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ABSTRACT  

 
Four generations involving P1, P2, F1 and F2 were raised and subjected to 
generation mean analysis for detecting the nature of gene effects responsible for 
inheritance of chlorophyll content, plant height, spike length, thousand-grain 
weight and grain yield in two bread wheat crosses (Acsad1135 × Hidhab and Ain Abid 
× Rmada). High genotypic variability was observed within and among the studied 
populations for various studied parameters. Results revealed that heterosis values 
were positive and significant relative to mid-parent in the two crosses for most of 
the studied traits. Meanwhile, heterosis values were negative and significant for 
chlorophyll content and thousand-grain weight in both crosses. Inbreeding 
depression values were recorded for plant height, thousand kernel weight and 
grain yield in both crosses and for chlorophyll content in the second cross. F2 broad 
sense heritability estimates were higher for chlorophyll content, plant height, spike 
length and thousand-kernel weight indicating better chance for improvement 
following selection procedure in these traits. Low heritability along with a large 
number of effective genes, involved in the genetic control of grain yield imply more 
complex nature of inheritance and/or influence of the environment on the 
expression of this trait. Genetic analysis indicated partial dominance in the 
inheritance of all traits except for spike length in both crosses, suggesting that 
selection would be more effective if postponed to late generations. Altogether, the 
obtained results indicated that the two crosses understudy would be of interest in 
the breeding program and selection in segregating generation could be effective to 
produce lines that have high yielding ability under semi-arid environment. 
 

مزروعين تحت   (.Triticum aestivum L) ينلتهجينين من القمح الالحبي لدى  مركبات المردود نظرة وراثية عن
 الظروف البيئة شبه القاحلة

 ملخص
تم تحليلها للكشف عن طبيعة التأثيرات الجينية  F2و الثاني F1 ، و الجيلين األول P2و  P1أربعة عشائر شملت األبوين 

المردود  لنبات، طول السنبلة، وزن ألف حبة والمسؤولة عن توريث بعض الصفات كمحتوى اليخضور الورقي، طول ا
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أظهرت النتائج وجود تباين وراثي (. Acsad1135 × Hidhabو  Ain Abid × Rmada)الحبي لتهجينين من القمح اللين 
كانت قيم قوة الهجين إيجابية  قياسا لمتوسط األبوين. معتبر داخل وبين العشائر المدروسة لمختلف الصفات المقاسة

وفي الوقت نفسه، كانت قيم قوة الهجين سلبية ومعنوية بالنسبة . في كلى الهجينين لمعظم الصفات المدروسة ومعنوية
الناتج عن التربية الداخلية قيما معتبرة للصفات طول  التدهور الوراثيسجلت قياسات . لمحتوى اليخضور ووزن ألف حبة

أظهرت درجة التوريث . و محتوى اليخضور في التهجين الثاني النبات، وزن ألف حبة والمردود الحبي في كال التهجينين
أعلى قيم لها في المحتوى اليخضوري، طول النبات، طول السنبلة ووزن ألف حبة F2 بمفهومها الواسع عند الجيل الثاني 

و هذا  أبان المردود الحبي درجة توريث ضعيفة. مشيرة إلى امكانية تحسين أفضل لهذه الصفات عن طريق االنتخاب
أو تأثير البيئة /باإلضافة إلى العدد الكبير من الجينات الفعالة و المسؤولة عن هذه الصفة ما يفسر تعقد طبيعتها الوراثية و

كما أشار التحليل الوراثي تفوق جزئي للفعل الجيني في توريث كل الصفات عدا طول السنابل . على التعبير الوراثي عليها
إجماال، خلصت النتائج أن . إلى أجيال الحقة ريخالتأا أن اإلنتخاب يكون أكثر فعالية عند مشير  التهجينين،في كال 

التهجينين المدروسين ذا فائدة مهمة في برامج التربية واالنتخاب في األجيال المنعزلة يمكن أن يكون فعاال إلنتاج سالالت 
 .ذات قدرة مردودية عالية تحت الظروف البيئة شبه القاحلة

 
 

 ـدمـــةمق
من أهم المحاصيل الحقلية المزروعة في الجزائر بمساحة تصل  (.Triticum aestivum L)يعد القمح اللين 

طن في الهكتار  6.6 بو بمردود متوسط يقدر  ألف طن 976.3بإنتاج مقداره  ،هكتار ألف 3.6.6إلى 
فهو ينتشر على نطاق . (Benbelkacem, 2013) .06.إلى  006.، قيم متوسطة للفترة الممتدة من الواحد

واسع تحت ظروف الزراعة المطرية؛ أين يخضع إنتاجه إلى تذبذب كمية األمطار باإلضافة إلى توزيعها 
إن التحسين الوراثي لتحمل الجفاف هو أحد . (Chennafi et al., 2006)على طول دورة المحصول 

يعمل مربو النباتات على استحداث تراكيب األهداف الهامة في برامج تربية القمح في هذه المناطق أين 
 ,Fellahi)وراثية مقاومة لإلجهاد المائي وذات انتاجية عالية وذلك لسد الطلب المتزايد على هذا المحصول 

يتطلب هذا العمل البحث واختيار صفات مناسبة من أجل تحسين كفاءتها الوراثية والتي تعتبر . (2013
، ولتجميع الجينات المرغوبة في (Garcia del Moral et al., 2003)عملية مستمرة بالنسبة للمربي 

من الضروري فهـم طبيعة الفعل الوراثي الذي يؤثر في سلوك الصفات قيد بات األصناف المحسنة 
أفادت الدراسات الجينية السابقة أن التعبير . (Farshadfar et al., 2000)االنتخاب في البيئة المستهدفة 

 مضيفة أوالت المتعلقة بالمردود الحبي لمحصول القمح كانت تحت تأثير عمل الجينات عن معظم الصفا
المضيف المعيار  فيعتبر الفعـل الـوراثي .(Hannachi et al., 2013 ; Fellahi et al., 2013)غير المضيفة 

ير المضيف غ الرئيسي خالل عملية االنتخاب والتحسين الوراثي في حين أن تكمن أهمية الفعـل الجيني
ومع ذلك، فإن االختيار األمثل لآلباء من أجل الحصول  .(Edwards, 2003)في برنامج تكوين الهجـن 

على هجناء متفوقين تعتمد في المقام األول على تأثير الفعل الجيني المضيف ألنه النوع الذي يورث عبر 
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األجيال من بين العديد من  ففي هذا السياق، يعتبر تحليل متوسطات. (Fasoulas, 1993)األجيال 
الوراثية اإلحصائية المبتكرة لتقدير المكونات الوراثية في النباتات والتي تـزود المربـي بمعلومات  نماذجال

و لمعرفة مكونات التباين الوراثي . وراثية هامة حول طبيعة الفعل الجيني المتحكم بالـصفات المدروسـة
تأثير السيادة الفائقة الموجبة لكـل مـن صفتي  Abdel-Nour (2006)للمردود الحبي ومكوناته، الحظت 

في حين سيطرت السيادة الجزئية على صفتي عدد السنابل في النبات . وزن ألف حبة و المردود الحبي
في دراسة باستخدام تحليل متوسطات األجيال في تهجينين من القمح اللين . وعدد الحبات في السنبلة
لدى جميع  ويناألبأحسن سيادة فائقة تجاه  Khaled (2013)لمائي وجد تحت ظروف اإلجهاد ا

عدد السنابل و وزن مائة حبة في الهجين األول تحت ظروف صفة المدروسة ما عدا  ئص الزراعيةاصخال
تهدف . الجفاف، و عدد السنابل و عدد الحبات في السنبلة في الهجين الثاني تحت ظروف الري العادي

