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  تقدیر الفعل الجیني والتوریث لبعض الصفات في الحنطة الخشنة

  غادة عبد هللا طھ الحمداني           نجیب قاقوس یوسف
  جامعة الموصل، العراق -كلیة العلوم  - قسم علوم الحیاة 

                                                        
  الخالصة

: تبادلي الكامل بأستخدام ثمانیة اصناف من الحنطة الخشنة ھAياعتمدت طریقة تحلیل التھجین ال    
وكورفیال وھجنھا العكسیة لتقAدیر طبیعAة  ١، برا شوا ،سیبرس٣، ازیكار، ام ربیع٥لیدز، واحة، ام ربیع

الفعل الجیني من خالل تحلیل مكونات التباین وخط االنحAدار والتوریAث بمعنییAھ الواسAع واضAیق لموعAد 
احة ورقة العلم وموعد النضAج وارتفAاع النبAات والحاصAل البAایولوجي وعAدد االشAطاء طرد السنابل ومس

وعAAدد السAAنابل بالنبAAات وحاصAAل الحبAAوب بالنبAAات ودلیAAل الحصAAاد ووزن حبAAة وعAAدد الحبAAوب بالسAAنبلة 
كAAان االتبAAاین الAAوراثي االضAAافي معنویAAا لجمیAAع الصAAفات والتبAAاین الAAوراثي . ومحتAوى البAAروتین بAAالحبوب

ي معنویا لمعظمھا، وظھرت تقAدیرات التبAاین االضAافي اكبAر مAن السAیادي لمAو عAد طAرد السAنابل السیاد
تراوحت قAیم التوریAث . ومساحة ورقة العلم وارتفاع النبات والحاصل البایولوجي والعكس لبقیة الصفات

خAAط لمسAاحة ورقAة العلAم، وتبAین مAن تحلیAل % ٨٦.٢لAدلیل الحصAاد و % ٧.٥بAالمعنى الضAیق مAا بAین 
االنحAAدار وجAAود السAAیادة الفائقAAة لصAAفتي ارتفAAاع النبAAات والحاصAAل البAAایولوجي والسAAیادة الجزئیAAة لبقیAAة 

ولAوحظ اخAتالف وراثAي بAین االبAاء الغلAب الصAفات مAع وجAود حالAة تشAابھ بAین الAبعض منھAا . الصفات
لفعAل الجینAي السAائد یستنتج من الدرا سAة ان االنتخAاب التكAراري یعAد مناسAباً ألسAتثمار أنAواع ا. لالخرى

  . بھدف تطویراصناف من الحنطة الخشنة بمواصفات نمو وانتاجیة جیدة
  

  المقدمة
مAAن المحاصAAیل السAAتراتیجیة التAAي تركAAزت علیھAAا الAAدرا سAAات ) .Triticum spp(تعAAد الحنطAAة 

ین الوراثیAAة ألنھAAا الغAAذاء االسAAاس لألنسAAان، وألن الحاجAAة إلیھAAا تAAزداد بأزدیAAاد السAAكان، ولضAAمان تAAأم
األحتیاج السAكاني المتزایAد مسAتقبال اصAبح مAن الضAروري األھتمAام ببAرا مAج الوراثAة السAتنباط تراكیAب 
وراثیة جدیدة تمتاز بزیادة انتاجیتھا في وحAدة المسAاحة وبمواصAفاتھا النوعیAة الجیAدة، وذلAك عAن طریAق 

AAات ألعتمAAیم آداء المنتخبAAة، وتقیAAة المتعاقبAAال األنعزالیAAي األجیAAاب فAAل االنتخAAي حاصAAا فAAوق منھAAاد المتف
الحبوب علAى اآلبAاء واألصAناف المحلیAة وتحAت الظAروف البیئیAة السAائدة فAي القطAر ألطالقھAا كأصAناف 
جدیAAدة بAAدال عAAن المحلیAAة التAAي تتعAAرض صAAفاتھا الAAى التدھورنتیجAAة للخلAAط الAAوراثي أو المیكAAانیكي، وتعAAد 

اھAAم ماتوصAAل الیAAھ البAAاحثون فAAي تربیAAة ھAAذا طریقAAة التھجینAAات التبادلیAAة بأنظمتھAAا المختلفAAة واحAAدة مAAن 
المحصول وغیره من المحاصیل األخرى والتي یمكن من خاللھا التعرف على السلوك الAوراثي لصAفات 

اجریAAت درا سAAات عدیAAدة علAAى الحنطAAة الخشAAنة ضAAمن ھAAذا التوجAAھ . ھAAذا المحصAAول الحقلیAAة واالنتاجیAAة
یة والبیئیة وبتقدیر المعالم الوراثیة الدالAة علAى طبیعAة اھتمت بتجزئة التباین الظاھري الى مكوناتھ الوراث

