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 الخالصة
تسعة تراكيب وراثية من حنطة الخبز ثمانية منها مدخلة من منظمة ايكاردا، وهي منتخبة بطريقة  التهجين التبادلي الجزئي بين تم استخدام      

وباعتماد  6باإلضافة الى الصنف المعتمد محليًا شام   8Jو 3Jو 17Jو 15Jو 14Jو 6Jو 19Jو 12Jرموزها:  برنامج تربية بالتهجين النسب من
هجين فردي. زرعت التراكيب الوراثية االبوية وهجنها التبادلية  81عينات من الهجن حجمها اربعة تهجينات لكل تركيب وراثي وتم الحصول على 

في محطة ابحاث قسم المحاصيل الحقلية التابعة لكلية الزراعة بجامعة تكريت باستخدام تصميم  2182 – 2182ل الموسم الزراعي الجزئية خال
الهجن  اآلباء وعشيرة في الجيني الفعل بهدف دراسة القدرة العامة على االتحاد وقوة الهجين وطبيعةالقطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات 

 حبة 8111بالسنبلة ووزن  عدد الحبوبوطول السنبلة و  ارتفاع النبات وعدد السنابل بالنبات ومساحة ورقة العلمد طرد السنابل و موع لصفات
التراكيب الوراثية جميعها، باإلضافة الى ذلك العائد لكل من اآلباء والهجن ات مربع متوسط أن تحليل التباين بالنبات.أظهرت نتائجحاصل الحبوب و 

ما عدا ذلك العائد للقدرة الخاصة على االتحاد لصفة ارتفاع  درتين العامة والخاصة على االتحاد كل على حده كان معنويًا للصفات جميعهاوالق
الصفات. وأشارت أهمية وراثة هذه  للتحكم فيتأثيرات جينية إضافية وغير إضافية  داللة على وجودالنيات الذي لم يصل الى الحد المعنوي 

 عدد الحبوبو  وعدد السنابل بالنبات ومساحة ورقة العلم ارتفاع النبات لصفات اهميةأكثر  االضافية كانتت التباين الى أن التأثيرات الجينية مكونا
عامة على  بقدرة 17Jو 14Jاالبويين  تركيبينتميز ال .الجينية السيادية اكثر اهمية لبقية الصفات التأثيراتبينما كانت ، حبة 8111بالسنبلة ووزن 

( 6شام 17J x( و)14J x 3J)و (19J x 17J) الهجنو  بضمنها حاصل الحبوب بالنبات،و االتحاد معنوية باالتجاه المرغوب ألكبر عدد من الصفات 
ة منها معنوية باالتجاه المرغوب لحاصل الحبوب بالنبات وبعض مكوناته االخرى ويمكن االستفاد بمتوسط أداء عالي وقوة هجين (6شام 14J xو)

لصفة ارتفاع النبات  %22.11تراوح التوريث الضيق بين في تطوير أصناف هجينية عالية اإلنتاجية وكذلك الستغالل ظاهرة قوة الهجين. 
 وكان متوسطًا لموعد طرد السنابل وارتفاع النبات وطول السنبلة وعاليًا لبقية الصفات. لعدد الحبوب بالسنبلة، %57.27و
 

 المقدمة
 Sehgalواحدة من أهم المحاصيل التي توفر خمس إجمالي السعرات الحرارية لسكان العالم ) (.Triticum aestivum L)د حنطة الخبز تع      
)األمم المتحدة، شعبة السكان،  2171باليين نسمة بحلول عام  9(. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى أكثر من 2187، وآخرون
ولتلبية هذا الطلب، يجب أن ترتفع الزيادات  مقارنة بالسنوات الحالية ٪61سبة بن نطةحعلى ال في عدد السكان سيزيد الطلب (. وهذا النمو2187
يجب على مربي  ولهذا السبب(. Wheat ،2182) 2171سنويا حتى عام  ٪8.6سنويا إلى  %8في الغلة من المستوى الحالي البالغ السنوية 

مع تركيبة وراثية  هاأصناف جديدة من انتاجعن طريق  نطةحبزيادة حاصل الحبوب من ال لقتتع التي ماسةالحاجة الية أن يشتركون في تلبحنطة ال
 Khan) من المادة الوراثية المتاحة للحنطة ويمكن تحقيق ذلك من خالل استكشاف اإلمكانات الجينية القصوى(. 2181وآخرون،  Erkulمرغوبة )
هذا المزيج المواتي  بالعديد من المكونات. وبما أن والمعقدة جينيًا وتتأثر من اهمها ت الحنطة، يعد حاصل الحبوب(. من بين صفا2115وآخرون، 

وكذلك اختيار اآلباء المناسبة وراثيا في لمكونات الحاصل قد يحسن حاصل حبوب الحنطة، فإن تحليل الصفات المختلفة المتعلقة بحاصل الحبوب، 
مربي الحنطة (. ومن هذا المنطلق، ركز 2119وآخرون،  Ilkerالتي يمكن أن تضمن النجاح في برامج التربية ) ت األولى، تعد الخطواالتهجينات

تهجين بين آباء ذوات قدرة عامة على االتحاد جيدة، وانتحاب االنعزاالت المرغوبة من الهجن العالية االنتاجية عن طريق على تطوير أصناف 
(. ويمكن أن تتيح المعلومات المتعلقة بالقدرتين  2187aوآخرون،  Kumar و 2187وآخرون  Istiplilerالحبوب ) الناتجة عنها لصفات حاصل

 العامة والخاصة على االتحاد للحنطة، فضال عن المعلومات المتعلقة بطبيعة التوريث والفعل الجيني لمكونات الحاصل، اختيار أفضل أساليب
على اختيار اآلباء المناسبة وراثيا لتطوير األنماط الجينية المرغوبة ضمن عشائرها االنعزالية. استخدمت طريقة أن تعزز القدرة  ويمكن ،التربية

ومكوناته في فترة التهجين التبادلي في كثير من االحيان في اختيار االباء كمخطط مناسب للحصول على معلومات وراثية عن صفات الحاصل 
ومن بين مختلف تقنيات  (.Heidari ،2182 و Kohanتخدامها في تحسين الكفاءة في برامج تربية الحنطة )قصيرة من الوقت، والتي يمكن اس

