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   ملخصال

 بين ليـدز  األول في تهجينين .Triticum durum Desf من الحنطة الخشنة أصناف أربعةاستعملت 

 األول والجيلـين الهجينـين      األبوية األجيالاستخدم من كل تهجين     . 3-وواحة والثاني بين ازيكار وام ربيع       

التوريث ومعدل درجة الـسيادة والتحـسين        لدراسة الفعل الجيني و     والثاني األولوالثاني والجيلين الرجعيين    

بات وحاصل الحبوب   ن لكل من ارتفاع النبات وعدد السنابل بال        في الجيل الثاني   ابتخالوراثي المتوقع من االن   

 السيادي فـي    – اإلضافي األنموذج مالئمة النتائج   أوضحت . حبة وعدد الحبوب بالسنبلة    100بالنبات ووزن   

ـ وراعلى  والتفوقي   والسيادي   اإلضافي سيطر الفعل الجيني     في حين ،  ينن حبة في التهجي   100ثة وزن   اور  ةث

 معظم الصفات المدروسة سيادة فوقية وقيم عالية او متوسطة للتوريـث بـالمعنى              أظهرت. األخرىالصفات  

العالية في التهجينين لـصفات عـدد الـسنابل        قيم التحسين الوراثي المتوقع كنسبة من المتوسط         تلد. قالضي

  . الصفات باالنتخاب في الجيل الثانيهذه تحسين إمكانيةعلى  حبة 100بات وحاصل الحبوب ووزن بالن
  

  .الفعل الجيني، التوريث، معدل درجة السيادة، حاصل الحبوب، الحنطة الخشنة: الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
Four cultivars of durum wheat (Triticum durum Desf) were used in two crosses, the 

first, Leeds x Waha and the second Azeghar x Om rabi-3. The parent generations, first and 
second filial generations and first and second back crosses from each cross were used to 
study gene action, heritability, average degree of dominance and expected genetic advance 
for plant height, number of spikes, grain yield, weight of 100 grains and number of grains 
per spike. The results revealed that additive dominance model was adequate for weight of 
100 grains in the two crosses, while additive, dominance and epistatic gene action played a 
significant role in the inheritance of other traits. Most of the studied traits revealed over 
dominance and high to medium narrow sense heritability. The values of expected genetic 
advance as percentage of the mean indicated that selection in the second filial generation 
will be effective to improve most of the studied traits.  

 

Keywords: Gene action, Heritability, Average degree of dominance, grain yield, durum   
wheat. 
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  المقدمة 

، ويعـاني   اإلنتـاج  ومن حيث المساحة المزروعـة       محاصيل الحبوب في العراق      أهمتعد الحنطة من    

 منخفـضة   أصـناف  عدة منها زراعـة      ألسباب الحنطة في العراق من انخفاض في كمية الحاصل          محصول

داث توافقات وراثية جديـدة     ح من الضروري است   أصبحلذا  . زراعة الديمية الحاصل وغير متكيفة لظروف ال    

 أخرى مدخلة   وأصناف المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة العراقية         األصناف التهجينات بين    إجراءمن  

 االنعزاليـة لتلـك     األجيـال  ذات حاصل عاٍل ومكونات مرغوبة من االنتخاب فـي           أصنافلحصول على   ل

 يحدد التركيب الوراثي نمطا معينا من التطور بينما تحدد الظروف البيئية مسار هـذا التطـور                 ذإالتهجينات  

 التي  األساسية برنامج التهجين واالنتخاب يعتمد على المعلومات الوراثية         وإتباع ).2004،  وآخرونالعبيدي  (

يق والتحسين الوراثي المتوقع    يه الواسع والض  نيتشمل طبيعة الفعل الجيني ومعدل درجة السيادة والتوريث بمع        

 والتطبيقية وضعت عدة    األكاديمية تلك المعلومات من الناحيتين      ألهميةونظرا  من االنتخاب في الجيل الثاني،      

 Mather and و Gamble, 1962 و Hayman, 1958 الفعل الجيني من قبل أنواعانموذجات وراثية لتقدير 

Jinks,1982 كذلك وضع الباحثون   . 2009 ، ويوسف، 2006اهللا،   عبد ويوسف    و 2002قاسم،   يوسف و   و