الفعل الجیني الذي یسیطر على الصفات المختلفة لألستفادة منھا في اعتماد برامج تربیة كفوءة ومناسAبة، 
   ) ١٩٧٥(وآخAرون  Chaudharyو) ١٩٧٢( و ) ١٩٧١(  Bhattومن ھذه الAدرا سAـات مAا قAام بAھ 

Alam    ـرونAAAAA١٩٩٠(وآخ (وKhan  ـرونAAAAAوآخ)١٩٩٥ (وAjmal  رونAAAAAوآخ)ف ) ٢٠٠٠AAAAAویوس
واحمAAAAد ) ٢٠٠٣(وآخAAAAرون  Kashifو) ٢٠٠١(وحمAAAAـدو ) ٢٠٠١(وآخAAAAرون   Balochو) ٢٠٠٠(

).                                                                       ٢٠٠٥(والحیالي ) ٢٠٠٤(  Tawfiqو)  ٢٠٠٣(وحمدو 
الى تطبیق التھجین التبادلي الكامل بین ثمانیة اصناف من الحنطAة الخشAنة لتقAدیر  تھدف الدراسة         

المعAالم الوراثیAة والتوریAث بمعنییAھ الواسAع والضAیق ومنھAا یAتم اعتمAاد طریقAة مناسAبة للتربیAة ألسAتنباط 
  .اصناف من الحنطة الخشنة بانتاجیة عالیة ونوعیة جیدة في وحدة المساحة 

  
  قھ  مواد البحث وطرائ

تAAم الحصAAول علیھAAا مAAن مركAAز ابAAاء (تضAAمنت الAAدرا سAAة ثمانیAAة اصAAناف مAAن الحنطAAة الخشAAنة   
لیAدز ) ١: (ھAي) لألبحاث الزراعیـة وقسم المحاصیـل الحقلیة بكلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصAل

وھجنھAAا  كAAورفیال) ٨(و  ١سAAیبرس) ٧(براشAAوا ) ٦( ٣ام ربیAAع) ٥( ١ازیكAAار) ٤( ٥ام ربیAAع) ٣(واحAAة ) ٢(
  ). بضمنھا الھجن العكسیة(التبادلیة الكاملة 

  جزء من اطروحة دكتوراه للسیدة غادة عبد هللا طھ
  ١٦/٧/٢٠٠٦وقبولھ في  ٢٠٠٦/ ٢٦/٤تاریخ تسلم البحث 
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فAي  M45بعد تعفیرھAا بمAادة الAدایثین ) ھجیناً  ٥٦(زرعت حبوب اآلباء الثمانیة وھجنھا الفردیة   

جامعAة / تحت الظAروف الطبیعیAة فAي محطAة التجAارب النباتیAة لكلیAة التربیAة  ٢٠٠٤نھایة تشرین الثاني 
 ٦٤بثالثة مكررات، احتAوى كAل مكAرر  RCBDالموصل باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

، وزرع الشAعیر ثنAائي الصAفوف حAول المكAررات )خط لكAل تركیAب وراثAي (م ١.٥خطا طول كل منھا 
. على الخطوط في كل مكرر بصAورة عشAوائیة) آباء وھجن(لتراكیب الوراثیة وزعت ا. كخطوط حمایة

سم، وزرعت حبتان مAن الشAعیر ثنAائي  ١٥سم وبین الحبات داخل الخط  ٣٠كانت المسافة بین الخطوط 
الصف في بدایة ونھایة كAل خAط، أجریAت العملیAات الزراعیAة الضAروریة ألنبAات البAذور ونمAو النباتAات 

  . روف المطریةونضجھا تحت الظ
سجلت البیانات لخمسAة نباتAات فردیAة مAن كAل وحAدة تجریبیAة عAن صAفات موعAد طAرد السAنابل   

والحاصAل البAایولوجي ) سAم (وارتفAاع النبAات ) یAوم (وموعAد النضAج ) ٢سAم(ومساحة ورقة العلAم ) یوم(
 ١٠٠صAاد ووزن ودلیAل الح) غAم (وعدد االشطاء وعدد السنابل بالنبات وحاصل الحبوب بالنبAات ) غم(

) ملغAم طحAین  ١٠٠ملغAم بAروتین لكAل (وعدد الحبAوب بالسAنبلة ومحتAوى البAروتین بAالحبوب ) غم(حبة 
  ). ١٩٥١(وآخرون  Lowryبموجب طریقة 

-وا سAAتخدم تحلیAAل جنكAAز) ١٩٨٠( Torrieو SteelحللAAت البیانAAات احصAAائیا بموجAAب طریقAAة   
)  ١٩٥٤( Jinksو) ١٩٥٣(  Haymanو   JinksھیمAان لتقAدیر مكونAAات التبAاین والمقتAرح مAAن قبAل

وھذا التحلیل یعد مAن طAرق تحلیAل التھجینAات التبادلیAة التAي تسAتخدم للتقصAي ). ١٩٥٤(    Haymanو
عAدم وجAود فروقAات ) ٢(االنعAزال ثنAائي، ) ١: (عن نظام الجینات المتعددة ویعتمد على الفروض التالیة

