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 قوة الھجین واالرتباطات الوراثیة والمظھریة ألصناف من الشعیر السداسي الصفوف

Hordeum vulgare L.     
  رعد احمد حمید                         محمد یوسف حمید                                  

  نینوى/جامعة الموصل                   الھیئة العامة للبحوث الزراعیة/كلیة الزراعة والغابات         
  

  الخالصة                                                  
وریحpان النتpاج  ١رة جزیpوحضpر :أصناف من الشعیر سداسي الصفوف  ةأشتمل البحث على ثالث

ریحpان لدراسpة قpوة الھجpین ودرجpة التوریpث واالرتباطpات  ×و حضpر ١جزیpرة  ×ھجینین ھما حضpر
عpدد الحبpوب فpي السpنبلة و ٢م ١عدد السنابل فpي وارتفاع النبات وعدد األیام للتزھیر والنضج : لصفات 

فpي قpوة الھجpین معنویpا  ١جزیpرة  ×تفوق الھجین حضر. حبة وحاصل الحبوب في النبات  ١٠٠وزن و
   حبة أعطى الھجین ١٠٠وعدد الحبوب في السنبلة ووزن ٢م ١لصفات ارتفاع النبات وعدد السنابل في 

ریحان قوة ھجین معنویة لصفات عpدد األیpام للنضpج،ارتفاع النبpات، عpدد الحبpوب فpي السpنبلة  ×حضر 
میع الصفات المدروسة عدا عدد أیpام ة لجالیسع عا كانت تقدیرات التوریث بالمعنى الو.حبة ١٠٠ووزن 

المعنویpة  اليوعp اً سpالب اً وراثیp اظھر حاصpل الحبpوب ارتباطpاً . كانت متوسطة اذ التزھیر وعدد السنابل 
  .حبة ١٠٠ة المعنویة مع وزن الیمع صفتي عدد األیام للتزھیر والنضج وموجبة وع

  
  المقدمة

یppزرع علppى نطppاق  اذالعppراق  مppندیمیppة یعppد الشppعیر محصppول رئیسppي بعppد الحنطppة فppي المنppاطق ال
مالئمتھ لمحدودیة األمطار بشpكل افضpل مpن ل) ملم  ٣٥٠ - ٢٠٠(واسع في المناطق المحدودة األمطار 

ھجpن الإنتpاج  یعتمpد) .  ١٩٨١الفخpري ، (الحنطة وكفاءتھ في استھالك الرطوبة تحت ظpروف الجفpاف 
خلطpي وامكانیpة تیسpر نظpام عملpي السpتحداث العقpم شعیر على درجة قوة الھجین وتكرار التلقیح الفي ال

وقد اھتم كثیر من الباحثین بظاھرة قوة الھجین في الشعیر ، فقpد وجpد . الذكري وجینات إعادة الخصوبة 
Sethi   ة ) ١٩٨٧(واخرونpین معنویpوه ھجpعیر قpن الشpنف مpر صpة عشpین ثمانیpفي تھجینات تبادلیة ب

قpوة الھجpین فpي تھجینpات تبادلیpة ) ١٩٩٠(درس قاسم وأیpوب و.لصفتي حاصل الحبوب ودلیل الحصاد 
بین خمسة اصpناف مpن الشpعیر ووجpدا قpوة ھجpین معنویpة ومرغوبpة فpي بعpض الھجpن لصpفات ارتفpاع 

حبppھ وحاصppل  ١٠٠النبpات وعppدد االشpطاء وعppدد السpنابل فppي النبpات وعppدد الحبpوب فppي السpنبلة ووزن 
قوة ھجین عالیة وموجبة لحاصل الحبوب ومكوناتھ على ) ١٩٩٣(واخرون  Hockettوحصل .الحبوب

قpوة الھجpین فpي تھجینpات ) ١٩٩٧(في تھجینات تبادلیھ بین خمسة اصناف مpن الشpعیر ، ودرسpت بحpو 
من الشعیر والحظت وجpود قpوة ھجpین معنویpة ومرغوبpة لصpفات عpدد ایpام  اً تبادلیھ بین احد عشر صنف

