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  ).Triticum aestivum L(الخبز 
  

  محمد حامد ايوب

  جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة
  

  )2018/ 9/ 17  قُبل ؛  2018 /4/ 3  اُستلم(
  

  الملخص

االول ) .Triticum aestivum L(ن من حنطة الخبز نيلتهجي) B2,B1,F2,F1,P2,P1(دمت ستة اجيال مبكرة استخ

لتقدير مكونات التباين الظاهري والتوريث ومعدل درجة السيادة ) العدنانية × 3- ابو غريب (والثاني ) ربيعة× انتصار(

 النتائج ان قيم أوضحت. اء بالنبات وحاصل الحبوب ومكوناتهوالتحسين الوراثي المتوقع لكل من ارتفاع النبات وعدد االشط

 حبة وحاصل الحبوب بالنبات في كال التهجينين وان قيم 100التباين الوراثي االضافي معنوية لعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

ي التهجينين جميع انواع  الصفات المدروسة فأظهرت. األولالتباين الوراثي السيادي كانت معنوية لطول السنبلة في التهجين 

السيادة ويمكن استغالل قوة الهجين لتحسين عدد االشطاء بالنبات في التهجينين وارتفاع النبات وطول السنبلة في التهجين االول 

ينما كانت قيم التوريث بالمعنى الواسع عالية لجميع الصفات المدروسة في التهجينين، ب. وعدد السنابل بالنبات في التهجين الثاني

 حبة وحاصل الحبوب بالنبات في 100كانت قيم التوريث بالمعنى الضيق عالية ومعنوية لكل من عدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

التهجينين وعدد السنابل بالنبات في التهجين االول وطول السنبلة في التهجين الثاني ومتوسطة الرتفاع النبات وعدد االشطاء 

يم التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من المتوسط والعالية في التهجينين لعدد السنابل بالنبات دلت ق. بالنبات في التهجينين

  . حبة وحاصل الحبوب بالنبات الى امكانية تحسين هذه الصفات باالنتخاب في الجيل الثاني100ووزن 
  

   .راثي، حنطة الخبزالتباين الظاهري، التوريث، معدل درجة السيادة، التحسين الو: الكلمات الدالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Estimation of Phenotypic Variance Components, Heritability, Average Degree of 

Dominance and Genetic Advance for Early Generation in Bread Wheat 
(Triticum aestivum L.) 

 
Mohammed H. Ayoob 

Department of Biology/ College of Education for Pure Sciences/ University of Mosul 
 

ABSTRACT 
Six early generation (B2,B1,F2,F1,P2,P1) of two crosses of bread wheat (Triticum aestivum L.) 

the first (Intesar × Rabbeaa) and the second (Abo-Greab-3 × Adnanyi) were used to estimate the 
components of phenotypic variance, heritability, average degree of dominance and expected genetic 
advance for plant height, number of tillers per plant, grain yield and its components for each cross. 
The result revealed that additive genetic variance was significant for number of grains per spike, 
100 grain weight and grain yield in both crosses while the dominance genetic variance was 
significant for spike length in the first cross. The studied traits revealed all types of dominance 
heterosis can be  utilized for improve number of tillers per plant in both crosses, plant height, spike 
length in first cross, number of spike per plant in second cross. The values of broad sense 
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heritability was high for all studied traits in both crosses, the values of narrow sense heritability 
were high and significant for number of grains per spike, 100 grain weight and grain gield per plant 
in both crosses, number of spike per plant in first cross, spike length in second cross, medium for 
plant height and number of tillers per plant in both crosses. The values of expected genetic advance 
as a percentage of the mean were for number of spikes per plant, 100 grains weight and grain yield 
per plant in both crosses which indicated that selection in the second filial generation will be 
effective to improved those traits. 

 
Keywords: Phenotypic variance, Heritability, Average degree of dominance, Genetic advance, 

Bread wheat. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال

من سكان العالم وسيزداد الطلب على هذا المحصول مع زيادة السكان % 35 يعد محصول الحنطة الغذاء االساسي لـ

 مليون طن بينما االنتاج الكلي في 1050 مليون طن و 840ستكون الحاجة الى محصول الحنطة بين ) 2020(بحلول عام و

من اهم محاصيل الحبوب من حيث تعتبر الحنطة في العراق و) 2001يوسف وعباس، ( مليون طن 520الوقت الحاضر بحدود 

الى ضرورة استحداث توافقات ) 2004العبيدي واخرون، (وقد اشار ) 1987، وآخروناليونس (المساحة المزروعة واالنتاج 

ة من االنتخاب  ومكونات مرغوبة للحصول على اصناف ذات حاصل عاٍل تهجينات بين االصناف المختلفبإجراءوراثية جديدة 

 من التطور بينما تحدد العوامل البيئية مسار هذا في االجيال االنعزالية لتلك التهجينات اذ يحدد التركيب الوراثي نمطا معيناً

التباين الوراثي االضافي والتباين الوراثي  (وروثةان تقدير المكونات الم. التطور للنمط الوراثي الناتج من عملية التهجين

الطريقة بتطبيق اهري مهم الستنباط اسس قوية النتخاب الصفة الكمية تباين الظلل) التباين البيئي( وغير الموروثة )السيادي

نتخاب في االجيال المبكرة ومن هذا المنطلق تاتي اهمية معدل درجة السيادة لال في تحسين الصفات الكمية لإلسراعالمناسبة 

،  المتميز في توقع النتائج من االنتخاب من خالل تقدير قيم التحسين الوراثي المتوقعالتوريث بمعنيه الواسع والضيق لدورهماو

الفعل الجيني المسيطر على الصفات الكمية لمحاصيل  لذا وضعت عدة انموذجيات لتقدير مكونات التباين الوراثي وطبيعة

 ؛Hayman, 1958 ؛Mather, 1949 ؛Comostock and Robinson, 1948(حنطة الخبز من قبل  الحبوب المختلفة ومنها

Hayman, 1960؛ Gamble, 1962؛ Kassim and Yousif, 19902006يوسف وعبداهللا،   ؛ 2002يوسف وقاسم،  ؛(. 

