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الساللة في الحنطة × والفعل الجیني باستخدام طریقة الفاحص  والمقدرة االئتالفیة تقدیر قوة الھجین
 .Triticum durum Desf  الخشنة

  ئامیدي رھاجر سعید اسكند           موفق جبر اللیلة                                             
  كلیة الزراعة /  بستنةقسم ال          غابات             كلیة الزراعة وال/قسم المحاصیل الحقلیة 

  جامعة دھوك                                              جامعة الموصل              
  

  الخالصة
السyاللة بyین عشyرة تراكیyب وراثیyة مyن ×بطریقyة الفyاحص اتالتھجینy ٢٠٠٥أجریت فyي عyام     

 Sham-3و  LD-357-Eو  Azeghar-2و  Berch-1و  Crezoو  Atra-Sالحنطyyyyة الخشyyyyنة ھyyyyي 
كآبyاء مؤنثyة وفyي السyنة التالیyة  ٣-أم ربیyعو  ACSAD-65و  ١-بكره جyوو  Cimetoكآباء مذكرة و 

بyyثالث  RCBDجامعyyة دھyyوك وفyyق تصyyمیم  –زرعyyت بyyذور اآلبyyاء وھجنھyyا فyyي حقyyل كلیyyة الزراعyyة 
قدرت مكونات التباین الyوراثي وتyأثیرات . تھ لصفات الحاصل ومكونا مكررات لدراسة السلوك الوراثي

أظھyرت النتyائج اختالفyات معنویyة بyین جمیyع التراكیyب . قدرتي االئتالف العامة والخاصة وقوة الھجین 
أظھyyرت التراكیyyب . واختلفyyت اآلبyyاء مyyن حیyyث تyyأثیرات قyyدرتھا العامyyة ، الوراثیyyة ولجمیyyع الصyyفات 

المرغyyوب مyyن حیyyث قyyدرتھا العامyyة ولمعظyyم الصyyفات وكyyان  المسyyتخدمة كفyyواحص اختالفyyاً فyyي االتجyyاه
قyدرة  Sham-3×٣-أم ربیyعو  Crezo×١-بكyره جyو وأظھyر الھجینyان. أفضلھم  ACSAD-65 األب 

القyدرة الخاصyة  إلyىكانت النسبة بین مكونات القyدرة العامyة . خاصة باالتجاه المرغوب ألغلب الصفات 
لجمیyع  اإلضyافيأعلyى مyن  اإلضyافيمyة التبyاین الyوراثي غیyر كانyت قی. أقل من الواحد لجمیع الصyفات 

أمyا قyیم التوریyث بyالمفھوم ، الصفات وأظھرت قیم التوریyث بyالمفھوم الواسyع مرتفعyة ولجمیyع الصyفات 
الصyفات  الضیق فكانت منخفضة لجمیع الصفات وكانت قیم معدل درجة السیادة أكبر من الواحد لجمیyع 

      .اء قوة ھجین معنویة باالتجاه المرغوب تمیزت بعض الھجن في إعط. 
  

  المقدمة
تكمyyن أھمیyyة الحنطyyة فyyي كونھyyا أھyyم محاصyyیل الحبyyوب زراعyyة وإنتاجyyاً فyyي العyyالم فھyyي تحتyyل 

المyادة األشyد ضyرورة لإلنسyان نتیجyة الموازنyة الجیyدة بyین  أنھyاالصدارة في قائمة السلع الغذائیة ، حیث 
 ٢٠٠٤وقyyد بلyyغ اإلنتyyاج العyyالمي للحنطyyة عyyام  ،) ١٩٦٢، Wilsie(بروتینyyات وكاربوھیyyدرات حبوبھyyا 

وفي العyراق بلغyت المسyاحة المزروعyة بالحنطyة لعyام ) . ٢٠٠٥ ، FAO(ملیون طن  ٦٢٧0٣٠حوالي 
الكتyyاب السyyنوي لإلحصyyاءات (ألyyف طyن  ٢٣٢٩ألyyف ھكتyyار بإنتاجیyة قyyدرھا  ١٧١٣0٧٥حyوالي  ٢٠٠٣

نطyyyة الخشyyyنة ذات أھمیyyyة كبیyyyرة والتyyyي تسyyyتخدم فyyyي صyyyناعة وتعyyyد الح) . ٢٠٠٥ ، الزراعیyyyة العربیyyyة
مyن أجyyل  . المعكرونyة والسyباكیتي والبرغyل والمعجنyات لكyون كلوتینھyyا یمتyاز بالمرونyة وقلyة المطاطیyة

االسyyتمرار فyyي الخلyyط  إلyyىتتطلyyب الحاجyyة ، تطyyویر التراكیyyب الوراثیyyة الجدیyyدة عyyن طریyyق االتحyyادات 
وال بyد مyن دراسyة الفعyل الجینyي ألھمیyة ، اثیة مع أقل مواد وأقصر وقت الوراثي لتحقیق أعلى فائدة ور

