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  2008،) 2(العدد 6: للعلوم الزراعیة ، المجلد األنبار مجلة 
  

  هجین نصف التبادلي في حنطة الخبزاالئتالف والتباین الوراثي باستخدام التتقدیر قدرة

)Triticum aestivum L.(  

  

  سعید علیوي فیاض

  األنبارجامعة / كلیة التربیة للبنات

  

  الخالصة

هـذه الدراسـة واجـري بینهـا اسـتخدامها فـيف مـن حنطـة الخبـز تـماسـتة اصـناستخدمت في هـذه الدراسـة 

على حبـوب الجیـل االول وبعـدها زرعـت حبـوب االبـاء والهجـن الفردیـة بتصـمیم التهجین نصف التبادلي للحصول 

طـرد السـنابل ، عـدد االیـام لیـام الات ودرست صفات عدد ار بثالث مكر ) R.C.B.D(القطاعات العشوائیة الكاملة 

، عدد سنیبالت السنبلة ، عدد زهیرات السنبلة % ، نسبة الخصوبة ) سم(راعة الى النضج ، طول السنبلة من الز 

) 3، صــابر بیــك ، ابــو غریــب 6، شــام99تمــوز، القائــد ،  ابــاء (اختلفــت االبــاء ) غــم(، حاصــل النبــات الفــردي 

الفـــا معنویـــا عالیـــا لجمیـــع الصـــفات ابـــدت االبـــاء ائتوتضـــریبات الجیـــل االول معنویـــا لجمیـــع الصـــفات المدروســـة 

و وللنضجفقط لصفتي عدد االیام من الزراعة لطرد السنابل ةاالئتالف الخاصة معنویت قدرةالمدروسة بینما كان

لبقیـة الصـفات االخـرى ، كانـت قـیم التبـاین ةیـو معنةاالئتالف الخاصقدرة كن تولم )غم ( حاصل النبات الفردي 

تباین السیادي لجمیع الصفات المدروسة عدا صفة حاصـل النبـات الفـردي ، تراوحـت ن المالوراثي االضافي اكثر 

وعــدد االیــام مــن الزراعــة الــى ) ســم(لصــفتي طــول الســنبلة 91.73و % 52.77توریــث بــالمعنى الواســع بــین قــیم ال

اصـــل لصـــفتي ح% 76.71و % 10.67النضـــج علـــى التـــوالي بینمـــا تراوحـــت قـــیم التوریـــث بـــالمعنى الضـــیق بـــین 

اكبـر مــن واحـد صـحیح لصــفات كانـت قـیم معـدل درجــة السـیادة وعــدد زهیـرات السـنبلة ، كمــا ) غـم(النبـات الفـردي 

و1.29، 1.13حیــث بلغــت ) غــم(حتــى النضــج وحاصــل النبــات الفــردي األیــامالســنابل وعــدد لطــرد األیــامعــدد 

مـا كانـت درجـة السـیادة لبقیـة الصـفات اقـل مـن الفائقة لهذه الصـفات بینالسیادة على وجود مما یدل بالتتابع3.87

  .اإلضافيالجیني الفعل واحد وهذا یدل على وجود السیادة الجزئیة لهذه الصفات مع اهمیة 
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Abstract
Six genotypes of wheat were crossed in half diallel. The grains of parents and 

(F1) crosses were sown using randomized complete block design (R.C.B.D) with 
three replications. The studied characters were: number of days from planting to 50% 
flowering, number of days from planting to maturity, spike length/ cm, fertility%, 
number of spiklet/ spike, number of flowers per spike, and yield of single plant per 
gram, the parents (Tamooz, Alkaeed, Ipa (99), Sham (6), saber beg, Abu-graib) and 
it's F1 crosses differed significantly for all characters, The parents were generally 
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combined in desirable direction for several characters, while the specific combining
ability was significant only for number of days from planting to 50% flowering and to 
maturity characters respectively, Variance of specific combining abilities was more 
than variance of general combining abilities for number of days to flowering and to 
maturity and for yield of single plant characters while variance of general combining 
ability more than variance of specific combining abilities for spike length, fertility, 
number of flowers per spike, and number of spiklet per spike characters.

The additive gene action was more affective from the dominance gene action 
for all characters which were studied except yield of single plant/ gm, The narrow-
sense heritability values were ranged between 52.77% for spike length/ cm to 91.73% 
for number of days from planting to maturity while the broad sense of heritability 
values were ranged between 10.67% and 76.61% for single plant yield/ gm and 
number of flowers/ spike, respectively, The average degree of dominance was higher 
than one for number of days to 50% flowering and to maturity and single plant yield 
characters, which revealed over dominance but less than one for another characters 
such as spike length, fertility, number of flowers/spike and number of spiklet per 
spike, which revealed dominance, with additive gene action.

  

  المقدمة

تعتبــر قــوة الهجــین مــن اهــم التقنیــات الحدیثــة لتربیــة وتحســین المحاصــیل لــذلك یســعى مربــو النبــات الــى 

لهــذا ) األصــناف(الوراثیــة المتمثلــة بالتراكیــب الوراثیــة العوامــل زیــادة انتاجیــة محصــول الحنطــة عــن طریــق تحســین 

بنـوع معقـد الصفات المعقدة والتـي تتمیـز لحنطة من لاألخرىصفة الحاصل وبعض الصفات المحصول ، وتعتبر 

ان تتمیــز الســالالت النقیــة لــذلك یجــب بــین االبــاء وتضــریباتها مــن الفعــل الجینــي وبســبب وجــود اختالفــات وراثیــة 

، ) 1(لغرض دراسة سلوكها الوراثي فقـد وجـدائتالف عالیة في تكوین هجن الحنطة بقدرة واالصناف التي تدخل 

