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تحلیل القدرة على االئتالف وتقدیر قوة الھجین وبعض المعالم الوراثیة باستخدام التھجین التبادلي 
 (Triticum aestivum. L) الجزئي في الحنطة الناعمة

  ھاجر سعید اسكندر        محمد علي حسین
  جامعة دھوك –كلیة الزراعة 

  
  الخالصة

 ٢وعدنانیLة وتمLوز  ٤عمLة ، ھLي شLام استخدمت في ھذه الدراسة ستة أصLناف مLن الحنطLة النا
زرعLت ھLذه االصLناف خLالل . ومكسLیباك وأبLو غریLب فLي برنLامج التھجLین التبLادلي الجزئLي ٩٩واباء 

. دھLوك الجLراء التھجینLات / في محطة البحوث الزراعیة في مالطا  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧الموسم الزراعي 
اعLLات العشLLوائیة الكاملLLة بLLثالث زرعLLت االبLLاء والھجLLن وفLLق تصLLمیم القط ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨فLLي موسLLم 

ارتفاع النبات وعدد التفرعLات (مكررات لدراسة الفعل الجیني وقابلیة االئتالف العامة والخاصة لصفات 
غLLرام /سLم وحاصLLل الحبLوب/ سLنبلة وطLول السLLنبلة/ نبLات ووزن الLLف حبLة غLLرام وعLدد البLLذور/ الفعالLة

اظھLLLرت النتLLLائج ان متوسLLLطات ). بLLLروتینغLLLرام ودلیLLLل الحصLLLاد ونسLLLبة ال/ والحالصLLLل البLLLایولوجي
اظھLر . للصLفات جمیعھLا% ١مسLتوى  عنLداالنحرافات لقابلیتي االئتالف العامة والخاصة كانت معنویLة 

. الصنفان ابو غریب ومكسیباك قدرة ائتالفیة عامة للصفات جمیعھا ماعدا نسبة البروتین وطLول السLنبلة
ظھLLرت نسLLبة التوریLLث . لتبLLاین السLLیادي ألغلLLب الصLLفاتكانLLت قیمLLة التبLLاین االضLLافي أكثLLر مLLن قیمLLة ا

بالمعنى الواسع عالیة للصLفات جمیعھLا بینمLا كانLت نسLبة التوریLث بLالمعنى الضLیق عالیLة لكLل الصLفات 
تفوقLاً فLي قLوة ) مكسLیباك   × ٢تمLوز(و ) مكسیباك   × ٤شام (أظھر الھجینین . باستثناء صفة البروتین

محسLLوبة علLLى اسLLاس ) سLLنبلة/ والحاصLLل البLLایولوجي وعLLدد الحبLLوب طLLول السLLنبلة(الھجLLین للصLLفات 
  . انحراف متوسط الھجین عن معدل االبوین

  
  المقدمة

،  Rajaram(ان احتیاجLLات العLLالم لمحصLLول فLLي تزایLLد مسLLتمر بسLLبب النمLLو السLLكاني المسLLتمر          
اجیLة وحLدة المسLاحة وعلیLھ أصLبح ومن أجل تأمین الكمیة الالزمة لھذا التزاید البد من زیادة انت) ٢٠٠٠

ویعتبLLر التھجLLین أحLLد الطرائLLق . مLLن الضLLروري ایجLLاد تراكیLLب وراثیLLة متفوقLLة فLLي صLLفاتھا االقتصLLادیة
وتعد طریقLة التھجLین التبLادلي الجزئLي أحLد أنظمLة التLزاوج المھمLة فLي . الرئیسیة المتبعة في تحقیق ذلك

اء التھجLLین التبLLادلي الجزئLLي بLLین سLLبعة عنLLد اجLLر) ٢٠٠٤( TawfiqوجLLد . تربیLLة محاصLLیل الحبLLوب
اصناف من الحنطة الخشنة ان تباین القدرة العامة والخاصة علLى االئLتالف كLان معنویLاً لصLفات ارتفLاع 

/ سLLنبلة وحاصLLل الحبLLوب/ نبLLات وطLLول السLLنبلة وعLLدد الحبLLوب /النبLLات وعLLدد التفرعLLات وعLLدد السLLنابل
د، وان نسLبة تبLاین القLدرة العامLة الLى الخاصLة كLان أقLل نبات ودلیل الحصا/ سنبلة والحاصل البایولوجي

من واحد الصحیح لجمیع الصفات ماعدا  وارتفاع النبLات ودلیLل الحصLاد ممLا یشLیر الLى أھمیLة الجینLات 
ان ارتفاع النبات وعLدد واقعLة ). ٢٠٠٤( Abdul Wajidالحظ . غیر االضافیة في وراثة ھذه الصفات

/ وان التأثیر السLیادي كLان مسLیطراً علLى ارتفLاع النبLات وعLدد التفرعLاتتحت التأثیر االضافي للجینات 
خLالل دراسLتھم التھجLLین التبLادلي لثالثLة مجتمعLات مLن الحنطLLة ) ٢٠٠٤(وأخLرون  TopalنبLات ووجLد 

الخشنة ان قابلیتي االئتالف العامLة والخاصLة كانتLا معنویتLان لجمیLع مكونLات الحاصLل ولكLن كLان تLاثیر 
) ٢٠٠٦( Asifو  MuhammadالحLظ . سLنبلة وطLول السLنبلة/ معنویLاً لعLدد الحبLوب التھجین العكسي

ان قابلیة االتحاد العامة كانLت عالیLة المعنویLة للحاصLل البLایولوجي والبLروتین وحاصLل الحبLوب، وكLان 
تباین قابلیة االئتالف العامة اكبر من قابلیة االئتالف الخاصة لحاصLل الحبLوب والبLروتین فLي حLین كLان 

ووجLLLد . تبLLLاین قابلیLLLة االئLLLتالف الخاصLLLة لصLLLفة حاصLLLل الحبLLLوب اكبLLLر مLLLن قابلیLLLة االئLLLتالف العامLLLة
Inamullah  ٢٠٠٦(وآخرون ( فاتLاً للصLان معنویLان التأثیر االضافي ك)ذورLدد البLول / عبLنبلة وطLس

عنویLاً نبLات وحاصLل النبLات وكLان المكLون السLیادي م/ باسLتثناء عLدد التفرعLات) السنبلة وارتفاع النبLات
) ٢٠٠٧( Koksalو  Esraوجد كLل مLن . نبات وحاصل النبات/ للصفات طول السنبلة وعدد التفرعات