. اعتماد برامج تربیة كفوءة وإعطاء معلومات مفیدة النتخاب الھجyن مyن ھyذه اآلبyاء فyي مراحyل مبكyرة 
الفyyاحص أداة فعالyyة فyyي الوراثyyة الكمیyyة إذ یحصyyل مربyyو النبyyات مyyن خاللھyyا علyyى × ویعyyد نظyyام السyyاللة 

. اثیة في الجیل األول تكون كافیة لبنyاء برنyامج متكامyل ومنھyا یyتم اسyتنباط أصyناف جدیyدة معلومات ور
الفعyل الجینyي ) ٢٠٠٥(فقyد َعyَرَف حسyن ، بینت العدید من الدراسات طبیعyة عمyل الجینyات فyي الحنطyة 

مكونyات ویقyاس الفعyل الجینyي علyى صyورة ، بأنھ طریقة تعبیر الجینات عن ذاتھا في العشyیرة الوراثیyة 
الفعyل : وھنyاك نوعyان مyن الفعyل الجینyي ھمyا ، التباین الوراثي أو تبyاین القyدرة علyى التyآلف وتأثیراتھyا 

، اإلضyافي ×الجیني اإلضافي والذي یتضمن التباین الوراثي اإلضافي وتباین التفوق من النو熬 اإلضyافي
وتبyyyyاین التفyyyyوق بنوعیyyyyھ أمyyyyا الثyyyyاني فھyyyyو الفعyyyyل الجینyyyyي غیyyyyر اإلضyyyyافي ویتضyyyyمن تبyyyyاین السyyyyیادة 

ن الغyرض مyن أ إلyى) ١٩٩٨(وآخyرون   Cerankaفقد أشار. السیادي ×والسیادي، السیادي ×اإلضافي
الفاحص ھو لتقدیر القyدرة العامyة علyى االئyتالف لآلبyاء والقyدرة الخاصyة للھجyن ×استخدام تحلیل الساللة

لخمسة وعشرون ھجینyاً مyن الحنطyة الجیني  عند قیاسھ الفعل) ٢٠٠٤( Zahidتوصل و المشتركة بینھم
 ١٠٠٠ووزن  نبyات/سنبلة وحاصل الحبyوب/نبات وعدد الحبوب/ارتفا熬 النبات وعدد السنابل بأن صفات

  حبyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyة
  

  ئامیدي اسكندرمستل من أطروحة الدكتوراه للسیدة ھاجر سعید 
    ٢٠٠٨/  ١/ ٣٠وقبولھ      ٢٠٠٧/    ١٢ /  ١١تاریخ تسلم البحث 

 



 ٢٠٠٨) ٢(العدد ) ٣٦(المجلد                 (ISSN 1815 – 316X)                     مجلة زراعة الرافدین  

ویعyyد تقyyدیر معyyدل درجyyة السyyیادة ذات أھمیyyة . یر الجینyyي اإلضyyافي وغیyyر اإلضyyافي التyyأثیسyyیطر علیھyyا 
) . ١٩٥٢،  Robinsonو  Comstock(لتحدید تأثیر أحyد أزواج الجینyات فyي تصyنیف نوعیyة السyیادة 

نبyات ، وزن /أن معyدل درجyة السyیادة كyان فائقyاً فyي صyفات حاصyل الحبyوب) ٢٠٠٦(ذكرت الحمyداني 
نبyyyات وعyyyدد /سyyyنبلة وجزئیyyyاً لصyyyفات ارتفyyyا熬 النبyyyات ، حاصyyyل الحبyyyوب/لحبyyyوبحبyyyة وعyyyدد ا ١٠٠٠
تباینyت قیمyة التوریyث بyالمفھوم . نبات وتاماً للصفتین دلیل الحصاد ومحتوى البyروتین بyالحبوب /السنابل

وآخyرون  Novoselovicالواسع للصفات المختلفة فعند دراسة توریث الصفات الكمیة في الحنطة وجyد 
سyنبلة ومتوسyطة /نبات وعدد الحبyوب/تقدیرات عالیة لصفات ارتفا熬 النبات وعدد السنابل على) ٢٠٠٤(

أن قyyyیم التوریyyyث ) ٢٠٠٤( Tawfiqوذكyyyر . نبyyyات /سyyyنبلة وحاصyyyل الحبyyyوب/لصyyyفات وزن الحبyyyوب
نبات في الحنطyة الخشyنة /سنبلة والحاصل الحیوي/بالمفھوم الضیق معنویة الرتفا熬 النبات وعدد الحبوب

بأن قوة الھجyین تكyون فyي ذروتھyا فyي الجیyل األول ثyم تتنyاقص تyدریجیاً فyي ) ١٩٦٠(  Allardوذكر. 
علyyyى قyyyوة ھجyyyین عالیyyyة لحاصyyyل ) ٢٠٠٥( Nagarajanو  Mahajanإذ حصyyyل ، األجیyyyال الالحقyyyة 

قyدمت ھyذه الدراسyة تقyویم . الحبوب في ھجینین ضمن دراستھما لستة وأربعین ھجینyاً مyن حنطyة الخبyز 
السyاللة ×راكیب وراثیة من الحنطة الخشنة ثyم إجyراء التھجینyات التبادلیyة بطریقyة الفyاحصصفات عدة ت

