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ینلتھجینأجیالفي عدة بعض الصفاتت الظاھریة لحاصل الحبوب والتحلیل الوراثي للمتوسطات والتباینا
من الشعیر

نجیب قاقوس یوسف
العراق/جامعة الموصل/كلیة العلوم/قسم علوم الحیاة

الخالصة
اصلیة ابسحالياث لحبوبلح بعض وا

Hordeumالصفوف الشعیر السداسيلتھجینین فيF4و F3وF2و P2وP1أجیالخمسة في الصفات
vulgare L.) اتفاری× بندكت وبركة × ١-جزیرة(

تلوا
ذجاناستخدم .F4وF3وF2األجیالكل من االنتخاب في نمو أ

دروسة ىرغ لم ات ا للصف و
لمعالم النتائج . ١٠٠ا

،
وعدد ١٠٠السیادة 

مما فيفاعلىبلة في التھجینین الحبوب بالسن
.قیم التحسین الوراثي المتوقع من االنتخاب للصفات المدروسةزیادة انعكس ھذا علىالثاني والثالث و

المقدمة
اإلنتاج لعراق ،وو في ا

٥٠٠
)٢٠٠٠،العذاري(مل المساحة المخصصة للشعیر في القطر جمن م% ٤٣

التي تحدد األساسیة
:ویمكن الحصول على تلك المعلومات من.
في،)١٩٨٢(JinksوMatherل.١

منھم في على محاصیل الحبوب المختلفةاألنموذجانوطبق الباحثون ألجینالتفوقي ثنائي واألنموذجوالسیادي 
:VegaوFrey)١٩٨١ (وGulatiوMurty)و) ١٩٨٦(و)١٩٨٢Kasim

.)٢٠٠٦(ویوسف وعبد هللا )٢٠٠٤(وآخرونویوسف )١٩٩٩(Yousifو)١٩٩٠(Yousifو
مكوناتھ الوراثیة والبیئیة ویعد إلىلتجزئة التباین الظاھري للصفات الكمیة حلیل تباینات األجیالت.٢

Fisher)والتباین التفوقي، ثم والتباین السیادياإلضافيمن جزء التباین الوراثي الى التباین أول)١٩١٨
و Comstockو ) ١٩٨٢(JinksوMatherطرائق متعددة لتقدیر تلك التباینات من قبلقدمت

Robinson)١٩٤٨ (وGriffing)١٩٥٦ ( وHayman)وطبقت تلك الطرائق. ) ١٩٦٠(و ) ١٩٥٤
) ١٩٨٦(ویوسف وقاسم )١٩٧٠(واخرون Trehanو)١٩٦٦(واخرون Sharmaعلى الشعیر من قبل 

Blandenopoulosو Theoulakisو)١٩٩٠(Yousifو Kasimو)١٩٩٠(وقاسم وایوب 
)١٩٩٩(وقاسم ویوسف)١٩٩٨(FosterوMartinezو)١٩٩٣(واخرون Hockettو )١٩٩٢(
(وHanifiو Gallais١٩٩٩ (وBudak)ویوسف واخرون )٢٠٠٢(والفھادي وحمید )٢٠٠٠
تھدف .)٢٠٠٦(ویوسف )٢٠٠٦(وحمید وحمید)٢٠٠٥(ویوسف والصفار )٢٠٠٤(ویوسف)٢٠٠٢(

معالم الفعل الجیني ومعدل لتقدیر)الثاني والثالث والرابع (ال االنعزالیة الثالثة لدراسة تحلیل متوسطات األجی
وقت:التوریث بالمعنى الضیق والتحسین الوراثي المتوقع من االنتخاب لكل من الصفات نسبة درجة السیادة و

في تھجین من حبة وعدد الحبوب بالسنبلة١٠٠النضج وارتفاع النبات وعدد السنابل وحاصل الحبوب ووزن 
.الشعیر سداسي الصفوف 

وطرائقھمواد البحث 
Hordeumلتھجینین من الشعیر سداسي الصفوف أجیالاستخدمت خمسة  vulgare L. وھي

والجیل F3)(والجیل الثالث F2)(والجیل الثاني ) P2(الثاني األبويوالصنف P1)(األول األبويالصنف 

٢٦/١١/٢٠٠٨وقبولھ ٢٨/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث
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) محلي(والتھجین الثاني بین بركة ) سویدي(وبندكت ) محلي(١ول بین جزیرة ــ التھجین اال، F4)(الرابع 
االصناف االبویھ معتمدة من قبل وزارة الزراعة العراقیة وتختلف بعدد من الصفات ). امریكي(واریفات 

