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الملخص 
نُفـّـذت عمليــة التّهجيــن نصــف التبادلــي بيــن ســت ســالالت مــن الــذرة الصفــراء فــي مركــز بحــوث ديــر الــزور 
التابــع للهيئــة العامــة للبحــوث العلميـّـة الزراعيـّـة فــي الموســم الزراعــي 2010 وقُيّمــت الهجــن الخمســة عشــر 
ــار  ــي اإلزه ــالل مرحلت ــي خ ــاد المائ ــا لإلجه ــالل تعريضه ــن خ ــي 2011 م ــم الزراع ــي الموس ــة ف الناتج
ــدرة  ــة الق ــدف دراس ــردي باســل-1، به ــن الف ــف غوطــة 82 والهجي ــع الصن ــة م ــوب بالمقارن ــالء الحب وامت
ــة، وطــول الفاصــل الزمنــي بيــن اإلزهــار المذكــر  ــة الحبيّ ــات: الغلّ ــى اإلئتــالف لصف ــة والخاّصــة عل العاّم
والمؤنــث )ASI(، وعــدد العرانيــس فــي النبــات، وعــدد الحبــوب فــي العرنــوس، ووزن المائــة حبــة، ودليــل 
الحصــاد، وتحديــد الطــرز األكثــر تحمــالً لالجهــاد المائــي خــالل مراحــل النمــو المختلفــة مــن حيــاة النبــات مــع 
المحافظــة علــى كفاءتهــا اإلنتاجيــة، فــي تجربــة حقليــة وفــق تصميــم القطاعــات الكاملــة العشــوائية وبثالثــة 
مكــررات. بيّنــت النتائــج أّن التبايــن العائــد SCA, GCA  لــكلٍّ مــن الهجــن والّســالالت كان عالــي المعنويـّـة 
ــى  ــدّل عل ــة والمجهــدة( وهــذا ي ــة )المرويّ ــات المدروســة تحــت ظــروف الزراعــة المختلف فــي معظــم الّصف
ــة المســتخدمة، كمــا  أظهــرت النســبة مابيــن  ــة بيــن الســالالت األبويّ التباعــد الوراثــي واالختالفــات الوراثيّ
ــي  ــي ف ــي الالتراكم ــل الوراث ــة الفع δ2( أهميّ

GCA /δ2
SCA( ــالف ــى اإلئت ــة عل ــة والخاّص ــدرة العاّم ــن الق تباي

وراثــة صفــة الغلـّـة الحبيـّـة تحــت ظــروف الزراعــة المجهــدة خــالل مرحلتــي اإلزهــار وامتــالء الحبــوب، أّمــا 
باقــي الصفــات المدروســة فقــد ســيطر الفعــل الوراثــي الالتراكمــي علــى وراثتهــا تحــت ظــروف الزراعــة 
ــث ــز األب الثال ــا تميّ ــل، كم ــكٍل كام ــة بش ــة المرويّ ــوب والزراع ــالء الحب ــة امت ــدة خــالل مرحل المجه

IL344T.C-2007(  p3( والثانــي p2 )IL1081T.C-2009( بأفضــل قــدرة عاّمــة علــى اإلئتــالف وأظهر 
الهجيــن IL1081-09×IL344-07( p2× p3( والهجيــن p1×p3 )IL441-2009×IL344-2007( أفضــل 

قــدرة خاّصــة علــى اإلئتــالف لصفــة الغلـّـة الحبيـّـة. 
الكلمــات المفتاحيــة: الــذرة الصفــراء، القــدرة علــى التوافــق، اإلجهــاد المائــي، الغلـّـة الحبيـّـة، التهجيــن نصــف 

التبادلي. 
المقدمة

ــض  ــر األبي ــوض البح ــة ح ــي منطق ــزرع ف ــي تُ ــة الت ــة الرئيس ــل الصيفيّ ــد المحاصي ــراء ).Zea mays L( أح ــذرة الصف ــّد ال تُع
المتوســط. وتُعــّد إتاحــة الميــاه بكميـّـاٍت كافيــة مــن العوامــل المهمــة المحــّددة لغلـّـة محصــول الــذرة الصفــراء الحبيـّـة فــي ســورية، ألنـّـه 
يُــزرع خــالل الفتــرة التــي تنعــدم فيهــا األمطــار، وخاصــةًّ عنــد زراعتــه كعــروٍة تكثيفيــة، لذلــك ال بــّد مــن ري نباتــات المحصــول 
للحصــول علــى غلـّـة حبيـّـة مجزيــة، ولكــن أصبحــت عمليـّـة الــّري بكميـّـاٍت كافيــٍة مــن الميــاه العذبــة مكلفــةً جــداً، وخاّصــةً فــي ظــل 
ــرات  ــاع طــرق الــّري غيــر الكفــوءة )الــّري بالغمــر(، والتغيّ ــة، وإتّب ــاه الجوفيّ ارتفــاع أســعار المحروقــات، وتراجــع منســوب المي
Climate changes، التــي ترافقــت مــع ارتفــاٍع ملحــوظ فــي متوســط درجــة حــرارة الوســط المحيــط  المناخيّــة 