عند استخدامھما التھجین التبادلي الكامل في الحنطة الناعمة ان متوسط المربعات لقابلیة االئتالف العامLة 
وغیLر معنویLة عنLد ) لنبLاتارتفاع النبات والمساحة الورقیLة وحاصLل ا(والخاصة كانت معنویة للصفات 

  امLLLLا بالنسLLLLبة الLLLLى نسLLLLبة ) سLLLLنبلة/طLLLLول السLLLLنبلة، عLLLLدد البLLLLذور(اجLLLLراء التھجLLLLین العكسLLLLي للصLLLLفات 
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التوریLث بLالمعنى الضLLیق كانLت عالیLLة بالنسLبة لصLLفة ارتفLاع النبLات وواطئLLة لطLول السLLنبلة وأعلLى قLLوة 
) ٢٠٠٧( Mehmetو  Cumaسنبلة،  وحصLل كLل مLن / سنبلة ووزن البذور/ د البذورھجین كانت لعد

خLLط وراثLLي مLLن الحنطLLة الخشLLنة فLLي كLLل الصLLفات التLLي تLLم دراسLLتھا ارتفLLاع النبLLات وطLLول ) ١٦(علLLى 
حبLLة والحاصLLل  ١٠٠٠سLLنبلة ووزن / سLLنبلة ووزن البLLذور/ نبLLات وعLLدد البLLذور/ السLLنبلة وعLLدد السLLنابل

والھLدف مLن الدراسLة الحالیLة تقLدیر تحلیLل القLدرة . خLط وراثLي فLي الجیLل الرابLع ٤٢خالل تقویھما الى 
على االئتالف وتقدیر قوة الھجین وبعض المعالم الوراثیة لصفات الحاصLل ومكوناتLھ باسLتخدام التھجLین 

  . التبادلي الجزئي
  

  مواد البحث وطرائقھ 
. دھLLوك  –مالطLLا  –لزراعیLLة أجریLLت الدراسLLة فLLي حقLLل التجLLارب التابعLLة لمحطLLة البحLLوث ا

ومكسLیباك  ٩٩وابLاء  ٢وعدنانیLة وتمLوز  ٤أستعملت فیھا سLتة تراكیLب مLن الحنطLة الناعمLة وھLي شLام 
سLLم  ٣٠م والمسLLافة بLLین خLLط واخLLر  ٢.٥زرعLLت التراكیLLب الوراثیLLة فLLي خطLLوط بطLLول . وأبLLو غریLLب

الLتحكم بLالتلقیح حسLب مLا  تم اجراء التھجینات الممكنLة مLن خLالل.  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧وللموسم الزراعي 
و  Kempthorneوبطریقة التھجین التبادلي الجزئي المقترحة مLن قبLل ) ١٩٨٣( Poehlmanاوضحھ 

Curnow )ي ) ١٩٦١LLن فLLعة ھجLى تسLLول علLLم الحصLل اب وتLLات لكLLن التھجینLات مLLة عینLLاد ثالثLباعتم
حیLث زرعLت الھجLن مLع  )التراكیب الوراثیة المسLتخدمة فLي الدراسLة) ١(یوضح جدول . (نھایة الموسم

وفLLق تصLLمیم القطاعLLات العشLLوائیة الكاملLLة بLLثالث مكLLررات حیLLث  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨االبLLاء فLLي الموسLLم 
م والمسLافة  ٢.٥زرعLت االبLاء والھجLن علLى خطLوط بطLول . تضمن كل مكرر االباء السLتة مLع الھجLن

طLوط التLي احتLوت سLم وتLم الترقیLع بالشLعیر االسLود للخ ٢٠سم وبLین بLذرة واخLرى  ٣٠بین خط واخر 
دونLم / كغLم  ٣٠بمعLدل  NPKسمدت أرض التجربLة بالسLماد المركLب . على العدد االقل للبذور الھجینة

الیLLونس وآخLLرون ، (دونLLم / كغLLم ٢٠بمعLLدل % ٤٥مLLع اضLLافة دفعLLة واحLLدة مLLن سLLماد الیوریLLا بتركیLLز 
یانLات علLى ارتفLاع النبLات عند التزھیLر سLجلت الب. قبل طرد السنابل تم مكافحة االدغال یدویاً ). ١٩٨٧

Lدد التفرعLة سم وعLات ووزن / ات الفعالLة ١٠٠٠نبLوب/حبLدد الحبLرام وعLنبلة/غLول السLبنلة وطLم / سLس
م تقLLدیرھا (ونسLLبة البLLروتین ت% غLLم ودلیLLل الحصLLاد / غLLم والحاصLLل البLLایولوجي/ وحاصLLل الحبLLوب

  ) .  ١٩٧٠( Anonymousبطریقة كلدال 
  

  )اباء وھجن(یة المستخدمة في الدراسة التراكیب الوراث -) :١(الجدول 
 الھجن االباء

 ١×   ٣=   ٤شام ×  ٢تموز  ٤شام  -١
 ١×  ٤=  ٤شام ×  ٩٩اباء  عدنانیة -٢
 ١×  ٥=  ٤شام × مكسیباك  ٢ –تموز  -٣

 ٢×  ٤= عدنانیة ×  ٩٩اباء  ٩٩اباء  -٤
 ٢×  ٥= عدنانیة × مكسیباك  مكسیباك -٥

 ابو غریب -٦

 ٢×  ٦= عدنانیة  ×ابو غریب 
 ٣×  ٥=  ٢تموز × مكسیباك 
 ٣×  ٦=  ٢تموز × ابو غریب 
 ٤×  ٦=  ٩٩اباء × ابو غریب 

  S  ×P   =3  ×6  =9= عدد الھجین   
 2       2   

   6= تمثل عدد االباء  Pحیث ان 
S  3= حجم عینة التھجینات لكل اب   
  

جي المستخدم بھLدف اختبLار معنویLة متوسLط حللت البیانات احصائیاً حسب طریقة النظام التزاو
التبLLاین للقLLدرتین العامLLة والخاصLLة علLLى االتحLLاد، ثLLم باالعتمLLاد علLLى متوسLLط التبLLاین المتوقLLع مLLن جLLدول 
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 2EσوالتبLLاین البیئLLي  2DσوالسLLیادي  2AσاالضLLافي (التبLLاین قLLدرت مكونLLات التبایLLل المظھLLري تحلیLLل 
 ة وقدر معدل درجة السیادة باستخدام المعادل
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  وفق المعادلتین ) h2n.s(والضیق) h2bs(ونسبة التوریث بالمعنین الواسع 
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 H(mp)تم تقدیر قوة الھجین كنسبة مئویة على اساس انحراف متوسط الھجین عن معدل االبوین و
   H(HP)وعن افضل االبوین 