التضـریبات قوة الهجین لمعظم الخبز ن في التضریبات التبادلیة لثمانیة اصناف من حنطة عند دراستهما قوة الهجی

وكـان حاصـل النبـات/ الحبوبافضل االبوین لصفات طرد السنابل وحاصل بمقارنة المعنویة كانت موجبة وعالیة 

الفعـل الجینــي حبـة تحـت سـیطرة1000صـفة وزن كانـتاالضـافي بینمـاغیـرلحبـوب تحـت تـأثیر الفعـل الجینـيا

ان قوة الهجین كانت موجبة ومعنویة فـي معظـم التضـریبات لصـفات عـدد سـنیبالت السـنبلة ، )2(االضافي والحظ

)3(وحصـلفـي موعـد طـرد السـنابل والنضـج یرمعنویة باتجاه التبكالنبات الفردي وكانت ثمان تضریبات وحاصل 

علـى قـوة هجـین معنویـة عـن متوسـط االبـوینة مـن الحنطـة عند دراسة التضریبات التبادلیة لخمسة تراكیـب وراثیـ، 

ة یـــ، وان متوســـط مربعـــات القابلوالتبكیـــر بالنضـــج زهیربكیـــر بـــالت، التلصـــفات حاصـــل الحبـــوب ، ارتفـــاع النبـــات 

السنبلة ، عدد سنیبالت السنبلة وحاصل الحبوب وقد االئتالفیة العامة معنویا لصفات طول السنبلة ، عدد زهیرات 

اكثــر مــن الواحــد الصــحیح لصــفات طــرد العامــة الــى تبــاین القابلیــة الخاصــة بة تبــاین القابلیــة االئتالفیــة كانــت نســ

فـــي التضـــریبات التبادلیـــة لســـتة ) 4(وقـــد وجـــدعـــدد زهیـــرات الســـنبلة ، عـــدد ســـنیبالت الســـنبلة ، الســـنابل ، النضـــج 

وحاصـل السـنبلة ة عـدد سـنیبالت اصناف من حنطة الخبز ان قـوة الهجـین لـبعض التضـریبات كانـت معنویـة لصـف

  . لتضریبات اخرى لمعنویة غیرو ةالنبات الفردي بینما كانت قوة الهجین ضعیف

عنـــد اجـــراء التضـــریبات لســـت اصـــناف مـــن حنطـــة الخبـــز ان تباینـــات قابلیـــة االئـــتالف , ) 5(وقـــد الحـــظ

ابلیة العامة كان اكبر من الخاصة الصفات المدروسة وان تباین القولمعظم كانت عالیة المعنویة العامة والخاصة 

، الـى نفـس النتیجـة ، ) 6(االضافي وقد توصلغیرارجحیة الفعل الجیني االضافي على الفعل الجیني يمما یعن

لدى دراسة التضـریبات التبادلیـة لثمانیـة اصـناف مـن حنطـة الخبـز ان القابلیـة االئتالفیـة كانـت معنویـة ، )7(وجد
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الفائقــة تســیطر فكانــت معنویــة فقــط لصــفة عــدد ســنیبالت الســنبلة ، كمــا ان الســیادة لجمیــع الصــفات امــا الخاصــة

صــفاتالســیادة الجزئیــة كــان علــى ان تــأثیر ، ) 8(علــى صــفات عــدد حبــوب الســنبلة وحاصــل الحبــوب وقــد وجــد

ة الفائقـة امـا السـیادالسـنبلة وحاصـل الحبـوب طول السـنبلة ، عـدد حبـوب السـنبلة ، عـدد سـنیبالت ، ارتفاع النبات 

فتـرة التزهیـر ، ارتفاع النبات صفاتان ) 10(و) 9(كل من، ووجد فكانت تسیطر على الحاصل العالي للحبوب 

ســیطرة الفعــل الجینــي االضــافي بینمــا عــدد الزهیــرات والســنیبالت للســنبلة كانــت تحــت ، طــول الســنبلة ، النضــج ، 

ان الســیادة ) 11(غــم ووجــد/فرعــات وحاصــل النبــاتفــي صــفتي عــدد التالفعــل الجینــي غیــر االضــافي فانــه یــتحكم 

، تــــم دراســــة التوریــــث وحاصــــل الحبــــوب ، الســــنبلة عــــدد ســــنیبالت ، علــــى وقــــت طــــرد الســــنابل الجزئیــــة تســــیطر 

Heritability فـي تضـریب تبـادلي لثمانیــة ) 12(والضـیق مـن قبــل العدیـد مـن البـاحثین فقـد اشــاربـالمعنى الواسـع

% 64و% 2، لطـول السـنبلة % 56و% 2لتوریث بالمعنى الضـیق والواسـع كانـت اصناف من الحنطة ان درجة ا

عنــد دراســة )13(نبــات علــى التــوالي كمــا بینــت نتــائج /لحاصــل الحبــوب% 98و % 19لعــدد ســنیبالت الســنبلة و 

وبلغـتبالمعنى الواسع والضیق كانت مرتفعـة لخمسة اصناف من حنطة الخبز ان قیم التوریث التبادلي التضریب 

لعـــدد % 87و % 97، الســـنبلة لطـــول % 42و % 89للنضـــج ، % 63و % 92لطـــرد الســـنابل % 39و % 98

لحاصــل حبــوب النبــات علــى التــوالي ممــا یؤكــد فعالیــة االنتخــاب فــي االجیــال % 16و % 91ســنیبالت الســنبلة ، 

سـیادة یشیر الى وجـود مماان قیمتها اقل من واحد )8(و) 6(فقد ذكر كل من ، واما معدل درجة السیادة المبكرة 

