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  نینوى/لزراعیةجامعة الموصل                الھیئة العامة للبحوث ا/كلیة الزراعة والغابات           
  

  الخالصة
للھجఉఉن التبادلیఉఉة بఉఉین خمسఉఉة أصఉఉناف مఉఉن الشఉఉعیر، اسఉఉود محلఉఉي وتویثఉఉة  F2أسఉఉتخدم الجیఉఉل الثఉఉاني 

األبఉاء وھجఉن (زرعఉت التراكیఉب الوراثیఉة .لتقఉدیر قఉدرة االئఉتالف والفعఉل الجینఉي ٢وعرطة وزنبقఉة وجزیఉرة
میم القطاعఉات العشఉوائیة الكاملఉة بఉثالث باسఉتخدام تصఉفي محطة أبحاث مركز إبఉاء فఉي ربیعఉھ ) الجیل الثاني

وعఉఉدد السఉఉنابل فఉఉي النبఉఉات  )سఉఉم(عఉఉدد األیఉఉام للتزھیروارتفఉఉاع النبఉఉاتسఉఉجلت البیانఉఉات عఉఉن صఉఉفات . مكఉఉررات 
اختلفఉت التراكیఉب . )غఉم(وحاصఉـل الحبఉوب فఉي النبఉات  )غఉم(حبఉة ١٠٠٠ووزن وعـدد الحبوب فఉي السఉنبلة 

، وأشఉఉار تحلیఉఉل قఉఉدرة االئఉఉتالف الఉఉى أن متوسఉఉطات مربعఉఉات الوراثیఉఉة معنویఉఉا فఉఉي جمیఉఉع الصఉఉفات المدروسఉఉة 
ائتلఉఉف الصఉఉنف تویثఉఉة .لجمیఉఉع الصఉఉفات المدروسఉఉة % ١القఉఉدرة العامఉఉة والخاصఉఉة كانఉఉت معنویఉఉة عنఉఉد مسఉఉتوى 

 وحاصఉـل الحبఉوب حبఉة ١٠٠٠ووزن األیఉام للتزھیروعఉـدد الحبఉوب فఉي السఉنبلة باالتجاه المرغوب في عఉدد 
كان تاثیر القدرة الخاصة على االئتالف معنویا وباالتجاه المرغوب .ع النباتوباالتجاه غیر المرغوب الرتفا

كఉఉان .٢جزیఉఉرةXزنبقఉఉة وباالتجఉఉاه غیఉఉر المرغఉఉوب فఉఉي الھجఉఉین محلఉఉي Xلحاصఉఉل الحبఉఉوب فఉఉي الھجఉఉین محلఉఉي 
معنویఉاً لجمیఉع الصఉفات المدروسఉة، وكانఉت مكونఉات التبఉاین الఉوراثي السఉیادي   ˆDالتباین الఉوراثي االضఉافي

)H1  وH2  ( معنویة لجمیع الصفات المدروسة عدا قیمH2  اتఉي النبఉنابل فఉدد السఉلصفات ارتفاع النبات وع
وحاصل النبات فلم تصل حد المعنویة مما یشఉیر الఉى اھمیఉة كఉال المكونఉات الوراثیఉة االضఉافیة والسఉیادیة فఉي 

لجمیع الصفات المدروسة  اكبر من الواحد الصحیح)   a(كانت قیم معدل درجة السیادة . وراثة ھذه الصفات
ممఉఉا یشఉఉیر الఉఉى فعఉఉل جینఉఉي لسఉఉیادة فائقఉఉةوكانت قఉఉیم نسఉఉبة التوریఉఉث بఉఉالمعنى الواسఉఉع والضఉఉیق مرتفعఉఉة لجمیఉఉع 

  .الصفات المدروسة
  

  المقدمة
لقد أخذت زراعة الشعیر تتوسـع في العراق خاصఉـة فఉي المنطقఉة الدیمیఉة وذلఉك مఉع التوسఉـع الكبیఉر 

ة الحیوانیة والذي یستھلك معظمھ في تغذیة الحఉـیوانات وتبلఉغ المسఉاحة التఉي في مشاریع تنمیة وتطویر الثرو
مఉఉن مجمఉఉل المسఉఉاحة % ٤٣ألఉఉف ھكتఉఉار التఉఉـي تشఉఉكل  ٥٠٠یఉఉزرع بھఉఉا فఉఉي محافظఉఉة نینఉఉوى لوحఉఉدھا حఉఉوالي 

یعتبఉఉఉر الصఉఉఉنف األسఉఉఉود المحلఉఉఉي مఉఉఉن اكثఉఉఉر األصఉఉఉناف ). ٢٠٠٠العఉఉఉذاري (المخصصఉఉఉة للشఉఉఉعیر فఉఉఉي القطఉఉఉر 
ن فఉఉي المنطقఉఉة الدیمیఉఉة بسఉఉبب تحملఉఉھ للجفఉఉاف، إال أن ھఉఉذا الصఉఉنف یعఉఉاني مఉఉن عఉఉـدة المرغوبఉఉة لఉఉدى المఉఉزارعی

الیఉఉونس ( مشఉاكل فఉఉي مقఉఉدمتھا انخفఉఉاض حاصఉఉلھ مఉఉن الحبఉوب وحساسఉఉیتھ لالضఉఉطجاع واإلصఉఉابة بఉఉاألمراض 
  ).١٩٨٧واخرون ،

و  Klages و  Harringtonعنఉఉد اجఉఉراء تھجఉఉین تبఉఉادلي بఉఉین اصఉఉناف الشఉఉعیر سداسఉఉیة الصఉఉفوف 
Menute و  Morex  و  Piroline  وجد Hockett  وي ) ١٩٩٣(واخرونఉة معنఉتالف عامఉدرة ائఉاثیر قఉت

، بینما كانت تاثیرات القدرة الخاصఉة  F2والجیل الثاني  F1لوزن الحبوب وحاصل الحبوب في الجیل االول 
ناف مఉఉن وفఉఉي تھجینఉఉات بఉఉین ثمانیఉఉة اصF2 .ఉఉعلఉఉى االئఉఉتالف فقఉఉط معنویఉఉة لھఉఉاتین الصఉఉفتین فఉఉي الجیఉఉل الثఉఉاني 

