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االستدالل على الفعل الجيني لصفات الحاصل ومكوناته في الذرة الصفراء 
 باستعمال التهجين التبادلي

 
 **خالد خليل الجبوري        *خالد محمد داؤد       *عبد الستار احمد محمد

 جامعة الموصل –كلية الزراعة والغابات *
 جامعة كركوك –كلية الزراعة **
 4/2/4002تاريخ القبول  ،42/1/4002تستما: تاريخ اال

 
 الخالصة

 
، Agr183 ،DK ،W13R ،R153 ،W17 ،OH40 ،IK58 ،IK8أدخلت تسماالت الذرة الصفراء النقية      

ZP  وSH    في تهجينات تبادلية بدون الهجن العكتسية. زرعت التراكيب الوراثية في تجربة بتصميي: طااعمات
ن صفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلمو  وعمدد   عشوائية كايلة بثماثة يكررات، وتسجلت البيانات ع
 إحصمائيا حبة وحاصل الحبوب بالنبات، ثم: حللمت    000الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف ووزن 

القدرتين العاية والخاصة على االتحاد والفعل الجيني وبعض اليعال: الوراثية. بينت النتائج  تأثيراتللتعرف على 
 تراكيب الوراثية والقدرتين العاية والخاصة على االتحاد كان يعنويًا عاليًا للصفات جييعهما. يتوتسا تباين ال أن

يعنوية يرغوبة للقدرة العاية علمى   تأثيرات ZPو  IK58و  QH40و  R153و  W13Rأظهرت التسماالت 
فمي   OH40 x SHو  R153 x OH40و  R153 x W17، وتييزت الهجن عدد ين الصفات ألكبراالتحاد 

. ظهر الفعل الجيني التسياد  درتها الخاصة على االتحاد حيث أعات تأثيرات يرغوبة ألكبر عدد ين الصفاتط
في التسيارة على وراثة الصفات جييعها، وان يعدل درجة التسيادة زاد عمن الواحمد    اإلضافيين  أهيية أكثر

% لعدد الصفوف بمالعرنوص و  74110للصفات جييعها داللة على التسيادة الفائقة. تراوح التوريث الواتسع بين 
%( 44122حبمة    000% لحاصل الحبوب بالنبات، وظهر التوريث باليعنى الضيق يتوتسماًا لموزن   22197

التحتسين الوراثي اليتوطع كنتسبة يئوية ين يتوتسا الصفة فقد كان واائمًا للصمفات    أياوواائًا لبقية الصفات. 
 % لعدد الحبوب بالصف(.21900% لعدد الصفوف بالعرنوص و 01222جييعها  بين 

 
 المقدمة
 أهييتهما  ت، وازدادالذرة الصفراء ين اليحاصيل الغذائية اليهية عالييًا بعد القيح والمرز      
ظ: برايج تربية الذرة كيحصول يوفر اليواد الخا: للصناعة. إن ين األهداف األولية ليع بتسرعة

دى واتسع ين الظروف البيئية، وتعد التربية تاوير أصناف عالية اإلنتاجية ويتكيفة ليالصفراء 
لألصناف اليحتسنة عيل يتواصل ويحتاج يبدئيًا إلى يعلويات شايلة عن اآللية الوراثية التمي  
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التقنيات التي  ت األخرى، والتهجين التبادلي ينحبوب ويكوناته ين الصفاتتسيار على حاصل ال
رة وتتساعد اليربي في ييارتسمة انتخماب   في األجيال اليبكفر يعلويات جيدة عن هذه اآللية تو

التسيادة الفائقة في وراثة حاصمل الحبموب.    أهيية( Singh  1279و  Dhillonالحظ  كفء.
هناك تسميادة فائقمة    أن (Kanaka  1224في الذرة الصفراء وجد  x 7 7وفي تهجين تبادلي 

وب حبة وحاصمل الحبم   100لصفات عدد الحبوب بالصف وعدد الصفوف بالعرنوص ووزن 
قدرة على االتحاد والفعل ( على يعلويات عن ال1229وآخرون   Giridharanبالنبات. وحصل 

حاصل الحبوب في تسماالت نقية ين الذرة الصفراء، تبين له: تسيارة الفعمل الجينمي   الجيني ل
على الحاصل، وان اليتوتسا اليظهر  لحاصل الحبوب بالنبات كمان   اإلضافيوغير  اإلضافي
( على يعلويات عن التباين الوراثي والقمدرة  Ismail  1229الفردية. حصل في الهجن  أعلى

وجود  إلى أشارتعلى االتحاد ين بيانات حاصل الحبوب بالنبات باتستخدا: تسبعة تسماالت نقية، 
وان التسماالت النقية كان لها زيادة في الجينمات   فروطات عالية اليعنوية بين التراكيب الوراثية،

 Perez-Velasquezاتسمتنتج   x 5 5وين تهجمين تبمادلي   حبوب بالنبات. التسائدة لحاصل ال
بينيما  ، اإلضمافي صفة عدد الحبوب بالصف يتسيار عليها الفعل الجيني  أن (1229  وآخرون

حبة وحاصل الحبوب بالنبات تتسميار عليهما التسميادة     100عدد الصفوف بالعرنوص ووزن 
االتحاد لتسماالت نقية ين الذرة الصمفراء   القدرة على( 1222 وآخرون  Joshiالفائقة. ودرس 

، وان في وراثتها اإلضافيوغير  اإلضافيالفعل الجيني  أهيية إلىللحاصل ويكوناته، وتوصلوا 
 اإلضافيلحاصل الحبوب بالنبات، وللفعل الجيني  اإلضافياكبر للفعل الجيني غير  أهييةهناك 

( لثيانية 1222وآخرون   Kumar رأشا األجيالحبة. وين تحليل يتوتساات  100لصفة وزن 
حبوب بالصف لعدد ال اإلضافيوغير  اإلضافيالفعل الجيني  أهيية إلىصفات يتعلقة بالحاصل 

في وراثة صفة عدد الصمفوف   اإلضافيوحاصل الحبوب بالنبات، يع تسيادة الفعل الجيني غير 
ليظهريمة يمن   يعلويات عن التباينات الوراثيمة وا  إلى( Dudu  1222وتوصل بالعرنوص. 