حبpھ وحاصpل  ١٠٠بpات وعpدد الحبpوب فpي السpنبلة ووزن النضج وارتفاع النبpات وعpدد السpنابل فpي الن
ند دراسة قوة الھجین في تھجین تبادلي بین ثمانیة اصناف من الشpعیر ، وجpد ع. الحبوب ودلیل الحصاد 

Budak )نف ) ٢٠٠٠ppا الصppدخل فیھppي یppن التppان الھجSchoorer ین عppوة ھجppت قppأعطppل الیppة لحاص
pاني وكانpین األول والثpال الجیلpي كpوب فpینالحبpي الھجpین فpوة ھجpى قpت أعل )Schoorer X Ariel  (

وعند دراسة االرتباطpات الوراثیpة والمظھریpة فpي الشpعیر .  F1في الجیل األول % ١٣٩.٢حیث بلغت 
ان حاصppل الحبppوب یppرتبط ارتباطppاً وراثیppاً ومظھریppاً موجبppاً مppع ارتفppاع النبppات ) ١٩٨٨(، ذكppر علppي 

االرتبpاط الpوراثي ) ١٩٨٩(درس یوسpف وقاسpم . فpي السpنبلة حبھ وسالباً مع عدد الحبوب  ١٠٠ووزن 
لحاصل الحبوب ومكوناتھ لتھجینین من الشpعیر ،حیpث وجpدا ان حاصpل الحبpوب یpرتبط ارتباطpاً موجبpاً 

حبpھ وعpدد االشpطاء  ١٠٠وزن وعpدد الحبpوب فpي السpنبلة وعدد السنابل في النبات  كل من ومعنویاً مع
طاً سالباً عالي المعنویة مع ارتفاع النبات في التھجین األول وارتبpاط موجبpاً في النبات ، كما یرتبط ارتبا

أوضppحت بحppو . حبppھ فppي التھجppین الثppاني  ١٠٠ومعنویppاً عالیppا بppین عppدد الحبppوب فppي السppنبلة ووزن 
عند دراسة االرتباط الوراثي والمظھري في أحد عشر صنف من الشعیر بان حاصpل الحبpوب ) ١٩٩٧(

  وراثیاً موجبا ومعنویاً عالیا مع كل من عدد السنابل في النبات وعدد الحبوب یرتبط ارتباطاً 
_______________________________  
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مع كpل مpن ارتفpاع النبpات وعpدد السpنابل فpي النبpات  اً عالی اً ومعنوی اً موجب اً مظھری اً في السنبلة وارتباط 

تھppدف الدراسppة الppى معرفppة طبیعppة قppوة الھجppین فppي ھجینppین فppردیین لثالثppة . وعppدد الحبppوب فppي السppنبلة
رتباطات الوراثیة والمظھریpة التوریث والتقدم الوراثي واال تقدیراصناف من الشعیر سداسي الصفوف و

  .والبیئیة في الصفات الحقلیة المختلفة والتي تلعب دوراً ھاماً في تحدید طریقة التربیة المناسبة 
  
  ھقائوطر مواد البحث

       pة ثالثpـي ةاستخدمت في ھذه الدراسpعیر سداسـpن الشpناف مpفوف اصpالصHordeum vulgare 
L.   رppي حضpة(ھppة الذریpة الطاقppمنظم (رةpp١وجزی  ) ذورppدیق البpص وتصppة لفحppة العامpوى/ الھیئppنین (

زرعppت ھppذه ). ایكppاردا-إدخppال مppن المركppز الppدولي لألبحppاث الزراعیppة فppي المنppاطق الجافppة(وریحppان 
كpم شpمال شpرق مدینpة  ١٨فpي منطقpة بعشpیقة علpى بعpد  ٢٠٠٠-١٩٩٩األصـناف في الموسم الزراعي 

كppل مكppرر  ىحتppواوبثالثppة مكppررات  RCBDئیة الكاملppة الموصppل باسppتخدام تصppمیم القطاعppات العشppوا
 ٢٤/٣/٢٠٠٠سم بین خط أخر ومpع بدایpة تزھیpر النباتpات بتpاریخ  ٢٠م وبمسافة  ٢على خطوط بطول 

ریحppان Xجزیppرة ا و حضppرXتppم إجppراء التھجینppات  بppین األبppاء وتppم الحصppول علppى الھجینppین حضppر
فppي نفppـس المنطقppة وبppنفس التصppمیم  ٢٠٠١ تشppرین الثppاني ٢٥زرعppت حبppوب األبppاء والھجینppین فppي .

سم بpین خpط واخpر وزرعpت خطpوط حارسpة ٢٠م وبمـسافة ٢التجریبي وفي خطوط داخل ألواح بطول 
كpان معpدل درجpات اذ كانت الظروف البیئیة والمطریة فpي الحقpل مالئمpة للنمpو .من األباء حول التجربة

ومجمpppوع االمطpppار %  ٦٦.٦النسpppبیة م ومعpppدل الرطوبpppة ˚٢١.٨م والعظمpppى˚٨.٦الحpppرارة الصpppغرى 
عpدد :أجریت الدراسpات الحقلیpة علpى الصpفات التالیpة.  )نینوى/ دائرة االنواء الجویة (ملم ٤٤٦الساقطة 

من السنابل من غمد ورقة العلم وعpدد % ٥٠األیام للتزھیر،وتمثل عدد األیام من الزراعة وحتى خروج 
، )سpم(وحتpى النضpج و اصpفرار االوراق وارتفpاع النبpات  األیام للنضج، وتمثل عدد األیام من الزراعpة

 ٢م ١سpفا وعpدد السpنابل فpي السنبلة بدون اعلى ویمثل طول الساق الرئیسي من سطح التربة وحتى قمة 
حبpة  ١٠٠حسب من تقسیم عدد الحبوب في النبات على عدد سنابلھ ووزن اذ وعدد الحبوب في السنبلة، 

، تم تعیین حاصل الحبوب بوزن الحبوب الجافpة الناتجpة مpن كpل )غم( وحاصل الحبوب في النبات) غم(
تppم تقppدیر قppوة الھجppین للصppفات المدروسppة لكppل ھجppین كمتوسppط للمكppررات علppى أسppاس انحppراف .نبppات 

باســpـتخدام المعادلpة وانحراف متوسط الجیل األول عن أفضل األبpوین  الجیل األول عن متوسط االبوین
وكما تم حساب قوة الھجین لكpل ھجpین مpن متوسpط المكpررات ). ١٩٨١ (Falconerالمذكورة من قبل 

وتppم اختبppار معنویppة قppوة ). ١٩٨٣السppاھوكي ، (علppى أسppاس انحppراف الجیppل األول عppن افضppل األبppوین 
والتقpدم الpوراثي  بالمعادلpة   (H2)قpدر التوریpث بpالمعنى الواسpع. لكpل ھجpین   tالھجpین بحسpاب قیمpة 

  :التالیة
G.A. = k. (H2). σ P                            

  % ٥عند انتخاب  ٢ر٠٦شدة االنتخاب و تساوي  kحیث         
            σ P االنحراف القیاسي المظھري .  

تppّم تقpppدیر التبpppاین المظھpppرّي والpppوراثّي والبیئpppّي والتباینpppات المشpppتركة ألزواج الصpppفات و االرتباطpppات 
یئیة بین أزواج الصpفات المدروسpة بتحلیpل تبpاین كpل  صpفة مpن الصpفات تحpت المظھرّیة والوراثّیة والب

وبعpد ). ١٩٧٥( Walterالدراسة وتحلیل التباین المشترك بین أزواج الصفات وبالطریقة التي أَوضحھا 
بpین أزواج الصpفات ) rE(والبیئpي )  rG( والpوراثّي )  rP( ذلك تّم تقدیر معpامالت االرتبpاط المظھpريّ 

  ). ١٩٨٠( سة ، واختبرت معنویتھا بالطریقة التي أوضحھا الرواي وخلف هللا المدرو
   

  النتائج والمناقشة
قpوة الھجpین للصpفات المدروسpة علpى أسpاس انحpراف الجیpل األول عpن متوسpط ) ١(جpدول الیبین       

