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الخالصة
ادخلتتخ خم تتتة تتت خ نقيتتتة متتتن التتتذر الصتتت را ( HSو ZP301و IK58و OH40و )DK17فتتتي
تهجين تبادلي نص ي وتم الحصتول علت  10هجتن فرديتةز زرعتخ ال ت خ وهجنهتا فتي منققتة القبتة التابعتة
لقضا تلكيف بمحافظة نينوى في ا ول من تموز  2013با تخدام تصتميم الققاعتاخ العشتوا ية الكاملتة ب تة
خ والخاصة عل ا تحتاد للهجتن وةتو الهجتين
مكرراخز تم تقدير تأ يراخ القدرتين العامة عل ا تحاد لل
ةيا ا ً لألب ا فضل ومكوناخ التباين الورا ي والتوريث الضتي واعتمتاد قريقتة تحليتل ختق ا نحتدار لصت اخ
موعدي التزهير الذكري واألن وي وارت اع النبتاخ وعتدد الحبتوب بالصتف ووزن  300حبتة وحاصتل الحبتوب
بالنبتاخز اظهتترخ النتتتا م ان متو تتق مربعتتاخ التراكيتتب الورا يتتة واابتتا والهجتتن والقتتدرتين العامتتة والخاصتتة
عل ا تحاد كان عالي المعنويتة للصت اخ جميعهتاز تميتزخ ال ت لة  DK17بتتأ يراخ مرووبتة عاليتة المعنويتة
للقدر العامة علت ا تحتاد للصت اخ جميعهتا با تت نا وزن  300حبتة (ويتر معنويتة)ا والهجينتين (x ZP301
 )DK17و ( )DK17 x OH40بقتتدر خاصتتة عل ت ا تحتتاد وةتتو هجتتين معنويتتة مرووبتتة لمعظتتم الص ت اخ
بضمنها حاصل الحبوب بالنباخز وكانخ مكوناخ التباين الورا ي ا ضتافي ويتر معنويتة لمعظتم الصت اخ بينمتا
المكوناخ ال يادية معنوية عن الص ر للص اخ جميعهاا وظهرخ ةيم المكوناخ ال يادية اكبر متن ا ضتافية فتي
جميتتا الص ت اخز تبتتين متتن تحليتتل ختتق ا نحتتدار ويتتاب التتتأ ير الجينتتي الت تتوةي (تتتداخل ويتتر اليلتتي) للص ت اخ
جميعهاز كان التوريث الضي واق ا ً ( )%8.3445لحاصل الحبوب بالنباخ ومتو قا ً لبقية الص اخز
كلماخ م تاحية -:التهجين التبادليا القدر عل ا تحادا ال عل الجينيا ةو الهجينا التوريثز
تاريخ ت لم البحث 8102/3/6 :وةبوله 8102/9/01

المقدمة
التتذر الصتت را واحتتد متتن محاصتتيل الحبتتوب الهامتتة فتتي ا ةتصتتاد الزراعتتي العتتالمي كغتتذا للبشتتر
( Morrisوآختتترونا)1999ا وفتتتي تغذيتتتة الحيوانتتتاخ وكتتتذل محصتتتول ل تتتتخداماخ الصتتتناعية (White
وJohnsonا )2003ز ويعتمد عليها معظم المتزارعين فتي العتالم النتامي فتي ا تته كهم اليتومي متن ال تعراخ
الحراريتتةز ومتتا ذل ت ا ف ت ن متتا يقتتدر بنحتتو  %80متتن محصتتول التتذر يعتتاني متتن انخ تتا فتتي العا تتد ويعتتزى
معظمه ال إجهاد الج اف ( BolanosوEdmeadeا )1993ز والج اف ةد يحدث فتي أي مرحلتة متن مراحتل
نمتو التتذر الصت را ا ولكتتن عنتتدما يتتتزامن متتا فتتتراخ اإلزهتتار وامتتت الحبتتوب يتتيدي إلت فقتتدان المحصتتول
بن تبة  Menkir( %90-40وAkintundeا )2001ز ومتتن تتما يحتتا المربتتون إلت تقتوير األنمتتاق الجينيتتة
من الذر الص را ذاخ ا دا الجيد في مختلف الظروف دون تقليل إمكانياتها ا نتاجيتةز ,وتعتد كتل متن القتدر
عل ا تحاد وةو الهجين شرقين أ ا تيين لتقتوير صتنف جيتد متن التذر القابتل ل تتمرار اةتصتادياز وعليته
فان المعلوماخ عن ةدر ا تحاد واألنماق القوية بتين المتواد الورا يتة للتذر أمترا ضتروريا لتحقيت أةصت ةتدر
من فعالية تقوير الهجين ( Beckوآخرونا)1990ز
ان درا تتاخ القتتدر عل ت ا تحتتاد تتتوفر معلومتتاخ عتتن االيتتاخ الورا يتتة التتتي تتتتحكم فتتي ورا تتة الص ت اخ
الكمية وتمكن المربين من اختيار اابا المنا بة لمزيد من التح تين أو ا تتخدام فتي تربيتة الهجتن لألوترا
التجاريةز في علم الورا ة الكمية هنا نوعين من المقدر ا تحادية تيختذ فتي أ عتبتار همتا القتدر العامتة علت
ا تحتاد ( )GCAوالقتدر الخاصتتة علت ا تحتاد ()SCAز القتتدر العامتة علت ا تحتتاد تشتير إلت متو تتق أدا
النمق الورا ي في ل لة من التولي اخ الهجينة وهو مقياس للعمل الجيني اإلضافي في حين أن القتدر الخاصتة
علتت ا تحتتاد هتتي أدا تتت لة ابويتتة فتتي هجتتتين معتتين فيمتتا يتعلتت بالقتتتدر العامتتة علتت ا تحتتتاد (Sharief
وآختترونا)2009ز وتعتتود القتتدر الخاصتتة عل ت ا تحتتاد إل ت الجينتتاخ التتتي تظهتتر التتتأ يراخ ويتتر ا ضتتافية
( SpragueوTatumا)1942ز في الذر ا تم درا ة ن بة عالية من القدر عل ا تحتاد وةتو الهجتين لحاصتل
الحبوب وويرها من الص اخ ا خرى من ةبل العديتد متن البتاح ينز ) Aminuوآخترونا )2014حصتلوا علت
اخت فاخ معنوية في تأ يراخ القدر العامة عل ا تحاد لل ت خ األبويتة وكتذل فتي التتأ يراخ الخاصتة علت
ا تحتتاد للهجتتن لصت اخ حاصتتل الحبتتوب ومكوناتتته متتن الصت اخ الحقليتتة األختترىا وأن كت التتتأ يراخ الجينيتتة
ا ضافية ووير ا ضتافية كانتخ ت تيقر علت معظتم الصت اخا إ أن التتأ ير الجينتي ويتر ا ضتافي كتان أك تر
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اهميةز وأفاد ( AminuوIzgeا  )2013أيضتا أن كت متن التتأ يراخ الجينيتة ا ضتافية وويتر ا ضتافية كانتخ
م يولة عن ال يقر علت الصت اخ التتي تتم تقييمهتا ولكتن تتأ يراخ ال عتل الجينتي ويتر ا ضتافي كانتخ تا د
فيمتتا يتعل ت بتتالتحكم الجينتتي فتتي حاصتتل الحبتتوب ومكوناتتته متتن الص ت اخ ا ختترى الم تتاهمة فيتتهز )Mhike
وآختترونا )2011حظتتوا فتترو ذاخ د لتتة إحصتتا ية فتتي البي تتاخا واألنمتتاق الجينيتتة والت تتاع خ الجينيتتة x
البي يتتة فتتي درا تتتهمز وكتتذل أفتتادوا بوجتتود تتتأ يراخ معنويتتة للقتتدر العامتتة عل ت ا تحتتاد فتتي جميتتا الص ت اخ
خ تم تحديدها علت أنهتا ذاخ تتأ ير جيتد للقتدر العامتة علت ا تحتاد
المقا ة عدا ارت اع النباخ ما خم ة
لحاصل الحبوب وان الجيناخ ويتر ا ضتافية كانتخ اك تر اهميتة فتي معظتم الصت اخ با تت نا موعتدي التزهيتر
الذكري واألن وي وارت اع العرنوصز أشار ( Atifوآخرونا )2012أن تبايني القدرتين العامتة والخاصتة علت
ا تحاد كانا ذواخ د لة معنوية عالية لمعظم الص اخ المدرو ة والتتي تبتين أهميتة التتأ يراخ ا ضتافية وكتذل
األنواع وير ا ضافية من عمل الجيناخ في ال يقر عل الص اخز وع و عل ذل ا كان التبتاين النتاجم عتن
القتتدر الخاصتتة علت ا تحتتاد أعلت متتن ذلت العا تتد الت القتتدر العامتتة علت ا تحتتاد لصت اخ حاصتتل الحبتتوب
ومكوناته با ت نا ةقر العرنوص وعدد الص وف بتالعرنوص وعتدد الحبتوب بالصتف ودليتل الحصتادز وكانتخ
ن بة مكوناخ القدر العامة ال الخاصة عل ا تحتاد أةتل متن واحتد لمعظتم الصت اخ با تت نا ةقتر العرنتوص
وعدد الحبوب بالصف ودليل الحصاد والتي تشير إل رجحان التا يراخ وير ا ضافية عل أي عمتل للجينتاخ
ا ضافيةز كما وجتدوا ةتو هجتين موجبتة عاليتة المعنويتة لحاصتل الحبتوب ومكوناتته ألك تر متن نصتف الهجتن
التي تم تقييمهتاز وتوصتل ) Badu-Aprakuوآخترونا )2013الت ان عمتل الجينتاخ الم تيقر علت حاصتل
الحبوب ومعظم الص اخ األخرى كان في الغالب ويتر اضتافيز وأوضت ( Hussainو )2014 Aliأن التبتاين
الورا ي ال يادي كان أكبر من التباين الورا ي ا ضافي لجميتا الصت اخ فتي موعتدين للزراعتةا والتذي يصتور
أهمية التأ يراخ ال يادية للجيناخ في ال يقر عل هذه الص اخز وأظهرخ نتا جهما أيضتا أن الصت اخ تتأ رخ
بال ياد ال ا قة والذي ينعكس في ةيم واق ة للتوريث بتالمعن الضتي ا كمتا اشتارا الت وجتود ةتو هجتين عاليتة
لمعظتتم الص ت اخ فتتي موعتتدي الزراعتتةز وكتتذل اوض ت ) Umarوآختترونا )2014أن ك ت التتتأ يرين الجينيتتين
ا ضتافي وويتر ا ضتتافي كانتا م تيولين عتتن ال تيقر علت حاصتتل الحبتوب وويتره متتن الصت اخ المدرو تتة
تحخ ظروف اإلجهتاد وويتر اإلجهتاد المتا يا ا أن التباينتاخ ويتر ا ضتافية كانتخ أكبتر متن ا ضتافية والتتي
تصور أهمية عمل الجيناخ وير ا ضافيةز وأفادوا أيضا أن انخ ا تقتديراخ التوريتث بتالمعن الضتي يشتير
إل أهمية العمل الجيني وير ا ضافيز
الهدف من هتذه الدرا تة تقتدير تتأ يراخ القتدر العامتة علت ا تحتاد ل ت خ التذر الصت را ا بوبتةا والقتدر
الخاصتتة عل ت ا تحتتاد للهجتتن بينهتتا وةتتو الهجتتين وال عتتل الجينتتي لص ت اخ حاصتتل الحبتتوب وبع ت الص ت اخ
األخرى للذر الص را ز
مواد البحث وطرائقه
ا تتتخدمخ فتتي الدرا تتة خم تتة ت خ نقيتتة متتن التتذر الص ت را هتتي HS )1( :و( ZP301 )2و()3
 IK58و( OH40 )4و(DK17 )5ز ادخلخ ال ت خ فتي تهجتين تبتادلي نصت ي ح تب القريقتة ال انيتة التتي
اةترحها ()1956 Griffing,ز زرعخ ال ت خ الخمتس والهجتن العشتر بينهتا فتي حقتل احتد المتزارعين فتي
منققتتة القبتتة التابعتتة لقضتتا تلكيتتف بمحافظتتة نينتتوى فتتي ا ول متتن تمتتوز  2013با تتتخدام تصتتميم الققاعتتاخ
العشوا ية الكاملة ب ة مكرراخز احتوخ الوحد التجريبية الواحد علت ت ث متروز قتول الواحتد منهتا  3ما
وكانخ الم افاخ بتين المتروز  0.75م وبتين النباتتاخ 0.25مز اضتيف ال تماد ال و ت اتي  P2O5ةبتل الزراعتة
بمعدل  200كغم للهكتارا وال ماد النيتروجيني عل شكل يوريا بمعدل  200كغتم للهكتتار علت دفعتتين ا ولت
بعد ا نباخ وال انيتة عنتد بدايتة التزهيترز تجلخ البيانتاخ علت عشتر نباتتاخ اختيترخ عشتوا يا ً متن كتل وحتد
تجريبية لص اخ :عدد ا يام حت  %50تزهيتر ذكتري وان توي وارت تاع النبتاخ ( تم) وعتدد الحبتوب بالصتف
ووزن  300حب تة (وتتم) وحاصتتل الحبتتوب بالنبتتاخ (وتتم)ز وحللتتخ بيانتتاخ التراكيتتب الورا يتتة جميعهتتا واابتتا
والهجن (كل عل حتده) وللصت اخ جميعهتا ح تب قريقتة التصتميم التجريبتي الم تتخدم وةورنتخ ال ترو بتين
المتو قاخ بقريقتة دنكتن المتعتدد المتدى ( Al-ZubaidyوAl-Falahyا )2016ا تم حللتخ البيانتاخ ح تب
قريقتتتتتة جنكتتتتتز هايمتتتتتان للهجتتتتتن التبادليتتتتتة المقترحتتتتتة متتتتتن (جنكتتتتتز Jinksا  1954و ) 1956و(هايمتتتتتان
Haymanا 1954و)1958ا إذ أن هتتذا التحليتتل يعقتتي ةتتدرا ً كبيتترا ً متتن المعلومتتاخ عتتن مجموعتتة ال ت خ
النقية ون لها بعد التأكد من تحق ال رضياخ ال زمةا ومنها تقدير المعلماخ اإلحصا ية ااتية :متو تق اابتا
 )ML0( MPو تبتاين اابتا  )V0L0( VPو متو تق األجيتال األولت  )ML1( MFوتبتاين األب  iون تله
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 Vriومتو قاخ تباين أعمد الجيل األول  )V1L1( Vrوتباين متو تقاخ أعمتد الجيتل األول )V0L1( Vr
والتباين المشتر بين الن ل (الجيتل األول) واابتا  Wriومتو تق التبتاين المشتتر ألعمتد الجيتل األول Wr
(( )W0L01الجتتدول )0ا وا تتتخدمخ هتتذه اإلحصتتا ياخ فتتي ح تتاب المكونتتاخ الورا يتتة للص ت اخ ومنهتتاE :
المكتون البي تي للتبتاين المتوةتا متن المعادلتة {E = ([Error SS+Reps. SS]/df)/number of Reps.}:ا
و Dوهو التباين العا د إل التأ ير اإلضافي للجينتاخ و H1التبتاين العا تد إلت التتأ يراخ ال تيادية للجينتاخ ينتتم
عن مجموع  h2التي تم ل مجمتوع التتأ يراخ ال تيادية للمواةتا الخليقتة و H2التبتاين ال تيادي التذي ينتتم عتن
