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 (.Triticum durum Desf)التهجين العاملي في الحنطة الخشنة 
هحود صثحي الطىيل

 
 احود عثد الجىاد احود 

 جاهعة الوىصل/ كلية السراعة والغاتات/ قسن الوحاصيل الحقلية 

 
 الخالصة

 (.Triticum durum Desf)ة من الحنطة الخشنة مدخبلت جدٌد( 8)استخدمت فً هذه الدراسة 

ٌن الواحة وأم ربٌع فضبلً عن الصنف( اٌكاردا)كز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة مصدرها المر
آباء وأربعة  6) أدخلت هذه المدخبلت العشرة فً تهجٌن حسب نظام التزاوج العاملً . المزروعٌن محلٌاً 

ة الزراعة حقول كلًهجٌن فً  24هجٌن ، زرعت بذور المدخبلت العشرة و 24للحصول على ( أمهات
 .R. C) تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملةباستخدام ( 2008-2007)فً الموسم  جامعة الموصل/والغابات

B. D.) وارتفاع النبات وطول السنبلة ومساحة 50ُدرست صفات عدد األٌام للتزهٌر عند ، بثبلثة مكررات :

نبات /نبات وحاصل الحبوب غم/حٌوي غموعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل ال 2م/ورقة العلم وعدد السنابل
كان متوسط مربعات اآلباء معنوٌاً عالٌاً   -.حبة ومحتوى البروتٌن ومحتوى الرماد100ودلٌل الحصاد ووزن 

: ، طول السنبلة أما لؤلمهات فقد كان معنوٌاً فً جمٌع 50لجمٌع الصفات ماعدا عدد األٌام للتزهٌر عند
ان التداخل بٌن اآلباء واألمهات معنوٌاً لجمٌع الصفات ماعدا عدد األٌام الصفات عدا محتوى البروتٌن ، وك

كانت نسبة مكونات تباٌن المقدرة االتحادٌة العامة لآلباء إلى مكونات  ،حبة 100: ووزن 50للتزهٌر عند 
ن كانت حبة ، فً حً 100تباٌن المقدرة االتحادٌة الخاصة لآلباء أقل من الواحد لجمٌع الصفات ما عدا وزن 

عدد األٌام نسبة مكونات تباٌن المقدرة االتحادٌة العامة لؤلمهات أقل من الواحد لجمٌع الصفات ماعدا صفات 
و ( Omgenil-8)تفوق التركٌبٌن الوراثٌٌن حبة ومحتوى الرماد  100ووزن : 50للتزهٌر عند 

(Sebatel )تفوقت الهجن .صفات لمعظم الاالتحادٌة العامة  على بقٌة المدخبلت بتأثٌرالمقدرة(Terbol  ×
Omgenil-8 ) ،(Syrian-4  ×Azul-5 ) و(Maamouri-3  ×Um-Rabie ) بتأثٌرات المقدرة

 . االتحادٌة الخاصة لمعظم الصفات
 

 المقدمة
ٌعتبر التهجٌن أحد المصادر الرئٌسة إلٌجاد تباٌنات وراثٌة جدٌدة ٌمكن إجراء االنتخاب من مجتمعاتها 

المهمة ومن  ةاستنباط أصناف جدٌدة مبلئمة للظروف البٌئٌة وتتصف بالصفات االقتصادياالنعزالٌة بهدف 
عند ( 2003)استنتج الطوٌل . انظمة التزاوجات المستخدمة االتزاوج العاملً فً تربٌة محاصٌل الحبوب

عند مستوى  دراستت للمقدرة االتحادٌة فً الحنطة الخشنة أن تباٌن المقدرة االتحادٌة العامة كان معنوٌاً 
وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد و  :  لعدد األٌام للتزهٌر 1احتمال 

: الرتفاع النبات 1نسبة البروتٌن ، أما تباٌن المقدرة االتحادٌة الخاصة فكان معنوٌاً عند مستوى احتمال 
 Tawfiqوجد . ودلٌل الحصاد ونسبة البروتٌنوعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب 

أن تباٌن  من المقدرة العامة والخاصة على االتحاد فً الحنطة الخشنة كان معنوٌاً لعدد األٌام ( 2004)
وارتفاع النبات وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل  :50للتزهٌر عند 

عند تهجٌنت سبعة مدخبلت من الحنطة (  2006)وجد النعٌمً . الحصاد  الحبوب  والحاصل الحٌوي ودلٌل
لصفات عدد األٌام  :1الخشنة أن تباٌن المقدرة االتحادٌة العامة كان معنوٌاً عند مستوى احتمال 

 حبة ونسبة البروتٌن 1000وارتفاع النبات وعدد السنابل بالنبات و طول السنبلة و وزن  :50للتزهٌرعند
للحاصل الحٌوي بالنبات ، أما تباٌن المقدرة االتحادٌة الخاصة فكان معنوٌاً عند   :5ى احتمال وعند مستو

لعدد السنابل بالنبات و الحاصل الحٌوي بالنبات وحاصل الحبوب بالنبات ودلٌل الحصاد  :1مستوى احتمال 
عند التهجٌن بٌن ثمانٌة ( 2006)ذكرت الحمدانً . الرتفاع النبات  :5ونسبة البروتٌن وعند مستوى احتمال 

