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 التباينات الوراثية وارتباط الصفات لطرز وراثية من الشعيردراسة 
(Hordeum vulgare. Lتحت ظروف البيئات الرطبة والجافة في سورية ) 

 (3)ستيفانيا غراندوو (1)محمد فادي بصمه جيو (2)محمد شفيق حكيمو (1*)عبد اللطيف العساف

  ، دمشق سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. مركز بحوث حلب، 1)
 ، حلب، سورية.سم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة حلب(. ق2)
 .سورية ،حلب ،) ايكاردا( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجاف .(3)

 (a.alassaf74@gmail.com)*للمراسلة: م. عبد اللطيف العساف. البريد اإللكتروني: 

 29/11/2018تاريخ القبول:    14/10/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
نفذذ ا الرجر ذذة في حقوا بجذذار  محثذذة ححوث بذذل حذذديذذا ومحثذذة ححوث حميمذذة الرذذاحعري  لمركز ححوث 

. اسرخدم 2009/2010و 2008/2009خالا الموسمي   ،حلب، الهيئة العامة للبحوث الزراعية، سورية
بهدف  ،و ثالثة مكرراا (RCBD)طرازًا وراثيًا م  الشعير وفقًا لرصميم القثاعاا العشوائية الكاملة  43

واالربباطاا الوراثية  ،ونسذذذذذذذذذذذذبة الروريو حالمعن  الواسذذذذذذذذذذذذ  ،والبيئية ،والوراثية ،دراسذذذذذذذذذذذذة الرباةناا الم هرية
طوا السذذذنبلة، و بم بقييم الثرز الوراثية لصذذذفاا طوا النباا،  ج الصذذذفاا المدروسذذذة.والم هرية بي  أزوا

إضذذافة لدراسذذة العالية بي  الصذذفاا الم كور   ،الغلة الحبيةو حبة،  األلفوزن و عدد الحبو  في السذذنبلة، و 
وكانت ييم الرباة  . أظهرا النرائج حأن ييم الرباةناا يد اخرلفت بي  الصذفاا المدروسذة، وصذفاا الج ور

الوراثي والم هري أكبر م  ييم الرباة  البيئي ألغلب الصذذذذذذذذفاا. أما نسذذذذذذذذبة الروريو حالمعن  الواسذذذذذذذذ  فقد 
بأثر نمو النباا في مع م كما  %.91.12وصذذذذذذذذذذذذذذلت أعل  ييمة في صذذذذذذذذذذذذذذفة اربفا  النباا حيو بلغت 

اوحت النسذذذذبة المئوية للنقن بي  الصذذذذفاا في المناطق الجافة حشذذذذكل معنوي مقارنة حالمنثقة الرطبة. وبر 
% لصذذذذفة الغلة الحبية. وبراوحت ييمة معامل البذذذذرر بي  66.96حبة و األلففي صذذذذفة وزن  %1.90

لصذذذذفة الغلة الحبية. كان االرببان بي  الصذذذذفاا المدروسذذذذة بقريبًا  2.03حبة و األلفلصذذذذفة وزن  0.02
النقن ودليل البذذذذذذذرر حشذذذذذذذكل إيجابي وعالي  في كال البيئري  الجافة والرطبة. وارببثت نسذذذذذذذبة مرشذذذذذذذابهاً 
 ،بوزعت الثرز الوراثية إل  ثالث مجموعاا GEBiplot(. ولدى اسذذذذرخدام بحليل **r=0.95المعنوية )

 . مرحملة للجفاف 28، 18، 16، 17، 4وكانت الثرز  بنوعت ه ه المجموعاا في بحملها للجفاف
 .الوراثي، االرببان الوراثي، دليل البرر، بحمل الجفافالشعير، الرباة  الكلمات المفتاحية: 

:المقدمة  
( م  أكثر محاصيل الحبو  االيرصادية بحماًل للرباةناا المناخية، حيو ةزر  في مناطق مرنوعة .Hordeum vulgare Lيعد الشعير )

 ,.Van Oosterom et al., 1993; Ceccarelli et alبمثل مدى بيئي واس  ويرحمل الجفاف ودرجاا الحرار  المنخفبة والملوحة )
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1995; Alemahehu and Parlevliet, 1997; Baum et al., 2004 ويعد الشعير محصواًل مهمًا في بغ ية الحيوان وفي غ اء ،)
وان في األراضي الهامشية كما يعّد محصواًل نموذجيًا للمزارعي  الفقراء في المناطق الجافة، حيو ةزر  كغ اء لإلنسان وعلف للحي .اإلنسان

وفي البيئاا المروسثية  ،مم في كثير م  األراضي في سورية 250حيو ةنجح في معدا هثل مثري أيل م  ،وفي البيئاا البارد  والجافة
 .(Ceccarelli et al., 1987)فهو األكثر بحماًل للجفاف والملوحة  ،يكاد يكون الشعير المحصوا البعلي الوحيد الممك  زراعره

المراح للنباا في  يلة الماءالبيئية، حيو برسبب  اإلجهاداايعد الجفاف العامل الرئيس المحدد في إنراج الشعير ويؤثر في اإلنراج كبايي 
الشعير في العالم. و سبب بزاةد خثر الجفاف أصبح بحسي  الشعير لرحمل  مناطق زراعةفي مخرلف  واإلنراجيةانخفاض الغلة الحبية 

 .(Ceccarelli et al., 2004)ف أمرًا مهمًا وحيويًا الجفا
ن بقييم الثرز الوراثية في ظروف يريبة م  المثالية وظروف اإلجهاد بعّد الثريقة األفبذذذذذذذذل للرر ية أ Rajaram et al., (1996) أكد

الروريو في البيئاا ( إل  أن معامل Blum, 1988, Ludlow and Muchow, 1990) الباحثون وبوصذذذذذذذذذل  بحت ظروف الجفاف.
وهناك بوافق عام أن األصذذذذذناف الحدةثة عالية اإلنراجية أكثر بأيلمًا م   ذاا اإلنراجية العالية أعل  منه في البيئاا منخفبذذذذذة اإلنراجية.

 Dencic et al., 2000, Ceccarelli et) ظروف الزراعة المثالية. بينما السذذذالالا المحلية بعّد األفبذذذل في ظروف إجهاد الجفاف
al., 1991).  

