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  المقدرة االتحادیة والفعل الجیني في حنطة الخبز

  

  حمدي جاسم حمادي الدلیمي

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة

  

  صةالخال

مركز / الرماديمدینة في نفذت تجربة حقلیة في حقول منطقة الصوفیة على الضفة الیمنى لنهر الفرات 

فـي تضـریبات تبادلیـة باتجـاه واحـد أدخلـت.سـتة أصـناف مـن حنطـة الخبـزالبحـث استخدمت فـي محافظة األنبار 

وتضـریباتها النصـف تبادلیـة فـي الموسـم بـاءاإلزرعـت حبـوب .هجینـا فردیـا15إلنتـاج 2005في الموسم الشتوي 

المقـدرة وتـأثیراتبهـدف تقـدیر قـوة الهجـین .مكـرراتةتصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثوفق 2006الشتوي 

أعلـى قـوة أعطـى) سـالي×95إبـاء(النتائج بان التضریب أظهرت. تحاد والفعل الجینيوالخاصة على االالعامة 

 ,% 12.34 ,% 11.39وعـدد حبـوب السـنبلة بلغـت 2م/ هجین في كل من حاصـل حبـوب النبـات وعـدد السـنابل

ت المدروسـة كـان تبـاین المقـدرة االتحادیـة العامـة والخاصـة عـالي المعنویـة فـي جمیـع الصـفا. بالتتابع% 19.47

95IPAكـان الصـنف.معنویـةوالخاصـةالمقـدرة االتحادیـة العامـةالتـي كانـت فیهـا عـدد حبـوب السـنبلةباستثناء 

التضـریبات مـن حیـث أفضـلبینمـا كـان , حاصل الحبـوبلالعامة االتحادیةمن حیث المقدرةاألصنافأفضلهو 

/ حبـوب النبـات وعـدد حبـوب السـنبلة وعـدد السـنابلفـي حاصـل) سـالي× 95إباء(المقدرة االتحادیة الخاصة هو 

تحـــاد اقـــل مـــن واحـــد لجمیـــع علـــى اال(SCA)والخاصـــة ) (GCAالمقـــدرة العامـــة تبـــاین كانـــت النســـبة بـــین . 2م

عـدا عـدد علـى إن هنـاك فعـال جینیـا سـیادیا یـتحكم فـي وراثتهـا ذلك یدل 2م/الصفات المدروسة عدا عدد السنابل 

التبــاین الــوراثي الســیادي اكبــر مــن قــیم التبــاین قــیم كانــت. فیضــلمأجینــي الفعــلالوراثتهــا یــتحكم فــي2م/الســنابل 

انعكــس ذلــك علــى انخفــاض قــیم نســبة التوریــث .2م/لجمیــع الصــفات المدروســة باســتثناء عــدد الســنابل فضــیالم

یمكـن . 2م/ عدد السـنابلباستثناء الصفات المدروسة السیادة عن واحد لجمیع درجة وزیادة معدل قبالمفهوم الضی

الن معظـم , هجن فردیة ذات مقـدرة اتحادیـة خاصـة إلنتـاج حاصـل عـالاالستفادة من التولیفات الجدیدة في إنتاج 

  .صفاتها كانت تحت تأثیر السیادة والسیادة الفائقة

  

Combining ability and gene action in wheat
  

H. J. H. AL- Dulaimi
Collage of Agriculture/ Al-Anbar University

  

Abstract
A field trial was carried out on the Al-Sofia regon on the right side of the 

Euphrates in Ramadi. Six genotypes of wheat (Triticum aestivum L.) were crossed in 
half diallel, in winter season of 2005, to produce fifteen crosses. The parent and 
crosses were grown in winter season 2006 using R. C. B. D. with three replications to 
determine heterosis, general and specific combining ability effects and gene action. 
Significant differences were found among parents and their crosses for all traits. The 

results showed that the cross IPA (95×Sali) gave the highest hybrid vigor in each of

grain yield/ plant and number of spike/ m2 and number of grain/ Spike (19.47 %, 
12.34 %, 11.39 %) respectively. The variance due to GCA and SCA were highly 
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significant for all traits studied expect number of grain/spike where only GCA،SCA

was significant. The cultivr IPA 95 had the best GCA effects for grain yield of single 

plant. The highest SCA effect was expressed in (IPA 95×Sali) for grain yield, number 

of grain/ spike number of spike/ m2. The variance ratio of GCA to SCA was less than 
one for all characters except number of spike/ m2. The traits were controlled by 
dominance effect while the number of spike /m2 was controlled by additive effect. 
The values of dominance variance was more than additive variance for all characters 
except number of spike /m2. These results reduce the value of the narrow sence 
heritability for all characters except number of spike /m2, which is an indication, that 
heterosis for these characters due to dominant gene action. The results indicate that 
some genotypes could be used in a breeding program to develop new version of high 
yield per plant and SCA to produce better grain yield selects.

