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Triticum durum)تقدیر قدرة االتحاد في الحنطة الخشنة  Desf.)
أرشد ذنون النعیمي                              أحمد عبد الجواد الظاھر

كلیة الزراعة والغابات/ المعھد التقني الموصل                 جامعة الموصل/ ھیئة التعلیم التقني

الخالصة
Triticum durum(من الحنطة الخشنة مدخالتسبعة استخدمت في ھذه الدراسة Desf.(وھي ،

)Omgenel-3 ,Albit-9 ,Azeghar-2 ,Azul-5 ,Mna-1/Rfm-7 ,1346/Lahn/Bcr/LKS4(
المعتمدباإلضافة الى الصنف ) ICARDA(مصدرھا المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة 

طول ونبات/عدد السنابلوارتفاع النباتو٪٥٠عدد األیام لتزھیر: لصفات درست ا) . الواحة(في العراق 
حبة ألفوزن ودلیل الحصاد ونبات /حاصل الحبوبونبات/الحاصل الحیويوعدد الحبوب بالسنبلة والسنبلة

Griffingالنموذج األول المقترح من قبل -تم تحلیل البیانات حسب الطریقة األولى،ونسبة البروتین 
معنویا عند مستوى ) اآلباء وھجن الجیل األول والھجن العكسیة(تراكیب الوراثیةاختلفت ال) . ١٩٥٦(

٪ ٥٠واختلفت تباینات المقدرة االتحادیة العامة لصفات عدد األیام لتزھیر،للصفات جمیعھا ٪١احتمال 
٪٥وعند مستوى حبة ونسبة البروتینألفنبات وطول السنبلة و وزن /وارتفاع النبات وعدد السنابل

نبات /أما تباینات المقدرة االتحادیة الخاصة فقد اختلفت لصفات عدد السنابل. نبات /للحاصل الحیوي
والرتفاع ٪١نبات ودلیل الحصاد ونسبة البروتین عند مستوى /نبات وحاصل الحبوب/والحاصل الحیوي

لجمیع الصفات ما عدا ٪١مستوى احتمال كانت تباینات الھجن العكسیة معنویة عند . ٪٥النبات عند مستوى 
على بقیة السالالت بتأثیرات مقدرتھما االتحادیة العامة Azul-5وAlbit-9تفوق الساللتین . دلیل الحصاد 

-Azegharو Albit-9×Omgenil-3وMna-1×Azeghar-2تمیزت الھجنو.لمعظم الصفات 
2×Omgenil-31346و/Lahn×Albit-9 وWaha×Albit-9مقدرتھا االتحادیة الخاصة تأثیراتفي

.لمعظم الصفات

المقدمة
تأتي الحنطة في مقدمة المحاصیل االستراتیجیة في العراق ، ویعتمد علیھا في سد االحتیاجات 

٪ من أراضي زراعة الحنطة ٥ألف ھكتار وتمثل ٧٠الغذائیة وتقدر المساحة المزروعة بالحنطة في العراق 
Triticum durum(كل الحنطة الخشنة وتش. )١٩٩٣,الیونس( Desf. (من المساحات العالمیة ٨ ٪

، وتتركز زراعة الحنطة الخشنة في ) ٢٠٠١,فوزي(من مجمل إنتاج الحنطة ٪٥المزروعة بالحنطة وتنتج 
العراق في محافظة نینوى وذلك في الحقول المحیطة بھا حیث تستخدم بدرجة أساسیة في عمل البرغل 

كرونة والمعجنات حیث یمتاز كلوتینھا بالمرونة وقلة المطاطیة وذلك لعدم وجود المجموعة والحبیة والمع
إن من أھم الطرائق التي توصل ) . ١٩٩٧, DavisوMike(المسؤولة عن المطاطیة ) D(الكروموسومیة 

ساطتھا المقدرة إلیھا علماء الوراثة الختبار األجیال المبكرة ھي طریقة التھجینات التبادلیة التي قدرت بو
أول من أستخدما طریقة التھجینات التبادلیة في الذرة ) ١٩٤٢(TatumوSpragueاالتحادیة لآلباء ، ویعد 