حضpر (جpین لوحظت قوة ھجین سالبھ ومعنویة لصفة عدد األیام للنضج في الھ. األبوین وأفضل األبوین
X فة .على أساس متوسط وافضل االبوین مما یدل على تبكیر ھذا الھجین في النضج) ریحانpي صpاما ف



  موجبppة ھجppین   قppوة  ریحppان  Xو حضppر  ١الجزیppرة  Xارتفppاع النبppات فقppد اظھppر الھجینppین حضppر 
  المعنویة   وعالیة 
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مppن وجppود قppوة ھجppین ) ١٩٩٧(وھppذا یتفppق مppع مppاذكره بحppو . وعلppى أسppاس متوسppط وافضppل االبppوین 
  معنویة

قpوة ھجpین موجبpة ومعنویpة عنpد  ١جزیpرة Xاعطpى الھجpین حضpر . لعدد ایام النضpج وارتفpاع النبpات 
وقpد اشpار قاسpم  ٥.٨متpر علpى اسpاس متوسpط االبpوین بلغpت  ١فpي لعpدد السpنابل % ٥مستوى احتمال 

امpا فpي صpفة عpدد الحبpوب فpي .وجود قوة ھجین مرغوبة في عpدد السpنابل فpي النبpات) ١٩٩٠(وایوب 
علpى اسpاس متوسpط % ١السنبلة فقد اظھpر الھجینpین قpوة ھجpین موجبpة ومعنویpة عنpد مسpتوى احتمpال 

 ٣.٦علpى اسpاس افضpل االبpوین وبلغpت % ٥ند مستوى احتمال ومعنویة ع ٥.٢و  ٦.٤٥االبوین بلغت 
قوة ھجpین معنویpة عنpد مسpتوى احتمpال  ١جزیرة Xاظھر الھجین حضر . للھجینین على التوالي ٤.٧و 
ریحpان قpوة  Xحبھ على أساس متوسط و أفضل االبوین ، بینما اظھpر الھجpین حضpر  ١٠٠لوزن % ١

امppا صppفة . لھppذه الصppفة علppى اسppاس متوسppط االبppوین% ١ھجppین سppالبة ومعنویppة عنppد مسppتوى احتمppال 
  .حاصل الحبوب فلم تصل قوة الھجین فیھا حد المعنویة في أي من الھجینین

  
أعلى ( قوة الھجین للصفات المدروسة على اساس انحراف الجیل االول عن متوسط االبوین):١(جدولال
  ).اسفل ( وأفضل االبوین                 ) 
  

  الھجین
عدد 
األیام 
  للتزھیر

  عدد األیام 
  للنضج

ارتفاع 
سم(النبات
(  

عدد 
  السنابل 

  م ١في 

عدد 
  الحبوب

  في السنبلة 

  ١٠٠وزن 
  )غم(حبة 

حاصل 
  الحبوب

  )نبات /غم (
  Xحضر 
  ١جزیرة 

-١.٥± 
٤.٩٢  

-٣.٨٥ ± 
٣.٢٢  

٩.٥** ± 
٢.٢٩  

٥.٨* ±  
٢.٦٠  

٦ ,٤٥±**  
٠.٧٦  

٠.٥** ±  
٠.١٣  

-٠.٣٢±  
٠.٧٦  

١.٠ ± 
٦.٠٨  

-٣.٠ ± 
٣.٤٦  

٩.٠** ± 
١.٥٣  

٤.٥ ± 
٢.١٨  

٣.٦* ±  
١.٥٣  

٠.٥** ±  
٠.١٠  

٠.٣٧ ±  
١.٨٤  

  Xحضر
  ریحان

-٧±   
٤.٧٧  

-٩.١٥±** 
١.٨٩  

٣٠** ±   
٣.٥١   

١,١ ±  
٤.٤٥  

٥.٢** ±  
١.٢٦  

-٠.٤٥±**  
٠.٠٥  

١.٤٧±   
١.٦٢  

-٤ ± 
٦.٩٣  

-٨.٣* ± 
٣.٠٦  

٣٠** ±   
١.١٦   

١.٠ ±  
٤.٧٧  

٤.٧± *  
٢.٠  

-٠.٢±  
٠.١٥  

١.٣٣ ±   
١.٠  

  .على التوالي% ١و% ٥معنوي عند مستوى معنوي   ** و  *
  

المتوسppط، التبppاین المظھppري والppوراثي ، نسppبة التوریppث والتقppدم الppوراثي ) ٢(جppدول الیوضppح        
للصفات المدروسة ، یالحظ اختالف الصفات في قیم التباینات المظھریة والوراثیpة والتpي تمثpل مصpدراً 