  

  المقدمة

Triticum aestivum)تعـد الحنطـة  L.) العـراق العتمـاد العـالم وفـي مـن أهـم محاصـیل الحبـوب فـي

وتســعى جهــات بحثیــة عدیــدة تعمـــل فــي مجــال تربیــة المحاصــیل إلـــى , ئهم الیـــوميمعظــم الســكان علیهــا فــي غــذا

. لذا البد من إجراء تقویم لها لمعرفـة الغـزارة الهجینیـة فـي الجیـل األول،العالیةبإنتاجیتهاتتصف أصناف استنباط 

اض ]2[ي والفهـاد]1[اهتم بهذا األمر العدید من الباحثین منهم الجبـوري رون chauhanو ]3[وفی و ]4[وآخ

chowdhry رون ووجـــدوا عنـــد إجـــراء تضـــریب تبــادلي لـــبعض أصـــناف الحنطـــة إن قـــوة الهجـــین كانـــت ]5[وآخ

إن قیمـة أي تركیـب وراثـي فـي هجـن . حبـة وحاصـل الحبـوبالوزن و النبات/ موجبة ومعنویة لصفات عدد السنابل

لوكه الــوراثي وقدرتــه علــى المرغوبــة وســفاتهتــه العالیــة وصــالحنطــة علــى النطــاق التجــاري تقــدر مــن خــالل إنتاجی

علـــى مقـــدرة اتحادیــــة عامـــة معنویـــة لجمیــــع ]7[Griffingو ]6[وآخــــرون Dhaliwalحصـــل حیـــث .االتحـــاد

الصــفات أمــا الخاصــة فكانــت معنویــة لــبعض الصــفات وان تبــاین المقــدرة االتحادیــة العامــة اكبــر مــن تبــاین المقــدرة 

ف علـــى الســـلوك الـــوراثي یـــتم تقـــدیر بعـــض المعـــالم الوراثیـــة مـــن خـــالل تجزئـــة لغـــرض التعـــر .االتحادیـــة الخاصـــة

بمفهومهــا الواســع والضــیق والتــي والســیادي وحســاب نســبة التوریــث فضــیالممكونــات التبــاین الــوراثي إلــى التبــاین 

الســیادة جــة در وتقــدیر معــدل فــي الجیــل األولالناتجــة إلــى ذریتهــا مــن صــفةخبــةالمنتاألفــرادماتنقلــه تعنــي مقــدار

  .للصفات المدروسة

ن الفعــــل أSwati[10]وMohammedو Dawla[9]وMitkessو]Lonic]8أوضــــحكمــــا 

دراســة تمــت .وحاصــل النبــات الفــرديلــوزن الحبــة فضــیالملــه تــأثیر اكبــر مــن الفعــل الجینــي الســیاديالجینــي 

إن درجة التوریث ]Dawla]9وMitkessروأشامن قبل العدید من الباحثین بالمعنى الواسع والضیق التوریث

النبـات/لحاصـل الحبـوب% 98و% 19السـنبلة و / لعـدد الحبـوب% 80و % 6بلغـتبـالمعنى الواسـع والضـیق 

اقـل مـن بانهـا ]12[وآخـرون Sallemو ]Karper]11و Quinbyأما معدل درجة السیادة فقد ذكـر . بالتتابع

إن قیمتهـا اكبـر مـن واحـد لصـفات ارتفـاع ]6[وآخـرون Dhaliwalوأشاریشیر إلى وجود سیادة جزئیةواحد مما 

وجـود علـى الفـردي ممـا یـدلالنبـاتحاصـلو حبـة الوزن و النبـات بعـدد السـنابل و السـنبلة فـي دد الحبوب عو النبات 

  .السیادة الفائقة

وتباینهـــا راتهـــاوتأثیاالتحـــادیهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى تقـــدیر قـــوة الهجـــین والمقـــدرة العامـــة والخاصـــة علـــى 

