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ABSTRACT 

Six varieties of bread wheat (Panalas, Gemeney, Saberbeg, 69-S3, 35-S6, Kvz/cgn) 
and their half diallel crosses were used to estimate general combining ability, specific 
combining ability and heterosis for the following traits: heading time, flag leaf area, 
maturity time, resistance to lodging, plant height, number of tillers and biological yeild. 
Seeds of parents and their hybrids were grown during the growing season 2001-2002 at 
the plant experimental station, college of Education, Mosul University, using randomized 
complete block design with four replications, depending on rainfall under natural 
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conditions. Significant differences among the genotypes and significant variance for both 
general and specific combining abilities for all studied traits were detected. Most of 
hybrids had significant desirable heterosis for studied traits. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

يعد نظام تربية الهجن احد االنجازات المهمة في تقنيات تربية النبات الستنباط اصناف ذات صفات               

وعليه فان مربي النبات يلجا الى اختبار االجيال        . 1900 التعرف على اعمال مندل عام       كمية مرغوبة منذ  

تهجينات التبادلية بين عدد من االصناف االبوية واختيار افضل الهجن لمتابعته في برنامج التربية              المبكرة لل 

الذي يستغرق وقتا طويال للحصول على الصنف الجديد وتزداد اهمية تلـك التهجينـات عنـدما تكـون                  

اف االبويـة   االصناف االبوية ذات اصول مختلفة وال تتوفر معلومات عن ادائها عند تهجينها مع االصـن              

االخرى وياتي تحليل التهجينات التبادلية في بداية مقارنة اداء االصناف االبوية وانتخاب افضل الهجـن ،                

 Spraque) 1942(وقـدم  ) 2000التكريتي، ( اول من اقترح تلك التهجينات  Schmidt) 1919(ويعتبر 

and Tatum 1956( مفهوم المقدرة االتحادية العامة والخاصة ووضع (Griffing   اربع طرائـق لتحليـل 

التهجينات التبادلية لتقدير المقدرتين االتحاديتين العامة والخاصة للصفات الكمية من محاصـيل الحبـوب              

 و .Gill et al) 1972(ومنها الحنطة وتعد الطريقة الثانية من اكثر الطرائـق اسـتخداما فـي الحنطـة     

)1976 (Jain and Singh  و )1977 (Sharma et al.  و )1981 (Abdul-Nass et al.  

  Afiah) 1999(و ) 1996( و قاسم ومحمد .Bhatt et al) 1984( و  Sharma and Singh) 1983(و 

كما الحظ علماء الوراثة ومربو النبات ظاهرة قوة الهجين في زيادة نمو حاصل الجيل              . 2000والتكريتي  

هرة في الذرة الصفراء الى تشجيع المهتمين الى الكشف         االول عند مقارنته باالباء، وادى استخدام تلك الظا       

 Singh)1969(عن وجودها ومقدارها في عدد من المحاصيل ذات االهمية االقتصادية كالحنطة ومـنهم  

and Kandola 1971( و(Bhatt,  و )1973(Widner and Lebsock, و )1978(Singh و  

)1979(Dhonukshe and Rao  و )1988(Marians and Botma و )1999(Saad .  

تهدف الدراسة الى التحليل الوراثي للتهجينات التبادلية النصفية بين ستة اصناف من حنطة الخبـز               

لتقدير المقدرة االتحادية العامة والمقدرة االتحادية الخاصة وقوة الهجين لكل مـن وقـت طـرد الـسنابل                  

  .نبات وعدد االشطاء والحاصل البايولوجيومساحة ورقة العلم ووقت النضج ومقاومة الرقاد وارتفاع ال

  

  المواد وطرق العمل

تم الحصول عليهـا مـن   ) .Triticum aestivum L(استخدمت ستة اصناف كاباء من حنطة الخبز 

 ,Kvz/cgn) وSaberbegو) Gemeney Pandas(مركز اباء لالبحاث الزراعية في محافظة نينوى وهي 

35-S6, 69-S3) . في البيت الزجاجي لقسم علوم الحياة، كليـة العلـوم، جامعـة    زرعت االصناف الستة

وعند موسم التزهيـر    . 2000الموصل في موعدين، منتصف تشرين االول ومنتصف تشرين الثاني للعام           
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وعند نضج النباتات تم الحصول على حبـوب الجيـل          . اجريت جميع الهجينات الممكنة فيها عدا العكسية      

