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الخالصة 

للهجن التبادلٌة بٌن خمسة أصناف من الشعٌر الثنائً، اسود محلً F4  استخدم فً البحث عشائر الجٌل الرابع      
مظهرٌة والتورٌث والتقدم الوراثً واالرتباطات لدراسة التباٌنات الوراثٌة وال 2وتوٌثة وعرطة وزنبقة وجزٌرة

عدد األٌام للتزهٌر والنضج ، ارتفاع النبات ،عدد السنابل ، عدد الحبوب فً السنبلة ، ،الوراثٌة والمظهرٌة  لصفات 
حبة وحاصل الحبوب والحاصل الباٌولوجً وتحدٌد افضل دلٌل انتخاب الذي ٌعطً أعلى تحسٌن  1000وزن 

كانت قٌم التباٌن . لوحظت فروقات معنوٌة بٌن التراكٌب الوراثٌة لجمٌع الصفات المدروسة. حبوبوراثً لحاصل ال
حبة ومرتفعة  100الوراثً والمظهري واطئة لصفات عدد االٌام للتزهٌر والنضج وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 

التورٌث عالٌة لصفات عدد االٌام  كانت قٌم. الرتفاع النبات وعدد السنابل وحاصل الحبوب والحاصل الباٌولوجً
اظهر حاصل الحبوب . حبه والحاصل الباٌولوجً 100للنضج وارتفاع النبات وعدد الحبوب فً السنبله ووزن 

حبة و موجبة مع ارتفاع النبات وعدد  100ارتباطات وراثٌة سالبة ومرتفعة المعنوٌة مع عدد األٌام للتزهٌر ووزن 
كان دلٌل االنتخاب المتضمن عدد الحبوب فً السنبلة أفضل األدلة .ل الباٌولوجًالسنابل وعدد الحبوب والحاص

 .االنتخابٌة إذ أعطى كفاءة نسبٌة عالٌة وتم االعتماد علٌه لتقدٌر قٌم دلٌل االنتخاب للتراكٌب الوراثٌة المدروسة

 المقدمة
ز والذرة الصفراء  والذي تجود زراعته الشعٌر ٌأتً بالمرتبة الرابعة كمحصول حبوبً مهم بعد الحنطة والر      

فً مدى مناخً واسع ، نشأ الشعٌر فً منطقة الشرق االوسط وٌوجد العدٌد من اصوله البرٌة فً العراق وتركٌا 
اوضحت عملٌات تقٌٌم مدخالت من الشعٌر انه مصدر لتحمل ظروف االجهادات . واالردن وفلسطٌن وسورٌا
تناقص االنتاج العالمً .م حبوبه كعلف وغذاء والقش كمصدر هام فً االعالفتستخد. القاسٌة كالجفاف والملوحة

تبلغ المساحة التً ٌزرع (.FAO  ،2009)2008-2005الى  1998-1995خالل الفتره % 3,5للشعٌر بمقدار 

 ،العذاري )من المساحة الكلٌة للشعٌر فً القطر% 43الف هكتار والتً تشكل  500بها فً محافظة نٌنوى حوالً 
ان كمٌة زٌادة الحاصل من اولى مهام مربوا النبات وٌتم ذلك باستخدام التراكٌب الوراثٌة التً تمتلك مدى (. 2000

فعند تقوٌم الهجن  ،واسع من التباٌن فً صفات الحاصل ومكوناته ومن المهم تحدٌد االداء لهذه التراكٌب الوراثٌة
وجود ( آ2002)ذكر الفهادي وحمٌد ، 2وعرطة وزنبقة وجزٌرة الفردٌة بٌن االصناف الثنائٌة محلً اسود وتوٌثة 

بٌن التراكٌب الوراثٌة فً صفات التزهٌر والنضج وارتفاع النبات وعدد % 1فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال 
عند دراسة الجٌل الثانً كذلك ،حبة وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد 100السنابل وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 

وجود اختالفات معنوٌة بٌن التراكٌب الوراثٌة عند (  2006)حمٌد وحمٌد ذكر ، التبادلٌة بٌن نفس االصناف  للهجن
عرطة  Xوكان الهجٌنٌن توٌثة، لصفات التزهٌر وارتفاع النبات وحاصل الحبوب ومكوناته % 1مستوى 
عرطة  Xتوٌثةوتفوق .د السنابلاكثر التراكٌب الوراثٌة تبكٌراً فً التزهٌر وتفوقا فً عد 2جزٌرة Xوتوٌثة
أن دراسة المعلمات  .  زنبقة فً عدد الحبوب فً السنبلة  Xحبة والهجٌن محلً 1000زنبقة فً وزن Xوتوٌثة

فمعرفة تورٌث صفة ،الوراثٌة فً االجٌال االنعزالٌة مفٌد جداً فً فهم التعاقب الوراثً للتهجٌنات والتربٌة الداخلٌة 
من جٌل الى الجٌل الالحق كما ان التقدم الوراثً هو معلمة اضافٌة للتحسٌن الوراثً الناتج  ما ٌوضح كٌفٌة انتقالها

لوحظت تقدٌرات مرتفعة للتورٌث بالمعنى الواسع لعدد االٌام للتزهٌر والنضج وارتفاع النبات وعدد . عن االنتخاب
وعند (. آ2002،الفهادي وحمٌد )اد حبة وحاصل الحبوب ودلٌل الحص100السنابل وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 
،  ICB-10607XSB91925و  ICNBF-582 X ICNBF93-369دراسة الجٌل الثانً لتهجٌنٌن من الشعٌر 