ان القఉఉدرة العامఉఉة علఉఉى االئఉఉتالف كانఉఉت مكఉఉون اساسఉఉي لఉఉبعض ) ١٩٩٩( Gallais و  Hanifiالشఉعیر وجఉఉد 
فـي الهجـن التبادلیـة  حبఉة وموعఉد التزھیఉر وحاصఉل الحبఉوب والقఉش ، ١٠٠٠التباینات الوراثیఉة لصఉفات وزن 

  Arielو   Alexisو  Nomadو   Prismaو Schooner( بـین ثمانیـة اصـناف مـن الشـعیر ثنـائي الصــفوف
اختالفات معنویة بین التراكیఉب الوراثیఉة  )Quantumm-10 ( 0 ôGôBudak )٢٠٠٠و  Kayaو  Vulgaو

كان تباین القدرة العامة والخاصة علఉى .حبة وحاصل الحبوب ١٠٠٠لصفات التزھیر وارتفاع النبات ووزن 
ما كان تباین القఉدرة العامఉة علఉى االئఉتالف بین F2 االئتالف معنویاً لجمیع الصفات المدروسة في الجیل الثاني

  .حبة وحاصل الحبوب  ١٠٠٠معنویاً الرتفاع النبات ووزن 
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  Caiعند دراسة العالقة بین عدد من الصفات الحقلیة المختلفة مع حاصل الحبوب في الشعیر الحظ 
فعة للتوریث بالمعنى الواسع لعدد االیـام للنضج ومتوسطـة الرتفـاع النبات تقدیرات مرت)١٩٩٣(واخرون   

ان تقఉఉدیرات التوریఉఉث بఉఉالمعنى الواسఉఉع مرتفعఉఉة لعఉఉدد ) ١٩٩٧(وواطఉఉـئة لحاصఉఉل الحبఉఉوب ، واسఉఉتنتج احمఉఉد 
. السنابل في النبات وحاصل الحبوب ومتوسطة الرتفاع النبات وواطئة للحاصఉل البఉایولوجي ودلیఉل الحصఉاد

ان الجینఉات التఉي ) ١٩٩٨( Fosterو  Martinezدراسఉة لثالثఉة ھجఉن للشఉعیر سداسఉي الصఉفوف وجఉد  في 
وكఉان التوریఉث لھఉاتین . تسیطر على موعد التزھیر المتఉاخر ووزن الحبఉوب العఉالي كانఉت ذات تఉاثیر سఉیادي

فة حاصఉఉل علఉఉى التఉఉوالي واظھఉఉرت ثباتఉఉاً مقارنఉఉة بఉఉالمفھوم الضఉఉیق لصఉఉ% ٨٦و٤٢الصఉఉفتین بఉఉالمفھوم الواسఉఉع 
حبఉة وموعఉد التزھیఉر واقఉل اھمیఉة  ١٠٠٠كانت التأثیرات االضافیة  اكثر أھمیة فఉي صఉفتي وزن .  الحبوب 

  فఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉي حاصఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉل الحبఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉوب والقఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉش
)Hanifi  و Gallais  ،١٩٩٩. (  

الخاصةللھجن التبادلیة فఉي العامة لآلباء وتھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على قدرة االئتالف تس
وتحఉـدید الھجఉن الممیఉزة فఉي صఉفات  للشఉعیر االسఉود المحلఉي مఉع اربعఉة اصఉناف اخఉرىF2   الجیఉل الثఉاني 

ھఉఉذه الصఉఉفات تقఉఉدیر مكونఉఉات التبఉఉاین الఉఉوراثي والفعఉఉل الجینఉఉي الఉఉذي یఉఉتحكم فఉఉي توریఉఉث الحاصఉఉل ومكوناتఉఉھ و
   .والتـي تساعدنا في الحصول على الصنف المرغوب في نھایة برنامج التربیة

  
  ھ قائمواد البحث وطر

 ھఉي(Hordeum disticum L)   استخدمت في ھذه الدراسة خمسة أصناف مఉن الشఉعیر الثنائـఉـي
منظఉـمة /مركఉز تكنولوجیఉا البఉذور(تویثఉة و،  )كلیఉة الزراعఉة والغابఉات/قسم المحاصیل الحقلیఉة ( اسـود محلي

مఉఉఉة لفحఉఉఉص الھیئఉఉఉة العا( ٢وجزیఉఉఉرة  )مركఉఉఉز إبఉఉఉاء لألبحఉఉاث الزراعیఉఉఉة(عرطఉఉఉة وزنبقఉఉఉة و،  )الطఉఉـاقة الذریఉఉఉة
فఉఉي  ٢٠٠٠تشఉఉرین الثఉఉاني  ٢٥فఉఉي الجیఉఉل االول زرعఉఉت حبఉఉوب األبఉఉاء وھجఉఉن . ) نینఉఉوى/وتصఉఉدیق البఉఉذور 

باسఉتخدام تصఉمیم القطاعఉات العشఉوائیة الكاملఉة  كఉم شఉمال شఉرق مدینఉة الموصఉل ١٨منطقة بعشیقة على بعఉد 
RCBD ٢٠٠٢الفھادي وحمید ، (تم الحصول على حبوب الجیل الثاني و وبثالثة مكررات .(  

زرعت حبوب األباء وھجن الجیل الثاني  تحت الظروف الحقلیة في محطة أبحఉاث مركఉز إبఉاء فఉي 
حتఉوي كఉل مكఉرر حیఉث أمكررات  ةبنفس التصمیم التجریبي وبثالث ٢٠٠٢ربیعھ في منتصف تشرین الثاني 

الثالثఉة مఉن  سم بین خط أخروقد تم حصاد الخطـوط الوسطیة٣٠م للخط وبمـسافة  ٢0٥خمسة خطوط بطول 
عఉఉఉدد األیఉఉఉام : وتఉఉఉم دراسఉఉఉة الصఉఉఉفات الحقلیఉఉఉة التالیఉఉఉة) األبఉఉఉاء وھجఉఉఉن الجیఉఉఉل الثఉఉఉاني (كఉఉఉل تركیఉఉఉب وراثఉఉఉي 

من السنابل من غمد ورقة العلم وارتفఉاع النبఉات % ٥٠للتزھیر،وتمثل عدد األیام من الزراعة وحتى خروج 
دون سఉفا وعఉدد السఉنابل فఉي النبఉات ، ویمثل طول الساق الرئیسي من سطح التربة وحتఉى قمఉة السఉنبلة بఉ)سم(