غیAاب االلAیالت ) ٥(انعدام اال رتبAاط بAین الجینAات، ) ٤(ة، االباء اصیل)٣(بین الھجن والھجن العكسیة، 
الفAروض . انعدام التAداخل بAین التركیAب الAوراثي والبیئAة) ٧(انعدام التداخل بین الجینات و) ٦(المتعددة، 

  Vri -Wriاالربعة االولى محققة ضمن البحث، وألختبار الفروض الثالث االخAرى اجAري تحلیAل التبAاین
ققAAت الفAAروض لجمیAAع الصAAفات باسAAتثناء صAAفتي ارتفAAاع النبAAات والحاصAAل البAAایولوجي، الAAذي بموجبAAھ تح

). ١٩٦٠، Allard(وعلیھ اجري االختبار ضد الخطAأ المAزدوج وبAھ تحققAت الفAروض لھAاتین الصAفتین 
 H1، )متوسAط التكAرار النسAبى للجینAات( F، )تباین التأثیر االضافي للجینات( Dقدرت مكونات التباین ،

التباین السیادي الناتج عن الزیAادة فAي جمیAع الجینAات األنعزالیAة ویسAاوي ( H2، )التأثیر السیادي  تباین(
H1  يAAرار الجینAAدما التكAA٠.٥= عن ( وh2  ) ةAAع الھجینAAیادیة للمواقAAأثیرات السAAوع التAAدیر )مجمAAم تقAAوت ،

الخطAي ورسAم  ، وا سAتخدم تحلیAل األنحAدار)١٩٥٤(         Haymanنسب المكونAات الوراثیAة حسAب 
محAور (خط األنحدار ألعطاء فكرة عن متوسط السیادة، حیث عندما یقطع خط األنحدار المحور السAیني 

Vr  ( اديAتحت نقطة األصل یدل على وجود السیادة الفائقة، اما اذا قطع ھذا الخط المحور الص) ورAمح
Wr  (Aروره مAا مAة، بینمAیادة الجزئیAود السAى وجAدل علAل فیAى فوق نقطة االصAیر الAل یشAة األصAن نقط

وجود السیادة التامة للصفة، وكذلك تم تشخیص اآلبAاء السAائدة مAن المتنحیAة علAى ا سAاس توزیعھAا حAول 
خAAط األنحAAدار، فاآلبAAاء السAAائدة قریبAAة مAAن نقطAAة األصAAل والمتنحیAAة قریبAAة مAAن النھایAAة األخAAرى للخAAط 

  ). ١٩٩١الجبوري، (
  

  النتائج والمناقشة
 )اقAل واعلAى قیمAAة(توسAطات قAAیم اآلبAاء الثمانیAة وكAAذلك المAدى لقAیم الھجAAن م) ١(یبAین الجAدول   

فAAي جمیAAع الصAAفات ان القAAیم العلیAAا للھجAAن  ویظھAAر اختالفAAات بینھAAا، للصAAفات المختلفAAة، ویالحAAظ وجAAود
 ٦x٢و ٨x٧و ٦x٨و ٨x٧حیAAث ان القAAیم الAAدنیا جAAاءت فAAي الھجAAن  متفوقAAة علAAى متوسAAطات األصAAناف،

 ٧x٢و ١x٧الھجAAن  فAAيوالقAAیم العلیAAا جAAاءت  ١x٥و ٦x٧و ١x٨و ٦x٧و ٦x٧و ٣x٥و ٥x٦و ٦x١و
لموعAAAد طAAAرد السAAAنابل ومسAAAاحة  ٢x٣و ٥x٣و ٤x٦و ٣x٦و ٣x١و ٦x٣و ١x٨و٥x١و ١x٨و ٣x٦و

ورقة العلم وموعد النضج وارتفاع النبAات والحاصAل البAایولوجي وعAدد األشAطاء وعAدد السAنابل بالنبAات 
حبAAة وعAAدد الحبAAوب بالسAAنبلة ومحتAAوى البAAروتین ١٠٠ووزن وحاصAAل الحبAAوب بالنبAAات ودلیAAل الحصAAاد 

لAAوحظ ان األختالفAAات بAAین التراكیAAب ) ٢الجAAدول (وعنAAد اجAAراء تحلیAAل التبAAاین . بAAالحبوب علAAى التAAوالي
لجمیAع الصAفات وھAذا یتفAق مAـع % ١كانAت معنویAة عنAد مسAتوى احتمAال  )األصAناف والھجAن(الوراثیة 

  لحاصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAـل الحبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوب  )٢٠٠٠(واخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرون   AjmalماتوصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل الیAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAـھ 
 

وعAدد الحبAوب بالسAنبلة  وعAدد األشAـطاء اع النباتـالرتف )٢٠٠١(رون ـوآخ Baloch وارتفاع النبات و 
ألرتفAاع النبAات وعAدد السAنابل بالنبAات والحاصAل البAایولوجي ودلیAل  )٢٠٠١(وحاصل الحبوب وحمAدو 
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بالسAنبلة وحاصAل الحبAوب وعAدد لطول السنبلة وعدد الحبوب )  ٢٠٠٣(الحصاد ونسبة البروتین واحمد 

فAAي دراسAAة  ویAAدل ذلAAك علAAى وجAAود اختالفAAات وراثیAAة تسAAتوجب األسAAتمرار ،حبAAة ١٠٠السAAنابل  ووزن 
 )٣(ویوضAح الجAدول  .وراثة الصفات قید الدراسةفي السلوك الوراثي لمعرفة الفعل الجیني الذي یتحكم 

ن ـطات اآلبAاء ومتوسAطات الجیAل االول وتبایAتطلب حسابھا تقدیر قیم متوس والتي قیم المكونات الوراثیة
األول  ل االول وتبAAاین متوسAAطات صAAفوف الجیAAلـللجیAA) االعمAAدة(اآلبAAاء ومتوسAAطات تبAAاین الصAAفوف 

  ومتوسـطات 
  

.                    تحلیل التباین للصفات المدروسة في الحنطة الخشنة): ٢(الجدول   
 مصادر التباین المكررات راثیةالتراكیب الو الخطأ التجریبي الخطأ العیني

 درجات الحریة  ٢ ٦٣ ١٢٦ ٧٦٨
  للصفات MSمتوسط التباین 

 )یوم(موعد طرد السنابل  ٠.٩٠ **١٩.٩٦ ٠.٥٨ ٧.٤٠
 )٢سم(مساحة ورقة العلم  ١.١٠ **٣٧٩.٥٤ ١.٠٨ ٥.٦٠
 )یوم(موعد النضج  ١.١١ **٧٤.٦٣ ٠.٠٥ ١٣.٥٠
 )سم(ات ارتفاع النب ٥.٧٠ **٩٥٤.٢٢ ٧.٩٣ ٢٤.٣٢
 )غم(الحاصل البایولوجي  ١.١٦ **٤٧.٤٦ ٠.٨١ ٣.٦٥
 عدد االشطاء ٠.٠٦ **٧.٨٠ ٠.٥٣ ٠.٠٤
 عدد السنابل بالنبات ٠.٢٣ **٧.٠٩ ٠.٨٣ ٠.٠٥
 )غم(حاصل الحبوب بالنبات  ١.٣٢ **١٦.٨٨ ٠.٤٩ ١.٧٠
 (%)دلیل الحصاد ٠.٤٦ **٥٨.٢١ ٠.٠٠٥ ٠.٣١
 )غم( حبة ١٠٠وزن  ٠.٧٠ **١.٨٥ ٠.٤٦ ٠.٨١
 عدد الحبوب بالسنبلة ٠.١١ **٥٩٩.١٤ ٠.٦٩ ٣٠.٤
 )ملغم(محتوى البروتین بالحبوب  ٠.٠٦ **٢٠.٩٦ ١.٩٨ ---

  %١معنویة عند مستوى احتمال (**)  
  

كAان معنویAاً  Dالمشترك لصفوف الجیل االول واآلباء، ویتضح ان التبAاین االضAافي ومتوسطات التباین 
، %٥عنAد مسAتوى احتمAال  ینمعنAوی ااذ كانAودلیAل الحصAاد موعAد النضAج  عالیاً لجمیع الصفات ما عAدا

وآخAAAرون  KhaliqحبAAAة و  ١٠٠لAAAوزن ) ١٩٩٠(وآخAAAرون  AlamوتتفAAAق ھAAAذه النتیجAAAة مAAAع مAAAا وجAAAده 
لحاصAAل الحبAAوب بالنبAAات ) ١٩٩٥(وآخAAرون  KhanالرتفAAاع النبAAات وعAAدد السAAنابل بالنبAAات و ) ١٩٩١(

الرتفAAاع النبAAات وعAAدد الحبAAوب بالسAAنبلة والحاصAAل ) ٢٠٠١(لAAدلیل الحصAAاد وحمAAدو ) ٢٠٠٠(ویوسAAف 
الرتفAAAاع النبAAAات وعAAAدد االشAAAطاء وعAAAدد الحبAAAوب بیالسAAAنبلة ) ٢٠٠٣(وآخAAAرون  KashifالبAAAایولوجي و 

فكانت موجبة معنویAة  )التكرار النسبي للجینات السائدة والمتنحیة ( Fاما قیمة . وحاصل الحبوب بالنبات
وموجبAAة غیAAر معنویAAة لموعAAد النضAAج وعAAدد الحبAAوب  مسAAاحة ورقAAة العلAAمعالیAAة لموعAAد طAAرد السAAنابل و

وسAالبة معنویAة وغیAر معنویAة للصAفات األخAرى داللAة  ،مما یدل على زیادة في الجینات السAائدة بالسنبلة
لعAدد الحبAوب فAي  )٢٠٠١(توصل الیھ حمAدو  على زیادة في الجینات المتنحیة، وتتفق ھذه النتائج مع ما

حبة وعAدد الحبAوب بالسAنبلة فAي  ١٠٠ووزن  ألرتفاع النبات) ٢٠٠٣(خرون آو Kashif حنطة الخبز و
لمعظAAم الصAAفات % ١معنویAAا عنAAد مسAAتوى احتمAAال H1وكAAان التبAAاین الAAوراثي السAAیادي  .الحنطAAة الخشAAنة

حیAث كAان فیھAا معنویAاً عنAد مسAتوى نبAات، لماعدا موعد طAرد السAنابل وعAدد األشAطاء وعAدد السAنابل با
وتختلAف ھAAذه النتیجAة مAAع مAا وجAAده حمAAدو  لصAAفة دلیAل الحصAAاد، ولAAم یصAل حAAد المعنویAة، %٥احتمAال 

لعAدد االشAطاء و ) ٢٠٠٢(لحاصل الحبوب ودلیل الحصاد في حنطة الخبز، وتتفق مAع یوسAف ) ٢٠٠١(
Kashif  یادي ) ٢٠٠٣(وآخرونAوراثي السAاین الAیم التبAت قAنة، وكانAة الخشAي الحنطAوب فAل الحبAلحاص

)H2 (ویالحظ ان قیم . یة او معنویة عالیة لجمیع الصفات ما عدا موعد طرد السنابلمعنوH2  لAت اقAكان
لكل من موعد طرد السنابل ومسAاحة ورقAة العلAم وموعAـد النضAج وارتفAـاع النبAات وحاصAل  H1من قیم 

الحبAAوب بالنبAAات وعAAدد الحبAAوب بالسAAنبلة، فAAي حAAین ظھAAر العكAAس لصAAفات الحاصAAل البAAایولوجي وعAAدد 
حبة ومحتوى البروتین بالحبوب، وھAذا یشAیر  ١٠٠شطاء وعدد السنابل بالنبات ودلیل الحصاد ووزن اال

وكAان التبAاین الAوراثي  .واینبAرك –الى ان االلیالت التي تعین تلك الصفات في حالة عدم توازن ھاردي 
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  ورقAAة العلAAم لموعAAد طAAرد السAAنابل ومسAAاحة )H2و  H1(اكبAAرمن التبAAاین الAAوراثي  السAAیادي  DاألضAAافي 
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  .المكونات الوراثیة لصفات الحنطة الخشنة المختلفة): ٣(الجدول 