هو بشذذذذذذذذذذذذذذخين أكثر الصذذذذذذذذذذذذذذفاا اربباطًا حالغلة لرحدةد األدلة االنرخابية  ،إن الهدف م  دراسذذذذذذذذذذذذذذة االربباطاا بي  الصذذذذذذذذذذذذذذفاا المخرلفة
(Selection Indexesالري بفيد مر ي النباا السذذذذذرخدامها في برامج االنرخا  والرهجي  لغرض زياد  الغلة وبحسذذذذذي  ونوعيرها. وجد ) 

Verma et al., (2006)  ممذذذا ةذذذدا عل  أن الرركيذذذب الوراثي يحذذذدد  ،أن ييم االرببذذذان الوراثي هي أعل  م  ييم االرببذذذان الم هري
أما في حالة بسذذذذذاوي ييم االرببان الوراثي م  ييم االرببان الم هري سذذذذذر هر بغيراا كبير  في الصذذذذذفة المنرخبة أكثر  ،الرركيب الم هري 

وم  ثم بقليل مقدار الرقدم  ،إل  أن الرداخل الوراثي البيئي يعمل عل  بقليل االرببان بي  القيم الوراثية والم هرية وام  المروي ، كما أشار 
 . ويرم بحدةد االرببان الم هري م  يياس صذذذذذفري  لعدد م  األفراد في المجرم ، أما االرببان الوراثي فهو ارببان ييم النابج ع  االنرخا

ويحسذذب م  مكوناا الرباة  المشذذررك للصذذفري  عند بحليل الرباة  المشذذررك.  ،الرراكيب الوراثية لصذذفري  ويعرمد عل  الشذذبه بي  األيار 
 ،ان الم هري عل  إمكانية الرحسذذذي  له ه الصذذذفاا، وخاصذذذة إذا برافق ذلل حقيم عالية للرباة  الوراثي الرراكميكما بدا معنوية ييم االربب

 (.Pawa, 2012حيو أن ه ه المكوناا بعربر كمؤشراا أو كمعاةير انرخابية مساهمة برحسي  الغلة حشكل مباشر أو غير مباشر )
الصفاا الهامة مر ي النباا كثيرًا في اإلسرا  برثوير وإنراج األصناف الجيد ، وبعرف درجة الروريو بساعد المعرفة الجيد  آللية بوريو 

لصفة حأنها درجة ظهور صفاا نباا ما في نسله، أو هي المقدر  عل  بوريو صفة ما في نباا ما إل  نسله. ويد أشار العدةد م  
دةد السلوك الوراثي للصفاا االيرصادية، و الرالي بحدةد إمكانية وسهولة وسرعة الباحثي  إل  أهمية بقدةر درجة الروريو، في مجاا بح

يمة بحسي  ه ه الصفة، كما بلعب درجة الروريو دورًا بنبؤيًا، إذ بعبر ع  مدى إمكانية االعرماد عل  القيمة الم هرية للفرد كدليل عل  الق
(. وبخرلف بقدةراا درجة بوريو صفة ما Mandal et al., 1991  األيار  )الرر وية، فباًل ع  دورها الهام في بحدةد درجة الشبه بي

خالا  Hayman (2002)حسب المجامي  أو العشائر النبابية المدروسة وطريقة الرقدةر المربعة وال روف البيئية السائد . ويد الحظ 
%، وه ا يشير إل  أن حصة الرباة  الوراثي أكبر 73 بقدةر درجة الروريو العامة امرالك صفة وزن الحبو  ييمة عالية لدرجة الروريو

% و الرالي فإن حصة الرباة  45م  حصة الرباة  البيئي في بوريو ه ه الصفة، في حي  امرلكت صفة طوا السنبلة ييمة منخفبة 
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 البيئي أكبر م  الرباة  الوراثي وال ةنصح حممارسة االنرخا  كثريقة بر وية لرحسينها. 
أن الثريقة األفبل لرحسي  اإلنراجية في المحاصيل الري بزر  في المناطق المجهد  هو اسرخدام  Ceccarelli et al., (1998) ذكر

و سبب االنرشار الجغرافي الواس  للشعير فإنه يمرلل بنوعًا وراثيًا ازداد م  واالنرخا  في البيئاا المسرهدفة.  ،الماد  الوراثية المركيفة
لكبير للسالالا المحلية في كل منثقة م  مناطق العالم. وفي القرن األخير في الدوا المرقدمة اسربدلت السالالا المحلية خالا النمو ا

حاا البزاا السالالا المحلية بزر  عل  نثاق واس  في البلدان النامية. وفي  ةغير المرجانسة حالسالالا المرجانسة وراثيًا. عل  أي
 Grando andف البيئية القاسية ةرم إيجاد األصناف المرأيلمة م  خالا بقييم السالالا المحلية )المناطق حيو بسود ال رو 

Ceccarelli, 1995; Ceccarelli et al., 1998)في أصناف الشعير المحلية كبير وراثي بنو  ، حيو ةروفر (Sun et al., 1999, 
Czembor, 2000). 

م  خالا بحليل الرباة  لبعض الصفاا اإلنراجية  ،الرباة  الوراثي لبعض الثرز الوراثية المرحملة للجفافبهدف ه ه الدراسة إل  بمييز 
 بحدةد االرببان بي  ه ه الصفاا وبحمل الجفاف. و  ،في البيئاا الرطبة والجافة والشكلية

 :هوطرائق البحث مواد
  المادة النباتية:

(. وبمثل ه ه 1مدخاًل نبابيًا مجموعًا م  مناطق جغرافية مخرلفة كما ةربح م  الجدوا ) 43ببمنت الماد  النبابية في ه ا البحو 
منها  ،طرازًا وراثيًا م  سورية 18مدخاًل م  إيكاردا و 17ضمت  ، حيوسررالياأالمدخالا الثرز الوراثية لمنثقة حوض المروسط و 

 ،ومدخاًل واحدًا م  الجزائر ،سررالياأومدخلي  م   ليبيا،دخالا م  وثالث م ،)شواهد( 3وفراا  2وفراا  1األصناف المعرمد  كفراا 
 ساللة وصنف مزرو . 28و ،ساللة برية 15ومدخاًل واحدًا م  لبنان. بركون ه ه المدخالا م   ،ومدخاًل واحدًا م  بونس

  مواقع الدراسة:
يعي  باحعي  لمركز البحوث العلمية الزراعية في في مو  2009/2010و 2008/2009زرعت ه ه المدخالا خالا الموسمي  الزراعيي  

 ،ومحثة ححوث حميمة ،مم 336و معدا هثوا  ،ثانيةالسرقرار االوبمثل منثقة  ،كم 30بل حديا الري بق  جنو  حلب  ؛حلب هما
 ثالثة.السرقرار االكم شرق حلب الري بمثل منثقة  50بق  عل  حعد  ،مم 225حمعدا هثوا 
والمسافة بي  الخثون  ،م2.5 طوا الخط  ،خثون للقثعة الرجريبية 6بواي   ،مكرراا ةالقثاعاا العشوائية الكاملة و ثالثاسرخدم بصميم 

 ،(NSSوعدد الحبو  في السنبلة ) ،( سمSLوطوا السنبلة ) ،( سمPHكثوا النباا ) ؛سم. بم بسجيل مجموعة م  القراءاا الحقلية 25
 . كراركغ/هذ( GYوالغلة الحبية ) ،غ (KWحبة ) األلفووزن 

  تجربة الزراعة في اآلغار:
حيو زرعت المدخالا  ICARDAأجريت ه ه الرجر ة في مخبر زراعة األنسجة في المركز الدولي لبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

