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 من الذرة الصفراء بالتضريب القميتقويم سالالت 

           فاضل يونس بكتاش                                                     ناظم يونس عبد   
 قسم علوم المحاصيل الحقلية ـ كلية الزراعة ـ جامعة بغداد

 ة صخالال

الموسمين الربيعي بغداد في  جامعة-ة الزراع كلية-ة المحاصيل الحقليعلوم طبقت التجارب في حقل قسم 
الجيل الثالث من التلقيح الذاتي بالتهجين القمي مع الصنف  في( Zea mays L) ةسالل 07يم يهدف تقب والخريفي،

 ثم انتخاب السالالت العشر االفضل في الحاصل ثم االستمرار بالتلقيح الذاتي لهذه السالالت 671التركيبي بحوث 
 جري التضريب القمي في الموسم الربيعي أما في الموسم الخريفي طبقت تجربة مقارنة الهجن القمية باستخدامأ .مستقبال

ن القمية في جميع ئج الى وجود فروق معنوية بين الهجأشارت النتا مكررات. وبأربعةتصميم القطاعات الكاملة المعشاة 
التزهير الذكري واالنثوي كما وجدت نباتات عالية وأخرى  الصفات المدروسة. حيت وجدت هجن مبكرة وأخرى متأخرة في

 العرانيس. تراوحت أطوال Prolificacyلم تصل الى حد المتعدد  العرانيس، أما عدد عرنوصوالقصيرة في ارتفاع النبات 
 69- 61بين  عرنوصبالعدد الصفوف  . تراوحتبالترتيب BK44و BK43سم لهجين الساللتين  9..6- 97.2بين 
 ت نباتاتفي حين تفوق (،حبة 4.أعلى عدد حبوب للصف ) BK43الهجين القمي للساللة  ت نباتاتوانتج ،صفا

غم( نتجت 92..67أعلى وزن حبة ) (،عرنوصحبة/ 109) عرنوصبالفي عدد الحبوب  BK26الهجين القمي للساللة 
حاصل  أعلى BK43و BK26اللتين الهجينان القميان للس ت نباتاتأنتج .BK23من نباتات الهجين القمي للساللة 

 BK26السالالت  نباتات الهجن القميه التي نتجت من تميزت بالترتيب./نبات(  غم .612.9و 71..61للنبات )
وبعض  الحبوب في حاصل BK11و BK55و BK16و BK65و BK41و BK3و BK39و BK25و BK43و

ي ثم استنباط الهجن الفردية من تلك السالالت في ستمر برنامج التلقيح الذاتسوف يوعليه  االخرى،الحقلية الصفات 
  العراق.وسط 

Evaluation of maize inbreds by top crossing 
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Abstract 

An experiment   were conducted at the field of Crop Science Department, College 

of Agriculture, University of Baghdad during spring and fall seasons. The objective was to 

evaluate 70 inbreds  in 3rd generations of selfing by top cross method  with synthetic 
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Variety  (Buhoth 106), then selection best ten inbreds and continuo selfing in the future . In 

the spring season top crosses was carried out .While in the fall season, varietal trail for top 

crosses was applied in RCBD with four replications .The results showed that there are 

significant differences between top crosses in all the studied characters. It was found early 

and late top crosses in tasseling and silking .Tallest and shortest plant and ear height were 

revealed .The phenomena of prolificacy did not find. The average ear length 20.91-12 cm 

were produced from top crosses of inbreds Bk43 and Bk44, respectively. The top  

Cross of the inbred Bk43 produced plants with the highest number of grains/row (45 

grains  ( , while the top cross from the inbred BK26 was produced higher number of grains 

/ear. The highest grain weight (103.29 gms) produced from the top cross of Bk23. The 

highest grain yield (183.08 and 169.23 gms/plant) produced from the plants of top crosses 

Bk26 and Bk 44,  respectively. The top crosses of inbreds Bk26,  BK43 , BK25 , BK39 , 

BK3, BK41, BK65 , BK16 , BK55 and BK11 , were superior in yield and some agronomic 

characters ,so, selfing and single cross hybrids development program will conducted to 

those  inbreds in central Iraq. 

 لمقدمةا

دأب االنسان منذ العصور االولى علىى تربيىة النبىات بطىرق مختلفىة ابتىدان مىن انتخىاب البىذور والنباتىات الجيىدة 
والحشىرات  لألمىراضالى القيام بعمليات تهجين النباتات فيما بينها للحصول على تراكيىب وراثيىة عاليىة الحاصىل ومقاومىة 

وال يمكىىن لمربىي النبىىات أن يعىىرف قىىوة وجىىدارة التراكيىىب الوراثيىىة اال بعىىد  وتحمىل الجفىىاف وغيرهىىا مىىن الصىىفات المرغوبىىة ،
الىذرة تقيمها ودراسة صفاتها المختلفة لغرض تعميمها واطالق التوصيات الخاصة بها ، ومن بين أهم عمليات التربيىة فىي 

وراثيىة والسىالالت النقيىة الداخلىة ان هذه العملية يجب أن تسبقها عمليات تقييم االصىول ال الالصفران هي انتاج الهجن ، إ
عملية استنباط السالالت النقية تتطلىب الكثيىر  تتطلبالهجن.  إلنتاجفي عملية انتاج هذه الهجن لمعرفة مدى صالحيتها 

مىن الكلفىة والجهىىد والوقىت وعليىه وجىىد اتجىاه بحثىي فىىي العىالم يشىىير الىى امكانيىة اجىىران اختبىار أولىي لقىىدرة هىذه السىىالالت 
، حيىث ذكىر أن السىالالت (64االختبىارات المبكىرة هىو مىا جىان بىه ) ئتالف في أجيالهىا المبكىرة ومىن أبىرز أبحىاثعلى اال

