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   العاريجديدة من الشعير االرتباطات لمدخالت والتباينات                           
 العامريمثنى عبد الباسط 

العراق   -الموصلجامعة  / والغابات كلٌة الزراعة/ قسم المحاصٌل الحقلٌة 
 

 الخالصة

صالح بمحافظة والثانً  باتكلٌة الزراعة والغا/جامعة الموصلاألول فً  موقعٌنفً نفذت التجربة          
مصدرها المركز  العاري الشعٌرمن  مدخل 24 فٌهازرع  .2011-2010خالل العام ( قرٌة سدٌرة) الدٌن

  3-رٌحانالمزروع محلٌا الى الصنف  باإلضافة( ICARDA)الجافة فً المناطق لزراعة للبحوث االدولً 

سجلت و ،مكررات ةبثالثالكاملة العشوائٌة  وفق تصمٌم القطاعات نفذت التجربة. الدٌمٌةتحت الظروف 
 طول السنبلةو ( سم)ارتفاع النبات : وموعد النضج و50 للتزهٌر عنددد األٌام ـع :صفات  نع تالبٌانا

 الحاصل الحٌويو ( هكتار/كغم)حاصل الحبوب و 2م/عدد السنابلو عدد الحبوب فً السنبلةو( سم)
الوراثٌة عالٌة المعنوٌة  والتباٌنات المظهرٌة  كانت قٌم(. غم) حبة 1000وزن و دلٌل الحصادو( هكتار/كغم)
من  حٌث االرتباطات   أما .قةالمتفو للمدخالتوهذا ٌتٌح االنتخاب  المدروسة ولكال الموقعٌن لجمٌع الصفاتو

سنبلة /كان االرتباط المظهري والوراثً للموقعٌن موجبا ومعنوٌا بٌن حاصل الحبوب وكل من عدد الحبوب
 .سٌؤدي الى تحسٌن حاصل الحبوب لهذه الصفاتوالحاصل الحٌوي، وبذلك فان االنتخاب  2م/دد السنابلوع
 موقع الموصلفً  دلٌل الحصادلجمٌع الصفات باستثناء صفة عالٌة  بالمعنى الواسع التورٌث قٌمكانت و

. فً قٌمتها حٌث كانت متوسطة موقع سدٌرةفً  :50للتزهٌر عند  أألٌامعدد وصفة 
 

 المقدمة

وٌزرع حالٌا االقتصادٌة  األهمٌةفً العالم من حٌث من المحاصٌل الحقلٌة المهمة  يالشعٌر العارعد ي         
 العارٌة األصنافبٌنما . الشعٌر العادي هً السائدة أصناففً العراق التزال  أمافً معظم أنحاء العالم 

وٌعتبر أٌجاد . للظروف الدٌمٌة فً شمال العراقلمة متأق لهاأصناف  وجودعدم لمحدودة الزراعة أو التزرع 
بوجود جٌنات الحاصل العالً من المقومات  متلكالتراكٌب الوراثٌة المالئمة لظروف مناطق الزراعة التً ت

لذلك (  2007 الهزاعاحمد و) هً من األهداف األساسٌة لمربً النبات  إذاألساسٌة لدٌمومة اإلنتاج الزراعً 
على ضرورة تنوع التراكٌب الوراثٌة من اجل زٌادة التغاٌر الذي ٌعد أساسا  الوراثٌةالبحثٌة تنصب البرامج 

 االرتباطات وهذا ٌحتم على مربً النبات معرفة التباٌنات و ،(2000ٌوسف  )فً عملٌات التحسٌن الوراثً 
 أشار التباٌنات من حٌث .تخطٌط وتقوٌم برامج التربٌةلبٌن الصفات المهمة  المظهرٌة والوراثٌة والبٌئٌة

Dialcoune (2006)  الى أن التباٌن المظهري كان عالٌا الرتفاع النبات وموعدي التزهٌر والنضج
لكل من عدد السنابل معنوٌاً كان  التباٌن المظهري أن إلى Heumez (2009) والحاصل الحٌوي، وتوصل

الى وجود ( 2010)ري ـتوصل العامو والحاصل الحٌوي، سنبلة وطول السنبلةبالوعدد الحبوب  نبات/
 تباٌنٍن  على Cleveland (2010) لـحصو ،هاـعنوٌة بٌن المدخالت التً درسـعالٌة الم ةيوراثالفات ـاخت

و  Grandoذكر و ،وحاصل الحبوب 2م/وعدد السنابل نبات/لعدد السنابل معنوٌاً مظهري ووراثً 
Pigliucci (2010) عدد الحبوب بالسنبلة وحاصل وفات موعد النضج أن التباٌن الوراثً كان معنوٌاً لص

الى أن قٌم معامل االرتباط (  2003) احمد أشار  الشعٌرعلى االرتباطات فً الدراسات  من .الحبوب
أن صفة عدد ( 2006)بٌن حمٌد  .معنوٌة بٌن حاصل الحبوب وعدد السنابلوالمظهري كانت موجبة 

وكان االرتباط المظهري سالبا ومعنوٌا بٌن  2م/مع عدد السنابل سنبلة حققت ارتباطا مظهرٌا موجبا  /الحبوب
أن االرتباط المظهرّي كان  Churchilh (2009) ذكر. وعدد أٌام النضج للتزهٌر األٌامعدد ارتفاع النبات و

