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 اربعة ال باستعم٢٠١٦/٢٠١٧ خالل الموسم الزراعي ١بدعة المسيب مقاطعة /  تجربة حقلية في محافظة بابل نفذت
 اة المنشقة وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشلواحباستعمال ترتيب اال) ، ابوغريب، تموز والفتح٩٩اباء( وهي طةاصناف من الحن

)RCBD ( وبثالث مكررات لغرض تقييم اداء االصناف ودراسة التباينات الوراثية والمظهرية والبيئية ونسبة التوريث بالمعنى
 الحاصل ومكوناته لمحصول صفاتاثي المتوقع ومعامل االختالف الوراثي والمظهري واالرتبطات الوراثية لالواسع والتحسين الور

  :، اظهرت النتائج مايلي ) ١- هـ . طن ١٥ و١٠(الحنطة تحت تاثير مستويين للتسميد العضوي  
 . طن١٥(ى الثاني للسماد العضوي المستووق بين االصناف المستعملة لجميع الصفات المدروسة بتفمعنوية ـ ظهرت فروقات١

  .)١- هـ
 نسبة التوريث بالمعنى الواسع ت الوراثي والمظهري اعلى من قيم التباين البيئي للمستويين لجميع الصفات وكاننـ كانت قيم التباي٢

   .ثانيتوى السنبلة والحاصل للمس/لعدد السنابل والحاصل البايولوجي للمستوى االول وعدد الحبوب % ٩٨مرتفعة وصلت الى 
 معامل كان لصفة الحاصل للمستويين على التوالي و٦٦,٦ و٦١,٩٩ المتوقع عالية فقد وصلت الى اثيـ نسبة التحسين الور٣

  .االختالف الوراثي والمظهري منخفض ال غلب الصفات وللمستويين 
  .ومع عدد السنابل للمستوى الثاني  معامل االرتباط الوراثي موجبا بين حاصل الحبوب وعدد الحبوب سنبلة لالول كانـ ٤
  . التباين المظهري،ضوي وراثة، التسميد العطة،حن: مفتاحيةال كلماتال
  

Study of Genetic Parameters for Some Characteristics of 
Wheat By Using Two Levels of Organic Fertilizer. 

 
Abstract: 

A field research was conducted for during 2016-2017 season, in the fields at Al-Mussaib of 
Babylon Governorate. Using a (RCBD) (split plot design) with three replicates to four varieties (IPA 
99, Abu-Ghraib, Tamoz and Alfeteh). Objective of the study were for  Genotypic, phenotypic 
alterations and coefficient of variability , broad sense heritability fraction and expected genetic advance 
also genotypic and phenotypic correlation for some traits of wheat, under two levels of organic 
fertilizer (10 and 15 ton/ ha-1). The results showed. 
1- Significant difference among varieties used in research and all most studied characters with the 

highest second of level 15 ton/ ha-1 of organic. 
2- The genotypic and phenotypic variance were more than environment variance for two levels to the 

all studied characters. Furthermore high estimates of broad sense heritability were observed for all 
characters and the highest value to up 98% (number of spikes and biological yield ) at  the first 
Level, While (grain number and yield) under the second level. 

3- While values of expected genetic advance the high for all characters to up 66.6 and 61.99, under 
two levels, respectively. While genotypic and phenotypic coefficients of difference, the lowest in 
most of the traits under both levels. 

4- Yield and number of grain gave the high significant positive genotype correlation for spike at the 
first level, with number of spikes under the second level.  

Therefore, it can be concluded that selection program of wheat in study genetic parameters 
under different levels of the organic fertilizers are best for development of plants were  observed 
on the highest values are found in most traits. 

Key words: Wheat , Genetic ,Organic ,Fertilizer  and Phenotypic 
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   :المقدمة
 من أهم محاصيل الحبوب يأتي بالمرتبة االولى مـن  (.Triticumaestivum L) محصول الحنطة يعد

،  لزيادة سكان العالم بشكل الفت للنظر مقارنة باإلنتـاج العـالمي     وبالنظر.  االهمية االقتصادية في العالم    حيث
ولغرض سد النقص وجب اللجوء الى رفع انتاجية هذا المحصول من ناحية زيادة المساحة المزروعة وكـذلك       

 العـراق  تعتبـر   في.  هجناو جديدة اصناف اساليب تؤدي الى زيادة انتاجيته من خالل استنباط    الالى استعم 
 اذ بلغت المـساحة المزروعـة لـسنة      متدنية مقارنة بالكمية التي يحتاجها البلد      ازالت هذا المحصول م   انتاجية

احـصائية  ( طـن  ٢٤٨٣١٤٤دونم وبلغ االنتاج الكلـي      /  كغم ٦٢٩,٢ غلة   عدل دونم بم  ٤٠٢٦٩٢٧) ٢٠١٥(
 هـذا   جيـة ا الـى زيـادة انت     لنبات االن يعمل المختصون في مجال تربية وتحسين ا        ،)٢٠١٥وزارة الزراعة، 

