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( , وتم 2018-2019( كم عن مركز محافظة كركوك خالل الموسم الشتوي )(15نفذت هذه التجربة في منطقة ليالن التي تبعد 

بعة آباء فلوركا  وأر( (6كاوز و ( (5كالك و ( (4هضاب و ( (3سايت مول و ( (2ميالن و ( (1باء مذكرة هياستخدام ستة آ

لجيل لهجين فردي  (24)وهجنها الفردية البالغة  وسيسآ( (10و   99إباء( (9و  3أبو غريب( 8)و  6شام  (7مؤنثة هي )

الث مكررات وبث(   R.C.B.Dهجين فردي للجيل الثاني , وباستعمال تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) (24)األول وكذلك 

, ني للجيل الثا باء وهجنهااألولى اآلباء وهجنها للجيل األول والتجربة الثانية اآلفي تحربتين منفصلتين إذ تضمنت التجربة 

لتزاوج اباستخدام .TriticumaestivumLفي حنطة الخبز السلوك الوراثي الذي تسلكه عشائر الجيل األول والثانيوبهدف تقيم

اصل الحبوب حصفات  تم دراسةوائن والفعل الجيني ء والخاصة للهجوتقدير تأثيرات المقدرة االتحادية العامة لآلبا العاملي

ب ) ة العامة لألمقدرة االتحاديعالية ومرغوبة لل, وأظهرت النتائج تأثيرات  ين ونسبة الكلوتينونسبة البروتالفردي  للنبات

تأثيرات  ( آوسيس× بينما أظهرت الهجين ) سايت مول فلوركا ( في تجربة تقيم هجائن الجيل األول والثاني ولجميع الصفات 

وجميع  لفي الجيل االو ونسبة الكلوتين الفردي لصفتي حاصل الحبوب للنبات مقدرة االتحادية الخاصةعالية ومرغوبة لل

 . انيربتي تقيم هجائن الجيل األول والثالصفات المدروسة كانت واقعة تحت سيطرة الفعل الجيني السيادي في تج

 F2و  F1لحنطة , عشائر ة االتحادية , بروتين وكلوتين المقدركلمات مفتاحية : الفعل الجيني , ا

Estimation of Combining Ability and Gene Action of Grain Yield, protein and 

Glutein ratio of Population of First and Second Generation in Bread 

WheatTriticumaestivum  L. )  )  
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Abstract 

This experiment was carried out in the Laylan region , (15) km away from the center of Kirkuk 

Governorate during the winter planting  season (2018-2019) for using six varities as males parent 

(1) Milan ,(2) Site Mall ,(3)hthab ,(4) clack ,(5)Cowes and(6)Florca )  and four varities as 

Female parents (7) Sham 6 ,(8) Abu Ghraib 3 ,(9)Abaa 99 ,(10)  Ausis and twenty four hybrids 

adopt on the varities to the first-generation ( F1 ) and second-generation ( F2 ) . The experiment 

was carried out by Randomized Complete Block Design ( R.C.B.D ) with three replicates in two 

separate experiments , including The first experience parents and hybridized for the ( F1 ) and 

the second experience parents and hybridized to the ( F2 ), with the aim of assessing the genetic 

behavior of the first and second generation in the bread wheat (TriticumaestivumL.), using  



 ـــــــــــــــ 2020 (2العدد ) (11المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

108 
 

Factorial  Mating and estimating the General and Specific Combining Ability, Gene Action,  and 

studied the characteristics, yield per plant, Protein ratio and Glutein ratio , The results showed 

high and desirable effects of the General Combining Ability of the father (Florca) in an 

experiment evaluating hybrids of the first and second generation and for all traits, while the 

hybrid (Ausis × Site Mall) showed high and desirable effects of the Specific Combining Ability 

for , yield per plant and Glutein ratio in first generation and all studied traits were under the 

control of the DominanceGene Action in my experience evaluates first- and second-generation 

hybrids.                                                                                                                                               

Key nords: Gene action, Combining ability, protein and Glutein of Wheat, F1 and F2 Population. 

  

 Introduction   المقدمة

رع ( من محاصيل الحبوب المهمة واإلستراتيجية في العالم والتي تز  .TriticumaestivumLتعد حنطة الخبز )       

الية من عبمساحات واسعة مقارنة بالمحاصيل الزراعية األخرى إذ تعد مصدراً أساسياً لغذاء اإلنسان وتحتوي على نسبة 

زداد الطلب ح المعدنية ويوبعض األمال B2 و  B1الكربوهيدرات وعلى نسبة من البروتين والكلوتين باإلضافة إلى فيتامين 

لدول النامية باألخص في اعليها سنويا وبالتالي تزداد الفجوة الغذائية للسكان , وكميات االستهالك للخبز نتيجة للزيادة السكانية و

نه لمزروعة ما( وخاصة إن العراق متدني في إنتاجه لهذا المحصول الذي يتطلب زيادة إنتاجيته والمساحة  2010) الجبوري , 

