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صباح احمد و  (1)وجيه مزعل حسن الراوي و  (2)الزبيدي خالد محمد داؤدو  (1)*حمد هواس عبد هللا أنيسأ
 (1)محمود الداؤدي

 ، تكريت، العراق.معة تكريتجا ،كلية الزراعة(. 1)
 ، الموصل، العراق.جامعة الموصل ،لزراعة والغاباتا يةلك(. 2)
 (.mahmed75hawas@yahoo.coتروني: . البريد اإللكعبدهللا أنيسس هوا*للمراسلة: الباحث أحمد )

 19/12/2018تاريخ القبول:    10/09/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 وراثية من الذرة الصفراءعدة طرز  فيوراثي والفعل الخلط جريت الدراسة بهدف تقييم القدرة على الأ

وعدد الحبوب  ،سو عدد الصفوف بالعرنو  ،وارتفاع النبات ،واألنثوي ذكري لا اإلزهارلصفات موعدي 
باعتماد سبعة  ،التهجين نصف التبادلي باستخدام ،صل الحبوب بالنباتوحا ،بةح 300 ووزن  ،سبالعرنو 

نفذت . (ZP197و ZP670و ZP505و IK58و  CML494و ZM47Wو Agr183سالالت نقية )
ائية الكاملة بثالثة ت العشو م تصميم القطاعاااستخدب بعة لقضاء الطوزالبو صباح التا في قرية التجارب
 األبويةمعنوية كل من السالالت  نتائجالأظهرت  .2015لعام فية ئيسية والتكثيالعروتين الر  خالل مكررات

ال العروتين الخلط لكل الصفات المدروسة في ك خاصة علىتين العامة والالقدر والهجن الناتجة وكل من 
 خصوصا   لمعظم الصفاتة على الخلط ها العامفي قدرت (ZP505و CML494) الساللتينتميز مع 

 ZM47W x( و)Agr183 x ZP505) لهجينينا وتميز .بات في الموسمينبوب بالنحاصل الحصفة 
IK58) تحليل  وأظهر، حاصل الحبوب بالنبات صفة خصوصا  لمعظم الصفات  بقدرة خاصة على الخلط

بكال صفات لاهذه  توريث جميعفي  ةاإلضافير وغي ةاإلضافيالوراثية  التأثيراتكال  ميةهأ  الوراثي فعلال
بالمفهوم ، وتراوحت قيم معامل التوريث اإلضافيغير الوراثي  للتأثير أكبر أرجحيةمع اعة موسمي الزر 

طة متوسى اللإوالمذكر في كال موسمي الزراعة  المؤنث اإلزهارفتي بين العالية في كل من ص الضيق
 .في كال الموسمين أيضا   ،حبوب في النباتووزن ال ،حبة 300ووزن  ،في صفات ارتفاع النبات

 ،وعدد الحبوب بالعرنوس ،الضيق لصفات عدد العرانيس بالنباتبالمفهوم ل التوريث اموتراوحت قيمة مع
لتباين قيمة ا في فاضنخوذلك بسبب اال ،لى المنخفضة في الرئيسيةإوة التكثيفية بين المتوسطة في العر 

 لسيادي لهما. وارتفاع قيمة التباين الوراثي ا اإلضافيالوراثي 
 الفعل الجيني.  جن التبادلية،الصفراء، اله الذرة المفتاحية:الكلمات 
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 :مةالمقد
لصفراء لذرة ايشغل محصول ا .Maydeaeوالقبيلة  poaceaeلة النجيلية لعائلى اإ( .Zea mays Lذرة الصفراء )ينتمي محصول ال

دم كغذاء تخيس(. Lay and Razdan, 2017) واألرزالحبوب بعد القمح  المركز الثالث في الترتيب العالمي من بين محاصيل
 ء،، حيث يصنع من حبوبه النشلصناعيةهم المحاصيل الحبية اأ ويعد محصول الذرة الصفراء أحد  لإلنسان وعلف للماشية والدواجن،

ما تستخدم سيقان نباتات الذرة في ك .والدكسترينات ،والصمغ، ويستخرج الكحول ،واألدوية ،لمطاطوا ،كريةواالمصال الس ،الدبسو 
هد إنتاج الذرة (. وفي العراق شMorris et al., 1999)اقتصادية  أهميةك، ويعد كل جزء من أجزاء النبات ذا تيوالبالس ،صناعة الورق 

ية استهالك لتلب لف طن متري سنويا  أ 300لى حوالي إكان العراق بحاجة ل هذه الفترة ، وخال2011و 2006بين عامي  حادا   انخفاضا  
 مع الواحد، للهكتار طن 2 إنتاجيةلف طن بمتوسط أ 150مثال ، أنتج العراق  2010العلف في قطاع الدواجن المتنامي. ففي عام 

يز أصناف الذرة الهجين الجديدة التي (، وتتمHussein et al., 2015لعلف )من اف طن أخرى لتلبية االحتياجات لأ 150 استيراد
 ار الواحد. كتإلى مستوى ستة أطنان لله نتاجيةة بالقدرة على رفع اإلدخلت في تلك الفتر أ

ووجود التباين الكبير  ،وانفصال الجنس على نباتاته ،سكنوقد ساعدت بعض االعتبارات الفنية الخاصة بمحصول الذرة مثل أحادية الم
كثر بالنضج. وتشير التقديرات إلى أن أومبكرة  ،نتاجيةة اإلتراكيب وراثية عالي زيادة الدراسات التربوية للحصول على، على ي صفاتهف

(، فقد لوحظ تباين Yan et al., 2011ذاء العالمي من حيث الحبوب سوف تنتج كلها من الذرة )من نصف الطلب المتزايد في الغ
كبيرة في تحسين الذرة من قبل  أهميةوهذا التباين يمكن أن يكون ذا  ،ن الذرة للصفات المختلفةوراثية مختلفة موراثي كبير بين تراكيب 

(Ihsan et al., (2005. 
 من خالل(. Saleem et al., 2002) جيدا  الهدف الرئيسي لمعظم برامج تربية الذرة هو تطوير أصناف عالية الغلة ومتكيفة  ن  إ

والنوعية المهمة. ولهذا الغرض يتم  نتاجيةبالصفات اإل الطرز الوراثية المزروعة حاليا   تفوق علىقية وهجن تن الحصول على سالالت
ذلك من ة. و الصفات الزراعيكواحدة من أهم في وحدة المساحة وغلة النبات الفردي  نتاجيةلتربية الهادفة لرفع اإلرامج اعلى ب االعتماد

 ن كفاءة االنتخاب تعتمد أساسا  أل، والسيادية( لضمان نجاح العمل التربوي  ةاإلضافياثية )لتأثيرات الور خالل اعتماد مربي النبات على ا
من خالل  يمكن(. و Novoselovic et al., 2004البيئة )وتأثير البيئة والتفاعل بين النمط الجيني و  اإلضافيعلى التباين الوراثي 

 Yan and) هلكل أب وهجين على الخلطوالخاصة العامة  :لى القدرتينإ ناتت الكلية للبياالتهجين التبادلي التقليدي تقسيم االختالفا
Hunt, 2002المتاحة لالستخدام في  اآلباءيعة حصول الذرة بعض المعلومات المتعلقة بطب(، وعالوة على ذلك، يتطلب التقدم في م

ن تأثيرات القدرتين إو  االقتصادية، هميةألالكمية والنوعية ذات ا جيني في التعبير عن الصفاتالتهجين، وكذلك طبيعة الفعل البرنامج 
 في برنامج التربية.  تعد مهمة جدا  الخلط ة على العامة والخاص

همة بالوفر ن محليا  والمساار الهجنتاج بذتتلخص مبررات البحث بتوفير قاعدة علمية عن السلوكية الوراثية لهذا المحصول إل
  ل المجاورة. دو لى الإوزيادة الدخل القومي بتصدير الفائض منه  ،البذارر الذي يذهب الستيراد االقتصادي للقطع الناد

