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  الملخص

واحـة  و  ليدز الصنفين بين األوللتهجينين في الحنطة الخشنة   B2 , B1 , F2 الثالثة استخدمت االجيال

 اإلضافي االرتباط المظهري واالرتباط الوراثي      معامالت) 1( : لتقدير ام ربيع   ازيكار و  الصنفينوالثاني بين   

 من مكونات الحاصـل      المباشرة وغير المباشرة لكل    التأثيرات )2(بين حاصل الحبوب ومكوناته وفيما بينها       

 مكونات الحاصل في حاصـل      التغييرات التي تسببها كل من    ) 3(على حاصل الحبوب بتحليل معامل المسار       

و  االرتباط المظهـري     ي معامل أن النتائج   أظهرت. الحبوب بحساب قيمة معامل التحديد لكل منهما وتداخالتها       

    مكوناتـه   مـن    مـع كـلٍ   موجبين ومعنويين   كانا   ينلحاصل الحبوب في التهجين    اإلضافياالرتباط الوراثي   

سالبين ومعنويين مـع ارتفـاع النبـات        كانا  ولكنهما  )  حبة وعدد الحبوب بالسنبلة    100عدد السنابل ووزن    (

 حبة والتداخل   100قيم معامل التحديد ان لصفتي عدد السنابل بالنبات ووزن          دلت  .  فيما بين المكونات   وأيضا

 في حاصل الحبوب ويمكن استخدامها كدليل انتخابي في بـرامج           التغييرات مئوية في    بينهما شكال اعلى نسبة   

 .تحسين الحنطة
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ABSTRACT 
Three generations (F2 , B1 and B2) of two crosses between durum wheat varieties viz. 

(Leeds X Waha) and (Azeghar X Omrabi), were used to estimate: (1) phenotypic and 
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additive genotypic correlations between grain yield and its components and among 
components; (2) Direct and indirect effects of each of yield components on grain yield 
through path coefficient analysis;  (3) the relative importance of components contributing to 
grain yield. The results showed that phenotypic and additive genotypic correlations in the 
two crosses were: (1) positive and significant between grain yield and its components 
(number of spikes, 100 grain weight and number of grains per spike). (3) negative and 
significant between the components. The value of determination coefficient as percent 
indicated that the contributing to grain yield were number of spikes, 100 grain weight and 
their joint effects, therefore, can be used as selection index in the program of wheat 
breeding. 

 
Keywords: correlations, path coefficient, determination coefficient, durum wheat. 
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  المقدمة

المهمة اقتـصاديا، ومفتـاح تطورهـا هـو         الحنطة الخشنة من الصفات     في  صفة حاصل الحبوب    تعد  

ف  اختصار الوقت والجهد والتكالي    إلىجيال االنعزالية المبكرة كالجيل الثاني      الفي ا ه  ؤإجرااالنتخاب، اذ يؤدي    

ولما االنتخاب باختيار النباتات ذات الحاصل العالي،       وتنفذ عملية   .  المظهري للحاصل  األداءفي محاولة تغيير    

 سهلة التشخيص كعدد السنابل      بديلة أخرى انتخاب صفة    إلى المربي   فيلجاالنباتات صعب،   لك  كان تشخيص ت  

 ارتفاع النبات مثال، ويطلق على هذا البرنامج باالنتخاب غير المباشر، ويتطلـب             أواو عدد الحبوب بالسنبلة     

 الصفات  تأثيرراسة االرتباطات الظاهرية والوراثية بين الحاصل ومكوناته للتعرف على طبيعة           دهذا البرنامج   

 بتأثيرهـا  الصفات الكميـة بعـدد كبيـر مـن الجينـات التـي قـد تتعـاون                   تتأثر إذالمرتبطة بمورثاتها،   

Synergistically  على الصفتين المرتبطتين او تعمل بتضاد Antagonistically ن المرتبطتين ااو تقع الصفت

ـ  اإلضافياالرتباط الوراثي   لفعل الجينات، وعليه يعد      Plieotropyتحت تعدد االثر     ـ  اً ارتباط ـ  اً حقيقي  اًً وثابت

يكون فعـاال     انتخاب احد المكونات بدال من الحاصل قد ال        أن إالويعتمد عليه في عمليات التربية والتحسين،       

