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  تقویم صفات أصناف جدیدة من الشعیر تحت الظروف الدیمیة
  العامريمثنى عبد الباسط                          احمد عبد الجواد احمد                    

  العراق -  الموصلجامعة  / والغابات كلیة الزراعة/ قسم المحاصیل الحقلیة 
  

  الخالصة
بمحافظęة والثęاني  كلیة الزراعة والغابęات/جامعة الموصلفي األول  موقعینفي  الدراسةأجریت        

الشęعیر مصęدرھا مęن  مęدخل ٢٤ فیھęاأسęتخدم و ٢٠١٠-٢٠٠٩خالل العام قضاء الشرقاط  صالح الدین
المęęزروع الęęى الصęęنف  باإلضęęافة) ICARDA(الجافęęة فęęي المنęęاطق لزراعęęة للبحęęوث االمركęęز الęęدولي 

 للتزھیęęر عنęęددد األیęام ـعęę :صęفات ال ةرسęęاد وتęم. العęęراق الدیمیęة مęęنتحęت الظęęروف   ٣-ریحęęانمحلیęا 
عęęدد و عęęدد الحبęęوب فęęي السęęنبلةو )سęęم( طęęول السęęنبلة و )سęęم(ارتفęęاع النبęęات و موعęęد النضęęجو ٪٥٠

وزن و دلیęęل الحصęęادو )ھكتęęار/كغęęم( الحاصęęل الحیęęوي و )ھكتęęار/كغęęم(حاصęęل الحبęęوب و ٢م/السęęنابل
كانęت كمęا وللصفات جمیعھęا،  المدخالتفات معنویة بین النتائج وجود اختال أظھرت. )غم( حبة ١٠٠٠

 لمęęęęدخللوھęęęęذا یتęęęęیح االنتخęęęęاب لجمیęęęęع الصęęęęفات والوراثیęęęęة عالیęęęęة المعنویęęęęة  والتباینęęęęات المظھریęęęęة 
الęęذي تفęęوق فęęي صęęفة حاصęęل    Lignee133//ArabiAbiad/3/ChiCm/An57//Albertقالمتفęęو

بęęالمعنى  التوریęęث قęęیمكانęęت . یا لمربęęي النبęęاتتعتبęęر ھęęدفا رئیسęęولكęęال المęęوقعین وھęęذه الصęęفة  الحبęęوب
للتزھیęر  أألیęامعęدد صęفة و موقęع الموصęلفي  دلیل الحصادصفة لجمیع الصفات باستثناء عالیة  الواسع

عęدد لصęفتي  االتحسęین الęوراثي المتوقęع عالیę كęان .متوسęطةحیęث كانęت الشęرقاط في موقęع  ٪٥٠عند 
 ٢م/عęدد السęنابلوفęي موقęع الموصęل  حبęة ١٠٠٠ن ووزن ولكęال المęوقعی دلیل الحصادو سنبلة/الحبوب

  .الشرقاطفي موقع 
   

 المقدمة
ویزرع االقتصادیة  األھمیةفي العالم من حیث من المحاصیل الحقلیة المھمة  يالشعیر العارعد ی         

. زراعęةال فęي  الشęعیر العęادي ھęي السęائدة أصنافحالیا في معظم أنحاء العالم ولكن في العراق التزال 
محدودة الزراعة أو التزرع بسبب عدم توفر األصناف النقیة المعتمدة والمتأقلمęة  العاریة األصنافبینما 

لجدیęدة وتقęویم أدائھęا ا المęدخالت إلیجاد األولىطریقة اإلدخال الخطوة الرئیسیة وتعتبر  . للبیئة العراقیة
، وھęęذا یحęęتم علęęى مربęęي النبęęات معرفęęة وقęęةالمتف المęęدخالتثęęم انتخęęاب  باألصęęناف المحلیęęة أوال مقارنęęة

 مقارنة وتقویم تراكیب ورثیęة مختلفęةلدراسات بعض الولقد نفذت . التباینات المظھریة والوراثیة والبیئیة
الęęى أن التبęęاین المظھęęري كęęان عالیęęا الرتفęęاع النبęęات ) ٢٠٠٦(  Dialcouneأشęęار  فقęęدمęęن الشęęعیر 

 التبęاین المظھęري أن إلęى )٢٠٠٩( Heumez وتوصęل وموعدي التزھیر والنضج والحاصęل الحیęوي،
والحاصęęل الحیęęوي،  سęęنبلة وطęęول السęęنبلةبالوعęęدد الحبęęوب  نبęęات/لكęęل مęęن عęęدد السęęنابل معنویęęاً كęęان 
 ٢م/وعęدد السęنابل نبات/لعدد السنابل معنویاً مظھري ووراثي  تباینٍ  على )٢٠١٠،  (Clevelandحصل

أن التبęęاین الęęوراثي كęęان معنویęęاً لصęęفات ) ٢٠١٠( Pigliucciو  Grandoذكęęر و ،وحاصęęل الحبęęوب
اختالفęات الęى وجęود ) ٢٠١٠(توصل العęامري و عدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوبوموعد النضج 
أن التوریęث ) ١٩٩٧(ذكęر احمęد مęن حیęث التوریęث  .معنویة بین المدخالت التي درسęھاوراثیة عالیة ال

أسęęتنتج یوسęęف و الصęęفار  وحاصęęل الحبęęوب، ٢م/السęęنابل بęęالمعنى الواسęęع عالیęęا لطęęول السęęنبلة وعęęدد
سęęنبلة ووزن / أن قęęیم التوریęęث بęęالمعنى الواسęęع كانęęت عالیęęة  الرتفęęاع النبęęات وعęęدد الحبęęوب) ٢٠٠٨(

