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 الخالصة

( تركيب وراثي من الحنطة الخشننة ضانافة ضلنل الصننم المنزروي محلينا ) م 77استخدم في هذه الدراسة )
 ،العنراق -/الموصنل( حيث زرعت بنذورها فني محطنة  بحناث قسنم ا نتناا النباتي/الكلينة التقنينة الزراعية4-ربيع

بثالثنة مكنررات ودرسنت صنعات عندد ا ينام استخدم تصميم القطاعنات العشنواةية الكاملنة  .7107-7100للموسم 
والحاصنل الحينوو وحاصنل 7طول السنبلة وعدد الحبوب/سنبلة وعدد السنابل/مارتعاي النبات وو ٪41عند للتزهير
االرتبنناط المظهننرو والننوراثي كننان موجننب .  ظهننرت النتنناة   ن حبننة 0111وزن و دليننل الحصنناد )٪(والحبننوب 

وعنندد الحبننوب بالسنننبلة ودليننل  7وعننالي المعنويننة بننين حاصننل الحبننوب وكننل مننن طننول السنننبلة وعنندد السنننابل/م

 واننت تحليننل معامننل المسننار المظهننرو والننوراثي ان لعنندد الحبننوب بالسنننبلة اعلننل تنن ثير مباشننر علننل  .الحصنناد
وعندد الحبنوب  7المتانمن صنعات حاصنل الحبنوب وعندد السننابل/م I15 تعنوق الندليل االنتخنابي ،حاصل الحبنوب

 .بالسنبلة

 .الدليل االنتخابي ،االرتباط المظهرو والوراثي ،الحنطة الخشنة: دالةالكلمات ال

 .72/4/7103: وقبوله،  02/3/7103 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

حينث  ،الصعات معيد في تخطيط وتقييم برام  التربينةان تقدير االرتباطات المظهرية والوراثية بين  زواا 
فقند  ،ان معرفة االرتباط بين  زواا الصعات الهامة يسنهل وانع ا سنال الصنحيت لبرننام  التربينة ا كثنر كعنا  

نعذت العديد من الدراسات لتقدير االرتباطات المظهرية والوراثينة وتحلينل المسنارلتراكيب وراثينة منن قبنل العديند 
ودلينل الحصناد كنان  7( ن االرتبناط المظهنرو والنوراثي بنين عندد السننابل/م7113حثين فقد توصنل  حمند)من البا

في حين كان االرتباط بين طول السنبلة وكٍل من عندد الحبنوب بالسننبلة والحاصنل الحينوو  ،سالباً وعالي المعنوية
وموجبناً عنالي  ،حبة والحاصل الحيوو 0111وكان االرتباط المظهرو موجباً ومعنوياً بين وزن  ،موجباً ومعنوياً 

(  ن االرتبنناط الننوراثي 7113بننين الطويننل ) .المعنويننة بننين الحاصننل الحيننوو ودليننل الحصنناد فنني حنطننة الخبننز
% وعندد الحبنوب بالسننبلة والحاصنل الحينوو 41المظهرو بين حاصل الحبوب وكٍل من عدد ا يام للتزهير عند 

( ان االرتباط الوراثي والمظهنرو كنان 7112وآخرون ) Aliذكر  .طة الخشنةودليل الحصاد كان معنوياً في الحن

موجباً ومعنوياً بين حاصل الحبوب و عدد السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة وطول السنبلة في حنطنة الخبنز. 
( عند دراسته علل حنطة الخبز  ن االرتباط المظهرو والوراثي كنان موجبناً ومعنويناً بنين 7112) ،Nazanوجد 

وعننند دراسننته معامننل المسننار الننوراثي وجنند  ن صننعتي عنندد الحبننوب  ،حاصننل الحبننوب وعنندد الحبننوب بالسنننبلة
 )7101) ،ونواخنر Kotalالحنظ  .حبة كان لهما ت ثير مباشنر موجنب علنل حاصنل الحبنوب011بالسنبلة ووزن 

وجننود ارتبنناط مظهننرو ووراثنني موجبنناً ومعنوينناً لعنندد السنننابل/نبات وعنندد الحبننوب بالسنننبلة ودليننل الحصنناد مننع 
عند تحليله لمعامل المسار الظاهرو والوراثي ان التاثير المباشر كان موجباً ومعنوياً بنين و ،حاصل الحبوب/نبات

وعنندد الحبننوب بالسنننبلة وعنندد االيننام للتزهيننر ودليننل  حاصننل الحبننوب وكننل مننن ارتعنناي النبننات وطننول السنننبلة
( علنل ارتبناط مظهنرو موجنب ومعننوو بنين حاصنل 7100) ،Vahidو  Dadbakhshحصل كل منن .الحصاد

 ،واخننرون Ahmadizadehحبننة فنني حنطننة الخبننز. اواننت 0111الحبننوب ودليننل الحصنناد وموجننب مننع وزن 
اط المظهننرو كننان موجننب ومعنننوو بننين حاصننل الحبننوب ( عننند دراسننتهم علننل الحنطننة الخشنننة ان االرتبنن7100)

( ان االرتبناط 7100، )Al-Tabbalبنين  .ودليل الحصاد وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحيوو

المظهننرو فنني الحنطننة الخشنننة كننان موجننب ومعنننوو  بننين حاصننل الحبننوب وكننل مننن الحاصننل الحيننوو وارتعنناي 
 ،وآخنرون Tsegayeاسنتنت  .وب بالسننبلة ودلينل الحصناد وعندد االينام للتزهينرالنبات وطنول السننبلة وعندد الحبن

تركيب وراثي من الحنطنة الخشننة ان االرتبناط المظهنرو والنوراثي كنان موجبناً  73( عند دراستهم علل 7107)
Cifci( ،7107 )حبنة. بننين0111ومعنويناً بنين حاصنل الحبنوب والحاصنل الحينوو وعندد السننابل بالنبنات ووزن 

