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  تقییم تراكیب وراثیة جدیدة من الشعیر تحت ظروف محافظة نینوى

  الطویل محمد صبحي                      احمد عبد الجواد احمد
  كلیة الزراعة والغابات/ جامعة الموصل

  
  الخالصة

 )Rihane-03(إضافة إلى الصنف المحل隆ي  الشعیرجدید من  تركیب وراثي ٢٤درست صفات 
وتم隆ت  محافظ隆ة نین隆وى تح隆ت الظ隆روف المطری隆ة ف隆ي ینمك隆رربلعش隆وائیة لكامل隆ة  في تص隆میم القطاع隆ات ا

 ٢م/وع隆دد الس隆隆نابلوارتف隆اع النب隆隆ات وط隆ول الس隆نبلة  ٪٥٠ع隆دد األی隆ام للتزھیرعن隆د:للص隆فات التالی隆隆ة الدراس隆ة
تف隆وق  .حب隆ة ١٠٠٠س隆نبلة والحاص隆ل الحی隆وي وحاص隆ل الحب隆وب ودلی隆ل الحص隆اد ووزن بال وع隆دد الحب隆وب

 .وحاص隆ل الحب隆隆وب ٢م/وع隆دد الس隆نابل ارتف隆اع النب隆اتلثالث隆ة ص隆فات ھ隆ي ) Assala-04( تركی隆ب وراث隆يال
كان隆隆ت معنوی隆隆ة لجمی隆隆ع  الوراثی隆隆ةأم隆隆ا التباین隆隆ات كان隆隆ت التباین隆隆ات المظھری隆隆ة عالی隆隆ة المعنوی隆隆ة لجمی隆隆ع الص隆隆فات 

عالی隆隆ة  ب隆隆المعنى الواس隆隆ع التوری隆隆ث قیم隆隆ةكان隆隆ت  .حب隆隆ة١٠٠٠الص隆隆فات ع隆隆دا ص隆隆فتي الحاص隆隆ل الحی隆隆وي ووزن 
  .بوب بالسنبلةالح عددصفة ل

   
 المقدمة

وذل隆ك م隆ن  اإلدخ隆الالخط隆وات الرئیس隆یة ف隆ي برن隆امج  أولىالجدیدة  تراكیب الوراثیةیعتبر تقویم ال
المحلی隆隆ة ، وعلی隆隆ھ یتطل隆隆ب االنتخ隆隆اب للحاص隆隆ل  باألص隆隆نافومقارنتھ隆隆ا  تراكی隆隆ب الوراثی隆隆ةال أداءاج隆隆ل تق隆隆دیر 

تق隆隆دیر التغ隆隆ایرات المظھری隆隆ة  أن تربی隆隆ة ،الع隆隆الي ف隆隆ي المحاص隆隆یل معرف隆隆ة طبیع隆隆ة ومق隆隆دار التب隆隆این ف隆隆ي م隆隆واد ال
أي تركی隆隆ب وراث隆隆ي جدی隆隆د حی隆隆ث ت隆隆وفر التغ隆隆ایرات الوراثی隆隆ة  إدخ隆隆الف隆隆ي  األول隆隆ىومكوناتھ隆隆ا یعتب隆隆ر الخط隆隆وة 

لمرب隆隆ي النب隆隆ات النتخ隆隆اب التراكی隆隆ب الوراثی隆隆ة المتفوق隆隆ة م隆隆ن المع隆隆الم الوراثی隆隆ة المھم隆隆ة والت隆隆ي  أساس隆隆يمص隆隆در 
أن ) ١٩٩٧(ذك隆隆ر احم隆隆د  لبیئی隆隆ة المظھری隆隆ة والوراثی隆隆ة واتتطل隆隆ب ب隆隆رامج التربی隆隆ة تق隆隆دیرھا ھ隆隆ي التباین隆隆ات 

طول السنبلة وع隆دد الس隆نابل وحاص隆ل الحب隆وب ومتوس隆طا الرتف隆اع صفات التوریث بالمعنى الواسع عالیا ل
ك隆ان منخفض隆ا  الواس隆ع أن التوری隆ث) ١٩٩٩( Sahaب隆ین . النبات وواطئا للحاصل الحیوي ودلیل الحصاد

ومتوسطة لعدد الحب隆وب بالس隆نبلة وحاص隆ل الحب隆وب بالنب隆ات وعالی隆ة  تباالرتفاع النبات وعدد السنابل بالن
على تباین隆ات وراثی隆ة عالی隆ة لحاص隆ل الحب隆وب ) ٢٠٠٢ ( Prasad و Sundeep حصل . حبة١٠٠لوزن 

