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الخالصة :
بهدف تحديد بعض المعالل الراايةاو لالرراياا لاباتال الو الراايةاو لالم هاياو لالاةعةاو للعللا الم الا لع اا
صفلو لن حنطو الخاز :ااتفلع النالو) (PHل عدد ابشطلء.م(TN )2ل عدد ابلااق( )LNل ل لحو لاقاو العما
(س  )LAF( )2لعدد ال نلب فا المراا المابا ()SNل ار ال انامو) )SLلعادد الحاارل لم انامو ()GN/Sللزن
 0000حااو ) (GWللزن الماالدا الفلفااو ) (TDMلحلصا الحااارل ) (Yتا ارااااء تفابااو ح مةااو فا لحلف ااو
ديااللق قءاالء الم داديااو ماام المرس ا الزااع ا  .2006-2005قااداو الراليناالو للعااللمو ابماارمف الراايةااو
لالم هايااو لالاةعةااو لالررايااا بااللمعنق الراس ا  .اتهاااو النراالتب ان قااة الراليناالو الراايةااو ل ا اعمااق لاان قااة
الرالينلو الاةعةو لمع الصفلو لقة لعلل ابمارمف الم هااك ل ا ل لاباو لان قاة لعللا ابمارمف الارااي
لاعض الصفلو لاعمق لنهل لصفلو اماى .ل ا اعماق ااو تراياا باللمعنق الراسا لصافو ل الحو لاقاو العما
للزن الماالدا الفلفااو للزن الحاااو ( 079.5ل 07960ل )07905بللرراالب  .ل ا لعااللمو اباتال االو الراايةااو
لفمة الصفلو المدالسو اعمق لن لعللمو اباتال لو الم هايو لمل ي اةا الاق الرياليا المررارد باةن الراا ةا
الراايةو لن بللدارو الاتة ةو تيلياا لاايةل ل لررد تأيةا قمة لماةعو  .ااتاط الحلص ااتال ال لاايةال لل هايال
لررال بللصفلو المدالسو ل لن لعدد ال انلب .م 2-اعماق قةماو ااتاال ال بميا (  . )07600 ، 07.20مال الن
ااتال هل الرااي لالم هااك لرراال لا عادد ابشاطلء .م 2 -للزن المالدا الفلفاو للزن الحااو  .الن اعماق تاأيةا
لالشا ف الحلص لصفو عدد ال نلب .م 2-ل بمغ(  )075..مل لن لعدد الحارل فا ال انامو للزن الحااو تاأيةاا
لالشاا ف حلص الحارل .لبذا ف لعلل الم لا ان اب رخلل المالشا لعدد ال نلب .م 2-لعدد حاارل ال انامو
للزن الحاو سةكرن فعلب ف تح ةن حلص حارل الحنطو .
كلمات مفتاحية :الرالينلو الراايةو لالم هايو  ،اباتال  ،لعلل الم لا ،حنطو الخازTriticum aestivum L.

Phenotypic and Genotypic Variation and Correlation Coefficient and Path
)Analysis for Wheat Varieties ( Triticum aestivum L.
N.Sh.khalaf