تتمیــز أفــراداالســتفادة منهــا الحقــًا فــي بــرامج التربیــة لــدى انتخــاب ألجــلالمعــالم الوراثیــة فــي حنطــة الخبــز وبعــض

  .بصفات مرغوبه یمكن تطویرها إلى أصناف تجاریة



102

  المواد وطرائق العمل

ین فــي تهجــأدخلــت, 6-1مــن األرقــامأعطیــت, تراكیــب وراثیــة مــن حنطــة الخبــزةتضــمن البحــث ســت

زرعـت بـذور .الفـتح) 6(3أبـو غریـب ) 5(2تمـوز ) 4(6شـام ) 3(سالي ) 2(95إباء) 1(نصف تبادلي وهي 

وبثمانیـة 2005–2004منطقة الصوفیة بمحاذاة نهر الفـرات فـي الموسـم الشـتوي –على خطوط في حقول باءاإل

. سـم50وبـین خـط وآخـر مسـ10افة ر على مسجو زرعت البذور في . م5طول خط بخطوط لكل تركیب وراثي 

هجینیـا فردیـا 15وفـي نهایـة الموسـم تـم الحصـول علـى ،بكافـة االحتمـاالت باتجـاه واحـدباءاإلاجري التهجین بین 

2006-2005فـــي الموســم الشـــتوي . طریقـــة التهجــین نصـــف التبــادليب]Griffing]7أوضــحهابالطریقــة التـــي 

.مكــرراتةالمنطقــة نفســها وفــق تصــمیم القطاعــات الكاملــة المعشــاة بثالثــوهجنهــا الفردیــة فــيبــاءاإلبــذور زرعــت 

دراسـة تتضـمنت الوحـدة التجریبیـة خطـین وتمـ. وخمسـة عشـر هجینیـا فردیـابـاءآاشتمل المكرر الواحد على سـتة 

د السـنابل عـدو مساحة ورقة العلـمو النباتارتفاع :اً الصفات اآلتیة على أساس النبات الفردي لعشرة نباتات عشوائی

قوة الهجین للصـفات المدروسـة لكـل تحاصل حبوب النبات حسبو حبةالوزن و , السنبلةفي عدد الحبوب و النبات ب

Singhو ]Karper]11وQuinby(األبـوینأفضـلهجین على أساس انحراف قیم متوسط الجیل األول عـن 

فردیـــة للصـــفات المدروســـة وفقـــا للتصـــمیم وهجنهـــا البـــاءاآلمـــن المـــأخوذةحللـــت البیانـــات )]Chaudhary]13و

اسـتخدمت المعادلـة التالیـة ]7[نموذج األول من الطریقـة الثانیـةوهجنها وفق االباءاآلثم حللت بیانات , المستخدم

2
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  .عدد التراكیب الوراثیة الداخلة في الوحدات التجریبیةلتحدید 

لـ ون عدد التراكیب مساویاوبالتالي یك. باءاإلعدد = pحیث 
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  تم تقدیر مجموع مربعات المقدرة العامة لالتحاد كما في المعادلة 
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  لمقدرة الخاصة لالتحاد كما في المعادلة وتم تقدیر مجموع مربعات ا
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  وتم حساب تباین المقدرة العامة والخاصة على االتحاد وكما یلي

б2gca= 
2


p

MsscaMsgca
, б2sca= Mssca- Mse─

  كما یليe2бوالبیئيD2бوالسیادي 2Aбفیمضالقدرت قیم التباین 
2б e = Mse        ,  2б D= 2б sca       , 2б A = 2 2б gca

وقـع والضیق ومعدل درجة السیادة عن طریـق متوسـط التبـاین المتكما قدرت قیم التوریث بالمعنى الواسع 

  Griffingمن تحلیل 

H2b.s = 2б G/ 2б P 100     , h2n.s = 2б A/ 2б P  100   , a─ = AD 22 6/26

الخاصـة علـى هي متوسط التباین للمقدرتین العامـة و MSeو MSscaو MSgcaو باءاإلعدد =  pحیث إن 

  .هريظالتباین المP2бالتباین الوراثي و G2бالتجریبي بالتتابع و والخطأاالتحاد 

  

  

  النتائج والمناقشة
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معنویـة بـین العالیـةولوحظ وجود اختالفـاتاجري تحلیل التباین وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة 