 Burton, 1951،  و et al., 1949 Robinson الضيق مـنهم  و الواسع يينعدة طرائق لتقدير التوريث بالمعن
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 ,Kasim and Yousif  وet al., 1982  Khalifa و Mather and Jinks, 1982  و Warner, 1952و 

   .2006 ،والحيالييوسف  و 2005 صفار،والوسف ي و ،2002 وآخرون يوسف  و1990

 درجة السيادة والتوريث    ل الفعل الجيني ومكونات التباين الظاهري ومعد      أنواع تقدير   إلىتهدف الدراسة   

 من الحنطـة    ين لحاصل الحبوب ومكوناته في تهجين      في الجيل الثاني   والتحسين الوراثي المتوقع من االنتخاب    

  .الخشنة

  بحثق الائمواد وطرال

 تم الحصول عليهـا  Triticum durum Desf من الحنطة الخشنة أصناف أربعة في الدراسة أدخلت

 الزراعية في نينوى وقسم المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل            لألبحاث إباءمن مركز   

لزجاجي لقـسم علـوم      في البيت ا   األربعة األصنافزرعت  . 3- وام ربيع    1-ليدز وواحة وازيكار    : وهي  

الحياة، كلية العلوم، جامعة الموصل ومحطة التجارب النباتية لكلية التربية، جامعة الموصل، في خريف عـام             

،  وبين نبات الـصنف      )األولالتهجين  ( التهجينات بين نباتات الصنف ليدز والصنف واحة         أجريت و 2003

فـي  . ينللتهجين) F1 (األولصول على حبوب الجيل     ، وتم الح  )التهجين الثاني  (-3ازيكار والصنف ام ربيع     

 في البيت الزجاجي نفسه وتم الحصول على        ين للتهجين األوليل  ج وال اإلباء زرعت حبوب    2004خريف عام   

 فـي كـل     أبويـه  مع كل من     F1تهجين نباتات   ب B2والجيل الرجعي الثاني     B1 األولحبوب الجيل الرجعي    

زرعت حبـوب    .F1 ات الذاتي لنبات  اإلخصاب من   F2 الجيل الثاني     تم الحصول على حبوب    في حين تهجين،  

 F2 والجيـل الثـاني      F1 األول والجيـل    P2 و   P1 األبوين والتي تشمل على     ين الوراثية الستة للتهجين   األجيال

 في حقل التجارب الزراعية لكلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل في خريف            B2 و   B1 الرجعيين   والجيلين

مكـرر  زرع في كل    .  مكررات لكل تهجين   وبأربعةاستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة       .2007عام  

ـ   P2 و   P1خطان لكل من     ـ   F1 وخط واحد ل احتـوى  . B2 و   B1 وثالثة خطوط لكل من      F2  وتسعة خطوط ل

 على الخطوط   األجيالسم بين الخطوط وزرعت      30سم بين الحبات و     15كل خط على خمس حبات وبمسافة       

سـيج الحقـل وغطـي      . زرعت حبتان من الشعير في بداية ونهاية كل خط        . في كل مكرر بصورة عشوائية    

موعـد النـضج    : البيانات على النباتات الفردية وللصفات    سجلت  .  الطيور أضراربشبكة لحماية النباتات من     

ـ ) غـم (حبة   100ووزن  ) غم(وعدد السنابل وحاصل الحبوب     ) سم(وارتفاع النبات   ) يوم( دد الحبـوب   وع

 باختبـار المقيـاس    Mather and Jinks, 1982 السيادي لـ – اإلضافي األنموذج مالئمةاختبرت  .بالسنبلة

لتقدير المعالم الوراثية الستة   Mather and Jinks, 1982  طبقت معادالتاألنموذجمة ئالمنفرد وعند عدم مال

 الـوراثي باسـتخدام معـادالت       التبايني ومكونات   ئبيتم تقدير التباين ال   . جين التفوق ثنائي ال   أنموذجبموجب  

Mather and Jinks,1982  وقدر معدل درجة السيادةā 2 والتوريث بالمعنى الواسع
s.bh  والتوريث بـالمعنى 

2الضيق  
s.nh          والتحسين الوراثي المتوقع من االنتخاب في الجيل الثانيEGA  وراثي كنسبة مـن     والتحسين ال

  .)Singh and Chandhary, 2007(المتوسط الحسابي 
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  المناقشة  و النتائج