الفعل  أن إلىنتائج تحليل البيانات  أشارت إذتهجين تبادلي بين تسماالت نقية ين الذرة الصفراء، 
( 4004 وآخرون  Saleem وأشار في وراثة حاصل الحبوب. أهيية أكثركان  اإلضافيالجيني 

 ائقة تتسميار التسيادة الف أن إلىكايل بين تستة تسماالت نقية ين الذرة الصفراء  ين تهجين تبادلي
حبة وحاصل  100على وراثة صفات عدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف ووزن 

  (4002  وآخرون Malicوين تهجين تبادلي نصفي بين تتسعة تسماالت توصل  الحبوب بالنبات.
القدرة العاية على االتحاد كانت عالية اليعنوية لصمفات الحاصمل ويكوناتمه     تأثيرات أن إلى

القدرة الخاصة على االتحاد كانت اطل يعنوية في يعظ: الحاالت داللمة   تأثيراتن جييعها،  وا
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الهدف ين الدراتسة الحالية تقموي: تسملوك عشمرة     إن.اإلضافيالفعل الجيني  أهييةعلى زيادة 
التربوية في اتحاداتها الخاصة  القدرة الخاصة  إيكانيتهاتسماالت نقية ين الذرة الصفراء واختبار 

تعمد التسمماالت    إذد( وكذلك تسلوكها العا: في الهجن  القدرة العاية على االتحماد(،  على االتحا
 يصادر وراثية يهية لتحتسين حاصل حبوب الهجن في العراق.

 
 مواد وطرائق البحث

، Agr183 ،4 .DK. 1اعتيدت في الدراتسة عشرة تسماالت نقية ين الذرة الصفراء هي       
0 .W13R ،2 .R153 ،5 .W17 ،9 .OH40 ،7 .IK58 ،2 .IK8 ،2 .ZP  10و .

SH .)  :بينهما   وأجريمت  4009زرعت التسماالت في يناقة القبة خمال اليوتس: الخريفي لعما
 25( وت: الحصمول علمى   1259الثانية   Griffingالتهجينات التبادلية النصفية حتسب اريقة 

بذور التسمماالت العشمرة    التلقيح الذاتي للتسماالت ذاتها. زرعت إعادةهجينًا فرديًا، فضمًا عن 
في طرية تسلييان الغرب التابعة لقضماء الحويجمة    4007تيوز  5وهجنها التبادلية النصفية في 

احتوت الوحمدة   بيحافظة كركوك باتستخدا: تصيي: القااعات العشوائية الكايلة بثماثة يكررات.
: ووضعت البذور  0175: واليتسافة بينها  5التجريبية الواحدة على خيتسة يروز اول كل ينها 

تسيد حقل التجربة الذ  جهز باعتياد حمراثتين يتعايمدتين   : بينها.  0145في حفر على يتسافة 
ين اليوريا  األولىكغ: للدون: يع الدفعة  50الثماثي بيعدل  تبالتسوبر فوتسفاباليحراث القرصي 

كغم:   50يا بيعدل الدفعة الثانية ين اليور أضيفت، ث: األرض إعداد أثناءكغ: للدون:  50بيعدل 
تسجلت البيانات ين اليروز الوتساية الثماثة على عشرة نباتات  .األولىللدون: بعد شهر ين الرية 

اختيرت عشوائيًا عن الصفات  ارتفاع النبات  تس:( وارتفاع العرنوص العلمو   تسم:( وعمدد    
ات حبة  غ:( وحاصل الحبوب بالنب 000الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالعرنوص ووزن 

 والوراثية وبعض التقديرات كيا يلي  اإلحصائيةالتحليمات  إجراءت:   غ:(.

 تقوي: أداء التراكيب الوراثية  التسماالت والهجن بينها( حللت بياناتها للصفات اليختلفة حتسب -1
اريقة تصيي: القااعات العشوائية الكايلة، واختبرت الفروطات بين يتوتسااتها باريقة دنكمن  

يربعات انحرافات التراكيمب   يجيوعث: جزئ  (.Gomez ،1220و  Gomez  دىاليتعدد الي
( 1259الثانيمة     Griffingوالخاصة على االتحاد حتسب اريقمة  القدرتين العاية إلىالوراثية 

 الثابت. األنيوذجوباتستخدا: 

طدرتي االتحاد العاية  لكل تسمالة( والخاصة  لكمل هجمين فمرد ( واختبمار      تأثيرتقدير  -4
 تأثيرين.نويتها عن الصفر ين خمال اعتياد الخاأ القياتسي للفرق بين أ  يع
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تقدير تباين تأثير القدرتين العاية والخاصة لكل تسمالة بهدف التعرف على كيفيمة توريمث    -0
 اآلباء لصفاتها إلى نتسلها.

ين اليتوطمع  والتسيادية والبيئية(باالعتياد على التبا اإلضافيةتقدير يكونات التباين اليظهر    -2
الثابت(، واختبرت يعنويتها عن الصفر بالاريقة التي شمرحها   األنيوذج  Griffingين تحليل 

Kempthorne  1257.) 

( و 1222تقدير التوريث بيعنييه الواتسع والضيق، واعتيدت حدود كل ينها حتسب علمي    -5
 (.1227العذار   

 حتساب طي: يعدل درجة التسيادة لكل صفة. -9

ي: التحتسين الوراثي اليتوطع في الجيل التالي كنتسبة يئوية ين يتوتسما كمل صمفة    تقدير ط -7
 GA% ين اليعادلة ) 

GA% = [(h
2
  × σ p  × i) / character mean] × 100% 

h أنحيث 
              تعني التوريمث الضميق واالنحمراف اليظهمر  وشمدة االنتخماب       iو  σ pو  2

على التوالي،واعتيدت يمديات التحتسمين الموراثي    % ين النباتات( 10عند انتخاب  1179 =
 (.Ahmad  1224و  Agarwalاليتوطع التي اطترحها 

 
 النتائج والمناقشة

( نتائج تحليل التباين للتراكيب الوراثية  التسماالت وهجنها التبادليمة(  1تظهر في الجدول       
 كان يعنويًا عاليًا للصفات يتوتسا يربعات التراكيب الوراثية أنللصفات اليدروتسة، وينه يتضح 

 إلمى جييعها، وهذا يدل على وجود تنوع واختماف بين التسماالت النقية للصفات جييعها والذ  انتقمل  
ة ين دراتسمات اعتيمدت   ، وطد حصل باحثون آخرون على اختمافات بين التراكيب الوراثيالهجن بينها

والزهيمر   ) 4002  آخمرون و Rezaei و (Ismail 1229  اوج يختلفمة ويمنه:  فيها أنظية تز
 4005  .) 
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الثانية، األنيوذج الثابت لتستة صفات في  Griffing  نتائج تحليل التباين باريقة  (1جدول  
 الذرة الصفراء.

مصادر 
 التباين

درجات 
 الحرية

 متوسط مربعات الصفات

ارتفاع 
 النبات

ارتفاع 
العرنوص 

 العلوي

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 فبالص

 022وزن 
 حبة

حاصل الحبوب 
 بالنبات

 151542 21242 11042 01427 171024 21942 4 القااعات
 **0515144 **422192 **1597219 **01195 **117124 *047172 52 التراكيب

GCA  2) 092124** 104125** 11219** 1252010** 072124** 4119145** 
SCA  25) 011102** 112100** 01025** 1227411** 402120** 0727122** 
 21522 11042 151529 01212 01702 01799 102 الخاأ

gcaф  /scaф 01104 01027 01050 01150 01404 01090 
 %1 **( يعنوية عند يتستوى احتيال 

 اليختلفة، ( يتوتسماات التسماالت النقية والهجن الفردية بينها للصفات4يبين الجدول  

 كيب الوراثية  اآلباء والهجن( لتستة صفات في الذرة الصفراء.(  يتوتساات الترا4جدول  

 اآلباء
 الصفات

ارتفاع العرنوص  ارتفاع النبات
 العلوي

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
حاصل الحبوب  حبة 022وزن  بالصف

 بالنبات

 ش ت 20197 ع 40100   ك 14100 ب 10410   ك17710 1
ت ض 72197
 غ

 ق ر 24197 ض 77100 ن س ع40197 ا   ك14197 هم 2510 ف ص17017 4
 غ 74100 : ن س2410 ا-هم40197 زح ا10197 س ع 2210 ف ص17017 0
 ف 2110 ف ص2517 ك-ز40100   ك 14100 ل : 2710   17710 2
 ز 12410 ذ 72100  -و40100 ح ا  10100 ق ر 2010 ق 19017 5
 ك ل 11010 س-ل2417 ع-:41100 ح-هم12100 ق ر 7217 ر 15210 9
 ض غ 72100 دهمو10110 :-ا44100 ح ا  10100 د 2710 ج 12510 7
 ص 27100 ا   ك2510 ل-ح44197 زح ا10197 ح ا 2110 ج 129100 2
 ص ق 2910 ج 10917 ا-هم40197 ح-هم12100 ح ا 2110 أب 40017 2
 : ن 10010 ن س ع2110 ك-ز40100 ح ا  10100 س ع 2210 أب 40017 10
 هم 17510 ف 29197 ن س ع40197 ز-د 12197 ص ق ر2017 ح ا121100 4 × 1
 ع 2510 هموز10017 س-ك41197 هم-ب15100 ف ص 2410   17717 0 ×1
 ل 11117 ن س ع2110 أب 49100 ح-هم12100 ج 2210   17717 2 × 1
   14210 غ ذ 75100  -و40100 ا   ك14197 د 2917 زح 12410 5 × 1
 ش ت ض7210 ق ر20100 أب 49100 ح-هم12100 هم و 2210 ك ل17517 9 × 1
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 ص ق ر2017 رش ت21100 أب ج45197 أب 19100 د 2710 : ن17210 7 × 1
 ع ف 2410 ح ا27100 ح-د 42100 ز-د 12197 ف ص 2410 أب 40110 2 × 1

 اآلباء
 الصفات

ارتفاع العرنوص  ارتفاع النبات
 العلوي

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
حاصل الحبوب  حبة 022وزن  فبالص