تمت دراسة المقدرة االتحادیة . الصفراء وبمفھوم المقدرة االتحادیة العامة والمقدرة االتحادیة الخاصة 
من قبل العدید من ) ١٩٥٦(Griffingطریقة استخدمت . منھا الحنطة وبنوعیھا في معظم المحاصیل 

أن الى) ١٩٧٩(RaoوDhonuksheفقد توصلالباحثین لتحلیل التھجینات التبادلیة في الحنطة الخشنة
تباین كل من المقدرة االتحادیة العامة والخاصة كان عالي المعنویة الرتفاع النبات وطول السنبلة وعدد 

أن تباین ) ١٩٨١(وآخرون Abul-Nassذكر و,نبات /ل الحبوبحبة وحاصألفسنبلة ووزن /الحبوب
نبات وطول السنبلة وعدد /القدرة االتحادیة الخاصة كان عالي المعنویة الرتفاع النبات وعدد السنابل

AhmedوGuptaوحصل ,نبات /حبة ولكنھ كان غیر معنوي لحاصل الحبوبألفسنبلة ووزن /الحبوب
والخاصة لحاصل الحبوب ووزن مئة حبة وعدد مقدرتین االتحادیتین العامة على تباین معنوي لل) ١٩٨٢(

تباین كل من المقدرتین االتحادیتین العامة الى ان)١٩٨٣(GillوSinghوتوصل, الحبوب بالسنبلة 
ــــــــــــــــــــــــــــــسنبلة ووزن /حاصل الحبوب وعدد الحبوبلوالخاصة معنویا 

٢٠٠٦وحة الدكتوراه للباحث األول البحث مستل من أطر
٢٠٠٨/ ١٩/٦وقبولھ ٢٠٠٨/ ١٥/٥تاریخ تسلم البحث 

انالى)١٩٨٣(GillوSinghتوصلو, والخاصة لحاصل الحبوب ووزن مئة حبة وعدد الحبوب بالسنبلة
ألفسنبلة ووزن /وعدد الحبوبحاصل الحبوب لوالخاصة معنویا تباین كل من المقدرتین االتحادیتین العامة 

أن تباین المقدرة ) ١٩٨٨(PannuوBhullarأوضح و,حبة وطول السنبلة وارتفاع النبات وموعد التزھیر
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نبات /سنبلة وعدد السنابل/حبة وعدد الحبوبألفنبات ووزن /االتحادیة العامة كان معنویا لحاصل الحبوب
حبة وحاصل الحبوب وعدد ألفتحادیة الخاصة معنویا لوزن وطول السنبلة في حین كان تباین المقدرة اال

أن نسبة تباین المقدرة االتحادیة العامة الى ) ١٩٩٣(قاسم وأیوب توصل و,سنبلة وطول السنبلة /الحبوب
حنطة الخبزفيتباین المقدرة االتحادیة الخاصة كان أكبر من الواحد الصحیح لمحتوى البروتین في الحبوب

أن تباین المقدرتین االتحادیتین العامة والخاصة كان عالي المعنویة لصفات ) ١٩٩٦(ومحمد قاسمذكرو.
أن الفعل المورثي ) ١٩٩٧(Hassanوجد .نبات ودلیل الحصاد /سنبلة وحاصل الحبوب/عدد الحبوب

لصفات وأن الفعل المورثي غیر اإلضافي كان مھما. اإلضافي ذو أھمیة كبیرة في وراثة صفة طول النبات 
حنطةفي نبات /حبة وحاصل الحبوبألفسنبلة ووزن /نبات وعدد الحبوب/ طول السنبلة وعدد السنابل

أن تباین المقدرة االتحادیة العامة كان أعلى من نظیره العائد الى المقدرة ) ١٩٩٩(Saadذكر و. الخبز
حبة والحاصل ألفو وزن سنبلة/نبات وطول السنبلة وعدد الحبوب/االتحادیة الخاصة لعدد السنابل

