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  2007، ) 1(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  في الذرة الصفراءلمحتوى الزیت والبروتین بعض المعالم الوراثیة تقدیر 

  

  فاضل یونس بكتاش ، نغم مجید العزاوي

جامعة بغداد/ كلیة الزراعة –قسم المحاصیل الحقلیة 

  

  الخالصة

فـي الموسـم الربیعـي وفـي جامعـة بغـداد/لیـة ـ كلیـة الزراعـةطبـق البحـث فـي حقـل قسـم المحاصـیل الحق

و 1ـBK10( ادخلـت  سـت سـالالت نقیـة مـن الـذرة الصفــــراء . 2001حقـل المـدائن فـي الموسـم الخریفـي لعـام 

BK12و 2ـBK15و 3ـBK20 و 4ـBK27و 5ـBK30التبـادلينصـف فـي برنـامج للتهجـین ) 6ـ،

ت التلقیحـــات بـــین یـــجر ا. م الوراثیـــة لمحتـــوى الزیـــت والبـــروتین فـــي الهجـــن المســـتنبطةتقـــدیر بعـــض المعـــالبهـــدف 

الصـنف (نفـذت تجربـة مقارنـة الهجـن وآبائهـا وأربعـة تراكیـب وراثیـة للمقارنـة . السالالت النقیة السـتة باتجـاه واحـد 

، باســتخدام ) كیبـي تـاالروالهجـین الفـردي شـهد والصـنف التر   3001والهجین الثالثي أبـاء 106التركیبي بحوث 

  . التصمیم الشـبكي البسیط الموزون جزئیا بأربعة مكررات

وجـدت فــروق معنویـة بــین التضــریبات فـي نســبتي الزیــت والبـروتین وكــذلك فــي تـأثیرات قــابلیتي االئــتالف 

والضـــیق وجـــدت اختالفـــات كبیـــرة فـــي معـــدل درجـــة الســـیادة ونســـبتي التوریـــث بـــالمعنى الواســـع. العامـــة والخاصـــة 

والبـروتین ) %5.94(أعلـى نسـبة للزیـت ) 5×2(و ) 4×2(أعطـى الهجینـان . لصفتي الزیت والبـروتین 

أعلــى قــوة هجــین موجبــة ومعنویــة نســبة ) 5×2(و ) 4×2(اظهــر الهجینــان . تــابع علــى الت) 10.25%(

لبــروتین ، كمــا تفــوق الهجینــان الفردیــان لصــفة ا) %16.47(لصــفة الزیــت و ) %32.39(إلــى أعلــى األبــوین 

  .تابعفي القابلیة االئتالفیة الخاصة لصفتي الزیت والبروتین على الت) 5×3(و ) 4×2(

من الهجن الواعدة في احتوائها علـى نسـبتي ) 5×2(و ) 4×2(یستنتج من البحث بأن الهجینین 

  .العالیتیینالزیت والبروتین
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ESTIMATION OF SEVERAL GNETIC PARAMETERS FOR OIL 
AND PROTEIN CONTENT IN MAIZE

F. Y. Baktash and N. M. AL-Azawi
College of Agriculture / University of Baghdad

ABSTRACT
The experiment was conducted at the experimental field of Field Crops 

Department, during spring season, while in fall season 2001 it was conducted at the 
field of Al-Madain. The objective was estimation of several genetic parameters for oil 
and protein content in maize. In the first season, crossing was done among six inbred 
lines, (1) BK 10 (2) BK12, (3) BK15, (4) BK20, (5) BK2 and (6) BK6. In the second 
season a yield trial was conducted, on 15 hybrids, 6 parents and four different other 
genotypes, in simple partial lattice design with four replications. Significant 
differences were found among crosses and parents in studied characters also in (gi^i, 
si^j). The higher differences for the average degree of dominance, broad sense 
heritability (h2.bs%) and narrow sense heritability (h2.ns%) for oil and protein. The 

single crosses (4×2), (5×2) had the higher oil percentage (5.94%) and protein 

(10.25%) respectively. The single crosses (4×2), (5×2) appeared the higher value of 

positive heterosis (32.39%) for oil and (16.47%) for protein. The hybrids (4×2), (5×3) 
had the highest (si^j) for protein and oil percentage.

