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Abstract: Formation a new genetic variation is the principal procedure in breeding programs, and due to the narrow genetic
base of many durum wheat varieties, new genetic recourses had to be introduced, hence the primitive wheat is considered
the most promising source of novel genes. Here, study was carried out during two seasons 2017/2018- 2018/2019 at
Scientific Agriculture Research Center in Aleppo/Syria to formation a new genetic base in durum wheat parents planted in
first season in AL- sofera location five of them were primitive wheat 3 genotypes of T.dicoccum one genotypes of
T.carthlicum and one genotype of T.polonicum which used as male parents while four cultivated varieties Bohuth9, Cahm9,
Bohouth5, Cham5 used as female parents crossing was done using North Carolina II design to produce of 20 crosses groups
hybrids and their parents planted in second season in Randomized Complete Block Design (RCBD) with two replications in
Humeima station under supplemental irrigation condition data recorded for phenological traits (No. of days to heading, No.
of days to maturity and grain filling period) morphological traits (plant height, awn length, peduncle length and spike
length) grain yield and its components (thousand kernels weight, number of grain per spike) results showed significant
differences among genotypes for all traits dominance gene action controlled grain filling period and grain yield whereas rest
traits were controlled by additive gene action broad sense heritability was high for all traits whereas heritability in narrow
sense was mid for grain filling period and grain yield and high for the rest of traits a high value for expected genetic advance
associated with high narrow sense heritability recorded for thousand kernels weight, Awn length and peduncle length a
positive significant genotypic and phenotypic correlation recorded between grain yield with thousand kernels weight,
number of grain per spike the path coefficient analysis revealed the number of grain per spike was the most traits effect in
grain yield as for indirect effects the peduncle length was the most traits effect in grain yield through the number of grain
per spike.
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املستخلص :يعد تكوين تراكيب وراثية جديدة الخطوة األساسية في برامج التربية ،وبسبب ضيق القاعدة الوراثية للعديد من أصناف
ُ
القمح القاس ي كان البد من إدخال مصادر وراثية جديدة ومن هنا تأتي أهمية األقماح املبدئية كمصدر وراثي جديد نفذ البحث خالل
موسمي  2018/2017و 2019/2018في مركز البحوث العلمية الزراعية في حلب /سورية بهدف تكوين قاعدة وراثية جديدة في القمح
القاس ي ُزرعت الطرز الوراثية األبوية في منطقة السفيرة في املوسم األول  5منها أقماح املبدئية ثالثة طرز  ،T.dicoccumطراز
 ،T.carthlicumطراز  T.polonicumاستخدمت كآباء مذكرة واألصناف املعتمدة بحوث 9شام 9بحوث 5شام 5استخدمت كأمهات وتم
التهجين ُوفق تصميم  North Carolina IIللحصول على  20مجموعة هجينة ُزرعت الهجن واآلباء في املوسم الثاني في محطة بحوث
حميمة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بمكررين تحت ظروف الري التكميلي ُدرست الصفات التطورية عدد األيام حتى
التسنبل وعدد األيام حتى النضج وفترة امتالء الحبوب والشكلية ارتفاع النبات طول حامل السنبلة طول السفا وطول السنبلة والغلة
الحبية ومكوناتها وزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة أظهرت النتائج وجود اختالفات معنویة بين الطرز الوراثیة في جمیع الصفات
وسيطر الفعل الوراثي السيادي في توريث فترة امتالء الحبوب والغلة الحبية في حين سيطر الفعل الوراثي التراكمي في توريث باقي
الصفات وكانت قيمة درجة التوريث العامة عالية لجميع الصفات في حين كانت درجة التوريث الخاصة متوسطة لكل من فترة امتالء
الحبوب والغلة الحبية ومرتفعة لباقي الصفات ُ
وسجلت قيمة تقدم وراثي متوقع عالية مترافقة مع قيمة عالية لدرجة التوريث الخاصة
لكل من وزن األلف حبة طول حامل السنبلة وطول السفا ُ
وسجل ارتباط وراثي ومظهري موجب ومعنوي بين كل من الغلة الحبية ووزن
ً
ً
األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة وأظهرت نتائج تحليل املسار أن صفة عدد الحبوب في السنبلة كانت من أكثر الصفات تأثيرا مباشرا
ً
في الغلة أما بالنسبة للتأثيرات الغير مباشرة فكانت صفة طول حامل السنبلة من أكثر الصفات تأثيرا في الغلة الحبية من خالل تأثيرها في
عدد الحبوب في السنبلة.
الكلمات املفتاحية :قمح قاس ي ،هجن نوعية ،North Carolina II ،قمح مبدئي.T.carthlicum ،T. polonicum ،T.dicoccum ،

