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   في الحنطة الناعمةقوة الهجين والتوريث تقدير 

Triticum aestivum L.) (  
  

  

  

  

  

  

 )2012 / 1/ 9  ؛  تاريخ القبول 2011 /10/ 31 ستالم تاريخ اال(

  

  الملخص

، 95بـاء إ، عدنانيـة،  4شام (هي ) L. Triticum aestivum(استخدمت ستة اصناف من حنطة الخبز 

وتهجيناتها التبادلية النصفية لتقدير كل من قوة الهجـين والتوريـث بـالمعنيين             ) غريب ، ايراتوم، ابو  2تموز

 وقت طرد السنابل وعدد االشطاء بالنبات وارتفاع النبات ومـساحة ورقـة             :فات الكمية للص الواسع والضيق 

 حبـة   100العلم وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وعدد السنيبالت بالسنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن              

كـان  . ناظهرت اغلب الهجن قيما معنوية ومرغوبة لقـوة الهجـي         . وحاصل الحبوب بالنبات ودليل الحصاد    

التوريث بالمعنى الواسع عاليا لكل من ارتفاع النبات وطول السنبلة وعدد السنيبالت بالسنبلة ومتوسطا لـدليل     

الحصاد وواطئا لوقت طرد السنابل بالنبات وعدد االشطاء بالنبات ومساحة ورقة العلم وعدد السنابل بالنبـات             

النبات وبالمعنى الضيق كانت عاليـة لكـل مـن           حبة وحاصل الحبوب ب    100وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن     

ارتفاع النبات ودليل الحصاد ومتوسطة لوقت طرد السنابل وطول السنبلة وعدد الـسنيبالت بالـسنبلة ووزن                

 حبة وواطئة لعدد االشطاء بالنبات ومساحة ورقة العلم وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبـوب بالـسنبلة                 100

  .وحاصل الحبوب بالنبات

  

  .، قوة الهجين، التوريث بالمعنيين الواسع والضيق الحنطة:لمات الدالة الك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

Six varaieties of bread wheat Triticum aestivum L.(Sham 4, Adnaniya, Iba 95, Tamoz 
2, Eratom, Abo-Graib) and their half diallel crosses were used to estimate heterosis, broad 
and narrow sense heritability for the following quantitative characters: heading time, 
number of tillers per plant, plant height, flag leaf area, number of spikes per plant, spike 
length, number of spiklet per spike, number of grains per spike, 100 grain weight, grain 
yield per plant and the harvest index. Most hybrids appeared significant and desirable values 
for heterosis. The broad sense heritability was high for plant height, spike length and 
number of spiklet per spike while, it was modrate for harvest index, and low for heading 
time, number of tillers per plant, flag leaf area, number of spike per plant, number of grains 
per spike, 100 grain weight and grain yield per plant. The narrow sense heritability was high 
for plant height and harvest index, and moderate for heading time, spike length, number of 
spiklet per spike,100 grains weight while it was low for number of tillers per plant, flag leaf 
area, number of spike per plant, number of grains per spike and grain yield per plant. 

  
Keywords:  Wheat, Heterosis, Broad and narrow sense heritability. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

 التوزيع الواسع والتنـوع المـصاحب       إلىتعد الحنطة ثروة من المواد للدراسات الجينية ويعزى هذا          

الشامل للصفات الكميـة    الفهم  لذلك فان    للصفات الكمية والمتغيرات وهي من اهم المحاصيل الحقلية في العالم         

 وان حنطة الخبز (Rangare et al., 2010) يكون هو الجوهر في نجاح برنامج تحسين المحصول اجاإلنت مع
)Triticum aestivum L.(  والتي تنتمي الى العائلة النجيليةpoaceae   للبـروتين  اً رئيـسي اًتعتبر مـصدر 

 السـتخدامها عالئـق     ضافةإ من ثلث سكان العالم      ألكثر الغذاء الرئيسي    عدت الغذائية لها    ولألهمية ,والطاقة

 أليـاف % 22بروتين،  % 12كاربوهيدرات،  %  70من السعرات الحرارية،    %  20للحيوانات الحتوائها على  