وذلyyك لتقyyدیر تyyأثیرات القyyدرة العامyyة والخاصyyة علyyى االئyyتالف وتقyyدیر مكونyyات التبyyاین الyyوراثي وتحدیyyد 
سyyع الفعyyل الجینyyي المyyؤثر فyyي دراسyyة الصyyفات وتقyyدیر معyyدل درجyyة السyyیادة والتوریyyث بمفھومھyyا الوا

  . والضیق ثم تقدیر قوة الھجین لتحدید أفضل الھجن 
  

  ھوطرائقالبحث مواد 
 و Crezo و Atra-Sأسyyتخدم فyyي ھyyذه الدراسyyة عشyyرة تراكیyyب وراثیyyة مyyن الحنطyyة الخشyyنة 

Berch-1 و Azeghar-2 و LD-357-E و Sham-3 و Cimeto ر وyyو هبكyyو ١-ج ACSAD-65 
علyى أسyاس وجyود  اعتمادھyاتyم  إذ) ١(الوراثیة فyي الجyدول تم ذكر مصادر ھذه التراكیب  ٣-أم ربیع و

 Kempthorneالتyyyي أقترحھyyyا السyyyاللة ×الفyyyاحصتyyyم إجyyyراء التھجyyyین بطریقyyyة . تبyyyاین وراثyyyي بینھyyyا 
 و Crezo و Atra-S التراكیyب الوراثیyةھجین وقد استعمل في ھyذه الطریقyة ) ٢٤(حیث نتج ) ١٩٥٧(

Berch-1 و Azeghar-2 و LD-357-E و Sham-3 ا وyyyyyyوب اختبارھyyyyyyالالت مطلyyyyyyفھا سyyyyyyبوص 
فyي العyام . بوصyفھا فاحصyاً  ٣-أم ربیyعو  ACSAD-65 و ١-جو هبكر و Cimeto التراكیب الوراثیة

وباسyyتخدام تصyyمیم القطاعyyات العشyyوائیة  ٢٠/١١/٢٠٠٥التyyالي زرعyyت بyyذور الھجyyن مyyع اآلبyyاء بتyyاریخ 
مكyرر علyى اآلبyاء العشyرة وھجنھyا ، حیyث تضyمن كyل  فyي دھyوك بyثالث مكyررات R.C.B.Dالكاملة 
سyم  ٢٠سyم وبyین بyذرة وأخyرى  ٣٠م والمسافة بین خyط وآخyر  ٢0٥خطوط بطول  ىالبذور علزرعت 

وسyمدت وتم الترقیع بالشعیر األسود للخطوط التي احتوت على العدد األقل من المطلوب للبذور الھجینyة 
  .بالكمیات الموصى بھا 

  

  .ثیة المستخدمة في الدراسة ومصدر الحصول علیھا التراكیب الورا : )١(جدول ال
التركیب رقم 

  مصدر الحصول علیھا  تركیب الوراثيال  الوراثي

١  Atra-S   جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات  -قسم المحاصیل الحقلیة  
٢  Crezo   دھوك -مركز األبحاث الزراعیة  
٣  Berch-1  جامعة الموصل -الغابات كلیة الزراعة و -قسم المحاصیل الحقلیة  
٤  Azeghar-2  جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات  -قسم المحاصیل الحقلیة  
٥  LD-357-E  دھوك -مركز األبحاث الزراعیة  
٦  Sham-3  دھوك -مركز األبحاث الزراعیة  
٧  Cimeto   دھوك -مركز األبحاث الزراعیة  
  دھوك -مركز األبحاث الزراعیة   ١-بكرة جو  ٨
٩  ACSAD-65   دھوك -مركز األبحاث الزراعیة  
  جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات  -قسم المحاصیل الحقلیة   ٣-أم ربیع  ١٠

  

عyyدد التفرعyyات و) سyyم(ارتفyyا熬 النبyyات و ٪٥٠لصyyفات عyyدد األیyyام لتزھیyyرتyyم إجyyراء القیاسyyات 
سyyنبلة /عyyدد الحبyyوبونبyyات /وبعyyدد الحبyyونبyyات /حاصyyل الحبyyوبو) سyyم(طyyول السyyنبلة  ونبyyات /الفعالyyة
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وذلyyك حسyyب طریقyyة  ونسyyبة البyyروتین) غyyم(دلیyyل البyyذور ودلیyyل الحصyyاد ونبyyات /الحاصyyل البyyایولوجيو
ثyyم ) ٪ N(النیتyyروجین الكلyyي فyyي البyyذور  نسyyبةبتقyyدیر  )١٩٧٠،  AOAC(كلyyدال المحyyور  مyyایكرو
وفyyق النظyyام تحلیyyل التبyyاین  الفyyرق بyyین التراكیyyب الوراثیyyة عyyن طریyyق اختبyyارم تyy ٥0٧٠بمقyyدار ضyyربھا 
  ).٢الجدول ( المستخدم ألتزاوجي

   
  النتائج والمناقشة

العشyyرة وھجyyن الجیyyل  اآلبyyاءمتوسyyطات أداء  إلyyى) ٤و٣(تشyyیر البیانyyات الyyواردة فyyي الجyyدولین 
فقد تراوحت متوسyطات  ٪٥٠فبالنسبة لصفة عدد األیام لتزھیر، األول الناتجة عنھا للصفات المدروسة 

