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Zeaتقدیر قوة الهجین في الهجن الفردیة للذرة الصفراء  mays L.  

  

  نهاد محمد عبود

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة - قسم المحاصیل الحقلیة 

  

  الخالصة

مــن مصــادر مختلفــة أدخلــت فــي هــاتــم الحصــول علیتضــمن البحــث ســتة تراكیــب وراثیــة مــن الــذرة الصــفراء

زرعــت التراكیـــب , هجینــا فردیـــا 15وتــم اســـتنباط 2004م اتهجینــات تبادلیــة غیـــر كاملــة فـــي الموســم الربیعـــي لعــ

باسـتخدام تصـمیم القطاعـات العشـوائیة 2004لتبادلیة غیر العكسیة في الموسم الخریفي من عـام اا هالوراثیة وهجن

یالئـم ظـروف المنطقـة الوسـطى وٕایجـاد صـنف الجیـل االوللتقدیر قـوة الهجـین فـي وذلك , الكاملة بثالثة مكررات 

التبادلیة المستخدمة في الدراسة لجمیع الصـفات هامعنویة بین التراكیب الوراثیة وهجناتوجدت فروق. من العراق 

التركیـب الـوراثي ان , األبـوینألعلـىسة و أظهرت بعض الهجن أعطاء قوة هجین عالیة للصفات المدر , المدرسة 

غــم بینمــا كــان 190.80قــدره صــالً احأعطــىحیــث اإلبــاءفــي صــفة الحاصــل بــین األفضــلهــو ) 3001أبــاء ( 

غـم وأعطــى212.50قـدره حاصــالً أعطـىمـن بـین الهجــن حیـث األفضــلهـو ) SP18× 105بحـوث ( الهجـین 

  % .17.77الهجین أعلى قیمة لقوة الهجین في صفة الحاصل بلغت نفس

  

Estimation of Heterosis in single crosses of maize

N. M. A. Al–Dolimy
Department of Field crops - College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
Six Genotype of maize were used in this study to give 15 hybrids by using half 

diallel crosses in spring season of 2004. The parent and crosses were planted in 
autumn season of 2004 by using a randomize complete block design with three 
replication. The aim of this study Estimation of Heterosis between the genotypes of 
maize in F1. Significant differences were found between the genotypes and hybrids for 
all the characteries the genotype (IPA 3001) gave grain yield 190.80 gm. While the 
hybrid (105 × SP18) gave grain yield (212.50) gm. The heighest heterosis value was 
17.77 % appeared in grain yield for the hybrid (105 × SP18).

  المقدمة

وتــدخل , اإلنتــاجتــزرع فــي مســاحات واســعة لغــرض تعــد الــذرة الصــفراء مــن محاصــیل الحبــوب المهمــة التــي

یعتبــر التهجـــین مـــن أهــم مصـــادر نشـــوء . تغذیــة الحیوانـــات والـــدواجن لالعلیقـــة المركـــزة فــي أساســـیةالحبــوب مـــادة 

أن . دى نجـاح أي برنـامج تهجـین أو انتخـاب االختالفات الوراثیة في المجتمع وهذه االختالفات هي التـي تحـدد مـ

)1(اإلبـاءفـي نجـاح برنـامج التهجـین خاصـة التبـادل الـوراثي بـین دقة اختیار اإلباء هـي إحـدى الركـائز األساسـیة 

لصــفات الحاصــل ومكوناتــه وبعــض ظــاهرة قــوة الهجــین فــي هجــن الجیــل األولومــن بــین البــاحثین الــذین درســوا 

ویهـدف هـذا البحـث إلـى تقـدیر قـوة الهجـین فـي )6, 5, 4, 3, 2, 1(الصفراء هـم الصفات األخرى في الذرة 
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مج سـتمرار فـي بـرالالصـنف هجینـي إلیجـادلمعرفـة أفضـل التراكیـب الوراثیـة مـن خـالل هجنهـا هجـن الجیـل األول

  .تربیة وتحسین الذرة الصفراء 

  

  المواد وطرائق العمل

5012وهــي إبــاء تبــادليفنصــفــي تهجــین أدخلــترة الصــفراء تضــمن البحــث ســتة تراكیــب وراثیــة مــن الــذ

في منتصف الخالدیة–زرعت البذور في منطقة الجزیرة . SP18و WBRو HSو 3001وٕاباء105وبحوث 

وٕاثناء التزهیر األنثـوي وقبـل ظهـور الحریـرة غلفـت النـورات األنثویـة كمـا وبثمانیة مروز من كل ساللة2004آذار 

