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 الصةالخ

فني  IK8 و ZPو W 13 Rو  ZM 7و  ZM 47 W :سالالت نقية منن النةرا الصنءراي  ني خمسةادخلت        

( لدراسنة المقندرا fixedالنمنوة  اوول )( 0714الثانينة )  Griffingبرنامج تهجين تبادلي نصنءي حسنط يريقنة 

 جننين( فنني حقننول كليننة الزراعننة والغابننات / جامعننة  01أبنناي    1التراكيننط الوراثيننة ) يننة زرعننت بننةوراالتحاد

باسنتخدام تصنميم القياعنات العئنوااية الكاملنة بنثالا مكنررات وقند ئنملت  8103الموصل في الموسنم الخريءني 
د وقيننر العرنننو  وعنندوي وارتءنناا النبننات ويننول العرنننو  التز يننر الننةكري اونثنن يموعنند الدراسننة صننءات

أظهننرت متوسننيات  .حبننة وحاصننل النبننات الءننردي011عنندد الحبننوط بننالعرنو  ووزن والصننءوب بننالعرنو  
بأستثناي صءة ارتءاا النبنات حينا لنم تصنل حند  لجميع الصءاتمعنوية العامة والخاصة مربعات المقدرا االتحادية 

اقنل منن  ات المقندرتين العامنة والخاصنةن مكوننكاننت النسنبة بني .المعنوية االحصااية عند المقدرا االتحادية العامنة

والمعننوي وفني االتجناا المربنوط في تأثير قدرتها العامنة علنا اوتحناد  ZPتءوقت الساللة  .واحد لجميع الصءات

أظهنر الهجنين . حبنة011وزن ويول العرنو  وقير العرنو  و ةكري ي عدد اويام للتز ير ال اتصءربع ألل

(W 13 R×ZM 47 Wتنأثيرات ) عندد االينام عندد االينام للتز ينر النةكري وجناا المربنوط لصنءات تباال معنوينة

 .حبه 011وزن يول العرنو  ووقير العرنو  وللتز ير االنثوي 
 

 84/4/8106، وقبوله 8/01/2017 :تأريخ تسلبم البحا

 المقدمة

بين آباي مختلءة تعد منن أكثنر نظنم التنزاو  كءنايا فني اسنتنباي  Diallel Crossإن عملية التهجين التبادلي        
ثنات وقنابليتي  ،الهجاان الءردية وتقييمها والتني يمكنن منن خاللهنا الوصنول إلنا اسنتنتاجات عنن يبيعنة عمنل المور 

اوبوينة  ليتم من خاللهنا تحديند أف نل التراكينط الوراثينة ،االتحاد العامة والخاصة مع تقدير بعض المعالم الوراثية

 .إلنتا  أف ل الهجاان

( اول من درسنا يريقنة 0768)Tatumو  Sprague درست المقدرا اوتحادية من قبل العديد من الباحثين فقد كان
الةرا الصءراي باعتماد التغاير، حيا ةكرا بان قابلية االتحناد العامنة والهجاان في لسالالت ل استخدام قابلية االتحاد

(G.C.A )General combining Ability تقنع تحننت التناثير اال نافي للجيننناتAdditive gene action ، 

فتقننع تحننت التنناثيرات بيننر اال ننافية   Specific combining Ability( S.C.Aالخاصننة ) امنا قابليننة االتحنناد

لتننداخل تنناثير ايادا والسننيادا الءااقنة والتءننو  ووتئنمل تنناثيرات السنن  Non-additive gene actionموروثناتلل
ان تباين قابلية االتحاد العامة اكبر من تباين قابلية االتحاد الخاصة للصءة  أعالا كما وجد الباحثان ،ياالوراثي*البي

 نءسها.

( ان تقنديرات تبناين المقندرا الخاصنة كاننت أكبنر منن تبناين المقندرا Chakraborty ،8103و Izharبين كل منن )

( ان متوسنيات المقندرا العامنة علنا 8103العامة مما يوكد أ مية الءعل الجيني بير اال افي. واو ح القيسني )
 ينولو قينر العرننو وارتءاا النبنات وموعد التز ير اونثوي و موعد التز ير الةكرياالاتالب معنوية  لصءات 

عندا حاصنل النبنات حينا  حبنة 311وزن و عدد الحبوط في العرننو و عدد الصءوب في العرنو و العرنو 
موعند وموعند التز ينر النةكري لم تصل حد المعنوية ،اما المقدرا الخاصنة علنا االانتالب فكاننت معنوينة لصنءات 

عندد الحبنوط و وب فني العرننو عندد الصنءو يول العرنو وقير العرنو  و ارتءاا النباتوالتز ير اونثوي 

( النا ان متوسنيات المقندرا العامنة 8101وائار المعماري ) .حبة 311عدا وزن  وحاصل النبات في العرنو 

% لصنءات عنندد االينام للتز ينر النةكري واالنثننوي 0والخاصنة علنا االانتالب كاننت معنويننة عنند مسنتو  احتمنال 
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حبنة  311ب بنالعرنو  وعندد الحبنوط بنالعرنو  و وزن وارتءاا النبات وقير ويول العرننو  وعندد الصنءو
 .وحاصل النبات الءردي
تقييم خمسة سالالت من الةرا الصءراي و جنها التبادلية النصءية من خنالل اعتمناد المقندرا ان الهدب من الدراسة 

 .االتحادية لبعض الصءات الكمية

 هقائوطرالبحث مواد 

زرعت التراكينط الوراثينة حيا  و جنها الءردية من الةرا الصءراي سالالت نقية خمسفي  ةا الدراسة  تاستخدم

 لسنالالت النقينةل 1النا  0أعيينت االرقنام منن  ،(0مو حــة تءاصيلها فني الجندول ال)( تركيباً وراثياً 01البالغة )
 .ويمثل الثاني اوط وللت ريبات بينهما برقمين االول يمثل اوم

باستخدام تصميم القياعنات العئنوااية الكاملنة  في حقل قسم المحاصيل الحقلية 8103تموز  01 تمت الزراعة في

(R.C.B.D.بثالثة مكررات )، م 1.51ا منم المسنافة بينه 8.1 امنت منت الوحدا التجريبينة منرزين ينول كنل منه 

 عننند كاملننةـ أ ننيب كغننم /  نن 811اسننتعمل سننماد السننوبر فوسننءات  بواقــــننـع  .م 1.81والمسننافة بننين النباتننات 

 أ يب علا دفعتين ،كغم /  ـ 811كمصدر نتروجين بواقع   (% نتروجين 64)واستخدم سماد اليوريا  ،الزراعة

 .م( 8101اسبا ي ) ، اوولا عند الزراعة والثانية بعد مرور ئهر من الزراعة
 

 السالالت النقية المستخدمة في الدراسة ومصدر ا (0جدول )ال
Table (1) Inbred lines used in the study and their origin 

 رقم الساللة
Line no. 

