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 الخالصة

( ثنوايً الصوف لصنف المزروع محلٌاً )اسوود محلوًا إلى إضافةتركٌب وراثً من الشعٌر  84استخدم 
تحت الظوروف المطرٌوة ( بثالثة مكررات R.C.B.Dتصمٌم القطاعات العشوايٌة الكاملة )التً زرعت وفق و
مون الزراعوة حتوى  األٌوام، عودد ٪55 عنود عدد األٌوام للتزيٌور، صفات دراسةلالعراق  ٌة منشمالالمنطقة ال فً

 0555وزن ، سونبلةبالعودد الحبووب ، طوول السونبلة، ارتفواع النبوات قة العلوم ،من السنابل من ور ٪55خروج 
. كانوت التباٌنوات المظيرٌوة والوراثٌوة دلٌل الحصوادوحاصل الحبوب ، الحاصل الحٌوي، 8/معدد السنابل، حبة

 8السونابل/م الرتفاع النبوات وعودد كانت عالٌةف بالمعنى الواسع التورٌث قٌم ، أماعالٌة المعنوٌة لجمٌع الصفات
وطوول  ٪55للتزيٌور عنود  األٌواملعودد  طةوالحاصول الحٌووي ومتوسوحبوة  0555وزن وعدد الحبوب بالسنبلة 

كانت قوٌم التحسوٌن الووراثً المتوقوع واطيوة لعودد األٌوام للتزيٌور عنود  وب ودلٌل الحصاد.السنبلة وحاصل الحب
 8حبوة وعالٌوة لعودد السونابل/م 0555ن ٪ ومتوسطة الرتفواع النبوات وطوول السونبلة وحاصول الحبووب ووز55

ً  مول االخوتالف الووراثً والمظيوريمعا كوان. والحاصول الحٌووي ودلٌول الحصواد وعدد الحبوب بالسنبلة  واطيوا
وعودد الحبووب  8متوسطاً لطول السنبلة وعدد السونابل/مبٌنما كان  وارتفاع النبات ٪55للتزيٌر عند  األٌاملعدد 

ً حاصل الحٌوي وحاصل الحبوب وال حبة 0555و وزن  بالسنبلة  .لدلٌل الحصاد وعالٌا

 .شعٌر اسود محلً، التباٌنات الوراثٌة والمظيرٌة، التورٌث بالمعنى الواسع، التحسٌن المتوقع :كلمات دالة
 

 5/3/8508وقبوله  8500/ 08/ 00تارٌخ تسلم البحث 

 
 المقدمة

د الحنطووة فووً المنوواطق الدٌمٌووة موون ٌعوود الشووعٌر المحصووول الريٌسووً الثووانً موون محاصووٌل الحبوووب بعوو
ميمووة لمربووً النبووات حٌووث ٌمكوون موون دراسووة التباٌنووات المظيرٌووة ومكوناتيووا الوراثٌووة والبٌيٌووة  تعتبوور العووراق.
فوً  مظيوري( أن قوٌم التبواٌن الووراثً وال8556بٌن حمٌد ) ،االنتخاب للتركٌب الوراثً المتفوق إجراءخالليا 

( أن 8558) Hulmelالحووظ لتزيٌوور وارتفوواع النبووات وحاصوول الحبوووب. ل ألٌوواماعالٌووة لعوودد  الشووعٌر كانووت

لتزيٌوور وارتفوواع النبووات وطووول السوونبلة وعوودد السوونابل أألٌووام لالتباٌنووات الوراثٌووة كانووت معنوٌووة لصووفات عوودد 
 و  Chiari . ذكورفوً الشوعٌر ودلٌل الحصوادحبة وحاصل الحبوب  055سنبلة ووزن بال نبات وعدد الحبوببال

Comstok (8559أن التباٌنووات الوراثٌووة كانووت معنوٌووة ) لصووفات طووول السوونبلة وعوودد الحبوووب  فووً الشووعٌر
 إلوى مودخال مون الشوعٌرً  84عنود دراسوته Altin (8505 ) أشوار .حبة وحاصل الحبوب 0555بالسنبلة ووزن 

سونبلة ووزن بالوب وعودد الحبو ارتفاع النبواتو وطول السنبلةلتزيٌر ل ألٌاماعدد ل معنوٌةتباٌنات وراثٌة  وجود
 تبوواٌن   علووى Cleveland  (8505). حصوولودلٌوول الحصواد الحٌووويوالحاصول  وحاصوول الحبوووب حبوة 0555