یـة بكافـة االحتمـاالت یدو الالذكریة بأكیاس ورقیة قبل یوم من بـدء عملیـة التلقـیح وأجریـت التلقیحـاتغلفت النورات

وفي الموسم الخریفي فردیاً هجینا 15م الحصول على توفي نهایة الموسم ) 7(وباتجاه واحد بین التراكیب الوراثیة 

 .R. C. B(القطاعـات العشـوائیة الكاملـة تصـمیمزرعـت بـذور اإلبـاء وهجنهـا الفردیـة باسـتخدام 2004مـن عـام 

D. (وبثالثة مكررات وفق المعادلة التالیة:  

  
  

  =عدد الهجن الفردیة 
n ( n –   6= عدد التراكیب الوراثیة األبویةnحیث أن   ( 1

2  15= عدد الهجن الفردیة 
  

21وراثیة في الوحدة التجریبیة هجینا فردیا لیصبح عدد التراكیب ال15و آباءالمكرر الواحد على ستة شمل

سـم و 75م والمسافة بین خـط وأخـر 5التجریبیة عبارة عن خطین محروسین بطول ةوكانت الوحد.تركیبا وراثیا 

هكتــار / كغــم 440بمعــدل ) P : N )27 :27ســمد الحقــل بســماد مركــب .ســم 25فــي جــور علــى مســافة 

هـــ بعــد بلــوغ ارتفــاع النبــات / كغــم 260نیتــروجین بمعــدل   %46أضــیف قبــل الزراعــة كمــا أضــیف ســماد لیوریــا 

یومـا 20بعـدسـم و الثانیـة20كوفحـت حشـرة حفـار سـاق الـذرة مـرتین أولهمـا بعـد ارتفـاع النبـات . سـم 20معدل 

هــ عشـبت وسـقیت التجربـة حسـب / كغـم 4بمعـدل % 10من المكافحـة األولـى باسـتعمال مـادة الـدیازنون المحبـب 

طــول , المســاحة الورقیــة , ارتفــاع النبــات , الصــفات التالیــة عــدد األیــام للتزهیــر الــذكري واألنثــوي درســتالحاجــة 

. حبـة وحاصـل النبـات الفـردي 300وزن , عـدد الحبـوب فـي الصـف , عـدد الصـفوف فـي العرنـوص , العرنـوص 

عــن أعلـــى ولحســبت قــوة الهجـــین للصــفات المدروســة ولكـــل هجــین علــى أســـاس انحــراف قــیم متوســـط الجیــل األ

  :وحسب المعادلة التالیة ) 8(به ءما جااألبوین حسب 

  

× 100F1
¯¯- H.P¯

Hetrosis % =
H.P¯

  األبوینقوة الهجین منسوبة إلى أعلى = H (Hetrosis( حیث أن 

F1
  األولمتوسط الجیل = ¯

H.P¯  =متوسط أعلى األبوین  
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  النتائج والمناقشة

الهجــن وٕابائهــا المســتعملة ) 2( التراكیــب الوراثیــة المســتعملة فــي الدراســة ویبــین الجــدول ) 1( ن الجــدول ییبــ

فـاع لمتوسطات الصـفات التزهیـر الـذكري واألنثـوي وارتوجود فروقات معنویة ) 2( في الدراسة ویتضح من جدول 

حیـــث وأنثــوير ذكـــري تزهیــ% 50مــن الزراعـــة حتــى األیــامهـــو االبكــر فــي عـــدد ) SP18( األبالنبــات وكــان 

فــي صــفة ارتفــاع 105بحــوث األبوتفــوق . علــى التــوالي واألنثــويیــوم للتزهیــر الــذكري 61.6و 56.2اســتغرق 

فـي صـفة المسـاحة الورقیـة ) HS(األبتفـوق )3( یوضح جـدول .سم178النبات آذ أعطى أعلى ارتفاع بلغ 

أن. سـم 16.6قیمـة لطـول العرنـوص بلغـت أعلى) HS( األبوأعطى2سم590.3قیمة كانت أعلىوأعطى

فـي ) 2( الهجـین أبكـرلقد , حصول فروقات معنویة بین التضریبات التبادلیة إلىهذا االختالف بین اإلباء أدى 

لكـــال التزهیـــر الـــذكري 55.8و 51.2حیـــث اســـتغرق تزهیـــر ذكـــري وأنثـــوي % 50عـــدد األیـــام مـــن الزراعـــة إلـــى 

, سـم 188ارتفـاع بلـغ اعلـىحیـث أعطـىفي صفة ارتفـاع النبـات) 2( الهجین تفوقكماعلى التواليواألنثوي

