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  التهجین التبادلي الكامل للذرة الصفراءباستخدامالتحلیل الوراثي 

  

  **و عبد الرزاق یونس الزوبعي*ناظم یونس عبد،*نغم مجید العزاوي

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة- قسم المحاصیل الحقلیة*
  االنبارجامعة/كلیة الزراعة-قسم المحاصیل الحقلیة**

  

  الخالصة

ادلي الكامل بـین أربـع سـالالت نقیـة مـن الـذرة الصـفراء فـي الموسـم الربیعـي وقورنـت أجرى التضریب التب

والتـي ن الناتجة مـن التضـریب بینهـا تجربة زراعة بذور السالالت والهجتضمنت ال) . 2006(في الموسم الخریفي 

غـداد باسـتخدامب/حقـل المـدائن احـد الحقـول فـي منطقـة فـي )ن عكسـیةهجـ6, ن تبادلیـة هجـ6, آبـاء 4(شملت 

ـــ.تصـــمیم القطاعـــات الكاملـــة المعشـــاة وبأربعـــة مكـــررات ویم ســـلوك الســـالالت وهجنهـــا التبادلیـــة هـــدفت الدراســـة تق

. والعكســـیة بتقـــدیر قـــوة الهجـــین وقابلیـــة األئـــتالف العامـــة والخاصـــة فـــي الهجـــن وبعـــض المعـــالم الوراثیـــة األخـــرى 

فـي الهجـننیكانـت قـوة الهجـوة الهجین في أغلب الصـفات حیـث قیمًا معنویة لقأظهرت الهجن التبادلیة والعكسیة 

حقـــق الهجینـــین .النبـــات وطـــول العرنـــوصالتبادلیـــة أعلـــى مـــن الهجـــن العكســـیة فـــي جمیـــع الصـــفات عـــدا أرتفـــاع 

%) 17.6و% 13.5(أعلى قوة هجین موجبة لـوزن الحبـة وحاصـل الحبـوب مقـدارها ) 2×4(و) 1×4(التبادلیین 

فــي عــدة صــفات كمــا أظهــرت بعــض العامــةائتالفهــابعــض اآلبــاء تــأثیرًا مرغوبــًا لقابلیــة تأظهــر . علــى التــوالي 

كانت نسبة تباین . ل الحبوب وعدد من الصفات األخرىالخاصة لصفة حاصن تأثیرًا مرغوبًا لقابلیة أئتالفها الهج

میــع الصــفات المدروســة ، فــي قابلیــة األئــتالف العامــة إلــى الخاصــة فــي الهجــن التبادلیــة أقــل مــن واحــد لجتتــأثیر 

حین كانت نسبة تبـاین تـأثیر قابلیـة األئـتالف العامـة إلـى الخاصـة فـي الهجـن العكسـیة أكبـر مـن واحـد فـي صـفتي 

ن التبادلیـة فـي معظـم الصـفات فـي الهجـكان معـدل درجـة السـیادة أقـل مـن واحـد . النبات وطول العرنوص ارتفاع

بمفهومیهـا الواسـع والضـیق لجمیـع الصـفات المدروسـة فـي كـل منخفضـةكانت نسـبة التوریـث ذات قـیم. والعكسیة 

التبـاین الـوراثي المضـیفأكبـر مـن قـیم D ²бم التبـاین الـوراثي السـیاديـكانـت قیـو ن التبادلیـة والعكسـیة ـمـن الهجـ

A²б فـــي الهجـــن 66.3وفـــي الهجـــن التبادلیـــة 154.8فـــي معظـــم الصـــفات أهمهـــا حاصـــل الحبـــوب حیـــث بلـــغ

  .في السیطرة على توریث الصفات ة إن هذا یبین أهمیة كل من الفعل الجیني اإلضافي وغیر اإلضافي العكسی
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Abstract
Full – diallel cross was carried out among four inbred lines of corn (Zea mays

L.) in Spring season (2006). In autumn season (2006) a comparison experiment was 
carried out at Al– Madain Field in randomized complete block design with four 
replicates. Study was conducted to identify and select superior maize inbred lines 
based on their performance parse, as to evaluate their single– cross hybrids 
performance based on results of analysis of combining ability and the first method 
with fixed model . Significant differences were found between genotypes in all 
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studied characters and most of hybrids gave significant heterosis. Results of diallel 
analysis showed that heterosis in diallel hybrids which was greater than reciprocal 
hybrids for most characters except for plant height and ear height . Diallel hybrids 
(1×4) , (2×4) gave higher positive hybrid vigor for weight of grain and grain yield
(13.5% , 17.6%) respectively .

Some parents showed preferred GCA effect in characters consecutively with 
preferred SCA effect for grain yield and many other characters .The ratio of variance 
of general combing ability (б2gca) to the specific combining ability (б2sca) and of the 
reciprocal (б2rca) was less than 1.0 in most studied characters , expect for plant height 
and ear length in reciprocal hybrids which was greater than 1.0 . The value of 
dominance degree was less than 1.0 for most studied characters in both diallel and 
reciprocal hybrids. As for broad and narrow sense heritability , it was low for all 
studied characters in both diallel and reciprocal hybrids . Genetic variance dominance 
values (б2D) was higher than genetic variance additive values (б2A) for most of other 
studied characters important grain yield was (154.8) in diallel hybrids, (66.3) in 
reciprocal hybrid this was indicating the importance of both additive and non additive 
gene actions in the control of these characters .

  

  المقدمة

عـن غیرهـا مـن المحاصـیل خلطیـة التلقـیح بسـهولة إجـراء عملیـات التربیـة والتحسـین الصفراءتمتاز الذرة

إلـى زیـادة التغـایرات بـین التهجـین ویهـدف االنثویـةعلیها السیما التهجـین كـون النـورة الذكریـة منفصـلة عـن النـورة 

فــي إنتــاج الســالالت أو نهایــة فــي الالجدیــدة والتــي یســتفاد منهــاالوراثیــة وٕاعطــاء التراكیــباالجیــال االحقــةأفــراد 

بحاصـل أفضـل مـن أفضـل منهـاتتمیـز قسـموالتـي Hybridsن هـو إنتـاج الهجـبرامج االنتخاب ، والهـدف اآلخـر

متفوقـــة وتقـــویم ان البحــث عـــن ســالالت ).1(األبــوین الـــداخلین فــي إنتاجهمـــا أو األصــناف المعتمـــدة فــي المنطقـــة 

باإلضـافةیتي االئـتالف العامـة والخاصـة ونسـبة التوریـث والفعـل الجینـي من خالل دراسة قابلیأتيسلوكها الوراثي 

مربـي النبـات االساسـیة بصـورة عامـة والـذرة الصـفراء أهـدافإحـدىالى تقدیر قوة الهجین باالتجاه المرغـوب وهـي 

أجریـتي وجدت لهذا الغرض العدید من طرائق التهجین ومنها طریقة التهجین التبادلي الكامل التـ.بصورة خاصة 

التبادلیة العكسیة بـین عـدد مـن السـالالت الضریباتجمیع إجراءوهي تتضمن )Schmidt)2مرة من قبل ألول

األولـى) Griffing)3وحسـب طریقـة Full-diallel cross systemالنقیة وفق نظام التهجین التبادلي الكامل 

)Method 1(الثابــت األنمــوذجfixed model االئــتالف العامــةلتحلیــل قــابلیتيGCA والخاصــة فــي الهجــن

الـى باإلضـافةوقـوة الهجـین ونسـبة التوریـث RCAوقابلیة االئتالف الخاصـة فـي الهجـن العكسـیة SCAالتبادلیة 

تقدیر معدل درجة السـیادة وذلـك لتشـخیص افضـل هـذه السـالالت وتحدیـد نقـاط القـوة والضـعف فـي ادائهـا ومكانهـا 

.ان تساهم في تحسین صفات المحصـولباالضافة الى تحدید افضل الهجن التي یمكنفي برامج التربیة الالحقة 

وتقییمهـاإن عملیة التهجین التبادلي بین آباء مختلفة تعد من أكثر نظم التزاوج كفاءة في استنباط الهجـائن الفردیـة

تفیدین بــذلك مــن ظــاهرة قــوة لیــتم مــن خاللهــا تحدیــد أفضــل التراكیــب الوراثیــة األبویــة إلنتــاج أفضــل الهجــائن ، مســ

تعد أعظم حدث في تربیـة النبـات ، قوة الهجینإن ظاهرة. الهجین التي تعد األساس العلمي إلنتاج هذه الهجائن 

والتــي زادت مــن اهتمــام مربــي النبــات بهــذا المحصــول وأصــبح األنمــوذج النبــاتي األوفــر حظــًا فــي تطــویر طرائــق 

اربـعبـین عن التهجـین التبـادلي الكامـلدراسة إلى تقییم الهجائن الفردیة الناتجة تهدف ال.التربیة والتحسین الوراثي

الـذرة الصـفراء ومقارنتهـا مـع آبائهـا لمعرفـة أفضـل اآلبـاء والهجـائن الناتجـة مـن حیـث اإلنتـاج العـالي مـن سالالت

كمـا . التحسـین لهـذا المحصـول والصفات المرغوبة واالستمرار بـالمتفوق منهـا إلدخالـه مسـتقبًال فـي بـرامج التربیـة و 
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قابلیـة االتحـاد العامـة والخاصـة ودراسـة تهدف الدراسة إلى تحدید بعض المعالم الوراثیة ، منها تقدیر قوة الهجـین و 

ســـالالت وهجائنهـــا لتحدیـــد أفضـــل الهجـــائن مـــع والضـــیق للنســـبة التوریـــث بمعناهـــا الواســـع و  التباینـــات الوراثیـــة

  .ج االنتخاب والتهجین لتحسین هذا المحصول سالالتها إلدخالها في برام

  

  المواد وطرائق العمل

أسـتخدمت . )كـم جنـوب بغـداد40(في منطقـة الـدائن2006یعي وخریفي في موسمین ربالتجربة تطبق

فــي برنــامج HS-4   Ly55-3  IK58-2OH40-1مــن الــذرة الصــفراء أربــع ســالالت نقیــة

وري تسـویة وتعشـیب وعـزقمـن حراثـة وتنعـیم و كانت تجـري كافـة العملیـات الزراعیـة . ملة للتهجینات التبادلیة الكا

عنــد تحضــیر التربــة أضــیف ســماد الیوریــا . هـــ / كغــم 400بمعــدل ) NP 18:18(ثــم التســمید بالمســاد المركــب 

م تـ. عـة األولـى والثانیـة بعـد شـهر مـن الدفیـوم مـن الزراعـة 25هـ علـى دفعتـین األولـى بعـد /N/كغم160بمقدار 

قبــل األنبــات ثــم وهـــ لمكافحــة األدغــال بعــد الزراعــة/ كغــم 1بمعــدل %) 80(رش الحقــل بمبیــد األتــرازین تركیــز 

Sesamia(ةحفار ساق الذر مكافحة حشرة  criteca ( موسـم النمـو األولـى عنـد وصـول النبـات بواقـع مـرتین خـالل

  . األولى یوم من المكافحة 20مرحلة ست أوراق والثانیة بعد 

م والمســافة بینهــا 5علــى خطــوط بطــول 2006آذار 15زرعــت بــذور الســالالت فــي : الموســم الربیعــي 

رانیص بأكیاس ورقیـة قبـل العبتكیسبمجرد بدأ التزهیر في نباتات السالالت بوشر . م 0.25ور م وبین الج0.75

