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  وقوة الھجین واالرتباطات المظھریة والوراثیة  في الحنطة الخشنة المعلمات الوراثیةتقدیر 
  محمد صبحي مصطفى الطویلأحمد عبد الجواد أحمد              

  جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات -  قسم المحاصیل الحقلیة
  

  الخالصة
 Omgenil-3) ٣( Yousef-1) ٢( Azul-5 )١(وھwي  استخدمت ستة أباء من الحنطwة الخشwنة

)٤ (Syrian-4 )٥ (Mrb3/mna-1 )ین  وھجنھا أم ربـیـع) ٦wوة الھجwة وقwات الوراثیwدیر المعلمwي تقwف
عwدد الحبwوب و نبwات/ عدد السنابل٪ و ارتفاع النبات و ٥٠عدد االیام للتزھیر عند  واالرتباطات لصفات

دلیwwل و  نبwwات/ غwwم حاصwwل الحبwwوبو  نبwwات/ الحاصwwل الحیwwوي غwwم و حبwwة ١٠٠٠وزن  فwwي السwwنبلة و
لجمیwwع  ٪١، اختلفwwت التراكیwwب الوراثیwwة معنویwwاً عنwwد مسwwتوى احتمwwال  ٪ نسwwبة البwwروتین و  ٪الحصwwاد 
أعلwى فwي قیمتwھ مwن التبwاین الwوراثي السwیادي لجمیwع الصwفات  اإلضwافيكwان التبwاین الwوراثي  . الصفات

 ١٠٠٠منخفضة لwوزن  انت نسبة التوریث بالمعنى الضیقحبة ونسبة البروتین كما ك ١٠٠٠ماعدا وزن 
عwدد  وكان معدل درجة السیادة اقwل مwن واحwد لجمیwع الصwفات عwدا حبة ومتوسطة لصفة نسبة البروتین 

علwwى بقیwwة  Syrian-4  ×Azul-5، تفwwوق للھجwwین  حبwwة ونسwwبة البwwروتین ١٠٠٠وزن  نبwwات و/السwwنابل
صل الحیوي وحاصل الحبوب ودلیل الحصwاد ونسwبة البwروتین نبات والحا/الھجن في صفات عدد السنابل

٪ وعwدد ٥٠موجب ومعنوي مع كل من عدد االیام للتزھیwر عنwد  وراثي وارتبط حاصل الحبوب بارتباط
       .سنبلة والحاصل الحیوي ودلیل الحصاد /الحبوب

  
  المقدمة

ھجwین یمكwن مwن خاللwھ تقwدیر برنwامج ت تنفیwذدراسة البنیة الوراثیة في الحنطwة الخشwنة یتطلwب  إن
مكونات التباین الوراثي وقوة الھجین كما أن دراسة االرتباطات المظھریة والوراثیة بین الصفات یسwاعد 

 .للصwفات الكمیwة وخاصwة حاصwل الحبwوب األداءتحسwین وبالتالي  كثیرا في االنتخاب للصفات المرغوبة
 ٪٥٠عنwwد للتزھیر األیwwاملعwwدد  اإلضwwافيات أھمیwwة فعwwل المورثww )ب١٩٩٨( وآخwwرون Khaliffaاسwwتنتج 

مھمwا  اإلضافيمھما في وراثة حاصل الحبوب كما كان التأثیر  اإلضافيوغیر  اإلضافيفعل لبینما كان ا
 سwنبلة/نبات وعwدد الحبwوب/والتأثیر السیادي مھما في وراثة عدد السنابل للحاصل الحیوي ودلیل الحصاد

كwwان مھمwwا فwwي  أن التبwwاین الwwوراثي السwwیادي) ٢٠٠٣(ن وآخwwرو  Kashif وأوضwwح حبwwة ١٠٠٠ووزن 
مھمwwا الرتفwwاع النبwwات وعwwدد  اإلضwwافيحبwwة وحاصwwل الحبwwوب بینمwwا كwwان التبwwاین ١٠٠٠وراثwwة ووزن 

لعwwدد  اإلضwwافيأھمیwwة فعwwل المورثwwات  إلwwى) ٢٠٠٦( ألنعیمwwيوأشwwار حبwwة  ١٠٠٠سwwنبلة ووزن /الحبwwوب
أھمیwة فعwل المورثwات السwیادي لعwدد  إلwى) ٢٠٠٦(الحمwداني بینمwا ذكwرت للتزھیر وارتفاع النبات  األیام

 وألھمیwwةسwwنبلة ونسwwبة البwwروتین /دد الحبwwوب حبwwة وعww ١٠٠٠نبwwات وحاصwwل الحبwwوب ووزن /السwwنابل
wن البwد مwل العدیwن قبwتھ مwم دراسwین االتوریث بالمعنى الضیق فقد تwد بwيحثین فقwذه  )٢٠٠٦( ألنعیمwأن ھ

