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  تقدیر التباینات المظھریة والوراثیة والتوریث واالرتباطات في تسعة أصناف من الحنطة
  الخشنة تحت الظروف محدودة األمطار في شمال العراق

  محمد یوسف الفھادي
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة
زرع�ـت ف�ي حم�ام استخدم في الدراسة تس�عة أص�ـناف محلی�ة ومس�توردة م�ـن الح�ـنطة الخش�نة 

ع��دد وع��دد أی��ام التزھی��ر والنض��ـج و ت��م دراس��ة ص��فات ارتف��اع النب��ات. ١٩٩٩و٩٨الع��ـلیل لموس��مي 
اظھ��ر التحلی��ل . حب��ھ وحاص��ل الحب��وب ١٠٠٠وزن و ع��ـدد الح��ـبوب ف��ي الس��ـنبلةوم ١الس��ـنابل ف��ي 

ھ�ر ت��داخل التجمیع�ي اخ�تالف األص�ـناف مع�ـنویاً لجمی�ع الصـ�ـفات المدروس�ة ع�دا حاص�ل الحب�وب واظ
وج�د تب�این مظ�ـھري ووراث�ي . السنوات اختالفاً معنویاً لجمیع الصفات عدا عدد أیام النضج xاألصناف 

حب�ة وحاص�ل الحب�وب ،  ١٠٠٠وزن وع�ـدد الحب�وب ف�ي الس�نبلة وعـدد السنابل وعـالي الرتفاع النبات 
 اذوع�دد أی�ام النض�ج  ئ�ةواطكان�ت  اذلجمیع الصفات ع�ـدا حاص�ل الح�ـبوب  عالیةوكانت قیمة التوریث 

 ٩٨مع عدد السنابل في موس�م  اً موجب اً معـنوی اً ومظـھری اً وراثی اً اظھر الحاصـل ارتباط.  توسطةكانت م
م��ع ع��دد أی��ام النض��ج ف��ي  اً س��الب اً مع��ـنوی اً ومظھری�� اً وراثی�� اً حب��ة ف��ي الموس��مین وارتباط�� ١٠٠٠ووزن 

  .الموسمین
  

  المقدمة
یتھ وتحس�ین نوعی�ة الحب�وب م�ن اكث�ر األھ�ـداف أھمی�ة ف�ي أن تحسین حاص�ل الحب�وب واس�تقرار

وق�ـد ذك�ر . تربیة الحنطة الخشنة في شمال الع�راق وھ�ذا یتطل�ب معرف�ة التباین�ات الم�ـظھریة وال�ـوراثیة
Amin   تركیبا وراثیا من الحـنطة الخشنة أن التباین الوراثّي ك�ان  ٢١لـفي دراستھم ) ١٩٩٢(وآخرون

وآخـ�ـرون  Tesemmaوأش�ار . لحبوب ودلیل الحصاد وعدد الحبوب في الس�نبلةعالیاً لكل من حاصـل ا
حاص��ـل الحب��وب ن��اك تباین�اً وراثی��اً عالی�اً لص��نفاً م�ن الحنط��ة الخش�نة أن ھ ١٨ل�ـ ف�ي دراس��تھم ) ١٩٩٤(

تركی��ب وراث��ي م��ن ) ١٦(لتقی��یم  تھف��ي دراس��. ح��ـبة وارتف��اع النب��ـات ١٠٠٠وع��دد أی��ام التزھی��ر ووزن 
ب�ین ھ��ذه  اً معنوی�� اً اختالف�) ٢٠٠٣(نة إض��افة إل�ى الص�نف المحل��ي أم ربی�ع ، وج��د الطوی�ل الحنط�ة الخش�

  .عدد أیام التزھیر والحاصل ومكوناتھ والتراكیب في صفات ارتفاع النبات 
  یع����رف التوری����ث بأن����ھ عب����ارة ع����ن نس����بة التب����این ال����وراثّي لص����فة م����ا إل����ى التب����این الكل����ي 

)Allard  ،النب����ات معرف����ة نس����بة توری����ث للحاص����ـل ومكونات����ھ  م����ن الض����روري لمرب����ي) .١٩٦٠
واخ���رون   Korkutواالرتباط��ات بینھم��ا عن��دما ی��راد تطبی��ق االنتخ���اب لھ��ذه الص��فات ، وق��د درس 

االرتباط��ات البس��یطة والمتع��ددة ب��ین ع��دة ص��فات وك��ذلك الت��داخل ال��وراثي البیئ��ي لحاص��ـل ) ١٩٩٣(
أن ق�یم التوری�ث ) ١٩٨٥(وآخ�رون  Depaceأوض�ح . الحبوب في أصناف تركیة م�ن الحنط�ة الخش�نة 

بالمعنى الواسع لستة عشر صفة كمیة من الحنطة الخشنة كانت منخفضة لطول السنبلة، وعالی�ة الرتف�اع 
أن ق�یم التوری�ث ب�المعنى الواس�ع ) ١٩٩٢(وب�ین الص�فار . النبات، ومتوسطة لحاصل الحبوب في النبات
رتف�اع النب�ات وحاص�ـل الحب�وب ومتوس�طة لط�ول الس�نبلة في تھجینین من الحنطة الخشنة كانت عالیة ال