 ١٠٠٠ووزن  وعఉఉـدد الحبఉఉوب فఉఉي السఉఉنبلة والఉఉذي حسఉఉب بتقسఉఉیم عఉఉدد الحبఉఉوب فఉఉي النبఉఉات علఉఉى عఉఉدد سఉఉنابلھ
حللఉఉت البیانఉఉات المఉఉأخوذة مఉఉن األبఉఉاء وھجఉఉن الجیఉఉل الثఉఉاني . )غఉఉم(وحاصఉఉـل الحبఉఉوب فఉఉي النبఉఉات  )غఉఉم(حبఉఉة

) ١٩٨٠الراوي وخلف هللا ،(للمقارنة بین المتوسطات  احصائیا و تم استخدام اختبار دنكن ذو المدى المتعدد
لحساب القدرة العامة ) ١٩٥٦،  Griffing(النموذج االول  –حسب طریقة كرفنك الثانیةكما حللت البیانات 

والمعدلఉఉة للجیఉఉل ) ١٩٥٤(Hayman و ) ١٩٥٤( Jinks تఉఉم اسఉఉتخدام طریقتఉఉي .والخاصఉఉة علఉఉى االئఉఉتالف
،معఉدل تبఉاین  Vpوتم تقدیر التباینఉات التالیఉة ؛ تبఉاین اآلبఉاء ) ١٩٧٩،  Chaudharyو  F2 ) Singhالثاني 

وتم حساب مكونات التباین الఉوراثي  Wr ومعدل التباین المشترك   Vrوتباین معدل الصفوف Vr الصفوف 
  : كما یلي

E2= Mse/r = Me´ of  F2.                                                                                       التباین
تباین التاثیر التجمیعఉي                                                                            .Dˆ = Vp - E2البیئي 
           Ĥ = 16 Vr – 16 Wr + 4Vp -[ 4(5n-4)/n] E2.                       یاديఉتباین التاثیرالس

             Ĥ2 = 16 Vr – 16 Vr   - [ 16(n-1)/n] E2.                                    یاديఉاین السఉالتب
              ĥ² = (4F2 - 4P)² - [ 16(n-1)/n] E2.             مجموع التاثیرات السیادیة للمواقع الخلیطة
                  Fˆ  = 4 Vp – 8 Wr - [ 4(n-2)/n] E2. ات                   متఉوسط التكرار النسبي للجین
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  ): ١٩٥٤، Hayman ( تم حساب الخطأ القیاسي لمكونات التباین الوراثي على اساس التباین التالي  

S²= Ûar(Ŵ r-Ûr)/2 
سఉاب النسఉب تఉم ح).  ١٩٥٨، Hayman(ویتم ضرب ھذا التباین بُمعاِمالت خاصة لكل مكఉون للجیఉل الثఉاني

  )٢٠٠٤واخرون ،   Vanoli:(الوراثیة التالیة 
   √=Ĥ/ Dˆ  ā       معఉدل درجఉة السఉیادة                                                                    

 KD/KR =(√4 DˆĤ + Fˆ) / (√4 DˆĤ - Fˆ)نسبة الجینات السائدة الى الجینات المتنحیة            
-ĥ²bs=(Dˆ/2+Ĥ/2-Ĥ2/4-Fˆ/2)/(Dˆ/2+Ĥ/2التوریఉఉఉఉث بఉఉఉఉالمفھوم الواسఉఉఉఉع                               

Ĥ2/4-Fˆ/2+E2)     
-ĥ²ns=(Dˆ/2+Ĥ/2-Ĥ2/2-Fˆ/2)/(Dˆ/2+Ĥ/2-Ĥ2/4التوریఉఉఉఉث بఉఉఉఉالمفھوم الضఉఉఉఉఉیق                       

Fˆ/2+E2)  
  

  النتائج والمناقشة
، ) ١(الخاصة علఉى االئఉتالف للجیఉل الثఉاني موضఉحة فఉي الجఉدول نتائج تحلیل تباین القدرة العامة و

لجمیఉఉఉع الصఉఉఉفات % ١ویالحఉఉఉظ وجఉఉఉود اختالفఉఉఉات معنویఉఉఉة بఉఉఉین التراكیఉఉఉب الوراثیఉఉఉة وعنఉఉఉد مسఉఉఉتوى احتمఉఉఉال 
،وكانఉت متوسఉطات % ٥المدروسة عدا حاصل الحبوب حیث كانت االختالفات معنویةعنఉد مسఉتوى احتمఉال 

لجمیఉع الصఉفات المدروسఉة % ١االئتالف معنویఉة عنఉد مسఉتوى احتمఉال  مربعات القدرة العامة والخاصةعلى
وتشیر تقدیرات نسبة القدرة العامة الى القدرةالخاصةعلى االئఉتالف الఉى ان القఉدرة الخاصఉة اكثఉر اھمیఉة مఉن 
القدرة العامة لجمیع الصفات المدروسة  مما یఉدل علఉى وجఉود تఉاثیر الفعఉل الجینఉي غیఉر االضఉافي فఉي وراثఉة 

لఉنفس الھجఉن عఉدا صఉفة عఉدد  F1نتائج مماثلة في الجیل االول ) ٢٠٠٢(صفات وقد بین الفھادي وحمیدھذه ال
االیام للتزھیر حیث كانت القدرة العامة اكثر اھمیة علఉى االئఉتالف ممఉا یఉدل علఉى وجఉود تఉاثیر الفعఉل الجینఉي 

 .االضافي في وراثة ھذه الصفة
  
  .لخاصة على االئتالف للصفات المدروسةتحلیل التباین للقدرة العامة وا) : ١(جدولال

  مصادر
  االختالف

  درجات
  الحریة

عدد األیام 
  للتزھیر

ارتفاع 
  )سم( النبات

عددالسنابل 
  النبات في

عددالحبوب 
  في السنبلة

ح١٠٠٠وزن
  )غم(بة 

حاصل الحبوب 
  )نبات/غم(

  ٥0٢  ٤٣0٦  ١0٨  ٥. ٥  ١٥0٠  ٨0١  ٢  المكررات
  *١٤0٦  **١٢٧0١  **٥٨0٦  **١١0٢  **٨٤0٨  **١١١  ١٤  الوراثیة التراكیب