)Taylor and Penner, 1994(. ويســتدعي ُشــح المــوارد المائيـّـة العذبة فــي مثل هذه البيئات، ضــرورة التخطيط الفّعال 
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ــي  ــة ف ــاءة العالي ــة المحــدودة، وذات الكف ــاف ذات االحتياجــات المائيّ ــل، مــن خــالل زراعــة األصن ــاه بالشــكل األمث الســتعمال المي
اســتعمال الميــاه، واألكثــر تحّمــالً للجفــاف والحــرارة المرتفعــة مــع المحافظــة علــى الكفــاءة اإلنتاجيــة. تتمثّــل أهــّم التّحديــات التــي 
تواجــه مربّــوا النّبــات فــي البيئــات المجهــدة مائيّــاً فــي إمكانيــة الحصــول علــى تبايــن وراثــي مفيــد فــي الصفــات المرتبطــة بتحّمــل 
اإلجهــاد المائــي خــالل المرحلــة المســتهدفة مــن حيــاة النّبــات، وتحديــد ســقف التّحســين الوراثــي المطلــوب، باإلضافــة إلــى تحديــد 
ــين  ــة والتحس ــج التربي ــي برام ــوس ف ــي ملم ــّدم وراث ــق تق ــل لتحقي ــر بالتّحم ــكٍل مباش ــة Key traits المرتبطــة بش ــات المهّم الّصف
ــة اإلزهــار  ــةً خــالل مرحل ــاف، وخاّص ــاس جــداً للجف ــراء حّس ــذرة الصف ــن الّدراســات أنَّ محصــول ال ــد م ــت العدي ــي. وبيّن الوراث
Otegui et al., 1995( Flowering؛ الرويلــي ، 2008( ويمكــن أن يــؤّدي اإلجهــاد المائــي خــالل مرحلــة اإلزهــار فــي الــذرة 
الصفــراء إلــى انخفــاض الغلـّـة بنســبة قــد تزيــد عــن NeSmith and Ritchie, 1992( %90(. تُعــّد عمليــة تطويــر طــرز وراثيـّـة 
ــة والتحســين  ــج التربي ــات برام ــن أولوي ــي م ــاد المائ ــة ومســتقرة تحــت ظــروف اإلجه ــة عالي ــة حبيّ ــراء ذات غلّ ــذرة الصف ــن ال م
الوراثــي. عــادةً، مــا يكــون االنتخــاب تحــت ظــروف الجفــاف بالمقارنــة مــع الظــروف غيــر المجهــدة أقــل فّعاليــة، بســبب تراجــع 
  Genetic variance حيث يتراجع التباين الوراثــي ،)Blum, 1988( الغلـّـة الحبيـّـة تحــت ظروف الجفــاف Heritability  قابليـّـة توريــث
ــة بزيــادة اإلجهــاد المائــي.  ــة بشــكٍل أســرع مــن التبايــن البيئــي Environmental variance بيــن القطاعــات التجريبيّ لصفــة الغلّ
ــي تحــت  ــا الوراث ــزداد تباينه ــي ي ــة(، الت ــة الحبيّ ــر الغلّ ــة Secondary traits )غي ــات الثانويّ ــإّن الّصف ــذه الظــروف، ف وتحــت ه
 ،Selection efficiency ــة، يمكــن أن تزيــد مــن كفــاءة االنتخــاب ظــروف الجفــاف، أو تنخفــض بدرجــة أقــل بالمقارنــة مــع الغلّ
ــة توريــث كبيــرة تحــت ظــروف اإلجهــاد. وتُعــّد المرحلــة مــن ظهــور النّــورات المذّكــرة  ــة عاليــة، وقابليّ وســيكون لهــا قيمــة تكيفيّ
ــي  ــاع درجــة الحــرارة ف ــاء وارتف ــر المراحــل حساســيةً لنقــص الم ــح مــن أكث ــر، والتلقي ــة والحرائ ــورات المؤنّث ــى ظهــور النّ وحت
الوســط المحيــط )الخليفــة، 2011( حيــث يــؤّدي اإلجهــاد المائــي إلــى تأخيــر ظهــور الحرائــر، ويزيــد الفاصــل الزمنــي بيــن ظهــور 
واإلخصــاب  لتلقيــح،  ا عمليــة  وتفشــل  للقــاح،  ا حبــوب  حيويــة  فــي  ســلباً  يؤثّــر  مــا  والمؤنّثــة،  المذّكــرة  لنّــورات  ا
ــى  ــوب إل ــالء الحب ــن امت ــى م ــاف خــالل المراحــل األول ــات للجف ــّرض النبات ــؤّدي تع )Bolanos and Edmeades, 1996(. وي
تراجــع الغلـّـة الحبيـّـة بمقــدار )3-4(% لــكّل يــوم، ولكــن تتأثـّـر الغلـّـة الحبيـّـة بدرجــٍة أقــل إذا مــا تعّرضــت النباتــات لإلجهــاد المائــي 
بعــد اكتمــال عمليــة امتــالء الحبــوب )مرحلــة النضــج الفســيولوجي(، ويمكــن أن تصــل النباتــات إلــى هــذه المرحلــة بعــد نحــو 60-50 
ــى أّن تعريــض النباتــات للجفــاف  يومــاً مــن تاريــخ التلقيــح )Shaw and Newman, 2004(. أشــارت الكثيــر مــن الّدراســات إل
خــالل مرحلــة مــا قبــل اإلزهــار، وخــالل كامــل مرحلــة اإلزهــار يؤثـّـر ســلباً فــي كٍل مــن عــدد الحبــوب ومتوســط وزن المائــة حبــة 
ــرة  ــا المباش ــة وعالقته ــث للّصف ــة التوري ــار قابليّ ــن االعتب ــا بعي ــا أخذن Pandey et al., 2000( 100-kernel weight(. وإذا م
بالغلـّـة الحبيـّـة، تُعــّد صفــات طــول الفاصــل الزمنــي بيــن ظهــور النـّـورات المذّكــرة والمؤنّثــة )ASI(، وشــيخوخة األوراق، والتفافهــا، 
ــة محصــول الــذرة الصفــراء تحــت ظــروف اإلجهــاد المائــي،  وعــدد العرانيــس فــي النبــات مــن الّصفــات المهّمــة فــي تحســين غلّ

