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 الخالصة

 Carina-1هيي   Peas (Pisum sativum L.)استخدمت في هذه الدراسة أربعة أصناف من البزاليا        

 Fullأدخليت فيي برنيامض تبيريبات تبادليية كاملية   Little Marvel-4و  Green Feast-3و English-2و

Diallel Crosses  وفييق يري ييةGriffing (1956 األولييا األنمييوذو األول للحصييول علييا هجيين الجيييل )

. زرعت 2010/2011وهجيناً فردياً من التل يح الذاتي لهجن الجيل األول خبلل موسم النم 12الثاني والبالغة 
التراكيي  الوراثيية )اابيياج وهجين الجييل الثيياني( فيي تجربية وفييق تصيميم ال ياعيات العشييوائية الكاملية بثبلثيية 

كلييية الزراعيية والغابيات فييي جامعيية  –الخبييراوات العائييد ل سيم البسييتنة وهندسيية الحيدائقمكيررات فييي ح يل 

، بهيدف ت ييييم أداج الهجيين التبادليية الكامليية وتباجهيا لتحديييد أفبييل 2011/2012والموصيل خييبلل موسيم النميي
التيؤثير العكسيي وعليا االئيتبلف وت يدير تؤثيراتهيا المتآلفات األبوية من خبلل تحليل ال يدرتين العامية والخاصية 

 .  لحاصل ومكوناتهل

ا لجميييا الصييفات مربعييات قييدرئ االئييتبلف العاميية كييان معنوييي التبيياين أن متوسييي نتييائض تحليييل أظهيرت       

مربعيات قيدرئ االئيتبلف  أميا متوسيي ،( ودرجية اميتبلج ال يرون1-المدروسة باستثناج عيدد التفرعات)فر..نبيات
وأظهييرت التييؤثيرات العكسييية اختبلفييات معنوييية لجميييا  ،المدروسييةا لمعظييم الصييفات كييان معنويييخاصيية فال

الخاصيية تلي  العائيدئ لل يدرئ اكبير مين  ة علييا االئيتبلفعاميال يدرئ ال مكونيات تبياين الصيفات المدروسية. كانيت

الرتفا. النبات وموعد التزهير والنبض ومعدل وزن ويول ال رنية وعيدد البيذور فيي ال رنية وحاصيل ال رنيات 

المتحكم بوراثية هيذه الصيفات. واإلبيافي هيجينيي الفعيل ال ىن وهيذا يشيير ىليالحاصل البيايولوجي األخبر وا

أكثر اابياج تواف ياً وبشيكل معنيو  وهي Little Marvelأظهرت ت ديرات تيؤثير قيدرئ االئيتبلف العامية أن األ  
أن الهجن قد تباينت في  كما ،لمعظم الصفات المدروسة مما يدل علا امتبلكه الجينات المرغوبة لهذه الصفات

ب ييدرئ ائتبلفييية خاصيية معنوييية مرغوبيية فييي أكثيير  2x4تؤثيراتهييا الخاصيية علييا االئييتبلف حيييج تميييز الهجييين 
 الصفات الجيدئ وهذا داللة علا التباعد الوراثي الكبير بين األبوين وقدرتهما علا توريج الصفات للهجين.

 التؤثير العكسي. ،ن التبادليالتهجي ،قدرئ االئتبلف ،  البزالياكلمات دالة
 6/01/8102وقبوله  01/6/8102تاريخ تسلم البحج 

 المقدمة

البحر األبيي  وهيPeas (.Pisum sativum L) تشيير الدراسيات ىليا أن الميوين األصيلي للبزالييا        
الميبلد بالتزامن ميا المتوسي وخاصة مني ة الشرق األوسي والتي تم زراعتها وتدجينها منذ تالف السنين قبل 

 ،n=7ثنائية المجموعة الكروموسيومية  وهي ذاتية التل يح ،(Moose، 2008و  Mummمحاصيل الحبو  )

2n=14  (Andrea و 2009 ،وتخرونSmykal 2012 ،وتخرون)،  وتعد من أهيم محاصييل العائلية الب وليية

Fabaceae ميين البروتينييات والكاربوهيييدرات  وتكميين أهميتهييا فييي احتييواج بييذورها الجافيية علييا نسييبة عالييية

فبيييبل  ،(2013 ،وتخييرون Siddikaو 2011 ،وتخييرون Schumacherواألحمييا  األمينييية والفيتامينيييات )

 Karpensteinعيييين دورهييييا الفعييييال فييييي تحسييييين خصييييوبة التربيييية عيييين يريييييق تثبيييييت االزوت الجييييو  )

 الجييو عيين تثبيييت النتييروجين  ( حيييج تمتليي  العديييد ميين الجينييات الوراثييية المسييإولةStuelpuage،2000و

(Ambrose  و  2008 ،وتخرونLesignor يبلقي محصول البزاليا اهتمام عالمي كبيير 2009 ،وتخرون .)
حيج تزر. في المنايق المعتدلة من العالم ف د بلغت المساحة المزروعية مين البزالييا الخبيراج مسيجلة لعيدد 

أما  ،(FAOSTAT ،2016كغم/هكتار ) 6347الف هكتار وبمعدل ىنتاو  778حوالي  2016من الدول لعام 

 2016دونييم لمحييافظتي بغييداد وواسييي لعييام  314فييي العييراق ف ييد وصييلت المسيياحة المزروعيية ىلييا حييوالي 

  (.2016ين )مجهول،  203كغم/دونم وبمعدل ىنتاو  646وبمتوسي ىنتاجية 

نظيام تيزاوو وبعبيهم يعيده وأعليا انيه تصيميم  Diallel Crossالتبري  التبيادلي  ىلاينظر بع  الباحثين 
فكيرئ عين  وىعيياج ،بجمييا االتجاهيات الممكنية ااباجيري ة للحصول علا مجموعة من الهجن التي تنتض بين 

لتربيية  التبيري ولنجيا  بيرامض  ،وتحدييد المتفيوق مين هجنهيا ااباجيبيعة ال درئ العامة والخاصة للتآلف بين 

تها وقابليتهيا إلنتياو هجين حيمعرفية كيفيية اختبيار اابياج وت ويمهيا لتحدييد صيبل أوالً األمير يتيل   البزالياهجن 

Tatum (1942  )و Sprague  تم حسي  ميا اقترحيهيي ااقتصادية متفوقة في الحاصل وفيي صيفات أخيره وهيذ
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 ومفهييوم الم ييدرئ ،وهييي تعيييي مإشييراً للفعييل الجينييي اإلبييافي ،العاميية االئتبلفييية م ييدرئباسييتعمال مفهييوم ال

ويستعمل هذا النظام في دراسة (. Pan ،2003وهي تعيي مإشراً للفعل الجيني السياد  ) ،الخاصة االئتبلفية