  
                                100  ×MP –F1 =   ٪H(MP)     

                                              MP   
                                100  ×HP –F1 =   ٪H(HP)   

                                              HP   
  .tواختبرت معنویة قوة الھجین باستخدام اختبار 

  :والتحسین الوراثي المتوقع تم تقدیره من المعادلة التالیة
PsInhG 22 . s=D  

  :ةوالتحسین الوراثي المتوقع كنسبة مئویة تم تقدیرھا من المعادلة التالی
( )[ ] 100/% 2 ´=D XPihG s   

 Kempthorneتم اختبار معنویة مكونات التباین المظھري عن الصفر بالطریقة التي اوضحھا  
  :وذلك بایجاد تباین كل من التباینات باستعمال المعادالت (1957)
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  . تعنیالدرجات الحریة لكل مصد من مصادر التباین) K(اذ ان 
  

  النتائج والمناقشة
لصفات المدروسة وجLود ل) االباء وھجنھا(متوسطات التراكیب الوراثیة ) ٢(تظھر من الجدول 

لالبLاء تراوحLت ) غLم(نبLات / اختالفات معنویة بینھا وعند المقارنة بین متوسطات صفة حاصل الحبLوب
نبLات فكانLت / أما متوسطات الھجن لصفة حاصLل الحبLوب.  ١غم لالب ١.٦٥و  ٦م لالب غ ٨.٣٤بین 
سLنبلة فقLد اشLارت قLیم / أما لصفة عدد الحبLوب. ٣×  ٤غم للھجین ١.٤٤و ٣ ×٦غم للھجین  ٨.٢٥بین 

فLي  ٤لLألب  ٣٣.٦٦وأقل قیمLة كانLت  ٦لالب  ٦٠.٣متوسطات االباء لھذه الصفة الى اعلى قیمة كانت 
.  ٤× ٢للھجLبن  ٣٤.٣٣و  ٦×  ٣للھجLین  ٦١.٦٦وحت قیم متوسطات ھذه الصفة للھجن بین حین ترا
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فLLي حLین كLLان اقLل قیمLLة  ٦لLالب  ٦.٦٦نبLLات / ویالحLظ ان أعلLLى قیمLة لمتوسLLط عLدد التفرعLLات الفعالLة 
، وتراوحت قیم متوسط عدد التفرعLات الفعالLة للھجLن بLین ٤لالب  ١.٦٦نبات / لمتوسط عدد التفرعات 

أمLا قLیم متوسLط طLول السLنبلة لالبLاء فقLد انحصLرت بLین .  ٤× ٢للھجین  ٢.٠٠و  ٦× ٣للھجین  ٧.٣٣
 ٥.٢٠و  ٥× ١للھجLLین  ١٠.٧٦وللھجLLن تراوحLLت ھLLذه القیمLLة بLLین  ٤لLLألب  ٥.٢٣و  ٦لLLألب  ١١.٣٠
أمLا  ٤لLألب  ١٧.٨٦وأقل قیمLة  ٦لألب  ٣٦.١٧حبة غم ١٠٠٠بلغت أعلى قیمة لوزن .  ٤× ١للھجین 

وارتفLLاع النبLLات .  ٤× ٢للھجLLین  ١٩.٢٢و  ٦× ٣للھجLLین  ١٨-٣٢الھجLLن تراوحLLت بLLین  متوسLLطات
امLا للھجLن فتراوحLت  ٤لLألب  ٦٩.٩٣و  ٦سLم لLالب  ٨٥.١٠یالحظ أن متوسطات االباء تراوحت بین 

في كل مLن  ٦ویالحظ أیضاً تفوق األب  ٤× ٢للھجین  ٧٣.٦٦و  ٦× ٣للھجین  ٨٩.١٦ھذه القیمة بین 
أمLا بالنسLبة الLى الھجLن . فLي نسLبة البLروتین  ٥والحاصل البایولوجي في حLین تفLوق االب دلیل الحصاد 

لنسLLبة  ٥× ٣للحاصLLل البLLایولوجي، والھجLLین  ٥× ١فLLي دلیLLل الحصLLاد والھجLLین  ٦× ٣تفLLوق الھجLLین 
وقLد . قLد تفوقLا فLي اغلLب الصLفات المدروسLة  ٦و االب  ٦× ٣یالحظ ممLا سLبق أن الھجLین . البروتین 
حثین اخLLرین علLLى خالفLLات معنویLLة بLLین التراكیLLب الوراثیLLة المسLLتخدمة للصLLفات ذاتھLLا ومLLنھم حصLLل بLLا

Abdul Wajid )٢٠٠٤(  وTopal  رونLLLوآخ)٢٠٠٤(  وCuma  وMehmet )ح . )٢٠٠٧LLLیوض
: تحلیLLل نتLLائج التبLLاین للقLLدرتین العامLLة والخاصLLة علLLى االئLLتالف للصLLفات المدروسLLةنتLLائج ) ٣(جLLدول ال

لجمیLع الصLفات وھLذا یشLیر الLى  ٠.٠١ات مربعات الھجن كانت معنویLة عنLد احتمLال ویبدوا ان متوسط
 ٠.٠١كانLت متوسLطات مربعLات المقLدرة االئتالفیLة العامLة معنویLة عنLد احتمLال . وجود اختالفLات بینھLا

امLا متوسLطات مربعLات . لجمیع الصLفات وھLذا یعنLي ان ھLذه الصLفات خاضLعة للفعLل الجینLي االضLافي
نبLLات ووزن / حاصLLل (للصLLفات  ٠.٠١صLLة علLLى االئLLتالف فكانLLت معنویLLة عنLLد مسLLتوى القLLدرة الخا

، أمLLا للحاصLLل ) سLLنبلة وطLLول السLLنبلة وارتفLLاع النبLLات، دلیLLل الحصLLاد/ غLLم وعLLدد البLLذور / حبLLة١٠٠٠
وقLد . نبLات/ ولم تصLل حLد المعنویLة لعLدد التفرعLات  ٠.٠٥غم فكانت معنویة على مستوى / البایولوجي

  Esraو  )٢٠٠٦(واخLرون  Inamulld )٢٠٠٦( Muhammed, , Asif )٢٠٠٤(  TawfiqوجLد
من تجاربھم على نتLائج مماثلLة تتعلLق بمعنویLة متوسLطات مربعLات القLدرتین العامLة  ٢٠٠٧ Koksalو 