 .)Banziger et al., 2000( وخاّصــةً خــالل المراحــل الحرجــة مــن حيــاة النبــات
الحــظ علــى ســبيل المثــال )Edmeades et al., )1999 زيــادةً معنويـّـةً فــي غلـّـة محصــول الــذرة الصفــراء الحبيـّـة تحــت ظــروف 
اإلجهــاد المائــي مقــداره 12.6%  فــي كل دورة انتخابيــة بعــد االنتخــاب المتكــرر بعــد الجيــل األول باســتعمال شــّدة انتخــاب مقدارهــا 
5-10%، وارتبــط هــذا التحســين مــع زيــادة عــدد العرانيــس فــي النّبــات، ودليــل الحصــاد، وانخفــاض طفيــف فــي شــيخوخة األوراق، 
 Edmeades et al., )1999( وانخفــاض فــي طــول الفاصــل الزمنــي بيــن ظهــور النّــورات المذّكــرة والمؤنّثــة. والحــظ الباحثــون
ــرة. تخضــع  ــورة المذّك ــات، والزمــن الــالزم لحــدوث اإلزهــار، وعــدد األفــرع الرئيســة فــي النّ ــاع النّب حــدوث انخفــاض فــي ارتف
ــة الفعــل  ــد طبيع ــّد تحدي ــة، ويُع ــر بالظــروف البيئيّ ــا الكبي ــى تأثّره ــةً إل ــات، إضاف ــٍر مــن الموّرث ــدٍد كبي ــة لع ــات الكميّ ــة الّصف وراث
ــة  ــط برامــج التربي ــاً جــّداً فــي تخطي ــي التراكمــي مهّم ــر الفعــل الوراث ــات كمســتوى تأثي ــر عــن الّصف ــي التّعبي ــي المســاهم ف الوراث
الهادفــة لتطويــر هــذه الّصفــات، حيــث تُســهم المعلومــات حــول طريقــة عمــل وتفاعــل الموّرثــات فــي تحديــد طريقــة التربيــة للوصــول 
إلــى فعــل وراثــي أكثــر فاعليّــة. بيّنــت نتائــج )Kumar et al.,  )2012 ســيطرة الفعــل الوراثــي الّســيادي علــى وراثــة صفــة غلّــة 
النّبــات الفــردي، فــي حيــن ســيطر الفعــل الوراثــي التراكمــي علــى وراثــة صفــة اإلزهــار المؤنّــث. وفــي دراســة أجراهــا ونــوس 
أظهــرت المقــدرة العاّمــة والخاّصــة علــى التوافــق تباينــاً معنويــاًّ فــي كّل الّصفــات عــدا تبايــن القــدرة الخاّصــة علــى التوافــق لصفــة 
عــدد الحبــوب بالصــف، مشــيراً إلــى مســاهمة كل مــن الفعليــن الوراثييــن التراكمــي والالتراكمــي فــي وراثــة معظــم تلــك الصفــات، 

عــدا صفــة عــدد الحبــوب التــي ســيطر علــى وراثتهــا الفعــل الوراثــي التراكمــي. 
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد آلية توريث بعض الّصفات المرتبطة بالغلّة الحبيّة تحت ظروف اإلجهاد المائي من خالل دراســة 
القدرة على اإلئتالف للسالالت األبوية، والقدرة الخاّصة على اإلئتالف للهجن الناتجة عن تصالب السالالت األبوية، وتحديد الهجن 

األكثر تحّمالً لظروف العجز المائي مع المحافظة على كفاءتها اإلنتاجية.
مواد البحث وطرائقه:

ــاة داخليــاً، وتتمتــع بدرجــة  تّمــت الدراســة خــالل الموســم الزراعــي 2009 علــى ســبعة وأربعيــن ســاللةً مــن الــذرة الصفــراء مربّ
نقــاوة ال تقــل عــن 95%، وعلــى درجــة مــن التباعــد الوراثــي، حيــث تّمــت غربلــة هــذه الســالالت عنــد مســتوى النّبــات الكامــل تحــت 
ــة، مــن خــالل تعريضهــا لإلجهــاد المائــي خــالل  ــة والكميّ ــات الفيزيولوجيّ ــى بعــض الّصف ــة، اعتمــاداً عل ظــروف الزراعــة الحقليّ
مرحلتــي اإلزهــار، وامتــالء الحبــوب، لــكل معاملــة علــى حــدة، باإلضافــة الــى معاملــة الشــاهد )الــّري الكامــل(. حيــث تــّم انتخــاب 
الّســالالت األكثــر تحّمــالً للجفــاف مــع المحافظــة علــى الكفــاءة اإلنتاجيــة )6 ســالالت(، اعتُِمــدت الحقــاً كآبــاء. تّمــت زراعــة اآلبــاء 
 ،IL448T.C-2007 ،IL344T.C-2007 ،IL1081T.C-2009 ،IL441T.C-2009( 2010 الّســتة خــالل الموســم الزراعــي
P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1( )IL8T.C-2007 ،IL43T.C-2007( علــى التوالــي حيــث أُجــري التهجيــن نصــف التبادلــي 
بيــن الســالالت والحصــول علــى حبــوب 15 هجينــاً فرديــاً مــع إكثــار الّســالالت األبويّــة عــن طريــق التلقيــح الذاتــي اليــدوي. تّمــت 
خــالل الموســم الزراعــي 2011 زراعــة حبــوب الهجــن الفرديــة الخمســة عشــرة الناتجــة عــن التهجيــن نصــف التبادلــي واآلبــاء، 
ــرز تحــت ظــروف اإلجهــاد المائــي  ــّم تقييــم هــذه الطّ باإلضافــة إلــى صنــف للمقارنــة )غوطــة82(، وهجيــن فــردي )باســل1(، وت
ــن  ــراءات م ــذت الق ــكّل طــراز. وأُِخ ــة خطــوط ل ــّدل أربع ــررات، بمع ــة مك ــي ثالث ــوب ف ــالء الحب ــار، وامت ــي اإلزه خــالل مرحلت
الخطيــن الوســطيين فــي كّل قطعــٍة تجريبيـّـة، لصفــات الغلـّـة الحبيـّـة، وطــول الفاصــل الزمنــي بيــن اإلزهــار المذّكــر والمؤنـّـث، وعــدد 
ــاً طبقــاً للموديــل  العرانيــس فــي النّبــات، وعــدد الحبــوب فــي العرنــوس، ووزن المائــة حبــة، ودليــل الحصــاد. ُحلّلــت النتائــج وراثيّ
األول مــن الطريقــة الرابعــة للعالــم )Griffing, )1956، باســتخدام برنامــج SAS، وتــّم حســاب مكّونــات التبايــن لتقديــر نســبة تبايــن 
σ2(، بهــدف تحديــد طبيعــة الفعــل الوراثــي المؤثــر فــي الصفــات المدروســة. 

GCA/σ2
SCA( القــدرة العاّمــة والخاّصــة علــى االئتــالف

النتائج والمناقشة: 
تحليل التباين ومقارنة المتوسطات:

ــر  ــار المذّك ــن اإلزه ــي بي ــة طــول الفاصــل الزمن ــتثناء صف ــة باس ــات المدروس ــكّل الّصف ــة ل ــي المعنويّ ــالت عال ــن المعام كان تباي
ــث )ASI( وهــذا يعنــي اختــالف البيئــات التــي يشــّكلها اإلجهــاد خــالل مرحلــة اإلزهــار عــن تلــك المكّونــة تحــت ظــروف  والمؤنّ
اإلجهــاد خــالل مرحلــة امتــالء الحبــوب الشــاهد )الــّري الكامــل( )الجــدول 1(. أبــدت الهجــن تباينــاً معنويــاًّ فــي كّل الّصفــات تحــت 
المعامــالت المدروســة باســتثناء صفــة عــدد العرانيــس علــى النّبــات وهــذا يــدّل علــى التباعــد الوراثــي والجغرافــي بيــن الســالالت 
األبويّــة المكّونــة للهجــن المدروســة، أظهــرت النتائــج أّن أداء الســالالت والهجــن يختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى إال أّن أداء الهجــن 
اتّســم بالنســبة إلــى صفــة عــدد العرانيــس فــي النّبــات بثبــات وراثــي أكبــر، حيــث تتميّــز الهجــن بقاعــدة وراثيّــة أعــرض مــن تلــك 
   AL Ahmad.,)2004(و ، Abd El-Maksoud et al., )2004( التــي تمتلكهــا الّســالالت. توافقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج كل مــن

. Iqpal et al., )2010( وAbdelmulla and Sabiel )2007( ونتائــج
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الجدول )1(. تحليل التباين للصفات المدروسة تحت ظروف اإلجهاد المائي والشاهد )الري الكامل(.

مصادر التباين
الفاصل الزمني بين 

االزهار المذكروالمؤنث 
)يوم(

 عدد العرانيس
بالنبات

 عدد الحبوب
بالعرنوس

وزن المائة حبة
)غ(

دليل الحصاد
)%(

الغلة الحبية
)طن/هكتار(

**51.53**1242.73**43.55**112806.9*0.048**3.31المعامالت

مكررات الهجن

0.550.0241593.183.340.370.40إجهاد إزهار

0.011125.962.702.203.30-إجهاد امتالء الحبوب

0.020.0102474.430.562.530.59الشاهد

0.140.0183243.374.492.431.34تجميعي

الهجن

**3.08**26.54*13.34**0.00423999.41*0.40إجهاد إزهار

*2.40**118.25**24.01**0.0223620.42-إجهاد امتالء الحبوب

**5.78**65.63**21.20**0.01720.908.25**0.56الشاهد

**136.218.24**40.59**0.01926831.50**0.96تجميعي

**2.12**37.11**8.98**0.01120848.29**0.29التفاعل

الخطأ التجريبي

0.190.0074657.434.143.710.51إجهاد إزهار

0.024181.881.640.881.08-إجهاد امتالء الحبوب

0.120.0092839.352.902.490.45الشاهد 

0.140.0123776.173.142.320.71تجميعي

معامل االختالف

19.628.2125.798.615.9813.88إجهاد إزهار

12.7315.644.422.5117.82-إجهادامتالء الحبوب

13.088.9811.847.584.519.42الشاهد 

14.8910.2915.126.154.0913.99تجميعي
* ،** تشير إلى المعنوية عند مستوى ثقة 5% و 1% على التوالي.  

