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  الخالصة

بهـــدف دراســـة اث ابـــي غریـــب فـــي محطـــة ابحـــ2004-2005خـــالل الموســـم الشـــتوياجـــري البحـــث 

Hordeum distichumالمظهریة لبعض صفات الشـعیرو الوراثیةاالرتباطات L. أتبـع تصـمیم القطاعـات الكاملـة

معنــوي غیــر ظهــر ارتبــاط وراثــي . مــن الشــعیر ذي الصــفیناصــناف المعشــاة بأربعــة مكــررات ، باســتخدام عشــرة 

ووزن 2م/تــــــبط ارتفــــــاع النبــــــات  مــــــع عــــــدد الســــــنابلوار 0.324)(ووزن الحبــــــة 2م/عــــــدد الســــــنابل موجــــــب بــــــین

ارتبطــت والمظهــري بالتتــابععلــى مســتوى معــامالت االرتبــاط الــوراثي )0.508,0.601(و ) 0.424,0.573(الحبــة

و ) 0.819,0.945(ومســـاحة ورقـــة العلـــممـــع عـــدد الحبـــوب فــي الســـنبلة طــول الســـنبلة ارتبلطـــًا وراثیـــًا ومضــهریًا 

مسـاحة ورقـة العلـم مـع ارتبطـت 0ستوى معامالت االرتباط الوراثي والمظهري بالتتابع على م)0.405,0.0535(

نوصـي باعتمـاد  0على مسـتوى معـامالت االرتبـاط الـوراثي والمظهـري ) 0.494,0.583(عدد الحبوب في السنبلة 

لتراكیــب الوراثیــة مربــي النبــات علــى طــول الســنبلة  ومســاحة ورقــة العلــم وارتفــاع النبــات عنــد اجــراء انتخــاب فــي ا

  .حقهلالللشعیر في االجیال ا

  

GENETIC AND PHENTOTYPIC CORRELATIONS FOR SOME 
BARLEY CHARACTERS (Hordeum distichum L.)

H. T. J. Al-Fahdawe
College of Agriculture / Al–Anbar University

Abstract 
The experiment was carried out in Abu-Ghraib. Research Station during 

winter season of 2004-2005 , to study the genotypic and phenotypic correlations for 
some barley characters Hordeum distichum L Using randomize complete block design 
with four replications , ten barley genotypes were used. Positive significant genotypic 
and phenotypic correlations between plant height and no. of spikes, grain weight were 
found (0.573 , 0.424) and (0.601 , 0.508) respectively. Spike length was showing 
positive significant genotypic and phenotypic correlation with  number of grain per 
spike (0.945 , 0.819) and with flag leaf area (0.535) , under genetic correlation only. It 
was concluded that the breeder can rely on spike length , flag leaf area and plant 
height in selecting barley genotypes with higher grain yield .
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  المقدمة

Hordeum distichumأصـناف الشــعیر ذو الصـفین، البیضــاء الحبـة والتــي تنتمـي للنــوع  L ال تــزال

ي و (الشـعیر ثنائیـة الصـف أصنافزرعت . تزرع بسبب عدم توفر األصناف النقیة حالیاً محدودة الزراعة ، أو ال

رها علـــى الـــرغم مـــن أهمیتهـــا فـــي ممـــا أدى الـــى تـــدهو االهتمـــاموقـــد عانـــت مـــن عـــدم فیمـــا مضـــى ) وبرایـــر وكلیبـــر

ومالئمــة ظــروف العــراق البیئیــة إلنتاجهــا ، لهــذا ال بــد مــن إعــداد المعلومــات الخاصــة إلنتــاج مثــل هــذه الصــناعة، 

الســـتخدام الـــبعض منهـــا كمؤشـــرات األصـــناف وفـــق األســـس العلمیـــة عـــن طریـــق التعـــرف علـــى الصـــفات الحقلیـــة 

بالتراكیــب الوراثیــة المتمیــزة بــبعض الصــفات المرغوبــة ، لــذا یحتــاج النبــاتمربــویهــتم . النتخــاب األصــناف الجیــدة

تباینـًا ) 22، 17، 9، 3(وجـد  . ) 6(التغایرات الوراثیـة والمظهریـة فـي مختلـف الصـفات المدروسـة الى تقدیر 

الحبـوب فـي اصل وراثیًا ومظهریًا عالیًا لكل من ارتفاع النبات وعدد التفرعات الفعالة وعدد الحبوب في السنبلة وح

الـــى ان معامـــل االرتبـــاط ) 22و21، 16، 11، 4، 3(أشـــار. أصـــناف الشـــعیردراســـات شـــملت العدیـــد مـــن 

