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والسموكية الوراثية لعدة تراكيب وراثية  RAPDدراسة القرابة الوراثية باستخدام تقنية 
  Triticum durum Desfناتجة عن التهجين الجزئي في القمح القاسي 

 (1)الدليميتماضر عادل احمد ( 1*)احمد هواس عبداهلل انيس

 العراؽ.تكريت، مية الزراعة، جامعة تكريت، ك(. 1)
 (.ahmed75hawas@tu.edu.iq عبداهلل أنيس. البريد اإللكتروني: احمد ىواس)*لممراسمة: د. 

 28/07/2020تاريخ القبول:    29/06/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
 ، DW36ب )أوقوة اليجيف ألحد عشر  RAPDىدؼ البحث دراسة القرابة الوراثية باستخداـ تقنية 

DW30  DW7 ،DW17 ،DW45،DW38 ،DW26 ،DW10 ،DW15 ،DW47 ،22)، تـ  التي
محطة َأبحاث ب (ICARDAالحصوؿ عمييا مف المركز الدولي لمبحوث الزراعية في المنطقة الجافة )

لمحصوؿ  ُأدخمت ضمف برنامج التيجيف التبادلي الجزئيالمعتمد بغداد، و ز االطر  إلى سميمانية، باإلضافة
لمموسـ  /صبلح الديفحافظة قضاء الدور بم حقؿ أحد المزارعيف فيمع آبائيا ب وزرعت ىجيف، 30عمى 

ات قراءحسب تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة وبثبلثة مكررات، وأخذت  2017/2018 الزراعي
. لؼ حبة وحاصؿ النبات الفرديألمساحة الورقية وعدد السنابؿ وعدد حبوب السنبمة ووزف اال صفات
وىجنيا لجميع الصفات قيد الدراسة باستثناء صفة عدد  باءوجود فروؽ معنوية لآل إلىالنتائج أشارت 

النتائج وجود قوة سنابؿ النبات، ويمكف استغبلؿ ىذا التأثير المعنوي في برامج التربية المختمفة. كما بينت 
( 4X12( و)4X8( و)3X7في كؿ مف اليجف ) األبويف  أفضؿو  األبويفاليجيف بالمقارنة مع متوسط 

 32.16%( وعدد حبوب السنبمة )75.64و 85.80( وذلؾ لصفات مساحة ورقة العمـ )7X12و)
%( 72.79و 76.12%( وحاصؿ النبات الفردي )23.25و 24.46حبة ) 1000%( ووزف 24.28و

بعد وراثي كاف   أقؿبينما  0.99وبمغ  3و 4بعد وراثي كاف بيف التركيبيف  أكبرف أ، وظير عمى التوالي
ويمكف استغبلليا في برامج التربية ويخص بالذكر االنتخاب في األجياؿ  0.23وبمغ  9و 7بيف التركيبيف 

 صؿ العالي لمقمح القاسي.   التوليفات اليجينة ومف ثـ األصناؼ الواعدة ذات الحا إلىالتالية لموصوؿ 
 ، قوة اليجيف.     RAPDالقمح القاسي، تقنية  الكممات المفتاحية:

 :المقدمة
الطاقة المطموبة في   إجمالي% مف 20بيف محاصيؿ الحبوب الثبلثة الرئيسة التي توفر حوالي  القمح مف أىـ محاصيؿ الحبوب، مف

 3.5 وبمردود قدره اً مميوف ىكتار  218.5 ، حيث تصؿ المساحة المزروعة عالمياً Poaceaeنتمي لمعائمة النجيمية يالغذاء البشري، و 
  إنتاجبالتكيؼ العالي واالستخدامات المتعددة والقيمة الغذائية العالية المرتبطة  وىو مف المحاصيؿ ذات(. FAO, 2017) /ىكتارطف

 Triticum durum Desfالرباعية  األقماح ر مف سكاف العالـ، وتتميزة وغذاء ألكثالمحاصيؿ المتفوقة وكذلؾ استخداميا كمواد أساسي
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وقد ذ تتميز باستخداميا في صناعة المنتجات الغذائية المختمفة السيما البرغؿ واالسباكتي...... الخ، إ ،عمى نطاؽ واسع باستخداميا
، واف اعتماد أسموب االدخاؿ  نتاجالدور الرئيسي في تطوير أصناؼ جديدة عالية اإل ،برامج التربية وبالذات في محصوؿ القمحساىمت 

ىو أحد الركائز األساسية في ىذه البرامج، بما يحققو  ،محصوؿ أليأي ما يماثؿ تنويع المصادر الوراثية  ،لتحقيؽ االختبلؼ الوراثي
و ما يترتب عميو مف توسيع لمقاعدة الوراثية التي تخدـ برامج التربية أاسي المتفوقة بزمف قي ةالتجريبيمف إمكانية اكثار وتقييـ األصناؼ 
 (.  2005 بالتيجيف ومف ثـ االنتخاب )حسف،

تطوير األنماط الجينية بواسطة استغبلؿ برامج التيجيف السيما التيجيف التبادلي الجزئي  إلىخبلؿ الماضي القريب جيود مركزة بذلت 
النظاـ يوفر إال استخداـ ىذا  ،كثيرة التي تحمؿ زىيرات وال يصعب التيجيف في استخداميا آباءوالذي يعتبر مف األنظمة التي تستخدـ 

 Ali( و2010التزاوجي، وفي ىذا المضمار درس كؿ مف الميمة واسكندر )ولكف بنفس الوقت يحافظ عمى كفاءة التصميـ  ،ىجف كثيرة
et al., (2013) وFellahi et al., (2015) وohammadi et al., (2017)   .عمى محصوؿ القمح وبالذات حوؿ ىذا النظاـ

فر األساس تو خبللو مف يمكف ذي ال ،مف التبايف المحاصيؿ مع مستوى كاؼ    إنتاجقوة اليجيف ىي الطريقة السريعة لزيادة وتعتبر 
لحصوؿ عمى في االقمح اليجينة   إنتاجالدراسات حوؿ قوة اليجيف في  وتساعد .الستغبلؿ ىذه التوليفات اليجينة القيمة في برامج التربية

مع نقؿ الجينات المرغوبة بكفاءة  باءتحريات الجمع بيف القدرات الختيار اآل   إجراءومات جينية مف التيجينات، ويقـو مربو النبات بمعم
ية باستخداـ حقم ؿيمحاص عدةعمى  عمموفي العالـ في المربوف زاؿي وال ،قرف مف أكثر منذ فيجيال قوة ظاىرة عرفتالسبلالت.  إلى
 في ؿيمحاص عدة حاصبلت رفع ي عمىومعنو  عالي بشكؿ ثرتأ التي ىذه الظاىرة عمى Heterosisو أ  hybrid vigor ريتعب

