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تركيب وراثي  21نفذت تجربة حقلية في المنطقة الغربية من العراق بهدف غربلة 
والتكنلوجيا الجافة وشبه الجافة من قبل وزارة العلوم  للزراعة في الظروف مدخل

اصناف معتمدة لغرض المقارنة )العراق، ديار والمحمودية(.  3الى  باإلضافة
استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة في تنفيذ التجربة وبثالث مكررات لكل 
 تركيب وراثي. بينت نتائج الدراسة ان التراكيب الوراثية التي ادخلت حديثا وزرعت

ة ي في المناطق الغربية من العراق ان منها تراكيب وراثيللموسم الثاني على التوال
الى امكانية  باإلضافةواعدة جدا لتكون مرشحة لبرامج التربية والتحسين االخرى 

 نموها وانتاجها ثباتيه لتأكيدمعتمدة بعد زراعتها لمواسم اخرى  كأصنافاعتمادها 
داخلة في الدراسة التراكيب الوراثية ال اختلفتالعالي تحت مثل هكذا ظروف. 

بمحتوى بذورها من الموليبدنم والنيتروجين وهذا يدل على تفاوت النمو واالنتاج 
ثية وكذلك سير العمليات الحيوية في النبات وهذا ما اكده ايضا تفاوت التراكيب الورا

 المعتمد على الموليبدنم والذي يساعد في تمثيل النتروجين في NRفي فعالية انزيم 
ي الجدير بالذكر ان اعلى فعالية لهذا االنزيم وجدت في التركيب الوراث النبات. من

اعلى  بإعطائه 31والذي تفوق في الحاصل ايضا. تفوق التركيب الوراثي  29
الى االصناف المعتمدة.  باإلضافةحاصل على معظم التراكيب الوراثية المدخلة 

دخل في برامج متقدمة من يمكن ترشيح التراكيب الوراثية المتفوقة بالحاصل الن ت
 .التربية والتحسين

 

 .، االدخال، التربية والتحسين، الحنطةراثيالتركيب الو  :كلمات مفتاحية
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Abstract 

A field experiment was carried out in the western parts of Iraq aimed to screen 21 

wheat genotypes introduced to arid and semi-arid areas by the Ministry of Science 

and technology beside 3 registered genotypes (IRAQ, Diar, and Mahmodiah) for 

comparison. A randomized completely block design was used to achieve this 

experiment with three replications for each genotype. The results of this study showed 

that recently introduced genotypes and planted for the second season sequentially in 

the western parts of Iraq of which promising genotypes to be nominated for other 

plant breeding programs beside they can be registered after planting them for other 

seasons to ensure their stability in terms of growth and production under such 

conditions. The seeds of genotypes varied in their content of Mo and N and this 

indicates their variation in growth and production as well as metabolism processes in 

the plant. Also, this was confirmed the variation in the activity of NR enzyme which 

in turn depends on Mo and assimilates N in the plant. It is worth mentioning that the 

activity of this enzyme was superior in genotype 29 which also was superior in yield 

(ton ha-1). Genotype 31 was superior by giving the highest average of yield over most 

introduced genotypes as well as registered ones. It can be recommended to use 

genotypes with high yields to be used in plant breeding programs. 

Keywords: Genotype, Introduction, Plant breeding, Wheat. 

 المقدمة

المرتبة االولى في العراق  .Triticum aestivum L  السداسيةوابرزها الحنطة  المتعددة بأنواعهاتحتل الحنطة 
والعالم من حيث المساحة المزروعة و كمية االنتاج والعائد المادي المتحقق منها إذ تعتبر اهم المحاصيل 

٪ من السعرات الحرارية و ما يقرب من 20تزود األنسان بأكثر من  ألنهااالستراتيجية على المستوى العالمي 
مصدر غني بالكربوهيدرات والمعادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم (، و 17٪ من البروتين الذي يستهلكه )23

(، التي 44) والصوديوم والحديد والنحاس والزنك والفيتامينات مثل الثيامين، الريبوفالفين والنياسين وفيتامين هـ
بوب وأكثرها انتشاًرا من بين محاصيل الح المحاصيل تعتبر مهمة جًدا لصحة اإلنسان. ويعتبر ايضا أحد أهم

اذ تعتبر حنطة الخبز من أكثر األطعمة شيوًعا في كثير من  (،28) الحيواناتاإلنسان و المزروعة من أجل غذاء 

mailto:ag.mohammed.hamdan@unoanbar.edu.iq
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(، ويعتقد ان العراق هو الموطن االصلي للحنطة ومنها انتقل الى بقية انحاء العالم. هناك تحديات 20البلدان )
بيئية والمناخية مثل شدة االضاءة والملوحة والجفاف كبيرة تواجه مربى النبات في مواجهة تقلبات الظروف ال

