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 الملخص
    ZP-301مذذذن الذذذفرة ال ذذذ را  دذذذا   المرلذذذاة ةاتميذذذااسذذذتتةمت هذذذا دذذذف  الةراسذذذة سذذذل  سذذذ قت 

UN44052  R-153   SH  OH40   IK-58 (IK-8  هذذا لرنذذامج تهجذذين تلذذاةلا ن ذذ ا
( لمة ذ   عمذ  2014(، تذ  زراعتهذا هذا الم سذ  الرليعذا  1956الثانيذة    Griffingةسب طريالذة 

ثذذ  زرعذذت التراكيذذب ال راثيذذة   اهلذذا   الهجذذن ال رةيذذة   ذذاهة  لذذ   ،دجذذين هذذرة (21اللذذف ر الهجينذذة  
( لاسذتتةا  ت ذمي  الالطاعذات العئذ ا ية 2015الهجين التجذار  مذ رنج( لتالييمهذا هذا الم سذ  الرليعذا 

عمذذ   لمالاسذذةا ذذ ة الهجذذين    (  فلذذل لةراسذذة المالذذةرة اقتةاةيذذة العامذذة  التا ذذة R.C.B.Dالكاممذذة  
% تزديذذر 50عذةة اىيذا  ليايذة أسذاس انةذراا الجيذ  اى   عذن الهجذين التجذار (  ةرسذت ال ذ ات  

 (ةلذذذة  ةا ذذذ  النلذذذات ال ذذذرة 300فكذذذر   انثذذذ    ارت ذذذاع النلذذذات  عذذذةة الةلذذذ ب لذذذالعرن ص   زن 
 المالذذةرة العامذذة  التا ذذة  أظهذذر تةميذذ  التلذاين لولذذا   الهجذذن التلاةليذةاجمذذا  ادذذ  النتذا ج، اف   يمكذن

تا ( هذذا  ذذ 2x1ت ذذ ق الهجذذين  لجميذذ  ال ذذ ات المةر سذذة،    جذذ ة اتت هذذات معن يذذة عمذذ  اقتةذذاة 
( 6x5(،  الهجذذين   غذذ 190.587  ال ذذرة  (  ةا ذذ  النلذذاتةلذذة 762.78عذذةة ةلذذ ب العرنذذ ص  

فات  IK58  UN44052   OH40كذذذان لولذذذا  ،   الذذذفكر   اىنثذذذ  لمتزديذذذر  عذذذةة اىيذذذا ل ذذذ تا 
فات مالذذةرة تا ذذة  (3x2    )5x3   )6x3الهجذذن    معن يذذة لاقتجذذا  المرغذذ ب  مالذذةرة اتةذذاة عامذذة

( لالذذ ة 2x1   )3x2   )5x3   )7x6الهجذذن   يذذة الةراسذذة. تميذذزت  لمعظذذ  ال ذذ اتعمذذ  اقتةذذاة 
الهجذن  قدذ  ال ذ ات المةر سذة  لالتذالا يمكذن اعتمذاة دذف  السذ قت قنتذاجدجين معن ية  مرغ لة 

 ال اعةة لعة تالييمها قكثر من م س  قج  أعتماةدا كهجن ملئرة ها الزراعة العرا ية.
 المقدمة 

 Zea maysق تالت ذر اىدميذة اقسذتراتيجية لمة ذ   الذفرة ال ذ را  

L.  هذذا العذذراق ك نذذا اةذذة المةا ذذي  اليفا يذذة المهمذذة ل نسذذان  الةيذذ ان
عاليذذة  تكذذاليا ا ذذ  مذذن  انذذا ف   نتاجيذذة الكثيذذرة  اسذذتتةاماتهالذذ  تعذذةة 

، لذالرغ  مذن معذةقت اانتذاج العذالما غير  من المةا ي    اس  التأ م 
المتةالالة ها لعض ة   العال  اق ان مت سذط اانتاجيذة هذا العذراق ة ن 

هر دنذذذذذا اةذذذذذة اىسذذذذذلاب المهمذذذذذة دذذذذذ  عذذذذذة  تذذذذذ  مسذذذذذت م الطمذذذذذ ح  تلذذذذذرز 
ارة  مذذذن تذذذارة اى ذذذناا الهجينذذذة المةميذذذة التذذذا تناسذذذب اللي ذذذة العرا يذذذة تذذذ

أتذذرم دذذ  عذذة  تطليذذق التالنيذذات الةةيثذذة كةزمذذة متكاممذذة   تهي ذذة الترلذذة 
 .  اىسمةة  الة اة(   الزراعة 

 ]1[ أن أه ذذذذ  طريالذذذذة لمتةميذذذذ  الذذذذ راثا التلذذذذاةلا دذذذذا التذذذذا جذذذذا  لهذذذذا
Griffing  1956 لذذذاىنم فجين  ]2[ (  الذذذف  أ  ذذذةها لئذذذك  م  ذذذ

Fixed effect model   Random effect model   لك  أنمذ فج 
أرلذذذ  طرا ذذذق  لكذذذ  طريالذذذة تةميذذذ  تذذذاص لهذذذا  هذذذق ت ذذذمي  الالطاعذذذات 
العئذذ ا ية الكاممذذة،  تعتلذذر ة ذذة اتتيذذار اهلذذا  دذذا الركيذذزة اىساسذذية هذذا 
نجاح لرنذامج التهجذين  يذأتا اقسذتعما  ال اسذ  لمتهجذين التلذاةلا لك نذا 

،  تعذذة الطريالذذة الثانيذذة ]3[ لهجذذنأكثذذر نظذذ  الترليذذة ك ذذا ة هذذا اسذذتنلاط ا
مذذن أكثذذر الطرا ذذق اسذذتعماقح هذذا التةميذذ  ااة ذذا ا  ]1[ التذذا   ذذعها

 ال راثا  تعة المرجذ  الذر يس لمكثيذر مذن اللذاةثين  الةارسذين هذا مجذا  
 ف أنها من أكثذر طرا ذق التذزا ج ك ذا ة هذا   راثة  ترلية النلات  الةي ان،

،  لالذة ]4[ ينذات  هذا اىجيذا  المتالةمذةاتتيار اىجيا  اى ل  من التهج
مذذن  مرلذذاة ةاتميذذااسذذتعم  الكثيذذر مذذن اللذذاةثين  مرلذذا النلذذات سذذ قت 

 [5-10] الفرة ال  را  ها لرامج التهجين التلاةلا منه :
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أ  مذذذذذا يسذذذذذم   المالذذذذذةرة  اىل يذذذذذةالجينيذذذذذة لمسذذذذذ قت  اقتةذذذذذاةاتتمثذذذذذ  
اقتةاةيذذذذة( العامذذذذ  المذذذذقثر اىساسذذذذا لالذذذذ ة الهجذذذذين،  تعتمذذذذة التراكيذذذذب 
ال راثيذة الناتجذة عذن عمميذة التهجذذين عمذ  التلذاين الذ راثا  اللعذة الذذ راثا 

المالذةرة   سذمين:عمذ   تالسذ  ، ]11[ لذا  المسذتتةمة هذا التهجذينلين اه
( دذ  General Combining Ability  GCAالعامذة عمذ  اقتةذاة 

مت سذذط سذذذم ل السذذذ لة هذذذا دجنهذذذا ال رةيذذة  تكذذذ ن تةذذذت سذذذيطرة ال عذذذ  
 Specificالجينذذذذذذا اا ذذذذذذاها  المالذذذذذذةرة التا ذذذذذذة عمذذذذذذ  اقتةذذذذذذاة 

Combining Ability  SCA  ةالذذة تهجذذين سذذ لة مةذذةةة مذذ  كذذ )
عمذذ  مت سذذط  لنذا اح سذ لة ان كذذان اه ذ  ا  أسذذ أ نسذلياح ممذذا دذ  مت  ذذ  

اتمذة هذا التهجينذذات  دذا تكذ ن تةذت سذيطرة ال عذذ  سذم ل السذ قت الة
اعمذذذ  مذذذن   فا كانذذذت SCA\GCAنسذذذلة تلذذذاين ل ن الجينذذذا السذذذياة . 