الwwى أن التوریwwث  )٢٠٠٦( اع النبwwات كمwwا بینwwت الحمwwدانيفwwللتزھیwwر وارت األیwwامالقیمwwة كانwwت عالیwwة لعwwدد 
تwم الحصwول علwى قwوة .ى الضwیق كwان عالیwا الرتفwاع النبwات والحاصwل الحیwوي وحاصwل الحبwوبنعبالم

الرتفwwاع النبwwات والنعیمwwي ) ١٩٩٩(وآخwwرون   Afiahل بwwالمرغwwوب مwwن ق هوباالتجwwاھجwwین معنویwwة 
. حبwة  ١٠٠٠ودلیwل الحصwاد ووزن  والحاصwل الحیwوي وحاصwل الحبwوب للتزھیwر األیاملعدد ) ٢٠٠٦(

حبwة  ١٠٠٠وجود ارتباط مظھwري موجwب ومعنwوي بwین دلیwل الحصwاد ووزن  إلى) ٢٠٠٣(أشار أحمد 
حاصwل  وجود ارتباط وراثwي معنwوي موجwب بwین إلى) ٢٠٠٧(وأحمد والھزاع ) ٢٠٠٣(واستنتج أحمد 

دیر قwت إلwىتھwدف ھwذه الدراسwة  .الحاصwل الحیwوي ودلیwل الحصwادللتزھیwر و األیامالحبوب وكل من عدد 
عwدد ٪ و ارتفwاع النبwات و ٥٠للتزھیwر عنwد  األیwاملصwفات عwدد  وقwوة الھجwینمكونات التباین المظھري 

حاصwwل و  نبwات/ الحاصwwل الحیwوي غwwم و حبwة ١٠٠٠وزن  وعwدد الحبwwوب فwي السwwنبلة و نبwwات/ السwنابل
وتقدیر االرتباطات المظھریwة والوراثیwة بwین  ٪ نسبة البروتین و  )٪(اد دلیل الحصو  نبات/ الحبوب غم

  .  االزواج الممكنة من تلك الصفات بتحلیل التھجینات التبادلیة بین ستة أصناف من الحنطة الخشنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . األول ثماجستیر الباحمستل من رسالة 
  .٢٩/٥/٢٠٠٨وقبولھ   ٢٠٠٨/ ١٨/٣ یخ تسلم البحثتار

  وطرائقھ ثحمواد الب
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 )١(وھي   الحنطة الخشنةباء من آ ستة بین ٢٠٠١في نیسان  النصفي تّم إِجراء التھجین التبادلي
Azul-5 )٢ (Yousef-1 )٣ (Omgenil-3 )٤ (Syrian-4 )٥ (Mrb3/mna-1 )ـع) ٦wwwwwwwwwwwwأم ربـی   

ھجwwین واآلبwwاء السwwتة فwwي ) ١٥(عwwددھا تتكwwون مwwن ھجwwن الجیwwل األول و زرعwwت الھجwwن الناتجwwة والتwwيو
فwي تربwة  ٢٠٠١ كwانون األول  ٩حمwام العلیwل ، وتّمwت الزراعwة فwي /الحقلیwة المحاصwیل أَبحاث  محطة

باسwwwتخدام تصwwwمیم القطاعwwwات العشwwwوائیة الكاملwwwة  ملwwwم ٣٤٤.٤طینیwwwة وكانwwwت كمیwwwة االمطwwwار الھاطلwwwة 
)RCBD (يwب وراثwبثالثة مكررات حیث زرعت بذور كل تركی  )ینwھ ) أب أو ھجwط طولwي خwم ، ٢ف

كغwم  ٤٥ سم  وتّم إضافة سwماد الیوریwا ١٠وأخرى  جورهسم ، والمسافة بین  ٣٠بین الخطوط والمسافة 
ت مwwأخوذة تwwاأجریwwت دراسwwات علwwى خمwwس نبا). ١٩٨٧الیwwونس وآخwwرون ، ( N%٤٦دونwwم تركیwwز / 

  : االتیةلصفات لبصورة عشوائیة 
تwّم قیwاس أطwوال : ارتفwاع النبwات) ٢(.مwن السwنابل مwن غمwد ورقwة العلwم ٪٥٠ التزھیwر عنwدیام عدد ا)١(

