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 الخالصة
مصددرها  (.Triticum durum Desf)من الحنطة الخشنة  مدخالت( 40استخدمت في هذه الدراسة )

العشدر  فدي الموسدم  المددخالتزرعدت بدذور  .(ايكدارداللبحوث الزراعية في المناطق الجافدة )المركز الدولي 
 . احتددوت الوحددد  التجريبيددة علدد العددراق/ة الزراعددة والغابات/جامعددة الموصدلفدي حقددول كليدد (2006-2007)

لتزهيدر . دُرست صفات عدد األيدام لسم 30م والمسافة بين الخطوط 2.5 ، طول الخطمدخلأربعة خطوط لكل 
وعدددد الحبددول بالسددنبلة  2٪ وارتفدداا النبددات وطددول السددنبلة ومسدداحة ورقددة العلددم وعدددد السددنابل/م50عنددد

البددروتين حبددة ومحتددو   4000والحاصددل الحيددوم كغم/هددل وحاصددل الحبددول كغم/هددل ودليددل الحصدداد ووزن 
. كاندت قديم ت الدراسدة٪ لجميد  الصدفات تحد4مال معنوياً عند مستو  احت المدخالت. اختلفت ومحتو  الرماد

تراوحت قيم التحسين الوراثي المتوق  كنسدبة موويدة  .اس  عالية لجمي  الصفات المدروسةالتوريث بالمعن  الو
٪ وارتفداا النبدات والحاصدل الحيدوم 50من المتوسط العام للصفة بين واطوة لصفات عدد األيام للتزهير عندد 

مساحة ورقة العلم وعدد الحبول بالسدنبلة وحاصدل الحبدول ومحتو  الرماد ومتوسطة لصفات طول السنبلة و
الددليل اننتخدابي وتفدوق  .2حبة ومحتدو  البدروتين وعاليدة لصدفة عددد السدنابل/م 4000ودليل الحصاد ووزن 

علدد  اننتخددال المباشددر  وعدددد الحبددول بالسددنبلة 2المتضددمن ثددالث صددفات هددي طددول السددنبلة وعدددد السددنابل/م
 .٪(9.055)لحاصل الحبول بمقدار 

 .الدليل اننتخابي ،، التوريث بالمعن  الواس Triticum durum Desf :كلمات دالة
 

 43/2/2042وقبوله   2011/9/26تاريخ تسلم البحث 

 

 المقدمة
 ُ طريقة اإلدخال إحدد  المصدادر الرويسدة إذ اعتمددت هدذه الطريقدة فدي جميد  دول العدالم فدي إيجداد عد ت
رثات الحاصل العالي والصفات النوعية الهامدة وأولد  الخطدوات الرويسدية فدي جديد  تحتوم عل  مو مدخالت

، وللوصدول إلد  وضد  أداوهدا مقارندة باألصدنال المحليدةالجديدد  لتقددير  المددخالتبرنامج اإلدخال هو تقدويم 
، يدثالتور (4منهدا  )برنامج متكامل لتربيدة واسدتنباط أصدنال جديدد  نبدد مدن تقددير معلمدات وراثيدة أساسدية 

إل  أن قيمة التوريث بالمعن  الواس  كانت واطوة نرتفاا النبات وعاليدة  (2000حمدو وأحمد )ذكره  وهذا ما
٪ وطول السنبلة وعدد الحبول بالسنبلة وحاصل الحبدول وعددد 50حبة وعدد األيام للتزهيرعند  4000لوزن 

عل  الحنطة الخشنة نحد  أن قديم دراسته عند  (2003والطويل )ونسبة البروتين في حنطة الخبز.  2السنابل/م
الحاصددل و٪ و ارتفدداا النبددات 50عدددد األيددام للتزهيددر عنددد   بددالمعن  الواسدد  كانددت عاليددة لصددفاتالتوريددث 

 2حبددة و نسددبة البددروتين ومتوسددطة لعدددد السددنابل/م 4000ودليددل الحصدداد ووزن  الحيددوم و حاصددل الحبددول
التوريدث بدالمعن  أن قديم  إلد  (2005قبيلدي وخدورم )أشدار لة. وواطوة لطدول السدنبلة و عددد الحبدول بالسدنب