النقية قادرة على اظهار قدرتها على االئتالف مبكرا جدا في التربية الداخلية وان هذه القدرة ثابتة وال تتغير باالنتخىاب فىي 
أهىىم  إحىىدىتعىىد طريقىىة التضىىريب القمىىي . وعليىىه منىىذ ذلىىك اليىىوم ب القمىىيويىىتم ذلىىك فىىي اجىىران التضىىرياالجيىىال المتىىأخرة 

وتىتم بتلقىيح السىالالت النقيىة مىع صىنف تركيبىي أو صىنف مفتىو  التلقىيح أو  الطرائق العلمية فىي التقيىيم االولىي للسىالالت
قابليىة االئتالفيىة العامىة ضىون نتىائج مقارنىة الهجىن القميىة يمكىن تحديىد السىالالت ذات الوعلى  ،هجن متأقلمة في المنطقة

( مىىن أبىىرز 97و 62و 61)يعىىد (. 62و 61و 1و 4و .و 6كمرحلىىة أولىىى ثىىم إدخالهىىا فىىي برنىىامج التهجينىىات التبادليىىة )
متلىىك قاعىىدة وراثيىىة عريضىىة ومقارنىىة الهجىىن ثىىم للسىىالالت باسىىتعمال الكشىىافات التىىي ت األولىىيالعىىاملين فىىي مجىىال التقيىىيم 
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 0مىىنهم ) النىوع مىن التهجىينأسىىتعمل الكثيىر مىن البىاحثين هىىذا  خىالل الصىفات المرغوبىة. انتخىاب السىالالت االفضىل مىىن
 قيمة السالالت من حيث قابليتها االئتالفية العامة. عن( للحصول على فكرة 60و .6و 69و 2و

ى بىىأن التهجىىين القمىىي مىىع األصىىناف هىىي الطريقىىة السىىريعة والعلميىىة للتقيىىيم األولىى( .و 9بىىاحثون اخىىرون )كىىر ذ
الهجن الفردية لغىرض التقيىيم الىدقيق  إلنتاجللسالالت النقية ثم تهجين السالالت التي تتفوق في هذا االختبار مع بعضها 

يم يىىهىدف تقب. نفىذ هىذا البحىث (62و 61و 66) مىنهملىذلك أسىتعمله الكثيىر مىن البىاحثين  (،.6)حسىب طريقىة  للسىالالت
ثىىم انتخىاب السىىالالت  671بىالتهجين القمىىي مىع الصىىنف التركيبىي بحىوث الجيىل الثالىىث مىن التلقىىيح الىذاتي  فيةسىالل 07

 .مستقبال ثم االستمرار بالتلقيح الذاتي لهذه السالالتالحقلية  الحبوب وبعض الصفات العشر االفضل في حاصل

 المواد وطرائق العمل

لىذاتي فضىالع عىن الصىنف ساللة من الذرة الصفران في الجيل الثالث مىن التلقىيح ا 07استعملت في هذا البحث 
جامعىة بغىداد  –كليىة الزراعىة  –المحاصىيل الحقليىة  قسىم علىومطبىق البحىث فىي حقىل  (.6دول جى) 671التركيبي بحوث 

إعداد أرض التجربىة مىن حراثىة وتنعىيم وتسىوية وتقسىيم حسىب الحاجىة فىي  وخريفي. تمفي أبي غريب في موسمين ربيعي 
دفعتين األولىىى عنىىد الزراعىىة اضىيفت بىىكغىىم / هكتىىار  97. بمعىىدل( N %1.ريىىا )تسىىميد الحقىىل بسىماد اليو  موسىىم. تىىمكىل 

تحضىير عنىد 5O2P( كغىم / هكتىار 977سم وأضىيف السىماد الفوسىفوري ) 94الثانية عند وصول النباتات معدل ارتفاع و 
 التربة. 

زراعىة وقبىل اإلنبىات كغم / هكتار بعد ال 6 بمعدل %17تمت مكافحة األدغال باستعمال مبيد االترازين بتركيز 
 النضىىج.سىىتمر السىىقي بمعىىدل ريىىة كىىل أسىىبوع لغايىىة ايسىىقى كىىل خمسىىة أيىىام فىىي الريىىات الثالثىىة األولىىى ثىىم  وكىىان الحقىىل

 97سىم والثانيىة بعىد  94مىرتين أولهىا بعىد بلىوت ارتفىاع النبىات معىدل  Sesamiacriticaكوفحت حشىرة حفىار سىاق الىذرة 
الزراعىىة علىىى مىىروز تمىىت  هكتىىار.كغىىم /  .بمعىىدل  %67مىىادة الىىديازينون المحبىىب  يومىىاع مىىن المكافحىىة األولىىى باسىىتعمال

صىىلت إلىىى نبىىات خثىىم  اتبىىذر  .البىىذور فىىي جىىور بواقىىع  تم زرعىى 7.94م وبىىين الجىىور  7.04 بىىين المىىروزو  م 1طىىول ب
ة كأمهىىات مىىع لسىىبعين سىىالل التضىىريب القمىىيتىىم فىىي الموسىىم الربيعىىي اجىىران  البىىزوت.بعىىد اسىىبوعين مىىن واحىىد فىىي الجىىورة 

. تىىم جمىىع حبىىوب اللقىىا  مىىن 671خطىىين وخىط لصىىنف بحىىوث بكىىأب وزرعىىت كىىل سىىاللة  671الصىنف التركيبىىي بحىىوث 
يس النىىورات يىىسىىاعة ثىىم نقلىىت إلىىى السىىالالت التىىي تىىم تك .9يس النىىورات الذكريىىة لمىىدة يىىوذلىىك بتك 671صىىنف البحىىوث 

فىي الموسىم الخريفىي طبقىت  قميىاع.هجينىاع  07ول علىى بىذور األنثوية فيها قبل ظهور الحريرة وفي نهايىة الموسىم تىم الحصى
إذ زرعىىىت كىىىل  مكىىىرراتبأربعىىىة هجينىىىاع( باسىىىتخدام تصىىىميم القطاعىىىات الكاملىىىة المعشىىىاة  07تجربىىىة مقارنىىىة للهجىىىن القميىىىة )