لوراثية لبعض ودراسة السلوكية ا ،وتأثيراتها في السالالت النقيةالخلط  تقدير تباينات القدرتين العامة والخاصة علىلى إتهدف الدراسة 
تنادا لفعلها اسعلى بعض الصفات الختيار طريقة التربية األكثر كفاءة  كيزالفردية والتر  جية لبعض الهجنلو و والمورف نتاجيةات اإلالصف

 .الوراثي
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 :وطرائقه مواد البحث
( 5و) IK58( 4و) CML494( 3و) ZM47W( 2و) Agr183( 1استخدمت في الدراسة سبع سالالت نقية من الذرة الصفراء هي: )

ZP505 (6و )ZP670 (7و )ZP197 في نفذت ل ودهوك. الزراعة والغابات بجامعتي الموص ن كليتيحصول عليها موالتي تم ال
والرئيسية والتكثيفية  2014العروات )التكثيفية خالل  كم شرق محافظة صالح الدين( 100صباح التابعة لقضاء الطوز ) ة البوقري

حسب الحاجة. استخدم الحقل يم والتعديل وتقسيم ء حراثتين متعامدتين ثم عملية التنعتم إعداد األرض بإجرا، وفي كل موسم (2015
%  46واليوريا ) ،دفعة واحدة مع الحراثةك كغ/هكتار 200ع كمصدر للفسفور بواق 5O2Pعلى هيئة ي سماد السوبر فوسفات الثالث

جريت جميع الزراعة. أن م يوما   30األولى عند الزراعة والثانية بعد على دفعتين،  كغ/هكتار 400نتروجين( كمصدر للنيتروجين بواقع 
( في Sesamia critecaاجات المحصول. وكوفحت حشرة حفار ساق الذرة )تيالعمليات الزراعية من ري وتعشيب على وفق اح

يوم من  25–20األولى بعد مرور ، عروةالل كل % موضعيا  ولمرتين خ 10الثالثة باستعمال مبيد الديازينون المحبب تركيزعروات ال
العروة  زرعت حبوب السالالت النقية خالل. العروات عفي جمينفذ التعشيب اليدوي المكافحة األولى. و  وعين منانية بعد أسبالزراعة والث

م  0.25النباتات  م وبين 0.75الخطوط  م وكانت المسافة بين 4خط لكل ساللة(، طول ال خطين)خطوط على  2014التكثيفي 
ة أيام ابتداء  من خر سبعاآلموعد و الثة مواعيد المدة بين انت الزراعة في ثالواحد، وكبات لى نإفردت  ووضعت في كل جورة بذرتين ثم

 وأدخلت السالالت في برنامج واستمرار الحصول على حبوب لقاح ذات حيوية عالية في فترة التهجين، اإلزهار وافقأول تموز لضمان ت
في وهجنها الفردية  اآلباءحبوب ي. زرعت ن فردهجي 21على  وتم الحصول Griffing, 1956bحسب طريقة  تبادلينصف  تهجين

باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات وفق نفس المسافات السابقة  2015لعام يفية يسية والتكثعروتين الرئال
 . (محاطة تخمسة نباتاات على أساس النبات الفردي )(. سجلت البيانينطخ)احتوت كل وحدة تجريبية على 

 صفات المدروسة: لا
 .الوحدة التجريبية% من نباتات 50النورة الذكرية في  من الزراعة لغاية ظهور األيامعـدد  

 Odongo) ثة. الزهرية المؤن حرائر النورات % من50حتى ظهور  الزراعةمن  األيامقدرت بعدد  :المؤنث اإلزهارحتى  األيامعدد 
and Bockholt ,1995 ) 

 .ملة للنورة المذكرةقدر بحساب طول النبات من سطح التربة حتى العقدة الحا ات )سم(ع النبوارتفا
 %( 15مستوى رطوبة ) عند نتاجيةخذ القراءات اإلأكما تم 

  .بالنبات سوعدد العراني
 ( 1990حسب الساهوكي )س ى العدد الكلي للعرانيكلي علقسمة عدد الحبوب الب :سوعدد الحبوب بالعرنو 

  (2004)حمدهللا  (حبة )غ 300 وزن و 
 . (2004( )حمدهللا النبات الفردي )غ إنتاجيةو 

  :التحليل االحصائي
إلحصائية ا مججراء التحليل االحصائي باستخدام البراإ، وتم Excelستخدام برنامج اجمعت البيانات لكافة القراءات المدروسة وبوبت ب

 (Minitab)و (SAS version 9)  اإلحصائية والوراثية بالبرامج اإلحصائية يلنجاز التحالإتمت االستعانة في  ، حيثالمناسبة
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للتجربة وفق تصميم القطاعات  أجري التحليل االحصائي .( لكل  مؤشر من المؤشرات الوراثيةMicrosoft Office Excel 2003)و
حسب طريقة دنكن المتعدد المدى ت توسطامالن يب، واختبرت الفروقات يضا  أشكل فردي كل تجميعي للمواسم وبة الكاملة بشالعشوائي

(Al-Zubaidy and Al-Falahy, 2016 و ،)وهجنها التبادلية  اآلباءباستعمال قيم متوسطات الخلط  جري تحليل التباين للقدرة علىأ
لآلباء والهجن على لط الخ لىاصة ع(، وقدرت تأثيرات القدرتين العامة والخالثابتنموذج )الالثانية  Griffing, (1956)حسب طريقة 

للهجن التبادلية  جنكز هايمانلكل موسم حسب طريقة ذلك حللت بيانات التراكيب الوراثية . وك tويتها حسب اختبار التوالي واختبرت معن
والخطأ القياسي  bمعامل االنحدار كما تم حساب ، Hayman (1954, 1958 )و Jinks (1954, 1956) قبل المقترحة من

التباين العائد :  1Hللجينات و اإلضافيالعائد إلى التأثير  لتباينوهو ا:  Dالمكون البيئي للتباين المتوقع و ووه:  Eو E(b) لالنحدار
التباين السيادي الذي :  2Hالخليطة و مواقعالتي تمثل مجموع التأثيرات السيادية لل 2hإلى التأثيرات السيادية للجينات وينتج عن مجموع 

الذي يعطي تقدير :  Fو 0.5جيني يساوي التكرار ال عندما يكون  1Hلجينات االنعزالية والذي يساوي ع اجميي ف  2h ينتج عن زيادة
معدل درجة تعبر عن  لتي( اD/1H)1/2تم حساب النسب الوراثية: ثم . ومن اآلباءالتكرار النسبي لالليالت السائدة إلى المتنحية في 

إذا زادت عن الواحد تدل على ا ة، وبين الصفر والواحد على سيادة جزئية، أمسياد وجود صفر على عدمالسيادة، وتدل قيمتها المساوية لل
ى تدل عل 0.25 )فعندما تكون النسبة مساوية اآلباءوتدل على نسبة الجينات بالتأثيرات الموجبة والسالبة في  14H/2Hالسيادة الفائقة، و

)فإذا كانت  اآلباءي التي تدل على نسب الجينات السائدة والمتنحية ف:  KD/KR ة(. والنسبةالتوزيع المتماثل للجينات الموجبة والسالب
من الواحد تدل على زيادة في الجينات  قل، واألاآلباءعلى تساوي نسب الجينات السائدة والمتنحية في قيمتها مساوية للواحد تدل 

ي تشير إلى عدد مجاميع الجينات الت التي 2H/2h سبةوالن ينات السائدة(ين األعلى من الواحد تدل على زيادة في الجالمتنحية، في ح
الزبيدي والجبوري  وردهاأالضيق باعتماد المعادالت التي  بالمفهومسيادي، وكذلك قدر التوريث تسيطر على الصفة ولها سلوك 

 متوسط% 50-%20ومن منخفض  %20من  أقل( )1999نى الضيق حسب العذاري )وريـث بالمعالت حدود وتم اعتماد. (2016)
       % عالي(.50من  أكثرو 

