
     ٢٠٠٥)  ١( العدد )  ٣٣( المجلد  مجلة زراعة الرافدین 
من حنطة الخبز لبیئتین في  جدیدة في عدة تراكیب وراثیة والتوریثالتباینات واالرتباطات تقدیر 

 *محافظةنینوى
جمال عبد الفتاح           احمد عبد الجواد احمد                        

  یوسف
  جامعة الموصل/ الزراعة والغابات  كلیة/ قسم المحاصیل الحقلیة 

  الخالصة      
تركیب وراثي جدید من حنطة الخبز اضافة الى الصنف المحلي أبوغری,ب ) ٢٠(تم تقویم صفات 

حی,ث درس,ت ص,فات ع,دد  ١٩٩٨/١٩٩٩في محافظة نین,وى لم,وقعي الرش,یدیة وربیع,ة ف,ي الوس,م  ٣–
س,,نبلة وع,,دد /س,,نبلة وع,,دد الحب,,وب/لس,,نیبالتاالی,,ام للتزھی,,ر وارتف,,اع النب,,ات وط,,ول الس,,نبلة وع,,دد ا

.  حب,ة ونس,بة الب,روتین ١٠٠٠وحاصل الحبوب والحاصل البیول,وجي ودلی,ل الحص,اد ووزن  ٢م/السنابل
س,,نبلة ، كان,,ت ق,,یم التب,,این /اختلف,,ت التراكی,,ب الوراثی,,ة معنوی,,ا لجمی,,ع الص,,فات باس,,تثناء ع,,دد الس,,نیبالت

ودلی,ل كان االرتب,اط ال,وراثي معنوی,ا ب,ین حاص,ل الحب,وب .  المظھري والوراثي معنویة لجمیع الصفات
لكال الموقعین وكانت قیم التوریث بالمعنى الواسع عالیة لنسبة البروتین وواطئة الرتف,اع النب,ات الحصاد 

  . حبة ولكال الموقعین ١٠٠٠وحاصل الحبوب والحاصل البیولوجي ودلیل الحصاد ووزن 
  المقدمة

جدیدة من الحنطة الناعمة مالئمة للظروف الدیمی,ة ف,ي ش,مال الع,راق  یعتبر ایجاد تراكیب وراثیة
وتتصف باحتوائھا على جینات الحاصل العالي من المقوم,ات االساس,یة لدیموم,ة االنت,اج الزراع,ي وھ,ي 
م,,ن االھ,,داف االساس,,یة لمرب,,ي النب,,ات وذل,,ك لض,,مان وج,,ود اص,,ناف جدی,,دة یمك,,ن ان تح,,ل ب,,دال م,,ن 

تت,دھور ص,فاتھا بس,بب االنع,زاالت الوراثی,ة واص,ابتھا بالس,الالت الجدی,دة م,ن االصناف القدیمة التي قد 
االمراض كما یمكن االستفادة من االص,ناف الجدی,دة ف,ي نق,ل ص,فاتھا الجی,دة ال,ى االص,ناف المحلی,ة م,ن 

ان ك,,ال م,,ن التب,,این المظھ,,ري وال,,وراثي ك,,ان ) ١٩٧٩( واخ,,رون  Omarوج,,د . خ,,الل ب,,رامج التھج,,ین
حب,ة وط,ول  ١٠٠٠النبات وعدد السنابل بالنبات وحاص,ل الحب,وب وواطئ,ا لك,ل م,ن وزن عالیا الرتفاع 

ان كال من التباین المظھري والوراثي ك,ان عالی,ا الرتف,اع ) ١٩٨٦(واخرون  Masoodاستنتج . السنبلة
النبات وع,دد الس,نابل بالنب,ات وع,دد الحب,وب بالس,نبلة وحاص,ل الحب,وب ومتوس,طا لط,ول الس,نبلة ووزن 

ان كال من التباین المظھري والوراثي ك,ان عالی,ا لحاص,ل ) ١٩٨٩(بة  وذكر العذارى واخرون ح ١٠٠
البیول,,وجي ودلی,,ل الحص,,اد وع,,دد الس,,نابل بالنب,,ات وع,,دد الحب,,وب بالس,,نبلة وارتف,,اع  الحب,,وب وللحاص,,ل

الى وجود تباین وراثى معن,وي لحاص,ل الحب,وب وع,دد الس,نابل ) ١٩٩٢(النبات وتوصل قاسم واخرون 
ان ق,,,یم التباین,,,ات ) ٢٠٠٠(حب,,,ة وب,,,ین حم,,,دو واحم,,,د  ١٠٠٠النب,,,ات وع,,,دد الحب,,,وب بالس,,,نبلة ووزن ب

م ، ام,ا التب,این /البیول,وجي وع,دد الس,نابل المظھریة والوراثیة كانت معنوی,ة لحاص,ل الحب,وب والحاص,ل
وتین ومرتفع,ا البیئي فكان منخفضا لطول السنبلة وعدد االیام للتزھیر وعدد الحبوب بالسنبلة ونس,بة الب,ر

وم,ن . )٢٠٠٣(اوض,ح احم,د . وارتفاع النبات ٢م/البیولوجي وعدد السنابل  لحاصل الحبوب والحاصل 
ان كال من االرتب,اط المظھ,ري وال,وراثي ك,ان موجب,ا وع,الي ) ١٩٨٩(حیث االرتباطات فقد وجد رشید 

حب,,ة  ١٠٠٠ة ووزن نب,,ات وع,دد الحب,,وب بالس,نبل/المعنوی,ة ب,ین حاص,,ل الحب,وب وك,,ال م,ن ع,,دد الس,نابل
نب,,ات وع,,دد /وط,,ول الس,,نبلة وك,,ان االرتب,,اط البیئ,,ي س,,البا ب,,ین  حاص,,ل الحب,,وب وك,,ال م,,ن ع,,دد الس,,نابل

حبة وطول السنبلة وك,ان س,البا ایض,ا ب,ین ارتف,اع النب,ات وك,ال م,ن ع,دد  ١٠٠٠الحبوب بالسنبلة ووزن 
ال م,,ن ع,,دد الحب,,وب بالس,,نبلة نب,,ات وك,,/ نب,,ات وك,,ذلك ب,,ین ع,,دد الس,,نابل/الحب,,وب بالس,,نبلة وع,,دد الس,,نابل