فقــد وجــد ان قیمتهــا كانــت اكبــر مــن الواحــد الصــحیح لصــفات ارتفــاع )14(جزئیــة لجمیــع الصــفات المدروســة امــا

، موعـــد النضـــج د طـــرد الســـنابل عـــمو ، حبـــة 1000وزن ، نبـــات/النبـــات ، عـــدد حبـــوب الســـنبلة ، عـــدد الســـنابل

، تهدف هذه الدراسة الى تقدیر القـدرة العامـة والخاصـة قة نبات مما یشیر الى وجود السیادة الفائ/وحاصل الحبوب

فــي وعــدد مــن الصــفات االخــرى حاصــل و الومعــدل درجــة الســیادة لصــفةعلــى االئــتالف والتبــاین الــوراثي والتوریــث 

  .الحنطة

  

  ق العملائالمواد وطر 

االبـاء علـى بـذور ، زرعـت) 1(تراكیب وراثیة من حنطـة الخبـز جـدول ستةاستخدمت في هذه الدراسة

وزرعـت البـذور فـي حفـر علـى مسـافة ) م4(طجامعة االنبار وكـان طـول الخـ–كلیة الزراعة –خطوط في حقول 

حبـوب الجیـل االول بالطریقـة اجرى التهجین بین االباء للحصـول علـى ) سم50(والمسافة بین خط واخر ) سم10(

half diallelالتبــادلي نصــفالتهجــینالهجــین وفــق طریقــةوتــم مراعــات الحصــول علــى ) 15(التــي اوضــحها 

crosses وكانـت الوحـدة 15/11/2002، وبعد ذلك تم زراعـة حبـوب االبـاء والحبـوب الهجینیـة للجیـل االول فـي

بــثالث مكــررات وتــم ) R.C.B.D(التجریبیــة مكونــة مــن خطــین ، واســتخدم تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة 

النبات الفردي ولعشرة نباتات عشوائیة عدد ایام طرد السنابل ، عدد االیام مـن دراسة الصفات التالیة وعلى اساس 

عـدد سـنیبالت السـنبلة ، عـدد زهیـرات السـنبلة ، ، % نسـبة الخصـوبة ، ) سم(الزراعة الى النضج ، طول السنبلة 

  :)6(كما ذكرهااالتیة، وحسبت نسبة الخصوبة من المعادلة )غم(وحاصل النبات الفردي 

  =الخصوبة نسبة 
  عدد حبوب السنبلة

×100  
  العدد الكلي للزهیرات في السنبلة

  -:االتیةوقد تم اختیار المعادلة ) 3(اجري تحلیل التهجین بالطریقة التي اوضحها

  =عدد التراكیب الوراثیة الكلیة 
P(P+1)  

  عدد اآلباء= P، حیث 
2  
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مســـاویا لــــواآلبـــاءوبالتـــالي ســـوف یكـــون عـــدد الهجـــن 
2

42
تـــم تحلیـــل التبـــاین باســـتخدام الطریقـــة 21= 

قابلیـة حیـث تـم حسـاب مجمـوع مربعـات ) 3(والتـي اوضـحهاو االنموذج الثاني)Griffing )1956 bالثانیة لـ 

  -:االئتالف العامة كما في المعادلة 

Ssgca =
2

1

P
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  -:قابلیة االئتالف الخاصة كما في المعادلة مربعاتتقدیر مجموعوتم 

SSSca = ∑xij2-
2

1

p
∑        
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  -:قابلیة االئتالف العامة والخاصة كما یلي مكونات تباینوتم حساب

δ2gca= 
2

1

p
( Msgca-Mssca) .

δ2sca = Mssca – mse

 δ2D=δ2sca , δ2A=2δ2GCAي   كما یلـδ2Eي والبیئδ2Dوالسیادي δ2Aاإلضافيكما قدرت قیم التباین 
, δ2e=mse

  ...ومعدل درجة السیادة h2والضیق H2كما قدرت قیم التوریث بالمعنى الواسع

  من المعادالت التالیة 

a =
A

D
2
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, H2  =
P

G
2

2




x 100 , h2 = 
P

A


 2

x 100 

δ2G = δ2A+δ2D
δ2P = δ2A + δ2D + δ2E = δ2G + δ2E 

  التراكیب الوراثي المستخدمة في الدارسة) 1(جدول 

  المصدر  اسم التركیب الوراثي  ت

  منظمة الطاقة الذریة  تموز  -1

  منظمة الطاقة الذریة  القائد  -2

  مركز اباء لألبحاث الزراعیة  99ء ابا  -3

  هیئة فحص وتصدیق البذور  6شام   -4

  هیئة العامة للبحوث الزراعیةال  صابر بیك  -5

  الهیئة العامة للبحوث الزراعیة  ابو غریب  -6

  

  

  

  النتائج والمناقشة

فـي دراسـة وتضریباتها تجعل من الممكن االسـتمرار فـي دراسـةاآلباءبین المعنویةان وجود االختالفات

الـــى وجـــود اختالفـــات عالیـــة المعنویـــة علـــى مســـتوى ) 2(الســلوك الـــوراثي لهـــا وتشـــیر نتـــائج تحلیـــل التبـــاین جــدول 

ممـا یـدل علـى وجـود اختالفـات وراثیـة بـین ) سـم(السـنبلة لجمیع الصفات المدروسة عدا صفة طول 0.01معنویة 
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فقـد كـان اكثـر االصـناف تبكیـرا 6ان الصـنف شـام) 3(ویشیر جـدول. یتطلب تقویم هذه االباء االباء االمر الذي 

یومــا بینمــا كــان الصــنف صــابر بیــك اكثــر ) 105.34(الــى مرحلــة طــرد الســنابل بلغــت اســتغرق اقــل فتــرة للوصــول 