دراسننته علننل الحنطننة الخشنننة ان االرتبنناط المظهننرو والننوراثي كننان موجبنناً ومعنوينناً بننين حاصننل الحبننوب  ثنننا ا
( عننند تحليننل معامننل المسننار الننوراثي لخمسننة 7114) ،توصننل الموسننوو .وطننول السنننبلة وعنندد الحبننوب بالسنننبلة

موجنب و عنالي فني حاصنل الحبنوب  لهنا تن ثير مباشنر 7تراكيب وراثية من الحنطة الخشنة ضلل  ن عدد السننابل/م
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( عنند تحليلنه لمعامنل المسنار الظناهرو والنوراثي فني 7112) ،اوانت الطوينل .تليها صعة عدد الحبنوب بالسننبلة
كان لها اعلل ت ثير مباشنر فني حاصنل الحبنوب تليهنا صنعة عندد الحبنوب 7الحنطة الخشنة ان لصعة عدد السنابل/م

تركيب وراثي منن حنطنة  31( اثنا  دراستهم علل 7107)،Rashidiو  Yaniحصل  .حبة0111بالسنبلة ووزن 

عنند تحلنيلهم لمعامنل المسنار الظناهرو والنوراثي ان لصنعة طنول السننبلة اعلنل تن ثير مباشنر فني حاصنل الخبز و
تم استخدام دلينل االنتخناب منن قبنل البناحثين بهندم المعاانلة بنين عندد و.الحبوب تليها صعة عدد الحبوب بالسنبلة

تراكيب الوراثية الجديد  وانتخاب افالها وذلك باالعتماد علل بعض الصعات التي تدخل في مكوننات الندليل من ال
( تركيبناً وراثيناً منن حنطنة 71( عند تقديره الدليل االنتخابي لـ)7112)،Yildirimو  Mehmetاستنت  .االنتخابي

النبنننات وعننندد الحبنننوب بالسننننبلة ووزن الخبنننز  ن الننندليل المتانننمن صنننعات حاصنننل الحبنننوب بالنبنننات وارتعننناي 
( 7112) ،توصنلت طنه.حبة  عطل  علل كعا   نسبية مقارنة مع االنتخاب المباشنر لحاصنل الحبنوب وحنده0111

عند دراستها لثمانية تراكيب وراثية من الحنطة الخشنة  ن الدليل المتامن حاصل الحبوب وعدد السننابل بالنبنات 
 شننار  .٪( مقارنننة باالنتخنناب المباشننر لحاصننل الحبننوب4724نسننبية بلغننت )ودليننل الحصنناد  عطننل  علننل كعننا   

Rhaiem ( صنننعاً مننن الحنطننة الخشنننة ضلننل تعننوق دليننل 75( عننند تقننديرهم  دلننة االنتخنناب لننـ)7112)،وآخننرون
 7االنتخنناب لصننعات عنندد ا يننام للتزهيننر وارتعنناي النبننات وطننول السنننبلة وعنندد الحبننوب بالسنننبلة وعنندد السنننابل/م

حبة والحاصل الحيوو ودليل الحصاد حيث  عطل زياد  في الكعنا   النسنبية لحاصنل الحبنوب بنسنبة 0111ن ووز
( تراكينب وراثينة منن الحنطنة الخشننة ان الندليل 2( عنند تقنديره الندليل االنتخنابي لنـ)7112)،استنت  الطويل.52٪

نبلة  عطنل  علنل كعنا   نسنبية بلغنت وعدد الحبوب بالس 7المتامن حاصل الحبوب وطول السنبلة وعدد السنابل/م
( علننل دليننل 7107)،Rashidiو  Yaniحصننل كننل مننن .٪( مقارنننة باالنتخنناب المباشننر لحاصننل الحبننوب1710)

انتخابي متامن حاصل الحبوب والحاصل الحيوو وارتعاي النبات وطول السنبلة  حيث اعطل اعلل كعا   نسنبية 
تهندم هنذه الدراسنة ضلنل تقندير .تركيب وراثي من حنطة الخبز 31لل مقارنة باالنتخاب المباشر اثنا  دراستهما ع

االرتباطات الوراثية والمظهرية وتحليل معناملي المسنار النوراثي والمظهنرو وتقينيم ادلنة االنتخناب لعند  تراكينب 
 .وراثية جديد  من الحنطة الخشنة

 وطرائقه البحث مواد

احند   (Triticum durum Desf)طنة الخشننة ( تركينب وراثني منن الحن77اسنتخدم فني هنذه الدراسنة )

وعشننرون منهننا مدخلننة مننن المركننز النندول للبحننوث الزراعيننة فنني المننناطق الجافننة )ايكنناردا( ااننافة الننل الصنننم 
 .( المزروي محليا4-المحلي )ام ربيع

نينة في محطة ابحناث قسنم االنتناا النباتي/الكلينة التق 72/00/7100زرعت بذور التراكيب الوراثية بتاريخ 
( 0221)،الننراوو و خلننم ه ،الزراعية/الموصننل فنني الرشننيدية باسننتخدام تصننميم القطاعننات العشننواةية الكاملننة

م والمسنافة بنين خنط واخنر 774طنول كنل منهنا  ،بثالث مكررات حيث زرعنت بنذور كنل تركينب وراثني بخطنين
كغننم نتننروجين للنندونم )الكبيسنني  71% بمعنندل 54ااننيم سننماد اليوريننا تركيننز  .كغننم / دونننم74سننم وبمعنندل 31

قبننل طننرد السنننابل وكانننت كميننة االمطننار  -والثانيننة  ،عننند الزراعننة -( وعلننل دفعتننين االولننل 7111 ،واخننرون
نباتات م خوذ  بصور  عشنواةية منن كنل خطنين  01اجريت الدراسة علل .ملم(02174الساقطة اثنا  موسم النمو )
  مننن السنننابل مننن قمنند ورقننة العلننم. ٪41عنندد ا يننام مننن الزراعننة وحتننل خننروا  -0.: ودرسننت الصننعات التاليننة