ان االرتباط  والوراثي ب,ین حاص,ل ) ١٩٩٢(واخرون  Aminالحظ . حبة وطول السنبلة ١٠٠٠ووزن 
الحب,,وب وع,,دد الحب,,وب بالس,,نبلة ك,,ان موجب,,ا ومعنوی,,ا وارت,,بط دلی,,ل الحص,,اد ارتباط,,ا مظھری,,ا ووراثی,,ا 

س,,البا ومعنوی,ا ب,,ین دلی,ل الحص,,اد موجب,ا ومعنوی,ا عالی,,ا م,ع حاص,,ل الحب,وب وك,,ان االرتب,اط  وال,وراثي 
حب,,ة س,,البا  ١٠٠٠كم,,ا ك,,ان االرتب,,اط  وال,,وراثي ب,,ین ع,,دد الحب,,وب بالس,,نبلة ووزن ،  ٢م/وع,,دد الس,,نابل
نب,,ات / ان االرتب,,اط  ب,,ین حاص,,ل الحب,,وب وك,,ال م,,ن ع,,دد الس,,نابل ) ١٩٩٣(ذك,,ر حمی,,د . وغی,,ر معنوی,,ا 

                                      
  .البحث مستل من رسالة الماتجستیر للسید جمال عبدالفتاح یوسف ·

 ١٩/١٢/٢٠٠٤وقبوله   ٢١/٦/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث



ت,,بط حاص,,ل الحب,,وب م,,ع ع,,دد الس,,نیبالت حب,ة وارتف,,اع النب,,ات ك,,ان م,,و جب,,ا ومعنوی,ا وار ١٠٠٠ووزن 
حب,ة وارتف,اع النب,ات  ١٠٠٠معن,وي س,الب وك,ان االرتب,اط  معنوی,ا وموجب,ا ب,ین وزن  بالسنبلة بارتباط 

 ومعن,وي م,ع ط,ول الس,نبلة وبارتب,اط س,الب مظھري موج,ب كما ارتبط عدد السنیبالت بالسنبلة بارتباط
نب,ات وارتف,اع النب,ات والح,ظ / وجب بین عدد السنبل نبات وكان االرتباط  م/ ومعنوي مع عدد السنابل 

Dokuyucu  وAkkaya )وك,ال م,ن  ومعن,وي ب,ین حاص,ل الحب,وب مظھ,ري موج,ب ارتب,اط) ١٩٩٩
 ان االرتب,,اط المظھ,,ري) ٢٠٠٠(واوض,,ح حم,,دو واحم,,د ‘ وع,,دد الحب,,وب بالس,,نبلة  ٢م/ع,,دد الس,,نابل 

ارتف,اع النب,ات ك,ان موجب,ا وغی,ر معنوی,ا المظھري بین حاصل الحبوب وك,ال م,ن ع,دد االی,ام للتزھی,ر و
حبة كما كان االرتباط  موجبا ومعنویا ب,ین دلی,ل  ١٠٠٠بینما كان ھذا االرتباط موجبا ومعنویا مع وزن 

فى حین ك,ان االرتب,اط ال,وراثي ب,ین حاص,ل الحب,وب وط,ول الس,نبلة موجب,ا  ٢م/ الحصاد وعدد السنابل 
االیام للتزھیر وكان ھذا االرتباط ب,ین حاص,ل الحب,وب ونس,بة وغیر معنویا وكان سالبا ومعنویا مع عدد 

  .البروتین سالبا وغیر معنویا
  الى وجود ارتباط بیئي موجب ومعنوي بین حاصل الحبوب وكال من ) ٢٠٠٣(أشار احمد 

  سنبلة والحاصل البیولوجي وبین ارتفاع النبات وطول السنبلة ، وكذلك بین ارتفاع / عدد الحبوب 
  سنبلة ، في حین كان االرتباط البیئي / سنبلة ، وبین طول السنبلة وعدد الحبوب /دد الحبوبالنبات وع

  . بین الحاصل البیولوجي ودلیل الحصاد سالباً ومعنویاً 
تھ,,دف ھ,,,ذه الدراس,,,ة ال,,,ى تق,,,دیر بع,,,ض المؤش,,,رات الوراثی,,,ة الخاص,,,ة بالتباین,,,ات واالرتباط,,,ات 

  .نطة الخبزوالتوریث في عدة تراكیب وراثیة جدیدة من ح
  مواد وطرق البحث

تركیب وراثي جدید من حنطة الخبز اضافة الى  الصنف المحلى اب,و غری,ب ) ٢٠(زرعت بذور 
تم الحصول على حبوب التراكیب الوراثیة الجدیدة من المركز الدولى للبح,وث الزراعی,ة ‘ للمقارنة  ٣ –

ف,,,ي  ١٩٩٨/١٩٩٩لموس,,,م زرع,,,ت الب,,,ذور ل). ١ج,,,دول ( ICARDAایك,,,اردا –ف,,,ي المن,,,اطق الجاف,,,ة 
ك,انون ث,اني عل,ى الت,والي بس,بب ت,اخر ھط,ول  ٣و ٢منطقتي الرشیدیة وربیع,ة ف,ى محافظ,ة نین,وى ف,ي 

و  ٢٢.٣ وبلغت كمیة االمط,ار الھاطل,ة ، ھكتار/كغم ١٠٠االمطار في ذلك الموسم واستخدم معدل بذار 
المط,,ار فق,,د ت,,م س,,قي النبات,,ات مل,,م لمنطقت,,ي الرش,,یدیة وربیع,,ة عل,,ى الت,,والي وبس,,بب قل,,ة كمی,,ة ا ١٣٦.٨
  .االولى قبل التزھیر والثانیة بعد عشرین یوما من االولى ،مرتین 

  
ارقام وانساب التراكیب الوراثیة المزروعة في موقعي الرشیدیة وربیعة للموسم ) ١(جدول ال

١٩٩٨/١٩٩٩                                                                          
  النسب  االسم  الرقم
١  Tevee-2  CM64335-3AP  -٣ AP  -١ AP-0AP 
٢  Towpe  CM59443-4AP-1AP-4AP-1AP-0AP 
٣  Kapy  SWM11027-2AP-2AP-2AP-1AP-0AP 
٤  Florkwa  ICW84-0074-09AP-300L-2AP-300L-0AP 
٥  Vee’s’/nac  CM67575-7AP-3AP-1AP-2AP-1AP-300L-0AP 
٦  Bocro-4  CM69599-4AP-2AP-2AP-1AP-0AP 
٧  Prew  CM59377-3AP-1AP-3AP-2AP-1AP-0AP 
٨  Yamama  ICW84-0339-015AP-300L-3AP-300L-0AP 

