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  سبعة عشر تركیبا وراثیا من الحنطة الخشنةلالتباین والتوریث وألداء ا
(Triticum durum Desf.)  

  الطویل بحيصمحمد                                حمدعبدالجواد أحمد                    أ
  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات / سم المحاصیل الحقلیة ق

  

  لخالصةا
امل2ة كركیبا وراثیا جدیداً من الحنطة الخشنة في تصمیم القطاعات العشوائیة لت ١٧رست صفات د

لص22فات ل الع22راق وتم22ت الدراس22ة ة م22نیمالش22لمنطق22ة الا بثالث22ة مك22ررات تح22ت الظ22روف المطری22ة ف22ي
س2نبلة وع2دد الس2نابل /وارتفاع النب2ات وط2ول الس2نبلة وع2دد الحب2وب % ٥٠دد األیام للتزھیرعندع:التالیة

كان22ت . حب22ة ونس22بة الب22روتین  ١٠٠٠حاص22ل الحی22وي وحاص22ل الحب22وب ودلی22ل الحص22اد ووزن وال ٢م/
التباینات المظھریة والوراثیة عالیة المعنوی2ة لجمی2ع الص2فات وك2ان االرتب2اط المظھ2ري موجب2ا ومعنوی2ا 

حب22ة ونس22بة ١٠٠ب22ین ع22دد األی22ام للتزھی22ر وك22ل م22ن ط22ول الس22نبلة والحاص22ل الحی22وي وك22ذلك ب22ین وزن 
الحب22وب وب22ین ع22دد  تین بینم22ا ك22ان االرتب22اط ال22وراثي موجب22ا ومعنوی22ا ب22ین دلی22ل الحص22اد وحاص22لالب22رو

لتوری2ث عالی2ة لع2دد اس2بة نكان2ت . ونسبة البروتین وبین حاصل الحبوب والحاص2ل الحی2وي  ٢م/السنابل
وارتف22اع النب22ات والحاص22ل الحی22وي وحاص22ل الحب22وب ودلی22ل الحص22اد ووزن % ٥٠األی22ام للتزھی22ر عن22د 

  .حبة ونسبة البروتین  ١٠٠٠
  

  لمقدمةا
یتطلب االنتخاب للحاصل العالي في المحاصیل معرف2ة طبیع2ة ومق2دار التب2این ف2ي م2واد التربی2ة ، 

تركیب22ا وراثی22ا م22ن الحنط22ة الخش22نة أن التب22این  ٢١ ف22ي دراس22تھم عل22ى) ١٩٩٢(وtخ22رون  Aminذك22ر
 Tesemmaأش22ار . س22نبلة/ع22دد الحب22وبال22وراثّي ك22ان عالی22اً لك22ل م22ن حاص22ل الحب22وب ودلی22ل الحص22اد و

لحنطة الخش2نة أن ھن2اك تباین2اً وراثی2اً عالی2اً لص2فات  ا صنفاً من ١٨في دراستھم على ) ١٩٩٤(وtخرون 
أثن2اء ) ٢٠٠١(توص2ل الھ2زاع . حبة وارتف2اع النب2ات ١٠٠٠حاصل الحبوب وعدد االیام للتزھیر ووزن 

التباین الوارثي كان عالیاً ومعنویا لعدد أالیام للتزھیر صنفاً من الحنطة الناعمة إلى أن  ٢١دراستھ على 
حب22ة ونس22بة  ١٠٠٠ووزن  ٢م/ نبلة وع22دد الس22نابل س22البالنب22ات وط22ول الس22نبلة وع22دد الحب22وب  وارتف22اع
ك2ان  وال2وراثي التب2این المظھ2ريّ  كال عند دراستھ على حنطة الخبز أن) ٢٠٠٣(استنتج أحمد . البروتین

اص2ل ححب2ة و ١٠٠٠س2نبلة ووزن /وعدد الحبوب ٢م/رتفاع النبات وعدد السنابلمعنویا وعالیاً لصفات ا
  .الحبوب والحاصل الحیوي ودلیل الحصاد 

. الص2فتین أي عد االرتباط المظھ2رّي ارتباط2اً یجم2ع الت2أثیرات الوراثّی2ة والبیئّی2ة الت2ي ت2ؤثر عل2ىی
المظھ22رّي ب22ین الحاص22ل  ف22ي دراس22تھم عل22ى حنط22ة الخب22ز أن االرتب22اط) ١٩٩٢(وtخ22رون  Aminلح22ظ 

