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 القمح الطري  لهجن فردية منالقدرة على التوافق ودرجة السيادة وقوة الهجين 
(Triticum aestivum. L) 

 (2)عبودشعبان جالل و  ( 1)أيمن العرفيو  ( 1*)العبد الواحد مصطفى محمد باقر
 ، سورية.رالزو (. قسم المحاصيل الحقلية، كلية الهندسة الزراعية، جامعة الفرات، دير 1)
 (. مركز بحوث طرطوس، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية.2)

 (.baker963949351833@gmail.com)* للمراسلة: م. محمد باقر العبد الواحد. البريد اإللكتروني: 
 02/03/2020تاريخ القبول:    16/01/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
بالتعاون بين كلية الهندسة الزراعية في جامعة الفرات والهيئة في محطة بحوث إزرع، الدراسة  أجريت هذه 

 2016/2017خةةةةةمو الموسةةةةةمين الةةةةةزراعيين  (GCSAR)العامةةةةةة للبحةةةةةوث العلميةةةةةة الزراعيةةةةةة فةةةةةي سةةةةةورية 
)تضم سمالت  (.Triticum aestivum. Lم سبعة طرز وراثية من القمح الطري )استخد  .2017/2018و

، جةواهر 4، دومةا 2، دوما 1149، اكساد 1252، اكساد 64453دوما ومدخمت وأصناف معتمدة( هي 
هفينةةةاز. زرعةةةت جميةةة  الهفةةةن  21. اتبعةةةت طريقةةةة التهفةةةين نلةةةل التبةةةادلي للحلةةةوو علةةة  6، شةةةام 14

 ة، وبواقة  ثمثة (RCBD)المستنبطة في الموسم الثةاني مة  ابااهةا وفةم تلةميم القطاعةات الع ةوااية الكاملةة 
وقةةوة  ، ودرجةةة السةةيادة،علةة  التةةوالي SCAو GCAعلةة  التوافةةم والخاصةةة لدراسةةة القةةدرة العامةةة  ،مكةةررات

ارتفةاع و ، اإلسةباوللةفات عةدد األمةام حتة   BPواألب األفضل  MPالهفين عل  مستوى متوسط األبوين 
الغلةةة و وزن اآللةةل حبةةة، و حيويةةة/النبات، الغلةةة الو عةةدد الحبوب/السةةنبلة، و عةةدد السةةنابل/النبات، و النبةةات، 

الحبيةةةة/النبات. أتهةةةةرت مقارنةةةة متوسةةةةطات اللةةةفات المدروسةةةةة للطةةةرز األبويةةةةة المسةةةتخدمة فةةةةي برنةةةةام  
التهفين امتمكها قدراز كافياز من التباين في معظم اللفات المدروسة، يؤهلها للةدخوو فةي برنةام  التهفةين 

لناتفة عنها، بغية إحراز تقدم وراثي ملموس فةي تلةا اللةفات. كمةا والعمل عبر انعزاالت الهفن الفردمة ا
بينت النتةاا  سةيطرة الفعةل الةوراثي المتراكمةي لعمةل المورثةات فةي الةتحكم بتوريةف كافةة اللةفات باسةتثنا  
عةةدد السةةنابل/النبات التةةي تقةةارب كةةل مةةن الفعلةةين الةةوراثيين التراكمةةي والمتراكمةةي فةةي توريةةف هةةذه اللةةفة. 

لحلوو عل  عدد من اآلبا  ذات قدرة عامة عالية عل  التوافم للغلة الحبيةة ومكوناتهةا والتةي مرقتةر  وتم ا
استخدامها كآبةا  هامةة فةي برنةام  تهفةين محلةوو القمةح الطةري لقةدرتها علة  توريةف هةذه اللةفات إلة  

العديةةد مةةن  . كمةةا تةةم الحلةةوو علةة 14، وجةةواهر 1252، اكسةةاد 64453نسةةلها، وأهةةم هةةذه اآلبةةا : دومةةا 
الهفةن إمفابيةة القةدرة الخاصةة علة  التوافةم والناتفةة عةةن ابةا  إمفابيةة القةدرة العامةة علة  التوافةم وحاملةةة 

(، 4دوما  × 14لقوة الهفين عل  مستوى متوسط األبوين واألب األفضل، ومن أهم هذه الهفن: )جواهر 
مةةةةا يؤهلهةةةةا (، 6× شةةةةام  1149(، و)اكسةةةةاد 6× شةةةةام  64453(، )دومةةةةا 14× جةةةةواهر  1252)اكسةةةةاد 

لةة  سةةمالت متميةةزة مةةن القمةةح إلتكةةون مةةادة هامةةة لمنتخةةاب خةةمو األجيةةاو االنعزاليةةة المحقةةة، للوصةةوو 
 للفة الغلة الحبية.

.القمح الطري، القدرة عل  التوافم، قوة الهفين، درجة السيادةالكلمات المفتاحّية:   
 

 : المقدمة
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القمح من أكثر المحاصيل المزروعة في العالم من حيف المساحة وهو يتفوق عل  بقية أنةواع المحاصةيل خاصةة الرايسةية منهةا مثةل  مرعد
قرابةةة  إنتاجيةةة( بمتوسةةط از مليةةون طنةة  772نحةةو )ت نتفةة أ (،از هكتةةار مليةةون  218.5زروعةةة )المسةةاحة المحيةةف تلةةل  ،األرز والةةذرة اللةةفرا 

 (.FAO, 2017)هكتار /( طن3.5)
 والحةةرارة وألهميتةة  كملةةدر اةةذااي رايسةةي للسةةكان لإلضةةا ةالسةةتفابة علةة  ايةةزرع القمةةح فةةي أالةةا منةةاطم العةةالم بسةةبا مقدرتةة  العاليةةة 

(Slafer and Rawson, 1994.)  جنوبةاز فةةي  °40حتة  خةط عةر   أوروبةافةي شةمالي  °60مةن خةط عةةر   ابتةدا ز حيةف ينمةو القمةح
م فةوق  3000حتة  و متةار أمةن بضةعة  ابتةدا ز وذلةا  ،االرتفةاعوفةي منةاطم تختلةل ب ةكل كبيةر فةي  االستوا بخط  أمريكا الفنوبية مروراز 

الوالمةات و  ،الهنةدو  ،اللةينو  ،إنتاج القمح في كةل مةن دوو االتحةاد األوروبةي المياز عيتركز  (Satorre and Slafer, 2000).  البحرسطح 
وللقمةح أهميتة  الكبيةرة فةي الةوطن العربةي عمومةاز ، العةالمي اإلنتةاج% مةن 67حيةف م ةكل إنتاجهةا  ،وروسيا االتحادمةة ،المتحدة االمريكية

حيةةف  ،العةةالي واالسةةتخدامات المتنوعةةة فةةي التلةةني  والتسةةويم واالسةةتهم  الب ةةري  اإلنتةةاجنظةةراز للمسةةاحة الواسةةعة و  ،خلوصةةاز  ةوسةةوري
(، از مليةون هكتةار  10)بنحةو  2017. قردرْت المسةاحة المزروعةة بةالقمح فةي الةوطن العربةي عةام لمرتبة األول  بين محاصيل الحبوبمحتل ا
(، وراةم ذلةا ال محقةم الةوطن العربةي االكتفةا  الةذاتي FAO, 2017)هكتةار( /طن 2.53) بلغةت إنتاجيةة( بمتوسةط از مليون طن 26)أنتفت 

 1.11) إنتاجيةةةة( ومتوسةةةط از مليةةةون طنةةة  1.22( بإنتةةةاج )از مليةةةون هكتةةةار  1.09المزروعةةةة فةةةي سةةةورية نحةةةو )بلغةةةت المسةةةاحة و  ،مةةةن القمةةةح
 (.2018، وزارة الزراعة واإلصم  الزراعيهكتار( )/طن

االسةتقرار األولة  فةي منةاطم  فهةو يةزرع إمةا بعليةاز  ،علة  نطةاق واسة  ةفةي سةوري (.Triticum aestivum. L) الطةري تنت ةر زراعةة القمةح 
 اإلنتةاجو  از هكتةار  483.218( 2018عةام ) القمح الطةري فةي سةورية فةيبلغت المساحة المزروعة ب، و في جمي  المناطم والثانية أو مروياز 

 (.2018 ،وزارة الزراعة واإلصم  الزراعي) كتارهةطن/ 969بغلة  از نط 468.304
وتخفةةيت تكاليفةة  بمختلةةل الطةةرق والتةةي مةةن  اإلنتةةاجولتلبيةةة حاجةةات السةةوق المحليةةة والسةةوق العالميةةة مةةن القمةةح الطةةري، البةةد مةةن زيةةادة 

أهمهةا اسةةتنباص أصةناف جديةةدة عاليةةة الغلةة، وتحمةةل مواصةفات نوعيةةة جيةةدة تلبةي حاجةةة الملةن  والمسةةتهلا فةةي األسةواق المحليةةة وقةةادرة 
وهةذا مةرتبط  تميةز بغلةة عاليةة فةي وحةدة المسةاحة،يتطلةا اسةتنباص أصةناف مةن القمةح ت األمةر الةذيواق العالميةة. عل  المنافسة في األس
مةةن تحديةةد الطةةرز األبويةةة التةةي سةةتدخل فةةي عمليةةة التهفةةين وانتخةةاب أفضةةل  والتحسةةين الةةوراثي ب ةةكل كامةةل بةةد از  بزيةةادة فاعليةةة التربيةةة

المحليةةة  فةةي األصةةناف أساسةةي علةة  التباينةةات الوراثيةةة السةةيما وتعتمةةد عمليةةة االنتخةةاب ب ةةكل   ة.التراكيةةا الوراثيةةة فةةي األجيةةاو االنعزاليةة 
 F7وحتة   F2منها، وفي تل قلة التباينات مسع  المربي إل  خلم هذه التباينات عن طريم التهفين، والبحةف ضةمن األجيةاو االنعزاليةة 

التربيةة  :، ومةن أهةم هةذه األهةدافعمةل التربةوي ف الاهةدأ الوراثيةة التةي تحقةم  البحةف عةن المةادة غر الغلة، ب عن الهفن المراوبة عالية
ات باإلضةافة الة  تحسةين اللةف (1990)السةاهوكي،  الزراعةي اإلنتاجتكاليل  قليلالمياه وت عماوكفا ة استوتحسين  العالية، الحبية للغلة

الحةرارة المرتفعةة، والملوحةة ....(، كمةا و حياايةة )الففةاف، المأت( و جهادات األحيااية )األمرا ، والح راالتلنيعية للحبوب، ومقاومة اإل
 ,.Wattoo et al)معةةد اسةةتنباص األصةةناف ذات الغلةةة العاليةةة والقةةدرة الكبيةةرة علةة  التةةئقلم مةةن األهةةداف الرايسةةية لمعظةةم بةةرام  التربيةةة 

لمكوناتهةةةا معةةةد طريقةةةة فعالةةةة لتحسةةةين وتطةةةوير الغلةةةة . وبمةةةا أن صةةةفة الغلةةةة الحبيةةةة مةةةن اللةةةفات الكميةةةة المعقةةةدة فةةةإن االنتخةةةاب (2009
(Adams, 1967) وهذا مستدعي توفير معلومات حوو طبيعة الفعل الوراثي، وذلا من خمو تقدير مكونات هةذا الفعةل عبةر عةدة طةرق .



 

AlAbd AlWahed et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 209-224 June 2020 
 

 2020  يونيو/حزيران  224-209(: 3)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة  – العبد الواحد وآخرون 211

 Jinks, 1958 Jonesمتوسةطات األجيةاو )إحلااية ووراثية ومنها التهفين المتبادو التةام، والتهفةين نلةل المتبةادو، ومةوديمت تحليةل 

and.) 

 ,.Bhullur et alأشةار حيةف  .(Ünay, 2004)تساعد المقدرة عل  االاةتمف فةي تحديةد القيمةة التربويةة للسةمالت األبويةة إلنتةاج الهفةن 

االعتمةاد علة  التقةديرات  سةاعد مربةي النبةات إلة  حةد  كبيةر فةي الحكةم علة  مةدىمر إل  أن حسةاب القةدرة علة  التوافةم ممكةن أن  (1999)
الحبية المبكرة لألجياو، بهدف التنبؤ بإمكانيات الهفن في األجياو المحقة. هذا وتعد اآلبا  التي تظهر توافقاز عاماز عالياز في صفة الغلة 

 Kashif andذه اللةفة )وجيةداز إلة  متوسةط فةي مكوناتهةا المختلفةة ملةدراز هامةاز، كآبةا  فةي بةرام  التهفةين لتسةري  التحسةين الةوراثي لهة 

Khaliq, 2003.) وأشةةارYadav et al., (1986)   أنةة  يةةتم اختيةةار اآلبةةا  فةةي برنةةام  التهفةةين النةةاجح عةةادة علةة  أسةةاس تئقلمهةةا
Adaptation  وقدرتها عل  التوافمCombining Ability.  حيف يةتم مةن خةمو دراسةة القةدرة علة  التوافةمcombining ability  التعةرف
ة وقيمةةة الفعةةل الةةوراثي المحةةدد النتخةةاب اآلبةةا  المسةةتخدمة فةةي إنتةةاج هفةةن ذات قةةوة هفةةين عاليةةة فةةي حالةةة الفعةةل الةةوراثي علةة  طبيعةة 
 ,Singh)، كمةةا تفيةةد دراسةةة القةةدرة علةة  التوافةةم فةةي ترتيةةا السةةمالت األبويةةة وفقةةاز ألدا  هفنهةةا (Sanjeev et al., 2005)المتراكمةةي 

فةي اللةفات  Gene action. ويعد هذا المفهوم هاماز لتقدير الطاقة الكامنة للسمالت المرباة داخلياز وتحديد طبيعة الفعةل الةوراثي (2004
 .(Alam et al., 2008)الكمية المتباينة 

ذه الهفةن، معكةا اإلمكانةات مثةل هة  معد اختبار الهفةن فةي األجيةاو المبكةرة فةي ذاتيةات التلقةيح أمةراز فةي اامةة األهميةة، ألن ثبةات وتفةوق 
الوراثيةةة الحقيقيةةة لهةةا، ويسةةمح بةةالتحقم مةةن أفضةةل الهفةةن مبكةةراز، مةةا يتةةيح الفرصةةة لمربةةي النبةةات بتتبةةف  التراكيةةا الوراثيةةة المراوبةةة فةةي 

وراثيةةة الداخلةةة ال(، وإن تقيةةيم الطةرز Leffel and Monson, 1961التهفةةين واسةةتنباص األصةناف )األجيةاو االنعزاليةةة التاليةة فةةي بةرام  
ضمن بةرام  التربيةة معتمةد علة  تحليةل هفنهةا ومةن ثةم االسةتفادة مةن هةذا التحليةل للهفةن فةي اختيةار اآلبةا  الواجةا إدخالهةا ضةمن هةذه 

 ،1F (2010., al et Rousselle; 2009., al et Krystkowiak)البةرام  بحيةف ممكةن أن تحقةم قةوة هفةين مراوبةة فةي الفيةل األوو 
وطةوو  اإلسباولعدد األمام حت   ةبالنسبوعموماز فإن قوة الهفين الموجبة هي المراوبة في االنتخاب للفة الغلة الحبية ومكوناتها، بينما 

 (.Alam et al., 2004؛  Lamkey and Edwards, 1999في برام  التربية ) مراوبة ب كل أكبرالنبات فإن قوة الهفين السالبة 
، ما أدى إل  إنتاج الهفن عل  نطةاق تفةاري (Heterosis)وقد تزايد االهتمام بإنتاج األصناف الهفينة لمستفادة من تاهرة قوة الهفين 

، (and Venkateswarlu, 1981 Singh)الزراعي العالمي وتحسين نوعيت ، السيما في المحاصيل الحقلية  اإلنتاجواس ، وإل  تضاعل 
% بالمقارنةة 50الزراعةي بنسةبة تفةاوزت  اإلنتةاجألصناف الهفينة الناتفة عن اكت ةاف تةاهرة قةوة الهفةين إلة  زيةادة كما أدى استخدام ا

 .(1994م  األصناف القدممة )عزام واخرون، 
منهةةا فةةي  بنةةا ز علةة  مةةا تقةةدم فإنةة  يوجةةد ضةةرورة ملحةةة للقيةةام بدراسةةة األفعةةاو الوراثيةةة المتحكمةةة بتوريةةف اللةةفات التةةي ممكةةن االسةةتفادةو 

برنام  تربية القمح الطري فةي سةورية للوصةوو إلة  أصةناف أفضةل، مةن خةمو توجية  العمليةة التربويةة ب ةكل علمةي صةحيح اعتبةاراز مةن 
 المراحل األولية وذلا اختلاراز للوقت والفهد والماو.

حيةةف ال تعةةاني سةةمالت  ،فقةةط F1الطريقةةة الثانيةةة التةةي تتةةئلل مادتهةةا التربويةةة مةةن اآلبةةا  وهفنهةةا األساسةةية  تةةم اعتمةةادفةةي هةةذه الدراسةةة و 
  القمح من تدهور كبير مسبا ضعفها وحساسيتها للظروف البيئية.
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ا  فةي برنةام  التهفةين، وتهدف هذه الدراسة إل  تحديد سمالت القمح الطري التي تمتاز بقةدرة عامةة جيةدة علة  التوافةم السةتخدامها كآبة 
وتحديد أفضل الهفن المتميزة بقةدرة خاصةة جيةدة علة  التوافةم وذات قةوة هفةين مراوبةة قياسةاز بمتوسةط األبةوين واألب األفضةل والناتفةة 

 عن ابا  ذات قدرة عامة جيدة عل  التوافم، وتحديد الفعل الوراثي المتحكم بتوريف اللفات المدروسة.
 :وطرائقهمواد البحث 

فةي  بحوث العلميةة الزراعيةةزرع التابعة للهيئة العامة للحطة بحوث إفي م 2017/2018و 2016/2017 ينتم تنفيذ البحف في الموسم
، وترتفة  32.51وشةماو خةط العةر   36.15سورية، حيف تق  المحطة في الفنوب الغربي من القطر العربي السوري شرق خط طوو 

ملةةم، اللةةيل حةةار وجةةاف وال ةةتا  بةةارد نسةةبياز،  291تربتهةةا طينيةةة ثقيلةةة، المعةةدو السةةنوي لألمطةةار  .م575المنطقةةة عةةن سةةطح البحةةر 
-Halfنلةل التبةادلي بطريقةة التهفةين الريا  جنوبية اربية ومتقلبة شتا ز شمالية إلة  شةمالية اربيةة صةيفاز. حيةف تةم فةي الموسةم األوو 

Diallel Crosses  اكسةةاد 64453مةةن القمةةح الطةةري )تضةةم سةةمالت وأصةةناف معتمةةدة ومةةدخمت( هةةي دومةةا بةةين سةةبعة طةةرز وراثيةةة ،
 :(H) ويكون عدد الهفن الناتفة سنابل من كل هفين( 10)ن يهفتتم و . 6، شام 14، جواهر 4، دوما 2، دوما 1149، اكساد 1252

 H= n (n-1) / 2 = 7 (7 -1) / 2 = 21  :حيفn  عدد اآلبا 
 وتةممكةررات، ة ( بثمثة (RCBDوفةم تلةميم القطاعةات الع ةوااية الكاملةة  فةي تفربةة م  ابااهةا F1زراعة الهفن  تمتوفي الموسم الثاني 

، سةةم 15بةةين الخطةةوص، والمسةةافة بةةين النباتةةات سةةم  30متةةر وبمسةةافة  2بطةةوو حيةةف تةةم زراعةةة كةةل أب وهفةةين فةةي خطةةين  ذلةةا يةةدوياز 
 التالية:ودرست اللفات 

% مةةن 50% مةةن طةوو السةةنبلة مةةن امةةد اخةر ورقةةة فةةي 50)يةوم(: عةةدد األمةةام منةةذ اإلنبةات وحتةة  تهةةور  اإلسةةباواألمةةام حتةة   عةدد-1
 نباتات القطعة التفريبية.

باسةتثنا   الرايسةية السةنبلة)سم(: ممثل ارتفاع النبات بد از من نقطة مممست  لسطح التربة )قةر  اإلشةطا ( وحتة  قمةة  تالنبا ارتفاع-2
 (.Ipgri, 1994هذه اللفة عند اكتماو اإلزهار في النباتات ) تخذأر السفا. 

 خذ متوسط عدد السنابل لخمسة نباتات مختارة ع وااياز من كل قطعة تفريبية.أر : السنابل في النبات عدد-3
ثةم قسةم النةات  علة  متوسةط عةدد السةنابل فةي النبةات الواحةد سا متوسط عدد الحبوب الكلي في النبةات، حر  الحبوب في السنبلة: عدد-4

 لنحلل عل  متوسط عدد الحبوب في السنبلة الواحدة.
بئخذ وزن النبات الفةاف كةاممز )قة  ب حةا( لخمسةة نباتةات مختةارة ع ةوااياز مةن كةل قطعةة  االحيوية / النبات )غ(: تم حسابه الغلة-5

 تفريبية.  
حبة من كل طراز وراثي في كل مكرر، وأخذ متوسط القرا ات الثمث من كل قطعةة  500وزن  اسحر  وزن األلل حبة )غ(: متوسط-6

 ستخدم لهذه القرا ة العداد اإللكتروني والميزان الحساس. والحساب وزن األلل حبة.  2تفريبية، ثم ضرب النات  بة 
 ت واحد لخمسة نباتات مختارة ع وااياز من كل قطعة تفريبية.سا متوسط وزن الحبوب الناتفة من نباغ(: حر )الحبية / النبات  الغلة-7

 عنةد (L.S.D)لتقةدير الفةروق المعنويةة بةين متوسةطات اللةفات المدروسةة بمقارنتهةا مة  أقةل فةرق معنةوي  (Genstat-12)استخدم برنامج 
 .(Waller and Duncan, 1969) % وفقاز للعالمين5مستوى 
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دررسةةةت القةةةدرتان العامةةةة والخاصةةةة علةةة  التوافةةةم باسةةةتخدام الطريقةةةة الثانيةةةة، الموديةةةل األوو فةةةي تحليةةةل الهفةةةن نلةةةل التبادليةةةة للعةةةالم 
(Griffing, 1956)   للت احلااياز باستخدام برنام  .(Diallel)وحر

GCAوقدر التناسب بين 
2σ وSCA

2σ  المعنية.وهو مقياس معبر عن السلو  الوراثي لللفة 
 ,Mather)كمةا يلةي وفقةاز للباحةف  تعةد مؤشةر اخةر للسةلو  الةوراثي لللةفة( والتةي Degree of Dominance)وتةم تقةدير درجةة السةيادة 

1949): 
a = √(𝑉𝐷

𝑉𝐴
) 

 : تباين الفعل الوراثي التراكميAV  : تباين الفعل الوراثي المتراكميDV  : درجة السيادةāحيف: 
 ( باستخدام المعادالت اآلتية:BP) واألب األفضل( MPالهفين لكل صفة قياساز بمتوسط األبوين )درت قوة قر 

H (MP) % = {(F1-MP(/MP} × 100 
H (BP) % = {(F1-BP(/BP} × 100 

 حيف: (.(Sinha & Khanna, 1975وذلا حسا 
F1متوسط اللفة في أفراد الفيل األوو :  MPمتوسط اللفة في األبوين :  BPتوسط اللفة في األب األفضل: م 

 :والمناقشة النتائج
هفينةةاز فةةي الفيةةل األوو، حيةةف توجةةد فروقةةات معنويةةة واضةةحة لكةةل  21( متوسةةطات اآلبةةا  السةةبعة ومعةةدالت صةةفات 1يبةةين الفةةدوو )

 %، ما يؤكد أهمية الدراسة الوراثية المنفذة.5مستوى  عنداللفات 
ميةةة  اللةةةفات % فةةةي ج1مسةةةتوى  عنةةةد( تبةةةين وجةةةود تبةةةاين عةةةالي المعنويةةةة 2الفةةةدوو ) GCAوعنةةةد تحليةةةل القةةةدرة العامةةةة علةةة  التوافةةةم 

فةةي جميةة  اللةةفات مةةا عةةدا عةةدد األمةةام حتةة   SCA المدروسةةة، كةةذلا تبةةين وجةةود فروقةةات معنويةةة عاليةةة للقةةدرة الخاصةةة علةة  التوافةةم
 ، عدد السنابل/النبات، مما يدو عل  أهمية كل من الفعل الوراثي التراكمي والفعل الوراثي المتراكمي في وراثة هذه اللفات.اإلسباو

 :اإلسبالعدد األيام حتى . 1
يةةؤدي لحمامةةة النبةةات مةةن التعةةر  للحةةرارة العاليةةة خةةمو فتةةرة اإلزهةةار وامةةتم  الحبةةوب، ويةةوفر فتةةرة أطةةوو المةةتم   اإلسةةباوإن التبكيةةر ب

يرمحة  و  .إلسةباواالحبوب تؤدي إل  تكون حبوب أفضل، لذا تعتبر التئثيرات السلبية للقدرة عل  التوافم مراوبة للةفة عةدد األمةام حتة  
SCA( أن نسةةبة تبةةاين القةةدرة العامةةة علةة  التوافةةم إلةة  تبةةاين القةةدرة الخاصةةة علةة  التوافةةم 2مةةن )الفةةدوو 

2σ/GCA
2σ  نقلةةت عةةن الواحةةد

( أكبةر مةن تبةاين 0.27) DVفةي توريةف هةذه اللةفة، كمةا كةان تبةاين الفعةل السةيادي  ( إشارة إل  تحكم الفعةل الةوراثي المتراكمةي0.44)
Chovataia  مةا يتفةم مة  نتةاا  مؤكةدة تحكةم الفعةل الةوراثي المتراكمةي ā )1.07(( وجةا ت درجةة السةيادة 0.23) AVالفعةل التراكمةي 

and Jadan, 1989) ; Darwish et al., 2006 ; 2018 ،إسماعيل). 
، 6( للطةةراز الةةوراثي شةةام 0.59إلةة  ) 64453( للطةةراز الةةوراثي دومةةا 0.41-مةةن ) GCAتراوحةةت تةةئثيرات القةةدرة العامةةة علةة  التوافةةم 

 اإلسةةةةباو( قةةةةدرة عامةةةةة جيةةةةدة علةةةة  التوافةةةةم بلةةةةفة عةةةةدد األمةةةةام حتةةةة  0.41-) 14( وجةةةةواهر 0.41-) 64453دومةةةةا  الطةةةةرازانوأتهةةةةر 
( وهةةذا يةةدو علةة  أهميةةة هةةذين اللةةنفين فةةي برنةةام  التربيةةة لتحسةةين صةةفة الباكوريةةة فةةي 3المتمكهمةةا أعلةة  التةةئثيرات سةةلبيةز الفةةدوو )

 .اإلسباو



 

AlAbd AlWahed et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 209-224 June 2020 
 

 2020  يونيو/حزيران  224-209(: 3)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة  – العبد الواحد وآخرون 214

دومةةةةا ( للهفةةةةين )0.81( إلةةةة  )6× شةةةام  1252اكسةةةةاد ( للهفةةةةين )1.19-مةةةن ) SCAتراوحةةةت تةةةةئثيرات القةةةةدرة الخاصةةةة علةةةة  التوافةةةةم 
( قةةدرة خاصةةة 1.16-( )2× دومةةا  1252اكسةةاد ( و)1.19-( )6× شةةام  1252اكسةةاد )(، وأتهةةرت الهفةةن 1252 × اكسةةاد 64453

 (.4جيدة عل  التوافم الفدوو )
%( 0.14( إلةة  )6× شةةام  1252اكسةةاد %( للهفةةين )-1.75مةةن ) MPتراوحةةت قةةيم قةةوة الهفةةين لهةةذه اللةةفة قياسةةاز بمتوسةةط األبةةوين 

أمةةا (، 5(، وكانةةت سةةالبة معنويةة لةةدى أربعةةة مةةن هةةذه الهفةةن اثنةان منهةةا عاليةةة المعنويةةة الفةةدوو )14× جةةواهر  64453دومةةا للهفةين )
× شةام  64453دومةا %( للهفةين )0.83( إلة  )6× شام  1252اكساد %( للهفين )-1.63من ) فتراوحت BP قياساز باألب األفضل

 (.6الفدوو ) وكانت سالبة معنوية لدى واحد فقط من هذه الهفن( 6
 )سم(: النبات . ارتفاع2

SCA( أن نسبة تباين القدرة العامة عل  التوافم إل  تباين القدرة الخاصة عل  التوافم  2يرمح  من )الفدوو  
2σ/GCA

2σ   نقلت عن الواحد
( أكبةر مةن تبةاين 47.22) DV( إشارة إل  تحكم الفعل الوراثي المتراكمي في توريف هةذه اللةفة، كمةا كةان تبةاين الفعةل السةيادي 0.11)

( 2018وهةذا يتفةةم مة  إسةةماعيل ) ( مؤكةةدة تحكةم الفعةل الةةوراثي المتراكمةي2.18) ā( وجةةا ت درجةة السةيادة 9.97) AVالفعةل التراكمةي 
 .(2010ويخالل عبود )

، 1252اكسةةاد ( للطةةراز الةةوراثي 5.53إلةة  ) 6( للطةةراز الةةوراثي شةةام 3.72-مةةن ) GCAتراوحةةت تةةئثيرات القةةدرة العامةةة علةة  التوافةةم 
ذات التةةئثيرات السةةالبة العاليةةة المعنويةةة للقةةدرة العامةةة  (1.28-) 1149، واكسةةاد (3.27-) 14، جةةواهر (3.72-) 6وتعتبةةر الطةةرز شةةام 

 2(، دومةا 5.53) 1252عل  التوافم ابا  ذات قدرة جيدة عل  التوافم للحلوو علة  نباتةات أقةل ارتفاعةاز، بينمةا تميةزت الطةرز اكسةاد 
 (.3( بقدرة عامة جيدة عل  التوافم للحلوو عل  نباتات أكثر ارتفاعاز الفدوو )1.07) 64453، ودوما (1.85)

نلةةفها سةةالا ونلةةفها موجةةا، وكةةان  21هفةةين مةةن أصةةل  18عاليةةة المعنويةةة لةةدى  SCAكانةةت تةةئثيرات القةةدرة الخاصةةة علةة  التوافةةم 
فلت لةدى الهفةين )( 10.67-) أعلة  قيمةة سةالبة( 6× شةام  2دوما )الهفين  × اكسةاد  64453دومةا بينمةا التةئثيرات األعلة  إمفابيةة سةر
 .(4( الفدوو )13.75إل  ) (1252

 ن زيادة ارتفاع النبات يزيد من احتماو تعر  النبةات للرقةاد والسةيما فةي تةروف الزراعةة المرويةة أو فةي المنةاطم ذات األمطةار العاليةةإ
المتوسةةط مراوبةةةة، وتكةةون قةةةوة الهفةةين السةةةالبة أكثةةر فااةةةدة، وعلةة  العكةةةا تكةةون النباتةةةات ذات ممةةا مفعةةل نباتةةةات القمةةح ذات االرتفةةةاع 

االرتفاع الفيد أكثر مم مة لظروف الزراعة الفافة وخاصة بالنسبة لمحلوو الق . تراوحت قيم قوة الهفين لهذه اللفة قياساز بمتوسةط 
أمةا قياسةاز (، 14جةواهر ×  64453دومةا %( للهفةين )16.70إلة  ) (4× دومةا  1149اكسةاد %( للهفين )17.27-من ) MPاألبوين 

( 4دوما  × 64453دوما %( للهفين )13.41( إل  )4× دوما  1149اكساد %( للهفين )18.50-فتراوحت من ) BP  باألب األفضل
 (.6و 5الفدوالن )
 :عدد السنابل في النبات. 3

SCA( إل  أن نسبة تباين القدرة العامة عل  التوافم إل  تباين القدرة الخاصة عل  التوافم 2)م ير الفدوو 
2σ/GCA

2σ  نقلةت عةن الواحةد
( أقل من تباين 0.19)  DVفي توريف هذه اللفة، في حين كان تباين الفعل السيادي  ( إشارة إل  تحكم الفعل الوراثي المتراكمي0.77)
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السةةنابل فةةي وبالتةةالي فةةإن صةةفة عةةدد ، تبةةين تحكةةم الفعةةل الةةوراثي تراكمةةي ā )0.81(( وجةةا ت درجةةة السةةيادة 0.30) AVالفعةةل التراكمةةي 
 .(Hassan et al., 2007 ; Chowdhary et al., 2007) ، ويتفم هذا م  نتاا يتحكم بها كم الفعلين الوراثيين النبات

، 1252( للطةةراز الةةوراثي اكسةةاد 0.73إلةة  ) 4( للطةةراز الةةوراثي دومةةا 0.47-مةةن ) GCAتراوحةةت تةةئثيرات القةةدرة العامةةة علةة  التوافةةم 
مةا أعلة  التةئثيرات اإلمفابيةة ( قدرة عامة جيدة عل  التوافم بلفة عدد السةنابل فةي النبةات المتمكه0.73) 1252اكساد  الطرازوأتهر 

 (.3الفدوو )والمعنوية 
( 2.13( إلة  )6× شةام  14جةواهر ( للهفةين )0.83-مةن ) التةي تراوحةت SCA( تئثيرات القةدرة الخاصةة علة  التوافةم 4يبين )الفدوو 

 64453دومةا ( والهفةين )2.13)( 4× دومةا  14جةواهر أتهرت هةذه التةئثيرات أن كةمز مةن الهفةين )، (4× دوما  14جواهر للهفين )
 عدد السنابل في النبات.( أتهر قدرة خاصة موجبة عالية المعنوية جيدة للفة 1.55( )6شام × 

%( 55.83( إلةةة  )6× شةةةام  2دومةةةا %( للهفةةةين )10.04-مةةةن ) MPتراوحةةةت قةةةيم قةةةوة الهفةةةين لهةةةذه اللةةةفة قياسةةةاز بمتوسةةةط األبةةةوين 
أمةا قياسةاز بةاألب (. 5الفةدوو )هفينان قوة هفين إمفابية معنوية واحد منها عةالي المعنويةة حيف حقم  (،4دوما  × 14جواهر للهفين )
(، وكانةت قةوة 4دومةا  × 14جةواهر %( للهفةين )44.32( إل  )6× شام  14جواهر %( للهفين )21.49-فتراوحت من ) BP األفضل

 (.6الفدوو )الهفين إمفابية عالية المعنوية لدى هفين واحد 
 :عدد الحبوب في السنبلة. 4

SCA( تفةةوق الفعةةل الةةوراثي المتراكمةةي فةةي توريةةف هةةذه اللةةفة مةةن خةةمو نسةةبة 2يوضةةح )الفةةدوو 
2σ/GCA

2σ  التةةي نقلةةت عةةن الواحةةد
التي تؤكةد تحكةم  ā )4.15(( ودرجة السيادة 0.89) AV( وتباين الفعل الوراثي التراكمي 15.34) DV( وقيم تباين الفعل الوراثي 0.03)

 .,.Tayade et al (2019)و(، 2015عقل )و  ،(2010عبود ) وهذا يوافم م  كل من هذه اللفةالفعل الوراثي المتراكمي ل
، 64453( للطةةراز الةةوراثي دومةةا 2.65إلةة  ) 4( للطةةراز الةةوراثي دومةةا 2.14-مةةن ) GCAتراوحةةت تةةئثيرات القةةدرة العامةةة علةة  التوافةةم 

( قدرة عامة جيدة عل  التوافم بلفة عدد الحبةوب فةي السةنبلة المتمكهةا أعلة  التةئثيرات اإلمفابيةة 2.65) 64453 دوما الطرازوأتهر 
 (.3الفدوو )عالية المعنوية 

دومةةةا ( للهفةةةين )9.08( إلةةة  )6× شةةةام  1252اكسةةةاد ( للهفةةةين )5.72-مةةةن ) SCAتراوحةةةت تةةةئثيرات القةةةدرة الخاصةةةة علةةة  التوافةةةم 
عدد الحبوب في السنبلة، وكان خمسة منها عالية ، وسفل سبعة هفن تئثيرات إمفابية معنوية مراوبة لزيادة (1252× اكساد  64453

(، 2× دومةةةا  1149اكسةةةاد (، )14× جةةةواهر  1252اكسةةةاد (، )4× دومةةةا  14جةةةواهر (، )1252× اكسةةةاد  64453دومةةةا المعنويةةةة )
 (.4الفدوو ) ( عل  التوالي3.82 ،4.11، 4.75، 5.07، 9.08( بقيم )14× جواهر  64453دوما و)

%( 57.06( إلة  )6× شةام  1252اكسةاد %( للهفةين )18.64-مةن ) MPتراوحت قيم قوة الهفين لهذه اللةفة قياسةاز بمتوسةط األبةوين 
أمةا قياسةاز  (.5(، وكانت قوة الهفين إمفابيةة معنويةة لةدى تسةعة هفةن سةتة منهةا عاليةة المعنويةة الفةدوو )4دوما  × 14جواهر للهفين )

 × اكسةةاد 64453دومةةا %( للهفةةين )61.33( إلةة  )6× شةةام  1252اكسةةاد %( للهفةةين )26.86-فتراوحةةت مةةن ) BP بةةاألب األفضةةل
 (.6الفدوو )( كانت إمفابية معنوية لدى أربعة هفن ثمثة منها عالية المعنوية 1252

 )غ(: الغلة الحيوية/النبات. 5
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 GCA( وجةةود تبةةاين عةةالي المعنويةةة للقةةدرة العامةةة 2فةةدوو الالتوافةةم للةةفة الغلةةة الحيويةةة فةةي النبةةات )أتهةةر تحليةةل التبةةاين للقةةدرة علةة  
علةة  التوافةةم، م ةيراز إلةة  مسةةاهمة كةةم الفعلةةين المةورثيين التراكمةةي والمتراكمةةي فةةي وراثةة صةةفة الغلةةة الحيويةةة فةةي  SCAوالقةدرة الخاصةةة 

SCAالنبةات، وأكةدت نسةبة 
2σ/GCA

2σ ( سةيطرة الفعةل الةةوراثي المتراكمةي علة  وراثةةة هةذه اللةفة، حيةةف 0.07قةل مةةن الواحةد )التةةي كانةت أ
التةي كانةت أكبةر مةن  ā( وجا ت قيمةة درجةة السةيادة 8.99( وتباين الفعل الوراثي المتراكمي )1.22كان تباين الفعل الوراثي التراكمي )

.  Foroozanfar and Zeynali 2013))و، Amin 2013))وهةةذا يتطةةابم مةة   ( مؤكةةدة تحكةةم الفعةةل الةةوراثي المتراكمةةي2.72الواحةةد )
 1252( للطةراز الةوراثي اكسةاد 2.62إلة  ) 14( للطةراز الةوراثي جةواهر 1.42-من ) GCAتراوحت تئثيرات القدرة العامة عل  التوافم و 
أربعة هفن تئثيرات إمفابية معنويةة للقةدرة الخاصةة علة  التوافةم فةي هةذه اللةفة، منهةا هفةين عةالي المعنويةة هةو  تسفلو  (.3الفدوو )
 (.4الفدوو )( 6.64( بقيمة )4× دوما  14جواهر )

فةين %( لله45.97( إلة  )6× شةام  4دومةا %( للهفةين )9.69-مةن ) MPتراوحت قيم قوة الهفين لهذه اللفة قياسةاز بمتوسةط األبةوين 
أمةا قياسةاز  (.5(، وكانت قوة الهفةين إمفابيةة معنويةة لةدى ثمثةة هفةن اثنةان منهةا عاليةة المعنويةة الفةدوو )14× جواهر  64453دوما )

 (14× جواهر   64453دوما %( للهفين )29.90( إل  )6× شام    14جواهر  %( للهفين )20.28-فتراوحت من )  BP  باألب األفضل
 (.6الفدوو )معنوية لدى هفين واحد وكانت قوة الهفين إمفابية 

 )غ(: وزن األلف حبة. 6
SCA( إلةة  تحكةةم الفعةةل الةةوراثي المتراكمةةي فةةي توريةةف هةةذه اللةةفة مةةن خةةمو نسةةبة 2م ةةير )الفةةدوو 

2σ/GCA
2σ  التةةي نقلةةت عةةن الواحةةد

 ā )1.79(( وجةةا ت درجةةة السةةيادة 2.04) AV( أكبةةر مةةن تبةةاين الفعةةل التراكمةةي 6.58) DV(، كمةةا كةةان تبةةاين الفعةةل السةةيادي 0.16)
 .(2018إسماعيل )، و Jain et al., (2012) ،Desale et al., (2014)وهذا يتفم م   مؤكدة تحكم الفعل الوراثي المتراكمي

الةذي  64453دومةا ( للطةراز الةوراثي 1.59إل  ) 6( للطراز الوراثي شام 2.53-من ) GCAتراوحت تئثيرات القدرة العامة عل  التوافم 
 14قةةدرة العامةةة علةة  التوافةةم لهةةذه اللةةفة المتمكةة  أعلةة  التةةئثيرات اإلمفابيةةة والمعنويةةة تةةمه الطةةراز جةةواهر كةةان أفضةةل اآلبةةا  فةةي الم

 (.3الفدوو ) 4والطراز دوما 
دومةا ( للهفةين )5.28( إلة  )1252× اكسةاد  64453دوما ( للهفين )5.92-من ) SCAتراوحت تئثيرات القدرة الخاصة عل  التوافم 

دومةا ، وكان اثنان منها عاليي المعنوية )وزن األلل حبة(، وسفل أربعة هفن تئثيرات إمفابية معنوية مراوبة لزيادة 4× دوما  64453
 (.4الفدوو ) ( عل  التوالي3.29، 5.28( بقيم )6× شام 1149اكساد (، و)4دوما ×  64453

( إلةةة  1252× اكسةةةاد  64453دومةةةا %( للهفةةةين )22.53-مةةةن ) MPتراوحةةةت قةةةيم قةةةوة الهفةةةين لهةةةذه اللةةةفة قياسةةةاز بمتوسةةةط األبةةةوين 
(. 5ن واحةد منهةا عةالي المعنويةة الفةدوو )( وكانةت امفابيةة معنويةة لةدى اثنةان مةن الهفة 4دومةا  × 64453دومةا %( للهفين )14.99)

×  64453دوما %( للهفين )14.85( إل  )6× شام  1252اكساد %( للهفين )26.62-فتراوحت من ) BP أما قياساز باألب األفضل
 (.6( وكانت قوة الهفين إمفابية عالية معنوية لدى هفين واحد فقط الفدوو )4دوما 

 )غ(: الحبية/النبات . الغلة7
SCA( إل  سةيطرة الفعةل الةوراثي المتراكمةي فةي توريةف هةذه اللةفة مةن خةمو نسةبة 2م ير )الفدوو 

2σ/GCA
2σ  التةي نقلةت عةن الواحةد

 ā )2.39(( وجةةا ت درجةةة السةةيادة 0.15) AV( أكبةةر مةةن تبةةاين الفعةةل التراكمةةي 0.85) DV(، كمةةا كةةان تبةةاين الفعةةل السةةيادي 0.09)
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ضةةحا  ، Chowdhary et al., (2007) ،Desale et al., (2014)يتفةةم ذلةا مة  كةةل مةن  مؤكةدة تحكةم الفعةةل الةوراثي المتراكمةي
 . Tayade et al., (2019)،(2018إسماعيل )، (2016)

الةذي  64453دوما ( للطراز الوراثي 0.91إل  ) 4( للطراز الوراثي دوما 0.50-من ) GCAتراوحت تئثيرات القدرة العامة عل  التوافم 
 (.3قدرة العامة عل  التوافم لهذه اللفة المتمك  أعل  التئثيرات اإلمفابية والعالية المعنوية الفدوو )كان أفضل اآلبا  في الم

 14جةواهر ( للهفةين )2.79( إلة  )4× دومةا  1149اكسةاد ( للهفةين )0.93-من ) SCAعل  التوافم الخاصة القدرة تراوحت تئثيرات 
قةدرة الخاصةة علة  التوافةم لهةذه اللةفة المتمكة  أعلة  التةئثيرات اإلمفابيةة والعاليةة المعنويةة الذي كةان أفضةل الهفةن فةي الم( 4× دوما 

 (.4الفدوو )( 14× جواهر  1252اكساد الهفين )( ثم 6× شام 1149اكساد تمه الهفين )
%( 131.96( إلة  )2× دومةا  64453دومةا %( للهفةين )4.59-من ) MPتراوحت قيم قوة الهفين لهذه اللفة قياساز بمتوسط األبوين 

أمةا قياسةاز  .(5الفةدوو ) المعنويةة( كانةت قةوة الهفةين إمفابيةة معنويةة لةدى سةبعة هفةن اثنةان منهةا عاليةة 4× دومةا  14جةواهر للهفين )
( وكانت 4× دوما  14جواهر %( للهفين )102.01( إل  )2× دوما  4دوما %( للهفين )-20.49فتراوحت من ) BP باألب األفضل

 .(6الفدوو ) إمفابية معنوية لدى اثنان من الهفن وواحد منها عالي المعنوية
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 2017/2018في الموسم  21الـ  F1المتوسطات للصفات المدروسة لدى اآلباء السبعة وهجنها   .1الجدول 

 الطراز الوراثي

 عدد األيام 

 اإلسبالحتى 

 )يوم(

 ارتفاع

 النبات

 )سم(

 عدد السنابل 

 في النبات

 عدد الحبوب 

 في السنبلة

 الغلة الحيوية

 النبات/

 )غ(

 متوسط وزن

 األلف حبة

 )غ(

 الحبيةالغلة 

 النبات/

 )غ(

  bc123  a68.89  cd8.07  hij29.69  abcde28.93  ab28.61  ab4.18 6شام  

  abc121.67  n91.11  bcd7.2  bcdefg24.27  abc27.73  fghij32.43  bcdef5.66 2دوما 

  ab121.33  j83.33  a5  a17.32  cdef31.6  jk34.26  a3.07 4دوما 

  a121  b72.34  ab5.87  ab20.72  a21.73  ijk33.94  ab4.14 14جواهر 

  abc122  l 85.89 abcd6.93  ab20.66  abc27.33  defghi31.65  abcd4.63 1149اكساد  

  c123.33  o94.55  d8.8  bcdef23.69  cdef32.27  l 36.75 bcdef5.65 1252اكساد  

  a120.67  l85.33  abc6.4  defghi27.07  abc27.87  jk34.18  efg7.33 64453دوما 

  abc122  jl84.67  bcd7.47  efghi27.55  abc27.87  a27.23  bcdef5.65 6× شام   2دوما 

  ab121.33  j83.33  abcd6.8  ghij28.85  abc27.33  abc29.22  bcdef5.67 6× شام   4دوما 

  a120.33  c75  abc6.33  efghi27.57  ab23.07  ab28.46  abcde4.97 6× شام   14جواهر 

  abc121.67  h80  bcd7.2  hij30.09  bcdef30.27  fghij32.51  defg7.02 6× شام 1149اكساد  

  a121  efgh79.44  cd8.27  abc21.71  def36.33  a26.96  abcde4.83 6× شام   1252اكساد  

  abc121.67  j83.33  d8.8  cdefgh25.86  cdef35.2  bcdefg30.56  defg7.1 6× شام   64453دوما 

  a121  jk83.33  bcd7.6  bcdefg24.24  cdef32  bcd29.81  abcdef5.48 2× دوما   4دوما 

  a120  c75  bcd7.2  cdefgh25.82  cdef34.67  ghijk32.93  bcdefg6.14 2× دوما   14جواهر 

  a121  ef78.55  bcd7.87  fghij28.85  abcd28.2  bcde30  cdefg6.88 2× دوما   1149اكساد  

  a120.33  o93.33  cd8.27  bcd22.38  cdef32.8  bcdef30.47  bcdef5.65 2× دوما   1252اكساد  

  a120  d76.67  bcd7.53  fghi27.94  cdef34.67  jk34.23  efg7.25 2× دوما   64453دوما 

  a120  c75.33  cd8.47  hij29.87  f37.6  hijk33.05  g8.37 4× دوما   14جواهر 

  a120.33  a70  abc6.47  bcde22.55  cdef31.33  ab28.3  abc4.36 4× دوما   1149اكساد  

  a120.33  fh80  bcd7.8  bcdefgh24.99  def36.4  efghij32.2  bcdefg6.31 4× دوما   1252اكساد  

  a120  p96.78  abc6.4  fghi27.93  cdef32.53  m39.35  defg7.02 4× دوما   64453دوما 

  ab121.33  e78.33  abcd6.87  cdefgh26.19  abcdef29.6  jk34.57  bcdefg6.25 14× جواهر   1149اكساد  

  ab121.33  p97.55  bcd7.6  ij31.63  ef37.07  fghijk32.75  fg7.88 14× جواهر   1252اكساد  

  a120  i81.67  ab5.8  j33.42  bcdef29.87  kl35.12  cdefg6.89 14× جواهر  64453دوما 

  abc121.67  m88.33  bcd7.67  bcdefgh25.43  cdef34.27  cdefgh31.05  bcdefg6.07 1149× اكساد   1252اكساد  

  a120  efg78.55  abc6.33  fghij28.75  abcdef29.6  jk34.12  bcdefg6.33 1149× اكساد   64453دوما 

  abc122  efgh79.11  bcd7.13  k38.22  bcdef30.27  a27.47  cdefg6.85 1252× اكساد   64453دوما 