ــا تحــت  ــار(، أّم ــة )6.548 طن/هكت ــة الحبيّ ــي الغلّ ــن P2×P3 األفضــل ف ــار كان الهجي ــة اإلزه ــاد خــالل مرحل ــة اإلجه ــي معامل ف
ظــروف اإلجهــاد خــالل مرحلــة امتــالء الحبــوب، كان الهجيــن P1×P3 األفضــل فــي الغلّــة الحبيّــة )7.411 طن/هكتــار( والهجيــن 
P1×P2 لصفــة عــدد العرانيــس علــى النبــات )1.2 عرنــوس(، والهجيــن P2×P3 لصفتــي عــدد مــن الحبــوب بالعرنــوس )548 حبــة( 

والهجيــن  P3×P4  لصفــة وزن 100 حبــة )34.6 غ( والهجيــن  P2×P6 لصفــة دليــل الحصــاد  )48%( )الجــدول 2(، وبالنســبة ألداء 
الهجــن تحــت الظــروف الطبيعيـّـة، كان الهجيــن P3×P4 األفضــل فــي الغلـّـة الحبيـّـة )8.963 طن/هكتــار( وصفــة وزن 100 حبــة )35.2 غ( 
والهجيــن  P2×P5 لصفــة متوســط الفاصــل الزمنــي بيــن اإلزهــار المذّكــر والمؤنّــث )1.6 يــوم(، والهجيــن  P2×P6 لصفتــي عــدد 
 P1×P3 مــن الحبــوب بالعرنــوس )598.7 حبــة( وصفــة دليــل الحصــاد  )49%(، وأشــار التحليــل التجميعــي للبيانــات أّن الهجيــن
كان األفضــل فــي الغلــة الحبيــة )7.599 طن/هكتــار( عــدد الحبــوب فــي العرنــوس )511.8 حبــة( والهجيــن  P4×P5 لصفــة متوســط 
الفاصــل الزمنــي بيــن اإلزهــار المذّكــر والمؤنـّـث )1.8 يــوم(، والهجيــن  P1×P2 لصفــة عــدد العرانيــس علــى النبــات )1.178 عرنــوس(، 

والهجيــن  P3×P4 لصفــة وزن 100 حبــة )34.6 غ( والهجيــن  P2×P6 لصفــة دليــل الحصــاد  )%43(.
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الجدول 2. قيم متوسطات الهجن للصفات المدروسة تحت ظروف اإلجهاد المائي والشاهد )الري الكامل(.

المعامالتالهجن
الغلة الحبية
)طن/هكتار(

الفاصل الزمني 
عدد الحبوب بالعرنوس عدد العرانيس )يوم(

)حبة(
وزن المائة حبة 

)غ(
دليل الحصاد 

)%(
P1×P2

إجهاد خالل مرحلة 
اإلزهار

5.5382.01.067489.3026.3037.00
P1×P36.5382.61.033468.0028.1034.00
P1×P45.1332.01.067454.7025.8035.00
P1×P54.9391.61.100430.7029.5033.00
P1×P64.8472.61.067411.3027.6035.00
P2×P36.5483.01.000390.7027.7035.00
P2×P45.1792.01.033380.0024.6031.00
P2×P55.3211.61.000205.3027.8033.00
P2×P65.9142.31.000305.3027.3032.00
P3×P44.9982.71.067289.3033.9034.00
P3×P54.7982.61.100193.3028.6027.00
P3×P65.0032.01.000284.7029.6032.00
P4×P54.4812.01.067310.7026.6030.00
P4×P65.2332.31.000424.0029.8035.00
P5×P64.5792.31.000380.0027.3029.00

4.8682.31.033382.0026.4025.70غوطة -82
3.6662.61.033264.7026.3033.00باسل - 1
LSD0.051.1900.70.14113.53.83.2
P1×P2

إجهاد خالل مرحلة 
امتالء الحبوب

5.548-1.233508.0028.1041.00
P1×P37.411-1.033508.0028.2038.00
P1×P45.163-1.000468.0030.0032.00
P1×P56.116-1.100290.0029.8035.00
P1×P65.265-1.167472.0026.1037.00
P2×P36.094-1.067548.0031.4045.00
P2×P45.386-1.000447.3027.7044.00
P2×P55.566-1.133303.3027.1034.00
P2×P66.572-1.233340.7027.4048.00
P3×P46.756-1.133275.3034.6045.00
P3×P56.589-1.000389.3032.7035.00
P3×P66.521-1.167397.3028.4031.00
P4×P55.213-1.167473.3026.7044.00
P4×P66.590-1.000320.0030.9031.00
P5×P65.379-1.133487.3029.1038.00

