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تقدیر معاملي التباین المظھري والوراثي والتحسین الوراثي المتوقع وقوة الھجین في الحنطة الخشنة 
(Triticum  durum Desf.)

محمد صبحي مصطفى الطویلأحمد عبد الجواد أحمد                                         
لموصلجامعة ا/كلیة الزراعة والغابات-قسم المحاصیل الحقلیة

الخالصة
)١-Azul-5٢-Yousef-1٣-Omgenil-3

٤-Syrian-4٥-Mrb3/mna-1 ( ًإضافة إلى الصنف المزروع محلیا)أم ربیع (
/ ٥٠في دراسة صفات 

١٠٠٠وزن نبات الحاصل الحیوي وحاصل الحبوب ودلیل الحصاد و
. ١بین المدخالت معنویة عند مستوى احتمال 

و نبات/ وعدد السنابل ٪ ٥٠تزھیر عند التباین المظھري والوراثي بین واطئة لعدد األیام لل
/نسبة البروتین ومتوسطة الرتفاع النبات وعدد الحبوب

حبة ١٠٠٠٪ ووزن ٥٠. حبة ١٠٠٠
) Azul-5 ×Syrian-4(. ونسبة البروتین وعالیة

)Yousef-1 ×قوة ھجین معنویة موجبة لنسبة البروتین ) أم ربیع .

المقدمة

) ١٩٩٧(وآخرون El-Shazlyذكر التي تحتویھا إلى األصناف المحلیة 
حبة ١٠٠٠سنبلة ووزن /وعدد الحبوب٢م/انت عالیة لصفة حاصل الحبوب ومتوسطة لكل من عدد السنابل ك

 .)١٩٩٩ (
 .

)٢٠٠٥ (
لسنابل توسطة /ا ات وم لحبوبلنب ١٠٠٠سنبلة ووزن /عدد ا

كانت ) ٢٠٠٤(. الرتفاع النبات في حنطة الخبز
. ١٠٠٠ووزن ل٢م/

)١٩٩٢ (
أن قیم التحسین ) ١٩٩٧(وآخرون Ozkanوجد . سنبلة /حبة وعدد الحبوب١٠٠٠نبات ووزن /وعدد السنابل

) ١٩٩٩(ذكرت.  
/

/حبة وعدد الحبوب١٠٠٠ووزن لالتحسین الوراثي منخفضة 

موسوي  ل ) ٢٠٠٥(ا
٥٠لتزھیر عند لصفتي عدد األیام ل

.Saad)١٩٩٩ (
حبة ١٠٠٠

في) ٢٠٠٠(Afiahالحظت . 
 .

)٢٠٠٥ (
ــــــــــــــــــــــــــ

البحث مستل من رسالة ماجستیر الباحث الثاني
٢٥/٣/٢٠٠٩وقبولھ ١٨/١٢/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

٥٠
حصل . ١٠٠٠
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MahajanوNagarajan)٢٠٠٥ ( .
)٢٠٠٦ (

تھدف . سنبلة /وحاصل الحبوبنبات/٪ وارتفاع النبات و الحاصل الحیوي٥٠كانت معنویة لعدد األیام لتزھیر

.مدخالت من الحنطة الخشنة وھجنھا الفردیة 

وطرائقھمواد البحث
)Triticum durum Desf) (١-

Azul-5٢-Yousef-1٣-Omgenil-3٤-Syrian-4٥-Mrb3/mna-1٦-(
لتراكیبحبوب ا
لستة. وراثي ) ١٥(، زرعت ا

استخدام ٢٠٠١كانون األول ٩/ ب
أب ( وراثي تركیببثالثة مكررات حیث زرعت بذور كل ) R C B D(تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

أخر نباتسم ، والمسافة بین ٣٠ط م ، والمسافة بین الخطو٢في خط طولھ ) أو ھجین ١٠و
).١٩٨٧الیونس وآخرون ، (N٪٤٦دونم تركیز / كغم ٤٥سماد الیوریا 

لسنابل ٥٠-١:مأخوذة بصورة عشوائیة ودرست الصفات التالیة  من ا  ٪
: ارتفاع النبات-٢.من غمد ورقة العلم

-٥.نبات /-٤.-٣.
وSharmaكما متمّ حسابھ:)٪(دلیل الحصاد -٧.نبات/ غم: حاصل الحبوب-٦. نبات/ غم: الحیوي
Smith)نسبة البروتین-٩. حبة مقدراً بالغرام ١٠٠٠وزن -٨) ١٩٨٦ :

)A O A C ،(ا) . ١٩٨٠Falconer
،١٩٨١ (Kempthorme)١٩٦٩ (

.، وتم تحدید معنویة قوة الھجینالھجین بانحراف الجیل األول عن أفضل األبوین 

النتائج والمناقشة
)R. C. B. D. (

) (الوراث) ١(
١.

التبایناختالفات وراثیة بینھا مما یستوجب االستمّرار في دراسة 
ّ لھذه الصفات التبا )٢(ویبین الجدول . ین الوراثي

مماحبة ١٠٠٠كان عالیا لصفات ارتفاع النبات ودلیل الحصاد ووزن 
لجدول .  ) ٣(ا

Agarwal وAhmed)١٩٨٢ (
واطئة ومن ١٠) ١٩٨٩(  ٪٣٠٣٠-١٠

نسبة /سنابل٪ وعدد ال٥٠ وب و ب الح اصل  وح ات  نب
توسطالبروتین بینما كانت  /م

واحمد وحمدو ) ١٩٩٩() ١٩٩٧(١٠٠٠El-Shazlyلوزن 
)٢٠٠٤() ٢٠٠٠ (

تخاب  ) ١٩٦٦(Robinsonاو. االن
٪ ووزن ٥٠)١٩٨٢(Ahmedو Agarwalو
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الوراثیة للصفات المدروسة التراكیبتحلیل تباین :)١(الجدول 

صادر م
االختالف

درجات 
الحریة

الصفات المدروسة
لتزھیر لأألیامعدد 

٪٥٠عند 
ارتفاع 

)سم(النبات 
عدد الحبوب

سنبلة/
عدد السنابل

نبات/
الحاصل الحیوي

غم/نبات
حاصل الحبوب

غم/نبات
دلیل الحصاد 

)٪(
١٠٠٠وزن 
غم/ حبة 

نسبة البروتین     
 ) ٪(

٢٣٦.٣٩٥٢٥٩.٩٧١٤.١٣٥١.٢١٣٤.٧٧٨١.١٤١٣٢.٢٢٧٣٠٢.٩١.٧٢٧المكررات

التراكیب
**٢٠الوراثیة

١٦.٣٤٩
**

١٣٦.٠٩٠
**

٦٤.٧٠٥
**

٩.٩٦٠
**

١٣٣.٠٨٣
**

١٧.١٤٢
**

٧٤.٦٠٠
**

٤١٤١.٠٩٧
**

١٢.٠٣٤

الخطأ 
٤٠١.٥٢١١٠.٩٧٣٤.٢٣٨٠.٤٦٤٧.٧٠٨٠.٥٦٣٤.٥٧٨٥.٢٠٣٠.٢٦٣التجریبي

.٪١ل معنوي عند مستوى احتما** 
قیم المتوسط العام والمدى لآلباء وھجن الجیل األول:)٢(جدول ال

المدىالمتوسط العامالوراثيالتركیبالصفات

١١٦.٦٦-١١٠.١٠٨١٠٧.٠٠اآلباء٪٥٠عدد األیام للتزھیر عند 
١١١.٣٣-١٠٨.٨٤١١٠٧.٠٠الجیل األول

٩٢.٨٦-٨٥.٢٧٧٧٦.٤٦اآلباءارتفاع النبات
٩٩.٤٣-٨٥.٣٨٥٧٦.٢٦الجیل األول

٥٨.٣٣-٥٣.٥٩٥٤٨.٣٨اآلباءسنبلة/عدد الحبوب
٦١.٣٨-٥١.٥١٩٤٤.٣٣الجیل األول

١٤.٦- ١١.٨١٣٩.٧٦اآلباءنبات/عدد السنابل
١٥.٦٣- ١٢.٩٨٥٩.٦٦الجیل األول

٢٨.٣٣-٢٥.٦٠٨٢١.٦٦اآلباءالحاصل الحیوي
٤٤.٣٣-٣٠.٤٤٣٢٣.٦٢الجیل األول

٨.١٦- ٦.٢٨٦٧٤.٦٦اآلباءحاصل الحبوب
١٤.٧٥- ٦.٨٨٩٤.٦٦الجیل األول

٢٩.٠٤-٢٤.٨٠٥١٧.٣٣اآلباءدلیل الحصاد
٣١.٨٢-٢٢.٥٧٣١٥.٥٦الجیل األول

٦٠.٥٦-٥٢.٥٥٧٤٦.٩٦اآلباءحبة١٠٠٠وزن 
٦٠.٦٦-٥١.٥١٨٤٠.٣٠الجیل األول

١٤.٧٩-١٣.١٢٥١١.٤٦اآلباءنسبة البروتین
١٩.٩٤- ١٢.٩٧١١٠.٣الجیل األول
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١٠٠٠//
و )١٩٩٧(Ozkanو )١٩٩٢(

) .٢٠٠٥(والموسوي )١٩٩٩(ئامیدي 
 )٤ (

) ٥×٢(٪ أبدى الھجین ٥٠صفة عدد أیام التزھیرعند ففيالجیل األول عن أفضل األبوین 
) ٣×٢(و ) ٣×١(.٪ ٥

و ) ٥×٣(، ) ٤×٣(، ) ٤×٢(، ) ٥×١(، ) ٤×١(، ) ٢×١(١
/د الحبوبأما صفة عد.٪ ٥فقد أبدت قوة ھجین معنویة عند مستوى احتمال ) ٦×٥(
/.) ٤×٣(و ) ٤×٢(
/.) ٦×٥(و ) ٥×٣(
ال قوة ھجین معنویة عند مس) ٦×٤(و ) ٦×٣(، ) ٤×١( قوة ) ٦×١(١توى احتمّ

ال  /أما صفة حاصل الحبوب.٪ ٥ھجین معنویة عند مستوى احتمّ
٣×٢(، ) ٣× ١(، ) ٢×١() ٤×١(١ ( ،

توى احتمّال ) ٦×٢(و ) ٤×٢( فقد ) ٥×٤(و ) ٥×٢(، ) ٥×١(١س
ال  ، ) ٣×١(، ) ٢×١(وفي صفة دلیل الحصاد أظھرت الھجن .٪ ٥أبدت قوة ھجین معنویة عند مستوى احتمّ

٪ كما ١) ٥×٤(و ) ٦×٣(، ) ٦×٢(، ) ٥×٢(، ) ٤×٢(، ) ٣×٢(
.٪ ٥ً) ٦×٤(و ) ٥×١(

) ٤×٣(و ) ٤×٢(، ) ٣×٢(، ) ٥×١(، ) ٤×١(، ) ٢×١(١٠٠٠
) ٥×٤(و ) ٥×٣(، ) ٦×٢(١عند مستوى احتمّال 

