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شمال العراقظروف دراسة مقارنة عدة تراكیب وراثیة من الشعیر في الحاصل ومكوناتھ تحت 
محمدمحفوظ عبد القادر

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
امعة /  ج

٢٠٠٨-٢٠٠٧، ٢٠٠٧-٢٠٠٦، ٢٠٠٦-٢٠٠٥شتویةالموصل لثالث مواسم 
، ٢١، ساللة ١١)١(رة(شعیر ھي من محصول ال

باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالث مكررات )٣١ساللة 
. لعراقاشمال يوراثي او ا

لسنبلة٢م/) ١١( ا
وق من ) ٣١(و ) ٢١(الحصاد فقد اظھرت الساللتان  ف لت ا

.الثالثة السنینالتجمیعي للتراكیب الوراثیة محمولة على تاثیر الخالل 

المقدمة 

ویاتي بالدرجة الثانیة بعد محصول الحنطة من حیث المساحة المزروعة واالنتاج، تنتشر زراع
فخري () ٣٥٠-٢٠٠(الماكن التي تخضع لحدود مطریة افي  ، )١٩٨١ال

ا
وتات).٢٠٠٠علي واخرون (مناطق العراق تعتبر مالئمة لزراعتھ 

) ٢٠٠٣(واخرون وذكر عز). تبنحبوب،(خضراء او جافة 
كال موسميقد تفوق في صفة وزن الف حبة ٨٢الوراثي  ل تفوقا في ٩١و

الحبوب٢م/بل اصل  ) ١٩٩٠(. وح
استخدام اختالفات معنویة في كمیة الحاصل ان ھناك) ١٩٩٥(والحسن  اصناف عند  عدة 

تھدف الدراسة الى ایجاد تركیب وراثي او اكثر قد یظھر . من الشعیر تحت الظروف الدیمیة في شمال العراق
.ة التراكیب الوراثیة واضحا عن بقیتمیزاً 

وطرائقھمواد البحث
وصل ل/ عة والغاباتكلیة الزرا/ نفذت التجربة في حقل تابع لقسم المحاصیل الحقلیة  لم امعة ا ثالثة ج

اسود (باستخدام ٢٠٠٨-٢٠٠٧، ٢٠٠٧-٢٠٠٦، ٢٠٠٦-٢٠٠٥
)) ٣١(وساللة ) ٢١(، ساللة )١١(یر، ساللة ، ابیض محلي، سم)١(محلي، ریحان، جزیرة 

. /١٤٠مكرراتثالبث
سم٢٠ةالمسافخطوط الثاني من شھر تشرین الثاني على

.ط الواحد م للخ١خطوط بطول ٤
ملم ٢٥بحدود .ارض التجربة 

شتملتا. .
باالضافة باالعتماد على جمیع الخطوط في الوحدة التجریبیة راسة على صفات الحاصل والقش ومكوناتھما الد

 .
)٢٠٠٠(

لجدول( ا
١.(

النتائج والمناقشة
-٢٠٠٥) ٢(الجدولیشیر ) : سم(ارتفاع النبات 

٢٠٠٦
١/٣/٢٠١٠وقبولھ ٨/١٢/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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)١(:
للمواسم الزراعیة الثالثة

درجة الحرارة السنة
تشرین ایلولواالمطار

االول
تشرین 

لثانيا
كانون 
االول

كانون 
المجموعایارنیساناذارشباطالثاني

٢٠
٠ ٥ - ٢٠
٠ ٦

٣٨.١٣١.٠٢١.٦١٨.٥١١.١١٥.٣٢١.٤٢٢.٢٣٣.٢العظمى
٤٦٠.٤ ١٩.٨١٣.٦٦.٩٥.٤١.٦٦.٤٨.٥١٣.٨١٧.٤الصغرى