 للحنطـة   األصـلي  العراق المـوطن     دويع ،),Mahpara 2008(معادن  %  1.8ماء،  % 12دهن،  % 2خام،  

 الحديثة في خدمة هـذا      واإلدارة التقنيات   إتباع مازالت دون المستوى المطلوب لعدم       إنتاجيته أن إالها  وءونش

المحصول وذلك خالل فترة النمو بصورة عامة وعند المراحل الحرجة من دورة حياته بصورة خاصة حيث                
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 طن وبلغت المـساحة     )2202777( واإلنتاج دونم   )6279514( 2007بلغت المساحة المزروعة بالعراق لعام      

   حسب طن)320420( اإلنتاجغ ـ دونم وبل)1895091(س العام ة نينوى لنفـوعة بالحنطة في محافظرالمز

يعتبر . )جيا المعلومات لو وتكنو لإلحصاءالجهاز المركزي    (2007 السنوية لعام    اإلحصائيةالمجموعة  

 جديدة مالئمة للظـروف     أصناف تباينات وراثية جديدة بهدف استنباط       إلنجاز األساسيةالتهجين احد المصادر    

 لبرنامج التهجين هي تقويم التراكيـب       األولىصفات االقتصادية المهمة حيث تكون الخطوة       البيئية وتتصف بال  

 في مثل هذا البرنامج وان ما نحتاجه هو تطوير تراكيـب وراثيـة ناتجـة مـن                  كآباءالوراثية التي تستخدم    

 ,أخرى محاصيل   االستفادة من ظاهرة قوة الهجين التي لم يتم استعمالها على نطاق واسع في            واتحادات جديدة   

بقوة  تتعلق   أساسية جديدة البد من تقدير معلمات       أصناف وضع برنامج متكامل لتربية واستنباط       إلىوللوصول  

 لمربي النبات في اسـتخدام التقنيـة        أدلة وان هذه المعلمات تعد       بالمعنيين الواسع والضيق   والتوريثالهجين  

درجة سيطرة الوراثة على صفة     ذ يعد التوريث مقياسا ل    إ. )2009،  الطويل(المناسبة الستنباط الصنف الجديد     

) على أساس انحراف الجيل االول عن متوسط االبـوين        (الهدف من الدراسة الحالية تقدير قوة الهجين        . معينة

وارتفاع النبات   بالنبات    طرد السنابل وعدد االشطاء     وقت للصفات الكمية والتوريث بالمعنيين الواسع والضيق     

 العلم وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وعدد السنيبالت بالسنبلة وعدد الحبـوب بالـسنبلة               ومساحة ورقة 

  . ودليل الحصاد بالنبات  حبة وحاصل الحبوب100ووزن 
 

  ق العملائمواد وطرال

، 2، تمـوز  95بـاء إ، عدنانيـة،    4شام(كآباء   من حنطة الخبز     استخدمت في هذه الدراسة ستة أصناف     

. تم الحصول عليها من قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل            )بغري أبوايراتوم،  

 في الحقل التـابع     هجينا عشر   خمسة وهجنها التبادلية النصفية والبالغة       الستة زرعت حبوب االصناف االبوية   

 الثاني من شهر ألسبوعافي Dinit-DS   لكلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل بعد تعفيرها بالمبيد الفطري

 باســتخدام تــصميم القطاعــات العــشوائية ظــروف الــري التكميلــي وتحــت 2010تــشرين الثــاني 

 وعشرين خطـا  احدى احتوى كل مكرر ,وبثالثة مكررات  Randomized complete block designالكاملة

سم بين حبـة    15 زرع في كل خط عشرة حبات بمسافة       )كل خط لنمط وراثي واحد    (متر  1,5طول كل منها    

 الوراثية علـى الخطـوط   األنماط وزعت .)Soomro and Aksel, 1976( سم بين خط واخر 50واخرى و

في بداية ونهاية كل مكرر وحبتان فـي بدايـة           حبوب الشعير األسود    كما زرع خطان من    ,بصورة عشوائية 

 . أضرار الطيور والحيوانـات طي بشبكة لحمايته منيج الحقل وغُُس نباتات حارسة و بوصفها  ونهاية كل خط    