 . من خالل استحداث التوافقات الوراثية الجديدة واستنباط أصناف تتميز بالصفات اإلنتاجية والنوعية المرغوبة

 هامة , ومن الشك إن التهجين يعد من أحد المصادر الرئيسية للحصول على تراكيب وراثية جديدة تمتلك صفات اقتصادية     

طوة اسية على انتخاب تراكيب وراثية ذات صفات مرغوبة ولهذا فان الخالمعروف إن برنامج التهجين يعتمد بصورة أس

لمدخلة في األساسية األولى الذي يستوجب إتباعه في برامج التهجين لمحصول الحنطة هي تقويم صفات التراكيب الوراثية ا

ت حاصل ن أهم تلك الصفابرنامج التهجين من اجل تطوير تراكيب وراثية حديثة تمتلك صفات مرغوبة لدى مربي النبات وم

 الحبوب ومكوناته والتبكير بالنضج ونسبة البروتين والكلوتين في الحبوب .

وألجل وضع برنامج تربية لتحسين الصفات المرغوبة المختلفة البد من تقدير المعالم الوراثية المتعلقة بالتباينات المظهرية    

 من المؤشرات الدالة والمهمة لعملية االنتخاب . إن التزاوج ألعاملي المقترح من والوراثية والبيئية . حيث إن التباين الوراثي يعد

Robinson , Comstock ( (1952  والمسمىFactorial design  إذ يتضمن إجراء التهجينات الممكنة بين عدد من اإلباء

خال اكبر عدد من اآلباء وإجراء أقل عدد والذي يلجأ إليه مربي النبات عند رغبته في إد f)( مع عدد من األمهات )(mالذكور 

من التهجينات فيما بينها مقارنة بالتهجين التبادلي كما انه ال يتطلب تساوي عدد اآلباء واألمهات ومن خالل ما تقدم تهدف هذه 

للتعرف على أفضل طريقة المقدرية االتحادية العامة والخاصة لآلباء وهجنها الفردية للجيلين األول والثاني  تقدير الدراسة إلى

تربية يمكن لمربي النبات إتباعها لتحسين هذا المحصول وانتخاب التراكيب الوراثية المتفوقة قي األجيال االنعزالية وتقدير 

( في دراستهم عن التحليل الوراثي في الحنطة الخشنة أن تأثير المقدرة العامة  2014وآخرون )  Yaoوجد ,  الفعل الجيني

أن تأثيرات المقدرة الخاصة على االتحاد  Vidyalaya  (2015 )وأوضح  لى االتحاد كان معنوياً لنسبة البروتينوالخاصة ع

وآخرون )  Kumarأوضح  ( قد أظهرت المعنوية الموجبة لحاصل الحبوب للنبات ,( MACS 6222 × PBW 343للهجين 

( أن األب  2018حبوب للنبات , وجد الحيالي ) حاصل ال( أن تاثيرات المقدرة العامة والخاصة كان ذات معنوية عالية ل 2015

×  JAWAHIR-20بتأثيرات عالية للمقدرة االتحادية العامة لحاصل الحبوب للنبات واظهرت الهجين ) تميز ) أبو غريب (

( ان  2018وآخرون )  Patelوجد ورة االتحادية الخاصة لحاصل الحبوب للنبات ( قيم عالية ومرغوبة لتأثيرات المقد 99إباء

( في  2018وآخرون ) Ranjithaتوصل و المقدرة العامة على االتحاد كان ذات تأثير عالي المعنوية لحاصل الحبوب للنبات

 ذكرونسبة البروتين و للنبات دراستهم ان المقدرة العامة والخاصة على االتحاد كان ذات تأثير معنوي لحاصل الحبوب

Burungale  ( في دراسة لهم عن محصول الحنطة أن نسبة التباين الوراثي للمقدرة االتحادية العامة إلى 2011وآخرون )

 غير اإلضافي في صفتي حاصل الحبوب للنبات ونسبة البروتينتحديد دور الفعل الجيني  الخاصة كان يعبر غالبا إلى

و  Rajputأشار وان التباين السيادي كان هو المسيطر لحاصل الحبوب للنبات ( 2016)  وآخرونAhmadتوصلو

Kandalkar  (2018 )  آلحظالحبوب للنبات والسيادي كان متحكما في وراثة حاصل في دراسة لهم أن التباينAsgar 
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( و ) WL-711×Anmol-91) أن نسبة التوريث كانت عالية بمعناها الواسعللهجين  ( 2016) وآخرون 

Sassui×Anomal-91 وأوضح (لحاصل الحبوب للنباتKumarأن قيمة التوريث بالمعنى الواسع المقدرة  ( 2017)  وآخرون

في دراستهم (  2018)  وآخرونRathwaوبينلمحصول الحنطة الناعمة كانت عالية لحاصل الحبوب للنبات ونسبة البروتين