٠.٦١.٤٢٠.٦٤٠.٣١٤٣.٢١٣٤.٦٢١.٩٩٢.٧٥.١كمیة االمطار

٢٠
٠ ٦ - ٢٠
٠ ٧

٣٨.٢٣٠.٧١٨.٩١٤.٣١٢.٥١٥.١١٩.٣٢٢.٤٣٤.٠العظمى

٢١٦.٦ ٢٠.٢١٦.٢٦.٣٠.٥١.٢٥.٢٧.٢١٠.٦١٩.٦الصغرى
٣٤.٠٣٩.٦٤٠.٣٢٧.٣٦٤.١٢٣.٣٣٨.٩١٩.١صفركمیة االمطار

٢٠
٠٧ -

٢٠
٠٨

٣٨.٨٣٢.٦٢٣.٠١٦.٣١١.٩١٥.٥٣٣.٧٣١.٠٣٤.٣العظمى

٩٢.٥
٠.٣٢.٨٩.٦١٤.٩١٦.٦-٢٠.٩١٥.٥٨.٠٢.٠الصغرى

صفرصفر٤.٦٢١.٠٣٩.٠٢٨.٣صفرصفرصفركمیة االمطار

تاثیر التراكیب الوراثیة في الصفات المدروسة لكل سنة من السنوات الزراعیة الثالثة: )٢(الجدول 
السنین

الصفات
التراكیب 
الوراثیة

ارتفاع النبات 
)سم(

عدد السنابل 
٢م

عدد الحبوب
في السنبلة

وزن الف 
)غم(حبة 

حاصل الحبوب 
ھـ/كغم

حاصل القش 
ھـ/كغم

دلیل 
%الحصاد 

٢٠
٠٥

-
٢٠

٠٦

ت٣٣.٢ح٤١٣ج٣٥.٤٢٠٦ث١٩.٠ب ت٢٩٩ب٦٢.٨اسود محلي
ب ث٣٦.٦ج٤٤٠ث٣٠.١٢٦٥ب٤٢.٠ج٢٢٦أ ب٦٨.٤ریحان
ب٣٨.٦أ٦١٠ب٣٦.٢٣٧٦أ٤٧.٠ث٢٥٤ب٦٤.٤)١(جزبرة 

ت٣٢.٢ب ت٥١٥ت ج٣٣.٣٢٢٩ت٢٨.٠ب٣٢١ب٦٢.٦ليابیض مح
ب ت٣٦.٦ت٥٠٦ت٣٠.٦٢٩٤ب٤٢.٣ت٢٧٧أ٧٤.٢سمیر

ت٣١.٥ب٥٧٧ث٣٠.٧٢٦٣ث٢١.٣أ٤٠١أ٧٠.٧)١١(ساللة 
أ٤٢.٦ب٥٣٥ب٣٤.٤٣٩٨ب٤١.٢ب٣١٩أ٧٠.٣)٢١(ساللة 
أ٤٢.٩أ٦٤٦أ٣٦.٣٤٨٦أ٤٧.٣ب٣١٦أ٧٠.١)٣١(ساللة 

٢٠
٠٦

-
٢٠

٠٧

ت٣١.٠ب٣٤١ت٣٤.٤١٥١ث١٨.٠أ٥٩.٥٢٥٩اسود محلي
ب٣٦.٦ب ت٣٣٠ب٣٠.٥١٩٢أ٤٥.٠ث٦٣.٥١٦٢ریحان
أ٤٠.٣ث٣١١ب٣٠.٦٢١١أ٤٧.١ت٦٣.٥٢٠٤)١(جزبرة 

ب٣٧.٣ب ت٣٣٩ت٣٥.٥١٤٥ت٢٠.٣ت٦٩.٧١٩٦ابیض محلي
أب٣٩.٦ث٣١٩ب٣١.٧١٩٧ب٣٢.٨ب٦٨.٢٢٣٠سمیر

ت٣١.٧ب٣٥٩ت٣٣.٦١٦٢ت١٨.٢أ٦٤.٤٢٧٣)١١(ساللة 
أ٤٢.٢أب٤١٨أ٣٤.٣٣١٥أ٤٢.٠ب٥٨.٩٢٣٤)٢١(ساللة 
أ٤٣.١أ٤٤٨أ٣٤.١٣٤١أ٤٥.٣ب٦٥.٤٢٥٤)٣١(ساللة 