ن ارتباط دلیل الحصاد كان ارتباط2اً مظھری2اً موجب2اً ومعنوی2اً أسنبلة كان موجباً ومعنویاً و/وعدد الحبوب
فق2د ك2ان س2الباً  ٢م/ لس2نابل ا عالیاً مع حاصل الحب2وب أم2ا االرتب2اط المظھ2رّي ب2ین دلی2ل الحص2اد وع2دد

. حب2ة س2الباً ومعنوی2اً  ١٠٠٠س2نبلة ووزن / د الحب2وب ومعنویاً في حین كان االرتباط المظھ2رّي ب2ین ع2د
ص2ناف محس2نة م2ن الحنط2ة الخش2نة إل2ى أفي دراستھما على أربعة ) ٢٠٠٠(ب وحكیم یتوصل كل من د

. ٢م/ وجود ارتباط مظھري موجب ومعنوي بین حاصل الحبوب وكل من ارتفاع النبات وع2دد الس2نابل 
ن ص2فات ع2دة تراكی2ب وراثی2ة م2ن حنط2ة الخب2زبین ع2دد أن االرتب2اط المظھ2رّي ب2ی) ٢٠٠٣(وجد أحمد 

 ١٠٠٠ووزن ٢م/ والحاص22ل الحی22وي ك2ان موجب22اً ومعنوی22ا عالی22اً وك2ان ب22ین ع22دد الس22نابل  ٢م/ الس2نابل 
وكان االرتباط المظھرّي بین طول الس2نبلة وك2ال م2ن ع2دد % ٥حبة موجباً ومعنویاً عند مستوى احتمال 

 حب22ة ١٠٠٠زن ومعنوی22ا موجباً،كم22ا ك22ان موجب22ا ومعنوی22ا ب22ین س22نبلة والحاص22ل الحی22وي / الحب22وب 
  .حاصل الحیوي ودلیل الحصاد موجباً ومعنویاً عالیاً لالحاصل الحیوي  وكان بین او

ّن االرتباط الوراثّي یصف درجة ارتباط المورثات المتعددة التي تسیطر عل2ى ص2فة كمی2ة معین2ة إ
ل2ى ص2فة كمی2ة أخ2رى أو تع2دد األث2ر للمورث2ات المتع2ددة مع المورث2ات المتع2ددة الت2ي تس2یطر ب2دورھا ع

ف22ي دراس22تھم االرتب22اط ف22ي أثن22ین م22ن تھجین22ات  ) ١٩٨٦(ون روtخKumar  22اس22تنتج . عل22ى الص22فتین 
س2نبلة وع2دد / الحنطة الخشنة أن حاصل الحبوب یرتبط ارتباط2ا وراثی2ا موجب2اً ومعنوی2ا م2ع ع2ددالحبوب

ارتباط22اً وراثی22اً معنوی22اً ب22ین ) ٢٠٠١(النب22ات والح22ظ الھ22ز أع حب22ة وارتف22اع  ١٠٠٠ووزن  ٢م/ الس22نابل
حب22ة  ١٠٠٠ووزن  ٢م/ حاص22ل الحب22وب وك22ل م22ن ع22دد أالی22ام للتزھی22ر وط22ول الس22نبلة وع22دد الس22نابل 
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  لبحث مستل من رسالة الماجستیر للسید محمد صبحي الطویلا
  ٣١/١/٢٠٠٧وقبولھ  ٢٠٠٦/ ٢٥/٤تاریخ تسلم البحث   
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أن معامل االرتباط الوراثي بین حاصل الحبوب وكل من ارتفاع النبات ) ٢٠٠٣(وجد أحمد . البروتین  
حبة والحاصل الحیوي كان موجبا و معنویا وكان ھ2ذا االرتب2اط س2البا  ١٠٠٠ووزن  ٢م/ وعدد السنابل 

 ١٠٠٠ین وزن ب2عالی2ا ي حین ك2ان موجب2ا ومعنوی2ا فسنبلة / ومعنویا بین حاصل الحبوب وعدد الحبوب
حبة وكال من دلیل الحصاد والحاصل الحی2وي أم2ا ب2ین الحاص2ل الحی2وي ودلی2ل الحص2اد فق2د ك2ان س2البا 

  .ومعنویا عالیاً 
توری22ث ب22المعنى لعن22د تق22دیرھم ا) ١٩٧٧(وtخ22رون   Ahmedین22ت النت22ائج الت22ي حص22ل علیھ22اب