( 0,96)وارتفاع النبات ( 0,96)ان قٌم التورٌث كانت مرتفعة لصفات النضج ( 2011)واخرون  Eshghiذكر 

نتخاب السبعة التً تم انشاءها ان اغلب التقدم الوراثً فً واظهرت ادلة اال( . 0,43)بٌنما كانت لحاصل النبات 
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عند دراسة ستة وثمانون تركٌب وراثً اضافة الى ثالثة اصناف . حاصل الحبوب وعدد التفرعات وارتفاع النبات
تقدٌرات مرتفعة للتباٌنات الوراثٌة Al-Fraihat (2012 )و   Tabbalوجد ، محلٌة من الشعٌرفً االردن 

تراوحت تقدٌرات . لحاصل الحبوب فً النبات والحاصل الباٌولوجً وعدد الحبوب فً السنبلة الرئٌسٌة والمظهرٌة
اظهر حاصل الحبوب ارتباطات وراثٌة ومظهرٌة . للصفات المدروسة% 99,7-68التورٌث بالمعنى الواسع بٌن 

رتباطات بٌن الصفات فقد أوضحت بحو اما بالنسبة لال، عالٌة المعنوٌة وموجبة مع عدد الحبوب فً السنبلة الرئٌسٌة
عند دراسة االرتباط الوراثً والمظهري فً أحد عشر صنف من الشعٌر بان حاصل الحبوب أرتبط ( 1997)

ارتباطاً وراثٌاً موجبا ومعنوٌاً عالٌا مع عدد السنابل فً النبات وعدد الحبوب فً السنبلة وارتباط مظهري موجب 
وجد ارتباطا وراثٌا سالبا . ت وعدد السنابل فً النبات وعدد الحبوب فً السنبلة ومعنوي عالً مع ارتفاع النبا

وعالً المعنوٌة لحاصل النبات مع صفتً عدد االٌام للتزهٌروالنضج  وموجبة وعالٌة المعنوٌة مع عدد السنابل  
الحالٌة الى تهدف الدراسة  (.2006ب وحمٌد وحمٌد ،2002الفهادي وحمٌد ،)حبة  100وزن ووعدد الحبوب 

دراسة التباٌنات الوراثٌة والمظهرٌة لتراكٌب وراثٌة فً الجٌل الرابع من الشعٌر ثنائً الصفوف ودراسة التورٌث 
والتقدم الوراثً واالرتباطات الوراثٌة والمظهرٌة  فً الصفات الحقلٌة المختلفة والتً تلعب دوراً هاماً فً تحدٌد 

. ل دلٌل انتخاب الذي ٌعطً اعلى تحسٌن وراثً لحاصل الحبوبطرٌقة التربٌة المناسبة وتحدٌد افض

 مواد البحث وطرائقه 

قسم )هً اسـود محلً  .Hordeum vulgare Lاستخدمت فً هذه الدراسة خمس اصناف من الشعٌر الثنائً       

وعرطة وزنبقة ( الذرٌةمنظـمة الطـاقة /مركز تكنولوجٌا البذور)وتوٌثة ( كلٌة الزراعة والغابات/المحاصٌل الحقلٌة 
زرعت هذه األصـناف فً . (نٌنوى/الهٌئة العامة لفحص وتصدٌق البذور )2وجزٌرة (مركز إباء لألبحاث الزراعٌة)

تم إجراء ، كم شمال شرق مدٌنة الموصل  18فً منطقة بعشٌقة على بعد  2000-1999الموسم الزراعً 
وفق طرٌقة كرفنك الثانٌة النموذج  هجن فردٌة 10صول على التهجٌنات التبادلٌة غٌر العكسٌة بٌن األباء والح

وتم ( 2006، حمٌد وحمٌد )لهذه التراكٌب الوراثٌة  F2تم الحصول على الجٌل الثانً(. 2001،حمٌد )االول

الذي اجرٌت علٌها الدراسة الحالٌة واتً  F4الجٌل الرابع  عشائراالستمرارفً زراعة هذه الهجن والوصول الى 

بثالث  R.C.B.Dباستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  14/11/2006بتارٌخ نفـس المنطقة زرعت فً 

سم بٌن خط واخر وزرعت خطوط حارسة من األباء 20م وبمـسافة 2وفً خطوط داخل ألواح بطول  مكررات 
عدد األٌام من الزراعة  عدد األٌام للتزهٌر وتمثل:أجرٌت الدراسات الحقلٌة على الصفات التالٌة. حول التجربة 
من السنابل من غمد ورقة العلم وعدد األٌام للنضج، وتمثل عدد األٌام من الزراعة وحتى % 50وحتى خروج 

، وٌمثل طول الساق الرئٌسً من سطح التربة وحتى قمة السنبلة (سم)النضج و اصفرار االوراق وارتفاع النبات 
( غم)حبة  1000متر طول وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 1ابل فً متر لتقدٌر عدد السن 1بدون سفا وتم حصاد 
االباء )التراكٌب الوراثٌةحللت البٌانات المأخوذة من  (.متر طول/غم)الحاصل الباٌولوجً وحاصل الحبوب و 

