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 الملخص
 تقدير بهدف 2016/2017و 2015/2016النمو خالل موسففففففففففمي  بحلب في موقع السفففففففففففير  نفذ البحث

 سفففففففودأعربي : محليةمنها ثالثة  ؛الشفففففففعيرمن وراثية  طرزسفففففففبعة ل الخاصفففففففة علف التوافقو المقدر  العامة 
(P1)،  بيضأعربي و (P2) ، 3فراتو (P3) مففدخلففةأخرى ، وأربعففة: Alanda-01 (P4 ،)وRihan-

03 (P5 ،)وArizona (P6 ،)وAvit (P7) بين الطرز األبوية خالل . نفذ برنامج تهجين نصف تبادلي
د األيام من الزراعة دعصففففففات الموسفففففم األول. تمع زراعة اوباه والهجن في الموسفففففم القاني وتم تقييمها ل

وزن الرئيسفففففة، و  عدد الحبوب/السفففففنبلة، و تالنبا/مقمر عدد اإلشفففففطاهات الحتف التسفففففنبل، وحتف الن فففففج، و 
مقدر  عامة عالية علف التوافق لمعظم الصفففففففففففففففات المدروسففففففففففففففة  p3و p1بوان امتلك األ .األلف حبة )غ(

علف التوافق في معظم الصففففففففففففففففات قيمفا  معنويفة لتفرثيرات المقفدر  الخفاصفففففففففففففففة  (P1×P3)الهجين  وأظهر
( قيما  معنوية لترثيرات المقدر  الخاصة P4×P5(، و)P5×P7(، و)P4×P6وامتلكع الهجن ) المدروسة.
التوافق لصفففففففة عدد الحبوب في السففففففنبلة، وكانع منونات التباين العائد  للمقدر  العامة علف التوافق علف 
(GCA( والمقدر  الخاصففة علف التوافق )SCAعالي )الوراثي التراكمي أهمية الفعل لف إ مشففير    ،المعنوية ة
 GCA/SCAلنسفففففففففبة كانع او في توريث الصففففففففففات المدروسفففففففففة.  (التجميعيي )التراكموغير  (التجميعي)

أصففففنر من الواحد لصفففففات عدد األيام حتف التسففففنبل وحتف الن ففففج، ووزن األلف حبة مشففففير  إلف أهمية 
صفففات، في حين كانع النسففبة أكبر من الواحد لصفففتي عدد ث هذه الفي توري ةتفوقمالمورثات السففائد  وال
مشفففير  إلف أهمية المورثات التراكمية في  ،الرئيسفففيةوعدد الحبوب في السفففنبلة  ،النبات/اإلشفففطاهات المقمر 
 توريث هذه الصفة.

 .ير، الشعالنلة التبنير،علف التوافق،  المقدر التبادلي، نصف التهجين  مفتاحية:الكلمات ال
:المقدمة  

التي يقل و  ،في البيئات المتوسطية التي تتميز بالمناخ الجاف السيماو يمقل الشعير المحصول الحبي األهم في العديد من مناطق العالم، 
يعطف الشفففعير أف فففلية ، و لتميزه بموسفففم نمو قصفففير إذا ما قورن بمحصفففول القم  ، وذلكسفففنة/ملم 300عن المطري فيها معدل الهطول 
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(. Aghaie et al., 2010) جدا   الصقيع بسبب الن ج والحصاد المبنر وفي المناطق المقيد  بفتر  نمو قصير وجود خطر  خاصة عند
ويحتل المركز الرابع بعد القم  واألرز والذر  الصففففففففراه من حيث  ،الشفففففففعير من المحاصفففففففيل العلفية الحبية االسفففففففتراتيجية عالميا   يعد  كما 

تنذية  يسفففففففففففتفاد من حبوب  وتبن  في إذ ،المحصفففففففففففول العلفي األولفهو في سفففففففففففورية . أما (FAO,2004) المسفففففففففففاحة المزروعة واإلنتا 
ألغنام واألبقار، ويدخل بشفففففففففنل محدود في تركيبة الخلطات العلفية للدواجن. وفي الحالتين تعد  القيمة االقتصفففففففففادية السفففففففففيما االحيوانات و 

م مناطق إنتا  الشففففففعير تسففففففود في مناطق االسففففففتقرار القالقة والرابعة، والتي أن معظ إذ ،والنذائية للشففففففعير علف درجة عالية من األهمية
. لذلك تركز اهتمام الخطط الحنومية علف تحسففففففين إنتا  هذا المحصففففففول الهام بهدف ض لموجات جفاف تؤدي النخفاض اإلنتاجيةتتعر 

من  المركز القاني عربيا   ةسففوري تحتل (.1999)ايناردا،  الحيوانيوتحقيق التكامل بين اإلنتاجين النباتي و  ،تحسففين قطاا القرو  الحيوانية
تشففففففير البيانات الصففففففادر  عن و والمركز القالث بعد المنرب والجزائر من حيث اإلنتا .  بالشففففففعير بعد المنرب، حيث المسففففففاحة المزروعة

كتار كغ/هفففففف 662حوالي  2013موسم الخالل الشعير في سورية بلغ  غلة ( أن متوسطFAO, 2013) الزراعة العالميةاألغذية و منظمة 
، 2903الدول المجاور  من الشففففففعير في الموسففففففم نفسفففففف  حوالي غلة متوسففففففط ، بينما بلغ للنلة عالميا   كمتوسففففففط نتاركغ/ه 2908مقابل 
، ليف التواوالعراق عل ،واألردن ،ومصففففففففففففففر ،وإيران ،ولبنان ،وذلك لكل من تركيا نتاركغ/ه 1044، 1066، 1321، 2000، 2414
جديد  ذات قدر  وراثية عالية فقد أصبحع هناك ضرور  للوصول ألصناف  ،مع المتوسط العالمي حد  المساحة مقارنة  و لتدني غلة  ونظرا  

 (.Kashif and Khaliq, 2003) للنلة الحبية واستجابة للبيئات المختلفة
 ،األردنو ، آسفيا الوسفطف: سفوريةمن سفالالت وجدت في منطقة  اإلنسفانية، إذ تم اسفتئناسف لعب الشفعير دورا  مهما  في تطور الح فارات 