أكثyyر  ٦و٤یومyyاً لألبyyین  ١٢١0٦٦٧ وإزھyyاراً أبكyyر اآلبyyاء  فھyyو ١٠لyyألب  یومyyاً  ١١٢0٦٦٧بyyین اآلبyyاء 
 یومyا ١١٢0٠٠و  ٨×٤للھجyین  یومyا ١٢٢0٠٠لھجن فقد تراوحت بین اأما ، اآلباء تأخیراً في التزھیر 

 ١١٤0٤٣٣أما لصفة ارتفا熬 النبات نالحظ أن متوسطات اآلباء تراوحت بyین  . ٧×٥و  ٧×٣للھجینین 
 ٧٤0٢١٧و  ٨×٥سyم للھجyین  ١٠٦0٥٥٠وللھجyن تراوحyت بyین  ٦سم لyألب  ٧٦0٧٢٧و  ٨سم لألب 

 ١٠0٩٦٧نبyات لآلبyاء كانyت /ویالحظ أن أعلى قیمyة لمتوسyط عyدد التفرعyات الفعالyة.  ٩×١سم للھجین
و  ٩×١للھجyین  ١١0٧٩٣بینمyا تراوحyت للھجyن بyین  ٨لyألب  ٥0٨٣٧في حین كان أقyل قیمyة  ٦لألب 

و  ٦سyم لyألب  ٩0٨٢٧أما قیم متوسط طول السyنبلة لآلبyاء فقyد انحصyرت بyین  . ٧×٥للھجین  ٥0٣٠٣
سyyم للھجyyین  ٥0٢١٧و  ٩×١سyyم للھجyyین  ١٠0١١٠، فyyي حyyین كانyyت للھجyyن بyyین  ٨سyyم لyyألب  ٥0٤٥٠

بینمyا كyان أقyل غyم  ٢٨0٥٣٧حیث بلغ  ٤نبات لألب /متوسط لصفة حاصل الحبوب وكان أعلى . ٨×٥
غyyم للھجyyین  ٣١0٨٢٧ تفكانyy أمyا متوسyyطات الھجyyن، غyyم  ١٢0٦٤٠ حیyyث أعطyyى ٨ حاصyالً ھyyو األب

و  ٦لyyألب  ٦٩٤0٢٠٠نبyyات بyyین /صyyفة عyyدد الحبyyوب واختلفyyت . ٨×٥جyyین ھغyyم لل ٩0٢٠٠و  ٩×١
.  ٨×٥للھجyyین  ١٨٠0١٦٧و  ٩×١للھجyyین  ٦٨٧0٢٠٠، وللھجyyن تراوحyyت بyyین  ٨لyyألب  ٢٢٩0٧٣٣

   إلyى ٨فyي حyین انخفyض األب  ٦٣0٢٥٠الصyدارة حیyث بلyغ  ٦سyنبلة فقyد أحتyل األب /أما لعدد الحبوب
ولصyyفة  . ٨×٥للھجyyین  ٣١0٢٤٠و  ٩×٥للھجyyین  ٦٣0٥٩٠أمyyا الھجyyن فقyyد تyyراوح بyyین ،  ٣٩0٤٩٧

وأقyyل قیمyyة  ٤غyyم لyyألب  ٦٣0٤٦٧نبyyات كانyyت أعلyyى قیمyyة لمتوسyyط ھyyذه الصyyفة /الحاصyyل البyyایولوجي
 ٢٠0١٧٧و  ٩×١غyم للھجyین  ٦٩0٥٦٧ین أمyا متوسyط الھجyن فقyد انحصyرت بy ٨غم لألب  ٣٤0٩٢٠

 ٣٦0١٧٣وأقyل قیمyة  ٥لألب  ٥١0٣٠٣أعلى قیمة كانت أما صفة دلیل الحصاد فقد  . ٨×٥غم للھجین 
تراوحت قyیم متوسyط و . ٧×٣للھجین  ٣٥0٧٩٣و  ١٠×٢للھجین  ٥٠0٠٧٠ھجن ل بینما كانت ٨لألب 

 ٥٨0٨٤٣حyین تراوحyت للھجyن بyین  في ٦لألب  ٣٦0٥١٣و  ٨لألب  ٥٤0٤١٣دلیل البذور لآلباء بین 
قyyد تمیyyز بتفوقyyھ فyyي معظyyم  ٦ممyyا تقyyدم نسyyتنتج أن األب .   ٧×٦للھجyyین  ٤٠0١٦٧و  ٧×٢للھجyyین 

وقyyد تyyم الحصyyول علyyى نتyyائج . تفyyوق علyyى بyyاقي الھجyyن  ٩×١صyyفاتھ علyyى اآلبyyاء األخyyرى ، والھجyyین 
مyyن حیyyث حصyyولھم علyyى ) ١٩٩٦(وقاسyyم ومحمyyد ) ١٩٨٧(مماثلyyة مyyن قبyyل البyyاحثین مyyنھم المبyyارك 

