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  التداخل الوراثي ـ البیئي في الحنطة الخشنة
  خالد محمد داؤد                موفق جبر اللیلة

  قسم المحاصیل الحقلیة ـ كلیة الزراعة والغابات ـ جامعة الموصل
  

  الخالصة
وأبی77و  ٦٥وكری77زو وس77میتو واكس77اد ٣ش77ام(م77ن الحنط77ة الخش77نة عش77رة أص77ناف أداء ت77م تقی77یم 

تح77ت الظ77روف المطری77ة ف77ي دھ77وك ) الع77راق واح77ةو ١ج77و وبك77ره ٥بی77عوأم ر LD357Eوأف77انتو و 
و  ٢٠٠٤/٢٠٠٥باس77777تخدام تص77777میم القطاع77777ات العش77777وائیة الكامل77777ة بث榜ث77777ة مك77777ررات وللموس77777مین 

 ).سم٢٥و ٢٠و ١٥و ١٠(مسافات زراعیة بین الخطوط في كل موسم  أربعةوباستخدام  ٢٠٠٥/٢٠٠٦
ع7دد : عن الصفات تسجلت البیانا .االنحدار الخطي طریقةد تحلیل التداخل الوراثي البیئي باعتما أجري

وارتف77اع النب77ات وع77دد التفرع77ات الفعال77ة بالنب77ات وط77ول الس77نبلة وع77دد الحب77وب % ٥٠األی77ام لتزھی77ر 
ودلیل الحص7اد ونس7بة  حبة ١٠٠٠بالنبات ووزن بالسنبلة والحاصل البیولوجي بالنبات وحاصل الحبوب 

لی77ل التجمیع77ي أن متوس77ط تب77این التراكی77ب الوراثی77ة والبیئ77ات ك77ان معنوی77اً أظھ77رت نت77ائج التح. الب77روتین
ك7ان الت7داخل . تباین البیئات إلى الحد المعن7وي للصفات جمیعھا ما عدا نسبة البروتین إذ لم یصل متوسط

 ظھ7ر. ونس7بة الب7روتین% ٥٠لتزھی7ر  معنویا للصفات جمیعھا ما عدا صفتي ع7دد األی7امالوراثي البیئي 
موج7ب ومعن7وي لحاص7ل البس7یط ك7ان معام7ل االرتب7اط . الواسع عالیا للصفات جمیعھا بالمعنى ریثالتو

الحب77وب بالنب77ات م77ع ص77فات ارتف77اع النب77ات والحاص77ل البیول77وجي ودلی77ل الحص77اد، ول77دلیل الحب77وب م77ع 
علم7ات نت7ائج مبین7ت . ت وع7دد الحب7وب بالس7نبلةارتفاع النبات ول7دلیل الحص7اد م7ع ع7دد التفرع7ات بالنب7ا

تمی777ز باس777تقراریة أداءه ف777ي البیئ777ات  ٣أن الص777نف ش777ام Russellو  Eberhartبطری777ق  االس777تقراریة
  .لصفات عدد االیام للتزھیر وارتفاع النبات وعدد التفرعات الفعالة ونسبة البروتینالمختلفة 

  

  المقدمة
س榜7الت  أو فألصناتعد المعلومات التي یتم الحصول علیھا عن استقراریة التركیب المظھري 

. المحاصیل ذات فائدة كبیرة في انتخاب التراكیب الوراثیة المتمیزة من برامج التربیة بطرائقھ7ا المختلف7ة
 أنالس7لوك المظھ7ري للتركی7ب ال7وراثي ل7یس م7ن الض7روري  أن إل7ى) ٢٠٠٣(وآخرون  Ali أشاروقد 

كی7ب الوراثی7ة تعط7ي اداءاً جی7داً ف7بعض الترا ،یكون ھو ذاتھ تح7ت الظ7روف البیئی7ة والزراعی7ة المتباین7ة
ل77ذا ف77ان . أخ77رىتفش77ل ف77ي أداءھ77ا تح77ت ظ77روف بیئی77ة  أوتح77ت ظ77روف بیئی77ة معین77ة، بینم77ا ال تس77تجیب 

في حال7ة وج7وده  ألنھالمحاصیل  أصنافتقییم  أودراسة التداخل الوراثي البیئي یعد مھماً جداً في تطویر 
وق7د ع7رف ). ١٩٩٥وآخ7رون،  Hebert(المتباین7ة  یقلل م7ن ق7یم الثب7ات ال7وراثي للص7نف تح7ت البیئ7ات

مفھوم االستقراریة بطرائق مختلفة، حیث اھتم العلم7اء بتط7ویر واقت7راح طرائ7ق عدی7دة منھ7ا ذات عام7ل 
تراكی7ب وراثی7ة  أداءمعلوم7ات ع7ن اس7تقراریة  إل7ىس7اعد ف7ي الوص7ول متع7ددة العوام7ل ت وأخ7رىواحد 

، Crossaو  ١٩٨٨، Leonو  Beckerو  ١٩٨٦ن، وآخ777رو Lin(معین777ة م777ن المحاص777یل المختلف777ة 
ك77ل  الت77ي تعتم77د عل77ى انح77دار قیم77ة متوس77ططریق77ة االنح77دار  الطرائ77ق اس77تخداماً ھ77ي أكث77ر إن). ١٩٩٠

 ).١٩٩٨وآخ77رون،  Tesemmaو  ١٩٩٣، Foxو  Ramagosa(تركی77ب وراث77ي عل77ى ال77دلیل البیئ77ي 
وتم تطویرھ7ا ) ١٩٦٣( Wilkinsonو  Finlayقد اقترحت طریقة مناسبة لقیاس االستقراریة من قبل و

، وھذه الطرائق تعبر عن استقراریة التركیب ال7وراثي )١٩٦٦( Russelو  Eberhartبعد ذلك من قبل 
ومعام7ل انح7دار  األخ7رىمن مكوناتھ من الص7فات  أليالعالي  األداء أو لإلنتاجمن خ榜ل المعدل العالي 

  ).S2di = 0(دار اقل ما یمكن مساویاً للواحد، مع كون االنحراف عن االنح
 األص77نافاالس7تقراریة تعب77ر ع7ن م7دى تكی7ف  أن إل7ى) ١٩٦٤( Bradshowو  Allardأش7ار 