وكان隆ت التباین隆ات البیئی隆ة عالی隆ة لع隆دد االش隆طاء . مختلف隆ة  وعدد الحبوب بالسنبلة عن隆د دراس隆تھ ث隆الث بیئ隆ات
اس隆تنتج . وارتفاع النبات في البیئة الثانیة وعدد الحبوب بالسنبلة ف隆ي البیئ隆ة الثالث隆ة ألولىابالنبات في البیئة 

التباین البیئي عالیا لصفتي حاصل الحب隆وب والحاص隆ل الحی隆وي وك隆ان منخفض隆ا لط隆ول أن ) ٢٠٠٣( احمد
د أن التوری隆隆ث ب隆隆المعنى الواس隆隆ع ع隆隆الي لع隆隆د) ٢٠٠٣(وحمی隆隆د  اس隆隆تنتج الفھ隆隆ادي. حب隆隆ة ١٠٠٠الس隆隆نبلة ووزن

تباین隆ات ) ٢٠٠٦( Dialcouneوج隆د  . حبة وحاص隆ل الحب隆وب١٠٠األیام للتزھیر وارتفاع النبات ووزن 
عل隆隆ى تباین隆隆ات ) ٢٠٠٨( Prasadو  Verma حص隆隆ل. التزھی隆隆ر ھری隆隆ة عالی隆隆ة الرتف隆隆اع النب隆隆ات وموع隆隆دمظ

التوری隆ث  أن) ٢٠٠٨(،  Chand وج隆د  .وراثیة كانت منخفض隆ة الرتف隆اع النب隆ات وع隆دد الحب隆وب بالس隆نبلة
حب隆隆ة وع隆隆دد الحب隆隆وب ف隆隆ي الس隆隆نبلة والحاص隆隆ل الحی隆隆وي  ١٠٠٠ب隆隆المعنى الواس隆隆ع ك隆隆ان ع隆隆الي لك隆隆ل م隆隆ن وزن

تق隆隆دیر التباین隆隆ات المظھری隆隆ة والوراثی隆隆ة والبیئی隆隆ة  إل隆隆ىتھ隆隆دف ھ隆隆ذه الدراس隆隆ة  .وحاص隆隆ل الحب隆隆وب ف隆隆ي النب隆隆ات
  .من الشعیر  التراكیب الوراثیةوالتوریث بالمعنى الواسع في 

  
  مواد البحث وطرائقھ

ت隆ّم الحص隆ول عل隆ى ). ١(الج隆دول ) .Hordeum SPP( الش隆عیرم隆ن تركی隆ب وراث隆ي  ٢٥استخدم 
من المركز ال隆دولّي للبح隆وث الزراعی隆ة ف隆ي المن隆اطق  )٢٤(البالغ عددھا  الجدیدة تراكیب الوراثیةال حبوب

ف隆隆ي  ٢٠٠٨ك隆隆انون األول  ٢٢وت隆隆ّم زراعتھ隆隆ا ف隆隆ي  والص隆隆نف االخ隆隆ر محل隆隆ي ، ICARDAایك隆隆اردا الجاف隆隆ة 
  محطة أبحاث 

باس隆تخدام تص隆میم القطاع隆ات العش隆وائیة  جامع隆ة الموص隆ل/كلی隆ة الزراع隆ة والغاب隆ات/المحاصیل الحقلی隆ةقسم 

خمس隆ة خط隆وط ب تركی隆ب وراث隆يحیث زرعت بذور كل  ینمكررب) ١٩٨٠الراوي وخلف اهللا ، (الكاملة 

أض隆یف س隆ماد الیوری隆ا دون隆م /كغ隆م٢٥س隆م ، وبمع隆دل  ٣٠م ، والمسافة بین خط وآخر ٢.٥، طول كل منھا 
   ٪٤٥كیز تر
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  ٢٠١١/ ٣/  ٢٨وقبولھ    ١٢/٢٠١٠/ ٢٦تاریخ تسلم البحث 

وعل隆隆ى دفعت隆隆ین ، األول隆隆ى عن隆隆د الزراع隆隆ة ، ) ٢٠٠٠الكبیس隆隆ي وآخ隆隆رون (كغ隆隆م نیت隆隆روجین لل隆隆دونم  ٢٠بمع隆隆دل 
ونظ隆را┏ لقل隆ة  )محط隆ة األن隆واء الجوی隆ة( ملم ٨٨.٣الھاطلة  األمطاروبلغت كمیة والثانیة  قبل طرد السنابل 

نیس隆ان  ٢الھاطل隆ة فق隆د ت隆م س隆قي النبات隆ات ث隆الث م隆رات وذل隆ك ب隆ثالث مواعی隆د الموع隆د األول  كمیة األمط隆ار
  .أیار ٢نیسان والموعد الثالث  ٢٢والموعد الثاني 