وىن تحدييد يبيعية الفعيل الجينيي  (.Jinks ،1974و  Matherالسلو  الوراثي بعد جيل واحد من التبري  )
حيييج  ،األبنياج تييوفر معلوميات هاميية ومفييدئ للباحييج اليذ  يييإثر فيي الصييفات الكميية وانت الهييا مين اابيياج ىلييا

تساعده في استخدام اليري ة المثلا والفعالة التي تساعد في تحسين الصفات. فإذا كان الفعل الجينيي اإلبيافي 

أميا ىذا كيان الفعيل الجينيي  ،المكون الرئيسي للتباين الوراثي للصيفة فييمكن االسيتفادئ مين برنيامض االنتخيا وه

 المكون الرئيسي للتباين الوراثي فيستخدم برنامض التهجين. وي هغير اإلباف

 Avciو Ceyhanف يد حصيل  ،تعد البزاليا من المحاصيل التي تناولتها دراسات عديدئ فيي هيذا المجيال

( علا تؤثيرا ائتبلفيا عاما وخاصا معنويا لصفات ارتفا. النبات وعدد ال رنات وعدد البذور فيي ال رنية 2005)

( ىلييا أن صييفة عييدد ال رنييات تخبييا فييي 2005) Hazarikaو Zamanوحاصييل ال رنييات األخبيير. أشييار 

 Ceyhanو (2006وتخيرون ) Sofi( و2006aو bتوريثهيا للفعيل الجينيي السيياد . حصيل خوجية وتخيرون )

علا تؤثيرا ائتبلفيا عاميا وخاصيا معنوييا لصيفات موعيد التزهيير وعيدد  Ceyhan (2006)و Avci( و2006)

 ،بيذرئ وحاصيل ال رنيات األخبير وحاصيل البيذور 100ال رنات ويول ال رنة وعدد البذور فيي ال رنية ووزن 
فات عيدد التفرعيات وعييدد وتوصيلوا ىليا ىن مكونيات تبياين قيدرئ االئيتبلف الخاصية كيان اكبير مين العامية لصي

Kalapchieva (2007 )ال رنات وحاصل البذور مما يعكيس أهميية الفعيل الجينيي السيياد  فيي توريثهيا. ذكير

( أن متوسي مربعات قيدرتي االئيتبلف العامية والخاصية كيان 2009) Borah( و2008وتخرون ) Ceyhanو
نيات وييول ال رنية وعيدد البيذور فيي ال رنية معنويا لصفات ارتفا. النبيات وموعيد التزهيير والنبيض وعيدد ال ر

درئ االئييتبلف العامييية ىليييا وأن مكونييات تبييياين قييي ،وحاصييل ال رنيييات األخبيير وحاصيييل البيييذور 100ووزن 
وهذا يشيير ىليا ىن هياتين الصيفتين  ،لصفتي عدد ال رنات وحاصل البذور كان اقل من الواحد صحيحالخاصة 

( علا ائتبلفا خاصا معنويا الرتفيا. 2009) Soodو Kaliaصل تخبا في توريثها للفعل الجيني السياد . ح

المتحكم و( أن الفعيل الجينيي اإلبيافي هي2010وتخيرون ) Singhالنبات وموعيد النبيض وييول ال رنية. ذكير 

( ىليا وجيود تيؤثير عكسيي معنيو  لصيفتي عيدد 2010)  Meraو Ulloaفي وراثة صفة ارتفا. النبات. أشار 
المتحكم فيي وراثية صيفة عيدد البيذور فيي ووأن الفعيل الجينيي اإلبيافي هي ،البيذورالبيذور فيي ال رنية وحاصيل 

( ىليا وجيود تيؤثير عكسيي معنيو  لصيفات ارتفيا. النبيات وعيدد التفرعيات 2011ال رنة. توصلت الشيكرجي )

 Kumarو Bihariوموعد النبض وعدد البيذور فيي ال رنية وحاصيل ال رنيات األخبير وحاصيل البيذور. وجيد 

 Brarصييفتي موعيييد التزهييير والنبيييض تخبيييا فييي توريثهيييا للفعيييل الجينييي اإلبيييافي. توصيييل ( أن 2012)

( ىلييا ائتبلفييا عامييا وخاصييا 2013) El-Rawyو Dalia( و2013وتخييرون ) Sharma( و2012وتخييرون )
معنوييا الرتفييا. النبييات وموعييد التزهيير والنبييض وعييدد ال رنييات ومعيدل وزن ال رنيية ويييول ال رنيية وحاصييل 

وتخيرون  Ahmadوالا أهمية الفعل الجيني السياد  فيي تورييج صيفة عيدد ال رنيات. ذكير  ،خبرال رنات األ

( أن 2017وتخيييييييييرون ) Gudadinni( و2017) Tolessa( و2016وتخيييييييييرون ) Georgieva( و2014)
متوسييي مربعييات التراكييي  الوراثييية كييان معنويييا لصييفات ارتفييا. النبييات وعييدد التفرعييات وموعييد التزهييير 

بيذرئ  1000لنبض وعدد ال رنات ومعدل وزن ال رنة ويول ال رنة وعدد البيذور فيي ال رنية ووزن والنبض وا
وحاصيل ال رنييات األخبير وحاصييل البييذور. وجيد أن ائييتبلف الم يدرئ العاميية والخاصيية كيان معنويييا الرتفييا. 

ال رنية ووزن النبات وموعد التزهير والنبض والنبض وعيدد ال رنيات ومعيدل وييول ال رنية وعيدد البيذور فيي 

المتحكم فييي وراثيية هييذه ووأن الفعييل الجينيي اإلبييافي هيي ،بيذرئ وحاصييل البييذور والحاصييل البييايولوجي 100

 (.Patel، 2017و Galal، 2014الصفات )
دراسية وت يويم التراكيي  الوراثييية )اابياج وهجين الجييل الثياني( الناتجية مين التل يييح البحيج  الهيدف مين

العاميية  نوت ييدير تباينييات وتييؤثيرات الم ييدرتي ،والناتجيية ميين تبييري  أربعيية تبيياجالييذاتي لهجيين الجيييل األول 

والخاصة علا االئيتبلف لمعرفية أفبيل اابياج والهجين فيي الجييل الثياني كخييوئ مبكيرئ السيتغبلل المرغيو  

 كسييةالع التيؤثيراتالسيلو  اليوراثي السيايتوببلزمي مين خيبلل  تيؤثير دراسة فببل عن ،منها في برامض التربية

وتحديد الصفات التي تشكل فيها الوراثة السايتوببلزمية مصدرا من مصيادر التبياين اليوراثي لكيي تإخيذ بنظير 
 االعتبار في برامض التربية المست بلية.

