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  دراسة التغیرات الوراثیة واالرتباطات في الذرة الصفراء
  عبد الستار احمد محمد

  جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات  –قسم المحاصیل الحقلیة 
  

  الخالصة
 : اعتمدت طریقة التھجین التبادلي النصفي بین خمسة سالالت نقیة من الذرة الصفراء ھي

OH40 وN28 وW17.161 وB57 وAgr183 . زرعت السالالت والھجن بینھا باستخدام تصمیم
القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثة مكررات، وسجلت بیانات عن صفات ارتفاع النبات وارتفاع 

وعدد الحبوب طر العرنوص وعدد الصفوف وقد العرانیص بالنبات وطول العرنوص العلوي وعد
متوسط التباین للتراكیب  أنالنتائج  أظھرت. حبة وحاصل الحبوب بالنبات ١٠٠بالعرنوص ووزن 

ان ھناك قوة ھجین وك. الوراثیة والقدرتین العامة والخاصة على االتحاد كان معنویاً للصفات جمیعھا
للصفات  اإلضافيظھر التباین الوراثي السیادي اكبر من . لمعظم الھجن في جمیع الصفاتمعنویة 

على في قدرتھما  األفضل B57و OH40ین كانت الساللت. جمیعھا عدا عدد الحبوب بالعرنوص
. في قدرتھما الخاصة على االتحاد األفضل) B57 x N28(و) N28 x OH40(االتحاد، والھجینین 

كان التوریث الواسع عالیاً للصفات جمیعھا، والتوریث الضیق عالیاً لعدد الحبوب بالعرنوص ومتوسطاً 
لبقیة الصفات، وظھر التحسین الوراثي المتوقع كنسبة  الرتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي وواطئاً 

زادت قیمة معدل درجة السیادة عن . لصفاتمئویة متوسطاً لعدد الحبوب بالعرنوص وواطئاً لبقیة ا
  .واحد للصفات جمیعھا داللة على وجود السیادة الفائقة

    
  المقدمة

ن تطبیقھا في العدید من المحاصیل ھو تعد قوة الھجین ظاھرة مھمة في تربیة النبات، الھدف م      
منھا في اختیار  األولىفي وحدة المساحة وتحسین نوعیتھا، وتبدأ الخطوات  اإلنتاجیةرفع كفاءتھا 

ھجن مرغوبة في جمیع  إنتاجسالالت من مناشئ مختلفة كقاعدة وراثیة واسعة، وبعدھا  أو أصناف
 Wolfثین على محصول الذرة الصفراء ومنھم وقد درس ھذه الظاھرة الكثیر من الباح. مواصفاتھا

) ٢٠٠٠(وآخرون  Revillaو) ١٩٩٨(وآخـرون  Melchingerو) ١٩٩٧( Hallauerو
، ودلت نتائجھم على )٢٠٠٥(و الزھیري ) ٢٠٠٤(وداؤد ومحمد ) ٢٠٠١(ون وآخر Evgenidisو

معرفة  إن. ىومكوناتھ في بعض الھجن دون اخرظھور قوة ھجین مرغوبة ومعنویة لصفات الحاصل 
السلوك الوراثي وقدرة االتحاد للصفات المختلفة والتي یمكن الحصول على معلومات عنھا بطرق 

 بأنماطھوالتھجین التبادلي بین مجموعة من اآلباء  في برامج التربیة، وراثیة مختلفة تعد مھمة إحصائیة
 أولتحاد العامة والخاصة في عطي معلومات عن الفعل الجیني وقدرتي االھا اذ یأھمالمختلفة یعد من 

في الدراسات التي تھدف  أھمیةجیل ھجیني، وقد تركز االھتمام بتقدیر القدرة على االتحاد لما لھا من 
في برامج التھجین واالنتخاب لضمان  إدخالھامجموعة من السالالت في ھجنھا قبل  أھمیةمعرفة  إلى