)درجة الحرارة ونقص المياه( اذا ما اردنا الوصول الى تحقيق االكتفاء الذاتي مقارنة بالتزايد المستمر للسكان 
 المساحةألف طن بمقدار  6238 2020ايضا، اذ وصل انتاج العراق في العام الماضي للموسم الشتوي 

ألف  4343حيث قدر 2019% عن إنتاج سنة  43.6قدرت نسبتُه  بارتفاع( اي 5لف دونم )ا 8574 المزروعة
البالغ  2017عام  بإنتاج( وهي نسب قليلة اذا ما قورنت 4ألف دونم ) 6331 المزروعة المساحةطن بمقدار 

( رغم توفر مياه االمطار خصوصا وان 3الف دونم ) 4216لمزروعة البالغة الف طن بواقع المساحة ا 2974
الحنطة تعتمد اعتمادا كليا في انتاجها على كمية االمطار وصعوبة الحفاظ على مخزون المياه نتيجة لالرتفاع 

 .األخيرة اآلونةالشديد والملحوظ في درجات الحرارة في البالد في 

جين ت مختلفة للسيطرة على نسبة توليد االوكسولكي تحافظ النباتات على النمو الطبيعي فان النباتات طورت اليا
كاستجابة لهذه االجهادات بالرغم من  النباتية( في الخاليا Reactive Oxygen Species) ROSالفعال 

 تكونها في الخاليا النباتية كنواتج عرضية للعمليات االيضية مما اضطر المربي الى بذل جهد اكبر الستنباط
ليات مضادات االكسدة دة ذات محتوى عالي من مضادات االكسدة او زيادة فعااصناف وتراكيب وراثية جدي

تمادها، للبيئة السائدة في المنطقة واع تأقلمهاودراسة مدى ربية والتحسين ( وادخالها في برامج الت48االنزيمية )
اوالت هنالك العديد من المحالبيئة.  وهي افضل طريقة لزيادة االنتاج وتحسين النوعية وتقليل الكلف والحفاظ على

وراثية لتربية أصناف قابلة للتكيف لمدى واسع من الظروف البيئية في جميع أنحاء العالم. يعد اختيار التراكيب ال
يئًيا بواألصناف الجديدة إحدى طرق التربية التقليدية، اذ تتطلب الزراعة الناجحة لتراكيب وراثية جديدة تكيًفا 

 (. اذ يقاس مدى تحمل النبات46و 29ر بيئات مختلفة لتحديد أفضل التراكيب الوراثية )واستقرارا وراثًيا عب
 محاولة غربلة الجذور الحرة. إن الى تركيزمضادات االكسدة بالنبات نسبة  تركيزعلى  البيئية لإلجهادات

 أفضل فهما يعطي الالحقة المواسم نتائجها في وتقييم الحاصل مكونات على اعتماداً  الحنطة من وراثية مدخالت
 تالمدخال تغربل الوراثية لذلك التراكيب من لكثير المبكر االستبعاد بداًل عن الحاصل زيادة في نجاحها لمدى

 تركيب وراثي ذات صفات مميزة أفضل إلعطاء الوراثية المقدرة إلظهار من الصفات عدد على الوراثية اعتماداً 
 ةالمميز المكونات  خالل أحد)اي تقييم النبات من  التعويض مبدأ وفق خرى األ الحاصل مكونات في يؤثر وبالتالي

مكملة لدراسات اخرى تجري على نفس التراكيب  الدراسة هيللنمو او الحاصل او كليهما(. وعليه فان هذه 
ه التراكيب الوراثية من الحنطة من حيث قدرتها على النمو في البيئات شبه الجاف أفضلالوراثية بهدف اعتماد 

  المعتمدة. باألصنافواعطاء حاصل عالي مقارنة 

 المواد وطرائق العمل

وخط  43.39على خط عرض  والواقعةنفذت تجربة حقلية في محطة ابحاث كلية الزراعة في منطقة الحامضية، 
 الوراثية. تهدف الدراسة الى اختيار التركيب/ التراكيب 2021-2020الزراعي خالل الموسم  33.44 طول
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بيئة المنطقة الغربية من العراق. تضمنت التجربة عامل واحد وهو  والحاصل فيفي صفات النمو  المتفوقة
 3الى  باإلضافةتركيب مدخل  21الى العراق ) 2019/2020تراكيب وراثية من الحنطة ادخلت في موسم 

اف معتمدة محليا وهي العراق، المحمودية والديار(، علما ان التراكيب الوراثية المدخلة أدخلت اساسا للزراعة اصن
( وبثالث  (R.C.B.Dونفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة. في البيئات الجافة وشبة الجافة

تجريبية. وتم تهيئة أرض التجربة من حراثة  وحدة 72مكررات لكل تركيب وراثي ليصبح عدد الوحدات التجريبية 
. احتوت كل وحدة تجريبية على ثمانية خطوط 2م2× 2 مساحتها وحدات بلغتوتنعيم وتسوية ثم قسمت إلى 

