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) بتأثيرTriticum aestivum L. ) تقويم األداء وتقدير المعالم الوراثية لحنطه الخبز
كميات البذار
وائل مصطفى جاسم

كمية الزراعة – جامعة تكريت
: الخالصة
 وفق تصميم2102 – 2102 نفذت تجربة حقمية في حقول كمية الزراعة – جامعة تكريت خالل الموسم
 بترتيب األلواح المنشقة وبثالث مكررات بيدف تقويم اداء عده تراكيب وراثية من الحنطة وتقدير بعضR.C.B.D

:الكلمات الدالة

،  كميات بذار، حنطة الخبز
. معالم وراثية

 و أبو99  و إباء99  و إباء2  و تموز2  وخصصت األلواح الثانوية لمتراكيب الوراثية ( تموز، المعالم الوراثية
قدرت التباينات ومعامالت.  ىكتار/  ) كغم241  و061  و01 (  والرشيد ) واأللواح الرئيسية لكميات البذار2 غريب

:للمراسلة

االختالف الوراثية والمظيرية والبيئية والتوريث بالمعنى الواسع والتحسين الوراثي المتوقع كنسبو مئوية ودرست الصفات
 حبو وحاصل1000 مساحو ورقو العمم وارتفاع النبات وعدد السنابل في المتر المربع وعدد الحبوب في السنبمو ووزن
الحبوب وتبين وجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية وبين كميات البذار والتداخل بينيما باستثناء مساحو ورقو

وائل مصطفى جاسم
– جامعة

ىـ اعمى حاصل من الحبوب وأظيرت النتائج بأن قيم/كغم241  عند كميو البذار2 العمم واعطى الصنف ابو غريب
التباينات ومعامالت االختالف الوراثية والمظيرية قد اختمفت باختالف كميات البذار وكانت قيم التباين الوراثي اكبر
من قيم التباين البيئي لجميع الصفات وقيم معامل االختالف المظيري اعمى من قيم معامل االختالف الوراثي ولجميع
 حبة وحاصل الحبوب0111 الصفات وان اعمى نسبة لمتوريث بالمعنى الواسع في عدد الحبوب في السنبمة ووزن
وكانت اعمى قيم لمتحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من المتوسط العام لمصفو متوسطو لعدد السنابل في المتر
.المربع وحاصل الحبوب

Evaluation Of Performance And Genetic Parameters In Bread Wheat
)Triticum aestivum L. ) By Using Seeding Rates
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College of Agriculture - University of Tikrit

KeyWords:

Bread
Wheat
,
Seeding
rates
,
genetic parameters

Correspondence:
Wael M. Jassim
College
of
Agriculture
University of Tikrit

Abstract
A field experiment was conducted in college of agriculture field during
2012-2013 season , A randomized complete block design in a split plot design with
six varieties ( Tamoz 2 , Tamoz 3 , IPA 99 , IPA 95 , Abu-Ghraib 3 and AL-Rashed
) as sub plots and three seeding rates ( 80 , 160 , 240 ) Kg\ha as main plots with three
replication .Genotypic , phenotypic variances and coefficient of variability , broad
sense heritability percentage and expected genetic advance .Data recorded on flag
leaf area.plant height.number of spikes per m2.number of grains per spike.1000 grain
weight and grains yield.Significant differences were found among wheat varieties.
seeding rates and the interaction except flag leaf area. Tamoz -3 was superior at240
kg/ha in grains yield.
The results showed that genotypic variances and
coefficients of variability were varied with seeding rates genotypic variances more
than Ecological variances for all characters . phenotypic variance coefficient was
more than genotypic variance coefficient for all characters . The higher values for
broad sense heritability appeared in number of grains\spike , 1000 grain weight and
grain yield. The medium value for expected genetic appeared in number of spikes
\m2 and grain yield .
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ييدف ىذا البحث إلى تقويم اداء عده تراكيب وراثيو وتقدير

المقدمة

التباينات ومعامالت االختالف الوراثي والمظيري والبيئي
ونسبة التوريث بالمعنى الواسع والتحسين الوراثي المتوقع لكل

تعد حنطة الخبز من أىم محاصيل الحبوب المزروعة فيي

صفة من الصفات المدروسة .