٩  
Fik’s’/Hork/6/WA4767/391//560
.81.14.53/3//015.64/D14/W22/5/

ANA  

ICW84-0074-09AP-300L-1AP-300L-1AP-0L-
0AP 

١٠  
Condor’s’/Ald’s’/5/Gv/4/D630//

Nai//wrm/3/Con*3/chr  ICW88-0150-0L-1AP-4AP-0TS-0AP 

١١  Bow//Buc/Bu1/3/Kauz  CM96492-AA-OY-OM-OY-5M-ORES 
١٢  Irena  CM91575-24Y-OM-OY-2M-OY 
١٣  Tracha-1  CM64868-1AP-1AP-3AP-1AP-3AP-0AP 
١٤  Mon’s’/Cnhr’s’//prI’s’  ICW83-0032-09AP  -٣٠٠ AP  -٣٠٠ L-4AP-300L-



0AP 
١٥  Momtaz  CM73996-04AP-300AP-1AP-0AP 
١٦  Nac/Vee’s’  CM64224-2AP-2AP-1AP-1AP-1AP-0AP 

١٧  
Seri82/5/Anzo/3/PI/No11Hy/4/v

ee’s’  ICW88-0036-1AP-0L-1AP-0L-1AP-0AP 

١٨  Henne/pgo  CM103540-0AP-0L-6AP-0TS-0AP 
١٩  Vee’s’//Bow’s’/crow’s’  ICW88-0406-0L-2AP-0L-0AP 
٢٠  Bow’s’/SUDAN#1  ICW88-0082-0L-1AP-0L-1AP-0AP 
    ٣- ابو غریب  ٢١

   
بثالث,,ة مك,,ررات ف,,ى ك,,ال  RCBDتم,,ت الدراس,,ة باس,,تخدام تص,,میم القطاع,,ات الكامل,,ة المعش,,اة 

س,م وط,ول  ١٥ الموقعین وكانت الوحدة التجریبیة مكونة من اربعة خطوط ، المسافة ب,ین الخ,ط واالخ,ر
ع,دد االی,ام .١: رفی,ةدرست الصفات االتیة على الخطوط الوسطیة م,ع اس,تبعاد النبات,ات الط. م٢.٥الخط 
ط,ول الس,نبلة م,ن دون .٣ .ارتفاع النبات بالسنتمتر لعشرة نباتات ماخوذة عشوائیا.٢ .تزھیر% ٥٠لغایة

 الحاص,,ل.٧ .٢م/ ع,,دد الس,,نابل .٦ .ع,,دد الس,,نیبالت بالس,,نبلة.٥ .الس,,فا لعش,,رة س,,نابل م,,اخوذة عش,,وائیا
وزن .١٠ ).%(دلی,,ل الحص,,اد .٩ .)ھكت,,ار/ كغ,,م (حاص,,ل الحب,,وب .٨ .ھكت,,ار/ البیول,,وجي مق,,درا كغ,,م

حللت البیانات احصائیا وفق تص,میم القطاع,ات الكامل,ة . AOACنسبة البروتین .١١ .)غم(حبة  ١٠٠٠
وقدرت التباین,ات ) ١٩٨٠، الراوي وخلف هللا (المعشاة لكل موقع على انفراد واجرى التحلیل التجمیعي 

االرتباطات المظھری,ة والوراثی,ة وحس,بت ق,یم  وقدرت) ١٩٧٥،  Walter(المظھریة والوراثیة والبیئیة 
  .التوریث بالمعنى الواسع

                                                            
  النتائج والمناقشة

ف,ي % ١اخ,تالف متوس,ط مربع,ات التراكی,ب الوراثی,ة عن,د مس,توى احتم,ال ) ٢(جدول الیوضح 
البیول,وجي حی,ث اختلف,ت متوس,طات  اصل الحبوب والحاص,ل موقع الرشیدیة لجمیع الصفات باستثناء ح

ول,,م تص,,ل االختالف,,ات لمتوس,,ط مربع,,ات التراكی,,ب % ٥التراكی,,ب الوراثی,,ة لھم,,ا عن,,د مس,,توى احتم,,ال 
ام,,ا ف,,ي موق,,ع ربیع,,ة فق,,د اختلف,,ت متوس,,طات التراكی,,ب الوراثی,,ة  ،الوراثی,,ة ل,,دلیل الحص,,اد ح,,د المعنوی,,ة 

االی,ام للتزھی,ر وع,دد الس,نیبالت بالس,نبلة وع,دد الحب,وب بالس,نبلة  لع,دد% ١معنویا عند مستوى احتم,ال 
% ٥ونس,,بة الب,,روتین كم,,ا كان,,ت متوس,,طات مربع,,ات التراكی,,ب الوراثی,,ة معنوی,,ة عن,,د مس,,توى احتم,,ال 

حبة ول,م تص,ل ھ,ذه االختالف,ات ح,د المعنوی,ة لبقی,ة  ١٠٠٠لحاصل الحبوب والحاصل البیولوجي ووزن 
خ,,تالف ص,,فات التراكی,,ب الوراثی,,ة تح,,ت الدراس,,ة مم,,ا ی,,دل عل,,ى وج,,ود ا) ٣(ج,,دول الیوض,,ح . الص,فات

ت,,م تق,,دیر التباین,,ات المظھری,,ة . ٣–اختالف,,ات وراثی,,ة بینھ,,ا واختالفھ,,ا ع,,ن ص,,نف المقارن,,ة اب,,و غری,,ب
حیث اختلفت قیم التباینین في كال الم,وقعین لجمی,ع الص,فات عن,د مس,توى احتم,ال ) ٤جدول ال(والوراثیة 

عالیة وھذا یدل على امكانیة االنتخاب لتحسین ھذه الص,فات وك,ان الف,رق ب,ین ق,یم  وكانت ھذه القیم% ١
التباین المظھري والوراثي كبیرا لجمیع الصفات م,ا ع,دا ط,ول الس,نبلة وع,دد الس,نیبالت بالس,نبلة ووزن 

