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 الخالصة

 , DW36  , DW30هي )  الخشنة.من الحنطة مدخلا  11ستخدام إ  نفذت هذه الدراسة ب      

DW7 , DW17 , DW45, DW38 , DW26 , DW10 , DW15 , DW47 , 22)   ،
( / ICARDAة الجافة )قتم الحصول عليها من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنط

، ُأدخلت اضمن برنامج التهجين  بغداد.الى الصنف المعتمد اضافةباالربيل أ  بحاث أ  محطة 
-6112الزراعي  للموسمالتبادلي الجزئي وزرعت كأباء في حقل أحد المزارعين في قضاء الدور 

 هجين. 01بعدد  F1وبموعدين لضمان أجراء أكبر عدد من التهجينات النتاج بذور الـ 6112

ول في نفس المستحصل عليها من الموسم ال   هجين( 01اب + 16ُزرعت التراكيب الوراثية )
حسب تصميم القطاعات  12/11/6112بتاريخ  6112-6112الحقل للموسم الزراعي 

جراء التهجينات بين إ  وأخذت بيانات الصفات لهذا الموسم مع العشوائية الكاملة وبثلثة مكررات 
 (  2Fو  1Fتم تقييم التراكيب الوراثية )االباء وهجن الـ لي،  1Fنتاج بذور هجن الـ إ  باء العادة ال  

حسب تصميم القطاعات العشوائية  11/11/6112بتاريخ  6112-6112في الموسم الزراعي 
ساس أ  وقوة الهجين على  لأل باءقابلية االتحاد والفعل الجيني  ستودر الكاملة وبثلث مكررات 

لتدهور بالتربية الداخلية ودراسة مكونات التباين ( وابغداد)والصنف المعتمد  ال بوينأفضل 
تزهير والمساحة الورقية  %11عدد االيام لغاية : لصفات  وبعض المعالم الوراثيةالمظهري 

وارتفاع النبات وعدد السنابل وطول السنبلة وعدد سنيبلت السنبلة وعدد حبوب السنبلة ووزن 
وحاصل النبات الفردي ودليل الحصاد وكفاءة الحاصل ونسبة  الف حبة والحاصل البايولوجي

 -ي :لويمكن تلخيص أهم النتائج بما ي البروتين

 لأل باءمعنوية  إ ختلفاتأظهرت جداول تحليل التباين التجميعية لموسمي الدراسة وجود  -1
معنوية لهجن  إ ختلفاتلجميع الصفات عدا دليل الحصاد وكفاءة الحاصل، كذلك وجود 

1F  معنوية  إ ختلفاتلجميع الصفات عدا كفاءة الحاصل كما وجدت والهجن مع االباء
باء مع متوسط مربعات تداخل ال  اما  لجميع الصفات بأستثناء نسبة البروتين. 2Fلهجن 

معنوية  إ ختلفاتايضاا كانت و  ،عدا عدد السنيبلت المواسم فكانت جميعها معنوية
مع المواسم  ال باءلجميع الصفات لمتوسط مربعات تداخل الهجن مع المواسم والهجن و 

 ستثناء كفاءة الحاصل التي لم تكن معنوية .إ  ب



 ب
 

 Scaو  Gcaمعنوية لمتوسط مربعات  إ ختلفاتمن جدول تحليل التباين الوراثي نجد  -6
. كما Scaكفاءة الحاصل لـ لجميع الصفات المدروسة عدا عدد السنابل ودليل الحصاد و 

الصفات عدا كفاءة  كافةمع المواسم ل Scaو  Gca ـمعنوية لتداخل ال إ ختلفاتكانت 
 الحاصل 

أقل  Scaالى مكونات  Gcaأهمية التأثيرات الجينية غير االاضافية لكون نسبة مكونات  -0
 لجميع الصفات المدروسة. 1من 

والحاصل  (6سم612212) في أداءه لصفات المساحة الورقية DW15ب تفوق ال   -4
، (%0412)ودليل الحصاد  غم(6212) وحاصل النبات الفرديغم( 2412) البايولوجي

وعدد حبوب  سم(11416) لصفتي ارتفاع النبات في أداءه   DW47بينما تميز االب 
 الف حبةووزن  (1410) لعدد السنابل DW36ب وكذلك تميز ال  ( 1012)السنبلة 

 كمتوسط لموسمي الزراعة . غم(0214)

بقوة هجين عالية المعنوية باالتجاه المرغوب لتسعة  (DW26×تفوق الهجين )بغداد -1
فكانت قوة الهجين  والصنف المعتمد ال بوينبأفضل  قياساا  صفات في الموسم االول

( DW17×والهجين )بغداد ، بينما تفوق على الترتيب %22112و %26122للحاصل 
بقوة هجين  والصنف المعتمد ال بوينبأفضل  قياساا لثمانية صفات في الموسم الثاني 

 . %11124للحاصل وصلت الى 

من  صفات كبر عدد منل  ( تدهوراا في الجيل الثاني DW15×DW45اظهر الهجين ) -2
 اضمنها حاصل النبات الفردي .

