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الخالصة
نفذتت هذذتل البجربذذة لذذسل الموسذذم ( )2014-2013فذذم موقذذم جامعذذة الموصذذل كليذذة الزراعذذة والغابذذات
حيث بم زراعة لمس مدلست من الشعير العذاري مصذدرها المركذز الذدولم للبحذوث الزراعيذة فذم المنذا
الجافة ( )ICARDAباإلضافة الى الصنف المحلم ريحذان  -3وثذسث كثافذات نبابيذة ( 400-300-200بذتر
/م )2بحذذت الوذذروف الديميذذة .نفذذتت البجربذذة باسذذبلدام نوذذام املذذواب المنشذذقة ببصذذميم الق اعذذات العشذذوا ية
2
الكاملة بثسثة مكررات وبم دراسة الصذفات :ذول السذنبلة (سذم) وعذدد الحبذوي فذم السذنبلة وعذدد السذنابل/م
وحاصذذل الحبذذوي كغم/هذذـ ووزن  1000حبذذة ()م).اوهذذرت النبذذا ت الذذبسف اداء البراكيذذي الوراثيذذة بحذذت
الدراسة بذخلبسف الكثافذات ،بفذو البركيذي الذوراثم  TOCTE/PETUNIA 2//PETUNIA 1علذى بقيذة
البراكيي الوراثية فم صفات ول السنبلة وعذدد الحبذوي فذم السذنبلة وحاصذل الحبذوي وبفوقذت صذفات عذدد
السنابل/م 2وحاصل الحبوي ووزن  1000حبة عند الكثافة  400بتر /م ,2كانت قذيم البوريذث بذالمعنى الواسذم
والبحسذذين الذذوراثم المبوقذذم مذذن الجيذذل البذذالم عاليذذة لصذذفات ذذول السذذنبلة وعذذدد الحبذذوي فذذم السذذنبلة وعذذدد
السذذنابل/م 2وبالنسذذبة لذذوزن  1000حبذذة ()ذذم) كذذان البحسذذين الذذوراثم المبوقذذم عاليذذا فق ذ عنذذد الكثافذذة 200
بذذتر /م 2ومبوس ذ ا لكذذل مذذن الكثذذافبين  300و  400بذذتر /م .2اوهذذرت نبذذا ت بحليذذل معامذذل المسذذار ان وزن
 1000حبذذة كذذان لهذذا البذذبثير ا كبذذر علذذى حاصذذل الحبذذوي عنذذد الكثافذذات الذذثسث وراثي ذا و وموهري ذا و ،ويمكذذن
اسبلدامها فم برامت البربية لبحسين حاصل الحبوي.
كلمات دالة :الشعير ،الكثافة النبابية ،البوريث بالمعنى الواسم ،البحسين الوراثم المبوقم ،معامل المسار.
باريخ بسلم البحث ،2017/9/26 :وقبوله 2018/4/26