والع,,ذاري ) ١٩٨٦(واخ,,رون  Masoodحب,ة ونس,,بة الب,,روتین وھ,,ذه النت,,ائج تتف,ق م,,ع م,,ا وج,,ده  ١٠٠٠
ان حاص,ل الحب,وب ) ٥(   یوض,ح ج,دول). ٢٠٠٣(واحم,د ) ٢٠٠٠(وحمدو واحم,د ) ١٩٨٩(واخرون 

ف,ي موق,ع ربیع,ة م,ع ك,ل م,ن ع,دد % ٥قد ارتبط ارتباطا مظھریا موجب,ا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 
وكان ارتباط حاصل الحب,وب  ٢م/ االیام للتزھیر وارتفاع النبات وعدد السنیبالت بالسنبلة وعدد السنابل 

البیولوجي في موقع ربیعة ، وفي موقع الرش,یدیة  مع الحاصل%  ١ا ومعنویا عند مستوى احتمال موجب
ف,ي ح,ین % ٥موجبا ومعنویا عند مس,توى احتم,ال  ٢م/كان االرتباط  بین حاصل الحبوب وعدد السنابل

 طحب,ة بارتب,ا ١٠٠٠ارتبط حاصل الحبوب مع كال م,ن ع,دد الس,نیبالت بالس,نبلة ودلی,ل الحص,اد ووزن 
  %.١ومعنوي عند مستوى احتمال  مظھري سالب

وك,ان ھ,ذا  %١معن,وي عن,د مس,توى احتم,ال  مظھ,ري  ارتبط,ت ص,فة نس,بة الب,روتین بارتب,اط
ارتبط,ت . البیول,وجي ف,ي موق,ع الرش,یدیة االرتباط موجب م,ع ع,دد االی,ام للتزھی,ر وس,الب م,ع الحاص,ل

مع ارتف,اع النب,ات ف,ي موق,ع % ٥تمال مظھري موجب ومعنوي عند مستوى اح نسبة البروتین بارتباط 
م,ع ارتف,اع النب,ات % ٥ومعنوي عن,د مس,توى احتم,ال  كان االرتباط  بین نسبة البروتین موجب . ربیعة



  ف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ي موق,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ع 
م,ع ع,دد االی,ام للتزھی,ر % ١ومعنوي عند مس,توى احتم,ال  ربیعة ، كان االرتباط  لھذه الصفة موجب  

% ٥بارتب,اط مظھ,ري س,الب معن,وي عن,د مس,توى احتم,ال  حبة ١٠٠٠ارتبط وزن . في موقع الرشیدیة
م,,ع % ٥م,ع ع,دد االی,,ام للتزھی,ر ف,,ي موق,ع الرش,یدیة وك,,ان ھ,ذا االرتب,,اط معن,وي عن,د مس,,توى احتم,ال 

  .مع طول السنبلة في كال الموقعین% ١ارتفاع النبات في كال الموقعین وعند مستوى احتمال 
ط مظھ,ري موج,ب ف,ي ك,ال الم,وقعین وك,ان معنوی,اً ارتبط دلیل الحصاد مع ارتف,اع النب,ات بارتب,ا

ك,ان االرتب,اط المظھ,ري . ف,ي ربیع,ة% ٥في الرشیدیة وعند مس,توى احتم,ال % ١عند مستوى احتمال 
اال انھ كان موجباً في الرش,یدیة وس,الباً % ٥بین دلیل الحصاد وطول السنبلة معنویاً عند مستوى احتمال 

س,,نبلة بارتب,,اط مظھ,,ري معن,,وي عن,,د مس,,توى / دد الس,,نیبالت ف,,ي ربیع,,ة ، وارت,,بط دلی,,ل الحص,,اد م,,ع ع,,
  . وكان موجباً في الرشیدیة وسالباً في ربیعة% ١احتمال 

موجب,اً معنوی,اً عن,د مس,توى  ٢م/كان معامل االرتباط المظھ,ري ب,ین دلی,ل الحص,اد وع,دد الس,نابل
تب,اط مظھ,ري س,الب ف,ي ك,ال الم,وقعین وارت,بط دلی,ل الحص,اد م,ع الحاص,ل البیول,وجي بار% ٥احتم,ال 

  .في كال الموقعین% ٥ومعنوي عند مستوى احتمال 
  
 .التباین المظھري والوراثي الحدى عشرة صفة لموقعي الرشیدیة وربیعة :)٤(جدول ال

  التباین الوراثي  التباین المظھري  الصفات
  ربیعة  رشیدیة  ربیعة  رشیدیة  

  **٤٥.٧٣٧  **١٠٦.٠٥١  **١٠٠.٢٦١  **١٣٣.١٢٩  لتزھیرعدد االیام ل
  **٧.١٨٢  **٣١.٦٧٤  **٤٢.٢٠٦  **٨٩.٥٨١  )سم(ارتفاع النبات 
  **٠.٥١٢  **٠.٨٣٧  **١.٤٠٦  **١.٣٨٥  )سم(طول السنبلة 

  **١.٣٣٠  **١.٢٠٩  **٢.٦٠١  **٣.٦١٣  سنبلة/ عدد السنیبالت 
  **١٧.٧٢٠  **١٦.١٣٦  **٤٨.٢٧  **٣٢.٧٥٨  سنبلة/ عدد الحبوب 
  **٨٢٣.١١٧  **٣٠١٣.٢٩٣  **٤٩٠٠.١٤٧  **٥٦٩٤.٣٦٣  نبات/عدد السنابل

  **٣٢٧٠٨.٣٩٦  **٤٦٢٢٥.١  **١١٨٠٣٠.٥٦٦  **١٩٦٩٥٦.٨٧  )ھـ/كغم(حاصل الحبوب 
  **١٥٨٥٩٥.٧٦٣  **٦٢٠٠٩.٠٠  **٤٧٦٧١٨.٠٦٣  **٢٣٤٣٩٣.٩٠٦  )ھـ/كغم(الحاصل البیولوجي 

  **١١.٦٣٥  **١.٩٠٦  **٨٢.٢٩٨  **٧٦.٨٥٤  (%)دلیل الحصاد 
  **٢.٨٥٦  **١.٩٣٥  **٩.٧٥٨  **٦.٠٩٧  )غم(حبة  ١٠٠٠وزن 

  **٢.٠٦٢  **٣.٤٥٥  **٢.٢٣٢  **٣.٥٧١  (%)نسبة البروتین 
  . ، على التوالي% ٥و ١معنویة عند مستوى احتمال ** و*               

  
م,ع ك,ال % ٥ومعنوي عند مس,توى احتم,ال  مظھري موجب البیولوجي بارتباط   ارتبط الحاصل