1.133477.3031.5024.70-4.962غوطة 82
1.100324.0022.5035.00-3.773باسل 1

LSD0.051.730-0.23107.602.101.7
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P1×P27.6852.01.233441.3034.2045.00
P1×P38.8482.61.000559.3028.9046.00
P1×P46.4102.01.000419.3028.2036.00
P1×P56.0441.61.033419.3033.0040.00
P1×P66.1072.61.067321.3027.1048.00
P2×P3

الشاهد

8.6663.01.067514.0028.4048.00
P2×P47.5372.01.167335.3025.7043.00
P2×P57.7251.61.200536.0027.3043.00
P2×P67.0542.31.133598.7030.9049.00
P3×P48.9632.71.133462.7035.2047.00
P3×P58.7872.61.000508.0032.4040.00
P3×P68.6992.01.067326.7028.4038.00
P4×P55.3392.01.033444.7027.4048.00
P4×P66.9772.31.000341.3029.4035.00
P5×P65.8932.31.133444.0028.4038.00

5.9982.31.033506.7030.6036.67غوطة -82
4.4232.61.033472.0028.9036.00باسل - 1
LSD0.051.1200.70.1688.62.802.6
P1×P2

التجميعي

6.2572.51.178479.6029.5041.00
P1×P37.5992.51.022511.8028.4039.30
P1×P45.5692.51.022447.3028.0034.33
P1×P55.7002.31.078380.0030.7036.00
P1×P65.4062.81.100401.6026.9040.00
P2×P37.1033.01.044484.2029.2042.70
P2×P46.0342.51.067387.6026.0039.33
P2×P56.2042.31.111348.2027.4036.67
P2×P66.5132.71.122414.9028.5043.00
P3×P46.9062.81.111342.4034.6042.00
P3×P56.7252.61.033363.6031.2034.00
P3×P66.7412.01.078336.2028.8033.67
P4×P55.0111.81.089409.6026.9040.67
P4×P66.2672.11.000361.8030.0033.70
P5×P65.2842.31.089437.1028.3035.00

5.2762.51.067455.3029.5029.00غوطة -82
3.9542.81.056353.6025.9034.70باسل - 1
LSD0.05 0.3300.150.0424.10.70.6

القدرة على اإلئتالف:
كان التبايــن العائــد للقــدرة العاّمــة علــى اإلئتــالف معنويـّـاً لــكل الصفــات تحــت الظــروف المختلفــة لمعامــالت الــّري باســتثناء صفــة 
عــدد العرانيــس تحــت ظــروف اإلجهــاد خــالل مرحلــة اإلزهــار، وصفــة الغلّــة الحبيّــة، وعــدد العرانيــس بالنّبــات، وعــدد الحبــوب 
ــكل  ــاً ل ــالف معنويّ ــى اإلئت ــة عل ــدرة الخاّص ــن الق ــوب، وكان تباي ــالء الحب ــة امت ــاد خــالل مرحل ــوس تحــت ظــروف اإلجه بالعرن
 ،)ASI( ــث ــر والمؤنّ ــن اإلزهــار المذّك ــي بي ــة الفاصــل الزمن ــّري باســتثناء صف ــة لمعامــالت ال ــات تحــت الظــروف المختلف الّصف
وعــدد العرانيــس تحــت ظــروف اإلجهــاد خــالل مرحلــة اإلزهــار، وصفــة الغلّــة الحبيّــة، وعــدد العرانيــس بالنّبــات تحــت ظــروف 
اإلجهــاد خــالل مرحلــة امتــالء الحبــوب والــّري الكامــل. أظهــر التحليــل التجميعــي للبيانــات تباينــاً معنويـّـاً للقــدرة العاّمــة والخاّصــة 
علــى اإلئتــالف لــكّل الّصفــات عــدا صفــة عــدد العرانيــس بالنبــات وهــذا يُشــير إلــى مســاهمة الفعــل الوراثــي التراكمــي والــال تراكمــي 
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ــات ســيطرة  ــكّل الّصف ــن الواحــد ل ــل م ــت أق ــي كان σ2 الت
GCA / σ

2
SCA ــت نســبة ــات المدروســة )الجــدول 3(. بينّ ــي معظــم الّصف ف

الفعــل الوراثــي الالتراكمــي علــى وراثــة معظــم الّصفــات تحــت البيئــات المختلفــة عــدا صفــة عــدد العرانيــس بالنّبــات تحــت اإلجهــاد 
ــة تحــت ظــروف الــّري الكامــل، حيــث كانــت أكبــر مــن الواحــد )3.34(، وهــذا يعنــي  ــة الحبيّ خــالل مرحلــة اإلزهــار وصفــة الغلّ
ســيطرة الفعــل الوراثــي التراكمــي علــى وراثــة صفــة الغلّــة الحبيّــة تحــت ظــروف الــّري الكامــل وعلــى ضــوء ذلــك يمكــن القــول: 
أّن االنتخــاب لهــذه الصفــة فــي ظــّل هــذا الظــرف قــد يكــون فّعــاالً للوصــول الــى ســالالت متميـّـزة فــي غلّتهــا. تطابقــت هــذه النتيجــة 
مــع نتائــج )2000( ,.Banzigir et al )الجــدول 4(. بيّنــت نتائــج التفاعــل )الجــدول 3( أّن تبايــن القــدرة العاّمــة والخاّصــة علــى 
اإلئتــالف يختلــف باختــالف البيئــة عــدا تبايــن القــدرة العاّمــة والخاّصــة علــى اإلئتــالف لصفتــي عــدد العرانيــس بالنبــات ووزن 100 حبــة 

 .)ASI( وتبايــن القــدرة الخاصــة علــى االئتــالف لصفــة الفاصــل الزمنــي بيــن االزهــار المذكــر والمؤنــث

الجدول 3. تحليل تباين القدرة على االئتالف للصفات المدروسة تحت ظروف اإلجهاد المائي والشاهد )الري الكامل(.

