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

 (3)وستيفانيا غراندو (1)ومحمد فادي بصمه جي (2)ومحمد شفيق حكيم (1*)عبد اللطيف العساف

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. مركز بحوث حلب، 1)
 (. قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.2)
 (. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ) ايكاردا(، حلب، سورية.3)

 (.  a.alassaf74@gmail.comيد اإللكتروني: . البر عبد اللطيف العساف المهندس:)*للمراسلة: 

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

 الملخص
نفذذ ا التجر ذذة في حقول تجذذار  محطذذة بحوث تذذل حذذديذذا ومحطذذة بحوث حميمذذة التذذابعتي  لمركز بحوث  

. اسذذتمدم 2009/2010و  2008/2009سذذورية لالل الموسذذمي  بحلب، الهيئة العامة للبحوث الزراعية،  
بهدف  ،ااو ثالثة مكرر  (RCBD)طرازًا وراثيًا م  الشذذذعير وفقًا لتمذذذميم القطاعاا العشذذذوالية الكاملة   43

واالرتبذاطذاا الوراثيذة   ،ونسذذذذذذذذذذذذذذبذة التوريذ  بذالمعن  الواسذذذذذذذذذذذذذذ  ،دراسذذذذذذذذذذذذذذة التبذاانذاا الموهريذة والوراثيذة والبيئيذة
طول السذذنبلة، و تم تقييم الطرز الوراثية لمذذفاا )طول النباا،   والموهرية بي  أزواج المذذفاا المدروسذذة.

افة لدراسذذة العالقة بي  المذذفاا الم كور  الغلة الحبية( إضذذ و وزن األلف حبة،  و عدد الحبو  في السذذنبلة،  و 
. أظهرا النتالج بأن قيم التبااناا قد التلفت بي  المذفاا المدروسذة، وكانت قيم التباا  وصذفاا الج ور

الوراثي والموهري أكبر م  قيم التباا  البيئي ألغلب المذذذذذذذذفاا. أما نسذذذذذذذذبة التوري  بالمعن  الواسذذذذذذذذ  فقد 
تأثر نمو النباا في معوم المذذذذفاا  %.91.12ارتفاع النباا حي  بلغت وصذذذذلت أعل  قيمة في صذذذذفة 
 1.90%بالمنطقة الرطبة. وتراوحت النسذذذذذبة المئوية للنق  بي   مقارنةً  معنوي   في المناطق الجافة بشذذذذذكل  

 0.02% لمذذذذذذذذذفة الغلة الحبية. وتراوحت قيمة معامل ال ذذذذذذذذذرر بي  66.96في صذذذذذذذذذفة وزن األلف حبة و
 لمذذذفة الغلة الحبية. كان االرتباي بي  المذذذفاا المدروسذذذة تقريبًا متشذذذابهاً  2.03ة ولمذذذفة وزن األلف حب

في كال البيئتي  الجافة والرطبة. وارتبطت نسذذذذذذذذذبة النق  ودليل ال ذذذذذذذذذرر بشذذذذذذذذذكل إيجابي وعالي المعنوية 
(r=0.95** ولدى اسذذذذذذذذذذتمدام تحليل .)GGEBiplot تنوعت  ،توزعت الطرز الوراثية إل  ثالث مجموعاا
 . متحملة للجفاف 28، 18، 16، 17، 4وكانت الطرز  المجموعاا في تحملها للجفاف ه ه

 .الشعير، التباا  الوراثي، االرتباي الوراثي، دليل ال رر، تحمل الجفافالكلمات المفتاحية: 
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 : المقدمة
للتبااناا المنالية، حي  ازرع في مناطق متنوعة  ( م  أكثر محاصيل الحبو  االقتمادية تحماًل  .Hordeum vulgare Lيعد الشعير )

 Van Oosterom et al., 1993; Ceccarelli etويتحمل الجفاف ودرجاا الحرار  المنمف ة والملوحة ) ،تمثل مدى بيئي واس 
al., 1995; Alemahehu and Parlevliet, 1997; Baum et al., 2004،)    ويعد الشعير محمواًل مهمًا في تغ ية الحيوان وفي

كما يعّد محمواًل نموذجيًا للمزارعي  الفقراء في المناطق الجافة، حي  ازرع كغ اء لإلنسان وعلف للحيوان في األراضي   .اإلنسانغ اء 
وفي البيئاا   ،ر م  األراضي في سوريةمم في كثي  250  حي  انجح في معدل هطل مطري أقل م   ،الهامشية وفي البيئاا البارد  والجافة

 ,.Ceccarelli et al)المتوسطية يكاد يكون الشعير المحمول البعلي الوحيد الممك  زراعته. فهو األكثر تحماًل للجفاف والملوحة 
1987) . 

المتاح للنباا  قلة الماءالبيئية، حي  تتسبب  اإلجهادااويؤثر في اإلنتاج كباقي  ،يعد الجفاف العامل الرليس المحدد في إنتاج الشعير
الشعير في العالم. و سبب تزااد لطر الجفاف أصبح تحسي  الشعير لتحمل   مناطق زراعة في ممتلف    واإلنتاجيةفي انمفاض الغلة الحبية  
 . ( Ceccarelli et al., 2004)الجفاف أمرًا مهمًا وحيويًا 

تعّد الطريقة األف ذذل للتر ية   ،وظروف اإلجهاد  ،تقييم الطرز الوراثية في ظروف قريبة م  المثاليةن  أ  Rajaram et al., (1996) أكد
( إل  أن معامل التوري  في البيئاا ذاا Blum, 1988; Ludlow and Muchow, 1990وتوصل كاًل م  ) تحت ظروف الجفاف.