ومعن,وي  نبلة في موقع الرشیدیة وكان ھ,ذا االرتب,اط موج,بس/من عدد السنیبالت بالسنبلة وعدد الحبوب
م,ع % ١مع كال من عدد االیام للتزھیر وط,ول الس,نبلة وعن,د مس,توى احتم,ال % ٥عند مستوى احتمال 

البیول,وجي وع,دد االی,ام للتزھب,ر   في موقع ربیعة في حین كان االرتباط  بین الحاص,ل  ٢م/عدد السنابل
  . فى موقع الرشیدیة% ١مال ومعنوي عند مستوى احت سالب

 مظھ,ري موج,ب س,نبلة بارتب,اط/مع كال من ط,ول الس,نبلة وع,دد الحب,وب ٢م/ارتبط عدد السنابل
ومعن,وي عن,د مس,توى  ك,ان االرتب,اط  موج,ب. ف,ي موق,ع الرش,یدیة% ١ومعن,وي عن,د مس,توى احتم,ال 

ارتف,اع النب,ات ف,ي موق,ع سنبلة وعدد االیام للتزھیر في موقع ربیع,ة وم,ع /بین عدد الحبوب% ٥احتمال 
س,نبلة ف,ي موق,ع الرش,یدیة وف,ي موق,ع /الرشیدیة ومع طول السنبلة في كال الموقعین ومع عدد الس,نیبالت
  %. ١ربیعة كان فیھا ھذا االرتباط موجبا ومعنویا عند مستوى احتمال 

م,ع % ١ومعن,وي عن,د مس,توى احتم,ال  مظھ,ري موج,ب س,نبلة بارتب,اط /ارت,بط ع,دد الس,نیبالت
السنبلة في موقع الرشیدیة وارت,بط ط,ول الس,نبلة م,ع ك,ال م,ن ع,دد االی,ام للتزھی,ر وارتف,اع النب,ات  طول

في موق,ع الرش,یدیة ف,ي ح,ین ك,ان االرتب,اط  % ١ومعنوي عند مستوى احتمال  مظھري موجب بارتباط 
ن االرتب,اط  ك,ا. في موقع ربیعة% ١بین طول السنبلة وارتفاع النبات سالبا ومعنویا عند مستوى احتمال 

ف,ي موق,ع الرش,یدیة % ٥بین ارتف,اع النب,ات وع,دد االی,ام للتزھی,ر موجب,ا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 
في موقع ربیعة وبصفة عامة فان االرتب,اط  الموج,ب ب,ین ص,فتین ی,دل عل,ى % ١وعند مستوى احتمال 

لتحس,ین ف,ي اح,دى امكانیة تحسین الص,فتین ف,ي وق,ت واح,د ع,ن طری,ق االنتخ,اب الح,دھما وعلی,ھ ف,ان ا



یوض,ح . مظھ,ري موج,ب الصفتین سیترتب علیھ تحسین الصفة االخرى المرتبطة م,ع االول,ى بارتب,اط  
 ق,,یم مع,,امالت االرتب,,اط ال,,وراثي حی,,ث ارت,,بط حاص,,ل الحب,,وب بارتب,,اط وراث,,ي موج,,ب) ٦(الج,,دول 

اص,ل الحب,وب كما ك,ان االرتب,اط ال,وراثي ب,ین ح ٢م/مع عدد السنابل% ٥ومعنوي عند مستوى احتمال 
ف,ي ح,ین ك,ان االرتب,اط % ١س,نبلة ودلی,ل الحص,اد معنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 1ٍوكال من ع,دد الحب,وب

وارت,بط حاص,ل % ٥الوراثي بین حاصل الحب,وب وارتف,اع النب,ات س,البا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 
ن,وي عن,د مس,توى ومع الحبوب مع كال م,ن ع,دد االی,ام للتزھی,ر ونس,بة الب,روتین بارتب,اط وراث,ي س,الب 

 في موقع الرشیدیة  اما في موقع ربیعة فقد ارتبط حاصل الحبوب بارتب,اط وراث,ي موج,ب% ١احتمال 
م,ع ك,ال م,ن ع,دد االی,ام للتزھی,ر وارتف,اع النب,ات كم,ا ك,ان االرتب,اط % ٥ومعنوي عند مستوى احتم,ال 

الس,نبلة ودلی,ل  ب,ین حاص,ل الحب,وب وك,ال م,ن ط,ول% ١ومعنوي عند مس,توى احتم,ال  الوراثي موجب
ب,ین حاص,ل الحب,وب وع,دد % ١الحصاد في حین كان ھذا االرتباط سالبا ومعنویا عن,د مس,توى احتم,ال 

 .الحبوب بالسنبلة
ومعنوي عن,د مس,توى احتم,ال    في موقع الرشیدیة ارتبطت نسبة البروتین ارتباط وراثي موجب

 نبلة في حین كان ھ,ذا االرتب,اط س,الب س/مع كال من ارتفاع النبات وطول السنبلة وعدد السنیبالت% ٥
مع دلی,ل الحص,اد % ١البیولوجي وعند مستوى احتمال  مع الحاصل%  ٥ومعنوي عند مستوى احتمال 

 ، وف,,ي موق,,ع ربیع,,ة ك,,ان االرتب,,اط ال,,وراثي ب,,ین نس,,بة الب,,روتین وك,,ال م,,ن ط,,ول الس,,نبلة والحاص,,ل 
وس,البا م,ع دلی,,ل  ٢م /ب,ا م,ع ع,دد الس,نابلاال ان,ھ ك,ان موج% ٥البیول,وجي معنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 

  %. ١الحصاد عند مستوى احتمال 
مع عدد االی,ام % ٥حبة بارتباط وراثي موجب ومعنوي عند مستوى احتمال  ١٠٠٠ارتبط وزن 

م,ع الحاص,ل البیول,وجي ف,ي موق,ع الرش,یدیة ، وف,ي % ١للتزھیر وموجب معنوي عند مس,توى احتم,ال 
ة م,,ع ط,,ول الس,,نبلة بارتب,,اط وراث,,ي موج,,ب ومعن,,وي عن,,د مس,,توى حب,, ١٠٠٠موق,,ع ربیع,,ة ارت,,بط وزن 