 في عاـ بشكؿ الموسع باالختبار إال ذلؾ مف التحقؽ مكنناي وال ،اً وراثي فيمتباعدت فيسبللت تيجيف تـ اذااليجيف  قوة تحصؿ  .العالـ
 ،التغاير واسعة ةينيج مواقع تمتمكاف الميجنتاف  السبللتاف كانت ذاإ1  األوؿ ؿيجال بذور عمى والحصوؿ التيجيف نجازإ بعد الحقوؿ
ر، المذكو  لمسبب محصوؿ ألي بداً أ زرعي ال لذا ،بعده وما الثاني ؿيالج فيمنيا  ريالكث ختفييو  ،األوؿ ؿيالج فياليجيف  قوةتظير 

( 2015وعقؿ ) Brahim and Mohamed (2014)( و2013) Ali and Falahy (2013)كؿ مف يذه الظاىرة لتطرؽ و 
 .Kumar et al., (2017)و  adav et al., (2017)( و2015( والميمة )2015) Ismailو
ويستفاد منيا لدراسة القرابة الوراثية والكشؼ عف  PCRالعتبارىا مف المؤشرات المعتمدة عمى تقنية الػػػػ  RAPDف استخداـ تقنية إ

التنوع الوراثي في المحاصيؿ وبالذات محصوؿ القمح، وتناوؿ بعض الباحثيف ىذه التقنية في التعبير عف البعد الوراثي مثؿ زكريا 
 (. 2018) آخروف( والكرخي و 2016) آخروف( وداؤد و 2013والجبوري )  Aydogan and Yagdi, (2012)( و2011)

ز المعتمد )بغداد( االطر  إلىمف القمح القاسي باإلضافة  وفي ضوء ىذه المعطيات أجريت ىذه الدراسة بيدؼ تقيـ أحد عشرة مدخبلً 
جؿ حساب قوة اليجيف عمى أساس المقارنة مع أفي برامج التربية والتحسيف الوراثي السيما التيجيف التبادلي الجزئي مف  آباءإلدخاليا ك
ز واعد مف القمح اطر   فضؿأللموصوؿ  RAPDبواسطة تقنية  حساب التباعد الوراثي جزيئياً  إلىإضافة  ،بأ  أفضؿو  ويفاألبمتوسط 
دخاليا في برامج التربية المستقبمية ا  وانتخاب المدخبلت المتفوقة و  ،لحاصؿ الحبوب ومكوناتو إنتاجيةقيمة توريثية وكفاءة  ذاالقاسي 

 السيما االنتخاب تحت ظروؼ المنطقة.    
 :مواد البحث وطرائقه  
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مصدرىا المركز الدولي لمبحوث الزراعية في  (مدخبلً  اً وراثي اً تركيب 11القاسي )مف القمح  اً وراثي اً ( تركيب12في ىذه الدراسة ) استخدـ
/ محطة َأبحاث  International Center of Agricultural Research in the Dry Aera( ICARDAالمنطقة الجافة )

 (.1ز المعتمد بغداد والموضحة تفاصيميا في الجدوؿ )افضبًل عف الطر  السميمانية(
 . ارقاو وريىز وأَسًاء انتراكية انىراثيح انًستخذيح في انذراسح1انجذول 

 انىراثي انطرازاسى  انريس انطرازرقى 

1 DW36 Sardar 

2 DW30 Guayacan /Im //Yllan / Green 18 

3 DW7 Mikki 3 

4 DW17 Bejah – 6/SLA 

5 DW45 Icarasha 2 

6 DW38 Simeto  

7 DW26 Halio 

8 DW10 Maassara 1 

9 DW15 Amedakul 1 

11 DW47 Lahnaucan  

11 22 Fadda 98 

 بغداد بغداد 12

 8/12/2016 األوؿ ؛في محافظة صبلح الديف / قضاء الدور بموعديف 2016/2017( في الموسـ باء)اآلزرعت التراكيب الوراثية 
 Kempthorneعدد مف التيجينات، وتـ تنفيذ التيجيف التبادلي الجزئي المقترح مف قبؿ  أكبر   إجراءلضماف  15/12/2016والثاني 

and Carnow (1961)   وبافتراض قيمة األوؿىجف الجيؿ   نتاجإل ،S  5وبيذا تكوف عدد التيجينات لكؿ تركيب وراثي  5تساوي 
واليجف( في  باءنفذت تجربة حقمية لتقييـ التراكيب الوراثية )اآل .( ns/2ىجيف حسب قانوف عدد اليجف ) 30تيجينات، نتج منيا 

 200رحي وأضيؼ سماد سوبر الفوسفاتي في نفس حقؿ التيجيف، إذ حرثت َأرض التجربة بالمحراث المط 2017/2018الموسـ 
(، أضيؼ جميع السماد الفوسفاتي مع نصؼ كمية السماد النيتروجيني N%46يوريا ) كغ/ىكتار 400( و P 2 O5%46)كتار ىكغ/

خدمة (، وأجريت كافة عمميات ال2011يـو مف الزراعة )العابدي ،  45عند الزراعة، والنصؼ اآلخر مف السماد النيتروجيني بعد مرور 
( RCBDواليجف( بثبلثة مكررات حسب تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة ) باءحسب التوصيات، وتـ زراعة التراكيب الوراثية )اآل

خر. وزعت التراكيب الوراثية اآلخط و السـ بيف  30خر واآلنبات و السـ بيف  10ومسافة  ،متر لكؿ تركيب وراثي 2بطوؿ  ،بواقع خطيف
 ،نباتات مف كؿ وحدة تجريبية ألخذ بيانات صفات الحاصؿ ومكوناتو 5مكرر، وعند بداية مرحمة التزىير تـ اختيار عشوائيًا داخؿ كؿ 

لعشرة َأوراؽ مف  0.95 ×)قدرت المساحة الورقية لمنبات بقياس َأقصى طوؿ لمورقة مضروبًا بأقصى عرض  2وىي المساحة الورقية سـ
نبات /( وعدد سنابؿThomas, 1975د اوراؽ النبات لخمسة نباتات مف الوحدة التجريبية )النبات وأخذ معدليا ثـ ضربيا بمعدؿ عد

المعممة لكؿ وحدة تجريبية وأخذ متوسطيا( وعدد حبوب السنبمة )حساب عدد  ةخمسالسنابؿ لكؿ نبات مف النباتات ال)حساب عدد 
لؼ حبة لموحدة التجريبية ووزنيا بميزاف حساس أ)حساب  غباؿ حبوب كؿ سنبمة لمنباتات المختارة وأخذ متوسطيا( ووزف الؼ حبة 

لموحدة التجريبية بالميزاف الحساس وأخذ  5)وزف حاصؿ الحبوب لكؿ نبات مف النباتات الػ  غمقدرًا بالغراـ( وحاصؿ النبات الفردي 
( بثبلثة مكررات RCBDعشوائية الكاممة )التحميؿ االحصائي لبيانات التراكيب الوراثية وفؽ تصميـ القطاعات ال   إجراءمتوسطيا(، تـ 
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   وكما يمي:  األبويف(. تـ تقدير قوة اليجيف قياسًا بمتوسط  Al-Zubaidy anAl-Falahy, 2016وضحُو )أحسب ما 