( دفعة واحدة 43نم الواحد )كغم للدو  47أضيف سماد الداب قبل الزراعة بمقدار  سم. 25المسافة بين خط وأخر 
كغم الهكتار. ُاخذت  120 غم لكل وحده تجريبيه تقريبا، وبلغت كمية البذار 65 خلطًا مع التربة اي بمقدار

سم لتقدير نسبة عنصري المولبيدينوم  30-0عينات عشوائية من أرض التجربة قبل الزراعة على عمق 
 بالمليون للنتروجين. جزء 0.04وجزء بالمليون للموليبدنم  4.5كانت  والنيتروجين والتي

حنطة ُاخذت عينات عشوائية من البذور لكل تركيب وراثي من ال النيتروجين والموليبدنم في البذور:تقدير تركيزي 
ائرة دلتقدير محتوى البذور من عنصري النتروجين والموليبدنم. قدرت تراكيز النيتروجين والموليبدنم في مختبرات 

كيلدال  تعليم العالي العراقية. استخدمت طريقةالبيئة والمياه / وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة مع وزارة ال
(Keldahl( في تقدير نسبة النيتروجين في النماذج واستنادا الى الطريقة التي ذكرها )بينما قدرت ترا16 .) كيز

جهاز مطيافية االمتصاص الذري اللهبي  ( باستخدام2) البذور حسب الطريقة التي أوردها الموليبدنم في
 (. SHIMADZU Model AA7000) كرافيت()

(. 47)قدرت فعالية هذا االنزيم وفق طريقة  :Nitrate Reductase  (NR: EC 1.7.1.1)تقدير فعالية أنزيم
( من W/V% )0.01و Sulfanilamide( من W/V% )0.5و HClمن  N 0.75تكون خليط التفاعل من 

N-(1-Napthyl) ethylenediamine dihydrochloride 1500مايكروليتر من العينة الى  200. اضيف 
وتم  ºم 37مايكورليتر من خليط التفاعل. وتم الحضن لخمسة عشر دقيقة في حمام مائي وعلى درجة حرارة 

( واحدة من االنزيم Uنانوميتر. وحسبت الفعالية كاالتي: وحدة ) 540االمتصاصية على طول موجي  قراءة
 االتية:  وطبقت المعادلةن مادة التفاعل مايكرومول م 1تساعد على تفاعل 

 (A/t(*)Vt/Vs( = )1-)وحدة غم NRفعالية أنزيم 

 A/15((*1700/200)( = )1-)وحدة غم NRفعالية أنزيم 

  6.5(*A/15( = )1-)وحدة غم NRفعالية أنزيم 

A االمتصاصية = 
t الوقت = 

Vt ( 1700= الحجم الكلي )مايكروليتر 



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2021 2,العدد  19ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

319 

 

Vs ( مايكروليتر 200= حجم العينة) 

يوم من الزراعة،  100التزهير بعد مرور  التالية: نسبةتم قياس صفات النمو  :والحقلية قياس المظهرية
(. كذلك تم قياس صفات 2النبات )سم(، الوزن الجاف )غم(، المساحة الورقية )سم ارتفاع(، SPADالكلوروفيل )

الحاصل التالية: كثافة السنيبالت )عدد السنيبالت/ طول السنبلة(، نسبة الخصب )عدد الحبوب/ عدد 
طن ) والحاصلحبة )غم(، كفاءة التسنبل )عدد االشطاء الفعالة/عدد االشطاء الكلية(  1000السنيبالت(، وزن 

 (.1-هـ

 بعد جمع وتبويب البيانات للصفات المدروسة تم تحليلها بطريقة جدول تحليل التباين وفق التحليل االحصائي:
استخدام اختبار أقل فرق العشوائية الكاملة، كما وتم تشخيص المتوسطات المتفوقة معنويا ب القطاعاتتصميم 
 (.11معنوي )

 والمناقشة النتائج

( الى وجود اختالف معنوي في كل من تركيزي المولبيدنم 1أشارت نتائج التحليل االحصائي )جدول  
في محتوى البذور من  32. تفوق التركيب الوراثي بالدراسةوالنيتروجين في بذور التراكيب الوراثية الداخلة 

، 28الوراثيينون، بينما تفوق التركيبين جزء بالبلي 44.40تركيز بلغ  بأعلىالمولبيدنم على باقي التراكيب الوراثية 
جزء بالبليون ويليهما بهذا التفوق التراكيب 3.85 تركيز بلغ  بأعلىفي محتوى البذور من عنصر النيتروجين  20

