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 دراسة الفعل الجیني التفوقي بطریقة الھجین االختباري الثالثي في الذرة الصفراء
  *خالد محمد داؤد      عبد الستار احمد محمد     نزار سلیمان علي

  جامعة الموصل، العراق –كلیة الزراعة والغابات  –قسم المحاصیل الحقلیة 
  

  الخالصة
 OH40و  W17.131و  R153و  W13R: فراء النقیةتم تھجین ثمانیة سالالت من الذرة الص      

 )Agr x DK(و DKو Testers  :Agr183مع ثالث فواحص  SHو  ZPو  IK8و  IK58و 
) سالالت وفواحص وھجن(زرعت التراكیب الوراثیة . باستخدام طریقة الھجین االختباري الثالثي

على الفعل الجیني التفوقي وتقدیر بموجب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبمكررین، لالستدالل 
وقطر العرنوص  مكونات التباین  والمعالم الوراثیة لصفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي

أظھرت النتائج أن متوسطات التباین . حبة وحاصل الحبوب بالنبات ١٠٠وطولھ وعدد صفوفھ ووزن 
ة المعنویة للصفات جمیعھا، ومن تحلیل التباین لكل من التراكیب الوراثیة والھجن واآلباء كانت عالی

لالستدالل على الفعل الجیني التفوقي أشارت النتائج الى عدم معنویة متوسط تباین السالالت مما یؤكد 
أظھر التباین الوراثي اإلضافي والسیادي دوراً ھاماً في وراثة معظم . غیاب التفوق للصفات جمیعھا

للصفات جمیعھا وتراوحت للتوریث % ٩٠لمعنى الواسع أعلى من كانت قیم التوریث با. الصفات
كان التحسین الوراثي المتوقع . لقطر العرنوص% ٨٠.٨٥لطول العرنوص و % ٨.١٢الضیق بین 

أظھرت معامالت . عالیاً لعدد الصفوف بالعرنوص وواطئاً لطول العرنوص ومتوسطاً لبقیة الصفات
في الجینات السائدة الرتفاع العرنوص العلوي وقطر العرنوص االرتباط البسیط السالبة وجود زیادة 

 .وطولھ، في حین أشارت معامالت االرتباط البسیط الموجبة لبقیة الصفات الى العكس
 

  المقدمة
من أنظمة التزاوج التي باعتمادھا  Triple Test Crossتعد طریقة الھجین أالختباري الثالثي       

ت عن طبیعة الفعل الجیني المتحكم بوراثة صفات المحاصیل المختلفة تتوفر لدى الباحث المعلوما
كالذرة الصفراء، ومنھا یتم ایضاً تقدیر المعالم الوراثیة بعد االستدالل على الفعل الجیني التفوقي 

Epistasis ویمكن . الذي تتمیز بھ ھذه الطریقة بھدف الوصول الى افضل طریقة لتربیة المحصول
یمن انحراف سلوك النسل الناتج من التھجین بین ) ١٩٥٩( Baumanما افترض مالحظة التفوق ك

فاذا كان االنحراف معنویاً عن معدل سلوك الھجن  Testerوفاحص ) ساللتین نقیتین(ھجین فردي 
الفردیة الناتجة من تھجین كل من الساللتین النقیتین مع الفاحص، فان االنحراف التفوقي یكون سالباً أو 

) ١٩٦٨( Jinksو  Kearseyواقترح . أما اذا كان مساویاً للصفر فذلك یدل على غیاب التفوق موجباً،
وبموجبھا یتم ) ١٩٥٢( Robinsonو  Comstockبطریقة  Design IIIتوسیع التصمیم الثالث 

ي باإلضافة إلى تقدیر التباین الوراثي اإلضافي والوراثي السیادي االستدالل على الفعل الجیني التداخل
وتھجینھا كآباء ذكور مع ثالثة  F2تمثل عدد من افراد الجیل الثاني ) n(بسھولة، باخذ عینة عشوائیة 

من العوائل التي تكرر في  3n، ونحصل بذلك على )F1ساللتان نقیتان والجیل األول بینھما (فواحص 
وآخرون  Ketataع وض. عدد من الوحدات التجریبیة، والتي عرفت بطریقة الھجین أالختباري الثالثي

، وتھجن ھذه مع عدد من )ساللتان والھجین الفردي بینھما(نموذجاً مشابھاً یضم الفواحص ) ١٩٧٦(
و  Kearseyالسالالت األخرى بدالً من أفراد عشوائیة من الجیل الثاني المقترحة من  األصناف أو

Jinks )ائیة والتقدیرات الوراثیة ، ویتشابھ كال النموذجین من حیث إجراء التحلیالت اإلحص)١٩٦٨
ر الفعل الجیني وبعض Jوفي الذرة الصفراء اجریت دراسات عدیدة من قبل الباحثین لتقدي. الالزمة

وآخرون  Suzukiو ) ١٩٧٤(  Hallauerو  )   ١٩٦٦( Wrightالمعالم الوراثیة ومنھا ما قام بھ 
و ) ١٩٩٨( وآخرون Nawarو ) ١٩٩٦(وآخرون  Nawarو ) ١٩٩٤( Dawodو ) ١٩٨١(

Petrovic )٢٠٠٤(وداؤد ومحمد ) ١٩٩٨.(  
استھدفت الدراسة الحالیة االستدالل على التداخل التفوقي وتقدیر الفعل الجیني المتحكم بوراثة 
صفة الحاصل ومكوناتھ وتقدیر بعض المعالم الوراثیة باستخدام طریقة الھجین أالختباري الثالثي في 

  .  الذرة الصفراء
  

  اعة، جامعة دیالى كلیة الزر *
  ٢٨/٦/٢٠٠٦وقبولھ      ٢٦/٤/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث  
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  مواد البحث وطرائقھ
مع بعضھما إلنتاج ) P2( DKو ) Agr 183 )P1ھجنت الساللتان النقیتان من الذرة الصفراء 