   –  ̅̅ ̅̅ ̅

  ̅̅ ̅̅ ̅
       ، 

    
 

√ ( )
  ،   ̅ ( ) و  ̅̅̅̅̅      

 

 
  
  ، 

   اب   أفضؿوقدرت عمى أساس المقارنة مع 
   –  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
        

    
 

√ ( )
  ،   ̅    ̅̅ ( ) و  ̅̅      

   ،=Mse/3      واختبرت معنوية قوة اليجيف بحساب قيمة ،t  ومقارنتيا مع

t  وفؽ معادلة1و 5الجدولية عمى مستوى ،% Shull (1910) ورسـ مخطط البعد الوراثي لممدخبلت االثنا عشر المدروسة باستخداـ .
 The uniweighted pair group method for the( UPGMAباستخداـ طريقة: ) RAPDبواسطة تفاعبلت  عشر بوادىء

arithmetic average (Sneath and Sokal, 1973 .) 
  :النتائج والمناقشة

واليجف بمفردىما لصفات الحاصؿ ومكوناتو كانت معنوية لجميع الصفات  باء( واآلمعاً  واليجف باءف التراكيب الوراثية )اآلتبيف أ
ف المعنوية االحصائية داللة عمى إ .(2جدوؿ )العمى حدة والمبينة في  واليجف كبلً  باءالمدروسة عدا صفة عدد سنابؿ/ النبات لآل

واألب  األبويفوحساب قوة اليجيف بالمقارنة مع متوسط  RAPDالمضي في دراسة السموؾ الوراثي السيما القرابة الوراثية المقدرة بتقنية 
تركيب وراثي جيد يمتاز بصفات  إلىىجيف بيدؼ االستمرار لمرحمة بعد التيجيف وىو االنتخاب والوصوؿ   أفضؿ إلىلموصوؿ   فضؿاأل

 Fellahi etو Ali et al., (2013)( و2010ممتازة لتكوف نواة ألصناؼ واعدة، وىذه النتائج تتوافؽ مع نتائج كؿ الميمة واسكندر ) 
al., (2015) وMohammadi et al., (2017)   .         

 . تحهيم انتثايٍ نصفاخ انحاصم ويكىَاته في انقًح انقاسي2انجذول 

 يصادر االختالف

 انصفاخ

 درجاخ

 انحريح 

يساحح ورقح 

انعهى)سى
2

) 

عذد سُاتم/ 

 انُثاخ

عذد حثىب/ 

 انسُثهح

 حثح 1000وزٌ 

 (غ)

حاصم انُثاخ 

 (غ) انفردي

 35.40 12.30 2.44 0.39 21604.91 2 انًكرراخ 

 39.64** 34.10** 165.91** 6.54** 417202.95** 41 انتراكية انىراثيح 

 4.66 3.84 5.94 3.02 49044.42 82 انخطأ انتجريثي

 14.26 2.10 12.51 4.08 157140.31 2 انًكرراخ

 16.37** 24.84** 26.83** 1.40 311729.02** 11  تاءاآل

 1.39 2.23 5.58 1.60 97804.23 22 انخطأ انتجريثي

 41.89 12.78 2.28 3.81 55368.44 2 انًكرراخ

 25.33** 25.85** 49.27** 4.27 453528.97** 29 انهجٍ 

 5.35 4.50 5.86 3.41 25657.61 58 انخطأ انتجريثي 

    
 
 
 (: 2مساحة ورقة العمم )سم – 1
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التي  المساحة الورقية المثالية بالتركيب الوراثي وتعتبر مؤشرًا جيدًا عمى كفاءة عممية التمثيؿ الضوئي واالستخداـ اأَلمثؿ لمدخبلت النمو
( بمتوسط قدره 9( يتبيف تفوؽ االب )3تصب فيما بعد في تحقيؽ ىدؼ مربي النبات لزيادة الحاصؿ. عند عرض النتائج في الجدوؿ )

 ( 11و 6و 5و 2و 1) باءالداخمة في ىذه الدراسة باستثناء اآل باءعمى جميع اآل 2سـ 2279.27
 وهجُها وقىج انهجيٍ نصفح يساحح ورقح انعهى   تاءانًتىسطاخ انحساتيح نآل .3انجذول                         

 انًتىسظ انهجٍ انًتىسظ تاءاآل
قىج انهجيٍ يقارَح 

 )%( األتىيٍتًتىسظ 

  أفضميقارَح تقىج انهجيٍ 

 اب )%(

1 1961.77 1 X 5 1835.73 8.76- 10.99- 

2 1972.07 1 X 6 2176.17 6.63 2.65 

3 1681.27 1 X 7 1942.57 12.31 0.98- 

4 1196.80 1 X 8 2016.97 15.48 2.81 

5 2062.40 1 X 9 1528.40 **28.23- **33.47- 

6 2120.03 2 X 6 1619.93 **20.83- **23.59- 

7 1497.40 2 X 7 1922.30 10.81 2.52- 

8 1531.30 2 X 8 1837.77 4.91 6.81- 

9 2297.47 2 X 9 2067.33 3.16- 10.02- 

11 1857.83 2 X 11 1898.63 0.85- 3.72- 

11 2079.27 3 X 7 2952.97 **85.80 **75.64 

12 1576.40 3 X 8 1519.60 5.40- 9.62- 

 -LSD 529.59 3 X 9 1728.30 13.12- 24.77قيًح 

  3 X 11 1959.80 10.75 5.49 

  3 X 11 2097.87 11.57 0.89 

  4 X 8 2075.53 **52.16 **35.54 

  4 X 9 1782.60 2.03 **22.41- 

  4 X 11 1918.47 *25.61 3.26 

  4 X 11 2195.73 **34.05 5.60 

  4 X 12 2172.03 **56.64 **37.78 

  5 X 9 1288.20 **40.91- **43.93- 

  5 X 11 2784.40 **42.05 **35.01 

  5 X 11 1629.50 **21.31- *21.63- 

  5 X 12 1403.60 **22.85- **31.94- 

  6 X 11 2052.63 3.20 3.18- 

  6 X 11 2206.60 5.09 4.08 

  6 X 12 1862.93 0.80 12.13- 

  7 X 11 1516.43 15.20- **27.07- 

  7 X 12 2827.40 **83.97 **84.64 

  8 X 12 2046.97 5.68 *29.85 

   LSD 261.83قيمة   

االختبلفات في درجة الحرارة والسطوع  إلىربما يعود سبب ذلؾ  ،2سـ 1196.80متوسط حسابي بمغ   أقؿ( 4ب )األ  أعطىفي حيف 
بتأثيرىا عمى صافي التمثيؿ الضوئي مف خبلؿ زيادة معدالت التنفس فينعكس ذلؾ بشكؿ سمبي عمى المساحة الورقية. وبرز اليجيف 