 في  ين المستخدمة للتهجين  األجيال للصفات المدروسة في     ي القياس والخطأ قيم المتوسط الحسابي     أعطيت

اثـة الـصفات     السيادي لور  – اإلضافي األنموذج عدم مالئمة    إلى اختبار المقياس المنفرد     أشار ).1(جدول  ال

فـي   لكون العالقات الثالث غير معنوية لهذه الصفة         ينبة في التهجين  ح 100المدروسة عدا كونه مالئم لوزن      

وان االنحراف المعنوي عـن الـصفر       ). 2الجدول   (األخرى معنوية للصفات    أكثركانت واحدة منها او     حين  

 إلـى  ويرجـع    تأثيراتهات ليست مستقلة في      الجينات التي تعين تلك الصفا     أن من العالقات الثالث يعني      ألي

 التفوق الثنائي الجين    ألنموذجحسبت قيم المعالم الوراثية     . تحكم في وراثتها  ي  والذي وجود التفوق ثنائي الجين   

] j[و ] d[ السالبة لقيم أو الموجبة اإلشارات أنومنه يالحظ ) 3جدول ال( Mather and Jinks, 1982بطريقة 

 في حـين  . األخرى قيم المعالم الوراثية     إشارات بهذا االعتبار    تتأثر  وال P1وين  ي من االب  تعتمد على اعتبار أ   

 أو الزيـادة    تأثيراتعلى  ] l) [السيادية× السيادية  ( التفوقية   التأثيرات الموجبة او السالبة لقيم      اإلشاراتتعتمد  

 للتـأثيرات لقيم غيـر المعنويـة   تعود ا. )Singh and Singh, 2007(النقصان لهذا النوع من الفعل الجيني 

 إلـى  األول حبة في التهجـين      100 ولوزن   ينلعدد السنابل بالنبات في التهجين    ] d[ للجينات المتعددة    اإلضافية

 . في المواقع المختلفةاإلضافية للتأثيراتالتوازن بين القيم الموجبة والسالبة 
  

  .ت المدروسةللصفاوأخطاؤها القياسية المتوسطات الحسابية : 1 جدول ال
    

  التهجيناألجيال
  موعد النضج

  )يوم(

ارتفاع الثبات 

  )سم(

عدد السنابل 

  بالنبات

حاصل الحبوب 

  )غم(

 حبة100وزن 

  )غم(

عدد الحبوب 

  بالسنبلة

  0.50±46.06  0.13±4.23  0.42±12.85  0.37±6.60  0.87±75.27 0.75 ±172.17  االول
P1 

  0.45±39.23  0.13±4.55  0.54±14.96  0.40±8.38  0.78±84.75 0.64 ±167.57  الثاني

  0.42±73.97  0.17±3.81  0.48±11.92  0.32±8.24  0.96±81.58 0.67 ±165.86  االول
P2 

  0.40±42.97  0.20±3.77  0.48±15.73  0.37±9.71  0.83±89.40 0.72 ±170.27  الثاني

  0.75±44.15  0.21±4.17  0.64±14.82  0.57±8.05  1.13±73.47 0.91 ±173.05  االول
F1 

  0.71±43.78  0.22±4.04  0.66±19.17  0.54±10.84  1.25±86.92 0.88 ±162.33  الثاني

  0.46±43.47  0.14±4.19  0.46±13.64  0.43±7.49  0.80±97.35  0.60±175.31  االول
F2 

  0.52±44.43  0.16±4.19  0.48±22.28  0.35±11.97  0.77±91.63  0.55±165.69  الثاني

  0.70±40.85  0.22±4.39  0.65±17.86  0.63±9.96  1.10±77.06  0.92±171.46  االول
B1 

  0.81±40.19  0.21±4.48  0.70±18.4  0.51±10.02  1.17±87.28  0.79±169.14  الثاني

  0.73±41.81  0.20±4.31  0.71±15.39  0.65±8.54  1.17±83.72  0.85±169.92  االول
B2 

  0.78±43.55  0.24±4.33  0.76±21.59  0.56±11.45  1.19±90.07  0.86±163.04  الثاني
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  .اختبارات المقياس المنفرد لوراثة الصفات المدروسة: 2 جدول ال

