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. نباتيتين كثافتين في الصفراء الذرة من وسالالتها وفردية زوجية هجن أداء تقويم بهدف 
 المحاصيل قسم تجارب حقل في 2017 الخريفي الموسم في حقلية تجربة أجريت
 نقية سالالت خمس مقارنة الدراسة وتضمنت بغداد جامعة - الزراعة كلية -الحقلية

(ZM19 ,ZM49W3E ,ZM60 ,ZM43WIZE وCDCN5) فردية هجن وعشرة 
 80و  1-هـ نبات ألف 60 وبكثافتين تضريبها من ناتجة زوجية هجينا   عشر وخمسة
 المعشاة الكاملة القطاعات تصميم باستخدام مقارنة تجربة في ادخلت. 1-هـ نبات ألف
-هـ نبات ألف 80و 60 النباتية الكثافات مثلت المنشقة األلواح بترتيب, مكررات بثالثة
 تفوق  النتائج أظهرت. الثانوية األلواح الوراثية التراكيب كانت فيما الرئيسة األلواح 1

  الهجينن أبكر  جميعها, المدروسة الصفات في أبائها على والزوجية الفردية الهجن
 بلغت بمدة واالنثوي  الذكري  للتزهير الوصول في ZM19 × ZM43WIZE الفردي
×  5 الزوجي الهجين  أستغرق  فيما بالتتابع يوما   60.33و 56.33

ZM19×ZM43WIZ وZM49W3E 56 بلغ الذكري  التزهير إلى للوصول مدة أقل 
 وكان األنثوي  التزهير الى الوصول في بينها فيما الزوجية الهجن تختلف ولم يوما  
 60.17 بلغت بمدة, CDCN5 × ZM60 ZM49W3E × ZM43WIZEأبكرها
 أعطت. سالبة هجين وقوة تهجن نسبة المبكرة والزوجية الفردية الهجن امتلكت يوما ,
 ×ZM19و ZM49W3E × ZM43WIZEو CDCN5×ZM49W3E الفردية الهجن

ZM43WIZE سم231.6و 233.9و 245.9 بلغت النبات الرتفاع متوسط أعلى 
 × ZM49W3E الفردي الهجين واظهر العام, المتوسط من أعلى وهي عبالتتاب

ZM43WIZE الهجين يليه سم 107.87 بلغ العرنوص الرتفاع متوسط أعلى 
CDCN5× ZM49W3E الهجين ثم سم107.05 بلغ الذيZM19× ZM43WIZE 

 ×CDCN5 الزوجي الهجين تفوق  عنهما, معنويا   يختلف ولم سم101.77 بلغ الذي
ZM49W3E, 2× ZM43WIZE فيما سم 295.9 بلغ للنبات ارتفاع أعلى بإعطائه 

 متوسط أعلى ZM19× ZM49W3E, CDCN5× ZM60 الزوجي الهجين أعطى
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 و ZM49W3E × ZM60 الزوجي الهجين ويليه سم 112.45 بلغ العرنوص الرتفاع
ZM19× ZM43WIZE . الفردي الهجين تفوق (ZM49W3E × ZM60 )بإعطائه 

( CDCN5× ZM60) الهجين يليه ورقة 16.28 بلغ األوراق عدد لصفة متوسط أعلى
 ×ZM19) الهجينان باستثناء الباقية الهجن عن معنويا تختلف ولم ورقة 16.03 بمقدار

ZM43WIZE )و(ZM19× ZM60 )15.25 بلغت لألوراق عدد اقل أعطت إذ 
 × CDCN5× ZM49W3E) ZM19الزوجي الهجين تفوق . بالتتابع ورقة 15.17و

ZM60 )الهجن تليه ورقه 17.08 بلغت لألوراق عدد أعلى بإعطائه (CDCN5× 
ZM49W3E)( ZM19× ZM43WIZE )و(CDCN5× ZM19ZM60× 

nZM43WIZE )و(ZM19× ZM60)( CDCN5× ZM43WIZE )و(CDCN5× 
ZM19)( ZM49W3E × ZM60 )وZM19× ZM49W3E) CDCN5 × 

ZM60 )و(ZM19× ZM49W3E) (CDCN5× ZM43WIZE )16.48 بلغت إذ 
 المتوسط من أعلى وهي بالتتابع 16.23و 16.27و 16.33و 16.37و 16.38و

 الفردية الهجن معظم وتميزت. والزوجية الفردية الهجن ومتوسط السالالت ومتوسط العام
 تهجن وقوة تهجن بنسبة االوراق وعدد والعرنوص النبات بارتفاع المتفوقة والزوجية
 .المرغوب باالتجاه موجبة
 

 

EVALUATE THE PERFORMANCE OF DOUBLE, SINGLE HYBRIDS  AND 

INBREDS OF MAIZE UNDER DIFFERENT PLANT POPULATION AND 

ESTIMATE HETEROSIS   AND HYBRID VIGOR (SOME AGRONOMIC 

TRAITS) 

      A. N. Abdel-Amir                                                                B. H. Hadi   

Mini. of Agri. – Direc. of Agri. Karbala                                    University of Baghdad – College of  Agri 

Abstract 

field experiment was conducted during the fall season 2017 at the fields of Field Crop 

Department - College of Agriculture - University of Baghdad in order to evaluate the 

performance of double, Single hybrids, and their inbreds of maize (ZM43WIZE, ZM60, 

ZM49W3E, ZM19, and CDCN5) in two plant densities. The Study included the 

comparison among five inbreds, ten single hybrids, and fifteen double hybrids. The 

experiments were conducted according to the randomized complete block design (RCBD) 

with four replication, using the spilt plot treatment arrangement, where the two densities  

60 and 80 thousand plants h-1 were randomized in the main plots and the 30 genotypes in 

the subplots. The results showed the superiority of the single and double hybrids over 

their inbreds in all the studied traits. The earliest single hybrids (ZM43WIZE × ZM19) in 

tassling and silking reached 56.33 and 60.33 days respectively. The double hybrid 

 .النباتية ،الكثافات الهجين ،قوة الصفراء الذرة     :كلمات مفتاحية
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(ZM43WIZE × ZM19) (ZM49W3E × CDCN5) To reach the tassling was 56 days and did 

not differ between the hybrids among them in access to silking and the earliest 

(ZM43WIZE × ZM49W3E) (ZM60 × CDCN5) with a period of 60.17 days. The earliest  

single hybrids and the double hybrids had negative heterosis and hybrid vigor 

(ZM49W3E × CDCN5), (ZM43WIZE × ZM49W3E) and (ZM43WIZE × ZM19) The 

highest mean plant height was 245.9, 233.9 and 231.6 cm respectively, which is higher 

than the general mean. (ZM43WIZE × ZM49W3E) The highest mean ear height was  

107.87 cm followed by the hybrid (ZM49W3E × CDCN5) which reached 107.05 cm and 

the hybrid (ZM43WIZE × ZM19) which was 101.77 cm and did not differ significantly, 

the hybrid (ZM43WIZE × ZM60) (ZM49W3E × CDCN5) by giving the highest height of 

the plant reached 295.9 cm while the double hybrid gave the(ZM60 × CDCN5)  

(ZM49W3E × ZM19) the highest average ear height reached 112.45 cm followed by the 

double hybrid (ZM43WIZE × ZM19) (ZM60 × ZM49W3E). The single hybrid ) ZM60× 

ZM49W3E (giving it the highest mean of 16.28 leaves number followed by the hybrid 

(ZM60 × 5) by 16.03 leaves  and did not differ significantly from the remaining hybrids 

except for the hybrids (ZM43WIZE × ZM19) and (ZM60 × ZM19) gave least leaves 

number (15.25 and 15.17) sequence. (ZM60 × ZM19) (ZM49W3E × CDCN5) by giving 

the highest number of leaves of 17.08 leaves followed by (ZM43WIZE × ZM19) 

(ZM49W3E × CDCN5), (ZM43WIZE × ZM60) (ZM19 × CDCN5) , (ZM43WIZE × 

CDCN5) (ZM60 × ZM19), (ZM49W3E × ZM60) ( ZM19 × CDCN5), (ZM60 × CDCN5) 

(ZM49W3E × ZM19) and (ZM43WIZE × CDCN5) (ZM49W3E × ZM19), reaching 

16.48, 16.38, 16.37, 16.33 and 16 .27 and 16.23 respectively, which is higher than the 

general average and the average inbreds  and the average of the single and double hybrids 

. Most of the single and superior double hybrids  were characterized by the height of the 

plant and the ear and the number of leaves by the  positive hetrosis and hybrid vigor  in 

the desired direction. 