علęęى قęیم عالیęęة للتوریęęث بęęالمعنى الواسęęع لعęęدد ) ٢٠١٠، Altin(حصęęل و حبęة وحاصęęل الحبęęوب ١٠٠
أن قęیم التوریęث ) ٢٠١٠(أشار العęامري  ،نبات/الحیوينبات والحاصل /سنبلة وحاصل الحبوب/الحبوب

وحاصęل الحبęوب والحاصęل الحیęوي  ٢م/سنبلة وعęدد السęنابل/كانت عالیة الرتفاع النبات وعدد الحبوب
كęęان  المتوقęęعالتحسęęین الęęوراثي عنęęد دراسęęة ) ٢٠٠٦(أسęęتنتج حمیęęد و .حبęęة ١٠٠ودلیęęل الحصęęاد ووزن

سęنبلة وحاصęل الحبęوب فęي حęین كęان منخفضęا /ات وعدد الحبęوب لنضج وارتفاع النبل األیامعالیا لعدد 
علęęى تحسęęین ) ٢٠٠٨ ، Kumar(حصęęل و، حبęęة ١٠٠ووزن ٢م/التزھیęęر وعęęدد السęęنابل  األیęęاملعęęدد 

قیم التحسęین الęوراثي أن ) ٢٠١٠( Brothe رـذكو حبة ١٠٠٠عدد أیام النضج ووزن ـوراثي منخفض ل
  ومتوسطة  ٪ وارتفاع النبات٥٠زھیر عند الت أیامواطئة لصفتي عدد كانت  المتوقع

  
  ٢٠١١/ ٦/  ٦وقبولھ   ٢٠١١/  ٣/  ٢٣تاریخ تسلم البحث   
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أن قęیم التحسęęین الęęوراثي ) ٢٠١٠( Danelأشęęار فęęي حęین  وحاصęęل الحبęوب الحیęويلصęفتي الحاصęęل 
الęى  ةتھęدف الدراسę .حبęة ودلیęل الحصęاد١٠٠٠سنبلة ووزن / المتوقع كانت عالیة لصفات عدد الحبوب

  من العراق تحت الظروف الدیمیةالعاري أصناف جدیدة من الشعیر  تقویم صفات
  

  حث وطرائقھبمواد ال
/ ل في حقول كلیة الزراعęة والغابęات موقعین األوول ٢٠١٠-٢٠٠٩في الموسم  الدراسةأجریت          

ي حقęل فęي محافظęة كęم تقریبęاً والموقęع الثęاني فę ٥الموصل  مدینة جامعة الموصل التي تبعد عن مركز
 مęدخل ٢٤درسęت صęفات ، كęم تقریبęاً  ١٢٧ صالح الدین قضاء الشرقاط التي تبعد عن مركęز الموصęل

للبحęęęوث الزراعیęęęة فęęęي المنęęęاطق الجافęęęة  يتęęęم الحصęęęول علیھęęęا مęęęن المركęęęز الęęęدولالشęęęعیر جدیęęęد مęęęن 
)ICARDA  ( نفęęن الصęęال عęęافضęęزروع محلیęęان المęęدول  ٣-ریحęęالج)١ .( ęęة وفęęت التجربęęق وطبق

تحęت الظęęروف الدیمیęęة حیęث كانęęت كمیęęة مكęęررات طریقęة تصęęمیم القطاعęات العشęęوائیة الكاملęęة بęثالث 
احتęوت  حیęثملęم  ١٠١فęي قضęاء الشęرقاط  أمęاملęم  ٢١٥.٥األمطار في حقول كلیة الزراعة والغابات 

وأضęęیف سęęماد  سęęم، ٢٠والمسęęافة بęęین خęęط وآخęęر  م٢.٥بطęęول  خطęęوطأربعęęة  الوحęęدة التجریبیęęة علęęى
وأجریęت  .ولكęال المęوقعین )١٩٨٧ن،والیęونس وآخęر( ،دونęم/كغęم ٤٥وبمعدل  N% ٤٦یوریا تركیز ال

بعęęد اسęęتبعاد  مęęدخلنباتęęات أخęęذت بصęęورة عشęęوائیة مęęن الخطęęین الوسęęطین لكęęل  ١٠ الدراسęęات علęęى
مęن  ٪٥٠دد األیام مęن الزراعęة وحتęى خęروج ـع -١ :النباتات الطرفیة وشملت الدراسة الصفات اآلتیة 

ھęو عبęارة عęن عęدد األیęام مęن الزراعęة الęى اصęفرار : موعęد النضęج -٢ .ل من غمد ورقة العلęمـنابالس
تęّم قیęاس أطęوال النباتęات فęي مرحلęة النضęج مęن سęطح التربęة إلęى قمęة : ارتفاع النبات سęم  -٣ .النبات

عęدد -٥.فاـدون السęمęن دة السنبلة إلى قمة السęنبلة ـمن قاع: سم طول السنبلة -٤. ن دون السفاـنابل مـالس
 -٧. ٢م/عęدد السęنابل -٦. حسęاب عęدد الحبęوب فęي كęل سęنبلة تęّم حسęاب المتوسęط: الحبوب فęي السęنبلة

: الحاصęل الحیęوي -٨ ھكتار/وثم تحویلھ كغم الخطین الوسطینحاصل  ویكون ذلك من: حاصل الحبوب
تęęّم : ٪دلیęęل الحصęęاد  -٩. ھكتęęار/وتęęّم تحویلęęھ إلęęى كغęęم) قęęش + سęęنابل( الخطęęین الوسęęطینویمثęęل وزن 

حبęęة  ١٠٠٠وزن  -١٠). ١٩٨٦،  Smithو Sharma( مęęن قبęęل المقترحęęة حسęęابھ باسęęتخدام المعادلęęة
تęم تقęęدیر التباینęات المظھریęęة )  EXCELو  SAS(حللęęت البیانęات باسęęتخدام برنęامجي . مقęدرا بęالغرام
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  :یأتي ماك الواسع والتحسین الوراثي المتوقعالتوریث بالمعنى قدیر تّم تو 

