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 الصةالخ

 و ZPو CA 21 R و  ZM 7و  ZM 47 Wستالتت نقيتة متن التارص الصتهرا   تي   خمستةادخلتت        

DK-17  فتتتي برنتتتامن تبجتتتين تبتتتادلي نصتتتهي حستتت   ريقتتتةGriffing  ( 0394الثانيتتتة ) النمتتتواأل ا ول

(fixed لدراستتة المقتتدرص )جتتين( فتتتي حقتتول كليتتتة  01أبتتا     9التراكيتت  الوراثيتتتة )يتتتة زرعتتت اتتحاد 

باستتخدام تصتتميم الق اعتتات العةتتوا ية  8102الزراعتة والغابتتات / جامعتتة الموصتل فتتي الموستتم الخريهتتي 
عتتتدد اتوراو فتتتوو و ارتهتتتال العرنتتتوي الر يستتي الكاملتتة بتتتثالر مكتتتررات وقتتد ةتتتملت الدراستتتة صتتهات

حبتتة ال وزن عتتدد الحبتتو  بتتالعرنوي وو مستتاحة الورقتتةو النبتتاتعتتدد ا وراو فتتي و العرنتتوي الر يستتي
لجميتت  معنويتتة العامتتة والخاصتتة أظبتترت متوستت ات مربعتتات المقتتدرص اتتحاديتتة  .وحاصتل النبتتات الهتترد 

اقتل  ن مكونتات المقتدرتين العامتة والخاصتةكانتت النستبة بتي .%0المدروسة وعند مستتو  احتمتال  الصهات

وفتي اتتجتاا المربتو  في تتثثير قتدرتبا العامتة علتت اتتحتاد  ZPوقت الساللة ته .من واحد لجمي  الصهات
اتوراو فتوو العرنتوي الر يستي وعتتدد عتتدد ارتهتال العرنتوي الر يستي و تتي  اتصتهربعتة ألوالمعنتو  ل

( و DK-17  ×ZM 47 Wو )( DK-17 ×ZM 7)ا ن البجت تأظبتر. حبتةالو وزن  اتوراو فتي النبتات

(ZM 7×ZP) ( وZM7  ×ZM47 W )ارتهتال  تي صتهات  ربعتة المربتو   باتتجتاا معنويتة تتثثيرات
 .وزن الحبةوالعرنوي الر يسي وعدد اتوراو فوو العرنوي الر يسي وعدد ا وراو في النبات 

 84/6/8102وقبوله  80/00/8101  تاريخ تسلم البحر

 المقدمة

متن أ تم  ترو التبجتين المستتخدمة  فتي مجتال تربيتة النبتات   Diallel crossيعد التبجين التبتادلي        
فضتال عتن  .وتحسينه لما يوفرا لمربي النبات من معلومات  امة تساعدا في اختيتار  ريقتة التربيتة المناستبة

إمكانية الحصول علت معلومات وراثية  امة عن  جن الجيل ا ول وما يترت  علت الك من بربلتة البجتن 

( بنوعيبتتا العامتتتة Combining Abilityتحليتتتل المقتتدرص اتتحاديتتة ) ختتالل نبتتا متتنوانتختتا  ا فضتتل م

( Tatum0368 و  Sprague)درستت المقتدرص اتتحاديتة متن قبتل العديتد متن البتاحثين فقتد كتان . والخاصتة
 التارص الصتهرا  باعتمتاد التغتايرث حيتر اكترا بتانفتي  لستالتتل اول من درسا  ريقة استخدام قابلية اتتحاد

اتضتتتتافي  التتتتتثثيرتقتتتت  تحتتتتت   General combining Ability( G.C.Aقابليتتتتة اتتحتتتتاد العامتتتتة )

 Specific combining( S.C.Aالخاصتة ) امتا قابليتتة اتتحتتاد ث Additive gene actionللمورثتات

Ability   مورثتاتبيتر اتضتافية لل التتثثيراتفتق  تحتت Non-additive gene action   تتثثيراتوتةتمل 
 .التداخل الوراثي*البيني تثثيرالسيادص والسيادص الها قة والتهوو و 

اوضتحت النتتتا ن ان تباينتتات تتتثثيرات المقتتدرص الخاصتتة علتتت ات تتتالا اعلتتت متتن تباينتتات تتتثثيرات المقتتدرص 

و تتول  عرنتويموعتدا التز يتر التتاكر  وا نثتو  وارتهتال النبتتات وق تر الالعامتة علتت ات تتالا لصتتهات 

دتلة علت أ ميتة  حـاصل النبات الهـرد  العرنوي وعدد الصهوا بالعرنوي وعدد الحبو  بالعرنوي و

 (AH401( و)HK258( و)WA245)الهعتتتتل الجينتتتتي بيتتتتر اتضتتتتافي فتتتتي وراثتبتتتتا واظبتتتترت اتبتتتتا  

( DP198 × WA245)مقتدرص اتحاديتة عامتة معنويتة وباتتجتاا المربتو  كمتتا وابتدت البجتن  (IK58و)

 (DP198 × SA266)و (AH401× IK58)( وSA266 × AH401)و( DP198 × AH401)و

مقتتدرص اتحاديتة خاصتتة معنويتة وباتتجتتاا المربتو  للصتتهات اعتالا  المعمتتار   (WA245 × SA266)و

(8109).  
تقيتتيم وتقتتدير التبتاين التتوراثي لخمستتة ستالتت متتن التتارص الصتهرا  و جنبتتا التبادليتتة  بحتران البتدا متتن ال

 هية من خالل اعتماد المقدرص اتتحادية لبعض الصهات الكمية البامة.النص
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 هقائوطرالبحث مواد 

زرعتتت التراكيتت   ثو جنبتتا الهرديتتة متتن التتارص الصتتهرا  ستتالتت نقيتتة خمستتةفتتي  تتاا الدراستتة  تاستتتخدم

موضحـتـة تهاصتيلبا وال ( جتا ن الجيتل ا ول 01 ابتا    9)( تركيباً وراثياً والتي  تي 09الوراثية البالغة )