It was concluded that the crosses (4 x 2) and (5 x 2) were promising hybrids 
for oil and protein content of maize grains.

  

  المقدمة

تؤكـد معظــم الدراسـات الوراثیــة التـي تهــتم بوراثـة الصــفات النوعیـة إن عــدد كبیـر مــن الجینـات یــتحكم فــي 

توریثها لذا فان معرفة السلوك الوراثي وطبیعة الفعل الجیني المؤثر في الصفات النوعیـة ذا أهمیـة كبیـرة فـي اتبـاع 

  .افضل طرق التربیة والتحسین

الـــذي یقصـــد بــه عملیـــة إجـــراء ) Diallel Cross(النبـــات التهجـــین التبــادلياســتخدم البـــاحثون ومربــوا

التلقیحــات بــین الســالالت النقیــة وبكافــة التوافیــق الممكنــة بینهــا ، ینــتج مــن عملیــة التهجــین مجموعــة مــن الهجــن 

هجـین التبـادلي تعـد طریقـة الت. یختلف عددها باختالف عدد اآلباء فكلمـا زاد عـدد اآلبـاء ازداد عـدد الهجـن الناتجـة

من افضل طرائق التهجین لفائدته في تقییم المادة الوراثیة ومعرفة أداء التراكیب الوراثیة المختلفة فـي النسـل النـاتج 

التـي عـادة مـا تصـحب التهجـین بـین ) Heterosis(یهتم مربي النبات بالتهجین لغرض دراسـة قـوة الهجـین. منها 

ة التي تختلف عن بعضها فـي التركیـب الـوراثي وهـذه االختالفـات تـزداد كلمـا السالالت النقیة أو األصناف التركیبی

بـین السـالالت أو األصـناف إذ یظهـر الجیـل األول تفـوق وحیویـة فـي ) Genetic diversity(زاد التباعد الوراثي

هجـین سـالبة وهنـاك حالـة عكسـیة تكـون فیهـا قـوة ال) Heterosis +(النمو هذه الحالة تسمى بقوة الهجین الموجبـة

)Heterosis–( . حصـــــلGomaa وShaheen)1 ( علـــــى قـــــوة هجـــــین انحصـــــرت بــــــین)-و ) %18.49

حصـــل . وأكـــدا علـــى أهمیـــة التــأثیرات االضـــافیة للجینـــات فـــي نســـبة الزیـــتلصــفة المحتـــوى الزیتـــي) 22.39%(

Mufti وRao)2 ( اتفقــــــت نتــــــائج . لمحتــــــوى البروتینــــــيللمحتــــــوى الزیتــــــي وموجبــــــة لعلــــــى قــــــوة هجــــــین ســــــالبة

Sabljarevic)3 ( وWang)4 ( مــــع نتــــائج القــــیم الســــالبة لقــــوة الهجــــین لمحتــــوى البروتینــــي فــــي حبــــوب الــــذرة

إلــى أهمیــة التــأثیرات اإلضــافیة وغیــر اإلضــافیة للجینــات فــي ) Monteagudo)5و Sinobasشــار أ.لصــفراءا
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) 7(و بكتـاش ) 6(نتائج أبحاث كل مـن  البـارودي اتفقت . وراثة صفتي الزیت والبروتین في حبوب الذرة الصفراء

في الحصول على فروق معنویة لقابلیتي االئتالف العامـة والخاصـة وأكـدا علـى أهمیـة السـیادة الفائقـة ) 8(و علي 

یهـدف البحـث تقـدیر بعـض المعـالم الوراثیـة . للجینات في توریث صفتي الزیت والبروتین في حبـوب الـذرة الصـفراء

  .والبروتین في الهجن المستنبطة لمحتوى الزیت

  

  المواد وطرائق البحث

2001فـي الموسـم الربیعـي جامعة بغـداد /ـ كلیة الزراعةطبق البحث في حقل قسم المحاصیل الحقلیة

و  BK10) 1((ادخلت  ست سالالت نقیة من الذرة الصـفراء . 2001وفي حقل المدائن فــي الموسم الخـریفي 