( يعتبر اكثر فائدة لمربي الحنطة ويوفر معلومات قيمة عن قدرة 8976) Griffingالتهجين التبادلي، فان تحليل القدرة على االتحاد الذي وضعه 
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وكذلك يوفر معلومات عن طبيعة وحجم الفعل الجيني الذي يسيطر (. 2119وآخرون،  Sebokaى انسالها )اآلباء على نقل الصفات المرغوبة إل
وآخرون، Kumar و 2182وآخرون، Yao و 2182وآخرون، Nazir و 2182وآخرون،  Ljubičićعلى وراثة الصفات، وقد قام باحثون عديدون )

2187 b و Shehzad  ،على االتحاد والفعل الجيني ووضعية توارث مكونات الحاصل باستخدام تقنية ( بالتحقيق في القدرة 2187وآخرون
مطلوبة التهجين التبادلي الكامل ألصناف من حنطة الخبز. وفي الحاالت التي يكون فيها عدد االباء كبيرًا يكون من الصعوبة اجراء التهجينات ال

هذا ظهرت فكرة التهجين التبادلي الجزئي للتغلب على الصعوبات مع الحفاظ على للتهجين التبادلي الكامل او النصفي او يصبح غير عمليًا، ول
( يمكن تطبيق هذا المفهوم من خالل اختيار عينات من الهجن التبادلية لكل أب 8968) Curnowو Kempthorneكفاءة التقدير، وحسب نظام 

 عينة التهجينات لكل أب. وبذلك يمكن انتاج عدد من الهجن يساوي نصف حاصل ضرب عدد االباء مع 
مع وجود مستوى كاف من قوة الهجين، فإن اإلنتاج التجاري من و أسرع وأرخص وأسهل طريقة  لزيادة إنتاج المحصول.  تعتبر قوة الهجينان       

ت الهجين القيمة في برامج التربية. األصناف الهجينة سيكون له ما يبرره، والدراسات المتعلقة بهذا المجال يمكن أن توفر األساس الستغالل التركيبا
جاء ذكره في وقت  نطةحغم من أن وجود قوة الهجين في الويمكن لتكنولوجيا الحنطة الهجين أن تلعب دورا فعاال في تعزيز إنتاج الحبوب. وعلى الر 

ساعد الدراسات المتعلقة بقوة الهجين ، فان استغالله على نطاق واسع لم يتحقق في الماضي القريب. وستFreemanمن قبل  8989مبكر في عام 
ربي في توليد استراتيجيات تربية إنتاج الحنطة الهجين. ان الحصول على المعلومات الوراثية من انسال التهجين التبادلي هو ممارسة شائعة لم

د شرط أساسي في أي برنامج للتربية، مع التركيز المعلومات حول التوافيق االبوية المرغوبة تععملون مع المحاصيل ذاتية التلقيح، و النباتات الذين ي
  (.2116وآخرون،  Hassanعلى درجة عالية من استجابة قوة الهجين )

الحبوب هو الهدف الرئيسي من برامج تربية الحنطة، وفي محاولة لتحقيق هذا المطلب، فقد اجريت هذه  حاصلوبالنظر إلى أن تحسين       
( تحديد 2( تقييم طبيعة وحجم الفعل الجيني و)2( تقدير قوة الهجين،  )2درة العامة على االتحاد للتراكيب االبوية، )( تقدير الق8الدراسة بهدف: )

( 6طريقة توارث صفات حاصل الحبوب ومكوناته في الحنطة، في عشيرة تهجين تبادلي جزئي لتسعة آباء )بضمنها الصنف المعتمد محليًا شام 
 واربعة تهجينات لكل اب. 

 
 البحث مواد وطرائق

من برنامج تربية  مدخلة من منظمة ايكاردا،  وهي منتخبة بطريقة النسب  من حنطة الخبز ثمانية تراكيب وراثية باعتمادأجريت التجربة       
التراكيب الوراثية التسعة بذور . زرعت لتراكيب الوراثية التسعة ونسبها(هذه ا 8)يبين الجدول  6الى الصنف المعتمد محليًا شام  باإلضافة ،بالتهجين

 اعة اصيل الحقلية التابعة لكلية الزر في محطة ابحاث قسم المح
 

 ورموزها ونسبها. ب الوراثية المستخدمة في التجربةالتراكي(: 8جدول )
 النسب رمز الهجين  رمز الساللة ت

1 12J Acs-w-9145 Genaro.18/4/pat 10/Aid S//pat 72300/3/Pvns/5/mons/prIs. 

2 19J Acs-w-9148 Prls /pews // Turaco / chil. 

3 6J Acs-w-9126 ACSAD875/5/cs/E.Gig//Gs1313*Pvos/4/K134(60)/ves S.  

4 14J Acs-w-9143 Genaro.81/4/pat  10/Ald´s´// pat72300/3/ pun´s´/5/ Bocro-3 

5 J15 Acs-w-9144 Genaro.81/4/pat  10/Ald´s´// pat72300/3/ pun´s´/5/ Ducula 

6 J17 Acs-w-9146 Pr / ʻsʻ // Pew´s´ // Turaco / chil 

7 J3 Acs-w-9102 ACSAD 67 / ACSAD 875 

8 J8 Acs-w-9132 ACSAD 875 / TIA 

مدخل    ACARDA  شام 6 9  

 
لضمان توافق  2188تشرين ثاني  22و 85و 81اذ زرعت البذور في ثالث مواعيد )، 2182 - 2188بجامعة تكريت خالل الموسم الشتوي 

( باعتماد عينات من 8968) Curnowو Kempthorneطريقة جين التبادلي الجزئي بينها وفق ثم اجري التهاثناء اجراء التهجينات،  التزهير
وخالل الموسم هجين فردي.  2  =81/(x 2 9) وبذلك يكون عدد الهجن الفردية الناتجة يساوي لكل تركيب وراثيتهجينات  الهجن حجمها اربعة

 2182تشرين الثاني  87هجين فردي( في المحطة ذاتها بتاريخ  81زرعت التراكيب الوراثية جميعها )تسعة آباء و  2182 - 2182الثاني 
م والمسافة بين  2باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات. كانت الزراعة في خطوط )خطين لكل تركيب وراثي(، طول الخط 