زرعت في السابع من تموز في حقل كلیة ( ٢٠٠٣خالل الخریف لعام ) F1(الھجین  الجیل األول
وصفت على أنھا  F1و  P2و  P1، تم الحصول على ثالثة عوائل )جامعة الموصل/ والغابات الزراعة

ة Jالالت النقيJزرعت بذور العوائل الثالث مع الس ٢٠٠٤وفي الربیع لعام . Testersفواحص 
)Lines :(W13R )V1 ( وR153 )V2 ( وW17.131 )V3 ( وOH40 )V4 ( وIK58 )V5 ( و

IK8 )V6 ( وZP )V7 ( وSH )V8( ٢٠٠٤، في حقل الكلیة ذاتھا في االول من نیسان لعام ،
وأجریت التھجینات بین الفواحص الثالث بوصفھا امھات والسالالت الثمانیة بوصفھا آباء مذكرة، 

ھجیناً بین  ٢٤أباً، ثالث فواحص وثمانیة سالالت و  ١١منھا  ٣٥وبذلك أصبح عدد التراكیب الوراثیة 
زرعت بذور التراكیب الوراثیة جمیعھا في منطقة القبة  ٢٠٠٥تموز  ١٥اریخ بت. الفواحص والسالالت

باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بمكررین، وكانت ) كم غرب مدینة الموصل ٣٠حوالي (
احتوت الوحدة التجریبیة (  سم ٢٥سم وبین النباتات  ٧٥م والمسافة بینھا  ٥الزراعة على مروز طولھا 

طبقت كافة عملیات خدمة المحصول من الزراعة حتى الحصاد حسب توصیات ). على مرزین الواحدة
% ٤٦(كغم للدونم، والیوریا  ٤٠بمعدل  P2O5وزارة الزراعة، وأضیف سماد السوبرفوسفات الثالثي 

N ( سجلت البیانات على أساس النبات الفردي . كغم للدونم ٨٠بواقع) خمسة نباتات من كل وحدة
وقطر ) سم(وارتفاع العرنوص العلوي ) سم(لصفات ارتفاع النبات ) اختیرت عشوائیاً تجریبیة 

وحاصل ) غم(حبة  ١٠٠وعدد الصفوف بالعرنوص ووزن ) سم(وطول العرنوص ) سم(العرنوص 
) على أساس متوسط الوحدة التجریبیة(وأجریت التحلیالت اإلحصائیة ). غم(الحبوب بالنبات 

  :وكما یلي) ١٩٧٩( Chaudharyو  Singhالوراثیة المختلفة حسب واالختبارات والتقدیرات 
واآلباء (تحلیل التباین للتراكیب الوراثیة، وتجزئة متوسط تباینھا إلى مكوناتھا للھجن واآلباء  .١

 Orthogonalوإجراء بعض المقارنات المستقلة ) بمكوناتھا من الفواحص والسالالت
Contrast.  

 :لھذاو: Epistasisاختبار التفوق  .٢
تم في كل صفة حساب قیمة لكل من السالالت الثمانیة بكل مكرر اعتماداً على جدول . أ

  ).    P1 + P2 - 2 F1( البیانات الرئیسي الناتج من 
 :أعاله، تم حساب تباین كل ساللة من المعادلة) أ(بعد إنشاء جدول على أساس  . ب

S2 = Σ Yi
2 -[(Σ Yi)

2 / r]  ،r  = عدد المكررات وYi =  قیم المشاھدات لكل
ساللة، ومن ثم تم إیجاد مجموع التباینات الثمانیة والذي یمثل قیمة متوسط تباین 

  .الخطأ التجریبي لتحلیل التباین الخاص باختبار التفوق
أعاله إحصائیا إلیجاد متوسط تباین السـالالت ) أ(حللت البیانات التي تم إنشائھا في . ت        

  واختباره 
  .وتدل عدم معنویتھ على غیاب التفوق ،)ب(المشار إلیھ في  ضد الخطأ

  :من جدول البیانات الرئیسي تم إنشاء جدولي بیانات لكل ساللة في كل مكرر من .٣
إلیجاد التباین  RCBD، ثم تحلیل البیانات الجدیدة وفق تصمیم )P1 + P2(مجموع األبوین . أ

  :ینین المقدر والمتوقع للسالالتمن العالقة بین متوسطي التبا Dالوراثي اإلضافي 
MS lines (Sum) = σ2 e + 2r σ2 s    ;    D = 8 σ2 s 

إلیجاد التباین  RCBD، ثم تحلیل البیانات الجدیدة وفق تصمیم )P1-P2(فرق األبوین  . ب
  :من العالقة بین متوسطي التباینین المقدر والمتوقع للسالالت Hالوراثي السیادي 

                  MS lines (Difference) = σ2 e + 2r σ2 d    ;    D = 8 σ2 d 
  ).١٩٥٧( Kempthorneتم اختبار معنویة التباین الوراثي اإلضافي والسیادي باعتماد طریقة         

    ā = √ H / D:                                من المعادلة āتقدیر معدل درجة السیادة . ٤    
H2ث بمعنییھ الواسع تقدیر التوری.٥    

bs  والضیقH2
ns

  :من المعادلتین  
            H2

bs = (D + H) / (D + H + E)     ;     H2
ns = D / (D + H + E)      

         E  = أعاله) ١(متوسط التباین المقدر للخطأ من تحلیـل التباین للتراكیب الوراثیة من الفقـرة  
، والتوریث الضیق حسب العذاري )١٩٩٩(حسب علي اعتمدت حدود التوریث الواسع    
)١٩٨٧   .(  
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  : من متوسط كل صفة%GA والمتوقع كنسبة مئویة  GAقدر التحسین الوراثي المتوقع . ٦   
                      GA = i h2 √ (D + H + E)     ;     GA% = (GA / Mean ) x 100 