  . ٢م/مع عدد السنابل% ١وموجب معنوي عند مستوى احتمال %  ٥احتمال 
بارتباط وراثي موج,ب ومعن,وي عن,د مس,توى احتم,ال  ارتبط دلیل الحصاد مع عدد االیام للتزھیر

لم,وقعین اع النب,ات ف,ي ك,ال م,ع ارتف,ا% ١في موقع ربیع,ة وموج,ب معن,وي عن,د مس,توى احتم,ال % ٥
وك,ذلك ارت,بط دلی,,ل الحص,اد م,,ع ك,ال م,,ن ط,ول الس,,نبلة وع,دد الحب,,وب بالس,نبلة بارتب,,اط وراث,ي موج,,ب 

ف,ي % ٥ف,ي موق,ع الرش,یدیة وموج,ب معن,وي عن,د مس,توى احتم,ال % ١ومعنوي عند مستوى احتم,ال 
وج,ب ومعن,وي عن,د مس,توى بارتب,اط وراث,ي م ٢م/موقع ربیعة كما ارتبط دلیل الحصاد مع عدد الس,نابل

في كال الموقعین في حین ارتبط دلیل الحصاد مع عدد السنیبالت بالس,نبلة بارتب,اط وراث,ي %  ١احتمال 
في موقع ربیعة كما كان االرتباط سالب ومعنوي عن,د مس,توى % ١سالب ومعنوي عند مستوى احتمال 

  . أیضا مع الحاصل البیولوجي في كال الموقعین% ١احتمال 
الرتباط الوراثي بین الحاصل البیولوجي وكال م,ن ارتف,اع النب,ات وع,دد الس,نیبالت بالس,نبلة كان ا
في موقع ربیعة كما كان ھذا االرتباط موجب,ا % ١موجبا ومعنویا عند مستوى احتمال  ٢م/وعدد السنابل

ط ال,وراثي مع ارتفاع النبات في موقع الرشیدیة ، في حین كان االرتبا% ١ومعنویا عند مستوى احتمال 
بین الحاصل البیولوجي وكال من عدد االیام للتزھیر وط,ول الس,نبلة س,البا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 

  . في موقع الرشیدیة% ١
م,,ع ك,,ال م,,ن % ١ارتب,,اط وراث,,ي موج,,ب ومعن,,وي عن,,د مس,,توى احتم,,ال  ٢م/ارت,,بط ع,,دد الس,,نابل

ا االرتب,اط موج,ب ومعن,وي عن,د مس,توى ارتفاع النبات وطول السنبلة وعدد الحبوب بالس,نیبلة وك,ان ھ,ذ
م,ع ع,دد االی,ام  ٢م/مع عدد الس,نیبالت بالس,نبلة وف,ي موق,ع الرش,یدیة ، ارت,بط ع,دد الس,نابل% ٥احتمال 

في موق,ع ربیع,ة ، ف,ي ح,ین ك,ان ھ,ذا % ١للتزھیر بارتباط وراثي موجب ومعنوي عند مستوى احتمال 
وع,دد الس,نیبالت بالس,نبلة وع,دد الحب,وب بالس,نبلة  وك,ال م,ن ط,ول الس,نبلة ٢م/االرتباط بین عدد الس,نابل

  %. ١سالبا ومعنویا عند مستوى احتمال 
م,ع ارتف,اع النب,ات % ٥ارتبط عدد الحبوب بالسنبلة بارتباط وراثي معنوي عن,د مس,توى احتم,ال 

عن,د اال انھ كان موجبا في موقع الرشیدیة وسالبا فى موقع ربیعة كما كان ھ,ذا االرتب,اط موجب,ا ومعنوی,ا 
م,,ع ط,,ول الس,,نبلة ف,,ي موق,,ع الرش,,یدیة وارت,,بط ع,,دد الحب,,وب بالس,,نبلة م,,ع ع,,دد % ١مس,,توى احتم,,ال 

  . في كال الموقعین% ١سنبلة بارتباط وراثي موجب ومعنوي عند مستوى احتمال /السنیبالت
م,ع % ١س,نبلة موجب,ا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال /كان االرتباط ال,وراثي ب,ین ع,دد الس,نیبالت

  . لنبات في موقع الرشیدیة ومع طول السنبلة في كال الموقعینارتفاع ا



م,ع ارتف,اع النب,ات % ١ارتبط طول السنبلة بارتباط وراثي موجب ومعنوي عند مستوى احتم,ال 
  . في كال الموقعین

وارت,,بط ارتف,,اع النب,,ات م,,ع ع,,دد االی,,ام للتزھی,,ر بارتب,,اط وراث,,ي موج,,ب ومعن,,وي عن,,د مس,,توى 
ف,,ي موق,,ع ربیع,,ة ، وبص,,فة عام,,ة ف,,ان % ١ش,,یدیة وعن,,د مس,,توى احتم,,ال ف,,ي موق,,ع الر% ٥احتم,,ال 

االرتباط الوراثي الموجب بین صفتین یدل على ان التحسین الوراثي الحدى الصفتین ی,ودي ال,ى تحس,ین 
  .وراثي في الصفة االخرى

ان حاص,,ل الحب,,وب ی,,رتبط ارتب,,اط بیئ,,ي موج,,ب ومعن,,وي عن,,د مس,,توى ) ٧(یتض,,ح م,,ن الج,,دول 
ع عدد االیام للتزھیر في موقع ربیعة وارتبط ایضا مع ارتفاع النبات عند مستوى احتم,ال م% ٥احتمال 

في موقعي الرشیدیة وربیعة اال انھ كان سالبا في الموقع االول وموجبا في الموق,ع الث,اني ف,ي ح,ین % ٥
بط ف,,ي الرش,,یدیة وارت,,% ٥ك,,ان ھ,,ذا االرتب,,اط م,,ع ط,,ول الس,,نبلة موجب,,ا ومعنوی,,ا عن,,د مس,,توى احتم,,ال 

ف,ي موق,ع % ٥س,نبلة بارتب,اط بیئ,ي ومعن,وي عن,د مس,توى احتم,ال /حاصل الحب,وب م,ع ع,دد الس,نیبالت
والحاصل البیولوجي موجبا ومعنویا عن,د مس,توى  ٢م /ربیعة وكان ھذا االرتباط مع كال من عدد السنابل

