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 الناعمة الحنطة من مدخلة وراثیة تراكیب تقییم في االنتخاب دلیل تقنیة استخدام
  2الجبوري عزیز محمد جاسم،  1داؤد محمد خالد 

  ، الموصل ، العراق الموصل جامعة ، والغابات الزراعة كلیة  1
 ، تكریت ، العراق تكریت جامعة ، الزراعة كلیة  2

 

 الخالصة
في  2010 ولكانون اال 12) في 99واباء 6(شام ین محلیینفصن تركیب وراثي من الحنطة الناعمة مدخلة من ایكاردا باإلضافة إلى 70تم زراعة  

باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثة و  تحت ظروف الري السیحي حقل احد المزارعین بقضاء الحویجة (جنوب غرب كركوك)
ت مكررات، بهدف تقییمها من خالل إنشاء أدلة انتخاب متعددة وتقدیر الزیادة المتوقعة في حاصل الحبوب. أظهرت نتائج تحلیل التباین للصفا

حبة) أن متوسط مربعات  300وعدد الحبوب یالسنبلة وزن المدروسة (حاصل الحبوب بالنبات وارتفاع النبات وعدد التفرعات الفعالة وطول السنبلة 
صفات ارتفاع النبات وعدد التفرعات الفعالة وعدد الحبوب التراكیب الوراثیة كان معنویًا عالیًا للصفات جمیعها. تمیز الدلیل االنتخابي المتضمن 

االنتخاب باعتماد الدلیل االنتخابي  أهمیةحاصل الحبوب، داللة على حبة بأعلى زیادة في الكفاءة مقارنة باالنتخاب المباشر ل 300بالسنبلة ووزن 
، وباعتماده في تقییم التراكیب الوراثیة تبین أن أعلى متوسط األعلىلتمیزه بكفاءته  األفضللعدة صفات. اعتبر هذا الدلیل في الدراسة الحالیة هو 

، یلیه التركیبین األخرىبفارق معنوي عن معظم التراكیب الوراثیة  REBWAH-12/ZEMAMRA-8(2)للتركیب الوراثي  32.795 للدلیل بلغ
من  )99واباء 6(شام المحلیة المعتمدة في الدراسة األصناف. كان تسلسل REBWAH-12/ZEMAMRA-8(1)و  LOULOU-9الوراثیین 

 هكیب وراثیرات )، وسبعة6شامالمحلیة ( األصناف أفضلتركیب وراثي مدخل جاءت متفوقة على  39 أنعلى التوالي. وظهر  64و 40حیث األداء 
ً المحلیة  األصنافجاءت أدنى من اقل  همدخل   ).99(اباء أداء

 ؛ دلیل االنتخاب . الحنطه -: یةالمفتاحكلمات ال

 المقدمة
تعد الحنطة الناعمة من محاصیل الحبوب الغذائیة الهامة واألساسیة 

بین المحاصیل  األولىوتأتي بالمرتبة ،  ]1[ للسكان حول العالم
الحنطة  وحدة المساحة من زیادة إنتاجیة إن الحبوبیة في العراق.

 علیها نتیجةالمطلوبة في الوقت الحاضر سببها مواجهة زیادة الطلب و 
وفي العراق ال  .]2[ في كثیر من بلدان العالم المتزاید للنمو السكاني

اقل بكثیر مقارنة مع دول أخرى كثیرة من  تزال إنتاجیة وحدة المساحة
أسباب انخفاض إنتاجیة الحنطة بشكل عام  ]4و  3 [ . وقد فسرالعالم
تتعلق بالضغوط البیئیة وال سیما التباین الواسع عوامل ال إحیائیة (إلى 

ومن بینها  ) وعوامل حیویةوالجفاف والملوحة في درجات الحرارة
غلب على الضغط ومن اجل الت األمراض والحشرات... الخ. االصابه

ربوا في العالم، فقد ركز مي عن النمو السكان االستهالكي الناتج
اإلنتاجیة وذلك بتطویر أصناف  اجهودهم نحو تحسین قدرته الحنطه

تعد عملیة مناسبة وكفوءة.  دیدة من خالل اعتماد طرق للتربیةج
، وعادة المختلفة االنتخاب الوسیلة الرئیسیة لتطویر المحاصیل الحقلیة

النبات اهتمامهم لتحسین أي محصول من خالل برامج  بویركز مر 
الوقت والجهود  عنها وفریاالنتخاب مما  عملیة التربیة باالعتماد على

، وفي مثل هذه الحاالت یتم اللجوء إلى تقنیة دلیل االنتخاب والتكالیف
 مختلفة وراثیةاكیب بین تر  والمفاضلة والتي من خاللها یمكن التمییز

میز ومن ثم التوصیة بتلك التي تتب منها لبیئة معینة، الختیار المناس
من خالل اختیار دلیل  بقیم أعلى للدلیل االنتخابي التي یتم تقدیرها

انتخابي یضم اقل عدد من الصفات ویتمیز بكفاءة نسبیة أعلى مقارنة 
إلى أنه  ]6[ أشار . ]5[ المباشر لحاصل الحبوب لوحده خابباالنت

عندما تؤثر صفات متعددة على الناتج الصافي للكائن الحي، من 

الضروري تحدید أهمیة هذه الصفات بنسب مالئمة لتحقیق الحد 
 7[األقصى من التقدم المطلوب الحصول علیة من االنتخاب. وقد قدم 

طریقة التقدیر لألهمیة النسبیة المثلى لبرامج االنتخاب  ]9و  8و 
طرقًا لتقدیر التباینات والتباینات المشتركة الوراثیة  ]10[ موقدالمختلفة. 
والمطلوبة إلنشاء أدلة االنتخاب. وقد نفذت دراسات عدیدة والمظهریة 

من قبل الباحثین في هذا المجال تناولت أدلة االنتخاب في الحنطة 
و  11[ وبعض المحاصیل ذاتیة اإلخصاب األخرى ومنها ما قام به

 إلىوالتي أشارت نتائجهم  ]17و  5و  16و  15و  14و 13و  12
على حالة تفوق بعض أدلة االنتخاب التي تتكون من عدة صفات 

االنتخاب المباشر لصفة الحاصل لوحدها، حیث تمیز بعضها بكفاءة 
  نسبیة وتحسین وراثي متوقع نتیجة االنتخاب عالیین. 

