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 .Cicer arietinum L التحلیل الوراثي لصفات الحاصل ومكوناتھ والنوعیة للحمص
 محمد یوسف حمید الفھادي                   معن محمد صالح البدراني     

 العراق/جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة
 F85المحل0ي و: ھي) .Cicer arietinum L(تضمنت الدراسة تھجین سبعة آباء من الحمص 

. ف0ي تص0میم ثن0ائي األلی0ل دون الھج0ن العكس0یة  F97-152cو ٦٩ودجلة ومراكشي وإب0اء  F97-73cو
ف0ي مرك0ز ف0ي حق0ل كلی0ة الزراع0ة والغاب0ات  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الموس0م  خ0اللزرعت بذور اآلباء والھج0ن 

ال0وراثي الس0یادي  و التب0این) D(ك0ان التب0این ال0وراثي اإلض0افي  .الفع0ل الجین0يلدراس0ة جامعة الموصل 
)H1 وH2 ( معنویاً لجمیع الصفات المدروس0ة وكان0ت ق0یم التب0این ال0وراثي الس0یادي أكب0ر م0ن ق0یم التب0این

وك00ان مجم00وع الت00أثیرات الس00یادیة للمواق00ع . ب00ذرة  ١٠٠ال00وراثي اإلض00افي لجمی00ع الص00فات ع00دا وزن 
 أش0ارت ق0یم.  والحاص0ل الب0ایولوجيمعنویاً لجمیع الصفات ع0دا ع0دد القرن0ات ف0ي النب0ات ) h2(الخلیطة 

ب0ذرة حی0ث تحكمھ0ا س0یادة  ١٠٠إل0ى وج0ود س0یادة فائق0ة لجمی0ع الص0فات ع0دا وزن معدل درجة السیادة  
أق00ل م00ن الواح00د ف00ي جمی00ع  Kق00یم وكان00ت  .أكب00ر م00ن الواح00د  KD/KRكان00ت قیم00ة . جزئی00ة للجین00ات 

ج واح0د م0ن الجین0ات الس0ائدة الت0ي نضج ، مما ی0دل عل0ى وج0ود زو% ٩٠الصفات عدا عدد األیام حتى 
عالی0ة لجمی0ع الص0فات وتراوح0ت ب0ین  واس0عال مفھومكانت قیم التوری0ث ب0ال .تسیطر على جمیع الصفات 

منخفض00ة للحاص00ل و ٠0٦٢ب00ذرة  ١٠٠عالی00ة ل0وزنالض00یق  فھومق00یم التوری00ث ب0الموكان0ت  ٠0٩١-٠0٧٢
   ٠لبقیة الصفات ٠.٥٠-٠0٢١متوسطةو ٠0١٨البایولوجي 

  
  ةالمقدم

دوره  ف00يو% ) ٢٩0٦ -١٢0١( ك00ون ب00ذوره مص00دراً غ00ذائیاً بروتینی00اً ف00ي  حم00صتكم00ن أھمی00ة ال       
وس00د أغلà00 حاجت斑00 م00ن ھ00ذا  Rhizobiumبكتری00ا العق00د الجذری00ة  تثبی00ت النت00روجین الج00وي م00ن خ00اللب

 Singh(عن0د تناوب斑0 معھ0ا محاص0یل الحب0وà العنصر وتقلیل نسà0 األم0راض والحش0رات واألدغ0ال ف0ي
م00ن أج00ل تط00ویر التراكیà00 الوراثی00ة الجدی00دة ع00ن طری00ق االتح00ادات ، تتطلà00  ) .١٩٩٩، Saxenaو

وأقص0ر وق0ت الب0د م0ن  كلف0ةالحاجة االس0تمرار ف0ي الخل0ط ال0وراثي لتحقی0ق أعل0ى فائ0دة وراثی0ة م0ع أق0ل 
وُیَع0دُّ عطاء معلومات مفیدة النتخ0اà الھج0ن م0ن ھ0ذه اآلب0اء ف0ي مراح0ل مبك0رة ، الدراسة الفعل الجیني 

التھج00ین الثن00ائي االلی00ل أداة فعال00ة ف00ي الوراث00ة الكمی00ة النتخ00اà التراكیà00 الوراثی00ة المتفوق00ة وفھ00م الفع00ل 
  .لصفات الكمیة المتحكم با الجیني
) ٢٠٠١( Aroraو  Jeenaبینت العدید من الدراسات طبیعة عمل الجینات في الحمص ، فقد أش0ار      