زرعت حبوب األجیال الخمسة للتھجینین وبعد ). ١٩٩٧بحو ، (الكمیة وخاصة حاصل الحبوب ومكوناتھ 
جامعة /لكلیة التربیة محطة التجارب النباتیةلالحقل التابعفيDiathene M45رھا بالمبید الفطري تعفی

زرع .تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالثة مكررات لكل تھجینباستخدام٤/١١/٢٠٠٣الموصل في
خطوط أربعة:التالیة دوباألعدااألجیال الخمسة التي وزعت بصورة عشوائیة على الخطوط في كل مكرر

F4لوثالثون خطا ) في كل خط عائلة واحدة (F3وF2خطوط لكل من الجیلین وستةP2و P1لكل من 
F3وعوائلھا وعوائل F4مع العلم ان مجامیع )مجموعة خمسة خطوط في كل خط عائلة واحدة ولكل (

وزرع خطان  حارسان .د من الجیل األولنبات واحإلىبصورة عشوائیة وتعود جمیعھا أخذتF2وخطوط 
وأخرسم وبین خط ١٠حبة ،بین حبة واخرى ) ١١(زرع في كل خط . من الحنطة عند حافة كل مكرر

كانت تربة .ةالطیور بعد الزراعة مباشرأضرارالنباتات من كة لحمایةبغطي الحقل بش.سم ٣٠داخل المكرر 
وعند النضج التام للنباتات سجلت البیانات لخمسة نباتات .PH=7.3طینیة رقمھا الھیدروجیني مزیجیھالحقل 

بدءا )یوم(وقت النضج : وللصفات الكمیة التالیة عدا النباتین الطرفیین بصورة عشوائیة أخذتمن كل خط 
) غم(النباتحبوبوعدد السنابل وحاصل) سم(لنبات وارتفاع اوحتى اصفرار النباتات١/١/٢٠٠٤من 

:استخدم تحلیل .وعدد الحبوب بالسنبلة ) غم(حبة ١٠٠ووزن 
)١٩٨٢(JinksوMatherل .١

ذجان نمو نموذج:أ إلضافياأل m[d]:–ا
[h]ال.mو[d]و[h]

:طبیعة وكاالتياالنحدار المعدالت المربعات الصغرى الموزونة بتطبیق
YWXXWXB 111 .)(ˆ  

:حیث 
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وان
X  مبدول المصفوفةX.

1PV 2وPV 2وFV 3وFV 4وFV.12234 ,,,, PPFFF
لخمسة اللصفات المدروسة فيمتوسطات الحسابیةال نموذجاختبر .ا إلضافياأل –ا

)2(عند درجتین حریتین ياختبار مربع كا
2X 2(وحسبت قیمة(

2Xألتيكا:
iii weightEOX .)( 2

)2(
2 

ith.الوزن للجیل Weightiوithالمتوسط المتوقع للجیلEiوithالمتوسط المشاھد للجیل Oi:إذ
ئمة  مال نموذجوعند عدم  إلضافياأل دروسةا (صفة م

نموذجطبق ) وتم إالتأ
اإلضافیةوالتأثیرات األبوینقیمة متوسط ([l]و [i]و [h]و [d]و mالوراثیة الخمسة  

، ×، × (
.)١٩٨٢(Jinksو Matherلالتفوق ثنائي الجین موذجأن

432 6681.20021.2334.0 FFFm 

21 5.05.0][ PPd 
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423 0085.16334.00128.20][ FFFh 

43221 6681.20021.2334.05.05.0][ FFFPPi 

432 3447.210171.326724.10][ FFFl 

كاألتيtباختبارأعالهاختبرت معنویة كل من المعالم الوراثیة الخمسة 

:م الوراثي بالطریقة االعتیادیة فعلى سبیل المثال وتم تقدیر تباین المعل
21][ 25.025.0 pVpVV d 

ن فی:.٢
العواألنموذج

:)١٩٨٢(Jinksو Matherل ال)١(
اخل خطوط البیئي E2=r/M36اآلباءمE1M14=اآلباءد

توسطV1F3=n/M33لثV1F2=r/M11طخ وم
وسط V1F4nf4=/M34مجامیع وتباین متوسطات V2F3=M34الثالث عوائل الجیل  ت وم

وومتV2F4=n/M35م
V3F4=M13.إلضافيالوراثي D)(ا

)(H)(Ew)(Eb
إلضافياألنموذجبموجب )١٩٨٢(Jinksو Matherلمكونات تباینات ترتیبات األجیال  ا

:كاألتيبیعیة حدار الطنمعادالت اال
VWXXWXB 111 .)(ˆ  
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X  المصفوفة مبدولX.