زياد  h2في جميا الجيناخ ا نعزالية والذي ي اوي  H1عندما يكتون التكترار الجينتي ي تاوي  1.0و Fالتذي
يعقتتتي تقتتتدير التكتتترار الن تتتبي ل لتتتي خ ال تتتا د إلتتت المتنحيتتتة فتتتي اابتتتا ز وتتتتم ح تتتاب الن تتتب الورا يتتتة
 )H1/D(1/2التي تعبر عن معدل درجة ال ياد ا وتدل ةيمتها الم اوية للصت ر علت عتدم وجتود تياد ا وبتين
الص ر وواحد عل ياد جز يه أما إذا زادخ عن واحد تدل عل ال ياد أل ا قتة و H2/4H1وتتدل علت ن تبة
الجيناخ بالتأ يراخ الموجبة وال البة في اابا ا وعندما تكون الن بة م اوية  0.25تتدل علت التوزيتا المتما تل
للجيناخ الموجبتة وال تالبةز والن تبة ]  KD/KR = [ (4DH1)1/2 + F/ (4DH1)1/2 - Fالتتي تتدل علت
ن ب الجيناخ ال ا د والمتنحية في اابا ا ف ذا كانخ ةيمتها م اوية واحد تدل عل ت اوي ن ب الجيناخ
جدول ( )0المقاييس ا حصا ية الم تخدمة في تقدير المكوناخ الورا ية لص اخ الذر الص را ةيد الدرا ة
Table (1) statistical measurements used for estimation of genetic compoments for
studied traits of maize .
الص اخ Traits
عدد
حاصل
عدد ا يام عدد ا يام
المقاييس
الحبوب
وزن  311حبة
الحبوب
للتزهير ارت اع النباخ
للتزهير
ا حصا ية
بالصف
بالنباخ (وم)
(وم)
( م)
ا ن وي
الذكري
Statistical
Number
Grains
300 grains
Plant
Number Number
measurements
of
)yield per weight(gm
height(cm) days to days to
grains
)plant(gm
silking tasseling
per row
03.433
60.640
82.033
003.111
43.211 40.333
متو ق اابا
049.141
02.929
04.642
49.229
6.066
4.111
V0L0
0369.944
98.429
04.184
008.104
02.824 02.018
V1L1
046.430
80.183
04.009
80.960
6.004
3.468
V0L1
830.0060.9920.604
09.401
0.3440.966W0L01
0844.414
02.980
80.618
44.940
0.014
4.602
ML1-ML0)2
ال ا د والمتنحية في اابا ا واألةل من واحد تدل عل زياد في الجيناخ المتنحيةا فتي حتين األعلت متن واحتد
تدل عل زياد في الجيناخ ال ا د ا والن بة  h2/H2التي تشتير إلت عتدد مجتاميا الجينتاخ التتي ت تيقر علت
الص ت ة ولهتتا تتلو تتياديا وكتتذل ةتتدر التوريتتث بتتالمعن الضتتي لكتتل ص ت ة كميتتة باعتمتتاد المعتتاد خ التتتي
شتترحها ( MatherوJinksا )0928ووردخ فتتي (الزبيتتدي والجبتتوريا)8104ز وتتتم اعتمتتاد حتتدود التوريتتـث
ومتتن  %01-%81متو تتق وأك تتر متتن
بتتالمعن الضتتي ح تتب (العتتذاريا( )0999أةتتل متتن  %81متتنخ
 %01عالي)ز
تتم ر تم ختتق ا نحتدار التذي يعقتتي فكتر عتتن متو تق ال تياد ا فت ذا ةقتا ختق ا نحتتدار المحتور ال تتيني
(محور  )Vrووصل تحخ نققة األصل دل عل وجتود ال تياد ال ا قتةز أمتا إذا ةقتا المحتور الصتادي (محتور
 )Wrاظهتر وجتتود تتياد جز يتته فتي حتتين ييكتتد متتروره متن نققتتة األصتتل أن ال تتياد التامتة هتتي التتتي تتتتحكم
بالص ةا كمتا يتحتدد علت أ تاس انتشتار اابتا حتول ختق ا نحتدار اابتا ال تا د متن تلت المتنحيتةا إذ تنتشتر
اابا ال ا د في نهاية خق ا نحدار القريبة من نققة األصلا في حين تنتشر اابتا المتنحيتة ةريبتا ً متن النهايتة
األخرى للخقز ن ذخ كافتة التحاليتل اإلحصتا ية والورا يتة با تتعانة بتالبرامم الجتاهز (Statistical )SAS
 Analysis System V. 9.0.و  MinitabوMicrosoft Office excel 2007ز
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النتائج والمناقشة
تظهتتر فتتي الجتتدول ( )8نتتتا م تحليتتل التبتتاين للتراكيتتب الورا يتتة (خم تتة ت خ أبويتتة وهجنهتتا التبادليتتة
النص ت ية) واابتتا والهجتتن (كتتل عل ت حتتده)ا ومنتته يتض ت ان متو تتق مربعاتهتتا جميعهتتا كتتان عتتالي المعنويتتة
للص اخ جميعهاا وهذه النتا م تدعم ا تخدام ا نموذ ا ضافي ال يادي الب يقا وتدل علت ان اابتا الخم تة
المعتمد في الدرا ة الحالية
جتدول ( )8نتتتا م تحليتل التبتتاين لصت اخ التذر الصت را ةيتد الدرا تتة فتتي مجموعتة تهجتتين تبتادلي بتتين خم تتة
خ
Table (2) variance analysis results for studied traits of maize in diallel croos croup
among five lines
متو ق المربعاخ mean square
وزن 311
درجاخ
حاصل
ارت اع
عدد ا يام
عدد ا يام
عدد الحبوب
الحرية
مصادر التباين
الحبوب
حبة (وم)
النباخ
للتزهير
للتزهير
بالصف
Degrees
Source of
300
بالنباخ (وم)
( م)
ا ن وي
الذكري
Number
of
variation
Grains
Plant
Number
Number
grains
of grains
freedom
yield per
weight
height
days to
days to
per row
)plant(gm
)(gm
)(cm
silking
tasseling
1.144
0.014
4.811
41.188
0.129
1.688
8
الققاعاخ
**6100.34 **842.36 **043.63 **346.30 **08.384 **08.138
06
التراكيب الورا ية
**0414.02 **04.944 **08.633 **839.44 **08.633 **02.111
6
اابا
**3362.29 **310.34 **818.34 **384.00 **44.300 **40.494
9
الهجن
**09214.6 **981.46
**394.9 **0818.4 **24.166 **011.82
()0
اابا ضد الهجن
**999.99 **814.44 **024.84 **394.28 **61.606 **33.848
6
GCA
**0844.08 **314.40 **042.89 **300.31 **04.198 **09.039
01
SCA
0.930
1.634
1.440
6.404
1.060
1.964
82
الخقأ التجريبي
1.184
1.194
1.002
1.048
1.010
1.149
مكوناخ القدر العامة ال
الخاصة
23.318
64.248
38.333
041.300
40.266
49.888
متو ق التراكيب الورا ية
0.449
0.349
8.404
0.361
0.186
0.610
معامل ا خت ف C.V.