یومـا وكانـت بقیـة االبـاء وسـطا ) 120.15(بلغـت الزراعـة لطـرد السـنابل االصناف تأخرا واسـتغرق اطـول فتـرة مـن 

امـــا بالنســـبة علـــى التـــوالي ) 114.28و 114.66(العـــام لألبـــاء وتضـــریبات الجیـــل االول هـــو بینهـــا وان المعـــدل 

زهیر حیـث بلغـت تاالبكر في ال) صابر بیك×6شام(، ) 6شام×القائد(نلتضریبات الجیل االول فقد كانت التضریبا

فــي یبات المتــأخرة علــى التــوالي حیــث كانــت ابكــر مــن ابكــر االبــوین مقارنــة مــع التضــر یومــا 105.14و 103.71

یومــا علــى التــوالي وكانــت 121.16و 121.52التــي بلغــت ) صــابر بیــك×99ابــاء(و) صــابر بیــك×تمــوز(الزهیــر 

استجابة التضـریبات الـى التبكیـر فـي التزهیـر وعلـى العمـوم یتضـح ان وسطا بینها وهذا یشیر الى بقیة التضریبات 

اقـل فتـرة للتزهیـر ، امـا بالنسـبة لصـفة كانت تسـتغرق 6شامالصنف المبكرالتي یشترك في احد ابائها التضریبات 

هـو ابكـر االبـاء بالنسـبة لهـذه الصـفة حیـث اسـتغرق عـدد 6االب شـامعدد االیام من الزراعة الى النضج فقد كـان 

یومـا للوصـول ) 165.33(یوما مقارنة باالب صابر بیك الذي اسـتغرق ) 145.32(من الزراعة الى النضج االیام 

فلالباء وتضـریباتها فقـد بلـغ اما المعدل العام لهذه الصفة حلة النضج اما بقیة االباء فكانت وسطا بین ذلك الى مر 

یومــــا علــــى التــــوالي وهــــذا یــــدل علــــى اســــتجابة التضــــریبات لهــــذه الصــــفة ، امــــا بالنســــبة ) 157.26و 158.72(

الكبر التضریبات ) صابربیك×شام(و) 6شام×99و اباء) 6شام×القائد(لتضریبات الجیل االول فقد كان التضریبات 

مقارنــة بالتضــریبات المتــأخرة فــي النضــج یومــا علــى التــوالي 145.37و 144.19و 145.82فــي النضــج بلغــت 

یومــا علــى التــوالي ممــا یــدل 167.36و165.36التــي اســتغرقت ) صــابربیك×99ابــاء(و) صــابربیك×تمــوز(وهــي 

اما بالنسبة لصفة طـول السـنبلة بالسـم فلـم تتـأثر تبكر في النضج 6معلى ان التضریبات التي یكون احد ابائها شا

ویوضح نفس الجـدول وجـود اختالفـات ) 4(وهذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیه . ) 2(ها جدول اتباالباء وتضریب

) 99ابـاء(الـى تفـوق االب ) 3(ویشـیر جـدول معنویة بین االباء وتضریباتها في تأثیرها على صفة نسبة الخصوبة 

مقارنـة بـاالب صـابر % 86.33معنویا فـي هـذه الصـفة علـى بقیـة االبـاء حیـث اعطـى اعلـى نسـبة خصـوبة بلغـت 

امـا بقیـة االبـاء فكانـت وسـطا بـین هـذه االبـاء ، امـا معـدل % 76.17بیك الذي اعطى اقل معدل لهذه الصفة بلـغ 

الي ، اما بالنسبة لتضریبات الجیل االول على التو ) % 83.92و 81.45(فقد بلغ االباء وتضریباتها لهذه الصفة 

) 88.14و 87.32(اعلـى نسـبة خصـوبة بلغـت ) صـابربیك×99ابـاء(و) صـابربیك×القائـد(التضـریبات تفقد اعطـ

التـي اعطـت اقـل نسـبة خصـوبة ) صابربیك×6شام(و) 6شام×تموز(على التوالي مقارنة بالتضریبات المتدنیة وهي 

لي وعلــى العمــوم فــان نســبة الخصــوبة فــي التضــریبات كانــت اعلــى ممــا هــو علــى التــوا) 81.19و 80.22(بلغــت 

امـا بالنسـبة لصـفات عـدد سـنبیالت السـنبلة ، عـدد . ) 6(مـع مـا توصـل الیـه ق فـعلیه في االباء ، وهذه النتیجـة تت

وقـد معنویا على جمیع االبـاء فـي جمیـع هـذه الصـفات6زهیرات السنبلة وحاصل نبات الفردي فقد تفوق االب شام

علـى التـوالي بینمـا حبوب)غم(35.15وزهیرة 86.73و بلة یسن28.53تاعطى اعلى معدل لهذه الصفات بلغ

غــم حبــوب 32.18زهیــرة و 62.14بلة و یســن17.33تاعطــى االب صــابر بیــك اقــل معــدل لهــذه الصــفات بلغــ

مــا معــدل االبــاء وتضــریباتها لهـــذه بــین هــذین االبــوین ، الهــذه الصـــفات اآلبــاءقــیم بقیــة كانــتعلــى التــوالي وقــد 

ســنیبلة 19.28وت لألبــاء لهــذه الصــفات انبــ/حبــوب) غــم(33زهیــرة و75.15ســنیبلة و 22.56الصــفات فكانــت 

، امـــا علـــى التـــواليالصـــفات الســـابقة نبـــات لتضـــریبات الجیـــل االول لـــنفس /غـــم حبـــوب31.66و زهیـــرة 65.29و

معنویــــا علــــى جمیــــع ) صــــابربیك×القائــــد(قــــد تفــــوق التضــــریب بالنســــبة لتضــــریبات الجیــــل االول لهــــذه الصــــفات ف

