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  التحليل الوراثي للتهجينات التبادلية في الجيل الثاني من حنطة الخبز
(Triticum aestivum L.) 

 
  نجيب قاقوس يوسف

  قسم علوم الحياة
  كلية العلوم

 جامعة الموصل

  

  )7/4/2008تاريخ القبول ؛ 8/11/2007 تاريخ االستالم(
 

  الملخص

للنباتات  (F1)خصاب الذاتي للجيل األول التي حصل عليها من اإل F2)(استخدمت هجن الجيل الثاني 

مـع   )(.Triticum aestivum Lالناتجة من التهجينات التبادلية النصفية بين ستة أصناف من حنطة الخبز 

لتقـدير كـل مـن المقـدرة     . Kvz/cgn, 35-S6, 69-S3, Saberbeg, Gemeney, Pandas: أبائها وهي

االتحادية الخاصة لهجن الجيل الثاني والفعل الجيني والتحليـل   االتحادية العامة لألصناف األبوية والمقدرة

حبة وعدد  100البياني لوقت النضج وارتفاع النبات وحاصل الحبوب وعدد السنابل وطول السنبلة ووزن 

من الجيل الثاني حسـب تصـميم القطاعـات     زرعت حبوب األصناف األبوية وهجنها. الحبوب بالسنبلة

جامعة الموصل ولموسـم واحـد   /  كلية التربية/  ربعة مكررات في محطة األبحاثالعشوائية الكاملة وبأ

بينت النتائج وجود تباين معنـوي عـال   .معتمدة على األمطار وتحت الظروف الطبيعية) 2003-2004(

للمقدرتين االتحاديتين العامة والخاصة وللصفات المدروسة وهذا يؤكد وجود التأثيرات اإلضـافية وغيـر   

لعـدد   0.15تراوحت قيم التوريث بالمعنى الضيق مـا بـين   . ة للجينات على الصفات المدروسةاإلضافي

حبة وتبين من تقديرات معدل درجة السيادة وتحليل خـط االنحـدار    100لوزن  0.73الحبوب بالسنبلة و

الصـفات  حبة والسيادة الفائقة للجينات التـي تعـين    100وجود السيادة الجزئية للجينات التي تعين وزن 

  .األخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

         Six parents (Pandas, Gemeny, Saberbey, 69-S3, 35-S6, and Kvz/Cgn) and their F2 
hybrids obtained by the selfing of F1 ,S from half diallel wheat crosses were used to 
estimate general combining ability for their F2 hybrids, gene effect through variance 
components and graphical analysis for maturity time, plant height, grain yield ,number of 
spikes / plant, spike length, 100-grain weight and number of grains spike. Seeds of 
parental varieties and their f2 generations from diallel crosses were grown at the plant 
experimental station, College of Education, Mosul University, during the growing season 
(2003-2004) according to the Randomized complete Block design with four replications, 
under rainfall conditions. The results showed highly significant variances for both 
general and specific combining abilities for all studied characters, this indicates the 
presence of additive and non-additive gene effects for these characters. Narrow sense 
heritability values ranged from 0.15 for number of grains / spike to 0.73 for 100-grain 
weight. The average degree of dominance and the graphic analysis revealed the partial 
dominance for 100-grain weight and over dominance for the remaining characters.           

             
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

تستخدم طرائق مختلفة الستنباط تراكيب وراثية جديدة ذات صفات مرغوبة، ويعد االنتخاب إحـدى  

.  هذه الطرائق، ففي الجيل الثاني إذ تحدث االنعزاالت الوراثية يمكن استخدام الهجن المتفوقة في صـفاتها 

توصل إليه الباحثون في الحصول علـى  وتعد تقنية التهجينات التبادلية بأنظمتها المختلفة واحدة من أهم ما 

االقتصادية للمحاصيل الحقلية وقدمت طرائق عديدة  المعلومات المتعلقة بوراثة الصفات الكمية ذات األهمية

، (Griffing, 1956)و (Jinks, 1954)و (Hayman, 1954 and 1958)لتحليل تلك التهجينات مـن قبـل   

للتهجينات التبادلية بين مجموعـة مـن    (F2)أو الجيل الثاني  (F1)وتحتاج تلك الطرائق إلى الجيل األول 

لتلك التهجينات يكون أفضل في تقـدير المعـالم الوراثيـة المتحكمـة بالصـفات       )F2(اآلباء، واستعمال 

المدروسة في المحاصيل ذاتية اإلخصاب لوفرة الحبوب الهجينة في كل تهجين للزراعة والحصول علـى  

لذا استخدم العديد من الباحثين الجيل الثـاني للتهجينـات التبادليـة فـي     . دراسةعدد كاف من النباتات لل

  :اإلخصاب منهم في الحنطة محاصيل الحبوب ذاتية 
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(Ismail and El-Haddad, 1978; Afia et al., 1997; Mahrous, 1998; Afia et al., 1999; Massod 
and Kronostad, 2000; Senapati et al., 2000; Esmail, 2002)  ــوان، (و   )2005أغـ

 ,.Hockett et al., 1993; Hanafi and Gallais, 1999; Budak, 2000; Afia et al) :وفـي الشـعير  

1999; Afia et al., 2001)  الصويا  ول، وف)2006؛ حميد، 2001الصفار، (و(Vanoli et al., 2004).  