معاملىة بخطىىين، وتىم جمىىع بيانىات بعىىض الصىفات الحقليىىة مىىن ضىمنها الحاصىىل ومكوناتىه واجىىري تحليىل التبىىاين وقورنىىت 
 .(96)لمتوسطات الحسابية باستعمال اقل فرق معنوي ا
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 التراكيب الوراثية المستخدمة في البحث 1جدول 

 األصل اسم الساللة ت األصل اسم الساللة ت األصل اسم الساللة ت

0 BK1 Talar 12 BK25 Dekalb 245 44 BK49 414 Yuzp 

1 BK2 Talar 12 BK26 Dekalb 245 21 BK50 442 Yuzp 

4 BK3 Talar 14 BK27 022 Lg – 20 فرنسا BK51 442 Yuzp 

4 BK4 Talar 12 BK28 022 Lg – 21 فرنسا BK52 442 Yuzp 

2 BK5 Talar 14 BK29 022 Lg– 24 فرنسا BK53 442 Yuzp 

2 BK6 Talar 41 BK30 4222 - XL -  24 أمريكا BK54 PAN332 

4 BK7 Talar 40 BK31 4222 - XL -  22 أمريكا BK55 Echo 

2 BK8 Talar 41 BK32 022 –Lg 22 BK56 PAN256 

4 BK9 Talar 44 BK33 022 –Lg 24 BK57 PAN578 

01 BK10  44 012بحوث BK34 022 –Lg 22 BK58 PAN6363 

00 BK11 42 هجين شهد BK35 022 –Lg 24 BK59 PAN6480 

01 BK12  42 012بحوث BK36 4221 X 21 BK60 4421 –X 

04 BK13  44 شهدهجين BK37 20 هجين شهد BK61 2020 

04 BK14 Dekalb 243 42 BK38 21 هجين شهد BK62 2021 

02 BK15 4221 -LX– 44 أمريكا BK39 24 هجين شهد BK63 2022 

02 BK16 Yuzp 755 41 BK40 24 هجين شهد BK64 Futino 

04 BK17 Ly155 40 BK41 144 Dekalb 22 BK65 Gamber 

02 BK18 PAN466 41 BK42 144 Dekalb 22 BK66 Dekalb 626 

04 BK19 PAN466 44 BK43 144 Dekalb 24 BK67 Dekalb 626 

11 BK20 422 Yuzp – 44 يوغسالفيا BK44 144 Dekalb 22 BK68 Dekalb 626 

10 BK21 Yuzp524 42 BK45 422 Yuzp 24 BK69 Dekalb 626 

11 BK22 Yuzp775 42 BK46 422 Yuzp 41 BK70 012وث بح 

14 BK23 44 امريكاني بدري BK47 422 Yuzp 40  الهيئة العامة للبحوث الزراعية 012بحوث 

14 BK24 42 امريكاني بدري BK48 414 Yuzp    

 النتائج والمناقشة

 تزهير ذكري  %05عدد األيام لغاية 

حيىىث ذكىىري تزهيىىر  % 47وجىىود فىىروق معنويىىة بىىين الهجىىن القميىىة فىىي عىىدد األيىىام لغايىىة  2يتبىىين مىىن جىىدول  
 47عطىىان أقىل مىدة للوصىىول إلىىى ا فىي  41 ،69 ،11،  12، 61 ،.6، 0. ،.، 60، 7.، 2.الهجىن نباتىات تميزت 

يوما" على  ..41 ،..41 ،..41 ،..41 ،41، 41،  44،  .4،  .4،  4..4 ،49.1تزهىير ذكىري حيىث بلغت  %
ا مىىىىىى عىىىىىىىىىذه النتىىائج مىىىىىىىىىىتتفىىق ه يومىىىىىىىىىىاع. 10وبلغىىت  .4 القمىىي جىىيناله احتاجتهىىا نباتىىاتالتتىىابع فىىي حىىين كانىىت أطىىول مىىدة 

التضىىريب. يظهىىر مىىن فىىي  الداخلىىةواالمهىىات االبىىان  ( فىىي اخىىتالف الهجىىن القميىىة بىىاختالف0)و( 1)( و6ه )ىىىىىىىىتوصىىل الي
 ستفادة منها حسب ظروف المنطقة.النتائج وجود تراكيب وراثية مبكرة وأخرى متأخرة في االزهار الذكري، يمكن اال

 تزهير أنثوي  %05عدد األيام لغاية 

تزهيىر  %47لمدة مىن الزراعىة لغىىاية لوجود فروق معنىوية  9يتبين من عرض المتوسطات الحسىابية في جىدول 
كانىىت  التتىابع. علىى .4،  2." للىىهجن القميىة يىىىوما 07و 41الهجىن القميىىة حيىىث تىىراوحت المىىدة بيىىن نباتىات بىين انثىوي 

حيىىىث الهجىىىىىن للوصىىىىىول إلىىىىىى التزهىىىىير األنثىىىوي  أبكىىىىر .، 61، 12،  11،  .6،  60، 0.،  41،  7.،  2.الهجىىىىن 
تشىىير هىىىذه . علىى التتىىابعيومىاع  ،..42 ،..42 ،41.1 ،41.1 ،..41 ،40.1 ،41.4 ،40.4 ،41.4 ،41اسىتغرقت 
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صىىول إلىىى التزهيىر األنثىوي مىن خىالل انتخىاب السىالالت التىي اشىتركت فىي هىذه االختىالفات إلىى أمكىىانية تقىىليل المىىدة للو 
بىىين  االنثىىوي  فىىي مىىدة التزهيىىر فروقىىا معنويىىة وا( علىىى نتىىائج مشىىابهة عنىىدما وجىىد97و 62و61مىىن )الهجىىن. حصىىل كىىل 