٪ تعęد ٤٠إذ أن قیم التوریث بęالمعنى الواسęع أالقęل مęن ) ١٩٩٩(واعتمدت المدیات التي أوضحھا علي 
  :ةمن المعادلة التالیوقدر التحسین الوراثي المتوقع . ٪ فأكثر عالیة٦٠٪ متوسطة و٦٠-٤٠واطئة ومن 

  

   :إذ أن  
G.A   التحسین الوراثي المتوقع.  
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K   اويęęاب ویسęęدة االنتخęاب  ٢.٠٦شęęد انتخęęات% ٥عنęęن النباتęęع . مęęـوراثي المتوقęęین الęęـدر التحسęęم قęęث

)G.A% (فةęęـتوسط الصęęن مęęة مęęـسبة مئویęęكن)
-X (حھا بالęęي أوضęęة التęęطریق) Kempthorme ،

١٩٦٩(  
   . المختبرة ونسبھا المزروعة في الموقعین المدخالت أرقام: ) ١(الجدول  

 االسم والنسب رقم المدخل
١ ICB-100960/3/ROBUR/J-126//OWB753431D/SL3 

٢ ICB-100960/3/ROBUR/J-126//OWB753431D/SL3 

٣ Antares/Ky63-1294//Ste/Lignee640 

٤ Ste/Lignee640/3/Roho//Alger/Ceres362-1-1 

٥ Ste/Lignee640/3/Roho//Alger/Ceres362-1-1 

٦ Alpha//Sul//Nacta/3/Alpha/Durra 

٧ Lignee133//ArabiAbiad/3/ChiCm/An57//Albert 

٨ Lignee133//ArabiAbiad/3/ChiCm/An57//Albert 

٩ Antares/Ky63-1294//Malta1-4-3094-2 

١٠ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١١ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١٢ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١٣ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١٤ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm  

١٥ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١٦ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١٧ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١٨ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

١٩ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

٢٠ Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/Apm 

٢١ Matnan-01 

٢٢ Satmas 

٢٣ Beecher 

٢٤ Lignee131 

100
.

. 0
0 ´= -X

AG
AG



  مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 ٢٤١

٢٥ Rihane -3 

  ج  والمناقشةئالنتا
وفęق تصęمیم  األغلفęةلعشرة صفات من الشęعیر عęدیم نتائج تحلیل التباین  )٢(یظھر في الجدول          

٪ ولجمیęع ١عند مسęتوى احتمęال  اختلفت معنویاً  المدخالتأن یتضح   ھالقطاعات العشوائیة الكاملة ومن
وراثیęęة تبęęرر االسęęتمرار بدراسęęة  اتفęęممęęا یشęęیر الęęى وجęęود اختالالصęęفات المدروسęęة ولكęęال المęęوقعین 

وقęد حصęل .انتخاب أَصناف جدیدة متفوقة على الصنف المحلęيمن اجل  المدخالتالسلوك الوراثي لتلك 
  . على اختالفات معنویة بین المدخالت التي درسھا في محافظة نینوى) ٢٠١٠(العامري 

  
  . لكال الموقعیندروسة تحلیل التباین للتراكیب الوراثیة للصفات الم: ) ٢(الجدول  

  موقع الشرقاط  موقع الموصل
 الخطأ التجریبي المدخالت المكررات الخطأ التجریبي المدخالت المكررات مصادر التباین

          درجات         
      الحریة          .