 حاصل الحبوبو دلٌل الحصاد بٌنموجباً معنوٌاً وسنبلة بالعدد الحبوب الحبوب و ومعنوٌاً بٌن حاصل موجباً 
فً  Thompsoni (2009)وتوصل  .سالباً ومعنوٌاً  2م/عدد السنابلو دلٌل الحصاد فً حٌن كان بٌن ،

تركٌباً وراثٌا الى أن صفة حاصل الحبوب ارتبطت ارتباطاً مظهرٌاً موجباً وعالً المعنوٌة ( 20)دراسته لـ 
مظهرٌاً سالباً ومعنوٌاً مع  ارتباطاً  سنبلةبالعدد الحبوب وأظهر  حبة، 1000مع عدد الحبوب بالسنبلة ووزن 

أن حاصل الحبوب له ارتباط وراثً موجب ومعنوي مع عدد  Bilal (2009)بٌن . حبة 1000وزن 
 .مع وزن الحبوب معنوي البـو س 2م/السنابل

  2011/  10/  31وقبوله   2011/  6/  14تارٌخ تسلم البحث 
 عدد كل منالمعنوٌة بٌن حاصل الحبوب و وجود ارتباط وراثً موجب عالًDillmann (2010 )أستنتج  

إلى أن االرتباط الوراثً كان Stabb  (2010 )توصل. السنابل بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة وطول السنبلة
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حبة وعدد 1000الحاصل الحٌوي ودلٌل الحصاد ووزن  كل منمعنوٌاً بٌن حاصل الحبوب و موجباً و
 أستنتج .رتباط موجب وغٌر معنوي بٌن موعد النضج وعدد السنابلوكان اال الحبوب بالسنبلة وطول السنبلة

Dafie  (2010 ) حبة1000مع وزن  غٌر معنوٌةأن قٌم االرتباط البٌئً لحاصل الحبوب كانت سالبة. 
لحاصل الحبوب مع  غٌر معنوٌةأن قٌم االرتباط البٌئً كانت سالبة Singh  (2010 )و  Pandeyأوضح

أن قٌم  (2010)العامري  بٌنما ذكر .دلٌل الحصادوموعد النضج و األٌام للتزهٌرعدد و طول السنبلة صفات
موقعٌن كانت موجبة ومعنوٌة بٌن حاصل الحبوب وكل من عدد فً االرتباط المظهري والوراثً 

، وان االرتباط لبٌئً بٌن حاصل الحبوب والحاصل والحاصل الحٌوي 2م/سنبلة وعدد السنابل/الحبوب
أن التورٌث بالمعنى الواسع عالٌا ( 1997)من حٌث التورٌث ذكر احمد   .وعالً المعنوٌةالحٌوي موجبا 

أن قٌم التورٌث ( 2008)أستنتج ٌوسف و الصفار و وحاصل الحبوب، 2م/لطول السنبلة وعدد السنابل
حصل و ،حبة وحاصل الحبوب 100سنبلة ووزن / بالمعنى الواسع كانت عالٌة  الرتفاع النبات وعدد الحبوب

(Altin ،2010 )نبات /سنبلة وحاصل الحبوب/على قٌم عالٌة للتورٌث بالمعنى الواسع لعدد الحبوب
كانت عالٌة الرتفاع النبات وعدد  الواسع أن قٌم التورٌث( 2010)نبات، أشار العامري /والحاصل الحٌوي

تهدف  . حبة 100وزنوحاصل الحبوب والحاصل الحٌوي ودلٌل الحصاد و 2م/سنبلة وعدد السنابل/الحبوب
مزروعة فً ال العاري عدة مدخالت من الشعٌرباستخدام االرتباطات و التباٌناتتقدٌر  الدراسة الحالٌة الى

  .بٌئتٌن مختلفتٌن
 

حث وطرائقه بمواد ال

للبحوث  يتم الحصول علٌها من المركز الدول العاري الشعٌرجدٌد من  مدخل 24تناولت الدراسة         
كما مبٌن فً  3-فضال عن الصنف المزروع محلٌا رٌحان( ICARDA)ي المناطق الجافة الزراعٌة ف

موقعٌن األول فً حقول كلٌة الزراعة فً  2011-2010الموسم  خاللأجرٌت الدراسة حٌث  (.1)الجدول 
ظة كم تقرٌباً و الثانً فً حقل فً محاف( 5)التً تبعد عن مركز مدٌنة الموصل ( جامعة الموصل)والغابات 

تصمٌم  باستخدام، طبقت التجربة كم تقرٌباً ( 127)عن مركز الموصل بعد ي ذيال (قرٌة سدٌرة)صالح الدٌن 
حٌث كانت كمٌة األمطار فً حقول كلٌة  ،مكررات تحت الظروف الدٌمٌة ةالقطاعات العشوائٌة الكاملة بثالث

ت الوحدة التجرٌبٌة على أربعة خطوط احتو .(ملم) 101 قرٌة سدٌرةأما فً ( ملم) 215.5الزراعة والغابات 
)  دونم/كغم 45بمعدل  N% 46وأضٌف سماد ٌورٌا تركٌز  سم، 20والمسافة بٌن خط وآخر م 2.5بطول 

