌرات الهجن العكسٌة  ، (ijŜ)وتأثٌرات المقدرة االتحادٌة الخاصة لكل هجٌن 
 ) ما أوضحه    قوؾ(  

SinghوChaudhary 2007. )  تم تقدٌر تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة كما(

^
2

ig  ) وتباٌن تأثٌر

)المقدرة االتحادٌة الخاصة

^
2

ijS
) 

 
النتائج والمناقشة 
، ٌالحظ أن متوسط مربعات التراكٌب  (2)من تحلٌل التباٌن لخمسة عشرة صفة الموضحة فً الجدول 

: وللصفات المدروسة  احتمال معنوٌا عند مستوى  كان( اآلباء وهجن الجٌل األول والهجن العكسٌة ) الوراثٌة 
ٌالحظ من نتائج تحلٌل التباٌن للمقدرة االتحادٌة العامة والمقدرة االتحادٌة الخاصة والتأثٌر العكسً و .جمٌعها 

الموضحة فً Griffing ( 956 )الذي أقترحه (  Fi×ed Model) وفق الطرٌقة األولى النموذج األول 
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: لجمٌع  عند مستوى احتمال  اً العامة والخاصة معنوي تٌناالتحادي نتًرمربعات المقد أن متوسط( 3)الجدول 
العامة والخاصة تدل على أن هذه الصفات تحت سٌطرة  تٌناالتحادي تٌنان معنوٌة المقدر. فات المدروسة الص

وحمٌد ( 2002)واالسودي ( 996 )فعل المورثات اإلضافً وؼٌر األضافً وهذا ٌتفق مع ماوجده الجمٌلً 
كان متوسط مربعات التأثٌر العكسً معنوٌا لجمٌع الصفات عند .  (0 20)وأنٌس ( 2009)والبنك ( 2008)

،  Maternal effect بويدل على أحتمال وجود التأثٌر األأن معنوٌة التأثٌر العكسً ي. :  مستوى احتمال 
ٌن المقدرة االتحادٌة الى مكونات تباأن نسبة مكونات التباٌن العائدة الى المقدرة االتحادٌة العامة  أٌضاً ٌالحظ و

ارتفاع العرنوص الرئٌسً  وعدد األوراق فً  تًلواحد لجمٌع الصفات باستثناء صؾكانت أقل من ا الخاصة
 اتٌنعل المورثات اإلضافً فً وراثة هالنبات زادت فٌها هذه النسبة عن الواحد وهذا مؤشرا على أهمٌة ؾ

خالل برنامج اإلنتخاب االجمالً أو التكراري ، أما  لى أمكانٌة تحسٌنها منداللة ع هذه النتٌجة فً، و ٌنتالصؾ
وتم الحصول على نتائج  ،الصفات األخرى فٌمكن تحسٌنها من خالل إنتاج الهجائن واألستفادة من قوة الهجٌن 

( . 0 20 ،نٌسأ) و( 2009)والبنك ( 2002)ودي مشابهة من قبل االس
وفٌه ٌالحظ أن للصفات المدروسة ( ساللة نقٌة)ة االتحادٌة العامة لكل أب تأثٌر المقدر( 4)ٌبٌن الجدول 

( 2)و (  )تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لصفة عدد األٌام للتزهٌر الذكري كان معنوٌاً وباالتجاه المرؼوب لآلباء 
صفة عدد األٌام لو . (على التوالً  0.38-و  8. -و  2. -و  0.2-و 0.2) -حٌث بلؽت ( 8)و( 7)و( 6)و 

)-حٌث بلؽت ( 8)و( 7)و( 6)و( 3)للتزهٌر األنثوي كانت التأثٌرات معنوٌة وباالتجاه المرؼوب فً لؤلباء 
لصفة ارتفاع النبات كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة موجبا و ( .على التوالً 0.4-و 8. -و  6 .2-و   0.3

( على التوالً  8.82و 3 . و 7.32و 7.03و 9.24) بلؽت  أذ( 5)و( 4)و( 3)و ( 2)و (  )ومعنوٌا لآلباء 
و (  )كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لصفة ارتفاع العرنوص الرئٌسً معنوٌا وباالتجاه المرؼوب لآلباء و.
لصفة عدد االوراق فوق و ( .على التوالً  3.74و 5.96و 5.73و 4.70و   .8( )5)و( 4)و ( 3)و ( 2)

( 5)و( 4)و ( 3)و ( 2)و (  )سً كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة موجبا ومعنوٌا لآلباء العرنوص الرئً
لصفة عدد األوراق فً النبات  و ( .على التوالً  0.20و  2 .0و  7 .0و  0.05و  0.09و  0.05( ) 6)و

 4و( 0.30) 3و ( 0.43) 2و ( 0.50)  كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌا وباالتجاه المرؼوب لآلباء 
  كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لصفة مساحة الورقة معنوٌا وباالتجاه المرؼوب لآلباء و ( .0.62)
لصفة قطر العرنوص كان تأثٌر المقدرة  ( . 3.0 ) 6و( 5.66) 4و ( 6 .0 ) 3و(  6.  ) 2و (  39.6)

لطول و ( .0.03) 7و( 0.09) 6و( 0.05) 3و( 0.06) 2اء االتحادٌة العامة معنوٌا وباالتجاه المرؼوب لآلب
 5و( 0.26) 2و( 0.29)  العرنوص كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌاً وباالتجاه المرؼوب فً األباء 

العامة لصفة عدد الصفوؾ بالعرنوص موجبا ومعنوٌا لآلباء  كان تأثٌر المقدرة االتحادٌةو ( .0.32) 7و( 0.93)
لصفة عدد الحبوب بالعرنوص كان و ( .على التوالً  0.8و0.46و0.26و 0.29)أذ بلؽت ( 6و  3و 2 و  )

 2 .32و 07. 2)حٌث بلؽت ( 6)و ( 3)و (  )تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌا وباالتجاه المرؼوب لآلباء 
حبة وباالتجاه المرؼوب فً األباء 00 ن كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌاً لوزو .على التوالً  83.29و
 5و ( 5.33)  لصفة حاصل النبات الفردي أبدت األباء ( . 3.84) 7و( 3 .0) 5و ( 0.39) 2و ( 2 .0)  
 ( .0.26) 3وؼٌر معنوي لؤلب األتحادٌة العامة  تأثٌراُ معنوٌاً للمقدرة(  7.8) 7و ( 20.20) 6و (  8.0)
و  0.35و   0.0) 8و  4و  3المقدرة االتحادٌة العامة موجباً ومعنوٌاً لؤلباء كان تأثٌر %  لصفة نسبة الزٌتو

 المقدرة االتحادٌة  كان تأثٌرو ( .على التوالً 0.20
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 تحلٌل التباٌن باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة( 2)الجدول 

 M.Sمتوسط المربعات     

مصادر 
االختالف 
S.O.V 

رجات د
الحرٌة 

d.f 

د االٌام عد
  للتزهٌر 

   يالذكر 
 (ٌوم) 

عدد االٌام 
للتزهٌر 
  االنثوي

 (ٌوم ) 

   ارتفاع 

    النبات 

 (سم ) 

ارتفاع  
العرنوص 
  الرئٌسً 

 (سم ) 

عدد 
االوراق 
فوق 

العرنوص 
 الرئٌسً

عدد 
األوراق 

فً 
 النبات

   مساحة  

     الورقة 

 (2سم) 

قطر 
العرنوص 

 (سم ) 

طول 
  العرنوص

 (سم )   

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالعرنوص

 100وزن 
حبة    

 (غم)

  حاصل 

  النبات

      الفردي
 (غم ) 

نسبة 
الزٌت  

% 

نسبة 
 البروتٌن

% 

 0.29 0.30   .6289 55. 5   .2767   3.76 4.28  36.  2852.83  9.90 75.  70. 43 285.97 25.65 23.57 2 المكررات