 مواد البحث وطرائقه

-1 (Turkey)هييي   sativum L. Pisumاسييتعملت فييي هييذه الدراسيية أربعيية أصييناف كآبيياج ميين البزاليييا 

CarinaوEnglish (England) 2-  3و-Green Feast (Holland) 4و-Little Marvel (U.S.A.) 
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علمييا ً أن هييذه األصييناف تختلييف فيييي  ،مختلفيية األصييول وهييي ميين األصييناف النيياجح زراعتهييا فييي العييراق
مصادرها الوراثية في العديد من الصفات الكمية ذات األهمية االقتصادية كصفات الحاصل ومكوناته. أجرييت 

ميا التبريبات التبادلية الكاملية لجمييا األصيناف المسيتخدمة فيي التجربية وف يا ً لليري ية األوليا واألنميوذو ج

وتيم الحصييول عليا بييذور هجين الجييل الثيياني مين اإلخصييا   ،Griffing (1956)األول وتبعيا ً لميا جيياج بيه 

 .2011/2010والذاتي لنباتات الجيل األول التي زرعت خبلل موسم النم

هجينيا ً مين هجين الجييل الثياني( فيي ح يل الخبيراوات 12أباج +  (4تركيبا ً وراثيا ً من البزاليا  16أداج  قيم  
جامعيييية الموصييييل خييييبلل موسييييم  –كلييييية الزراعيييية والغابييييات  –التييييابا ل سييييم البسييييتنة وهندسيييية الحييييدائق 

م  4وز بييول عليا مير 20/11/2011زرعت بيذور اابياج وهجين الجييل الثياني بتياريخ  ،2011/2012والنم

بيذرات  3سيم بيين جيوره وأخيره وبمعيدل  25بيين ميرز وتخير و سيم 75نبات لكل مرز وبمسافة  16وبمعدل 
لكل جوره باستخدام تصميم ال ياعات العشوائية الكاملة بثبلثة مكررات. أجريت عمليات الخدمة الزراعية من 

 ،الحاجيية )ميلييو  وتخييرون ر  وعييزق وتعشييي  وخييف بشييكل متجييانس لجميييا التراكييي  الوراثييية وحسيي 

والعناكي ( منيذ بدايية  ةوتم ىجراج برنامض مكافحة لحشرات )المن والذبابة البيبياج والدييدان ال اربي ،(1989

/لتير مياج 3سيم 0.5الخبر  وحتا موعد الحصاد باسيتعمال المبييدين المبلثييون وسييرين خلييا وبمعيدل والنم
كل سيبعة أييام كرشية وقائيية لمنيا اإلصيابة بياألمرا   لكل منهما رشا علا المجمو. الخبر  وبشكل دور 

(. وأجريت عملية تع يم التربة قبل الزراعة بالمبيد الفيير  بنلييت كيإجراج Anonymous ،2002الفيروسية )

 25وقائي لتجن  ىصابة البادرات بياألمرا  الفيريية. سيمدت النباتيات بالسيماد النتروجينيي اليورييا وبمعيدل )

/هكتييار( وذلييي  عنييد حراثيية وتحبييير التربييية P2O5كغييم  60سييماد الفوسيييفاتي بمعييدل )/هكتييار( والNكغييم 

(Anonymous ،2004 .) 
سيجلت ال ياسيات جميعهييا وذلي  لعشييرئ نباتيات منتخبية بصييورئ عشيوائية ميين بدايية ووسيي ونهاييية الميرز لكييل 

( وموعيد  1-بيات( وعيدد التفرعات)فر..ن1-تركي  وراثي ومن كيل مكيرر لصيفات  ارتفيا. النبات)سيم.نبات

ومعييدل وزن ال رنية )غيم( وييول ال رنية )سيم( وعييدد  (1-)قرنية.نبات التزهيير والنبيض )ييوم( وعيدد ال رنيات

بيذرئ )غييم(  100ال ييرون مين )عيدد البييذور فيي ال رنية/يول ال رنيية( ووزن  جالبيذور فيي ال رنيية ودرجية اميتبل

 (1-جي )غم.نباتوحاصل ال رنات األخبر والجاف وحاصل البذور والحاصل البايولو

لت يدير كيل مين قيدرتي  Griffing   (1956)الم ترحية مين قبيل األولااليري ة  -األول األنموذواعتمد 
وقييدرئ  أ قيدرئ االئيتبلف العامية لكيل  تيؤثيرات . وقيد جييره ت يديروالتيؤثير العكسيياالئيتبلف العامية والخاصية 

االئيتبلف  تيقيدر تيؤثيراتكميا تيم ت يدير تباينيات  الثاني في الجيل لكل هجين العكسي والتؤثيراالئتبلف الخاصة 

   -ااتية وحس  المعادالت  األربعة لآلباجالعامة والخاصة 

 درئ العامة علا االئتبلف لكل أ  تؤثير ال 
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          (i ≠ j،  k≠ i) 
2
ekiij rrV  )ˆˆ(                          (i ≠ j،  k≠ i) 

 النتائج والمناقشة

العامييية والخاصيية والتييؤثير العكسييي للصيييفات ( نتييائض تحلييييل التبيياين ل ابلييية االئييتبلف 1يبييين الجييدول )      

% لجميييا 1وفييه يبلحيظ أن متوسيي مربعيات التراكيي  الوراثيية كيان معنوييا عنيد مسيتوه احتميال ،المدروسية

تتفييق هييذه  ،%5الصيفات المدروسيية باسيتثناج صييفة عييدد التفرعيات التييي كانييت معنويتهيا عنييد مسييتوه احتميال

( مين وجيود اختبلفيات معنويية بيين التراكيي  2005) Hazarikaو Zaman النتائض ما ما توصل ىليه كل من 

( لعييدد a 2006لدرجية اميتبلج ال يرون وخوجية وتخيرون ) (2005)الوراثيية لعيدد ال رنيات وخوجية وتخيرون 

(  2008وتخييرون ) Ceyhanو( لموعييد  التزهييير والنبييض 2007) Kalapchievaالتفرعييات فييي النبييات و

( لييول 2009) Soodو Kaliaوبيذرئ  100لعدد البذور في ال رنة ووزن  Borah (2009)الرتفا. النبات و

( لحاصيل ال رنيات األخبير 2013وتخيرون )  Sharmaو( لحاصل البذور 2010)  Meraو Ulloaال رنة و

 ( لمعدل وزن ال رنة.2013)  El-Rawyو  Daliaو

% لصييفات عيدد ال رنييات 5احتميالكيان متوسيي مربعييات الم يدرئ االئتبلفيية العاميية معنوييا عنييد مسيتوه       

% لصيفات ارتفيا. النبيات وموعيد  التزهيير والنبيض ومعييدل وزن 1بيذرئ وعنيد مسيتوه احتميال 100ووزن 
ويييول ال رنييية وعيييدد البيييذور فييي ال رنييية وحاصيييل ال رنيييات األخبيير والجييياف وحاصيييل البيييذور والحاصيييل 