1Wاألوزان)=
i
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22
Ni

.)ithتباین الترتیبViو ithتباین الترتیب 

h2التوریث الضیق نسبة و)a(قدر معدل درجة السیادة 
(ns)وحسبEGA

%EGA)Kempthorne،١٩٦٩ (
:وكاالتيللصفات المدروسة في التھجینینالثاني والثالث والرابع
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,من النباتات% ٥عند انتخاب ٢،٠٦ثابت االنتخاب ویساوي K: یث ح iVF التباین الظاھري للجیل,
ith iF المتوسط الحسابي للجیل.ith

النتائج والمناقشة
ابیة:.١

–أوالواستخدم ) .٢(
) ٣ال(

حبة١٠٠وزن صفةیستنتج أن الجینات المتعددة التي تسیطر على الصفات المدرو
نموذجوالكانت إلضافياأل وذلك –ا

عطي .١٠٠ ت
نموذج[h]و[d]وmطریقة المربعات الصغرى األ

األوزان١٠٠–
تعددة ) ٣(نیتبا لم ا

أنإلىأنإذ١٠٠ھي غیر معنویة لوزن 
.الصفة المذكورة تقع تحت تأثیر العوامل البیئیة

١٠٠ألجینالتفوق ثنائي أنموذجطبق 
لموجبة إن) :١(،)٤( [i]و [d]أوا

-١)(P1)(P2)P1 (
)P2 (ا).٢ (

وجود التفوق إلىإذ(l)و [h]وجود تضاد بین
Duplicate epistasisالمضاعف 

ان في ھذه الحالة بأن الزیادة أو) ١٩٨٠(Singhو Dhillonروفس.المرغوبة في األجیال االنعزالیة قص الن
[d]ل غیر المعنویة ةتعود القیم) ٣.(كل من التأثیرات یعتمد على مقدار التأثیرات األخرى 

[h]) ٤.(ا
إلىوعدد الحبوب بالسنبلة في التھجینین وارتفاع  النبات في التھجین األول 

العالیة ال[h]لتلك التأثیرات في المواقع المختلفة ،بینما تعود قیمة
أما)١٩٧٨، Ali(إلىالثاني 

[h]ل 
ل  ) ٥(.التوازن بین القیم الموجبة والسالبة للسیادة في المواقع المختلفة القیاسیة بسبب

[i]
لغاءىإللصفتي عدد سنابل النبات وحاصل حبوب النبات في التھجینین [l]ل إ

اخرونKetata(  المواقع المختلفة مسببة قیما واطئة لتلك التأثیرات ) ١٩٧٦و
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إلى[i]ل  [l]ل  ) ٦(.
.)١٩٧٨(MurtyوPatnaikمرتبطة جزئیاتلك الصفات ھي منتشرة كلیا أو غیرتعینالتي المتعددة 

)١٩٨٠(FreyوVega:من
)١٩٩٠(YousifوKasim) ١٩٨٢(MurtyوGulatiو

) ١٩٩٩(Yousifالسنابل و 
)١٠٠)٢٠٠٤

. المشتقة منھالألجیالالمستخدمة في التھجینات 

الرابع ) F3(والثالث )F2(:)١(جدولال ) F4(و
.بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة واألنموذج العشوائي

متوسطات المربعاتدرجات الحریةمصادر التباین
r-1المكررات

L-1M3بین الخطوط

g-1M31بین األجیال

F2F2-1M32بین خطوط 

F3F3-1M33ئل بین عوا

F4c-1M34بین مجامیع 

F4c(F4-1)M35بین عوائل 

M36(P-1)2بین خطوط االباء

M2(l-1)(r-1)الخطأ

rl(n-1)M1داخل الخطوط

F2rf2(n-1)M11داخل خطوط 

F3rf3(n-1)M12داخل عوائل 

F4rf4(n-1)M13داخل عوائل 

2rP(n-1)M14داخل خطوط االباء

rln-1يالكل
nوf4و cو f3و f2و gوlوr:حیث 

.الواحدة على التوالي 
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.متوسطات الحسابیة للصفات المدروسةال): ٢( جدولال

االجیال ُ عدد حبوب السنبلة)غم(حبة١٠٠وزن )غم(حاصل حبوب النباتعدد سنابل النبات)سم(ارتفاع النبات )یوم(وقت النضجالتھجین◌