بالنبات ودليدل الحصداد.  الواس  في الحنطة الخشنة كانت عالية لصفات عدد الحبول بالسنبلة وحاصل الحبول
عددد األيدام   لصدفاتلللتوريدث بدالمعن  الواسد  فدي الحنطدة الخشدنة قيم عاليدة عل  ( 2007واميدم )حصلت و

٪ وارتفدداا النبددات وطددول السددنبلة وعدددد الحبددول بالسددنبلة وعدددد السددنابل بالنبددات وحاصددل 50للتزهيرعنددد 
 Ali) وأوضدد  .البددروتينومحتددو   حبددة 4000الحبددول بالنبددات والحاصددل الحيددوم ودليددل الحصدداد ووزن 

ا لصدفات ارتفدا عاليدة كاندتالواس   التوريث بالمعن أن قيم  عند دراسته عل  حنطة الخبز( 2008 ،وآخرون
واسدددتنتجت  .بالنبدددات الحبدددول حبدددة وحاصدددل 4000النبدددات وطدددول السدددنبلة وعددددد الحبدددول بالسدددنبلة ووزن 

عاليداً نرتفداا النبدات، طدول  التوريدث بدالمعن  الواسد  إنالخبدز ( عند دراستها علد  حنطدة 2042الصوال )
حبدة   400فدي السدنبلة ، وزن السنبلة ومتوسطاً لدليل الحصاد وواطواً لعدد السدنابل فدي النبدات ، عددد الحبدول 

    إن قيم (2004 ،رونلوآخ Ahmed) رلذك أذ وق ،لين الوراثي المتلالتحس (2) .اتلبول في النبلوحاصل الح

 
 بحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األخيرال
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 وعددد الحبدول السنبلة وارتفاا النبات وطوللصفات عدد األيام للتزهير  عاليةكانت المتوق   لتحسين الوراثيا
 بددينوحنطدة الخبدز.  فدي وحاصدل الحبدول حبددة 4000ومسداحة ورقدة العلدم ووزن  2وعددد السدنابل/م بالسدنبلة

واطوددة  موويددة مددن المتوسددط العددام للصددفة( أن قدديم التحسددين الددوراثي المتوقدد  كانددت كنسددبة 2005الموسددوم )
م وحاصدل الحبدول ي الحاصدل الحيدو٪ ونسبة البدروتين  ومتوسدطة لصدفت50لصفتي عدد األيام للتزهير عند 

كاندت  إذ المتوقد التحسدين الدوراثي ( عند دراستهم قيم 2008 ،وآخرون Sayar) أكده كما .في الحنطة الخشنة
حبدة وحاصدل الحبدول  4000عدد الحبول بالسنبلة وطول السنبلة وعدد السنابل بالنبدات ووزن عالية لصفات 

  قديم تحسدين وراثدي متوقد  عاليدة لحاصدل الحبدول علد( 2040أحمدد والطويدل )صدل حوفي الحنطة الخشدنة 

بدات والحاصدل الحيدوم نرتفاا النبات وطول السنبلة وعددد الحبدول فدي السدنبلة وعددد السدنابل بالنومتوسطة 
، فدي الحنطدة الخشدنةحبة ونسبة البروتين  4000٪ ووزن 50وواطوة لعدد األيام للتزهير عند  ،ودليل الحصاد

( صنفاً من حنطة الخبدز أن 60( عند دراستهم )2000، وآخرون Maich) بين كل من فقدل دليل اننتخا (3)
إلدد  حبددة أد   4000ووزن  2الدددليل المتضددمن صددفات طددول السددنبلة وعدددد الحبددول بالسددنبلة وعدددد السددنابل/م

(  عند دراسدتهم سدتة أصدنال مدن 2004 ،وآخرون Simane) د توصلقو .٪45زياد  حاصل الحبول بنسبة 
وعدددد الحبددول بالسددنبلة أعطدد  كفددا   بنسددبة  2حنطددة الخشددنة إلدد  أن الدددليل المتضددمن صددفتي عدددد السددنابل/مال

( عنددد تقددديره الدددليل اننتخددابي 2006) Yildirimو Mehmet وأشددار٪ أدت فددي زيدداد  حاصددل الحبددول 30
ات وارتفداا النبددات ( تركيبداً وراثيدداً مدن حنطدة الخبددز أن الددليل المتضدمن صددفات حاصدل الحبدول بالنبدد20لدل)