  .(0الجدول )في 

( بثالثتتة .R.C.B.Dباستتتخدام تصتتميم الق اعتتات العةتتوا ية الكاملتتة ) 8102 تمتتوز  09 تمتتت الزراعتتة فتتي

ستتم والمستتافة بتتين  19م المستتافة بينبتتا  8.9 تضتتمنت الوحتتدص التجريبيتتة متترزين  تتول كتتل منبتتا ثمكتتررات

 ثكغتم /  تـ أضتيهت جميعبتا عنتد الزراعتة 811استعمل سماد السوبر فوستهات  بواقــــتـ   .سم 89النباتات 

 أضتيهت علتت دفعتتين ثكغتم /  تـ 811كمصتدر نتتروجين بواقت    (% نتروجين 64)واستخدم سماد اليوريا 

 .م( 8101اسبا ي ) ثا ولت عند الزراعة والثانية بعد مرور ةبر من الزراعة

 لنقية المستخدمة في الدراسة ومصدر االسالتت ا ( 0جدول )
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 DK-17  أمريكا جامعة د وك –كلية الزراعة 

America 

8 CA 21 R  أمريكا جامعة بغداد –كلية الزراعة 

America 

2 ZM 7  أمريكا جامعة بغداد –كلية الزراعة 

America 

6 ZP  جامعة  –كلية الزراعة

 تكريت

 يوبسالفيا

Yugoslavia 

9 ZM 47 W  أمريكا جامعة بغداد –كلية الزراعة 

America 

 

ً  01باستعمال مبيد الديازينون المحب   .Sesamia criteca كوفحت حةرص حهار ساو الارص    ث% موضتعيا

ً  ثوثم رويت التجربة حس  حاجة المحصول (0321العلي )  .وأجريت مكافحة ا دبال يدويا
عتدد و عتدد اتوراو فتوو العرنتوي الر يستيو ارتهال العرنوي الر يسي )سم( صهات سجلت البيانات عن

حبتة )بتم( وحاصتل النبتات ال وزن الحبتو  بتالعرنوي وعتدد و (8مساحة الورقة )ستمو ا وراو في النبات
 .الهرد  )بم(

ولجميت  الصتهات المدروستة  تم إجرا  التحليتل اححصتا ي وفتو  ريقتة تصتميم الق اعتات العةتوا ية الكاملتة
وتمتتت مقارنتتة الهروقتتات بتتين متوستت ات التراكيتت  الوراثيتتة  ثلمعرفتتة اتختالفتتات بتتين التراكيتت  الوراثيتتة

 .(8116عبدالعزيز ) .1.10و  1.19عند مستو  احتمال  (L.S.D)فرو معنو  باستعمال أقل 

ث Griffing (0394)( والمقتتر  متن قبتل Fixed) ولا نمتواأل ات -الثانيتة  ال ريقة حس  حللت البيانات 

   وتتثثيرات المقتدرص اتتحاديتة الخاصتة لكتل  جتين  (iĝ)تم تقدير تتثثيرات المقتدرص اتتحاديتة العامتة لكتل أ  

(ijŜ)متتا أوضتحه   حست  ث (SinghوChaudhary 8111 ) تتتم تقتتدير تبتاين تتتثثير المقتتدرص اتتحاديتتة كمتتا

العامة )
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                                                                           تثثير المقدرص اتتحادية الخاصة لكل  جين 
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                                                   التتثثير العكستي لكتل  جتين
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  بار التثثيرات بالمعادتت اآلتيةتم اخت
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 كما يثتي   لكل ا  المقدرص اتتحادية العامةوتم تقدير تباين تثثير 
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   وفو المعادلةعلت  لكل ا  وكما حس  تباين تثثير المقدرص اتتحادية الخاصة
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 .i= تباين التثثير المتوق  لقابلية اتتحاد العامة للتركي  الوراثي  

  iS
2


 .i= تباين التثثير المتوق  لقابلية اتتحاد الخاصة للتركي  الوراثي  

    ^gi  تثثير قابلية اتتحاد العامة للتركي  الوراثي =i. 

   ^Sij  تثثير قابلية اتتحاد الخاصة للتركي  الوراثي =ij. 

     P    عدد السالتت النقية =. 
 

 

p

p

n

giES
e

2

2^ 2

1

).(.






 


0SiiiiS

 
jiijij yyr 

2

1
ˆ

 


0gi



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

031 
 

 النتائج والمناقشة

      يالحتظ أن متوست  مربعتات التراكيت  الوراثيتة ث(8موضتحة فتي الجتدول ) اتصته لستبعةمن تحليتل التبتاين 

إن  تتاا  لصتتهات المدروستتةجميتت  ا٪ ول0معنويتتا عنتتد مستتتو  احتمتتال  كتتان (اآلبتتا  و جتتن الجيتتل ا ول)
مورثتات التتي تملكبتا والتتي تستي ر علتت  تاا فتي الاتختالفتات بتين اآلبتا  و جا نبتا كانتت بستب  اختالفبتا 

 ثالصهات ويدل الك علت أختالا السالتت النقية فيما بينبا وراثيتا فضتالً عتن أختتالا البجتن الناتجتة عنبتا

واتهتو  تاا مت   ثتقتدير مكونتات التبتاين التوراثي ثي لصتهاتبا ببتداوبالك يمكن اتستمرار في التحليل الورا

اتبتتا  ( متوستت ات 2يظبتتر الجتتدول ) .(8109والمعمتتار  ) (8102( والقيستتي )8102كتتال متتن البيتتاتي )
قتد تراوحتت بتتين اتبتا  أن المتوست ات  يتبتين ارتهتال العرنتوي الر يستتيفهتي صتهة  ث جتا ن الجيتل ا ولو

( 6×0)سم( للبجين  42.19)ين ا ن فقد تراوحت بللبجو (6سم( لال  ) 20.41و)( 0لال  )( سم 41.11)