ومLن أجLLل تقLویم االبLLاء مLن حیLLث قLدرتھم علLLى االئLتالف، تLLم تقLدیر القLLدرة . والخاصLة لLبعض الصLLفات 
، یالحLظ أن تLأثیر القLدرة العامLة علLى االئLتالف كLان معنویLاً )٤(لكLل اب الجLدول العامة علLى االئLتالف 

فقLLط للصLLفات حاصLLل الحبLLوب وعLLدد الحبLLوب بالسLLنبلة وعLLدد التفرعLLات  ٦وباالتجLLاه المرغLLوب لLLالب 
 ١٠٠٠عنویLة لصLفة وزن موظھLرت مقLدرة االئLتالف العامLة مرغوبLة و. الفعالة بالنبLات ودلیLل الحصLاد

وكانLت . فقLط ٦و ٥وللحاصLل البLایولوجي عنLد االبLوین  ٣ولصفة ارتفاع النبات لLالب  ٥حبة عند االب 
ھنالLLك مقLLدرة عاملLLة علLLى االتحLLاد معنویLLة باالتجLLاه غیLLر المرغLLوب اظھرتھLLا بعLLض الھجLLن ولLLبعض 

 ٥اظھLLر ائتالفLLاً عامLLاً مرغوبLLاً ألكبLLر عLLدد مLLن الصLLفات بلLLغ  ٦ویالحLLظ بشLLكل عLLام ان االب . الصLLفات
تLأثیراً عامLاً مرغوبLاً  ٤و ٢و  ١لصفة واحدة في حین لم تبدي االبLاء  ٣لصفتین و ٥االبوین صفات یلیھ 

تقدیرات التبLاین الLوراثي والبیئLي للصLفات المدروسLة اذ ) ٥(یوضح جدول . الي من الصفات المدروسة
ظھLري لجمیLع یظھر من الجدول ان تقدیرات التباینین الوراثیین االضLافي والسLیادي والتبLاین البیئLي والم

سLنبلة / عدد البLذور (بینما اظھر التباین السیادي اختالفاً معنویاً عن الصفر للصفات . الصفات المدروسة
في حین اختلف التباین البیئي معنویاً عن الصLفر ) غم/ حبة ١٠٠٠ودلیل الحصاد وارتفاع النبات ووزن 

أن التبLLاین ) ٥(یالحLLظ مLLن الجLLدول  ) .سLLنبلة/ ارتفLLاع النبLLات ودلیLLل الحصLLاد وعLLدد البLLذور(للصLLفات 
/ االضافي الوراثي أكبر من قیم التبLاین الLوراثي السLیادي لجمیLع الصLفات باسLتثناء صLفة عLدد التفرعLات

وآخLLLرون  Joshi،  )٢٠٠٣( Raiz   ،ChowdhryنبLLLات ونسLLLبة البLLLروتین وھLLLذه النتLLLائج تتفLLLق مLLLع 
یادة ونسبة التوریث بLالمعنى الواسLع معدل درجة الس) ٦(یوضح الجدول . )٢٠٠٤( Zahidو  )٢٠٠٤(

والضیق والتحسین الوراثي المتوقع ویالحLظ فیLھ أن معLدل درجLة السLیادة كLان أكبLر مLن الواحLد لصLفتي 
ممLLا یLLدل علLLى وجLLود سLLیادة فائقLLة لتلLLك الصLLفات بینمLLا كLLان معLLدل ) حبLLة ونسLLبة البLLروتین ١٠٠٠وزن (

سLنبلة / اع النبLات ودلیLل الحصLاد وعLدد البLذور الحاصLل وارتفL(درجة السیادة أقLل مLن الواحLد للصLفات 
ممLا یLدل علLى وجLود سLیادة جزئیLة لتلLك ) نبات وطLول السLنبلة والحاصLل البLایولوجي/ وعدد التفرعات 

،  Tawifqو  )٢٠٠٣(وآخLLLرون  RahmanالصLLLفات وھLLLذه النتLLLائج تتماشLLLى مLLLع مLLLا وجLLLده كLLLل مLLLن 
ویتضLLح ایضLLاً أن قLLیم . فات المدروسLLةألغلLLب الصLL )٢٠٠٦(والنعیمLLي  )٢٠٠٦(والحمLLداني  )٢٠٠٤(

التوریLLث بLLالمعنى الواسLLع عالیLLة لجمیLLع الصLLفات داللLLة علLLى انخفLLاض التبLLاین البیئLLي أي ان التبLLاین بLLین 
أما التوریLث بLالمفھوم الضLیق فكLان عالیLة لجمیLع الصLفات باسLتثناء صLفة . الصفات كان السباب وراثیة
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و  ٢٠٠٤وآخLLرون  NovoselovicتفLLق مLLع مLLا وجLLده وھLLذه النتLLائج ت. البLLروتین التLLي كانLLت متوسLLطة
Tawfiq )٢٠٠٤(  نLوحس)٢٠٠٥(  يLوالنعیم)ع . )٢٠٠٦LLاً لجمیLع واطئLوراثي المتوقLین الLان التحسLك

سLنبلة وكانLت قLیم التحسLین الLوراثي / الصفات المدروسLة ومتوسLطاً لصLفتي دلیLل الحصLاد وعLدد البLذور
ة لجمیع الصفات باستثناء نسبة البروتین وارتفLاع النبLات المتوقع كنسبة مئویة من المتوسط الحسابي عالی
قLوة ) ٧(یبLین الجLدول .  )١٩٨٢( Ahmadو  Agrwalالتي كانت واطئة وحسب المقیاس الLذي حLدده 

الھجین لجمیع الصفات المدروسة وعلى اساس انحراف الجیل االول عن متوسط االبوین وأعلى االبوین 
اظھLLLرت قLLLوة ھجLLLین معنویLLLة باالتجLLLاه المرغLLLوب  ٥× ٣و   ٦×  ٢و ٥× ١وفیLLLھ نالحLLLظ ان الھجLLLن 

امLا صLفة . لصفة حاصل النبات في حین اظھرت بقیة الھجن قLوة ھجLین باالتجLاه السLالب% ٥وباحتمال 
قLLLوة ھجLLLین  ٦×  ٣و  ٦× ٢و  ٥×  ٢و  ٥×  ١و  ٤×  ١سLLLنبلة فقLLLد اظھLLLرت الھجLLLن / عLLLد الحبLLLوب

قLوة ھجLین باالتجLاه المرغLوب  ٦×  ٣و ٦×  ٢ھجینین ، كما اظھر ال% ١باالتجاه المرغوب وباحتمال 
نبات اما بقیة الھجن فقد اظھروت قوة ھجین باالتجاه السLالب لھLذه / لصفة عدد التفرعات% ٥وباحتمال 