يذذة  عمذذ  تذذأثيرات ألجذذين اا ذذاها ،أمذذا  فا  مقئذذرات مهمذذة ههذذفا اةذذة 
 . ]1[ هتة  عم  تأثيرات ألجين السياة  ا   من  اةة كانت

العاليذذذذة تعنذذذذا أن تمذذذذل السذذذذ لة  ن المالذذذذةرة اقتةاةيذذذذة العامذذذذة الم جلذذذذة 
أه   لكثير من السذ قت اىتذرم لمالارنتهذا لالمعذة  العذا  ل لذا  ،أمذا 
 فا كانذذت م جلذذة  منت  ذذة هيعنذذا أن تمذذل السذذ لة دذذا  ذذمن المعذذة  
ن المالذذذذةرة اقتةاةيذذذذة التا ذذذذة لمسذذذذ لة أفا  العذذذذا  لم ذذذذ ة المةر سذذذذة ،  اال

ة العاليذة هذا  الميتهذا عمذ  كانت م جلذة  عاليذة هتئذير  لذ  ك ذا ة السذ ل
 نتذذذذاج دجذذذذا ن مت   ذذذذة ، أمذذذذا  فا كانذذذذت م جلذذذذة   اط ذذذذة هيعنذذذذا أن تمذذذذل 
التهجينذذذات  ذذذة أعطذذذت معذذذةق لم ذذذ ة كمذذذا دذذذ  مت  ذذذ  ةسذذذب مالذذذذةرتها 
العامذذذذة عمذذذذ  اقتةذذذذاة ،أمذذذذا الالذذذذي  السذذذذاللة هتقكذذذذة انت ذذذذاض ك ذذذذا ة تمذذذذل 

  هذذذذذا دذذذذذفا الم ذذذذذمار ةرس كذذذذذ  .]12[ السذذذذذ قت ة ن المعذذذذذة  العذذذذذا 
 . [13-18]من

ن ظادرة  ذ ة الهجذين تذزةاة عنذة التهجذين دذا عكذس الترليذة الةاتميذة     اال
لذذين السذذ قت الناليذذة فات أى ذذ  الذذ راثا المتلاعذذة  تالذذ  عنذذة التهجذذين 
لين الس قت النالية فات التركيب ال راثا المتالذارب ، تكذ ن  ذ ة الهجذين 

 ن  ،]19[ ال ةالذةها الجي  اى   ها فر تها ثذ  تتنذا ص هذا اىجيذا  
اسذذتي   دذذف  الظذذادرة كذذان السذذلب الذذر يس هذذا الزيذذاةة الها مذذة لةا ذذ  
الذذفرة ال ذذ را  هذذا العةيذذة مذذن الذذة    منهذذا ال قيذذات المتةذذةة اىمريكيذذة 

،  أجريذذذت ةراسذذذات عذذذةة عمذذذ   ذذذذ ة ]22[ 1970 1930مذذذالين عذذذاما 
 ]24[  ]9[  ]23[  ]22[  ]21[ الهجذذذين هذذذا الذذذفرة ال ذذذ را   مذذذنه 

 ]12[ .  
اسذتهةهت دذذف  الةراسذة لمتعذذرا عمذ  سذذم ل لعذض السذذ قت  دجانهذذا   

التلاةليذذذذة الن ذذذذ ية مذذذذن الذذذذفرة ال ذذذذ را   تالذذذذةير مالذذذذةرتها عمذذذذ  اقتةذذذذاة 
 ةسذذذذذاب  ذذذذذ ة الهجذذذذذين مالارنذذذذذة  قتتيذذذذذار اه ذذذذذ  سذذذذذ لة  دجذذذذذين هذذذذذرة 

  اعتماةدا ها الزراعة العرا ية ان امكن فلل.    ىج  لالهجين التجار 
 مواد وطرائق البحث 

 ( IK8  1  )IK58  2اعتمةت سل  س قت نالية مذن الذفرة ال ذ را   
 OH40  3)  SH  4)  R153  5)  UN44052  6 )ZP301 
السذذ قت اى لذذ   الثانيذذة  السذذالعة دذذ  ر سذذيا الئذذر ية  منئذذ (  ان (7 

 التذذذا تذذذ    الثالثذذذة  الرالعذذذة  التامسذذذة أمريكيذذذة  اتيذذذراح الساةسذذذة ي نانيذذذة،
زرعذت لذف ر السذ قت  كمية الزراعة جامعة ةدذ ل، من الة    عميها

كذذ  ئذذما  35أعذذ   هذذا ةالذذ   اةذذة المذذزارعين هذذا   ذذا  ليجذذا  يلعذذة 
 الثذذذذانا هذذذذا  2014/3/15جامعذذذذة تكريذذذذت( لث ثذذذذة م اعيذذذذة، اى   هذذذذا 

ل ذذمان ت اهذذق اازدذذار   25/ 3/ 2014  الثالذذث هذذا 2014/3/20
الفكر   اىنث   لين السذ قت  كذفلل  عطذا  هر ذة اجذرا  أكلذر عذةة 

 تذذذذ   عذذذذةاة اىرض مذذذذن ةراثذذذذة  تنعذذذذي   تسذذذذ ية  هذذذذت   .مذذذذن التهجينذذذذات
 المذذذر ز. أ ذذذيا سذذذماة السذذذ لر ه سذذذ ات الث ثذذذا عنذذذة الةراثذذذة  ل ا ذذذ 

% نتذذذذذذر جين( 46كيذذذذذ / دكتذذذذذار(، كمذذذذذذا أ ذذذذذيا سذذذذذذماة الي ريذذذذذا  200 
كي / دكتار (عم  ةهعتين، اى لذ  عنذة الةراثذة،  الثانيذة لعذة 200   ل ا

( 2. زرعذذذت السذذ قت ل ا ذذذ  ]25[ ي مذذذاح مذذن الةهعذذذة اى لذذ  30مذذر ر 
 0.75 (  المسذذاهة لذذين مذذرز   تذذر  5مذذرز لكذذ  سذذ لة ، طذذ   المذذرز  

 ( لذذذذذين  طذذذذاع ر يسذذذذا   تذذذذذر 1.5 (  تذذذذرل  0.25 (  جذذذذ ر   أتذذذذرم  
ُت ذذمت هيمذذا لعذذة  لذذ  نلذذات  اةذذة، تذذ  الذذر   جذذ رةال ل ا ذذ  لذذفرتين هذذا 

لمةالذذذ  سذذذيةاح  ةسذذذب الةاجذذذة  تمذذذت مكاهةذذذة ةئذذذرة ة ذذذار سذذذاق الذذذفرة 
(Sesamiacriteca)  لاسذذذذذذذذذذذذذذذذتعما  مليذذذذذذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذذذذذةيازين ن المةلذذذذذذذذذذذذذذذذب

