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من الذرة تقویم الحاصل ومكوناتھ واالرتباطات المظھریة والوراثیة في أصناف تركیبیة مدخلة
(.Zea mays  L)الصفراء

سعدهللا محمد جمالمحمد یوسف الفھادي   
العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
)٣٣ (

١٠٦علیھا من المركز الدولي لتحسین الحنطة والذرة الصفراء
.٢٠٠٨/ ١٢/٧و١/٤, 

وص وعدد نثوي وارتفاع النبات وعدد العالتزھیر الذكري واال ن لعر ا
٥٠٠

.
أكثر تبكیراً في التزھیر الذكري واالنثوي في ١٠٦كان الصنف بحوث . في العروة الخریفیةالتزھیر االنثوي

(SO3TLW-Bm-RE).
حاصل نباتأع) (SO3TLW-2-ABوأعطى الصنف  –S05TLWQ–HGلى 

B) ( والبروتینفي صفتي الزیت.
عرنوصلنضج وموجموعد اعدد األیام للتزھیر الذكري واالنثوي و ل وب ا ب ات  وعدد ح اع النب ارتف كان .بة مع 

ص 
.أفضل األدلة االنتخابیة إذ أعطى كفاءة نسبیة عالیة

ةالمقدم
) .Zea mays L(الذرة الصفراء دعتُ 

، فضالً عن ارتفاع % ١٠–٤في تغذیة اإلنسان والحیوان ووجود نسبة زیت جیدة في الحبوب تتراوح بین 
٧٠–٦٥. مقدرتھا اإلن

لصفراء% ١٣–١٢ملیون طن والتي تمثل  ذرة ا ل واع ا وي ألن سن ل عالمي ا ل كافةمن اإلنتاج ا
تمثل ربع إجمالي إنتاج الذرة الصفراء وأقل من خإذمنھا في الدول النامیة % ٩٠

فقد .) ١٩٩٤،FAO(تقریباً 
ا و)  ٢٠٠٣(

اصل ١٠٠٠اً معنوی٣٠٠٣ بة وح ح
ومعنویا في صفات طول النبات ١٠٦النبات الفردي ، في حین تفوق الصنف بحوث 

دتوج.
في١٠٦، إذ تفوق الصنف بحوث والبروتین

.)٢٠٠٧كنوشو٢٠٠٤,كوبرلو (العرنوص ونسبة الزیت

وعدد كل ارتباط مظھري موجب ومعنوي بین الحاصل وحظوفقد ل,كفءتحسینبرنامج
)Mohan,و٢٠٠٢Rafique,ذكر .)٢٠٠٤

Srectov)بكاً موجباً اُ ) ٢٠٠٧
النبات والعرنوص والحاصل ، بینما كان االرتباط بین نسبة الزی

ات في یفضل القیام بعملیة االنتخاببوب مقارنة باالنتخاب المباشرلغرض تحسین حاصل الح.سالبا لعدة صف
تخب آن واحدة  تن

) ٢٠٠٥(وآخرون Vasicوجد . حاصل وحدهبالمقارنة% ١٠٠االنتخابي عن 
عرنوص ( ل لصفعدد وقطر ا وب ا ب والنبات وعح

)٢٤,١٠٧(%) ٨٣,١٠٨(%
.ثانيللباحث المستل من رسالة ماجستیر 

١٩/٤/٢٠١٠ھ وقبول١٤/٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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Arshadتوصل و)(
)٢٠٠٥ (

.  أعلى حاصلوطول العرنوص النتخاب تراكیب وراثیة تحمل

لعب دوراً التي كفء ومنھا برامج اإلدخال  مت
یاف تركیبصنل مجموعة أوراثیة عریضة تزید من كفاءة عملیة االنتخاب لذا فقد تم إدخا

) CIMMYT(بیضاء الحبوب من المركز الدولي لتحسین الحنطة والذرة الصفراء 
) ١٠٦بحوث (

اب د دلیل االنتخاب الذي یُ یحدوتصفات الحاصل ومكوناتھ والصفات النوعیة
.متفوقة األصناف التركیبیة ال

مواد البحث وطرائقھ

(CIMMYT)الصنففضالًعن
وفي ٤/٢٠٠٨/ ١الموسم الربیعي فيتمت الزراعة في.)١(وھي كما موضحة في الجدول) ١٠٦بحوث(

بعد اعداد االرض واجراء العملیات ١٢/٧/٢٠٠٨في الموسم الخریفي 
،وتقسیم الحقل إلى مروزالمحراث القرصي وتنعیم التربة وتسویتھا بالطبان المحلي 

لحقل  ري ا ( سمدت، ینتریوتم 
٤٦ %N ( )٣٢٠/ ((P2O5)بمعدل ١٠٤(و
ثالث(RCBD)طبقت التجربة باستخدام ت.)ھكتار/كغم ات وعلى ةوب مكرر

٧٥٢٥م لكل مرز، والمسافة بین مرز وآخر ٣مروز بطول 
١٢.١٠ %

Sesamiaرة  criteca)(.١٢
( واالنثويموعد التزھیر الذكريصفاتلعشوائیة لكل تركیب وراثي من كل مكرروتم تسجیل البیانات

,)سم(,)(,,)سم(,)
نسبة ,)غم(حاصل النبات الفردي ,)غم ( حبة ٥٠٠وزن ,بوب العرنوصعدد ح,العرنوص و
.البروتین

.األصناف التركیبیة المستخدمة في الدراسة ونسبھا:)١(الجدول 
اسم الصنف التركیبيرقم الصنفاسم الصنف التركیبيرقم الصنف

١S03 TLW- FAW١٨S03 TLW- SCB
٢S03 TLW- Pp١٩S03 TLW – 1 AB
٣S03 TLW- 2 –AB٢٠S03 TLW – Bm
٤S03 TLW- 3  B٢١S03 TLW – Bm – RE
٥S03 TLW- 4 AB٢٢S03 TLWQ – A01
٦S03 TLW- 5 AB٢٣S03 TLWQ – B01
٧S03 TLW- 6 AB٢٤S05 TLWQ – HG – AB1
٨S03 TLW- LN 2٢٥S05 TLWQ – HG – AB2
٩S04 TLW- 1٢٦S05 TLWQ – HG – A