دھ77ا النتخ7اب التراكی77ب بھ7ا، وان التقنی77ات الت7ي ی7تم اعتماغی7ر المتنب77أ  أوللظ7روف البیئی7ة غی77ر المتوقع7ة 
  .تتأثر بالتغیرات البیئیةالوراثیة المستقرة ال

س77ات مختلف77ة تتعل77ق بتقی77یم االس77تقراریة ف77ي محاص77یل مختلف77ة، وف77ي الحنط77ة لق77د أجری77ت درا
و ) ٢٠٠٠( Karaتركزت أغلب الدراسات في ھذا الموضوع مع أصناف حنطة الخبز ومنھا ما ق7ام ب7ھ 

Mart  وAnlarsal )وغیرھم، بینما كانت الدراسات مع أصناف الحنطة الخشنة قلیل7ة ف7ي ھ7ذا ) ٢٠٠١
  .المجال

  

    ٦/٣/٢٠٠٨وقبولھ  ١٩/١١/٢٠٠٧م البحث تاریخ تسل
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ف77ي أص77ناف م77ن  األخ77رىیم الحاص77ل ومكونات77ھ م77ن الص77فات الھ77دف م77ن الدراس77ة الحالی77ة تق77و
  .الحنطة الخشنة تحت ظروف بیئیة متباینة وتقدیر استقراریتھا باعتماد معلمات االستقراریة

  
   ھوطرائقالبحث مواد 

: ھ7ي) .Triticum durum L(من الحنط7ة الخش7نة استعملت في الدراسة الحالیة عشرة أصناف 
و  ١ك7ره ج77و و ب  ٥و أم ربی77ع  LD357Eو أبی7و و أف7انتو و  ٦٥یتو و اكس77اد و كری7زو و س7م ٣ش7ام 
تش7رین الث7اني للموس7مین / ٢٥و  األولتش7رین / ١٥العش7رة ف7ي  األص7نافزرع7ت ب7ذور . العراق واحة

زراعة بجامع7ة دھ7وك ي محطة بحوث كلیة العلى التوالي ف ٢٠٠٥/٢٠٠٦و  ٢٠٠٤/٢٠٠٥الزراعیین 
 ٥٨٨و  ٨٢٣ األمط7ار، وبلغ7ت كمی7ات منطقة سمیل ویمثل حقول الزراعة المطریة في ھ7ذه المحافظ7ة(

). ي كلیة الزراع7ة بجامع7ة دھ7وكفالجویة  األنواءملم خ榜ل الموسمین على التوالي حسب بیانات محطة 
و  ٢٠و  ١٥و  ١٠: زراعی7ة ب7ین الخط7وط ھ7ي مسافات بأربعةوفي كل موسم زرعت بذور كل صنف 

احت7وت الوح7دة التجریبی7ة عل7ى  .واس7تخدم تص7میم القطاع7ات العش7وائیة الكامل7ة بث榜ث7ة مك7رراتسم  ٢٥
كان7ت المس7افة ب7ین  .متر، وزرع7ت خط7وط حارس7ة ح7ول المك7ررات ٢خطوط طول الواحد منھا  أربعة

 NPKالس7ماد المرك7ب  أض7یف. مت7ر ٠.٥ك7رر مت7ر وب7ین الوح7دات التجریبی7ة داخ7ل الم ١مكرر وآخر 
 أع7داد أثن7اءكغ7م لل7دونم  ٣٠بمع7دل  )Cuو  Znو  Mgایطالي الص7نع یح7وي العناص7ر ( )١٠:١٠:١٠(

. كغ7م لل7دونم عن7د مرحل7ة التفرع7ات قب7ل ط7رد الس7نابل ٢٠بمعدل  )نیتروجین% ٤٦(، والیوریا األرض
خط77وط الوس77طیة ف77ي ك77ل وح77دة وائیاً م77ن الس77جلت البیان77ات كمع77دل م77ن عش77رة نبات77ات ت77م اختیارھ77ا عش77

ع77دد التفرع77ات الفعال77ة بالنب77ات  و) س77م(و ارتف77اع النب77ات % ٥٠لتزھی77ر  األی77امع77دد  :تجریبی77ة للص77فات
حب77وب وحاص77ل ال )غ77م(وع77دد الحب77وب بالس77نبلة والحاص77ل الب77ایولوجي بالنب77ات ) س77م(وط77ول الس77نبلة 

ق7درت بطریق7ة كل7دال، حس7ب ( الب7روتین ةد ونس7بالحص7اودلی7ل  حبة بالغرام ١٠٠٠وزن و) غم(بالنبات 
AOAC ،عش77رة أص77ناف وثمانی77ة بیئ77ات زراعی77ة، حی77ث (تحلی77ل التب77این التجمیع77ي  إج77راءت77م . )١٩٧٠

، وق7درت )اعتبرت التوافیق بین مسافات الزراعة بین الخط7وط وموس7مي الزراع7ة بمثاب7ة بیئ7ات مختلف7ة
ورة م77ن خ榜77ل الع榜ق77ة ب77ین متوس77طي التب77این المق77در مكون77ات التب77این والتوری77ث الواس77ع للص77فات الم77ذك

ق777درت ق777یم ك777ذلك ). ٢٠٠٠( Budakوالمتوق777ع لمص777ادر االخ777ت榜ف م777ن التحلی777ل التجمیع777ي وحس777ب 
لدراس77ة ) ١٩٦٦( Russelو   Eberhartاعتم77دت طریق77ة . س77یط ب77ین الص77فاتالبمع77ام榜ت االرتب77اط 

تم تحلی7ل البیان7ات  إذاسب لجمیع الظروف البیئیة، التنبؤ بالصنف المن إمكانیةاالستقراریة والتعرف على 
) عش77رة أص77ناف(عش77وائیة كامل77ة وبع77املین ھم77ا التراكی77ب الوراثی77ة القطاع77ات الص77میم وف77ق طریق77ة 

و  Singh أوردهفي البیئات المختلفة حسب م7ا  لألصنافوالبیئات الثمانیة، وقدرت معلمات االستقراریة 
Chaudhary )(س77ط فعالی77ة الص77نف ومعام77ل االنح77دار متو: والت77ي تش77مل) ١٩٧٩Bi (تق77یم عل77ى  ال77ذي

