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الملّخص:
ــًا فــي قســم بحــوث الــذرة  ــاة ذاتّي ُنفِّــذت عمليــة تهجيــن نصــف تبادليــة بيــن ســت ســالالت مــن الــذرة الصفــراء مرّب
التابــع للهيئــة العاّمــة للبحــوث العلمّيــة الزراعّيــة فــي ســورية خــالل الموســمين الزراعييــن 2010 و 2011 
ــة )طن/هكتــار(،  ــة الحبّي بهــدف تقديــر القــدرة العامــة والخاصــة علــى التوافــق وكذلــك قــّوة الهجيــن لصفــات الغّل
ارتفاع العرنوس )سم(، طول وقطر العرنوس )سم( وصفة اإلزهار المؤنث )يوم( بالمقارنة مع الهجين باســل-1 
والهجيـــن سبيـــــــرو S-4-985  لتحديــد أفضــل الهجــن مــن حيــث الكفــاءة اإلنتاجّيــة فــي تجربــة ُصّممــت وفــق 
القطاعــات الكاملــة العشــوائية، بثالثــة مكــررات. أظهــرت النتائــج أّن تبايــن الســالالت والهجــن كان عالــي المعنوّيــة 
فــي توريــث جميــع الصفــات المدروســة وأظهــرت القــدرة العاّمــة والخاّصــة علــى التوافــق تباينــًا معنوّيــًا فــي توريــث 
كّل الصفــات عــدا تبايــن القــدرة الخاّصــة علــى التوافــق لصفــة ارتفــاع العرنــوس. يبّيــن ذلــك مســاهمة كلٍّ مــن 
الفعليــن الوراثييــن التراكمــي والالتراكمــي فــي وراثــة معظــم هــذه الصفــات. بّينــت نســبة تبايــن القــدرة العامــة علــى 
σ2 ســيطرة الفعــل الوراثــي التراكمــي فــي وراثــة كلٍّ مــن صفــة ارتفــاع العرنــوس 

GCA/σ2
SCA  تبايــن القــدرة الخاصــة

وطــول العرنــوس وســيطرة الفعــل الوراثــي الالتراكمــي علــى وراثــة كلٍّ مــن صفــة اإلزهــار المؤنــث والغّلــة الحبّيــة 
ومســاهمة كلٍّ مــن الفعليــن الوراثييــن التراكمــي والالتراكمــي فــي وراثــة صفــة قطــر العرنــوس. أبــدت جميــع الهجــن 

قيــم قــّوة هجيــن موجبــة عاليــة المعنوّيــة قياســًا لمتوســط األبويــن واألب األفضــل لجميــع الصفــات المدروســة. 
كمــا أبــدت الســاللتانIL.766-06  وIL.792-06  قــدرًة عامــة جيــدة علــى التوافــق لصفــة الغلّــة الحبّيــة. 
وأظهــرت أربعــة هجــن قــدرًة خاّصــًة جيــدة علــى التوافــق لصفــة الغلّــة الحبّيــة، مــا يؤّكــد ضــرورة إدخالهــا فــي تجــارب 

.)IL.459-06 × IL.292-06( الكفــاءة االنتاجّيــة الســيما الهجيـــــن
الكلمات المفتاحية: الذرة الصفراء، التهجين نصف التبادلي، القدرة العاّمة والخاّصة على التوافق، قّوة الهجين.

المقدمة:
ــة،  ــة Poaceae وهــي مــن النباتــات العشــبية الحولّي ــة النجيلّي تنتمــي الــذرة الصفــراء Zea mays. L إلــى القبيلــة Maydeae والفصيل
أحاديــة المســكن Monoecious، التــي تحمــل األزهــار المذكــرة فــي أعلــى النبــات، واألزهــار المؤنثــة فــي إبــط أحــد األوراق عنــد منتصــف 

النبــات، تشــمل القبيلــة Maydeae ثمانيــة أجنــاس، أهّمهــا الجنــس Zea الــذي يضــمُّ النــوع Mays )الســاهوكي، 1990(. 
 Beadle, 1939;( المكســيك وغواتيمــاال  وبالتحديــد  الوســطى  وأمريــكا  المكســيك  هــو  الصفــراء  للــذرة  األصلــي  الموطــن  أّن  ُيعتقــد 
Galinat, 1988(. تحتلُّ الذرة الصفراء في ســورية المركز الثالث بعد القمح والشــعير من حيث المســاحة المزروعة في عام 2013 
ــًا وبمتوســط مــردود قــدره 3.6 طــن/ هكتــار )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2013(.  )30 ألــف هكتــارًا( أنتجــت 109 ألــف طن
ُيســتخدم محصــول الــذرة الصفــراء فــي تغذيــة اإلنســان وُيقــّدم كعلــف للحيوانــات، ولــه اســتخدامات طبيــة عديــدة كمــا ُيعــدُّ مــادًة أوليــًة فــي 
الصناعــة، حيــث يدخــل فــي تغذيــة اإلنســان إّمــا مقلّيــًا أو مشــوّيًا أو مســلوقًا، كمــا ُيخلــط دقيقــه مــع دقيــق القمــح إلنتــاج الخبــز وصناعــة 

 .)Rooney and serna-saldivar, 2003(  الحلويــات
فــت بأّنهــا تفــّوق الجيــل األول F1 الهجيــن علــى ســالالته  ُتعــّرف ظاهــرة قــوة الهجيــن بأّنهــا الزيــادة فــي معــّدل النمــو والغلّــة والحيوّيــة. كمــا ُعرِّ
األبوّيــة المرّبــاة داخليــًا، ويتجلّــى هــذا التفــّوق مــن خــالل التأثيــر فــي الصفــات الكمّيــة كالغلّــة، والتأثيــرات فــي الصفــات الحيوّيــة كالمحافظــة 
علــى الصفــات االقتصاديــة، وزيــادة الكتلــة الحيوّيــة، ومعــّدل النمــو واإلخصــاب، أّمــا التأثيــرات الفيزيولوجيــة فتتجلّــى فــي مقاومــة األمــراض 