مة في أسففيا وأفريقيا وأمرينا وأوربا، وينطي ايعد  الشففعير من المحاصففيل اله(. و Ceccarelli et al., 2007تركيا )و  ،إيرانو  ،فلسففطينو 
طق، ويزرا من  أكقر من بعلي في هذه المنا حيد للمزارا كمحصففففولحيث يعد الخيار الو  ،في المناطق الجافة ا  مليون هنتار  40أكقر من 

(. وتتركز معظم Ceccarelli et al., 2004ريقيا )وشففففففمال أف ،وغرب آسففففففيا ،في المناطق شففففففب  الجافة من الصففففففين ا  مليون هنتار  17
 (. Saad et al., 2014المساحات المزروعة ب  في الترب الفقير  والبيئات المجهد  )

زياد  اإلنتا ، هذه الزياد  تتم عن طريق التوسففع في المسففاحة المزروعة واسففتخدام الزراعية بشففنل رئيب ب النجاح في حل المشففاكل يرتبط
من جهة جهادات اإلحيائية والالإحيائية واستخدام األصناف الجديد  ذات اإلنتاجية العالية والمقاومة لإل ،عة الحديقة من جهةأساليب الزرا 

وتعد المراحل التربوية األولف هي  ،المننون الوراثي للنلة الحبية ومنوناتهامج التربية هو تحسفففين األسفففاسفففي في معظم برا أخرى. والهدف
لمربي العديد من الصفففعوبات في تحديد الطرز األبوية التي سفففتدخل في عملية التهجين وانتخاب أف فففل التراكيب األصفففعب حيث يواج  ا

 (. Condon, 2002) ة للمجموعات الهجينةالوراثية في األجيال االنعزالي
لذا ، ثيرات المختلفةروراثية ذات التن صففففة النلة الحبية هي من الصففففات الكمية المعقد  التي يتحنم في وراثتها عدد كبير من العوامل الإ

فات من خالل معرفة منونات التباين الوراثي للصففففففففففف وذلك ،سفففففففففففهاما  في التحسفففففففففففينايجب معرفة أي نوا من أنواا فعل المورثات األكقر 
التهجين  اخلة فيباه الدقدر  علف التوافق بين اوملف هذا الهدف تصفففففمم برامج تربوية تعتمد علف التهجين وعلف الإوللوصفففففول  المختلفة.

 .(Singh et al., 1999) تحقيق الكسب الوراثي بوقع قصيرومعرفة إمنانية 
في األجيال االنعزالية وتحليل التباين  هاوانعزالفات الكمية اقترحع طرائق تحليل مختلفة وموديالت رياضففففففية خاصففففففة إلظهار تنير الصفففففف

، ويقصفففد بالتهجين التبادلي إجراه التهجين بين تراكيب وراثية مختلفة الصففففات Diallel Analysisالوراثي. منها طريقة التحليل التبادلي 
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ن أداه التراكيب الوراثية الطرائق للمقارنة بيأهم من  د  ويع ،وبشففففففففففنل يؤمن الحصففففففففففول علف كافة التراكيب الوراثية الممننة ،والخصففففففففففائ 
 .(1997)بحو،   أو بين أصناف ذاتية التلقي Inbred linesوتقدير المؤشرات الوراثية سواه كان بين سالالت نقية  ،المختلفة
اه علف التوافق قدر  هذه اوببل عن طريق م ،أن اختيار اوباه ال يمنن أن يتم فقط عن طريق دراسة سلوك األفراد وتكيفها المعروفمن 
لة ما في سففففففففففففلسففففففففففففلة من برنها المتوسففففففففففففط العام لسففففففففففففالGeneral Combining Ability (GCA ) قدر  العامة علف التوافقمال تعرفو 
سفففلوكية العامة لسفففاللة ما أو علف موقع هذه السفففاللة عند إدخالها في سفففلسفففلة من التهجينات. جينات، أي أنها تسفففتعمل كدليل علف الالته

وقد  ،خروولذلك فهي موروثة من جيل  Additive Gene Actionدليل علف الفعل التراكمي للمورثات  GCAفالتباين العائد الختبار 
 ×لف التفاعل )الوراثي إ ويعود في جزئ  األكبر إلف الترثير البيئي أو هجينالت ن ترثير المقدر  العامة علف التوافق لآلباه الداخلة فييتباي

فتعرف  Specific Combining Ability (SCA)قدر  الخاصة علف التوافق م. أما ال(Akmine and Hashiguchi, 1964)البيئي( 
ولذلك يمنن أن تكون المقدر  الخاصفففففة بالنسفففففبة لهجين ما  .متوسفففففط المقدر  العامة ألبوي  عن قيمة المتوسفففففطة لهجين مابرنها انحراف ال

العالية، ال تعني  التوافقن المقدر  الخاصففة علف إلذلك ف فعالية األبوين كبير  أو صففنير ، وطبقا   كبير  أو صففنير ، وذلك يتوقف علف كون 
ين أعطيا هذا الهجين، وتعنب المقدر  الخاصة علف الخلط مدى تفاعل مورثات األبوين جين بمواجهة أبوي  اللذل رور  كفاه  عالية للهبا

للحاالت التي تكون  أو مؤشففرا   . أي أنها تسففتعمل دليال  Epistasisأو تفوق  Dominanceوالتي تظهر في الجيل األول كتفاعالت سففياد 
لذلك فالتباين العائد الختبار لمتوسفففط العام للسفففاللة المختبر  والداخلة في برنامج التهجين، فيها سفففلوكية هجن معينة أف فففل أو أسفففوأ من ا

SCA  تراكمي للمورثات الدليل علف الفعل غيرNon Additive Gene Action ( 2009وآخرون، صبوح). 
ترثيرات المقدر  العامة بهدف دراسفففففففة من الشفففففففعير  وراثية لقمانية طرز تبادلينصفففففففف تهجينا   Schittenhelm et la., (1996) أجرى 

لنبات، حبوب/اغلة الو الترثير الكبير للمورثات ذات األثر التراكمي في توريث صففففففففات موعد التسفففففففنبل،  واوالحظ ،والخاصفففففففة علف التوافق
رثات أن المو  ينأكبر من الواحد لكل الصفففففففففففات مؤكد GCA/SCAمنونات التباين  وطول النبات ووزن األلف حبة، حيث كانع نسففففففففففبة

بإجراه تهجين تبادلي ضففم ثمانية أباه من  Lakew et la., (1997)وقام  ريث تلك الصفففات.ذات األثر التراكمي هي المسففؤولة عن تو 
وموعد  ،والخاصة علف التوافق كانع معنوية لصفتي موعد طرد السنابلأن منونات التباين العائد  للمقدر  العامة تائج وبينع الن ،الشعير