النباتات من سطت التربة ضلل قمنة السننابل منن دون السنعا مقندراً بالسننتّمتر.  ارتعايتّم قيال  :ارتعاي النبات سم -7
. 7عندد السننابل/م -5لة منن دون السنعا مقندراً بالسننتّمتر.من قاعد  السنبلة ضلل قمة السننبتم قياسه طول السنبلة:  -3
الحاصنل الحينوو: ويمثنل وزن  -2 المتوسنط. وضيجنادعدد حبوب السنبلة: حسناب عندد الحبنوب فني كنل سننبلة  -4

 خطنين حاصنل ويكنون ذلنك منن حاصنل الحبنوب: -2قش( وتّم تحويله ضلنل كغم/هكتنار.  + )سنابل خطينحاصل 
= )حاصننل  ٪دليننل الحصنناد  :: تننّم حسننابه باسننتخدام المعادلننة٪دليننل الحصنناد -2تننار. كغم/هك الننل وثننم تحويلننه

حبنة مقندرا  0111وزن -Smith، (0222 .)2و Sharma المنذكور  منن قبنل x011 الحبوب/الحاصل الحينوو( 
( اذ 0224) ،Walterوبالطريقننة التنني اواننحها (rG) والوراثيننة  (rP)تننم تقنندير االرتباطننات المظهريننة بنالغرام.

 :  قدرت تباينات الت ثيرات المشتركة المظهرية والوراثية والمبينة وفق المعادالت

ExyGxyPxy  

r

MSexyMSgxy
GxyVxy
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 .انساب التراكيب الوراثية وارقامها المستخدمة في الدراسة (1)الجدول 
Table (2):Genotype pedigrees and numbers used in study.  

ت 
No. 

 التراكيب الوراثية
 Genotypes 

 النسب
 Pedigrees 

0 Icajihan 1 ICD01-0251-T-4AP-TR-1AP-0AP 

7 Icarash2 ICD99-0091-T-3AP-AP-10AP-AP 

3 Miki-3 ICD94-0994-C-10AP-0AP-2AP-0AP-9AP-0TR 

5 Zegrenses1 ICD002-1257-W-4AP-0AP-5AP-0AP 

4 Geromtel-1/Icasyr-1 ICD004-1101-TA-0AP-3AP-0AP 

2 Younes1 (Check) ICD98-0091-T-3AP-AP-11AP-AP 

2 
Morl-F38//Bcrch 

1/Kund1149/3/Bicrederaa1/Miki 
ICD02-0416-T-8AP-0TR-1AP-0AP 

2 Icakenzo1 ICD02-1032-C-1AP-0TR-7AP-0AP-1AP-0AP 

2 Icakader3 ICD03-0342-TA-2AP-0AP-6AP-0AP 

01 Korifla (Check) ICD02-0342-TA-1AP-0AP-4AP-0AP 

00 Icarash1 ICD99-0091-T-3AP-AP-6AP-AP 

07 Adnan2 ICD97-0494-T-13AP-AP-5AP-0AP-16AP-AP 

03 
Morl-F38//Bcrch 

1/Kund1149/3/Bicrederaa1/Miki 
ICD02-0416-T-8AP-0TR-5AP-0AP-3AP-0AP 

05 Atlas1 ICD99-0015-C-9AP-AP-14AP-AP 

04 IcaJoudy1 ICD03-0342-TA-1AP-0AP-6AP-0AP 

02 Ammar6 ICD94-0918-C-12AP-0AP-4AP-0AP-3AP-0AP 

02 IcaKader2 ICD03-0342-TA-2AP-0AP-6AP-0AP 

02 Miki2 (Check) ICD93-0994-C-10AP-0AP-2AP-0AP-9AP-0TR 

02 Massine ICD00-0928-H-4AP-0AP-4AP-TR-6AP-0TR 

71 Zagharin1 ICD02-1016-C-6AP-0TR-1AP-0AP-5AP-0AP 

70 Berghouata1 ICD99-0866-C-0AP-5AP-0AP-5AP-0AP 

77 Om-Rabee Local 

 

 :نضحيث 

Y   =GxGyو   Xالتباين الوراثّي المشترك بين الصعتين 
 

Y  =PxPyو Xالتباين المظهرّو المشترك بين الصعتين 
 

Yو  X التباين البيةي المشترك بين الصعتين  xyMseExEy 

ت وبعنند ذلننك   ،بننين  زواا الصننعات المدروسننة (rG) والننوراثيّ   (rP)معننامالت االرتبنناط المظهننروّ قُنندر 
 .(0221) ،الراووواختبرت معنويتها بالطريقة التي  واحها 

PyPx

Pxy
rP

22 




GyGx

Gxy
rG

22 
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Y 

R 

X1 

X2 

X3 

X4 

r12 

r23 

r34 

r13 

r24 

r14 

(واوانننحه 0270، )Wrightالنننذو اقترحنننه  Path analysisكمنننا تنننم اجنننرا  تحلينننل معامنننل المسنننار 
( واختبر النموذا النذو تانمن اربنع متغينرات مسنتقلة هني طنول السننبلة وعندد الحبنوب بالسننبلة 0222)،الراوو

فاالً عن المتغير المعتمد وهو حاصل الحبوب وكما هو موات فني الشنكل  ،حبة 0111ووزن  7وعدد السنابل/م
 :وتم تقدير الت ثيرات المباشر  وقير المباشر  باستعمال مصعوفات االرتباط كما يلي (1)

 .( مخطط يوات العالقة المسارية للصعات المؤثر  في حاصل الحبوب في الحنطة الخشنة0) شكلال

 

= وزن  X4، 7= عننندد السننننابل/مX3  ،= عننندد الحبنننوب بالسننننبلة X2 ،= طنننول السننننبلةX1 :حينننث  ن
حددت  همية قيم الت ثيرات المباشر  وقير المباشر  وفق التدري  النذو اقترحنه  .حاصل الحبوب=  Y ،حبة0111
Link  وMishra، (0223): Zero- 1712 1722-1731 ،متوسنننننط 1772 -1771 ،قلينننننل 1702 -1701 ،يهمنننننل 

كمنا وتننم اجننرا  المعااننلة بننين التراكينب الوراثيننة تحننت الدراسننة بتقنندير دالةننل  .عننالي جننداً  071عنالي و كثننر مننن 
 .:( اذ يحتوو دليل االنتخاب علل المؤشرات االتية0225) ،Ahmedو  Al-Rawiاالنتخاب حسب ما اواحه 

 :ث ضنحي

I دليل االنتخاب =. 