 .)Keeble and Pellew, 1910; Bruce, 1910( والحشرات وتحّمل اإلجهادات الالإحيائية
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تحــدث قــوة الهجيــن عنــد تلقيــح ســالالت مربــاة ذاتّيــًا مــن نــوع واحــد تختلــف عــن بعضهــا وراثيــًا ويكــون ارتباطهــا الوراثــي )مــن حيــث صلــة 
النســب بينهــا( قليــاًل أو معدومــًا، وال يشــترط لظهــور قــوة الهجيــن أن تكــون اآلبــاء المســتعملة فــي إنتــاج الهجــن ضعيفــة النمــو أو تعانــي 

التدهــور المصاحــب للتربيــة الذاتّيــة، حيــث تظهــر قــوة الهجيــن فــي معظــم النباتــات ذاتيــة وخلطيــة التلقيــح )حســن، 1991(. 
وجــد )Abd EL- Aty and Katta, )2002 عنــد اســتخدام التهجيــن نصــف التبادلــي بيــن ســبعة هجــن فرديــة مــن الــذرة الصفــراء، قيمــًا 
مرغوبــًة لقــّوة الهجيــن قياســًا لمتوســط األبويــن واألب األفضــل لــكلٍّ مــن صفــة الغلــة ومكّوناتهــا، وصفــة ارتفــاع العرنــوس، وصفــة عــدد 
األيــام مــن الزراعــة حتــى ظهــور 50% مــن النــورات المؤنثــة، كمــا خلصــت نتائــج الباحثيــن )Shafey et al., )2003 إلــى وجــود قيــم 
مرغوبــة لقــوة الهجيــن قياســًا لمتوســط األبويــن لصفــة الغّلــة ومكّوناتهــا، وارتفــاع العرنــوس، وصفــة عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى ظهــور 
50% مــن النــورات المؤنثــة، وذلــك عنــد العمــل علــى 28 هجينــًا فرديــًا ناتجــة عــن التهجيــن نصــف التبادلــي بيــن ثمانــي ســالالت مرّبــاة 
داخلّيــًا مــن الــذرة الصفــراء. كمــا أتــت نتائــج )Ojo et al., )2007 مؤّكــدًة وجــود قــّوة هجيــن قياســًا لــأب األعلــى فــي 21 هجينــًا فرديــًا 
ناتجــة عــن التهجيــن نصــف التبادلــي بيــن ســبع ســالالت مربــاة داخليــًا مــن الــذرة الصفــراء، وذلــك لــكلٍّ مــن صفــة الغّلــة الحّبّيــة وطــول 

وقطــر العرنــوس. 
ُيعّبــر مفهــوم القــدرة علــى التوافــق Combining ability عــن المقــدرة النســبية لســاللٍة مــا مرّبــاة ذاتّيــًا علــى نقــل صفــاٍت خاّصــٍة 
أو مرغوبــٍة للهجــن الناتجــة عنهــا عنــد تهجينهــا مــع ســاللٍة أخــرى مربــاٍة ذاتّيــًا )Chaudhari, 1971(. ُيعتبــر هــذا المفهــوم هاّمــًا لتقديــر 
 .)Alam et al., 2008( الطاقــة الكامنــة للســالالت المرّبــاة ذاتّيــًا وتحديــد طبيعــة الفعــل الوراثــي فــي الصفــات الكمّيــة المتباينــة
 Griffing وقد قام العالم .)Ünay et al., 2004( يساعد تقدير القدرة على التوافق في تحديد القيمة التربوية للسالالت األبوية إلنتاج الهجن
σ2 للهجــن 

SCA لآلبــاء وتبايــن القــدرة الخاصــة علــى التوافــق σ2
GCA فــي عــام 1956 بتجزئــة التبايــن الكلــي إلــى تبايــن القــدرة العامــة علــى التوافــق

 Sprague and Tatum, )1942( على التوافق ألول مرة من قبل SCA والخاصة GCA وعّرفت القدرة العامة ،)Yan and Hunt, 2002(
حيــث تشــير القــدرة العامــة علــى التوافــق إلــى متوســط ســلوك الســاللة فــي هجنهــا الفرديــة، وتصــف القــدرة الخاصــة علــى التوافــق حالــة 
تهجيــن ســاللة محــّددة مــع كّل ســاللة إن كان أفضــل أو أســوأ نســبيًا ممــا هــو متوقــع بنــاًء علــى متوســط ســلوك الســالالت الداخلــة فــي 
التهجينــات. أّكــد )Sedhom, )1994 أنَّ الفعــل الوراثــي التراكمــي ســيطر علــى وراثــة كلٍّ مــن صفــة ارتفــاع العرنــوس وقطــر العرنــوس 
بينمــا ســيطر الفعــل الوراثــي الالتراكمــي علــى وراثــة صفــة الغّلــة الحبّيــة للنبــات، طــول العرنــوس وصفــة عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى 
ظهــور 50% مــن النــورات المؤنثــة. أشــار )EL-Hosary et al., )1994 إلــى أهمّيــة الفعــل الوراثــي الالتراكمــي فــي وراثــة كلٍّ مــن 
صفــة عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى ظهــور 50% مــن النــورات المؤنثــة وصفــة عــدد الصفــوف بالعرنــوس فــي حيــن ســيطر الفعــل الوراثــي 
التراكمــي علــى وراثــة باقــي الصفــات. بّينــت نتائــج )Abd EL- Aty and Katta, )2002 أّن الفعــل الوراثــي الالتراكمــي كان أكثــر 

أهمّيــة فــي وراثــة معظــم الصفــات فــي حيــن ســيطر الفعــل الوراثــي التراكمــي علــى وراثــة كلٍّ مــن صفــة طــول وقطــر العرنــوس.
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد آلّيــة توريــث بعــض الصفــات الكمّيــة مــن خــالل تقديــر القــدرة العامــة GCA والخاصــة SCA علــى 