نباتات أخذت بصورة عشوائٌة من الخطٌن ( 10)وأجرٌت الدراسات على . (1987، الٌونس وآخرون
وفق  لكل موقع على حده ري التحلٌل اإلحصائًثم اج .الوسطٌن لكل مدخل بعد استبعاد النباتات الطرفٌة

التباٌن المظهري  حسابتم .  (1990،داود و الٌاس) طرٌقة تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة كما أوضحها

Phenotype Variance  (P
2) التباٌن الوراثً وGenotype Variance (G

2  ) البٌئً والتباٌن

Environmental Variance (E
2 ) كما ذكرها(Falconer   وMackay ،1996 ) . وتم تقدٌر

 (rG) ةالوراثً و( rP) ةالمظهري االرتباطات ة ومن ثم قدرتالبٌئً ة والوراثً ة والمظهري التباٌنات المشتركة
التورٌث بالمعنى تّم تقدٌر واختبرت معنوٌتها عن الصفر، و باالعتماد على نتائج تحلٌل التباٌن (rE) ةالبٌئً و

إذ أن قٌم التورٌث ( 1999)واعتمدت المدٌات التً أوضحها علً . للصفات المدروسة فً كل موقع الواسع
تمت االستعانة . : فأكثر عالٌة60: متوسطة و60-40: تعد واطئة ومن 40أقل من التً بالمعنى الواسع 

 .والوراثً لبٌانات هذه الدراسة التحلٌل اإلحصائًفً أجراء (  EXCELو  SAS) ٌن بالبرنامجٌن الجاهز
 

النتائج  والمناقشة 
نتائج تحلٌل التباٌن لعشرة صفات من الشعٌر عدٌم األغلفة وفق تصمٌم ( 2)ٌظهر فً الجدول        

ً  المدخالتأن القطاعات العشوائٌة الكاملة ومنه ٌتضح    : ولجمٌع1توى احتمال عند مس اختلفت معنوٌا
الصفات المدروسة ولكال الموقعٌن مما ٌشٌر الى وجود اختالفات وراثٌة تبرر االستمرار بدراسة السلوك 

وقد حصل العامري .انتخاب أَصناف جدٌدة متفوقة على الصنف المحلًمن اجل  الوراثً لتلك المدخالت
.  ي محافظة نٌنوىعلى اختالفات معنوٌة بٌن المدخالت التً درسها ف( 2010)
 

.  أرقام المدخالت المختبرة ونسبها المزروعة فً الموقعٌن: ( 1)الجدول 
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 االسم والنسب رقم المدخل

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

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

3 Antares/Ky63-1294//Ste/Lignee640 

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

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

6 Alpha//Sul//Nacta/3/Alpha/Durra 

7 Lignee133//ArabiAbiad/3/ChiCm/An57//Albert 

8 Lignee133//ArabiAbiad/3/ChiCm/An57//Albert 

9 Antares/Ky63-1294//Malta1-4-3094-2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Matnan-01 

22 Satmas 

23 Beecher 

24 Lignee131 

25 Rihane -3 

 

 
  . تحلٌل التباٌن للتراكٌب الوراثٌة للصفات المدروسة لكال الموقعٌن: ( 2)الجدول 

موقع سدٌرة موقع الموصل 

الخطأ  المدخالت المكررات الخطأ التجرٌبً المدخالت المكررات مصادر التباٌن
 التجرٌبً
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                                                                                                                                                درجات         
          الحرٌة          .

                .الصفات
2 24 48 2 24 48 

 األٌامعدد 
 :50للتزهٌرعند

 5.987٭٭ 32.081 14.293 4.023 ٭٭23.305 0.093

 5.11٭٭ 61.808 2.013 4.405٭٭ 39.663 27.613موعد النضج 

ارتفاع النبات 
 (سم)

 12.871٭٭ 131.221 3.663 11.812 ٭٭201.207 4.493

طول السنبلة 
 (سم)

 0.284٭٭ 2.688 0.253 0.099 ٭٭1.836 0.055

 عدد الحبوب
 سنبلةبال

 1.812٭٭ 200.280 1.240 0.578 ٭٭53.903 0.334

 161.630 ٭٭13520.170 183.025 51.660 ٭٭542.810 11.041 2م/عدد السنابل

حاصل الحبوب 
 (هكتار/كغم)

 6151.69 ٭٭120814.48 5615.02 27245.31 ٭٭201358.85 3352.08

 الحاصل الحٌوي
 (هكتار/كغم)

57193.7 
٭2463539.41

 ٭
98921.18 34758.33 

٭2284923.96
 ٭

18072.14 

 14.859٭٭ 176.796 100.472 14.841 ٭٭79.134 9.099 :دلٌل الحصاد 

حبة 1000وزن 
 (غم)

 1.880٭٭ 26.349 2.290 1.243 ٭٭91.508 0.573

. : على التوال1ًمعنوي عند مستوى احتمال * * 
 

ٌّة للصفات المدروسة حٌث ٌالحظ أّن اتقدٌر التباٌنات ( 3)الجدول  ٌوضح        ٌّة والبٌئ ٌّة والوراث لمظهر
مـا وجــده   ، وهذا ٌتّماشى مع ولكال الموقعٌن سةالتباٌنات المظهرٌة والوراثٌة عالٌة المعنوٌة للصفات المدرو