، بينما اعطى الوراثيةجزء بالبليون متغلبه على باقي التراكيب  3.75بلغ  بتركيز 18 ، 32،25، 7الوراثية 
 جزء 2.75و 29.60 والنتروجين بلغالتركيب الوراثي الديار )المعتمد محليا( اقل تركيز من عنصري الموليبدنم 

قد تفوقت بذوره في احتوائها على  32على التوالي. من الجدير بالذكر ان التركيب الوراثي  بالبليون للعنصرين
 الطبيعةالى اختالف  الوراثيةيمكن ان يعزى سبب تباين التراكيب  اعلى تركيز من العنصرين المذكورين انفا معا،

االنبار( في الموسم -في بيئة واحده )قضاء هيت مزروعةللصنف خصوصا ان بذور هذه التراكيب كانت  الوراثية
 في الغذائية وتراكم العناصر االمتصاص قابلية في تختلف التراكيب ھذه فان . لذا2020-2019الزراعي 
الى ان اختيار التراكيب الوراثية المتفوقة تتميز دائما في االستفادة من  المصادر من الكثير اذ اشارت البذور.

(. اذ يعمل 40) متميزة وإنتاج حبوبالعناصر الغذائية المتاحة لتعزيزها على القدرة في االمتصاص واالستخدام 
موجود في العصارة  نزيم في مسار اختزال النتراتوهو أول إ NRالمولبيدنم مع النتروجين في تحفيز انزيم 

، أيونات النترات، (Moco) إلى حد كبير على العامل المساعد المولبيدنم NR الخلوية، اذ تعتمد أنشطة
 المھم NRاالنزيم  لفعالية بالنسبة (. أما42و 19انخفاض نواتج األيض، والفسفرة )الهرمونات، وظروف النمو، و 

 سبعة تفوقت مساعد، فقد كعامل المعتمدة على المولبيدنم االنزيمات من وھو النبات في النتروجين تمثيل لعملية
 بلغت حيث 4و 10،  11، 28، 30، 29،25وھي  الدراسة في دخلت تركيبا 24مجموع  من وراثية تراكيب
 1-غم ، وحدة28.73و 28.83، 28.87، 28.96 ،29.48 ،30.14، 30.24التوالي  على االنزيم فيها فعالية
اذ  الزراعةيوم من  100الوراثية في نسبة التزهير بعد مرور  التراكيب (. تمايزت1)جدول  1-دقيقة  رطب وزن 
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ويليه  98.33%نسبة بلغت  بأعلىعلى باقي التراكيب الوراثية  11تفوق التركيب الوراثي  1تبين نتائج الجدول 
نسبة  بأعلى. 3، 4، 6، 7، 9، 10، 19، 20، الديار، 25، 28، 29، 30تفوق التراكيب الوراثية محموديه، 

، 50.33، 43.33، 63.33، 76.67، 40، 78.33، 56.67، 33.67، 55،33.33، 30.33بلغت 
يمكن  .0.33%اقل متوسط بلغ  36% على التوالي بينما اعطى التركيب الوراثي 88.33، 61.67، 46.67

بظاهرة االرتباع  المتمثلة البيئةى التكوين الجيني والتفاعل مع ان يعزى سبب ذلك التفاوت في نسبة التزهير ال
 والليلالضوئية ودرجات الحرارة بين النهار  الفترةاليومي في العمليات البيولوجية الداخلية طول  وكذلك التذبذب

والمرحلة التكاثرية في الحنطة. وهذه  وتأخير التزهير مستويات مختلفة من الحساسية لدرجة الحرارة تمنح (18)
اللذين اشاروا الى ان السبب وراء اختالف  (37و 13، 7، 6، 1)النتائج اعاله جاءت مشابهه لما توصل اليه 

موعد التزهير قد يعود الى طبيعة التنوع الوراثي الحاصل بين انواع التراكيب لغاية وصولها الى نهاية مرحلة 
متوسط لمحتوى الكلوروفيل بعد التزهير  بأعلىتفوق التركيب الوراثي الديار على باقي التراكيب الوراثية  .التزهير

، 24، 6، محمودية، 31، 20، 3 ،10 ،19، 18، 11، 30، 28 ويليه تفوق التراكيب الوراثية 53.45بلغ 
الدراسات  من عدد نتائج بينته، وهذا ما SPAD 45.88اقل متوسط بلغ  36، بينما اعطى التركيب الوراثي 32

في مرحلة التزهير يمكن  (45و 26) الكلوروفيل محتوى  في الوراثية التراكيب بين معنوي  تباين وجود التي اكدت
أن  (49) أكداذ  SPAD (49،)قراءة  تحديد التفرعات النشطة للنبات والحفاظ على خضرة األوراق من خالل
بالنيتروجين، اذ إن الحفاظ  والترب الغنيةمرحلة التزهير تكون أكثر أهمية اعتمادا على مرحلة التلقيح واالخصاب، 

