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 الملخص
للهيئة التابع    ،حلبفي مركز البحوث العلمية الزراعية في    2017/2018و  2016/2017  فذ البحث خالل موسمين  

لضيق والتباين اإلضافي  وا الواسعدرجة التوريث بمفهوميها بهدف تقدير  سوريةب العلمية الزراعية، العامة للبحوث 
 الحبية امل المسار بين الغلةواالرتباط المظهري والوراثي ومع ،والتقدم الوراثي المتوقع ،درجة السيادةو  ،والسيادي

في الموسم  في منطقة السفيرةرعت الطرز الوراثية األبوية ز   .في هجن نوعية من القمح القاسي والصفات المدروسة
 T.carthlicumطرازين من و  T.dicoccum)طرازين  ا أقماح مبدئيةمنه 5آباء  9وعددها  2016/2017األول 

منها أصناف معتمدة للزراعة في سورية )شام،   ةثالث   أمهات  4وباء  دمت كآ( استخT.polonicumطراز من النوع  و 
 Northوفق تصميم  وتم التهجين    (CandocrossH25..Ysf1/Otb6وساللة مصدرها إيكاردا )  ،(9وشام،  7وشام

Carolina II    وفق  في محطة بحوث حميمة  رعت الهجن واآلباء  ز    .(4×5)هجينة    مجموعة  20وتم الحصول على
حتى   األياموعدد    ،حتى التسنبل  األيامرست الصفات التطورية )عدد  د    ،العشوائية الكاملة بمكررين  القطاعات  تصميم
وطول االسنبلة(  ،وطول السفا ،نبلةامل السوطول ح ،والشكلية )ارتفاع النبات ،وفترة امتالء الحبوب( ،النضج

 وجود النتائجأظهرت ن الحبوب في السنبلة(. ز و ، و وعدد الحبوب في السنبلة ،الغلة )وزن األلف حبة ومكونات
سيطر الفعل الوراثي التراكمي في توريث جميع المدروسة، و   الصفات جميع الوراثية في الطرز بين معنوية اختالفات
قيمة درجة التوريث ، وكانت المورثات المتحكمة في توريث تلك الصفات أثر السيادة الجزئية، وأظهرت الصفات

لمعظم الصفات ماعدا صفتي  الخاصة عالية نت درجة التوريثلجميع الصفات المدروسة في حين كاالعامة عالية 
لية مترافقة مع قيمة عالية جلت قيمة تقدم وراثي متوقع عاوس   ،طول حامل السنبلة وطول السفا فقد كانت متوسطة

وزن الحبوب  ،وزن األلف حبة ،لحبوبفترة امتالء ا ،التوريث الخاصة لكل من )ارتفاع النبات، طول السنبلةرجة لد
وزن األلف حبة وعدد وراثي ومظهري موجب وعالي المعنوية بين كل من الغلة الحبية و جل ارتباط وس  في السنبلة(. 

في حين كان االرتباط سالب وعالي المعنوية مع  صفة  حبوب في السنبلة وطول السفا الحبوب في السنبلة ووزن ال
أكثر الصفات   من تحليل المسار أن صفة وزن الحبوب في السنبلة كانت أظهرت نتائج، و لحتى التسنب  األيامعدد 
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( ثم صفة  0.343( تليها صفة طول السفا بتأثير مباشر موجب )0.736موجب )في الغلة بتأثير مباشر  مساهمة  
بنسبة أللف حبة زن اثم و  (0.331-حتى التسنبل والتي كانت ذو تأثير سلبي عالي في الغلة الحبية ) األيامعدد 

، أما بالنسبة للتأثيرات الغير مباشرة فكانت صفة عدد الحبوب في السنبلة من أكثر الصفات  (0.171تأثير مباشرة )
في صفة وزن الحبوب  من خالل تأثيرهما (0.552ن األلف حبة )صفة وز يليها ( 0.63مساهمة  في الغلة الحبية )

السفا والتبكير  زن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة وطولمية كل من )و هأ ؤكد هذه الدراسة على في السنبلة. ت  
  في التسنبل( كمؤشرات انتخابية من أجل تطوير طرز وراثية متحملة للجفاف.

  قمح قاسي. ،North Carolina IIوراثية، هجن نوعية،  راتمؤش الكلمات المفتاحية:

: المقدمة  
L.  T.turgidum  والقاسي  L. T. aestivum  الطري بنوعيه  زرع  ي  ويل الغذائية في العالم  لمحاصأهم اأحد    sppTriticum .القمح    يعد  

spp. durum على مساحات شاسعة مقارنة  مع أي محصول آخر (Dixon et al., 2009)  من 92تقريبا  شكل القمح الطري ي  و %
( والذي   ,2000Belaid)القاسي %( فهي للقمح 8ة )ما النسبة المتبقيأ  (Dubcovsky and Dvorak, 2007إنتاج هذا المحصول )

وغالبا  ما يزرع في هذه المنطقة تحت  (Bonjean et al., 2016)تعد منطقة حوض البحر المتوسط أكبر مناطق إنتاجه في العالم 
ل موسم النمو من جهة ن حيث كمية الهطول المطري من جهة وتوزعها خالظروف الزراعة البعلية في بيئات تتصف بالتقلبات المناخية م

  .(González-Ribot et al ., 2017أخرى )
مسببا  خسائر في اإلنتاج تختلف  ،( 2014et alFarooq ,.)الجفاف من أهم اإلجهادات الالأحيائية التي توثر في محصول القمح  يعد  

اف انخفاضا  في إنتاج القمح وصل  ب الجفإذ سب  ،(Semenov et al., 2014حدوثه وشدته )  نسبتها باختالف مرحلة نمو النبات ومدة
 Kiliç et)% في تركيا بالنسبة للقمح القاسي 74وإلى   ، (Rojas et al., 2011) 2011-2009% في كينيا خالل الفترة من 45إلى  

al., 2010) )  جفاف جة الوتكررت مو ،  2009/ 2008نتاج خالل موسم  % من اإل50. أما في سورية فقد سبب الجفاف خسارة بلغت حتى
ألف طن مقارنة   450مما سبب انخفاضا  في إنتاج محصول القمح وال سيما المزروع بعال  فلم يتجاوز اإلنتاج   2013/2014خالل موسم  

    (.2016  ،رة الزراعة واإلصالح الزراعيوزاألف طن في الموسم الذي سبقه بالرغم من تساوي المساحة المزروعة )  995
ومن هنا في برامج التربية  وذلك من خالل إدخال مصارد وراثية جديدة دخال مورثات جديدةاستمرار إلات السعي بيجب على مربي النب

 Wildالبرية  األقاربنقل صفة معينة أو أكثر من وذلك ب Interspecific Hybridizationتأتي أهمية التهجين البعيد )النوعي( 
Relatives  واألقماح المبدئيةPrimitive Wheat الحصول على صفات جديدة لم تكن موجودة وبالتالي  نواع المزروعةإلى األ

(Dempewolf et al., 2017 ) وجود األسالف البرية للقمح في المناطق شبه الجافة لغرب آسيا ووسطها أصيال  وبالتالي فهي يعد  ، إذ 
مع التقلبات المناخية السنوية المتكررة إذ أنها وعبر قلمة  ومتأ  ،ئية والالأحيائية المنتشرة في المنطقةحيامتكيفة بشكل جيد مع اإلجهادات األ