 وحتـى   2011-2010كافة إلنبات ونمو ونضج النباتات خالل موسـم النمـو            أجريت العمليات الضرورية  

 الـصغرى (تراوحت معدالت درجات الحرارة مـابين        ،2011النضج التام في االسبوع االول من حزيران        
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 299.4األمطار   ومجموع% 57.77ية  درجة مئوية وكانت معدالت الرطوبة النسب      )24.27العظمى -10.36

   .ملمتر

  -:تم دراسة الصفات التالية على النباتات وكما يلي 

 Heading time طرد السنابل وقت -1

 من أول يوم للزراعة وحتى اجتياز السنبلة األولى قاعدة ورقـة            بتداءسجل وقت طرد السنابل باأليام وا     

  .العلم 

 Number of tillers per plantبالنبات  االشطاء عدد -2

  .تم عد اشطاء كل نبات

  Plant heightارتفاع النبات  -3

  .تم قياس ارتفاع النبات بالسنتيمترات من تاج الجذور إلى قاعدة أعلى سنبلة في النبات

  Flag leaf areaمساحة ورقة العلم  -4

قـة مـن    عرض الور ×وجدت مساحة ورقة العلم بالسنتيمترات المربعة كحاصل ضرب طول الورقة         

  ). Muller , 1991 (0.74×منتصفها 

 Number of spikes per plantالسنابل بالنبات  عدد -5

  .سم لكل نبات15تم عد السنابل المحمولة على االشطاء التي زاد طولها عن 

  Spike lengthطول السنبلة  -6

  .تراتمن كل نبات بالسنتيم قدر طول السنبلة من المتوسط الحسابي ألطول ثالث سنابل

  Number of spiklet per spikeالسنيبالت بالسنبلة  عدد -7

  .تم عد السنيبالت ألعلى سنبلة من كل نبات

    Number of grains per spikeالحبوب بالسنبلة عدد -8

  :الحبوب بالسنبلة لكل نبات من المعادلة اآلتية قدر عدد

  

  100 ×  =عدد الحبوب بالسنبلة 

  grains weight 100  حبة 100وزن  -9

  .حبة أخذت عشوائيا من كل نبات بالغرام 100 تم وزن 

 Grain yield per plant  حاصل الحبوب بالنبات -10

  .عين حاصل الحبوب بالغرام من الوزن الجاف للحبوب الناتجة من كل نبات

  Harvest indexدليل الحصاد -11
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  :موجب المعادلة اآلتيةحسب دليل الحصاد لكل نبات ب

  

                  
 على أساس انحـراف     للصفات الكمية المدروسة لكل هجين في الجيل األول        )H (تم تقدير قوة الهجين   

   :بموجب المعادلة التالية األبويين  و عن معدل الصنفين F1 متوسط هجين الجيل األول

  

    
  :إذ إن

  .ithو jth  الناتج من تهجين الصنفيناألولين الجيل متوسط هج =

  .ithاألبوي متوسط الصنف  =

  .jthاألبوي متوسط الصنف  =

  

   : بالمعادلة التاليةt وحسبت قيمة tواختبرت معنوية قوة الهجين بوساطة اختبار

     t=  

   :ل هجين بالمعادلة التالية لكV(H)وتم حساب تباين قوة الهجين 
                                                                                       

   
  : إذ ان

e 2σ  =التباين البيئي  

  r =  عدد المكررات  

   :وتم تقدير التوريث بمعنييه في الجيل األول وفق األتي

    

   
  :إذ إن

H2(b.s): عنى الواسع ملالتوريث با  

H2(n.s): التوريث بالمعنى الضيق  

  .التباين الوراثي: 
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  .التباين اإلضافي: 

  .التباين السيادي: 

  .التباين البيئي: 

  .التباين الظاهري: 

  ).1987 العذاري،( اعتمدت تقديرات التوريث حسب ما أوردها 

  

 النتائج والمناقشة

:  تقديرات قوة الهجين للهجن التبادلية النصفية وللصفات المدروسـة اذ يالحـظ              )1(يوضح الجدول   