X1,X2,...,Xn القيم المظهرية للصعات الداخلة في دليل االنتخاب=. 

b1,b2,…,bn ا وزان النسبية للصعات الداخلة في الدليل =. 

 ،ضذ يحسنب دلينل لكنل مندخل ،( علل  سال  ن الدليل يعطي مجمنوي القنيم التربوينة للسناللةbiوقد حسبت )
-Al:ولتسننهيل العمليننات الريااننية فقنند اُسننتخدمت الرمننوز ا تيننة .خبننات حسننب  دلتهنناتجننر  المعااننلة بننين المنت

Rawi وAhmed، (0225) 

    

   GPb

GbP

1




 

 :ضذ ضن

b ( المتجه =vectorلمعامل االنحدارات الجزةية لقيم الصعات في الدليل االنتخابي ). 

[P]
 .= معكول مصعوفة التباين المشترك للقيم المظهرية للصعات في الدليل 1-

[G]متجه التباين للقيم الوراثية بين حاصل الحبوب والصعات الداخلة في الدليل =. 

( ثننم يجننر  تطبيننق G( مننع المتجننه )p( يمكننن تقننديرها باننرب معكننول المصننعوفة )biوبننذلك فننين قننيم )

 .دليل االنتخاب االمعادلة المذكور   نعاً الستخرا

  

nnxbxbxbI  .........2211
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 والمناقشة النتائج

 ٪0ان متوسننط مربعننات التراكيننب الوراثيننة اختلننم معنويننا عننند مسننتو  احتمننال  (2)يالحننظ مننن الجنندول 

وهننذا مؤشننر لالسننتمرار فنني التحليننل الننوراثي الن اختالفهننا المعنننوو دليننل علننل اختالفهننا مننن  .ولجميننع الصننعات
 .الناحية الوراثية ويؤدو هذا الل امكانية االنتخاب الوراثي المتعوق

 

تحليل التباين للتراكيب الوراثية بموجب تصميم القطاعات العشواةية الكاملنة للصنعات المدروسنة فني  :(7الجدول )

 الخشنة. الحنطة
Table (2): Analysis of variance for genotypes according torandomize complete block 

design for characters study in durum wheat. 

 مصادر التباين
S.O.V 

 المكررات
Replications 

 التراكيب الوراثية
Genotypes 

 الخط  التجريبي
Error 

 d.f الحرية رجاتد

 
 Characters الصعات

7 70 57 

 ٪41للتزهيرعند ا يامعدد 
Number of days to 50 % 

2.015 11.377** 1.709 

 ارتعاي النبات )سم(
Plant height (cm) 

372.259 61.908** 23.996 

 طول السنبلة )سم(
Spike length (cm) 

2.072 1.095** 0.177 

 سنبلةبال عدد الحبوب
Number of grains / spike 

355.505 77.348** 18.375 

 7عدد السنابل/م
Number of spikes / m

2 
123569.697 77402.309** 14543.338 

 حاصل الحبوب )كغم/هكتار(
Grain yield (k.g/h) 

29505.522 278712.904** 4146.268 

 الحاصل الحيوو)كغم/هكتار(
Biological yield (k.g/h) 

11139709.09 2193094.370** 279433.200 

 ٪دليل الحصاد 
Harvest index 

59.095 90.917** 4.295 

 حبة )قم(0111وزن 
1000-grain weight 

58.424 26.655** 9.739 

 **at probability level 1 %.                                                   . significant ٪0** معنوو عند مستو  احتمال 

 

قننيم معننامالت االرتباطننات الوراثيننة )الجننز  العلننوو( للصننعات المدروسننة فنني الحنطننة  (3)يبننين الجنندول 
كنان لهنا ارتبناط وراثني موجنب ومعننوو عنند مسنتو   ٪41الخشنة وفيه يتات ان صعة عدد االيام للتزهير عنند 

والحاصنننننل الحينننننوو ووزن  7منننننع صنننننعات ارتعننننناي النبنننننات وطنننننول السننننننبلة وعننننندد السننننننابل/م ٪1احتمنننننال 
بينما كان االرتباط النوراثي موجنب  ،مع صعة دليل الحصاد ٪4وموجب ومعنوو عند مستو  احتمال ،حبة0111

كننان االرتبناط الننوراثي لصنعة ارتعنناي النبننات  .وقينر معنننوو منع صننعتي حاصننل الحبنوب وعنندد الحبنوب بالسنننبلة
فني  ،حبنة 0111والحاصنل الحينوو ووزن  7بل/ممنع صنعات عندد السننا ٪0موجب ومعنوو عند مستو  احتمال 

حين كان االرتباط الوراثي موجب وقير معنوو مع كل من وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ودلينل الحصناد 
منع كنل منن  ٪1اظهرت صعة طول السنبلة ارتباط وراثي موجب ومعنوو عند مستو  احتمنال. وحاصل الحبوب

وارتبناط وراثني موجنب ومعننوو  ،بالسنبلة ودليل الحصاد و حاصنل الحبنوبوعدد الحبوب  7صعة عدد السنابل/م
وابندت ،حبة بينما لم تصل حد المعنوينة منع صنعة الحاصنل الحيوو 0111مع صعة وزن  ٪4عند مستو  احتمال 
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منع كنل منن صنعة عندد الحبنوب  ٪1ارتبناط وراثني موجنب ومعننوو عنند مسنتو  احتمنال  7صعة عندد السننابل/م
 ٪4وارتبطت ارتباط وراثي موجب ومعنوو عند مسنتو  احتمنال  ،حبة 0111اصل الحيوو ووزن بالسنبلة والح