بين النباتات داخل الخط. اجريت عمليات خدمة التربة والمحصول حسب التوصيات. اضيف السماد المركب  1381م وبمسافة  1321الخطوط 
NPK  26سماد اليوريا  وأضيفكغم للهكتار بعد الحراثة وقبل التخطيط والزراعة،  611دفعة واحدة بواقع  85:85:85 المنشأروسي% N  بواقع
 لزراعة. كغم للهكتار دفعة واحدة بعد شهر من ا 211
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سجلت البيانات على اساس متوسط الوحدة التجريبية عن الصفات: عدد االيام من الزراعة الى طرد السنابل وارتفاع النبات )سم( وعدد       
 حبة )غم( وحاصل النبات الفردي )غم(.  811السنابل بالنبات ومساحة ورقة العلم وطول السنبلة )سم( وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

وفتتق طريقتتة تصتتميم القطاعتتات والتراكيتتب الوراثيتتة جميعهتتا )االبتتاء والهجتتن( والهجتتن بينهتتا  التستتعةاآلبتتاء  كتتل متتن حللتتت البيانتتات المتتأخوذة عتتن      
 Al-Zubaidy) المتدىالمتوستطات بطريقتة دنكتن المتعتدد  الفروقتات بتين العشوائية الكاملة للتعرف على االختالفات بينها ولجميع الصفات، واختبرت

تتتم (، و 8968) Curnowو Kempthorne. أمتتا البيانتتات المتتأخوذة متتن الهجتتن فقتتط فقتتد حللتتت وفتتق الطريقتتة التتتي بينهتتا (Al-Falahy ،2186و
 اجراء التقديرات التالية:

 .tقدرت قوة الهجين على اساس انحراف الجيل االول الهجين عن متوسط االبوين واختبرت معنويتها باستخدام اختبار  (8)
 ثيرات القدرة العامة على االتحاد لكل أب.قدرت تأ (2)
)علتتتى فتتترض عتتتدم وجتتتود التبتتتاين التتتتداخلي( عتتتن طريتتتق متوستتتط التبتتتاين  D2σوالستتتيادي  A2σواإلضتتتافي  E2σتتتتم تقتتتدير التبتتتاين البيئتتتي  (2)

 المتوقع من هذا التحليل وهو:
       MSGCA = σ2e + r σ2s + [rs(n-2)/n-1] σ2g 

       MSSCA = σ2e + r σ2s 

       MSe = σ2e 

والخطتتأ  تحتتادوالقتتدرة الخاصتتة علتتى اال تحتتادالمقتتدر للقتتدرة العامتتة علتتى اال هتتي متوستتط المربعتتات eMSو  SCAMSو  GCAMSحيتتث أن: 
تبتتاين  s2σأ التجريبتتي وتبتتاين تتتأثير الخطتت e2σعتتدد المكتتررات و rأب وعتتدد التهجينتتات لكتتل  sاالبتتاء وعتتدد  n، والتجريبتتي علتتى التتتوالي

 االتحاد. تباين تأثير القدرة العامة على  g2σو  تحاددرة الخاصة على االتأثير الق
 من المعادالت أعاله قدرت مكونات التباين كما يلي: s2σو  g2σبعد إيجاد قيم  (2)

        σ2E = MSe     ;      σ2A = 2 σ2g     ;     σ2D = σ2s 

 Kempthorne (8975 ،)قة اختبرت معنوية هذه المكونات عن الصفر وفق طريو            
 للصفات المختلفة بتطبيق المعادالت التالية: āومعدل درجة السيادة  BShوالواسع  NShقدرت نسبة التوريث بمعناها الضيق  (7)

hNS = σ2A / σ2P      ;      hBS = σ2G / σ2P      ;      ā = √ 2 σ2D / σ2A   

 التباين المظهري، وحسبت كما يلي: P2σالتباين الوراثي و  G2σعلمًا ان:            
        σ2G = σ2A + σ2D 

        σ2P = σ2G + σ2E 

أكثتتر متتن و  متوستتط %71-%21متتنخفض ومتتن  %21( )أقتتل متتن 8999وتتتم اعتمتتاد حتتدود التوريتتتث بتتالمعنى الضتتيق حستتب العتتذاري )           
 عالية(3 %61متوسطة وأكثر من  %61-%21واطئة، من  %21من ( )أقل 8999حسب ما ذكر علي )بحدود التوريث الواسع  و، عالي( 71%

= Allard (8961 ،)Pσ NSGA=i h ،iحستب المعادلتة التتي قتدمها ب( لكتل صتفة GAقتدر التحستين التوراثي المتوقتع فتي الجيتل التتالي ) (6)
ين المظهتتري(، ثتتم قتتدر = االنحتتراف المظهتتري )الجتتذر التربيعتتي للتبتتاσP و %81علتتى أستتاس انتختتاب  8356نتختتاب وقيمتهتتا شتتدة اال

   Agarwalقترحهتااواعتمتدت المتديات التتي  ،/yGA% = (GA..)  نستبة مئويتة متن الوستط الحستابيبوصتفه التحسين الوراثي المتوقتع 
 ،عالية( %21متوسطة وأكثر من  %21 - %81واطئة، بين  %81أقل من ) ( لحدود التحسين الوراثي المتوقع8912) Ahmedو

 Statistical Analysis System (SAS version 9)تمت االستعانة في انجاز التحاليل اإلحصائية والوراثية بالبرامج اإلحصائية الجاهزة       
 .Microsoft Office Excel 2003و Minitabو 
 

 النتائج والمناقشة
الوراثية إذا كانت هناك اختالفات كبيرة بين األنماط الجينية على أساس  المعالملتقدير  التهجين التبادلي الجزئيحليل تذ يتنف من الممكن      
لتراكيب الوراثية التباين ل بعات( أن متوسط مر 2الواردة في الجدول ) تحليل التباين ويالحظ من نتائجلصفات المختلفة قيد الدراسة. ل Fاختبار 

للصفات جميعها، ما عدا صفة ارتفاع  %8كان معنويًا عند مستوى احتمال  ذلك لكل من اآلباء والهجن كل على حدهجميعها، باإلضافة الى 
االبوية المستخدمة في الدراسة  التراكيبوتتدل هذه االختالفات على وجود تباعد وراثي بين  .%7آلباء كانت معنوية عند مستوى احتمال لالنبات 