١٠S05 TLW- SEQ /BN٢٧S05 TLWQ – HG –B
١١S05 TLW- ER / Bm٢٨S03 TLWQ – AB01
١٢S05 TLW- FAW / SCB٢٩S99 TLWQ – AB
١٣S05 TLW- HG "AB" -1٣٠S03 TLWQ – AB02
١٤S05 TLW- HG "AB" -2٣١S03 TLWQ – AB04 (RE)
١٥S05 TLW- HG "AB" -3٣٢OBATAMPA – SRCIF3 QPM (RE)
١٦S05 TLW- HG "AB" -4٣٣POZA RICA 8763 (RE)
١٧S05 TLW- HG "A"٣٤Local Check (Bohoth 106)

)١٩٨٠الراوي وخلف هللا ،( احصائیاً حللت البیانات التي تم الحصول علیھا للصفات المدروسة
الختبار االختالفات المعنویة بین متوسطات % ١و% ٥عند مستوى اختبار دنكن متعدى المدىاستخدامو

جدت. التراكیب الوراثیة  ُ وقد استخدمت طریقة بین الصفات المدروسةالمظھریة وثیةاالرتباطات الوراو
باستخدام ) ١٩٧٧(HarveyـلLSMLGPوبرنامج Least square methodالمربعات الصغرى 
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الحاصل ومكوناتھ، فيبنظر االعتبار الصفات المؤثرة باألخذنتخابدلیل االاءنشاتم.ةالحاسوب االلكترونی
أو التراكیب األصنافتتجمع صفات عدة معا ویجري تقییمھا في آن واحد، وعادة تنتخب السالالت أو إذ 

ثم . )١٩٨٤(AhmedوAl-Rawiكما أوضحھومقارنة % ١٠٠الوراثیة التي یزید دلیل انتخابھا عن 
سب التحسین الو . لمعرفة أفضل انتخاب وبالتالي یختار من بین مجموعة األدلة االنتخابیة راثي حُ

النتائج والمناقشة
، والخریفیةالربیعیةتینمتوسطات مربعات التباین للصفات المدروسة في العرو) ٣و٢(ینیبین الجدول

في ت موعد التزھیر األنثويصفالجمیع الصفات عدا ن األصناف التركیبیة اختلفت معنویا أوفیھ یالحظ 
اختالفات في البنیة الوراثیة وتعكس الفروق المعنویة العالیة بین التراكیب الوراثیة وجودالعروة الخریفیة

وجود من )٢٠٠٥(الزھیريھذا یتفق مع ماالحظھوجدیدة ومتفوقةتراكیببینھا مما یشجع على انتخاب 
متوسطات ) ٤(یبین الجدول .ھذه الصفاتالمستخدمة في اغلبالتراكیب الوراثیةبین اختالفات معنویة 

١٠٦ففي صفة موعد التزھیر الذكري كان الصنف التركیبي  بحوث الصفات المدروسة في العروة الربیعیة ،
في الدراسة في صفة التراكیب الداخلةتباینت .والتزھیر األنثويالتزھیر الذكري موعد أبكر األصناف في 

نتیجة )٢٠٠٤(سم وقد الحظ جلو وآخرون ٥,١٥٦أقل ارتفاعا للنبات بلغ ٩تركیبوكان التالنباارتفاع
كانت االختالفات في .مماثلة حیث ذكر وجود تباینات في ارتفاع النبات بین عدة أصناف من الذرة الصفراء

واغلب ھذه ٨,١-١تراوحت قیمة ھذه الصفة بین إذال أنھا طفیفة إعدد العرانیص في النبات معنویة 
وأعلى عدد في ١٢تختلف فیما بینھا معنویا وكان أقل عدد للعرانیص في الصنف التركیبي األصناف ال

نتمكن من إما صفات الحاصل ومكوناتھ فلم . األصناف في قیمة ھذه الصفة بینما تقاربت بقیة ٢١الصنف 
باستثناء الصنف ھاوتكوینإخصاب البذورعدموذلك لعدم حدوث تلقیح وبالتالي دراستھا في العروة الربیعیة 

ھذه على نمو ة الضوئیةمدشدة اإلضاءة وطول الدرجات الحرارة المرتفعة وأثرت إذ ، ١٠٦المحلي بحوث 
النمو والتزھیر في علىطول النھار دور مھم في التأثیر رتفاع درجات الحرارة والحیث التراكیب وإنتاجھا

ة الخضریة من حیاة النبات وبالتالي إلى مدادة حجم النبات وزیادة طول الؤدي إلى زیتالمحصول ، إذ اھذ
إذ وصلت واألنثویةة ذكریة بین تكوین النورات المدوكذلك طول الواألنثویةة ذكریتأخر ظھور النورات ال

جدول الویشیر. بین التزھیر الذكري واألنثوي في الكثیر من التراكیب الوراثیة مااً یوم٢٥ة أكثر من مدال
إلى متوسطات الصفات المدروسة في العروة الخریفیة ، إذ تباینت األصناف التركیبیة في موعد التزھیر ) ٥(

ولم یصل موعد التزھیر األنثوي اً یوم٦٥بلغ فقدإذ كان أبكر األصناف تزھیراً ٨الذكري فقد تفوق الصنف 
سم بینما كان أقل النباتات ٧,١٦١وبلغ ١٧ف في الصنكانت أعلى النباتات ارتفاعاً . االختالف المعنوي

وھیب وسم وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصل إلیھ بكتاش ٣,١٢١إذ بلغ ١١في الصنف التركیبي ارتفاعاً 
و ٢٨، ١٧فقد أعطت األصناف وتباینت األصناف في صفة عدد العرانیص في النبات معنویاً ).٢٠٠٤(