 .  (Zohary and Hopf, 2000)  آالف السنين استطاعت أن تستحوذ على تنوع وراثي عاٍل يعطيها أهمية في برامج التربية
ات حتى يتمكن من ممارسة عمله  ربي النبمهما لم  الوراثية والتي تعد أمرا    التباينات اثإلحد في برنامج التربية  األولى الخطوة التهجين يعد

(، ولتحديد ذلك  Singh, 2000من خالل االنتخاب ضمن هذه التباينات الوراثية وذلك في الموعد والشدة المناسبين )  في التحسين الوراثي
راثية تتميز على طرز و ي الحصول أية المرغوبة اظ على التباينات الوراثلوراثي وذلك من أجل الحفالبد من دراسة مكونات التباين ا

 (. Baloch, 2001نتخب لها المربي )أبالصفات التي 



 

Jabour et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 221-238 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  238- 221(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – وآخرون  جبور  223

 Geneticوالتباين الوراثي  Environmental Varianceمن التباين البيئي  Phenotypic Variance يتكون التباين المظهري 
Variance  التباين التراكمي والذي بدوره يتألف من كل منAdditive Genetic Variance اين السياديلتبوا Dominance 
Variance  وتباين التفوق Epistasis Variance (Acquaach, 2012 ويكتسب التباين التراكمي أهمية كبيرة ،)لية التربويةمالع في 

دإذ  لخاصة  ويمكن تقدير ذلك من خالله حساب درجة التوريث ا لالنتخاب العشيرة استجابة مدى كبير بشكل التباينات من النوع هذا يحد 
أما درجة التوريث بالمفهوم الواسع فهي عبارة عن  تراكمي من اآلباء إلى األبناء  تنتقل بشكل التي المورثات تأثيروالتي هي عبارة عن 

( لذلك تعد درجة التوريث الخاصة أكثر Allard, 1960متكاملة كما يستخدم تأثير البيئة في تقديرها )أداء كامل الطرازر الوراثي كوحدة 
لدرجة التوريث العامة ال تعطي داللة للمربي التخاذ القرار المناسب باالنتخاب في حين تعد درجة مية لمربي النبات إذ أن القيم المرتفعة  أه

( وتعود أهميتها لعاملين أساسيين أوال  Dudley and Moll, 1969االنتخاب في الموعد المناسب )مهما  إلجراء  التوريث الخاصة مؤشرا  
د  الذي األساسي ملعاالتعد  إذ أن  االنتخاب الفعال يعتمد بشكٍل رئيس على الجزء التراكمي  الصفة األفضل التي يجب االنتخاب لها يحد 

ة عن مقياس للربح الوراثي وثانيا  ارتباطها بالتقدم الوراثي والذي هو عبار  (Eshghi and Akhundova, 2009من التباين الوراثي )
ألنهما من المعايير التي تتيح لنا معرفة إمكانية انتقال الصفات لذلك يعد هذين المؤشرين من المؤشرات الهامة    نتخابلناتج عن عملية االا

تقدم الوراثي ارتباطا  ة وقيمة عالية لليت التي تمتلك درجة توريث خاصة عالالمرغوبة من اآلباء إلى األبناء ويجب أن ترتبط تلك الصفا
 .  (Falconer, 1981) يةإيجابيا  مع الغلة الحب

بشكل عام ال يمكن االعتماد على الغلة الحبية كمعيار انتخابي موثوق في األجيال المبكرة وذلك ألن معامل توريثها منخفض مما يقيد 
لغلة تحت صفات التي ترتبط مع اباحثين إجراء االنتخاب لللذلك اقترح العديد من ال للغلة الحبية تحت ظروف الجفافشر االنتخاب المبا

كصفة وزن األلف حبة والتي تتميز بمعامل توريث مرتفع  (Reynolds et al., 2007وتمتلك معامل توريث عالي ) ظروف الجفاف
(Li et al., 2015  إضافة إلى تلك الصفات الشكلية والتطورية والفيزيولوجية على أن تتميز بمعامل ،)  معنوي موجب  توريث عالي وارتباط

صفة   أهمية( Royo et al., 2014ذكر )  إذ، ( González-Ribot et al ., 2017) وذلك تحت ظروف الجفاف  مع الغلة الحبية
البيئات أن  النباتات القصيرة أكثر تكيفا  وإنتاجا  في شار أبمعامل توريث مرتفع و تتميز النبات في برامج التربية للجفاف كونها  ارتفاع

 . الجافة النبات إلى تطوير أصناف شبه قزمة في البيئات  االمعرَّضة للجفاف، وعادة  ما يعمد مربو 
في امتالكها مورثات تطورت عبر السنين في موئلها الطبيعي لتصبح المادة  وذلك  المبدئيةاألقماح و البرية  األقارب أهميةومن هنا ـتأتي 

ين تحت يئاتها الطبيعية لعدة آالف من السن، فقد استطاعت من خالل تطورها في ب(Rajaram, 2001األساسية في برامج تربية القمح ) 
 Zhang)أن تحافظ على تنوع وراثي عاِل أكسبها أهمية عالية في برامج التربية ظروف مختلفة من اإلجهادات األحيائية والال أحيائية 

et al., 2016) عية المزروعة من القمح ويكون الرباعية بسهولة بتهجينها مع األنواع الربا ئيةاألقماح المبد، ويمكن دمج المورثات من
 (.   (Syouf and Abu Irmaileh, 2012با  الجيل األول خص

 .Ae. tauschii, Ae( إلى أهمية )Zaim et al., 2017أشار )إذ  ديد من الصفات التي يمكن االستفادة منها من تلك األنواع  هناك الع
umbellulata, Ae. speltoides, T. dicoccum, T. dicoccoides)  في برامج التربية من أجل الحصول على صفات تحمل

( أن السالالت المحلي ة والطرز الوراثية المختلفة من القمح في منطقة Valkoun  ,2001البيئية، وأك د )الجفاف والتأقلم مع الظروف 
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على أفضل الهجن مع أنواع حصول تم الإذ  ،ن تم إدخالها في برامج التربيةبعد أ  الجفافتحمل حوض المتوسط أسهمت بشكل كبير في 
 (.  , T dicoccom , T. polonicum T. carthlicumالقمح )

ونظرا  لألهمية االقتصادية للقمح القاسي وما يسببه إجهاد الجفاف من خسائر اقتصادية في إنتاجه وبالتالي عدم استقرار غلته من موسم 
 من خالل استنباط أصناف متحملة للجفاف قطرف الجديدة التي يعاني منها الطرز وراثية متأقلمة مع الظرو  تطويرال بد من ن كاآلخر 

مما يقلل فرص تكوين تباينات وراثية  ( Makai et al., 2016) ضيق القاعدة الوراثية للعديد من أصناف القمح القاسي سببولكن ب
  تتوافر  الجديدة مورثات  للحصولكآباء  واألقماح المبدئية استخدام األقارب البرية عيد )النوعي( فيين البالتهج جديدة من هنا تأتي أهمية