ً مظيري ووراثً  اسوتنت  العوامري  .فوً الشوعٌر وحاصل الحبوب 8وعدد السنابل/م نباتبال لعدد السنابل معنوٌا
طوول انت معنوٌوة لصوفات ارتفواع النبوات والتباٌنات الوراثٌة ك إنمدخل من الشعٌر  85( عند دراسته 8505)

بوٌن  .ودلٌول الحصوادحبوة  0555الحٌووي ووزن سونبلة وحاصول الحبووب والحاصول بال السونبلة وعودد الحبووب
وارتفواع النبوات  ٪55للتزيٌور عنود  األٌوامعودد يرٌة عالٌة المعنوٌوة لالمظالتباٌنات  إن( 8500احمد والطوٌل )

ودلٌول الحصواد  والحاصول الحٌووي وحاصول الحبووب 8لة وعودد السونابل/مسونببالوطول السنبلة وعودد الحبووب 
فكانووت معنوٌووة لجمٌووع الصووفات المووذكور  عوودا صووفتً الحاصوول  الوراثٌووةأمووا التباٌنووات  ،حبووة 0555ووزن 

صونفاً مون  36دراسوتيم علوى  ( عنود8500واخورون ) Jalataتوصول . حبة فوً الشوعٌر 0555الحٌوي ووزن 

بالسونبلة والحاصول  لوراثٌة والمظيرٌة كانت عالٌوة لصوفات طوول السونبلة وعودد الحبووبالتباٌنات ا إنالشعٌر 
( عنوود دراسووته ثمانٌووة 8500)وآخوورون  Bensemaneذكوور  .حبووة وحاصوول الحبوووب 0555الحٌوووي ووزن 

ن ووز الوراثٌة والمظيرٌة عالٌة لعدد السنابل بالنبات وعودد الحبووب بالسونبلةالتباٌنات  إنمن الشعٌر  أصناف
بوالمعنى  ( أن قٌم التورٌث8556حمٌد ) وجد عند دراسة التورٌث بالمعنى الواسعحبة ودلٌل الحصاد .  0555
فووً  حبووة وحاصوول الحبوووب 055كانووت عالٌووة لصووفات ارتفوواع النبووات وعوودد الحبوووب بالسوونبلة ووزن  الواسووع
لكول مون  الواسوع كوان عالٌوأن التورٌوث بوالمعنى ا عند دراسته علوى الشوعٌر Chand(8558)  استنت  الشعٌر.
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ٌوسووف و بووٌن و لنبووات.با حبووة وعوودد الحبوووب فووً السوونبلة والحاصوول الحٌوووي وحاصوول الحبوووب 0555 وزن
( أن قٌم التورٌث بوالمعنى الواسوع كانوت عالٌوة الرتفواع النبوات وعودد الحبووب بالسونبلة ووزن 8558الصفار )

( أن التورٌوث 8558) Singhذكور الشوعٌر.  فوً نبواتحبة وحاصل الحبووب ومتوسوطة لعودد السونابل بال 055

ً بووالمعنى الواسووع  الرتفوواع النبووات وطووول السوونبلة وعوودد الحبوووب بالسوونبلة ومتوسووطا لطووول السوونبلة  كووان عالٌووا
أن قووٌم التورٌووث  عنوود دراسووته علووى الشووعٌر Heumez (8559 a) أوضوو  .فووً الشووعٌر وحاصوول الحبوووب

حبوة وعالٌوة الرتفواع  0555وزن و للتزيٌور األٌواملعودد توسوطة بالمعنى الواسع كانت واطية لطول السنبلة وم
علووى قووٌم عالٌووة للتورٌووث بووالمعنى الواسووع لعوودد الحبوووب بالسوونبلة وحاصوول  Altin (8505) حصوول. النبووات

 حبوة 0555الحبوب بالنبات والحاصل الحٌوي بالنبات ومتوسطة الرتفاع النبات وطول السنبلة وواطية لووزن 
عودد الحبووب كانت عالٌة ل فً الشعٌر بالمعنى الواسع قٌم التورٌث إن( 8500مد والطوٌل )احبٌن . فً الشعٌر

 ٪55عنوود  للتزيٌوور األٌووامبالسوونبلة ومتوسووطة الرتفوواع النبووات وطووول السوونبلة وحاصوول الحبوووب وواطيووة لعوودد 
( 8500)واخررو   Eshghiحصول حبوة.  0555وي ودلٌول الحصواد ووزن و الحاصول الحٌو 8وعدد السنابل/م

 أشووار. ع ررد درا ررتلى علررا ال ررعير 8الرتفررما ال تررمد وعرردد المرر مب    م  عمليرر بررملمع ا الوا ررن  ررم  أ  التوريرر 

Jalata (  أث مء درا تلى علا 8500واخرو )لطرو   م  عملير برملمع ا الوا رن صر فم  مرن ال رعير أ  التورير  36