 2012) قدرعلي بة التوريث بالمعنى الواسع كانت عاليةلحاصل النبات الفردي وعن محصول الحنطة الخشنة أن نس

أن معدل ( 2018والعبيدي ) ( 2017و يوسف والبياتي ) Shakor  (2012 )وAli (و 2012وآخرون ) Asadabadiو(

و  Saleemبين للنبات ودرجة السيادة كان أكبر من واحد الصحيح وبالتالي كانت هناك سيادة فائقة لصفة حاصل الحبوب 

Khan  (2016  )وSabit  ( 2017وآخرون  ) من خالل دراسة لهما القيم الواطئة للتحسين الوراثي المتوقع لحاصل الحبوب

 .للنبات

 ائق البحثمواد وطر

في قرية ترجيل ضمن ناحية ليالن التابعة لمحافظة كركوك وتبعد موقع  (2018-2019)أٌجريت التجربة في الموسم الشتوي 

كم عن مركز المحافظة , وتم الحصول على البذور من خالل الدكتور جاسم محمد عزيز والذي يتضمن ستة آباء 15التجربة 

 99و إباء 3و أبو غريب6  مذكرة هي ) ميالن و سايت مول و هضاب و كالك و كاوز و فلوركا ( وأربعة آباء مؤنثة هي ) شام

هجين فردي للجيل الثانيوتم حراثة األرض  24هجين فردي للجيل األول وكذلك  24و آوسيس ( وهجنها الفردية البالغة  

ثم زرعت البذور في الثاني  1)حراثتين متعامدتين وبعدها تم عملية التنعيم والتسوية للتربة المذكورة صفاتها في الجدول )

(وتم الري األولى , ونفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة (2018هر تشرين الثاني والعشرين من ش

(R.C.B.D  ) وبثالث مكررات في تجربتين منفصلتين إذ تضمنت التجربة األولى اآلباء وهجنها للجيل األول والتجربة الثانية

تركيباً وراثياً وتم توزيعها عشوائياً على الوحدات التجريبية  34اآلباء وهجنها للجيل الثاني , شمل كل مكرر في كل تجربة 

سم بين الخطوط , وتم إضافة سماد سوبر 30سم بين نبات وآخر و  10م وبمسافة1.2وتمثلت الوحدة التجريبية خط طوله

 −1)علىكغم.ه(320( بمقدار N%46عند الزراعة وسماد اليوريا ) −1)كغم.ه200( بمقدار )P2O546%فوسفات الثالثي )

دفعتين نصفها عند الزراعة والنصف اآلخر عند بداية التفرعات , وتم مكافحة مرض الصدأ التي ظهر على نباتات بعض 

التراكيب الوراثية خالل المراحل النهائية من اكتمال نضج النبات بمبيد زايكوسس وتم إتباع توصيات خدمة المحصول من 

الصفات المدروسة على عشرة نباتات المحمية في كل وحدة تجريبيةوتم حساب تم دراسة , حين الحصاد  التعزيق والتعشيب إلى

حللت البيانات للصفات المدروسة والعائدة و (%( نسبة الكلوتين ) %نسبة البروتين ) ( وصفات حاصل الحبوب للنبات ) غم 

تين المنفصلتين على وفق تصميم القطاعات العشوائية للتراكيب الوراثية المتمثلة باآلباء والهجن للجيل األول والثاني للتجرب

و  Comstockألعاملي المقترح من قبل  ام التصميم التزاوجيستخداوبثالث مكررات لكل تجربة وبRCBDالكاملة 

Robinson  (1948  وفق النموذج الثا 1952و ) , ( 2016بت وفقاً لما ذكره بالتفصيل ) الزبيدي والجبوري 

 إذ تم تقدير

 

 (                      (miتأثير المقدرة العامة على االتحاد لكل أب   -1

𝑚𝑖 =  �̅�𝑖.. _  y ̅ …  
 (fj)تأثير المقدرة العامة على االتحاد لكل أم   -2

𝑓𝑗 =  �̅�.𝑗. −   �̅�…   

 (mfij)تأثير المقدرة الخاصة على االتحاد لكل هجين  -3

𝑚𝑓𝑖𝑗 =  �̅�𝑖𝑗.  − �̅�𝑖..  −   �̅�.𝑗. +   �̅�… 

 إذ أن : 

�̅�i.. =   متوسط األب𝑖 

�̅�.j.  متوسط األم  =𝑗 

�̅�ij.     متوسطات الهجن =𝑖𝑗 

y̅…    متوسط العام = 
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 ( باالعتماد على المعادالت اآلتية :2016وتم اختبار التأثيرات وفق ما ذكره الزبيدي والجبوري ) 

 

.𝑆لآلباء                                                 𝐸. (𝑔𝑖) =  √2𝜎𝑒
2

𝑟
 

.𝑆لألمهات                                              𝐸. (𝑔𝑗) =  √2𝜎𝑒
2

𝑟
 

.𝑆للهجن                                                 𝐸. (𝑆𝑖𝑗) =  √4𝜎𝑒
2

𝑟
 

 Chaudharyو Singh أب وهجين حسب ما ذكره كلل 2scaة والخاص 2gcaوتم تقدير تباين المقدرة االتحادية العامة 