   : يقترحى ذلك بسبب االرتباط فيما بين المكونات وللتغلب عل

 بين الحاصل وكل مـن      اإلضافيتحليل معامل السمار لتجزئة معاملي االرتباط الظاهري والوراثي           .1

  و et al., Sidweel  )1976(   مباشرة وغير مباشرة واستخدم في الحنطة مـن قبـل  تأثيرات إلىمكوناته 

Gupa et al., (1979)  1986(و( et al.,  Kumar   وShamsuddin, (1987)   ويوسف وقاسـم، )1998 (

 ،وحمـودي حمـد   وا) 2006 (،والحمـداني ويوسـف   ) 2006 (،وايوب) 2005 (،وعباس) 2003 (،واحمد

)2009(.  

 . كل منها في حاصل الحبوبتأثيرتقدير معامالت التحديد لمكونات الحاصل وتداخالتها ونسبة  .2

 الصفات المدروسة وتحليل    أزواجين   تقدير معامالت االرتباط الظاهرية والوراثية ب      إلى الدراسة   تهدف

  .معاملي المسار الظاهري والوراثي وتقدير معامالت التحديد
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  ق البحثائمواد وطر

الرجعي  والجيل) B1 (األولوالجيل الرجعي   ) F2(الجيل الثاني   :  هي أجيال ةثالثفي الدراسة   استخدمت  

تم الحصول  ،  )ام ربيع × 1 –ازيكار  (الثاني  و) واحة× ليدز   (األول في الحنطة الخشنة     ين لتهجين )B2(الثاني  

 وام ربيع التي تم     1 -ليدز وواحة وازيكار   : األربعة األصنافزرعت حبوب   : كاآلتيعلى االجيال المذكورة    

 الزراعية في نينوى وقسم المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة والغابات          لألبحاث إباءالحصول عليها من مركز     

 في البيت الزجاجي لقسم علوم      2003 من تشرين الثاني     األخير األسبوع في   M45اثين  بعد تعفيرها بمادة الداي   

 )األولالتهجين  (بين الصنف ليدز والصنف واحة       التهجينات   وأجريت جامعة الموصل    – كلية العلوم    –الحياة  

الهجـين   األولوتم الحصول على حبوب الجيل      ). التهجين الثاني ( والصنف ام ربيع     –وبين الصنف ازيكار    

)F1 (في البيـت الزجـاجي      ين للتهجين األول والجيل   اإلباءحبوب   زرعت   2004في خريف عام    . يننللتهجي 

 فـي كـل     أبويه مع كل من     األولنفسه، وتم الحصول على حبوب التهجينات الرجعية بتهجين نباتات الجيل           

زرعـت  . األولنباتات الجيل    الذاتي ل  اإلخصابمن  ) F2(تهجين بينما تم الحصول على حبوب الجيل الثاني         

 جامعة الموصـل للموسـم الزراعـي        – لكل تهجين في حقول كلية الزراعة والغابات         حبوب االجيال الثالثة  

احتوى كل مكرر   .  مكررات لكل تهجين   وبأربعة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة       2007-2008

سم بين  15على خمس حبات وبمسافة     ى كل خط    احتو. B2 و   B1 من وثالثة خطوط لكل     F2تسعة خطوط لـ    

زرعت حبتان من الـشعير     . وزعت االجيال على الخطوط بصورة عشوائية     . سم بين الخطوط   30الحبات و   

سـجلت البيانـات   .  الطيورأضراروغطي بشبكة لحماية النباتات من  لسيج الحقـ في بداية ونهاية كل خط  

وعدد السنابل وحاصـل الحبـوب      ) سم( وارتفاع النبات    )يوم(ج  نضموعد ال : وللصفات على النباتات الفردية  

 اإلضافيتم تقدير معامالت االرتباط المظهري والوراثي        وعدد الحبوب بالسنبلة    ) غم( حبة   100ووزن  ) غم(

 معامـل  لواجري تحلي Sidwell et al.,1976 الصفات المدروسة باستعمال المعادالت التي قدمها أزواجبين 

 ة المباشـر  التـأثيرات  إلىة معامل االرتباط المظهري والوراثي بين حاصل الحبوب ومكوناته          المسار لتجزئ 

وتم تقدير معامالت التحديـد  .  Dewey and Lu, 1959 شرحهاالتي Wright, 1921طريقة ة بوغير المباشر

 اوردهـا  للصفات المدروسة وتداخالتها ونسبة مساهمة كل منها في حاصل الحبوب بموجب المعادالت التـي       
Al-Bayaty, 1999 . 