التوافــق. وكذلــك تقديــر قــّوة الهجيــن قياســًا لمتوســط األبويــن واألب األفضــل.
مواد البحث وطرائقه:

 ,P3 )IL.459-06( ,P2 )IL.792-06( ,P1 )IL.766-06( Inbred lines اســتخدمت ســت ســالالت مرّبــاة ذاتيــًا مــن الــذرة الصفــراء
)IL.362-06( ,P5 )IL.565-06( ,P4 )IL.292-06( P6 علــى درجــٍة عاليــٍة مــن النقــاوة الوراثيــة )95%( متباعــدة وراثيــًا تــّم 
الحصــول عليهــا مــن البنــك الوراثــي فــي قســم بحــوث الــذرة، الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، ســورية. باإلضافــة الــى هجينــي 
المقارنــة باســل -1 وســبيروS-4-985  فــي الموســمين الزراعييــن 2010 و2011. ُزرعــت حبــوب الســالالت بتاريــخ 2010/5/7 
وفــي مرحلــة اإلزهــار تــّم إجــراء التهجيــن بيــن الســالالت بــكل التوافيــق عــدا العكســية وذلــك للحصــول علــى الحبــوب الهجينــة لخمســة عشــر 
ــًا، وُزرعــت هــذه الحبــوب F1 وكذلــك حبــوب الســالالت األبويــة الســتة فــي موســم 2011 وفــق تصميــم القطاعــات الكاملــة  هجينــًا فردّي
العشــوائية  RCBD وبثــالث مكــررات، حيــث زرع كّل مدخــل فــي أربعــة خطــوط بطــول 6 م لــكلِّ خــطٍّ وبمســافة 70 ســم بيــن الخــط 
واآلخــر و 25 ســم بيــن نباتــات الخــط الواحــد، ُقّدمــت كافّــة العملّيــات الزراعّيــة مــن عزيــق وتســميد وتفريــد بنــاًء علــى توصيــات وزارة 
ــة المطلوبــة لخدمــة محصــول الــذرة الصفــراء، ُأخــذت القــراءات الحقليــة علــى  ــات الزراعّي الزراعــة واإلصــالح الزراعــي المتعّلقــة بالعملّي
عشــرة نباتــات محاطــة لصفــات عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى ظهــور 50% مــن النــورات المؤنثــة )يــوم(، وارتفــاع العرنوس)ســم(، وطــول 
العرنوس)ســم(، وقطــر العرنــوس )ســم(، واإلنتاجيــة مــن الحبــوب )طن/هكتــار(. ُجمعــت البيانــات لكافّــة القــراءات وبّوبــت باســتخدام 
برنامــج Excel، حيــث تــّم حســاب القــدرة العامــة GCA والخاصــة SCA علــى التوافــق وتأثيــرات كلٍّ منهمــا إضافــًة لحســاب مكّونــات 
التباين باستخدام الطريقة الرابعة Method 4 الموديل الثاني Model 2 للعالم )Griffing, )1956. حسبت قيم قّوة الهجين قياسًا 
لمتوســط األبويــن واألب األفضــل باســتخدام برنامــج Excel وفقــًا للعالميــن )Singh and Chaudhary, )1977 وقــدُّرت معنوّيــة قــّوة 

.Wynne et al., )1970( وفــق العالــم T- Test الهجيــن باســتخدام اختبــار
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النتائج والمناقشة:
عدد األيام من الزراعة وحتى ظهور 50% من النورات المؤنثة:

تحليل التباين ومقارنة المتوسطات:
تبّيــن نتائــج تحليــل التبايــن فــي الجــدول )1( وجــود تبايــن عالــي المعنوّيــة بيــن الســالالت وكذلــك الهجــن، ممــا يــدّل علــى التباعــد الوراثــي 
 Sedhom, 1994;( بيــن الســالالت المســتخدمة فــي عمليــة التهجيــن. وانســجمت هــذه النتيجــة مــع النتائــج التــي توّصــل إليهــا
EL- Hosary et al., 1994(. تراوحــت متوســطات الســالالت )الجــدول 2( لصفــة عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى ظهــور %50 
مــن النــورات المؤنثــة مــن 61.7 يــوم )P4( إلــى 75.7 يــوم )P1( وبمتوســط عــام قــدره 67.4 يــوم، حيــث أشــارت هــذه النتائــج إلــى أّن 
الســاللة )P4( كانــت أكثــر الســالالت األبوّيــة تبكيــرًا مشــيرًا ذلــك إلــى إمكانّيــة اعتمــاد هــذه الســاللة فــي برامــج التربيــة الهادفــة إلنتــاج هجــن 
مبّكــرة اإلزهــار. تراوحــت متوســطات الهجــن )الجــدول 3( مــن 55 يــوم )P5 × P3( إلــى 64 يــوم )P3 × P1( وبمتوســط عــام قــدره 
57.9 يــوم، وأشــارت النتائــج إلــى عــدم تفــّوق أيٍّ مــن الهجــن الناتجــة علــى هجيــن المقارنــة باســل-1، بينمــا تفــّوق ســتة هجــن بفروقــات 

عاليــة المعنوّيــة علــى هجيــن المقارنــة ســبيرو )S-4-985( وتبّيــن أّن الهجيــن )P5 × P3( كان أكثــر الهجــن تبكيــرًا.
قّوة الهجين:

تشــير نتائــج قــوة الهجيــن إلــى وجــود قيــم عاليــة المعنوّيــة قياســًا لمتوســط األبويــن واألب األفضــل )الجــدول 4(، حيــث تراوحــت قيــم قــوة 
الهجيــن مــن -P6 × P3( 18.95( إلــى -9.32 )P6 × P5( ومــن -17.96 )P6 × P3( إلــى -4.12 )P2 × P1( قياســًا 
لمتوســط األبويــن واألب األفضــل علــى التوالــي. إذ أّنــه مــن المعــروف أن الهجــن تكــون أكثــر تبكيــرًا مــن ســالالتها األبويــة. توافقــت هــذه 