2007). ) 

 تقدير مكونات التباين :

ومن ثم التباين الوراثي  𝜎2Dوالتباين الوراثي السيادي  𝜎2Aوالتباين الوراثي اإلضافي  𝜎2 Eتم تقدير كل من التباين البيئي 

 Fixedوباستخداماألنموذج الثابت F = 1أنها تعتبر حالة السالالت النقية وتكون اذ 𝜎2Pوالتباين المظهري  𝜎2Gالكلي 

Model: 

𝜎2A = 2 𝜎2𝑚 = 2 𝜎2𝑓 = 𝜎2𝑔. 𝑐. 𝑎  ( F1) 

𝜎2A = 4 𝜎2𝑚 = 4 𝜎2𝑓 = 𝜎2𝑔. 𝑐. 𝑎   ( F2) 

𝜎2D = 𝜎2𝑚𝑓 =   𝜎2𝑠. 𝑐. 𝑎( F1) 

𝜎2D =  4𝜎2𝑚𝑓 =   𝜎2𝑠. 𝑐. 𝑎( F2) 

𝜎2A = ( 2 𝜎2𝑚 + 2 𝜎2𝑓 ) /2 ( F1) 

𝜎2A = ( 4 𝜎2𝑚 + 4 𝜎2𝑓 ) /2( F2) 

 

 (2019–2018( بعض التحاليل الفيزياوية والكيماوية لتربة موقع التجربة للموسم )1جدول )

 النتيجة التحليل

E.C   التربةDsm-1 1.1 

PH 7.40 التربة 

 Nppm 20عنصر 

 Pppm 2.5عنصر 

 Kppm 80عنصر 

 (35%والرمل26%والغرين 39%طينية رملية   )الطين نسجه التربة

 1.2 %المادة العضوية  
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 Results and Discussion   النتائج والمناقشة

م هجائن يتقي ( أن تأثيرات المقدرة االتحادية العامة لآلباء العشرة لصفة حاصل الحبوب للنبات في تجربة2يوضح الجداول )

لغ ) ( ب8)األب و3.49) ( بلغ )6) ويا وباالتجاه المرغوب في األبالجيل األول كان تأثير المقدرة االتحادية العامة لآلباء معن

أثير لثاني كان تا( على التوالي واآلباء المتبقية لم تصل إلى حدود المعنوية اإلحصائية , وفي تجربة تقيم هجائن الجيل 2.74

 لى التوالي واآلباء( ع2.27( بلغ ) 6) األبو2.64) ( بلغ )4) معنويا وباالتجاه المرغوب لألب المقدرة االتحادية العامة لآلباء

ب الوراثية األبوية متفوقاً عن بقية التراكي كان (6أن األب ) المعنوية اإلحصائية , وهذا مؤشر علىالمتبقية لم تصل إلى حدود 

جيل ال عشائر الوإمكانية تحسين حاصل الحبوب بإدخاله برامج التهجين المتالكه القدرة المقدرة الكامنة بهذا االتجاه وفي ك

حادية العامة لمقدرة االتام هجائن الجيل األول كان تأثير ياألول والثاني في تهجيناته التي دخل فيها .لنسبة البروتين في تجربة تقي

ء المتبقية لم تصل ( على التوالي واآلبا  0.16 و  0.33 و  0.29ا ) تبلغ 7)و ) 6)( و )1معنوياً وباالتجاه المرغوب لآلباء )

اه تجعنوياً وباالمإلى حدود المعنوية اإلحصائية , وفي تجربة تقيم هجائن الجيل الثاني كان تأثير المقدرة االتحادية العامة 

قية لم تصل إلى ( على التوالي واآلباء المتب 0.22و  0.18 و  0.21 و  0.34ا )ت( بلغ8و ) 7)و ) 6)( و )5المرغوب لآلباء )

سبة البروتين في نمقدرة كامنة في تحسين وزيادة لها ( 6( و )7حدود المعنوية اإلحصائية , مما يعطي مؤشراً على أن األبوين )

يل ن وخاصة الجا هذين األبوين كونهما ذات مقدرة اتحادية عامة ذات داللة إحصائية في كال الجيليالتهجينات التي يدخل فيه

 يمكن االنتخاب لها .  وبالتالي الثاني االنعزالي مما يعني إن بعض األنعزاالت كانت متفوقة

( و 4آلباء )ه المرغوب لمة معنوياً وباالتجام هجائن الجيل األول كان تأثير المقدرة االتحادية العايلنسبة الكلوتين في تجربة تقي

صل إلى حدود ( على التوالي واآلباء المتبقية لم ت 0.31 و  0.32 و0.85 و   0.68 و 0.16 )  بلغ8) و ) 7)و ) 6)و ) 5))