هجينين من تى تقدير بعض المعايير الوراثية المتحكمة في وراثة الصفات البيومترية لدى هذه الدراسة إل
بغيـة تحديد  و هذا F2 و P1 ،P2 ،F1القمح اللين باستخدام مجموعة البيانات المسجلة على العشائر 

 .الوقت المناسب إلجراء االنتخاب
 مواد وطرق العمل

، وحدة (INRAA)لتابع للمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي في الحقل التجريبي اأجريت هذه التجربة 
في الموسم  2013/12.و  2012/11، 2011/10: البحث بسطيف، وذلك خالل ثالثة مواسم زراعية متتالية

 Acsad1135 × Hidhabللتهجينين F1 أنماط وراثية للحصول على بذور الجيل األول أربعة األول تم تهجين 
من التلقيح الذاتي  F2 في الموسم الموالي تم الحصول على حبوب الجيل الثاني. Ain Abid × Rmadaو 

 2. بتاريخ F2 و P1 ،P2 ،F1خالل الموسم الثالث، زرعت بذور العشائر  . F1لنباتـات الجيـل األول
القطاعات  سم بين خط و آخر وفـق تصـميم 0.افة تركت مسم و  60طولها في خطوط  2012نوفمبر 
. أجريت العمليات الزراعية الموصى بها وتحت الظروف البيئية المطرية .ية الكاملة بثالثـة مكـرراتالعشوائ

 2.46ملم ومتوسط درجة الحرارة ألشهر النمو  427.4بلغت كمية األمطـار المتساقطة خالل موسم النمو 
الجيل و مثيلها من  اآلباء نباتات فردية من ةتم حصاد عشر  2012 في بداية شهر جويلية .درجة مئوية

.  F2كل تكرار ثالثين نبتة من الجيل الثاني من كل خط في بصفة عشوائية في حين أخذ ،F1 األول
طول السنابل، وزن ألف حبة و المردود ، طول النبات، محتوى اليخضور تمثلت الصفات المقاسة في

درجة التوريث  ية، التغيرات البيئية وتم الحصول على التباينات الظاهرية، الوراث .الحبي في النبات الواحد
األدنى  حدقدر ال . Acquaah (2007)صيغةمن بيانات اآلباء واألجيال وفقا لبمفهومها الواسع لكل صفة 

تم . Wright (1968)صيغة كل صفة باستخدام ل التي تميز التراكيب الوراثية األبوية لجيناتعدد أزواج ال
 معدل درجة السيادة، Fonsecca and Patterson (1968)حساب قوة الهجين باستعمال معادلة 
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من خالل  الناتج عن التربية الداخلية تدهور الوراثيمعامل ال قدر و  Peter and Frey (1966)طريقةب
حسب  و. F1نظيراتها من الجيل األول  بالمقارنة مع F2النسبي لمتوسطات الجيل الثاني  تراجعلااحتساب 

 والتحسين الوراثي لكل صفة كنسبة مـنF2 قع من االنتخاب في الجيل الثاني التحسين الوراثي المتو 
 .Singh and Chaudhary (2007)المتوسط الحسابي باستخدام معادلة 

 
 النتائج و المناقشة

 .6 في الجدولموضحة  للصفات المدروسة في األجيال المستخدمة للتهجينين ةالحسابي اتقيم المتوسط
لمحتوى اليخضوري أكبر قيمة له عند لمدروسة من نمط وراثي إلى آخر، فقد سجل اتختلف قيم الصفات ا

أحسن القيم  Ain Abidأكبر وزن أللف حبة في وقت أظهر الصنف  Acsad1135، و أبان Hidhabالصنف 
من  F1 أخذت متوسطات الجيل األول  كما . بالنسبة لطول النبات، طول السنابل و المردود الحبي

ورة بين القيم المتوسطة لألبوين إلى قيم أكبر من أحسن األبوين لمعظم الصفات المدروسة معدالت محص
أو الفوقية للفعل الجيني نحو  الجزئية سيادو هذا ما يشير إلى ال. ما عدا وزن ألف حبة في التهجين الثاني