 بهدف: نفذ هذا البحث وبذلك  المزروعةفي الطرز الوراثية 
 . ية المدروسةالتباين الوراثي ومعامل التوريث ودرجة السيادة والتقدم الوراثي لبعض الصفات الهامة في الطرز الوراث تقدير -1
 . الحبية  الغلة معالمسار  تحليلمعامل ي والوراثي و االرتباط المظهر  يتقدير معامل -2

 مواد البحث وطرائقه:
 المادة النباتية:

وطرازين وراثيين  (T.dicoccum)طرز وراثية من القمح المبدئي: طرازين وراثيين من النوع  5طرز وراثية:  9تضمنت المادة النباتية 
( تم الحصول عليها من قسم األصول الوراثية من الهيئة العامة T.polonicum( وطراز وراثي من النوع )T.carthlicum)ع من النو 

( وساللة مصدرها 5وشام 7وشام 9وثالث منها أصناف معتمدة للزراعة في سورية وهي )شامللبحوث العلمية الزراعية استخدمت كآباء، 
 ( استخدمت كأمهات. CandocrossH25…. Ysf1/Otb6) إيكاردا
 ،ورية ويتميز بالعديد من الصفات االقتصادية كارتفاع نسبة البروتين والصفات النوعية الجيدة للحبوبفي س  T. dicoccumالنوع  ينتشر  

 ( Zaharieva et al., 2010)وبعدد الجذور وتعمقها وبمحتوى ماء نسبي عالي تحت ظروف الجفاف    ، ارتفاع عدد اإلشطاءات الخصبة
 ,.Damania et alب المتطاولة، والخصائص النوعية الجيدة للحبوب )ة، والحبو بالباكوري T. polonicum القمح البولوني يتميز

1998 .) 
يعد واحدا  من المصادر الوراثية المستخدمة    كمابتشكيل عدد كبير من اإلشطاءات الكلي ة والمثمرة    :T. carthlicumيتمي ز القمح الفارسي  

 (.  Zhuang et al., 2011ن القمح )في تحسي
 .كتاركغ/هـ 4440بمعدل  عالي اإلنتاجقاسي صنف ك 2010بعلية في مناطق االستقرار األولى عام لزراعة ال: اعتمد ل9شام
 .كتاركغ/هـ 7445اج بمعدل إنت : يمتاز بأقلمته الواسعة في البيئات المروية وبغلته العالية7شام
 اومته للجفاف وبأقلمته الواسعة. تاز بمقملم( يم 350- 250قة االستقرار الثانية ): اعتمد للزراعة البعلية في منط5شام

في حين تمتاز الساللة المدخلة من إيكاردا بغلتها العالية تحت ظروف الزراعة المروية  
(CandocrossH25/Bicrederaa1/3/ICAMORTA0463//Lah/Ch12504//Bcrch1//Ossl1/Stj5/5/Ysf1/Otb6  ) 

 :(2017-2016) الموسم األول

 سطرين في منطقة السفيرة في حقل تابع لمركز البحوث العلمية الزراعية في حلب وذلك بمعدل  2016/ 20/11بتاريخ  تم زراعة اآلباء
سم بين األب واآلخر ليتسنى القيام بعملية  (100، وبمسافة فاصلة )بين السطور ( سم30م وبمسافة فاصلة )  (2لكل أب وبطول )
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ولتشكيل كل مجموعة   ،تحقيق التزامن في اإلزهاربهدف واآلخر بين الموعد  أسبوع ك في ثالث مواعيد للزراعة بفاصل التهجين، وذل
إذ استخدمت األقماح المبدئية كنبات أب في بداية مرحلة اإلزهار  عملية التهجين وأجريت، من كل أم / سنبلة20هجينية تم خصي /
( والذي  Comstock and Robinson, 1952بل )المقترح من ق  North Carolina IIتصميم  كنبات أم وذلك وفق    واألصناف المعتمدة

( والتي  B( التي تستخدم كآباء مذكرة والمجموعة )Aيتضمن إجراء كل التهجينات الممكنة بين مجموعتين مختلفتين من اآلباء المجموعة )
(، وفي  1) كما هو موضح في الجدول  مجموعة هجينة ( 20= 5× 4) وبذلك تم الحصول على  (Acquaah, 2012)تستخدم كأمهات 

 . ةمو تم حصاد كل مجموعة هجينة على حدنهاية موسم الن

 مخطط التهجين بين اآلباء واألمهات  .1الجدول 

 (:2018-2017الموسم الثاني )
سم  ) 30(  م وبمسافة فاصلة (2( آباء في أربعة سطور لكل أب وبطول )9)( مجموعة هجينة وآبائها 20تم زراعة كامل بذار الهجن لـ )

بمكررين وفق تصميم القطاعات سم بين السطر واآلخر،  ) 30)   خطين لكل هجين وبمسافة فاصلةن في  الهج   ت، وزرعبين السطر واآلخر
منطقة جافة وتم تقديم رية إنبات  تمثلو كم  56على بعد  العشوائية الكاملة وذلك في محطة بحوث حميمة التي تقع شرق محافظة حلب

انخفاص كمية  ( 2جدول )مم ويالحظ من ال 246ع الهطل السنوي مجمو  ، بلغات للنمو تحت ظروف منطقة الدراسةفقط وتركت النبات
 الهطل المطري خالل شهري آذار ونيسان 

 2018-2017كمية األمطار مم في محطة بحوث حميمة خالل الموسم الزراعي  .2الجدول 

 الشهر  1كانون  2كانون  شباط  آذار  نيسان  يار أ حزيران  المجموع 

 الهطول  45 76 74 19 22 10 0 246

 : تم أخذ القراءات التالية
 :لشكليةالصفات ا

نباتات مختارة  10إلى قمة السنبلة دون السفا لـ  التربةمتوسط ارتفاع السوق الرئيسة عند النضج من سطح : النبات )سم( ارتفاع-
 .عشوائيا  

 .ن قاعدة السنبلة إلى نهاية السنيبالت دون قياس السفااء  مابتد رئيسة سنابل 10متوسط طول  :طول السنبلة )سم(-
   .ابتداء  من آخر عقدة ساقية إلى قاعدة السنبلة رئيسة سنابل 10متوسط طول حوامل   :لة )سم(طول حامل السنب-
 .سنابل مختارة عشوائيا   10متوسط طول السفا لـ )سم(:  طول السفا-

  :التطوريةالصفات 
 من النباتات. %50  وذلك لـ من تاريخ تقديم أول رية وحتى خروج كامل السنبلة من غمدها األيام: عدد  حتى التسنبل األيامعدد -

 اآلباء 

 T. dicoccum األمهات  

Syria 

T. polonicum 

Greece 

T.carthlicum 

Italy 

T.carthlicum 

Italy 

T .dicoccum 

Ethiopia 

X X X X X 
CandocrossH25.../

Otb6 

X X X X X 9شام 

X X X X X  7شام 

X X X X X  5شام 
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فات وورقة  االعص من تاريخ تقديم أول رية وحتى فقدان اللون األخضر بشكل كامل األيامعدد : لوجيزيو حتى النضج الفي األيامعدد -
 .النباتات% من 50  لـالعلم 

 .(التسنبل حتى األيامعدد   -الفيزيولوجي النضج  حتى األيام)عدد : فترة امتالء الحبوب-
   :لةت الغمكونا

   رئيسة تم اختيارها بشكل عشوائي. سنابل10متوسط عدد الحبوب في : الرئيسية عدد الحبوب في السنبلة-
 بل رئيسة تم اختيارها بشكل عشوائي. سنا 10بوب في  متوسط وزن الحوزن الحبوب في السنبلة: -
 م.  غراحبة/  1000حبة وعدل الوزن إلى وزن  200وزنت  :وزن األلف حبة )غرام(-

 . 2م  1في  بالغرام : تم تقدير الغلة الحبيةالغلة الحبية
 التحليل اإلحصائي والوراثي: 

باستخدام برنامج  %5عند مستوى ثقة  L.S.Dأقل فرق معنوي سطات باستخدام ومقارنة المتو   ANOVAتم إجراء تحليل التباين
Genstat V12.0 :كما تم حساب المعايير الوراثية التالية 

 : %يث درجة التور 
 :   (Warner (1952, لجميع الصفات المدروسة وفقا   )N2h%(والضي ق  )B2h% (بمفهوميها الواسع  قدرت درجة التوريث

ph)2 σ /g 2 σ= 100 ( %B2h 
ph) 2 σ /a 2 σ% = 100 (N2h 

g2 σ  الوراثيالتباين، ph2 σ:  المظهري التباين ،a2 σ: التباين الوراثي اإلضافي ، 
 (d2 σالسيادي )+ التباين الوراثي  (  a2 σ) التباين الوراثي اإلضافي  =  g2 σ لوراثيالتباين ا       

 e2 σ( + التباين البيئي d2 σa+ 2 σالتباين الوراثي ) =  ph2 σ ي التباين المظهر            
 التقدم الوراثي المتوقع:   

 : (Allard, 1960)وفق معادالت  %(5) حسب عند شدة انتخاب
P) (i)σ) (% N2hEGA = ( 

(i)ة االنتخاب : ثابت يدل على شدSelection intensity  (%5)عند شدة انتخاب  2.0627و يساوي . 

p)σ( للصفة: االنحراف القياسي المظهري ،)% N2h( :  .درجة التوريث الخاصة 
 : المعادلة اآلتيةحسبت النسبة المئوية للتقدم الوراثي المتوقع من 

EGA %=(EGA/X)*100 
X  لمدروسة. الصفة امتوسط 

EGA% 20 ،مرتفع %EGA%20%10%  ،متوسطEGA%10% منخفض 
  مكونات التباين الوراثي: 
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 Lynch and Walsh, 1998, Comstock and)تم تقدير التباين اإلضافي والسيادي والبيئي وفقا  للمعادالت المقترحة من قبل 
Robinson, 1952 ) وذلك باتباع طريقة هندرسونHenderson باستخدام برنامج AGD-R  (Analysis of Genetic Designs 

with R) version 5.0.    
a2 σ = gca 2 σ 4        التباين اإلضافي       

d2 σ 4 = sca 2 σ ) = 4mf 2σ(     التباين الوراثي السيادي 
   r/MSE2 σ =  E2 σ التباين البيئي                                       

 : ادةدرجة السي
 ( Mather and Jinks,1977)المقترحة من قبل   دة وفق المعادلةتم تقدير درجة السيا

 االرتباط الوراثي والمظهري وتحليل المسار:
مساهمة كل   تقديرومن أجل ، .Genstat V12تخدام برنامج تم تحليل االرتباط المظهري والوراثي بين الغلة والصفات المدروسة باس

(  Singh and Chudhary, 1977وفق )اعتمادا  على نموذج رياضي خاص بتحليل المسار  معامل المسار    تحليلأجري  في الغلة    صفة
  . .Genstat V12ضمن برنامج 

 النتائج والمناقشة:
ي ( إذ تباينت اآلباء واألمهات بشكل معنو 3وية في الصفات المدروسة )الجدول أظهرت الطرز )اآلباء، األمهات والهجن( اختالفات معن

%( لكل من صفات طول حامل 1في حين تباينت الهجن بفروق معنوية عالية )  ،%(1عنوية )في جميع الصفات المدروسة عند مستوى م
  ، %( لبقية الصفات المدروسة5لف حبة وفروق معنوية )السنبلة وطول السفا وعدد الحبوب في السنبلة ووزن الحبوب في السنبلة ووزن األ

 كافيا  من التباين في الصفات المدروسة مما يدل على أنها برنامج التهجين تمتلك قدرا   ز األبوية المستخدمة فيوهذا يشير إلى أن الطر 
 يؤهلها للدخول في برنامج التهجين.  تنوعةممن مصادر جغرافية بعيدة ما  

 للصفات المدروسة  المربعات طاتمتوس .3 جدولال

الخطأ 

 التجريبي
 االختالفمصادر  المكررات الطرز الوراثية اءباآل األمهات اآلباء× األمهات

 درجات الحرية 1 19 4 3 12 19

 ارتفاع النبات 5.625 60.972 **230.4 **46.89 *8.02 3.309

ت
ت المربعا

طا
س

و
مت

 

 طول السنبلة 0.0063 0.7008 **1.491 **2.1321 *0.0795 0.0294

 السنبلة حاملطول  0.0026 50.28 **108.08 **110.91 **15.86 0.845

 طول السفا 0.131 3.774 **6.028 **10.83 **1.258 0.1798

 التسنبل /األيامعدد  1.6 43.137 **182.9 **20.867 *2.117 0.8632

 النضج /األيامعدد  0.4 33.189 **103.775 **56.667 *3.792 1.085

 فترة امتالء الحبوب 3.6 39.685 **149.94 **21.4 *7.505 2.232

 عدد الحبوب/ السنبلة 0.648 23.74 **84.33 **24.26 **3.417 0.447

 وزن الحبوب/سنبلة 0.00076 0.6094 **1.896 **0.788 **0.135 0.0181

 حبةوزن األلف  0.3799 57.81 **117.82 **161.18 **11.964 1.87

 0.01** معنوي عند مستوى ثقة       0.05معنوي عند مستوى ثقة *       
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 مكونات التباين الوراثي:  
 الصفات الشكلية:

( والذي  a(، فقد كانت قيمة مكون التباين )4تباينت الصفات الشكلية من حيث قيمة مكونات التباين الوراثي كما هو مبين في الجدول ) 
 ، طول حامل السنبلة ،ع النباتوالذي يقيس أثر السيادة لصفات )ارتفا (d)رثات أكبر من قيمة مكون التباين يقيس األثر التراكمي للمو 

طول السفا( مما يدل على أهمية فعل المورثات ذات األثر التراكمي في توريث الصفات الشكلية المدروسة وكانت درجة   ،طول السنبلة
 ادة الجزئية.حكمة في توريث هذه الصفات تظهر أثر السيسة مما يشير إلى أن المورثات المتأصغر من الواحد لكل الصفات المدرو السيادة  