٢٠
٠٧

-
٢٠

٠٨

ب٣٦.٨ت٧٩ث٤٦أ٣١.٠ت١٤.٥أ٣١.٥١٥٠اسود محلي
أ٣٨.٨ب١٠٢ب٦٣ب٢٦.٣ب٢٦.٦ت٣١.٤١٠٢ریحان
ب٣٦.٨ب٩٣ت ث٥٤ب٢٥.٨أ٢٧.٨ب٢٦.٦١٢١)١(جزبرة 

ت٣٠.٩ب ت٨٥ت٥٧أ٢٨.٠ت١٤.٢ب٣١.٢١١٥ابیض محلي
أ٣٩.٥ت٧٤ث٤٩ب٢٦.٧ب٢٤.٨ب٢٦.٨١٠٥سمیر

أ٣٨.٧ت٧٣ث٤٥أ٢٩.٤ت١٤.٤أ٢٧.٥١٤٦)١١(ساللة 
أ٤٠.٦أ١١٥أ٧٨أ٢٨.٤ب٢٤.٠أ٢٨.٦١٤٠)٢١(ساللة 
أ٣٩.٤أ١٢٧أ٨٥ب٢٥.٧أ٣٠.٣أ٢٩.٥١٤٢)٣١(ساللة 

حیث )١٩٩٥(اجراھا الحسن التراكیب الوراثیة وھذا یتفق مع الدراسة التي على بقیة

داخل بین المواسم الزراعیة الثالثة والتراكیب الوراثیة فقتدالفروقات معنویة من تاثیر ) ٣(الجدولمن لوحظ 
للصفة

سم ٦٧.٧
قارن م

.توزیع سقوط االمطار في ھذه السنة مقارنة بالسنین االخرىحسنوقد یعزى السبب الى زیادة و) ٤جدول ال(
لسنة اال) ١١(تفوق ساللة )٢(الجدولظ في حیال:٢م/ عدد السنابل  با

كما اعطت نفس الساللة باالضافة الى صنف االسود المح٢م/سنبلة٤٠١بلغت 
٢م/سنبلة٢٣٠و ٢٧٣معنویة

وعلىتفوقت جمیع السالالت باالض
اخرون ) ٢٠٠١(ماوجده كل من ابراھیم واخرون )٢٠٠٣(وعزو و

٢م/

االولى ) ١١() ٣(والالثال للسنة 
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.االمطار المتساقطة 

ثة والتراكیب الوراثیة للصفات المدروسةتاثیر التداخل بین المواسم الزراعیة الثال:)٣(الجدول 
السنین

الصفات
التراكیب 
الوراثیة

ارتفاع 
)سم(النبات 

عدد 
٢السنابل م

عدد الحبوب 
في السنبلة

وزن الف 
)غم(حبة 

حاصل الحبوب 
ھـ/كغم

حاصل القش 
ھـ/كغم

دلیل 
%الحصاد 

٢٠
٠٥

-
٢٠

٠٦

٣.٢ت٤١٣ت ث٢٠٦أ٣٥.٤ب ت١٩.٢ب٣٠١ب٦٢.٨اسود محلي
٣٦.٦ت٤٤٠ت٢٦٥ب٣٠.١أ٤٢.٠ث٢٢٦أ٦٨.٤ریحان
٣٨.٦أ٦١٠ب٣٧٦أ٣٦.٢أ٤٧.١ت٢٥٤أب٦٤.٤)١(جزبرة 

٣٢.٢ب٥١٥ت ث٢٢٩أ٣٣.٣ب٢٨.٠ب٣٢١ب٦٢.٦ابیض محلي
٣٦.٦ب٥٠٦ت٢٩٤ب٣٠.٦أ٤٢.٣ب ت٢٧٧أ٧٢.٢سمیر

٣١.٥ب٥٧٧ت٢٦٣ب٣٠.٧ب ت٢١.٣أ٤٠١أ٧٠.٧)١١(ساللة 
٤٢.٦ب٥٣٥ب٣٩٨أ٣٤.٤أ٤١.٢ب٣١٩أ٧٠.٣)٢١(لة سال