  التهجين  العالقات
  موعد النضج

  )يوم(
  )غم(حاصل الحبوب عدد السنابل بالنبات  )سم(ارتفاع الثبات 

 حبة 100وزن 

  )غم(
 عدد الحبوب بالسنبلة

  1.66±**8.51-  0.51±0.38  1.19±**8.05  1.42±**5.27  2.62±5.38  2.18±2.30-  االول
A 

  1.83±2.63-  0.52±0.37  1.64±1.95  1.22±0.82  2.74±2.89  1.92±**8.38  الثاني

  1.69±1.50  0.49±0.74  1.63±*4.04  1.45±0.79 2.76±**12.39  2.04±0.93  االول
B 

  1.76±0.35  0.57±0.85  1.73±**8.28  1.31±2.35  2.82±3.82  2.05±3.82-  الثاني

  2.45±1.55  0.75±0.38  2.32±0.15  2.11±0.98- 4.12±**13.61 3.83±**17.11  االول
C 

  2.85±**7.96  0.76±0.36  2.44±**20.09  1.85±**8.11 4.62±**18.53  2.99±0.25  الثاني
  .على التوالي% 1و % 5معنوية عند مستوى ** و * 

 

الموجبة او السالبة لموعد النضج % 1ذات المعنوية عند مستوى احتمال ] h[ السيادية أثيراتتالكما تعتمد قيم 

وعدد السنابل بالنبات وحاصل الحبوب في التهجين االول ولعدد الحبوب بالسنبلة في التهجينين على زيادة 

د القيم غير تعو).   ,Ali 1978 (  السيادية على السالبة في المواقع المختلفة او بالعكسللتأثيراتالقيم الموجبة 

] j[ وموعد النضج في التهجين الثاني و األولالرتفاع النبات في التهجين ] i( [ التفوقية للتأثيراتالمعنوية 

لموعد النضج وعدد السنابل ] l[ وحاصل الحبوب في التهجين الثاني و األوللموعد النضج في التهجين 

 الموجبة للسالبة للجينات المتعددة في المواقع لتأثيراتا إلغاء إلى) بالنبات وحاصل الحبوب في التهجين الثاني

  ).et al., Ketata 1979(المختلفة 
 

   األنموذج التفوق ثنائي الجين للصفات الكمية التي لم يالئمها ألنموذجتقديرات المعالم الوراثية  : 3 جدولال

  . السيادي– اإلضافي

 التهجين المعالم
  موعد النضج

  )يوم(

  ارتفاع الثبات

  )سم(

  عدد السنابل

  بالنبات

  حاصل الحبوب

  )غم(
 عدد الحبوب بالسنبلة)غم( حبة 100وزن 

  2.75±**50.57  0.83±**3.38  2.48±0.38  2.68±0.54  4.58±**74.27 3.50±**187.49  االول
m 

  3.08±**51.34  0.88±**5.08-  2.08±**13.99  2.84±**25.20  5.01±**98.90 3.26±**167.33  الثاني

  0.32±**4.05  0.11±0.21  0.24±**0.82-  0.32±0.47  0.65±**3.15-  0.50±**3.16  ولاال
[d] 

  0.30±**1.87-  0.12±**0.39  0.27±**0.66-  0.37±0.39-  0.57±**2.33-  0.48±**1.36-  الثاني

  7.19±**22.00-  2.16±2.45  6.44±**20.77  6.95±**38.40  11.78±21.17 9.07±**34.30-  االول
[h] 

  8.02±**20.08-  2.33±2.88  5.43±6.78  7.14±5.67  12.60±17.08-  8.46±1.55  الثاني

  2.73±**8.56-  0.82±0.64  2.37±**7.04  2.66±**11.94  4.53±4.16  3.46±**18.48-  االول
[i] 

  3.06±**10.24-  0.87±0.86  2.06±*4.94-  2.82±**9.86- 4.98±**11.82-  3.22±1.60  الثاني

  2.12±10.01-  0.64±0.26-  1.86±4.48  2.03±*4.01  3.46±*7.01-  2.69±3.23-  االول
[j] 

  2.33±2.98-  0.71±0.48-  1.62±1.53-  2.19±**6.33-  3.15±0.93-  2.52±**14.91  الثاني

  4.73±**15.57  1.42±1.66-  4.17±**13.10- 4.50±**24.03- 7.63±**21.93-  5.92±**19.85  االول
[l] 

