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 (steinluchحساسية بعض اصناف حنطة الخبز لديدان الثأليل )
 Anguina tritici ودراسة الفعل الجيني الذي يسيطر عليها 

 
 عماد خلف خضر القيسي    احمد هواس عبد اهلل الجبوري    جاسم محمد عزيز الجبوري

 جامعة تكريت  –كلية الزراعة 
 4002/00/40 تاريخ القبول:، 4002/6/42تاريخ االستالم: 

 
 ةصالالخ

  
 Anguinaاظهرت اصناف من  حنطة الخبز درجات متفاوتة من الحساسية من االصابة بديددان الألليدل   

tritici  صدناف لدم   تائج التضريبات التبادلية بين االواظهر الصنف صابربيك مناعة تامة لهذه الديدان ومن ن
تدلأيرات  تباين جد من تحليل تلأيرات والحنطة . ويعطي أي هجين قوة هجين سالبة للحساسية ضد مرض ألليل 

القابلية االئتالفية العامة والخاصة ان الصنف صابربيك كان متفوقا ويمكن اعتماده في برامج التربية التي هدفها 
( 3ابو غريدب  Xمعدل نسبة االصابة حيث اظهرالتضريب )صابربيك  ضالحصول على توليفات متميزة بانخفا

 د دل من الواحدومن قيم الأوابت الوراأية لهذه الصفة كان معدل درجة السيادة اق .ن المتوقع نسبة اصابة اقل م
وان درجة التوريث مرتفعة حيدث   ،( مما يؤكد اهمية الفعل الجيني االضافي في السيطرة على توريأها0722) 

لهذه الصفة فدي االجيدال    ( بالمعنى الضيق مما يمكن اجراء االنتخابات0763بالمعنى الواسع ) (07.0كانت )
 االنعزالية المبكرة . 

 
 المقدمة

تعد المكافحة الوراأية في النبات هدفا مهما في استنباط االصناف ويمكن عدها شكال رئيسيا 
أية امن اشكال السيطرة على االفات ) االمراض والنيماتودا والحشرات ( ، وتعد الدراسات الور

المقاومة من اهدم تحدديات    واستخدامها في  تربية االصناف ةالحياتية لتداخالت النبات مع االف
ي تعتبدر  تلى انتاج محاصيل مقاومة لالفات واعالم اليوم حيث ان تجهيز معظم الغذاء يعتمد عل

ي مدن قبدل   من ارخص السبل وليس لها اضرار بيئية جانبية وال تحتاج الى أي عمل اضداف 
ا بصورة دائمية لمقاومة المرض عند  ظهدوره  االفة وذلك لكونه جاهز المزارع للسيطرة على

( . تعدد  4..0وال يضيف تكاليف انتاج او اتخاذ قرارات معينة لمكافحة االفدة ) العدذاري ،   
واحدة من االفات التي تصيب هدذا المحصدول فدي    Anguina tritici نيماتودا ألليل الحنطة 

ة بهذه االفة فدي سدنة   ( . وصلت نسبة االصاب.Rao ,0.4العراق والتي شخصت من قبل )
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% في االنبار / العراق على اصناف من الحنطة تتباين في مدد  حساسديتها   43( الى 0.22)
لالصابة بديدان الألليل وان نسبة االصابة تتلأر بعوامل عديدة منها كمية المادة اللقاحية )الى حد 

وان نسبة االصابة  (0.00( ووقت وطريقة العدو  ) البلداوي واخرون ،4أالولة واحدة لكل سم
، كما وانها تتداأر بوقدت وطريقدة     4تزداد بزيادة مستو  اللقاح الى حد أالولة واحدة لكل سم

( ان االصابة سجلت في معظم محافظات العراق 0..0)Antoon و  Stephanذكر  العدو .
% في حقول الحنطة . ان الخسائر الناجمة عن مهاجمدة هدذه   27-.447وبنسب تتراوح بين 

. ووفقا لما ذكر انفا ونظدرا  (Thorne , 0.60% من الحاصل )20-30يدان تتراوح بين الد
لتفاوت االصناف المزروعة في درجة مقاومتها وما تشكله االفة من خسائر كبيرة في انتاج هذا 
المحصول والتي تؤدي الى رفض الحاصل الناتج ) حيث ترفض االرسالية بشكل كامدل عندد   