ذكري واالنثىىوي بىىين يظهىىر مىىن نتىىائج البحىىث وجىىود تغىىايرات واسىىعة فىىي التزهيىىر الىى الهجىن القميىىة الناتجىىة مىىن ابىىان مختلفىىة.
 مما يعطي مساحة شاسعة في انتخاب سالالت مبكرة أو متأخرة النضج. البحث،السالالت المستعملة في 

 ارتفاع النبات 

فىي تلىك الهجن القميىة  نباتات وجود فروق معنىوية بيىن (. جدول) النباتتبين من مقارنة الهجن القمية الرتىفاع 
أقىل  0فىي حىين أعطىى الهجىين القمىي  (سىم 627) عطىان أعلىى معىىدل للصىفة بلى إ فىي  44تفىوق الهجىين القىمي  الصفة.
فىىي  91،  41،  16،  9.،  .4،  0.،  49،  66،  41،  44تميىىزت الهجىىن القميىىة  .(سىىم6.4)بلىى صفة ىمعىىدل للىى
 ،169،611 ،169 ،606، .147،60 ،167 ،601 ،.61 ،627أعلىى معىدالت الرتىىىفاع النبىات حىين بلغىىت  إعطىان
( نتائج مشىابه فىي اخىتالف التراكيىب الوراثيىة فىي ارتفىاع النبىات. نتىائج 60و .6وجد باحثون اخرون ) .بالتتابع سم 169

 هذا البحث يعطي مجاال واسعا النتخاب تراكيب وراثية تمتاز بارتفاع عالي للهجن أو واطئ حسب الرغبة.

 المقارنة.لذرة الصفراء لتجربة لي للهجن القمية تزهير ذكري وأنثو  %05متوسط عدد األيام لغاية  2دولج
الهجن 

 القمية

الهجن  معدل الصفة

 القمية

الهجن  معدل الصفة

 القمية

 معدل الصفة الهجن القمية معدل الصفة

تزهير 

 ذكري

تزهير 

 انثوي

تزهير 

 ذكري

تزهير 

 انثوي

تزهير 

 ذكري

تزهير 

 انثوي

تزهير 

 ذكري

تزهير 

 انثوي

1 58.8 63.8 11 61.5 64.0 37 61.7 66.0 54 67.0 70.0 

2 56.5 61.8 22 60.5 63.0 38 61.8 66.3 22 62.3 66.0 

3 2441 59.3 21 60.0 2441 39 58.3 64.3 22 65.0 57.5 

4 59.5 2241 22 61.3 64.8 40 57.8 63.0 57 63.0 65.3 

5 62.3 67.5 23 62.5 65.8 41 60.3 63.8 58 62.3 64.8 

6 59.0 62.8 24 62.0 64.8 42 61.8 64.5 59 61.3 64.5 

7 60.0 62.0 22 60.8 63.5 43 62.5 66.5 60 60.3 63.3 

8 57.5 60.8 26 63.5 66.3 44 63.8 67.3 61 61.3 64.5 

1 61.8 64.5 27 61.3 63.5 42 63.5 66.8 21 57.5 60.5 

12 63.0 66.5 22 60.0 62.8 46 60.8 63.5 24 60.8 63.3 

11 59.0 62.5 21 57.8 61.0 47 2241 57.5 64 60.3 63.8 

12 56.3 2141 32 53.5 56.5 48 56.3 60.3 22 61.8 63.8 

13 56.5 59.5 31 57.3 59.8 49 52.8 56.0 66 61.8 64.3 

14 56.0 58.3 32 60.8 64.5 21 60.8 64.3 67 57.5 60.3 

12 56.8 61.0 33 59.5 62.0 51 62.3 65.8 68 56.3 58.8 

16 56.0 59.3 34 59.5 63.8 52 64.8 68.5 69 56.3 58.8 

17 54.0 67.8 32 59.3 61.5 24 66.0 67.5 70 60.0 62.5 

المتوسط  64.5 60.3 36 2441 56.5 12

 العام للصفة
 041 144 %2أ.ف.م  2441 2444

 عرنوصالارتفاع 

وتميىىزت الهجىىن القميىىة  العرنىىوص الهجىىن القميىىة فىىي ارتفىىاع نباتىىات وجىىىود فىىىروق معنىىىوية بىىين .يوضىىىح جىىىدول 
بلى  لهىذه الهجىن وفىىق  أعلىى معىدل لهىذه الصىفة إعطىىان فىي 19 ،6، . ،69 ،.4 ،1. ،10 ،.4 ،.1، 66 ،0.، 44
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سىىم  42سىىم فىىي حىىين كىىان أقىىل معىىدل للصىىفة  11، 11 ،11 ،11 ،12 ،27 ،27 ،26 ،29 ،.2 ،.2 ،24ترتيىىب ال
مىع تفوقهىا فىي ارتفىاع  عرنىوصكىان هنالىك تشىابه كبيىر فىي تفىوق نباتىات الهجىن القميىة فىي ارتفىاع ال . 2.للهجين القمىي 
(. يتحىىدد الحصىىاد الميكىىانيكي فىىي الىىذرة 79و 62و 61و 2) تتفىىق هىىذه النتىىائج مىىع مىىا توصىىل اليىىه(. .النبىىات )جىىدول 

واخىرى عاليىة  عرنىوص، ويظهر من نتائج هذا البحث وجود تراكيىب وراثيىة قصىيرة فىي ارتفىاع العرنوصالصفران بارتفاع ال
 أو دريس. للحصاد الميكانيكي واستعماله كعلف أخضر

 المقارنة.الصفراء لتجربة )سم( للهجن القمية لمحصول الذرة  عرنوصوالمتوسط ارتفاع النبات  3جدول 