ي مذذاح مذذن الزراعذذة  الثانيذذة  25%( ل ا ذذ  ةهعتذذين اى لذذ  لعذذة 10لتركيذذز 
،  تمذذذذذت متالعذذذذذة  تةمذذذذذة المة ذذذذذ   ةتذذذذذ  هتذذذذذرة ]26[ لعذذذذذةدا لأسذذذذذل ع

 التزدير. 
 Half diallelأجريت التهجينات  هق نظا  التهجذين التلذاةلا الن ذ ا 

cross  لذذذين السذذذ قت السذذذلعة لعذذذة أن تذذذ  الذذذتةك  لذذذالتمالي  عذذذن طريذذذق
تكيذذيس النذذذ رات الفكريذذة  اىنث يذذذة لمنلاتذذات  هذذذا ن ذذس ال  ذذذت تذذ   جذذذرا  

اىل ية  ها نهايذة الم سذ  تذ  ة ذاة العذرانيص  التمالي  الفاتا لمس قت
الهجينة  الممالةة فاتياح ل  رة من  مة   ئذرت  هرطذت لذف ردا لزراعتهذا 

تذذذ   عذذذذةاة اىرض  تةمذذذذة المة ذذذ   كمذذذذا هذذذذا    هذذذا الم سذذذذ  ال ةذذذذق.
الم سذذذ  السذذذالق  ةسذذذب الت  ذذذيات،  زرعذذذت التراكيذذذب ال راثيذذذة اللاليذذذة 

جيذذ  اى  ( مذذ  ال ذذنا التجذذار  دجذذين ال 21ألذذا     7( تركيلذذا  28 
 م رنج( الذف  أةتذ  ليذرض المالارنذة هذا ةالذ  ئذ ان التذال   لذ  مةيريذة 

كذذذذذ ( ئذذذذذما  كركذذذذذ ل  لتذذذذذاري  26زراعذذذذذة كركذذذذذ ل الذذذذذف  يلعذذذذذة ةذذذذذ الا  
، لتطليذذذذذذذذذذذق ت ذذذذذذذذذذذمي  الالطاعذذذذذذذذذذذات العئذذذذذذذذذذذ ا ية الكاممذذذذذذذذذذذة 2015/3/16
(R.C.B.D)  مذذذذرز لكذذذذ  تركيذذذذب  راثذذذذا. 2   لث ثذذذذة مكذذذذررات ل ا ذذذذ )

(  لذذذذذذذذين جذذذذذذذذ ر    0.75 (  المسذذذذذذذذاهة لذذذذذذذين المذذذذذذذذر ز  5لمذذذذذذذذرز طذذذذذذذ   ا
  (.0.25 أترم 

تذذ   يذذاس ال ذذ ات جميعهذذا عمذذ  أسذذاس مت سذذط عئذذرة نلاتذذات  ذذمن   
% تزديذذر 50عذذةة اىيذذا  ليايذذة   دذذا: المذذرز لاسذذتثنا  النلاتذذات الطرهيذذة

 يذذ  ( : ُةسذذب عذذةة اىيذذذذذذا  مذذن الزراعذذذذذة  ةتذذذذذ  ظهذذذذذ ر   انثذذ   فكذذر 
ارت ذذاع النلذذات  سذذ (: تذذ     .]27[،% مذذن النلاتذذات50الفكريذذة هذذا  النذذ رة

.  ]28[، يذذاس اقرت ذذاع مذذن سذذط  الترلذذة ةتذذ   تذذر عالذذةة عمذذ  السذذاق
ةلذذة  غذذ (: ثذذ   ذذة  الذذ زن عمذذ   300 زن   عذذةة ةلذذ ب العرنذذ ص   

% لعذذذة  يذذذاس نسذذذلة الرط لذذذة هذذذا الةلذذذ ب  لكذذذ  15.5أسذذذاس رط لذذذة 
 Grain)مكذذذذذرر لجهذذذذذاز هذذذذذاةص المةتذذذذذذ م الرطذذذذذ لا لمةلذذذذذ ب   

Moisture Tester    ةا   النلات ال رة   غ ( ت  ةسالا مذن  سذمة
ةا   عئرة نلاتذات عمذ  عذةة النلاتذات، ثذ   ذة  الذ زن عمذ  أسذاس 

 . ]29[ %( ةسب ما فكر 15.5رط لة  



 (8)ج  /8171االول  كانون  71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

59 

ة ذذا ا لكذذ   ذذ ة لاسذذتعما  ت ذذمي  الالطاعذذات  تذذ   جذذرا  التةميذذ  اا
 تمذذذذذت مالارنذذذذذة مت سذذذذذطات التراكيذذذذذب  (R.C.B.D)العئذذذذذ ا ية الكاممذذذذذة 

% 1ال راثية لاستعما  اتتلار ةنكن المتعةة المةم عنة مسذت م اةتمذا  
النمذذذ فج اى    –الثانيذذذة  Griffing. اسذذذتتةمت طريالذذذة ]32[ % 5  

،  الذذذذذف  يت ذذذذذمن اهلذذذذذا   دجذذذذذن ]1[ (  الذذذذذف  ا ترةذذذذذاFixed الثالذذذذت 
الجيذذذذذ  اى   ة ن الهجذذذذذذن العكسذذذذذذية،  يكذذذذذ ن عذذذذذذةة التراكيذذذذذذب ال راثيذذذذذذة 

 (.  F1دجين  21 لا     7تركيلاح  راثياح   28الةاتمذة ها الةراسة 
تذذذ  اةتسذذذاب مجمذذذ ع مرلعذذذات المالذذذةرة  العامذذذة  التا ذذذة عمذذذ  اقتةذذذاة 

 تذذذأثير المالذذذةرة  (î  )  تالذذذةير تذذذأثير المالذذذةرة اقتةاةيذذذة العامذذذة لكذذذ  أب
 معذذذاةقت  هذذذق، (iĵ )اقتةاةيذذة التا ذذذة لكذذذ  دجذذذين هذذذا الجيذذذ  اى  

 ،  ةسذذلت  ذذ ة الهجذذين عمذذ  أسذذاس المالارنذذة مذذ  الهجذذين التجذذار ،]2[
 تذذذذ  تالذذذذةير اقرتلذذذذاط اللسذذذذيط لذذذذين ال ذذذذ ات المةر سذذذذة  كذذذذفلل ةسذذذذلت 

التذذا تعلذذر عذذن ةرجذذة التئذذالا لذذين معذذةقت  Euclidean المسذذاهات 
المجذذذامي  مذذذن الم ذذذ  هة التذذذا تذذذ  تك ينهذذذا هذذذا المرةمذذذة  اى لذذذ   فلذذذل 

. ]2 i Distance (x,y) = ∑ ،]31(xi – yi) ةسذب المعاةلذة : 
 SAS ُأجريت جمي  التةالي  ااة ا ية   ال راثية ل اسطة اللرنامجين 

[9]   Excel 2013 . 
 النتائج والمناقشة 

االذذا   الهجذذن التلاةليذذة اتت هذذات معن يذذة لذذين  (1 الجذذة    يت ذذ  مذذن
لجميذذ  ال ذ ات لاسذذتثنا  عذذةة  %1 لمسذت م اةتمذذا   الهجذين التجذذار  

مذن جهذة  لولذا ةل ب العرن ص لالنسلة لولذا ،  دذف  ال ذر ق المعن يذة 
الذذ  اقسذذتمرار هذذا ةراسذذة   ةعذذ الهجذذن التلاةليذذة مذذن جهذذة أتذذرم ممذذا 

 المتمثمذذة لالمالذذةرة العامذذة  التا ذذة عمذذ  اقتةذذاة  لهمذذا السذذم ل الذذ راثا
% 1  ذ  الذذ  ةذة ة المعن يذة ااة ذذا ية عنذة مسذت م اةتمذذا   المذفان

 (،  دذذف  النتذذا ج جذذا ت متناسذذالة مذذ  ةراسذذات سذذالالة لكذذ  مذذن2جذذة    
]5-12[ . 

