
 . "(Hordeum sp). التنوع الوراثي لبعض طرز من الشعري الربي و املزروع" 

Genetic Diversity of Some Wild and Cultivated Barley (Hordeum sp.) Varieties 

˛˱ǂ˶ǁä Ǐȿ̠ ƴǁä 

 Hordeum) و جزيئية على مجموعة من أصناف الشعير البري  شكليةبدراسة أجري هذا البحث بهدف القيام 

spontaneum , H. bulbosum)  من أربع محافظات )دمشقققققققدم ري  دمشقققققققدم اراويم اماز( والشقققققققعير المزرو 
كما تّم جمع ارز نباتية من الشققعير المزرو   (9, فرات 7, فرات 6, فرات 3فرات , عربي أبيض محسققن, )عربي أسققود
م اماز( لمقارنتها وراثيًا مع األصناف السابقة ايث جمعت جميع هذز األصناف في محافظات )اراويلدى المزارعين 

  .(2019-2018خالل الموسم الزراعي )
 راثيالو  تفوق الطرازايث  وجود فروق معنوية بين الطرز المدروسققققققققققققققةم إلاصققققققققققققققائياايث بينت نتائج التحليل 

 2.835وز  السقنبلة الرئيسقة   مغ 15.278 شقكلية هي وز  النبات كمية و في خمس صقفات معنوياً  اراوي مزرو 
وز   م غ 2.731 وز  الحبوب في السققققنبلة الرئيسققققة م 1-ابة.سققققنبلة 34.067 عدد الحبوب في السققققنبلة الرئيسققققة غ م

 غ. 51.007 ابة 1000

 التباين تحليل من عليها المستحصل النتائج باستخدام المدروسة األصناف بين الوراثية القرابة شجرة ُرِسمتكما 
بادئًة من البادئات المستخدمة أعطت منتجات  14الدراسة أ   أظهرت بادئة. 16باستخدام  وذلك( ISSR) بتقنية الوراثي

 صلتو  Polymorphicأعطت تعدديًة شكليًة  كمام ازمةً  94 اتضخيم في تفاعل البلمرة المتسلسل ونجم عن استخدامه
سلمية مزرو م بين الطرازين ) 0.1542هي   PDVالتوافقتبين أ  أقل قيمة لمصفوفة عدم  .%85.1 المئوية تهانسب
 0.5025( وهذا يدل على أنهما على درجة كبيرة من القرابة الوراثيةم بينما كانت أعلى قيمة لها H.bulbosum سلمية

 (H.spontaneumم ري  دمشد H.bulbosumو )اراوي ( H.spontaneumعربي أسودم دمشد بين الطرازين )
 نها.مما يدل على وجود تباين وراثي كبير بي

بعقدد األنمقاا الشققققققققققققققكليقة التي  Dhn7م  Dhn3 المورثتقا تفوق  PCRإجراء تفقاعقل أظهرت النتقائج من خالل 
 أقل عدد من األنماا Dhn5 أعطت المورثةاين نمطًا شقققققققققققكليًا مع كافة الطرز المدروسقققققققققققةم في  14أعطتها والبالغة 

 المدروسة.الوراثية نمطًا شكليًا مع الطرز  2والبالغ  الشكلية

( بعدد األنماا الوراثية التي H.Spontaneumسقققلمية م 7كما أظهرت النتائج أيضقققًا تفوق الطرز الوراثية )فرات 
الطرز الوراثية م في اين أعطت فهي أكثر تحماًل للجفاف مقارنًة بالطرز األخرى  نمطًا وراثياً  9 و 10 أعطتها والبالغة

 نمطًا شكليًا. 5م عربي أبيض( أقل عدد من األنماا الشكلية والبالغ  H.Bulbosumاراوي )

:ƕ ƟƑ˭ƻ˶ǁä çƑ˶ǂḥǁä  البسيطة   الشعير البريم الشعير المزرو م شجرة القرابة الوراثيةم تقانة تكرارات التسلسالت
(PICامل التعددية الشكلية )م معISSRالداخلية 