تناول موضوع القدرة على . رق مدى زمني طویلالحصول على نتائج ایجابیة من البرامج التي تستغ
وآخرون  Suzukiاالتحاد والفعل الجیني في الذرة الصفراء باحثین في مراكز بحثیة مختلفة ومنھم 

وداؤد ) ٢٠٠٣(واحمد ) ١٩٩٤( Mohamedو  Dawodو) ١٩٨٨(ومحمد وآخرون ) ١٩٨١(
تمدھا مربي النبات والتي تساھم المھمة التي یع اإلجراءاتمن ). ٢٠٠٥(والزھیري ) ٢٠٠٤(ومحمد 

الصفات  أزواجفي التخطیط لبرامج تربیة كفوءة وتقویمھا ھي تحدید العالقة المظھریة والوراثیة بین 
التوریث العالي ألیة صفة كمیة مرتبطة بالحاصل ال یعد  أن إذالمختلفة وخاصة الحاصل مع مكوناتھ، 

الصفة التي یمارس علیھا االنتخاب ارتباط ایجابي كافیاً لضمان تقدم وراثي عالي مالم یكن لھذه 
وآخـرون  Saadallahومعنوي مع الحاصل، ومن بین من قام بدراسة ھذه العالقات في الذرة الصفراء 

) ٢٠٠٢(واالسـودي ) ٢٠٠١(ووھیب ) ١٩٩٩( Ashanو) ١٩٩٦(وآخـرون  Spanerو) ١٩٩٣(
  ).    ٢٠٠٥(والزھیري ) ٢٠٠٣(وبكتاش ووھیب 
تقدیر قوة الھجین وتأثیرات قدرتي االتحاد العامة والخاصة وطبیعة الفعل ن الدراسة الھدف م

، وتحدید العالقات في الذرة الصفراء مكوناتھعالم الوراثیة لصفات الحاصل والجیني وبعض الم
مسة النصفي بین خدلي التبا الصفات باعتماد التھجین أزواجالمظھریة والوراثیة والبیئیة بین االرتباطیة 

  .سالالت
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  ٢٩/٥/٢٠٠٨وقبولھ   ٢٦/٣/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

  مواد البحث وطرائقھ
تم الحصول علیھا من الھیئة العامة للبحوث الزراعیة (زرعت سالالت الذرة الصفراء النقیة 

 Agr183) ٥(و  B57) ٤(، W17.161) ٣(، N28) ٢(، OH40) ١): (التابعة لوزارة الزراعة
بینھا التھجینات التبادلیة  وأجریتفي منطقة القبة بالموصل  ٢٠٠٥/ من تموز  لاألو األسبوعخالل 

وفي الموعد والموقع نفسیھما من عام ). ١٩٥٦( Griffingالنصفیة، حسب الطریقة الثانیة التي قدمھا 
زرعت السالالت الخمسة والھجن العشرة بینھا باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة  ٢٠٠٦

سم،  ٧٥م والمسافة بینھا  ٥احتوت الوحدة التجریبیة على ثالثة مروز طول كل منھا . ثة مكرراتبثال
السماد  أضیف. سم بین النباتات في الثلث العلوي من المرز ٣٠وكانت الزراعة على مسافة 

كغم  ٤٥كغم للھكتار والسوبرفوسفات الثالثي بمعدل  ٨٠بمعدل ) N% ٤٦الیوریا، (النیتروجیني 
  .بحشرة حفار الساق اإلصابةلغرض مكافحة % ١٠كتار، واستخدم الدیازینون المحبب للھ

عن ) النبات الفردي باختیار عشرة نباتات من كل وحدة تجریبیة أساسعلى (سجلت البیانات 
وعدد العرانیص بالنبات وطول العرنوص ) سم(وارتفاع العرنوص العلوي ) سم(صفات ارتفاع النبات 