ووج00د . ض00افي ل00نفس الص00فة عن00د تھجینھم00ا ثم00اني س00الالت م00ن الحم00صإل00ى أھمی00ة التب00این ال00وراثي اإل
Sarode  وراثی00ة م00ن الحم00ص س00یطرة )٢٠٠١(وآخ00رون à00عن00د التھج00ین الثن00ائي االلی00ل لثمانی00ة تراكی

ووج00دت . الج00ین الس00یادي عل00ى ص00فة ع00دد األی00ام للتزھی00ر وع00دد األی00ام حت00ى النض00ج وارتف00اع النب00ات
) ٢٠٠٣( Katiyarو) ٢٠٠١(وآخ0رون  Sarodeو) ٢٠٠١( Aroraو Jeenaالدراسات التي قام بھ0ا  

أن تأثیرات الجینات اإلضافیة وغیر اإلض0افیة ھام0ة ف0ي توری0ث ع0دد التفرع0ات الثانوی0ة ف0ي النب0ات ف0ي 
وأشارت دراسات أخرى إلى أھمیة تأثیرات الجینات غیر اإلضافیة ف0ي توری0ث ع0دد القرن0ات . الحمص 

،  Katiyarو ٢٠٠١وآخ0000رون ،  Kumarو ٢٠٠١، Aroraو Jeena (ف0000ي النب0000ات ف0000ي الحم0000ص 
ب00ذرة ف00ي  ١٠٠ أكث00ر أھمی00ة ف00ي توری00ث وزن وحظ أن ت00أثیرات الجین00ات غی00ر اإلض00افیةـول00. )٢٠٠٣

أن الت00أثیرات غی00ر اإلض00افیة  ) ٢٠٠١( Aroraو Jeenaوذك00ر  ).٢٠٠١،  Aroraو Jeena( الحم00ص
س0الالت م0ن الحم0ص م0ع ثالث0ة  ند تھجین ثم0انيالحاصل البایولوجي  ع توریث أكثر أھمیة في للجینات

  ات اإلضافیة وغیرـرات الجینـتأثی كل من وسجلت أھمیة .فواحص 
 وأش0ار .  )٢٠٠١وآخ0رون ،  Sarode (اإلض0افیة ف0ي توری0ث حاص0ل الب0ذور ف0ي النب0ات ف0ي الحم0ص 

Sandhu وراث م00ن خ00الل إج00رائھم تھج00ین ثن00ائي) ١٩٨٤(ن وآخ00رو à00ی00ة م00ن االلی00ل ب00ین س00بعة تراكی
  .تأثیرات الجینات اإلضافیة في توریث صفة نسبة البروتین  تغلà الحمص إلى



 ٢٠٠٨ )١( العدد) ٣٦( المجلد                    (ISSN 1815-316X)              مجلة زراعة الرافدین         

 

ُیَعدُّ تق0دیر مع0دل درج0ة الس0یادة ذا أھمی0ة لتحدی0د ت0أثیر أح0د أزواج الجین0ات ف0ي تص0نیف نوعی0ة 
 Kumarو) ١٩٨٦(وآخ000رون  Kunadia، ذك000ر   ) ١٩٥٢، Robinsonو Comstock(ل斑000  الس000یادة

  .یر سیادة جزئیة للجینات التي تسیطر على عدد األیام حتى اإلزھار في الحمص تأث) ٢٠٠١( وآخرون
وج00ود س00یادة فائق00ة للجین00ات الت00ي تس00یطر عل00ى ع00دد األی00ام ) ٢٠٠١(وآخ00رون  Sarodeوذك00ر 

حت00ى النض00ج و ارتف00اع النب00ات و ع00دد التفرع00ات الثانوی00ة ف00ي النب00ات و حاص00ل الب00ذور ف00ي النب00ات ف00ي 
لتوریث بالمفھوم الواسع للصفات المختلفة ،عند دراسة  ع0دة تراكیà0 وراثی0ة م0ن تباینت قیمة ا .الحمص

وآخ00رون  Singh(الحم00ص وج00د أن التوری00ث ب00المفھوم الواس00ع لع00دد األی00ام حت00ى اإلزھ00ار ك00ان عالی00اً 
ف00ي دراس00تھم ألربع00ة عش00ر تركیب00اً  ٢٠٠٤وآخ00رون ، Burliو ٢٠٠٣وآخ00رون ،  Arshadو  ٢٠٠٢،

إل0ى أن التوری0ث ب0المفھوم الواس0ع ) ٢٠٠٦(وآخ0رین  Yücelبینما أش0ارت نت0ائج  ) .وراثیاً من الحمص
عن00د ) ١٩٩٩(وآخ00رون  Kumarوالح00ظ . ٪ ٥0٤٧لع00دد األی00ام حت00ى اإلزھ00ار ك00ان منخفض00اً وذا قیم00ة 