ادة الحاصل، رغم ظروف االجهاد على خضرة األوراق لفترة أطول بعد التخليق الحيوي يمكن أن يساهم في زي
أشارت دراسات  معقد ويختلف باختالف األنواع النباتية، االخضرار(. اذ ان األساس الجيني وراء بقاء 15)

مختلفة إلى وجود مركبات متعددة البروتينات يتكون من إنزيمات الكلوروفيل التقويضية، وبروتين الحفاظ على 
مسؤول عن امتصاص الضوء، مرتبط بمسار تحلل الكلوروفيل، مثال ذلك التنوع  وبروتين معقدالخضراء،  المادة

المتغيرة، زيادة بروتين الكلوروفيل  a  /bعن تحسين محتوى الكلوروفيل  مسؤول CaO لمتمثل بجيناالجيني 
أشارت نتائج التجربة التي اجريت  .(14للنظام الضوئي األول والثاني ) الذي يمتص الضوء، ونقل اإللكترون 

اذ تمت  الصفةفي الموسم الماضي الى تفوق بعض التراكيب في هذه  (38)بوساطة على نفس التراكيب الوراثية 
 تراكيب باللون االخضر الخفيف حتى في وقت الحصاد. تفوقت ستة محتفظة الوراثيةمالحظة بعض التراكيب 

النبات، بينما اعطى  الرتفاع معدل اعلى بإعطائها 5، 7، 19، ديار، 11، 3وراثية في صفة ارتفاع النبات 
 8، 6)(، وهذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه 1سم )جدول  77.53الوراثي محمودية اقل متوسط بلغ  التركيب

للحنطة. وهذا التباين الوراثي  الوراثية التراكيب بين النبات ارتفاع في تباين وجود الى اشاروا اللذين(، 38و
 (canopy cover)معدل نمو الساق  ىعل يؤثرالستجابة النمو ولدرجة الحرارة  الوراثيةالحاصل بين التراكيب 

على ارتفاع النبات اذ يؤثر  التأثيرله دور كبير في  البيئة× ( اذ ان اختالف التركيب الوراثي 30و 25)
. )31 (وارتفاع النبات الحنطةبشكل إيجابي على مساحة ورقة العلم في  لفترة الضوء الحساس  Ppd-D1b أليل

الضوئي، اذ توصل بعض  التمثيل بمنتجات السنبلة تزويد في دور لھا والتي المھمه االوراق من العلم ورقة تعتبر

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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مصادر حيوية للكربوهيدرات ي العضو الضوئي الرئيسي للحنطة و الباحثين الى نتائج تفيد بان ورقة العلم ه
(، وان مساحة أوراق العلم في الحنطة تلعب دوًرا رئيسًيا في تحسين 35توفيرها حتى مرحلة ملء الحبوب )و 

. حيث يمكن للتراكيب الوراثية ذات مساحة ورقة العلم العالية ان (52و 36، 10) حاصل الحبوب في الحنطة
متوسط بلغ  بأعلىعلى باقي التراكيب الوراثية  24ق التركيب الوراثي تكون مهمه في برامج التربية والتحسين. تفو 

، 39، 32، 10، محمودية، 18، 28، 29، 9معنويا عن التراكيب الوراثية العراق،  يختلف ولم 2سم 48.29
، 41.34، 41.43، 42.8، 42.91 ،42.99، 42.99، 46.74، 47.06حيث بلغت المتوسطات  6، 20

سابقة الذكر على التوالي، بينما اعطى التركيب  الوراثيةللتراكيب  2سم 39.28، 39.44، 39.65، 39.7
 نتائج (41و 38، 27، 13، 10، 9، 8، 6، وجد كل من )1جدول  2سم 29.57اقل متوسط بلغ  25الوراثي 
 .الورقية المساحة صفة في الوراثية التراكيب بين معنوي  وجود اختالف الى اشاروا حيث مشابهة