أن الفعل الى) ٢٠٠٠(وآخرون Senerتوصل . نبات /نبات ودلیل الحصاد وحاصل الحبوب/الحیوي
سنبلة ، وان الفعل المورثي السیادي /نبات وعدد الحبوب/المورثي اإلضافي كان معنویا لصفات عدد السنابل

أن نسبة مكونات ) ٢٠٠١(أوضح حمدو . ةالحنطة الناعمفي نبات /ھو المسیطر على وراثة حاصل الحبوب
تباین المقدرة االتحادیة العامة الى الخاصة كانت أكبر من الواحد لصفات عدد أیام التزھیر وارتفاع النبات 

نبات ، في حین كانت أقل من /سنبلة والحاصل الحیوي/نبات وطول السنبلة وعدد الحبوب/وعدد السنابل
. حنطة الخبزفيحبة و نسبة البروتینألفت ودلیل الحصاد و وزن نبا/الواحد الصحیح لحاصل الحبوب

على تراكیب وراثیة ذات تأثیرات عامة معنویة وباالتجاه المرغوب لصفات حاصل ) ٢٠٠٣(الطویل حصلو
الحبوب و مكوناتھ كما حصل على ھجن ذات تأثیرات خاصة معنویة وباالتجاه المرغوب لصفات مكونات 

ان ھناك تبایناً معنویاً عالیاً )٢٠٠٤(العساف جدتفي حنطة الخبز وو. حنطة الخشنةالفيحاصل الحبوب
للمقدرتین االتحادیتین العامة والخاصة الرتفاع النبات وعدد السنابل وحاصل الحبوب بالنبات ووزن مئة حبة 

تین العامة والخاصة معنوي للمقدرتین االتحادیتباین ) ٢٠٠٦(الحمداني كما وجدت .وعدد الحبوب بالسنبلة 
نبات ووزن بالنبات ودلیل الحصاد وعدد السنابل/نبات وحاصل الحبوب/الرتفاع النبات والحاصل الحیوي

وكانت النسبة بین مكونات التباین للمقدرة , سنبلة ومحتوى البروتین بالحبوببالمئة حبة وعدد الحبوب
دیة الخاصة أقل من الواحد لجمیع الصفات ماعدا الحاصل الى مكونات التباین للمقدرة االتحااالتحادیة العامة

إن نتائج ھذه الدراسات مفیدة لبرامج تربیة مستقبلیة للتراكیب الوراثیة . الحنطة الخشنةفيالحیوي
المستخدمة لذا تھدف ھذه الدراسة الى تقدیر المقدرة االتحادیة العامة لآلباء والخاصة للھجن الناتجة عنھا 

النموذج ,ثیرات العامة لآلباء والخاصة للھجن الناتجة من التھجینات بینھا حسب الطریقة األولى وتقدیر التأ
) .١٩٥٦(Griffingاألول المقترح من قبل 

مواد البحث وطرائقھ
Triticum durum(من الحنطة الخشنة مدخالتتناولت الدراسة سبعة  Desf. ( ستة منھا مصدرھا

ICARDA)١-Omgenil-3 ,٢-Albit-9 ,٣-Azeghar-2 ,٤-Azul-5 ,٥-Mna-
1/Rfm-7 ,٦-1346/Lahn/Bcr/LKS4( , باإلضافة الى الصنف المعتمد في العراق)٧) الواحة–

Waha . تمت زراعة بذور التراكیب الوراثیة السبعة تحت الظروف الحقلیة الدیمیة في الموصل منطقة
في ألواح منفصلة ٢٠٠٤–٢٠٠٣مال شرق مدینة الموصل في الموسم كم ش١٥الشالالت والتي تبعد حوالي 

وتم إجراء كل . سم٣٠م ، والمسافة بین الخطوط ٣بواقع ثمانیة خطوط لكل تركیب وراثي ، طول الخط 
زرعت البذور الناتجة . )١٩٨٣(Poehlmanالتھجینات الممكنة بما فیھا العكسیة وبالطریقة التي أوضحھا 