(**) معنوية عند م توى احتمال %0
تختلف عن بعضها ورا يا ً للص اخ جميعهاا وكذل تدل عل ان ا خت فاخ ةد انتقلتخ الت الن تل النتاتم عنهتاا
وبالتتالي فتان ذلت تأكيتدا ً علت ضترور اجتترا التحليتل التورا ي للصت اخ جميعهتاز ولتن يتتذ ذلت فقتتد تتم تجز تتة
مجموع مربعاخ التراكيب الورا ية الت القتدرتين العامتة والخاصتة علت ا تحتاد والتوارد نتا جهتا فتي الجتدول
ذاتها وي حظ أن متو ق مربعاخ المكونين كان معنويا ً عند م توى احتمتال  %0للصت اخ جميعهتا د لتة علت
اهميتتة التبتتاينين ا ضتتافي وويتتر ا ضتتافي فتتي ال تتيقر عل ت ورا تتة هتتذه الص ت اخا وتت ت هتتذه النتتتا م متتا
( AminuوIzgeا )8103و) Aminuوآختتتترونا )8106و) Umarوآختتتترونا)8106ا ا أن الن تتتتبة بتتتتين
مكوناخ القدرتين العامة ال الخاصة عل ا تحاد ي حتظ انهتا اةتل متن واحتد للصت اخ جميعهتا وتراوحتخ بتين
 1.184لحاصل الحبوب بالنباخ و 1.048رت اع النباخ وهذا دليتل علت أن المكونتاخ ويتر ا ضتافية للتبتاين
التتورا ي كانتتخ اك تتر أهميتتة فتتي ال تتيقر عل ت تتتوارث الص ت اخا وم تتل هتتذه النتتتا م حصتتل عليهتتا )Mhike
وآخرونا )8100و( Badu-Aprakuوآخرونا )8103و) Umarوآخرونا)8106ز تتضت فتي الجتدول ()3
ةتتيم المتو تتقاخ (م) والتباينتتاخ ( )Vrوالتباينتتاخ المشتتتركة ( )Wrلل ت خ الخم تتة المعتمتتد فتتي الدرا تتة
وتأ يراتها للقدر العامتة علت ا تحتاد للصت اخ ةيتد الدرا تةز ويبتدو متن ةتيم متو تقاخ اابتا ونتتا م ا ختبتار
بقريقة دنكن
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خ وتأ يراتهتا للقتدر العامتة

جتدول ( )3التباينتاخ ( )Vrوالتباينتاخ المشتتركة ( )Wrو المتو تقاخ (م) لل ت
(خ)
Table (3) variances (vr), covariances (wr) and means(m) for lines and itʼs general
combining ability effects (T) .
الص اخ characters
حاصل
عدد ا يام
عدد ا يام
ارت اع النباخ عدد الحبوب وزن  311حبة
الحبوب
للتزهير
للتزهير
اابا
(وم)
بالصف
( م)
بالنباخ (وم)
ا ن وي
الذكري
Parents
300 grains
Number
Plant
Grains
Number
Number
of grains
height
weight
yield per
days to
days to
)(gm
per row
)(cm
)plant(gm
silking
tasseling
838.090
02.440
86.442
4.004
30.642
89.104
Vr
044.048
4.202
02.104
03.604
00.14008.488Wr
0
HS
22.011a
64.033a
38.11a
044.44a
48.333c
41.111c
م
**2.400**3.240**3.063**6.048
**8.104**0.908خ
0961.441
049.244
43.866
24.411
0.029
4.411
Vr
8
308.23982.468
8.833
34.314
8.6233.044Wr
33.143d
36.021d
86.11c
066.44d
43.444b
48.111b
م
ZP301
**6.9631.048**8.444**4.323**1.404
**1.219
خ
908.328
62.106
34.442
061.304
6.211
0.966
Vr
414.6013.94606.60486.648
8.0668.400Wr
3
IK58
44.444b
60.343c
30.444a
006.44b
43.111b c
49.333c
م
**8.091
**0.909**8.086
**0.144**0.609
**0.162
خ
0388.499
084.208
011.033
004.029
0.329
6.329
Vr
899.48484.12881.866
6.648
1.4390.229Wr
6
OH40
63.644c
60.834c
83.333c
062.44c
48.444b c
41.111c
م
**0.900
**0.491
1.0911.091
**1.410
**1.444
خ
8360.634
29.029
63.211
049.142
66.042
63.688
Vr
086.64630.61609.13909.123
9.20
01.444
Wr
0
30.304d
b
89.444b
069.33c
44.333a
40.333a
م
DK17
66.103
**9.104
6.093
**3.644
**3.048
**1.486**1.040خ
03.433
60.640
82.033
003.111
43.211
40.333
معدل اابا
القيم المتو قاخ المتبوعة بالحرف ن ه لكل ص ة تختلف عن بعضها معنوياًز (**) معنوية عند م توى
احتمال %0
المتعتتدد المتتدى وجتتود اخت فتتاخ معنويتتة بينهتتا للص ت اخ جميعهتتاا ممتتا ييكتتد اخت فهتتا التتورا يا اذ يتض ت ان
ال ت لة  HSاحتاجتتخ اةتتل عتتدد متتن ا يتتام للتزهيتتر التتذكري واألن تتوي وكانتتخ نباتاتهتتا اك تتر ارت اعتا ً وكتتان لهتتا
(مشتتتركة متتا ال ت لة  )IK58اكبتتر عتتدد متتن الحبتتوب بالصتتفا وكتتذل تميتتزخ ب تأعل وزن  311حبتتة بل ت
64.033وتتم ب تتتار معنتتوي عتتتن ال تت خ ا ختتترى وتلتهتتا ال تتت لة  DK17بمتو تتق وزن  311حبتتتة بلتتت
66.103وما واعلت حاصتل للحبتوب بالنبتاخ بلت  22.011تلتهتا ال ت لة  IK58بحاصتل حبتوب بالنبتاخ بلت
44.444ومز ت حتظ فتي الجتدول ( )3ايضتا ً تتأ يراخ القتدر العامتة علت ا تحتاد لل ت خ األبويتةا ويبتدو أن
ال لة  HSاضافة ال كونها اك ر تبكيرا ً في التزهير التذكري وا ن توي ونباتاتهتا اك تر ارت اعتأ كتان لهتا تتأ ير
معنوي مرووب للقدر العامة عل ا تحاد للص اخ ال ثز وأظهترخ ال ت لة  IK58تتأ يراخ مرووبتة عاليتة
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المعنوية للقدر العامة علت ا تحتاد باتجتاه زيتاد عتدد الحبتوب بالصتف وحاصتل الحبتوب بالنبتاخ اضتافة الت
اعقا هتا متو تتقاخ أدا جيتتد للصت تينز وظهتتر لل ت لة  OH40تتتأ يراخ عامتتة عاليتتة المعنويتتة لصت تي وزن
 311حبة وحاصل الحبوب بالنباخ بلغخ  0.491و0.900وم روم عدم ت وةها في متو قاخ أدا هتا للصت تينز
واخيتترا ً ي حتتظ أن ال ت لة  DK17كانتتخ لهتتا تتتأ يراخ مرووبتتة للقتتدر العامتتة علت ا تحتتاد للصت اخ جميعهتتا