(3X7 بامتبلكو اعمى متوسط حسابي بمغ )2سـ 2952.97 ( 5وبفارؽ معنوي عمى جميع اليجف سوى اليجينيفX10(و )7X12 )
، ويرجع سبب تميز ىذه اليجف ىو امتبلكيا 2سـ 1403.60( بالمرتبة األخيرة في متوسط ىذه الصفة بمغ 5X12ينما جاء اليجيف )ب

( 4X10( و)4X8( و)3X7اليجف الناتجة منو. تقدمت اليجف التالية ) إلىبيذِه الصفة ونقؿ جيناتو  القيمةأب واحد عالي   قؿعمى األ
% عند حسابيا بالمقارنة مع 1( في قوة اليجيف وبفروؽ معنوية عند مستوى احتماؿ 7X12و)( 5X10( و)4X12( و)4X11و)
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حالة السيادة الجزئية المؤثرة في ذلؾ. وكانت قوة  إلى(، ويعود سبب ذلؾ 3X7% لميجيف )85.80وبمغت اعمى قيمة  األبويفمتوسط 
التأثيرات اإلضافية لممورثات الناجمة  إلىاف يعزى سبب ذلؾ  مف الواحد وغير معنوية، ويمكف  أقؿ( موجب و 6X12اليجيف لميجيف )

عمى  إمكانية استغبلؿ ىذه اليجيف في األجياؿ االنعزالية مف خبلؿ عممية االنتخاب كونو قادراً  إلىعف غياب السيادة مشيرة بذلؾ 
قوة ىجيف معنوية عند ( 8X12( و)7X12( و)5X10( و)4X12( و)4X8( و)3X7توريث نسمو ليذه الصفة. وسجمت اليجف )

حد المعنوية بسبب انخفاض التبايف بيف  إلى(، بينما لـ تصؿ بقية اليجف 7X12% لميجيف )84.64ب وبمغ أ  أفضؿمقارنتيا مع 
ذلؾ ىو انو مف  إلى( في االداء العالي إضافة 3X7و وجود تداخؿ وراثي بيئي غير مرغوب. وممكف اف يعود تفوؽ اليجيف )أ باءاآل

( وبالتالي يعكس ذلؾ تراكـ مورثات زيادة ىذه الصفة، 8)الجدوؿ  0.71ابويف واقعيف بمجاميع وراثية مختمفة ذات بعد الوراثي وصؿ 
وعقؿ   Brahim and Mohamed, (2014)و   Ali and Falahy, (2013)وتتبلءـ ىذه النتائج لصفة مساحة ورقة العمـ مع نتائج

 .Kumar et al., (2017)و                        Yadav et al., (2017)( و2015والميمة ) Ismail (2015)( و2015)
  :عدد سنابل/ النبات – 2

عدد السنابؿ بالنبات ىي مف الصفات الميمة التي تعمؿ عمى المساىمة بشكؿ كبير في تحديد حاصؿ النبات الفردي، ويبدو مف نتائج 
فيما بينيا وعمى العمـو  الداخمة في الدراسة لـ تختمؼ معنوياً  باءالحسابية وقوة اليجيف ليذه الصفة، اف جميع اآل( المتوسطات 4جدوؿ )
 8.67متوسط حسابي )  أقؿ( 4لكمييما واألب ) 1-سنبمة.نبات 10.67( يمتمكاف اعمى متوسط حسابي بمغا 11( و)1) األبويفكاف 
  أقؿ( بامتبلكيما اعمى و 7X11( و)6X11لميجائف حيث لـ تختمؼ معنويا بينيـ وجاء اليجينيف )، ونفس الحاؿ بالنسبة )نباتسنبمة/

كانت  األبويف، وبالنسبة لقوة اليجيف عمى أساس المقارنة مع متوسط عمى التوالي )سنبمة/نبات 9.33و 14.33متوسط حسابي بمغا )
%، وتفوقت اليجف التالية 42.86( 3X10اليجيف )  أعبلىاف وبمغ %( ألربعة عشر ىجي1و 5قوة ىجيف معنوية عند مستوى احتماؿ )

(2X8(و )3X8(و )3X10(و )5X12(و )6X11(و )6X12( في قوة ىجيف معنوية عند مستوى احتماؿ )عند المقارنة مع 5 )%
خص بالذكر اليجيف يالتيجيف و    إجراءعند  باءاب وىذا سببو وجود السيادة الفائقة، وىنا تتجمى بوضوح أىمية البعد الوراثي لآل  أفضؿ

(3X10بامتبلكو )  (.   8)الجدوؿ  0.59بعد وراثي بمغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهجُها وقىج انهجيٍ نصفح عذد سُاتم انُثاخ تاءانًتىسطاخ انحساتيح نآل .4نجذول ا

 انًتىسظ انهجٍ انًتىسظ تاءاآل
قىج انهجيٍ يقارَح 

 )%( األتىيٍتًتىسظ 

  أفضمقىج انهجيٍ يقارَح ت

 اب )%(
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1 0.39 1 X 5 13.00 *27.87 21.88 

2 6.54 1 X 6 10.00 1.64- 6.25- 

3 3.02 1 X 7 12.00 22.03 12.50 

4 4.08 1 X 8 11.00 11.86 3.13 

5 1.40 1 X 9 11.33 7.94 9.68 

6 1.60 2 X 6 10.67 14.29 10.34 

7 3.81 2 X 7 10.33 14.81 14.81 

8 4.27 2 X 8 12.00 *33.33 *33.33 

9 3.41 2 X 9 11.33 17.24 9.68 

11 0.39 2 X 11 12.67 **35.71 *31.03 

11 6.54 3 X 7 11.33 25.93 25.93 

12 3.02 3 X 8 12.67 **40.74 *40.74 

 LSD N.S 3 X 9 10.33 6.90 0.00قيًح 

  3 X 11 13.33 **42.86 *37.93 

  3 X 11 13.00 *32.20 21.88 

  4 X 8 10.67 20.75 18.52 

  4 X 9 9.67 1.75 6.45- 

  4 X 11 12.33 *34.55 27.59 

  4 X 11 12.00 24.14 12.50 

  4 X 12 12.33 *34.55 27.59 

  5 X 9 12.33 23.33 19.35 

  5 X 11 11.33 17.24 17.24 

  5 X 11 12.67 *24.59 18.75 

  5 X 12 13.33 **37.93 *37.93 

  6 X 11 12.33 *27.59 27.59 

  6 X 11 14.33 **40.98 *34.38 

  6 X 12 13.00 **34.48 *34.48 

  7 X 11 9.33 5.08- 12.50- 

  7 X 12 12.00 *28.57 24.14 

  8 X 12 12.00 20.00 24.14 

   LSD N.Sقيمة   

  :عدد حبوب السنبمة – 3  
المباشر واألكثر مساىمة في الحاصؿ واذا تزامف ذلؾ مع وزف حبة عالي وىذا ما ِإف عدد حبوب السنبمة ىي مف الصفات ذات التأثير 