.)Shafey et al., 2003( النتائــج مــع
القدرة على التوافق:

أظهرت القدرة العامة والخاّصة على التوافق الجدول )1( تباينًا عالي المعنوّية مما يشــير إلى مســاهمة كلٍّ من الفعل الوراثي التراكمي 
σ2 التــي كانــت 

GCA/σ2
SCA والالتراكمــي فــي وراثــة صفــة عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى ظهــور 50% مــن النــورات المؤنثــة، وجــاءت نســبة

ــن ســيطرة الفعــل الوراثــي الالتراكمــي علــى وراثــة هــذه الصفــة. وأّكــدت هــذه النتيجــة قيمــة درجــة الســيادة  أقــل مــن الواحــد )0.26( لتبّي
التــي كانــت أكبــر مــن الواحــد )1.39(، حيــث كان تبايــن الفعــل الوراثــي التراكمــي )2.36( تقريبــًا نصــف تبايــن الفعــل الوراثــي الســيادي 

.)Abd EL- Aty and Katta, 2002( توافقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج .)4.58(
تراوحــت قيــم تأثيــرات القــدرة العامــة علــى التوافــق )الجــدول 5( مــن -1.75 )P4( إلــى 2.583 )P1( وبّينــت هــذه التأثيــرات أّن كلٍّ مــن 

الســاللة )P4(, )P5( كانــت أكثــر الســالالت تآلفــًا لصفــة عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى ظهــور 50% مــن النــورات المؤنثــة.
تراوحــت قيــم تأثيــرات القــدرة الخاصــة علــى التوافــق )الجــدول 6( مــن -2.183 )P6 × P1( إلــى 3.567  )P3 × P1( وبّينــت هــذه 
التأثيــرات أّن كاًل مــن الهجــن )P6 × P1(, )P6 × P3(, )P4 × P1( كانــت األكثــر تبكيــرًا فــي صفــة عــدد األيــام مــن الزراعــة حتــى 

ظهــور 50% مــن النــورات المؤنثــة.
ارتفاع العرنوس )سم(:

تحليل التباين ومقارنة المتوسطات:
بّينــت نتائــج تحليــل التبايــن فــي الجــدول )1( وجــود تبايــن عالــي المعنوّيــة لــكلٍّ مــن الســالالت األبويــة والهجــن لصفــة ارتفــاع العرنــوس مــا يــدّل 
 .)EL- Hosary et al., 1994( على وجود التباعد الوراثي بين السالالت الداخلة في تكوين الهجن، وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج
تراوحــت متوســطات الســالالت لصفــة ارتفــاع العرنــوس )الجــدول 2( مــن 55.3 ســم )P6( إلــى 109.2 ســم )P1( وبمتوســط عــام 
 )P3 × P1( إلى 165.6 سم )P6 × P4( من 92.2 سم )قدره 73.2 سم. تراوحت متوسطات الهجن لصفة ارتفاع العرنوس )الجدول 3
وبمتوســط عــام قــدره 122.8 ســم، وأظهــرت نتائــج مقارنــة المتوســطات تفــّوق الهجيــن )P6 × P4( بفروقــاٍت معنوّيــٍة علــى هجيــن 

.)S-4-985( المقارنــة باســل-1، بينمــا تفــّوق أحــد عشــر هجنــًا بفروقــاٍت معنوّيــٍة علــى هجيــن المقارنــة ســبيرو
قوة الهجين:

أبــدت الهجــن الناتجــة قيــم قــّوة هجيــن عاليــة المعنويــة قياســًا لمتوســط األبويــن واألب األفضــل لصفــة ارتفــاع العرنــوس )الجــدول 4( حيــث 
 )P2 × P1( 139.75 إلى )P5 × P4( 60.23 ومن )P6 × P2( 102.27 إلى )P4 × P1( 25.26 تراوحت قيم قوة الهجين من
.)Abd EL- Aty and Katta, 2002( قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل على التوالي. انسجمت هذه النتائج مع ما توّصل إليه

القدرة على التوافق:
كان تبايــن القــدرة العامــة علــى التوافــق عالــي المعنوّيــة )الجــدول 1( بينمــا أظهــرت القــدرة الخاّصــة علــى التوافــق SCA تباينــًا غيــر معنوّيــًا 
لصفــة ارتفــاع العرنــوس ممــا يــدّل علــى ســيطرة الفعــل الوراثــي التراكمــي علــى وراثــة هــذه الصفــة وبلــغ تبايــن الفعــل الوراثــي التراكمــي 

.Sedhom, )1994( وتوافقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج )558.46( فــي حيــن كان تبايــن الفعــل الوراثــي الســيادي )35.39(
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تراوحــت تأثيــرات القــدرة العامــة علــى التوافــق )الجــدول 5( مــن -20.426 )P4( إلــى 22.066 )P1( وكانــت الســاللة )P4( أكثــر 
.)P6( الســالالت قــدرًة عامــًة علــى التوافــق لصفــة ارتفــاع العرنــوس تلتهــا الســاللة

تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة على التوافق )الجدول 6( من -19.441 )P6 × P5( إلى 10.552   )P5 × P4( وأبدى الهجين 
)P6 × P5( قدرًة خاّصًة مفيدًة لكّنها غير معنوية لصفة ارتفاع العرنوس.