Tawfelis (2116 )التراكيب الوراثية جميعها، وقد سجلت نتائج مشابهة من قبل عنه تباعد اكبر بين الهجن الناتجة عنها وكذلك بين والذي تسبب 
، وعليه ونظرًا لمعنوية االختالفات بين التراكيب الوراثية للصفات جميعها، فان التحليل الوراثي الالحق للقدرة على االتحاد Menshawy(2115) و

ية الوراثية التي تسيطر على وراثة الصفات المختلفة، وبالتالي اختيار الطريقة التي وطبيعة عمل المورثات يعد ضروريًا بهدف التعرف على اآلل
العالية  تناسب تربية المحصول في حدود المواد الوراثية المعتمدة في الدراسة وتسمية افضل اآلباء والهجن للبرامج المستقبلية. ونتيجة للمعنوية

 (، وفيه2م تجزئته الى القدرتين العامة والخاصة على االتحاد )الجدول، لمتوسط مربعات الهجن التبادلية الجزئية فقد ت
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 للتراكيب الوراثية لصفات الحنطة قيد الدراسة. (: نتائج تحليل التباين2جدول )

 مصادر االختالف
درجات 

 الحرية

 الصفات

موعد طرد السنابل 

 )يوم(
 عدد السنابل بالنبات ارتفاع النبات )سم(

لم مساحة ورقة الع

 (2)سم

 159855 79425 1129721 79797 2 المكررات

 **3199232 **69799 **2319537 **169366 26 التراكيب الوراثية جميعها

 **3859729 **29787 *4489762 **189343 8 اآلباء

 **2779912 **69746 **1369814 **159176 17 الهجن

 **4899776 **339565 779747 **279765 1 اآلباء ضد الهجن

 39262 79131 589618 29572 52 الخطأ التجريبي

حبة  1777وزن  عدد الحبوب بالسنبلة طول السنبلة )سم( 

 )غم(

حاصل الحبوب 

 بالنبات )غم(

 129575 49622 319597 29176 2 المكررات

 **1169132 **1139717 **3679784 **29518 26 التراكيب الوراثية جميعها

 **349526 **269649 **1989547 **19192 8 اآلباء

 **739418 **1749475 **3679976 **19974 17 الهجن

 **14989128 **9499172 **17189478 **229371 1 اآلباء ضد الهجن

 29821 19397 69497 79389 52 الخطأ التجريبي

 على التوالي %7و  %8)**( و)*( معنوية عند مستوى احتمال 
 

 للقدرتين العامة والخاصة على االتحاد لصفات الحنطة قيد الدراسة. تباين(: نتائج تحليل ال2جدول )

 مصادر االختالف
درجات 

 الحرية

 الصفات

موعد طرد السنابل 

 )يوم(
 عدد السنابل بالنبات ارتفاع النبات )سم(

مساحة ورقة العلم 

 (2)سم

 **4579929 **99785 **2149577 **199581 8 القدرة العامة على االتحاد

 **1249119 **29722 719469 **119261 9 القدرة الخاصة على االتحاد

 39262 79131 589618 29572 52 الخطأ التجريبي

 19758 19765 39467 79559 مكونات القدرة العامة الى الخاصة

حبة  1777وزن  عدد الحبوب بالسنبلة طول السنبلة )سم( 

 )غم(

حاصل الحبوب 

 بالنبات )غم(

 **1149731 **1839351 **6589699 **29674 8 لعامة على االتحادالقدرة ا

 **379317 **349364 **1799556 **19352 9 القدرة الخاصة على االتحاد

 29821 19397 69497 79389 52 الخطأ التجريبي

 79921 19577 19878 79678 مكونات القدرة العامة الى الخاصة

 على التوالي %7و  %8ل معنوية عند مستوى احتما)**( و)*( 
 

، ما عدا ذلك العائد للقدرة الخاصة على االتحاد لصفة ارتفاع النيات الذي لم يصل %8يالحظ انه كان لكلتا القدرتين معنويًا عند مستوى احتمال 
ثة معظم الصفات قيد الدراسة، ويالحظ الى الحد المعنوي، وهذا يدل على ان التأثيرات الوراثية االضافية والسيادية لها اهمية في السيطرة على ورا

حبوب أن النسبة بين مكونات القدرة العامة الى القدرة الخاصة على االتحاد كانت اقل من واحد لصفات موعد طرد اسنابل وطول السنبلة وحاصل ال
سيطرة على وراثتها في حين كانت اكبر من واحد بالنيات داللة على أن التأثيرات الجينية السيادية كانت أكثر أهمية من التأثيرات اإلضافية في ال

 لبقية الصفات داللة على االهمية االكبر للتأثيرات الجينية اإلضافية 
لصفة موعد  ومنه يالحظ االتحادللصفات المختلفة وتأثيراتها للقدرة العامة على ( متوسطات التراكيب الوراثية االبوية 2تظهر في الجدول )      

 5و 2وفي الوقت ذاته كان للتركيبين  االتحاداظهرت تأثيرات سالبة مرغوبة للقدرة العامة على  9و 5و 2و 2و 8التراكيب االبوية  طرد السنابل ان
 اذ بلغ فيهما عدد االيام حتى طرد السنابل  أداءافضل متوسطي 

تأثيرات  2و 2و 2و 8السنابل بالنبات اظهرت التراكيب ولصفتي ارتفاع النبات وعدد  على التوالي(. 886.22و 885اقل مقارنة ببقية التراكيب )
 8لصفة ارتفاع النبات و 2و 2موجبة مرغوبة للقدرة العامة على اإلتحاد وفي الوقت ذاته كانت متوسطات ادائها جيدة للصفتين وخاصة التركيبين 

 لصفة عدد السنابل بالنبات. كانت تأثيرات القدرة العامة 2و
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 لصفات الحنطة قيد الدراسة. درة العامة على االتحادقاآلباء وتأثيراتها لل متوسطات(: 2جدول )
التركيب 

 الوراثي

 (2مساحة ورقة العلم )سم عدد السنابل بالنبات ارتفاع النبات )سم( موعد طرد السنابل )يوم(