المقدمة
يعذد الشذعير ( )Hordeum vulgare L.المحصذول الحبذوبم الثذانم فذم العذرا إت يذزر فذم المن قذة
الشمالية والوسذ ى مذن العذرا وببلذم المسذاحة البذم يذزر بهذا فذم محافوذة نينذو حذوالم  500الذف هكبذار
والبم بشكل  %43من المساحة الكلية للشعير فم الق ر (العتاري .)2000،يببم الشذعير بالمرببذة الرابعذة فذم
العالم بين محاصيل الحبوي من حيث المساحة المزروعة وامنباج الكلم بعذد الحن ذة والذرز والذتر الصذفراء
(اليذذونس وآلذذرون ،)1987،بجذذود زراعذذة الشذذعير فذذم مذذد منذذالم واسذذم بذذين ل ذ عذذر  30جنوب ذا و و60
شمامو وهتا مايجعله مبكيفا و للوروف البي ية ( Eshghiو ،)2009 ،Akhundovaوهناك أدلة علذى نشذببه فذم
من قة الشر ا وس إت بوجد العديد من اصذوله البريذة فذم العذرا وبركيذا وا ردن وفلسذ ين وسذوريا ,وقذد
أوضذذحت عمليذذات بقيذذيم مذذدلست مذذن المحصذذول بحملذذه للوذذروف وامجهذذادات القاسذذية كالجفذذاف والملوحذذة.
بناولت الكثير من الدراسات اهمية الكثافات النبابية وببثيرها علذى الحاصذل ومكونابذه فذم اصذناف ملبلفذة مذن
الشعير حيث وجد  )2002( Munirفروقذات معنويذة فذم حاصذل حبذوي الشذعير عنذد زيذاد كميذة البذتار مذن
229الى 400كغم/هكبار ،وفم دراسة أجراها  )2009( Refayعن ببثير ثسثذة معذدمت بذتار ( 80و 120و
160كغم/هكبار) وجد ّ
أن أعلى اربفذا لنبذات الشذعير بحقذ مذن لذسل معذدل بذتار 120كغم/هكبذار .ان بقذدير
البوريث والبحسين الوراثم المبوقم للمدلست الجديد مذن الل ذوات ا ساسذية فذم بذرامت اإلدلذال وتلذك مذن
اجل بقييم أداء المدلست ومعرفة مد اسبجاببها لسنبلاي ومقارنبها با صناف المحلية ،كما ان برامت بربيذة
وبحسذذين النبذذات بهذذدف الذذى الحصذذول علذذى اصذذناف تات انبذذاج عذذالم ونوعيذذة جيذذد ويبذذبثر امنبلذذاي بكذذل
البباينات فم المجبمم الم لوي اجراء امنبلاي فيه وشد امنبلاي والبوريث وبدلل هتل العوامذل فذم معادلذة
بقدير البحسين الوراثم المبوقم للصفة الكمية وي ل على البحسين الوراثم المبوقم ايضا امسبجابة لإلنبلاي
 )1981،Falconer( ،Response to Selectionويعرف ببنه الفر بين المبوس ا بناء النابجة من ا بذاء
المنبلبة عن مبوس جيل امباء قبل امنبلاي وهو يبوقف على شد امنبلذاي وامنحذراف القياسذم الموهذري
والبوريث ( Johansonوآلرون )1955 ،وقد اجريذت العديذد مذن الدراسذات فذم هذتا المجذال علذى محصذول
الشعير من حيث البوريث ،حيث بين الصفار وقاقوس (ّ )2012
أن قيمة البوريث بذالمعنى الواسذم كانذت عاليذة
لصفات ول السنبلة وعدد السنابل وحاصل الحبوي ووزن  1000حبة وعدد الحبوي/سذنبلة .اشذارت يعقذوي
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( )2012عند دراسة أربم عشا ر وراثية لبضريي من الشعير بين الصذنف بذرا  xp1والصذنف الباكسذبانم
P2ببن قيم البوريث بالمعنى الواسم كانت عالية لحاصل الحبذوي فذم النبذات وعذدد السذنابل فذم النبذات وعذدد
الحبذذوي فذذم السذذنبلة ووزن  1000حبذذة ،بذذين ال ويذذل ( )2013ان قذذيم البوريذذث بذذالمعنى الواسذذم كانذذت عاليذذة
لصفة عدد السنابل/م 2وعدد الحبذوي فذم السذنبلة ووزن  1000حبذة ومبوسذ ة لصذفة ذول السذنبلة وحاصذل
الحبوي ،واوضح البيذابم وآلذرون ( )2014ان قذيم البوريذث بذالمعنى الواسذم كانذت مربفعذة لصذفات حاصذل
الحبوي وعدد السنابل/م 2وعدد الحبوي فم السنبلة ووزن  1000حبة وحاصل الحبوي/نبات .واشذار Jalata
وآلرون ( )2011اثناء دراسبهم على  36صنفا من الشعير الى ان البحسين الوراثم المبوقم كان عاليذا و لصذفة
ول السنبلة وعدد الحبوي فم السنبلة ووزن  1000حبذة وحاصذل الحبذوي ،فذم حذين اشذار احمذد والعذامري
( ) 2012الى ان قيم البحسين الوراثم المبوقم كانذت مبوسذ ة لصذفات ذول السذنبلة وحاصذل الحبذوي ،وبذين
2
 Kumerوآلرون ( )2013ان قيم البحسين الذوراثم كانذت عاليذة لعذدد الحبذوي فذم السذنبلة وعذدد السذنابل/م
و ذذول السذذنبلة ووزن  1000حبذذة ،وتكذذر البيذذابم وآلذذرون ( )2014ان قذذيم البحسذذين الذذوراثم المبوقذذم كانذذت
منلفضة لصذفات حاصذل الحبذوي وعذدد السذنابل/م 2وعذدد الحبذوي فذم السذنبلة .وعنذد بحليذل معامذل المسذار
الذذوراثم والموهذذري ،بذيّن  )2008( Jrgensعنذذد بحليذذل معامذذل المسذذار الذذوراثم أن لصذذفة عذذدد الحبذذوي فذذم
السنبلة وعدد السنابل/م 2ببثيرات مباشر وموجبذة فذم حاصذل الحبذوي ،وكذان لعذدد الحبذوي بالسذنبلة بذبثيرات
)ير مباشر سالبة عن ريذ عذدد السذنابل/م 2و ذول السذنبلة ،وكذان ل ذول السذنبلة ووزن  1000حبذة بذبثير
مباشر موجي فم حاصل الحبذوي .اسذبنبت  )2009( Bilalأن لعذدد السذنابل/م 2بذبثيرا و موجبذا و وعاليذا و مباشذرا و
فم حاصل الحبوي يببعها عدد الحبوي/سذنبلة وكذان بذبثيرل مباشذرا وسذالبا فذم وزن الحبذوي .وجذد Barlow
( )2010أن لذذوزن  1000حبذذة أعلذذى قذذيم للبذذبثيرات المباشذذر الموجبذذة فذذم حاصذذل الحبذذوي .واشذذار العذذامري
( )2010عنذذد بحليذذل معامذذل المسذذار الذذوراثم ان لعذذدد الحبذذوي فذذم السذذنبلة بذذبثيرا و عالي ذا و مباشذذرا و فذذم حاصذذل
الحبوي  ,وبببم صفة وزن  1000حبة بالمرببة الثانية .وبيّن  Setotawوآلرون ( )2014عند بحليل معامذل
أن لعدد السنابل/م 2ووزن  1000حبة وعدد الحبوي فذم السذنبلة بذبثيرا و موجبذا و ومعنويذا و
المسار الموهري إلى ّ
فم حاصل الحبوي.
ان الهدف من الدراسة الحالية بقييم اداء البراكيي الوراثية الجديذد مذن الشذعير العذاري ببسذبلدام عذدد ملبلذف
من البتور فم وحد المساحة والمفاضلة بينها ومقارنبها بالصنف المحلذم وبقذدير بعذ المعذالم الوراثيذة مثذل
البوريث وابحسين الوراثم وبحليل معامل المسار الوراثم والموهري.
مواد البحث وطرائقه
اجريت البجربة فم الموسم ( )2014-2013فم حقذول كليذة الزراعذة والغابذات (جامعذة الموصذل) (ببعذد عذن
مركز مدينة الموصل  5كم) ,حيث بم زراعة لمسة مدلست من الشعير العاري البم بذم الحصذول عليهذا مذن
المركز الدولم للبحوث الزراعية فذم المنذا الجافذة ( )ICARDبامضذافة الذى الصذنف المحلذم ريحذان 3-
(الجدول  )1وثسثة أعداد بتار  400-300-200بذتر /م( 2بمثذل ثذسث كثافذات نبابيذة) باسذبلدام نوذام ا لذواب
المنشقة ببصميم الق اعات العشوا ية الكاملة بثسثة مكررات ،حيث وضعت الكثافة النبابيذة فذم الق ذم الر يسذة
والمدلست فم الق م المنشقة وبم زراعة البذتور فذم ل ذو واحبذوت الوحذد البجريبيذة ل ذين ب ذول ( 2م)
والمسافة بين ل وآلر ( 20سذم) وسذمدت البجربذة باليوريذا إت بذم اضذافبها علذى دفعبذين  40كغذم / Nهكبذار
عنذذد الزراعذذة و 40كغذذم / Nهكبذذار فذذم ذذور البفريذذم القاعذذدي .اجريذذت الدراسذذات علذذى  10نبابذذات الذذتت
بصور عشذوا ية لكذل مذدلل وسذجلت البيانذات لصذفات ذول السذنبلة (سذم) وعذدد الحبذوي فذم السذنبلة وعذدد
السنابل/م 2وحاصل الحبوي (كغم/هـ) ووزن  1000حبة ()م).
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الجدول ( )1أرقام المدلست المسبلدمة فم الدراسة
Table (1) Number of Entries using in the study
رقم المدلل
Entries No.
1