ة ( ، لذلك اجريت هذه الدراسة للتعرف عل مد  حساسدية اصدناف   مالحظة اية بذور مصاب
الحنطة المعتمدة في الزراعة والشائع استعمالها وبعض االصناف المدخلة الواعدة والتي لم تدخل 
في دراسات سابقة واجراء تهجينات تبادلية بين بعض االصناف الشائعة واي تركيدب وراأدي   

وراأية جديدة تبدي مقاومتها لهذه االفة مستقبال مع دراسة يأبت مقاومته بهدف استنباط تراكيب 
 السلوك الوراأي لتفاعالت العائل مع االفة خالل نسبة اصابة البذور .

 
 مواد وطرق العمل

-0..0صنفا من اصناف حنطة الخبز في الموسم الزراعي   07تضمنت الدراسة زراعة 
وعدنانية واباء  0وسخا  66واينيا في محطة بحوث العطشانة / كركوك وهي صابربيك  ...0
. 3ومكسديباك وتمدوز   4وتموز 4.وسخا  7.واباء  2وشام 3وابو غريب 6وسالي  وشام ..

( بذور من كل صنف من االصناف وباربعة مكررات في سنادين فخارية قطرهدا  00زرعت )
تهدا  بروميد ولوأت هذه السدنادين بعدد زراع  سم تحتوي على تربة مزيجية معقمة بالمأيل  47

لكل سندانة مباشرة أم غطيت بطبقة من  التربة وسقيت بالماء مباشرة .حللت أالولة  30بمعدل 
 0..0عبدد اليداس ،  &البيانات لنسبة اصابة البذور وفقا للتصميم العشدوائي الكامدل )داوود   

نتائج التي تم الحصول عليها تم اختيار اربعة اصدناف  ووفقا لل  ( 4003 ،اسماعيل واخرون ;
وتتميدز بانتاجيتهدا    3وابو غريب 6وشام ..ا شائعة الزراعة في العراق حاليا وهي اباء منه

العالية اال انها حساسة لالصابة بديدان أاليل الحنطة والصنف الرابع صابربيك الذي ابد  مقاومة 
تامة )منيع( لالصابة اال انه من االصناف التي اهملت زراعتها لتدهور انتاجيته بسبب حساسيته 
لالصابة باالصداء وسهولة تعرضه لالضطجاع كونه طويل الساق ويتلقلم للزراعة في المناطق 
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( ،  4003كما اوردها اسماعيل واخدرون )  L.S.Dالديمية ، تمت مقارنة المتوسطات بطريقة 
في محطة ابحاث مركز اباء لالبحداث   4000-0..0التهجين في الموسمامج نوقد تم تنفيذ بر
حيث زرعت بذور كل صنف في أالث خطوط وبمواعيد مختلفة لضمان توافق الزراعية /بيجي 

التزهير بين االصناف ، واجريت عملية التهجين يدويا حسب نظام التضريب التبادلي النصدفي  
( 3ابو غريب  X..(و)اباء  6شامX..( )اباء 6)دون الهجن العكسية ( وبلغ عدد التضريبات )

ابو  X( و)صابربيك  3ابوغريب X  6صابربيك ( و)شام X 6صابربيك ( و) شام X..و)اباء 
منها ووزعت في سدنادين فدي    اخذ بذور االباء وتضريبات الجيل االول الناتجة( تم 3غريب 

( بذور مدن كدل   00في محطة ابحاث بيجي حيث زرعت ) 4000-4000الموسم الزراعي 
كغدم معقمدة    7بكميدة   ( تحتوي تربة 4سم 47 تركيب وراأي في سندانة بالستيكية قطرها )

( أالولة معزولة من الموسم  30)وتم تلويأها بد ببروميد المأيل لتحاشي أي تلوث داخل التربة 
الزراعي السابق منطقة الحويجة وفي جميع التجارب تم التسميد وحسب وزن التربة الموجدودة  

لأالأي /هكتار  كغم سوبر فوسفات ا 000كغم يوريا / هكتار و 400داخل السندانة وعلى اساس 
يوم من الزراعة  27راعة والأانية بعد زبحيث اضيف كمية النتروجين على دفعتين االولى عند ال