قLوة ھجLین باالتجLاه المرغLوب  ٥×  ٣و  ٥×  ١و  ٣×  ١ولصفة طول السنبلة اظھرت الھجLن . الصفة
قوة ھجین موجبة لصفة ارتفLاع النبLات امLا صLفة الحاصLل  ٦ × ٣و ٤×  ١فیھ في حین اظھرت الھجن 

امLا بقیLة الھجLن % ٥قوة ھجین موجبة وعنLد احتمLال  ٥×  ٣و   ٥×  ١البایولوجي فقد اظھر الھجینین 
قLوة ھجLین  ٦×  ٢أبLدى الھجLین . فان قوة الھجین كانت باالتجLاه الموجLب ولكLن لLم تصLل حLداً المعنویLة

Lاد امLمموجبة لصفة دلیل الحصLا لLرى فامLفات االخLین للصLوة الھجLوة  ا قLون قLة او تكLد المعنویLل حLتص
قLوة ھجLین باالتجLاه المرغLوب لصLفة  ٥×  ٣و  ٤×  ١الھجین باالتجاه السالب في حین اظھر الھجینین 

قLوة ھجLین باالتجLاه  ٥×  ١اما عند تقدیر قوة الھجین على اساس اعلى االبوین اظھر الھجLین . البروتین
حبLة والحاصLل  ١٠٠٠سLنبلة وطLول السLنبلة ووزن / حاصل النبLات وعLدد الحبLوب(فات المرغوب للص

قLLوة ھجLLین باالتجLLاه المرغLLوب لصLLفة طLLول السLLنبلة امLLا بقیLLة  ٣×  ١كمLLا اظھLLر الھجLLین ). البLLایولوجي
. الصفات فلم تصل قوة الھجین فیھا الى مسLتوى المعنویLة او كانLت باالتجLاه السLالب غیLر المرغLوب فیLھ

ارتفLLاع النبLLات والحاصLLل البLLایولوجي، (قLLوة ھجLLین باالتجLLاه المرغLLوب للصLLفات  ٥×  ٣ھجLLین اظھLLر ال
/ عLد التفرعLات(قLوة ھجLین موجبLة ومعنویLة للصLفات  ٦×  ٣فLي حLین أظھLر الھجLین ) ونسبة البروتین

  ).نبات وارتفاع النبات والبروتین
  

  قیم متوسطات التراكیب الوراثیة) :  ٢(الجدول 
 بروتین

% 
دلیل 

لحصادا  
الحاصل 
غم/ البایولوجي   

 ارتفاع النبات
 سم

 ١٠٠٠وزن 
غم/ حبة   

طول 
سم/ السنبلة  

/ عدد التفرعات
 نبات

عدد الحبوب 
سنبلة/   

حاصل 
غم/ الحبوب  االباء والھجن 

٥.٩٩ ٥٥.٦٦ ٥.٣٣ ٧.٨٦ ٢٧.٢٩ ٨٢.٤٦ ١٧.٢٣ ٣٤.٧٢ ١٣.٥٤ 1 
٢.٣١ ٣٦.٦٦ ٢.٦٦ ٥.٦٦ ٢٣.٥٤ ٧٦.٣٣ ١٠.٥٨ ٢٢.٤٣ ١٤ 2 

٥.٢٢ ٤٥.٣٣ ٥.٣٣ ٥.٧ ٣١.٤٥ ٨٢.١٣ ١٦.١٦ ٣٢.٩٧ ١١.٩١ 3 
١.٦٥ ٣٣.٦٦ ١.٦٦ ٥.٢٣ ١٧.٨٦ ٦٩.٩٣ ٨.٧١ ١٨.٨٢ ١٥.٣١ 4 
٦.٥٤ ٥١.٣٣ ٤.٣٣ ٩.٤٣ ٢٩.٥١ ٨٠.٦٦ ١٦.٧ ٣٩.١٨ ١٤.٨٥ 5 
٨.٣٤ ٦٠.٣٣ ٦.٦٦ ١١.٣ ٣٦.١٧ ٨٥.١ ١٩.٢٦ ٤٥.٠٣ ١١.٥٢ 6 

٥.٥٨ ٥١.٣٣ ٤.٦٦ ٨.٨٣ ٢٣ ٨٣ ١٦.٨٨ ٣٢.٩٥ ١٢ 1 × 3 
١.٩٤ ٣٤.٦٦ ٢.٦٦ ٥.٢ ١٩.٤ ٧٩.٢٦ ١٢.٦٨ ١٥.٦ ١٥.٤٦ 1 × 4 
٨.٠٩ ٦٠.٣٣ ٤.٣٣ ١٠.٧٦ ٣١.٠٤ ٨٠.٩٣ ١٩.٤٥ ٣٨.٩٤ ١٥.٠٩ 1   ×  5 
١.٤٤ ٣٤.٣٣ ٢ ٥.٥٣ ١٩.٢٢ ٧٣.٦٦ ٩.٧١ ١٤.٩٦ ١٥.٣٤ 2 × 4 
٣.٨٣ ٤٩.٦٦ ٣.٦٦ ٦.٣٣ ٢١.٥ ٧٩.٣٦ ١٤.٥ ٢٥.١٨ ١٤.٣ 2 × 5 
٦.٦٩ ٥٠ ٦.٣٣ ٧.١ ٢١.٢٢ ٨٠.٣٣ ١٦.٣ ٤١.٠٨ ١٣.٥٨ 2 × 6 
٦.٦٢ ٤٨.٦٦ ٤.٣٣ ٨.٨٦ ٣١.٣٨ ٨٧.١٣ ١٨.٩١ ٣٤.٩١ ١٥.٤٣ 3 × 5 
٨.٢٥ ٦١.٦٦ ٧.٣٣ ٩.١٣ ٣٢.١٨ ٨٩.١٦ ١٩.٠١ ٤٣.٠٨ ١٢.٤٥ 3 × 6 
٣.٨٤ ٤١.٦٦ ٤.٦٦ ٦.٣ ٢٠.١٨ ٧٧.٣ ١٥.٠١ ٢٥.٥٣ ١٢.٥٥ 4 × 6 
٠.٩٧ ٤.٥٤ ٠.٨٣ ١.١٣ ٢.٠٦ ٣.٩٤ ١.٣٩ ٣.٢٩ ٠.٥٣ L. S.D 5 % 
١.٤١ ٦.٥٩ ١.٢١ ١.٦٤ ٢.٩٩ ٥.٧٧ ٢.٠٢ ٤.٧٧ ٠.٧٦ L.S – D 1% 
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  تحلیل تباین القدرة العامة والخاصة على االئتالف للصفات المدروسة وفق طریقة التھجین التبادلي الجزئي) : ٣(الجدول  
نسبة 