وهنذا  توافق عذام أن األصذذذذذذذذذذذذذذنذاف الحذداثذة عذاليذة اإلنتذاجيذة أكثر تذأقلمذًا م   اإلنتذاجيذة.اإلنتذاجيذة العذاليذة أعل  منذه في البيئذاا منمف ذذذذذذذذذذذذذذة 
 Dencic et al., 2000, Ceccarelli et)  ظروف الزراعة المثالية. بينما السذذذالالا المحلية تعّد األف ذذذل في ظروف إجهاد الجفاف

al., 1991).  
 Selectionو تشمي  أكثر المفاا ارتباطًا بالغلة لتحداد األدلة االنتمابية )إن الهدف م  دراسة االرتباطاا بي  المفاا الممتلفة ه

Indexes التي تفيد مر ي النباا السذذذذذتمدامها في برامج االنتما  والتهجي  لغرض زياد  الغلة وتحسذذذذذي  ونوعيتها. وجد )Verma et 
la., (2006)   الموهري ممذا اذدل عل  أن التركيذب الوراثي يحذدد التركيذب الموهري أن قيم االرتبذاي الوراثي هي أعل  م  قيم االرتبذاي، 

سذذذذذذذتوهر تغيراا كبير  في المذذذذذذذفة المنتمبة أكثر م  المتوق ، كما   ،أما في حالة تسذذذذذذذاوي قيم االرتباي الوراثي م  قيم االرتباي الموهري 
وم  ثم تقليذل مقذدار التقذدم النذاتج ع   ،اثيذة والموهريذةأشذذذذذذذذذذذذذذذار إل  أن التذدالذل الوراثي البيئي يعمذل عل  تقليذل االرتبذاي بي  القيم الور 

االنتما . ويتم تحداد االرتباي الموهري م  قياس صذذذذذذذذذذذذذفتي  لعدد م  األفراد في المجتم ، أما االرتباي الوراثي فهو ارتباي قيم التراكيب  
للمذفتي  عند تحليل التباا  المشذتر . كما تدل ويحسذب م  مكوناا التباا  المشذتر   ،ويعتمد عل  الشذبه بي  األقار   ،الوراثية لمذفتي 

معنوية قيم االرتباي الموهري عل  إمكانية التحسذذذي  له ه المذذذفاا، ولاصذذذة إذا ترافق ذلل بقيم عالية للتباا  الوراثي التراكمي حي  أن 
 (.Pawa, 2012ر )ه ه المكوناا تعتبر كمؤشراا أو كمعااير انتمابية مساهمة بتحسي  الغلة بشكل مباشر أو غير مباش

هامة مر ي النباا كثيرًا في اإلسراع بتطوير وإنتاج األصناف الجيد ، وتعرف درجة التوري  التساعد المعرفة الجيد  آللية توري  المفاا  
لمفة بأنها درجة ظهور صفاا نباا ما في نسله، أو هي المقدر  عل  توري  صفة ما في نباا ما إل  نسله. وقد أشار العداد م   
الباحثي  إل  أهمية تقدار درجة التوري ، في مجال تحداد السلو  الوراثي للمفاا االقتمادية، و التالي تحداد إمكانية وسهولة وسرعة  
يمة تحسي  ه ه المفة، كما تلعب درجة التوري  دورًا تنبؤيًا، إذ تعبر ع  مدى إمكانية االعتماد عل  القيمة الموهرية للفرد كدليل عل  الق
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(. وتمتلف تقداراا درجة توري  صفة ما Mandal et al., 1991 وية، ف اًل ع  دورها الهام في تحداد درجة الشبه بي  األقار  )التر 
لالل   Hayman, (2002)حسب المجامي  أو العشالر النباتية المدروسة وطريقة التقدار المتبعة والوروف البيئية السالد . وقد الحظ 

%، وه ا يشير إل  أن حمة التباا  الوراثي أكبر  73امتال  صفة وزن الحبو  قيمة عالية لدرجة التوري   ،التوري  العامةتقدار درجة 
% و التالي فإن حمة التباا  45م  حمة التباا  البيئي في توري  ه ه المفة، في حي  امتلكت صفة طول السنبلة قيمة منمف ة 

  انمح بممارسة االنتما  كطريقة تر وية لتحسينها. البيئي أكبر م  التباا  الوراثي وال
هو استمدام    ،أن الطريقة األف ل لتحسي  اإلنتاجية في المحاصيل التي تزرع في المناطق المجهد   Ceccarelli et al., (1998)  ذكر

الواس  للشعير فإنه يمتلل تنوعًا وراثيًا ازداد م  لالل  و سبب االنتشار الجغرافي  الماد  الوراثية المتكيفة واالنتما  في البيئاا المستهدفة.  
النمو الكبير للسالالا المحلية في كل منطقة م  مناطق العالم. وفي القرن األلير في الدول المتقدمة استبدلت السالالا المحلية غير 

عل  نطاق واس  في البلدان النامية. وفي المناطق المتجانسة بالسالالا المتجانسة وراثيًا. عل  أي حال التزال السالالا المحلية تزرع 
 ,Grando and Ceccarelliحي  تسود الوروف البيئية القاسية اتم إيجاد األصناف المتأقلمة م  لالل تقييم السالالا المحلية )

1995; Ceccarelli et al., 1998 في أصناف الشعير المحلية كبير وراثي تنوع ( هنا  (Sun et al., 1999, Czembor, 
2000). 