 

Keywords: Maize, Hybrid Vigor, Plant Densities. 

 

 المقدمة

الـــرغم مـــن انتشـــار بعـــد الهجـــن الفرديـــة إن زراعـــة الـــذرة الصـــفراء فـــي العـــراق الزالـــت دون المســـتو  المطلـــوب علـــى 
أن معـدل الغلـة كـان منخفضـا مقارنـة  وجـد  عـة واقـع أنتـال المحصـول فـي العـراقمتاب ,ومنوالثالثية واألصناف التركيبية

باإلنتــال العــالمي وربمــا يعــود ذلــل إلــى أن المــزارع اعتــاد علــى زراعــة األصــناف المفتوحــة التلقــي  واألصــناف التركيبيــة, 
ات عمليـــات خدمــة المحصـــول, لـــذا وجـــب يـــمـــاد زراعـــة بــذور الهجـــن الفرديـــة لصـــعوبة اســتيرادها و ـــعف تقنوعــدم اعت

االهتمــام بتربيــة وتحســين هــذا المحصــول إلحــداي زيــادة معنويــة فــي حاصــل الحبــوب وتحســين نوعيتــه مــن خــالل تنفيــذ 
الصـفراء هـي صـعوبة الحصـول علـى برامج التربية والتحسين لهـذا المحصـول. مـن الصـعوبات التـي تواجـه مربـي الـذرة 

السالالت النقية والمتفوقة في حاصلها وقابليتها على االتحاد عند تضريبها مع سالالت أخر , ولذا فان قلـة السـالالت 
النقية ذات الحاصل العالي جعل عملية اسـتنباهها وككثارهـا محصـورا فـي الشـركات المنتجـة لهـا, وأصـب  إكثـار الهجـن 
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في صفاتها اإلنتاجية والوراثية وقابليتها للتكيف مع الظروف البيئية من أهم األعمال العلمية التـي تقـوم الفردية المتفوقة 
بها الشركات العالميـة المتخصصـة لتربيـة هـذا المحصـول, ولغـرو النهـوو بزراعـة هـذا المحصـول وزيـادة غلـة وحـدة 

ال هجـن زوجيـة فضـال عـن الهجـن الفرديـة وكدخالهـا المساحة البد من استعمال هرائق تربية وتحسين وتنفيذ بـرامج إلنتـ
في الزراعة لما تحمله من مواصفات جيدة في اإلنتال بسبب النباتات المستعملة كـمم فـي إنتـال حبـوب الهجـين الزوجـي 
مــن الهجــن الفرديــة وتمتــاز بقــوة وغــزارة نموهــا وكثــرة حبوبهــا مقارنــة بحبــوب النباتــات المســتعملة أم فــي أنتــال الهجــين 

فـردي وهـي السـاللة, وكـذلل النباتـات المسـتعملة أب فـي أنتــال حبـوب اللقـاح تكـون مـن الهجـن الفرديـة ولهـا المميــزات ال
( مــن أهــم الظــواهر العلميــة التــي نالــت اهتمــام علمــاء الوراثــة (Hybrid Vigorالسـابقة نفســها. تعــد ظــاهرة قــوة الهجــين 

ة أســـباب حصـــولها وقواعـــدها ألهميتهــا فـــي تحســـين الصـــفات والبــاحثين فـــي مجـــال تربيــة وتحســـين النبـــات وذلـــل لمعرفــ
( . أشارت العديد من الدراسات أن عدد األيام من ألزراعة إلى التزهير يتغير بتغير التركيب 16النباتية وزيادة اإلنتال )

التـي  الوراثي بسبب اختالف توليفة الجينات التي تسيطر على الصفة من جهة, فضـال عـن عـدد وفعـل أزوال الجينـات
% 12.98-% و  14.10-( بلغـت  Xq880 ×I( قوة هجين سالبة للهجين  )13وجد )(.  20تحكم تلل الصفات )

مما يشير إلى وقوع الصفة تحت تمثير السيادة الفائقـة  للموسمين الربيعي والخريفي لصفة التزهير الذكري للذرة الصفراء
للجينــات. تباينــت قــوة الهجــين لجميــع الهجــن المســتنبطة محليــا للــذرة الصــفراء لصــفة التزهيــر الــذكري إذ أعطــى الهجــين 

( علـى 4× 3 (%  بينمـا حصـل الهجـين10.63-( أعلـى قـوة هجـين باالتجـاه السـالب المرغـوب بلغـت 153×  (145
فـي دراسـتهما ألربـع سـالالت مـن الـذرة الصـفراء وجـود قـوة  ( 22 )  الحـ  ,(24% )11.63وجبـة بلغـت قـوة هجـين م

-( علــى أدنـــى قيمـــة بلغـــت 3×4هجــين ســـالبة  لصـــفة التزهيــر االنثـــوي فـــي التضـــريبات التبادليــة إذ حصـــل الهجـــين )
مـع ببائهـا قـوة هجـين  F1عنـد مقارنـة عشـرين ذريـة مـن الجيـل ( 8(. وجد )26حصل عليه ) %, وهذا يماثل ما2.72

(  في دراسته لخمسة وأربعين هجينا  زوجيا  وخمسة عشر هجينا  12%. وجد )50موجبة وسالبة لصفه التزهير األنثوي 
( 1×3% عدا الهجين الفـردي )16.20-%,  2.45-فرديا  أن جميع الهجن كانت لها قوة هجين سالبة تراوحت بين  

( على قوة هجين سالبة ومعنوية لخمسة هجن على أسـا  1) % . حصل0.60لذي أعطى قوة هجين  موجبة بلغت ا
(  أعلى قوة هجـين سـالبة 3×4نسبة قوة الهجين المنسوبة إلى أفضل األبوين لصفة التزهير األنثوي إذ أعطى الهجين )

( 1×4( و )1×5بة وكانت أعالهـا للهجينـين  )( أن الرتفاع النبات قوة هجين موج36%. بينت دراسة )8.88-بلغت 
% 42( قـوة هجـين سـالبة. تفوقـت الهجـن جميعهـا علـى أفضـل ببائهـا وكانـت أعلـى قـوة هجـين 1×3فيما كان للهجـين )

إذ تراوحـت  ,لصـفة ارتفـاع العرنـوص المعنويـة لقـوة الهجـينإلـى قـيم موجبـة وعاليـة ( 11) وصلت (.6( )3×4للهجين )
% فـي الهجـين الثـاني 58.32و ,% للهجـين األول قياسـا إلـى متوسـط األبـوين88.53% للهجين الثـاني و 29.36بين
( أن 37(. بينـت )25و 21% في الهجـين األول قياسـا إلـى األب األفضـل, نتـائج مماثلـة حصـل عليهـا )130.59الى

(.  وجـــد  3L×10(% للهجــين 11.76هجــين موجبــة لصــفة عــدد األوراق قــوة هجــين موجبــة معنويــة بلغـــت أعلــى قــوة 
( علــى أعلــى قــوة 5×8(  قــوة هجــين موجبــة  لجميــع الهجــن لصــفة عــدد األوراق للــذرة الصــفراء وحصــل الهجــين )23)

( أعلــى قــوة هجــين 3×4اظهــر الهجــين )% . 2.72( بلغــت 1×7% واقــل قــوة هجــين للهجــين )31.48هجــين بلغــت 
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تشـير قـوة الهجـين الموجبـة إلـى وجـود  .مع تفوق ألربعـة عشـر هجينـا أخـر   %128.97لحاصل وحدة المساحة بلغت 
ســيادة فائقــة للجينــات التــي تــبثر بشــكل مباشــر فــي توريــ  الصــفة, أمــا القــيم الســالبة فتشــير إلــى أن التــمثير األكبــر فــي 

د سـيادة للجينـات فـي توري  الصفة يعود إلى السيادة الجزئية, أما قـوة الهجـين التـي تسـاوي صـفرا فتـدل علـى عـدم وجـو 
في تباين قـوة الهجـين بتبـاين اإلبـاء الداخلـة وتختلـف  (17و 7, 6نتائج العديد من الباحثين ) ماثلالتمثير عليها, وهذا ي

يعــز  التحسـين الـوراثي للتراكيــب الوراثيـة للزيـادة التدريجيــة فـي الكثافـة النباتيــة  قيمتهـا اعتمـادا علـى التباعــد بـين اإلبـاء.
لتطـوير السـالالت والهجـن الشـائعة, وقـد نجـم التحسـين الـوراثي مـن تقويـة مكونـات المصـدر  الالحيويـةود كمصدر للشد