  .اختالفات في صفات التراكیب الوراثیة المدروسة 
أن االختالفyyات ) ١٩٥٧( Kempthorneتحلیyyل التبyyاین الyyذي اقترحyyھ ) ٢(ویتضyح مyyن الجyyدول 

بین التراكیب الوراثیة والھجن یعطي الفرصة لمربي النبات لالنتخاب المباشر ولدراسة التبyاین الyوراثي 
یعنyي أن  والفyاحصكما أن معنویة متوسط مربعات التداخل بین السyالالت ، ید نوعھ وتقدیر قیمتھ وتحد

وعنyد مقارنyة النسyبة بyین  مكونyات . اختالف التباین بین السالالت یختلف باختالف الفyاحص المسyتخدم 
تبyyاین القyyدرة العامyyة علyyى االئyyتالف الyyى مكونyyات القyyدرة الخاصyyة علyyى االئyyتالف كانyyت أقyyل مyyن الواحyyد 

قلyة مكونyات القyدرة العامyة  إلyىترجع  حیث انخفاض ھذه النسبة عن الواحد، لصحیح ولجمیع الصفات ا
 Joshiوجyyده كyyل مyyن  مyyا وھyyذه النتیجyyة تتماشyyى مyyع. علyyى االئyyتالف وزیyyادة مكونyyات القyyدرة الخاصyyة 

 ومن أجل تقویم اآلباء مyن حیyث قyدرتھم) . ٢٠٠٦(والنعیمي ) ٢٠٠٤( Tawfiqو ) ٢٠٠٤(وآخرون 
ویالحyظ أن تyأثیر القyدرة ) ٥الجyدول (على االئتالف تم تقدیر تأثیر القدرة العامة على االئتالف لكل أب 

 و ٧ و ٥ و ١كان باالتجاه المرغوب وغیyر معنyوي لآلبyاء ٪ لآلباء ٥٠العامة لصفة عدد األیام لتزھیر 
تجاه المرغوب ومعنyوي لآلبyاء ولصفة ارتفا熬 النبات فكان باال .وباقي اآلباء باالتجاه غیر المرغوب  ٩
أمyyا بالنسyyبة لصyyفات عyyدد التفرعyyات . وباالتجyyاه غیyyر المرغyyوب لبyyاقي اآلبyyاء  ١٠ و ٩ و ٧ و ٤ و ١

نبyات فكyان تyأثیر القyدرة العامyة علyى /عyدد الحبyوبونبyات /حاصل الحبوبوطول السنبلة ونبات /الفعالة
. ولyyم تصyل حyد المعنویyة لبyاقي اآلبyyاء  ١٠ و ٩ و ٦ و ١االئyتالف باالتجyاه المرغyوب ومعنyوي لآلبyاء 

وفyي االتجyاه السyyالب  ١٠ و ٩ و ٧ و ٤ و ١سyنبلة كyان باالتجyyاه الموجyب لآلبyاء /ولصyفة عyدد الحبyوب
ولصفة دلیل الحصyاد فقyد كyان  ٩و  ٦و  ١وللحاصل البایولوجي كان موجب معنوي لآلباء  لباقي اآلباء

وسyyالباً للبyyاقي ولصyyفة دلیyyل البyyذور فقyyد كyyان باالتجyyاه  ١٠ و ٩ و ٨ و ٦ و ٤ و ٢ و ١موجبyyاً لآلبyyاء 
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أمyا . فyي حyین كyان باالتجyاه غیyر المرغyوب لآلبyاء الباقیyة  ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٢ و ١المرغوب لآلبyاء 
فyي حyین كyان  ٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ لآلباء بالنسبة لصفة نسبة البروتین فقد كان باالتجاه المرغوب

  .آلباء باالتجاه السالب لباقي ا
 كان تأثیر القدرة العامة على االئتالف باالتجyاه المرغyوب) ١(في ضوء ما تقدم یالحظ أن لألب 

وبصyورة عامyة یمكyن القyول أن أّیyاً مyن اآلبyاء تجمعھyم قyدرة ) . ٩(ومعنوي لمعظم الصyفات یلیyھ األب 
تكyyون مرغوبyyة  عامyyة علyyى االئyyتالف ألي صyyفة یرجyyع ذلyyك الحتوائھyyا علyyى الجینyyات اإلضyyافیة والتyyي

 Joshiو ) ٢٠٠٣( Chowdhryو   Raizووھyyذه النتyyائج تتفyyق مyyع كyyل مyyن . لتحسyyین تلyyك الصyyفة 
من حیث حصولھم على آباء ذات مقدرة ائتالفیة عامyة وباالتجyاه ) ٢٠٠٦(والنعیمي ) ٢٠٠٤(وآخرون 

  .المرغوب 
الھجyyن التبادلیyyة تقyyدیرات تyyأثیر القyyدرة الخاصyyة علyyى االئyyتالف لجمیyyع  إلyyىیشyyیر ) ٦(الجyyدول 