التركیبیة فقد اظھر الصنف بین األصنافمعنویاً د النضج تبایناً أظھرت صفة موعوأعلى عدد عرانیص ٣١
في صفة قطر اً تباینت التراكیب الوراثیة معنویلقد.٧,١٢٤تبكیرا في النضج إذ بلغ عدد األیام ١٠٦بحوث

سم ٥,٤حیث أعطیا ٣و ٢سم تاله الصنفین ٧,٤قطر عرنوص بلغ كبرأ٤العرنوص فقد أعطى التركیب
أظھرت األصناف التركیبیة .٣٤الصنف و ٢٠و١٢سم وذلك في التراكیب الوراثیة ٤طر وبلغ أقل ق

١,١٥أعطى قیمة بلغت إذ٧اختالفات ملحوظة في صفة عدد صفوف العرنوص فقد تفوق الصنف التركیبي 
معنویا على بقیة١٠٦تفوق الصنف بحوث . ١٢وذلك في الصنف التركیبي ٧,١١بینما كانت أقل قیمة 

وتتفق ھذه النتیجة مع ما ٩,٥٤٩في صفة عدد حبوب العرنوص إذ أعطى ٢٦و ٨الصنفین عدا األصناف 
حبة تباینت األصناف التركیبیة معنویا حیث ٥٠٠في صفة وزن . ) ٢٠٠٤(وھیب وبكتاش توصل إلیھ

ل النبات حاصفي.غم للصنفین على التوالي٩,١٨٠غم و ٣,١٨٠أعلى وزن بلغ ٢٤و ١٧أعطى الصنفین 
على ١٥٨,٣و ١٥٨,٧اذ اعطیا ٤و ٢٨تاله الصنفین ٧,١٦١حاصل بلغ اعلى٣الفردي اعطى الصنف 

في ١٠٦ذكر تفوق الصنف بحوث ) ٢٠٠٤(نتائج مماثلة إال أن كوبرلو ) ٢٠٠٤(وقد ذكرجلو ومحمدالتوالي
أعلى نسبة ٢٧عطى الصنف أإذوالبروتینالزیتتي نسبفي األصناف التركیبیة اختلفت .حاصل الحبوب

بلغت بروتینأعلى نسبةما اعطىك٨و٧و٢إال أنھا لم یختلف معنویا عن األصناف% ٧,٦زیت بلغت 
واتفقت ھذه النتیجة مع ما % ٣,١١والذي أعطى نسبة بلغت ٩الذي لم یختلف معنویا عن الصنف %٦,١٢

.)٢٠٠٧(وكنوش ) ٢٠٠٥(توصل إلیھ الزھیري 

متوسطات مربعات التباین للصفات المدروسة في العروة الربیعیة:)٢(جدول ال
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درجات مصادر االختالف
الحریة

.M. Sمتوسط مربعات االنحرافات 
موعد التزھیر 

)یوم(الذكري 
موعد التزھیر 

)یوم(األنثوي 
ارتفاع النبات

)سم(
عدد العرانیص 

في النبات
٢٩,١٣٢٧,٣٤٤٧,٣٣٨٠٠٠١,٠المكررات

*٠٩,٠*٨,٨٦٦**٥,١٤٧**٣٣٦,٤٣صنافاال
٦٦١,١٠٦,٤٣٨,٥٣٢٠٥,٠الخطأ التجریبي

على التوالي% ١و % ٥معنوي عند مستوى احتمال **  ، * 

متوسطات مربعات التباین للصفات المدروسة في العروة الخریفیة): ٣(الجدول 
مصادر 
االختالف

درجات 
الحریة

.M. Sمتوسط مربعات االنحرافات 
موعد التزھیر 

)یوم ( الذكري 
موعد التزھیر 

)یوم ( األنثوي 
ارتفاع النبات  

)سم ( 
عدد العرانیص 

في النبات
موعد النضج 

)یوم (
قطر العرنوص 

)سم(
٢٠,٦٥,٣٣٤,١٦١٩١١,٠١,٣٣٠٠١,٠المكررات
**١,٠**١٠٣,١**٠٥,٠*١,٢٤٢,٢٣٣*٣٣١,١٦االصناف
الخطأ 
٦٦٢,٩٤,١٩٨,١٣٧٠٢,٠٢,١٩٠٥,٠التجریبي

مصادر 
االختالف

درجات 
الحریة

عدد صفوف 
العرنوص

عدد حبوب 
العرنوص

حبة ٥٠٠وزن 
)غم ( 

حاصل النبات 
)غم ( الفردي 

نسبة الزیت  
%

نسبة البروتین 
%

٢٢,١١,٢٢٠٤٤,١٣٠٢٠,٢٥,٠١,٠المكررات
**٤٩٥**١,٧٢٩**٥,٥٩٧٠*٣٣٨,١االصناف ,٩,٠**٥٨,١**
الخطأ 
٦٦٠,١٠,٢٥٩٤٠,٢٥٢٣٧,٦٠٢,٠٦,٠التجریبي

على التوالي% ١و % ٥معنوي عند مستوى احتمال ** ، * 

,المظھریة للصفات المدروسة في العروة الخریفیةومعامالت االرتباطات الوراثیة )٦(جدولالیوضح 
صفات ب% ١ثیاً موجباً ومعنویاً عند مستوى احتمال فقد أظھرت صفة عدد االیام للتزھیر الذكري ارتباطاً ورا

اً اً سالبوحبة ٥٠٠لنضج ووزن موعدااموعد
مع % ١

.

وھذه النتائج تتماشى مع ما مع عدد العرانیص في النباتموجبة االنثوي والنضج وارتباطات مظھریة التزھیر
آخرون Rafiqueو) ٢٠٠٣(توصل إلیھ بكتاش  ٥٠٠). ٢٠٠٤(و

ب% ١
بنوسالب ومعنوي 

) ١٩٩٨(Songوقد ذكر . معنويوغیر حاصل النبات الفردي موجبابوكان االرتباط % ٥
.نسبتي الزیت والبروتین كان موجبا

ةیدالكفاءة النسبیة لدالئل انتخابیة عد) ٧(یبین الجدول 
واموعدو( انتخابیاً دلیالً ) ٣٦(الحبوب والذي تضمن 

عرنوصوعدد صفوف العرنوصواالنثوي ل وب ا ب .)حبة٥٠٠وزن وعدد ح

. دما یكون االنتخاب مباشراً حبة عن٥٠٠حبوب العرنوص ووزن 
موعد و( 

) حبة٥٠٠وزن وھعدد حبوبوعدد صفوف العرنوصوالتزھیر األنثوي
)٩,١٠٧( .