ppي التربیppات فppي النبppاً لمربppةھامppفات المختلفppع ة للصppة لجمیppوراثي عالیppري والppاین المظھppیم التبppكانت ق،
حبppة حیppث كانppت معتدلppة ومنخفضppة للصppفتین علppى  ١٠٠الصppفات المدروسppة عppدا عppدد السppنابل ووزن 

عpدد الحبpوب فpي السpنبلھ و ارتفpاع النبpاتوة لصفات عpدد االیpام للنضpج الیالتوریث ع قیمكانت  .التوالي
التوریppث  قppیمحیppث ذكppر ان ) ١٩٨٨(وھppذا یتفppق مppع ماوجppده علppي . الحبppوبحبppھ وحاصppل ١٠٠وزن و
حبھ ودلیل الحصpاد وارتفpاع النبpات ، امpا عpدد االیpام ١٠٠ة لصفات عدد الحبوب في السنبلھ ووزن الیع

 ٠.٥٥و  ٠.٥١التوریppث لھppا متوسppطة وتراوحppت بppین  ت قppیمم فقppد كان١ppللتزھیppر وعppدد السppنابل فppي 
لصpفات كانpت عالیpة % ٥قیم التقدم الوراثي المتوقع عند شدة انتخpاب  ان ویالحظ.للصفتین على التوالي

 و ٦.٧٤عدد الحبوب فpي السpنبلھ وحاصpل الحبpوب فقpد بلغpت القpیم  وارتفاع النبات وعدد االیام للنضج 
بینمpppا كانpppت قpppیم التقpppدم الpppوراثي منخفضpppة لبقیpppة الصpppفات  علpppى التpppوالي،  ٨.٥٨و  ٨.٦٣ و ٢٤.٥

دوراً ھاماً في قیم التقpدم الpوراثي فكلمpا زاد التبpاین الpوراثي توریث المظھري والتباین ال لعبی.المدروسة



سpمح لمربpي النبpات بانتخpاب التراكیpب الوراثیpة الواعpدة ی لتلك الصفات وھpذالتقدم الوراثي ا قیمازدادت 
  .ذات جینات االقلمھ الواسعة للتباینات في االمطار السنویة التي تمیز المنطقة

االرتباط  دلاالرتباطات الوراثیة والمظھریة والبیئیة للصفات المدروسة، ی) ٣(جدول الیوضح        
الوراثي عن درجة ارتباط الجین اوالجینات المتعددة التي تسیطر على صفة كمیة معینة بالجین 

  .اوالجینات المتعددة التي تسیطر على صفة كمیة اخرى 
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لحبpوب ارتبpاط وراثpي سpالب ومعنpوي مpع صpفتي عpدد االیpام للتزھیpر والنضpج أوضح حاصpل ا

حبpة  ١٠٠،ان ھpذا االرتبpاط العpالي مpع وزن ) غpم(حبpة  ١٠٠وارتباط موجب عالي المعنویة مpع وزن 
ولم تصل االرتباطpات المظھریpة . االكثر اھمیة في تحسین حاصل الحبوب ھي یدل على ان ھذه الصفة 

  راثpي ارتبpاط   حبpة فقpد اظھpرت ١٠٠امpا وزن . صل والصفات االخرى حد المعنویpة والبیئیة بین الحا
  موجب   معنوي
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لسppنبلة وارتبppاط معنppوي سppالب مppع م وعppدد الحبppوب فppي ا ١مppع عppدد االیppام للتزھیppر وعppدد السppنابل فppي 