  المناقشة النتائج و

  :  اذ كانت قيمهما ين االرتباط الظاهري والوراثي سلوكاً مشابهاً في التهجين معامالأبدى

وعـدد   حبـة    100موجبة وذات معنوية عالية بين حاصل الحبوب وكل من عدد الـسنابل ووزن              . 1

وان انتخاب   وراثي مشترك على الصفتين المرتبطتين       يرتأث وجود   إلىويشير ذلك   ) 1جدول  (الحبوب بالسنبلة   

  .هنفساالتجاه  باألخرى صفة منهما سيؤثر على أية
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  .معامالت االرتباط الظاهري والوراثي بين الصفات المدروسة: 1 جدول ال

   

  االرتباط  الصفات
ارتفاع الثبات 

  )سم(

عدد السنابل 

  بالنبات
 )غم(حاصل الحبوب 

 حبة 100وزن 

  )غم(

 الحبوب عدد

  بالسنبلة

  **0.387-  **0.229-  **0.391-  **0.234-  -  الظاهري
  ارتفاع النبات

  **0.393-  **0.202-  **0.382-  **0.311-  -  الوراثي

  **0.210-  **0.194-  **0.505  -  **0.229-  الظاهري
  عدد السنابل

  **0.316-  **0.324-  **0.371  -  **0.264-  الوراثي

  **0.211  **0.341  -  **0.186  **0.216-  الظاهري
  حاصل الحبوب

  0.063  **0.183  -  **0.138  **0.267-  الوراثي

  **0.145-  -  **0.215  **0.442-  **0.183-  الظاهري
  حبة100وزن 

  **0.185-  -  **0.219  **0.439-  **0.224-  الوراثي

عدد الحبوب     0.028-  **0.168  **0.376-  **0.210-  الظاهري

    0.021-  **0.187  **0.355-  **0.221-  الوراثي  بالسنبلة

  . والجزء السفلي التهجين الثاني األوليمثل الجزء العلوي التهجين 

  %.1معنوية عند مستوى احتمال ** 

  

ارتفاع النبات وكل مـن    ). ب(حاصل الحبوب وارتفاع النبات     ). أ: (وذات معنوية عالية بين     سالبة  . 2

 حبـة وعـدد     100عدد السنابل وكل من وزن      ). جـ(سنبلة   حبة وعدد الحبوب بال    100عدد السنابل ووزن    

  .الحبوب بالسنبلة

  .األول حبة وعدد الحبوب بالسنبلة في التهجين 100 سالبة وذات معنوية عالية بين وزن .3

وتـشير القـيم     . في التهجين الثاني   بالسنبلة حبة وعدد الحبوب     100سالبة وغير معنوية بين وزن      . 4

 الوراثي المشترك على الصفتين المرتبطتين      التأثير انخفاض   إلىتباط الظاهري والوراثي    السالبة لمعاملي االر  

 حبـة   100سجلت كل من عدد الـسنابل ووزن        .  باتجاه معاكس  األخرى منهما سيؤثر على     أيةوان انتخاب   

والي فـي    المباشر الظاهري والوراثي على حاصل الحبوب على الت        للتأثيرقيما عالية   بالسنبلة  وعدد الحبوب   

  ).2جدول  (ينالتهجين
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  .تحليل معامل المسار للصفات المدروسة على حاصل الحبوب: 2 جدولال

