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 الملخص
 2012-2011) جامعة تكريت خالل الموسمينفي الزراعة ة كلي في في حقول قسم المحاصيل الحقليةنفذ البحث         
تراكيب وراثية  ةباستخدام ستباء مع هجنها آللتقييم ا واآلخرالتهجين التبادلي النصفي  إجراءاألول لغرض كان ( 2013-2012و
(Acs-w-J12 - 9145 (1) و Acs-w-J19-9148 (2 )و Acs-w-J6-9126(3) (4) وAcs-w-J14 - 9143و Acs-w-J15-

( بهدف دراسة السلوك الوراثي والمظهري لصفات عدد األيام لطرد السنابل وارتفاع النبات وعدد سنابل النبات (6) 6وشام ( 5) 9144
% لجميع 1عند مستوى احتمال  ا  معنوي ا  أظهرت النتائج فرقو حبة وحاصل النبات الفردي.  1000وعدد حبوب السنبلة ووزن 
االتحاد كاألب  فيبأعلى المتوسطات الحسابية وبتفوق معنوي إضافة الى تأثيرات المقدرة العامة  باءاآلالصفات المدروسة، وتميزت 

Acs-w-J19-9148  الرتفاع النبات وعدد حبوب السنبلة واألبAcs-w-J14 - 9143  حبة واألب  1000لطرد السنابل ووزن
Acs-w-J15-9144 باالتجاه  وتأثيراتهاتفوق الهجن معنويا  في أدائها  لعدد حبوب السنبلة وحاصل النبات الفردي، وكذلك

( لعدد حبوب السنبلة 6شام Acs-w-J19-9148  Xالمرغوب وحصولها على قوة هجين ذو داللة إحصائية ومرغوبة كالهجين )
ت حبة وحاصل النبات الفردي. وان جميع الصفا 1000( لوزن 6شام Acs-w-J15-9144 Xوحاصل النبات الفردي والهجين )

التوريث بالمعنى  أكبر من واحد بينما انخفض التي كانت ذلك مع معدل درجة السيادة ةتوافقمكان يحكمها الفعل الجيني السيادي و 
من خالل االنتخاب في األجيال المتأخرة لغرض  . وبالتالي يمكن االستفادة من هذين الهجينينالضيق والتحسين الوراثي المتوقع

   ة اإلنتاج مستقبال .تطوير أصناف هجينة عالي
  

 قوة الهجين، المعالم الوراثية. الحنطة، التهجين التبادلي،  الكلمات الدالة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Genotypic and Phenotypic Behavior for Quantitative Traits of some Wheat 

Varieties (Triticum aestivum L.) and their Half Diallel Crosses 

 
Ahmed H. Anees                        Abdul-Khader H. AL-  Jubouri 

Department of Plant Protection/ College of Agriculture and Forestry/ University of Tikrit 

 

ABSTRACT 

          A field experiment was carried out at the research station of the field crops department\ 

college of agriculture\university of Tikrit during (2011-2012 and 2013 winter seasons, included  

crossing according half diallel cross in the first season and evaluating parents and their crosses in 

the second season to study the genotypic and phenotypic behavior for the traits: days to anthesis, 

plant height (cm), no. spikes. plant
-1

, no. grains. spike
-1

, 1000 grains weight (g) and individual grain 
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weight. Results showed highly significant differences for whole studied traits, many parents have 

high significant means and agood combiner in many traits especially ACS-W-J19-9148 parents in 

plant height and grains. spike
-1

 , ACS-W-J14-9143 parent in days to anthesis and 1000 grain weight 

and ACS-W-J15-9144 in no.grains.spike
-1

 and individual grain weight. Many crosses have better 

performance and affected positively to wards desired direction of significant hybrid vigor (ACS-W-

J19-9148 X sham 6) in no. grains. spike
-1

 and individual grain yield, (ACS-W-J15-9144) in 1000 

grain weight and individual grain weight. Whole traits were controlled by dominance type of gene 

action and that adequate with the ratio of the degree of dominance which were more than one. 

Consequently heritability in narrow sense and expected genetic advance were low. The last two 

crosses can be useful through the application of pedigree selection on the late segregation 

generations to improve bread wheat cultivars. 

 

Keywords: Wheat, half diallel crossing, hybrid vigor, genetic parameters.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
ال ذلك إال أن  االزيادة الكبيرة في إنتاجه وعلى الرغم من ،من أهم محاصيل الحبوب .Triticum aestivum L الحنطة تعد       

من الحبوب عن  إنتاجهاجديدة تتمّيز وراثيا بزيادة  أصنافستنباط الوهذا يدعو إلى السعي  ،األساسية يكفي لتلبية االحتياجات
 Khodadad et al., (2012) درس كل منو  األجيال االنعزالية،من االنتخاب في  المعتمدة في الزراعة العراقيةاألصناف المحلية 

في هجنها التبادلية  صنافاأل أداء حول (2017) نو وآخر  وأنيس Kalhro et al., (2015)( و 2014) نو وآخر والعطرات   
الفعل ومعرفة طبيعة يتم تقدير التباينات الوراثية ومن خالله ، Griffing (1956) المقترح من قبلبالتحليل  الحنطةلمحصول 