غـــم 36.14زهیـــرة و83.11ســـنیبلة 24.19لهـــذه الصـــفات بلـــغ التضـــریبات االخـــرى حیـــث اعطـــى اعلـــى معـــدل 

زهیرة 58.17سنیبلة 16.87اقل معدل لهذه الصفات بلغ ) ابو غریب×6شام(نبات بینما اعطى التضریب /حبوب
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تفـوق اما بقیة التضریبات فقد تراوحت بین هذین التضـریبین ویعـزى سـبب التوالي على نبات /غم حبوب28.16و 

في صـفة حاصـل النبـات الفـردي الـى تفـوق هـذا التضـریب فـي صـفتي عـدد سـنیبالت ) صابربیك×القائد(التضریب 

تـؤدي الـى حیث وجد ان عملیة التهجین)4(وعدد زهیرات السنبلة ، وهذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیه السنبلة 

لصــفات مكونــات الحاصــل مــع زیــادة قابلیــة النبــات علــى امتصــاص العناصــر الغذائیــة تحفیــز تهجــین الجیــل االول

  . )6(و ) 1(وبالتالي زیادة النمو والحاصل

مما تقدم یتضح ان هناك تراكیب وراثیة یمكن االستفادة منها مباشـرة لتفوقهـا فـي بعـض الصـفات المهمـة 

  .تزهیر واالبكر للوصول الى مرحلة النضج % 50كان االبكر في الوصول 6ثي شامفمثال التركیب الورا

  

لسبعة صفات ممثلة بمتوسط ) R.C.B.D(تحلیل التباین بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ) 2(جدول 

  المربعات

مصادر 

االختالف 

S.O.V

درجات 

  الحریة

d.f  

عدد ایام 

  طرد السنابل

األیامعدد 

من الزراعة 

  النضجإلى

طول 

السنبلة 

  )سم(

نسبة 

  %الخصوبة

عدد زهیرات 

  السنبلة

عدد 

سنبیالت 

  السنبلة

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

  6.8  7.4  0.27  0.64  0.97  2.3  12.9  2  المكررات

التراكیب 

  الوراثیة
20  92.13**  63.16**  4.53  27.83**  9.37**  101.14**  18.33**  

الخطأ 

  التجریبي 
40  11.61  4.65  2.13  3.44  1.89  0.88  0.59  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متوسطات قیم االباء والجیل االول للصفات المدروسة) 3(جدول 

التراكیب الوراثیة
عدد ایام 

  طرد السنبلة

عدد االیام 

من الزراعة 

  الى النضج

طول السنبلة 

  )سم(

نسبة 

  %الخصوبة

عدد 

سنیبالت 

  السنبلة

عدد زهیرات 

  السنبلة

حاصل 

النبات 

  )غم(الفردي 

  29.18  69.14  20.18  83.35  15.32  160.24  116.24  تموز

  34.22  82.12  25.23  79.16  21.19  163.19  118.41  القائد

  34.17  79.24  22.17  86.33  18.81  157.13  113.52  99اباء
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  35.15  86.73  28.53  80.43  14.32  145.32  105.34  6شام

  32.18  62.14  17.33  76.17  12.23  165.33  120.15  صابربیك

  33.17  71.58  22.19  83.26  14.82  161.14  114.31  9ابو غریب

  33.00  75.15  22.59  81.45  16.94  158.72  114.66  معدل االباء

  30.61  69.22  21.13  84.13  16.32  162.14  115.17  القائد×تموز

  29.20  66.14  19.88  82.15  15.72  155.33  118.29  99اباء×تموز

  30.17  62.25  18.73  80.22  15.00  152.71  107.19  6شام×تموز

  32.65  60.72  17.32  84.27  14.91  165.36  121.52  صابربیك×تموز

  28.32  67.38  19.19  81.24  16.33  159.42  116.14  ابوغریب×تموز

  29.41  61.14  17.83  83.52  14.51  160.13  119.47  99اباء×القائد

  24.50  61.92  18.21  82.33  14.89  145.82  103.71  6شام×القائد

  36.14  83.11  24.19  87.32  20.18  161.17  108.51  صابربیك×القائد

  31.60  70.15  20.00  85.37  16.38  162.52  117.58  ابوغریب×القائد

  32.14  71.22  20.62  82.16  16.79  144.19  118.37  6شام×99اباء

  34.60  63.14  18.83  88.14  15.62  167.36  121.16  صابربیك×99اباء

  29.18  60.72  17.62  85.23  14.88  159.15  116.53  ابوغریب×99اباء

  34.17  61.36  17.91  81.19  14.92  145.37  105.14  صابربیك×6شام

  28.16  58.17  16.87  84.61  14.33  158.60  108.23  3ابوغریب×6شام

  33.18  62.81  18.33  86.89  15.19  162.47  118.39  ابوغریب×صابربیك

  31.66  65.29  19.28  83.92  15.74  157.26  114.28  معدل التضریبات

L.S.D 5%4.8  3.13  1.28  2.02  1.85  1.56  2.42  
L.S.D 1%6.9  4.77  1.84  2.9  2.66  2.25  3.49  

  

السـنبلة وحاصــل النبـات الفــردي ، الســنبلة وعـدد زهیــرات وكـذلك تفــوق معنویـا فــي صـفات عــدد سـنیبالت 

االئـــتالف العامـــة وبة ، اجـــرى تحلیـــل تبـــاین قـــدرة فقـــد تفـــوق فـــي صـــفة نســـبة الخصـــ99امـــا التركیـــب الـــوراثي ابـــاء

لجمیـــع الصـــفات ومنـــه یتبـــین ان متوســـطات مربعـــات االبـــاء والهجـــن كـــان عـــالي المعنویـــة ) 4جـــدول (والخاصـــة 

تحــت دراســة الســلوك الــوراثي للصــفات المدروســة ممــا یشــیر الــى وجــود االختالفــات الوراثیــة بینهــا وهــذا یســتوجب 

عالیـــة المعنویــة لجمیـــع الصــفات المدروســـة مربعــات القـــدرة العامــة علـــى االئــتالف الدراســة وقـــد كانــت متوســـطات

الخاصـة علـى االئـتالف بینمـا كانـت متوسـطات مربعـات القـدرة . كانـت معنویـة فقـط باستثناء عدد زهیـرات السـنبلة 

الفـردي ولـم ات حاصـل النبـولصـفة من الزراعة حتى النضـج األیاملطرد السنابل وعدد األیاممعنویة لصفتي عدد 

مـن متوسـط أعلـىالعموم كان متوسط مربعات القدرة العامـة علـى االئـتالف ، وعلى األخرىللصفات تكن معنویة 

، ) 5(إلیــهوهــذه النتـائج تتماشــى مـع مــا توصـل القـدرة الخاصــة علـى االئــتالف لجمیـع الصــفات المدروسـة مربعـات 

الــى مكونــات القــدرة الخاصــة علــى االئــتالف القــدرة العامــة ونــات تبــاین كوعنــد تقــدیر النســبة بــین م، )7(، ) 6(

مــن ایــام طــرد الســنابل وعــدد االیــام صــفتيجمیــع الصــفات عــدا لالواحــد الصــحیح تجــاوزت بأنهــاوجــد ) 5(جــدول 

لعـدد 12.30،لنسـبة الخصـوبة 12.119،)سـم(لطـول السـنبلة ) 11(حیـث كانـت قیمتهـا الزراعة وحتى النضج 

وهــذا نــاتج عــن انخفــاض نســبة ) غــم(لحاصــل النبــات الفــردي 1.5لعــدد زهیــرات الســنبلة و 18.579،ســنیبالت

یــتحكم الــذي اإلضــافيالقابلیــة االئتالفیــة الخاصــة لهــا وبالتــالي یمكــن الــتكهن بوجــود الفعــل الجینــي مكونــات تبــاین 
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)  5(و ) 3(مـا توصـل الیهـامـع وتتفـق هـذه النتیجـة الجیـل االول بالجزء الرئیسي لتوارث هـذه الصـفات فـي نباتـات 

فكانت النسبة فیها اقل من الواحد اما بالنسبة لصفتي عدد االیام من الزراعة لطرد السنابل والنضج على التوالي ، 

طلع ضــهـو الــذي یاالئتالفیــة الخاصــة غیـر االضــافي المســبب للقابلیـة الجینــي وهــذا یشــیر الـى ان الفعــل الصـحیح 

وعنـد حسـاب تـأثیرات القابلیـة الصفات فـي افـراد الجیـل االول لهـاتین الصـفتین وارثبتبالدور الرئیسي الذي یتحكم 

قـــد اظهـــر تـــأثیرا موجبـــا للقابلیـــة االئتالفیـــة العامـــة یالحـــظ ان االب صـــابربیك ) 6(االئتالفیــة العامـــة لألبـــاء جـــدول 

اظهـر فعـل جیناتـه لتـأخیر لصفتي عـدد االیـام لطـرد السـنابل وعـدد االیـام مـن الزراعـة الـى النضـج وهـذا یعنـي انـه 

فیــه لهــذه المرغــوب الصــفات وهــو االتجــاه یمــا ســالبة ومعنویــة لهــذه قاعطــى 6وان االب شــامالــى ذریتهــا التســنبل 

لف مــع آالــى ذریتــه مــن خــالل قابلیتهــا علــى التــكیــر بالتســنبل بینقــل صــفة التالصـفات ممــا یــدل علــى ان هــذا االب 

الــذي اعطــى قیمــة ســالبة 99وموجبــة عــدا االب ابــاءاء قیمــا منخفضــة البــااعطــت بقیــة االخــر بینمــا االب جینــات 

6ســم ، واظهــر االب شــام/ومعنویــا لصــفة طــول الســنبلةامــا االب القائــد فانــه ابــدى ائتالفــا موجبــا ) -2.15(بلغــت 

، عــدد ســنیبالت الســنبلة ، عــدد زهیــرات الســنبلة وحاصــلائتالفــا معنویــا موجبــا لصــفات النســبة المئویــة للخصــوبة 

  . ) 6(وهذه تتفق مع ما توصل الیه ) غم(النبات الفردي 

حیـــــث اعطـــــى التضـــــریب ) 7(وعنـــــد حســـــاب تـــــأثیرات قابلیـــــة االئـــــتالف الخاصـــــة للتضـــــریبات جـــــدول 

حتـى النضـج مـن الزراعـة عدد االیام لطرد السـنابل وعـدد االیـام ائتالفا معنویا خاصا سالبا لصفتي ) 6شام×القائد(

سـنبل والنضـج امـا التضـریب تهـو مرغـوب فیـه النـه یبكـر فـي الالسـالب لهـذه الصـفات واالئتالف الخاص المعنـوي

، وقـــــد اعطـــــى التضـــــریب فقـــــد اعطـــــى ائتالفـــــا معنویـــــا خاصـــــا وموجبـــــا باالتجـــــاه المرغـــــوب ) صـــــابربیك×القائـــــد(

ب نســبة الخصــوبة بینمــا اعطــى التضــریلصــفة ائتالفــا معنویــا خاصــا وباالتجــاه المرغــوب فیــه ) صــابربیك×99ابــاء(

عـدد زهیـرات السـنبلة ، بالت السـنبلة یباالتجـاه المرغـوب لصـفات عـدد سـنائتالفـا معنویـا خاصـا ) صـابربیك×القائد(