إضافة الى ٢١والھجن العكسیة وعددھا ٢١التي تتكون من ھجن الجیل األول وعددھا ٤٩واآلباء وعددھا
وتمت ) . ٢٠٠٥–٢٠٠٤(كم شمال محافظة نینوى للموسم الزراعي ٨اآلباء السبعة في حقل على بعد 

، حیث زرعت ) RCBD(باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ٢٠٠٤كانون األول ٥الزراعة في 
سم ، وتمت زراعة البذور على ٣٠م ، والمسافة بین خط وآخر٢ور كل تركیب وراثي في خطین بطول بذ

كغم نیتروجین ٢٠بمعدل ٪٤٥سم بین بذرة واخرى داخل الخط ، اضیف سماد الیوریا تركیز ٢٠مسافة 
٢٠٠٥آذار ٥ي قبل طرد السنابل فعند الزراعة ، والثانیةوعلى دفعتین ، األولى) ١٩٩٣, الیونس (للدونم 

أخذتوأجریت الدراسات التالیة ولستة نباتات . ملم ٣٢٩، وكانت كمیة األمطار الساقطة خالل موسم النمو 
ارتفاع النباتو٪٥٠عدد األیام لتزھیر: بصورة عشوائیة من كل تركیب وراثي بعد استبعاد النباتات الطرفیة 
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نبات /حاصل الحبوبونبات/الحاصل الحیويونبلة عدد الحبوب بالسوطول السنبلةونبات/عدد السنابلو
.حبة ونسبة البروتینألفوزن ودلیل الحصاد و

:التحلیل اإلحصائي الوراثي 
)RCBD (

) . ١٩٨٠(TorrieوSteelوبالطریقة التي أوضحھا 
 ,Fixed Model

Griffing)وت٤٩وفیھ یكون عدد التراكیب الوراثیة ) ١٩٥٦
Singh وChaudhary

)١٩٧٩. (

النتائج والمناقشة
الى أن متوسطات مربعات المقدرة االتحادیة العامة كانت معنویة عند مستوى ) ١(یشیر الجدول 

حبة ألفنبات وطول السنبلة ووزن /٪ وارتفاع النبات وعدد السنابل٥٠لصفات عدد األیام لتزھیر٪١ل احتما
ان معنویة المقدرة االتحادیة . نبات / ٪ لصفة الحاصل الحیوي٥ونسبة البروتین ، وعند مستوى احتمال 

من اآلباء الى األبناء وھذا العامة تدل على أن ھذه الصفات تحت سیطرة الفعل المورثي اإلضافي الذي ینتقل 
Singhو)١٩٨٢(AhmedوGuptaو)١٩٨١(وآخرین Abul-Nassیتماشى مع ما وجده كل من 

وحمدو ) ٢٠٠٠(وآخرین Senerو) ١٩٩٩(Saadو) ١٩٨٨(PannuوBhullarو) ١٩٨٣(Gillو
ة عند مستوى وكانت متوسطات المربعات للمقدرة االتحادیة الخاصة معنوی) . ٢٠٠٣(والطویل ) ٢٠٠١(

نبات ودلیل الحصاد ونسبة /نبات وحاصل الحبوب/نبات والحاصل الحیوي/لصفات عدد السنابل٪١احتمال 
أن معنویة المقدرة االتحادیة الخاصة تدل على أن . لصفة ارتفاع النبات ٪٥البروتین ، وعند مستوى احتمال 

) ١٩٨٣(GillوSinghمع ما وجده كل من ھذه الصفات یحكم وراثتھا الفعل المورثي السیادي وھذا یتفق
) ٢٠٠٠(وآخرون Senerو) ١٩٩٩(Saadو) ١٩٩٣(وقاسم وأیوب ) ١٩٨٨(PannuوBhullarو

وكان متوسط مربعات التأثیر العكسي معنویا لجمیع الصفات عند ) . ٢٠٠٣(والطویل ) ٢٠٠١(وحمدو 
العكسي یدل على أن ھذه الصفات یحكم ماعدا صفة دلیل الحصاد، أن معنویة التأثیر٪١مستوى احتمال 