1P
٠.١٢±٠.١٢٣٦.٢٩±٠.٣٨٤.١٨±٠.٤٢١٧.٦٧±٠.٥٠١١.٦٥±٠.٣١١٠٧.٣٧±١٣٩.٠٧األول

٠.١٩±٠.١٩٣٦.٨٥±٠.٣٩٤.٤٥±٠.٣١١٩.٥٨±٠.٣٨١١.٩٤±٠.٣١١١٥.١٣±١٤٠.٧٥الثاني

2P
٠.١٣±٠.١٣٣١.٦٥±٠.٤١٤.٠٣±٠.٣٨١٦.٢٥±١٢.٧٤±٠.٥١±٠.٠٩٩٩.٠٨±١٢٨.٨٢األول

٠.١٦±٠.١٦٣١.٩٢±٠.٤٥٤.٣٢±٠.٢٩١٧.٤٦±٠.٤٤١٢.٦٦±٠.٢٩١٠٢.٤٦±١٣٣.٥١الثاني

2F
٠.٢٣±٠.٢٣٣٤.٦٦±٠.٧٢٤.١١±٠.٧٥٢١.٤٨±٠.٩١١٥.٠٨±٠.٣٠١٠٤.٦٥±١٣١.٦٣األول

٠.٢٥±٠.٢٥٣٨.٠٧±٠.٧٥٤.١٦±٠.٥٦١٩.٨٣±٠.٨٢١٢.٥٢±٠.٦٧١١٣.٩٢±١٣٤.٤٢الثاني

3F
٠.٢٤±٠.٢٤٣٢.٥١±٠.٥٦٤.٣٢±٠.٥٠٢٠.١١±٠.٩٦١٤.٣٢±٠.١٩١٠٩.٠١±١٣٤.٩١األول

٠.٢٥±٠.٢٥٣٨.٩٤±٠.٥٥٤.٠٩±٠.٥٦١٧.٧٩±٠.٦٩١١.١٧±٠.٦٦١٠٨.٧٥±١٣٥.٢٨الثاني

4F
٠.١١±٠.٠١٣٠.٣٧±٠.٢٧٤.٢٧±٠.٢٩١٩.٣٢±٠.٣٥١٤.٩٠±٠.٠٥١٠٥.٤٠±١٣٢.٤٥األول

٠.١٣±٠.٠٢٣٧.٦٦±٠.٢٨٤.٢١±٠.٢٦١٨.١٢±٠.٣٢١١.٤٣±٠.٢٩١١٠.٢٨±١٣١.٦٩الثاني
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.السیادي لوراثة الصفات المذكورة–تقدیرات المعالم الوراثیة الثالثة واختبار األنموذج اإلضافي ): ٣(جدولال

الوراثیة
)غم(حبة١٠٠وزن )غم(حاصل حبوب النباتعدد سنابل النبات)سم(النبات ارتفاع)یوم(وقت النضجالتھجین

ةالسنبل

m
٠.١٣±**٠.٠٧٣٢.٦٦±**٠.٢٤٤.١٣±**٠.٢٤١٧.٧٨±**٠.٣٠١٢.٩٤±**٠.١٨١٠٣.٩٧±**١٣٣.٦٣األول 

٠.١٤±**٠.٠٩٣٥.٤٧±**٠.٢٥٤.٣٤±**٠.١٩١٨.٢١±**٠.٢٥١١.٠٩±**٠.١٩١٠٨.٨٤±**١٣٥.٩٣الثاني

[d]
٠.١٥±**٠.٠٨٢.١٧±٠.٢٨٠.٠٧±*٠.٢٨٠.٦٣±٠.٥٠-٠.٣٦±**٠.٢٢٤.١٣±**٥.١١األول 

٠.١٦±**٠.١١٢.٩٩±٠.٣٠٠.٠٦±**٠.٢١١.١١±*٠.٤٨-٠.٢٩±**٠.٢١٦.٣٣±**٣.٤٩الثاني

[h]
٠.٦٧±١.٤٥٠.٠٣±١.٤٠٠.٥٣±**١.٤١٨.٧٣±**١.٧٥٧.١٢±**١.٠٧٨.٣٧±**٣.١١-األول 

٠.٨٤±**٠.٥١٢.٩٤±٠.٥٧-١.٤٥±**١.١١١٩.٧١±*١.٥٨٢.٤٠±**١.٢٦٦.٤٤±**٩.٥٨-الثاني

X2
(2)

**٢.٣٢٢٩٠.٤٦**١١.٤٤**٢٥.٥٠**٤٠.٦١**٣٦.١٢األول 

**٠.٧١١١٢.٨٥**١٩.٧١**٣٢.٦٧**١٥.١٠**١٧٥.٩٦الثاني

m و[d] و[h] والسیادیة للجینات المتعددة على التوالياإلضافیةوالتأثیرات األبوینتشیر الى قیمة متوسط.