Dialcoune )2006) وHeumez  )2009 )وCleveland  )2010 )و Grando و Pigliucci 
ًّ العالً للصفة ٌعطً فرصة كبٌرة أمام مربً النبات فً (. 2010( وهذا ٌعنً أّن التباٌن المظهرّي والوراث

، كان التباٌن الوراثً أعلى من التباٌن البٌئً ٌام بالتربٌة والتحسٌنمن أجل القاالنتخاب للمدخالت المتفوقة 
. المورثات فً أداء هذه المدخالتولكال الموقعٌن مما ٌدل على أهمٌة 

فً موقع  الصفات تحت الدراسة بٌنوالبٌئً  والوراثًمعامالت االرتباط المظهري ( 4)ٌوضح الجدول      
ارتباطا موجبا ومعنوٌا  :50عند  للتزهٌر األٌامعدد ت صفة ارتبط ٌة، وٌالحظ من الناحٌة المظهرالموصل

 سنبلة/عدد الحبوبوكان االرتباط المظهري بٌن ارتفاع النبات . مع موعد النضج :1عند مستوى احتمال 
وكل من حاصل الحبوب  كان االرتباط المظهري بٌن طول السنبلة. :1موجبا ومعنوٌا عند مستوى احتمال 

ارتبطت  .:1موجبا ومعنوٌا عند مستوى احتمال  سنبلة/عدد الحبوبو 2م/عدد السنابلو حٌويوالحاصل ال
بٌنما كان   :1عند مستوى احتمال حاصل الحبوب ارتباطا موجبا ومعنوٌا  سنبلة مع/عدد الحبوبصفة 

ٌن عدد كان االرتباط المظهري ب. 2م/عدد السنابلو و الحاصل الحٌوي دلٌل الحصاد مع: 5االرتباط عند 
كانت . :1مستوى احتمال         موجبا ومعنوٌا عند وصفتً حاصل الحبوب و الحاصل الحٌوي 2م/السنابل

ة ـبموج وحاصل الحبوب الحٌويفة الحاصل ـص قٌمة االرتباط المظهري بٌن
مع صفة حاصل الحبوب دلٌل الحصاد وكانت قٌمة االرتباط المظهري ل. :1عند مستوى احتمال  ومعنوٌة

و  (2006)حمٌد  و ( 2003) احمد وهذا ٌتماشى مع ما وجده  .:1عند مستوى احتمال  ومعنوٌة بةموج
Churchilh (2009)  وThompsoni (2009)  (2010)العامري و .

   .وسدٌرة لموقعً الموصل ة والبٌئٌةوالوراثً ةالمظهري التباٌنات( 3)الجدول 

 الصفات
 موقع سدٌرة موقع الموصل

 التباٌن البٌئً التباٌن الوراثً التباٌن المظهري  التباٌن البٌئً التباٌن الوراثً هري التباٌن المظ

 ٌاماألعدد 
 :50للتزهٌر عند

 5.987 ٭٭8.698 ٭٭14.685 4.023 ٭٭6.427 ٭٭10.45
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 5.110 ٭٭18.899 ٭٭24.009 4.405 ٭٭11.753 ٭٭16.158 موعد النضج

 ارتفاع النبات
 (سم)

 12.871 ٭٭39.45 ٭٭52.321 11.812 ٭٭63.132 ٭٭74.944

 طول السنبلة
 (سم)

 0.284 ٭٭0.801 ٭٭1.085 0.099 ٭٭0.579 ٭٭0.678

 عدد الحبوب
 سنبلة/

 1.812 ٭٭66.156 ٭٭67.968 0.578 ٭٭17.775 ٭٭18.353

 161.630 ٭٭4452.847 ٭٭4614.477 51.660 ٭٭163.717 ٭٭215.377 2م/عدد السنابل 

 حاصل الحبوب
 (هكتار/كغم)

 6151.6 ٭٭38220.9 ٭٭44372.6 27245.3 ٭٭58037.8 ٭٭85283.1

 الحاصل الحٌوي
 (هكتار/كغم)

 18072.1 ٭٭755617.2 ٭٭773689.4 98921.1 ٭٭788206.1 ٭٭887127.3

 14.859 ٭٭53.979 ٭٭68.838 14.841 ٭٭21.431 ٭٭36.272 : دلٌل الحصاد

         وزن 
 (غم)حبة 1000

 1.880 ٭٭8.156 ٭٭10.036 1.242 ٭٭30.089 ٭٭31.331

 .:1معنوٌة عند مستوى احتمال **
 

ارتباطا موجبا  مع موعد النضج :50عند  للتزهٌر األٌامعدد ت صفة ارتبط ومن الناحٌة الوراثٌة         
عدد و دلٌل الحصاد تًمع صف لموعد النضج الوراثًوكانت قٌمة االرتباط  .:1عند مستوى احتمال ومعنوٌا 
عدد وبٌن ارتفاع النبات  الوراثًكان االرتباط و .:5عند مستوى احتمال  اومعنويموجبا 2م/السنابل
وكل من  بٌن طول السنبلة الوراثًكان االرتباط . :1مستوى احتمال موجبا ومعنوٌا عند  سنبلة/الحبوب