قبـل یـوم مـن عملیـة التلقـیح وبعـد فقـد تـم تكییسـها مـا النـورات الذكریـة ,المفتوح ریرة لتالفي حصول التلقیح بزوغ الح

أطالقهــا حبــوب اللقــاح أجــرى التضــریب التبــادلي بــین الســالالت بأتجــاهین المباشــر والعكســي وحســب مــا جــاء بــه 

Griffing)3 ( وفق الطریقة األولى)Method 1 ( والنموذج األول)Model 1 ( فیكون عـدد التراكیـب الوراثیـة

، وقد تم إكثار بذور السالالت عن طریق تزاوج األخوة وفـي نهایـة الموسـم n2مساویًا الى )هجناالباء وال(الناتجة

اخذت العرانیص الناتجة عن التضریبات وجففت ثم فرطـت كـل علـى انفـراد لغـرض اسـتخدامها فـي تجربـة المقارنـة 

  .وآبائها) التبادلیة والعكسیة ( F11التي ضمت هجن الجیل األول

نفـــذت فـــي هـــذا الموســـم تجربـــة المقارنـــة التـــي تضـــمنت زراعـــة بـــذور الهجـــن الفردیـــة : ي الموســـم الخریفـــ

وفـق تصـمیم القطاعــات الكاملـة المعشـاة وبأربعــة . 2006تمــوز 25المباشـرة والعكسـیة والســالالت األبویـة بتـاریخ 

لــوزن علــى تــم تســجیل البیانــات للصــفات المدروســة وحســاب وزن الحبــة وحاصــل الحبــوب بعــد تصــحیح امكــررات

اجـــري التحلیـــل اإلحصـــائي باســـتخدام تصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة .فـــي الحبـــوب%15محتـــوى رطـــوبي 

تـم تقـدیر . %5وعلى مسـتوى معنویـة LSDوقورنت المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي ) RCBD(المعشاة

دا التزهیـر الـذكري واالنثـوي وارتفـاع لجمیـع الصـفات عـأفضـل األبـوینوة الهجین كنسـبة مئویـة مقارنـة بمتوسـطقو 

  .العرنوص مقارنة بادنى االبوین

                     F1-_ Hp-                                          
H %  =  ×100       
                        Hp    
                     F1- _ Lp              
H %    =                     ×100   
                       Lp-

  :للهجن التبادلیة والعكسیةكما تم تقدیر قابلتي األئتالف العامة والخاصة
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Yijk = µ + gi^ + gj^ + Si^j + Ri^j + ^eijk
                                                                                                         

^g )لالبــاء تــأثیر قابلیــة االتحــاد العامــةوحســاب ii ) والخاصــة للهجــن التبادلیــة(^sij ) والخاصــة

  :للسالالت وهجنها التبادلیة وهجنها العكسیة وبنفس التتابع وكما یلي( R^ij )للهجن العكسیة 

gii = 1/2p (xi. + x.i) _ 1/p2 x ..
Sij = 1/2 (xij + xji) _ 1/2p (xi. + x.i + xj. + x.j) + 1/p2 x..

Rij = 1/2 (xij _ xji) 

والخاصـة σ2Sijوالخاصـة للهجـن التبادلیـة σ2giiتباین تاثیر القابلیة االتحادیة العامة لآلبـاء تم تقدیر

   Chaudhary (4)و Singhحسب ما ذكره   ( σ2Rij)للهجن العكسیة 

  

σ2gii = (gii )2 _ MSe/p2

σ2Sii = (1/p _ 2)      Sij2 _ MSe (p2 _ 2p + 2)/2p2

σ2Rii = (1/p _ 2)      Rij2 _ MSe/2

  .نسبة التوریث بالمعنى الواسع والضیق كذلك تم حساب 

  

             σ 2G                  σ 2A + σ 2D                    
h2b.s =               =                                                                           
              σ 2P            σ 2A + σ 2D + σ 2e        

                

            σ2G               σ2A + σ2D-r                    
h2b.s-r =               =                                                                            
               σ2P             σ2A + σ2D-r + σ2e           
                
              
                σ2A                     σ2A                   
h2n.s   =               =                                                                             
                σ2P              σ2A + σ2D + σ2e           

              σ 2A                    σ 2A                              
h2n.s-r  =               =                                                                             
               σ2P            σ2A + σ2D-r + σ2e             

ā  والهجن العكسیة    ā  ةتم تقدیر معدل درجة السیادة لكل من الهجن التبادلی -r  وكما یلي:  

  

       ā =     2σ2D /σ2A            =           2σ2Sca / 2σ2gca                      σ2Sca /σ2gca

       ā -r =     2σ2D-r /σ2A      =          2σ2rca / 2σ2gca      =             σ2rca /σ2gca   
  

  النتائج والمناقشة

  -:التزهیر الذكري واألنثوي 
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أن یتضــح . المدروســةفــي كافــة الصــفاتوجــود فــروق معنویــة بــین التراكیــب الوراثیــة) 1(یبــین جــدول 

أقل فترة للتزهیر ) 1× 2(الهجین التبادلي حققو.تزهیر ذكري وأنثوي %50أستغرفت أقل فترة لغایة 2الساللة 

یـوم 65.2التزهیـر أنثـوي بلغـت أقل فتـرة لغایـة) 2×1(الهجین العكسي یوم في حین أستغرق52.0ي بلغت الذكر 

اذ وجدوا اختالفات بین ) 7(واخرینSaleemو) 6(یوسف واخرین)5(دبكتاش ومحمو اتفقت النتائج مع كل من 

أن قــوة الهجــین نســبة إلــى أدنــى األبــوین ) 2(جــدول یبــین .صــفات التزهیــر  االبــاء والهجــائن الناتجــة عنهــا فــي

-10.9(وللتزهیر األثنوي تراوحت بین) 2×4(و)1×3(ن للهج%) 1.8-% 7.2(للتزهیر الذكري تراوحت بین 