) ٢٩٧,١٠٦(إذ بلغت الكفاءة النسبیة واألنثويالمتضمن حاصل الحبوب وموعد التزھیر الذكري 
) ٣١٥,١٠٠(بیة 

 )
٥٠٠) ٢٥٩,١٠٠

ومن مناقشة األدلة االنتخابیة آنفة الذ).٠٠٩,١٠٠(النسبیة 
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) ١٩٨٥(وآخرون Satoوقد ذكر . الحبوب
ارتفاع العرنوص وعدد العرانیص و

Devi آخرون ١٠٠) ٢٠٠١(و
.حبة لھا تأثیر ایجابي في حاصل الحبوب

متوسطات الصفات المدروسة في العروة الربیعیة): ٤(جدول ال
صفاتالاألصناف

عدد العرانیص في النبات)سم ( ارتفاع النبات)یوم(موعد التزھیر األنثوي )یوم(موعد التزھیر الذكري 
و- أ٢,١أ ب جـ٤,١٩٤ط- أ٠,١١٤ز- ب١٧,٨٨
ھـ- أ٣,١أ ب جـ٣,١٩٨أ٥,١٢٢و- ب٢٣,٨٩
أ ب٦,١أ ب١,٢٠٦ط- أ٠,١١٥ھـ- ب٣٣,٩٠
و- أ٢,١أ ب٤,٢٠٨ط- أ٣,١١٠ط- جـ٤٠,٨٥
و- أ٢,١أ٠,٢٢٠ط- و٣,١٠٤ط- ب٥٧,٨٥
و- أ٢,١أ٥,٢١٦ط٠,١٠٣ط- و٦٠,٨٣
و- ب١,١أ٦,٢١٨د- أ٣,١١٩ط- ب٧٧,٨٧
و- أ٢,١أ ب جـ٢,١٨٣ط- جـ ٠,١٠٨ط- و٨٠,٨٣
و- أ٢,١جـ٥,١٥٦أ٠,١٢٢ط- ب٩٧,٨٧

و- ب١,١أ ب جـ٥,١٨٧ھـ- أ٠,١١٨أ ب جـ١٠٠,٩١
و- ب١,١أ ب٢,٢٠١ط- أ٠,١١٥أ ب جـ١١٣,٩١
و٠,١أ٥,٢٢٧ط- ھـ ٠,١٠٥أ١٢٣,٩٦
و- أ٢,١أ٤,٢٢١ط- أ٧,١٠٩ح ط١٣٧,٨٢
د- أ٤,١أ ب٥,٢١٤ھـ- أ٠,١١٨ط- ب١٤٠,٨٦
و- أ٢,١أ ب٥,٢١٤أ ب جـ٣,١٢٠أ ب١٥٧,٩١
و- أ٢,١أ ب٧,٢٠١أ ب٣,١٢١ح- ب١٦٣,٨٨
و- ھـ٠٤,١أ٤,٢٢٦ط- أ٠,١١٥و- ب١٧٣,٨٩
أ ب جـ٥,١أ ب جـ١,١٨٥ط- ب٧,١٠٨ط- ب١٨٧,٨٧
أ ب٧,١أ ب٠,٢٠١ط- أ٧,١١١ط- ب١٩٣,٨٦
و- أ٢,١أ٢,٢٢٦ط- أ٧,١١١ط- ھـ٢٠٣,٨٤
أ٨,١أ ب٤,٢٠٣ح- أ٧,١١٦ح- ب٢١٠,٨٨
و- أ٢,١أ٩,٢٢٤ط- أ٠,١١١ط- ب٢٢٧,٨٥
د- أ٤,١أ ب٢,٢٠٨ط- أ٧,١١٣ح- ب٢٣٠,٨٩
ھـ- أ٣,١أ٦,٢٢٣ط- أ٧,١١٣ط- ب٢٤٧,٨٧
د- أ٤,١أ ب٤,٢٠٣ط- أ٧,١١٥ط- ب٢٥٣,٨٦
د- أ٤,١أ٥,٢١٩ح- أ٧,١١٦ط- ب٢٦٠,٨٧
و- أ٢,١أ ب٦,٢١٤ط- أ٧,١١٤ط- ب٢٧٣,٨٥
ھـ- أ٣,١أ ب٥,٢١٠ط- أ ٣,١١٠ط- ب٢٨٣,٨٥
و- أ٢,١أ٧,٢٢٠ط- ح٧,١٠٣ط- ھـ٢٩٠,٨٤
أ ب٧,١أ٦,٢٢٠ط- د٠,١٠٧ط- جـ ٣٠٠,٨٥
و- أ٢,١أ ب جـ٣,١٨٦و- أ٠,١١٧د- أ٣١٧,٩٠
د- أ٤,١أ٤,٢١٨ط- و٧,١٠٤ط٣٢٣,٨١
و- أ٢,١أ ب جـ١,١٩٢ط- أ٠,١١٠ط- جـ ٣٣٠,٨٥
د- أ٤,١ب جـ٢,١٧٠ي٠,٨٧ي٣٤٠,٧٤

الحبوب و(  اصل  ) واموعدح
تخاب للعالیة كفاءة نسبیة أعطى الالن

لإنإذ) ٨(
SO3-TLW-2-AB٧٦,٩٦إذ،

SO3-TLW-Bmعلى من التراكیب%) ٢٥(وعند انتخاب ،٦١,٤٦بلغ إذ
SO3-TLW-2-AB،Bohoth106،SO3-TLW(ھذا الدلیل یكون الترتیب تنازلیا وعلى النحو اآلتي