 التأثير المتوسط التأثير المتوسط التأثير المتوسط التأثير المتوسط

 79779- ج ب52952 19711 أب179193 59388 أب95967 19679- أ123977   1

 19351 ج519747 19536 ب99687 79357 أب99933 79569- ج ب127967   2

 29175 ب539517 19526 أب179717 69611 أ174927 19375 ج أب121933   3

 79119- د 459763 79862 ب99937 19251 أ176977 79315- هـ117977   4

 17976- ج519157 7984- أب179193 29236- أ174987 19579 دهـ118933   5

 19257 هـ379227 7952- ج89737 79522- ب75977 79963 هـ117977   6

 99446- و 279617 2923- د 89177 29596- أب86951 19679- هـ116933   7

 119883 أ 689497 1979- د 79967 89599- ب76993 19528 د ج119933   8

 49434 د 469483 7928- أ 179533 69647- أب83923 19272- أب122933   9

  489277  99483  929424  1199482 المتوسط

التركيب 

 الوراثي

 )غم(تحاصل حبوب النبا حبة )غم( 1777وزن  عدد الحبوب بالسنبلة طول السنبلة )سم(

 التأثير المتوسط التأثير المتوسط التأثير المتوسط التأثير المتوسط

 39986- ج279721 4973- د229877 139457- ج519757 19773- ج ب179477 1

 29327- أب229399 2991- جد369173 139344- ج539793 79727- ج أب189133 2

 49219- بج219127  5936- ب389613 129879- د479737 79154- ج ب179733 3

 39689 أب229973  59872 أ 419367 19829- د489167 79216- أب189467 4

 79519- أ 239449 69638 د ج35991 19159 ج539487 79491 ج ب179933 5

 39499 د 159684 79539 بج369697 59924 هـ429993 79679 ج179133 6

 49163 أ 239733 1937- أ 429877 229163 أ 699777 19333 أ199133 7

 39471- د 149493  4993- جد359977 69652 ج519867 79766- ج179333 8

 39177 أب229577 7977- جد359127 59535 ب629933 79268- ج أب189233 9

  279777  379367  539524  179944 المتوسط

 متوسطات كل صفة المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنويًا. -
 

بفارق  1، وكان متوسط االداء اعلى في التركيب لصفة مساحة ورقة العلم 9و 1و 6و 2و 2على االتحاد موجبة مرغوبة في التراكيب الوراثية 
على التوالي( وهذا يعني تميز هذين التركيبين لهذه الصفة. تميز التركيب  2سم 72.785و 61.29) 2معنوي عن بقية التراكيب ويليه التركيب 

 8.222لسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات )بأعلى تأثير مرغوب للقدرة العامة على االتحاد لصفات طول السنبلة وعدد الحبوب با 5الوراثي 
غم  2.862حبة و 69.5سم و 89.822على التوالي( وكذلك كان له اعلى متوسط أداء لهذه الصفات بلغ على التوالي  2.862و 22.862و

صفات، وكذلك اظهرت تراكيب ه الهذبفارق معنوي عن معظم التراكيب الوراثية االبوية األخرى وبذلك يعد هذا التركيب هو االكثر فائدة في تحسين 
لصفة عدد الحبوب  9و 1و 6و 7لصفة طول السنبلة و 6و 7ابوية اخرى تأثيرات مرغوبة ومتوسطات اداء جيدة لهذه الصفات الثالث وهي 

حبة  8111وزن لحاصل الحبوب بالنبات. وأخيرا يالحظ وجود تأثيرات للقدرة العامة على االتحاد موجبة مرغوبة لصفة  9و 5و 6و 2بالسنبلة و
وبنفس الوقت كان معدل اداء االصناف الثالث جيدًا وخاصة في  على التوالي(، 5.729و 6.621و 7.152) 6و 7و 2في التراكيب االبوية 

ويالحظ  .1و 6و 2و 8غم بفارق معنوي عن التراكيب االبوية  28.26وبلغ  حبة عاليا 8111الذي كان فيه متوسط وزن  2التركيب الوراثي 
بضمنها حاصل الحبوب بالنبات مما اظهرا تأثيرًا عاما مرغوبًا ألكبر عدد من الصفات بلغ خمسة صفات  6و 2ل عام ان التركيبين االبويين بشك

صفات  ألربعمرغوب  تأثيراذ اظهر كل منهما  9و 5يشجع اعتمادهما في برامج التربية لتحسين هذه الصفات، يليهما في االهمية التركيبين 
على تأثيرات Heidari (2182 )وZare-Kohan ( و2188وآخرون )Ajmal حاصل الحبوب بالنبات، ومن دراسات سابقة حصل بضمنها 

( 7يبين الجدول ) متباينة للقدرة العامة على االتحاد لتراكيب وراثية من الحنطة لحاصل الحبوب بالنبات وبعض مكوناته من الصفات األخرى.
 .زئية وقوتها الهجينية على اساس انحراف متوسط الهجين عن معدل متوسطات أألبوين متوسطات الهجن التبادلية الج

( داللة على انهما اكثر تبكيرا مقارنة بالهجن x 5 8( و)x 2 8يوم في الهجينين ) 886.65ويالحظ أن أقل متوسط لصفة موعد طرد السنابل بلغ 
 x 2( و)x 5 2( و)x 7 2( و)x 6 8للصفة. ولصفة ارتفاع النبات تميزت الهجن )أألخرى واظهر هذين الهجينين  قوة هجين معنوية ومرغوبة 

سم، وفي الوقت ذاته اعطت مع خمسة هجن اخرى قوة هجين مرغوبة  816.65و 95.65( بأعلى المتوسطات والتي تراوحت بين x 9 2( و)5
( بأعلى x 9 2( و)x 6 2( و)x 7 2( و)x 6 8( و)x 2 8( فقط، تفوقت الهجن )x 7 2عالية المعنوية ولم تصل الى الحد المعنوي في الهجين )

 x 2في الهجينين ) 2سم 69.8و 51.6عدد للسنابل بالنبات، ومع تسعة هجن اخرى بقوة هجين معنوية مرغوبة. بلغت اعلى مساحة لورقة العلم 
ن اخرى قوة هجين مرغوبة عالية المعنوية. لصفة طول السنبلة بلغت ( على التوالي، وفي الوقت ذاته كان للهجينين مع تسعة هجx 1 2( و)1