عند دراستھ یع�ض الص�فات الكمی�ة ف�ي الحنط�ة الخش�نة ) ١٩٩٢(وآخرون  Aminوذكر. في التھجینین 
  . أن قیم التوریث بالمعنى الواسع كانت متوسطة لعدد الحبوب في السنبلة

وآخ�رون   Kumarالتربی�ة ، اس�تنتج  تلعب االرتباط�ات المظھرّی�ة ب�ین الص�فات دورا ھام�اٌ ف�ي برن�امج
ف��ي دراس��تھم االرتب��اط ف��ي أثن��ین م��ن تھجین��ات  الحنط��ة الخش��نة أن حاص��ل الحب��وب ی��رتبط ) ١٩٨٦(

حب��ة  ١٠٠٠ووزن  ٢ارتباط�ا وراثی�ا موجب��اً ومعنوی�ا م��ع ع�دد الحب��وب ف�ي الس��نبلة وع�دد الس��نابل ف�ي م
م�ن أص�ناف محس�نة  ألربع�ةما عل�ى ف�ي دراس�تھ) ٢٠٠٠(وارتفاع النبات  توصل ك�ل م�ن دی�ب وحك�یم 

الحنطة الخشنة إلى وجود ارتباط مظھري موجب ومعنوي بین حاصـل الحبوب وكل من ارتف�اع النب�ات 
الخش�ـنة إل�ى  صنفاً من الحنطة ألثنى عشرفي دراستھ ) ٢٠٠٠( Budakواستنتج . ٢وعدد السنابل في م

حب�ة وك�ان االرتب�اط المظھ�رّي  ١٠٠٠ووزن  بین حاصل الحب�وب اً موجب اً معنوی اً مظھری اً وجود ارتباط
تھدف الدراس�ة الحالی�ة إل�ى تق�دیر  .حبة ١٠٠٠سالباً بین حاصل الحبوب وكالً من نسبة البروتین ووزن 

التباینات بین تسعة أصناف من الحنطة الخشنة ودراسة نسبة التوریث واالرتباطات الوراثیة والمظھری�ة 
  .تلعب دوراً ھاماً في تحدید طریقة التربیة المناسبة في الصفات الحقلیة المختلفة والتي 

  

  .٢٨/١١/٢٠٠٧وقبولھ  ٢٠٠٧/ ٣/ ١٩تاریخ تسلم البحث 
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  ھقائوطر مواد البحث

 ام كارونی�ة ،واح�ة الع�راق ، ،٣استخدم في البحث تسعة أصناف من الحنط�ة الخش�نة ھ�ي ش�ام 
زرع��ت ف��ي منطق��ة حم��ام العلی��ل ،بك��ره ج��و ویوكوروج��و ، ٧١ س��ي ، إیطالی��ة، كوكری��ت٦٥ربیع،اكس�اد
ب��ثالث مك��ررات   R.C.B.Dاس��تخدم تص��میم القطاع��ات الكامل��ة العش��وائیة  . ١٩٩٩و ٩٨للموس��مین 

 وأخ��رس��م ب��ین خ��ط  ٣٠م للخ��ط وبمس��افة  ٢ ,٥خط��وط بط��ول  ٦وكان��ت الوح��دة التجریبی��ة مكون��ة م��ن 
 NPاد المرك��ب الس��م إض��افةت��م .ھكت��ار/كغ��م٨٠س��م بمع��دل  ٥– ٣ی��دویا وعل��ى عم��ق  الحب��وبزرع��ت 

وبشكل عشوائي من الخطوط  لمتر طو) ١(ھكتار وعـند النضـج تم حـصاد /كغم٤٠٠بمعدل ) ٢٠:٢٠(
 ٣٧٧0٢و ٢٦٩0١(ك�ان مع�دل األمط�ار الس�اقطة .الوسطیة لكل قطعة تجریبیة لتقدیر الحاص�ل ومكونات�ھ

ع�دد وی�ام التزھیروالنض�ج ع�دد أوتم تسجیل البیانات لصفات ارتفاع النب�ات . للسنتین على التوالي ) ملم 
  ).ھكتار/كغم(حبھ وحاصل الحبوب  ١٠٠٠وزن وعدد الحبوب في السنبلة و م١السنابل في 

 ،التجمیعي لكـال السنتینتم تحلیل البیانات حسب التصمیم التجریبي المستخدم وكذلك تم تحلیل التباین 
تم  ).١٩٨٠الراوي وخلف هللا ،(استخدم اختبار دنكن ذي المدى المتعدد للمقـارنة بیـن المتوسطات 

تقدیر التباینات الوراثیـة والمظـھریة من التباین المتوقع للتـحلیل التجمیعي وحساب نسبة التـوریث 
  :                                                                                     بالمعادلة التالیة ) H2(بالمعنى الواسع

  H2= σ 2 
G / σ 2 

P  
 σ 2: اذ       

P    ،  التباین المظھريσ 2 
G    التباین الوراثي.  