ارتبطنت صنعة عندد الحبنوب بالسننبلة ارتبناط موجنب ومعننوو .مع كل من صعتي دليل الحصاد وحاصنل الحبنوب
صنل بينما لم تصل حند المعنوينة منع صنعتي حا،مع صعتي دليل الحصاد وحاصل الحبوب ٪1عند مستو  احتمال 

لصننعة الحاصننل  ٪1كننان االرتبنناط الننوراثي موجننب ومعنننوو عننند مسننتو  احتمننال  .حبننة 0111الحبننوب ووزن 
حبة وارتبطت نعل الصعة ارتباط وراثي موجب وقير معنوو مع صنعتي دلينل الحصناد  0111الحيوو مع وزن 
حاصنل الحبنوب منع  ٪1ابدت صعة دليل الحصاد ارتبناط وراثني موجنب عنند مسنتو  احتمنال .و حاصل الحبوب

حبة فقد ارتبطنت ارتبناط وراثني موجنب وقينر  0111 ما صعة وزن  .حبة 0111وموجب قير معنوو مع وزن 
( 7113) ،الطوينل( و 7113) ، حمدوهذه النتاة  تتماشل مع ما ذكره الباحثين كل من ،معنوو مع حاصل الحبوب

Vahid،(7100 )و  Dadbakhsh( و7101)،واخننرون Kotal( و7112)،Nazan( و7112)،وآخننرون Aliو 
ويمكنننن القنننول ان القيمنننة الموجبنننة  .Cifci،(7107)( و7107) ،وآخنننرون Tsegaye( و7100،)Al-Tabbalو

 و ان االنتخناب الحندهما  ،والمعنوية لالرتباط بين صعتين هو مؤشر  مكانية االنتخاب للصعتين في الوقنت نعسنه
 .سيعني اماناً االنتخاب للصعة االخر 

( قيم معامالت االرتباطنات المظهرينة )الجنز  السنعلي( للصنعات المدروسنة فني الحنطنة 3جدول )يوات ال
كنان موجنب ومعننوو عنند مسنتو  ٪41الخشنة وفيه يالحظ ان االرتباط المظهرو لصعة عدد االينام للتزهينر عنند

وجنب معننوو حبنة وم 0111و الحاصنل الحينوو ووزن  7مع صنعات ارتعناي النبنات وعندد السننابل/م ٪0احتمال 
مع صعتي طول السنبلة ودليل الحصاد وموجب وقير معننوو منع عندد الحبنوب بالسننبلة  ٪5عند مستو  احتمال 

 ٪0اما صعة ارتعاي النبات فقد ارتبطت ارتباط مظهنرو موجنب ومعننوو عنند مسنتو  احتمنال .وحاصل الحبوب
معننوو منع صنعات طنول السننبلة  حبة وموجب وقير 0111والحاصل الحيوو ووزن  7مع صعات عدد السنابل/م

اظهننرت صننعة طننول السنننبلة ارتبنناط مظهننرو موجننب .وعنندد الحبننوب بالسنننبلة ودليننل الحصنناد وحاصننل الحبننوب
وعنندد الحبننوب بالسنننبلة ودليننل الحصنناد وحاصننل  7مننع صننعات عنندد السنننابل/م ٪0ومعنننوو عننند مسننتو  احتمننال 

حبنة وموجنب وقينر معننوو منع صنعة  0111منع صنعة وزن  ٪4الحبوب وموجب ومعنوو عند مستو  احتمال 
منع صنعتي  ٪0ارتباط مظهرو موجب ومعنوو عند مستو  احتمنال  7ابدت صعة عدد السنابل/م.الحاصل الحيوو

منع صنعات عندد الحبنوب بالسننبلة  ٪4حبة وموجب ومعنوو عند مستو  احتمنال  0111الحاصل الحيوو ووزن 

ب بالسننبلة فقند ارتبطنت ارتبناط مظهنرو موجنب ومعننوو اما صنعة عندد الحبنو .ودليل الحصاد وحاصل الحبوب
مع صنعتي دلينل الحصناد وحاصنل الحبنوب وموجنب وقينر معننوو منع صنعتي الحاصنل  ٪0عند مستو  احتمال 

 ٪0كان لصعة الحاصل الحيوو ارتباط مظهرو موجب ومعنوو عند مسنتو  احتمنال .حبة 0111الحيوو ووزن 
اظهنرت صنعة دلينل .حبة وموجب وقير معنوو مع صعتي دليل الحصناد وحاصنل الحبنوب 0111مع صعة وزن 

مننع صننعة حاصننل الحبننوب وموجننب وقيننر  ٪0الحصنناد ارتبنناط مظهننرو موجننب ومعنننوو عننند مسننتو  احتمننال 
حبنة ارتبناط مظهنرو موجنب ولنم يصنل حند  0111حبة بينمنا ارتبطنت صنعة وزن  0111معنوو مع صعة وزن 

( 7113)،الطوينل( و 7113)، حمدوهذه النتاة  تتماشل مع ماذكره الباحثين كل من  .عنوو مع حاصل الحبوبالم
 ،Vahidو  Dadbakhsh( و7101)،واخننننننننننرون Kotal( و 7112)،Nazan( و7112) ،وآخننننننننننرون Aliو 
ن وعلل او  ماتقدم فنا .Cifci،(7107)( و 7107) ،وآخرون Tsegaye( و 7100)،Al-Tabbal( و 7100)

االرتباط الوراثي الموجب بين صعتين يعني ان التحسين الوراثي الحد  الصنعتين سنيترافق منع التحسنين النوراثي 
 .للصعة االخر  والعكل صحيت

ان التن ثير المباشنر لصنعة طنول  (4) واحت نتاة  تحليل معامل المسار المظهرو والنوراثي فني الجندول 

ظهرو وسالباً وعالياً لالرتباط الوراثي بينما كانت التن ثيرات قينر المباشنر  السنبلة كان موجباً وعالياً لالرتباط الم
بينمنا  ،عن طريق عدد الحبوب بالسنبلة موجبة وعالية لالرتباط المظهرو وموجبة وعالينة جندا لالرتبناط النوراثي