طول العرنوس )سم(:
تحليل التباين ومقارنة المتوسطات:

ُيظهــر الجــدول )1( تبايــن عالــي المعنوّيــة لــكلٍّ مــن الســالالت والهجــن لصفــة طــول العرنــوس مبينــًا التباعــد الوراثــي بيــن تلــك الســالالت 
 )P3( مــن 14.5 ســم )الجــدول 2( تراوحــت متوســطات الســالالت لصفــة طــول العرنــوس .Ojo et al., )2007( وتوافــق ذلــك مــع نتائــج
 )P2( و )P4( وبمتوســط عــام قــدره 16.5 ســم حيــث أشــار جــدول المتوســطات إلــى أنَّ كال الســاللتين )P2(, )P4( إلــى 17.3 ســم
 )P6×P3( مــن 17.7 ســم )كانتــا األعلــى قيمــًة لصفــة طــول العرنــوس. تراوحــت متوســطات الهجــن لصفــة طــول العرنــوس الجــدول )3
إلــى 22.1 ســم )P5×P2( وبمتوســط عــام قــدره 20.7 ســم، وأظهــرت نتائــج مقارنــة المتوســطات تفــّوق جميــع الهجــن بفروقــاٍت موجبــة 
عالية المعنوّية على هجين المقارنة باســل-1 عدا الهجين )P6×P3( الذي كان من فئة الشــاهد باســل-1 وبفروقاٍت موجبة غير معنوّية، 
بينمــا كان هنــاك ثالثــة هجــن مــن فئــة هجيــن المقارنــة ســبيرو )S-4-985( وبفروقــاٍت ســالبة غيــر معنوّيــة. حيــث تبــرز أهمّيــة طــول 
ــز بعــدد أكبــر مــن الحبــوب وبالتالــي تــزداد غّلتهــا فــي وحــدة المســاحة  ــة ذات العرانيــس الطويلــة تتمّي العرنــوس فــي أّن التراكيــب الوراثّي
ــة اســتنباط طــرز ذات كيــزان كبيــرة  شــريطة محافظــة الحبــوب علــى حجــٍم أو وزٍن جيــد. وعليــه فقــد أشــار مرســي، )1979( إلــى أهمّي

الحجــم لتحســين غّلــة محصــول الــذرة الصفــراء فــي وحــدة المســاحة.
قوة الهجين:

 )P6×P3( 14.22 حيث تراوحت قيم قوة الهجين من )أظهرت الهجن بالنسبة لصفة طول العرنوس قوة هجين عالية المعنوّية )الجدول 4
إلــى P3×P2( 33.05( ومــن 7.04 )P6×P3( إلــى 28.06 )P5×P2( قياســًا لمتوســط األبويــن واألب األفضــل علــى التوالــي. 

.Ojo et al., )2007( تناغمــت هــذه النتائــج مــع مــا وجــده
القدرة على التوافق:

أشــارت نتائــج تحليــل التبايــن للقــدرة علــى التوافــق )الجــدول 1( إلــى وجــود تبايــن معنــوي للقــدرة العامــة والخاّصــة علــى التوافــق مشــيرًا إلــى 
σ2 التــي كانــت أكبــر 

GCA/σ2
SCA مســاهمة كلٍّ مــن الفعــل الوراثــي التراكمــي والالتراكمــي فــي وراثــة صفــة طــول العرنــوس، وجــاءت نســبة

مــن الواحــد )2.32( لتبّيــن ســيطرة الفعــل الوراثــي التراكمــي علــى وراثــة هــذه الصفــة. وأّكــدت هــذه النتيجــة قيمــة درجــة الســيادة التــي كانــت 
أقــل مــن الواحــد )0.46(، حيــث كان تبايــن الفعــل الوراثــي التراكمــي )1.24( أكبــر بخمســة أضعــاف تقريبــًا مــن تبايــن الفعــل الوراثــي 
الســيادي )0.27(. توافقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج )2007( ,.Ojo et al. تراوحــت تأثيــرات القــدرة العامــة علــى التوافــق الجــدول )5( 
مــن -P3( 1.422( إلــى 0.719 )P2( وقــد تمّيــزت الســاللتان )P5( و)P2( بقــدرٍة عاّمــٍة جّيــدٍة علــى التوافــق لصفــة طــول العرنــوس.

تفاوتــت تأثيــرات القــدرة الخاصــة علــى التوافــق )الجــدول 6( مــن -0.923 )P6 × P3( إلــى 1.132 )P3 × P2( وقــد تمّيــز كال 
الهجينيــن )P6 × P5 ،P3 × P2( بقــدرٍة خاّصــٍة جيــدة علــى التوافــق لصفــة طــول العرنــوس.

قطر العرنوس )سم(:
تحليل التباين ومقارنة المتوسطات:

ُيظهــر الجــدول )1( تباينــًا عالــي المعنوّيــة لــكلٍّ مــن الســالالت والهجــن لصفــة قطــر العرنــوس ممــا يــدّل علــى وجــود التباعــد الوراثــي بيــن 
 Sedhom, 1994; EL-Hosary et al., 1994;( السالالت األبوّية، وهذا ما توصلت إليه العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع
Abd EL- Aty and Katta, 2002; Ojo et al., 2007(. تراوحــت متوســطات الســالالت لصفــة قطــر العرنــوس )الجــدول 2( 
مــن 3.9 ســم )P1( إلــى 5.0 ســم )P6( بمتوســط عــام وقــدره 4.4 ســم. كمــا تراوحــت متوســطات الهجــن )الجــدول 3( مــن 5.2 ســم 
)P4×P2( إلــى 5.6 ســم )P6×P3( وبمتوســط عــام قــدره 5.4 ســم. وأشــارت نتائــج مقارنــة المتوســطات إلــى تفــّوق جميــع الهجــن 
بفروقــاٍت موجبــة عاليــة المعنوّيــة علــى هجيــن المقارنــة باســل-1 بينمــا أبــدى ثالثــة عشــر هجينــًا فروقــات موجبــة معنوّيــة علــى هجيــن 

.)S-4-985( المقارنــة ســبيرو
قوة الهجين:

 )P6×P5(  11.10 تراوحت قيمها من )أبدت جميع الهجن قيم قوة هجين موجبة عالية المعنوّية بالنسبة لصفة قطر العرنوس )الجدول 4
إلــى P3×P1( 32.50( ومــن 5.33 )P6×P4( إلــى 27.24 )P3×P1( قياســًا لمتوســط األبويــن واألب األفضــل علــى الترتيــب. 