ف هللا الراوي وخل)احصائٌا و تم استخدام اختبار دنكن ذو المدى المتعدد للمقارنة بٌن المتوسطات  (والهجن الفردٌة
واعتمدت حدود التورٌث بالمعنى الواسع حسبما ذكره  (H2) قدرت نسبة التورٌث بالمعنى الواسع. (1980،

عالية % 60أكثر من    -متوسطة% 60 % -40من    -واطئة% 40أقل من  :كما ٌأتً( 2005الزهٌري ، )

 :وتم حساب التقدم الوراثً بالمعادلة التالٌة 
G.A. = k. (H2). σ P                            

.  االنحراف القٌاسً المظهري σ P، % 5عند انتخاب  2ر06شدة االنتخاب و تساوي  kحٌث         

أقل من ( 2005مصطفى، :)اعتمدت المدٌات التالٌة حساب التقدم الوراثً كنسبة مئوٌة من المتوسط ووكما تم 
ًّ .  لٌةعا% 30أكثر من   -متوسطة% 30 % -10بٌن   -واطئة% 10 تّم تقدٌر التباٌن المظهرّي والوراث

ٌّة بٌن أزواج الصفات المدروسة  ٌّة والوراث وقد والتباٌنات المشتركة ألزواج الصفات و االرتباطات المظهر

Harvey (1987 )لـ  LSMLGPوبرنامج   Least square method استخدمت طرٌقة المربعات الصغرى

واختبرت معنوٌتها بالطرٌقة التً أوضحها  اد المعلمات الوراثٌة المذكورة أعالهباستخدام الحاسوب االلكترونً إلٌج
Snedecor  (1953 .)  ٌرغب مربوا النبات عادة فً انتخاب أكثر من صفة واحدة فً آن واحد لزٌادة فعالٌة

مظهرٌة لجمٌع الصفات االنتخاب ، لذا ٌنشأ ما ٌسمى بدلٌل االنتخاب وهً انحدار متعدد للقٌم الوراثٌة على القٌم ال



(Falconer  ،1989 .) واستخدمت هذه التقنٌة وال تزال فً برامج تربٌة وتحسٌن المحاصٌل، بعد األخذ بنظر

االعتبار الصفات المؤثرة فً الحاصل ومكوناته، إذ تتجمع صفات عدة معا وٌجري تقٌٌمها فً آن واحد، وعادة 
. مقارنة بالحاصل% 100ٌنتخب الدلٌل الذي تزٌد كفاءته النسبٌة عن 

أول من أنشأ دلٌل االنتخاب ثم طوره العالم  ( Smith ،1936)ٌعد العالم 
 (Hazel ،1943) كما أوضحه ، ( Al-RawiوAhmed ،1984 )وٌحتوي دلٌل االنتخاب على المؤشرات اآلتٌة: 

I=b1x1+b2x2+ ……..+ bnxn 

 :إذ إن
I   = دليل االنتخاب
x1 ،x2  ،xn  =ة لمصفات الداخمة في دليل االنتخاب القيم المظهري
b1 ،b2  ،bn  = األوزان النسبية لمصفات الداخمة في دليل االنتخاب

حسبت عمى أساس ان الدليل يعطي مجموع القيم التربوية لمساللة، فكل ساللة يحسب لها    (bi)إن قيمة 
. دليل، وتنتخب السالالت ذات الدليل األعمى

(: Ahmed ,1984وAl-Rawi ) تسهيل العمميات الرياضية استخدمت الرموز في أدناه ل 
[P][b]=[G] 

b=[P]
-1

[G] 

 :إذ أن
[b]     = المتجو(vector) لمعامالت االنحدارات الجزئية لقيم الصفات في الدليل .
[P]

. معكوس مصفوفة التباين المشترك لمقيم المظهرية لمصفات في الدليل=  1-
[G]    =يم الوراثية بين حاصل الحبوب والصفات الداخمة في الدليلمتجو التباين المشترك لمق .

 
 

 
 

Pإذ إن  biومن رموز المصفوفة يمكن الحصول عمى قيم 
. تمثل مقموب التباين المظهري لمصفة 1-

 :وأن دليل االنتخاب سيكون  (G)مع المتجو  (P)تقدر بضرب معكوس المصفوفة ( bi)إن قيم 
I=b1x1+b2x2+ ……..+ bnxn 

 : لمعرفة أفضل دليل انتخابي وكما يأتي  Genetic Advanceب التحسين الوراثي ثم يحس

 
 

 :إذ إن 
ΔG  = التحسين الوراثي المتوقع

K =  06,2وتساوي%  5شدة االنتخاب عند  (Kempthorme   ،1969 .)