الطرق الممكنة إن الهدف من الدراسة الحالیة إنشاء أدلة انتخاب بكل  
كفاءتها مع حالة االنتخاب  بین ستة صفات للحنطة الناعمة ومقارنة

المباشر لحاصل الحبوب وذلك الختیار دلیل انتخابي بسیط ومفید 
   تركیب وراثي معتمدة في هذه الدراسة. 72واالستفادة منه في تقییم 

 البحث وطرائق مواد
كركوك في حقول احد المزارعین  نفذت التجربة ضمن مشروع ري 
تركیب  70قضاء الحویجة (جنوب غرب كركوك)، وتضمنت زراعة ب

باء  6إلى الصنفین شاموراثي مدخل من ایكاردا باإلضافة  ٕ  99وا
(موضحة أسماؤها وأنسابها في  في العراق المسجلین والمعتمدین

تحت  2010كانون االول  12بتاریخ كانت الزراعة . )1الجدول 
العشوائیة الكاملة باستخدام تصمیم القطاعات الري السیحي و  ظروف

تضمن القطاع الواحد  ،غم للهكتارك 140وبمعدل بذار  بثالثة مكررات
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  م مع 0.30للخط والمسافة بین خط وآخر م 3وحدة تجریبیة واحتوت كل وحدة تجریبیة على خطین بطول  72
 .ونسبها الدراسة في لمستخدمةا (المدخلة والمسجلة في القطر منها) ة من الحنطة الناعمةالوراثی): التراكیب 1جدول (

 النسب االسم ت

1 HD2206/HORK'S'/3/2*NS732/HER//KAUZ'S' ICW01-21075-2AP-5AP/0TS-0AP-1AP-0AP 

2 DAMARA-5 ICW99-0427-16AP-0AP-0AP-9AP-0AP 

3 HASHAB-2 ICW00-0202-0AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

4 LOULOU-9 ICW98-0047-1AP-0APS-030AP-6AP-2AP-0AP 

5 KAFOOR-3 ICW99-0326-5AP-0AP-0AP-19AP-0AP 

6 REYNA-24 ICW00-0634-6AP-0AP-0AP-4AP-0AP 

7 SAMIRA-11 ICW99-0387-29AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

8 REBWAH-12/ZEMAMRA-8(1) ICW01-00193-0AP-16AP-0AP-0AP-1AP-0AP 

9 REYNA-24 ICW00-0634-6AP-0AP-0AP-47AP-0AP 

10 REBWAH-12/ZEMAMRA-8 ICW01-00193-0AP-16AP-0AP-0AP-1AP-0AP 

11 SAMIRA-7 ICW99-0387-27AP-0AP-0AP-10AP-0AP 

12 DURRA-3 ICW98-0035-5AP-0APS-030AP-6AP-4AP-0AP 

13 DAJAJ-1/3/SAKER//ALD'S'/HUAC'S' ICW00-0351-0AP-0AP-9AP-0AP-0AP 

14 DAMARA-4 ICW99-0427-16AP-0AP-0AP-6AP-0AP 

15 DAIRA-7 ICW99-0278-12AP-0AP-0AP-55AP-0AP 

16 WON-D 75/SHUHA-4 ICW01-00119-0AP-11AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

17 KAFOOR-3 ICW99-0326-5AP-0AP-0AP-19AP-0AP 

18 REEHAB-12 (CHECK) ICW99-0320-4AP-0AP-0AP-7AP-0AP 

19 WON-D 75/SHUHA-4 ICW01-00119-0AP-11AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

20 LOULOU-9 ICW98-0047-1AP-0APS-030AP-6AP-2AP-0AP 

21 REYNA-12 ICW00-0634-3AP-0AP-0AP-39AP-0AP 

22 QAFZAH-5/ANGI-2//BOW#1FENGKANG 15 ICW02-20502-6AP/0TS-0AP-0AP-11AP-030KUL-0AP/0KUL-0DZ/0AP 

23 KAFOOR-3 ICW99-0326-5AP-0AP-0AP-19AP-0AP 

24 DAMARA-4 ICW99-0427-16AP-0AP-0AP-6AP-0AP 

25 REBWAH-12/ZEMAMRA-8(2) ICW01-00193-0AP-16AP-0AP-0AP-1AP-0AP 

26 LOULOU-9 ICW98-0047-1AP-0APS-030AP-6AP-2AP-0AP 

27 SAMIRA-7 ICW99-0387-27AP-0AP-0AP-10AP-0AP 

28 DAMARA-5 ICW99-0427-16AP-0AP-0AP-9AP-0AP 

29 BABAGA-3 (CHECK) ICW93-0065-2AP-0L-2AP-0L-0AP 

30 REEHAB-2 ICW99-0320-4AP-0AP-0AP-7AP-0AP 

31 SAMIRA-4 ICW99-0387-26AP-0AP-0AP-4AP-0AP 

32 SAMIRA-7 ICW99-0320-4AP-0AP-0AP-7AP-0AP 

33 BABAGA-9//BOW#1/TEVEE'S' ICW99-0414-9AP-0AP-0AP-17AP-0AP 

34 SAMIRA-11 ICW99-0387-29AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

35 DAJAJ-1/3/SAKER//ALD'S'/HUAC'S' ICW00-0351-0AP-0AP-9AP-0AP-0AP 
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36 MAYON'S'//CROW'S'/VEE'S'/3/NS732/HER ICW99-0372-16AP-0AP-0AP-22AP-0AP 