م  لالل تحليل التباا  لبعض المفاا اإلنتاجية   ،تهدف ه ه الدراسة إل : تمييز التباا  الوراثي لبعض الطرز الوراثية المتحملة للجفاف
 وتحمل الجفاف.   ،تحداد االرتباي بي  ه ه المفااو  ،والمورفولوجية في البيئاا الرطبة والجافة

 مواد البحث وطرائقه:
  المادة النباتية:

(. وتمثل ه ه  1كما ات ح م  الجدول )مدلاًل نباتيًا مجموعًا م  مناطق جغرافية ممتلفة  43ت منت الماد  النباتية في ه ا البح  
منها األصناف  ،طرازًا وراثيًا م  سورية 18مدلاًل م  إيكاردا و  17ت ستراليا ضمّ أالمدلالا الطرز الوراثية لمنطقة حوض المتوسط و 

ومدلاًل واحدًا    ،ستراليا ومدلاًل واحدًا م  الجزالرأومدللي  م     نمدلالا م  لبييا  ة)شواهد( وثالث  3وفراا    2وفراا    1المعتمد  كفراا  
 وصنف مزروع.  ،ساللة 28و ،ساللة برية 15ومدلاًل واحدًا م  لبنان. تتكون ه ه المدلالا م   ،م  تونس

   مواقع الدراسة: 
في موقعي  تابعي  لمركز البحوث العلمية الزراعية في   2009/2010و  2008/2009ه ه المدلالا لالل الموسمي  الزراعيي  زرعت 
ومحطة بحوث حميمة بمعدل  ،مم 336كم وتمثل منطقة استقرار ثانية و معدل هطول  30تل حديا التي تق  جنو  حلب  ،حلب هما
 التي تمثل منطقة استقرار ثالثة. كم شرق حلب  50مم تق  عل  بعد  225هطول 

والمسافة بي  المطوي   ،م2.5 طول المط    ،لطوي للقطعة التجريبية  6بواق     ،مكرراا  ةاستمدم تمميم القطاعاا العشوالية الكاملة و ثالث
 ،(NSSوعدد الحبو  في السنبلة )  ،( سمSLوطول السنبلة )  ،( سمPHسم. تم تسجيل مجموعة م  القراءاا الحقلية كطول النباا )  25

 . كتاركغ/هذ( GYوالغلة الحبية )  ،غ (KWووزن األلف حبة )
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  تجربة الزراعة في اآلغار:
حي  زرعت المدلالا  ICARDAوث الزراعية في المناطق الجافة أجريت ه ه التجر ة في ممبر زراعة األنسجة في المركز الدولي لبح

التي استمدمها عل  الشعير. حي  عقمت الحبو  بماد   (Bengough et al., 2004) وقيمت في ظروف متحكم بها حسب طريقة
مئوية لمد  أر عة أيام. عندما ظهر أول ثالثة  4ثم نبتت في أطباق بتري عل  درجة حرار   ،دقالق 10لمد   %1هيبوكلوريت الموداوم 
وغطيت   ،غ/ليتر الموضوعة عل  لوح أسود  13سم تقريبًا. نقلت الحبو  المنبتة عل  سطح شريحة اآلغار تركيز    0.5ج ور أولية بطول  

سم وقد ثبت لوحي الزجاج  21x30مم. كانت أبعاد لوحي الزجاج  6بشريحة ألرى موضوعة عل  لوح شفاف لتمبح ثمانة الشريحتي  
وضعت  . مم بي  شريحتي اآلغار م  أجل تأمي  التهوية الكافية للج ور 1تر  فراغ بحدود  م  عل  بع هما بواسطة مالقط لاصة

  تنمو الج ور نحو األسفل في  حبو  منبتة بحي 3وت منت كل وحد  تجريبية  ،األلواح وفق تمميم القطاعاا الناقمة بشكل شاقولي 
 تم إجراء مسح للج ور بواسطة الماسح ال ولي للحمول عل  صور الج ور.  .اوم15 مئوية لمد   11حاضنة عل  درجة حرار  

 أرقام وأسماء ومصادر الطرز الوراثية المدروسة.  .1الجدول 

 رقم

 المدخل 
 المصدر  االسم  رقم المدخل  المصدر  االسم 

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 

في ه ا   واستمدم  ،وتم الحمول عل  مجموعة م  قياساا الج ور الحاسو ،عل   WinRHIZOحللت المور بواسطة برنامج لاص 
عدد الج ور  و ( مم،  ADمتوسط قطر الج ور )و ،  2( ممRSAمساحة الج ور )و ( سم،  TRLالطول الكلي للج ور)  ،البح  ست صفاا هي

 (. RVحجم الج ور )و (، LRLلطول األعومي للج ر )و (، اSRNاألولية )
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 تحليل النتائج: 

لتحليل نتالج التجر ة الحقلية وتجر ة اآلغار، حي   edition  thGenStat for windows 13استمدم برنامج التحليل اإلحمالي
في  LSD( واستمدم التبار أقل فرق معنوي BLUPSفي الحمول عل  أف ل قيم متوقعة غير متحيز  ) Remlاستمدمت منهجية 

واالرتباي الوراثي بي   Personفي إجراء تحليل ارتباي ( Blupsكما استمدمت قيم ) ،إجراء المقارناا الممتلفة بي  الطرز الوراثية
 المفاا الممتلفة. 