  
   غير المباشرة بطريقالتأثيرات

  الصفات

  التهجين

 معامل المسار
 التأثير

  المباشر
ارتفاع الثبات 

  )سم(

عدد السنابل 

  بالنبات

 100وزن 

 )غم(حبة 

عدد الحبوب

  بالسنبلة

  األول  0.192-  0.134-  0.175-    0.110  الظاهري

  0.164  0.102-  0.217-    0.101  الوراثي

  0.090-  0.095-  0.137-    0.106  الظاهري
   النباتارتفاع

  الثاني

  0.083-  0.100-  0.126-    0.042  الوراثي

  األول  0.104-  0.133-    0.0.25-  0.747  الظاهري

  0.132-  0.164-    0.031-  0.698  الوراثي

  0.161-  0.226-    0.024-  0.597  الظاهري
  عدد السنابل

  الثاني

  0.133-  0.196-    0.011-  0.478  الوراثي

  األول  0.072-    0.145-  0.025-  0.583  الظاهري

  0.077-    0.226-  0.020- 0.506  الوراثي

  0.012-    0.264-  0.020-  0.511  الظاهري
  حبة100وزن 

  الثاني

  0.008-    0.210-  0.009-  0.446  الوراثي

  االول    0.085-  0.157-  0.043-  0.496  الظاهري

    0.094-  0.220-  0.040-  0.417  الوراثي

    0.014-  0.224-  0.022-  0.428  الظاهري
 عدد الحبوب بالسنبلة

  الثاني

    0.009-  0.170-  0.009-  0.375  الوراثي

  االول          0.602  الظاهري

          0.661  الوراثي

          0.854  الظاهري
  التاثير المتبقي

  الثاني

          0.604  الوراثي

  

 غير المباشرة الظاهرية والوراثية للصفات المدروسة على حاصل الحبوب          للتأثيرات تعود القيم السالبة    

 المتبقـي الظـاهري     التـأثير ويعـزى   .  القيم السالبة لمعامالت االرتباط بين تلك الصفات       إلى ينفي التهجين 

 على حاصل الحبوب لـم تـدخل فـي الدراسـة     ريتأثلها  أخرى لصفات  أو في العينات    أ الخط إلىوالوراثي  

) 1998 (، ويوسف وقاسم   ,.Gupta  et al)1979(وجده  عليها مع ماتم الحصول تتفق النتائج التي . الحالية

دد السنابل ووزن  لعإن) 3(تشير نتائج الجدول  ).2009 (،حمودي و احمد و   Okuyama et al., (2004)و 

 القيم لمعامل التحديد على التوالي وانعكس ذلك علـى نـسبة   أعلى حبة وعدد الحبوب بالسنبلة كانت لها     100
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ان صـفة عـدد الـسنابل        هذه النتائج ف   أساس وعلى   ،الصفات في حاصل الحبوب في التهجينين     مساهمة تلك   

 حبة ثم   100 من الحبوب يليها وزن      ل عالٍ  دليل انتخابي للحصول على سالالت ذات حاص       أفضل بالنبات تعد 

  .عدد الحبوب بالسنبلة
 

  .معامل التحديد والنسبة المئوية لمساهمة الصفات المدروسة في حاصل الحبوب: 3جدول ال

  
  التهجين الثاني  األولالتهجين 

  مكونات الحاصل
  معامل التحديد

النسبة المئوية 

  للمساهمة
  معامل التحديد

النسبة المئوية 

  ساهمةللم

  0.153  0.002  0.540  0.010  ارتفاع النبات

  17.405  0.228  26.296  0.487  عدد السنابل

  15.191  0.199  13.823  0.256   حبة100وزن 

  10.763  0.141  9.395  0.174  عدد الحبوب بالسنبلة

  0.840  0.011-  2.322  0.043-  عدد السنابل× ارتفاع النبات

  0.611  0.008-  1.080  0.020-  حبة100وزن × ارتفاع النبات

  0.305  0.004-  1.782  0.033-  عدد الحبوب بالسنبلة× ارتفاع النبات

  14.275  0.187-  12.311  0.228-   حبة100وزن × عدد السنابل 

  9.694  0.127-  9.935  0.184-  عدد الحبوب بالسنبلة× عدد السنابل 

  0.534  0.007-  4.212  0.078-  عدد الحبوب بالنسبلة × حبة 100وزن 

  30.229  0.396  18.305  0.339  المتبقي
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، Triticum durum Desf  تقدير بعض المعالم الوراثية في الحنطة الخـشنة . )2005(ن  يعباس، صدام حس

 . العراقجامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، ،قسم المحاصيل الحقلية رسالة ماجستير،

 الصفات  أزواجمعادالت تقدير معامالت االرتباط بين      . )1998(محمود الحاج    قاسم،   ؛يوسف، نجيب قاقوس    

 .89-84 ،)4(30، مجلة زراعة الرافدين.  االنعزالية في الحنطةلألجيالالكمية وتحليل معامل المسار 
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