بینمــا , 2ســم648.5حیــث أعطــى مســاحة ورقیــة بلغــت ) 20( فــي صــفة المســاحة الورقیــة لقــد تفــوق الهجــین أمــا

الوراثیــة ســم انعكســت االختالفــات الوراثیــة بــین التراكیــب19.8أطــول طــول عرنــوص بلــغ ) 15( أعطــى الهجــین 

أعلى قیمة لقوة الهجین لصفة طول العرنوص بلغـت ظهرتعلى قوة الهجین التي كانت موجبة ألغلب الصفات وأ

هذه الصفة كانـت تحـت سـیطرة جینـات السـیادة الفائقـة لـألب األعلـى إنیتضح من هذا )10(للهجین 33.77%

وجــود فروقــات معنویــة فــي ) 4( یوضــح جــدول ) . 10, 9(فــي هــذه التضــریبات وهــذه یتفــق مــع متوصــل إلیــه 

فـــي صـــفة عـــدد 105تفـــوق األب بحـــوث حبـــة وحاصـــل الحبـــوب 300عـــدد الحبـــوب فـــي الصـــف ووزن صـــفات 

ــ300الحبــوب فــي الصــف ووزن  غــم للصــفات 80.12عــدد الحبــوب فــي الصــف و 37.75و أعطــىة حیــث حب

حاصـــال قـــدره أعطـــىفـــي حاصـــل النبـــات حیـــث 3001آبـــاءبینمـــا تفـــوق األب , وعلـــى التـــوالي أعـــالهالمـــذكورة 

نبـات / غـم 110.60حاصال قـدره أعطىاقل قمة لحاصل النبات حیث HSاألبوأعطىنبات / غم 190.80

معنویــا فــي ) 8( اختالفــات بــین التضــریبات التبادلیــة لقــد تفــوق الهجــین إلــىأدتاإلبــاءن هــذه االختالفــات بــیأن

عـدد صـفوف فـي اقـل) 15( الهجـین أعطـىصفا بینمـا 17.90أعطىصفة عدد الصفوف في العرنوص حیث 

أعطـىفي صفة عـدد الحبـوب فـي الصـف حیـث ) 20( تفوق الهجین . صفا 14.20العرنوص لهذه الصفة بلغ 

بحــوث ( لقــد تفــوق الهجــین 27.90اقــل عــدد حبــوب فــي الصــف بلــغ ) 17( الهجــین أعطــىحبــة بینمــا 38.30

105 ×SP18 ( حبة وحاصل النبـات الفـردي 300في صفتي وزن ) غـم 82.68وزنـا قـدره أعطـىحیـث ) غـم

و المدروســـة مقـــدار قـــوة الهجـــین للصـــفات) 4( یوضـــح الجـــدول . نبـــات / غـــم 212.50حاصـــال قـــدره وأعطـــى

تظهـر أن هنـاك اختالفـات فـي , انحـراف متوسـط قـیم الجیـل األول عـن متوسـط أعلـى األبـوین المقدرة على أسـاس 

لـــبعض األخـــر فـــي الصـــفات لفقـــد كانـــت موجبـــة لـــبعض الهجـــن و ســـالبة , قـــیم قـــوة الهجـــین بـــین الهجـــن الفردیـــة 

105بحـوث ( الهجن لقـد أعطـى الهجـین المدروسة وان هنالك قوة هجین مرغوبة لبعض الصفات أظهرتها بعض

SP18( أمـا الهجـین لصفة عدد الصفوف في العرنـوص%9.01أعلى قوة هجین موجبة بلغت ) 3001أباء × 

× HS ( 12.65حبة مقدارها 300أعطى أعلى قیمة لقوة الهجین في صفتي عدد الحبوب في الصف و وزن %

×  105بحــوث ( صــل النباتــات الفــردي فقــد اظهــر الهجــین أمــا فــي صــفة حاللصــفتین علــى التــوالي % 10.90و 

SP18 ( عالیة من أبـاء هجینولیس من الضروري أن تحصل على قوة, 17.775أعلى قیمة لقوة الهجین بلغت

إلــى اخــتالف نــوع أدى التباعــد الــوراثي بــین اإلبــاء) . 13, 12, 11(كــل مــن ذات حاصــل عــالي وهــذا مــا أیــده

یطر علــى الصــفة بــین الهجــن التبادلیــة الــذي جــاء اســتنادا إلــى قــیم قــوة الهجــین المختلفــة فــي الفعــل الجینــي المســ
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الصفات فقد كانت قیم قـوة الهجـین موجبـة فـي بعـض الصـفات وتكـون خاضـعة إلـى سـیطرة جینـات السـیادة الفائقـة 