  ) ١٩٨٢( Ahmadو  Agarwalنسبة مئویة حسب اعتمدت حدود التحسین الوراثي المتوقع ك   
تفسـیر اتجاه السیادة وتشخیص أنواع الجینات من خـالل تقدیر معامل االرتباط الخطي البسیط . ٧   

  لكل 
من ) ب(و) أ(والتي ذكرت في ) مجموع المكررات(صفة بین مجموع األبوین والفرق بینھما        
  الفقرة 
ون االرتبـاط سالب ومعنـوي یدل على زیادة في الجینات من النوع یك  أعاله، فعندما) ٣(      

  .السیادي
  

 النتائج والمناقشة
نتائج تحلیل التباین للتراكیب الوراثیة بطریقة الھجین أالختباري الثالثي، ) ١(یبین الجدول 

لسالالت وفیھ یالحظ أن اختالفات متوسطات التباین لكل من التراكیب الوراثیة والھجن واآلباء وا
للصفات جمیعھا ما عدا متوسط تباین السالالت % ١والفواحص كانت معنویة عند مستوى احتمال 

وارتفاع النبات الذي لم یصل % ٥لصفة ارتفاع العرنوص العلوي، إذ كان معنویاً عند مستوى احتمال 
: قاً للصفاتجاء متفو) V5 x F1(أن التركیب الوراثي ) ٢(ویظھر في الجدول . الى الحد المعنوي

حبة، بینما تفوقت التراكیب  ١٠٠ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي وطول العرنوص ووزن 
  ) V2 x F1(الوراثیة 

  
تحلیل التباین للتراكیب الوراثیة بطریقة الھجین أالختباري الثالثي لصفات الذرة ): ١(الجدول 
  .الصفراء

  مصادر
 التباین

  درجات
 الحریة

  متوسط التباین

ارتفاع 
 )سم(النبات

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(العلوي

قطر 
العرنوص 

 )سم(

طول 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

وزن 
حبة  ١٠٠
 )غم(

حاصل 
الحبوب 

 )غم(بالنبات 
  ٦٧.٨٢  ٢.٩٦٢  ٠.٠٣٧  ٠.١٨٥  ٠.٠٠٠٠١  ١٢.٨٥٧  ٩١.٤٢٩ ١ المكررات
  ** ٥٦١  **٢٤.٥  ** ٣.٥٣  ** ٥.١٢  **٠.١٧٨  **٢٠٧  ** ٢٩٣ ٣٤ التراكیب

  **١٦٤  **١٩.٢  **٢.٨٦٩  **٣.٩٧  **٠.١٠٦  **٩٥.٧  **١٦٦ ٢٣ الھجن
  **٢١٢  **١٤.٣  **١.٨٣٠  **٣.١٣  **٠.٣١١  ** ٨٠.٢  **١٢٨.٩ ١٠ اآلباء

  **١٤٧  **٩.٢٨  **٠.٩٩٦  **٢.٩٣  **٠.١٩٣  *٣٨.٠٦  ٤٣.٥٧١ ٧ السالالت
  **٣٢٤  **٢٠.٩  **٥.١٤٥  *٢.٠٠٧  **٠.٦٧٠  ** ٢٥٣  **٤٢٨.٢ ٢ احصالفو

األبZZZZZZZZZوین ضZZZZZZZZZد 
  **٦٠١  **٢٦.١  **٩.١٨٨  ١.٧٦٣  **١.٣٤٠  ** ٩٤٩  ** ٨٥٠ ١ الھجن

P1  ضدP2  ٤٦.٩٢  **١٥.٦  ١.١٠٣  *٢.٢٥٠  ٠.٠٠٠٦  ١٢.٢٥٠  ٦.٢٥٠ ١*  
السZZZZZZالالت ضZZZZZZد 

  **٤٤٤  ** ٣٦.٧  ١.٠١١  ** ٦.٧٧  **٠.٤١٩  ٢٩.٥٩٣   ١٢٨.٠٣ ١ الفواحص

  **١٣١٩  **٢٤٨  **٣٥.٨  ** ٥١.٦  **٠.٥١٥  ** ٩٣٩٨  **٤٨٤٣  ١ الھجن ضد اآلباء
  ٩.٨٧٩  ١.٣١٠  ٠.٢٨٧  ٠.٥٢٢  ٠.٠٣٤٥  ١٧.٦٨١  ٣٤.٢٢٣ ٣٤ الخطأ

  .، على التوالي% ١و ٥معنویة عند مستوى احتمال (**)  و (*) 
  
في صفات حاصل الحبوب بالنبات وعدد الصفوف بالعرنوص وقطر العرنوص   F1و ) V8 x F1(و 

یعھا على اآلباء سـواء أكانت سالالت أم في الصفات جم F1وتفوق الجیل األول . على التوالي
فواحص،وھـذا یدل على وجود قوة ھجیـن باالتجاه المرغوب للصفات جمیعھا قیاساً إلى األب األعلى 

  . أو متوسط األبوین
جZZاءت متفوقZZة فZZي ارتفZZاع  SHو  ZPوتZZدل المقارنZZة بZZین متوسZZطات السZZالالت الثمانیZZة، أن السZZاللتین 

حبZة  ١٠٠العلوي، أما لصفات قطر العرنZوص وطولZھ وعZدد صZفوفھ ووزن  النبات وارتفاع العرنوص
. علZZZى التZZZوالي V5و  V6و  V3و  V2و  V1و  V1وحاصZZZل الحبZZZوب بالنبZZZات فقZZZد تفوقZZZت السZZZالالت 

ضد متوسط جمیع الھجن والتي ظھر متوسط تباینھا عZالي  P2و  P1ویالحظ من مقارنة متوسط األبوین 
، أن متوسZZط الھجZZن قZZد تفZZوق فZZي الصZZفات جمیعھZZا، كمZZا تZZدل )١جZZدول، ال(المعنویZZة للصZZفات جمیعھZZا 
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حبZة  ١٠٠لZوزن % ١ مقارنة متوسط التباین لألبوین ضد بعضھما انھ كان معنویاً عنZد مسZتوى احتمZال
لطول العرنوص وحاصل الحبوب بالنبات وغیر معنویاً لبقیZة الصZفات، مZن الجZدول % ٥وعند مستوى 

ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي وقطZر العرنZوص : أعلى للصفات P1كانت قیم متوسطات ) ٢(
وتشZیر مقارنZة متوسZطات تبZاین السZالالت ضZد . حبة، في حین كZان العكZس لبقیZة الصZفات ١٠٠ووزن 

حبZZة وحاصZZل  ١٠٠الفZZواحص أنھZZا كانZZت عالیZZة المعنویZZة لقطZZر العرنZZوص وطZZول العرنZZوص ووزن 
ة الصفات، أما قیم متوسطات الفواحص فأظھرت تفوقاً على السZالالت الحبوب بالنبات وغیر معنویة لبقی

  للصفات جمیعھا، في حین كانت متوسطات تباین 
  

  . لصفات الذرة الصفراء) الھجن واألصناف والفواحص(متوسطات التراكیب الوراثیة ): ٢(الجدول 

  التراكیب
  الوراثیة

 الصفات
ارتفاع 
النبات 

 )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(العلوي 

قطر 
العرنوص 

 )سم(

طول 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
الصفوف 
 بالعرنوص

وزن 
حبة  ١٠٠
 )غم(

حاصل الحبوب 
 )غم(بالنبات 

 الھجن
V1 x P1 ١٤٤.٦٠  ٢٩.٨٠  ١٦.٥٥  ١٥.٧٥  ٣.٩٥  ٨٥.٠  ١٩٢.٥  
V1 x F1 ١٤٠.٠٠  ٣٢.٧٥  ١٥.٤٠  ١٥.٧٠  ٤.٤٩  ٩٧.٥  ٢٠٢.٥  
V1 x P2 ١٣٢.٤٠  ٣٦.٦٠  ١٥.٩٥  ١٦.٩٥  ٤.٢٨  ٩٧.٥  ٢٠٢.٠  
V2 x P1 ١٣٧.٦٥  ٢٨.١٠  ١٨.٥٥  ١٤.٣٠  ٣.٩٤  ٨٧.٥  ١٩٥.٠  
V2 x F1 ١٤٧.٨٥  ٢٧.٩٠  ١٦.٥٠  ١٤.٧٥  ٤.١٧  ٩٧.٥  ٢٠٠.٠  
V2 x P2 ١٢٠.٨٥  ٣١.٦٥  ١٧.١٠  ١٦.٩٠  ٤.٢٤  ٨٧.٥  ١٩٢.٥  
V3 x P1 ١٢٣.١٥  ٢٧.١٠  ١٧.٤٥  ١٤.٣٠  ٣.٧٧  ٨٥.٠  ١٨١.٥  
V3 x F1 ١٣٦.٩٥  ٣٤.٨٥  ١٧.٢٠  ١٧.٧٥  ٤.٢٤  ٩٢.٥  ٢٠٩.٥  
V3 x P2 ١٢٦.٩٥  ٣٤.٧٥  ١٦.٨٠  ١٨.٤٠  ٤.١٩  ٨٢.٥  ١٨٧.٥  
V4 x P1 ١٣٤.٠٠  ٣١.١٥  ١٦.٩٥  ١٥.٤٥  ٤.١٨  ١٠٠.٠  ٢٠٢.٥  
V4 x F1 ١٣٦.٦٥  ٣٥.٩٠  ١٦.٠٠  ١٧.٥٥  ٤.٥٢  ١٠٠.٠  ٢٠٤.٠  
V4 x P2 ١٣٠.٦٥  ٣٤.٧٥  ١٦.٩٥  ١٧.٠٥  ٣.٨٩  ٧٧.٥  ١٨٠.٠  
V5 x P1 ١١٤.٩٠  ٢٧.٧٥  ١٣.٧٠  ١٤.٨٠  ٣.٨٦  ٩٠.٠  ١٩٠.٠  
V5 x F1 ١٤٤.٦٠  ٣٧.٢٠  ١٦.٤٥  ١٩.٢٠  ٤.٢٤  ١٠٢.٥  ٢١٠.٠  
V5 x P2 ١٣٨.٩٥  ٣٣.٩٥  ١٥.٢٥  ١٦.٠٠  ٣.٨٨  ٨٥.٠  ١٨٧.٠  
V6 x P1 ١٢٩.٣٠  ٣٥.٤٠  ١٥.٣٠  ١٦.٢٠  ٤.٠١  ٩٢.٥  ١٩٢.٠  
V6 x F1 ١٢٠.١٥  ٣٦.٠٥  ١٨.٠٥  ١٧.٦٥  ٤.١٥  ٩٥.٠  ١٩٥.٠  
V6 x P2 ١٤٦.٦٠  ٣٠.٩٥  ١٧.٢٥  ١٥.١٥  ٤.٤٤  ٨٧.٥  ١٨٧.٢  
V7 x P1 ١٢٠.٤٠  ٣٤.٦٥  ١٥.٧٥  ١٥.٢٥  ٤.٢١  ٨٢.٥  ١٨٢.٥  
V7 x F1 ١٣٤.٢٠  ٣٣.٠٥  ١٨.٣٠  ١٧.٨٥  ٤.٥٩  ٨٧.٥  ١٩٦.٥  
V7 x P2 ١٢٦.٥٠  ٣٤.٤٠  ١٥.٩٥  ١٦.٧٥  ٤.٢٩  ٨٠.٠  ١٧٧.٥  
V8 x P1 ١٢٨.٦٠  ٣٦.١٠  ١٥.٧٥  ١٦.١٠  ٤.٤٠  ٨٢.٥  ١٨٣.٥  
V8 x F1 ١٤٠.٢٠  ٣٥.٢٥  ١٩.٠٠  ١٧.٨٥  ٤.٠٧  ٩٢.٥  ١٩٧.٠  
V8 x P2 ١٣٤.٥٠  ٣٥.٣٥  ١٦.٠٠  ١٤.٢٠  ٤.٤٩  ٩٢.٥  ١٨٧.٥  