قوة هجين معنوية وباالتجـاه     ) 3×6(،  )3×5(،  )2×3(،  )1×6(،  )1×3( ابدت الهجن    : وقت طرد السنابل   لصفة

 قوة هجين معنويـة وباالتجـاه       )5×6(،  )4×6(،  )4×5(،  )2×6(والهجن  % 1المرغوب عند مستوى احتمال     

 بينما اعطى   ،)1×2(ولم تصل قوة الهجين المرغوبة حد المعنوية للهجين         % 5المرغوب عند مستوى احتمال     

والهجـين  % 1، قوة هجين معنوية باالتجاه غير المرغوب عند مـستوى احتمـال             )1×5(،  )1×4(الهجينين  

 ولم تصل قـوة الهجـين غيـر         ،%5ب عند مستوى احتمال      قوة هجين معنوية باالتجاه غير المرغو      )3×4(

، )1×4(،  )1×2( اظهرت الهجن    :ولعدد االشطاء بالنبات  . )2×5(،  )2×4(المرغوبة حد المعنوية في الهجينين      

 قوة  )2×5(،  )1×5(والهجينين  % 1قوة هجين معنوية باالتجاه المرغوب عند مستوى احتمال         ) 2×4(،  )2×3(

، )3×6(،  )3×5(،  )1×6( بينما اظهرت الهجـن      ،%5 المرغوب عند مستوى احتمال      هجين معنوية وباالتجاه  

 )3×4( وابدى الهجـين     ،%1 قوة هجين معنوية باالتجاه غير المرغوب عند مستوى احتمال           )5×6(،  )4×6(

 بينما لم تصل قوة الهجين في الهجينـين         ،%5قوة هجين معنوية باالتجاه غير المرغوب عند مستوى احتمال          

.  حد المعنوية باالتجاه غيـر المرغـوب       )1×3( حد المعنوية باالتجاه المرغوب وفي الهجين        )4×5(،  )2×6(

 قـوة   )5×6(،  )4×5(،  )3×4(،  )2×4(،  )2×3(،  )1×5(،  )1×4(،  )1×2( ابدت الهجـن     :ارتفاع النبات ولصفة  

ند مستوى احتمال    قوة هجين موجبة معنوية ع     )2×5(والهجين  % 1هجين موجبة معنوية عند مستوى احتمال       

، قوة هجين سالبة معنويـة عنـد مـستوى          )4×6(،  )3×6(،  )3×5(،  )1×6(،  )1×3( بينما ابدت الهجن     ،5%

 اظهـرت   :ولمساحة ورقة العلـم   . )2×6(ولم تصل قوة الهجين السالبة حد المعنوية في الهجين          % 1احتمال  

في حين اظهر   % 1ند مستوى احتمال     قوة هجين معنوية باالتجاه المرغوب ع      )2×4(،  )1×5(،  )1×4(الهجن  

 امـا قـوة الهجـين      ،%5 قوة هجين معنوية باالتجاه المرغوب عند مستوى احتمال          )5×6(،  )1×2(الهجينين  

 ،)3×5(،  )2×6(،  )2×5( بينما اعطت الهجن     ، فكانت غير معنوية باالتجاه المرغوب     )3×4(،  )1×3(للهجينين  

وكـان للهجـين   %1تجاه غير المرغوب عند مستوى احتمـال   قوة هجين معنوية باال  )4×6(،  )4×5(،  )3×6(

 غيـر معنويـة     )1×6(وللهجـين   % 5 قوة هجين معنوية باالتجاه غير المرغوب عند مستوى احتمال           )2×3(

 قـوة   )4×5(،  )1×5(،  )1×4(،  )1×2( اعطت الهجن    :عدد السنابل بالنبات  ولصفة  . وباالتجاه غير المرغوب  
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وغيـر معنويـة باالتجـاه المرغـوب        % 1ب عنـد مـستوى احتمـال        هجين معنوية باالتجـاه المرغـو     

، )3×5(،  )3×4(،  )2×6(،  )2×4(،  )1×6(،  )1×3( وكانت قوة الهجـين فـي الهجـن          ,)5×6(،)2×5(للهجينين