وهيذا يتفيق ميا ميا  ،ج ليم يكين فيهيا معنويياالبايولوجي باستثناج صفتي عدد التفرعات ودرجة امتبلج ال رون حي

( الرتفيا. النبيات وموعيد التزهيير 2012وتخيرون ) Brarبيذرئ و 100( ليوزن 2009) Borah حصيل علييه

( لمعيييدل 2013) El-Rawyو  Daliaل ال رنيية وحاصييل ال رنييات االخبيير ووالنبييض وعييدد ال رنييات ويييو
الم يدرئ االئتبلفيية الخاصية كيان معنوييا عنيد مسيتوه  وزن ال رنة وعدد البذور في ال رنة. أما متوسي مربعيات

% لصيفات ارتفيا. النبيات وموعيد النبيض وعيدد ال رنيات وحاصيل ال رنيات الجياف وحاصيل البيذور، 1احتمال

بيذرئ  100% لصيفات ييول ال رنية وعيدد البيذور فيي ال رنية ووزن 5في حين كان معنويا عند مستوه احتمال
ولييم تصييل حييد المعنويية لعييدد التفرعييات وموعييد التزهييير  ،لبيايولوجيوحاصيل ال رنييات األخبيير والحاصييل ا

( لعيدد البيذور فيي 2006وتخيرون ) Sofiاتفيق هيذا ميا ميا وجيده  ،ومعدل وزن ال رنة ودرجة امتبلج ال يرون

( الرتفيا. النبيات 2009) Soodو Kaliaو( لعدد ال رنيات وحاصيل البيذور 2008وتخرون ) Ceyhanال رنة 

 El-Rawyو Daliaو( لحاصيل ال رنيات األخبير 2013وتخيرون ) Sharmaوال رنية  وموعيد النبيض وييول

 ( لمعدل وزن ال رنة.2013)

% لصفات عدد التفرعات وموعيد النبيض وييول 5أما التؤثير العكسي فكان معنويا عند مستوه احتمال

( ىليا وجيود تيؤثير 2010)  Meraو Ulloa أشيار  ،% لبياقي الصيفات األخيره1ال رنة وعند مستوه احتميال

( لصيفات ارتفيا. النبييات 2011الشييكرجي )البيذور فيي ال رنيية وحاصيل البيذور وعكسيي معنيو  لصيفتي عييدد 
كانت نسبة مكونات تبياين الم يدرئ االئتبلفيية العامية  وعدد التفرعات وموعد النبض وحاصل ال رنات األخبر.

وعيد  التزهيير والنبيض ومعيدل وزن وييول ىلا الخاصة اكبر من الواحد الصحيح لصفات ارتفيا. النبيات وم

ممييا يييدل علييا أن الفعييل  ،ال رنية وعييدد البييذور فييي ال رنية وحاصييل ال رنييات األخبيير والحاصييل البيايولوجي
بخبلف الصيفات األخيره التيي يحكمهيا  ،الجيني اإلبافي يمثل الجزج األكبر من التباين الوراثي لهذه الصفات

( مين أهميية 2010وتخيرون ) Singhويتفيق هيذا ميا ميا توصيل ىلييه  ،(الفعل الجيني غير اإلبافي )السيياد 
الفعل الجيني اإلبيافي فيي تورييج ارتفيا. النبيات وييول ال رنية وحاصيل ال رنيات األخبير وخوجية وتخيرون 

(2006 b لموعد التزهير )وUlloa وMera  (2010 لعدد البذور في ال رنة )وBihari وKumar (2012 )

( مين أن الجينيات ذات األثير السيياد  تلعي  دورا a 2006علييه خوجية وتخيرون )ميا حصيل ولموعيد النبيض 

وتخييرون  Ceyhanو( لحاصيل البييذور 2006وتخييرون ) Sofiوهاميا فييي تورييج عييدد التفرعييات فيي النبييات 

 (  لعدد ال رنات.2012وتخرون ) BrarوBorah (2009 )و( 2008)
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 ( للصفات المدروسةF2 هجن الجيل الثاني ااباج +لعامة والخاصة والتؤثير العكسي )تحليل تباين قدرئ االئتبلف ا (1الجدول )  
     Table (1) Analysis of variance of general, specific combining ability and reciprocal effect (parents + F2 hybrids) for studied characters  

 

 

 مصادر االختبلف

Sources of Variation 

S.O.V.)) 

 درجات

 الحرية

Degrees of 

Freedom 

d.f.)) 

 Mean Squares متوسي المربعات         

 ارتفا. النبات

 (1-)سم.نبات
Plant  

height 

(cm. plant-

1) 

 عدد التفرعات

 (1-فر..نبات(
No. of 

 branches 

(branch. plant-1) 

موعد 

 التزهير)يوم(

Date 

flowering 

(days) 

 موعد النبض

 )يوم(

Date 

 maturity 

(days) 

 ال رناتعدد 

 (1-قرنة.نبات(
No. of 

Pods 

(pod. plant-1) 

معدل وزن 

 ال رنة )غم(

Average 

 weight of 

pod (gm) 

 يول ال رنة

 )سم(

Pod 

 length 

(cm) 

 المكررات

Replications 
2 0.628  0.168 6.669 51.126 * 65.261 0.001 0.143 

 التراكي  الوراثية

Genotypes 
15 447.610 ** 3.131 * 36.451 ** 101.128 ** 353.483 ** 3.046 ** 1.940 ** 

 قدرئ االئتبلف العامة

General combining ability 
3 162.384 ** 1.094 20.748 ** 86.500 ** 42.820 * 2.939 ** 1.543 ** 

 قدرئ االئتبلف الخاصة

Specific combining ability 
6 45.241** 0.891 2.064 22.821 ** 148.106 ** 0.184 0.434 * 

 التؤثير العكسي

Reciprocal effect 
6 246.575 ** 1.170 * 17.938 ** 18.201 * 125.052 ** 0.884 ** 0.410 * 

 الخيؤ التجريبي

Error 
30 30.419 1.039 3.801 13.514 33.766 0.223 0.34018 

 مكونات تباين قدرئ االئتبلف العامة

الخاصةمكونات تباين قدرئ االئتبلف   

General combining ability 

variance components 

Specific combining ability 

variance components 

 

1.084 0.341 6.118 1.119 0.057 6.509 1.112 

 % علا التوالي0و% 1*،** معنوية عند مستوه احتمال    
 *, ** Significant at P (5% and 1%) respectively 
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 ( للصفات المدروسةF2 ااباج + هجن الجيل الثانيلعامة والخاصة والتؤثير العكسي )تحليل تباين قدرئ االئتبلف ا (1تابا الجدول )       
  Accessory to (1) Analysis of variance of general, specific combining ability and reciprocal effect (parents + F2 hybrids) for studied characters    

 

 

 مصادر االختبلف

Sources of Variation 

S.O.V.)) 