 بالنبات
 ز 12110 ن س ع2110 أب 49100 ز-د 12197 ص ق 2110 هم و 12210 2 × 1
 ك 11917 ف ص29100 ع-ل41100 ح-هم12100 ر 7210 همو12210 10 × 1
 ح ا 10217 ت 20100 ل-ح44197 د-أ 15197 : ن 2910   ك ل17910 0 × 4
 دهم17910 ك ل :20197 :-ا44100 ح ا  10100 ك ل 2210 أ 40117 2 × 4
 ش ت 72100   ك ل22197 س-ك41197 زح ا10197 ح ا 2017 زح 12410 5 × 4
 ص ق ر20197 د 10010 ل-ح44197 ز-د 12197 زح ا 2117   ك ل17910 9 × 4
 رش 20100 زح 2210 ع-ل41100 أ 19197 زح 2410 : ن17210 7 × 4
 ن س 10010 ص ق2210 ز-ج42100 أب ج19100 ح ا 2017 ك ل 17517 2 × 4
 : 10217 رش ت2110 د-أ 45100 ز-د 12197 وز 2010 هم 12217 2 × 4
 ت ض غ72197 ض غ 7910  -و40100   ك 14100 هم و 2210 زح 12410 10 × 4
 ح 10710 س ع20197 س-ك41197 ك 14100 ح ا 2110 ح ا12110 2 × 0
 هم 17010 ب ج10717 س-ك41197 ز-د 12197 ك ل : 2717   17717 5 × 0
   14017 ز-د10110 ن س ع40197 هم-ب15100 ج 2210 ب 40010 9 × 0
 ع ف 2010 ن س ع2110 س-ك41197 ح-هم12100 هم 2510   17717 7 × 0
 ح 10910 ا   ك25100 ن س ع40197 ز-هم12100 ح ا 2110   ك ل17910 2 × 0
 هم 17510 س ع ن2110 س ع 40100 زح ا10197 ح ا 2110   17710 2 × 0
 ب ج12010 ل : ن 2010 د-أ 45100 ز-د 12197 وز 2010 هم و 12210 10 × 0
 ز 12210 د 10010 ا-هم40197 ح-هم12100 زح ا 2117 زح 12410 5 × 2
 و 15117 أب 10210 و-ب42197 ح ا  10100 ا   2010 ا 12010 9 × 2
 ج د17210 د 10010 هم-ب45100 وز ح12100 ل : 2710 ص 17010 7 × 2
 ع ف 20197 دهمو10110 أب 49100 ز-د 12197 ت : 2710 ن س 17417 2 × 2
 أ 12517 وز 10010 ن- 44100 ح-هم12100 ص ق 2110 س ع ف17117 2 × 2
 ص 27100 ك ل :2210 س-ك41197 ز-د 12197 ع ف 2417 ص 17010 10 × 2
 فع  2210 ع 2210 ل-ح44197 زح ا10197   ك 2217 ق 19210 9 × 5
 ل 11410 دهم 10410  -و40100 ح ا  10100 ح ا 2110   17717 7 × 5
   14210 ا  29100 و-ب 42197 زح ا10197 ح ا 2110 د 12910 2 × 5
 ح ا  10510 : ن س24100 س ع 40100 و-ج15100 زح 2410 دهم 12510 2 × 5
   14217 ك ل :20197 س ع 40100 ح ا  10100 ك ل : 2717 ل : 17510 10 × 5
 هم 17210 أب 10210 ل-ح44197 ح ا  10100 ح ا 2110 ق 19210 7 × 9
 أب 12010 ف ص25100  -و40100 وز ح12100 ح ا 2110 ص 17010 2 × 9
 ع ف 24197 ق رش24197 و-ب42197 ز-د 12197 زح 2410 ع ف ص17110 2 × 9
 ا 10117 ن س ع2110 أ 49197 هم-ب15100 ح ا 2017 هم و 12210 10 × 9
 ز 12017 ل : ن2010 س-ك41197 ز-د 12197 هم 2217 ل : 17510 2 × 7
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 و 15010 ن س ع2110 ل-ح44197   ك 14100 ج 2210 ن س 17010 2 × 7
 س 22197 أ 11010 ا-هم40197 ا   ك14197 ب 10017 س ع 17410 10 × 7

 اآلباء
 الصفات

ارتفاع العرنوص  ارتفاع النبات
 العلوي

عدد الصفوف 
 وصبالعرن

عدد الحبوب 
حاصل الحبوب  حبة 022وزن  بالصف

 بالنبات
 ك ل 11510 ف ص25197 :-ا44100 زح ا10197 أ 11010 ق 19510 2 × 2
   14510 ع 2210 ع-ل41100 ح ا  10100 وز 2010 ب 40010 10 × 2
   14010 ن س ع2110 ن س ع40197 ز-د 12197 ن س 2510 وز 12010 10 × 2
 الحرف نفتسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها يعنويًا.القي: اليتبوعة ب -

ويماحظ في صفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلو  وعدد الصفوف بالعرنوص وعمدد  
حبة وحاصل الحبوب بالنبات أن طي: يتوتساات اآلباء بلغت أعماها  000الحبوب بالصف ووزن 

و  9و  9واطلها في التسماالت  5 و 2( و 2و  0( و  10و  9و   1( و 10و  2في التسماالت  
أعلى اليتوتساات في الهجن الفرديمة كانت على التوالي، وفي الهجن  0و  5و  1( و 2و  1 
    ( واطلها فمي الهجمن   2 × 2( و  10 × 7( و  10 × 9( و  7 × 4( و  2 × 2( و  2 × 4 
ت ذاتها على ( للصفا9 × 1( و  5 × 1( و  2 × 0( و  10 × 4( و  10 × 1( و  7 × 9 

التوالي. ويتضح أن هناك اختمافات بين التسماالت العشرة ين جهة واختمافات اكبر بين هجنها، 
ويبدو أن يتوتسا الهجن يزيد عن يتوتسا اآلباء واليتوتسا العا: للصفات جييعها، وهذا يفتسمر  