الالت تحديد القيمة التربوية للس اذ يساعدوتأثيراتها، االتحاد  على تباين المقدرة كوناته بتقديرمالمحدد لحاصل الحبوب و  الجيني
 .Yadav et al., (2017) ( و2016( وانيس )2011معال وحربا )، و (Unay, 2004الهجن. ) إلنتاجاالبوية 

األهمية النسبية للفعلين اإلضافي والسيادي ودرجة التوريث ومعدل درجة السيادة والتحسين الوراثي المتوقع الخطوة معرفة  عدوت     
ن عملية مالوراثي الناتج  نالتحسي من التنبؤ بمقدار المربي الوراثي، والذي يمكن من خالل التخطيط لبرامج التحسيناألهم 

 وآخرونالبدراني  ومنهم باحثون عدة في محصول الحنطة المعالم الوراثية هذه واستعمل(، Yaday and Singh, 2011االنتخاب )
. Ferrari et al., (2018)و Saeed and Khalil, (2017)و (2017) وآخرونانيس ( و 2014) وآخرونالعطرات و  (2012)

 Thomasو Kumar et al., (2017)و  ( 2012شاهرلي وخوري )( و 2012الصفار والصواف ) :ي الحنطة كل منف درس وقد

et al., (2017) . 
ر المقدرة العامة تقديو توريث الحاصل ومكوناته بتقدير درجة ال وهجنها التبادلية النصفية اآلباءأداء  معرفة إلى البحثيهدف و      

    .والخاصة وتأثيراتها وقوة الهجين
 مواد وطرائق العملال

-Acs-w وAcs-w-J19-9148 (2 ) و Acs-w-J12 - 9145 (1))  هتي  متن حنطتة الخبتزستتة تراكيتب وراثيتة استخدمت        

J6-9126(3) (4) وAcs-w-J14 - 9143و  Acs-w-J15-9144 (5 ) قستم المحاصتيل الحقليتةمتن التتي اختذت ، ((6) 6و شتام/ 
جامعتة تكريتت فتي  /كليتة الزراعتة /في حقول قسم المحاصتيل الحقليتةبوية األ التراكيب الوراثيةرعت زُ و تكريت. جامعة  /كلية الزراعة

وعند موسم التزهير ُأجريت جميع التهجينات الممكنة بينها دون الهجتن العكستية وفقتا   ،2012-2011منتصف تشرين الثاني للموسم 
الثانيتتة، وعنتتد النضتتج حصتتدت النباتتتات وتتتم الحصتتول علتتى بتتذور الجيتتل األول لتلتتك التهجينتتات النصتتفية البالغتتة  Griffingلطريقتتة 

زرعتت بتذور األصتناف األبويتة الستتة و خمسة عشر هجينا  وتم تفريط الحبوب من السنابل واالحتفاظ بها للزراعة فتي الموستم القتادم. 
. بعتد إعتداد أرض التجربتتة 2013-2012لبالغتتة خمستة عشتر هجينتا  فتتي منتصتف تشترين الثتاني للموستتم وهجنهتا التبادليتة النصتفية ا

. وستتمدت أرض  Dinit-DSبحراثتهتتا حراثتتة متعامتتدة وتنعيمهتتا وتستتويتها وتقستتيمها إلتتى مكتتررات وعفتترت الحبتتوب بالمبيتتد الفطتتري
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( وقتد أضتيف دفعتة P 2O 5 %46)  ستوبر فوستفات الثالثتي/ه( ومن سماد ال P 2O 5كغم 100التجربة بالسماد الفوسفاتي بمعدل )
%( 46/ه( باستتخدام ستماد اليوريتا )نستبة النيتتروجين الفعتال  كغتم N 200واحدة مع الحراثة، وأضيف السماد النيتروجيني بمعدل ) 

بثالثتتة   Randomized Complete Block Designتصتتميم القطاعتات العشتوائية الكاملتةم استتخدو ( 2011دفعتين )ستباهي،بت
 ا  نباتت ينزرع فتي كتل ختط عشتر و  كتل ختط لتنمط وراثتي واحتد(ف) ينطتول كتل منهتا متتر  وعشترين خطتا   واحتدا   كل مكتررضم  ،مكررات
الحقتتل وزعتتت األنمتتاط الوراثيتتة علتتى الخطتتوط بطريقتتة عشتتوائية، وستتيج و ستتم بتتين ختتط وآختتر.  60ستتم بتتين نبتتات وآختتر، و10بمستتافة 

ختالل  جميعهمن خدمة التربة والمحصول  العمليات الضرورية أجريت جميعو  .طيور والحيواناتال أضراروغطي بشبكة لحمايته من 
 هتي متن كتل ختط( نباتتات)عشتر  لعينتة عشتوائية مكونتة متنودرست الصتفات التاليتة  وفقا  للتوصيات. (2013-2012)النمو  موسم
قاعتتدة ورقتتة  األولتتىوحتتتى اجتيتتاز الستتنبلة  لتتري النبتتاتيتتوم  أولمتتن  اعتبتتارا   باأليتتاموقتتت طتترد الستتنابل  جل  ُستتو ) طتترد الستتنابلالمتتدة ل
 منطقتة تم قياس ارتفتاع النبتات بالستنتيمترات متن) و رتفاع النباتاو هذه الصفة الرتباطها الموجب بوقت النضج  أهميةوتعود  ،(العلم