الوراثي لتقدير معدل درجة  اإلحصائي األساس) Mather and Jinks, 1982 ؛Robinson et al., 1949(وقدم كل من 

 ويأتي  في الداللة على افضل الطرق لتحسين تلك الصفات،ألهميتهاة على الصفات الكمية السيادة للجينات المتعددة المؤثر

التوريث ) Falconer, 1981(واعتبر  في مقدمة الصدارة لمربي النبات وله دور متميز في توقع النتائج من االنتخابالتوريث 

 ؛Burton,1951 ؛Robinson et al.,1949؛ Lush,1949(لذا وضع كل من معلما على قيمة التربية، الضيق 

Warner,1952؛ Mather and Jinks, 1982؛Singh and Chaudary,1985  ( طريقة لتقدير التوريث بمعنييه الواسع

والضيق ويعتبر التوريث بالمعنى الضيق عنصرا اساسيا في تقدير التحسين الوراثي المتوقع من االنتخاب وقدم كل من 

)Allard,1960 ( و)Kempthorne,1969 ( معادلة لتقدير التحسين الوراثي المتوقع والتحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية

  .من المتوسط

 التوريث بالمعنى الضيق عنصرا اساسيا في تقدير التحسين الوراثي يعدطريقة لتقدير التوريث بمعنييه الواسع والضيق و

معادلة لتقدير التحسين الوراثي المتوقع ) Kempthorne, 1969(و ) Allard, 1960(المتوقع من االنتخاب وقدم كل من 

  .والتحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من المتوسط
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الفعل ) 1991قاسم وبحو، ( :منهمالطرائق من قبل العديد من الباحثين والعاملين في مجال تحسين النبات تلك استخدمت 

الناتجة منها ولكل ) Bc2,Bc1,F2,F1,P2,P1( أجيالنطة الخبر ولستة الجيني والتوريث لبعض الصفات الكمية لتضريبين من ح

التضريب االول تضريب حيث اوضحا امكانية استغالل قوة الهجين لتحسين كل من عدد االشطاء بالنبات وطول النبات في 

لى امكانية استغالل فعالية السيادة الفائقة على هذه الصفات كذلك اشارا السيطرة وحاصل الحبوب بالنبات في التضريب الثاني 

في التضريب طاء بالنبات وطول النبات لنبات في التضريب االول وعدد االشعزلة لحاصل الحبوب باناالنتخاب في االجيال الم

 الجينية االضافية على هذه الصفات وكانت نسبة التوريث بمعنييه الواسع والضيق عالية للصفات التأثيراتالثاني بسبب سيطرة 

للجينات المتعددة المسيطرة على تباين وراثي اضافي وسيادي معنوي على ) 1992بحو، ( وحصل .وسة ولكال التضريبينالمدر

ر قيمة من التباين بوان التباين الوراثي السيادي اكالسنبلة في تضريبين من حنطة الخبز بكل من طول السنبلة وعدد الحبوب 

) Khan et al., 2000( ووجد ،نبيهجين في تحسين هاتين الصفتين ولكال التضريمشيرة الى استغالل قوة الالوراثي االضافي 

 االضافية والسيادية والتفوقية كان لها الدور في السيطرة على ارتفاع النبات وعدد السنابل للنبات وطول السنبلة في التأثيراتان 

 طول السنبلة وحاصل الحبوب بالنبات وعدد ىسيطرة التباين الوراثي السيادي عل) Hendawy, 2003( وجدحنطة الخبر، و

مسيطرة على هذه الصفات في التضريبات الثالثة المدروسة بينما كانت السيادة الجزئية الفائقة كانت السيادة  اذ الحبوب بالسنبلة 

اع النبات مؤكدا الدور االكبر في السيطرة على وراثة ارتفالتباين الوراثي االضافي  حبة ولعب 100مسيطرة على وراثة وزن 

               وأوضح الناتجة من التضريبات المدروسة، المتأخرةاالجيال على استخدام برنامج سجالت االنتخاب في 

االضافية والسيادية والتفوقية للجينات المتعددة لعبت دورا معنويا في التعبير عن الجينية  التأثيراتان ) 2006يوسف والحيالي، (

بلة في كال نس حبة وحاصل الحبوب بال100ي ووزن  في التهجين االول وحاصل الحبوب بالنبات في التهجين الثانطول السنبلة

قيم التوريث ) Manal, 2009(التهجينين عند دراستهما التحليل الوراثي لمتوسطات االجيال المبكرة في حنطة الخبر، وقدرت 

لقيم العالية للتوريث لكل من حاصل الحبوب بالنبات وطول السنبلة وعدد والتحسين الوراثي في حنطة الخبر واشارت الى ان ا

دت الى قيم عالية للتحسين الوراثي وهذا بسبب معنوية التاثيرات الجينية االضافية أالحبوب بالسنبلة وعدد السنابل بالنبات 

جيال المبكرة الناتجة من التضريبات لهذه الصفات في اال المسيطرة على هذه الصفات مؤكدة الى اهمية االنتخاب المباشر

عند دراستهم المعالم الوراثية من خالل تحليل متوسطات االجيال لتضريبين من ) Kresimir et al., 2010( ووجد ،المدروسة

لة  على وراثة حاصل الحبوب بالنبات وعدد الحبوب بالسنبالمعنوية مسيطرةً عالي اإضافي اً وراثياًهناك تباينحنطة الخبز ان 

عزلة  المنلألجيالسين الوراثي المتوقع دت الى قيم عالية للتحألكال التضريبين وان قيم التوريث بالمعنى الضيق كانت عالية 

              كرة الناتجة من التضريبين وان االنتخاب المباشر يجدي نفعا في تحسين الصفتين ولكال التضريبين، كما درسبالم

)Koumber and El- Gammaal, 2012 ( وراثة حاصل الحبوب ومكوناته والفعل الجيني لثالثة تضريبات من حنطة الخبر

كانت المسيطرة على وراثة عدد الحبوب بالسنبلة وعدد السنابل بالنبات وحاصل الفائقة واالجيال الناتجة منها ووجدا ان السيادة 

التضريب الثاني وعدد الحبوب بالسنبلة في التضريب  ي حبة وطول السنبلة ف100الحبوب بالنبات في التضريب االول ووزن 

الى امكانية وأشارا في التضريبات الثالثة  كانت المسيطرة على وراثة ارتفاع النبات اإلضافيةالجينية  التأثيراتالثالث وان 

 لصفات المتأخرةجيال استغالل قوة الهجين في االجيال المبكرة االولى في تحسين بعض الصفات مع امكانية االنتخاب في اال

 مع قيم متوسطة للتحسين الوراثي المتوقع لعدد  الواسععلى قيم عالية للتوريث) Bhushan et al., 2013(اخرى ، وحصل 

 نمطا وراثيا مختلفة بتركيبها 30 االشطاء بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات عند دراستهم التوريث لـ

عند دراستهم لتضريبين من حنطة الخبز على قيم عالية ) Fellahi et al., 2015(لخبز، بينما حصل الوراثي من حنطة ا

 حبة مع قيم عالية الى 1000للتوريث لكل من حاصل الحبوب بالنبات وعدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

كان لها الدور في السيطرة على الصفات المذكورة عدا وزن والجزئية الفائقة متوسطة للتحسين الوراثي المتوقع وان السيادة 



  محمد حامد ايوب
 

 

14

      المتأخرة االنتخاب يكون فعاال في االجيال  ان، لذا اكدوا علىتحت سيطرة التباين الوراثي االضافي حبة حيث كانت 1000

F5 , F4  التضريبين، وقدر حبة حيث يكون االنتخاب فعاال في االجيال المبكرة ولكال1000وزن  الصفات عدا ولجميع        

)Saleem et al., 2016 ( قيم التوريث والتحسين الوراثي لبعض الصفات الكمية في سبعة عشائر وراثية من الجيل الثانيF2 

الناتجة من سبعة تضريبات بين اصناف ابوية من حنطة الخبز وكانت قيم التوريث عالية لحاصل الحبوب بالنبات وعدد الحبوب 

طئة الرتفاع النبات واشاروا الى ان القيم العالية للتوريث لكل من حاصل الحبوب للنبات وعدد الحبوب بالسنبلة كان بالسنبلة ووا

في تضريبين من التضريبات السبعة وان االنتخاب يكون فعاال في االجيال المبكرة  المتوقع  لها قيم عالية للتحسين الوراثي

والتحسين الوراثي لحاصل الحبوب الواسع عند دراستهم التوريث ) Kumar et al., 2017(الناتجة من هذين التضريبين، وجد 

 من حنطة الخبز متباينة في تركيبها الوراثي قيم عالية للتوريث لكل من ارتفاع النبات وعدد  وراثياً نمطا36ًومكوناته لـ 

ت وقد رافقها قيم عالية للتحسين الوراثي المتوقع الحبوب بالسنبلة وطول السنبلة وعدد السنابل بالنبات وعدد االشطاء بالنبا

 حبة وحاصل الحبوب بالنبات اقترنت بقيم واطئة وقريبة من 1000كنسبة من المتوسط بينما القيم المتوسطة للتوريث لوزن 

  . المتوسطة للتحسين الوراثي المتوقع لهاتين الصفتين

لتهجينين ) Bc2,Bc1,F2,F1,P2,P1(ينات االجيال المبكرة الستة تهدف الدراسة الى تقدير مكونات التباين الظاهري لتبا

وتجزئة )  و العدنانية3-ابو غريب (والثاني بين الصنفين ) ربيعة و انتصار(من حنطة الخبز التهجين االول بين الصنفين 

ادي ومعدل درجة السيادة االضافي السيالوراثي التباين الظاهري الى مكوناته الوراثية والبيئية وحساب التباين المشترك 

ارتفاع : والتوريث بمعنييه الواسع والضيق والتحسين الوراثي المتوقع من االنتخاب في الجيل الثاني وللصفات الكمية التالية

) غم( حبة 100وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن ) سم(وعدد االشطاء بالنبات وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة ) سم(النبات 

  ).غم(بالنبات  لحبوبوحاصل ا

  المواد وطرائق العمل

  وهي انتصار وربيعة وابو ) .Triticum aestivum L(في هذه الدراسة اربعة اصناف من حنطة الخبز استعملت 