الهجن 
 القمية

الهجن  معدل الصفة
 القمية

الهجن  معدل الصفة
 القمية

الهجن  معدل الصفة
 القمية

 معدل الصفة
ارتفاع 
 النبات

ارتفاع 
 عرنوصال

ارتفاع 
 النبات

ارتفاع 
 عرنوصال

ارتفاع 
 النبات

ارتفاع 
 عرنوصال

ارتفاع 
 النبات

ارتفاع 
 عرنوصال

1 153 87 04 169 79 37 174 94 54 166 91 

2 158 81 11 157 67 38 167 85 22 190 95 

3 167 88 10 164 84 39 024 66 22 183 74 

4 154 74 11 166 75 40 154 75 57 156 80 

5 022 80 14 152 64 41 148 66 58 169 74 

6 141 81 14 142 72 42 141 69 59 164 80 

7 135 21 12 150 77 43 157 21 60 149 72 

8 156 74 12 024 62 44 157 42 61 171 82 

1 138 41 14 148 69 42 147 71 21 166 88 

12 166 72 12 169 78 46 145 758 24 167 92 

11 176 93 14 168 83 47 145 74 64 156 80 

12 042 88 41 165 77 48 149 74 22 160 21 

13 166 70 40 167 80 49 150 58 66 020 83 

14 162 75 41 044 79 21 158 74 67 168 90 

12 160 69 44 164 72 51 167 87 68 150 78 

16 156 73 44 160 82 52 176 75 69 024 84 

17 150 70 42 169 42 24 173 89 70 022 88 

 02 14 %2أ4ف4م  42 160 المتوسط العام للصفة 90 168 36 75 163 12

 المساحة الورقية 

الهجن نباتات وجود فىروق معنوية في المساحة الورقية بين ( .جدول )المتوسطات الحسابية  يالحظ من عرض
حيث بل   6. ،.. ،10 ،44 ،.6 ،.4 ،6 ،69 ،1 ،1القمية وكانت الهجن العشر المتفوقة في هذه الصفة هي 

لى الترتيب في ع 2م 07.4، 7.40، 7.40 ،7.40 ،7.40، 17.4، 7.41، 7.41، 7.42، 7.42 لها،معدل الصفة 
في وجود ( .)و( .)و (6تتفق هذه النتائج مع نتائج ) .7.للهجين القمي  2م 0.30حين بل  أقل معدل للصفة 

مختلفة في التركيب الوراثية، من المعروف بأن المساحة الورقية  اختالفات معنوية بين الهجن القمية الناتجة من ابان
لمادة الجافة عن طريق التمثيل الضوئي وتحويلها مستقبال الى الحبوب كغطان خضران تلعب دورا كبيرا في تصنيع ا

لتحديد حاصل الحبوب. من نتائج هذا البحث هنالك مجال واسع النتخاب التراكيب الوراثية المرغوبة للحصول على 
 (.67حاصل عالي )
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 النباتب عرانيسعدد 

 .جىدول توضىح نتىائج  الصىفران.وب فىي الىذرة النبىات مىن المكونىات الرئيسىة لحاصىل الحبىب العرانيستعد عدد  
قميىة الهجىن ال نباتىات الجىدول إنويالحىظ مىن  بالنبىات، العىرانيسالهجىن القميىة فىي عىدد نباتىات فىروق معنويىة بىين  وجود

لهذه  العرانيسوبل  متوسط عدد  91، .9، 96 ،4، 17 ،.4 ،1. ،90، 1، 41 ،2. ،6المتفوقة في هذه الصفة هي 
تشىىير هىىذه  التتىىابع.علىىى  6.9 ،6.9 ،6.9 ،6.9 ،6.94 ،6.94 ،6.94 ،6.94 ،6.94 ،..6 ،..6 ،4..6الهجىىن 

االختالفات بين الهجن إلىى وجىود اختالفىات وراثيىة بىين السىالالت الداخلىة فىي أنتىاج الهجىن القميىة كىذلك إن ظىاهره تعىدد 
 اهرة تشىىىمل النباتىىىات التىىىي تحمىىىىلغيىىىر موجىىىىودة، حيىىىث أن هىىىذه الظىىىفىىىي هىىىذه السىىىالالت كانىىىت  prolificacy العىىىرانيس
ين مخصبين بالنبات وأكثر. تتفق هذه النتائج مع نتائج كثير من الباحثين العراقيين الذين يؤيدون عىن عىدم وجىود عرنوص

 (..و .و 9و 6العراق ) إلىظاهرة تعدد العرانيس في التراكيب الوراثية التي دخلت 

 العرنوصطول 
. تىراوحىت معىدالت الصىفة عرنوصالطول نباتات الهجن القمية في  نبي معنويةوجود فروق  5يتبين جدول   

 6 ،41 ،91، .4، . ،66 ،61 ،..أعطت الهجن  الترتيب.على  ..،  ..سم للهجينين  9..6سىم،  97.2بين 
 سم ..61 ،..61 ،..61 ،61.1 ،61.1 ،62.6 ،..62 ،62.1 ،97.2 تأعلى معدالت لهذه الصفة بلغ 94،

صفة مهمة لحاصل الذرة الصفران كونه من مكونات  عرنوصأن طول ال إلى( 10)و( 1)وصل كل من ت بالتتابع.
الحاصل الثانوية ولها عالقة مباشرة بالمكون الرئيسي لحاصل الحبوب في الذرة الصفران وهي عدد الحبوب في 

 .على فروق معنوية بين الهجن نتائج تلك الباحثين حيث حصلوا إلىنتائج هذا البحث مشابه و  عرنوصال

 عرنوصبالعدد الصفوف 

مىىن المكونىىات األولىىى ، حيىىث أن عرنوصبىىالحبىىوب العىىدد  علىىى بشىىكل مباشىىر عرنوصبىىالصىىفوف الثر عىىدد ؤ يىى
 4لجىدول يالحىظ مىن التحليىل اإلحصىائي فىي ا الصىفران.الرئيسة لحاصل الحبوب في الذرة الثانوية والثانية من المكونات 