قدر  العامة علف التوافق أكقر أهمية من منونات التباين العائد  للمقدر  الخاصفففففففففففة علف موكانع منونات التباين العائد  لل الن فففففففففففج التام،
في  Hanifi and Gallaise (1999)الحظ . تيناكمي للمورثات في توريث هاتين الصفففففففففففففففهمية األثر التر مما يشففففففففففففففير إلف أ  ،التوافق

أسففففففاسففففففيا  لبعض التباينات الوراثية لصفففففففات وزن  ا  العامة علف التوافق كانع منون المقدر  أن ،تهجينات بين ثمانية أصففففففناف من الشففففففعير
اختالفاٍت معنوية بين التراكيب الوراثية لصففففففففات التزهير  Budak (2000)وجد . بدوره حبة وموعد التزهير وغلة الحبوب والقش 1000

الرتفاا النبات ووزن األلف  معنويا   العامة والخاصففففففففففففففة علف التوافق المقدر باين حبة وغلة الحبوب. وكان ت 1000وارتفاا النبات ووزن 
ر ترثيأن  ،لشفففعير سفففداسفففية الصففففوفبادلي بين أصفففناف اعند إجراه تهجين ت Sharma et la., (2003)حبة وغلة الحبوب. كما وجد 

 المقدر ب في الجيل األول والقاني، بينما كانع ترثيرات وغلة الحبو  ،العامة علف التوافق كانع معنوية لوزن الحبوب في السفففففففففففففنبلة المقدر 
 الخاصة علف التوافق فقط معنوية لهاتين الصفتين في الجيل القاني. 

لصفففففات التبنير بالن ففففج ف ففففل الهجن أباه و وتحديد أف ففففل او والمقدر  الخاصففففة علف التوافق، قدر  العامة مال حسففففابيهدف البحث إلف 
 .النلة نوناتموبعض 



 

Saleh et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 285-297 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  297-285(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  صالح 288

 وطرائقه: البحثمواد 
 ،(P3) 3فراتو  ،(P2) بيضأعربي و  ،(P1) سففففففودأعربي  :آباه محليةثالثة  الشففففففعير وهيمن  طرزت ففففففمنع الماد  التجريبية سففففففبعة 

 ArizonaوRihan-03 (P5 ،)وAlanda-01 (P4 ،) محلية:آباه غير وأربعة  .للبحوث العلمية الزراعيةعامة ئة الالهي هامصفففففففففففففففدر 
(P6 ،)وAvit (P7)،  المحلية ونسفففب  وفيما يلي تعريف بالطرز .(ركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايناردالما هامصفففدر

 المدروسة: الطرز غير المحلية
o اسففففتقرار ثالقة(  نتار،كغ/ه 1000سففففورية، غلت  الحبية )صففففنف محلي قديم ثنائي الصففففف مترقلم مع بيئة زراعت  في : عربي أسففففود

 .استقرار ثانية( كتار،كغ/هف 1825و)
o  :1850اسففتقرار ثالقة( و) نتار،كغ/ه 1000صففنف محلي قديم ثنائي الصففف مترقلم مع البيئة السففورية، غلت  الحبية )عربي أبيض 

 استقرار ثانية(.  ر،كتاكغ/هف
o  ( لدى سنة االعتماد.كتاركغ/هف 1750ثنائي الصف، غلت  الحبية )، ةلمنطقة االستقرار القالق 2000: صنف معتمد عام 3فرات 

o Rihane-03/3/As46/Aths*2//Aths/Lignee686/9/M64-76//Jo/York/3/M5/Galt//As46/4/Hj34-
80/Astrix/5/M6/Robur-35-6-3. 

o Arizona5908/Aths//Avt/Attiki/3/S.T.Barley/4/Aths/Lignee68/6/5/Rhn08/3/DeirAlla106//DL71/Strai
n205/6/Arabyan//M6/Robur-35-6-3. 

o Avt/Attikik//M-Att-73-337-1/3/Aths/Lignee686/4/M-Att-73-337-1/3/Mari/Aths*2//Avt/Attiki 
o Alanda-01 .صنف متحمل للجفاف 

( 2015-1998ملم لمتوسفففففط الفتر  ) 246.9مطار السفففففنوي منطقة اسفففففتقرار ثالقة معدل األ بحلب، وهي منطقة السففففففير  موقع التجربة:
 التربة طمية طينية قليلة الملوحة.و 

  :برنامج التهجين والزراعة
 يف ،2015 أواخر شفففففهر تشفففففرين القانيين في الداخلة في التهج للشفففففعيرزراعة الطرز الوراثية  عتم :(2015/2016) الموسممممم ا و 

ليتسففنف  ،سففم بين األب واألخر 100وبمسففافة فاصففلة  ،سففم بين السففطور 30وبمسففافة فاصففلة  ،م 1طول السففطر  ،سففطور لكل أب ربعةأ
مراقبة  عتم .هارسفففففبوا بين الموعد واوخر بهدف تحقيق التزامن في اإلز أوذلك في ثالث مواعيد للزراعة بفاصفففففل  ،القيام بعملية التهجين
كافة التهجينات في  وإجراه .هجينةبل من كل مجموعة اسففففففففن /10لتشففففففففنيل كل مجموعة هجينة تم خصففففففففي وتلقي  /و  ،اوباه أثناه نموها

تم الحصول علف  بذلكو . (1)وفق الجدول التبادلي نصف بين الطرز األبوية بطريقة التهجين ( 2016واخر اذار أ)مرحلة اإلزهار بداية 
 N = P (P-1) :حسب المعادلة التاليةوعة هجينة جمم 21
 .F0في نهاية الموسم تم الحصول علف البذار الهجين و  ة،: عدد الطرز األبويPو : عدد الهجن Nحيث 
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 للشعير 7x7التبادلي نصف برنامج التهجين  .1جدول ال

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1  

      - P1 

     - P1*P2 P2 

    - P2*P3 P1*P3 P3 

   - P3*P4 P2*P4 P1*P4 P4 

  - P4*P5 P3*P5 P2*P5 P1*P5 P5 

 - P5*P6 P4*P6 P3*P6 P2*P6 P1*P6 P6 

- P6*P7 P5*P7 P4*P7 P3*7 P2*P7 P1*P7 P7 

يل للحصففففففففول علف نباتات الجتشففففففففرين القاني  24في  F0الطرز األبوية وبذار  بذار زراعة عتم :(2017 – 2016) الموسمممممم ال ان 
 ،م 1طول السفففطر  منها لكل ينوبمعدل سفففطر  ،اعات العشفففوائية الكاملة وعلف سفففطوروذلك بقالث منررات وفق تصفففميم القط F1األول 