وھذا یتماشى مع ما . للھجن العكسیة الناتجة من التھجین التبادلي Maternal effectوراثتھا التأثیر األمي
وعند تقدیر نسبة مكونات ) . ٢٠٠١(وحمدو ) ١٩٩٨(وآخرون Khaliffaو) ١٩٨٣(GillوSinghوجده 

ة العامة الى  مكونات المقدرة االتحادیة الخاصة لوحظ أنھا كانت أقل من التباین العائدة الى المقدرة االتحادی
حبة ، إن قلة ھذه ألفوطول السنبلة ووزن ٪٥٠الواحد لجمیع الصفات باستثناء صفات عدد األیام لتزھیر

النسبة عن الواحد الصحیح تشیر الى أھمیة الفعل المورثي غیر اإلضافي في تلك الصفات ، أما صفات عدد 
حبة فقد زادت فیھا ھذه النسبة عن الواحد وھذا مؤشرا على ألفوطول السنبلة ووزن ٪٥٠األیام لتزھیر 

-Abulوتم الحصول على نتائج مشابھة من قبل , أھمیة الفعل المورثي اإلضافي في وراثة ھذه الصفات 
Nass ١٩٨١(وآخرین (وSinghوGill)١٩٨٣ (وBhullarوPannu)و ) ١٩٨٨Senerخرین وآ

.) ٢٠٠٦(والحمداني ) ٢٠٠٣(والطویل ) ٢٠٠١(وحمدو ) ٢٠٠٠(
ومن أجل تقویم اآلباء من حیث قدرتھم على االتحاد فقد تم حساب تأثیر المقدرة االتحادیة العامة لكل 

تأثیر للمقدرة االتحادیة العامة معنوي وفي االتجاه Albit-9فقد كان لألب ) ٢(أب كما موضحة في الجدول 
نبات وحاصل /سنبلة والحاصل الحیوي/وعدد الحبوب٪٥٠ب فیھ لست صفات ھي عدد األیام لتزھیرالمرغو
٪٥٠لصفات عدد األیام لتزھیرAzul-5وكذلك األب , حبة ونسبة البروتین ألفنبات ووزن /الحبوب

یلیھما حبة ،ألفوزن نبات و/نبات وحاصل الحبوب/ لحیوينبات والحاصل ا/وارتفاع النبات وعدد السنابل
نبات وحاصل الحبوب/نبات وطول السنبلة والحاصل الحیوي/لخمس صفات ھي عدد السنابلWahaاألب 

وارتفاع ٪٥٠ألربع صفات ھي عدد األیام لتزھیرMna-1/Rfm-7نبات ونسبة البروتین ، یلیھ األب /
طول السنبلة وعدد لثالث صفات ھي Omgenil-3نبات ودلیل الحصاد ، یلیھ األب /النبات وعدد السنابل

سنبلة ونسبة /لصفات طول السنبلة وعدد الحبوبAzeghar-2سنبلة ودلیل الحصاد ، وكذلك األب /الحبوب
. حبة ونسبة البروتینلصفات ارتفاع النبات ووزن ألفLahn/Bcr/LKS4/1346وكذلك األب , البروتین 

االتجاه المرغوب للصفات التي تمت وقد حصل بعض الباحثین على آباء ذات مقدرة اتحادیة عامة وفي
) ٢٠٠١(وحمدو ) ١٩٩٩(Saadو) ١٩٩٧(Hassanو) ١٩٧٩(RaoوDhonuksheدراستھا ومنھم 

ویمكن القول أن المقدرة االتحادیة العامة العالیة بین أبوین لصفة ما . )٢٠٠٤(والعساف )٢٠٠٣(والطویل 