صة وتشخيص الهجن المميزة في صـفات  تهدف الدراسة إلى تقدير المقدرة االتحادية العامة والخا 

حاصل الحبوب ومكوناته والتباين الوراثي والفعل الجيني الذي يتحكم في توريث الحاصل ومكوناته فـي  

 .الجيل الثاني لستة أصناف من حنطة  الخبز

  

 مواد البحث وطرائقه

  للهجـن  (F1)ول األ لنباتات الجيـل  الناتجة من اإلخصاب الذاتي (F2)استخدمت هجن الجيل الثاني 

  :وهــي (.Triticum aestivum L)الخبــز  التبادليــة النصــفية بــين ســتة أصــناف مــن حنطــة

Kvz/cgn, 35-S6, 69-S3, Saberbeg, Gemeney, Pandas ،) ،زرعت حبوب اآلبـاء  ). 2005يوسف

ر في نهايـة شـه   M45 Diathenوهجن الجيل الثاني تحت الظروف الحقلية بعد تعفيرها بالمبيد الفطري 

جامعة الموصل باسـتخدام تصـميم   / في محطة األنواء الجوية التابعة لكلية التربية  2003تشرين الثاني 

م  3القطاعات العشوائية الكاملة وبأربعة مكررات، احتوى كل مكرر واحد وعشرين خطا طول كل منهـا  

ل المكـررات كخطـوط   عشوائيا وتم زراعة الشعير حو) اآلباء وهجنها(وزعت عليها التراكيب الوراثية 

سم بين الحبات داخل الخط وزرعت حبتـان  15سم بين الخطوط داخل المكرر و 30تركت مسافة . حماية

سيج الحقل وغطي بشبكة لحمايته مـن أضـرار الطيـور    .حارستان من الشعير في بداية ونهاية كل خط

التالية على خمسة عشـر  وتم دراسة الصفات  2004حصدت النباتات في بداية شهر حزيران . والحيوانات

وحتى اصفرار النباتات،  1/5/2004بدًءا من ) يوم(وقت النضج : نبات من كل خط أخذت عشوائيا وهي

) غـم (حبـة  100ووزن ) ملم(وعدد السنابل وطول السنبلة ) غم(وحاصل الحبوب ) سم(وارتفاع النبات 

القطاعـات العشـوائية الكاملـة     أجرى تحليل التباين لكل صفة بموجب تصـميم . وعدد الحبوب بالسنبلة

ثم اختبرت االختالفات بين اآلبـاء   (Steel and Torri, 1980)واألنموذج الثابت بالطريقة التي أوضحها 

واألنمـوذج   Griffing) 1956( ل، استخدمت الطريقة الثانيـة  Fوهجنها من الجيل الثاني بوساطة اختبار

. Fواختبرت معنوياتهـا باختبـار    (SCA)والخاصة  (GCA)الثابت لتحليل المقدرتين االتحاديتين العامة 

 gi.وفي حالة معنوية هذا االختبار ألية صفة تم تقدير تأثير المقدرة االتحادية العامة لكل صـنف أبـوي   

  ثـم  i s2σلكـل هجـين فـي الجيـل الثـاني وتباينـه       Sijوتأثير المقدرة االتحادية الخاصة  σ2giوتباينه 

  باعتبـاره صـنفا قياسـيا    Saberbegبين تأثير المقدرة االتحادية العامة للصنف اختبرت المعنوية للفرق 

ألنه يزرع على نطاق واسع في المنطقة الشمالية من العراق وتأثير المقدرة االتحادية العامـة لكـل مـن    

ثم حسبت النسبة بين مكونات تبـاين المقـدرة االتحاديـة العامـة     . tاألصناف األخرى بوساطة اختبار 



  نجيب قاقوس يوسف
 

  Jinks)1954(و Hayman) 1954(كما استخدمت طريقتـي  . ونات تباين المقدرة االتحادية الخاصةومك

  حسـب  F2في تحليل البيانات إحصائيا والمعـدالت المقترحـة للهجـن التبادليـة فـي الجيـل الثـاني        

Chaudhary, (1979) Singh and االنعــزال ثنــائي) 1: (ويعتمــد هــذا التحليــل علــى الفــروض  

انعدام التداخل بين التركيـب  ) 4(اآلباء نقية، ) 3(ات غير معنوية بين الهجن والهجن العكسية، اختالف) 2(

توزيع الجينات بصورة مستقلة بين ) 7(انعدام التفوق و) 6(غياب االليالت المتعددة، ) 5(الوراثي والبيئة، 

أجرى  الثالثة األخرى، الفروض األربعة األولى محققة ضمن ظروف التجربة، والختبار الفروض. اآلباء

الختبار انعدام وجود األلـيالت المتعـددة للجينـات والتفـوق      (Wri-Vri)التباين المشترك -تحليل التباين

ومتوسـط تبـاين    V0L0 تباين اآلبـاء : وبموجب هذا التحليل تم تقدير المعالم اإلحصائية. واالرتباط بينها

ومـن قـيم المعـالم     W0L02 التباين المشترك ومتوسط V0L2وتباين متوسطات الصفوف   V1L2الصفوف

، التبـاين  H1، تباين التأثير السيادي Dتباين التأثير اإلضافي : اإلحصائية حسبت مكونات التباين الوراثي

وكمـا    Fومتوسط التكرار النسبي للجينـات  h2 ، مجموع التأثيرات السيادية للمواقع الهجينة H2السيادي 

  :يلي
E2=Mse/r  
D=V0L0-E2  
H1=16V1L2-16W0L02+4V0L0-[4(5n-4)/n]E2    
H2 =16V1L2-16V0L2- [16(n-1)/n]E2     
h2=(4ML2-4ML0)2-[16(n-1)/n]E2  
F=4V0L0-8W0L02-[4(n-2)/n]E2 

 
  .يئالتباين البي E2: حيث

Mse  تباين الخطأ العيني.  

r عدد المكررات.  

n عدد األصناف األبوية.  