 (UPGMA)باستمدام طريقة المتوسط الحسابي للمجموعاا الزوجية غير المزانة  Cluster analysisتم إجراء التحليل العنقودي 
 (.PCAاإلحداثياا األساسية )جري تحليل أو  .Past(Hammer et al., 2001) باستمدام البرنامج 

(. وتم تقدار معامل التوري  بالمفهوم ANOVA) التبرا الفروقاا بي  الطرز الوراثية في كل موق  باستمدام تحليل التباا  باتجاه واحد
 واستند ذلل إل  التباا  بي  وضم  الطرز الوراثية.   (Falconer, 1981) العام ضم  الطرز الوراثية حسب 

أما التباا  ضم  الطرز الوراثية فيشمل المكون البيئي للتباا  فقط. ونورًا   ،التباا  بي  الطرز الوراثية يشمل التباا  الوراثي والتباا  البيئي
معامل التوري  بالمفهوم  2ghحي   2pσ +2gσ (/2gσ(%)=2gh(حسبت المعادلة التالية: ألن الشعير ذاتي التلقيح بدرجة عالية فقد 

 التباا  الموهري.  2pσالتباا  الوراثي, و    2gσالواس  , 
اجية أجري تحليل التباا  باتجاهي  )طراز وراثي * موق ( اللتبار التفاعل بي  الطرز الوراثية والمواق  البيئية، ولكل صفة م  المفاا اإلنت

( لتقييم Blum, 1988) وك لل لكل م  طول السنبلة وطول النباا. تم حسا  نسبة النق  في اإلنتاجية ومعامل ال رر ، المدروسة
 االستجاباا الوراثية الممتلفة إلجهاد الجفاف وذلل حسب المعادلة التالية:  

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

وحسب معامل االرتباي الموهري والوراثي م   متوسط القيم للمفة المدروسة في البيئة الرطبة والبيئة الجافة عل  التوالي.  Yو X حي  
 مكوناا التباا  والتباا  المرافق وفقًا للمعادالا التالية:  

𝑟𝑔 =  
𝐶𝑂𝑉𝑔(𝑋, 𝑌)

√𝜎𝑔
2(𝑋). 𝜎𝑔

2(𝑌)
 

𝑟𝑝 =  
𝐶𝑂𝑉𝑝(𝑋, 𝑌)

√𝜎𝑝
2(𝑋). 𝜎𝑝

2(𝑌)
 

. وأجري تحليل المكوناا األساسية للتباا  لنسبة النق  في  التباا  المرافق gCOVاالرتباي الموهري,   prاالرتباي الوراثي, و  grحي  
ا اإلنتاج للمفة المدروسة عل  ممفوفة االرتباي. وأجري التحليل العنقودي لتمنيف الطرز الوراثية تبعًا لتحملها للجفاف وإمكانية تقسيمه

 لمجموعاا.
 نتائج والمناقشة:ال

 تحليل التباين لصفات الغلة:



 

Al-Assaf et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 183-199 September 2019 
 

 2019أيلول/سبتمبر  189-173(: 3)6المجلة السورية للبحوث الزراعية  – العساف وآخرون  188

  4079و متوسط قدره  2008/2009في الموق  الرطب )تل حديا( في الموسم  كتاركغ/هذ 5496و 2536تراوحت الغلة الحبية بي  
وتميز الطراز الوراثي . 2009/2010في الموسم الثاني  كتاركغ/هذ 4370و متوسط قدره  كتاركغ/هذ 5766و 2838و ي   كتاركغ/هذ
  5766في الموسم األول و كتاركغ/هذ 5496بأعل  غلة حبية م  بي  الطرز الوراثية المدروسة حي  وصلت الغلة الحبية إل   32رقم 
و شكل عام كانت  .لثانيغ للموسم ا 38.28غ للموسم األول و 40.05في الموسم الثاني و لغ متوسط وزن األلف حبة  كتاركغ/هذ

(  P<0.001الفروقاا عالية المعنوية بي  الطرز الوراثية في الموسمي  األول والثاني لجمي  المفاا المدروسة عند مستوى معنوية )
 (. 2  جدول)ال

 ،موسم الثانيفي ال كتاركغ/ه 1773في الموق  الجاف )حميمة( في الموسم األول و كتاركغ/هذ 948في حي  بلغ متوسط الغلة الحبية 
في الموسم  كتاركغ/هذ 1180األعل  غلة م  بي  الطرز الوراثية المدروسة حي  وصلت الغلة الحبية ال   22وكان الطراز الوراثي رقم 

، ولوحظ أن الفروقاا كانت عالية  كتاركغ/هذ 2643األعل  غلة حبية في الموسم الثاني حي  بلغت  42األول فيما كان الطراز الوراثي 
عنوية في كال الموسمي  الزراعيي  لجمي  المفاا عدا صفة وزن األلف حبة في الموسم األول فلم تك  الفروق معنوية حي  الم
(P=0098( ولمفة طول السنبلة في الموسم الثاني كانت الفروق معنوية عند مستوى معنوية )P=0.05 .) 

