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المستخمص

 نفذت تجربة.بيدف دراسة التباينات ونسبة التوريث واالرتباطات الوراثية والمظيرية لعدد من صفات الذرة الصفراء تحت وفرة النيتروجين
 وتحت2012  جامعة بغداد لمموسمين الربيعي والخريفي لعام-  كمية الزراعة- حقمية في حقل التجارب التابع لقسم المحاصيل الحقمية

)Zr8 ، Oh40 ، Zm607 ، Zm7(  بأجراء تضريبات تبادلية باتجاه واحد بين أربع سالالت ذرة صفراء.1-ه. N  كغم400 مستوى
 زرعت بذور اآلباء والتضريبات بتجربة مقارنة في الموسم الخريفي باستخدام تصميم القطاعات الكاممة.الستنباط ستة تضريبات فردية
 بينت النتائج وجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية وان قيم التباين الوراثي اكبر من قيم التباين البيئي في.المعشاة بثالث مكررات

 كانت معظم قيم معامل االختالف المظيري أعمى من قيم معامل االختالف الوراثي وسجل أعمى نسبة لمعامل.جميع الصفات المدروسة
 كما لوحظت تقديرات عالية لنسبة. 12.18  ومساحة األوراق15.05  وعدد الحبوب بالصف16.74  حبة300 االختالف الوراثي لوزن

 اظير حاصل النبات ارتباطات. لمساحة األوراق75.31 حبة و300 لوزن81.45 التوريث بالمعنى الواسع ألغمب الصفات بمغت أعالىا
وراثية ومظيرية عالية المعنوية سالبة مع موعد التزىير األنثوي وموجبة مع ارتفاع النبات ومساحة األوراق وعدد الحبوب بالصف ووزن

 نستنتج من ىذه الدراسة أن بإمكان مربي النبات االعتماد عمى مساحة األوراق وعدد الحبوب بالصف ووزن الحبة كدليل. حبة300
.انتخابي في برامج انتخاب الذرة الصفراء تحت وفرة النيتروجين
. نيتروجين، التوريث، التباين الوراثي، سالالت نقية:كممات مفتاحيو

.*جزء من رسالة الماجستير
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ESTIMATION OF VARIANCES , GENOTYPIC AND PHENOTYPIC
CORRELATIONS FOR SOME TRAITS OF MAIZE UNDER HIGHEST UNDUR
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ABSTRACT
The objective of this study was estimation of variances, broad sense heritability genotypic and phenotypic
correlation for some traits of maize under nitrogen abundance . the experiment was conducted at the farm of
the Dept. of Field Crop Sci., College of Agric., Univ. of Baghdad during the Spring and fall seasons of 2012
under level 400 Kg N. ha rate-1 . Diallel cross was performed among four maize inbred lines (Zm7, Zm607, Oh40,
Zr8) to produce six single crosses in spring season . The seeds of parents and crosses were sown in fall season
using R.C.B.D. with three replicates. The results showed significant difference among genotypes and the values
of the genotypic variance were more than environment variance in all studied characters. The values of
phenotypic coefficients of variation larger than the genotypic and the higher rate of genotypic coefficient of
variation for 300 grain weight 16.74, no. of grain per row 15.05 and leaves area 12.18. furthermore high
estimates of broad sense heritability were observed for all characters and the highest value 81.45 for 300 weight
grain and 75.31 for leaves area .The grain yield gave high significant negative genotypic and phenotypic with
silking date and positive with plant height , leaves area , no. of grain per row , 300 grain weight. It was concluded
that a breeder can use leaves area , no. of grain per row and grain weight as selection index in selection program
of maize under high nitrogen
Key words : Inbreds lines , Genotypic variance , Heritability , nitrogen .
Part of MSc. Thesis
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العوامل الرئيسية لزيادة اإلنتاج من خالل تأثيره في المساحة