وی7تم ) S2diاالنح7راف ع7ن االنح7دار (المختلف7ة والتب7این غی7ر الخط7ي  للبیئ7ات األصنافاستجابة  أساسھ
  :اعتماداً علیھ، وفیما یلي مقاییس االستقراریة المعتمدة األصنافتقییم ثبوتیة 

١. S2di  = صفر وانBi  <الجیدة فقط للبیئاتب تستجی األصناففان  ١.  
٢. S2di  = ص777فر وانBi  =قلیل777ة االس777تجابة للتغی777رات البیئی777ة وتك777ون عالی777ة  األص777ناف ١

  .االستقراریة
٣. S2di  = صفر وانBi  >ئمة البیئاتتنمو جیداً في  األصناففان  ١榜غیر الم.  
٤. S2di  < صفر وانBi  <فانھ یضعف التنبؤ الخطي ١. 
  

  النتائج والمناقشة
التوافیق بین موس7مي الزراع7ة (زراعیة  بیئاتمن نتائج تحلیل التباین التجمیعي عبر ثمانیة  یتضح       

الج7دول (لبیان7ات عش7رة ص7فات ولعش7رة أص7ناف م7ن الحنط7ة الخش7نة ) ومسافات الزراعة بین الخطوط
وتین ا م77ا ع77دا نس77بة الب77رللص77فات جمیعھ77 عالی77اً  ك77ان معنوی77اً  واألص77نافمتوس77ط التب77این للبیئ77ات  إن، )١
ل榜ص77ناف، كان77ت % ٥٠متوس77ط تباینھ77ا إل77ى الح77د المعن77وي، وع77دد األی77ام لتزھی77ر ل77م یص77ل  إذلبیئ77ات، ل

ویب77دو أن ت77داخل االص77ناف والبیئ77آت ظھ77ر معنوی77اً عالی77اً للص77فات %. ٥معنوی77ة عن77د مس77توى احتم77ال 
إل77ى الح77د  ل77م یص77ل متوس77ط تباینھ77ا(ونس77بة الب77روتین % ٥٠جمیعھ77ا م77ا ع77دا ص77فتي ع77دد األی77ام لتزھی77ر 

  ).المعنوي
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نتائج تحلیل التباین التجمیعي، مكونات التباین والتوریث الواسع للصفات المختلف7ة ولعش7رة ): ١(جدول ال
  ).موسمین ومسافات زراعة(أصناف من الحنطة الخشنة في ثمانیة بیئات 

  مصادر التباین
درجات 
  الحریة

  :متوسط التباین للصفات

عدد األیام 
  لتزھیر

٥٠%  

فاع ارت
النبات 

  )سم(

عدد 
التفرعات 

/ الفعالة
  نبات

طول 
السنبلة 

  )سم(

عدد 
الحبوب 
  بالسنبلة

  **٩٧.٤٧  **٢.٣٤٦  **٤.٩٧٢  **١٠.٢٩  **٤.٢٥٧  ٧  البیئات  
  ٥.٩٧٣  ٠.١٢١  ٠.٢٤٦  ٠.١١٢  ٠.٤٠٣  ٢١  )البیئات(المكررات
  **٤٨٣.٧  **٥.٩٣٢  **٥٥.١٨  **١٠٢٣  *٢١٥.٨٢  ٩  األصناف
  **٥.٠٩٧  **٠.١٥٢  **٠.١٩٧  **٠.٦٥٥  ٠.٢٧٨  ٦٣  البیئات xاألصناف

  ١.٢٢٣  ٠.٠٣٩  ٠.٠٦٨  ٠.٢١٨  ٠.٢٩١  ٧٢  الخطأ التجریبي 
  ٣.٥٠٤  ٣.٢٥٧  ٤.١٨٥  ٠.٥٨٧  ٠.٤٦٤  معامل االخت榜ف

  مكونات التباین  
  ٣٠.١٥٧  ٠.٣٦٨  ٣.٤٤٥  ٦٣.٩١٨  ١٣.٤٧١ الوراثي
  ١.٩٣٧  ٠.٠٥٧  ٠.٠٦٥  ٠.٢١٩  ٠.٠٠٠  التداخلي
  ٣٠.٤٧٨  ٠.٣٧٨  ٣.٤٥٧  ٦٣.٩٥٩  ١٣.٤٨٩ المظھري

  ٩٨.٩٥  ٩٧.٤٩  ٩٩.٦٤  ٩٩.٩٤  ٩٩.٨٧ التوریث الواسع
الحاصل   

البیولوجي 
بالنبات 

  )غم(

حاصل 
حبوب 
النبات 

  )غم(

وزن 
حبة  ١٠٠٠

  )غم(

دلیل 
  الحصاد

نسبة 
  البروتین

  ٠.٣٩١  **٩٢.٩٨  **٠.٨٢  **٩٠.٢٣  **٢٣٧.١  ٧  البیئات  
  ٠.١٢٢   ١٢.٢٩٥  ٠.١٢٦  ٠.٩٩٧  ٢.٦٢٢  ٢١  )البیئات(المكررات
  **٣١.١  **٦٨٥.٧  **٢.٩٣  **٢٨٢.٥  **١٧٩١.٦  ٩  األصناف
  ٠.٠٨٤  **٢٠.٦٦  **٠.٠٥  **٩.٢٧١  **٢٧.٠٨١  ٦٣  البیئات xاألصناف

  ٠.٠٧٥  ٦.٣٢٥  ٠.٠٢٦  ٠.٣١٦  ٠.٦٣٣  ٧٢  الخطأ التجریبي 
  ٢.٢٧٧  ٦.٧٧١  ٦.٨٦٩  ٤.٠٥٥  ٢.١٢٨  معامل االخت榜ف

  مكونات التباین  
  ١.٩٤١  ٤٢.٤٦١  ٠.١٨١  ١٧.٦٣٧  ١١١.٩٣٥ الوراثي
  ٠.٠٠٥  ٧.١٦٨  ٠.٠١٤  ٤.٤٧٨  ١٣.٢٢٤  التداخلي
  ١.٩٤٦  ٤٣.٧٥٢  ٠.١٨٥  ١٨.٢١٦  ١١٣.٦٢٨ المظھري