عالية لجميع الصفات الشكلية المدروسة مما يشير إلى أن حصة التباين الوراثي أكبر من  B2h%وكانت درجة التوريث بالمعنى الواسع 
في كل من صفتي ارتفاع  N2h%التوريث الخاصة مة عالية لدرجة في حين سجلت قي ،حصة التباين البيئي في توريث تلك الصفات

أما بالنسبة لصفة طول حامل  ،كمي في توريث هاتين الصفتينذات األثر الترا سنبلة، مما يشير إلى مساهمة المورثاتالنبات وطول ال
ثر التراكمي والسيادي في  ورثات ذات األيشير إلى مساهمة المقد السنبلة وطول السفا فقد كانتا ذو درجة توريث خاصة متوسطة مما 

 توريثهما. 
% لصفة طول  31.43لصفة طول السنبلة إلى  20.29%المدروسة فقد تراوحت من اثي مرتفعة لكل الصفات وكانت قيمة التقدم الور 

مع ترافق تلك القيم العالية مع حامل السنبلة، وبالتالي يمكن إجراء االنتخاب لتحسين هذه الصفات في األجيال المبكرة والمتوسطة السيما 
%( على التوالي مما يدل على األثر التراكمي 86% و85طول السنبلة )و   فتي ارتفاع النباتلتوريث الخاصة لكل من صقيمة عالية لدرجة ا

 ,.Okuyama et al)  وجدوهنا ال بد من التذكير بأهمية كل من هاتين الصفتين حيث    .للمورثات ويكون االنتخاب فعاال  في هذه الحالة
انتخابي تحت ظروف الزراعة البعلية إلى ضرورة أخذ طول السنبلة كمعيار بين الغلة وطول السنبلة، وتوصلوا  ا  موجب ا  ارتباط ( 2005

( أن االنتخاب الموجه لصفة طول حامل Singh and Chaudhary, 2006في حين أشار ) ،واإلجهاد المائي في فترة امتالء الحبوب
وأكدا على أن العالقة اإليجابية ، اثية الجيدةلهما تأثير إيجابي في عزل طرز الور لصفة طول النبات تحت ظروف الجفاف كان السنبلة و 

بينهما من جهة وبين الغلة الحبية من جهة أخرى في الزراعة البعلية لها داللة واضحة على تحمل الجفاف. وعلى الرغم من ترافق قيمة 
وطول السفا إال أن االنتخاب  خاصة لكل من صفتي طول حامل السنبلةراثي مع قيمة متوسطة لدرجة التوريث العالية لدرجة التقدم الو 

ن الصفتين يمكن أن يكون فعاال  والقيمة المتوسطة لدرجة التوريث ناتجة عن تأثر الصفة بالبيئة، والمورثات ذات األثر التراكمي هي لهاتي
ا ة طول السف( على أهميTambussi et al., 2007) د من ذكر أهمية صفة طول السفا حيث أكدالمسؤولة عن تلك الصفات وهنا ال ب

 في المناطق الجافة لما تقدمه من نواتج عملية التمثيل الضوئي في مرحلة امتالء السنبلة. 
  



 

Jabour et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 221-238 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  238- 221(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – وآخرون  جبور  229

 مكونات التباين الوراثي للصفات الشكلية المدروسة .4الجدول 

a2 σ التباين اإلضافي ، d2 σ التباين السيادي ، E2  σ يئيين البالتبا ،%b2H درجة التوريث العامة ، %n2H درجة التوريث الخاصة ، a درجة السيادة، X 

 النسبة المئوية للتقدم الوراثي %EGA ، متوسط الصفة المدروسة

 :التطوريةالصفات 
فقد كان  ،النباتإجهاد الجفاف والسيما الذي يحدث في مرحلة متأخرة من عمر ليات الهروب من تعد صفة التبكير في التسنبل إحدى آ

وقد استخدمت صفة التبكير في النضج بفاعلية    ، (et al., 2000)  Fredreicاالرتباط إيجابيا  بين صفة التبكير في النضج والغلة الحبية  
 Van-Ittersum(، وأشار )Xiaojuan et al., 2008لمتأخرة من حياة النبات )في عمليات االنتخاب للهروب من الجفاف في المراحل ا

et al., 2003ة بشكل كبير وبالتالي  ( أن األصناف المبكرة تمتاز بكون فترة امتالء الحبوب عندها ال تتعرض لدرجات الحرارة العالي
  تستفيد من بعض الماء المتاح.

من حيث قيم   فترة إمتالء الحبوب(و  ، حتى النضج األيامعدد و  ،حتى التسنبل األيام)عدد ( تماثل الصفات الفينولوجية 5بين الجدول )
والذي يقيس أثر   (d)( والذي يقيس األثر التراكمي للمورثات أكبر من قيمة مكون التباين  aفقد كانت قيمة مكون التباين )  ،الوراثي  التباين

درجة  وكانت . هذه الصفات السيادة وذلك لجميع الصفات الفينولوجية، مما يدل على أهمية فعل المورثات ذات األثر التراكمي في توريث
 األيامعدد و  ،حتى التسنبل األيام%( لصفات عدد 97 ، % 98 ،%99لجميع الصفات فبلغت ) عالية  B2h%اسع لتوريث بالمعنى الو ا

حصة التباين الوراثي أكبر من حصة التباين البيئي في   أن  إلى تلك القيم المرتفعة تشيروفترة امتالء الحبوب على التوالي  حتى النضج 
أيضا  في كل الصفات مما يشير إلى مساهمة المورثات ذات األثر عالية  N2h%وكانت درجة التوريث الخاصة  .توريث تلك الصفات

درجة التوريث لأشار إلى وجود قيم عالية إذ  (2018 ،مع النتائج التي توصل إليها )نايف يتفقوهذا التراكمي في توريث تلك الصفات 
أصناف من القمح القاسي تحت ظروف الجفاف  6 باستخدام جين نصف تبادلي برنامج تهمن خالل  التطوريةالخاصة والعامة للصفات 

وكانت درجة السيادة أصغر من الواحد مما يشير إلى أن المورثات  ، (Ismail et al., 2003)وكذلك مع النتائج التي توصل إليها 
  إذ  (Souza et al., 2002) شار إليهاأا  مع النتائج التي المتحكمة في توريث هذه الصفات تظهر أثر السيادة الجزئية وهذا يتفق جزئي

الحبوب تظهر أثر السيادة الجزئية في حين تحكمت ء حتى النضج وفترة امتال األيامالمتحكمة في توريث صفتي عدد  المورثاتذكر أن 
السيادة الجزئية تحكم ظاهرة  (  Hannachi et al., 2017)  في حين ذكرحتى التسنبل    األيامظاهرة السيادة الفائقة في توريث صفة عدد  

 تحت الظروف شبة الجافة.     حتى التسنبل من خالل برنامج تهجين نصف تبادلي لستة طرز وراثية من القمح القاسي  األيامفي صفة عدد  
 األيامفة عدد %( بالنسبة لص7.62حتى التسنبل ومنخفضة ) األيام%( بالنسبة لصفة عدد 11.32جلت قيمة تقدم وراثي متوسطة ) وس  

األجيال  باالنتخاب حتى االنتخاب لهتين الصفتين في األجيال المبكرة غير مجِد لتحسينها والبد من االستمرار حتى النضج وبالتالي فإن