 ( على التوالي،x 1 7( و)x 5 2( و)x 5 2سم في الهجن ) 89.52و 21.22و 21.2اعلى المتوسطات 
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 وقوة كل هجين على اساس انحرافه عن متوسط االبوين لصفات الحنطة قيد الدراسة. (: متوسطات7جدول )
التركيب 

 الوراثي

 (2مساحة ورقة العلم )سم عدد السنابل بالنبات ارتفاع النبات )سم( د طرد السنابل )يوم(موع

 قوة الهجين المتوسط قوة الهجين المتوسط قوة الهجين المتوسط قوة الهجين المتوسط

1 x 4 116967 49782- ح ط45976 **29672 أ12967 **69633- دهـ9492 *39333- و** 

1 x 5 124933 39545- وزح48929 **79943 ب11914 29177- بج98917 **39667 أ* 

1 x 6 118967119197 ج 56977 **39192 أ12965 **21937 أ176967 19333- هـو** 

1 x 7 116967 29778 ط 42977 **19927 ب11977 **49917 جد9697 *39777- و 

2 x 5 12793 19738- هـوز49936 **29457 أ12939 19877 أ17399 79833 هـ-ب 

2 x 6 1279779487 دهـو51961 **39145 أ12935 **12993 ب17791 19833 هـ-ب** 

2 x 7 11896729678 ط 41993 **19717 جدهـ9997 **49743 بج97967 79167 هـو 

2 x 8 12296799335 أ69917 *79917 دهـ9953 *39277 هـو91933 *29667 د-أ** 

3 x 6 12396799418 جد54979 **19897 ب11927 **69367 ج د9697 **49577 أب** 

3 x 7 1199369437 زح4797 **79912 جد9997 **49643 ب17797 79577 دهـو** 

3 x 8 123 99597 أ77967 **29312 ب11937 79767 هـو91933 *29667 أ ب ج** 

3 x 9 12193389177 ج 5891 **19895 أ12917 **49617 بج98933 79577- هـ-أ** 

4 x 7 12797179817 زح47957 79182 هـ9927 29123- دهـ94913 *39333 و-ج** 

4 x 8 12196749823 ب61995 **29248 ب11927 19467- و 97977 *39577 هـ-أ** 

4 x 9 11997189643 ب64977 **79965 ب11927 *29817- هـ و9198 79777 و-ج** 

5 x 8 12379627- دهـ52927 **19787- و7937 **7947- ز 8395 **49167 أب ج** 

5 x 9 11896711913- ي37969 79737 ج1794 **13948- ح 87957 19667- هـو** 

6 x 9 12197219545 ب63947 79765- دهـ9957 **6925 ز 8594 19333 هـ-أ** 

  539416  179848  949396  1279556 المتوسط

التركيب 

 الوراثي

 النبات )غم(اصل حبوب ح حبة )غم( 1777وزن  عدد الحبوب بالسنبلة طول السنبلة )سم(

 قوة الهجين المتوسط قوة الهجين المتوسط قوة الهجين المتوسط قوة الهجين المتوسط

1 x 4 16993 39156 كل24962 **99378 د46992 **79558- هـ42947 *1977- و* 

1 x 5 1898759648 حطي27938 **149835 ج49972 79578 طي53913 *19133 جدهـ** 

1 x 6 19927129914 ح-د37977 **99167 هـو44945 **119672 زح58997 **2977 هـ-أ** 

1 x 7 1992399499 ز-ج31938 19168- حط37917 **119575 جد7293 *79967 هـ-أ** 

2 x 5 1993359297 ط-و28922 **179753 د46979 19737- ي51955 **1937 هـ-أ** 

2 x 6 18953149576 جد33955 **159122 ب51955 **89877 زحط56985 79977 جدهـ** 

2 x 7 1995389672 و-ج31974 *19587 ز41977 **119673 بج7397 79977 د-أ** 

2 x 8 1893719674 ل27912 79573- طي35937 19827 حطي5493 79633 دهـ 

3 x 6 1994789271 طي26967 **79765 هـو44972 **99917 حطي55928 **29733 هـ-أ** 

3 x 7 27947 69417 ط-هـ28984 79377- ز47947 **89882 ـده6796 **19967 أ** 

3 x 8 18927 59777 كل22988 **29267- ي34997 *49165 حطي53997 79667 هـ** 

3 x 9 1992399542 ز-ج31935 79633 ح37957 **179732 هـو65937 **1925 هـ-أ** 

4 x 7 27923139792 ب37911 **59277 د47928 **289577 أ8795 **19433 أب** 

4 x 8 19977139172 جدهـ31987 **49713 و43925 **179253 دهـ67927 *19167 هـ-ب** 

4 x 9 19977179592 أ 47929 **149493 أب52973 **149753 جدهـ6996 79717 هـ-ب** 

5 x 8 1997389159 طي27913 **139697 ج49957 **249757 ب77943 **2917 أبج** 

5 x 9 18927 49862 ي-ز27984 **179183 دهـ45977 29897 وز6191 79117 هـ** 

6 x 9 19947159815 بح34991 **189268 أ54917 **189737 جد7197 **19783 هـ-أ** 

  299814  449622  639295  199759 المتوسط

 على التوالي %7و  %8)**( و)*( معنوية عند مستوى احتمال   ال تختلف عن بعضها معنويًا. المتبوعة بالحرف نفسه متوسطات كل صفة -
 

( بأعلى عدد للحيوي بالسنبلة x 5 2وتميزت هذه الهجن الثالث باإلضافة الى ثمانية هجن اخرى بقوة هجين معنوية مرغوبة للصفة. تميز الهجين )
ان لهذه الهجن (، ويالحظ في الوقت ذاته x 5 2( و)x 1 7حبة وبفارق معنوي عن معظم الهجن األخرى وتاله في االهمية الهجينين ) 15.7بلغ 

 8( و)x 6 2( و)x 9 6حبة ان الهجن ) 8111الثالث باإلضافة الى عشرة هجن اخرى قوة هجين معنوية باالتجاه المرغوب. يالحظ لصفة وزن 
x 7 ين هذه ، وبذلك تعد هذه الهجن هي االفضل لتحس%8( جمعت بين متوسط االداء العالي وقوة الهجين المرغوبة والمعنوية عند مستوى احتمال