.Shafey et al., )2003( ينســجم ذلــك مــع
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القدرة على التوافق:
ُيظهــر الجــدول )1( تبايــن عالــي المعنوّيــة للقــدرة العامــة GCA والخاصــة SCA علــى التوافــق مــا يشــير إلــى مســاهمة كال الفعليــن 
σ2 التــي كانــت مســاوية للواحــد تســاوي نســبة مســاهمة 

GCA/σ2
SCA الوراثييــن التراكمــي والالتراكمــي فــي وراثــة هــذه الصفــة، وأظهــرت نســبة

كلٍّ مــن الفعــل الوراثــي التراكمــي والالتراكمــي فــي وراثــة صفــة قطــر العرنــوس وجــاءت درجــة الســيادة )0.67( التــي كانــت أقــل مــن 
الواحــد لترّجــح ســيطرة الفعــل الوراثــي التراكمــي علــى وراثــة صفــة قطــر العرنــوس، حيــث كان تبايــن الفعــل الوراثــي التراكمــي )0.011( 
.EL-Hosary et al., )1994( توافقــت هــذه النتائــج مــع نتائــج .)أكبــر بمرتيــن تقريبــًا مــن تبايــن الفعــل الوراثــي الســيادي )0.005

تراوحــت تأثيــرات القــدرة العامــة علــى التوافــق )الجــدول 5( مــن -0.122 )P4( إلــى 0.108 )P6( وبّينــت هــذه التأثيــرات أّن الســاللة 
)P6( تمتلــك قــدرًة عامــًة جيــدًة علــى التوافــق لصفــة قطــر العرنــوس تلتهــا الســاللة )P3(. تراوحــت تأثيــرات القــدرة الخاصــة علــى التوافــق 
)الجــدول 6( مــن -0.113 )P3×P2( إلــى 0.091 )P2×P1( وتمّيــز الهجيــن )P2×P1( بقــدرٍة خاصــٍة جيــدٍة علــى التوافــق لصفــة 

.)P5×P4( ثــمَّ الهجيــن )P5×P3( قطــر العرنــوس تــاله الهجيــن
الغلة الحبّية )طن/هكتار(: 

تحليل التباين ومقارنة المتوسطات:
أبــدت الســالالت والهجــن تباينــات عاليــة المعنوّيــة لصفــة الغلّــة الحبّيــة )الجــدول 1( مشــيرًة إلــى التباعــد الوراثــي بيــن الســالالت وقــد تناغمــت 
هــذه النتيجــة مــع نتائــج )Sedhom, 1994; Ojo et al., 2007(. تراوحــت متوســطات الســالالت لصفــة الغلّــة الحبّيــة الجــدول )2( 
مــن 3.509 طن/هكتــار )P1( إلــى 6.948 طن/هكتــار )P2( وبمتوســط عــام قــدره 5.722 طن/هكتــار وتراوحــت متوســطات الهجــن 
لصفــة الغّلــة الحبّيــة )الجــدول 3( مــن 10.315 طن/هكتــار )P3×P1( إلــى 15.183 طن/هكتــار )P2×P1( وبمتوســط عــام
قــدره 12.523 طن/هكتــار. وبّينــت نتائــج مقارنــة المتوســطات تفــّوق ثالثــة عشــر هجينــًا معنوّيــًا علــى هجيــن المقارنــة باســل-1 بينمــا 

لم تبد الهجن تفّوقًا معنوّيًا على هجين المقارنة سبيرو )S-4-985( بل حّقق هجينان فروقات سلبية غير معنوّية عنه.
قوة الهجين:

 )P6×P5( 82.32 حيــث تراوحــت قيمهــا مــن ،)أظهــرت نتائــج قــوة الهجيــن قيمــًا موجبــة عاليــة المعنوّيــة لصفــة الغلّــة الحبّيــة )الجــدول 4
إلى P2×P1( 190.39( ومن 72.56 )P6×P3( إلى 118.52 )P2×P1( قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل على التوالي. 

.Ojo et al., )2007( جــاءت هــذه النتيجــة منســجمة مــع مــا وجــده
القدرة على التوافق:

تبّيــن مــن خــالل نتائــج تحليــل التبايــن للقــدرة علــى التوافــق لصفــة الغلّــة الحبّيــة )الجــدول 1( وجــود تبايــن عالــي المعنوّيــة لــكلٍّ مــن القــدرة 
العامــة GCA والخاصــة SCA علــى التوافــق داللــًة علــى مســاهمة كلٍّ مــن الفعــل الوراثــي التراكمــي والالتراكمــي فــي وراثــة هــذه الصفــة، 
σ2 التــي كانــت أقــل مــن الواحــد )0.41( لتبّيــن ســيطرة الفعــل الوراثــي الالتراكمــي علــى وراثــة صفــة الغلّــة الحبيــة. 

GCA/σ2
SCA وجــاءت نســبة

وأّكــدت هــذه النتيجــة درجــة الســيادة التــي كانــت أكبــر مــن الواحــد )1.10( حيــث كان تبايــن الفعــل الوراثــي التراكمــي )0.74( أقــل مــن 
.)Sedhom, 1994; Abd EL- Aty and Katta, 2002( توافق ذلك مع نتائج أبحاث كلٍّ من .)تباين الفعل الوراثي السيادي )0.90

تراوحــت تأثيــرات القــدرة العامــة علــى التوافــق )الجــدول 5( مــن -1.011 )P3( إلــى 1.445 )P2( وأظهــرت الســاللة )P2( قــدرًة عامــًة 
.)P1( جيــدًة علــى التوافــق لصفــة الغلــة الحبيــة تلتهــا الســاللة

تراوحــت تأثيــرات القــدرة الخاصــة علــى التوافــق )الجــدول 6( مــن -1.349 )P4 × P2( إلــى 1.442 )P4 × P3( وأشــارت هــذه 
التأثيــرات إلــى أّن كاًل مــن الهجــن )P4×P3(, )P6×P2(, )P2×P1( و)P5×P3( أظهــر قــدرًة خاصــًة جيــدًة علــى التوافــق لصفــة 

الغلــة الحبيــة.
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الجدول 1. تحليل التباين للسالالت والهجن ومكونات التباين لكل من صفة اإلزهار المؤنث وارتفاع وطول وقطر العرنوس والغلة الحبية.