ویالحyyظ أن تyyأثیر القyyدرة الخاصyyة علyyى االئyyتالف كyyان باالتجyyاه المرغyyوب ومعنyyوي لصyyفة عyyدد األیyyام 
 ١٠×٦و  ١٠×٢و  ١٠×١و  ٩×٤و  ٨×٥و  ٨×٣و  ٨×٢و  ٧×٦و  ٧×٣لھجن في ا٪ ٥٠لتزھیر 

ارتفyا熬 النبyات  ولصyفة .بینما لم تصل حد المعنویة اإلحصائیة لباقي الھجن وباالتجاه غیyر المرغyوب  ،
تyyyأثیراً مرغوبyyyاً  ١٠×٦و  ١٠×٥و  ٩×٦و  ٩×١و  ٨×٣و  ٨×٢و  ٨×١و  ٧×٥أظھyyyرت الھجyyyن 

ومعنویاً للقyدرة الخاصyة علyى االئyتالف حیyث أدى الyى تقلیyل ارتفyا熬 النبyات ولyم تصyل حyد المعنویyة أو 
فقد كان تyأثیر القyدرة نبات /ولصفة عدد التفرعات الفعالة. كانت في االتجاه غیر المرغوب لباقي الھجن 

و  ٨×٤و  ٨×٣و  ٨×٢و  ٧×٦و  ٧×٣الخاصyyة علyyى االئyyتالف باالتجyyاه الموجyyب ومعنyyوي للھجyyن 
ولصyyyفة طyyyول . ولyyم تصyyyل حyyد المعنویyyyة لبyyyاقي الھجyyن  ١٠×٦و  ١٠×٥و   ١٠×٢و  ٩×٥و  ٩×١

و  ٧×٦و  ٧×٤السنبلة فقد كان تأثیر القدرة الخاصة على االئتالف باالتجاه المرغوب ومعنyوي للھجyن 
أما باقي الھجyن فلyم تصyل حyد المعنویyة أو  ١٠×٦و  ١٠×٥و  ٩×٥و  ٩×١و  ٨×٤و  ٨×٣و  ٨×٢

نبات فقد كانت معنویة باالتجyاه المرغyوب للھجyن /ولصفة حاصل الحبوب. أنھا باالتجاه غیر المرغوب 
وبyyyyyاقي الھجyyyyyن لyyyyyم تصyyyyyل حyyyyyد  ١٠×٦و  ١٠×٥و  ٩×٥و  ٩×١و  ٨×٤و  ٨×٣و  ٨×٢و  ٧×٢

نبyات فقyد كyان باالتجyاه الموجyب ومعنyوي /ولصyفة عyدد الحبyوب. المعنویة أو باالتجyاه غیyر المرغyوب 
ولyyyyم یصyyyyل حyyyyد  ١٠×٦و  ١٠×٥و  ٩×٥و  ٩×١و  ٨×٤و  ٨×٣و  ٨×٢و  ٧×٦و  ٧×٤للھجyyyyن 

سyنبلة كyان باالتجyاه الموجyب /ولصفة عدد الحبوب. المعنویة أو في االتجاه غیر المرغوب لباقي الھجن 
ولصyفة .  وبyاقي الھجyن لyم تصyل حyد المعنویyة ٩×٥و  ٩×٣و  ٨×٣و  ٨×١و  ٧×٥ومعنوي للھجن 

و  ٩×١و  ٨×٤و  ٨×٣و  ٨×٢و  ٧×٥ن نبyات فقyد كyان معنyوي وموجyب للھجy/الحاصyل البyایولوجي
و  ٧×١ولصفة دلیل الحصاد فقد كyان باالتجyاه المرغyوب ومعنyوي للھجyن  . ١٠×٦و  ١٠×٥و  ٩×٥
أمyا لصyyفة  .ولyم تصyل حyyد المعنویyة أو باالتجyyاه السyالب لبyاقي الھجyyن  ١٠×٢و  ٩×٥و  ٩×٤و  ٧×٢

، أما باقي الھجyن فلyم  ١٠×٣ و ٩×٦ و ٧×٥و  ٧×٢دلیل البذور فقد كان التأثیر موجباً معنویاً للھجن 
أمyyا صyyفة نسyyبة البyyروتین فقyyد كانyyت باالتجyyاه الموجyyب . تصyyل حyyد المعنویyyة أو أنھyyا باالتجyyاه السyyالب 

ولyyم تصyyل حyyد  ١٠×٤و  ١٠×١و  ٩×٤و  ٩×٢و  ٨×٦و  ٨×٥و  ٧×٦و  ٧×٣والمعنyyوي للھجyyن 
 ١٠×٦و  ٨×٢تyائج یالحyظ أن الھجینyین مyن ھyذه الن. المعنویة أو باالتجاه غیر المرغوب لباقي الھجن 

باالتجاه المرغوب لكل الصفات ماعyدا صyفة نسyبة معنویاً للقدرة الخاصة على االئتالف  قد أظھرا تأثیراً 
وبصورة عامة إَن التyأثیر الخyاص ألي ھجyین یرجyع الyى القیمyة األدائیyة لھyذا الھجyین والتyي . البروتین 

