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  ةصالخال

لیــة الزراعــة ـ جامعــة بغــداد خــالل الموســمیین تجربــة فــي حقــل قســم المحاصــیل الحقلیـة ـ كهــذه النفـذت 

بهـــدف دراســـة التباینـــات واالرتباطـــات المظهریـــة والوراثیـــة فـــي بعـــض 2003-2002و 2002-2001الشـــتویین 

Triticum aestivum(صفات حنطة الخبز  L. . ( تضمنت التجربة عشرة أصناف من حنطة الخبـز)و 2تمـوز

كمعامالت رئیسـیة واربـع ) و العراق والفتح وربیعة و سالي  و الرشید 99واباء 95اباء و3و ابوغریب 3تموز 

هكتــار كمعـــامالت ثانویــة باســتعمال تصــمیم االلــواح المنشـــقة /كغــم) 320و 240و 160و 80( كمیــات بــذار 

هكتــار أدى الــى زیــادة /كغــم 320و 240و 160الــى 80وجــد بــأن زیــادة كمیــة البــذار مــن . وبثالثــة مكــررات 

بــاین المظهــري والــوراثي لحاصــل الحبــوب وحصــل انخفــاض فــي التبــاین البیئــي لعــدد الســنابل فــي المتــر المربــع الت

وعــدد الحبــوب فــي الســنبلة ودلیــل الحصــاد ، فــي الموســمین ، أمــا بالنســبة لحاصــل الحبــوب انخفــض فــي الموســم 

  .هـ /كغم240االول وارتفع في الموسم الثاني الى حد 

هكتـار أدت الـى زیـادة قـیم معامـل /كغـم320و240و 160الـى 80البـذار مـن لوحظ ان زیادة كمیـات

االرتباط الوراثي الموجب بین حاصل الحبوب وكل من دلیل الحصاد وعدد االشـطاء فـي المتـر المربـع وهـذا یشـیر 

ل وجـــد تفـــوق قـــیم معامـــ. االیجـــابي لزیـــادة كمیـــات البـــذار فـــي هـــذه الصـــفات وصـــفة حاصـــل الحبـــوب الـــى التـــأثیر 

  .االرتباط الوراثي على قیم معامل االرتباط المظهري في معظم الصفات المدروسة

تنتج من البحث بأن كل من عدد السنیبالت في السنبلة ودلیـل الحصـاد وطـول السـنبلة وعـدد الحبـوب سی

  .لتحسین حاصل الحبوب في الحنطةةانتخابیةدلأكافي السنبلة یمكن استعماله

  

Phenotypic and genotypic variation and correlation in bread wheat
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Abstract
These experiments were conducted in the field of Crop Science Dept., Coll. Of 

Agric. University of Baghdad, during 2001-2002 and 2002-2003, seasons. The 
objectives was to study phenotypic and genotypic variation and correlation in bread 
wheat, using split plot design with ten varieties ( Tamoz 2, Tamoz 3, Abu-Ghraib 3, 
IPA95, IPA99, Sale, Al-Rashed, Al-Iraq, Fateh and Rabea) as main plots and four 
seeding rates ( 80, 120, 240  and 320 kg/ ha) as sub plots with three replications.

  

  

  البحث جزء من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني
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Increasing seeding rates from 80 to 160, 240 and 320kg/ ha increased 
phenotypic and genotypic variances of grain yield. Environmental variance reduced 
for number of spikes/ plant, number of grains/ spike and harvest index in both 
seasons, while for grain yield reduced in first season and increased in second season. 
Increasing seeding rates from 80 to 160, 240 and 320kg/ ha, increased positive genetic 
correlation coefficient for several characters.

It was concluded that the number of spiklets/ spike, harvest index, spike length 
and number of grains/ spike could be used as selection index for the improvement of 
grain yield in bread wheat.

  

  المقدمة

التبــاین فــي صــفات رتتطلــب تربیــة تراكیــب وراثیــة مــن الحنطــة الناعمــة ذات حاصــل عــال معرفــة مقــدا

عن معرفة مقدار االرتباط بین هذه الصفات وبینها وبین الحاصـل " فضالسة ، التراكیب الوراثیة المتداولة في الدرا

یســــتخدم . )7و3(لالنتخـــاب لتحســـین كمیـــة الحاصـــل" بوصــــفها معیـــارا" بهـــدف تحدیـــد الصـــفات االكثـــر تـــأثیرا

ین التـي وأن مصـادر التبـا،االرتباط الوراثي لقیاس درجـة ثبـات الصـفة فـي المجتمـع فـي بیئتـین مختلفتـین أو أكثـر

تؤثر في المظهر الخارجي والتركیب الوراثي هي التراكیب الوراثیة واالختالفات البیئیة ضمن المعاملة واالختالفات 

، أذ أن التداخل الوراثي البیئي یعمل على تقلیل االرتباط بین القـیم الوراثیـة ) عوامل خارجیة(البیئیة غیر المرتبطة 

ان الســبب الرئیســي لالرتبــاط هــو التــأثیر . )16و13و 12(اتج عــن االنتخــاب تقلیــل التقــدم النــكــذلكوالمظهریــة و 

اذ أنه یؤثر في صفتین أو أكثر لذا فانعزال مثـل هـذا الجـین یسـبب تغـایرات انیـة ) Pleiotropy(المتعدد للجین

ن ، فقــد تزیــد مــن مقــدار هــذه الظــاهرة الموجــودة فــي الصــفتیفــي الصــفات التــي یــؤثر فیهــا ، وتــأتي درجــة االرتبــاط 