حيو عقمت الحبو  حماد   الري اسرخدمها عل  الشعير. (Bengough et al., 2004) وييمت في ظروف مرحكم بها حسب طريقة
مئوية لمد  أر عة أيام. عندما ظهر أوا ثالثة  4ثم نبرت في أطباق برري عل  درجة حرار   ،ديائق 10لمد   %1هيبوكلوريت الصودةوم 

وغثيت  ،غ/ليرر الموضوعة عل  لوح أسود 13سم بقريبًا. نقلت الحبو  المنبرة عل  سثح شريحة اآلغار بركيز  0.5ج ور أولية حثوا 
ويد ثبت لوحي الزجاج  ،سم 21x30مم. كانت أحعاد لوحي الزجاج  6لرصبح ثخانة الشريحري   ،حشريحة أخرى موضوعة عل  لوح شفاف

وضعت األلواح  .مم بي  شريحري اآلغار م  أجل بأمي  الرهوية الكافية للج ور 1 عل  حعبهما بواسثة ماليط خاصة برك فراغ ححدود
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ححيو بنمو الج ور نحو األسفل في حاضنة  ،حبو  منبرة 3وببمنت كل وحد  بجريبية  ،وفق بصميم القثاعاا النايصة حشكل شايولي
 سح البوئي للحصوا عل  صور الج ور.بم إجراء مسح للج ور بواسثة الما .ةوم15 مئوية لمد   11عل  درجة حرار  

 أرقام وأسماء ومصادر الطرز الوراثية المدروسة. .1الجدول 

 المصدر االسم رقم المدخل المصدر االسم رقم المدخل

1 Hordeum v. s.spontaneum SYR 22 WI2291 ICARDA 

2 Hordeum v. s. spontaneum SYR 23 SLB42-64 ICARDA 

3 Hordeum v. s. spontaneum SYR 24 SLB05-96 ICARDA 

4 Hordeum v. s. spontaneum SYR 25 Moroc9-75 ICARDA 

5 Hordeum v.s. vulgare convar. Distichon SYR 26 SLB34-40 ICARDA 

6 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 27 Harmal ICARDA 

7 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 28 Sara ICARDA 

8 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 29 Rihane-03 ICARDA 

9 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 30 Alanda-01 ICARDA 

10 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 31 Martin TUN 

11 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 32 Saida ALG 

12 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 33 Furat 1 SYR 

13 Hordeum v. s. vulgare convar. Distichon SYR 34 Furat-2 SYR 

14 Hordeum v. s. vulgare convar. Vulgare SYR 35 Sadik-1 ICARDA 

15 Hordeum v. s. vulgare convar. Vulgare SYR 36 Katara LIB 

16 H.spont.41-1 ICARDA 37 Barjouj LIB 

17 H.spont.41-3 ICARDA 38 Momtaz LIB 

18 H.spont.41-5 ICARDA 39 Litani LEB 

19 Arta ICARDA 40 Birlik ICARDA 

20 SLB03_81 ICARDA 41 Furat-3 SYR 

21 ER/Apm ICARDA 42 Keel AUS 

   43 Barque AUS 

واسرخدم في ه ا  ،وبم الحصوا عل  مجموعة م  يياساا الج ور ،عل  الكومبيوبر WinRHIZOحللت الصور بواسثة برنامج خاص 
الج ور عدد و ( مم، ADروسط يثر الج ور )وم، 2( ممRSAمساحة الج ور )و ( سم، TRL) البحو ست صفاا هي الثوا الكلي للج ور

 (.RVحجم الج ور )و (، LRLالثوا األع مي للج ر )و (، SRNاألولية )
 تحليل النتائج: 

لرحليل نرائج الرجر ة الحقلية وبجر ة اآلغار، حيو  edition  thGenStat for windows 13اسرخدم برنامج الرحليل اإلحصائي
في  LSD( واسرخدم اخربار أيل فرق معنوي BLUPSفي الحصوا عل  أفبل ييم مرويعة غير مرحيز  ) Remlاسرخدمت منهجية 

ببان الوراثي بي  واالر  Person( في إجراء بحليل ارببان Blupsكما اسرخدمت ييم ) .إجراء المقارناا المخرلفة بي  الثرز الوراثية
 الصفاا المخرلفة.

 (UPGMA)حاسرخدام طريقة المروسط الحسابي للمجموعاا الزوجية غير المزانة  Cluster analysisبم إجراء الرحليل العنقودي 
 (.PCAجري بحليل اإلحداثياا األساسية )أو  .Past(Hammer et al., 2001) حاسرخدام البرنامج 

(. وبم بقدةر معامل الروريو حالمفهوم ANOVA) الثرز الوراثية في كل موي  حاسرخدام بحليل الرباة  حابجاه واحداخربرا الفروياا بي  
 واسرند ذلل إل  الرباة  بي  وضم  الثرز الوراثية. (Falconer, 1981) العام ضم  الثرز الوراثية حسب
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أما الرباة  ضم  الثرز الوراثية فيشمل المكون البيئي للرباة  فقط. ون رًا  ،بيئيالرباة  بي  الثرز الوراثية يشمل الرباة  الوراثي والرباة  ال
معامل الروريو حالمفهوم  2ghحيو  2pσ +2gσ (/2gσ(%)=2gh(حسبت المعادلة الرالية: ألن الشعير ذابي الرلقيح بدرجة عالية فقد 

 الرباة  الم هري.  2pσو ،الرباة  الوراثي  2gσ ،الواس 
راجية ُأجري بحليل الرباة  حابجاهي  )طراز وراثي * موي ( الخربار الرفاعل بي  الثرز الوراثية والمواي  البيئية، ولكل صفة م  الصفاا اإلن

( لرقييم Blum, 1988) المدروسة وك لل لكل م  طوا السنبلة وطوا النباا. بم حسا  نسبة النقن في اإلنراجية ومعامل البرر
 االسرجاحاا الوراثية المخرلفة إلجهاد الجفاف وذلل حسب المعادلة الرالية: 

Percentage of reduction= (1-(y/x))*100 
Injury index= (x-y)/y 

الوراثي م  وحسب معامل االرببان الم هري و مروسط القيم للصفة المدروسة في البيئة الرطبة والبيئة الجافة عل  الروالي.  :YوX حيو 
 مكوناا الرباة  والرباة  المرافق وفقًا للمعادالا الرالية: 

𝑟𝑔 =  
𝐶𝑂𝑉𝑔(𝑋, 𝑌)

√𝜎𝑔
2(𝑋). 𝜎𝑔

2(𝑌)
 

𝑟𝑝 =  
𝐶𝑂𝑉𝑝(𝑋, 𝑌)

√𝜎𝑝
2(𝑋). 𝜎𝑝

2(𝑌)
 

لنسبة النقن في . وأجري بحليل المكوناا األساسية للرباة  الرباة  المرافق gCOV ،االرببان الم هري   prو  ،االرببان الوراثي grحيو 
ا اإلنراج للصفة المدروسة عل  مصفوفة االرببان. وأجري الرحليل العنقودي لرصنيف الثرز الوراثية ببعًا لرحملها للجفاف وإمكانية بقسيمه