 49.80بمتوسط مقداره  10و 4 األبويفعدا  باء( بتفوقو المعنوي عمى جميع اآل2ب )مربي النبات، حيث نبلحظ نجاح األ يطمح اليو
(، 5سب ما مؤشر بنتائج ىذه الصفة المثبتة في جدوؿ )ح سنبمةحبة/ 39.47متوسط حسابي قدره   قؿاأل 5ب بينما كاف األ سنبمة/حبة

( ولكف 1X7سنبمة سوى اليجيف )حبة/ 67.87ؽ المتوسط األعمى وبمغ ( عمى جميع اليجف عندما حق7X12وكذلؾ تفوؽ اليجيف )
ف جميع اليجف الناتجة مف نظاـ التيجيف التبادلي الجزئي كانت معنوية إ حبة/سنبمة. 51.87متوسط بمغ   أقؿ  أعطى( 5X9اليجيف )

( الذي لـ يحقؽ 2X10اب باستثناء اليجيف )  أفضؿو  األبويف%( عند حسابيما مف خبلؿ المقارنة مع متوسط 1عند مستوى احتماؿ )
( 7X12%( لميجيف )48.83و 58.20ة اليجيف )الحالة المعنوية بالنسبة لمحالة الثانية عند حساب قوة اليجيف، واف اعمى قيمة لقو 

كاف عالي بوييما أف أحد أ إلىذلؾ  قوة اليجيف وبالطريقتيف المحسوبة ومموحاً  إلىتفوقو في أدائو إضافة  إلىلتمؾ الحالتيف. ويرجع ذلؾ 
ة باتحادىا جينات رئيس إلىكيا و امتبلأ( 8)الجدوؿ  0.51وجود حالة التباعد الوراثي التي بمغت  إلىذلؾ  إلىإضافة واآلخر منخفض، 

 . Ismail, (2015)( و2015تـ الحصوؿ عمى نتائج مماثمة مف قبؿ الباحثيف عقؿ )و أدت في الحصوؿ عمى قوة اليجيف المعنوية، 
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 وهجُها وقىج انهجيٍ نصفح عذد حثىب انسُثهح  تاءانًتىسطاخ انحساتيح نآل .5انجذول                       

 انًتىسظ انهجٍ انًتىسظ تاءاآل
قىج انهجيٍ يقارَح 

 )%( األتىيٍتًتىسظ 

  أفضمقىج انهجيٍ يقارَح ت

 اب )%(

1 43.93 1 X 5 59.27 **42.13 **34.90 

2 49.80 1 X 6 63.67 **48.87 **44.92 

3 42.73 1 X 7 64.40 **43.86 **41.23 

4 46.40 1 X 8 57.67 **36.01 **31.26 

5 39.47 1 X 9 60.40 **35.53 **33.63 

6 41.60 2 X 6 61.93 **35.52 **24.36 

7 45.60 2 X 7 62.20 **30.40 **24.90 

8 40.87 2 X 8 58.47 **28.97 **17.40 

9 45.20 2 X 9 56.53 **19.02 **13.52 

11 45.80 2 X 11 53.27 **11.44 6.96 

11 43.47 3 X 7 55.20 **24.98 **21.05 

12 40.20 3 X 8 54.80 **31.10 **28.24 

 LSD 4.00 3 X 9 54.27 **23.43 **20.06قيمة 

  3 X 11 55.47 **25.30 **21.11 

  3 X 11 54.00 **25.29 **24.23 

  4 X 8 57.67 **32.16 **24.28 

  4 X 9 58.60 **27.95 **26.29 

  4 X 11 56.00 **21.48 **41.89 

  4 X 11 62.33 **38.72 **34.34 

  4 X 12 52.87 **22.09 **13.94 

  5 X 9 51.87 **22.52 **14.75 

  5 X 11 56.27 **31.98 **22.85 

  5 X 11 63.67 **53.54 **46.47 

  5 X 12 54.33 **36.40 **35.16 

  6 X 11 57.87 **32.42 **26.35 

  6 X 11 59.27 **39.34 **36.35 

  6 X 12 53.47 **30.73 **28.53 

  7 X 11 58.07 **30.39 **27.34 

  7 X 12 67.87 **58.20 **48.83 

  8 X 12 52.60 **23.19 **28.71 

   LSD 3.96قيمة   

  :حبة )غ( 1111وزن  – 4 
القمح المزروعة وحسب التركيب الوراثي، ومف  ألصناؼثباتيو   قؿوزف الحبة مف مكونات الحاصؿ اأَلساسية وتعتبر الصفة اأَلكثر َأو األ

(، 5عدا األب ) باءوبتغاير معنوي عف جميع اآل غ 36.42ؤللؼ حبة بمغ لعمى وزف أ( 1ب )إحراز األبلحظ ( ي6الجدوؿ )معطيات 
العوامؿ الوراثية التي تمتمكيا وقوة العمميات الفسمجية  إلى األبويفويرجع تميز ىذيف  ،غ26.19بمغ   أقؿوزنا ( بامتبلكو 8ب )وأخفؽ األ

( حالة التفوؽ 2X9المواقع المطموبة. وسجؿ اليجيف ) إلىومف ثـ تصديرىا  ،ونشاطيا داخؿ النبات بفعؿ المساحة الورقية العالية
( وعمى العكس 7X12)( و6X12( و)6X11( و)5X11( و)4X12( و)3X7( و)2X10المعنوي عمى جميع اليجف باستثناء اليجف )

ف وزف الحبة يعتمد عمى ما يحفز ليا مف ، وبذلؾ فإغ 28.59حبة وبمغ  1000( تراجع في صفة وزف 3X8ف اليجيف )مف ذلؾ فإ
المواد الغذائية المكونة مف األجزاء الخضرية وخاصة ورقة العمـ وزيادة وزف الحبة ينعكس بدوره عمى زيادة وزف ألؼ حبة. وحققت تسع 

%( عند المقارنة مع متوسط 1و 5يف مف جية وثبلث عشرة ىجيف مف جية أخرى قوة ىجيف معنوية عند مستوى احتماؿ )عشرة ىج



 

Anees and Al-Dulaimy – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 206-12201 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 220-206(: 4)7 الزراعيةالسورية للبحوث المجلة  –أنيس والدليمي 214

( عند المقارنة مع 1X7( لتمؾ الحاتيف. ووجود اليجيف )2X10%( لميجيف )27.57%( و)34.89)  أعبلىاذ بمغ إب أ  أفضؿو  األبويف
سيطرة الفعؿ  ، وذلؾ يشير إلىف واحد وغير معنوي أي السيادة غابت عف ىذا اليجيفم  أقؿوكاف ذو قيمة موجبة و  األبويفمتوسط 

وبالتالي يمكف االستفادة منو في برامج التربية البلحقة المعتمدة عمى االنتخاب في األجياؿ  ،الموثي اإلضافي في توريث ىذه الصفة
 . Yadav et al., (2017)( و2015ؽ مع والميمة )تتف النتائج االنعزالية وممكف عده مانحا جيدا ليذه الصفة. وىذه