وى احتمال موجبا ومعنوٌا عند مست سنبلة/عدد الحبوبو 2م/عدد السنابلو حاصل الحبوب والحاصل الحٌوي
عدد صفة ارتبطت .  دلٌل الحصادمع صفة  :5عند مستوى احتمال ومعنوٌا  بٌنما االرتباط كان موجبا :1

  :1عند مستوى احتمال ارتباطا موجبا ومعنوٌا  دلٌل الحصاد وحاصل الحبوب صفتً  سنبلة مع/الحبوب
بٌن عدد  الوراثًاالرتباط كان . 2م/عدد السنابلو الحاصل الحٌوي مع: 5بٌنما كان االرتباط عند 

كانت قٌمة . :1موجبا ومعنوٌا عند مستوى احتمال  وصفتً حاصل الحبوب و الحاصل الحٌوي 2م/السنابل
. :1عند مستوى احتمال  ومعنوٌة بةموجوحاصل الحبوب  الحٌويصفة الحاصل  بٌن الوراثًاالرتباط 

وهذا  :1عند مستوى احتمال  لحبوب ومعنوٌةمع صفة حاصل ادلٌل الحصاد ل الوراثًوكانت قٌمة االرتباط 
العامري و  Stabb (2010)و  Dillmann (2010)و  Bilal (2009)ٌتفق مع النتائج التً حصل علٌها 

(2010) .
عدد مع  طول السنبلة نٌالحظ أالصفات تحت  بٌن البٌئًمعامالت االرتباط ل أما بالنسبة         
وزن  ةوصف 2م/بٌن عدد السنابل البٌئًكان االرتباط . :1توى احتمال موجبا ومعنوٌا عند مس سنبلة/الحبوب
 الحٌويصفة الحاصل  بٌن البٌئًكانت قٌمة االرتباط . :5موجبا ومعنوٌا عند مستوى احتمال حبة  1000

مع دلٌل الحصاد ل البٌئًوكانت قٌمة االرتباط . :1عند مستوى احتمال  ومعنوٌة بةموجوحاصل الحبوب 
  Singhو  Pandeyوحصل كل من  .:1عند مستوى احتمال  ومعنوٌةموجبة لحبوب صفة حاصل ا

. على نتائج مماثلة (2010)العامري و  Dafie  (2010) و (2010)
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 .فً موقع الموصل الصفات تحت الدراسة بٌن والوراثً والبٌئً معامالت االرتباط المظهري: ( 4)الجدول  

االرتباط 
 

 الصفات
 

حاصل الحبوب 
 هكتار/كغم

 1000وزن 
 (غم)حبة 

دلٌل الحصاد 
(:) 

الحاصل الحٌوي 
 هكتار/ كغم

/ عدد السنابل
 2م

عدد الحبوب 
 بالسنبلة

طول السنبلة 
 (سم)

ارتفاع النبات 
 (سم)

موعد 
 النضج

المظهري 
 األٌامعدد 

 :50للتزهٌرعند

 ٭٭0.373 0.130 0.105 0.081- 0.063 0.071- 0.066- 0.167- 0.101-

 ٭٭0.503 0.138 0.06 0.105- 0.109 0.092- 0.004- 0.235- 0.056-الوراثً 

 0.112 0.126 0.260 0.004 0.037- 0.015- 0.160- 0.110 0.186-البٌئً 

المظهري 

 موعد النضج
0.120 -0.005 0.195 -0.046 0.241 0.094 0.037 -0.085  

  0.130- 0.052 0.12 ٭0.282 0.071- ٭0.287 0.005- 0.142الوراثً 

  0.077 0.02- 0.076- 0.121 0.063 0.019 0.006- 0.070البٌئً 

المظهري 
ارتفاع النبات 

 (سم)

   0.168 ٭٭0.367 0.046- 0.08 0.148 0.234- 0.167

   0.175 ٭٭0.406 0.059- 0.097 0.223 0.273- 0.251الوراثً 

   0.131 0.009 0.009 0.03- 0.037- 0.150 0.106-البٌئً 

هري المظ
طول السنبلة 

 (سم)

    ٭٭0.552 ٭٭0.493 ٭٭0.449 0.149 0.253- ٭٭0.503

    ٭٭0.561 ٭٭0.547 ٭٭0.532 ٭0.283 0.272- ٭٭0.733الوراثً 

    ٭٭0.618 0.277 0.109- 0.213- 0.09- 0.258-البٌئً 

المظهري 
عدد الحبوب 

 بالسنبلة

     ٭0.326 ٭0.298 ٭0.350 ٭0.327- ٭٭0.531

     ٭0.354 ٭0.337 ٭٭0.469 ٭0.334- ٭٭0.675اثً الور

     0.258 0.245- 0.037- 0.131- 0.168-البٌئً 

المظهري 

 2م/ عدد السنابل

      ٭٭0.669 0.168- 0.01 ٭٭0.611

      ٭٭0.815 0.165 0.045 ٭٭0.880الوراثً 

      0.001- 0.058 ٭0.292- 0.08-البٌئً 

المظهري 
وي الحاصل الحً

 هكتار/ كغم

       0.184- 0.187- ٭٭0.700

       0.274- 0.199- ٭٭0.766الوراثً 

       0.071 0.055- ٭٭0.554البٌئً 

المظهري 
دلٌل الحصاد 

(:) 

        0.037 ٭٭0.548

        0.031 ٭٭0.394الوراثً 

        0.112 ٭٭0.824البٌئً 

المظهري 
 1000وزن 
 (غم)حبة 

-0.131         

         0.159-الوراثً 

         0.024-البٌئً 
.     على التوالً :1و . :5معنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
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فً  الصفات تحت الدراسة بٌنوالوراثً والبٌئً معامالت االرتباط المظهري ( 5)ٌوضح الجدول          

ارتباطا موجبا  :50عند  للتزهٌر األٌامعدد صفة ت ارتبطبالنسبة لالرتباطات المظهرٌة . موقع سدٌرة
 الحاصل الحٌويصفة  مع موعد النضجصفة ارتبطت  .ارتفاع النباتمع  :5عند مستوى احتمال ومعنوٌا 

كان االرتباط  .ارتفاع النبات مع: 5بٌنما كان االرتباط عند   :1عند مستوى احتمال ارتباطا موجبا ومعنوٌا 
موجبا ومعنوٌا  طول السنبلة و سنبلة/عدد الحبوبو حاصل الحبوب مع صفاتبات المظهري بٌن ارتفاع الن

موجبا ومعنوٌا عند  سنبلة/عدد الحبوبو كان االرتباط المظهري بٌن طول السنبلة. :1عند مستوى احتمال 
 بةموجوحاصل الحبوب  الحٌويصفة الحاصل  كانت قٌمة االرتباط المظهري بٌن .:1مستوى احتمال 

مع صفة حاصل الحبوب دلٌل الحصاد وكانت قٌمة االرتباط المظهري ل. :1عند مستوى احتمال  ومعنوٌة
و  (2006)حمٌد  و ( 2003) احمد وهذا ٌتفق مع ما توصل إلٌه  .:1عند مستوى احتمال  ومعنوٌة

Churchilh (2009)  وThompsoni (2009)  (2010)العامري و. 
 :50عند  للتزهٌر األٌامعدد صفة  ٌتضح أن الصفات  بٌن اثًالورمعامالت االرتباط  وعن          
 الوراثًوكانت قٌمة االرتباط  .:5عند مستوى احتمال ارتباطا موجبا ومعنوٌا  ارتفاع النباتمع ارتبطت 

للصفة األولى  :5عند مستوى احتمال  اومعنويموجبا  وارتفاع النبات مع الحاصل الحٌوي لموعد النضج
حاصل وصفات ارتفاع النبات  بٌن  الوراثًكان االرتباط و .للصفة الثانٌة :1احتمال  بٌنما عند مستوى

بٌنما االرتباط كان  :1موجبا ومعنوٌا عند مستوى احتمال وطول السنبلة  سنبلة/عدد الحبوبالحبوب و
عدد و ةبٌن طول السنبل الوراثًكان االرتباط . الحاصل الحٌوي مع :5عند مستوى احتمال موجبا ومعنوٌا 

حاصل صفة  سنبلة مع/عدد الحبوبصفة ارتبطت . :1موجبا ومعنوٌا عند مستوى احتمال  سنبلة/الحبوب
 الحٌويصفة الحاصل  بٌن الوراثًكانت قٌمة . :5عند مستوى احتمال الحبوب ارتباطا موجبا ومعنوٌا 

توصل العدٌد من وقد  .:1عند مستوى احتمال  ومعنوٌة بةدلٌل الحصاد موج وحاصل الحبوب صفتً و
العامري و  Stabb (2010)و  Dillmann (2010)و  Bilal (2009)الباحثٌن الى نتائج مماثلة منهم 

(2010) .
لصفة عدد أٌام للتزهٌر  البٌئًكانت قٌمة االرتباط الصفات  بٌن البٌئًمعامالت االرتباط أما بالنسبة ل        

موعد بٌن  البٌئًكان االرتباط . :5ند مستوى احتمال ع ومعنوٌةموجبة مع صفة حاصل الحبوب  :50عند 
 سنبلة/بٌن عدد الحبوب البٌئًكان االرتباط  .:5موجبا ومعنوٌا عند مستوى احتمال وطول السنبلة  النضج

دلٌل الحصاد ل البٌئًوكانت قٌمة االرتباط  .:5عند مستوى احتمال  ومعنوٌةموجبة مع صفة حاصل الحبوب 
 و Singh  (2010)و  Pandeyوتوصل .:1عند مستوى احتمال  ومعنوٌةموجبة  مع صفة حاصل الحبوب

Dafie  (2010) نتائج مماثلة الى  .