ظبتتتر أن يف عتتدد اتوراو فتتوو العرنتتوي الر يستتيأمتتا بالنستتبة لصتتتهة  ث(2×8( للبجتتين )ستتم 31.01و )

( امتا بالنستبة للبجتا ن فقتد 8ورقتة( لتال  ) 4.91( و)2ورقتة( لتال  ) 6.22المتوس ات قد تراوحتت بتين )

اتبتا  يتضت  أن متوست ات و ث(9×8ورقتة( للبجتين ) 9.21و)( 6×0لبجين )ورقة( ل 6.91)تراوحت بين 

( وللبجتا ن 6ورقتة( لتال  ) 02.00( و )0ورقة( لال  ) 01.09) كانت بين عدد اتوراو في النباتلصهة 

 مستاحة الورقتةلصتهة و ث(2×8) ( للبجينورقة 08.19)( و6×0( للبجين )ورقة 00.22) فقد تراوحت بين

 936.94بتين )( و8( لتال  )8ستم 162.02( و )2( لتال  )8ستم922.12اتبتا  بتين )راوحت متوست ات ت

تراوحت قيم متوس ات عدد الحبو  بتالعرنوي  .(2×0( للبجين )8سم 168.64( و)9×0( للبجين )8سم

( للبجتين هحبت 693.01) ( وكانتت للبجتا ن بتين6حبته( لتال  ) 409.61( و)9حبه( لتال  ) 649.12) بين

( 0بتتم( لتتال  )1.06) ه الواحتتدصحبتتالبلتتم متوستت  وزن بينمتتا  .(9×0( للبجتتين )هحبتت 422.49( و)8×0)

( 2×0) ينبم( للبجين 1.21)و (6×0)( و2×8) ينبم( للبجين 1.01)( وبين 6و 2( لكال اتبوين )1.89و)

( 0لتال  ) بتم( 012.42)بينت المقارنة بين متوس ات حاصل النبات الهرد  أنبا تراوحتت بتين  .(6×2)و

  .(2×0بم( للبجين )012.61( و)6×0بم( للبجين )002.12)( وبين 9بم( لال  ) 013.02و)

( 8102و القيستي )( 8113( و البنتك )8113( و سعيد )8119( ومحمد )8111وقد حصل كل من علي )

وفتتي  ثعلتت تباينتات فتتي أدا   جتن الجيتل ا ول للصتهات المختلهتة( 8109( والمعمتار  )8102البيتاتي )و

( فتتد تهتتوو فتتي اربعتة صتتهات حيتتر تميتتز فتي صتتهات ارتهتتال العرنتتوي 6ات  ) ضتو  متتا تقتتدم يالحتظ أن

فتي ( 2×0البجتين ) الر يسي وعدد اتوراو في النبتات وعتدد الحبتو  بتالعرنوي و وزن الحبته فيمتا تهتوو
النقيتة والبجتن  ومتن نتتا ن أدا  الستالتت . ي مساحة الورقة و وزن الحبته وحاصتل النبتات الهترد  اتصه

الهرديتة يمكتن احستتهادص متن الستتالتت المتهوقتة بادخالبتا فتي برنتتامن أستتنبا  ا صتناا التركيبيتة للحصتتول 

 علت أصناا متهوقة في صهاتبا أوا ستهادص من البجن المتهوقة الماكورص أعالا بعد التثكد من ثبات صهاتبا.

 لثانيتةة العامتة والمقتدرص اتتحاديتة الخاصتة وفتو ال ريقتة ايالحظ من نتتا ن تحليتل التبتاين للمقتدرص اتتحاديتو

( أن متوست  6( الموضحة في الجدول )0394) Griffingالا  أقترحه  (Fixed Model)النمواأل ا ول 

ً العامة والخاصة معنوي تيناتتحادي تينمربعات المقدر  ث٪ لجميت  الصتهات المدروستة0عند مستو  احتمتال  ا
العامتة والخاصتة تتدل علتت أن  تاا الصتهات تحتت ستي رص فعتل المورثتات  تيناتتحادي تينان معنوية المقدر

( 8112( وحميتد )8118( واتستود  )0334وجتدا الجميلتي ) و تاا يتهتو مت  متا احضافياحضافي وبير 

 أيضاً يالحظ و .(8109( و المعمار  )8102( والبياتي )8102والقيسي ) (8101( وأنيس )8113والبنك )

مكونات التباين العا دص الت المقدرص اتتحاديتة العامتة التت مكونتات تبتاين المقتدرص اتتحاديتة الخاصتة  أن نسبة
تحستينبا متن ختالل إنتتاأل البجتا ن  دتلتة علتت أمكانيتة بتاا النتيجتةلو ثكانت أقل من الواحد لجميت  الصتهات

( 8113( والبنتك )8118د  )وتتم الحصتول علتت نتتا ن مةتاببة متن قبتل اتستو ثوا ستهادص من قوص البجين

 .(8109( والمعمار  )8102( والبياتي )8102والقيسي )( 8101 ثنيسأ)و

( تثثير المقتدرص اتتحاديتة العامتة لكتل أ  )ستاللة نقيتة( للصتهات المدروستة وفيته يالحتظ أن 9يبين الجدول )
 وينكتتان معنويتاً وباتتجتاا المربتو  ل بتت ارتهتال العرنتوي الر يستيتتثثير المقتدرص اتتحاديتة العامتة لصتتهة 

كانتتتت  وعتتتدد اتوراو فتتتوو العرنتتوي الر يستتتي (.علتتتت التتتوالي 2.61و 1.34( حيتتر بلغتتتت )6( و )8)

علتت  1.11و 1.01و 1.29( حيتر بلغتت )9و)( 6و)( 8) ل بتا التثثيرات معنوية وباتتجتاا المربتو  فتي 
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( 8) ا كتان تتتثثير المقتدرص اتتحاديتة العامتتة موجبتا ومعنويتا ل بتت عتدد اتوراو فتتي النبتاتلصتهة و .التتوالي(

بيتتر  كتتان تتتثثير المقتتدرص اتتحاديتتة العامتتة مستتاحة الورقتتةلصتتهة  .(1.01( )9( و )1.23( )6( و )1.04)

 ً لصهة عدد الحبو  بتالعرنوي و .(06.00) 6( و06.29) 8( و8.88) 0وباتتجاا المربو  ل با   معنويا

علتت  26.41و 2.69( حير بلغت )6( و )0) لألبوينباتتجاا المربو   قدرص اتتحادية العامةكان تثثير الم
حبتتة وباتتجتتتاا الكتتان تتتثثير المقتتدرص اتتحاديتتة العامتتة معنويتتاً لتتوزن و .ولتتم يصتتال حتتد المعنويتتة (التتتوالي

 9( و 2.61) 2   اتبتوين(. لصهة حاصتل النبتات الهترد  أبتد1.10) 6( و1.12) 2 وينالمربو  في ا ب

وقتد حصتل عتدد متن البتاحثين  .اتتحاديتة العامتة للمقتدرص وباتتجتاا المربتو  ( تثثيراُ بيتر معنتو 08.21)
التتي تتم  ل بتا علت نتا ن مماثلة لتثثيرات المقدرص اتتحادية العامة وباتتجتاا المربتو  للصتهات المختلهتة و 

 (8101وأنتتتيس ) (8113( والبنتتك )8113)( وستتعيد 8112( وحميتتتد )8114دراستتتبا ومتتنبم الزوبعتتي )

( تتثثير 6وفتي ضتو  النتتا ن أعتالا كتان لتأل  ) (.8109لمعمار  )او( 8102( والبياتي )8102والقيسي )
ارتهتال العرنتتوي الر يستتي  تتي  اتصتتهربعتة أللللمقتدرص اتتحاديتتة العامتة معنتتو  وفتتي اتتجتاا المربتتو  

ثالثتة صتهات ( ل8ا   ) يليهث وحبةال وزنراو في النبات عدد اتووالر يسي العرنوي عدد اتوراو فوو و
الر يستتي وعتدد اتوراو فتتي النبتات وكتتالك العرنتوي اتوراو فتتوو عتدد ارتهتتال العرنتوي الر يستتي ي  ت

( لصتتهات عتتدد اتوراو فتتوو العرنتتوي الر يستتتي و عتتدد اتوراو فتتي النبتتات و حاصتتل النبتتتات 9ات  )
المقدرص اتتحاديتة العامتة العاليتة لستاللة نقيتة معينتة و لصتهة متا يرجت   وبصهة عامة يمكن القول أن .الهرد 

احتوا بتتا علتتت مورثتتات مربوبتتة لتحستتين تلتتك الصتتهة و التتتي بتتدور ا ترجتت  التتت التتتثثيرات احضتتافية  التت

 للمورثات.

 ثالمدروستتة ( تقتتديرات تتتثثير المقتتدرص اتتحاديتتة الخاصتتة لكتتل  جتتين فتترد  وللصتتهات4يوضتت  الجتتدول )
المربتتو   وباتتجتتااكتان معنويتتاً  ارتهتتال العرنتتوي الر يستتيويالحتظ أن تتتثثير المقتتدرص اتتحاديتتة الخاصتة 

( 9×0)( و2×0)وقد أظبترت البجتا ن  .(6×2)( و9×8( و)2×8و) (9×0)( و2× 0)( و8×0للبجا ن )

 .الر يستي وراو فتوو العرنتويالمربتو  فيته لصتهة عتدد ا  وباتتجتاا( تثثيرات معنويتة 9×2( و)6×2)و

( 8×0ا ن )النبتات معنويتة موجبتة للبجت عتدد اتوراو فتيكانت تتثثيرات المقتدرص اتتحاديتة الخاصتة لصتهة و

كان تثثير المقدرص اتتحادية  مساحة الورقةصهة ل .(9×2)( و6×2( و)9×8و) (2×8)( و9×0( و)2×0)و

ولم تصل حتد  (9×2) ( و6×2( و)9×8)( و2×8)( و6×0( و)2×0الخاصة باتتجاا المربو  للبجا ن )
   .المعنوية اتحصا ية
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 تحليل التباين باستخدام تصميم الق اعات العةوا ية الكاملة( 8جدول )
Table (2)Analysis of Variance using Randomized Complete Block Design  

 M.Sمتوس  المربعات   

مصادر 

اتختالا 

S.O.V 

درجات 

 الحرية

d.f 

 ارتهال
 العرنوي

 )سم( يالر يس

height of 

main ear 

(cm) 

عدد اتوراو 

فوو 
العرنوي 

 الر يسي

number of 

leaves over 

the main 

ear 

ا وراو  عدد
 في النبات

number of 

leaves for 

plant 

 الورقة مساحة

 (8)سم
leave area 

(cm2) 

عدد الحبو  

 بالعرنوي

number of 

grains/ear 

وزن حبة 
 )بم(

grain 

weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 
 )بم( الهرد 

plant grain 

yield 

(gm) 

 3.11 1.11110 0141.82 2119.02 1.92 1.42 82.28 8 المكررات

 التراكي 

 الوراثية
06 

** 

883.22 

** 

1.22 

** 

0.22 

** 

01024.26 

** 

06420.22 

** 

1.10 

** 

8114.00 

 الخ ث

 التجريبي
82 9.99 1.88 1.61 0890.18 338.31 1.1112 28.31 

 Significant at 1% (**) ٪0معنوية عند مستو  احتمال   (**)
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 ( متوس ات أدا  اآلبا  و جنبا للصهات المدروسة2الجدول )
Table (3) Mean performance of Parents and their Hybrids for studied characters 

 و جنبابا  ات
parent & 

Hybrid 

 العرنوي ارتهال

 )سم( يالر يس
height of 

main ear 

(cm) 

عدد اتوراو فوو 

 العرنوي الر يسي
number of 

leaves over the 

main ear 

ا وراو  عدد

 في النبات
number of 

leaves for 

plant 

 الورقة مساحة

 (8)سم
leave area 

(cm2) 