  . غم /الفردي وحاصل النبات 

والسـیادي االضـافي لوحظ ان قیم التباین الوراثي ) 8جدول(وعند تقدیر قیم مكونات التباین المظهري 

لفـت عـن الصـفر لجمیـع الصـفات وكانـت قـیم التبـاین الـوراثي االضـافي اعلـى مـن اختاضافة الى التباین البیئي قد 

ممــا یشــیر الــى ان التباینــات ) غــم(نظیرتهــا الســیادي لجمیــع الصــفات المدروســة عــدا صــفة حاصــل النبــات الفــردي 

یـــث هـــذه العائـــدة للجینـــات االضـــافیة اكثـــر اهمیـــة مـــن التباینـــات العائـــدة للجینـــات الســـیادیة فـــي الســـیطرة علـــى تور 

ي در الفـللجینات السیادیة اكثر اهمیة في السیطرة على صـفة حاصـل النبـات الصفات بینما كانت التباینات العائدة 

  ).10(و)9(،) 8(مع ما توصل الیه تتفقمن التباینات العائدة للجینات االضافیة وهذه النتیجة 

  

  لصفات المدروسةلتحلیل تباین القدرة العامة والخاصة على االئتالف ) 4(جدول 

مصادر االختالف
درجات 

  الحریة

عدد ایام طرد 

  السنابل

عدد االیام 

من الزراعة 

  حتى النضج

طول 

السنبلة 

  )سم(

  %الخصوبة

عدد 

سنیبالت 

  السنبلة

عدد زهیرات 

  السنبلة

حاصل 

النبات 

  )غم(الفردي

  6.8  7.04  0.27  0.64  0.93  2.3  12.9  2  المكررات 

  **18.33  **101.14  **9.37  27.83  **4.53  **63.16  **92.13  20  التراكیب الوراثیة

  **8.071  **32.14  **23.14  **26.17  **9.58  **137.13  **253.17  5  القدرة العامة على االئتالف

القدرة الخاصة على 

  االئتالف
15  38.44*  25.13**  0.88n.s2.16n.s1.88n.s1.73n.s5.355**  



67

  0.59  0.88  1.89  3.44  2.13  4.65  11.61  40  الخطأ التجریبي

Mse=
r

mse
=

3

mse
  3.87  1.55  0.7  1.15  0.63  0.29  0.200  

  

  تباین القابلیة االئتالفیة العامة والخاصة والنسبة بینهما للصفات المدروسة) 5(جدول 

  الصفات

  

التباینات

عدد ایام طرد 

  السنابل

عدد االیام 

الزراعةمن 

  النضجإلى

طول السنبلة 

  )سم(

نسبة 

  %الخصوبة

عدد زهیرات 

  السنبلة

عدد سنیبالت 

  السنبلة

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

تباین القابلیة 

  االئتالفیة العامة
26.84  14  1.1  3.00  3.80  2.66  0.34  

تباین القابلیة 

  االئتالفیة الخاصة
34.57  23.58  0.18  1.1  1.44  1.25  5.100  

  ة العامةتباین القابلی
0.78  0.59  6.11  2.73  2.64  2.13  0.07  

  تباین القابلیة الخاصة

  

  للصفات المدروسةلآلباءتقدیرات تأثیرات القدرة العامة على االئتالف ) 6(جدول 

  الصفات

  

االباء

عدد ایام طرد 

  ابلالسن

عدد االیام 

من الزراعة 

  النضجحتى

طول السنبلة 

  )سم(
  %الخصوبة

عدد سنیبالت

  السنبلة

عدد زهیرات 

  السنبلة

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

  1.632-  2.15-  1.67-  0.22+  0.16+  0.89+  2.24+  تموز

  0.416+  2.18+  1.64+  0.56-  0.67+  2.21+  2.52+  القائد

  0.063+  3.22-  1.47-  0.06  0.36+  1.63-  2.15-  99اباء

  0.886+  3.43+  1.45+  0.62+  0.61-  3.72-  4.13-  6شام

  0.964+  1.67-  1.63-  0.48-  0.78-  3.40+  4.11+  بیكصابر 

  0.698-  1.71+  1.62+  0.52+  0.45+  1.04-  2.56-  ابو غریب

SE(g^i- g^j)1.7  1.08  0.729  0.927  0.687  0.469  0.384  

  

  

  

  المدروسةصفاتللتأثیرات القدرة الخاصة على االئتالف للهجن ) 7(جدول 

  الصفات

  

الهجن

یام العدد ا

طرد ال

  سنبابلال

عدد االیام 

من الزراعة 

  حتى النضج

طول السنبلة 

  )سم(

نسبة 

  %الخصوبة

عدد سنیبالت 

  السنبلة

عدد زهیرات 

  السنبلة

حاصل النبات 

  )غم(الفردي 

  0.058+  0.83+  0.67+  2.14-  2.33-  1.43+  1.72+  القائد× تموز

  0.997-  0.72+  0.96+  1.32-  2.69-  2.08+  3.52-  99اباء×تموز 

  0.851-  1.67+  1.15+  2.43-  2.87+  4.11-  3.22-  6مشا×تموز 

  1.551+  0.62-  0.30-  1.89-  2.66-  3.99+  3.25+  صابربیك×تموز

  1.116-  0.91-  0.86-  2.38-  3.34-  1.96+  2.39-  ابو غریب×تموز
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  2.236-  0.86-  0.79-  2.60-  1.89-  1.82+  1.78+  99اباء×القائد