 استعمال االسمدة العضوية والتي لهـا       ومنها عن طريق االهتمام بعمليات خدمة التربة والمحصول         المحصول
 وكذلك التأثيرات الجانبية لهذه االسـمدة علـى التربـة    لمعدنية ارتفاع اسعار االسمدة ا الى بالنظر   لكبيراالثر ا 

وجـود  ) ٢٠١٤قمر الدولة ،(الحظ . )٢٠٠٦،Saleem(والبيئة وخصوصاً اذا استعملت بصورة غير صحيحة   
 تحـسين بعـض   فـي  على نمو وانتاجية محصول القمح كما ان للتسميد العضوي االثر الفعـال   رةعالقة مؤث 

خواص التربة وان افضل النتائج سجلتها معامالت اضافة التسميد العـضوي لـصفات الحاصـل ومكوناتـه                 
  .وخصائص التربة 

 المادة العضوية ذات تأثير فعال في الخواص الطبيعية والكيميائية والحيوية للتربة فهي تعمـل علـى                
تحسين صفاتها من خالل امداد النباتات بالعناصر الغذائية اثناء تحللها وزيادة احتفاظ التربة بالماء من خـالل                 

 االهتمـام   ان . داخل منطقة انتشار الجـذور     يقةلدق وكذلك زيادة نشاط االحياء ا     ونية الكاتي ليةزيادة السعة التباد  
 في احتوائها علـى  الفقيرة بالتسميد العضوي يعتبر من األمور الهامة في الزراعة الحديثة السيما في األراضي      

 األساسية من العناصر الغذائية للنبات طوال مراحل       ت حيث تعتبر الميزان الغذائي لسد المتطلبا      عضويةالمادة ال 
 معدل استفادة منهـا     قصىعن أنها تقلل من االحتياجات المكثفة من التسميد المعدني والتي يصل أ           النمو فضالً   

 يجعلهـا   مـا تمتاز هذه االسمدة بخاصية االدمصاص بالعناصر الغذائية الكبرى والـصغرى م          . %٦٠حوالي  
نـد ادخـال    مربـو النبـات ع  يهتم ).١٩٩٠عيسى،( في منطقة انتشار الجذور دائمةمتواجدة بصورة ميسرة و   

التراكيب الوراثية الجديدة في برنامج تقويم االداء الجيد تحت ظروف بيئية متباينة ولمختلف الـصفات ويـاتي     
 جينـات  ة المعقدة التي تسيطر عليها عدلكميةحاصل الحبوب في مقدمة هذه الصفات ، فالحاصل من الصفات ا  

بع ذلك من عدم استقرارية صفات هذه التراكيب عنـد          ، ان استجابة التراكيب الوراثية للتغيرات البيئية وما يت        
 التداخل بين التراكيـب     رزراعتها في ظروف بيئية متباينة يكون عائقا في تحديد المتفوق منها وعليه يعد تقدي             

 الهامة التي يجب اخذها بنظـر االعتبـار         لمعايير الجديدة من ا   لتراكيبالوراثية والبيئية وتحديد االستقرارية ل    
 ووراثيـاً   ظهرياً لزيادة الحاصل وتحديد أهم صفات النمو ومكونات الحاصل المرتبطة م          دقيقنتخاب  واجراء ا 

  ).٢٠٠٠بكتاش ،( بصورة مباشرة مع حاصل الحبوب لغرض استعمالها كأدلة انتخابية 
  
   وطرائق العملالمواد

 والتي  ١ مقاطعة -بدعة المسيب   /  بابل ظة محاف في ٢٠١٧/ ٢٠١٦ الزراعي   الموسم التجربة في    نفذت
 االرض حـراثتين  حرثت .)١جدول( شمال بابل  بزراعة حبوب االصناف المستعملة في الدراسة كم35 تبعد 

 سماد مركب اضـيف قبـل   ١-هـ . كغم١٥٠ تم تسميد التربة بأضافة ، ثم نعمت وقسمت الى الواح  عامدتينمت
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ـ  ،خ الزراعة ولثالث دفعات من تارير سماد يوريا اضيف بعد مرور شه١-هـ. كغم ١٠٠الزراعة و   م كمـا ت
  .)٢٠١٥نشرة ارشادية ،(  والمحصول  التربةخدمةاجراء عمليات 

  .جربة في التستعملةالتراكيب الوراثية الم) ١ (جدول
 المنشأ االصناف

 محلي ٩٩ اباء
 =  غريبابو

 = تموز
 = الفتح

  
م والمسافة بين   ٣ على خطوط بلغ طول الخط للوحدة التجريبية         ٢٠/١١/٢٠١٦ بتاريخ  الحبوب زرعت