فمات  وجود طوة هجين باالتجاه اليرغوب في يعظ: الهجن للصفات جييعها. إن يعنوية االختما
العالية بين التراكيب الوراثية تشير إلى ضرورة تحليل بيانات الصفات جييعها وراثيًا لغمرض  
التعرف على تباينات وتأثيرات طدرتي االتحاد العاية للتسماالت والخاصة للهجن، وين ث: تقمدير  

التربية اليعال: الوراثية التي تعاي يؤشرات عن ابيعة الفعل الجيني الذ  يفيد في تحديد اريقة 
 اليناتسبة للصفات يوضوع الدراتسة، عليه فقد جزئ يتوتسا تباين التراكيب الوراثية بين طدرتي

(، ويماحمظ أن  1(  الجمدول،  1259الثانية    Griffingاالتحاد العاية والخاصة حتسب اريقة
 يتوتسا التباين للقدرتين كان يعنويًا عاليًا للصفات جييعها داللة علمى أهييمة الفعمل الجينمي    
اإلضافي وغير اإلضافي في وراثة هذه الصفات، وتدل يقارنة النتسبة بين يكونات التباين العائدة 
إلى االتحاد العا: إلى يكوناته العائدة إلى االتحاد الخاص  والتي كانت اطل ين واحمد للصمفات   

هذه  جييعها( أن الفعل الجيني غير اإلضافي كان أكثر أهيية في وراثة الصفات جييعها، وتتفق
( لعدد 4004لصفة حاصل الحبوب واحيد وعلي  ( 1229 وآخرون  Giridharanالنتائج يع 

 ( الرتفماع العرنموص العلمو    4002الصفوف وعدد الحبوب بمالعرنوص وداؤد ويحيمد    
تظهر في  .( لصفات الحاصل ويكوناته جييعها4002وآخرون   Malicو (4005والزهير   
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و  0، وأعات التسماالت ،أبويةة العاية على االتحاد لكل تسمالة القدر تأثير( تقديرات 0الجدول  
 7و  9و  2و  0لعدد الحبوب بالصمف، والتسمماالت    اتحادًا يعنويًا يرغوبًا 7و  9و  5و  2

 ،حبة 000لوزن 
   تقديرات تأثير القدرة الخاصة على االتحاد لتسماالت الذرة الفراء النقية ولتستة صفات. (0جدول   

 اآلباء
 اتالصف

ارتفاع العرنوص  ارتفاع النبات
 العلوي

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

 022وزن 
 حبة

حاصل الحبوب 
 بالنبات

1 11591 01022 01109 - 45155 - 51450 - 14145 
4 01174 01174 01122 - 42104 - 51009 - 11175 
0 - 01000 - 01211 01417 21101 11500 91559 
2 - 01211 - 11297 - 01244 42152 01022 111444 
5 - 41717 - 11202 - 01011 2124 - 11197 91922 
9 - 91572 - 01900 01417 15194 11200 41102 
7 - 41044 01222 - 01000 7127 51500 - 01209 
2 01272 11509 01100 - 19127 01102 - 41197 
2 41005 11009 01100 - 0110 01444 71000 
10 51011 - 11009 - 01442 - 42110 - 01291 - 01902 
SE 01057 01051 01490 11914 01292 01272 

اتحادًا يرغوبًا وصل إلى الحد اليعنو  لحاصمل   2و  9و  5و  2و  0فييا أعات التسماالت 
لصفة عدد باالتجاه اليرغوب الحبوب بالنبات. ول: تظهر أ  ين التسماالت العشرة اتحادًا يعنويًا 

الصفوف بالعرنوص. ويماحظ أن التسماالت جييعها أعات اتحادًا يعنويًا غير يرغوبًا لمبعض  
ل: تعاي تأثيرا يعنويًا يرغوبًا للقدرة العاية على االتحاد ألية صمفة،   4، وان التسمالة الصفات

حبة وحاصل  000في حين كان لها تأثيرات غير يرغوبة لصفات عدد الحبوب بالصف ووزن 
يعنمو  ويرغموب    تأثيركان لها  2و  7و  9و  2و  0التسماالت  أنويبدو الحبوب بالنبات. 
وآخمرون   Sfakianakisوطمد حصمل   عدد ين الصمفات،   ألكبراالتحاد للقدرة العاية على 

( 4005( والزهيمر    4002 وآخرون  Rezaei( و 4000 وآخرون  Atanaw( و 1227 
نتائج تشير إلى وجود طابلية اتحاد عاية يرغوبة لبعض التسماالت ولعدد ين على ين دراتساته: 

القدرة الخاصة على االتحاد للهجمن التبادليمة،    تأثير( تقديرات 2تتضح في الجدول   .الصفات
للقدرة الخاصة على االتحاد يعنويًا ويرغوبًا الرتفماع   تأثير أعاتتسبعة عشر هجينًا  أنويبدو 

يرغوب، وفي صمفة ارتفماع    تأثير بأعلى( 2 × 4( و  9 × 0النبات، وتييز ينها الهجينين  
االتحاد الخاصة، تفوطمت يمن   يرغوبًا لقدرة يعنويًا  تأثيراهجينًا  40 أعاىالعرنوص العلو  
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لعدد  و  يرغوبنهجن تأثير يع 10(. وأعات 9 × 0( و  2 × 1( و  2 × 2   بينها الهجن
يا لهذه الصفة. م( يتفوطان في تأثيره7 × 1 ( و7 × 4الصفوف بالعرنوص، وجاء الهجينان  

 الحبوب بالصف أيا لصفات عدد
 الخاصة على االتحاد لهجن الذرة الصفراء التبادلية ولتستة صفات. (   تقديرات تأثير القدرة2جدول  