نبات隆隆ات م隆隆أخوذة بص隆隆ورة عش隆隆وائیة م隆隆ن ك隆隆ّل خ隆隆ط ودرس隆隆ت الص隆隆فات  ١٠أُْجِرَی隆隆ْت الدراس隆隆ات عل隆隆ى
ارتف隆隆اع  -٢.نابل م隆隆ن غم隆隆د ورق隆隆ة العل隆隆مم隆隆ن الس隆隆 ٪٥٠ع隆隆دد األی隆隆ام م隆隆ن الزراع隆隆ة وحت隆隆ى خ隆隆روج  -١: اآلتی隆隆ة 
. النباتات من سطح التربة إل隆ى قم隆ة الس隆نابل م隆ن دون الس隆فا مق隆درا┏ بالس隆نتّمتر رتفاعتّم قیاس أ: سم  النبات

ع隆دد  -٤.م隆ن قاع隆دة الس隆نبلة إل隆ى قم隆ة الس隆نبلة م隆ن دون الس隆فا مق隆درا┏ بالس隆نتّمترتم قیاس隆ھ : طول السنبلة -٣
الحاص隆ل  -٦.المتوس隆ط وایج隆ادحس隆اب ع隆دد الحب隆وب ف隆ي ك隆ل س隆نبلة : بلةع隆دد حب隆وب الس隆ن -٥. ٢م/الس隆نابل
حاص隆隆ل  -٧. ھكت隆ار/وت隆ّم تحویل隆ھ إل隆ى كغ隆م) ق隆ش + س隆نابل( خمس隆ة خط隆وطویمث隆ل وزن حاص隆ل : الحی隆وي
ت隆ّم حس隆ابھ : ٪دلی隆ل الحص隆اد  -٨. ھكت隆ار/وثم تحویلھ كغ隆م خمسة خطوطحاصل  ویكون ذلك من: الحبوب

 الم隆隆ذكورة م隆隆ن قب隆隆ل x١٠٠ ) الحاصممل الحیمموي/حاصممل الحبمموب= ( ٪ دلیممل الحصمماد:  باس隆隆تخدام المعادل隆隆ة
Sharma وSmith )الغرام ١٠٠٠وزن  -٩.  )١٩٨٦隆隆隆درا ب隆隆隆ة مق隆隆隆رّي .  حب隆隆隆این المظھ隆隆隆دیر التب隆隆隆ّم تق隆隆隆ت

ìصممیم القطاعمات العشموائیة  حسمبوذلمك  )١٩٧٥(  Walterوفقما  للطریقمة التمي أوضمحھا  وال隆وراثّي والبیئ隆ي
التباینات المشتر靶ة المظھریّمة والوراثیّمة  وقُدَرت .) ١٩٨٠(ورده الراوي وخلف هللا 靶ما أ) R .C .B .D(الكاملة 

  :والبیئیة وفق المعادالت اآلìیة

r
MSexyMSgxy

GxyVxy

-
==ss  

                                              ExyGxyPxy sss +=                                                     

  :ن إحیث 
  Y   =GxGysو   Xالتباین الوراثّي المشترك بین الصفتین 

  Y   =PxPysو Xالتباین المظھرّي المشترك بین الصفتین 

   Y  xyMse=ExEysو  X التباین البیئي المشترك بین الصفتین 

فممإن قممیم ) ١٩٩٩(اعتمممدت المممدیات الموضممحة مممن قبممل علممي حی隆隆ث التوری隆隆ث ب隆隆المعنى الواس隆隆ع تق隆隆دیر ك隆隆ذلك و 
  .فأ靶ثر عالیة  ٦٠متوسطة و ٦٠-٤٠٪ واطئة ومن ٤٠التوریث بالمعنى الواسع أقل من 

  

 . المختبرة وأنسابھا تراكیب الوراثیةالأرقام ) ١(الجدول 

 النسب التراكیب الوراثیة لرقما

١ Cerise/Lignee1479//Moroc9-75/PmB/3/ArabiAbiad/Arar// 
H.spont.41-5/ Tadmor 

ICB01-0678-0AP 

٢ WI2269//Alger/Ceres362-1-1/3/ArabiAbiad/Arar// 
H.spont.41-5/ Tadmor 

ICB01-0681-0AP 

٣ ETHGAW80-4/3/ Tadmor//WI2291/WI2269 ICB98-0494-0AP-17AP-0AP 

٤ ER/Apm//Lignee131/3/ Lignee131/ArabiAbiad/4/Zanbaka ICB98-1096- 0AP-24AP-0AP 

٥ WI2291/Tadmor/4/ChiCm/An57//Albert/3/Alger/Ceres362-1-1 ICB98-1142-0AP-12AP-0AP 

٦ SLB34-40//WI2291/Tadmor ICB98-1053-409AP-0AP 

٧ Moroc9-75/ArabiAswad 
ICB86-0426-0AO-60AP-1AP-
1AP-1AP-0AP-9AP-0AP 
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٨ SLB45-90/ H.spont.41-5/3/Lignee1242/Hml-02 
ICB95-0788-0AP-15AP-0AP-
2TR-0AP 