   :اقشةالنتائج والمن
كل المعنوية العالية لن أالحظ ي، و لزراعة الرئيسي والتكثيفي المدروسة موسمي( نتائج تحليل التباين التجميعي بين 1تظهر في الجدول )

اين على تبوهذا يدل  .نبات في حالة المواسمالب سالعراني صفة عددبينهما جميعها ما عدا فاعل تراكيب الوراثية والتواسم والمن الم
تباعد وراثي  معنوية التراكيب الوراثية للصفات جميعها كمعدل للمواسم على وجودتدل ، و لتراكيب الوراثية باختالف الموسما فيصفات ال

ذه الصفات للتعرف على طبيعة لوراثي لهالتحليل اي تعمق فالعمل التربوي والوهذا يتطلب االستمرار في  ،بينهاراثية اختالفات و لى إأدى 
التراكيب الوراثية  أداءما معنوية التداخل بين التراكيب الوراثية والمواسم يدل على اختالف أعلى وراثتها.  الذي يسيطرالوراثي  لالفع

   .المتمثلة بموسمي الدراسةباختالف الظروف البيئية 



 

Anees et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 134-150 March 2019   

2019 ارسم/آذار 015-134(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - أنيس وآخرون 138  

 سة.ودرمالزراعة للصفات ال عروتين ي بيالتجميع ينبانتائج تحليل الت .1جدول ال

 التباينر ادمص
درجات 

 الحرية

 الصفات

 اإلزهار

 المذكر

 اإلزهار

 المؤنث

ارتفاع 

 النبات

عدد 

 العرانيس

 بالنبات

عدد الحبوب 

 بالعرنوس

 300وزن 

 حبة

 حبوبوزن 

 النبات

 1 (ع) توارعال
9480.02*

* 
8585.7** 4047.6** 0.200 

179152.5

** 
72.29** 9972.6** 

 العروات

 (المكررات)
4 7.042 4.559 5.834 0.055 4012.6 7.309 4.822 

 **0.056 **1223.5 **51.390 **50.521 27 الطرز الوراثية 
49108.5*

* 
269.32** 4497.7** 

 تفاعل

*الطرز العروات

 الوراثي

27 10.394** 10.115** 178.02** 0.046** 8068.5** 29.94** 422.01** 

 52.211 0.921 202.69 0.008 5.897 1.732 1.689 108 ريبيالتج الخطأ

 .% على التوالي5% و1 داللة)**( و)*( معنوية عند مستوى 

 ختبارات بطريقة دنكن المتعدد المدىاال جائمن نت ( متوسطات موسمي الزراعة كمعدل للتراكيب الوراثية، ويبدو2في الجدول )وتظهر 
الحبوب وزن و  ،حبة 300ووزن  ،تفاع النباتفي لصفات ار متفوقة بفارق معنوي عن الموسم الخرياءت عي جيالربوسم نتائج المأن 

 %12.587% و1.869% و14.049% و7.492نسبة زيادة بلغت على التوالي بو  ،بالنبات وغير معنوي لعدد العرانيس .بالنبات
% 50من الزراعة حتى تزهير  األياممن عدد  أقلبالخريفي معنويا  موسم وق التف فقدر والمؤنث المذك اإلزهار ما لصفتيأ%، 6.383و

 داللة على التبكير بالنضج.  (  %18.700و 21.400) التواليحيث بلغت نسبة االنخفاض على  ،من النباتات
 د الدراسة.لتراكيب الوراثية جميعها للصفات قيل دلمعك ات الزراعية العرومتوسطات  .2جدول ال

 واتالعر

 الصفات

 المذكر اإلزهار
 اإلزهار

 المؤنث
 ارتفاع النبات

عدد العرانيس 

 بالنبات

عدد الحبوب 

 بالعرنوس

 300وزن 

 حبة

وزن حبوب 

 النبات

 a 76.357 a 140.89 a 1.150 a 530.20 a 71.526 a 137.84 a 70.286 الرئيسية

 b 62.059 b 131.07 b 1.081 a 464.89 b 70.214 b 122.43 b 55.262 ة يفكثيالت

 130.139 70.870 497.545 1.115 135.979 69.208 62.774 المتوسط العام

 قيم المتوسطات المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوياً.

في كل  يب الوراثيةلتراكاثي لتحليل الور والهجن وال اآلباءالمقارنات بين اء ر جإن جميعها فالبد مالتداخل كان معنويا  للصفات  نأوبما 
ان متوسط مربعات أويالحظ الوراثية في كل موسم، طرز ( نتائج تحليل التباين لل3الجدول ) ولهذا الخصوص يوضح .اموسم على حد

لة جميعها دال% للصفات 1ويا  عند مستوى احتمال معن كان (اكل على حد) في كال الموسمين (والهجن اآلباء)لوراثية طرز اكل من ال
 Lay andو  Rana and  Kapoor, (2009) و  Hussain et al., (2009)كل من  وقد حصل ،التباعد الوراثي لىع

Razdan, (2017)  التي تضمنتها. المختلفةاختالفات معنوية عالية للصفات  تهمامن دراس 
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 عروةكل في  ات قيد الدراسةوالهجن للصف اآلباءالوراثي و ين للطرزبانتائج تحليل الت .3جدول ال

 مصادر االختالف
درجات 

 يةالحر

 الصفات

 اإلزهار

 المذكر

 اإلزهار

 المؤنث

ارتفاع 

 النبات

عدد 

العرانيس 

 بالنبات

عدد الحبوب 

 بالعرنوس

 300وزن 

 حبة

وزن حبوب 

 النبات

 2015 العروة الرئيسية 

 0.364 10.529 6241.04 0.103 8.176 3.964 10.714 2 قطاعاتال

 **0.077 **669.56 **32.714 **36.19 27 التراكيب
35602.9*

* 
146.38** 2623.3** 

 **0.109 **691.11 **52.875 **34.857 6 اآلباء
10597.4*

* 
233.35** 

1258.59*

* 

 **0.071 **426.63 **26.243 **36.086 20 الهجن
21884.3*

* 

113.319*

* 

1243.93*

* 

ضد  اآلباء

 الهجن
1 46.286** 41.286** 

5398.95*

* 
0.0014 

460008.1

** 
285.74** 

38399.1*

* 

 9.429 0.954 100.485 0.0084 7.907 1.631 1.751 54 الخطأ التجريبي

 2015 العروة التكثيفية

 9.279 4.091 1784.08 0.0076 3.492 5.155 3.369 2 القطاعات

 **0.025 **731.99 **28.791 **24.725 27 اكيبالتر
21574.2*

* 
152.88** 2296.4** 

 *0.024 **534.37 **41.269 **17.048 6 اآلباء
7615.28*

* 

304.613*

* 

1289.46*

* 

 **0.021 **405.75 **24.043 **26.797 20 الهجن
13066.3*

* 
87.217** 1659.7** 

ضد  اآلباء

 الهجن
1 29.349** 48.893** 8442.5** 0.107** 

275485*

* 
555.84** 

21071.7*

* 

 94.992 0.888 304.900 0.0066 3.887 1.834 1.628 54 تجريبيالخطأ ال

 .% على التوالي5% و1 داللة)**( و)*( معنوية عند مستوى 

ائجها في نتوالموضحة ئتالف درتين العامة والخاصة على االالوراثية فقد تم تجزئته الى القطرز ونتيجة لمعنوية متوسط مربعات ال 
ضافية إوجود تأثيرات  مما يدل على دروسةلما لصفاتفي ا لقدرتينلكل من ا ليةلعاا يةالجدول المعنو حيث يوضح هذا (، 4جدول )ال

ئتالف اال لى القدرة الخاصة علىإئتالف النسبة بين مكونات القدرة العامة على اال . ويالحظ أن  الصفات هذه وسيادية تتحكم في وراثة
وغير  ةاإلضافيتأثيرات ، وهذا يدل على تساوي اللتكثيفيةاوة العر في المؤنث  اإلزهار لصفة 1.004واحد وبلغت لاة من يبكانت قر 
 أقللهذه الصفة، في حين كانت النسبة  Dhasarathan et al., (2015)في التحكم بوراثة الصفة، وهذا يتفق مع ما وجده  ةاإلضافي