مضمونة وشبه مضمونة االمطار والتي تم اللديمية  والعدنانية وهي من االصناف المتكيفة للزراعة في المناطق ا3-غريب 

زرعت حبوب االصناف .  الزراعية في نينوىلألبحاث مركز اباء ، من الهيئة العامة لفحص وتصديق البذورالحصول عليها

 ثم اجريت التهجينات عند 2003 عام ف جامعة الموصل في خري– كلية التربية –االربعة في البيت السلكي لقسم علوم الحياة 

وبين نباتات الصنف ابو غريب ) االولالتهجين ) (P2(صنف ربيعة ونباتات ال) P1(موسم التزهير بين نباتات الصنف انتصار 

-3) P1 ( ونباتات الصنف عدنانية)P2() م الحصول على حبوب الجيل االول  تلك النباتات توعند نضج) التهجين الثانيF1 

على حبوب في البيت السلكي نفسه للحصول  F1 زرعت حبوب االباء والجيل االول 2004 وفي خريف عام .ننيللتهجي

 وكذلك تم الحصول على حبوب  في كل تهجينهأبويمع  كل F1بتهجين نباتات الجيل االول ) B2 و B1(التهجينات الرجعية 

 زرعت حبوب االجيال .F1 من التلقيح الذاتي لنباتات الجيل االول F2تم الحصول على حبوب الجيل الثاني و ،F1الجيل االول 

 جامعة – كلية التربية –في البيت السلكي لقسم علوم الحياة ) B2,B1,F2,F1,P2,P1( تتضمن الستة للتهجينين والتيالمبكرة 

 وتهيئة التربة وباستعمال تصميم القطاعات Diathen M45 بعد تعفير البذور بالمبيد الفطري 2005الموصل في خريف 

 وتسعة خطوط F1 و P2 و P1كل من حتوي كل مكرر على ثالث خطوط لاذ ا مكررات ة وبثالثRCBDالعشوائية الكاملة 

وكانت المسافة  حبات في كل خط 10 سم ثم زرعت 20وكانت المسافة بين الخطوط  B2 و B1 واربعة خطوط لكل من F2لـ

ية مسم داخل الخط، اخذت خمسة نباتات عشوائيا من كل خط عدا النباتين الطرفيين وسجلت البيانات للصفات الك10بين الحبات 

) سم(وعدد االسطاء بالنبات وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة ) سم(ارتفاع النبات :  النباتات الفردية وهيالمدروسة على

، وحسبت التباينات المظهرية للصفات المدروسة )غم(وحاصل الحبوب بالنبات ) غم( حبة 100وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 
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) Steel and Torrie, 1980( الموضحة في Bartlett's Methodرتلت باوقد استخدمت طريقة . في كل جيل ولكال التهجينين

  .ات حريةكاي عند خمسة درجالختبار التجانس بين التباينات المظهرية وللصفات المدروسة لكل تهجين احصائيا باختيار مربع 

 حسب المعادالت VF2ي الظاهري الكلي المتمثل بالتباين الظاهري الموجود بين افراد الجيل الثانتم تجزئة التباين 

  .وعلى فرض عدم وجود التداخل بين النمط الوراثي والبيئي) Mather and Jinks, 1982(المقدمة من قبل 
      VF2 = VG + VE 

  :اذ ان

VF2 =  التباين الظاهري بين افراد الجيل الثانيF2الذي يمثل التباين الظاهري الكلي  VP   

VG = ثاني التباين الوراثي في الجيل الF2  

VE =  التباين البيئي في الجيل الثانيF2  

  : باستعمال المعادلة التاليةVEقدر التباين البيئي في الجيل الثاني 

)VP2VF(VP
4
1

VE 211 ++=
 

  :أن إذ

VP1 =  الب االوللالتباين الظاهري.  

VF1 =  لجيل االوللالتباين الظاهري.  

VP2 =  الب الثانيلالتباين الظاهري.  

 ثم قدرت مكونات VF2من التباين الظاهري بين افراد الجيل الثاني  VE بطرح التباين البيئي VGن الوراثي قدر التباي

وعلى فرض عدم وجود تداخل بين ) Mather and Jinks, 1982(التباين الوراثي وحسب المعادالت التالية المعطاة من قبل 

  .النمط الوراثي والبيئة
       VG = VF2 - VE 

)VB(VB- 2VFD 
2
1

212 +=  

D
2
1 -VG H 

4
1

=  

  :اذ ان

VG =  التباين الوراثي في الجيل الثانيF2  

VF2 =  بين افراد الجيل الثاني الظاهري التباينF2 

VE =  التباين البيئي في الجيل الثانيF2 

D = التباين الوراثي االضافي  

VB1 = التباين الظاهري بين افراد الجيل الرجعي لالب االول  

VB2 = التباين الظاهري بين افراد الجيل الرجعي لالب الثاني  

H =  التباين الوراثي السيادي  

التباين لها  تباين بإيجاد وذلك t باختبار D ،H ،Eتم اختبار معنوية كل من مكونات التباين الوراثي والتباين البيئي 

  : كاالتي tقيمة وحسب ) Kearsy,1980(بتطبيق المعادالت التالية والمقدمة من قبل 
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  تمثل عدد النباتات : Nحيث 

  ) Mather and Jinks, 1982(بتطبيق المعادلة المعطاة من قبل ) F( الوراثي االضافي السيادي  المشتركحسبت قيمة التباين
F = VB2 – VB1 