اما الفسفور فقد اضيف على دفعة واحدة عند تحضير التربة تم حساب النسدبة المئويدة لعددد    
ياسدا الدى   المصابة اعتمادا على العدد الكلي للحبوب لكل سندانة وحسب قوة الهجين قالحبوب 

( . 0.04) الفهدادي ،     tقيمة( واختبرت معنويتها بحساب Olivar  ،0.02متوسط االبوين )
 0.76الأانية ،  Griffingوتم تحليل القابلية االئتالفية العامة والخاصة وتبايناتها وفقا لطريقة )

يادة ودرجدة  ( وكذلك تقدير التباين الوراأي االضافي والسيادي والبيئي والمظهري ودرجة الس
( والتي اوردها تفصديال  0.76الأانية ،  griffingالتوريث بالمعنى الواسع والضيق وفقا لد ) 

 ( 4000)التكرتي ،
 

 النتائج والمناقشة
( فقد 0جدول)اظهرت اصناف الحنطة المختبرة تفاوتا او اختالفا في حساسيتها لديدان الألليل 

ة وجاء هذا مطابقا لمدا حصدل عليده البلدداوي     ابد  الصنف صابربيك مناعة تامة لهذه االف
( لهذا فمن الممكن ادخاله في برامج التربية  و التهجين لنقل هدذه  0.07( و)0.27واخرون )

الصفة الى تراكيب وراأية جديدة او االعتماد عليه في اسلوب تقليدل التغييدر فدي ضدروب     
تقليل اعددادها فدي التدرب     السالالت المرضية من خالل ادخاله في دورات زراعية وبالتالي

بة به حساسة جدا لالصا 3ومكسيباك وتموز 4وتموز 4.وسخا 7.اباء  الملوأة وكانت االصناف
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% اما بقية االصدناف  7272-3270المئوية لشدة االصابة في الحبوب من  النسبة حيث تراوحت
وسط المقاومدة  فيمكن وصفه بانه مت 66فيمكن اعتبارها حساسة لالصابة باستأناء الصنف اينيا 

%. ان معدل نسبة االصابة بديدان الألليدل فدي   072لهذه االفة حيث كانت االصابة في حبوبه 
( يبين ان هناك فروقات معنوية بين االباء مما يشدير  4االباء والتضريبات الناتجة منها )جدول 

لمدرض  متفوق معنويا في مقاومة االى وجود اختالفات وراأية فيها ويظهر الصنف صابربيك 
% وهذا 000مة لهذا المرض وبنسبة ومقارنة باالصناف االخر  مما يعني امتالكه جينات المقا

( ، وبذلك يمكن نقلها الى 0..0) Antoonو Stephan( و0.07يتفق مع البلداوي واخرون )
تراكيب وراأية تلتلف بها الصفات المرغوبة من خالل االتحدادات الجديددة بالتضدريب بدين     

مقاومة ضعيفة لهذه االفة حيث كاندت   3غريب وي تتصف بها . اظهر الصنف اباالصناف الت
 ..% وكان اكأر االصناف حساسية لها ، اما بالنسبة للصنفين االخرين ابداء  44شدة االصابة 

% على التوالي وهذه النتائج متفقة مع نتدائج  4072و 0276بلغت شدة االصابة للحبوب  6وشام
( اكأر 0.74العام لنسبة البذور المصابة في تضريبات الجيل االول ) الموسم السابق كان المعدل
الى ان تكون حساسة لالصابة ( مما يشير الى استجابة التضريبات 0273من المعدل العام لالباء )

بديدان الألليل وانها باتجاه زيادة نسبة االصابة في التضريبات وهذا يعكدس سديادة االصدابة    
 6Xصابربيك ( و)شامX ..التضريبين )اباءريبات فيما بينها واظهر بالمرض كما اختلفت التض

%( وبفارق معندوي عدن بداقي    0272و0272صابربيك ( اقل معدل من نسبة االصابة بلغتا )
التضريبات االخر  . ان جميع التضريبات اظهرت قوة هجين موجبة معنوية وهو باتجاه غيدر  

( فكانت قوة 3ابو غريب 6Xالتضريب )شام  ( ماعدا0077-477مرغوب فيه تراوحت فيها من )
 ( . 077الهجين موجبة ولكنها غير معنوية وبلغت ) 

كانت  6وشام  3( ان تلأيرات القابلية االئتالفية العامة لالباء ابو غريب 3تبين من جدول )ي    
نسبة مع بقية االباء بشكل يزيد من  تلتلفموجبة معنوية وهو اتجاه غير مرغوب فيه أي ان هذه 