النتائج والمناقشة 

التراكٌب ان متوسط مربعات  نتائج تحلٌل تباٌن للصفات المدروسة ، وٌالحظ( 1)ٌبٌن الجدول          
لصفات عدد االٌام للتزهٌروالنضج و ارتفاع % 1كان معنوٌاً عند مستوى احتمال ( االباء والهجن الفردٌة)الوراثٌة

% 5حبة والحاصل الباٌولوجً وعند مستوى احتمال  1000النبات وعدد السنابل وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 
( 2006)وحمٌد وحمٌد( أ2002)ئج مع ماتوصل الٌه الفهادي وحمٌدوتتفق هذه النتا. لحاصل الحبوب

. تحلٌل التباٌن للصفات المدروسة( : 1)جدولال
درجات  مصادر التباين

 الحرية

 MSمتوسطات مربعات االنحرافات

عدد األٌام 
 للتزهٌر

 متر/عدد السنابل  (سم)ارتفاع النبات عدد األٌام للنضج

 70,53 0,3 2,7 1,2 2 المكررات

 **3385,75 **271,27 **29,61 **14,13 14 التراكٌب الوراثٌة

 992,89 8,44 3,27 3,49 28 الخطأ التجرٌبً

     44 المجموع

درجات  مصادر التباٌن
 الحرٌة

 MSمتوسطات مربعات االنحرافات

عدد الحبوب 
 فً السنبلة

 1000وزن 
 (غم)حبة

حاصل الحبوب 
 متر/غم

الحاصل 
 الباٌولوجً

 ترم/غم

 2270,7 2083,33 3,89 4,03 2 المكررات

 **18970,68 *2288,76 **29,93 **27,27 14 التراكٌب الوراثٌة

 1929,63 957,62 3,43 6,75 28 الخطأ التجرٌبً

     44 المجموع
 .على التوالً% 1و% 5معنوي  عند مستوى احتمال  ** و*

للصفات المدروسه ، اختلفت التراكٌب الوراثٌة فً صفة عدد  التراكٌب الوراثٌةمتوسطات ( 2)ٌوضح الجدول      
 114,5اكثر التراكٌب تبكٌرا فً التزهٌر واعطى زنبقة Xاالٌام للتزهٌر معنوٌا حٌث كان التركٌب الوراثً  عرطة

اكثر تأخرا فً التزهٌر حٌث  2جزٌرهXوكان التركٌب الوراثً محلً، زنبقة Xٌوم ٌلٌه التركٌب الوراثً توٌثة

ٌوم وكان اكثر ارتفاعا مقارنة مع بقٌة التراكٌب  157وفً عدد االٌام للنضج  حٌث اعطى ، ٌوم  123طى اع
واعطى الصنف (. سم 50,5)وكان الصنف عرطة اقل ارتفاعاً من بقٌة التراكٌب الوراثٌة  ( . سم 89,5)الوراثٌة

و  زنبقةXتوٌثةالتركٌبٌن الوراثٌٌن هر اظ.متر ٌلٌه الصنف زنبقة  1سنبلة فً  198محلً اعلى عدد سنابل بلغ 
الذي  عرطة Xفً صفة عدد الحبوب فً السنبله تفوق التركٌب الوراثً محلً .  59,5أقل عدد بلغ  2جزٌرةXتوٌثة

تفوق .  23,5الذي اعطى  2جزٌرةXو زنبقة 24,5الذي اعطى  توٌثه Xحبة والتركٌب الوراثً محلً  29اعطى 
حبة حٌث اعطى اعلى وزن  100معنوٌاً على بقٌة التراكٌب الوراثٌة فً وزن  2جزٌرةXالتركٌب الوراثً عرطة

بٌنما ، غم على التوالً  41,6و  41,7اللذٌن اعطٌا  2جزٌرهXمحلًزنبقة و Xغم ٌلٌه التركٌبٌن عرطة 42بلغ 

وفً صفة حاصل الحبوب اعطى التركٌب الوراثً . غم وذلك فً الصنف عرطة 28,7كان اقل وزن 
 155,5توٌثه واعطٌا على التوالى  Xو محلً  عرطة Xغم ٌلٌه محلً  166,5اعلى قٌمة بلغت   2زٌرةجXزنبقة

ثم تاله التركٌب غم  380و  383متر واللذان اعطٌا اٌضاً اعلى حاصل باٌولوجً بلغ على التوالً /غم 146,5و 
غم فً التركٌب  64,5حبوب  بلغ اقل حاصل. غم  375الذي اعطى حاصل باٌولوجً بلغ  2جزٌرهXمحلً

وجود ( 2001)وقد بٌن حمٌد  زنبقةXغم فً التركٌب عرطة 112,5واقل حاصل باٌولوجً  زنبقةXالوراثً توٌثة
. الناتجة بٌن نفس االصناف الداخلة فً هذه الدراسة F1اختالفات معنوٌة فً معظم هذه الصفات فً هجن 

. لمدروسةمتوسطات قٌم التراكٌب الوراثٌة للصفات ا( : 2)الجدول 
عدد األٌام   عدد األٌام للتزهٌر التراكٌب الوراثٌة