ف,ي ك,ال م,ع دلی,ل الحص,اد % ١في ربیعة وكان ایضا موجبا ومعنویا عند مس,توى احتم,ال % ١احتمال 
م,ع وزن % ٥ارتبط ع,دد االی,ام للتزھی,ر بارتب,اط بیئ,ي س,الب ومعن,وي عن,د مس,توى احتم,ال  .الموقعین

س,نبلة وط,ول الس,نبلة موجب,ا /حبة في الرش,یدیة وك,ان ھ,ذا االرتب,اط م,ع ك,ال م,ن ع,دد الس,نیبالت ١٠٠٠
ع,,دد  ف,,ي ربیع,,ة لص,,فة% ١ف,,ي الرش,,یدیة وعن,,د مس,,توى احتم,,ال % ٥ومعنوی,,ا عن,,د مس,,توى احتم,,ال 

  .سنبلة/السنیبالت
% ٥كان االرتباط البیئي بین ارتفاع النبات ونس,بة الب,روتین س,البا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 

حب,,ة ودلی,,ل الحص,,اد موجب,,ا ومعنوی,,ا عن,,د  ١٠٠٠ف,,ي ربیع,,ة بینم,,ا ك,,ان ھ,,ذا االرتب,,اط م,,ع ك,,ال م,,ن وزن 
ل البیول,,وجي ارتب,,اط بیئ,,ي ف,,ي ك,,ال الم,,وقعین وارت,,بط ارتف,,اع النب,,ات م,,ع الحاص,,% ١مس,,توى احتم,,ال 

ف,,ي ك,,ال م,,ن الرش,,یدیة وربیع,,ة اال ان,,ھ ك,,ان س,,البا ف,,ي الوق,,ع االول % ٥ومعن,,وي عن,,د مس,,توى احتم,,ال 
ف,ي ربیع,ة ، % ٥موجب عند مس,توى احتم,ال  ٢م/وموجبا في الثاني وكان ھذا االرتباط مع عدد السنابل

ف,,ي % ٥ا عن,,د مس,,توى احتم,,ال س,,نبلة وط,,ول الس,,نبلة موجب,,ا ومعنوی,,/وك,,ان م,,ع ك,,ال م,,ن ع,,دد الحب,,وب
ارت,بط ط,ول الس,نبلة م,ع نس,بة الب,روتین بارتب,اط بیئ,,ي  .س,نبلة ف,ي ربیع,ة/الرش,یدیة وم,ع ع,دد الس,نیبالت

حبة في الرشیدیة كما كان ھذا االرتباط موجب,ا  ١٠٠٠مع وزن % ٥سالب ومعنوي عند مستوى احتمال
اصل البیولوجي في كال الموقعین وكان مع كال من دلیل الحصاد والح% ٥ومعنویا عند مستوى احتمال 

س,نبلة  ف,ي ربیع,ة /ب,ین ط,ول الس,نبلة وع,دد الحب,وب%  ٥االرتباط موجبا ومعنویا عند مس,توى احتم,ال 
   .سنبلة في الرشیدیة/وكذلك بین طول السنبلة وعدد السنیبالت

حب,,ة  ١٠٠٠س,,نبلة وك,,ال م,,ن نس,,بة الب,,روتین ووزن / ك,,ان االرتب,,اط البیئ,,ي ب,,ین ع,,دد الس,,نیبالت 
  . غم في ربیعة/ حبة  ١٠٠٠مع صفة وزن %  ٥موجبا ومعنویا عند مستوى احتمال 

% ٥بارتباط بیئي معنوي عن,د مس,توى احتم,ال  ٢م/ سنبلة مع عدد السنابل/ارتبط عدد السنیبالت 
س,نبلة موجب,ا ومعنوی,ا عن,د / سالب في الرشیدیة وموجب في ربیعة وكان ھذا االرتباط مع عدد الحب,وب 

   .في ربیعة% ١ى احتمال مستو
سنبلة ونسبة البروتین سالبا ومعنویا عن,د مس,توى احتم,ال / كان االرتباط البیئي بین عدد الحبوب 

حب,ة  ١٠٠٠م,ع ك,ال م,ن وزن % ١في الرش,یدیة بینم,ا ك,ان موجب,ا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال % ٥
رة موج,ب ومعن,وي عن,د مس,توى والحاصل البیولوجي في الرشیدیة وكان ھذا االرتباط مع الص,فة االخی,

  . في ربیعة% ٥احتمال 
  % ١مع نسبة البروتین بارتباط بیئي موجب ومعنوي عند مس,توى احتم,ال  ٢م/ارتبط عدد السنابل

  % ١حب,,ة ارتباط,,ا معنوی,,ا عن,,د مس,,توى احتم,,ال  ١٠٠٠م,,ع وزن  ٢م/ف,,ي ربیع,,ة وارت,,بط ع,,دد الس,,نابل
موجب,ا ف,ي ربیع,ة ، وك,ان ارتب,اط ھ,ذه الص,فة م,ع دلی,ل في كال الموقعین حیث كان سالبا في الرش,یدیة و

ف,ي الرش,یدیة بینم,ا ارتبط,ت م,ع الحاص,ل البیول,وجي % ١الحص,اد س,البا ومعنوی,ا عن,د مس,توى احتم,ال 
   .في ربیعة% ١بارتباط موجب ومعنوي عند مستوى احتمال 

% ٥ى احتمال حبة سالبا ومعنویا عند مستو ١٠٠٠كان االرتباط البیئي بین دلیل الحصاد ووزن 
وحم,,دو وأحم,,د ) ١٩٨٦(وآخ,,رون  Kumar ف,,ي موق,,ع ربیع,,ة وھ,,ذه النت,,ائج تتماش,,ى م,,ع م,,ا وج,,ده و

ان االرتباط البیئي الموجب بین صفتین على ان تأثیر الظروف البیئی,ة عل,ى الص,فتین متم,اثال ). ٢٠٠٠(
لص,,فتین نتیج,,ة ف,,ي ح,,ین ان االرتب,,اط البیئ,,ي الس,,الب ب,,ین الص,,فتین یعن,,ي أن حص,,ول زی,,ادة ف,,ي اح,,دى ا



ان ق,یم ) ٨(یتض,ح م,ن الج,دول  .لمالئمة الظروف البیئیة یترافق مع حص,ول نق,ص ف,ي الص,فة االخ,رى
كان,ت عالی,ة ف,,ي ) ١٩٩٩(التوری,ث ب,المعنى الواس,ع وباالعتم,اد عل,,ى الم,دیات الموض,حة م,ن قب,,ل عل,ي 