عwدد ) ٣( .مwة السwنابل مwن دون السwفا مقwدراً بالسwنتّمترمرحلة النضج من سطح التربwة إلwى قالنباتات في 
) ٥( .حساب عدد الحبوب في كل سنبلة تwّم حسwاب المتوسwط: عدد الحبوب في السنبلة) ٤( نبات/ السنابل
دلیwwل ) ٨( .نبwات/ الحاصwwل الحیwوي غwwم )٧( .نبwات/ غwwم: حاصwwل الحبwوب) ٦( .)غwم(حبwة  ١٠٠٠وزن 

نسwبة ) ٩(). ١٩٨٦(  Smithو   Sharmaتّم حسابھ باستخدام المعادلة المذكورة مwن قبwلو )٪(الحصاد 
بتقwwدیر نسwwبة النتwwروجین  ١٩٨٠،  .A .C A .Oالبwwروتین ، قwwدرت بطریقwwة مwwایكرو كلwwدال المحwwورة  

 ، وتم تقدیر %١١.٧عند نسبة الرطوبة المعدلة في الحبوب  ٥.٧ثم ضربھا بمعدل مقداره  الكلّي،
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(تّم تقدیر معدل درجة السیادة و
-

a( یقوالتوwالمعنى الضwریث ب )h2 ( . ین وwوة الھجwدیر قwّم تقwت
التwي على أساس انحراف متوسط الجیل األول عن متوسط األبوین باستخدام المعادلة للصفات المدروسة 

تwwّم إیجwwاد االرتباطwwات المظھرّیwwة  )t (وحسwwبت معنویتھwwا باسwwتخدام اختبwwار) ١٩٨١( Falconer  ذكرھwwا
واختبwwwرت ) ١٩٧٥( Walterلمدروسwwwة، بالطریقwwwة التwwwي أَوضwwwحھا والوراثّیwwwة بwwwین أزواج الصwwwفات ا

  .)١٩٨٠( وخلف هللا الراوي أوضحھامعنویتھا بالطریقة التي 
  

  النتائج والمناقشة
كمwا ) RCBD(من تحلیل تباین الصwفات المدروسwة وفwق تصwمیم القطاعwات العشwوائیة الكاملwة 

قwد اختلفwت معنویwاً ) اآلبwاء وھجwن الجیwل األول(یالحwظ أن التراكیwب الوراثّیwة ) ١(ھو مبین في الجدول 
 ةالوراثّیwوبذلك یمكن االسwتمرار فwي دراسwة البنیwة ولجمیع الصفات المدروسة % ١عند مستوى احتّمال 



  ٢٠٠٨) ٤(العدد ) ٣٦(المجلد                     (ISSN 1815 -316X)                 مجلة زراعة الرافدین            

كان أعلى فwي قیمتwھ مwن التبwاین الwوراثي السwیادي  اإلضافيان التباین الوراثي ) ٢(الجدول ویوضح لھا 
حبة ونسبة البروتین وترتب علwى ذلwك ارتفwاع نسwبة التوریwث  ١٠٠٠لجمیع الصفات ماعدا صفتي وزن 

حیwwwwث كانwwwwت نسwwwwبة التوریwwwwث الخاصwwwwة  أعwwwwالهلجمیwwwwع الصwwwwفات عwwwwدا الصwwwwفتین بwwwwالمعنى الضwwwwیق 
عwدد  لھاتین الصفتین ، كان معدل درجة السیادة اقل مwن واحwد لجمیwع الصwفات عwدا )٤١.٤٠٠(توسطةم

 لھwذه الصwفاتحیwث كانwت السwیادة فائقwة  نبات/وعدد السنابل حبة ونسبة البروتین ١٠٠٠وزن  و السنابل
) ٢٠٠٠(أحمwwد حمwwدو و و )٢٠٠١(وحمwwدو ) ب ١٩٩٨(وآخwwرون  Khaliffa وھwwذا یتفwwق مwwع ماوجwwده

  ).٢٠٠٣(وأحمد ) ٢٠٠١(والھزاع 
تقwwدیرات قwwوة الھجwwین للصwwفات علwwى أسwwاس انحwwراف الجیwwل األول عwwن ) ٣(یوضwwح الجwwدول 
 ٥×١و  ٣×١ و ٢×١أبwدت الھجwن % ٥٠ظ أنھ لصفة عدد أیwام التزھیرعنwد متوسط األبوین حیث یالح

و لصwwفة ارتفwwاع النبwwات فقwwد اظھwwر % ٥قwwوة ھجwwین باالتجwwاه المرغwwوب ومعنویwwة عنwwد مسwwتوى احتّمwwال 
 ٦×٥ینمwا اظھwر الھجwین % ٥قوة ھجین موجبة ومعنویwة عنwد مسwتوى احتّمwال  ٦×٢و  ٦×١الھجینین 