مصدر أساسي لمطاقة التي يحتاجيا اإلنسان وتدخل في
غذائو مباشرة الرتفاع قيمتيا الغذائية وقد تم تقويم العديد من

المواد وطرائق العمل :

التراكيب الوراثيو وتأثير كميات البذار من قبل العديد من
الباحثين منيم بكتاش وابرييي( )2116واالصيل (، )0990

استخدم في البحث بذور ستة أصناف من حنطة الخبز بثالث

ولغرض النيوض بالواقع الحالي إلنتاج الحنطة في العراق

كميات بذار في الموسم  2102/2102في حقول كمية الزراعة

البد من االىتمام بتربية ىذا المحصول الستنباط وتطوير

– جامعة تكريت  ،استخدم ترتيب األلواح المنشقة بتصميم

أصناف ذات إنتاجية عالية  .اىتم عمماء تربية النبات بصفة

القطاعات العشوائية الكاممة وبثالث مكررات حيث خصصت

حاصل الحبوب ألنيا من الصفات المعقدة التي تتحكم بوراثتيا

األلواح الثانوية لألصناف ( تموز  ، 2تموز  ، 2إباء ، 99

ووراثة مكوناتيا عدد كبير من أزواج الجينات (األصيل

إباء  ، 99أبو غريب  2والرشيد ) وخصصت األلواح الرئيسية

 ) 0990لذا يجب معرفة أي نوع من أفعال ىذه الجينات ىو

لكميات البذار (  ) 241 ، 061 ، 01كغم  /ىكتار وكانت

األكثر في التحسين من خالل تباين الصفات المختمفة وىذا

مساحة الوحدة التجريبية (  ) 1.0×4متر مربع واحتوت عمى

راجع إلى التباين الوراثي والبيئي والذي يمكن استخداميا في

أربعة خطوط المسافة بين خط وآخر  21سم  .كان موعد

حساب نسبة التوريث درست المعالم الوراثية لبعض صفات

الزراعة في  00تشرين الثاني واستعمل السماد المركب N.P

حنطة الخبز من قبل العديد من الباحثين الداودي ( ) 2102

(  ) 22 : 22بمعدل  411كغم  /ىكتار وأضيف دفعة واحدة

و احمد والنعيمي ( ) 2100و احمد والطويل (  ) 2101فقد

عند تحضير التربة لمزراعة وبعد  49يوماً من الزراعة أضيف

وعدد السنابل في المتر المربع وحاصل الحبوب وحصل

ما تبقى من عمميات خدمة التربة والمحصول حسب

وجدوا تبايناً وراثياً ومظيرياً لصفة عدد الحبوب في السنبمة

سماد اليوريا (  ) %46 Nبمعدل  211كغم  /ىكتار وأجريت

بعض الباحثين عمى قيم متوسطة ومنخفضة لمعامالت

التوصيات العممية  .درست صفات مساحة ورقة العمم وارتفاع

االختالف الوراثي والمظيري لصفات عدد الحبوب في السنبمة

النبات وعدد السنابل  /م 2وعدد الحبوب في السنبمة ووزن

ووزن  0111حبة وحاصل الحبوب  Mohammedوآخرون

 0111حبة وحاصل الحبوب ( كغم  /ىكتار ) .
اجري تحميل التباين لكل كميو بذار وإليجاد

(  ) 2102و أيوب (  ) 2114و احمد وحمدو ( ) 2111
وحصل  Erkulوآخرون ( ) 2101و عمي (  ) 2119عمى

تقديرات التباين الوراثي ) (σ gوالتباين المظيري )(σ p

قيم توريث بين العالية والمنخفضة لعدد من صفات الحنطة

والبيئي ) (σ eومعامل االختالف الوراثي () % cvgومعامل

وبين

2

2

2

 Shakorو ) 2102 ( Aliو الجبوري وآخرون (

االختالف البيئي( )%cveونسبة التوريث بالمعنى الواسع (

 ) 2100ان قيم التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية كانت

b.s

مرتفعة في صفات حاصل الحبوب لمنبات وعدد الحبوب في

التالية :