مرغوب لآلباء باالتجاه الويم هجائن الجيل الثاني كان تأثير المقدرة االتحادية العامة معنوياً يالمعنوية اإلحصائية , وفي تجربة تق

معنوية اإلحصائية ( على التوالي واآلباء المتبقية لم تصل إلى حدود ال 0.52,0.46 , 0.47 0.74( بلغا )8و ) 7)و ) 6)( و )5)

ك ة لتحسين تل, وهذه النتائج تشير إلى أن اآلباء التي أظهرت المعنوية اإلحصائية وباالتجاه المرغوب تمتلك موروثات جيد

في صفات  ( 2017عبدهللا وجاسم ) فات وباإلمكان االستفادة منها في برامج التهجين مستقبالً وقد تماشت هذه النتائج مع الص

دد الحبوب عفي صفات  ( 2018وآخرون )  Patelعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل البايلوجي للنبات ومع 

 .بالسنبلة وحاصل الحبوب للنبات 

 م هجائن الجيل األول والثانييتأثيرات المقدرة االتحادية العامة لآلباء في تجربة تقي 2)ل )جدو

 الصفات

 

 

 اآلباء

حاصل الحبوب للنبات 

 )غم(

 نسبة الكلوتين % نسبة البروتين %

F1 F2 F1 F2 F1 F2 

اآلباء 

 الذكور

1 -4.25 0.35 0.29 -0.25 -0.44 -0.61 

2 1.16 -3.14 -013 -0.25 -0.65 -0.54 

3 -2.03 -6.53 -0.02 -0.05 -0.28 -0.13 

4 1.53 2.64 -0.05 0.00 0.16 0.02 

5 0.11 2.41 -0.42 0.34 0.68 0.74 

6 3.49 4.27 0.33 0.21 0.85 0.52 

اآلباء 

 اإلناث

7 -1.40 -0.29 0.16 0.18 0.32 0.47 

8 2.74 1.05 -0.03 0.22 0.31 0.46 

9 -2.69 -0.62 -0.20 0.06 -0.04 0.01 

10 1.35 -0.14 0.06 -0.46 -0.59 -0.94 

S.Egi=S.Egj 2.68 2.52 0.09 0.07 0.08 0.10 

 

( تأثيرات المقدرة االتحادية الخاصة لكل هجين ناتج وفق نظام التزاوج العاملي إذ يالحظلحاصل الحبوب للنبات 3يبين الجدول )

( بلغ )  9×3( و )  5.59( بلغ )  8×1( و )  4.31( بلغ )  7×5كان تأثيرات المقدرة االتحادية الخاصة للجيل األول للهجائن ) 

( ذات قيم معنوية وباالتجاه المرغوب  7.31( بلغ )  10×4( و )  13.29( بلغ )  10×2( و )  3.82( بلغ )  9×6( و )  5.50
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( و  7.13( بلغ )  7×3فيما لم تصل الهجائن المتبقية حدود المعنوية اإلحصائية , وبالنسبة لهجائن الجيل الثاني كان الهجائن ) 

( ذات قيم معنوية  7.40( بلغ )  10×6( و )  4.11( بلغ )  9×1( و )  4.71( بلغ )  8×6( و )  3.61( بلغ )  8×5) 

لنسبة البروتين كان تأثيرات المقدرة االتحادية  وباالتجاه المرغوب فيما لم تصل الهجائن المتبقية حدود المعنوية اإلحصائية .

( بلغ )  8×6و )  ( 0.23( بلغ )  8×5( و )  0.56( بلغ )  7×4( و ) 0.43( بلغ )  7×3الخاصة للجيل األول للهجائن ) 

( ذات قيم  0.32( بلغ )  10×2( و )  0.39( بلغ )  10×1( و )  0.19( بلغ )  9×3( و )  0.31( بلغ )  9×2( و )  0.37

معنوية وباالتجاه المرغوب فيما لم تصل الهجائن المتبقية حدود المعنوية اإلحصائية , وبالنسبة لهجائن الجيل الثاني كان 

( بلغ )  8×6( و )  0.24( بلغ )  8×5( و )  0.13( بلغ )  8×3( و )  0.77( بلغ )  7×3( و )  0.34لغ ) ( ب 7×1الهجائن ) 

( ذات قيم  0.32( بلغ )  10×5( و )  0.18( بلغ )  10×4( و )  42.0( بلغ )  9×6( و )  0.31( بلغ )  9×2( و )  0.33

معنوية وباالتجاه المرغوب فيما لم تصل الهجائن المتبقية حدود المعنوية اإلحصائية .لنسبة الكلوتين كان تأثيرات المقدرة 

(  8×5( و )  0.33( بلغ )  8×3( و )  1.86( بلغ )  7×3( و ) 0.42( بلغ )  7×1االتحادية الخاصة للجيل األول للهجائن ) 

( و )  0.75( بلغ )  9×6( و )  0.56( بلغ )  9×4( و )  0.68( بلغ )  9×2( و )  0.33( بلغ )  8×6( و )  0.51بلغ ) 