 للنضج

 متر/عدد السنابل  (سم)ارتفاع النبات

 أ 198,0 د 68,0 أ ب جـ 155,0 أ 123,0 محلً

 ب جـ د 112,0 د 68,5 أ ب جـ 154,0 هـ-ب 117,5 توٌثه



 أ ب جـ 162,5 و 50,5 ز -هـ  147,5 أب121,5 عرطة

 أب 163,0 د هـ 63,0 ز 144,5 هـ-ب 117,5 زنبقة

 ب جـ د 118,0 جـ 76,0 ز –د  149,0 أ ب جـ 121,0 2-جزٌرة 

 ب جـ د 118,0 جـ 80,5 هـ-ب 152,5 هـ -جـ  116,5 توٌثه Xمحلً 

 د -أ 133,0  ب جـ 81,5 أ ب جـ 154,0 أ 122,5 عرطة Xمحلً 

 جـأ ب  159,0 أب 87,5 أ ب جـ 153,5 جـ -أ 120,8 زنبقة Xمحلً

 ب جـ د 111,0 أ 89,5 أ 157,0 أ 123,0 2جزٌرهXمحلً

 جـ د 85,5 هـ 60,5 ز –د  148,5 جـ –ب 117,5 عرطةXتوٌثة

 د 59,5 هـ 60,5 و ز 145,5 د هـ 116,0 زنبقةXتوٌثة

 د 59,5 د هـ 65,0 هـ-ب 152,5 د -أ 120,0 2جزٌرةXتوٌثة

 د 70,5 و 53,0 و -جـ  151,0 هـ 114,5 زنبقةXعرطة

 ب جـ د 107,0 د 68,5 أ ب 156,5 هـ-أ 119,0 2جزٌرةXعرطة

 أ ب جـ 151,5 د هـ 67,0 د -أ  153,0 هـ -أ 119,0 2جزٌرةXزنبقة

 47,1+120,5 11,6 + 69,3 4,0 + 151,6 2,9 + 119,3 المتوسط العام

عدد الحبوب فً  التراكٌب الوراثٌة
 السنبلة

حاصل الحبوب  (غم)حبة  1000وزن 
 متر/ غم 

الحاصل الباٌولوجً 
 متر/ غم 

 ب جـ 270,0 أب 100,0 و ز 31,9 هـ-ب 20,0 محلً

 ب جـ د 240,0 أب 95,5 د -أ 38,8 هـ-ب 20,0 توٌثه

 جـ د 230,0 أب 115,5 ز 28,7 جـ د هـ18,0 عرطة

 جـ د هـ 212,5 أب 112,5 و -جـ  36,1 جـ د هـ 17,5 زنبقة

 أب 337,5 أ أب 139,5 هـ و 33,7 ب جـ د 21,0 2-جزٌرة 

 أ 380,0 أ 146,5 و –د  35,2 أب 24,5 توٌثه Xمحلً 

 أ 383,0 أ 155,5 د –أ  38,8 أ 29,0 عرطة Xمحلً 

 أ ب جـ 312,5 أب 125,0 هـ-ب 37,0 ب جـ د 22,0 زنبقة Xمحلً

 أ 375,0 أب 125,0 أ 41,6 ب جـ د 22,0 2جزٌرهXمحلً

 هـ122,5 ب 70,0 أ ب جـ 40,5 هـ 14,0 عرطةXتوٌثة

 هـ 115,0 ب 64,5 أ ب 41,0 د هـ 16,0 زنبقةXتوٌثة

 د هـ 142,5 ب 69,0 هـ -أ 38,0 جـ د هـ 17,5 2جزٌرةXتوٌثة

 هـ 112,5 ب 68,0 أ 41,7 هـ-ب 19,0 زنبقةXعرطة

 ب جـ 25,0 أب 137,5 أ 42,0 ب جـ د 20,5 2جزٌرةXعرطة

 أ ب جـ 312,5 أ 166,5 هـ-ب 37,1 أ ب جـ 23,5 2جزٌرةXزنبقة

 102,4+253,0 39,6 + 112,7 3,3 + 37,4 4,0 + 20,3 المتوسط العام
. األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود اختالفات معنوٌة ، أما األحرف المختلفة فتدل على وجود اختالفات معنوٌة -     

تفوقت فً  2جزٌرهXو محلً ةزنبق Xو محلً عرطة Xمحلً ، وٌالحظ مما تقدم ان التراكٌب الوراثٌة          
ن المتوسط متوسط جمٌع الصفات على المتوسط العام لجمٌع التراكٌب الورا ثٌة عدا التركٌب الثانً الذي كان دو

وقد اثبتت تفوقها ، حبة والتركٌب الثالث الذي كان دون المتوسط العام فً عدد السنابل خاصة  1000العام فً وزن 
فً صفات عدد الحبوب فً السنبلة وحاصل الحبوب والحاصل الباٌولوجً فً حٌن اظهر التركٌبٌن الوراثٌٌن 

العام لجمٌع التراكٌب الوراثٌة لجمٌع الصفات المدروسة  زنبقة قٌم متوسطات دون المتوسطXتوٌثةعرطة و Xتوٌثة

وٌرجع ذلك الى ان االباء كانت دون المتوسط العام الغلب الصفات وهذا ٌوضح اهمٌة ، حبة  1000عدا وزن 
بوٌن والعمل على انتخاب هذه التراكٌب التركٌز على التراكٌب الوراثٌة التً كان فٌها الصنف المحلً احد اال

ٌُتوقع تحقٌق تقدم وراثً فٌها الوراثٌة التباٌن المظهري والوراثً ، ( 3)ٌوضح الجدول .  فً االجٌال الالحقة والتً 
نسبة التورٌث والتقدم الوراثً للصفات المدروسة ، ٌالحظ اختالف الصفات فً قٌم التباٌنات المظهرٌة والوراثٌة 

ت المختلفة، كانت قٌم التباٌن الوراثً والمظهري واطئة والتً تمثل مصدراً هاماً لمربً النبات فً التربٌة للصفا
حبة ومرتفعة الرتفاع النبات وعدد  100لصفات عدد االٌام للتزهٌر والنضج وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 