( لمفة وزن األلف 0.42ل  المتوسطة )إلمفة طول السنبلة    0.29تراوحت قيم معامل التوري  في حميمة )موق  جاف( بي  المنمف ة  
بينما كانت قيم معامل التوري  متوسطة لجمي  المفاا  ،( لمفة الغلة الحبية في الموسم الثاني0.78) حبة إل  جيد  حي  وصلت
يما كانت بشكل عام قيم معامل التوري  متوسطة إل  مرتفعة في موق  تل حديا حي  وصلت إل  أعل   المدروسة في الموسم األول. ف

( أن قيمة معامل التوري  كانت 2في الموسم الثاني. ويالحظ م  الجدول ) 0.89( لمفة الغلة الحبية في الموسم األول و0.95قيمة )
لقد لوحظ م  لالل تقدار نسبة التوري  العامة امتال  أغلب  كال الموقعي . عالية في صفة الغلة الحبية مقارنة ببقية المفاا وفي 

يئي المفاا قيم عالية لنسبة التوري ، ويمكننا أن نعلل بلوغ درجة التوري  العامة قيمًا عالية لكل المفاا المدروسة، بأن قيم التباا  الب
ي )التراكمي وغير التراكمي( في توري  ه ه المفاا، و التالي انمح  للمفاا المدروسة كان منمف ًا، مقارنًة م  قيم التباا  الوراث

أن درجة   ( 2009بممارسة االنتما  كطريقة تر وية لتحسي  ه ه المفاا في حال ثبوا ارتفاع قيم درجة التوري  الماصة. ووجد قبيلي )
عدد اإلشطاءاا المثمر ، و روسة مثل طول السنبلة، التوري  بالمعن  الواس  عند القمح القاسي سجلت قيمًا مرتفعة لمعوم المفاا المد

%،  89%، 78%، 92وك لل دليل الحماد والتي بلغت عل  التوالي  2اإلنتاجية الحبية/مو حبة،  1000وزن و وزن الحبو /سنبلة، 
93  ،%66  .% 
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 تحليل التباين ، ومكونات التباين وقيم معامل التوريث المحسوبة لكل صفة باستخدام F( قيم 2الجدول )

والتأثير الوراثي والفعل المتبادل بينهما كانت عالية المعنوية لجمي  ( أن التأثير البيئي 3الجدول )توهر نتالج تحليل التباا  المشتر  
 وه ا يفسر التباا  في معامل التوري  للمفاا المدروسة ضم  الموق  الواحد لالل موسمي النمو.  ،المفاا المدروسة

 نتائج تحليل التباين التجميعي .3الجدول 

 Interactionاألثر 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 الغلة الحبية كغ 

 **1.58 ***46.69 ***4.79 وزن األلف حبة غ 

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

 :تحليل االرتباط الوراثي والمظهري لصفات الغلة
 ،( وجد أن االرتباي الوراثي بشكل عام أكبر م  االرتباي الموهري 4الجدول )عند تحليل االرتباي الموهري واالرتباي الوراثي في حميمة 

وعالي المعنوية بي  صفة عدد الحبو  في السنبلة والغلة الحبية، في حي  كان سلبي ومعنوي بي  عدد   اً وكان االرتباي الوراثي موجب
ووزن األلف حبة، وكان االرتباي الموهري سلبيًا وعالي المعنوية بي  عدد    ، وعدد الحبو  في السنبلة  ،وطول السنبلة  ، الحبو  في السنبلة

 بي  بقية المفاا. ولم تك  قيم االرتباي معنويةً  ،وطول السنبلة ،السنبلةالحبو  في 

درجة التوريث 

H 

التباين 

 VPالمظهري 

التباين الوراثي 

VG 
 المتوسط Fقيمة 

 القيمة

 الصغرى

 القيمة

 العظمى
 الصفة المدروسة

سم
مو

ال
 

ع
وق

لم
ا

 

0.45 28.37 12.67 1.46ns 35.61 32.6 39.28 وزن األلف حبة غ 

2
0

0
8
-2

0
0

9
 

مة
مي

ح
 

 الغلة الحبية كغ/ه 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

 األلف حبة غوزن  38.42 31.00 34.30 ***3.00 12.91 30.88 0.42

2
0

0
9
-2

0
1

0
 

 الغلة 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

 وزن األلف حبة غ 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

 

 الغلة 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

 وزن األلف حبة غ 45.47 29.74 38.28 ***2.42 14.41 29.14 0.49

2
0

0
9
-2

0
1

0
 

 الغلة 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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 ( بين الصفات المدروسة في البيئة الجافة )حميمة(.P( والمظهري)G( معامل االرتباط الوراثي )4الجدول )

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

 الغلة الحبية 
 ***0.69 0.34 0.16- 0.11 1 الوراثي 

 ***0.53 0.16 0.15- 0.13 1 المظهري

 طول النبات 
 0.03 0.01- 0.15- 1  الوراثي 

 0.04 0.21 0.05- 1  المظهري

 طول السنبلة 
 **0.64- 0.12 1   الوراثي 

 *0.39- 0.01- 1   المظهري

 وزن األلف حبة 
 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 

والموهري كان عالي المعنوية بي  صفة الغلة الحبية  ( أن االرتباي الوراثي  5وتوهر نتالج تحليل االرتباي في موق  تل حديا في الجدول )
وعدد الحبو  في السنبلة وكان االرتباي الموهري عالي المعنوية وسلبي بي  طول النباا وطول السنبلة و ي  وزن األلف حبة وعدد  

لف حبة و ي  طول السنبلة وطول الحبو  في السنبلة في حي  كان االرتباي الوراثي معنوي وسلبي بي  عدد الحبو  في السنبلة ووزن األ
 النباا.