دراستھم التھجین الثنائي االلیل لستة تراكیà وراثیة من الحمص في الھن0د أن التوری0ث ب0المفھوم الض0یق 
وآخ0رون  Kumar وجد. ٪ على الترتی٨٨àو ٨٩اإلزھار والنضج كان عالیاً وذا قیمة  ام حتىلعدد األی

وذك00ر  .أن التوری00ث ب00المفھوم الض00یق ك00ان منخفض00اً لع00دد القرن00ات ف00ي النب00ات  ف00ي الحم00ص ) ٢٠٠١(
Kidambi  أن التوری00ث ب00المفھوم الض00یق لع00دد الب00ذور ف00ي القرن00ة للحم00ص ك000ان ) ١٩٩٠(وآخ00رون

وآخ000رون  Kumarووج000د  ). ٢٠٠١(وآخ000رین  Kumarنم000ا وج000د منخفض000اً ف000ي دراس000ة متوس00طا ، بی
 Saleemوذك00ر  .أن التوری00ث ب00المفھوم الض00یق لحاص00ل الب00ذور ف00ي الحم00ص ك00ان منخفض00اً ) ٢٠٠١(

عند تقییمھم عشرون ساللة من الحم0ص متفوق0ة أن التوری0ث ب0المفھوم الواس0ع لنس0بة ) ٢٠٠٢(وآخرون 
  .٪ ٩٤0٥٢ البروتین كان عالیا وبلغ

 وبھ00دف النھ00وض باألص00ناف المحلی00ة المنزرع00ة ربیعی00اً ف00ي العـــ00ـراق أس00تخدم التھج00ین ثن00ائي
 ف0يالمتفوق0ة  الھج0نی0تم تقی0یم اآلب0اء وإمكانی0ة االس0تفادة م0ن  الفع0ل الجین0ي ال0ذي م0ن خالل斑0االلیل لتقدیر 

  .االنتخاà المختلفة والتي یتم االعتماد علیھا في عملیةوالنوعیة الصفات الحقلیة 
   

  وطرائقھ مواد البحث
 ، F85) ٢(،محل0ي ) ١(: یà وراثی0ة م0ن الحم0ص كآب0اء ـاُْسُتِخدَمْت في الدراسة س0بعة تراك0

)٣( F97-73c ،)٧(، ٦٩إب00اء ) ٦(،مراكش00ي ) ٥(،دجل00ة  ) ٤( F97-158c ، à00التراكی àت00م انتخ00ا
ي بینھ0ا ، فالتراكیب0ان الوراثی0ان عل0ى أس0اس وج0ود تب0این وراث0) ١(المذكورة نسبھا وأصلھا في الج0دول 

متأقلم00ان ف00ي القط00ر وھم00ا مرغوب00ان ل00دى الم00زارعین وت00زرع ربیع00اً ، وإذا م00ا ) المحل00ي والمراكش00ي(
زرعت شتاًء فإنھا تصاà ف0ي اغلà0 المواس0م بلفح0ة االس0كوكایتا باإلض0افة إل0ى قل0ة تحملھ0ا للب0رودة مم0ا 

دون الھج0ن  ت0ـھجینات الثنائی0ة االلی0ل ب0ین اآلب0اء الس0بعة ت0م┕ إِج0راء الیجعلھا قلیل0ة أو منعدم0ة الحاص0ل ، 
یدویاً بس0حà الورق0ة الكاس0یة الس0فلى ب0رأس الملق0ط إل0ى األس0فل وف0تح األوراق التویجی0ة وإزال0ة  العكسیة

المت00وك العش00رة س00ویة قب00ل نض00جھا وھ00ي ف00ي مرحل00ة لزج00ة ، ث00م رب00ط األوراق التویجی00ة بخ00یط وت00رك 
أخذت متوك لونھا أصفر ولم تنشر حب0وà لقاحھ0ا ومس0حت بمیس0م الزھ0رة ساعة ثم  ٢٤-٤المبیض لمدة 

 و ١٩٩٩،  Saxenaو Singh(األم ودون عل00ى البطاق00ة اس00م األà واس00م األم وت00اریخ إج00راء العملی00ة 
Malhotra ، ض0من ، نفذت تجربة التھج0ین الثن0ائي االلی0ل ف0ي حق0ل كلی0ة الزراع0ة والغاب0ات ) . ٢٠٠١