قٌم تباٌنات وراثٌة Al-Fraihat (2012 )و   Tabbal وقد ذكر. السنابل وحاصل الحبوب والحاصل الباٌولوجً

كانت قٌم التورٌث عالٌة لصفات .ة لعدد الحبوب فً السنبلة وحاصل الحبوب والحاصل الباٌولوجً ومظهرٌة عالً



كما ذكر الفهادي . حبه والحاصل الباٌولوجً 100عدد االٌام للنضج ارتفاع النبات وعدد الحبوب فً السنبله ووزن 
معتدلة لعدد االٌام للتزهٌر وعدد و كانت قٌم التورٌث واطئة لحاصل الحبوب و.نتائج مماثلة( 2006)و حمٌد 
كانت عالٌة لصفات ارتفاع النبات % 5عند شدة انتخاب كنسبة مئوٌة ٌالحظ ان قٌم التقدم الوراثً المتوقع .السنابل

على التوالً بٌنما %  70,47و  45,25و  30,22وعدد السنابل فً النبات والحاصل الباٌولوجً وبلغت القٌم 
حبة وحاصل الحبوب ومنخفضة لعدد االٌام  1000عدد الحبوب فً السنبلة ووزن  كانت القٌم معتدلة لصفات

ٌلعب التباٌن المظهري والتورٌث دوراً هاماً فً قٌم التقدم الوراثً فكلما زاد التباٌن الوراثً .للتزهٌر والنضج 
.  وراثٌة الواعدةازدادت قٌم التقدم الوراثً لتلك الصفات وهذا ٌسمح لمربً النبات بانتخاب التراكٌب ال

σ)التباٌن الوراثً (: 3)جدول
2 
G ) والتباٌن المظهري(σ

2 
P  ) نسبة التورٌث ،(H

                    والتقدم الوراثً (  2
   (Gs )للصفات المدروسة .

 
 الصفات

التباٌن 
الوراثً    

(σ
2 

G  )
 

التباٌن 
المظهري 

(σ
2 

P ) 

نسبة التورٌث        
   (H

2 ) 
التقدم 

اثً الور
 (Gs) 

التقدم 
الوراثً 

(% Gs) 

 2,10 2,51 0,23±0,41 8,81 5,32 عدد األٌام للتزهٌر

 3,91 5,93 0,13±0,71 16,44 13,17 عدد األٌام للنضج

 30,22 20,95 0,07±0,86 139,9 131,4 (سم)ارتفاع النبات

 45,25 53,01 0,19±0,55 2189,3 1196,4 متر/ عدد السنابل 

 26,53 5,35 0,17±0,63 17,0 10,3 لسنبلةعدد الحبوب فً ا

 18,49 6,99 0,08±0,83 16,7 13,3 (غم)حبة 1000وزن 

 23,60 25,73 0,25±0,31 1623,2 665,6 (متر / غم )حاصل الحبوب

/ غم )الحاصل الباٌولوجً
 (متر

8520,5 10450,2 0,82±0,09 172,68 70,47 

 
ة والمظهرٌة للصفات المدروسة، ٌعبر االرتباط الوراثً عن درجة االرتباطات الوراثً( 4)ٌوضح الجدول        

ارتباط الجٌن اوالجٌنات المتعددة التً تسٌطر على صفة كمٌة معٌنة بالجٌن اوالجٌنات المتعددة التً تسٌطر على 
حبة  1000أوضح حاصل الحبوب ارتباط وراثً سالب ومعنوي مع عدد االٌام للتزهٌر ووزن . صفة كمٌة اخرى 

كان االرتباط . وارتباط موجب عالً المعنوٌة مع ارتفاع النبات وعدد السنابل وعدد الحبوب والحاصل الباٌولوجً 
المظهري بٌن الحاصل وصفات ارتفاع النبات وعدد السنابل وعدد الحبوب والحاصل الباٌولوجً معنوي وموجب 

 2002)ائج تتفق مع ماذكره الفهادي وحمٌدللصفات على التوالً وهذه النت 0,85و  0,62و  0,65و  0,55بلغ 
اما الحاصل الباٌولوجً فأظهر ارتباط وراثً ومظهري معنوي موجب مع . عند دراسة الجٌل االول لنفس االباء(ب

عدد االٌام للتزهٌر والنضج وارتفاع النبات وعدد السنابل وعدد الحبوب وارتباط وراثً معنوي سالب مع وزن 
الحبوب فً السنبلة ارتباط وراثً ومظهري معنوي موجب مع عدد االٌام للتزهٌر  اظهرت صفة عدد.حبة 100

ارتباطا وراثٌا ومظهرٌا موجبا ومعنوٌا مع عدد االٌام م  /اظهرت صفة عدد السنابل. والنضج وارتفاع النبات 
االٌام النضج وعدد كانت االرتباطات الوراثٌة والمظهرٌة معنوٌة وموجبة  بٌن عدد .  0,39و  0,93للتزهٌر بلغ 

. على التوالً  0,43و0,44االٌام للتزهٌر بلغت 
 

. للصفات المدروسة ( الجزء األوسط)والمظهرية ( الجزء األعلى)االرتباطات الوراثية (: 4)جدول