- 4AB،S03-TLWQ - AB01،SO3 – TLW - 3B،)SO3-TLWQAB04 (RE،SO5-
TLWQ-HG-A ،SO5-TLW-HG"A" ،SO3-TLW-Bm-RE (
. ھاالعتبار في برامج تربیة محصول الذرة الصفراء وتحسینالتراكیب بنظریستدعي اخذ ھذه 

متوسطات الصفات المدروسة في العروة الخریفیة): ٥(الجدول 
الصفاتاالصناف
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موعد التزھیر 
)یوم(الذكري 

موعد التزھیر 
)یوم(االنثوي 

ارتفاع النبات  
)سم (

عدد العرانیص 
في النبات

موعد النضج  
)یوم(

قطر العرنوص 
)سم(

د- أ٣,٤أ٧,١٥٢د- أ٢,١ھـ- ب٧٧,٧٠,١٣٦د- أ١٧٢,٧
أ ب٥,٤أ ب٧,١٥١د- أ٢,١أ ب جـ٧,٧٨٢,١٤٧د- أ٢٣,٧٣
أ ب٥,٤ح–أ ٣,١٤٥أ ب جـ٣,١ھـ- أ ٣,٧٦٥,١٤٤ھـ- أ٣٠,٧١
أ٧,٤ط٣,١٣٥أ ب جـ٣,١ھـ- أ ٠,٧٥٣,١٤١جـ د ھـ٤٣,٦٩
أ  ب جـ٤,٤ط٠,١٣٥أ ب٤,١أ ب٠,٧٤٢,١٥١جـ د ھـ٥٣,٦٩
ب جـ د٢,٤ط- ھـ٧,١٣٩د- جـ ١٤,١ھـ- أ ٣,٧٤٥,١٣٩د- أ٦٣,٧٢
د- أ ٣,٤ز–أ ٣,١٤٦أ ب جـ٣,١أ ب جـ٣,٧٩٩,١٥٠أ ب جـ٧٧,٧٤
د- أ ٣,٤ط٣,١٣٥جـ د١٣,١ھـ- ب٧,٧١٠,١٣٢ھـ٨٠,٦٥
جـ د١,٤ز–أ ٣,١٤٦د- ب ١٩,١د- أ ٠,٨٤١,١٤٥د- أ ٩٠,٧٣

جـ د١,٤جـ ط٠,١٤٣جـ د١٤,١ھـ- ب ٣,٧٨٩,١٢٨أ ب جـ١٠٠,٧٤
جـ د١,٤أ ب جـ٣,١٥١د١,١ھـ٧,٨٠٣,١٢١أ ب جـ١١٧,٧٤
د٠,٤ط- ھـ ٣,١٣٩د- أ٢,١ھـ- ب ٧,٨١١,١٣٦أ ب جـ١٢٧,٧٤
أ  ب جـ٤,٤ط–ب ٧,١٤٣د- أ٢,١ھـ- ب ٠,٧٨٥,١٣٥د- أ ١٣٧,٧٢
جـ د١,٤د–أ ٧,١٤٨أ ب٤,١ھـ- أ ٧,٧٧٠,١٤٠د- أ ١٤٣,٧٣
د- أ ٣,٤و–أ ٣,١٤٧د- أ٢,١ھـ- ب٣,٨١٨,١٣٥أ ب١٥٠,٧٦
ب جـ د٢,٤أ٣,١٥٢جـأ ب ٣,١ھـ- أ٧,٨٣٠,١٤٠د- أ١٦٠,٧٤
أ  ب جـ٤,٤ز–أ ٣,١٤٤أ٥,١أ٠,٧٩٧,١٦١د- أ١٧٣,٧٣
جـ د١,٤ح–أ ٣,١٤٥د- أ ٢,١ھـ- أ ٧,٨٠٨,١٣٩أ١٨٣,٧٦
د- أ ٣,٤ط–د ٠,١٤٢د- أ ٢,١ھـ- ب٣,٧٩٣,١٢٨أ ب جـ١٩٠,٧٥
د٠,٤ھـ- أ ٧,١٤٧د١,١ھـ- أ ٧,٨١٦,١٣٩أ ب جـ٢٠٧,٧٤
جـ د١,٤ط–د ٣,١٤٠أ ب جـ٣,١ھـ- د ٧,٧٦٩,١٢١د–أ ٢١٧,٧٢
جـ د١,٤ح–أ ٣,١٤٥أ ب جـ٣,١ھـ- ب ٣,٨٠٣,١٣٥د–أ ٢٢٠,٧٣
أ  ب جـ٤,٤ط–د ٣,١٤٢أ ب٤,١ھـ- ب ٠,٧٨٧,١٣٤ھـ- ب٢٣٠,٧٠
أ  ب جـ٤,٤ط–ب ٣,١٤٣د- أ ٢,١أ ب جـ٣,٧٦٨,١٤٨ھـ- أ ٢٤٠,٧١
أ  ب جـ٤,٤ط–و ٧,١٣٨د- أ ٢,١أ ب٧,٧٧٩,١٥١د–أ ٢٥٠,٧٢
أ  ب جـ٤,٤ط- ھـ ٠,١٣٩أ ب جـ٣,١ھـ- ب ٧,٧٦٨,١٣٢د–أ ٢٦٠,٧٢
جـ د١,٤ط–د ٧,١٤٢د- أ ٢,١ھـ- أ ٣,٧٨٦,١٤١د- أ٢٧٣,٧٣
جـ د١,٤ط–د ٠,١٤٢أ٥,١ھـ- أ ٠,٨٠٦,١٤٠د- أ٢٨٣,٧٣
د- أ ٣,٤ز ح ط٧,١٣٧د١,١ھـ- ب ٧,٧٤٣,١٢٨ھـ- أ ٢٩٠,٧١
ب جـ د٢,٤ز ح ط٠,١٣٨د١,١جـ د ھـ٧,٨٠٣,١٢٧أ ب  جـ٣٠٣,٧٤
جـ د١,٤ط- ھـ ٠,١٣٩أ٥,١ھـ- ب٧,٨٠٢,١٣٨أ ب  جـ٣١٣,٧٣
د- أ ٣,٤ح ط٣,١٣٧د- أ ٢,١أ ب جـ٠,٧٧٢,١٤٦د–أ ٣٢٠,٧٢
أ  ب جـ٤,٤ط–و ٧,١٣٨د١,١ھـ- ب٧,٧٨٤,١٣٠د–أ ٣٣٠,٧٢
د٠,٤ي٧,١٢٤أ ب جـ٣,١ھـ- ب٧,٧٣٠,١٣٧د ھـ٣٤٣,٦٧
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)٥(تابع للجدول 