حبة  ١٠٠وعدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالعرنوص ووزن ) سم(نوص وقطر العر) سم(
  ).غم(وحاصل الحبوب بالنبات ) غم(

الثابت، وتم  األنموذج ،الثانیة) ١٩٥٦(  Griffingوفق طریقة إحصائیابیانات الصفات  تلحل
  :تقدیر ما یلي

  .tنویتھا باختبار وحددت مع )األبوینعن متوسط  األولانحراف متوسط الجیل (قوة الھجین  .١
 .تأثیرات القدرة العامة على االتحاد للسالالت والقدرة الخاصة على االتحاد للھجن بینھا .٢
من العالقة بین التباینین المقدر والمتوقع في ) والسیادي والبیئي اإلضافي(مكونات التباین  .٣

ن ھذه جدول تحلیل التباین، واختبرت معنویتھا عن الصفر من خالل حساب تباین كل م
 ).١٩٥٧( Kempthorneالتباینات حسب الطریقة الموضحة من قبل 

اقل : واعتمدت حدود التوریث الواسع. التوریث بمعنییھ الواسع والضیق ومعدل درجة السیادة .٤
وحدود ) ١٩٩٩علي، (عالي % ٦٠من  وأكثرمتوسط % ٦٠-٤٠واطئ ، بین % ٤٠من 

عالي % ٥٠من  وأكثرتوسط م% ٥٠-٢٠واطئ، بین % ٢٠اقل من : التوریث الضیق
 ).١٩٨٧العذاري، (

% ١٠نتخاب ا أساسعلى  ١.٧٦بشدة انتخاب ) ١٩٦٠، Allard( التحسین الوراثي المتوقع .٥
وتم حساب التحسین الوراثي المتوقع كنسبة ) باعتماد التوریث بالمعنى الضیق( من النباتات

): ١٩٨٢( Ahmadو Agarwalمئویة من متوسط كل صفة ثم اعتمدت المدیات التي حددھا 
 .عالي% ٣٠من  وأكثرمتوسط % ٣٠-١٠، بین واطئ% ١٠اقل من 

  
  النتائج والمناقشة

نتائج تحلیل التباین لتسعة صفات في الذرة الصفراء بطریقة التھجین التبادلي ) ١(یبین جدول 
 أنالحظ باستخدام خمسة سـالالت من الذرة الصفراء، ومنھ ی) ١٩٥٦( Griffingالثانیة التي قدمھا 

للصفات جمیعھا، ومنھا یمكن % ١تباین التراكیب الوراثیة كان معنویاً عند مستوى احتمال متوسط 
االستمرار في التحلیل الوراثي لھذه الصفات للتعرف على تباینات وتأثیرات القدرتین العامة والخاصة 

ج الجدول أن متوسطات كذلك یتضح من نتائ. على االتحاد والفعل الجیني الذي یسیطر على وراثتھا
التباین للقدرتین العامة والخاصة على االتحاد كانت معنویة للصفات جمیعھا داللة على أھمیة كل من 

متوسطات التراكیب ) ٢(وتظھر في الجدول . الفعل الجیني اإلضافي وغیر اإلضافي في وراثتـھا
ریقة دنكن المتعدد المدى تفوق الھجین للصفات المختلفة، وتدل المقارنة بینھا بط) آباء وھجن(الوراثیة 

)١ x ١(لصفتي ارتفاع النبات وحاصل الحبوب بالنبات، و) ٢ x ٢(لطول العرنوص و) ٥ x ٤ (
الرتفاع العرنوص ) x٥ ٤(لقطر العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص و) x٥ ٢(حبة و ١٠٠لوزن 