 أسم الساللة النقية
Name of pure line 

 المصدر
Origin 

 البلد
Country 

0 IK8  نكاريا جامعة د وك -كلية الزراعة  
Hungary 

8 W 13 R  أمريكا جامعة تكريت –كلية الزراعة 
America 

3 ZM 7  أمريكا جامعة بغداد –الزراعة كلية 
America 

6 ZP  يوبسالفيا جامعة تكريت –كلية الزراعة 
Yugoslavia 

1 ZM 47 W  أمريكا جامعة بغداد –كلية الزراعة 
America 

 

 01في جمينع المواسنم باسنتعمال مبيند النديازينون المحبنط  .Sesamia criteca وكوفحت حئرا حءار سا  الةرا

ً )العلي ً  (0761 ،% مو عيا  .وثم رويت التجربة حسط حاجة المحصول، وأجريت مكافحة اودبال يدويا
صننءات موعنند التز ينننر اونثننوي وموعنند التز ينننر الننةكري وارتءنناا النبنننات )سننم( وينننول  سننجلت البيانننات عنننن

حبننة 011بننالعرنو  عنندد الحبنوط بننالعرنو  ووزن  )سننم( وعنندد الصنءوبالعرننو  )سننم( وقيننر العرننو  
  .)بم( وحاصل النبات الءردي )بم(

ولجمينع الصنءات المدروسنة لمعرفنة  تم إجراي التحليل اإلحصااي وف  يريقة تصميم القياعنات العئنوااية الكاملنة

التراكينط الوراثينة باسنتعمال أقنل فنر  وتمت مقارنة الءروقنات بنين متوسنيات  ،االختالفات بين التراكيط الوراثية

 اليريقنة علنا حللنت البياننات . (8111،النراوي وخلنب ه) 1.10و  1.11عند مستو  احتمال  (L.S.D)معنوي 

 تقندير تنأثيرات المقندرا االتحادينة تنمو Griffing (0714 )( والمقتنر  منن قبنل Fixedاونموة  اوول ) -الثانية 

 Singh)حسنننط منننا أو نننحه (ijŜوتنننأثيرات المقننندرا االتحادينننة الخاصنننة لكنننل  جنننين ) (iĝ)العامنننة لكنننل أط 

تنننم تقننندير تبننناين تنننأثير المقننندرا االتحادينننة العامنننة )كمنننا  .(Chaudhary 8115و

^
2

ig
وتبننناين تنننأثير المقننندرا  (

) االتحادية الخاصة

^
2

ijS
). 
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 النتائج والمناقشة

يالحننظ أن متوسنني مربعننات التراكيننط  ،(8المو نحة فنني الجنندول ) اتصننء لتسننعتحليننل التبنناين  نتننااج منن       

واتءن   نةا  ٪ وللصنءات المدروسنة جميعهنا0معنويا عند مستو  احتمال  كان (اآلباي و جن الجيل اوول)الوراثية 

( و ةا دليل علا وجود اختالفنات وراثينة بنين 8101والمعماري ) (8103( والقيسي )8103مع كال من البياتي )

فءي صنءة عندد اوينام  ، جاان الجيل اوولاالباي و( متوسيات 3يظهر الجدول ) .التراكيط الوراثية تحت الدراسة

يومناً( لنالط  13.45( و)3لنالط )يومناً(  .66.6ت بنين )قند تراوحناالبناي للتز ير الةكري يت ح أن المتوسنيات 

( وبةلك فقد أبد  6×0يوماً( للهجين ) 14.11)( و6×3)يوماً( للهجين  11.45)ين اان فقد تراوحت بللهجو ( 1)

أما بالنسبة لصءة موعد التز ير اونثوي فظهنر  ،( تبكيرا في عدد اويام للتز ير الةكري6×3الهجين )( و3االط )

( 6االط )أمنا  ،علنا التنوالي يوماً( 16.11و 15.33)تراكيط الوراثية (  ما أبكر ال1×8الهجين )( و3ط )االأن 

يت نح أن متوسنيات و ،علنا التنوالييومناً(  44.33و 43.11( فكان أكثر نا تنأخيراً إة اسنتغر  )3×0الهجين )و

( وللهجاان فقد تراوحنت 0سم( لالط ) 046.11)( و3سم( لالط ) 033.45) لصءة ارتءاا النبات كانت بيناالباي 

لصءة قير العرنو  تراوحت متوسيات و ،(1×8) سم( للهجين 041.04)( و6×8سم( للهجين ) 031.11) بين

سم( للهجين  1.18)و (3×8سم( للهجين ) 6.08بين )( و6سم( لالط ) 6.75( و )3لالط ) (سم 6.80االباي بين )

( 06.16( اعلا معدل بلغ )6( بينما كان لالط )03.46بلغ )معدل ليول العرنو  ( اقل 0االط )أظهر  .(6×8)

 .سم 07.00( وبلغ )1×3سم( بينما كان أعلا معدل  لهةا الصءة ) 03.50بلغ ) معدل ( اقل8×0الهجين )واظهر 

 07.86( و)3لنالط ) صنب( 04.11يت ح من مقارننة متوسنيات عندد الصنءوب بنالعرنو  أنهنا تراوحنت بنين )

تراوحنننت قننننيم  .(6×0صنننب( للهجنننين ) 06.03)و (6×3للهجننننين ) صنننب( 06.56( وبنننين )0ب( لنننالط )صننن

( وكاننت للهجناان 6حبنه( لنالط ) 401.65( و)1حبنه( لنالط ) 641.13) متوسيات عدد الحبوط بالعرنو  بين

حبنننة 011بلنننغ متوسننني وزن بينمنننا  .(1×0حبنننة( للهجنننين ) 466.41( و)8×0حبنننة( للهجنننين ) 617.05) بنننين