شطاء التتي زاد السنابل المحمولة على األم عد )تو عدد السنابل في النبات( و دون السفا سنبلة في النبات أعلى مةق إلىتاج الجذور 
وذلتتك بحستتاب عتتدد الحبتتوب  الستتنبلة لكتتل نبتتاتفتتي الحبتتوب  قتتدر عتتدد) و لستتنبلةفتتي االحبتتوب  عتتدد( و ستتم لكتتل نبتتات15طولهتتا عتتن 

 اتلكتل نبت حاصتل الحبتوب( و من كل نبات عشوائيا   أخذت حبة بالغرام 1000تم وزن و حبة 1000وزن ( و بالسنبلة بعد تفريطها باليد
 . (عين حاصل الحبوب بالغرام من الوزن الجاف للحبوب الناتجة من كل نبات)ثم و
 تصتتتميمالالستتتت وهجنهتتتا التبادليتتتة النصتتتفية وحستتتب  ء التحليتتتل االحصتتتائي والتتتوراثي ل بتتتاءتتتتم  تبويتتتب البيانتتتات لغتتترض اجتتترا     

                                     %5ستتتتتتتتتتتتتتتتوى احتمتتتتتتتتتتتتتتتالاختبتتتتتتتتتتتتتتتار دنكتتتتتتتتتتتتتتتن المتعتتتتتتتتتتتتتتتدد المتتتتتتتتتتتتتتتدى وعنتتتتتتتتتتتتتتتد م باستتتتتتتتتتتتتتتتخدام، واختبتتتتتتتتتتتتتتترت المتوستتتتتتتتتتتتتتتطات المستتتتتتتتتتتتتتتتخدم
(Al-Zubaidy and Al-Falahy,2016  )أمتتتا البيانتتتات المتتتأخوذة متتتن الهجتتتن فقتتتط فقتتتد حللتتتت وفتتتق الطريقتتتة التتتتي بينهتتتا .     

Kempthorne and Curnow,(1961) ، هتري عتن وقدرت تأثيرات المقتدرة العامتة والخاصتة علتى االتحتاد ومكونتات التبتاين المظ
  :اآلتيةطريق متوسط التباين المتوقع وحسب المعادالت 

       MSGCA = e + r s + [rs(n-2)/n-1] g 

       MSSCA = e + r s 

       MSe = e 

 والخطتأ التجريبتي علتىبعتات للمقتدرة العامتة والخاصتة علتى االتحتاد المر  هتي متوستط MSeو  MSSCAو  MSGCAحيث أن: 
 :يأتيكما  الظاهري من المعادالت أعاله قدرت مكونات التباين σ2sو  σ2g، بعد إيجاد قيم الترتيب

        E = MSe     ;      A = 2 g     ;     D = s  
 NSقتدرت نستبة التوريتث بمعناهتا الضتيق و ، Kempthorne, (1957)اختبرت معنوية هذه المكونات عن الصتفر وفتق طريقتة و 

 :اآلتيةللصفات المختلفة بتطبيق المعادالت  āومعدل درجة السيادة  BSوالواسع 
NS = A / P      ;      BS = G / P      ;      ā = √ 2 D / A     

 :يأتيالتباين المظهري، وحسبت كما  Pالتباين الوراثي و  Gعلما  ان:           
        G = A + D 

        P = G + E 

% متوستتط 50-%20% متتنخفض ومتتن 20( )أقتتل متتن 1999وتتتم اعتمتتاد حتتدود التوريتتتث بتتالمعنى الضتتيق حستتب العتتذاري )       
% 60-%40% واطئتة، متن 40( )أقل من 1999الواسع بحسب ما ذكر علي ) بالمعنى حدود التوريث ، و% عالي(50وأكثر من 

( لكتل صتفة بحستب المعادلتة التتي قتدمها GA) التتاليقتدر التحستين التوراثي المتوقتع فتي الجيتل و ، % عاليتة(60متوسطة وأكثر متن 
Allard (1960 ،)GA=i hNS σP ،i و10علتتى أستتاس انتختتاب  1,76= شتتدة االنتختتاب وقيمتهتتا % σP = ثتتم قتتدر ،
 Agarwalواعتمدت المديات التي اقترحها ،/GA% = (GAالوراثي المتوقع بوصفه نسبة مئوية من الوسط الحسابي  ) التحسين

and Ahmed,(1982)    30% متوستطة وأكثتر متن 30 -% 10 % واطئتة، بتين10لحدود التحسين الوراثي المتوقع )أقل متن %
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تمت االستعانة في انجاز .  tاختبار  باستخدامواختبرت معنويتها اب  أفضلمقارنة مع اما قوة الهجين فقدرت على أساس ال عالية(،
 Minitabو  Statistical Analysis System (SAS version 9)التحاليتل اإلحصتائية والوراثيتة بتالبرامج اإلحصتائية الجتاهزة 

 .Microsoft Office Excel 2003و
 النتائج والمناقشة

باء والهجن ، ونالحظ ان مصدري اآلةالمدروس للصفات التبادلية النصفية وهجنها ل باء( تحليل التباين 1ل جدو ال)يتضح من       
هذه متلكها لبسبب اختالفها للمورثات التي تا التغاير كان ، وان هذالمدروسة % لجميع الصفات1كان معنويا  عند مستوى احتمال 