 

 اإلباء والهجن التبادلية والهجين التجاري( اختالفات معنوية بين 1الجدول )
 م اةر التلاين

S.O.V 

 

 ال  ات 
 

 ةرجات
 الةرية

 ة اقيا عة
 تزديرلم

 فكر   ي  (

 ة اقيا عة
 تزديرلم
  ي  ( أنث  

 ارت اع النلات
  س (

عةة ةل ب 
 العرت ص

 300 زن 
 ةلة  غ (

ةا   النلات 
 ال رة 
  غ (

 23.801 1.312 289988 33.730 5.475 5.603 2 المكررات

 6 االا 
26.26    

** **26.23 **583.68 1278923 76.66** 391.3** 

 32.390 2.768 623952 30.086 0.646 1.493 12 التطأ التجريلا

 9.481 4.994 1254975 88.947 9.577 17.087 2 المكررات

الهجن التلاةلية  الهجين 
 التجار 

21 65.647 ** 73.360    ** **279.041 19642938** 53.498  ** 879.283  

** 

 26.225 4.410 435927 22.053 1.160 0.881 42 التطأ   التجريلا

 .عم  الترتيب  %(5   %1* *(   *( معن   عنة مست م اةتما      
 

 ولمصفات المدروسة( تحميل التباين لممقدرتين العامة والخاصة 2جدول )
 م اةر اقتت ا

S.O.V 
 ةرجات الةرية

D f 

 اقيا  عةة
 التزديرالفكر 
  ي  (

 اقيا  عةة
 تزديرال
 نث    ي  (اق

 ارت اع
 النلات  س (

 عةة ةل ب
 العرن ص

  زن

ةلة    300
  غ (

 ةا   النلات
 ال رة   غ (

 31.495 2.481 1383.38 75.208 14.061 27.864 2 المكررت

 1823.42** 82.911** 23210.74** 432.585** 55.330** **51.254 27 ال راثية التراكيب 

 1113.81* 30.047** 18461.85** 570.469** 41.909** **40.716 6 المالةرة اقتةاةية العامة

 2026.17** 98.014** 24567.57** 393.190** 59.165** **54.265 21 المالةرة اقتةاةية التا ة

 27.076 4.187 459.293 23.733 1.042 0.632 54 التطأ التجريلا

 عم  الترتيب. %(5   %1* *(   *( معن   عنة مست م اةتما     
 

   ة عةة اىيا  لياية التزدير الفكر  – 1
( المت سذطات الةسذالية لمتراكيذب ال راثيذة 3تئير المعطيذات هذا جذة    

المالذذةرة العامذذة  التا ذذة عمذذ  اقتةذذاة  تلايناتهذذا   ذذ ة الهجذذين   تذذأثيرات
 لمت سذذذذط  5 ل ذذذ ة عذذذةة اىيذذذا  ليايذذذة التزديذذذر الذذذفكر ، اف الكذذذر اقب

 لمذذذ   4هذذذا التزديذذذر اقب يذذذ   هذذذا ةذذذين تذذذأتر  69.386ةسذذذالا  ذذذةر  
مرغ لذذذذة لممالذذذذةرة العامذذذذة  تذذذذأثيرات 6  1 الذذذذةم اقلذذذذ ين  يذذذذ  ، 779256

عمذذ  اقتةذذاة  لذذن س ال  ذذت ان دذذفين اقلذذ ين ا رث جيناتهمذذا الذذ  عذذةة 
عمذذ   المالذةرة التا ذذة تذذأثير ميذ  مذذن دجنهمذا لسذذلب ارت ذاع  يمذذة تلذاين 
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(  ذذة الكذذر هذذا 5X6اقتةذذاة،  هيمذذا يتذذص الهجذذن ن ةذذظ ان الهجذذين  
 ذذذمنها يذذذ  (  ل ذذذارق معنذذذ   عذذذن جميذذذ  الهجذذذن  ل 629566التزديذذذر  

 التذذذذأثيريذذذذ    كذذذذفلل  جذذذذ ة ةالذذذذة  82922الهجذذذذين التجذذذذار  الذذذذف  لمذذذذ  
 794قةة عئذر دجينذاح تر اةذت المرغ ب لممالةرة التا ة عم  اقتةاة 

،  ان ارت ذذذذذاع  ذذذذذي  1X7هذذذذذا الهجذذذذذين   5X60.926هذذذذذا الهجذذذذذين 
 المالذذةرة التا ذذة عمذذ  اقتةذذاة  تذذأثيراتمت سذذطات الهجذذن  ياسذذا لألا هذذا 

انعكذذذس فلذذذل عمذذذ   ذذذ ة الهجذذذين الذذذف  ةسذذذلت عمذذذ   لاقتجذذذا  المرغذذذ ب
ةيذذذذذث كانذذذذذت عاليذذذذذة المعن يذذذذذة  أسذذذذذاس المالارنذذذذذة مذذذذذ  الهجذذذذذين التجذذذذذار 

( الذذذذف  كذذذذان 3X5 لاقتجذذذذا  المرغذذذذ ب لجميذذذذ  الهجذذذذن عذذذذةا الهجذذذذين  
،  دذذف  الةراسذذة مرغ لذذاح  لمذذن لذذ  ي ذذ  الذذ  ةذذة ة المعن يذذة ااة ذذا ية

  .]12[  ]24[ جا ت مت اهالة م  ك  من

 

( المتوسطات الحسابية لمتراكيب الوراثية وتأثيرات المقدرة العامة والخاصة وتبايناتها وقوة الهجين لصفة عدد األيام لغاية التزهير 3جدول )
 الذكري

 تأثير المت سطات الس قت
 المالةرة العامة

 تلاين تأثير
 المالةرة التا ة

 الهجن
 (F1ال رةية  

 تأثير المت سطات
 المالةرة  التا ة

   ة الهجين

1 73.646cd 0.494- 59.439 1 X 2 65.996bcd 3.860- **17.504 - 

2 75.553de 0.173 70.704 1 X 3 66.943cde 2.805- **16.321- 

        