 الصفات المكونات الوراثقیة
H2 H2 H1 F D  
٢.٣٨**  

± ٠.٥٣ 
٠.٤١  

± ٠.٧٩ 
١.٣١*  

± ٠.٩٠ 
٢.٨٦**  

± ٠.٩٦ 
١.٦٨**  

 )یوم(موعد طرد السنابل  ٠.٣٩ ±

٠.٤٢  
± ٣.٩٢ 

١٣.٩٦**  
± ٤.٥١ 

١٤.٨**  
± ٢.٦٣ 

١١.٥٣**  
± ٤.٨١ 

٥٨.٩٣**  
± ١.٩٦ 

 )٢سم(مساحة ورقة العلم  

٣٤.٩**  
± ١.٤٤ 

١٤.٨٩**  
± ٢.٥١ 

٢٢.٩١**  
± ٢.٤٧ 

- ١.٧  
± ٢.٦٤ 

١.٥٤*  
 )یوم(موعد النضج  ١.١٤ ±

١٣.١٣*  
± ١.٠٤ 

٥٧.٩٥**  
± 

١٣.٤٩ 

٦٣.٣١**  
± ١٥.٥ 

-١٨.٧*  
± ١٦.٦ 

٨٩.٥١**  
 )سم(ارتفاع النبات  ٦.٧٥ ±

٠.٧٠*  
± ٠.٣٧ 

٢.٢٣**  
± ٠.٥٤ 

٢.١٢**  
± ٠.٦٣ 

-١.٧٥**  
± ٠.٦٧ 

٣.٠٩**  
 ) غم(الحاصل البایولوجي  ٠.٢٧ ±

٠.٠١    
  ± ٠.٢٨  

٠.٩٣*   
  ± 

٠.٤٢ 

٠.٧٣*   
  ± 

٠.٤٨ 

- ١.١٧   
  ± ٠.٥١ 

٠.٦٦**  
 عدد االشطاء ٠.٢١ ±  

٠.٠١  
± ٠.٤٢ 

١.٠٩*  
± ٠.٤٨ 

٠.٣٧*  
± ٠.٢٨ 

-٠.٥٤*  
± ٠.٥١ 

٠.٦٩**  
± ٠.٢١ 

 عدد السنابل بالنبات

٠.١٥  
± ٠.١٩ 

١.٢٤**  
± ٠.٢٨ 

١.٣١**  
± ٠.٣٣ 

-٠.٤٦*  
± ٠.٣٥ 

١.٠٦**  
  ) غم( حاصل الحبوب بالنبات ٠.١٤ ±

٠.١٠  
± ٣.١٦ 

٩.٩٧*  
± ٤.٧١ 

٣.٣٩  
± ٥.٤١ 

- ٣.٣٣  
± ٠.٧٨ 

٣.٦٧*  
 (%)دلیل الحصاد  ٢.٣٦ ±

٠.٠٧*  
± ٠.٠٤ 

٠.١٩**  
± ٠.٠٧ 

٠.١٧**  
± ٠.٠٨ 

-٠.١١**  
± ٠.٠١ 

٠.٠٩**  
 )غم(حبة  ١٠٠وزن  ٠.٠٣ ±

٠.٢٦  
± ٢٢.٢٣ 

٦٩.٥**  
± 

٣٣.١٨ 

٨٥.٩٤**  
± 

٣٨.١٤ 

١٧.٨٧  
 ± ٤٠.٧ 

٣٣.٢٥**  
 عدد الحبوب بالسنبلة ١٦.٥٩ ±

٠.٠٦  
± ٠.١٨ 

١.٦٥**  
± ٠.٢٧ 

١.٣١**  
± ٠.٣١ 

-٠.٩٥**  
± ٠.٣٣ 

١.٢٧**  
± ٠.١٣  

محتوى البروتین بالحبوب 
 )ملغم(

  .، على التوالي% ٥و  ١معنویة عند مستوى احتمال (*) و (**) 
  
رتفاع النبات والحاصل البایولوجي  داللة على انAھ األكثAر اھمیAة فAي تعیAین وراثAة ھAذه الصAفات، فAي وا

ھAي األكبAر للصAفات األخAرى داللAة علAى ان التبAاین الAوراثي السAیادي یلعAب  )H2و  H1(حین كانت قیم 
د السAAنابل امكانیAAة تحسAAین صAAفة موعAAد طAAر) ٣(یسAAتنتج مAAن نتAAائج الجAAدول . الAAدور األكبAAر فAAي وراثتھAAا

باألنتخاب المباشر في األجیال األنعزالیة ألن التبAاین الAوراثي األضAافي  لھAا كAان معنویAا عالیAا والتبAاین 
غیAAر معنAAوي، ویقتAAرح اعتمAAاد برنAAامج األنتخAAاب المتكAAرر فAAي تحسAAین الصAAفات )H2(الAAوراثي السAAیادي

كانAت موجبAة و   h2ویبدو ان قیمة . األخرى ألن كال التباینین األضافي والسیادي معنویین لتلك الصفات
معنویة عالیة لموعد طرد السنابل وموعد النضج ومعنویة ألرتفAاع النبAات والحاصAل البAایولوجي ووزن 

حبة وغیر معنویة للصفات األخرى، مما یشیر الAى وجAود تAأثیر اضAافي سAیادي للمواقAع الھجینAة،  ١٠٠
ومAن درا . حبAة ١٠٠٠رتفAاع النبAات ووزن أل) ٢٠٠٣(واخAرون  Kashifویتفق ھذا مAع ماتوصAل الیAھ 
كانت قیمتAـھ اكبAر 1/2(H1/D) یتبین ان متوسط درجة السیادة  ) ٤الجدول (سة نسب المكونات الوراثیـة 

حبAة ١٠٠من الواحAـد صAحیح لصAفات موعAـد النضAج وعAدد األشAطاء وحاصAـل الحبAوب بالنبAات ووزن 
  حبـوب     وعـدد الحبـوب بالسـنبلة ومحتـوى البروتیـن بال
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  .نسب المكونات الوراثیة والتوریث لصفات الحنطة الخشنة المختلفة): ٤(الجدول 

 الصفات
 المعالم الوراثیة

(H1/D)1/2 H2/4H1 KD/KR K h2
bs h2

ns  

 ٠.٥٣٧ ٠.٦٨٣ ٥.٩٤٥ ١.٤٤٠ ٠.٠٧٦ ٠.٨٧٩ )یوم(موعد طرد السنابل 
 ٠.٨٦٢ ٠.٩٨٦ ٠.٠٢٩ ١.٤٨٠ ٠.٢٣٢ ٠.٥٠٢ )٢سم(لعلم مساحة ورقة ا
 ٠.٤٥٩ ٠.٨٩٤ ٢.٣٤١ ١.٣٤٠ ٠.١٦٢ ٣.٨٦١ )یوم(موعد النضج 
 ٠.٧٧٨ ٠.٩٧٧ ٠.٢٢٦ ٠.٧٧٨ ٠.٢٢٨ ٠.٨٤١ )سم(ارتفاع النبات 