W.A.Hassan

B.H.Hadi

ABSTRACT :
In order to estimate the some genetic parameters, heritability broad sense , and
genotypic ,phenotypic ,environmental coefficient correlation and path coefficient for
ten traits of bread wheat( Triticum aestivum L.) ; plant height(cm) (PH) , tiller
number . m -2 (TN) , number of leaves per plant (LN), flag leaf area(cm2)(FLA) , spike
number.m-2(SN), number of grains per spike(GN/S) ,weight of 1000 grain (g)(GW),
biological yield (g) (TDM), and yield ( ton/hector)(Y) , a field experiment was carried
out at the field of AL-Maqdadya , in Diyala city during season of 2015-2016 . Results
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showed that genotypic variation was more than environmental variances for all traits
except leaves number. Phenotypic variance coefficient closed to genotypic variance
coefficient for some of traits while the largest for other traits. The higher value for
heritability
broad
sense
appeared
in
FLA,
TDM
and
GW
(0.98,0.96,0.95)sequentially.Genotypic correlation coefficient higher than phenotypic
correlation coefficient. This indicates that variation exists between genotypes due of
genetic factors with little effects to the environment . The yield has been associated
genetically and phenotypically positively with traits studied. Number of spike .m-2 had
higher correlation value amounted to 0.824,0.604) and its had a appositive genetic and
phenotypic correlation with (TN,TDM,GW) . A higher direct effect of SN,GN,GW
reaching(1.537,0.66,0.479),respectively.
Path coefficient revealed that the direct selection of the (SN,GN,GW) would be
effective for improving grain yield in bread wheat .
key words: genotypic and phenotypic variation ,correlation, path. Wheat(Triticum
aestivum L
 . )2000،اتهااااو دااسااالو عااادا ان قاااة لعللااا
اباتااال الاارااي ا اااا لاان قااة اباتااال الم هاااك
الر ت لبمهل ف لع ا الصافلو (ابصاة  099. ،ل
 Ashfaqلآمااااالن  200.،ل  Iftikharلآمااااالن
 2002،لح لن  )200.،لهذا ي اةا الاق الم الهمو
الكاةااااا لمعرالااا الراايةاااو فااا تطاااريا العمقاااو باااةن
الصفلو  ،لان الاةعاو لا تا يا رةااا فا اباتال الو
 Ashfaqلآماااالن (
الفعمةاااو لمصااافلو .ترصااا
 )200.ان اباتال لو الراايةو لالم هايو لحلصا
الحاااارل ل ااا لعنرياااو للررااااو لااا صااافلو عااادد
الحااااااارل لم اااااانامو للزن الحاااااااو .بااااااةن Akhtor
ل  )2006(Chowdhryان ل ااالحو لاقاااو العمااا
ااتاط ااتال ل لرراال لعنريال ل هايال للاايةال لا
عاااادد حااااارل ال اااانامو ل رلهاااال لحلصاااا الحااااارل
(  Atabbalل )2002، Al-frihateعمااق راالتب
لمليماااو .ل اااح  )0920( wrightالعمقاااو باااةن
اباتال للعلل الم لا  ،لان لعلل الم الا الم
مط ا ليماام لممريةااااو الماتاطااو ااتال اال مطةاال ،
لهر لم لركلل يرءمن عرال اسلساةو causes
للريةااااااو لتفااااو  .effectsتصااااف لعااااللمو
اباتاااال العمقاااو باااةن المريةاااااو ف اااط للااان عااادد
اباتال لو المرءمنو العديد لن الصفلو يصااح لان
الصااااع تحديااااد اك لاااان هااااذه الصاااافلو تزيااااد لاااان
الحلص  .لذا فلن لعللا الم الا يارفا لسالت فعللاو
لرحمة الصفلو الر لهال تاليةا ح ة ا فا اباتاال .

المقدمة :
تعاد الحنطاو ) )Triticum aestivum L.لان
أه لحلصة الحاارل لا راهال زااعاو لا رلرال فا
العاالل اااا بساارعملبو هااذا المحصاار ف ا ااذاء
اب لن ب اك اتة ا ال يعرماد عمةاث ا راا لان يمرا
سااكلن العاالل ،ليعااد العااااق الماار ن ابصاام لن اارء
الحنطاااو اب ا اااث بي اااد اب بحااادلد %.6لااان حلراااو
العااق( ابصة  . )099.،يعرماد تح اةن لحلصاة
الحاااارل عماااق الرفهةاااز الم ااارما لمماااراد الراايةاااو
الفديدا لالر تحم رةنلو لخرمفو لل حاو لمعدياد لان
الصاافلو الما ربااو  .لااذلو يكاارن تطااريا اصاانلف
حنطو عللةو الحلص الهادف الاتة ا لمع ا بااالب
الرابةو  .ان الريليااو الراايةو فا صافلو لحصار
لعاااةن يارااا الاااق الرياااليااو الراايةاااو ل الاةعةاااو ال
الراادام بةنهماال  .يمر ا الررايااا ل ااداا للينر ا لاان
اببااالء الاااق ابرةااال المح اااو ليااا يا فااا اب رخااالل
لمصاافو حةااا يحاادد اي ااو اب رخاالل الفعللااو لرح ااةن
الصااافو(  Laghariلآماااالن  .)2000ان اباتاااال
باااةن الصااافلو لالاااذك يمكااان لمح راااث لالشااااا هااار
اباتااااال الم هاااااك ليعاااااف بل ااااث اااااو الرااااالين
الم اارا بااةن صاافرةن الااق االتب اب حااااف ال ةلس ا
لهمل ،هر صلف اباتال ةن الرااي لالاةع لب اا
هذه الطاةعو المزدلرو لماتال الم هاك يرءح ا اث
لاان ةااا الممكاان تحديااد حفا اباتااال الاارااي لاان
ماام اباتااال الم هاااك (  Abinasaلآمااالن
20.

ISSN 2072-3875

مجلة الفرات للعلوم الزراعية )2011( , 212 - 202 :)4( 8 -

هادي و

آخرون

الرالينلو الراايةو لالم هايو لالاةعةو :

ان تفزتو ال رى الق تاأيةااو لالشااا ل ةاا لالشااا
تعطا صااراا لا ااحو لمصاافو الرا يمكاان اعرملدهاال
فاااا تابةااااو النااااالو ااااأداا لم رخاااالل ( Utkhede
ل.)09.6،Shuklaاراااااك الاحااااا بهاااادف تحديااااد
المعااالل الراايةاااو لالرراياااا لاباتال ااالو الراايةاااو
لالم هاياو لالاةعةاو لتحدياد لعللا الم الا لمصاافلو
الماتاطااو بللحلص ا لالر ا يمكاان اعرملدهاال معااليةا
ا رخلل لمحلص العلل ف حنطو الخاز.