 البروتین
دلیل 
 الحصاد

الحاصل 
غم/ البایولوجي  

ارتفاع 
سم/  النبات  

 ١٠٠٠وزن 
غم/ حبة  

طول 
 السنبلة

/ عدد التفرعات
 نبات

/ عدد الحبوب
 سنبلة

حاصل 
غم/ النبات  

درجات 
 مصادر التباین الحریة

 مكررات ٢ ٠.٠٠٢ ٨.٦٣ ٠.١١ ٠.٣١ ٤.٩١ ٢.٨٣ ٠.١٩ ١.٤٢ ٠.٢٣
 الھجن ٨ **١٨.٩٣ **٢٨٥.٧٠ **٨.١٦ **١٠.٩٠ **٩١.٣٢ **٦٨.١٥ **٣١.٤٢ **٣٣١.٠٥ **٥.٩٩
 قابلیة االئتالف العامة ٥ **٢٧.٦٤ **٤٠٢.٥٣ **١٢.٩٨ **١٣.٩٤ **١١٤.٢٤ **٩٨.١٧ **٤٩.٤٢ **٤٩٧.٥٦ **٦.٢١
 قابلیة االئتالف الخاصة ٣ **٤.٤٢ **٩٠.٩٩ ٠.١٢ **٥.٨٢ **٥٣.١٢ **١٨.١٢ *١.٤٤ **٥٣.٥٤ **٥.٦٢
 الخطأ ١٦ ٠.٢٢٧ ١.٣٥ ٠.١٠٦ ٠.٠٦ ٠.٤٣ ١.٩٩ ٠.٣٢ ٢.٥٢ ٠.٠٣

  %٥اقل فرق معنوي على مستوى * 
  %١معنوي على مستوى  اقل فرق** 
  
  
  

  تقدیرات تأثیر القدرة العامة على االئتالف لكل أب للصفات المدروسة بطریقة التھجین التبادلي الجزئي) : ٤(الجدول 
نسبة 

 البروتین
دلیل 
 الحصاد

الحاصل 
غم/ البایلوجي  

ارتفاع 
سم/ النبات  

 ١٠٠٠وزن 
غم/ حبة  

طول 
سم/ السنبلة  

/ عدد تفرعات
 نبات

/ عدد الحبوب
 سنبلة

حاصل 
غم/ الحبوب  

 االباء

-١ ٠.٧٧٩ ٤.٠٤٦ ٠.١٣٨ ٠.٩٠٩ ١.١٨٦- ٠.٦٨٢- ٠.٨١٩ ٣.٠٧٥ ٠.٣٦٧ 
٢ ١.٢٦٤- ٣.٠٠٩- ٠.٤٧٢- ١.١٩- ٤.٨٣١- ٣.٨٠٤- ٢.٨٨٧- ٢.٨٠٤- ٠.١١٢ 

-٣ ٠.١٤٩ ٠.٠٤٦ ٠.٢٥ ٠.٤٣١ ٢.٦٣١ ٤.٥٢٨ ٠.٣٨ ٠.٨٣٨ ٠.٥٥٩ 
٤ ٣.٤٥٥- ١٤.٤٥- ٢.٦٢٧- ٢.٠٩- ٣.٤٢٦- ٣.٧٦٥- ٣.٦٧٢- ١٥.٧١- ٠.٩٥٩ 
٥ ١.١٥ ٤.٤٩ ٠.٣٠٥- ١.٠٤٢ ٤.٧٥٦ ١.٠٩٥ ٢.٣٥٣ ٢.٣٩٢ ١.١٨٩ 

-٦ ٢.٦٤١ ٨.٨٧٩ ٢.٤١٦ ٠.٨٩٨ ٢.٠٥٦ ١.٩١٢ ٣.٠٠٥ ١٢.٢٠٨ ١.٣٣٥ 
١.٣٧٧ ٦.٠٣٦ ٠.٣٦٤ ١.٥٢ ٤.٥٨٢ ٢.٩٣٢ ٠.٩٠١ ٤.٧٧٤ ١.٤٨٨ S.E(gi – gj( 
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  للصفات المدروسة وفق التھجین التبادلي الجزئي  σ23والمظھري  σ2eوالبیئي  σ2Dوالسیادي  σ2Aتقدیرات التباین االضافي ) : ٥(الجدول 

 دلیل الحصاد نسبة البروتین
الحاصل 

غم/ البایولوجي  ارتفاع النبات 
 ١٠٠٠وزن 
غم/ حبة  

طول 
سم/ السنبلة  

/ عدد تفرعات
 نبات

/ عدد الحبوب
 سنبلة

/ حاصل النبات
 التباین غم

١.٧١٧  
± ٠.٤٦١ 

١٣٧.٥١  
± ٣٦.٩٣٨ 

١٣.٦٣٨  
± ٣.٦٦٩ 

٢٦.٧١٦  
± ٧.٢٨٩ 

٣١.٦١٢  
± ٨.٤٨١ 

٣.٨٥٦  
± ١.٠٣٥ 

٣.٥٧٨  
± ٠.٩٦٤ 

١١١.٤٤  
± ٢٩.٨٨٣ 

٧.٦١٦  
±  ٢.٠٥٢ 

االضافي لتباینا  

١.٨٦٤  
± ١.١٨٦ 

١٧.٠٠٦  
± ١١.٢٩٢ 

٠.٣٧٣  
± ٠.٣٠٦ 

٥.٣٧٥  
± ٣.٨٢٧ 

١٧.٥٦٢  
± ١١.١٩٩ 

١.٩٢١  
± ١.٢٢٨ 

٠.٠٠٧  
± ٠.٠٢٩ 

٢٩.٨٧٧  
± ١٩.١٨٣ 

١.٣٩٧  
± ٠.٩٣٢ 

 التباین السیادي

٠.٠٣٤  
± ٠.٠١١ 

٢.٥٢٨  
± ٠.٨٤٢ 

٠.٣٢٣  
± ٠.١٠٧ 

١.٩٩٦  
± ٠.٦٦٥ 

٠.٤٣٨  
± ٠.١٤٦ 

٠.٠٦١  
 ±٠.٠٢٠ 

٠.١٠٦  
± ٠.٠٣٥ 

١.٣٥٩  
± ٠.٤٥٣ 

٠.٢٢٧  
± ٠.٠٧٥ 

 التباین
 البیئي

 التباین الوراثي الكلي ٩.٠١٤ ١٤١.٣١٤ ٣.٥٨٦ ٥.٧٧٨ ٤٩.١٧٤ ٣٢.٠٩٢ ١٤.٠١٢ ١٥٤.٥١٥ ٣.٥٨١
 التباین المظھري ٩.٢٤١ ١٤٢.٦٧٣ ٣.٦٩٢ ٥.٨٣٩  ٤٩.٦١٢ ٣٤.٠٨٨ ١٤.٣٣ ١٥٧.٠٤٤ ٣.٦١٥
  
