
 تقويم األداء وتقدير التباين المظهري ومكوناته لمدخالت جديدة من الشعير العاري

 احمد عبد الجواد احمد                         مثنى عبد الباسط العامري

 العراق -قسم المحاصيل الحقلية / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

نفذت التجربة في موقعين األول في جامعة الموصل/كلية الزراعة والغاباات والاااني بمحافظاة صاال           

ماادخل ماان الشااعير العاااري م اادر ا  90. زرع فيهااا 9000-9002الاادين رقريااة ةااديرة العلياااع خااالل العااا  

ل اق  المازروع محلياا ع باإلضاافة الاا اICARDAالمركز الدولي للبحاو  الزراعاة فاي المقاالج الجافاة ر

تحت الظروف الديمية. نفذت التجرباة وفاج ت اميم القااعاات العشاوالية الكاملاة باالراة مكاررات    3-ريحان

٪ وموعاد القجاو وارتفااع القباات رةامع و لاول 00وةجلت البيانات عان صافاتع عا دد األياا  للتز يار عقاد 

حاصال الحباوب ركغم/ كتاارع والحاصال الحياوي و 9السقبلة رةمع وعدد الحبوب في السقبلة وعادد الساقابل/ 

حبة رغمع ونسبة  البروتين. أظهرت ال مدخالت اخ تالفات معقوية  0000ركغم/ كتارع ودليل الح اد ووزن 

فااي صاافتي  Rt013/PETUNIA2٪ لجاا ميا ال اافات الماا دروةة. تفااوق الماادخل 0عقااد مسااتوت احتمااال 

-F6-1المااااااااااااادخل حاصااااااااااااال الحباااااااااااااوب و عااااااااااااادد الحبوب/ةاااااااااااااقبلة فاااااااااااااي حاااااااااااااين تفاااااااااااااوق 

Kf/6/Cita'S'/4/Apm/Rl//Manker/3/Maswi/Bon/5/Copal 'S'/7/ICN8F8-617  فاااي صااافة

نسبة البروتين ولكال الموقعين. يالحظ مان نتاالو التحليال التجميعاي لل افات المدروةاة فاي ماوقعي الموصال 

جميا ال افات المدروةاة ٪ع ل0وةديرة العليا  أن االختالفات بين المواقا كانت معقوية عقد مستوت احتمال ر

باةتاقاء دليل الح اد. أما المدخالت فقد اختلفت معقوياا فاي جمياا ال افات المدروةاة تحات مساتوت احتماال 

٪ لجمياا ال افات. كاان ماا يشاكله 0٪. وكان التداخل بين المدخالت والمواقا مع قويا ع قد مساتوت احتماال 0

عين عاليااة ل اافات ارتفاااع القبااات ولااول السااقبلة وعاادد التباااين الااوراري ماان قيمااة التباااين الكلااي فااي المااوق

حبة ودليل الح ااد ونسابة الباروتين. كانات  0000الحبوب/ةقبلة وحاصل الحبوب والحاصل الحيوي ووزن 

٪ وموعاد القجاو  فاي حاين كانات 00قيم التوريث بالمعقا الواةاا متوةااة ل افات عادد أياا  التز يار عقاد 

وحاصاال الحبااوب والحاصاال الحيااوي  9د الحبوب/ةااقبلة وعاادد السااقابل/ عاليااة ل اافات ارتفاااع القبااات وعااد

 حبة ونسبة البروتين ولكال الموقعين. 0000ودل يل الح اد ووزن 

 