=
= MSE
=
2
.h b.s=( δ2 g / δ2 p) ×100
 = MSVلفمرع المابعلو لمراا ة الراايةو
 =MSEلفمرع المابعلو لمخطأ الرفايا
= rعدد المكاااو
الرالينلو الم هايو لالراايةو لالاةعةو

المواد والطرائق :
بهدف تحديد بعاض المعالل الراايةاو لالرراياا
لاباتال االو الراايةااو لالم هايااو لالاةعةااو للعلل ا
الم لا لحنطاو الخااز  ،فاذو تفاباو ح مةاو فا ح ا
زااع ا ف ا لحلف ااو ديااللق قءاالء الم داديااو ماام
المرس الزااع  . 2006-2005اسارخدل اابعاو
اصاانلف لاان الحنطااو (اد اال  99-لاباالء  99لشاالم 9
لاباااار اياااا  ).زاعاااا باااالاب لعاااادبو بااااذاا
( )200، 060،020،.0يااا .هكرااالا ، 0-برصااامة
ال طلعااالو الكللماااو المع ااالا لفااام تاتةااا الرفاباااو
العللمةاااو لبااارما لكااااااو  .تءااامن ااا لحااادا
تفاياةااو  .مطاار بطاار  075لرااا لالم االفو بااةن
الخطااار  05سااا ( الحةاااداك . )2009 ،تااا تفهةاااز
الخاااط الراحاااد لااان مةااالو الااااذاا المخرمفاااو ح ااا
لعااادبو الااااذاا الماااذ راا .ا اااةف ساااملد ال اااربا
فرسااافلو الكلل اااةرم الرميااا (  P2o5 )%06دفعاااو
لاحاادا عنااد الزااعااو  ،ماال ا ااةف سااملد الةراياال(
 N )%06بمعد  000ي  .Nهكرلا  0-عمق ياما
دفعاالو عنااد باادء الرفاعاالو لالرل ةااو عنااد لاحمااو باادء
لاحمو ابسرطللو (ع دتلن عمق ال لق ) لالرللراو عناد
لاحماااو الاطااالن (رااادلع لصاااللح . )200.،تااا اك
ااض الرفابو لتع اةاهل ممال دعا الحلراو  .اماذو
عةناااالو ع ااااراتةو لاااان رمةاااا الرحااااداو الرفاياةااااو
بم لحو لرا لاب لداس الصفلو :ااتفلع الناالو،
عدد ابشطلء .م ، 2-ل لحو لاقو العما (سا  )2لعادد
ال ااانلب فااا المراااا المابااا ل ااار ال ااانامو لعااادد
الحااااارل لم اااانامو للزن  0000حاااااو للزن الماااالدا
الفلفااااو لحلصاااا الحااااارل  .اراياااا الرحمااااةمو
الراايةااااو بلساااارخدام الاا ااااللب ابحصاااالت الفاااالهز
 Spar2.0بح ااا الطااتااام الرااا ل اهااال  Singhل
.)1985( chaudhary

 = h2b.sالررايا بللمعنق الراس
ذلو قدا لعلل ابمرمف الرااي
(Genetic Coefficient of Varation(GCV
للعلل ابمرمف الم هاك( Phenotypic
PCV) Coefficient of Varation
/ ̅ )×100

√( =PCV

√ = GCV
/ ̅ ) ×100
مل ح ا اباتال لو الراايةو لالم هايو لالاةعةو
المعلدبو ابتةو:
ح