عن اختالف الهجن الناتجة في استجابتها وانعكس ذلك  اعد الوراثي بين اإلباءهذه االختالفات كانت بسبب التبكذلك الصفات و 
مما يستوجب االستمرار في دراسة السلوك الوراثي لها، وهذه النتائج تتوافق مع ما ذكره كل  ،(8جدول ال) للصفات الكمية

 (.  2017) وآخرون وأنيس  Kalhro et al., (2015)من
                                                      

 ( للصفات قيد الدراسةMSممثاًل بمتوسط المربعات ) والهجن لآلباءتحليل التباين  :1 جدولال
    

مصادر 
 االختالف 

 الصفات   
 

 درجات الحرية 

لطرد  األيامعدد 
 السنابل 

عدد سنابل  ارتفاع النبات 
 النبات 

عدد حبوب 
 السنبلة 

 1000وزن 
 حبة 

ات حاصل النب
 الفردي 

 8.35 9.41 6.41 0.60 415.27 5.38 2 المكررات
 **24.47 **19.92 **48.66 **21.62 **229.18 **18.48 5 اإلباء

 1.11 1.79 3.69 0.04 18.48 0.52 10 الخطأ التجريبي
 26.17 10.08 19.16 1.32 57.73 19.28 2 المكررات
 **35.22 **33.82 **91.70 **1.17 **155.48 **21.49 15 الهجن

 0.87 0.42 0.70 0.16 2.70 0.52 30 الخطأ التجريبي

 %(.1معنوي عند مستوى احتمال )** 
        

يوم  117.00باء بمتوسط قدره األصناف باختالف معنوي عن بقية اآل أبكر 6و  4 األبوين إن( 2جدول ال)حظ من ونل        
( 1X4تميز الهجينين )ت، و 2قدرة العامة باالتجاه المرغوب إضافة الى االب للم تأثير أعلى بإعطاء 4 األبوانعكس ذلك على 

مختلفة عن الصفر وباالتجاه المرغوب للهجائن  تد كاناالتحا فيلمقدرة الخاصة ايوم لكليهما، وتأثيرات  116.66( وبلغا 2X4و)
(1X2(و )1X4(و )1X6(و )2X4(و )3X5 و ،) باستثناءمرغوبة أعطت قوة هجين معنوية و  هنفسالوقت في ( 3الهجينX5،) 

فترة أطول من التزهير ولغاية النضج الفسلجي لغرض امتالء الحبوب بأكبر كمية من  إلعطاءشرا  مهما  ؤ هذه المعطيات م دوتع
سيادي اختلفت عن الصفر وكان التباين ال قد اما مكونات التباين المظهري .المواد الغذائية المصنعة إضافة الى هروبها من الجفاف

الذي  ومعدل درجة السيادة ،من خالل معلمي التوريث بالمعنى الضيق الذي كان متوسطا   لوحظما اعلى من التباين اإلضافي وهذا 
 ةثباتيتربوية لتعزيز  استراتيجيةسين الوراثي المتوقع، ويعد التحسين الوراثي لهذه الصفة انخفاض قيمة التحمع واحد اكبر من كان 

ويتصادف ذلك مع موعد طرد سنابلها، وانسجمت هذه النتائج هذه األنماط الوراثية المبكرة  باستخداماطق الجافة الحاصل في المن
   .Thomas et al.,(2017)و (2012) نو وآخر البدراني  ( و2012شاهرلي وخوري ) مع
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 لسنابل )يوم(وهجنها وتأثيراتهما وقوة الهجين لصفة عدد األيام لطرد امتوسطات اإلباء  :2 جدولال 

  
ى وعلى العكس من ذلك ابتد ،6سم( على االب  106.00معنويا ) 4( صفة ارتفاع النبات حيث تفوق االب 3جدول ال)يبين        
معنويتتا اتحتتاد ذو تكتتون  تعطتتي اعلتتى المتوستتطاتولتتيس بالضتترورة ان اإلبتتاء التتتي  ،تأثيراتهمتتا فتتي االتجتتاه المرغتتوب 3و  2ن ااالبتتو 

اعطتتى الوقتتت نفستته فتتي ستتم، و  119.13( معنويتتا  علتتى جميتتع الهجتتن المدروستتة بارتفتتاع قتتدره 2X3، وكتتذلك تفتتوق الهجتتين )اومرغوبتت
( 2X6( و)2X3( و)1X6( و)1X3االتحتتتتاد باإلضتتتتافة التتتتى الهجتتتتن ) فتتتتيمختلفتتتتا  عتتتتن الصتتتتفر للمقتتتتدرة الخاصتتتتة و مرغوبتتتتا   اتتتتتاثير 
رغوبة فيهتا التى حتد متا الن زيادتهتا يزيتد متن تتراكم المتادة الجافتة وبالتتالي دليتل الحصتاد مزيادة هذه الصفة وان  (،5X6( و4X6)و

Harvest index  ان  يلحتتظوهتتذه الحالتتة تبقتتى صتتحيحة ستتواء بستتبب العامتتل التتوراثي او متتن ختتالل عوامتتل خدمتتة المحصتتول، اذ
وبالتتالي عوامتل النمتو التتي تصتب فتي زيتادة الجتزء االقتصتادي ممتا يعطتي  ،ا ارتفتاع النبتاتالنباتات التي تتعترض للمنافستة يقتل فيهت