ML2 متوسط األجيال الثانية.  
ML0 متوسط االباء. 

 
  :كاالتي tوحسبت قيمة  n-2)(عند درجات حرية t اختبرت معنوية المعالم الوراثية أعاله بأختبار 

  =tقيمة المعلم/ الخطأ القياسي للمعلم

  وتم حسـاب قيمـة الخطـأ القياسـي لكـل مـن المعـالم الوراثيـة علـى أسـاس التبـاين التـالي            

)1979Chaudhary , Singh and ( 
S2=Var.(Wr-Vr)/2 
ــاني        ــل الث ــي للجي ــم وراث ــل معل ــة لك ــامالت خاص ــاين بمع ــذا التب ــرب ه ــم يض   ث

)1979Singh and Chaudhary, (  تم حساب معدل درجة السيادة للجينات المتعددة) a ونسبة مجمـوع   )
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ت السـائدة إلـى   والتكرار الجيني لاللـيال  (KD/KR)عدد الجينات السائدة إلى المتنحية في جميع اآلباء 

وعدد مجاميع الجينات السائدة التي يختلـف فيهـا اآلبـاء     (p:q)المتنحية في المواقع التي تظهر السيادة 

h2والتوريث في المفهوم الضيق) K(والمتحكمة في الصفة 
(n.s.)  كاألتي:  

  
DHa 4/1= 

 

FDH

FDH

KR
KD

2
14

4
1

2
14

4
1

1

1

−

+
= 

 
p:q=H2/4H1 
K=h2/H2 
 h 2

(n.s.)=[D/4]/[D/4+H1/16-F/8+E2] 
استخدم تحليل االنحدار الخطي بحساب معامل االنحدار ثم رسم خط االنحدار إلعطاء فكرة عن 

متوسط السيادة للجينات المتعددة المتحكمة بالصفات المدروسة وتحديد اآلباء ذات االليالت السائدة من 

  .المتنحية على أساس توزيعها حول خط االنحدار
 

  والمناقشةالنتائج 

الكمية المدروسة في اآلباء إلى فوارق بـين   تانعكست الفوارق بين قيم المتوسطات الحسابية للصفا

ودعمـت هـذه المالحظـة    ) 1الجدول(قيم المتوسطات الحسابية لهجنها التبادلية النصفية في الجيل الثاني 

ويشير هذا إلى . توسطات معنويةإذ كانت معظم الفوارق بين قيم تلك الم (LSD)باختبار اقل فرق معنوي 

) 2الجـدول ( Fبين اختبار . أن األصناف األبوية تختلف فيما بينها بالجينات التي تعين الصفات المدروسة

بين قيم المتوسطات الحسابية للصفات المدروسـة  % 1وجود اختالفات معنوية عالية عند مستوى احتمال 

المسؤولة عن تلك الصفات،  تتالف األنماط الوراثية بالجينافي األنماط الوراثية المستخدمة ويعني هذا اخ

لذا جزأ متوسط المربعات لألنماط الوراثية إلى متوسط مربعات المقدرة االتحادية العامة ومتوسط مربعات 

%) 1عنـد مسـتوى احتمـال    (وجود تباين معنوي عالي ) 2الجدول (المقدرة االتحادية الخاصة ويوضح 

ين العامة والخاصة للصفات المدروسة وتدل هذه النتيجة على أهمية التأثيرات اإلضافية للمقدرتين االتحاديت

وغير اإلضافية للجينات المتعددة في تعيين تلك الصفات واتفقت تلك النتائج في الحنطـة مـع كـل مـن     

(Mishra et al., 1996)   ـ اع لحاصل الحبوب وعدد السنابل وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسـنبلة وارتف

الرتفاع النبات وحاصل الحبوب وعدد السنابل ووزن  (Senapati et al., 2000)حبة و 100وزن  و النبات

ــة و 100 ــة  100لحاصــل الحبــوب وعــدد الحبــوب بالســنبلة ووزن  (Zalewski, 2000)حب   حب

  حبـة  100لحاصل الحبوب وعدد السـنابل وعـدد الحبـوب بالسـنبلة ووزن      (Joshi et al., 2003)و
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  الرتفاع النبات وطول السـنبلة وحاصـل الحبـوب ومـع كـل مـن       (Meena and Jastory, 2003)و

(Tawfiq, 2004) لجميع الصفات المدروسة) 2005أغوان، (و) 2005يوسف، (و.  
  

 المتوسطات الحسابية لحاصل الحبوب ومكوناته في اآلباء وهجنها من الجيل الثاني لحنطـة  1:الجدول  

  الخبز

  األنماط الوراثية

قت و

  النضج

  )يوم(

ارتفاع

النبات 

  )سم(

حاصل

  الحبوب

  )غم(

عدد

  السنابل

  )سنبلة(

طول 

  السنبلة

  )ملم(

   وزن 

  حبة 100

  )غم(

عدد 

الحبوب 

  بالسنبلة
1  33.3  66.3  26.4  17.2  87.2  3.9  39.4  
2  29.8  82.8  23.1  13.6  81.0  3.7  45.9  

3  30.4  78.9  21.6  11.4  79.6  4.2  45.1  

4  27.6  80.5  19.5  9.9  75.7  4.6  42.8  

5  36.2  76.4  25.2  13.5  82.1  4.8  38.9  
6  38.1  73.8  24.9  12.4  79.6  4.5  44.6  