)2 (BK12و)3 (BK15و)4 (BK20و)5 (BK27و)6 (BK30 ( فــــــي برنــــــامج للتهجــــــین التبــــــادلي

تـم إعـداد أرض التجربـة فـي كـال الموسـمین مـن حراثـة متعامـدة وتنعـیم وتسـویة . لغرض استنباط هجن فردیة منهـا 

هــــ أضـــیف عنـــد /كغـــم400بمعـــدل )18N:P: 18(حســـب التوصـــیات العلمیـــة ، اســـتعمل الســـماد المركـــب

25هـــ ، أضــیف علــى دفعتــین األولــى بعــد /Nكغــم 160بمقــدار ) N% 46(، وســماد الیوریــا ر التربــةتحضــی

1بمعـدل ) %80(تـم رش الحقـل بمبیـد االتـرازین تركیـز . نیة بعد شهر من الدفعـة األولـى من الزراعة والثایوماً 

  :لى النحو األتي لموسمین عنفذ البحث في ا. هـ لمكافحة األدغال بعد الزراعة قبل اإلنبات/كغم

  :2001/ الموسم الربیعي 

خطـوط لكـل سـاللة 6اذار من هذا الموسم بذور السالالت النقیة األبویـة  یـدویًا وبمعـدل 13زرعت في 

اجریـت التلقیحـات بكافـة التوافیـق . م0.25م وبین الجـور 0.75م للخط الواحد والمسافة بین الخطوط 4وبطول 

عنـد تمـام . هجینـا فردیـا 15نقیة الستة باتجاه واحد ومـن دون التضـریبات العكسـیة إلنتـاج حبـوب بین السالالت ال

النضج الفسیولوجي حصدت العرانیص من نباتات األمهات ولكل هجین بصورة منفصلة قشـرت ثـم فرطـت حبوبهـا 

  .اعتها في الموسم الثاني ر لز 

  :2001/ الموسم الخریفي 

آبائها في حقل المدائن بزراعة بذور السالالت األبویة الستة وهجنها  فضـًال نفذت تجربة مقارنة الهجن و 

والهجــین 3001والهجــین الثالثــي أبــاء 106الصــنف التركیبــي بحــوث (عــن إدخــال أربعــة تراكیــب وراثیــة للمقارنــة 

بأربعـــة مكـــررات باســــتخدام التصـــمیم الشــــبكي البســـــیط المـــوزون جزئیـــًا . )الفـــردي شـــهد والصـــنف التركیبـــي تـــاالر

. م 0.25م وبین الجور 0.75م والمسافة بین المروز 5كان طول المرز . لكل تركیب وراثي ) مرزین(وبواقع 

ثــم Keldahlونســبة النــایتروجین باســتعمال جهــاز Sucsulateقــدرت نســبة الزیــت فــي الحبــوب باســتعمال جهــاز 

تــــم إجــــراء التحلیــــل اإلحصــــائي للصــــفات . 4.75بـــــ حولـــت نســــبة النــــایتروجین الــــى نســــبة بــــروتین بضــــرب القـــیم 

المدروســة باســتخدام تصـــمیم القطاعــات الكاملــة المعشـــاة وقورنــت المتوســـطات باســتعمال أقــل فـــرق معنــوي وعلـــى 

  .)9( % 5مستوى احتمال 

) Method II(تم تقدیر قابلیتي االئتالف العامة والخاصة وتأثیراتهما وتبایناتهما بحسب الطریقـة الثانیـة 

  ) .10(Griffingلتحلیل   Fixedالثابت ) Model 1(األنموذج االول 
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تــم تقــدیر قــوة الهجــین كنســبة مئویــة مــن حاصــل قســمة  الفــرق بــین متوســط الجیــل األول ومتوســط أعلــى 

  -:االتیة حسب المعادلة ) Shull)11األبوین على متوسط أعلى األبوین 

100
HP

HPF1%H   

  :وحسب المعادلة االتیة) Chaudhary)12و Singhحسب ما جاء به ة السیادة تم حساب معدل درج