37 BABAGA-9//BOW#1/TEVEE'S' ICW99-0414-9AP-0AP-0AP-17AP-0AP 

38 REYNA-24 ICW00-0634-6AP-0AP-0AP-47AP-0AP 

39 MAYON'S'//CROW'S'/VEE'S'/3/NS732/HER ICW99-0372-16AP-0AP-0AP-22AP-0AP 

40 JAWAHIR-20 (CHECK) ICW97-0410-4AP-0APS-0AP-4AP-5AP-4AP-0AP 

41 BABAGA-9//BOW#1/TEVEE'S' ICW99-0414-9AP-0AP-0AP-17AP-0AP 

42 HASHAB-2 ICW00-0202-0AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

43 JAWAHIR-20 (CHECK) ICW97-0410-4AP-0APS-0AP-4AP-5AP-4AP-0AP 

44 HD2206/HORK'S'/3/2*NS732/HER//KAUZ'S' ICW01-21075-2AP-5AP-0AP/0TS-0AP-1AP-0AP 

45 SETTAT-40 ICW01-21116-2AP-3AP-0AP-0AP-12AP/MOR-0AP/MOR-0AP 

46 BABAGA-3 (CHECK) ICW93-0065-2AP-0L-2AP-0L-0AP 

47 DAJAJ-1/3/SAKER//ALD'S'/HUAC'S' ICW00-0351-0AP-0AP-9AP-0AP-0AP 

48 DAMARA-5 ICW99-0427-16AP-0AP-0AP-9AP-0AP 

49 BABAGA-3 (CHECK) ICW93-0065-2AP-0L-2AP-0L-0AP 

50 SETTAT-40 ICW01-21116-2AP-3AP-0AP-0AP-12AP/MOR-0AP/MOR-0AP 

51 SETTAT-40 ICW01-21116-2AP-3AP-0AP-0AP-12AP/MOR-0AP/MOR-0AP 

52 MAYON'S'//CROW'S'/VEE'S'/3/NS732/HER ICW99-0372-16AP-0AP-0AP-22AP-0AP 

53 HD2206/HORK'S'/3/2*NS732/HER//KAUZ'S' ICW99-0372-16AP-0AP-0AP-22AP-0AP 

54 SAMIRA-4 ICW99-0387-26AP-0AP-0AP-4AP-0AP 

55 DURRA-3 ICW98-0035-5AP-0APS-030AP-6AP-4AP-0AP 

56 SAMIRA-4 ICW99-0387-26AP-0AP-0AP-4AP-0AP 

57 QAFZAH-5/ANGI-2//BOW#1FENGKANG 15 ICW02-20502-6AP/0TS-0AP-0AP-11AP-030KUL-0AP/0KUL-0DZ/0AP 

58 QAFZAH-5/ANGI-2//BOW#1FENGKANG 15 ICW02-20502-6AP/0TS-0AP-0AP-11AP-030KUL-0AP/0KUL-0DZ/0AP 

59 DAIRA-7 ICW99-0278-12AP-0AP-0AP-55AP-0AP 

60 WON-D 75/SHUHA-4 ICW01-00119-0AP-11AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

61 DAIRA-7 ICW99-0278-12AP-0AP-0AP-55AP-0AP 

62 SAMIRA-11 ICW99-0387-29AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

63 JAWAHIR-20 (CHECK) ICW97-0410-4AP-0APS-0AP-4AP-5AP-4AP-0AP 

64 DURRA-3 ICW98-0035-5AP-0APS-030AP-6AP-4AP-0AP 

65 HASHAB-2 ICW00-0202-0AP-0AP-0AP-5AP-0AP 

66 DAMARA-4 ICW99-0427-16AP-0AP-0AP-6AP-0AP 

67 REEHAB-2 (CHECK) ICW99-0320-4AP-0AP-0AP-7AP-0AP 

68 REYNA-12 ICW00-0634-3AP-0AP-0AP-39AP-0AP 

69 REYNA-12 ICW00-0634-3AP-0AP-0AP-39AP-0AP 

 محلي 6 شام 70

71 IPA 99 محلي 

  مدخل 8 شام 72
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عدم ترك فواصل بین الوحدات التجریبیة. استخدم سماد الداب الذي 
كغم للهكتار عند  320بمعدل  N %18و  P2O5% 46یحتوي 

كغم للهكتار  200بمعدل  N% 46الزراعة، وأضیف سماد الیوریا 
یوم من الزراعة. كانت مواصفات تربة الحقل  45كدفعة ثانیة بعد 

% رمل) 47% غرین و 22% طین و31رملیة طینیة غرینیة (
وملوحتها  CaSO4% 0.5واقل من  CaCo3% 13.5وتحتوي على 

. عند النضج 7.63یساوي  PHورقم حموضتها  1-سیمنز. سم 2.05
سجلت البیانات عن صفات: ارتفاع النبات (المسافة بین قاعدة النبات 
حتى بدایة قاعدة السنبلة الرئیسیة بالسم) وعدد التفرعات الفعالة بالنبات 
وطول السنبلة (طول السنبلة من قاعدتها حتى قمتها دون السفا بالسم) 

حبوب لخمسین سنبلة رئیسیة وعدد الحبوب بالسنبلة (باحتساب عدد ال
حبة بالغم  300تم اختیارها عشوائیًا من كل وحدة تجریبیة) ووزن 

وحاصل الحبوب بالنبات (غم). حللت بیانات التراكیب الوراثیة 
، ]18[التجریبي المستخدم للصفات جمیعها حسب طریقة التصمیم 

والتباینات المشتركة  σ2Gوالوراثیة  σ2Pوقدرت التباینات المظهریة 
من خالل العالقة بین متوسطات  (σGxGyوالوراثیة  σPxPyالمظهریة 