التراكٌب 
 الوراثٌة

63 
** 

20.54 
** 

34.63 
** 

  82.66 

** 
8 9.4  

**  
0.90 

** 
4.52 

** 
 4359. 3 

** 
0.26 

 
** 

8.57 

** 
6.5  

** 
28636.63 

** 
38.48 

** 
3937.4  

** 
0.73 

** 
3.08 

الخطأ 
 التجرٌبً

126 2.40 4.6  69. 9 52.96 0. 7 0.5  2748.32 0.08  . 5 0.90 6 96.40 2.94 405.56 0.06 0.33 

٪ 1عند مستوى احتمال   معنوٌة*  * 

النموذج األول ( Griffing  956) تحلٌل تباٌن المقدرة االتحادٌة العامة والخاصة والهجن العكسٌة حسب طرٌقة ( 3)الجدول 

 M.Sمتوسط المربعات   

مصادر 
االختالؾ 
S.O.V 

درجات 
الحرٌة 

d.f 

عدد 
االٌام 
للتزهٌر 
الذكري 

 (ٌوم) 

عدد 
االٌام 
للتزهٌر 
 االنثوي

 (ٌوم) 

ارتفاع 
   النبات

 (سم )   

ارتفاع  
العرنوص 
  الرئٌسً

 (سم )     

عدد 
االوراق 
فوق 

العرنوص 
 الرئٌسً

عدد 
األوراق 
فً 
 النبات

مساحة 
    الورقة 

 (2سم) 

قطر 
العرنوص 

 (سم ) 

طول 
  العرنوص

 (سم ) 

عدد 
الصفوؾ 
 بالعرنوص

عدد 
الحبوب 
 بالعرنوص

وزن 
 00 

حبة    
 (ؼم)

حاصل 
النبات 

     لفرديا
 (ؼم ) 

نسبة 
الزٌت  

% 

نسبة 
 البروتٌن
% 

المقدرة العامة 
على االتحاد 

G.C.A. 
7 

** 
26.94 

** 
35.04 

** 
 656. 0 

** 
 277.75 

** 
0.83 

** 
5.78 

** 
9862.03 

** 
0.08 

** 
6.20 

** 
6.28 

** 
3 360.22 

** 
46.54 

 **
3 46.93 

** 
0.53 

 **
2. 2 

المقدرة الخاصة 
على االتحاد 

S.C.A. 
28 

** 
3.9  

** 
9. 6 

** 
27 .8  

** 
 37.66 

** 
0. 4 

** 
0.52 

** 
5332. 4 

** 
0. 0 

** 
2.54 

** 
 .56 

** 
7667.24 

** 
7.55 

 **
937.25 

** 
0.24 

 **
0.96 

الهجن العكسٌة 
Reciproca 

28 
** 

4.76 
** 

8.05 
** 

20 . 6 
** 

 57.46 
** 

0.33 
** 

 .42 
** 

297 .70 
** 

0.08 
** 

2.33 
** 

 .75 
** 

5970. 6 
** 

9.68 
 **

 229.07 
** 

0. 8 
 **
0.82 

   .0 0.02 9 .35  0.98 2065.46 0.30 0.38 0.03   .6 9 7 .0 0.06 7.65  23.06 54.  0.80 126 الخطأ التجرٌبً

نسبة مكونات تباٌن المقدرة 
تباٌن المقدرة / العامة 

 الخاصة
0.83 0.38 0.62  .06 0.95  .66 0. 2 0.00 0. 9 0.42 0.47 0.66 0.3  0. 5 0. 5 

 ٪1معنوٌة عند مستوى احتمال  *  * 
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و ؼٌر معنوي (   .0) 8و ( 0.76) 4و ( 2 .0) 3العامة لنسبة البروتٌن معنوٌاً وباالتجاه المرؼوب فً األباء 
جاه وقد حصل عدد من الباحثٌن على نتائج مماثلة لتأثٌرات المقدرة االتحادٌة العامة وباالت. ( 0.003)  لؤلب 

( 2009)وسعٌد  (2008)وحمٌد  (2006)المرؼوب للصفات المختلفة و لؤلباء التً تم دراستها ومنهم الزوبعً 
تأثٌر للمقدرة االتحادٌة العامة معنوي (  )وفً ضوء النتائج أعاله كان لؤلب .  (0 20)وأنٌس  (2009)والبنك 

األنثوي و ارتفاع النبات و ارتفاع العرنوص وفً االتجاه المرؼوب ألثنا عشرصفة هً عدد األٌام للتزهٌر 
طول العرنوص راق فً النبات و مساحة الورقة و الرئٌسً و عدد االوراق فوق العرنوص الرئٌسً و عدد األو

 حبة و حاصل النبات الفردي ونسبة البروتٌن00 و عدد الصفوؾ بالعرنوص و عدد الحبوب بالعرنوص و وزن 
العرنوص الرئٌسً  صفة فً عدد األٌام للتزهٌر الذكري و ارتفاع النبات و ارتفاعألثنا عشر ( 3)وكذلك األب ، 

و عدد االوراق فوق العرنوص الرئٌسً و عدد األوراق فً النبات و مساحة الورقة و لقطر العرنوص و عدد 
 وبصفة عامة ٌمكن .الصفوؾ بالعرنوص و عدد الحبوب بالعرنوص و حاصل النبات الفردي ونسبة الزٌت 

احتوائها على مورثات مرؼوبة  نقٌة معٌنة و لصفة ما ٌرجع الى القول أن المقدرة االتحادٌة العامة العالٌة لساللة
 .الى التأثٌرات اإلضافٌة للمورثاتلتحسٌن تلك الصفة و التً بدورها ترجع 

دروسة ، الم تقدٌرات تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة لكل هجٌن فردي وللصفات( 5)ٌوضح الجدول 
وٌالحظ أن تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة لصفة عدد األٌام للتزهٌر الذكري كان معنوٌاً وباألتجاه المرؼوب 

( 6×5)و( 8×4)و( 5×4)و( 8×3( )6×3)و(  7×2)و( 5× 2)و و( 7× )و( 6× )و( 4× )للهجائن 
( 7×2)و( 5×2)و (7× )و( 6× )و( 5× )و( 4× )وقد أظهرت الهجائن . (8×6)و( 8×5)و( 7×5)و
تأثٌرات معنوٌة ( 8×6)و( 7×6)و( 8×5)و( 8×4)و( 6×4)و( 5×4)و( 8×3)و( 6×3)و( 5×3)و( 4×3)و

كانت تأثٌرات المقدرة االتحادٌة الخاصة لصفة و .وباألتجاه المرؼوب فٌه لصفة عدد األٌام للتزهٌر األنثوي 
( 8×2)و( 7×2)و( 6×2)و( 4×2)و( 8× )و( 5× )و( 4× )أرتفاع النبات معنوٌة موجبة للهجائن  

لصفة أرتفاع العرنوص الرئٌسً و (.8×7)و( 7×6)و( 8×5)و( 6×5)و( 7×4)و( 6×4)و( 7×3)و( 4×3)و
( 6×2)و( 8× )و( 5× )و( 4× )و( 3× )فقد كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة معنوٌا موجبا للهجائن 

 (.7×6)و( 8×5)و( 7×5)و( 6×5)و (7×4)و( 6×4)و( 8×3)و( 7×3)و( 4×3)و( 8×2)و( 7×2)و
كانت تأثٌرات المقدرة االتحادٌة الخاصة لصفة عدد األوراق فوق العرنوص الرئٌسً معنوٌة باالتجاه المرؼوب و

( 8×6)و( 7×5)و( 7×4)و( 5×4)و( 6×3)و( 5×3)و( 8×2)و( 6×2)و( 4×2)و( 5× )و( 3× )للهجائن 
خاصة معنوٌة موجبة لصفة عدد األوراق فً النبات للهجائن كانت تأثٌرات المقدرة االتحادٌة الو (.8×7)و
( 7×4)و( 5×4)و( 8×3)و( 5×3)و( 4×3)و( 8×2)و( 6×2)و( 4×2)و( 6× )و( 5× )و( 3× )
لصفة مساحة الورقة فقد كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة معنوٌا و ( .8×7)و( 7×5)و( 6×5)و( 8×4)و