 اآلباء
 الصفات

ارتفاع العرنوص  ارتفاع النبات
 العلوي

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

 022وزن 
 حبة

حاصل الحبوب 
 بالنبات

1 × 4 - 01000 - 101020 01009 - 59152 21242 72152 
1 × 0 - 41221 - 71949 01222 11129 141044 - 12170 
1 × 2 - 41420 101242 01520 05151 01297 - 9170 
1 × 5 01252 71592 - 11122 - 79140 - 101922 10129 
1 × 9 11029 21029 - 01059 24122 - 51277 - 01101 
1 × 7 - 21209 41204 41122 95120 - 111922 - 12170 
1 × 2 191992 - 101020 01091 74170 101051 - 10101 
1 × 2 11109 - 101520 01091 45120 01902 49120 
 1 × 10 - 41192 - 21227 01022 - 51102 - 01420 10110 

4 × 0 - 01192 - 01079 11122 24120 - 21522 40122 
4 × 2 401102 - 01952 - 01500 1104 01122 57110 
4 × 5 51427 11225 - 01472 29124 21725 - 09102 
4 × 9 01102 11972 01122 20142 121072 - 49115 
4 × 7 - 01227 - 41515 41222 104171 91214 - 40152 
4 × 2 - 71420 - 11252 11911 - 52129 - 01447 - 5151 
4 × 2 01124 11072 01472 - 70129 - 91011 - 10101 
4 × 10 - 41720 51029 - 11922 - 02129 - 101447 - 42107 
0 × 2 41212 01242 - 11291 - 12105 - 91919 - 01404 
0 × 5 11029 - 01204 01922 - 54102 51470 - 2125 
0 × 9 471521 101029 01200 - 54102 51470 - 2125 
0 × 7 01924 11592 - 01020 00127 11001 14112 
0 × 2 - 91275 - 01020 - 01020 00127 11001 14112 
0 × 2 - 01992 01257 - 01750 27102 - 01119 24104 
0 × 10 - 01002 51172 01911 50102 - 01000 57199 
2 × 5 91041 21942 11000 22152 21022 9199 
2 × 9 21124 41154 - 01542 72192 111022 12122 
2 × 7 - 91092 - 51079 01022 22179 11717 54122 
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2 × 2 - 21127 - 41227 01222 - 2107 51214 - 02121 
2 ×  2 - 21745 - 21227 01559 - 110120 01225 22104 
2 × 10 - 101927 - 21022 11450 02120 - 01244 - 02197 
5 × 9 - 91000 01420 - 01009 54125 - 21091 - 02149 

 اآلباء
 الصفات

ارتفاع العرنوص  ارتفاع النبات
 العلوي

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

 022ن وز
 حبة

حاصل الحبوب 
 بالنبات

5 × 7 01102 - 11202 - 01022 - 21107 51909 - 2122 
5 × 2 91475 01212 - 01444 07179 21297 0105 
5 × 2 91727 41012 11111 - 71172 01222 1122 
5 ×  10 - 91552 01072 - 01122 0120 01001 4112 
9 ×  7 - 91927 - 41702 - 01217 - 110120 21470 59142 
9 ×  2 - 91127 - 01410 - 01217 112140 - 21000 90122 
9 × 2 - 01745 11172 0145 21170 - 111720 - 05122 
9 × 10 51292 41592 11472 20107 - 41099 10172 
7 × 2 - 51212 - 11124 01500 140122 - 51000 00141 
7 × 2 - 91420 01954 - 11200 - 1112 - 71119 00171 
7 × 10 - 101450 21020 - 11102 15115 101001 - 14101 
2 × 2 - 121720 171072 - 01997 - 95105 - 71022 - 2149 
2 × 10 111212 41790 - 01902 - 27192 - 41974 11171 
2 × 10 - 01912 - 21202 01922 - 40125 - 01755 01550 

SE 11125 11192 01271 51025 11552 41222 
تأثير للقدرة الخاصة على االتحماد يعنمو    ة وحاصل الحبوب بالنبات فقد ظهر حب 000زن وو

    ، وتييزت في تأثيراتهما الهجمن  41و  40و  45ويرغوب في عدد ين الهجن بلغ على التوالي 
( طد أعاى تأثيرا يعنويًا ويرغوبمًا  5 × 2(. ويبدو أن الهجين  4 × 1( و  9 × 4( و  7 × 4 

( 10 × 9( و  9 × 2  يد الدراتسة جييعها، تماه الهجينمان صة على االتحاد للصفات طللقدرة الخا
( و 4000 وآخمرون   Revilla . وطد حصمل ولكل ينهيا تأثيرا يعنويًا يرغوبًا لخيتسة صفات

Mather  وBhatnagar  4000   ين تجاربه: على أدلة لوجود تمأثيرات  4005( و الزهير )
التحاد أظهرتها بعض الهجن لعدد ين الصمفات. وتشمير النتمائج    يرغوبة للقدرة الخاصة على ا

التسابقة إلى إيكانية االتستفادة ين التسماالت والهجن اليتييزة بتأثيراتها للقدرتين العايمة والخاصمة   
 تمأثيرات ين تقديرات تباين  اإلفادةوييكن على التوالي في برايج تربية وتحتسين الذرة الصفراء. 