وتم الحصول على نتyائج مماثلyة مyن قبyل ) . ٢٠٠٥ ،حسن (جینات تعود الى التأثیرات غیر اإلضافیة لل
  ) .٢٠٠٦(والنعیمي ) ٢٠٠٤(وآخرون  Singhو ) ١٩٩٩(وآخرون  Afiahكل من 

قیم التباین الyوراثي اإلضyافي  وبالحظ أنتقدیرات مكونات التباین المظھري ) ٧(یوضح الجدول 
A

2s ة ٪٥٠صفات عدد األیام لتزھیر معنویاً عن الصفر ل مختلفةyات الفعالyدد التفرعyول /وعyات وطyنب
أمyyا التبyyاین الyyوراثي . سyyنبلة ودلیyyل الحصyyاد ودلیyyل البyyذور ونسyyبة البyyروتین /السyyنبلة وعyyدد الحبyyوب

Dالسyیادي
2s ةyات الفعالyدد التفرعyفات عyyفر لصyن الصyاً عyان معنویyد كyدد /فقyyنبلة وعyول السyات وطyنب

eالتباین البیئي وكانسنبلة ونسبة البروتین ، /حبوبال
2s  ر معنویاً عن الصفر لصفاتyام لتزھیyعدد األی

، ویالحyyظ ارتفyyا熬 قیمyyة التبyyاین  نبyyات وطyyول السyyنبلة ونسyyبة البyyروتین/وعyyدد التفرعyyات الفعالyyة ٪٥٠
Dالسیادي 

2s  افيyاین اإلضyعن التبA
2s  رهyا ذكyع مyائج مyذه النتyق ھyة وتتفyفات المدروسyع الصyلجمی

Kashif   ٢٠٠٣(وآخرون (وSingh   وآخرون)٢٠٠٤(والعساف ) ٢٠٠٤. (  
قیم معدل درجة السیادة والتوریyث بyالمفھومین الواسyع والضyیق ،  إلىفإنھ یشیر ) ٨(أما الجدول 

ن الواحyد لجمیyع الصyفات ممyا یyدل علyى وجyود سyیادة فائقyة ویالحظ أن معدل درجة السیادة كان أكبر م
ومyyن ) . ٢٠٠٦(والنعیمyyي ) ٢٠٠٤(  Tawfiqكyyل مyyن إلیyyھلصyyفات وھyyذا یتفyyق مyyع مyyا توصyyل ھyyذه ال
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الواسع كانت مرتفعة لجمیع الصyفات ، حیyث كانyت أعلyى كفyاءة  فھومالنتائج یالحظ أَن قیم التوریث بالم
فھوم الضyیق فكانyت منخفضyة لجمیyع بyالمأما قyیم التوریyث ) . ٠.٩٨٧( ٪٥٠توریث لعدد األیام لتزھیر 

انخفyاض قyیم التبyاین اإلضyافي مقارنyة بالتبyاین السyیادي وھyذا یتماشyى مyع مyا  إلyىالصفات وھذا یرجyع 
  ) .٢٠٠٦(والنعیمي ) ٢٠٠٤(  Tawfiqو )٢٠٠٣( Chowdhryو  Raizذكره كل من 

علyى أسyاس انحyراف ھجyن الجیyل األول عyن  قyیم قyوة الھجyین للصyفات) ٩(ویتضح من الجدول 
و  ٧×٤و  ٧×٣أظھyyرت الھجyyن  ٪٥٠متوسyyط األبyyوین ، وفیyyھ یالحyyظ بأنyyھ لصyyفة عyyدد األیyyام لتزھیyyر 

 ٪١قوة ھجyین معنویyة عنyد مسyتوى احتمyال  ١٠×٦و  ٩×٦و  ٩×٥و  ٩×٤و  ٨×٥و  ٧×٦و  ٧×٥
، فyي حyین لyم تصyل  ١٠×١و  ٨×٦للھجینyین  ٪٥وباتجاه التبكیر في اإلزھار ، وعند مسyتوى احتمyال 

ولصyyفة ارتفyyا熬 النبyyات فقyyد أظھyyرت الھجyyن . حyyد المعنویyyة أو باالتجyyاه غیyyر المرغyyوب للھجyyن األخyyرى 
، وعنyyد مسyyتوى  ٪١قyyوة ھجyyین موجبyyة ومعنویyyة عنyyد مسyyتوى احتمyyال  ٩×٣و  ٨×٦و  ٨×٥و  ٧×٦

كانت باالتجاه غیyر المرغyوب  أنھا، أما باقي الھجن فلم تصل حد المعنویة أو  ٩×٥للھجین  ٪٥احتمال 
قyوة ھجyین موجبyة ومعنویyة  ١٠×١و  ٩×١نبyات فقyد أبyدى الھجینyان /في صفة عدد التفرعات الفعالة. 