٩ SLB45-90/H.spont.41-5/3/Lignee1242/Hml-02 
ICB95-0788-0AP-15AP-0AP-
4TR-0AP 

١٠ SLB45-90/ H.spont.41-5/3/Lignee1242/Hm1-02 
ICB95-0788-0AP-15AP-0AP-
9TR-0AP 

١١ SLB45-90/ H.spont.41-5/3/Lignee1242/Hm1-02 ICB95-0788-0AP-15AP-0AP-
18TR-0AP 

١٢ SLB45-90/H.spont.41-5/3/Lignee1242/Hm1-02 
ICB95-0788-0AP-15AP-0AP-
19TR-0AP 

١٣ ARM-ICB-123247/UZB-Dzhizak-ICB-123667 ICB02-2393-50AP-0AP 

١٤ AZE-Nagorno-Karabakh-ICB-123332/4/RWA.M54/3/K-
247/2401-13//Vavilon ICB04-1527-0AP 

١٥ UZB-Farghona-ICB-123442//ICB-107766/K-332-1 ICB04-1914-0AP 

١٦ Arda/Moroc9-75 ICB93-1136-0AP-5AP-0AP 

١٧ Lignee527/Chn-01/3/Arar//CompCr29/C63 ICB93-0946-0AP-23AP-0AP 

١٨  Courlis/Rhu-03 ICB93-0923-0AP-5AP-0AP 

١٩  Eldorado/3/NK1272//Manker/Arig8 ICB94-0162-0AP-9AP-0AP 

٢٠  Eldorado//Alande/Hamra-01 ICB94-0189-0AP-18AP-0AP 

٢١  Alanda//Lignee527/Arar/3/ Alanda-01/ Alanda-01 ICB-0923-
0AP-43AP-0AP 

ICB96-0923-0AP-43AP-0AP 

٢٢  N-Acc400-301-80/IFB974// Alanda-01 ICB96-1087-0AP-7AP-0AP 

٢٣  Manal/Alanda-01 ICB97-0936-0AP-14AP-0AP 

٢٤  Assala-04 Sel.04L-3AP-0AP 

٢٥  Rihane-03 للمقارنة 

 
  النتائج والمناقشة

 تراكیب الوراثیةالیالحظ أن ) ٢(في الجدول  ةوالموضح اتصف لتسعةمن تحلیل التباین 
 السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة صفات ارتفاع النبات وطولل ٪١عند مستوى احتمال  اختلفت معنویا┏ 

 ٢م/عدد السنابلو ٪٥٠للتزھیر عند  األیامعدد ٪ لصفات ٥مستوى احتمال  بینما كانت معنویة عند
تراكیب الویتضح من الفروقات المعنویة بین ولم تصل بقیة الصفات حد المعنویة  وحاصل الحبوب

واضح بینھا مما یشجع على انتخاب  وجود تباین إلى صفات مكونات الحاصل فيالمختبرة  الوراثیة
 . أَصناف جدیدة متفوقة على الصنف المحلي

 فی隆ھ ح隆ظویالالمدروس隆ة  لجمی隆ع الص隆فات متوس隆طات التراكی隆ب الوراثی隆ة م隆ن الش隆عیر) ٣(یوضح الج隆دول 
وحاص隆ل الحب隆وب یلی隆ھ  ٢م/صفات ھي ارتفاع النبات وع隆دد الس隆نابل في ثالث ٢٤تفوق التركیب الوراثي 

 ٧و ٦،  ٥ یلی隆隆ھ التراكی隆隆ب الوراثی隆隆ة ، حب隆隆ة١٠٠٠لص隆隆فتي الحاص隆隆ل الحی隆隆وي ووزن  ٤اثی隆隆ة كی隆隆ب الورالتر
 ، لص隆فة دلی隆ل الحص隆اد ١١ ، یل隆یھم التركی隆ب ال隆وراثي  عل隆ى الت隆والي٪ ٥٠لصفة عدد االیام التزھی隆ر عن隆د 

لص隆隆فة ط隆隆ول  ١٦ یل隆隆یھم التركی隆隆ب ال隆隆وراثي ، لص隆隆فة ع隆隆دد الحب隆隆وب بالس隆隆نبلة ١٥ یل隆隆یھم التركی隆隆ب ال隆隆وراثي 
یظھ隆ر  .لعدد من الص隆فات الممكن隆ة مما یدل على وجود اختالفات وراثیة بین التراكیب الوراثیة  ،بلة السن