أباء من الحنطة الخشنة وجود تباٌن معنوي للمقدرتٌن االتحادٌتٌن العامة والخاصة لعدد األٌام للتزهٌر 
الحاصـل الحٌوي وعـدد السنابـل بالنبـات وحاصـل الحبـوب ودلٌـل و ومساحـة ورقـة العلـم وارتفـاع النبـات

( 2005)وآخرون  Tawfeltsتوصل .بالسنبلـة ونسبة البروتٌن  حبـة وعـدد الحبـوب 100الحصـاد ووزن 

الى وجود تباٌناً معنوٌاً للمقدرتٌن االتحادٌتٌن العامة والخاصة للصفات ارتفاع النبات وطول السنبلة وعدد 
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الحبوب بالسنبلة وعدد السنابل بالنبات وحاصل الحبوب ، بٌنما أظهرت المقدرة االتحادٌة الخاصة تباٌناً 
عند اجراء التهجٌن ( 2006)ذكر خوري . وٌاً لصفات عدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات معن

بٌن عشرة اباء من الحنطة الخشنة أن تباٌن المقدرتٌن االتحادٌتٌن العامة والخاصة كان معنوٌاً للصفات 
 Soylusتوصل . اد حبة وحاصل الحبوب بالنبات ودلٌل الحص 1000ارتفاع النبات وطول السنبلة ووزن 

عند تهجٌن خمسة أباء من الحنطة الخشنة إلى أن المقدرة االتحادٌة العامة كانت معنوٌة للصفات ( 2007)
حاصل الحبوب بالنبات ودلٌل الحصاد وارتفاع النبات وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة وعدد السنابل 

ٌَّن  .حبة 1000بالنبات ووزن  أن تباٌن المقدرة االتحادٌة العامة كان Vanda (2008 )و  Houshmandَب

معنوٌاً لصفات عدد األٌام للتزهٌر وارتفاع النبات وطول السنبلة ومساحة ورقة العلم وعدد الحبوب بالسنبلة 
حبة ودلٌل الحصاد وحاصل الحبوب والحاصل الحٌوي ، وأن تباٌن المقدرة 100وعدد السنابل بالنبات ووزن 

ان معنوٌاً للصفات أعبله ماعدا مساحة ورقة العلم وطول السنبلة وعدد األٌام للتزهٌر فً االتحادٌة الخاصة ك
تباٌن معنوي للمقدرتٌن  عند دراستها على حنطة الخبز الى وجود( 2012)أكدت الصواف  .الحنطة الخشنة 

فً النبات ، طول ارتفاع النبات ، مساحة ورقة العلم ، عدد السنابل  لصفاتتحادٌتٌن العامة والخاصة اإل
حبة ، حاصل الحبوب فً النبات ودلٌل الحصاد ، وكانت  100السنبلة ، عدد الحبوب فً السنبلة ، وزن 

ن النسبة بٌن مكونات تباٌن المقدرة اإلتحادٌة العامة إلى مكونات تباٌن المقدرة االتحادٌة الخاصة أكبر م
تقدٌر المقدرة تهدف هذه الدراسة الى ، الحصاد  دلٌلو،  حبة 100وزن  ، رتفاع النباتالواحد الصحٌح ال

  .االتحادٌة بطرقة التزاوج ألعاملً 
  همواد البحث وطرائق

ثمانٌة منها (  Triticum durum Desf) مدخبلت من الحنطة الخشنة ( 10)تضمنت الدراسة 
الواحة )عن الصنفٌن فضبلً ( اٌكاردا)مدخلة مصدرها المركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة 

 ( .1)محلٌاً الجدول  نالمزروعً( وأم ربٌع
  . أنساب المدخبلت فً الدراسة( 1)الجدول 

 الٌسة االسن

Syrian-4 1CD91-1251-AB-11AP-OAP-1AP-OAP 

Haurani  صنف قديم

 ِ Ammar-9 1CD94-0918-C-12AP-OAP-4AP-OAP-6AP-OAP 

Maamouri-3 1CD94-0404-T-7AP-OAP-4AP-0AP 

Sebatel-1 1CD95-0951-C-1AP-OAP-SAP-OAP 

Terbol 1CD92-0150-CABL-11AP-0AP-8AP-OTR-4AP-OAP 

Omgenil-8 1CD91-0400-AB-17AP-OAP-4AP-OA 

Azul-5 1CD92-0081-H-2AP-OAP-14AP-OAP 

Waha PICsRuffs /Rtte/Gtas 

Um-Rabie-5 L0589-4L-2AP-2AP-OAP 
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 .فً نظام التزاوج العاملً وأرقامها المستخدمة فً الدراسة  المدخبلت( 2)الجدول 

   االمــهــات  اآلباء

1 Syrian-4 7 Omgenil-8 

2 Haurani 8 Azul-5 

3 Ammar-9 9 Waha 

4 Maamouri-3 10 Um-Rabie 

5 Sebatel 
 

6 Terbol 

 
( 1952و  Robinson 1948و Comstock)لعاملً وبالطرٌقة التً أوضحها امن أجل تنفٌذ نظام التهجٌن 

 – 2006)فً الموسم ( األباء)وللحصول على هجن الجٌل األول فقد زرعت بذور المدخبلت العشرة 
كانون األول وذلك لضمان إجراء اكبر عدد ممكن  5كانون األول والثانً فً  2فً موعدٌن األول ( 2007