( 7×4)و( 6×3)و( 4×3)و( 6×2)و( 5×2)و( 5× )و( 4× )و( 3× )و( 2× )باالتجاه المرؼوب للهجائن 
صفة قطر العرنوص كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة ل (.8×7)و( 8×6)و( 8×5)و ( 7×5)و( 6×5)و( 8×4)و

( 4×3)و( 8×2)و( 6×2)و( 4×2)و( 8× )و( 5× )و( 4× )الخاصة معنوٌا وباالتجاه المرؼوب للهجائن 
( 7× )و( 5× )و( 4× )صفة طول العرنوص أظهرت الهجائن ول. (7×6)و( 8×5)و( 7×5)و( 5×3)و
رؼوب تأثٌرات معنوٌة باالتجاه الم( 8×6)و( 7×6)و( 8×5)و( 6×5)و( 8×4)و( 6×3)و( 5×3)و( 7×2)و

المقدرة االتحادٌة الخاصة معنوٌة  لصفة عدد الصفوؾ بالعرنوص كانت تأثٌراتو .للمقدرة االتحادٌة الخاصة 
( 6×3)و( 5×3)و( 4×3)و( 8×2)و( 6×2)و( 5×2)و( 4×2)و( 8× )و( 5× )ؼوب للهجائن باالتجاه المر

لصفة  و ( .7×6)و( 8×5)و( 7×5)و( 7×4)و( 7×3)و
( 5×3)و( 4×3)و( 7×2)و( 6×2)و( 5×2)و( 4×2)و( 5× )عدد الحبوب بالعرنوص أظهرت الهجائن 

ؼوبة للمقدرة االتحادٌة الخاصة ومر تأثٌرات معنوٌة( 8×6)و( 7×6)و( 8×5)و( 7×5)و( 8×4)و( 6×3)و
( 4×1)حبة معنوٌة و باالتجاه المرؼوب للهجائن  00 كانت تأثٌرات المقدرة االتحادٌة الخاصة لصفة وزن و.
( 8×5)و( 6×5)و( 7×4)و( 5×4)و( 5×3)و( 8×2)و( 7×2)و( 6×2)و( 3×2)و( 7× )و( 6× )و
ٌر المقدرة  لصفة حاصل النبات الفردي كان تأثو. ( 8×7)و( 7×6)و
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 تقدٌرات تأثٌر المقدرة األتحادٌة العامة لكل أب للصفات المدروسة( 4)جدول ال

 الصفات

 
 

 

 األباء

عدد االٌام 
للتزهٌر 

الذكري               
 (ٌوم ) 

عدد االٌام 
للتزهٌر 

االنثوي     
 (ٌوم ) 

ارتفاع 
     النبات

 (سم ) 

ارتفاع  
العرنوص 
الرئٌسً  

 (سم ) 

عدد 
راق االو

فوق 

العرنوص 
 الرئٌسً

عدد 
األوراق 

 فً النبات

مساحة 
     الورقة

 (2سم) 

قطر 
العرنوص 

 (سم ) 

طول 
  العرنوص

 (سم ) 

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد 
الحبوب 
 بالعرنوص

 100وزن 
حبة    

 (غم)

حاصل 
النبات 
 الفردي 

 (غم )  

نسبة الزٌت  
% 

نسبة 
 %البروتٌن

1 -0.2  0.23 9.24 8.   0.05 0.50 39.6  -0.0  0.29 0.29 2 .07 0. 2 5.33 -0.04 0.003 

2 -0.2   .03 7.03 4.70 0.09 0.43   .67 0.06 0.26 0.26 - 3.32 0.39 -2.88 -0.   -0.04 

3 0. 3 -0.3  7.32 5.73 0.05 0.30  0. 6 0.05 -0.06 0.64 32. 2 -0.77 0.26 0.0  0. 2 

4  .85  .98  . 3 5.96 0. 7 0.62 5.66 -0. 0 - . 6 -0.43 -6 .58 -0.99 -24.67 0.35 0.76 

5  .83  .44 8.82 3.74 0. 2 -0.04 - 6.5  -0.03 0.93 -0.27 - 5.53 0. 3 8.0  -0. 3 -0.29 

6 - .2  -2. 6 -9. 9 -9.53 0.20 -0.45  3.0  0.09 -0.   0.8  83.29 - .   20.20 -0.09 -0.42 

7 - .8  - .8  - 8.35 - 7.20 -0.47 - . 7 -29.58 0.03 0.32 - .   -27.28 3.84 7.8  -0. 8 -0.24 

8 -0.38 -0.4  -6.00 - .5  -0.22 -0.20 -34.02 -0. 0 -0.47 -0.20 - 8.78 - .6  - 4.07 0.20 0.   

 
 

0.07 0. 0 0.40 0.35 0.02 0.03 2.50 0.0  0.05 0.05 3.76 0.08 0.96 0.0  0.03 )ˆ( igSE
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( 8×4)و( 5×3)و( 4×3)و( 7×2)و( 6×2)و( 5× )و( 4× )ة معنوٌا موجبا للهجائن االتحادٌة الخاص
( 3×2)و(7× )و(4× )و( 3× )لصفة نسبة الزٌت أظهرت الهجائن و. ( 8×7)و( 8×6)و( 7×6)و( 8×5)و
تأثٌرات معنوٌة ( 8×6)و( 8×5)و( 7×5)و( 6×5)و( 8×4)و( 7×4)و( 4×3)و( 8×2)و( 6×2)و( 5×2)و

لصفة نسبة البروتٌن كانت تأثٌرات المقدرة االتحادٌة الخاصة و.وب للمقدرة االتحادٌة الخاصةباالتجاه المرغ
( 4×2)و( 3×2)و( 7× )و( 6× )و( 5× )و( 4× )و( 3× )و( 2× )معنوٌة باالتجاه المرؼوب للهجائن 

مد مح تتفق هذه النتائج مع ما توصل إلٌه كل من(.8×7)و( 5×4)و (8×3)و( 6×3)و( 8×2)و( 5×2)و
على ضوء النتائج المذكورة أنفاً ٌالحظ أن الهجٌن و (.2009)ون وآخر  Rather و( 2008)وحمٌد ( 2005)
كانت تأثٌراته باألتجاه المرؼوب لصفات عدد االوراق فوق العرنوص الرئٌسً وقطر العرنوص وعدد ( 2×6)

فً األتجاه المرؼوب لصفتً عدد  فكانت تأثٌراته( 6×8)الصفوؾ بالعرنوص وحاصل النبات الفردي أما الهجٌن 
وبذلك ٌمكن األستفادة من هذٌن الهجٌنٌن لما قد ٌمتلكانه من مورثات الحاصل  األٌام للتزهٌر الذكري واألنثوي

تقدٌرات التأثٌر العكسً ( 6)ٌوضح الجدول ( .6×8)ومورثات التبكٌر للهجٌن ( 2×6)العالً بالنسبة للهجٌن 
( 2×4)و(  ×7)و(  ×5)و(  ×3)دد األٌام للتزهٌر الذكري كانت للهجائن للصفات المدروسة ، ففً صفة ع

وهذا ٌعنً أن هذه ، تأثٌرات عكسٌة معنوٌة باالتجاه المرؼوب (  5×7)و( 3×7)و( 3×5)و( 3×4)و( 2×7)و
عدد  لصفةو .التً أزهرت فٌها الهجن األصلٌة  الهجن قد تم إزهارها ذكرٌاً بمدة زمنٌة تختلؾ عن المدة الزمنٌة

( 3×5)و( 3×4)و( 2×7)و( 2×3)و(  ×7)و(  ×5)و(  ×2)األٌام للتزهٌر األنثوي فقد أظهرت الهجائن 
تأثٌرات عكسٌة معنوٌة موجبة وٌدل التأثٌر العكسً الموجب أن هذه الهجن قد تم إزهارها أنثوٌاً بمدة ( 5×7)و