عدد الحبو  

 بالعرنوي
number of 

grains/ear 

 وزن حبة )بم(

grain 
weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 

 )بم( الهرد 
plant grain 

yield 

(gm) 

0 41.11 6.32 01.09 432.16 960.02 1.06 012.42 

8 48.28 4.91 00.41 162.02 923.62 1.82 082.22 

2 41.12 6.22 01.99 922.12 946.32 1.89 021.29 

6 20.41 9.32 02.00 181.38 409.61 1.89 042.21 

9 42.21 9.89 08.11 428.21 649.12 1.04 013.02 

0×8 12.01 6.31 00.32 931.41 693.01 1.88 084.16 

0×2 18.11 6.41 00.19 168.64 409.46 1.21 012.61 

0×6 42.19 6.91 00.22 429.92 488.23 1.01 002.12 

0×9 13.89 9.89 00.91 936.94 422.49 1.80 091.11 

8×2 31.01 9.01 08.19 414.80 620.22 1.01 002.62 

8×6 16.41 6.20 00.36 460.04 419.41 1.81 081.22 

8×9 12.92 9.21 08.69 112.62 983.02 1.86 091.22 

2×6 22.01 9.81 08.68 426.62 916.48 1.21 018.23 

2×9 11.12 9.01 08.62 431.21 418.23 1.88 016.12 

6×9 19.19 9.12 08.11 464.99 961.43 1.81 004.28 

 062.29 1.88 942.02 444.21 00.21 9.06 12.91 المتوس  العام

L.S.D 5% 2.36 1.12 0.19 93.09 98.43 1.12 3.93 

L.S.D 1% 9.20 0.14 0.68 13.13 10.13 1.16 08.36 
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 لثابتالنمواأل ا( Griffing  0394)الثانية ( تحليل تباين المقدرص اتتحادية العامة والخاصة حس   ريقة 6)جدول 
Table (4) Analysis of Variance for General and Specific Combining ability According to Method 2 (Griffing 1956) Fixed  

Model.    

مصادر 

اتختالا 

S.O.V 

درجات 

 الحرية

d.f 

 M.Sمتوس  المربعات 

 ارتهال

 العرنوي

 )سم( يالر يس

height of 

main ear 

(cm) 

عدد اتوراو فوو 

العرنوي 

 الر يسي

number of 

leaves over 

the main ear 

ا وراو  عدد

 في النبات

number of 

leaves for 

plant 

 الورقة مساحة

 (8)سم
leave area 

(cm2) 

عدد الحبو  

 بالعرنوي

number of 

grains/ear 

 حبة )بم( وزن

grain weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 

 )بم( الهرد 

plant grain 

yield 

(gm) 

 المقدرص

 العامة

علت 

 اتتحاد

G.C.A 

6 
** 

081.16 

** 

0.68 

** 

2.09 

* 

6282.98 

** 

00490.13 

** 

1.10 

** 

8961.26 

المقدرص 
 لخاصةا

علت 

 اتتحاد

S.C.A 

01 
** 

811.89 

** 

1.44 

** 

0.21 

** 

08893.64 

** 

09286.03 

** 

1.10 

** 

0123.40 

 الخ ث

 التجريبي
82 9.99 1.88 1.61 0890.18 338.31 1.1112 28.31 

نسبة مكونات تباين 

المقدرص العامة / تباين 

 .المقدرص الخاصة

 

 

1.11 

 

1.23 

 

1.66 

 

1.19 

 

1.01 
1.01 

 

1.02 

 Significant at 1% and 5% respectively (*) ,(**)   %  علت التوالي 9% و 0معنوية عند مستو  احتمال   (*)و (* *)
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 للصهات المدروسة ساللةالعامة لكل  اتتحادية( تقديرات تثثير المقدرص 9جدول ) 
Table (5) Estimation of effect for General Combining Ability to each Line in Studied Characters    

 اتبا 

Parent 

 ارتهال

 العرنوي
 )سم( يالر يس

height of 

main ear 

(cm) 

عدد اتوراو 

فوو العرنوي 
 الر يسي

number of 

leaves over 

the main ear 

ا وراو في  عدد

 النبات
number of 

leaves for 

plant 

 الورقة مساحة

 (8)سم
leave area 

(cm2) 

عدد الحبو  
 بالعرنوي

number of 

grains/ear 

 وزن  حبة )بم(
grain weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 
 )بم( هرد ال

plant grain yield 

(gm) 

0 -2.28 -1.82 -1.48 8.88 2.69 -1.18 -01.44 

8 1.43 1.29 1.04 06.29 -84.68 -1.118 -00.48 
2 -1.22 -1.83 -1.00 -01.12 -1.19 1.12 2.61 

6 2.61 1.01 1.23 06.00 26.41 1.10 0.10 

9 -1.110 1.11 1.01 -02.69 -09.22 -1.18 08.21 

S.E.(   ) 1.80 1.10 1.18 61.44 21.28 1.11110 0.89 
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 ( تقديرات تثثير المقدرص اتتحادية الخاصة لكل  جين فرد  للصهات المدروسة4جدول )
Table (6) Estimation of effect for Specific Combining Ability Effects to each Hybrid in Studied Characters    

 البجن
Hybrids 

 العرنوي ارتهال

 )سم( يالر يس
height of 

main ear 

(cm) 

عدد اتوراو فوو 

 العرنوي الر يسي
number of leaves 

over the main ear 

ا وراو في  عدد

 النبات
number of 

leaves for 

plant 

 الورقة مساحة

 (8)سم
leave area 

(cm2) 

عدد الحبو  

 بالعرنوي
number of 

grains/ear 

 وزن  حبة )بم(
grain weight 

(gm) 

  النبات  حاصل 

 )بم( الهرد 
plant grain 

yield 

(gm) 