وتم الحصول على Poehlman  (1983 ) من التهجٌنات وأجرٌت عملٌة التهجٌن بالطرٌقة التً أوضحها
وفٌت تم اعتبار ستة  Factorial Mating Design (AB)الهجن الفردٌة بٌنها وفق تصمٌم التهجٌن العاملً 

ومنت تم ( 2)مع الصنفٌن المحلٌٌن كأمهات الجدول اثنٌن من المدخبلت من المدخبلت الثمانٌة كأباء مذكرة و
جامعة /حقول كلٌة الزراعة والغابات ُزرعت بذور الهجن الفردٌة فً .هجٌناً فردٌاً ( 24)الحصول على 

وذلك لتأخر سقوط األمطار باستخدام تصمٌم ( 2008-2007)فً األول من كانون الثانً للموسم  الموصل
م  1.5القطاعات العشوائٌة الكاملة بثبلثة مكررات ، حٌث زرعت بذور كل أب أو هجٌن فً خط طولت 

الكبٌسً )كغم نٌتروجٌن للدونم  20بمعدل  :45أُضٌف سماد الٌورٌا تركٌز . سـم  30ط ومسافة بٌن الخطو
قبل طرد السنابل وكانت كمٌة األمطار  -عند الزراعة ، والثانٌة  -وعلى دفعتٌن ، األولى ( 2000وآخرون 

ثبلث رٌات تكمٌلٌة ملم ، ونظراً لقلة كمٌة األمطار فقد ُسقٌت النباتات ( 88.3)الساقطة أثناء موسم النمو 
 :سجلت البٌانات عن الصفات التالٌة .أٌار 2نٌسان والثالث  22نٌسان والثانً  2وفً ثبلثة مواعٌد ، األول 

قدرت  : 2سم/مساحـة ورقـة العلـم -4طول السنبلة  -3( سم)ارتفاع النبات  -2.:50عدد األٌام للتزهٌرعند -1
منتصفها  عرضها من× طول الورقة ) بالمعادلة( من النبات اطآخر ورقة ٌحملها أعلى ش)مساحة ورقة العلم 

 -5.السنابل  طرد فً نهاٌة مرحلة العلم وقٌست مساحة ورقةThomas (1975 ) ما أورده حسب (0.95× 

عشوائٌة ثم حسب المتوسط الحسابً  عدد الحبوب بالسنبلة لعشرة سنابل أخذت بطرٌقة -6نبات  /عدد السنابل
حسب ما ذكره : دلٌل الحصاد  -9( نبات/غم) حاصل الحبوب -8( نبات/غم)الحٌوي الحاصل  -7 .لها 

(Sharma  وSmith 1986 ). 10- قدر بطرٌقة :البروتٌن  محتوى -11 حبة مقدرا بالغرام 1000 وزن 
(Modified Micro keldahal)  ماٌكرو كلدال المحورة (Anonymous  ،1980)  بتقدٌر نسبة

، ث ًّ  -12(.:11.7)عند نسبة الرطوبة المعدلة فً الحبوب ( 5.7)مقداره  بعاملم ضربها النتروجٌن الكل
لسنة  AACC ( 01-0.8) الطرٌقة القٌاسٌة رقم باتباعالرماد فً الحبوب  قُدر محتوى( : :)محتوى الرماد 

ساعات واستخدم لهذا 6م لمدة 550على درجة حرارة  طحونةغم من الحبوب الم2وذلك بحرق  1998
حللت بٌانات الهجن وفق طرٌقة  .Gallenhamp Tactical 308نوع Muffle Furnaceض فرن الغر

واألنموذج الثابت ( 1952و  1948) Robinsonو Comstockالتزاوج العاملً المقترحة من العالمٌن 
Fixed Model  ًلغرض إجراء الدراسات الوراثٌة ، وحسب هذا النظام فان معادلة األنموذج الرٌاضً ه ،

: 

























rk

fj

mi

ermffmY ijkkijjiijk

.,.........2,1

.,.........2,1

..,.........2,1

)(  

ijkY=متوسط الوحدة التجرٌبٌة  ،=  ، المتوسط العام للصفةim=  ، تأثٌر األبjf=  ، تأثٌر األم

ijmf التجرٌبً  أتأثٌر الخط =k  ،ijkeتأثٌر المكرر =krتأثٌر التداخل بٌن المدخبلت واألمهات ، =)(

 . kالواقع فً المكرر ijللهجٌن

: ، إذ  (2005الزهٌري ، )للتعرف على معنوٌة تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة  tواستخدم اختبار 
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 :تم تقدٌر تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة  لكل هجٌن كما ٌأتً 
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 النتائج والمناقشة

نتائج تحلٌل التباٌن وفٌت ٌبلحظ وجود اختبلفات معنوٌة بٌن الهجن عند مستوى ( 4)ٌبٌن الجدول 
: لجمٌع 1: وللصفات المدروسة جمٌعها كان متوسط مربعات األباء معنوٌاً عند مستوى احتمال 1احتمال 

ان متوسط مربعات : وطول السنبلة ، فً حٌن ك50الصفات المدروسة عدا صفتً عدد األٌام للتزهٌر عند 
: وارتفاع النبات ومساحة ورقة 50: لصفات عدد األٌام للتزهٌر عند 1األمهات معنوٌاً عند مستوى احتمال 