 6.و91ة القميىى نالهجىى ت نباتىىاتحيىىث أعطىى ،عرنوصبىىالصىىفوف الالهىىىجن القميىىة لعىىدد نباتىىات يىىة بيىىىن وجىىود فىىروق معنو 
 ، 46 ، 1.,7.، 92، 90، .9ولم تفرق معنويا عن نباتات الهجن القمية  اصف 61معىدل للصفة بل   أعلى 44و ..و

 ليىىهإمىىع مىىا توصىىل  النتىىائجهىىذه  قتتفىى .9.و .9القميىىين  ينللهجينىى اع صىىف 69لصىىفة لفىىي حىىين بلىى  أقىىل معىىدل ، 11، 11
بان المضربة التىي تىنعكس باختالف اآل لعرنوصباعدد الصفوف  اختالفمن حيث ( 62( و )61( و )4)و ( 9)و  (6)

الهجىىىن. يالحىىىظ مىىىن نتىىىائج هىىىذا البحىىىث وجىىىود اختالفىىىات واسىىىعة بىىىين السىىىالالت فىىىي عىىىدد الصىىىفوف  أفىىىرادصىىىفاتها فىىىي 
 عرنىوصعلىى حسىاب طىول ال عرنوصعدد الصفوف بىال ن األفضل بحيث ال تكو ويعطي مجال واسع النتخاب  عرنوصبال

 (.9وعدد الحبوب بالصف )
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 المقارنة.بالنبات للهجن القمية لمحصول الذرة الصفراء لتجربة  العرانيس( وعدد 2متوسط المساحة الورقية )م 4جدول

الهجن 
 القمية

 معدل الصفة
الهجن 
 القمية

الهجن  معدل الصفة
 القمية
 

 الصفة معدل
الهجن 
 القمية

 معدل الصفة
المساحة 
 الورقية

عدد 
 العرانيس

المساحة 
 الورقية

المساحة 
 الورقية

المساحة 
 الورقية

عدد 
 العرانيس

المساحة 
 الورقية

دد ع
 العرانيس

1 0.58 6..4 62 0.57 6.77 37 0.47 6.74 54 0.46 6.94 
2 0.50 6.77 97 0.52 6.77 38 0.49 6.77 44 0.57 6.7. 
3 0.55 6.64 96 0.54 6.97 39 0.41 6.74 41 0.52 6..7 
4 0.51 6.74 99 0.40 6.64 40 0.30 6.77 57 0.47 6.74 
5 0.52 6.97 9. 0.55 6.77 41 0.34 6.77 58 0.56 6.74 
6 0.59 6.77 9. 0.50 6.97 42 0.36 6.77 59 0.49 6.77 
7 0.49 6.64 94 0.51 6.77 43 0.30 6.77 60 0.57 6.94 
8 0.59 6.94 91 0.53 6.97 44 0.39 6.74 61 0.44 6.64 
9 0.55 6.74 90 0.42 6.94 .4 0.54 6.77 19 0.45 6.74 
15 0.41 6.74 91 0.53 6.74 46 0.53 6.74 1. 0.47 6.74 
11 0.53 6.67 92 0.50 6.67 47 0.48 6.67 64 0.53 6.74 
12 0.58 6.67 .7 0.55 6.67 48 0.30 6.94 14 0.50 6.74 
13 0.57 6.77 .6 0.06 6.74 49 0.39 6..7 66 0.53 6.77 
14 0.54 6.67 .9 0.47 6.74 47 0.46 6.74 67 0.57 6.77 
10 0.40 6.67 .. 0.57 6.77 51 0.48 6.77 68 0.48 6.77 
16 0.47 6.77 .. 3.89 6.77 52 0.47 6.74 69 0.53 6.77 
17 0.41 6.77 .4 0.42 6.74 4. 0.58 6.77 70 0.49 6.77 
 7.61 0.02 %4أ.ف.م  1.08 0.49 المتوسط العام للصفة 6.64 0.47 36 6.74 0.52 11

 

 بالصفعدد الحبوب 

يؤثر عدد الحبوب بالصف في الذرة الصفران بصورة غير مباشرة على حاصل الحبوب وذلك مىن خىالل التىأثير 
البيئية  كثيرا بالظىروفتتأثر الثانوية لحاصل الحبوب وهي صفة كمية ألنها من المكونات  عرنوصبالعلى عدد الحبوب 

بين نباتات الهجن  وجىود فىروق معنوية 1. يوضح جدول وهذا التأثر واضح من خالل نسبة الخصببشكل مباشر 
بالصف  حبة 97و .. بالصف للهجين حبة 4.الصفة بين  التمعد تعدد الحبوب بالصف وتراوح القمية في

 19،  .،  4.،  91،  61،  .1،  66،  ..وكانىت الهجن القمية العشر المتفوقة في هذه الصفة هي  ..ن للهجيني
على  بالصف حبة 0.،  1.،  1.،  1.، 2.،  2.،  2.،  6.،  ..،  4.وبلغىت متىوسطىاتىها  .4،  67، 

هذه االختالفات الموجودة بين  .(97) ( و61و ) (69)و  (.) و( 6ليه )إالنتائج مع ما توصل  هذه تتفق التتابع.
الهجن القمية ناتجة من االختالفات الموجودة بين السالالت النقية، مما يعطي مجال واسع النتخاب األفضل مع 

 (.9) عرنوصالمحافظة على التوازن بين عدد الحبوب بالصف وعدد الصفوف بال
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 .لذرة الصفراء لتجربة المقارنةللقمية للهجن ا عرنوصبال)سم( وعدد الصفوف  عرنوصالمتوسط طول  5جدول 