شـیر إلـى ن التبادلیـة والعكسـیة تجمیـع الهجـن السـالبة لأن قوة الهجـی) . 4×1(و)1×3(للهجین %) -2.9-% 

و)8(واخرینGrossa    أكدها الباحثونوالتي ینتفلجینات أبكر األباء في توریث الصالسیادة الفائقة أهمیة 

Reif)9( یبــین جــدول)(یــًا عامــًا ســالبًا أظهــر أدنــى تــأثیرا ائتالف2أن األب ) 3g^ii ( للتزهیــر الــذكري –0.6بلــغ

أن تـأثیر القابلیـة األئتالفیـة ) 4(جـدول یوضـح .2لـألب - 0.5تـأثیرًا سـالبًا بلـغ أدنـاه4,3,2بینما أظهرت اآلباء 

هجـن عكسـیة3و ) 1×2(ن للهج–1.5هجن تبادلیة بلغ أدناه 5في كان سالبًا )s^ij(الخاصة للهجین التبادلیة

هجـن عكسـیة سـالبة فـي 4ن التبادلیـة و بینما كانت جمیـع الهجـري كللتزهیر الذ) 4×3(للهجین –0.6بلغ أدناه

ر الــذكري واألنثــوي فــي القــیم الســالبة تشــیر إلــى أنخفــاض معــدل عــدد األیــام لغایــة التزهیــ. التــأثیر للتزهیــر األنثــوي 

أن التبـاین السـیادي ) 4, دولجـ(ائج تحلیل المعالم الوراثیة یتضح من نت. ن بالمقارنة مع متوسط أبائها نواتج الهج

ن بینمـــا كـــان التبـــاین الســـیادي للهجـــنثـــوين التبادلیـــة كـــان أعلـــى مـــن التبـــاین اإلضـــافي للتزهیـــر الـــذكري واالللهجـــ

ر أكبـالعكسیة أقل من التباین اإلضافي للجینات للتزهیر األنثوي فأنعكس ذلك على معدل درجة السیادة الذي كـان 

أكبـر مـن أمـا الهجـن العكسـیة كـان معـدل درجـة السـیادة . من الواحد في الهجین التبادلیة للتزهیر الذكري واألنثوي 

الواحد للتزهیر الذكري وأقل من الواحد للتزهیر األنثوي كانت نسبة التوریث بـالمعنى الواسـع والضـیق منخفضـة فـي 

ر للســیادة الفائقــة للجینــات التــي تــؤثر فــي التزهیــر الــذكري دور كبیــیتضــح أن هنــاك . الهجــن التبادلیــة والعكســیة 

  .إلى الخاصة المنخفضة في الهجن التبادلیة والعكسیة لقابلیة األئتالفیة العامة انسبة تباین واألنثوي التي تؤكدها 

      .طول العرنوص , أرتفاع العرنوص , أرتفاع النبات 

أنتجـت 3سـم والسـاللة 186.0رتفاع النبـات مقـداره ألأعطت أعلى معدل 2أن الساللة 1)(یبین جدول 

كمــا حقــق الهجــین التبــادلي . ســم 16.8ســم وأعلــى معــدل لطــول العرنــوص 77.3أدنــى معــدل ألرتفــاع العرنــوص 

أما أدنى معدل . التواليسم على20.1, سم 195.0أعلى معدل ألرتفاع النبات وطول العرنوص مقداره) 3×4(

أعلـى معـدل ألرتفـاع ) 4×3(في حین حقق الهجین العكسي ) 1×2(سم للهجین التبادلي 87.0ألرتفاع العرنوص 

أمــا أدنــى معــدل ألرتفــاع العرنــوص بلــغ .ســم علــى التــوالي189, ســم 194.0ه النبــات وطــول العرنــوص مقــدار 

علــى قــوة هجنهــا التبادلیــة والعكســیة و أنعكســت األختالفــات بــین متوســطات األبــاء . ) 4×2(للهجــین العكســي 190

6.5-% 1.4(تراوحت بین أن قوة الهجین نسبة إلى أفضل األبوین ألرتفاع النبات . (2الهجین إذ یشیر جدول 

) 3×2(و) 2×1(ن العكسیة للهج%) 7.6-% 1.3(في حین تراوحت بین ) 3×4(و) 2×4(ن التبادلیة للهج%) 

الهجـین في حـین أظهـر % 13.6تفاع العرنوص أدنى قوة هجین ألر ) 2×4(الهجین التبادلي أظهر . على التوالي 

للهجـــین % 16.2أن أعلـــى قـــوة هجـــین لطـــول العرنـــوص % . 9.2بلغـــت أدنـــى قـــوة الهجـــین )2× 1(العكســـي

إن القــیم الموجبــة لقــوة الهجــین تشــیر إلــى تــأثیر ) . 4×3(للهجــین العكســي % 19.7بینمــا بلغــت ) 1×4(البتــادلي 

واخــرین Chungjiهــذا یتفــق مــع كــل مــن و ء بأتجــاه الزیــادة فــي معــدل الصــفةالســیادة الفائقــة لجینــات أفضــل األبــا

یتضـح . اذ وجـدوا فروقـا معنویـة بـین الهجـائن الناتجـة مـن التضـریبات التبادلیـة ,)11(واخرین Uzarowsو)10(

ل لطــو 0.2ألرتفــاع النبــات و 2.3موجــب مقــداره أظهــرت أعلــى تــأثیر أئــتالف عــام 3أن الســاللة ,)3(مــن جــدول
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و الزوبعـي   أكـد هـذه النتـائج -0.3أدنى تـأثیر أئتالفـي عـام سـالب مقـداره 4العرنوص في حین أظهرت الساللة 

Balesterو ) 15(واخــــــرین Mohamadiو) 14(واخـــــرین Dereraو)13(واخـــــرین Ratherو ) 12(