العلم وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد ووزن 
لسنبلة ، أما صفة محتوى البروتٌن فلم ٌصل : لطول ا5حبة ومحتوى الرماد ، وعند مستوى احتمال 100

: بٌن األباء واألمهات 1متوسط مربعاتها حد المعنوٌة ، وٌبلحظ وجود تداخل معنوي عند مستوى احتمال 
لصفات ارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي 

حتوى البروتٌن ومحتوى الرماد ، أما صفة طول السنبلة فكانت معنوٌة وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد وم
: فً حٌن لم تصل االختبلفات للتداخل بٌن األباء واألمهات حد المعنوٌة فً صفتً 5عند مستوى احتمال 

إلى )باء مكونات تباٌن المقدرة االتحادٌة العامة لؤل كانت.حبة 100: ووزن 50عدد األٌام للتزهٌر عند 
حبة 100وزن ة قل من واحد لجمٌع الصفات ماعدا صفأ (باءت تباٌن المقدرة االتحادٌة الخاصة لؤلمكونا

وزن و :50عدد االٌام للتزهٌر عند  اتقل من واحد لجمٌع الصفات ماعدا صفأوكانت هذه النسبة لؤلمهات 
باء واألمهات ل من األن هذه النتائج تبٌن أهمٌة المقدرة االتحادٌة الخاصة لكإ . حبة ومحتوى الرماد100

العشرة تم تقدٌر تأثٌرات المقدرة  المدخبلتوألجل تقوٌم  .لجمٌع الصفات ماعدا الثبلث حاالت المذكورة 
لصفة عدد األٌام  للتراكٌب الوراثٌةٌبلحظ أن تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة و (5الجدول )االتحادٌة العامة 

لصفة ارتفاع النبات .( 4.972)-حٌث بلغ  9 المدخلة فً ه المرغوب: كان معنوٌاً وباالتجا50للتزهٌر عند 
على ( 2.481)- 10و( 1.807)- 6التركٌبٌن الوراثٌٌن  كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة سالباً ومعنوٌاً فً

ٌاً لصفة طول السنبلة كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنو. أساس أن هدف المربً تربٌة أصناف قصٌرة
كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة ( . 0.332)7و( 0.348)1التركٌبٌن الوراثٌٌن وباالتجاه المرغوب فً

(. 3.243)7و( 1.222)6، ( 0.727)2المدخبلت  لصفة مساحة ورقة العلم معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فً
المدخبلت  اً وباالتجاه المرغوب فًلصفة عدد السنابل بالنبات كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوي

لصفة عدد الحبوب بالسنبلة كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة ( .0.710)9و( 0.606)5، ( 0.837)1
كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة ( . 2.235)7و ( 1.989)1التركٌبٌن الوراثٌٌن  معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فً

، ( 0.375)2، ( 1.324)1المدخبلت  وباالتجاه المرغوب فً العامة لصفة الحاصل الحٌوي معنوٌاً 
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لصفة حاصل الحبوب أظهرت ( . 1.806)9و( 1.116)8، ( 1.339)7، ( 1.758)5، ( 0.781)3
، ( 0.849)5، ( 0.736)1المدخبلت  وباالتجاه المرغوب فًالعامة تاثٌراً معنوٌاً المقدرة االتحادٌة 

 كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فً الحصاد لدلٌل( . 0.976)9و( 0.834)7
حبة كان 100لصفة وزن ( .0.715)9و( 1.193)7،( 0.658)5، ( 1.195)4، ( 0.460)1المدخبلت 

، ( 0.171)6، ( 0.229)3المدخبلت  تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فً
 لمحتوى البروتٌن كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌاً وباالتجاه المرغوبفً.( 0.176)8و( 0.165)7

لتراكٌب سالباً لولصفة محتوى الرماد كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة العامة معنوٌاً ( . 1.127)5المدخل 
صفات طول ل 7ٌتضح مما تقدم تفوق المدخل . ( 0.0093)-10و( 0.0016)-7، ( 0.0055-)   5 الوراثٌة

السنبلة ومساحة ورقة العلم وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد ووزن 
لصفات فً ارتفاع النبات و طول السنبلة وعدد السنابل بالنبات وعدد  1حبة ومحتوى الرماد والمدخل 100

لصفات عدد السنابل بالنبات  5مدخل الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد وال
والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد ومحتوى البروتٌن ومحتوى الرماد ، وبذلك ٌمكن 

إن التأثٌرات العالٌة . االستفادة من مورثات هذه الصفات من خبلل نقلها باستخدام برامج التربٌة بالتهجٌن 
الوراثٌة تعزى إلى وجود مورثات مرغوبة فً هذه المدخبلت التً لتراكٌب لالمرغوبة فً المقدرة االتحادٌة 

الباحثٌن على  عدُد منوقد حصل  ( .2003أحمد ، )و( Falconer  ،1981)هً مورثات الفعل اإلضافً 
وآخرون  Khanلصفات المدروسة منهم فً اذات مقدرة اتحادٌة عامة وباالتجاه المرغوب  مدخبلت