والبیئّی隆ة للص隆فات المدروس隆ة حی隆ث یالح隆ظ أّن التباین隆ات  والوراثّیة لمظھرّیةاالتباینات  تقدیر)  ٤(الجدول 
و  Sundeep  م隆隆ا وج隆隆ده عمعنوی隆隆ة للص隆隆فات المدروس隆隆ة ، وھ隆隆ذا یتّماش隆隆ى م隆隆الالمظھری隆隆ة والوراثی隆隆ة عالی隆隆ة 

Prasad )٢٠٠٢ ( د隆隆و احم )٢٠٠٣(  وDialcoune )٢٠٠٦  ( وVerma  وPrasad  )إّن . )٢٠٠٨
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االختالف隆ات المعنوی隆隆ة العالی隆隆ة ، والت隆ي ت隆隆ّم الحص隆隆ول علیھ隆隆ا ب隆ین ھ隆隆ذه التراكی隆隆ب الوراثّی隆ة تمكنن隆隆ا م隆隆ن إج隆隆راء 
عالي للصفة یعطي فرصة كبیرة أمام مرب隆ي االنتخاب بینھا ، وھذا یعني أّن التباین المظھرّي والوراثّي ال

النبات في الحصول على المادة الوراثّیة من أجل القی隆ام بالتربی隆ة والتحس隆ین واالنتخ隆اب للص隆فات المتفوق隆ة 
، وتش隆یر النت隆ائج إل隆ى أن  اختالفات كبیرة في قیمة التب隆این البیئ隆يّ  یتضح أّن ھناك) ٤(ومن خالل الجدول 

 إن،  انت لصفة الحاصل الحیوي في حین كانت اقل قیم隆ة لص隆فة ط隆ول الس隆نبلةالبیئّي ك أعلى قیمة للتباین
  . بالظروف البیئیة بدرجة كبیرة تأثر ھذه الصفات للتباین البیئي تدل علىالعالیة القیمة 

  
بموج隆隆隆ب تص隆隆隆میم القطاع隆隆隆ات العش隆隆隆وائیة الكامل隆隆隆ة للص隆隆隆فات  تراكی隆隆隆ب الوراثی隆隆隆ةتحلی隆隆隆ل التب隆隆隆این لل) ٢(الج隆隆隆دول 

  .المدروسة

 الخطأ التجریبي تراكیب الوراثیةال المكررات مصادر التباین
 الحریة رجاتد               

         الصفات
٢٤ ٢٤ ١ 

 ٨.٦٦١ * ١٨.٩٣٨ ٥.١٢٠ ٪٥٠للتزھیرعند األیامعدد 
 ٢٤.٦٦٣ ** ٨٨.٤٩٦ ٦٦.٥٨٥ )سم(ارتفاع النبات 
 ٠.٣٤٣ ** ١.٥١٢ ١.٢١٦ )سم(طول السنبلة 
 ٤٦٤٠.٠٩٨ * ١١١٢٩.٦٩٠ ١٤٧٤٦.١٤٦ ٢م/عدد السنابل
 ٢٣.١٦٥ ** ١٧٧.٧٧١ ٠.١١٥ سنبلةبال عدد الحبوب

 ٩٨٧٦١٤.٩١٠ ١٥٧٥٤٦٦.٨٨٠ ٣٩٩٥٠٢٢.٦٠٠ )ھكتار/كغم(الحاصل الحیوي

 ٣٨٦٤٧.٩٩٩ * ٩٤١٠٥.٨١٢ ٢٠٥٣٦.٨٧٥ )ھكتار/كغم(حاصل الحبوب 
 ٩٥.٠٨٠ ١٥٧.٦٧١ ٤٢.٧٣٨ ٪دلیل الحصاد 

 ٠.٢٣٩ ٠.٣١٢ ٠.٠٠٩ )غم(حبة ١٠٠٠وزن 
  .٪ على التوالي١٪ و ٥معنوي عند مستوى احتمال * * و *
  