المقدمة

الورقية التي تمثل أىم مصدر لتجييز المصب (الحاصل

صفات والتي تســاعد مربي النبات في أعداد برامج محصول

الذرة الصفراء  Zea mays L.بدرجة كبيرة من االىتمام

ومكوناتو) بالمادة الجافة والمرتبطة بزيادة الحاصل ,فضالً

اليجين التي تعد أىم ظاىرة وراثية أسيمت بصورة فعالة في

مراحل النمو ( .)8تيدف الدراسة لمعرفة التباينات ونسبة

عن كونو العنصر األكثر امتصاصاً من قبل النبات طيمة

والتحسين من قبل مربي النبات ,بفعل اكتشاف ظاىرة قوة

التوريث بالمعنى الواسع لبعض صفات الذرة الصفراء وكيفية

زيادة حاصالت عدة محاصيل في السنوات الخمسين األخيرة

االرتباط بين تمك الصفات تحت وفرة النيتروجين والتي تفيد

( .)7حاصل حبوب الذرة الصفراء الصفة األىم زراعياً ()91

لمربي النبات وان االنتخاب المباشر لصفة الحاصل ال يكون

مربي النبـات الستخداميا في برامج االنتخاب لغرض زيادة

فعاال لكونيا صفة كمية معقدة ناتجة من تداخل جينات

كمية الحـاصل ونوعيتو.

صفات مختمفة ,مقارنة مع االنتخاب المعتمد عمى صفات

المواد والطرائق

ييتم مربو النبات بدراسة التباينات الوراثية لكونيا األداة لتحديد

حقل قسم المحـ ـاصيل الحقمية كمية الزراعة – جــامعة بغداد

كفاءة برامج التربية والمادة الخام التي يقوم عمييا االنتخاب,

في الموسميين الربيعي والخريفي لعــام  .2012شممت التجربة

فالتباين الوراثي ىو جزء من التباين المظيري ويفسر بزراعة

أربع سالالت من الذرة الصفراء (Oh40 ، Zm607 ،Zm7

أصناف مختمفة من نفس النبات في بيئة معينة فيالحظ

 )Zr8 ،أدخ ــمت في برنامج تضريب تبادلي باتجاه واحد وفق

اختالف في النمو بين ىذه األصناف بالرغم من وجودىا في

الطريقة الثانية لـ  .)10( Griffingفي الموسم الربيعي زرعت

األصناف في بيئة أخرى في حين يفسر التباين البيئي بزراعة

بين السالالت ولمحصول عمى حبوب لقاح ذات حيوية طيمة

نباتات متماثمة التركيب الوراثي في بيئتين مختمفتين فنجد أن

مدة التمقيح وبواقع  5مروز لكل ساللة بطول 5م .أجريت

النباتات تنمو بصورة مختمفة عن بعضيا وأن ىذه االختالفات

جميع التضريبات التبادلية غير العكسية إلنتاج التضريبات

المظيري فيو المحصمة النيائية لمتركيب الوراثي والتأثير

زرعت في الموسم الخريفي بذور التضريبـ ــات الناتجة وعددىا

البيئي والتداخل بينيا .تعتمد برامج تربية النبات أساسا عمى

 6تضريبات مع أبائيا األربعة في موعد  15آب عمى وفق

اتجاه ومقدار االرتباط مابين خـاصة لالنتخاب أكثر من صفة

تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالث مكررات .كانت

في أن واحد ,فتعزى أسباب االرتباطات الوراثية إلى الت ــأثير

المسافة بين النباتات والمروز  25و  75سم بالتتــابع وبواقع

جرت عمميات خدمة التربة والمحصول حسب نفذ البحث في

أخرى مرتبطة بالحاصل وذات نسبة توريث عالية ( ,)4لذلك

بذور السالالت بموعدين  1و  10آذار لضمان توافق التزىير

نفس البيئة وىذه االختالفات تكون دائمة حتى وان زرعت ىذه

الفردية كما تم إكثار السالالت عن طريق التمقيح الذاتي.