وئامٌدي ( 2006)وخوري ( 2006)والنعٌمً Singh (2004 )(2003)والطوٌل( 2001)وحمدو( 1995)
تقدٌرات تأثٌر ( 6)ٌوضح الجدول  . (2012)والصواف  Vanda (2008)وHoushmand و( 2007)

: 50وللصفات المدروسة ، وٌبلحظ أن لصفة عدد األٌام للتزهٌر عند  هجٌنالمقدرة االتحادٌة الخاصة لكل 
)- 6×10و( 3.222)- 4×8الهجن  ة الخاصة معنوٌاً باالتجاه المرغوب فًكان تأثٌر المقدرة االتحادي

( 1.919)-4×8الهجن  لصفة ارتفاع النبات كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة سالباً ومعنوٌاً فً( .3.500
لصفة ( . 6.147)-6×10و( 2.129)-3×10، ( 1.959)-2×9و ( 2.054)-1×9و( 7.214)-5×8و 

، ( 1.057) 6×7لهجن ا فًتأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة معنوٌاً وباالتجاه المرغوب طول السنبلة كان 
، ( 0.324)4×7لهجن ا فًوغٌر معنوي وباالتجاه المرغوب ( 0.843)5×9و( 0.541)2 ×8
8×3(0.076 ) ،8× 4(0.107 ) ،8×6 (0.111 ) ،9×1(0.022 ) ،9×2(0.151 ) ،9×3(0.322 ) ،

لصفة مساحة ورقة العلم كان تأثٌر المقدرة .( 0.256)5×10و( 0.314)4×10، ( 0.085)1×10
، ( 1.992)1×8، ( 2.314)6×7، ( 2.302)1×7الهجن  االتحادٌة الخاصة موجباً ومعنوٌاً فً

تأثٌر المقدرة  كان ( .1.713)4×10و( 1.480)6×9، ( 1.479)4×9، ( 2.844)3×9، ( 4.482)2×8
، ( 1.589)5×7الهجن  بالنبات معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فً لصفة عدد السنابلاالتحادٌة الخاصة 

حبوب بالسنبلة كان لصفة عدد ال( . 0.853)2×10و ( 1.729)6×8، ( 0.896)1×8، ( 0.913)6×7
، ( 3.468)2×8، ( 6.733)6×7الهجن  االتحادٌة الخاصة معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فًتأثٌر المقدرة 

كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة موجباً ، لصفة الحاصل الحٌوي ( .4.143)5×10و (6.639)5×9
، ( 1.470)3×8، ( 2.477)2×8، ( 2.870)1×8، ( 5.028)6×7، ( 3.065)5×7لهجن ا فًومعنوٌاً 

8×6(4.243 ) ،9×2(3.758 )، 9×5(3.710 ) ،10×1(0.634 ) ،10×4(1.776) 
 كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة لصفة حاصل الحبوب معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فً .(3.736)5×10و

، ( 1.700)2×9، ( 2.119)6×8، ( 1.480)1×8، ( 2.656)6×7، ( 0.733)5×7الهجن 
لصفة دلٌل الحصاد كان تأثٌر ( . 1.780)5×10و ( 0.920)4×10، ( 1.380)5×9، ( 0.520)3×9

، ( 1.529)6×7، ( 2.882)2×7الهجن  ة معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فًالمقدرة االتحادٌة الخاص
8×1(1.046 ) ،8×5(4.078 ) ،8×6(1.166 ) ،9×1(3.711 ) ،9×3(1.787 ) ،9×4(1.551 ) ،

10×4(1.104 ) ،10×6(3.171. ) 
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                               التزاوج العاملً تحلٌل التباٌن بطرٌقة( 4)الجدول 

مصادر 
  تباٌنال

درجات 
الحرٌة  

 الصفات المدروسة 

عدد األٌام 
للتزهٌر عند 

50: 

ارتفاع 
النبات 

( سم)

طول 
السنبلة 

( سم)

مساحة 
ورقة 
العلم 

( 2سم)

عدد 
السنابل 
 بالنبات

عدد 
الحبوب   

بالسنبلة 

الحاصل 
الحٌوي     

 (نبات/غم)

حاصل 
الحبوب 

( نبات/غم)

دلٌل 
الحصاد 

(: )

وزن 
100 

( غم)حبة

 محتوى
البروتٌن 

(: )

محتوى الرماد 
(: )

 0.0000427 1.044 0.055 1.892 4.080 2.562 14.564 0.917 1.438 0.298 10.665 26.347 2 المكررات 

 23الهجن 
     **

34.780 

      **

41.045 

    **

1.005 

     **

25.526 

     **

5.201 

     **

52.513 

     **

72.780 

     **

13.876 

     **

24.137 

    **

0.218 

    **

5.725 

       **

0.000279 

 5 آباء 
 

7.256 

 **

35.800 

 

0.572 

 **

8.861 

 **

7.568 

 **

33.065 

 **

53.555 

 **

9.106 

 **

12.050 

 **

0.443 

 **

5.483 

 **

0.000132 

 3أمهات   
 **

199.648 

 **

80.798 

 *

1.631 

 **

85.986 

 **

6.036 

 **

89.866 

 **

146.755 

 **

32.256 

 **

27.079 

 **

0.742 

 

2.343 

 **

0.00101 

F ×M 15 
 

10.981 

 **

34.842 

 *

1.024 

 **

18.989 

 **

4.245 

 **

51.526 

 **

64.393 

 **

11.790 

 **

27.578 

 