وجد ان قیم معامل ) 18(الوراثي بشكل عام هو أعلى من معامل االرتباط المظهري بین الصفات المدروسة، لكن 

تـأثیرات الوراثیـة الإنتبـاط الـوراثي ممـا یشـیر الـى مـن قـیم معامـل االر أعلىالصفات االرتباط المظهري بین بعض 

ارتبــاط وراثــي ) 19(الحــظ . االتجــاهكلیهمــا یعمــالن علــى الصــفتین المــرتبطتین بــنفس أوالبیئیــة أوغیــر اإلضــافیة 

ارتبـاط وراثـي ومظهـري معنـوي موجـب بـین حاصـل ) 9(ومظهري سالبًا بین عـدد السـنابل ووزن الحبـة، بینمـا وجـد 

ان معامــل االرتبــاط الــوراثي كــان ســالبًا بــین حاصــل ) 14(ذكــر . التفرعــات الفعالــة وارتفــاع النبــاتالحبــوب وعــدد

ارتباطًا معنویًا ) 24، 10، 3(وجد باحثون . الحبوب وارتفاع النبات وكان معنویًا موجبًا مع عدد الحبوب بالسنبلة

وأشــارعالقــة بــین الصــفتین غیــر معنویــة، ال) 13(، بینمــا وجــد موجبــًا بــین حاصــل الحبــوب ومســاحة ورقــة العلــم 

  . الى وجود ارتباط منخفض بین مساحة ورقة العلم ومكونات الحاصل ) 10(

  

  المواد وطرائق العمل

اســتخدم 0غریـب الزراعیـة أبــيفــي محطـة أبحـاث   )2004-2005(خــالل الموسـم الشـتوياجـري البحـث 

لغـــرض دراســة االرتباطــات الوراثیــة والمظهریـــة ، )1جــدول (ذات الصــفین فیهــا عشــرة تراكیــب وراثیــة مـــن الشــعیر 

 N(ســماد الیوریــا اســتخدم .ألروائیــةحاصــل الحبــوب تحــت الظــروف االمالئمــة لتحســین لتحدیــد انســب الصــفات

تحضـیر االرض والثانیـه عنـداألولـى،علـى دفعتـین متسـاویتیناضـیفتهكتـار/كغـم نیتـروجین80ومعـدل ) 46%

P2O3(الثالثـي سـماد الفوسـفاتيعنـد مرحلـة البطـان واضـیف ال عنـد هكتـار دفعـة واحـدة /كغـم40وبمعـدل ) 45%

بطول ، زرع كل صنف في عشر خطوط بأربعة مكرراتالمعشاةتصمیم القطاعات الكاملةاتبع.تحضیر األرض 

فـي هكتـار /تقـاويكغـم100أسـاس، سربت البذور بالید علـى وأخرسم بین خط 15هفمتر للخط الواحد وبمسا4

، 2م/درســت صــفات ارتفــاع النبات،مســاحة ورقــة العلــم ، طــول الســنبلة ، عــدد الســنابل .2004تشــرین ثــاني25

حللــت البیانــات احصــائیًا بعــد تبویبهــا فــي 0عــدد الحبــوب فــي الســنبلة ، وزن الــف حبــه وحاصــل الحبــوب الكلــي 

عنـد ) م 0ف 0ا ( فـرق معنـويجداول وفـق التصـمیم المسـتخدم وقورنـت المتوسـطات الحسـابیه علـى اسـاس اقـل 

  0)1(ساهوكي ا الطبقًا لما جاء به %5مستوى احتمال 

  

  

  

  التراكیب الوراثیة الداخلة في الدراسة10جدول 
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  المصدر  التراكیب الوراثیة

  العراق   8-بحوث

العراق   18-بحوث

العراق   35-بحوث

العراق   37-بحوث

العراق   46-بحوث

العراق   49-بحوث

  استرالیا  فورست

استرالیا  شوشنر

استرالیا  1436اكساد 

استرالیا  )Clipper(كلیبر

  

الصـــفات مـــن أزواجوقـــدرت التباینـــات الوراثیـــة والمظهریـــة والتغـــایرات الوراثیـــة والمظهریـــة المترافقـــة بـــین 

  .  اآلتیةالمعادالت 

  σ2g11   = ( Mv11 – Me11 ) / r     
   σ 2P11 = σ2g11 + σ2e11      Where σ 2e11 = Me11 
   σ 2 g12 = ( Mv12 + Me12 ) / r
   σ 2P12 = σ2g12  + σ2e12       Where σ 2e12 = Me12 