            .الصفات
٤٨ ٢٤ ٢ ٤٨ ٢٤ ٢ 

 األیęęęęęęęęęęامعęęęęęęęęęęدد 
 ٪٥٠للتزھیرعند

 ٭٭ ٠.٠٩٣

 ٭٭  ١٤.٢٩٣ ٤.٠٢٣ ٢٣.٣٠٥
٥.٩٨٧  ٣٢.٠٨١  

 ٭٭  ٢٧.٦١٣  موعد النضج
 ٭٭  ٢.٠١٣  ٤.٤٠٥ ٣٩.٦٦٣

٥.١١  ٦١.٨٠٨  
ارتفęęęęęęęاع النبęęęęęęęات 

 )سم(
٤.٤٩٣ 

 ٭٭
 ٭٭  ٣.٦٦٣ ١١.٨١٢ ٢٠١.٢٠٧

١٢.٨٧١  ١٣١.٢٢١  
طęęęęęęęول السęęęęęęęنبلة 

 )سم(
 ٭٭ ٠.٠٥٥

 ٭٭  ٠.٢٥٣ ٠.٠٩٩ ١.٨٣٦
٠.٢٨٤  ٢.٦٨٨  

 عęęęęęęęدد الحبęęęęęęęوب
 سنبلةبال

 ٭٭ ٠.٣٣٤
 ٭٭  ١.٢٤٠ ٠.٥٧٨ ٥٣.٩٠٣

١.٨١٢  ٢٠٠.٢٨٠  
 ٭٭ ١١.٠٤١ ٢م/عدد السنابل

 ٭٭  ١٨٣.٠٢٥ ٥١.٦٦٠ ٥٤٢.٨١٠
١٦١.٦٣٠  ١٣٥٢٠.١٧٠  

حاصęęęل الحبęęęوب 
 )ھكتار/كغم(

 ٭٭ ٣٣٥٢.٠٨
 ٭٭  ٥٦١٥.٠٢ ٢٧٢٤٥.٣١ ٢٠١٣٥٨.٨٥

٦١٥١.٦٩  ١٢٠٨١٤.٤٨  
 الحاصęęل الحیęęوي

 ٥٧١٩٣.٧٥ )ھكتار/كغم(
 ٭٭

٢٤٦٣٥٣٩.٤١ 
 

 ٭٭  ٣٤٧٥٨.٣٣ ٩٨٩٢١.١٨
١٨٠٧٢.١٤  ٢٢٨٤٩٢٣.٩٦  

 ٭٭ ٩.٠٩٩ ٪دلیل الحصاد 
 ٭٭  ١٠٠.٤٧٢ ١٤.٨٤١ ٧٩.١٣٤

١٤.٨٥٩  ١٧٦.٧٩٦  
حبęęęęة ١٠٠٠وزن 

 )غم(
 ٭٭ ٠.٥٧٣

٩١.٥٠٨ 
 ٭٭  ٢.٢٩٠ ١.٢٤٣

١.٨٨٠  ٢٦.٣٤٩  

  .٪ على التوالي١معنوي عند مستوى احتمال * * 
  

عęدد  قلęةأفضęل المęدخالت فęي ) ١٦(كان المدخل انھ في موقع الموصل ) ٣(الجدول  یتضح من       
ھęęو األفضęęل فęęي قلęęة عęęدد األیęęام للنضęęج فęęي حęęین كęęان ) ٨(كęęان أداء المęęدخل ٪ و٥٠أیęęام التزھیęęر عنęęد 

فęęي  أفضęęلھا) ١(فęęي حęęین كęęان المęęدخل ارتفęęاع النبęęات ھمęęا األفضęęل فęęي قصęęر  )١٦(و) ١٢(المęęدخالن 
) ٨(المęدخل  و ٢م/زیęادة لعęدد السęنابل أبęدى) ١٨(صفتي طول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة والمęدخل 

 ١٠٠٠وزن لę) ١٧(المدخل و الرتفاع دلیل الحصاد) ٢٠(المدخل و والحاصل الحیوي  حاصل الحبوبل
  ).غم(حبة 

أفضل من بقیة المدخالت في قلة عęدد األیęام للتزھیęر ) ٢١(أن المدخل ) ٤(موقع الشرقاط یبین الجدول ل
فęي قصęر ارتفęاع النبęات ) ١٩(في قلة عدد األیęام للنضęج والمęدخل ) ٢٤(و) ٢٢(٪ والمدخالن ٥٠عند 

) ٨(والمęدخل  أعطęى زیęادة لعęدد الحبęوب بالسęنبلة) ٦(في طول السنبلة والمęدخل ) ٧(و) ٤(والمدخلین 
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) ١٣(في الحاصل الحیوي العالي والمدخل ) ٢١(والمدخل  حاصل الحبوبو ٢م/في ارتفاع عدد السنابل
ویتضح مęن نتęائج المęوقعین  ).غم(حبة  ١٠٠٠في زیادة وزن ) ١١(في دلیل الحصاد المرتفع والمدخل 

 ا رئیسęیا لمربęي النبęاتولكال الموقعین وھذه الصęفة ھęدف حاصل الحبوبتفوق في صفة ) ٨(أن المدخل 
  .لنقل صفاتھ الجیدة ةمما یشیر الى أمكانیة االستفادة منھ في برامج التربیة والتحسین المستقبلی