تم توصففففيف و  نفذت جميع عمليات الخدمة حسففففب توصففففيات وزار  الزراعة واإلصففففالح الزراعي.، سففففم 30خر والمسففففافة بين السففففطر واو
 الموسم. في نهاية ولالطرز األبوية ونباتات الجيل األ

 الصفات المدروسة:
 النصج: تبكير بصفات ال
 .( من النباتات%50اعتبارا  من حدوث التسنبل لدى ) التسنبل حساب عدد األيام حتف تم :حتف التسنبل زراعةيام من العدد األ

  .( من النباتات%50لدى ) الن جاعتبارا  من حدوث  الن ج حساب عدد األيام حتف تم: حتف الن جعدد األيام 
  :الغلة مكونات
  .من كل قطعة تجريبية ة نباتاتخمسل لمقمر اأخذ متوسط عدد اإلشطاهات  تم:  النبات/مقمر الاهات اإلشطعدد 

 .من كل قطعة تجريبية ة سنابلخمسمتوسط ة للعدد الحبوب/السنببحساب  :الرئيسة عدد الحبوب/السنبلة
 م العداد اولي ثم وزنع بالميزان اإللكتروني. ااستخدب :وزن األلف حبة )غ( 
 :والوراث  اإلحصائ  ليللتحا
باستخدام برنامج  ،%5مستوى ثقة  عند L.S.Dومقارنة المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي  ANOVAإجراه تحليل التباين تم 

GenStat V12.0 . النموذ  الرياضي األول من تحليل  –حساب المقدر  العامة والمقدر  الخاصة علف التوافق وفق الطريقة القانيةتم و
 Griffing (Method II Fixed-Model) م العال

eijkl∑∑bc / gi+gj+sij+1 +µ Xij= 
: المقدر  العامة gi، gj النباتي المدروس كنل.: المتوسط العام للصفة في المجتمع  µالقيمة المتوسطة المشاهد  للهجين. :Xij حيث:

 .iو ، jعلف التوافق لألبوين 
sij :المقدر  الخاصة علف التوافق للهجين. 

eijkl∑∑bc: تم)وهنا يهمل ألن التقييم تم في نفب الموسم وتحع نفب الظروف البيئية(. و  الترثير الخاص بالعوامل البيئية المحيطة 
 لترثيرات العائد  للمقدر  العامة والمقدر  الخاصة علف التوافق وفق العالقات التالية:تقدير المتوسط العام وا

[ 2/P (P+1)]X..‚=µ 
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Xii - 2/P X...]  1/(P+2)[Xi + =gi 
Xii + Xj+ Xjj]+2/[(P+1)(P+2)]X..¸ Xij- 1/(P+2)[Xi + =sij 

P.عدد اوباه : µ :المتوسط العام للصفة في المجتمع. Xi: المجموا العائد للمنظومة األبوية i .Xj :المجموا العائد للمنظومة األبوية j. 
gi: للهجين. لتوافقة علف االمقدر  الخاص sij:   لتوافقة علف اص  الخاالمقدر. 

 :والمناقشة النتائج
 التوافق:تأثيرات المقدرة العامة والمقدرة الخاصة على 

 عدد ا يام حتى التسنبل:-1
العامة كانع ترثيرات المقدر   إذ P7أن أف ففففففل الطرز األبوية كان الطراز  (3)الجدول  ظهرت نتائج ترثيرات المقدر  العامة علف التوافقأ

العدد  انيمتلك ينالطراز  ينهذا يشفففففففففير إلف أن هذو  ،P1 (-0.60*)يلي  الطراز األبوي  ،(*0.65-) سفففففففففالبة  معنوية و لديعلف التوافق 
إلف توريث  نمياليولذلك سفففففففففصففففففففففة تقليل عدد األيام حتف التسفففففففففنبل،  التي تسفففففففففاهم في توريث التراكمي األكبر من المورثات ذات األثر

كما امتلك الطراز األبوي  .يمنن استخدامهما في برامج التربية لتحسين هذه الصفة وبالتاليلتسنبل، أليام حتف اعدد ا يلتقل ا صفةمهينسل
P3 ميل إلف يولذلك سففمتوسففط المقدر  العامة علف التوافق،  د  طرازا  ويع، (0.48-غير معنوية وسففالبة ) ترثيرات مقدر  عامة علف التوافق

غير معنوية  فيها ترثيرات المقدر  العامة علف التوافق. أما بقية الطرز األبوية فكانع تسففففنبليام حتف العدد األ تقليل توريث أنسففففال  صفففففة
زياد  عدد األيام العدد األكبر من المورثات السفففففففائد  وربما المتفوقة المسفففففففؤولة عن هذه الطرز األبوية تحتوي وبالتالي  ،أو معنوية موجبة
 مرغوبة.صفة غير وهي صفة زياد  عدد األيام حتف التسنبل  نسالهاأريث إلف تو  ك ستميللذل، حتف التسنبل

 لصفة عدد األيام حتى التسنبلعلى التوافق  تأثيرات المقدرة الخاصةو تأثيرات المقدرة العامة على التوافق. قيم 3الجدول 

 تأثيرات المقدرة الخاصة 
 تأثيرات المقدرة العامة

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P1        -0.60* 

P2 -1.64*       0.13 

P3 -2.03** 0.75      -0.48 

P4 0.86 0.14 -1.75*     0.63* 

P5 -1.31* 0.97 0.43 0.47    0.29 

P6 0.81 0.08 0.69 0.08 0.08   0.68** 

P7 1.14 0.42 1.03 0.92 -1.25 -1.64*  -0.65* 

 الهجن
LSD0.05 1.30 

 اآلباء
LSD0.05 0.49 

LSD0.01 1.76 LSD0.01 0.66 

 قيما  امتلكع  (P1xP2, P3xP4, P1xP5, P6xP7أن المجموعات الهجينة ) علف التوافق ةصففففففففففففففالخاأظهرت نتائج ترثيرات المقدر  
أي أن  منخف ففففففة،والقاني  عاليةهذه المجموعات من أبوين أحدهما مقدرت  العامة علف التوافق من ونتجع كل  ،مرغوبة معنوية وسففففففالبة