، وتدل العروة التكثيفيةفي ذكر لما اإلزهار لصفة 0.086ي الموسم الخريفي وارتفاع النبات ف فةلص 0.059ت بين واحد وتراوحالمن 
 اإلضافين مشاركة الفعل غير إ. العروتينفي التحكم بوراثتها في كال  )السيادي( اإلضافيغير  التأثير الوراثي ئج علىذه النتاه

 ,Selvarani و  Prakash and Ganguli (2004) و Anantha ,(2004)ما وجده  للصفات في الدراسة الحالية ينسجم مع
 لبعض الصفات.   (2007)
، عروتين المدروستينفي الالمدروسة  وتأثيراتها للقدرة العامة على االتحاد للصفات األبويةتوسطات السالالت ( م5الجدول ) تظهر في

 تقالو  وفي ذكر والمؤنثالم اإلزهار معنوية مرغوبة لصفتيف التئزت بقدرة عامة على االي( تمZP670) 6 األبويةويالحظ أن الساللة 
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لهاتين الصفتين  هميةنها االكثر تبكيرا ، تلتها من حيث األأداللة على عروتين في كال اللالزهار  األيام عدد من أقلذاته استغرقت 
كون مؤشر بحد ذاته يمكن أن ي اآلباء ءادأه النتائج على أن متوسط ، وتدل هذالعروتين ( في كالZP109و IK58)7و 4الساللتين 

الجيدة والتأثيرات المعنوية المرغوبة  داءن متوسطات األأ، ويتضح كذلك (Shalim Uddin et al., 2006)ئتالف على االمفيد للقدرة 
 ،بالنباتس انيدد العر ع لصفتيالعروة التكثيفية و  جميعها في األخرى للصفات  6كانت متوفرة في الساللة االئتالف للقدرة العامة على 

 .عروة الرئيسيةفي ال حبة 300جميعها عدا وزن  األخرى للصفات  4ي الساللة وف، سيةحبة في العروة الرئي 300ووزن 
 .عروةتحليل التباين للقدرة على االتحاد للصفات قيد الدراسة في كل  .4جدول ال

 مصادر االختالف
درجات 

 ريةالح

 الصفات

 اإلزهار

 المذكر

 هارزاإل

 المؤنث

ارتفاع 

 نباتال

عدد 

 العرانيس

 بالنبات

وب د الحبدع

 عرنوسبال

 300وزن 

 ةحب

 وزن حبوب

 النبات

 2015 العروة الرئيسية 

 **78.381 **81.857 6 القدرة العامة
1058.69*

* 
0.040** 

22308.1*

* 

123.086*

* 

1876.83*

* 

 **0.087 **558.38 **19.667 **23.143 21 القدرة الخاصة
39401.4*

* 

153.035*

* 

2836.58*

* 

 9.429 0.954 100.485 0.0084 7.907 1.631 1.751 54 الخطأ التجريبي

 2015 العروة التكثيفية 

 **89.269 **73.614 6 القدرة العامة
7198.08*

* 
0.048** 

25575.2*

* 
217.74** 

3319.73*

* 

 **11.512 **10.757 21 القدرة الخاصة
13340.8*

* 
0.018** 

20431.0*

* 
134.35** 

2004.01*

* 

 94.992 0.888 304.900 0.0066 3.887 1.834 1.628 54 الخطأ التجريبي

 .% على التوالي5% و1 داللة)**( و)*( معنوية عند مستوى 

سع في واالالت يمكن استخدامهما على نطاق ن هذه السإوعليه ف، العروة التكثيفية في سوعدد الحبوب بالعرنو  ،وصفتي ارتفاع النبات
. كان النبات الفردي إنتاجية وبالتالي انعكاس ذلك على ،األخرى ات الحاصل م مكونج ومعظهجن بغية زيادة التبكير بالنضبرامج تربية ال

العروة الرئيسية  في كرالمذ اإلزهار جيدة للصفات جميعها عدا موعد أداء( تأثيرات معنوية مرغوبة ومتوسطات ZP505) 5للساللة 
دائها أ( في CML494) 3زت الساللة ، وكذلك تمييةثيفلتكة اعرو حبة في ال 300النبات ووزن ي ارتفاع عها عدا صفتميوللصفات ج

ن وز و  ،بالنباتس ارتفاع النبات وعدد العرانيلصفات عروتين التي كانت معنوية ومرغوبة قي الاالئتالف  وتأثيراتها للقدرة العامة على
( تعدان ZP505 و CML494) 5و 3تين بوين الساللتين األأحظ لك يال، وبذعروة الرئيسيةالي ف الفردي النباتغلة و  ،حبة 300

ن بعض أفي ظل ظروف بيئية متباينة، ويستنتج مما تقدم  الفردي النباتومنها غلة  لتحسين معظم الصفاتمفيدتين في تطوير هجن 
  .ات الزراعيةعرو ال بيئية التي تمثلهاالائها وتأثيراتها باختالف الظروف دأظهرت اختالفات في أالسالالت 

في جميع الصفات أن الهجن ويالحظ ئتالف تها للقدرة الخاصة على اإلوسطات الهجن الفردية وتأثيرا( مت7و 6) لجدولينوتظهر في ا
 ن الهجن التيإف عالية، وبالمقابل أداءها أيضا  متوسطات معنوية باالتجاه المرغوب كان لئتالف التي أظهرت قدرة خاصة على اال

 Shalimوقد بين ، للصفات جميعها منخفضا   بة( كانت متوسطات أداهاوجأو م )سالبةعنوية غير مئتالف االأظهرت قدرة خاصة على 
Uddin et al., (2006)  ن بعض الهجن كان أبدو وكذلك ي ،المدروسة على قدرتها على االئتالف لهجنلمتوسطات القيم انعكاس

عدد من  أقلبالعروتين  ( تميز فيx 5 4) الهجينخاص، فها وتأثيرها الئداأيث جودة متوسط ح منعروتين ال الك سلوكها متماثل في
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 للقدرة الخاصة على ا  مرغوب ا  معنوي ا  ظهاره تأثير إكثر تبكيرا  فضال  عن أن نباتاته أداللة على المذكر والمؤنث  اإلزهار حتى األيام
ة في حب 300ووزن  ،سو وب بالعرنلحبوعدد ا ،العروة الرئيسية فيلفردي غلة النبات او  ،حبة 300ن لى وز إضافة إ ،للصفتينئتالف اال
وتأثيرات معنوية عروتين جيدة لمعظم الصفات في ال أداء( متوسطات x 5 1. وكان للهجين )(عروة التكثيفية )تأثره بالبيئة كان ضئيال  ال

هذا يعد من ب، و ةرئيسيعروة البالنبات في ال العرانيسعروتين ما عدا عدد ا في العهللصفات جميئتالف صة على االمرغوبة للقدرة الخا
عطى تأثيرات معنوية مرغوبة أ ( الذي x 4 2الهجين ) هميةيمكن اعتمادها في برامج تربية المحصول، تاله في األ فضل الهجن التيأ

وزن بالنبات و س وعدد العراني،ئيسية عروة الر بالنبات في الس يانوعدد العر  اإلزهارميعها عدا للصفات جئتالف للقدرة الخاصة على اال
متباينة، بيئية  مكانية استخدام هذين الهجينين في تحسين المحصول تحت ظروفإ، وهذه النتائج تتيح يفيةالتكثعروة حبة في ال 300

 .رها الخاصظهرت تفاوت في سلوكها وتأثيأخرى أن هجن أبينما يالحظ 
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 .عروةكل  ات قيد الدراسة فيللصف على االتحاد لقدرة العامةها لتوتأثيرا األبويةالسالالت  اتمتوسط .5جدول ال