وانتيس  Khodadad et al.,(2012)وتطابقتت هتذه النتتائج متع كتل متن  .أعلتىحاصال  اعلى بسبب الحصتول علتى معامتل حصتاد 
. جن قوة هجين معنويتة باالتجتاه المرغتوبلم تحقق أي من الهفبعكس المعطيات التي ذكرت  .Yadav et al., (2017)( و2016)
ويدل ذلك على ان هتذه  قاربا  تاإلضافية والسيادية اختلفت عن الصفر وكان التباين اإلضافي والسيادي مو  حظ ان التباينات البيئيةونل

من الحتتدود ان تكتتون قيمتتة التوريتتث بتتالمعنى الضتتيق ضتتالتتى ذلتتك  ، وأدىالصتتفة يحكمهتتا الفعتتل الجينتتي اإلضتتافي وغيتتر اإلضتتافي
األجيتال كائنتا فتي ة متن ختالل االنتختاب تحستين هتذه الصتفيكتون  وبالتالي ،المتوسطة وان معدل درجة السيادة كانت قريبة من واحد

 .ةالمبكر  االنعزالية
    
 

تأثير المقدرة  المتوسطات  اإلباء 
 العامة 

تأثير المقدرة  المتوسطات الهجن 
 الخاصة 

قوة الهجين 
بالمقارنة مع 

 افضل اب 

  مكونات التباين المظهري 

1 123.00a 0.70 1 X 2 
117.00h -3.54 **4.87-  0.18 

1 X 3 125.33a 2.66 **1.89 S.E 0.11 

1 X 4 116.66h -2.58 **5.14-  2.75  
1 X 5 124.33ab 2.87 *1.08 S.E 0.78 

1 X 6 
118.66g -1.91 **3.52-  5.18 

2 120.66b -0.50 2 X 3 122.33c 0.87 0.82 S.E 1.84 

2 X 4 
116.66h -1.37 **3.31-  

7.93 

 
2 X 5 120.33ef 0.08 0.27- 

2 X 6 120.66ef 1.29 0.00  8.11  

3 121.33b 1.62 3 X 4 
120.00ef -0.16 *1.09-   

3 X 5 
121.33cde -1.04 0.00  0.98 

 
 

3 X 6 
123.66b 2.16 **1.92 

4 117.00c 
-1.79 

4 X 5 

121.00def 
2.04 

**2.25 

 0.34 

 
5 118.33c 

0.41 
4 X 6 

119.66fg 
1.58 

**2.27 
 1.94 

 
6 117.00c 

-0.04 
5 X 6 

122.00cd 
1.70 

**3.09 
 

1.70 

 
 S.E 0.13  S.E 0.17 4.87-  1.41 
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 ارتفاع النبات )سم(وقوة الهجين لصفة اتهما نها وتأثير آلباء وهجا متوسطات :3 جدولال 
ر المقدرة تأثي المتوسطات  اإلباء   

 العامة 
تأثير المقدرة  المتوسطات الهجن 

 الخاصة 
قوة الهجين 

بالمقارنة مع 
 افضل اب 

 مكونات التباين المظهري 

1 95.67ab 0.11 1 X 2 103.93de 0.58 4.63  22.79 

1 X 3 116.10b 9.66 11.42 S.E 14.92 

1 X 4 94.20i -7.61 11.13-  31.06 

1 X 5 98.16gh -3.94 6.38- 
S.E 

10.08 

1 X 6 106.66cd 13.14 11.49  30.23 

2 99.33ab 1.88 2 X 3 119.13a 10.92 14.33 S.E 18.86 

2 X 4 98.80gh -4.78 6.79-  61.29 

 2 X 5 103.90de 0.02 0.92- 

2 X 6 100.13fg 4.83 0.80  84.08 

3 104.20ab 4.96 3 X 4 107.20c 0.53 1.13  

3 X 5 102.40ef -4.56 2.35-  
 

0.73 
3 X 6 96.00hi -2.37 7.86- 

4 106.00a 
0.34 

4 X 5 103.73de 
1.39 

-2.138 
 

0.37 

 

5 104.87ab 
0.63 

4 X 6 96.33hi 
2.57 

9.11-  1.40 

 

6 75.07b -7.94 
5 X 6 96.66hi 

2.61 
7.81- 

 
5.96 

 

 S.E 
1.54  S.E 

2.01   5.88 

 

 
( في صفة عدد سنابل 4و3عن االبوين ) ا( ولم يختلف6و2( على االبوين )سنبلة 10.19معنويا  ) 5و  1ن اتفوق االبو و       

ان جميع (، و 4و 2و 1اباء ) ةمختلفة عن الصفر لثالثو كانت مرغوبة  االتحاد في لمقدرة العامةاتأثيرات (، و 4 جدولال) النبات
على نفس (، و 4X5( و)3X6( و)3X5( و)1X5) باستثناءمرغوبة  متوسطاتها وذو مقدرة اتحاد خاصة الهجائن كانت متقاربة في

% 1قوة هجين معنوية عند مستوى احتمال  ا  عشر هجين اثنيحيث أعطت  وتأثيراتهابسبب ارتفاع متوسطات الهجن المنوال و 
تأكيد  وقد تم ،بين التراكيب االبوية وجود تباعد وراثي عال  يرجع الى  وهذا (،4X5( و)3X5( و)1X5)وباالتجاه المرغوب ماعدا 