  ٩٩.٧٣  ٩٧.٠٥  ٩٨.٢٠  ٩٦.٨٢  ٩٨.٥١ التوریث الواسع
  على التوالي% ٥و % ١معنویة عند مستوى احتمال (*) و (**) 

  
لغالبی7ة الص7فات، وت7دل معنوی7ة ت7داخل ن البیئ7ات وبی األصنافالنتائج ھذه تدل على وجود اخت榜فات بین 

العش7رة یختل7ف  األص7نافس7لوك  أنلغالبی7ة الص7فات بض7منھا حاص7ل الحب7وب عل7ى  االصناف والبیئ7آت
االخت榜ف7ات  نأوالت7داخل بینھم7ا  واألص7نافوی榜حظ من قیم متوسطات التباین للبیئ7ات . باخت榜ف البیئآت

ك7ان متوس7ط  واألخی7رةالبیئ7ات للص7فات جمیعھ7ا،  إل7ىل7ك العائ7د كان7ت اكب7ر م7ن ت األص7ناف إل7ى العائدة
ھن77اك  أنھ77ذه النت77ائج  وتب77ین، الت77داخل ال77وراثي البیئ77ي للص77فات ذاتھ77ا إل77ىتباینھ77ا اكب77ر م77ن ذل77ك العائ77د 
). ٢٠٠٠، Budak(س77ع م77ن الظ77روف البیئی77ة للتكی77ف للم77دى الوا األص77نافدرج77ات م77ن االنتخ77اب ب77ین 

ص77فتي وزن ف77ي % ٦.٧٧١و % ٦.٨٦٩معام77ل االخ77ت榜ف ك77ان مس77اویاً  أن) ١(ی榜ح77ظ م77ن الج77دول 
وارتف77اع % ٥٠لتزھی77ر  األی77امع77دد  لص77فتي ، وك77ان منخفض77اً عل77ى الت77والي ودلی77ل الحص77اد حب77ة ١٠٠٠
س7ببت تغی7رات اكب7ر  ةالبیئی7التقلب7ات  أن، وھذا ی7دل عل7ى )على التوالي% ٠.٥٨٧و % ٠.٤٦٤(النبات 

 األی7امتقریباً عن م7ا س7ببتھ لص7فتي ع7دد  أضعافوبما یعادل عشرة ودلیل الحصاد  حبة ١٠٠٠وزن  في
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، وك7ان معام7ل االخ7ت榜ف لص7فة حاص7ل من الضعف لبقیة الصفات وأكثروارتفاع النبات % ٥٠لتزھیر 
ف7ي الحاص77ل بدرج7ة اكب77ر م7ن تأثیرھ77ا ف77ي  أث77رتالتقلب77ات البیئی7ة ق77د  أندالل77ة عل7ى % ٤.٠٥٥الحب7وب 

ع7دم ثب7ات ق7یم معام7ل االخ7ت榜ف  إل7ى) ٢٠٠٠( Budak، وقد أشار خرىاألمعظم مكوناتھ من الصفات 
اخت榜ف التراكیب الوراثیة والظروف البیئیة الت7ي یعتم7دھا الب7احثین  إلىمن دراسات مختلفة، وذلك یعود 

كمع7دل للبیئ7ات  األص7نافویمكن توثیق نتائج تحلیل التباین من خ榜ل متوسطات  .في الدراسات المختلفة
 اعل7ي أعط7ى  LD357E الص7نف  أنی榜ح7ظ  ، )٣و ٢الجدولین( لألصنافالبیئات كمعدل ومتوسطات 

األصناف األخرى وزی7ادة ع7ن المع7دل بفارق معنوي عن جمیع  غم ٢٠.٨٢٤حاصل حبوب بالنبات بلغ 
غ7م عل7ى  ٨.٤٩٦و  ٨.٤٢٩غم، بینما أعطى الصنفین أبیو وأف7انتو اق7ل حاص7ل بل7غ  ٦.٩٦٢العام بلغت 

وعن7د  ٢٠٠٥/٢٠٠٦غ7م ف7ي الموس7م  ١٦.٠٦ن البیئات وصل أعلى حاصل حب7وب بالنب7ات وبی. التوالي
ی榜ح7ظ أن الص7نف . س7م ب7ین الخط7وط وبف7ارق معن7وي ع7ن جمی7ع البیئ7ات األخ7رى ٢٥مسافة الزراع7ة 

تمی7ز . ی7وم م7ن الزراع7ة ١٠٩.٨٩م7ن اإلزھ7ار ف7ي % ٥٠واحة كان أكثر األص7ناف تبكی7را، إذ حص7ل 
حب77ة ونس77بة  ١٠٠٠ى المع77دالت الرتف77اع النب77ات والحاص77ل البیول77وجي ووزن ب77أعل ١الص77نف بك77رة ج77و

للحب77وب بالس77نبلة  ب77أعلى ع77دد ٦٥ب77أعلى دلی77ل للحص77اد واكس77اد ٣الب77روتین، بینم77ا تفوق77ت األص77ناف ش77ام
وأبیو بأطول سنبلة وافانتو بأعلى عدد من التفرعات الفعالة بالنبات، ویمكن االستفادة من ھذه النتائج ف7ي 

التوافی7ق ب7ین  كذلك لوحظت اخت榜ف7ات معنوی7ة ب7ین البیئ7ات الثمانی7ة الناتج7ة م7ن. التربیة بالتھجین برامج
ویستنتج أن عدم ثبات معدالت الحاصل ومكونات7ھ . موسمي ومسافات الزراعة لصفات مكونات الحاصل