  :إلى وتشیر الرموز 

1التباین البیئي للصفة           = σ2e11

1للصفة راثيالتباین الو         =σ2g11

2و 1لصفتینبین االمترافقالتغایر البیئي  =σ2e12

2و1بین الوراثي المترافقالتغایر            = σ g12

1التباین المظهري للصفة                     = σ P11

σ =  2و1التغایر المظهري المشترك بین الصفتین   P12

r =  عدد المكررات                                         

الت االرتبــاط الــوراثي مبــین الصــفات لحســاب قــیم معــاالمترافقــةقــیم التباینــات وقــیم التغــایرات واســتخدمت 

  : والمظهري بین هذه الصفات وباستخدام المعادالت اآلتیة 

rg (1,2) = 
2211

)12(cov
22 gg

g

 

rp (1,2) = 
2211

)12(cov
22 PP

P

 
        

االرتباط الوراثي بین الصفتین  2,1 = rg (1,2)

االرتباط المظهري بین الصفتین 2,1         = rp (1,2) 
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cov (g12) = 2و 1بین الصفتین المترافقالتغایر الوراثي .  

cov (P12) = 2و 1بین الصفتین المترافقالتغایر المظهري .  

  

  ةالنتائج والمناقش

اإلحصـــائیةمـــن خـــالل المعـــالم لشـــعیر التراكیـــب الوراثیـــة لالفـــروق المعنویـــة بـــین 3یتضـــح مـــن جـــدول 

یم التباینات الوراثیـة والمظهریـة ق). المدى والمتوسط العام والتباین الوراثي والمظهري( والوراثیة للصفات المدروسة 

صـفات المدروسـة متشابهة ألغلب الصـفات المدروسـة ممـا یشـیر الـى تـأثیر ضـعیف للعوامـل البیئیـة علـى أغلـب ال

هـذا یعــود الـى تــأثیر و الــوراثي والمظهـري بـین الصــفات المدروسـةاالرتبـاطقــیم 4ل یبـین جـدو 0خـالل موسـم النمــو 

مـــن المكـــررات وأخـــذ عینـــات مناســـبة كبیـــر نســـبیًا عـــدداســـتخدامو خـــالل موســـم النمـــوفیهـــا قلیـــل للعوامـــل البیئیـــة 

  وصــل الیــهوعشـوائیة مــن كــل معاملـة فــي كــل مكـرر عنــد قیــاس الصـفات المدروســة ، وتتفــق هـذه النتیجــة مــع مـا ت

Das)8 ( حصل على قیم معامالت ارتباط وراثي ومظهري متقاربة بین الصفات المدروسة وعزى ذلك الى الذي

مدروسـة الالنباتـات لكل معاملـة عنـد قیـاس على عدد كبیر نسبیاً تءااستخدام عدد مناسب من المكررات واخذ قرا

أشـاروااذ ) 21و3،8،11(عـدد مـن البـاحثونإلیـهلمـا توصـالنتیجة ال تتفـق مـع و مما أدى الى تقلیل الخطأ 

الوراثي بشكل عام هو أعلى من معامل االرتباط المظهـري بـین الصـفات المدروسـة، بینمـا االرتباطالى ان معامل 

م معامـــل قـــییم معامـــل االرتبـــاط المظهـــري بـــین بعـــض الصـــفات أعلـــى مـــن قـــان ) 18(واخـــرونsidweelوجـــد

تبطین ر یشیر الى ان التأثیرات غیر اإلضافیة أو البیئیـة أو كلیهمـا تعمـالن علـى الصـفتین المـاالرتباط الوراثي مما

ةغیــر معنویــاتــهیالحــظ مــن الجــدول نفســه ان قــیم معــامالت االرتبــاط بــین حاصــل الحبــوب ومكون. االتجــاهبــنفس 

إذ) 21و19، 13، 9، 8، 3(عــدد مــن البــاحثونألیهــاوهــذه النتیجــة ال تتفــق مــع أغلــب النتــائج التــي توصــل 

  .ومكوناته لحبوباصالحوجدوا عالقة ارتباط معنویة بین 

بــین عــدد الســنابل بوحــدة المســاحة وعــدد ســالبمعنــوياً العالقــة بــین مكونــات الحاصــل أظهــرت ارتباطــ

مـا كـان بین. االرتبـاط الـوراثي والمظهـري بالتتـابع على مستوى معامالت 0.484–و 0.5–الحبوب بالسنبلة بلغ 