، وكانت باقي الھجن إمyا  ١٠×٦و  ٨×١للھجینین  ٪٥، وعند مستوى احتمال  ٪١عند مستوى احتمال 
 ٨×٢و  ٨×١لسyنبلة فقyد أبyدت الھجyن ولصفة طyول ا. باالتجاه غیر المرغوب أو لم تصل حد المعنویة 

 ٪٥وموجبyyة وعنyyد مسyyتوى احتمyyال  ٪١قyyوة ھجyyین معنویyyة عنyyد مسyyتوى احتمyyال  ١٠×٦و  ٩×١و 
و  ٩×٥و  ٨×٤و  ٨×٣و  ٧×٦، في حyین لyم تصyل قyوة الھجyین حyد المعنویyة للھجyن  ١٠×١للھجین 

ولصyفة حاصyل  .الھجyن فyي االتجyاه غیyر المرغyوب فyي بyاقي  أنھyا، ولم تصل حد المعنویة أو  ١٠×٥
قyyyوة ھجyyyین باالتجyyyاه  ١٠×٦و  ١٠×١و  ٩×١و  ٨×٢و  ٨×١نبyyyات فقyyyد أظھyyyرت الھجyyyن /الحبyyyوب

، بینما كانت إما باالتجاه السالب أو لم تصل حد المعنویة فyي  ٪١الموجب ومعنوي عند مستوى احتمال 
قyوة ھجyین معنویyة  ١٠×١و  ٩×١و  ٨×١نبات فقyد أبyدت الھجyن /أما صفة عدد الحبوب. باقي الھجن 

، فyي حyین لyم تصyل حyد المعنویyة أو كانyت باالتجyاه غیyر  ٪١وباالتجاه المرغوب عند مسyتوى احتمyال 
قyوة ھجyyین معنویyة عنyyد  ٨×٣سyنبلة فقyyد أبyدى الھجyyین /ولصyyفة عyدد الحبyyوب .المرغyوب لبyyاقي الھجyن 

وبyyاقي  ٨×٢و  ٨×١للھجینyyین  ٪٥وباالتجyyاه الموجyyب ، وعنyyد مسyyتوى احتمyyال  ٪١مسyyتوى احتمyyال 
نبyات فقyد /ولصفة الحاصل البyایولوجي .الھجن إما لم تصل حد المعنویة أو أنھا باالتجاه غیر المرغوب 

 ٪٥وعنyد مسyتوى احتمyال  ١٠×٦و  ٩×١للھجینyین  ٪١كانت قوة الھجین معنویة عند مستوى احتمyال 
 .لyم تصyل حyد المعنویyة  ، أما باقي الھجyن فكانyت باالتجyاه غیyر المرغyوب أو ١٠×١و  ٨×٢للھجینین 

قyوة ھجyین معنویyة عنyد مسyتوى  ١٠×٢و  ٨×٦و  ٨×٢و  ٨×١ولصفة دلیل الحصاد فقد أبدت الھجن 
، بینمyا بyاقي الھجyن فلyم تصyل  ٧×١للھجyین  ٪٥وباالتجاه الموجب ، وعند مستوى احتمال  ٪١احتمال 

 ٧×٥و  ٧×٢بyذور فقyد أبyدت الھجyن أما بالنسبة لصyفة دلیyل ال .حد المعنویة أو إنھا في االتجاه السالب 
 ٪٥وباالتجyyاه الموجyyب وعنyyد مسyyتوى احتمyyال  ٪١قyyوة ھجyyین معنویyyة عنyyد مسyyتوى احتمyyال  ٨×٢و 

ولصyفة نسyبة  .بینما كانت باقي الھجن غیر معنویة باالتجاه الموجب والسالب  ١٠×٣و  ٨×٦للھجینین 
و  ٩×٦و  ٩×٤و  ٩×٣و  ٩×٢و  ٨×٥و  ٧×٦و  ٧×٥و  ٧×٤و  ٧×٣البyyروتین فقyyد أبyyدت الھجyyن 

وباالتجyاه الموجyب ، فyي حyین بyاقي الھجyن إمyا لyم  ٪١قوة ھجyین معنویyة عنyد مسyتوى احتمyال  ١٠×٤
بقyوة ھجyین  ٨×٢و ٨×١ممyا تقyدم یتضyح تمیyز الھجینyین . تصل حد المعنویyة أو أنھyا باالتجyاه السyالب 
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ABSTRACT 
In 2005 , a crossed used by Line  × Tester among ten genotypes of 

Triticum durum are Atra-S , Crezo , Berch-1 , Azeghar-2 , LD-357-E , Sham-3 
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, Cimeto as male and Bakrajo-1 , ACSAD-65 and Om-Rabea-3 as female . In 
following year the seeds of the ten parents and their crossed were grown in the 
research farm of the college Dohok University using RCBD with three 
replication to study the genetic behavior of the yield and components . General 
and specific combining ability were estimated and heterosis . A significant 
differences between genotypes were shown for all the characters . some 
variation were found between the general combining ability effects , and the 
testers , however the parent (ACSAD-65) was superior to others . Crosses 
(Bakrajo-1×Crezo) , (Om-Rabea-3×Sham-3) exhibited significant specific 
combining ability effects in a desirable direction for all characters . Ratio of 
general to specific combining ability components were less than one for all 
characters . A broad sense heritability value was higher in all characters , while 
the heritability in a narrow sense was low . The average degree of dominance 
values was greater than one indicating a presence of over-dominance . Some 
hybrids were superior to others . 
---------------------------------------------------------------  
Part of Ph.D. thesis of H.S.A. Amedy . 
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