  

  معدل درجة السیادة والتوریث بالمعنى الواسع والضیق والتحسین الوراثي المتوقع للصفات المدروسة ) : ٦(الجدول 
نسبة 

 البروتین
دلیل 
 الحصاد

الحاصل 
غم/ البایلوجي  

ارتفاع 
 النبات

١٠٠٠ 
غم/ حبة  

طول 
سم /السنبلة  

/ عدد التفرعات
 نبات

/ عدد الحبوب
 سنبلة

/ حاصل النبات
 غم

 المعالم الوراثیة

٠.٦٠٥ ٠.٧٣٢ ٠.٠٦٥ ٠.٩٩٨ ١.٠٥٤ ٠.٦٣٤ ٠.٢٣٤١ ٠.٤٩٧ ١.٤٧٣ 
 معدل
 السیادة

 التوریث بالمعنى الواسع ٩٧.٥٣٣ ٩٩.٠٤٧ ٩٧.١١٦ ٩٨.٩٥ ٩٩.١١٥ ٩٤.١٤٤ ٩٧.٧٤٤ ٩٨.٣٨٩ ٩٩.٠٥٣
 التوریث بالمعنى الضیق ٨٢.٤٠٧ ٧٨.١٠٥ ٩٦.٩٠٧ ٦٦.٠٤٦ ٦٣.٧١٧ ٧٨.٣٧٤ ٩٥.١٣٧ ٨٧.٥٦ ٤٧.٤٨٥
 التحسین الوراثي ٤.٤٠٩ ١٦.٤١٩ ٣.٢٧٧ ٢.٨٠٨ ٧.٨٩٨ ٨.٠٥٣ ٦.٣٣٩ ١٩.٣١ ١.٥٨٩
 نسبة التحسین الوراثي ٨٥.٧٠٢ ٣٤.١٨١ ٧٣.٧٤٣ ٣٧.١٤  ٣٢.٤٣٨ ٩.٩٢٦ ٤٠.٠٤٣ ٦٣.٨٣٩ ١١.٣٣١
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  ساس معدل االبوین وأعلى االبوینقیم قوة الھجین على ا) : ٧(الجدول 
نسبة 

 البروتین
دلیل 
 الحصاد

حاصل 
 البایولوجي غم

ارتفاع 
سم/النبات   

 1000وزن 
 غم/ حبة

/ طول السنبلة
 سم

عدد التفرعات 
نبات/   

/ عدد الحبوب
 سنبلة

حاصل 
غم/ النبات  

 الھجن

-٠.٧ ٠.١٨٣ ٠.٩- ٠.٧٢٨ -6.376 *٣×  ١ ٠.٠٢٣- ٠.٨٣٣ ٠.٦٦٦- ٢.٠٥ 
*٣.٠٦٦* ٠.٢٩١- ١١.١٧- ١.٠٣٨ -3.173 -٤×  ١ ١.٨٨١- ١٠-** ٠.٨٣٣- ١.٣٥ 

٥×  ١ ١.٨٢٥* ٦.٨٣٣** ٠.٥- ٢.١١٦* ٢.٦٤١* ٠.٦٣٣- ٢.٤٨٣* ١.٩٩ ٠.٩٠١ 
٤×  ٢ ٠.٥٣٦- ٠.٨٣٣- ٠.١٦٦- ٠.٠٨٣ ١.٤٨١- ٠.٥٣٣ ٠.٠٦٦ ٥.٦٦٨- ٠.٦٨٨ 

-٥×  ٢ ٠.٥٩- ٥.٦٦٦** ٠.١٦٦ ١.٢١٦- ٥.٠٢٦- ٠.٨٦٦ ٠.٨٦١ ٥.٦١٨- ٠.١٢٥ 
٦×  ٢ ١.٣٦٨* ١.٥* ١.٦٦٦* ١.٣٨٣- ٨.٦٣٥- ٠.٨٦٦ ١.٣٧٥ ٧.٣٥* ٠.٨١٨ 

*٥×  ٣ ٠.٧٣٨ ٠.٣٣٣ ٠.٥- ١.٣* ٠.٩٠١ ٠.٣٨٣- ٢.٤٨٣* ١.٦٦- ٢.٠٥ 
٦×  ٣ ١.٤٦٦* ٨.٨٣٣** ١.٣٣٣* ٠.٦٣٣ ١.٦٣٣- ٥.٥٥* ١.٣ ٤.٠٨١- ٠.٧٣ 

-٦×  ٤ ١.١٥٨- ٥.٣٣٣- ٠.٥ ١.٩٦٦- ٦.٨٣٣- ٠.٢١٦- ١.٠٢٥ ٦.٣٩٨- ٠.٨٧ 
 قوة الھجین على اساس اعلى االبوین

-٣×  ١ ٠.٤١- ٤.٣٣٣- ٠.٦٦٦- ٠.٩٦٦* ٨.٤٥٦- ٠.٥٣٣ ٠.٣٥ ١.٧٧٦- ١.٥٤ 

٤×  ١ ٤.٠٥٣- ٢.١- ٢.٦٦٦- ٢.٦٦٦- ٧.٨٩- ٣.٢- ٤.٥٥- ١٩.١٢- ٠.١٥ 

٥×  ١ ١.٥٥* ٤.٦٦٦* ١- ١.٣٣٣* ١.٥٣٣* ١.٥٣٣- ٢.٢١٦* ٠.٢٣٦- ٠.٢٤٦ 

٤×  ٢ ٠.٨٦٦- ٢.٣٣٣- ٠.٦٦٦- ٠.١٣٣- ٤.٣٢- ٢.٦٦٦- ١٠.٥٢- ٧.٤٧- ٠.٠٣ 

-٥×  ٢ ٢.٧٠٦- ١.٦٦٦- ٠.٦٦٦- ٣.١- ٨.٠١٣- ١.٣- ٢.١٩٦- ١٣.٩٩- ٠.٥٥ 
-٦×  ٢ ١.٦٥- ١٠.٣٣- ٠.٣٣٣- ٤.٢- ١٤.٩٥- ٤.٧٦٦- ٢.٩٦٦- ٣.٩٥٣- ٠.٤٢ 
*٥×  ٣ ٠.٠٧٦ ٢.٦٦٦- ١- ٠.٥٦٦- ٠.٠٧- ٥.٠٠* ٢.٢١٦* ٤.٢٧- ٠.٥٨٣ 