دراسووة التحسووٌن الوووراثً المتوقووع  عنوود حتررة وعرردد ال تررون بملمرر تلة وحمصرر  ال تررون  0555المرر تلة ووز  
رتفواع النبوات وعودد الحبووب بالسونبلة وحاصول الحبووب فوً حوٌن كوان ال كوان عالٌوا ه( أنو8556حمٌود ) الحظ

( أن 8558)Chand . أسووتنت  فووً الشووعٌر حبووة 055 ووزن 8منخفضووا لعوودد أٌووام التزيٌوور وعوودد السوونابل /م
ً كان  فً الشعٌر تحسٌن الوراثً المتوقعال حبوة و عودد  0555وزن و للحاصل الحٌوي و حاصول الحبووب عالٌا

لعودد السونابل  فً الشعٌر وجود تحسٌن وراثوً متوقوع عوالً( 8558الحبوب بالسنبلة. الحظ ٌوسف والصفار )
( أن 8558) Singhحبوة وحاصول الحبووب. ذكور  055بالنبات وعدد الحبوب بالسنبلة وارتفواع النبوات ووزن 

ً الوراثً المتوقع  تحسٌنال الرتفاع النبات وطول السونبلة وعودد الحبووب بالسونبلة. ومتوسوطا لحاصول  كان عالٌا
كانوت عالٌوة للحاصول  فوً الشوعٌر ( أن قٌم التحسٌن الوراثً المتوقوع8559) Vleckبٌن . فً الشعٌر الحبوب

الحصواد.  الحٌوي وعدد أٌام التزيٌر وارتفاع النبات ومتوسطة لعدد الحبوب بالسونبلة وحاصول الحبووب ودلٌول
٪ 55التزيٌور عنود  أٌوامواطيوة لصوفتً عودد كانوت  قوٌم التحسوٌن الووراثً المتوقوع( أن 8505) Brothe ذكور

( أن 8505) Danel أشوار .فوً الشوعٌر وحاصول الحبووب الحٌوويومتوسطة لصفتً الحاصل  وارتفاع النبات
حبوة  0555لحبووب بالسونبلة ووزن طول السونبلة وعودد افً الشعٌر كانت عالٌة ل قٌم التحسٌن الوراثً المتوقع

 صر فم  مرن ال رعير 36درا تلى علا  أث مء( 8500واخرو  ) Jalataتوص   وحاصل الحبوب ودلٌل الحصاد.

حتررة وحمصرر   0555الت مررين الرروراثم المتواررن  ررم  عمليررم  لطررو  المرر تلة وعرردد ال تررون بملمرر تلة ووز   إ 

االخووتالف الوووراثً  فووً الشووعٌر أن قووٌم معوواملً Kole(8556)  بٌنووت النتوواي  التووً حصوول علٌيووا . ال تررون
عودد السونابل بالنبوات وعودد الحبووب سوطة لحبوة ومتو 055والمظيري كانوت منخفضوة الرتفواع النبوات ووزن 

فووً  االخووتالف المظيووري و الوووراثً ً( أن معووامل8558) Chandوعالٌووة لحاصوول الحبوووب. أسووتنت   سونبلةبال
( إلوى أن قوٌم معامول 8558) Singhأشوار بلة وحاصول الحبووب بالنبوات. عودد الحبووب بالسونة لمتوسط الشعٌر

 حبوة 0555بلة ووزن االختالف المظيري كانت منخفضة الرتفاع النبات وطول السنبلة  وعودد الحبووب بالسون
( إلوووى أن قوووٌم معامووول االخوووتالف الووووراثً كانوووت 8559) Hooley. توصووول فوووً الشوووعٌر  وحاصووول الحبووووب

( أن قوٌم 8505) Eshed. أوضو  فً الشوعٌر 8ات وعدد الحبوب بالسنبلة وعدد السنابل/مرتفاع النبسطة المتو
حبووة وحاصوول 0555سوونبلة ووزن فووً الشووعٌر كانووت متوسووطة لعوودد الحبوووب بال معاموول االخووتالف المظيووري

كانوت متوسوطة  فوً الشوعٌر االختالف الوراثً والمظيوري ( أن قٌم معامل8505ً) Nelsonالحبوب. أستنت  
صر فم  مرن ال رعير  36درا تلى علرا  أث مء( 8500) وآخرو  Jalataتوص   حبة. 0555 السنبلة ووزن لطول

أن  .مر تلةبمل  ترمد وعردد ال ترونبمل ل مصر  ال ترونة عملي م االختالف الوراثم والمظلري  منتمعممل ايى إ 