1×2  34.5  69.7  27.2  17.1  86.4  4.1  38.8  

1×3  35.2  77.6  24.9  16.2  85.7  4.0  38.4  

1×4  32.9  81.4  22.3  15.8  84.9  4.4  32.1  

1×5  34.1  75.7  21.8  15.5  82.7  4.2  33.5  

1×6  37.0  70.9  23.1  14.3  82.1  3.9  41.4  

2×3  36.2  74.8  52.0  16.4  85.5  3.8  40.1  

2×4  32.7  77.1  22.7  14.7  84.9  4.1  37.7  

2×5  30.5  82.6  20.9  13.8  80.2  4.5  33.7  

2×6  31.8  79.5  21.8  14.9  82.6  4.3  34.0  

3×4  28.7  75.7  20.5  14.1  83.6  4.2  34.6  

3×5  30.4  72.9  26.8  16.3  85.7  3.9  42.2  

3×6  33.6  76.5  22.6  15.1  85.1  4.0  37.4  

4×5  37.3  80.7  20.4  12.9  81.4  4.6  34.4  

4×6  35.6  83.3  26.6  17.4  89.2  4.1  37.3  

5×6  38.1  78.4  25.3  15.9  86.4  4.5  35.4  
L.S.D 0.05 2.33  2.71  2.00  1.41  1.96  0.15  1.39  

و  S3 69-وSaberbeg و Gemeneyو  Pandasوية االصناف االب 6و 5و 4و 3و 2و 1تمثل االرقام

35-S6 وKvz/cgn على التوالي.  
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  .تحليل التباين للمقدرة االتحادية العامة للصفات المدروسة في حنطة الخبز:2الجدول 

مصادر 

  التباين

درجات 

  الحرية

وقت 

  النضج

  )يوم(

ارتفاع 

  )سم(النبات

حاصل 

الحبوب 

  )غم(بالنبات

عدد 

السنابل 

  بالنبات

ل طو

  السنبلة

  )ملم(

وزن 
100 
  حبة

  )غم(

عدد 

الحبوب 

 بالسنبلة

  4.88  0.81  3.48  5.56  1.58  4.04  2.44  3  المكررات

األنماط 

  الوراثية
20  9.33**  20.15**  5.44**  3.85**  10.06**  0.09**  16.69*

*  

المقدرة 

االتحادية 

  العامة

5  16.68*

*  46.16**  6.31**  4.58**  6.03**  0.24**  3.12**  

قدرة الم

االتحادية 

  الخاصة

15 6.88** 11.48**  5.15**  3.60**  11.40**  0.04**  21.22*

*  

الخطأ 

  التجريبي
60  2.85  3.83  2.07  1.01  2.01  0.01  1.09  

مكونات المقدرة 

االتحادية العامة 

مكونات المقدرة 

  االتحادية الخاصة

0.32  0.54  0.16  0.16  0.21  0.66  0.02  

  

  ت المقدرة االتحادية العامة إلى مكونـات المقـدرة االتحاديـة الخاصـة    أظهرت النسبة بين مكونا

أن التأثيرات الجينية غير اإلضافية كانت أكثر أهمية من التأثيرات اإلضـافية للجينـات المتعـددة علـى     

وتتفق هذه النتيجة مع تلك التي حصـل  . الصفات المدروسة إذ كانت تلك النسبة اقل من الواحد الصحيح

ــل  ــا ك ــن عليه ــنبلة  (Khan et al., 2000)م ــول الس ــنابل وط ــدد الس ــات وع ــاع النب   الرتف

لحاصـل الحبـوب   ) 2005(حبـة وأغـوان    100لموعد النضج ووزن  (Khan and Habib, 2003)و

 F2لصنف ما مع قيمة متوسطه في   giوجد هناك عالقة بين تأثير المقدرة االتحادية العامة  . ومكوناته
,s  

ي كان فيها الصنف أبا مشتركا للصفات المدروسة إذ يمكن االستدالل من خالل دراسة الت) 1،3الجدوالن (

فـي  .كيفية تحقيق اآلباء لقيم تأثيرها ولتحديد األب األكثر فائـدة  ) 3الجدول ( σ2siو giσ 2و giالقيم إلى 

2siتحسين الصفة، حيث يستدل من قيم تباين المقدرة االتحادية الخاصة
 σ  تميزا بأعلى قيمة لألبوين اللذين

تأثير المقدرة االتحادية العامة باالتجاه المرغوب ألي صفة على كيفية توريث هذين األبوين لعوامل الصفة 



  نجيب قاقوس يوسف
 

والقيمة المنخفضة تعني أن األب ) هجنه(فالقيمة العالية تعني ان االب نقل مورثات الصفة إلى بعض نسله 

لحاصـل   Pandas: وكاألتي (Griffing, 1956)يها أسهم في توريث الصفة إلى جميع الهجن التي دخل ف

لوقت النضـج ووزن   S3-69لعدد الحبوب بالسنبلة و  Gemeneyالحبوب وعدد السنابل وطول السنبلة و

  .حبة وعدد الحبوب بالسنبلة 100لحاصل الحبوب ووزن  Kvz/gn, حبة 100لون  S6 35-,حبة 100

  

2siةوتباين تأثير المقدرة االتحادية الخاص 2gi σينهاوتبا gi المقدرة االتحادية العامة :3الجدول 
 σ  لآلباء