عدد الصفوف
Rows No.
ثنا م

2

سداسم

3

سداسم

4

سداسم

5

سداسم

6

سداسم

امسم والنسي
Name and pedigree
Atahualpa//Alanda-01/Hamra/3/Litani ICB03-0172-0AP-8TR0AP
TOCTE/PETUNIA 2//PETUNIA 1 CBSS01Y00830T-E-0Y1M-1M-1Y-0M
ZIGZIG/BLLU//PETUNIA 1 CBSS01Y00778T-C-0Y-14M1M-1Y-0M
ESMERALDA/PETUNIA 1 CBSS01M00099S-51M-3Y-1M2Y-0M
6B95.2482//PENCO/CHEVRON-BAR/3/LEGACY
CBSS01Y00890T-A-0Y-1M-1M-2Y-0M
Rihan-03

حللت البياناتن الحئتتن انباحرتقا ااتتمالبائتترابالباماايتمالبررتتا ب،اوينالعارتن اعلتاالبقة تتمايتاساراورت ما
2
2
2
ااا
ااااا
ااا
اااورتتساقتتباات ت ااا
اااااولبرظهتتا
لبرايقتتن البرت ت ااولبراو ت اقتتباات ت ااالبايتتناسالبتتوالقم G
P
ااااولبيا تتم E
2
لباوااثايرقانهالبولر ااH B.Sاولباحراسالبوالقمالبراو افمالبمالالبانبما()G.Aاوكرناالما:ا ا
G2
H B.S 
 100
 P2
2

قبا االباحراسالبوالقمالبراو اكاريمار وامارساراور اكلائفمارسالبرقن بما :ا
إت ان:
2
G
.
A
B . S . P
G. A 0 0 
 100


G. A  K .H

X

 σpامنحراف القياسم الموهري للصفة.
 Kشد امنبلاي ويساوي  2,06عند انبلاي  %5من النبابات.
ثم قدر االبحسين الذوراثم المبوقذم ( )%G.Aكنسذبة م ويذة مذن مبوسذ الصذفة ( )X-بال ريقذة البذم اوضذحها
))1969،Kempthorne
واعبمذذدت المذذديات البذذم اوضذذحها علذذم ( )1999فذذم بحدي ذد اهميذذة البوريذذث بذذالمعنى الواسذذم اقذذل مذذن %40
وا ة مذن  %60-%40مبوسذ ة واكثذر مذن  %60عاليذة والمذديات البذم اقبرحهذا  )1966( Robinsonو
 Agarwalو )1982( Ahmadلحذذدود البحسذذين الذذوراثم المبوقذذم وهذذم أقذذل مذذن ( )٪10وا ذذة وبذذين (-10
 )٪30مبوس ة وأكثر من ( )٪30عالية.
اسذذبلدم بحليذذل معامذذل المسذذار الذذتي وضذذم اسسذذه  )1921( Wrightفذذم بجز ذذة معامذذل امرببذذا ( )rبذذين
مبغيذذرين إلذذى بذذبثيرات مباشذذر ( )Direct effectللسذذبي ( )Causeفذذم ا ثذذر ( ،)Effectوبذذبثيرات )يذذر
مباشذذر ) (Indirect effectمذذن لذذسل مسذذلك ( )Pathأي عبذذر مسذذببات ألذذر بال ريقذذة البذذم أوضذذحها
 Deweyو  )1959( Luثم أوردها بالبفصيل الراوي ( ،)1987والببر النمذوتج الذتي بضذمن ( )4مبغيذرات
مسبقلة وهذم ذول السذنبلة  X1وعذدد الحبذوي بالسذنبلة  X2وعذدد السذنابل/م X3 2ووزن  1000حبذة ،X4
فضسو عن المبغير المعبمد وهو حاصل الحبوي ) (Yوكما هو موضح فم الشذكل ( )1وحسذي معامذل المسذار
باسبعمال مصفوفات امرببا وكما يببم :ا
ا
ا
ا
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x1

r12

X2
Y

r13

r23

r14

X3
r34
X4

r24

R

إت إ ّن:
معامل المسار المباشر
معامل امرببا
بقية العوامل
الحاصل
R
Y

r1 y 
r y 
2 
. 
 