  .المدروسةللصفات  الشعیر ة منوراثیالكیب اترالمتوسطات ) ٣(الجدول 

تراكیب ال
  الوراثیة

عدد األیام 
للتزھیر 

  ٪٥٠عند 

ارتفاع 
النبات 

  )سم(

طول 
السنبلة 

 )سم(

عدد 
  ٢م/السنابل

عدد 
الحبوب  

  بالسنبلة

الحاصل 
  الحیوي

  )ھـ/كغم(

حاصل 
الحبوب  

  )ھـ/كغم(

دلیل 
الحصاد 

)٪(  

وزن 
١٠٠٠ 
حبة 

  )غم(

٣.٠٥ ١٨.٧٤ ٣٦٦.٦٦ ٢٠٠٠.٠٠ ٢٠.٤٠ ٣٢٢.٦٦ ٧.٩٠ ٤٥.٧٠ ١١١.٠٠  ١ 

٣.٦٠ ٢٤.٩٩ ٢٠٠.٠٠ ٨٠٠.٠٠ ١٦.٧٠ ٣٤١.٣٣ ٧.٠٥ ٤٤.٩٠ ١١١.٠٠  ٢ 

٣.٥٠ ١٨.٣٣ ٣٠٠.٠٠ ٢٢٦٦.٦٦ ٢٦.٤٠ ٤٠٠.٠٠ ٦.٧٥ ٥١.٥٠ ١١١.٠٠  ٣ 

٤.٣٥ ١٦.٩٦ ٦٠٠.٠٠ ٣٤٦٦.٦٦ ١٣.٤٠ ٢٠٢.٦٦ ٦.٩٠ ٤٥.٣٠ ١١١.٥٠  ٤ 

٣.٤٥ ٣٥.٠٠ ١٨٦.٦٦ ٥٣٣.٣٣ ١٩.١٠ ٤٠٨.٠٠ ٧.٤٠ ٤٣.٤٠ ١٠٢.٠٠  ٥ 

٣.٢٠ ٤٠.٦٢ ٢٣٣.٣٣ ٦٦٦.٦٦ ١٣.٤٠ ٣٠٩.٣٣ ٦.٠٥ ٣٩.٢٠ ١٠٢.٠٠  ٦ 

٣.٣٥ ٢٢.١٤ ٣٣٣.٣٣ ١٦٠٠.٠٠ ٣٤.٢٠ ٢١٠.٦٦ ٧.٣٠ ٤٧.٩٠ ١٠٢.٠٠  ٧ 

٣.٩٠ ٢٤.٩٩ ١٣٣.٣٣ ٥٣٣.٣٣ ١٤.٤٠ ٢١٠.٦٦ ٦.٦٥ ٤٢.٣٠ ١٠٧.٠٠  ٨ 

٣.٣٥ ٣٩.٧٣ ٥٦٦.٦٦ ١٤٦٦.٦٦ ١٦.٢٠ ٢٢٦.٦٦ ٧.٦٥ ٥١.٣٠ ١١١.٥٠  ٩ 

٣.٦٥ ١٦.٦٢ ٥٤٦.٦٦ ٣٠٦٦.٦٦ ١٤.٥٠ ٢٨٨.٠٠ ٧.١٥ ٤٧.٨٠ ١١١.٠٠  ١٠ 

٣.٦٥ ٤٠.٨٣ ٧٠٠.٠٠ ٢٤٠٠.٠٠ ١٣.٥٠ ١٨١.٣٣ ٧.٠٠ ٤٦.٦٠ ١١١.٥٠  ١١ 
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 ٢٠٩