) ٦×٢(.٪ ٥احتمّال 
. ٪ ١احتمّال 

Saad)١٩٩٩ (وAfiah)و) ٢٠٠٥(و أحمد وحمدو ) ٢٠٠٠Mahajan
) . ٢٠٠٦() ٢٠٠٥(Nagarajanو

ی
.تأثیرات السیادة الجزئیةوجودالمرغوب فتعطي مؤشراً على 

ي والمظھري والتحسین الوراثي المتوقع كنسبة مئویةمعاملي االختالف الوراث:)٣(جدول ال

معامل االختالف الصفات
الوراثي

معامل االختالف 
المظھري

التحسین الوراثي المتوقع 
كنسبة مئویة

٩.٨٦٤٩.٩٤١٦.٧٣٤٪٥٠عدد األیام للتزھیر عند
٢٦.٠٩٩٢٦.١٢٩١٣.١٨٠ارتفاع النبات
١٧.٠٨٦١٧.٤٠٤٢٠.٠٢٠سنبلة/عدد الحبوب
٥.٤٥٣٧.٩٩٨١٣.٥٤٥نبات/عدد السنابل

٢١.٠٤٣٢١.٠٥٤١٧.٧٥٩الحاصل الحیوي
٧.٩٤٥٨.٤١٦٤٠.٠٠٨حاصل الحبوب

١٧.٠٨٣١٧.١٠٠٢٤.١٣١دلیل الحصاد
٧٤.٦١٥٧٤.٦٤٦٥.٠٤٥حبة١٠٠٠وزن 

٤.٩٦٥٥.٤٦٤٣.٢٨٦نسبة البروتین
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األول عن أفضل األبوینقوة الھجین على أساس انحراف الجیل :)٤(الجدول 

الصفات المدروسةالھجن
سنبلة/ عدد الحبوب)سم(ارتفاع النبات٪٥٠لتزھیر عندلأألیامعدد 

١٢.٨٣-*١٢.٣٦-٢.٠٠-٢×١
٤.٦١-**١٢.٩٠-٣١.٦٦×١
٤.٠١-*١٢.٥٣-٤١.٣٣×١

٤.٠٥-*٩.٩-٥٠.٦٧×١

٤.٥-٦١.٣٣٦.٤٨×١
١٠.٨٣-**١٦.٦-٣١.٠٠×٢
٣.٠٥*١٢.٥٠-٤٠.٣٣×٢

١١.٦٧-٣.٧٣-*٥٣.٦٧×٢

٧.٤٥-٦٣.٠٠٥.٨٠×٢

٠.٢٧*١٢.٢-٤١.٣٣×٣
٢.٧٨-*١٠.٦٦-٥٠.٣٣×٣
٧.٠٠-٢.٣٦-٦١.٣٣×٣

٨.٠٦-٣.٥٦-صفر٥×٤

٣.٣٥-٣.٦٣-صفر٦×٤

١٠.٩٥-*١١.٥٦-٠.٣٣-٦×٥

الھجن

الصفات المدروسة

/ عدد السنابل
نبات

الحاصل 
الحیوي 

نبات/مغ

حاصل 
الحبوب 

نبات/غم

دلیل 
الحصاد  

)٪(

١٠٠٠وزن 
)غم(حبة 

نسبة البروتین 
)٪(

٢.٣٣-**١٠.١-**١١.٩٩-**٣.٥٠-١.٤٨-٠.٥٤-٢×١**
٠.٥٠-٠.١٠**١٣.٨٤-**٣.١٦-١.٨٠٤.٠٣-٣×١
٠.٥٠-**١٠.١٦-٥.٥٥**٦.٥٩**٠.١٧١٣.٤٥-٤×١

٣.٦٦-**٢٠.٠٣-*٦.٣٤-*٢.٤٠-٣.٣٣-١.٢٠-٥×١**

٣.٦٦-٣.٥٠-٥.٣٥-٠.٨٤*٠.٠٧٩.٢٠-٦×١**

١.١٧-**١٧.٠٠-**١٢.٢٦-**٣.٥٠-صفر٠.٠٧-٣×٢
٣.٤٩-**٢٠.٢٦-**٩.٧٩-**٣.٥٠-٤.٥٧-**٣.٦٧-٤×٢**
٣.٩٩-٠.٣٣-**٩.٢٤-*٢.٧٥-١.٦٧-**٤.٤٤-٥×٢**