  . القياسي لها بتطبيق صيغة التباين وبموجب المعادلة التالية الخطأ بعد ايجاد t باختبار )F(واختبرت معنوية 
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⎣
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  :حيث ان

VF = الوراثي االضافي السيادي المشترك التباين  

  الوراثي االضافي السيادي المشترك لتباين لالخطا القياسي  = 

  ).Mather and Jinks, 1977(باستخدام المعادلة التالية والموضحة من قبل ) (ادة تم حساب معدل درجة السي

 
h2وقدرت قيم التوريث بمعنييه الواسع 

(b.s) والضيق h2
(n.s) التاليةالمعادالت  بتطبيق:  

h2
(b.s) =         h2

(n.s) =  

h2عنى الواسع تم التعبير عن قيم التوريث بالم
(b.s) 60-%40(واطئة ومن %) 40اقل من ( ضمن النسب االتية (%

  ).1997بحو، (عالية %) 60اكثر من ( و ةمتوسط

h2وتم التعبير عن قيم التوريث بالمعنى الضيق 
(n.s)ضمن النسب التالية :  

   .)1987العذاري، ( عالية%) 50اكثر من ( و ةمتوسط%) 50-%20(واطئة ومن %) 20اقل من (

Vh2 تباين التوريث بالمعنى الضيق بإيجاد tاختبرت معنوية التوريث بالمعنى الضيق باختبار 
(n.s)  وفق المعادلة المعطاة

   .)Ketata et al., 1976(من قبل 
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 بطريقة F2ي الجيل الثاني  من االنتخاب فExpected genetic advance   )(EGAوحسب التحسين الوراثي المتوقع

)Allard, 1960(.  

22 Fσ.h(n.s)K.EGA=  

22 Fσ.h(n.s)2.06.EGA=  

  :حيث ان

EGA =  التحسين الوراثي المتوقع نتيجة االنتخاب 

K = من نباتات الجيل الثاني % 5شدة االنتخاب لـF2 

h2
(n.s) =  قيمة التوريث بالمعنى الضيق للصفة  

2Fσ= االنحراف القياسي المظهري للجيل الثاني F2   

 باستخدام المعادلة المقدمة من قبل F2من المتوسط في الجيل الثاني % E.G.Aوقدر التحسين الوراثي كنسبة مئوية 

)Kempthorne, 1969(.   

100
F

EGA%EGA
2

×=  

  :حيث ان

2F = المتوسط الحسابي للجيل الثانيF2   

  لنتائج والمناقشةا

 الستة وللصفات الكمية المدروسة في التهجينين من حنطة الخبز ويالحظ لألجيالقيم التباين الظاهري ) 1جدول ال(يبين 

 ولجميع B2,B1,F2 كانت اقل من قيم التباين الظاهري لـ )غير المنعزلةاالجيال ( F1,P2,P1ان قيم التباين الظاهري لكل من 

ين وذلك الن التباين الظاهري الموجود بين افراد كل عشيرة غير منعزلة يعزى الى التباين نيهجكال التالصفات المدروسة ول

 B2,B1,F2 تحمل انماطا وراثية متشابهة بينما التباين الظاهري الموجود بين افراد كل عشيرة منعزلة  افرادهاالبيئي فقط الن

اطا وراثية مختلفة مع فرض انعدام التداخل بين النمط الوراثي والبيئي وكانت يعزى الى التباين الوراثي والبيئي النها تحمل انم

 B2 واالب الثاني B1 اكبر من قيم التباين الظاهري للجيل الرجعي لالب االول F2 لعشيرة الجيل الثاني يقيم التباين الظاهر

 تحمل ثالثة انماط وراثية مختلفة بينما تحمل F2ولجميع الصفات المدروسة في التهجينين وذلك الن افراد عشيرة الجيل الثاني 

، لذا فان التباينات الظاهرية جينيلين لكل ن على فرض وجود الين وراثيي نمطB2,B1افراد عشيرة كل من الجيلين الرجعيين 

وية عالية ذات معن) 1الجدول ( الستة وللصفات المدروسة في التهجينين غير متجانسة وذلك لكون قيم مربع كاي في لألجيال

 حبة وحاصل الحبوب في النبات في 100الرتفاع النبات وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة ووزن %) 1عند مستوى احتمال (

بالسنبلة في التهجينين وهذه النتيجة ضرورية  لعدد االشطاء بالنبات وعدد الحبوب %)5عند مستوى احتمل (التهجينين ومعنوية 

 الستة الى مكوناتها للحصول على معلومات تتعلق بوراثة الصفات المدروسة، لألجيالباينات الظاهرية لالستمرار في تحليل الت

 استغالل إمكانية) 2جدول ال(ويستدل من تقديرات مكونات التباين الظاهري لوراثة الصفات الكمية المدروسة وللتهجنين في 

 حبة وحاصل الحبوب بالنبات في التهجين 100السنبلة ووزن  لتحسين عدد الحبوب بDirect selectionاالنتخاب المباشر 
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 حبة وحاصل الحبوب بالنبات في التهجين الثاني لكون قيم التباين 100سنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن االول وطول ال

معنوية، ويقترح استعمال برنامج التهجين لطول السنبلة في التهجين االول لكون قيم التباين الوراثي ) D(الوراثي االضافي 

للصفات االخرى تعود الى ) H(والسيادي ) D(معنوية اما القيم غير المعنوية لكل من التباين الوراثي االضافي ) H(السيادي 