عدد األٌام  الصفات
 للتزهٌر

عدد األٌام  
 للنضج

ارتفاع 
 (سم)النبات

عدد 
/ السنابل 
 متر

عدد 
الحبوب 
 فً السنبلة

وزن 
1000 

 (غم)حبة 

الحاصل 
 الباٌولوجً

حاصل 
الحبوب 

- 0,38 *
0,26 

0,36 
0,29 

0,81 **
0,55** 

0,39 *
0,65** 

0,89 **
0,62* 

-*0,40 
-0,27 

0,75 **
0,85** 



 (نبات/غم )

الحاصل 
 الباٌولوجً

0,87 **
0,43* 

0,48 **
0,41* 

0,85 **
0,79** 

0,53 **
0,58** 

0,61 *
0,71** 

-0,37 *
-0,33 

 

 1000وزن 
 (غم)حبة

-0,46 *
-0,35 

0,17 
0,21 

0,05 
-0,01 

-0,84 **
-0,63** 

-0,13 
-0,29 

  

عدد الحبوب 
 فً السنبلة

0,51 **
0,41* 

0,70 **
0,50** 

0,82 **
0,62* 

0,34 
0,31 

   

عدد السنابل 
 متر/ 

0,93 **
0,39* 

0,05 
0,09 

0,23 
0,23 

    

ارتفاع 
 (سم)النبات 

0,45 *
0,41* 

0,56 **
0,54** 

     

عدد األٌام  
 للنضج

0,44 *
0,43* 

      

 .على التوالً% 1و % 5معنوي عند مستوى احتمال  **و  *
الكفاءة النسبٌة لدالئل انتخابٌة عدٌدة للتنبؤ عن التحسٌن الوراثً المتوقع فً حاصل الحبوب ( 5)ٌبٌن الجدول       

ب وعدد االٌام للتزهٌر والنضج وعدد السنابل حاصل الحبو) دلٌالً انتخابٌاً ولسبع صفات هً ( 28)والذي تضمن 
إذ أظهرت النتائج أن عدد الحبوب فً السنبلة (. الحاصل الباٌولوجً حبة و 1000وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 

حبة  1000أعطى كفاءة نسبٌة أعلى من حاصل الحبوب وعدد االٌام للتزهٌروالنضج والسنابل والحبوب ووزن 
وتظهر النتائج أنه إذا استخدم االنتخاب . عندما ٌكون االنتخاب مباشراً لكل صفة على حدةوالحاصل الباٌولوجً 

 1000عدد الحبوب فً السنبلة ٌلٌه عدد السنابل ووزن )المباشر لمكونات الحاصل فان أعلى كفاءة نسبٌة للصفات 
. لى المكونات الرئٌسٌة المذكورةإذا ماأستبعد االنتخاب المباشر لحاصل الحبوب ألنها صفة معقدة وتعتمد ع( حبة

وعند مقارنة األدلة االنتخابٌة الثنائٌة نالحظ أعلى دلٌل انتخابً الذي تضمن حاصل الحبوب وعدد الحبوب فً 
حبة إذ بلغت  1000ٌلٌه الدلٌل المتضمن الحبوب فً السنبلة ووزن (  142,3)السنبلة إذ كانت الكفاءة النسبٌة  

(. على التوالً% 25,5و  42,3)وقد تفوقت االدلة أعاله على حاصل الحبوب بمقدار  (125,5)الكفاءة النسبٌة 
وعند مقارنة أدلة االنتخاب الثالثٌة ٌالحظ تفوق دلٌل االنتخاب المتضمن حاصل الحبوب وعدد السنابل وعدد 

عدد الحبوب فً السنبلة ٌلٌه الدلٌل المتضمن عدد السنابل و( 131,4)الحبوب فً السنبلة إذ بلغت الكفاءة النسبٌة 
وقد تفوقت االدلة آنفة الذكر على حاصل الحبوب بمقدار ( 130,4)حبة إذ بلغت الكفاءة النسبٌة  1000ووزن 

وعند مقارنة أدلة االنتخاب الرباعٌة ٌالحظ تفوق دلٌل االنتخاب المتضمن عدد . على التوالً( 30,4و  31,4)
كما ( 139,1)حبة والحاصل الباٌولوجً إذ بلغت الكفاءة النسبٌة  1000السنابل وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 

حبة والحاصل  1000تفوق دلٌل االنتخاب المتضمن حاصل الحبوب وعدد السنابل وعدد الحبوب فً السنبلة ووزن 
(  125,1)الباٌولوجً إذ بلغت الكفاءة النسبٌة 

 
 

الكفاءة النسبٌة باستخدام دالئل انتخابٌة عدٌدة فً الشعٌر التحسٌن الوراثً المتوقع فً حاصل الحبوب و( 5)الجدول 
 .