ألـف  79-30والمصب وتحسينها, والموازنة بينها وبذا تحاف  على التراكيب الوراثية فـي مـد  واسـع مـن الكثافـات مـن 
وأشار إلى إن الهجن المدروسة  ,والكثافة النباتية( العالقة بين حاصل هجن الذرة الصفراء 31(. حدد )32) 1-نبات هـ

. إن الكثافة النباتية لها تمثير كبير في نمـو الـذرة الصـفراء  1-ألف نبات هـ 81.7أعطت أعلى حاصل بالكثافة النباتية 
ه للنباتـات إلـى وحاصلها نتيجة الختالف القدرة التنافسية للنباتات عنـد الكثافـات المتزايـدة. يحتـال النمـو المتـوازن وزيادتـ

كثافات نباتية مثلى تمكنها مـن االسـتفادة بشـكل أكفـا مـن العناصـر الغذائيـة الجـاهزة والمـاء فـي التربـة واعتـراو أفضـل 
زوجيـة تحـت ثـالي ( ثمانيـة هجـن 28)(. اختبـر33للضوء إلـى جانـب تـوفر عوامـل النمـو األخـر  المـبثرة فـي النبـات )

تهــدف . 1-ألــف نبــات هـــ 70وبــين إن أداء الهجــن كــان أفضــل بالكثافــة  1-ـألــف نبــات هــ 90و 70, 50كثافــات نباتيــة 
والحصول على هجين أو أكثر ذي   ,من الذرة الصفراءالدراسة تقويم أداء هجن فردية وزوجية من تضريبات  سالالت 

 .إنتاجية عالية في كثافتين نباتيتن وتقدير نسبة التهجن وقوة الهجين

 المواد والطرائق
, ZM19)مقارنــة أداء خمســة إبــاء لنفــذت تجربــة حقليــة فــي حقــول قســم المحاصــيل الحقليــة كليــة الزراعــة جامعــة بغــداد 

ZM49W3E ,ZM60 ,ZM43WIZE وCDCN5) باتجــاه واحــد مــع هجنهــا الفرديــة والزوجيــة التهجينــات التبادليــة 
الهجن  لوانتاتم أجراء التلقي  الذاتي للسالالت األبوية إلكثار بذورها,  كذلل ,بين السالالت إلنتال عشرة هجن فردية 

( عن هريق التهجين بين الهجن الفردية إلنتال خمسة عشر هجينا زوجيا 2016 يخريفال) الحقالموسم الالزوجية في 
 تم إكثار اآلباء وكجراء تهجين تبادلي بين اآلباء إلنتال الهجن الفردية. كذلل, 

ات خدمة التربة جميعا من حراثة وتنعيم وتسوية وتقسيم حسب ما موصى به . أ يف سماد سوبر فوسفات تمت عملي
 1-كغم ه 200بمقدار  5O2P% 46الكالسيوم الثالثي 

5O2P  بمقـدار 46عند تحضير التربة .أ يف سماد اليوريا %
. أجريـــت األولـــى وعنـــد التزهيـــر  ـــافة الدفعـــةعلـــى ثـــالي دفعـــات عنـــد الزراعـــة وبعـــد شـــهرين مـــن إ 1-هــــ Nكغـــم  300

 , كوفحـت حشـرة حفـار سـاق الـذرة 1-هــكغـم  3.25معـدل % مـادة فعالـة ب85مكافحة األدغال باستعمال مادة االتـرازين 
 Sesamia criteco   علـى دفعتــين األولــى   1-هـــكغــم  4% وبمعـدل 10المحبــب بتركيــز باســتعمال مــادة الـديازينون

كمـا هبقـت عمليـات خدمـة  .د عشـرين يومـا مـن المكافحـة األولـىبع ورقات والثانيـة بعـعند وصول النبات إلى مرحلة أر 
 .(27) المحصول من ري وتعشيب كلما دعت الحاجة لذلل
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 (2017تجربة المقارنة )خريف 
ـــاري  نفـــذت ـــة والزوجيـــة مـــع ببائهـــا )الســـالالت( بت ـــات الهجـــن الفردي ـــيم أداء نبات ـــة مقارنـــة لتقي خ فـــي هـــذا الموســـم  تجرب
 1-ألــف نبــات هـــ  60هجينــا زوجيــا( وبكثــافتين  15هجــن فرديــة و 10ســالالت و 5, إذ زرعــت بــذورها )21/7/2017
بــين نبــات   م و 0.75متــر المســافة بــين مــرز وأخــر  5تمــت الزراعــة علــى مــروز هــول المــرز  1-ألــف نبــات هـــ 80و

اســتخدم تصــميم القطاعــات الكاملــة المعشــاة بثالثــة مكــررات . م للكثــافتين المــذكورتين بالتتــابع 0.166و 0.222وأخــر
ب الوراثيـة األلـواح الرئيسـة فيمـا كانـت التراكيـ 1-ألف نبات هــ 80و 60بترتيب األلواح المنشقة, مثلت الكثافات النباتية 

ت خمسة نباتا أخذت عينة عشوائية تتكون من أجريت عمليات خدمة التربة والمحصول كما ذكر بنفا. .األلواح الثانوية
 من كل وحدة تجريبية لدراسة الصفات الحقلية التي تضمنت الصفات اآلتية: محروسة
%  من 50: محسوبا  للمدة من الزراعة حتى تزهير ذكري م من الزراعة إلى التزهير الذكري عدد األيا -1

 النباتات.
% من 50حتى بزوغ الحريرة في : محسوبا  للمدة من الزراعة من الزراعة إلى التزهير األنثوي  عدد األيام -2

 النباتات.
ة الذكري : محسوبا من منطقة  خرول الساق من سط  التربة حتى قاعدة النورهمتوسط ارتفاع النبات )سم( -3

 ( 18)في نهاية الطور الحليبي
 السالمية  متوسط ارتفاع العرنوص الرئيس)سم(: محسوبا منطقة  خرول الساق من سط  التربة حتى قاعدة -4

 (18)ة له في مرحلة الطور الحليبيحاملال
 .الحليبيعدد األوراق الفعالة للنبات في مرحلة الطور  -5

وبترتيب األلواح المنشقة  RCBDتم التحليل اإلحصائي لكل صفة حسب تحليل التباين باستعمال تصميم 
 0.05عنوية ستو  موبم  L.S.Dلمتوسطات باستعمال أقل فرق معنوي ,وقورنت ا  Fواختبرت المعنوية باختيار

 .(34)ولجميع الصفات 

  %Hybrid Vigor% ,Heterosisتقدير قوة الهجين ونسبة التهجن 

سة تم تقدير نسبة التهجن  للهجين الفردي  والزوجي على أسا  انحراف الجيل األول عن متوسط األبوين للصفات قيد الدرا
 وحسب المعادلة اآلتية

H%=  𝐹1̅̅̅̅ −  𝑀𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑀𝑃̅̅ ̅̅ ̅
×100  
 إذ أن :
= نسبة التهجن   H% 
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𝐹1̅̅̅̅= متوسط الجيل األول   
 𝑀𝑃̅̅̅̅̅= متوسط األبوين 

 فقعلى و. متوسط أعلى األبوين كنسبة مئويةعلى أساس انحراف الجيل األول    %H.Vوحسبت قوة الهجين 

                                                                                 المعادلتين اآلتيتين :                  

 ×100H.V%=  
𝐹1̅̅̅̅ −  𝐿𝑃̅̅ ̅̅ ̅

𝐿𝑃̅̅̅̅
 

 ×100H.V%=  
𝐹1̅̅̅̅ −  𝐻𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐻𝑃̅̅ ̅̅
 

 إذ أن :

قوة الهجين   = H.V% 
𝐹1̅̅̅̅= متوسط الجيل األول للهجين الفردي   

𝐿𝑃̅̅̅̅= متوسط أوهئ األبوين    

𝐻𝑃̅̅= متوسط أعلى االبوين  ̅̅  

ة مــن الهجــن الفرديــ ولكــن باعتمــاد متوســط ابائــهتــم تقــدير قــوة الهجــين الزوجــي ونســبة تهجنــه  بــنفس المعــادالت اعــاله 
 (19) ما ذكره(  واعلى الهجينين الفرديين او ادناها حسب الصفة وحسب 35به ) ما جاءحسب 