 ٤×١ و ٢×١نبات فقwد أبwدت الھجwن /د مستوى احتّمال ولصفة عدد السنابلقوة ھجین سالبة ومعنویة عن
صwفة لو%.١قوة ھجین موجبwة ومعنویwة عنwد مسwتوى احتّمwال  ٦×٥و ٥×٤ و ٥×٣ و ٣×٢ و ٥×١ و

قwwوة ھجwwین موجبwwة ومعنویwwة عنwwد  ٦×٤ و ٥×٤و  ٦×٣ و ٤×١الحاصwwل الحیwwوي فقwwد أظھwwرت الھجwwن 
قwwوة ھجwwین موجبwwة ومعنویwwة عنwwد مسwwتوى احتّمwwال  ٦×١ین ، فwwي حwwین أبwwدى الھجww%١مسwwتوى احتّمwwال 

ولصفة حاصل الحبوب فقد تّم الحصول على قوة ھجwین باالتجwاه المرغwوب ومعنویwة عنwد مسwتوى .%١
فقwwwد اظھwwwرا قwwوة ھجwwwین وباالتجwwwاه المرغwwwوب  ٦×٤و  ٤×٣أمwwwا الھجینwwین  ٤×١للھجwwwین % ١احتّمwwال 

قwwوة ھجwwین موجبwwة  ٤×١ صwwاد فقwwد اظھwwر الھجwwینلصwwفة دلیwwل الحو% ٥ومعنویwwة عنwwد مسwwتوى أحتمwwال 
قوة ھجین موجبة ومعنویة عنwد مسwتوى  ٤×٣في حین اظھر الھجین % ١ومعنویة عند مستوى احتّمال 

حبwwة قwwوة ھجwwین باالتجwwاه المرغwwوب ومعنویwwة عنwwد مسwwتوى  ١٠٠٠صwwفة وزن  أظھwwرت. %٥احتّمwwال 
قwwوة ھجwwین  ٦×٢و  ٤×١الھجینwwان  ىنسwwبة البwwروتین ابwwدول ٦×٣و  ٥×٢ و ٢×١للھجwwن % ١احتّمwwال 

قوة ھجwین موجبwة ومعنویwة عنwد  ٣×١في حین اظھر الھجین % ١موجبة ومعنویة عند مستوى احتّمال 
) ١٩٨١(وآخwرون   Abul-Nassتم الحصwول علwى قwوة ھجwین معنویwة مwن قبwل . %١مستوى احتّمال 

Borghi  وPerentzin )١٩٩٤ ( وHassan )١٩٩٧ ( وKhaliffa  رونwwwwwwوآخ)أ و ب ١٩٩٨ (
  ).٢٠٠٦(والنعیمي ) ٢٠٠٦(والحمداني 
إذ بwین أزواج الصwفات المدروسwة  والwوراثي المظھwريّ  معامالت االرتباط) ٤(یوضح الجدول  

مwع  ٪٥ند مستوى احتّمwال ع ومعنویا موجباً  مظھریاً  ارتباطا% ٥٠أظھرت صفة عدد أیام التزھیر عند 
 أمwا صwفة دلیwل الحصwاد فقwد أبwدت ).٢٠٠٠(وأحمwد مwع مwا ذكwره حمwدو وھwذا یتفwق  الحاصwل الحیwوي

حبwة وقwد كwان االرتبwاط  ١٠٠٠مwع وزن % ١ومعنویwاً عنwد مسwتوى احتّمwال   موجبwاً  مظھریwاً  ارتباطwاً 
أظھwرت  .% ١حبwة ونسwبة البwروتین موجبwاً ومعنویwاً عنwد مسwتوى احتّمwال  ١٠٠٠المظھرّي بwین وزن 

مwع كwل مwن % ١راثیاً موجباً ومعنویاً عند مسwتوى احتّمwال ارتباطاً و% ٥٠صفة عدد أیام التزھیر عند 
حاصwل الحبwوب و  نبwات/ عwدد السwنابل مwع % ٥عنwد مسwتوى احتّمwال  ونسبة البروتین ودلیwل الحصwاد 

ووزن  % ٥٠بwین عwدد أیwام التزھیرعنwد% ٥وكان االرتباط الوراثّي سالباً ومعنویاً عند مسwتوى احتّمwال 
االرتبwاط الwوراثّي موجبwاً ومعنویwاً وكwان ). ٢٠٠١(فwق مwع مwا ذكwره الھwزاع ھذه النتائج تتوحبة  ١٠٠٠