درجات 

 الحرية

Degrees 

of 

Freedom 

d.f.)) 

  Mean Squares متوسي المربعات         

عدد البذور 

 في 

 ال رنة

No. of 

seeds per 
pod 

 درجة 

امتبلج 

 ال رون

Pod 

 - 
Filling 

 100  وزن 
 بذرئ 

 )غم(

100 seed 

weight 

(gm) 

حاصل ال رنات 

 األخبر 

 (1-)غم.نبات
Green pods 

yield 

(gm.plant-1) 

حاصل ال رنات 

الجاف 

 (1-)غم.نبات
Dry pods 

yield 

(gm.plant-1) 

 حاصل 

البذور         

 (1-)غم.نبات
Seeds 

 yield 

(gm.plant-1) 

الحاصل 

البايولوجي 

 (1-)غم.نبات
Biological 

yield 

(gm.plant-1) 

 المكررات

Replications 
2 2.207 0.061 * 0.271 686.871 416.380 * 10.073 2454.160 

 التراكي  الوراثية

Genotypes 
15 5.428 ** 0.089 ** 44.637 ** 14855.990 ** 1475.221 ** 989.663 ** 

85037.600 

** 

 قدرئ االئتبلف العامة

General combining ability 
3 2.294 ** 0.012 10.001 * 11601.890 ** 811.802 ** 660.943 ** 

63113.000 

** 

 قدرئ االئتبلف الخاصة

Specific combining ability 
6 0.715 * 0.011 6.490 * 1559.531 * 305.141 ** 199.657 ** 3929.620 * 

 التؤثير العكسي

Reciprocal effect 
6 2.660 ** 0.057 ** 25.706 ** 5019.515 ** 518.308 ** 294.589 ** 

35378.600 

** 

 الخيؤ التجريبي

Error 
30 0.674 0.015 6.931 1191.784 90.025 72.342 3294.970 

 مكونات تباين قدرئ االئتبلف العامة

 مكونات تباين قدرئ االئتبلف الخاصة

General combining ability 

variance components 

Specific combining ability 

variance components 

 

1.053 0.250 0.460 2.410 0.710 0.906 5.475 

 % علا التوالي0و% 1*،** معنوية عند مستوه احتمال      
 * , ** Significant at P (5% and 1%) respectively
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قيد اظهيرا Little Marvel وفييه يتبيح أن األ   ،( تيؤثير ال يدرئ االئتبلفيية العامية لكيل أ 2يظهير الجيدول )
ائتبلفيا عاميا معنوييا مرغوبيا لمعظييم الصيفات المدروسية وهيي ثمانيية صييفات متمثلية بارتفيا. النبيات وموعييد  

بذرئ وحاصل ال رنات األخبر والجاف وحاصل البيذور وبمعيدل  100التزهير والنبض وعدد ال رنات ووزن 

علا التوالي ولهذا يمكين  13.181و 13.806و 12.031و 0.791و 3.053و 2.006-و 1.959-و  4.184

اليذ  اظهير  English   فيي الصيفات المرغوبية بخيبلف األ اعتبار هذا األ  أكثر اإلباج تواف ا وبشكل معنو

-وعيدد التفرعيات  6.224-ائتبلفا عاما معنويا غير مرغوبا فيه ألكثر عدد من الصفات متمثلة بارتفا. النبات 

وعيدد البيذور فيي ال رنية  0.460-ويول ال رنة  0.822-ومعدل وزن ال رنة  1.724وموعد التزهير  0.543

عليييا  3.097-و 54.402-وحاصيييل ال رنييات األخبييير والجيياف  0.054-ودرجيية اميييتبلج ال ييرون  0.750-

بييض فيي حييين اظهير ائتبلفييا عاميا معنويييا مرغوبيا ف ييي لموعيد الن 118.967-التيوالي والحاصيل البييايولوجي 

 علا التوالي م ارنة ما ااباج األخره. 1.129و 3.169-بذرئ  100ووزن 
ولت ويم الهجن من حيج قيدرتها عليا االئيتبلف تيم ت يدير ال يدرئ االئتبلفيية الخاصية لكيل هجيين الجيدول 

قد تميز ب درئ ائيتبلف خاصية معنويية مرغوبية ألكثير عيدد مين الصيفات هيي  2x4( ويبلحظ فيه أن الهجين 3)

عليا  10.273و 16.826وحاصل ال رنات األخبير والجياف  6.233وعدد ال رنات  1.179-التزهير موعد 

فيي  ،وقد يعزه ذل  ىلا االختبلف الكبير فيي البنيية الوراثيية لآلبياج 7.681التوالي ىبافة ىلا حاصل البذور 

تمثلية بارتفيا. النبيات عيدد مين الصيفات ماصا معنويا غير مرغوبا فيه ألكبر ائتبلفا خ 3x4حين اظهر الهجين 
وعيدد التفرعيات وموعييد التزهيير وعيدد ال رنييات وييول ال رنيية وحاصيل ال رنيات األخبيير والجياف وحاصييل 

علييا  4.851-و 13.951-و 25.400-و 0.270-و 5.577-و 1.519و 0.440-و5.831- البيذور وبمعيدل 
التوالي م ارنة ميا الهجين األخيره والتيي تباينيت فيميا بينهيا فيي ىعيياج قيدرئ ائتبلفيية خاصية معنويية مرغوبية 

 لبع  الصفات.

وباالسييتعانة بتبيياين تييؤثير ال ييدرئ االئتبلفييية العاميية والخاصيية لكييل أ  والتبيياين البيئييي والموبييحة فييي 

( وكيذل  لتحدييد أ  2ثيرها التي سبق ذكرها في الجيدول )( يمكن معرفة كيفية تح يق ااباج ل يم تؤ4الجدول )
حييج أن ال يمية المرتفعية لتبياين تيؤثير قيدرئ االئيتبلف  ،من ااباج تحيت الدراسية أكثير فائيدئ فيي تحسيين الصيفة

بينميا تشيير ال يمية  ،العامة أل  معين في صفة ما يشيير ىليا مسياهمة كبييرئ لهيذا األ  فيي تورييج تلي  الصيفة

تباين تؤثير قدرئ االئتبلف الخاصة لؤل  الذ  يتميز ب درئ ائتبلف عامة عالية فيي صيفة ميا ىليا انيه المنخفبة ل

تيؤثير عيام عيالي وأما تباين التؤثير لل درئ الخاصة العيالي ليؤل  ذ ،قد أسهم في توريج هذه الصفة لمعظم هجنه

أكثر ااباج ىسيهاما فيي تورييج  كان من Englishومنه يتبح أن األ   ،يدل علا  توريثه للصفة لبع  هجنه

كميا أن  ،اليذ  كيان اقيل اابياج ىسيهاما فيي تورييج هيذه الصيفات Little Marvelهذه الصيفات بخيبلف األ  

اليذ   Englishعلييه فيي األ  وقيد ورج هيذه الصيفات لعيدد مين هجنيه اقيل مين ميا ه Little Marvelاأل  
 ورثها ألكثر عدد من هجنه الداخل فيها.