 وحدة تجريبية لكل مستوى باستعمال ترتيب االلـواح         ٢٤ م وبواقع    ٠,١ واخر   ت م وبين نبا   ٠,١٥خط واخر   
 احتل السماد العضوي االلواح الرئيسية بينمـا احتلـت   حيث بثالثة مكررات ) RCBD( المنشقة وفق تصميم  

  : وتم دراسة الصفات اآلتيةالثانوية،ناف االلواح االص
  .٢م١ حساب عدد السنابل لمساحة تم.٢م/ ـ عدد السنابل ١
  . سنبلة ثم حسب المتوسطلتم حساب عدد الحبوب في ك.ـ عدد الحبوب في السنبلة ٢
  ).غم(تم وزن الحبوب بالميزان الكهربائي الحساس بـ). غم (ـ وزن الحبة ٣
   .١-هـ. حاصل الخطين الوسطين وتم تحويله الى كغمنم. ١-هـ. ـ حاصل الحبوب  طن ٤
  .١-هـ. كغمتحويلهو) قش+ سنابل ( حاصل الخطين الوسطين من .١-هـ . طنـ الحاصل البايولوجي٥

                               حاصل الحبوب
  ١٠٠ Xـــــــــــــــ(%).= الحصاد لليد. ٦

   البايولوجيالحاصل                           
 المدروسة وباستعمال اختبـار أقـل       للصفات) Genstat (نامج احصائيا باستعمال بر   بيانات تحليل ال  تم

   .٠,٠٥ وبمستوى معنوية L.S.Dفرق معنوي 
  ـ : الوراثي التحليل

لمظهري والوراثي والبيئي وبعد ذلك تم تم تقدير تحليل التباين ا:  والوراثية والبيئية ظهرية المالتباينات
  :حساب كل من 
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  Genetic Varianceالتباين الوراثي:         
  Environmental Varianceالتباين البيئي :         
  Phenotypic Varianceالتباين المظهري :        
 اذ Heritability and Expected genetic advance والتحسين الوراثي المتوقع  بالمعنى الواسعالتوريث

  :يقدر كما ياتي 
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  : ان اذ
   الواسعلمعنى        يمثل التوريث با

          التباين الوراثي للصفة
         التباين المظهري للصفة

  -: حسب المعادلة االتيةGA الوراثي المتوقع حسين التقدر

PSBhKAG ... .
2  

  : ان اذ
G.A :    تمثل التحسين الوراثي  
h2

B.S:التوريث بالمعنى الواسع  
  االنحراف القياسي للتباين المظهري       : 

K :   من النباتات % ٥ عند انتخاب ٢,٠٦ شدة االنتخاب ويساوي  
   من المتوسط العام للصفةئوية كنسبة ملمتوقع التحسين الوراثي اويقدر  

100...  X
AGAGE  

  : ان حيث
E.G.A : المتوسط العام للصفةمنين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية تمثل التحس  .  

G.AE. :  يمثل التحسين الوراثي المتوقع.X : يمثل متوسط الصفة.  
  

 Phenotypic and Genotypic Different قيم معامالت االختالف المظهري والوراثي تقدير
Coefficiens  

   المظهري والوراثي كما ياتيختالف معامالت االقيم حساب تم

100%..  X
VCP P  

100%..  X
VCG G  

  : ان اذ
P.C.V: لمظهريمعامل االختالف ا  
G.C.V: معامل االختالف الوراثي  
  يمثل االنحراف القياسي للتباين المظهري       :  
  يمثل االنحراف القياسي للتباين الوراثي      : 
  المتوسط العام للصفة      : 

 التباين وحساب مدروسة صفة لكل التباين ابحس بعد والمظهري الوراثي اطاالرتب قدر حيث

   : يأتي ما وعلى ، أزواج شكل على الصفات بين المشترك
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  ان اذ

ji gg : المشترك الوراثي التباين =  COV.g1g2  

ji pp : المشترك المظهري التباين =  COV.p1p2  

g
2: الوراثية التراكيب تباين.  

p  
2 :لمظهريا التباين.  