املقدمة.
يعد القمح القاس ي ( )T.turgidum L. spp. durumأحد أهم املحاصيل الغذائية واالقتصادية في العالم
( bassiو )2017 ،Sanchez- Garciaملا تتميز به حبوبه من صفات تكنولوجية وأنواع املنتجات التي يمكن صناعتها منها
( Sorianoوآخرون )2018 ،تنتشر زراعته في مناطق بيئية متباينة من الدافئة والحارة إلى الباردة والرطبة (Giraldo
ُ
وآخرون )2016 ،وتعد مناطق البحر املتوسط وشمال أمريكا وجنوب غرب آسيا من أهم مناطق زراعته (Maccaferri
وآخرون ،)2014 ،و %65من املساحة املزروعة بالقمح القاس ي تتركز في منطقة البحر املتوسط Department of
ً
) ،(Eurostat, 2019, United States Agriculture, 2019وغالبا ما ُيزرع في هذه املنطقة تحت ظروف الزراعة البعلية
ْ
في بيئات تتصف بالتقلبات املناخية من حيث كمية الهطول املطري
وعدم انتظام توزعها خالل موسم النمو
ً
( Morenoوآخرون )2020 ،مما ُيسبب تذبذب في غلته من موسم آلخر نظرا الرتباطها بشكل أساس ي بمعدالت الهطول
املطري وتعرضه للعديد من اإلجهادات الالأحيائية ( Xyniasوآخرون.)2020 ،
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أدت عمليات االستئناس للمحاصيل الحقلية إلى إهمال املوائل الطبيعية لألسالف واألقارب البرية ،ومن
ناحية أخرى على الرغم من أن التحسين الوراثي ملعظم املحاصيل الحقلية ومنها القمح ساهم في زيادة اإلنتاج وبالتالي
ً
تلبية الحاجة للغذاء نتيجة التزايد السكاني إال أن ذلك ّ
سبب انخفاضا في التنوع أو التباين الوراثي لتلك املحاصيل
ً
ومنها القمح أو ما يعرف باالنجراف الوراثي ونتيجة لذلك فقد أنتجت العديد من األصناف عالية اإلنتاج إال أنها ذات
قاعدة وراثية ضيقة نتيجة التشابه الوراثي لآلباء الداخلة في برامج التربية ( Van Heerwardenوآخرون )2011 ،هذه
القاعدة الوراثية الضيقة للقمح قد تؤدي أو نستطيع أن نقول أنها أدت إلى كوارث نتيجة ظهور سالالت جديدة من
األمراض وعدم قدرة هذه األصناف على مقاومتها ( Makaiوآخرون )2016 ،كأمراض األصداء التي تعد من أهم
ً
األمراض التي تصيب القمح مسببة خسائر كبيرة في اإلنتاج ( De Vitaو 2019 Tarantoو Miedanerوآخرون)2019 ،
كجائحة مرض الصدأ األصفر التي انتشرت في سورية موسم  2010حيث أنه على الرغم من اختالف األصناف
املزروعة إلى أنها تتشابه في امتالك قاعدتها الوراثية على مورث املقاومة  Chen( Yr27وآخرون ،)2013 ،وأمراض
التبقعات الورقية ( Ouajaوآخرون 2020 ،و Farisوآخرون )2020 ،والتي سببت خسائر كبيرة في إنتاج محصول
القمح القاس ي والحشرات كحشرة ( Nsarellah ( )Hessian flyوآخرون )2011 ،من جهة أخرى ضيق القاعدة
الوراثية لهذه األصناف حدت من قدرتها ومن مرونتها الوراثية على التأقلم مع التغيرات البيئية وبالنتيجة قدرتها على
مواجهة اإلجهادات الالأحيائية الناتجة عن تلك التغيرات ( Liوآخرون 2013 ،و Sorianoوآخرون.)2018 ،
لذلك كان ال ُبد على مربي النبات السعي باستمرار إلدخال مورثات جديدة من خالل إدخال مصادر وراثية
جديدة في برامج التربية (ُ )Jorasch, 2019
ولحسن الحظ فإن العديد من صفات تحمل اإلجهادات األحيائية
والالأحيائية مازالت متوافرة في األقارب البرية واألقماح املبدئية ( Prohensوآخرون )2017 ،ومن هنا تأتي أهمية
التهجين البعيد (النوعي) وذلك بنقل صفة أو أكثر من تلك األنواع إلى األنواع املزروعة وبالتالي الحصول على صفات
جديدة لم تكن موجودة ( Dempewolfوآخرون ،)2017 ،إذ يعد وجود األسالف البرية للقمح في املناطق شبه الجافة
ً
لغرب آسيا ووسطها أصيال وبالتالي فهي متكيفة بشكل جيد مع اإلجهادات األحيائية والالأحيائية السائدة في املنطقة
ومتأقلمة مع التقلبات املناخية السنوية املتكررة ( Zhangوآخرون )2016 ،وبذلك أصبحت املادة األساسية في برامج
تربية القمح ( ،)Rajaram, 2001إذ يمكن دمج املورثات من األقماح املبدئية الرباعية بسهولة بتهجينها مع األنواع
ً
الرباعية املزروعة من القمح ويكون الجيل األول خصبا) Syoufو.)2010،Abu Irmaileh
هناك العديد من الصفات التي يمكن االستفادة منها من تلك األنواع إذ أشار ( Zaimوآخرون )2017 ،إلى
أهمية األنواع ( )Ae. tauschii, Ae. umbellulata, Ae. speltoides, T. dicoccum, T. dicoccoidesفي برامج التربية
لتحمل الجفاف والتأقلم مع الظروف البيئية وأشار ( Sallوآخرون )2018 ،إلى أن الطرز الوراثية التي يدخل في تركيبها
ً
تحمال للحرارة من الطرز الوراثية األخرى وكذلك أعلى في اإلنتاج ،ومن ناحية أخرى
النوع  T. dicoccoidesكانت أكثر
ذكر ( Bassiوآخرون )2019 ،أهمية النوع  T. araraticumفي برامج التربية ملقاومة الحشرات ،في حين ذكر ( Valkoun,
 )2001تميز الطرز الوراثية الناتجة عن التهجين مع األنواع ( )T. carthlicum, T dicoccom, T. polonicumفي تحمل
الجفاف ،وأشار ( Tadesseوآخرون )2016 ،إلى أن أفضل الطرز الوراثية تحت ظروف إجهاد الجفاف والحرارة هي
تلك الطرز الناتجة عن التهجين مع األنواع ( Aegilops species, T. monococcum, T. polonicum, T. dicoccum, and
 )T. dicoccoidesفي حين أشار ( Nachitوآخرون )2015 ،إلى أن العديد من صفات التحمل للجفاف والبرودة وامللوحة
ً
تم الحصول عليها في األصناف املستنبطة حديثا من النوعين ( ،)T. dicoccum, T. dicoccoidesفي حين ذكر(Haddad
 Elوآخرون )2020 ،أهمية األقارب البرية للقمح القاس ي في توسيع القاعدة الوراثية مما ساعد في الحصول على طرز
وراثية متحملة لكل من إجهادي الحرارة املرتفعة والجفاف.
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إن عملية إدخال األقماح املبدئية واألقارب البرية في برامج التربية كآباء مانحة لصفات هامة من خالل
تهجينها مع األصناف املزروعة ومن ثم دراسة األجيال االنعزالية أصبحت من املراحل األساسية في برامج التربية وهذه
العملية تعرف بالتربية األولية  Pre Breedingوالتي تعد حلقة الوصل بين األقماح املبدئية واألقارب البرية واألصناف
ً
املزروعة ،فاألصناف التي يدخل في تركيبها مورثات مصدرها تلك األنواع البد أن تمر أوال بهذه املرحلة (Sharma
وآخرون.)2013 ،
ً
ُيعد التهجين الخطوة األولى في برنامج التربية إلحداث التباينات الوراثية والتي تعد أمرا مهما ملربي النبات
ليتمكن من ممارسة عمله في التحسين الوراثي من خالل االنتخاب ضمن هذه التباينات الوراثية في املوعد والشدة
املناسبين ( ،)Singh, 2000ولتحديد ذلك البد من دراسة مكونات التباين الوراثي للحفاظ على التباينات الوراثية
املرغوبة أي الحصول على طرز وراثية تتميز بالصفات التي انتخب لها املربي ( ،)Baloch, 2001يتكون التباين املظهري
Phenotypic Varianceمن التباين البيئي Environmental Varianceوالتباين الوراثي  Genetic Varianceوالذي
يتألف من كل من التباين التراكمي  Additive Genetic Varianceوالتباين السيادي  Dominance Varianceوتباين
التفوق  )Acquaach, 2012( Epistasis Varianceويكتسب التباين التراكمي أهمية كبيرة في العملية التربوية كونه يح ّدد
مدى استجابة العشيرة لالنتخاب ويمكن تقدير ذلك من خالله حساب درجة التوريث الخاصة والتي هي عبارة عن
تأثير املورثات التي تنتقل بشكل تراكمي من اآلباء إلى األبناء أما درجة التوريث باملفهوم الواسع فهي عبارة عن أداء
كامل الطراز الوراثي كوحدة متكاملة ( )Allard, 1960لذلك تعد درجة التوريث الخاصة أكثر أهمية ملربي النبات إذ أن
القيم املرتفعة لدرجة التوريث العامة ال تعطي داللة للمربي التخاذ القرار املناسب باالنتخاب في حين تعد درجة
ً
التوريث الخاصة مؤشرا مهما إلجراء االنتخاب في املوعد املناسب ( Dudleyو )1969 ،Mollوتعود أهميتها لعاملين
ً
أوال تعد العامل األساس ي الذي ّ
يحدد الصفة األفضل التي يجب االنتخاب لها إذ إ ّن االنتخاب الفعال يعتمد
أساسيين
ً
بشكل رئيس على الجزء التراكمي من التباين الوراثي ( Eshghiو )2009 ،Akhundovaوثانيا ارتباطها بالتقدم الوراثي
ٍ
والذي هو عبارة عن مقياس للربح الوراثي الناتج عن عملية االنتخاب لذلك يعد هذين املؤشرين من املؤشرات الهامة
ألنهما من املعايير التي تتيح لنا معرفة إمكانية انتقال الصفات املرغوبة من اآلباء إلى األبناء ويجب أن ترتبط تلك
ً
ً
الصفات التي تمتلك درجة توريث خاصة عالية وقيمة عالية للتقدم الوراثي ارتباطا إيجابيا مع الغلة الحبية
(.)Falconer, 1981
مبررات وأهداف البحث:
ً
نظرا لألهمية االقتصادية للقمح القاس ي في سورية ولزيادة شدة كل من اإلجهادات األحيائية والالحيائية إذ
من املتوقع أن تسوء الظروف البيئية في منطقة حوض املتوسط من جهة التبدالت املناخية الحاصلة كارتفاع ملحوظ
في متوسط درجات الحرارة وتدني في معدالت الهطول السنوي ( Giorgiو )2008 ،Lionelloمما ُيوجب العمل على
تطوير أصناف تتميز بالثباتية اإلنتاجية باإلضافة إلى اإلنتاجية العالية تحت الظروف البيئية املختلفة لذلك كان ال بد
من تطوير طرز وراثية لديها القدرة على التأقلم مع تلك التغيرات ولكن بسبب ضيق القاعدة الوراثية للعديد من
أصناف القمح القاس ي في سورية التي نشأ أغلبها من آباء مكسيكية املنشأ مما يقلل فرص تكوين تباينات وراثية
جديدة من هنا تأتي أهمية التهجين البعيد من خالل استخدام األقماح املبدئية كآباء للحصول مورثات جديدة لم
ً
ُ
تكن موجودة أصال في األصناف املزروعة وبذلك نفذ هذا البحث بهدف تكوين قاعدة وراثية جديدة من القمح
القاس ي من خالل:
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 -1تقدير التباين الوراثي ومعامل التوريث ودرجة السيادة والتقدم الوراثي وقوة الهجين لبعض الصفات الهامة
في هجن نوعية من القمح القاس ي.
 -2تقدير معاملي االرتباط املظهري والوراثي وتحليل املسار للصفات املدروسة في الغلة.