كان اكبر من هجينه العكسيي   4x2( ومنه يبلحظ أن الهجين5كسي لكل هجين موبح في الجدول )التؤثير الع

2x4 ال يرون  جلصفات ارتفا. النبات وعدد ال رنات ومعدل وزن ال رنة وعدد البيذور فيي ال رنية ودرجية اميتبل
صيييفات وحاصييل ال رنييات األخبييير والجيياف وحاصيييل البييذور والحاصييل البيييايولوجي واصييغر منيييه لبيياقي ال

% ألكثر عدد مين الصيفات وهيي ثبلثية 5وكان الفرق بينهما مختلفا عن الصفر تحت مستوه احتمال  ،األخره

وموعيد   0.886-وعيدد التفرعيات  20.215عشر م ارنة ما الهجن العكسية األخره متمثلة بارتفيا. النبيات 

وعيدد  0.381وزن ال رنية  ومعدل 13.165علا التوالي وعدد ال رنات  3.986-و 4.406-التزهير والنبض 

وحاصيييل ال رنيييات  3.696-بيييذرئ   100ووزن  0.274ودرجييية اميييتبلج ال يييرون  1.631البييذور فيييي ال رنييية 

والحاصييييل البييييايولوجي  18.400عليييا التييييوالي وحاصييييل البيييذور  18.046و 70.216األخبييير والجيييياف 

الصيفر ألقيل  عيدد  مين  قيد اختليف الفيرق بينهميا عين 1x3وهجينيه العكسيي  3x1غير أن الهجين  ،81.603
صفات متمثلة بعدد التفرعات وعدد ال رنات ومعدل وزن ال رنية وعيدد البيذور فيي ال رنية  الصفات  وهي سبعة

-و 0.451و 6.910-و 0.625بييذرئ وحاصييل ال رنييات الجيياف وبمعييدل  100ال ييرون ووزن  جودرجيية امييتبل

مت اربية وراثييا بخيبلف  3و 1األبيوين عليا التيوالي وهيذا ييدل عليا أن  7.828و 4.703و 0.112-و 0.833

، Griffingهيذه الفروقيات العكسيية تشيير ىليا وجيود تيؤثير سيايتوببلزمي ) ،المتباعيدين وراثييا  4و 2 األبيوين

( والذ  يإد  دورا مهما في اختبلف تيوارج هيذه الصيفات وقيد يعيزه هيذا الفيرق السيايتوببلزمي ىليا 1956

 Mera، 2010و Ulloaو Sood ، 2009و Kaliaالتيي تبيمنها التهجيين )التباعد الوراثي الكبير بين ااباج 

-Elو  Daliaو 2013 ،وتخييييييييييرون  Sharmaو  2012 ،وتخييييييييييرون Brarو Kumar، 2012و  Bihariو

Rawy ، 2013 .) 
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 المدروسة في الجيل الثانيللصفات ( لكل أ  ĝiت ديرات تؤثير ال درئ العامة علا االئتبلف ) (2الجدول )
Table (2) Estimates of general combining ability effect (ĝi) of each parent for studied characters in F2 hybrids 

 

 ااباج

Parents 

 ارتفا. النبات

 (1-)سم.نبات
Plant height 

(cm. plant-1) 

 عدد التفرعات

 (1-)فر..نبات
No. of branches 

branch. plant-1)) 

 موعد التزهير

 )يوم(

Date flowering 

(days) 

 موعد النبض

 )يوم(

Date maturity 

(days) 

 عدد ال رنات

 (1-قرنة.نبات(
No. of Pods 

(pod. plant-1) 

معدل وزن ال رنة 

 )غم(

Average weight 

of pod (gm) 

 يول ال رنة

 )سم(

Pod  length 

(cm) 

Carina   1- 2.149 0.173 0.803 1.011 -2.563 0.637 0.142 

2- English -6.224 -0.543 1.724 -3.169 -0.105 -0.822 -0.460 

  3- Green Feast  -0.109 0.277 -0.568 4.164 -0.385 0.113 0.543 

  4- Little 

Marvel 
4.184 0.093 -1.959 -2.006 3.053 0.071 -0.225 

SE(gi-gj) 1.592 0.294 0.562 1.061 1.677 0.136 0.168 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Accessory to Table (2)                                                                                                                                                          (2تابا الجدول )

 

 ااباج

Parents 

عدد البذور في 

 ال رنة

No. of seeds 

per pod 

 درجة امتبلج 

 ال رون

Pod – 

Filling 

بذرئ 100 وزن 
 )غم(

100 seed 

weight (gm) 

حاصل ال رنات األخبر 

 (1-)غم.نبات
Green pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل ال رنات 

 (1-الجاف )غم.نبات
Dry pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل البذور         

 (1-)غم.نبات
Seeds yield 

(gm.plant-1) 

الحاصل البايولوجي 

 (1-)غم.نبات
Biological yield 

(gm.plant-1) 

Carina   1- 0.129 0.003 -1.005 34.389 -0.514 -6.423 49.338 

2- English -0.750 -0.054 1.129 -54.402 -3.097 -1.141 -118.967 

  3- Green Feast  0.521 0.020 -0.915 7.982 -10.195 -5.617 83.063 

  4- Little Marvel 0.100 0.031 0.791 12.031 13.806 13.181 -13.434 

SE(gi-gj) 0.237 0.035 0.760 9.965 2.739 2.455 16.570 
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 للصفات المدروسة F2 ( لكل هجين في الجيل الثانيŜijت ديرات تؤثير ال درئ الخاصة علا االئتبلف )( 3جدول )ال
       Table (3) Estimates of specific combining ability effect (Ŝij) of each in F2 hybrids for studied characters.      