 لمجموعاا.
 النتائج والمناقشة:

 تحليل التباين لصفات الغلة:
 4079و مروسط يدره  2008/2009في الموي  الرطب )بل حديا( في الموسم  كراركغ/هذ 5496و 2536براوحت الغلة الحبية بي  

وبميز الثراز الوراثي  .2009/2010في الموسم الثاني  كراركغ/هذ 4370و مروسط يدره  كراركغ/هذ 5766و 2838و ي   كراركغ/هذ
 5766في الموسم األوا و كراركغ/هذ 5496  حيو وصلت الغلة الحبية إل ،حأعل  غلة حبية م  بي  الثرز الوراثية المدروسة 32ريم 
غ للموسم الثاني و شكل عام كانت  38.28غ للموسم األوا و 40.05حبة  األلفو لغ مروسط وزن  .في الموسم الثاني كراركغ/هذ

( P<0.001الفروياا عالية المعنوية بي  الثرز الوراثية في الموسمي  األوا والثاني لجمي  الصفاا المدروسة عند مسروى معنوية )
 (.2 جدوا)ال

في الموسم الثاني  كراركغ/هذ 1773ميمة( في الموسم األوا وفي الموي  الجاف )ح كراركغ/هذ 948في حي  بلغ مروسط الغلة الحبية 
في الموسم  كراركغ/هذ 1180حيو وصلت الغلة الحبية ال   ،األعل  غلة م  بي  الثرز الوراثية المدروسة 22وكان الثراز الوراثي ريم 

، ولوحظ أن الفروياا كانت عالية كراركغ/هذ 2643األعل  غلة حبية في الموسم الثاني حيو بلغت  42األوا فيما كان الثراز الوراثي 
ولصفة طوا ، حبة في الموسم األوا فلم بك  الفروق معنوية األلفالمعنوية في كال الموسمي  الزراعيي  لجمي  الصفاا عدا صفة وزن 
 (.P=0.05السنبلة في الموسم الثاني كانت الفروق معنوية عند مسروى معنوية )

( لصفة وزن 0.42ل  المروسثة )إ ،لصفة طوا السنبلة 0.29ي حميمة )موي  جاف( بي  المنخفبة براوحت ييم معامل الروريو ف
بينما كانت ييم معامل الروريو مروسثة لجمي   .( لصفة الغلة الحبية في الموسم الثاني0.78) إل  جيد  حيو وصلت ،حبة األلف

حيو وصلت  ،معامل الروريو مروسثة إل  مربفعة في موي  بل حدياالصفاا المدروسة في الموسم األوا. فيما كانت حشكل عام ييم 
( أن ييمة معامل الروريو 2في الموسم الثاني. ويالحظ م  الجدوا ) 0.89( لصفة الغلة الحبية في الموسم األوا و0.95إل  أعل  ييمة )
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ظ م  خالا بقدةر نسبة الروريو العامة امرالك أغلب لقد لوحكانت عالية في صفة الغلة الحبية مقارنة ببقية الصفاا وفي كال المويعي . 
يئي الصفاا ييم عالية لنسبة الروريو، ويمكننا أن نعلل بلوغ درجة الروريو العامة ييمًا عالية لكل الصفاا المدروسة، حأن ييم الرباة  الب

اكمي( في بوريو ه ه الصفاا، و الرالي ةنصح للصفاا المدروسة كان منخفبًا، مقارنًة م  ييم الرباة  الوراثي )الرراكمي وغير الرر 
أن درجة  (2009حممارسة االنرخا  كثريقة بر وية لرحسي  ه ه الصفاا في حاا ثبوا اربفا  ييم درجة الروريو الخاصة. ووجد يبيلي )

عدد اإلشثاءاا المثمر ،  الروريو حالمعن  الواس  عند القمح القاسي سجلت ييمًا مربفعة لمع م الصفاا المدروسة مثل طوا السنبلة،
%، 93%، 89%، 78%، 92وك لل دليل الحصاد والري بلغت عل  الروالي  2حبة، اإلنراجية الحبية/م 1000وزن الحبو /سنبلة، وزن 

66 .% 
 ، ومكونات التباين وقيم معامل التوريث المحسوبة لكل صفة باستخدام تحليل التباينFقيم  .2الجدول 

البيئي والرأثير الوراثي والفعل المربادا بينهما كانت عالية المعنوية لجمي  ( أن الرأثير 3ب هر نرائج بحليل الرباة  المشررك الجدوا )
 الصفاا المدروسة وه ا يفسر الرباة  في معامل الروريو للصفاا المدروسة ضم  الموي  الواحد خالا موسمي النمو.

 نتائج تحليل التباين التجميعي .3الجدول 

 األثر المشترك Eالتباين البيئي  Gالتباين الوراثي  الصفة المدروسة

 ***4.62 ***113.73 ***8.51 طول السنبلة سم

 ***10.7 ***3109.47 ***23.34 طول النبات سم

 ***2.44 ***205.15 ***17.01 عدد  الحبوب في السنبلة

 **1.42 ***422.74 ***4.94 هكتار/الغلة الحبية كغ

 **1.58 ***46.69 ***4.79 حبة غ األلفوزن 

 .%0.1***معنوي عند مستوى  ،%1*معنوي عند مستوى 

و الصفة المدروسة القيمة العظمى القيمة الصغرى المتوسط Fقيمة  VGالتباين الوراثي  VPالتباين المظهري  Hدرجة التوريث 
لم

ا

سم
و 

لم
ا

ع
ق

 

0.45 28.37 12.67 1.46ns 35.61 32.6 39.28  حبة غ األلفوزن 

2
0

0
8
-2

0
0

9
 

مة
مي

ح
 

 كتاركغ/هالغلة الحبية  1180 477 948 ***2.44 21802 43707 0.50

 وزن الحبوب في السنبلة غ 15.44 5.82 11.18 ***2.81 1.31 4.08 0.32

 ارتفاع النبات سم 44.19 21.5 30.89 ***3.10 9.19 22.69 0.40

 طول السنبلة سم 6.13 2.85 4.48 ***2.87 0.38 0.95 0.40

 حبة غ األلفوزن  38.42 31.00 34.30 ***3.00 12.91 30.88 0.42

2
0

0
9
-2

0
1

0
 

 كتارالغلة الحبية كغ/ه 2643 975.4 1773 ***3.12 432730 553411 0.78

 وزن الحبوب في السنبلة غ 49.07 10.84 25.67 ***6.68 14.82 30.54 0.49

 ارتفاع النبات سم 51.42 19.97 31.54 ***7.21 12.00 20.02 0.60

 طول السنبلة سم 7.41 4.53 5.61 *1.70 0.54 1.88 0.29

 حبة غ األلفوزن  47.74 32.39 40.05 ***2.65 6.87 15.66 0.44

2
0

0
8
-2

0
0

9
 

يا
حد

ل 
ت

 