 -2املواد وطرائق العمل.

اآلباء املذكرة

املادة النباتية:
تضمنت املادة النباتية  9طرز وراثية خمسة أنواع من القمح املبدئي وأربعة أصناف معتمدة للزراعة في
سورية ،تم الحصول عليها من قسم األصول الوراثية /الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومن املركز الدولي
للبحوث الزراعية في املناطق الجافة (إيكاردا) كما هي موضحة في الجدول ( ،)1تم انتخاب هذه اآلباء بعد دراسة
مجموعة من الطرز الوراثية تحت كل من ظروف الجفاف والزراعة املروية من اجل تحديد أفضل تلك الطرز
إلدخالها في برنامج التربية (جبور وآخرون.)2020 ،
الجدول ( )1الطرز الوراثية املستخدمة في الدراسة
الخصائص
الطرز الوراثية
التبكير في التسنبل والنضج
( T.dicoccumإثيوبيا)
P1
التبكير في التسنبل والنضج
( T.dicoccumسورية)
P2
وزن ألف حبة وعدد حبوب في السنبلة مرتفع
( T. polonicumاليونان)
P3
التبكير في التسنبل والنضج
)CYMMIT( T.dicoccum
P4
وزن ألف حبة عالي
( T.carthlicumسورية)
P5
اعتمد في الزراعة املروية يمتاز بغلته العالية بمعدل إنتاج  6.914كغ/هـ
بحوث 9
P6
وبأقلمته الواسعة وبمواصفات شكلية جيدة
اعتمد للزراعة البعلية في مناطق االستقرار األولى عام  2010كصنف
شام9
P7
قاس ي عالي اإلنتاج بمعدل  4440كغ/هـ.
اعتمد هذا الصنف عام  1987للزرعة املروية بمعدل إنتاج 7318
بحوث5
P8
كغ/هـ
اعتمد للزراعة البعلية في منطقة االستقرار الثانية ( 350 -250ملم)
شام5
P9
يمتاز بمقاومته للجفاف وبأقلمته الواسعة.
األمهات

املوسم األول (:)2018 -2017
ُزرعت اآلباء بتاريخ  2017 /11/20في حقل تابع ملركز البحوث العلمية الزراعية في حلب في منطقة السفيرة
بمعدل سطرين لكل أب وبطول ( )2م وبمسافة فاصلة ( )30سم بين السطور ،وبمسافة فاصلة ( )100سم بين األب
واآلخر ليتسنى القيام بعملية التهجين ،في ثالث مواعيد للزراعة بفاصل أسبوعين بين املوعد واآلخر بهدف تحقيق
ُ
التزامن في اإلزهار ،ولتشكيل كل مجموعة هجينية تم خص ي /20/سنبلة من كل أم ،وأجريت عملية التهجين في بداية
مرحلة اإلزهار إذ استخدمت األقماح املبدئية كنبات أب واألصناف املعتمدة كنبات أم ُوفق تصميم North Carolina
 IIاملقترح من قبل ( Comstockو )1952 ،Robinsonوالذي يتضمن إجراء كافة التهجينات املمكنة بين مجموعتين
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مختلفتين من اآلباء املجموعة ( )Aالتي تستخدم كآباء مذكرة واملجموعة ( )Bوالتي تستخدم كأمهات وبذلك تم
الحصول على ( )20 =5×4مجموعة هجينة كما هو موضح في الجدول ()2
الجدول ( )2مخطط التهجين بين اآلباء واألمهات
اآلباء
األمهات
T.carthlicum
T. dicoccum
T. polonicum
T. dicoccum
T .dicoccum
Syria
CYMMIT
Greece
Syria
Ethiopia
X
X
X
X
X
بحوث 9
X
X
X
X
X
شام 9
X
X
X
X
X
بحوث5
X
X
X
X
X
شام5
املوسم الثاني (:)2019 -2018
ُزرعت بذار الهجن لـ ( )20مجموعة هجينة وكذلك اآلباء ( 9آباء) في خطين بطول 2م وبمسافة فاصلة ()30
سم بين السطر واآلخرُ ،وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بمكررين تحت ظروف الري التكميلي وذلك في
محطة بحوث حميمة التي تقع شرق محافظة حلب  56كم ) (36º09´N 37 º42´Eوبارتفاع عن سطح البحر  348م
ُ
وهي منطقة استقرار ثالثة بمعدل هطول مطري  225ملم /سنة ،تمت الزراعة بتاريخ  2018/12/14وقدمت للنباتات
ريتين تكميليتين بمعدل ( 25ملم) ملم للرية الواحدة وذلك في شهر نيسان ،ويالحظ من الجدول رقم ( )3الظروف
املناخية خالل موسم الدراسة.
الجدول ( )3الظروف املناخية خالل موسم ( )2019- 2018في محطة بحوث حميمة
الهطول املطري
الشهر
درجات الحرارة الصغرى م﮿ درجات الحرارة العظمى م﮿
كانون األول
12.7
3.7
106
8.3
0.7
75
كانون الثاني
شباط