المربعات المقدرة والمتوقعة في جدول تحلیل التباین والتباین المشترك، 
  ومن ثم تم إجراء التقدیرات التالیة:

بین الصفات قید  ГPوالمظهریة  ГGاالرتباطات الوراثیة  )1(
= ГG التالیتین:الدراسة من المعادلتین   σGxGy   [(σ2Gx)( σ2Gy) ⁄  ГP =  σPxPy   (σ2Px)( σ2Py) ⁄  

 .σ2G/ σ2P) من النسبة بین H2التوریث بالمعنى الواسع ( )2(

االنتخاب في الجیل  من (GA)التحسین الوراثي المتوقع  )3(
تعني شدة  k، حیث أن GA = (k)(H2)(σP)التالي لكل صفة 
=  σP% من النباتات، 5عند انتخاب  2.06االنتخاب وتساوي 

االنحراف القیاسي المظهري، وكذلك قدر التحسین الوراثي المتوقع 
 /GA% = (GAمن  (..Ӯ)كنسبة مئویة من متوسط الصفة 

Ӯ..)(100).  

التغیرات المتوقعة في حاصل الحبوب (االستجابة   )4(
ب ألي من الصفات األخرى من نتیجة االنتخا (CRx)لالنتخاب) 
CRx = (k)(ГG)(√H2المعادلة: 

x)(√H2
y)(σPx) وكذلك التغیر ،

المتوقع في الحاصل كنسبة مئویة من متوسط حاصل الحبوب بالنبات 
(Ӯ..)  :من المعادلةCRx% = (CRx / Ӯ..)(100) . 

 ء أدلة االنتخاب المقترحة من قبلاعتمدت طریقة إنشا )5(
، وتم تكوین األدلة بكل الطرق الممكنة بین الصفات، إذ أن  ]19[

و  x1، حیث أن: I = b1x1 + b2x2 + ....... + bnxnشكل الدلیل: 
x2  ...xn  :تدل على القیم المظهریة للصفات، وانb1  وb2  .....bn 

یتم الحصول علیها من  (b)، وان قیم هي األوزان النسبیة للصفات
تعني  P-1، إذ أن b = P-1 gطبیق المصفوفات) المعادلة التالیة (بت

 g )g1yمعكوس مصفوفة التباینات والتباینات المشتركة المظهریة، وان 
) التباینات المشتركة الوراثیة لكل صفة مع حاصل gnyو ....  g2yو 

 الحبوب بالنبات.

قدر التحسین الوراثي المتوقع عند اعتماد االنتخاب من  )6(
= GA المعادلة: خالل أدلة االنتخاب من  k b1g1y +  b2g2y +  … … … . + bngny 

تم تقدیر قیم الدلیل االنتخابي لكل تركیب وراثي في كل مكرر من  )7(
خالل اعتماد أفضل دلیل انتخابي، ومن ثم تم إجراء تحلیل التباین 
لهذه البیانات واعتمد اختبار دنكن المتعدد المدى للمقارنة بین 

  متوسطاتها.
 والمناقشة النتائج

) نتائج تحلیل التباین لبیانات التراكیب الوراثیة 2تظهر في الجدول ( 
ولستة صفات من حنطة الخبز حسب طریقة تصمیم القطاعات 
العشوائیة الكاملة، ویالحظ أن متوسط مربعات التراكیب الوراثیة كان 

% للصفات جمیعها، وكان قد توصل 1معنویًا عند مستوى احتمال 
عالیة المعنویة بین تراكیب وراثیة من حنطة فروقات  إلى ] 20و  17[

 1000الخبز لصفات عدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب ووزن 
  حبة وارتفاع النبات وطول السنبلة.

 التباین لصفات حاصل حبوب الحنطة الناعمة وبعض مكوناته. تحلیل نتائج :(2) جدول

 االختالف مصادر
 درجات

 الحریة

 المربعات متوسط

 حاصل
 الحبوب

 بالنبات

 النبات ارتفاع
 التفرعات عدد

 الفعالة
 السنبلة طول

 الحبوب عدد

 بالسنبلة

 300 وزن

 حبة

 8.201 15.174 2.207 4.791 30.144 40.534 2 القطاعات

 **6.819 **144.39 **5.856 **2.740 **434.72 **34.874 71 التراكیب

 0.601 6.555 0.322 0.253 23.751 16.687 142 التجریبي الخطأ

  %.1معنویة عند مستوى احتمال  (**) 
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استخدمت بیانات متوسط المربعات من تحلیلي التباین للصفات 
والتباین المشترك بین الصفات قید الدراسة في تقدیر التباینات 
والتباینات المشتركة المظهریة والوراثیة لهذه الصفات والموضحة 

)، واعتمدت هذه المكونات في حسابات 3نتائجها في الجدول (
نشاء أدلة االنتخاب بكل االرتباطات المظهریة والوراثی ٕ ة والتوریث وا

  الطرق الممكنة وتقدیر التحسین الوراثي المتوقع في الجیل التالي. 
 والمظهریة (القیم إلى األسفل) للصفات المختلفة. الوراثیة (القیم إلى األعلى) المشتركة والتباینات التباینات :(3) جدول