 ،وبالتالي فمن المتوقع حدوث انعزاالت وراثية في األجيال التالية ،تراكمي( ال× لمجموعات من نوا )تراكمي دى هذه الوراثي للتفاعل اا
ونتجع هذه المجموعة من  ،معنوية وسالبةال علف التوافق عالية ات مقدر  خاصةترثير ( قيم P1xP3المجموعة الهجينة ) عفي حين امتلك
وتعد هذه المجموعة الهجينة  ،تراكمي(× وبالتالي فإن تفاعل العوامل الوراثية من النوا )تراكمي  ،لهما عاليةلمقدر  العامة أبوين ترثيرات ا

أما بالنسففبة لباقي التراكيب الهجينة فكانع قيم ترثيرات  .وعدم ظهور انعزاالت وراثية في األجيال الالحقة ،مبشففر  لتوقع ثبات قيمة الصفففة
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 (.3)الجدول  غير معنوية أو موجبة وهي غير مهمة لتحسين هذه الصفةو  لديها سالبة علف التوافق المقدر  الخاصة
 عدد ا يام حتى النضج:-2
كانع ترثيرات المقدر  إذ  P1أن أف فففففل الطرز األبوية كان الطراز االبوي  (4)الجدول  ظهرت نتائج ترثيرات المقدر  العامة علف التوافقأ

العدد األكبر من المورثات ذات   الطراز يمتلكا هذا يشفففففففففير إلف أن هذو  ،(**0.86-) سفففففففففالبةلمعنوية و   عالية االعامة علف التوافق لدي
تخفيض عدد األيام  إلف توريث أنسال  صفة لمييولذلك س ،صفة تخفيض عدد األيام حتف الن ج التي تساهم في توريث تراكمياألثر ال

ترثيرات مقدر   P2  ,P3 يناألبوي ينكما امتلك الطراز . ين هذه الصفففففففةة لتحسففففففالتربييمنن اسففففففتخدام  في برامج  وبالتالي ،حتف الن ففففففج
أما  ،المقدر  العامة علف التوافق يمتوسففففففط ينطراز  اند  ويع ،تواليلعلف ا (0.02-)و (0.29-غير معنوية وسففففففالبة ) عامة علف التوافق

إن هذه الطرز تحتوي العدد وبالتالي ف ،نوية موجبةية أو معر معنو يغ لديها ترثيرات المقدر  العامة علف التوافقبقية الطرز األبوية فكانع 
صفة زياد  عدد  نسالهاألذلك ستميل إلف توريث  زياد  عدد األيام حتف الن ج،األكبر من المورثات السائد  وربما المتفوقة المسؤولة عن 

 األيام حتف الن ج.
 ة عدد األيام حتى النضجلصفعلى التوافق  خاصةلمقدرة الثيرات اأتو تأثيرات المقدرة العامة على التوافق. قيم 4الجدول 

 تأثيرات المقدرة الخاصة 
 تأثيرات المقدرة العامة

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P1        -0.86** 

P2 0.72       -0.08 

P3 -1.33* -1.61**      -0.02 

P4 -0.22 -0.50 -0.56     0.37 

P5 -0.89 0.33 1.28* 0.39    0.03 

P6 0.94 0.67 0.11 -1.78** -0.44   0.70** 

P7 -0.20 -1.50** 1.44** 1.56** -1.11* -0.28  0.13 

 الهجن
LSD0.05 1.04 

 اآلباء
LSD0.05 0.39 

LSD0.01 1.40 LSD0.01 0.53 

ونتجع هذه  ،لمعنوية وسالبةعالية ا ما  قيامتلكع  (P4×P6) ةالهجين ةأن المجموع علف التوافق الخاصةأظهرت نتائج ترثيرات المقدر  
 ال× من نوا )ال تراكمي ة أي أن التفاعل الوراثي لدى هذه المجموع ،وموجبةالعامة علف التوافق منخف ة  مامن أبوين مقدرته ةالمجموع

( قيم P1×P3,P3×P2) الهجينة اتالمجموع عفي حين امتلك، تراكمي( وبالتالي فمن المتوقع حدوث انعزاالت وراثية في األجيال التالية
 ،سالبةالعامة علف التوافق  مامن أبوين مقدرته تينونتجع هذه المجموع ،وسالبة وعالية المعنوية معنويةعلف التوافق ترثيرات مقدر  خاصة 

قع ثبات قيمة مبشر  لتو  تينالهجين تينوتعد هذه المجموع ،تراكمي( ×من نوا )تراكمي  تينالتفاعل الوراثي لدى هذه المجموعوبالتالي فإن 
عالية المعنوية  قيما  ( P2×P7,P3×P7وامتلكع المجموعتين الهجينتين ) ،الصفة وعدم ظهور انعزاالت وراثية في األجيال الالحقة

لدى  اثيالتفاعل الور وبالتالي فإن  ،من أبوين أحدهما مقدرت  العامة علف التوافق سالبة والقاني موجبة تينونتجع هذه المجموع ،وسالبة
معنوية علف التوافق ترثيرات مقدر  خاصة قيم  (P5×P7وامتلكع المجموعة الهجينة ) تراكمي(ال  ×من نوا )تراكمي  ةهذه المجموع

ال  ×من نوا )ال تراكمي  ةأي أن التفاعل الوراثي لدى هذه المجموعمن أبوين مقدرتهما العامة علف التوافق منخف ة  ونتجع ،وسالبة
أما بالنسبة لباقي التراكيب الهجينة فكانع قيم ترثيرات المقدر   فمن المتوقع حدوث انعزاالت وراثية في األجيال التالية لتاليوبا ،تراكمي(

 .غير معنوية أو موجبة وهي غير مهمة لتحسين هذه الصفةو الخاصة علف التوافق لديها سالبة 



 

Saleh et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 285-297 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  297-285(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  صالح 292

 االشطاءات الم مرة /النبات:عدد -3
كانع ترثيرات كان أف ل الطرز األبوية إذ  P2أن الطراز األبوي  (5)الجدول  لمقدر  العامة علف التوافقثيرات اتائج تروحظ من خالل نل