 الدلٌل االنتخابً ت
التحسٌن 
 المتوقع

الكفاءة 
 %النسبٌة

1 
 حاصل الحبوب                                                         

I1=0.31X1 
29,6 100 

2 
-=I2                    عدد االٌام للتزهٌر                                  

2.62X2                                                     
21,9 77,9 



3 
عدد االٌام  للنضج                                                         

I3=0.6X3     
8,4 28,3 

4 
 14X4           عدد السنابل                                                  

I4=0. 
13,5 45,5 

5 
عدد الحبوب فً السنبلة                                                 

I5=5.38X5 
45,9 154,4 

6 
- =I6حبة                                                       1000وزن 

0.36X6 
8,5 28,6 

7 I7=0.21X7                                                      ًالحاصل الباٌولوج   44,4 150,5 

8 I8=-0.25X1-0.02X4 22,2 74,9 

9 I9=-0.22X1+4.94X5 42,1 142,3 

10 I10=0.21X1-0.65X6 14,5 48,9 

11 I11=0.22X1+0.40X3 22,4 75,7 

12 I8=-0.01X4+3.41X5 36,2 122,3 

13 I10=0.03X4-1.03X6 12,5 42,2 

14 I11=-0.09X4+0.13X7 33,3 112,4 

15 I9=3.29X5-0.91X6 37,1 125,5 

16 I12=-0.30X1+0.07X4+5.26X5 38,8 131,4 

17 I13=0.27X1-0.27X4-1.57X6 24,1 81,6 

18 I15=-0.67X2+2.28X5+1.1X6 31,9 107,9 

19 I13=-0.13X4+3.66 X5-2.09X6 38,6 130,4 

20 I17=-0.04X4+2.55X5+0.04X7 36,2 122,5 

21 I18=3.24X5-0.89X6+0.002X7 37,1 125,4 

22 I14=0.17X1+0.04X4+0.04X5-1.01X6 23,9 78,0 

23 I22=0.74X2-1.27X3+4.01X5+1.08X6 35,8 121,1 

24 I20=0.56X2+0.04X4+3.16X5+1.21X6 34,0 114,8 

25 I21=0.15X4+3.06X5-1.99X6+0.03X7 41,2 139,1 

26 I15=-0.37X1-0.08X4+0.12X5+0.56X6+0.24X7 37,0 125,1 

27 I23=0.681X2-1.23X3+0.02X4+3.92X5+1.11X6 34,3 114,7 

28 I24=0.541X2+0.01X4+2.23X5+1.23X6+0.05X7 33,3 112,6 

ولغرض المفاضلة بٌن التراكٌب الوراثٌة باالعتماد على أفضل دلٌل انتخابً اعتمد على الدلٌل االنتخابً 
ب فً السنبلة الذي أعطى كفاءة نسبٌة عالٌة لتقدٌر قٌم دلٌل االنتخاب للتراكٌب الوراثٌة المتضمن عدد الحبو

إذ إن أعلى دلٌل ( 6)المدروسة وهً اربعة عشر تركٌبا وراثٌا فضال عن الصنف المحلً وكما موضح فً الجدول 
إذ ( عرطة Xمحلً )انتخاب كان للتركٌب الوراثً 

انتخابً فً التركٌب الوراثً فً حٌن كان أقل دلٌل  156,0بلغ 
من التراكٌب  %( 50)، وعند انتخاب 75,3أذ بلغ ( عرطة Xتوٌثة )

الوراثٌة المدروسة باالعتماد على هذا الدلٌل ٌكون الترتٌب تنازلٌا وعلى النحو اآلتً  
 2-جزٌرة ،  2جزٌرهXمحلًزنبقة ،  Xمحلً ، 2جزٌرةXزنبقة توٌثه ، Xمحلً عرطة ،   Xمحلً )
وتفوق هذه التراكٌب الوراثٌة ٌستدعً اخذها بنظر االعتبار فً برامج تربٌة المحصول ( 2جزٌرةXعرطةو

.  وتحسٌنه
. قٌم دلٌل االنتخاب للتراكٌب الوراثٌة( 6)الجدول       

 قٌمة دلٌل االنتخاب التراكٌب الوراثٌة التسلسل

 107,6 محلً 1

 107,6 توٌثه 2



 96,8 عرطة 3

 94,2 زنبقة 4

 113,0 2-زٌرة ج 5

 131,8 توٌثه Xمحلً  6

 156,0 عرطة Xمحلً  7

 118,4 زنبقة Xمحلً 8

 118,4 2جزٌرهXمحلً 9

 75,3 عرطةXتوٌثة 10

 86,1 زنبقةXتوٌثة 11

 94,2 2جزٌرةXتوٌثة 12

 102,2 زنبقةXعرطة 13

 110,3 2جزٌرةXعرطة 14

 126,4 2جزٌرةXزنبقة 15
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ABSTRACT 

      F4 population derived from diallel crosses between five two row varieties 

(Local Aswad, Tuwwtha , Arta , Zanbaka and Gezira 2)  to study genotypic and 

phenotypic variances , heritability , genetic advance and study genotypic and 

phenotypic correlations of  number of   days to flowering and maturity , plant 

height ,number of spikes and grains per spike, 100 grains weight and grain and 

biological yield and determine better selection index which gave highest genetic 

advance for grain yield. Significant differences were observed between 

genotypes for all studied characters. Genotypic and phenotypic variances values 

were low for number of days to flowering and maturity, number of grains per 

spike, 1000 grains weight and high for plant height, no of spikes and grain and 

biological yield. High broad sense heritability values were obtained for number 

of days to maturity, plant height, number of grains per spike and 100 grain. Grain 

yield correlated genetically negatively and highly significant with number of 

days to flowering and 100 grain weight and positively with plant height and 

number of spikes and grains per spike and biological yield. The selection index 

including number of grains per spike was the best one which gave high relative 

efficiency on which we could depend to estimate the values of selection index for 

the studied genotypes.                                                                        
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