 ٠.٧٤٧ ٠.٩٢٤ ٠.٣١٤ ٠.٤٨٩ ٠.٢٦٣ ٠.٨٢٩ ) غم(الحاصل البایولوجي 
 ٠.٥٨١ ٠.٩٩٦ ٠.٠٠٧ ٠.٧٧٨ ٠.٣١٨ ١.٠٥٤ عدد االشطاء

 ٠.٤٧٧ ٠.٩٩٠ ٠.٠٠٣ ٠.٣٠٢ ٠.٧٣٦ ٠.٧٣٣ عدد السنابل بالنبات
 ٠.٦٥٣ ٠.٩٠٩ ٠.١٢٤ ٠.٦٧١ ٠.٢٣٧ ١.١١٠ )غم(حاصل الحبوب بالنبات 

  ٠.٠٧٥ ٠.٩٩٢ ٠.٠٠١ ٠.٣٥٨ ٠.٤٦١ ٠.٩٦١ (%)دلیل الحصاد 
  ٠.٤٥٩ ٠.٧٢٩ ٠.٣٣٨ ٠.٣٨٧ ٠.٣٠٠ ١.٣٢٤ )غم(حبة  ١٠٠وزن 

  ٠.٤٥٠ ٠.٩٤٢ ٠.٠٠٤ ١.٤٠١ ٠.٢٠٢ ١.٦٠٨ ةعدد الحبوب بالسنبل
محتAAAAوى البAAAAروتین بAAAAالحبوب 

 )ملغ(
٠.٦٢٨ ٠.٩٠٦ ٠.٠٣٧ ٠.٤٦٢ ٠.٣١٦ ١.٠١٤  

  
ومحتAوى  ومسAاویة للواحAد الصAحیح لعAدد األشAطاء ودلیAل الحصAاد، یشیر الى وجود السAیادة الفائقAة مما

البروتین بالحبوب داللة على وجود السیادة التامAة، فAي حAین كانAت  السAیادة جزئیAة لصAفات موعAد طAرد 
ل ومساحة ورقة العلم وارتفاع النبAات والحاصAل البAایولوجي وعAدد السAنابل بالنبAات اذ كAان معAدل السناب

درجة السیادة لھا اقل من الواحد، لذا یمكن ا ستغالل ظAاھرة قAوة الھجAین لتحسAین الصAفات التAي تمیAزت 
نضAAAج و لموعAAAد ال) ١٩٧٢( BhattواتفقAAAت ھAAAذه النتAAAائج مAAAع مAAAا حصAAAل علیAAAھ . بسAAAیادة فائقAAAة او تامAAAة

Chaudhary   ١٩٧٥(وآخـرون ( نبلة وAوب بالسAدد الحبAات وعAاع النبAألرتفAlam  رونAوآخ)١٩٩٠ (
لعAAدد األشAAطاء ودلیAAل  )٢٠٠٠(حبAAة وعAAدد األشAAطاء وحاصAAل الحبAAوب بالنبAAات ویوسAAف ١٠٠٠لAAوزن 

د لموعد النضج ومساحة ورقة العلم وارتفAاع النبAات وعAد) ٢٠٠٥(الحصاد في الحنطة الخشنة والحیالي 
والتAي تمثAل نسAبة األلAیالت السAائدة  H2/4H1امAا قAیم . السنابل وحاصل الحبوب بالنبات في حنطة الخبز

لصAفات موعAد طAرد السAنابل ومسAاحة  ٠.٢٥الى المتنحیة في الموقع التي تظھAر السAیادة كانAت اقAل مAن 
Aنبلة ممAوب بالسAدد الحبAوب وعAل الحبAات وحاصAاع النبAج وارتفAد النضAى ان ورقة العلم وموعAدل علAا ی

االلAAیالت السAAائدة والمتنحیAAة التتAAوزع بانتظAAام بAAین اآلبAAاء، وتتفAAق ھAAذه النتیجAAة مAAع مAAا توصAAل الیAAھ حمAAدو 
فAي بعAض الصAفات، وكانAت قیمھAا فAي بقیAة الصAفات اكثAر مAن ) ٢٠٠٣(وآخAرون   Kashifو) ٢٠٠١(

والتAي تعبAر عAن ( KD/KRكانAت نسAبة . داللة علAى ان األلAیالت فیھAا تتAوزع بانتظAام بAین اآلبAاء ٠.٢٥
اكبAر مAن واحAد لموعAد طAرد السAنابل ) نسبة مجموع عدد الجینات السائدة الAى المتنحیAة فAي جمیAع اآلبAاء

ومساحة ورقة العلم وموعAد النضAج وعAدد الحبAوب بالسAنبلة واقAل مAن واحAد لبقیAة الصAفات، مشAیرا الAى 
امAا . الجینات المتنحیAة آلبAاء بقیAة الصAفات زیادة في الجینات السائدة آلباء الصفات األربعة األولى، وفي