تحديد مجاميع التراكيب الوراثية حسب لالتحليل العنقودي للتراكيب االبوية اعتمادا  على الصفات الكمية لها  اجراء من خاللذلك 
مد على تحديد مسافات تعبر عن مقدار هذا تقاربها او تباعدها الوراثي اعتمادا  على  تشابه استجاباتها للظروف البيئية، اذ يعت

بشكل على يجاد العالقة الوراثية التي تربطها اواصولها الوراثية، وبناء على قيم البعد الوراثي تم  أدائها المظهريالتباعد حسب 
د كان بين واقل بع 1257.24بلغ اذ ( 6( و) 5( اذ كان اعلى بعد وراثي بين االبوين )8 جدولال)حسب ب Clustersمجاميع 
(  2016وانيس )             ( 2012، وهذه النتائج تتماشى مع كل من شاهرلي وخوري )34.00بلغ اذ ( 2و) (1االبوين )

التباين البيئي  بخالف ،ان التباين اإلضافي لم يختلف عن الصفرانفا  المذكور حظ من الجدول ونل .Kumar et al., (2017)و
 أيهمالمعرفة  ،الجزء السيادي للجيناتفي الجانب الوراثي  تأثير أهميةتبين تمن التباين اإلضافي و  أعلىوالسيادي، وكان األخير 

نقترح تأجيل االنتخاب  وبالتالي ،كانت أكثر من واحد أنهامعدل درجة السيادة تبين  من التباين الوراثي الكلي فان تقدير أهمية أكثر
 .المتأخرةاألجيال  إلىلهذا الصفة 
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 آلباء وهجنها وتأثيراتهما وقوة الهجين لصفة عدد سنابل النبات امتوسطات  :4 جدولال 
  

تأثير المقدرة  المتوسطات  اإلباء 
 العامة 

تأثير المقدرة  المتوسطات الهجن 
 الخاصة 

قوة الهجين 
بالمقارنة مع 

 افضل اب 

 مكونات التباين المظهري 

1 10.19a 0.22 1 X 2 12.56a 0.77 **23.28  0.05 

1 X 3 12.65a 1.02 **24.13 S.E 0.03 

1 X 4 
12.66a 0.90 **24.26  0.04 

1 X 5 
11.13b -0.38 9.25 

S.E 
0.09 

1 X 6 
12.65a 1.13 **24.13  1.92 

2 9.60b 0.10 2 X 3 12.22a 0.70 **22.07 S.E 0.68 

2 X 4 12.22a 0.57 **22.97  1.96 

 2 X 5 12.39a 0.98 **21.58 

2 X 6 12.35a 0.95 **27.58  2.01 

3 10.01ab -0.06 3 X 4 12.52a 1.04 **25.10  

3 X 5 
11.09b -0.14 8.82  0.98 

 3 X 6 11.26b 0.03 *12.55 

4 9.93ab 
0.07 

4 X 5 
11.18b 

-0.19 
9.68 

 
0.02 

 

5 10.19a -0.16 
4 X 6 

12.39a 
1.02 

**24.72  9.78 

 

6 8.73c -0.17 5 X 6 
12.74a 

1.61 
**24.98 

 
0.05 

 

 S.E 
0.06 

 S.E 
0.09   0.44 

 

 
سنبلة(  حبة/ 53.48و 53.09و 51.75) اذ بلغتبأعلى متوسط حسابي  5و 2و  1( تميز اإلباء 5جدول ال)وضح ي       

االتحاد، وتفوق الهجين  فيتأثيرات للمقدرة العامة  6ب باإلضافة الى اال 5و 2 األبوين وأبدىوباختالف معنوي عن بقية اإلباء، 
(1X2 معنويا  على بقية الهجن المدروسة بمتوسط حسابي قدره )تأثيرات المقدرة الخاصة على االتحاد اما حبة/سنبلة ،  60.60

انت قوة (. وك3X5و 3X4و 2X5و 2X4و 1X4و 1X3تجاه المرغوب ومختلفة عن الصفر لجميع الهجن عدا )فكانت باال
(. وان التباين البيئي 4X6و 3X6و 2X6و 2X3و 1X6و 1X2% وباالتجاه المرغوب )1الهجين معنوية عند مستوى احتمال 

وبالمقابل كان التوريث بالمعنى  ،واإلضافي والسيادي مختلفة عن الصفر وان التباين السيادي اكثر أهمية من التباين اإلضافي
طريقة  أفضل المتأخريعد االنتخاب مما  واطئا ومعدل درجة السيادة اكبر من واحد الصحيح الضيق والتحسين الوراثي المتوقع

 Saeed and( و2017) نو وآخر مع ما توصل اليه انيس  ذلك هذه الصفة، ويتوافقلزيادة تكرار الجينات المرغوبة في تحسين 

Khalil, (2017) وFerrari et al., (2018).  
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 اء وهجنها وتأثيراتهما وقوة الهجين لصفة عدد حبوب السنبلة آلبا متوسطات :5 جدولال
  