X2
.عند درجتان حریتان(2)

.على التوالي% ١و ٥احتمالمعنویة عند مستوى ** و * 
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.السیادي-للصفات  التي لم یالئمھا األنموذج اإلضافي ألجینالتفوق ثنائي ألنموذجتقدیرات المعالم الوراثیة الخمسة ): ٤(جدولال
المعالم 

الوراثیة
عدد سنابل النبات)سم(إرتفاع النبات )یوم(ضجوقت النالتھجین

)غم(النبات
عدد حبوب السنبلة

m
٠.٥٦±**١.٣٦٢٧.٥٢±**١.٢٨١٨.٤٦±**١.٦٣١٦.١٢±**١.٠٧٩٧.٩٢±**١٢٧.٢٥األول 

٠.٦٢±**٠.٣٥٣٥.٢٣±**١.٣٣١٩.٣٥±**١٢.٣١-١.٦٥±**١.٥٤١١٤.٥٦±**١٢٥.٤١الثاني

[d]
٠.٠٩±**٠.٢٩٢.٣٢±*٠.٢٨٠.٧١±**٠.٥٥-٠.٣٥±**٠.٣٢٤.١٥±**٥.١٣األول 

٠.١٢±**٠.٣٠٢.٤٧±**٠.٢١١.٠٦±٠.٣٦-٠.٢٩±**٠.٢١٦.٣٤±**٣.٦٢الثاني

[h]
٥.٢٣±**١٢.٤٣٢٥.٦٥±١١.٣٨٧.١٦±١٢.٣٣-١٤.٧١±**٩.٦٨٧٥.٢٥±**٥٢.٥١األول 

٥.٤٩±**١٢.٢٣٢٣.٩٧±١٣.٤٥-١٢.١٣±٩.٥٧-١٥.١٣±**٥٢.٧٢-١٤.٢٨±**٦٠.٩١الثاني

[i]
٠.٥٧±**١.٣٨٦.٤٥±١.٥٠-٠.٣١±**٣.٩٣-١.٦٧±**١.١٢٥.٣٠±**٣.٦٤-األول 

٠.٦٤±**٠.٨٥-١.٣٩±١.٣٥٠.٨٧±٠.٠١-١.٦٨±**٥.٧٦-١.٥٦±**١١.٧٢الثاني

[l]
٨.٤٧±**٢٢.٧٤-٢٠.٤٧±٢.٢٤-١٨.٨٨±٢٤.٢٩٢٠.٤٩±**٢٤.٥٩-١٥,٨٧±**٨٧.٥١-األول 

٨.٨٠±**٣٦.٦١-٢٠.١٩±١٩.٦٥٢٨.٨٢±١١.٧٦١٩.٩٦±**٣٢.٢١٨٧.٨٣±**٨٥.٨١-الثاني
m و[d] و[h]و[l] على التوالي) السیادیة× السیادیة (و ) اإلضافیة× اإلضافیة(والسیادیة والتفوقیة اإلضافیةوالتأثیرات األبوینقیمة متوسط إلىتشیر.

.على التوالي% ١و ٥نویة عند مستوى إحتمال مع** و * 
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F:األجیالتبایناتتحلیل -٢
F4وبین عوائل F4وبین مجامیع F3بین االجیال وبین عوائل 

) .٥الجدول ،(مدروسةوالعوائل وللصفات ال
% ١عند مستوى احتمال 

F4میع F4و F2F3وراثیة معنویة بین النباتات داخل خطوط 
F4وF3و F2وبین االباء ونسلھا من األجیال 

. التراكیب الوراثیة المتفوقة في داخل العوائل للحصول على سالالت متفوقة على االباء في تـلك الصفـات
H)(D)(ضافي اإل) ١: (أن) ٦(یبین الجدول 

)Ketata ، ٢). (١٩٧٦وآخرون (
بیئیة على جمیع الصف

) ٣(لتلك الصفات 
اكبر من واحد وسیطرة السیادة الجزئلھا)a(حبة لكون قیم ١٠٠

.لھا اقل من واحد ولكال التھجینین) a(بالسنبلة لكون قیم

) ٧(جدول ال
Inbreeding

توسط  لم ا
نتخان ا كفاءةال

.لتحسین الصفات المدروسة في التھجینین

GENETIC ANALYSIS OF MEANS AND PHENOTYPIC VARIANCES FOR
GRAIN YIELD AND SEVERAL TRAITS IN SEVERAL GENERATIONS

FOR TWO CROSSES OF BARLEY
N.K. Yousif

Dept. of Biology, College of Science, Mosul Univ. ,Iraq

ABSTRACT
Genetic analysis of means and phenotypic variances for grain yield and

several traits in five generation (P1,P2,F2,F3, and F4) for to crosses of a six row
barley , Hordeum vulgare L.(Gezera-1 x Benedict and Baraka x Arivate) were
carried out to estimate: gene action parameters, component of genetic variance,
environmental variance ,average degree of dominance ,narrow sense heritability and
expected genetic advance from selection in each of segregating generations (F2,F3
and F4). Tow models were applied in analyzing the component of generation means
and weighted least squares method where used  to analyze the phenotypic variance
of generations rank. The results showed that :(1) the three parameter genetic models
were adequate for the inheritance of 100 grain weight in the tow crosses and there
were additive, dominance and epistemic effects on the other characters .(2) over
dominance for plant height, number of spikes, grain yield and 100 grain weight but
partial dominance for other traits  in the two crosses .(3) narrow sense heritability
and expected genetic advance from selection were higher in the F4 for studied traits.

المصادر
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)١٩٩٧. (
)Hordeum vulgare L. (أطروحة دكتوراه، قسم علوم الحیاة، كلیة العلوم، جامعة الموصل.

ثنائيقدرة االئتالف والفعل الجیني في الجیل الثاني للشعیر) .٢٠٠٦(حمید، محمد یوسف ورعد أحمد حمید
Hordeum disticum(الصفوف  L. (٣٤رافدین، مجلة زراعة ال)١٠٧-١٠٠ص ) :٣.

مجلة .) :٢٠٠٠(العذاري، عدنان حسن محمد 
.٤٠-٣١):٥(٥زراعة الرافدین ،

)٢٠٠٢. (
.٩٠-٨٤) :٣(٣المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة ،.وھجنھا الفردیة

. ).١٩٩٠(قاسم، محمود الحاج ومحمد حامد أیوب 
.٢٦-١٥:١٥لبحوث علوم الحیاة، 

)١٩٨٦ .( .
.١٣٠-١٧:١٢١، مجلة بحوث علوم الحیاة

إلخصاب. )٢٠٠٤( . ا
.٩٤-٨٩):٤(٥العراقیة للعلوم الزراعیة، 

وراثي متقدیر بعض ال). ٢٠٠٦(یوسف، نجیب قاقوس 
.١٧٨-١٦٨):٩(١٦مجلة علوم الرافدین، . للجیل الرابع في الشعیر

ا. )٢٠٠٥(
.٧٧-٧٢):٢(٣٣،مجلة زراعة الرافدین. الصفوف

خصاب). ٢٠٠٦(یوسف ، نجیب قاقوس وشیماء خلیل عبد هللا اإل
Hordeum valgare)(في الشعیر L. ،١٨-٩):١(١٧مجلة علوم الرافدین.

)١٩٨٦. (
.١٢٣-١١٥):٤(٤، )زانكو(المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة .ومكوناتھ في الشعیر 

). ١٩٩٩(یوسف، نجیب قاقوس ومحمود الحاج قاسم
.  ٨٩-٨٤):٤(٣١مجلة زراعة الرافدین، . الصفوف

). ٢٠٠٢(س
.   ٩٥-٩١):٣(٣المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة، . في الشعیراألجیالتحلیل تباینات المتوقع باستعمال

مجلة . ). ٢٠٠٤(
.١٨٩-١٨٠): ٥(١٥علوم الرافدین 
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.ن من الشعیرنیالتباینات الظاھریة للصفات المدروسة في ترتیبات األجیال لتھجی):٥(جدولال