ووصتتلخ الت الحتتد المعنتتوي عنتتد م تتتوى احتمتتال  %0لصت اخ موعتتدي التزهيتتر التتذكري واألن تتوي وارت تتاع
النبتتاخ وعتتدد الحبتتوب بالصتتف وحاصتتل الحبتتوب بالنبتتاخ روتتم ان متو تتقاخ ادا هتتا كانتتخ متو تقة لمعظتتم
الص اخز تتدل هتذه النتتا م علت أن هتذه ال ت خ النقيتة المتميتز بمقتدرتها ا تحاديتة العامتة (وبتاألخص منهتا
ال ت لة  )DK17يمكتتن اعتبارهتتا ذاخ اتحتتاداخ جيتتد لتح تتين هتتذه الص ت اخ وكتتذل يمكتتن اعتمادهتتا كمصتتدر
للماد الورا ية لتقوير جيل انعزالي جيدز ان ا خت فاخ بتين ال ت خ ا بويتة انتقلتخ الت ان تالها متن الهجتن
ال ردية والموضحة متو قاتها وتأ يراتهتا للقتدر الخاصتة علت ا تحتاد وةوتهتا فتي الجتدول ( )6وي حتظ متن
نتا م مقارنة المتو قاخ بقريقة دنكن المتعدد المدى أن هنتا متدى وا تا بتين اعلت وأوقتأ متو تق للصت اخ
جميعهتتاز وكانتتتخ افضتتتل المتو تتتقاخ فتتتي الهجتتتن ( )0 x 0لموعتتتدي التزهيتتتر التتتذكري واألن تتتوي و()0 x 6
لصت تي ارت تاع النبتاخ وعتدد الحبتوب بالصتتف و( )0 x 8لصت تي وزن  311حبتة وحاصتل الحبتوب بالنبتتاخا
ويتض أن هذه الهجن ال ث المتميز فتي هتذه الصت اخ تشتتر بال ت لة ا بوبتة  DK17التتي اظهترخ ةتدر
عامة عل ا تحاد مرووبة للص اخ جميعهاز وتشير نتا م تتأ يراخ القتدر الخاصتة علت ا تحتاد أن الهجتن (0
 )8 xو( )0 x 0و( )0 x 8و( )0 x 3كان لها تأ يراخ معنوية مرووبة لموعد التزهيتر التذكريا بينمتا لموعتد
التزهيتتر ا ن تتوي كانتتخ التتتأ يراخ معنويتتة مرووبتتة فتتي الهجتتن ( )0 x 8و( )0 x 3و()0 x 6ا وي حتتظ أن
ال لة  0التتي تميتزخ بقتدر عامتة علت ا تحتاد مرووبتة عاليتة المعنويتة ةتد اشتتركخ فتي معظتم هتذه الهجتن
للص تينز كانخ تأ يراخ القدر الخاصة عل ا تحاد لص ة ارت اع النباخ معنوية مرووبة فتي الهجتن ()8 x 0
و( )6 x 8و( )6 x 3و( )0 x 3و()0 x 6ز ولص ت تي عتتدد الحبتتوب بالصتتف ووزن  311حبتتة ظهتترخ ةتتدر
خاصتتة معنويتتة مرووبتتة فتتي الهجتتن ( )0 x 0و( )6 x 8و( )0 x 8و()6 x 3ز امتتا لص ت ة حاصتتل الحبتتوب
بالنباخ كانخ القدر الخاصتة علت ا تحتاد عاليتة المعنويتة با تجتاه المروتوب فتي الهجتن ( )6 x 0و()0 x 0
و( )3 x 8و( )6 x 8و( )0 x 8و( )6 x 3و( )0 x 3و()0 x 6ز تبتتتتتين النتتتتتتا م ال تتتتتابقة امكانيتتتتتة اختيتتتتتار
وا تتتخدام الهجتتن ذواخ القتتدر الخاصتتة عل ت ا تحتتاد المعنويتتة والمرووبتتة فتتي بتترامم التربيتتة لتح تتين هتتذه
الص اخا ومن ناحية اخرى ان الهجن المتميز بقدرتها الخاصتة علت ا تحتاد با تجتاه المروتوب تتضتمن احتد
اابتتا بق تدر عامتتة عل ت ا تحتتاد مرووبتتةا وهتتذا ييكتتد أهميتتة تضتتمين أحتتد ا بتتوين ان يكتتون جيتتدأ فتتي ةدرتتته
ا تحادية للحصول عل اتحاداخ جيد في الهجنا ومن درا اتهم حتدد ( Mhikeوآخترونا )8100و(Badu-
 Aprakuوآختتترونا )8103و( HussainوAliا )8106تتت خ متميتتتز فتتتي ةتتتدرتها العامتتتة علتتت ا تحتتتاد
وهجن مت وةة في ةدرتها الخاصتة علت ا تحتاد فتي التذر الصت را ز ي حتظ فتي الجتدول ( )6أيضتا ً نتتا م ةتو
الهجين ةيا ا ً ألفضل ا بتوينا وتتدل أن الهجتن ( )8 x 0و( )6 x 0و( )0 x 0و( )0 x 8و( )0 x 3اظهترخ
ةتو هجتين معنويتة با تجتاه المروتوب لموعتدي التزهيتتر التذكري واألن تويا ولبقيتة الصت اخ ا ربعتة ا ختترى
كانخ ةو الهجين معنويتة مرووبتة فتي الهجتن ( )6 x 8و( )0 x 8و( )6 x 3و( )0 x 3و( )0 x 6باإلضتافة
للهجين ( )0 x 0لوزن  311حبتة والهجتين ( )3 x 8لصت تي وزن  311حبتة وحاصتل الحبتوب بالنبتاخا وةتد
لوحظتتخ ةتتيم عاليتتة لقتتو الهجتتين لص ت اخ حاصتتل الحبتتوب ومكوناتتته فتتي التتذر الص ت را متتن ةبتتل (Aminu
وIzgeا )8103و( Aminuوآخرونا )8106و) Umarوآخرونا)8100ز ان مدى ا تجابة ةتو هجتن الجيتل
ا ول يعتمتد إلت حتتد كبيتر علت ةيمتة التربيتتة والتباعتد التتورا ي بتين ا بتتوين المكتونين للهجتتينا با ضتافة الت
الظروف البي ية التي تزرع فيهتا الهجتن ( HaluaerوMirandaا )0922ز ي تتنتم ممتا تقتدم أن بعت الهجتن
جمعتتخ بتتين الت تتو فتتي متو تتق أدا هتتا والقتتدر الخاصتتة عل ت ا تحتتاد وةتتو الهجتتين المعنتتويين فتتي ا تجتتاه
المرووب وهي )0 x 0( :لموعدي التزهير الذكري واألن وي و( )0 x 6لص تي ارت اع النبتاخ وعتدد الحبتوب
بالصتتف و( )0 x 8لص ت تي وزن  311حبتتة وحاصتتل الحبتتوب بالنبتتاخا وكتتذل تميتتزخ بع ت الهجتتن بقتتدر
خاصتتة عل ت ا تحتتاد وةتتو هجتتين معنويتتة مرووبتتة ألكبتتر عتتدد متتن الص ت اخ ومتو تتق أدا جيتتد بتتين الو تتق
والعالي ومنها الهجين ( )0 x 8للص اخ جميعها متا عتدا ارت تاع النبتاخ (لتم يصتل تتأ ير ةتدرتها الخاصتة علت
ا تحاد ال الحد المعنوي) والهجين ( )0 x 6لمعظم الص اخا والهجينتين ( )6 x 8و( )6 x 3لصت اخ ارت تاع
النباخ وعدد الحبوب بالصف ووزن  311حبة وحاصل الحبوب بالنبتاخا وتتتي هتذه النتتا م امكانيتة ا تت اد
من هذه الهجن في برامم التربية لتح ين الص اخ وتقوير أصتناف هجينتة جديتد متن التذر الصت را ز يوضت