ت حبوب االصناف االبوية وهجنها التبادلية النصفية بعد تعفيرها بالمبيـد           زرع. االول لخمسة عشر هجيناً   

 وتحت الظـروف الطبيعيـة فـي محطـة     2001في بداية شهر كانون االول ) Diathen Mus(الفطري 

 جامعة الموصل باستخدام تـصميم القطاعـات العـشوائية الكاملـة            ،التجارب النباتية التابعة لكلية التربية    

كل خط لنمط وراثـي  ( متر 1.5ت، احتوى كل مكرر واحداً وعشرين خطاً طول كل منها        وباربعة مكررا 

وزعت االنماط الوراثية على الخطوط بصورة      . وتم زراعة الشعير حول المكررات كخطوط حماية      ) واحد

سم وزرعت حبتان   15 سم وبين الحبات داخل الخط       30عشوائية كانت المسافة بين الخطوط داخل المكرر        

ان من الشعير في بداية ونهاية كل خط وسيج الحقل وغطي بشبكة لحمايته من اضـرار الطيـور                  حارست

 وتم دراسة الصفات التالية على خمسة نباتات        2002حصدت النباتات في بداية شهر حزيران       . والحيوانات

كحاصـل ضـرب    ) 2سم(ومساحة ورقة العلم    ) يوم(من كل خط اخذت عشوائياً وهي وقت طرد السنابل          

والمقاومة للرقاد كتدريج نظري    ) يوم( ووقت النضج    0.95× عرض الورقة من منتصفها     × طول الورقة   

 الى حـساس للمقاومـة      1 الى مقاومة عالية والرقم      5حيث يشير الرقم    ) 5-1( مؤلف من خمس درجات   

  ).غم(وعدد االشطاء والحاصل البايولوجي ) سم(وارتفاع النبات 

ة بموجب تصميم القطاعات العـشوائية الكاملـة واالنمـوذج الثابـت            اجري تحليل التباين لكل صف    

، ثم اختبرت االختالفات بين االنماط الوراثية بوساطة        )1980الراوي وخلف اهللا،    (بالطريقة التي اوضحها    

، حيث االختالف المعنوي بين متوسطات االنماط الوراثية ضروري لالستمرار في تحليل المقدرة             Fاختبار  

 واالنموذج الثابت لتحليل المقدرتين االتحـاديتين  Griffing (1956)استخدمت الطريقة الثانية لـ. االتحادية

وفي حالة معنوية هذا االختبـار اليـة        . F واختبرت معنويتهما باختبار     (SCA) والخاصة   (GCA)العامة  

وتاثير المقدرة االتحادية    ig2σ وتباينة   .giصفة تم تقدير تاثير المقدرة االتحادية العامة لكل صنف ابوي           

ثم اختبرت المعنوية للفرق بـين تـاثير المقـدرة          . ijS2σ لكل هجين في الجيل االول وتباينه        Sijالخاصة  

االتحادية العامة للصنف صابربيك باعتباره صنفا قياسيا النه يزرع على نطاق واسع في المنطقة الشمالية               

ثم حسبت النسبة   . tاق وتاثير المقدرة االتحادية العامة لكل من االصناف االخرى بوساطة اختبار            من العر 

بين مكونات تباين المقدرة االتحادية العامة ومكونات تباين المقدرة االتحادية الخاصة وتم تقدير قوة الهجين               

Heterosis(H)للصفات المدروسة بموجب المعادلة التالية :  

  

  

  حيث 

     ijF1 =   متوسط الجيل االول الناتج من تهجين االبوينi و j   

      iP =   متوسط االبi.  

       jP  =   متوسط االبj.  