بنننم( للهجنننين  31.13( و )3×8بنننم( للهجنننين ) 05.11)( وبنننين 3( لنننالط )86.51( و)0بننم( لنننالط )06.68)

( 0بننم( لنننالط ) 011.36)بينننت المقارنننة بننين متوسننيات حاصننل النبنننات الءننردي أنهننا تراوحننت بننين  .(6×3)

  .(3×0بم( للهجين )057.05)( و3×8بم( للهجين )016.83)( وبين 6بم( لالط ) 046.61و)

( 8103والقيسني )( 8117البننك )( و8117( وسعيد )8111( ومحمد )8111)واخرون وقد حصل كل من علي 

وفني  نوي منا  ،علا تباينات في أداي  جن الجيل اوول للصءات المختلءة( 8101( والمعماري )8103البياتي )و

للتز ينر النةكري واالنثنوي  ( فد تءو  في اربعة صنءات حينا تمينز فني صنءات عندد االينام3االط ) تقدم يالحظ أن

و ني عنندد االيننام للتز يننر  تينصننءفنني ( 1×8الهجنين ) حبنه فيمننا تءننو  011وعندد الصننءوب بننالعرنو  و وزن 

. حبنة 011وزن و عدد اويام للتز ير الةكري ( فقد تءو  في صءتي 6×3االنثوي وارتءاا النبات وكةلك الهجين )
ردية يمكن اإلستءادا من السالالت المتءوقة بادخالها في برننامج أسنتنباي ومن نتااج أداي السالالت النقية والهجن الء

اوصناب التركيبية للحصول علا أصناب متءوقة في صءاتها أواوستءادا من الهجنن المتءوقنة المنةكورا أعنالا بعند 

االتحادينة الخاصنة وفن  يالحظ من نتااج تحليل التباين للمقدرا االتحادية العامة والمقدرا و التأكد من ثبات صءاتها.

المو نحة فني الجندول  (Fixed Model)النمنوة  اوول  Griffing (0714)المقترحة منن قبنل   لثانيةاليريقة ا

ً العامنة والخاصنة معنوين تيناالتحنادي تين( أن متوسي مربعات المقدر6) ٪ لجمينع الصنءات 0عنند مسنتو  احتمنال  ا
ان معنوينة  ،تصل حد المعنوية االحصااية للمقندرا االتحادينة العامنة بأستثناي صءة ارتءاا النبات حيا لمالمدروسة 

العامنة والخاصنة تندل علنا أن  نةا الصنءات تحنت سنييرا فعنل المورثنات اإل نافي وبيننر  تيناالتحنادي تينالمقندر

( وأننيس 8117( والبننك )8116( وحميد )8118( واالسودي )0774وجدا الجميلي ) او افي و ةا يتء  مع ما

أن نسبة مكونات التباين العاادا  أي اً يالحظ (. و8101( والمعماري )8103( والبياتي )8103والقيسي ) (8101)
 ،الا المقدرا االتحادية العامة الا مكونات تباين المقدرا االتحادية الخاصنة كاننت أقنل منن الواحند لجمينع الصنءات

وتنم الحصنول  ،لهجناان واوسنتءادا منن قنوا الهجنينتحسنينها منن خنالل إنتنا  ا داللة علا أمكانينة  ةا النتيجة فيو

( والبينناتي 8103والقننيس )( 8101 ،نننيسأ)( و8117( والبنننك )8118علننا نتننااج مئننابهة مننن قبننل االسننودي )

(8103). 

( تنأثير المقندرا االتحادينة العامنة لكنل أط )سناللة نقينة( للصنءات المدروسنة وفينه يالحنظ أن تنأثير 1يبين الجندول )

( 6)( و3) وينتحادينة العامنة لصنءة عنندد اوينام للتز ينر النةكري كننان معنويناً وباالتجناا المربنوط ل بننالمقندرا اال
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لصءة عدد اوينام للتز ينر اونثنوي كاننت التنأثيرات معنوينة وباالتجناا و (.علا التوالي 1.48-و0.11-حيا بلغت )

لصنءة ارتءناا النبنات كنان تننأثير و .علننا التنوالي( 1.38-و 0.83-( حينا بلغنت )1( و)8) بنوينالمربنوط فني لأل

 8.81( أة بلغنت )8)( و0)( وموجط بير معنوي لألبوين 8.76) 1المقدرا االتحادية العامة موجبا ومعنويا ل ط 

. لصءة قير العرنو  كان تأثير المقدرا االتحادية العامة معنويا وباالتجاا المربنوط ل بناي (علا التوالي 1.34و

ليننول العرنننو  كننان تننأثير المقنندرا االتحاديننة العامننة معنوينناً وباالتجنناا و (.1.08) 6( و1.18) 8( و1.01) 0

كنننان تنننأثير المقنندرا االتحادينننة العامنننة لصنننءة عننندد و .(1.15) 1( و1.76) 6( و1.43) 3المربننوط فننني اوبننناي 

عننندد لصننءة و .علننا التنننوالي( 1.06و 1.51( أة بلغنننت )8و  0) بننوينالصننءوب بنننالعرنو  موجبننا ومعنوينننا ل 

 6.61( حينا بلغنت )6)( و0) وينباالتجناا المربنوط ل بن الحبوط بالعرنو  كان تأثير المقدرا االتحادينة العامنة

حبننة 011كننان تننأثير المقنندرا االتحاديننة العامننة معنوينناً لننوزن و .ولننم يصننال حنند المعنويننة (علننا التننوالي 36.41و

 6( و 7.16) 3حاصل النبات الءردي أبدت اوبناي (. لصءة 1.65) 6( و8.46) 3 وينوباالتجاا المربوط في اوب

غ بيننر معنننوي1.41) 1( و 4.18) وقنند حصننل عنندد مننن  .اوتحاديننة العامننة للمقنندرا وباالتجنناا المربننوط ( تننأثيرا
الباحثين علا نتااج مماثلة لتأثيرات المقدرا االتحادية العامة وباالتجاا المربوط للصءات المختلءة و لألباي التي تم 

والقيسني  (8101وأننيس ) (8117( والبننك )8117( وسنعيد )8116( وحميند )8114ا ومننهم الزوبعني )دراسنته