 السالالت
V1=W13R ١٠٥.٢٠  ٢٧.٥٠  ١٥.٠٥  ١٣.٧٥  ٤.٢١  ٦٢.٥  ١٦٥.٠  
V2=R153 ٩١.٥٥  ٢٧.٣٠  ١٥.٣٠  ١٥.٩٠  ٤.١٦  ٦٥.٠  ١٧٥.٠  
V3=W17.131 ٩٥.٣٥  ٢٨.٥٠  ١٦.٢٥  ١٤.٨٠  ٤.٠٨  ٧٢.٥  ١٧٦.٥  
V4=OH40 ١٠٠.٨٠  ٢٦.٧٠  ١٥.٠٥  ١٣.٩٠  ٤.٠٣  ٧٠.٠  ١٧١.٥  
V5=IK58 ١١٣.٥٠  ٣١.٣٥  ١٥.٠٥  ١٤.٠٥  ٤.١٧  ٦٧.٥  ١٧٢.٥  
V6=IK8 ٩٥.١٥  ٣١.٩٠  ١٤.١٥  ١٥.٠٠  ٣.٤٦  ٧٠.٠  ١٧١.٥  
V7=ZP ١١١.٣٠  ٢٦.٤٥  ١٤.١٠  ١١.٧٥   ٣.٤٧  ٧٥.٠  ١٧٩.٠  
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V8=SH ٩٢.١٠  ٢٦.٧٠  ١٤.٤٠  ١٣.٩٥  ٣.٧٨  ٧٤.٠  ١٧٩.٠  
  )الفواحص(األبوین والھجین بینھما 

P1= Agr183 ١٠٧.٠٥  ٢٧.٧٥  ١٥.٠٥  ١٥.٧٥   ٣.٨٨  ٦٤.٠  ١٦٩.٥  
P2= DK ١٠٠.٢  ٣١.٧٠  ١٤.٠٠  ١٤.٢٥  ٣.٩١  ٦٧.٥  ١٧٢.٠  
F1 (P1 x P2) ١٢٤.٨٥  ٣٤.١٥  ١٧.١٥  ١٦.١٥  ٤.٨٩٥  ٨٥.٠  ١٩٦.٠  

LSD 5% ٦.٣٨٧  ٢.٣٢٦  ١.٠٨٨  ١.٤٦٨  ٠.٣٧٧   ٨.٥٤  ١١.٨٩  
LSD 1% ٨.٥٧١  ٣.١٢١  ١.٤٦٠  ١.٩٦٩  ٠.٥٠٧  ١١.٤٧   ١٥.٩٥  
  ١٣٢.٩٤٢   ٣٣.١٤  ١٦.٥٨٩  ١٦.٣٢٧  ٤.١٨٥   ٩٠.٠  ١٩٣.١٥  متوسط الھجن
  ١٠٣.٣٦٨   ٢٩.٠٩  ١٥.٠٥٠  ١٤.٤٧٧  ٤.٠٠١   ٧٠.٢٧  ١٧٥.٢٣  متوسط اآلباء

  ١٠٠.٦١٩   ٢٨.٣٠  ١٤.٩١٩  ١٤.١٣٨  ٣.٩١٧   ٦٩.٥٦   ١٧٣.٧٥  متوسط السالالت
  ١١٠.٧٠٠   ٣١.٢٠  ١٥.٤٠٠  ١٥.٣٨٣  ٤.٢٢٧  ٧٢.١٧  ١٧٩.١٧  متوسط الفواحص

  ١٠٣.٦٢٥   ٢٩.٧٣  ١٤.٥٢٥  ١٤.٥٠٠  ٣.٨٩٣   ٦٥.٧٥  ١٧٠.٧٥  P2و P1وسط مت
  ١٢٣.٦٤٧   ٣١.٨٧  ١٦.١٠٦  ١٥.٧٤٦  ٤.١٢٨   ٨٣.٨٠   ١٨٧.٥١  المتوسط العام

  
، اذ یالحظ تفوق متوسط )١الجدول، (الھجن ضد اآلباء كانت ذات معنویة عالیة للصفات جمیعھا 

تم تقدیر المجموع الكلي للتباین للسالالت ). ٢الجدول، (الھجن على متوسط اآلباء في الصفات جمیعھا 
ویعد ھذا المجموع بمثابة الخطأ التجریبي اذ ) ٣الجدول،(الثمانیة بعد تقدیر تباین كل ساللة ولكل صفة 

  یستخـدم في
  

  .تباینات السالالت ومجموع التباین لسبعة صفات في الذرة الصفراء): ٣(الجدول 

 السالالت

 الصفات
ارتفاع 
 النبات

  )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(العلوي 

قطر 
العرنوص 

 )سم(

طول 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
الصفوف 

 نوصبالعر

وزن 
حبة  ١٠٠
 )غم(

حاصل 
الحبوب 

 )غم(بالنبات 
١ .W13R  ١.٢٨   ١١.٥٢  ٠.٠٨٠  ٢.٠٠٠  ٠.٠٠  ٣١٢.٥  ١٨٠.٥  
٢ .R153  ٢٣.١٢  ٤.٢١  ٠.٠٠٥  ٠.٧٢٠  ٠.١٥١٣  ٢٠٠.٠  ١١٢.٥  
٣.W17.131  ٢٥.٩٢  ٠.٨٥  ٠.٢٤٥  ٢.٠٠٠  ٠.٠٩٢٤  ٢١٢.٥  ٧٢٢.٥  
٤ .OH40  ٢.٦٤٥   ٠.٠٢  ٠.٠٢٠  ٨.٨٢٠  ٠.٠٧٢٢  ٣١٢.٥  ٧٦٠.٥  
٥ .IK58  ٢٢.٤٥  ٢٠.٥  ٠.٢٤٥  ٠.٠٢٠  ٠.٠٠٠١  ٢٠٠.٠  ٦٤٨.٠  
٦ .IK8  ٤٦.٠٨  ١.٨١  ٠.١٢٥  ٠.١٢٥  ٠.٠٩٢٥  ٢٠٠.٠  ١٣٠٠.٥  
٧ .ZP  ١٥٨.٤٢  ٦٦.١٣  ٥.١٢٠  ١.٦٢٠  ٠.٠١٢٨  ١١٢.٥  ١٨.٠٠  
 ٨ .SH  ٢٨.٨٨  ٠.٢٤٥  ١.٨٠٥  ٠.٠٨٠  ٠.٣٠٤٢  ٥٠.٠  ٣٣٨.٠٠  