  **١٦0٨  **١٦٩  **٢٢0٧  **٦0٦  **١٢٠0٣  **٥٠0٤  ٤  العامة القدرة
  **١٣0٧  **٢٠٩0٦  **٧٢0٩ **١٣0٠  **٧٠0٦ **١٣٥0٢  ١٠  الخاصة القدرة

  ٦0٩٢  ٣٢0٠  ١0٥٩  ٣0٠  ١٦0٨  ٣0٣  ٢٨  الخطأ التجریبي
Øg.c.a  
Øs.c.a    ٠0٠  ٢٥0٠  ٠٥0٠  ٠٢0٠  ٠٤0٠  ٠٨0١٨  

  .على التوالي،% ١و % ٥عند مستوى احتمال  معنوي * *،   *
  

متوسఉఉطات قఉఉیم االبఉఉاء والجیఉఉل الثఉఉاني للصఉఉفات المدروسఉఉة ، اختلفఉఉت التراكیఉఉب ) ٢(یوضఉఉح الجఉఉدول 
الوراثیة في صفة عدد االیام للتزھیఉر معنویఉا حیఉث كఉان االب عرطఉھ اكثఉر تఉأخرا فఉي التزھیఉر حیఉث اعطఉى 

اكثఉر االصఉناف تبكیఉراً فఉي التزھیఉر  ٢جزیఉرة  Xھ و تویثఉة عرطX  ఉیوم بینما كان الھجینین تویثఉة  ١٢٣0٣
تفఉوق االب زنبقఉة معنویఉاً علఉى . زنبقఉة Xحیث اختلفت معنویاً عن بقیة التراكیب الوراثیة عدا الھجین تویثة 

سم، وكانఉت نباتఉات الجیఉل ٩٠جمیع التراكیب الوراثیة في صفة ارتفاع النبات حیث اعطى اعلى ارتفاع بلغ 
سم ، وتفوق االب زنبقة في عدد السنابل في النبات على ٧٤0٧زنبقة اقل ارتفاعاً بلغ  Xین تویثة الثاني للھج

عرطھ في عఉدد السఉنابل فఉي النبఉات علఉى بقیఉة ھجఉن الجیఉل  Xتفوق الھجین تویثة . ٢االبوین تویثة وجزیرة 
بالنسఉبة لعఉدد .لتఉواليسఉنبلة للھجینఉین علఉى ا ١٨0٣و  ١٨0٧حیث اعطیఉا  ٢جزیرة Xالثاني عدا الھجین تویثة

زنبقఉఉة معنویఉఉاً علఉఉى بقیఉఉة التراكیఉఉب الوراثیఉఉة عఉఉدا االبఉఉاء تویثఉఉة Xالحبఉఉوب فఉఉي السఉఉنبلة تفఉఉوق الھجఉఉین محلఉఉى 
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 ١٧0٩اقل عدد حبوب فఉي السఉنبلة بلఉغ  ٢جزیرة  Xتویثة واعطى الھجین محلى Xوالھجین محلى ٢وجزیرة
غఉم والఉذي تفఉوق معنویఉاً علఉى  ٤٥بلఉغ  زنبقఉة اعلఉى وزن حبఉوب Xعرطఉھ وتویثఉة  Xاعطى الھجین تویثة .

واعطఉى االب تویثఉة . زنبقఉةXعرطఉھ و محلఉىXتویثة و محلىXاالباء محلي وعرطھ وزنبقة والھجین محلى
عرطఉఉھ و Xنبఉఉات والఉఉذي تفఉఉوق معنویఉఉاً علఉఉى االب زنبقఉఉة والھجఉఉن محلఉఉى/غఉఉم١٧0٣اعلఉఉى حاصఉఉل حبఉఉوب بلఉఉغ 

  .٢جزیرة Xوزنبقة ٢جزیرة Xو عرطھ ٢جزیرة Xو تویثة ٢جزیرة Xمحلى
  
  متوسطات قیم االباء والجیل الثاني للصفات المدروسة): ٢(الجدول 

التراكیب 
  الوراثیة

عدد األیام 
  للتزھیر

  ارتفاع النبات
  )سم(

عدد السنابل 
  في النبات

عدد الحبوب 
  في السنبلة

وزن 
  )غم(حبة١٠٠٠

حاصل الحبوب 
  )نبات/غم(

  محلي
  تویثة

  عرطة
  زنبقة

  ٢جزیرة
  ثةتوی Xمحلي

  عرطةXمحلي 
  زنبقة Xمحلي
  ٢جزیرةXمحلي
  عرطة Xتویثة
  زنبقة  Xتویثة
  ٢جزیرة Xتویثة

  زنبقة Xعرطة
  ٢جزیرة Xعرطة
  ٢جزیرة Xزنبقة

  آ ب١٢٢0٣
  آ ب١٢٢0٣

  آ ١٢٣0٣
  آ ب ج١٢١0٣
  ب ج١١٩0٣
  آ ب ج١٢٠0٧
  د ھـ١١٥
  آ ب ج١٢١

  ج د١١٨
  ز ١٠٦0٣
  و ز١٠٨0٣
  ز ١٠٦

  و١١١0٣
  ھـ١١٤0٧

  آ ب ج١٢١

  ب ج د٨٠0٠
  ب ج د٧٧0٣
  ب ج د٧٨0٠

  آ ٩٠0٠
  ب ج٨٣0٠
  ج د٧٦0٠
  ب ج د٧٦0٧

  ب٨٤0٣
  ب ج٨٣0٣
  ب ج د٨٢0٣

  د ٧٤0٧
  ب ج د٧٧0٣
  ب ج د٨١0٧

  ب ج٨٣0٧
  ب ج ٨٣

  ھـ-آ ١٦0٤
  ھـ و ١٣0٧
  د-آ ١٧0٤

  آ ١٩0٤
  و ١٢0٩
  و -د١٤0٥
  و -د١٤0٢
  و -ب ١٦0٠
  و -د ١٤0٤
  آ ب١٨0٧
  و -د١٤0٦
  ج -آ١٨0٣
  و -ج ١٥0٣
  و -ب ١٥0٧
  ز -د ١٥0١

