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  الملخص 

) .Triticum aestivum L( جينين في الحنطة الناعمةهلت) B2s , B1s , F3 , F2: (أجيال أربعةاستخدمت    

، لدراسـة  )Pandas وGemeney ( والثاني  بـين الـصنفين   )S3 – 69 و  S6- 35 ( بين الصنفين األولالتهجين 

وراثي المتوقع مـن االنتخـاب فـي        مكونات التباينات الظاهرية ومعدل درجة السيادة والتوريث والتحسين ال        

 حبـة  100ووزن بالنبـات  للصفات الكمية  حاصل الحبوب ، وعدد السنابل ) B2s , B1s , F3 , F2 (األجيال

  . وعدد الحبوب بالسنبلة 

 وحاصل الحبوب وعـدد  التهجينين حبة  100السنابل ووزن   لعدد   الجينات المتعددة سيادة  فوقية       أظهرت  

 الصفات المدروسة وكانت قيم التوريث بالمعنيين الواسع والـضيق          ألغلب األولالتهجين  في  الحبوب بالسنبلة   

 إمكانيـة يستنتج من الدراسـة     .  المدروسة األجيالوقيم التحسين الوراثي المتوقع  عالية لبعض الصفات في          

تـرح االنتخـاب     حبة  في التهجينين ويق     100ن وزن   ي لتحس األربعة االنعزالية   األجيالاستخدام االنتخاب في    

   .األخرىالمتكرر لزيادة تكرار الجينات المرغوبة للصفات 

  

  .التحسين الوراثي المتوقع، األجيال ذاتية اإلخصاب، حنطة الخبز التوريث ،:الكلمات الدالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The Estimates of Heritability and Expected Genetic Advance by Using 
Analysis Generation Variances of Self – fertilizing  

Generations in Bread Wheat  
 

Manal A. Hayalye 
Department of Biology 

College of Education for Girls  
University   Mousl 

  

ABSTRACT 
        Four generations (F2 , F3 , Bs5 and Bs3) of two crosses in bread wheat , the first (S3- 69,  
S6 – 35) and the second (Germany X pandas), were used to study the components of 
variances , average degree of dominance , heritability and expected genetic advance form 
selction in the generations F2 , F3 , B1s and B2s for the quantitative traits : grain yield , 
number of per spikes , weight of 100 grains and number of grains per spike . The results of 
this study showed that the polygenes revealed over dominance for :  
(1) number of spikes and weight of 100 grains in the two crosses . (2) grain yield and 
number of grains per spike in the first cross .  
        Broad and narrow sense heritabilities and expected genetic advance were high 
magnitude for some traits in the studied generations . Selection could used in the four 
generations to increase the frequency of desirable alleles for weight of 100 grains in the two 
crosses and recurrent selection could suggested to increase the frequency of desirable alleles 
for other traits . 
 

Keyword: Heritability, Expected Genetic Advance, Self – fertilizing Generations, Bread  Wheat. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  المقدمة

النتخاب  األساس دالظاهري في المجتمع والذي يع    للتباين  مصدرا مستمرا    االختالفات الوراثية توفر     إن      

  .  اقتصادياالمهمة  األخرى الصفات إلى إضافةالحاصل ومكوناته المتفوقة في صفات النباتات 

التـداخل  على فرض انعـدام     والبيئة  كل من الوراثة     لتأثيرنهائية  هو محصلة   الصفة الكمية   هر   مظ إن      

الـوراثي  التباين  فيها كل من    التي تساهم    القيم، تقدير   الوراثية  في الدراسات   كان من الضروري    لذا  . بينهما  

  . المظهري  على قيمة التباين وتأثيرهاوالتباين البيئي 

، والضيقالواسع  نيين  معبولذا يقاس   ثة  راالصفة الكمية بالو   بها   تتأثر التي     للدرجة    اًمقياسالتوريث  ويعد       

 أخـر  إلىمن جيل   ها  وتوريثتثبيتها  الممكن  الوراثية  عن نسبة المكونات    يعبر   ألنهودقة   أهمية أكثر واألخير

بتقدير التوريث  من الباحثين   لعديد  اوقام  من االنتخاب   المتوقع  تقدير التحسين الوراثي    في   استخدامه   إلى إضافة

 Vanda and ،) 2007(اميـدي  ئ، ) 2006(الحمـداني  ، ) 2005(الحيـالي  : مـنهم  في الحنطة الضيق 

Houshmand) 2008 (.  كل منمن االنتخاب المتوقع التحسين قدر  كما  ) 2007( Ahmed  et al.,    و 