0×8 1.82 -1.61 1.91 -24.03 -30.16 1.18 6.34 

0×2 8.92 1.16 1.40 30.01 23.14 1.11 21.82 

0×6 -6.34 -1.90 -1.21 8.61 00.04 -1.16 -81.41 

0×9 3.11 1.81 1.12 -40.10 081.31 1.12 9.81 

8×2 04.16 -1.16 1.22 08.83 -93.42 -1.11 -80.12 

8×6 -2.19 -1.12 -1.61 -96.41 33.21 -1.18 -9.60 

8×9 6.22 -1.81 1.89 29.82 2.86 1.16 9.21 

2×6 4.31 1.86 1.81 80.21 -81.68 1.19 81.19 

2×9 -8.49 1.86 1.91 40.19 91.26 -1.116 3.61 

6×9 -0.82 -1.82 -1.62 -81.30 -23.80 -1.10 -61.26 

S.E.(    ) 1.22 1.16 1.14 032.91 091.41 1.11116 9.88 
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 ( تقدير تباين تثثير المقدرص العامة والخاصة علت اتتحاد لكل أ  للصهات المدروسة1جدول )
Table (7) Estimation of Variance effect for  General and Specific Combining abilities to each Parent in Studied Characters    

 اتبا 

Parents 

 التباينات

Variance 

 ارتهال

 العرنوي
 )سم( يالر يس

height of 

main ear 

(cm) 

عدد اتوراو 

فوو العرنوي 
 الر يسي

number of 

leaves over 

the main ear 

ا وراو  عدد

 في النبات
number of 

leaves for 

plant 

 الورقة مساحة

 (8)سم
leave area 

(cm2) 

عدد الحبو  
 بالعرنوي

number of 

grains/ear 

وزن  حبة 

 )بم(
grain 

weight 

(gm) 

 النبات  حاصل 

 )بم( الهرد  
plant grain 

yield 

(gm) 

0 
g2 3.08 -1.18 1.89 -686.10 -843.01 1.1118 018.21 

s2 094.19 1.00 1.82 01420.38 86329.80 1.1118 0202.29 

8 
g2 -0.62 1.19 -1.00 -812.24 291.90 -1.1110 082.43 

s2 298.21 1.62 1.16 01109.04 81212.68 1.1143 906.13 

2 
g2 -0.80 1.10 -1.06 -006.44 -223.24 1.1114 41.98 

s2 226.49 -1.81 1.28 01362.02 1141.31 1.1080 8216.14 

6 
g2 01.00 -1.11 1.18 -883.26 294.26 -1.11118 -01.81 

s2 14.81 1.41 1.112 8131.94 01294.28 1.1123 8613.64 

9 
g2 -0.31 -1.11 -1.00 -862.18 -22.86 1.1118 098.91 

s2 011.99 -1.21 -1.14 1684.86 03112.92 1.1181 0111.42 
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( 2×0بالعرنوي كانت تثثيرات المقدرص اتتحادية الخاصة باتتجتاا المربتو  للبجتا ن ) حبو لصهة عدد الو

كانتت تتثثيرات المقتدرص و .( ولتم تصتل حتد المعنويتة اتحصتا ية9×2)( و9×8( و)6×8و)( 9×0( و)6×0و)

( 9×8)( و9×0)( و2×0( و)8×0باتتجاا المربو  للبجتا ن )حبة معنوية والاتتحادية الخاصة لصهة وزن 

( 2×0لبجتا ن )ا فقتد اظبترت كان تثثير المقتدرص اتتحاديتة الخاصتة لصتهة حاصتل النبتات الهترد و .(6×2و)

 .( معنوية وباتتجاا المربو  في تثثيراتبا للمقدرص اتتحادية الخاصة9×2)( و6×2و) ( 9×8( و)9×0و)

 (8113)ون وآختر  Rather( و8112( وحميتد )8119تتهو  اا النتا ن مت  متا توصتل إليته كتل متن محمتد )

( كانتت 2×0علت ضو  النتا ن الماكورص أنهاً يالحتظ أن البجتين )و .(8109( و المعمار  )8102والبياتي )
ارتهتتتال العرنتتوي الر يستتتي وعتتدد اتوراو فتتتوو  تتي صتتهات لخمستتتة المربتتو   باتتجتتتاا معنويتتة تثثيراتتته

( 9×0وكتالك البجتتين ) النبتتات الهترد حاصتل ووزن الحبتة عتدد ا وراو فتتي النبتات والعرنتوي الر يستي و
ارتهال العرنوي الر يسي وعدد اتوراو فوو العرنتوي الر يستي وعتدد ا وراو فتي النبتات و وزن لصهات 

ارتهال العرنوي الر يسي وعتدد اتوراو فتوو ( لصهات 6×2و حاصل النبات الهرد  وكالك البجين )الحبة 
  .حاصل النبات الهرد ووزن الحبة لر يسي وعدد ا وراو في النبات والعرنوي ا

أ ميتة تكمتن و ث( تباين تثثير المقدرص اتتحادية العامة و الخاصة لكتل أ  ولجميت  الصتهات1يوض  الجدول )و

( وكتالك تحديتد أ  متن اآلبتا  9الك في معرفة كيهية تحقيو اآلبا  لقيم تثثير ا التي سبو ةرحبا في الجتدول )

ن أ( 9الجتدول ) متنارتهتال العرنتوي الر يستي يتبتين فهتي صتهة  .سين الصتهةتحت الدراسة أكثر فا دص في تح

 علت التوالي( 1.43و  2.61المربو  ) باتتجااتثثير المقدرص اتتحادية العامة لقيم  اع ت (8)( و6ا بوين )

تتثثير المقتدرص ( فتان تبتاين 1وعند الرجتول التت الجتدول ) ثوكال ما معنويان في تثثير المقدرص اتتحادية العامة

يمكتن اتستتنتاأل أن ا   ومتن  تاا  علتت التتوالي( 298.21و 14.81اتتحادية الخاصة لبتاين ا بتوين كانتا )

 .دون اتختر  التت بعتض  جنته تثثيرا ( نقل8ا   ) أما الت معظم  جنه وبصورص منتظمة تثثيرا( قد نقل 6)

علتتت  9و 6( لألبتتين 0.31-)( و01.00) تت بتتينوانحصتترت تباينتتات تتتثثير المقتتدرص اتتحاديتتة العامتتة للستتال