الحریةالتباین
التھجین

متوسطات المربعات 

)غم(بالنبات)سم()یوم(

١٠٠وزن 

)غم(
عدد الحبوب بالسنبلة

٢لمكرراتا
٢٦.٧٤١٧.٨٩١٠٢.٠١٩٢.٩٥٠.٥١٨١.٣٦األول

٥٧.٦٥٦٠.٢٢١٢٣.٤٠١١١.٠٧٠.٤٨٥٩.٤٨الثاني

٤٩بین الخطوط
٦٣.٩٠١٤٩.٣٦٩٧.٦٣٩٣.١٦١٣.٥٢٣٩.٩٧األول

٩٥.١٥١٣٣.٩٣٨٦.٤٩٩٨.٨٦١٨.٣٧١٦١.٩٧الثاني

٤بین األجیال
١٢٩.٧٤٢٨٧.٢٥١٢٥.٨٦٢٠١.٣٢٣.٠٢١٤٤.٣٦األول

١٤٢.٦١٣١١.٣٧١٥٢.٠٧١٥٣.٦٦٢.٨٨١٤٤.٤٠الثاني

F2
٥

٦٧.٢١١٤٦.٨٥٧٠.٥٣١٠١.٠٥٢٠.٠٤٤٠.٧٠األول

٩٢.٣٤١٥١.٧٧٩٦.٧٢٢٤.٦٦١٨.٢٣٢٠١.٠٣الثاني

F3٥بین عوائل 
**٣٤.٣٩**١٥.٠٦**٨٧.٩٤**٦٣.٢٠**١٢٨.٧٦**٥٣.٠٠األول

**١٨٩.٣١**١٤.٥٥**٧٠.٣٦**٨٥.٤٤**١٣٠.٧١**٨٩.٨٦الثاني

F4
٥

**١١٩.٧٤**٥٤.٤٧**٢٤١.٧٩**٤٢٢.٠٣**٥٠٣.٢١**٢٢١.٧٢األول

**٦٠٧.٧٧**٧٩.٩٨**٣٦٣.٠٥**٣١٥.٠٧**٤١١.٢٨**١٤١.٣٦الثاني

F4٢٤بین عوائل 
**١٩.٤٠**٨.١٩**٦٣.٥٤**٥٨.٩٦**٨٨.٩٥**٣٥.٥١األول

**٩٣.٢٦**١٢.٩٠**٦٢.٢٥**٤٥.٩٠**٧٣.٦٥**٩٧.١٥ثانيال
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)٥(تابع الجدول 

خطوط االباء
٦

٨.٣٤٢٣.٤٦١٤.٤٣١٣.٤٧٠.٩٩٣.٨١األول

٢٣.٧٣١٣.٢٣٧.٠٥١٥.٨٤٢.٥٢٢١.٦٦الثاني

٩٨الخطأ
٤.٠٨٩.٠٦٧.٥٣٨.٤٠٠.٤٩١.٧٩االول

٦.٣٧٥.١١٦.٠٢١٣.١٥٠.٨٣٣.٨٨الثاني

الخطوط
٦٠٠

١١.٧٨٣١.٥٩٦٤.٤٣٢١.١٢٢.٥١٤.٥٨األول

٣٣.١٠٢٧.٠١١٣.٧٣٢١.٧٢٣.٢٣٣٢.٣٧الثاني 

داخل خطوط 

F2
٧٢

٦٥.٠٤١٧٤.١٥١١٢.٨٣١٠٦.٨٩١٠.٩٥١٩.٣٥األول

١٨٧.٠٨١٣٢.١٨٦١.٣٨١١٨.٨٩١٢.١٨١٨٠.٦٦الثاني

F3
٧٢

**٣.٩١**٢.٢٦**١٠.٨٩**١٠.٢٢**١٧.٥١**٦.٥١األول

**١٧.٠٤**٢.٦٣**١٢.٧٦**١١.١٧**١٦.٨٠**١٦.٥٠الثاني

F4
٣٦٠

**٢.٦٢**١.٣٩**١٠.٣٦**٨.١٥**١٢.٢٠**٤.٥٤األول

**١٢.٣١**٢.١٦**٨.٣٧**٧.٥٢**١٣.٦٩**١٢.٣٨الثاني

داخل خطوط 

اآلباء
٩٦

٢.٩٣٧.٩٨٤.٧٦٤.٨٠٠.٥٧١.٣٣األول

٧.٧٧٥.٦٦٣.٢٣٥.٥١٠.٩٧٧.٩٠الثاني

%.١معنوي عند مستوى احتمال ** 
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.تقدیر المعالم الوراثیة التي تعین الصفات المدروسة ): ٦(جدول ال