2

 )Hوالتحسين الوراثي المتوقع ) (G.Aحسب المعادالت

السنبمة وعدد السنابل في النبات بينما كانت منخفضة في
صفات أخرى .
= σ2g
σ2e = mse
σ2p = σ2g + σ2e
%cvg = X100
= %cvp
= %H2b.s
G.A = K.H2b.s .σp
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النتائج والمناقشة
تظير في الجدول ()1نتائج تحميل التباين لمصفات المختمفو وفيو يالحظ ان متوسط مربعات كميات البذار واالصناف كان معنويا عند
مستوى احتمال  % 0لجميع الصفات ويبدو ان تداخل كميات البذار واالصناف كان معنويا عاليا لجميع الصفات باستثناء مساحو ورقو
العمم لم يكن معنويا ويعنى ذلك ان االصناف قد سمكت سموكا متشابيا لمساحو ورقو العمم بتاثير كميات البذار وتتفق ىذه النتائج مع
الموسوي(.)2119يبين الجدول ( )2متوسطات الصفات بتاثير كميات البذار وفيو يالحظ ان كميو البذار80كغم/ىـ اعطت اعمى
المتوسطات لمساحو ورقو العمم وعدد الحبوب في السنبمو ووزن 1000حبو بينما تفوقت متوسطات ارتفاع النبات وعدد السنابل في المتر
المربع وحاصل الحبوب عند كميو البذار 240كغم/ىـ وقد حصل Majidو  )2112) AL-Taherالموسوي( (2119من دراسات سابقو
عمى اختالفات معنويو بين متوسطات صفات حاصل الحنطو ومكوناتو من الصفات االخرى ويوضح الجدول( )3متوسطات االصناف
كمعدل لكميات البذار ويالحظ من خالل نتائج االختبار بطريقو دنك ن المتعدد المدى وجود فروقات معنويو بينيا وقد بمغت اعمى
المتوسطات لمصفات مساحو ورقو العمم وارتفاع النبات ووزن  1000حبو 49.506سم 109.200, 2سم35.932,غم لالصناف أباء
95وتموز  3وتموز  2عمى التوالي بينما بمغت اعمى المتوسطات لمصفات عدد السنابل في المتر المربع وعدد الحبوب في السنبمو
وحاصل الحبوب  374.170سنبمو و  41.735حبو و  5003.737كغم/ىـ لصنف ابو غريب  3ويبدو ان الصنف ابو غريب  3اظير
نتائج متميزه الكثر عدد من الصفات وبضمنيا حاصل الحبوب وتشير ىذا النتائج الى امكانيو االستفاده من االصناف المتميزه
الستخداميا في برامج التربيو وقد حصل باحثون اخرين من دراسات سابقو عمى اختالفات معنويو بين متوسطات صفات حاصل
الحبوب ومكوناتو من الصفات االخرى منيم الموسوي ) )2119وولي( )2101و  Aliواخرون ( .)2102وتظير نتائج الجدول
() 4متوسطات الصفات المدروسو بتائير التداخل بين كميات البذار واالصناف ويالحظ من خالل نتائج االختبار بطريقو دنكن المتعدد
المدى وجود فروقات معنويو حيث اعطى الصنف تموز  3عند كميو البذار 240كغم/ىـ اعمى متوسط الرتفاع النبات بمغ 113.300
سم بينما تفوق الصنفان ابو غريب  3وتموز 2عند كميو البذار 80كغم/ىـ في صفتي عدد الحبوب في السنبمو ووزن  1000حبو اذ كان
متوسطيما  42.903حبو و  38.166غم عمى التوالي واظير الصنف ابو غريب 3عند كميو البذار  240كغم/ىـ تفوقا في عدد السنابل
بالمتر المربع بمغ  425.130سنبمو وحاصل الحبوب  5281.361كغم/ىـ وحصل االصيل ( )0990والموسوي ()2119عمى نتائج
مماثمو.يوضح الجدول( ) 5مكونات التباين المظيري بجزأيو الوراثي والبيئي وتقديرات معاممي االختالف الوراثي والمظيري والتوريث
بالمعنى الواسع والتحسين الوراثي المتوقع كنسبو مئويو حيث يستدل ان التباين الوراثي كان معويا عن الصفر لجميع الصفات وعند
)وظير التباين
ا
ثالث كميات بذار وجاءت ىذه النتائج متوافقو مع ماوجده احمد وحمدو( )2111واحمد والنعيمي( )2100والداودي(2102
البيئي والمظيري معنويان عن الصفر لمصفات جميعيا واتفقت النتيجو مع الداودي()2102وكان التباين البيئي اقل من التباين الوراثي
ولجميع الصفات واتفقت النتيجو مع احمد وحمدو( )2111والداودي(.)2102اما بالنسبو لقيم معاممي االختالف المظيري والوراثي
فكانت واطئو لجميع الصفات باستثناء مساحو ورقو العمم فكانت متوسطو عند ثالث كميات بذار وكذلك عدد السنابل في المتر المربع
وحاصل الحبوب عند كميو البذار  80كغم/ىـ كانت متوسطو ويعني ذلك ان كميو البذار الواطئو تتيح الفرصو الظيارالتباين الوراثي في
ىاتين الصفتين واشارت دراسات سابقو الى تمك النتائج ومنيم ايوب ( )2116واحمد والنعيمي( .)2100وكانت قيم معامل االختالف
المظيري اعمى من قيم معامل االختالف الوراثي ولجميع الصفات وتعكس القيم االعمى لمعامل االختالف الوراثي مدى استجابو
الصفات لعمميو التحسين باالنتخاب بينما تشير القيم االعمى لمعامل االختالف المظيري الى التأثير الكبير لعوامل البيئو في التعبير
المظيري لمصفو بدرجو او بأخرى ) )2110 , Mohantyويتضح من الجدول ذاتو ان قيم التوريث الواسع كانت عاليو لجميع الصفات
وعند كميات البذار المستخدمو مما يدل عمى اىميو التباين الوراثي كأحد المكونات الرئيسيو لمتباين المظيري ليذه الصفات وىي
مؤشرات عمى امكانيو االستدالل عمى التركيب الوراثي ذي الم ورثات المرغوبو عن طريق الشكل المظيري لمصفو وبذلك يمكن لمربي
النبات انتخاب التركيب الوراثي المتفوق من شكمو المظيري واالعتماد عمى االنتخاب االجمالي في تحسين ىذه الصفات دون المجوء الى
اجراء انتخاب النسل (الداودي .)2102,واتفقت النتيجو مع  Aliواخرون ( )2114و  Mohammedواخرون (.)2102وبالرغم من ان
تقديرات التوريث كانت متميزه وذلك الن التجربو قد اجريت في موسم واحد وموقع واحد مما يقمل من قيمو التباين المظيري وبالتالي
تؤدي الى ارتفاع قيمت التوريث اما قيم التحسين الوراثي المتوقع كنسبو مئويو فيالحظ انيا كانت متوسطو لمساحو ورقو العمم وعدد
السنابل في المتر المربع وحاصل الحبوب عند جميع كميات البذار المستخدمو وواطئو الرتفاع النبات وعدد الحبوب في السنبمو ووزن
1000حبو واشار الى ىذه النتائج احمد والطويل( )2112والجبوري واخرون ( .)2100نسنتج من ذلك ان التحسين الوراثي المتوقع لتمك
الصفات التي كان التحسين الوراثي فييا متوسطا تعطي مؤش ار بامكانيو تحسين ىذه الصفات باالنتخاب وكذلك تبين ان التغيرات في
تقديرات المعالم الوراثيو قميمو بتغير الظروف البيئيو المتعمقو بكميا ت البذار بالرغم من التداخل البيئي الوراثي كان معنويا.
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أيوب  ،محمد حامد ( . )2114االرتباط وتحميل معامل المسار وأدلة

المصادر :

االنتخاب لحاصل الحبوب ومكوناتو في حنطة الخبز  .مجمة

احمد  ،احمد عبد الجواد وعبد الغني مصطفى حمدو ( ، )2111
التوريث ومعامل

عموم الرافدين  ،المجمد ( )02العدد( ، )00عدد خاص بعموم

التباين الوراثي والكفاءة النسبية لعدة دالئل

الحياة  ،ص . 216-214

انتخابية في حنطة الخبز  .مجمة زراعة الرافدين : )2( 22 ،

عمي  ،نزار سميمان ( . )2119مقارنة حاصل الحبوب ومكوناتو في

.010 – 012

عدة أصناف من حنطة الخبز وتقدير بعض المعالم الوراثية ،

احمد عبد الجواد ومحمد صبحي مصطفى الطويل(.)2112االداء

مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية  ،المجمد ( ، )9العدد

والتباين والتوريث لسبعو عشر تركيبا وراثيا

(. 062-061 : )0

من حنطو الخبز  .مجمو زراعو الرافدين .المجمد ( )29العدد

ولي ,ارول محسن انور ( .)2101استجابو نمو وحاصل خمسو

(.000-001 :)0

اصناف من الحنطو لطرق اضافو مختمفو من

احمد  ،احمد عبد الجواد ومحمد صبحي مصطفى الطويل ()2101

السماد النتروجيني  .مجمو جامعو كركوك لمعموم الزراعيو,

تقدير معاممي التباين المظيري والوراثي والتحسين الوراثي

المجمد( )0العدد (.012-011 :)2

المتوقع وقوة اليجين في الحنطة الخشنة( T. .dest
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Abdel-Hady M.S.E.(2007) Invivo and Invitvo
selection Durum wheat(Triticum durum
Desf.). Genotypes , International Journal
of Natural and Engineering
science .
1(3) : 69-74
Ali
,A.G.A.,O.E.Zeition,A.H.Bassianny
and
A.R.Y.A.EL-Banna.(2004). Productivity
of wheat ciltivars grown at el- khattara
and El-Arish under different levels of
planting densities and N-fertilizarationZagazig. J.Agric. Res. Vol 31,No
(4A):1225-1256
Ali I.H. and E.F.S. Shakor (2012) Heritability ,
variet genetic correlation and path
analysis quantitative traits in durum and
bread wheat under dry farming conditions
. Mesopotamia Agric .J.40(4) : 27-39 .
Erkul A. ,A. Vnayand and G. Konak (2010) .
Inheritance of yield and yield components
)in bread wheat (Triticum aestivum L.
cross . Turkish J. of field crops , 2010 ,
15(2) : 137:140 .
Majid.H.R and F.M.AL-Taher (2002).The effects
of row spacing and seeding rate on yield
and yield components of wheat.
IPA.Agric.Res.12(1): 148:159
)Mohammed ,A.B. Geremew and A. Amsalu (2012
. Variation and Association of quality
parameters in Ethiopian Durum wheat
)(Triticum turgidum L. var. durum
Genotypes . Int. J. of plant Breed 6(1) :1731 .
Mohanty,B.K.(2001).Genetic variability, interrelationship and path analysis in Journal
of Tropical Agriculture(39):17-20

احمد  ،احمد عبد الجواد وارشد ذنون النعيمي ( ، )2100تقدير
المعالم الوراثية وتحميل االستق اررية لمدخالت من الحنطة

الخشنة(  ، .) T. durum.destالمجمد 40- 22 : )0( 22

.

األصيل  ،عمي ميدي سميم ( . )0990االرتباطات الوراثية
والمظيرية ومعامالت المسار لمصفات الحقمية في حنطة

الخبز) . (Triticum aestivum l.رسالو دكتوراه  ،قسم
المحاصيل الحقمية – كمية الزراعة – جامعة بغداد .

الجبوري  ،جاسم محمد عزيز واحمد ىواس الجبوري وعماد خمف
القيسي ( . )2100االرتباطات وتحميل المسار لصفات كمية

في الشعير) . (Hordeum vulgare L.المؤتمر العممي
الخامس لكمية الزراعة – جامعة تكريت .

الداودي  ،صباح احمد محمود ( )2102تقدير المعالم الوراثية
وتحميل المسار لمصفات النوعية والحاصل ومكوناتو لحنطة
الخبز) .(Triticum aestivum l.رسالو ماجستير  ،قسم
المحاصيل الحقمية – كمية الزراعة – جامعة تكريت .

الفيادي  ،محمد يوسف ( . ) 2110تقدير التباينات المظيرية
والوراثية والتوريث واالرتباطات في تسعة أصناف من الحنطة
الخشنة تحت ظروف محدودة االمطار في شمال العراق ،

زرعة الرافدين  ، )26( ،العدد (. )0
مجمة ا

الموسوي  ،صدام حسين عباس خضر (. )2119تقدير بعض
المعالم الوراثية في الحنطة الخشنة  ،رسالو ماجستير  ،قسم

المحاصيل الحقمية – كمية الزراعة – جامعة الموصل .
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جدول( :)1تحميل التباين لمصفات المدروسة
(**)معنويو عند مستوى احتمال %1
الصفات
مصادر

متوســط الم ـربعـات

درجات

الحريو

مساحو ورقو
العمم

االختالف

عدد

ارتفاع

السنابل /م2

النبات

عدد الحبوب

وزن

بالسنبمو

حاصل

الحبوب

 1000حبو

المكررات

2

0.018

0.258

99.473

0.001

0.006

36.079

كميو البذار

2

**
24.547

**
212.032

**
69455.992

**
32.818

**
58.835

**
4815096.848

ألخطأ()1

4

0.426

1.180

71.062

0.010

**5.032

86.882

أالصناف

5

**
349.679

**
119.422

**
8425.017

**
6.021

**
16.243

**
1632464.761

كميات البذار

10
2.556

**
11.767

**
317.528

**
0.196

**
0.405

**
72639.385

×

االصناف
الحطأ((2

30

1.920

71.928

2.921

0.013

0.053

221.00

جدول ( )2متوسطات الصفات المدروسة بتأثير كميات البذار

كميات
البذار

الصف ـ ــات المدروسة
مساحو ورقو

ارتفاع النبات

العمم
43-165 a

101.900 c

160كغم/ىـ

41.512 b

105.150 b

335.570 b

240كغم/ىـ

40.910 b

108.761 a

382.109 a

80كغم/ىـ

عدد السنابل/م2
259.082 c
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عدد الحبوب

وزن

حاصل

بالسنبمو
42.033 a

1000حبو
35.579 a

الحبوب
3778.641 c

41.027 b

34.288 b

4583.579 b

39.360 c

32.008 c

4743.758 a
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جدول (:) 4متوسط الصفات المدروسة بتأثير التداخل بين كميات البذار واألصناف

الصفـ ــات الم ــدروســو

كميات
البذار

80كغم/ىـ

160كغم/ىـ

240كغم/ىـ

مساحو ورقو العمم

ارتفاع النبات

عدد السنابل/م2

عدد الحبوب

وزن 1000

حاصل الحبوب

تموز 2

40.850 efg

103.300 de

239.273 k

42.450 b

38.166 a

3774.78 o

تموز 3

46.210 bc

107.800 bc

212.360 L

42.416 b

36.660 b

3209.93 p

أبـاء99

47.910 ab

94.300 h

282.780 i

41.820 c

35.116 d

4094.80 L

أبـاء 95

50.203 a

103.800 de

267.270 j

40.766 e

35.693 c

3847.47 n

ابوغريب 3

32.930 i

98.900 fg

311.730 h

42.903 a

34.756 de

4529.36 h

الرشيد

40.890 efg

103.300 de

241.080 k

41.843 c

33.083 c

3215.51 p

تموز2

40.390 fgh

106.300 cd

327.480 fg

41.516 d

35.916 ed

4800.05 e

تموز 3

43.217 de

304.620 h

41.856 c

34.780 f

4375.13 j

108.500 abc

بالسنبمو

حبو

أبـاء 99

46.970 bc

98.500 g

345.300 e

40.716 e

33.840 f

4633.60 g

أبـاء 95

48.310 ab

105.800 cd

335.130 ef

39.336 h

34.606 e

4491.17 i

أبو غريب 3

31.230 i

101.700 ef

385.650 c

41.906 c

33.823 f

5200.50 b

الرشيد

38.960 gh

110.100 ab

315.840 gh

40.833 e

32.763 g

4001.02 m

تموز 2

39.800 fgh

110.300 ab

380.640 c

39.266 h

33.713 f

4931.76 d

تموز 3

41.600 ef

111.300 a

340.080 ef

40.136 g

32.873 g

4387.62 j

ابـاء 99

44.810 cd

107.367 bc

378.900 c

39.316 h

31.790 h

4701.94 f

أبـاء

50.007 a

109.00 abc

407.520 b

38.256 j

32.160 h

4983.76 c

ابو غريب 3

31.190 i

104.100 de

425.130 a

40.396 f

31.406 i

5281.36 a

الرشيـد

38.053 h

110.500 ab

360.387 d

38.786 i

30.110 j

4176.11 k
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