 قوة هجين معنوية    )3×6( وقد اعطى الهجين     ،باالتجاه غير المرغوب  % 1 معنوية عند مستوى احتمال      )4×6(

كانـت قـوة    .  غير معنويـة     )2×3( في حين كانت في الهجين       ،%5توى احتمال   باالتجاه المرغوب عند مس   

، )2×6(،  )1×4(،  )1×2(في الهجـن    % 1 معنوية ومرغوبة عند مستوى احتمال       طول السنبلة الهجين لصفة   

 وغير معنوية وباالتجاه المرغـوب      )2×5(،  )1×5(،  )1×3(للهجن  % 5 وعند مستوى احتمال     )5×6(،  )4×6(

 بينما كانت قوة الهجين معنوية وباالتجاه غير المرغوب عند مستوى احتمـال             ،)3×6(،  )2×4 (،)1×6(للهجن  

 كافـة ولصفة  . )4×5(،  )3×4(،  )2×3( وغير معنوية وباالتجاه غير المرغوب للهجن        )3×5(في الهجين   % 5

 في الهجينين   %1   كانت قوة الهجين معنوية باالتجاه المرغوب عند مستوى احتمال         :عدد السنيبالت بالسنبلة  

 ولم تصل قـوة الهجـين حـد         )3×5(،  )2×4(،  )1×2(في الهجن   % 5  وعند مستوى احتمال      )2×5(،  )1×4(

 بينما كانت معنوية باالتجـاه غيـر        ،)4×6(،  )4×5(،  )1×5(،  )1×3(المعنوية وباالتجاه المرغوب في الهجن      

 وغير  ،)2×3( للهجين   %5 احتمال    وعند مستوى  )3×6(،  )1×6(للهجينين  % 1المرغوب عند مستوى احتمال     

 اظهـرت الهجـن     :ولعدد الحبوب بالسنبلة   .)5×6(،  )3×4(،  )2×6(معنوية وباالتجاه غير المرغوب للهجن      

بينمـا كانـت غيـر      % 1 قوة هجين معنوية باالتجاه المرغوب عند مستوى احتمال          )4×6(،  )2×4(،  )1×4(

، )3×4(، )2×6(، )1×6(، )1×5(،  )1×3(،  )1×2(هجن   في حين اعطت ال    ،)3×5(،  )2×5(معنوية في الهجينين    

وغير معنوية في   % 1 قوة هجين باالتجاه غير المرغوب معنوية عند مستوى احتمال           )5×6(،  )4×5(،  )3×6(

% 1 كانت قوة الهجين موجبة ومعنويـة عنـد مـستوى احتمـال              : حبة 100وزن  ولصفة  ) . 2×3(الهجين

 اما  ،%5 قوة هجين موجبة معنوية عند مستوى احتمال         )1×6(لهجين   في حين ابدى ا    )1×3(،  )1×2(للهجينين  

 فكانت غير معنوية، وكانت سالبة معنوية عند        )5×6(،  )2×6(،  )2×5(،  )1×5(،  )1×4(قوة الهجين في الهجن     

، )3×6( وغير معنوية في الهجينـين       )4×5(،  )3×5(،  )3×4(،  )2×4(،  )2×3(في الهجن   % 1مستوى احتمال   

% 1 كانت قوة الهجين معنوية باالتجاه المرغوب عند مـستوى احتمـال             :صل الحبوب بالنبات  ولحا . )4×6(

ومعنويـة  , )2×5(للهجين% 5وعند مستوى احتمال    ) 4×5(،  )2×4(،  )1×6(،  )1×5(،  )1×4(،  )1×2(للهجن  

مـا  ا . )5×6(،  )4×6(،  )3×6(،  )3×5(،  )3×4(،  )2×6(،  )2×3(،  )1×3(باالتجاه غير المرغوب في الهجـن       

، )3×4(،  )1×6(،  )1×4(،  )1×2( كانت قوة الهجين غير معنوية وباالتجاه المرغوب في الهجن           :لدليل الحصاد 

، )2×5(،  )2×4(،  )2×3(،  )1×5(،  )1×3(، وغير معنوية وباالتجاه غير المرغوب في الهجـن          )5×6(،  )4×6(