  
 . في الشعیر لموقع الموصل للصفات المدروسة المدخالتمتوسطات : ) ٣(الجدول  

 المدخالت
عدد األیام 
للتزھیر 

 ٪٥٠عند 

موعد 
  النضج

ارتفاع 
النبات 

 )سم(

طول 
السنبلة 

 )سم(

عدد 
الحبوب  

 بالسنبلة

عدد 
  السنابل

 ٢م/

حاصل 
الحبوب  

 )ھ/كغم(

الحاصل 
الحیوي  

 )ھ/كغم(

دلیل 
الحصاد 

)٪( 

وزن 
١٠٠٠ 
حبة 

 )غم(
٢٥.١ ٢٣.٠٤ ٣٩٠٨.٣٣ ٩٠٠.٠٠ ٩٤.٢ ٣٠.٣ ٨.٣ ٦٤.٠ ١٥٢.٣ ١١٩.٦ ١ 
٣٤.٩ ٢٢.٦٦ ٣٤٧٥.٠٠ ٧٨٧.٥٠ ٩١.٦ ١٧.٠ ٦.١ ٤٧.٣ ١٥٣.٣ ١٢٥.٣ ٢ 
٣٢.٨ ٣١.٨٧ ٣٥٧٠.٨٣ ١١٣٧.٥٠ ٩٣.١ ٢٦.٢ ٥.٩ ٥٥.٦ ١٥٢.٣ ١١٧.٣ ٣ 
٣٣.٧ ٢٢.٩٧ ٣١١٢.٥٠ ٧١٢.٥٠ ٩٨.١ ١٨.٣ ٦.١ ٦٦.٠ ١٥٣.٦ ١٢٥.٣ ٤ 
٢٢.٩ ٢٤.١٦ ٤٩٦٦.٦٦ ١٢٠٠.٠٠ ١٠٤.٥ ١٨.٢ ٦.٤ ٥٤.٦ ١٥٥.٣ ١٢٣.٦ ٥ 
٢٣.٢ ٢٠.٤٦ ٥٤٣٧.٥٠ ١١١٢.٥٠ ١٢٢.٣ ٢٠.٤ ٦.٤ ٦٥.٣ ١٥٣.٠ ١٢١.٠ ٦ 
٣٥.٥ ٢٤.٨١ ٢٧٧٠.٨٣ ٦٨٧.٥٠ ٨٨.٣ ١٧.١ ٥.٨ ٧٢.٦ ١٥٦.٣ ١٢٥.٣ ٧ 
٢٣.١ ٢٧.٣٢ ٥٦٠٤.١٦ ١٥٢٥.٠٠ ١١٠.٤ ٢٨.٤ ٧.٩ ٧٣.٣ ١٤٥.٠ ١١٩.٠ ٨ 
٢١.٩ ٢٠.٣٢ ٤٣٥٤.١٦ ٨٨٧.٥٠ ١٠٣.٤ ٢٥.٩ ٥.٩ ٦٤.٦ ١٥٣.٣ ١٢٤.٦ ٩ 
٢٢.٥ ١٩.٨٨ ٣٣٠٠.٠٠ ٦٥٠.٠٠ ٩٠.١ ١٩.٢ ٦.٥ ٥٦.٦ ١٥٦.٦ ١٢٦.٦ ١٠ 
٢٢.٨ ٢٥.٦١ ٢٦٢٥.٠٠ ٦٧٥.٠٠ ٨٩.٤ ٢٠.٣ ٦.١ ٥٤.٣ ١٥٠.٣ ١٢٤.٦ ١١ 
٣٥.٧ ٢٢.٥٠ ٤٧١٦.٦٦ ١٠٦٢.٥٠ ١٢١.١ ٢٠.١ ٦.٧ ٤٣.٦ ١٥٦.٦ ١٢٣.٣ ١٢ 
٣٣.٨ ٢٢.٥٤ ٣٩٢٥.٠٠ ٨٨٧.٥٠ ١٠٣.١ ٢٦.١ ٥.٦ ٥٥.٦ ١٥٣.٠ ١٢٣.٠ ١٣ 
٣٤.٩ ١٩.٧٦ ٣٩٥٤.١٦ ٧٨٧.٥٠ ٩٩.٤ ١٨.٥ ٦.٤ ٥٦.٣ ١٤٥.٦ ١٢١.٣ ١٤ 
٣٣.٩ ١٥.٠١ ٣٨٨٧.٥٠ ٥٨٧.٥٠ ٨٤.٥ ١٦.٥ ٥.٢ ٦٣.٣ ١٤٥.٦ ١١٩.٣ ١٥ 
٣٣.٤ ١٥.٣١ ٣٠٢٠.٨٣ ٤٦٢.٥٠ ٨٩.١٠ ١٦.٤ ٥.٢ ٤٣.٦ ١٤٩.٦ ١١٦.٦ ١٦ 
٣٦.١ ٢٤.٧٥ ٤٠٣٧.٥٠ ١٠٠٤.١٦ ١٠٦.٤ ٢٢.٣ ٧.١ ٥٨.٣ ١٥٤.٦ ١٢٢.٠ ١٧ 
٣٤.١ ٣٤.٣١ ٤٠٠٠.٠٠ ١٣٧٥.٠٠ ١٢٨.٣ ٢٦.٤ ٧.٢ ٥٧.٣ ١٥٨.٣ ١٢١.٦ ١٨ 
٢٤.٢ ٢٢.٧٢ ٤١٢٥.٠٠ ٩٣٧.٥٠ ١١٠.٤ ١٩.٩ ٧.٥ ٤٦.٠ ١٥١.٠ ١٢٤.٠ ١٩ 
٣٥.٣ ٣٥.٣٦ ٢٠١٢.٥٠ ٧٠٠.٠٠ ٨٢.٩٠ ١٦.٩ ٥.٧ ٥٥.٣ ١٤٩.٣ ١١٨.٦ ٢٠ 
٣٥.٨ ٢٢.٠٥ ٤٣٥٠.٠٠ ٩٦٢.٥٠ ١١٤.١ ١٩.١ ٦.٦ ٥٣.٦ ١٥٤.٦ ١٢٢.٠ ٢١ 
٣٣.١ ١٩.٨٤ ٤٥٥٨.٣٣ ٩١٢.٥٠ ١١٠.٢ ١٨.٣ ٦.٠ ٤٥.٠ ١٥٤.٠ ١١٨.٠ ٢٢ 
٣٥.٨ ٢٢.٨٧ ٤٦٥٤.١٦ ١٠٧٥.٠٠ ١٢١.٣ ١٩.٩ ٦.٩ ٥٦.٦ ١٤٧.٦ ١٢٣.٣ ٢٣ 
٣٣.٤ ٢٥.٢٣ ٥٣٥٤.١٦ ١٣٥٠.٠٠ ١٢٥.٩ ٢٥.٩ ٧.٣ ٦٠.٣ ١٥٣.٣ ١٢٣.٣ ٢٤ 
٢٥.٥ ٣٢.٣٨ ٣١٢٩.١٦ ١٠٠٠.٠٠ ١٠٤.٧ ٢٦.٧ ٦.٢ ٦٣.٦ ١٥٦.٠ ١٢٤.٠ ٢٥ 

 ٣٠.٥ ٢٣.٩١ ٣٩٥٤.٠٠ ٩٣٥.١٦٧ ١٠٣.٤ ٢١.٤ ٦.٤ ٥٧.٣ ١٥٢.٤ ١٢٢.١ المتوسط العام
L.S.D.)١.٨٣ ٦.٣٣ ٥١٦.٩٤ ٢٧١.٢٩٦ ١١.٨١ ١.٢٥٠ ٠.٥١٧ ٥.٦٤٨ ٣.٤٥٠ ٣.٢٩٦  )٪٥ 
 L.S.D)٢.٤٥ ٨.٤٧ ٦٩٢.٣٣ ٣٦٣.٣٤٥ ١٥.٨٢ ١.٦٧١ ٠.٦٩٠ ٧.٥٦٤ ٤.٦١٨ ٤.٤١٣  )٪١ 

  

لمظھرّیة والوراثّیة والبیئّیة للصفات المدروسęة حیęث یالحęظ اینات تقدیر التبا) ٥(الجدول  یوضح        
 ، وھęذا یتّماشęى مęع ولكęال المęوقعین أّن التباینات المظھریة والوراثیة عالیة المعنویة للصفات المدروسęة