س,نبلة /طة لع,دد الحب,وبموقع الرشیدیة لصفات عدد االیام للتزھیر وطول السنبلة ونسبة البروتین ومتوس
وواطئة لبقیة الصفات ، وفي ربیعة كانت قیم التوریث عالیة لنس,بة الب,روتین ومتوس,طة  ٢م/وعدد السنابل

س,,نبلة وواطئ,,ة لبقی,,ة الص,,فات أي أن ق,,یم التوری,,ث كان,,ت واطئ,,ة /لع,,دد االی,,ام للتزھی,,ر وع,,دد الس,,نیبالت
حبة وھذا ی,دل عل,ى  ١٠٠٠الحصاد ووزن  الرتفاع النبات وحاصل الحبوب والحاصل البیولوجي ودلیل

تأثر ھذه الصفات بدرجة كبیرة بالظروف البیئیة ویجعل االنتخاب لھ,ذه الص,فات ص,عبا ، ان ھ,ذه النت,ائج 
وأحم,,د ) ١٩٩٢(وآخ,,رون  Amin و) ١٩٧٨(وقاس,,م ) ١٩٧٦(وآخ,,رون  Ketataتتف,,ق م,,ع م,,ا وج,,ده 

)٢٠٠٣.(  
 

ح,,,دى عش,,,رة ص,,,فة م,,,ن الص,,,فات المدروس,,,ة للموس,,,م ق,,,یم التوری,,,ث ب,,,المعنى الواس,,,ع ال: ) ٨(ج,,,دول ال
ولم,,,,,,,,وقعي الرش,,,,,,,,یدیة                                                       ١٩٩٨/١٩٩٩
                                                        وربیعة

  الصفات
  ١٩٩٩-١٩٩٨موسم 

  ربیعة  الرشیدیة
  ٤٥.٦١٧  ٧٩.٦٦١  عدد االیام للتزھیر

  ١٧.٥١٦  ٣٥.٣٥٧  )سم(ارتفاع النبات 
  ٣٦.٤١٥  ٦٠.٤٣٣  )سم(طول السنبلة 

  ٥١.١٣٤  ٣٣.١٤٦  سنبلة/ عدد السنیبالت 
  ٣٦.٧١٠  ٤٩.٢٥٨  سنبلة/ عدد الحبوب
  ١٦.٧٩٧  ٥٢.٩١٧  ٢م/عدد السنابل 

  ٢٧.٧١  ٢٣.٤٦  )ھـ/ كغم (حاصل الحبوب 
  ٣٣.٢٦  ٢٦.٤٥  )ھـ/كغم (الحاصل البیولوجي 

  ١٤.١٣٣  ٢.٤٨٠  (%)یل الحصاد دل
  ٢٩.٢٦٨  ٣١.٧٣٦  )غم(حبة  ١٠٠٠وزن 

  ٩٢.٣٨٣  ٩٦.٧٥١  (%)نسبة البروتین 
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ABSTRACT 
Twenty new bread wheat genotypes in addition to the local variety Abo-

Graib 3 were evaluated in Nienavah governorate for Al-Rashidia and Rabeeah 
locations. The characters studied were: number of days to flowering, plant 
height, spike length, number of spikelets/spike, number of grains/spike, number 
of spikes/m2, yield and biomass yield, harvest index, 1000 grain weight and 
protein percentage. The genotypes were significantly different for all the 
characters except for the number of spikelets/spike. Phenotypic and genetic 
variances were significant for all the characters. Genetic correlation was 
significant between grain yield and harvest index for both locations. Broad-
sense hertability estimates were high for protein percentage and low for plant 



height, grain yield, biological yield, harvest index and 1000 grain yield for both 
locations.  
 

  المصادر 
دراسة االرتباط ومعام,ل المس,ار ودالئ,ل االنتخ,اب لص,فات كمی,ة ف,ي ). ٢٠٠٣(احمد ، احمد عبدالجواد 

  .٣٣-٢٢): ١(١٤مجلة علوم الرافدین ، . حنطة الخبز
التب,این واالرتب,اط لص,فات ط,رز وراثی,ة ). ٢٠٠٠(حمدو ، عبدالغني مص,طفى واحم,د عب,دالجواد احم,د 

  .٤٩-٤٥: ١لة العراقیة للعلوم الزراعیة المج. جدیدة من حنطة الخبز
  ): ٣(٢٥مجل,,ة زراع,,ة الراف,,دین ، . التحلی,,ل الع,,املي ف,,ي حنط,,ة الخب,,ز). ١٩٩٣(حمی,,د ، محم,,د یوس,,ف 

٥٧-٥٣.  
وزارة . تص,,میم وتحلی,,ل التج,,ارب الزراعی,,ة). ١٩٨٠(ال,,راوي ، خاش,,ع محم,,ود وعب,,دالعزیز خل,,ف هللا 
  . وصلالتعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الم

االرتباط وتحلیل المسار والتحسین الوراثي المتوقع لبعض الص,فات ف,ي ). ١٩٨٩(رشید ، محمود شاكر 
رس,الة ماجس,تیر ، قس,م عل,وم الحی,اة ، كلی,ة العل,وم ، ). .Triticum aestivum L(حنطة الخب,ز 

  . جامعة الموصل
دراس,ات ). ١٩٨٩(د ص,الح العذاري ، عدنان حسن محمد ، حمدي الدلیمي ، امیرة فاضل وسعید محم,و

وراثی,,ة لحاص,,ل الحب,,وب والحاص,,ل البیول,,وجي ودلی,,ل الحص,,اد ف,,ي حنط,,ة الخب,,ز تح,,ت المس,,توى 
-١): ١(٨مجلة البح,وث الزراعی,ة والم,وارد المائی,ة ، . العالي من السماد النتروجیني في العراق

١٤.  
). .Zea mays L(ة الص,فراء قوة الھجین والفعل الجین,ي ف,ي ال,ذر). ١٩٩٩(علي ، عبدة الكامل عبدهللا 

  .اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل
االرتب,اط وتحلی,ل معام,ل المس,ار لحاص,ل الحب,وب ). ١٩٩٢(قاسم ، محمود الحاج ومحمود شاكر رشید 

  .١١٠-١٠٥): ٢(٢٤مجلة زراعة الرافدین . ومكوناتھ في حنطة الخبز
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