√

√

√

=rGxy
=r Pxy

=r Exy

ال ان  Xل  Yهمل صفرلن ف الدااساو COVG
ل COVPل  COVEالرالينلو الم ارا و الراايةاو
لالم هايو لالاةعةو بللررلب
 r Gxyل  r Pxyل r Exyاباتال الو الراايةاو
لالم هايو لالاةعةو بللررلب .
ير ح عمقلو الم الا باةن المريةاااو لانx1- x9
ل ح المعلدبو :
=1- rX1Y
PX1Y+PXiYr12
+………..+ PX9Yr19
=2- rX2Y
PX1Yr12+PX2Yr23+………..+
PX7Yr29
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األلااق لهااذا ي ااةا ال اق ان هااذه الصاافلو لحكرلااو
لاايةل لان تأيةا الاةعاو فةهال قمةا  ،لاذا يمكان اساررملا
هذه الرالينالو فا تح اةن الصافلو بلسارخدام ااتام
اب رخلل المنلسااو  .الال بللن ااو لصافو عادد األلااق
فااانمح ااتفااالع الراااأيةا الاةعااا  ،لهاااذا ي اااةا الاااق
ل لهمو الاةعو ا اا ف إتهلا الريليا ف تماو الصافو
 .أتهااااو الصااافلو ااتفااالع الناااالو لل ااالحو لاقاااو
العما للررسااط لزن الحاااو لالماالدا الفلفااو زياالدا ف ا
اااو الرااالين الاارااي إلااق الرااالين الاةع ا  ،ال ل ا
( )2.700 ، 0.7.5 ، 00759 ، 00725بللرراااالب .
لبذلو يمكن تح ةن هذه الصفلو بطااتام اب رخالل
المخرمفو  .هذه النرلتب ت د لل لراده ح الن ()200.
 .مااال بةنااا رااالتب الفااادل ف اااث ان قاااة لعاااللمو
ابماااارمف الم هايااااو  P.C.Vل اااا ل لابااااو ل ااااة
 G.C.Vلصاافو ااتفاالع النااالو لل االحو لاقااو العم ا
ل اار ال اانامو للزن الحاااو لالاارزن الفاالف لهااذا
ي اااةا الاااق تمليااا النالتااالو لاايةااال لل هايااال اك ان
ا م ا الرااالين لهااذه الصاافلو االن تاليناال لاايةاال .فةماال
ل قة  P.C.Vأعمق لان  G.C.Vلصافلو عادد
األلااق لعدد الرفاعلو لعدد ال نلب لممراا المابا
لعادد حااارل ال اانامو لالحلصا لهااذا ي ااةا الااق ان
الريليا الرااي اعمق لن الاةع اب ان لماةعو دلا فا
الرااأيةا ف ا الصاافو باتفاالع قةمرااث ا ا ا ااث اق ا لاان
الرالين الرااي  ،لهذا يملي لل ترص الةث األصاة
( )099.لاب اااااااااالاك ( )2000ل)2000( Wani
لح لن ( )200.لمءا (. )2000
ت ةا قة الررايا العللةاو لفمةا الصافلو المدالساو
إلق أهمةاو الراالين الارااي أحاد المكر الو الاتة اةو
لمرالين الم هاك لهذه الصافلو لها ل شاااو عماق
ألكل ةو ابسردب عمق الرا ة الارااي لالمرايالو
الما ربو عن ايم ال ك الم هاك لمصافو لباذلو
يرمكن لابا الناالو لان اب رخالل لمصافو الما رباو
لن ال ك الم هاك لابعرملد عمق اب رخلل الكما
(الادالدك . )200.،ي اةا ل اداا
بد ا رخلل الن ا
ي
الررايا إلق دارو الر و الر يمكن لن مملهل تمةةاز
الرا ةااا الااارااي لااان مااام الرعاةاااا الم هااااك ،
يرءااح لاان راادل  0ان اااو اةاااا لاان ابماارمف
الم هاااك ف اااو لاان ماام المكاارن الاارااي ف ا
لع ا الصاافلو  .فاانمح ان دارااو الررايااا ل ا
عللةااااو فاااا الصاااافلو المدالسااااو ح اااا الرصاااانةف
الم راح لن قا لحماد ( )09.2بلساررنلء صافو عادد

:
9…rx9y=px1yr9+px2y29+px3yr39+
…………+px9y

لتر

∑
=Rpy=Pry
المعلدبو بمصفرفو :

[

]

[

]

[

]
للح لل قة الم لا

]

[

[

]

]

[

النتائج والمناقشة :
المعالم الوراثية والتوريث :
يرءاااح لااان بةل ااالو رااادل ( )0امااارمف الرالينااالو
للعاللمو ابماارمف الارااي لالم هاااك باالمرمف
الصااافلو  .يااااةن الفااادل ان لعللااا ابمااارمف cv
لمصاافلو المدالسااو االن اق ا لاان  % 20لماال ي ااةا
إلق تفل س الاةل لو  .ل ا قاة الراالين الارااي لكا
الصفلو أعمق لان الراالين الاةعا بلساررنلء صافو عادد
205
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الاةع لهاذه الصافلو للان المحرما ان ت ارفة هاذه
الصفلو لم رخلل لاعرملدهال أدلاو ا رخلبةاو .محا
ان الصاافلو الر ا االن لهاال اعمااق اااو ترايااا االن
تالينهاال الاارااي عاالل ل اااو الريااليا الاارااي الااق
الاةعااا عااالل  .رااالتب لمليماااو حصااا عمةهااال ح ااالن
( )200.لمءا (.)2000

اااو ترايرهاال لررسااطو ،07.0
ابلااق ف ااد ل اا
ُسااافم أعماااق قاااة ااا الرراياااا باتفااالع الناااالو
لل االحو لاقااو العماا ل اار ال اانامو لعاادد حااارل
ال ااانامو للزن الحااااو للزن المااالدا الفلفاااو إل ل ااا
( )0795،0796 ،0790 ،079.، 079.بللررااااااااالب .
ي ةا للو الق اسهلم الريليا الرااي ا را لن الريليا