( ذات قيم معنوية وباالتجاه المرغوب فيما لم تصل الهجائن المتبقية حدود  0.40( بلغ )  10×6( و )  0.69( بلغ )  10×1

(  7×4( و )  1.86( بلغ )  7×3( و )  0.75( بلغ ) 7×1المعنوية اإلحصائية , وبالنسبة لهجائن الجيل الثاني كانت الهجائن ) 

( و )  0.76( بلغ )  9×2( و )  0.59لغ ) ( ب 8×6( و )  0.60( بلغ )  8×5( و )  0.21( بلغ )  8×3( و )  0.51بلغ ) 

 0.60( بلغ )  10×5( و )  0.26( بلغ )  10×4( و )  0.80( بلغ )  9×6( و )  0.28( بلغ )  9×5( و )  0.24( بلغ )  9×4

التي أظهرت  إلحصائية , إن الهجائن( حدود المعنوية ا 10×2صل الهجين ) نوية وباالتجاه المرغوب فيما لم ي( ذات قيم مع

مقدرة اتحادية خاصة قيماً ذات داللة إحصائية معنوية وباالتجاه المرغوب فيه للصفات المدروسة و يمكن التوصية بها للتربية 

( , ومن المفيد استعمال الهجين التي لم تظهر فروق معنوية لتأثير المقدرة االتحادية Heterosis breedingلقوة الهجين ) 

في الصفات المدروسة والتي تمثل حالة عن تأثير مورثة السيادة , تمتلك آبائها تأثيراً معنوياً للمقدرة العامة الخاصة على الخلط 

تحديد االنعزاالت الوراثية الفائقة )  والذي يمكنه من ( والتي تعبر عن حالة وجود التأثير الوراثي اإلضافيGCAعلى االتحاد )

Superior seregates للتربية إلعادة تكوين التراكيب الوراثية المتوافقة باستعمال طريقة  يمكن التوصية بهذها السبب ( , ولهذ

الحيالي) و ( 2015وآخرون ) Kumar ( , وتماشت هذه النتائج مع  Pedigree method selectionالنسب في االنتخاب ) 

للهجائن العاملية للجيل األول والثاني للصفات تأثيرات المقدرة الخاصة 3) جدول )  في صفة حاصل الحبوب للنبات . ( 2018

 المدروسة

 الصفات

 

 الهجن

 حاصل الحبوب للنبات

 )غم(

 نسبة الكلوتين % نسبة البروتين %

F1 F2 F1 F2 F1 F2 

7×1 -0.25 -1.65 0.02 0.34 0.42 0.75 

7×2 -5.47 -0.56 -0.39 -0.14 -0.47 -0.43 

7×3 3.00 7.13 0.43 0.77 1.86 1.86 

7×4 1.71 0.83 0.56 0.01 -0.02 0.15 

7×5 4.31 1.41 -0.30 -0.59 -0.30 -1.48 

7×6 -3.29 -7.15 -0.32 -0.40 -1.47 -0.85 

8×1 5.59 -5.02 0.11 -0.20 -0.78 -0.44 

8×2 -5.69 -1.21 -0.23 -0.21 0.00 -0.32 

8×3 -2.78 -3.30 -0.42 0.13 0.33 0.21 

8×4 -0.70 1.22 -0.05 -0.29 -0.39 -0.64 

8×5 2.90 3.61 0.23 0.24 0.51 0.60 

8×6 0.68 4.71 0.37 0.33 0.33 0.59 

9×1 2.16 4.11 -0.52 -0.05 -0.33 -0.16 

9×2 -2.12 0.70 0.31 0.31 0.68 0.76 

9×3 5.50 -0.13 0.19 -0.81 -1.65 -1.91 

9×4 -8.31 2.15 -0.11 0.10 0.56 0.24 

9×5 -1.05 -1.87 0.06 0.03 -0.01 0.28 

9×6 3.82 -4.95 0.07 0.42 0.75 0.80 



 ـــــــــــــــ 2020 (2العدد ) (11المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

113 
 

10×1 -7.50 2.57 0.39 -0.09 0.69 -0.14 

10×2 13.29 1.08 0.32 0.03 -0.20 -0.02 

10×3 -5.72 -3.70 -0.20 -0.09 -0.54 -0.16 

10×4 7.31 -4.20 -0.40 0.18 -0.15 0.26 

10×5 -6.17 -3.14 0.01 0.32 -0.19 0.60 

10×6 -1.20 7.40 -0.12 -0.36 0.40 -0.54 

(SE.sij) 3.78 3.56 0.12 0.11 0.11 0.14 

ة المقدرة االتحادي ( أن نسبة تباين المقدرة االتحادية العامة لآلباء واألمهات ومعدلهما على تباين4نالحظ من نتائج الجدول )

ات المدروسة والثاني كانت أقل من واحد الصحيح لجميع الصفم هجائن الجيل األول يالخاصة للهجائن العاملية في تجربة تقي