٤٢.٩أ٦٤٦أ٤٨٦أ٣٦.٣أ٤٧.٣ب٣١٦أ٧٠.١)٣١(ساللة 

٢٠
٠٦

-
٢٠

٠٧

٣١.٠ث٣٤١ت١٥١أ٣٤.٤ت١٨.٠ت٢٥٩ت٥٩.٥اسود محلي
٣٦.٦ث٣٣٠ث١٩٢ب٣٠.٥أ٤٥.٠ج١٦٢أب٦٣.٥ریحان
٤٠.٣ث٣١١ت ث٢١١ب٣٠.٦أ٤٧.١ث٢٠٤أب٦٣.٥)١(جزبرة 

٣٧.٣ث٣٣٩ث١٤٥أ٣٥.٥ب ت٢٠.٣ث ح١٩٦أ٦٩.٧ابیض محلي
٣٩.٦ث٣١٩ث١٩٧أب٣١.٧ب٣٢.٨ث٢٣٠أ٦٨.٢سمیر

٣١.٧ث٣٥٩ث١٦٢أ٣٣.٦ب ت١٨.٢ب ت٢٧٣أب٦٤.٤)١١(ساللة 
٤٢.٢ت٤١٨ب ت٣١٥أ٣٤.٣أ٤٢.٠ث٢٣٤أب٦٣.٦)٢١(ساللة 
٤٣.١ت٤٤٨ب ت٣٤١أ٣٤.١أ٤٥.٣ت٢٢٤أب٦٥.٤)٣١(ساللة 

٢٠
٠٧

-
٢٠

٠٨

٣٦.٨ح٧٩ج٤٦ب٣٠.٣ت١٤.٥ج١٥٠ث٣١.٥اسود محلي
٣٨.٨ج١٠٢ج ح٦٣ت٢٦.٣ب٢٦.٦خ١٠٢ث٣١.١ریحان
٣٦.٧ج ح٩٣ح٥٤ث٢٥.٢ب٢٧.٨ج ح١٢١ج٢٦.٦)١(جزبرة 

٣٠.٥ج ح٨٥ج٧٧ت٢٨.٠ت١٤.٢ح١١٥ث٣١.٢ابیض محلي
٣٩.٥ح٧٤ح٤٩ت٢٦.٧ت٢٤.٨ح١٠٥ج٢٦.٨سمیر

٣٨.٧ح٧٣ح٤٥ت٢٩.٤ت١٤.٤ج١٤٦ثح٢٧.٥)١١(ساللة 
٤٠.٦ج١١٥ج٧٨ت٢٨.٤ب٢٤.٠ج١٤٠ث٢٨.٦)٢١(ساللة 
٣٩.٤ج١٢٧ج٢٥.٩٨٥ب٣٠.٣ج١٤٢ث٢٩.٥)٣١(ساللة 

لجدول( اعطت ) ٤ا فقد 
٢م/سنبلة١٣٦قیمة معنویة اذ بلغت اقللثة السنة الثا

لجدول. ٢م/سنبلة٢٧٣) ١١(، اظھرت الساللة )١(الجدول ) ٥(ا
فيومن المحتمل ان ھذه الصفة وراثیة 

.لالصناف الثنائیة ھي صفة وراثیة٢م/ بان صفة عدد السنابل) ١٩٧٦(العذاري واخرون 
نف جزبرة بان) ٢(لجدولیشیر ا:عدد الحبوب في السنبلة  لساللة ) ١(الص اضحا )٣١(وا تفوقا و

سنبلة/٣٠.٣و٢٧.٨و٤٧.٣و ٤٧.٠بلغت 
سنةال) ٢١(او

ن .صفة وراثیة في االصناف السداسیة ومن المحتمل ان تكون ھذه الالثانیة
) ٣١(و ) ٢١(ن ) ١(رة ) ٣الجدول(ة 