نسبة التوريث بالمعنى الواسع كانت عالية بينما نسبة التوريث بالمعنى الضيق كانت  -2
صحيح. وانخفاض التحسن  1كبر من أ   ومعدل درجة السيادة كانمتوسطة الى منخفضة 

 .الوراثي المتوقع كنسبة مئوية لجميع الصفات المدروسة

لحنطة الخشنة الوراثية ل التراكيبقابلية عالية للتمييز بين  RAPDأظهرت مؤشرات الـ  -2
لذا أظهرت هجنه  خرى كثر بعداا عن بيية التراكيب الُ الهو ا  DW17 التركيبوأن 

لى إ  المجاميع الوراثية  ن شجرة القرابة الوراثية أظهرت تعنقدأ  و  كما، تفوقاا في صفاتها 
 ربعة مجاميع رئيسية.أ  



 ت
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  لجداولاقائمة

 الصفحة المواضوع التسلسل
 66 ارقام ورموز واسماء التراكيب الوراثية المستخدمة في الدراسة 1

مخطط التهجينات التبادلية الجزئية المقترحة من  6
 Kempthorne and Curnow(1221)قبل

60 

والهجن وفق نظام التهجين التبادلي  لأل باءتحليل التباين  0
 (kempthoren  ،1222الجزئي)

62 

 02 البادئات العشوائية المستخدمة في التفاعل مع تتابعاتها 4
 Premix 02مكونات الـ  1
 PCR 02مكونات خليط التفاعل الرئيس للـ  2

2 
متمثل بمتوسط  للمواسم وتداخلها مع التراكيب الوراثية تحليل التباين

 المربعات للصفات المدروسة
44 

2 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 تزهير %11لعدد االيام لغاية  الزراعة وهجن الجيل الثاني
42 

2 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 (6لمساحة الورقية )سمل الزراعة و هجن الجيل الثاني
42 

11 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 رتفاع النبات)سم(ال الزراعة و هجن الجيل الثاني
16 

11 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 عدد السنابل بالنباتل الزراعة وهجن الجيل الثاني
11 

16 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 
  طول السنبلة )سم(لالزراعة والجيل الثاني 

12 

10 
عبر موسمي  وتداخلتهاوالهجن  لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 عدد سنيبلت السنبلةل الزراعة وهجن الجيل الثاني
21 

14 
عبر موسمي  وتداخلتهاوالهجن  لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 حبوب السنبلةعدد ل الزراعة وهجن الجيل الثاني
24 

عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية  11
 الزراعة والجيل الثاني لوزن الف حبة )غم(

22 



 د
 

 

12 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 21 لوزن الحاصل البايولوجي)غم( الزراعة وهجن الجيل الثاني

12 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 20 لحاصل النبات الفردي )غم( الزراعة وهجن الجيل الثاني

12 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 22 لدليل الحصاد)%( الزراعة وهجن الجيل الثاني

12 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 22 لكفاءة الحاصل الزراعة وهجن الجيل الثاني

61 
عبر موسمي  وتداخلتها والهجن لأل باءالمتوسطات الحسابية 

 26 لنسبة البروتين الزراعة وهجن الجيل الثاني

61 
والصنف المعتمد  ال بوينبأفضل  قياساا قوة الهجين للموسمين 

 21 تزهير %11اخلية لعدد االيام لغاية )بغداد( والتدهور بالتربية الد

66 
والصنف المعتمد  ال بوينبأفضل  قياساا قوة الهجين للموسمين 

 22 لمساحة الورقية)بغداد( والتدهور بالتربية الداخلية ل

والصنف المعتمد  ال بوينبأفضل  قياساا قوة الهجين للموسمين  60
 رتفاع النباتال )بغداد( والتدهور بالتربية الداخلية

22 
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26 

والصنف المعتمد  ال بوينبأفضل  قياساا قوة الهجين للموسمين  61
 طول السنبلة)بغداد( والتدهور بالتربية الداخلية ل