جدول  .1المعالم الوراثية للصفات المدروسة الصناف الحنطة للموسم . 1016-1015
الصفات

CV

PH

1001
5
1100
5
1061
0
6011
0
1025
5
6001
0
1002
6
1081
1
1081
1
1008
0

LN
LAF
TN
SL
SN
GN\S
GW
TDM
Y

δ1 g

δ1 e

δ1 p

G.C.V

P.C.V

20116

20101

H2.b.s
%
00112

11080
1
10021
1
11051
1
80008

00106

110101 00510

00815

g/δ2 e
δ1
12015

110018

00105

00118

00256

00122

00622

110615 00211

00551

200510

110152

1121011 252006 15021
8
1
00005
00016
00158

10111

6210000

10010
1
10621

10811

008116

00611

1211020 102001 11085
8
1
1
100100 200008 10111

10611
10112

5101008
8
0106858

10211
10010

00118

50802

00121

100105

60116

00521

11025
1
11006
5
00165

00125

00181

60181

00116

100026

60610

10562

10016

00162

00500

10121

00061

10612

10018

11026
5

15082
8

00618

SE

00181

00105
00611
00100
00011
00560

ااتال لو لمليمو  .تفراض هاذه النرةفاو ان الراا ةا
الراايةاااو ال صاااةاا الرااا تءااامنرهل الدااساااو تعطااا
حلصااام ا راااا ل لا اااو بللراا ةااا العللةاااو اباتفااالع
من لدى لعةن لن ااتفلع النالو .لن لهذه الصافو
ااتال اال لاايةاال لل هاياال لررااال لعنرياال ل ا ل االحو
لاقااو العم ا ل اار ال انامو لعاادد ال اانلب ف ا المرااا
الماب للزن الملدا الفلفو .
عدد األوراق:

االرتباطات الوراثية والمظهرية والبيئية :
يرءاااح لااان رااادال  2ل .ل 0عمقااالو اباتال ااالو
الراايةاااااو لالم هاياااااو لالاةعةاااااو لفمةااااا ابزلا
الممكنو لع اا صفلو لأتهاو النرلتب :
ارتفاع النبات:
ااتاط هاذه الصافو ااتال ال ساللال للعنريال لاايةال
لل هايل عللةو ل حلصا الحاارل عماق الم ارريةن
لن  Aliلآماالن(
الرااي لالم هاك  .حص
 )200.ل Rangerلآماااااااااااالن(  )2000عماااااااااااق
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2

ااالن ااتاااال صااافو عااادد األلااق لاايةااال لل هايااال
سللال ل الحلصا اب ا اث لا يصا الاق حاد المعنرياو
فةماااال اااالن ااتال هاااال الاااارااي لالم هاااااك لررااااال
TDM
Y
00101 -0.
*
**430
00111 -0.226

GN\S
GW
00116 -0.235
**

*00181 00281

هادي و

ابشاااطلء لعااادد ال ااانلب  .م  ،لااتاطااا ااتال ااال
سللال ل لزن الحاو  ،رلتب لمليماو حصا عمةهال ا
لااااااااااااان Iftikarلآماااااااااااااالن(  )2002لAkhtar

LN
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*
*
 001 0012600512 -0.222
* 81
* **0.277
 *100 0050100110* -

للعنريال لا لزن المالدا الفلفااو للزن الحااو ل اار
ال اااانامو  ،ماااال ااتاطاااا الصاااافو ااتال اااال لاايةاااال
لل هايل ااتال ل سللال للعنريل ل عدد ابشاطلء .م
 2لعاادد ال اانلب  .م. 2-ترفاام هااذه النرةفااو لاا لاال
ترص إلةث .)2000( Wuhaib
مساحة ورقة العلم :
أتهااااو هاااذه الصااافو ااتال ااالو لاايةاااو لل هاياااو
لعنرياااو لررااااو لااا حلصااا الحاااارل اااذلو ل ااا
ااتال اااالو هاااااذه الصاااافو لعنرياااااو للرراااااو عماااااق
الم رريةن الرااي لالم هاك بلاتفالع الناالو لعادد

PH
1000
0

PH
LN

ل )2006( Chowdhryلح لن ()200.
2
عدد االشطاء.م
االن اباتااال الاارااي لالم هايااو لهااذه الصاافو
لعنريل للررال ل حلص الحارل  .اذلو لرادو
ااتال لو لاايةو لل هايو لعنريو لرراو ل عادد
ال ااانلب  .م 2لعااادد الحاااارل لم ااانامو للزن الحااااو
للزن الماالدا الفلفااو .مل أتهاااو الصاافو ااتال اال
لاايةااال لل هايااال لعنريااال ساااللال لااا عااادد ابلااق
لل لحو لاقو العم ل ر ال نامو.