مجموع 
 التباین

٣٠٨.٧٩  ١٠٥.٣  ٧.٦٤٥  ١٥.٣٨٥  ٠.٧٢٥٤  ١٦٠٠.٠  ٤٠٨٠.٠  

  
اذ یتضح فیھ ان ) ٤الجدول، (اختبار المعنویـة للسالالت من تحلیل التبایـن الخاص باختبار التفوق 

متوسطات مربعات السالالت للصفات جمیعھا لم تصل حد المعنویة، دلیالً على غیاب التفوق فیھا 
من دراستھ ) ١٩٦١( Gorslineعند استخدامھ الھجن الثالثیة و ) ١٩٥٩( Baumanجمیعاً، أشار 
  للھجن الفردیة

 (  )   العدد (  ) المجلد )                                                ISSN 1815 – 316X(مجلة زراعة الرافدین 
  

  . لسبعة صفات في الذرة الصفراء Epistasisتحلیل التباین الختبار التفوق ): ٤(الجدول 

  مصادر
 التباین

  درجات
 الحریة

 متوسط التباین
ارتفاع 
النبات 

 )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(العلوي 

قطر 
العرنو

 )سم(ص 

طول 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
صفوف 
 العرنوص

وزن 
حبة  ١٠٠
 )غم(

حاصل 
الحبوب 

 )غم(بالنبات 
  ١٠١٣.٢  ٦٨.٠٧   ٢٣.٥٢  ١٦.٧٧   ٠.٦٢٥  ٦.١٢٢   ٢٣٢.٤ ٨ *السالالت 
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مجموع تباین 
  ٣٠٨.٧٩  ١٠٥.٣  ٧.٦٤٥  ١٥.٣٩   ٠.٧٢٥  ١٦٠٠  ٤٠٨٠ ٨ السالالت

  .لم تصل اختالفات األصناف إلى الحد المعنوي لجمیع الصفات داللة على عدم وجود التفوق(*) 
  

المعنوي لصفة الحاصل في الذرة الصفراء، بینما ) التفوقي(والزوجیة إلى وجود الفعل الجیني التداخلي 
ن العمل على الھجن الثالثیة في م) ٢٠٠٤(وداؤد ومحمد  ) ١٩٦٧( Thomasو  Spragueحصل 

الذرة الصفراء على تقدیر للتباین الوراثي التداخلي لحاصل الحبوب إال أنھا لیست ذات أھمیة، وأشار 
Ponnuswamy  من تحلیل بیانات الھجن الثالثیة إلى عدم معنویة التأثیر الخاص ) ١٩٧٤(وآخرون

.  على غیاب جمیع أنواع الفعل الجیني التداخليبثالثة سالالت لحاصل الذرة الصفراء والذي یعد دلیالً 
متوسطات التباین لمجموع وفرق السالالت والتي استخدمت مع األخطاء ) ٦و  ٥(تظھر في الجدولین 

التجریبیة لكل منھا في حساب التباین الوراثي اإلضافي والوراثي السیادي على التوالي للصفات 
لسالالت كان معنویاً للصفات جمیعھا عدا طول العرنوص، جمیعھا، ویبدو أن متوسط تباین مجموع ا

وان متوسط تباین فرق السالالت كان معنویاً للصفات جمیعھا عدا قطر العرنوص، وھذا یدل على 
عند تقدیـر مكونات التباین . أھمیھ التباین الوراثي اإلضافي والوراثي السیادي في وراثة معظم الصفات

  فات المدروسة وبعض المعالم الوراثیة للص
 

  . تحلیل التباین لتقدیر التباین الوراثي اإلضافي لسبعة صفات في الذرة الصفراء): ٥(الجدول 

  مصادر
 التباین

  درجات
 الحریة

 متوسط التباین

ارتفاع 
النبات 

 )سم(

ارتفاع 
العرنوص 

وي العل
 )سم(

قطر 
العرنوص 

 )سم(

طول 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
صفوف 
 العرنوص

وزن 
حبة  ١٠٠
 )غم(

حاصل 
الحبوب 
بالنبات 

 )غم(
 ٢٤٨.١ ٥.٤١ ٠.٠٧٦ ٠.١٨١ ٠.٠٢١ ٦.٢٥ ٠.٢٥ ١ المكررات
السالالت 

 )مجموع(
٢٣٩.٧ ٧  

* 
 ٨٤.٨٢ 

*  
 ٠.٢٥٩ 

*  ١.٥٢٩  
٨.١٥٩**  

 
٣١.٥**  

٢٤٨.٦**  

 ١٠.٨٩ ١.٨٦ ٠.٤١٣ ٠.٨٨٤ ٠.٠٦١ ٢٠.٥٤ ٤٩.٦٨ ٧ الخطأ
  .على التوالي %٥و % ١معنویة عند مستوى احتمال (*) و (**) 

  
  .تحلیل التباین لتقدیر التباین الوراثي السیادي لسبعة صفات في الذرة الصفراء): ٦(الجدول 