 و Grando و) ٢٠١٠(  Cleveland و) ٢٠٠٩(  Heumezو )٢٠٠٦( Dialcouneمęـا وجـęـده  
Pigliucci )ي  أنّ ). ٢٠١٠ęęام مربęęرة أمęęة كبیęęي فرصęęفة یعطęęالي للصęęوراثّي العęęرّي والęęاین المظھęęالتب
، كان التباین الęوراثي أعلęى مęن من أجل القیام بالتربیة والتحسیناالنتخاب للمدخالت المتفوقة النبات في 

  .التباین البیئي ولكال الموقعین مما یدل على أھمیة الوراثة في التحكم بظھور ھذه الصفات
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 . الشرقاطمتوسطات المدخالت للصفات المدروسة في الشعیر لموقع : ) ٤(ول الجد 

 المدخالت
عدد األیام 
للتزھیر 

 ٪٥٠عند 

موعد 
  النضج

ارتفاع 
النبات 

 )سم(

طول 
السنبلة 

 )سم(

عدد 
الحبوب  

 بالسنبلة

عدد 
/السنابل

 ٢م

حاصل 
الحبوب  

 )ھ/كغم(

الحاصل 
الحیوي  

 )ھ/كغم(

دلیل 
الحصاد 

)٪( 

وزن 
١٠٠٠ 
حبة 

 )غم(
٣١.٢ ٢٤.١٢ ١٤٠٠.٠٠ ٣٣٧.٥٠ ٢٧٥.٥ ٣٢.٥ ٧.٥ ٤٩.٥ ١٥٠.٣ ١١٧.٠ ١ 
٣٤.٠ ١٥.٣٥ ٢٦١٢.٥٠ ٤٠٠.٠٠ ١٦٢.٠ ١٤.٥ ٧.٠ ٤٦.٠ ١٥٣.٠ ١٢٤.٧ ٢ 
٣١.٠ ٣٥.٧٣ ٥٢٥.٠٠ ١٨٧.٥٠ ٣٤١.٣ ١٧.٥ ٦.٥ ٤٣.٥ ١٤٤.٧ ١١٥.٧ ٣ 
٣٣.٠ ٢٧.٩٤ ١٨٥٠.٠٠ ٥١٦.٦٧ ٢٩٧.٤ ٣٣.٥ ٨.٥ ٥٤.٥ ١٤٤.٧ ١٢٣.٧ ٤ 
٢٩.٠ ١٧.٣١ ٢١١٢.٥٠ ٣٦٢.٥٠ ٢٨٢.٥ ٢٠.٥ ٦.٧ ٤٥.٠ ١٤١.٣ ١١٦.٧ ٥ 
٣٤.٠ ٢٢.٠٨ ١٥٠٠.٠٠ ٣٢٥.٠٠ ١٩٢.٥ ٣٤.٥ ٧.٠ ٤٢.٠ ١٤٢.٣ ١١٧.٠ ٦ 
٣٠.٠ ٣٣.٣٢ ١٣٨٧.٥٠ ٤٦٢.٥٠ ٢٠٣.٠ ٣٣.٠ ٨.٥ ٦٢.٣ ١٥٣.٣ ١٢١.٧ ٧ 
٢٩.٠ ٢٩.٠٨ ٣٠١٢.٥٠ ٨٧٥.٠٠ ٣٩٨.٠ ٣٠.٠ ٧.٥ ٦٧.٥ ١٤٨.٠ ١٢٣.٠ ٨ 