 كتارالغلة الحبية كغ/ه 5496 2536 4079 ***4.98 2813402 2971643 0.95

 وزن الحبوب في السنبلة غ 36.41 5.42 19.06 ***10.83 24.18 30.96 0.78

 ارتفاع النبات سم 76.41 40.62 61.05 ***174.49 2.86 3.26 0.88

 طول السنبلة سم 14.67 2.24 7.46 ***22.73 2.04 2.30 0.89

 حبة غ األلفوزن  45.47 29.74 38.28 ***2.42 14.41 29.14 0.49

2
0

0
9
-2

0
1

0
 

 كتارالغلة الحبية كغ/ه 5766 2838 4370 ***2.23 6810871 7649830 0.89

 وزن الحبوب في السنبلة غ 50.51 17.35 28.63 ***5.28 42.84 72.77 0.59

 ارتفاع النبات سم 92.00 39.00 66.34 ***27631 0.00 0.01 0.00

 طول السنبلة سم 13.78 2.80 5.86 ***11.69 1.04 1.51 0.69
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 :تحليل االرتباط الوراثي والمظهري لصفات الغلة
وجد أن االرببان الوراثي حشكل عام أكبر م  االرببان الم هري  ،(4الجدوا )عند بحليل االرببان الم هري واالرببان الوراثي في حميمة 

وكان االرببان الوراثي موجب وعالي المعنوية بي  صفة عدد الحبو  في السنبلة والغلة الحبية، في حي  كان سلبي ومعنوي بي  عدد 
ببان الم هري سلبيًا وعالي المعنوية بي  عدد حبة، وكان االر  األلفالحبو  في السنبلة وطوا السنبلة وعدد الحبو  في السنبلة ووزن 

 الحبو  في السنبلة وطوا السنبلة ولم بك  ييم االرببان معنوية بي  حقية الصفاا.
 ( بين الصفات المدروسة في البيئة الجافة )حميمة(.P( والمظهري)Gمعامل االرتباط الوراثي ) .4الجدول 

 عدد الحبوب في السنبلة حبة األلفوزن  طول السنبلة طول النبات الحبيةالغلة  نوع االرتباط الصفة المدروسة

 كغ/هكتار الغلة الحبية
 ***0.69 0.34 0.16- 0.11 1 الوراثي

 ***0.53 0.16 0.15- 0.13 1 المظهري

 سم طول النبات
 0.03 0.01- 0.15- 1  الوراثي

 0.04 0.21 0.05- 1  المظهري

 سم طول السنبلة
 **0.64- 0.12 1   الوراثي

 -*0.39 0.01- 1   المظهري

 غ حبة األلفوزن 
 0.44- 1    الوراثي

 -*0.27 1    المظهري

 عدد الحبوب في السنبلة
 1     الوراثي

 1     المظهري

 %.0.1%، ***: معنوي عند مستوى 1**: معنوي عند مستوى  ،%5*: معنوي عند مستوى 

( أن االرببان الوراثي والم هري كان عالي المعنوية بي  صفة الغلة الحبية 5وب هر نرائج بحليل االرببان في موي  بل حديا في الجدوا )
حبة وعدد  األلفو ي  وزن  ،ا وطوا السنبلةوكان االرببان الم هري عالي المعنوية وسلبي بي  طوا النبا ،وعدد الحبو  في السنبلة

و ي  طوا السنبلة  ،حبة األلففي حي  كان االرببان الوراثي معنوي وسلبي بي  عدد الحبو  في السنبلة ووزن  ،الحبو  في السنبلة
 وطوا النباا.

 الرطبة )تل حديا(.( بين الصفات المدروسة في البيئة P( والمظهري )Gمعامل االرتباط الوراثي ) .5الجدول 

 عدد الحبوب في السنبلة حبة األلفوزن  طول السنبلة طول النبات الغلة الحبية نوع االرتباط الصفة المدروسة

 كغ/هكتار الغلة الحبية
 **0.58 0.19 0.07- 0.14 1 الوراثي

 **0.40 0.20 0.01- 0.11 1 المظهري

 سم طول النبات
 0.28 0.05- **0.35- 1  الوراثي

 0.26 0.04- *0.34- 1  المظهري

 سم طول السنبلة
 0.09- 0.05- 1   الوراثي

 0.1- 0.02- 1   المظهري

 غ حبة األلفوزن 
 ***0.64- 1    الوراثي

 ***0.39- 1    المظهري

 عدد الحبوب في السنبلة
 1     الوراثي

 1     المظهري

 %.0.1مستوى %، ***معنوي عند 1**معنوي عند مستوى 

 تحليل االرتباط الوراثي والمظهري بين صفات الغلة وصفات الجذور:
 ،( م  صفاا الج ور األولية  في موي  حميمة )موي  جاف(6 الجدوا)لدى بحليل االرببان بي  صفة الغلة والصفاا المدروسة األخرى 

( 0.33ع مي )وطوا الج ر األ ،(0.22ببي  أن االرببان الم هري كان معنويًا بي  صفة الغلة وعدد الج ور ومروسط يثر الج ر )
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فيما كان  ،(0.22ومروسط يثر الج ر ) ،(0.37وحجم الج ر ) ،(0.44) وكان عالي المعنوية بي  الغلة الحبية والمساحة الكلية للج ر
وكان  ،(0.55) والثوا االع مي للج ر ،(0.56وحجم الج ر ) ،(0.55ًا بي  صفة الغلة والثوا الكلي للج ر)االرببان الوراثي معنوي

بي   اً موجب اً أما االرببان الوراثي فكان معنوي .(0.30-حبة ومروسط يثر الج ور) األلفبي  صفة وزن  اً وسلبي اً االرببان الم هري معنوي
 ،(0.46وعالي المعنوية م  حجم الج ور) اً وموجب ،(0.35والسثح الكلي للج ر ) ،(0.31عدد الحبو  في السنبلة والثوا الكلي للج ر)

وحجم  ،(0.22م  السثح الكلي للج ر) وكان االرببان الم هري لصفة عدد الحبو  في السنبلة معنوياً  .(0.53والثوا الكلي للج ر)
 (.0.32والثوا الكلي للج ر) ،(0.28وسط يثر الج ور)ومر ،(0.23الج ر)

 ( بين صفات اإلنتاجية في البيئة الجافة وصفات الجذورP( والمظهري)Gمعامل االرتباط الوراثي ) .6الجدول 

الصفة 

 المدروسة

نوع 

 االرتباط

عدد الجذور 

 (SRN)األولية 

 الطول الكلي للجذر

(TRL)  سم 

 مساحة سطح الجذر

(RSA)  2مم 

 حجم الجذر

(RV)  3مم 

متوسط قطر 

 مم  (AD) الجذر

طول الجذر 

  (LRL) االعظمي

 سم

 الغلة الحبية

 كغ/هكتار

 **0.55 0.61 **0.56 0.6 **0.55 0.41 الوراثي

 *0.33 *0.22 **0.37 **0.44 0.44 *0.22 المظهري

 ارتفاع النبات

 سم

 0.16- 0.04- 0.12- 0.13- 0.1- 0.13 الوراثي

 0.07- 0.08- 0.05- 0.09- 0.07- 0.02- المظهري

 طول السنبلة

 سم

 0.16- 0.08- 0.07- 0.06- 0.01 0.31 الوراثي

 0.01- 0.02- 0.02- 0.03 0.01- 0.02 المظهري

 حبة األلفوزن 

 غ

 0.03 0.16 0 0.29 0.28 0.12 الوراثي

 0.04 *0.30- 0.03- 0.13 0.17 0.05 المظهري

الحبوب في عدد 

 السنبلة

 **0.53 0.63 **0.46 *0.35 *0.31 0.09 الوراثي

 **0.32 *0.28 *0.23 *0.22 0.2 0.02- المظهري

SRNعدد الجذور األولية :، TRLالطول الكلي للجذر :، RSAمساحة مسطح الجذر :، RVحجم الجذر :، ADمتوسط قطر الجذر :، LRL :

 %.1**معنوي عند مستوى  ،%5*معنوي عند مستوى  ،الطول االعظمي لعمق الجذر

( في موي  بل حديا )موي  رطب( م  صفاا الج ور األولية ببي  أن 7الجدوا )عند بحليل االرببان بي  صفاا الغلة والصفاا األخرى 
وعالي  ،(0.25وحجم الج ور ) ،(0.34) والثوا الكلي للج ر ،(0.26) االرببان الم هري كان معنويًا بي  صفة الغلة وعدد الج ور

 ،(0.44) فيما كان االرببان الوراثي عالي المعنوية بي  صفة الغلة والثوا الكلي للج ر ،(0.42المعنوية م  الثوا األع مي للج ر )
معنوي بي  عدد الحبو  في السنبلة وحجم وكان االرببان الم هري  .(0.72) والثوا األع مي للج ر ،(0.55والمساحة الكلية للج ر )

أما االرببان الوراثي لصفة عدد الحبو  في السنبلة كان معنويًا م  الثوا األع مي  ،(0.23والثوا الكلي للج ر ) ،(0.18الج ور )
 (. 0.43للج ر )
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 معامل االرتباط الوراثي والمظهري بين صفات اإلنتاجية في البيئة الرطبة وصفات الجذور .7الجدول 

الصفة 

 المدروسة

نوع 

 االرتباط

عدد الجذور 

 األولية

(SRN) 

الطول الكلي 

  (TRL) للجذر

 سم

مساحة سطح 

  (RSA) الجذر

 2مم

 حجم الجذر

(RV)  3مم 

متوسط قطر 

  (AD) الجذر

 مم

طول الجذر 

  االعظمي

(LRL)  سم 

الغلة الحبية 

 كغ/هكتار

 ***0.72 0.07 0.29 **0.55 **0.44 0.32 الوراثي

 **0.42 0.02- *0.25 0.42 *0.34 *0.26 المظهري

ارتفاع النبات 

 سم

 0.2 0.26- 0.04- 0.13- 0.06- 0.02 الوراثي

 0.14 0.16- 0.04- 0.11- 0.05- 0.02 المظهري

طول السنبلة 

 سم

 0.07 0.14 *0.27 0.09 0.1 0.12 الوراثي

 0.06 0.07 *0.2 0.07 0.08 0.08 المظهري

وزن األلف 

 حبة غ

 0.03- 0.08 0.06 0.19 0.16 0.17 الوراثي

 0.13 0.11- 0.05 0.2 0.16 0.11 المظهري

عدد الحبوب 

 في السنبلة

 **0.43 0.29 0.26 0.12 0.14 0.07- الوراثي

 *0.23 0.17 *0.18 0.12 0.14 0.06- المظهري

SRN :عدد الجذور االولية، TRLالطول الكلي للجذر :، RSAمساحة مسطح الجذر :، RVحجم الجذر :، ADمتوسط قطر الجذر :، LRL الطول االعظمي :

 %.1**معنوي عند مستوى  ،%5*معنوي عند مستوى  ،لعمق الجذر

 اإلنتاجية:نسبة النقص ودليل الضرر للصفات 
( مروسط القيم للصفاا المدروسة ونسبة النقن ودليل البرر لكل صفة. ففي المنثقة الجافة كانت المروسثاا أيل 8ي هر الجدوا )

في البيئة الجافة. وبراوحت  1458.35في البيئة الرطبة و 4413.98و شذذذذذذذكل معنوي لجمي  الصذذذذذذذفاا حيو بلغ مروسذذذذذذذط الغلة الحبية 
% في صذذذذذفة الغلة الحبية. وبراوحت ييمة 66.96حبة وأعل  ييمة  األلفصذذذذذفة وزن في   1.90%يل ييمةأالنسذذذذذبة المئوية للنقن بي  

لصذذذذذفة الغلة الحبية. وكان االرببان عالي المعنوية وإيجابيًا بي  نسذذذذذبة النقن  2.03حبة و األلفلصذذذذذفة وزن  0.02دليل البذذذذذرر بي  
 (. **r=0.95ودليل البرر )

 الضرر لمختلف الصفات المدروسة في البيئة الجافة والبيئة الرطبة، % للنقص ودليل القراءات. متوسط 8الجدول 

 دليل الضرر نسبة النقص في االنتاج Y Y/X  البيئة الجافة X   البيئة الرطبة الصفة المدروسة

 2.03 66.96 0.33 1458.35 4413.98 كغ/هكتار الغلة الحبية

 0.87 46.51 0.53 38.59 72.15 سم ارتفاع النبات

 0.32 24.24 0.76 5.04 6.66 سم السنبلةطول 

 0.29 22.74 0.77 18.43 23.85 عدد الحبوب في السنبلة

 0.02 1.9 0.98 40.33 41.11 غ حبة األلفوزن 

( ال ي ي هر النسبة المئوية للنقن في كل م  الغلة الحبية واربفا  النباا وعدد الحبو  في السنبلة وطوا السنبلة 9ي هر الجدوا )
م  صفة ألخرى وكان الثراز  43حبة وبربيب الثرز الوراثية حسب النسبة المئوية للنقن. واخرلف بربيب الذثرز الوراثية الذ  األلفووزن 

حبة، وطوا  األلفحيو كان بربيبه األوا في نسبة النقن في صفاا الغلة الحبية، ووزن  ،ل بأثرًا حالجفافالثراز األي 17الوراثي ريم 
األيل بحماًل  35%. فيما كان الثراز الوراثي 56.5بنسبة نقن  4السنبلة، وكان بربيبه الثالو في اربفا  النباا باله الثراز الوراثي 

هو الثراز  37% وكان الثراز الوراثي ريم 75.9ج األكبر بي  الثرز الوراثية ووصلت ال  للجفاف حيو كانت نسبة النقن في اإلنرا
 .32.4الوراثي األكثر بأثرًا في جمي  الصفاا فقد كان مروسط بربيبه في نسبة النقن 
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 والرطبة.، % للنقص ودليل الضرر للصفات المدروسة في البيئتين الجافة القراءاتمتوسط  .9جدول ال