معنويتة  تتثثيرات( ايضتا بتثعلت 6( و)8لصهة عدد اتوراو فوو العرنتوي الر يستي تميتز اتبتوين )و .التوالي

المقتدرص الخاصتة  تتثثيرويالحظ ان تباين  .( علت التوالي1.01)( و1.29ومربوبة للقدرص العامة علت اتتحاد )

و اا القيم عالية مقارنة بالقيم ا خر  مما يةير الت  ث1.41( بلم 6ولأل  ) 1.62بلم ( 8علت اتتحاد لأل  )
 .أن كال ا بوين قد نقال مورثات  اا الصهة بصورص بير منتظمة الت النسل أ  التت بعتض  جتن الجيتل ا ول

( 8) للستاللتين( 1.11-)( و1.19بتين ) خمستةوانحصترت تباينتات تتثثير المقتدرص اتتحاديتة العامتة للستالتت ال

( 9)( و6) بتوينلأل اتتحتادالنبات كان تثثير المقدرص العامة علتت  عدد اتوراو فيلصهة و .( علت التوالي6)و

-و  1.112) اتتحتادتباين تثثير مقدرته الخاصتة علتت  بلمبينما  ث(علت التوالي 1.01و  1.23عاليا ومعنويا )

قتد نقتل  تاا صتتهة بصتورص منتظمتة إلتت  جتن الجيتتل ا ول  ا   تاا ( ممتا يتدل علتتت أن علتت التتوالي 1.14

-( و )1.28بتين ) تتراوحت خمسة قتدتثثير المقدرص اتتحادية العامة للسالتت النقية ال جميعبا وكانت قيم تباين

عاليتة  مستاحة الورقتةكانتت تتثثيرات المقتدرص اتتحاديتة العامتة لصتهة و ثعلت التتوالي 9و  2( للساللتين 1.14

فتي حتين كتان تبتاين  ثولتم تصتل حتد المعنويتة اتحصتا يةعلت التتوالي(  06.00و 06.29( )6)( و8) لألبوين

( قتد 6علت التوالي( مما يدل علتت أن ا   ) 8131.94و 01109.04) اتتحادتثثير مقدرتبما الخاصة علت 

 تاا الصتهة إلتت  ( قتد نقتل8فتي حتين أن ا   ) ثنقل  اا صهة بصورص منتظمة إلت  جن الجيل ا ول جميعبا
-وانحصتترت قتيم تبتتاين تتثثير المقتتدرص اتتحاديتة العامتتة ل بتا  بتتين ) .بعتض  جتن الجيتتل ا ول دون ا ختر 

لصتهة عتدد الحبتو  بتالعرنوي كتان تتثثير المقتدرص و .( علت التوالي2( و )0) ل با ( 006.44-و  686.10

 هفتتي حتتين كتتان تبتتاين تتتثثير مقدرتتت ث(26.41) ةمعنويتتلتتم يصتتل حتد ال( عاليتتا و6العامتة علتتت اتتحتتاد لتتأل  )

وعنتد مالحظتة تبتاين تتثثير مقدرتته الخاصتة علتت اتتحتاد يبتدو انته كتان  ث(01294.28الخاصة علت اتتحتاد )
ر جيناتتته بصتتتورص متستتاوية التتتت  جنتته. وتراوحتتتت قتتيم تبتتتاين تتتثثير المقتتتدرص  متوستت اث أ  ان  تتتاا ات  ورن

فتاو ا بتوان و .( علتت التتوالي6)( و0( لألبتوين )294.26و 843.01-ن )بتي الخمستة اتتحاديتة العامتة ل بتا 

 1.12حبتة )البقيتة اآلبتا  فتي صتهة وزن  اتتحتاد( في التثثير العتالي والمعنتو  للمقتدرص العامتة علتت 6)( و2)

 1.1123و 1.1080بينمتتا كتان تبتاين تتتثثير المقتدرص اتتحاديتة الخاصتتة لكتال ا بتتوين ) ثعلتت التتوالي( 1.10و

بينمتا ا    ث( قد نقل مورثات  تاا الصتهة بصتورص منتظمتة التت اريتته6علت التوالي( مما يدل علت أن ا   )

وتراوحت قيم تباين تثثير المقدرص اتتحادية العامة ل بتا  بتين  .دون اتخر  ( قد نقل أدا ا الت بعض  جنه2)

اتبتا  فتي تتثثير المقتدرص العامتة علتت  ان أفضتلو .( علتت التتوالي6)( و2( لألبتوين )1.11118-و 1.1114)

 .(08.21اا بلتم التتثثير فيته ) ثالتا  وصتل حتد المعنويتة اتحصتا ية (9اتتحاد لصهة حاصل النبات الهترد  )

عاليتة مقارنتة ببقيتة اتبتا  و تاا  ةالقيمت ااو ت ث(0111.42وكان تباين تثثير المقدرص الخاصة علتت اتتحتاد لته )
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وانحصترت قتيم تبتاين  . اا الصهة الت بعتض  جتن الجيتل ا ول دون ا ختر  نقله( قد 9يدل علت ان ات  )

  .(6( لأل  )01.81-)( و9لأل  ) (098.91تثثير المقدرص اتتحادية العامة ل با  بين )

( 8109المعمار  )( و8102( والبياتي )8102القيسي )و( 8101أنيس )( و8113وقد حصل كل من البنك )
فتي توريتر الصتهات التتي درستو ا بصتورص منتظمتة أو بيتر منتظمتة التت النستل فتي الجيتل علت نتا ن مماثلتة 

متتن ختتالل برنتتامن التبجتتين  4ث 6ث 0مثتل  اآلبتتا متتن بعتتض  اتستتتهادصوفتي ضتتو   تتاا النتتتا ن يمكتن  .ا ول
الهتتتا و الحتتتتدود  اتنعتتتزالمتتتن ظتتتا رص  باتستتتتهادصللحصتتتول علتتتت  جتتتن متهوقتتتة فتتتي ا جيتتتال اتنعزاليتتتتة 