 السالالت

 الصفات

 اإلزهار

 المذكر

 اإلزهار

 المؤنث
 ارتفاع النبات

 عدد العرانيس

 بالنبات

عدد الحبوب 

 بالعرنوس

 300وزن 

 حبة

 وزن حبوب

 النبات

 2015 ئيسيةالعروة الر

1 
 a 85.0 a 102.69 f 1.000 c 352.20 d 30.110 d 67.560 d 77.0 متوسط

 **2.228 **0.512- **29.965 **0.067- **5.476- **1.349 **0.302 رثيتأ

2 
 c 78.0 c 110.50 d 1.000 c 214.20 f 73.003 b 55.240 e 72.0 متوسط

 **15.508- **1.212- **44.15- *0.022- **5.019- **1.238 **1.746 تأثير

3 
 b 80.0 b 147.50 a 1.400 a 305.20 e 81.000 a 114.553 a 74.0 متوسط

 **2.178 **2.627 **5.945- *0.022 **6.592 **2.571 **2.635 تأثير

4 
 e 73.0 e 113.60 c 1.200 b 380.40a  55.110 e 82.420 c 68.0 متوسط

 *1.404 **3.707- **21.120 *0.022 **2.203 **1.651- **1.587- تأثير

5 
 c 76.0 d 125.60 b 1.400 a 365.40 c 64.667 c 105.793 b 72.0 متوسط

 **12.495 **1.191 **31.565 *0.022 **9.903 **1.095- 0.190 تأثير

6 
 f 73.0 e 113.90 c 1.000 c 365.70 c 72.073 b 83.523 c 67.0 متوسط

 0.166 **1.029 **23.45- **0.044 **3.952- **1.762- **1.921- تأثير

7 
 d 78.0 c 106.50 e 1.000 c 373.80 b 63.173 c 88.727 c 71.0 متوسط

 **2.961- *0.195- **9.112- **0.022- **4.252- **0.61- **1.365- تأثير

 85.402 67.019 336.714 1.143 117.185 77.571 71.571 المتوسط العام

iSE g 0.236 0.228 0.807 0.016 1.786 0.174 0.547 

 2015 يةالعروة التكثيف

1 
  57.333ab 66.667 ab 116.53 d 1.133 abc 443.73 b 59.533 e 99.97 bc متوسط

 **10.309 **1.668- **45.333 0.009 **7.121- **1.354 **0.434 تأثير

2 
 a 68.333 a 111.60 f 1.000 c 364.40 c 73.963 c 90.46 bc 59.333 متوسط

 **14.733- **0.611 **30.659- **0.065- **8.357 **2.466 **1.989 تأثير

3 
 57.667ab 63.00 cd 140.53 b 1.200 bc 390.73 c 81.473 a 129.58 a متوسط

 **2.746 **3.648 **20.148- **0.017 **7.567 **1.466 **2.286 تأثير

4 
 b 64.667bc  124.73 c 1.133abc 488.93 a 57.293 f 104.43 b 56.000 متوسط

 **3.296- **3.305- **28.319 **0.028- **6.271 **0.683- **1.159- تأثير

5 
 b 61.333 d 143.53 a 1.267 a 486.47 a 61.240 d 125.68 a 56.333 متوسط

 **9.505 **0.349- *6.933 **0.069 0.103 **1.423- **0.603- تأثير

6 
 c 57.00 e 113.87 e 1.200 ab 456.00ab 77.110 b 138.15 a 51.667 متوسط

 **9.887 **3.719 *7.348 **0.017 **17.584 **2.646- **2.159- تأثير

7 
 b 62.667cd 113.87 e 1.067bc  386.80 c 58.880 e 84.60 c 55.667 متوسط

 **14.418- **2.655- **37.126- **0.020- **32.76- *0.534- **0.788- تأثير

 110.409 67.070 431.009 1.143 123.524 63.381 56.286 امالمتوسط الع

iE gS 0.227 0.241 1.764 0.015 3.111 0.168 1.737 

 ال تختلف عن بعضها معنوياً. عروةالقيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة في كل 

وتأثير  أداءعلى متوسط أ ( كان له x 5 3)تحت ظروف متباينة، فالهجين باختالف عروة الزراعة داللة على عدم استقرارها وراثيا  
عالي وتأثير  أداء( بمتوسط x 6 4ية فقط. وتميز الهجين )تفاع النبات في العروة الرئيسصفة ار االئتالف لالعامة على  معنوي للقدرة

 ، فيما جاء تميزه لصفات ارتفاع النبات خاص معنوي مرغوب لصفة عدد العرانيس بالنبات في العروة الرئيسية 
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 .عروة في كلد الدراسة الهجن للصفات قي متوسطات .6جدول لا

 الهجن     
 زهاراإل

 المذكر

 اإلزهار

 المؤنث
 ارتفاع النبات

عدد 

العرانيس 

 بالنبات

عدد الحبوب 

 بالعرنوس
 حبة 300وزن 

 وزن حبوب

 النبات

سية 
وة  الرئي

العر
2

0
1
5

 