كانت التأثٌرات العكسٌة لصفة ارتفاع النبات و .زمنٌة تختلؾ عن المدة الزمنٌة التً أزهرت فٌها الهجن األصلٌة 
( 3×6)و( 3×5)و( 3×4)و( 2×8)و( 2×6)و(  ×8)و(  ×7)و(  ×6)و(  ×3)معنوٌة و موجبة للهجائن 

، وهذا ٌعنً أن هذه الهجن قد أعطت تؽاٌرا فً الطول ( 7×8)و( 6×8)و( 5×8)و( 4×7)و( 4×6)و( 3×8)و
( 2×4)و(  ×7)و(  ×6)العرنوص الرئٌسً فقد أظهرت الهجائن لصفة أرتفاع و .مقارنة بهجنها األصلٌة 

( 5×8)و( 5×6)و( 4×7)و( 4×6)و( 4×5)و( 3×8)و( 3×7)و( 3×6)و( 3×5)و( 2×8)و( 2×6)و
وٌدل التأثٌر العكسً الموجب أن هذه الهجن قد أعطت زٌادة فً أرتفاع  تأثٌرات عكسٌة معنوٌة موجبة ( 6×8)و

كانت التأثٌرات العكسٌة لصفة عدد األوراق فوق العرنوص الرئٌسً و.  لٌةرنة بهجنها األصالعرنوص مقا
لصفة عدد األوراق و. ( 5×8)و( 4×7)و( 4×6)و( 2×5)و( 2×3)و(  ×6)و(  ×4)معنوٌة موجبة للهجائن 

( 2×8)و( 2×3)و(  ×7)و(  ×6)و(  ×4)فً النبات فقد لوحظت تأثٌرات عكسٌة معنوٌة موجبة للهجائن 
(  ×7)و(  ×6)و(  ×2)لصفة مساحة الورقة فقد أظهرت الهجائن ، ( 5×8)و( 4×7)و( 4×6)و( 3×7)و
تأثٌرات عكسٌة ( 6×8)و( 5×6)و( 4×6)و( 4×5)و( 3×8)و( 3×7)و( 3×6)و( 3×4)و( 2×8)و( 2×7)و

( 2×3)و(  ×8)و(  ×6)و(  ×5)و(  ×2)لصفة قطر العرنوص فقد أبدت الهجائن و. معنوٌة موجبة 
. تأثٌرات عكسٌة معنوٌة موجبة ( 6×8)و( 6×7)و( 5×8)و( 5×7)و( 4×6)و( 3×8)و (3×5)و( 3×4)و
(  ×5)و(  ×2)أظهرت نتائج تقدٌر التأثٌر العكسً لصفة طول العرنوص أنها كانت معنوٌة موجبة  للهجائن و
لصفة عدد الصفوؾ بالعرنوص و. ( 7×8)و( 6×8)و( 5×8)و( 5×7)و( 4×6)و( 3×4)و( 2×3)و(  ×7)و

( 4×6)و( 3×8)و( 3×6)و( 3×5)و( 3×4)و( 2×3)و(  ×8)و(  ×6)و(  ×3)و(  ×2)الهجائن  أبدت
لصفة عدد الحبوب بالعرنوص ، لوحظت تأثٌرات عكسٌة معنوٌة و. تأثٌرات عكسٌة معنوٌة موجبة ( 5×8)و

. ( 6×8)و( 5×7)و( 4×6)و( 3×8)و( 3×5)و( 3×4)و( 2×3)و(  ×8)و(  ×5)و ( ×2)موجبة للهجائن 
(  ×7)و(  ×6)و(  ×5)حبة أظهرت تأثٌرات عكسٌة معنوٌة موجبة الهجائن  00 انت صفة وزن كو
أظهرت الهجائن و .( 6×8)و( 5×8)و( 5×7)و( 4×6)و( 3×8)و( 3×5)و( 2×6)و( 2×3)و(  ×8)و
( 6×7)و( 5×8)و( 5×7)و( 3×8)و( 3×5)و( 3×4)و( 2×3)و(  ×8)و(  ×6)و(  ×5)و(  ×2)
أبدت  لصفة نسبة الزٌتو . ات عكسٌة معنوٌة باتجاه الزٌادة فً حاصل النبات الفرديتأثٌر( 7×8)و( 6×8)و

أظهرت نتائج ،تأثٌرات عكسٌة معنوٌة موجبة ( 4×7)و( 3×4)و( 2×5)و(  ×5)و(  ×3)و(  ×2)الهجائن 
( 2×4)و( 2×3)و(  ×6)لصفة نسبة البروتٌن أنها كانت معنوٌة موجبة للهجائن و. تقدٌر التأثٌر العكسً 

نتائج ال هذه وفً ضوء(.6×8)و( 5×8)و( 5×6)و( 4×8)و( 4×6)و( 3×4)و( 2×8)و( 2×6)و( 2×5)و
أهمٌة التأثٌر العكسً لمعظم الهجن ولجمٌع الصفات وهذا ٌتطلب أخذ ذلك فً نظر االعتبار فً برامج تتضح 

و ، (  Mays ، 98)الصفات  التربٌة المستقبلٌة لما ٌمكن أن ٌكون للوراثة الساٌتوبالزمٌة أهمٌة فً تورٌث
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قد أظهر تأثٌرات عكسٌة فً االتجاه المرؼوب ألربعة عشرة صفة ( 3×4)ٌتضح من الجدول أعاله أن الهجٌن 
للتزهٌر األنثوي و ارتفاع النبات و ارتفاع العرنوص الرئٌسً وعدد هً عدد األٌام للتزهٌر الذكري و عدد األٌام 

حة الورقة وقطر العرنوص و طول العرنوص و عدد الصفوؾ األوراق فوق العرنوص الرئٌسً و مسا
حبة و حاصل النبات الفردي ونسبة الزٌت ونسبة البروتٌن و 00 بالعرنوص و عدد الحبوب بالعرنوص و وزن 

ألثنتا عشر صفة هً ارتفاع النبات و ارتفاع العرنوص الرئٌسً و عدد األوراق فً النبات (  ×6)ٌلٌه الهجٌن 
حبة و 00 عدد الصفوؾ بالعرنوص و عدد الحبوب بالعرنوص و وزن وة وقطر العرنوص و مساحة الورق

و  تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة( 7)ٌوضح الجدول و . حاصل النبات الفردي ونسبة الزٌت ونسبة البروتٌن
رها التً سبق شرحها تأثًفً معرفة كٌفٌة تحقٌق اآلباء لقٌم  أهمٌة ذلكتكمن و ، الخاصة لكل أب ولجمٌع الصفات

لصفة عدد األٌام و .وكذلك تحدٌد أي من اآلباء تحت الدراسة أكثر فائدة فً تحسٌن الصفة ( 4)فً الجدول 
أعلى من ؼٌرهما فً قٌم تأثٌر المقدرة  كانا (6)و ( 7)ن األبوٌن أ( 4)الجدول  منر الذكري ٌتبٌن للتزهً

وكالهما معنوٌان فً تأثٌر المقدرة االتحادٌة ( على التوالً  2. -و   8. )-االتحادٌة العامة باألتجاه المرؼوب 
و   4.0)فان تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة لهذٌن األبوٌن كانا ( 7)العامة ، وعند الرجوع الى الجدول 

 أما نتظمةقد نقل تاثٌره الى معظم هجنه وبصورة م( 6)وبذلك ٌمكن االستنتاج أن األب ( على التوالً 23. 
وانحصرت تباٌنات تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة  (ب Griffing  ، 956) الى بعض هجنه تأثٌره نقل( 7)األب 

لصفة عدد االٌام للتزهٌر االنثوي تمٌز و.  على التوالً 4و  8لؤلبٌن ( 3.39)و ( 0 .0)-للسالالت الثمانٌة بٌن 
على (  8. )-و ( 6 .2)-ومرؼوبة للقدرة العامة على االتحاد  اٌضا بأعلى تاثٌرات معنوٌة( 7)و( 6)االبوٌن 
، 3.20بلػ ( 7)ولؤلب  3.68بلػ ( 6)وٌالحظ ان تباٌن تاثٌر المقدرة الخاصة على االتحاد لؤلب . التوالً 