إذا كانت قیم التوری�ث اق�ل م�ن : وكما یلي) ١٩٩٩(اعتمـدت مـدیات نسبة التـوریث المبینة من قبل علي 
  . عالیةتعتبر% ٦٠واكبر من  توسطةم% ٦٠-٤٠،  واطئةتعتبر % ٤٠

ـي والمظـھرّي والوراثـّي والتباینات المش�تركة ألزواج الص�فات و االرتباط�ات تّم تقـدیر التباین البیئ     
المظھرّیة والوراثّیة بین أزواج الصفات المدروسة بتحلیل تباین ك�ل  ص�فة م�ن الص�ـفات تح�ت الدراس�ة 

وبع��ـد ) . ١٩٧٥( Walterوتحلی��ل التب��ـاین المش��ترك بی��ـن أزواج الص��ـفات وبال��ـطریقة الت��ي أَوض��ـحھا 
ب�ین أزواج الص�فات المدروس�ة ، )  rG( وال�وراثّي )  rp( تّم تقـدیر معـامالت االرتب�ـاط المظھ�ريّ  ذلك

  ).١٩٨٠(وخلف هللا  الراويواختبـرت معنویتھا بالطریقة التي أوضحھا 
  

  النتائج والمناقشة
ین تحلی���ـل التب���این للص��فات المدروس���ة لك���ل موس���م فض��الً ع���ن تحلی���ل التب���ا) ١(ج���دول الیوض��ح       

% ١التجمیع��ي خ��الل موس��مي الدراس��ة ،  أظھ��رت األص��ـناف اختالف��ات معنوی��ة عن��د مس��توى احتم��ال 
ال�ذي اظھ�ر  ١٩٩٨لجمیع الصفات المدروسة ع�دا ص�فات ارتف�اع النب�ات وع�ـدد أی�ام النض�ج ف�ي موس�م 

وع��دد أی��ام النض��ج ف��ي موس��م  ١٩٩٨وع��ـدد الحب��وب ف��ي الس��نبلة ف��ي موس��م % ٥معنوی��ة عن��د مس��توى 
كانت غیر معنویة وھذا یشیر ألي وجود تباین�ات وراثی�ة ومظھری�ة ب�ین األص�ناف المس�تخدمة  اذ ١٩٩٩

بالنس��بة للتحلی��ل ) . ٢٠٠٣(والطوی��ل ) ٢٠٠١(ف��ي الدراس��ة وھ��ذا یت��ـفق م��ـع م��ا توص��ل إلی��ھ الھ��زاع 
 ٦الس��نوات اق��ل م��ن /التجمیع��ي ، ل��م یت��ـم اختب��ـار م��ـعنویة الس��نوات الن درج��ات الحری��ة للمك��ررات

)Gommez  وGommez   ،١أظھرت األصـناف اختالفات معنویة عند مستوى احتم�ال ). ١٩٨٣ %
وحاص��ل % ٥كان��ت معنوی��ة عن��د مس��توى  اذلجمی��ع الص��فات المدروس��ة ع��دا ص��فتي ع��دد أی��ام النض��ج 

الس�نوات عن�د  xلوحظ�ـت اختالف�ات مع�ـنویة لت�داخل األص�ناف . ال توج�د اختالف�ات معنوی�ة  اذالحبوب 
لع�ـدد الس��نابل ، % ١وعن�ـد مس�توى احتم�ال  التزھی�ر الرتف�اع النب�ات وع�دد أی��ام%  ٥ال مس�توى احتم�

حب�ة وحاص�ل الح�ـبوب وھ�ذا ی�دل عل�ى أن بع�ض األص�ناف ق�د  ١٠٠٠عـدد الحبوب ف�ي الس�نبلة، وزن 
متوس�طات الص�فات ) ٢(ج�دول الیوض�ح . لھذه الصفات في سنة عنھ في سنة أخرى  أفضلأعطت قیماً 

الصنف كارونیة أعلى ارتفاع نب�ات ف�ي صناف المستخدمة خـالل موسمي الدراسة ، أظھر المدروسة لأل
الموس�م س�م ف�ي  ٧٠0٠أقل ارتفاع بلغ  ٧١سم ، بینما أعطى الصنف كوكریت سي  ٩٨0٣بلغ  ٩٨موسم 

س�م  ٩١0٣ارتف�اع بل�غ  وأعط�ىفق�د تف�وق الص�نف إیطالی�ة عل�ى بقی�ة األص�ناف  ٩٩أما ف�ي موس�م  نفسھ
 اذف��ي التزھی��ر  أبك��رك��ان الص��ـنف كارونی��ة ) . س��م ٦٩(اق��ل األص��ناف ارتفاع��ا  ٣ش��ام  وك��ان الص��نف

أم�ا ع�ـدد األی�ام للنض�ج فق�ـد اظھ�ر الص�نف أم .یوم في الموسمین عل�ى الت�والي  ١٠٢0٧و  ١١٠أعطى  
یوم  ولم تكن االختالف�ات بی�ـن األص�ناف معنوی�ة ف�ي موس�م  ١٤٥بلغ   ٩٨ربیع عدد أیام اقل في موسم 

س�نبلھ ف�ي  ٩١أعلى عـدد سنابل مقارنة ببقیة األصناف بلغ  ٩٨وأظـھر الصنف أم ربیع في موسم .  ٩٩
، بینم�ا أعط�ـى الص�ـنف بك�ره ج�و  ٣٢0٢اقل ع�ـدد س�نابل بل�غ  ٧١المتر وأعطى الصنف كوكریت سي 

 ٩٨أم�ا ف�ي ص�فة ع�دد الحب�وب ف�ي الس�نبلة فف�ي موس�م . ٩٩وذل�ك ف�ي موس�م  ٨٨أعلى عدد سنابل بل�غ 
  حـبة إال أن الفرو قات لم تكن مـعنویة ٣٨ أعلى عدد بلغالصنف أم ربیع  عطىأ
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 . للصفات المدروسة ١٩٩٩و  ٩٨خالل موسمي الزراعة والتحلیل التجمیعي تحلیل التباین ) ١(جدولال
     