  ب٢٨0٠
  آ ٣٢0٨
  ب٢٧0٩
  دھـ٢٢0١
  آ ٣٠0٤
  آ ٣٢0٨
  ب ج٢٦0٨

  آ ٣٣0٥
  و ١٧0٩
  ھـ و ١٩0٩

  د ٢٣0٣
  د ٢٣0٥
  د ٢٤0٧
  د ھـ ٢١0٤
  د ھـ ٢٢0١

  ھـ٢٨0٧
  آ ب٣٤0٣
  د ھـ٢٩0٠
  ج د ھـ٣٠0٣

  ھـ -آ٣٦0٠
  ھـ٢٧0٧

  ھـ -ب٣٢0٠
  ھـ ٢٦0٧
  آ ب ٤٢0٠

  آ ٤٥0٠
  آ ٤٥0٠

  آ ب ج٤١0٠
  ھـ -آ ٣٥0٥
  آ ب ج ٤٠0٠

  د -آ ٣٩0٠

  آ ب ج١٢0٥
  آ ١٧0٣

  آ ب ج١٣0٥
  ج ٩0٤
  آ ب ج١٣0١

  آ ب ١٥.٣
  ب ج ١١0٧
  آ ب ١٥0٥
  ج ٩0٣
  آ ب ج١٢0٦
  آ ب ج١٤0٢
  ب ج ١١0٨
  آ ب ج١٣0٠
  ب ج ١١0٢
  ب ج ١١0١

  
ان االب محلఉى أئتلఉف معنویఉا لصఉفة عఉدد الحبఉوب فఉي السఉنبلة وباالتجఉاه ) ٣(تشیر بیانఉات الجఉدول 

االب تویثఉة ائఉتالف باالتجఉاه المرغఉوب لعఉدد  حبఉة واظھఉر ١٠٠٠غیر المرغوب لعدد االیఉام للتزھیఉر ووزن 
حبఉఉھ وحاصఉఉل الحبఉఉوب وباالتجఉఉاه غیఉఉر المرغఉఉوب  ١٠٠٠االیఉఉام للتزھیఉఉر وعఉఉدد الحبఉఉوب فఉఉي السఉఉنبلة ووزن 

یالحఉఉظ ان تఉఉأثیر االب عرطఉఉھ كఉఉان معنویఉఉاً وباالتجఉఉاه المرغఉఉوب لعఉఉدد االیఉఉام للتزھیఉఉر وعఉఉدد .الرتفఉఉاع النبఉఉات 
ఉఉوب لعఉఉر المرغఉఉاه غیఉఉنابل وباالتجఉఉنبلةالسఉఉي السఉఉوب فఉఉاه . دد الحبఉఉوي وباالتجఉఉأثیر معنఉఉة تఉఉى االب زنبقఉఉواعط

المرغఉوب الرتفఉఉاع النبఉఉات وعఉఉدد السఉنابل وباالتجఉఉاه غیఉఉر المرغఉఉوب لعఉఉدد االیఉام للتزھیఉఉر وعఉఉدد الحبఉఉوب فఉఉي 
حبھ وباالتجاه غیر المرغوب لعدد السنابل  ١٠٠٠تأثیر معنوي وموجب لوزن  ٢اظھر االب جزیرة. السنبلة

  ) .١٩٩٧(وتتفق ھذه النتائج مع  ما وجدتھ بنحو .وب وحاصل الحبوب في النباتوعدد الحب
للصఉఉفات المدروسఉఉة،كان ) Ŝij(تقఉఉدیرات تఉఉاثیر القఉఉدرة الخاصఉఉة علఉఉى االئఉఉتالف) ٤(یوضఉఉح الجఉఉدول

عرطఉة  X عرطఉھ وتویثఉةX التاثیر معنఉوي وباالتجఉاه المرغఉوب لصఉفة عఉـدد االیఉام للتزھیఉـر للھఉـجن محلఉى 
وكఉان التఉاثیر معنویఉا و باالتجఉاه المرغఉوب الرتفఉاع . زنبقఉةX و عرطఉھ٢جزیఉرة X ة وتویثఉة زنبقX وتویثة 

عرطة ،اما لعدد السنابل فكان التاثیر معنఉـوي وباالتجఉاه المرغఉوب فఉي الھجینఉین  Xالنبات في الھجین تویثة 
ر معنఉఉوي زنبقఉة تఉఉاثی Xتویثఉة ومحلఉఉى  X واعطఉـى الھجینیఉఉـن محلఉఉى  ٢جزیఉఉرة  Xعرطఉఉة وتویثఉةX تویثఉة 

عرطة وتویثة  Xوتویثة  ٢جزیرة  Xاظھـرت الھجـن  محلى . وباالتجاه المرغوب لعدد الحبوب في السنبلة
 X وزنఉوب لఉاه المرغఉى  ١٠٠٠زنبقة تاثیر قدرة خاصة معنویة وباالتجఉین محلఉر الھجఉة واظھఉحب X ةఉزنبق

ان  F1دراسఉة الجیఉل االول  وقఉد لఉوحظ مఉن. تاثیر قدرة خاصة معنویة وباالتجاه المرغوب لحاصఉل الحبఉوب
اظھఉఉرت تఉఉاثیرات قఉఉدرة خاصఉఉة معنویఉఉة مرغوبఉఉة لعఉఉدد  ٢ھجఉఉن االب محلఉఉي مఉఉع االبఉఉاء تویثةوزنبقఉఉة وجزیఉఉرة 

زنبقఉة تఉاثیرات قఉدرة خاصఉة معنویఉة مرغوبఉة  Xعرطة وعرطھ  Xاالیام للتزھیر وقد اظھر الھجینین تویثة 
 ٢ي مع االصఉناف تویثةوعرطఉة وزنبقఉة وجزیఉرة لعدد السنابل في النبات، بینما اظھرت ھجن الصنف المحل
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حبఉఉة وقఉఉد اظھఉఉر الھجఉఉین تویثఉఉة  ١٠٠٠تఉఉاثیرات معنویఉఉة مرغوبఉఉة لصఉఉفتي عఉఉدد الحبఉఉوب فఉఉي السఉఉنبلة ووزن 
X ٢٠٠٢الفھادي وحمید ، (عرطة تاثیر قدرة خاصة معنویة باالتجاه المرغوب لحاصل الحبوب.(  
  