  مصادر
 التباین

درجا
  ت

 الحریة

 متوسط التباین

ارتفاع 
 )سم(النبات 

ارتفاع 
العرنوص 

 )سم(ي العلو

قطر 
العرنوص 

 )سم(

طول 
العرنوص 

 )سم(

عدد 
صفوف 
 العرنوص

 ١٠٠وزن 
 )غم(حبة 

حاصل 
الحبوب 

 )غم(بالنبات 
 ٤.٨٤ ٠.٢٧٦ ٠.٧٢٣ ٠.٥٢٦ ٠.٠٠٢ ٦.٢٥ ٠.٠٦٣ ١ المكررات
السالالت 

 )فرق(
٣٧٩.٨ ** ٣٦.٢٦ ** ٧.٤٨٤ ** ٧.٥٨١ ٠.٠١١٦ ** ٢٢٧.٧ * ١٨٨.٦٣ ٧ ** 

 ١٧.٩٣ ١.١٦٤ ٠.٣٢٣ ٠.٥٤٦ ٠.٠٨٦ ٢٧.٦٨ ٤٨.٦٣ ٧ الخطأ
  .ى التواليعل% ٥و % ١معنویة عند مستوى احتمال (*) و (**) 

  
یالحظ أن قیم التباین الوراثي اإلضافي والوراثي السیادي والتبZاین البیئZي قZد اختلفZت عZن ) ٧الجدول، ( 

الصفر للصفات جمیعھا باستثناء طZول العرنZوص، الZذي لZم ینحZرف فیZھ التبZاین الZوراثي اإلضZافي عZن 
مZن قZیم التبZاین البیئZي للصZفات  وظھرت قیـم كل مZن التبZاین الZوراثي اإلضZافي والسZیادي اكبZر. الصفر

و  DawodلجمیZZZZع الصZZZZفات و ) ١٩٨١(وآخZZZZرون  SuzukiجمیعھZZZZا وھZZZZذا یتفZZZZق مZZZZع مZZZZا ذكZZZZـره 
Mohamed )یادي ) ١٩٩٤ZZوراثي السZZاین الZZیم التبZZظ أن قZZذلك یالحZZل، وكZZدا الحاصZZفات عZZع الصZZلجمی

حبZZة  ١٠٠ارتفZZاع العرنZZوص العلZZوي وطZZول العرنZZوص ووزن : جZZاءت اكبZZر مZZن اإلضZZافي للصZZفات
وحاصل الحبوب بالنبات، والعكس لبقیة الصفات وقد توصل إلZى نتZائج مشZابھة فZي بعZض الصZفات كZل 

كZان معZدل درجZة السZیادة اكبZر مZن ). ٢٠٠٤(والZدلیمي ) ٢٠٠١(وداؤد ) ١٩٨٨(من محمد وآخرون   
ة حبZة وحاصZل الحبZوب بالنبZات، داللZ ١٠٠واحد الرتفZاع العرنZوص العلZوي وطZول العرنZوص ووزن 
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على وجود السیادة الفائقة، واقل من واحZد لصZفتي ارتفZاع النبZات وقطZر العرنZوص، داللZة علZى السZیادة 
الجزئیZZة، وقریZZب مZZن الواحZZد لعZZدد الصZZفوف بZZالعرنوص، داللZZة علZZى السZZیادة التامZZـة وھZZذا یتفZZق مZZع 

Nawar  رونZZZZZ١٩٩٦(وآخ ( فZZZZZات، ویوسZZZZZاع النبZZZZZالرتف)١٩٩٧ ( وPetrovic )اع ) ١٩٩٨ZZZZZالرتف
ویالحZظ أن التوریZث الواسZع كZان عالیZاً للصZفات جمیعھZا حیZث تراوحZت . عرنوص وحاصZل الحبZوبال

لحاصZل الحبZوب بالنبZات، ویعZود ذلZك إلZى انخفZاض % ٩٩.١٨لقطر العرنوص و % ٩٢.٩٨القیم بین 
 قZZیم التبZZاین البیئZZي مقارنZZة بقZZیم التبZZاین الZZوراثي لھZZا وتZZم التوصZZل إلZZى نتائZZـج مشZZابھة مZZن قبZZل بكتZZاش

لقطZZر ) ١٩٨٨(الرتفZZاع النبZZات وارتفZZاع العرنZZوص العلZZوي وعZZدد صZZفوفھ ومحمZZد وآخZZرون  ) ١٩٧٩(
الضZZیق فقZZد  الرتفZZاع العرنZZوص العلZZوي، أمZZا التوریZZث) ٢٠٠٠(العرنZZوص وحاصZZل الحبZZوب، ومحمZZد 

  لقطر العرنوص، ویبدو انھ كان عالیاً % ٨٠.٨٥لطول العرنوص و % ٨.١٢تراوح بین 
  

  .التباین وبعض المعالم االحصائیة والوراثیة لسبعة صفات في الذرة الصفراء مكونات): ٧(الجدول 

مكونات 
التباین وبعض 
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ارتفاع النبات وقطر العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص، ومتوسطاً الرتفاع العرنوص : للصفات
  العلوي
حبة وحاصل الحبوب بالنبات، وواطئاً لطول العرنوص وھذا یتماشى مع ما توصل الیھ  ١٠٠ووزن 

) ٢٠٠٤(حبة، وداؤد ومحمد  ١٠٠لوزن ) ٢٠٠١(لطول العرنوص، وداؤد ) ٢٠٠٠(داؤد ومحمد 
وعند تقدیر التحسین الوراثي المتوقع تراوحت . لصفتي عدد الصفوف بالعرنوص وحاصل الحبوب

سم  الرتفاع النبات، أما التحسین المتوقع كنسبة  ٢٥.٣٨٤سم لطول العرنوص و  ٠.٥٦٩٥القیم بین 
العرنوص ومتوسطاً الرتفاع النبات وارتفاع مئویة لمتوسط الصفة فقد ظھر عالیاً لعدد الصفوف ب