الوراثیة
النباتبسنابل العدد )سم(إرتفاع النبات )یوم(وقت النضجالتھجین

)غم(النبات

١٠٠وزن 

)غم(
عدد حبوب السنبلة

D
٤.٤٣±١.٩٨٨.٦٣±١٠.٦٤٣.٨٠±١٤.٠٠١٥.٧٧±١٨.٩٩٢٠.٢٦±٨.٢٧٣٠.٢٥±١٤.٣٩األول

١٨.٧٨±٢.٧٧٣٦.٥٠±١٥.٦٣٤.٧٠±١١.٠٦١٨.١٦±١٥.٨٦٢٠.٨٥±١٠.٧٩٢٦.٠٥±٤٤.٦١الثاني

H
٩.٦٠±٤.١٦٣.٣٥±٢٥.١٨٥.٣٣±٣١.٢٦٤٦.٨٩±٤٣.٩٩٢١.٠٢±١٨.٤٨٣٣.٧٤±٦.٦٣األول

٤٤.٠٨±٦.١٢٢٠.٩٢±٢٦.٣٩٤.٨٩±٢٤.٤٩٤٠.٨٣±٣٦.٦٩٢٥.٨٤±٢٩.٣١٦٨.٨٨±٢.٥٤الثاني

Ew
٠.١٧±**٠.٠٨١.٣٣±**٠.٦٥٠.٥٧±**٠.٦٣٤.٨٧±**١.٠٥٤.٤٦±**٠.٣٩٧.٠٢±**٢.٥٩األول

١.٠٤±**٠.١٣٧.٠٥±**٠.٧٨١.٠٧±**٠.٤٤٤.٥١±**٠.٧٧٣.٢٤±**١.٠٣٥.٧٠±**٧.١١الثاني

Eb
٠.٦٨±٠.١٩١.٠٤±٢.٢٦٠.٢٢±٢.٤٩٤.٠٩±٣.٨٧٣.٧٩±١.٤٣٦.٣٦±٢.٢٧األول

٣.٤٣±٠.٤٥٦.١٢±٢.٦٢٠.٦٥±١.٣٠٤.٢٥±٢.٣٦١.٧٠±٣.٦٧٣.٣٣±٥.٠٤الثاني

a
٠.٦٨١.٠٦١.٠٢١.٧٢١.١٨٠.٦٢األول

٠.٢٤١.٦٢١.١١١.٥٠١.٠٢٠.٧٦الثاني

%.١معنوي عند مستوى احتمال **
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h2(تقدیرات التوریث بالمعنى الضیق): ٧(جدول ال
(ns) ( والتحسین الوراثي المتوقع في األجیال االنعزالیة للصفات المدروسة.

والتحسیناالنعزالیة
التھجین

)سم()یوم(النضج

ل 

)غم(النباتالنبات

١٠٠وزن 

السنبلة)غم(حبة 

F2

%h2
(ns)

٦٣٤٩٥١٣٢٥٠٦٧األول

٧٤٤٢٥٢٣٨٥١٦٠الثاني

E.G.A
٦.٦٩٨.٧١٧.٤٣٤.٥١٢.٢٣٤.١٥األول

٩.٦٩٦.٧٦٥.٧٢٥.٥٣٢.٥٢٥.١٠الثاني

%E.G.A
٥.٠٨٨.٣٢٤٩.٢٧٢١.٠١٥٤.٢٦١١.٩٨األول 

٧.٢١٥.٩٤٤٥.٦٧٢٧.٩١٦٠.٥٨١٣.٤٠الثاني

F3

%h2
(ns)

٧٤٦٣٦٤٤٦٦٥٧٨األول

٨٢٥١٦٦٥٣٦٤٧١الثاني

E.G.A
٦.٣١٨.١٠٦.٣١٥.٠٦٣.٠٧٥.٢٨األول

١٠.٥٨٦.٨٨٧.٢٣٦.٦٤٣.١٠٤.٦٨الثاني

%E.G.A
٤.٦٨٧.٤٣٤٤.٠٤٢٥.١٦٧١.٠٦١٦.٢٤األول

٧.٨٢٦.٣٣٦٤.٧٣٣٧.٣٠٧٥.٧٩١٢.٠٢يالثان

F4

%h2
(ns)

٧٩٧١٧٢٥٨٧٤٨٣األول

٨٤٦٣٧٥٦٤٧٢٧٧الثاني

E.G.A
٧.٣٧١٠.٨٧٨.٩٩٦.٨٤٤٣.٤٨٥.٧٥األول

١٠.٦١٨.٦٩٨.٣٦٧.٨٣٤.١٨٥.٣٨الثاني

%E.G.A
٥.٥٦١٠.٣١٦٠.٣٧٣٥.٤٠٨١.١٥١٨.٩٢األول

٨.٠٦٧.٨٨٧٣.١٤٤٣.٢٣٩٩.٢٨١٤.٢٨الثاني
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