  .لكل اب للصفات المدروسة)i ĝ(تالفتقدیرات تاثیر القدرة العامة على االئ):٣(جدولال

  
  االباء

عدد األیام 
  للتزھیر

ارتفاع 
  )سم(النبات

عدد السنابل 
  في النبات

عدد الحبوب 
  في السنبلة

وزن 
حبة ١٠٠٠

  )غم(

 الحبوب حاصل
  )نبات/غم(

  محلي
  تویثة

  عرطة
  زنبقة

  ٢جزیرة 

٢0٧١  
-٢0١  
-٠0٩  

٠0٥٦  
-٠0٣  

-١0٠٢  
-٣0٢٠  
-٠0٨٣  

٤0٢٢  
٠0٨٤  

-٠0٤  
-٠0٢  

٠0٦  
٠0٧  

-٠0٧  

١0٥٣  
١0٠٧  

-٠0٧١  
-٠0٩٤  
-٠0٩٥  

-٤0٣  
٤0٠  

-٠0٨  
-١0٣  

٢0٤  

٠0٠٤  
١0٧  

-٠0١٥  
-٠0٦  
-١0٠  

S.E(ĝi-ĝj) ٠0١  ٥٦0٠  ٣0٠  ٥٤0١  ٣٩0٠  ٩0٨  
  
  .لكل ھجین للصفات المدروسة)Ŝij(تقدیرات تاثیر القدرة الخاصة على االئتالف):٤(جدولال

  
  الھجن

عدد األیام 
  للتزھیر

ارتفاع 
  النبات

  )سم(

عدد السنابل 
  في النبات

عدد 
بوب في الح

  السنبلة

وزن 
  حبة١٠٠٠

  )غم(

حاصل 
الحبوب 

  )نبات/غم(

  تویثة Xمحلي
  عرطةXمحلي 
  زنبقة Xمحلي
  ٢جزیرة Xمحلي
  عرطة Xتویثة
  زنبقة  Xتویثة
  ٢جزیرة Xتویثة

  زنبقة Xعرطة
  ٢جزیرة Xعرطة
  ٣ة جزیر Xزنبقة

٣0٣  
-٣0٥  

١0٠٢  
-١0١٤  
-٧0٤٣  
-٦0٩  
-٨0٣٨  
-٥0٠٥  
-٠0٨٦  

٤0٠  

-١0٠٥  
-٢0٧٦  
-٠0١٤  
-٢0٢٤  

٥0١٠  
-٧0٦٢  
-١0٥٧  
-٣0٠  

٢0٣٨  
-٣0٣  

-٠0٧  
-١0٨  
-٠0١  
-٠0٢  

٢0٥  
-١0٨  

٣0٥  
-١0٨  

٠0١  
-٠0٧  

٣0٥  
٠0٢٦  
٥0٨٥  

-٨0٠٤  
-٥0٨١  
-٢0٦  
-٢0٣  

٠0٦٣  
-١0٧  
-١0١  

-٧0٩  
١0٢  

-٣0٧  
٧0٦  
٥0٨  
٦0٤  

-١0٧  
١0٤  
٢0٤  
١0٩  

٠0٧٥  
-٠0٨٧  

٣0٣١  
-٢0٤٨  
-١0٧  

٠0٣٥  
-١0٦٥  

٠0٩٣  
-٠0٤٤  
-٠0١٢  

S.E(Ŝij-Ŝik) ١0٣  ٤0١  ١0٠  ٣0٤  ٩٤0١  ٥0٩٩  
   

، ویالحఉظ عఉدم معنویఉة للصفات المدروسఉة)  Wr-Vr(متوسطات مربعات قیم ) ٥( جدولیوضح ال
عఉدم وجఉود تفఉوق و عఉدم وجఉود (لجمیع الصفات وھذا یدل على صحة الفرضیات الثالثఉة  Array الصفوف 

وان ھذه الفرضیات متطابقة مع البیانఉات فنسఉتمر ) تقلة بین االباءوتوزیع الجینات بصورة مسالیالت متعددة 
المحسوبة للصفوف اكبر من قیمة  Fبخطوات التحلیل لھذه الصفات عدا عدد االیام للتزھیر حیث كانت قیمة 

F  اء ) .قیمة معنویة(الجدولیةఉط االبఉتم تقدیر المعلمات االحصائیة، متوسP انيఉل الثఉن الجیఉط ھجఉومتوسF2 
 Wr ومعఉدل التبఉاین المشఉترك   Vrوتبఉاین معఉدل الصఉفوف Vr ،معఉدل تبఉاین الصఉفوف  Vpین اآلبఉاء وتبఉا

 F2من المعلمات االحصائیة تم تقఉدیر مكونఉات التبఉاین الఉوراثي للجیఉل الثఉاني  ) . ٦(والموضحة في الجدول 
معنఉఉوي بدرجఉఉة كఉఉان  ˆDویالحఉఉظ مఉఉن ھఉఉذا الجఉఉدول ان التبఉఉاین الఉఉوراثي االضఉఉافي).٧(الموضఉఉحة فఉఉي الجఉఉدول 

نتఉఉائج مماثلఉఉة فఉఉي ھجఉఉن الجیఉఉل االول )  ٢٠٠٢(كبیఉఉرة لجمیఉఉع الصఉఉفات المدروسఉఉة،وقد ذكఉఉر الفھఉఉادي وحمیఉఉد 
لصఉفات  H2معنویة لجمیع الصفات المدروسة عدا قیم )  H2و  H1(كانت مكونات التباین الوراثي السیادي .