24 
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22 
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 110 للحاصل البايولوجي )بغداد( والتدهور بالتربية الداخلية
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01 
 والصنف المعتمد ال بوينبأفضل  قياساا قوة الهجين للموسمين 

 حاصل النبات الفرديوالتدهور بالتربية الداخلية ل )بغداد(
111 

01 
والصنف المعتمد  ال بوينبأفضل  قياساا قوة الهجين للموسمين 

 دليل الحصاد%)بغداد( والتدهور بالتربية الداخلية ل
112 

06 
 والصنف المعتمد ال بوينبأفضل  قياساا قوة الهجين للموسمين 
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02 
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 حبوب السنبلة ووزن الف حبة والحاصل البايولوجي
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والتجميعي والجيل الثاني لكفاءة  زراعةلموسمي ال gcaتأثيرات 
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 تزهير والمساحة الورقية %11لغاية 
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الرتفاع النبات  للموسمين والتجميعي والجيل الثاني المعالم الوراثية
 101 وعدد السنابل
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44 
المعالم الوراثية للموسمين والتجميعي والجيل الثاني للحاصل 
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والتجميعي والجيل الثاني لصفة نسبة المعالم الوراثية للموسمين 

 البروتين
102 

42 
 حجامها الجزيئية للتراكيب الوراثية المدروسةأ  نواع الحزم المميزة و أ  

 RAPDلحنطة الخشنة من نتائج مؤشرات الـ ا في
142 

 142 المدروسة لأل باء RAPDنتائج البادئات المستخدمة في تفاعلت  42

42 
الوراثية المختبرة للحزم المميزة )الفريدة مقارنة بين التراكيب 

 111 والغائبة(

11 
بعاد الوراثية للتراكيب الوراثية المختبرة حسب مؤشرات الـ قيم ال  

RAPD 114 
 

 شكالاال قائمة

 الصفحة المواضوع التسلسل

1 
( العلقات الوراثية بين التراكيب الوراثية المختبرة من 1شكل )

 RAPDالحنطة الخشنة وفقاا لمؤشرات الـ 
110 

 

 مالحققائمة ال

 الصفحة المواضوع التسلسل

1 
للبيانات المناخية )درجة الحرارة والسطوع  الشهرية المتوسطات

-6112و  6112-6112 واالمطار ( لموسمي الزراعة
6112 

121 



 ز
 

 121 في الموسم االول قيد الدراسة أ باءاالمسافات الوراثية بين  6

 126 في الموسم الثاني قيد الدراسة ل باءاالمسافات الوراثية بين  0

4 
معاملت االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة للحنطة 

 ولللموسم ال   الخشنة
120 

1 
البسيط بين الصفات المدروسة للحنطة  رتباطمعاملت ال  

 للموسم الثاني الخشنة
124 

2 
ب يالمختبرية المستخدمة في التشخيص الجزيئي للتراك موادال

 الوراثية قيد الدراسة
121 

2 
االجهزة المختبرية المستخدمة في التشخيص الجزيئي للتراكيب 

 الوراثية قيد الدراسة
121 

2 
التحليل العنقودي للمدخلت قيد التباعد الوراثي من خلل 

 ولالدراسة للموسم ال  
122 

2 
التباعد الوراثي من خلل التحليل العنقودي للمدخلت قيد 

 للموسم الثاني الدراسة
122 

11 
تحليل التباين للمواسم وتداخلها مع التراكيب الوراثية متمثلا 

 بمتوسط المربعات لنسبة البروتين
122 

11 
الوراثي التجميعي لموسمي الدراسة متمثل تحليل التباين 

بمتوسط المربعات للهجن وقابلية االتحاد العامة والخاصة 
 وتداخلها مع المواسم لنسبة البروتين

122 

 

 

 



 س
 

 صورقائمة ال

 الصفحة المواضوع التسلسل

1 

-RAPDبواسطة مؤشر  OPA-01حزم تضاعف البادئ 
PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  

 يمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

DNA Ladder   

141 

6 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPA-06حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

141 

0 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPB-14حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
 DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

146 

4 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPB-20حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

146 

1 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPC-08حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

140 

2 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPC-16حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

144 

 RAPD-144بواسطة مؤشر  OPD-03حزم تضاعف البادئ  2



 ش
 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

2 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPD-18حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

141 

2 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPE-03حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

142 

11 
-RAPDبواسطة مؤشر  OPE-11حزم تضاعف البادئ 

PCR  لـDNA (16 اب والمرحلة على هلم )ال كاروز  
   DNA Ladderيمثل الدليل الحجمي  M،  %112بتركيز 

142 

 