0.039 

 **

6.482 

 **

0.000182 

الخطأ 
التجرٌبً 

46 2.551 2.202 0.154 0.668 0.335 4.219 0.136 0.151 0.278 0.025 0.417 0.00000265 

نات المقدرة مكو
االتحادٌة العامة 

لآلباء 
0.139 0.257 0.120 0.111 0.462 0.152 0.207 0.192 0.107 7.565 0.208 0.1675 

مكونات المقدرة 
االتحادٌة العامة 

 لؤلمهات
3.896 0.401 0.282 0.776 0.243 0.301 0.380 0.459 0.163 8.652 0.052 1.0050 

. : على التوال1ً: و 5معنوٌة عند مستوى احتمال  **و * 
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بٌنما كان تأثٌر  ، لم ٌتم الحصول على هجن ذات تأثٌرات معنوٌة باالتجاه المرغوبحبة 100لصفة وزن 
، ( 2.325)5×7الهجن  المقدرة االتحادٌة الخاصة لمحتوى البروتٌن معنوٌاً وباالتجاه المرغوب فً

لمحتوى الرماد ( . 2.622)4×10و( 1.208)2×10، ( 0.880)6×9، ( 1.357)3×8، ( 0.837)6×7
،  ( 0.0080)-1×8، ( 0.0042)- 4×7الهجن  كان تأثٌر المقدرة االتحادٌة الخاصة سالباً ومعنوٌاً فً

8×2 (0.0034-) ،8×5-(0.0049 )، 9×4-(0.0028 ) ،9×6 -(0.0161 ) ،10×2-(0.0065 )
خاصة كانت معنوٌة وباالتجاه تضح مما تقدم أن تأثٌرات المقدرة االتحادٌة اليو (.0.0110)-3×10و

لصفات طول السنبلة ومساحة ورقة العلم ( Terbol×Omgenil-8)وهو ( 6×7)الهجٌن  المرغوب فً

وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد ومحتوى 
ساحة ورقة العلم وعدد السنابل بالنبات لصفات م( Syrian-4×Azul-5)وهو ( 1×8)البروتٌن ٌلٌت الهجٌن 

-Maamouri)وهو ( 4×10)والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد ومحتوى الرماد والهجٌن 

3×Um-Rabie ) لصفات الزٌادة فً ارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم والحاصل الحٌوي وحاصل الحبوب

الهجٌن  تأثٌرات المقدرة االتحادٌة الخاصة العالٌة فً وبصفة عامة تعزى. ودلٌل الحصاد ومحتوى البروتٌن 
أحمد ، )و (Falconer  ،1981)إلى التأثٌرات غٌر اإلضافٌة للمورثات  قٌمة العالٌة ألدائت وتفوقتإلى ال
( 2001)وآخرون  Javidو( 2001)ولقد ُحِصَل على نتائج مشابهة من عدة باحثٌن منهم حمدو ( 2003

والصواف  Nazan (2008)و( 2005)وأغوان ( 2004)والعساف ( 2003)وأحمد ( 2003)والطوٌل 
(2012) . 
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 . مدخللعاملً لكل اتقدٌر تأثٌرات المقدرة االتحادٌة العامة بطرٌقة التزاوج ( 5)الجدول 
                          الصفات                
 

 

 اآلتاء                         

عدد األيام 
للتسهير 

: 50د عي

ارتفاع 
الٌثات 

( سن)

طىل 
السٌثلة 

( سن)

هساحة 
ورقة 

العلن 

سن)
2

 )

عدد 
السٌاتل 

تالٌثات 

عدد 
الحثىب   

تالسٌثلة 

الحاصل 

الحيوي 

( نبات/غم)

حاصل الحثىب 
( ًثات/غن)

دليل 
الحصاد 

(: )

وزى 
100 

( غن)حثة

هحتىي 
الثروتيي 

(: )

هحتىي 
( :)الرهاد 

M
al

es
 

(1×1 )0.611 1.236 0.348 -0.302 0.837 1.989 1.324 0.736 0.460 -0.279 -1.001 0.0013 

(2×2 )0.694 2.697 -0.003 0.727 0.288 -1.625 0.375 -0.141 -1.280 -0.046 0.048 0.0010 

(3×3 )-0.972 -1.158 -0.052 -1.184 -0.173 -0.990 0.781 0.143 -1.139 0.229 -0.058 0.0005 

(4×4 )-0.556 0.238 -0.246 -0.415 -1.395 0.692 -4.086 -1.578 1.195 0.063 -0.056 0.0046 

(5×5 )0.778 -1.206 0.139 -0.048 0.606 1.658 1.758 0.849 0.658 -0.138 1.127 -0.0055 

(6×6 )-0.556 -1.807 -0.186 1.222 -0.163 -1.724 -0.152 -0.008 0.106 0.171 -0.061 -0.0010 

F
em

al
es

 

(7×7 )2.083 0.669 0.332 3.243 -0.038 2.235 1.339 0.834 1.193 0.165 0.206 -0.0016 

(8×8 )1.306 -0.710 -0.322 -1.459 0.035 -1.417 1.116 0.118 -1.571 0.176 -0.145 0.0085 