الطراز 

 الوراثي

الغلة 

 الحبية

الترتيب 

gy 

ارتفاع 

 النبات

 الترتيب

Ph 

عدد الحبوب 

 السنبلة/

 الترتيب

nss 

وزن 

 حبة األلف

الترتيب 

kw 

طول 

 السنبلة

 الترتيب

sl 

متوسط 

 الترتيب

1 63.6 11 52.7 37 11.8 13 3.6 16 37.7 37 22.8 

2 60.5 4 45.3 17 13.4 17 3.5 14 24.3 24 15.2 

3 68.8 29 33.1 2 54.7 43 9.4 37 41.6 39 30 

4 56.5 2 26.8 1 10.8 10 2.5 7 13.3 10 6 

5 67.8 27 51.2 35 20.8 24 9.4 36 11.4 8 26 

6 74.9 41 50.5 33 38.2 37 0.4 2 25 25 27.6 

7 75.6 42 48.3 25 40 39 6.9 30 3.8 3 27.8 

8 72.1 37 56.2 42 11.6 12 3 10 23.2 22 24.6 

9 70.2 33 50.3 30 44.4 41 12.7 43 17.4 14 32.2 

10 64.6 15 54.2 40 13 16 6 25 27.2 28 24.8 

11 63.9 13 43.6 14 26 30 9.3 35 18 16 21.6 

12 69.3 32 47.6 23 38.4 38 3.5 15 37.7 36 28.8 

13 70.6 35 45 15 8.3 7 3.3 13 37.6 35 21 

14 65 18 55.5 41 11.2 11 2.6 8 31 34 22.4 

15 60.7 5 46.9 22 21.7 25 4.2 18 19.7 20 18 

16 69 30 37.5 5 1.4 1 2.6 9 2.4 2 9.4 

17 54.8 1 34.2 3 19.8 22 0.1 1 2 1 5.6 

18 66.1 21 41.7 10 1.6 3 4.9 21 6.3 6 12.2 

19 74.2 40 61.1 43 22.5 28 1.2 4 29 30 29 

20 61.2 6 45.6 18 1.9 4 2.4 6 17.8 15 9.8 

21 66.6 24 49.2 26 21.7 26 6 26 29.9 32 26.8 

22 66.9 26 46.9 21 12 14 3.1 11 18.5 17 17.8 

23 63.3 9 41.1 8 13.5 18 9.8 39 30.7 33 21.4 

24 63.2 8 50.4 32 15.3 19 5.8 24 25.8 26 21.8 

25 63.7 12 37.5 4 4 5 4.3 19 21 21 12.2 

26 63.5 10 48.2 24 19.9 23 6.8 29 38.1 38 24.8 

27 67.8 28 45.9 20 12.2 15 4.5 20 19.1 19 20.4 

28 65.7 20 42.6 11 1.4 2 2.4 5 5.6 4 8.4 

29 66.3 22 45.1 16 28 33 10.3 40 15.8 12 24.6 

30 65 17 42.9 13 28.4 34 10.7 41 41.6 40 29 

31 65.5 19 50.6 34 22.3 27 7.8 32 7.8 7 23.8 

32 66.8 25 52.3 36 44.6 42 3.2 12 45.5 41 31.2 

33 70.6 34 54 39 36.2 36 3.7 17 6 5 26.2 

34 64 14 40.8 7 7.4 6 9.5 38 29.4 31 19.2 

35 75.9 43 49.6 27 22.8 29 6.6 27 23.9 23 29.8 

36 58.1 3 49.9 28 27.8 32 8.4 33 53.9 42 27.6 

37 72.7 38 50.2 29 41.9 40 6.6 28 26.6 27 32.4 

38 70.7 36 39.9 6 34.9 35 5.7 23 56.1 43 28.6 

39 66.3 23 52.7 38 10.2 8 7.4 31 28.7 29 25.8 

40 69.2 31 45.6 19 27.5 31 1.1 3 15 11 19 

41 61.3 7 42.8 12 10.4 9 8.4 34 12.1 9 14.2 

42 74.2 39 50.3 31 15.8 20 11.7 42 16.2 13 29 

43 64.7 16 41.2 9 17.6 21 5.2 22 18.7 18 17.2 
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 ،( بي  الصفاا المدروسة اسرناداً إل  ييم النقن الحاصلة في بلل الصفاا1الشكل ) GGE Biplotلدى بحليل االرببان حاسرخدام بحليل 
حيو الزوايا حاد  بي  الخثون الممثلة  ،حبة ارببثت حشكل يوي  األلفووزن  ،وعدد الحبو  في السنبلة ،لوحظ أن صفاا طوا السنبلة

األكثر  38 ،36 ،30 ،9 ،3 وكانت الثرز الوراثية ذواا األريام ،بي  بلل الخثون cosinوهنا يقاس االرببان حقيمة بجب الزاوية  ،لها
 ،8 ،6وكانت الثرز الوراثية  ،والغلة الحبية ،فيما ارببثت ييم النقن لصفري اربفا  النباا ،يةحالجفاف مقارنًة ببقية الثرز الوراث بأثراً 
 هي األكثر بأثرًا حالجفاف لهابي  الصفري . 35 ،7 ،19

 
 يوضح العالقة بين الصفات المدروسة باالعتماد على قيم النقص الحاصل فيهاالذي   GGE Biplot. تحليل 1شكل ال

( وذلل عل  المحاور 10الجدوا )% م  الرباة  غير المفسر 69.7المكوناا األساسية للرباة  ما نسبره  PCAلقد شرحت نرائج بحليل 
للثراز  3.38-بي   PC1براوحت ييم المكون األوا للرباة   كما ،(,30,1 %,4,12 %%35.5ويد بلغت عل  الروالي ) ،األول  ةالثالث

وأعل  ييم سالبة كانت في الثرز  32 ,12 ,3وأعل  ييم موجبة كانت في الثرز الوراثية  9للثراز الوراثي ريم  2.06و 4الوراثي ريم 
عل   3و 19في الثرازي  الوراثيي   2.71و 2.28-المكون الثاني للرباة  غير المفسر بي   PC2. وبراوحت ييم 19 ,18 ,16الوراثي 
  1 ريم للثراز الوراثي 1.58بي  PC3  راوحت ييم المكون الثالو للرباة  غير المفسروب ،الروالي

 .7للثراز الوراثي ريم  1.95-و
  



 

Al-Assaf et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 254-269 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  269-254(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  العساف 265

 PCAتحليل االبعاد المترافقة على المكونات الثالثة االولى من تحليل العوامل األساسية للتباين  .10الجدول 