)6×2( ،)5×3( ،)6×3( ،)5×4(.  
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  .ول وللصفات المدروسةقوة الهجين لهجن الجيل األ: 1الجدول 

  الصفات المدروسة

هجائن 

)F1(  
وقت طرد 

السنابل 

  )يوم(

عدد 

االشطاء 

  بالنبات

ارتفاع 

  )سم(النبات 

مساحة 

ورقة العلم 

  )2سم(

عدد 

السنابل 

  بالنبات

طول 

السنبلة 

  )سم(

عدد 

السنيبالت 

  بالسنبلة

عدد 

الحبوب 

  بالسنبلة

 100وزن 

  )غم(حبة 

حاصل 

الحبوب 

  )غم(بالنبات

دليل 

  الحصاد

2×1  0.135  8.053**  10.230**  0.617*  1.6**  1.332**  0.597*  
6.425-

**  
0.311**  2.263**  0.003  

3×1 2.884**  0.243-  
1.182-

**  
0.429  

4.108-

**  
0.707*  0.054  

4.319-

**  
0.361**  6.602-**  0.020-  

4×1  
3.796-

**  
5.839**  9.113**  10.681**  3.644**  1.711**  1.273**  2.038**  0.017  8.034**  0.064  

5×1  
3.713-

**  
0.855*  2.718**  5.248**  2.166**  0.676*  0.362  

6.608-

**  
0.45  3.452**  0.005-  

6×1  5.388**  
12.155-

**  

9.272-

**  
0.177-  

8.655-

**  
0.047  

1.317-

**  

5.485-

**  
0.149*  14.972**  0.035  

3×2  2.674**  1.736**  2.928**  0.727-*  0.109-  0.41-  0.681-*  0.331-  
0.310-

**  
4.790-**  0.013-  

4×2  0.324-  3.413**  4.634**  2.120**  
1.022-

**  
0.447  0.627*  8.230**  

0.255-

**  
2.987**  0.017-  

5×2  0.324-  0.556*  0.808*  
1.594-

**  
0.311  0.575*  1.437**  0.129  0.038  0.799*  0.003-  

6×2  0.745*  0.120  0.122-  
1.134-

**  

0.966-

**  
1.769**  0.021-  

6.146-

**  
0.033  5.213-**  0.039-  

4×3  0.645-*  0.674-*  1.189**  0.400  0.774-  0.63-  0.450-  
5.507-

**  

0.207-

**  
7.623-**  0.012  

5×3  2.308**  
3.455-

**  

2.033-

**  
1.27-**  

1.897-

**  
0.624-*  0.614*  0.016  

0.236-

**  
6.747-**  0.008-  

6×3  4.853**  
1.912-

**  

14.290-

**  

5.486-

**  
0.869*  0.55  

1.082-

**  

16.388-

**  
0.130-  

11.586-

**  
0.004-  

5×4  0.498*  0.114  5.655**  
1.065-

**  
1.777**  0.062-  0.024  

1.343-

**  

0.322-

**  
1.803**  0.010-  

6×4  0.827*  
3.858-

**  

1.333-

**  

3.628-

**  

3.155-

**  
1.960**  0.018  8.106**  0.055-  1.265-**  0.038  

6×5  0.758*  
6.645-

**  
3.048**  0.576*  0.489  1.558**  0.008-  

1.528-

**  
0.111  1.125-**  0.004  
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لعدد االشطاء بالنبات وارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم ) 1×4(تفوق الهجين ) 1(يالحظ أيضا من الجدول 

ة وحاصل الحبوب وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وعدد السنيبالت بالسنبلة وعدد الحبوب بالسنبل

 وهذا يدل على ان الهجين يحتوي على موروثات حاصل الحبوب ومكونات الحاصل العالية وهي ،بالنبات

لعدد االشطاء بالنبات ) 1×2( وكذلك تفوق الهجين ،صفات عدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة

 100لسنبلة وعدد السنيبالت بالسنبلة ووزن وارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم وعدد السنابل بالنبات وطول ا

لعدد االشطاء بالنبات وارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم ) 1×5(حبة وحاصل الحبوب بالنبات والهجين 