األتجــاه المرغــوب بمــة علــى ســالالت ذات قابلیــة أئــتالف عابحصــولهم)17(واخــرین Ratherو ) 16(واخــرین 

أمــا تبــاین تــأثیر الهجــین التبادلیــة كــان أعلــى مــن تبــاین تــأثیر الهجــین . وســالالت أخــرى باألتجــاه غیــر المرغــوب 

تــأثیر أئتالفـًا خاصـًا موجبــًا أعلـى أعطـى) 3×4(دلي تبــالهجـین الأن ا4)(یشــیر جـدول .العكسـیة لجمیـع الصـفات 

) 1×2(ألرتفـــاع النبـــات أمـــا الهجـــین التبـــادلي 2.6تـــأثیر مقـــداره فـــي حـــین أعطـــى الهجـــین العكســـي أعلـــى )5.5(

-1.1خاصــًا لطــول العرنــوص مقــداره ائتالفیــاأئتالفیــًا خاصــًا ألرتفــاع العرنــوص وأعلــى تــأثیراً اً أعطــى أدنــى تــأثیر 

وص مقـداره أدنى تأثیرًا أئتالفیًا خاصًا ألرتفاع العرن) 3×2(في حین أعطى الهجین العكسي . على التوالي  0.8,

ن التـي أظهـرت إن الهج. لطول العرنوص 0.2أعلى تأثیرًا أئتالفیًا خاصًا موجبًا ) 3×1(والهجین العكسي -7.4

موجبًا لقابلیة األئتالف الخاصة تدل على أمكانیة نقل الصـفة مـن اآلبـاء إلـى األبنـاء التـي تتفـوق فـي ائتالفیاتأثیرًا 

النبـات الرتفـاعالعامة إلى الخاصة للهجـن العكسـیة أكبـر مـن الهجـن التبادلیـة االئتالفنسبة قابلیة كانت .الصفة

أن التبــاین الســیادي للجینــات )5(ظ مــن دراســة بعــض المعــالم الوراثیــة فــي جــدولیالحــ.6.7وطــول العرنــوص 4.9

б2D)(كان أكبر من التباین اإلضافي  (б2A)  لعرنوص عدا النبات والعرنوص وطول االرتفاعن التبادلیة للهج

معـــدل درجـــة إن. أعلـــى مـــن التبـــاین الســـیادي فیهـــايصـــفة أرتفـــاع النبـــات للهجـــن العكســـیة كـــان التبـــاین اإلضـــاف

لطـــول 10.8والعرنـــوصالرتفـــاع16.2وألرتفـــاع النبـــات 4.0بادلیـــة الســـیادة كـــان أكبـــر مـــن الواحـــد للهجـــن الت

دة الفائقــة للجینــات وٕالــى كبــر تــأثیر الفعــل غیــر العرنــوص ممــا یــدل علــى أن توریــث الصــفات یخضــع لتــأثیر الســیا

أقـل مـن الواحـد ألرتفــاع فیهــان العكسـیة كــان معـدل درجـة السـیادةللجینـات فـي تحسـین الصــفة أمـا الهجـاإلضـافي 

.العرنـوص مقـداره الرتفـاعالنبات وطول العرنوص وأكبر من الواحد  إلیـه  البیـاتي النتـائج مـا توصـلهـذه أكـد 6.8

اذ وجــــدوا ان التبــــاین الســــیادي اكبــــر مــــن )20(وآخــــرین  Dawodو19)(و محمــــد والجبــــوري)18(والصــــافي

اكبــر مــن التبــاین كــان وجــدوا ان التبــاین الــوراثي االضــافي (21)وآخــرینUnayاالضــافي الغلــب الصــفات امــا 

التوریـث بـالمعنى أن نسبة.بحصوله على معدل درجة سیادة أكبر من الواحد.الصفات ألغلبالوراثي السیادي 

  .ن التبادلیة والعكسیة لجمیع الصفات والضیق كانت منخفضة جدًا في الهجالواسع 

  في النبات ، عدد الصفوف في العرنوص ، عدد الحبوب في الصفعدد العرانیص 

جمیـــع فـــي معـــدل عـــدد العـــرانیص فـــي النبـــات فـــي معنویـــةعـــدم وجـــود فـــروق(1)یتضـــح مـــن جـــدول 

فـي حـین صـف  16.8أعلـى معـدل مقـداره 2أنتجـت السـاللة فقـدد الصفوف في العرنوصعدفي السالالت أما

أعلــى معــدل ) 4×1(أنــتج الهجـین العكســي . حبــة38.8أعلــى معـدل لعــدد الحبــوب فــي الصـف 3أنتجـت الســاللة 

أعلــى معــدل لعــدد الصــفوف فــي العرنــوص ) 3×1(والهجــین العكســي عرنــوص)(1.7لعــدد العــرانیص فــي النبــات 

ن التبادلیــة إلــى أن جمیــع الهجــ). 2(یشــیر جــدول. حبــة )(45.6فــي الصــف وعــدد الحبــوب صــف )21.5(

فــي النبــاتلعــدد العــرانیص%69.9والعكســیة أظهــرت قــوة هجــین موجبــة نســبة إلــى أفضــل األبــوین بلــغ أعالهــا 

لعــدد الحبــوب فــي و ) 1×3(للهجــین التبــادلي % 37.6لعــدد الصــفوف فــي العرنــوصو) 1×4(للهجــین التبــادلي 

الموجبة لقوة الهجین تشیر إلى أهمیة السـیادة الفائقـة للجینـات إن القیم . )1×2(للهجین التبادلي % .322الصف 

)(17والبیــاتي والصــافي )(221ماتوصــل الیــه كــل مــن وبكتــاش وجلــو النتــائجهــذه تؤكــد . فــي توریــث الصــفات 