علـى مسـتوى معامـل االرتبـاط الـوراثي فقـط وبلـغ موجـبمعنـويغیر معامل االرتبـاط بـین عـدد السـنابل ووزن الحبـة

ارتبـاط وراثــي سـالب بـین عــدد وااذ وجـد) Singh)19تتفـق هـذه النتیجــة مـع مـا كــان قـد توصـل الیــهولـم 0.324

  . السنابل ووزن الحبة 

و ) 0.424و0.573(ووزن الحبــــة بلـــــغ 2م/عــــدد الســـــنابلأظهــــر ارتفــــاع النبـــــات ارتبــــاط موجـــــب مــــع

ارتبطــت طــول الســنبلة ارتباطــًا . والمظهــري بالتتــابععلــى مســتوى معــامالت االرتبــاط الــوراثي ) 0.508و0.601(

علـى ) 0.405و 0.535(و) 00.819و0.945(ومساحة ورقة العلـم بلـغمع عدد الحبوب بالسنبلةموجباً معنویاً 

احة ورقــة العلــم وعــدد ســبلــغ قــیم معامــل االرتبــاط بــین مبالتتــابع ،االرتبــاط الــوراثي والمظهــري مســتوى معــامالت

علــى مســتوى معــامالت االرتبــاط الــوراثي والمظهــري بالتتــابع ولــم تتفــق هــذه ) 0.494و 0.583(الحبــوب بالســنبلة 

ة بــین مســاحة ورقــة العلــم عالقــة ارتبــاط ضــعیفوجــودالــىأشــاراذ)Frimmel)10إلیــهالنتیجــة مــع مــا توصــل 

بقیة قیم معامالت االرتبـاط بـین الصـفات المدروسـة فكانـت قیمـًا موجبـة أو سـالبة غیـرأما. وعدد الحبوب بالسنبلة

علـى و )4(والمعروضـة فـي الجـدول من متابعة قیم معـامالت االرتبـاط بـین الصـفات المدروسـة. )4جدول(معنویة

معامــل المســار الستكشــاف التــأثیرات المباشــرة یظهــر اهمیــة دراســة مظهــريمســتوى معــامالت االرتبــاط الــوراثي وال

  0وغیر المباشرة بین الصفات المدروسة 
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  من الشعیراصناف لسبع صفات في عشرة والوراثیهالمعالم اإلحصائیة.3جدول 

  الصفات

  والوراثیهالمعالم اإلحصائیة

  المتوسط العام  المدى
االختالفمعامل 

(%)  
  التباین المظهري  الوراثيالتباین 

  34.7  25.1  3.6  86.75  96.5–78  )سم(ارتفاع النبات 

  0.54  0.43  1.37  7.69  8.6–6.7  )سم(طول السنبلة 

  5.6  4.2  8  14.55  18–10.5  )2سم(مساحة ورقة العلم

  860  836.2  1.88  242.5  284–177  2م/عدد السنابل

  73  69.2  7.1  26.45  39–16.5  سنبلة/عدد الحبوب

  22.7  22.1  1.92  38.86  47.15–33.5  )غم(حبة ألفوزن 

  381486.1  381476.1  0.13  2410  3253-1404  )هـ/كغم(حاصل الحبوب 

  

  االرتباط الوراثي و المظهري بین سبع صفات في الشعیرتمعامال. 4جدول 

  لصفاتا
طول 

  )سم(السنبلة

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم

حاصل الحبوب 

  )هـ/كغم(

ن الف وز

  )غم(حبة 

عدد 

  سنبلة/الحبوب
  2م/عدد السنابل

  )سم(ارتفاع النبات 
-0.195  -0.144  0.036  0.601*  -0.210  0.573*  

-0.125-0.034  0.0250.508*  -0.168  0.424  

  2م/عدد السنابل
-0.308-0.050  0.130  0.324  *-0.500    

-0.273  -0.040  0.005  0.097  *-0.484    

  سنبلة/عدد الحبوب
0.945**0.583*0.034  -0.316      

0.819**  0.494*  0.015  -0.297      

حبة ألفوزن 

  )غم(

-0.196  **-0.866  0.013        

-0.170  **-0.741  0.012        

حاصل الحبوب 

  )هـ/طن(

0.083  0.041          

0.074  0.034          

مساحة ورقة 

  )2سم(العلم

0.535*          

0.405            

  ت االرتباط الوراثيمعامال= القیم العلیا 

  معامالت االرتباط المظهري= القیم السفلى 

0.468% = 5مستوى احتمال بالجدولیة rقیم 

  

  

  

  

  المصادر
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