Ali  et al.,(2008)  2010(الطويل واحمد  و . (  
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التي قام  كتلك   اإلخصابذاتية   االنعزالية   لألجياللظاهرية  ااينات  ب التحليل الوراثي للت   إلىف الدراسة   تهد

وقاسـم ويوسـف    في الحنطة الخـشنة     ) 2002(في حنطة الخبز وقاسم ويوسف      ) 1992 (وآخرونقاسم  بها  

التباين ر مكونات   لتقديفي الحنطة الخشنة    ) 2000(في الشعير ويوسف    ) 2004(في الشعير ويوسف    ) 2002(

لكل من عدد   من االنتخاب   المتوقع  الوراثي  والتحسين  والتوريث  البيئي ومعدل درجة السيادة     الوراثي والتباين   

  . الخبز من حنطة في تهجينين بالسنبلة  حبة وعدد الحبوب 100ووزن وحاصل  الحبوب السنابل 
  

  مواد وطرق العمل

) F3(والجيل الثالث   ) F2( الذاتي وهي الجيل الثاني      اإلخصاب  انعزالية ناتجة من   أجيال أربعةاستخدمت    

 ).Triticum aestivum L(لتهجينين مـن حنطـة الخبـز    ) B2s(والثاني ) B1s (األولوالجيلين الرجعيين  

وبـين  . )Gemeneyو pandas( والثاني بين الصنفين      التهجين   )S3-69 و S6-35( بين الصنفين    األولالتهجين  

 التهجينـات   إجـراء ة دخولهـا للعـراق و كيفيـة          وسن األبوية األصناف، مصادر   )2005( يوسف والحيالي 

 اإلخـصاب ومـن    ،)B2(والثاني  ) B1 (األولالرجعيين  والجيلين  ) F1 (األولوالحصول على حبوب  الجيل      

اتـي  ذالـرجعيين   الجيلـين   ونباتـات   ) F2(الجيل الثاني   نباتات  ل على    ثم الحصو  األجيالالذاتي لنباتات تلك    

) F2( الذاتي لنباتـات     اإلخصابمن  ) F3(م الحصول على نباتات الجيل الثالث       تو) B2s(و  ) B1s( اإلخصاب

 في المختبـر  بدرجـة   إنباتهارت نسبة    اختبأنبعد ) B2s , B1s , F3 , F2 (األربعة األجيالعت حبوب رز

رب النباتية لكلية التربية  جامعـة   في محطة التجاDiathene M45م وبعد تعفيرها بالمبيد الفطري 25حرارة 

  وبأربعـة العشوائية الكاملة    باستخدام تصميم القطاعات     2005 الثاني من تشرين الثاني      األسبوعالموصل في   

وخمسة عـشر   F3خطا لـ ن ي وعشرF2 , P2 , P1كل مكرر على عشرة خطوط لكل من مكررات ،احتوى 

كل في كل مكرر بصورة عشوائية، احتوى ة على الخطوط الوراثي األجيالوزعت .  B2s , B1sخطا لكل من 

العمليـات   أجريت سم،   30داخل المكرر    سم  وبين الخطوط      15المسافة بينها داخل الخط     خط سبعة نباتات    

تحـت  ) 2006-2005( خالل موسم النمـو    لنمو النباتات    لالزمة  ا األرضفي تحضير   االعتيادية  الزراعية  

النبات ووزن  وعدد سنابل   ) غم( لحاصل حبوب النبات     البياناتسجلت  النباتات   ية، وبعد نضج  الظروف الطبيع 

ـ        وعلى خمسة نباتات    لكل نبات وعدد حبوب السنبلة لكل نبات        ) غم( حبة   100  تينامن كـل خـط عـدا النب

  : المعتمدة في الدراسة التالية األجيالمعادالت تباينات   (Mather and Jinks, 1982)قدم  .الطرفين
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 األول  التباينات الظاهرية للجيل الثـاني والثالـث والرجعـي    إلى تشير VB2s , VB1s , VF3 , VF2: حيث 

  . على التوالي اإلخصابلثاني ذاتي وا

بموجـب  ) E(والتباين البيئـي    ) H(السيادي  الوراثي  والتباين  ) D (اإلضافيقدير  التباين الوراثي     م  ت  ت      

   :يأتيوكما  Kasim and Yousif (1990)المشتقة من قبل المعادالت 
1/2 D = 2VF3 – (VB1s + VB2s) 
1/4H = 4VF2 – 2(VB1s + VB2s) 