 .تركيب وراثي من الحنطة 24تأثير التركيب الوراثي في صفات النمو في  1 جدول

 التزهير بعد Mo N NR activity التراكيب الوراثية
 يوم 100

أرتفاع   الكلوروفيل
 النبات

المساحة  الوزن الجاف
 الورقية

 جزء بالبليون 
  

وزن  1-وحدة غم
 رطب دقيقة

% SPAD 2سم غم سم 

3 36.50 3.50 26.74 88.33 49.80 104.03 1040.00 29.94 
4 33.35 3.20 28.73 61.67 48.19 91.60 933.33 34.52 
5 35.45 3.50 26.00 26.67 47.48 96.90 823.33 34.62 
6 36.75 3.30 26.85 46.67 49.01 90.40 723.33 39.28 
7 40.35 3.80 27.19 50.33 46.90 96.63 993.33 34.93 
9 31.60 3.20 28.24 43.33 47.34 89.37 863.33 46.74 
10 32.65 3.50 28.83 63.33 50.35 91.90 846.67 41.34 
11 36.20 3.10 30.14 98.33 51.02 104.73 870.00 37.64 
18 40.45 3.80 26.89 23.67 50.72 90.87 820.00 42.8 
19 34.30 3.60 24.19 76.67 50.58 100.93 1110.00 32.94 
20 42.55 3.90 27.58 40.00 49.78 93.07 770.00 39.44 
 37.17 820.00 96.20 53.45 78.33 26.12 2.80 29.60 ديار
24 33.70 3.40 27.19 6.67 48.67 77.70 910.00 48.29 
25 35.70 3.80 28.87 56.67 46.76 93.00 770.00 29.57 
28 41.70 3.90 29.48 33.67 51.88 85.53 934.00 42.91 
29 36.45 3.60 30.24 33.33 47.54 80.67 806.67 42.99 
30 35.15 3.50 28.96 55.00 51.58 89.37 765.33 35.50 
31 34.25 3.60 27.66 23.33 49.75 85.03 866.67 35.69 
32 44.40 3.80 26.69 100.00 48.35 85.70 763.33 39.70 
36 32.60 3.60 27.38 0.33 45.88 78.90 900.00 38.40 
39 33.75 3.50 28.39 18.67 46.99 82.97 753.33 39.65 
41 35.40 3.60 26.87 13.67 48.64 80.97 780.00 33.64 

 47.06 813.33 88.47 47.79 13.33 27.97 3.50 34.30 العراق
 41.43 820.00 77.53 49.37 30.33 26.44 3.20 30.25 محمودية
 NS 7.40 7.26 3.84 51.80 1.21 0.10 0.29 0.05أقل فرق معنوي 
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بينت نتائج التحليل االحصائي  .طولھا الى بالسنبلة السنيبالت عدد بين النسبة الى السنيبالت تشير كثافة
 ( الى تفوق التركيب الوراثي العراق على جميع التراكيب الوراثية قيد الدراسة بأعلى متوسط بلغ2)الجدول 
اقلھا التركيب  وكان بينھا فيما معنويا تختلف لم االخرى  الوراثية التراكيب ، بينما جميع1-سنبلة سم 11.16
. يعزى سبب تفوق التركيب الوراثي العراق و تدني التركيب الوراثي 1-سنبله سم 1.69بأقل متوسط بلغ  9الوراثي 

مثل وقت  على العديد من العوامل الوراثية، منها  جينات السيطرة على الصفات التكاثرية المختلفة أو مراحل 9
اذ يتم تحديد إمكانات عدد السنيبالت الخصبة من خالل بنية  (32) اإلزهار وسكون البذور وارتفاع النبات

السنبلة في الحنطة المحكوم بنسبة التزهير والتفرعات، وعدد السنبيالت على محور السنبلة في الصفوف مزدوجة 
تشير نتائج  .(39 (، اذ تتكون السنيبالت من عدد غير محدد من الزهيرات المرتبطة بمحور ثانوي (51 (الترتيب

عدد الحبوب بالسنبلة. تفوق الوراثية في صفة  التراكيب بين معنوي ( الى جود فرق 2التحليل االحصائي )جدول 
، 1-حبه سنبله 61.03على باقي التراكيب الوراثية بأعلى متوسط لعدد الحبوب بالسنبلة بلغ  4التركيب الوراثي 

، 54.77، 50.83بأعلى متوسطات بلغت محمودية  ،30،31، 6، 7، 10، 3ويليه تفوق التراكيب الوراثية 
اقل  11على التوالي، بينما اعطى التركيب الوراثي  1-حبه سنبله 49.33، 49.63، 49.63 ،49.83، 52.8

في صفة عدد الحبوب بالسنبلة  الوراثيةيمكن ان يعزى هذا التباين بين التراكيب ، 1-سنبله 36.27متوسط بلغ 
في  للتركيب اذ تتحكم عوامل عديده منها نسبة خصب وعدد السنيبالت العائدة الوراثية الطبيعةالى التباين في 

والجينات العائدة للتركيب  البيئةوفتره امتالء الحبه وكفاءة التزهير، التي تتحكم بها التفاعل بين الظروف  السنبلة
( ان الزيادة في عدد السنيبالت في السنبلة انعكس إيجاًبا في زيادة عدد الحبوب في 37) وجد .(23) الوراثي

 3تفوق التركيب الوراثي  2الوراثية في صفة نسبة الخصب، اذ تبين نتائج الجدول  التراكيب اختلفتالسنبلة. 
، محمودية، 20، 10، 4ويليه تفوق التراكيب الوراثية   2.71%على باقي التراكيب الوراثية بأعلى متوسط بلغ 