وهاتان القٌمتان عالٌتان وهذا ٌدل على أن كال األبوٌن قد نقال هذا التأثٌر بصورة ؼٌر منتظمة الى ذرٌتهما 
و (  )للسالالتٌن ( 4.59)و ( 0.03)-انحصرت تباٌنات تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة للسالالت الثمانٌة بٌن و
عالٌا ومعنوٌا ( 5)و (  )لصفة ارتفاع النبات كان تأثٌر المقدرة العامة على اإلتحاد لؤلبوٌن و .على التوالً ( 6)
على  26.49 و 98.66)ٌر مقدرتهما الخاصة على اإلتحاد   ، بٌنما كان تباٌن تأث( على التوالً 8.82و  9.24)

بصورة ؼٌر منتظمة الى بعض الهجن دون  نتقال مورثات هذه الصفة أ تفسران ان القٌمتان عالٌتانوهات( التوالً
و ( 0.02)بٌن  تتراوح قد األخرى و كانت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة للسالالت النقٌة الثمانٌة

فً التأثٌر المعنوي لمقدرتهما االتحادٌة ( 4)و (  )فاق األبوان و. على التوالً   و  4للساللتٌن ( 84.06)
، بٌنما كان تباٌن تأثٌر ( على التوالً 5.96و   .8)العامة بقٌة اآلباء فً صفة أرتفاع العرنوص الرئسً 

قد نقل هذه ( 4)مما ٌدل على أن األب ( لًعلى التوا 3 .6و 7.96 )المقدرة االتحادٌة الخاصة لكال األبوٌن 
قد نقل هذه الصفة إلى بعض هجن (  )صفة بصورة منتظمة إلى هجن الجٌل األول جمٌعها ، فً حٌن أن األب 

و ( 8)لؤلب  (33. )وتراوحت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة بٌن  ، الجٌل األول دون األخرى
دد األوراق فوق العرنوص الرئٌسً كان تأثٌر المقدرة العامة على االتحاد لصفة عو .( 7)لؤلب ( 294.76)

، فً حٌن كان تباٌن تأثٌر مقدرتهما الخاصة ( على التوالً 7 .0و  0.20)عالٌا ومعنوٌا ( 4)و ( 6)لؤلبوٌن 
( 4)ن األب مما ٌدل على أن هذه الصفة قد تم نقلها بصورة منتظمة م( على التوالً 4 .0و  0.39)على االتحاد 

وتراوحت  ( .6)الى نسله ، بٌنما انتقلت هذه الصفة الى بعض هجن الجٌل األول دون األخرى وذلك من األب 
 .على التوالً ( 7)و(  )لؤلباء (  0.2و   0.00)-قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لآلباء الثمانٌة بٌن 

الموجب للمقدرة العامة على االتحاد على بقٌة اآلباء لصفة عدد  فً التأثٌر المعنوي(  )و ( 4)تفوق األبوان و
الخاصة  ، بٌنما كان تباٌن تأثٌر مقدرتهما( على التوالً 0.50و 0.62)األوراق فً النبات حٌث بلؽت قٌمتها 

 .(على التوالً 6 .0و  6 .0)على االتحاد 
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 المدروسة ٌن فردي للصفاتتقدٌرات تأثٌر المقدرة األتحادٌة الخاصة لكل هج( 5)جدول ال
 الصفات

 
 

 الهجن الفردٌة

عدد االٌام 
للتزهٌر 

الذكري               
 (ٌوم ) 

عدد االٌام 
للتزهٌر 

االنثوي     
 (ٌوم ) 

ارتفاع 
     النبات

 (سم ) 

ارتفاع  
العرنوص 
الرئٌسً  

 (سم ) 

عدد االوراق 
فوق 

العرنوص 
 الرئٌسً

عدد 
األوراق 
 فً النبات

مساحة 
     ةالورق

 (2سم) 

قطر 
العرنوص 

 (سم ) 

طول 
العرنوص 

 (سم ) 

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالعرنوص

 100وزن 
حبة    

 (غم)

حاصل 
النبات 
     الفردي

 (غم ) 

نسبة 
الزٌت  

% 

نسبة 
البروتٌن

% 

1×2  .52 0.45 -0.94 -3.76 -0.40 -0.64 7.30 -0. 8 -0.59 -0.43 - 3.06 -0.46 - 4.46 -0.08 0.24 

1×3  .52 4.45 -5.88 6. 3 0. 0 0.66  9.30 -0.22 - .89 0.   - 02.64 -3.7  -37.7  0.23  .22 

1×4 -2.37 -2.34 7.60 4.59 -0. 8 -0.27 52.99 0.05  .82 - .09 6.22 2.99   .76 0.26 0.38 

1×5 0.65 -0.46  7.06 6.02 0. 7 0.27 67.92 0.2  0.86 0.62 68.62 -0.3  34.87 -0.20 0.42 

1×6 -0.3  -0.36 - 0.82 -2.26 -0. 3 0.55 -64.2  0.0  -0.95 -0.40 -55.94  .62 - 8.57 0.00 0.62 

1×7 - .7  - .38 -6.84 -5.74 0.04 0.00 -55.96 0.00 0.73 - . 7 -5.32  . 0  .98 0.25 0.23 

1×8 0. 9  .22 9.90  .42 0.04 -0.3  -54.06 0.05 -0.97  .03 -3 .59 0. 2 -2.38 -0. 7 - .47 

3×2 -0. 5 -0. 7 -8.84 -3.38 -0. 3 0.07 -44.56 -0.2  -0.27 - .03 -50.64  . 3 - 4.45 0.30 0.08 

2×4 0.79 2.87 2.50 0.44 0.39 0.2  - 0.63 0. 8 -0.34 0.66 25.84 -3.2  -7. 3 -0.52 0.40 

2×5 - . 9 -0.92 -4.97 -7.57 -0.30 -0.93 20.73 -0.0  0. 2 0.30  0.93 - .86 -3.2  0.30 0.47 

2×6 0.69  .35  2.08 7.85 0.48 0.96 66.38 0. 0 -0.25 0.52  2.06  .53  9.38 0.38 -0.85 

2×7 - .88 -2.84 6.33 2.26 -0.23 -0.22 - 0.66 0.03  .79 -0.69 29.44 0.62  5.98 -0.28 -0.2  

2×8  .69 3. 0 5.8   2.57 0.   0.43 3.29 0.25 -0.94  .39 -37.54  . 8 - 3.35 0. 6 0.48 

3×4 0.46 -0.46  6.68  4.29 -0.33 0. 0  4.35 0.20 0. 2 0.62 49.67 -0.58   .63 0.35 -0.59 

3×5 -0. 9 - .26 -3.88 -  . 0 0.25 0.29 -23.58 0.25 0.50 0.34 77.92  .47 23.20 -0.34 -0.05 

3×6 -0.8  -2. 5 -3.68 - 3.45 0.22 -0.46  5.08 -0.07 0.36 0.23 20.76 -0.03 - .83 -0.0  0.23 

3×7  . 2  .99 3.60 2.69 -0.07 -0.32 - 2.04 0.03 -0.24 0.46 -3. 8 - .46 2.3  -0.26 -0. 6 

3×8 -0.8  -0.90 - .28 4.9  -0.02 0.38 - 9.28 -0. 6 -0.34 -0.7  -32.36 -0.63 - 7.72 -0.23 0.78 

4×5 - .08 - .55 0.39 -4.38 0.36 0.   -22.74 -0.06 -0.07 -0.43 -33.92  .0  - .58 -0.58 0.53 

4×6 0.46 -0.6  6.5  4.22 -0.33 -0.58 -49.97 -0. 8 -0.77 -0.27 -22.64 -2.33 0.84 -0.06 -0.5  

4×7  .56  .20  0.33  . 2 0.29 0.69 38.62 -0. 2 - . 2 0.28 -46.8  0.67 - 8.97 0.62 -0.44 

4×8 -0.2  -0.69 -4.27 - .9  -0. 7 0.35  0.76 -0.04 0.90 -0.32 55.52 -2. 0 7.80 0.53 -0.36 

5×6 -0.69  .93 2.02 8.78 -0.24 0.37 7 .67 0.02 0.2  -0.25 -33.23  .54 - 0.6  0.38 -0. 6 

5×7 -0.25 -0.09 -5.69 5.88 0.05 0.72 2 .80 0.24 -0. 9  .43 64.70 -0.96 - .28 0.06 -0.   