یظهــر مــن نتــائج تحلیــل المقــدرة العامــة .)1جــدول (والتضــریبات الناتجــة منهــا لجمیــع الصــفات المدروســة بــاءاآل

متوسـط مربعــات المقــدرتین العامــة والخاصــة علــى االتحــاد بــیناتن االختالفــا)2جــدول (والخاصـة علــى االتحــاد

كــان متوســط مربــع مقــدرتها العامــة إذ عــدد حبــوب الســنبلةكانــت عالیــة المعنویــة لجمیــع الصــفات المدروســة عــدا

ة فــــي الصــــفات فضــــیمة وغیــــر الفضــــیموهــــذا یفســــر أهمیــــة كــــل مــــن التــــأثیرات الد معنویــــاً والخاصــــة علــــى االتحــــا

مــن متوســط المربعـات للمقــدرة الخاصــة علــى أقــلكــان متوســط المربعـات للمقــدرة العامــة علــى االتحـاد . المدروسـة

كانــت ة فضــیمالغیــرممــا یــدل علــى إن التــأثیرات2م/ بأســتثناء عــدد الســنابلاالتحــاد ولجمیــع الصــفات المدروســة

یتحكم في وراثة الصفات فضیمغیرویمكن إن نستدل على وجود فعل جینيفةضیمالأكثر أهمیة من التأثیرات

  .]9، 8[اخرون وتتفق هذه النتائج مع ما وجده ، المدروسة

  

  لمتوسطات الصفات المدروسة) .R.C.B.D(تحلیل التباین بتصمیم القطاعات الكاملة المعشاة ) 1(جدول 

مصادر 

  االختالف

S.O.V.

درجات 

  الحریة

d.f

ارتفاع النبات 

  )سم(

مساحة 

ورقة العلم 

  )2سم(

عدد السنابل 

  2م/

عدد حبوب 

  السنبلة

1000وزن

  )غم(حبة 

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

  80.05  74.42  115.05  817.2  19.05  76.19  2  المكررات

  **76.7  **249.8  **53.72  **1323.14  **19.83  **70.482  20  التراكیب الوراثیة

  426.7  512.3  1167  6064  242.7  20.6  40  الخطأ التجریبي

  

للصفات Griffingتحلیل التباین للمقدرتین االتحادیتین العامة والخاصة حسبت بطریقة ) 2(جدول 

  المدروسة في حنطة الخبز

  مصادر االختالف
درجات 

  الحریة

ارتفاع النبات 

  )سم(

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم 

/ عدد السنابل

  2م

عدد حبوب 

  السنبلة

1000وزن 

  )غم(حبة 

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

  80.05  74.42  115.05  817.2  19.05  76.19  2  المكررات

  70.482  19.83  1323.14  53.72  249.8**  76.7  20  التراكیب الوراثیة

  8.2  1230.85  24.47  173.1**  49.47**55.68  5  المقدرة االتحادیة العامة

  12.77  6.07  177.78  21.05  53.33  17.6  15  المقدرة االتحادیة الخاصة

  3.55  4.27  9.73  50.53  2.02  6.87  40  الخطأ التجریبي

  تباین المقدرة االتحادیة العامة

تباین المقدرة االتحادیة  0.28  0.305  0.038  1.03  0.066  0.48  

  الخاصة

  %5نوي عند مستوى احتمال مع   *

    %1معنوي عند مستوى احتمال ** 

  

تعكس هذه الفروق مقدار االختالفات الوراثیة األمر الـذي یتطلـب تقـویم اآلبـاء والتضـریبات الناتجـة منهـا 

Waltonو ]14[وآخـــرون Singhو ]Karpcr]11و Quinbyأكــدت الدراســات التــي قــام بهــا )3جــدول (

]15[Yadav وMurty]16[على وجود فروق معنویة بین الهجن الفردیة وٕاباءها لعدة صفات مدروسة.  
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فـي ارتفـاع النبـات وعـدد )1(هو األقـل قیمـة بـین اإلبـاء فـي ارتفـاع النبـات وتفـوق األب)3(كان األب

أعلــى ) 4× 6(أمــا بالنســبة للتضــریبات فقــد أعطــى التضــریب . ووزن الحبــة وحاصــل حبــوب النبــات2م/ الســنابل

بینمــا اظهــر ) ســم80.6(اقــل معــدل ) 1× 3(ســم فــي حــین أعطــى التضــریب 91.8معــدل الرتفــاع النبــات بلــغ 