باالتجاه المرغوب للصفة. وأخيرا يتضح لصفة حاصل الحبوب بالنبات تفوق الهجين ألصفة فضاًل عن اظهار عشرة هجن اخرى قوة هجين معنوية 
(2 x 9 بأعلى متوسط بلغ )21.29 ( 2غم وبفارق معنوي عن جميع الهجن األخرى تاله الهجن x 5(و )6 x 9(و )2 x 6 بحاصل حبوب ،)

غم، وفي الوقت ذاته كان لهذه الهجن االربعة باإلضافة الى ثالثة عشر هجينًا اخرى قوة  22.77و 22.98و 25.88لغ على التوالي بالنبات ب
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صفة حاصل  بضمنهاعدد من الصفات  ألكبرويالحظ ان بعض الهجن تميزت بقوة هجين معنوية مرغوبة هجين معنوية باالتجاه المرغوب. 
 (x 9 2( و)x 5 2( و)x 5 8في الهجن ) ستة( و x 6 2( و)x 6 2( و)x 6 8في الهجن ) سبعةالعدد من الصفات  الحبوب بالنبات، وبلغ هذا

لجيد وقوة قد جمعت مواصفات االداء اوكذلك يتضح أن بعض الهجن . (x 9 2( و)x 6 2( و)x 5 2وخمسة في الهجن ) (x 9 6( و)x 1 2و)
لطول السنبلة وعدد  (x 5 2و) حبة وحاصل الحبوب بالنبات 8111لعدد السنابل بالنبات ووزن  (x 6 2باالتجاه المرغوب وهي: ) الهجين المعنوية

وتفيد هذه ، لحاصل الحبوب بالنبات (x 9 2و ) حبة وحاصل الحبوب بالنبات 8111لوزن ( x 9 6و)الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات 
نتاجتميزة في برامج التربية النتائج في امكانية االستفادة من هذه الهجن الم وة االداء الجيد وقويالحظ أن معظم الهجن الفردية ذوات  الهجن. وا 

 ، ولتوثيق ذلك فقد حددت افضلالهجين المعنوية المرغوبة لصفة ما كان على األقل واحد من أبويها قد أعطى تأثيرًا معنويًا مرغوبًا لتلك الصفة
ها التي تهدف ل الهامةكونها المحصلة  (6في الجدول )لصفة حاصل الحبوب بالنبات  الي وقوتهاالعئها اخمسة هجن فردية من حيث متوسط اد

( الذي اعطى اعلى قوة هجين مرغوبة عالية المعنوي x 9 2غم في الهجين ) 21.29حبوب بالنبات بلغ  حاصل، ويالحظ ان اعلى برامج التربية
وكان هذا الهجين قد نتج عن ابوين تأثيرهما للقدرة العامة غوبة ومعنوية ألربعة صفات اخرى، ، باإلضافة الى اعطاءه قوة هجين مر 85.729بلغت 

عالي(. جاءت الهجن االربعة االخرى قريبة من حيث متوسط أدائها للصفة مع بعضها ومع الهجين السابق المتفوق، وكان   xعلى االتحاد )عالي
تها كانت عالية لصفات أخرى. ويالحظ أن جميع هذه الهجن جاءت من توافيق بين سالالت إما لها قوة هجين معنوية ومرغوبة، إضافة إلى أن قو 

واطئة( من حيث قدرتها العامة على اإلتحاد، وهذا تأكيد على ما تم التطرق إليه أعاله والذي جاء متفقًا مع آراء  xعالية( أو )عالية  x)عالية 
 باحثين آخريتتن.

 
 في متوسط أداءها وقوتها لصفة حاصل الحبوب بالنبات.(: أفضل خمسة هجن 6جدول )

 ت
الهجين 

 الفردي

حاصل الحبوب 

 بالنبات
 قوة الهجين

تأثير القدرة العامة 

 لآلباء
 صفات أخرى بقوة هجين معنوية

1 4 x 9 47929 عالي **179592 أx  عالي 
عدد السنابل بالنبات، مساحة ورقة العلم، عدد الحبوب 

 حبة 1777بالسنبلة، وزن 

2 4 x 7 37911عالي **139792 بx  عالي 
مساحة ورقة العلم، طول السنبلة، عدد الحبوب بالسنبلة، وزن 

 حبة 1777

3 6 x 9 34991عالي **159815 ب حx  عالي 
ارتفاع النبات، مساحة ورقة العلم، طول السنبلة، عدد 

 حبة 1777الحبوب بالسنبلة، وزن 

4 2 x 6 33955واطئ **49576 ج د x عالي 
ارتفاع النبات، عدد السنابل بالنبات، مساحة ورقة العلم، عدد 

 حبة 1777الحبوب بالسنبلة، وزن 

5 4 x 8 31987عالي  **139172 جدهـx واطئ 
عدد السنابل بالنبات، مساحة ورقة العلم، طول السنبلة، عدد 

 حبة 1777الحبوب بالسنبلة، وزن 

 
ات التباين والمعالم الوراثية للصفات قيد الدراسة، ومنه يتضح أن التباينين الوراثيين اإلضافي والسيادي كانا ( تقديرات مكون5يبين جدول )      

لم  ما عدا التباين السيادي لصفة ارتفاع النبات معنويين عن الصفر للصفات جميعها، داللة على أهميتهما في السيطرة على وراثة هذه الصفات
من تلك الخاصة بالسيادي للصفات جميعها داللة على االهمية االكبر للتأثير م التباين الوراثي االضافي كانت اكبر أن قي بدووييكن معنويَا. 