21
ji

ij

pp
FH

+
−=
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  : بالمعادلة االتيةt وحسبت قيمة tواختبرت معنوية قوة الهجين بوساطة اختبار 

  : لكل هجين بالمعادلة االتيةVHباين قوة الهجين تم حساب ت

ijFV حيث    . على التواليj واالب iالجيل االول واالب  :  تمثل تباين متوسطjPV وiPV و 1

  

  النتائج والمناقشة

الكمية المدروسة في االباء الى فروقات بين قـيم         انعكست الفروقات بين قيم المتوسطات الحسابية للصفات        

ودعمت هذه المالحظة باختبار اقـل فـرق        ) 1جدول  ال(المتوسطات الحسابية في هجنها التبادلية النصفية       

وهذا يدل على ان االصناف     . حيث كانت معظم الفروقات بين قيم تلك المتوسطات معنوية        ) LSD(معنوي  

) 1(جـدول   الويستنتج من   . نات التي تمتلكها والتي تعين الصفات المدروسة      االبوية تختلف فيما بينها بالجي    

انه بصورة عامة ال توجد عالقة بين قيمة المتوسط الحسابي لكل صنف ابوي مع قيمة متوسط ادائه فـي                   

المتوسـط   الهجين التي كان فيها الصنف االبوي مشتركا ولجميع الصفات المدروسة، وهذا يشير الـى ان              

 Fبين اختبـار    . التي كان فيها ابا مشتركا      F1’sالصناف االبوية ليس دالة على متوسط أدائه في         الحسابي ل 

بين قيم متوسطات الصفات المدروسة     % 1وجود اختالفات معنوية عالية عند مستوى احتمال        ) 2جدول  ال(

ات المسؤولة عن تلـك     في االنماط الوراثية المستخدمة وهذا يعني ان تلك االنماط تختلف فيما بينها بالجين            

الصفات، لذا جزء متوسط المربعات لالنماط الوراثية الى متوسط مربعـات المقـدرة االتحاديـة العامـة                 

عند (ويوضح الجدول وجود تباين معنوي عالي       ) 2جدول  ال(ومتوسط مربعات المقدرة االتحادية الخاصة      

فات المدروسة عدا الحاصل البـايولوجي      للمقدرتين االتحاديتين العامة والخاصة للص    %) 1مستوى احتمال   

وهذه النتيجة تدل على اهميـة التـاثيرات االضـافية وغيـر            . حيث كان معنويا للمقدرة االتحادية العامة     

 Widnerاالضافية للجينات المتعددة التي تعين تلك الصفات واتفقت تلك النتائج في الحنطة مع كـل مـن   

and Lebosck (1973)ــاع ــضج وارتف ــت الن ــاد  لوق ــة الرق ــطاء ومقاوم ــدد االش ــات وع    النب

لوقـت  ) 2000( لكل من وقت طرد السنابل وارتفاع النبات وعدد االشطاء والتكريتـي  Afiah (1999)و 

لوقت طرد السنابل وارتفاع النبات والحاصل      ) 2001(طرد السنابل ووقت النضج وارتفاع النبات وحمدو        

 لصنف ما مع قيمة متوسـطة فـي         giلمقدرة االتحادية العامة    وجد ان هناك عالقة بين تاثير ا      . البايولوجي

F1’s   ، وعليه يمكن  . التي كان فيها الصنف مشتركا لكل من الصفات المدروسة        ) 1(جدول  الو) 3(جدول  ال

HV
Ht =

)(
4
1

1 jiijH PVPVFVV ++=
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 ijS2σ و   ig2σ و   giالحنطة من خالل دراسة القيم الـى        تشخيص االصناف االبوية لبرامج التهجين في       

  :لكل من الصفات المدروسة وكاالتي
  

  المتوسطات الحسابية للصفات الكمية المدروسة في االباء وهجنها من الجيل االول لحنطة : 1جدول ال

  .الخبز

االنماط 

 الوراثية 

وقت طرد 

السنابل 

  )يوم(

مساحة ورقة 

  العلم 

  )2سم(

وقت 

النضج 

  )يوم(

المقاومة 

للرقاد 

  )درجة(

 ارتفاع

  النبات 

  ) سم(

عدد 

االشطاء 

  ) شطئ(

الحاصل 

البايولوجي 

  )غم(
1  129.10  34.81  169.20  3.95  77.10  29.90  104.35  
2  135.95  51.54  181.90  4.40  72.87  9.15  78.50  
3  136.50  50.54  183.35  1.45  121.95  38.25  147.45  
4  128.15  44.30  167.70  4.60  86.47  19.90  89.40  
5  129.85  40.83  172.25  4.70  83.15  22.65  107.15  
6  129.45  51.21  168.90  4.35  90.27  12.80  66.10  