  .من الصفات األخرى یعود إلى االخت榜فات الجینیة والتقلبات البیئیة
  

  .وسطات األصناف كمعدل للبیئات المختلفة لعشرة صفاتمت): ٢(جدول ال

  االصناف
  الصفات

عدد األیام 
  %٥٠لتزھیر

ارتفاع النبات 
  )سم(

عدد التفرعات 
  الفعالة بالنبات

طول السنبلة 
  )سم(

عدد الحبوب 
  بالسنبلة

  ج ٣٥.٨٩٨  د ٦.٠٣٤  د ٦.١٩١  ح ٦٨.١٧  أ ١٢٠.٦٠  ٣شام  
  و ٣٠.٣٣٥  ب ٦.٨١٣  و ٥.٣٥١  و ٧٣.٢٢  و ١١٥.٠٨  كریزو 
  ب ٣٦.٩٩٦  و ٥.٣٥٦  ز ٤.٥٥١  ب ٩٠.٢٠  أب ١٢٠.٢٧  سمیتو 
  أ ٣٩.٦٦٤  د ٦.٠٩١  ج ٨.٠١٥  د ٨٨.٢٠  ھـ ١١٦.١٤  ٦٥اكساد  
  ھـ ٣١.٢٤٣  أ ٧.١٧٩  د ٦.٠٧٣  ي ٥٧.٩١  ز ١١٣.٠٢  أبیو 
  ھـ ٣١.٦٩٣  د ٦.١٧٢  أ ٩.٤١٥  ط ٦٣.٠٤  ز ١١٢.٧٥  أفانتو 

LD357E ح ٢٦.٣٥٣  د ٦.١٤٩  ب ٨.٥٩٥  ج ٨٩.٦٥  د ١١٦.٩٤  
  ز ٢٨.٩٢٩  ھـ ٥.٥٠٩  ط ٤.٠٧٤  ھـ ٨٧.٧٥  ب ١١٩.٩٨ ٥أم ربیع  
  ط ٢٠.٧٢٤  ھـ و٥.٣٨١  ح ٤.٣٣٨  أ ١٠٩.٢٩  ج ١١٨.٩٩  ١بكرة جو  
  د ٣٣.٧٩٣  ج ٦.٥٨٩  ھـ ٥.٧٠٨  ز ٦٩.٠٦  ح ١٠٩.٨٩  واحة العراق 

المتوسط 
  ٣١.٥٦٣  ٥.١٢٧  ٦.٢٣١  ٧٩.٦٥  ١١٦.٣٧  العام

الحاصل   
نبات البیولوجي بال

  )غم(

حاصل حبوب 
  )غم(النبات 

 ١٠٠٠وزن 
  نسبة البروتین  دلیل الحصاد  )غم(حبة 

  ز ١٠.٢٦١  أ ٤٨.٠٥٣  ھـ و٤٣.٢٦  ھـ ١٣.٧٣١  ح ٢٧.١٧٩  ٣شام  
  ج د١٢.٣٤٥  د ٣٧.٤٨٩  ج ٥٢.٣٨  و ١٢.٩٦٣  ھـ ٣٤.٤٣٣  كریزو 
  و ١٠.٥٤٩  ھـ ٣٤.٦٥٧  ب ٥٦.١٢  ز ١٠.٨٠٦  و ٣٠.٨٥٦  سمیتو 
  ج د١٢.٣٠٤  ھـ ٣٤.١١٧  د ٤٧.١٢  و ١٣.١٦٤  د ٣٨.٣٩٦  ٦٥اكساد  
  ھـ ١١.١٧٨  و ٢٩.١٢١  دھـ ٤٥.٥٠  ح ٨.٤٢٩  ز ٢٨.٩٠٨  أبیو 
  ب ١٤.٠٣٤  ج ٤٠.٦١٤  ز ٣٩.٧٦  ح ٨.٤٩٦  ط ٢٠.٥٦٦  أفانتو 

LD357E و ١٠.٥٢٦  ب ٤٣.١٣٠  وز ٤٠.٩٨  أ ٢٠.٨٢٤  ب ٤٨.٣٤٠  
  ج ١٢.٤٠٦  و ٢٩.٧٤٤  ح ٣٦.٠٠  د ١٤.٨٠٨  أ ٤٩.٧٦٤ ٥أم ربیع  
  أ ١٤.٢٣٣  و ٣٠.٧٧٣  أ ٦٤.٥٠  ج ١٥.٣٣٥  أ ٤٩.٧٩٤  ١كرة جو ب 
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  د ١٢.١٧٦  ب ٤٣.٧٥١  وز ٤٢.١٦  ب ٢٠.٠٥٩  ج ٤٥.٧٠٩  واحة العراق 
المتوسط 

  ١٢.٠٠١  ٣٧.١٤٥  ٤٦.٨٦  ١٣.٨٦٢  ٣٧.٣٩٥  العام

 القیم المتبوعة بالحرف نفسھ لكل صفة ال تختلف عن بعضھا معنویاً  -
  .لألصناف المختلفة لعشرة صفات متوسطات البیئات كمعدل): ٣(جدول ال

  البیئات
  الصفات

عدد األیام 
  %٥٠لتزھیر

ارتفاع النبات 
  )سم(

عدد التفرعات 
  الفعالة بالنبات

طول السنبلة 
  )سم(

عدد الحبوب 
  بالسنبلة

  د ٢٨.١٩  ھـ ٥.٦٢٩  ھـ ٥.٤٣٦  ج ٧٩.٩٦  ب ج١١٦.٥٦  ١
  ج ٣١.٢٤  د ٦.٠٨٣  ج ٦.٠٤٣  د ٧٩.٣٣  ج ١١٦.٣٩  ٢
  أ ٣٣.٥٧  ب ٦.٤٢١  ب ٦.٥٧٥  ھـ ٧٨.٩١  د ١١٥.٨٢  ٣
  أ ٣٣.٦١  أ ٦.٥٧٢  أ ٦.٧٧٤  ھـ ٧٨.٧٧  د ١١٥.٦٢  ٤
  د ٢٨.٧٧  ھـ ٥.٧٣٩  د ٥.٦٨٨  أ ٨٠.٨٨  أ ١١٦.٩٩  ٥
  ج ٣٠.٧٣  ھـ ٥.٩٢٩  ج ٦.٠٩٦  ب ٨٠.٣٧  أب ١١٦.٧٨  ٦
  ب ٣٢.٦٥  ج ٦.٢١٩  ب ٦.٤٦٦  د ٧٩.٨٩  ب ج ١١٦.٤٨ ٧
  أ ٣٣.٧٣  ب ٦.٤٢٧  أ ٦.٧٧١  د ٧٩.٣٨  ج ١١٦.٢٨ ٨