 حثح )غ( 1000وهجُها وقىج انهجيٍ نصفح وزٌ  تاءانًتىسطاخ انحساتيح نآل .6انجذول 

 انًتىسظ انهجٍ انًتىسظ تاءاآل
قىج انهجيٍ يقارَح 

 )%( األتىيٍتًتىسظ 

اب   أفضمقىج انهجيٍ يقارَح ت

)%( 

1 36.42 1 X 5 36.47 3.35 0.13 

2 31.09 1 X 6 34.63 1.12 4.92- 

3 29.48 1 X 7 32.95 0.47 *9.54- 

4 29.69 1 X 8 34.25 *9.42 5.95- 

5 34.15 1 X 9 34.65 1.01- 4.85- 

6 32.07 2 X 6 35.79 **13.32 *11.60 

7 29.16 2 X 7 33.68 *11.80 8.33 

8 26.19 2 X 8 36.83 **28.58 **18.44 

9 33.60 2 X 9 40.64 **25.65 **20.96 

11 27.72 2 X 11 39.67 **34.89 **27.57 

11 32.44 3 X 7 37.36 **27.41 **26.73 

12 30.28 3 X 8 28.59 2.71 3.03- 

 -LSD 2.53 3 X 9 29.93 5.09- *10.90قيًح 

  3 X 11 33.00 **15.38 *11.94 

  3 X 11 36.20 **16.93 *11.59 

  4 X 8 36.55 **30.80 **23.08 

  4 X 9 29.33 7.30- **12.69- 

  4 X 11 30.83 7.39 3.82 

  4 X 11 36.25 **16.70 *11.76 

  4 X 12 37.32 **24.46 **23.25 

  5 X 9 31.69 6.45- 7.20- 

  5 X 11 34.13 *10.34 0.04- 

  5 X 11 37.28 **11.97 9.18 

  5 X 12 34.20 6.17 0.16 

  6 X 11 33.04 *10.53 3.04 

  6 X 11 38.12 **18.20 **17.52 

  6 X 12 37.41 **20.02 **16.67 

  7 X 11 34.00 *10.38 4.81 

  7 X 12 37.41 **25.88 **23.56 

  8 X 12 33.08 3.57 9.25 

   LSD 3.47قيمة   

 
  :حاصل النبات الفردي )غ/نبات( – 5

صفة معقدة يعتمد عمى عدة مكونات لزيادتِو كما أف تثبيت ىذه الصفة تعتمد عمى تثبيت يعد الحاصؿ اليدؼ النيائي لمباحثيف وىو 
محصمة  مية الوراثية لمنبات، وبالتالي فإف الحاصؿ ىومكوناتو، ويتأثر بمختمؼ العوامؿ المؤثرة في النبات كعوامؿ التربة والمناخ والقاب

وىجنيا وقوة اليجيف المقدرة عمى  باءف نتائج المتوسط الحسابي لآلا  لمجمؿ العمميات والفعاليات الحيوية التي تجري داخؿ النبات، و 
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عمى متوسط حسابي بمغ أزه احر إ( مف 1ب )(، إذ تمكف األ7الموضحة في الجدوؿ )اب ليذه الصفة   أفضؿو  األبويفأساس متوسط 
 16.67متوسط بمغ   أقؿ( في 8ب )( وتخمؼ األ9و 6و 4و 2) باءعدا اآل باءتبلؼ معنوي عف جميع اآلوباخ نبات/غ 22.99

الوراثية  راكيبالت عمى الواعدةراكيب الت حاصؿ زيادة في إيجاباً  ينعكس أكثر أو الرئيسة الحاصؿ مكونات أحد زيادة إفنبات، /غ
( بينما جاء اليجيف 4X8( و)3X7غ/نبات( سوى اليجينيف ) 31.52)( عمى جميع اليجف 7X12. كذلؾ تفوؽ اليجيف )المحمية

(8X12 في )ذ نجح إب أ  أفضؿو  األبويف/نبات ليذه الصفة، عند حساب قوة اليجيف عند مقارنتيما بمتوسط غ 18.42متوسط بمغ   أقؿ
% لنفس 72.79% و76.12اليجيف بمغ عمى قيمة لقوة أى وسبع عشرة ىجيف لمحالة الثانية وكاف األولعشروف ىجيف في الحالة 

 إلىال انعكاس إحبة ما ىو  1000نفس اليجيف الذي تفوؽ في أدائو ولصفتي عدد حبوب السنبمة ووزف  وىو(، 7X12اليجيف )
في مجموعتيف  األبويفذلؾ وجود  إلى يضاؼ( 9حصوؿ حالة االرتباط الظاىري وبشكؿ معنوي وفي االتجاه المرغوب )الجدوؿ 

 ةنتاجياإلف التباعد الوراثي بيف المدخبلت مف العوامؿ الميمة في الحصوؿ عمى ىجيف عالي إ .(8)الجدوؿ  0.51 اوقدرى متباعدتيف
التغاير الوراثي بينيما حيث يساعد ذلؾ في تجميع الجينات المرغوبة في اليجف الناتجة، وىذه  إلىفي الحاصؿ ومكوناتو، وىذا راجع 

 Kumar( و2015والميمة )  Ismail, (2015)( و2015وعقؿ )  Brahim and Mohamed (2014)ما مع  النتائج تتوافؽ نوعاً 
et al., (2017) . 

 وهجُها وقىج انهجيٍ نصفح حاصم انُثاخ انفردي تاء. انًتىسطاخ انحساتيح نآل7انجذول 

 انًتىسظ انهجٍ انًتىسظ تاءاآل
قىج انهجيٍ يقارَح 

 )%( األتىيٍتًتىسظ 

  أفضميقارَح تقىج انهجيٍ 

 اب )%(

1 22.99 1 X 5 23.62 14.65 2.77 

2 22.35 1 X 6 27.50 **22.20 *19.65 

3 18.11 1 X 7 22.76 10.39 1.00- 

4 21.29 1 X 8 26.91 **35.70 *17.05 

5 18.22 1 X 9 27.29 **20.96 *18.71 

6 22.03 2 X 6 25.20 13.57 12.75 

7 18.24 2 X 7 27.04 **33.22 **20.98 

8 16.67 2 X 8 23.79 **21.95 6.46 

9 22.13 2 X 9 23.22 4.42 3.91 

11 19.50 2 X 11 26.38 **26.08 *18.03 

11 16.92 3 X 7 29.44 **61.93 **61.36 

12 17.55 3 X 8 25.34 **45.70 **39.90 

 LSD 2.00 3 X 9 22.49 11.77 1.63قيًح 

  3 X 11 19.81 5.36 1.62 

  3 X 11 25.90 **47.85 **42.99 

  4 X 8 28.74 **51.44 **35.01 

  4 X 9 24.45 12.61 10.47 

  4 X 11 26.42 **29.55 **24.10 

  4 X 11 26.14 **36.81 **22.78 

  4 X 12 25.38 **30.68 *19.21 

  5 X 9 18.98 5.91- 14.22- 

  5 X 11 21.81 15.62 11.85 

  5 X 11 26.50 **50.78 **45.40 
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  5 X 12 23.00 **28.58 **26.21 

  6 X 11 24.29 *16.99 10.28 

  6 X 11 25.94 **33.20 *17.77 

  6 X 12 24.18 **22.17 9.76 

  7 X 11 25.27 **43.70 **38.50 

  7 X 12 31.52 **76.12 **72.79 

  8 X 12 18.42 7.18- 4.92 

   LSD 3.78قيمة   

 :  RAPDالقرابة الوراثية لمتراكيب الوراثية المختبرة باستخدام تقنية 
( فعندما تتطابؽ المادة الوراثية بيف 0.997-0.233( قيـ القرابة الوراثية بيف التراكيب الوراثية وىذِه تراوحت مف )8جدوؿ )اليوضح 