لعدد االشطاء بالنبات وارتفاع ) 2×4(وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وحاصل الحبوب بالنبات والهجين 

وعدد السنيبالت بالسنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات والهجين النبات ومساحة ورقة العلم 

قد ) 4شام  (1لوقت طرد السنابل وعدد االشطاء بالنبات وارتفاع النبات وأصبح واضحا إن األب ) 2×3(

لى بقية اشترك في أغلب الهجن المتفوقة وبذلك يمكن االستفادة من مخزونه من الموروثات المرغوبة لنقلها ا

 الرتفاع النبات وعدد االشطاء)  2002اإلبراهيمي،(واتفقت هذه النتائج مع العديد من الباحثين منهم . الهجن

) 2007ئاميدي، (لحاصل الحبوب بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة و) Mahajan and Nagarajan, 2005(و

ب بالسنبلة ودليل الحصاد و الرتفاع النبات وطول السنبلة وحاصل الحبوب بالنبات وعدد الحبو

(Houshmand and Vanda, 2008 ( الرتفاع النبات وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة

الرتفاع النبات وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل ) 2009الطويل، (و

النبات ودليل الحصاد وعدد الحبوب بالسنبلة لحاصل الحبوب ب) Khattab et al., 2010(الحبوب بالنبات و

.  حبة100الرتفاع النبات وحاصل الحبوب بالنبات ومساحة ورقة العلم ووزن ) Sharief et al., 2010(و

التوريث بالمعنى الواسع والتي كانت عالية لصفات ارتفاع النبات وطول السنبلة وعدد ) 2(ويوضح الجدول 

 إلى القيم العالية للتباين الوراثي لهذه الصفات مقارنة بقيم التباين البيئي لها وهذا السنيبالت بالسنبلة ويعود ذلك

إشارة إلى أهمية التأثيرات اإلضافية وغير اإلضافية للجينات المتعددة التي تسيطر على وراثة تلك الصفات 

 وقيم ،ين الوراثيويتطلب تحسين تلك الصفات استخدام برامج وراثية لتشخيص المكونات الرئيسية للتبا

متوسطة لدليل الحصاد وذلك الن التباين الوراثي والتباين البيئي لهم قيم متقاربة وقيم واطئة للصفات وقت 

طرد السنابل وعدد االشطاء بالنبات ومساحة ورقة العلم وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

باينات البيئية أعلى من التباينات الوراثية اتفقت نتائج هذه  حبة وحاصل الحبوب بالنبات وذلك لكون الت100

الرتفاع النبات وعدد السنيبالت بالسنبلة وعدد ) Memon et al., 2007(الدراسة مع تلك التي حصل عليها 

الرتفاع النبات وعدد السنيبالت بالسنبلة وطول السنبلة ) Ali et al., 2008(الحبوب بالسنبلة ودليل الحصاد و

الرتفاع النبات ) Kamboj, 2010( حبة و1000لطول السنبلة ووزن ) Eid, 2009(دد الحبوب بالسنبلة ووع

لعدد االشطاء بالنبات وطول السنبلة  )Mangl et al., 2010(ودليل الحصاد وحاصل الحبوب بالنبات و

ات وطول السنبلة ووزن لوقت طرد السنابل وارتفاع النب) Rangar et al., 2010(وعدد السنيبالت بالسنبلة و
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لطول السنبلة وحاصل الحبوب بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة و ) Laghari et al., 2010( حبة  و100

أما قيم التوريث بالمعنى الضيق فكانت عالية .  حبة وعدد الحبوب بالسنبلة100 لوزن 2011)الحيالي، (

للتباين الوراثي اإلضافي لتلك الصفات وقيم متوسطة الرتفاع النبات ودليل الحصاد ويعود ذلك للقيم العالية 

 حبة وقيم واطئة لصفات عدد 100لصفات وقت طرد السنابل وطول السنبلة وعدد السنيبالت بالسنبلة ووزن 

 .االشطاء بالنبات ومساحة ورقة العلم وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات

 بالمعنى الضيق يعود إلى انخفاض قيم التباين اإلضافي مقارنة بالتباين السيادي واتفقت ان انخفاض التوريث