 و حب2ة  ومتوس2طة ١٠٠٠النب2ات ووزن  الواسع في الحنطة الخشنة أن قیم التوریث كانت عالیة الرتفاع
أن ق22یم التوری22ث ) ١٩٩٢(لع22دد االش22طاء، وواطئ22ة لط22ول الس22نبلة وأوض22ح الص22فار % ٥٠0٩مق22دارھا 

وحاصل الحبوب، ومتوس2طة  بالمعنى الواسع في تھجینین من الحنطة الخشنة كانت عالیة الرتفاع النبات
إل22ى أن ق22یم التوری22ث ب22المعنى ) ١٩٩٨( وtخ22رون  Khaliffaتوص22ل . لط22ول الس22نبلة ف22ي التھجین22ین 

إل2ى أن ) ٢٠٠٣(توص2ل احم2د . س2نبلة وذل2ك ف2ي الحنط2ة الخش2نة/ الواسع كانت متوسطة لع2دد الحب2وب 
وارتف22اع النب22ات والحاص22ل %٥٠التوری22ث ك22ان واطئ22اً لط22ول الس22نبلة وع22الي لع22دد االی22ام للتزھی22ر عن22د 

  .الحیوي وحاصل الحبوب ودلیل الحصاد 
راسة الى تقدیر التباینات واالرتبطات والتوریث في عدة تراكیب وراثی2ة جدی2دة م2ن ھدف ھذه الدت

  .الحنطة الخشنة
  

  واد البحث وطرائقھم
ت22ّم ). ١الج22دول ) (Triticum durum Desf(تركیب22اً وراثی22اً م22ن الحنط22ة الخش22نة  ١٧س22تخدم ا

وث الزراعی22ة ف22ي المن22اطق الحص22ول عل22ى حب22وب التراكی22ب الوراثّی22ة الجدی22دة م22ن المرك22ز ال22دولّي للبح22
ك22م  ٢٥(ف22ي  حم22ام العلی22ل  ٢٠٠٠ك22انون األول  ٢٧وت22ّم زراعتھ22ا ف22ي  ،  ICARDAیك22اردا االجاف22ة 

باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثة مكررات حیث زرعت ب2ذور ) جنوب مدینة الموصل
/ كغ2م ٢٥س2م ، وبمع2دل  ٣٠ر م ، والمسافة بین خط وtخ٢0٥2كل تركیب وراثي بخطین، طول كل منھا 
) ١٩٨٧الی22ونس وtخ22رون ، ( N%٤٦دون22م  تركی22ز/ كغ22م  ٤٥دون22م وت22ّم التس22مید بس22ماد الیوری22ا بمع22دل 

  ).محطة األنواء الجویة(ملم  ١٩٦,٦وبلغت كمیة االمطار الھاطلة 
ك2ّل  نباتات مأخوذة بصورة عشوائیة مع استبعاد النباتات الطرفیة م2ن ١٠لدراسات على اْجِرَیْت أُ 

م2ن الس22نابل م2ن غم22د % ٥٠ع2دد األی22ام م2ن الزراع22ة وحت2ى خ22روج -١: خ2ط ودرس22ت الص2فات اآلتی22ة 
تّم قیاس أطوال النباتات في مرحل2ة النض2ج م2ن س2طح الترب2ة إل2ى قم2ة : سم  ارتفاع النبات-٢.ورقة العلم

م2ة الس2نبلة م2ن دون م2ن قاع2دة الس2نبلة إل2ى ق: ط2ول الس2نبلة-٣. ابل م2ن دون الس2فا مق2دراً بالس2نتّمترنالس2
حس22اب ع22دد الحب22وب ف22ي ك22ل س22نبلة ت22ّم حس22اب : ع22دد الحب22وب ف22ي الس22نبلة -٤.الس22فا مق22دراً بالس22نتّمتر

وت2ّم ) ق2ش+  سنابل(ویمثل وزن حاصل الخطین : لحاصل الحیويا ٦   . ٢م/ عدد السنابل -٥. المتوسط
حویل2ھ ت طین الوس2طین ، وث2م اصل الخح ویكون ذلك من : حاصل الحبوب-٧. ھكتار / تحویلھ إلى كغم 

  Smithو  Sharmaتّم حسابھ باستخدام المعادلة الم2ذكورة م2ن قب2ل %: دلیل الحصاد -٨. ھكتار / كغم 
ل222دال  كق222ة مایكروینس222بة الب222روتین  ق222درت بطر-١٠. حب222ة مق222درا ب222الغرام  ١٠٠٠وزن -٩) . ١٩٨٦(