E = 3(VB1s + VB2s) – (3VF2 + 2VF3) 
ـ )Mather and  Jinks , 1982(معادلـة   باستخدام ) ā( معدل درجة السيادة وثم حساب      م تقـدير  ، وت

h2التوريث بالمعنى الواسع 
(bis) اآلتية بالمعادلة األربعة لألجيال :   
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h2 التوريث بالمعنى الضيق أما
(n.s.) فقدر بتطبيق المعادالت التالية  :  
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المتوقع من تحسين الوراثي ، وقدر الأعالهلكل جيل في التقديرات  H , D بنظر االعتبار معامالت األخذمع  

تـداخل بـين   الو على فرض عدم وجود التفوق )Allard, 1960( باستخدام معادلة األربعة لألجيالاالنتخاب 

  . والبيئة الوراثة 
    EGA= K.h2

(ns)i . Vi 
  . iمن نباتات الجيل % 10 عند انتخاب 2.06 ثابت االنتخاب ويساوي Kحيث 

     Vi االنحراف القياسي للجيلi   

  :  السيادي فقدر من خالل تطبيق المعادلة التالية اإلضافي التباين الوراثي المشترك أما
1/2 F = VB2s – VB1s      

  النتائج والمناقشة

الحـظ وجـود     الوراثيـة، وي   لألجيـال للصفات المدروسة   قيم التباينات الظاهرية    ) 1(رقم  بين الجدول        

تلك لة الوراثية   في البني  االختالفات   إلىالصفات المدروسة لكال التهجينين وهذا يعود       في القيم لجميع    اختالفات  

 السيادة  أنومنه يالحظ   ) 2(في جدول   المدروسة  قيم المعالم الوراثية للصفات      أدرجتفي كل تهجين     األجيال

فـي  لة  بالحبوب وعدد الحبـوب بالـسن     ولحاصل   ينجينفي الته  حبة   100ووزن  فوقية لكل من عدد السنابل      

جزئية لحاصـل    من واحد لتلك الصفات وكانت السيادة        اكبر) ā( لكون قيم معدل درجة السيادة       األولالتهجين  

  . اقل من واحد ) ā(الثاني لكون قيم في التهجين عدد الحبوب بالسنبلة الحبوب و

دد  الحبوب  بالسنبلة فـي       كانت  موجبة لع    في السيادي    اإلضافي  التباين الوراثي  المشترك    ) F( قيم   أما     

 إلـى  حبة في التهجين  الثاني مشيرة        100وزن  حاصل الحبوب    و األولفي التهجين   ولعدد السنابل   التهجينين  

 سالبة لكل من حاصـل      ) F(بينما كانت قيم    . األول األبفي  موجودة  الصفات  لتلك   اغلب الجينات السائدة     أن

السائدة  اغلب الجينات    أنالثاني دالة على    السنابل في التهجين     ولعدد   األول حبة للتهجين    100ووزن  الحبوب  

  .  الثاني األبفي موجودة 

 األجيـال المدروسـة فـي     للـصفات   وريث والتحسين الوراثي المتوقـع      التيبين تقديرات   ) 3( جدول   أما    

h2بالمعنى الواسع   قيم التوريث   حيث كانت   المستخدمة  
(bs)   حبـة وعـدد     100لوزن  %) 60اكبر من   (عالية 

ن ذاتي  ي حاصل الحبوب في الجيلين الرجعي     اعد األربعة االنعزالية   األجيالوفي  في التهجينين   بالسنبلة  الحبوب  

االنعزاليـة   األجيال ولجميع   األولفي التهجين   ولحاصل الحبوب وعدد السنابل     الثاني   في التهجين    اإلخصاب

الوراثية البنية   في االختالف   إلىالتهجين  البيئي الواطئ ويعود االختالف في نتائج        التباين    قيم إلىذلك  ويعود  

   . في كل تهجين  الداخلة لآلباء

h2بالمعنى الضيق ويعد التوريث      
(n s.)   الوراثية  المكونات بة يعبر عن نسألنه لمربي النباتات أهمية أكثر

لـصفة  %) 50اكبـر مـن   (للتوريث الضيق   ، وتعود القيم العالية     آخر ىإلزيادتها من جيل    الممكن   اإلضافية

الثاني مـن الجيلـين     للتهجين  بالسنبلة  ، ولصفة عدد الحبوب     األجيال في جميع    األول للتهجينحاصل الحبوب   

 الناتجـة مـن  بسبب التربيـة الداخليـة    لها اإلضافيين الوراثي  لتباالعالية ل القيم   إلى )F2-F3(الثاني والثالث   
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من االنتخـاب لتلـك     للتحسين الوراثي المتوقع     القيم العالية    إلى أدىالمنعزلة وهذا    لألجيال الذاتي   اإلخصاب