٣.٦٠ ٢١.٢٥ ٤٣٣.٣٣ ٢٥٣٣.٣٣ ١٤.٥٠ ١٧٣.٣٣ ٧.٢٥ ٤٥.٣٠ ١١٣.٠٠  ١٢ 

٣.٣٥ ٨.٠٣ ٢٠٠.٠٠ ٢٩٣٣.٣٣ ٢٥.٧٠ ٢٤٨.٠٠ ٧.٢٠ ٤٥.٣٠ ١١١.٥٠  ١٣ 

٢.٨٠ ١٤.١٦ ١٦٦.٦٦ ١٠٦٦.٦٦ ١٤.٢٠ ٢٤٥.٣٣ ٧.٥٥ ٥٤.٢٠ ١١١.٥٠  ١٤ 

٢.٦٠ ١٦.٦٦ ١٣٣.٣٣ ٨٠٠.٠٠ ٣٨.٦٠ ٣٥٢.٠٠ ٧.٦٥ ٥٣.٨٠ ١١٠.٠٠  ١٥ 

٣.٢٠ ٣٠.٥٥ ٤٦٦.٦٦ ١٣٣٣.٣٣ ٢٧.٢٠ ٢٩٣.٣٣ ٩.٨٥ ٦٣.٨٠ ١١٠.٠٠  ١٦ 

٣.٠٠ ٢١.٩٦ ٣٢٠.٠٠ ١٤٦٦.٦٦ ٣٢.٨٠ ٣٢٥.٣٣ ٨.١٥ ٤٨.٧٥ ١١١.٥٠  ١٧ 

٣.٠٥ ٢١.٨٧ ٢٦٦.٦٦ ١٣٣٣.٣٣ ٢٢.٢٠ ١٦٥.٣٣ ٥.٩٠ ٣٨.٩٠ ١١٠.٥٠  ١٨ 

٣.٠٥ ١٦.٦٦ ١٦٦.٦٦ ٩٣٣.٣٣ ٣٢.٢٠ ٢٣٧.٣٣ ٧.٠٥ ٥٤.٤٠ ١١١.٠٠  ١٩ 

٢.٥٠ ٣٢.٩٨ ٥٠٠.٠٠ ١٧٣٣.٣٣ ٣٦.٨٠ ٣٣٠.٦٦ ٨.١٠ ٤٨.١٠ ١٠٩.٥٠  ٢٠ 

٣.٢٥ ٢٨.٥٧ ٥٣٣.٣٣ ١٨٦٦.٦٦ ٣٧.٥٠ ٣٣٣.٣٣ ٨.١٠ ٥٦.٠٥ ١١٠.٠٠  ٢١ 

٣.٣٠ ١٩.٨٠ ٤٢٠.٠٠ ٢٤٠٠.٠٠ ٣١.٣٠ ٢٥٦.٠٠ ٨.١٥ ٥٠.٦٥ ١١١.٠٠  ٢٢ 

٣.١٥ ١٦.٢٤ ٢٠٠.٠٠ ١٢٠٠.٠٠ ٩.٠٠ ٣١٤.٦٦ ٧.٥٠ ٤٤.٧٠ ١٠٩.٥٠  ٢٣ 

٣.٠٥ ٣٣.٠٩ ٨٦٦.٦٦ ٢٩٣٣.٣٣ ٣٢.٨٠ ٤٢٩.٣٣ ٧.٧٠ ٦٧.١٠ ١١٠.٥٠  ٢٤ 

٣.١٠ ٢٨.٢١ ٨٦٦.٦٦ ٣٠٦٦.٦٦ ٣٣.٨٠ ٣٣٨.٦٦ ٥.٤٥ ٥٠.٢٠ ١١٠.٠٠  ٢٥ 

 ٣.٢٨ ٢٤.٣٦ ٣٨٨.٢٦ ١٧٧٦.٠٠ ٢٣.٦٣ ٢٨٥.٧٦ ٧.٣٣ ٤٩.٠٨ ١٠٩.٦٤ المتوسط العام

L.S.D.)٠.٨٢ ١٦.٤٠ ٣٣٠.٦٦ ١٦٧١.٥٣ ٨.٠٩ ١١٤.٥٧ ٠.٩٨ ٨.٣٥ ٤.٩٥ )٪٥ 

L.S.D.)١.١١ ٢٢.٢٩ ٤٤٩.٤٤ ٢٢٧١.٩٨ ١١.٠٠ ١٥٥.٧٣ ١.٣٣ ١١.٣٥٤ ٦.٧٢ )٪١ 
  

  .المدروسة لصفاتلتقدیر التباینات المظھریة والوراثیة والبیئیة  )٤(الجدول 

  
  الصفات

 
 التباین البیئي التباین الوراثي التباین المظھري

  **٨.٨٧٥  **٥.٠٣٢  **١٣.٩٠٧  ٪٥٠عدد األیام للتزهیر عند 

  **٢٧.٤٣٨  **٣٠.٥٢٩  **٥٧.٩٦٧  )سم(ارتفاع النبات 

  **٠.٣٩٤  **٠.٥٥٩  **٠.٩٥٣  )سم(طول السنبلة 

  **٥٢٥٤.٥٢١  **٢٩٣٧.٥٨٥  **٨١٩٢.١٠٥  ٢م/عدد السنابل

  **٢٣.١٧٠  **٧٧.٣٠١  **١٠٠.٤٧١  عدد الحبوب بالسنبلة

  **١٥٤٠٧٤.١٨١  ٢١٠٦٩٦.٣٤٧  **١٣٦٤٧٧٠.٥٢٨  )ه/كغم(الحاصل الحیوي 

  **٣٩٥٠٣.٧٠٢  **٢٧٣٠١.٠٥٥  **٦٦٨٠٤.٧٥٧  )ه/كغم(حاصل الحبوب 

  **٩٦.٨٦٢  *٣٠.٤٠٥  **١٢٧.٢٦٧  )٪(دلیل الحصاد 

  **٠.٢٤٠  ٠.٠٣٦  **٠.٢٧٧  )غم(حبة  ١٠٠٠وزن 
  .٪ على التوالي١٪ و ٥معنوي عند مستوى احتما耙 * * و* 
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 ٢١٠