  
   شة والمناقالنتائج

 اذ اعطى الصنف ابو ٢م.  بين االصناف لصفة عدد السنابلية وجود فروق معنو٢ من جدول يالحظ
 اما بالنسبة ، سنبلة٣٥٥,٨٣ الفتح اقل متوسط ف سنبلة بينما اعطى الصن٤١٤,٦٧غريب اعلى متوسط بلغ 

 سنبلة مقارنة بالمستوى االول في حين ٣٩٨,٩٢ العضوي فقد اعطى المستوى الثاني اعلى متوسط بلغ سمادلل
 تتفق هذه ،٢م.  سنبلة٤٢٠ اعلى متوسط بلغ يالثاناعطت معامالت التداخل صنف ابو غريب مع المستوى 

  .) ٢٠٠٧ ،Ahmad( وجده  مع ماجالنتائ
   .٢م/  المتوسطات الحسابية لصفة عدد السنابل ٢ .جدول

   المادة العضوية
  

 االصناف

 المتوسط ٢ ١

 ٣٩٣,٠٠ ٣٩٩ ٣٨٧ ٩٩اباء
 ٤١٤,٦٧ ٤٢٠ ٤٠٩ ابوغريب
 ٣٩١,٥٠ ٣٩٥ ٣٨٨ تموز
 ٣٥٥,٨٣ ٣٨١,٣٣ ٣٣٠,٣٣ الفتح

 ٣٨٨,٧٥ ٣٩٨,٩٢ ٣٧٨,٥٨ المتوسط
L.S.D       لالصناف %٥  

٧,٤٠ 
   العضويةللمادة

٣,٧٧ 
  للتداخل
٨,٣٠ 

  
 ابو فاعطى الصن.  سنبلة/ بين االصناف لصفة عدد الحبوبوية وجود فروقات معن٣ جدول بين

سنبلة اما /  حبة٤٥ وبلغ الفتح اقل متوسط صنف الطىسنبلة في حين اع/  حبة٥١,٥٠غريب اعلى متوسط 
 فيما اعطت معاملة التداخل سنبلة/ حبة٤٨,٩٢ الثاني بمتوسط بلغ توى فقد تفوق المسالعضوي التسميد

 هذه النتائج تجاء. سنبلة/ة حب٥١,٦٧ الثاني للتسميد العضوي اعلى متوسط وبلغ وىابوغريب مع المست
  .)٢٠٠٦،Salem(متوافقة مع ماوجده 
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  .سنبلة  /  المتوسطات الحسابية لصفة عدد الحبوب ٣ .جدول
   المادة العضوية    

 االصناف
 المتوسط ٢ ١

 ٤٧,٦٧ ٥٠ ٤٥,٣٣ ٩٩اباء
 ٥١,٥٠ ٥١,٦٧ ٥١,٣٣ ابوغريب

 ٤٦,٥ ٤٧,٣٣ ٤٥,٦٧ تموز
 ٤٥ ٤٦,٦٧ ٤٣,٣٣ الفتح

  ٤٨,٩٢ ٤٦,٤٢ المتوسط
L.S.D       لالصناف %٥  

١,٣٢ 
   العضويةللمادة

٠,٦٩ 
  للتداخل
١,٤٩ 

  
 اذ اعطى الصنف اباء حبة ١٠٠٠ وجود فروقات معنوية بين االصناف لصفة وزن ٤ الجدول اشار

 مالت غم اما معا٣٢,٨٣ وزن متوسط الصنف تموز اقل عطى غم في حين ا٤٠,١٧  اعلى متوسط ٩٩
 غم اما بالنسبة لمعامالت التداخل فقد ٣٦,٦٧السماد العضوي فقد اعطى المستوى الثاني اعلى متوسط وبلغ 

 غم يالحظ من النتائج ان لزيادة ٤٠,٦٧ مع المستوى الثاني اعلى متوسط وكان٩٩اعطت التوليفة صنف اباء
 هذا ما ،صنف ابو غريب انعكس على الما وزن الحبة وهذا ضعدد الحبوب بالسنبلة قد ادت الى خف

  . الحظ زيادة وزن الحبة بزيادة مستويات التسميد  يثح) ٢٠٠٨ ، واخرونRathod(وجده
  ) .غم( حبة ١٠٠٠ المتوسطات الحسابية لصفة وزن ٤ .جدول

  ضوية العالمادة     
 االصناف

 المتوسط ٢ ١

 ٤٠,١٧ ٤٠,٦٧ ٣٩,٦٧ ٩٩اباء
 ٣٥,٥٠ ٣٧,٦٧ ٣٣,٣٣ ابوغريب

 ٣٢,٨٣ ٣٣,٦٧ ٣٢ تموز
 ٣٣,٦٧ ٣٤,٦٧ ٣٢,٦٧ الفتح

  ٣٦,٦٧ ٣٤,٤٢ المتوسط
L.S.D       لألصناف %٥  

١,٨١ 
   العضويةللمادة

١,٢٣ 
  للتداخل
٢,٢٧ 

  
تفوق الصنف اباء ) ١-هـ .طن( فروق معنوية بين االصناف لصفة وزن الحاصل ٥ الجدول يظهر

اما ) ١-هـ .طن (٥,١٥في حين اعطى الصنف الفتح اقل متوسط بلغ ) ١- هـ .طن  (٦,٢٥ باعطائه ٩٩
 وليفة التواعطت )١- هـ .طن (٥,٩٢ فقد اعطى المستوى الثاني اعلى متوسط بلغ العضوي مستويات التسميد

 ،Tayyar( تتفق هذه النتائج مع،)١- هـ .طن (٦,٤٣ مع المستوى الثاني اعلى متوسط وبلغ ٩٩صنف اباء 
 اللذان وجدا زيادة معنوية في صفة الحاصل بتغير مستويات التسميد وتأثيرها )٢٠١١ ،AL-Awady و٢٠٠٨

  .ةعلى بقية الصفات المدروس
  



 
 

 ٢٤٧

  ) .١-هـ . طن ( المتوسطات الحسابية لصفة الحاصل ٥ .جدول
   المادة العضوية   

 االصناف
 المتوسط ٢ ١

 ٦,٢٥٧ ٦,٣٥٧ ٦,١٥٧ ٩٩اباء
 ٦,٢١٧ ٦,٤٣٣ ٦,٠٠٠ ابوغريب

 ٥,٣٩٥ ٥,٦٣٥ ٥,١٣٧ تموز
 ٥,١٥٥ ٥,٢٤٠ ٥,٠٧٠ الفتح

 ٥,٧٥٦ ٥,٩٢١ ٥,٥٩١ المتوسط
L.S.D       لالصناف %٥  

٠,١٩ 
   العضويةللمادة

٠,٠٨ 
  للتداخل
٠,٢١ 

  
اذ تفوق )  ١-هـ .طن( وجود فروق معنوية بين االصناف لصفة الحاصل البايلوجي ٦ جدول يوضح

 بينما اعطى يعلى التوال) ١-هـ .طن) (١٦,٣٩ و١٦,٩٥( بإعطائهم ٩٩الصنف ابو غريب يليه الصنف اباء 
في حين اعطى المستوى الثاني للسماد العضوي اعلى ) ١- هـ .طن (١٥,٧٥الصنف الفتح اقل متوسط بلغ 

لمستوى الثاني اعلى متوسط بلغ  صنف ابو غريب مع اليفةبينما اعطت التو) ١-هـ .طن (١٦,٤٨متوسط بلغ 
اللذان وجدا ان ) ٢٠٠٤،Gill و٢٠١١،AL-Awady(  ماوجدهمع، تتفق هذه النتائج )١- هـ .  طن١٧,٠٧(

  .هناك فروقات معنوية لصفة الحاصل البايلوجي مع زيادة مستويات التسميد 
  

  ).١-هـ  . طن(  قيم المتوسطات الحسابية لصفة الحاصل البايولوجي٦ .جدول
   المادة العضوية

 االصناف
 المتوسط ٢ ١

 ١٦,٣٩٠ ١٦,٥٨٣ ١٦,١٩٧ ٩٩اباء
 ١٦,٩٥٨ ١٧,٠٧٠ ١٦,٨٤٧ ابوغريب

 ١٥,٩٨٥ ١٦,٣٩٠ ١٥,٥٨٠ تموز

 ١٥,٧٥٧ ١٥,٩١٠ ١٥,٦٠٣ الفتح
 ١٦,٢٧٣ ١٦,٤٨٨ ١٦,٠٥٧ المتوسط

L.S.D       لألصناف %٥  
٠,١٥ 

  ية العضوللمادة
٠,٠٧ 

  للتداخل
٠,١٦ 

  
 ٩٩ اذ تفوق الصنف اباء اد وجود فروق معنوية بين االصناف لصفة دليل الحص٧ جدول يبين

 اعطى المستوى يما ف٣٢,٧٠ بينما اعطى الصنف الفتح اقل متوسط بلغ ٣٨,١٧بإعطائه اعلى متوسط وكان 
 مع المستوى الثاني ٩٩ اباء ف التداخالت صناعطت فيما ٣٥،٨٥ اعلى متوسط العضويالثاني للسماد 

ان هناك فروقات معنوية  ) ٢٠٠٣ ،واخرون Andersen( ، وجد ٣٨,٣٣لتسميد العضوي اعلى متوسط ل
  . مستويات التسميد العضويباختالفلصفة دليل الحصاد 



 
 

 ٢٤٨

  . الحصاد  ل دليصفة المتوسطات الحسابية ل٧ .جدول
   المادة العضوية     

 االصناف
 المتوسط ٢ ١

 ٣٨,١٧٢ ٣٨,٣٣٣ ٣٨,٠١٠ ٩٩اباء
 ٣٦,٦٥٢ ٣٧,٦٨٧ ٣٥,٦١٧ ابوغريب

 ٣٣,٧٥ ٣٤,٣٨ ٣٢,٩٧ تموز
 ٣٢,٧٠٨ ٣٢,٩٢٧ ٣٢,٤٩٠ الفتح

 ٣٥,٣١٥ ٣٥,٨٥٨ ٣٤,٧٧١ المتوسط
L.S.D لألصناف %٥  

١,٢٧ 
   العضويةللمادة

٠,٤٤ 
  للتداخل
١,٣٢ 

  
  التباين الوراثي والمظهري للمستويين كانت قيمة التباينمكونات  وجود اختالفات في٨ جدول وضحي
 وهو اعلى ثاني للمستوى ال٢٥٦,٥ لمستوى السماد العضوي االول و٢م/  لصفة عدد السنبل١١٣٢,٣الوراثي 

 التربية رامجقيمة تباين وراثي تحقق في هذه الصفة مما يشير الى امكانية االستفادة من عدد السنابل في ب
 االول ال للمستوى  سنبلة٢١,٩ا التباين البيئي فكانت نسبته قليلة لنفس الصفة اعاله تراوحت بين والتحسين ام

 الثاني ، اشارت النتائج الى الدور الكبير للتباين الوراثي مقارنة بالتباين للمستوى  للحاصل البايولوجي٠,٠٠٩
 البايولوجي لحاصل لصفة ا٠,٢٣الى  عدد السنابل الى للمستوى االول ١١٥٢,١المظهري والذي تراوح بين 

 يرات للتأثتيجة يعبر عن مظهر أي صفة ن، مجموع التباين الوراثي والبيئية وهو محصللثانيللمستوى ا
البيئية والتركيب الوراثي والتداخل بينهما والذي ينجم الشكل المظهري ويعبر عن هذه االختالفات بالتباينات، 

اللذان وجدا تغير في قيم التباينات ) ٢٠٠٨ ،Carvalho و ٢٠٠٥،Atallah( وجده تتفق هذه النتائج مع ما
  . والمظهرية والتي تساهم في تحقيق افضل تطور للصفات المدروسة ئيةالوراثية والبي

  
   اسفل والثاني اعلى ولالتباينات الوراثية والبيئية والمظهرية للصفات المدروسة للمستوى اال . ٨ جدول

  الصفات
 التباينات

 عدد
 السنابل

 الحبوب عدد
 سنبلة/

 ١٠٠٠ وزن
 حبة

 الحاصل الحاصل
 البايولوجي

  الحصاددليل

   الوراثيالتباين
 

١١٣٠,٢  
٢٥٦,٥ 

٣٩,٢  
٦٢,٠٢ 

١٥,٥  
١١,٠٢ 

٠,٣١  
٠,٣ 

٠,٣٥  
٠,٢٢ 

٦,٢  
٦,٥ 

   البيئيالتباين
 

٢١,٩  
١٣,٥ 

١,٠  
٢,٠ 

١,٠٢  
٢,٥ 

٠,٠١  
٠,٠٠٣ 

٠,٠٠٥  
٠,٠٠٩ 

٠,٧  
٠,٢ 

   المظهريالتباين
 

١١٥٢,١  
٢٧٠ 

٤٠,٢  
٦٣,٢ 

١٦,٦  
١٣,٦ 

٠,٣٢  
٠,٣٣ 

٠,٣٦  
٠,٢٣ 

٦,٩  
٦,٧ 

  
 الـسنابل والحاصـل البـايولوجي        دلصفتي عد % ٩٨ ان نسبة التوريث تراوحت بين       ٩ جدول   بين

لـصفة  % ٨١ و الحاصلو.  سنبلة / الحبوب عددلصفتي  % ٩٨ و   الول ا وى الحصاد للمست  دليللصفة  % ٨٨و
ان نسبة التوريث بالمعنى الواسع كانت عالية اذ يمكن     .  للمستوى الثاني من التسميد العضوي     حبة ١٠٠٠وزن  



 
 

 ٢٤٩

 اشـارت الدارسـات   ، االنتخاب وخاصة لحاصل النبات الل هذه الصفات من خ    نبواسطتها تسهيل مهمة تحسي   
 اما  توسطةمتكون  % ٦٠-٤٠تكون قليلة اما بين     % ٤٠الحديثة ان حدود نسبة التوريث عندما تشكل اقل من          

 االباء الى االبناء بالنسبة للصفات الكمية ويمكـن    نفتكون عالية وهي نسبة ما يورث م      % ٦٠اذا تزايدت عن    
 هـذه النتـائج مـع       م الوراثية، تتالء  ر المصاد تحسيناالستفادة منها في برامج التحسين البنى الوراثية وكذلك         

)Kashif،و ٢٠٠٤ ABD-EL-Haleem ــرون ــذين ) ٢٠١١ ،Tonk و٢٠٠٧ ،Kharrat و ٢٠١٣ واخ ال
 القيمة المرتفعة للتوريـث  ان ،%٩٠ فقد وصلت الى اكثر من الواسع المعنى زيادة في درجة التوريث ب   واوجد

 الوراثية في وراثة كل صفة وبالتالي امكانية تحسين تلك الصفة وراثيـا             تالفاتلصفة ما تشير الى اهمية االخ     
في حين ان القيمة المنخفضة للتوريث تكون اما بسبب التأثيرات الجينية غيـر االضـافية لتلـك الـصفة او                    

    . الكبيرةالتأثيرات البيئية 
  نسبة التوريث بالمعنى الواسع للصفات المدروسة.  ٩ جدول

  ت    الصفا     
  العضوية المادة

 عدد
 السنابل

 بوب الحعدد
 سنبلة/

 ١٠٠٠ وزن
 حبة

 الحاصل الحاصل
 البايولوجي

  الحصاددليل

٨٨ ٩٨ ٩٤ ٩٣ ٩٧ ٩٨ ١ 
٩٦ ٩٦ ٩٨ ٨١ ٩٨ ٩٤ ٢ 

  
 ان التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية كانت منخفضة الى متوسطة ال غلب ١٠ من جدول يالحظ

 على التوالي وكانت لصفة الحاصل للمستويين ٥٢,٢ و٣٢,٥ عدد السنابل متصفة قد ،الصفات المدروسة
تشير النتائج عندما تكون ،  على التوالي٦٦,٦ و٦١,٩ و لصفة الحاصل كانت ٤٥,٥ الى ٧٢,٦البايولوجي 

 ٣٠تكون متوسطة اما اذا زادت عن % ٣٠-١٠تكون واطئة وبين % ١٠ التحصيل الوراثي اقل من قيم
 Chenyang( وجد، باالنتخابالستجابةلوراثي المتوقع عالي وهو يمتاز عن افيكون التحسين ا

  . هذا التحول يعتبر معنوي ان هناك زيادة في مقدار التحسين الوراثي المتوقع للصفة وان) ٢٠٠٦واخرون،
 

  التحسين الوراثي المتوقع  للصفات المدروسة . ١٠ جدول
  الصفات

  العضويةالمادة
 عدد

 السنابل
 لحبوب اعدد
 سنبلة/

 ١٠٠٠ وزن
 حبة

 الحاصل الحاصل
 البايولوجي

  الحصاددليل

١,٢٥ ٧٢,٦ ٦١,٩ ٣,١٨ ٨,٠٣ ٣٢,٥ ١ 
١,٣٢ ٤٥,٥ ٦٦,٦ ٢,٢٦ ١٢,٧ ٥٢,٢ ٢ 
  

 انحراف التباين المظهري للصفة على المتوسط العام لتلك نسبة معامل االختالف المظهري بانه يعرف
الصفة، بينما يعرف معامل االختالف الوراثي بانه النسبة المئوية لالنحراف القياسي للتباين الوراثي للصفة 

 االختالف معامل يالحظ ان قيم ١١ جدول. العشائر التي يجري فيها االنتخاببين  العامتوسطعلى الم
لصفات عدد السنابل وعدد الحبوب ) ٧,٢ و٣,٧ ،١٠، ٨,٩، ٩,٥، ٨,٨(ئي كانت منخفضة  والبيريالمظه

 الثاني فتراوحت للمستوى االول اما ىللمستو، ووزن الحبة والحاصل البايولوجي ودليل الحصاد على التوالي
وعدد السنابل على التوالي فيما اعطى معاملة االختالف المظهري . سنبلة/ لصفات عدد الحبوب٤الى١١,٢بين 

 ٢,٩ الى ١١,٣ لصفات الحاصل والبايولوجي على التوالي للمستوى االول و٣,٧ الى ١٠,٣تراوحت بين 



 
 

 ٢٥٠

 الصفات استجابةلصفات عدد الحبوب والحاصل البايولوجي على التوالي للمستوى الثاني وهي تعكس مدى 
الذي حصل على استجابة ) ٢٠٠٧ ،رون واخNaserian(باالنتخاب ، تتفق هذه النتائج مع  نلعملية التحسي
  . من خالل معامل االختالف الوراثي والمظهري فةلتحسين الص

   المدروسةلصفات االختالف الوراثي والمظهري لملمعا .  ١١ جدول
                   الصفات

  
 المادة العضوية /  االختالفمعامل

 عدد
 السنابل

 عدد
الحبوب 

 سنبلة/

 وزن
١٠٠٠ 
 حبة

 الحاصل
 الحاصل

 البايولوجي
 دليل

 الحصاد

 الوراثي ٧,٢ ٣,٧ ١٠ ٨,٩ ٩,٥ ٨,٨ ١
٧,١ ٢,٨ ٩,٦ ٧,٠٩ ١١,٢ ٤ ٢ 
 المظهري ٧,٦ ٣,٧ ١٠,٣ ٩,٢ ٩,٦ ٨,٩ ١
٧,٢ ٢,٩ ٩,٧ ٧,٨ ١١,٣ ٤,١ ٢ 