والنوراثي وعنن موجبة وقير مهمة لالرتبناط المظهنرو  7كانت الت ثيرات قير المباشر  عن طريق عدد السنابل/م
اظهنرت صنعة  .حبة سالبة ومهملة لالرتباط المظهرو وموجبة وقير مهمة لالرتباط النوراثي 0111طريق وزن 

عدد الحبوب بالسنبلة تاثيراً مباشراً موجبناً وعاليناً لالرتبناط المظهنرو وموجبناً وعاليناً جنداً لالرتبناط النوراثي امنا 
السنبلة عنن طرينق طنول السننبلة موجبنة وعالينة لالرتبناط المظهنرو الت ثيرات قير المباشر  لصعة عدد الحبوب ب

موجبننة ومهملننة لالرتبنناط المظهننرو  7وسننالبة وعاليننة لالرتبنناط الننوراثي بينمننا كانننت عننن طريننق عنندد السنننابل/م
حبة كانت سالبة ومهملة لالرتباط المظهرو وموجبنة ومهملنة لالرتبناط 0111والوراثي في حين عن طريق وزن 

ت ثير مباشنر موجنب وقلينل لالرتبناط المظهنرو والنوراثي امنا التن ثيرات قينر 7ابدت صعة عدد السنابل/م .الوراثي

 المباشر  عن طريق طول السنبلة كاننت موجبنة ومتوسنطة لالرتبناط المظهنرو وسنالبة وعالينة لالرتبناط النوراثي
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 .الخشنة لحنطةفي ا المدروسة للصعات( الجز السعلل) والمظهرية( الجز العلوو) الوراثية االرتباطاتمعامالت ( 3) لجدولا
Table (3) Genetic correlation coefficients (upper part) and phenotypic (lower part) for the studied traits in durum wheat. 

 الصعات
Characters 

 االرتباطات
Correlations 

حاصل الحبوب 
 )كغم/هكتار(

Grain yield 

(k.g/h) 

حبة 0111وزن 

 )قم(
1000-grain 

weight 

دليل الحصاد 
٪ 

Harvest 

index 

الحاصل 
 الحيوو)كغم/هكتار(

Biological 

yield (k.g/h) 

 عدد الحبوب
 سنبلةبال

Number 

of grains / 

spike 

 7عدد السنابل/م
Number of 

spikes / m
2 

طول السنبلة 
 )سم(

Spike 

length 

(cm) 

ارتعاي النبات 
 )سم(

Plant 

height 

(cm) 

 ٪41للتزهيرعند ا يامعدد 
Number of days to 50 

% 

G 
P 

0.337 
0.300 

0.978** 

0.974** 

0.467* 

0.444* 

0.832** 

0.820** 

0.357 

0.291 

0.680** 

0.635** 

0.591** 

0.527* 

0.955** 

0.944** 

 ارتعاي النبات )سم(
Plant height (cm) 

G 
P 

0.269 

0.224 

0.965** 

0.956** 

0.351 

0.320 

0.881** 

0.860** 

0.305 

0.235 

0.731** 

0.682** 

0.528 

0.457 
 

 طول السنبلة )سم(
Spike length (cm) 

G 
P 

0.766** 

0.781** 

0.505* 

0.431* 

0.778** 

0.765** 

0.403 

0.347 

0.940** 

0.941** 

0.650** 

0.634** 
  

 7عدد السنابل/م
Number of spikes / 

m
2 

G 
P 

0.480* 
0.479* 

0.668** 

0.613** 

0.457* 

0.441* 

0.674** 

0.638** 

0.538** 

0.529* 
   

 سنبلةبال عدد الحبوب
Number of grains / 

spike 

G 

P 

0.793** 

0.803** 

0.258 

0.184 

0.747** 

0.725** 

0.210 

0.158 
    

الحاصل 
 الحيوو)كغم/هكتار(
Biological yield 

(k.g/h) 

G 

P 

0.357 

0.317 

0.824** 

0.808** 

0.346 

0.306 
     

 ٪دليل الحصاد 
Harvest index 

G 
P 

0.946** 

0.934** 

0.339 

0.310 
      

 حبة )قم(0111وزن 
1000-grain weight 

G 
P 

0.210 
0.165 

       

 **,*at probability level 1 % and 5% respectively. significantعلل التوالي.                                                                               ٪4و ٪0**و* معنوو عند مستو  احتمال 
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 .ومكوناته للتراكيب الوراثية الحبوبتحليل معامل المسار المظهرو والوراثي لحاصل  :(5الجدول )

Table (4): Phenotypic and genetic path coefficient analysis for grain yield  and its 

components for the genotypes. 

 Effect typeالت ثيرنوي 
 معامل االرتباط
Correlation 

efficiency 

 طول السنبلة علل حاصل الحبوب ت ثير -0
 Effect Spike length effect on grain yield 

 الوراثي
Genetic 

 المظهرو
Phenotypic 

 Direct effect p1y 17423- 17542                                         المباشر الت ثير .

    Indirect effect                                قير المباشر الت ثيرب.

 By the number grain /spike r12p2y 07022 17372   سنبلةبالعن طريق عدد الحبوب 

                  7عن طريق عدد السنابل /م
By the number spike /m

2 
r13p3y 17122 17124 

 -By the1000-grain weight r14p4y 17140 17122           حبة0111عن طريق وزن 

 الكلي لطول السنبلة علل حاصل الحبوب الت ثيرمجموي 
Total effect for spike length effect on grain yield 

r1y 17277 17220 

 سنبلة علل حاصل الحبوببال عدد الحبوب ت ثير -7
Effect number of grains / spike on grain yield 

 الوراثي
Genetic 

 المظهرو
Phenotypic 

 Direct effect p2y 07753 17352                                          المباشر الت ثير .

    Indirect effect                                قير المباشر الت ثيرب.