( تأثير للمقدرا االتحادينة 6وفي  وي النتااج أعالا كان لألط ) .(8101( والمعماري )8103( والبياتي )8103)
و ينول قينر العرننو  و  ةكري ني عندد اوينام للتز ينر الن اتصنءربنع أللالعامة معنوي وفي االتجاا المربوط 

 العرننو  وينول  وي عندد اوينام للتز ينر النةكري ثالا صنءات  ن( لن3اوط ) يليه، وحبة011العرنو  ووزن 

( لنننثالا صننءات  ننني عنندد االيننام للتز ينننر االنثننوي و قينننر العرنننو  وعننندد 8كننةلك االط )و ،حبننه 011وزن 

يننام للتز ينر االنثننوي وارتءنناا النبننات و يننول ( لننثالا صنءات  نني عنندد اال1الصنءوب بننالعرنو  وكننةلك االط )
 وبصءة عامة يمكن القول أن المقدرا االتحادية العامة العالية لسناللة نقينة معيننة و لصنءة منا يرجنع النا .العرنو 

 احتوااها علا مورثات مربوبة لتحسين تلك الصءة و التي بدور ا ترجع الا التأثيرات اإل افية للمورثات.

ويالحنظ أن  ،المدروسنة ( تقديرات تأثير المقدرا االتحادية الخاصنة لكنل  جنين فنردي وللصنءات4يو ح الجدول )

( 1×0تأثير المقدرا االتحادية الخاصة لصءة عدد اويام للتز ير الةكري كان معنوياً وباوتجاا المربوط للهجاان )

تأثيرات معنوية وباوتجاا ( 1×8( و)6×8)( و1×0)( و6×0وقد أظهرت الهجاان ) .(6×3)( و1×8)( و3×8)و
كاننت تنأثيرات المقندرا االتحادينة الخاصنة لصنءة أرتءناا النبنات و .المربوط فيه لصءة عدد اويام للتز ير اونثنوي

صننءة قيننر العرنننو  كننان تننأثير المقنندرا االتحاديننة الخاصننة معنويننا وباالتجنناا ل .(3×8) ينمعنويننة موجبننة للهجنن

صنننءة يننول العرنننو  أظهنننرت ول .(1×3( و)1×8( و)6×8)( و1×0)( و3×0( و)8×0المربننوط للهجنناان )

لصءة عدد الصءوب بالعرنو  كاننت تنأثيرات و( 1×3( و)6×3( و)1×8( و)1×0( و)6×0( و)3×0الهجاان )

صننءة عنندد اظهننرت  .(6×8( و)6×0( و)3×0المقنندرا االتحاديننة الخاصننة معنويننة باالتجنناا المربننوط للهجنناان )

( 1×0( و)6×0( و)3×0بننالعرنو  تننأثيرات المقنندرا االتحاديننة الخاصننة باالتجنناا المربننوط للهجنناان ) حبنوطال

كاننت تنأثيرات المقندرا االتحادينة الخاصنة لصنءة و .( ولم تصل حد المعنوية االحصااية1×3( و)1×8( و)6×8و)

وكنان تنأثير  .(6×3و) (1×8)( و1×0)( و3×0( و)8×0حبة معنوية و باالتجناا المربنوط للهجناان ) 011وزن 

(  1×8( و)6×8( و)1×0( و)3×0المقنندرا االتحاديننة الخاصننة لصننءة حاصننل النبننات الءننردي موجبننا للهجننناان )

 .( ولم يصل حد المعنوية االحصااية1×3( و)6×3و)

والبياتي  (8117)ون وآخر Rather ( و8116( وحميد )8111تتء   ةا النتااج مع ما توصل إليه كل من محمد )

 معنوية ( كانت تأثيراته1×8علا  وي النتااج المةكورا أنءاً يالحظ أن الهجين )و .(8101( والمعماري )8103)
وقينر العرننو   ي عدد االيام للتز ير الةكري و عدد االينام للتز ينر االنثنوي صءات خمس باوتجاا المربوط ل

وربننع تجنناا المربننوط فنني االمعنويننة و( فكانننت تأثيراتننه 3×0أمننا الهجننين )حبننه  011وزن يننول العرنننو  وو

وبنةلك يمكنن اوسنتءادا  .حبه 011وزن العرنو  وعدد الصءوب بالعرنو  و  ي قير العرنو  ويولت اصء

( ومورثنات التبكينر للهجنين 1×8من  ةين الهجينين لما قد يمتلكانه من مورثات الحاصل العالي بالنسنبة للهجنين )

(0×3). 
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 العئوااية الكاملةتحليل التباين باستخدام تصميم القياعات ( 8جدول )
Table (2)Analysis of Variance using Randomized Complete Block Design.  

 M.Sمتوسي المربعات   

مصادر 

االختالب 
S.O.V 

درجات 

 الحرية
d.f 

عدد االيام 

 يالةكر للتز ير
 يوم()

number of 
days to 
tassel 

development 
(day) 

 عدد االيام
 ياالنثو للتز ير

 )يوم(
number of 
days to silk 

development 
(day) 

 ارتءاا 
النبات 

 )سم(
plant 
length 

(cm) 

قير 
 العرنو 

 )سم(
ear 

diameter 

(cm) 

يول 

 )سم( العرن 
ear length 

(cm) 

عدد الصءوب 

 لعرنو اب
number of 
rows /ear 

عدد الحبوط 

 بالعرنو 
number of 
grains/ear 

 011وزن 

 حبة )بم(
100-grain 

weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 
 )بم( الءردي

plant grain 
yield 

(gm) 

 071.13 1.18 0141.86 1.03 1.16 1.10 868.00 00.87 6.34 8 المكررات

 التراكيط
 الوراثية

06 
** 

03.76 

** 

07.18 

** 

368.40 

** 
1.88 

** 

00.83 

** 

6.61 

** 

06430.66 

** 

48.71 

** 

0716.06 

 الخيأ
 التجريبي

86 0.71 8.66 50.07 1.18 1.16 1.66 778.71 8.51 647.06 

 
 Significant at 1% (**)                                                                                                                                           ٪0 * *معنوية عند مستو  احتمال
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 ( متوسيات أداي اآلباي و جنها للصءات المدروسة3)الجدول 
Table (3) Mean performance of Parent and it Hybrids for studied characters 

  جنهاباي واال
parent & 
Hybrid 

عدد االيام 
 يالةكر للتز ير
 يوم()

number of 
days to tassel 

development 
(day) 