الجدول ( )0تقديراخ المعالم الورا ية التي تختص بتحديد قبيعة ال عل الجيني الم يقر عل الصت اخ المختل تة
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ون ب المكوناخ الورا ية لهاا ومنه ي حظ ان معامل انحدار  Wrعل  Vrكان وير معنويا ً للصت اخ جميعهتاا
وهذا يعني عدم وجود تداخل جينيز كما تبين ا شكال من  0ال  4نتا م التحليتل التورا ي التخقيقتي للصت اخ
جميعهاا فلموعدي التزهير الذكري وا ن وي ي حظ من
جدول ( )6متو قاخ الهجن (م) وتأ يراتها للقتدر الخاصتة علت ا تحتاد (خ) وةوتهتا ( )علت أ تاس أفضتل
ا بوين
Table (4) Hybrids means(m), its specific combining ability effects (T) and
heterosis(H) as deviation from better parents
الص اخ characters
وزن 311
حاصل
عدد ا يام
عدد ا يام
عدد الحبوب
ارت اع
الحبوب
حبة (وم)
للتزهير
للتزهير
الهجن
بالصف
النباخ ( م)
300
بالنباخ (وم)
ا ن وي
الذكري
Hybrids
Number
Plant
Grains
grains
Number
Number
of grains
height
yield per
weight
days to
days to
per row
)(cm
)plant(gm
)(gm
silking
tasseling
00.221h
63.811g 81.333g 043.11d e 41.444d e
44.111d
م
x0
**04.2461.469**4.091**0.340
1.888
*0.149خ
8
**34.48**8.933- *00.444- **6.444**0.444**3.11104.341g
32.081h 31.333e 048.44d e 48.333b c
41.111b
م
x0
**09.904- **3.030- **0.3201.431**0.084
**0.423
خ
3
**30.061- **4.403*0.444**0.1111.111
1.444
49.013e
32.341h
80.444f 048.33d e 41.111e
44.444c d
م
x0
**8.640
**4.630- **3.333- **8.4311.6981.849خ
6
**9.394**4.443- **4.333- **0.333**8.333**8.33346.044f
64.264e 30.44d e
044.44c
09.111f
04.111e
م
x0
**08.229
**0.484
**6.908
1.9340.641**0.104خ
0
**06.333**0.403
1.3331.111
**03.111- **03.11196.003d
60.313f
33.111d
063.11f
40.333a
43.111a
م
x8
**03.416
1.6641.219
**9.394**0.603
**0.980
خ
3
**84.444
**3.931
0.333**00.444**8.333
**3.444
001.941c
48.183b 30.44d e 002.44e
48.444b
41.111b
م
x8
**31.401
**08.083 **8.091
**6.413
1.0391.492خ
6
**44.963
**81.424 **4.444
**01.111
1.111
1.111
060.491a
44.601a 68.333b
041.11e
49.444e
44.111d
م
x8
**03.948
**0.061
**4.091
0.394
**0.413**0.318خ
0
**014.333 **88.304 **08.444 **01.444
**6.111**0.11190.893d
06.203c 66.333a 046.44c d 44.333a
43.333a
م
x3
**4.601
**4.001
**9.444
**6.260
**8.340
**8.394
خ
6
**84.004
**03.661 **08.444 **01.111
**3.444
**6.111
030.023b
08.033d 61.444c
046.44b 40.11c d e 44.444c d
م
x3
**09.042
1.008**3.320**2.442
**3.888**6.104خ
0
**44.614
**2.121
**9.111
**81.111
**8.111*0.444060.021a
48.123b 66.333a
023.11a 40.44c d e 49.11b c
م
x6
**3.048
**0.9241.190
**4.000
*1.4641.243خ
0
**94.403
**02.131 **06.444 **33.444
0.1110.11192.034
00.141
36.633
043.944
41.244
42.044
معدل الهجن
ةيم المتو قاخ المتبوعة بالحرف ن ه لكل ص ة تختلف عن بعضها معنوياًز (**) و(*) معنوية عند
م توى  %0و %0عل التواليز
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الشكلين ( 0و )8وجود ياد فا قة (نتيجة ةقا خق ا نحتدار للمحتور  Wrتحتخ نققتة ا صتل) متا ن تب متن
خ  OH40و IK58و ZP301ةتد احتلتخ موةعتا ً ةريبتا ً
الجيناخ ال ا د والمتنحية في اابا ا ويتض ان ال
من نققة ا صل د لة عل احتوا هما عل زياد من الجيناخ ال ا د ا بينمتا كانتخ ال ت لة  DK17فتي الموةتا
ا بعد عن نققة ا صل د لة عل وفر ن بية للجيناخ المتنحيةز ويبدو من الجتدول ( )0ان هنتا تأكيتد لهتاتين
الص ت تين عل ت وجتتود تتياد فا قتتة للجينتتاخ نتيجتتة المقتتدار العتتالي لكتتل متتن  H1و H2بالمقارنتتة متتا المكتتون
ا ضافي Dا فضأل عن زياد معدل درجة ال ياد  (H1/D)1/2عن واحتدز كانتخ الن تبة  H2/4H1م تاوية
 1.0440و 1.0410علت التتتوالي وهمتتا اةتتل وبعيتتدتان عتتن  1.80وتتتدل هتتذه الن تتبة عل ت ان التكتترار الجينتتي
ل لي خ ال ا د الت المتنحيتة فتي المواةتا التتي تظهتر ال تياد والتتي تتي ر علت الصت تين ويتر مت تاويا ومتا
ييكد هذه النتيجة تباعد ةيم  H1وH2ا وتشير القيم الموجبة لكل من  09.6033( Fو)03.04
جدول ( )0تقديراخ المعالم الورا ية لص اخ الذر الص را ةيد الدرا ةز
Table (5) Genetic parameters estimates for studied traits of maize
متو ق المربعاخ
وزن 311
حاصل
عدد ا يام
عدد ا يام
عدد الحبوب
ارت اع
المعالم الورا ية
الحبوب
للتزهير
للتزهير
حبة (وم)
بالصف
النباخ ( م)
Genetic
بالنباخ (وم)
300
ا ن وي
الذكري
Number
Plant
parameters
Grains
grains
Number Number
of grains
height
yield per
weight
days to
days to
per row
)(cm
)plant(gm
)(gm
silking
tasseling
1.1024
1.1234
1.8338
1.18191.0302
1.0234
معامل ا نحدار
Regression
±
±
±
±
±
±
1.0964
1.8841
1.3089
1.0143
1.8049
1.8002
coefficient
1.8666
1.0429
1.3442
8.4416
1.0984
1.3134
E
±
±
±
±
±
±
1.3919
84.6436 08.2309
31.4482
4.2644
4.8199
1.6888
02.2811 04.0111
44.0020
3.9009
0.4943
D
±
±
±
±
±
±
1.9044