 

 الهجن

Hybrids 

 

 ارتفا. النبات

 (1-)سم.نبات
Plant height 

(cm. plant-1) 

 عدد التفرعات

 (1-)فر..نبات
No. of branches 

branch. plant-1)) 

 موعد التزهير

 )يوم(

Date flowering 

(days) 

 موعد النبض

 )يوم(

Date maturity 

(days) 

 عدد ال رنات

 (1-قرنة.نبات(
No. of Pods 

(pod. plant-1) 

معدل وزن ال رنة 

 )غم(

Average weight 

of pod (gm) 

 يول ال رنة

 )سم(

Pod  length 

(cm) 

1x2 3.163 -0.747 -0.050 0.516 -1.618 0.153 -0.052 

1x3 1.578 0.455 -0.033 -0.521 2.506 0.119 0.655 

1x4 -3.938 0.020 -0.590 -0.644 -13.519 0.382 0.019 

2x3 -1.323 0.150 0.057 4.693 1.209 -0.240 -0.165 

2x4 -0.712 -0.613 -1.179 2.473 6.233 -0.120 -0.395 

3x4 -5.831 -0.440 1.519 -0.131 -5.577 -0.143 -0.270 

SE(sij-sik) 2.757 0.509 0.974 1.838 2.905 0.236 0.291 

SE(sij-ski) 2.251 0.416 0.795 1.500 2.372 0.192 0.238 

          

                                                                                                                                  Accessory to Table (3)                                                                                      (3تابا الجدول )            

 

 الهجن

Hybrids 

 

عدد البذور في 

 ال رنة

No. of seeds 

per pod 

 درجة امتبلج 

 ال رون

Pod – 

Filling 

بذرئ 100 وزن 
 )غم(

100 seed weight 

(gm) 

حاصل ال رنات 

 (1-األخبر )غم.نبات
Green pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل ال رنات 

-الجاف )غم.نبات

1) 
Dry pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل البذور         

 (1-)غم.نبات
Seeds yield 

(gm.plant-1) 

الحاصل البايولوجي 

 (1-)غم.نبات
Biological yield 

(gm.plant-1) 

1x2 0.421 0.064 0.642 7.375 -1.724 7.415 18.554 

1x3 0.152 -0.043 0.503 16.788 -6.126 -6.342 16.946 

1x4 0.338 0.034 0.034 -38.270 -3.925 -11.475 -75.344 

2x3 0.595 0.104 -1.652 -18.951 -8.062 -4.394 -7.685 

2x4 -0.802 -0.069 -2.584 16.826 10.273 7.681 -12.427 

3x4 0.021 0.030 1.060 -25.400 -13.951 -4.851 -6.332 

SE(sij-sik) 0.410 0.061 1.316 17.261 4.7440 4.252 28.700 

SE(sij-ski) 0.335 0.050 1.074 14.093 3.873 3.472 23.434 
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 F2 المدروسة في الجيل الثانيت ديرات تباين تؤثيرات قدرتي االئتبلف العامة والخاصة والتباين البيئي للصفات ( 4جدول )ال 
   Table (4) Estimates of general , specific combining ability effects variance and environmental variance for s tudied characters in F2 hybrids   

 

 ااباج

Parents 

 ارتفا. النبات

 (1-)سم.نبات
Plant height 

(cm. plant-1) 

 عدد التفرعات

 (1-)فر..نبات
No. of branches 

branch. plant-

1)) 

 موعد التزهير

 )يوم(

Date flowering 

(days) 

 موعد النبض

 )يوم(

Date maturity 

(days) 

 عدد ال رنات

 (1-قرنة.نبات(
No. of Pods 

(pod. plant-1) 

معدل وزن ال رنة 

 )غم(

Average weight 

of pod (gm) 

 يول ال رنة

 )سم(

Pod  length 

(cm) 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

Carina   1- 3.670 12.108 -0.002 0.318 0.526 -0.061 0.599 -0.368 5.516 93.727 0.399 0.077 0.009 0.194 

2- English 
37.79

7 
68.376 0.262 0.375 2.853 0.463 9.619 15.088 -1.044 44.734 0.670 0.229 0.201 0.075 

  3- Green Feast  -0.938 93.348 0.044 1.072 0.203 8.780 16.923 3.127 -0.906 41.013 0.005 0.682 0.285 0.203 

  4- Little Marvel 
16.56

1 
220.564 -0.023 0.409 3.721 

18.80

2 
3.605 20.638 8.271 131.218 -0.001 0.419 0.040 0.402 

2

e
 

10.139 0.346 1.267 4.504 11.255 0.074 0.113 
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 Accessory to Table (4)                                                                                       (4جدول )تابا ال
        

 

 ااباج

Parents 

 

عدد البذور في 

 ال رنة

No. of seeds 

per pod 

 درجة امتبلج 

 ال رون

Pod – 

Filling 

بذرئ 100 وزن 
 )غم(

100 seed 

weight (gm) 

حاصل ال رنات 

 (1-األخبر )غم.نبات
Green pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل ال رنات الجاف 

 (1-)غم.نبات
Dry pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل البذور         

 (1-)غم.نبات
Seeds yield 

(gm.plant-1) 

الحاصل البايولوجي 

 (1-)غم.نبات
Biological  yield 

(gm.plant-1) 
2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

2

g
 

2

s
 

Carina   1- -0.004 
0.11

5 

-

0.000

4 

0.002 
0.79

3 
-0.099 

1145.37

1 
825.929 -2.549 22.331 38.998 108.924 2331.323 2948.168 

2- English 0.541 
0.78

3 
0.002 0.015 

1.05

8 
8.457 

2922.38

8 

2692.69

9 
6.779 151.709 -0.958 34.980 

14050.14

9 

25480.64

1 

  3- Green Feast  0.250 
0.69

5 
-5.577 

0.021

8 

0.62

2 

22.87

8 
26.477 

2591.31

3 

101.13

7 
182.305 29.286 17.120 6796.514 

14901.73

7 

  4- Little Marvel -0.011 
2.88

4 

0.000

5 
0.054 

0.41

0 

11.19

1 
107.497 

2665.53

1 

187.80

4 
609.164 

171.48

4 
427.143 77.525 

12194.44

4 
2

e
 

0.224 0.005 2.310 397.261 30.008 24.114 1098.324 

 تيجة للخيؤ العيني لذا تعد صفراً ( قيم سالبة ن-) 

      (-) Negative values due to the sampling error, so they consider zero 
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 للصفات المدروسة F2التؤثير العكسي لكل هجين في الجيل الثاني ( 5جدول )ال
 Table (5) The reciprocal effect of each in F2 hybrids for studied characters        

 

 الهجن

Hybrids 

 

 ارتفا. النبات

 (1-)سم.نبات
Plant height 

(cm. plant-1) 

 عدد التفرعات

 (1-)فر..نبات
No. of branches 

branch. plant-1)) 

 موعد التزهير

 )يوم(

Date flowering 

(days) 

 موعد النبض

 )يوم(

Date maturity 

(days) 

 عدد ال رنات

 (1-قرنة.نبات(
No. of Pods 

(pod. plant-1) 

معدل وزن ال رنة 

 )غم(

Average weight 

of pod (gm) 

 يول ال رنة

 )سم(

Pod  length 

(cm) 

2x1 -11.760 -0.695 0.085 -1.926 -7.305 -0.643 0.096 

3x1 -1.153 0.625 -0.796 2.010 -6.910 0.451 0.245 

4x1 -4.300 -0.123 -3.105 -4.035 8.000 -0.849 -0.453 

3x2 12.456 1.300 -3.885 -1.971 -2.718 1.080 0.561 

4x2 20.215 -0.886 -4.406 -3.986 13.165 0.381 -0.070 

4x3 -4.218 0.383 -3.003 -3.285 5.416 0.008 -0.798 

SE(rij-rki 3.184 0.588 1.125 2.122 3.354 0.272 0.336 

 