  ٣١.٥٦٣  ٥.١٢٧  ٦.٢٣١  ٧٩.٦٥  ١١٦.٣٧  المتوسط العام

الحاصل البیولوجي   البیئات
  )غم(بالنبات 

حاصل حبوب 
  )غم(النبات 

 ١٠٠٠وزن 
  )غم(حبة 

  نسبة البروتین  دلیل الحصاد

  ج ١١.٨٤  د ٣٣.٧٧  ج د ٤٣.٤٠  ھـ ١٠.٧٣  أ ٣٢.٦٧  ١
  ج ١١.٨٩  ج ٣٦.٤٥  ج ٤٤.٧٠  ج ١٢.٨٣  ج ٣٥.٥٩  ٢
  أب ١٢.٠٨  أب ٣٨.١٥  أ ٤٤.٧٠  ب ١٥.٤٩  أ ٤٠.٥٤  ٣
  أ ١٢.١٨  أب ٣٨.٣٠  أ ٥٢.٢٠  ب ١٥.٦٥  أ ٤٠.٧٩  ٤
  ج ١١.٨٥  د ٣٤.٢٣  د ٤٢.٢٠  د ١١.٣٧  د ٣٣.٧٣  ٥
  ب ج ١١.٩  ب ج ٣٧.٦١  ج د ٤٢.٩٠  ج ١٣.١٢  ج ٣٥.١٥  ٦
  أب ١٢.٠٩  أب ٣٩.٢٧  ب ٤٨.٠٠  ب ١٥.٦٤  ب ٤٠.٠٢ ٧
  أ ١٢.١٥  أ ٣٩.٣٩  أ ٥٠.٣٠  أ ١٦.٠٦  أ ٤٠.٦٧ ٨

  ١٢.٠٠١  ٣٧.١٤٥  ٤٦.٨٦  ١٣.٨٦٢  ٣٧.٣٩٥  المتوسط العام
  القیم المتبوعة بالحرف نفسھ لكل صفة ال تختلف عن بعضھا معنویاً  -

  
الت7داخل ال7وراثي البیئ7ي  إل7ىالتباین ال7وراثي ك7ان اكب7ر م7ن التب7این العائ7د  أن) ١(یبدو من نتائج الجدول 

% ٩٦.٨٢التوری77ث الواس77ع ك77ان عالی77اً للص77فات جمیعھ77ا وت77راوح ب77ین  أنللص77فات جمیعھ77ا، ویتض77ح 
الص777فات جمیعھ777ا قلیل777ة  أن، وھ777ذا ی777دل عل777ى الرتف777اع النب777ات% ٩٩.٩٤لحاص777ل الحب777وب بالنب777ات و 

ق77یم مع77ام榜ت االرتب77اط البس77یط ب77ین ) ٤(یع77رض الج77دول  .الحساس77یة للظ77روف البیئی77ة غی77ر المناس77بة
معامل ارتباط حاصل الحبوب بالنبات كان موجب7اً ومعنوی7اً م7ع ص7فات  أنالصفات العشرة، وفیھ ی榜حظ 

، وذلك یدل على وجود جینات تتعاون م7ع بعض7ھا ف7ي ودلیل الحصاد البیولوجيارتفاع النبات والحاصل 
االرتب7اط ك7ان موج7ب ومعن7وي الرتف7اع النب7ات م7ع دلی7ل  أنالتحكم بوراثة ھذه الصفات، وكذلك ی榜ح7ظ 

 أن إل7ىص7اد م7ع ع7دد التفرع7ات الفعال7ة وع7دد الحب7وب بالس7نبلة، وتش7یر ھ7ذه النت7ائج الحبوب ولدلیل الح
ودلی7ل الحص7اد تع7د مكون7ات مباش7رة لحاص7ل الحب7وب، بینم7ا  البیولوجيصفات ارتفاع النبات والحصاد 

وع77دد الحب77وب بالس77نبلة مكون77ات غی77ر مباش77رة  حب77ة ١٠٠٠ع77د ص77فات ع77دد التفرع77ات الفعال77ة ووزن ت
غی77ر مباش77رة م77ن خ榜77ل  ةتحس77ین حاص77ل الحب77وب بص77ورالي ویمك77ن عن77د االنتخ77اب لھ77ا للحاص77ل الع77

نت7ائج تحلی7ل التب7این ) ٥(تظھ7ر ف7ي ج7دول  .ال7ذي یط7رأ عل7ى المكون7ات المباش7رة م7ن الص7فات نالتحسی
متوس77ط تب77این البیئ77ات الخط77ي  أن، وفی77ھ ی榜ح77ظ )١٩٦٦( Russellو  Eberhartل榜س77تقراریة بطریق77ة 

االستجابة للبیئات المختلف7ة تق7ع تح7ت  أنداللة على للصفات جمیعھا% ١ اتمست عكان معنویاً 
تب777این المك777ون الخط777ي لت777داخل  أنك777ذلك ی榜ح777ظ ). ١٩٨٣وآخ777رون،  Al-Rawi(الس777یطرة الوراثی777ة 

 للصفات جمیعھا م7ا ع7دا ع7دد معنویاً عالیاً البیئات عند اختباره ضد االنحراف المتجمع كان  x األصناف
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لبیئ77ات معنوی77اً ا x األص77نافالمك77ون الخط77ي لت77داخل  أنویظھ77ر  .ونس77بة الب77روتین% ٥٠لتزھی77ر  األی77ام
ودلیل الحصاد بینما كان االنحراف المتجمع لھما غیر معن7وي وھ7ذا ی7دل عل7ى  حبة ١٠٠٠لصفتي وزن 

الخط77ي وان  االنح7دار إل7ىلھ7اتین الص7فتین یع77ود  األص77نافالمك7ون الرئیس7ي ل榜خت榜ف77ات ف7ي ثبوتی7ة  أن
ك7ان المك7ون الخط7ي للت7داخل غی7ر معن7وي % ٥٠لتزھی7ر  األی7ام، ولصفة عدد التنبؤ بھما ممكنة إمكانیة