. 
. 
 
rny

1

 p1 y  r11 ..rin
 p 2 y  r
. 

  21
.
 .
. 



. 
.
 .
.
 .
. 

 

. pny rin            1 

RP  r 
PR  1  r 
P  R  1 r 

إت إ ّن:
] =[Pمبجه الببثيرات المباشر .
=[R]-1معكوس مصفوفة معامست امرببا بين جميم ا زواج الممكنة من الصفات.
] =[rمبجه معامست امرببا بين الحاصل والصفات المدروسة:
الشكل ( )1مل يوضح العسقة المسارية للصفات المؤثر فم حاصل الحبوي فم الشعير
حددت أهمية قيم الببثيرات المباشر و)ير المباشر وف البدريت التي ورد مذن الزبيذدي والجبذوري (:)2016
صفر 0.09 -يهمل 0.19 -0.10 ،قليل 0.29 -0.20 ،مبوس  0.99-0.30،عال وأكثر من  1.0عال جداو.
النتائج والمناقشة
بوهر فم الجدول ( )2نبا ت بحليل البباين للصفات قيد الدراسة ومنه يسحذو ان مبوسذ مربعذات أعذداد البذتار
كان معنويا و عند مسبو احبمال  %1لصذفة عذدد السذنابل/م 2وتلذك العا ذد للبراكيذي الوراثيذة كذان معنويذا و عنذد
مسبو احبمال  %1للصفات جميعها .وهذتا يذدل علذى وجذود البسفذات وراثيذة بذين البراكيذي الوراثيذة بحذت
الدراسة وعليه بمباز هتل البراكيي بامبسكها مورثات ملبلفة للصفات البم بمت دراسبها ،كما انَّه مؤشر علذى
وجود بباعد وراثم بذين هذتل البراكيذي الوراثيذة ،ووهذر بذدالل أعذداد البذتار والبراكيذي الوراثيذة معنويذا و عنذد
مسبو احبمال  %1لصفة عدد السنابل/م 2ولم بصل لبقية الصفات حدود المعنوية امحصا ية.
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الجدول ( )2نبا ت بحليل البباين لصفات الحاصل وبع مكونابه
Table (2) Analysis of variance results for grain yield its several components
مصادر
البباين
S.O.V

درجات
الحرية
d.f

ول السنبلة
(سم)
Spike
length
)(cm

عدد
الحبوي/سنبلة
Number of
grains / spike

مبوس ات المربعات
Mean squares
2
حاصل الحبوي كغم/هـ وزن  1000حبة
عدد السنابل/م
)Grain yield (kg/h
()م)
1000-grain
Number of
)weight(gm
spikes / m2