دٌر التورٌووث بووالمعنى الواسووع وتقوو التباٌنووات المظيرٌووة والوراثٌووة والبٌيٌووة.تقوودٌر موون يووذد الدراسووة يووو اليوودف 
  ومعاملً االختالف المظيري والوراثً.كنسبة ميوٌة والتحسٌن الوراثً المتوقع 

 
 مواد البحث وطرائقه

(. تووّم 0( الجوودول ).Hordeum vulgare L) الشووعٌرموون تركٌووب وراثووً  85 تضوومنت الدراسووة
ًّ للبحووث الزراعٌوة فوً  (84البالغ عدديا ) الجدٌد  التراكٌب الوراثٌة الحصول على حبوب من المركوز الودول

 فوً 8505كوانون األول  5وتوّم زراعتيوا فوً  محلًال األسود إلى إضافة ،ICARDAاٌكاردا المناطق الجافة 
 باستخدام تصمٌم القطاعات  الموصلعن مركز  كم 85 بعوٌز  والتً تبعدالمزارعٌن فً منطقة  لوحق احد
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 فً الدراسة . ٌةالتراكٌب الوراث نسابأ : (0الجدول )
Table (1) : Genotypes pedigree in the study. 

 لرقما
No.                              التراكٌب الوراثٌةGenotypes 

                                 النسب 
Pedigree 

0 AwBlack/Aths//Arar/3/9Cr279-07/Roho/4/Alanda-01 
ICB97-0949-0AP-7AP-

0AP-3AP-0AP 

8 AwBlack/Aths//Arar/3/9Cr279-07/Roho/4/Alanda-01 
ICB97-0949-0AP-7AP-

0AP-4AP-0AP 

3 
Aths/Lignee686/3/DeirAlla106/Lignee527//Assala/5/A

ger//Api/CM67/3/Cel/Wl2269//Ore/4/Alanda 

ICB97-0582-0AP-22AP-

0AP-10AP-0AP 

4 Carina/Wl2291 
ICB93-1163-0AP-17AP-

12TR-8TR-0AP 

5 Carina/Wl2291 
ICB93-1163-0AP-17AP-

12TR-10TR-0AP 

6 Carina/Wl2291 
ICB93-1163-0AP-17AP-

16TR-10TR-0AP 

7 Clipper/Giza127 
ICB97-0137-0AP-8AP-

13TR-2TR-0AP 

8 Clipper/Giza127 
ICB97-0137-0AP-8AP-

13TR-10TR-0AP 

9 Clipper/Giza127 
ICB97-0137-0AP-9AP-

15TR-8TR-0AP 

05 Clipper/Giza127 
ICB97-0137-0AP-9AP-

75TR-8TR-0AP 

00 Clipper//Wl2269/Espe 
ICB97-0138-0AP-5AP-

29TR-9TR-0AP 

08 
(Lignee527/Aths//Lignee527/NK1272/3/Alanda/Cl161

55//Alanda-01/Hamra)*2 

ICB97-0980-0AP-23AP-

1TR-7TR-0AP 

03 
Rhn-03//Lignee527/NK1272/3/Lignee527/Chn-

01//Alanda/4/Lignee527/NK1272//Alanda 

ICB98-0862-0AP-20AP-

0AP-8TR-0AP 

04 Arar//Hr/Nopal/3/Alanda-01/Alanda-01 
ICB96-0816-0AP-24AP-

6TR-3TR-0AP 

05 Alanda-01/3/Alanda//Lignee527/Arar 
ICB97-0754-0AP-2AP-

6TR-4TR-0AP 

06 Alanda-01/3/Alanda//Lignee527/Arar 
ICB97-0754-0AP-2AP-

10TR-10TR-0AP 

07 Alanda-01/3/Alanda//Lignee527/Arar 
ICB97-0754-0AP-25AP-

10TR-1TR-0AP 

08 
(Lignee527/Aths//Lignee527/NK1272/3/Alanda/Cl161

55//Alanda-01/Hamra)*2 

ICB97-0980-0AP-23AP-

6TR-7TR-0AP 

09 Courlis/3/NK1272//Manker/Arig8 
ICB94-0161-0AP-18AP-

1TR-9TR-0AP 

85 Rebelle//F2CC33MS/Cl07555 
ICB94-0042-0AP-2AP-

7TR-9TR-0AP 

80 Assala-04 Sel.04L-3AP-0AP 

88 ER//Apm XV2780-1R-5R-1M 

83 Beecher XV2780-1R-5R-1M 
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84 Wl2291 CI3576/Union*2 

 مقمرنة ا ود م لم 85

 