  5.20±**12.52  1.53±2.08-  3.56±1.77  4.80±0.37-  8.09±*16.11  5.54±3.45-  الثاني

  .على التوالي% 1و % 5معنوية عند مستوى ** و  •
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 فـي وراثـة جميـع الـصفات     duplicate epitasisوجود التفوق المضاعف ) 3(جدول اليستنتج من 

 Complementaryالمدروسة في التهجينين ماعدا حاصل الحبوب في التهجين الثاني اذ يوجد التفوق التكميلي

epitasis .  1981  مناتفقت نتائح الدراسة مع تلك التي حصل عليها في الحنطة كل et al., Nanda  لعـدد 

 لحاصل الحبوب ويوسف  1992 بحو   و,Joshi  1987  وUddin and Joarder, 1986الحبوب بالسنبلة و 

 يالحـظ ان  هومن) 4(جدول الية في ات المعالم الوراثن قيم تبايأدرجت . لعدد السنابل بالنبات 2002  ،وقاسم

 والرتفاع النبات وعـدد الـسنابل   األولالسيادة فوقية لعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة في التهجين        

 اكبر من   )ā(بالنبات وحاصل الحبوب وعدد الحبوب بالسنبلة في التهجين الثاني لكون قيم معدل درجة السيادة               

كانـت  . من التهجين لكون القيم اقل من الواحد الصحيح          األخرىادة جزئية للصفات    الواحد الصحيح بينما السي   

2قيم التوريث بالمعنى الواسع     
s.bh      كانت قيم التوريث    في حين ،  ين عالية لجميع الصفات المدروسة في التهجين 

2بالمعنى الضيق   
s.nh     ـ         ينهجين عالية للصفات المدروسة في الت  ين ماعدا لعدد الحبوب بالـسنبلة فـي التهجين

والرتفاع النبات وعدد السنابل بالنبات وحاصل الحبوب في التهجين الثاني اذ كانت متوسـطة وذلـك وفـق                  

ـ        قيم    كانت .)1987(العذاري  مديات    لموعـد   ةالتحسين الوراثي المتوقع كنسبة من المتوسط الحسابي واطئ

ـ         ةاع النبات في التهجين الثاني ومتوسط      والرتف ينالنضج في التهجين    ين لعدد الـسنابل بالنبـات فـي التهجين

 .األخرى للصفات ة وعالياألولوالرتفاع النبات في التهجين 
 

  .المدروسةتقديرات المعالم الوراثية للصفات الكمية : 4جدول ال
مكونات التباين 

  الظاهري
  التهجين

  موعد النضج

  )يوم(

ارتفاع الثبات 

  )سم(

  السنابل عدد

  بالنبات

 حاصل الحبوب

  )غم(

 حبة100وزن 

  )غم(

عدد الحبوب 

  بالسنبلة
  13.65  1.94  20.45  16.71  75.02  34.59  االول

1/2D 
  19.82  2.36  20.36  9.09  41.05  28.47  الثاني

  13.99  0.71  9.67  10.35  10.32 11.22  االول
1/4H 

  19.73  0.89  12.22  6.91  34.66  9.72  الثاني

  2.07  0.72- 5.23  1.43  8.72 6.970-  ولاال
F 

  3.04-  0.46  5.52  3.43  2.39  6.39  الثاني

 9.79 0.90 8.14 5.69 29.43  18.37  االول
E 

  8.67  1.15  9.61  5.98  28.64  16.86  الثاني

 1.43 0.86 0.97 1.11 0.52  0.81  االول
ā 

  1.41  0.87  1.10  1.23  1.30  0.83  الثاني

 74 75 78 83 74  71  االول
%

2
s.bh 82  74  77  73  73  69  الثاني  

2  36  55  53  51  65  54  االول
s.nh%  41  53  48  41  39  52  الثاني  

  4.54  2.13  6.75  6.01  14.34  8.91  االول
EGA 

  5.86  2.29  6.22  3.96  8.79  7.42  الثاني

  10.44  20.84  49.49  80.24  18.07  5.08  االول
EGA%  

  13.19  54.65  27.92  33.08  9.59  4.48  الثاني



  ..........الفعل الجيني والتوريث ومعدل درجة السيادة
 

7

  المصادر العربية 

مجلة زراعة  .  الجينية لمكونات حاصل الحبوب في حنطة الخبز       التأثيراتطبيعة  . )1992(بحو، مناهل نجيب    
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