أذا كان موجبا ٌدل على أن تحسٌن إحدى الصفتٌن  بٌن صفتٌناالرتباط المظهري  أنبصفة عامة         
لبا، وبذلك ٌمكن القول أن مربو سٌتبعه تحسٌن الصفة األخرى والعكس صحٌح أذا كان االرتباط المظهري سا

وعلى ضوء نتائج  .النبات ٌمكنهم تحسٌن صفتٌن كمٌتٌن معا أذا كان معامل االرتباط المظهري بٌنهما موجبا
موقع الموصل فانه ٌمكن زٌادة حاصل الحبوب عن طرٌق االنتخاب لصفات طول السنبلة وعدد الحبوب 

فانه ٌمكن  موقع سدٌرةأما  .لٌل الحصاد فً موقع الموصلالحٌوي ودالحاصل و 2م/عدد السنابلبالسنبلة و
. موقع سدٌرةالحٌوي ودلٌل الحصاد فً الحاصل زٌادة حاصل الحبوب عن طرٌق االنتخاب لصفتً 

بٌن صفتٌن ٌمثل االرتباط بٌن القٌم التربوٌة لها بٌن الصفتٌن وٌنشأ نتٌجة لألثر  الوراثًأن االرتباط         
بٌن المورثات الموجودة على نفس ألصبغً  Linkageأو نتٌجة لالرتباط  Ptieotropy المتعدد للمورث 

أن أهمٌة االرتباط الوراثً تكمن فً االنتخاب ألكثر من صفة واحدة . الصفتان المرتبطتان ةوالتً تحكم وراث
ٌمكن  وعلٌهٌن معا، حٌث أن القٌمة الـموجبة المعنوٌة لالرتباط بٌن الصفتٌن تدل على أمكانٌة االنتخاب للصفت
 2م/عدد السنابلزٌادة حاصل الحبوب عن طرٌق االنتخاب لصفات طول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة و

فانه ٌمكن زٌادة حاصل الحبوب عن  موقع سدٌرةأما  .الحٌوي ودلٌل الحصاد فً موقع الموصلالحاصل و
. الحٌويالحاصل ودد الحبوب بالسنبلة عطرٌق االنتخاب لصفتً 

االرتباط البٌئً الموجب بٌن صفتٌن ٌعنً أن العوامل البٌئٌة تؤثر على الصفتٌن تأثٌرا طردٌا،  أن         
وان الظروف البٌئٌة المالئمة لصفة معٌنة ستعنً مالئمتها للصفة األخرى وان زٌادة أحدى الصفتٌن بسبب 

.عامل بٌئً معٌن سٌعمل على زٌادة فً الصفة األخرى
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 .موقع سدٌرةفً  الصفات تحت الدراسة بٌن والوراثً والبٌئً معامالت االرتباط المظهري :(5)دول الج           

االرتباط 

 
 الصفات
 

حاصل الحبوب 
 هكتار/كغم

 1000وزن 
 (غم)حبة 

دلٌل الحصاد 
(:) 

الحاصل الحٌوي 
 هكتار/ كغم

/ عدد السنابل
 2م

عدد الحبوب 
 بالسنبلة

طول السنبلة 
 (سم)

ارتفاع النبات 
 (سم)

موعد 
 النضج

المظهري 
ٌام األعدد 

 :50للتزهٌرعند

 0.058- ٭0.288 0.141 0.109 0.120 0.074- 0.088 0.158- 0.060

 0.067- ٭0.357 0.163 0.159 0.175 0.094- 0.042 0.226- 0.017-الوراثً 

 0.042- 0.155 0.100 0.107- 0.104- 0.019- 0.199 0.005- ٭0.304 البٌئً

المظهري 

 عد النضجمو

  ٭0.293 0.049 0.084- ٭٭0.395- ٭٭0.347 0.11- 0.042 0.226

  ٭٭0.369 0.044- 0.107- ٭٭0.456- ٭0.279 0.401 0.163- 0.029الوراثً 

  0.040 ٭0.347 0.119 0.037 0.072- 0.083 0.094 0.019- البٌئً

المظهري 
ارتفاع النبات 

 (سم)

   ٭٭0.397 ٭٭0.446 0.074 0.258 0.117 ٭0.331- ٭٭0.461

   ٭٭0.442 ٭٭0.509 0.094 ٭0.306 0.204 ٭٭0.397- ٭٭0.623الوراثً 

   0.266 0.129 0.068- 0.061- 0.173- 0.095- 0.221- البٌئً

المظهري 
طول السنبلة 

 (سم)

    ٭٭0.526 0.049 0.044 0.123 0.063- 0.152

    ٭٭0.611 0.045 0.057 0.151 0.061- 0.194الوراثً 

    0.098 0.114 0.051- 0.036 0.071- 0.014- البٌئً

المظهري 
عدد الحبوب 

 بالسنبلة

0.249 -0.260 0.068 0.104 0.195     

     0.195 0.111 0.095 ٭0.283- ٭0.291الوراثً 

     0.194 0.188- 0.192- 0.119- ٭0.289- البٌئً

المظهري 

 2م/ عدد السنابل

0.146 -0.088 0.182 -0.002      

      0.003- 0.207 0.114- 0.163الوراثً 

      0.048 0.021 0.162 0.044- البٌئً

المظهري 
الحاصل الحٌوي 

 هكتار/ كغم

       ٭٭0.408- 0.095 ٭٭0.664

       ٭٭0.443- 0.094 ٭٭0.726الوراثً 

       0.278- 0.178 0.037- البٌئً

المظهري 

 (:)دلٌل الحصاد 

        0.118- ٭٭0.339

        0.134- 0.227الوراثً 

        0.056- ٭٭0.879 البٌئً

المظهري 
حبة  1000وزن 

 (غم)