نتخددال المباشددر لحاصددل حبددة أعطدد  أعلدد  كفددا   نسددبية مقارنددة مدد  ان 4000وعدددد الحبددول بالسددنبلة ووزن 

   .الحبول وحده
 البحث وطرائقهمواد 

لية الديميدة فدي كليدة تحت ال رول الحق (4في الجدول ) أنسابهاالمبينة  العشر  المدخالتُزرعت بذور 
( فددي ألددواف منفصددلة بواقدد  2007 - 2006كددانون األول للموسددم ) 2الموصددل فددي  والغابات/جامعددةالزراعددة 

سددلم واسددتخدم تصددميم  30م والمسددافة بددين الخطددوط  2.5حيددث كددان طددول الخددط  مدددخلأربعددة خطددوط لكددل 
أثندا  موسدم النمدو  الهاطلدةوكاندت كميدة األمطدار  ،( بثالثة مكدررات.R.C.B.D)القطاعات العشواوية الكاملة 

( 2000 ،خدرونكغم نيتروجين للدونم )الكبيسي وآ 20٪ بمعدل 45أضيل سماد اليوريا تركيز  .ملم (475.7)

اسات علد  الخطيدين الوسدطين ، وأجريت الدرقبل طرد السنابل -، والثانيةعند الزراعة -وعل  دفعتين، األول 
بعددد  مدددخلمددن كددل سددجلت البيانددات عددن الصددفات التاليددة ولعشددر  نباتددات أخددذت بصددور  عشددواوية  .لكددل أل

الدذم يمثدل عددد األيدام مدن الزراعدة حتد    ٪50 للتزهيرعنددعددد األيدام  -4 الخطدوط الطرفيدة استبعاد نباتات
  وذلك بقيدا  السداق ارتفاا النبات )سم( -2 ( سم من غمد ورقة العلم4-3فاا )٪ من السنابل وبارت50خروج 

  من قاعدد  السدنبلة إلد  طول السنبلة -3 .دراً بالسنتّمترات بدون السفا مقالروي  من سط  التربة حت  قمة النب
  قددرت مسداحة ورقدة العلدم )آخدر 2مساحدلة ورقدلة العلدلم/سم -4 قمة السدنبلة مدن دون السدفا مقددراً بالسدنتّمتر.

مدا  ( حسدل0.95× عرضدها مدن منتصدفها × ورقة يحملهدا أعلد  شدطا مدن النبدات( بالمعادلدة )طدول الورقدة 
 -6 .2عددد السدنابل/م -5 .في نهاية مرحلة طرد السدنابل ( وقيست مساحة ورقة العلم4975) Thomasأورده 

اوية ثدم حسدل المتوسدط الحسدابي الحبول لعشر  سنابل أخدذت بطريقدة عشدو حسل عدد عدد الحبول بالسنبلة 
 -8 .كغم/هكتدار، وُحدول  إلد  )سدنابل   قد ( وزن حاصدل الخطدين الوسدطين الحيوم  يمثل الحاصل -7 .لها

  ُحسدل  دليدل ل الحصداددليد -9 ، وثدم تحويلده الد  كغم/هكتدار.حاصدل الخطدين الوسدطين حاصل الحبول  اخذ
  Sharma) 400× ٪ = )حاصدل الحبول/الحاصدل الحيدوم( دليدل الحصداد  الحصاد باستخدام المعادلة اآلتية

 Modifiedبطريقدة )محتدو  البدروتين  قددر  -44 حبة مقددرا بدالغرام. 4000وزن  -Smith 4986) .40و

Micro keldahal)   مددايكرو كلدددال المحددور(Anonymous ،4980 بتقدددير نسددبة النتددروجين الكلددّي، ثددم )
محتو  الرمداد )٪(  قُددر  -42 ٪(.44.7( عند نسبة الرطوبة المعدلة في الحبول )5.7ضربها بعامل مقداره )

غدم  2وذلدك بحدرق  4998لسدنة  AACC ( 01-0.8الطريقة القياسية رقم ) بإتباامحتو  الرماد في الحبول 
 Muffleسدداعات واسددتخدم لهددذا الغددر  فددرن 6م لمددد  550مددن الحبددول المطحونددة علدد  درجددة حددرار  