مهمة في فائقة االت وجود انعز  F2كما لوحظ من خالل قيم الجيل الثاني . اآلباء المعنيين على التوالي
االتجاه المرغوب لطول السنابل و المردود الحبي في التهجين األول و طول النبات و وزن ألف حبة في 

أصغر قيمة له في  Ain Abid × Rmadaالتهجين الثاني، في حين أظهر محتوى اليخضور في التهجين 
نتائج مماثلة حصل عليها . F1األول بالمقارنة مع متوسطات األبوين و هجناء الجيل  F2الجيل الثاني 

Dvojković et al., (2010)  وAglan and Farhat (2014). 
  .للتهجينينالمدروسة في األجيال المستخدمة  القمح المتوسطات الحسابية لصفات: 1الجدول 

 التهجين األجيال
المحتوى 

 اليخضوري

طول النبات 

 (سم)

طول السنابل 

 (سم)

وزن ألف حبة 

 (غ)

د المردو

 (غ)الحبي 

P1 
 11.67 38.39 10.89 73.10 34.93 األول

 15.09 33.89 14.29 76.60 30.84 الثاني

P2 
 10.84 31.30 11.20 63.41 38.99 األول

 12.40 34.69 11.37 68.30 35.45 الثاني

F1 
 22.74 32.01 13.96 74.47 36.76 األول

 16.24 29.71 14.81 77.46 32.97 الثاني

F2 
 12.70 37.59 12.07 72.20 37.36 ولاأل

 12.73 37.30 12.99 77.28 30.51 الثاني

 
ومعدل درجة السيادة لصفات القمح  درجة التوريث، الحد األدنى لعدد الجينات مكونات التباين المظهرية،

بيئية لجميع أكبر من قيم التباين ال بصفة عامة، كانت قيم التباين الوراثية. .المدروسة مبينة في الجدول 
الصفات ما عدا المردود الحبي في كال التهجينين و هذا ما يشير إلى التأثير المحدود لعامل البيئة في 
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نتخاب على أساس هذه الصفات عند الوتشير هذه النتائج إلى وجود مجال كاف ل. وراثة معظم الصفات
وقد بينت العديد من . ةناجحامج تربية التراكيب الوراثية المدروسة و التي يمكن أن توفر مواد الزمة لبر 

 Khan et al., 2014)القمح محصول  مختلف عشائرلالزراعية  ئصصاخالمصادر وجود تباين كبير في ال
; Annapurna et al., 2011 ; Cheema et al., 2006 ; Fairouzian et al., 2003). 

h)التوريث بالمعنى الواسع عالية  درجة كانت قيم
2

bs %<30) ل من طول النبات في التهجينين، لك
ول، و طول السنبلة في التهجين الثاني و يعود ذلك المحتوى اليخضوري و وزن ألف حبة في التهجين األ

بينما سجلت باقي . الصفاتهذه القيم الضعيفة للتباين البيئي ل إلى القيم المرتفعة للتباين الوراثي و
h) من قيم ضعيفة إلى متوسطة ئصصاخال

2
bs %>60) يمكن  بسبب القيمة العالية للتبـاين الـبيئي، لذا

لتوريـث، درجة ااستغالل االنتخاب في األجيال االنعزالية لتحسين الصفات ذات القيم العالية أو المتوسطة ل
يعد التوريث المذكور أكثر  ويقترح تأجيل االنتخاب للصفات ذات القيم الضعيفة إلـى األجيـال المتأخرة؛ و

هتمين بوراثة النبـات، إذ يمثل المكونات الوراثية التي يمكن تثبيتها من جيل إلى آخر فضاًل عـن للم شأن
اتفقت نتائج  .(Al-Badrany et al., 2012)كونه عنصرًا أساسيًا في معادلة التحسين الوراثي المتوقع 

 Desheva و ةألف حب لوزن  Hussain et al., (2013) عليهاالتوريث بالمعنى الواسع مع تلك التي حصل 
and Kyosev (2015) المردود الحبي طول السنابل و، النبـات طولل.  