الرتفاع النبات وعدد ) Novoselovic et al., 2004(نتائج الدراسة مع تلك التي حصل عليها كل من 

 ,.Munir et al(لدليل الحصاد وعدد الحبوب بالسنبلة و ) Adel-Nour et al., 2005(السنابل بالنبات و

) Abd-EL-Haleem, 2009(لعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات ودليل الحصاد و ) 2007

  .لحاصل الحبوب بالنبات ودليل الحصاد )Khattab et al., 2010(لحاصل الحبوب بالنبات و
  

  .تقديرات التوريث بالمعنى الواسع والضيق للصفات المدروسة: 2الجدول 

  التباين السيادي ظهر سالب واعتبر مساويا للصفر* 
  

  االستنتاجات

  :إمكانية تحسين أكثر من صفة واحدة في وقت واحد في الهجن -1

نبات وارتفاع النبات ومساحة ورقـة العلـم وعـدد الـسنابل             لعدد االشطاء بال  (ايراتوم لستة صفات     × 4         شام

  ).بالنبات وطول السنبلة وحاصل الحبوب بالنبات

  h2(b.s) h2(n.s)  الصفات المدروسة

  0.309  0.444  وقت طرد السنابل

  0.179  0.284  عدد االشطاء بالنبات

  0.708  0.788  ارتفاع النبات

  0.149  0.233 مساحة ورقة العلم

  0.060  0.109  عدد السنابل بالنبات

  0.323  0.616  طول السنبلة

  0.481  0.661  عدد السنيبالت بالسنبلة

  0.035  0.350  عدد الحبوب بالسنبلة

  0.336  0.369   حبة100وزن 

  0.063  0.167  حاصل الحبوب بالنبات

  0.571   *0.571  دليل الحصاد
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لعدد االشطاء بالنبات وارتفاع النبات ومساحة ورقـة العلـم وعـدد            ( لستة صفات    2تموز×       عدنانية  

  ).السنيبالت بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات

لعدد االشطاء بالنبات وطول السنبلة وعدد السنيبالت بالـسنبلة ووزن          ( صفات   عدنانية لخمسة  × 4      شام

  ). حبة وحاصل الحبوب بالنبات100

  ).لوقت طرد السنابل وعدد االشطاء بالنبات وارتفاع النبات( لثالثة صفات 95اباء×      عدنانية 

سع ألنه يعبر عن المكونات الوراثية         يعد التوريث بالمعنى الضيق اكثر اهمية من التوريث بالمعنى الوا            -2

  .االضافية والتي يمكن تثبيتها من جيل الى اخر

  

  المصادر العربية

تقدير قوة الهجين والفعل الجيني باستخدام طريقتي التهجـين التبـادلي           ). 2007(ئاميدي، هاجر سعيد اسكندر     

اطروحة دكتـوراه،  . ).Triticum durum Desf(الفاحص في الحنطة الخشنة × الجزئي والساللة 

  .، العراققسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل

  التحليل الوراثي للتهجينـات التبادليـة فـي حنطـة الخبـز            ). 2002(االبراهيمي، شكر محمود رمو محمود      

)Triticum  aestivum L. .( صـل رسالة ماجستير، قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعـة المو ،

  .العراق

  المجموعة اإلحصائية السنوية، وزارة التخطيط). 2007(الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

                                                           .والتعاون االنمائي، جمهورية العراق        

يث والتحسين الـوراثي المتوقـع باسـتخدام تحليـل                     تقديرات التور ). 2011(الحيالي، منال عبد المطلب عبد      

  .108-100): 1(22مجلة علوم الرافدين، . تباينات االجيال ذاتية االخصاب في حنطة الخبز

 دراسة البنية الوراثية لعدة تراكيب وراثية مـن الحنطـة الخـشنة           ). 2009(الطويل، محمد صبحي مصطفى     

)Triticum durum Desf. .(دكتوراه، قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة والغابـات،   أطروحة

  .، العراقجامعة الموصل

مديريـة دار الكتـب للطباعـة        الطبعة الثانية،   علم الوراثة،   أساسيات ).1987(د  عدنان حسن محم   العذاري،
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