 النتائج والمناقشة
 

 التزهير الذكري 

ها مـع تـداخل وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية فقط وعـدم معنويـة تـمثير الكثافـة النباتيـة وتـمثير 1يو   ملحق  
الـــذكري  التراكيــب الوراثيــة فيمــا بينهـــا فــي عــدد األيــام الالزمــة للوصــول إلــى التزهيــر معنويــا   اختلفــت التراكيــب الوراثيــة

يومـا . أعطـت  61.5واسـتغرق   1يومـا  فـي حـين تـمخر األب  59.17أبكر اإلبـاء إذ  اسـتغرق  4كان األب  .(1)جدول
اقــل مــدة للوصـــول  1×3و 1×4المتوســط العــام إلبائهــا واســـتغرق الهجينــان أغلــب الهجــن الفرديــة متوســطات أقـــل مــن 

 يومـا . تفوقـت هـذه الهجـن الفرديـة 57.33إذ اسـتغرق  3×5يوما  تالها الهجـين  56.67و 56.33للتزهير الذكري بلغت 
للهجــين % ( 5.559-% و6.76-بــالتبكير وذلــل الن لهــا قــوة هجــين ونســبة تهجــن ســالبة عاليــة كانــت علــى التــوالي )

.  يبــــين 6 جــــدولكمــــا فــــي ال 3×5ن % للهجــــي 4.45-% و4.45-و  1×4للهجــــين  % 4.79-%و  6.63-و 1×3
ء يومــا  لابــا 60.13أن المعــدل العــام لمتوســط اإلبــاء كــان أعلــى مــن المعــدل العــام للهجــن الزوجيــة إذ بلــغ  1الجــدول 

 56قـل مـدة للوصـول إلـى التزهيـر الـذكري بلـغ أ 1×4 و 3×5 يوما  للهجن الزوجية, استغرق الهجين الزوجي 58.21و
يوما  بالتتابع, يعـود سـبب االخـتالف  57.83و 57.67إذ بلغت  2×3و 4×5, 1×5 ,2×4يوما  وتلته الهجن الزوجية  

  في التراكيب الوراثية في موعد التزهير الذكري إلى االختالف في التركيب الوراثي الناتج من تضريب عدة سالالت
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-,%1.46-تهجـــن وقـــوة هجـــين  نســـبة الزوجيـــة امتلكـــت الهجـــن( 30و 2)متباعـــدة وراثيـــا وهـــذا يوافـــق نتـــائج كـــال مـــن
وذلــــل الن الهجــــن الفرديــــة الداخلــــة فيهــــا  ,% علــــى الترتيــــب 0.29-% و 0.43-, 1.41%-  ,1.68%-,0.58%

أعلــى نســبة  2×5و 3×الهجــين الزوجــي . كمــا أظهــر 6جــدول مالحظــة  تمتلــل نســبة تهجــن وقــوة هجــين ســالبة عاليــة 
بائــه الفرديــة لـم تكــن مبكــرة وكنمــا كانـت متوســطة التبكيــر فــي إرغــم أن  %1.14-% و1.82-تهجـن وقــوة هجــين بلغـت 

ة الـــذي كـــان أكثـــر اإلبـــاء تبكيـــرا ممـــا أد  إلـــى تبكيـــر الهجـــن الفرديـــة والزوجيـــ 4التزهيـــر, وربمـــا يعـــود ذلـــل إلـــى األب 
 (.13و 12(نتائج مماثلة حصل عليها ,6و 1جدول  في المشترك فيها

حت كثافتين %  تزهير ذكري لسالالت وهجن الذرة الصفراء ت 50متوسط عدد األيام من الزراعة إلى     1جدول  

 2017نباتيتين للموسم الخريفي 
 وراثيةالتراكيب ال

 1-الكثافة النباتية ألف نبات هــ
 المتوسط

60 80 

1 61.00 62.00 61.50 

2 60.00 60.00 60.00 

3 60.00 60.00 60.00 

4 59.00 59.33 59.17 

5 60.00 60.00 60.00 

1x2)) 59.00 58.67 58.83 

1x3)) 57.00 56.33 56.67 

1x4)) 56.67 56.00 56.33 

1x5)) 60.00 57.67 58.83 

2x3)) 56.33 59.67 58.00 

2x4)) 58.33 58.67 58.50 

2x5)) 58.33 60.67 59.50 

3x4)) 57.33 60.00 58.67 

3x5)) 57.67 57.00 57.33 

4x5)) 58.00 58.33 58.17 

1x2) (3x4)) 58.00 58.67 58.33 

1x2) (3x5)) 57.00 59.67 58.33 

1x2) (4x5)) 56.33 60.00 58.17 

1x3) (2x4)) 56.00 61.00 58.50 

1x3)(2x5)) 57.00 59.33 58.17 

1x3)(4x5)) 57.67 60.67 59.17 

2x3))1x4)) 58.33 60.00 58.17 

2x5))1x4)) 57.67 59.67 58.67 

3x5))1x4)) 56.00 56.00 56.00 

1x5) (2x3)) 59.33 59.00 59.17 

1x5) (2x4)) 57.67 57.67 57.67 

1x5) (3x4)) 58.33 58.33 58.33 

2x3) (4x5)) 57.67 58.00 57.83 

2x4 ) (3x5)) 58.00 59.33 58.67 

2x5) (3x4)) 57.00 59.00 58.00 

 2.07 غ.م 0.05ا.ف.م

  59.02 58.02 المتوسط

 غ.م 0.05ا.ف.م 

 60.13 متوسط السالالت

 58.08 متوسط الهجن الفردية

 58.21 متوسط الهجن الزوجية

 58.52 المتوسط العام
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 والكثافـات بـين التراكيـب معنـوي للتـداخل تـمثير غيـر وكـذلل لم تختلف استجابة التراكيب الوراثية لتغيير الكثافـة النباتيـة 
دراســتهم عــدم وجــود تــمثير معنــوي فــي عــدد  إذ أظهــرت ( 25و 14,  2)تبكــد هــذه النتــائج مــا وجــده   فــي هــذه الصــفة. 

   % تزهير ذكري لهجن من الذرة الصفراء في كثافات نباتية مختلفة.50األيام من الزراعة إلى 

 التزهير األنثوي 
ــــات  1يشــــير ملحــــق  ــــى وجــــود اختالف ــــات النباتيــــة والتــــداخل بينهــــاإل يو ــــ   , معنويــــة بــــين التراكيــــب الوراثيــــة والكثاف

ــــــوي. أبكــــــر األ  2جــــــدول  ــــــر األنث ــــــة مــــــدة التزهي ــــــب الوراثي ــــــرة  2ب اخــــــتالف التراكي ــــــط 62واســــــتغرق تزهي , يومــــــا فق
ـــر الـــذكري ســـو  يـــومين فقـــط ولـــم يختلـــف  ـــم يتـــمخر عـــن التزهي  يـــا  معنو ويعـــد موعـــد التزهيـــر هـــذا جيـــدا الســـيما وأنـــه ل

ان ,  فــــي حــــين كــــان التــــزامن بمــــدة أهــــول بــــين التزهيــــرين فــــي بقيــــة اإلبــــاء الســــيما األب األول. إذ كــــ4عــــن األب 
ـــــ 8.5الفـــــرق بـــــين التزهيـــــرين  . ومـــــا  ي 61.81ا. كمـــــا أن مـــــدة تزهيـــــره كانـــــت مقاربـــــة لمتوســـــط مـــــدة التزهيـــــر العـــــام يوم 

مــــــن أبكــــــر  1×4كــــــان الهجـــــين الفــــــردي و  3×4جــــــين مــــــا بينهــــــا معنويــــــا باســـــتثناء الهلـــــم تختلــــــف الهجــــــن الفرديـــــة في
ء وهـــــي مـــــدة اقـــــل مـــــن المتوســـــط العـــــام ومتوســـــط اإلبـــــا يومـــــا   59.17الهجـــــن الفرديـــــة فـــــي تزهيـــــرة األنثـــــوي مســـــتغرقا 
ــــــان  ــــــه الهجين ــــــة, يلي ــــــل مــــــن متوســــــط  60.33واســــــتغرقا مــــــدة  3×5و 2×4ومتوســــــط الهجــــــن الفردي يومــــــا, وهــــــي اق
ى للوصـــــول إلـــــ يومـــــا   63 مســـــتغرقا   3×4الفرديـــــة وتـــــمخر الهجـــــين الفـــــردي اإلبــــاء والمتوســـــط العـــــام ومتوســـــط الهجـــــن 