  مصادر االختالف

Mean square  

درجات 
  الحریة

ارتفاع 
  النبات

عدد أیام 
  التزھیر

عدد أیام 
  النضج

السنابل  عدد
  م١في 

عدد الحبوب 
  في السنبلة

  وزن 
  بةح١٠٠٠

  حاصل الحبوب
  ھكتار/كغم

١٩٩٨  
  ٥٧٩٦٢0٤  ٠0٤  ١٠0٥  ٨0٦  ٦0٣  ٧0٤  ٣0١  ٢  المكررات

٥٩٨٧٠٩0٢  **٢٧0٦  ٥٧0٣  **٨٩٦0٢  *١١0١  **٢٥0٥  *٢٤٣0٧  ٨  األصناف
**  

  ١٠٧٤٩٨0٣  ١0٢  ٤٤0٢  ٢١٥0٨  ٤0٢  ١0٤  ٧٨0٧  ١٦  الخطأ التجریبي
  ١٩٩٩  

  ٣٠١١٧0٦  ٢0٢  ٠0٢  ٣٧0٤  ٢٣0٦ ٣0٦  ٠0٥  ٢  اتالمكرر

  األصناف
١٥١ ٨0٣

** 
٢٩0١٠  **٨0٢٨٨ ٩0٥٥ **١٧١ **١0٣٠٢٨٧٥ **٤0٧

** 

  ٦٠٤٧0٩  ١0٦  ٢0٣  ١٧0٨  ٧0٣  ٤0١  ٤0٤  ١٦  الخطأ التجریبي

  التحلیل التجمیعي  
  ٢٠٢٥٤٧0٦  ٣٢0٨  ١٢٢٨0٩  ١٢١0٥  ١١٤٨0٢  ٥٥٤0٢  ٣٦٣  ١  السنوات

  ٤٤٠٤٠0٠  ١0٣  ٥0٤  ٢٣0٠  ١٤0٩ ٥0٥  ٩0٧  ٤  السنواتا/المكررات

  األصناف
٢٨٧  ٨0٧

**  
٤٧0١٥ **٤0٦٣٤  *١0١١٦  **٤0٧٨  **١0١١٨٠٣٩  **٠0٦  

٧٧٣٥٤٥0٢ **٥0٠ **١١٢0٢ **٥٤٩0٩ ٦0٩  *٨0٠ *١٠٧0٣ ٨ السنواتxاألصناف
** 

  ٥٩٢٧٣0١  ١0٤  ٢٣0٣  ١١٦0٨  ٥0٧  ٢0٨  ٤١0٥  ٣٢  السنوات/الخطأ التجریبي
  .على التوالي% ١و % ٥معنوي عند مستوى احتمال **و * 

  

و  ٩٨متوسط الصفات المدروسة لألصناف المستخدمة في كل من موسمي الزراعة ): ٢(جدول ال
١٩٩٩ .  