 السفا طول   طول السنبلة  لسنبلة امل اطول ح  ارتفاع النبات  مكونات التباين 

a2σ 64.913 42.194 0.762 3.084 

d2σ 9.415 30.03 0.1004 2.157 

E2σ 1.655 0.423 0.0147 0.089 

%b2H 0.978 0.99 0.98 0.983 

%n2H 0.854 0.581 0.869 0.578 

a 0.381 0.844 0.363 0.836 

X 75.03 32.5 8.273 13.303 

EGA% 20.45 31.43 20.29 20.683 
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العتماد على هذه  يمكن االنتخاب با  قيمة عالية للتقدم الوراثي إال أنه الالحبوب فعلى الرغم من امتالكها    فترة امتالءلأما بالنسبة    ،المتأخرة
اثي لكل  انخفاض قيم التقدم الور  ذكرت التي( 2013وهذا يتفق مع )تدبير،  ،االعتبار صفة التبكير في التسنبل الصفة دون األخذ بعين

 . حتى النضج األيامحتى التسنبل وعدد  األياممن صفتي عدد 
 طورية تالمكونات التباين الوراثي للصفات  .5 جدولال

a2 σ اإلضافي باينالت ، d2 σ التباين السيادي ، E2  σ التباين البيئي ،b%2H درجة التوريث العامة ، n%2H درجة التوريث الخاصة ، a درجة السيادة ، X 

 النسبة المئوية للتقدم الوراثي %EGA ، توسط الصفة المدروسةم

 مكونات الغلة: 
وزن الحبوب في السنبلة( والموضحة في الجدول  ، د الحبوب في السنبلةعد  ، حبةأشارت نتائج دراسة التباين الوراثي لصفات )وزن األلف 

( والذي يقيس األثر التراكمي aت إذ كانت قيمة مكون التباين )( إلى أهمية فعل المورثات ذات األثر التراكمي في توريث تلك الصفا6)
يع الصفات. وهذا يتوافق مع النتائج التي توصل إليها الذي يقيس أثر السيادة وذلك لجم (d)للمورثات أكبر من قيمة مكون التباين 

(Ismail et al., 2003  )  وزن األلف  يث صفة عدد الحبوب في السنبلة و إلى أن الفعل الوراثي التراكمي هو المسؤول عن تور الذي أشار
جلت درجة سيادة. صاف من القمح القاسيأحبة وذلك من خالل برنامج تهجين تبادلي بين ثمانية  أصغر من الواحد لتلك الصفات  وس 

تحكم السيادة الجزئية   إلى(  2018،  مما يشير إلى أن المورثات المتحكمة في توريث هذه الصفات تظهر أثر السيادة الجزئية وأشار )نايف
أشار إليه  توريث صفة وزن األلف حبة في حين سيطرت السيادة الفائقة في توريث صفة عدد الحبوب في السنبلة وهذا أيضا  ما في 

(Hannachi et al., 2017 ،العكس تماما  2013( في حين ذكر )جعفر ).  
% مما يشير إلى أن حصة التباين الوراثي أكبر من  98فتجاوزت عالية لجميع الصفات  b2H%وكانت درجة التوريث بالمعنى الواسع 

( لصفات )وزن  %70 ، % 80 ،%72قيمة عالية ) وكانت درجة التوريث الخاصة ذات ،حصة التباين البيئي في توريث تلك الصفات
ت ذات األثر التراكمي في توريث إلى مساهمة المورثا مما يشير ،السنبلة( على التواليوزن الحبوب/و  ،وعدد الحبوب/السنبلة ،األلف حبة

(. وترافقت القيمة العالية  Hannachi et al., 2017( و)2018تلك الصفات واتفقت هذه النتائج مع النتائج التي توصل إليها )نايف، 
ثر التراكمي %( وهذا يشير إلى األ72الخاصة ) %( مع قيمة عالية لدرجة التوريث  27.17للتقدم الوراثي المتوقع لصفة وزن األلف حبة )

لصفة عدد الحبوب في حين كانت قيمة التقدم الوراثي  ،  للمورثات وبالتالي يمكن االنتخاب بفعالية لتحسين هذه الصفة في األجيال المبكرة
والمتأخرة من أجل تحسين هذه   %( بالتالي فإنه ال بد من االستمرار باالنتخاب حتى األجيال المتوسطة18.78في السنبلة متوسطة )

    . صفةال

 فترة امتالء الحبوب  حتى النضج  األيامعدد  حتى التسنبل  األيامد د ع مكونات التباين 

a2σ 50.28 36.036 39.446 

d2σ 2.507 5.415 10.545 

E2 σ 0.432 0.542 1.116 

%b2H 0.992 0.987 0.978 

%n2H 0.945 0.858 0.772 

a  0.223 0.387 0.517 

X 125.4 150.4 25 

EGA% 11.32 7.616 45.47 
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وريث %( مترافقة مع قيمة عالية لدرجة الت44.41وعلى الرغم من أن صفة وزن الحبوب في السنبلة سجلت قيمة عالية للتقدم الوراثي )
نبلة ووزن األلف حبة %( إال أنه يجب االنتباه عند االنتخاب لهذه الصفة أن تترافق مع قيمة عالية لعدد الحبوب في الس70الخاصة )

يمكن االعتماد على الغلة الحبية كمعيار انتخابي موثوق في    ل تحسين الغلة الحبية تحت ظروف الجفاف فمن المؤكد أنه الوذلك من أج
د على مقاييس بكرة كونها ذات معامل توريث منخفض إضافة  إلى التأثير الكبير للتفاعل البيئي الوراثي بالتالي البد من االعتمااألجيال الم

 . Cartelle et al., 2006) (صفة الغلة الحبية كصفة وزن األلف حبة والسيما أنها تتميز بمعامل توريث عالي أخرى من أجل تحسين
 ين الوراثي لصفات الغلة مكونات التبا .6جدول ال

a2 σ التباين اإلضافي ، d2 σ التباين السيادي ، E2  σ التباين البيئي ،b%2H درجة التوريث العامة ، n%2H ةدرجة التوريث الخاص ، a درجة السيادة ، X 

 النسبة المئوية للتقدم الوراثي %EGA ، متوسط الصفة المدروسة

 وتحليل المسار: االرتباط المظهري والوراثي
قيم معاملي التباين المظهري والوراثي مما يشير إلى   تقارب ( 7)والموضحة في الجدول  الوراثيو تحليل االرتباط المظهري  نتائج أظهرت

وأظهرت النتائج  ،فعاال   المظهري  االنتخاب يكون  أن  يمكن وبالتالي أكثر من دور الفعل البيئي ثي في سلوك هذه الصفاتالفعل الورا دور
عدد الحبوب في السنبلة،  و بين الغلة الحبية وكل من )وزن األلف حبة،    )P)   0.01<وعالي المعنوية    موجباط وراثي ومظهري  وجود ارتب

وهذا يتفق مع  حتى التسنبل، األيامفي حين كان االرتباط سالب وعالي المعنوية مع صفة عدد  لسفا(طول او وزن الحبوب في السنبلة، و 
، ط بين الغلة والتبكير في التسنبلفي دراسته على سالالت من القمح القاسي إلى وجود ارتبا ((Dura, 2009ائج التي أشار إليها النت