92

1.8

10.9

آذار

75.5

5.5

16.4

نيسان
آيار

44.5
5

6.5
12.0

17.7
28.9

الصفات الشكلية :Morphological Traits





ارتفاع النبات (سم) :متوسط ارتفاع السوق الرئيسة عند النضج من سطح التربة إلى قمة السنبلة دون السفا لـ
ً
 10نباتات مختارة عشوائيا.
ً
ابتداء من قاعدة السنبلة إلى نهاية السنيبالت دون قياس
طول السنبلة (سم) :متوسط طول  10سنابل رئيسة
السفا.
ً
ابتداء من آخر عقدة ساقية إلى قاعدة
طول حامل السنبلة (سم) :متوسط طول حوامل  10سنابل رئيسة
السنبلة.
ً
طول السفا (سم) :متوسط طول السفا لـ  10سنابل مختارة عشوائيا
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الصفات التطورية :Phenological Traits
 عدد األيام حتى التسنبل :عدد األيام من تاريخ أول هطول مطري كافي لإلنبات وحتى خروج كامل السنبلة من
غمدها وذلك لـ  %50من النباتات.
 عدد األيام حتى النضج التام :عدد األيام من تاريخ أول هطول مطري كافي لإلنبات وحتى النضج الكامل لـ %50
من النباتات.
 فترة امتالء الحبوب( :عدد األيام حتى النضج التام -عدد األيام حتى التسنبل).
مكونات الغلة Yield Components
ً
 عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية :متوسط عدد الحبوب في 10سنابل رئيسة عشوائيا.
 وزن األلف حبة (غرام) :وزنت  200حبة وعدل الوزن إلى وزن  1000حبة /غرام.
الغلة الحبية Grain Yield:تم تقدير الغلة الحبية بالغرام في  1م.2
التحليل اإلحصائي والوراثي:
تم إجراء تحليل التباين  ANOVAباستخدام برنامج (Analysis of Genetic Designs AGD- R version 5.0
) Rodriguez( with Rوأخرون )2018 ،وتم حساب املعايير الوراثية التالية:
 درجة التوريث :)Warner, 1952) :Heritability%
ُ
ّ
والضيق )(H2n%
قدرت درجة التوريث بمفهوميها الواسع )(H2b%
)H2b% = 100 (2g/ 2ph
)H2n% = 100 (2a/ 2ph
التباين الوراثي = 2gالتباين الوراثي اإلضافي ( + )2aالتباين الوراثي السيادي ()2d
التباين املظهري = 2phالتباين الوراثي ( + )2a+ 2dالتباين البيئي 2e
حدود معامل التوريث %60 H:عالية %40 H  ،متوسطة   ،منخفضة
 التقدم الوراثي املتوقعExpected genetic advance :
ُحسب عند شدة انتخاب ( )%5وفق معادالت ):(Allard, 1960
)EGA = (H2n%) (σP) (i
) :(iثابت يدل على شدة االنتخاب  Selection intensityويساوي  2.0627عند شدة انتخاب (.)%5
) :(σpاالنحراف القياس ي املظهري للصفة ) : (H2n%درجة التوريث الخاصة.
حسبت النسبة املئوية للتقدم الوراثي املتوقع من املعادلة اآلتية:
EGA %=(EGA/X)*100
 Xمتوسط الصفة املدروسة.
 %20 EGA%مرتفع %10EGA%20% ،متوسط EGA%10% ،منخفض
 مكونات التباين الوراثي:
ً
تم تقدير التباين اإلضافي والسيادي والبيئي وفقا للمعادالت املقترحة من قبل ( Lynchو1998 ،Walsh
و Comstockو .)1952, Robinson
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وذلك باتباع طريقة هندرسون  Hendersonباستخدام برنامج AGD- R (Analysis of Genetic Designs with
. R) version 5.0
التباين اإلضافي

2a = 42 gca

التباين الوراثي السيادي

2d= 4 (σ2 mf) = 42 sca

التباين البيئي
 = 2MSE/r
 درجة السيادة Dominance Degree :وفق املعادلة املقترحة من قبل (:)Mather and Jinks, 1977
2d2a) 0.5
 1   سيادة جزئية   سيادة فائقة

   سيادة تامة

االرتباط الوراثي واملظهري وتحليل املسار:
تم تحليل االرتباط املظهري بين الغلة والصفات املدروسة باستخدام برنامج  Genstat V12.0في حين تم
تقدير االرتباط الوراثي بين الغلة والصفات املدروسة باستخدام برنامج META- R Multi- ) Environment Trial
ُ
 Alvarado( )with R V.6 Analysisوآخرون (2016 ،ومن أجل تقدير مساهمة كل صفة في الغلة أجري تحليل معامل
ً
املسار اعتمادا على نموذج رياض ي خاص بتحليل املسار وفق ( Singhو )1977، Chudharyضمن برنامج Genstat
.V12.0

 -3النتائج واملناقشة.
أظهرت الطرز الوراثية (اآلباء ،األمهات والهجن) اختالفات معنوية في الصفات املدروسة الجدول ( )4إذ
تباينت اآلباء بشكل معنوي في جميع الصفات املدروسة عند مستوى معنوية ( )%1في حين كان تباين األمهات عالي
املعنوية لجميع الصفات املدروسة عدا صفة ارتفاع النبات ،في حين تباينت الهجن بفروق عالية املعنوية ( )%1وذلك
ً
ً
لجميع الصفات املدروسة ،وهذا يشير إلى أن الطرز األبوية املستخدمة في برنامج التهجين تمتلك قدرا كافيا من
التباين في الصفات املدروسة مما يدل على أنها من مصادر جغرافية متنوعة ما يؤهلها للدخول في برنامج التهجين.
الجدول ( )4متوسطات املربعات للصفات املدروسة
مصادر االختالف

املكررات

الهجن

اآلباء

األمهات

اآلباء× األمهات

الخطأ التجريبي

درجات الحرية
ارتفاع النبات
طول السنبلة
طول حامل السنبلة
طول السفا
عدد األيام /التسنبل
عدد األيام /النضج
فترة امتالء الحبوب
عدد الحبوب /السنبلة
وزن األلف حبة
الغلة الحبية

1
9.03
0.484
0.909
1.789
10
0.1
8.1
22.801
17.7
67428.73

19
**11.55
**0.548
**14.855
**3.505
**24.179
**19.784
**16.479
**15.702
**25.66
**6328.81

4
**38.03
**1.026
**21.399
**2.579
**34.412
**42.662
**41.4
**38.28
**20.72
**14277.16

3
*6.29
**1.744
**55.381
**16.262
**84.6
**48.567
**12.967
**35.327
**123.4
**9733.34