 P1وامتلففك الطراز األبوي  ،P3 (1.12**)، يليفف  الطراز األبوي (**1.73موجبففة )المقففدر  العففامففة علف التوافق لففديفف  عففاليففة المعنويففة و 
العدد األكبر من المورثات ذات األثر  تمتلك زالطر  ههذا يشففففير إلف أن هذو وية وموجبة، معنوافق عامة علف التترثيرات مقدر  ( *0.67)
زياد  عدد االشففطاهات، وتعد  هذه  إلف توريث أنسففالها صفففة سففتميلولذلك صفففة زياد  عدد االشففطاهات،  التي تسففاهم في توريث تراكميال

أما بقية الطرز األبوية فكانع . ما في برامج التربية لتحسففففففين هذه الصفففففففةاسففففففتخدامهلذلك يمنن الطرز عالية المقدر  العامة علف التوافق 
دد األكبر من المورثات إن هذه الطرز تحتوي العغير معنوية أو معنوية سفففففففففففففففالبة، وبالتالي ف لديها ترثيرات المقدر  العامة علف التوافق
  عدد االشطاهات.صفة تخفيض  نسالهاأإلف توريث  لك ستميللذ عدد االشطاهات.تخفيض السائد  وربما المتفوقة المسؤولة عن 

ونتجع هذه  (5لترثيرات المقدر  الخاصفففففففففففففففة علف التوافق )الجدول وموجبة  عالية المعنوية قيما   (P1xP3) امتلكع المجموعة الهجينة
 تراكمي( ×نوا )تراكمي  من ةجموعففأي أن التفففاعففل الوراثي لففدى هففذه المعففاليففة العففامففة علف التوافق  مففامن أبوين  مقففدرته ةالمجموعفف

 امبشفففففر  بالنسفففففبة لهذه الصففففففة ومن المفيد انتخابه ةالمجموع د  هذهوتع ،وبالتالي من المتوقع غياب االنعزاالت الوراثية في األجيال التالية
وموجبة،  ة المعنويةعالي ما  قي( P1xP5,p2xp7) تينالهجينتين كما امتلكع المجموع .لتوقع ثبات قيمة الصفففة لديها في األجيال القادمة

أي أن التفففاعففل الوراثي لففدى هففذه  ،منخف فففففففففففففففةوالقففاني  عففاليففة من أبوين أحففدهمففا مقففدرتفف  العففامففة علف التوافق تينونتجففع هففذه المجموع
 ةموعفف. كمففا امتلكففع المجوبففالتففالي فمن المتوقع حففدوث انعزاالت وراثيففة في األجيففال التففاليففة تراكمي(ال  ×من نوا )تراكمي  ةالمجموعفف
 ،والقاني عالية ف فففففففففففففةمنخأحدهما مقدرت  العامة علف التوافق  من أبوين ةالمجموع ذهونتجع هوموجبة  معنوية قيما   (P3xP4) ةينالهج

ونتجع وموجبة  معنوية قيما   (P5xP7وكذلك امتلكع المجموعة الهجينة ) تراكمي( ×تراكمي ال من نوا ) ايهأي أن التفاعل الوراثي لد
 تراكمي(ال  ×تراكمي ال من نوا ) يهمفاأي أن التففاعفل الوراثي لفد ،منخف فففففففففففففففةالعفامفة علف التوافق  مفامقفدرته من أبوين ةالمجموعف هفذه

بة لباقي ال. وبالتالي فمن المتوقع حدوث انعزاالت وراثية في األجيال التالية الهجينة فكانع قيم ترثيرات المقدر   مجموعاتأما بالنسفففففففففففففف
 .وهي غير مهمة لتحسين هذه الصفة سالبةر معنوية أو غيو  وجبةمالخاصة علف التوافق لديها 

 لصفة عدد االشطاءاتعلى التوافق  تأثيرات المقدرة الخاصةو التوافقتأثيرات المقدرة العامة على . قيم 5الجدول 

 تأثيرات المقدرة الخاصة 
 تأثيرات المقدرة العامة

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P1        0.67* 

P2 -1.33       1.73** 

P3 3.28** 1.72      1.12** 

P4 -0.56 1.39 2.00*     -1.05** 

P5 4.44** -2.61** -4.00** -0.33    -1.05** 

P6 -1.83* 1.11 -1.78* -0.61 1.11   -1.77** 

P7 1.56 2.50** -1.89** -0.22 2.28* 1.00  0.34 

 الهجن
LSD0.05 1.76 

 اآلباء
LSD0.05 0.67 

LSD0.01 2.38 LSD0.01 0.90 

 عدد الحبوب ف  السنبلة:-4
كانع ترثيرات المقدر   ، إذP7أن أف ففففل الطرز األبوية هو الطراز األبوي  (6)الجدول  التوافقظهرت نتائج ترثيرات المقدر  العامة علف أ



 

Saleh et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 285-297 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  297-285(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  صالح 293

P6 (4.32** ،)لطراز األبوي اثم  ،P4 (5.43**)يلي  الطراز األبوي  (،**7.48موجبة )العامة علف التوافق لدي  عالية المعنوية و 
التي  تراكميالعدد األكبر من المورثات ذات األثر الاألبوية تمتلك  زالطر  ههذا يشففففففففففففففير إلف أن هذو  ،p5 (3.98**)ثم الطراز األبوي 
وتعد  هذه في السنبلة،  زياد  عدد الحبوب إلف توريث أنسالها صفةستميل ولذلك صفة زياد  عدد الحبوب في السنبلة،  تساهم في توريث

أما بقية الطرز األبوية فكانع  ،لذلك يمنن اسفففففففتخدامها في برامج التربية لتحسفففففففين هذه الصففففففففةالطرز عالية المقدر  العامة علف التوافق 
رثات كبر من المو ية تحتوي العدد األإن هذه الطرز األبو وبالتالي ف ،سفففففففففففففففالبةو معنوية ال عالية لديها ترثيرات المقدر  العامة علف التوافق

لذلك ، منخف ففففة ترثيرات المقدر  العامة علف التوافق ا  طرز  د  وتع ،عدد الحبوب في السففففنبلةتخفيض السففففائد  وربما المتفوقة المسففففؤولة عن 
  عدد الحبوب في السنبلة.صفة تخفيض  نسالهاأستميل إلف توريث 

من  ةونتجع هذه المجموع ،مقدر  الخاصففففففففففففففة علف التوافقلترثيرات ال وموجبة عالية المعنوية قيما   (P4×P6) المجموعة الهجينةأظهرت 
وبففالتففالي من  ،تراكمي( ×نوا )تراكمي المن  ةأي أن التفففاعففل الوراثي لففدى هففذه المجموعفف ،عففاليففةالعففامففة علف التوافق  مففاأبوين مقففدرته