 5.987 31.86 31.01 26.54 7.219 82.13 121.08 المتوسط العام 

L.S.D 5% 1.647 1.2946 1.745 4.275 6.797 2.051 2.086 

CV% 0.8 1 14.8 9.8 13.4 3.9 21.3 

 مصادر ومكونات التباين للصفات المدروسة . 2الجدول 

 مصادر ومكونات التباين 

 عدد األيام 

 اإلسبالحتى 

 )يوم(

 ارتفاع

 النبات

 )سم(

 عدد السنابل 

 في النبات

 عدد الحبوب 

 في السنبلة

 الغلة الحيوية

 النبات/

 )غ(

 متوسط وزن

 األلف حبة

 )غ(

 الغلة الحبية

 النبات/

 )غ(

 5.73 0.93 2.96 2.29 2.99 0.05 0.33 المكررات

 **4.61 **27.41 **47.36 **55.35 **2.61 **172.19 **2.48 الطرز الوراثية

GCA 4.94** 276.92** 5.74** 64.68** 60.13** 48.88** 6.17** 

SCA 1.78* 142.27** 1.72 52.68** 43.71** 21.28** 4.17** 

GCA
2σ 0.12 4.99 0.15 0.44 0.61 1.02 0.07 

SCA
2σ 0.27 47.22 0.19 15.34 8.99 6.58 0.85 

SCA
2/σGCA

2σ 0.44 0.11 0.77 0.03 0.07 0.16 0.09 

Additive 0.23 9.97 0.3 0.89 1.22 2.04 0.15 

Dominance 0.27 47.22 0.19 15.34 8.99 6.58 0.85 

ā 1.07 2.18 0.81 4.15 2.72 1.79 2.39 

Error 1.01 0.63 1.14 6.82 17.24 1.57 1.62 

CV% 0.8 1 14.8 9.8 13.4 3.9 21.3 

 % على التوالي1و 5*، ** وجود فروق معنوية عند مستوى ثقة 
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 القدرة العامة على التوافق لآلباء لجميع الصفات المدروسة  .3الجدول 

 اآلباء

 عدد األيام 

 اإلسبالحتى 

 )يوم(

 ارتفاع

 النبات

 )سم(

 السنابل عدد 

 في النبات

 عدد الحبوب 

 في السنبلة

 الغلة الحيوية

 النبات/

 )غ(

 متوسط وزن

 األلف حبة

 )غ(

 الغلة الحبية

 النبات/

 )غ(

 0.48- **2.53- 1.13- 0.96 0.36 **3.73- *0.59 6شام  

 0.05 *0.60- 0.27- 0.78- 0.29 **1.86 0.11- 2دوما 

 0.5- *0.62 1.37 **2.14- *0.47- 0.18- 0.33- 4دوما 

 0.1 **1.09 1.42- 0.4 0.42- **3.28- 0.41- 14جواهر 

 0.19- 0.12- 1.13- 1.02- 0.17- **1.28- 0.15 1149اكساد  

 0.11 0.06- *2.62 0.07- **0.73 **5.53 *0.52 1252اكساد  

 **0.91 **1.59 0.03- **2.65 0.33- **1.08 0.41- 64453دوما 

se[g(i)] 0.18 0.14 0.19 0.46 0.73 0.22 0.23 

se[g(i)- g(j)] 0.27 0.21 0.29 0.7 1.11 0.34 0.35 

  % على التوالي1و 5*، ** وجود فروق معنوية عند مستوى ثقة 

 لجميع الصفات المدروسة   21الـ  F1القدرة الخاصة على التوافق لهجن  .4الجدول 

 الهجن

 عدد األيام 

 اإلسبالحتى 

 )يوم(

 ارتفاع

 النبات

 )سم(

 عدد السنابل 

 في النبات

 عدد الحبوب 

 في السنبلة

 الغلة الحيوية

 النبات/

 )غ(

 متوسط وزن

 األلف حبة

 )غ(

 الغلة الحبية

 النبات/

 )غ(

 0.09 *1.51- 1.74- 0.83 0.4- **4.40 0.44 6× شام   2دوما 

 0.66 0.73- 3.91- *3.49 0.31- **5.10 0.01- 6× شام   4دوما 

 0.64- **1.97- *5.40- 0.33- 0.83- 0.13- 0.94- 6× شام   14جواهر 

 *1.70 **3.29 1.51 *3.60 0.21- **2.87 0.16- 6× شام 1149اكساد  

 0.79- **2.32- 3.83 **5.72- 0.04- **4.50- *1.19- 6× شام   1252اكساد  

 0.68 0.37- *5.34 **4.30- **1.55 **3.84 0.4 6× شام   64453دوما 

 0.05- **2.07- 0.11- 0.62 0.56 0.48- 0.36 2× دوما   4دوما 

 0.002- 0.57 *5.34 0.34- 0.11 **5.71- 0.56- 2× دوما   14جواهر 

 1.03 1.15- 1.41- **4.11 0.53 **4.16- 0.12- 2× دوما   1149اكساد  

 0.5- 0.74- 0.56- *3.31- 0.03 **3.81 *1.16- 2× دوما   1252اكساد  

 0.3 *1.38 3.95 0.48- 0.36 **8.40- 0.56- 2× دوما   64453دوما 

 **2.79 0.53- **6.64 **5.07 **2.13 **3.34- 0.34- 4× دوما   14جواهر 

 0.93- **4.06- 0.09 0.83- 0.12- **10.67- 0.56- 4× دوما   1149اكساد  

 0.72 0.22- 1.4 0.66 0.32 **7.49- 0.94- 4× دوما   1252اكساد  

 0.62 **5.28 0.18 0.87 0.02- **13.75 0.34- 4× دوما   64453دوما 

 0.36 *1.73 1.14 0.26 0.23 0.76 0.51 14× جواهر   1149اكساد  

 *1.68 0.15- *4.86 **4.75 0.07 **13.16 0.14 14× جواهر   1252اكساد  

 0.11- 0.58 0.3 **3.82 0.67- **1.74 0.27- 14× جواهر  64453دوما 

 0.17 0.64- 1.77 0.02- 0.12- **1.94 0.08- 1149× اكساد   1252اكساد  

 0.38- 0.78 0.26- 0.57 0.39- **3.38- 0.82- 1149× اكساد   64453دوما 

 0.16- **5.92- 3.34- **9.08 0.49- **9.64- 0.81 1252× اكساد   64453دوما 

se[s(i,j)] 0.52 0.4 0.55 1.34 2.12 0.64 0.66 

se[s(i,j)-s(i,k)] 0.77 0.6 0.82 1.99 3.15 0.96 0.98 

 % على التوالي1و 5*، ** وجود فروق معنوية عند مستوى ثقة 
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 MPلجميع الصفات المدروسة قياساً بمتوسط األبوين   21الـ  F1الهجين % للهجن  قوة  .5الجدول 

 الهجن
 عدد األيام 

 اإلسبالحتى 

 ارتفاع

 النبات

 عدد السنابل 

 في النبات

 عدد الحبوب 

 في السنبلة

 الغلة الحيوية

 النبات/

 متوسط وزن

 األلف حبة

 الغلة الحبية

 النبات/

 2.02 **9.16- 8.13- 0.51 10.04- **9.25 0.27- 6× شام   2دوما 

 *56.25 *7.06- 9.69- **22.75 4.08 **9.49 0.68- 6× شام   4دوما 

 19.42 **9.01- 8.95- 9.4 9.09- **6.21 *1.37- 6× شام   14جواهر 

 **59.42 *7.88 7.58 *19.51 4- **3.37 0.68- 6× شام 1149اكساد  

 1.73- **17.49- 18.74 **18.64- 1.98- **2.79- **1.76- 6× شام   1252اكساد  

 23.37 2.66- *23.94 8.88- *21.66 **8.07 0.14- 6× شام   64453دوما 

 10 **9.12- 1.05 14.17 12.32 *1.64- 0.41- 2× دوما   4دوما 

 6.58 *5.77- 15.71 9.84 5.56 *1.68 0.55- 2× دوما   14جواهر 

 0.95- 1.14- 12.42 12.22 7.76- **11.5- 0.96- 2× دوما   1149اكساد  

 7.01 **9.85- 8.12- 12.51 9.23- **7.26- *1.5- 2× دوما   1252اكساد  

 4.59- 3.1- 17.23 4- 14.29 **2.14 0.96- 2× دوما   64453دوما 

 **131.96 3.09- **41 **57.06 **55.83 **3.21- 0.96- 4× دوما   14جواهر 

 13.33 **14.13- 6.33 18.75 8.38 **17.27- 1.1- 4× دوما   1149اكساد  

 *44.75 **9.3- 13.99 *21.9 13.04 **10.05- **1.63- 4× دوما   1252اكساد  

 *34.89 **14.99 9.42 25.81 12.28 **14.76 0.83- 4× دوما   64453دوما 

 15.39 3.14 3.8- 11.93 1.04- **6.18- 0.41- 14× جواهر   1149اكساد  

 *41.52 2.74- 20.74 **27.17 3.64- **1.86 0.41- 14× جواهر   1252اكساد  

 *35.5 1.88- **45.97 **37.35 16.3 **16.70 0.14 14× جواهر  64453دوما 

 18.2 **9.2- 14.99 14.7 2.54- **2.1- 0.82- 1149× اكساد   1252اكساد  

 5.88 3.65 7.25 *20.44 5- **8.24- 1.1- 1149× اكساد   64453دوما 

 5.5 **22.53- 0.67 **50.57 6.14- **12.04- 0 1252× اكساد   64453دوما 

 % على التوالي1و 5*، ** وجود فروق معنوية عند مستوى ثقة 

 BPلجميع الصفات المدروسة قياساً باألب األفضل   21الـ  F1الهجين % للهجن  قوة  .6الجدول 

 الهجن
 عدد األيام 

 اإلسبالحتى 

 ارتفاع

 النبات

 عدد السنابل 

 في النبات

 عدد الحبوب 

 في السنبلة

 الغلة الحيوية

 النبات/

 متوسط وزن

 األلف حبة

 الغلة الحبية

 النبات/

 18.08- **13.12- 12.18- 7.2- 12.5- *1.68- 0.27 6× شام   2دوما 

 35.57 **14.72- 13.5- 2.81- 15.7- 0 0 6× شام   4دوما 

 18.9 **16.15- 20.28- 7.13- 21.49- **3.68 0.55- 6× شام   14جواهر 

 *51.73 2.7 4.61 1.35 10.74- **6.86- 0.27- 6× شام 1149اكساد  

 14.51- **26.62- 12.6 **26.86- 6.06- **15.98- *1.63- 6× شام   1252اكساد  

 3.14- **10.59- 21.66 12.9- 9.09 **2.35- 0.83 6× شام   64453دوما 

 20.49- **12.99- 0.84 3.57- 10.94- **3.23- 0.27- 2× دوما   4دوما 

 14.69- **9.37- 2.52- 0.2 10.94- **6.45- 0.28- 2× دوما   14جواهر 

 17.25- 1.62- 4.62 2.24 16.41- **11.61- 0.82- 2× دوما   1149اكساد  

 2.66- **16.47- 8.88- 9.27 10.61- **11.4- 0.82- 2× دوما   1252اكساد  

 7.41- *7.12- 10.08 7.44- 0 *1.68 0.55- 2× دوما   64453دوما 

 **102.01 3.55- 18.99 **44.19 **44.32 **9.6- 0.83- 4× دوما   14جواهر 

 5.69- **17.4- 0.84- 9.15 6.73- **18.5- 0.82- 4× دوما   1149اكساد  

 11.74 **12.36- 12.81 5.52 11.36- **15.39- 0.82- 4× دوما   1252اكساد  

 4.27- **14.85 2.95 3.15 0 **13.41 0.55- 4× دوما   64453دوما 

 9.37 0.33- 13.66- 11.78 8.65- **13.58- 0 14× جواهر   1149اكساد  

 22.65 *6.46- 1.03 *19.2 19.7- **10.11- 0.55 14جواهر ×   1252اكساد  

 6.05 2.22- *29.9 **21.23 11.46 **7.81 0.28 14× جواهر  64453دوما 

 7.49 **15.49- 6.2 7.38 12.88- **6.58- 0.27- 1149× اكساد   1252اكساد  

 13.64- 0.19- 6.22 6.18 8.65- **8.54- 0.55- 1149× اكساد   64453دوما 

 6.59- **25.24- 6.2- **61.33 18.94- **16.33- 1.08- 1252× اكساد   64453دوما 

 % على التوالي1و 5*، ** وجود فروق معنوية عند مستوى ثقة 
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 والتوصيات: االستنتاجات

 في التحكم بتوريف معظم اللفات المدروسة. تفوق الفعل الوراثي المتراكمي •
في تحسين وزن األلل حبة،  14جواهر  في تحسين الغلة الحبية/النبات، والطراز 1252، اكساد 64453دوما أهمية الطرازان  •

 وبالتالي ممكن إدخالها كآبا  في برنام  التهفين لتحسين الغلة الحبية ومعظم مكوناتها.
قوة هفين معنوية أب واحد عل  األقل ذو قدرة عامة عل  التوافم إمفابية، وتمثل هذه الهفن مادة كان لمعظم الهفن الحاملة ل •

 وراثية هامة للوصوو إل  سملة متفوقة في مختلل اللفات المدروسة بفضل المورثات التراكمية في ابااها.
، لةةدى مفةةا اسةةتثمار هةةذه الهفةةن ومتابعةةة العمةةل امتلكةةت معظةةم الهفةةن الحاملةةة لقةةوة هفةةين معنويةةة قةةدرة خاصةةة علةة  التوافةةم •

وتنفيذ الهفن الرجعية لكل هفين منتخا وذلةا لتعميةم الدراسةات الوراثيةة الهادفةة  (،F2بد از من الفيل االنعزالي األوو )عليها 
وتحديةد المقةاييا الوراثيةة الواجةا العمةل عليهةا السةيما درجةة التوريةف والتقةدم  الهامةة،لفهم طبيعة توريف اللفات والخلااص 

 الوراثي.
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Abstract 

This study was carried out in cooperation between Faculty of Agricultural at Al- Furat 

University, and the General Commission for Scientific Agricultural Research in Izraa 

Research Station in Syria during 2016/2017 and 2017/2018 seasons. Seven bread 

wheat (Triticum aestivum L.) genotypes were used viz. Douma 64453, ACSAD 1252, 

ACSAD 1149, Douma 2, Douma 4, Jawaher14 and Sham6. Half diallel mating method 

was followed to get 21 hybrids. The hybrids and their parents were sown in the second 

season, using a randomized complete block design with three replications to estimate 

general combining ability, specific combining ability, dominance degree, and both mid 

and better parent heterosis for traits; number of days to heading, plant height, number 

of spikes per plant, number of grains per spike, biological yield per plant, thousand 

kernel weight, and grain yield per plant. The results indicated non-additive gene action 

in all trait inheritance, except number of spikes per plant, which was equally controlled 

by additive and non-additive genes. Three parents had high general combiners for grain 

yield, i.e. Douma64453, ACSAD1252 and Jawaher14. Thus, the derived progenies of 

these parents in the breeding program will have high gene inheritance. Many hybrids 

with positive specific combining ability were obtained from parents with positive 

general combining ability, which also have both mid and high parent heterosis, 

including (Sham6 x Douma64453), (ACSAD1252 x Jawahar14), (Jawahar14 x 

Douma4) and (Sham6 x ACSAD1149). Thus theses hybrids could be used for selection 

in segregating generations in order to reach high yielding wheat lines.    

Key words: Bread wheat, Combining ability, Heterosis, Dominance degree. 
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