٢٨.٠ ١٥.٢٤ ١٠٧٥.٠٠ ١٦٢.٥٠ ٢٠٤.٥ ١٤.٥ ٧.٠ ٥٤.٥ ١٥٥.٠ ١٢١.٧ ٩ 

٣٣.٠ ١٣.١١ ٢٢٨٧.٥٠ ٣٠٠.٠٠ ٣١٤.٠ ٢٦.٠ ٦.٥ ٤٩.٥ ١٤٤.٣ ١٢٦.٧ ١٠ 

٣٧.٠ ١٦.٨٥ ٣٢٠٠.٠٠ ٥٣٧.٥٠ ٢٨٦.٠ ١٤.٥ ٦.٠ ٤٨.٥ ١٥١.٧ ١١٧.٣ ١١ 

٢٨.٠ ١٨.٨٤ ٩٣٧.٥٠ ١٧٥.٠٠ ٢٠١.٥ ٣٠.٠ ٧.٠ ٥٤.٠ ١٤٥.٣ ١٢٢.٣ ١٢ 

٣٠.٠ ٣٧.٢٩ ١٥١٢.٥٠ ٥٦٢.٩٢ ٢١٦.٠ ١٧.٠ ٧.٥ ٥١.٥ ١٤٢.٧ ١٢٣.٧ ١٣ 

٢٩.٠ ٢١.٨٥ ١٤٨٧.٥٠ ٣٢٥.٠٠ ٣١١.٠ ٣٠.٠ ٨.٠ ٤٥.٥ ١٤٢.٣ ١٢٢.٣ ١٤ 

٣١.٠ ١٧.٢٠ ٢٤٠٠.٠٠ ٤١٢.٥٠ ٢٢١.٥ ٣١.٠ ٧.٥ ٥٠.٥ ١٤٤.٠ ١١٧.٣ ١٥ 

٣٦.٠ ٢٦.٧٥ ٥٢٠.٨٣ ١٣٧.٥٠ ١٩٠.٠ ١٣.٥ ٦.٠ ٤١.٥ ١٤٨.٣ ١١٦.٠ ١٦ 

٢٩.٣ ٢٨.٢٣ ٣٠١٢.٥٠ ٨٥٠.٠٠ ٢٩٨.٠ ٣١.٥ ٥.٥ ٥٤.٠ ١٥١.٧ ١١٩.٧ ١٧ 

٣١.٠ ٧.٤٤ ٢٩١٢.٥٠ ٢١٢.٥٠ ٢٢١.٠ ٢٤.٠ ٦.٥ ٤٥.٥ ١٥٣.٠ ١٢٠.٧ ١٨ 

٣٢.٠ ٣٤.٧١ ٦٨٧.٥٠ ٢٣٧.٥٠ ٢٨١.٥ ١٣.٥ ٥.٥ ٤٠.٥ ١٤٦.٧ ١٢٤.٠ ١٩ 

٣٤.٠ ٢٤.٥١ ٢٣٧٥.٠٠ ٥٧٥.٠٠ ١٦٢.٠ ١٤.٠ ٦.٥ ٤٥.٠ ١٥٢.٧ ١١٧.٧ ٢٠ 

٣٢.٠ ١٧.٣٤ ٣٤٦٢.٥٠ ٦٠٠.٠٠ ١٩٢.٥ ١٣.٠ ٧.٠ ٤٦.٥ ١٥٠.٧ ١١٤.٣ ٢١ 

٢٩.٠ ١٦.٩٨ ١١٨٧.٥٠ ٢٠٠.٠٠ ٢٩٢.٥ ١٠.٠ ٤.٥ ٤٣.٥ ١٤١.٠ ١٢٠.٠ ٢٢ 

٢٤.٠ ٢٨.٥٠ ١٨٠٠.٠٠ ٥١٢.٥٠ ٢٩٩.٠ ٢٦.٥ ٧.٠ ٤٦.٠ ١٤٧.٣ ١٢١.٠ ٢٣ 

٣٤.٠ ٢٥.٩٨ ٨١٢.٥٠ ٢١٢.٥٠ ٣٠١.٥ ١٦.٠ ٦.٥ ٤٢.٥ ١٤١.٠ ١٢٢.٣ ٢٤ 

٢٧.٠ ٢٦.٢٦ ١٨٦٢.٥٠ ٤٨٧.٥٠ ١١٠.٢ ٢٢.٠ ٥.٥ ٥٦.٠ ١٥٢.٠ ١٢١.٣ ٢٥ 
 ٣١.٠ ٢٣.٣ ١٨٣٧.٣٣ ٣٩٨.٦٨٣ ٢٥٠.٢ ٢٢.٥ ٦.٨ ٤٩.٠ ١٤٧.٥ ١٢٠.٣ المتوسط العام

L.S.D.)٥٪
( 

٢.٢٥ ٦.٣٣ ٢٢٠.٩٥ ١٢٨.٩١ ٢٠.٨٩ ٢.٢١ ٠.٨٧ ٥.٨٩ ٣.٧١ ٤.٠٢ 

L.S.D.)١٪
( 

٣.٠١٦ ٨.٤٨ ٢٩٥.٩٢ ١٧٢.٦٥ ٢٧.٩٨ ٢.٩٦ ١.١٧ ٧.٨٩ ٤.٩٧ ٥.٣٨ 

لصęفات لجمیęع اكانت عالیęة حیث  H2 التوریث بالمعنى الواسعقیم الى ) ٦(الجدول  ویشیر              
للتزھیęر عنęد  األیęامعęدد لموقęع الموصęل وصęفة دلیęل الحصęاد ولكال الموقعین باستثناء صفة  المدروسة

وقęد حصęل . ٪ لموقع صالح الدین حیث كانت قیم التوریęث بęالمعنى الواسęع متوسęطة لكęال الصęفتین٥٠
والعęامري ) ٢٠١٠(Altin و ) ٢٠٠٨(ویوسęف والصęفار ) ١٩٩٧( د مęن احمę على نتائج مشęابھة كęل

 نتخاب المباشر بھدف تحسęینلالفرصة لمربي النبات الیعطي  ةصفلوإّن ارتفاع قیم التوریث ل). ٢٠١٠(
المتوسęط  إلęىكنسęبة مئویęة  المتوقęع قیمęة التحسęین الęوراثينتęائج المęوقعین أن  أوضęحت. ھذه الصęفات

ęت واطئęرالعام للصفة كانęام التزھیęدد أیęفتي عęت ة لصęین كانęي حęج، فęد النضęاع  وموعęطة الرتفęمتوس
النبęęات وطęęول السęęنبلة وحاصęęل الحبęęوب والحاصęęل الحیęęوي ، فęęي حęęین كانęęت ھęęذه القیمęęة مرتفعęęة لعęęدد 
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عęęدد ، بینمęęا كانęęت قیمęęة التحسęęین الęęوراثي المتوقęęع منخفضęęا لصęęفة  ٪ دلیęęل الحصęęادوسęęنبلة /الحبęęوب 
 )غęم(حبęة ١٠٠٠ وزن وعالیا لموقع الشرقاط ، أما قیمة التحسęین لصęفةالموصل  في موقع ٢م/السنابل 

مęن حمیęد  وقęد حصęل علęى نتęائج مشęابھة كęل. كانت مرتفعة لموقع الموصل ومتوسطة لموقع الشęرقاط
   ).٢٠١٠(والعامري ) ٢٠١٠(Danel و ) ٢٠١٠(Brothe و ) ٢٠٠٦(
  

    . والشرقاط لموقعي الموصل لبیئیةة واوالوراثی ةالمظھری التباینات: ) ٥(الجدول  

 الصفات
  موقع الشرقاط موقع الموصل

 التباین البیئي التباین الوراثي التباین المظھري  التباین البیئي التباین الوراثي التباین المظھري 
عدد أیام للتزھیر 