تأثير المقدرة  المتوسطات  اإلباء 
 العامة 

تأثير المقدرة  المتوسطات الهجن 
 الخاصة 

قوة الهجين 
بالمقارنة مع 

 افضل اب 

 مكونات التباين المظهري 

1 51.75a 0.01 1 X 2 
60.60a 5.82 14.13**  0.50 

1 X 3 46.26g -4.21 10.60-** S.E 
0.33 

1 X 4 
42.39i -7.32 18.07-**  6.46 

1 X 5 53.12e 0.40 0.67- S.E 2.15 

1 X 6 
58.97b 6.07 13.95**  28.36 

2 53.09a 2.65 2 X 3 
59.05b 5.93 11.23** S.E 

9.90 

2 X 4 
51.72ef -0.63 2.58-  34.83 

 
2 X 5 

51.55ef -3.80 3.6-1 

2 X 6 
56.85c 1.30 7.07*  35.32 

3 47.73b -1.64 3 X 4 
44.47h -3.59 7.66-*  

3 X 5 51.08f 0.01 4.50- 
 0.99 

 
3 X 6 

55.28d 4.03 15.80** 

4 48.16b -2.40 4 X 5 
51.76ef 

1.462 
3.21- 

 
0.18 

 

5 53.48a 
0.59 4 X 6 

58.86b 
8.37 22.22**  2.96 

 

6 42.99c 
0.78 

5 X 6 
55.05d 

1.56 
2.92 

 
1.91 

 

 S.E 
0.22 

 S.E 
0.29   3.67 

 

 

االتحاد  فيللمقدرة العامة  تأثيراتهابدى و غم( على بقية اإلباء 41.36معنويا  ) ( تفوق4الى ان االب )( 6جدول ال)شير يو        
اعلى متوسط حسابي بلغ  عطائهاإب( 3X5لى أداء الهجين )( انعكس ع3االب ) تأثيرات(، وبفعل 5و 3باإلضافة الى االبوين )

 et al., Kalhro (2015) ( و2014) وآخرونوفي هذا الصدد أشار العطرات  غم وبفارق معنوي على جميع الهجن، 54.74
اه المرغوب االتحاد كانت باالتج فيوكذلك ظهور تأثير للمقدرة الخاصة  على أداء متفوق لبعض اإلباء والهجن في هذه الصفة،

( كان سالبا ، كما حققت جميع الهجائن قوة هجين 3X6هجين واحد ) باستثناء( 0.26 – 7.43ومختلفة عن الصفر وتراوحت )
باالنتخاب  السيادة الفائقة التي تحكم هذه الصفة وبالتالي يمكن تحسين هذه الصفةالى مما يشير  %1معنوية عند مستوى احتمال 

والسيادية مختلفة عن الصفر والفعل الجيني السيادي اكبر  واإلضافيةالتباينات البيئية كانت و   Recurrent Selectionالمتكرر 
 انخفاض قيمة التوريث بالمعنى الضيق وارتفاع قيمة معدل درجة السيادة )اكبر من واحد(الى  مما أدى  من الفعل الجيني اإلضافي

، وتنسجم هذه لتحسين هذه الصفة المتأخرةاالنتخاب في األجيال  إجراءيمكن  عليهوكانت قيم التقدم الوراثي ونسبته منخفضة، و 
 .  (2012) نو وآخر النتيجة مع البدراني 
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 حبة )غم(   1000آلباء وهجنها وتأثيراتهما وقوة الهجين لصفة وزن امتوسطات  :6 جدولال
تأثير المقدرة  المتوسطات اإلباء

 العامة
المقدرة  تأثير المتوسطات الهجن

 الخاصة
قوة الهجين 

بالمقارنة مع 
 افضل اب

مكونات التباين 
 المظهري

1 33.87d -1.86 1 X 2 44.10g 0.68 21.93**  0.27 

1 X 3 51.50c 6.75 33.39** S.E 
0.17 

1 X 4 46.92f 2.22 13.45**  2.73 

1 X 5 49.72de 4.96 38.47** S.E 
2.26 

1 X 6 44.44g 1.42 21.14**  49.43 

2 36.17bcd -0.33 2 X 3 50.46cd 4.17 39.49** S.E 
17.04 

2 X 4 51.44c 5.22 24.38**  52.16 

 
2 X 5 46.79f 0.50 29.35** 

2 X 6 51.55c 6.99 42.51**   

3 38.16b 0.99 3 X 4 48.70e 1.14 17.75** 52.43 

3 X 5 54.74a 7.12 41.77**  
0.99 

 
3 X 6 44.71g -1.17 15.80** 

4 41.36a 
0.93 

4 X 5 50.97c 
3.41 23.25**  

0.05 

 

5 35.90d 
1.00 

4 X 6 46.09f 
0.26 11.44**  6.01 

 

6 36.69bc -0.73 
5 X 6 53.33b 

7.43 45.36**  
0.66 

 

 S.E 
0.16 

 S.E 
0.21   1.46 

 

 

ان الى ( 7جدول ال) محصلة لمكونات الحاصل ومن اكثر الصفات تعقيدا، وتشير نتائجتعد صفة حاصل النبات الفردي و        
على  6و 5و 2، وحازت اإلباء 6و 3و 1غم وباختالف معنوي عن اإلباء  ،23.44متوسط حسابي وبلغ  أعلى أحرز (5) االب

ا مكونة الهجين ممع بعضه ا( اتحد6و 5البوين )تقديرات للمقدرة العامة على االتحاد وباالتجاه المرغوب ومختلفة عن الصفر، وان ا
(5X6 الذي تفوق معنويا  على جميع الهجن المدروسة وبمتوسط قدره )1)            اآلتيةغم، وتخلفت الهجن  36.98X4 
 هذه ( عن بقية الهجن في تأثيراتها للمقدرة الخاصة على االتحاد وفي االتجاه المرغوب، وبسبب وجود4X5و 3X4و 2X5و
في جميع قوة الهجين ومرغوبة  وانعكاس هذه االختالفات معنوية ،الستخدامها في برامج التربية كاف   فذلكوراثية الختالفات الا