 
الهجن 
 القمية

الهجن  معدل الصفة
 القمية

  معدل الصفة
الهجن 
 القمية

  معدل الصفة
الهجن 
 القمية

 معدل الصفة
طول 

عرنو ال
 ص

عدد الصفوف 
 عرنوصبال

طول 
عرنو ال

 ص

عدد الصفوف 
 عرنوصبال

طول 
عرنو ال

 ص

عدد الصفوف 
 عرنوصبال

طول 
عرنو ال

 ص

فوف عدد الص
 عرنوصبال

1 61.. 64 62 15.8 64 37 16.7 64 54 16.8 6. 
2 60.9 61 97 16.3 6. 38 64.2 60 44 17.4 61 
3 19.1 64 96 14.8 6. 39 17.3 61 41 16.3 61 
4 16.4 61 99 16.1 6. 40 15.1 64 57 16.9 61 
5 16.5 61 9. 15.1 60 41 60.6 64 58 18.4 61 
6 15.0 6. 9. 15.9 69 42 14.4 69 59 15.6 6. 
7 16.0 6. 94 18.3 6. 43 20.9 6. 60 16.0 64 
8 16.6 64 91 18.6 61 44 14.2 6. 61 15.0 6. 
9 15.5 61 90 14.8 60 .4 17.8 61 19 17.4 6. 
15 17.8 6. 91 17.0 61 46 16.8 64 1. 16.9 6. 
11 19.3 6. 92 16.3 60 47 14.8 64 64 16.6 64 
12 17.0 6. .7 16.7 60 48 16.3 6. 14 17.9 61 
13 15.7 6. .6 16.3 61 49 14.8 61 66 15.8 60 
14 15.6 61 .9 16.3 6. 47 16.0 61 67 15.1 64 
10 17.2 6. .. 16.8 61 51 16.5 60 68 16.2 60 
16 16.7 64 .. 61.. 64 52 16.1 6. 69 18.0 61 
17 17.3 64 .4 15.7 61 4. 18.8 6. 70 64.. 6. 
 9 ..6 %4أ.ف.م  64 61.1 المتوسط العام للصفة 64 19.0 36 61 19.6 11

 

 عرنوصبالعدد الحبوب 

 عىىىدد الصىىىفوفالتىىىي تىىىوثر فىىىي مىىىن تىىىداخل العوامىىىل الوراثيىىىة والعوامىىىل البيئيىىىة  عرنوصبىىىاليتحىىىدد عىىىدد الحبىىىوب 
. الىذرة الصىفرانلرئيسىة فىىىىىىىي أحد مكونات الحاصىل ا عرنوصبالحيث أن عدد الحبوب  بالصف،الحبوب  وعدد عرنوصبال

 1جىدول المىن بيانىات ، نجىد عرنوصبىال حىىبوبالالهىىجن القميىة لعىىدد نباتىات وجىود فىروق معىنوية بين  1جدوليتضح من 
وأن  44،  .،  66،  .،  94،  61،  14،  ..،  2.،  91ن الهجىىىىن القميىىىىة التىىىىىي تفوقىىىىىت فىىىىي هىىىىذه الصىىىىفة هىىىىي أ

 حبىىىة 499، 491,..4، ..4، .41، 407، 416، 421، 146 ، 109لهىىىا بلىىى   صعرنو بىىىالمتوسىىىط عىىىدد الحبىىىوب 
يظهر من نتائج البحث بأنه هنالك بعض  .4.حبة للهجين القمي  624على التتابع في حين بل  أدنى معدل  عرنوصبال

نقىىاوة  إلىىىها عىىالي يمكىىن االسىىتفادة منهىىا فىىي المسىىتقبل ذلىىك بعىىد وصىىول عرنوصبىىالالسىىالالت االبويىىة تمتىىاز بعىىدد حبىىوب 
 الفردية.تربية الهجن  وراثية في
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 وزن الحبة

 0الجىدول تشىير بيانىات .يىةوببحالمحاصىيل الفىي  الرئيسىة أهم مكونىات حاصىل الحبىوب بين يعد وزن الحبة من
حيىث  القميىة،الهىىجن  نباتىات وجود اختالفات معنوية في وزن الحبة بيىىن، حيث يظهر غم حبة 77.متوسطات وزن  إلى
وكانىىىت الهجىىىن القميىىىة العشىىىر  التتىىىابع، علىىىى 2.و .9القميىىىين  ينغىىىم للهجينىىى1..40وغىىىم 92..67بىىىين  القىىىيم حتتىىىىراو 

 ( و6) إليهالنتائج مع ما توصل هذه تتفق  .6.،  4.،  96،  1.،  0.،  69،  .4،  .6،  62،  .9المتفوقة هي 
والتىىي هىىي ناتجىىة مىىن توارثهىىا للصىىفة مىىن بىىاختالف الهجىىن اخىىتالف معىىدل وزن الحبىىة  ( مىىن60( و )61( و )67)و (9)

  الجينات.االبان مع تأثير الظروف البيئية لكونها من الصفات الكمية وتحت تأثير أعداد كبيرة من 

للهجن القمية لمحصول الذرة الصفراء لتجربة  عرنوصبالمتوسط عدد الحبوب بالصف وعدد الحبوب .6جدول
 المقارنة.