كر وجود عالقة ارتباط موجبة وعالية المعنوية بين كل من الغلة الحبية وعدد الحبوب ذ  إذ(  2018،  ومع النتائج التي توصل إليها )نايف
 لعالقة موجبة ومعنوية مع كل من طول حامل السنبلة وطول السفا وفترة امتالء الحبوب.في السنبلة، وزن األلف حبة وكانت تلك ا

ة الحبية وارتفاع النبات وهذا يتفق مع النتائج التي توصل إليها غلسالب بين الوكذلك أشارت النتائج إلى وجود ارتباط وراثي ومظهري 
(Villegas et al., 2007)  ر ارتفاع النبات خالل دراسته على القمح القاسي تحت ظروف الزراعة  بقصاإلنتاجية ط ارتباوالذي ذكر

 .(2018، فإليها )نايالبعلية في ظروف منطقة البحر المتوسط وكذلك أيضا  مع النتائج التي توصل 
ب في السنبلة، بين صفة وزن األلف حبة وكل )عدد الحبو  )P)  0.01<وكذلك كان االرتباط الوراثي والمظهري إيجابي وعالي المعنوية 

أما بالنسبة لصفة عدد الحبوب في  التسنبل،  حتى األياموسالب وغالي المعنوية مع صفة عدد وزن الحبوب في السنبلة، وطول السفا( و 
فترة امتالء الحبوب، و في السنبلة،  )وزن الحبوب مع )P)  0.01<قد كان االرتباط الوراثي والمظهري موجب وعالي المعنوية السنبلة ف

وكذلك األمر سجل ارتباط وراثي ومظهري عالي المعنوية وموجب   حتى التسنبل،  األيامصفة عدد    موسالب وعالي المعنوية م  ول السفا(وط
>P)  0.01 (ومعنوي التسنبل،  حتى األياموسالب وعالي المعنوية مع صفة عدد في السنبلة و فترة امتالء الحبوب  بين وزن الحبوب

 السنبلة وزن الحبوب/ عدد الحبوب/السنبلة  حبة  1000وزن   مكونات التباين 

a2 σ 56.201 24.915 0.581 

d2 σ 20.18 5.941 0.235 

E2  σ 0.935 0.223 0.009 

%b2H 0.987 0.992 0.989 

%n2H 0.726 0.802 0.704 

a 0.599 0.488 0.635 

X 48.45 49.02 2.97 

EGA% 27.174 18.782 44.41 
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بين طول حامل  )0.01(P<فة طول السفا وأخيرا  سجل ارتباط وراثي ومظهري عالي المعنوية وموجب مع ص )P)  0.05<وموجب 
 السنبلة وصفتي طول السفا وطول السنبلة.   

 ط الوراثي والمظهري بين الغلة الحبية والصفات المدروسة االرتبا .7جدول ال

TKW حبة: وزن األلف ،GN :عدد الحبوب في السنبلة ،GWS :وزن الحبوب في السنبلة ،DH : حتى التسنبل األيامعدد ، DM : حتى النصج األيامعدد ، 

GFP :الحبوب الءتفترة ام ،PH :ارتفاع النبات ،PL :طول حامل السنبلة ،AWL : ،طول السفا SL :طول السنبلة ، GY: الغلة. 

الغلة بتأثير مباشر في    مساهمة  الصفات    أكثر  ( أن صفة وزن الحبوب في السنبلة كانت8المسار الجدول )في حين أظهرت نتائج تحليل  
حتى التسنبل والتي كانت ذو تأثير سلبي  األيام( ثم صفة عدد 0.343( تليها صفة طول السفا بتأثير مباشر موجب )0.736موجب )

(  0.142( ثم صفة ارتفاع النبات بنسبة مساهمة )0.171حبة بنسبة تأثير مباشرة )ثم وزن األلف  (0.331-لة الحبية )عالي في الغ
في حين كانت مساهمة صفة عدد الحبوب  (0.017) صفة فترة امتالء الحبوبثم ( 0.136ل حامل السنبلة بنسبة مساهمة )وصفة طو 

 .(0.01-)األمر بالنسبة لصفة طول السنبلة ( وكذلك 0.403-)في السنبلة سالبة إذ بلغت 
( يليها صفة  0.63في الغلة الحبية ) مساهمة  ثر الصفات أما بالنسبة للتأثيرات الغير مباشرة فكانت صفة عدد الحبوب في السنبلة من أك

وهذا يتفق ب في السنبلة في صفة وزن الحبو  التأثيرمن خالل وذلك  ( 0.412( ثم صفة فترة امتالء الحبوب )0.552وزن األلف حبة )
 باشر لصفة وزن الحبوب في السنبلة الم  العالي( إذ اشارت في دراستها إلى التأثير Saleh et al., 2018)وصلت لها مع النتائج التي ت

ختلف معها لكنه ي  وكذلك التأثير الغير مباشر لصفة وزن األلف حبة في الغلة الحبية من خالل التأثير في صفة وزن الحبوب في السنبلة
 .نسبة لصفة عدد الحبوب في السنبلةبال

 
 
 

 GY TKW GN GWS DM DH GFD PH PL AWL  الصفة

TKW GCA 0.849**          

 PCA 0.858**          

GN GCA 0.769** 0.773**         

 PCA 0.74** 0.72**         

GWS GCA 0.864** 0.78** 0.90**        

 PCA 0.86** 0.75** 0.86**        

DM GCA -0.281 -0.245 -0.014 -0.268       

 PCA -0.27 -0.24 -0.001 -0.27       

DH GCA -0.765** -0.709** -0.615** -0.838** 0.501*      

 PCA -0.73** -0.66** -0.58** -0.78** 0.57*      

GFD GCA 0.553 0.526 0.640** 0.642** 0.393 -0.598**     

 PCA 0.49 0.46 0.59** 0.56** 0.43 -0.6**     

PH GCA -0.43 -0.51* -0.117 -0.43 0.77** 0.69** -0.014    

 PCA -0.39 -0.45* -0.09 -0.37 0.68** 0.66** -0.06    

PL GCA 0.439 0.297 0.439 0.298 -0.054 -0.02 -0.028 0.246   

 PCA 0.43 0.29 0.41 0.29 -0.07 -0.03 -0.04 0.23   

AWL GCA 0.708** 0.797** 0.569** 0.491* -0.256 -0.324 0.107 -0.379 0.543*  

 PCA 0.65** 0.75** 0.53** 0.45* -0.25 -0.31 0.09 -0.33 0.51**  

SL GCA 0.229 0.227 0.311 0.203 0.181 0.209 -0.054 0.462* 0.662** 0.322 

 PCA 0.197 0.2 0.3 0.16 0.2 0.19 -0.01 0.39 0.61** 0.25 
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 االرتباط الوراثي  لبعض صفات القمح مع الغلة الحبية باستخداممعامل المسار  .8جدول ال