اذ حصلوا علـى ) 16(واخرین  Balestereو)(10خرین واChungjiو24)(واخرین Leeو)23(والجمیلي  

.دروسـة ذات قوة هجین باالتجاه غیر المرغوب للصفات المأخرىن قوة هجین باالتجاه المرغوب وهجن ذاتهج

إن جمیـع السـالالت أعطـت تـأثیرًا أئتالفیـًا عامـًا منخفضـًا لعـدد العـرانیص فـي النبـات وعـدد )3(یتضح مـن جـدول 
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فـي حـینالعـرانیص فـي النبـاتعـدد فـي تـأثیر لـم یوجـد تبـاین .لعرنـوص وعـدد الحبـوب فـي الصـفالصفوف في ا

لعـدد الصـفوف فـي العرنـوص وعـدد ن العكسـیة بادلیة أكبر من تبـاین تـأثیر الهجـن التثیر الهجتألتباین هناك كان

كســیة لعــدد الحبــوب فــي كــان تبــاین تــأثیر الهجــن العإذ 3الحبــوب فــي الصــف لجمیــع الســالالت ماعــدا الســاللة 

ین نــــین التبـــــادلیإلـــــى أن الهجی)4(یشـــــیر جــــدول. 3.9الصــــف أكبــــر مـــــن تبــــاین تـــــأثیر الهجــــن التبادلیـــــة مقــــداره 

الهجـــین بینمـــا لعـــدد العـــرانیص فـــي النبـــات 0.2أئتالفیـــًا خاصـــًا موجبـــًا مقـــداره اً أعلـــى تـــأثیر اأظهـــر ) 2×3)(1×4(

أعطــى ) 1×2(عــدد الصــفوف فــي العرنــوص والهجــین التبــادلي ل1.4أعطــى أعلــى تــأثیر مقــداره ) 3×1(العكســي 

سالبة لجمیع الصفات أن القیم الموجبة تدل كما ظهرت تأثیرات .2.7أعلى تأثیر لعدد الحبوب في الصف مقداره 

نسـبة توریـث الصـفة ارتفـاععلى إمكانیة نقل الصفة من السالالت إلى هجنها التي تتفوق علیها في الصفة وعلـى 

للهجـین التبادلیـة б2Dإن التبـاین السـیادي)(5یتبـین مـن جـدول .ن األخـرى الهجـین بالمقارنـة مـع الهجـفـي هـذه 

والعكسیة أكبر مـن التبـاین اإلضـافي لعـدد العـرانیص فـي النبـات وعـدد الصـفوف فـي العرنـوص وعـدد الحبـوب فـي 

میــع الصــفات إضــافة إلــى نســـبة ن التبادلیــة والعكســیة أقــل مــن الواحـــد لجللهجـــالصــف كــان معــدل درجــة الســیادة 

اذ وجـدوا )18(والبیـاتي والصـافي )(26والعـزاوي 25)(بالمعنى الواسع والضیق المنخفضة  اكدها احمد التوریث 

  .ان نسبة التوریث بالمعنى الضیق كانت منخفضة جدا

  :الحبة وحاصل الحبوب للنبات 300وزن

4غـم والسـاللة 89.5الحبـة مقـداره 300لـوزنأعطت أعلـى معـدل1أن الساللة )1(جدولمن بین یت

أعلــى معــدل لــوزن الحبــة ) 4×1(العكســي ننبــات أنــتج الهجــ/غــم190.9لحبــوب أعطــت أعلــى معــدل لحاصــل ا

انعكسـتنبـات /غـم224.6معـدل لحاصـل الحبـوب مقـداره أعلـىأنـتج ) 4×3(غـم والهجـین العكسـي 99.6مقداره 

الهجـین لـوزن الحبـة تراوحـت أن قـوة . 2یتضـح مـن جـدول اذ قـوة الهجـینبین التراكیب الوراثیـة علـىاالختالفات

كانــت أعلــى قــوة هجــین موجبــة نســبة إلــى بینمــا )1×4(بلــغ أعالهــا للهجــین التبــادلي %) 13.5-و%0.1(بــین 

كمـــا ) 3×1(جـــین العكســـي لله% 11.3و ) 2×4(جـــین التبـــادلي لله% 17.6األبـــوین لحاصـــل الحبـــوب أفضـــل

ین ســالبة غیــر مرغــوب فیهــا ممــا یــدل علــى أهمیــة التــأثیر اإلضــافي وغیــر اإلضــافي للجینــات فــي هجــظهــرت قــوة 

 Salami,و)(10واخـرین Chungjiو)25(احمـدوهذا یتفق مع ما جاء به كـال مـن توریث حاصل الحبوب 

جــود ســیادة فائقــة إن القــیم الموجبــة لقــوة الهجــین تؤكــد و . بحصــولهم علــى قــوة هجــین ســالبة وموجبــة ) 7(واخــرون 

تــتحكم فــي توریــث وزن الحبــة وحاصــل الحبــوب التــي تكــون بأتجــاه الزیــادة فــي أنتاجهــا لجینــات أفضــل اآلبــاء التــي 

قـــدیر قابلیـــة األئـــتالف تـــم ت. یظهـــر .)(10واخـــرین Chungjiو) 26(احمــدأتفقــت النتـــائج مـــع مـــا توصـــل إلیـــه 

أظهرت جمیع السالالت تباین تـأثیر .بة وحاصل الحبوب العامة حیث كانت غیر معنویة ومنخفضة جدا لوزن الح

سالب لوزن الحبة وحاصل الحبوب أما تباین تأثیر الهجن العكسیة كان أعلى من تباین تـأثیر الهجـن التبادلیـة فـي 

كـان تبـاین تـأثیر الهجـین التبادلیـة أعلـى مـن 4و 2جمیع السالالت لوزن الحبـة وحاصـل الحبـوب عـدا السـاللتین 