ة الجزیئیـة لهـذا في حین نجـد قـیم قـوة الهجـین فـي بعـض الصـفات تكـون سـالبة وتخضـع إلـى سـیطرة جینـات السـیاد

  ) .16, 15, 14(اختلفت قیم قوة الهجین بین القیم الموجبة والسالبة وهذا یتفق مع ما توصل إلیه 

  

  التراكیب الوراثیة المستعملة في الدراسة) 1(جدول 

  مصدر التركیب الوراثي  نوع التركیب الوراثي  اسم التركیب الوراثي  ت

  ألبحاث الزراعیةلمركز أباء   صنف تركیبي  5012إباء   1

  بحوث الزراعیةلالهیئة العامة ل  صنف تركیبي  105بحوث   2

  مركز أباء لألبحاث الزراعیة  هجین ثالثي3001أباء   3

4  HSكیةیالوالیات المتحدة األمر   ساللة نقیة  

5  WBRكیةیالوالیات المتحدة األمر   ساللة نقیة  

6  SP18الیونان  ساللة نقیة  
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( عدد األیام من الزراعة حتى التزهیر الذكري واألنثوي ومتوسطات ارتفاع النبات متوسطاتنییب) 2(جدول 

  2004وقوة الهجین لهجن الذرة الصفراء وآبائها المزروعة في الموسم الخریفي من عام ) سم 

أرقام 

الهجن 

  وٕابائها

أسماء الهجن 

  وٕابائها

متوسطات 

التزهیر الذكري 

  )الیوم ( 

  الهجینقوة

%  

متوسطات 

التزهیر 

( األنثوي 

  )الیوم 

  قوة الهجین

%  

متوسطات 

ارتفاع النبات 

  )سم (

  قوة الهجین

%  

  -  170  -  62.2  -  58.1  5012أباء   1

× 5012أباء   2

  105بحوث 

51.2  -16.3  55.8  -13.2  188  5.61  

× 5012أباء   3

  3001أباء 

55.4  -11.2  59.1  -4.9  160  -8.5  

× 5012أباء   4

HS  

64.8  10.3  66.8  5.36  167  -1.76  

× 5012أباء   5

WBR  

62.8  8.08  68.6  10.28  168  -1.17  

× 5012أباء   6

SP18  

68.4  17.72  72.2  16.07  177  4.11  

  -  178  -  64.3  -  61.2  105بحوث   7

× 105بحوث   8

  3001أباء 

59.8  -4.1  61.9  -3.73  165  -2.94  

× 105بحوث   9

HS  

58.4  -4.5  64.8  0.7  174  -2.24  

× 105بحوث   10

WBR  

61.8  0.9  66.2  2.95  187  5.05  

× 105بحوث   11

SP18

63.4  3.5  67.8  5.44  187  5.05  

  -  175  -  66.2  -  62.4  3001أباء   12

× 3001أباء   13

HS  

58.3  -6.5  62.4  -1.5  178  1.71  

× 3001أباء   14

WBR

54.2  -13.14  58.1  -3.45  165  -5.71  

× 3001أباء   15

SP18  

64.1  2.72  66.3  10.13  162  -7.42  

16  HS58.2  -  63.4  -  155  -  

17  HS ×WBR  65.3  12.19  69.2  9.14  185  12.12  

18  HS ×SP18  64.8  11.34  67.3  6.15  178  7.87  

19  WBR  55.2  -  58.6  -  165  -  

20  WBR ×

SP18  

62.9  11.92  68.8  11.68  180  9.09  

21  SP1856.2  -  61.6  -  148  -  

L. S. D.  %5  =  2.11L. S. D.  %5  =  2.65L. S. D.  %5  =  9.81
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وعدد الصفوف في العرنوص ) سم ( وطول العرنوص )2سم( المساحة الورقیة متوسطات ن ییب) 3(جدول 