1×2  132.80  44.58  171.50  3.40  73.20  25.70  129.40  

1×3  130.35  40.67  179.50  3.85  77.22  20.60  98.70  

1×4  122.05  37.96  171.15  4.65  93.37  23.75  136.45  

1×5  127.40  44.42  172.55  4.50  84.60  26.05  101.65  

1×6  130.45  45.05  178.15  3.70  76.41  27.85  127.15  

2×3  132.70  45.68  170.55  3.80  76.22  20.70  123.50  

2×4  120.40  41.73  168.40  4.70  97.31  17.35  122.25  

2×5  131.90  47.66  173.05  3.90  81.55  34.10  111.95  

2×6  118.15  47.59  168.30  4.45  93.98  22.00  99.75  

3×4  121.30  45.51  172.85  4.50  85.77  25.10  126.50  

3×5  116.90  38.79  170.65  4.40  90.62  20.00  98.30  

3×6  119.20  50.34  172.05  4.20  93.41  24.20  145.30  

4×5  127.45  45.73  171.55  4.20  91.90  20.60  148.90  

4×6  129.05  45.91  169.05  4.45  81.99  19.25  92.25  

5×6  126.2  43.62  170.20  4.05  86.85  25.85  110.20  
L.S.D 
(0.05) 2.03  5.25  0.91  0.39  3.05  5.05  34.12  

ــام    ــل االرق ــة 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1تمث ــناف االبوي    Saberbeg و Gemeneyو  Panalas :  االص

  . على التواليKvz/cgn وS6-35 و  S3-69و 

  

69-S3            35 لكل من وقت طرد السنابل ووقت النضج والمقاومة للرقاد و-S6     لمقاومة الرقاد وعدد االشطاء 

   للنباتات القصيرة Gemeny  و Pandas ة العلم و  لمساحة ورقKvz/cgnوالحاصل البايولوجي و 
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  .تحليل التباين والمقدرة االتحادية للهجن التبادلية في الجيل االول وللصفات الكمية المدروسة: 2جدول ال

  مصادر التباين

ية
حر
ت ل

جا
در

  

وقت طرد 

السنابل 

  )يوم(

مساحة ورقة 

  ) سم(العلم 

وقت النضج 

  ) يوم(

المقاومة 

للرقاد 

  )درجة(

ارتفاع 

  )سم(النبات 

عدد االشطاء 

  )شطئ(

الحاصل 

البايولوجي 

  )غم(

  720.75  502.89  47.72  0.40  8.48  290.66  67.16 3  المكررات

  10133.48**  835.74**  239.28**  9.99**  401.12**  369.02**  647.12**  20  االنماط الوراثية

  4704.56  153.99  170.84  0.80  4.1  122.54  38.58  60  الخطأ التجريبي

  3030.28  66.40  24.25  0.39  2.2  65.74  10.77  336  الخطأ العيني

المقدرة 

  االتحادية العامة
5 **17.11  **49.65  **67.67  **0.89  **193.86  **58.21  *471.82  

المقدرة 

االتحادية 

  الخاصة

15  **31.43  **9.28  **3.89  **0.30  **94.69  **36.33  **518.29 

  151.51  3.32  1.20  0.01  0.11  3.28  0.53  168  الخطأ

  .على التوالي% 1و % 5 تمثل مستوى احتمال ** و *
  

    وتباين تاثير المقدرة االتحادية ) σ2gi(وتباينها ) gi(قيم تاثيرات المقدرة االتحادية العامة : 3جدول ال

  .ت الكمية المدروسة في حنطة الخبزة وللصفالكل من االصناف االبوي) σ2sij(الخاصة 

االصناف 

  االبوية

التاثيرات 

  والتباينات

وقت طرد 

السنابل 

  )يوم(

مساحة 

ورقة العلم 

  )2سم(

وقت 

النضج 

  )يوم(

المقاومة 

للرقاد 

  )درجة(

ارتفاع 

النبات 

  ) سم(

عدد 

االشطاء 

  ) شطئ(

الحاصل 

البايولوجي 

  )غم(
gi **1.18 **4.01- **0.51 **0.08- **5.55- 2.73 1.70 

σ 2gi 1.34 15.76 0.52 0.0054 30.68 7.12 12.26- Pandas 
σ 2sij 4.47 1.65 7.76 0.1122 36.41 9.52 168.07 