 عدد االيام
 ياالنثو للتز ير

 )يوم(
number of 
days to silk 

development 
(day) 

ارتءاا النبات 

 )سم(
plant length 

(cm) 

 قير العرنو 

 )سم(
ear diameter 

(cm) 

 يول العرن 

 )سم(
ear length 

(cm) 

عدد الصءوب 

 لعرنو اب
number of 
rows /ear 

عدد الحبوط 

 بالعرنو 
number of 
grains/ear 

حبة  011وزن 

 )بم(
100-grain 

weight 

(gm) 

 النبات  حاصل 
 )بم( الءردي 

plant grain 
yield 

(gm) 

0 10.45 16.33 046.11 6.46 03.46 07.86 160.06 06.68 011.36 

8 18.45 16.11 016.68 6.66 04.68 06.48 137.63 83.13 080.03 

3 66.45 15.33 033.45 6.80 05.63 04.11 146.73 86.51 035.61 

6 67.11 43.11 040.37 6.75 06.16 05.11 401.65 86.11 046.61 

1 13.45 17.11 040.51 6.16 06.11 05.63 641.13 01.70 061.61 

0×8 16.33 48.45 017.53 6.66 03.50 04.03 617.05 80.47 001.60 

0×3 11.11 44.33 014.11 6.51 04.61 05.11 401.46 87.55 057.05 

0×6 14.11 41.45 063.54 6.47 04.65 06.03 488.37 05.00 081.66 

0×1 18.45 41.45 066.11 6.47 06.63 04.65 466.41 80.13 015.11 

8×3 10.45 41.11 046.33 6.08 06.85 06.63 660.33 05.11 016.83 

8×6 13.11 17.11 031.11 1.18 04.66 05.63 451.45 81.35 034.36 

8×1 13.11 16.11 041.04 6.67 05.78 04.54 187.03 83.47 068.45 

3×6 11.45 48.33 015.66 6.63 07.13 06.56 156.48 31.13 058.67 

3×1 11.11 40.45 011.30 6.68 07.00 01.73 418.37 88.83 056.13 

6×1 16.45 43.45 016.83 6.36 05.03 04.45 165.47 07.43 004.38 

 061.67 80.46 146.06 04.78 04.46 6.40 016.36 41.50 18.56 المتوسي العام

L.S.D 5% 8.30 8.68 06.00 1.88 0.83 0.04 18.47 8.51 34.88 

L.S.D 1% 3.00 3.61 07.136 1.31 0.44 0.14 50.17 3.50 66.65 
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 الثابت( النموة  Griffing  0714)الثانية يريقة ال( تحليل تباين المقدرا االتحادية العامة والخاصة حسط 6)جدول 
Table (4) Analysis of Variance of General and Specific Combining ability According Methods (Griffing 1956) Fixed 

Model. 

مصادر 
االختالب 

S.O.V 

درجات 
 الحرية

d.f 

 M.Sمتوسي المربعات 

 عدد االيام للتز ير

 يوم() يالةكر
number of 

days to tassel 
development 

(day) 

 للتز ير عدد االيام

 )يوم( ياالنثو
number of 

days to silk 
development 

(day) 

ارتءاا النبات 
 )سم(
plant 

length 
(cm) 

قير 

 العرنو 
 )سم(
ear 

diameter 

(cm) 

يول 
 العرن 

 )سم(
ear length 

(cm) 

عدد 
الصءوب 

 لعرنو اب
number of 
rows /ear 

عدد الحبوط 
 بالعرنو 

number of 
grains/ear 

حبة  011وزن 

 )بم(
100-grain 

weight 
(gm) 

  النبات  حاصل 
 )بم( الءردي

plant grain 

yield 
(gm) 

 المقدرا

 العامة

علا 
 االتحاد

G.C.A 

6 
** 

03.11 
** 

01.81 
016.81 

** 
1.35 

** 
06.36 

** 
4.66 

** 
00410.17 

** 
47.46 

** 
8814.83 

المقدرا 

 لخاصةا
علا 

 االتحاد
S.C.A 

01 ** 
06.06 

** 
80.86 

** 
658.36 

** 
1.01 

** 
7.76 

** 
6.06 

** 
01686.07 

** 
41.84 

** 
0563.31 

 الخيأ
 التجريبي

86 0.71 8.66 50.07 1.18 1.16 1.66 778.71 8.51 647.06 

نسبة مكونات تباين 

المقدرا العامة / 
تباين المقدرا 

 .الخاصة

 

 
1.06 

 
1.01 

 
1.130 

1.35 1.35  
1.83 

 
1.01 

 
1.05 

 
1.07 

 علا التوالي%  1% و 0معنوية عند مستو  احتمال  (*)و (* *)
(**), (*) Significant at 1% and 5% respectively 
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 العامة لكل أط للصءات المدروسة االتحادية( تقديرات تأثير المقدرا 1جدول )
Table (5) Estimation of effect for general combining ability to each Line in Studied Characters    

 االباي
Parent 

عدد االيام 
 يالةكر للتز ير
 يوم()

number of 
days to tassel 

development 
(day) 

 للتز ير عدد االيام
 )يوم( ياالنثو

number of 
days to silk 
development 

(day) 

   ارتءاا 
 النبات )سم(

plant 
length 

(cm) 

قير 
 العرنو 

 )سم(
ear 

diameter 

(cm) 

 يول العرن 

 )سم(
ear length 

(cm) 

عدد الصءوب 

 لعرنو اب
number of 
rows /ear 

عدد الحبوط 

 بالعرنو 
number of 
grains/ear 

 011وزن 

 حبة )بم(
100-grain 

weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 
 )بم( الءردي

plant grain 
yield 

(gm) 

0 1.45 1.37 8.81 1.01 -0.14 1.51 6.61 -0.44 -5.51 

8 1.01 -0.83 1.34 1.18 -1.16 1.06 -84.68 -1.06 -03.71 

3 -0.11 1.00 -3.17 -1.80 1.43 -1.57 -1.51 8.46 7.16 

6 -1.48 0.14 -0.70 1.08 1.76 -1.18 36.41 1.65 4.18 

1 1.64 -1.38 8.76 -1.13 1.15 -1.08 -01.66 -0.45 1.41 

S.E.    )) 1.15 1.00 8.50 1.110 1.18 1.18 35.68 1.01 05.65 
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 ( تقديرات تأثير المقدرا االتحادية الخاصة لكل  جين فردي للصءات المدروسة4جدول )
Table (6) Estimation of effect for specific combining ability to each hybrid in studied characters    