 ٪٥٠عند
 ٥.٩٨٧ ٭٭٨.٦٩٨ ٭٭١٤.٦٨٥ ٤.٠٢٣ ٭٭٦.٤٢٧ ٭٭١٠.٤٥

 ٥.١١٠ ٭٭١٨.٨٩٩ ٭٭٢٤.٠٠٩ ٤.٤٠٥ ٭٭١١.٧٥٣ ٭٭١٦.١٥٨ موعد النضج
 ارتفاع النبات

 )سم(
 ١٢.٨٧١ ٭٭٣٩.٤٥ ٭٭٥٢.٣٢١ ١١.٨١٢ ٭٭٦٣.١٣٢ ٭٭٧٤.٩٤٤

 طول السنبلة
 ٠.٢٨٤ ٭٭٠.٨٠١ ٭٭١.٠٨٥ ٠.٠٩٩ ٭٭٠.٥٧٩ ٭٭٠.٦٧٨ )سم(

 عدد الحبوب
 ١.٨١٢ ٭٭٦٦.١٥٦ ٭٭٦٧.٩٦٨ ٠.٥٧٨ ٭٭١٧.٧٧٥ ٭٭١٨.٣٥٣ سنبلة/

 ١٦١.٦٣٠ ٭٭٤٤٥٢.٨٤٧ ٭٭٤٦١٤.٤٧٧ ٥١.٦٦٠ ٭٭١٦٣.٧١٧ ٭٭٢١٥.٣٧٧ ٢م/عدد السنابل 
 حاصل الحبوب

 ٦١٥١.٦ ٭٭٣٨٢٢٠.٩ ٭٭٤٤٣٧٢.٦ ٢٧٢٤٥.٣ ٭٭٥٨٠٣٧.٨ ٭٭٨٥٢٨٣.١ )ھكتار/كغم(

  الحاصل الحیوي
 )ھكتار/كغم(

 ١٨٠٧٢.١ ٭٭٧٥٥٦١٧.٢ ٭٭٧٧٣٦٨٩.٤ ٩٨٩٢١.١ ٭٭٧٨٨٢٠٦.١ ٭٭٨٨٧١٢٧.٣

 ١٤.٨٥٩ ٭٭٥٣.٩٧٩ ٭٭٦٨.٨٣٨ ١٤.٨٤١ ٭٭٢١.٤٣١ ٭٭٣٦.٢٧٢ ٪ دلیل الحصاد
      وزن 

 )غم(حبة ١٠٠٠
 ١.٨٨٠ ٭٭٨.١٥٦ ٭٭١٠.٠٣٦ ١.٢٤٢ ٭٭٣٠.٠٨٩ ٭٭٣١.٣٣١

  ٪ ١معنویة عند مستوى احتمال **
  
                                 مęوقعي فęي  المدروسęةصęفات للو التحسęین الęوراثي المتوقęع التوریث بęالمعنى الواسęع : ) ٦(الجدول    

  . الشرقاطالموصل 

  الصفات
  التحسین الوراثي المتوقع  بالمعنى الواسع التوریث
  الشرقاط موقع  موقع الموصل  الشرقاط موقع  موقع الموصل

  ٣.٨٤٢  ٣.٣٦٥  ٠.٥٩٢  ٠.٦١٥  %٥٠للتزھیر عند  أیامعدد 

  ٤.٨٣٨  ٣.٦٦٨  ٠.٧٨٧  ٠.٧٢٧  موعد النضج
  ١٠.٤٧٢  ١٤.٠٠٢  ٠.٧٥٤  ٠.٨٤٢  )سم(ارتفاع النبات

  ١٦.٨٥٥  ١٥.٤١٣  ٠.٧٣٨  ٠.٨٥٤  )سم(طول السنبلة

  ٤٩.٠٦٨  ٢٥.٣٧١  ٠.٩٧٣  ٠.٩٦٩  سنبلة/عدد الحبوب

  ٥٥.٦٧٥  ٩.٤٧٥  ٠.٩٦٥  ٠.٧٦٠  ٢م/عدد السنابل

  ١٠.١٦٢  ١١.١٣  ٠.٨٦١  ٠.٦٨١  )ھـ/كغم(الحاصل الحبوب 

  ١٤.٥٤٤  ١٤.١٦٨  ٠.٩٧٦  ٠.٨٨٨  )ھـ/كغم(لحیوي ا حاصلال

  ٤٣.٧٧٧  ٢٣.٩٤٤  ٠.٧٨٤  ٠.٥٩١  %دلیل الحصاد 
  ١٤.٥٧٨  ٣٠.٤٣٨  ٠.٨١٢  ٠.٩٦٠  )غم(حبة ١٠٠٠وزن 
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EVALUATION CHARACTERS NEW VARIETIES OF BARLEY 
UNDER RAIN FED CONDITIONS. 

                       Ahmed A. Jawad Ahmed          Mothanah A. Basit AL-Amrei                  
                      Crop. Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq.              
                                        

ABSTRACT  
            This study was conducted at two locations, The first was at University 
of Mosul, college of Agriculture Forestry the second was at Salah al Din 
governorate during the 2009-2010 season using new twenty four naked barley 
entries introduced from the International Center for Agricultural Research in 
the Dry Areas (ICARDA) in addition to  the locally grown variety Rihane-3 
under rain fed conditions in IRAQ. The characters studied were number of days 
to 50 % flowering, maturity date, plant height, spike length, number of grains / 
spike, number of spikes/ m2 , grain yield (kg/ha), biological yield (kg/ha), 
harvest index, 1000-grain weight. Entries were significantly different for all the 
characters. Phenotypic and genetic variances were highly significant for all the 
characters and therefore selection can be used for superior entry. Broad-sense 
heritability estimates were high for all the characters while there estimated 
were medium for harvest index character Mosul location and number of days to 
50 % flowering character at Salah al Din location. The expected genetic 
advance values were high for number of grains / spike and harvest index for 
both locations. 

  
  المصادر
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   .٨١-٧٦) :١( ٣٤ مجلة زراعة الرافدین، السداسي الصفوف

تقęęویم األداء وتقęęدیر المعęęالم الوراثیęęة وأدلęęة االنتخęęاب لمęęدخالت  .)٢٠١٠(العęęامري، مثنęęى عبدالباسęęط 
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  .٦٧-٦٥) ١( ١٣مجلة تكریت للعلوم الزراعیة ، 
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