AD/σ2σa 22
  :ع والضیق حسب المعادلة االتیة حسبت نسبة التوریث بالمعنى الواس

h2. bs = σ2G / σ2P
h2. ns = σ2A / σ2P

  

  

  

  النتائج والمناقشة

  :نسبة الزیت

. یة بین التراكیـب الوراثیـة لنسـبة الزیـت فـي حبـوب الـذرة الصـفراء وجود فروق معنو ) 1(یوضح جدول 

أمـا بالنسـبة للهجـن ) 5(عـن االب " ولـم یفـرق معنویـا) %4.76(أعلى نسبة زیت مقدارها ) 3(إذ انتج األب 

دارها وأعلى قوة هجین موجبة ومعنویة مق) %5.94(أعلى معدل لنسبة الزیت ) 4×2(التبادلیة انتج الهجین 

مما یدل على وجود تأثیر السیادة الفائقة لجینات افضل اآلباء التي تكون باتجـاه زیـادة معـدل نسـبة ) 32.39%(

أوجبــــت حالــــة االختالفــــات الموجــــودة بــــین . قــــوة هجــــین موجبــــة بــــین  التضــــریبات )  6و5و 1(وجــــد . الزیــــت 

الـذي تشـیر نتائجـه إلـى وجـود فـروق ) 2جـدول (الزیـت التراكیب الوراثیة إلى االسـتمرار  بالتحلیـل الـوراثي لنسـبة 

عالیة المعنویة لقابلیتي االئتالف العامة والخاصة وان متوسط المربعات للقابلیة االئتالفیة الخاصة كـان أعلـى مـن 

یهـا  العامة مما یؤكد أهمیة التأثیرات الوراثیة غیر اإلضافیة للجینات في توارث نسـبة الزیـت نتـائج مماثلـة توصـل إل

Gomaa وShaheen)1 ( وعلي)8(.  

یهدف تقدیر تأثیرات قـابلیتي االئـتالف العامـة والخاصـة إلـى تقیـیم اآلبـاء والهجـن مـن حیـث قـدرتها علـى 

ممـا ) 0.18(اظهر أعلى تأثیرا ائتالفیـًا عامـًا موجبـًا بلـغ ) 3(إن األب ) 2(االئتالف ، إذ یتضح من جدول 

وان . مــع الســالالت األبویــة األخــرى باتجــاه زیــادة نســبة الزیــت فــي حبــوب الــذرة الصــفراء یشــیر إلــى ائتالفــه الجیــد 

ممـا یشـیر إلـى كبـر ) 0.04(اظهر أعلى قیمة موجبة لتباین تأثیرات القابلیة االئتالفیة العامة بلغـت ) 6(األب 

  .مساهمة هذا األب في توریث الصفة إلى اغلب هجنه 

اظهر أعلى  قیمـة موجبـة ) 4×2(االئتالفیة الخاصة إن الهجین التبادلي یتضح من تأثیرات القابلیة 

أي باتجاه زیادة معـدل الصـفة فـي نـاتج الهجـین بالمقارنـة مـع متوسـط ) 1.04(ومعنویة لصفة نسبة الزیت بلغت 

أعلـى قیمـة لتبــاین ) 2(أمـا بالنسـبة لتبـاین تــأثیر القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة للهجـن التبادلیــة اظهـر األب .أبویـه 

ممـا یؤكـد إن هـذا األب اسـهم فـي توریـث الصـفة إلـى أحـد هجنـه ) 0.40(تأثیر القابلیة االئتالفیة الخاصة بلغت 

  .أو عدد قلیل منها فقط
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القیم فوق (وهجنها التبادلیة ) القیم القطریة(متوسط نسبة الزیت للسالالت النقیة األبویة )1(جدول 

المقارنة في الموسم الخریفي لمحصول الذرة الصفراء لتجربة ) القیم تحت القطریة(وقوة الهجین ) القطریة