المعنویة وھఉذه النتఉائج تشఉیر الఉى اھمیఉة  ارتفاع النبات وعدد السنابل في النبات وحاصل النبات فلم تصل حد
  . كال المكونات الوراثیة االضافیة والسیادیة في وراثة ھذه الصفات
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  .للصفات المدروسة)   (Wr-Vrمتوسطات مربعات قیم) : ٥(جدولال   
  مصادر

  االختالف
  درجات
  الحریة

عدد األیام 
  للتزھیر

ارتفاع 
  باتالن
  )سم(

عدد 
السنابل في 

  النبات

عدد 
الحبوب في 

  السنبلة

وزن 
حبة١٠٠٠

  )غم(

حاصل 
الحبوب 

  )نبات/غم(

  ٤١0١  ٣٥٠٤0٧  ١٠٥0١  ٤٢١0٠  ٢١٠0٨  ٢٦٠0١  ٢  المكررات
  ٣٧0٧  ٢٤١٧0٣  ٤١0٩  ٤٥0٣  ٢٨٢0٧  **٩٦٩0٦  ٤  ف الصفو

  ٤٠0٨  ١١٧٧٥0٦  ٣٢0٥  ٤٥0٠  ٤٦٨0٨  ١٠١  ٨  التجریبي الخطأ
  %.١معنوي عند مستوى احتمال    **

  
  .قیم بعض المعلمات االحصائیة للصفات المدروسةتقدیرات  : )٦(جدولال

  
  االحصاءات

 ارتفاع
  )سم(النبات

عدد السنابل 
  في النبات

عدد الحبوب 
  في السنبلة

١٠٠٠وزن
  )غم(حبة

حاصل الحبوب 
  )نبات/غم(

P 
F2  
Vp 
Vr 
Vr 
Wr 

٨١0٧  
٨٠0٣  
٢٦0٦  
٢٠0٦  
١٣0٧  
٨0٦  

١٦0٠  
١٥0٧  
٧0٣  
٣.٥  
١0٣  
٠0٧  

٢٨0٢  
٢٤0٦  
١٤0٣  
٢١0٥  
١٢0٥  
٦0٢  

٣٣0٥  
٣٧0٤  
٣٧0٥  
٣٩0٩  
٢٨0٥  
٢٨0١  

١٣0٢  
١٢0٦  
٨0٠  
٦0٢  
٤0١  
١0٦  

  

لجمیఉఉع الصఉఉفات المدروسఉఉة وھఉఉذا یఉఉدل علఉఉى ان نسఉఉب االلఉఉیالت  H2اعلఉఉى مఉఉن قఉఉیم  H1وكانఉఉت قఉఉیم 
 H1(السఉیادي  الموجبة والسالبة لیست متساویة في االباء في اي من المواقع وكانت مكونات التباین الఉوراثي

امఉఉا مجمఉఉوع التఉఉاثیرات . اكبఉఉر فఉఉي قیمتھఉఉا مఉఉن التبఉఉاین الఉఉوراثي االضఉఉافي لجمیఉఉع الصఉఉفات المدروسఉఉة)  H2و 
فكانఉఉت موجبఉఉة ) ویعنఉఉي المجمఉఉوع الجبఉఉري لكఉఉل المواقఉఉع فఉఉي جمیఉఉع التھجینఉఉات( h²السఉఉیادیة للمواقఉఉع الخلیطఉఉة 

شیر بان التఉاثیر السఉیادي ھఉو نتیجఉة للخلఉط حبة مما ی ١٠٠٠وعالیة المعنویة لعدد الحبوب في السنبلة ووزن 
سఉఉالبة  h²وان االتجఉఉاه السఉఉیادي یكఉఉون موجఉఉب لھఉఉاتین الصఉఉفتین ، وكانఉఉت قیمఉఉة  heterozygosityالఉఉوراثي 

ومعنویఉఉة لصఉఉفات ارتفఉఉاع النبఉఉات وحاصఉఉل الحبఉఉوب فఉఉي النبఉఉات ممఉఉا یఉఉدل علఉఉى ان االتجఉఉاه السఉఉیادي لھఉఉاتین 
التبఉاین المشఉترك بఉین  ˆFتقఉیس قیمఉة .ة عఉدد السఉنابل فఉي النبఉاتالصفتین سالباً ولఉم تصఉل حఉد المعنویఉة لصఉف

التاثیر االضافي والسیادي وتمثل متوسط التكرار النسبي للجینات،كانت قیمتھا معنویة وموجبة لعఉدد السఉنابل 
في النبات وحاصل الحبوب في النبات مما یعني  زیادة في االلیالت السائدة التي تحكم وراثة ھاتین الصفتین 

حبة مما یدل على زیادة في االلیالت المتنحیة التي تحكఉم وراثఉة  ١٠٠٠كانت قیمتھا ومعنویة وسالبة لوزن و
  . ھذه الصفة

ولغఉఉرض الحصఉఉఉول علఉఉى معلومఉఉఉات اضఉఉافیة حఉఉఉول النظఉఉام الఉఉఉوراثي الఉఉذي یسఉఉఉیطر علఉఉى الصఉఉఉفات 
الصఉఉحیح لجمیఉఉع  المدروسఉఉة تఉఉم حسఉఉاب النسఉఉب الوراثیఉఉة ، كانఉఉت قఉఉیم معఉఉدل درجఉఉة السఉఉیادة اكبఉఉر مఉఉن الواحఉఉد

) ١٩٩٩(الصఉఉفات المدروسఉఉة ممఉఉا یشఉఉیر الఉఉى فعఉఉل جینఉఉي لسఉఉیادة فائقة،وھఉఉذا یتفఉఉق مఉఉع مఉఉاذكره یوسఉఉف وقاسఉఉم 
بఉان السఉیادة الفائقఉة التఉي تظھఉر مఉن قیఉاس معఉدل ) ١٩٥٦(  Allardوقఉد ذكఉر ).   ٢٠٠٢(والفھادي وحمیఉد 

كانఉت نسఉبة الجینఉات .  complementary typeدرجة السఉیادة ربمఉا تكఉون فعఉل جینఉي مఉن الఉنمط التكمیلఉي 
اكبر من الواحد الصحیح لصفات ارتفاع النبات وعدد السఉنابل وعఉدد  KD/KRالسائدة الى الجینات المتنحیة 

الحبوب وحاصఉل الحبఉوب وھఉذا یఉدل علఉى زیఉادة مఉن الجینఉات السఉائدة فఉي االبఉاء لھఉذه الصఉفات وكانఉت ھఉذه 
ا یدل على زیఉادة مఉن الجینఉات المتنحیఉة فఉي االبఉاء لھఉذه حبة مم ١٠٠٠النسبھ اقل من الواحد الصحیح لوزن 