أن قيم التوريث بالمعنى الضيق كانت بين المتوسطة والعالية ومختلفة واقل من قيم التوريث الجيني االضافي لهذه الصفات،ولهذا السبب يالحظ 
لعدد الحبوب بالسنبلة، أي  %57.27لصفة ارتفاع النبات و %22.11ين الصفات، اذ تراوحت قيم التوريث الضيق بين الواسع بحدود مختلفة ب

ية المبكرة أنها كانت متوسطة لموعد طرد السنابل وارتفاع النبات وطول السنبلة وعالية لبقية الصفات، وهذا يعني ان االنتخاب في االجيال االنعزال
حبة وحاصل  8111فات جميعها وباألخص منها عدد السنابل بالنبات ومساحة ورقة العلم وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن فد يكون مجديًا للص

لمساحة ورقة العلم، أي أنها كانت عالية  %95.25الرتفاع النبات و %26.5الواسع بين  الحبوب بالنبات، بينما تراوحت قيم التوريث بالمعنى
ع النبات )كانت متوسطة(. ظهرت قيم معدل درجة السيادة اكبر من واحد لصفات موعد طرد السنابل وطول السنبلة للصفات جميعها ما عدا ارتفا

المرتبطة بين أآلباء توزيع الجينات  وحاصل الحبوب بالنبات داللة على وجود السيادة الفائقة، وان هذه القيم الفائقة السيادة ربما يعود سببها إلى
ب(، اما لبقية الصفات كانت اقل من واحد داللة على وجود السيادة الجزئية. Hayman ،8972لجزئية تظهر كسيادة فائقة )ولهذا فان السيادة ا

ومتوسطًا  وأخيرا يالحظ أن التحسين الوراثي المتوقع في الجيل التالي كنسبة مئوية كان منخفضًا لموعد طرد السنابل وارتفاع النبات وطول السنبلة
لعدد الحبوب بالسنبلة. ويالحظ ارتباط التوريث بالمعنى الضيق االقل  %26.522لموعد طرد السنابل و %8.792إذ تراوح بين  للصفات أألخرى

لصفات موعد طرد السنابل وارتفاع النبات وطول السنبلة مع تحسين وراثي متوقع واطئ، وهذا تأكيد على أن هذه الصفات تخضع إلى التأثير 
 الجيني السيادي.
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 لصفات الحنطة قيد الدراسة. (: مكونات التباين والمعالم الوراثية5ل )جدو 

مكونات التباين والمعالم 

 الوراثية

 الصفات

موعد طرد السنابل 

 )يوم(
 عدد السنابل بالنبات ارتفاع النبات )سم(

مساحة ورقة العلم 

 (2)سم

 79628 ± 39262 79725 ± 79131 119281 ± 589618 79495 ± 29572 التباين البيئي

 199276 ± 859277 79417 ± 19839 99272 ± 299776 79835 ± 39247 التباين الوراثي االضافي

 179643 ± 479286 79387 ± 79864 179832 ± 49284 19679 ± 29896 التباين الوراثي السيادي

 1259556 29773 339997 69136 التباين الوراثي الكلي

 1289818 29834 929678 89778 التباين المظهري

 79972 79969 79537 19337 معدل درجة السيادة

 799747 799538 793677 797746 التوريث الواسع

 796619 796489 793278 793727 التوريث الضيق

 139148 19912 59472 19921 التقدم الوراثي

 249614 179622 59723 19594 التقدم الوراثي كنسبة

 طول السنبلة  

 )سم(

حاصل الحبوب بالنبات  حبة )غم( 1777وزن  عدد الحبوب بالسنبلة

 )غم(

 79543±  29821 79269±  19397 19257±  69497 79775±  79389 التباين البيئي

 49857 ± 219183 79879 ± 349658 289755 ± 1249229 79114 ± 79435 التباين الوراثي االضافي

 59377±  119499 49885±  179989 159577±  349353 79194±  79321 التباين الوراثي السيادي

 329682 459647 1589582 79756 التباين الوراثي الكلي

 359573 479744 1659779 19145 التباين المظهري

 19742 79796 79744 19215 معدل درجة السيادة

 799275 799773 799676 796673 التوريث الواسع

 795967 797367 797525 793877 التوريث الضيق

 69221 89843 169921 79712 التقدم الوراثي

 279867 199817 269733 39734 التقدم الوراثي كنسبة

 
لتميزهها بقدرة عامة على االتحاد معنوية باالتجاه المرغوب ألكبر عدد  17Jو 14Jالنركيبين االبويين  يستنتج مما تقدم إمكانية االستفادة من      

بمتوسط أداء عالي لتميزها  (6شام 14J x( و)6شام 17J x( و)14J x 3J)و (19J x 17J) الهجنو  ات بضمنها حاصل الحبوب بالنبات،من الصف
االخرى في تطوير أصناف هجينية عالية اإلنتاجية وكذلك الستغالل  اصل الحبوب بالنبات وبعض مكوناتهمعنوية باالتجاه المرغوب لح وقوة هجين

 جين.ظاهرة قوة اله
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Abstract 

The partial diallel cross was used among nine genotypes of bread wheat, eight of which were introduced 

from ICARDA. They were selected using pedigree method from breeding program by hybridization, and 

symbolized as: J12, J19, J6, J14, J15, J17, J3 and J8, in addition to the locally adopted cultivar Cham 6, and using 

samples of four hybrids for each genotype and then 18 single hybrids obtained. Paternal genotypes and their 

partial diallel hybrids were planted during the 2012-2013 agricultural season at the Field Crops Research Station 

of the College of Agriculture at Tikrit University using the randomized complete block design with three 

replicates to study the general combining ability, heterosis and nature of gene action in parents and hybrids 

population for traits: the date of the spikes expulsion, plant height, number of spikes per plant, flag leaf area, 

spike length, number of grains per spike, 1000 grain weight and grain yield per plant. The results of the analysis 

of variance showed that the mean square of all genotypes, parents, crosses and general and specific combining 

abilities was significant for all traits except that's which it relates to specific combining ability for plant height 

which did not reach the significance, that is an indication of the existence of additive and non additive genetic 

effects controls the inheritance of these traits. The importance of the components of the variance indicated that 

the additive genetic effects were more obvious for the traits plant height, number of spikes per plant, flag leaf 

area, number of grains per spike and 1000 grain weight, whereas the dominance genetic effects were more 

important for the other traits. The two parental genotypes J14 and J17 characterized by desirable significant 

general combining ability for the largest number of traits, including the grain yield per plant, and the hybrids (J19 

x J17), (J14 x J3), (J17 x Sham 6) and (J14 x Sham 6) with high mean performance and desirable significant 

heterosis for grain yield per plant and some of its other components and can be used in the development of high 

productivity hybrid varieties as well as to exploit the phenomenon of heterosis. The narrow sense heritability 

ranged between 32.08% for plant height and 75.25% for the number of grains per spike. It was moderate for the 

date of the spikes expulsion, plant height and spike length and high for the other qualities.      
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