 الهجن
Hybrids 

عدد االيام 
 يالةكر للتز ير
 يوم()

number of 
days to tassel 

development 
(day) 

 للتز ير عدد االيام
 )يوم(     ياالنثو

number of days 
to silk 

development 

(day) 

ارتءاا النبات 
 )سم(
plant 
length 

(cm) 

قير 
 العرنو 

 )سم(
ear 

diameter 

(cm) 

يول 
 العرن 

 )سم(
ear length 

(cm) 

عدد الصءوب 

 لعرنو اب
number of 
rows /ear 

عدد الحبوط 

 بالعرنو 
number of 
grains/ear 

 011وزن 

 حبة )بم(
100-grain 

weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 
 )بم( الءردي

plant grain 
yield 

(gm) 

0×8 1.57 8.57 8.63 1.00 -0.36 -0.58 -70.16 0.64 -8.77 

0×3 8.14 1.03 3.16 1.84 1.01 1.40 37.54 5.00 34.61 

0×6 3.06 -0.67 -01.67 -1.03 1.31 1.66 00.04 -3.55 -03.68 

0×1 -0.46 -1.00 -06.76 1.10 8.56 -0.16 085.71 8.46 07.05 

8×3 -1.80 1.60 03.88 -1.31 -8.64 -0.66 -17.46 -5.06 -85.67 

8×6 1.51 -0.16 -88.87 1.85 -1.14 1.51 77.31 -8.11 3.86 

8×1 -1.53 -0.04 5.13 1.86 0.51 -1.83 3.86 3.64 01.13 

3×6 -1.67 1.64 6.41 -1.16 1.56 -0.36 -85.68 6.66 04.31 

3×1 8.35 0.06 0.48 1.11 0.53 -1.16 11.66 -1.68 06.34 

6×1 0.41 8.88 8.64 -1.38 -1.14 -1.08 -37.80 -0.81 -34.87 

 
S.E.     )) 

 

1.31 1.61 00.31 1.113 1.17 1.16 015.41 1.63 56.65 
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 ( تقدير تباين تأثير المقدرا العامة والخاصة علا االتحاد لكل أط للصءات المدروسة5جدول )
Table (7) Estimation of variance effect for general and specific abilities each parent in studied characters    

 االباي
Parent 

 التباينات
Variance 

عدد االيام 
 يالةكر للتز ير
 يوم()

number of 
days to tassel 

development 
(day) 

 عدد االيام
 ياالنثو للتز ير

 )يوم(
number of 
days to silk 

development 
(day) 

ارتءاا النبات 
 )سم(
plant 
length 

(cm) 

قير 
 العرنو 

 )سم(
ear 

diameter 

(cm) 

يول 
 العرن 

 )سم(
ear length 

(cm) 

عدد الصءوب 

 لعرنو اب
number of 
rows /ear 

عدد الحبوط 

 بالعرنو 
number of 
grains/ear 

 011وزن 

 حبة )بم(
100-grain 

weight 

(gm) 

  حاصل 
  النبات

 )بم( الءردي
plant grain 

yield 

(gm) 

0 
g2 -1.80 -1.68 -07.11 1.116 1.73 1.61 -847.01 0.63 -011.54 

s2 05.07 38.86 840.70 1.15 6.40 6.11 86731.80 50.40 0816.41 

8 
g2 -1.46 1.16 -86.86 -1.10 1.01 -1.03 315.10 -1.67 33.43 

s2 -1.74 5.46 436.56 1.83 01.63 1.16 81313.68 47.35 836.31 

3 
g2 1.31 -1.74 -00.18 1.16 1.81 1.61 -337.64 4.13 -47.16 

s2 7.47 86.11 048.31 1.06 6.67 3.51 5141.71 080.87 8146.01 

6 
g2 -1.85 1.01 -81.55 1.10 1.47 -1.04 614.66 -1.05 -006.33 

s2 01.66 1.51 174.18 1.05 1.11 0.78 01614.38 37.36 0003.60 

1 
g2 1.16 -1.65 -01.57 -1.10 -1.06 -1.01 -66.86 0.61 -087.16 

s2 6.60 3.48 071.88 1.04 03.15 1.14 07153.16 07.73 0640.66 
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أ مينة تكمنن و ،( تباين تأثير المقدرا االتحادية العامة و الخاصة لكنل أط ولجمينع الصنءات5يو ح الجدول )و

( وكنةلك تحديند أي منن اآلبناي 1تحقي  اآلباي لقيم تأثير ا التي سب  ئرحها في الجندول )ةلك في معرفة كيءية 

ن أ( 1الجندول ) مننصءة عندد اوينام للتز ينر النةكري يتبنين فءي  .تحت الدراسة أكثر فاادا في تحسين الصءة

علننا  1.48-و  0.11-تننأثير المقنندرا االتحاديننة العامننة باوتجنناا المربننوط )لقننيم  اعيننا (6)( و3اوبننوين )

( فنان تبناين تنأثير 5وعند الرجوا النا الجندول ) ،التوالي( وكال ما معنويان في تأثير المقدرا االتحادية العامة

و اتنان القيمتنان عاليتنان و نةا  علنا التنوالي( 01.66و  7.47المقدرا االتحادية الخاصة لهةين اوبوين كاننا )
التننأثير بصننورا بيننر منتظمنة الننا ةريتهمننا وانحصننرت تباينننات تننأثير يندل علننا أن كننال اوبننوين قنند نقنال  ننةا 

لصنءة عندد االينام و .علنا التنوالي 3و 8( لألبنين 1.31( و )1.46 -) المقندرا االتحادينة العامنة للسنالالت بنين

-( اي ا بأعلا تاثيرات معنوية ومربوبة للقندرا العامنة علنا االتحناد )1( و)8للتز ير االنثوي تميز االبوين )

 5.46( بلنغ 8ويالحظ ان تباين تاثير المقندرا الخاصنة علنا االتحناد لنألط ) .( علا التوالي1.38-( و )0.83

 .( قد نقل تاثيرا الا معظم  جنه1، وبةلك يمكن االستنتا  أن اوط )3.48( بلغ 1ولألط )