Transgressive segregation  والحصتتول علتتتت أنعتتتزاتت وراثيتتة متهوقتتتة فتتتي الجيتتل الثتتتاني وا جيتتتال
 .ر اتخ
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ABSTRACT 

      Five inbred lines of maize were used in half diallel crosses to study the 

combining ability for the characters:  height of main ear, number of leaves over the 

main ear, number of leaves for plant, leaf area, number of grains/ear, grain weight 

and plant grain yield.The parents and their F1 crosses were planted by using 

randomized complete block design with three replications. Data were analyzed 

according to Griffing analysis (1956), method-2, fixed model. Mean squares for 
general and specific combining abilities were significant at 1% for all 

characters.The ratio of the components for General and 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 four characters height of main ear, number 

of leaves over the main ear, number of leaves for plant and grain weight ,The 

crosses (DK-17×ZM 7), (DK-17×ZM 47 W), (ZM 7×ZP) and (ZM7 × ZM47 W) 

exhibited significant specific combining ability effect in desired direction for the 

characters height of main ear, number of leaves over the main ear , number of 

leaves for plant , grain weight and plant grain yield (gm).  

Key words: Gene Action, Combining ability. 
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 المصادر

دليتل استتخدامات اتستمدص الكيمياويتة والعضتوية  . بعتة ثانيتة منقحتة (8101جليل اسبا ي العابد  ) ثاسبا ي
   .الةركة العامة للتجبيزات الزراعية .جمبورية العراو ث وزارص الزراعة .في العراو

باستتخدام   (Zea mays.L)(. تقتدير المعتالم الوراثيتة  فتي التارص الصتهرا 8101احمد  تواس عبتد) ) ثانيس
جامعتتة  –كليتتة الزراعتتة  ثقستتم المحاصتتيل الحقليتتة .أ روحتتة دكتتتوراا .التبجينتتات الهرديتتة والثالثيتتة

 .العراو.الموصل

 .صتهرا  تحتت ظتروا التتر  الجبستيةتقدير المعتالم الوراثيتة فتي التارص ال .(8112حميدث منت عايد يوسا ) 

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

التبجتتين التبتتادلي وتقتتدير المعتتالم الوراثيتتة واترتبا تتات الوراثيتتة  .(8118اتستتود ث محمتتد حميتتد ياستتين )
دكتتوراا. قستم المحاصتيل الحقليتةث  والمظبرية بين الصهات لسالتت نقية من الارص الصهرا . ا روحة

 .جامعة بغداد. العراو –كلية الزراعة 

 Zea) بيعة عمل المورثات باستخدام التحليل التبادلي النصهي في الارص الصهرا  .(8113لؤ  نبار ) ثالبنك

mays.L).   جامعة  تكريت. العراو -رسالة ماجستير. قسم المحاصيل الحقليةث كلية الزراعة 
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وراثة صهات البجن الهردية في أنظمة تتزاوأل مختلهتة لستالتت نقيتة متن  .(8102حسين علي  ند  ) ثالبياتي

جامعتة  -كليتة الزراعتة  ثقستم المحاصتيل الحقليتة .أ روحتة دكتتوراا (.Zea mays L) الارص الصتهرا 
 .العراو .الموصل

وص البجتين ونستبة التوريتر فتتي التحليتتل التوراثي للقتدرص اتتحاديتة وقتت .(0334عبتد مستربت أحمتد ) ثالجميلتي
   .العراو .جامعة بغداد -كلية الزراعة  ثقسم المحاصيل الحقلية .الارص الصهرا . أ روحة دكتوراا

تقيتيم ستالتت متن التارص الصتهرا  بالتضتري  القمتي والتبتادلي.  (.8114الزوبعي ث نتاظم يتونس عبتد ظتا ر )
 .جامعة بغداد. العراو .زراعةكلية ال .قسم المحاصيل الحقلية .ا روحة دكتوراا

الزراعيةث البي ة العامة لوقاية المزروعاتث قسم بحتور الوقايتةث  اآلفات(. دليل مكافحة 0321العليث عزيز )

 .وزارص الزراعة واتصال  الزراعيث الجمبورية العراقية

لمؤةرات الوراثيتة تقدير الهعل الجيني لبعض الصهات الحقلية واستخدام ا .(8102عماد خلا خضر )ثالقيسي

 (.Zea mays L)  في الارص الصهرا 

تقدير الهعل الجيني في البجن الهرديتة والزوجيتة للتارص الصتهرا   .(8109 يثم عبد الستار سعيد ) ثالمعمار 

(Zea mays L.) جامعتتة الموصتتل -كليتتة الزراعتتة  ثقستتم المحاصتتيل الحقليتتة .أ روحتتة دكتتتوراا. 
   . العراو

(. تقتدير المقتدرص علتت اتتحتاد والمعتالم الوراثيتة باستتخدام التبجتين التبتادلي 8113عباس )ث عمار علي سعيد

كليتة الزراعتة  ثقستم المحاصتيل الحقليتة .رسالة ماجستير  .(Zea mays.L)الجز ي في الارص الصهرا 
 .جامعة الموصل. العراو -والغابات 

بة المصرية لل باعة والنةتر والتوزيت . القتا رص. تصميم التجار  الزراعية. المكت.(8116عبدالعزيزث محمد )

 .224مصر. ل.ي 

الثبتات  ثدراستة التتداخل التوراثي البي تي (.8111علي حسين وخالد محمد داود وقح ان سعيد إبترا يم )ثعلي

(  0(العدد)28مجلة زراعة الرافدين المجلة) .المظبر  ومحصلة التركي  الوراثي في الارص الصهرا 

006-080. 

 Zea(. التبجينات التبادلية الكاملة وتقدير المكونتات الوراثيتة للتارص الصتهرا  )8119ةبال  محمود ) ثمحمد

mays.Lجامعة صال  التدين. .كلية الزراعة -أ روحة دكتوراا.  قسم احنتاأل النباتي .( في كوردستان
 .أربيل
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