٥.١٥*٦.٦٣-**٨.٤٠-**٣.٠٠-٣.٣٣-١.٧٤-٦×٢**

**٢.١٦-**١٣.٥٠-١.٧٤صفر٢.٥٥-**٢.٩٧-٤×٣

١.٨٣-*٧.١٠-٥.٧٨-١.٩٠-١.٦٧-٥١.٠٣×٣*
٤.٤٩-٣.٣٣-**٨.٥٩-٠.٩٤**١٦.٠٠**٤.٩٤-٦×٣**
١.٦٧-٦.٦٦-**٨.٣٠-*٢.٧٥-١.٦٧-**١.٧٤-٥×٤*

٢.٦٦-٣.٦٠-*٧.٢٩-١**١٤.٠٠*٢.٤٠-٦×٤**

٠.٣٣-٣.٢١٠.٠٧-٤.٧١١.٩٨-٦٠.٨٣×٥

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

ESTIMATION OF PHENOTYPIC AND GENETHC COEFFICIENT
OFVARIATION , EXPECTED GENETHC ADVANCE AND HETEROSIS IN

DURUM WHEAT  (Triticum  durum Desf.)
Muhammad. S. Al-Taweal Ahmed. A. Ahmed
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Field crops Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
Five entries of durum Wheat (1- Azul-5 2- Yousef-1 3- Omgenil-3 4- Syrian-4

5- Mrb3/mna-1) in addition to local cultivar (Um-Rabeeh) and their hybrids were
used. The studied characters were number of days to 50% flowering, plant height,
number of grains/spike, number of spikes/m2 , biological yield , grain yield, harvest
index, 1000-grain weight and protein percentage. Entries were significantly
different at 1% level for all traits. Phenotypic and genetic coefficient variation
vounes were low for numbers of days to 50% flowering , number of spikes/plant ,
grain yield and protein percentage , medium for plant height , number of
grains/spike, biological yield and harvest index and high for 1000-grain weight .
Expected genetic advance values were low for number of days to 50% flowering,
1000-grain weight and protein percentage, high for grain yield and medium for the
other traits . The cross (Syrian-4 × Azul-5) exhibited significant heterosis in
desirable direction for plant height, biological yield and grain yield , while the cross
(Um - Rabeeh×Yousef-1) had significant and positive heterosis for protein
percentage .

المصادر
)٢٠٠٥(.

 )T. eastivum.L . (،٣٣)٤ :(
٨٧-٨٠.

.)١٩٩٢(قاسم
٢٤. في تضریبین من حأجیالأربعلحاصل الحبوب ومكوناتھ بین 

)١٠٣–٩٧): ٢.
.)١٩٩٩(، ھاجر سعید اسكندر ئامیدي

 )T. eastivum.L ( كلیة الزراعة ، جامعة دھوك–رسالة ماجستیر.
التحسین الوراثي المتوقع لبعض الصفات في االرتباط وتحلیل معامل المسار و) ١٩٨٩(، محمود شاكر رشید

T. aestivum(حنطة الخبز  L. (رسالة ماجستیر، قسم علوم الحیاة، كلیة العلوم، جامعة الموصل.
وأدلةاالرتباط وتحلیل معامل المسار .)٢٠٠٤(محمد حامد أیوب ،

.٢١٦-٢٠٤:)١١(١٧مجلة علوم الرافدین ، .حنطة الخبز
( ) . ٢٠٠٦(ألنعیمي ، أرشد ذنون حمودي 

Triticum  durum Desf. . (دكتوراه ، قسم المحاصیل الحقلیة ، كلیة الزراعة والغابات ، أطروحة
. جامعة الموصل 

)٢٠٠٥ . (
)Triticum durum Desf. (

.جامعة الموصل 
مطبعة . . )١٩٨٧(
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