أعلــــى معــــدل لعــــدد ) 1× 2(أعطــــى التضــــریب ). 2ســــم39.1(اوســــع مســــاحة لورقــــة العلــــم ) 5× 6(التضــــریب 

اعلـى ) 1× 4(طـى التضـریب أمـا بالنسـبة لعـدد الحبـوب فـي السـنبلة فقـد أع. وحاصل النبات الفـردي2م/ السنابل

تتفـق ) حبـة1000/ غـم64.6(تفوقـا فـي وزن الحبـة ) 1× 3(اظهـر التضـریب ). حبة72.3(معدل لهذه الصفة 

حیــث یعــود ذلــك إلــى التباعــد الــوراثي بــین ]15، 11، 8، 6، 2، 1[هــذه النتــائج مــع مــا توصــل إلیــه عــدة بــاحثین 

  .اإلباء الداخلة في التضریب

  

  والتضریبات التبادلیة للصفات المدروسةباءقیم اإلات متوسط) 3(جدول 

باءاإل

  والتولیفات

ارتفاع النبات 

  )سم(

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم 

/ عدد السنابل

  2م

عدد حبوب 

  السنبلة

1000وزن 

  )غم(حبة 

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

1  98.2  37.2  322.4  63.2  43.1  42.1  
2  86.4  38.4  310.2  60.8  38.2  38.8  
3  83.1  30.4  306.7  60.4  42.8  35.3  
4  97.4  34.5  312.8  64.0  28.2  38.6  
5  88.6  32.6  316.0  65.4  31.2  28.4  
6  95.4  29.1  298.4  58.2  32.2  37.3  

2 ×1  85.3  33.4  362.2  70.4  54.4  50.3  

3 ×1  80.6  37.8  342.6  67.5  64.6  40.8  

4 ×1  87.5  36.2  338.4  69.4  48.1  46.8  

5 ×1  82.3  32.4  360.5  72.3  41.5  40.5  

6 ×1  91.7  35.2  290.6  63.2  32.6  32.2  

3 ×2  83.5  33.1  318.8  62.2  44.4  41.4  

4 ×2  90.1  35.8  330.4  59.3  32.5  38.3  

5 ×2  85.2  33.2  322.0  62.4  29.7  36.8  

6 ×2  88.4  34.7  331.0  66.3  33.4  42.2  

4 ×3  84.3  32.9  326.0  56.4  51.2  44.6  

5 ×3  83.4  32.1  318.0  68.3  36.3  34.7  

6 ×3  86.6  32.2  375.0  60.3  39.4  36.4  

5 ×4  88.4  34.7  340.0  65.4  32.8  38.9  

6 ×4  91.8  33.1  322.2  68.2  43.6  32.5  

6 ×5  89.8  39.1  342.0  66.4  38.4  35.2  

5% L S D  4.325  2.345  11.73  5.147  3.41  3.113  
1% L S D  5.687  3.138  15.69  6.887  4.56  4.165  

  

أســـاس علـــى مقـــدار قـــوة الهجـــین للتضـــریبات التبادلیـــة للصـــفات المدروســـة والمقـــدرة )4(یوضـــح جـــدول 

ن هناك اختالفا في قـیم قـوة الهجـین بـین التضـریبات أیظهر . األبوینأفضلالجیل األول عن انحراف متوسط قیم

أعطــى                         .وســالبة فــي الــبعض اآلخــرفقــد كانــت موجبــة فــي بعــض التضــریبات , التبادلیــة

أعلـى قـوة ) 5×6(التضـریب أعطـىو )-17.92( %بـات نهجین سالبة الرتفـاع الأعلى قوة) 1×3(التضریب 



105

/ أعلى قوة هجـین موجبـة لعـدد السـنابل) 1×2(التضریب أعطى). 19.93(%هجین موجبة لمساحة ورقة العلم 

أعطـىبینمـا , بالتتابع ) 19.47%و 11.39%و 12.34%(وحاصل النبات الفردي وعدد حبوب السنبلة 2م

نســتنتج مــن ذلــك بــان قــوة الهجــین تختلــف ) %35.40(أعلــى قــوة هجــین موجبــة لــوزن الحبــة ) 4×6(التضــریب 

  .]16، 14، 12[كده آخرون أوهذا ما باءاإلباختالف 

  

  قوة الهجین للتضریبات نسبة إلى أفضل األبوین للصفات المدروسة) 4(جدول 

  التضریبات
ارتفاع النبات 

  )سم(

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم 

/ عدد السنابل

  2م

عدد حبوب 

  السنبلة

1000وزن 

  )غم(حبة 

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

2 ×1  13.13-  13.02-  12.34  11.39  26.21  19.47  

3 ×1  17.92-  1.61  6.26  6.80  8.12  3.08 -  

4 ×1  10.89-  2.68 -  4.96  8.43  11.60  11.16  

5 ×1  16.19-  12.90-  11.81  10.55  3.71 -  3.80 -  

6 ×1  6.61 -  5.37 -  9.86 -  0  24.36-  23.51-  

3 ×2  3.35 -  13.80-  2.77  0.64  3.73  6.70  

4 ×2  7.4-  6.77 -  5.62  7.34 -  14.92-  1.28 -  

5 ×2  3.83-  13.54-  1.89  4.58 -  22.25-  5.15 -  

6 ×2  7.33 -  9.63 -  6.70  7.28  12.56-  8.76  

4 ×3  13.44-  4.63 -  4.48  11.87-  20.32  15.54  

5 ×3  5.86 -  1.53 -  0.69  4.43  15.18-  1.69 -  

6 ×3  9.22 -  5.92  22.26  0.16 -  7.94 -  2.41 -  

5 ×4  9.24 -  0.57  7.59  0  5.12  0.77  

6 ×4  5.74 -  4.05-  3.01  6.56  35.40  15.80-  

6 ×5  5.87 -  19.93  8.22  1.52  19.25  5.63 -  

  

فـــي الصـــفات بـــاءلآلتأثیراتهـــامـــة علـــى االتحـــاد وتبـــاین االمقـــدرة العتـــأثیراتتقـــدیر ) 5(ح جـــدول یوضـــ

فـــي حاصـــل حبـــوب النبـــات بـــاءاآلأفضـــلكـــاناتحادیـــا موجبـــا ومعنویـــا و تـــأثیرا) 1(األبأعطـــىفقـــد . المدروســـة

فــي وزن األفضــلهــو ) 5(األببینمــا كــان ) 4.25(2م/ وعــدد الســنابل) 17.5(وعــدد حبــوب الســنبلة) 9.021(

یمكـن االسـتفادة ). 4.52(ات في ارتفاع النبـ) 2(واألب) 1.89(في مساحة ورقة العلم ) 6(واألب) 12.40(الحبة

فــي نقــل الصــفة إلــى تضــریباتها وتتفــق هــذه بدرجــة كبیــرة وٕاســهامهامتالكهــا الجینــات المرغوبــة البــاءاآلأفضــلمــن 

دون باءاإلمعنویة في بعض تأثیراتن المقدرة العامة على االتحاد لها أمن ]3[فیاض النتائج مع ما توصل إلیه 

  .األخرى في نقل بعض الصفات المدروسة

  

وتباینات تأثیرات المقدرة ) g^i2б( وتبایناتها(g^i)تقدیرات تأثیرات المقدرة االتحادیة العامة ) 5(جدول 

  لكل أب للصفات المدروسة) s^i2б(االتحادیة الخاصة 

  ءبااإل
التأثیر 

  والتباین

ارتفاع النبات 

  )سم(

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم 

/ عدد السنابل

  2م

عدد حبوب 

  السنبلة

1000وزن 

  )غم(حبة 

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 
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  95إباء

g^i  0.840  0.442-  4.250  5.170  0.704-  9.021  

g^i2б  0.155-  12.72  1.411-  0.005  24.80  18.40-  

s^i2б  183.8  220.80  2.680  18.80  251.6  818.6  

  سالي

g^i4.520  0.267  2.305  2.355  0.313  0.964-  

g^i2б  9.012  0.182-  6.702  7.240  13.20  55.19  

s^i2б  122.7  32.16  182.9  132.8  212.6  688  

  6شام 

g^i  0.180-  2.680-  0.210-  4.052-  0.712-  0.840  

g^i2б  0.020  0.202  0.040-  14.207  0.190  3.820  

s^i2б  9.332  15.12  6.11  312.4  8.610  451.6  

  2تموز 

g^i0.813-  0.712  1.220-  0.177  0.214-  0.306-  

g^i2б  0.540  0.540  0.050  7.240  0.511  60.12  

s^i2б  8.112  8.20  6.300  198.6  9.20  820.4  

  3أبوغریب 

g^i0.112-  0.280  8.120-  2.660  12.48  0.912-  

g^i2б  0.020-  4.42  0.224-  8.150  6.042-  32.77  

s^i2б  4.221  215.6  0.080  180.9  292.4  221.9  

  الفتح

g^i4.450  1.890  0.480  3.120-  0.315  1.770  

g^i2б  8.020  14.18  5.820  14.70  19.60-  0.550-  

s^i2б  190.70  122.4  225.3  220.6  718.4  817.6  
L. S. D g^i 0.051.74  0.94    4,73  2.07  1.36  1.25  