 PC1 PC2 PC3 الطراز الوراثي PC1 PC2 PC3 الطراز الوراثي

1 -0.04 -0.26 1.58 22 -0.62 -0.84 0.21 

2 -1.2 0.1 0.79 23 -0.48 1.51 -0.25 

3 1.54 2.71 -0.5 24 -0.23 0.01 0.46 

4 -3.38 1.2 0 25 -1.78 0.26 0.08 

5 0.46 -0.17 -1.25 26 0.25 0.82 0.84 

6 1.53 -1.55 0.47 27 -0.45 -0.58 -0.08 

7 1.5 -0.96 -1.95 28 -1.89 -1.19 -0.37 

8 0.69 -1.82 0.48 29 0.35 0.85 -1.33 

9 2.06 0.94 -1.85 30 0.8 2.05 0.04 

10 0.13 -0.36 0.57 31 0 -0.3 -1.07 

11 -0.11 1.02 -0.93 32 1.81 0.32 1.63 

12 1.33 0.12 0.88 33 0.98 -1.51 -0.76 

13 0.02 -0.42 0.97 34 -0.74 1.27 -0.29 

14 0.02 -1.01 1.41 35 1.41 -0.8 -0.62 

15 -0.78 0.11 0.38 36 0.65 2.11 1.77 

16 -1.95 -1.18 -0.94 37 1.97 -0.1 -0.41 

17 -3.18 0.18 0.06 38 1.46 1.49 1.22 

18 -1.68 -0.68 -0.82 39 0.25 -0.15 0.28 

19 1.71 -2.28 1.07 40 -0.07 -1.12 0.06 

20 -1.83 -0.61 0.67 41 -1.32 0.63 -0.85 

21 0.45 0.11 0.36 42 1.2 -0.17 -1.76 

    43 -0.85 0.25 -0.23 

( إمكانية بقسيم الثرز الوراثية المدروسة اسرنادًا إل  ييم النقن الحاصل بي  البيئاا لجمي  2الشكل )أظهرا نرائج الرحليل العنقودي 
حيو بلغت ييم مروسط بربيبها:  3، 38، 36، 32، 12طرز وراثية:  5ببم المجموعة األول   ؛الصفاا إل  مجموعري  رئيسيري 

والثانية ضمت . يمك  القوا أن ه ه المجموعة بمثل الثرز الوراثية يليلة الرحمل للجفاف .عل  الروالي 6، 28.6، 28.8، 31.2، 27.6
بردرج فيها  ،طرز وراثية  5صغيربي  ببم الواحد  ومجموعري   ،مجموعاا: مجموعة كبير  3طرازًا وراثيًا والري انقسمت بدورها إل   38

الثرز الوراثية في بحملها للجفاف. ه ا يقود إل  االسرنراج أن الثرز الوراثية الري بنرمي إل  المجموعة األول  هي طرز يليلة الرحمل 
 طرزًا وراثية مرحملة للجفاف. 28، 18، 16، 17، 4فيما بعربر الثرز الوراثية  ،ها أيل م  طرز المجموعاا األخرى ؤ للجفاف وأدا
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 طرازاً وراثيا باالعتماد على قيم النقص الحاصل في جميع الصفات المدروسة 43. التحليل العنقودي لتصنيف 2الشكل 

% 66لنسبة النقن الحاصلة في كل صفة م  الصفاا المدروسة أنه كان معنويًا حيو شرح  GGE Biplotببي  عند اسرخدام بحليل 
حيو  ،(3 الشكل)و الرالي يمك  الحصوا عل  بصنيف جيد م  خالا ه ا الرحليل  ،م  الرباة  غير المفسر للمحوري  األوا والثاني

ويد كان النقن في  ،وهي طرز يليلة الرحمل للجفاف ،احد بنرمي إل  مجموعة و  6، 19، 35، 33، 7، 8ببي  أن الثرز الوراثية: 
وهي  4، 16، 17، 18،  2، 20، 25، 41المجموعة الثانية الثرز:ببم و  .الغلة الحبية وطوا النباا كبيرًا مقارنة ببقية الثرز الوراثية

ويالحظ حأن الصنف  ،ي مروسثة الرحمل للجفاففه  Biplotأما حقية الثرز الوراثية والري بروز  حوا مركز  ،طرز وراثية مرحملة للجفاف
 ( فهو مروسط الرحمل للجفاف.34)ريم  2( جيد الرحمل للجفاف، أما الصنف فراا41)ريم  3فراا
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ً  43لتصنيف   GGE Biplot. تحليل 3الشكل   باالعتماد على قيم النقص الحاصل في جميع الصفات المدروسة طرازاً وراثيا

 االستنتاجات:
لوحظ وجود بباة  في بحمل الجفاف بي  الثرز الوراثية المدروسة مما يساهم في بشكيل ياعد  وراثية عريبة مهمة لبرامج  .1

 الرر ية.
وه ا ةؤشر إل  أهميرها لالسرفاد  منها في برامج  ،فكانت الثرز الوراثية النابجة م  السالالا البرية هي األيل بأثرًا حالجفا .2

 الرر ية م  أجل الرحمل للجفاف. 
، أظهر البحو أهمية انرخا  عدد كبير م  السالالا المحلية لرحدةد الثرز الوراثية الري برمر  بدرجة عالية م  الرحمل للجفاف .3

رقر  وراثيًا في البيئاا المجهد  حراريًا ومائيًا والري بعيق زياد  والري بهدف حالنريجة إل  بثوير طرز وراثية عالية اإلنراجية ومس
 اإلنراجية. 

 المقترحات:
ويمك  االسرفاد  منها في برامج  ،كونها طرزًا وراثية مرحملة للجفاف 28، 18، 16، 17، 4مراحعة العمل عل  الثرز الوراثية  .1

 بر ية الشعير.
 .ثرز الوراثية في البيئاا المخرلفةيمك  االعرماد عل  نسبة النقن في غر لة ال .2

 :المراجع
مجلة جامعة  .تحت ظروف الساحل السوري T. durumالتحليل الكمي لإلنتاج ومكوناته ألصناف من القمح القاسي  (.2009) قبيلي، صالح
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Abstract 

The experiment was conducted at Tal Hadya and Houmeimeh Agricultural 

Stations in Aleppo Research Center, General Commission for Scientific 

Agricultural Researche (GCSAR) during 2008/2009 and 2009/2010 seasons. 

Forty-three barley genotypes were used with three replications under RCBD 

design. The aim of the research was to study the phenotypic, genetic and 

environmental variability, heritability, genetic and phenotypic correlations. 

Genotypes were evaluated for plant height, spike length, grain number per spike, 

thousand grains weight and grain yield, besides some root traits. The results 

showed a large variability within studied traits. The genetic and phenotypic 

variances were larger than environmental variance for most traits. The highest 

value of heritability was 91.12% for plant high. Under dry conditions, plant 

growth was significantly decreased as measured by all characters. The 

percentages of reduction, ranged from 66.96 % to 1.90 % for grain yield and grain 

weight, respectively. The injury index ranged from 2,03 to 0.02 for grain yield 

and grain weight, respectively. The correlation coefficients among characters 

were nearly the same in the wet and dry locations. Positive and highly significant 

correlation (r=0.95**) was found between the percentage of reduction and injury 

index. Using GGE Biplot the genotypes were arranged in three groups that varied 

in their tolerance to drought stress. The genotypes 4, 17, 16, 18, and 28 were 

tolerant to drought stress. 

Key words: Barley, Genotypic variation, Genotypic correlation, Injury index, 

Drought tolerance. 
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