1 x 2 72.00cd  79.00cd  110.597 g 1.000 c 417.4 n 61.077 j 86.977 m 

1 x 3 69.00 ef 77.00 de 129.50 e 1.000 c 536.20 g 72.20e  128.03 h 

1 x 4 69.00 ef 76.00 ef 132.40 e 1.200 b 520.8 gh 80.110 b 162.53 b 

1 x 5 69.00ef  73.00 gh 146.5bc  1.000 c 668.397 a 84.200 a 179.117 a 

1 x 6 67.00 fg 75.00fg  128.60 e 1.400 a 523.39 gh 67.800 g 162.50 b 

1 x 7 65.00 h 73.00 gh 146.3 bc 1.000 c 618.203 c 71.497ef  145.25 c 

2 x 3 76.00 a 83.00 a 132.80 e 1.200 b 497.0 ij 75.623 d 135.34ef 

2 x 4 72.00cd  75.00efg  145.4 bc 1.200 b 552.597 f 67.600 g 145.24 c 

2 x 5 73.00 bc 76.00 ef 146.2bc  1.000 c 645.403 b 65.800 h 140.453 d 

2 x 6 71.00 de 74.00fgh 123.80 f 1.200 b 460.2 lm 68.100 g 124.25 j 

2 x 7 70.00 e 79.00bc 123.60 f 1.400 a 320.80 p 66.60 gh 97.173 l 

3 x 4 74.00 b 80.00 b 132.00 e 1.000 c 570.800e 63.317 i 117.35 k 

3 x 5 77.00 a 80.00 b 156.20 a 1.200 b 485.4 jk 67.300 g 135.72ef 

3 x 6 69.00 ef 76.00 ef 133.20 e 1.200 b 455.79 mn 70.213 f 124.85ij 

3 x 7 73.00 bc 78.00 cd 129.20 e 1.000 c 510.0 hi 74.700 d 128.673h 

4 x 5 66.00 hi 72.00 h 148.80 b 1.200 b 470.79jkl 75.003 d 140.95 d 

4 x 6 66.00 gh 75.0efg  143.2cd 1.400 a 440.74 n 65.403 h 133.43 fg 

4 x 7 65.00 h 72.00 h 139.40 d 1.000 c 592.603 d 66.697gh 127.77hi 

5 x 6 69.00ef  75.0efg 143.2cd 1.000 c 525.40 gh 79.50bc 138.25ef 

5 x 7 66.00 gh 73.00 gh 145.6bc  1.200 b 477.0 kl 78.310c 145.85 c 

6 x 7 69.00ef  74.00fgh 113.20 g 1.400 a 370.89 o 75.803 d 130.65 gh 

 134.779 71.279 507.614 1.152 135.699 75.952 69.857 المتوسط العام

وة التكثيفية 
العر

2
0
1

5
 

1 x 2 58.00 ab 65.33 a 132.13jk 1.000 c  594.67 cd 63.187 l 127.95jkl 

1 x 3 59.33 a 65.00 a 159.53bc 1.067bc 654.73 a 73.497ef 168.07bc  

1 x 4 53.33efg  60.00efg 141.87hi 1.000 c 612.87 bc 78.833 b 162.91bcd 

1 x 5 53.67 d-g 60.33 fg 153.73de 1.333 a 617.87 bc 76.107 c 210.18 a 

1 x 6 52.33e-h 60.67def 155.33de 1.067bc 633.40ab 74.307de 170.66 b 

1 x 7 54.67cde 64.00 ab 143.47 h 1.000 c 648.60 a 72.197fg 155.82b-f 

2 x 3 60.00 a 65.67 a 166.80 a 1.067bc 493.33 hi 86.353 a 155.24b-f 

2 x 4 54.33def 61.33cde 153.20de 1.000 c 633.47 ab 69.427ij 148.09 d-i 

2 x 5 56.67bc 63.33abc 160.47 b 1.000 c   de 573.07  66.773 k 126.97jkl 

2 x 6 53.67 d-g 61.33cde 154.87de 1.000 c 521.47 fgh 74.013e 131.59 i-l 

2 x 7 58.67 ab 65.00 a 135.00 j 1.000 c 420.87 j 70.03hi 99.38 m 

3 x 4 55.67cd 63.33abc 143.80 h 1.067bc 527.87fg 64.567 l 125.08 kl 

3 x 5 59.33 a 64.67 a 156.33cd 1.133 cd 482.80 i 75.11cde 141.01 f-k 

3 x 6 58.33 ab 63.00 a-d 145.07 gh 1.000 c 547.60 ef 74.013 e 134.58 h-k 

3 x 7 54.67cde 62.00b-e 131.07 k 1.067bc 572.47 de 68.55ij 144.31 e-j 

4 x 5 52.00 fgh 58.33 fgh 152.07ef 1.067bc 609.53 bc 71.29gh 153.15 b-f 

4 x 6 51.33 gh 57.67 gh 148.80fg 1.000 c 632.47 ab 75.86cd 159.13 b-f 

4 x 7 53.00efg 60.33 ef 141.8 hi 1.000 c 502.40ghi 67.907jk 115.85 l 

5 x 6 51.67 gh 57.67 gh 148.40 fg 1.133bc 559.53 e 79.353 b 168.33 bc 
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5 x 7 50.67 h 56.67 h 139.20 i 1.067bc 488.27 i 77.953 b 137.28 g-k 

6 x 7 52.00 fgh 58.33 fgh 117.27 l 1.200 b 501.27ghi 73.913e 151.14 c-h 

 146.987 73.011 563.264 1.060 146.676 61.619 54.921 المتوسط العام

  وياً.تختلف عن بعضها معنال ة عروحرف نفسه لكل صفة في كل القيم المتبوعة بال

 % على التوالي.5% و1 **( و)*( معنوية عند مستوى داللة)

لبيئية وفي مثل هكذا اتالف الظروف خحبة وغلة النبات الفردي في العروة التكثيفية دالله على تأثره با 300وعدد الحبوب بالنبات ووزن 
ت الظروف البيئية المناسبة. ويتضح أن الهجن التي تميز بها تحصفات من مثل هذه الهجن في تحسين الاالت يمكن االستفادة ح

 منخفضة(xيةلعالية( أو بعضها )عاxمعظمها ناتجة عن آباء )عالية المتميزة في تأثيراتها للقدرة الخاصة على االئتالف للصفات جميعها
 Shalim Uddin et و   Hawlader ,(2000)  Ivy andسات سابقة أشارى االئتالف . ومن دراالعامة عل من حيث قدرتها

al.,(2006)  إلى أن السالالت التي تتميز بتأثيرات معنوية مرغوبة للقدرة العامة على االئتالف ليس بالضرورة أن تنتج دائما  في
التي  اءآلباأن  Duara ,(1991) Paul and دعلى العكس من ذلك أك. و درتها الخاصة على االئتالف عاليةقتوافقاتها هجن جيدة في 

 عالية.االئتالف درتها العامة على االئتالف )المعنوية باالتجاه المرغوب( ينتج عنها هجن ذوات قدرة خاصة على تتميز بق
 .عروةلصفات قيد الدراسة في كل ول لى االتحاد للهجنع تأثيرات القدرة الخاصة .7جدول ال

 نالهج
 اإلزهار

 المذكر

 اإلزهار

 المؤنث
 ارتفاع النبات

عرانيس د العد

 بالنبات

عدد الحبوب 

 بالعرنوس

 300وزن 

 حبة

 وزن حبوب

 النبات

سية 
وة الرئي

العر
2
0
1
5

 

1 x 2 -0.333 0.056 -9.979** -0.061 -33.308** -7.414** -22.178** 

1 x 3 -4.222** -3.278** -2.688 -0.106* 47.291** 0.129 1.193 

1 x 4 -0.000 -0.056 4.601** 0.094* 4.826 14.115** 36.464** 

1 x 5 -1.778** -3.611** 11.001** -0.105* 141.98** 12.527** 41.959** 

1 x 6 -1.667* -0.544 6.956** 0.272** 51.991** -2.931** 37.672** 

1 x 7 1.889* 1.889* 7.533** -0.078 -40.158** -7.089** -35.781** 

2 x 3 1.333* 2.833** 0.156 0.050 82.202** 3.994** 26.235** 

2 x 4 1.556* -0.944 17.145** 0.050 110.73** 2.305** 36.909** 

2 x 5 0.778 -0.500 10.245** -0.150** 193.09** -5.173 21.031** 

2 x 6 0.889 -1.833** 1.700 0.028 62.905** -1.931** 17.154** 

2 x 7 -2.444** 1.222 -8.733** 0.189** -253.23** 3.006** -42.972** 

3 x 4 2.667** 2.722** -7.867** -0.194** 90.736** -5.817 -8.666** 

3 x 5 3.889** 2.167** 8.633** 0.006 -5.106 -7.512** -1.384 

3 x 6 -2.000** -1.167 -0.511 -0.017 20.301** -3.656** 0.072 

3 x 7 -0.111 -1.778* -0.967 0.056 -87.628** 7.587** -5.214** 

4 x 5 -2.889** -1.611* 5.622** 0.006 -46.778** 6.525** 4.617** 

4 x 6 -0.778 2.056** 13.878** 0.183** -21.765** -2.132** 9.423** 

4 x 7 -1.444 -2.111** -11.500** -0.144** -11.023 -7.305** -35.925** 

5 x 6 0.444 1.500* 6.178** -0.217** 52.397** 6.289** 3.155* 

5 x 7 -1.778* 0.222 -16.400** 0.256** -172.62** -3.169** -27.749** 

6 x 7 2.556** 0.222 -18.934** -0.011 -113.63** 4.558** -28.232** 

)klS-ijE(SS 0.686 0.662 1.457 0.047 5.194 0.506 1.591 

ا
وة 

لعر

التكثيفية 

2
0

1
5

 1 x 2 0.314 -0.546 -20.786** -0.026 49.793** -7.282** -5.471 

1 x 3 1.352* 0.120 18.471** -0.041 99.348** -0.009 17.169** 

1 x 4 -1.204 -2.731** 17.951** -0.063 9.015 12.280** 18.058** 

1 x 5 -1.426* -1.657* 84.060** 0.174** 35.400** 6.599** 52.523** 
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1 x 6 -1.204 -0.102 36.229** -0.041 50.519** 0.729 12.621* 