تی7ة یسھم ف7ي االنح7راف ف7ي ثبو االنحراف عن الدالة الخطیة أنواالنحراف المتجمع معنوي، وھذا یعني 
 أھمی7ةالمعلم7ات الثبوتی7ة  رأكثوان االنحراف یعد من ) ١٩٨٥، Virو  Jindal( لھذه الصفات األصناف

)Gill  وSingh ،المكونین معنویان، وھذا یعني  أما، )١٩٨٢ 榜فات ف7ي  أنلبقیة الصفات كان ك榜االخت
ك7ذلك ی榜ح7ظ ف7ي . كل من االنحدار الخطي واالنحراف عن الدالة الخطیة إلىلھا تعزى  األصنافثبوتیة 

تتض77ح ف77ي . ح77د المعن77وي لص77فات معین77ةال إل77ىوص77ل  األص77نافمتوس77ط تب77این معظ77م  أن) ٥(ج77دول ال
للبیئ77ات المختلف77ة والت77ي تق77اس  األص77نافال77ذي یح77دد اس77تجابة ) (B(ق77یم معام77ل االنح77دار ) ٦(الج77دول 

ومتوس7ط االنح7راف ع7ن االنح7دار ) في كل بیئة األصنافباالنحدار الخطي لمتوسط الصنف على معدل 
و  ٠.١٤٦ت7راوح ب7ین % ٥٠لتزھی7ر  األیامدد ن معامل االنحدار لصفة عوی榜حظ أ، )S2di(لكل صنف 

 األص77ناف أنفق77ط، وھ7ذا یعن77ي  LD357Eواختل7ف معنوی77اً ع7ن الواح77د ف7ي الص77نفین س7میتو و  ١.٨٢٤
قیم77ة االنح77راف ع77ن االنح77دار للص77نف  أنتختل77ف ف77ي اس77تجابتھا للظ77روف البیئی77ة لھ77ذه الص77فة، ویظھ77ر 

م7ا ع7دا ھ7ذین الص7نفین لھ7ا اس7تجابة  األص7ناف ، علیھ فان جمیع%٥عند مستوى احتمال  سمیتو معنویة
ی7وم ف7ي  ١٠٩.٨٩ك7ان أفض7ل متوس7ط لھ7ا الت7ي  جیدة للبیئات المختلف7ة وعالی7ة االس7تقراریة لھ7ذه الص7فة

ك7ان معام7ل االنح7دار معنوی7اً ع7ن  وف7ي ص7فة ارتف7اع النب7ات. الصنف واحة، یلی7ھ الص7نفان اف7انتو وابی7و
، وكان االنح7راف ع7ن االنح7دار غی7ر معنوی7اً ف7ي والواحة ٣ن شامالصنفی ما عدا األصنافالواحد لجمیع 

ل7ذا ف7ان ھ7ذین الص7نفین تمی7زا  ،١وبك7رة ج7و LD357Eكری7زو و  لألص7ناف إض7افة األخیرینالصنفین 
ك7ان معام7ل االنح7دار  .ارتفاع للنب7ات بأعلى، وكان الصنف سمیتو قد تفوق باستقراریة عالیة لھذه الصفة

وك7ان  والواح7ة LD357Eو  ٣ش7ام األص7نافعالة غی7ر معنوی7اً ع7ن الواح7د ف7ي لصفة عدد التفرعات الف
 والواح7ة، ١وبك7رة ج7و LD357Eو  وكری7زو ٣ش7ام األص7نافاالنحراف عن االنحدار غیر معنویاً ف7ي 

والواحة باستقراریة عالیة لھذه الص7فة، وك7ان  LD357Eو  ٣شام األصنافتمیز  إلىوتشیر ھذه النتائج 
ك77ان معام77ل  .متوس77ط لع77دد التفرع77ات الفعال77ة بالنب77ات ب77أعلىق77د تمی77زا  LD357E الص77نفان اف77انتو و

االنحدار غیر معنویاً عن الواحد في الصنف كریزو فقط لصفة ط7ول الس7نبلة، بینم7ا ك7ان االنح7راف ع7ن 
وابی77و والواح77ة، وی77دل ذل77ك عل7ى اس77تقراریة الص77نف كری77زو فق77ط  ٣ش7ام األص77نافاالنح7دار معنوی77اً ف77ي 

 .ط7ول للس7نبلة بأعلىھذا الصنف تمیز مع الصنف ابیو  أنبیئیة المختلفة لھذه الصفة وی榜حظ للظروف ال
، ولص77فة ع77دد الحب77وب بالس77نبلة ك77ان معام77ل االنح77دار غی77ر معنوی77اً ع77ن الواح77د ف77ي الص77نف اف77انتو فق77ط

 حب7ة ٣١.٦٩٣ أعط7ىال7ذي (فیع7د ھ7ذا الص7نف  أیض7اولكون االنح7راف ع7ن االنح7دار فی7ھ غی7ر معنوی7اً 
مع7دل لھ7ذه الص7فة بل7غ  ب7أعلىق7د تمی7ز  ٦٥وكان الصنف اكساد عالي االستقراریة لھذه الصفة،) بالسنبلة

ص7نف اس7تقراریة جی7دة لمختل7ف الظ7روف البیئی7ة لص7فة الحاص7ل  أيولم یب7دي  .حبة بالسنبلة ٣٩.٦٦٤
االنح7راف ع7ن  ل7م یص7ل ح7ین الن معامل االنحدار كان معنویاً عن الواح7د فیھ7ا جمیعھ7ا، ف7ي البیولوجي
متوس7ط للص7فة بل7غ  ب7أعلىالل7ذین تمی7زا  ١وبك7رة ج7و ٥ربی7ع أمالحد المعنوي في الص7نفین  إلىاالنحدار 
   .غم على التوالي ٤٩.٧٩٤و  ٤٩.٧٦٤

وف77ي ص77فة حاص77ل الحب77وب بالنب77ات ظھ77ر معام77ل االنح77دار غی77ر معنوی77اً ف77ي الص77نفین كری77زو 
 ٥وأم ربی77ع LD357Eوی77اً ف77ي األص77ناف ابی77و و فق77ط، واالنح77راف ع77ن االنح77دار غی77ر معن ٦٥واكس77اد