في  ١.٧٠و  ١.٥٦فقد بلغ أعاله العلوي وعدد الحبوب بالعرنوص، أما متوسط عدد العرانیص بالنبات 
ویستنتج أن معظم الھجن جاءت متفوقة في متوسطاتھا على السالالت . على التوالي) ٥و  ٤(األبوین 
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األبویة الخمسة داللة على أن ھناك مؤشرات على وجود قوة ھجین مرغوبة في معظم الھجن للصفات 
  نتائج قوة الھجین) ٣(وتظھر في الجدول . جمیعھا
ن التبادلیة للصفات المختلفة على أسـاس انحراف متوسط الجیل األول الھجین عن متوسط في الھج

  أبویھ،
  .الثانیة لتسعة صفات في الذرة الصفراء Griffingنتائج تحلیل التباین حسب طریقة ): ١(جدول ال

 الصفات

 مصادر التباین ودرجات حریتھا ومتوسطات تباینھا

 مكرراتال
التراكیب 
 الوراثیة

لقدرة العامة ا
 على االتحاد 

القدرة الخاصة 
 على االتحاد 

الخطأ 
 التجریبي

٢٨ ١٠ ٤ ١٤ ٢ 
 ١٣.٢٤ **١٠٢٧.٩٤ **٩٩١.٢٨ **١٠١٧.٤٦ ١٥٣.٢٢ ارتفاع النبات

ارتفاع العرنوص 
 العلوي

١٣.٠٢ **١١٠.٨٣ **١٩٢.٦٤ **١٣٤.٢٠ ١٩.٠٩ 

عدد العرانیص 
 بالنبات

٠.٠١١ **٠.١٣٢ **٠.١٠٣ **٠.١٢٤ ٠.٠١٩ 

 ٠.٠٥٥ **٦.٨٤٠ **١.٣٥٢ **٥.٢٧٣ ٤.١١٩ طول العرنوص
 ٠.٠٢٤ **٠.٤٧٦ *٠.٠٧٦ **٠.٣٦٣ ٠.٣٧٥ قطر العرنوص

عدد صفوف 
 العرنوص

٠.٠٨١ **٤.٠٦٨ **١.٣٢٩ **٣.٢٨٦ ٢.٤٧٨ 

عدد الحبوب 
 بالعرنوص

١٤٨.٥٨ **٧٢٤٤.٣٥ ** ٣٢٤٩١.٠ **١٤٤٥٧.٧ ٢٣٨٧.٣٧ 

 ٠.٠٢١ **٢٣.٩١٦ **٨.٢٤٦ **١٩.٤٣٩ ٠.٦٩٩  حبة ١٠٠وزن 
حاصل الحبوب 

  بالنبات
١.٥٤٥ **٧٣٠.٦٧ **٣٧٢.٤٦ **٦٢٨.٢٣ ٧٢.١٣ 

  .على التوالي% ١و % ٥ معنویة عند مستوى احتمال (**)و  (*)
  

ویبدو أن جمیع الھجن أظھرت قوة ھجین معنویة ومرغوبة لصفات عدد الصفوف بالعرنوص ووزن 
أعطى قوة ھجین مرغوبة ومعنویة ألكبر ) ٤ x ٢( حبة وحاصل الحبوب بالنبات، وان الھجین ١٠٠

ثمانیة صفات، بینما ظھرت قوة ھجین مرغوبة ومعنویة في سـبعة صفات لكل من عدد من الصفات بلغ 
یة قوة الھجن الباقت اظھر، و)٥ x ٤(و) ٥ x ٣(و) ٤ x ٣(و) x٥ ٢(و) ٤ x ١(و) ٢ x ١(  الھجن

) ١٩٩٧( Hallauerو Wolf إلیھئج مع ما توصل ھجین مرغوبة في ستة صفات، وتتفق ھذه النتا
) ٢٠٠١(خرون وآ Evginidisو) ٢٠٠٠(وآخرون  Revillaو) ١٩٩٨(وآخـرون  Melchingerو

ھناك قوة ھجین مرغوبة لبعض الھجن وللصفات  أن، في )٢٠٠٥(و الزھیري ) ٢٠٠٤(وداؤد ومحمد 
  . رة الصفراءلمختلفة في تجاربھم على محصول الذا

بقدرة عامة على االتحاد معنویة باالتجاه المرغوب لصفة حاصل ) ٤و  ١(لتین میزت السالت
لھذه الصفة، اذ كان  أكثرمناسبة  ألیالتوھذا یعني احتوائھما على ) ٤جـدول، ال(الحبوب بالنبات 

قدرة عامة على االتحاد مرغوبة لصفات ارتفاع النبات وطـول العرنوص وعـدد الحبوب ) ١(للساللة 
لصفات ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي وعدد ) ٤(حبة، والساللة  ١٠٠ووزن  بالعرنوص

حبة، وتباینت  ١٠٠العرانیص بالنبات وعدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالعرنوص ووزن 
في قدرتھا العامة على االتحاد للصفات المختلفة، وبصورة عامة تعد الساللتین  األخرىالسالالت الثالثة 

 x ١(و ) ٢ x ١(وظھرت الھجن . باستخدامھما في برامج التربیةویمكن التوصیة  األفضل) ٤و  ١(
متمیزة بقدرتھا الخاصة على االتحاد والتي كانت ) ٥ x ٤(و ) ٥ x ٣(و ) ٤ x ٢(و ) ٥ x ١(و ) ٣

ینین ، وكذلك كان لكل من الھج)٥جدول، ال(معنویة في االتجاه المرغوب لصفة حاصل الحبوب بالنبات 
)١ x ٢(و ) ٢ x تأثیرات مرغوبة للقدرة الخاصـة على االتحاد لستة صفات أخرى، وتباینت بقیة ) ٤

الھجن في تأثیراتھا للقدرة الخاصة على االتحاد وللصفات المختلفة، وسبق من دراسات لباحثین آخرین 
لسالالت والھجن الحصول على تأثیرات مرغوبة ومعنویة لقدرتي االتحاد العامة والخاصة لبعض ا

) ١٩٨١(وآخرون  Suzukiولصفات الحاصل ومكوناتھ في الذرة الصفراء ومنھا تلك التي نفذھا 
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وداؤد ومحمد ) ٢٠٠٣(واحمد ) ١٩٩٤( Mohamedو  Dawodو) ١٩٨٨(وآخرون  ومحمد
  ). ٢٠٠٥(والزھیري ) ٢٠٠٤(

تباینین الوراثیین تقدیرات مكونات التباین المظھري، ویالحظ أن قیم ال) ٦(یوضـح الجدول 
اإلضافي والسیادي والتباین البیئي كانت معنویة للصفات جمیعھا، وظھر التباین الوراثي السیادي اكبر 

وباالعتماد على ھذه . من اإلضافي للصفات جمیعھا عدا عدد الحبوب بالعرنوص إذ كان العكس
 ، ویظھر)٧جدول، ال(اثـي المتوقع قیم معدل درجة السیادة والتوریث والتحسین الور المكونات تم تقدیر

وذلك الن التباین السیادي كان  أن معدل درجة السیادة قد زاد في قیمتھ عن الواحد للصفات جمیعھا
كان التوریث بالمعنى الواسـع عالیاً للصفات جمیعھا إذ . السیادة الفائقة لھاعلى وجود  ، وھذا دلیلعالیاً 

حبة، أما التوریث  ١٠٠لوزن % ٩٩.٧٦١العلوي و العرنوص  الرتفاع% ٧٩.٢٤٤تراوح بین 
  بالمعنى الضیق فقد كان عالیاً لعدد

  .تأثیرات القدرة العامة على االتحاد للسالالت الخمسة ولتسعة صفات في الذرة الصفراء): ٤(جدول ال

 الصفات
الخطأ  اآلباء

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ القیاسي
  ١.٩٤٥ ١.٥١٩  ٧.٢٣٣ ١٠.٣٤٢-  ٢.٨٠٩- ٤.٣٩٩ ارتفاع النبات

 ١.٩٢٩  ٢.٢٥١  ٣.٩٢٦ ٢.٩٧١-  ٢.٦٦٣- ٠.٥٤٣- ارتفاع العرنوص العلوي
 ٠.٠٥٦  ٠.٠٦٥  ٠.٠٧٤ ٠.٠٠١  ٠.٠٦٢- ٠.٠٨- عدد العرانیص بالنبات

 ٠.١٢٥  ٠.١٥٤-  ٠.٢٦٤- ٠.٠٥٦ ٠.٠٣٨-  ٠.٣٩٩ طول العرنوص
 ٠.٠٨٣  ٠.٠٨٩ ٠.٠١٠- ٠.٠٧٢- ٠.٠٢٩- ٠.٠٢١ قطر العرنوص

 ٠.١٥٢  ٠.٢٧٢  ٠.٢٢١ ٠.١٠٦-  ٠.٣٤٢- ٠.٠٤٥- بالعرنوص عدد الصفوف
 ٦.٥١٥  ٧.٢٩  ٣٧.٦٢ ٦٥.٦٦- ٠.٥٤٦  ٢٠.٢٢ عدد الحبوب بالعرنوص

 ٠.٠٧٧  ٠.٣٥٢-  ٠.٨٥٧ ٠.٥٠٨-  ٠.٤٧٥-  ٠.٤٧٨  حبة ١٠٠وزن 
 ٠.٦٦٤  ٥.٣٤٨-  ٢.٩٤٥ ٠.٣٩٠  ٢.٩٦٢-  ٤.٩٧٥  حاصل الحبوب بالنبات

  

أما . الرتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي وواطئاً لبقیة الصفات بالعرنوص ومتوسطاً الحبوب 
التحسین الوراثي المتوقع كنسبة مئویة من متوسط كل صفة فقد كان متوسًطاً لعدد الحبوب بالعرنوص 
وذلك الرتفاع قیمة التباین الوراثي االضافي لھا، وكان واطئاً لبقیة الصفات الن معظم مكونات التباین 

من النوع السیادي، تتفق النتائج السابقة مع ما توصل إلیھ باحثین آخرین في بعض الصفات  فیھا
واحمد )  ١٩٩٤( Mohamedو  Dawodو)  ١٩٨٨(وتختلف في أخرى ومنھم  محمد وآخـرون 

  ). ٢٠٠٥(والزھیري ) ٢٠٠٣(
الصفات  قیم معامالت االرتباط المظھریة والوراثیة والبیئیة بین أزواج) ٨(جدول الیبین 

المدروسة، وفیھ یالحظ أن لحاصل الحبوب بالنبات ارتباط مظھري ووراثي موجب ومعنوي مع كل 
من ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص العلوي وطول وقطر العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص 

حبة، وھذا یدل على العالقة الحقیقیة المباشرة لكل من ھذه الصفات مع حاصل الحبوب  ١٠٠ووزن 
بالنبات ویمكن االستفادة منھا في برامج التربیة لتحسین صفة الحاصل، حیث یمكن للمربي االنتخاب 

ویالحظ أن ارتباطات الحاصل . لبعض الصفات السھلة في تربیتھا والتي تساھم في زیادة كمیة الحاصل
اما . لعامل الوراثيھا ابجمیع الصفات بیئیاً لم تصل إلى الحد المعنوي داللة على أن عالقتھ بھا یحكم

ارتبط مظھریاً ووراثیاً وبمعنویة عالیة بالصفات ذاتھا إضافة إلى عدد الحبوب فقد حبة  ١٠٠وزن 
بالعرنوص، وكان ارتباطھ بیئیاً مع جمیع الصفات غیر معنوي، وتدل ھذه النتائج أن عدد الحبوب 

كان االرتباط الوراثي  .في حاصل الحبوب بالنبات یشكل غیر مباشر ةبالعرنوص تعد صفة مؤثر
والمظھري لعدد الحبوب بالعرنوص موجب عالي المعنویة مع كل من ارتفاع النبات وارتفاع 

البیئي موجب عالي المعنویة مع كل من ارتفاع العرنوص  االرتباط العرنوص العلوي فقط، وكان
ر لعدد الصفوف ظھ. العلوي وطول العرنوص داللة على أن ھذه العالقات تتأثر بالبیئة كثیراً 

بالعرنوص ارتباط مظھري  ووراثي موجب وعالي المعنویة مع ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص 
العلوي وطول العرنوص وقطر العرنوص، وارتبط قطر العرنوص مظھریاً ووراثیاً وبمعنویة مع 

ع العرنوص العلوي ارتفاع النبات وارتفاع العرنوص وطول العرنوص، وارتباًط بیئیاً ومعنویاً مع ارتفا
أما طول العرنوص فیالحظ أن ارتباطھ لمظھري والوراثي كان موجب معنوي مع . وطول العرنوص
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ارتفاع النبات وارتباطھ الوراثي سالب معنوي مع عدد العرانیص بالنبات وارتباطھ البیئي موجب 
ان لھ ارتباطات وأخیرا یتضح أن ارتفاع العرنوص العلوي ك. معنوي مع ارتفاع العرنوص العلوي

  . مظھریة ووراثیة وبیئیة موجبة ومعنویة مع ارتفاع النبات
على إمكانیة االستفادة من العالقات االرتباطیة بین الصفات وخاصة تلك التي ھذه النتائج تدل 

كانت عالیة وراثیاً في تحسین الحاصل عند االنتخاب لمكوناتھ من الصفات األخرى مباشرة مثل ارتفاع 
حبة، أو  ١٠٠والعرنوص العلوي وطول وقطر العرنوص وعدد صفوف العرنوص ووزن النبات 

مباشر مثل عدد الحبوب بالعرنوص، وقد حصل باحثین آخرین على نتائج مماثلة وأخرى بشكل غیر 
 Saadallahمختلفة عن العالقات االرتباطیة بین الحاصـل ومكوناتھ في الذرة الصـفراء ومنھم 

  ) ١٩٩٣(وآخـرون 
وبكتاش ) ٢٠٠٢(واالسـودي ) ٢٠٠١(ووھیب ) ١٩٩٩( Ashanو) ١٩٩٦(وآخـرون  Spanerو

  ).    ٢٠٠٥(والزھیري ) ٢٠٠٣(ووھیب 
  

  .لتسعة صفات) الوراثیین اإلضافي والسیادي والتباین البیئي(مكونات التباین المظھري ): ٦(الجدول 
مكونات التباین                      

  ھريالمظ                
  الصفات

  
 التباین الوراثي اإلضافي 

  
  التباین الوراثي

 السیادي   

  
 التباین البیئي 

  
 ٣.٤١٩±  ١٣.٢٤ ١٣٩.٨٩±  ٣٣٨.٢٣ ٥٤.٥٠٧±  ٩٣.١٤٧ ارتفاع النبات

 ٣.٣٦٢±  ١٣.٠٢ ١٥.١٢٤±  ٣٢.٦٠٣ ١٠.٥٩٧±  ١٧.١٠٧ ارتفاع العرنوص العلوي
 ٠.٠٠٣±  ٠.٠١١ ٠.٠١٨±  ٠.٠٤٠ ٠.٠٠٦±  ٠.٠٠٩ عدد العرانیص بالنبات

 ٠.٠١٤±  ٠.٠٥٥  ٠.٩٣١±  ٢.٢٦٢ ٠.٠٧٤±  ٠.١٢٤ طول العرنوص
 ٠.٠٠٦±  ٠.٠٢٤ ٠.٠٦٥±  ٠.١٥١ ٠.٠٠٤±  ٠.٠٠٥ قطر العرنوص

 ٠.٠٢١±  ٠.٠٨١ ٠.٥٥٤±  ١.٣٢٩ ٠.٠٧٣±   ٠.١١٩ عدد صفوف العرنوص
  ٣٨.٣٦ ± ١٤٨.٥٨  ٩٨٥.١٨±  ٢٣٦٥.٢٦  ١٧٨٦.٦±  ٣٠٨٠.٢ عدد الحبوب بالعرنوص

 ٠.٠٠٥±  ٠.٠٢١ ٣.٢٥٥±  ٧.٩٦٥ ٠.٤٥٣±  ٠.٧٨٣  حبة ١٠٠وزن 
  ٠.٣٩٩±  ١.٥٤٥ ٩٩.٤٣±  ٢٤٣.٠٤ ٢٠.٤٨٠±  ٣٥.٣٢٥  حاصل الحبوب بالنبات

  
معدل درجة السیادة والتوریث والتحسین الوراثي المتوقع لتسعة صفات في الذرة ): ٧(الجدول 
  .الصفراء

المعلمات        
  الوراثیة
 الصفات

معدل 
درجة 
 السیادة

 التحسین الورثي التوریث

 المتوقع الضیق الواسع
المتوقع كنسبة 

 مئویة
 ٤.١٨٤ ٩.١٠٠ ٢٠.٩٤٥ ٩٧.٠٢٢ ٢.٦٩٥ ارتفاع النبات

ارتفاع العرنوص 
 العلوي

٤.٣١٧ ٤.٤٤٩ ٢٧.٢٧١ ٧٩.٢٤٤ ١.٩٥٢  

 ٥.٩٣٨ ٠.٠٧٦ ١٥.٠٠٠ ٨١.٦٦٧ ٢.٩٨١ عدد العرانیص بالنبات
 ٠.٩٧٩ ٠.١٦٣ ٥.٠٧٩ ٩٧.٧٤٧ ٦.٠٤٠ طول العرنوص
 ٠.٥٦٨ ٠.٠٢٤ ٢.٧٧٨ ٨٦.٦٦٧ ٧.٧٧٢ قطر العرنوص

عدد صفوف 
 العرنوص

١.٢٤٤ ٠.١٩٨ ٧.٧٨٣ ٩٤.٧٠٢ ٤.٧٢٦ 

عدد الحبوب 
 بالعرنوص

١٧.٧٣٦ ٨٤.٨٣٤ ٥٥.٠٦٢ ٩٧.٣٤٤ ١.٢٣٩ 

 ٢.٢٢٥ ٠.٥٤٥ ٨.٩٢٩ ٩٩.٧٦١ ٤.٥١٠  حبة ١٠٠وزن 
 ٣.٥٢٤ ٤.٣٤٩ ١٢.٦٢٠ ٩٩.٤٤٨ ٣.٧٠٩  حاصل الحبوب بالنبات
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ABSTRACT 

            A half diallel analysis among five inbred lines of maize (OH40, N28, 
W17.161, B57 and Agr183) was done. Inbred lines and crosses were planted 
using randomized complete block design with three replications. Data were 
taken for traits: plant height, upper ear height, number of ears per plant, length 
and diameter of ear, number of rows per ear, number of grains per ear, 100 
grain weight and grain yield per plant. The results showed that mean squares of 
genotypes, general and specific combining abilities were significant for all 
traits. Marked significant heterosis was observed for almost all the traits 
studied. It was shown that dominant variance was more than additive one for 
all traits except number of grains per ear. The two inbred lines OH40 and B57 
were good general combiners for the most traits, and the crosses (N28 x OH40) 
and (B57 x N28) were the best specific combinors. Broad sense heritability was 
high for all the traits while narrow sense was high for number of grains per ear. 
The genetic advance as percent of the mean was moderate for number of grains 
per ear and low for the remainder traits. Average degree of dominance 
exceeded one for all the studied traits, and this an indication of the presence of 
over dominance.  
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