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

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

 الغلة الحبية 
 **0.58 0.19 0.07- 0.14 1 الوراثي 

 **0.40 0.20 0.01- 0.11 1 المظهري

 طول النبات 
 0.28 0.05- **0.35- 1  الوراثي 

 0.26 0.04- *0.34- 1  المظهري

 طول السنبلة 
 0.09- 0.05- 1   الوراثي 

 0.1- 0.02- 1   المظهري

 وزن األلف حبة 
 ***0.64- 1    الوراثي 

 ***0.39- 1    المظهري

 عدد  الحبوب في السنبلة
 1     الوراثي 

 1     المظهري

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

 تحليل االرتباط الوراثي والمظهري بين صفات الغلة وصفات الجذور:
الج ور األولية  في موق  حميمة )موق  جاف(  ( م  صفاا 6لدى تحليل االرتباي بي  صفة الغلة والمفاا المدروسة األلرى الجدول) 

( وكان 0.33( وطول الج ر االعومي ) 0.22تبي  أن االرتباي الموهري كان معنويًا بي  صفة الغلة وعدد الج ور ومتوسط قطر الج ر )
( فيما كان االرتباي 0.22الج ر )( ومتوسط قطر 0.37( وحجم الج ر ) 0.44عالي المعنوية بي  الغلة الحبية والمساحة الكلية للج ر) 
( وكان االرتباي 0.55( والطول االعومي للج ر)0.56( وحجم الج ر ) 0.55الوراثي معنويًا بي  صفة الغلة والطول الكلي للج ر)

  ( أما االرتباي الوراثي فكان معنوي موجب بي  عدد0.30-الموهري معنوي وسلبي بي  صفة وزن األلف حبة ومتوسط قطر الج ور)
( والطول  0.46( وموجب وعالي المعنوية م  حجم الج ور)0.35( والسطح الكلي للج ر )0.31الحبو  في السنبلة والطول الكلي للج ر)
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(  0.23( وحجم الج ر) 0.22( وكان االرتباي الموهري لمفة عدد الحبو  في السنبلة معنويا م  السطح الكلي للج ر)0.53الكلي للج ر) 
 (. 0.32( والطول الكلي للج ر) 0.28ومتوسط قطر الج ور)

 ( بين صفات اإلنتاجية في البيئة الجافة وصفات الجذور P( والمظهري)G( معامل 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 
 **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 
 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 
 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

 وزن االلف حبة 
 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

عدد الحبوب في  

 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 الطول االعظمي :

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

( في موق  تل حديا )موق  رطب( م  صفاا الج ور األولية  تبي  7عند تحليل االرتباي بي  صفاا الغلة والمفاا األلرى الجدول ) 
( وعالي  0.25( وحجم الج ور )0.34( والطول الكلي للج ر)0.26أن االرتباي الموهري كان معنويًا بي  صفة الغلة وعدد الج ور) 

(  0.44( فيما كان االرتباي الوراثي عالي المعنوية بي  صفة الغلة والطول الكلي للج ر)0.42عنوية م  الطول األعومي للج ر )الم
( وكان االرتباي الموهري معنوي بي  عدد الحبو  في السنبلة وحجم  0.72( والطول األعومي للج ر) 0.55والمساحة الكلية للج ر ) 

( أما االرتباي الوراثي لمفة عدد الحبو  في السنبلة كان معنويًا م  الطول األعومي 0.23للج ر ) ( والطول الكلي0.18الج ور ) 
 (.  0.43للج ر ) 

 ( بين صفات اإلنتاجية في البيئة الرطبة وصفات الجذور P( والمظهري )G( معامل االرتباط الوراثي )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 
 ***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 
 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 
 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 االلف  

 حبة

 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

SRNعدد الجذور االولية : ، TRLالطول الكلي للجذر : ،  RSAمساحة مسطح الجذر : ، RVحجم الجذر : ، AD الجذر: متوسط قطر ، LRL الطول االعظمي :

 %.1**معنوي عند مستوى  ، %5*معنوي عند مستوى  ، لعمق الجذر
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 نسبة النقص ودليل الضرر للصفات اإلنتاجية:
( متوسذط القيم للمذفاا المدروسذة ونسذبة النق  ودليل ال ذرر لكل صذفة. ففي المنطقة الجافة كانت المتوسذطاا أقل 8يوهر الجدول )

في البيئة الجافة. وتراوحت    1458.35في البيئة الرطبة و  4413.98لمذذذذذذذفاا حي  بلغ متوسذذذذذذذط الغلة الحبية و شذذذذذذذكل معنوي لجمي  ا
% في صذذذذذفة الغلة الحبية. وتراوحت قيمة 66.96في صذذذذذفة وزن األلف حبة وأعل  قيمة   1.90%قل قيمةأالنسذذذذذبة المئوية للنق  بي  

لمذذذذذفة الغلة الحبية. وكان االرتباي عالي المعنوية وإيجابيًا بي  نسذذذذذبة النق    2.03لمذذذذذفة وزن األلف حبة و  0.02دليل ال ذذذذذرر بي  
 (. **r=0.95ودليل ال رر )

 WETوالبيئة الرطبة  DRYلجافة ( متوسط القيم، % للنقص ودليل الضرر لمختلف الصفات المدروسة في البيئة ا8الجدول )