 ايضا بوجود قيم واطئة للتاثيرات البيئية لكنها ذات معنوية عالية على جميع ويمكن االستنتاجالقيم العالية الخطائها القياسية، 

لطول السنبلة وعدد الحبوب ) 1992بحو، (الصفات المدروسة ولكال التهجينين وهذه النتيجة تتفق مع تلك التي حصل عليها 

لحاصل الحبوب بالنبات وعدد ) 2006لي، يوسف والحيا(لعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة ) Khan et al., 2000(بالسنبلة 

ويستدل من قيم . لحاصل الحبوب بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة) Kresimir et al., 2010( حبة 100الحبوب بالسنبلة ووزن 

بات ان اغلب الجينات السائدة التي تعين كل من عدد االشطاء بالن) 2جدول ال( الوراثي االضافي السيادي في  المشتركنيالتبا

 حبة في التهجين االول وعدد السنابل 100في التهجينين وارتفاع النبات ووزن وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات 

 للتهجين 3-ابو غريب (و ) انتصار للتهجين االول(في التهجين الثاني توجد في الصنف االبوي االول بالنبات وطول السنبلة 

موجبة لتلك الصفات، بينما توجد تلك الجينات السائدة التي ) F(الوراثي االضافي السيادي مشترك اللكون قيم التباين ) الثاني

 حبة في التهجين الثاني في 100ن االول وارتفاع النبات ووزن يتعين كل من عدد السنابل بالنبات وطول السنبلة في التهج

، وتعود القيم األخيرةسالبة للصفات ) F(لكون قيم ) تهجين الثانيالعدنانية لل(و ) ربيعة للتهجين االول(الصنف االبوي الثاني 

  . القياسيةألخطائهاللصفات المدروسة ولكال التهجينين الى القيم العالية ) F( غير المعنوية لـ
  

ول قيم التباين الظاهري للصفات الكمية المدروسة في ستة اجيال مبكرة لتهجينين من حنطة الخبـز التهجـين اال                 : 1جدول  ال

  )العدنانية × 3-ابوغريب (والتهجين الثاني ) ربيعة× انتصار (
  

  االجيال
عدد 

  النباتات

  ارتفاع

  )سم(النبات 

  عدد

  االشطاء بالنبات

  عدد

  السنابل بالنبات

  طول

  )سم(السنبلة

  عدد

  السنبلةبالحبوب 

 100وزن

  )غم(حبة

حاصل الحبوب 

  )غم(بالنبات 

  التهجين االول 
P1  45  15.281  5.827  4.055  3.125  2.427  1.032  4.186  
P2 45  17.820  3.642  5.315  1.306  4.242  0.747  6.084  
F1 45  20.164  6.981  3.662  2.226  3.559  0.913  7.526  
F2 135  50.562  18.115  19.412  10.998  16.882  5.282  26.721  
B1 60  40.656  14.320  16.524  9.866  9.572  2.594  17.589  
B2 60  42.249  16.412  12.289  7.956  12.923  3.899  18.590  

X2
(5)    45.742**  27.198*  30.525**  16.859**  20.898*  19.925**  49.353**  

  التهجين الثاني 
P1 45  13.592  3.556  3.068  2.144  3.322  0.858  3.482  
P2 45  12.664  4.425  6.585  3.208  2.453  1.165  4.549  
F1 45  21.512  5.866  4.156  1.998  4.226  1.042  5.892  
F2 135  48.884  16.244  20.241  16.066  18.523  6.173  22.668  
B1 60  39.722  13.121  14.429  9.844  11.235  4.254  14.524  
B2 60  37.895  14.526  18.544  11.958  14.294  3.766  16.858  

X2
(5)  43.525**  25.575*  32.718**  17.952*  23.446*  20.225**  39.775**  
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لوراثة الـصفات الكميـة المدروسـة فـي         ) التباين الوراثي والتباين البيئي     (تقديرات مكونات التباين الظاهري     : 2جدول  لا

  )العدنانية × 3-ابوغريب (والثاني ) ربيعة× انتصار (من حنطة الخبر التهجين االول  تهجينين 

  التقديرات
  ارتفاع

  )سم( النبات

  عدد االشطاء

  بالنبات

  عدد السنابل

  بالنبات

  طول

  )سم( السنبلة

  عدد الحبوب

  بالسنبلة

  100وزن 

  )غم(حبة

  حاصل الحبوب

  )غم(بالنبات 

  التهجين االول 

D 36.438  10.996  20.022  8.348  22.538*  8.142*  35.394*  

  ±32.624  ±11.876  ±12.077  ±7.352  ±10.102  ±3.088  ±15.955  

H 55.944  27.036  21.008  18.412*  8.668  1.240  10.772  

  ±50.193  ±23.923  ±17.876  ±8.748  ±14.432  ±4.424  ±22.804  

F 1.593  2.092  -4.235  -1.910  3.351  1.305  1.433  

  ±10.704  ±3.977  ±3.760  ±2.314  ±2.936  ±0.855  ±4.618  

E 18.357**  5.858**  4.149**  2.221**  3.446**  0.901**  6.331**  

  ±2.459  ±0.820  ±0.520  ±0.224  ±0.447  ±0.117  ±0.602  

  التهجين الثاني 

D 40.302  9.682  15.018  20.660*  23.034*  8.652*  27.908*  

  ±31.117  ±10.660  ±13.066  ±9.652  ±11.198  ±3.650  ±13.705  
H 45.652  25.900  32.964  13.596  13.796  3.280  15.040  
  ±47.380  ±21.453  ±19.908  ±13.799  ±16.144  ±5.148  ±19.795  