(9×9 )-4.972 2.522 0.165 -0.671 0.710 1.546 1.806 0.976 0.715 -0.112 -0.434 0.0024 

(10×10 )1.583 -2.481 -0.175 -1.113 -0.707 -2.363 -4.261 -1.927 -0.337 -0.229 0.373 -0.0093 

S.E. (gi) 1.303 1.211 0.320 0.667 0.472 1.677 0.301 0.317 0.430 0.127 0.526 0.0013 
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 . تقدٌر تأثٌرات المقدرة االتحادٌة الخاصة لكل هجٌن( 6)ول الجد 

 الصفات    

 
 

 

 
الهجي  

يام عدد األ

للتسهير عٌد 

50 :

ارتفاع 

( سن)الٌثات 

طىل السٌثلة 

( سن)

هساحة ورقة 

سن)العلن 
2

 )

عدد السٌاتل 

تالٌثات 

عدد الحثىب   

تالسٌثلة 

7×1 -0.167 -1.368 -0.103 2.302 -1.031 0.564 

7×2 -1.250 0.503 -0.655 -3.092 -1.483 -3.278 

7×3 -1.250 0.393 -0.356 -0.791 0.034 -1.496 

7×4 0.333 -0.222 0.324 -0.929 -0.022 1.555 

7×5 1.333 1.074 -0.268 0.196 1.589 -4.078 

7×6 1.000 -0.380 1.057 2.314 0.913 6.733 

8×1 0.944 1.418 -0.004 1.992 0.896 0.632 

8×2 -0.139 0.801 0.541 4.482 -0.028 3.468 

8×3 -0.472 2.461 0.076 -1.741 0.017 1.611 

8×4 -3.222 -1.919 0.107 -2.262 -0.578 0.880 

8×5 1.778 -7.214 -0.831 -0.112 -2.037 -6.704 

8×6 1.111 4.454 0.111 -2.359 1.729 0.112 

9×1 -0.111 -2.054 0.022 -3.935 0.665 -1.997 

9×2 0.139 -1.959 0.151 -1.318 0.658 2.117 

9×3 0.472 -0.726 0.322 2.844 0.275 0.882 

9×4 -0.278 -0.584 -0.745 1.479 0.119 -3.978 

9×5 -1.611 3.249 0.843 -0.548 -0.187 6.639 

9×6 1.389 2.073 -0.593 1.480 -1.529 -3.664 

10×1 -0.667 2.004 0.085 -0.358 -0.530 0.801 

10×2 1.250 0.655 -0.036 -0.071 0.853 -2.307 

10×3 1.250 -2.129 -0.043 -0.312 -0.325 -0.998 

10×4 3.167 2.725 0.314 1.713 0.480 1.542 

10×5 -1.500 2.891 0.256 0.464 0.635 4.143 

10×6 -3.500 -6.147 -0.575 -1.435 -1.113 -3.181 

S.E.(gij) 1.844 1.713 0.453 0.944 0.668 2.371 
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 (6)ٌتبع الجدول 

لصفات ا      ا

 
 

الهجي 

الحاصل 
حيىي     ال

 (ًثات/غن)

حاصل الحثىب 
( ًثات/غن)

دليل الحصاد 
(: )

 100وزى 
( غن)حثة

هحتىي 
( :)الثروتيي 

هحتىي الرهاد 
(: )

7×1 -1.694 -0.939 -0.783 0.068 -0.526 0.0015 

7×2 -6.488 -2.335 2.882 0.135 -0.730 -0.0009 

7×3 -0.055 -0.124 -0.407 0.093 -0.320 0.0042 

7×4 0.144 0.010 -0.191 -0.074 -1.587 -0.0042 

7×5 3.065 0.733 -3.032 -0.107 2.325 -0.0008 

7×6 5.028 2.656 1.529 -0.115 0.837 0.0002 

8×1 2.870 1.480 1.046 0.024 0.643 -0.0080 

8×2 2.477 0.440 -2.803 -0.143 -0.639 -0.0034 

8×3 1.470 0.373 -1.023 0.015 1.357 0.0028 

8×4 -0.549 -0.516 -2.464 0.049 -0.988 0.0064 

8×5 -10.511 -3.896 4.078 0.015 -0.355 -0.0039 

8×6 4.243 2.119 1.166 0.040 -0.018 0.0060 

9×1 -1.809 -0.080 3.711 -0.088 0.559 0.0032 

9×2 3.758 1.700 0.213 0.112 0.161 0.0108 

9×3 0.386 0.520 1.787 -0.029 0.436 0.0040 

9×4 -1.371 -0.410 1.551 0.104 -0.048 -0.0028 

9×5 3.710 1.380 -1.395 0.004 -1.988 0.0010 

9×6 -4.674 -3.110 -5.866 -0.104 0.880 -0.0161 

10×1 0.634 -0.470 -3.974 -0.004 -0.675 0.0033 

10×2 0.253 0.200 -0.292 -0.104 1.208 -0.0065 

10×3 -1.801 -0.770 -0.357 -0.079 -1.473 -0.0110 

10×4 1.776 0.920 1.104 -0.079 2.622 0.0006 
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10×5 3.736 1.780 0.349 0.087 0.018 0.0037 

10×6 -4.597 -1.660 3.171 0.179 -1.699 0.0099 

S.E.(gij) 0.425 0.448 0.609 0.180 0.745 0.0018 
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ABSTRACT 

Eight new durum wheat genotypes (Triticum durum Desf.) were used in this study 

which were introduced from the International Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas (ICARDA) , in addition to  the two locally grown varieties; Waha and Um-Rabie . 

The entries were crossed according to factorial mating design (six males and four 

females) to get 24 crosses. The characters studied were number of days to 50 % flowering 

, plant height, spike length, Flag leaf area / cm
2
 , number of grains / spike, number of 

spikes / m
2
 , biological yield , grain yield , harvest index , 100-grain weight , protein 

content and ash contents . Male mean squares were significantly different for all the 

characters  except for the  number of days to 50 %, spike length, where as the female 

mean squares  were  significantly different for all the characters . Interaction between 

males and females was significant for all the characters  except for the  number of days to 

50 % flowering and 100-grain weight .The ratio of the general to specific combining 

ability components for the males was less than one for all the characters except for the 

100-grain weight, while this ratio was less than one for all the characters for females 

except for 100-grain weight and ash content . Two genotypes (Omgenil-8) and  (Sebatel) 

Were superior in general combining ability effects for most characters. The hybrids, 

(Omgenil-8*Terbol), (Azul-5*Syrian-4) and (Um-Rabie*Maamouri-3) were superior in 

specific combining ability effects for most characters . 

 
 

 المصادر
الجزئً  التبادلً  التهجٌن تقدٌر قوة الهجٌن والفعل الجٌنً باستخدام طرٌقتً(. 2007)ئامٌدي ، هاجر سعٌد أسكندر

أطروحة دكتوراه ، قسم المحاصٌل (  .Triticum  durum Desf) فً الحنطة الخشنة  الفاحص×السبللة و

 .الحقلٌة ، كلٌة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 
تحت    التباٌنات الوراثٌة والمظهرٌة والتورٌث لصفات جدٌدة من الشعٌر  .(أ2003)حمد عبد الجواد أ،  حمدأ

. عدد خاص 45-36 (4) 8،  مجلة الزراعة العراقٌة. معدالت بذار مختلفة
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التحلٌل الوراثً للتهجٌنات التبادلٌة للجٌل الثانً (. 2005)أغوان ، إسراء منٌب محمد علً 
 F2  فً حنطة الخبز(Triticum aestivum L.) .  رسالة ماجستٌر، قسم علوم

. الحٌاة، كلٌة التربٌة ، جامعة الموصل 
أطروحة . البنٌة الوراثٌة لصفات كمٌة فً الحنطة الخشنة (. 2006)لحمدانً ، غادة عبد هللا طت عبد الرحمن ا

 .دكتوراه ، قسم علوم الحٌاة ، كلٌة العلوم ، جامعة الموصل 
من حنطة ( Genotypes)تحلٌل التهجٌن التبادلً لصفات عدة تراكٌب وراثٌة (. 2001) حمدو، عبد الغنً مصطفى

. أطروحة دكتوراه ، كلٌة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل. بز الخ
تقدٌر المعالم الوراثٌة فً تهجٌنات من الذرة  (. 2005) الزهٌري ، نزار سلٌمان علً

رسالة ماجستٌر ، قسم المحاصٌل الحقلٌة ، كلٌة الزراعة  .(.Zea mays L).الصفراء        
. والغابات ، جامعة الموصل        

دراسة المقدرة اإلتحادٌة وقوة الهجٌن والتورٌث لصفات كمٌة فً (. 2012)صواف ، زهراء خزعل حمدون ال
، جامعة  لعلومكلٌة ا علوم الحٌاة رسالة ماجستٌر، قسم ،  (.Triticum aestivum L)حنطة الخبز 

 .الموصل
وراثٌة من  والتورٌث لعدة تراكٌب تقٌٌم األداء والمقدرة االتحادٌة. (2003) الطوٌل ، محمد صبحً مصطفى مجٌد

 .جامعة الموصل ، كلٌة الزراعة والغابات ، ٌةلالمحاصٌل الحق رسالة ماجستٌر، قسم . الحنطة الخشنة
 Triticum)حنطة الخبز  التحلٌل الوراثً للمقدرة االتحادٌة وقوة الهجٌن فً. (2004) العساف ، ابتسام ناظم حازم

aestivum L.) جامعة الموصل ، كلٌة التربٌة ، قسم علوم الحٌاة ، رسالة ماجستٌر  .
جدولة الري والتسمٌد لمحصولً الحنطة والشعٌر  .(2000)حمد مدلول محمد وحمد محمد صالح أالكبٌسً ، 

. والتعاونً الزراعً لئلرشادالهٌئة العامة  –وزارة الزراعة .باستخدام طرٌقة الري المحوري 
على التوافق (  .Triticum  durum Desf)مدخبلت من الحنطة الخشنةقدرة بعض (. 2006)خوري ، بولص 

 . 49-43( 1)العدد ( 28)سلسلة العلوم البٌولوجٌة المجلد  –مجلة جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة 
) التحلٌل الوراثً لحاصل الحبوب ومكوناتت فً الحنطة الخشنة (. 2006)النعٌمً ، أرشد ذنون حمودي 

Triticum  durum Desf.  . ) أطروحة دكتوراه ، قسم المحاصٌل الحقلٌة ، كلٌة الزراعة والغابات ، جامعة

 .الموصل 
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