12
*4.04
**0.09
**2.543
**0.625
**5.663
**4.962
**9.05
*3.27
*2.87
**2828.23

19
1.5
0.006
0.185
0.101
0.368
1.363
1.363
1.19
1.07
410.22
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مكونات التباين الوراثي.
الصفات الشكلية:
ترتبط صفة قصر الساق مع الغلة تحت ظروف منطقة البحر املتوسط لذلك ُيفضل التربية للطرز الوراثية
األطول تحت تلك الظروف ) González- Ribotوآخرون (2017،وأشار ( Sipوآخرون )2009 ،إلى أن صفة ارتفاع
النبات تتميز بمعامل توريث مرتفع لذا يجب أخذ هذه الصفة بعين االعتبار عند االنتخاب لطرز وراثية عالية اإلنتاج
ً
من القمح ،وتلعب السفا دورا في زيادة الغلة تحت ظروف الزراعة البعلية ويعود ذلك إلى استمرار السفا في عملية
ُ
التمثيل الضوئي حتى املراحل األخيرة من عمر النبات ( Motzoوآخرون ،)2010 ،في حين تعد صفة طول حامل
ً
وخاصة تحت ظروف الجفاف إذ أشار ( Hafsiوآخرونَ )2001 ،
عند
السنبلة من الصفات الهامة والتي ترتبط بالغلة
ً
ّ
دراسته للتفاعل البيئي الوراثي لصفة الغلة الحبية أن طول حامل السنبلة ارتبط معنويا مع الغلة الحبية وأشار (
 Kayaوآخرون )2002 ،إلى عالقة االرتباط القوية بين الغلة الحبية وطول حامل السنبلة تحت ظروف الجفاف
وضرورة اعتماد هذه الصفة كمؤشر انتخابي غير مباشر لتحسين الغلة الحبية في القمح تحت ظروف الجفاف.
تباينت الصفات الشكلية من حيث قيمة مكونات التباين الوراثي كما هو مبين في الجدول ( )5إذ سجلت
ً
قيما ملكون التباين ( )3.531 ،0.562 ،15.093 ،9.205( )aالذي يقيس األثر التراكمي للمورثات أكبر من قيمة مكون
التباين ) )1.047 ،0.167 ،4.717 ،5.086( (dالذي يقيس أثر السيادة لصفات (ارتفاع النبات ،طول حامل السنبلة،
طول السنبلة ،طول السفا) على التوالي مما يدل على أهمية فعل املورثات ذات األثر التراكمي في توريث الصفات
الشكلية ،وكانت درجة السيادة أصغر من الواحد لجميع الصفات املدروسة مما يشير إلى أن املورثات املتحكمة في
ً
توريث هذه الصفات تظهر أثر السيادة الجزئية ،واختلفت هذه النتائج كليا مع النتائج التي توصل إليها (جعفر،
 )2013من خالل دراسته لهجن الجيل األول الناتجة عن  7آباء من القمح القاس ي ضمن برنامج تربية نصف تبادلي
تحت ظروف الري التكميلي إذ أشار إلى سيطرة الفعل الوراثي السيادي في توريث كل من صفة (ارتفاع النبات ،طول
حامل السنبلة ،طول السنبلة ،طول السفا) في حين اتفقت مع (عقل )2015 ،والذي أشار إلى سيطرة الفعل الوراثي
التراكمي في توريث صفتي ارتفاع النبات وطول السنبلة من خالل دراسته ملجموعة من هجن القمح القاس ي الناتجة
عن  7آباء تحت ظروف الري التكميلي ضمن برنامج تهجين نصف تبادلي.
ُ
كانت درجة التوريث باملعنى الواسع  H2b%عالية لجميع الصفات مما يشير إلى أن حصة التباين الوراثي
أكبر من حصة التباين البيئي في توريث تلك الصفات واتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات والتي أشارت إلى
تسجيل قيم مرتفعة لدرجة التوريث العامة للصفات الشكلية (جعفر ،2013،تدبير ،)2013 ،وكذلك األمر ُسجلت
قيمة عالية لدرجة التوريث الخاصة  H2n%في كل من ارتفاع النبات ( ،)%61.2طول حامل السنبلة ( ،)%75.8طول
السنبلة ( ،)%76.8طول السفا ( )%76.3مما يشير إلى مساهمة املورثات ذات األثر التراكمي في توريث هذه الصفات
واتفقت هذه النتيجة مع الدراسة التي أشارت إلى أن صفة ارتفاع النبات تتميز بمعامل توريث مرتفع (Ribot
ً
Gonzálezوآخرون ،)2017 ،وكذلك اتفقت هذه النتائج جزئيا مع (جعفر )2013 ،والذي أشار إلى تسجيل درجةتوريث خاصة مرتفعة لصفتي ارتفاع النبات وطول السنبلة ومتوسطة لصفتي طول السفا وطول حامل السنبلة،
وترافقت تلك القيمة لدرجة التوريث الخاصة مع قيمة مرتفعة للتقدم الوراثي  %20.5225لصفة طول حامل
ً
السنبلة وقيمة مرتفعة أيضا لصفة طول السفا  %26.517مما يشير إلى إمكانية االنتخاب في األجيال املبكرة لتحسين
هذه الصفات في حين ُسجلت قيمة متوسطة للتقدم الوراثي  %15.063لصفة طول السنبلة وقيمة منخفضة لصفة
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ارتفاع النبات  %5.61وهذا ما يشير إلى ضرورة االستمرار في إجراء االنتخاب في األجيال املتوسطة واملتأخرة لتحسين
هذه الصفات
الجدول ( )5مكونات التباين الوراثي للصفات الشكلية املدروسة
طول السفا
طول السنبلة
طول حامل السنبلة
ارتفاع النبات
مكونات التباين
3.531
0.562
15.093
9.205
2a
2d

5.086

4.717

0.167

1.047

2 E
H2b%
H2n%
A
X
EGA%

0.749
0.95
0.612
0.743
87.23
5.61

0.092
0.995
0.758
0.313
33.96
20.522

0.0031
0.996
0.768
0.297
8.98
15.063

0.051
0.989
0.763
0.297
12.75
26.517

 2aالتباين اإلضافي 2d ،التباين السيادي 2 E ،التباين البيئيH2b% ،درجة التوريث العامةH2n% ،
درجة التوريث الخاصة a ،درجة السيادة X ،متوسط الصفة املدروسة EGA% ،النسبة املئوية للتقدم الوراثي