الق اعات
R

2

1.596

54.640

2926.388

119589.590

20.930

أعداد
البتار A

2

0.258

21.592

**22859.722

214852.780

16.436

الل ب
A*R

4

0.257

48.704

2017.361

489077.780

البراكيي
الوراثيةB

5

**20.599

**1861.162

**42496.388

**3258622.500

أعداد
البتار ×
البراكيي
الوراثية
A*B
الل ب
A*B*R

13.369

**208.253

10

30

0.119

13.594

**10643.611

719702.780

4.96

0.224

10.168

1447.037

492764.770

8.551

** معنوي عند مسبو احبمال %1

)** Significantly at levels (p<0.01

يبين الجدول ( )3مبوس ات البراكيذي الوراثيذة للصذفات قيذد الدراسذة ويسحذو ان البركيذي الذوراثم ( )2كذان
مبفوق ذا و فذذم ذذول السذذنبلة بفذذار معنذذوي عذذن بذذاقم البراكيذذي املذذر ماعذذدا البركيذذي الذذوراثم ( )1والبلذذف
معنويا و عن بقية البراكيي الوراثية املر وكان البركيي الوراثم ( )6قد اع ى اقصر ول للسنبلة والبلذف
معنويا و عن بقية البراكيي الوراثية .وبالنسبة لصفة عدد الحبوي فم السذنبلة بميذز البركيذي الذوراثم ( )2بذبكبر
عدد من الحبوي والبلذف معنويذا و عذن جميذم البراكيذي الوراثيذة باسذبثناء البركيذي الذوراثم ( .)3ولصذفة عذدد
السذذنابل/م 2بميذذز البركيذذذي الذذوراثم ( )1بذذذبعلى عذذدد للسذذذنابل/م 2وكذذان ملبلفذذذا و معنويذذا و عذذذن بقيذذة البراكيذذذي
الوراثية.اما لصفة حاصل الحبوي فقد بميز البركيي الوراثم ( )2ببعلى حاصل للحبوي وبفذار معنذوي عذن
باقم البراكيي الوراثية باسبثناء البركيبين الوراثيين ( .)6( )5ولصفة وزن  1000حبة يسحو بفذو البركيذي
الذذوراثم ( )1علذذى بقيذذة البراكيذذي الوراثيذذة وبفذذار معنذذوي عذذن بذذاقم البراكيذذي الوراثيذذة باسذذبثناء البركيذذي
الوراثم ( ،)4ويسحو بشذكل عذام ان البركيذي الذوراثم ( )1كذان مبميذزا و فذم صذفبين والبركيذي الذوراثم ()2
ببكبر عدد من الصفات دملة على امكانية امسبفاد منهما فم برامت بربية مسبقبلية.
يبين الجدول رقم ( )4ان صفة ول السنبلة (سم) وصفة عدد الحبوي فم السنبلة بفوقت عند عدد البذتار 300
2
بتر /م 2لكنها لم بصذل حذد المعنويذة امحصذا ية وبفوقذت صذفة عذدد السذنابل/م 2عنذد عذدد البذتار  400تر /م
وكانت ملبلفة معنويا عن عذددي البذتار  200و 300بذتر /م 2وبفوقذت صذفات حاصذل الحبذوي ووزن 1000
حبة عند عدد البتار  400بتر /م 2لكن لم بصل حد المعنوية امحصا ية.
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جدول ( )3مبوس أداء البراكيي الوراثية
ارقام البراكيي
الوراثية
Genotypes
No.
1
2
3
4
5
6
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Table (3) Genotypes performance means
2

ول السنبلة
(سم)
Spike length
)(cm

عدد الحبوي/سنبلة
Number of
grains / spike

عدد السنابل/م
Number of
spikes / m2

8.838
أي

23.289
د

450.000
أ

2611.100
ج

9.404
أ
8.771
ي
8.078
ج
8.238
يج
5.145
د

62.505
أ
60.557
أ
56.769
ي
54.173
ي
51.126
ج

332.780
يج
319.440
يج
245.560
د
356.670
ي
293.890
ج

3795.800
أ
2326.400
ج
2793.100
يج
3706.900
أ
3266.700
أي

جدول ( )4مبوس ات اعداد البتار

حاصل الحبوي
كغم/هـ
Grain yield
)(kg/h

وزن 1000
حبة ()م)
1000-grain
)weight(gm
37.824
أ
29.881
جد
27.470
د
36.114
أي
33.029
يج
25.721
د

Table (4) seeding number means
2

عدد السنابل/م

حاصل الحبوي
كغم/هـ
Grain yield
)(kg/h

وزن  1000حبة
()م)
1000-grain
)weight (gm
 30.772أ

أعداد البتار
Number of
seeds

ول السنبلة
(سم)
Spike length
)(cm

عدد
الحبوي/سنبلة
Number of
grains / spike

Number of
spikes / m2

200

 8.024أ

 50.156أ

 298.889ج

 3049.306أ

300

 8.217أ

 52.217أ

 330.278ي

 2995.139أ

 31.570أ

400

 7.994أ

 51.834أ

 370.000أ

 3205.556أ

 32.678أ

يبذذين الجذذدول ( )5ان البوريذذث بذذالمعنى الواسذذم للصذذفات المدروسذذة بحذذت ثذذسث كثافذذات كذذان عاليذذا لجميذذم
الصفات باسبثناء صفة حاصل الحبوي عند الكثافبين  200و 300بتر /م ،2وهتا يبماشذى مذم مذم مذا تكذرل
 Jalataوآلرون ( )2011وأحمد والعامري ( )2012والصفار وقاقوس ( )2012وال ويل ( .)2013وكتلك
يسحذو مذن الجذدول ( )5ان قذذيم البحسذين الذوراثم المبوقذم فذذم الجيذل البذالم كنسذبة م ويذذة مذن المبوسذ العذذام
للصفات المدروسة كانذت مبوسذ ة لصذفات حاصذل الحبذوي عنذد الكثذافبين  200و 300بذتر /م 2وصذفة وزن
 1000حبة عند الكثافبين  300و 400بتر /م ،2وعالية لصفات ول السنبلة وعدد الحبوي فذم السذنبلة وعذدد
السنابل/م 2عند الكثافذات الذثسث وهذتل النبذا ت ببفذ مذم مذا وجذدل  Jalataوآلذرون ( )2011أحمذد والعذامري
( )2012و Kumerوآلرون (.)2013
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جدول ( )5البوريث بالمعنى الواسم والبحسين الوراثم المبوقم للصفات المدروسة
Table (5) Broad-sense heritability and expected genetic advance for studied
Characters
البوريث بالمعنى الواسم
Broad-sense heritability
400
300
200