سم 1.27 األول: السطر البادئة: المسافة ق: منسّ



(المجلد )316X–ISSN  1815(مجلة زراعة الرافدین       
٢٠٠٨)١(العدد ) ٣٧

ق:متوسط منسّ

الصفة التي بدورھا ترجع الى التأثیرات اإلضافیة یرجع الى احتوائھما على مورثات مرغوبة لتحسین تلك 
. للمورثات 

تقدیرات تأثیر المقدرة االتحادیة الخاصة لجمیع الھجن التبادلیة وفیھ یالحظ أن ) ٣(یوضح الجدول 
قد أظھر تأثیرات للمقدرة االتحادیة الخاصة معنویة وباالتجاه المرغوب فیھ لسبع صفات ھي ) ٥×٣(الھجین 

نبات ودلیل /نبات وحاصل الحبوب/سنبلة والحاصل الحیوي/ ات وطول السنبلة وعدد الحبوب ارتفاع النب
نبات /وعدد السنابل٪٥٠لست صفات ھي عدد األیام لتزھیر) ٢×١(الحصاد  ونسبة البروتین ، یلیھ الھجین 

) ٣×١(نبات ونسبة البروتین وكذلك الھجین /نبات وحاصل الحبوب/و طول السنبلة والحاصل الحیوي
نبات ودلیل / نبات وحاصل الحبوب/سنبلة والحاصل الحیوي/نبات وعدد الحبوب/لصفات عدد السنابل

نبات وحاصل /لخمس صفات ھي الحاصل الحیوي) ٦×٢(حبة ، یلیھما الھجین ألفالحصاد ووزن 
ام لصفات عدد األی) ٧×٢(حبة ونسبة البروتین وكذلك الھجین ألف نبات ودلیل الحصاد ووزن /الحبوب
حبة وكذلك الھجین ألفنبات ودلیل الحصاد ووزن / سنبلة وحاصل الحبوب/وعدد الحبوب٪٥٠لتزھیر

نبات ودلیل /نبات وحاصل الحبوب/سنبلة والحاصل الحیوي/نبات وعدد الحبوب/لصفات عدد السنابل) ٧×٦(
/ وارتفاع النبات وعدد الحبوب٪٥٠ألربع صفات ھي عدد األیام لتزھیر) ٦×٥(الحصاد ، یلیھم الھجین 

نبات وطول السنبلة ونسبة /لثالث صفات ھي عدد السنابل) ٤×١(سنبلة ونسبة البروتین ، یلیھ الھجین 
سنبلة ونسبة البروتین ، وكذلك الھجین /لصفات طول السنبلة وعدد الحبوب) ٦×١(البروتین ، وكذلك الھجین 

لصفات دلیل ) ٣×٢(ة ونسبة البروتین ، وكذلك الھجین حبألف سنبلة ووزن /لصفات عدد الحبوب) ٧×١(
نبات ودلیل الحصاد /لصفات حاصل الحبوب) ٥×٢(حبة ونسبة البروتین  وكذلك الھجین ألفالحصاد ووزن 

وبصورة عامة یرجع التأثیر الخاص العالي ألي ھجین الى القیمة العالیة ألداء ھذا الھجین . حبة ألف ووزن 
وقد تم الحصول على ) . ١٩٨٩, Falconer(الى التأثیرات غیر اإلضافیة للمورثات وتفوقھ والتي تعزى 

والطویل ) ٢٠٠١(تأثیرات للمقدرة االتحادیة الخاصة لبعض الھجن للصفات تحت الدراسة من قبل حمدو 
)٢٠٠٣ . (

)٢×٣() ٤ (
نبات /٪٥٠تأثی

لحبوب/والحاصل الحیوي اصل ا وح ات  ألف /نب
حاصل نب///) ١×٦( ات و

 /)٣×٤ (/
///)٤×٦ (

في ضوء نتائج . نبات ونسبة البروتین /نبات وحاصل الحبوب/نبات وطول السنبلة والحاصل الحیوي/السنابل