K  تAد كانAفة، فقAي الصAة فAاء والمتحكمAا اآلبAف فیھAي تختلAائدة التAات السAامیع الجینAوالتي تمثل عدد مج
مجموعة واحدة لمساحة ورقة العلم وارتفاع النبات والحاصل البAایولوجي وعAدد األشAطاء وعAدد السAنابل 

حبAAة وعAAدد الحبAAوب بالسAAنبلة ومحتAAوى البAAروتین  ١٠٠د ووزن وحاصAAل الحبAAوب بالنبAAات ودلیAAل الحصAAا
اقل من واحد، وثالث مجامیع مAن الجینAات السAائدة لموعAد النضAج، وسAتة مجAامیع  Kبالحبوب ألن قیمة 

علAى ثAآلث مجAامیع مAن الجینAات السAائدة ) ٢٠٠٣(وآخAرون  Kashifلموعد طAرد السAنابل، وقAد حصAل 
 ٠.٦٨٣بAین  h2bsتراوحAت قیمAة التوریAث بAالمعنى الAوا سAع . حبAة١٠٠٠التي یختلف فیھا اآلباء لAوزن 

ووفقAAا لمAAا ذكAAره   h2nsلعAAدد األشAAطاء، امAAا التوریAAث بAAالمعنى الضAAیق ٠.٩٩٦لموعAAد طAAرد السAAنابل و 
فقد كانت قیمتھ واطئة لAدلیل الحصAاد ومتوسAطة لموعAد النضAج وعAدد السAنابل ووزن ) ١٩٨٧(العذاري 

، وتعAAود القAAیم الواطئAAة والمتوسAAطة الAAى القAAیم الواطئAAة للتبAAاین الAAوراثي حبAAة وعAAدد الحبAAوب بالسAAنبلة١٠٠
األضافي مقارنة بالتباین الوراثي السیادي، وكانت عالیة لبقیة الصفات بسبب ارتفاع قیم التبAاین الAوراثي 
االضافي مما یجعل األنتخAاب فAي األجیAال األنعزالیAة فعAاال لتحسAینھا، وقAد تAم الحصAول علAى قAیم عالیAة 
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 TawfiqألرتفAAاع النبAAات وحاصAAـل الحبAAوب و) ١٩٧١( BhattللتوریAAث الضAAیق فAAي الحنطAAـة مAAن قبAAل 

لعAAدد ایAAام التزھیAAر والحاصAAل البAAایولوجي ودلیAAل الحصAAاد وعAAدد الحبAAوب بالسAAنبلة والحیAAالي ) ٢٠٠٤(
وعنAAد مقارنAAة تسلسAAل درجAAة السAAیادة لآلبAAاء بتسلسAAل . لعAAدد السAAنابل وحاصAAل الحبAAوب بالنبAAات) ٢٠٠٥(

لتشAخیص اآلبAاء التAي تجمAع بAین اعلAى متوسAط للصAفة واعلAى درجAة ) ٥الجAدول (متوسطاتھا الحسابیة 
للسیادة، ألستغاللھا في برامج التربیة مستقبال، تبین ان تسلسل اآلباء حسب متوسAطاتھا الحسAابیة یختلAف 

تعبیAرعن الصAفات عنھ لدرجAة السAیادة ممAا یAدل علAى مشAاركة تAأثیرات اخAرى للتAأثیرات السAیادیة فAي ال
احتAل المرتبAة األولAى مAن حیAث تسلسAل درجAة السAیادة لمسAاحة ورقAة ) ٦(المدروسة، ویالحAظ ان األب 

حبAAـة، وكانAAت لAAـھ المرتبAAة ذاتھAAا حسAAب المتوسAAطات الحسAAابیة  ١٠٠العلAAم والحاصAAل البAAایولوجي ووزن 
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ABSTRACT 
Eight  varieties of  durum wheat were  used  in a  complet  diallel  cross  

involving  dialer cross involving, Leeds, Waha, Um-Rabie5, Azagar1, Um-
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Rabie 3,Brashua, Cyprus1 and Korfila to estimate the nature and magnitude of 
gene effect through variance components and  graphical  analysis for heading 
time, flag leaf area, maturity time, plant height, biological yield, number of 
tillers plant, number of spikes plant, grain yield, harvest index, 100 - grain 
weight, number of grains spike and grains protein contents. The additive 
variance was found to be significant for all characters, and  dominance for the 
most characters, estimation of the additive variances were relatively higher than 
the additive one for heading time, flag leaf area, plant height and biological 
yield, while the reverse for others. Narrow sense heritability values ranged 
from 7.5% for harvest index to 86.2% for flag leaf area, and the ghraphic 
analysis revealed to the over dominance for plant height and biological yield  
whereas, partial dominance  for the remnant. The genetic variability among  
varaieties for the most characters suggesting the recurrent selection for 
exploiting prevalent types of gene action in order to evolve a superior varieties 
of durum wheat  
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