مؤقتة وتزول كما وأنيا ال تتوارث ( ,)5وبالنسبة لمتباين

مرزين لكل تركيب وراثي بطول 5م لتعطي كثافة نباتية

المتعدد ألزواج الجينات  pleiotrpicوتالزم الجينات

9-

 linked genesفي حين سبب االرتباطات المظيرية كال

مقدارىا  53333نبات ىكتار  .استخدم في الموسميين

العاممين الوراثي والبيئي ( .)6تحتاج اغمب النباتات إلى

مستوى واحد من النيتروجين ىو  400كغم. Nه

وأضيف

النيتروجين لما ليذا العنصر من دور ميم في حياة النبات

عمى ثالث دفعات األولى عند الزراعة ومصدرىا ما موجود

ويحتاجو النبات في مختمف مراحل نموه وألن الجاىز منو

9-

من نيتروجين في سماد الداب ()%01 P2O5 : %01 N
9-

قميل بسبب الفقد الذي يحصل أثناء الغسل لذا يجب تعويض

بمعدل  100كغم .ه

ىذا النقص من خالل اإلضافات المتكررة خالل مراحل النمو

اليوريا الذي يحتوي  %46نيتروجين وأضيف في مرحمتي

وتأتي أىمية النيتروجين نتيجة تأثيره في نمو النبات يدخل في

االستطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة والتزىير الذكري ,وخالل مواسم النمو

واألحماض النووية وانتاج مركبات الطاقة  ATPو

فعالة) تمقيما لمنباتات في القمة النامية لكل نبات بعد عشرين

 , NADPH2وقد اقترن بالتحسين الوراثي لكونو واحد من

يوما من الزراعة لموقاية من حشرة حفار الذرة (Sesamia

تركيب البروتين والبروتوبالزم وفي تكوين جزيئو الكموروفيل

والدفعة الثانية والثالثة مصدرىا سماد

التوصيات العممية ,كما تم إضافة الديازينون ( %10مادة
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) .creticaدرست صفات التزىير األنثوي ,ارتفاع النبات,

)

مساحة األوراق ,عدد الصفوف ,عدد الحبوب بالصف ,وزن

أذأن:

 300حبة ,كفاءة االستفادة من النيتروجين (غم) ,حاصل
النبات (غم) وتم تحميل البيانات إحصائيا ( .)17قدرت
التباينات الوراثية والبيئية والمظيرية حسب المعادالت اآلتية.

(√

االرتبـاط الوراثي و

االرتبـاط المظهر ي  x ،وy

الصفبت المرتبطة ,

التباينات المشتركة

و

الوراثية والمظيرية بالتتابع.
النتائج والمناقشة

و

أظيرت نتائج البحث وحسب ما مبين من تحميل التباين

و
آر أن :
والمظهرٌة ببلححببع ،
 = rعذد المكررات ،
 = MSvمحىسط مربعبت الحراكٍب الىراثٍة ،
 = MSeمحىسط مربعبت الخطأ الحجرٌبً .كمب حسب معبمل
االخحالف الىراثً والمظهري ونسبة الحىرٌث ببلمعنى الىاسع
. %GCV = (δ
) x 100
%PCV = (δ
) x 100
2
( = h b.s
) x 100
حسبث االرجببابت الىراثٍة والمظهرٌة حسب المعبدالت
الحبلٍة ( )01
()

)

مصبدر
االختالف

درجبد
الحريخ

المكرراد

2
9

= الحببٌنبت الىراثٍة والبٍئٍة

لمتراكيب الوراثية المتضمن السالالت األبوية التضريبات
التبادلية جدول .9أن متوسط مربعات التراكيب الوراثية كان

عالي المعنوي لجميع الصفـات وىذا يشير إلى وجود

اختالفــات بين متوسطات التراكيب الوراثية والى التباعد
الوراثي بين السالالت الداخمة في التضريب .تتفق ىذه النتيجة
مع ما حصل عميو  Ahmadو .)2 (Saleem

(√

جدول  .1متوسطات مربعات تحميل التباين لمصفات
عذد
عذد
مسبحخ
ارتفبع
التسهير
األوراق الصفىف الحجىة
الىجبد
األوثىي
ثبلصف
13.57 2.7096 179731 690.17 19.62
3
72.97* 2.7548 967695 497.81 17.40
*
**
**
**
**6
17.51 0.5431 95377
88.40
1.946