م،  8، طووول كوول منيووا بخطووٌن تركٌووب وراثووًحٌووث زرعووت بووذور كوول  بووثالث مكوورراتالعشوووايٌة الكاملووة 
كغوم  85بمعودل  ٪45سوماد الٌورٌوا تركٌوز  إضافة ، تمكغم/دونم 85، وبمعدل سم 35والمسافة بٌن خط وآخر 

والثانٌوة  قبول طورد السونابل نود الزراعوة ، األولى عى دفعتٌن( وعل8555 ،نٌتروجٌن للدونم )الكبٌسً وآخرون
أُْجِرٌَوْت الدراسوات  (.مدٌرٌوة زراعوة نٌنوو  -)محطة األنواء الجوٌة ملم 5 355الياطلة  األمطاروبلغت كمٌة 

عدد األٌام من الزراعة وحتى خروج  ،ودرست صفات ٌننباتات مأخوذ  بصور  عشوايٌة من كّل خط 5 على
النباتوات مون سوط  التربوة إلوى قموة  ارتفواع: تّم قٌوا  سم ارتفاع النبات ،علممن السنابل من غمد ورقة ال 55٪

مون قاعود  السونبلة إلوى قموة السونبلة مون دون توم قٌاسوه طوول السونبلة:  ،دون السفا مقودراً بالسونتّمتر السنابل من
 وإٌجووادلة عوودد حبوووب السوونبلة: حسوواب عوودد الحبوووب فووً كوول سوونب ،8عوودد السوونابل/م ،السووفا مقوودراً بالسوونتّمتر

قو(( وتوّم  + )سونابل خطوٌنالحاصل الحٌوي: وٌمثل وزن حاصول  ،حبة مقدرا بالغرام 0555وزن  ،المتوسط

ٌوول دل ،وثووم تحوٌلووه كغم/يكتووار خطووٌنحاصوول  حاصوول الحبوووب: وٌكووون ذلوو  موون ،تحوٌلووه إلووى كغم/يكتووار
ًّ والبٌيوً. تّم تقدٌر التباٌن المظير،Smith (0986) و Sharma حسب : تّم حسابه٪الحصاد وفقوا   ّي والوراث

 ( كمواR.C.B.Dتصمٌم القطاعات العشوايٌة الكاملوة ) حسبوذل   Walter  (0975)للطرٌقة التً أوضحيا 
اعتمودت المودٌات الموضوحة مون تقودٌر التورٌوث بوالمعنى الواسوع حٌوث  تم .(8555أوردد الراوي وخلف هللا )

فوأكثر  65 متوسوطة و 65-45ومون ٪ واطيوة 45أقول مون  ( فإن قٌم التورٌث بالمعنى الواسع0999قبل علً )

بالطرٌقوة التووً  قُودٌر التحسوٌن الووراثً المتوقوع للصوفات المدروسوة لبٌانوات التراكٌوب الوراثٌوة وتتوم ، مرتفعوة
 والوووووراثً (P.C.V)حسوووواب قووووٌم معوووواملً االخووووتالف المظيووووري و ،Kempthorme ( 0969) أوضووووحيا

(G.C.V) حسب الطرٌقة التً أوضوحياFalconer  (0980 ،) وباالعتمواد علوى المودٌات التوً اسوتخدميا كول
 وأكثور٪ متوسوطة 35-05٪ واطيوة و05اقول مون  ويوً (0989( ورشٌد )0988) Ahmedو Agarwalمن 
   .٪ عالٌة35من 

 

 النتائج والمناقشة
تلفوت ( ٌالحظ إن التراكٌب الوراثٌة اخ8من خالل تحلٌل التباٌن لتسعة صفات والموضحة فً الجدول )

، مما ٌشوٌر إلوى تبواٌن وراثوً بوٌن التراكٌوب المسوتخدمة وعلوى لجمٌع الصفات ٪0معنوٌاً عند مستو  احتمال 

التبواٌن يذا األسا  تم تقدٌر مكونوات التبواٌن المظيوري وموا ٌشوكله التبواٌن الووراثً مون القٌموة الكلٌوة للتبواٌن )
، حٌووث تفوووق ن الشووعٌر للصووفات المدروسووةراثٌووة موو( متوسووطات التراكٌووب الو3ٌبووٌن الجوودول ) .المظيووري(

( لصوفتً الحاصول 85( لصوفتً طوول السونبلة وحاصول الحبووب ٌلٌوه التركٌوب الووراثً )8التركٌب الووراثً )
( لصفة واحود  )دلٌول 83، 85، 06، 08، 05، 7، 0وراثٌة )الحٌوي وحاصل الحبوب بٌنما تفوقت التراكٌب ال