  ألسنھ  الصنف
ارتفاع 

  )سم(النبات
عدد أیام 
  التزھیر

عدد أیام 
  النضج

عدد السنابل 
  م١في 

عدد الحبوب 
  في السنبلة

 ١٠٠٠وزن 
  حبھ

  حاصل الحبوب
  ھكتار/ كغم 

  ٣شام 
  

٩٨  
٩٩  

  ب ٧٤0٣
  ج ٦٩0٠

  أب ١١٦0٧
  أ ١١٠0٧

  ب ١٤٦0٠
١٣٨0٠   

  أ ٨٤0٢
  ج د ٦٤0٠

٣٥0٠   
  ج  ٢٣0٧

  ب ٣٤0٣
  ب ٣٦0٥

  أ ب  ١٧٠٢،.
  ب  ١٥٣٤، ٤

  كارونیھ
  

٩٨  
٩٩  

  أ ٩٨0٣
  ب ٧٦0٧

  و  ١١٠0٠
  ج ١٠٢0٧

  ب ١٤٧0٧
١٣٧0٣   

  أ ٧٥0٨
  ج د ٦٣0٣

٣٠0٣   
  د ٢٠0٢

  ب ٣٥0٥
  ب ٣٦0٤

  ب ١٤٥٦
  ب ١٤٤٤

  واحة
  العراق

٩٨  
٩٩  

  ب ٧٠0٧
  ج ٧١0٧

  ب ج ١١٤0٧
  أ ب ١٠٨0٠

  أ ب ١٤٧0٣
١٣٧0٣   

  أ ٨٤0٧
  ب ج ٦٨0٧

٣٦0٧   
  أ ٣٣0٦

  ھـ ٣٠0٠
  ھـ ٣٠0٩

  أ ب  ١٧٧٦، .
  ب ١٤٢٢، ٨

  أم ربیع
  

٩٨  
٩٩  

  أب ٨٥0٣
  ب ٧٨0٧

  ج د ١١٣0٣
  ب ج ١٠٥0٧

  ب ١٤٥0٠
١٣٥0٠   

  أ ٩١0٠
  ب ٧٣0٧

٣٨0٠   
  أ ٣٥0٥

  د ھـ ٣١0٩
  ج د ھـ ٣٢0٥

  أ ٢٢٢٥
  ب ١٥٤٧، ٢

  اكساد
٦٥  

٩٨  
٩٩  

  ب  ٨١0٧
  ج ٧٠0٠

  ھـ- د ١١٢0٣
  ج ١٠٣0٧

  ب ١٤٦0٠
١٣٦0٧   

  أ ٧٦0٣
  ج د ٦٣0٣

٣٥0٠   
  د ٢١0٠

  ج د ٣٢0٢
  ج د ٣٣0٣

  أ ب ٢٠٤٨
  ب ١٣٥١، ٢

  إیطالیة
  

٩٨  
٩٩  

  أب ٨٤0٣
  أ ٩١0٣

  أ ١١٧0٧
  أ ١٠٩0٧

  ب ١٤٥0٧
١٣٨0٧   

  أ ٧٧0٠
  ج د ٦٢0٧

٢٩0٧   
  د ٢٠0٣

  ب ٣٥0٥
  أ ٤١0٠

  ب ١٥٦٥
  ب ١٥١٢، ٠

  كوكریت
  ٧١سي

٩٨  
٩٩  

  ب ٧٠0٠
  ج ٧٢0٣

  أ ١١٨0٣
  أ ١١١0٠

  أ ١٥١0٣
١٣٥0٠   

  ب ٣٢0٢
  د ٦٠0٠

٣٥0٣   
  ب ٣٠0١

  أ ٤٠0٢
  أ ٤٣0٢

  ج ٦٣٧0١
  أ ٢٢٨٦، ٠

  بكره جو
  

٩٨  
٩٩  

  ب ٧٣0٠
  ج ٧٠0٠

  ب ج ١١٥0٠
  أ ١١٠0٠

  ب ١٤٧0٠
١٤٠0٠   

  أ ٦٧0٣
  أ ٨٨0٠

٣٥0٧   
  أ ٣٥0٠

  د ھـ ٣١0٣
  د ھـ ٣١0٣

  أ ب  ١٧٨٣
  ج ١١٣٥، ٢

  یوكوروجو
  

٩٨  
٩٩  

  ب ٧٩0٠
  ج ٧٠0٧

  ھـ و ١١١0٠
  أ ١١٠0٠

  ب ١٤٥0٣
١٤٠0٣   

  أ ٦٤0٥
  أ ٨٢0٣

٤٤0٧   
  ھـ ١٥0٥

  ب ج ٣٤0٠
  ج ٣٣0٧

  أ ب ١٦٢٥
  ب ١٤٨٢

  .اختالفات معنویة األحرف المتشابھة تدل على عدم وجود اختالفات معنویة ، أما األحرف المختلفة فتدل على وجود -
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ان�ھ ل�م یختل�ف  إالح�ـبة  ٣٥0٥ وأعط�ىى بقی�ة األص�ـناف تفوق الصـنف أم ربی�ع عل� ٩٩، أما في موسم 
غ��م  ف��ـي  ٤٣0٢و  ٤٠0٢حب��ة  ١٠٠٠بل��غ أعل��ى وزن . معنوی��ا ع��ن الص��نفین واح��ة الع��راق وبك��رة ج��و

فـي الموسمین على التـوالي بینما كـان اقل وزن ف�ي الص�نف واح�ـة الع�ـراق  ٧١الصـنف كوكریت سي 
أما صفة حاصل الحب�وب فق�د تف�وق الص�نف أم ربی�ع . تـواليال فـي الموسمین علىغم   ٣٠0٩و  ٣٠بلغ 

 یرجـع إلى ارتفاع عـدد السنابل وع�دد ھكتار وھذا/كغم ٢٢٢٥حاصل بلغ  أعلى أعطى اذ ٩٨في موسم 
أعط��ى   اذ  ٧١فق��د تف��وق الص��نف كوكری��ت س��ي  ٩٩الحب��وب ف��ي الس��نبلة لھ��ذا الص��نف، أم��ا ف��ي موس��م 

  .  ١١٣٥0٢رة جو اقل حاصل حبوب بلغ بینما أعطى الصنف بك ھكتار/كغم ٢٢٨٦
ق��یم الص��فات المدروس��ة لألص��ناف المدروس��ة كمتوس��ط للموس��مین ، یالح��ظ ) ٣(ج��دول الیب��ین 

 لاق� ٧١تفوق الصنفین كارونیة وإیطالیة في ارتفاع النبات وكان الصنفین واحة العراق و كوكریت سي 
الص�نف أم  وأعط�ى) یوم  ١٠٦0٣(األصناف في التزھیر أبكروكان الصنف كارونیة  .األصناف ارتفاعا

ل��م تختل��ف .ی��وم ف��ي ح��ین ت��أخر الص��نف بك��ره ج��و ف��ي النض��ج  ١٤٠ربی��ع اق��ل ع��دد أی��ام للنض��ج بل��غ 
س�نبلة  ٤٦0١ س�نابل بل�غللالذي أعطى اق�ل ع�دد  ٧١األصناف في عدد السنابل عدا الصنف كوكریت سي
 ع��ددنف��س الص��نف أعل��ى  وأعط��ى، س��نبلة  ٨٢0٣غ بینم��ا أعط��ى الص��نف أم ربی��ع أعل��ى ع��دد س��نابل بل��

  ف���������������������������������������������������������������������ي الس���������������������������������������������������������������������نبلةحب���������������������������������������������������������������������وب 
. وبك�رة ج�و ٧١إال انھ ل�م یختل�ف معنوی�ا ع�ن األص�ناف واح�ة الع�راق ، كوكری�ت س�ي ) حبة  ٣٦0٨( 

ف��ي ح��ین ك��ان اق��ل وزن ف��ي  غ��م ٤١0٧بل��غ حب��ة  ١٠٠٠أعل��ى وزن  ٧١اظھ��ر الص��نف كوكری��ت س��ي 
األصناف معنوی�اً ف�ي حاص�ل الحب�وب إال أن الص�نف أم  ولم تختلف )غم  ٣٠0٥( الصنف واحة العراق 

  .ھكتار كمتوسط للموسمین /كغم ١٨٨٥0٨ربیع أعطى أعلى حاصل بلغ 
التب�این البیئ�ي ،المظھ�ري ،ال�وراثي ونس�بة التوری�ث للص�فات المدروس�ة ، ) ٤(جدول الیوضح 

صدراً ھاماً لمربي النبات ف�ي یالحظ اختالف الصفات في قیم التباینات المظھریة والوراثیة والتي تمثل م
كان��ت ق��یم التب��این البیئ��ي مرتفع��ة لص��فات ارتف��اع النبات،ع��دد الس��نابل ،ع��دد . التربی��ة للص��فات المختلف��ة

الحبوب وحاصل الحبوب وھذا یشیر إلى تأثر ھ�ذه الص�فات بالبیئ�ة بدرج�ة كبی�رة مقارن�ة ببقی�ة الص�فات 
أظھ�رت ص��فة . خل التركی�ب ال��وراثي والبیئ�ةوال�ذي ی�نعكس عل�ى مظھ��ر الص�فة الت�ي ھ��ي محص�لة لت�دا

) ١٩٩٤(وآخ��رون  Tesemmaوھ��ذا یتف��ق م��ع م��ا ذك��ره  ووراثی��ا عالی��اارتف��اع النب��ات تباین��اً مظھری��اً 
 ١٠٠٠ك��ذلك أعط��ت ص��فات ع��دد الس��نابل ،ع��دد الحب��وب ، وزن ).٢٠٠٣(والطوی��ل ) ٢٠٠١(،الھ��زاع 

  Barmaیتف��ق م��ع م��ا توص��ل إلی��ھ ك��ل م��ن  وھ��ذا ووراثی��ا عالی��احب��ة وحاص��ل الحب��وب تباین��اً مظھری��اً 
و احم���د ) ١٩٩٥(  Agmalو) ١٩٩٢(وقاس���م وآخ���رون ) ١٩٩٢(  Bhattو) ١٩٩٠(وآخ���رون 

)٢٠٠٣.(  
حب�ة  ١٠٠٠وع�دد الحب�وب ووزن  عدد األیام للتزھیرو لصفات ارتفاع النبات عالیةكانت نسبة التوریث 

ومعتدل��ة لع��دد األی��ام  ٠0٣٣بلغ��ت  اذب ف��ي قیمتھ��ا لص��فة حاص��ل الحب��و واطئ��ةوكان��ت نس��بة التوری��ث  .
لنس��بة  العالی��ةأن التق��دیرات ). ٢٠٠٣(وھ��ذه النتیج��ة تتف��ق م��ع م��ا توص��ل إلی��ھ الطوی��ل ) ٠0٤٦(للنض�ج  

.  التوریث تسمح لمربي النبات بانتخاب التراكیب الوراثیة الواعدة والت�ي تالئ�م الظ�روف البیئی�ة للمنطق�ة
ثیة والمظھریة للصفات المدروسة، ویعبر االرتب�اط ال�وراثي ع�ن االرتبـاطات الورا) ٥(جدول الیوضـح 

درجة ارتباط الجـین اوالجـینات المتعددة التي تسیطر على صفة كمی�ة معین�ة ب�الجین اوالجین�ات المتع�ددة 
أوضح حاصل الحبوب ارتباط وراثي سالب ومعن�وي م�ع ع�دد أی�ام .التي تسیطر على صفة كمیة أخرى 

عل�ى الت�والي ،  ٠0٩٦–و  ٠0٩٢-،  ٠0٤٨–عـدد أیام النض�ـج للموس�مین بلغ�ت و ٩٨التزھیر في موسم 
ووزن  ٩٨م��ع ع��دد الس��نابل  ف��ي موس��م % ١وارتب��اط وراث��ي موج��ب ومعن��وي عن��د مس��توى احتم��ال 

  .حبة للموسمین  ١٠٠٠
 ٠0٧٣حب�ة بل�غ  ١٠٠٠وكان االرتبـاط المظھ�ري لحاص�ل الحب�وب موج�ب ومعن�وي م�ع وزن 

نتخ�اب تراكی�ب وراثی�ة ذات أن ال�ذا یتوق�ع  ٩٩التوالي وعـدد السنابل في موس�م  للموسمین على ٠0٦٩و
 Kumarح��ـبة وھ��ذا یتف��ق م��ع م��ا ذك��ره  ١٠٠٠حاص��ل ع��الي یتواف��ق م��ع تحس��ین ع��ـدد الس��نابل ووزن 