 2 القدرتين العاية 
giσ )2  والخاصة 

siσ)  في التعرف على كيفية تحقيق اآلبماء   أبويةلكل تسمالة
القمدرة   تمأثير (، حيث ييكن ين يقارنة طي: تبماين  0العاية اليوضحة في الجدول   تأثيراتهالقي: 
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للقدرة العاية على االتحاد في االتجاه اليرغموب   تأثيراتهاالخاصة على االتحاد لآلباء اليتييزة في 
 إذالهجن التي اشتركت فيها،  إلىة التعرف على كيفية توريث هذه اآلباء لعوايل صفاتها صف ألية

ا يمدل  ممم بعض هجنه، بيني إلىطد ورث الصفة  األب أنتعني  التأثيركليا ارتفعت طيية تباين 
( ، وين همذا Griffing ،1229عوايله إلى اغلب أو جييع هجنه  ورث  األب أنانخفاضه على 
بعض هجنهما   ىالطد نقلت تأثيرها  2ن أن التسمالة ( تبي5النتائج الواردة في الجدول   الينالق فان

تأثيرها إلى يعظ: الهجن التي  2لصفتي ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلو ، ونقلت التسمالة 
فقد نقلت تأثيرها إلمى   7اشتركت فيها لصفتي ارتفاع النبات وحاصل الحبوب بالنبات. أيا التسمالة 
حبة. ونقلت التسممالة   000يعظ: هجنها لصفة ارتفاع العرنوص العلو  والى بعضها لصفة وزن 

تأثيرها إلمى بعمض    2تأثيرها إلى يعظ: هجنها لعدد الصفوف بالعرنوص، فييا نقلت التسمالة  9
الهجن اليشتركة فيها لصفتي عدد الحبوب بالصف وحاصل الحبوب بالنبات والى يعظيها لصمفة  

طد نقلت تأثيرها إلى بعض الهجمن لصمفة عمدد     0. وأخيرا يماحظ أن التسمالة حبة 000وزن 
ن خممال النتمائج التسمابقة    الصفوف بالعرنوص والى يعظيها لعدد الحبوب بالصف. وييكن يم 

 االتستفادة

   تباين تأثير القدرتين العاية والخاصة لكل تسمالة نقية ولتستة صفات في الذرة الصفراء. (5جدول  

 اآلباء
 اتالصف

ارتفاع العرنوص  ارتفاع النبات
 العلوي

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

 022وزن 
 حبة

حاصل الحبوب 
 بالنبات

1 
2 
giσ 

2 
siσ 

41492 
005127 

- 01152 
950179 

- 01024 
71104 

92210 
4502212 

07147 
592149 

122100 
2452140 

4 
2 
giσ 

2 
siσ 

- 01120 
994122 

- 01107 
154151 

- 01057 
14155 

72119 
21170 

47129 
575112 

107100 
1050112 

0 
2 
giσ 

2 
siσ 

- 01024 
220124 

01992 
411121 

- 01029 
71052 

1700101 
1720217 

11254 
524112 

21125 
254414 

2 
2 
giσ 

2 
siσ 

01952 
1024119 

01700 
474102 

01025 
71422 

210122 
4910212 

11112 
000102 

142120 
1152017 

5 
2 
giσ 

2 
siσ 

71402 
459127 

11202 
22120 

01002 
01702 

97102 
4154919 

11092 
592172 

20172 
207214 

9 
2 
giσ 

2 
siσ 

20102 
1009190 

01402 
120119 

- 01029 
41271 

420122 
2202210 

01094 
717114 

01455 
1120412 

7 
2 
giσ 

2 
siσ 

01219 
000110 

12122 
102122 

- 01024 
15122 

52120 
5959012 

42125 
917192 

10125 
220212 

2 2 
giσ 11124 41104 - 01075 422127 - 01472 01992 
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2 
siσ 1025127 244109 21004 2940017 042192 977212 

2 
2 
giσ 

2 
siσ 

01222 
904195 

01229 
545114 

- 01075 
5121 

9142 
0422217 

- 01422 
017109 

271292 
740011 

10 
2 
giσ 

2 
siσ 

42100 
507100 

01729 
459122 

- 01021 
7127 

727172 
1497419 

01220 
000122 

141411 
920915 

 21522 11042 151529 01212 01702 01799 التباين البيئي

ين التسماالت ذات القدرة على توريث صفاتها إلى يعظ: أو جييع هجنها التمي تشمترك فيهما    
عية، أيا تلمك التمي   ولصفات يعينة ين خمال إدخالها في برايج تربية إلنتاج هجن ثماثية وربا

تورث صفاتها إلى بعض الهجن ييكن االتستفادة ينها ضين الهجن الفردية اليتييزة والتي همي  
ة المواردة فمي   مويظهر ين نتائج يكونات التباين اليظهر  واليعال: الوراثي جزء في تكوينها.

 اختلفت عن الصفروالتباين البيئمي طد ياد  موالتس اإلضافيالتباينين الوراثيين  أن( 9الجدول  

 يكونات التباين واليعال: الوراثية لتستة صفات في الذرة الصفراء.   (9جدول  

 اآلباء

 الصفات

 ارتفاع النبات
ارتفاع 

العرنوص 
 العلوي

عدد الصفوف 
 بالعرنوص

عدد الحبوب 
 بالصف

 022وزن 
 حبة

حاصل الحبوب 
 بالنبات

 التباين الوراثي
401227 
± 

21707 

51972 
± 

41200 

01072 
± 

01020 

1022172 
± 

2941222 

401274 
± 

21272 

1171015 
± 

501104 

 التباين التسياد 
1001521 

± 
241240 

021025 
± 

191401 

01222 
± 

01292 

2212122 
± 

12201425 

921092 
± 

421204 

14271722 
± 

5151200 

 التباين البيئي
01799 
± 

01100 

01702 
± 

01022 

01212 
± 

01059 

151529 
± 

41104 

11042 
± 

01172 

21522 
± 

01912 
 22197 22159 22172 74110 22102 22102 التوريث الواتسع
 2157 44122 12100 5142 14122 19102 التوريث الضيق
 21914 41574 41221 51051 01711 01124 يعدل التسيادة
 21170 01255 421212 01114 11221 01444 التحتسين اليتوطع
 21974 51572 21900 01722 11902 11727 التحتسين كنتسبة
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للصفات جييعها، ويبدو أن طي: التباين الوراثي التسياد  كانت اكبر ين طي: التبماين  عن الصفر 
الوراثي اإلضافي للصفات جييعها، وهذا يدل على أن الفعل الجيني التسياد  أكثر أهييمة يمن   