وعpدد  كانت االرتباطات المظھریpة لpنفس الصpفة معنویpة موجبpة مpع عpدد االیpام للتزھیpر.ارتفاع النبات 
حبpة وارتفpاع النبpات معنpوي  ١٠٠وكpان االرتبpاط البیئpي بpین وزن . وسالبة مع ارتفpاع النبpات  السنابل

  .موجب ولم تصل بقیة االرتیاطات حد المعنویة 
ظھرت صفة عدد الحبوب في السنبلة ارتباطا وراثیا ومظھریا سpالبا ومعنویpا مpع عpدد االیpام ا

علpى التpوالي وھpذا  ٠.٣٩و ٠.٤٩وارتباطاً وراثیاً ومظھریاً موجباً ومعنویاً مع عدد السنابل بلpغ  للنضج
یpة والمظھریpة كانpت االرتباطpات الوراث .یعكس زیادة في عpدد الحبpوب فpي السpنبلة بزیpادة عpدد السpنابل

معنویة وسالبة بین ارتفاع النبات وعدد االیام للتزھیر والنضج ومعنویة موجبpة بpین عpدد االیpام للتزھیpر 
  ٠.٧٢واالرتباط البیئي معنوي موجب بلغ  ٠.٨٤و ٠.٩٥وعدد األیام للنضج بلغت 
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ABSTRACT  

Three varieties of barley (Hatra ,Gizera 1 and Rehan )and their two crosses 
(Hatra X Gizera1 and Hatra X Rehan ) were used to study heterosis , 
heritability and correlations of some quantitative characters:  number of days to 
flowering and maturation , plant height ,number of spikes per 1 m, number of 
grains per spike, 100 grain weight , and grain yield . The cross (Hatra XGizera 
1) exhibited significant heterosis for plant height ,number of spikes per 1m, 
number of grains per spike and 100 grain weight ,while (Hatra X Rehan ) 
showed significant heterosis for number of days to maturation , plant height , 
number of grains per spike, and 100 grains weight. High broad sense 
heritability values were obtained for all characters except for number of days to 
flowering and number of spikes which were moderate values . Genetic 
correlation was high and significant negative between grain yield and number 
of days to flowering and maturation  while it was   positive with 100 grain.  

  
  المصادر

التحادیppة وقppوة الھجppین ومعامppل المسppار فppي التحلیppل الppوراثي للمقppدرة ا) . ١٩٩٧(بحppو ، مناھppل نجیppب
 –كلیpة العلpوم قسpم علpوم الحیpاة ،اطروحة دكتpوراه ، ) . .Hordeum vulgare L(الشعیر      

  .جامعة الموصل 
تحلیpل التھجpین التبpادلي لصpفات عpدة تراكیpب وراثیpة مpن حنطpة ) .٢٠٠١(حمدو ، عبد الغني مصpطفى

جامعpة  –اطروحة دكتوراه ، كلیpة الزراعpة والغابpات  ) ..Triticum aestivum L(الخبز      
  .الموصل 



وزارة . تصppمیم وتحلیppل التجppارب الزراعیppة). ١٩٨٠(الppراوي ، خاشppع محمppود وعبppد العزیppز خلppف هللا 
  .التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل

ربیpة وتحسpین النبpات ت) . ١٩٨٣(الساھوكي ، مدحت مجید وحمید جلوب علي ومحمد عبد الغفار احمد 
  .جامعة بغداد  –وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، كلیة الزراعة .      

 االرتباطات الوراثیة والمظھریpة ومعامpل المسpار وادلpة االنتخpاب فpي). ١٩٨٨(علي ، اسماعیل حسین 
كلیppة رسppالة ماجسppتیر ، . الشppعیر تحppت معppدالت بppذار مختلفppة وظppروف دیمیppة محppدودة االمطppار 

  .جامعة الموصل  –الزراعة والغابات 
دار الكتppب للطباعppة .الزراعppة الجافppة اسسppھا وعناصppر اسppتثمارھا ) . ١٩٨١(الفخppري ، عبppدهللا قاسppم 

  .جامعة الموصل          ، والنشر
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