1 x 7 0.963 3.019** -22.364** -0.037 -66.941** -3.662** -36.407** 

2 x 3 0.463 -0.324 133.134** 0.033 13.941 10.569** 29.385** 

2 x 4 -1.759** -2.509** 30.180** 0.011 105.607** 0.594 28.280** 

2 x 5 0.019 0.231 61.424** -0.085* 66.592** -5.014** -5.641 

2 x 6 -1.426* -0.546 48.317** -0.033 14.578 -1.843** -1.409 

2 x 7 2.296** 2.352** -119.46** 0.052 -146.03** 1.760** -27.227** 

3 x 4 -0.722 0.491 0.162 -0.004 -10.504 -7.302** -12.212* 

3 x 5 2.389** 2.565** -20.545** -0.033 -34.185** 0.283 -9.080 

3 x 6 2.944** 2.120** -8.743 -0.115** 30.200** -4.879** -15.095** 

3 x 7 -4.259** -2.981** -76.331** 0.074 0.370 -1.313* 4.388 

4 x 5 -1.500* -1.620* -10.857* -0.056 44.081** 3.415** 9.095 

4 x 6 -0.611 -1.065 38.759** -0.070 66.600** 3.919** 14.694** 

4 x 7 2.741** 3.463** -27.928** 0.074 -116.89** -5.283** -31.099** 

5 x 6 -0.833 -0.324 3.488 -0.033 15.052 4.458** 11.099* 

5 x 7 -0.926 -1.315 -52.623** -0.015 -69.341** -0.154 -26.823** 

6 x 7 0.407 -0.315 -53.191** 0.207** -88.052** -0.531 -1.641 

)klS-ijSE(S 0.661 0.702 5.129 0.042 9.048 0.488 5.051 

 % على التوالي.5% و1 داللة)**( و)*( معنوية عند مستوى 

عروتين سة في القيد الدراراء ن والمعالم الوراثية لصفات الذرة الصفكونات التبايلى تقديرات مإ( 8لواردة في الجدول )النتائج اتشير 
كان معنويا  للصفات جميعها في  Vrعلى ( b)معامل االنحدار سبق ذكره بالرمز  Wrن معامل انحدار أويالحظ  ،الرئيسية والتكثيفية

ثي اين الوراتبال كذلك يتضح لهذه الصفات. داخل جينيتد ا يعني وجو ، وهذعروة التكثيفيةاع النبات في الارتفصفة ا ما عدعروتين الكال 
الفعل الجيني  أهميةعلى ، وهذا تأكيد عروة الرئيسيةما عدا صفة ارتفاع النبات في ال للصفات جميعهاالزراعة عروتي  في D اإلضافي
 عن الصفر معنويا   نه كانأفيالحظ  2Hو 1Hنين بالمكو  )السيادي( اإلضافيغير تباين صفات، أما الهذه الفي التعبير عن  اإلضافي

 1Hمن  أقلكانت  2H، ويظهر أ ن  قيم يضا  في التعبير عن وراثتهاأهميته أ داللة على  الزراعةعروتي الزراعة  يف هاجميع تللصفا
االعتبار  بعيناألخذ ، وعند اجميعه لصفاتاالليلية غير متساوية ل اراتأن التكر  ، وهذا يشير إلىالعروتين فيلجميع الصفات المدروسة 

 في قيمته من التباين أكبركان  2Hو 1Hبالمكونين  اإلضافيغير يتضح أن التباين الوراثي  اإلضافير غيو  ضافياإلقيم كال التباينين 
 لصفاتثة هذه اورا السيطرة على في أكبر أهميةله  ياإلضافغير ثي للصفات جميعها، وهذا يدل على أن التباين الورا اإلضافي الوراثي

تمثل متوسط التكرار النسبي للجينات السائدة والمتنحية في و ) F. أما بالنسبة لقيم لكذ من عكسلاكان ذ إالذكري  اإلزهارما عدا صفة 
فكانت  ،تدل على زيادة في الجينات المتنحيةسالبة فإنها  فإذا كانت موجبة فإنها تدل على زيادة في الجينات السائدة، وإذا كانت اآلباء

 ولصفتي ،عروة الرئيسيةفي الحبة  300ووزن  ،بالنبات سوعدد العراني ،النبات وارتفاع ،ي المذكر واالنثو  اإلزهار لصفاتوجبة معنوية م
زهار بينما كانت سالبة معنوية لال ،اآلباءداللة على زيادة الجينات السائدة في  ،عروة التكثيفيةحبة في ال 300وزن  ،المؤنث اإلزهار

)التي  2hأما بالنسبة لقيم  .لم تكن معنوية عن الصفر (و موجبةأسالبة )لعروتين ا ما لبقية الصفات في، أعروة التكثيفيةي الفنثوي اال
ليل على وجود تأثيرات ، وهذا دروتينعللصفات جميعها في ال ع الخليطة( فقد كانت معنويةتعبر عن مجموع التأثيرات السيادية للمواق

( 8وتظهر في الجدول ) كانت فيها سالبة غير معنوية. بالنبات سما عدا صفة عدد العراني طة في هذه الصفات،ع الخليسيادية للمواق
صحيح الاحد و المن  أقل( كانت (1/2H1/D، ويالحظ أن قيم متوسط درجة السيادة الثوابت الوراثية للصفات قيد الدراسةنسب يضا  أ
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الصفات في  حيح لبقيةصالواحد العن ادت داللة على السيادة الجزئية وز ، تكثيفيةعروة الي الحبة ف 300ووزن المؤنث  اإلزهار يتصفل
وتدل على نسبة الجينات بالتأثيرات الموجبة ) pq = 14H/2H)أما قيم  ) .تسيطر على وراثتها فائقةداللة على وجود سيادة  ،عروتينال

ساوي قيمتها ت كانت( فبةالمتماثل للجينات الموجبة والسالتدل على التوزيع  0.25، وعندما تكون النسبة مساوية اءاآلبوالسالبة في 
من  أقلمنتظم، بينما كانت كان  اآلباءهذه االليالت بين وهذا يشير إلى أن توزيع عروة التكثيفية بالنبات في الس لعدد العراني 0.25
النسبة ن أويالحظ  كان غير منتظم. اآلباءليالت بين ذه األداللة على أن توزيع هعروتين كال ال ها فيجميع األخرى للصفات  0.25

2H/2h بالنبات في س لى عدد مجاميع الجينات التي تسيطر على الصفة ولها سلوك سيادي( كانت سالبة لعدد العرانيإي تشير )الت
 األخرى موجبة للصفات بات، بينما كانت بالنس من العراني قلذوات العدد األ اآلباءتأكيدا  على اتجاه السيادة نحو عروة التكثيفية ال

ليالت السائده إلى ن نسبة األأيتضح ذوات المتوسطات االعلى لهذه الصفات.  اآلباءنحو جاه السيادة ن اتأي أ ،عروتينجميعها في ال
 .ة التكثيفيةعرو بالنبات في الس وعدد العرانيؤنث لما اإلزهارصحيح لصفتي الواحد المن  أقلذات قيم كانت  KD/KRالمتنحية 

 عروةالدراسة في كل صفات قيد لل لوراثيةمكونات التباين والمعالم ا .8جدول ال

 المواسم

 الصفات

 اإلزهار

 المذكر

 اإلزهار

 المؤنث
 ارتفاع النبات

عدد العرانيس 

 بالنبات

عدد الحبوب 

 بالعرنوس

 300وزن 

 حبة

 وزن حبوب

 النبات

 2015م الربيعي موسال

سية  
وة الرئي

العر
2
0
1
5

 