الهجن 
 القمية

 معدل الصفة
 الهجن
 القمية

 معدل الصفة
الهجن 
 القمية

 معدل الصفة
الهجن 
 القمية

 معدل الصفة
عدد 

الحبوب 
 بالصف

عدد 
الحبوب 

 عرنوصبال

عدد 
الحبوب 
 بالصف

عدد 
الحبوب 

 عرنوصبال

عدد 
الحبوب 
 بالصف

عدد 
الحبوب 

 عرنوصبال

عدد 
الحبوب 
 بالصف

عدد 
الحبوب 

 عرنوصبال
1 33 366 62 25 267 37 .9 229 54 .9 263 
2 36 342 97 35 340 38 .9 316 44 .9 522 
3 38 534 96 26 311 39 91 651 41 .6 401 
4 32 528 99 30 356 40 9. 504 57 .6 282 
5 29 412 9. 31 362 41 97 478 58 .4 330 
6 26 322 9. 31 373 42 97 251 59 91 351 
7 27 327 94 34 563 43 .4 596 60 .7 384 
8 31 404 91 39 672 44 97 255 61 9. 273 
9 25 339 90 25 480 .4 .2 195 19 .1 499 
15 38 508 91 29 352 46 .. 438 1. .6 442 
11 43 534 92 30 422 47 99 386 64 .1 408 
12 34 395 .7 33 472 48 .6 292 14 91 581 
13 25 258 .6 31 312 49 99 306 66 .7 366 
14 23 301 .9 32 426 47 91 326 67 91 359 
10 30 369 .. 31 365 51 .. 446 68 .7 497 
16 31 497 .. .6 426 52 .. 429 69 .1 486 
17 37 506 .4 .7 .01 4. .0 320 70 .6 396 

11 39 570 36 .. 372 
المتوسط العام 

 للصفة
 0. 1 %4أ.ف.م  76. 6.
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 (غم للنبات) الحبوبحاصل 

محصىلة لكافىة فعاليىىات  ووهىيىة وببحفىي المحاصىيل الالنبىات والبىاحثين  لمربىي رئيسىاع يعىد حاصىل الحبىوب هىدفاع 
اختيىار الهىىجن المتىىفوقة وبالتىىالي  هىذه الصىفة تحديىد مىن خىىاللاأليضية وناتجة من تأثير مكونات الحاصل، ويتم النبىات 

وجىىود  0جىىدول يبىىين  . Homozygosisآبائهىىا مىىن السىىالالت لغىىرض االسىىتمرار بىىالتلقيح الىىذاتي لحىىين التجىىانس الىىوراثي 
 91غىىىم للهجىىىين 71..61تىىىىراو  بيىىىىن بىىىين نباتىىىات الهجىىىن القميىىىة لصىىىفة حاصىىىل الحبىىىوب للنبىىىات الواحىىىد و فىىىروق معنويىىىة 

 4،  61،  14،  6.،  .،  2.،  94،  ..،  91كانت أما الهجن القمية العشر المتفوقة منها  9. للهجين 10..4و
فىي أن ( 97)و( 62) ( و61) ( و61)و( 1)و( 4)( و .( و )9( و )6) إليىهتوصىل النتىائج مىع مىا هىذه تتفىق  .66، 

وطبيعىىىة الفعىىىل الجينىىىي  المسىىىتنبط منهىىىاالهجىىىن تختلىىىف فىىىي حاصىىىل النبىىىات فىىىي الىىىذرة الصىىىفران تبعىىىاع الخىىىتالف السىىىالالت 
لحبىوب كىان نىاتج تشىير نتىائج هىذه الدراسىة بىأن الهجىن القميىة التىي تفوقىت فىي حاصىل ا .عن مكونىات الحاصىل لالمسؤو 

(. وعليىىه ترشىىح سىىالالت هىىذه الهجىىن القميىىة العشىىرة لالسىىتمرار بىىالتلقيح 1)جىىدول عرنوصمىىن تفوقهىىا فىىي عىىدد الحبىىوب بىىال
 (..6الذاتي لحين التماثل الوراثي ثم إدخاله في برنامج تضريب تبادلي )

 المقارنة.الصفراء لتجربة  لذرةلحبة)غم( وحاصل النبات الواحد )غم( للهجن القمية  355متوسط وزن  7جدول
 

الهجن 
 القمية

الهجن  معدل الصفة
 القمية

  معدل الصفة
الهجن 
 القمية

  معدل الصفة
الهجن 
 القمية

 معدل الصفة
حاصل  وزن ال

 النبات
حاصل  وزن ال

 النبات
حاصل  وزن ال

 النبات
حاصل  وزن ال

 النبات
1 79.82 12.97 62 676..6 26..4 37 95.72 0..7. 54 22.41 1..2. 
2 71.57 16.91 97 19.01 29..1 38 14.01 07.40 44 1..70 6.4.6. 
3 85.71 649.69 96 24.6. 2..71 39 40..1 644.17 41 0..24 21.74 
4 73.32 691.62 99 12.77 1..69 40 07.26 697.44 57 1..14 01.0. 
5 75.55 14.79 9. 67..92 661.20 41 2..11 6.1.40 58 04..1 1..4. 
6 79.72 1..17 9. 01..1 677..6 42 09..7 4..10 59 06.64 02.17 
7 78.77 10.72 94 14.29 640..4 43 10..0 612.9. 60 14..4 19.96 
8 72.12 677.00 91 01.67 61..71 44 01.7. 1..22 61 11.91 01.61 
9 81.07 26..9 90 19..2 691.24 .4 2..16 17..1 19 17.77 6.1.24 
15 76.88 6.7.7. 91 29.24 671.92 46 0..24 21... 1. 04.1. 666.11 
11 79.94 6.6.71 92 27..2 690.71 47 19.97 67..70 64 17.16 672.74 
12 97.31 691.7. .7 02..7 662.11 48 24.49 29..1 14 04.41 6.1.4. 
13 677.1. 11.47 .6 16.6. 1..12 49 19.61 19.97 66 02.16 20.11 
14 73.90 0...0 .9 0..21 671.91 47 01.7. 14.20 67 19.11 20.11 
10 04.02 29..1 .. 10.11 84.56 51 01.6. 671.20 68 09..2 696.60 
16 10.42 6.4.00 .. 06.10 677..4 52 1..1. 660.06 69 09.66 661..1 
17 11.6. 666.9. .4 07.74 666.69 4. 27... 24.14 70 0...6 22.16 
المتوسط  12.16 6..09 36 02...6 06.61 11

 العام للصفة
 64.21 2.10 %4أ.ف.م  2..674 0..17
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