 TKW GN GWS DH DM GFP PH PL AWL SL ijP فاتالص

TKW 0.17 -0.29 0.55 0.22 -0.03 0.00 -0.06 0.04 0.26 0.00 0.86 

GN 0.10 -0.40 0.63 0.19 0.00 0.00 -0.01 0.06 0.18 0.00 0.74 

GWS 0.10 -0.35 0.74 0.26 -0.03 0.00 -0.05 0.04 0.15 0.00 0.86 

DH -0.09 0.23 -0.58 -0.33 0.04 0.01 0.09 0.00 -0.11 0.00 -0.74 

DM -0.03 0.00 -0.20 -0.15 0.09 0.02 0.10 -0.01 -0.09 0.00 -0.27 

GFP 0.06 -0.24 0.41 0.20 0.03 0.02 -0.01 -0.01 0.03 <0.0001 0.50 

PH -0.06 0.04 -0.27 -0.22 0.05 0.02 0.14 0.03 -0.11 0.00 -0.39 

PL 0.04 -0.16 0.22 0.01 -0.01 0.00 0.03 0.14 0.18 -0.01 0.43 

AWL 0.10 -0.22 0.33 0.10 -0.03 0.00 -0.05 0.07 0.34 0.00 0.66 

SL 0.03 -0.12 0.12 -0.06 0.02 0.00 0.06 0.08 0.08 -0.01 0.20 

TKW :وزن األلف حبة ،GN :عدد الحبوب في السنبلة ،GWS :لة، وزن الحبوب في السنب DH : التسنبلحتى  األيامعدد ، DM النصجتى ح األيام: عدد ، 

GFP :الحبوب،  الءتفترة ام PH :ارتفاع النبات ،PL :طول حامل السنبلة ،AWL :طول السفا ،SL :السنبلة. طولijP االرتباط الوراثي مع الغلة الحبية 

  االستنتاجات:
جميع الصفات المدروسة والذي يلعب دورا  هاما  بالتحسين الوراثي اكمي في توريث مما سبق يالحظ من الدراسة سيطرة الفعل الوراثي التر 

كذلك يالحظ من الدراسة ارتفاع  ،نتقل من اآلباء إلى األجياللتي تعن طريق المورثات التي تمتلك تأثيرا  وراثيا  خطيا  أي تلك المورثات ا
أثير البيئي في توريث تلك الصفات، وسجلت درجة ض التدليل على انخفاقيمة درجة التوريث العامة لجميع الصفات المدروسة وهذا 

ووزن األلف   ،وفترة امتالء الحبوب ،لسنبلةتوريث خاصة عالية مترافقة مع قيمة تقدم وراثي متوقع عالية  لكل من ارتفاع النبات وطول ا
 ووزن الحبوب في السنبلة.  ،حبة

عدد  و بين كل من الغلة الحبية وكل من الصفات )وزن األلف حبة،  )P)  0.01<معنوية ارتباط وراثي ومظهري إيجابي وعالي الوسجل 
حتى  األيامسالب وعالي المعنوية مع  صفة عدد  طول السفا( في حين كان االرتباطو وزن الحبوب في السنبلة، و الحبوب في السنبلة، 

أما بالنسبة ، ( 0.74في الغلة بتأثير مباشر موجب ) مة  أكثر الصفات مساه من في السنبلة كانتصفة وزن الحبوب التسنبل، وكانت 
( يليها صفة وزن األلف 0.63للتأثيرات الغير مباشرة فكانت صفة عدد الحبوب في السنبلة من أكثر الصفات مساهمة  في الغلة الحبية )

   .الحبوب في السنبلة( من خالل تأثيرهما في صفة وزن  0.55حبة )
أنه يمكن االعتماد على الصفات التي أبدت قيم عالية لدرجة التوريث الخاصة المترافقة مع قيمة عالية للتقدم  وكنتيجة نهائية يمكن القول

باط وراثي ؤشرات انتخاب في تحسين العشائر والسيما تلك الصفات التي تميزت بارتالوراثي المتوقع من أجل استخدامها كمعايير أو م
حبة والصفات   اإللف وزن  و   ، ة الحبية والسيما مكونات الغلة مثل صفة ووزن الحبوب في السنبلةوكانت ذات تأثير عالي في الغل  ،ومظهري 

 بل.الشكلية كصفة طول السفا والصفات التطورية كصفة التبكير بالتسن
 :التوصيات

ير في التسنبل كمؤشرات وصفة وزن األلف حبة وصفة طول السفا وصفة التبك التأكيد على أهمية كل من صفة وزن الحبوب في السنبلة
 انتخابية من أجل تطوير طرز وراثية متحملة للجفاف. 

 : المراجع
 دمشق  ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  ،والتخطيط  يرية اإلحصاءمد ،  قسم اإلحصاء  .(2016)  اعة واإلصالح الزراعيوزارة الزر 

    العربية السورية.الجمهورية 
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Abstract 

The study was carried out during two seasons 2016/2017 and 2017/2018 at Scientific 

Agriculture Research Center in Aleppo, General Commission for Scientific Agricultural 

Research GCSAR, Syria to estimate narrow and board sense heritability, additive and 

dominance variances, dominance degree, expected genetic advance, genotypic and 

phenotypic correlations and path analysis between grain yield and study traits in 

interspecific hybrids of durum wheat. Nine parents were planted in the first season 

2016/2017 in AL-Sofera location, five of them were primitive wheat (2 genotypes of 

T.dicoccum,  2 genotypes of T.carthlicum  and one genotype of T.polonicum) which were 

used as male parents, while three cultivated varieties beside one line from ICARDA were 

used as female parents. North Carokina II design was used for crossing to produce 20 

crosses groups (5×4). The genotypes were planted in Randomized Complete Block 

Design (RCBD) with two replications in Hemaima Station. Data was collected for 

phenological traits (No. of days to heading, No. of days to physiological maturity and 

grain filling period), morphological traits (plant height, spike length, peduncle length 

and awns length), and yield components (1000-kernels weight, number of grains per 

spike and grain weight/spike). The results showed significant differences among 

genotypes for all studied traits, additive gene action controlled all traits, the genes that 

controlled all traits showed partial dominance, board sense heritability was high for all 

traits, whereas the heritability in narrow sense was high for most of the traits except 

peduncle length, and awns length were mid. A high value for expected genetic advance 

associated with high narrow sense heritability were recorded for plant height, spike 

length, grain filling period, grain weight/spike, and thousand kernels weight. A positive 

high significant genotypic and phenotypic correlations was recorded between grain yield 

with (thousand kernels weight, number of grains per spike, grain weight/spike and awns 

length) whereas that correlation was negative and high significant with No. of days to 

heading. The grain weight/spike was the most studied trait that contribute in grain yield 

with positive direct effect (0.74) followed by awns length with positive direct effect 

(0.34), then number of days to heading with negative direct effect (-0.33) and finally, 

thousand kernels weight with positive direct effect (0.17), as for indirect effect the 

number of grains per spike was the most studied traits that contribute in grain yield (0.63) 
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followed by thousand kernels weight (0.55) through the grain weight/spike. This study 

confirmed the importance of each (grain weight/spike, thousand kernels weight, awns 

length and early heading) as selection criterion for development drought tolerance 

genotypes. 

Key words: Genetic parameters, Interspecific hybrids, North Carolina II, Durum wheat. 

 