حبwة كمwا كwان موجبwاً ومعنویwاً عنwد مسwتوى  ١٠٠٠بwین ارتفwاع النبwات ووزن % ١عند مستوى احتّمال 
بwwین % ١مwwع نسwwبة البwwروتین فwwي حwwین كwwان االرتبwwاط سwwالباً ومعنویwwاً عنwwد مسwwتوى احتّمwwال % ٥احتّمwwال 

) ١٩٧٨( Ahmedو  Sharma ھwذه النتwائج تتّماثwل مwع مwا وجwده سwنبلة و/ ت عدد الحبوب ارتفاع النبا
/ لصwفة عwدد الحبwوب % ١بّینwت النتwائج أن ھنwاك ارتباطwاً وراثیwاً موجبwاً ومعنویwاً عنwد مسwتوى احتّمwال 

/ ب بwین عwدد الحبwو% ٥سنبلة مع دلیل الحصاد وكانت ھذه القیمة موجبة ومعنویة عند مستوى احتّمwال 
) ١٩٨٦(وآخwرون   Kumarوھذا یتّماشى مwع مwا وجwده البروتین سنبلة وكل من حاصل الحبوب ونسبة

نبwwات بارتبwwاط وراثwwي / ارتبطwwت صwwفة عwwدد السwwنابل و )١٩٩٢( واخwwرون Aminو ) ١٩٨٩(ورشwwید 
 نسwwبة البwwروتین ودلیwwل الحصwwاد وقwwد توصwwل كwwل مwwن مwwع % ٥موجwwب ومعنwwوي عنwwد مسwwتوى احتّمwwال 

Singh  وPratap  )ى) ١٩٦٧wwwابھة الwwwائج مشwwwین .نتwwwوراثّي بwwwاط الwwwن االرتبwwwا عwwwويأمwwwل الحیwwwالحاص 
ھwذا  أمwا مwع دلیwل الحصwاد فقwد كwان% ١وحاصل الحبوب فقد كان موجباً ومعنویاً عنwد مسwتوى احتّمwال 

وآخwwرون   Kumarوھwwذه النتwwائج تشwwابھ مwwا وجwwده % ٥موجبwwاً ومعنویwwاً عنwwد مسwwتوى احتّمwwال االرتبwwاط 
ارتبwاط وراثwwي وقwد أظھwرت صwفة دلیwل الحصwاد ارتباطwا ).٢٠٠٣(وأحمwد ) ٢٠٠١(والھwزاع ) ١٩٨٦(
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و  Sharmaمwwع حاصwwل الحبwwوب وھwwذا یتفwwق مwwع مwwا وجwwده % ١موجwwب ومعنwwوي عنwwد مسwwتوى احتّمwwال 
Smith  )١٩٨٦ (وShamsuddin  )١٩٨٧ ( دwوأحم)ین . )٢٠٠٣wب بwوراثي الموجwاط الwوان االرتب

  .صفتین یدل على ان التحسین الوراثي الحدى الصفتین سیودي الى تحسین وراثي في الصفة االخرى 
  

ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS , HETEROSIS , 
PHENOTYPIC AND GENETIC CORRELATION IN DURUM WHEAT 

Ahmed A. Ahmed                              Mohammed S. Al-Taweal 
Field crops Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

Six durum wheat (1-) Azul-5 (2-) Yousef-1 (3-) Omgenil-3 (4-) Syrian-4 
(5-) Mrb3/mna-1 (6-) Um Rabee varieties and their half diallel crosses were 
used to study genetic parameters, heterosis, correlation, for  1- no. of days to 
50% flowering 2-plant height 3- no. of grains/spike 4- no. of spikes/plant 5- 
biological yield 6- grain yield 7- harvest index 8- 1000-grain weight 9- protein 
percentage. Significant differences were detected between genotypes at 1% of 
probability for all the characters. Additive genetic variance was higher than the 
dominance for all the characters except for 1000-grain weight and protein 
percentage .Narrow- sense heritability values were low for 1000 grain weight 
and moderate to protein percentage two characters. The  average degree of 
dominance value was less than one for all the characters except no. of spiks for 
1000-grain weight and protein percentage .Heterosis  was obtained for Azul-5 x 
Syrian-4 for no. of spikes/plant, biological yield ,grain yield ,harvest index and 
protein percentage. Genetic correlation was positive and significant between 
grain yield and each of number of days to 50% flowering , no. of grains/spike, 
biological yield, and harvest index. 