 وهذا ما يشير إلى أنها واقعة تحت سيطرة الفعل الجيني السيادي

 الثانيوللصفات المدروسة للجيل األول  قيم الفعل الجيني 4)جدول ) 

 الصفات

 

 الهجن

 حاصل الحبوب للنبات

 )غم(

 نسبة الكلوتين % نسبة البروتين %

F1 F2 F1 F2 F1 F2 

𝜎2gca𝑚

𝜎2sca
 

0.17 0.83 0.57 0.32 0.46 0.31 

𝜎2gca𝑓

𝜎2sca
 

0.14 0.00 0.14 0.53 0.22 0.46 

𝜎2gca(𝑚+𝑓)

𝜎2sca
 

0.16 0.41 0.36 0.42 0.34 0.39 

لى أساس ع افيأن التباين اإلض م هجائن الجيل األولي( لمكونات التباين المظهري في تجربة تقي5ويالحظ من نتائج الجدول )

التباين  نفقد كا م هجائن الجيل الثانييوفي تجربة تقي اختلفت معنوياً عن الصفر ولجميع الصفات معدل اآلباء واألمهات

ياً م تختلف معنولصفتي نسبة البروتين ونسبة الكلوتين ول معنوياً عن الصفر على أساس معدل اآلباء واألمهات مختلفة اإلضافي

وياً د اختلفت معنقوأما التباين السيادي والبيئي في تجربتي تقيم هجائن الجيل األول والثاني  للنبات الحبوب عن الصفر لحاصل

 م هجائنية تقيعلى أساس معدل اآلباء واألمهات في تجرب والتباين المظهريلجميع الصفات ,وأما التباين الوراثي عن الصفر و

تماشت هذه وللنبات وواطئة لصفتي نسبة البروتين ونسبة الكلوتين ,  الجيل األول والثاني فقد كانت عالية لحاصل الحبوب

( 5جدول ) . والبيئي عن الصفر ولجميع الصفاتختالف المعنوي لقيم التباين السيادي اال( في  2018النتائج مع العبيدي ) 

 مكونات التباين المظهري للصفات المدروسة للجيل األول والثاني

 الصفات     

 

 مكونات

 التباين المظهري

  حاصل الحبوب للنبات

 )غم(

 

 محتوى البروتين

 % 

 محتوى الكلوتين

 % 

F1 

 

F2 F1 F2 F1 F2 

التباين اإلضافي 

 كمعدل

 

 

12.30 

+ 

- 

7.87 

15.94 

+ 

- 

17.7 

0.10 

+ 

- 

0.055 

0.16 

+ 

- 

0.15 

0.56 

+ 

- 

0.18 

0.74 

+ 

- 

0.67 

 التباين السيادي

 

 

38.74 

+ 

- 

13.7 

76.84 

+ 

- 

30.0 

0.14 

+ 

- 

0.004 

0.74 

+ 

- 

0.25 

0.83 

+ 

- 

0.27 

3.83 

+ 

- 

2.0 

 التباين الوراثي 

 كمعدل 

 

51.04 

 

92.74 
0.24 

 

0.90 

 

1.39 

 

4.57 

 

 المظهري التباين

 دلكمع

61.7 102. 3 0.25 

 

0.90 

 

0.56 

 

4.58 
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 10.74 التباين البيئي

+ 

- 

2.2 

9.52 

+ 

- 

1.9 

0.01 

+ 

- 

0.002 

0.008 

+ 

- 

0.002 

0.01 

+ 

- 

0.002 

0.01 

+ 

- 

0.003 

 

والثاني ألول ام هجائن الجيل يعلى أساس المعدل فقد كانت قيم التوريث بالمعنى الواسع في تجربة تقي (6يالحظ من الجدول )

هري لهذه لتباين المظعالية لجميع الصفات المدروسة, وهذا ما يبين أهمية التباين الوراثي الذي يعد من أحد المكونات الرئيسية ل

ل الصفات وهي من المؤشرات على إمكانية االستدالل على التركيب الوراثي ذي الموروثات المرغوبة من خالل الشك

لي تخاب اإلجماتخاب التركيب الوراثي المتفوق من شكله المظهري واالعتماد على االنالمظهري , ولذا بإمكان مربي النبات ان

لبيئي امة التباين في تحسين هذه الصفات من دون اللجوء إلى اختبار النسل وذلك بسبب ارتفاع قيمة التباين الوراثي وانخفاض قي

حصل  نتائج مع ماود إلى التأثير الوراثي , تماشت هذه الوهذا ما يعني أن نسبة كبيرة من االختالفات في الصفات المذكورة يع

 .حاصل الحبوب للنبات ونسبة البروتين  ( والعبيدي في صفة 2017وآخرون )  Kumarعليه 

ة لنسبة وعلى أساس المعدل فقد كانت قيم التوريث بالمعنى الضيق في تجربة تقيم هجائن الجيل األول أنها كانت متوسط