المعامالتمصادر التباين
الغلة الحبية

طن/هكتار

الفاصل الزمني 
بين االزهار المذكر 

والمؤنث )يوم(

عدد العرانيس في النبات 

)عرنوس(

عدد الحبوب بالعرنوس 

)حبة(

وزن المائة حبة 
)غ(

دليل الحصاد 
)%(

GCA

**31.12*16.89**0.00847838.36*4.830.49**   اجهاد ازهار

**87.5**0.0189788.8022.64-2.55اجهاد امتالء الحبوب

**49.76*8.92**25199.87*0.028**1.07**11.02الشاهد 

**107.79**35.08**0.01728965.63**1.36**12.73التجميعي

SCA

**14.74*12.70*0.370.0312952.76**1.98اجهاد ازهار

**99.3**13.54**0.02332510.87-0.97اجهاد امتالء الحبوب

**66.78**32.21**0.01321803.39**0.970.37الشاهد 

**103.52**43.26**0.02126417.07**0.83**2.10التجميعي

GCA × Env.3.6345.79**0.01913931.18**0.80**2.40التجميعي**

SCA × Env.6.2060.07**0.01112597.86*0.790.29التجميعي**

Error )GCA, SCA(

0.390.170.0074796.205.574.09اجهاد ازهار

0.2504276.401.600.84-1.07اجهاد امتالء الحبوب

0.450.110.0102408.633.072.73الشاهد 

0.640.130.0133827.083.412.55التجميعي

مكونات التباين

σ2
GCA

1.180.110.001311559.913.767.44اجهاد ازهار
0.0032090.835.52721.805-0.55اجهاد امتالء الحبوب

2.720.2570.0066099.251.9712.21الشاهد 
3.130.330.0036922.488.4826.73التجميعي

σ2
SCA

1.850.310.000111354.0210.8513.38اجهاد ازهار

0.01031085.4113.0199.02-0.62اجهاد امتالء الحبوب

0.810.3320.00921000.5231.1965.87الشاهد 
1.890.790.01725141.3742.12102.67التجميعي

σ2
GCA/σ2

SCA

0.640.349.191.020.350.56اجهاد ازهار

0.020.070.420.22-0.89اجهاد امتالء الحبوب

3.340.770.650.290.060.19الشاهد 

1.660.420.190.280.200.26التجميعي

* ،** تشير إلى المعنوية عند مستوى ثقة 5%  و 1% على التوالي.  
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الجدول 4. تأثيرات القدرة العامة على االئتالف للصفات المدروسة تحت ظروف اإلجهاد المائي والشاهد )الري الكامل(.

المعامالتالسالالت
الغلة الحبية
)طن.ه-1(

الفاصل الزمني بين االزهار 
المذكر والمؤنث )يوم(

عدد العرانيس في النبات 
الحبوب بالعرنوس 

)حبة(
وزن المائة حبة 

)غ(
دليل الحصاد 

)%(

P1

إجهاد خالل 
مرحلة اإلزهار

0.338*-0.1110.033112.56*-0.7441.944**

P20.434*-0.028-0.025-8.778-1.603*1.278*

P30.364*0.306**0.000-44.944**1.939**-0.222

P40.262-0.0280.00813.2220.147-0.306

P5-1.215**-0.278*0.017-71.444*-0.094-2.722**

P60.338*0.139-0.033-0.1110.3560.028

SE[g)i(]0.1640.1090.02218.2500.6220.533

P1

إجهاد خالل 
مرحلة امتالء 

الحبوب

0.176-0.00342.500*-0.961**-2.417**

P20.147-0.03617.833-1.094**4.833**

P30.905--0.03110.5002.306**0.333

P40.275--0.056-23.0000.947**0.833**

P50.336-0.003-33.167-0.161-1.667**

P60.030-0.044-14.667-1.036**-1.917**

SE[g)i(]0.272-0.03917.2330.3330.241

P1

الشاهد 

0.454*0.333**-0.022-15.8330.7750.278

P20.439*0.417**0.094**50.333*-0.4423.278**

P31.763**-0.083-0.03936.667*1.233*1.194*

P40.421*-0.250**-0.022-55.167*-0.617-1.806**

P50.781**-0.167-0.00632.000**0.058-0.806

P60.546**-0.250**-0.006-48.000*-1.008*-2.139**

SE[g)i(]0.1770.0890.02712.9330.4620.436

P1

التجميعي

0.0980.176**0.00546.241**-0.31-0.065

P20.2420.259**0.03519.796*-1.046**3.130**

P31.010**0.065-0.0230.7411.826**0.435

P40.145-0.157**-0.023-21.648*0.159-0.426

P5-0.777**-0.213**0.005-24.204*-0.066-1.731**

P60.233-0.130*0.002-20.926*-0.563*-1.343**

SE[g)i(]0.1210.0540.0179.4120.2810.243

* ،** تشير إلى المعنوية عند مستوى ثقة %5 و%1 على التوالي.  