 الحبوب حاصل 

 بالنبات
 النبات ارتفاع

 التفرعات عدد

 الفعالة
 السنبلة طول

 الحبوب عدد

 بالسنبلة
 حبة 300 وزن

 بالنبات الحبوب حاصل
6.3957 

22.0823 
4.4139 
 --- 

1.2324 
 --- 

0.9929 
 --- 

8.0391 
 --- 

1.1767 
 --- 

 النبات ارتفاع
 --- 

 4.2897  
136.9877  
160.7394 

0.4658 
 --- 

4.7506 
 --- 

 -10.4524  
 ---  

2.8306 
 --- 

 الفعالة التفرعات عدد
 --- 

 2.1613  
 --- 

0.7836 

0.8288 
 1.0823  

0.2474 
 --- 

 -0.8727  
 --- 

 -0.2582 

 --- 

 ---  السنبلة طول
1.4901 

 --- 
 4.7961  

 --- 
0.3504 

 1.8447  
 2.1662  

 1.1045  
 --- 

0.0722 
 --- 

 بالسنبلة الحبوب عدد
 --- 

 9.6969  
 

 -10.0102  
 --- 

 -0.7314  
 --- 

 1.2256  
45.9464 
52.5016 

-2.5039 

 --- 

 حبة 300 وزن
 --- 

2.3383  
 --- 

3.3934 
 --- 

 -0.1381  
 --- 

0.2511 
 --- 

-2.4626 

2.0729 
2.6738 

) قیم معامالت االرتباط الوراثي والمظهري بین 4یوضح الجدول ( 
صفات الحاصل ومكوناته من الصفات األخرى، ویالحظ أن 
االرتباطات الوراثیة والمظهریة كانت تقریبًا متشابهة في قوتها واتجاهها 
في معظم الحاالت، وكذلك یبدو أن االرتباطات الوراثیة تزید في قیمتها 

ي غالبیة الحاالت. إذ یتضح أن لحاصل الحبوب على المظهریة ف
بالنبات ارتباطًا موجبًا عالیي المعنویة وراثیًا ومظهریًا مع صفات عدد 

حبة  300بالسنبلة ووزن التفرعات الفعالة وطول السنبلة وعدد الحبوب 
داللة على أن هذه الصفات األربعة ترتبط وراثیًا مع حاصل الحبوب، 

وجب بین حاصل الحبوب وارتفاع النبات إلى ولم یصل االرتباط الم
الحد المعنوي. ومن ناحیة أخرى لم تظهر عالقات ارتباطیه معنویة 

(سواء أكانت سالبة أم موجبة) وراثیًا ومظهریًا لصفة ارتفاع النبات مع 
كل من عدد التفرعات الفعالة وعدد الحبوب بالسنبلة، ولعدد التفرعات 

نبلة، ولطول السنبلة مع كل من عدد الفعالة مع عدد الحبوب بالس
حبة، ولعدد الحبوب بالسنبلة مع كل من  300الحبوب بالسنبلة ووزن 

ارتفاع النبات وعدد التفرعات الفعالة وطول السنبلة. إن هذه الرابطة 
المستقلة لهذه الصفات مع صفة حاصل الحبوب تعد بصورة عامة 

رسة االنتخاب الشدید مفیدة لمربي المحصول، ذلك الن إذا ما تم مما
ألي من هذه الصفات المذكورة في األجیال المبكرة، یكون هناك 
إمكانیة اقل الستبعاد األنسال ذوات الحاصل الجید إذا كانت مرتبطة 

.   سلبیًا
  

  الحنطة الناعمة وبعض مكوناته.حاصل حبوب بین  )األسفل (والمظهریة )األعلى(ة الوراثی االرتباطات :(4) جدول

  الصفات
 الحبوب حاصل

  النبات ارتفاع  بالنبات
 التفرعات عدد

  السنبلة طول  الفعالة
 الحبوب عدد

  حبة 300 وزن  بالسنبلة

  **0.3232  **0.4689  **0.2891  **0.5353  0.1491  1 بالنبات الحبوب حاصل
  *0.1679  0.1318-  **0.2988  0.0437  1  0.0720 النبات ارتفاع

  **0.666-  0.1414-  *0.2001  1  0.0594  **0.4421 الفعالة التفرعات عدد
  0.0369  0.1199  1  **0.2289  **0.2570  *0.2155 السنبلة طول

  **0.257-  1  0.1149  0.0970-  0.1089-  **0.2848 بالسنبلة الحبوب عدد
  1  *0.2079-  0.1043  **0.4299-  0.1637  **0.3043 حبة 300 وزن

  .% على التوالي5و  %1معنویة عند مستوى احتمال و (*)  (**)
إن تقدیرات مكونات التباین (الوراثیة والبیئیة والمظهریة) والتوریث  

والتحسین الوراثي المتوقع فیما یتعلق بالصفات التي تستخدم كمعیار 
توریث ال أنویالحظ بصورة عامة  ).5لالنتخاب موضحة في الجدول (
% لحاصل الحبوب بالنبات 28.96بمعناه الواسع تراوح بین 

كان عالیًا للصفات جمیعها  إذ% لعدد الحبوب بالسنبلة، 87.51و
 .( وأظهرت النتائج باستثناء حاصل الحبوب بالنبات (كان فیها واطئًا

احتمال قدر عالي من التحسین الوراثي المتوقع كنسبة مئویة في أیضًا 
%)، بینما كان التحسین 31.714الجیل التالي لصفة ارتفاع النبات (

المتوقع لصفات حاصل الحبوب بالنبات وعدد التفرعات الفعالة وطول 
حبة متوسطًا وبلغ  300السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

% 24.176% و22.77% و25.169% و27.177% و22.011
على توریث  ] 21و  17[ على التوالي. ومن دراسات سابقة حصل
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حبة  1000عالي لصفات طول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 
وحاصل الحبوب متبوعًا بتحسین وراثي متوقع في الجیل التالي بین 

   المتوسط والعالي.
من خالل التحصیل المتوقع في مجال تحسین حاصل الحبوب  

انتخاب أي من مكوناته من الصفات األخرى معبرًا عنه كنسبة مئویة 
. 5من متوسط حاصل الحبوب بالنبات یوضحه الجدول ( ) أیضًا

ویالحظ أن استجابة حاصل الحبوب المتوقعة إذا كان االنتخاب قد 
% بلغ 5مورس لصفة عدد التفرعات الفعالة بالنبات عند شدة انتخاب 

عدل األصلي لحاصل الحبوب. أما االنتخاب الم % من19.157
حبة، یبدو قد  300لصفات طول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

% 10.911تسبب بتغیرات في حاصل الحبوب بنسب بلغت 
% على التوالي، بینما اتضح أن االنتخاب 11.637% و17.943و

لصفة ارتفاع النبات اظهر اقل تغیر موجب في حاصل الحبوب بلغ 
%. إن االنتخاب المباشر یعد مهمًا جدًا عندما یكون تقییم 5.630

، وان الصفة الثانویة لها توریث عالي وترتبط  الصفة األساسیة صعبًا
  معنویًا مع الصفة المرغوبة. 

  الناعمة وبعض مكوناته.حاصل حبوب الحنطة المدى والمتوسط وبعض المعالم الوراثیة لصفات  :)5جدول (

 المعلمات

 الصفات

 الحبوب حاصل
 بالنبات

 النبات ارتفاع
 التفرعات عدد

 الفعالة
 السنبلة طول

 الحبوب عدد
 بالسنبلة

 حبة 300 وزن

  14.84-6.6  74.2-40.2  13.8-5.4  9.4-4.0  114.8-37.4  51.33-6.70 المدى
  10.802  57.367 10.247 6.039 70.183 12.738 المتوسط

 2.073 45.946 1.845 0.829 136.988  6.397 الوراثي التباین

 0.601 6.555 0.322 0.253 23.752 15.687 البیئي التباین

  2.674  52.502  2.166  1.082  160.739  22.082 المظهري التباین
  0.7753  0.8751  0.8516  0.7658  0.8522  0.2896 الواسع التوریث

GA 2.804  22.258  1.641  2.582  13.063  2.611  
GA% 22.011  31.714  27.177  25.196  22.770  24.176  
CRx ----- 0.717  2.440 1.389  2.286  1.482  

CRx% ----- 5.630 19.157 10.911 17.943  11.637  
تم إنشاء أدلة االنتخاب بكل الطرق الممكنة (قسم منها یتضمن حاصل 

بدونه) وتم اختبارها في محاولة لتحدید تلك الصفات الحبوب ومنها 
التي تعد عامل مساعد في االنتخاب مستقبًال وتقییم التراكیب الوراثیة 
المستخدمة في هذه الدراسة. إن التقدم المتوقع في حاصل الحبوب من 
 االنتخاب استنادًا إلى أدلة االنتخاب المختلفة زیادة عن ما یحصل من

ر لحاصل الحبوب لمجموعة من أدلة االنتخاب االنتخاب المباش
(استبعدت أدلة ) 6) یعرضه الجدول (b(متضمنة قیم األوزان 

االنتخاب التي كانت كفاءتها اقل من حالة االنتخاب المباشر لحاصل 
وعددها ثالثة عشر دلیًال جمیعها بدون صفة حاصل  الحبوب لوحده

النبات وطول  الذي احتوى على صفات ارتفاع ، وأفضلهاالحبوب
% 6كانت كفاءته النسبیة تقل بحدود  السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة

) bتراوحت قیم األوزان ( ).عن حالة االنتخاب المباشر للحاصل
في الدلیل الذي یضم جمیع الصفات  0.0177-لحاصل الحبوب بین 

وكانت موجبة ، في الدلیل الذي یضم حاصل الحبوب فقط 0.2896و
أما قیمها في معظم األدلة االنتخابیة وسالبة في أربعة منها فقط، 

 .للصفات األخرى جمیعها كانت موجبة في جمیع األدلة االنتخابیة
 أدلةالتقدم المتوقع في الحاصل في  أن )6من الجدول ( یالحظ

للدلیل في  2.810% قد تراوح بین 5االنتخاب عند شدة انتخاب 
مقارنة  5و  2 في الدلیلین بالتسلسلین 4.232و  39التسلسل 

من االنتخاب المباشر للحاصل.  2.804بالتحسین المتوقع البالغ 
 وتراوح التحصیل االنتخابي معبرًا عنه بالكفاءة النسبیة لألدلة االنتخابیة

بین  )6المعروضة في الجدول (دلیل انتخابي) و  43البالغ عددها (

(ذوات % من هذه األدلة 25ویالحظ أن ، %50.947% و1.69
ال تضم الكفاءة النسبیة األعلى من حالة االنتخاب للحاصل لوحده) 

الذین  ] 17و  16و  5[ وهذه النتیجة ال تتفق مع ،حاصل الحبوب
أدلة االنتخاب التي حصلوا علیها والتي ال تضم حاصل  أن ذكروا

الحبوب كانت جمیعها بكفاءة نسبیة اقل من حالة االنتخاب المباشر 
 20ویتضح أن الدلیل االنتخابي في التسلسل  لحاصل الحبوب.

)I2356(  والذي یضم صفات ارتفاع النبات وعدد التفرعات الفعالة وعدد
% 50.874، كان له كفاءة نسبیة ةحب 300الحبوب بالسنبلة ووزن 

تخاب المباشر لحاصل الحبوب لوحده، داللة على أعلى من حالة االن
أن هذا الدلیل یعد متفوقًا في االنتخاب للحاصل العالي مقارنة 

أو عن حالة استخدام أي من أدلة  باالنتخاب المباشر لحاصل الحبوب
وجاء بالمرتبة الثانیة  االنتخاب األخرى التي أنشئت من هذه الدراسة.