الصفات الفينولوجية:
تعد صفة التبكير في التسنبل والتبكير في النضج من الصفات الهامة التي يتم االنتخاب على أساسها عند
التربية من أجل تحمل الجفاف في حين ال ترتبط الغلة العالية مع التبكير في هاتين الصفتين تحت الظروف املروية
( Alvaroوآخرون ،)2008 ،وتختلف اآلراء حول هذه الصفة من حيث أهميتها إذ ُيشير بعض الباحثين إلى َّ
أن الطرز
الوراثية املتأخرة في التسنبل والنضج تتميز بقدرتها على تشكيل كمية أكبر من نواتج التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة في
ّ
معدل تراكم املادة الجافة في الحبوب مما يساهم في زيادة وزنها وبالتالي زيادة في الغلة الحبية ( Royoوآخرون،
 )2000بينما ُيشير أخرون إلى َّ
أن الطرز الوراثية من القمح التي تتميز َّ
بأنها متأخرة بالنضج الفيزيولوجي َّ
تسبب
ً
انخفاض كبير في ّ
معدل تراكم املادة الجافة في الحبوب مسببة انخفاض وزن الحبوب النهائي بسبب استهالك املجموع
الخضري الكبير لجزء من نواتج التمثيل الضوئي ) Kimurtoوآخرون.)2003 ،
ومن جهة أخرى ترتبط هذه الصفة بشكل كبير مع التأقلم البيئي إذ ساعد االنتخاب لصفة املحايدة لطول
ً
النهار في أصناف القمح الحديثة في نجاح ما يعرف بأصناف الثورة الخضراء (إضافة إلى صفة قصر طول الساق) مما
ساعدها على التأقلم الواسع في العديد من دول العالم ونجاح زراعتها ( ،)Borlaug 1995وكذلك ترتبط صفة التبكير
ً
في التسنبل بكل من صفتي وزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة إضافة إلى صفة الغلة الحبية لذلك ال بد من
تطوير طرز وراثية تتالءم مع كل منطقة بيئية بحيث تتميز بعالقة متوازنة بين عدد األيام حتى التسنبل بحيث تكون
ذات مدة كافية (للحصول على أكبر عدد من الحبوب في السنبلة) على أن ال تكون تلك الفترة طويلة لكي ال تتأثر صفة
وزن األلف حبة نتيجة حدوث فترة امتالء الحبوب تحت إجهادي الحرارة والجفاف خالل نهاية املوسم (Arjona
وآخرون.)2018 ،
أشارت نتائج دراسة التباين الوراثي للصفات الفينولوجية املوضحة في الجدول ( )6إلى أهمية فعل املورثات
ذات األثر التراكمي في توريث كل من صفة عدد األيام حتى التسنبل وصفة عدد األيام حتى النضج إذ كانت قيمة
التباين اإلضافي أكبر من التباين السيادي وهذا ما انعكس على قيمة درجة السيادة والتي كانت أصغر من الواحد مما
جبور ،حكيم ،باسي ،اليوسف ،صالح ،شعبان
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يشير إلى أن املورثات املتحكمة في توريث هذه الصفات تظهر أثر السيادة الجزئية واتفقت هذه النتائج مع نتائج
(تدبير )2009 ،والتي أشارت إلى سيطرة الفعل الوراثي التراكمي في توريث صفتي عدد األيام حتى التسنبل وعدد األيام
حتى النضج من خالل دراسة الجيل األول لـ  36هجين من القمح القاس ي ناتجة عن  9آباء ضمن برنامج تهجين نصف
تبادلي ،في حين سيطر الفعل الوراثي السيادي في توريث صفة فترة امتالء الحبوب وبدرجة سيادة لهذه الصفة أكبر
من الواحد مما يشير إلى أن املورثات املتحكمة في توريث هذه الصفة تظهر أثر السيادة الفائقة واختلفت نتائجنا مع
ً
النتائج التي توصلت إليها (تدبير )2009 ،بشكل كامل بالنسبة لهذه الصفة ،واتفقت تلك النتائج جزئيا مع النتائج التي
أشار إليها ( Souzaوآخرون )2002 ،والذي ذكر أن املورثات املتحكمة في توريث صفتي عدد األيام حتى النضج وفترة
امتالء الحبوب تظهر أثر السيادة الجزئية في حين تحكمت ظاهرة السيادة الفائقة في توريث صفة عدد األيام حتى
التسنبل.
ُ
وسجلت درجة التوريث باملعنى الواسع  H2b%عالية لجميع الصفات إذ بلغت ()%973 ،%974 ،%994
لصفات عدد األيام حتى التسنبل ،عدد األيام حتى النضج وفترة امتالء الحبوب على التوالي تشير تلك القيم املرتفعة
إلى أن حصة التباين الوراثي أكبر من حصة التباين البيئي في توريث تلك الصفات واتفقت هذه النتائج مع (تدبير،
 ،)2013في حين ُسجلت درجة توريث خاصة مرتفعة لكل من صفتي عدد األيام حتى التسنبل ( )%67.8وعدد األيام
حتى النضج ( )%69.7ومنخفضة لصفة فترة امتالء الحبوب ( )%36.2مما ُيشير إلى مساهمة املورثات ذات األثر
التراكمي في توريث صفتي عدد األيام حتى التسنبل وعدد األيام حتى النضج في حين أن املورثات ذات األثر السيادي
هي املسؤولة توريث صفة فترة امتالء الحبوب ،انعكست قيم تلك املؤشرات على قيمة التقدم الوراثي املتوقع والذي
سجل قيمة منخفضة لجميع الصفات املدروسة عدد األيام حتى التسنبل ( )%6.255وعدد األيام حتى النضج
مجد لتحسين هذه الصفات
( )%4.377وفترة امتالء الحبوب ( )%9.752وبالتالي فإن االنتخاب في األجيال املبكرة غير ِ
والبد من االستمرار باالنتخاب حتى األجيال املتأخرة.
الجدول ( )6مكونات التباين الوراثي للصفات الفينولوجية
فترة امتالء الحبوب
عدد األيام حتى النضج
عدد األيام حتى التسنبل
مكونات التباين
9.106
18.169
22.698
2a
2d