-0.126         

         0.120-الوراثً 

         0.158- البٌئً
.على التوالً :1و . :5معنوٌة عند مستوى احتمال ** و*
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السالبة لالرتباط بٌن الصفتٌن ٌدل على أن زٌادة أحدى الصفتٌن نتٌجة وعلى النقٌض من ذلك فان القٌمة 
لظروف بٌئٌة مالئمة لها سٌصاحبه انخفاض فً الصفة األخرى، وفً ضوء نتائج موقع الموصل ٌتضح أن 

موقع  أماالعالقة كانت موجبة ومعنوٌة بٌن حاصل الحبوب مع صفتً الحاصل الحٌوي ودلٌل الحصاد، 
قة كانت موجبة ومعنوٌة بٌن حاصل الحبوب ودلٌل الحصاد وهذا ٌشٌر إلى التأثٌر الطردي فان العال سدٌرة

.  للعوامل البٌئٌة بٌن صفة الحاصل الحٌوي على حاصل الحبوب
H قٌم التورٌث بالمعنى الواسعالى ( 6)الجدول  ٌشٌر        

2
 لصفات المدروسةلجمٌع اكانت عالٌة حٌث  

: لموقع صالح 50للتزهٌر عند  األٌامعدد لموقع الموصل وصفة دلٌل الحصاد صفة ولكال الموقعٌن باستثناء 
من  وقد حصل على نتائج مشابهة كل. الدٌن حٌث كانت قٌم التورٌث بالمعنى الواسع متوسطة لكال الصفتٌن

وإّن ارتفاع قٌم التورٌث (. 2010)والعامري Altin(2010 ) و ( 2008)وٌوسف والصفار ( 1997) احمد 
. هذه الصفات بهدف تحسٌن فً نتخاب المباشرلالفرصة لمربً النبات الٌعطً  ةصفلل

 

                                                                                                         موقعً فً  المدروسةصفات للالتورٌث بالمعنى الواسع : ( 6)الجدول  
. وسدٌرة الموصل

الصفات 
بالمعنى الواسع  التورٌث

 موقع سدٌرةموقع الموصل 

 0.592 0.615% 50للتزهٌر عند  ٌاماألعدد 

 0.787 0.727موعد النضج 

 0.754 0.842( سم)ارتفاع النبات

 0.738 0.854( سم)طول السنبلة

 0.973 0.969سنبلة /عدد الحبوب

 0.965 0.760 2م/عدد السنابل

 0.861 0.681( هـ/مكغ)الحاصل الحبوب 

 0.976 0.888( هـ/كغم)الحٌوي  حاصلال

 0.784 0.591% دلٌل الحصاد 

 0.812 0.960( غم)حبة 1000وزن 

 
VARIANCES AND CORRELATIONS FOR NEW NAKED BARLEY  

ENTRIES 
                                               Mothanah A. Basit AL-Amrei                  
                      Crop. Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq.              

                                        

ABSTRACT 
            The experiment was conducted at two locations , The first was at University 

of Mosul, college of Agriculture and Forestry and the second was at Salah Eldin 

governorate (Isdera village) during the 2010-2011 season using new twenty four 

naked barley entries from the International Center for Agricultural Research in the 

Dry Areas (ICARDA) in addition to  the locally grown variety Rihane-3 under 

rainfed conditions in Iraq. Randomized complete block design with three 

replications was used. 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 

and 1000-grain weight. Phenotypic and genetic variances were highly significant for 
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all the characters. at two locations therefore the breeder  can select the superior 

entry.  Phenotypic and genetic correlations were positive and significant between 

grain yield and each of number of grains/spike, number of spikes/ m2 and biological 

yield for both locations. Heritability was  high for all the characters except for 

harvest index at Mosul location and number of days to 50 % flowering at Isdera 

location which they were medium in their estimated. 

 
 المصادر

تحت        دة تراكٌـب وراثـٌة منتخبة مـن الشعٌر عـدٌم األغلفةـتقـوٌم ع(. 1997)الجواد  احمد، احمد عبد
 .101-97( :1) 29مجلة زراعة الرافدٌن، . دٌمٌةالظروف ال

                                                                                                                                   جدٌدة  هرٌة والتـورٌث لصفات أصـنافـوراثٌة والمظـالتـباٌنات ال .(2003) احمد، احمد عبد الجواد

 .45-36 (4) 8مجلة الزراعة العراقية،  .من الشعٌر تحت معدالت بذار مختلفة        .

                                                              أداء مدخالت اٌكاردا من حنطة الخبز وتقدٌر (.2007)احمد، احمد عبد الجواد وجمال عبد الفتاح الهزاع 
مجلة زراعة . لمظهرٌة والوراثٌة واالرتباط الوراثً لبٌئتٌن فً المنطقة الشمالٌة من العراقالتباٌنات ا
. 123-117 : (1) 35. الرافدٌن 
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كلٌة الزراعة  رسالة ماجستٌر ، قسم المحاصٌل الحقلٌة،( .Hordeum vulgare L)جدٌدة من الشعٌر  . 
. والغابات، جامعة الموصل
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