االصابة بديدان ألليل الحنطة، اما االب صابربيك فقد اعطى ائتالفا عاما سالبا ومعنويدا وهدو   
اتجاه مرغوب فيه حيث يدل على ان هذا االب يلتلف مع بقية االباء بشكل يقلل االصدابة ولدم   

 الذي قيمته موجبة الى المعنوية . كما يالحظ ان االب ابو غريدب  ..يصل ائتالف الصنف اباء
اعطى تباينا عاليا لتلأير القابلية االئتالفية العامة وكان تلأير القابلية االئتالفية العامة له موجبا  3

الصفة باتجداه زيدادة نسدبة البدذور      همته في توريث هذهامعنويا مما يشير الى كبر حجم مس
همته فدي  فكان تباين تلأيره منخفضا مما يشير الى صغر حجم مسا 6مصابة . اما االب شام ال

اعطى الصنف صابربيك قيمة سالبة لتاأير القابلية االئتالفية العامة  ،توريث زيادة نسبة االصابة
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( مما يشير الى كبر حجم مساهمته في 37744واعطى اعلى تباين مقارنة ببقية االباء حيث بلغ ) 
عتمادهدا فدي   ضل التوليفات الهجينة الفباتجاه تقليل نسبتها ولغرض تحديد ا توريث هذه الصفة

برامج التربية فقد تم تقييم التضريبات المختلفة ودراسة تاأير القابلية االئتالفية الخاصدة لكدل   
( كان  6شام X..صابربيك ( و) اباء  X ..( ويالحظ ان التضريبات )اباء 3تضريب )جدول 

ابدو   Xلها قيم موجبة معنوية وهو اتجاه غير مرغوب فيه بينما كان التضدريب ) صدابربيك   
بة مرتفعة وهو اتجداه مرغدوب فيده ويمكدن     ( قيم سال 3ابو غريب  X 6( و) شام 3غريب

مع جميدع   3االستفادة منها في برامج التربية لهذا الصفة . يالحظ ان توليفات االب ابو غريب
االباء المستعملة كانت سالبة في تاأير قابليتها االئتالفية الخاصة رغم ان هذا االب كدان تداأير   

الى التاأير االضافي في توريث هذه الصفة لهدذا  لقابلية االئتالفية العامة له موجبة وهذا يرجع 
 Menon(0.00 )Sinphو  Kawاالب وهذا يتفق مع التفسيرات التدي اوردهدا كدل مدن     

(. كما ان الصنف صابربيك اعطى قيما سالبة معنوية لتاأير القابلية االئتالفية 0.07) parodaو
( مما 024706االئتالفية الخاصة ) العامة وهو اتجاه مرغوب واعطى اعلى تباين تاأير القابلية 

يعني ان هذا االب يسهم في توريث صفة نسبة البذور المصابة وتوزيعها على تضريباته بشكل 
الصنف مع اصناف اخر  كان معدل نسبة االصابة اكأر  غير متماأل أي ان توليفات معينة لهذا
ات اخر  كان معدل نسبة صابربيك ( وفي توليف  X..من المتوقع كما في تضريب )اباء      

( ولهذا السدبب يعتبدر   3ابوغريب   Xاالصابة اقل من المتوقع كما في تضريب ) صابربيك 
الصنف صابربيك متفوقا في برامج التربية التي هدفها الحصول على توليفات معيندة تميزهدا   

 فية الخاصة اعطى اقل تباين لتاأير القابلية االئتال 6بانخفاض معدل االصابة. كان االب شام 
( وان تاأير القابلية العامة له موجب ومعنوي وهذا يعني ان هذا االب يسهم فدي توريدث   077)

( قديم بعدض الأوابدت    2زيادة نسبة البذور المصابة الى اكبر عدد من هجنه . يظهر جدول )
الصفة كدان  الوراأية لصفة نسبة البذور المصابة ويالحظ ان تباين القابلية االئتالفية العامة لهذه 

( ويشير ذلك الى 07.0مساويا تقريبا لتباين القابلية الخاصة مما يعطي نسبة قريبة من الواحد ) 
ان هذه الصفة تحت سيطرة السيادة باالضافة الى تاأير الجينات االضافية . كما يالحظ ان قيمة 