للص隆隆فات المدروس隆隆ة وباالعتّم隆隆اد عل隆隆ى   H2ق隆隆یم التوری隆隆ث ب隆隆المعنى الواس隆隆ع إن) ٥(الج隆隆دول  ویتض隆隆ح م隆隆ن
متوس隆طة وس隆نبلة بال وبفان ھذه القیم كان隆ت عالی隆ة لص隆فة ع隆دد الحب隆) ١٩٩٩(المدیات التي أوردھا علي 

ع隆دد ٪ و٥٠ع隆دد االی隆ام للتزھی隆ر عن隆د ل واطئ隆ةو ط隆ول الس隆نبلة وحاص隆ل الحب隆وبوارتفاع النب隆ات  اتلصف
م隆ن  وقد حصل على نتائج مشابھة ك隆ل. حبة ١٠٠٠والحاصل الحیوي ودلیل الحصاد ووزن  ٢م/السنابل
وإّن ارتف隆اع ق隆یم  .)٢٠٠٨(  Chand و ) ٢٠٠٣(والفھ隆ادي وحمی隆د ) ١٩٩٩( Sahaو ) ١٩٩٧(احم隆د 

  .ھذه الصفات یعطي فرصة االنتخاب المباشر لمربي النبات بھدف تحسین ةالتوریث لصف
 للصفات المدروسة تراكیب الوراثیةللالتوریث بالمعنى الواسع ) ٥(لجدول ا

  التوریث بالمعنى الواسع الصفات
  ٣٦.١٨٢ ٪٥٠عدد أألیام للتزھیر عند 

  ٥٢.٦٦٦ )سم(ارتفاع النبات 

  ٥٨.٦٩٣ )سم(ل السنبلة طو

  ٣٥.٨٥٩ ٢م/عدد السنابل

  ٧٦.٩٣٩ عدد الحبوب بالسنبلة

  ١٥.٤٣٨ )ھكتار/كغم( الحاصل الحیوي

  ٤٠.٨٦٧ )ھكتار/كغم(حاصل الحبوب 

  ٢٣.٨٩١ )٪(دلیل الحصاد 

  ١٣.١٣٧ )غم(حبة  ١٠٠٠وزن 

 
Evaluation of new barley genotypes under Nienavah governorate 

environment 
Ahmed Abdul-jawad Ahmed                               Mohammed. Subhi. Al-Tawel 

Mosul University - College of Agric. & Forestry 
 

ABSTRACT 
Twenty four  new barley entries in addition of the local variety (Rihane-

03) were studied in RCBD with two replications under the rainfed conditions of 
northern region of Iraq. Number of days to 50% anthesis, plant height, spike 
length, number of grains/spike, number of spikes/m2, biological yield, grain 
yield, harvest index and 1000-grain weight. Entry Assala-04 Superior was in 
three characters: plant height, number of spikes/m2 and grain yield. phenotypic 
and variances were highly significant for all the characters. genetic variances 
were significant for all the characters except for biological yield and 1000-grain 
weight. Broad–sense heritability value was high for number of grains/spike. 

 

  المصادر
تق隆ویم ع隆دة تراكی隆ب وراثی隆ة منتخب隆ة م隆ن الش隆عیر ع隆دیم األغلف隆ة تح隆ت ). ١٩٩٧(احمد ، احمد عبد الج隆واد 

  .١٠١-٩٧) :١( ٢٩مجلة زراعة الرافدین، . الظروف الدیمیة
التباینات الوراثیة  والمظھریة والتوریث لصفات أصناف جدی隆دة م隆ن  .)٢٠٠٣(احمد ، احمد عبد الجواد 

  .الشعیر تحت معدالت بذار مختلفة
).  .Zea mays L(قوة الھجین والفعل الجین隆ي ف隆ي ال隆ذرة الص隆فراء ). ١٩٩٩(علي، عبدة كامل عبد هللا 

  .اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل
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 ٢١١

وزارة التعلـیم . تصمیم وتحلیـل التجـارب الزراعیـة ). ١٩٨٠(محمود وعبد العزیز خلف اهللا الراوي ، خاشع 
  .العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل 

قابل隆ة االتح隆اد والتوری隆ث ف隆ي الش隆عیر تح隆ت ظ隆روف ). ٢٠٠٣( الفھادي ، محمد یوسف ورعد احمد حمید
  .٢٢-١٢): ٤(٣  مجلة تكریت للعلوم الزراعیة. الشد المائي

جدول隆ة ال隆ري والتس隆مید لمحص隆ولي الحنط隆ة  .)٢٠٠٠(حمد مدلول محم隆د وحم隆د محم隆د ص隆الح أالكبیسي ، 
والتع隆隆اوني  لإلرش隆隆ادالھیئ隆隆ة العام隆隆ة  –وزارة الزراع隆隆ة .والش隆隆عیر باس隆隆تخدام طریق隆隆ة ال隆隆ري المح隆隆وري 
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