فـي حـین تزیـد جینـات اخـرى صـفة واحـدة وتقلـل مـن االخـرى " موجبـا" بعض الجینات كال الصفتین فتسـبب ارتباطـا

، ویحسب االرتباط الـوراثي مـن مكونـات التبـاین المشـترك للصـفتین ذلـك عنـد تحلیـل التبـاین " سالبا" فتسبب ارتباطا

الـى أن قـیم ) 7( Deweyو) 6(Briggsو ) 5(Barmaو ) 1(أشار االصیل حیث .المشترك لتلك الصفتین 

درست االرتباطات الوراثیة والمظهریـة بـین بعـض الصـفات فـي . االرتباط الوراثي أعلى من قیم االرتباط المظهري 

ةیــــاختلفلــــت نتــــائجهم بــــاختالف البیئــــات والتراكیــــب الوراث)8و6و5و4(ثین البــــاحعــــدد مــــن الحنطــــة مــــن قبــــل 

  .المستعملة

البحـــث بهـــدف دراســـة االرتباطـــات المظهریـــة والوراثیـــة بـــین بعـــض الصـــفات فـــي الحنطـــة وتحدیـــد طبـــق

  .الصفات التي ترتبط بحاصل الحبوب الستعمالها أدلة انتخابیة 

  

  المواد وطرائق العمل

نفـذت التجربــة فـي قســم المحاصــیل الحقلیـة ـ كلیــة الزراعـة ـ جامعــة بغــداد خـالل الموســمیین الــزراعیین 

و 3و تمــــوز 2تمــــوز(تضــــمنت التجربــــة عشــــرة أصــــناف مــــن حنطــــة الخبــــز . 2003-2002و 2001-2002

كمعــامالت رئیســیة واربــع كمیــات ) و ســالي  و الرشــید و العــراق والفــتح وربیعــة 99وابــاء 95ابــاءو3ابوغریــب 

نشــقة وبثالثــة هكتــار كمعــامالت ثانویــة باســتعمال تصــمیم االلــواح الم/كغــم) 320و 240و 160و 80( بــذار 

متــر مربــع واحتــوت علــى اربعــة خطــوط ، المســافة بــین خــط ) 0.8×4(حة الوحــدة التجریبیــة اكانــت مســ. مكــررات 

.بالترتیـب من شهر تشرین الثاني فـي الموسـمین االول والثـاني 13و 14كان موعد الزراعة في . سم 20واخر 

هـــ وأضــیف دفعــة واحــدة عنــد تحضــیر التربــة /كغــم400بمعــدل ) N:P)0 :27 :27اســتعمل الســماد المركــب 
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أجــریت عملیات خدمة . هـ /كغم200بمعدل ) N%46(یوم من الزراعة أضیف سماد الیوریا 45للزراعة ، وبعد 

حللــــت البیانـــــات حســــب تحلیــــل التبـــــاین ، ثــــم قورنـــــت . حســــب التوصــــیات العلمیـــــة االخـــــرىالتربــــة والمحصــــول

والتغــایر Varianceتــم تقــدیر التبــاین ) . 18(، % 5فــرق معنــوي بمســتوى باســتعمال أقــل المتوســطات الحســابیة 

بین حاصل الحبوب وعشر صفات قید الدراسة ولكل كمیة بـذار حیـث تـم حسـاب التبـاین Covarianceالمشترك 

بهـــدف حســـاب قـــیم معـــامالت والبیئیـــةالمظهریـــة والوراثیـــةةالمظهـــري والـــوراثي والبیئـــي وكـــذلك التغـــایرات المشـــترك

) .15و 9(االرتباط المظهري والوراثي 

  

rPxy=

  

  

rGxy=

  :حیث ان

Xوy  = الصفات المدروسة  

σp  وGσ =االنحراف القیاسي المظهري والوراثي على التوالي  

cov.p  وcov.G  =التغایر المشترك المظهري والوراثي على التوالي  

rPxy  وrGxy  =والياالرتباط المظهري والوراثي على الت  

  

  النتائج والمناقشة

  :التباین المظهري والوراثي والبیئي

حیــث . )1جــدول(فــي التبــاین المظهــري والــوراثي والبیئــي لكــال الموســمین " معنویــاأثــرت كمیــات البــذار 

أدت الـى انخفـاض ) 320و 240و 160الـى 80مـن (ان زیادة كمیـة البـذار 2002-2001لوحظ في الموسم 

عـدد السـنابل فـي المتـر المربـع و) سـم(كل من عدد االشطاء فـي المتـر المربـع ، ارتفـاع النبـات التباین المظهري ل

مــن أن االختالفــات فیمــا بــین النباتــات فــي دلیــل الحصــاد ) Nass)14مــع مــاذكره هــذا یتفــق % . ودلیـل الحصــاد 

وعدد السنیبالت في ) سم(لة انخفض التباین المظهري لطول السنبفي حین . كانت أكثر عند كمیة البذار الواطئة 

في حین ازداد التباین المظهـري وانخفـض .وازداد بعد ذلكهـ /كغم160الى 80من السنبلة بزیادة كمیات البذار 

ازداد التبـاین المظهـري لحاصـل الحبـوب . بعد ذلك في صفة عدد السنابل في المتـر المربـع لكمیـات البـذار نفسـها 

هــ وانخفـض بعـد /كغـم240الى 80حبة عند زیادة كمیة البذار من 1000وزن وعدد الحبوب في السنبلة ومعدل