5×8 - .69 -2.98  8.20  3.96 -0. 0 0.04 66.75 0.25 2. 4  .08 73.4  3.05  6.47 0.35 0.0  

6×7 -0.04 -2. 5 5.54 2.   0.00 -0.30 -0.94 0.40 0.99 0.5  70.02  . 9 3 .06 -0. 2 -0.58 

6×8 - .8  -0.88 -0.3  -3.74 0.42 -0.04 5 .74 -0.02  .08 -0.36 72.28 -0.68 3 .00 0.07 -0.3  

7×8  .79 2.43 4.27 -4.84 0. 3 0.09  9.23 -0.07 -0.68 - .08 -56.62 0.33 3.44 -0.44 0.35 

 
 

0.20 0.27  .06 0.93 0.05 0.09 6.69 0.04 0. 4 0. 2  0.04 0.22 20.57 0.03 0.07 

 
 

).(.
^

ijSES
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 الصفات
 
 

 الهجن العكسٌة

عدد االٌام 
للتزهٌر 

ذكري                      ال
 (ٌوم ) 

عدد االٌام 
للتزهٌر 

االنثوي            
 (ٌوم ) 

ارتفاع 
     النبات

 (سم ) 

ارتفاع  
العرنوص 

الرئٌسً          
 (سم ) 

عدد االوراق 
فوق 

العرنوص 
 الرئٌسً

عدد 
األوراق 

فً 
 النبات

مساحة 
الورقة           

 (2سم) 

قطر 
العرنوص 

 (سم ) 

طول 
رنوص الع
 (سم ) 

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

عدد 
الحبوب 
 بالعرنوص

وزن 
100 

حبة    
 (غم)

حاصل 
  النبات
)    الفردي
 (غم 

نسبة الزٌت  
% 

نسبة 
البروتٌن  

% 

2×1 0.00 - .83 -2. 5 -2.47 -0.04 -0.55 2 .23 0. 6  .2   .04 52. 3 -0.32  4.69 0.37 -0.75 
3×1 - .00 -0. 7 7.33 -0.58 -0.30 - . 2 -  .2  -0.30 -0.69 0.26 -40.76 - .78 -5. 7 0.28 -0.30 
4×1 0. 7 2.33 - .49 -3.5  0.29 0.28 -3 .78 0.00 -0.28 -0.38 -20.73 - .03 - 3. 2 -0.66 -0.27 
5×1 - . 7 -0.67 - 6.8  -9.68 -0.93 - .38 -60.60 0.22  .90 -0.49 5 .53 5.03 28.26 0. 6 -0.78 
6×1  . 7  . 7   . 6   .57 0.52  .07 53.00 0.09 -0. 5 0.60 2. 8  .63 9.82 0.04 0.68 
7×1 -2. 7 -0.50  8.43  2.05 -0.26 0.6  44.93 -0.03 0.42 -0.57 - 8.2  2.33 0.33 -0.82 -0.08 
8×1 0.83 0. 7 3.58 -2.59 -0.04 -0.38 2.79 0. 2 -0.06  .82  9.37  .27   .62 -0.08 -0.30 
3×2 0.00 -0.67 -5.99 -3.52 0.39 0.47 -8. 9 0. 4 0.27  .05 53.95 0.57  9.70 -0.44 0.35 
4×2 -0.33  .67 - 2.73 4.87 -0.75 -0.5  5.4  -0.34 -0.92 -0. 0 -52.38 -2.2  -32.24 0.03 0. 7 
5×2 0.67 3.00 -4.27 0.92 0. 3 -0.50 -22.27 -0.0  -2.30 -0.02 -82.73 -2.59 -46.07 0.40 0.25 
6×2 -0. 7  .33 5.3    .77 -0.87 -0. 4 - .67 -0.48 -0.55 -2.50 - 44.90 2.84 -50.80 -0. 5 0.47 
7×2 -2.67 -0.83 0.74 - .77 -0. 0 -0.56  4.47 -0.09 - .6  -0.0  -26.53 -2.65 -32.37 -0.05 0.03 
8×2 0.33 2.50 2.89   .24 -0. 6 0.86  6.53 -0.23 - .   -0.06 -70.98 -2.86 -34.79 -0. 3 0.63 
4×3 - .67 - .33 7.66 0.43 0.02 -0.30 75.07 0.25  .35  .04 99.62 0.23 33. 4 0.07 0.45 
5×3 - .33 - .00   .95   . 7 -0.2  -0.05 6.38 0. 5 -0.80 0.54 35.99 2.42 20.20 -0.04 - .03 
6×3  .67 2.50 2.23 3.70 -0.20 -0.0  23.54 0.02 -0. 2 0.56   .38 -2.03 -9.69 0.00 -0.28 
7×3 -0.33 -0.33 - .89 6.39 -0.04 0.74 30.74 -0.09 -0.63 - .0  -27.08 0.02 - . 7 -0.27 - .28 
8×3 0.50 -0. 7  5.39  3.50 -0.25 -0.29 83.33 0. 3 -0. 7 0.84  9.09 2.38  6.94 -0.27 -0.20 
5×4  . 7 0.33  .33 4.66 -0.   0. 4 2 . 6 -0.25 -0.44 - .04 - 3.60 -3.40 - 3.63 -0.38 -0.38 
6×4 0.67 2.33 25.90 23.46  .09 2.56 90.67 0. 2 0.45  .09 39.70  .78 -9.92 -0.09 0.88 
7×4 -0. 7  . 7   .29 8.29 0.30 0.78 - 2.04 -0.22 - .73 -0.44 -77.86 - .53 -33.62 0.09 -0.07 
8×4 2. 7 0.67 -6.67 -2.09 -0.25 -0.49 -35.26 -0.   - .26 0.00 -58.78 -0.02 -20.63 -0.05 0.33 
6×5  . 7 2.33 -2.24 4.39 -0. 3 -0. 8  2.66 -0.32 0. 4 - .28 -82.5  - .88 -22. 9 -0.27 0.22 
7×5 - .67 -2.33 -7.72 - 4.43 -0.33 - .63 3.88 0.2   .72 -0.35 48. 7 4.47 40.26 -0. 7 - .28 
8×5  .00  .83  4. 2  4.62 0. 4 0.64 -3.24 0. 3  .83  .98  2.85 0.36 5.57 0.04 0.25 
7×6 2.83 3.00 - 0.88 -6. 5 -0.29 -0.75 -35.35 0. 8 -0.52 0.04 0.23 0. 5 7.92 -0. 2 - .68 
8×6 3. 7 5.67 2.72 2.55 0.07 0.07 66.76 0. 2  .32 0.00 4 . 9 0.46 37.22 -0.50 0. 7 
8×7 3.50 3.00 7.87 -2.96 -0. 7 - .06 - 9.08 -0. 5 0.50 -0.36 -38. 4 -2. 2 7.24 -0.29 -0.02 

 
 0.32 0.44  .70  .49 0.08 0. 5  0.70 0.06 0.22 0. 9  6.07 0.35 4.   0.05 0. 2 

 
 
 

 تقدٌرات تأثٌر المقدرة األتحادٌة الخاصة للهجن العكسٌة للصفات المدروسة( 6)الجدول 

).(.
^^

klij rrES 
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للصفات المدروسة  لؤلباء تقدٌر تباٌن تأثٌر المقدرة العامة والخاصة على االتحاد( 7)جدول ال
 الصفات

 
 

اآلباء 

 
 التباٌنات

عدد االٌام 
للتزهٌر 
الذكري 

( ٌوم ) 

عدد االٌام 
للتزهٌر 

االنثوي   
( ٌوم ) 