كان االرتب�اط المظھ�ري لحاص�ل الحب�وب س�الب ومعن�وي م�ع ). ١٩٩٢( Aminو )  ١٩٨٦(وآخرون 
حب��ة فق��د أظھ��رت ارتب��اط وراث��ي  ١٠٠أم��ا وزن .  للموس��مین ٠0٤٦ –و  ٠0٥٥-ع��دد أی��ام النض��ج بل��غ  

وس��الب م��ع ع��ـدد  ٠0٤٩و  ٠0٨١بل��غ  ٩٨ومظھ��ري معن��وي موج��ب م��ع ع��دد أی��ام النض��ج ف��ي موس��م 
ك�ان االرتب�ـاط الوراث�ـي ) . ١٩٨٢(السنابل  للموسمین وھـذه النتیجـة تتماشى م�ع ماتوص�ل ل�ھ الفھ�ادي 

 ٩٨التزھیر وعدد الس�نابل ف�ي موس�م  أیامب وكل من ارتفاع النبات ، عدد معنـوي سالب بین عدد الحبو
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وعـدد أیام النضج للموسمین كما أظھرت صفة عدد السنابل ارتباط وراثي معن�وي موج�ب م�ع ع�دد أی�ام 
  . ٩٨النضج للموسمین ومظھري سالب ومعنوي لموسم 

  
  . ١٩٩٩و  ٩٨لموسمي الزراعة  قیم الصفات المدروسة لألصناف المستخدمة كمتوسط): ٣(جدول ال

  الصنف
ارتفاع 

  )سم(النبات
عدد أیام 
  التزھیر

عدد أیام 
  النضج

عدد السنابل 
  م١في 

عدد الحبوب 
  في السنبلة

 ١٠٠٠وزن 
  حبھ

  حاصل الحبوب
  ھكتار/ كغم 

  ١٦١٨0١  ج ٣٥0٤  ب ج د ٢٩0٣  أ ٧٤0١  أ ب ١٤٢  ب ج١١٣0٧  ج ٧١0٧  ٣شام 
  ١٤٤٩0٨  ج ٣٦0٠  د ٢٥0٣  أ ٦٩0٦  أ ب١٤٢0٥  و ١٠٦0٣  أ ٨٧0٥  كارونیھ

  ١٥٩٩0٥  ز ٣٠0٥  أ ب ٣٥0١  أ ٧٦0٧  أب١٤٢0٣  ج د ١١١0٣  ج ٧١0٢  واحة العراق
  ١٨٨٥0٨  ھـ و ٣٢0٢  أ ٣٦0٨  أ ٨٢0٣  ب ١٤٠  د ھـ ١٠٩0٥  أ ب ٨٢0٠  أم ربیع

  ١٦٩٩0٧  د ھـ ٣٢0٨  ج د ٢٨0٠  أ ٦٩0٨  أب ١٤١0٣  ھـ و١٠٨  ب ج٧٥0٨  ٦٥ أكساد
  ١٥٣٨0٦  ب ٣٨0٣  د ٢٤0٨  أ ٦٩0٨  أب ١٤٢0٢  أ ب ١١٣0٧  أ ٨٧0٨  إیطالیة

  ٣٧٣٠  أ ٤١0٧  أ ب ج ٣٢0٧  ب ٤٦0١  أب ١٤٣0٢  أ ١١٤0٧  ج ٧١0٢  ٧١كوكریت سي
  ١٤٥٩0٣  و ز ٣١0٣  أ ب ٣٥0٣  أ ٧٧0٧  أ ١٤٣0٥  ب ج ١١٢0٥  ج ٧١0٧  بكره جو

  ١٥٥٣0٦  د ٣٣0٨  ج د ه ٣٠0١  أ ٧٣0٤  أب ١٤٢0٨  ج د ١١٠0٥  ب ج٧٤0٨  یوكوروجو

  .بھة تدل على عدم وجود اختالفات معنویة ، أما األحرف المختلفة فتدل على وجود اختالفات معنویةاألحرف المتشا -
      

 ) H2(، نس�بة التوری�ث ) σ2 G(والوراثي ) σ2 P(، التباین المظھري ) σ2 E(التباین البیئي): ٤(جدولال
  .المدروسة للصفات

  الصفات
  التباین البیئي

)σ2 E (  
  التباین المظھري

)σ2 P (  
  التباین الوراثي

)σ2 G (  
نسبة التوریث           

)H2 (  
  ٠0٧٥  ٤١0٠  ٥٤0٨  ١٣0٨  )سم(ارتفاع النبات

  ٠0٨٩  ٧0٤  ٨0٣  ٠0٩  عدد األیام للتزھیر
  ٠0٤٦  ١0٦  ٣0٥  ١0٩  عدد األیام للنضج
  ٠0٦٩  ٨٦0٣  ١٢٥0٢  ٣٨0٩  م ١عدد السنابل في 

  ٠0٦٧  ١٥0٥  ٢٣0٣  ٧0٨  عدد الحبوب في السنبلة
  ٠0٩٦  ١٢0٨  ١٣0٣  ٠0٥  )غم(حبة ١٠٠٠وزن 

  ٠0٣٣  ٩٧٩٤0٤  ٢٩٥٥٢0١  ١٩٧٥٧0٧  )ھكتار /كغم(حاصل الحبوب
  
خالل موسمي الزراعة ) الجزء األسفل(والمظھریھ ) الجزء األعلى(االرتباطات الوراثیة ) ٥(جدول ال