2001  

123456اآلباء

14.104.324.914.604.654.86

25.374.065.415.943.964.59

33.1613.784.764.454.114.14

47.9832.396.41 -4.264.134.14

54.3811.22-13.57-7.41 -4.463.94

618.5612.9313.04-2.82 -11.67-3.88

أصناف المقارنة
  تاالر3001إباء شهد  106بحوث 

3.943.574.364.43

3.47= لقوة الهجین4.44L.S.D5 =%0.30S.E= المتوسط العام 

  

  

  

تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة)2(جدول 


gii والخاصة


Sij وتبایناتهما


gii σ2 و


Sij σ2 والمعالم

الوراثیة األخرى لصفة الزیت للسالالت النقیة األبویة وهجنها التبادلیة لمحصول الذرة الصفراء لتجربة المقارنة 

  2001في الموسم الخریفي 


Sij

اآلباء


gii


gii σ22  3  45  6  


Sij σ2

10.050.001  0.30 -0.230.060.330.570.09  

20.120.010.671.040.43 -0.240.40

30.180.030.22 -0.33 -0.27 -0.12

40.050.0010.19 -0.14 -0.23

50.18 -0.030.12 -0.05

6  0.21 -0.040.06

S. E0.060.11  

GCASCAσ2Dσ2A ah2.bs%h2.ns%
**0.20**0.230.220.05  3.0495.717.1
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االئتالفیـة الخاصـة إن مكونـات تبـاین القابلیـة) 2(یتضح من دراسـة بعـض المعـالم الوراثیـة فـي جـدول 

كانـــت أعلـــى مـــن مكونـــات تبـــاین القابلیـــة (σ2D)للهجـــن التبادلیـــة والتـــي تمثـــل التبـــاین غیـــر اإلضـــافي للجینـــات 

ـــــي تمثـــــل التبـــــاین اإلضـــــافي للجینـــــات  ـــــك علـــــى معـــــدل درجـــــة (σ2A)االئتالفیـــــة العامـــــة لآلبـــــاء الت فـــــانعكس ذل

السـیادة aممــا یـدل علــى إن الصــفة تحــت تـأثیر الســیادة الفائقــة للجینــات ) 3.04(التــي كانــت اكبـر مــن واحــد .

بینمـــا نســـبة التوریـــث بـــالمعنى الضـــیق كانـــت ) %95.7(كانـــت نســـبة التوریـــث بـــالمعنى الواســـع مرتفعـــة بلغـــت 

ر تحـت التـأثیر غیـر اإلضـافي للجینـات ، وتعتبـتؤكد النتـائج السـابقة إن نسـبة الزیـت ) %17.1(منخفضة بلغت 

طریقة التهجین أفضل وسیلة لزیادة نسبة الزیت في حبـوب الـذرة الصـفراء وهـي مطابقـة لتوصـیات بعـض البـاحثین 

  . )15و14و 13(

  :نسبة البروتین

وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین التراكیـــب الوراثیـــة لنســـبة البـــروتین فـــي حبـــوب الـــذرة ) 3(یتضـــح مـــن جـــدول 

ظهرت أعلى قوة هجین موجبـة ) . %9.95(نسبة بروتین مقدارها على أعلى) 1(إذ حصل األب . الصفراء 

ممـــا یؤكـــد وجـــود الســـیادة الفائقـــة ) 5×2(للهجـــین التبــــادلي) %16.47(معنویـــة نســـبة إلـــى أعلـــى األبـــوین 

كذلك ظهرت قـوة هجـین سـالبة فـي بعـض الهجـن . للجینات التي تزید من نسبة البروتین في حبوب الذرة الصفراء 

علـى قــوة هجــین ) 4(Wangو) 3(Sabljarevicبینمـا حصــل ، ) 6(هــذه النتـائج یؤكــدها البــارودي . ادلیـة التب

أدت حالــة االختالفــات بــین التراكیــب الوراثیــة إلــى االســتمرار بالتحلیــل . ســالبة لنســبة البــروتین فــي الــذرة الصــفراء 

لقـابلیتي االئـتالف العامـة والخاصـة وان متوسـط الوراثي الذي كانت نتائجه تشـیر إلـى وجـود فـروق عالیـة المعنویـة 

أهـم واكبـر للجینـات المربعات للقابلیة االئتالفیة الخاصة كان أعلى من العامة مما یعنـي إن الفعـل غیـر اإلضـافي 