L. S. D(g^i-g^j) 0.052.65  1.43  7.18  3.15  2.09  1.9  

  

2(ب ـكـان التضریـحیـث . المقدرة الخاصة على االتحاد لكل تضـریبتأثیرات تقدیر یبین )6(جدولأن ال

). 8.26(وحاصـل النبـات الفـردي ) 7.54(وعـدد حبـوب السـنبلة) 6.51(2م/السـنابلفـي عـدداألفضـلهو ) 1×

). 3.24(وارتفـاع النبـات ) 5.79(ومسـاحة ورقـة العلـم ) 5.98(لوزن الحبـة األفضلفكان ) 5×6(ضریب أما الت

آبــاءالخاصــة علــى االتحــاد لــبعض الصــفات عنــد تضــریبها مــع ةقــدر مالأعطــت قیمــا عالیــة فــي بــاءاإلإن بعــض 

موجبــا ومعنویــا أثیراتــن بعــض التضــریبات تظهــر أمــن ]12، 11[آخــرونتفــق مــع مــا توصــل إلیــه یاوهــذ،أخــرى

  .سالبا ومعنویا في المقدرة الخاصة على االتحاد في الصفات المدروسةتأثیراوالبعض اآلخر یظهر 

التي لها تأثیر باءاآلالخاصة على االتحاد حیث إن تأثیراتهاوجد هناك تباین بین بعض التضریبات في 

ات معنویــة بــنفس االتجــاه فــي تــأثیر تــأثیراتعطــتأالعامــة لصــفة مــن الصــفات االتحادیــة موجــب ومعنــوي للمقــدرة 

المقـدرة العامـة علـى تـأثیراتكانت أذاأما . السیادي للجیناتالتأثیرتضریباتها للمقدرة الخاصة فمعنى ذلك ظهور 

هاالتحــاد موجبــة ومعنویــة لصــفة مــن الصــفات ولــم ینــتج أي تــأثیر موجــب للمقــدرة الخاصــة علــى االتحــاد فهــذا ســبب

كانت المقدرة الخاصة على االتحاد أكثر أهمیة من المقدرة العامة أذا. جینات تلك الصفاتلالمضیف الفعلتأثیر 

  .ن السیطرة الوراثیة هي للفعل الجیني السیاديأعلى االتحاد فان ذلك یعني 

  

  للتضریبات في الصفات المدروسة) s^ij(تأثیر المقدرة االتحادیة الخاصة ) 6(جدول 

  التضریبات
ع النبات ارتفا

  )سم(

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم 

/ عدد السنابل

  2م

عدد حبوب 

  السنبلة

1000وزن 

  )غم(حبة 

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

2 ×1  0.230-  2.312-  6.512  7.540  0.040  8.260  
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3 ×1  0.490-  0.415  2.041  6.312-  2.280-  2.114  

4 ×1  0.142-  0.121-  1.716-  3.425-  4.072-  4.330  

5 ×1  1.087  0.650-  0.288-  5.540-  2.014-  9.012-  

6 ×1  0.320  2.355  1.750  0.740  5.381  5.117-  

3 ×2  0.791-  1.814-  3.902  2.912  1.860  7.801  

4 ×2  1.650  0.620-  2.151-  0.014  3.011-  9.340  

5 ×2  2.212-  4.524  0.082-  6.216-  1.880-  1.090-  

6 ×2  0.140-  1.242  2.214-  3.520  0.221  3.020-  

4 ×3  1.360  4.741-  0.812  3.390-  3.951  4.112  

5 ×3  0.012-  5.620-  6.512-  2.905-  1.356  5.180-  

6 ×3  1.804-  2.301  1.016-  0.881  2.210-  0.560  

5 ×4  2.090  1.690  0.635-  0.612  0.061-  3.812  

6 ×4  2.151-  0.508-  1.812  4.707-  0.224  2.616-  

6 ×5  3.240  5.790  4.631-  4.060  5.980  0.914  

L.S.D(s^ij)0.054.12  2.23  11.17  4.9  3.24  2.96  
L.S.D (s^ij- si^k)