10.588

7.199

15.374

2 E
H2b%
H2n%
A
X
EGA%

0.184
0.994
0.678
0.466
129.2
6.255

0.682
0.974
0.697
0.396
167.55
4.377

0.682
0.973
0.362
1.688
38.35
9.752

 2aالتباين اإلضافي 2d ،التباين السيادي 2 E ،التباين البيئيH2b% ،درجة التوريث العامةH2n% ،
درجة التوريث الخاصة a ،درجة السيادة X ،متوسط الصفة املدروسة EGA% ،النسبة املئوية للتقدم الوراثي
الغلة الحبية ومكوناتها:
ُ
تعد الغلة الحبية من الصفات الكمية املعقدة الناتجة عن التفاعل بين مكونات الغلة فيما بينها من جهة
( Cossaniوآخرون )2009 ،وبين مكونات الغلة والظروف البيئة من جهة أخرى ( Quarrieوآخرون )1999 ،وهي ذات
جبور ،حكيم ،باسي ،اليوسف ،صالح ،شعبان
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ً
درجة توريث منخفضة ( McIntyreوآخرون )2010 ،لذلك فإن تحسين اإلنتاجية ليس باألمر السهل إذ ال بد أوال من
معرفة طبيعة توريث مكونات الغلة ( Misraوآخرون 1994 ،و  Rebetzkeوآخرون )2008 ،إذ تتميز صفة وزن األلف
حبة بمعامل توريث مرتفع في كل من القمح القاس ي الطري ( Nachitوآخرون1995 ،و  Wangوآخرون 2009 ،و Li
وآخرون ،)2015 ،ومن جهة أخرى فإن درجة توريث صفة عدد الحبوب في السنبلة تتشابه إلى حد كبير مع درجة
توريث صفة الغلة الحبية في كل من القمح القاس ي والطري ( Acevedo, 1992و nachitو ،)1991،ketataوهنا ُ
الب َد
من اإلشارة إلى وجود عالقة ارتباط سلبية بين زيادة عدد الحبوب ووزن الحبوب حيث كلما زادت عدد الحبوب في
وحدة املساحة قلت كمية نواتج عملية التركيب الضوئي املتوافرة للحبة الواحدة مما يؤدي إلى تراجع في وزن الحبة
النهائي نتيجة املنافسة بين الحبوب على املصادر املتاحة ( Acrecheوآخرون.)2008 ،
أشارت نتائج دراسة التباين الوراثي لصفات (وزن األلف حبة ،عدد الحبوب في السنبلة ،الغلة الحبية)
واملوضحة في الجدول ( )7إلى أهمية فعل املورثات ذات األثر التراكمي في توريث كل من صفتي وزن األلف حبة وعدد
الحبوب في السنبلة إذ كانت قيمة مكون التباين ( )aوالذي يقيس األثر التراكمي للمورثات أكبر من قيمة مكون التباين
) (dالذي يقيس أثر السيادة ُ
وسجلت درجة سيادة أصغر من الواحد مما يشير إلى أن املورثات املتحكمة في توريثهما
تظهر أثر السيادة الجزئية واتفقت هذه النتائج مع النتائج التي توصل إليها ( Ismailوآخرون )2003 ،الذي أشار إلى أن
الفعل الوراثي التراكمي هو املسؤول عن توريث صفة عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة وذلك من خالل
ً
برنامج تهجين تبادلي بين ثمانية أصناف من القمح القاس ي في حين اتفقت جزئيا مع النتائج التي أشار إليها (جعفر
 )2013والذي أشار إلى سيطرة الفعل الوراثي التراكمي في توريث صفة عدد الحبوب في السنبلة في حين سيطر الفعل
الوراثي السيادي في توريث صفة وزن األلف حبة وكذلك أشار (عقل )2015 ،إلى سيطرة الفعل الوراثي التراكمي في
توريث صفة وزن األلف حبة.
في حين كانت قيمة التباين السيادي ( )4836.032أعلى من قيمة التباين التراكمي ( )4291.034في صفة
الغلة الحبية مما يشير إلى مساهمة كل من املورثات ذات األثر السيادي في توريثها وهذا ما انعكس على قيمة درجة
السيادة والتي كانت أكبر الواحد ( )1.127بالتالي تظهر املورثات املتحكمة في توريث هذه الصفة أثر السيادة الفائقة
واختلفت هذه النتائج مع (زيبنب )2009 ،والتي أشارت إلى سيطرة الفعل الوراثي التراكمي في توريث صفة الغلة
الحبية في حين اتفقت مع (العطرات )2013 ،والذي إلى سيطرة الفعل الوراثي السيادي في توريث صفة الغلة الحبية
وكانت قيمة درجة التوريث باملعنى الواسع  H2b%عالية لجميع الصفات إذ بلغت ()%97.8 ،%97 ،%98.3
لكل من صفات وزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة والغلة الحبية على التوالي مما ُيشير إلى أن حصة التباين
الوراثي أكبر من حصة التباين البيئي في توريث تلك الصفات واتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات (جعفر،
 2013وتدبير)2013 ،
وسجلت قيمة مرتفعة لدرجة التوريث الخاصة لكل من صفتي وزن األلف حبة ( )%78.1وعدد الحبوب في
ً
السنبلة ( )%76.2واتفقت هذه النتيجة جزئيا مع (جعفر )2013 ،والذي أشار إلى تسجيل درجة توريث خاصة
متوسطة لصفة وزن األلف حبة ودرجة توريث خاصة مرتفعة لصفة عدد الحبوب في السنبلة وهذا ما ُيشير إلى
أهمية املورثات ذات األثر التراكمي في توريث هاتين الصفتين وترافقت هذه القيم لدرجة التوريث الخاصة مع قيمة
مرتفعة للتقدم الوراثي املتوقع لصفة وزن األلف حبة ( )%20.403مما يشير إلى إمكانية إجراء االنتخاب في األجيال
املبكرة لتحسين هذه الصفة وهذا ما أكده كل من ( Sissonsو Grausgruber( )2002،Hareوآخرون )2005 ،والذين
أشاروا إلى إمكانية تحسين صفة وزن األلف حبة في القمح القاس ي من خالل إدخال األقماح املبدئية ( T. polonicum,
 )T. turanicumفي برامج التربية والتي تتميز بوزن ألف حبة عالي ،في حين كانت قيمة التقدم الوراثي املتوقع لصفة
جبور ،حكيم ،باسي ،اليوسف ،صالح ،شعبان
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عدد الحبوب في السنبلة متوسطة ( )%12.46وبالتالي البد من االستمرار بعملية االنتخاب لهذه الصفة حتى األجيال
املتوسطة واملتأخرة من أجل تحسينها.
ُ
في حين سجلت قيمة درجة توريث خاصة متوسطة لصفة الغلة الحبية ( )%46مما يشير إلى مساهمة كل
من الفعل السيادي واإلضافي في توريث هذه الصفة وانعكست تلك القيمة على قيمة التقدم الوراثي والتي كانت
متوسطة ( )%15.468وهذا ما يشير إلى ضرورة االستمرار في عملية االنتخاب لصفة الغلة الحبية حتى األجيال املتأخرة
إذ ال يمكن االعتماد على الغلة الحبية كمؤشر انتخابي في األجيال املبكرة واختلفت هذه النتيجة مع النتيجة التي
توصل إليها (عقل )2015 ،والذي أشار إلى إمكانية البدء باالنتخاب في األجيال املبكرة واملتوسطة من أجل تحسين
صفة الغلة الحبية ،في حين اتفقت مع (تدبير )2013 ،وكذلك اتفقت هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها
(  Rathwaوآخرون )2018 ،إذ أشار إلى أن قيمة التقدم الوراثي لصفة الغلة الحبية كانت متوسطة.
الجدول ( )7مكونات التباين الوراثي لصفة الغلة الحبية ومكوناتها
الغلة الحبية
عدد الحبوب/السنبلة
وزن الـ 1000حبة
مكونات التباين
4291.034
15.24
27.937
2a
2d