Furnace نددوا Gallenhamp Tactical 308.  للصددفات  مددن اننتخددال قُدددر  التحسددين الددوراثي المتوقدد
  إذ إن  (.Kempthorme ،4969المدروسة لبيانات المدخالت و بالطريقة التي أوضحها )

G.A=  تمثددل التحسددين الددوراثي المتوقدد ،H
2

B.S =  اننحددرال القياسددي=          ،التوريددث بددالمعن  الواسدد 
 سين الوراثيللوقُِدر  التح، ٪ من النباتات5خال للعند انت 2.06 شد  اننتخال ويساوم= K ، للتباين الم هرم

 

PB.S
2 .σK.HG.A 

P
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 .ت وأرقامهاأنسال المدخال  (4الجدول )
Table (1): Entries pedigree and their numbers. 

 رقم المدخل

Entry 

No. 

 Name         االسم

 

 pedigree                                                         النسب

 

4 Syrian-4 1CD91-1251-AB-11AP-OAP-1AP-OAP 

2 Haurani صنف قديم 

3 Ammar-9 
1CD94-0918-C-12AP-OAP-4AP-OAP-6AP-

OAP 

4 Maamouri-3 1CD94-0404-T-7AP-OAP-4AP-0AP 

5 Sebatel-1 1CD95-0951-C-1AP-OAP-SAP-OAP 

6 Terbol 
1CD92-0150-CABL-11AP-0AP-8AP-OTR-

4AP-OAP 

7 Omgenil-8 1CD91-0400-AB-17AP-OAP-4AP-OA 

8 Azul-5 1CD92-0081-H-2AP-OAP-14AP-OAP 

9 Waha PICsRuffs /Rtte/Gtas 

40 Um-Rabie-5 L0589-4L-2AP-2AP-OAP 

 
  حيددث إن، (Kempthorme ،4969كنسددبة موويددة مددن متوسددط الصددفة بالطريقددة التددي أوضددحها ) المتوقدد  

G.A% تمثل التحسدين الدوراثي المتوقد  كنسدبة موويدة مدن المتوسدط العدام للصدفة =، G.A  يمثدل التحسدين =

،الوراثي المتوق 


X( فدإن قديم 4999مدن قبدل علدي ) واعتمددت المدديات الموضدحة .= يمثل متوسدط الصدفة
أمددا بالنسددبة لقدديم  .فددثكثر عاليددة 60متوسددطة و 60-40مددن ٪ واطوددة و40التوريددث بددالمعن  الواسدد  أقددل مددن 

، Kempthorme) ( و4955وآخددرون،   Johansonالتحسددين الددوراثي المتوقدد  فقددد عبددر عنهددا كددل مددن )
لحدددود التحسددين الددوراثي المتوقدد  Ahmed (4982 ) و Agarwal( وحسددل المددديات التددي اقترحهددا 4969

 المددخالت.أُجريت المفاضدلة بدين عاليدة ٪30متوسدطة وأكثدر مدن  ٪30-40واطودة وبدين  ٪40وهي أقل مدن 

واختير األعل  منها بانعتماد عل  دليل اننتخال وهو تكنيك يستخدم في ن م التربية والتحسين إذ تتجم  عدد  

لحاصدل ٪ مقارندة با400التي يزيد دليلهدا اننتخدابي علد   المدخالتو صفات معاً ويُجر   تقييمها في آٍن واحدٍ 
( Hazel ،4943. وطدوره العدالم )4936عدام  Smithوكان أول من انشدث دليدل اننتخدال العدالم  .يتم انتخابها
     يل اننتخال عل  الموشرات اآلتيةإذ يحتوم دل (Ahmed ،4984و Al-Rawi)وأوضحه 

  حيث إن
I نتخال= دليل ان ،X1,X2,Xn= دليدل اننتخدال القديم الم هريدة للصدفات الداخلدة فدي ،b1,b2,bn األوزان =
( علدد  أسددا  أن الدددليل يعطددي مجمددوا القدديم التربويددة biوقددد حسددبت ) .لنسددبية للصددفات الداخلددة فددي الدددليلا

العمليدات الرياضدية . ولتسهيل مفاضلة بين المنتخبات حسل أدلتها، تجر  الللساللة، إذ يحسل دليل لكل مدخل
 .(Ahmed ،4984و Al-Rawi)  يةفقد اُستخدمت الرموز اآلت

100
.