( وهذا يعندي  06772( مقارنة بقيمة التباين السيادي ) 30702التباين االضافي كانت مرتفعة ) 
انها تشكل معظم التباين الوراأي للصفة ، وان التباين العائد للجينات االضافية اكأر تاأيرا مدن  
التباين العائد للجينات السائدة ، ويؤكد الفعل الجيني االضافي في السيطرة على توريأهدا وهدذا   

( .0.0خرون )وا Tandonيتفق مع باحأين عدة في صفات اخر  في محصول الحنطة ومنهم 
( مما يشير الى وجدود السديادة   0722.كما يالحظ ان قيمة معدل درجة السيادة اقل من واحد ) 
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( في تفسيره لنتائجه في 0.00)Lonicالجزئية مع اهمية الفعل الجيني االضافي وهذا يتفق مع 
ري صفات اخر  . اما التوريث بمعنييه الواسع والضيق وحسب التقسيمات التي وضعها العدذا 

( 0770سع واكأر مدن ) االو ىبالمعن(  0760( فكانت مرتفعة بالمعنيين النها اكأر من )...0)
بالمعنى الضيق ، ويعود سبب ذلك الى ارتفاع قيمة التباين الوراأي االضافي لهذه الصفة مقارنة 

بير ببقية مكونات التباين المظهري حيث كانت قيمة التباين البيئي منخفضة في السيطرة على تع
تلك الصفة ، مما يؤكد ارجحية تاأير الفعل الجيني االضافي في السيطرة على توريدث الصدفة   

( لصفات اخر  في محصول الحنطة وهذا مدا يبدرر امكانيدة    4..0ويتفق ذلك مع الصفار )
االنتخاب في االجيال المبكرة لهذه الصفة . نستنتج مما تقدم امكانية استخدام الصنف صدابربيك  

ينات المقاومة التامة لمرض ألليل الحنطة التي ظهرت بانها صفة متنحية وذلك لسيادة كمصدر لج
 صفة الحساسية لهذا المرض في نباتات الجيل االول .

 
النسبة المؤية لالصابة بديدان ثأليل الحنطة لالصناف المنتخبة من الحنطة بالموسم  :(1جدول )

(1991-1999) 

 الصنف
شدة االصابة 
 على الحبوب

 لصنفا
شدة االصابة 
 على الحبوب

 الصنف
شدة االصابة 
 على الحبوب

 3270 7.اباء  00 0.74 سالي 6 070 صابربيك 0

 3074 4.سخا 04 0.70 6شام 2 072 66اينيا 4

 2074 4تموز 03 4470 3ابوغريب 0 .027 0سخا 3

 7472 مكسيباك 02 4672 ربيعة . 0672 ..اباء 2

 7272 3تموز 07 4076 2شام 00 0272 العدنانية 7

 272= 0707عند مستو   L.S.Dقيمة 
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نسبة البذور المصابة بديدان ثأليل الحنطة في االباء ) القيم المظهرية ( والجيل  :(0جدول )
 االول )اعلى اليسار ( وقوة الهجين في التضريبات التبادلية عن متوسط االبوين )اسفل يمين(

 3ابو غريب صابربيك 6شام 99اباء االصناف  
 .407 0272 4474 0276 ..اباء
 .407 0272 4072 *276 6شام

 4072 070 *273 *270 صابربيك
 4470 *0072 077 *477 3ابو غريب

 0.74ومعدل التضريبات  0273المعدل العام لالباء 
 470=  0707عند مستو  احتمال L.S.Dقيمة 

 0707* معنوي عند مستو  احتمال 
 

تاثيرات القابلية االئتالفية العامة لكل اب ) القيم القطرية ( والقابلية  تقديرات :(3جدول )
االئتالفية الخاصة لكل تضريب ) اعلى اليسار ( وتباين تاثيرات القابلية االئتالفية العامة 

 والخاصة لكل اب لصفة نسبة البذور المصابة

 3ابو غريب صابربيك 6شام 99اباء االصناف

تباين تاثير 
القابلية 
الخاصة 
 لالئتالف

 -0733 -0700 3702 4772 0702 ..اباء
 27.4 -0734 0700 .474  6شام

 37744 -00770 -77.6   صابربيك
 04704 3764    3ابو غريب
تباين تاأير 
القابلية 
الخاصة 
 لالئتالف