 دليل الضرر  نسبة النقص في االنتاج  DRY Y Y/Xالبيئة الجافة WET  Xالبيئة الرطبة الصفة المدروسة 

 2.03 66.96 0.33 1458.35 4413.98 الغلة الحبية 

 0.87 46.51 0.53 38.59 72.15 ارتفاع النبات 

 0.32 24.24 0.76 5.04 6.66 طول السنبلة 

 0.29 22.74 0.77 18.43 23.85 الحبوب في السنبلة عدد 

 0.02 1.9 0.98 40.33 41.11 وزن األلف حبة 

 ،وطول السنبلة  ،وعدد الحبو  في السنبلة  ،وارتفاع النباا  ،( ال ي يوهر النسبة المئوية للنق  في كل م  الغلة الحبية9يوهر الجدول )
وكان  ،م  صفة أللرى  43وترتيب الطرز الوراثية حسب النسبة المئوية للنق . والتلف ترتيب الذطرز الوراثية الذ  ، ووزن األلف حبة
الطراز األقل تأثرًا بالجفاف حي  كان ترتيبه األول في نسبة النق  في صفاا الغلة الحبية، ووزن األلف حبة،   17الطراز الوراثي رقم 

األقل   35%. فيما كان الطراز الوراثي 56.5بنسبة نق   4وطول السنبلة، وكان ترتيبه الثال  في ارتفاع النباا تاله الطراز الوراثي 
هو  37% وكان الطراز الوراثي رقم 75.9  في اإلنتاج األكبر بي  الطرز الوراثية ووصلت ال  تحماًل للجفاف حي  كانت نسبة النق

 . 32.4الطراز الوراثي األكثر تأثرًا في جمي  المفاا فقد كان متوسط ترتيبه في نسبة النق  
 .WET طبةوالر DRYمتوسط القيم، % للنقص ودليل الضرر للصفات المدروسة في البيئتين الجافة  .9الجدول 

الطراز  

 الوراثي 

الغلة  

 الحبية 

الترتيب  

gy 

ارتفاع  

 النبات 

الترتيب  

Ph 

عدد  

الحبوب  

 السنبلة /

الترتيب  

nss 

وزن  

االلف  

 حبة

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 
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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 

( بي  المفاا المدروسة استنادًا إل  قيم النق  الحاصلة في  1الشكل البياني ) GGE Biplotلدى تحليل االرتباي باستمدام تحليل الذ 
تلل المفاا لوحظ أن صفاا طول السنبلة وعدد الحبو  في السنبلة ووزن األلف حبة ارتبطت بشكل قوي حي  الزوايا حاد  بي  المطوي 

  38 ، 36 ، 30  ،9  ،3  وكانت الطرز الوراثية ذواا األرقام ،لمطويبي  تلل ا cosinوهنا يقاس االرتباي بقيمة تجب الزاوية   ،الممثلة لها
  ،6بالجفاف مقارنًة ببقية الطرز الوراثية فيما ارتبطت قيم النق  لمفتي ارتفاع النباا والغلة الحبية وكانت الطرز الوراثية  األكثر تأثراً 

 هي األكثر تأثرًا بالجفاف لهاتي  المفتي .  35 ، 7 ،19 ،8
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 يوضح العالقة بين الصفات المدروسة باالعتماد على قيم النقص الحاصل فيها   GGE Biplotليل الـ . تح 1الشكل 

( وذلل عل  المحاور  10% م  التباا  غير المفسر الجدول )69.7المكوناا األساسية للتباا  ما نسبته  PCAلقد شرحت نتالج تحليل 
للطراز   3.38-بي     PC1وقد تراوحت قيم المكون األول للتباا     ،(,30.1 %,4.12 %%35.5وقد بلغت عل  التوالي )  ، األول   ةالثالث
وأعل  قيم سالبة كانت في الطرز   32 ,12 ,3وأعل  قيم موجبة كانت في الطرز الوراثية  9للطراز الوراثي رقم  2.06و 4رقم  ةالوراثي
عل    3و 19في الطرازي  الوراثيي   2.71و 2.28-المكون الثاني للتباا  غير المفسر بي    PC2. وتراوحت قيم 19 ,18 ,16الوراثي 
   1للطراز الوراثي  1.58بي   PC3 وتراوحت قيم المكون الثال  للتباا  غير المفسر ، التوالي
 . 7للطراز الوراثي رقم  1.95-و

 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 
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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 تقسيم الطرز الوراثية المدروسة استنادًا إل  قيم النق  الحاصل بي  البيئاا لجمي  2الشكل )أظهرا نتالج التحليل العنقودي 
،  27.6حي  بلغت قيم متوسط ترتيبها:    3،  38،  36،  32،  12طرز وراثية:    5المفاا إل  مجموعتي  رليسيتي  ت م المجموعة األول   

  38عل  التوالي يمك  القول أن ه ه المجموعة تمثل الطرز الوراثية قليلة التحمل للجفاف، والثانية ضمت  6، 28.6، 28.8، 31.2
طرز وراثية تتدرج فيها الطرز     5مجموعاا: مجموعة كبير  ومجموعتي  صغيرتي  ت م الواحد     3طرازًا وراثيًا والتي انقسمت بدورها إل   
قودنا إل  االستنتاج أن الطرز الوراثية التي تنتمي إل  المجموعة األول  هي طرز قليلة التحمل للجفاف الوراثية في تحملها للجفاف. ه ا ي