  2004وقوة الهجین لهجن الذرة الصفراء وآبائها المزروعة في الموسم الخریفي من عام 

أرقام

الهجن 

  وٕابائها

أسماء الهجن 

  وٕابائها

متوسطات 

المساحة 

(الورقیة  

  )2سم

  قوة الهجین

%  

طول 

  العرنوص

  )سم ( 

  قوة الهجین

%  

متوسطات عدد 

الصفوف في 

  العرنوص

  قوة الهجین

%  

  -  16  -  16.2  -  *465.8  5012أباء   1

× 5012أباء   2

  105بحوث 

502.8  -2.14  17.2  6.17  15.50  -4.3  

× 5012أباء  3

  3001أباء 

517.3  11.18  16.8  3.70  16.80  0.05  

× 5012أباء   4

HS  

580.1  -1.69  19.7  18.67  15.40  -4.93  

× 5012أباء   5

WBR  

551.2  18.49  158  -2.46  17.12  0.07  

× 5012أباء   6

SP18  

552.8  5.34  16.9  4.32  16.20  0  

  -  16.42  -  15.0  -  *543.2  105بحوث   7

×105بحوث   8

  3001أباء 

460.7  -1.5  18.6  24  17.90  9.01  

× 105بحوث   9

HS  

602.1  2.03  18.9  13.85  16.80  2.43  

× 105بحوث   10

WBR  

551.9  1.47  18.2  15.92  17.22  4.78  

× 105بحوث   11

SP18

592.8  9.02  15.2  1.33  15.30  -6.7  

  -  14.80  -  14.7  -  *430.8  3001أباء   12

× 3001أباء   13

HS  

520.1  -11.86  14.4  -13.25  15.13  -6.7  

× 3001أباء   14

WBR

598.8  39.06  15.8  0.63  16.80  5.66  

× 3001أباء   15

SP18  

620.2  18.32  19.8  33.77  14.20  -12.34  

16  HS590.3*  -  16.6  -  16.24  -  

17  HS ×WBR  580.6  -1.96  14.8  -10.84  16.30  6.17  

18  HS ×SP18  577.2  -2.20  15.8  -4.8  14.90  -8.02  

19  WBR  420.8*  -  15.7  -  15.90  -  

20  WBR ×SP18  648.5  23.66  16.8  7.0  16.90  4.32  

21  SP18524.6*  -  14.8  -  16.20  -  

L. S. D.  %5  =  58.20L. S. D.  %5  =  1.98L. S. D.  %5  =  1.05
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وقوة ) غم ( وحاصل النبات ) غم ( ة حب300متوسطات عدد الحبوب في الصف ووزن ن ییب) 4(جدول 

  2004الهجین لهجن الذرة الصفراء وآبائها المزروعة في الموسم الخریفي من عام 

أرقام 

الهجن 

  وٕابائها

أسماء الهجن 

  وٕابائها

متوسطات عدد 

الحبوب في 

  الصف

  قوة الهجین

%  

300وزن 

  حبة

  )غم ( 

  قوة الهجین

%  

  حاصل النبات

  )غم ( 

  قوة الهجین

%  

  -  150.60  -  75.10  -  33.80  5012اء أب  1

× 5012أباء   2

  105بحوث 

32.41  -14.05  74.12  -7.49  160.12  -8.5  

× 5012أباء   3

  3001أباء 

36.50  7.98  76.50  -2.29  184.20  -3.15  

× 5012أباء   4

HS  

28.40  -15.97  76.11  1.33  174.80  16  

× 5012أباء   5

WBR  

31.50  -15.77  78.28  4.12  182.31  12.34  

× 5012أباء   6

SP18  

37.20  10.05  72.20  -3.86  185.90  2.77  

  -  175.60  -  80.12  -  37.75  105بحوث   7

× 105بحوث   8

  3001أباء 

36.62  -2.9  66.11  -17.47  180.20  -5.26  

× 105بحوث   9

HS  

32.15  -14.85  73.84  -7.86  190.82  8.57  

× 105بحوث   10

WBR  

31.27  -17.24  60.90  -23.97  180.11  2.85  

× 105بحوث   11

SP18

30.82  -18.30  82.68  3.12  212.50  17.77  

  -  190.80  -  78.35  -  31.10  3001أباء   12

× 3001أباء   13

HS  

28.70  -7.71  80.32  2.55  120.12  -3.68  

× 3001أباء   14

WBR

32.90  -12.02  71.97  -8.17  109.51  -4.26  

× 3001أباء   15

SP18  

36.42  12.34  78.35  0  220.30  15.78  

16  HS27.32  -  74.32  -  110.60  -  

17  HS ×WBR  27.90  -25.40  65.82  -1.14  170.40  4.93  

18  HS ×SP18  36.50  12.65  82.41  10.90  182.15  1.11  

19  WBR  37.40  -  74.23  -  162.19  -  

20  WBR ×SP18  38.30  2.40  72.40  -2.42  143.11  -20.55  

21  SP1832.40  -  70.21  -  180.12  -  

L. S. D.  %5  =  5.32L. S. D.  %5  =  8.45L. S. D.  %5  =  18.65