0.05  
7.00  3.80  19.00  8.34  5.52  5.04  

  

. قیم مكونات التباین ونسبة التوریـث بمعناهـا الواسـع والضـیق ومعـدل درجـة السـیادة)7( یوضح جدول

62Dوالســیادي 62Aفضــیماللــوحظ إن قــیم التبــاین الــوراثي ) 62P(م مكونــات التبــاین المظهــري وعنــد تقــدیر قــی

لجمیع الصفات وكانت قیم التباین الـوراثي السـیادي أعلـى مـن نظیرهـا عن الصفرقد اختلفت62Eوالتباین البیئي 

أكثــر كانـت للتبــاین السـیادي ن الجینـات العائـدةأممـا یــدل علـى   2م/ لجمیـع الصـفات عــدا عـدد السـنابلفضـیمال

هــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا و ،توریــث هــذه الصــفاتفــي الســیطرة علــى فضــیمالللتبــاین أهمیــة مــن الجینــات العائــدة 

  .]6، 5[توصل إلیه 

حبــوب لعــدد %55أمــا نســبة التوریــث بمعناهــا الواســع فكانــت مرتفعــة لجمیــع الصــفات إذ تراوحــت بــین 

وهذا یعود إلى ارتفاع قیم التباین الوراثي وانخفـاض قـیم التبـاین البیئـي ممـا یجعـل بةلوزن الح% 94.87السنبلة و 

كانـت قـیم نسـبة التوریـث بـالمعنى الضـیق مرتفعـة نســبیا . الجیـل األول أكثـر احتمــاالأفـراداحتمـال نقـل الصـفة إلـى 

لــــذا یمكــــن تحســــینها فضــــیمالوســــبب ذلــــك یعــــود الرتفــــاع قــــیم التبــــاین الــــوراثي %)59.90(2م/ لعــــدد الســــنابل

لعــدد )%3(نســبة توریــث بــالمعنى الضــیق منخفضــة تراوحــت مــابین أظهــرتأمــا بقیــة الصــفات فقــد . باالنتخــاب

أمـا معـدل درجـة السـیادة فكـان اكبـر . الرتفاع النبات لذا یمكـن تحسـینها بالتضـریب)%35.96( حبوب السنبلة و 

تـأثیراتالتـي كانـت اقـل مـن واحـد وهـذا یـدل علـى وجـود 2م/لمن واحد لجمیع الصفات المدروسة عدا عـدد السـناب

  .السیادة الفائقة للجینات التي تسیطر على توریث هذه الصفات

علـى االتحـاد كانـت عالیـة لعـدد ةمـالن مقدرته العاباءاآلأفضلهو 95إباءاألبن أنستنتج مما سبق 

مــن بــین األفضــلهــو ) ســالي× 95إبــاء(ضــریب وان الت،عــدد حبــوب الســنبلة وحاصــل النبــات الفــرديو الســنابل 

مقدرتـه الخاصـة علـى االتحـاد كانـت عالیـة لعـدد نأ)غـم50.3(للنبـات عـال حاصل حبـوب إلعطائهالتضریبات 

وعــدد حبــوب 2م/ تفــوق هــذا التضــریب فــي حاصــل الحبــوب نــاتج عــن تفوقــه فــي عــدد الســنابلان مــن الصــفات و 

  .السنبلة
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  الوراثیة للصفات المدروسة في حنطة الخبزتقدیر المعالم ) 7(جدول 

مكونات 

  التباین

ارتفاع النبات 

  )سم(

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم 

عدد 

  2م/السنابل

عدد حبوب 

  السنبلة

1000وزن 

  )غم(حبة 

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

A2σ10.72  0.533  263.26  0.86  29.94  7.96  
Dσ212.605  4.05  127.25  11.32  49.06  14.05  
Gσ223.325  4.583  390.51  12.18  79  22.01  
Eσ26.87  2.02  50.53  9.73  4.27  3.55  
Pσ230.195  6.603  441.04  21.91  83.27  25.56  

H2.b.s77.24%  69.40%    88.54%  55.60%  94.87%  86.11%  

h2.n.s  35.50%  8.07%  59.90%  3.90 %  35.96%  31.14 %  

a  1.53  3.9  0.983  5.13  1.81  1.88  
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