gi **2.01 2.18 **0.99 **0.04 **3.61- **2.97- **5.56- 
σ 2gi 3.99 4.43 0.97 0.0006 12.91 8.49 15.76 Gemeney 
σ 2sij 21.18 1.87 7.91 0.0722 58.57 21.46 36.87- 

gi 0.21 1.15 3.09 0.63 7.71 3.14 12.35 
σ 2gi 0.005- 1.00 9.53 0.3959 59.32 9.25 137.37 Saberbeg 
σ 2sij 3.32 2.68 8.83 0.1922 57.05 14.4 184.62 

gi **1.90- **0.92- **2.40- **0.37 **2.23 **2.00- 2.09 
σ 2gi 3.56 0.52 5.75 0.1352 4.85 3.67 10.79- 69-S3 
σ 2sij 14.44 12.3 1.46 0.0822 50.40 1.99- 121.62 

gi 0.27 **1.36- **0.63- **0.21 **0.44- *1.24 *0.38 
σ 2gi 0.29 1.52 0.38 0.043 0.07 1.20 15.01- 35-s6 
σ 2sij 14.84 12.7 2.79 0.1222 4.14 26.77 148.26 

gi **1.22- 2.76 **0.75- **0.09 **0.97 **2.14- **10.05- 
σ 2gi 1.43 7.29 0.55 0.0071 0.81 4.24 88.05 Kvz/cgn 
σ 2sij 22.59 0.84- 7.75 0.0822 25.23 3.17 92.63 

  (gi-gs) 
(S.E.) 0.36 0.90 0.16 0.05 0.55 0.91 6.15 
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مـع قـيم تاثيراتهـا      ) 1(جدول  التبين المقارنة بين قيم المتوسطات الحسابية للهجن في         . المقاومة للرقاد 

انه بصورة عامة ال توجد عالقة مباشرة بين القيمتين ولجميـع           ) 4(جدول  الللمقدرة االتحادية الخاصة في     

الصفات المدروسة وهذا يشير الى اهمية التاثيرات الجينية غير االضافية المؤثرة على وراثة تلك الصفات               

 5×1 لوقت طـرد الـسنابل ومقاومـة الرقـاد و          5×3جين   المرغوبة كاله  Sijوتميزت بعض الهجن بقيم     

 للحاصـل   5×2 لعـدد االشـطاء و       5×2 لوقت النضج وارتفـاع النبـات و         3×2لمساحة ورقة العلم و     

يالحظ ان االباء المشتركة في هذه التهجينات كانت لبعـضها قـيم            ) 4(البايولوجي ومن خالل قيم الجدول      

ية التاثيرات غير االضافية للجينات التي تسيطر على تلك الصفات           وهذا يشير الى اهم    giغير مرغوبة الى    

 الرتفاع النبات ومـساحة ورقـة   Jain and Singh (1976)وتلك النتائج تشابه ما توصل اليه في الحنطة 

الرتفاع النبات ووقت طرد السنابل ووقـت النـضج، وحمـدو           ) 2000(العلم وعدد االشطاء، والتكريتي     

اختلفت قوة الهجين من صفة الخـرى       . سنابل وارتفاع النبات والحاصل البايولوجي    ال لوقت طرد ) 2001(

) 5(جـدول   الوقيمة قوة الهجين فـي      ) 4(جدول  ال في   Sijاال ان هناك عالقة مباشرة بين قيمة        ) 5(جدول  

  لجميع الصفات

  

  .ية في حنطة الخبزللهجن التبادلية النصف) Sij(تقديرات تاثيرات المقدرة االتحادية الخاصة : 4جدول ال