07703 0770 024706 033730 

    (gi-gi )SE = 0772لتلأير القابلية العامة لالئتالف لكل اب 
     (sij-sik )SE  =0740لتلأير القابلية الخاصة لالئتالف لكل تضريب 

 التباينات السالبة لتاأير القابلية العامة لالئتالف ناتجة عن الخطل العيني لذلك تعتبر صفر 
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 قيم الثوابت الوراثية لصفة نسبة البذور المصابة بديدان ثأليل الحنطة :(4جدول )
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 المصادر
 مسح عام  (:0.22) ،وعلي حسين علوان اسطيفان عبد الستار وزهيرعزيز، البلداوي

 .ص 60-20، .4المجلد  ،عة العراقيةامجلة الزر ،لمرض ألليل الحنطة في العراق
 علوان وروناك عبد الرحمن  وعلي حسين اسطيفان عبد الستار وزهيرعزيز ،البلداوي

الكتاب السنوي لبحوث  ،ل مرض ألليل الحنطة في العراقودراسات ح(: 0.72) الشالي،
 .ص 403 -460 ،0مجلد ،وقاية المزروعات

 وعلي حسين علوان وباسمة جورج انطوان  عبد الستار وزهيرعزيزاسطيفان، البلداوي
حساسية اصناف من الحنطة لديدان الألليل وتاأير  (:0.07) ،اسماعيل وعالية قحطان

مجلة البحوث الزراعية ، ت اللقاح باوقات وطرق مختلفة على احداث االصابةمستويا
 .ص 400-400(،2وارد المائية .المجلد )موال

 التحليل الوراأي التبادلي وانتاج خطوط  (:4000،)سهيلة عائد ابراهيم عبد اهلل ، التكريتي
 ،سطى من العراقلتراكيب وراأية من الحنطة في المنطقة الو نقية بتقنية زراعة المتوك

 اطروحة دكتوراه كلية الزراعة .جامعة بغداد.

 تصميم  (:4003) ،قاسم عبد اهلل عمر ،عبد الرحمن عمر مصطفى ،اكرم عأمان ،اسماعيل
 60ص ،فاووتحليلها ) الجزء االول ( مديرية مطبعة الزراعة بالتنسيق منظمة التجارب 

 .2.و
 رات الجينية والتوريث ودرجة السيادة في تقديرات التاأي(: 4..0رائد سالم،)، الصفار

جامعة ، قسم علوم الحياة ،رسالة ماجستير ،(Desf Triticum durumالحنطة الخشنة )
 الموصل 

 دار الكتب للطباعة  ،تربية المحاصيل الحقلية(: 4..0،)عدنان حسن محمد ،العذاري
 .ص 366-367،جامعة الموصل  ،والنشر

 مديرية ، الطبعة الأالأة، اساسيات علم الوراأة(: ...0عدنان حسن محمد،)، العذاري
 .ص 230، جامعة الموصل  ،دارالكتب للطباعة والنشر

 دراسات وراأية لالصابة بصدا الورقة والمحتو  (: 0.04،)محمد يوسف حميد، الفهادي
ة كلي، رسالة ماجستير ،البروتيني والحاصل ومكوناته لتهجينات تبادلية من الحنطة صابربيك

 جامعة الموصل . راعة والغابات،الز

 الطرق االحصائية لالبحاث الزراعية (:0..0) ،خالد محمد وزكي عبد الياس، داوود، 
 .ص 02 جامعة الموصل، الي والبحث العلمي،وزارة التعليم الع
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Abstract 
 

      Screening of 15 wheat cultivars against wheat gall nematode  Anguina tirtici con 

firmed that sabebage cultivar immune to this pest ,while different levels of 

Susceptibility was recorded on the other 14 cultivates .F1 crosses were showed 

significantly positive ,heterosis for its Nematodes sensitivity and no any one negative . 

Combining ability analysis showed that saberbeg variety gave the superiority of new 

recombination by the breeding programs like that of cross (Saberbeg X Abu-graib3) 

showed less sensitivity for wheat nematodes the additive gene action was more effective 

from dominance because the average degree of dominance was less from one .That 

broad and narrow sense heritability was high and equal (0.98)and (0.63) respectively; 

which can be a successful selective for plant breeding in early generation . 