الى ) ٤(الجدولویشیر . التراكیب الوراثیة االخرى خالل السنتین االولى والثانیة
ھذا التفوق ناتج عن حیكون على بقیة السنوات االخرى ومن المحتمل ان

) ٣١(وساللة ) ١(رة ل).١جدول ال(
اصناف لعدة) ٢٠٠٠() ٥جدول ال(ى بالمعامالت االخر

.في السنبلة الحبوبمن الشعیر بوجود فروقات معنویة بینھا في صفة عدد 
جدول ال(ولم تظھر فروقات معنویة لھذه الصفة بین التراكیب ال:وزن الف حبة 

لساللة ) ١١() ٢ على) ٢١(وا
) ٢٠٠١(وقد الحظ ، التراكیب الوراثیة للسنة الثالثة
 .)٣ (

الوراثیة قد اعطت
). ١جدول ال(ھذه السنة 

تاثیر التحلیل التجمیعي للسنین الثالثة محمولة على التراكیب الوراثیة للصفات المدروسة:)٤(الجدول 
الصفات
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ارتفاع السنین
)سم(النبات 

عدد السنابل 
)٢م(

عدد الحبوب 
في السنبلة

وزن الف 
)غم(حبة 

حاصل الحبوب 
ھـ/كغم

حاصل القش 
ھـ/كغم

دلیل الحصاد 
%

٣٦.٧أ٥٣٠أ٣١٥أ٣٣.٤أ٣٦.١أ٢٦٢أ٢٠٠٦٦٧.٧-٢٠٠٥
٣٧.٧ب٣٦٣ب٢١٤أ٣٢.١ب٣٣.٥ب٢٢٣ب٢٠٠٧٦٤.١-٢٠٠٦
٣٧.٦ت٩٣ت٥٩ب٢٦.٤ت٢٢.١ت١٣٦ت٢٠٠٨٥٨.٩-٢٠٠٧

االولى اعطت ) ٤جدول ال( نة  الس
غم على التوالي ویرجع ذلك الى ان الظروف ) ٣٢.١و ٣٣.٤(بلغت ذیة اووالثانیة زیادة معن

.لدورا ھاما في صفات مكونات الحاص
) ٣١(لساللة الى تفوق معنوي ل) ٢(الجدولیشیر : حاصل الحبوب 

نالثانیة والثالثة مقارتفوقا واضحا للسنتین) ٢١(والساللة 
اخرون اوجده اع و لساللة .) ١٩٩٣(لشم ) ٣١(ان ا

/كغم٤٨٦الزراعیة الثالثة اذ بلغت 
لجدولالحاصل  . ) ٣١(او) ٣(ا

حومن خالل تاثیر الت
حث اقل /كغم٣١٥الیا مقارنة بالسنین االخرى اذ بلغت كمیة الحاصل ع لب من ا
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ت٣٣.١ت٣٣٤ث ج٣١.٣١٥٧ت١٨.١أ٥٤.٢٢٧٣)١١(ساللة 
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.شمال العراقظروفثبت تفوقھما مستقبال تحت 
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ABSTRACT
This study was conducted on the farm of Agric. and Forestry College, Mosul

Univ. for three seasons (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) to compare grain yield
and it,s components of eight barley genotypes namely (Local black, Rehan, Jazeera
(1), native white, Sameer and strains No.11, 21, 31) using RCBD with three
replicates for  evaluating the best one or more genotypes suitable under northern
Iraqi condition. The result showed that the strain No.11gave higher number of
spike/m2 for the three seasons. Significant increasing was detected in the number of
grain/spike of each of jazeera (1) and strain No.31. The strains No. (21, 31) had the
highest grain and straw yield and harvest index during each season and the
cumulative of all seasons.
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.٨٣-٧٧) : ٣(٤العراقیة للعلوم الزراعیة 
)٢٠٠٠(السالم

٢٠٧) : ١(١٣-
٢٢٠.

امعة / )١٩٨١( ج
.الموصل

)٢٠٠٣(محمد، محفوظ عبد القادر 
.١٠٩-١٠٥: ) ١(٤،تحت الظروف الدیمیة في شمال العراق، المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة


