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  التحلیل الوراثي للجیل الثالث في الشعیر سداسي الصفوف
  نجیب قاقوس یوسف                    رائد سالم الصفار 

  جامعة الموصل / لوم كلیة الع/ قسم علوم الحیاة 
  

  الخالصة 
الربعة تھجینات في الشعیر سداسي  F3و  P2و  P1استخدم في ھذه الدراسة ثالثة أجیال ھي 

بھدف ) بركة× فورست (و ) بندكت× ریحان (و ) اریفات× تدمر (و ) بادیة×  ١–جزیرة (الصفوف 
االنتخاب لصفات وقت النضج تقدیر معدل درجة السیادة والتوریث والتحسین الوراثي المتوقع من 

اشارت نتائج الدراسة الى كفاءة االنتخاب المباشر في . وارتفاع النبات وحاصل الحبوب ومكوناتھ 
الجیل الثالث لتحسین ارتفاع النبات وحاصل الحبوب وعدد الحبوب بالسنبلة في جمیع التھجینات ، 

رابع لزیادة تكرار الجینات المرغوبة للصفات ویقترح االنتخاب المتكرر او تأجیل االنتخاب الى الجیل ال
  . االخرى 

  
  المقدمة

الشعیر محصول حبوبي رئیسي في العالم ، ویأتي بعد الحنطة من حیث المساحة المزروعة 
واالنتاج ولھ استخدامات غذائیة وعلفیة وصناعیة مھمة ولھذه االسباب إضافة الى أنھ یزرع على نطاق 

لقیح ویمكن إجراء التلقیح الخلطي بسھولة ، إمتالكھ عدد كبیر من الصفات واسع في العالم ، ذاتي الت
وتمیزه في مقاومة الظروف البیئیة ) ١٩٨٣  Poehlman(النوعیة وسبعة كروموسومات في الكمیتات

، فقد اھتم علماء الوراثة بدراستھ بمستوى ) ١٩٩١الفخري وآخرون ، (القاسیة وخاصة الجفاف 
  . رة الصفراء دراستھم للحنطة والذ

یعتمد اختیار برامج التربیة واالنتخاب المستخدمة في تحسین الصفات الكمیة ذات االھمیة 
االقتصادیة في الشعیر كحاصل الحبوب ومكوناتھ بدرجة كبیرة على نوع ومقدار مكونات التباین 

لجیل الثالث الذي الظاھري لھا في الجیل االنعزالي المطلوب تحسین التراكیب الوراثیة الفراده ، كا
) ١٩١٨( Fisherیكون االنتخاب فیھ اسھل وأكثر كفاءة مما في الجیل الثاني ، وفي ھذا المجال یعد 

أول من جزأ التباین الوراثي الى التباین االضافي والتباین السیادي والتباین التفوقي ثم قدم مربو النبات 
 Jinksو Matherو) ١٩٦٠( Haymanمنھم و  بعد ذلك طرائق عدیدة لتقدیر مكونات التباین الوراثي

و  Esprazaو ) ١٩٩٠( Yousifو Kasimو) ١٩٨٤( Robinsonو  Comstockو ) ١٩٨٢(
Foster )وإن معرفة المكونات الوراثیة والبیئیة للتباین الظاھري مھم في تقدیر المعالم ) ١٩٩٨

         Falconerاالنتخاب ، واعتبره  ذات الدور المتمیز في توقع النتائج من[الوراثیة المھمة كاتوریث 
ومعدل درجة السیادة الي عدد من الجینات بالیلین للجین الواحد مع ] دلیالً لقیمة التربیة) ١٩٨١(

 Trehanافتراض عدم وجود تفوق بین تلك الجینات ودرست تلك المعالم الوراثیة في الشعیر من قبل 
) ٢٠٠٢(ویوسف وآخرون ) ١٩٩٩(وقاسم ویوسف ) ١٩٩٣(وآخرون  Caiو ) ١٩٧٠(وآخرون 
  ) . ٢٠٠٤(ویوسف 

تھدف الدراسة الى التحلیل الوراثي للتباینات الظاھریة في اآلباء والجیل الثالث الربعة 
تھجینات في الشعیر سداسي الصفوف وتقدیر مكونات التباین الوراثي والتباین البیئي ومعدل درجة 

متوقع من االنتخاب لكل من وقت النضج وارتفاع النبات السیادة والتوریث والتحسین الوراثي ال
  . وحاصل الحبوب ومكوناتھ 

  
  مواد وطرق البحث

ونسلھم من الجیل الثالث  (P2)والصنف االبوي الثاني  (P1)استخدم الصنف االبوي االول 
(F3)  الربعة تھجینات في الشعیر سداسي الصفوف(Hordeum vulgare L.)  االول بین الصنفین
والثالث ) امریكي(واریفات ) سوري(والثاني بین الصنفین تدمر ) سوري(وبادیة ) محلي( ١–یرة جز

، ) محلي(وبركة ) استرالي(والرابع بین الصنفین فورست ) سویدي(وبندكت ) سوري(بین ریحان 
ان ھذه االصناف تختلف بعدد من الصفات وخاصة حاصل الحبوب ومكوناتھ ) ٢٠٠١(وبین الصفار 



ومن االخصاب الذاتي لنباتات الجیل الثاني تم الحصول  F2الحصول على حبوب الجیل الثاني  وكیفیة
زرعت حبوب االباء وعوائل الجیل الثالث لكل تھجین بعد أن اختبرت .  F  3على عوائل الجیل الثالث 

ید الفطري وبعد تعفیرھا بالمب%)  ٩٦-٩٤(م وكانت عالیة  ٢٥ْنسبة إنباتھا في المختبر بدرجة حرارة 
Diathane M-45  جامعة الموصل في بدایة تشرین / في محطة التجارب النباتیة التابعة لكلیة التربیة

  .باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبأربعة مكررات  ٢٠٠٣الثاني عام 
  

  ١٥/٦/٢٠٠٥وقبولھ   ٢٤/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
  
في كل خط (ن اآلباء وثالثون خطأ للجیل الثالث احتوى كل مكرر على خط واحد لكل م 

احتوى كل خط . وزعت اآلباء والعوائل على الخطوط في كل مكرر بصورة عشوائیة ) . عائلة واحدة
أجریت . سم  ٣٠سم وكانت المسافة بین الخطوط داخل المكرر  ١٥على عشرة نباتات المسافة بینھا 

الرض الالزمة لنمو النباتات خالل موسم النمو تحت العملیات الزراعیة االعتیادیة في تحضیر ا
%  ٦١.٧ملم ومتوسط الرطوبة النسبیة  ٣٢٧.٦الظروف الحقلیة ، كانت كمیة االمطار الساقطة 

محطة االنواء الجویة في الرشیدیة (م  ٢٠.٢ْم والعظمى  ٧.١ْومتوسط درجة الحرارة الصغرى 
وبعد نضج النباتات سجلت .  ٧.٣قمھا الھیدروجیني تربة الحقل مزیجیة طینیة ر). العراق/ نینوى (

وعدد السنابل ) غم(وحاصل الحبوب ) سم(وارتفاع النبات ) یوم(البیانات عن صفات وقت النضج 
وعدد الحبوب بالسنبلة على خمسة نباتات من كل خط أخذت عشوائیاً عدا ) غم(حبة  ١٠٠ووزن 

تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة واالنموذج العشوائي أجري تحلیل التباین بموجب . النباتین الطرفین 
  ) .١الجدول ، (

  
تحلیل التباین لآلباء ونسلھم من الجیل الثالث بموجب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ) : ١(الجدول 

  واالنموذج العشوائي 
  مصادر التباین  درجات الحریة متوسط المربعات متوسط المربعات المتوقعة

  r – 1  المكررات  
 M3 n – 1 بین الخطوط  

62 + r 62 g M31 g – 1 بین االجیال  
62 + r 62 F3 M32 p – 1  بین عوائلF3  

6 2 M2 (r – 1 ) (n – 1) الخطأ  
 M1 rn (k-1) داخل الخطوط  

6 2 we + 6 2 wg M12 rp (k-1)  داخل عوائلF3  

6 2 we M11 rh (k-1) داخل اآلباء  
  rnk-1 الكلي  

تمثل عدد المكررات وعدد الخطوط في المكرر وعدد االجیال  kو  hو   p و  gو n  و  r وحیث 
  .وعدد نباتات كل خط او كل عائلة ، على التوالي   F3وعدد اآلباء وعدد عوائل الجیل الثالث 

                                                                                   _                                  
ومتوســط تباین  F3  62تم حساب تباین متوسطات عوائل الجیل الثالث ) ١(ومن جدول 

E1والتباین البیئي بین الخطوط  F3  62عوائل الجیل الثالث 
كاالتي   E2والتباین البیئــي داخــل الخطوط  

 :  
      _ 
62  F3  = (M32 – M2) 
_ 
62  F3  = M12  
E1      = M2 / r 
E2      = M11 



مكونات التباینات الظاھریة لترتیبات الجیل ) ١٩٨١( Mirandaو  Hallauerواعطى 
  : السیادي كاالتي  –الثالث بموجب االنموذج االضافي 

     _ 
62  F3  = 0.50 A + 0.0625 D + E1 
_ 
62  F3  = 0.25 A + 0.125 D + E2 

  
والتي یتم تقدیرھا من . لوراثي االضافي والسیادي ، على التوالي تمثل التباین ا Dو  Aحیث 

  : كاالتي ) ١(الجدول 
  

           4               2(M32 – 2M2) 
A =                                                         - (M12 – M11) 
           3                         r     
           16                                         (M32 – 2M2) 
D =                   2(M12 – 2M11)  -                                     
           3                                                      r     

  
عن الصفر  E2و  E1والبیئیة  Dو  Aأختبرت معنویة إنحراف كل من المعالم الوراثیة 

  : كاالتي  tوحسبت قیمة  tباختبار 
  قیمة المعلم                                                                          

t = 
  تباین المعلم                                                                          

 Mirandaو  Hallauer(تباین التباین وحسب للمعالم االربعة كاالتي  حیث تباین المعلم ھو
  ) :١(من الجدول ) ١٩٨١، 
  

                   2(M2)
2 

VE1  =    

              (r-1)(n-1) + 2 
 
                  2(M2)

2 
VE2  =    

              Rh (k-1) + 2 

           128        (M32)
2            (M2)

2                      32              (M12)
2                   (M11)

2 

VA =                          +                           +                                     + 

            9r2        p + 1        (r-1)(n-1)+ 2         9            rp(k-1)+ 2        rh(k-1)+ 2 
 
 
           512            (M12)

2              (M11)
2                        1         (M32)

2                       (M2)
2 

VD =                                      +                             +                               + 
             9          rp(k-1)+ 2        rh(k-1)+ 2             r2        p + 1             (r-1)(n-

1)+ 2 
  

h2والتوریث الواسع  (ā)قدر معدل درجة السیادة للجینات المتعددة 
(bs)  والتوریث الضیق

h2
(ns)  في الجیل الثالث كاالتي :  



 
                  D 
ā  =   
                 A 
                    3                  3 
                           A  +              D 
                    4                16 
h2

(bs) =    
                    3                  3 
                           A  +                D + E2 
                    4                16 
                             
                                    3               
                                             A   
                                    4               
h2

(ns) =    
                        3                 3 
                               A  +               D + E2 
                       4                 16 

  
على ) ١٩٦٠( Allardمن االنتخاب في الجیل الثالث بطریقة  EGAحسب التحسین الوراثي 

  .فرض عدم وجود التفوق والتداخل بین الوراثة والبیئة 
 
EGA =  2.06 h2

(ns) 6F3 
  

  : حیث تمثل 
  من نباتات الجیل الثالث%  ١٠شدة االنتخاب لـ  ٢.٠٦
6F3 االنحراف القیاسي للجیل الثالث  

  
  والمناقشة النتائج

نتائج تحلیل التباین للصفات المدروسة في اآلباء ونسلھم من الجیل الثالث ، ) ٢(یبین الجدول 
او %)  ١عند مستوى احتمال (وفیھ یالحظ من الجدول بصورة عامة وجود فروق معنویة عالیة 

ثالث وداخل وبین عوائل الجیل ال) اآلباء ونسلھم(بین االجیال %)  ٥عند مستوى احتمال (معنویة 
وللصفات المدروسة في التھجینات االربعة ما عدا بین ) بین نباتات كل عائلة(عوائل الجیل الثالث 
حبة في التھجینـات االول والثاني والرابع حیث كانت غیر معنویة وتدل  ١٠٠االجیال لصفة وزن 

تات بین اآلباء وبین للنبا genotypesالفروق المعنویة على وجود اختالفات في االنماط الوراثیة 
عوائل الجیل الثالث وبین نباتات كل عائلة ، وھذه االختالفات ضروریة لتشخیص العوائل ذات االداء 
المرغوب وتشخیص النباتات ذات النمط الوراثي المرغوب للصفات المدروسة وانتخابھا للحصول على 

أن قیم التباین الوراثي ) ٣(جدول یالحظ من نتائج ال. سالالت متفوقة على اآلباء في تلك الصفات 
لحاصل الحبوب في التھجینات االربعة %  ٥كانت معنویة عند مستوى احتمال  (A)االضافي 

والرتفاع النبات في التھجین الثاني والثالث ، وتعود القیم غیر المعنویة للتباین الوراثي االضافي 
. بة للتأثیرات االضافیة في المواقع المختلفة للصفات المدروسة الى التوازن بین القیم الموجبة والسال

كانت قیم التباین الوراثي السیادي غیر معنویة للصفات المدروسة في التھجینات االربعة ما عدا لوقت 
النضج في التھجینین الثاني والرابع ولعدد السنابل في التھجین االول والثالث حیث كانت معنویة او 

وتلك القیم غیر المعنویة ناتجة عن الغاء التأثیرات السیادیة %  ١ال معنویة عالیة عند مستوى احتم
أقل من التباین  (E1)كان التباین البیئي فیما بین خطوط اآلباء . الموجبة للسالبة في المواقع المختلفة 

لجمیع الصفات المذكورة في التھجینات االربعة ویعود ذلك الى أن  (E2)البیئي داخل الخطوط 
ت بین متوسطات الخطوط المختلفة تكون أقل من االختالفات البیئیة بین نباتات الخط الواحد ، االختالفا

) . ١٩٨٢،  Jinksو  5E1 = E2  )Matherحیث أن كل خط یحتوي خمس نباتات فمن المتوقع أن   



المدروسة في التھجینات كانت معنویة عالیة او معنویة للصفات  (E2)قیم التباین البیئي داخل الخطوط 
ما عدا لموعد النضج وعدد الحبوب بالسنبلة في التھجین الثالث والرابع وھذا یشیر الى تأثیر تلك 

  . الصفات بالعوامل البیئیة
حبة في جمیع التھجینات  ١٠٠الى أن وقت النضج وعدد السنابل ووزن ) ٤(یشیر جدول 

حت تأثیر السیادة الفائقة للجینات لكون معدل درجة وعدد الحبوب بالسنبلة في التھجین االول تقع ت
أكبر من واحد ، بینما تقع بقیة الصفات في جمیع التھجینات تحت تأثیر السیادة الجزئیة  (ā)السیادة 

ویظھر ایضاً أن قیم التوریث بالمعنى الواسع عالیة أكبر من . لھا أقل من واحد  (ā )للجینات لكون قیم 
في جمیع التھجینات وھذا یعزى الى القیم الواطئة للتباین البیئي داخل الخطوط لجمیع الصفات و%  ٦٠

(E2)  . یعد التوریث الضیقh2
(ns)  ألكثر أھمیة لمربي النباتات النھ مقیاس للتأثیرات الوراثیة االضافیة

) % ٥٠أكبر من (التي من الممكن تثبیتھا من جیل الى آخر وتعود القیم العالیة للتوریث الضیق 
للصفات المدروسة الى القیم العالیة للتباین الوراثي االضافي لھا بسبب التربیة الداخلیة الناتجة من 
االخصاب الذاتي لالجیال المنعزلة وھذا أدى الى كون قیم التحسین الوراثي المتوقع من االنتخاب في 

  .الجیل الثالث عالیة لجمیع الصفات المدروسة في التھجینات االربعة 
ر نتائج الدراسة الى كفاءة االنتخاب في الجیل الثالث لتحسین ارتفاع النبات وحاصل تشی

الحبوب وعدد الحبوب بالسنبلة لكون قیم التوریث الضیق والتحسین الوراثي المتوقع عالیة والسیادة 
جینات جزئیة لتلك الصفات ، ویقترح االنتخاب المتكرر او االنتخاب في الجیل الرابع لزیادة تكرار ال

المرغوبة للصفات االخرى الن السیادة فائقة لتلك الصفات وحصل في الشعیر على نتائج مماثلة لھذه 
ویوسف وقاسم ) ١٩٩٨( Fosterو  Esparzaو ) ١٩٩٠(        Yousifو  Kasimالدراسة كل من 

  ) .٢٠٠٤(ویوسف )٢٠٠٢(ویوسف وآخرون)١٩٩٩(
  

  وسة في اآلباء ونسلھم من الجیل الثالث  تحلیل التباین للصفات المدر) : ٢(الجدول 

الصفات 
  الكمیة

درجا
ت 
الحر
  یة

  متوسط المربعات لمصادر التباین

  المكررات
بین 

  الخطوط
بین عوائل   بین االجیال

F3  
داخل   الخطأ

  الخطوط
داخل 
  F3عوائل 

داخل 
  اآلباء

٣٢  ٤٨٠  ٥١٢  ٩٣  ٢٩  ٢  ٣١  ٣  

وقت 
النضج 

  )یوم(

  ١٣.٠٦  االول
١٠٦.٩

٧  
**٨.٤٦  ٢١.٧٥**  ٢٠.٩٢  ١٩.٥٢  ١٠٧.٣٨**  ١٠١.٠١  

  ٦.٨٣  ٢٢.٦٩**  ٢١.٧٠  ١٢.٢٢  ٩٦.٦٧**  ١٠٩.٦٧**  ٩٧.٥١  ٩.١٩  الثاني

  ١١.٣٥  الثالث
١٤٠.٧

١٢.٣٧  ٢٦.٧٥**  ٢٥.٨٥  ٤٠.٠٨  ١٤٤.٤٢  ٨٧.٥٩*  ٥  

  ٦.٩٨  الرابع
١٠١.٣

٧.٥٢  ٢٣.٣٧**  ٢٢.٣٨  ١٦.٤٥  ١٠١.٨١**  ٩٤.٠٨**  ١  

ارتفاع 
النبات 

  )سم(

  ٢١.٩٣  االول
١٠٥.١

٥.٠٦  ١٧.٥٣**  ١٦.٧٥  ١٣.٨٢  ١٠٢.٦٩**  ١٤١.١٣**  ٧  

  ٨.٥٢  الثاني
١٢٥.٩

٥.٢٤  ٢٠.٧٠**  ١٩.٧٣  ٧.٨٣  ١٢٥.٥٥**  ١٣٢.٠١**  ٧  

  ٣.٢٣  ١٤.٥٤**  ١٣.٨٣  ١١.٣٦  ٩٤.٥٦**  ١٠٩.١١**  ٩٥.٥٠  ٧.٦٦  الثالث

١١١.٩  ٦.٣٠  الرابع
٧  

**٢.٩٦  ١٦.٦٣**  ١٥.٧٨  ٩.٥٢  ١١١.٨١**  ١١٤.٢٣  

حاصل 
الحبوب 

  )غم(

١٨٢.٩  ٣٣.٠٣  االول
٢  

**٣.٠٤  ٢٨.٠٢**  ٢٦.٤٦  ٦.٤١  ١٧٩.١٥**  ٢٣٧.٥٤  

  ٢٤.٧٩  الثاني
١٧٣.٠

٨  
**٤.١٩  ٢٤.٦١**  ٢٣.٣٣  ١٠.٣٧  ١٧٣.٨٥**  ١٦٢.٩٧  

  ٤٢.٣٨  الثالث
٢١٨.٨

٧  
**٤.٨٥  ٣٢.٦٢**  ٣٠.٨٨  ١١.١١  ٢٢٠.١٠**  ٢٠١.٠٩  

  ٣٦.٤٦  الرابع
١٦٠.٥

٥  
**٢.٩٣  ٢١.٣٨**  ٢٠.٢٣  ٩.٤٠  ١٥٨.٩١**  ١٨٤.٣٣  

عدد 
  السنابل

  ٦.١٠  ١٨.٦١**  ١٧.٨٢  ١٣.٤٩  ٧٢.١٨**  ١١٣.٤٤**  ٧٤.٨٤  ١٤.١١  االول
  ٧.٨٥  ١٧.٠٧**  ١٦.٤٩  ١٦.٠١  ٦٥.١٨**  ٨٢.٦١**  ٦٦.٣٠  ١٢.٨٠  الثاني
  ٥.٦٦  ١٥.٥٩**  ١٤.٩٥  ١١.١٨  ٤٩.٨٩**  ٩٦.٧٢**  ٥٢.٩١  ٨.٣٥  الثالث



  ٨.٧٢  ١٨.٠٣**  ١٧.٤٥  ١٤.٤٧  ٥٧.٨١**  ١٠٠.٥٤**  ٦٠.٥٧  ١١.٠٧  الرابع
وزن 
١٠٠ 
حبة 

  )غم(

  ٠.٠٤  ٠.٠٨**  ٠.٠٧  ٠.٠٧  ٠.٢٩**  ٠.١٦  ٠.٢٨  ٠.٠١  االول
  ٠.٠٥  ٠.١٠**  ٠.٠٩  ٠.٠٨  ٠.٣١**  ٠.١١  ٠.٣٠  ٠.٠٢  الثاني
  ٠.٠٣  ٠.٠٧**  ٠.٠٧  ٠.٠٦  ٠.٢٢**  ٠.٢٠*  ٠.٢٢  ٠.٠١  الثالث
  ٠.٠٧  ٠.١٢*  ٠.١١  ٠.١٠  ٠.٢٤**  ٠.١٢  ٠.٢٣  ٠.٠١  الرابع

عدد 
الحبوب 
  بالسنبلة

  ٣٧.٥١  االول
١٥٨.٢

٥.٥٥  ٢٤.١٧**  ٢٣.٠١  ١٩.١٧  ١٥٤.٢٨**  ٢١٦.١٨**  ٧  

  ٢٢.٢١  الثاني
١٣٠.٨

٧.٦١  ١٩.٢٥**  ١٨.٥٢  ٢٠.٧٠  ١٢٦.٠٤  ١٩٩.٨٨**  ٠  

  ٧.١٧  الثالث
١٠١.٤

٨.٨٦  ١٩.٤٩**  ١٨.٨٣  ١٣.٣٢  ١٠١.٥٠**  ٩٩.٨٨**  ٠  

  ٩.٦٥  ١٧.٦٢*  ١٧.١٢  ١٤.٠٣  ٨٤.٩٣**  ١١٢.٠٣**  ٨٦.٦٨  ٣.٦٦  الرابع
  .، على التوالي %  ١و %  ٥یة عند مستوى احتمال معنو** و * 

  مكونات التباین الظاھري) : ٣(الجدول 

ن 
بای

الت
ت 

ونا
مك

ي
ھر

ظا
ال

ت  
ینا

ھج
الت

  

وقت النضج 
  )یوم(

االرتفاع النبات 
  )سم(

حاصل الحبوب 
  عدد السنابل  )غم(

حبة  ١٠٠وزن 
  )غم(

عدد الحبوب 
  بالسنبلة

A 

٣٩.٣٦ ± ٢٦.٢٨  ٠.٠٩ ± ٠.٠٥  ٢٢.٢٧ ± ١٢.٥٤  ٧٧.٣٨* ± ٣٠.٤٥  ٣٣.٣٢ ± ١٨.٥٨  ٢٧.٧٧ ± ١٨.٥٨  ١  

٣٠.٦٨ ± ٢١.٦٤  ٠.٠٩ ± ٠.٠٥  ٢٠.٤٤ ± ١١.٥٢  ٧٤.٦٧*  ± ٢٩.٥٦  ٥٢.٥٢* ± ٢١.٤١  ٢٦.٧٥ ± ١٦.٦٥  ٢  

٧.١٧ ± ١٠١.٤٠  ٠.٠٥ ± ٠.٠٤  ١٢.٥٧ ± ٨.٨١  ٩٤.٦٦* ± ٣٧.٤٢  ٣٢.٧٣* ± ١٦.١٣  ٢٣.٦٢ ± ٢٥.١٩  ٣  

٣.٦٦ ± ٨٦.٦٨  ٠.٠٣ ± ٠.٠٩  ١٦.٤٥ ± ١٠.٤٠  ٦٨.٦٣* ± ٢٧.٠٠  ٣٢.٧١ ± ١٩.٠٢  ٢٤.٧٤ ± ١٧.٦٠  ٤  

B  

٤٣.٩٧ ± ٥٣.٠٨  ٠.١٣ ± ٠.١٢  ٥٦.١٢* ± ٢٦.٥٦  ٤٤.٦٧ ± ٦١.٥٧  ٣٢.٩٣ ± ٣٦.٠٠  ٥٠.٥٨ ± ٣٨.٨٨  ١  

١١.٣٠ ± ٤٤.٤٨  ٠.٢٣ ± ٠.١٣  ٣٢.٧٨ ± ٢٥.١٨  ١٣.٦٤ ± ٥٩.٧٦  ١٣.٤٨ ± ٤٣.٦٧  ٧٢.٨١* ± ٣٤.٨٢  ٢  

٩٩.٨٨* ± ١٠١.٥٠   ٠.٢١** ± ٠,٠٨  ٥٤.٠٢** ± ١٩.٢٩  ٣٢.٣٥ ± ٧٨.٤١  ٢٤.٨٤ ± ٣٢.٧٦  ٦٧.٦٤ ± ٥٢.٨٤  ٣  

١١٢.٠٣ ± ٨٤.٩٣  ٠.٣٥ ± ٠.٢٠  ٤١.٤٧ ± ٢٣.٥٨  ٣٢.٠٣ ± ٥١.٤٤  ٢٢.٢١ ± ١٥١.٦٥  ٧٧.١٣* ± ٣٦.٨٥  ٤  

E1  

٤.٧٩ ± ٧.٧٤  ٠.٠٢** ± ٠.٠٠٠١  ٣.٣٧ ± ٣.٨٣  ١.٦٠ ± ٠.٨٦  ٣.٤٦ ± ٤.٠٢  ٧.٦٣ ± ٨.٠٢  ١  

٥.١٨ ± ٩,٠٢  ٠.٠٢** ± ٠.٠٠٠١  ٤.٠٠ ± ٥.٤٠  ٢.٥٩ ± ٢.٢٦  ٥.١٨ ± ١.٢٩  ٣.٠٦ ± ٣.١٤  ٢  

١٣.٣٢ ± ١٨.٨٣  ٠.٠١** ± ٠.٠٠٠١  ٢,٨٠ ± ٢.٦٣  ٢.٧٨ ± ٢.٦٠  ٢.٨٤ ± ٢.٧٢  ١٠.٠٢ ± ٣٣.٨٢  ٣  

١٤.٠٣ ± ١٧.١٢  ٠.٠٣** ± ٠.٠٠٠٢  ٣.٦٢ ± ٤.٤١  ٢.٣٥ ± ١.٨٦  ٢.٣٨ ± ١.١٩  ٤.١١ ± ٥.٧٠  ٤  

E2  

٥.٥٥** ± ١.٨١  ٠.٠٤** ± ٠.٠٠٠١  ٦.٠١** ± ٢.١٢  ٣.٠٤** ± ٠.٥٤  ٥.٠٦** ± ١.٥١  ٨.٤٦* ± ٤.١٢  ١  

٧.٦١* ± ٣.٤١  ٠.٠٥** ± ٠.٠٠٠١  ٧.٨٥** ± ٣.٦٢  ٤.١٩** ± ١.٠٣  ٥.٨٤** ± ١.٦٢  ٦.٨٣* ± ٢.٧٤  ٢  

١٩.٤٩ ± ٨.٨٦  ٠.٠٣** ± ٠.٠٠٠١  ٥.٦٦** ± ١,٨٨  ٤.٨٥** ± ١.٣٨  ٣.٢٣** ± ٠.٦١  ١٢.٧٣ ± ٩.٠٠  ٣  

١٧.٦٢ ± ٩.٦٥  ٠.٠٧** ± ٠.٠٠٠٣  ٨.٧٢* ± ٤.٤٧  ٢.٩٣** ± ٠.٥٠  ٢.٩٦** ± ٠.٥٢  ٧.٥٢ ± ٣.٣٣  ٤  

  .، على التوالي %  ١و %  ٥معنویة عند مستوى احتمال ** و * 
  تقدیرات المعالم الوراثیة ) : ٤(الجدول 

المعالم 
  التھجین  الوراثیة

وقت 
النضج 

  )یوم(

ارتفاع 
النبات 

  )سم(

حاصل 
الحبوب 

  )غم(

عدد 
  السنابل

وزن 
حبة  ١٠٠
  )غم(

عدد 
الحبوب 
  بالسنبلة

ā  

  ١.٠٦  ١.٢٠  ٠.٥٩  ٠.٧٦  ٠.٩٩  ١.٤٤  االول
  ٠.٦١  ١.٦٠  ١.٢٧  ٠.٤٣  ٠.٥١  ١.٦٥  الثاني
  ٠.٦٢  ٢.٠٥  ٢.٠٧  ٠.٥٨  ٠.٨٧  ١.٦٩  الثالث
  ٠.٦٧  ٣.٤٢  ١.٥٩  ٠.٦٨  ٠.٨٢  ١.٧٧  الرابع

% h2
(hs) 

  ٨٧  ٩٨  ٩٣  ٩٦  ٨٦  ٨٨  االول
  ٧٧  ٩٩  ٨٦  ٩٣  ٨٨  ٩٢  الثاني
  ٨٦  ٩٩  ٩١  ٩٤  ٩٠  ٩٢  الثالث
  ٧٦  ٩٩  ٨٢  ٩٥  ٩١  ٩١  الرابع

% h2
(ns) 

  ٦٨  ٧٦  ٥٧  ٨٣  ٦٥  ٦٠  االول
  ٧٠  ٦٣  ٦١  ٨٩  ٨٢  ٥٥  الثاني



  ٧٩  ٥٠  ٤٤  ٨٧  ٧٦  ٥٠  الثالث
  ٦٨  ٢٥  ٥٠  ٨٥  ٧٧  ٥١  الرابع

EGA  

  ١٠.٦٦  ٠.٥٨  ٦.٧٧  ١٤.٤٣  ٨.٩٦  ٨.١٧  االول
  ٩.٧٤  ٠.٥٢  ٦.٨١  ١٤.٨٤  ١١.٩٦  ٧.٥٠  الثاني

  ١٠.٤٥  ٠.٣٤  ٤.٥٥  ١٦.٥١  ٩.٣١  ٧.٤٩  الثالث
  ٨.٣٣  ٠.٢٠  ٥.٥٣  ١٣.٤٢  ١٠.٣٠  ٧.٠٢  الرابع
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ABSTRACT 
Three generations (P1 , P2 , and F3) of four crosses in a six – row barley 

(Jazera – 1 X Badia , Tadmer X Arivate , Rehan X  Benedict and Forest X 
Baraka) were used to estimate average degree of dominance , habitability , and 
expected genetic advance from selections for the following quantitative 
characters : maturity time , plant height , grain yield and it’s components. The 
results indicated that direct selection will be effective in the third filial 
generation to improve plant height , grain yield and number of grains per spike 
in the all crosses. Recurrent selection or selection in the forth generation will be 
suggested to increase the desirable alleles for the other traits.  

  
  المصادر

المقدرة االتحادیة ومعامل المسار لصفات كمیة في الجیل الثاني ). ٢٠٠١(الصفار ، رائد سالم احمد 
اطروحة . .Hordeum vutgare Lمن التھجینات التبادلیة الحد عشر صنفاً من الشعیر 

  . دكتوراه ، قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل 
تأثیر الكثافات النباتیة في ). ١٩٩١(حمد الفخري ، عبد هللا قاسم ویونس عبد القادر علي وناطق قاصد م

مجلة زراعة . حاصل الشعیر ومكوناتھ ونمو االعشاب فیھ تحت الظروف الدیمیة بشمال العراق
    .١٨٧-١٧٩) : ١(    ٢٣الرافدین ، 

المجلة . التحلیل الوراثي لتباینات االجیال ذاتیة االخصاب في الشعیر). ٢٠٠٤(یوسف ، نجیب قاقوس 
  .٩٤-٨٩) : ٤( ٥علوم الزراعیة ، العراقیة لل

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

التوریث والتحسین ). ٢٠٠٢(یوسف ، نجیب قاقوس ومحمود الحاج قاسم وشیماء خلیل عبد هللا 
المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة . راثي المتوقع باستعمال تحلیل تباینات االجیال في الشعیر الو
 ،٩٥-٩١) : ٣( ٣.  
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