التراكيت
الىراثيخ
81
الخطأ
التجريجي
** المعنوية عمى مستوى احتمال . %1

المدروسة
وزن
033
حجخ
20.69
553.3
**7
39.04

كفبءح االستفبدح
مه الىيتروجيه

حبصل
الىجبد
(غم)
285.0

**9508263

4278.5
**
520.0

2653030

1956000

يتبين من جدول  .2وجود اختالفات في مكونات التباين

التبـاين الوراثي إلى التبـاين المظيري وكمما كانت قيمة نسبة

من قيم التباين البيئي مما يدل عمى أن االختالفات بين

أبطأ واضعف مقارنة بالقيمة المرتفعة فنالحظ من الجدول

التضريبات الناتجة تحت وفرة النيتروجين بالدرجة الرئيسية

نفسو أن اغمب الصفات المدروسة تحت وفرة النيتروجين قد

تكون وراثية .كما ويظير الجدول أن معامل االختالف

أعطت نسبة توريث بالمعنى الواسع عالية بمغ أعالىا

أن االختالفات بين التراكيب الوراثية تحت وفرة النيتروجين ال

حين كانت اقل نسبة توريث لعدد الحبوب بالصف وبمغت

تكون وراثية فحسب وانما تعود أيضا إلى التأثير البيئي والذي

 51.36وىذا نتيجة ارتفاع قيمة التباين الوراثي وانخفاض

لو دور قميل في التعبير عن ىذه الصفات لكون قيم معامل

قيمة التباين البيئي مما يدل عمى أن نسبة كبيرة من القيمة

االختالف الوراثي متقاربة من قيم معامل االختالف المظيري.

المظيرية لمصفة تعود إلى تأثير العوامل الوراثية ,وىذه يمكن

ما من اإلباء إلى األبناء ( ,)8وىي ن ـاتجة من النسبة بين

نتائج مشابيو حصل عمييا  Emedeو  )9( Alikaالمذين

التوريث بالمعنى الواسع منخفضة فان عممية االنتخاب تكون

لمصفات المدروسة فيالحظ أن قيم التباين الوراثي كانت أعمى

 81.45لوزن  300حبة تمييا  75.31لمساحة األوراق في

المظيري أعمى من معامل االختالف الوراثي وىذا يشير إلى

اعتبارىا معايير انتخابيو واعتمادىا في تحسين الحاصل.

عرفت نسبة التوريث بالمعنى الواسع المقدرة عمى توريث صفة
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التوريث العالية تحت وفرة النيتروجين.

أشاروا إلى ارتفاع قيم معــامل االختالف المظيري والى نسبة

جدول  .2التباينات الوراثية والمظيرية والبيئية لمذرة الصفراء تحت وفرة النيتروجين
معبمل االختالف وسجخ
معبمل
التجبيه
التجبيه
التجبيه
الصفبد
المظهري  Pvcالتىريث
االختالف
المظهري
الجيئي
الىراثي
h2 b.s
الىراثي Gvc
72.54
4.50
3.84
7.1
1.95
5.15
التسهير األوثىي
60.69
10.98
8.55
224.87
88.40
136.47
ارتفبع الىجبد
75.30
14.03
12.18
386149
95377
290772
مسبحخ األوراق
57.81
6.76
5.14
1.28
0.54
0.74
عذد الصفىف
51.36
21.00
15.05
06
17.51
18.49
عذد الحجىة ثبلصف
81.45
18.55
16.74
210.48
39.04
171.44
وزن  033حجخ
56.28
11.30
8.48
كفبءح االستفبدح مه 4473421 1956000 2517421
الىيتروجيه
70.69
27.59
23.19
1772.83
520.0 1252.83
حبصل الىجبد (غم)
المصب  ,كذلك كان ارتباط ىذه الصفة موجب عالي
االرتباطات الوراثية والمظيرية المستوى المظيري فكان معنويـا
موجبا لحاصل يوضح جدول  .3أن معظم قيم االرتباطات

المعنوية عمى المستوى الوراثي مع مكونات الحاصل ويستثنى

الوراثية أعمى من قيم االرتباطات المظيرية وىذا يدل أن

من ذلك االرتباط الوراثي الموجب وغير المعنوي لكفاءة

التركيب الوراثي يحدد المظير الخارجي ( ,)11و أن التأثير

االستفادة من النيتروجين ,كما وجد ارتباط معنوي موجب عمى

البيئي يعمل عمى تقميل قيمة االرتباط المظيري لمصفات

المستوى المظيري بين ىذه الصفة وعدد الحبوب بالصف

المدروسة .ارتبط موعد التزىير األنثوي سمبيا وبمعنوية عالية

ووزن  033حبة في حين كان االرتباط المظيري موجب

مع ح ـ ــاصل النبـ ــات بمغ ) 0.928-و )0.595-عمى

وغير معنوي مع بقية الصف ــات قيد الدراسة وكـان كل من

المستويين الوراثي والمظيري أي أن زيادة عدد أأليام لمتزىير

وىيب ( )18واالسودي ( )3قد حصموا عمى نت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائج مشابيو