ات ذاالبويــــــة فــــــي الجينــــــات المســــــئولة عــــــن التبكيــــــر ســــــواء ان االخــــــتالف فــــــي التراكيــــــب الوراثيــــــة  التزهيــــــر األنثــــــوي 
ن التزهيــــــر الــــــذكري واالنثــــــوي اد  الــــــى توليفــــــات مختلفــــــة فــــــي االفــــــراد الناتجــــــة عنهــــــا وبالتــــــالي اظهــــــرت قــــــوة هجــــــي

 . لـــــم تختلـــــف الهجـــــن الزوجيــــــة فيمـــــا بينهـــــا معنويــــــا  (15و 1)نتــــــائج مماثلـــــة حصـــــل عليهــــــا بة تهجـــــن مختلفـــــة ونســـــ
اقـــــــل مـــــــدة للتزهيـــــــر األنثـــــــوي بلغـــــــت  1×3و 2×5للوصـــــــول إلـــــــى التزهيـــــــر األنثـــــــوي واســـــــتغرق الهجـــــــين الزوجـــــــي 

ــــــــــــان يومــــــــــــا   60.17 ــــــــــــم االهجين ــــــــــــالهجن يومــــــــــــا   60.50واســــــــــــتغرقا  1×5و 2×4, 1×2, 3×4, ث  1×2, 4×5, ف
وســــــط , وجميعهــــــا كانــــــت مــــــدة تزهيرهــــــا اقــــــل مــــــن المتوســــــط العــــــام ومتيومــــــا   60.67رقا مــــــدة غاســــــت 2×5, 3×4و

 اإلباء ومتوسط الهجن الزوجية.
 % 2.15-%, 3.06-% و0.59-, % 1.36-وجميعهــا لهــا نســبة تهجـــن وقــوة هجــين ســـالبة كانــت علــى التـــوالي  
(. أثـرت زيـادة الكثافـة 12(ع . وهذا يتفق م%1.34-,% 2.53-و% 1.02-%,1.47-% و0.28-%, 0.67-و

أيـام اقـل  عـدداألولـى   المزروعة فـي الكثافـة. استغرقت النباتات تمخيرها  الى مما اد   مدة التزهير األنثوي  النباتية في 
فــة تحــت الكثافــة العاليــة, تــبخر زيــادة الكثا يومــا   64.59مقارنــة مــع  يومــا   59.03للوصــول إلــى التزهيــر األنثــوي بلــغ 

يــرة النباتيــة التزهيــر األنثــوي وتــبدي إلــى االســتمرار بــالنمو الخضــري نتيجــة زيــادة التظليــل ممــا يســبب تــمخر ظهــور الحر 
المدة إهالة  ( إذ إن زيادة الكثافة النباتية لصفة التزهير األنثوي للذرة الصفراء أدت إلى19وهذه النتائج تبكد ما وجده )

 الزمنية للتزهير األنثوي.
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كثافتين  %  تزهير أنثوي لسالالت وهجن الذرة الصفراء تحت 50متوسط عدد األيام من الزراعة إلى  2جدول  
  2017نباتيتين للموسم الخريفي 

  

 التراكيب الوراثية
 1-الكثافة النباتية ألف نبات هــ

 المتوسط
60 80 

1 70.00 70.00 70.00 

2 62.00 62.00 62.00 

3 69.00 62.00 65.50 

4 63.33 62.67 63.00 

5 66.00 64.00 65.00 

1x2)) 59.00 64.67 61.83 

1x3)) 57.00 64.00 60.50 

1x4)) 56.67 61.67 59.17 

1x5)) 60.00 63.00 61.50 

2x3)) 56.33 64.67 60.50 

2x4)) 58.33 62.33 60.33 

2x5)) 58.33 64.67 61.50 

3x4)) 57.33 68.67 63.00 

3x5)) 57.67 63.00 60.33 

4x5)) 58.00 64.67 61.33 

1x2) (3x4)) 58.00 63.00 60.50 

1x2) (3x5)) 57.00 65.33 61.17 

1x2) (4x5)) 56.33 65.00 60.67 

1x3) (2x4)) 56.00 66.33 61.17 

1x3)(2x5)) 57.00 63.33 60.17 

1x3)(4x5)) 57.67 67.67 62.67 

2x3))1x4)) 58.33 65.33 61.83 

2x5))1x4)) 57.67 65.33 61.50 

3x5))1x4)) 56.00 65.33 60.67 

1x5) (2x3)) 59.33 65.00 62.17 

1x5) (2x4)) 57.67 63.33 60.50 

1x5) (3x4)) 58.33 65.67 62.00 

2x3) (4x5)) 57.67 65.00 61.33 

2x4 ) (3x5)) 58.00 65.67 61.83 

2x5) (3x4)) 57.00 64.33 60.67 

 2.82 3.99 0.05ا.ف.م 

  64.59 59.03 المتوسط

 4.63 0.05ا.ف.م 

 65.10 متوسط السالالت

 60.99 متوسط الهجن الفردية

 61.25 متوسط الهجن الزوجية

 61.81 المتوسط العام
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 1×3, 2×4و 1×4, 3×5الزوجيـان حصل تداخل معنوي بين الكثافات النباتية والتراكيـب الوراثيـة, إذ أبكـر الهجينـان 
بالتتــابع فــي الكثافــة  يومــا   56.33بمــدة  1×4,2×5والهجــين الزوجــي  2×3,  ومــن ثــم الهجــين الفــردي يومــا   56بمــدة 

ر فــي الكثــافتين, فــي حــين أبكــ يومــا   70.00بالوصــول إلــى التزهيــر األنثــوي واســتغرق  1النباتيــة الواهئــة. تــمخر األب 
 (23و 10)في الكثافة النباتية العالية, نتائج مماثلة حصل عليها  يوما   61.67بمدة  1×4الهجين الفردي 
 ارتفاع النبات 

ع مداخلها توجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية وعدم معنوية الكثافات النباتية ومعنوية تمثير  1يو   ملحق   
أعلى  5 في ارتفاع النبات, أعطى األب ة معنويا  اختالف التراكيب الوراثي 3بينت نتائج جدول  التراكيب الوراثية,

سم وهو أعلى من  226.4الذي أعطى  3سم ولم يختلف معنويا عن األب  236.1متوسط الرتفاع النبات بلغ 
 196.1و 181.0 ,179.1اقل ارتفاع للنبات  2و  1و 4المتوسط العام ومتوسط السالالت, في حين أعطت اإلباء 

 ,245.9متوسط الرتفاع النبات بلغت أعلى  1×4و 1×3, 3×5بينها. أظهرت الهجن الفردية  سم ولم تختلف معنويا  
 3×4لهجن الفردية في حين أعطى الهجين سم بالتتابع وهي أعلى من المتوسط العام ومتوسط ا 231.6و 233.9

لهجن اآلباء ومتوسط ا سم, كذلل بين الجدول ذاته أن المعدل العام لمتوسط195.7متوسط الرتفاع النبات بلغ  اقل
سم  220.8 سم, 203.7لهجن الزوجية إذ بلغ الفردية الرتفاع النبات كان اقل من المعدل العام لمتوسطات ا

 بإعطائه أعلى 1×2و 3×5سم لإلباء والهجن الفردية وللهجن الزوجية بالتتابع, تفوق الهجين الزوجي  233.5و
جبة (. تميزت هذه الهجن بنسبة تهجن وقوة هجين مو 4و 3, 2)ال من سم, وهذا يتفق مع نتائج ك 295.9ارتفاع بلغ 
% بالتتابع للهجن 20.3%, 28.7% و4.15, % 6.35% و27.9%, 28.6% و3.31%,14.8عالية بلغت 

ت وهذه القيم الموجبة تشير إلى وقوع الصفة تح .6جدولكما في ال% للهجين الزوجي 20.3و 28.7اعاله الفردية 
افة ر الكثإلى عدم وجود اختالفات معنوية في هذه الصفة بتمثي 3فائقة للجينات. تشير بيانات جدول سيطرة السيادة ال

فة ة الكثامعنويا في هذه الصفة بسبب اختالف أنماط استجابة التراكيب الوراثية لزيادالنباتية. بينما كان التداخل 
خر  أراكيب تيا بتمثير الكثافة النباتية بينما أظهرت إذ كانت استجابة بعد التراكيب  عيف ولم تتمثر معنو  ,النباتية

نت وكا ة.في هذه الصف معنويا   زيادة معنوية بزيادة الكثافة النباتية وبالعكس من ذلل أظهرت تراكيب أخر  انخفا ا  
سم في  273.9أعلى ارتفاع للنبات بلغ  أعطى إذمع الكثافة النباتية العالية  1×4و 2×3 أفضل توليفة للهجين الزول
بات اقل ارتفاع للن 1. أعطى األب في الكثافة العالية سم 154.3اقل ارتفاع بلغ  3×4 حين أعطى الهجين الفردي