) الذي یضم صفات عدد التفرعات I3456( 22الدلیل في التسلسل 
حبة ثم الدلیل  300الفعالة وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

وعدد التفرعات ) الذي یضم حاصل الحبوب I1356( 16في التسلسل 
فاءة حبة، وكالهما حقق ك 300الفعالة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

وربما یعود سبب % على التوالي، 149.869% و 149.885نسبیة 
تفوق هذه األدلة االنتخابیة إلى االرتباطات المعنویة بین بعض 
الصفات التي تتضمنها هذه األدلة فضًال على ارتباطاتها المعنویة مع 

و  15و  13و  5[ حاصل الحبوب، وقد أشار باحثون آخرون ومنهم:
إلى أهمیة األدلة االنتخابیة التي تضم حاصل الحبوب وبعض  ] 17

  مكوناته في الحنطة. 
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 التحسین الوراثي المتوقع لحاصل الحبوب والكفاءة النسبیة من عدة أدلة انتخاب مفضلة.): 6جدول (

 االنتخابي الدلیل مكونات ت
 التحسین
 المتوقع

 الكفاءة
 النسبیة

1  I1=0.2896x1 2.804  100 
2 I123456=-0.0177x1+0.0196x2+1.3932x3+0.0004x4+0.2123x5+0.2123x6 4.232  150.947  
3 I12345=0.1214x1+0.0264x2+0.9519x3+0.0789x4+0.1472x5 3.758  134.048  
4 I12346=0.1675x1+0.0078x2+0.7859x3+0.1628x4+0.3092x6 3.322  118.485  
5 I12356=-0.0177x1+0.0196x2+1.3933x3+0.2123x5+0.6982x6 4.232 150.934 
6 I12456=0.1761x1+0.0182x2+0.1759x4+0.1375x5+0.3732 x6 3.524 125.678 
7 I13456=-0.0161x1+1.3889x3+0.0441x4+0.2079x5+0.7132x6 4.204 149.937  
8 I1234=0.2114x1+0.0133x2+0.6498x3+0.1782x4 3.184 113.575 
9 I1235=0.1231x1+0.0287x2+0.9739x3+0.1494x5 3.751 133.807 

10 I1245=0.2232x1+0.0227x2+0.1913x4+0.1118x5 3.332 118.854 
11 I1345=0.1277x1+0.9331x3+0.1406x4+0.1393x5 3.700  131.979  
12 I1236=0.1731x1+0.0121x2+0.8255x3+0.3161x6 3.289  117.335  
13 I1236=0.2518x1+0.0096x2+0.2425x4+0.1851x6 2.993 106.772 
14  I1346=0.1666x1+0.7893x3+0.1790x4+0.3184x6 3.316  118.281  
15  I1256=0.1825x1+0.0234x2+0.1418x5+0.3816x6 3.483  124.235  
16  I1356=-0.0159x1+1.4049x3+0.2094x5+0.7195x6 4.202  149.869  
17  I1456=0.1748x1+0.2171x4+0.1341x5+0.3905x6 3.490  124.497  
18  I2345=0.0294x2+1>2028x3+0.1005x4+0.1731x5 3.629  129.457  
19  I2346=0.0058x2+1.1279x3+0.2083x4+0.4715x6 3.040  108.436  
20  I2356=0.0195x2+1.352x3+0.2074x5+0.6762x6 (أفضل دلیل انتخابي) 150.874  4.229  
21  I2456=0.0193x2+0.2513x4+0.1769x5+0.5552x6 3.198  114.078  
22  I3456=1.3513x3+0.0439x4+0.2035x5+0.6932x6 4.202  149.885  
23  I134=0.2122x1+0.6485x3+0.2074x4 3.166  112.941  
25  I126=0.2668x1+0.0164x2+0.1861x6 2.912  103.849  
26  I123=0.2186x1+0.0183x2+0.6897x3 3.144  112.136  
27  I124=0.2707x1+0.0129x2+0.2435x4 2.935  104.698  
28  I136=0.1725x1+0.8375x3+0.3326x6 3.275  116.807  
29  I236=0.0113x2+1.1935x3+0.4874x6 2.982  106.357  
30  I156=0.1864x1+0.1376x5+0.4039x6 3.431  122.384  
31  I256=0.0268x2+0.1853x5+0.5768x6  3.115  111.111  
32  I456=0.2942x4+0.1731x5+0.5719x6 3.162  112.799  
33  I135=0.1320x1+0.9721x3+0.1423x5 3.678  131.169  
34  I125=0.2334x1+0.0284x2+0.1154x5 3.287  117.247  
35  I145=0.2269x1+0.2426x4+0.1055x5 3.284  117.120  
36  I56=0.1816x5+0.6074x6 3.038  108.361  
37  I16=0.2678x1+0.2059x6 2.881  102.749  
38  I15=0.2420x1+0.1084x5 3.204  114.293  
39  I12=0.2858x1+0.0198x2 2.810  101.69  
40  I13=0.2214x1+0.6974x3 3.108  110.848  
41  I14=0.2713x1+0.2718x4 2.917  104.046  
42  I36=1.2036x3+0.5023x6 2.968  105،848  
43  I35=1.2549x3+0.1706x5 3.519  125.535  
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)، تم تقدیر قیمة الدلیل I2356اعتمادًا على الدلیل االنتخابي المتفوق ( 
لكل تركیب وراثي في كل مكرر، ومن ثم حللت بیانات التراكیب 
 الوراثیة هذه إحصائیا حسب طریقة تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

متوسط مربعات  نأ F)، ویالحظ من خالل اختبار 7(الجدول 
%، داللة على 1التراكیب الوراثیة كان معنویًا عند مستوى احتمال 

وجود اختالفات معنویة بین متوسطات قیم الدلیل للتراكیب الوراثیة. 
). 8اختبرت الفروقات هذه بطریقة دنكن المتعدد المدى (الجدول 

للتركیب  32.795ویتضح من الجدول أن أعلى قیم الدلیل بلغت 
بفارق معنوي عن  REBWAH-12/ZEMAMRA-8(2)الوراثي 

معظم التراكیب الوراثیة األخرى بضمنها األصناف المعتمدة في القطر، 
-REBWAH و LOULOU-9تاله التركیبین الوراثیین 

12/ZEMAMRA-8(1)  32.779التي بلغت قیم الدلیل فیها 
باء  6. وجاءت األصناف المعتمدة في القطر شام 32.521و ٕ  99وا