الصنافا
الصفات

عدد صفوف 
حبة ٥٠٠وزن عدد حبوب العرنوصالعرنوص

)غم(
حاصل النبات 

)غم(الفردي 
نسبة الزیت

نسبة البروتین (%)
%الخام 

ل م ن٨,٦ب جـ٩,٥جـب٦,١٣٣د–أ ١,١٧٠ب جـ د٣,٤٣٥ب ھـ١٨,١٢

ن- ي ٦,٧أ ب٤,٦ب جـ١,١٣٤ھـ- أ ١,١٦٦ھـ و٦,٣٢٩أ ب٢٧,١٤

ب د٦,١٠ھـ٧٩,٤,أ١٦١ھـ- أ ٧,١٦١و- ب ٠,٤١٧ھـ- ب ٣٠,١٣

م ن٧,٦ب٣٢,٦,أ١٥٨جـأ ب٩,١٧٤و- جـ ٠,٣٦٦ھـ- ب ٤٠,١٣

ن٦,٦ب جـ١٥٦,٠٨,٥أ بط–د ١,١٤٠ب جـ د٩,٤٤٠د- أ ٥٠,١٤

ع٥,٤ب جـ١٤٢,٧٨,٥بھـ- أ ٤,١٦٤و- ب ٦,٤١٩د ھـ٦٢,١٢

م- ط ٢,٨أ ب١٤٣,٣٦,٦بو–أ ١,١٦١و- ب ٨,٣٧٨أ٧١,١٥

د- ب ٤,١٠أ ب٠٤,٦,ب جـ١٣٨خ- ھـ ١,١٣٧أ ب٨,٤٧٥د- أ ٨١,١٤

أ ب٣,١١و ز٥٣,٤,ب جـ١٣٤خ–د ٩,١٣٩و- ب ٧,٤١٥أ٩١,١٥

م- ط ٢,٨د ھـ١٢٠,١١,٥جـخ- ھـ ٨,١٣٦ب جـ٨,٤٥٦د- أ ١٠٩,١٣

ط- د ٥,٩ھـ و١٢٣,٧٨,٤جـو–أ ٥,١٦٠و- ب ٦,٤١٥ھـ- أ ١١٤,١٣

ب جـ٠,١١ھـ و١٤٢,٦٨,٤بخ–د ٦,١٣٩و- ب ١,٣٨٩ھـ١٢٧,١١

ي- و ٨,٨ب١٢٥,٨٣,٦جـخ- أ٨,١٥٦و- جـ ٢,٣٥٩د- أ ١٣١,١٤

ن- ي ٣,٧د ھـ٧٢,٥,ب جـ١٣٥ز–أ ٧,١٥٧و- ب ٦,٤٢٢د- أ ١٤٨,١٣

ح ل٣,٨ب جـ١٢٦,٣٩,٥جـز–أ ١,١٥٨و٩,٣٢٦جـ د ھـ١٥٦,١٢

ز- ب ١,١٠ب جـ٩٩,٥,ب جـ١٣٧و–أ ١,١٦٠د ھـ و٣,٣٤٩ھـ- ب ١٦٨,١٢

م- ط ٢,٨و ز١٤٩,٥٤,٤أ بأ٣,١٨٠ھـ- ب ٧,٤٢٩د- أ ١٧٠,١٤

ط- جـ ٦,٩ب جـ٩,٥ب جـ١٣٦.٤ھـ- أ ٠,١٦٢و- ب ٤,٤٠٤ھـ- أ ١٨٦,١٣

ن- ي ٨,٧ب١٢٨,٠٢,٦جـأ ب٥,١٧٧و- ب ٥,٣٩١ھـ- ب ١٩٩,١٢

ي- ز ٧,٨ز١١٩,٤٩,٣جـخ–ب ١,١٤٦و- ب ٨,٣٨٢د- أ ٢٠٠,١٤

ك- ح ٤,٨جـ د١٤٥,٢٦,٥بو–أ ٦,١٥٨و- ب ٠,٤٢٤د- أ ٢١٠,١٤

ن- ي ٥,٧و١٤٣,٢٥,٤بط–ب ٨,١٤٦و- ب ٤,٤٢٢د- أ ٢٢١,١٤

و- ب ٣,١٠و ز٩٤,٤,جـ١٢٣و ز خ٥,١٢٩ب جـ د٢,٤٣٥ھـ- ب ٢٣١,١٣

ل م ن٨,٦د٩٣,٥,جـ١٢٨أ٩,١٨٠و- ب ٧,٤٢٠د- أ ٢٤٥,١٣

ح ط ي٥,٨ب جـ٨٠,٦,جـ١٢٨أ ب جـ٧,١٧٥ب جـ د٤,٤٥٠د- أ ٢٥٠,١٤

ب جـ د٩,١٠جـ١٤٦,٨٨,٥أ بخ- جـ ٩,١٤٤أ ب٨,٤٧٤أ ب جـ٢٦٦,١٤

أ٦,١٢أ٧,٦ب جـ٧,١٣٥ح–ب ٧,١٤٥ب جـ٩,٤٥٥د- أ ٢٧٩,١٣

د- ب ٧,١٠ز٧٠,٤,أ١٥٨خ–د ٤,١٣٨و- ب ٩,٤١٤أ ب جـ٢٨٢,١٤

ن- ك ٠,٧ب جـ٠٨,٥,جـ١٢٣خ–د ٧,١٤٠و- ب ٨,٣٨٣ھـ- أ ٢٩٢,١٣

ن- ك ٠,٧جـ١٢٣,٩٧,٥جـخ- ھـ ٣,١٣٥ب جـ د٠,٤٣٥ھـ- أ ٣٠٥,١٣

ن- ي ٤,٧جـ٠٨,٥,أ ب١٥٦خ٧,١٢٥ب جـ د٤,٤٤٨ھـ- أ ٣١٦,١٣

خ- جـ ٨,٩جـ د٧٥,٥,جـ١٢٤خ–أ ١,١٥١و- ب ٢,٣٨٠ھـ- ب ٣٢٩,١٢

د- ب ٨,١٠و١١٨,٨٥,٤جـخ–أ ٩,١٥٢و- ب ٥,٣٧٦د- أ ٣٣٩,١٣

ط- ھـ ٣,٩ھـ٨٩,٤,أ ب١٥٤ز خ٨,١٢٦أ٩,٥٤٩د- أ ٣٤٨,١٣
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للصفات المدروسة في العروة الخریفیة)r P( االرتباطات المظھریة و)r G( معامالت االرتباطات الوراثیة ): ٦(الجدول 