امتالء الحبة ( .)12كما وجدت ارتباطات وراثية ومظيرية

موجب الرتفاع النبات ومساحة األوراق مع حاصل النبات

عالية المعنوية وسالبة مع جميع الصفات المدروسة ويستثنى

وسالب مع التزىير األنثوي باستثناء ما حصل عميو وىيب من

من ذلك االرتباط الوراثي مع كفاءة االستفادة من النيتروجين

ارتباط وراثي ومظيري سالب بين ارتفاع النبات والحاصل.

سالبا وغير معنوي .في حين نالحظ من الجدول إن االرتباط

صفوف العرنوص تحت وفرة النيتروجين كان موجب وغير

الوراثي الرتفاع النبات كان موجبا عالي المعنوية مع حاصل

معنوي مع حاصل الحبوب وسالب غير معنوي مع كفاءة

الحبوب ومساحة األوراق وعدد الحبوب بالصف ووزن 033

االستفادة من النيتروجين في حين كان االرتباط عالي

حبة بينما كان موجبا معنويا لعدد الصفوف إما ارتباط ىذه

المعنوية موجبا عمى المستوى الوراثي مع عدد الحبوب

لكون زيادة ارتفاع النبات مرتبطة ايجابيا بعممية التمثيل

المظيري لياتين الصفتين مع عدد الصفوف كان كذلك

الكاربوني من خالل تعريض اكبر جزء من سطح األوراق إلى

موجب وغير معنوي في حين كان االرتباط الوراثي والمظيري

أشعة الشمس فيزداد الحاصل .أظيرت مساحة األوراق

لصفة عدد الحبوب بالصف موجبا عالي المعنوية مع حاصل

خالل موسم دراستيم الخريفي بوجود ارتباط وراثي ومظيري

األنثوي لو تأثير سمبي في حاصل النبات بسبب قصر مدة

يالحظ من جدول  .0أن االرتباط الوراثي والمظيري لعدد

والمظيري مع عدد الصفوف وعدد الحبوب بالصف الذي كان

بالصف وموجب غير معنوي مع وزن  300حبة وأن االرتباط

الصفات عمى الحبوب وموجبا غير معنوي مع بقية الصفات,

ارتباطا وراثيا ومظيريا عالي المعنوية موجبا مع حاصل

النبات ووزن  300حبة تحت وفرة النيتروجين وكان االرتباط

الحبوب تحت وفرة النيتروجين ويعود ذلك إلى أن بزيادة

الوراثي والمظيري بين ىذه الصفة وكفاءة االستفادة من

النيتروجين يزداد انقسام الخاليا واتساعيا ( ,)14مما يزيد

النيتروجين موجب لكنو لم يصل إلى درجة المعنوية .ارتبط

كفاءتيا بالتمثيل الكاربوني وتصنيع المواد الكاربوىيدراتية

وزن الحبة ايجابيا وبمعنوية عالية مع حاصل الحبوب عمى
المستويين الوراثي والمظيري وىذا يعود إلى ما أشار إلٍه

وبالتالي زيادة في كفاءة المصدر وتحسين حجم ونوعية
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 )1(Abdبأن النيتروجين ينتقل بعد التزىير إلى الحبوب