فــي تــأثیر اختلفــتالهجــین التبادلیــة والعكســیة . )4(یؤكــد جــدول . تــأثیر الهجــین العكســیة لحاصــل الحبــوب تبــاین 

لقابلیـة أعلـى تـأثیر موجبـًا ) 3×2(حقـق الهجـین العكسـي . طت تأثیرًا موجبـًا وسـالبًا الخاصة إذ أعاالئتالفقابلیة 

خاصـــًا ائتالفیـــاأعلـــى تـــأثیرًا ) 4×2(العكســـي لـــوزن الحبـــة بینمـــا أعطـــى الهجـــین 4.4الخاصـــة مقـــداره االئـــتالف

ن األخـرى نـة بـالهجن مقار اع نسـبة توریـث الصـفة فـي هـذه الهجـممـا یـدل علـى أرتفـ19.5لحاصل الحبـوب مقـداره 

الزیـادة فـي وزن الحبـة وحاصـل الحبـوب أكـد النتـائج باتجـاهوٕان الصفة تحت التأثیر غیـر اإلضـافي للجینـات وهـي 

. وسالبة لقابلیتي األئتالف العامة والخاصـة بحصولهم على تأثیرات موجبة)7(واخرینSalamiو )27(الزوبعي

ن التبادلیة والعكسیة لوزن الحبة اإلضافي للهجأعلى من التباینб2Dأن التباین السیادي . )(5یظهر من جدول 
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ع والضـیق المنخفضـة فـي الواسـوحاصل الحبوب كان معدل درجة السیادة أقل من الواحـد ونسـبة التوریـث بـالمعنى

و )28(والخزرجــى)(27البــاحثون الزوبعــي كــم أكــدها.ن التبادلیــة والعكســیة لــوزن الحبــة وحاصــل الحبــوب الهجــ

Salami 7)(واخرین.  

  

  2006للموسم الخریفي متوسطات قیم اآلباء وهجنها التبادلیة والعكسیة من الذرة الصفراء)1(جدول 

  الصفات

  

تراكیب ال

  الوراثیة

زهیر ت

ذكري 

50%  

  )یوم(

تزهیر 

أنثوي 

50%

  )یوم(

أرتفاع 

النبات

  )سم(

أرتفاع 

العرنوص 

  )سم(

طول 

العرنوص 

  )سم(

عدد 

العرانیص 

في 

  النبات

عدد 

الصفوف 

في 

  العرنوص

عدد 

الحبوب 

في 

  الصف

وزن

300

الحبة

  )غم(

حاصل 

الحبوب

  نبات\غم

159.2  63.7169.0  84.9  15.2  1.0  15.2  34.8  87.8  178.2  
255.2  60.2  186.0  79.6  16.5  1.0  16.8  36.9  89.5  183.6  
358.2  63.7  182.6  77.3  16.8  1.0  15.3  38.8  88.1  186.8  
457.0  62.0  175.5  79.3  15.8  1.0  15.7  37.1  85.5  190.9  

1×252.0  57.2  188.6  87.0  19.0  1.6  18.9  43.9  90.6  201.4  
1×355.0  58.5  193.3  105.7  18.2  1.6  18.2  40.7  92.7  208.1  
1×4  54.0  57.7  188.9  106.8  18.9  1.6  19.0  43.6  90.7  193.1  
2×354.0  58.5  192.0  105.7  18.7  1.6  19.3  43.3  89.6  189.5  
2×452.7  56.7  191.4  101.8  18.5  1.5  18.9  42.7  93.2  185.4  
3×454.5  57.5  195.0  97.8  20.1  1.5  19.6  43.3  95.8  186.0  
2×154.0  56.2  193.9  96.6  18.1  1.6  19.6  45.1  95.3  200.9  
3×154.0  56.7  191.7  95.0  18.7  1.3  21.5  45.6  95.5  202.5  
4×154.2  57.5  185.7  92.0  18.4  1.7  19.8  43.2  99.6  193.6  
3×253.7  57.7  191.0  94.1  18.0  1.6  20.1  43.7  98.4  191.6  
4×256.2  58.2  188.7  90.1  18.7  1.4  18.6  42.1  97.2  224.6  
4×353.2  56.7  194.6  93.3  18.9  1.6  19.5  39.9  95.4  200.4  
G.M54.8  58.7  188.0  92.9  18.0  1.4  18.5  41.5  92.8  194  

L.S.D 5%  2.8  2.8  3.7  4.8  1.3  0.2  1.3  3.0  5.0  11.1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رة الصفراء للموسم الخریفي ن التبادلیة والعكسیة للذهجین نسبة إلى أفضل األبوین للهجقوة ال)2(جدول 

200  
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  التضریبات

تزهیر 

ذكري 

50%  

تزهیر 

أنثوي

50%  

أرتفاع 

  النبات

أرتفاع 

  العرنوص

طول 

  العرنوص

عدد 

العرانیص 

  في النبات

عدد 

الصفوف 

في 

  العرنوص

عدد 

الحبوب 

في 

  الصف

وزن 

300

  الحبة

حاصل 

  الحبوب

1×2-2.2  -6.6  4.2  21.4  10.0  61.1  16.7  22.3  6.5  9.3  
1×3-7.2  -10.9  4.9  22.9  11.3  33.0  37.6  17.4  8.4  8.4  
1×4-4.8  -7.2  5.8  15.9  16.2  69.9  26.1  16.4  13.5  1.4  
2×3-2.7  -4.1  2.6  21.7  7.5  58.3  19.6  12.4  9.9  2.5  
2×41.8  -3.3  1.4  13.6  13.6  44.1  10.9  13.6  8.6  17.6  
3×4-6.5  -8.4  6.5  20.7  12.7  56.4  24.3  2.6  8.3  4.9  
2×1-5.8  -4.9  1.3  9.2  15.1  59.0  12.3  18.9  1.2  9.6  
3×1-5.5  -8.2  5.8  36.7  8.7  54.0  18.7  4.7  5.3  11.3  
4×1-2.2  -2.9  3.2  36.8  11.3  59.0  14.7  11.5  0.1  1.4  
3×2-5.2  -6.8  7.6  34.6  19.4  61.8  21.4  17.5  3.3  1.1  
4×2-4.5  -5.8  2.9  28.3  12.1  51.7  12.4  15.2  4.1  -2.8  
4×3  -4.3  -7.2  6.7  26.5  19.7  51.4  52.3  11.4  8.7  -2.5  