F -1.827  1.405  4.115  2.114  3.059  -0.488  2.334  

  ±10.023  ±3.574  ±4.290  ±2.828  ±3.319  ±1.037  ±4.063  

E 17.320**  4.928**  4.491**  2.337**  3.557**  1.027**  4.954**  

  ±2.469  ±0.687  ±0.582  ±0.293  ±0.526  ±0.134  ±0.533  

E.F.H.D  االضافي السيادي والتباين البيئيالوراثي  والتباين المشترك تشير الى التباين الوراثي االضافي والسيادي  

  على التوالي % 1و % 5معنوي عند مستوى احتمال ** و * 
   
ان السيادة فائقة الغلب الجينات المؤثرة على عدد االشطاء ) 3جدول ال(في ) (يالحظ من قيم معدل درجة السيادة  

) ( النبات وطول السنبلة في التهجين االول وعدد السنابل بالنبات في التهجين الثاني الن قيم بالنبات في التهجينين وارتفاع

 الجينات المؤثرة على عدد السنابل في النبات في التهجين االول وارتفاع النبات ألغلببينما كانت السيادة كاملة . اكبر من واحد

 100للواحد، والسيادة جزئية الغلب الجينات المؤثرة على عدد الحبوب بالسنبلة ووزن قريبة ) (في التهجين الثاني الن قيمة 

اقل من واحد لذا يمكن استغالل قوة ) (حبة وحاصل الحبوب بالنبات في التهجينين وطول السنبلة في التهجين الثاني الن قيمة 

         اثتها السيادة الفائقة والكاملة، وهذه النتيجة تتفق مع تلك التي حصل عليها التهجين لتحسين الصفات التي تتحكم في ور

لطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة و ) Hendawy, 2003(وطول النبات و لعدد االشطاء بالنبات ) 1991قاسم وبحو، (

)Koumber and El-Gammaal, 2012 ( الحبوب بالسنبلةلعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وعدد.               

)Fellahi et al., 2015( الرتفاع النبات وعدد االشطاء بالنبات وعدد السنابل بالنبات وطول السنبلة وكانت قيم التوريث 

h2بالمعنى الواسع 
(b.s) ي على الرغم تباين البيئلل عالية ولجميع الصفات المدروسة ولكال التهجينين وهذا يعود الى القيم الواطئة

 يعدو) 3جدول ال(من معنويتها والقيم العالية للتباينات الوراثية االضافية والسيادية المؤثرة والمسيطرة على تلك الصفات، 

h2(التوريث بالمعنى بالمعنى الضيق 
(n.s) ( يعبر عن نسبة المكونات الوراثية ألنهاكثر دقة من التوريث بالمعنى الواسع 

 تثبيتها وانتقالها عبر االجيال حيث كانت قيم التوريث بالمعنى الضيق عالية ومعنوية عند مستوى احتمال االضافية التي يمكن
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 حبة وحاصل الحبوب بالنبات في التهجينين وعدد السنابل 100لكل من عدد الحبوب بالسنبلة ووزن %) 50اكبر من % (1

لتلك ) D( وهذا يعود الى القيم العالية للتباين الوراثي االضافي بالنبات في التهجين االول وطول السنبلة في التهجين الثاني

 ةالصفات لذا يكون االنتخاب في االجيال المبكرة فعاال لتحسين هذه الصفات بينما كانت قيم التوريث بالمعنى الضيق متوسط

 ألخطائهاوللقيم العالية ) H(وغير معنوية بسبب القيمة العالية للتباين الوراثي السيادي %) 50واقل من % 20اكبر من (

القياسية والمسيطرة على وراثة كل من ارتفاع النبات وعدد االشطاء بالنبات في التهجينين وطول السنبلة في التهجين االول 

ثي يعد التحسين الورا. المتأخرة االنتخاب لهذه الصفات الى االجيال تأجيلوعدد السنابل بالنبات في التهجين الثاني لذا يقترح 

 Responses toباالستجابة لالنتخاب ) Falconer, 1981( لنظرية الوراثة الكمية وقد اطلق عليه اًتطبيق) EGA(المتوقع 

Selectionانه الفرق بين متوسط قيمة الشكل المظهري للنسل الناتج من االباء المنتخبة على ) (2008المصري، (ذي عرفه  وال

 لتحسين عدد F2ان االنتخاب يكون فعاال في الجيل الثاني ) 3 جدولال( ويالحظ من ،)وبين جيل االباء ككل قبل االنتخاب

 حبة وحاصل الحبوب بالنبات في التهجينين وعدد االشطاء بالنبات في التهجين االول وطول السنبلة 100السنابل بالنبات ووزن 

بينما يمكن %) 30اكبر من (لتلك الصفات %) EGA(هجين الثاني لكون قيم التحسين الوراثي كنسبة مئوية من المتوسط تفي ال

 لتحسين عدد الحبوب بالسنبلة في التهجينين وطول السنبلة في التهجين االول وعدد F3الجيل  فياالستفادة من االنتخاب 

) %30واقل من % 10اكبر من % (EGAاالشطاء في التهجين الثاني لكون قيم التحسين الوراثي كنسبة مئوية من المتوسط 

قيمة التحسين الوراثي  لكون F6 و F5 و F4 المتأخرة االنتخاب لصفة ارتفاع النبات في التهجينين الى االجيال تأجيلويقترح 