هــ وازداد /كغـم240الى 80ذلك ، أما الحاصل البایولوجي فانخفض التباین المظهري له عند زیادة كمیة البذارمن

بـوب فـي و دلیـل االضـطجاع و عـدد الح) سـم(ان كـل مـن ارتفـاع النبـات 2003ــ2002فـي الموسـم أما . بعد ذلك

، 2002ـ 2001كت السـلوك نفسـه للموسـم لحبـة و دلیـل الحصـاد والحاصـل البـایولوجي سـ1000السـنبلة ووزن 

فكــان هـــ أمـا بقیــة الصــفات/كغــم320الـى 80فـي حــین وجــد ان التبـاین المظهــري ازداد بزیــادة كمیـات البــذار مــن 

ازداد لعــدد 2002_ 2001اثي فــي الموســم ان التبــاین الــور ) 1(جــدولیتضــح مــن الكمــا. "ســلوكها غیــر مســتقرا

كــذلك ازداد . هـــ وانخفــض بعــد ذلــك /كغــم 160الــى 80الســنابل فــي المتــر المربــع عنــد زیــادة كمیــة البــذار مــن 

هكتار ولكن حدث /كغم320و240و 160الى 80التباین الوراثي لدلیل االضطجاع عند زیادة كمیة البذار من 

))((

.cov

PyPx

Pxy
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وحاصــل الحبــوب هـــ كمــا ازداد التبــاین الــوراثي لعــدد الحبــوب فــي الســنبلة/كغــم240انخفــاض عنــد كمیــة البــذار 

في حین انخفض التباین الوراثي بزیادة . هـ وانخفض بعد ذلك /كغم240الى 80البذار من هـ بزیادة كمیات/كغم

شــطاء فــي هـــ لكـل مــن ارتفــاع النبـات وطــول الســنبلة وعـدد اال/كغــم320و240و 160الـى 80كمیـة البــذار مــن 

. وازداد بعـد ذلـك هــ /كغـم240الـى 80المتر المربع وانخفض للحاصل البـایولوجي عنـد زیـادة كمیـات البـذار مـن 

یشیر الجدول نفسه الى ان كل من عـدد االشـطاء . "اغیر مستقر " أما عدد السنیبالت في السنبلة فانه سلك سلوكا

عـدد السـنابل فـي المتـر المربـع وطـول السـنبلة ودلیـل الحصـاد في المتر المربع وارتفاع النبات ودلیـل االضـطجاع و 

الى زیادة یؤدي ازدیاد كمیة البذار أنلموسم االول في حین نجدفي ا" السلوك نفسه تقریباالثاني سلك في الموسم 

التبــاین الــوراثي لحاصــل الحبــوب وانخفــاض التبــاین الــوراثي للحاصــل البــایولوجي فــي حــین ســلكت بقیــة الصــفات 

هــ /كغـم140الـى 100ان زیـادة كمیـة البـذار مـن ) 1(االصـیل هالحظـیؤكد هذه النتـائج مـا .غیر مستقر" وكاسل

ادت الى زیـادة التبـاین المظهـري والـوراثي لحاصـل الحبـوب فـي وحـدة المسـاحة ، دلیـل الحصـاد وعـدد السـنابل فـي 

یالحـظ . یولوجي وعـدد الحبـوب فـي السـنبلة المتر المربع في حین انخفض التباین المظهري والوراثي للحاصل البـا

2002ـ 2001هـــ فــي الموســم /كغــم320و 240و 160الــى 80ان زیــادة كمیــات البــذار مــن ) 1(مــن جــدول 

فــي التبــاین البیئــي لعــدد الســنابل فــي المتــر المربــع وعــدد الحبــوب فــي الســنبلة ودلیــل أدى الــى حصــول انخفــاض 

لعدد االشطاء في المتر المربع وارتفـاع النبـات فـان زیـادة كمیـة البـذار مـن أما بالنسبة. الحصاد وحاصل الحبوب 

بینمــا ازداد التبــاین البیئــي لطــول . هـــ ادى الــى انخفــاض فــي التبــاین البیئــي ثــم ازداد بعــد ذلــك /كغــم240الــى 80

صل البـایولوجي فـان أما بالنسبة للحا. هـ وانخفض بعد ذلك /كغم240الى 80السنبلة عند زیادة كمیة البذار من 

هـــ أدى الــى زیــادة التبــاین البیئــي، بینمــا ســلكت بقیــة /كغــم 320و 240و 160الــى 80زیــادة كمیــة البــذار مــن 

هــ /كغـم160الـى 80فان زیـادة كمیـة البـذار مـن   2003ـ 2002أما في الموسم . غیر مستقرة " الصفات سلوكا

ي المتــر المربــع ودلیـل االضــطجاع وعــدد السـنابل فــي المتــر المربــع أدى الـى زیــادة التبــاین البیئـي لعــدد االشــطاء فـ

الـى 80فـي حـین ان زیـادة كمیـة البـذار مـن .وانخفـض التبـاین البیئـي بعـد ذلـك حبـة1000وطول السـنبلة ووزن 

الرتفـاع النبـات  ، عـدد السـنیبالت فـي السـنبلة ، الحاصـل هـ ادت الى انخفـاض التبـاین البیئـي /كغم 240و160

  .البایولوجي ودلیل الحصاد 

یمكــن االســتنتاج بــأن فــرص نجــاح االنتخــاب ســتكون اكبــر فــي الحاصــل البــایولوجي وعــدد االشــطاء فــي 

هــ وذلـك /كغـم160عدد السنابل في وحدة المساحة عند كمیـة البـذار في هـ و /كغم80المتر المربع عند كمیة البذار 

  .)17(لوجود اختالفات مظهریة وراثیة عالیة في هذه الصفات 

  :االرتباط المظهري 

مــع معظــم الصــفات " موجبــا" مظهریــا" ان حاصــل الحبــوب أظهــر ارتباطــا)9الــى 2مــن (تبــین الجــداول 

ي كـال الموسـمین فـ" سـالبا" معنویا" باستثناء ارتفاع النبات والحاصل البایولوجي ودلیل االضجاع اذ اعطت ارتباطا

240و 160و 80أعطى دلیل االضطجاع أعلى ارتباط معنوي سالب مع حاصل الحبوب عند كمیات البذار . 

كــذلك فــي الموســم 2002ـــ 2001ـــ بالترتیــب للموســم 0.80ـــ و 0.80ـ و 0.74ـــ و 0.60ره هـــ مقــدا/ كغــم320و 

تححق أعلى ارتباط مظهـري . وهذه صفة مرغوبة ، بالترتیبـ 0.75و ـ 0.80و ـ 0.72و ـ0.68الثاني أعطى 

معنــوي بــین حاصــل الحبــوب وكــل مــن عــدد الســنیبالت و دلیــل الحصــاد و طــول الســنبلة حیــث أعطــت موجــب و 

0.80و 0.85و 0.76و 0.88(هــ قـیم معامـل ارتبـاط مقـدارها /كغـم320و 240و 160و 80كمیات البذار 

ــــــــــــــــــــــــــــم ) 0.80و 0.75و0.79و 0.70( و ) 0.84و 0.83و 0.85و 0.59( و )  ـــــــــــــــــــــــب للموسـ بالترتیــــــ

و 0.54و 0.57و 0.45(فبلغت قیم معامل االرتبـاط المظهـري 2003ـ 2002أما في الموسم .2002ـ2001



5

وهـــــــــــــذه . بالترتیـــــــــــــب ) 0.56و 0.64و و 0.68و 0.45و 0.83و و 0.83و 0.73و 0.54( و ) 0.38

" الى أن حاصل الحبوب لمحصول الحنطة ارتبط معنویـا) Walton )11و  Hsuتوصل النتائج تتطابق مع ما 

و 0.73( وبصورة موجبة مـع عـدد السـنیبالت فـي السـنبلة وطـول السـنبلة وبلغـت قیمتـا معامـل االرتبـاط المظهـري 

  .بالترتیب ) 0.72

ودلیــــل ان أعلــــى ارتبــــاط معنــــوي موجــــب تحقــــق بــــین حاصــــل الحبــــوب ) 10(و واخــــرون Guptaذكــــر 

240و 160الى 80ان زیادة كمیة البذار من ) 9الى 2من (توضح الجداول . 0.867لحصاد وبلغت قیمته ا

هـ ادت الـى زیـادة فـي قـیم معـامالت االرتبـاط المظهـري السـالب بـین حاصـل الحبـوب وكـل مـن ارتفـاع /كغم320و

ري الموجب بـین حاصـل الحبـوب وكـل قیم معامالت االرتباط المظهفي الى زیادة أدت النبات ودلیل االضجاع ، و 

) Adams)2كـل مـن هذكـر ویؤیـد ذلـك مـا . طول السـنبلة و دلیـل الحصـاد ومن عدد االشطاء في المتر المربع 

وكــذلك االرتبــاط بــین حاصــل الحبــوب ان االرتبــاط بــین حاصــل الحبــوب ومكوناتــه ) Smith)16و Sharmaو 

الــى " أیضــا)9الــى 2(تشــیر الجــداول مــن. یــر كمیــات البــذار یوالحاصــل البــایولوجي ودلیــل الحصــاد یتغیــر بتغ

وجــود عالقــة ارتبــاط ســالبة بــین ارتفــاع النبــات وحاصــل الحبــوب ، اذ بلغــت قــیم معامــل االرتبــاط المظهــري عنــد 

ـ و 0.68ـ و 0.59ـ و 0.59(2002ــ2001هــ فـي الموسـم /كغـم320و 240و 160و 80كمیـات البـذار 

فــي . بالترتیـب ) 0.47ـــ و 0.45ــ و0.46ــ و 0.44(2003ـ 2002كمــا حققـت فـي الموســم یـب ،بالترت) ــ 0.65

مـــع الحاصـــل البـــایولوجي اذ بلغـــت قـــیم معامـــل " ســـالبا" مظهریـــا" الوقـــت نفســـه ان حاصـــل الحبـــوب حقـــق ارتباطـــا

ـ و 0.34(2002ــ2001هــ فـي الموسـم /كغـم 320و 240و 160و 80االرتباط المظهري عند كمیات البـذار 

" معـامالت االرتبـاط المظهـري قیمـا2003ــ 2002حققـت فـي الموسـم و . بالترتیـب ) ـ 0.44ــ و 0.46ـ و 0.53

واخـرون  Donaldsonتفـق مـع مـاذكره تان هـذه النتـائج . بالترتیـب) ـ0.32ـ 0.35ـ 0.17و 0.00( مقـدارها 

لحنطة ارتبطت بشدة مع زیادة دلیل الحصاد ولـم تـرتبط ااذ اشاروا الى ان التحسینات الوراثیة لحاصل حبوب ) 8(

مــع زیــادة الحاصــل البــایولوجي ولــذلك فــان نجــاح اقلمــة التراكیــب الوراثیــة شــبه القصــیرة للحنطــة كــان نتیجــة لزیــادة 

كفاءتهــا البایولوجیــة بســبب قصــر ارتفــاع النباتــات التــي انتجــت اقــل حاصــل تــبن لكــل وحــدة مــن حاصــل الحبــوب 

مما تقدم نستنتج أهمیة كل من عدد السـنیبالت فـي السـنبلة ، دلیـل الحصـاد وطـول . النباتات الطویلةبالمقارنة مع

  . للحنطةالسنبلة في تحدید حاصل الحبوب 

  :االرتباط الوراثي

مع معظم الصفات " موجبا" وراثیا" الى أن حاصل الحبوب أظهر ارتباطا17الى 10تشیر الجداول من 

فــي " ســالبا" معنویــا" النبــات و الحاصـل البــایولوجي و دلیــل االضــطجاع اذ أعطـت ارتباطــاباسـتثناء صــفات ارتفــاع

أعلى ارتباط وراثي معنـوي سـالب مـع حاصـل الحبـوب عنـد كمیـات البـذار حقق دلیل االضطجاع . كال الموسمین 

فـي و . االول ـ بالترتیـب للموسـم 0.89ـ و 0.81ـ 0.77ـ و 0.77مقـداره هــ /كغـم320و 240و 160و 80

أمـا أعلـى ارتبـاط وراثـي معنـوي موجـب . ـ بالترتیـب 0.81ـ و 0.83ــ و 0.84ـ و 0.74الموسـم الثـاني أعطـى 

اذ أعطـــت . ق بـــین حاصـــل الحبــوب وكـــل مـــن عـــدد الســنیبالت فـــي الســـنبلة ودلیـــل الحصــاد وطـــول الســـنبلة قــفتح

و 0.89و 0.83و 0.90( وراثـي مقـدارها هـ قیم معامل ارتبـاط /كغم320و 240و 160و 80كمیات البذار 

بالترتیـــــــب فـــــــي الموســـــــم ) 0.86و 0.84و 0.86و 0.80(و ) 0.87و 0.84و 0.85و 0.66(و ) 0.86

0.52(و ) 0.70و 0.76و 0.79و 0.54( أما في الموسم الثاني فبلغت قیم معامل االرتباط الـوراثي . االول 

" حقـــق حاصـــل الحبـــوب ارتباطـــا. بالترتیـــب ) 0.78و 0.94و 0.97و 0.76( و ) 0.83و 0.82و 0.72و 

و 80مـع عـدد الحبـوب فـي السـنبلة وبلغـت قـیم معامـل االرتبـاط الـوراثي عنـد كمیـات البـذار " موجبا" معنویا" وراثیا
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بالترتیـــب ، وفـــي الموســـم ) 0.67و 0.73و 0.84و 0.82( هــــ فـــي الموســـم االول /كغـــم320و 240و 160

الـــى ) 1(االصـــیل الیـــهأشـــاران هـــذه النتـــائج تتفـــق مـــع مـــا . بالترتیـــب ) 0.70و0.70و 0.69و 0.51اني الثــ

وجود ارتباط وراثي موجب وعالي المعنویة بین حاصل الحبوب وكل من دلیـل الحصـاد وعـدد الحبـوب فـي السـنبلة 

الـى 80ادة كمیـات البـذار مـن أن زیـ17الـى 10یتضـح مـن الجـداول . هــ /كغـم140و 100عند كمیتـي البـذار 

هـ أدت الى زیادة قـیم معامـل االرتبـاط الـوراثي الموجـب بـین حاصـل الحبـوب وكـل مـن /كغم320و 240و 160

دلیــل الحصــاد وعــدد االشــطاء فــي المتــر المربــع وهــذا یشــیر الــى التــأثیر االیجــابي لزیــادة كمیــات البــذار فــي هــذه 

الـوراثي علـى قـیم الى تفوق قیم معامل االرتباط17الى 10ول من تشیر الجدا. الصفات وصفة حاصل الحبوب 

حصل بعض الباحثین معامل ارتبـاط وراثـي أعلـى حیثرتباط المظهري في معظم الصفات المدروسة ،معامل اال

االســتنتاج بــأن كــل مــن عــدد الســنیبالت ممــا ســبق یمكــن ) . 13و12و 4و 1( مــن معامــل االرتبــاط المظهــري 

لة ودلیــل الحصـــاد وطــول الســنبلة وعــدد الحبـــوب فــي الســنبلة یمكــن اســـتعمالها كــدلیل انتخــابي لتحســـین فــي الســنب

  .حاصل الحبوب في الحنطة
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم80للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 2(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.33  - 0.17  0.54  0.67  - 0.87  0.63  - 0.33  - 0.72  - 0.70  - 0.59  نباتارتفاع ال

    0.85  - 0.74  0.02  0.25  - 0.20  - 0.14  - 0.13  0.05  0.09  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.70  0.28  0.19  - 0.14  - 0.14  - 0.33  0.00  0.12  عدد السنابل في المتر المربع