 By the spike length(cm) r12p1y 17432- 17530                عن طريق طول السنبلة

                  7عن طريق عدد السنابل /م
By the number spike /m

2 
r23p3y 17123 17145 

 -By the1000-grain weight r24p4y 17172 17172           حبة0111عن طريق وزن 

 سنبلة علل حاصل الحبوببال الكلي لعدد الحبوب الت ثيرمجموي 
Total effect for number of grains/spike on grain yield 

r2y 17223 17213 

 علل حاصل الحبوب 7عدد السنابل/م ت ثير -3
 Effect number of spikes/m

2
on grain yield 

 الوراثي
Genetic 

 المظهرو
Phenotypic 

 Direct effect p3y 17002 17013                                          المباشر الت ثير .

    Indirect effect                                قير المباشر الت ثيرب.

 By the spike length r13p1y 17323- 17721                       عن طريق طول السنبلة

 سنبلةبالعن طريق عدد الحبوب 
By the number of grains/spike

     r23p2y 17222 17025 

 -By the1000-grain weight r34p4y 17122 17122            حبة0111عن طريق وزن 

 علل حاصل الحبوب 7الكلي لعدد االسنابل/م الت ثيرمجموي 
Total effect for number of grains/spike on grain yield 

r3y 17521 17522 

 حبة علل حاصل الحبوب0111وزن  ت ثير -5
 Effect number of spikes/m

2
 on grain yield 

 الوراثي
Genetic 

 المظهرو
Phenotypic 

 -Direct effect p4y 17010 17042                                          المباشر الت ثير .

    Indirect effect                                قير المباشر الت ثيرب.

 By the spike length r14p1y 17721- 17022                       عن طريق طول السنبلة

   سنبلةبالعن طريق عدد الحبوب 
By the number of grains/spike

 r24p2y 17370 17125 

                  7عن طريق عدد السنابل /م
By the number spike /m

2 r34p3y 17122 17123 

 حبة علل حاصل الحبوب0111الكلي لوزن  الت ثيرمجموي 
Total effect for number of grains/spike on grain yield 

r4y 17701 17024 
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بالسنبلة فقد كانت قليلة وموجبة لالرتباط المظهرو وموجبة وعالية لالرتباط النوراثي اما عن طريق عدد الحبوب 
حبنة سنالبة ومهملنة لالرتبناط المظهنرو وموجبنة 0111في حين كانت التن ثيرات قينر المباشنر  عنن طرينق وزن 

المظهنرو وموجبناً  حبنة سنالباً وقلنيالً لالرتبناط0111كنان التن ثير المباشنر لصنعة وزن  .ومهملة لالرتباط الوراثي

وقلننيالً لالرتبنناط الننوراثي امننا التنن ثيرات قيننر المباشننر  عننن طريننق طننول السنننبلة فكانننت موجبننة وقليلننة لالرتبنناط 
المظهننرو وسننالبة ومتوسننطة لالرتبنناط الننوراثي بينمننا عننن طريننق عنندد الحبننوب بالسنننبلة فكانننت موجبننة ومهملننة 

فقنند كانننت موجبننة  7ي فنني حننين عننن طريننق عنندد السنننابل/ملالرتبنناط المظهننرو وموجبننة وعاليننة لالرتبنناط الننوراث
، Nazan( و7114) ،ومهملننة لالرتبنناط المظهننرو والننوراثي وهننذه النتنناة  تتعننق مننع ماوجننده كننل مننن الموسننوو

 Rashidi، (7107  .)و Yani( و7101) ،واخرون Kotal( و 7112) ،( والطويل7112)

بالسنبلة كان لها اعلل تاثير مباشنر وقينر مباشنر منن نستنت  من نتاة  تحليل المسار ان صعة عدد الحبوب 
ولذا نقترح االنتخاب لعدد الحبوب بالسننبلة كوننه احند مكوننات الحاصنل  ،خالل الصعات االخر  مظهرياً ووراثياً 

 االساسية لزياد  حاصل الحبوب في  و برنام  انتخابي مستقبلي.

 

 .الحبوب والكعا   النسبية باستخدام عد  دالةل انتخابية( التحسين الوراثي المتوقع في حاصل 4الجدول )
Table (5): Expected genetic advance in seed yield relative efficiency by using several 

selection indices. 

 ت
No. 

 مكونات الدليل االنتخابي
 Selection index components 

 التحسين المتوقع
Expected 

advance 

 )٪(   النسبيةالكعا 
Relative 

efficiency (%) 

 I1=Grain yield (k.g/h)0.925 X1 3039.199 100     هحاصل الحبوب كغم/ 0

 I2=Spike length (cm)89.955 X2 163.369 5.375           /سمطول السنبلة 7

              7عدد السنابل/م 3
I3=Number of spikes / m

2
0.246X3

 751.016 24.711 

 I4=Number of grains / spike20.883 X4 655.449 21.567 عدد الحبوب بالسنبلة 5

 I5=1000-grain weight0.976X5 121.590 4.001       )قم(حبة 0111وزن  4

2 I6=(-0.005)X1+ 0.926X3 1440.942 47.412 

2 I7=1.499X1+ 0.867X4 3909.523 128.637 

2 I8=1.285X1+ 0.917X5 3592.468 118,204 

2 I9=8.042X2+ 60.059X4 4682.452 154.069 

01 I10=15.410X2+ 79.759X5 2677.696 88.105 

00 I11=7.518X3+0.207X4 4166.563 137.094 

07 I12=5.161X3+0.666X5 3452.653 113.604 

03 I13=1.948X4+14.345X5 1369.152 45.050 

05 I14=1.572X1+(-103.688)X2+1.012X3 3701.099 121.779 

04 I15=2.810X1+0.046X3+1.021X4 5341.492 175.753 

02 I16=1.471X1+(-2.789)X4+1.022X5 3711.621 122.125 

02 I17=8.648X2+0.099X3+49.689X4 4295.502 141.337 

02 I18=(-1.002)X2+6.488X4+75.566X5 2911.187 95.788 

02 I19=0.870X3+13.653X4+0.158X5 2631.070 86.571 

71 I20=(-2.103)X2+5.761X3+0.160X4+10.838X5 3755.183 123.558 

70 
I21=2.298X1+(-1.529)X2+(-0.060)4X3+(-

10.762)X4+1.030X5 
4354.583 143.281 
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 .قيم دليل االنتخاب للتراكيب الوراثية المدروسة :(2الجدول )
Table (6): Values of selection indices for genotypes studies. 