ن2د ع ٥0٧ث2م ض2ربھا بمع2دل مق2داره بتق2دیر نس2بة النت2روجین الكل2ّي،)  ١٩٨٠،  A C A O( المح2ورة 
وال22وراثّي والبیئّیوالتباین22ات  ّم تق22دیر التب22این المظھ22ريّ ت22 %.١١0٧نس22بة الرطوب22ة المعدل22ة ف22ي الحب22وب 

والوراثّیة ب2ین أزواج الص2فات المدروس2ة  المشتركة ألزواج الصفات كما تّم إیجاد االرتباطات المظھرّیة
  ) .١٩٧٥( Walterبالطریقة التي أَوضحھا 

  

  أرقام التراكیب الوراثّیة المختبرة وأنسابھا): ١(لجدول ا
  لنسبا  تراكیب الوراثّیةلا  رقملا

١  Omgenil-3 1CD91-0400-AB-17AP-OAP-4AP-OA 
٢  Albit-9 1CD84-0322-ABL-5AP-TR-AP-6AP-TR-2AP-OTR 
٣  Berch-1 1CD87-0459-OTR-ABL-9AP-OTR-4AP-OAP 
٤  Azeghar-1 1CD92-0511-MABL-OAP-16AP-OTR-9AP-OAP 
٥  Syrian-4 1CD91-1251-AB-11AP-OAP-1AP-OAP 
٦  Azeghar-2 1CD92-0511-MABL-OAP-16AP-OTR-12AP-OAP 
٧  Yousef-1 1CD94-0674-T-OAP-14AP-OAP 
٨  Lagamarb-1 1CD93-0522-T-0TR-4AP-6AP-0AP 
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٩  Azul-5 1CD92-0081-H-2AP-OAP-14AP-OAP 
١٠  Mrb3/Mna-1 1CD-0760-AB-14AP-0AP-4AP-OAP 
١١  Waha PIC )s  (Ruff  )s  / (Rtt/Gta  )s ( 
١٢  Mrb3/Albit-1 1CD91-0394-C-OAP-1AP-OAP-4AP-0TR-6AP-OAP 
١٣  Mna-1/Rfm-7  1CD91-1251-AB-8AP-OAP-11AP-OAP 
١٤  1346/Lahn/Bcr/ Lks4  1CD91-1251-AB-8AP-OAP-11AP-OAP 
١٥  Msbl-1/lawl2/bit 1CD94-0404-T-7AP-OAP-4AP-OAP 

١٦  
Aristan/3/Lahn//Gs/S

tk/Brch  1CD95-1158-C-5AP-OAP-2AP-OAP 

  لمقارنةل  ربیع مأ  ١٧
  

  لنتائج والمناقشةا
یالح2ظ أن التراكی2ب الوراثّی2ة اختلف2ت ) ٢(ن تحلیل التباین إلحدى عشرة ص2فة والموض2ح ف2ي الج2دول م

ذ كان2ت ا سنبلة/ لحبوب ا فة عددص ماعدا% ١احتّمال  معنویاً في جمیع الصفات المدروسة عند مستوى
ویتضح من الفروقات المعنویة العالیة بین التراكی2ب الوراثی2ة المختب2رة % ٥معنویة عند مستوى احتمال 

ي جمیع الصفات وجود تباین واضح بینھا مما یشجع على انتخاب أَصناف جدی2دة متفوق2ة عل2ى الص2نف ف
  . المحلي

  

 التب2222این للتراكی2222ب الوراثی2222ة بموج2222ب تص2222میم القطاع2222ات العش2222وائیة الكامل2222ةتحلی2222ل ):٢(لج2222دول ا
  للصفاتالمدروسة

  الخطأ التجریبي  التراكیب الوراثیة  المكررات  صادر التباینم
  ٣٢  ١٦  ٢  درجات الحریة/الصفات

  ١0٣٨  **١٠0٥٨  ٠0٦٠٧  %٥٠دد االیام للتزھیرعندع
  ٢٠0٥٢  **١٢٩0٣٧  ٤٣٨0٨٦  )سم(ارتفاع النبات 
  ٠0١٩  **٠0٥  ١0٦٨  )سم(طول السنبلة 
  ١١0٣٠  **٢٥0٦٨  ١٤٦0٤٥  سنبلة/عدد الحبوب
  ٣٥٧٦0٨٤  **١٦٥٢٧0٠١٣  ٤٧٢٣0٩  ٢م/عدد السنابل

  ٩٥٥٥٣0٨١  ١٨٢٠٣٣٦0٦  ٢٦٦٨٧0٩  )ھكتار/كغم(الحاصل الحیوي
  ٤٣٤٣٦0١٤  **١٥٥٨٩٥٩0١٥  ٨٧١٤0٦٨  )ھكتار/كغم(اصل الحبوب ح

  ٢0٣٣  **٩١0٧٣  ٠0٤٧  %دلیل الحصاد 
  ٣.١٨  **٤٧0٤٠  ٣٧0٤٩  )غم(حبة ١٠٠٠وزن 

  ٠0٥٨  **٥0٠٤  ٢0٢٧  %نسبة البروتین 
  .على التوالي% و ا% ٥معنوي عند مستوى احتمال ** و * 
  

البیئّی2ة للص2فات المدروس2ة حی2ث یالح2ظ و الوراثّیةو لتباینات لمظھرّیةا تقدیر)  ٣(الجدول ظھر ّ ی
ی2222ة للص2222فات المدروس2222ة ، وھ2222ذا یتّماش2222ى م2222ع م2222ا عنوملاأّن التباین2222ات المظھری2222ة والوراثی2222ة عالی2222ة 

إّن االختالف22ات ) . ٢٠٠١(والھ22زاع ) ٢٠٠٠(وحم22دو وأحم22د )  ١٩٩٤(وtخ22رون    Tesemmaوج22ده
وراثّیة تمكننا م2ن  إج2راء االنتخ2اب بینھ2ا لالمعنویة العالیة ، والتي تّم الحصول علیھا بین ھذه التراكیب ا

ل2وراثّي الع2الي للص2فة یعط2ي فرص2ة كبی2رة أم2ام مرب2ي النب2ات ف2ي ، وھذا یعني أّن التب2این المظھ2رّي وا
الحصول على المادة الوراثّیة من أجل القیام بالتربیة والتحسین واالنتخاب للص2فات المتفوق2ة وم2ن خ2الل 

فات كبیرة ف2ي قیم2ة التب2این البیئ2ّي، وتش2یر النت2ائج إل2ى أن أعل2ى قیم2ة الختا یتضح أّن ھناك) ٣(لجدول ا
البیئ22ّي كان2ت لص22فة الحاص2ل الحی22وي ف2ي ح22ین كان2ت اق22ل قیم2ة لص22فة ط2ول الس22نبلة،  ان القیم22ة للتب2این 

یم التوری22ث ق22یتض22ح م22ن و. لتب22این البیئ22ي ت22دل عل22ى أھمی22ة ت22أثر ھ22ذه الص22فات ب22الظروف البیئی22ةللعالی22ة ا
ان ھ2ذه ف2) ١٩٩٩(للصفات المدروسة وباالعتّماد على الم2دیات الت2ي أوردھ2ا عل2ي   H2لواسع ابالمعنى 

ارتف22اع النب22ات والحاص22ل الحی22وي وحاص22ل و %٥٠الق22یم كان22ت عالی22ة لص22فة ع22دد االی22ام للتزھی22ر عن22د 
حبة ونسبة البروتین في ح2ین كان2ت ق2یم التوری2ث متوس2طة لص2فة  ١٠٠٠الحبوب ودلیل الحصاد ووزن 

حص2ل عل2ى  س2نبلة،وقد/، وكانت قیم التوریث واطئة لصفتي طول السنبلة وعدد الحب2وب٢م/لسنابلاعدد 
ویوس22ف ) ١٩٩٨(وtخ22رون  Khaliffaو ) ١٩٩٣(واحم22د ) ١٩٩٢(  Aminنت22ائج مش22ابھة ك22ل م22ن
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وإّن ارتف222اع ق222یم التوری222ث )  ٢٠٠٣(وأحم222د ) ٢٠٠١(والھ222زاع ) ٢٠٠٠(وحم222دو وأحم222د )  ٢٠٠٠(
) ٤(وض2ح الج2دول ی. للصفات یعطي فرصة االنتخاب المباشر لمربي النبات بھدف تحسین ھذه الصفات

ظھ22رت ص22فة ع22دد االی22ام أذ اب22ین أزواج الص22فات المدروس22ة  وال22وراثي ت االرتب22اط المظھ22ريّ مع22امال
مع ط2ول الس2نبلة أم2ا عن2د % ١ارتباطاً مظھریاً موجباً ومعنویاً عند مستوى احتّمال % ٥٠للتزھیر عند 