        0.20  - 0.62  0.39  0.08  - 0.08  - 0.26  - 0.30  حبة1000وزن 

          - 0.56  0.36  - 0.29  - 0.89  - 0.47  - 0.34  الحاصل البایلوجي

            - 0.74  0.48  0.66  0.79  0.74  عدد الحبوب

              - 0.76  - 0.54  - 0.79  - 0.68  دلیل االضطجاع

                0.58  0.77  0.70  طول السنبلة

                  0.71  0.59  دلیل الحصاد

                    0.88  عدد السنیبالت
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم160للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 3(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.48  - 0.31  0.55  0.62  - 0.80  0.53  - 0.25  - 0.63  - 0.57  - 0.59  النباتارتفاع

    0.92  - 0.78  0.13  0.36  - 0.39  0.11  - 0.02  0.29  0.24  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.85  0.31  0.28  - 0.30  - 0.01  - 0.22  0.10  0.08  عدد السنابل في المتر المربع

        0.09  - 0.57  0.42  0.02  - 0.09  - 0.16  - 0.24  حبة1000وزن 

          - 0.59  0.29  - 0.16  - 0.88  - 0.45  - 0.53  الحاصل البایلوجي

            - 0.68  0.56  0.75  0.60  0.80  عدد الحبوب

              - 0.73  - 0.54  - 0.77  - 0.74  دلیل االضطجاع

                0.55  0.65  0.79  طول السنبلة

                  0.67  0.85  دلیل الحصاد

                    0.76  عدد السنیبالت

Rα0.05 DF 28= Rα0.01 DF 28= 0.46
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم240للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 4(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  بةح
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.39  - 0.28  0.53  0.49  - 0.76  0.68  - 0.38  - 0.64  - 0.66  - 0.68  ارتفاع النبات

    0.85  - 0.65  0.27  0.21  - 0.29  0.15  - 0.04  0.45  0.29  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.81  0.44  0.21  - 0.20  - 0.02  - 0.27  0.19  0.07  عدد السنابل في المتر المربع

        0.03  - 0.63  0.45  0.01  - 0.68  - 0.34  - 0.31  حبة1000وزن

          - 0.58  0.31  - 0.09  - 0.14  - 0.33  - 0.46  الحاصل البایلوجي

            - 0.78  0.47  0.73  0.61  0.71  عدد الحبوب

              - 0.66  - 0.62  - 0.75  - 0.80  دلیل االضطجاع

                0.50  0.59  0.75  طول السنبلة

                  0.68  0.83  دلیل الحصاد

                    0.85  عدد السنیبالت
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم320للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 5(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.60  - 0.35  0.53  0.41  - 0.67  0.65  - 0.46  - 0.60  - 0.71  - 0.65  ارتفاع النبات

    0.86  - 0.66  0.17  0.36  - 0.44  0.25  0.10  0.58  0.39  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.81  0.42  0.34  - 0.29  0.07  - 0.19  0.33  0.16  عدد السنابل في المتر المربع

        0.04  - 0.71  0.42  - 0.09  - 0.16  - 0.37  - 0.34  حبة1000وزن

          - 0.50  0.28  - 0.14  - 0.85  - 0.31  - 0.44  الحاصل البایلوجي

            - 0.75  0.52  0.64  0.62  0.66  عدد الحبوب

              - 0.80  - 0.62  - 0.82  - 0.80  دلیل االضطجاع

                0.55  0.75  0.80  طول السنبلة

                  0.65  0.84  دلیل الحصاد

                    0.80  عدد السنیبالت

Rα0.05 DF 28= Rα0.01 DF 28= 0.46
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  2003–2002هكتار للموسم / كغم80للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 6(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  االضطجاع
  الحبوبعدد

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.44  - 0.33  - 0.13  0.45  - 0.26  0.43  - 0.64  - 0.60  - 0.34  - 0.44  ارتفاع النبات

    0.98  - 0.45  0.14  - 0.15  - 0.06  0.08  - 0.16  - 0.03  0.11  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.49  0.23  - 0.15  - 0.03  0.05  - 0.26  - 0.06  0.09  عدد السنابل في المتر المربع

        0.04  - 0.25  0.23  0.42  0.11  - 0.19  0.04  حبة1000وزن 

          - 0.16  0.44  - 0.02  - 0.82  - 0.59  - 0.00  الحاصل البایلوجي

            - 0.82  0.33  0.74  0.17  0.49  عدد الحبوب

              - 0.38  - 0.68  - 0.53  - 0.68  دلیل االضطجاع

                0.45  0.31  0.61  طول السنبلة

                  0.73  0.54  دلیل الحصاد

                    0.45  عدد السنیبالت
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  2003–2002هكتار للموسم / كغم160للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 7(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.60  - 0.45  0.16  0.31  - 0.46  0.44  - 0.32  - 0.47  - 0.43  - 0.46  ارتفاع النبات

    0.92  - 0.36  0.19  0.10  - 0.18  - 0.00  - 0.09  0.23  0.16  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.51  0.63  0.00  - 0.12  - 0.11  - 0.32  0.14  0.01  عدد السنابل في المتر المربع

        - 0.14  - 0.10  0.10  0.42  - 0.22  - 0.02  0.11  حبة1000وزن 

          - 0.59  0.31  - 0.05  - 0.78  - 0.40  - 0.17  الحاصل البایلوجي

            - 0.62  0.48  0.78  0.56  0.67  عدد الحبوب

              - 0.34  0.62  - 0.41  - 0.72  دلیل االضطجاع

                0.48  0.30  0.68  طول السنبلة

                  0.61  0.73  دلیل الحصاد

                    0.57  عدد السنیبالت

  

  

  

  

  

  

  

  