) . ١٩٨١, Mays(السایتوبالزمیة من أھمیة في ذلك 
) ٥(یوضح الجدول

وكذلك تحدید أي من اآلباء ) ٢(ذلك ھي لمعرفة كیفیة تحقیق اآلباء لقیم تأثیرھا التي سبق شرحھا في الجدول 
-Azegharان األبوین یتبین أنھ ك٪٥٠لصفة عدد األیام لتزھیر. تحت الدراسة أكثر فائدة في تحسین الصفة 

٠.٢٠٩وLahn/Bcr/LKS4١.٦٦١/1346و2
٥

٣.٩٦٨و١.٨٢٨تأثیر المقدرة االتحادیة الخاصة لھذین األبوین كانا 
قد نقل أدائھ في تأخیر التزھیر بصورة منتظمة الى جمیع ھجن الجیل األول ومن المتوقع Azeghar-2األب 

Lahn/Bcr/LKS4/1346األب تزھیرھا ، أما 
٣.٩٦٨

ولصفة . مة 
Azul-5 1346و/Lahn/Bcr/LKS4

١.٧٠٥٠.٤٢٥و٠.٩٧٢
على التوالي وھاتان القیمتان منخفضتان مقارنة بتباین تأث٠.٩٧٤و
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وفاق . 
WahaوMna-1/Rfm-7األبوان 
٠.٦٨٣و٠.٥٣١نبات /السنابل
بصورة نب/١.٦٥٥و١.٥٧٩ ات 

 .
Omgenil-3وAzeghar-2على ٠.٢١١و٠.١٩٥

٠.٠١٦و٠.٠٠٢
Omgenil-3

Azeghar-2 .
Omgenil-3وAzeghar-2في التأثیر المعنوي الموجب للمقدرة الع
على التوالي ، بینما كان تباین تأثیر مقدرتھما الخاصة ١.٦١٣و٠.٨٤٤سنبلة حیث بلغت قیمتھا /عدد الحبوب

١١.٦٢٠Omgenil-3و ١.٠٩٣-على االتحاد 
الحبوب سنبلة بصورة منتظمة الى جمیع ھج

/واآلباء األخرى في األجیال االنعزالیة على انعزاالت وراثیة تتصف بزیادة عدد الحبوب
. Azeghar-2األب 

على ١.٩٤٦وAzul-5٢.٤٧٧وAlbit-9/ة الحاصل الحیويالعامة لصف
على التوالي مما یشیر الى أن كال األبوین ١٣.٢٤و١٤.٢٥التوالي ، بینما كان تباین تأثیر مقدرتھما الخاصة 

. األول 
نبات /WahaوAzul-5األبوان 
على ١٠.٣٣٨و٠.٢٢٤-٠.٥٥٦و٠.٨٤٤

نبات بصورة منتظمة الى /صفة حاصل الحبوبقد نقلAzul-5التوالي مما یدل داللة واضحة على أن األب 

, نبات /
Wahaتحاد لألب المقدرة الخاصة على اإل

امة . نبات الى ذریتھ بصورة غیر منتظمة /قد نقل صفة حاصل الحبوب لع ة ا
Omgenil-3وMna-1/Rfm-7لى التوالي ، ٠.٨٢و١.٠٦ ع

على التوالي مما یدل على أن األب ٩.٩٩٧و٣.٤٩٩في حین كان تباین تأثیر مقدرتھما الخاصة على اإلتحاد 
Omgenil-3Mna-1/Rfm-7قد .

Albit-9 1346و/Lahn/Bcr/LKS4
٢.٠١٤و١.٩٢٨حبة ألف 

ألف التوالي وھذا یدل على انتقال صفة وزن على ٤.٩٦٧و٨.٢٨٢االتحادیة الخاصة لكال األبوین 
 .

1346/Lahn/Bcr/LKS4 وWahaعلى ٠.٣٥و٠.٤٤
على التوالي مما یشیر الى ٠.٢٣٤و٠.٣٧٤ھما الخاصة على اإلتحاد فكانت التوالي أما قیم تباین تأثیر مقدرت

الى )٢٠٠٣() ٢٠٠١(. 
. نتائج مشابھة لبعض الصفات في الحنطة 

Azul-5 الذي
سنبلة /Omgenil-3أورث صفة حاصل الحبوب العالي الى ھجنھ ثم األب 
.لسنبلة الى ھجن الجیل األول وھي أحدى المكونات الھامة لحاصل الحبوب وطول ا

COMBINING ABILITY ESTIMATION IN DURUM WHEAT
(Triticum durum Desf.)
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ABSTRACT
Seven durum wheat entries (Triticum durum Desf.) were used in this study .