صفات طئة لجميع الم هجائن الجيل الثاني فقد كانت وايالكلوتين وواطئة لحاصل الحبوب للنبات , وفي تجربة تقيالبروتين ونسبة 

  للصفات . دي, وسبب تدني قيم التوريث بالمعنى الضيق يعود إلى انخفاض قيم التباين اإلضافي وارتفاع قيم التباين السيا

يح ن واحد الصحيم هجائن الجيل األول والثاني أكبر ميواألمهاتفي تجربة تق وكان معدل درجة السيادة على أساس معدل اآلباء

نسبة وفي حاصل الحبوب للنبات والحاصل  ( 2018العبيدي ) ولجميع الصفات ) سيادة فائقة ( وتماشت هذه النتائج مع 

 البروتين .

ع واطئة ولجمي م هجائن الجيل األول والثانييتقيفي تجربة  وكان التحسين الوراثي المتوقع على أساس معدل اآلباء واألمهات

 ( في صفة حاصل الحبوب للنبات. 2017) واخرون  Sabitالصفات وتماشت هذه النتائج مع 

لجيل م هجائن اييوكان التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من المتوسط العام على أساس معدل اآلباء واألمهات في تجربة تق

كلوتين الصفات المدروسة , وفي تقيم هجائن الجيل الثاني كانت واطئة لصفتي نسبة البروتين وال األول واطئة ولجميع

بالمعنى  لحاصل الحبوب للنبات وأن سبب كون التحسين الوراثي المتوقع واطئاً يعود إلى انخفاض درجة التوريث ومتوسطة

مع القيم  لمعنى الواسعاإلضافي , وأن القيم المرتفعة للتوريث باالضيق نتيجة ارتفاع قيم التباين السيادي بالمقارنة مع التباين 

غير مجدي  المنخفضة للتحسين الوراثي المتوقع يعد مؤشراً على التأثير الوراثي غير اإلضافي واالنتخاب في هذه الحالة

 ولجميع الصفات المدروسة .

لعام كمعدل االوراثي المتوقع وكنسبة مئوية من المتوسط ( قيم نسب التوريث ومعدل درجة السيادة كمعدل والتحسين 6جدول )

 للجيل األول والثاني

 الصفات

 

 المعالم الوراثية

حاصل الحبوب 

 للنبات )غم(

 نسبة البروتين 

% 

 نسبة الكلوتين

 % 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 

 99.7 99.3 99.1 95.6 90.7 82.6 التوريث بالمعنى الواسع كمعدل

الضيق  نسبة التوريث بالمعنى

 كمعدل

19.9 15.6 40.1 17.1 40.0 16.1 

 3.2 1.7 3.0 1.7 3.1 2.5 معدل درجة السيادة كمعدل

 0.60 0.66 0.28 2.45 2.85 0.2 التحسين الوراثي المتوقع

التحسين الوراثي المتوقع كنسبة 

 مئوية من المتوسط العام

9.01 

 

12.6 

 

4.3 2.09 

 

2.65 

 

2.46 

 

االختالفات المعنوية فيما بين اآلباء وهجنها للصفات المدروسة تعكس وجود التباين الوراثي بينها والذي يدفع باتجاه  ونستنتج أن

جميع الصفات الصفات المدروسة , وأن تقدير المعالم الوراثية للتعرف على طبيعة األنظمة الجينية التي تسيطر على وراثة 
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تعزى تأثيرات م هجائن الجيل األول والثاني , ويتقيالجيني السيادي في تجربتي  المدروسة كانت واقعة تحت سيطرة الفعل

المقدرة االتحادية العامة العالية والمرغوبة لآلب ) فلوركا ( في جميع الصفات إلى امتالكها موروثات ذات التأثيرات الوراثية 

آوسيس ( في الجيل األول لصفتي ×جينين ) سايت مول اإلضافية بينما تعود تأثيرات المقدرة االتحادية الخاصة العالية لله

بالمعنى  إلضافية للموروثات التي تمتلكها , وكانت قيم التوريثالحبوب للنبات ونسبة الكلوتين إلى التأثيرات غير اصل حا

فات ويعزى ذلك للص واطئة الى متوسطة من الصفات المدروسة , بينما كانت قيم التوريث بالمعنى الضيقعالية لكثير الواسع 

السيادة م هجائن الجيل األول والثاني كانت يفي تجربة تقيرنة مع التباين السيادي العالي , وإلى التباين اإلضافي الواطئ بالمقا

والتحسين الوراثي المتوقع كمعدل واطئة ولجميع الصفات في كال التجربتين والتحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من  فائقة

يم هجائن الجيل الثاني كانت ييم هجائن الجيل األول واطئة ولجميع الصفات وفي تجربة تقيالمتوسط العام كمعدل في تجربة تق

 .حاصل الحبوب للنبات ن ومتوسطة للصفتي نسبة البروتين والكلوتيواطئة 
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