. (2012وهذه النتيجة تتوافق مع الصفار والصواف ) ،لم تأتلف للمقدرة الخاصة على االتحاداذ  انفا  المذكورة  الهجن باستثناءالهجن 
انخفاض قيمة التوريث بالمعنى الضيق وتجاوز و  من التباين اإلضافي أعلىنالحظ وجود تباين سيادي نفسه  لجدوللوعند الرجوع 

عن السيادة  وذلك ناجماكبر من واحد، وبالتالي يمكن استثمار هذه الهجن المتميزة بقوة هجين عالية قيمة معدل درجة السيادة 
لالستفادة منها في برامج التربية الستنباط و  المرغوب فيها، Transgressive Segregation الحدود فائقةوتحدد انعزاالت  الفائقة

 Yadav et al., (2017)            الباحثين  إليهاتفقت نتائجنا مع ما توصل و ونوعية جيدة، إنتاجية  يأصناف بمواصفات ذ
  .Kumar et al., (2017)و
 
 
 



  القادر حميدي جاسم الجبوري عبد أنيس واهلل  احمد هواس عبد
 

85 

 وقوة الهجين لصفة حاصل النبات الفردي )غم( المتوسطات لآلباء وهجنها وتأثيراتهما :7جدول ال 
تأثير المقدرة  المتوسطات  اإلباء  

 العامة 
تأثير المقدرة  المتوسطات الهجن 

 الخاصة 
قوة الهجين 

بالمقارنة مع 
 افضل اب 

 مكونات التباين المظهري 

1 20.02c -0.88 1 X 2 
31.79c 4.00 41.91**  0.30 

1 X 3 
27.62fg 2.13 30.79** S.E 

0.20 

1 X 4 
24.16h -0.76 7.48  1.85 

1 X 5 
27.38fg 0.63 16.77** S.E 

1.46 

1 X 6 
30.76cd 4.53 53.67**  31.59 

2 22.39ab 1.63 2 X 3 
34.07b 6.08 52.12** S.E 

10.94 

2 X 4 
29.76de 1.89 29.96**  33.44 

 
2 X 5 

28.21efg -1.03 20.32** 

2 X 6 
33.54b 4.81 49.76**  33.74 

3 21.12bc -0.66 3 X 4 
24.54h -1.03 7.16  

3 X 5 
28.66ef 1.71 22.26**  

0.99 

 
3 X 6 

26.67g 0.23 26.29** 

4 22.90ab -0.77 
4 X 5 

26.75g 
-0.08 14.09*  

0.05 

 

5 23.44a 
0.59 4 X 6 

31.45c 
5.12 37.32**  5.84 

 

6 15.68d 0.08 
5 X 6 

35.98a 
8.29 53.47**  

0.56 

 

 S.E 
0.17 

S.E  0.23   2.07 

 

 
 البعد الوراثي بين اإلباء الداخلة في الدراسة حسب التحليل العنقودي  :8 جدولال
 

Case 

 Squared Euclidean Distance 

1 2 3 4 5 6 

1 .000 34.00 116.44 265.63 127.27 799.49 

2 34.00 .000 66.67 137.39 37.79 941.07 

3 116.44 66.67 .00 93.14 60.83 1190.21 

4 265.63 137.39 93.14 .00 90.69 1131.56 

5 127.27 37.79 60.83 90.69 .00 1257.24 

6 799.49 941.07 1190.21 1131.56 1257.24 .00 

 
 االستنتاجات

حبة وحاصل  1000عامة على االتحاد باالتجاه المرغوب ولصفتي وزن تميزا بمقدرة  5و  2نستنتج مما سبق ان االبوين       
 اتحاد خاصة مرغوبة ناتجة من اباء مرغوبة وتعطي مقدرة ي( ذ5X6( و)2X6على هجينين متميزين ) ناحصولو  النبات الفردي
ما يؤهل هذه  وهذا السيادي،ثير الفعل الجيني أوكذلك وقوع جميع الصفات تحت ت أب أفضل إلىقياسا   ومعنوية موجبةقوة هجين 
 .    المتأخرةتكون مادة مهمة لالنتخاب خالل األجيال االنعزالية لالهجن 
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-130، (2)30(. المجلة المصرية للعلوم التطبيقية، .Triticum aestivum Lبز )لتهجينات تبادلية في حنطة الخ
151   . 
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ة في القمح القاسي. مجلة جامعة ض الصفات المرتبطة بالغلة الحبي(. السلوكية الوراثية لبع2012بولص ) ،خوري ؛شاهرلي، مخلص
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                  (. تقدير قوة الهجين والتوريث في الحنطة الناعمة2012زهراء خزعل حمدون ) ،الصواف ؛الصفار، رائد سالم احمد
Triticum aestivum L. ،38-27، (3)23. مجلة علوم الرافدين  .  

 م العالي والبحث العلمي. جامعة الموصل.(. أساسيات في الوراثة. وزارة التعلي1999العذاري، عدنان حسن محمد )
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