 
، (h²bs)درجة التوريث بمفهومها الواسع  ، (σ²e)و البيئية (σ²g) ، الوراثية(σ²p)مكونات التباين المظهرية : 2الجدول 

 .المدروسة محالق لصفات (ā) معدل درجة السيادة و  (mng) الحد األدنى لعدد الجينات
المعالم 

 الوراثية
 التهجين

المحتوى 

 اليخضوري

 طول النبات

 (سم) 

طول السنابل 

 (سم)

وزن ألف حبة 

 (غ)

المردود الحبي 

 (غ)

σ²p 
 47.80 26.21 1.71 100.78 56.74 األول

 31.90 17.56 1.46 101.20 44.81 الثاني

σ²g 
 21.18 18.89 0.87 82.45 38.21 األول

 5.47 9.71 0.91 81.04 25.52 الثاني

σ²e 
 26.61 7.31 0.84 18.32 18.53 األول

 26.42 7.84 0.54 20.15 19.28 الثاني

h
2

bs (%) 
 44.31 72.08 50.91 61.74 67.34 األول

 17.16 55.31 62.74 80.08 56.97 الثاني

mng 
 7.52 1.96 3.58 2.93 2.56 األول

 13.50 4.34 4.92 1.68 3.58 الثاني

ā 
 0.17 0.87 1.16 0.50 0.07 األول

 0.07- 0.10 2.28 0.71 0.32- الثاني

 

-over)الفوقية مشيرا إلى السيادة  (ā>1) معدل درجة السيادة أكبر من واحد أن قيمة .يستنج من الجدول 
dominance)  في وراثة صفة طول السنابل في التهجينين، غير أن باقي الصفات كانت تحت تأثير
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معظم هذه . (ā˃1)أقل من الواحد  āو في كال التهجينين ألن قيمة  partial-dominance))ة الجزئية السياد
األفعال الجينية كانت في االتجاه الموجب و نحو أحسن األبوين ما عدا صفتي المحتوى اليخضوري و 

 Aglanالحظ ، عند دراسته لثالثة تهجينات من القمح اللين. Ain Abid × Rmadaالمردود في التهجين 
and Farhat (2014) جميع ةراثو  فيلهذه األخيرة  غلبة مع تأثير األفعال الجينية المضيفة و السيادية 

تبين سيطرة  Koumber and El-Gammaal (2012)و في دراسة أخرى أجراها   .المدروسة الصفات
ألف حبة في التهجين األول،  في التعبير عن جميع الصفات باستثناء طول النبات و وزن  الفوقيةالسيادة 

 .طول السنبلة في التهجين الثاني و عدد الحبات في السنبلة في التهجين الثالث
صفات الزراعية لنبات لل ةجينيال لطبيعةلتحديد ا مفيد مؤشر الجينات لعدد األدنى الحديعتبر 

لة عن الصفات المدروسة ، تغير عدد الجينات المسؤو (Acsad1135 × Hidhab)ففي التهجين األول . القمح
فقد تغير  ،(Ain Abid × Rmada)أما في التهجين الثاني . للمردود الحبي 8لوزن ألف حبة إلى  .من 

محتوى اليخضور، طول : ما التعبير عن الصفاتو عم. لصفة المردود 62لطول النبات إلى  .العدد من 
 دورات من قليل عددو  ؛الجينات من صغير عددل نسبياالنبات، طول السنابل و وزن ألف حبة يخضع 

توافق هذه النتائج إلى تلك  .في السالالت المدروسة المطلوبة األليالت عميتجل كافية ستكون  نتخاباال
من جهة . في دراسة مماثلة على تهجينين من القمح اللين Fellahi et al., (2015)التي خلص إليها 