 
  المصادر

دراسة االرتباط ومعامل المسار ودالئwل االنتخwاب لصwفات كمیwة فwي ). ٢٠٠٣(أحمد، احمد عبد الجواد 
  . ٣٣-٢٢: )١( ١٤مجلة علوم الرافدین ، . حنطة الخبز مقبول للنشر

ایكwاردا مwن حنطwة الخبwز أداء مwدخالت ) ٢٠٠٧(احمد، احمد عبwد الجwواد و جمwال عبwد الفتwاح الھwزاع 
لبیئتین في المنطقة الشمالیة مwن العwراق  يواالرتباط الو راث ةوتقدیر التباینات المظھریة والو راثی

  . ١٢٣-١١٧: )١( ٣٥مجلة زراعة الرافدین ، . 
. البنیة الوراثیة لصفات كمیة فwي الحنطwة الخشwنة ) . ٢٠٠٦(الحمداني ، غادة عبد هللا طھ عبد الرحمن 

  .حة دكتوراه ، قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل أطرو
تحلیwwwwل التھجwwwین التبwwwwادلي لصwwwwفات عwwwدة تراكیwwwwب وراثیwwwwة ). ٢٠٠١(حمwwwدو، عبwwwwد الغنwwwي مصwwwwطفى 

)Genotypes ( زwwwة الخبwwwن حنطwwwة . مwwwات ، جامعwwwة والغابwwwة الزراعwwwوراه ، كلیwwwة دكتwwwأطروح
  .الموصل

التبwاین واالرتبwاط لصwفات طwرز وراثیwة ). ٢٠٠٠(اد أحمد حمدو، عبد الغني مصطفى وأحمد عبد الجو
  .٤٩-٤٥: )١(١ لعلوم الزراعیة، لالمجلة العراقیة . جدیدة من حنطة الخبز

وزارة . تصwwمیم وتحلیwwل التجwwارب الزراعیwwة). ١٩٨٠(الwwراوي، خاشwwع محمwwود وعبwwد العزیwwز خلwwف هللا 
  .التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل

التحلیwwل الwwوراثي لحاصwwل الحبwwوب ومكوناتwwھ فwwي الحنطwwة ) . ٢٠٠٦(، أرشwwد ذنwwون حمwwودي  النعیمwwي
  الخشwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwنة

 )Triticum  durum Desf.  . ( ةwة الزراعwة ، كلیwیل الحقلیwم المحاصwوراه ، قسwة دكتwاطروح
  .والغابات ، جامعة الموصل 
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تقرار الwوراثي فwي عwدة تراكیwب التباینwات الوراثیwة والبیئیwة واالسw). ٢٠٠١(الھزاع ، جمال عبد الفتwاح 
رسwwالة ماجسwwتیر ، كلیwwة الزراعwwة ). Triticum aestivum L(وراثیwwة مwwن الحنطwwة الناعمwwة 

  .والغابات ، جامعة الموصل
مطبعwة . محاصwیل الحبwوب). ١٩٨٧(الیونس، عبد الحمید أحمد ومحفوظ عبد القادر وزكي عبwد الیwاس 
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  تحلیل تباین التراكیب الوراثیة للصفات المدروسة) ١( الجدول

  
 ي على التوال% ١و % ٥معنوي عند مستوى احتمال ** و * 
  
  

  مكونات التباین المظھري والتوریث بالمعنى الضیق ومعدل درجة السیادة للصفات المدروسة) :  ٢( الجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قوة الھجین  ) ٣(الجدول 
انحراف  على اساس 

مصادر 
  االختالف

درجات 
  الحریة

عدد أیام التزھیر 
  %٥٠عند 

ارتفاع النبات 
  )سم(

  عدد الحبوب
  سنبلة /

  عدد السنابل
  نبات/

  الحیويالحاصل 
  غم/نبات

  حاصل الحبوب
  غم/نبات

دلیل الحصاد 
(%)  

 ١٠٠٠وزن 
  غم/ حبة 

نسبة البروتین     
( % )  

  ١.٧٢٧  ٣٠٢.٩  ٣٢.٢٢٧  ١.١٤١  ٤.٧٧٨  ١.٢١٣  ١٤.١٣٥  ٢٥٩.٩٧  ٣٦.٣٩٥  ٢  المكررات
التراكیب 
  ٢٠  الوراثیة

 **  
١٦.٣٤٩  

 **  
١٣٦.٠٩٠  

**  
٦٤.٧٠٥  

     **  
٩.٩٦٠  

**  
١٣٣.٠٨٣  

**  
١٧.١٤٢  

**  
٧٤.٦٠٠  

**  
٤١٤١.٠٩٧  

**  
١٢.٠٣٤       

الخطأ 
  ٠.٢٦٣  ٥.٢٠٣  ٤.٥٧٨  ٠.٥٦٣  ٧.٧٠٨  ٠.٤٦٤  ٣٤.٢٣٨  ١٠.٩٧  ١.٥٢١  ٤٠  التجریبي

  الصفات

2

A
s

  

2

D
s

  

2

G
s

  

2

e
s

  