جدول  .1االرتباطات الوراثية للصفات المدروسة في اصناف لحنطة الخبر للموسم . 1016-1015

20.

ISSN 2072-3875

مجلة الفرات للعلوم الزراعية )2011( , 212 - 202 :)4( 8 -

هادي و

آخرون

*

*

*

*

**

0.511
 -00021 -0.058 -0.218**
**
0.484
**0.427
*00110* 00101 00280* 00112 00612
*

*

*

*

**

0.404
00051* 00111

*

10000

00
LAF

*

*00228

10000

TN

*

-0.285* 00188 00001 00511 00052
**
**
2
*10000 -0.103 00218* 00210 00812
*

**

00666 00126

10000

SL
SN

*

10000 -0.007

GN\S

**

*00282 00251
*

10000

GW

**

*10000 00611

TDM

*

10000
طول السنبلة :
لااا يكااان لطااار ال ااانامو ااتال ااال لاايةااال لل هايااال
لرراااال للعنريااال لااا الحلصااا اب ا هااال ااتاطااا
ااتال اااال لاايةاااال لل هاياااال لاااا ااتفاااالع النااااالو
لعددال اااانلب .م 2-لعاااادد الحااااارل لم اااانامو للزن
الملدا الفلفو  ،لااتاطا ااتال ال لاايةال لل هايال
سااللال للعنرياال لا عاادد ابشااطلء .م 2-لهااذه النراالتب
تمليااااااا لااااااال لراااااااده  Subhaniل Chowdhry
 Aktharل)2006( Chowdhry
( )2000ل
ل )2000 ( Ahmedلح لن(  )200.لهاذ ي اةا
الااق ان ال ااالف الم اافعو لركاارين ساانلب ا ااار
سرعم عمق ا رل حارل ا را.

Y
عدد الحبوب  /سنبلة :
ل يص اباتاال الارااي لالم هااك لهاذه الصافو
الق حد المعنريو لا الحلصا  ،فةمال الن ااتال هال
لعنريل ل ر ال انامو للزن المالدا الفلفاو يعارد
ال ااا ف ا للااو ال اق ان زياالدا اار ال اانامو شااف
عمق تكرين عدد حاارل ا راا بلل انامو عمما ايءال
عمااق زياالدا الحلصاا لالاارزن الفاالف لهااذا ي ااد
للترصاااا الةااااث العديااااد لاااان الااااالحرةن ( Ahmed
 )2000لح لن(  )200.لمءا (.)2000
وزن الحبة:
اتهاااو هااذه الصاافو ااتال اال لاايةاال لعنرياال لررااال
لا حلصا الحااارل  ،ااذلو االن ااتال هاال لعنرياال
2
ل عدد ابلااق لعدد اب شطلء لعادد ال انلب .م
للزن المااالدا الفلفاااو ل ااالن ااتال هااال الم هااااك
لالاارااي لعنرياال سااللال ل ا ل االحو لاقااو العم ا .
لرد عدد لن الالحرةن ااتال لو لمليمو تادع رالتب
هاااذه الدااساااو لااانه ابصاااة  099.ل Zecric
) ) 2000ل  Waniلآماااااااااااااااااااااالن ( )2000ل
 Sokotoلآمالن (.)2002
وزن المادة الجافة:
ااتاط ا صاافو لزن الماالدا الفلفااو ااتال اال لاايةاال
لل هايل ايفلبةل لعنريال لا حلصا الحاارل  .مال
اتهاااو ااتال اال لاايةاال لررااال عاالل المعنريااو لا
الصفلو المدالسو بلساررنلء ل الحو لاقاو العما الا
االن ااتال هاال سااللال ل ا يص ا الااق حااد المعنريااو .
مح ا ب ااك عاالم ان قااة اباتااال الاارااي ل ا

عدد السنابل. .م: 2-
يمح ان اباتال الرااي لالم هاك لن لرراال
عاالل المعنريااو ل ا الحلص ا  07.20ل ، 07600
ماال ااتاط ا هااذه الصاافو ل ا ل االحو لاقااو العم ا
لعاااادد ابشااااطلء . .م 2للزن الحاااااو للزن الماااالدا
الفلفو قد يعارد ال اا الاق ان زيالدا عادد ال انلب
تاالت لاان زياالدا عاادد ابشااطلء الر ا ينرفهاال النااالو
لبللرلل زيلدا الحلص الكم لزيلدا لزن
الحاااو للاان يا ا عكااس عمااق زياالدا الاارزن الفاالف .
مااال ااالن ااتال هااال الااارااي لالم هااااك ساااللال
لعنرياال ل ا عاادد ألااق النااالو لل ا يص ا إلااق حااد
المعنريو ل ر ال نامو.
20.
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بللحلص .ل رد لن هاذه اباتال الو ان الصافلو
صفلو لاايةو قمةمو الرأيا بللاةعو بلسررنلء صفو عادد
ابشااطلء الر ا ترااأيا بللاةعااو  .ماال ان ااتااال صاافو
عاادد ال اانلب بااللمرا الماب ا بلاتفاالع النااالو لعاادد
ابلااق ترااأيا بللاةعااو .تاعاال لنراالتب اباتال االو فاالن
زياالدا حلص ا الحااارل يمكاان ان تاانفح عاان اياام
اب رخالل لعادد ال اانلب باللمرا المابا للزن الحاااو
للزن الملدا الفلفو.