. 0
0 

X

AG
AG

nnxbxbxbI  .........2211
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   GPb

GbP

1




 

  إذ إن
b( المتجدده =vector لمعامددل اننحدددارات الجزويددة )لقدديم الصددفات فددي الدددليل اننتخددابي ،[P]

= معكددو  1-
= متجده التبداين للقديم الوراثيدة بدين حاصدل [G]، لددليلالمشترك للقيم الم هرية للصدفات فدي امصفوفة التباين 

( مد  p( يمكن تقديرها بضدرل معكدو  المصدفوفة )biوبذلك فإن قيم ) ،الحبول والصفات الداخلة في الدليل 
 .ر  أنفاً نستخراج دليل اننتخال( ثم يجر  تطبيق المعادلة المذكوGالمتجه )

 
 ئج والمناقشةالنتا

( التوريث بالمعن  الواس  وقيم التحسين الوراثي المتوق  كنسبة موويدة مدن المتوسدط 2يوض  الجدول )

 لجميدد  ، ويالحدد  أن قدديم التوريددث بددالمعن  الواسدد  كانددت عاليددةتراكيددل الوراثيددة للصددفات المدروسددةالعددام لل
المورثدات  اتذ المددخالتنية انسدتدنل علد  لصفات المدروسة. إن قيم التوريث العالية هي موشُر عل  إمكاا

التباين البيوي وبالتالي يمكن انعتمداد  تثثيرالمرغوبة عن طريق الشكل الم هرم للصفة كما أنه دليُل عل  قلة 
، وان هدذه النتداوج ن اللجدو  إلد  إجدرا  اختبدار النسدلفي تحسين هذه الصفات مدن دو عل  اننتخال اإلجمالي
( 2005قبيلدي وخدورم )( و2003والطويدل )( 2000( ويوسدل )2000حمددو وأحمدد ) تتماش  مد  مدا وجدده

كاندددت قددديم التحسدددين الدددوراثي المتوقددد   .(2042والصدددوال ) (2008 ،وآخدددرونAli )( و2007وواميددددم )
٪ والحاصل الحيدوم 7.446ارتفاا النبات  ٪ و2.606٪ 50واطوة لصفات عدد األيام للتزهير عند  للمدخالت

٪ ، بينما كانت قيم التحسين الوراثي المتوق  متوسطة لصدفات طدول السدنبلة 8.544  الرماد ٪ ومحتو6.744
٪ 23.394٪ وحاصددل الحبددول 28.484٪ وعدددد الحبددول بالسددنبلة 20.479٪ ومسدداحة ورقددة العلددم 24.942

، فدي حدين كاندت قيمدة ٪25.936٪ ومحتدو  البدروتين 47.963حبدة 4000٪ ووزن 47.430ودليل الحصاد 
( فدان قديم 3. كمدا ويبددو مدن نتداوج الجددول )٪30.607 2ن الوراثي المتوق  عالية لصفة عددد السدنابل/مالتحسي

انستجابة لالنتخال )التحسين الوراثي المتوق ( كانت متوسطة إل  عالية لمع م الصفات ومن ضدمنها صدفات 
النتداوج تتفدق مد  مدا وجدده تحسدين هدذه الصدفات وهدذه فدي  الحاصل ومكوناته وهذا يشير إل  أهميدة اننتخدال

Ahmed ( 2004وآخددرون )( و2005والموسددوم )(Sayar 2008 ،وآخددرون )( 2040وأحمددد والطويددل). 
باشددر لحاصددل الحبددول تفددوق علدد  اننتخددال الم أندده٪ أم 409.055قددد كددان أعلدد  األدلددة اننتخابيددة جميعدداً و

 Simane)( و2000 ،وآخدددرون Maich)، وهدددذه النتيجدددة تتماثدددل مددد  مدددا وجدددده كدددل مدددن ٪9.055بمقددددار 
   .(2008 ،وآخرونSayar )( و2007( وطه )2006) YildirimوMehmet (  و2004 ،وآخرون

( الكفددا   النسددبية لعددد  دنوددل انتخابيددة للتنبدد  عددن التحسددين الددوراثي المتوقدد  فددي حاصددل 3يوضدد  الجدددول )
، 2، عددد السدنابل/مابياً ولست صفات هي )حاصل الحبول، طول السنبلة( دليالً انتخ36الحبول الذم يتضمن )