في اقي الصفات و هذا ما يفسر الطبيعة الجينية المعقدة أخرى، يخضع المردود إلى عدد أكبر مقارنة بب
 . بيئة ×توريث هذه الصفة و التي تبقى دوما تحت تأثير التفاعل صنف 

 
)املتوسطات احلسابية للجيل الثاين : 3جلدول ا )املنتخبة  املتوسطات احلسابية للنبااتت ،( التحسني الوراثي املتوقع  ،(

 و ،(ΔG%) اينمتوسطات اجليل الث من مئوية كنسبةالتحسني الوراثي املتوقع   ،(ΔG) االنتخاب يف اجليل الثاين من
)املتوسطات احلسابية املنتظرة يف اجليل الثالث بعد االنتخاب    .املدروسة القمح صفات يف (

 
المعالم 

 الوراثية
 التهجين

المحتوى 

 اليخضوري

 طول النبات

 (مس) 

طول السنابل 

 (سم)

وزن ألف حبة 

 (غ)

المردود الحبي 

 (غ)

 
 12.70 37.59 12.07 72.20 37.36 األول

 12.73 37.30 12.99 77.28 30.51 الثاني

 
 22.73 43.12 13.70 86.67 48.67 األول

 21.05 43.13 14.50 90.67 41.33 الثاني

ΔG 
 4.45 3.99 0.83 11.83 7.61 األول

 1.42 3.23 0.95 10.71 6.16 الثاني

ΔG (%) 
 35.04 10.61 6.89 16.39 20.38 األول

 11.21 8.66 7.31 13.87 20.20 الثاني

 
 17.14 41.57 12.99 84.03 44.97 األول

 14.16 40.52 19.93 88.00 36.68 الثاني
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باالستجابة  Falconer (1981) ـاطلـق عليهألذا  ،تحسين الوراثي المتوقع تطبيق لنظرية الوراثة الكميةيعد ال

فـي  المحتوى اليخضوري ن االنتخاب من الجيل الثاني يكون فعاال لتحسين أ 6جدول اليوضح . لالنتخاب
لكون قيم التحسين الوراثي كنسبة من المتوسط الحسابي  ولفي التهجين األالمردود الحبي  التهجينـين و

ستفادة من االنتخاب في الجيل الثالث لتحسين طول يمكن اال كما. (ΔG%>20)لتلك الـصفات عاليـة 
 خذأل الثاني في التهجينو المردود الحبي  ولفي التهجين األالنبات في كال التهجينين، وزن ألف حبة 

ويقتـرح تأجيل االنتخاب  (ΔG≤60%≥02)متوسطة قيما التحسين الوراثي كنسبة من المتوسط الحسابي 
. (ΔG˃60%)ضعيفة التحسين الوراثي المتوقعة من االنتخاب ع لكون قيمة لصفات الى الجيل الرابباقي ال

  قيم مرتفعةعلى تهجينين من القمح الصلب، وجد Al-Badrany et al., (2012)  ففي دراسة قام بها
 المردود  ،طول السنبلة ،دد السنابل بالنباتعل لتحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من المتوسط الحسابيل

 .حبة في التهجين األول 100وزن  التهجينين ولدى السنبلة ات في عدد الحب و يالحب
 تأثير طبيعة حول كافية معلوماتالداخلية  التربية عن الناتج التدهور الوراثي و الهجين قوة توفر تقديرات

 تالمعام و قياسا لمتوسط األبوين الهجين قوة قيم .ات المدروسةفصال توريث عن ةسؤولالم الجينات
 تكون قوة. 6 الشكل فيموضحة  تهجينينال كال فيصفات القمح الداخلية ل التربية عن ةالناتج رتدهو ال

حينئذ  لمربيقرر ا إذاف ،قيم اآلباء F1 اء الجيل األولهجن يتخطى عندما اقتصادية قيمة ذات الهجين
 .و فعاال مثمرا يكون غالبا ما  عالمتوق التحسن فإن الهجن هذهل المتقدمة يةاالنعزال األجيال فياالنتخاب 