3.597

4.158

4836.032

2 E
H2b%
H2n%
a
X
EGA%

0.533
0.983
0.871
0.129
49.81
20.403

0.595
0.97
0.762
0.273
56.35
12.46

205.109
0.978
0.46
1.127
591.58
15.468

 2aالتباين اإلضافي 2d ،التباين السيادي 2 E ،التباين البيئيH2b% ،درجة التوريث العامةH2n% ،
درجة التوريث الخاصة a ،درجة السيادة X ،متوسط الصفة املدروسة EGA% ،النسبة املئوية للتقدم الوراثي
االرتباط املظهري والوراثي:
أظهرت نتائج تحليل االرتباط املظهري والوراثي واملوضحة في الجدول ( )8أن قيم معامل االرتباط الوراثي
أكبر من قيم معامل االرتباط املظهري مما يشير إلى دور الفعل الوراثي في سلوك هذه الصفات أكثر من دور الفعل
ً
البيئي وبالتالي يمكن أن يكون االنتخاب املظهري فعاال.
أظهرت النتائج وجود ارتباط مظهري ووراثي موجب وعالي املعنوية ( )0.01>Pبين الغلة الحبية وكل من
صفتي (وزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة) في حين كان االرتباط املظهري موجب ومعنوي مع صفة طول
حامل السنبلة من ناحية أخرى كان االرتباط الوراثي موجب ومعنوي مع كل من صفات (طول السنبلة ،طول السفا،
ارتفاع النبات) واتفقت هذه النتائج مع (عقل )2015 ،والذي أشار إلى ارتباط الغلة الحبية بشكل عالي املعنوية مع
ً
صفة عدد الحبوب في السنبلة وصفة وزن األلف حبة وكذلك أيضا أشارت (تدبير 2009 ،وتدبير )2013 ،إلى ارتباط
الغلة الحبية بشكل عالي املعنوية مع صفة عدد الحبوب في السنبلة وكذلك اتفقت مع النتائج التي توصل إليها (
 Rathwaوآخرون )2018 ،والذي أشار إلى ارتباط الغلة الحبية بشكل عالي املعنوية مع كل من صفة عدد الحبوب في
السنبلة وصفة وزن األلف حبة.
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ً
ً
وارتبطت صفة وزن األلف حبة بشكل موجب وعالي املعنوية مظهريا ووراثيا مع كل من (عدد الحبوب في
ً
السنبلة ،طول السنبلة ،طول السفا) ،في حين ارتبطت مظهريا بشكل موجب وعالي املعنوية مع صفتي طول حامل
السنبلة وارتفاع النبات في حين كان ذلك االرتباط الوراثي موجب ومعنوي مع صفتي طول حامل السنبلة وارتفاع
النبات.
ُ
وسجل ارتباط مظهري ووراثي موجب وعالي املعنوية بين صفة عدد الحبوب في السنبلة وطول السنبلة وهذه
النتيجة منطقية إذ كلما كان طول السنبلة أكبر أدى ذلك إلى زيادة في عدد الحبوب في السنبلة ،في حين ارتبطت صفة
ً
ً
طول السنبلة مظهريا ووراثيا بشكل موجب ومعنوي مع صفة طول حامل السنبلة وعالي املعنوية مع صفة طول
السفا.
ً
في حين ارتبطت صفة طول حامل السنبلة مظهريا بشكل سالب مع صفة عدد األيام حتى التسنبل وبشكل
ً
ً
ً
عالي املعنوية مع صفة عدد األيام حتى النضج ،وأخيرا ارتبطت صفة عدد األيام حتى التسنبل مظهريا ووراثيا بشكل
موجب وعالي املعنوية مع صفة عدد األيام حتى النضج.
الجدول ( )8االرتباط الوراثي في األعلى واملظهري في األسفل بين الغلة الحبية والصفات املدروسة
DM
DH
PH
PL
AWL
SL
GN
TKW
YIELD
0.01
**0.152 *0.56 0.377 0.481* 0.519* 0.748** 0.744
YIELD
**- 0.236 - 0.146 *0.548 0.511* 0.59** 0.584** 0.696
0.409** TKW
0.156
0.148 0.309 0.442
**0.438 0.823
**0.51** 0.677
GN
**0.004 - 0.263 0.275 0.505* 0.666
0.672** 0.564** 0.258
SL
**- 0.396 - 0.41 0.556* 0.577
**0.644** 0.345* 0.537
0.26
AWL
**- 0.594 *- 0.516 0.015
*0.553** 0.464* 0.413** 0.454** 0.321
PL
0.065 - 0.144
- 0.018 0.478** 0.289
0.138 0.503** 0.227
PH
**0.647
- 0.07 *- 0.496 - 0.365 - 0.215 0.091 - 0.117
0.035
DH
**610. 0.072 **- 0.53 - 0.342 0.014
0.126
- 0.25
- 0.024
DM
 :TKWوزن األلف حبة :GN ،عدد الحبوب في السنبلة :DH ،عدد األيام حتى التسنبل : DM،عدد األيام
حتى النضج :PH ،ارتفاع النبات :PL ،طول حامل السنبلة :AWL ،طول السفا :SL ،طول السنبلة GY:،الغلة الحبية.
تحليل املسار:
ً
أظهرت نتائج تحليل املسار الجدول ( )9أن صفة عدد الحبوب في السنبلة كانت أكثر الصفات تأثيرا في الغلة
الحبية بتأثير مباشر موجب ( )0.97تلتها صفة طول السنبلة بتأثير مباشر موجب في الغلة الحبية ( )0.651ثم صفة
وزن األلف حبة بتأثير مباشر موجب ( )0.495تلتها صفة ارتفاع النبات بتأثير مباشر موجب ( )0.161يلي ذلك صفة
ً
طول السفا بتأثير مباشر موجب ( )0.15في حين كان التأثير املباشر لصفة عدد األيام حتى النضج موجب وأخيرا كان
التأثير املباشر لصفة عدد األيام حتى التسنبل سالب واتفقت هذه النتائج الذي توصل إليها (عقل )2015 ،والذي ذكر
ً
أن صفة عدد الحبوب في السنبلة كانت أكثر الصفات تأثيرا في الغلة الحبية تليها صفة وزن األلف حبة وكذلك اتفقت
مع (تدبير ،2009 ،تدبير )2013 ،التي أشارت إلى أن صفة عدد الحبوب في السنبلة كانت من الصفات ذات التأثير
ً
املباشر والعالي في الغلة الحبية إضافة الرتباطها املوجب والعالي املعنوية مع الغلة الحبية.
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ً
أما بالنسبة للتأثيرات غير املباشرة فكانت صفة طول حامل السنبلة من أكثر الصفات تأثيرا في الغلة الحبية
من خالل التأثير في صفة عدد الحبوب في السنبلة بتأثير موجب غير مباشر ( )0.4تلتها صفة طول السنبلة من خالل
التأثير في صفة عدد الحبوب في السنبلة بتأثير غير مباشر ( )0.348ثم صفة طول السفا من خالل التأثير في صفة وزن
األلف حبة بتأثير غير مباشر ( )0.333ثم صفة ارتفاع النبات من خالل التأثير في صفة طول حامل السنبلة (.)0.134
ويالحظ من النتائج الجدول ( )9العالقة السلبية بين صفتي وزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة أي
ً
كلما كانت صفة عدد الحبوب في السنبلة أكبر انخفضت صفة وزن األلف حبة وهذا ما يؤثر سلبا في الغلة الحبية
لذلك وجب على مربي النبات العمل على إيجاد التوليفة األمثل بما يضمن له الحصول على أكبر غلة ممكنة من تلك
الطرز الوراثية قيد التحسين الوراثي من خالل االنتخاب للصفات ذات التأثير املباشر وغير املباشر في الغلة الحبية.
الجدول ( )9التأثير املباشر وغير املباشر للصفات املدروسة في الغلة
DM
DH
PH
PL
AWL
SL
GN
TKW
- 0.0005
0.010
0.081
0.025
0.081
- 0.349
0.067
0.495
TKW
0.0003
- 0.008
0.022
0.023
0.052
0.034
0.97
- 0.416
GN
0.0000
0.019
0.046
0.026
0.097
0.651
0.348
- 0.929
Sl
- 0.0007
0.032
0.077
0.031
0.15
- 0.399
0.036
0.333
AWLT
- 0.0011
0.043
- 0.003
0.056
0.083
- 0.287
0.4
0.03
PL
0.0002
0.006
0.161
0.134
0.072
- 0.179
- 0.001
0.034
PH
0.0013
- 0.087
- 0.011
- 0.028
- 0.055
0.133
0.089
- 0.008
DH
0.0021
- 0.053
0.012
- 0.030
- 0.051
- 0.009
0.122
- 0.017
DM
 :TKWوزن األلف حبة :GN ،عدد الحبوب في السنبلة :DH ،عدد األيام حتى التسنبل : DM،عدد األيام
حتى النضج :PH ،ارتفاع النبات :PL ،طول حامل السنبلة :AWL ،طول السفا :SL ،طول السنبلة.
االستنتاجات:
ُيالحظ مما سبق من الدراسة سيطرة الفعل الوراثي السيادي في توريث صفتي فترة امتالء الحبوب وصفة
ً ً
الغلة الحبية في حين سيطر الفعل الوراثي التراكمي والذي يلعب دورا هاما بالتحسين الوراثي عن طريق املورثات التي
ً
ً
ً
تمتلك تأثيرا وراثيا خطيا أي تلك املورثات التي تنتقل من اآلباء إلى األجيال في توريث باقي الصفات املدروسة ،كذلك
يالحظ من الدراسة ارتفاع قيمة درجة التوريث العامة لجميع الصفات املدروسة وهذا دليل على انخفاض التأثير
البيئي في توريث تلك الصفاتُ ،
وسجلت درجة توريث خاصة عالية مترافقة مع قيمة تقدم وراثي متوقع عالية لكل
من ووزن األلف حبة وطول السفا وطول حامل السنبلة
وأشارت الدراسة إلى تسجيل قوة هجين معنوية لجميع الصفات املدروسة وذلك ً
بناء على متوسط األبوين
أما بالنسبة ملتوسط األب األفضل فقد سجلت قوة هجين معنوية في جميع الصفات ماعدا عدد األيام حتى النضج
وفترة امتالء الحبوب والغلة الحبية ،وسجلت املجموعة الهجينة ( )P7*P4أعلى قيمة لصفة الغلة الحبية وتميزت
بقوة هجين موجبة ومعنوية لكل من صفة وزن األلف حبة وطول حامل السنبلة والغلة الحبية وفي االتجاه السالب
املرغوب لصفة عدد األيام حتى التسنبل.
ُ
وسجل ارتباط وراثي ومظهري موجب ومعنوي بين كل من الغلة الحبية وكل من الصفات (وزن األلف حبة،
عدد الحبوب في السنبلة) ،وكانت صفة عدد الحبوب في السنبلة من أكثر الصفات ذات التأثير املباشر في الغلة
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ً
الحبية ،أما بالنسبة للتأثيرات الغير مباشرة فكانت صفة طول حامل السنبلة من أكثر الصفات تأثيرا في الغلة الحبية
من خالل تأثيرها في صفة عدد الحبوب في السنبلة.

التوصيات واملقترحات.
وكنتيجة نهائية يمكن القول أن هذه املادة األولية التي امتلكت في تركيبها الوراثي مورثات جديدة من
األقماح املبدئية سوف يعاد استخدامها في برامج التربية ( )Pre- breedingكآباء إما بطريقة التهجين الرجعي أو من
خالل التهجين القمي ( )Top Crossمع التركيز على الصفات التي أبدت قيمة عالية لدرجة التوريث الخاصة مترافقة
مع قيمة عالية للتقدم الوراثي املتوقع من أجل استخدامها كمؤشرات انتخاب والسيما تلك الصفات التي تميزت
بمعامل ارتباط وراثي ومظهري وكانت ذات تأثير عالي في الغلة الحبية كصفة عدد الحبوب في السنبلة وصفة وزن
االلف حبة مع األخذ بعين االعتبار أهمية االنتخاب للتبكير في التسنبل والنضج وذلك من أجل تطوير طرز وراثية
عالية اإلنتاج متأقلمة مع الظروف البيئية وذات ثبات عالي واالستفادة من املجموعات الهجينة التي تميزت بقوة
ً
هجين مرغوبة تبعا للصفة املدروسة.
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