b±SEb 
0.423 ± 

0.246 

0.811 ± 

0.244 

0.097 ± 

0.289 

-0.991 ± 

0.921 

0.396 ± 

0.179 

-0.903 ± 

0.339 

0.486 ± 

0.159 

E 
0.691 ± 

0.573 

0.571 ± 

0.410 

2.639 ± 

11.238 

0.0039 ± 

0.0025 

103.59 ± 

576.206 

0.432 ± 

6.665 

3.035 ± 

48.526 

D 
10.93 ± 

4.051 

17.048 ± 

2.901 

227.73 ± 

79.464 

0.0323 ± 

0.0177 

3425.9 ± 

4074.39 

77.353 ± 

47.125 

416.49 ± 

343.133 

1H 
34.78 ± 

5.078 

29.673 ± 

3.637 

672.62 ± 

99.913 

0.1306 ± 

0.0222 

41802.9± 

5107.52  

235.24 ± 

59.057 

2921.5 ± 

430.139 

2H 

22.57 ± 

3.437 

19.055 ± 

2.462 

526.58 ± 

67.427 

0.0882 ± 

0.0150 

38145.3±  

3457.23 

163.29 ± 

39.987 

2577.2 ± 

291.158 

F 
8.238 ± 

8.148 

15.483 ± 

5.835 

205.83 ± 

159.833 

0.0684 ± 

0.0356 

3044.3 ± 

8195.212 

132.14 ± 

94.788 

447.09 ± 

690.175 

2h 
8.298 ± 

2.409 

7.424 ± 

1.725 

1006.09±  

47.251 

-0.0017± 

0.0105 

85780.2±  

2422.758 

53.104 ± 

28.022 

7163.4 ± 

204.037 

/D1H√ 1.784 1.319 1.719 2.012 3.493 1.744 2.649 

1/4H2H 0.162 0.161 0.196 0.169 0.228 0.174 0.221 

2/H2h 0.368 0.389 1.911 -0.019 2.249 0.325 2.779 

KD/KR 1.536 2.049 1.714 3.228 1.291 2.919 1.508 

 0.2185 0.2693 0.1879 0.1672 0.4621 0.6944 0.6941 التوريث

 2015الخريفي الموسم 

و
العر

ة التكثيفية 

2
0

1
5

 

b±SEb 
0.466 ± 

0.179 

0.546 ± 

0.227 

0.579 ± 

0.139 

0.469 ± 

0.082 

0.543 ± 

0.221 

0.840 ± 

0.564 

0.473 ± 

0.218 

E 
0.563 ± 

0.218 

0.651 ± 

0.245 

1.291 ± 

8.719 

0.0022 ± 

0.0004 

119.243± 

207.280 

0.334 ± 

3.242 

30.644 ± 

35.794 

D 
5.119 ± 

1.538 

13.106± 

1.731 

176.83 ± 

61.653 

0.0058 ± 

0.0031 

2419.19± 

1465.692 

101.203± 

22.925 

399.18 ± 

253.101 
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1H 
14.74 ± 

1.928 

15.357 ± 

2.169 

701.69 ± 

77.286 

0.0165 ± 

0.0039 

20775.0±  

1837.343 

186.33 ± 

28.739 

2218.93±  

317.279 

2H 

10.24 ± 

1.305 

10.234 ± 

1.468 

613.07 ± 

52.314 

0.0165 ± 

0.0026 

18423.9± 

1243.681 

144.76 ± 

19.453 

1874.56±  

214.763 

F 
-3.709± 

3.094 

4.099 ± 

3.481 

111.98 ± 

124.009 

-0.0008±  

0.0062 

116.80 ± 

2948.088 

121.11 ± 

46.112 

161.39 ± 

509.086 

2h 
5.200 ± 

0.915 

8.804 ± 

1.029 

1574.65± 

36.661 

0.0189 ± 

0.0018 

51344.1± 

871.546 

103.55 ± 

13.632 

3916.74±  

150.512 

/D1H√ 1.697 0.860 2.568 1.148 2.787 0.715 2.089 

1/4H2H 0.174 0.167 0.218 0.250 0.222 0.194 0.211 

2/H2h 0.508 0.860 2.568 1.148 2.787 0.715 2.089 

KD/KR 0.648 1.338 1.378 0.919 1.017 2.578 1.188 

 0.4133 0.2929 0.3599 0.3419 0.3669 0.7856 0.7693 ثالتوري

%( 69.44و 69.41المذكر والمؤنث في العروتين المزروعتين وبلغ ) اإلزهاركان التوريث بمعناه الضيق كان عاليا  لصفتي 
 ،فردي في العروتينال النبات نتاجيةإو  ،حبة 300ووزن  ،فات ارتفاع النباتومتوسطا  لص ،%( على التوالي78.86و 76.93و)

وعدد  ،، بينما كان منخفضا  لصفتي عدد العرانيس بالنباتس في العروة التكثيفية،وعدد الحبوب بالعرنو ،وصفتي عدد العرانيس بالنبات
دي سياالتباين الوراثي الوارتفاع قيمة  اإلضافيلوراثي نخفاض قيمة التباين اوهذا يعود إلى ا ،ي العروة الرئيسيةف ،الحبوب بالعرنوس

 لهما. 
 : االستنتاجات

 بقدرة عامة معنوية مرغوبة.  لتميزهاباإلضافة  نتاجيةبمتوسطات عالية فيما يخص الصفات اإل األبويةالسالالت  تميزت. 1
 ميزتوت (3X5( و)2X4( و )X15الهجن )وخاصة  نتاجيةات اإلدروسة بمتوسطات عالية فيما يخص الصفلمالهجن ا تميزت. 2

 . المؤنث والمذكر اإلزهار( بمتوسطات جيدة فيما يخص صفات  X5 4 ) بعض الهجن وهي
 . المؤنث والمذكر اإلزهارهو المسيطر في كل من صفتي  اإلضافيثير أ. كان الت3
ت وغلة النبا ،العرنوسوعدد الحبوب ب ،لعرانيس بالنباتوعدد ا ،فاع النباتوالسيادي في توريث كل من )ارت ضافياإلن . شارك التأثيرا4

 .الفردي
 :  التوصيات

 متميزة.  إنتاجية. االعتماد على السالالت المدروسة وادخالها في برامج التربية بهدف الحصول على هجن ذات خواص 1
 الية. ع إنتاجيةالسابقة كونها حققت صفات  ن زراعة الهجن. االستفادة م2
عالية مقرونة بنضج مبكر واالستفادة منها بالعروات  يةإنتاجققت التي ح( 3X5( و)2X4( و )X15. االستفادة من الهجن  )3

 . التكثيفية
معامل التوريث لقيم عالية كر النها حققت المب اإلزهار. االعتماد على طريقة االنتخاب البسيط في الهجن المدروسة لتحسين صفة 4

 الضيق. بالمفهوم 
وغلة النبات  ،بالنبات وعدد الحبوب بالعرنوس ،عرانيسوعدد ال ،تصفات )ارتفاع النبااد على االنتخاب المتكرر لتحسين . االعتم5

 والسيادي معا .  اإلضافي( لكونها تأثرت بالفعلين الفردي
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Abstract 

The study was carried out to assess the combining ability and nature of gene 

action in maize genotypes for days to tasseling and silking, plant height, 

number of rows, grains per ear, 300 grain weight and grain yield per plant using 

a diallel mating design (without reciprocal crosses) using 7 pure lines namely, 

Agr183, ZM47W, CML494, IK58, ZP505, ZP670 and ZP197. The experiment 

was set up at the village of Albu Sabah in the province of Al-Toz using 

randomized completely block design with three replications during spring and 

autumn seasons of 2015. Analysis of variance results showed that mean squares 

of genotypes, parents, crosses, and general and specific combining abilities 

were highly significant for all characters in the two seasons. General combining 

ability studies indicated that the two lines CML494 and ZP505 were the best 

combiners for major traits including grain yield per plant in the two seasons. 

However, the estimates of specific combining ability showed that the 

significant desirable effects in the two crosses (Agr183 x ZP505) and (ZM47W 

x IK58) were for major traits including grain yield per plant in the two seasons. 

Gene action analysis revealed the importance of both additive and non-additive 

gene effects in controlling the inheritance of all characters in both seasons with 

higher preponderance of non-additive one. Narrow sense heritability was high 

for days to tasseling and silking in both seasons, moderate for plant height, 300 

grain weight and grain yield per plant in both seasons and for number of rows 

and grains per ear in autumn season, while it was low for number of rows and 

grains per ear in spring season, this is due to the low value of the additive 

genetic variance and the high value of their non-additive genetic variation.  

Kew words: Corn, Diallel cross, Gene action.        

  