 بحيث كانت المدروسةمن سالبة إلى موجبة حسب الصفة  الهجين قوة ففي هذه الدراسة، تغيرت قيم
ات سالبة بالنسبة للمحتوى تقدير  سجلتبينما  يالحبردود مطول النبات، طول السنابل و الل موجبة

أكبر قيمة له في التهجين  يالحبردود مال سجل و. تهجينينال كال فياليخضوري و وزن ألف حبة وهذا 
Acsad1135 × Hidhab .القمح لدى محصول الهجين قوةل كبيرة مستويات أيضا الدراسات من العديد أثبتت 

(Akbar et al., 2007 ; Çifci et al., 2012 ; Devi et al., 2013 ; Garg et al., 2015) . 
طول النبات، وزن ألف حبة و ل ايجابية الداخلية لتربيةا عن ةالناتج ت معامالت التدهور الوراثيكان
 × Ain Abid)باإلضافة إلى المحتوى اليخضوري في التهجين الثاني  ،تهجينينال كال فيي الحبردود مال

Rmada)،  و هذا ما يشير إلى التدهور النسبي لقيم متوسطات الجيل الثانيF2 بنظيراتها من  مقارنة
في التهجين األول كل من المحتوى اليخضوري ل لبةاسقيم  تسجيل تمفقد  لكو عكس ذ .F1 الجيل األول

(Acsad1135 × Hidhab) ن المدروسين مما يشير إلى وجود انعزاالت فائقة نيالتهجي في طول السنابل و
 إلى راجعة تكون  قدالتدهور الوراثي  و الهجين قوة مقي بين التناقضف .مرغوبة بالنسبة لهذه الصفات



Fellahi Z Hannachi A Boutalbi W. Rabti A. Guendouz A. Bouzerzour H. Revue Agriculture. Numéro spécial 1 (2016) 179–188 

 

Premier Séminaire International sur: Systèmes de Production en Zones Semi-arides. Diversité Agronomique et 

Systèmes de Cultures. M’sila, 04 et 05 Novembre 2015 

186 
 

 فيغير أن اقتران تقديرات هذين المعلمين الوراثيين . الوراثية المدروسة المواد فيية جينرتباطات ا حدوث
 .المواد هذه في سياديةال الجينات ريثتأ أهمية على دليلبعض الصفات 
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 .صفات القمح املدروسةلية الداخل الرتبية عن الناتجالوراثي  لتدهورا و اهلجني قوة تقديرات :1 الشكل
 

 خالصة
 تقدير خالل منلدى تهجينين من القمح اللين  بعض الخصائص الزراعية تقييم تم الدراسة، هذه في

 بيئةظروف  تحت F2و  F1، و الهجينة P2و  P1العشائر األبوية النقية  عند المختلفة الوراثية المعلمات
 يالجين المزدوج للفعل تأثيرال شيرة إلىممتباينة،  قيم واسعال بالمعنى التوريث تقديرات أخذت. قاحلة شبه

فقد اقترنت القيم المرتفعة لدرجة التوريث بقيم عالية أيضا . االنتخاب خالل من التحسينمع امكانية 
عند االنتخاب لصفة المحتوى اليخضوري مما يشير إلى أهمية الفعل الجيني مع  تحسين الوراثي المتوقعلل

الستنباط  مبكر انتخابئية المضيف في توريث هذه الخاصية و هذا ما يسمح بإجراء السيطرة الجز 
من إلى أجيال متأخرة في حين ينصح بتأخير عملية االنتخاب . ذات محتوى يخضوري مرتفعسالالت 
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و التي كانت تحت تأثير الفعل الجيني غير المضيف سواء كان  أجل تحسين باقي الصفات المدروسة
 .أو جزئية سيادة فوقية
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