حبة وحاصـل الحبوب بالنبات وواطئاً لطول  ١٠٠العرنوص العلوي وقطر العرنوص ووزن 
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) ١٩٩٤( Dawodلطول العرنوص، و) ١٩٨٨( العرنوص وتتفق ھذه النتائج مع محمد وآخرون
الرتباط الخطي البسیـط ایضاً معامالت ا) ٧(وتظھر في الجدول   . لحاصل الحبوب وطول العرنوص

والتي تفسـر اتجاه السیادة، ویالحظ أنھا كانت غیر معنویة ) بین مجموع وفرق االبوین لكل ساللة(
لصفات ارتفاع العرنوص ) رغم عدم معنویتھا(للصفات جمیعھا، وتدل معامالت االرتباط السالبة 

نات السائدة، والعكس بالنسبة العلوي وقطر العرنوص وطول العرنوص، على أن ھناك زیادة في الجی
  . لبقیة الصفات، حیث كانت معامالت االرتباط فیھا موجبة

یستنتج مما تقدم غیاب الفعل الجیني التفوقي للصفات المدروسة جمیعھا وأھمیة التباین الوراثي 
 اإلضافي والوراثي السیادي في وراثة معظم الصفات، وإمكانیة االستفادة من الھجن المتمیزة ومن
اآلباء التي تفوقت في صفاتھا لنقل جیناتھا المرغوبة إلى أصناف أخرى، وكذلك إمكانیة االنتخاب في 
أجیال مبكرة للصفات التي تمیزت بقیم عالیة ارتفاع للتوریث الضیق كارتفاع النبات وقطر العرنوص 

     .    وعدد الصفوف بالعرنوص
  

STUDY OF EPISTATIC GENE ACTION USING TRIPLE TEST CROSS 
PROCEEDURE IN MAIZE 

K. M. Dawod           A. S. A. Mohamad              N. S. Ali*  
Field Crops Dept. , College of Agric. & Forestry , Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

Pure lines of maize: W13R, R153, W17.131, OH40, IK58, IK8, ZP and 
SH were crossed with three testers, Agr183, DK and (Agr183 x DK). 
Genotypes: (lines, testers and hybrids) were planted by using randomized 
complete block design with two replications for the deduction of epistasis, 
estimation of variance components and some genetical parameters for: plant 
height, upper ear height, ear diameter, ear length, No. rows per ear, 100-grain 
weight and grain yield per plant. Mean squares for genotypes, hybrids and 
parents (lines & testers) were highly significant for all traits. Analysis of 
variance for epistatic gene action test indicated non significant lines mean 
square for all traits which indicated the absence of epistasis. Additive and 
dominance variances were important for the inheritance of most traits. Broad 
sense heritability estimates was more than (90%) for all traits while narrow 
sense heritability ranged from (8.12%) for ear length to (80.85%) for ear 
diameter, and  the genetic advance (as percent of the mean) was found to be 
high for No. rows per ear, low for ear length and moderate for the remaining 
characters. The negative simple correlation coefficients showed that there is 
increasing of dominant genes for upper ear height, ear diameter and ear length, 
while the positive correlation coefficients for other characters indicated the 
reverse.     
*College of Agriculture, Dyala Univ., Iraq 
 

 المصادر
تربیZZZZـة الھجZZZZن الفردیZZZZـة وتقیZZZZیم بعZZZZض طZZZZرق االنتخZZZZاب للZZZZذرة ).١٩٧٩(بكتZZZZاش، فاضZZZZل یZZZZونس 

أطروحZة دكتZوراه، كلیZة الزراعZة، جامعZة بغZداد، . فZي وسZط العZراق) .Zea  mays L(الصفراء
  . العراق

قدیر قوة الھجین، الفعل الجیني والتوریث باسZتعمال التھجZین التبZادلي فZي ت). ٢٠٠١(داؤد، خالد محمد 
  .١٦-٥): ٢(١مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعیة، . الذرة الصفراء
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تحلیZل قZدرة االتحZـاد لZبعض الصZفات الكمیZة فZي ). ٢٠٠٠(داؤد، خالد محمد وعبد الستار احمد محمد 
  .١١٣-١٠٧): ١(٣٢الذرة الصفراء مجلة زراعة الرافدین، 

تحلیZZل التغیZZرات الوراثیZة فZZي التھجZZین الثالثZZي ). ٢٠٠٤(داؤد، خالZد محمZZد وعبZZد السZZتار احمZد محمZZد 
  ):  ٢(٥المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة، . لسالالت لسالالت من الذرة الصفراء

لZZذرة التضZZریب التبZZادلي بZZین تراكیZZب وراثیZZـة مختلفZZـة مZZن ا). ٢٠٠٤(الZZدلیمي، عزیZZز حامZZد مجیZZد 
  .رسـالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراق. الصفراء

وزارة التعلZیم العZالي والبحZث العلمZي، . أساسZیات فZي الوراثZة). ١٩٨٧(العذاري، عدنان حسن محمZد 
 .كلیـة الزراعةوالغابات، جامعة الموصل، العراق

) .ea mays L(یني في الذرة الصZفراء قوة الھجیـن والفعل الج). ١٩٩٩(علي ، عبـدة الكامل عبد هللا 
  .أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق
تحلیZZل القZZـدرة علZZى ). ١٩٨٨(محمZZد، عبZZد السZZتار احمZZد وفخZZر الZZدین عبZZد القZZـادر وخالZZد محمZZـد داؤد 

  .رة الصفراءالتآلف وقوة الھجیـن باستعمال التھجین التبادلي بین سبعة أصناف محلیة من الذ
تقدیZـر قZدرة االئZتالف والتبایZـن الوراثZـي وقZوة الھجیZـن فZي الZذرة ). ٢٠٠٠(محمد، عبد الستار احمـد 

  .أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق. الصفراء
. تقدیZZـر بعZZض المعZZالم الوراثیZZة فZZي تربیZZة ھجZZـن الZZذرة الصZZفراء). ١٩٩٧(یوسZZف، ضZZیاء بطZZرس 
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