 261.1أعلى ارتفاع بلغ  2×4و 3×5في حين أعطى الهجين الزوجي ,سم في الكثافة النباتية الواهئة 149.9بلغ 
 .في الكثافة الواهئة سم

العرنوص ارتفاع  
ة ية ومعنويإلى وجود اختالفات معنوية بين اآلباء وهجنها وعدم معنوية تمثير الكثافات النبات 1 تشير بيانات ملحق  

 ذ تفوق إ ,اختالف التراكيب الوراثية معنويا في ارتفاع العرنوص 4يو   جدول  تداخل تمثيرها مع التراكيب الوراثية
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 2017 )سم( لسالالت وهجن الذرة الصفراء تحت كثافتين نباتيتين للموسم الخريفيالنباتمتوسط ارتفاع  3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم في حين أعطى 93.22بإعطائه ارتفاع بلغ  3سم يليه األب  113.02بإعطائه أعلى متوسط للصفة بلغ  5األب 
سم يليه  107.87أعلى متوسط للصفة بلغ  1×3سم. اظهر الهجين الفردي  71.50اقل متوسط للصفة بلغ  4األب 
 ى ولم يختلف معنويا عنهما,  بينما أعط سم 101.77الذي بلغ  1×4سم ثم الهجين  107.05الذي بلغ  3×5الهجين 

 1-الكثافة النباتية ألف نبات هــ التراكيب الوراثية
 المتوسط

 60 80 

1 149.9 212.2 181.0 

2 186.7 205.5 196.1 

3 193.4 259.3 226.4 

4 186.4 171.9 179.1 

5 230.5 241.7 236.1 

1x2)) 190.5 237.5 214.0 

1x3)) 243.0 224.8 233.9 

1x4)) 224.1 239.1 231.6 

1x5)) 195.9 221.6 208.6 

2x3)) 242.9 215.2 229.1 

2x4)) 234.7 206.9 220.8 

2x5)) 249.1 282.2 216.6 

3x4)) 237.2 154.3 195.7 

3x5)) 258.0 233.8 245.9 

4x5)) 195.8 229.1 212.5 

1x2) (3x4)) 215.5 221.4 218.4 

1x2) (3x5)) 206.3 245.5 295.9 

1x2) (4x5)) 254.1 228.9 241.5 

1x3) (2x4)) 239.7 238.3 239.0 

1x3)(2x5)) 225.2 215.7 220.4 

1x3)(4x5)) 217.6 191.5 204.5 

2x3))1x4)) 236.6 273.9 255.2 

2x5))1x4)) 206.3 238.3 222.3 

3x5))1x4)) 223.3 246.1 234.7 

1x5) (2x3)) 215.8 223.6 219.7 

1x5) (2x4)) 194.8 204.1 199.5 

1x5) (3x4)) 217.5 217.5 217.5 

2x3) (4x5)) 229.4 232.7 231.1 

2x4 ) (3x5)) 261.1 241.1 251.1 

2x5) (3x4)) 256.6 248.9 252.7 

 26.6 37.67 0.05ا.ف.م 

  223.5 220.6 المتوسط

 غ.م 0.05ا.ف.م 

 203.7 متوسط السالالت

 220.8 متوسط الهجن الفردية

 233.5 متوسط الهجن الزوجية

 222.0 المتوسط العام
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متوسط ارتفاع العرنوص )سم( لسالالت وهجن الذرة الصفراء تحت كثافتين نباتيتين للموسم الخريفي  4جدول 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, 4×5و 1×5عن الهجينين  سم ولم تختلف معنويا   79.40العرنوص بلغ اقل متوسط لصفة ارتفاع  3×4الهجين 

كذلل أظهرت نتائج الجدول ذاته أن المعدل العام لمتوسط اإلباء الرتفاع العرنوص كان اقل من المعدل العام 
سم للهجن الفردية والزوجية  98.91و 95.07سم لإلباء و 89.27لمتوسطات الهجن الفردية والزوجية إذ بلغ 

 2×3سم ويليه الهجين الزوجي  112.45أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  2×5و 3×4 التتابع. أعطى الهجين الزوجيب

 1-الكثافة النباتية ألف نبات هــ التراكيب الوراثية
 المتوسط

 60 80 

1 65.00 106.40 85.70 

2 77.17 88.60 82.88 

3 82.33 104.10 93.22 

4 77.00 66.00 71.50 

5 107.67 118.37 113.02 

1x2)) 81.37 106.90 94.13 

1x3)) 106.33 109.40 107.87 

1x4)) 98.03 105.50 101.77 

1x5)) 79.67 96.07 87.87 

2x3)) 96.63 96.67 96.65 

2x4)) 98.00 87.20 92.60 

2x5)) 104.13 80.77 92.45 

3x4)) 98.30 60.50 79.40 

3x5)) 116.63 97.47 107.05 

4x5)) 81.33 100.50 90.92 

1x2) (3x4)) 98.03 94.40 96.22 

1x2) (3x5)) 90.80 106.07 98.43 

1x2) (4x5)) 101.93 105.00 103.47 

1x3) (2x4)) 104.97 98.57 101.77 

1x3)(2x5)) 103.27 96.37 99.82 

1x3)(4x5)) 84.00 81.07 82.53 

2x3))1x4)) 101.90 122.20 112.05 

2x5))1x4)) 88.00 95.80 91.90 

3x5))1x4)) 95.00 115.27 105.13 

1x5) (2x3)) 91.07 97.47 94.27 

1x5) (2x4)) 88.57 82.17 85.37 

1x5) (3x4)) 94.67 98.30 96.48 

2x3) (4x5)) 99.97 89.40 94.68 

2x4 ) (3x5)) 112.73 105.53 109.13 

2x5) (3x4)) 118.27 106.63 112.45 

 14.78 20.90 0.05ا.ف.م 

  97.29 94.76 المتوسط

 غ. م 0.05ا.ف.م 

 89.27 متوسط السالالت

 95.07 متوسط الهجن الفردية

 98.91 متوسط الهجن الزوجية

 96.02 المتوسط العام
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. أن هذا يبين أن االتجاه العام الرتفاع العرنوص الناتج من التضريبات بين السالالت هو باتجاه الزيادة  في 1×4و
وهذا يظهر ( 5و 3). نتائج مماثلة حصل عليها ادة الفائقةر إلى وجود حالة السيارتفاع العرنوص لهذه الهجن مما يشي

إذ تميزت هذه الهجن بإعطاء أعلى نسبة تهجن وقوة هجين موجبة باتجاه زيادة ارتفاع العرنوص  6من بيانات جدول 
( 3×5%( للهجن الفردية  فيما امتلل الهجين )18.7% و29.4%( و )15.7% و 20.5) 1× 4للهجينوكانت 

على الهجين  5% ويعز  السبب في ذلل إلى تفوق األب 5.28-% وقوة هجين سالبة 3.81نسبة تهجن موجبة 
%( للهجن الزوجية. يظهر من بيانات جدول 21.6% و30.8%( و)10.1% و12.9الفردي بارتفاع العرنوص و)

عدم وجود اختالفات معنوية بزيادة الكثافة النباتية. اظهر التداخل بين الكثافات النباتية والتراكيب الوراثية فروقا  4
 122.20في الكثافة العالية بمعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  1×4و 2×3المعنوية وقد تفوق الهجين الزوجي عالية 
أما في الكثافة الواهئة فقد تفوق الهجين  ,سم 60.50لغ اقل ارتفاع ب 3×4في حين أعطى الهجين الفردي  ,سم

في الكثافة الواهئة  1في حين أعطى األب سم,  118.27ائه أعلى متوسط للصفة بلغ بإعط 2×5و 3×4الزوجي 
 .سم 65.00اقل متوسط للصفة بلغ 

  األوراقعدد 
بإعطائه أعلى  5إلى اختالف التراكيب الوراثية معنويا فيما بينها إذ تفوق األب  5جدول  و 1ملحق  تشير نتائج

ورقة. تفوق الهجين  15.12اقل متوسط للصفة بلغ  3ورقة في حين أعطى األب  17.50متوسط لهذه الصفة بلغ 
ورقة ولم  16.03بمقدار  2×5ورقة يليه الهجين  16.28بإعطائه أعلى متوسط لصفة عدد األوراق بلغ  2×3الفردي 