3 72.143bc 0.066 82.071 1 X 4 64.646b 5.304- **19.192 

4 77.256 e 0.268 72.946 1X 5 74.303h 2.647 **7.121- 

5 69.386a 1.973 132.195 1 X 6 68.833f 1.333 **13.958- 

6 70.146ab 2.183- 61.518 1X 7 68.95f 0.926- **13.808- 

7 70.480ab 0.196 7.894 2 X 3 67.996ef 2.419- **15.004- 

Y- 72.659 S.E 0.142  2 X 4 65.333bc 5.285- **18.333- 

    2 X 5 76.666i 4.343 **4.167- 

    2 X 6 67.090de 1.077- **16.138- 

    2 X 7 68.783f 1.763- **14.021- 

    3 X 4 66.423cde 4.087- -169971** 

    3 X 5 79.110j 6.894 1.113- 

    3 X 6 65.943abc 2.116- **17.571- 

    3 X 7 71.300g 0.861 **10.875- 

    4 X 5 73.336h 0.919 **8.329- 

    4 X 6 68.923f 0.661 **13.846- 

    4 X 7 70.650g 0.009 **11.688- 

    5 X 6 62.566a 7.400- **21.792- 

    5 X 7 74.416h 2.070 **6.979- 

    6 X 7 68.116ef 0.073- **14.854- 

 80.000j S.E 2935 S.E 0.649 التجاري    
 

   ة عةة اىيا  لياية التزدير اقنث    – 2
لا ذذ  عذذةة أيذذا  لمتزديذذر اقنثذذ    لمت سذذط ةسذذالا  7   5الكذذر اقلذذ ين 

ر هذا تذأت 4ي   عمذ  التعا ذب  لكذن اقب  759522  749612 ةردما 
(  ممكذذذذن ان 4يذذذ   ةسذذذب نتذذذذا ج جذذذة     829223دذذذف  ال ذذذ ة  لمذذذذ  

نعمذذذ  سذذذلب فلذذذل دذذذ  ةالذذذة اقرتلذذذاط العذذذالا المعن يذذذة لهذذذف  ال ذذذ ة مذذذ  
،  كذذفلل  لذذ   (9جذذة    ال ذذ ة السذذالالة  التزديذذر الذذفكر (  الملينذذة هذذا 

مذذذن % 50ليايذذذة عذذذةة اىيذذذا   ذذذ ة لذذذين التراكيذذذب ال راثيذذذة هذذذا  تلذذذاينلا
لذذذ التزديذذذر الذذذفكر   اىنثذذذ    ت  جذذذ ة اتت هذذذات  راثيذذذة لذذذين السذذذ ق  اال

 ،]32[  مذذذةم اسذذذتجالتها لمظذذذر ا اللي يذذذة المةيطذذذة لهذذذاالناليذذذة اىل يذذذة 
 عنذذة متالعذذة دذذف   .]12[  ]24[  ]8[مذذن اللذذاةثين  كذذ  يت ذذق دذذفا مذذ 

الذذذذذةا تذذذذذأثيرا  6االذذذذذا  ةذذذذذ    ذذذذذةرتها عمذذذذذ  اقتةذذذذذاة تلذذذذذين لنذذذذذا ان اقب 

 لاقتجذذذا  المرغذذذ ب  ارث جيناتهذذذا  لئذذذك  متسذذذا   لسذذذلب تلذذذاين تذذذأثير 
(، ن ةذذذذذظ أةا  مت سذذذذذطات 839226المالذذذذذةرة التا ذذذذذة عمذذذذذ  اقتةذذذذذاة  

( الذذذف  ت ذذذ ق عمذذذ  جميذذذ  5X6الهجذذذا ن التلاةليذذذة مذذذن تذذذ   الهجذذذين  
يذذذذذ  ،  ان ن ذذذذذا  659583جذذذذذا ن  كذذذذذفلل الهجذذذذذين التجذذذذذار   لمذذذذذ  اله

الهجذذا ن اتةذذةت لاقتجذذا  المرغذذ ب لممالذذةرة التا ذذة عمذذ  اقتةذذاة ممذذا 
الهجذذا ن  لاقتجذذا      ظذذادرة  ذذ ة الهجذذين معن يذذة لجميذذ أةم الذذ  ة ذذ
أن اقنتتذذذاب لنلاتذذذات فات م عذذذة تزديذذذر ملكذذذر ي ذذذمن هتذذذرة المرغذذذ ب، 

رض  تجنذذذب التذذذةات   مذذذ  م اعيذذذة زراعذذذة لالذذذا  ا ذذذ  لممة ذذذ   هذذذا اى
ل  تجنب الظر ا اللي يذة غيذر الم  مذة هذا   اهة ترم لااأمةا ي  
  .]33[ الم س 

 
 
 
 
 



 (8)ج  /8171االول  كانون  71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

61 

 عدد األيام( المتوسطات الحسابية لمتراكيب الوراثية وتأثيرات المقدرة العامة والخاصة وتبايناتها وقوة الهجين لصفة 4جدول )
 لغاية التزهير االنثوي

 تأثير المت سطات الس قت
 المالةرة العامة

 تأثيرتلاين 
 المالةرة التا ة

 الهجن
 (F1ال رةية  

 تأثير المت سطات
 المالةرة  التا ة

   ة الهجين

1 80.610c 0.216 49.674 1 X 2 71.166bcd 4.176- **17.878- 

2 80.500c 0.070- 77.713 1 X 3 73.166def 2.640- **15.570- 

3 77.333b 0.394 74.561 1 X 4 71.166bcd 4.430- **17.878- 

4 82.203d 0.184 65.345 1 X 5 79.203h 2.106 **8.605- 

5 74.610a 1.686 155.295 1 X 6 73.666f 0.749 **14.993- 

6 76.086cd 2.495- 83.026 1 X 7 73.923 fg 1.573- **14.697- 

7 75.500a 0.084 8.738 2 X 3 73.666f 1.854- **14.993- 

Y
- 78.120 S.E 0.182  2 X 4 69.610b 5.701- **19.675- 

    2 X 5 81.250i 4.438 *6.243- 

    2 X 6 70.750bc 1.882- **18.359- 

    2 X 7 73.500ef 1.711- **15.186- 

    3 X 4 72.083cdef 3.691- **16.821- 

    3 X 5 84.333j 7.057 *2.685- 

    3 X 6 71.500bcde 1.596- **17.494- 

    3 X 7 75.703g 0.029 **12.643- 

    4 X 5 77.983h 0.917 **10.012- 

    4 X 6 72.193cdef 0.692- **16.694- 

    4 X 7 75.783g 0.319 **12.551- 

    5 X 6 65.583a 8.804- **24.321- 

    5 X 7 79.166h 2.201 **8.647- 

    6 X 7 73.250ef 0.464 **15.474- 
 K86988 S.E 2945 S.E 2983 التجاري    

 

   ة ارت اع النلات  – 3
المالذذذذةرة   تذذذذأثيرات( المت سذذذذطات 5عنذذذذة النظذذذذر هذذذذا مةت يذذذذات جذذذذة    

 4العامذذذة  التا ذذذة   ذذذ ة الهجذذذين ل ذذذ ة ارت ذذذاع النلذذذات، اف ت ذذذ ق اقب 
كذذان ا ذذ  ارت اعذذا  6سذذ  لينمذذا اقب  1629433عمذذ  جميذذ  االذذا   لمذذ  

 تذذذأثيراسذذذ   ن ذذذس اقب الذذذف  تميذذذز هذذذا اةا   كذذذان ف   1229333 لمذذذ  
 لميذذذذذا  1مرغ لذذذذذا لممالذذذذذةرة العامذذذذذة عمذذذذذ  اقتةذذذذذاة لاا ذذذذذاهة الذذذذذ  اقب 

عمذذ  التعا ذذب،  عنذذة متالعتهمذذا ةذذ   مالذذةرتهما عمذذ   29323  89954
 4ت ريث جيناتهمذا لهجانهمذا اف كانذت ل ذ رة متسذا ية،  ان ت ذ ق اقب 