49.4084 30.6603
40.3444 09.8884 04.4414
0.1266
40.4448 82.2611
44.6033 03.0411 09.6033
F
±
±
±
±
±
±
8.3980
046.8602 42.0616 022.8930 62.1020 66.0048
4.1033
603.4364 836.9611 660.9120 28.8984 20.3941
H1
±
±
±
±
±
±
8.0240
022.3469 26.9019 813.0446 00.9089 64.4964
0.1404
824.4401 002.2464 332.9040 04.0304 04.8384
H2
±
±
±
±
±
±
8.3604
041.2028 44.1008 026.4341 64.1204 63.8096
6.3964
830.0402 010.3464 314.0080 80.9160 80.6444
h2
±
±
±
±
±
±
0.0234
000.3068 00.9940 086.4049 30.4294 89.8140
3.4439
6.4229
3.4144
8.3932
6.0433
3.2409
(H1/D)1/2
1.8001
1.0433
1.0490
1.0904
1.0410
1.0440
H2/4H1
1.2402
1.2800
1.4321
1.9138
1.3918
1.6600
h2/H2
8.1304
8.1449
0.0291
0.0319
8.8169
8.0480
KD/KR
التوريث الضي
Narrow
2.3660
34.2934 66.0018
34.9482 34.4430 33.1283
sense
heritability
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عل التوالي) والن بة  8.0480( KD/KRو 8.8169عل التوالي) ال ان جيناخ النباتاخ ا ك ر تبكيترا ً هتي
ا ك تتر تكتتترارا ً فتتي اابتتتا ا وان التقتتدير الموجتتتب للمكتتتون  h2/H2للصتت تين يبتتتين اتجتتاه ال تتتياد نحتتتو األب
ا فضلز وي حظ ان التوريث الضي للص تين كتان متو تقا ً ( 33.1283و %34.4430علت التتوالي) تأكيتدا ً
عل ان معظم ا خت فاخ المظهرية م يقرا ً عليها بال عل الجيني ال ياديز ولصت ة ارت تاع النبتاخا يتضت متن
الشكل ( )3وجود تأ ير اضافي للجيناخ متا انخ تا فتي ال تياد نتيجتة اعتترا ختق ا نحتدار للمحتور Wr
فتو نققتة ا صتلا وكانتخ ال ت لة  HSا ةترب الت نققتة ا صتل وال ت لتان  OH40و DK17فتي الموةتا
ا بعد د لة عل زياد الجيناخ ال ا د والمتنحية في المتوةعين علت التتواليز ويبتدو متن نتتا م الجتدول ( )0ان
التبايناخ العا د للتأ يراخ ا ضافية وال يادية كانتخ معنويتة عتن الصت ر د لتة علت ان جميتا المكونتاخ تلعتب
دورا ً في ال يقر عل الص ةا وان معدل درجة ال ياد زاد عن واحد دليل عل وجتود ال تياد ال ا قتةز بلغتخ
ةيمة  )1.0904( H2/4H1وهتي اةتل متن  1.80اي ان هنتا تكترار جينتي ويتر مت تاوي فتي جميتا المواةتاز
وتتتدل ةيمتتة  Fوالن تتبة  KD/KRالمتتوجبتين علت ان جينتتاخ النباتتتاخ ا ك تتر ارت اعتا ً هتتي ا ك تتر تكتترارا ً فتتي
اابتتا ا وةيمتتة  h2/H2الموجبتتة توضت ان اتجتتاه ال تتياد نحتتو النباتتتاخ ا ك تتر ارت اعتاًا وي حتتظ ان التوريتتث
الضي كان متو قا ً للص ة وبل ( )%34.9482د لة عل ان معظم التغيراخ المظهرية ي تيقر عليهتا ال عتل
الجيني ا ضافي وال يادي وا رجحية لألخيرز ي حظ بالن بة لص تي عدد الحبوب بالصتف ووزن  311حبتةا
ان اعترا خق ا نحدار للمحور  Wrتحخ نققة ا صل (الشكلين  6و )0والمقدار المعنتوي العتالي لكتل متن
 H1و  H2مقارنة بالمكون ا ضافي Dا اضتافة الت زيتاد ةيمتة معتدل درجتة ال تياد عتن واحتد (جتدولا )0
وهتتذه جميعهتتا ادلتتة واضتتحة عل ت ال عتتل الجينتتي فتتا ال تتياد للصت تينا وهتتذا تأكيتتد عل ت ان القتتر التقليديتتة
للتربية التي تعتمد مأ ر ا خت فاخ الورا يتة ا ضتافية تعتد ويتر م يتد فتي تح تين هتاتين الصت تين ورا يتاًز ان
ةيمة الن بة  KD/KRا كبتر متن واحتد ( 0.029و 8.1449للصت تين علت التتوالي) تشتير الت عتدم الم تاوا
بتتين عتتدد ا لتتي خ ال تتا د والمتنحيتتة فتتي اابتتا ز ويبتتدو ان ال ت لتين  HSو IK58ولكتتون ةيمتتتي  Wrو Vr
لهما منخ ضتين (الجدول  3والشكلين  6و ) 0يمتلكان زياد من الجيناخ ال تا د ا وبا بتعتاد عتن نققتة ا صتل
عل خق ا نحدار فان اابا تمتل زياد في الجينتاخ المتنحيتةا واك رهتا فتي ال ت لتين  OH40لعتدد الحبتوب
بال نبلة و ZP301لوزن  311حبة والموجودتين في الموةا ا بعد عتن نققتة ا صتلز ويبتدو متن الجتدول ()0
ان ةيمتي  h2و  h2/H2الموجبتين للصت تين تجعتل اتجتاه ال تياد نحتو اابتا ذواخ العتدد ا ك تر متن الحبتوب
بالصتتتف والتتتوزن ا علتتت للحبتتتوبا وان التوريتتتث الضتتتي المتو تتتق فتتتي ةيمتتتته ( 66.6018و%34.2934
للصت تين علت التتوالي) يوضت تغيتراخ اضتافية وويتتر اضتافية فتي الشتكل المظهتري للصت ةز واخيترا ً ان ختتق
انحدار ص ة حاصل الحبتوب بالنبتاخ ةقتا المحتور  Wrتحتخ نققتة ا صتل (الشتكل  )4مبينتا ً ال تياد ال ا قتةا
وي حتتظ ان ال ت لة  HSتمتل ت زيتتاد متتن الجينتتاخ ال تتا د ا بينمتتا تبتتدو ال ت لة  DK17انهتتا تمتل ت التركيتتز
ا عل من الجيناخ المتنحيةز كذل فان القيمتين ا عل للمكونين  H1و H2عن المكتون ا ضتافي Dا ومعتدل
درجتتة ال تتياد ا كبتتر متتن الواحتتد ()3.4439ا تعتتد شتتواهد علت التتتأ ير الجينتتي فتتا ال تتياد لهتتذه الص ت ةز ان
الن بة  H2/4H1والم اوية ( )1.800هي ا ةرب مقارنة ببقية الص اخ والبعيد ايضتا ً عتن  1.80د لتة علت
التوزيا وير المتما ل لتكراراخ ا لي خ الموجبة وال البة بين اابتا ا وان الن تبة  KD/KRا كبتر متن واحتد
تشير ال عدم تما ل توزيا الجينتاخ بتين اابتا ا فتي حتين ان الن تبة  )1.2402=( h2/H2تتدل علت التركيتز
ا عل للجيناخ المتنحية لهذه الص ةا والتي تعني ان هذه الص ة وير م يقر عليهتا بالجينتاخ ال تا د ا وفتي