  ) .6(تتفق هذه النتائج مع ما وجده البارودي . في توریث صفة نسبة البروتین للجیناتمن الفعل اإلضافي 

كــان افضــل ) 1(إن األب ) 4(رات قـابلیتي لالئــتالف العامــة والخاصــة یوضـح جــدول مـن تقــدیر تــأثی

ممــا یــدل علــى ائتالفــه الجیــد مــع الســالالت ) 0.34(اآلبــاء إذ أعطــى أعلــى تــأثیرا ائتالفیــًا عامــًا موجبــًا مقــداره 

لیـــة االئتالفیـــة العامـــة بلـــغ األبویـــة األخـــرى باتجـــاه زیـــادة نســـبة البـــروتین فـــي الحبـــوب وأعلـــى تبـــاین تـــأثیرات القاب

  .لألب نفسه ) 0.11(

أعلـى ) 5×3(أما بالنسبة إلى تأثیرات القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة وتبایناتهـا اظهـر الهجـین التبـادلي  

أعلــى تبــاین تــأثیر للقابلیــة االئتالفیــة الخاصــة) 5(واألب ) 1.68(تــأثیرا ائتالفیــًا خاصــًا موجبــًا ومعنویــًا مقــداره 

إن . مما یشیر إلى إن هذا األب اسهم في نقل الصفة إلى أحـد هجنـه أو عـدد قلیـل منهـا ) 2.00(موجبًا مقداره 

أدى إلى جعـل معـدل درجـة (σ2A)على التباین اإلضافي للجینات (σ2D)تفوق التباین غیر اإلضافي للجینات 

الســیادة  a ل علــى إن نســبة البــروتین تخضــع لتــأثیر الســیادة الفائقــة للجینــات ممــا یــد) 4.36(اكبــر مــن واحــد

ن نســـبة البـــروتین تحـــت التـــأثیر غیـــر ، علـــى أ) 8(وعلـــي ) 6(تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع مـــا توصـــل إلیـــه البـــارودي 

نستنتج من هذا البحث ان طریقة التهجین أفضل طریقة لزیادة نسبة البروتین في حبوب الذرة .اإلضافي للجینات 

  ) .15و 14و 13(صفراء ، وتتفق هذه النتائج مع توصیات بعض الباحثین ال
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القیم فوق (وهجنها التبادلیة ) القیم القطریة(متوسط نسبة البروتین للسالالت النقیة األبویة )3(جدول 

لموسم الخریفي لمحصول الذرة الصفراء لتجربة المقارنة في ا) القیم تحت القطریة(وقوة الهجین ) القطریة

2001  

123456اآلباء

19.958.448.808.067.389.75

222.97-8.048.209.5810.257.16

319.68-0.618.156.849.929.39

426.39-5.71 -32.68-10.1610.068.14

532.65-16.4713.831.03 -8.728.45

611.01-16.07-10.1519.88-3.10 -8.53

أصناف 

المقارنة

  تاالر3001اباءشهد106بحوث

11.018.199.109.87

4.16=لقوة الهجینL.S.D5=%0.17S. E  8.80= المتوسط العام

  

  

  

تقدیر تأثیرات قابلیة االئتالف العامة )4(جدول 


giiوالخاصة


Sij وتبایناتهما


gii σ2و


Sij σ2 والمعالم

الوراثیة األخرى لصفة البروتین للسالالت النقیة األبویة وهجنها التبادلیة لمحصول الذرة الصفراء لتجربة 

  2001المقارنة في الموسم الخریفي 


Sij

  اآلباء


gii  


gii σ22  3  45  6  


Sij σ2

10.340.11  0.45 -0.07 -1.25 -1.99 -0.821.58  

20.25 -0.060.08 -0.861.381.18 -1.05

3  0.27 -0.071.86 -1.681.071.48

40.170.030.860.62 -1.71

50.220.050.37 -2.00

6  0.21 -0.040.92

S. E0.030.06  

GCASCAσ2Dσ2A ah.bs%h.ns%
**2.99**21.251.140.15  4.3699.89.5
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