*٦×  ٣ ٠.٠٩٦- ١.٣٣٣ ٠.٦٦٦* ٢.١٦٦- ٣.٩٩٣- ٤.٠٦٦* ٠.٢٥- ١.٩٥- ٠.٥٣٣ 
-٦×  ٤ ٤.٥٠٦- ١٨.٦٧- ٢- ٥.٠٠٠- ١٥.٩٩- ٧.٨- ٤.٢٥- ١٩.٥- ٢.٧٦٦ 

على التوالي  ٠.٠١و  ٠.٠٥فرق معنوي على مستوى احتمال ** ، * 
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COMBINING ABILITY ANALYSIS, ESTIMATION OF HETEROSIS 
AND SOME GENETIC PARAMETERS USING PARTIAL DIALLEL 

CROSS IN COMMON WHEAT (Triticum aestivum. L) 
Mohammed Ali Hussein     Hajer Saeed Iskander 

College of Agriculture – University of Duhok, Iraq 
 

ABSTRACT 
Six varieties of common wheat (T. aestivum. L) (Sham 4, Adnania, 

Tamuz 2, IPA 99, Maxi paik, and Abu-Graib) were used in partial diallel 
crosses. The varieties were planted in 2007 – 2008 of Malta research station . 
Duhok to produce eight hybrids. In season 2008 – 2009 the hybrids and parents 
were sown in the field in a randomize complete Block Design with three 
replication. The characters studies were yield, its components harvest index , 
biological yield and protein percentage. A significant difference among 
genotypes (parents and F1 crosses) for all characters were detected. Mean 
squares of general and specific combining abilities were significant at 0.01 for 
all characters. The parent Abughreb and maxipake showed highly general 
ability effects for all traits except for protein and spike length . The value of 
additive genetic variance was more that the dominance for the most traits also 
broad sense and narrow sense heritability was high for all traits. The hybrids 
(Shamy × Maxipake) , (Tamuz 2 × Maxipake) showed heterosis that measured 
as deviation of F1 from mid parent for most characters there fore in these 
crosses, a hybrids variety development programme was suggested.  
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 . القاھرة. الدار العربیة للنشر والتوزیع. تربیة النبات

Abdul Wajid Nazer M. Safeer Ul- Hassan and A, Zahid (2004) . Genetic 
architecture of some agronomic traits in diallel cross of bread wheat. 
Pakistan, J. Bio – Sc. 7 (8): 1340 – 1342 .  

Agrwal, V. and Z. Ahmad (1982). Heritability and genetic advance in triticale 
Indian J. Agric. Res – 16 : 19 – 23.  

Anonymous W. (1970) – Official Methods of Analysis for determining the 
protein content of wheat lled Washington. D.C, U.S.A cereal chime ., 36 , 
191 – 193.  

Cuma, A and Y1, Mehmet. (2007). Investigation of yield and yield components 
in F4 durum wheat lines obtained by 4 × 4 diallel crossing . Turiye – V11, 
Torla, Bitkileri Kongresi , 25 – 27 Hariran.  



  ٢٠١١) ٢(العدد ) ٣٩(المجلد                   ( ISSN 1815 – 316 X )  مجلة زراعة الرافدین                    
 

 ١٤٢

Esra A. C and Y. koksal (2007). Determination of some agronomic traits by 
Diallel hybrid analysis in common wheat (T. aestivum. L). Tarim. 
Bilimleri. dergisi 13. (4) : 354 – 364 .  

Inamullah H., A. Fida M, Siraj – UD – din2, Ghulam, H. and G.Rahmani 
(2006). Diallel analysis of the inheritance pathern of agronomic traits of 
bread wheat . Pak J. Bot 38 (4) : 1169 – 1176 .  

Joshi, S. K., S.N. Sharma; singh D. L hania, and R. S. Jain (2004). Combining 
ability in F1 and F2 generation of diallel cross in hexaploid wheat (T. 
aestivum L.) Hereditas . 141 : 115 – 121.  

Kempthone , O. and R.N. Curnow (1961) . The partial diallel cross, Biometrics. 
17: 229 – 250 .  

Muhammad; I and A. Asif (2006). Estimation of combining ability effects for 
plant biomass , grain yield and protein content in wheat (T. aestivum. L) 
International J. of Agri., and Bio (5) : 688 – 690 .  

Novoselovic; D. M. Baric G. Dreiner and A. Lalic. (2004). Quantitative 
inheritance of some wheat plant traits. Genetics and Molecular Biology 27 
(1): 92 – 98.  

Poehlman; J. M. (1983). Breeding Field Crops A.V. I. Publishing Company 
Inc. 2nd 486PP.  

Rahman, M. A. ; N. A. Siddanie ; M. R. Alam and A.S Khan . (2003). Genetic 
analysis of some contributing and quality characters is spring wheat (T. 
aestivum. L) Asian. J. of Plant Sciences , 2 (3) : 277 – 282.  

Raiz; R. and M.S Chowdhry. (2003). Estimation of variation and heritability of 
some physio – morphic traits of wheat under drought condition. Asian S. 
of Plant Sciences 2 (10) : 748 – 755 .  

Rajaram; S. (2000). Prospests and promise of wheat breeding in the 21st 
century. 6th wheat conf. Budapest – Hungar – P24.  

Tawfiq; S. H. 1 (2004). Partial Diallel Crossing In Common and Durum Wheat 
Ph.D. Thesis, College of Agriculture , University of Sulaimania, Iraq.  

Topal A. C. Aydin N. Akqum and M. Babaoglu. (2004). Diallel cross analysis 
in durum wheat (Trihicum durum desf.) identification of best parent for 
some kernel physical features. Field Crop Research. 87(1):10-12.  

Wilsie, C. P. (1962). crop adaptation and distribution W.H Freeman and 
company SanFrancisco , U.S.A.  

Zahid Akram (2004). Genetic Implication of Quality and Yield Contributing 
Characteristic in Wheat. Ph.D. Thesis , University of Arid Agriculture.  

 
 