هذذذا مالةرتذذذا العامذذذة عمذذذ  اقتةذذذاة اتةذذذة هذذذا الهجذذذين  1هذذذا اةا    اىب 

 1X4  الذذذذف  ت ذذذذذ ق عمذذذذذ  جميذذذذ  الهجذذذذذن الةاتمذذذذذة هذذذذا الةراسذذذذذة  لمذذذذذ )
( ا ذذذذذذذ  ارت اعذذذذذذذا لمذذذذذذذ  5X7الهجذذذذذذذين  سذذذذذذذ  لالمالالذذذذذذذ  كذذذذذذذان  1829833
 ان سلب ت  ق دفا الهجين يرج  الذ  اقرتلذاط اللسذيط  س ، 1429122
  تا التزدير الفر   اقنث   أ  كمما اطالذت هتذرة التزديذر  منلين ك  

( 1X3   )1X4   )1X6 ألذذةت الهجذذا ن   كممذذا ازةاة ارت ذذاع النلذذات،
  2X5   )2X6   )3X5   )3X6   )3X7   )4X7)   5X6 )

مرغ لذذة لممالذذةرة التا ذذة عمذذ  اقتةذذاة. امذذا  ذذ ة الهجذذين هكانذذت  تذذأثيرات
، %49878(  لمذذذذ  1X4% لمهجذذذذين  5معن يذذذذة عنذذذذة مسذذذذت م اةتمذذذذا  
 .]22[  تت اهق دف  الةراسة م  ةراسة
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 وتأثيرات المقدرة العامة والخاصة وتبايناتها وقوة الهجين لصفة ارتفاع النبات( المتوسطات الحسابية لمتراكيب الوراثية 5جدول )
تأثير المقذرة العامت  المتوسطاث السالالث 

  

تباين تأثير 

 المقذرة الخاصت

الهجن 

 (F1الفرديت )

تأثير المقذرة   المتوسطاث

 الخاصت

 قوة الهجين 

1 148.800bc 2.303 362.091 1 X  2  154.400efgh 1.935- **11.432- 

2 154.333ab 0.740 272.147 1 X  3  157.167defg 4.306 **9.845- 

3 129.467d 2.734- 628.600 1 X  4  182.833a 18.283 *4.878 

4 160.433a 8.954 368.827 1 X  5  146.633hij 6.276- **15.887- 

5 144.033c 2.686- 242.688 1 X  6  153.167efgh 2.346 **12.140- 

6 120.333d 4.775- 607.337 1 X  7  155.267edfgh 1.472 **10.935- 

7 140.900c 1.801- 379.634 2 X  3  144.333ij 6.965- **17.207- 

Y
- 142.614 S.E 0.868  2 X  4  156.833defg 6.154- **10.037- 

    2 X  5  153.600efgh 2.254 **11.891- 

    2 X  6  164.000cd 14.743 *5.926- 

    2 X  7  151.167ghi 1.065- **13.287- 

    3 X  4  160.833cdef 1.320 **7.742- 

    3 X  5  151.800fghi 3.928 *12.924- 

    3 X  6  161.500cde 15.717 **7.360- 

    3 X  7  167.167bc 18.409 4.109- 

    4 X  5  160.800cdef 1.239 **7.761- 

    4 X  6  158.500cdefg 1.028 **9.080- 

    4 X  7  166.267bc 5.820 *4.625- 

    5 X  6  159.167cdefg 13.335 **8.698- 

    5 X  7  142.100j 6.706- **18.488- 

    6 X  7  146.367hij 0.350- **16.040- 
b التجاري       174933  S.E 2914 S.E 3997 

 

   ة عةة ةل ب العرن ص – 4
جميذ  اقلذا  لذ  يلذين ان  ( ل ذ ة عذةة ةلذ ب العرنذ ص6نتا ج جة    

 ذذة اعطذذ  اعمذذ   6تتتمذذا معن يذذاح هيمذذا لينهذذا  عمذذ  العمذذ   كذذان اقب 
اقتذذذت ا الذذذ راثا يذذذرج   دذذذفا ، ةلذذذة 564922مت سذذط ةسذذذالا مالذذذةار  

كيذب  راثذا ن لكذ  تر أالكلير لين التراكيب ال راثية ها دف  ال  ة ةيذث 
 نتذذاج عذذةة معذذين مذذن الةلذذ ب هذذا العرنذذ ص ال اةذذة  الميذذة  راثيذذة عمذذ  

مرغ لذذذذة  تذذذذأثيرات 3   2 لاا ذذذذاهة الذذذذ  دذذذذفا اقب هالذذذذة الذذذذةيا اقلذذذذ ين 
كمذذا  لممالذةرة العامذذة عمذذ  اقتةذذاة  لاقتجذذا  زيذذاةة عذذةة ةلذذ ب العرنذذ ص

لهجذذذذن تميذذذذزت الت ريذذذذث جيناتذذذذا لئذذذذك  متسذذذذا   الذذذذ  دجنهذذذذا،   اسذذذذه  
 1X2   )1X6   )3X4   )3X6  لاا ذذذاهة الذذذ  الهجذذذين التجذذذار )

ت   ذذذذاح معن يذذذذاح عمذذذذ  جميذذذذ  الهجذذذذن الناتجذذذذة هذذذذا دذذذذف  الةراسذذذذة لمت سذذذذط 
( 764938  748991  742942  749926  762978ةسذذذالا  ذذذةر   
، يمكذذن لاسذذها  االذذا  فات المالذذةرة اقتةاةيذذة العامذذة هيهذذا عمذذ  الترتيذذب

هذا مجذامي   4  3  6  1   ع اقلذ ين ارجاع سلب ت  ق دف  الهجن ل
.  لالنسذذذذلة  1ا  ا ذذذذ  متتمذذذذا ةسذذذذب الئذذذذك   منئذذذذ متتم ذذذذة أ  ف  

 تذذذأثيرالممالذذذةرة التا ذذذة عمذذذ  اقتةذذذاة ةيذذذث سذذذجمت ارلذذذ  عئذذذرة دجذذذين 
كرت ان ذاح،  لسذلب معن ياح  لاقتجا  المرغ ب  من  منها الهجن التا ف

 لذذ  تتتمذذا  ةذذةةهذذا مجم عذذة  ا التجاريذذةالهجذذن مذذ  الهجذذن  دذذف    ذذ ع
     ل  نة   عم  أ    ة دجين م جلة. معن ياح هيما لينهما  لالتالا
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 ( المتوسطات الحسابية لمتراكيب الوراثية وتأثيرات المقدرة العامة والخاصة وتبايناتها وقوة الهجين لصفة عدد حبوب العرنوص6جدول )
 تأثير المت سطات الس قت