 ,.Essleman et al% )100نسبة التشابو الوراثي ليما تكوف ف ا  تركيبيف وراثييف يعني ذلؾ اف البعد الوراثي بينيما مساوي لمصفر و 
بمغت   قؿ( الف قيمة البعد الوراثي بينيما كانت األ9( و)7نسبة تشابو كانت بيف التركيبيف الوراثييف ) أكبر(. ويبلحظ َأف 2020

( في حيف كانت َأعمى قيمة بعد 0.24مغت )( بقيمة بعد وراثي ب11( و)8نسبة تشابو ىي لمتركيبيف الوراثييف ) أكبرف ثاني ا  (، و 0.23)
( ببعد 6( و)4تشابو كاف لمتركيبيف الوراثييف )  أقؿ( وأف ثاني 0.99( بمغت قيمتُو )4( و)3تشابو بيف التركيبيف الوراثييف )  أقؿوراثي و 

صوؿ الوراثية الداخمة ي اختيار األ(، ومف ىنا تتضح َأىمية موضوع تحديد القرابة الوراثية إِلمكانية الوصوؿ ف0.810) إلىوراثي وصؿ 
عدد ممكف مف ىذِه   أقؿاليجف الناتجة عنيا، وكذلؾ معرفة   أفضؿوبالتالي ممكف التيجيف فيما بينيا والتنبؤ ب آباءفي برامج التربية ك

التراكيب التي تمتمؾ مواصفات ( َأي (Dwivedi et al., 2001التراكيب التي تمتمؾ مواصفات وراثية عالية إِلدخاليا في برامج التربية 
 Ydogan and Yagdi( و2011ىذه النتائج مع كؿ مف زكريا )تنسجـ  .مرغوبة ممكف االستفادة منيا في برامج التربية فيما بعد

 (. 2018) آخروف( والكرخي و 2016) آخروف( وداؤد و 2013والجبوري )   (2012),
 RAPD. قيى انقراتح انىراثيح نهتراكية انىراثيح انًختثرج حسة تقُيح 8انجذول 

12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geno. 

                      0.00 1 

                    0.00 0.29 2 

                  0.00 0.53 0.50 3 

                0.00 1999 0.73 0.77 4 

              0.00 0.76 0.59 0.28 0.51 5 

            0.00 0.34 0.81 0.57 0.44 0.38 6 

          0.00 0.38 0.46 0.71 0.71 0.43 0.35 7 

        0.00 0.48 0.45 0.53 0.67 0.56 0.50 0.44 8 

      0.00 0.28 0.23 0.31 0.43 0.65 0.56 0.41 0.35 9 

    0.00 0.26 0.36 0.35 0.38 0.36 0.70 0.59 0.38 0.45 11 

  0.00 0.41 0.27 0.24 0.45 0.29 0.39 0.72 0.48 0.44 0.41 11 

0.00 0.35 0.47 0.43 0.38 0.51 0.48 0.47 0.72 0.55 0.58 0.49 12 

 والحصوؿ بالحقؿ الصفة لتمؾ االنتخاب في النبات مربي تساعد الصفات فيب ةيالمعنو  ةيالعال السالبة وأ الموجبة االرتباط عبلقة فإ
( االرتباط الظاىري بيف صفات الحاصؿ 9جدوؿ )الويتضح مف  .الدقيؽ االنتخاب مف اؿيجأ بضعة خبلؿ معنوي وراثي تقدـ عمى

وعالي  موجباً  ظاىرياً  اً ف صفة حاصؿ النبات الفردي ارتبط ارتباطأوىجنيا( حيث  باءومكوناتو في القمح القاسي  لمتراكيب الوراثية )اآل
ف زيادة الحاصؿ أحبة( وىذا داللة عمى  1000المعنوية مع مكوناتو )مساحة ورقة العمـ وعدد سنابؿ النبات وعدد حبوب السنبمة ووزف 

حبة وىذا  1000مع صفة وزف  عالي المعنوية وموجباً  ظاىرياً  اً ف صفة مساحة ورقة العمـ ارتبطت ارتباطأمقترنة بفعؿ زيادة مكوناتو، و 
في الحبة.  حبة التي تكوف بمثابة خزيناً  1000المصب واعتبار صفة وزف  إلىعمى زيادة المادة المصنعة وانتقاليا مف المصدر داللة 
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حبة،  1000%( مع صفتي عدد حبوب السنبمة ووزف 1عند مستوى احتماؿ ) ومعنوياً  وارتبطت صفة عدد سنابؿ النبات ارتباطا موجباً 
ارتبطت صفة عدد حبوب  النبات وعدد حبوب السنبمة مرتبطة بالمدخبلت الداخمة في ىذه الدراسة، وأخيراً ف عدد سنابؿ أ إلىوىذا يرجع 

وباالتجاه  ات التي لـ يرد ذكرىا فكانت موجبةرتباطاالما بقية أحبة،  1000وعالي المعنوية مع صفة وزف  موجباً  السنبمة ارتباطاً 
والعطرات  Biligin et al., (2010)حصائية، وىذا النتائج تنسجـ مع دراسات كؿ مف حدود المعنوية اإل إلىالمرغوب ولكنيا لـ تصؿ 

 (.   2018( والعقيدي )2015) آخروفو 
 وانهجٍ( تاء. االرتثاط انظاهري تيٍ انحاصم ويكىَاته في انقًح انقاسي نهتراكية انىراثيح )اآل9انجذول 

 حثح 1000وزٌ  عذد حثىب انسُثهح سُاتم انُثاخعذد  يساحح ورقح انعهى حاصم انُثاخ انفردي انصفاخ

 1911 **1948 **1956 **1945 **1959 حثح 1000وزٌ 

  1911 **1951 1922 **1976 عذد حثىب انسُثهح

   1911 1919 **1937 عذد سُاتم انُثاخ

    1911 **1939 يساحح ورقح انعهى

     1911 حاصم انُثاخ انفردي

 االستنتاجات: 
 9و  2 األبويفحبة وحاصؿ النبات الفردي و  1000ولصفتي وزف  ت في أدائياتميز  11و 1 باءاستنتاج بأف اآل إلى النتائجتوصمت 