اعمق لن قة اباتاال الم هااك الرا ت لبمهال لهاذا
دلة ا عمااق الم االهمو الكاةاااا لمعلل ا الاارااي ف ا
عمقااااو اباتااااال بااااةن الصاااافلو  .ماااال يمحاااا ان
لعااااللم اباتااااال الاااارااي لالم هاااااك الرمكاااال
ابشاالاا ف ااهل ف ا ا م ا الحاالبو (راادال 0ل)2
ير اااح رااادل  0ان اباتال ااالو الاةعةاااو لااا تكااان
لعنريل لك الصفلو المدالساو بلساررنلء صافو عادد
ابشطلء بللمرا المابا الرا الن ااتال هال لرراال

جدول  .1االرتباطات المظهرية للصفات المدروسة في اصناف لحنطة الخبر للموسم 1016-1015
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لررال للر ا ث لنخفض لللاو لراأيةاه ةاا المالشاا
المرراا فااا صااافو لهماااو لاتة اااةو لااان لكر ااالو
الحلص له عدد حارل ال نامو .لن لعادد سانلب
اااالو الحنطاااو اعماااق تاااأيةا لالشاااا فااا الحلصااا
( ، )075.9ا ان لث تأيةا ةا لالشاا لا العدياد
لاان الصاافلو المدالسااو  ،ل ا للااو فمااث تااأيةا ةااا
لالشااا لرر ا لل ا يا ب ااث ف ا صاافلو لهمااو لاان
الحلص له ر ال نامو للزن الحاو  .اياا عادد
حارل ال انامو تاأيةاا لالشااا لرراال عللةال ()0766
ل ل تأيةااتث الكمةو لررااو ايءال  .محا هنال أن
لعدد حارل ال نامو تأيةاا لالشاا ف اط فا الحلصا
لل يكن لث تأيةا ةا لالشا ل ب ةو الصفلو لا مال
لاااتاط ااتال اال لالشاااا لاا الحلصاا باا ان ب ةااو
الصفلو ه الر ت يا فةث للةس يا يا فةهال .لارزن
الحاااو ايءاال تااأيةاا لالشاااا لررااال لتااأيةااو مةااو
لررااااو رةفاااو تليةااتاااث ةاااا المالشااااا المررااااو
لالعللةو لن مم صفو عادد ال انلب  .عماق الاا
لاان الرااليةا المالشااا لصاافو الماالدا الفلفااو الكمةااو ف ا
حلص حارل الحنطو سللال اب ا ث لفمرع تأيةااتاث
ةاااا المالشااااا المررااااو لالرااا تصااا فااا زيااالدا
الحلص ا االن لررااال لاان ماام صاافلو لهمااو ف ا
الحلصاا لهااا صااافو عااادد ال ااانلب لمناااالو لعااادد

معامل المسار :
أياااو صاافو ااتفاالع النااالو لعاادد ألااقااث تااأيةاا
لالشاااا لررااال قمااةم فاا حلصاا ااالو الحنطاااو ،
رةفو لمرأيةااو ةا المالشااا ال اللاو الرا زادو
عن الرأيةااو ةا المالشااا المررااو لمال أدو إلاق
أن تكاارن الرااأيةااو الكمةااو سااللاو ،لهااذا االتب عاان
اباتال لو الراايةاو لالم هاياو ال اللاو لالمعنرياو
لهاالتةن الصاافرةن  .أياااو ل االحو لاقااو العما تااأيةاا
لالشاااا عللةاال للررااال ف ا حلص ا التاالو الحنطااو
ل ل لث تأيةااو لررااو ةاا لالشااا لا ااتفالع
النالو لعدد الرفاعالو لالمالدا الفلفاو الكمةاو  .لا
للااو فاالن تأيةااتااث الكمةااو ل ا سااللاو رةفااو الرااأيةا
ةا المالشا ال لل ف صفلو لهماو فا الحلصا
له ر ال انامو لعاددهل للزن الحااو لها لان
لكر ااالو الحلصااا المهماااو  ،مااامف صااافو عاااادد
الرفاعاالو فااا أن تأيةاهاال المالشااا ف ا الحلص ا
لن سللال اب أ هل قاد أيااو تاأيةاا ةاا لالشااا فةاث
عااان ايااام لكر لتاااث الاتة اااةو لرااا صااافو ااار
ال اااانامو لعاااادد ال اااانلب للزن الحاااااو لماااال رعاااا
تأيةااتهل الكمةو ف الحلص لررال .ل اذا الحال لا
صاافو اار ال اانامو ال االن تأيةاهاال المالشااا ساالل
ايءل ف حلص الحارل اب ان تأيةاهال الكما الن
200
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هااذه الصاافلو المدالسااو رمةعهاال ت االه ف ا تيااليا
الحلص ا بن اااو  %06لالمرا ا ف ا تف ااةا تيااليا
الحلص يامغ  %50لصفلو اماى لا يار دااسارهل
ف هذا الاحاا  .لاذا رصا بلدمال صافلو امااى
رةاا لةر نق لنل تف ةا ا اا قادا لمكان لان تياليا
الحلص .