ارتفاع 
النبات 

( سم ) 

ارتفاع 
العرنوص 
الرئٌسً 

( سم ) 

عدد االوراق 
فوق 

العرنوص 

 الرئٌسً

عدد 
األوراق 

فً النبات 

مساحة 
الورقة       

( 2سم) 

طر ق
العرنوص 

 (سم ) 

طول 
العرنوص 

( سم ) 

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالعرنوص

وزن 
حبة     100
( غم)

حاصل 
النبات 
الفردي 

( غم ) 

نسبة 
الزٌت 
 %

نسبة 
البروتٌن

 %

 

1 
g2 -0.0004 -0.03 84.06 64.80 -0.00  0.24  5 9.06 -0.00 3 0.07 0.07 330.82 -0.04 2 .07 0.0005 -0.0  

s2  .98 4.27 98.66  7.96 0.02 0. 6 2646. 3 0.0   .58 0.6  246 .2  4. 0 503.87 0.03 0.70 

2 
g2 -0.0004 0.97 48. 2 2 .09 0.0  0. 8 86.   0.0025 0.05 0.05 64.38 0. 0 0.9  0.0  -0.004 

s2  . 7 4.73 46.57 43.07 0.07 0.33 893.73 0.02 0.82 0.77 608.35 2.82  63.04 0. 3 0.28 

 

3 
g2 -0.03 0.0  52.32 3 .90 -0.00  0.08 53. 4 0.00 6 -0.02 0.39 9 8.63 0.54 -7.32 -0.00  0.0  

s2 0.33  .35 59.47 85. 8 0.06 0.27 -74.72 0.03 0.04 0.29  626.42  .03  82.3  0. 0 0. 6 

 

4 
g2 3.39 3.85 0.02 34.52 0.03 0.38 - 8.09 0.008  .33 0. 7 3678.90 0.93 60 .43 0. 2 0.57 

s2 0.82  .85 56.08 6. 3 0. 4 0. 6  524.82 0.03 0.75 0. 6 2532. 4 2.50 402.9  0.23 0. 5 

5 
g2 3.32 2.00 76.56  3.05 0.0  -0.0  222.6  -0.0005 0.85 0.06  28. 8 -0.04 56.75 0.0  0.08 

s2  .07 3.27  26.49 84.37 0. 5 0.40 2096.32 0.03 2.25 0.70 2803.20 9.95 597.26 0.09 0.28 

6 
g2  .42 4.59 83.   89.84 0.04 0.20   9.   0.007 -0.0  0.64 6824.85  . 7 400.69 0.0  0. 7 

s2  .23 3.68  35.03  38.8  0.39  .24 2046.29 0.08 0.30  .57 5799.96 3.52 828.4  0.0  0.29 

7 
g2 3.24 3. 8 33.5  294.76 0.2   .35 824.58 -0.00  0.08  .2  63 .0   4.72 53.67 0.03 0.05 

s2 4.0  3.20  02.2  8 .00 0.04 0.78 467.57 0.0   .49 0.36  4 9.35 5.43 593.02 0. 6  .00 

8 
g2 -0. 0 0.09 34.75  .33 0.04 0.03   07.33 0.009 0.20 0.02 239.69 2.54  90.44 0.04 0.0  

s2 4.52 7.94 86. 9 84.53 0.0  0.39  858.66 0.0   .22  .23  284.9  3.00 534.94 0.06 0.08 
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هذه وهذا ٌدل ان كالهما اسهما فً تورٌث مورثات  ، مع قٌم بقٌة األباء ساوٌتان بٌنهما ومتقاربتانوهاتان القٌمتان مت
وانحصرت قٌم تباٌن تأثٌرات المقدرة العامة على اإلتحاد لآلباء .الصفة بصورة ؼٌر منتظمة الى بعض الهجن 

االتحادٌة العامة لصفة مساحة ٌالحظ أن تأثٌر المقدرة ( .7)لؤلب ( 35. )و ( 5)لؤلب (   0.0)-الثمانٌة بٌن 
، بٌنما كان تباٌن تأثٌر مقدرتهما ( على التوالً  3.0 و   39.6(  )6)و (  )الورقة كان عالٌا ومعنوٌا لؤلبوٌن 

وهذه القٌم عالٌة مقارنة بالقٌم األخرى مما ٌشٌر الى أن كال ( على التوالً 2046.29و  3 .2646)الخاصة 
وانحصرت  .األبوٌن قد نقال مورثات هذه الصفة بصورة ؼٌر منتظمة الى النسل أي الى بعض هجن الجٌل األول 

كانت و ( . )لؤلب ( 9.06 5 )و ( 4)لؤلب ( 8.09 )-تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لآلباء الثمانٌة بٌن قٌم تباٌن 
على  0.06و  0.09( )2)و ( 6)تأثٌرات المقدرة االتحادٌة العامة لصفة قطر العرنوص عالٌة ومعنوٌة لؤلبوٌن   

وهاتان القٌمتان ( على التوالً 0.02و  0.08)تحاد ، فً حٌن كان تباٌن تأثٌر مقدرتهما الخاصة على اإل( التوالً
عالٌتان مقارنة بقٌم بقٌة األباء مما ٌدل على أن كال األبوٌن نقال مورثات هذه الصفة بصورة ؼٌر منتظمة الى 

( 8)و (  )لؤلباء ( 0.009و  3 0.00)-وانحصرت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لآلباء بٌن . ذرٌتهما 
. ى التوالً عل

معنوٌا فً تأثٌرات مقدرتهما العامة على اإلتحاد بقٌة اآلباء لصفة طول العرنوص (  )و ( 5)تفوق األبوان 
( على التوالً 58. و  2.25)وكان تباٌن تأثٌر مقدرتهما الخاصة على اإلتحاد ( على التوالً 0.29و  0.93)

وذلك داللة على نقل مورثات هذٌن األبٌن لهذه الصفة الى بعض  وهاتان القٌمتان عالٌتان مقارنة بقٌم األباء األخرى
وكانت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لآلباء تحت الدراسة قد تراوحت . هجن الجٌل األول دون األخرى 

قدرة العامة فً التأثٌر العالً والمعنوي للم( 3)و ( 6)فاق األبوان و( . 7)لؤلب ( 49. )و ( 3)لؤلب ( 0.2)-بٌن 
 باٌن تأثٌر، بٌنما كان ت( على التوالً 0.63و   0.8)على اإلتحاد بقٌة اآلباء فً صفة عدد الصفوؾ بالعرنوص 

قد نقل أداءه ( 3)مما ٌدل على أن األب ( على التوالً  0.29و 57. )المقدرة االتحادٌة الخاصة لكال األبوٌن 
وتراوحت قٌم تباٌن تأثٌر . نقل أداءه الى بعض هجن الجٌل األول  قد( 6)بصورة منتظمة الى ذرٌته ، بٌنما األب 

لصفة عدد الحبوب و .على التوالً ( 7)و ( 8)لؤلبوٌن (  2. و  0.02 )المقدرة االتحادٌة العامة لآلباء بٌن 
ى عل 2 .32و  83.29)عالٌا ومعنوٌا ( 3)و ( 6)بالعرنوص كان تأثٌر المقدرة العامة على االتحاد لؤلبوٌن 

مما ٌدل ( على التوال626.42ً و   5799.96)، فً حٌن كان تباٌن تأثٌر مقدرتهما الخاصة على االتحاد ( التوالً
الى نسله ، بٌنما انتقلت هذه الصفة ( 6)على أن زٌادة عدد الحبوب بالعرنوص  قد تم نقله بصورة منتظمة من األب 

وتراوحت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة ( . 3)الى بعض هجن الجٌل األول دون األخرى وذلك من األب 
فً التأثٌر ( 2)و ( 7)فاق األبوان و. على التوالً ( 6)و ( 2)لؤلبوٌن ( 6824.85و  64.38)لآلباء الثمانٌة بٌن 