للجينتتتتاخ ال تتتتا د والمتنحيتتتتةز ان التوريتتتتث الضتتتتي
م تتتتل هتتتتذه الحالتتتتة يظهتتتتر ان هنتتتتا تتتتتأ ير متتتتنخ
الواقئ()%2.360للص ة يبين الدور ا كبر للتأ يراخ الجينية ال يادية ن بة ال ا ضافية وتأ ير بي ي اعل ز
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 لموعد التزهير ا ن ويVr/Wr  ر م:)8( شكل
Fig(2): Vr/Wr draw for number days to silking

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
8102 )6( ) العدد64( المجلد

 لموعد التزهيرVr/Wr  ر م:)0( شكل
Fig(1): Vr/Wr draw for number
days to tasseling

 لعدد الحبوب بالصفVr/Wr  ر م:)6( شكل
 رت اع النباخVr/Wr  ر م:)3( شكل
Fig(4): Vr/Wr draw for number of grains per row
Fig(3): Vr/Wr draw for plant
height

 لحاصل الحبوب بالنباخVr/Wr  ر م:)4( شكل
Fig(6): Vr/Wr draw for grain yield per plant

 حبة311  لوزنVr/Wr  ر م:)0( شكل
Fig(5): Vr/Wr draw for 300 grain
weight

DK17 )0( وOH40 )6( وIK58 )3( وZP301 )8( وHS
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
8102 )6( ) العدد64( المجلد

ي تتتنتم متتن العتتر ال تتاب لمكونتتاخ التبتتاين والمعتتالم الورا يتتة ان الم تتاهماخ التتتي ةتتدمتها أزوا الجينتتاخ
اظهرخ درجاخ مختل ة من ال ياد للص اخ المختل ة التتي تناولتهتا الدرا تةا وان م تاهماخ الجينتاخ المختل تة
تعتمد عل مقدار تأ يراتهاا وان تقديراخ مكوناخ الجين اظهرخ درجاخ مختل ة من ال تياد للصت اخ المختل تة
ً تتتراوب بتتين ال تتياد الجز يتتة ال ت ال ا قتتةز وا ك تتر متتن ذل ت فتتان التتدور الحقيقتتي لتتتأ يراخ الجتتين كتتان مختل تا
للص ت اخ المدرو تتةا اذ تتجلخ وبوضتتوب تتتأ يراخ اضتتافية وتتتأ يراخ تتياديةا متتا ويتتاب التتتأ يراخ الت وةيتتة
للصت اخ ةيتتد الدرا تتة جميعهتتاا وبتتالروم متتن ارجحيتتة التتتأ يراخ ال تتيادية يجتتب عتتدم اهمتتال اي منهتتا اذ كانتتخ
 حبتتة311 مهمتتة لص ت اخ موعتتدي التزهيتتر التتذكري وا ن تتوي وارت تتاع النبتتاخ وعتتدد الحبتتوب بالصتتف ووزن
والتي أظهرخ توريث متو قا بينمتا التركيتز ا ا تي يكتون علت التتأ يراخ ال تيادية لصت ة حاصتل الحبتوب
بالنباخ التي كان توري ها الضي واقئ جداًز
COMBINING ABILITY, GENE ACTION AND HETEROSIS IN MAIZE
(ZEA MAYS L.)
Khalil H. Kanoosh
Northern Technical University - Technical Institute in Mosul
E-mail:Khalilhathal1957@gmail.com
ABSTRACT
Five maize pure lines (HS, ZP301, IK58, OH40 and DK17) were used in half
diallel cross to develop 10 single crosses. Pure lines and their crosses were planted
at Al-Qubba, Telkeef (Nineveh Governorate) in ist July 2013 using randomized
complete block design with three replicates. General combining ability effects for
lines, specific combining ability effects for hybrids, heterobeltiosis as deviation
from better parent, genetic variance components and narrow sense heritability were
estimated, and adoption of the graphic analysis method for traits, number of days to
50% tasselling and silking, plant height, number of grains per row, 300 grain weight
and grain yield per plant. The results showed that mean square of genotypes,
parents, crosses, general and specific combining abilities was highly significant for
all trairs. The pure line DK17 characterized by desired highly significant general
combining ability effects for all traits except 300 grain weight (not significant), and
the two crosses (ZP301 x DK17) and (OH40 x DK17) by significant desirable
specific combining ability effects and heterobeltiosis for most traits including grain
yield per plant. Additive genetic variance components were not significant from
zero for most traits, while dominance components were significant for all traits. The
values of dominant components were more than that of additive for all traits.
Graphic analysis suggested the absence of epistatic gene action (non-allelic
interaction) for all traits. Narrow sense heritability was low for grain yield per plant
(8.3445%) and moderate for other traits.
Key words: Diallel cross اCombining ability اGene action اHeterosis اHeritability
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المصادر
)ز تصتتميم وتحليتتل التجتتارب الورا يتتةز دار8104( الزبيتتديا خالتتد محمتتد دايد وخالتتد خليتتل أحمتتد الجبتتوري
الوضاب للنشرا المملكة ا ردنية – عمانا مكتبتة دجلتة للقباعتة والنشتر والتوزيتاا جمهوريتة العترا
– بغدادز
)ز أ ا تياخ فتي الورا تةز وزار التعلتيم العتالي والبحتث العلمتيز جامعتتة0999( العتذاريا عتدنان ح تن محمتد
الموصلز
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