لتوقع ثبات قيمة الصففففففة لديها في  اانتخابه   ومن المفيدمبشفففففر  ةتلك المجموع د  وتع ،المتوقع غياب االنعزاالت الوراثية في األجيال التالية
من أبوين أحففدهمففا ة المجموعففذه ونتجففع هفف ،وموجبففة عففاليففة المعنويففة قيمففا   (P1×P6) ةالهجينفف ةكمففا امتلكففع المجموعفف .األجيففال القففادمففة

وبالتالي فمن المتوقع  اكمي(تر ال  ×راكمي من نوا )ت يهماأي أن التفاعل الوراثي لد منخف فففففففففة،والقاني  عالية مقدرت  العامة علف التوافق
من  ةونتجففع هففذه المجموعففوموجبففة،  معنويففة قيمففا   (P2xP3وامتلكففع المجموعففة الهجينففة ) .حففدوث انعزاالت وراثيففة في األجيففال التففاليففة

بالتالي و  ،تراكمي(ال  ×تراكمي ال من نوا ) ةثي لدى هذه المجموعأي أن التفاعل الورا ،منخف ففففففففففففففةالعامة علف التوافق  ماأبوين مقدرته
ونتجع هذه وموجبة،  معنوية قيما   (p2xp7وكذلك امتلكع المجموعة الهجينة ) ،حدوث انعزاالت وراثية في األجيال التالية المؤكد فمن

ال من نوا ) ةأي أن التفاعل الوراثي لدى هذه المجموعوالقاني عالية  منخف فففةالعامة علف التوافق  مقدرت  أحمدهما من أبوين ةالمجموع
 .حدوث انعزاالت وراثية في األجيال التالية المؤكد وبالتالي فمن ،تراكمي( ×كمي ترا

 السنبلةعدد الحبوب في على التوافق لصفة  تأثيرات المقدرة الخاصةو تأثيرات المقدرة العامة على التوافق. قيم 6الجدول 

 تأثيرات المقدرة الخاصة 
 تأثيرات المقدرة العامة

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P1        -7.68** 

P2 -1.63       -6.46** 

P3 0.99 8.76*      -7.07** 

P4 -12.01** -2.74 -11.63**     5.43** 

P5 -4.57 -10.79** -1.68 8.32*    3.98** 

P6 14.1** -4.13 1.99 10.49** -14.07**   4.32** 

P7 -10.07** 8.4* -13.18** 2.82 4.26 1.43  7.48** 

 نالهج
LSD0.05 6.92 

 اآلباء
LSD0.05 2.61 

LSD0.01 9.34 LSD0.01 3.53 

من أبوين مقدرتهما العامة علف التوافق  تينلمجموعاتين اونتجع هوموجبة،  معنوية قيما  ( P4×P5) ةالهجين ةفي حين امتلكع المجموع
ن المتوقع غيفاب االنعزاالت الوراثيفة في األجيفال التفاليفة وبفالتفالي م ،كمي(ترا ×من نوا )تراكمي  يهمفاأي أن التففاعفل الوراثي لفدعفاليفة، 

أما بالنسففففبة  .في األجيال القادمةلتوقع ثبات قيمة الصفففففة لديها  اومن المفيد انتخابه ،مبشففففر  بالنسففففبة لهذه الصفففففة ةوتعتبر تلك المجموع
وهي غير مهمة لتحسففففين  ،سففففالبةأو  ،غير معنويةو  ةموجبالتوافق لديها لباقي التراكيب الهجينة فكانع قيم ترثيرات المقدر  الخاصففففة علف 
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 (.6)الجدول  هذه الصفة
 وزن ا لف حبة:-5
كانع ترثيرات المقدر  العامة  إذ P3أن أف ففففففل الطرز األبوية كان الطراز  (7)الجدول  ظهرت نتائج ترثيرات المقدر  العامة علف التوافقأ

العفدد األكبر من المورثات ذات األثر  از يمتلفكالطر ا ا يشففففففففففففففير إلف أن هذهذو ، (**2.84وموجبفة ) يةمعنو عاليفة العلف التوافق لدي  
زياد  وزن األلف حبة، ويعد  الطراز  إلف توريث أنسففال  صفففةسففيميل ولذلك لف حبة، األصفففة زياد  وزن  التي تسففاهم في توريث تراكميال

 P1,P2,P4 ةالطرز األبوي عوامتلك .سفففففففففين هذه الصففففففففففةفي برامج التربية لتح دام لذلك يمنن اسفففففففففتخعالي المقدر  العامة علف التوافق 
المقدر  العامة  ةمتوسفففففففففففففط د  طرزا  عتو موجبة وغير معنوية،  ترثيرات مقدر  عامة علف التوافققيم علف التوالي  (0.20( )0.74) (1.97)

إن هذه وبالتالي ف ،معنوية سففففففففففففففالبة وية أوغير معن لديها علف التوافق ترثيرات المقدر  العامةأما بقية الطرز األبوية فكانع  .علف التوافق
 لف حبة.األوزن تخفيض وربما المتفوقة المسؤولة عن  ،الطرز األبوية تحتوي العدد األكبر من المورثات السائد 

من  ةونتجع هذه المجموع، وافقلترثيرات المقدر  الخاصففففففففففففففة علف الت وموجبة معنويةال عالية قيما   (P3×P4المجموعة الهجينة ) أظهرت
 ×من نوا )تراكمي  ةأي أن التفففاعفل الوراثي لفدى هفذه المجموعفف ،متوسففففففففففففففطففةعفاليففة والقففاني مقففدرتف  العففامفة علف التوافق  أحفدهمففا بوينأ

ذه الصفففففففففة ومن مبشففففففففر  بالنسففففففففبة له ةوتعتبر تلك المجموع ،وراثية في األجيال التاليةالنعزاالت اال غيابالمتوقع  وبالتالي فمن ،تراكمي(
فة لديها في األجيال القادمةلتو  االمفيد انتخابه  عالية المعنوية قيما  ( P5×P6) كما امتلكع المجموعة الهجينة .قع ثبات قيمة الصفففففففففففففف