                                                                      Accessory to Table (5)                                                                                         ( 5تابا الجدول )  
 

 الهجن

Hybrids 

 

عدد البذور في 

 ال رنة

No. of seeds 

per pod 

 درجة امتبلج 

 ال رون

Pod – 

Filling 

 بذرئ 100 وزن 
 )غم(

100 seed weight 

(gm) 

حاصل ال رنات 

 (1-األخبر)غم.نبات
Green pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل ال رنات 

-الجاف )غم.نبات

1) 
Dry pods yield 

(gm.plant-1) 

حاصل البذور         

 (1-)غم.نبات
Seeds yield 

(gm.plant-1) 

الحاصل البايولوجي 

 (1-)غم.نبات
Biological yield 

(gm.plant-1) 

2x1 -0.808 -0.127 2.893 -69.943 -12.005 0.833 -226.185 

3x1 -0.833 -0.112 4.703 -1.821 7.828 -0.596 21.483 

4x1 -1.721 -0.184 1.101 -8.268 24.728 6.928 -130.108 

3x2 -0.883 -0.178 -4.835 68.433 -10.951 -4.403 172.376 

4x2 1.631 0.274 -3.696 70.216 18.046 18.400 81.603 

4x3 -0.476 0.021 2.893 21.938 17.100 21.835 -34.835 

SE(rij-rki 0.474 0.071 1.520 19.931 5.478 4.910 33.140 
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 االستنتاجات والتوصيات

قييد اظهييرا ائتبلفييا عامييا معنويييا مرغوبييا لمعظييم  Little Marvelيسيتنتض ميين خييبلل النتييائض أن الصيينف  -0
الصيفات المدروسية وبالتيالي ىمكانيية ىدخييال هيذا الصينف فيي تبيريبات تبادلييية ميا أصيناف أخيره نيياجح 

صفات ىنتاجيية ونوعيية جييدئ بهيدف الحصيول عليا هجين متفوقية عليا اابياج فيي وزراعتها في العراق وذ

 صفات الحاصل.

قيد تمييز ب ييدرئ ائيتبلف خاصيية معنويية مرغوبية ألكثيير عيدد ميين  2x4جييين الجييل الثيياني كميا يتبيح أن ه -8
الصفات وبالتالي ىمكانية ىجيراج دراسيات مسيت بلية عليا هيذا الهجيين بإعيادئ زراعتيه فيي مواقيا ولمواسيم 

 أخره كمحاولة النتخا  الصفات الجيدئ منه في األجيال ال ادمة بهدف تحسين اإلنتاو كما ونوعا.

كميا يتبيين ميين خيبلل نتييائض الدراسية ىن الفعيل الجينييي اإلبيافي يمثييل الجيزج األكبير ميين التبياين الييوراثي  -1

الذ  يتحكم في تورييج صيفات ارتفيا. النبيات وموعيد  التزهيير والنبيض ومعيدل وزن وييول ال رنية ووه

ألخيره التيي بخيبلف الصيفات ا ،وعدد البذور في ال رنة وحاصل ال رنيات األخبير والحاصيل البيايولوجي

 يحكمها الفعل الجيني غير اإلبافي )السياد (.

التوصل ىلا وجود تؤثيرات أميية سيايتوببلزمية تيإد  دورا هاميا فيي اخيتبلف تيوارج الصيفات وقيد تعيزه  -6

هذه التؤثيرات ىلا االختبلف الوراثي الكبيير بيين اابياج التيي تبيمنها التهجيين واليذ  تجليا بوبيو  بيين 

 .Little Marvelو   Englishاألبوين 
 

COMBINING ABILITY IN F2 HYBRIDS PEAS (Pisum sativum L.) 

Shamil Y.Hassan AL-Hamdany 

Dept. of Hort. & Landscape  Design , College of Agric. & Forestry , Univ. of  
Mosul , Iraq 

E-mail: Shamil1970@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

       Used in this study Four varieties of Peas (Pisum sativum L.) viz, (1- Carina, 2- 

English, 3- Green Feast and  4- Little Marvel ) were Full diallel crossing carried out 

according to (Griffing 1956) first method (Model I) to produce F2 hybrids, of 

twelve single hybrid from self pollination of F1 hybrid during the growing season 

2010/2011. The parents and F2 hybrid were planting by using Randomized 

Complete Block Design (R.C.B.D.) with three replications at vegetable field of the 

Horticulture and landscape design department, College of Agriculture and Forestry , 

Mosul University, during the growing season 2011/2012, for evaluate the 

performance of full diallel hybrids and parents, to determine the best parental 

combinations through general and specific combining abilities analysis and 

estimating their effects and reciprocal effect of the yield and its components.  
Analysis of variance results showed that mean squares of general combining 

ability was significant for all the studied characters except no. of branches(branch. 

plant-1) and pod filling, and that of specific combining ability was significant for 

most studied characters, the reciprocal effects was significant for all studied 

characters. The results showed that variance compound of general combining ability 

was higher than that of specific combining ability for plant height, date flowering 

and maturity, average weight  and pod length, no. of seeds per pod, green pods yield 

and biological yield, indicating that an additive gene action control the inheritance 

of these characters. Estimation of general combining ability effects showed that the 

parent Little Marvel was significant and good combiners for most of the studied 

characters, indicating that the contains desired gene , the hybrids varied for their 

specific combining ability effects, the hybrid 2×4 have a good significant specific 
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combining ability effects for the most desirable characters, and this due to the wide 
genetic diversity between their parents and their abilities to inherit their characters 

to their hybrids.   

Key words: Peas, Combining Ability, Diallel Cross, Reciprocal Effect 
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 المصادر

. دراسـة أولية للتباينات والعبلقيات بيين الصيفات الهيـامة 2005)خوجة، حسان وعفيف غنيم وفراس العايش )

(. مجلية جامعية .Pisum sativum Lالبيـازالج المـيـزروعة )لبع  اليرز الوراثيـة المستنبيـية ميـن 

 .15-1( 2) 27 ،سلسلة العلوم البيولوجية -تشرين للدراسات والبحوج العلمية 

ناتهيا فيي بعي  (a 2006)خوجة، حسان وعفييف غنييم وفيراس العيايش  . التحلييل اليوراثي للغل ية وبعي  مكو 

البحيوج العلميية ومجلة جامعية تشيرين للدراسيات (. .Pisum sativum Lأصناف البازالج الخبراج )

 .140-121( 2)28  ،سلسلة العلوم البيولوجية -

. دراسيية م ييدرئ االئييتبلف وقييوئ الهجييين لييبع  (b 2006)خوجيية، حسييان وعفيييف غنيييم وفييراس العييايش 
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