تبايننات تنأثير  وانحصنرت .(Griffing ، 0714) النا بعنض  جننه تنأثيرا ( نقل8اوط ) أما وبصورا منتظمة

 .( علننا التننوالي8( و )3( للسنناللتين )1.16( و )1.74-بننين ) خمننسالمقنندرا االتحاديننة العامننة للسننالالت ال

تبناين  بلنغبينمنا  ،(8.76( عاليا ومعنوينا )1لصءة ارتءاا النبات كان تأثير المقدرا العامة علا اإلتحاد لألط )و

اوط قند نقنل  نةا صنءة بصنورا منتظمنة  نةا ( مما يدل علنا أن 071.88تأثير مقدرته الخاصة علا اإلتحاد )
 خمنس قندإلا  جن الجينل اوول جميعهنا و كاننت قنيم تبناين تنأثير المقندرا االتحادينة العامنة للسنالالت النقينة ال

كانت تأثيرات المقدرا االتحادية العامة و ،علا التوالي 8و  3( للساللتين 436.56)( و048.31بين ) تتراوح

فني حنين كنان تبناين  ،علنا التنوالي( 1.01و 1.08( )0)( و6) قينر العرننو  عالينة ومعنوينة لألبنوين لصءة

( قند نقنل  نةا 0علنا التنوالي( ممنا يندل علنا أن اوط ) 1.15و 1.05) االتحنادتأثير مقدرتهما الخاصنة علنا 

الصنءة إلنا بعنض ( قند نقنل  نةا 6فني حنين أن اوط ) ،صءة بصورا منتظمنة إلنا  جنن الجينل اوول جميعهنا

و  1.10-وانحصنرت قنيم تبناين تنأثير المقندرا االتحادينة العامنة ل بناي بنين ) . جنن الجينل اوول دون اوخنر 

( معنوينا فني تنأثيرات مقندرتهما العامنة علنا 3( و )6تءنو  اوبنوان )و .( علا التوالي3)( و1( لألباي )1.16

علنا التنوالي( وكنان تبناين تنأثير مقندرتهما الخاصنة  1.43و  1.76اإلتحاد بقية اآلباي لصءة يول العرننو  )

علا التوالي( مما يدل علا أن  ةا الصءة قد تنم نقلهنا بصنورا منتظمنة منن اوط  6.67و 1.11علا اإلتحاد )

وكانت  .(3بينما انتقلت  ةا الصءة الا بعض  جن الجيل اوول دون اوخر  وةلك من اوط ) ،( الا نسله6)

( 1.73( و )1( لنألط )1.06-ر المقدرا االتحادية العامة ل باي تحنت الدراسنة قند تراوحنت بنين )قيم تباين تأثي

( فنني التننأثير العننالي والمعنننوي 8( و )0اوبننوان )تءننو   دصننءة عنندد الصننءوب بننالعرنو  فقننول .(0لننألط )

بنناين تننأثير المقنندرا بينمننا كننان ت ،علنا التننوالي( 1.06و  1.51للمقندرا العامننة علننا اإلتحنناد بقيننة اآلبنناي فنني )

علا التوالي( و ةا القيم عالية مقارنة بالقيم اوخنر  ممنا يئنير  1.16و 6.11االتحادية الخاصة لكال اوبوين )
الا أن كال اوبوين قد نقال مورثنات  نةا الصنءة بصنورا بينر منتظمنة النا النسنل أي النا بعنض  جنن الجينل 

( 3( و )6( لألبننوين )1.61 و 1.04-حادينة العامنة ل بناي بنين )وتراوحنت قنيم تبناين تنأثير المقندرا االت .اوول

لننم ( عالينا و6لصنءة عندد الحبنوط بنالعرنو  كنان تنأثير المقندرا العامنة علنا االتحناد لنألط )و .علنا التنوالي

وعنند  ،(01614.38الخاصنة علنا االتحناد ) هفني حنين كنان تبناين تنأثير مقدرتن ،(36.41) ةمعنوينيصل حد ال
ا جيناتننه  مالحظننة تبنناين تننأثير مقدرتننه الخاصننة علننا االتحنناد يبنندو انننه كننان متوسننيا، أي ان  ننةا االط ور 

 847.01-بنين ) الخمسنة وتراوحت قيم تباين تأثير المقدرا االتحادية العامنة ل بناي بصورا متساوية الا  جنه.

( فني التنأثير العنالي والمعننوي للمقندرا 6و )( 3فا  اوبوان )و .( علا التوالي6)( و0( لألبوين )614.66و 

بينمنا كنان تبناين تنأثير  ،علنا التنوالي( 1.65و 8.46حبنة ) 011العامة علا اإلتحاد بقية اآلباي في صنءة وزن 

( قد نقنل 6علا التوالي( مما يدل علا أن اوط ) 37.36و  080.87المقدرا االتحادية الخاصة لكال اوبوين )

وتراوحنت قنيم  .( قد نقل أدايا النا بعنض  جننه3بينما اوط ) ،ورا منتظمة الا ةريتهمورثات  ةا الصءة بص

ان أف نل و .( علنا التنوالي3)( و8( لألبنوين )4.13و 1.67-تباين تأثير المقدرا االتحادية العامة ل باي بين )

وكنان  .(7.16التأثير فيه )( اة بلغ 3االباي في تأثير المقدرا العامة علا االتحاد لصءة حاصل النبات الءردي )

عالية مقارنة ببقية االباي و ةا يدل علا  ةالقيم ةا(، و 8146.01تباين تأثير المقدرا الخاصة علا االتحاد له )

وانحصننرت قننيم تبنناين تننأثير  . ننةا الصننءة الننا بعننض  جننن الجيننل اوول دون اوخننر  ( قنند نقلننه3ان االط )

  .(8( لألط )33.43( و )1لألط ) (087.16-المقدرا االتحادية العامة ل باي بين )

( 8101المعماري )( و8103( والبياتي )8103القيسي )و( 8101أنيس )( و8117وقد حصل كل من البنك )
لسنالالت وفني  نوي  نةا النتنااج يمكنن اوسنتءادا منن ا .علنا نتنااج مماثلنة فني تورينا الصنءات التني درسنو ا
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اوجيننال  )قننوا الهجننين( و F1 جننين للحصننول علننا  جننن متءوقننة فننيبرنننامج الته بادخالهننا فنني 6، 3  النقيننة