  .وللصفات المدروسة

  اآلباء
التأثيرات 

 والتباينات

وقت

النضج 

  )يوم(

ارتفاع

 النبات

  )سم(

حاصل

الحبوب 

 )غم(بالنبات

عدد 

السنابل 

  بالنبات

طول 

السنبلة 

  )ملم(

وزن 
100 
  حبة

 عدد

الحبوب 

  بالسنبلة

pandas 
gi  0.70**  3.39** -  0.99**  1.32**  1.54**  0.13 -  0.78** -  
2gi σ 0.42  11.39  0.93  11.71  3.32  0.02  0.58  
2si

 σ  0.51  12.14  2.15  1.25  1.67  0.02  4.65  

Gemeney 
gi  1.17** -  1.34**  0.05 -  0.16  0.28 -  0.15 -  0.86**  

2gi σ  1.29  1.70  0.05 -  0.001 -  0.03  0.02  0.71  
2si

 σ  5.30  7.03  2.51  0.83  2.45  0.02  5.48  

saberbey 
gi  1.22 -  0.41 -  0.15 -  0.24 -  0.12  0.14 -  1.71  
2gi σ  1.41  0.07  0.03 -  0.03  0.04  0.02  2.90  
2si

 σ  4.94  7.11  1.77  1.42  1.55  0.02  5.77  

69-S3  

gi  1.53** -  2.58**  1.59** -  1.01** -  1.06** -  0.15**  0.94** -  
2gi σ  2.27  6.06  2.47  0.99  0.05  0.02  0.86  
2si

 σ  2.97  10.62  2.34  2.43  6.61  0.02  8.81  

35-S6  

gi  1.02**  0.58*  0.17  0.18 -  0.41 -  0.22**  1.53** -  
2gi σ  0.97  0.24  0.03 -  0.005  0.90  0.05  2.31  
2si

 σ   4.23  3.94  3.35  1.14  3.06  0.03  5.89  

Kvz/cgn  
gi  2.20**  0.24 -  0.62*  0.05 -  0.09  0.05**  0.68**  

2gi σ  4.77  0.04  0.33  0.02-  0.04 -  0.03  0.44  
2si

 σ  0.98  2.19  3.10  3.31  8.07  0.02  7.65  
SE(gi-gs)  0.42  0.49  0.36  0.25  0.35  0.03  0.25  

  

قياسا إلى الصنف ) 3جدول (كان اختبار معنوية تأثير المقدرة االتحادية العامة لكل صنف 

Saberbeg في االتجاه المرغوب في الصنف المعتمدة زراعته في العراق معنويPandas   لحاصل

لوقت النضج وارتفاع النبات وعدد  Gemeneyالحبوب وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وفي الصنف 
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  S6-35حبة وفي الصنف  100لوقت النضج وارتفاع النبات ووزن  S369-الحبوب بالسنبلة وفي الصنف 

  . حبة 100لحاصل الحبوب ووزن  Kvz/cgn فحبة وفي الصن 100الرتفاع النبات ووزن 

توجد عالقة مباشرة بين قيم المتوسطات الحسابية للهجن التبادلية  انه ال) 4و 1( الجدولين نتائج تشير

في  (sij)مع قيم تأثيراتها للمقدرة االتحادية الخاصة ) 1(النصفية من نسل الجيل الثاني في الجدول 

وقد تميزت . ير اإلضافية على الصفات المدروسةة التأثيرات الجينية غويشير هذا إلى أهمي). 4 الجدول(

  :عالية ومرغوبة وكاالتي Sijبعض هجن الجيل الثاني بقيم 

الرتفاع ) 6×4(و) 3×1(و) 4×1(لوقت النضج والهجن ) 5×3(و) 4×3(و) 6×2(و) 5×2(الهجن

لعدد ) 3×2(و) 6×4(لحاصل الحبوب والهجينين ) 3×1(و) 5×3(و) 6×4( النبات والهجن

) 6×1(و) 5×3(حبة و 100 لوزن) 6×2(و) 5×2(لطول السنبلة و) 6×5(و ) 6×4(السنابل و

  .لعدد الحبوب بالسنبلة

 .لكل هجين Sijتقديرات المقدرة االتحادية الخاصة : 4 الجدول

  الهجن

وقت

  النضج

  )يوم(

ارتفاع

  النبات

  )سم(

حاصل

  الحبوب

  )غم(

عدد 

  السنابل

  

  طول السنبلة

  )ممل(

  وزن

  حبة 100

  )غم(

عدد 

الحبوب 

  بالسنبلة

1×2  1.44  -4.74  2.77  1.29  1.72 0.18  0.26  

1×3  2.19  4.91  0.57  0.77  0.62  0.06  -0.99  

1×4  0.20  6.97  -0.57  1.17  1.00  0.17  -4.64  

1×5  -1.15  2.04  -2.85  1.22 -  -1.85  -0.11  -2.65  

1×6  0.56  -1.95  2.00  -2.54 -2.95  -0.23  3.04  

2×3  5.06  -3.07  1.71  2.14  2.25  -0.11  -0.92  

2×4  1.88  -3.76  0.85  1.22  2.82  -0.10  -0.68  

2×5  -2.87  3.75  -2.71  -0.52  -2.52  0.21  -2.84  

2×6  -2.72  1.46  -2.16  0.46  -0.63  0.20  -6.00  

3×4  -2.07  -3.41  -1.25  1.02  1.12  -0.01  -4.62  

3×5  -2.92  -4.20  3.28  2.38  2.58  -0.40  3.56  

3×6  -0.91  0.21  -1.36  1.06  1.47  -0.11  -3.45  

4×5  4.29  0.61  -1.68  0.24 -  -0.55  0.01  -4.1  

4×6  1.40  4.03  4.07  4.13  6.75  -0.30  -0.90  

5×6  1.35  1.14  1.01  1.79  3.30  0.01  -2.21  
SE(Sij-

Ssk) 1.11  1.30  0.95  0.67  0.93  0.07  0.66  



  نجيب قاقوس يوسف
 

والمعادالت المقترحة في الجيـل الثـاني    Jinks, (1954)وHayman, (1954) استخدمت طريقتي 