2

P
s

  
h2  

-

a 
  

  ٠.٣٨٥  ٩١.٧٠٠  ٩٨.٨١٩  ١.٥٢١  ٩٧.٢٩٨  ٦.٦٩٨  ٩٠.٦٠٠  ٪٥٠عدد االیام للتزھیر عند 
  ٠.٥٧١  ٨٦.٦٠٠  ٦٩٢.١٠٣  ١٠.٩٧٠  ٦٨١.١٣٣  ٨١.٥١٧  ٥٩٩.٦١٦  ارتفاع النبات

  ٠.٦٠٤  ٧٥.٦٠٠  ٣٢٦.١٦٩  ٣٤.٢٣٨  ٢٩١.٩٣١  ٤٥.١٤١  ٢٤٦.٧٩٠  سنبلة/عدد الحبوب
  ١.٠٠٢  ٦٥.٣٠٠  ٣٠.١٩٥  ٠.٤٦٤  ٢٩.٧٣١  ٩.٩٨٩  ١٩.٧٤٢  نبات/عدد السنابل
  ٠.٨٨٣  ٧٠.٦٠٠  ٤٥٠.٤٩٥  ٧.٧٠٨  ٤٤٢.٧٨٧  ١٢٤.٣٧٥  ٣١٨.٤١٢  )نبات/غم(الحاصل الحیوي 
  ٠.٧٨٢  ٧٥.٨٠٠  ٦٣.٦٨٤  ٠.٥٦٣  ٦٣.١٢١  ١٤.٨٠٣  ٤٨.٣١٨  )نبات/غم(حاصل الحبوب 

  ٠.٧٢٦  ٧٧.٨٠٠  ٢٩٦.٤١٩  ٤.٥٧٨  ٢٩١.٨٤١  ٦٠.٩٩١  ٢٣٠.٨٥٠  (%)دلیل الحصاد 
  ٤.٣٠٩  ٩.٦٠٠  ٥٧٢.٦٣٣  ٥.٢٠٣  ٥٦٧.٤٣٠  ٥١٢.٢٧٠  ٥٥.١٦٠  )غم(حبة  ١٠٠٠وزن 

  ١.٦٦٥  ٤١.٤٠٠  ٢٤.٩١٣  ٠.٢٦٣  ٢٤.٦٥٠  ١٤.٣٢٤  ١٠.٣٢٦  (%)نسبة البروتین 
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  الجیل االول عن متوسط االبوین 

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

   بین الصفات المدروسة ) القیم السفلى(راثي والو) القیم العلیا( معامالت االرتباط المظھري :)٤(الجدول 

عدد أیام التزھیر    الھجن           
  %٥٠عند 

ارتفاع النبات 
  )سم(

/ عدد الحبوب
  سنبلة

/ عدد السنابل
  نبات

الحاصل الحیوي 
  نبات/غم

حاصل الحبوب 
  نبات/غم

دلیل الحصاد  
(%)  

 ١٠٠٠وزن 
  )غم(حبة 

ین نسبة البروت
(%)  