الصفات
Characters
ول السنبلة(سم)
)Spike length (cm

97.763

عدد الحبوي/سنبلة
Number of spikes
/m2

99.465

عدد السنابل/م2
Number of spikes
/ m2

94.919

حاصل
الحبوي (كغم/هـ)
Grain yield (kg/h
وزن  1000حبة ()م)
1000-grain
)weight(gm

97.867

97.389

96.242

94.762

98.520

90.509

البحسين الوراثم المبوقم
The expected genetic advance
400
300
200
39.124

55.777

46.788

38.066

57.276

52.397

36.705

59.066

54.631

59.478

57.342

89.685

26.057

28.620

56.098

96.943

88.435

82.931

31.548

29.377

27.813

نسحذذو مذذن الجذذداول ( )8,7,6نبذذا ت بحليذذل معامذذل المسذذار الذذوراثم بحذذت ثذذسث كثافذذات نبابيذذة ( 200و300
و 400بتر /م )2كان لصفة ذول السذنبلة بذاثيرا مباشذرا موجبذا و وعاليذا جذدا عنذد الكثافذة  400بذتر /م 2وسذالبا
عاليذذا عنذذد الكثافذذة  300بذذتر /م 2ومبوس ذ ا و عنذذد الكثافذذة  200بذذتر /م 2وكانذذت الب ذبثيرات )يذذر المباشذذر عذذن
ري ذ عذذدد الحبذذوي فذذم السذذنبلة موجبذذة وقليلذذة عنذذد الكثافذذة  300بذذتر /م 2وسذذالبة عاليذذة عنذذد الكثافذذة 400
بذتر /م 2وسذذالبة قليلذة عنذذد الكثافذة  200بذذتر /م 2وعذن ريذ عذدد السذذنابل/م 2كانذت سذذالبة للكثافذات الثسثذذة
وعن ري وزن 1000حبة كانذت موجبذة عاليذة جذدا عنذد الكثافذة  400بذتر /م 2وموجبذة عاليذة عنذد الكثافذة
 300بتر /م 2وموجبة قليلة عند الكثافة  200بتر /م .2ولصفة عذدد الحبذوي فذم السذنبلة كذان البذاثير المباشذر
موجبا و عاليا جدا و عند الكثافذة  300بذتر /م 2وموجبذا و مبوسذ ا عنذد الكثافذة  200بذتر /م2وسذالبا عاليذا جذدا عنذد
الكثافذذة  400بذذتر /م 2والبذذاثيرات )يذذر المباشذذر عذذن ريذ ذذول السذذنبلة كانذذت موجبذذة عنذذد الكثذذافبين 200
و 400بتر /م 2وسالبة عنذد الكثافذة  300بذتر /م 2وعذن ريذ عذدد السذنابل/م 2كانذت موجبذة مبوسذ ة عنذد
الكثافة  400بتر /م 2وسالبة عالية عنذد الكثافذة  300بذتر /م 2وموجبذة قليلذة عنذد الكثافذة  200بذتر /م 2وعذن
ريذ وزن  1000حبذذة كذذان موجبذا و وعاليذذا جذذدا عنذذد الكثافذذة  400بذذتر /م 2وسذذالبة عاليذذة عنذذد الكثافذذة 300
بتر /م 2وسالبة قليلة عند الكثافة  200بتر /م 2ولصفة عدد السنابل/م 2كانت الببثيرات المباشر موجبة عاليذة
عنذذد الكثافذذة  300بذذتر /م 2وسذذالبة عاليذذة عنذذد الكثافذذة  400بذذتر /م 2وسذذالبة قليلذذة عنذذد الكثافذذة  200بذذتر /م2
والببثيرات )ير المباشر عن ري ول السنبلة كانت موجبة عالية جدا عنذد الكثافذة  400بذتر /م 2وموجبذة
قليلة عند الكثافة  300بتر /م 2وسالبة قليلة عند الكثافة  200بتر /م 2أ ّما عن ري عدد الحبذوي فذم السذنبلة
فكانت موجبة وعالية جدا عند الكثافة  400بتر /م 2وسالبة عالية جدا عند الكثافذة  300بذتر /م 2وسذالبة قليلذة
عنذذد الكثافذذة  200بذذتر /م 2وعذذن ريذ وزن  1000حبذذة كانذذت البذذبثيرات )يذذر المباشذذر موجبذذة عاليذذة عنذذد
الكثافة  400بتر /م 2وموجبة مبوس ة عنذد الكثافذة  300بذتر /م 2وموجبذة قليلذة عنذد الكثافذة  200بذتر /م.2
ولصفة وزن  1000حبة كان الببثير المباشر موجبا و قليس وموجبذا و عاليذا وموجبذا و عاليذا جذدا للكثافذات الذثسث،
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والببثيرات )ير المباشر عن ري ول ول السنبلة كانت موجبة وعاليذة جذدا عنذد الكثافذة  400بذتر /م2
وسالبة عالية عند الكثافة  300بتر /م 2وسالبة قليلة عند الكثافة  200بذتر /م 2وعذن ريذ عذدد الحبذوي فذم
السذذنبلة كانذذت البذذبثيرات )يذذر المباشذذر سذذالبة قليلذذة وسذذالبة عاليذذة وسذذالبة عاليذذة جذذدا للكثافذذات الذذثسث (200
و 300و 400بتر /م 2على البوالم) وعن ريذ عذدد السذنابل/م 2فكانذت موجبذة مبوسذ ة عنذد الكثافذة 300
بذذتر /م 2وسذذالبة عاليذذة جذذدا عنذذد الكثافذذة  400بذذتر /م 2وسذذالبة قليلذذة عنذذد الكثافذذة  200بذذتر /م 2وهذذتل النبذذا ت
ببماىشى مم ما تكرل  )2008( Jrgenseو العامري (.)2010