بعد تحقيق فروض هذه الطريقة، إذ حنطة الخبز هي سداسـية   Chaudhary (1979) Singh andحسب 

ة وتنعزل بشكل ثنائي في االنقسام االختزالي،كما إن التلقيح ذاتيـا ونسـب  ) n6(المجموعة الكروموسومية 

واستبعدت الهجن العكسية وطبقت التجربة فـي موقـع واحـد    %) 1أقل من (التلقيح ألخلطي ضئيلة جدا 

الذي يشير إلى عـدم  ) 5الجدول (للصفات المدروسة  (Wr-Vr)ولموسم واحد وأجرى تحليل التباين لقيم 

عددة ووجود أليلين لجميع الصفات، وهذا يدل على انعدام التفوق بين الجينات المت Arrayمعنوية الصفوف 

تم تقدير المعالم اإلحصائية الـواردة  . لكل موقع وتوزع تلك الجينات بصورة مستقلة على الكروموسومات

والتي تستخدم في حساب مكونات التباين الوراثي في الجيل الثـاني للصـفات المدروسـة    ) 6جدول (في 

لوقت النضج وارتفاع النبات % 1احتمال معنويا عند مستوى  Dكان التباين الوراثي اإلضافي ). 7جدول (

لعدد السنابل بالنبـات وطـول   % 5حبة وعدد الحبوب بالسنبلة ومعنويا عند مستوى احتمال  100ووزن 

كانتا معنويـة   (H2,H1)ما مكونات التباين الوراثي السيادي  .السنبلة وغير معنويا لحاصل الحبوب بالنبات

د المعنوية لعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة، وهـذه النتـائج   لم تصل ح H2للصفات المدروسة عدا قيم 

تشير إلى أهمية كال المكونات الوراثية اإلضافية والسيادية في وراثة الصفات المدروسـة، وتتفـق هـذه    

الرتفـاع النبـات    Khaliq et al., (1991)حبة و 100لوزن et al., (1990)   Alamالنتائج مع ما وجده

 Kashif et al., (2003)الرتفاع النبات وعدد الحبـوب بالسـنبلة و  ) 2001(مدو واحمد وعدد السنابل وح

لوقت النضج وارتفاع النبـات وعـدد   ) 2006(الرتفاع النبات وعدد الحبوب بالسنبلة والحمداني ويوسف 

 لحاصل الحبوب بالنبـات  H2أعلى من قيم  H1كانت قيم .حبة وعدد الحبوب بالسنبلة  100السنابل ووزن 

في حين ظهر العكس لصفتي  ةحبة وعدد الحبوب بالسنبل 100وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة ووزن 

وقت النضج وارتفاع النبات وهذا يدل على أن نسب االليالت الموجبة والسالبة ليست متساوية في اآلبـاء  

أما مجموع . Hardy-Weinbergفي أي من المواقع التي تعين هذه الصفات أي هي في حالة عدم توازن 

فكانـت  ) ويعني المجموع الجبري لكل المواقع في جميع التهجينات( h2التأثيرات السيادية للمواقع الهجينة 

لطول السنبلة مما يدل بان التأثير السيادي هو نتيجـة لمتبـاين   % 1موجبة ومعنوية عند مستوى احتمال 

حـد المعنويـة    h2ولم تصل قيمة  .صفة المذكورةوإن االتجاه السيادي موجب لل heterozygosityالزيجة 

التكرار النسبي للجينات السائدة والمتنحية وكانت موجبة ومعنويـة عنـد    Fتمثل قيمة .للصفات األخرى 

حبة مما يعني زيادة في االليالت السائدة التي تحكم وراثة تلك الصفة ولم  100لوزن % 5مستوى احتمال 

اكبر من الواحـد الصـحيح    )a(كانت قيمة معدل درجة السيادة .ألخرىتصل إلى حد المعنوية للصفات ا

حبة مما يشير إلى فعل جيني لسيادة فائقة وكانت قيمـة معـدل    100لجميع الصفات المدروسة عدا وزن 

وهذا  حبة أقل من الواحد الصحيح مما يدل على وجود فعل جيني لسيادة جزئية 100درجة السيادة لوزن 

لعـدد الحبـوب    al., (1975)  Chaudhary et لوقت النضج و Bhatt (1972):يتفق مع ما ذكره كل من

لوقـت  ) 2007(حبة وحاصل الحبوب ويوسـف والحيـالي    100لوزن  Alam et al., (1990)بالسنبلة و
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زن لوقت النضج وحاصل الحبوب وو) 2006(النضج وعدد السنابل وحاصل الحبوب والحمداني ويوسف 

اقـل مـن    KD/KRكانت نسبة الجينات السائدة إلى الجينات المتنحية . حبة وعدد الحبوب بالسنبلة 100

الواحد الصحيح لطول السنبلة مما يدل على زيادة الجينات المتنحية في اآلباء لهذه الصـفة بينمـا كانـت    

نات السائدة في اآلباء لتلك النسبة أكبر من الواحد الصحيح للصفات األخرى وهذا يدل على زيادة في الجي

والتي تمثل نسبة االليالت السائدة إلى المتنحية في المواقع التي تظهر السـيادة   H2/4H1أما قيم . الصفات

حبة  100لصفات حاصل الحبوب بالنبات وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة ووزن  0.25كانت اقل من