.على التوالي% ١أو % ٥ال معنوي عند مستوى احتم**  ، *

حاصل النبات 
)غم(الفردي 

نسبة البروتین 
(%)

الزیت نسبة 
(%)

حبة ٥٠٠وزن 
)غم(

عدد حبوب 
العرنوص

عدد صفوف 
العرنوص

قطر العرنوص 
)سم(

موعد النضج 
)یوم(

عدد  العرانیص 
في النبات

ارتفاع النبات 
)سم(

موعد التزھیر 
)یوم(االنثوي 

موعد التزھیر 
* *٤٥,٠- )یوم(الذكري 

 -٠.٢١
٠١,٠

 -٠.٠٢
-٠٨,٠
 -٠.٠٤

٧٠,٠**
 -٠.٠٣

 -٨١,٠**
 -٠.٣٤**

 -١٤,٠
 -٠.٠٦

 -٥٧,٠**
-٠.٢٢

٩٩,٠**
٠.٤١**

 -٠٤,٠
 -٠.١٢

٧٣,٠**
 -٠.٣٧**

٧٥,٠**
٠.٨٠**

موعد التزھیر 
**٣٧,٠- )یوم(األنثوي 

 -٠.١٨
٢٨,٠*

٠.١٤
 -٤٠,٠**

 -٠.١٤
٣٠,٠*

 -٠.٢٠
 -٧٨,٠**

 -٠.٢٦*
 -٣٠,٠*

٠.٠٦
 -٣٧,٠**

 -٠.١٩
٩٣,٠**

٠.٣٤**
٢٦,٠*

 -٠.٠٩
٦٨,٠**

 -٠.٣٠*

* *٠,٥٤)سم(ارتفاع النبات 
٠.٢٤*

 -١٢,٠
 -٠.٢٣

٠٢,٠
٠.٠١

٣٨,٠**
٠.٣٣**

 -٣٥,٠**
٠.٠٦

٤١,٠**
٠.١٥

٤٥,٠**
 -٠.٢١

٢١,٠
 -٠.٠٣

٧١,٠**
٠.٣١*

عدد العرانیص قي
النبات

٢٣,٠
٠.٤٨**

 -٠١,٠
٠.٠٣

 -١١,٠
 -٠.٠٤

 -٠٦,٠
٠.٠٢

١٥,٠
٠.١٧

٣٠,٠*
٠.١٣

 -١٠,٠
٠.١٢

٠١,٠
 -٠.٠١

**٣٤,٠- )یوم(موعد النضج 
 -٠.٢٢

٠١,٠
 -٠.٠٤

 -٠٥,٠
 -٠.٠٧

٥٤,٠**
٠.٢٩*

 -٨١,٠**
 -٠.٣١*

٠٨,٠
٠.٠٢

 -٠٢,٠
 -٠٢,٠

٠٣,٠)سم(قطر العرنوص 
٠.٠٦

 -٠,٣٢**
 -٠.١٩

٦١,٠**
٠.٣٥**

٨٤,٠**
٠.٢٦*

 -٦٨,٠**
-٠.٠٧

 -٤١,٠**
٠.١٨

عدد صفوف 
٠٤,٠العرنوص

٠.٠٩
٢٨,٠*

٠.١٢
 -٠٥,٠

٠.٠٨
 -١٥,٠
 -٠.١٣

 -٠٣,٠
٠.٣١*

عدد حبوب 
**٣٨,٠العرنوص

٠.٢٣
١٨,٠

٠.٠٧
 -١٩,٠
 -٠.٠٩

 -٩١,٠**
 -٠.٠٨

حبة ٥٠٠وزن 
٠٥,٠- )غم(

 -٠.٠٣
 -٤٠,٠**

 -٠.٢٦*
٣٤,٠**

٠.١١

٠.٠٢(%)ة الزیت نسب
٠.١١

 -٢٤,٠*
 -٠.٢٣

٠١,٠- (%)نسبة البروتین 
 -٠.٠٣
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): ٧(الجدول 
.الذرة الصفراء 

ناف التركیبیةقیم دلیل االنتخاب لألص:)٨(الجدول 
قیمة االنتخابالتراكیب الوراثیةالتسلسل

التحسین الدلیل االنتخابيت
المتوقع

الكفاءة 
النسبیة

حاصل الحبوب                                         ١
I1=0.801X1

22.776100

-=2I2لتزھیر الذكري                                       اموعد٢
0.222x1.5796.933

=I3لتزھیر االنثوي                                      اموعد٣ -0.222X32.0749.107

X4عدد صفوف العرنوص                                           ٤
I4=0.2520.5782.539

I5= 0.008X51.0404.565عدد الحبوب بالعرنوص                                 ٥
=I6حبة                        ٥٠٠وزن ٦ -0.040X61.6717.338
٧I7=0.800X1+(-0.729X2)23.339102.475
٨I8=0.799X1+(-0.041X3)22.779100.014
٩I9=0.806X1+(-0.707X4)22.833100.252
١٠I10=0.799X1+ (-0.002X5)22.778100.008
١١I11=0.801X1+(-0.002X6)22.776100.001
١٢I12=-0.903X2+0.148X35.26523.117
١٣I13=-0.874X2+(-6.690X4)16.19671.109
١٤I14=-0.551X2+(0.032X5)6.42828.225
١٥I15=-0.747X2+(-0.023X6)5.29123.231
١٦I16=-0.399X3+0.283X43.74616.449
١٧I17=-0.265X3+0.037X55.81525.532
١٨I18=-0.430X3+(-0.039X6)4.02717.680
١٩I19=-0.566X4+0.045X55.44523.909
٢٠I20=0.156X4+(-0.019X6)0.9164.021
٢١I21=0.042X5+(-0.011X6)5.32123.363
٢٢I22=0.856X1+(-2.008X2)+1.192X324.210106.297
٢٣I23=0.805X1+(-0.030X3)+(-0.699X4)22.835100.259
٢٤I24=0.800X1+(-0.818X4)+(-0.007X5)22.848100.315
٢٥I25=0.799X1+0.002X5+(-0.002X6)22.778100.009
٢٦I26=-0.902X2+0.148X3+0.008X45.26523.118
٢٧I27=-0.543X2+(-0.485X4)+0.0348X56.51528.605
٢٨I28=-0.557X2+0.031X5+(-0.015X6)6.46028.363
٢٩I29=-0.250X3+(-0.418X4)+0.040X55.88525.839
٣٠I30=-0.291X3+0.036X5+(-0.025X6)5.90225.915
٣١I31=-0.640X4+0.046X5+(-0.027X6)5.56024.410
٣٢I32=0.872X1+(-2.162X2)+1.310X3+(-1.440X4)24.424107.237
٣٣I33=-0.732X2+0.176X3+(-0.561X4)+0.035X56.58628.917
٣٤I34=-0.283X3+(-0.503X4)+0.040X5+(-0.038X6)6.08926.735
٣٥I35=0.881X1+(-2.225X2)+1.314X3+(-1.287X4)+(-0.010X5)24.451107.353
٣٦I36=0.889X1+(-2.339X2)+1.421X3+(-1.213X4)+(-0.011X5)+(0.045X6)24.516107.639
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١SO3 TLW-FAW٧٣,٣٨
٢SO3 TLW-Pp٧٣,١١
٣SO3 TLW-2-AB٩٦,٧٦
٤SO3 TLW-3 B٩٣,٨٣
٥SO3 TLW-4 AB٩٤,٤٤
٦SO3 TLW-5 AB٨١,٣١
٧SO3 TLW-6 AB٨٠,٨٣
٨SO3 TLW-LN2٨١,٨٦
٩SO4 TW-1٧٤,٢٥
١٠SO5 TLW-SEQ/BN٦٣,٨٦
١١SO5 TLW-ER/Bm٦٤,٦٧
١٢SO5 TLW-FAW/SCB٧٩,٨١
١٣SO5 TLW-HG "AB"-1٦٧,٣٢
١٤SO5 TLW-HG "AB"-2٧٥,٥٧
١٥SO5 TLW-HG "AB"-3٦٥,٥٢
١٦SO5 TLW-HG "AB"-4٧٤,٨٤
١٧SO5 TLW-HG "A"٨٥,٥٤
١٨SO3 TLW-SCB٧٤,٥٧
١٩SO3 TLW-1 AB٦٧,٣٣
٢٠SO3 TLW-Bm٦١,٤٦
٢١SO3 TLW-Bm-RE٨٣,٥٦
٢٢SO3 TLWQ-A01٨١,٥٧
٢٣SO3 TLWQ-B01٦٧,٨٠
٢٤SO5 TLWQ-HG-AB1٦٩,٨٧
٢٥SO5 TLWQ-HG-AB2٦٩,٨٦
٢٦SO5 TLWQ-HG-A٨٦,٠٨
٢٧SO5 TLWQ-HG-B٧٦,٢٠
٢٨SO3 TLWQ-AB01٩٤,٢٩
٢٩SO3 TLWQ-AB٦٦,٧٤
٣٠SO3 TLWQ-AB02٦٥,٣٤
٣١SO3 TLWQ-AB04 (RE)٩٢,٤١
٣٢OBATAMPA-SRCIF3QPM (RE)٦٦,٨٤
٣٣POZA RICA 8763 (RE)٦١,٩٢
٣٤Local Check (Bohoth 106)٩٥,٤١

EVALUATING THE YIELD AND ITS COMPONENTS, PHENOTYPIC AND
GENOTYPIC CORRELATIONS IN INTRODUCED SYNTHETIC VARIETIES

OF MAIZE ( Zea mays L. )
Mohammed Y. Al-Fahady              Saadullah M. J. Hussain

College of Agriculture and Forestry /University of Mosul /Iraq
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This study was conducted to evaluate the performance of thirty three synthetic
varieties of white maize in addition to the local variety (Bohoth 106) which
obtained from Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz Y Trigo
(CIMMYT).The synthetic varieties were planted in two seasons ; spring and autumn
at the first of April and the twelfth of July 2008 in farms of Al-rahmanya village
near Mosul University by using randomized complete block design with three
replications.The studied characters were:  tasseling and silking date, plant height,
plant ears, maturity date, ear diameter, ear rows, ear grain, 500 grain weight , grain
yield per plant and oil and protein percents. The synthetic varieties showed
significant difference in all the studied characters in spring season, also all the
characters except silking date in autumn season.The synthetic variety Bohoth 106
showed more earliness in tasseling and silking date, while the synthetic variety SO3
TLW-Bm-RE gave higher number of plant ears in spring season. In autumn the
SO3TLW-2-AB gave higher yield per plant and SO5 TLWQ-HG-B showed
superiority in oil and protein percent. The grain yield gave high significant negative
genotypic correlation with number of days to tasseling , silking and maturity but
positive with plant height, and ear grain. The selection index including grain yield,
number of days to tasseling and silking, ear rows was the best one which gave high
relative efficiency.
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