 ت
No. 

 التراكيب الوراثية
Genotypes 

 قيمة دليل االنتخاب
Value selection 

index 

0 Icajihan 1 1832.808 

7 Icarash2 2750.872 

3 Miki-3 2951.556 

5 Zegrenses1 2619.050 

4 Geromtel-1/Icasyr-1 2241.322 

2 Younes1 (Check) 2316.928 

2 Morl-F38//Bcrch 1/Kund1149/3/Bicrederaa1/Miki 2339.552 

2 Icakenzo1 2313.546 

2 Icakader3 2369.600 

01 Korifla (Check) 2235.343 

00 Icarash1 2147.263 

07 Adnan2 2083.160 

03 Morl-F38//Bcrch 1/Kund1149/3/Bicrederaa1/Miki 2562.075 

05 Atlas1 2028.072 

04 IcaJoudy1 2304.609 

02 Ammar6 2432.557 

02 IcaKader2 2338.399 

02 Miki2 (Check) 2208.118 

02 Massine 2218.206 

71 Zagharin1 2043.536 

70 Berghouata1 2552.729 

77 Om-Rabee 1682.056 

 

( والننذو يواننت قننيم دليننل االنتخنناب للتراكيننب الوراثيننة المدروسننة يمكننن عمننل دليننل 2منن خننالل الجنندول )
ذو الكعا   النسبية االعلل علل بقينة االدلنة  I15انتخابي لكل تركيب وراثي حيث تم االعتماد علل الدليل االنتخابي 

 7اكينننب الوراثينننة يلينننه التركينننب النننوراثي علنننل بقينننة التر (Miki-3) 3اذ تعنننوق التركينننب النننوراثي  ،االنتخابينننة
(Icarash2)  5يلنيهم التركيننب الننوراثي (Zegrenses1)  2يلني ذلننك التركيننب النوراثي(Morl-F38//Bcrch 

1/Kund1149/3/Bicrederaa1/Miki) 70ثم التركيب الوراثي(Berghouata1)   وهنذا يتعنق منع منا حصنل
 .(2009) ،عليه الطويل
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ABSTRACT 

Twenty tow genotypes of durum wheat in addition to local grown variety(Om 

Rabee -5) of durum wheat were used in this study. The seeds of the genotypes were 

sown at research station of plant production, Department of Agricultural Technical 

College/Mosul-Iraq. In the growing season 2011-2012 using R.C.B.D. design in three 

replications. The following characters were studied: Number of days to 50% 

flowering, plant height, spike length, number of grains/spike, number of spikes/m
2
, 

biological yield, grain yield, harvest index and1000-grain weight. The results showed 

that phenotypic and genetic correlations were positive and highly significant between 

grain yield and each of spike length, number of spikes/m
2
, biological yield, grain yield 

and harvest index. Phenotypic and genetic path coefficient analyses revealed that there 

were high effect of number of grain/spike on grain yield. The selection index included 

grain yield, number of spikes/m
2 

and number of grain/spike was superior than other. 

Keywords: durum wheat, Genetic and  phenotypic correlation, selection index. 
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 المصادر

فنني حنطننة  (. دراسننة االرتبنناط ومعامننل المسننار ودالةننل االنتخنناب لصننعات كميننة7113حمنند عبنند الجننواد )  حمنند، 
 .33-77 (0) 05 ،مجلة علوم الرافدينالخبز. 

 التبايننننننات واالرتباطنننننات و دلنننننة االنتخننننناب باسنننننتخدام تراكينننننب (.0222) حمننننندو، عبننننند الغنننننني مصنننننطعل

 الموصل. جامعة ،كلية الزراعة والغابات ،ماجستير رسالة وراثية مختلعة من حنطة الخبز.

جامعننة  ،مديريننة دار الكتننب للطباعننة والنشننر ،تحليننل االنحنندار ضلننلالمنندخل  .(0222خاشننع محمننود ) ،الننراوو

 الموصل.

وزار  التعلنيم العنالي  .(. تصميم وتحليل التجنارب الزراعينة0221خاشع محمود وعبد العزيز خلم ه ) ،الراوو

 .جامعة الموصل ،والبحث العلمي

عة حاصنل الحبنوب ومكوناتنه فني الحنطنة (. اعتماد تقنية دليل االنتخناب فني تحسنين صن7112) قاد  عبد ه ،طه

   .الخشنة

والتوريننث لعنند  تراكيننب وراثيننة مننن  ا  والمقنندر  االتحاديننة. تقيننيم ا د(7113الطويننل، محمنند صننبحي مصننطعل )

 جامعة الموصل. ،ية، كلية الزراعة والغاباتلالمحاصيل الحق رسالة ماجستير، قسم لحنطة الخشنة.ا

(. دراسننة البنيننة الوراثيننة لعنند  تراكيننب وراثيننة مننن الحنطننة الخشنننة 7112)الطويننل، محمنند صننبحي مصننطعل 
(Triticum durum Desf. ،طروحننة دكتننوراه، قسننم المحاصننيل الحقليننة، كليننة الزراعننة والغابننات  .)

 جامعة الموصل.

جدولنة النرو والتسننميد لمحصنولي الحنطنة والشننعير  .(7111حمند مندلول محمنند وحمند محمند صننالت )  ،الكبيسني
 والتعاوني الزراعي. لإلرشادالهيةة العامة  –وزار  الزراعة .باستخدام طريقة الرو المحورو

  تقـننننـدير بعننننض المعننننالم الـننننـوراثية فنننني الحنطننننة الخشنننننة(. 7114الموسننننوو، صنننندام حسننننين عبننننال خاننننر)
(Triticum durumDesf. )جامعنة  ،محاصنيل الحقلينة كلينة الزراعنة والغابناترسالة ماجستير، قسم ال
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