على التوالي، وهذا یعني أن  64و 40من حیث قیمة الدلیل بالتسلسلین 
مدخل كان قد تفوق على أفضل الصنفین المحلیین تركیب وراثي  39

) المستخدم في هذه الدراسة، في حین كانت سبعة 6المعتمدین (شام 
ً من اقل الصنفین المحلیین (إباء   ).99تراكیب وراثیة اقل أداء

  التراكیب الوراثیة المستخدمة في الدراسة جمیعها. لقیم أدلة االنتخاب في ): نتائج تحلیل التباین7جدول (
  الجدولیة F المربعات متوسط المربعات مجموع الحریة درجات االختالف مصادر

 **7.20 11.966 23.932 2 القطاعات

  9.901 702.983 71 الوراثیة التراكیب

  1.375 195.207 142 التجریبي الخطأ
  %.1(**) معنویة عند مستوى احتمال 

 لكل منها. (المحسوبة من أفضل األدلة) حسب قیم الدلیل االنتخابيب الوراثیة المفاضلة بین التراكی): 8جدول (
 التراكیب
 الوراثیة

 االنتخابي الدلیل متوسط ت
 التراكیب
 الوراثیة

 ت
 الدلیل متوسط

 االنتخابي
 التراكیب
 الوراثیة

 االنتخابي الدلیل متوسط ت

 ش - ف26.602 67 49 أ 32.795 1 25 ف- و 28.654 35 1
 ف - هـ 28.872 32 50 أ 32.779 2 26 ش - م 27.196 58 2
 ر - ي27.798 49 51 ف - هـ28.778 34 27 ن - د 29.371 22 3
 ع-د29.182 30 52 ر - ل27.320 55 28 هـ-أ31.057 8 4
 ر - ح28.231 42 53 ر - ل27.328 54 29 ز -أ 30.680 12 5
 ش -ن26.963 62 54 م -د29.545 21 30 ص -ز 28.416 39 6
 ر - ح28.206 43 55 ر - ك27.637 52 31 ط -ب 30.375 17 7
 و -أ30.969 10 56 ع-د29.257 26 32  ب أ 32.521 3 8
 ل -د29.699 20 57 ع-د29.257 25 33 ش -ن 27.076 59 9
 ش -م27.270 57 58 ص -ز28.434 38 34 ز -أ30.684 13 10
 ش -ن27.068 60 59 ع-د29.251 27 35 ر -ط 28.128 46 11
 ر -ط28.136 45 60 ت -ق25.982 69 36 ع- د 29.207 28 12
 ت 24.026 72 61 ش - ف26.663 66 37 ف -و28.627 36 13
 ش ت 24.975 71 62 ت -ر25.860 70 38 ط -ب30.410 16 14
 س -د29.300 23 63 هـ -أ31.066 7 39 ك - ج 30.020 19 15
 ع -د29.193 29 64 ف -د28.937 31 40 د -أ31.318 5 16
 ش - ف26.683 65 65 ش -ص26.214 68 41 ر -ي 27.765 50 17
 ر - ي27.713 51 66 ح -أ30.533 15 42 ر -ل 27.313 56 18
 ز -أ30.688 11 67  ر -ط28.137 44 43 ز -أ30.673 14 19
  ع -د29.275 24 68 ق -ز28.313 41 44 أ ب ج32.328 4 20
 ر - ي27.929 47 69 ر - ل27.595 53 45 ش -س26.934 63 21
 ق -ز28.353 40 70 ف - هـ28.820 33 46 ي - ج 30.103 18 22
 ش - ع26.873 64 71  ر - ي27.917 48 47 و -أ30.972 9 23
 ش -ن26.989 61 72 ص -ز28.552 37 48 هـ -أ31.152 6 24
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یستنتج مما تقدم أن أفضل ثالثة تراكیب وراثیة مدخلة كانت على 
 LOULOU-9 و REBWAH-12/ZEMAMRA-8(2) التوالي

، وان التراكیب الوراثیة REBWAH-12/ZEMAMRA-8(1) و
تركیب) التي تفوقت على أفضل األصناف المحلیة یمكن  39المدخلة (

استخدامها في برامج التربیة لتحسین حاصل حبوب حنطة الخبز وفي 
تطویر أصناف جدیدة من حنطة الخبز تتمیز بمواصفات إنتاجیة 

  ونوعیة جیدة وتناسب الظروف البیئیة في العراق.
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Abstract 
 Seventy genotypes of bread wheat introduced from ICARDA , in addition to two local varieties (Sham6 and 
IPA99) were grown in 12 November , 2010 at Al-Hawiga (South West Kirkuk), using randomized complete 
block design with three replications, for evaluation through constructing several selection indices and calculation 
of the gains expected in the yield. The analysis of variance results for studied characters (grain yield per plant, 
plant height, number of active tillers, spike length, number of grains per spike and 300-grain weight) showed that 
mean square of genotypes were highly significant for all characters. The selection index constructed from plant 
height, number of active tillers, number of grains per spike and 300-grain weight had the highest increase in the 
efficiency as compared with direct selection for yield. This indicate that a selection index based on combination 
of characters, would have an advantage of practical significance over selection based on yield only. This index 
considered the superior due to its highest efficiency. Using this index for genotypes evaluation revealed that the 
higher mean of selection index was 32.795 for genotype REBWAH-12/ZEMAMRA-8(2) with significant 
difference over most other genotypes, followed by LOULOU-9 and REBWAH-12/ZEMAMRA-8(1). The local 
varieties of bread wheat included in this study, (Sham6 and IPA99) locate at the sequences 40 and 64 
respectively. Amongst the introduced genotypes, 39 of them surpass the better local variety Sham6, and seven of 
them below the lowest local variety IPA99. 
Key words: wheat, selection index. 

 
 