مصادر التباين
اإلزهار المؤنث

 )يوم(

ارتفاع العرنوس

)سم(

طول العرنوس

)سم(

قطر العرنوس

)سم(

الغلة الحبية

)طن/هكتار(
Rep Lines0.8926.200.260.0090.31

Lines79.69**1193.13**3.59**0.45**5.27**
Error0.2219.100.200.0030.35
%CV0.705.972.741.2610.39

Rep Crosses0.411.210.030.0071.46
Crosses22.11**1165.01**7.46**0.15**7.30**
Error0.1814.630.510.0050.72
%CV0.743.123.471.366.78
GCA28.07**3695.27**8.78**0.08**7.90**
SCA13.90**344.521.38*0.02**3.45**
Error0.18238.340.580.0050.75

مكونات التباين

σ2
GCA1.18279.230.620.0050.37

σ2
SCA4.5835.390.270.0050.90

σ2
GCA/σ2

SCA0.26……….2.3210.41
Additive2.36558.461.240.0110.74

Dominance4.5835.390.270.0050.90
 )a( 0.460.671.10.………1.39درجة السيادة

SCA ،GCA: القدرة العامة والخاصة على التوافق على التوالي. a: درجة السيادة حسب العالقة  . * ,** المعنوية عند مستوى 5%، 1% على التوالي.

الجدول 2. قيم متوسطات السالالت لكلٍّ من صفة اإلزهار المؤنث وارتفاع وطول وقطر العرنوس والغلّة الحبيّة.

السالالت
اإلزهار المؤنث

)يوم(

ارتفاع العرنوس

)سم(

طول العرنوس

)سم(

قطر العرنوس

)سم(

الغلة الحبية

)طن/هكتار(

P175.7109.216.03.93.509
P264.761.817.34.46.948
P370.383.214.54.34.822
P461.764.517.34.26.050
P563.765.217.24.76.856
P668.755.316.65.06.148

67.473.216.54.45.722المتوسط العام
L.S.D 5%0.98.00.80.101.081
L.S.D 1%1.211.31.20.141.538

P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1 تشير للسالالت األبوية )IL.362-06، IL.565-06،IL.292-06 ،IL.459-06 ،IL.792-06 ،IL.766-06 ( على التوالي.
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الجدول 3. قيم متوسطات الهجن لكل من صفة اإلزهار المؤنث وارتفاع وطول وقطر العرنوس والغلة الحبية.

الهجن
اإلزهار المؤنث

)يوم(

ارتفاع العرنوس

)سم(

طول العرنوس

)سم(

قطر العرنوس

)سم(

الغلة الحبية

)طن/هكتار(
P1 × P262.0148.221.15.515.183
P1 × P364.0165.619.65.510.315
P1 × P457.0108.821.95.312.595
P1 × P558.3142.421.35.212.441
P1 × P658.7127.220.55.512.685
P2 × P357.7138.021.15.312.584
P2 × P456.7109.621.55.212.340
P2 × P555.3118.022.15.313.446
P2 × P659.0118.420.55.514.841
P3 × P456.3108.119.85.312.676
P3 × P555.0133.219.75.512.388
P3 × P656.3121.717.75.610.608
P4 × P555.7103.421.55.312.412
P4 × P657.092.220.65.311.479
P5 × P660.0107.121.75.411.854

57.9122.820.75.412.523المتوسط العام
52.3100.216.64.69.663باسل 1

S-4-98557.7140.222.95.115.218
L.S.D 5%0.76.41.20.11.410
L.S.D 1%1.08.61.60.21.896

P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1 تشير للسالالت األبوية )IL.362-06 ، IL.565-06،IL.292-06 ،IL.459-06 ، IL.792-06،IL.766-06( على التوالي.
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الجدول 4. قيم قوة الهجين قياساً لمتوسط األبوين )HMP( واألب األفضل )HBP( لكلٍّ من صفة اإلزهار المؤنث 
وارتفاع وطول وقطر العرنوس والغلّة الحبيّة.

الهجـن

اإلزهار المؤنث
)يوم(

ارتفاع العرنوس
)سم(

طول العرنوس
)سم(

قطر العرنوس
)سم(

الغلة الحبية
)طن.هكتار-1(

HMPHBPHMPHBPHMPHBPHMPHBPHMPHBP

P1 × P2-11.64**-4.12**73.26**139.75**26.56**21.99**30.52**23.31**190.39**118.52**

P1 × P3-12.33**-9.01**72.08**99.00**28.13**21.93**32.50**27.24**147.61**113.90**

P1 × P4-16.99**-7.57**25.26**68.65**31.27**26.52**30.29**26.95**163.54**108.20**

P1 × P5-16.27**-8.38**63.20**118.24**28.35**24.05**20.82**10.88**140.07**81.47**

P1 × P6-18.71**-14.56**54.69**130.22**25.46**23.44**23.13**10.05**162.72**106.34**

P2 × P3-14.57**-10.83**90.35**123.30**33.05**22.28**21.61**19.55**113.83**81.12**

P2 × P4-10.29**-8.11**73.56**77.40**24.59**24.59**21.69**17.90**89.88**77.60**

P2 × P5-13.77**-13.09**85.73**90.89**28.43**28.06**15.00**11.51**94.81**93.51**

P2 × P6-11.50**-8.76**102.27**114.22**21.22**18.71**16.88**10.19**126.66**113.60**

P3 × P4-14.65**-8.65**46.39**67.56**24.34**14.27**25.91**24.05**133.19**109.54**

P3 × P5-17.91**-13.61**79.43**104.14**24.21**14.45**21.21**15.61**112.16**80.70**

P3 × P6-18.95**-17.96**75.73**120.15**14.22**7.04*19.84**11.19**93.40**72.56**

P4 × P5-11.17**-9.73**59.36**60.23**24.86**24.49**18.51**11.44**92.36**81.05**

P4 × P6-12.53**-7.57**53.92**66.83**21.62**19.09**15.10**5.33**88.22**86.73**

P5 × P6-9.32**-5.76**77.70**93.73**28.79**26.48**11.10**7.92**82.32**72.90**

P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1 تشير للسالالت األبوية )IL.362-06،IL.565-06 ،IL.292-06 ، IL.459-06،IL.792-06 ،IL.766-06 ( على التوالي.