للتزيٌور عنود  ، عدد األٌوام، عدد الحبوب بالسنبلة8عدد السنابل/م، حبة 0555الحصاد، الحاصل الحٌوي، وزن 
( الوذي أعطوى 8وارتفاع النبات وعلى التوالً(، ٌتض  مما سبق ٌمكن االستفاد  مون التركٌوب الووراثً ) 55٪

 .فً برام  التربٌة والتحسٌن مؤشر بتفوقه لصفتٌن من مكونات الحاصل وبذل  ٌمكن إدخاله
، حٌوث ٌالحوظ إن التباٌنوات وراثٌوة والبٌيٌوة للصوفات المدروسوةر التباٌنات المظيرٌة وال( تقد4ٌٌشٌر الجدول )

 ( و8556المظيرٌة والوراثٌة والبٌيٌة عالٌة المعنوٌة للصفات المدروسوة ويوذا ٌتماشوى موع موا وجودد حمٌود )

Hulmel (8558و )Chiari  وComstok  (8559) وAltin  (8505) وCleveland  (8505) 
( حٌث ٌعطوً يوذا التبواٌن الكبٌور بوٌن التراكٌوب الوراثٌوة فرصوة 8500( و احمد والطوٌل )8505ري )والعام

للحصووول علووى الموواد  الوراثٌووة موون اجوول القٌووام بالتربٌووة والتحسووٌن واالنتخوواب للصووفات المتفوقووة وٌظيوور موون 
لصوفة طوول السونبلة،  ( أٌضا إن ينا  تباٌن بٌيً عالً لصفة الحاصل الحٌووي وتبواٌن بٌيوً واطو 4الجدول )

( قوٌم معواملً 5ٌظيور الجودول ). بوالظروف البٌيٌوة إن القٌمة العالٌة للتباٌن البٌيً تدل على أيمٌوة توأثر الصوفة
Ahmed (0988 )و  Agarwalاالختالف المظيري والوراثً وباالعتماد على المدٌات المسوتخدمة مون قبول 

معامول  حٌوث إن ،٪ عالٌوة35توسوطة وأكثور مون ٪ م35-05٪ واطية ومون 05( ويً أقل من 0989ورشٌد )

 ً وارتفواع النبوات بٌنموا كوان متوسوطاً  ٪55 للتزيٌور عنود لعودد األٌوام االختالف الوراثً والمظيوري كوان واطيوا

حبوة  0555وعدد الحبوب بالسنبلة والحاصل الحٌوي وحاصل الحبووب ووزن  8لطول السنبلة وعدد السنابل/م
 Singh( و 8558) Chand( و 8556) Koleوجدد  ما فق معــصاد ويذا ٌتـفً حٌن كانت عالٌة لدلٌل الح
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 .Eshed (8505)( و 8559) Hooley( و 8558) 

 
   تحلٌل التباٌن للتراكٌب الوراثٌة بموجب تصمٌم القطاعات العشوايٌة الكاملة للصفات المدروسة. :(8الجدول )

Table (2): Analysis of variance for genotypes according Random complete block 

design to characters study.  

 مصادر التباٌن
S.O.V 

 المكررات
Replications 

 التراكٌب الوراثٌة
Genotypes 

 الخطأ التجرٌبً
Error 

 الحرٌة رجاتد             
d.f                             

        Characters الصفات

8 84 48 

 ٪55ٌرعندللتزي األٌامعدد 
Number of days to 50 % 

04 493 09 564          ** 5 568 

 ارتفاع النبات )سم(
Plant height (cm) 

098 835 87 570          ** 04 738 

 طول السنبلة )سم(
Spike length (cm) 

0 606 0 958            ** 5 553 

 سنبلةبال عدد الحبوب
Number of grains / 

spike 

05684.503 03308 997     ** 0885 597 

 حبة )غم(0555وزن 
1000-grain weight 

57 333 76 444          ** 85 537 

 8عدد السنابل/م
Number of spikes / m

2 
64 579 075 585         ** 84 004 

 حاصل الحبوب )كغم/يكتار(
Grain yield (k.g/h) 

03855440 655 88935570 555 ** 895880 

 صل الحٌوي)كغم/يكتار(الحا
Biological yield (k.g/h) 

8940969 555 573978 595    ** 058457 053 

 ٪دلٌل الحصاد 
Harvest index 

33 887 70 686          ** 80 887 

 .٪ 0معنوي عند مستو  احتمال* * 

 
مربوً  فعوة تسواعد، إن قٌم معامول االخوتالف الووراثً المرت( 8500) وآخرو  Jalata( و 8505) Nelsonو

 .النبات على إجراء االنتخاب
( قٌم التورٌث بالمعنى الواسع والتحسٌن الوراثً المتوقوع كنسوبة ميوٌوة للصوفات المدروسوة 6ٌوض  الجدول )