، ( يعلى التوال 0.39و  3.84)حبة  00 العالً والمعنوي للمقدرة العامة على اإلتحاد بقٌة اآلباء فً صفة وزن 
مما ٌدل على أن األب ( على التوالً 2.82و  5.43)بٌنما كان تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة لكال األبوٌن 

. قد نقل أداءه الى بعض هجنه ( 7)قد نقل مورثات هذه الصفة بصورة منتظمة الى ذرٌته ، بٌنما األب ( 2)
 .على التوالً ( 7)و (  )لؤلبوٌن ( 4.72 و  039.)-لآلباء بٌن وتراوحت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة 

اذ بلػ التأثٌر فٌهما ( 5)و( 6)ان أفضل االباء فً تأثٌر المقدرة العامة على االتحاد لصفة حاصل النبات الفردي و
على  597.26و   828.4)وكان تباٌن تأثٌر المقدرة الخاصة على االتحاد لهما  (. على التوالً  8.0و 20.20)

، وهاتان القٌمتان متقاربتان لبقٌة القٌم لؤلباء األخرى داللة على ان االبوٌن كالهما نقال تأثٌرهما الى بعض (التوالً
( 3)لؤلب ( 7032)-وانحصرت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لآلباء بٌن . هجن الجٌل األول دون ؼٌرها 

أعلى من بقٌة السالالت ( 0.20) 8و ( 0.35) 4الزٌت كانت السالالتٌن  لصفة نسبةو ( .4)لؤلب ( 43. 60)و 
( 0.06)8و( 0.23) 4ٌة الخاصة للسالالت فً تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة ، بٌنما كان تباٌن تأثٌر المقدرة االتحاد

، بٌنما انتقلت هذه الصفة الى نسله ( 8)تم نقلها بصورة منتظمة من األب مما ٌدل على أن زٌادة فً نسبة الزٌت قد 
وتراوحت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة ( .4)الى بعض هجن الجٌل األول دون األخرى وذلك من األب 

وكان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة لصفة نسبة  . 4و  3للسالالتٌن ( 2 .0و   0.00)-للتراكٌب الوراثٌة بٌن 
أما قٌم تباٌن تأثٌر مقدرتهما الخاصة على ( على التوالً 2 .0و 0.76( )3)و ( 4)بوٌن البروتٌن عالٌا ومعنوٌا لؤل

الزٌادة فً وزن نسبة البروتٌن إلى جمٌع  نقالوبذلك فإن األبوٌن قد ( والًعلى الت 6 .0و  5 .0)اإلتحاد فكانت 
لؤلب (  0.0)- ة العامة لآلباء بٌنتحاديوبصورة منتظمة وانحصرت قٌم تباٌن تأثٌر المقدرة اال .هجن الجٌل األول 

على نتائج مماثلة فً تورٌث ( 0 20)و أنٌس ( 2009)وقد حصل كل من البنك ( . 4)لؤلب ( 0.57)و (  )
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وفً ضوء هذه النتائج ٌمكن  .الصفات التً درسوها بصورة منتظمة أو ؼٌر منتظمة الى النسل فً الجٌل األول 
من خالل برنامج التهجٌن للحصول على هجن متفوقة فً األجٌال االنعزالٌة  6، 4،  األستفادة من بعض األباء مثل 

والحصول على أنعزاالت   Transgressive segregationلؤلستفادة من ظاهرة األنعزال الفائق الحدود 
. رىاالخوراثٌة متفوقة فً الجٌل الثانً واألجٌال 

 
Performance of Parents and F1 Using Combining Ability in Maize 

Zakariya Badir Fathi                Ahmed A, Ahmed 

Field Crops Department, College of Agriculture and Forestry,Mosul University 

 
Abstract 

Elght inbred lines of maize were used in complete diallel crosses to study the 

combining ability for the characters, number of days to silk and tassel flowering,plant 

height,main ear height,number of leaves over the upper ear,number of leaves in plant,leaf 

area surrounding the upper ear,ear length,ear diameter,number of rows in ear,number of 

grains in ear,100-grain weight,plant grain yield and oil and protein percentage .The 

parents of their acrosses planted using randomized complete block design with three 

replications. Data were analysed according to Griffing analysis (1956),fi×ed 

model,method-1.Mean squares for general and specific combining abilities were 

significant for all characters.The ratio of the components for the the two abilities was less 

than one for all the characters e×cept for the height of the main ear and number of leaves 

in plant.The inbred line DK-17 was better than others in its general combining ability 

effect for number of days to silk flowering, plant height,height of main ear,number of 

leaves over the main ear,number of leaves in plant,leaf area, ear length,number of rows in 

ear,number of grains in ear,100-grain weight,plant grain yield and protein percent,The 

cross ZP707*CA21K had a good specific combining ability effect for all the characters. 

 المصادر

ة التورٌث فً الذرة التحلٌل الوراثً للقدرة االتحادٌة وقوة الهجٌن ونسب.  (996 )الجمٌلً ، عبد مسربت أحمد  
 .العراق . جامعة بؽداد  -قسم المحاصٌل الحقلٌة ، كلٌة الزراعة . أطروحة دكتوراه . الصفراء

اطروحة . تقٌٌم سالالت من الذرة الصفراء بالتضرٌب القمً والتبادلً.(2006)ناظم ٌونس عبد ظاهر ، الزوبعً  
 .العراق . امعة بؽدادج. كلٌة الزراعة . قسم المحاصٌل الحقلٌة . دكتوراه 

باستخدام  ( Zea mays.L)تقدٌر المعالم الوراثٌة  فً الذرة الصفراء(. 0 20)انٌس ، احمد هواس عبدهللا  
 .العراق.جامعة الموصل  –قسم المحاصٌل الحقلٌة ، كلٌة الزراعة . أطروحة دكتوراه . التهجٌنات الفردٌة والثالثٌة 

رسالة . تقدٌر المعالم الوراثٌة فً الذرة الصفراء تحت ظروؾ الترب الجبسٌة  ( .2008)منى عاٌد ٌوسؾ ، حمٌد 
 .العراق. جامعة تكرٌت . كلٌة الزراعة  . قسم المحاصٌل الحقلٌة . ماجستٌر 

تقدٌر القدرة على االتحاد والمعالم الوراثٌة باستخدام التهجٌن التبادلً الجزئً (. 2009)عمار علً عباس ، سعٌد  
جامعة  -قسم المحاصٌل الحقلٌة ، كلٌة الزراعة والؽابات . رسالة ماجستٌر (.  Zea mays.L)رة الصفراءفً الذ

 .العراق . الموصل

. القاهرة. المكتبة المصرٌة للطباعة والنشر والتوزٌع. تصمٌم التجارب الزراعٌة(. 2004) عبد العزٌز، محمد 
 .336:ص.ع. مصر

 Zea)لتهجٌنات التبادلٌة الكاملة وتقدٌر المكونات الوراثٌة للذرة الصفراء ا(. 2005)محمد ، شهالء محمود  
mays .L ) أربٌل . جامعة صالح الدٌن.كلٌة الزراعة  -قسم اإلنتاج النباتً.  أطروحة دكتوراه. فً كوردستان .

 .العراق 
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واالرتباطات الوراثٌة والمظهرٌة  التهجٌن التبادلً وتقدٌر المعالم الوراثٌة( . 2002)االسودي، محمد حمٌد ٌاسٌن 
جامعة  –قسم المحاصٌل الحقلٌة، كلٌة الزراعة . اطروحة دكتوراه. بٌن الصفات لسالالت نقٌة من الذرة الصفراء

 .العراق. بؽداد

 Zea)طبٌعة عمل المورثات باستخدام التحلٌل التبادلً النصفً فً الذرة الصفراء ( .2009)البنك ، لؤي نهار 
mays.L ) .العراق. جامعة  تكرٌت -قسم المحاصٌل الحقلٌة، كلٌة الزراعة . رسالة ماجستٌر 

دلٌل مكافحة االفات الزراعٌة، الهٌئة العامة لوقاٌة المزروعات، قسم بحوث الوقاٌة، وزارة  (.980 )العلً، عزٌز 
 .الزراعة واالصالح الزراعً، الجمهورٌة العراقٌة
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