ت السائدة والمتنحية ال تتوزع بانتظام بين اآلباء وتتفق هذه وعدد الحبوب بالسنبلة مما يدل على أن االليال

في بعض الصـفات وكانـت    Kashif et al., (2003)و) 2001(النتيجة مع ما توصل إليه حمدو واحمد 

الرتفاع النبات دالة على إن االليالت فيها  تتوزع بانتظام بـين    0.25لوقت النضج وأكثر من  0.25القيمة

عدد مجاميع الجينات السائدة التي تختلف فيهـا اآلبـاء والمتحكمـة فـي       h2/H2 =Kيمة وتمثل ق. اآلباء

ومجموعة واحدة للصفات األخـرى   2قريبة من  Kالصفة، فقد كانت مجموعتان لطول السنبلة الن قيمة 

على مجموعة واحدة من الجينات السائدة ) 2006(اقل من واحد وقد حصل الحمداني ويوسف  Kالن قيمة 

حبة وعـدد الحبـوب    100تي يختلف فيها اآلباء الرتفاع النبات وعدد السنابل وحاصل الحبوب ووزن ال

فقد كانت عاليـة  ) 1987(وفقا للحدود التي ذكرها العذاري ) ns h2(أما التوريث بالمعنى الضيق . بالسنبلة

ــات ووزن  ــاع النب ــفات   100الرتف ــطة للص ــنبلة ومتوس ــوب بالس ــدد الحب ــة لع ــة وواطئ   حب

  ألخرى وتمثل تلك القيم نسبة التباين الوراثي اإلضافي إلى التباين الظاهري وقـد تـم الحصـول علـى    ا

  النبـات وحاصـل الحبـوب    عالرتفـا  Bhatt (1972)قيم عالية للتوريث الضيق في الحنطة مـن قبـل   

لعدد السـنابل وحاصـل الحبـوب     ) 2007(لعدد الحبوب بالسنبلة ويوسف والحيالي  Tawfiq (2004)و

أوضحت العالقة بين تبـاين األب ونسـله   . الرتفاع النبات وحاصل الحبوب) 2006(والحمداني ويوسف 

(Vr)  والتباين المشترك بين النسل في الجيل الثاني واالباء(Wr) ،) أن خـط االنحـدار قطـع    )1الشكل ،

ائقة بينمـا  حبة مشيرا إلى وجود سيادة ف 100تحت نقطة األصل للصفات المدروسة عدا وزن  Wrمحور 

حبة مما يدل على وجود سيادة جزئية للجينـات المتعـددة    100فوق نقطة األصل لوزن    Wrقطع محور

ويالحظ فـي كـل مـن الصـفات     ). 7جدول (وهذا يتفق مع معدل درجة السيادة . التي تعين هذه الصفة

ينما توجد اآلباء المتنحيـة  المدروسة وجود اآلباء السائدة في نهاية خط االنحدار القريبة من نقطة األصل ب

وعند مقارنة تسلسل درجة السيادة لآلباء بتسلسـل متوسـطاتها   . قريبة من النهاية األخرى لخط االنحدار

لتحديد اآلباء التي تجمع بين أعلى متوسط للصفة وأعلى درجة للسيادة السـتغاللها   ) 8الجدول (الحسابية 

آلباء حسب متوسطاتها الحسابية تختلف عنه لدرجة السـيادة  في برامج التحسين مستقبال، تبين أن تسلسل ا

مما يعني مشاركة تأثيرات أخرى للجينات للتأثيرات السيادية في التعبير عن الصفات المدروسة ويالحـظ  

احتل الصدارة في امتالكه الجينات السائدة وأعلى قيمة لصـفتي عـدد   ) 1(من الجدول المذكور أن األب 
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يعـد   (Recurrent selection)يستنتج من الدراسة أن االنتخاب التكراري . ل السنبلةالسنابل بالنبات وطو

  .مناسبا الستثمار انواع الفعل الجيني السائد بهدف تطوير أصناف من حنطة الخبز بمواصفات مرغوبة

  

  .للصفات المدروسة  (Wr-Vr)متوسطات مربعات قيم :5الجدول

مصادر 

  التباين

درجات 

  الحرية

وقت 

  النضج

ارتفاع 

النبات 

  )سم(

حاصل 

الحبوب 

  بالنبات

عدد 

السنابل 

  بالنبال

طول 

السنبلة 

  )ملم(

وزن 
100 
حبة 

  )غم(

عدد 

الحبوب 

  بالسنبلة

  16.42  7.67  11.55  14.31  23.09 20.82  19.64 3  المكررات

  29.60  15.34  20.88  26.17  31.09  38.15  43.22  5  الصفوف

الخطأ

  التجريبي
15  20.61  17.38  19.54  16.56  8.79  6.93  12.59  

  

  .تقديرات المعالم اإلحصائية للصفات المدروسة :6الجدول 

المعالم 

 اإلحصائية

وقت 

النضج 

  )يوم(

ارتفاع 

النبات 

  )سم(

حاصل 

الحبوب 

  بالنبات

عدد 

السنابل 

  بالنبات

طول 

السنبلة 

  )ملم(

 100وزن 

  )غم(حبة 

عدد 

الحبوب 

  بالسنبلة

ML0 32.57  76.45  23.45  13.00  80.87  4.28  42.78  
ML2  33.91  77.12  23.46  16.03  84.41  4.17  36.73  
V0L0  16.27  34.56  6.60  6.16  14.31  0.18  8.98  
V1L2  8.22  16.78  5.52  3.17  7.95  0.06  14.79  
V0L2  1.91  2.27  0.63  0.39  0.46  0.03  1.62  