14

  2003–2002هكتار للموسم / كغم240للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 8(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  عاالضطجا
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.51  - 0.34  - 0.10  0.63  - 0.32  0.36  - 0.39  - 0.31  - 0.26  - 0.45  ارتفاع النبات

    0.88  - 0.53  0.30  0.16  - 0.22  0.10  - 0.11  0.34  0.12  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.71  0.52  0.03  - 0.15  0.09  - 0.34  0.20  0.01  عدد السنابل في المتر المربع

        - 0.29  0.03  - 0.00  0.29  0.44  - 0.01  0.34  حبة1000وزن 

          - 0.62  0.38  - 0.10  - 0.80  - 0.31  - 0.35  الحاصل البایلوجي

            - 0.70  0.47  0.77  0.39  0.67  عدد الحبوب

              - 0.42  - 0.70  - 0.30  - 0.80  دلیل االضطجاع

                0.47  0.43  0.64  طول السنبلة

                  0.52  0.83  دلیل الحصاد

                    0.54  عدد السنیبالت
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  2003–2002هكتار للموسم / كغم320للصفات المدروسة تحت كمیة البذار مظهريقیم معامل االرتباط ال) 9(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  اعاالضطج
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.49  - 0.25  - 0.11  0.14  - 0.31  0.41  - 0.30  - 0.40  - 0.18  - 0.47  ارتفاع النبات

    0.70  - 0.31  0.36  0.08  0.23  - 0.05  - 0.09  0.26  0.18  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.64  0.51  0.02  - 0.20  0.16  - 0.32  0.13  0.04  عدد السنابل في المتر المربع

        - 0.32  0.12  0.00  0.25  0.47  - 0.01  0.35  حبة1000وزن 

          - 0.17  0.49  - 0.21  - 0.78  - 0.07  - 0.32  الحاصل البایلوجي

            - 0.88  0.54  0.83  0.25  0.69  عدد الحبوب

              - 0.50  - 0.74  - 0.19  - 0.75  دلیل االضطجاع

                  0.30  0.56  طول السنبلة

                  0.29  0.83  دلیل الحصاد

                    0.38  عدد السنیبالت
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم80قیم معامل االرتباط الوراثي للصفات المدروسة تحت كمیة البذار ) 10(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.37  - 0.81  0.55  0.68  - 0.90  0.65  - 0.37  - 0.75  - 0.77  - 0.68  ارتفاع النبات

    0.97  - 0.81  0.02  0.30  - 0.23  - 0.16  - 0.15  0.03  0.02  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.74  0.29  0.21  - 0.17  - 0.14  - 0.35  0.02  0.12  عدد السنابل في المتر المربع

        0.21  - 0.63  0.40  0.08  - 0.07  - 0.27  - 0.31  حبة1000وزن 

          - 0.57  0.38  - 0.29  - 0.92  - 0.49  - 0.38  الحاصل البایلوجي

            - 0.79  0.47  0.67  0.83  0.82  عدد الحبوب

              - 0.83  0.57  - 0.87  - 0.77  دلیل االضطجاع

                0.60  0.84  0.80  طول السنبلة

                  0.78  0.66  دلیل الحصاد

                    0.97  عدد السنیبالت
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم160قیم معامل االرتباط الوراثي للصفات المدروسة تحت كمیة البذار ) 11(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  اعاالضطج
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.48  - 0.31  0.56  0.62  - 0.81  0.54  - 0.26  - 0.63  - 0.62  - 0.60  ارتفاع النبات

    0.94  - 0.80  0.13  0.37  - 0.42  0.12  - 0.02  0.33  0.26  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.86  0.32  0.28  - 0.30  - 0.02  - 0.22  0.12  0.10  عدد السنابل في المتر المربع

        0.09  - 0.58  0.42  0.03  - 0.09  - 0.17  - 0.26  حبة1000وزن 

          - 0.60  0.29  - 0.18  - 0.89  - 0.44  - 0.55  الحاصل البایلوجي

            - 0.69  0.58  0.76  0.63  0.84  عدد الحبوب

              - 0.76  0.54  - 0.82  - 0.77  دلیل االضطجاع

                0.58  0.70  0.86  طول السنبلة

                  0.72  0.85  دلیل الحصاد

                    0.83  عدد السنیبالت
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم240قیم معامل االرتباط الوراثي للصفات المدروسة تحت كمیة البذار ) 12(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  طجاعاالض
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.40  - 0.28  0.53  0.49  - 0.77  0.73  - 0.40  - 0.65  - 0.68  - 0.70  ارتفاع النبات

    0.87  - 0.66  0.27  0.21  - 0.31  0.17  - 0.03  0.46  0.30  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.82  0.44  0.21  - 0.21  - 0.03  - 0.28  0.20  0.07  عدد السنابل في المتر المربع

        0.04  - 0.63  - 0.50  0.01  - 0.14  - 0.35  - 0.31  حبة1000وزن 

          - 0.59  0.32  - 0.11  - 0.86  - 0.34  - 0.47  الحاصل البایلوجي

            - 0.85  0.50  0.74  0.61  0.73  عدد الحبوب

              - 0.79  - 0.68  0.82  - 0.89  دلیل االضطجاع

                0.55  0.66  0.84  طول السنبلة

                  0.70  0.84  دلیل الحصاد

                    0.89  عدد السنیبالت
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  2002–2001هكتار للموسم / كغم320قیم معامل االرتباط الوراثي للصفات المدروسة تحت كمیة البذار ) 13(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  الضطجاعا
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.62  - 0.36  0.53  0.43  - 0.68  0.66  - 0.48  - 0.61  - 0.75  - 0.67  ارتفاع النبات