. إذ أشددارت النتدداوج أن الحاصددل أعطدد  كفددا   نسددبية حبددة(4000عدددد الحبددول بالسددنبلة، دليددل الحصدداد ووزن 
حبة عنددما يكدون  4000وعدد الحبول بالسنبلة ودليل الحصاد ووزن  2أعل  من طول السنبلة وعدد السنابل/م

المباشدر لمكوندات الحاصدل  .. وقد أوضحت النتاوج أن باستخدام اننتخالل مباشراً لكل صفة عل  حدهننتخاا
، دليدل الحصداد ووزن ، عددد الحبدول بالسدنبلة2، عددد السدنابل/مكفا   نسبية للصدفات )طدول السدنبلةفإن أعل  

عاد اننتخدال المباشدر لحاصدل تدم اسدتب مدا إذاهدذا  2حبة( كاندت عندد اننتخدال المباشدر لعددد السدنابل/م 4000
وعددد الحبدول بالسدنبلة  2الحبول كون هذه الصفة معقد  تعتمد عل  مكونات رويسدة ثالثدة هدي عددد السدنابل/م

. عند مقارنة األدلة اننتخابية الثناوية كان أعل  دليل انتخابي هدو المتضدمن الحاصدل ودليدل حبة 4000ووزن 
. أمدا األدلدة ٪7.884٪ تفوق عل  اننتخال للحاصدل لوحدده بمقددار407.884الحصاد إذ كانت كفا ته النسبية 

حبدة  4000اننتخابية الثالثية فقد تفوقت فيها األدلة اننتخابيدة المتضدمنة حسدل الترتيدل دليدل الحصداد ووزن 
٪ يليده 408.804عددد الحبدول بالسدنبلة إذ بلد  و 2٪ يليه الددليل اننتخدابي المتضدمن عددد السدنابل/م408.905

٪ ثددم الدددليل اننتخددابي 407.897الدددليل اننتخددابي المتضددمن عدددد الحبددول بالسددنبلة ودليددل الحصدداد حيددث بلدد  
صدل الحبدول هدذا فضدالً عدن دخدول صدفة حا٪ 405.627حيدث بلد   2المتضمن طول السنبلة وعدد السنابل/م

( I32الددليل اننتخدابي ) ولغر  عمل دليل انتخابي لكل مدخل فقد تم انعتماد عل  .ضمن مكونات هذه األدلة
 4تفدوق المددخل  ( الد 4. يشدير الجددول )(3ذم الكفدا   النسدبية األعلد  علد  بقيدة األدلدة اننتخابيدة الجددول )

  -8وهو ) 7( ويلي ذلك المدخل Azul-5وهو ) 8ل ليه المدخلل  بقية المدخالت يللع (Maamouri-3) وهو
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Omgenil )4المدخل  يليه ( وهوSyrian-4 )9يه المدخل يلو ( وهوWaha  .) 

 
 .مدخالتلالتحسين الوراثي المتوق  كنسبة مووية من المتوسط العام لالتوريث بالمعن  الواس  و  (2الجدول )

Table (2): Heritability in broad sense and expected genetic advance as percentage 

from general mean for entries under study. 

 الصفات
Characters 

 التوريث بالمعن  الواس 
Heritability broad sense 

  (٪) التحسين الوراثي المتوق 
Expected genetic 

advance (%) 

 ٪50أليام للتزهير عند اعدد 
Number of days to 50 % 

0.943 2.606 

 ارتفاا النبات )سم(
Plant height 

0.798 7.446 

 طول السنبلة )سم(
Spike length 

0.957 24.942 

 (2مساحة ورقة العلم )سم
Flag leaf area / cm

2
 

0.808 20.479 

 2عدد السنابل/م
Number of grains / spike 

0.922 30.607 

 عدد الحبول بالسنبلة
Number of spikes / m

2
 

0.960 28.484 

 )كغم/هكتار( الحاصل الحيوم
Biological yield (kg/ha) 

0.764 6.744 

 ول )كغم/هكتار(حاصل الحب
Grain yield (kg/ha) 

0.982 23.394 

 دليل الحصاد )٪(
Harvest index 

0.888 47.430 

 حبة )غم( 4000وزن 
1000-grain weight 

0.944 47.963 

 Protein  )٪( محتو  البروتين

content                 
0.884 25.936 

 محتو  الرماد )٪(
Ash content 

0.875 8.544 

 
 .بية باستخدام عد  دنول انتخابيةالتحسين الوراثي المتوق  في حاصل الحبول والكفا   النس  (3ول )الجد

Table (3): Relative Efficiency by using several selection indices.  