( فوان يوذد القوٌم كانوت عالٌوة لصوفات ارتفواع النبوات وعودد 0999وباالعتماد على المدٌات التً أورديا علوً )
بالسونبلة والحاصول الحٌووي بٌنمووا كانوت متوسوطة لصوفات عودد األٌوام للتزيٌور عنوود  وعودد الحبووب 8السونابل/م

، وقود حصول علوى نتواي  مشوابية كول حبوة 0555وطول السنبلة وحاصل الحبوب ودلٌول الحصواد ووزن  55٪

 Eshghi( و 8500واحمووود والطوٌووول ) Altin (8505)و  Heumez  (8559 a)( و8558) Singhمووون 

 لمربووً  . إن قووٌم التورٌووث العالٌووة للصووفات تعطووً الفرصووة(8500واخرررو  ) Jalataو ( 8500)واخرررو  

 كانووت قووٌم التحسووٌن الوووراثً المتوقووع وحسووب الموودٌات المقترحووة موون قبوول ،النبووات رجووراء االنتخوواب المباشوور

Agarwal  وAhmed (0988 واطيووة لعوودد األٌووام للتزيٌوور عنوود )ومتوسووطة الرتفوواع النبووات وطووول  ٪55

وعدد الحبووب بالسونبلة والحاصول الحٌووي  8حبة وعالٌة لعدد السنابل/م 0555حاصل الحبوب ووزن السنبلة و
( و 8558( وٌوسووف والصووفار)8558) Chand ( و 8556ودلٌوول الحصوواد ويووذا ٌتفووق مووع مووا وجوودد حمٌوود )

Singh (8558و ) Vleck (8559و ) Brothe (8505 و )Danel (8505و ) Jalata (  8500وآخرو ) 
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 المدروسة. لصفاتلتقدٌر التباٌنات المظيرٌة والوراثٌة والبٌيٌة  :(4الجدول )
Table (4): Estimation genotypic phenotypic variances environment to characters  

study.  

 الصفات
Characters 

 التباٌن المظيري

phenotypic 

variances 

 التباٌن الوراثً

Genotypic 

variances 

 التباٌن البٌيً

environment 

variances 

 ٪55عدد األٌام للتزيٌر عند 
Number of days to 50 

% 
05 889 ** 4 667 ** 5 568 ** 

 ارتفاع النبات )سم(
Plant height (cm) 

38 845 ** 84 003 ** 04 738 ** 

 طول السنبلة )سم(
Spike length (cm) 

5 988 ** 5 485 ** 5 553 ** 

 8عدد السنابل/م
Number of spikes /m

2 5696 397 ** 3800 355 ** 0885 597 ** 

 عدد الحبوب بالسنبلة
Number of grains / 

spike 
78 908 ** 48 854 ** 84 004 ** 

 حبة )غم( 0555وزن 
1000-grain weight 

38 839 ** 08 858 ** 85 537 ** 

 ي(الحاصل الحٌوي )كغم/
Biological yield (kg/h) 

7838700 555 ** 7548435 555 ** 895880 555 ** 

 ي(حاصل الحبوب )كغم/
Grain yield (kg/h) 

896968 865 ** 038555 068 ** 058457 053 ** 

 دلٌل الحصاد )٪(
Harvest index 

38 547 ** 06 885 ** 80 887 ** 

 .٪ 0معنوي عند مستو  احتمال  * *

 
 . معاملً االختالف المظيري والوراثً :(5) جدولال

Table (5): Coefficient to phenotypic and genotypic. 

 الصفات
Characters 

 المظيري
Phenotypic 

 الوراثً
Genotypic 

 ٪55عدد أألٌام للتزيٌر عند 
Number of days to 50 % 

8 796 0 889 

 ارتفاع النبات )سم(
Plant height (cm) 

8 407 6 638 

 طول السنبلة )سم(
Spike length (cm) 

06 686 00 690 

 8عدد السنابل/م
Number of spikes /m

2 
83 058 08 896 

 عدد الحبوب بالسنبلة
Number of grains / spike 

88 096 83 567 

 حبة )غم( 0555وزن 
1000-grain weight 

07 969 08 558 

 )كغم/يكتار( الحاصل الحٌوي
Biological yield (kg/h) 

85 970 85 485 
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 حاصل الحبوب )كغم/يكتار(
Grain yield (kg/h) 

89 543 09 834 

 دلٌل الحصاد )٪(
Harvest index 

34 458 88 956 

 
 .للصفات المدروسة والتحسٌن الوراثً المتوقع كنسبة ميوٌة التورٌث بالمعنى الواسع :(6الجدول )

Table (6): Broad-sense heritability and expected genetic advance percentage. 