قاسم وبحو، (وتتفق هذه النتائج وبصورة عامة مع تلك التي حصل عليها %) 10اقل من % (EGAكنسبة مئوية من المتوسط 

لعدد السنابل بالنبات وحاصل ) Manal, 2009( حبة وحاصل الحبوب بالنبات و100لعدد السنابل بالنبات ووزن ) 1991

لعدد االشطاء بالنبات وعدد ) Bhushan et al., 2013(لحاصل الحبوب بالنبات و) Kresimer et al.,2010( الحبوب بالنبات

 Kumar et(ة وارتفاع النبات و لحاصل الحبوب بالنبات وعدد الحبوب بالسنبل) Saleem et al., 2016(الحبوب بالسنبلة و

al., 2017 (لعدد الحبوب بالسبلة وعدد السنابل بالنبات.  
  

) ربيعـة × انتصار  (الخبز، التهجين االول      تقديرات المعالم الوراثية للصفات الكمية المدروسة لتهجينين من حنطة         :3جدول  ال

  )العدنانية × 3-ابو غريب (التهجين الثاني 

  التقديرات
  ارتفاع

  )سم(نباتال

  عدد االشطاء

  بالنبات

  عدد السنابل

  بالنبات

  طول

  )سم(السنبلة

  عدد الحبوب

  بالسنبلة

  100وزن 

  )غم(حبة

  حاصل الحبوب

  )غم(بالنبات 

  التهجين االول 

 1.239  1.568  1.024  1.482  0.620  0.390  0.552  
h2

(b.s)  0.636  0.677  0.786  0.798  0.796  0.829  0.763  
h2

(n.s)  0.360  0.304  0.510**  0.380  0.668**  0.771**  0.662**  

  ±0.205  ±0.213  ±0.101  ±0.204  ±0.169  ±0.196  ±0.168  
EGA 3.545  2.665  4.683  2.596  5.654  3.650  7.049  
EGA%  3.901  38.841  71.579  19.425  13.915  86.268  49.071  

  التهجين الثاني 
a 1.014  1.636  1.482  0.811  0.599  0.616  0.734  

h2
(b.s)  0.646  0.697  0.778  0.855  0.808  0.834  0.781  

h2
(n.s)  0.412  0.298  0.371  0.643**  0.622**  0.701**  0.616**  

  ±0.199  ±0.204  ±0.205  ±0.171  ±0.174  ±0.163  ±0.174  
EGA 5.934  2.474  3.438  5.309  5.515  3.589  6.042  
EGA%  7.357  29.329  42.070  51.442  14.440  77.128  43.188  
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h2و ) (
(b.s) و h2

(n.s) و EGA و EGA % تشير الى معدل درجة السيادة والتوريث بالمعنى الواسع والتوريث بالمعنى الضيق والتحسين الوراثي

  .المتوقع والتحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من متوسط الجيل الثاني على التوالي

  على التوالي % 1و % 5معنوي عند مستوى احتمال ** و * 

  االستنتاجات

ان تقدير مكونات التباين الظاهري الموروثة وغير الموروثة لحاصل الحبوب ومكوناته في االجيال المبكرة من حنطة 

  الخبز يؤدي الى معرفة طبيعة الفعل الجيني المسيطر على كل صفة من الصفات الكمية المدروسة ولكال التهجينين 

 في تحسين تلك الصفات واستنباط اسس قوية النتخاب الصفات الكمية لإلسراعيدة الختيار الطريقة المناسبة وتوفير معلومات مف

   حبة 100امكانية استغالل االنتخاب المباشر لتحسين عدد الحبوب بالسنبلة ووزن  -1: اظهرت النتائج. المدروسة

  االنتخاب يقترح استعمال برنامج  -2.  الثانيوحاصل الحبوب بالنبات في التهجينين وطول السنبلة في التهجين

اغلب الجينات السائدة التي تعين كل من  وجود -3 لتحسين طول السنبلة في التهجين االول Recurrent selection المتكرر

في عدد االشطاء بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب بالنبات في التهجينين في الصنف االبوي االول انتصار 

التي تعين كل من عدد السنابل بالنبات وطول السنبلة في التهجين بينما  )التهجين الثاني( في 3 –وابو غريب ) التهجين االول(

والعدنانية في ) التهجين االول( حبة في التهجين الثاني في الصنف االبوي الثاني ربيعة في 100االول وارتفاع النبات ووزن 

ن استغالل قوة التهجين لتحسين عدد االشطاء بالنبات في التهجينين وارتفاع النبات وطول السنبلة في  يمك-4 )التهجين الثاني(

 ان القيم الواطئة للتباين البيئي على الرغم من معنويتها والقيم العالية .التهجين االول وعدد السنابل بالنبات في التهجين الثاني

      .ت الى قيم عالية للتوريث بالمعنى الواسع ولجميع الصفات المدروسة في التهجينينالتباينات الوراثية االضافية والسيادية اد

 100نسبة مئوية من المتوسط لكل من عدد السنابل بالنبات ووزن كالوراثي المتوقع للتحسين عالية للتوريث اليم ق تعود ال-5

 الى ي التهجين االول وطول السنبلة في التهجين الثانيحبة وحاصل الحبوب بالنبات في التهجينين وعدد االشطاء في النبات ف

  .الصفاتتلك  لتحسين F2االنتخاب فعاال في الجيل الثاني يكون  لذا القيم العالية للتوريث بالمعنى الضيق
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