حارل ال نامو للزن حاربهل له لكر الو اسلساةو
لحلص النالو .
ااارنرب هاااذه النرااالتب ان ا راااا الصااافلو تاااأيةاا فااا
حلص الو الحنطو صفو عدد سنلب الناالو لعادد
حارل ال نامو للزن الحارل .يمكان لمابا الناالو
ان ي ارخدم هاذه الصافلو لعاليةا ا رخالل هللاو لاان
ف بااالب تابةاو الحنطاو  .مال يمكان ابسارنرل ان

جدول  .5قيم معامل المسار للصفات المدرسة الصناف الحنطة التاثيرات المباشرة (القيم القطرية ) والغير
مباشرة (فوق وتحت القطر ) والتاثيرات الكلية للموسم .1016-1015
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المحلصاااة الح مةاااو  ،مةاااو الزااعاااو – رللعاااو
بيداد .ع ص.9:
رلس  ،لاتا لصاطفق  .2000.ت اري ابداء لت اديا
المعلل الراايةو لحنطو الخاز )aestivum L.
 )Triticumبراااااأيةا مةااااالو الااااااذاا  .لفماااااو
رللعااو تكاي ا لمعماارم الزااعةااو .عاادد ماالص
برقاالت الماا تما الرخصصاا الرللااا  /اب راال
الحةرا ..0. -... :2014 /./2.-26
ردلع ،مءاةا عاالو لحماد لحماد صاللح .200..
ت اامةد لحصاار الحنطااو  .اااا ااشاالديو اق ا
( ) 2لزااا الزااعو .الاا اللب الار ن لرنمةاو
زااعو الحنطو ف العااق.ع ص .02:

المصادر:
ابصاااة  ،عمااا سااامة لهااادك  .099..اباتال ااالو
الراايةاااااو لالم هاياااااو للعاااااللمو الم ااااالا
لمصفلو الح مةو ف حنطو الخااز aestivum
) . )Triticum L.ا الحااو د راارااه  .ق ا
المحلصاااة الح مةاااو  ،مةاااو الزااعاااو – رللعاااو
بيداد .ع ص.00..
اب اااالاك ،لحماااد احماااد ابايهااا  .2000.الرحمةااا
الااارااي الراااالدل للعللااا الم ااالا لراا ةااا
لاايةااو لاان حنطااو الخاااا )aestivum L.
 )Triticumأ الحااااااااو د راااااااارااه  .ق ااااااااا

200

ISSN 2072-3875

هادي و

)2011( , 212 - 202 :)4( 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

آخرون

 ا رخاالل مطاار ةااو.200..  لةااا مءااةا، ح االن
.  ا الحو ا الحو د ررااه. لن حنطو الخاز
–  مةااااو الزااعااااو، ق اااا المحلصااااة الح مةااااو
.020.ع ص. رللعو بيداد
 ساامر.2009.  هناالء مءااةا لحمااد عم ا، الحةااداك
aestivum L.) اصاانلف لاان حنطااو الخاااز
) براااااأيةا الم ااااالفلو باااااةن مطااااارTriticum
)2(  لفمااو العماارم الزااعةااو العااقةااو. الزااعااو
..-66: 00
 الريااليااو الم هايااو.2000،  حمم ا حللااد،مءااا
لالراايةااو لاباتااال لتحمةا الم االا لمحلصا
aestivum للكر لتاث بصانلف حنطاو الخااز
لفماااااو الكرفاااااو لمعمااااارم. )Triticum L.)
.0.0-0.0 : 6)0 (. الزااعةو
 ت ااااديا.200..  صااااالح احمااااد لحماااارد،الااااداللدك
المعاااالل الراايةااااو لتحمةاااا الم اااالا لمصاااافلو
النرعةاااو لالحلصااا للكر لتاااث لحنطاااو الخااااز
 اسااااللو. )Triticum aestivum L.)
 ق ااا المحلصاااة الح مةاااو – مةاااو. للر ااارةا
. الزااعو – رللعو تكاي
 اسلساةلو فا الرااياو.09.2.  عد لن ح ان، لحمد
لديايو داا الكراا لمطالعااو. رللعااو المرصاا.
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