 ت
 مكونات الدليل اننتخابي

Selection index components   

 الكفا   النسبية )٪(
Efficiencies 

relative  (%)  

4 
 I1= 0.604 X1                                 هحاصل الحبول كغم/

Grain yield (kg/ha)      
400 

2 
 =X2 I2 0.874                               طول السنبلة             

Spike length 
0.290 

3 
  =0.789X3 I3                                          2عدد السنابل/م

Number of grains / spike 
43.329 
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4 
 =0.886X4 I4                               عدد الحبول بالسنبلة     

Number of spikes / m
2 

4.939 

5 
 I5=0.708X5                                           دليل الحصاد  

Harvest index 
0.943 

6 
 I6= 0.296X6                                      حبة   4000وزن 

1000-grain weight 
0.646 

7 I7=0.604X1+ (-3.071)X2 400.005 

8 I8=0.564X1+ 1.521X3 403.034 

9 I9=0.604X1+ 1.703X4 400.069 

40 I10=0.082X1+ 71.742X5 407.884 

44 I11=0.571X1+ 8.319X6 404.495 

42 I12=1.16250X2+ (-0.00004)X3 0.279 

43 I13=3.488X2+(-0.096)X4 0.788 

44 I14=0.71820X2+0.00009X5 0.285 

45 I15=0.93719X2+(-0.00006)X6 0.289 

46 I16=0.772X3+1.598X4 43.777 

47 I17=0.717X3+0.102X5 43.275 

48 I18=0.957X3+(-0.440)X6 43.060 

49 I19=0.718X4+0.004X5 4.903 

20 I20=0.937X4+(-0.002)X6 4.935 

24 I21=0.937X5+(-0.004)X6 0.892 

22 I22=0.518X1+99.169X2+2.939X3 405.627 

23 I23=0.494X1+4.044X3+24.697X4 408.804 

24 I24=0.078X1+(-0.869)X4+72.207X5 407.897 

25 I25=0.065X1+70.101X5+7.141X6 408.905 

26 I26=0.799X2+(-0.001)X3+0.007X4 0.290 

27 I27=0.814X2+0.012X4+0.005X5 0.290 

28 I28=0.878X2+0.009X5+(-0.008)X6 0.290 

29 I29=0.522X3+(-2.465)X4+1.975X5 43.836 

30 I30=0.769X3+1.134X5+(-0.175)X6 43.403 

34 I31=0.882X4+0.071X5+(-0.048)X6 4.942 

32 I32=0.486X1+35.827X2+4.265X3+21.847X4 409.055 

33 I33=0.790X2+(-0.002)X3+0.005X4+0.011X5 0.294 

34 I34=0.494X3+(-2.650)X4+2.348X5+(-0.570)X6 43.884 

35 
I35=2.086X1+(-181.462)X2+(-9.190)X3+ (-23.767) X4 +(-

167.837)X5 
48.425 

36 
I36=2.093X1+(-190.283)X2+(-9.253)X3+(-22.923)X4+(-

170.530)X5+3.730X6 
48.702 

 
 .العشر  المدروسة مدخالتدليل اننتخال لل قيم  (4الجدول )

Table (4): Values of selection indices for the ten entries. 

 ت
No. 

      Value selection index قيمة دليل اننتخال                   Entries المدخالت

4 Syrian-4 2267.858 

2 Haurani 4965.959 

3 Ammar-9 4936.438 

4 Maamouri-3 2424.387 
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5 Sebatel 2002.365 

6 Terbol 2002.824 

7 Omgenil-8 2273.694 

8 Azul-5 2344.698 

9 Waha 2425.302 

40 Um-Rabie 4678.948 
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ABSTRACT 
Ten durum wheat entries (Triticum durum Desf.) introduced from the 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) were 

used in this study .The grains were sown in the season (2006 – 2007) in the farms of 

the college of Agriculture and Forestry, Mosul University - IRAQ. Randomized 

Complete Block Design with three replications was used. The experimental unit 

consisted of 4 rows; 2.5m. long and 30 cm apart. The characters studied were 

number of days to 50%, plant height, spike length, Flag leaf area/cm
2
, number of 

grains/spike, number of spikes/m
2
, biological yield (kg/ha), grain yield (kg/ha), 

harvest index, 1000-grain weight, protein content and ash content. Entries were 

significantly different at 1% level for all the characters. Broad sense heritability 

values were high for all the characters. The expected genetic advance values as the 

percent of the total mean characters were ranged between low for number of days to 