  الهجن 

وقت طرد 

السنابل 

  )يوم(

مساحة 

ورقة العلم 

  )2سم(

وقت 

النضج 

  )يوم(

المقاومة 

للرقاد 

  )درجة(

ارتفاع 

النبات 

  ) سم(

عدد 

االشطاء 

  ) شطئ(

الحاصل 

  البايولوجي 

  )غم(

1×2  2.22  1.72  -2.48  -0.66  -4.12  2.81  20.64  

1×3  1.57  -1.16  3.43  0.47  -11.43  -8.41  -27.98  

1×4  -4.62  -1.79  0.57  0.26  10.20  -0.11  20.02  

1×5  -0.90  5.11  0.15  0.27  4.11  -1.06  -12.29  

1×6  3.09  0.19  6.67  -0.41  -5.50  4.13  23.01  

2×3  3.10  -2.35  -6.05  0.29  -14.37  -2.62  4.09  

2×4  -7.09  -4.23  -2.72  0.27  12.21  -0.86  13.10  

2×5  2.78  2.19  0.17  -0.46  -0.87  12.69  5.28  

2×6  -10.01  -2.05  -3.71  -0.22  10.14  3.98  2.89  

3×4  -4.39  0.58  -0.35  0.66  -10.67  0.83  0.57  

3×5  -10.41  -5.63  -4.32  0.72  -3.14  -7.52  -16.29  

3×6  -7.16  1.72  -2.05  0.63  -1.77  0.06  30.52  

4×5  2.24  3.32  2.07  -0.38  3.63  -1.77  34.57  

4×6  4.79  -0.62  0.44  -0.13  -5.70  0.27  -12.28  

5×6  0.32  -2.46  -0.17  -0.41  -0.16  3.61  8.16  
Sij-Sik 
(S.E) 0.96  2.39  0.43  0.13  0.45  2.41  16.28  
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وجود عدد من الهجن ذات قوة هجين معنوية ومرغوبة الكثـر مـن             ) 5(جدول  الويستنتج من   . المدروسة

 لوقت طرد الـسنابل ووقـت       5×3ل البايولوجي، و     لوقت النضج وعدد االشطاء والحاص     2×1صفة منها   

واتفقت .  لوقت طرد السنابل ووقت النضج وعدد االشطاء       6×5النضج والمقاومة للرقاد وارتفاع النبات و       

 لكل من مساحة ورقة العلم وارتفـاع النبـات وعـدد    Singh (1978)تلك النتائج في الحنطة مع كل من 

لمساحة ورقة العلـم ووقـت طـرد        ) 1996(ضج، وقاسم ومحمد    االشطاء ووقت طرد السنابل ووقت الن     

) 2001(لكل من وقت طرد السنابل ووقت النضج وعدد االشطاء، وحمـدو            ) 2000(السنابل، والتكريتي   

  .الرتفاع النبات والحاصل البايولوجي

  

  .قوة الهجين للصفات المدروسة في حنطة الخبز: 5جدول ال

الهجين 

وقت طرد 

السنابل 

  )يوم(

ساحة م

ورقة العلم 

  )2سم(

  وقت 

  النضج 

  )يوم(

المقاومة 

للرقاد 

  )درجة(

ارتفاع 

  النبات 

  ) سم(

  عدد 

  االشطاء

  ) شطئ (

الحاصل 

البايولوجي 

  )غم(

1×2  0.28 1.41 **4.07- **0.77- 1.78- **6.18 *37.89 

1×3  **2.45- 2.00- **3.20 **1.15 **22.3- **13.47- 27.20- 

1×4  **6.57- 1.59- **2.68 0.38 **11.59 1.15- *39.58 

1×5  2.07- **6.60 **1.80 0.18 **4.48 *4.70 4.10- 

1×6  1.18 *2.04 **7.58 *0.45- **7.27- *6.50 *41.93 

2×3  **3.52- **5.36- **12.07- **0.88 **21.19- 3.00- 10.50 

2×4  **11.61- **6.19- **6.40- 0.20 **17.64 2.83 38.30 

2×5  1.00- 1.48 **4.02- **0.65- **3.45 **14.70 *19.13 

2×6  **14.55- 3.78- **8.60- 0.08 **12.41 **9.03 27.45 

3×4  **11.02- 1.91- **2.67- **1.48 **18.44- 3.97- 8.08 

3×5  **16.02- **6.91- **7.15- **1.33 **11.93- **10.45- *29.00- 

3×6  **13.17- 0.53- **5.52- **1.30 **12.70- 1.32- **38.53 

4×5  1.55- 3.25 **1.65 **0.45- **7.09 0.67- **50.63 

4×6  0.70 1.84- 0.75- 0.02- **6.38- 2.90 14.50 

5×6  **3.45- 2.4- **1.87- **0.52- 0.14 **8.13 23.58 

  .على التوالي% 1و % 5 تمثل مستوى احتمال ** و         *
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