    0.88  - 0.67  0.17  0.38  - 0.45  0.27  0.10  0.61  0.39  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.82  0.42  0.35  - 0.30  0.08  - 0.19  0.34  0.17  عدد السنابل في المتر المربع

        0.04  - 0.71  0.42  0.09  - 0.17  - 0.39  - 0.34  حبة1000وزن 

          - 0.51  0.28  - 0.16  - 0.85  - 0.33  - 0.46  الحاصل البایلوجي

            - 0.76  0.54  0.65  0.64  0.67  عدد الحبوب

              - 0.86  - 0.62  - 0.87  - 0.81  دلیل االضطجاع

                0.60  0.82  0.86  طول السنبلة

                  0.64  0.85  دلیل الحصاد

                    0.86  عدد السنیبالت
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  2003–2002هكتار للموسم / كغم80قیم معامل االرتباط الوراثي للصفات المدروسة تحت كمیة البذار ) 14(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل 

  الضطجاعا
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.44  - 0.34  0.13  0.46  - 0.27  0.46  - 0.75  - 0.63  - 0.46  - 0.47  ارتفاع النبات

    0.98  0.47  0.14  - 0.15  - 0.07  0.11  - 0.16  - 0.03  0.12  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.51  0.24  - 0.16  - 0.03  0.07  - 0.27  - 0.07  0.10  عدد السنابل في المتر المربع

        0.04  - 0.26  0.26  0.45  0.12  - 0.28  0.06  حبة1000وزن 

          - 0.62  0.46  - 0.11  - 0.83  - 0.74  0.005  الحاصل البایلوجي

            - 0.87  0.39  0.76  0.88  0.51  عدد الحبوب

              - 0.53  - 0.74  - 0.71  - 0.74  دلیل االضطجاع

                0.55  0.39  0.76  طول السنبلة

                  0.89  0.52  دلیل الحصاد

                    0.54  عدد السنیبالت
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  2003–2002هكتار للموسم / كغم160قیم معامل االرتباط الوراثي للصفات المدروسة تحت كمیة البذار ) 15(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

ل دلی

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.63  - 0.46  0.23  0.31  - 0.47  0.49  - 0.47  - 0.48  - 0.63  - 0.49  ارتفاع النبات

    0.94  - 0.49  0.20  0.10  - 0.18  0.04  - 0.11  0.37  0.15  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.68  0.37  0.00  0.12  - 0.17  0.32  0.20  0.01  عدد السنابل في المتر المربع

        - 0.18  - 0.13  0.17  0.48  0.27  - 0.17  0.12  حبة1000وزن 

          - 0.59  0.34  - 0.06  - 0.79  - 0.54  - 0.18  الحاصل البایلوجي

            - 0.89  0.57  - 0.79  0.76  0.69  عدد الحبوب

              - 0.64  - 0.69  - 0.55  - 0.84  دلیل االضطجاع

                0.66  0.55  0.97  طول السنبلة

                  0.81  0.72  دلیل الحصاد

                    0.79  عدد السنیبالت
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  2003–2002هكتار للموسم / كغم240قیم معامل االرتباط الوراثي للصفات المدروسة تحت كمیة البذار ) 16(جدول 

  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

یل دل

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.52  - 0.34  - 0.10  0.03  - 0.32  0.40  - 0.61  - 0.32  - 0.38  - 0.46  ارتفاع النبات

    0.89  0.57  0.30  0.16  - 0.22  0.17  -0.1  0.50  0.12  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.76  0.52  0.03  - 0.16  0.13  - 0.34  0.28  0.00  عدد السنابل في المتر المربع

        - 0.30  0.03  0.01  0.47  0.46  0.03  0.34  حبة1000وزن 

          - 0.62  0.42  - 0.15  - 0.81  - 0.42  - 0.35  الحاصل البایلوجي

            - 0.90  0.58  0.79  0.56  0.70  عدد الحبوب

              - 0.56  - 0.74  - 0.47  - 0.83  دلیل االضطجاع

                0.66  0.82  0.94  طول السنبلة

                  0.69  0.82  دلیل الحصاد

                    0.76  عدد السنیبالت
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  الصفات المدروسة
حاصل 

  الحبوب

عدد 

  السنیبالت
  طول السنبلة  دلیل الحصاد

دلیل

  االضطجاع
  عدد الحبوب

الحاصل 

  البایلوجي

1000وزن 

  حبة
  عدد االشطاء  عدد السنابل

  - 0.52  - 0.25  - 0.12  0.41  - 0.31  0.44  - 0.46  - 0.40  - 0.34  - 0.47  ارتفاع النبات

    0.78  - 0.33  0.37  0.07  - 0.26  0.21  0.09  0.39  0.20  عدد االشطاء في المتر المربع

      - 0.71  0.51  0.02  - 0.21  0.24  - 0.32  0.24  0.04  عدد السنابل في المتر المربع

        - 0.36  0.13  0.00  0.21  0.50  0.14  0.35  حبة1000وزن 

          - 0.71  0.51  - 0.31  - 0.79  0.12  - 0.32  الحاصل البایلوجي

            - 0.90  0.78  0.84  0.37  0.70  عدد الحبوب

              - 0.69  - 0.79  - 0.23  - 0.81  دلیل االضطجاع

                0.65  0.50  0.78  طول السنبلة

                  0.52  0.83  دلیل الحصاد

                    0.70  عدد السنیبالت
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