وكتلك بوهر فم الجداول تابها نبا ت بحيل معامذل المسذار الموهذري عنذد ثذسث كثافذات ،لصذفة ذول السذنبلة
يسحو ان الببثير المباشر كان سالبا و وعاليا و عند الكثافات الثسث ،فم حذين كانذت البذبثيرات )يذر المباشذر عذن
ري عدد الحبوي فم السنبلة موجبة وقليلة عند الكثافة  300و 400بذتر /م 2وسذالبة قليلذة عنذد الكثافذة 200
بتر /م ,2أ ّما الببثيرات )ير المباشر لصذفة ذول السذنبلة عذن ريذ عذدد السذنابل/م 2فكانذت موجبذة وعاليذة
عنذذد الكثافذذة  400بذذتر /م 2وموجبذذة ومبوسذذ ة عنذذد الكثافذذة  200بذذتر /م 2وسذذالبة قليلذذة عنذذد الكثافذذة 300
بذتر /م ,2فذذم حذذين كانذت البذذبثيرات )يذذر المباشذذر لصذفة ذذول السذذنبلة عذن ريذ وزن  1000حبذذة موجبذذة
عالية عند الكثافة  200و 300بتر /م 2وموجبة قليلة عنذد الكثافذة  400بذتر /م .،2كذان البذبثير المباشذر لصذفة
عدد الحبوي فم السنبلة موجبا و وعاليا جدا عند الكثافبين  200و 300بتر /م 2وموجبذا و عاليذا عنذد الكثافذة 400
بتر /م ,2فم حين كانت الببثيرات )ير المباشر لصفة عدد الحبوي بالسنبلة عذن ريذ ذول السذنبلة موجبذة
قليلة عند الكثافة  200بتر /م 2وسالبة قليلة عند الكثافبين  300و 400بتر /م ,2والببثيرات )ير المباشر عذن
ريذذ عذذدد السذذنابل/م 2كانذذت سذذالبة وعاليذذة للكثافذذات الذذثسث  400-300-200بذذتر /م 2والبذذبثيرات )يذذر
المباشر لصفة عدد الحبوي فم السنبلة عن ريذ وزن  1000حبذة كانذت سذالبة وعاليذة عنذد الكثذافبين 200
و 300بتر /م 2وسذالبة وقليلذة عنذد الكثافذة  400بذتر /م .2أبذدت صذفة عذدد السذنابل/م 2بذبثيرا مباشذرا موجبذا و
وعاليذذا عنذذد الكثذذافبين  200و 300بذذتر /م 2وموجب ذا و عاليذذا جذذدا عنذذد الكثافذذة  400بذذتر /م ,2فذذم حذذين كانذذت
البذذبثيرات )يذذر المباشذذر لصذذفة عذذدد السذذنابل/م 2عذذن ري ذ ذذول السذذنبلة موجبذذة وقليلذذة عنذذد الكثافذذة 300
بتر /م 2وسالبة وعالية عند الكثافة  400بتر /م 2وسالبة مبوس ة عند الكثافة  200بتر /م ,2والببثيرات )يذر
المباشر لصفة عدد السنابل/م 2عن ري عدد الحبوي فم السنبلة كانذت سذالبة وعاليذة عنذد الكثذافبين 200
و 400بذتر /م 2وسذالبة عاليذة جذذدا عنذد الكثافذة  300بذتر /م , 2وعذذن ريذ وزن  1000حبذة كانذت موجبذذة
مبوس ة عنذد الكثافذة  300بذتر /م 2وموجبذة قليلذة عنذد الكثذافبين  200و 400بذتر /م .2وأوهذرت صذفة وزن
 1000حبة ببثيرا مباشرا موجبا و وعاليا عند الكثافبين  200و 300بتر /م 2وموجبا و مبوس ا عنذد الكثافذة 400
بتر /م ,2والببثيرات )ير المباشر لصفة وزن  1000حبة عن ري ذول السذنبلة كانذت سذالبة وعاليذة عنذد
الكثافبين  200و 300بتر /م 2وسالبة ومبوس ة عند الكثافة  400بتر /م ,2أ ّما الببثيرات )ير المباشر لصذفة
وزن  1000حبة عن ري عدد الحبوي فذم السذنبلة كانذت سذالبة وعاليذة عنذد الكثافذات الذثسث  ,والبذبثيرات
)يذذر المباشذذر لصذذفة وزن  1000حبذذة عذذن ري ذ عذذدد السذذنابل/م 2كانذذت موجبذذة وقليلذذة عنذذد الكثافذذة 200
بتر /م 2وموجبة مبوس ة عند الكثافذة  300بذتر /م 2وموجبذة عاليذة عنذد الكثافذة  400بذتر /م 2وهذتل النبذا ت
ببف مذم مذا بوصذل اليذه  )2009( Bilalو  )2010( Barlowو Setotawوآلذرون ( .)2014نسذبنبت ممذا
بقذذدم واعبمذذادا علذذى البذذبثيرات المباشذذر و)يذذر المباشذذر لكذذل صذذفة ان الصذذفات ا كثذذر بذذبثيرا علذذى حاصذذل
الحبوي كانت وزن  1000حبة عند الكثافات الثسث وراثيذا و وموهريذب ،بلبهذا صذفة عذدد الحبذوي بالسذنبلة عنذد
الكثافة  200بتر /م 2وراثيا و وموهريا و وعدد السنابل/م 2وعدد الحبذوي فذم السذنبلة عنذد الكثافذة  300بذتر /م2
وراثيا و وموهريا و والصفبين تابها عند الكثافة  400بتر /م 2موهريا و.
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2م/  بتر200 ) بحليل معامل المسارالوراثم والموهري عند الكثافة6( جدول
Table (6) Genetic and phenotype path coefficient analysis for density number 200
seed/m2
 حبة1000 وزن
)()م
1000-grain
weight(gm)