م22ع الحاص22ل الحی22وي  وھ22ذه % ٥٠فق22د ارتبط22ت ص22فة ع22دد االی22ام للتزھی22ر عن22د % ٥احتّم22ال  ىمس22تو
كان االرتباط المظھ2ري موجب2اً ومعنوی2اً عن2د مس2توى احتّم2ال ). ٢٠٠٣(نتائج تتفق مع ما وجده  أحمد ال
د عن2 س2نبلة ف2ي ح2ین ك2ان االرتب2اط المظھ2رّي موجب2ا ومعنوی2ا/ بین ارتف2اع النب2ات وع2دد الحب2وب % ١

% ٥احتم2ال  سنبلة وموجبا ومعنویا عند مستوى/بین ارتفاع النبات وعدد الحبوب % ١مستوى احتمال 
) ١٩٧٨(  Ahmedو  Sharmaبین الصفة نفسھا والحاصل الحیوي وھذه النتائج تتّماث2ل م2ع م2ا وج2ده 

  وأحم22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222د
اً عن2د مس2توى ی2حب2ة موجب2اً ومعنو ١٠٠٠كان االرتباط المظھرّي ب2ین دلی2ل الحص2اد ووزن ).  ٢٠٠٣(

موجب22اً ومعنوی22اً عن22د حب22ة ونس22بة الب22روتین  ١٠٠٠وك22ان االرتب22اط المظھ22ري ّب22ین وزن % ١احتّم22ال 
بدت صفة ع2دد األی2ام للتزھی2ر أو). ٢٠٠٣(وھذه النتائج تتّماشى مع ما وجده أحمد % ١مستوى احتّمال 

حب2ة وط2ول الس2نبلة ١٠٠٠زن ومع % ١ارتباطاً وراثیاً موجباً ومعنویاً عند مستوى احتّمال % ٥٠عند 
م2ع % ١ومعن2وي عن2د مس2توى احتّم2ال  وارتبط ارتف2اع النب2ات بارتب2اط وراث2ي موج2ب. وارتفاع النبات

م22ع نس22بة الب22روتین والحاص22ل الحی22وي ، أم22ا ص22فة ط22ول % ٥حب22ة وعن22د مس22توى احتّم22ال  ١٠٠٠وزن 
س2نبلة / م2ع ع2دد الحب2وب % ١السنبلة فقد ارتبطت ارتباطاً وراثیاً موجب2اً ومعنوی2اً عن2د مس2توى احتّم2ال 

سنبلة فقد لوحظ ارتب2اط / لصفة عدد الحبوب أما %  ٥حبة عند مستوى احتّمال  ١٠٠٠وكذلك مع وزن 
م22ع % ٥م22ع دلی22ل الحص22اد وعن22د مس22توى احتّم22ال % ١وراث22ي موج22ب ومعن22وي عن22د مس22توى احتّم22ال 

نب2ات ارتباط2اً وراثی2اً موجب2اً ومعنوی2اً عن2د مس2توى احتّم2ال /وأبدت ص2فة ع2دد الس2نابل. حاصل الحبوب 
ب2ین الحاص2ل % ١وجباً ومعنویاً عند مس2توى احتّم2ال مع نسبة البروتین  وكان االرتباط الوراثّي م% ٥

بین الص2فة نفس2ھا % ٥الحیوي وحاصل الحبوب وكانت ھذه القیمة موجبة ومعنویة عند مستوى احتّمال 
وأحم222د ) ١٩٨٦( Kumarو ) ١٩٩٢( Aminحب222ة وھ222ذه النت222ائج تتف222ق م222ع م222ا وج222ده  ١٠٠٠ووزن 

)٢٠٠٣ . (  
 

PERFORMANCE, VARIANCES AND HERITABILITY FOR 
SEVENTEEN GENOTYPES OF DURUM WHEAT (Triticum durum 

Desf.) 
Ahmed A. Ahmed                        Mohammed S. Al-Taweal 

Field Crops Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
Sixteen new durum wheat genotypes in addition to the local variety, Um-

Rabeeh were studied in RCBD with three replications under the rainfed 
conditions of northern region of Iraq to study: number of days to 50% anthesis, 
plant height, spike length, number of grains/spike, number of spikes/m2 , 
biological yield, grain yield, harvest index, 1000-grain weight and protein 
percentage were studied. Phenotypic and genetic variances were highly 
significant for all the characters. Phenotypic correlation was positive and 
significant between number of days to  50 %  anthesis and each of spike length 
and biological yield as well as between 1000- grain weight and protein 
percentage. Genetic correlation was positive and significant between harvest 
index and grain yield, number of spikes /m2 and protein percentage and 
between grain yield and biological yield. Broad–sense heritability estimates 
were high for number of days to 50% anthesis, plant height, biological yield, 
grain yield, harvest index, 1000- grain weight and protein percentage. 
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  لمصـادرا
دراسة االرتباط ومعام2ل المس2ار ودالئ2ل االنتخ2اب لص2فات كمی2ة ف2ي ). ٢٠٠٣(حمد، احمد عبد الجواد أ