( تفوقت في األداء إضافة 7X12( و)4X12( و)4X8( و)3X7واليجف ) عمى التواليلصفتي عدد حبوب السنبمة ومساحة ورقة العمـ 
حبة  1000ب ولصفات مساحة ورقة العمـ وعدد حبوب السنبمة ووزف أ  أفضؿو  األبويفمتوسط  قوة اليجيف المتميزة بالمقارنة مع  إلى

حبة وحاصؿ النبات الفردي،  1000( ولصفات عدد سنابؿ النبات وعدد حبوب السنبمة ووزف 6X11واليجيف ) ،وحاصؿ النبات الفردي
اجتماع جيناتيا المفضمة في ىذه اليجف الناتجة عنيا أدت لمحصوؿ عمى قوة ىجيف  إلىىذه الصفات أدى في ىذا التمييز بالتالي و 

 إلىلموصوؿ  ،طرائؽ التربية والسيما انتخاب النسب ىحدإألكثر مف موقع جيني، وبالتالي يمكف استثمار ىذه اليجف المتميزة في 
المعنوية اإلحصائية بسبب حالة القرابة  إلىة اليجيف ف عدـ وصوؿ بعض اليجف في قو ا  مع البيئة السائدة. و  تتبلءـأصناؼ واعدة 

 كاف قريب مف ىجنيا.        الذي أدائيا  إلىإضافة المكونة ليا،  األبويفالوراثية بيف 
 المراجع: 
انتخابية    كأدلة واعتمادىا الجفاؼ كمؤشرات لتحميؿ والفسمجية والجزيئية الكمية دراسة الصفات. (2113 (محمد  احمد زىير الجبوري،

، كمية ماجستير، رسالة  .Triticum aestivum L القمح تراكيب وراثية مف تقييـ في  119 تكريت، العراؽ. جامعة العمـو
 صفحة.

 251: ص. ع. مصر.  ةىر القا.  والتوزيع لمنشر العربية الدار. الكمية الصفات تحسيف (.2115المنعـ ) عبد احمد حسف،
(. استعماؿ التقانة الجزيئية في تشخيص التبايف الوراثي 2116داوود ، وساـ مالؾ وابراىيـ اسماعيؿ المشيداني وغفراف عمي العبيدي )

 .179-171: 1(8لمعمـو الزراعية.) إلىفي تراكيب وراثية مف القمح المتحممة لممموحة. مجمة دي
 التراكيب الوراثية المنتخبة بعض في المموحة تحمؿ والوراثية لصفة سمجيةالتغايرات الف . دراسة بعض(2111)فاضؿ  ببلؿ زكريا،

 .، العراؽإلىدي جامعة الرازي، التربية كمية ماجستير. رسالة. Triticum spp القمح( مف
(. دليؿ استخدامات االسمدة الكيمياوية والعضوية في العراؽ. الييئة العامة لئلرشاد والتعاوف الزراعي. 2111) العابدي، جميؿ سباىي

 وزارة الزراعة.
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(. التبايف واالرتباط وتحميؿ معامؿ المسار لبعض صفات الغمة في ىجـ مف القمح 2115العطرات، ميدي ومحمود صبوح ووليد العؾ )
 .    83-73(:1)31 .لمعمـو الزراعية القاسي. مجمة جامعة دمشؽ

طروحة تحسيف الوراثي في القمح القاسي. أتحديد الفعؿ الوراثي لبعض الصفات الكمية والنوعية ودورُه في ال(. 2115عقؿ، وساـ يحيى )
 صفحة. 142.ةدكتوراه. كمية الزراعة، جامعة دمشؽ، سوري

 صناؼأ بعض في ومكوناتو لمحاصؿ المسار وتحميؿ واالرتباط لوراثية والمظيريةا . دراسة التباينات(2118يدي، فائز فياض محمد )العق
 . 163-151(:3)5القمح. مجمة كرببلء لمعمـو الزراعية.  مف

( . تقدير البعد الوراثي لعدة تراكيب وراثية 2118، ىديؿ عبد اهلل حاتـ وجاسـ محمد عزيز الجبوري ونوروز عبد الرزاؽ طاىر ) الكرخي
(: 1)18.مجمة جامعة تكريت لمعمـو الزراعية. RAPDباالعتماد عمى تقنية الػ  .(.Triticum aestivum L)مف القمح  

49-66. 

 .اعيةاالردنية في العمـو الزر  القمح. المجمةحميؿ الوراثي في حاصؿ الحبوب ومكوناتو في . الت(2015جبر )موفؽ الميمة، 
11(2:)507-524. 

طريقتي  باستخداـقوة اليجيف  القاسي وتقديرة مف القمح يتقويـ تراكيب وراث ( .2010اميدي ) موفؽ جبر وىاجر سعيد اسكندرالميمة، 
 .16-1(:1) 10 الزراعية.مجمة جامعة تكريت لمعمـو  (.فاحص-التيجيف الجزئي و)سبللة
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Abstract 

The objective of this research was to estimate of the genetic diversity 

depending on RAPD technique and heresies with evaluation 11 parents (W36
(1)

, 

DW30
(2)

, DW7
(3)

, DW17
(4)

, DW45
(5)

, DW38
(6)

, DW26
(7)

, DW10
(8)

, DW15
(9)

, 

DW47
(10)

 and 22
(11)

) in addition to commercial cultivar (Baghdad
(12)

) that were 

obtained from the International Center for Agricultural Research in the Dry 

Area (ICARDA)/Sulaymaniyah Research Station). The genotypes were 

included in the partial cross-breeding program to obtain 30 crosses and  planted 

with the parents at farmer
,
 s fields of Al-Dour, Salah al-Din Governorate during 

the season  2017/2018 season, using randomized complete block design with 

three replications, for leaf area, spike number, number of grain per spike, 1000 

grain weight and grain yield of single plant. The results showed significant 

differences of parents and F1 hybrids for all traits except spike number, so that 

crop genetic resources may be exploited for further breeding programs. 

Considering the mean performance, the hybrids (3X7), (4X8), (4X12) and 

(7X12) showed exceptionally good performance and heterosis effects in 

comparison to mid parent and better parent for leaf area (85.80, 75.64%), 

number of grain per spike (32.16, 24.28%), 1000 grain weight (24.46, 23.25%) 

and grain yield of single plant (76.12, 72.79%) respectively. Results showed 

that the biggest genetic diversity was between the genotype (3) and (4) (0.791), 

while the least genetic diversity was between the genotypes (7 and 9) which 

was (0.23), suggesting that these promising crosses combinations may further 

be used in various breeding programs especially in selection. These crosses 

combinations may be used for hybrid crop development in durum wheat for 

potential yield. 

Key words: Durum wheat, RAPD technique, Heterosis. 

 

mailto:ahmed75hawas@tu.edu.iq