الحصنول علنا أنعنزاالت وراثينة   Transgressive segregationاالنعزالية لظا را اونعزال الءاا  الحدود 
 .ر متءوقة في الجيل الثاني واوجيال االخ
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Abstract 

Five inbred lines of maize IK8, W 13 R, ZM 7, ZP, ZM 47 W were used in half 

diallel crosses accorded to Griffing methods 1956 fixed model study the combining 

ability Genotype (5 parent +10 Hybrid) in the field of college of agriculture and 

forests in autumn season, 2013 using R.C.B.D. Design in three replication the 

characters studied were: number of days to silk and tassel flowering ,plant height, 

ear diameter, ear length ,number of rows in ear, number of grains in ear,100-grain 

weight and plant grain yield. Mean squares for general and specific combining 
abilities were significant for all characters except for plant height which was not 

Significant for general combining ability. The ratio of the components for the 

general &specific combining abilities was less than one for all the characters . The 

inbred line ZP was better than others in its general combining ability effect for 

number of days to tassel flowering, ear diameter, ear length, number of grains in 

ear,100-grain weight, The cross (ZM 47 W × W 13 R) exhibited significant  specific 
combining ability effect in desired direction for number of days to tassel and silk 

flowering, , ear diameter, ear length ,number of grains in ear,100-grain weight.  
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 المصادر

دلينل اسنتخدامات االسنمدا الكيمياوينة والع نوية  .يبعنة ثانينة منقحنة (8101جليل اسبا ي العابندي ) ،اسبا ي
 .الئركة العامة للتجهيزات الزراعية .وزارا الزراعة جمهورية العرا ، .في العرا 

التهجننين التبننادلي وتقنندير المعننالم الوراثيننة واالرتبايننات الوراثيننة  .(8118االسننودي، محمنند حمينند ياسننين )
والمظهريننة بننين الصننءات لسننالالت نقيننة مننن الننةرا الصننءراي. ايروحننة دكتننوراا. قسننم المحاصننيل 

 .جامعة بغداد. العرا  –الحقلية، كلية الزراعة 

 Zea)ي النصءي في الةرا الصءراييبيعة عمل المورثات باستخدام التحليل التبادل .(8117لؤي نهار ) ،البنك

mays.L)   جامعة  تكريت. العرا  -رسالة ماجستير. قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة. 

وراثة صءات الهجن الءردية في أنظمنة تنزاو  مختلءنة لسنالالت نقينة منن  .(8103حسين علي  ندي ) ،البياتي

 والغابنات كلينة الزراعنة ،لمحاصيل الحقلينةقسم ا .أيروحة دكتوراا (.Zea mays L) الةرا الصءراي
 .العرا  .جامعة الموصل -

التحليل الوراثي للقدرا االتحادية وقوا الهجين ونسبة التوريا في الةرا  .(0774عبد مسربت أحمد ) ،الجميلي
   .العرا  .جامعة بغداد -كلية الزراعة  ،قسم المحاصيل الحقلية .الصءراي. أيروحة دكتوراا

وزارا التعلننيم  .(. تصنميم وتحليننل التجنارط الزراعينة8111خائنع محمنود وعبنند العزينز خلنب ه ) ،النراوي
 .جامعة الموصل ،العالي والبحا العلمي

تقينيم سننالالت منن الننةرا الصنءراي بالت ننريط القمني والتبننادلي.  (.8114، نناظم يننونس عبند ظننا ر )الزوبعني
 .جامعة بغداد. العرا  .الزراعة كلية .قسم المحاصيل الحقلية .ايروحة دكتوراا
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(. دليل مكافحة االفات الزراعية، الهياة العامة لوقاية المزروعات، قسنم بحنوا الوقاينة، 0761العلي، عزيز )

 .وزارا الزراعة واالصال  الزراعي، الجمهورية العراقية

م المؤئنرات الوراثينة تقدير الءعل الجيني لبعض الصءات الحقلية واستخدا .(8103عماد خلب خ ر )،القيسي

 كلينة الزراعننة ،قسنم المحاصنيل الحقلينة .أيروحنة دكتننوراا (.Zea mays L)  فني النةرا الصنءراي
 . العرا  .جامعة الموصل - والغابات

تقدير الءعل الجيني في الهجنن الءردينة والزوجينة للنةرا الصنءراي  .(8101 يثم عبد الستار سعيد ) ،المعماري

(Zea mays L.)  جامعننة  -والغابننات كليننة الزراعننة  ،قسننم المحاصننيل الحقليننة .دكتننورااأيروحننة
   . العرا  .الموصل

باسنتخدام   (Zea mays.L)(. تقندير المعنالم الوراثينة  فني النةرا الصنءراي8101احمند  نواس عبنده ) ،انيس
 –الغابننات وكلينة الزراعنة  ،قسننم المحاصنيل الحقلينة .أيروحنة دكتنوراا .التهجيننات الءردينة والثالثينة

 العرا .جامعة الموصل

 .تقندير المعنالم الوراثينة فني النةرا الصنءراي تحنت ظنروب التنرط الجبسنية .(8116حميد، منا عايند يوسنب )

 .العرا  .جامعة تكريت .كلية الزراعة .قسم المحاصيل الحقلية .رسالة ماجستير

الوراثينة باسنتخدام التهجنين التبنادلي  (. تقندير المقندرا علنا االتحناد والمعنالم8117، عمار علي عبناس )سعيد

كليننة  ،قسننم المحاصننيل الحقليننة .رسننالة ماجسننتير  .(Zea mays.L)الجزانني فنني الننةرا الصننءراي
 .جامعة الموصل. العرا  -الزراعة والغابات 

الثبنات  ،دراسة التداخل الوراثي البياني .(8111) علي حسين وخالد محمد داود وقحيان سعيد إبرا يم: ،علي

 (العندد38) مجلنة زراعنة الرافندين المجلنة .ظهري ومحصلة التركيط الوراثي في الةرا الصنءرايالم

(0): 006-080. 

 Zea(. التهجينات التبادلية الكاملة وتقندير المكوننات الوراثينة للنةرا الصنءراي )8111ئهالي محمود ) ،محمد

mays.Lجامعننة صننال  .كليننة الزراعننة -أيروحننة دكتننوراا.  قسننم اإلنتننا  النبنناتي .( فنني كوردسننتان
 .الدين. أربيل
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