  . ٣٣-٢٢) ١( ١٤مجلة علوم الرافدین ، . حنطة الخبز 
التب2این واالرتب2اط لص2فات ط2رز وراثی2ة ). ٢٠٠٠(حمدو، عبد الغني مصطفى وأحمد عبد الج2واد أحم2د 

  .٤٩-٤٥: ١مالمجلة العراقیة للعلوم الزراعیة، . جدیدة من حنطة الخبز
  دراس22ة أداء أربع22ة أص22ناف محس22نة م22ن القم22ح القاس22ي) . ٢٠٠٠(ی22ب ، ط22ارق عل22ي وسوس22ن حك22یم د

)T. durum  ( مجل2ة اتح2اد الجامع2ات العربی2ة للدراس2ات . في منطقة بوقا م2ن الس2احل الس2وري
  . ٧٧-٥٧) : ١(٩القاھرة ، . والبحوث الزراعیة جامعة عین شمس 

) Zea mays L(قوة الھجین والفعل الجین2ي ف2ي ال2ذرة الص2فراء ) . ١٩٩٩( لي ، عبدة الكامل عبد هللاع
  .، أطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

التباین2ات الوراثی2ة والبیئی2ة واالس2تقرار ال2وراثي ف2ي ع2دة تراكی2ب ). ٢٠٠١(لھزاع ، جمال عب2د الفت2اح ا
رس22الة ماجس22تیر ، كلی22ة الزراع22ة ). Triticum aestivum L(وراثی22ة م22ن الحنط22ة الناعم22ة 

  .والغابات ، جامعة الموصل
  تقدیرات الت2أثیرات الجینی2ة والتوری2ث ودرج2ة الس2یادة ف2ي الحنط2ة الخش2نة). ١٩٩٢(لصفار، رائد سالم ا

)T. durum L .(.رسالة ماجستیر ، قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل.  
مطبع2ة . محاص2یل الحب2وب). ١٩٨٧(ومحفوظ عبد القادر وزكي عبد الی2اس  دلیونس ، عبد الحمید أحما

  .جامعة الموصل
تقدیر مكونات التب2این المظھ2ري واس2تخدامھ ف2ي تق2دیر مع2دل درج2ة ) .  ٢٠٠٠(وسف ، نجیب قاقوس ی

  .١١٦ – ١١٢): ٤( ٤٢مجلة زراعة الرافدین،. السیادة والتوریث في الحنطة
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 الوسط الحسابي والمدى والتباینات والتوریث للصفات المدروسة) : ٣(لجدول ا
  لصفاتا

  
تب222222222222222222222222این لا   المدى      لمتوسطا

  المظھري
  لتوریثا  تباین البیئيلا  تباین الوراثيلا

  ٦٩0١٤  ١0٣٧  **٣0٠٧  ** ٤٤  ١٠٧-٩٨  ١٠٤0٦  %٥٠دد األیام للتزھیر عند ع

  ٦٣0٨٧  ٢٠0٥٢  **٣٦0٢٨  ** ٥٦0٨٠  ١٥٩.٣٣ -١٥٥  ٧٨0٢  )سم(تفاع النبات را

  ٣٧0٠٦  ٠0١٨  ** ٠0١٠  ** ٠0٢٨  ٦0٢-٦  ٥0٥  )سم(ول السنبلة ط
  ٢٩0٧٨  ١١0٣٠  ** ٤0٧٩  ** ١٦0٠٩  ٤٨0٨-٣٧0٥  ٤٣0٦  سنبلة /د الحبوبدع
  ٥٤0٩  **٤٣١٦0٧٦  **٧٨٩٣0٦  **٧٨٩٣0٦  ٥٩٥0٣ – ٣٥٣  ٤٥٢0٢  ٢م/دد السنابلع
  ٨٥0٧٤  **٥٧٤٩٢٧  **٦٧٠٤٨١  **٦٧٠٤٨١0٤  ١٣٣٣ – ٧٥٥٥  ٨٩٠٥  ھكتار/لحاصل الحیوي كغما