، 2.68،  2.7،2.69 ،2.8، 2.93، 3.09بأعلى متوسطات بلغت  30، 9، 31، 6، العراق، 29 ،19 ،7
اقل متوسط بلغ  11على التوالي، بينما اعطى التركيب الوراثي  %2.5، 2.51، 2.53، 2.54، 2.59، 2.63

بعمل جينات متعددة وتفاعالتها مع بعضها البعض ومع البيئة  محكومةان اكثر الصفات الكمية تكون  %1.89.
د الحبوب ، خصوبة السنيبالت، وعدالمزهرة  اهمها الحد األقصى للبراعمو اذ تتحكم عدة عوامل في نسبة الخصب 

وقت وعملية التلقيح واالخصاب و  الحرارة( اضافة الى العوامل االخرى مثل درجة 33النهائي في السنيبلة )
عدد الحبوب بالسنيبالت، والتعبير الجيني العالي الحاصل اثناء و  السنبلةالتزهير وعدد السنيبالت الخصبة في 

توافقت  (.24) التي تنظم تطور السنبلة وتؤثر أيًضا على وقت التزهير VRN1 ثل بجيناتعمليه االرتباع  المتم
الى انه قد يرجع هذا االختالف الحاصل في نسبة الخصب  اشارت (. التي38)اليه  النتائج اعاله مع ما توصل

على باقي  18تفوق التركيب الوراثي  2يتبين من نتائج الجدول  .والمورفولوجيالتركيب الوراثي  طبيعةالى 
، 10، 19، 11، 41الديار، م ويليه تفوق التراكيب الوراثية غ 59.47التراكيب الوراثية بأعلى متوسط بلغ 

غم على التوالي، بينما اعطى  52.8، 53.27 ،53.87 ،54.93، 55.6، 55.93محمودية بمتوسطات بلغت 
تباين التراكيب الوراثية في وزن الحبوب قد يرجع  (38) غم، وجد 44.93اقل متوسط بلغ  36ي التركيب الوراث

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.611106/full#B30
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.611106/full%23B53#B53
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عدد االشطاء وعدد السنابل مما يقلل من المنافسة بين النباتات على الضوء وتراكم منتجات إلى انخفاض متوسط 
 النسبةالتمثيل الضوئي وعناصر النمو، بالتالي زيادة وزن الحبوب. تم الحصول على كفاءة التسنبل من خالل 

الى تفوق التركيب  2الجدول  في المتر المربع. اشارت نتائج الكليةالى عدد االشطاء  الفعالةبين عدد االشطاء 
، 19، 36الوراثية %، ويليه تفوق التراكيب 95.51على باقي التراكيب الوراثية بأعلى متوسط بلغ  24الوراثي 

بأعلى متوسطات  محمودية ،7، 11، 10العراق،  ،41 ،6ديار،  ،4، 18، 32، 20، 25 ،30 ،3، 5، 9
 ،89.87 ،90.19 ،90.98 ،91.42 ،91.52 ،92.01، 93.06،92.9، 93.28، 93.74، 55.93بلغت 

على التوالي، بينما اعطى  %85.15 ،86.46 ،87.98 ،88.03 ،88.38 ،88.54، 89.61، 89.72
يعزى تفوق التراكيب الوراثية في كفاءة التسنبل الى التكوين او %. 44.93اقل متوسط بلغ  36التركيب الوراثي 

نسبة الكفاءة منها ارتفاع الوزن الجاف عند  ومورفولوجيه تحدده اذ تتحكم عدة عوامل جيني الجينية الطبيعة
 (،31) اضافة الى حجم المبيض البيئةفي قابليتها للتفاعل مع  الوراثيةالتراكيب  واالختالف بينالتخليق الحيوي 
الزهيرات ، اذ ان عدد (24) يوًما قبل التخليق 20.في نمو السنبلة خالل المساهمة الخصبةوعدد الزهيرات 

أيام بعد التخليق وبالتالي تحديد  10 الخصبة تتحكم في تثبيت الحبوب التي تعتمد على ظروف النمو خالل
 كفاءة تكوين الحبوب.

على باقي  31تفوق التركيب الوراثي  2الوراثية في صفة الحاصل، اذ تبين نتائج الجدول  التراكيب تفاوتت
، 4، 20، 29، الوراثية العراق، ويليه تفوق التراكيب 1-طن هكتار 11.52متوسط بلغ  بأعلىالتراكيب الوراثية 

، 11.16متوسطات للحاصل الكلي بلغت  بأعلىديار،  المحمودية،، 24، 5، 39، 41، 9، 3، 30، 25
11.08 ،11.07 ،10.77،10.57 ،10.54 ،10.21 ،10.11 ،10.11 ،9.78 ،9.7 ،9.56 ،9.54 ،
. يرجع 1-طن هكتار 7.76اقل متوسط بلغ  6 التوالي، بينما اعطى التركيب الوراثي، على 1-طن هكتار 9.38