S.E for SCA1.3  1.1  0.7  1.5  1.2  5.3  4.7  2.7  0.9  2.4  
S.E for RCA0.5  0.7  1.0  4.2  1.8  1.8  2.1  2.1  1.2  2.4  

  

  تقدیر بعض المعالم الوراثیة في الهجن التبادلیة والعكسیة في الذرة الصفراء)5(جدول 

  مدروسةالصفات ال
  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة

б2Aб2Da‾h2bsh2nsб2D-ra‾-rh2bs-rh2ns-r

  0.1  0.3  1.6  0.2  0.0  0.8  7.5  6.0  0.2%50تزهیر ذكري 

  0.1  0.0  0.0  -0.1  0.0  0.9  13.1  12.4  0.1%50تزهیر أنثوي 

  0.8  0.8  0.4  1.2  0.1  0.9  4.0  96.7  11.8أرتفاع النبات

  0.0  0.9  6.8  28.5  0.0  16.20.9  159.7  1.2عرنوصأرتفاع ال

  0.1  0.2  0.3  0.0  0.0  10.80.9  3.5  0.0طول العرنوص

  -0.4  -0.9  1.4  0.0  0.0  0.9  0.0  0.1  0.0عدد العرانیص في النبات

  0.0  0.5  0.0  0.3  0.0  0.9  0.0  6.7  0.0عدد الصفوف في العرنوص

  0.0  0.4  0.0  1.0  0.0  0.9  0.0  0.020.5عدد الحبوب في الصف

  0.0  0.6  0.0  6.8  0.80.0  0.0  22.7  -0.7حبة300وزن 

  0.0  0.8  0.0  66.3  0.0  0.9  0.0  154.8  -2.8حاصل الحبوب

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر
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راءتقدیر تأثیرات قابلیة األئتالف العامة وتبایناتها وتباین تأثیر قابلیة األئتالف الخاصة للتضریبات التبالیة والعكسیة في الذرة الصف)3(جدول 

تزهیر ذكري 

50%

تزهیر أنثوي 

50%
أرتفاع النبات

أرتفاع 

العرنوص

طول 

العرنوص

عدد 

العرانیص في 

النبات

عدد الصفوف 

في العرنوص

عدد الحبوب 

في الصف

وزن 

حبة300

حاصل 

الحبوب

g^ii0.30.2-2.91.1-0.30.0-0.10.0-0.2-0.2
1б2 g ^ii0.00.08.71.20.00.00.00.0-0.1-0.8

б2S^ij1.93.228.633.20.70.01.57.23.584.9
б2R^ij0.10.04.252.00.00.01.02.612.0-3.7

g^ii-0.6-0.51.6-1.10.00.00.10.20.00.2

2б2 g ^ii0.40.22.71.00.00.00.00.0-0.1-0.8
б2S^ij1.01.210.940.20.40.00.75.01.963.6
б2R^ij1.50.03.744.10.00.00.0-0.312.8184.5

g^ii0.2-0.42.30.30.20.00.00.20.1-0.8

3б2 g ^ii0.00.15.40.00.00.00.00.0-0.1-0.2
б2S^ij1.13.128.050.10.60.01.71.73.870.8
б2R^ij-0.10.0-0.332.30.10.01.03.99.022.8
g^ii0.0-0.1-1.0-0.30.10.0-0.1-0.40.00.8

4б2 g ^ii0.00.01.00.00.00.00.00.1-0.1-0.2
б2S^ij1.12.321.429.01.00.01.22.98.239.7
б2R^ij1.2-0.11.345.60.00.00.00.910.3210.0

  

  

  

  

  

  



96

والعكسیة في الذرة الصفراءللتضریبات التبادلیةتقدیر تأثیرات قابلیة األئتالف الخاصة)4(جدول

  الصفات

التضریبات

تزهیر ذكري 

50%

تزهیر أنثوي 

50%
أرتفاع النبات

أرتفاع 

العرنوص
طول العرنوص

عدد العرانیص 

في النبات

عدد الصفوف 

في العرنوص

عدد الحبوب 

في الصف

300وزن 

حبة
حاصل الحبوب

1 × 2-1.5-1.64.5-1.10.80.10.72.70.36.3
1 × 3-1.0-1.75.15.90.50.01.11.41.411.6
1 × 4-1.1-1.13.35.90.80.21.12.32.6-1.9
2 × 3-0.5-0.4-0.57.70.10.20.91.40.9-3.7

2 × 40.3-0.51.44.50.40.00.21.02.29.0

3 × 4-1.2-1.85.52.61.10.11.10.22.5-1.5
2 × 11.0-0.52.64.8-0.40.00.30.62.3-0.2
3 × 1-0.50.8-0.8-5.30.2-0.11.42.41.3-2.7

4 × 1-0.1-0.3-0.4-5.8-0.30.00.40.14.31.0

3 × 20.1-0.12-1.5-7.4-0.20.00.3-0.24.40.2

4 × 21.70.7-1.3-5.80.10.0-0.1-0.32.019.5

4 × 3-0.6-0.3-0.1-2.2-0.50.00.0-1.7-0.17.2

б2gca⁄ б2Sca0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

б2gca⁄ б2Rca0.3-0.44.90.06.70.40.00.00.00.0
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