  .١٩٩٩و  ٩٨

  ارتفاع  السنھ  الصفات
  النبات

عدد أیام 
  التزھیر

عدد أیام 
  النضج

  بلعدد السنا
  م١في 

  عدد الحبوب
  في السنبلة

  ١٠٠٠وزن 
  حبھ

  حاصل
  الحبوب

  حاصل
  الحبوب

٩٨  
٩٩  

٠0٣٠ 
٠0٠٣  

-٠0٤٨*  
٠0٣٧  

-٠0٩٢**  
-  ٠0٩٦**  

٠0٩٥**  
-٠0٤٥  

٠0٣٥  
٠0٠٤  

٠0٨٥**  
٠0٨١**    

  ١٠٠٠وزن 
  حبھ

٩٨  
٩٩  

٠0٠٦  
*٠0٤٧  

٠0٤١  
٠0٣٦  

٠0٨١**  
-٠0٣٠  

-٠0٩٠**  
-٠0٦٣**  

-٠0٦٠**  
-٠0٣١  

  
٠0٧٣**  
٠0٦٩**  

الحبوب  عدد
  في السنبلة

٩٨  
٩٩  

-٠0٩٠**  
-٠0١٧  

-٠0٦١**  
٠0١٤  

-٠0٤٨*  
-٠0٦٣**  

-٠0٦٩**  
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ABSTRACT 

      Nine cultivars of durum wheat (Triticum durum Desf.) were tested for two 
years at Hammam Al-Alile on 1998 and 1999. Data on plant height, no. of days 
to heading and maturity,no. of spikes , no. of grains per spike ,1000 grain 
weight and grain yield were recorded and analysed for phenotypic and 
genotypic variances , heritability and correlations. Combine analysis exhibited 
significant differences between cultivars for all studied characters except grain 
yield. Cultivar X year interaction was significant for all studied characters 
except no. of days to maturity.High phenotypic and genotypic variances were 
found in plant height, no. of spikes , no. of grains per spike ,1000 grains weight 
and grain yield .Large environmental variability was observed in most 
characters except no. of days to heading and maturity and 1000 grain 
weight.High heritability estimations were found for all studied characters 
except grain yield and no. of days to maturity which gave low and moderate 
estimations respectively.Grain yield positively correlated with number of 
spikes in 98 and 1000 grain weight in two seasons.                                                                                                           
 

  المصادر
دراسة االرتباط ومعام�ل المس�ار ودالئ�ل االنتخ�اب لص�فات كمی�ة ف�ي ). ٢٠٠٣(أحمد، احمد عبد الجواد 

  . ٣٣-٢٢) ١( ١٤مجلة علوم الرافدین ، . حنطة الخبز
دراس��ة أداء أربع��ة أص��ناف محس��نة م��ن القم��ح القاس��ي ) . ٢٠٠٠(دی��ب ، ط��ارق عل��ي وسوس��ن حك��یم 

)T.durum.  (ات العربی��ة للدراس��ات مجل��ة اتح��اد الجامع��. ف��ي منطق��ة بوق��ا م��ن الس��احل الس��وري
  . ٧٧-٥٧) : ١(٩. القاھرة . شمس  نجامعة عیوالبحوث الزراعیة 

وزارة . تص��میم وتحلی��ل التج��ارب الزراعی��ة). ١٩٨٠(ال��راوي، خاش��ع محم��ود وعب��د العزی��ز خل��ف هللا 
  .التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل

نی���ة والتوری���ث ودرج���ة الس���یادة ف���ي الحنط���ة تق���دیرات الت���أثیرات الجی). ١٩٩٢(الص���فار، رائ���د س���الم 
  .رسالة ماجستیر ، قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل). .T. durum L(الخشنة

تقییم األداء وقابلیة االتحاد والتوریث لع�دة تراكی�ب وراثی�ة م�ن الحنط�ة ).٢٠٠٣(الطویل ، محمد صبحي
  .ات ، جامعة الموصلرسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغاب. الخشنة 

، ) .Zea mays L(قوة الھج�ین والفع�ل الجین�ي ف�ي ال�ذرة الص�فراء). ١٩٩٩(علي،عبدة الكامل عبد هللا 
  .أطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

دراس���ات وراثی���ة لإلص���ابة بص���دأ الورق���ة والمحت���وى البروتین���ي ). ١٩٨٢(الفھ���ادي ، محم���د یوس���ف 
رس��الة ماجس��تیر، كلی��ة الزراع��ة . كونات��ھ لتھجین��ات تبادلی��ة م��ع الحنط��ة ص��ابر بی��كوالحاص��ل وم

  .والغابات ، جامعة الموصل
مقارن��ة التحس��ین ال��وراثي ).١٩٩٢(قاس��م، محم��ود الح��اج ومناھ��ل نجی��ب بح��و ونجی��ب ق��اقوس یوس��ف

اف�دین مجل�ة الر. من حنطة الخب�ز المتوقع لحاصل الحبوب ومكوناتھ بین أربع أجیال في تضریبین
١٠٣-٩٧): ٢(٢٤.  

التباینات الوراثیة والبیئیة واالستقرار الوراثي في عدة تراكیب ). ٢٠٠١(الھزاع ، جمال عبد الفتاح 
رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ). Triticum aestivum L(وراثیة من الحنطة الناعمة 
  .والغابات ، جامعة الموصل
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