  
 ل المدروسة حيث ارتبط الحاصلصفات معامل االرتباط الوراثي والمظهري ل١٢ من جدول يالحظ

-  بينما كان االرتباط سالب مع صفة عدد السنابل ٠,٦٩بتقديمه . سنبلة/ارتباط موجب مع صفة عدد الحبوب
 لصفة عدد ٠,٨٥ و٠,٩٦ نابل السعدد حبة فقد ارتبطت ارتباط موجب عالي مع ١٠٠٠ اما صفة وزن ٠,٠٨

 وكذلك ٠,٧٦ ارتباط موجب نابلمع عدد الس.  سنبلة/وب الحبعددفي حين ارتبطت صفة .  سنبلة/الحبوب
 سماد اما المستوى الثاني لل، للمستوى االول٠,٧٢. سنبلة/الحبوبارتبطت صفة دليل الحصاد مع عدد 

 وكذلك الحاصل مع دليل الحصاد كما ٠,٩٨  السنابلالعضوي فقد ارتبطت صفة عدد الحبوب مع عدد 
 في حين انخفض معالج االرتباط  بين وزن الحبة ودليل ٠,٩٢ايولوجي ارتبطت صفة الحاصل مع الحاصل الب

 مدى استجابة الصفات لالنتخاب وهي تساعد مربي فة معامل االرتباط الوراثي لمعرمل ، يستع٠,٢٢ دالحصا
ج  تتفق هذه النتائ، العالية ارتباط كأدلة انتخابيةةفالنبات في برامج التربية والتحسين من خالل اعتماد الص

) ٢٠٠٥ واخرون ،Eskridge و٢٠٠٨ ، واخرونEleuchو ٢٠٠٦،Mahmood و٢٠٠٢،Williams(مع
 تقدير ان ، معامل االرتباط وخاصة مع الحاصلاللذين وجدوا ان هناك استجابة موجبة ومعنوية العتبارات

 ويسهل وضع ربيةاالرتباطات المظهرية والوراثية والبيئية بين ازواج الصفات مفيد في تخطيط برامج الت
  .برامج التربية والتحسين بالمستقبل 

) القيم القطرية العليا (االرتباط الوراثي للصفات المدروسة لمستوى المادة العضوية االول . ١٢ جدول
  )القيم القطرية السفلى (  الثاني لعضويةومستوى المادة ا

 الحبوب عدد  السنابلعدد الصفات
 سنبلة/

 ١٠٠٠ وزن
 الحاصل الحاصل حبة

 يولوجيالبا
 دليل

 الحصاد
 ٠,٥٨ ٠,٠٧ ٠,٠٨- ٠,٩٦ ٠,٧٦   السنابلعدد

 ٠,٧٢ ٠,٧٧ ٠,٦٩ ٠,٨٥  ٠,٩٨ سنبلة/  الحبوب عدد
 ٠,٦٨ ٠,٣٣ ٠,١٩  ١,٠ ٠,٦٩  حبة١٠٠٠ وزن

 ٠,٣٧ ٠,٩٨  ٠,٣٨ ٠,٥٩ ٠,٧٦ الحاصل
 ٠,٦٩  ٠,٩٢ ٠,٧٢ ٠,٨٦ ٠,٩٧  البايولوجيالحاصل
  ٠,٨٦ ٠,٩٨ ٠,٢٢ ٠,٤٥ ٠,٦٤  الحصاددليل



 
 

 ٢٥١

   االستنتاجات
 نسبة وارتفاع الثاني  العضوي التسميد مستوى عند لألصناف معنوية فروقات وجود البحث من يستنتج

 المـستويين  عند للنبات حاصل تحسين الى ادت للصفات معنوي ارتباط وجود وكذلك الواسع بالمعنى التوريث
 االنتخـاب  وبـرامج  والتحسين التربية بعملية الستمرار بواسطتها يمكن متوقع وراثي تحسين كحصول وكذل

  . حديثةانتخابية كعالمات االعتبار بنظر الخذ بواسطتها يمكن واضح مقياس العطاء
  

  :المصادر
 من الحنطة   ف استجابة اصنا  ،٢٠٠٠، المدرس ونازي اوشالم سركيس    الجليل  غسان عبد  ،يونس اضل ف بكتاش،

   .٢٧٣-٢٥٧):١(٣١ العلوم الزراعية العراقية مجلة .للسماد النايتروجيني
 جامعـة  - العالي والبحـث العلمـي   لتعليموزارة ا.  فسيولوجيا نباتات المحاصيل،١٩٩٠ طالب احمد،  عيسى،

  .٤٩٥ ص )Mitchel et al (بغداد كتاب مترجم عن 
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