كఉఉان التوریఉఉث بఉఉالمعنى الواسఉఉع والضఉఉیق مرتفعఉఉة لجمیఉఉع الصఉఉفات اال ان تقఉఉدیراتھا .الصఉఉفة وكمఉఉا اشఉఉرنا سఉఉابقاً 
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  بఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉالمعنى الواسఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉع كانఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉت اعلఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉى، وقఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉد الحఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉظ الفھఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉادي و حمیఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉఉد
معنى الضఉیق كఉان منخفضఉاً لعఉدد الحبఉوب نفس النتیجة للتوریث بالمعنى الواسع اال ان التوریث بال) ٢٠٠٢(

  . في السنبلة وحاصل الحبوب 
  
تقدیرات مكونات التباین الوراثي والنسب الوراثیة والتوریث بالمفھوم الضیق للصفات  : )٧(جدولال

  .المدروسة

الثوابت 
  الوراثیة

  باتارتفاع الن
  )سم(

عدد السنابل 
  في النبات

عدد الحبوب في 
  السنبلة

  حبة١٠٠٠وزن 
  )غم(

حاصل الحبوب 
  )نبات/غم(

Dˆ 
Ĥ 
Ĥ2 
ħ² 
Fˆ 
ā 

KD/KR 
h²bs 

h²ns 

٢١0٦±٠0١  
٩٣0٦٥±٩0٨  

٣٨0٦٠±٧  
-٤٠0٤٠±٣  

٢٤0٣٠±٢0٢  
٢0١  
١0٨  
٠0٨٧  
٠0٦٣  

٦0٢±٣0٤  
٥٧0٢٦±٢0٢  
٢٢0٢٣±٤0٧  

-١١0١٦±٤  
٢١0١٢±٢0٠  

٣0٠  
٣0٥  
٠0٩٤  
٠0٦٠  

١٣0٨±٨0٤  
٨٥±٢٩٣0١  

١٣٧0٨٢±٢0٢  
٢٠٠0٥٥±٦0٥  
٦0٩٠±٣0٦  

٤0٨  
١0٣  
٠0٩٨  
٠0٧٠  

٢٦0١٢±٨0٥  
٣٣±١٥٩0٩  
٤٥0٣٠±٤0٧  
١٠٦0٢٠±٤0٧  

-٣١±١٠١0٣  
٢0٤  
٠0١  
٠0٩٢  
٠0٨٥  

٥0١±٧0٩  
٢٠±٦٧0٣  
٤0١٨±٢0٥  

-٢٣0١٢±٧0٥  
١٣0٩±٧0٣  

٣0٤  
٢0١  
٠0٩٢  
٠0٨٩  

  

  

COMBINING ABILITY AND GENE ACTION IN  F2 OF TWO- ROWED 
BARLEY VARIETIES (Hordeum disticum L.) 

Mohammed Y. Hameed                       Ra’ad Ahmeed Hameed 
College of Agric. and Forestry              Agric. Research State Est. 

Mosul University, Iraq                         Nenava , Iraq 
  

ABSTRACT 
F2 generation for diallel crosses between five barley varieties ( Local 

Aswad, Tuwwtha, Arta, Zanbaka and Gezira ) were used to estimate combining 
ability and gene action. Genotypes (parents and F2 hybrids) were sowing in IPA 
research station in Rabea using Randomized Complete Block Design with three 
replications. The studied characters were no. of days to heading ,plant height (cm), 
no. of heads per plant , no. of grains per head , 1000 grains weight (g) and grain 
yield (g/ plant). Genotypes were significantly different for all studied characters. 
Analysis of variance for combining ability indicated significant mean squares of 
general and specific combining ability at 1% level for all studied characters. 
Tuwwtha variety was good combiner for no. of heading day, no. of  grains per 
head , 1000 grains weight and grain yield. specific combining ability effects was 
significant for grain yield in the cross Local Aswad X Zanbaka. Additive genetic 
variance( Dˆ) was significant for all studied characters, dominance genetic 
variance(H1,H2) were significant for all characters  except H2 for plant height , no. 
of heads per plant and grain yield which was not significant,  these results showed 
the importance of both additive and dominance genetic components.The average 



 ٢٠٠٦) ٣(العدد  )٣٤(المجلد  ) ISSN 1815 – 316X( مجلة زراعة الرافدین
  

degree of dominance ( a ) value was more than unity indicating the acion of 
overdominance for all characters.Broad sense(h2 

ns) and narrow sense(h2 

bs)heritability estimates were high for all characters. 
  المصادر

تقویم عدة تراكیب وراثیة منتخبة من الشعیر عدیم االغلفة تحت الظروف ) . ١٩٩٧(احمد،احمد عبد الجواد 
  .١٠١-٩٧) :١(٢٩، مجلة زراعة الرافدین . الدیمیة

  التحلیఉل الఉوراثي للمقఉدرة االتحادیఉة وقఉوة الھجఉین ومعامఉل المسఉارفي الشఉعیر). ١٩٩٧(بحو ، مناھل نجیఉب 
)Hordeum vulgare L..(اطروحة دكتوراه ، قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل. 

وزارة التعلఉیم . التجఉارب الزراعیఉةتصఉمیم وتحلیఉل ). ١٩٨٠(الراوي، خاشع محمود وعبد العزیز خلఉف هللا 
  .العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل

مجلఉة . انتخاب واختبار سالالت مఉن الشఉعیرللمناطق محఉدودة االمطఉار).٢٠٠٠(العذاري ،عدنان حسن محمد
  . ٤٠-٣١):٥(٥زراعة الرافدین ، 

اثي الصఉఉناف مఉఉن الشఉఉعیر قఉఉدرة االئఉఉتالف والتبఉఉاین الఉఉور).٢٠٠٢(الفھఉఉادي، محمఉఉد یوسఉఉف ورعఉఉد احمఉఉد حمیఉఉد
  .٩٠-٨٤) :٣(٣المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة ،.وھجنھا الفردیة

الشعیر   يف التوریث والتحسین الوراثي المتوقع) .١٩٩٩(یوسف ، نجیب قاقوس ومحمود الحاج قاسم 
  .٨٩-٨٤) :٤(٣١مجلة زراعة الرافدین ، . الصفوف        سداسي         

مطبعఉఉة . محاصఉఉیل الحبఉఉوب). ١٩٨٧(حمఉఉد ومحفఉఉوظ عبఉఉد القఉఉادر وزكఉఉي عبఉఉد الیఉఉاس الیఉఉونس، عبఉఉد الحمیఉఉد أ
  .جامعة الموصل
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