ه اكبـر  د وعResponse of Selectionباالستجابة لالنتخاب  )Falconer , 1981( عليه أطلقوالذي الصفات 

  . تطبيق لنظرية الوراثة الكمية 

التي حصل عليها يوسف وقاسم فيما يخص حاصل الحبوب وعدد الحبـوب             اتفقت نتائج الدراسة مع تلك         

. لألجيـال الوراثية  البنية  في  لالختالف   حبة   100ووزن  فيما يخص عدد السنابل     كذلك  ولم يتفق مع    بالسنبلة  

اسـتخدام  في الجيل الثالـث ويقتـرح       من االنتخاب   تحسين عدد الحبوب بالسنبلة      إمكانيةمن الدراسة   يستنتج  

  .  في التهجيناألخرىلتحسين الصفات  Recurrent Selectionالمتكرر تخاب االن
  

   . المستخدمةاألجيال قيم التباينات الظاهرية للصفات المدروسة في : 1جدول ال

  التهجين  األجيال
حاصل الحبوب 

  2)غم(

عدد سنابل النبات 

  2)سنبلة(

 حبة 100وزن 

  2)غم(

عدد الحبوب 

  2)حبة(بالسنبلة 

  95.20  0.85  85.00  118.32   األول
F2 

  68.68  0.85  71.74  118.32  الثاني 

  104.84  0.92  98.08  161.76   األول
F3 

  58.78  0.80  79.10  135.72  الثاني 

  75.12  0.86  72.48  124.32   األول
Bs1 

  37.08  0.60  72.48  82.92  الثاني 

  81.60  0.60  77.76  107.52   األول
Bs2 

  91.32  0.864  64.80  89.54  الثاني 
  

  .تقديرات المعالم الوراثية للصفات المدروسة  : 2الجدول 
المعالم 

 الوراثية 
 التهجين 

  حاصل الحبوب 

عدد الحبوب   2)غم( حبة 100وزن   2)سنبلة(عدد السنابل   2)غم(

  2)حب(بالسنبلة 

  38.56  0.28  52.32  141.12   األول
D 

  79.2  0.272  29.44  69.6  الثاني 

  134.72  0.96  79.04  84.48   األول
H 

  35.84  0.944  24.8  5.76  الثاني 

  8.56  0.23  19.32  13.68   األول
 E 

  11.16  0.242  44.62  80.64  الثاني 

  2.643  2.618  1.738  1.094   األول
ā  

  0.905  2.634  1.297  0.406  الثاني 

  12.96  0.52-  10.56  33.6-   األول
F 

  54.24  0.528  15.36-  13.44  الثاني 
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  . المستخدمةاألجيالات المدروسة من ف تقديرات التوريث والتحسين الوراثي المتوقع للص:3جدول ال      

   

  التهجين  األجيال  المعالم
حاصل 

  الحبوب
  عدد السنابل

 100وزن 

  حبة

عدد الحبوب 

  بالسنبلة

  0.91  0.729  0.772  0.891   األول
F2  

  0.837  0.715  0.435  0.318  الثاني 

  0.918  0.750  0.803  0.915   األول
F3 

  0.920  0.845  0.435  0.405  الثاني 

  0.889  0.732  0.733  0.889   األول
Bs1 

  0.699  0.596  0.384  0.027  الثاني 

  0.895  0.616  0.751  0.872   األول

H(bs)
2  

Bs2 
  0.877  0.715  0.311  0.100  الثاني 

  0.202  0.164  0.307  0.557   األول
F2 

  0.576  0.160  0.279  0.294  الثاني 

  0.328  0.262  0.444  0.700   األول
F3 

  0.707 0.255 2.905  0.386  الثاني 

  0.256  0.162  0.360  0.567   األول
Bs1 

  1.067  0.226  0.202  0.419  الثاني 

H(ns)2 

  0.236  0.233  0.336  0.656   األول
Bs2 

  0.433  0.157  0.227  0.038  الثاني 

  4.05  0.310  5.830  12.892   األول
F2 

  9.828  0.303  4.867  6.580  الثاني 

  5.795  0.449  8.160  17.131   األول
F3 

  7.972  0.232  5.111  9.214  الثاني 

  4.567  0.309  6.313  13.022   األول
Bs1 

  13.383  0.35  3.559  7.859  الثاني 

  4.390  0.371  6.103  14.008   األول

EGA  

Bs2 
  8.514  0.3  3.763  0.741  الثاني 
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