٠.٦٦-  **٨.٥٠  ٢.٤٠-  ٠.٧٥-  ٠.١٨-  **٢.٦٨  ٧.٧٧-  ٥.٠٤-  *٣.٨٣-  ٢×١  
١.٦٦  ١.٨٣  **٩.١٩-  ١.٤٨-  ٥.٧٠  ٠.٨٥  ٢.٣٩  ٠.٧٠-  *٣.١٧-  ٣×١**  
٢.٢٥  ٣.٤٨-  **١٠.٩٧  **٨.٨٨  **١٦.٧٩  **٣.٢٠  ٠.٥٥  ١.٦٦-  ٢.٨٣-  ٤×١**  
٢.٥٨-  **٩.٧٨-  ١.٧٤-  ٠.٥٠-  ٠.٨٣-  **٢.٨٧  ٤.٤٧  ٥.٥٣-  *٣.٩٩-  ٥×١**  
١.٩٩-  **٩.٩٨-  ١.٦٢-  ١.٨٤  *٩.٢٠  **١.٥٨  ١.٧٨  *١٠.٥٧  ٢.٨٣-  ٦×١**  
٠.٥٠  ** ١٠-  ٥.١٢-  ١.٠٧-  ٢.٣٣  **٢.٥٠  ٧.٨٨-  ٥.٠٨-  ٢.٠٠-  ٣×٢  
١.٢٤-  **١٨.٥٤-  ١.٨٨-  ٠.٤٦-  ٠.٥٧-  ٠.٣٨-  ٣.٥٦  ٢.٣١-  ٢.٠٠-  ٤×٢  
٣.٤٠-  **٨.١٩  ٢.١٥-  ٠.١٠-  ١.٥٠  ٠.٤٥-  ٦.١٩-  ٠.٠٤-  ٠.٨٤  ٥×٢**  
٦.٣٢  ١.٨٩  ٢.١٨-  ١.٢٥-  ٢.٦٦-  ٠.١٧-  ٥.٢٢-  *٩.١٢  ٠.٦٧  ٦×٢**  
٠.٥٩  ٨.٢٥-  *٥.٣٩  *١.٩٧  ٢.٤٥  ٠.٢٥-  ٢.٧٢  ٢.٨٧  ٠.٦٧  ٤×٣  
٠.٧٥-  ١.٥٢  ٣.٦٣-  ٠.٣٢-  ٢.٥٠  **٤.٤٥  ٤.٦٤  ٢.٠٩-  ٠.١٧  ٥×٣  
٢.٨٢-  **٨.٧٢  **٧.٣١-  ١.٦٢  **١٧.٦٧  **٣.٩٤-  ٢.٨٣-  ٥.٨٤  ٠.٦٧  ٦×٣**  
  صفر  ٤.٠٩-  *٥.٣٨-  ٠.٥٦-  **٤.١٧  **٢.٤٠  ٣.٠٨-  ٣.٦٧  ٠.٥٠-  ٥×٤
  ٠.٤١-  ٣.٢٠  ٥.٠٦-  *٢.٢٩  **١٧.٣٤  ٠.٦٨-  ٥.٠٧-  ٣.٢٤  صفر  ٦×٤
٠.٢٦  ٣.١٦-  ١.٩٨-  ١.٠٨-  ٢.٢١-  **٣.٢٥  ٤.١٣-  **١١.١٩-  ٠.٨٣-  ٦×٥  
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  الصفات
حاصل الحبوب  

  نبات/غم
نسبة البروتین  

(%)  
 ١٠٠٠وزن 
  )غم(حبة 

دلیل الحصاد  
(%)  

  الحیويالحاصل 
  نبات/غم

/ عدد السنابل
  نبات

/ عدد الحبوب
  سنبلة

ارتفاع 
  )سم(النبات 

عدد أیام التزھیر 
  %٧٥عند 

عدد أیام التزھیر 
  %٥٠عند 

-٠.٢٨٨  
٠.٢٩٠*  

٠.٣٥٩  
٠.٥١٣**  

٠.٢٩٠  
-٠.٢٧١*  

٠.٠٤٥  
٠.٣٤٢**  

٠.٤٧١*  
٠.٠٦٦  

٠.٣٠٢  
٠.٣٢٥*  

٠.١٢٤  
٠.١٢٧  

-٠.٠٣٣  
-٠.٠٣٦  

٠.٩٤٥**  
٠.٨٤٤**  

ارتفاع النبات 
  )سم(

٠.٣٧١  
-٠.١٥١  

-٠.١٨٦  
٠.٢٧٧*  

-٠.١٠٤  
٠.٤١٢**  

٠.٠٥٤  
-٠.٢٣٣  

٠.١٩٧  
٠.٠٣٢  

-٠.١٠٠٨  
-٠.٢٣٦  

٠.١١٤  
-٠.٥٧١**  

    

عدد 
  ةسنبل/الحبوب

-٠.١٦٤  
٠.٣٣٥*  

٠.٢٤٦  
٠.٢٧٣*  

٠.٢٠٧  
-٠.٥٢٧**  

٠.٠٧٤  
٠.٤٦٥**  

٠.١٦٠  
٠.٠٣٨  

-٠.٢١٧  
-٠.٧٠٤**        

عدد 
  نبات/السنابل

-٠.١٧٠  
٠.٢٠٨  

٠.٢٩٦  
٠.٣٦٠*  

٠.١٩٣  
-٠.٢٤٨  

-٠.٠٢٠  
٠.٣٣٧*  

٠.٣١٥  
-٠.٠٣٩          

الحیوي الحاصل 
  نبات/غم

٠.١٥٢  
٠.٧٣٢**  

٠.١٠٢  
٠.١٣١  

٠.١٢٨  
-٠.٠٣٣  

٠.١٠٨  
٠.٣٢٣*            

دلیل الحصاد 
(%)  

-٠.٠١٥  
٠.٨٨٠**  

٠.٣١٥  
٠.١٢٥  

٠.٧٣٠**  
-٠.٢٤٩  

            

حبة  ١٠٠٠وزن 
  )غم(

-٠.١٥٧  
-٠.١٧٧  

٠.٨٧٦ **  
٠.١٣٢  

              

 البروتیننسبة 
.(%)  

-٠.٢٣٢  
٠.١٥٧  

                

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