 المالةرة العامة
 لاين تأثيرت

 المالةرة التا ة
 الهجن
 (F1ال رةية  

 تأثير المت سطات
 المالةرة  التا ة

   ة الهجين

1 514.65a 8.853- 44932.746 1 X 2 762.78a 142.776 0.208- 

2 507.75a 15.783 23866.778 1 X 3 653.19cde 22.138 **14.545- 

3 508.26a 26.828 26090.947 1 X 4 517.18g 54.639- **32.339- 

4 516.71a 32.400- 24030.914 1 X 5 631.51ef 23.700 **17.381- 

5 518.25a 3.589 18994.986 1 X 6 749.26a 116.041 1.977- 

6 564.20a 28.995 22820.300 1 X 7 481.69g 88.593- **36.982- 

7 503.28a 33.941- 27689.751 2 X 3 676.09bcd 20.404 **11.549- 

Y
- 519.014 S.E 3.81  2 X 4 601.91f 5945 **21.254- 

    2 X 5 660.3bcde 27992 **13.605- 

    2 X 6 690.22bc 32.369 **9.700- 

    2 X 7 639.77def 44.851 **16.301- 

    3 X 4 740.42a 132.914 3.133- 

    3 X 5 678.08bcd 34.588 **11.289- 

    3 X 6 748.91a 80.016 2.022- 

    3 X 7 632.85ef 26.891 **17.206- 

    4 X 5 622.58ef 38.313 **18.550- 

    4 X 6 602.01f 7.657- **21.241- 

    4 X 7 495.48g 51.252- **35.178- 

    5 X 6 605.92f 39.743- **20.730- 

    5 X 7 701.94b 119.219 **8.167- 

    6 X 7 640.84def 32.711 **16.161- 
 764.38a S.E 9.450 S.E 17.498 التجاري    

 

 ةلة  322  ة  زن  – 5
غذذ  هذذا  749922معن يذذاح عمذذ  جميذذ  االذا  لمت سذذط لمذذ   6ت ذ ق اقب 

ةلذذذذة ةسذذذذب  322غذذذذ ( هذذذذا  زن 599617اى ذذذذ    5ةذذذذين كذذذذان اقب 
سذذذج  اتةذذذاةاح مرغ لذذذاح  7لاا ذذذاهة الذذذ  اقب  6(،  ان اقب 7جذذذة    

لاتجا  ت ريث جيناتذا الذ  ا ذ   6لممالةرة العامة عم  اقتةاة  كان اقب 
جيناتذذا لئذذك  منذذتظ   الذذف   رث 7دجنذذا عكذذس اقب  مذذن عذذةة ممكذذن
( المتذذان تعذذ ةان 6(   4 يرجذذ  دذذفا الت ذذ ق  لذذ  السذذ لتين  الذذ  دجنذذا، 

(   ف   اعذةتين  راثيتذين عري ذتين 1مجمذ عتين متلاعذةتين  ئذك   ل  
ممذذا  هذذر هر ذذة الة ذذ   عمذذ  العلذذ ر الذذ راثا لكسذذر اقرتلذذاط الذذ راثا 

هذذذذا  4مذذذذ  اقب  6ن ةذذذذظ   ذذذذ ع اقب  .]34[ هذذذذا اىجيذذذذا  اقنعزاليذذذذة

 كان ا ف  لعة  راثا  ياسذا للاليذة االذا   دذفا مذا تذ   تينمجم عتين متتم 
( الذذذف  ت ذذذ ق 4X6تذذذ   اجتماعهمذذذا هذذذا دجذذذين  اةذذذة  مئذذذادةتا مذذذن 

غذذذ   879297معن يذذذاح عمذذذ  لاليذذذة الهجذذذن التلاةليذذذة لمت سذذذط ةسذذذالا لمذذذ  
غذذذ ،  ألذذذةم اثنذذذ   699583( اى ذذذ  مت سذذذطاح لمذذذ  1X6لينمذذذا الهجذذذين  
مرغ لذذاح  معن يذذاح لممالذذةرة التا ذذة عمذذ  اقتةذذاة، امذذا  تذذأثيراعئذذرة دجذذين 

اس المالارنة م  الهجين التجذار  ةيذث   ة الهجين الف  ةسلت عم  أس
ارلذ  دجذن لذ   لاسذتثنا ت   ت جمي  الهجن لال ة دجين معن ية  مرغ لة 

، (1X6  2X7  3X4  3X6ي   ال  ةة ة المعن يذة اقة ذا ية  
   .]22[  ]23[  تنسج  دف  الةراسة م  ك  من
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 حبة 366المتوسطات الحسابية لمتراكيب الوراثية وتأثيرات المقدرة العامة والخاصة وتبايناتها وقوة الهجين لصفة وزن ( 7جدول )
 تأثير المت سطات الس قت

 المالةرة العامة
 تلاين تأثير

 المالةرة التا ة
 الهجن
 (F1ال رةية  

 تأثير المت سطات
 المالةرة  التا ة

   ة الهجين

1 73.707ab 0.010- 63.041 1 X 2 74.953efg 0.671 **7.076 

2 71.007bc 0.495- 72.345 1 X 3 74.803efg 0.970 **6.862 

3 70.537c 0.944- 80.169 1 X 4 78.500bcde 3.445 **12.143 

4 67.350d 0.278 140.215 1 X 5 74.300fg 0.898 *6.143 

5 59.617e 1.376- 138.395 1 X 6 69.583h 6.873- 0.598- 

6 74.900a 1.678 221.377 1 X 7 78.657bcde 3.010 **12.367 

7 70.500c 0.869 46.417 2 X 3 76.280cdef 2.932 **8.971 

Y
- 69.659 S.E 0.365  2 X 4 74.420fgh 1.150- *4.886 

    2 X 5 80.587b 7.670 **15.124 

    2 X 6 73.417fgh 2.553- *4.881 

    2 X 7 73.173fgh 1.988- 4.533 

    3 X 4 71.410gh 2.712- 2.014 

    3 X 5 79.637bcd 7.169 **13.767 

    3 X 6 71.193gh 4.328- 1.705 

    3 X 7 75.410ef 0.697 **7.729 

    4 X 5 75.850def 2.160 **8.357 

    4 X 6 87.097a 10.353 **24.424 

    4 X 7 79.827bc 3.892 **14.038 

    5 X 6 80.283b 5.194 **14.690 

    5 X 7 76.030cdef 1.749 **8.614 

    6 X 7 82.030b 4.695 **17.186 
 gh 71917 S.E 2992 S.E 1967 التجاري    

 
   ة ةا   النلات ال رة   – 6
المالذذذذذةرة العامذذذذذة   تذذذذذأثير( المت سذذذذذطات الةسذذذذذالية 8ن مذذذذذن جذذذذذة    ييتلذذذذذ

 التا ذذذة عمذذذ  اقتةذذذاة   ذذذ ة الهجذذذين ل ذذذ ة ةا ذذذ  النلذذذات ال ذذذذرة ، 
 142991هذذا دذذف  ال ذذ ة لمت سذذط ةسذذالا  ذذةر   6ن ةذذظ ت ذذ ق اقب 

ةلذذة،  دذذفا  322يرجذذ  الذذ  ت ذذ ق هذذا عذذةة ةلذذ ب العرنذذ ص   زن  غذذ 
( 9جذة    ف  ال ذ ات ةالة اقرتلاط الم جلة  المعن يذة لذين دذانعكاس ل

 غذذ  1239913ا ذذ  االذذا  هذذا  ذذ ة الةا ذذ   لمذذ   5ينمذذا كذذان اقب ل
لذذا تذذأثير لممالذذةرة  6اقب كذذان  ،]21[  جذذا ت دذذف  الةراسذذة مت اهالذذة مذذ 

 لممالةرة التا ة عم  اقتةاة  مي   لالتالا  تأثير لتلاين العامة مرغ لة 

 
، لتالذذذذ ي  أةا  لئذذذذك  منذذذذتظ  الذذذذ  دجنذذذذا تأثيراتذذذذايمكذذذذن دذذذذف  اقب ينالذذذذ  
غ ( عمذ   1929587(  ة ت  ق معن ياح  1X2الهجن نرم لان الهجين  