أي أن التفاعل  ،ةمنخف فففالعامة علف التوافق  مامن أبوين مقدرته ةونتجع هذه المجموع ،وموجبة لترثيرات المقدر  الخاصفففة علف التوافق
حففدوث انعزاالت وراثيففة في األجيففال  المؤكففد وبففالتففالي فمن ،(7)الجففدول  تراكمي(ال  ×تراكمي ال من نوا ) ةالوراثي لففدى هففذه المجموعفف

وهي غير مهمة  ،سفففالبةغير معنوية أو و  موجبةباقي التراكيب الهجينة فكانع قيم ترثيرات المقدر  الخاصفففة علف التوافق لديها أما . التالية
 .ه الصفةلتحسين هذ

 لف حبةاألوزن على التوافق لصفة  تأثيرات المقدرة الخاصةو قدرة العامة على التوافقتأثيرات الم. قيم 7الجدول 

تأثيرات  الخاصةتأثيرات المقدرة  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 المقدرة العامة

P1        1.97 

P2 2.90       0.74 

P3 3.40 -1.61      2.84** 

P4 1.99 -1.62 8.43**     0.20 

P5 -4.11 -1.67 4.18 -2.43    -1.61 

P6 3.38 0.27 -4.68 -2.59 8.67**   -2.50* 

P7 1.22 0.16 -1.09 -1.30 1.60 0.24  -1.64 

 الهجن
LSD0.05 5.55 

 اآلباء
LSD0.05 2.10 

LSD0.01 7.50 LSD0.01 2.84 

 :GCA/SCAى التوافق المقدرة الخاصة عل إلىنسبة المقدرة العامة -6
( GCAالعامة علف التوافق )معنوية عالية لمنونات التباين العائد  للمقدر  إلف للمقدر  علف التوافق  (8)الجدول  شففففففففففففففار تحليل التباينأ

ع كانفي توريث الصففففففففات المدروسفففففففة، و  تراكميوغير ال تراكميمؤكدين أهمية كل من الفعل ال ،(SCAالخاصفففففففة علف التوافق )والمقدر  
المقمر  علف  عدد االشففطاهات و عدد األيام حتف التسففنبلو  عدد األيام حتف الن ففج اتأصففنر من الواحد لصففف GCA/SCAالنسففبة بين 
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 GCA/SCAكانع النسبة بين في توريث هذه الصفات. في حين  إلف أهمية المورثات السائد  والمتفوقة مشير   ووزن األلف حبة،  ،النبات
 .ةالصفذه هثر التراكمي للمورثات في توريث مشير  إلف أهمية األدد الحبوب في السنبلة، عة من الواحد لصف أكبر

 للصفات المدروسة GCA/SCAتباين المقدرة العامة والخاصة على التوافق ونسبة  لالمربعات لتحليقيم مجموع  .8جدول ال

 SS F-value GCA/SCA المقدرة على التوافق الصفات

 بلعدد األيام حتى التسن
GCA 17.76 11.42*** 

0.685 
SCA 25.92 4.46*** 

 النضجعدد األيام حتى 
GCA 12.44 12.54*** 

0.546 
SCA 22.78 6.54*** 

 اإلشطاءاتعدد 
GCA 91.30 31.96*** 

0.811 
SCA 112.56 11.26*** 

 عدد الحبوب في السنبلة
GCA 236.82 55.51*** 

1.389 
SCA 170.42 11.07*** 

 غ األلف حبة وزن
GCA 216.22 7.65*** 

0.670 
SCA 322.36 3.26** 

 :والتوصياتاجات االستنت
)السائد  والمتفوقة( في توريث الصفات  تراكميوفعل المورثات ذات األثر غير ال تراكمياألثر الأظهرت النتائج أهمية فعل المورثات ذات 

الهجين  در  عامة عالية علف التوافق لمعظم الصفففففففففففففففات المدروسففففففففففففففة وأظهرمق p3وp2 و p1امتلكع الطرز االبوية  فقد المدروسففففففففففففففة.
(P1×P3 قيما  معنوية لترثيرات المقدر  الخاصففففففة علف )يالهج كالتوافق في معظم الصفففففففات المدروسففففففة. وامتل( نP4×P6 قيما  معنوية )

قيما  معنوية لترثيرات المقدر  الخاصفففة  (p2xp3)وأظهر الهجين  لترثيرات المقدر  الخاصفففة علف التوافق لصففففة عدد الحبوب في السفففنبلة،
قيما  معنوية لترثيرات المقدر  الخاصفففففففففة علف  (p3xp4ن )كذلك امتلك الهجيااليام من الزراعة حتف الن فففففففففج ,عدد  علف التوافق لصففففففففففة
وقع أن تدوم الصفففففففففففففففة في عامة علف التوافق موجبة ومن المتال تهماعن أبوين مقدر  تجعنهذه الهجن  وزن األلف حبة. التوافق لصفففففففففففففففة

تراكمي(، وبالتالي يمنن اقتراح اختيار هذه الهجن في تحسففففففففففففففين × من النوا )تراكمي  األجيال التالية ألنها ناتجة عن تفاعل المورثات
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Abstract 

The research was conducted at Al_Sfireh location in Aleppo during 2015/2016 

and 2016/207 seasons to estimate general combining ability GCA and specific 

combining ability SCA for seven genotypes of barley. Three of them were local: 

Arabi Aswad (P1), Arabi Abyad (P2) and Furat 3 (P3), and four entries were: 

Alanda-01 (P4), Rihan-03 (P5), Arizona (P6) and Avit (P7). Half-Diallel cross 

system were preformed between parents at first season. In the second season, 

parents and hybrids were planted to study days to heading (DTH), days to 

maturity (DTM), fertile tillering number per plant (FT), grain number per main 

spike (GN) and thousand kernel weight (TKW). The parents p1 and p3 showed a 

high general combining ability for the most studied traits.  The hybrid (P1×P3) 

had significant value for SCA effects in most studied traits. The hybrids: (P4×P6, 

P5×P7, P4×P5) had significant value for SCA effects for (GN). Variance 

component of GCA and SCA were highly significant, and this indicates to the 

importance of additive and non-additive gene action in inheritance of the studied 

traits. The ratio of GCA/SCA was less than 1.0 for DTH, DTM and TKW and 

this indicates to importance of dominant and over dominant genes in inheritance 

of these traits. Whereas the ratio was bigger than 1.0 for FT and GN and this 

indicates to importance of accumulated genes in inheritance of these traits 

Key Words: Half-Diallel cross, Combining ability, Earliness, Yield, Barley. 
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