ع يما وجمده الزهيمر     وتتفق هذه النتائج يم اإلضافي في التسيارة على وراثة هذه الصفات، 
لصفات ارتفاع النبمات وحاصمل   ( 4004 ( للصفات جييعها وال تتفق يع احيد وعلي 4005 

حبة وعدد  000لصفات حاصل الحبوب بالنبات ووزن  (4002  الحبوب بالنبات وداؤد ويحيد
، ( لصفة عدد الحبوب بالصمف 1229وآخرون   Perez-Velasquezو  الصفوف بالعرنوص

( إلى أن هناك أهيية اكبر للفعل الجيني غيمر اإلضمافي   1222وآخرون   Joshiبينيا توصل 
وآخمرون  Kumar و حبمة  100لحاصل الحبوب بالنبات، وللفعل الجيني اإلضافي لصفة وزن 

( إلى أهيية الفعل الجيني اإلضافي وغير اإلضافي لعدد الحبموب بالصمف وحاصمل    1222 
ر اإلضافي فمي وراثمة صمفة عمدد الصمفوف      الحبوب بالنبات، يع تسيادة الفعل الجيني غي

% لعدد الصفوف بالعرنوص و 74110طي: التوريث الواتسع طد تراوح بين  أنويماحظ  .بالعرنوص
التوريث الضيق فقمد   أيالحاصل الحبوب بالنبات، حيث ظهرت عالية للصفات جييعها،  22197

كانمت   أنهاويظهر حبة،  000% لوزن 44122% لعدد الصفوف بالعرنوص و 5142تراوح بين 
كانت يتوتساة. وظهر يعدل درجمة التسميادة    إذحبة  000واائة للصفات جييعها باتستثناء وزن 

 Singhو  Dhillonوهذا يتفق يع  اكبر ين واحد للصفات جييعها داللة على وجود التسيادة الفائقة
( لصفات عدد الحبوب بالصف وعدد الصمفوف  Kanaka  1224( لحاصل الحبوب و 1279 
لصمفات  ( 4004 وآخمرون   Saleem حبة وحاصل الحبوب بالنبات و 100لعرنوص ووزن با

حبة وحاصل الحبوب بالنبات. كان  100عدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف ووزن 
واائمًا للصمفات    التحتسين الوراثي اليتوطع في الجيل التالي كنتسبة يئوية ين اليتوتسا ألية صفة

 % لعدد الحبموب بالصمف  21900% لعدد الصفوف بالعرنوص و 01722جييعها وتراوح بين 
 (.4005( والزهير   4002وتتفق هذه النتائج يع يا توصل إليه داؤد ويحيد  
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 المصادر
 ت وراثمة بعمض الصمفا     (4004 ،احيد، احيد عبد الجواد وعبده الكايل عبد اهلل علي

 العراق.(،7لد الكيية في الذرة الصفراء. يجلة العلو: الزراعية العراطية، اليج

 ر اليعال: الوراثية في تهجينات ين الذرة متقدي ( 4005ر ، نزار تسلييان علي، مالزهي
 كلية الزراعة والغابات، جايعة اليوصل، العراق.ياجتستير،  الصفمراء. رتسالة

 ة في التهجمين  تحليل التغيرات الوراثي  (4002 ،حيمدراحيد يداؤد،خالد يحيد وعبد التستا
 .77–74 ص 5اليجلدالصفراء.اليجلة العراطية للعلو: الزراعية. الذرة لتسماالت ين الثماثي

 ، أتساتسيات في الوراثة. وزارة التعلمي: العمالي   (  1227د، من يحيمعدنان حتسالعذار
 العراق.والغابات، جايعة اليوصل، الزراعة والبحث العليي، كلية 

  ،راء. ن والفعل الجيني في المذرة الصمف  طوة الهجي ( 1222علي، عبده الكايل عبد اهلل
 والغابات، جايعة اليوصل، العراق. الزراعة كليةأاروحة دكتوراه، 
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Abstract 

 
     Half diallel crosses (excluded reciprocal) carried out among the pure lines of maize 

Agr183, DK, W13R, W17, OH40, IK58, IK8, ZP and SH. Genotypes were planted 

using RCBDesign with 3 replications, and data collected for plant height, upper ear 

height, number of rows per ear, number of grains per row, 300 grain weight and grain 

yield per plant, and statistical analysis conducted to study general and specific 

combining abilities, gene action and some genetic parameters. The results showed 

significant mean square for genotypes, general and specific combining ability for all 

characters. The pure lines W13R, W17, IK58, IK8 and ZP and hybrids W17 x OH40, 

W17 x IK58 and IK58 x SH shown as a good general and specific combinors for a 

larger number of characters respectively. The dominance gene action appeared more 

important than additive one in controlling the inheritance of all studied characters, and 

the average degree of dominance exceeded one for all characters indicated the presence 

of over dominance. Broad sense heritability estimates ranged from 72.13% for number 

of rows per ear to 99.67% for grain yield per plant, and narrow sense heritability shown 

moderate for 300 grain weight (22.88%) and low for remainder characters, while 

expected genetic advance as percent of character mean appeared low for all characters 

(from 0.199% for number of rows per ear to 8.603% for number of grains per row. 

 