، أي باالعتماد على ك榜 المقیاسین ال یوجد ص7نف مس7تقر لھ7ذه الص7فة، وی榜ح7ظ أن الص7نفین ١وبكرةجو
LD357E حبة ف7ي ك7ون جمی7ع  ١٠٠٠الحالة مشابھة لصفة وزن . والواحة تمیزا بأعلى متوسط للصفة

ل7ك ف7ي اخ7رى، اي غی7ر مس7تقرة ف7ي مختل7ف البیئ7ات، األصناف تعطي أداء جیدا في بیئة معین7ة وغی7ر ذ
حیث ظھر معامل االنحدار غیر معنویاً في الصنف سمیتو فقط، ال7ذي ك7ان االنح7راف ع7ن االنح7دار فی7ھ 

غم في الص7نفین  ٥٦.١٢و  ٦٤.٥حبة  ١٠٠٠، وبلغ اعلى معدل لوزن %١معنویاً عند مستوى احتمال 
ص77اد ك77ان معام77ل االنح77دار غی77ر معنوی77اً ع77ن الواح77د ف77ي ول77دلیل الح. وس77میتو عل77ى الت77والي ١بكرةج77و

ف7ي % ٥فق7ط، وك7ان االنح7راف ع7ن االنح7دار معنوی7اً عن7د مس7توى احتم7ال  ١الصنفین سمیتو وبكرةج7و
وس7میتو یع7دان مس7تقران لھ7ذه الص7فة  ١، ل7ذا ف7ان الص7نفان بكرةج7و٦٥وكریزو واكس7اد ٣االصناف شام

واخی7را ج7اء معام7ل االنح7دار . والواح7ة LD357Eو  ٣مالتي وصلت اعل7ى مع7دالتھا ف7ي االص7ناف ش7ا
غیر معنویاً عن الواح7د ف7ي جمی7ع االص7ناف لص7فة نس7بة الب7روتین، بینم7ا ك7ان االنح7راف ع7ن االنح7دار 
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والواح77ة، ل77ذا ف77ان االص77ناف الس77تة االخ77رى تع77د  LD357Eمعنوی77اً ف77ي االص77ناف كری77زو واف77انتو و 
  %.١٤.٢٣٣اعطى اعلى معدل لھذه الصفة بلغ  ١ة جومستقرة لھذه الصفة، علما ان الصنف بكر

  .متوسط التباین من التحلیل التجمیعي ل榜ستقراریة لعشرة صفات): ٥(جدول ال
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كب7ر ع7دد م77ن تمی7ز باس7تقراریة عالی7ة ف7ي البیئ77ات المتباین7ة ال ٣ص7نف ش77امیس7تنتج مم7ا س7بق ان ال       

وارتفاع النبات وعدد التفرع7ات الفعال7ة ونس7بة  %٥٠عدد االیام لتزھیر : ربعة صفات ھيالصفات بلغ ا
 .والواح77ة واظھ77ر ك77ل منھم77ا اس77تقراریة جی77دة لث榜ث77ة ص77فات فق77ط ١الب77روتین، یلی77ھ الص77نفان بكرةج77و

 حب7ة ١٠٠٠ل7وزن  ٣ش7ام: معین7ة وك7اآلتيلص7فات ناف استجابة للبیئات الجی7دة فق7ط صاال جمیعاظھرت 
لط7ول الس7نبلة وع7دد  ٦٥وكریزو الرتفاع النبات ودلیل الحبوب وس7میتو واف7انتو  لط7ول الس7نبلة واكس7اد

الحص777اد و دلی777ل و حب777ة ١٠٠٠لحاص777ل حب777وب النب777ات ووزن  حب777وب الس777نبلة ودلی777ل الحب777وب وابی777و
LD357E ة وحاص77ل حب77وب النب77ات ووزن وارتف77اع النب77ات وط77ول الس77نبل% ٥٠ی77ام لتزھی77ر لع77دد اال

ب77وب لط77ول الس77نبلة وع77دد الحب77وب بالس77نبلة والحاص77ل الب77ایولوجي وحاص77ل ح ٥وام ربی77ع حب77ة ١٠٠٠
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عال77ة وط77ول فالرتف77اع النب77ات وع77دد التفرع77ات ال ١الحص77اد وبكرةج77ودلی77ل و حب77ة ١٠٠٠النب77ات ووزن 
 حب77ة ١٠٠٠حاص77ل الحب77وب بالنب77ات ووزن الس77نبلة والحاص77ل الب77ایولوجي والس77نبلة وع77دد الحب77وب ب

الص777نفین اف777انتو و وك777ان اداء  .الحص777اددلی777ل وحب777ة  ١٠٠٠دد الحب777وب بالس777نبلة ووزن والواح777ة لع777
LD357E ئمة لصفة دلیل الحصاد جیداً في البیئات榜غیر الم.  

  
GENOTYPE – ENVIRONMENT INTERACTION IN DURUM WHEAT 

K. M. Dawod                         M. J. Al-Layla 
Field Crops Dept. – College of Agric. & Forestry – Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

Ten durum wheat varieties (Sham3, Crezo, Semito, Icsad65, Abeu, Avanto, 
LD357E, Um-Rabie5, Bagrajo1 and Waha) were evaluated under rainfed 
conditions at Duhok using randomized complete block design with three 
replications for the two seasons 2004/2005 and 2005/2005. Four different row 
spacing between rows in each season (10, 15, 20 and 25 cm) were used. GE 
interaction was analyzed using linear regression techniques. Data recorded on: 
No. days to 50% flowering, plant height, No. of active tillers per plant, spike 
length, No. of grains per spike, biological yield per plant, grain yield per plant, 
1000 grain weight, harvest index and protein percent. Combined analysis 
results showed that genotypes and environment mean square were significant 
for all studied characters except protein percent, where environments mean 
square not significant. GE interaction was significant for all characters except 
for No. days to 50% flowering and protein percent. Broad sense heritability 
appeared high for all characters. Simple correlation coefficient was positive and 
significant for grain yield per plant with plant height, biological yield and 
harvest index, for 1000 grain weight with plant height and for harvest index 
with No. of tillers per plant and no. of grains per spike. Stability parameters 
estimated by Eberhart and Russell method showed that Sham3 variety have 
stable performance in different environments for No. days to 50% flowering, 
plant height, No. of active tillers per plant and protein percent.   
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