Six of them (Omgenil-3, Albit-9, Azeghar-2, Azul-5, Mna-1/Rfm-7, 1346/Lahn
/Bcr/LKS4) introduced  from (ICARDA) , in addition to the local growing variety
(Waha) . The studied traits were : No. of days to 50% flowering , plant height, No.
of spikes per plant , spike length , No. of grains per spike , biological yield per plant
, grain yield per plant , harvest index , 1000-grain weight and protein percentage .
These traits were genetically analyzed using Method-1 , Fixed Model of Griffing
(1956) . Genotypes (Parents , F1s and reciprocals) were different at 1% significant
level of probability for all the traits . General combining ability variances were
significantly different for No. of days to  flowering , plant height , No. of spikes per
plant , spike length , 1000-grain weight , biological yield per plant and protein
percentage . Specific combining ability variances were significantly different for
plant height , No. of spikes per plant , biological yield per plant , grain yield per
plant , harvest index and protein percentage . Reciprocal variances were significant
for all the traits except for harvest index . Albit-9 and Azul-5 were superior in their
general combining ability effects over the others . The crosses (Azeghar-2×Mna-1) ,
(Omgenil-3×Albit-9) , (Omgenil-3× Azegar-2) , (Albit-9×1346/Lahn) , (Albit-
9×Waha) were superior over the others in the specific combining ability effects for
all the traits .

المصادر
. البنیة الوراثیة لصفات كمیة في الحنطة الخشنة ) . ٢٠٠٦(الحمداني ، غادة عبد هللا طھ عبد الرحمن 

.أطروحة دكتوراه ، قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل 
) Genotypes(تحلیل التھجین التبادلي لصفات عدة تراكیب وراثیة ) . ٢٠٠١(ي مصطفى حمدو ، عبد الغن

أطروحة دكتوراه ، قسم المحاصیل الحقلیة ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة . من حنطة الخبز 
.الموصل 

تراكیب تقییم األداء والمقدرة االتحادیة والتوریث لعدة . )٢٠٠٣(الطویل ، محمد صبحي مصطفى مجید 
، قسم المحاصیل الحقلیة ، كلیة الزراعة والغابات ، رسالة ماجستیر. وراثیة من الحنطة الخشنة 

.جامعة الموصل
التحلیل الوراثي للمقدرة االتحادیة وقوة الھجین في حنطة الخبز ) . ٢٠٠٤(العساف ، ابتسام ناظم حازم

(Triticum aestivum L.)كلیة التربیة ، جامعة الموصل حیاةرسالة ماجستیر ، قسم علوم ال ،.
. تأثیر حاصل الحنطة الخشنة ونوعیتھا باختالف مواعید الزراعة ومعدالت البذار . ) ٢٠٠١(فوزي ، مازن 

.أطروحة دكتوراه ، قسم المحاصیل الحقلیة ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 
. لصفات التكنولوجیة لحبوب حنطة الخبز وراثة بعض ا) . ١٩٩٣(، محمود الحاج ومحمد حامد أیوب قاسم

.    ٤٨-٣٨: ١٤تربیة وعلم 
. التحلیل الوراثي للمقدرة االتحادیة في الحنطة الخشنة) . ١٩٩٦(قاسم، محمود الحاج وعدنان صدیق محمد 

.٣٢–٢٨) :٤(مجلة زراعة الرافدین 
الجزء األول ، وزارة التعلیم العالي . حقلیة انتاج وتحسین المحاصیل ال) ١٩٩٣(الیونس ، عبد الحمید أحمد 

.والبحث العلمي ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 
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