HBP , HMP  تشير الى متوسط األبوين واألب األفضل على التوالي.

 * ,** تشير إلى المعنوية عند مستوى 5% ,1% على التوالي.

الجدول 5.  تأثيرات القدرة العامة على التوافق GCA للسالالت األبوية لكل من صفة اإلزهار المؤنث وارتفاع وطول وقطر العرنوس والغلة الحبية.

اإلزهار المؤنثالسالالت
)يوم(

ارتفاع العرنوس
)سم(

طول العرنوس
)سم(

قطر العرنوس
)سم(

الغلة الحبية
)طن/هكتار(

P12.583**22.066**0.1860.0240.151
P20.250*7.0660.719**-0.0161.445**
P3-0.08315.658**-1.422**0.062**-1.011**
P4-1.750**-20.426**0.432*-0.122**-0.278
P5-1.333**-7.5070.711**-0.056**-0.019
P60.333**-16.857**-0.626**0.108**-0.287

SE[g)i(]0.1114.0680.2000.0190.228

SE[g)i(-g)j(]0.1716.3030.3100.0290.353
P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1 تشير للسالالت األبوية )IL.362-06 ، IL.565-06،IL.292-06 ، IL.459-06،IL.792-06 ،IL.766-06( على التوالي.

* ,** تشير إلى المعنوية عند مستوى %5 ,%1 على التوالي.                    SE الخطأ المعياري. 
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الجدول 6. تأثيرات القدرة الخاصة على التوافق SCA للهجن لكل من صفة اإلزهار المؤنث وارتفاع وطول وقطر العرنوس والغلة الحبية.

اإلزهار المؤنثالهجن
)يوم(

ارتفاع العرنوس
)سم(

طول العرنوس
)سم(

قطر العرنوس
)سم(

الغلة الحبية
)طن/هكتار(

P1 × P21.233**-1.746-0.5270.091**1.065*
P1 × P33.567**7.0630.082-0.004-1.348**
P1 × P4-1.767**-13.5870.5440.0070.200
P1 × P5-0.850**7.027-0.285-0.103**-0.214
P1 × P6-2.183**1.2440.1860.0100.298
P2 × P3-0.433*-5.5041.132**-0.113**-0.372
P2 × P40.2332.213-0.323-0.003-1.349**
P2 × P5-1.517**-2.373-0.002-0.033-0.504
P2 × P60.483*7.410-0.2810.0581.161**
P3 × P40.233-7.8790.0360.0061.442**
P3 × P5-1.517**4.235-0.3270.083*0.895*
P3 × P6-1.850**2.085-0.923*0.029-0.617
P4 × P50.817**10.552-0.3310.070*0.186
P4 × P60.483*8.7020.073-0.080*-0.479
P5 × P63.067**-19.4410.944**-0.017-0.363

SE[s)i,j(]0.1886.9040.3390.0320.386

SE[s)i,j(-s)i,k(]0.29710.9170.5370.0500.611
P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1 تشير للسالالت األبوية )IL.565-06، IL.362،-06 IL.292-06، IL.459-06، IL.792-06، IL.766-06 ( على التوالي.

* ,** تشير إلى المعنوية عند مستوى 5% ,1% على التوالي.

SE الخطأ المعياري. 

االستنتاجات:
- إدخال الساللتين )IL.792-06( و)IL.766-06( في برامج التربية الستنباط هجن عالية الغلة.

-IL.766 × 06-IL.792( ،)06-IL.792 × 06-IL.362( ،)06-IL.459 × 06-IL.292( تقييم كلٍّ من الهجن المبشرة -
والهجيــن   )06-IL.766  ×  06-IL.292(  ،)06-IL.766  ×  06-IL.362(  ،)06-IL.459  ×  06-IL.565(  ،)06
)IL.292 × 06-IL.565-06( فــي تجــارب الكفــاءة اإلنتاجيــة والحقــول االختباريــة الرتفــاع غلّــة هــذه الهجــن فــي وحــدة المســاحة 

التــي تراوحــت مــا بيــن 12 إلــى 15 طن/هكتــار.
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Abstract
Half diallel set of crosses between six inbred lines of maize were executed at Maize 
Research Department, General Commission for Scientific Agricultural Research 
)GCSAR), Syria, during 2010 and 2011 seasons to study heterosis, general and 
specific combining ability components for grain yield (ton/ha), ear height, length and 
diameter )cm), and silking date )day)  compared with control varieties Basel-1 and 
the hybrid Spirou S-4- 985 to identify the best hybrid in terms of yield. Randomized 
Completely Block Design )RCBD) was used with three replicates. General )GCA) 
and specific (SCA) combining ability mean squares of the inbred lines, and crosses 
were significant for all traits, except SCA mean square for ear height. This showed 
the contribution of additive and non-additive gene action in those traits. The ratio 
of σ2

GCA/σ2
SCA showed the dominance of additive gene action for ear height and 

length, but non-additive gene action for grain yield, and silking date. On the other 
hand, it indicated additive and non-additive gene action for ear diameter. Heterosis 
of all hybrids for all traits was significant compared with mid and better parents. 
The results confirmed that the lines IL.766- 06, and IL.792- 06 had a good GCA for 
grain yield, while four hybrids had a good SCA, which means the necessity to be 
included in yield trails, specifically the hybrid (IL.459- 06 × IL.292- 06) for grain 
yield.
Key words: Maize, Half diallel cross, GCA, SCA, Heterosis.