( )13و  Prestelوآخرون ( )15الذين وجدوا ارتباطات

فيكون لو اتجاىان احدىما زيادة إخصاب المبايض ليزداد عدد

موجبة ومعنوية لحاصل الحبوب مع كفاءة االستفادة من

الحبوب في النبات والثاني في زيادة امتالء الحبة فيزداد وزنيا

النيتروجين تحت قمة النيتروجين  .توضح النتائج المذكورة

ليزداد حاصل الحبوب ,أال أن ارتباط ىذه الصفة كان موجبا

أعاله أن حاصل النبات قد ارتباطا وراثيا ومظيريا موجبا

وغير معنوي مع كفاءة االستفادة من النيتروجين وان ىذه

عالي المعنوية مع ارتفاع النبات ومساحة األوراق وعدد

وجدوا ارتباطات معنوية عمى المستويين لعدد الحبوب بالصف

ىذا يعني أي زيادة في ىذه الصفات يتبعيا زيادة باالتجاه

ووزن  300حبة مع حاصل الحبوب خالل موسم دراستيم

المرغوب فكان أعمى ارتباط وراثي ومظيري في الحاصل مع

الخريفي ولم تتفق في عدد الصفوف .يالحظ في الجدول أن

وزن الحبة يميو مساحة األوراق وعدد الحبوب بالصف إذ بمغ

مع حاصل الحبوب وباقي الصفات تحت وفرة النيتروجين لم

 0.725بالتت ـ ـ ـ ـابع في حين بمغ االرتباط الوراثي والمظيري

تصل إلى حد المعنوية وىذا قد يعود إلى أن اإلفراط في

مع التزىير األنثوي  .0.595- , 0.928-أن االنتخاب

النيتروجين عن الكميات الموصى بيا قد يؤدي إلى اتجاه

لصفة مرتبطة مظيريا وبشكل موجب سيقود إلى تحسين

النبات نحو النمو الخضري عمى حساب فترة النمو التكاثري

الصفة األخرى ألنيما مرتبطتان وراثيا وبشكل موجب وعميو

المظيري العالي المعنوية مع مدة التزىير األنثوي إذ تزداد

ووزن الحبة في االنتخاب تحت وفرة النيتروجين لتحسين

الفترة من الزراعة إلى التزىير األنثوي فتقل مدة امتالء الحبة

الحاصل.

الحبوب بالصف ووزن  300حبة تحت وفرة النيتروجين أن

النتائج تتطابق مع نتيجة وىيب ( )18واالسودي ( )2الذين

 0.758 , 0.959و 0.652 , 0.920و , 0.898

االرتباط الوراثي والمظيري لكفاءة االستفادة من النيتروجين

يمكن اعتماد صفة مساحة األوراق وعدد الحبوب بالصف

وىذا ما يؤيده االرتباط السالب الوراثي غير المعنوي والسالب

وىذا يتفق مع ما حصل عميو  Montemurroوآخرون
جدول  .3قيم االرتباطات الوراثية ( فوق القطر) والمظيرية ( تحت القطر) بين صفات الذرة الصفراء تحت وفرة النيتروجين
الصفــــــــــــــــــبد
التسهير األوثىي
ارتفبع الىجبد
مسبحخ األوراق
عذد الصفىف
عذد الحجىة ثبلصف
وزن  033حجخ
كفبءح االستفبدح مه
N
حبصل الىجبد (غم)

X8
**0.928
**0.890
**0.920

X4

0.411ns

X6
X7
0.696** 0.428ns
0.616** 0.391ns
0.603** 0.380ns
0.354ns
0.095ns

X5

**0.898

0.751** 0.206ns

X6

**0.959

0.098ns

X7

0.216ns

X1
X2
X3

X8

X5
**0.649
**0.645
**0.815

X4
**0.672
*0.493
**0.649

**0.586

**0.555
0.078ns

0.051ns

0.758** 0.051ns

**0.725

* المعنوية عند مستوى احتمال %5

0.412
ns
0.199
ns
0.013ns
0.374
ns

X3
**-0.768

X2
**0.864

**0.842

X1

0.384ns

**-0.740
**-0.676

0.326ns

0.386ns

-0.194ns

*0.513

0.269ns

-0.435ns

*0.484

0.354ns

*-0.528

0.251ns

0.334ns

**-0.821

**0.652

*0.539

**-0.595

r 0.0 5= 0.444 , r 0.01 = 0.561

** المعنوية عند مستوى احتمال %9
 nsغير معنوية
Zea mays L. Int, J. Agri .Biol .(5) : 245-248
3.Al- Aswadi, M.H.Y. 2002. Diallel cross,
Estimation Several Genetic Parameters and
Genotypic Phenotypic Correlation Among
Several Characters Maize Inbred Lines. Ph. D.
 Dissertation . College of Agric. Univ. of Baghdad . Iraq . pp.67
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