W0L02  5.90  14.47  1.75  1.05  0.92  0.06  2.87  
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 .ت المعالم الوراثية للصفات المدروسةتقديرا :7جدول ال

المعالم 

  الوراثية

وقت 

النضج 

  )يوم(

ارتفاع 

 )سم(النبات 

حاصل 

الحبوب 

  بالنبات

عدد 

السنابل 

  بالنبال

طول 

السنبلة 

  )ملم(

 100وزن 

  حبة

  )غم(

عدد 

الحبوب 

  بالسنبلة

D 15.56**  

2.63±  
33.60**  

4.22±  
6.08  

2.82±  
5.90*  

1.72±  
13.81*  

4.74±  
0.18**  

0.01±  
8.73**  

2.21±  

H1  
89.90*  

26.62±  
158.56*  

42.73±  
77.71*  

28.63±  
54.05*  

17.52±  
161.06*  

48.04±  
0.68**  

0.13±  
222.31**  

21.75±  

H2  
91.5*  

23.78±  
219.36**  

38.18±  
71.31*  

25.58±  
41.01  

15.65±  
112.91  
42.91±  

0.45**  

0.12±  
207.39**  

19.43±  

F  15.98  
12.75±  

19.92  
20.46±  

11.01  
13.71±  

15.45  
8.39±  

48.45  
23.00±  

0.23*  

0.06±  
12.29  

10.41±  

h2  19.26  
16.00±  

5.61  
25.70±  

6.93  
17.22±  

5.72  
10.53±  

193.84**  

28.88±  
0.16  

0.08±  
33.27  

13.08±  

E2  
0.71  

0.99±  
0.96  

1.60±  
0.52  

1.07±  
0.26  

0.66±  
0.50  

1.80±  
0.003  
0.01±  

0.25  
0.82±  

a  1.20  1.09  1.79  1.51  1.71  0.97  2.52  

KD/KR  2.49  1.75  3.05  14.41  72.02 -  4.84  1.77  
H2/4H1  0.25  0.36  0.23  0.19  0.17  0.16  0.23  
h2/H2  0.21  0.03  0.10 0.14  1.72  0.36  0.16  
h2(ns)  0.47  0.50  0.28  0.48  0.43  0.73  0.15  

  

  .تسلسل اآلباء حسب درجة سيادتها ومتوسطات قيمها للصفات المدروسة :8 الجدول

  الصفات
  تسلسل اآلباء حسب درجة سيادتها

  المتنحي←السائد

  سب متوسطاتهاتسلسل اآلباء ح

  األقل←األعلى

  4  2  3  1  5  6  4  5  6  3  2  1  )يوم(وقت النضج

  1  6  5  3  4  2  1  2  6  5  4  3  )سم(ارتفاع النبات

  4  3  2  6  5  1 4 3 5 2 1 6 )غم(حاصل الحبوب

  4  3  6  5  2  1  4  3  6  5  2  1 عدد السنابل بالنبات

  4  6  3  2  5  1  4  6  2  5  3  1  )ملم(طول السنبلة 

  2  1  3  6  4  5  5  2  6  4  1  3 )غم(حبة 100وزن 

عدد الحبوب 

  بالسنبلة
5  1  3  4  6  2  2 3 6 4 1 5 
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 لمصادر العربيةا

في حنطـة   F2، التحليل الوراثي للتهجينات التبادلية للجيل الثاني 2005منيب محمد علي،  إسراءأغوان، 

التربيـة، جامعـة    ةلحياة، كليعلوم ا م، رسالة ماجستير، قس.Triticum aestivum Lالخبز 

 .  الموصل

، تقدير الفعل الجيني والتوريث لبعض الصفات 2006نجيب قاقوس يوسف، , الحمداني، غادة عبد اهللا طه

  . 118-108ص ): 3( 43في الحنطة الخشنة، مجلة زراعة الرافدين، 

فات طرز وراثية جديـدة  ، التباين الوراثي لص2001حمدو، عبد الغني مصطفى واحمد عبد الجواد احمد، 

  .49-45ص : 1في حنطة الخبز، المجلة العراقية للعلوم الزراعية، 

، قدرة االئتالف والفعل الجيني في الجيل الثـاني للشـعير   2006حميد، محمد يوسف ورعد أحمد حميد، 

ــائي الصــفوف  ــدين، ) .Hordeum disticum L(ثن ــة زراعــة الراف   ):3( 34، مجل

  .107-100ص 

، المقدرة االتحادية ومعامل المسار لصفات كمية في الجيل الثـاني مـن   2001ائد سالم احمد، الصفار، ر

، أطروحـة   (.Hordeum Vulgare L)التهجينات التبادلية ألحد عشر صنفا مـن الشـعير   

  .دكتوراه، قسم علوم الحياة، كلية العوم، جامعة الموصل

اثة، الطبعة الثانية، مديرية دار الكتب للطباعـة  ، أساسيات علم الور1987العذاري، عدنان حسن محمد، 

  .والنشر، جامعة الموصل

، التحليل الوراثي لتباينات األجيال المبكرة فـي  2007يوسف، نجيب قاقوس ومنال عبد المطلب الحيالي، 

  .96-84ص): 12( 18حنطة الخبز، مجلة علوم الرافدين، 

ـ ، البنيـة  2005يوسف، نجيب قاقوس،    الحبـوب ومكوناتـه فـي حنطـة الخبـز     لحاصـل   ةالوراثي
(Triticum aestivum L.) ،78-70ص  ):9( 17، مجلة زراعة الرافدين.  
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