تحــت ظــروف اإلجهــاد خــالل مرحلــة اإلزهــار امتلكــت الســاللة P2  قــدرة عاّمــة جيــدة علــى اإلئتــالف لصفــة الغلـّـة الحبيـّـة، والســاللة 
P5 لصفــة )ASI( والســاللة P1 لصفــة عــدد الحبــوب بالعرنــوس، والســاللة P3 لصفــة وزن 100 حبــة، والســاللة P1 لصفــة دليــل 

الحصــاد )الجــدول 4(، بينمــا تحــت ظــروف اإلجهــاد خــالل مرحلــة امتــالء الحبــوب تميّــزت الســاللة P1 بقــدرة عاّمــة جيّــدة علــى 
اإلئتــالف لصفــة عــدد الحبــوب بالعرنــوس والســاللة P3 لصفــة وزن 100 حبــة والســاللة P2 لصفــة دليــل الحصــاد. وتحــت ظــروف 
 ،)ASI( لصفــة P6 ــة، والســاللة ــة الحبيّ ــدة علــى اإلئتــالف لصفــة الغلّ الــّري الكامــل كانــت الســاللة P3  ذات قــدرة عاّمــة جيّ
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 P2 لصفــة وزن 100 حبــة، والســاللة P3 لصفــة عــدد العرانيــس علــى النبــات، وعــدد الحبــوب بالعرنــوس، والســاللة P2 والســاللة
لصفــة دليــل الحصــاد. وبيّنــت نتائــج التحليــل التجميعــي للبيانــات أّن الســاللة P3 ذات قــدرة عاّمــة جيـّـدة علــى اإلئتــالف لصفــة الغلـّـة 
الحبيـّـة، والســاللة P5 لصفــة )ASI(، والســاللة P1 لصفــة عــدد الحبــوب بالعرنــوس، والســاللة P3 لصفــة وزن 100 حبــة، والســاللة 

P2 لصفــة دليــل الحصــاد.

االستنتاجات:
- لوحــظ ســيطرة الفعــل الوراثــي التراكمــي للموّرثــات علــى توريــث صفــة الغلّــة الحبيّــة تحــت ظــروف الــّري الكامــل ) الشــاهد(، 
وعلــى توريــث صفــة عــدد الحبــوب بالعرنــوس تحــت ظــروف اإلجهــاد خــالل مرحلــة اإلزهــار، وبالتالــي إمكانيــة إجــراء االنتخــاب 
فــي األجيــال االنعزاليــة المتوســطة مــن برنامــج التربيــة الذاتيّــة للهجــن المنتخبــة مــن هــذه الّدراســة بهــدف الوصــول الــى ســالالت 
ذات صفــاٍت مرغوبــة. بينمــا كان الفعــل الوراثــي الالتراكمــي هــو األهــّم فــي وراثــة  صفــات عــدد العرانيــس فــي النبــات، والفاصــل 
ــة ) ري كامــل،  ــة، تحــت ظــروف الزراعــة المختلف ــة حب ــل الحصــاد، و وزن المائ ــث، ودلي ــر والمؤنّ ــن اإلزهــار المذّك ــي بي الزمن

إجهــاد خــالل مرحلــة اإلزهــار، إجهــاد خــالل مرحلــة  امتــالء الحبــوب(. 
 )IL441-09×IL344-07 ( p1×p3  )IL1081-09×IL344-07 ( p2×p3 - ضــرورة تقييــم أداء كل مــن الهجــن 
IL344-07×IL448-07( p3×p4( فــي تجــارب الكفــاءة اإلنتاجيــة والحقــول االختباريــة، مــع تقييــم آبــاء كّل منهــا، لتميــز هــذه 
ــة علــى شــاهدي المقارنــة غوطــة82 وباســل1 تحــت ظــروف  ــة المعنويّ ــاٍت عالي ــة عاليــة، حيــث تفّوقــت وبفروق ــة حبيّ الهجــن بغلّ
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Abstract                  

Half diallel cross among six inbred lines was conducted at the Scientific Agricultural 
Research Center in Deir Ezzor, during the growing season 2010. The fifteen crosses 
and the two local checks Ghoota82 and Basel-1 were evaluated during the growing 
season 2011, after being exposed to water stress during flowering and grain filling 
stages, in order to study the genetic behavior through estimating the general and specific 
combining ability of some secondary traits determining the grain yield i.e., anthesis 
silking interval, number of ears and per plant, number of grains per ear, 100 grain 
weight and harvest index, and to determine the response of maize genotypes for 
water stress through flowering and grain filling stages. The trial was conducted 
according to randomized block design, with tree replications. Results showed that 
GCA and SCA mean square of both lines and crosses were highly significant for 
most of the investigated traits indicating that inbred lines had variation and genetic 
diversity. The ratio σ2 GCA /σ2 SCA indicated the importance of the non-additive 
gene action for grain yield under water stress conditions during flowering and 
grain filling stages, while the non-additive gene action dominated of all other traits 
under water stress during the grain filling stage and full irrigation. The two lines 
p3 )IL344T.C-2007( and p2 )IL1081T.C-2009( revealed the best GCA. The hybrids 
p2×p3 )IL10812009-×IL3442007-(, and p1×p3 )IL4412009-×IL3442007-( showed 
the best SGA for grain yield trait.
Keywords: Maize. Combining ability, Water stress, Grain yield, Half diallel cross. 