التكوين الوراثي والعوامل الفسيولوجيه  طبيعةالى  الوراثيةالتباين في صفة حاصل الحبوب بين التراكيب 
، السنبلةارتفاع النبات ووزن األلف حبة و طول ، و (21)منها عدد أيام النضج وفترة امتالء الحبوب  المختلفة

 تتفق (50)وهي عدد السنابل وعدد الحبوب في السنبلة ووزن الحبوب  الرئيسيةاضافة الى مكوناته الثالثة 
 ( بدراستها على نفس التراكيب الوراثية.38النتائج اعاله مع ما توصل اليه )

 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.611106/full%23B52#B52
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 .تركيب وراثي من الحنطة وعشرين تأثير التركيب الوراثي على الحاصل ومكوناته ألربع 2 جدول

كثافة السنيبالت  التراكيب الوراثية

 سم()سنيبلة 

عدد الحبوب 

 بالسنبلة

نسبة الخصب 

)%( 

 1000وزن 

 حبة )غم(

كفاءة 

 التسنبل

 الحاصل 

 (1-)طن هـ

3 1.87 50.83 2.71 51.80 92.90 10.21 

4 2.01 61.03 3.09 49.07 89.87 10.77 

5 1.96 44.83 2.33 49.47 93.06 9.70 

6 1.87 49.83 2.54 46.87 89.61 7.76 

7 1.83 52.80 2.69 47.60 86.46 9.27 

9 1.69 47.47 2.51 50.07 93.28 10.11 

10 1.86 54.77 2.93 53.27 88.03 9.26 

11 2.00 36.27 1.89 54.93 87.98 8.15 

18 1.76 43.77 2.24 59.47 90.19 9.32 

19 1.70 45.17 2.68 53.87 93.74 8.44 

20 1.86 48.53 2.80 49.10 91.42 11.07 

 9.38 89.72 55.93 2.41 41.77 1.77 ديار

24 1.71 43.57 2.33 48.33 95.51 9.56 

25 2.03 39.50 2.11 50.40 91.52 10.57 

28 1.97 45.10 2.42 46.67 76.24 8.43 

29 1.77 47.40 2.63 49.60 77.87 11.08 

30 2.07 49.63 2.50 51.53 92.01 10.54 

31 1.93 49.63 2.53 49.47 80.93 11.52 

32 1.89 42.90 2.16 49.20 90.98 9.20 

36 2.20 47.90 2.40 44.93 94.11 8.99 

39 1.81 43.20 2.35 48.93 82.86 9.78 

41 2.00 39.20 2.13 55.60 88.54 10.11 

 11.16 88.38 50.60 2.59 48.30 11.16 العراق

 9.54 85.15 52.80 2.70 49.33 9.54 محمودية

 1.60 8.51 5.03 0.46 9.03 1.06 0.05أقل فرق معنوي 

طت هذه الزيادة مع التحسين منذ قدوم الثورة الخضراء حصلت زيادة منتظمة ومستقرة في انتاجية الحنطة وقد ارتب
البيئية المختلفة، وقد صاحب  لإلجهاداتوالتكيف  لألمراضالمقاومة الحاصل في زيادة حاصل الحبوب و  راثيالو 

ذلك ايضا التحسين في الممارسات الحقلية. على النقيض من ذلك، فأن زيادة الطلب العالمي على الحنطة وقلة 
 اصناف معتمدة تتأقلم لمدى واسع من إلنتاجاالراضي المستصلحة ولد ضغطا كبيرا على برامج التربية والتحسين 

االداء الحقلي لها ونوعية البذور وتحمل االجهادات البيئية واالمراض. زراعة الحاصل و  يتأثرالبيئات بدون أن 
 الحنطة في الحقول المفتوحة يعتمد كليا على االستجابة الى االجهادات الحيوية وغير الحيوية. يمثل الحاصل

التراكيب الوراثية الحاصل فهو يتأثر كثيرا ببعض الصفات دون االخرى. لذا فأن النهائية لصفات النمو و  المحصلة
 الوراثيةالتراكيب  أفضلالستنباط  الالحقةوالتحسين  التربيةالتي تفوقت بالحاصل قد تكون مهمه في برامج 

مثاليه الى  متشابهةجميعا تحت ظروف  الوراثيةمن العراق، زرعت التراكيب  الغربيةالمالئمة لظروف المناطق 
. يمكن ان يستنتج من نتائج هذه الدراسة ان هناك تراكيب قي وغيرهاواالدارة والسحد كبير من حيث نوعية التربة 

وراثية واعدة تميزت بقوة نموها واعطاءها حاصل اعلى من االصناف المعتمدة محليا في ظروف محافظة االنبار 
 وبهذا نوصي باالستمرار بزراعة هذه التراكيب لغرض اختيار االكثر مالئمة للمناطق الجافة وشبة الجافة.
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