 15.17و 15.25إذ أعطت اقل عدد لألوراق بلغت  2×4و 1×4تختلف معنويا عن الهجن الباقية باستثناء الهجينان 
% 5.37بإعطائه نسبة تهجن وقوة هجين موجبة باتجاه زيادة األوراق بلغت  2×3ورقة بالتتابع. تميز الهجين الفردي 

في حين كانت نسبة التهجن وقوة الهجين لمعظم  3و 2من عدد أوراق الساللتين أعلى  أوراقه% إذ كانت عدد 3.16و
ائه أعلى عدد لألوراق بلغت بإعط 2×4و 3×5. تفوق الهجين الزوجي 6كما في الجدول الهجن الفردية الباقية سالبة 

 إذ 1×5 ,3×4و 2×5, 3×4و 2×3, 4×5و 1×5, 2×4و 1×2, 4×5و 1×4, 3×5ورقه تليه الهجن  17.08
بالتتابع وهي أعلى من المتوسط العام ومتوسط  16.23و 16.27, 16.33, 16.37, 16.38, 16.48بلغت 

تهجن (. كما تميزت هذه الهجن الزوجية بامتالكها نسبة 3السالالت ومتوسط الهجن الفردية والزوجية وهذا يتفق مع )
%, 9.56% و3.34 %,4.33و %4.50%,  6.25% و1.49%, 1.75وقوة هجين موجبة عالية بلغت 

% بالتتابع, تشير القيم الموجبة إلى السيادة 1.88%, 2.26% و1.49%, 1.75% و0.3%, 2.63% و3.46
ينت بيانات الجدول  .الفائقة, في حين تشير القيم السالبة إلى تمثير السيادة الجزئية للجينات في توري  هذه الصفة

ذاته عدم وجود فروق معنوية لتمثير الكثافات النباتية على هذه الصفة بينما ظهر التداخل بين الكثافات النباتية 
ورقة في الكثافتين العالية  17.50بمعلى متوسط للصفة بلغ  5والتراكيب الوراثية فروقا عالية المعنوية إذ تفوق األب 

يشير إلى تفوق هذه  في الكثافة العالية مما 17.20عدد أوراق بلغ  2×4, 3×5الزوجي  والواهئة كما أعطى الهجين
, 2×5و 1×3, 2×4و 1×2, 3×5وعدد أوراق أعلى تحت الكثافات المتزايدة وسلكت الهجن الزوجية  الهجن بإعطاء
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ات النباتية وكعطاء مماثال بزيادة عدد األوراق بزيادة الكثاف سلوكا   .2×3, 4×5و 1×5, 3×4و 1×3, 4×5و 1×3
التي تعد من  3×4و 2×3, 1×5 ,1×3, 1×2متوسط للصفة تحت المنافسة الشديدة. كما نالح  أن الهجن الفردية 
 اإلباء للهجن الزوجية كان لها سلوك مشابه للهجن الناتجة منها. 

0172الخريفي  متوسط عدد األوراق لسالالت وهجن الذرة الصفراء تحت كثافتين نباتيتين للموسم 5جدول   

 المتوسط 1-الكثافة النباتية ألف نبات هــ التراكيب الوراثية

 60 80 

1 16.33 16.30 16.17 

2 15.76 15.800 15.78 

3 15.43 14.800 15.12 

4 17.00 15.000 16.00 

5 17.50 17.500 17.50 

1x2)) 15.80 15.900 15.85 

1x3)) 15.36 16.033 15.70 

1x4)) 14.96 15.533 15.25 

1x5)) 15.56 16.100 15.83 

2x3)) 16.23 16.333 16.28 

2x4)) 15.86 14.467 15.17 

2x5)) 16.36 15.700 16.03 

3x4)) 15.76 16.133 15.95 

3x5)) 16.63 14.900 15.77 

4x5)) 15.46 15.633 15.55 

1x2) (3x4)) 15.96 15.533 15.75 

1x2) (3x5)) 15.40 16.633 16.02 

1x2) (4x5)) 16.40 16.367 16.38 

1x3) (2x4)) 14.66 15.700 15.18 

1x3)(2x5)) 15.73 15.833 15.78 

1x3)(4x5)) 14.90 16.567 15.73 

2x3))1x4)) 16.56 15.800 16.18 

2x5))1x4)) 15.73 14.800 15.27 

3x5))1x4)) 17.03 15.933 16.48 

1x5) (2x3)) 16.30 15.567 15.96 

1x5) (2x4)) 16.53 16.200 16.37 

1x5) (3x4)) 16.20 16.300 16.25 

2x3) (4x5)) 16.20 16.767 16.33 

2x4 ) (3x5)) 16.96 17.200 17.08 

2x5) (3x4)) 16.70 15.833 16.27 

 0.85 1.20 0.05ا.ف.م 

  15.89 16.03 المتوسط

 غ. م 0.05ا.ف.م 

 16.11 متوسط السالالت

 15.73 الهجن الفرديةمتوسط 

 16.06 متوسط الهجن الزوجية

 15.96 المتوسط العام

2x5) (3x4)) 16.70 15.833 16.27 

 0.85 1.20 0.05ا.ف.م 

  15.89 16.03 المتوسط

 غ. م 0.05ا.ف.م 

 16.11 متوسط السالالت

 15.73 متوسط الهجن الفردية

 16.06 متوسط الهجن الزوجية

 15.96 المتوسط العام
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 نسبة التهجن )أعلى( وقوة الهجين )أسفل( للهجن الفردية والزوجية للصفات المدروسة 6جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التزهير الذكري  الهجن
 