 الصفات
Characters 

 التورٌث بالمعنى الواسع
Broad-sense 

heritability 

المتوقع  ًالوراثالتحسٌن 
 كنسبة ميوٌة

The expected genetic 

advance percentage 

 ٪55عند  عدد أألٌام للتزيٌر
Number of days to 50 % 

5 456 8 688 

 ارتفاع النبات )سم(
Plant height (cm) 

5 680 05 764 

 طول السنبلة )سم(
Spike length (cm) 

5 490 06 873 

 8عدد السنابل/م
Number of spikes /m

2
 

5 669 30 840 

 عدد الحبوب بالسنبلة
Number of grains / spike 

5 669 38 875 

 حبة )غم( 0555ن وز
1000-grain weight 

5 484 07 985 

 )كغم/يكتار( الحاصل الحٌوي
Biological yield (kg/h) 

5 963 50 508 

 حاصل الحبوب )كغم/يكتار(
Grain yield (kg/h) 

5 466 87 954 

 دلٌل الحصاد )٪(
Harvest index (%) 

5 448 30 374 

 

ESTIMATINON GENOTYPIC PHENOTYPIC VARIANCES FOR BARLEY 

GENOTYPES  
Al-Tawel, M. S.  

Field Crops Dept. College of Agric. & Forestry 

                                               Mosul University / Iraq 

E-mail: Draltawel@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

Twenty four genotype of barley were used in addition to the local variety 

(black barley), according to random complete block design (R.C.B.D.) with three 

replications under the rainfed conditions of northern area of Iraq. The characters 

were studied. These characters are namely: Number of days to 50% anthesis, plant 

height, spike length, number of grains/spike, 1000-grain weight, number of 

spikes/m2, biological yield, grain yield, harvest index and. Genotypic 

and phenotypic variances were highly significant for all the characters. Broad-sense 

heritability value was high for plant height, number of spikes/m
2
, number of 
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grains/spike and biological yield and moderate for Number of days to 50% anthesis, 

spike length, grain yield, harvest index and 1000-grain weight. The expected 

genetic advance values were low for Number of days to 50% anthesis, Medium for 

plant height, spike length, grain yield and 1000-grain weight, high for number of 

spikes/m
2
, number of grains/spike, biological yield and harvest index, The 

coefficient to phenotypic and genotypic was low for number of days to 50% and 

thesis and plant height while moderate for spike length, number of grains/spike, 

number of spikes/m
2
, biological yield, grain yield, and 1000-grain weight and high 

for harvest index. 

Key words: Local Black Barley, Genotypic and phenotypic variances, Broad sense 

heritability, Genetic advance. 
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 المصادر
ظوروف  تقٌٌم تراكٌب وراثٌة جدٌود  مون الشوعٌر تحوت(. 8500الجواد ودمحم صبحً الطوٌل ) داحمد، احمد عب

 .  80-76( :0)34مجلة زراعة الرافدٌن .  محافظة نٌنو
السداسووً  قووو  اليجووٌن واالرتباطووات الوراثٌووة والمظيرٌووة ألصووناف موون الشووـعٌر .(8556حمٌوود، دمحم ٌوسووف )
 .80-76 (:0)34مجلة زراعة الرافدٌن  .الصفوف

ر  التعلوٌم (. تصوـمٌم وتحلوـٌل التجوارب الزراعٌوة. وزا8555، خاشع محموود وعبود العزٌوز خلوف هللا )الراوي

 والبحث العلمً، جامعة الموصل. العالً
(. االرتباط وتحلٌل المسار والتحسٌن الوراثً المتوقع لبعض الصوفات فوً حنطوة 0989رشٌد، محمود شاكر )

(. رسووالة ماجسووتٌر ، قسووم علوووم الحٌووا ، كلٌووة العلوووم، جامعووة Triticum aestivum Lالخبووز )

 .الموصل
. تقوووٌم األداء وتقوودٌر المعووالم الوراثٌووة وأدلووة االنتخوواب لموودخالت (8505ً )العووامري، مثنووى عبوود الباسووط علوو

كلٌووة الزراعووة والغابووات، جامعووة  -( رسووالة ماجسووتٌر.Hordeum vulgare Lجدٌوود  موون الشووعٌر)

 الموصل، العراق.
(، .Zea mays L(. قووو  اليجووٌن والفعوول الجٌنووً فووً الووذر  الصووفراء )0999علووً، عبوودد الكاموول عبوودهللا )

 .أطروحة دكتوراد، كلٌة الزراعة والغابات، جامعة الموصل
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