 يمكذذذذن ان  غذذذذ ( 181932جميذذذذ  الهجذذذذن  ل ذذذذمنها الهجذذذذين التجذذذذار   
نعذذ   السذذلب الذذ  ت ذذ ق ن ذذس الهجذذين هذذا  ذذ ة عذذةة ةلذذ ب العرنذذ ص 

عمذذ  عذذة  ة ذذ لنا  ممذذا سذذلب لكذذن ال ذذرق كذذان  ريلذذاح لينهمذذا  (6 جذذة  
ن التجذار ،  لكذن اس المالارنة م  الهجيعم    ة دجين مرغ لة عم  أس

ميذذايراح ةيذذث ألذذةت جميذذ    مذ  المالذذةرة التا ذذة عمذذ  اقتةذذاة كذذان الةذذا
الهجذذذن تذذذذاثيراح مرغ لذذذاح لممالذذذذةرة التا ذذذة عمذذذذ  اقتةذذذاة لاسذذذذتثنا  الهجذذذذن 

 1X4  1X7  2X4  4X7  5X6  .)  
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 وقوة الهجين لصفة حاصل النبات الفردي المقدرة العامة والخاصة وتبايناتها وتأثيرات( المتوسطات الحسابية لمتراكيب الوراثية 8جدول )
 تأثير  المت سطات الس قت 

 المالةرة العامة  
   تأثيرتلاين 

 المالةرة التا ة
 الهجن 
 (F1ال رةية  

 تأثير  المت سطات
 المالةرة  التا ة

   ة الهجين 

1 126.310b 2.885- 1982.600 1 X 2 190.587a 37.344 **7.571- 

2 120.183b 3.194 2000.745 1 X 3 162.737de 7.926 **21.07- 

3 119.410b 4.763 1513.789 1 X 4 135.310g 7.106- **34.38- 

4 116.007b 7.635- 1277.780 1 X 5 156.310e 6.972 **24.19- 

5 103.013c 0.713- 2229.763 1 X 6 173.700bc 13.580 **15.76- 

6 140.913a 10.068 978.866 1 X 7 126.257h 17.003- **38.77- 

7 118.237b 6.792- 1809.740 2 X 3 171.857bc 10.963 **16.65- 

Y
-

 120.581 S.E 0.927  2 X 4 147.333f 1.161- **28.54- 

    2 X 5 177.390bc 21.970 **13.97- 

    2 X 6 168.853cd 2.654 **18.113- 

    2 X 7 155.840e 6.504 **24.423- 

    3 X 4 176.247bc 26.181 **14.528- 

    3 X 5 179.973b 22.987 **12.720- 

    3 X 6 177.667bc 9.902 **13.837- 

    3 X 7 159.043e 8.138 **22.870- 

    4 X 5 157.403e 12.819 **23.664- 

    4 X 6 174.780bc 19.413 **15.237- 

    4 X 7 131.677gh 6.831- **36.141- 

    5 X 6 162.083de 0.205- **21.394- 

    5 X 7 177.880bc 32.451 **13.734- 

    6 X 7 175.180bc 18.968 **15.044- 
 

 b 181932 S.E 2929 S.E 4929 التجاري   
 

   (IK58  2 دذذا اقسذذت اةة مذذن السذذ قت المتميذذزة نسذذتنتج ممذذا سذذلق 
UN44052  6 ) OH40  3)  هذذذذذذذا لذذذذذذذرامج ترليذذذذذذذة  تةسذذذذذذذين الذذذذذذذفرة

، سيذذذذذة(  اى ذذذذذناا المركلذذذذذة  التركيليذذذذذةال ذذذذذ را   أنتذذذذذاج الهجذذذذذن ال رة
  ذذ ة الهجذذذين  اسذذتتةا  الهجذذن المتميذذزة هذذا المالذذذةرة اقتةاةيذذة التا ذذة 

( IK58 x IK8    )OH40 x IK58   )R153 x OH40 دذا  
  ZP301 x UN ةتالهذذذذذا هذذذذا لرامذذذذج ( هذا  نتذاج الهجذا ن ال اعذذذذذةة  اال

ةراسذذذذذة  فلذذذذذل ل جذذذذذ ة ال عذذذذذ  الجينذذذذذا السذذذذذياة     المتكذذذذذذذذرراقنتتذذذذذذذذاب 

اقسذذذذتالرار الذذذذ راثا لمهجذذذذن المت   ذذذذة هذذذذا أكثذذذذر مذذذذن منطالذذذذة  لعذذذذةة مذذذذن 
ين،  ةراسذة  ذةرة دذف  الهجذن عمذ  تةممهذا جميذ  اقجهذاةات اللي يذة السذن

يمكذن اقعتمذاة عمذ   ذي  ها الزراعة العرا يذة    اىترم ليرض اعتماةدا
اللعذذة الذذ راثا المتة ذذ  عميهذذا مذذن التةميذذ  العنالذذ ة  هذذا التنلذذق الملكذذر 
ةتالهذذ ا لذذأةا  الهجذذن ال رةيذذة مذذن تذذ   اتتيذذار اهلذذا  المتلاعذذةة  راثيذذاح  اال

 ها لرامج أنتاج الهجن.

 

 ( االرتباط البسيط بين الصفات الدراسة9)جدول 
 التزدير الفكر  التزدير اقنث   ارت اع النلات عةة ةل ب العرن ص ةلة322 زن  ةا   النلات ال  ات

 19222 **29968 *29742 29324- 29164 2922- التزدير الفكر 
  19222 *29692 29236- 29285 29129 التزدير اقنث  
   19222 *29622- 29341- 29533- ارت اع النلات

    19222 29312 *29687 عةة ةل ب العرن ص
     19222 **29924 ةلة322 زن 

      19222 ةا   النلات
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 (. Hierarchical clusteringالتجميع الهرمي )( العالقة الوراثية التي تربط بين األصناف األبوية بشكل 1شكل )
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Genetic Behavior of  Some maize lines (Zea mays L.) and Their Diallel 

Crosses and Combining Ability 
Ahmed H. A. Anees , Ateyh E.J. AL-Joubori 

 

Abstract  
Sevn inbred lines of maize (Zp-301,un44025,R-153,SH,OH40,IK-58 and IK-8) Were used in half diallel 

crossing program according to Griffing-II (1956) and grown in 2014 spring season for obtaining hybrid seeds(21 

single cross). Genotypes (parents and their crosses addition to commercial hybrid) were grown in comparison 

experiment in 2015 spring season by using Randomized Completely Block Design with three replications to 

study the general and specific combining ability and hybrid vigor (as devation of F1’s from commercial 

hybrid).Studied traits were :days to 50% tasseling an sillking ,plant hight (cm) . no.kernels per row, 300 kernels 

weight and individual grain yield. Result were showed significant differences appear of parents and their diallel 

crosses in general and specific combining ability in all studied traits.The cross(2*1) was superior in no.grains per 

ear (762.78) and individual grain yield (190.587 gr) and (6*5) in days to 50% tasseling and silking 

traits.IK58,UN44052 and OH40 parents have significant general combining ability towards desirable direction 

,while (3*2),(5*3) and (6*3) crosses have important specific combining ability in most studied traits.Many 

crosses (2*1),(3*2),(5*3) and (7*6) showed desirable significant hybrid vigor in most important traits therefore, 

their lines can be used of production elit hybrids and estimating their stability in multi years and locations.     

Key words:Zea mays, half diallel crossing,hybrid vigor,general and specific ability. 