  3.570-  1.89-  1.73-  2.87+  4.99+  5.83-  5.21-6شام×القائد

  2.992+  4.16+  3.62+  4.66+  5.32+  2.38+  4.15+  صابربیك×القائد

  0.115+  2.93-  2.71-  3.32+  3.76-  3.16+  2.33+  3ابو غریب×القائد 

  0.576-  3.14+  2.34+  2.89-  3.82+  4.88-  4.21-  6شام×99اباء

  1.806+  3.22-  3.17-  4.98+  1.87-  4.22+  3.66+  صابربیك×99اباء

  1.951-  3.58-  2.96-  3.27-  2.94-  2.48+  1.26+  3ابوغریب×99اباء

  0.560+  3.66+  2.22+  3.14+  2.83+  4.93-  4.55-  صابربیك×6شام

  1.225+  2.72+  2.53+  2.33+  4.16+  4.13-  3.17-  3ابوغریب×6شام

  3.872-  3.48-  3.16-  2.17-  2.32-  2.96+  2.65+  3ابوغریب×صابربیك

SE(SIJ-SIK)4.5  2.85  1.93  2.45  1.81  1.24  1.01  

  

  المدروسةصفاتللوالبیئي δ2Dوالسیادي δ2Aتقدیر قیم التباین االضافي) 8(جدول 

مكونات التباین 

المظهري

عدد االیام 

الطرد 

  السنبابل

عدد االیام 

من الزراعة 

  حتى النضج

طول السنبلة 

  )سم(

نسبة 

  %الخصوبة

عدد سنیبالت 

  السنبلة

عدد زهیرات 

  السنبلة

اصل النبات ح

  )غم(الفردي 

  δ2  53.68  28  2.2  6  5.32  7.6  0.68التباین االضافي

δ2D5.100  1.44  1.25  1.1  0.18  23.58  34.57التباین السیادي  

δ2E   0.59  0.88  1.89  3.44  2.13  4.65  11.61التباین البیئي  

  δ2ρ  99.86  56.23  4.51  10.54  8.46  9.92  6.37التباین المظهري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدروسةصفاتللالتوریث بالمعنى الواسع والضیق ودرجة السیادة ) 9(جدول 

  معدل درجة السیادةh2التوریث بالمعنى الضیقH2التوریث بالمعنى الواسع  الصفات

  1.13  %53.75  %88.37  عدد االیام من الزراعة لطرد السنابل

  1.29  %49.79  %91.73  عدد االیام من الزراعة الى النضج

  0.40  %48.78  %52.77  )سم(السنبلةطول 

  0.60  %56.92  %67.63  %نسبة الخصوبة 

  0.68  %62.88  %77.65  عدد سنیبالت السنبلة

  0.61  %76.61  %91.13  عدد زهیرات السنبلة

  3.87  %10.67  %90.73  )غم(حاصل النبات الفردي
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بــالمعنى جــد ان قــیم التوریــث و ) 9(جــدول وعنـد تقــدیر التوریــث بــالمعنین الواســع والضــیق ودرجـة الســیادة 

لصفة عدد االیام من الزراعة الى النضج % 91.73الى ) سم(لصفة طول السنبلة % 52.71الواسع تراوحت بین 

لصـفة % 76.61حاصـل النبـات الفـردي الـى لصـفة % 10.67تراوحت قیم التوریث بالمعنى الضیق بین في حین 

،موعد كانت اكبر من الواحد الصحیح لصفات موعد طرد السنابل عدد زهیرات السنبلة ، اما معدل درجة السیادة ف

مما یشـیر الـى وجـود حالـة على التوالي 3.87و 1.13،1.29حیث بلغت قیمها النضج وحاصل النبات الفردي 

نسـبة الخصـوبة ، ، ) سـم(الفائقة لهذه الصفات بینما كانت اقل من الواحد الصحیح لصـفات طـول السـنبلة السیادة 

علـى التـوالي ممـا یشـیر 0.61و 0.68، 0.40،0.60نیبالت السنبلة وعدد زهیرات السـنبلة حیـث بلغـت عدد س

الجزئیة لهذه الصفات مع اهمیـة الفعـل الجینـي االضـافي وهـذه النتیجـة تتفـق مـع مـا توصـل الیـه السیادة الى وجود 

)8 (.  

  االستنتاجات

/صـفة طـول السـنبلةاعـدالصـفات نویة االختالفـات لجمیـع دلت مقارنة االصناف والتضریبات التبادلیة على مع.1

  . سم 

االئتالفیة العامة والخاصة ألغلب الصفات حیث ان تباین تأثیر القابلیـة العامـة والخاصـة لـألب اختلفت القابلیة .2

قد نقل تأثیره الى بعض من تضریباته لصفات طول السنبلة ، عدد زهیرات السـنبلة ، عـدد سـنیبالت ) القائد(

. ج لصفتي ابكر فترة للتزهیر وابكر فترة للنض) 6(ولالب شاملسنبلة وحاصل النبات الفردي ا

المدروسـة عـدا كان تباین القابلیة االئتالفیـة العامـة اعلـى مـن تبـاین القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة لجمیـع الصـفات .3

ى امكانیـة االنتخـاب فــي صـفات موعـد طـرد السـنابل ، موعـد النضـج وحاصـل النبـات الفـردي ، ممـا یشـیر الـ

التي موعد طرد السنابل ، موعد النضج وحاصل النبات الفرديالمبكرة لجمیع الصفات عدا صفات االجیال 

.یمكن تحسینها باجراء التهجین 

  التوصیات

كمصـدر لجینـات زیـادة طـول السـنبلة ، عـدد زهیـرات السـنبلة ، عـدد سـنیبالت السـنبلة ) القائـد(استخدام الصنف .1

  . غم/ل النبات الفردي وحاص

. كمصدر الجینات التبكیر في التزهیر والنضج) 6(استخدام الصنف شام.2
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