 طرزًا وراثية متحملة للجفاف.  28، 18،  16،  17، 4وأداءها أقل م  طرز المجموعاا األلرى فيما تعتبر الطرز الوراثية 

 
 وراثيا باالعتماد على قيم النقص الحاصل في جميع الصفات المدروسة طرازاً   43. التحليل العنقودي لتصنيف 2الشكل 

%  66لنسبة النق  الحاصلة في كل صفة م  المفاا المدروسة أنه كان معنويًا حي  شرح  GGE Biplotتبي  عند استمدام تحليل 
( حي  تبي  3) لالل ه ا التحليل الشكلم  التباا  غير المفسر للمحوري  األول والثاني و التالي يمك  الحمول عل  تمنيف جيد م   

تنتمي إل  مجموعة واحد  وهي طرز قليلة التحمل للجفاف وقد كان النق  في الغلة الحبية   6،  19،  35،  33،  7،  8أن الطرز الوراثية:  
وهي طرز وراثية   4،  16،  17،  18،   2،  20،  25،  41وطول النباا كبيرًا مقارنة ببقية الطرز الوراثية والمجموعة الثانية وت م الطرز:

)رقم    3فهي متوسطة التحمل للجفاف ويالحظ بأن المنف فراا   Biplotمتحملة للجفاف أما بقية الطرز الوراثية والتي تتوزع حول مركز  
 ( فهو متوسط التحمل للجفاف. 34)رقم  2( جيد التحمل للجفاف، أما المنف فراا41
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 طرازاً وراثيا باالعتماد على قيم النقص الحاصل في جميع الصفات المدروسة  43لتصنيف   GGE Biplot. تحليل الـ 3الشكل 

 الخالصة: 
طرازًا وراثيًا منها   43هدفت ه ه الدراسة لتقييم التباا  الوراثي لبعض صفاا اإلنتاجية تحت ظروف الجفاف وعالقتها بمفاا الج ور في  

شواهد محلية )أصناف معتمد ( وسالالا منتمبة م  الشعير البري وسالالا محلية منتمبة م  الشعير العر ي األبيض والشعير  ةأر ع
أن تقييم الطرز الوراثية في ظروف قريبة م  المثالية وفي ظروف اإلجهاد تعد الطريقة  Rajaram et al., (1996)العر ي األسود. أكد

مل الجفاف. وكان االرتباي الوراثي والموهري في ظروف المناطق الجافة مشابهًا لتلل الموجود  في المناطق األف ل للتر ية م  أجل تح
الرطبة. كانت قيمة معامل التوري  منمف ة إل  متوسطة في البيئة الجافة ومتوسطة إل  مرتفعة في البيئة الرطبة و شكل عام كانت أقل  

بة وه ا قد يعود إل  حقيقة أن استجابة الطرز الوراثية في البيئة الجافة يمتلف عنه في البيئة الرطبة. في البيئة الجافة منها في البيئة الرط
 Blum, 1988, Ludlowكاًل م  ) فيما كان التباا  بي  الطرز الوراثية في البيئة الرطبة نسبيًا أعل . وه ا اتفق م  ما توصل إليه

and Muchow, 1990)  لبيئاا ذاا اإلنتاجية العالية أعل  منه في البيئاا منمف ة اإلنتاجية. أن معامل التوري  في ا 
 االستنتاجات:

لوحظ وجود تباا  في تحمل الجفاف بي  الطرز الوراثية المدروسة مما يساهم في تشكيل قاعد  وراثية عري ة مهمة لبرامج  .1
 التر ية.

كانت الطرز الوراثية الناتجة م  السالالا البرية هي األقل تأثرًا بالجفاف وه ا اؤشر إل  أهميتها لالستفاد  منها في برامج  .2
 التر ية م  أجل التحمل للجفاف.  

للجفاف.  أظهر البح  أهمية انتما  عدد كبير م  السالالا المحلية لتحداد الطرز الوراثية التي تتمت  بدرجة عالية م  التحمل   .3
والتي تهدف بالنتيجة إل  تطوير طرز وراثية عالية اإلنتاجية ومستقر  وراثيًا في البيئاا المجهد  حراريًا وماليًا والتي تعيق زياد  

 اإلنتاجية. 
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 التوصيات:
ها في برامج  كونها طرزًا وراثية متحملة للجفاف ويمك  االستفاد  من 28، 18، 16، 17، 4متابعة العمل عل  الطرز الوراثية  .1

 تر ية الشعير.
 .يمك  االعتماد عل  نسبة النق  في غر لة الطرز الوراثية في البيئاا الممتلفة .2
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Abstract 

Experiment was conducted out at Tal Hadya and Houmeimeh 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 

search was to study phenotypic, genetic and ecological variability, with 

heritability, genetic and phenotypic correlations. Genotypes were evaluated for: 

plant height, spike length, grain number per spike, thousand kernel weight and 

grain yield, besides some root traits. The results showed a large variability 

through studied traits. The genetic and phenotypic variances were larger than 

ecological variance for most traits. The highest value for heritability was 91.12% 

for plant high. Under dry conditions, plant growth was significantly decreased as 

measured by all characters. The percentage of reduction, ranging from 66.96 % 

to 1.90 % was recorded on grain yield and kernel weight, respectively. The injury 

index ranging from 2,03 to 0.02 was recorded on grain yield and kernel weight, 

respectively. The correlation coefficients among characters were nearly the same 

in the wet and dry experiments. 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, clearly separated 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. 

 