50 % , plant height, biological yield and ash content; medium for spike length, flag 

leaf area, number of grains/spike, grain yield, harvest index, 1000-grain weight, 

protein content and high for the number of spikes/m
2
. The selection index that 

included the three characters, length of spike, number of spikes/m
2
 and the number 

of grains/spike was superior over the direct selection of grain yield. 

Key words: Triticum durum Desf., Broad sense heritability, selection index. 
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 المصادر

لتهجدين التبدادلي تقددير قدو  الهجدين والفعدل الجيندي باسدتخدام طريقتدي ا(. 2007)هاجر سدعيد أسدكندر، واميدم
( أطروحة دكتوراه، قسدم .Triticum  durum Desfالفاحص في الحنطة الخشنة )×الجزوي و الساللة

 .لغابات، جامعة الموصل، كلية الزراعة واالمحاصيل الحقلية
معداملي التبداين الم هدرم والدوراثي والتحسدين  (. تقددير2040، أحمد عبد الجواد ودمحم صدبحي الطويدل )أحمد

مجلددة زراعددة . (.Triticum  durum Desf)ثي المتوقدد  وقددو  الهجددين فددي الحنطددة الخشددنة الددورا
 .449-443 (4)38، مجلد الرافدين

(. التبداين وانرتبداط لصدفات طدرز وراثيدة جديدد  2000، عبد الغني مصطف  وأحمد عبد الجواد أحمد )حمدو
 .49-45  4لعلوم الزراعية، لالمجلة العراقية من حنطة الخبز. 

mailto:draltawel@yahoo.com
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وقو  الهجين والتوريث لصفات كمية فدي  انتحاديةدراسة المقدر  (. 2042، زهرا  خزعل حمدون )الصوال
، جامعدة لعلدومكليدة ا علدوم الحيدا  رسدالة ماجسدتير، قسدم ، (.Triticum aestivum L)حنطدة الخبدز 

 الموصل.
والتوريددث لعددد  مدددخالت مددن  تقيدديم األدا  والمقدددر  انتحاديددة(. 2003، دمحم صددبحي مصددطف  مجيددد )الطويددل

 . ، جامعة الموصلالمحاصيل الحقلية، كلية الزراعة والغابات . رسالة ماجستير، قسمشنةالحنطة الخ
(، .Zea mays Lقددو  الهجددين والفعددل الجينددي فددي الددذر  الصددفرا  ) .(4999، عبددد  الكامددل عبددد  )علددي

 .أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل
ة الخشددنة تحددت  ددرول (. مكونددات الحاصددل ودليددل الحصدداد للحنطدد2005، صددال  وبددولص خددورم )قبيلددي

البيولوجيدة المجلدد  سلسدلة العلدوم –مجلة جامعة تشدرين للدراسدات والبحدوث العلميدة . الساحل السورم
27 (4 )59-67. 
عير حصددولي الحنطددة والشدد(. جدولددة الددرم والتسددميد لم2000، أحمددد مدددلول دمحم وحمددد دمحم صددال  )الكبيسددي

 الهيوة العامة لإلرشاد والتعاوني الزراعي. –وزار  الزراعة  .باستخدام طريقة الرم المحورم
تقلدددلدير بعددد  المعدددالم اللدددلوراثية فدددي الحنطدددة الخشدددنة (. 2005الموسدددوم، صددددام حسدددين عبدددا  خضدددر)

(Triticum durum Desf. )زراعددة والغابدداتل الحقليددة كليددة الرسددالة ماجسددتير، قسددم المحاصددي ،

 جامعة الموصل.
(. تقددديرات التبدداين ال دداهرم واسددتخدامها فددي تقدددير معدددل درجددة السددياد  2000، نجيددل قدداقو  )يوسددل
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