عدد
م/السنابل
Number
of grains /
spike

عدد
سنبلة/الحبوي
Number of
spikes /m2

ول السنبلة
)(سم
Spike length
(cm)

معامل المسار
path
coefficient

Characters

0.229-

0.078

0.037-

0.013-

0.256-

وراثم
Genetic

Spike )ول السنبلة (سم
length (cm)

0.165-

0.341

0.277

0.066-

0.717-

0.204

0.092-

0.066

0.215

0.016

0.179

0.399-

0.522-

1.054

0.045

0.339-

0.015

0.089-

0.159-

0.106-

0.260-

0.056

0.721

0.762-

0.275-

0.047-

0.180

0.008-

0.110-

0.110-

0.021

0.801

0.050

0.525-

0.305-

موهري
Phenotypic
وراثم
Genetic
موهري
Phenotypic
وراثم
Genetic
موهري
Phenotypic
وراثم
Genetic
موهري
Phenotypic

Riy

2

الصفات

سنبلة/عدد الحبوي
Number of spikes /m2
Number 2م/عدد السنابل
of grains / spike
 حبة1000 وزن
1000-grain
weight(gm)

2م/  بتر300 ) بحليل معامل المسار الوراثم والموهري عند الكثافة7( جدول
Table (7) Genetic and phenotype path coefficient analysis for density number
seed/m2 300
Riy

 حبة1000 وزن
)()م
1000-grain
weight (mg)

2

م/عدد السنابل
Number of
grains /
spike

سنبلة/عدد الحبوي
Number of
spikes /m2

ول السنبلة
)(سم
Spike length
(cm)

معامل المسار
path
coefficient

الصفات
Characters

Genetic وراثم
موهري
Phenotypic
Genetic وراثم

)ول السنبلة (سم
Spike length
(cm)
سنبلة/عدد الحبوي
Number of
spikes /m2

0.371-

0.655

0.142-

0.100

0.984-

0.281-

0.410

0.129-

0.092

0.654-

0.618

0.510-

0.676-

1.856

0.053-

0.521

0.336-

0.632-

1.529

0.039-

0.342-

0.288

0.787

1.595-

0.178

0.171-

0.205

0.770

1.255-

0.109

موهري
Phenotypic
Genetic وراثم
موهري
Phenotypic

0.421-

0.976

0.232

0.969-

0.660-

Genetic وراثم

0.261-

0.670

0.236

0.767-

0.399-

موهري
Phenotypic
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2م/  بتر400 ) بحليل معامل المسار الوراثم والموهري عند الكثافة8( جدول
Table (8) Genetic and phenotype path coefficient analysis for density number
seed/m2 400
 حبة1000 وزن
)()م
1000-grain
weight(gm)

عدد
م/السنابل
Number of
grains /
spike

عدد
سنبلة/الحبوي
Number of
spikes /m2

ول السنبلة
)(سم
Spike
length (cm)

معامل المسار
path
coefficient

0.281

1.561

5.634-

0.330-

4.684

0.257

0.063

0.998

0.046

0.851-

0.241

3.723

2.751

6.473-

0.239

0.299

0.156-

0.494-

0.989

0.040-

0.585

1.792

7.279-

2.447

3.625

0.544

0.080

1.412

0.346-

0.602-

وراثم
Genetic
موهري
Phenotypic
وراثم
Genetic
موهري
Phenotypic
وراثم
Genetic
موهري
Phenotypic

0.195-

5.365

2.431-

4.492-

1.363

0.145-

0.245

0.463

0.632-

0.220-

Riy

2

وراثم
Genetic
موهري
Phenotypic

الصفات
Characters

ول السنبلة
Spike )(سم
length (cm)
عدد
سنبلة/الحبوي
Number of
spikes /m2
2
م/عدد السنابل
Number of
grains /
spike
 حبة1000 وزن
1000- )()م
grain
weight(gm)

Performance Evaluation and path coefficient analysis for six genotypes of
barley (Hordeum vulgare L.) under different plant densities
Zahraa. A. Sabri.
Ahmed.A. Ahmed.
Field Crops. Dept.,College of Agric. & Forestry, Mosul University
Email: 85zahraa@gmail.com
ABCTRACT
The experiment was carried out during (2013-2014) season on college of
Agriculture and Forestry (Mosul University) location. Five of naked barley entries
introduced from (ICARDA) in addition to local Variety Rihan-3 were grown under
rain fed condition under three plant densities (200-300-400 seed/m2) using split plot
system in randomized complete block design with three replications. Data collected
for characters: spike length (cm), number of grains/spike, number of spikes/m2,
grain yield (kg/ha), 1000-grain weight (gm). The results showed different
performance of genotypes with the variation of plant density. The entry
TOCTE/PETUNIA 2//PETUNIA 1 surpassed other in spike length ,number of

seeds per spike and grain yield, and the characters number of spikes/m2, grain
yield , and 1000 –grain weight were better at density 400 seed/m2. The Broad188
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sense heritability and expected genetic advance were high for spike length ,number
of grains per spike , number of spikes /m2 and For 1000 grain weight (gm), For
Expected genetic advance was high for the density 200 seed/m2 and medium for the
two densities 300 and 400 seed/m2. Genetic and phenotypic path coefficient
analysis showed that the character 1000 grain weight (gm) had the high effect on
grain yield at the three densities, and can be used in breeding programs to improve
grain
yield.
Key words: Barley, plant density, Broad sense heritability, Genetic advance, path
coefficient
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