 عدد األوراق ارتفاع العرنوص ارتفاع النبات التزهير األنثوي 

1x2)) -3.16 
-1.95 

-7.71 
-0.27 

13.5 
9.12 

11.6 
9.83 

-0.75 
-1.97 

1x3)) -6.71 
-5.55 

-10.70 
-7.63 

14.8 
3.31 

20.5 
15.7 

0.38 
-2.90 

1x4)) -6.63 
-4.79 

-11.02 
-6.07 

28.6 
27.9 

29.4 
18.7 

-5.16 
-5.68 

1x5)) -3.16 
-1.95 

-8.88 
-5.38 

0.04 
-1.16 

-11.5 
-22.2 

-5.94 
-9.54 

2x3)) -3.33 
-3.33 

-5.09 
-2.41 

8.47 
1.19 

9.76 
3.67 

5.37 
3.16 

2x4)) -1.81 
-1.13 

-3.47 
-2.69 

17.6 
12.5 

19.9 
11.7 

-4.53 
-5.18 

2x5)) -0.83 
-0.83 

-3.14 
-0.80 

0.23 
-8.25 

-5.61 
-18.2 

-3.66 
-8.4 

3x4)) -1.52 
-0.84 

-1.94 
 صفر

-3.45 
-13.5 

-3.59 
-14.8 

2.50 
-0.31 

3x5)) -4.45 
-4.45 

-7.54 
-7.18 

6.35 
4.15 

3.81 
-5.28 

-3.31 
-9.88 

4x5)) -2.36 
-1.69 

-4.17 
-2.65 

2.36 
-9.99 

-1.45 
-19.5 

-7.16 
-2.8 

1x2) (3x4)) -0.71 
-0.57 

-3.06 
-2.15 

6.64 
2.05 

10.9 
2.22 

-0.94 
-1.25 

1x2) (3x5)) 0.43 
1.74 

0.14 
1.39 

28.7 
20.3 

-2.14 
-8.05 

1.32 
1.07 

1x2) (4x5)) -0.56 
 صفر

-1.47 
-1.07 

13.2 
12.8 

11.8 
9.92 

4.33 
3.34 

1x3) (2x4)) 1.59 
3.22 

1.25 
1.39 

5.14 
2.18 

1.53 
-5.65 

-1.62 
-3.31 

1x3)(2x5)) 0.15 
2.64 

-1.36 
-0.59 

-2.13 
-5.77 

-0.33 
-7.46 

-0.50 
-1.55 

1x3)(4x5)) 3.04 
4.41 

2.88 
3.58 

-8.37 
-12.5 

-16.9 
-23.4 

0.70 
0.19 

2x3))1x4)) 1.76 
3.26 

33.4 
4.49 

10.8 
10.1 

12.9 
10.1 

2.66 
-0.61 

2x5))1x4)) 1.31 
4.15 

1.93 
3.93 

-0.80 
-4.01 

-5.36 
-9.69 

-2.36 
-4.74 

3x5))1x4)) -1.46 
-0.58 

1.53 
2.53 

-1.67 
-4.55 

0.68 
-1.79 

6.25 
4.50 

1x5) (2x3)) 1.30 
2.01 

1.91 
2.76 

0.41 
-4.10 

2.17 
-2.46 

-0.56 
-1.96 

1x5) (2x4)) -1.68 
-1.41 

-0.67 
0.28 

-7.07 
-9.64 

-5.38 
-7.80 

9.56 
3.41 

1x5) (3x4)) -0.71 
-0.57 

-0.40 
-1.58 

7.61 
4.26 

15.3 
9.79 

2.26 
1.88 

2x3) (4x5)) -0.43 
-0.29 

0.68 
1.37 

4.66 
0.87 

0.95 
-2.03 

2.63 
0.30 

2x4 ) (3x5)) 1.31 
2.33 

2.48 
2.48 

7.62 
2.11 

9.32 
1.94 

10.4 
8.30 

2x5) (3x4)) -1.82 
-1.14 

-2.53 
-1.34 

22.6 
16.6 

30.8 
21.6 

1.75 
1.49 

 0.603 الخطأ القياسي
0.553 

0.971 
0.859 

2.73 
2.83 

2.707 
1.509 

0.661 
 الهجن الفردية 1.002

 0.706 الهجن الزوجية
1.366 

2.062 
0.33 

1.978 
1.474 

2.021 
1.657 

0.786 
0.555 
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 36.35 52.17 147.4 52.3 0.26 

 التراكيب الوراثية
 

29 
 7.56** 25.04** 2274.4** 636.7** 1.68** 

 xكثافات نباتية 
 تراكيب وراثية

29 
 3.88 n.s 24.06** 1704.0** 403.7** 1.04** 

الخطأ التجريبي 
 الثاني

116 
 3.30 6.11 542.6 167.2 0.55 



 ISSN: 1992-7479                  E-ISSN: 2617-6211              2018، 1العدد  16ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

153 
 

10. Al- Khazaali, H.A., M.M. Elsahookie and F.Y. Baktash.(2016).Flowering 

syndrome –Hybrid performance relationship in maize 1- Field traits and growth 

rates. The Iraqi Journal of Agricultural Science, 47(4), 900-909. 

11. Alabd Al- Hadi , R .A., M. Sabbouh and S. A. Al-Ahmad. (2014). Heterosis and 

inbreeding depression in populations of maize (Zea mays L.). University of 

Damascus - Journal for Agricultural Sciences, 30(2), 95-112. 

12. Al-Amery,N.M.N.(2016).Genetic Analysis and Estimation of Some Genetic 

Parameters of Single and Double-Cross Hybrids of Maize(Zea mays L.). PhD 

dissertation. Plant Production Department. Technical College / Musayyib. 

Technical Education Organization. pp 123. 

13. AL-Azawi,N.M.(2010).Genetic analysis and estimation of some genetic 

parameters of maize top crosses. The Iraqi Journal of Agricultural Science, 41 

(2), 68-79 . 

14. AL-Dawdi , A. H.R and K. K . A. AL-Jobouri.(2015).Effect of plant density and 

nitrogen fertilizer on yield and it's components for maize hybrids (Zea mays L.). 

Journal of Kirkuk the University for Agricultural Sciences, 6(2), 52-64. 

15. Al-Dulami, H. J. H.  and  Z. A. A. Al-Draji .(2011). The genetic analysis of 

combining ability and some parameters in maize(Zea mays L.) By using 

factorial hybridization. The Iraqi Journal of Agricultural Science, 1(3), 24-30. 

16. Al-Zobae, N. Y. A.(2006).Evaluation of Maize Inbreeds by Top and Diallel 

Crossing. Ph.D. Dissertation, Dept. of Field Crop, Coll. of Agric., University of 

Baghdad. pp. 200. 

17. Bello, O. B. and G. Olaoye .G. (2009). Combining ability for maize grain and 

other agronomic characters in the tropical southern savanna ecology of Nigeria. 

Africa Journal of Biotechnology, 8 (11), 2518-2522. 

18. Elsahookie, M. M.(1990). Maize Production and Breeding. Coll.of Agric 

Univ.of  Baghdad. Ministry of Higher Edu & Res. pp.398. 

19. Fonseca,S., & Patterson, F.L.(1968). Hybrid vigor in a seven-parent diallel cross 

in common winter wheat (Triticum aestivum L.) 1. Crop Science, 8(1), 85-88. 

20. Gobeze, Y. L.,G. M. Ceronio and L. D. V. Rensburg .(2012). Effect of row 

spacing and plant density on yield and yield component of maize (Zea mays L. )  

under irrigation. Journal of Agricultural Science and Technology, B2, 263-271. 

21. Hadi, B. H.(2016).Generation mean analysis for estimation some genetic 

parameters for yield and yield components in foure maize crosses. The Iraqi 

Journal of Agricultural Science, 47(1), 246-258. 

22. Ibrahim, A. S and N. Y. Abed. (2015). Heterosis of some traits of maize as 

influenced by planting date. The Iraqi Journal of Agricultural Science, 46(2), 

206-213. 

23. Latheeth, H.R and M.A. Hussain. (2014).Estimation of heterosis, combinig 

ability and some genetic parameters of maize by line×Tester. Anbar  Journal of 

Agricultural Sciences, 12(2), 161-172. 



 ISSN: 1992-7479                  E-ISSN: 2617-6211              2018، 1العدد  16ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

154 
 

24. Lee, E. A., & Tollenaar, M. (2007). Physiological basis of successful breeding 

strategies for maize grain yield. Crop Science, 47(Supplement_3), S-202. 

25. Mahmood, J. N., D. P. Yousif and  A.H. Majeed. (2017). Comparison study of 

introduced dupont hybrids with local corn varieties. Anbar Journal of 

Agricultural Sciences, 15 (Special Issue), 58-67. 

26. Mazal, A.D., F.M. Al-Taher and S.H. Al-Salim. (2013). The Test of Hybrid 

Vigor of Singular Hybrids Extracted Locally From Corn (Zea mays L.) 

Qadisiyah. Journal of Agricultural Sciences, 3(1), 1-11. 

27. Ministy of Agriculture. (2011). Guidance In Cultivation production of Maize. 

General Origaniazation for Guidance Agriculture Cooperation. Iraq. pp: 16. 

28. Muranyi, E. (2015). Effect of plant density and row spacing on maize (Zea mays 

L.) grain yield in different crop year. Journal of Agricultural and Environmental 

Sciences.  

29. Rajesh, V., S. S. Kumar, V. N. Reddy and A. S. Sankar. (2014). Heterosis 

studies for grain yield and its component traits in single cross hybrids of maize 

(Zea mays L.). International Journal of Plant, Animal and Environment 

Sciences, 4(1), 304-306. 

30. Abdolhamid, R., Bahman, Y., Abasali, Z., Alireza, T., Hosein, Z., & 

Abdolmajid, R. (2004). Estimate of heterosis and combining ability in maize 

(Zea mays L.) using diallel crossing method. In Genetic variation for plant 

breeding. Proceedings of the 17th EUCARPIA General Congress, Tulln, 

Austria, 8-11 September 2004 (pp. 395-397). BOUK-University of Natural 

Resources and Applied Life Sciences.  

31. Van Roekel, R. J., & Coulter, J. A. (2011). Agronomic responses of corn to 

planting date and plant density. Agronomy Journal, 103(5), 1414-1422.  

32. Sedeeq , F.A and L.N. Al-Bang .(2011). Estimation of heterosis and combining 

ability in maize ((Zea mays L.) Diyala Journal of Agricultural 

.Sciences,3(2),396-407. 

33. Singh, P. K., Singh, A. K., Shahi, J. P., & Ranjan, R. (2012). Combining ability 

and heterosis in quality protein maize. The bioscan, 7(2), 337-340.  

34. d Steel, R. G., & Torrie, J. H. (1986). Principles and procedures of statistics: a 

biometrical approach. McGraw-Hill. pp: 20-90. 

35. Turner, J. H. (1953). A Study of Heterosis In Upland Cotton II. Combining 

Ability and Inbreeding Effects 1. Agronomy Journal, 45(10), 487-490.  

36. Wuhaib, K. M. ,B.H.Hadi and W.A.Hassan. (2016). Hybrid vigor, Heterosis, 

and genetic parameters in maize by diallel cross analysis. International Journal 

of Applied Agricultural Sciences, 2(1), 1-11. 

37. Wuhaib, K. M. (2012). Testing of Introduced maize genotypes by line x tester 

cross. . The Iraqi Journal of Agricultural Science, 43(1), 38-48. 

 