  ٩٢0٨  **٥٠٥١٧٤  ** ٥٤٨٦١٠  **٥٤٨٦١٠0٥  ٥٤٤٤0٤- ٣٣٣٣  ٤٠١٦  كتارھ/غمك باصل الحبوح
  ٩٢0٧٥  **٢٩0٧٩  **٣٢0١٢  **٣٢0١٢  ٥٢0٨٦ – ٣٨0١٠  ٤٥0٥  %  لیل الحصادد
  ٨٢0٣٠  ** ١٤0٧٤  **١٧0٩١  **١٧0٩١  ٤١0١٠ – ٢٩0٩٩  ٣٤0١  حبة ١٠٠٠زن و
  ٧٢0١٩  **١0٤٨  ** ٢0٠٥  **٢0٠٥  ١٥0١٢ – ١٠0٨٠  ١٣0٣  % سبة البروتینن

  .على التوالي% و ا  ٥معنوي عند مستوى احتمال ** و * 
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  ین الصفات المدروسةب )أسفل(الوراثي و) أعلى( معامالت االرتباط المظھري) ٤(لجدول ا

  صفاتلا
اصل ح

الحبوب 
  ھكتار/كغم

سبة ن
البروتین 

%  

ن زو
حبة  ١٠٠٠

  )غم(

یل لد
الحصاد 

(%)  

حاصل لا
الحیوي 

  ھكتار/كغم

دد ع
  ٢م/ السنابل

/ الحبوبددع
  سنبلة

ل وط
السنبلة 

  )سم(
  )سم(رتفاع النبات ا

دد األیام ع
  للتزھیر عند

٥٠%  

-٠0٢٣١  
-٠0١١٣  

٠0٣٦٥  
٠0١٥٩  

٠0٢٨٨  
٠0٤٨٠**  

٠0٠٤٩  
-٠0٣٧**  

٠0٤٨٩*  
٠0١٠٢  

٠0٣١٠  
-٠0٢٥٦*  

٠0١٣٠  
-٠0٣٣٢*  

٠0٩٥١**  
٠0٤٨٨**  

٠0١٨٥  
٠0٣٥٢**  

رتفاع النبات ا
  )سم(

-٠0١٣٦  
٠0١٨١  

٠0١٩١  
٠0٢٦٥*  

-٠0٠١٣  
٠0٣٥٩**  

-٠0٢٦٤  
٠0٠٢١  

٠0٥٠٠*  
٠0٣١٧*  

٠0١٢٢  
-٠0١٨٥  

٠0٦٧٤**  
-٠0١٦٨  

٠0١٩٥  
-٠0٥٣*    

ول السنبلة ط
  )سم(

-٠0٣٢٥  
٠0٠٢٧  

٠0٢٤٩  
-٠0٠١٣  

٠0٢١١  
٠0٢٦٨*  

٠0٠٦٨  
-٠0٢٢*  

٠0٣٩٢  
٠0٠٨٢  

٠0٢٣٩  
-٠0١٢٣  

٠0٢٥٣  
٠0٦٩٥**  

    

دد ع
  سنبلة/لحبوب

-٠0١٥٧  
٠0٢٩*  

٠0٣٠٣  
-٠0١٠٢  

٠0٢٣٨  
-٠0١٧٥  

٠0٠٦١  
٠0٤٩٠**  

٠0١٣٨  
-٠0٠٦١  

-٠0١٨٣  
-٠.١٢٩        

  ٠0٢٠٨-  ٢م/دد السنابلع
٠0١٤٣*  

٠0٢٠٨  
٠0٢٧٠*  

٠0١٣٦  
-٠0٣٠*  

٠0٠١٩  
٠0١٨٠  

٠0٤٢٣  
-٠0٠٢٢          

  لحاصل الحیويا
  ھكتار/كغم

٠0١٦٧*  
٠0٧٦١**  

٠0١٧٣  
-٠0٢٤٠*  

٠0١٧٠  
٠0٣٢٣*  

٠0٠٩٠  
٠0١٧٤  

          

لیل الحصاد د
(%)  

-٠0٠٠٩  
٠0٧٥٧**  

٠0٣٦٦  
٠0٠٥٢  

٠0٧٦٧**  
-٠0٢١٥              

 ١٠٠٠زن و
  )غم(حبة 

-٠0١٧٢  
٠0٦٧٠*  

٠0٨٧٦**  
-٠0٠٧٩                

سبة البروتین ن
(%)  

-٠0٢٦٤  
-٠0٠٨٧  

                

  .على التوالي% ١و  ٥معنوي عند مستوى احتمال ** و*
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