تم زراعة بذور كل تركیà وراثي في سطر طول斑 مت0ر ،  ، ٢٠٠٥انون األول ك ٢١الحرم الجامعي في 
ت0م إج0راء القیاس0ات لص0فات ع0دد . س0م ب0ین س0طر وآخ0ر ٤٥وبمس0افة  س0م ٢٠والمسافة بین نبات وآخر 
) س0م(٪ نض0ج وارتف0اع النب0ات ٩٠٪ إزھار وعدد األی0ام م0ن الزراع0ة حت0ى ٥٠األیام من الزراعة حتى 

( ب0ذرة  ١٠٠وزن و القرنةفي  نبات وعدد البذورالوعدد القرنات في  نباتال فيویة ثانالتفرعات العدد و
وذل0ك والنس0بة المئوی0ة للب0روتین )  نب0ات/ غ0م ( حاصل البذور و) نبات/غم(الحاصل البایولوجي و) غـم 

، بتقدیر نس0بة النت0روجین الكل0ي ف0ي الب0ذور ) ١٩٨٠،  AO.A.C(حسà طریقة مایكرو كلدال المحورة 
%)N ( ٦0٢٥، ثم ضربھا بنسبة .  斑0استخدم التحلیل الذي اقترحJinks )و) ١٩٥٦، ١٩٥٤Hayman 

، ع0دم وج0ود ) نقی0ة(االنعزال ثنائي، اآلب0اء أص0یلة :ھي  عدة فروض التحلیل ویعتمد) ١٩٥٨،  ١٩٥٤(
ة ، العكسیة ، ع0دم وج0ود ت0داخل وراث0ي بیئ0ي ،  ع0دم وج0ود ال0یالت متع0ددالھجن واختالفات بین الھجن 

كان0ت  .،  ع0دم وج0ود تف0وق ) عدم وجود ارتب0اط ب0ین الجین0ات(توزع الجینات توزیعاً مستقالً بین اآلباء 
،  أثناء االنقس0ام المی0وزيفي وتنعزل بشكل ثنائي   Diploidالتراكیà الوراثیة للحمص المستعملة ثنائیة

،  Malhotra(٪ ١ وتق0در بأق0ل م0نونسبة التلقیح ألخلطي ض0ئیلة ج0دا  اً ذاتی مصالتلقیح في الح كما كان

  مستل من اطروحة دكتوراه للباحث معن محمد صالح
 ٣١/١٠/٢٠٠٧وقبول斑   ١٢/٩/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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بالنس0بة للت0داخل ال0وراثي البیئ0ي فل0م ی0تم اختب0اره ، وللتع0رف أم┕0ا . استبعدت الھج0ن العكس0یة ، و) ٢٠٠١
 . Bartletقترح斑0 بارتل0ت اوال0ذي  Chi-squareعلى وجود مثل ھذا الت0داخل ی0تم اس0تخدام مرب0ع ك0اي 

أم0ا  –à ). ٢(جدول ال في وھي مبینةق تحلیل التباین اختبار الفروق بین التراكیà الوراثیة عن طری –أ
توزی0ع الجین0ات بص0ورة ومتع0ددة ،  أل0یالتع0دم وج0ود وع0دم وج0ود تف0وق ، (الفرضیات ال0ثالث الباقی0ة 

اعتم0دت  . )٣ج0دول ، ال() Wr–Vr(تم اختبارھا باس0تخدام تحلی0ل التب0این لق0یم  فقد ) .مستقلة بین اآلباء 
2: عل0ى النح0و اآلت0ي  )  ١٩٩٩(وم الضیق الت0ي أوردھ0ا الع0ذاري حدود قیم التوریث بالمفھ

.snh > ٢٠ ٪

2٪ متوسطة ، ٥٠-٢٠واطئة ، 
.snh < عالیة٥٠ ٪  

  

 .الدراسة  رموز ونسà ومنشأ التراكیà الوراثیة المستخدمة في) : ١(الجدول 
 )Origin(لھاأص )Pedigree(نسبھا  التراكیà الوراثیة ت
 العراق ------------------------ )ربیعي(محلي ١

٢ F85)شتوي( X85 TH248 / ILC3398×F83-46c 
ICARDA / 
ICRISAT 

٣  F97-73c )شتوي( X94 TH10 / F90 -132c ×  S91292 
ICARDA / 
ICRISAT 

 االتحاد السوفیتي ILC3279 *)شتوي(دجلة  ٤
 العراق ------------------------- )ربیعي(مراكشي ٥

٦ IPA-69)شتوي(  F87 - 69c × F89-24c 
ICARDA / 
ICRISAT 

٧ )F97-158c شتوي(  X94 TH105 / ( F90 -63c ×S89280 ) ×   S91292 
ICARDA / 
ICRISAT 

      ) .٢٠٠٤( ICARDAمعتمدة في القطر      *
 

  النتائج والمناقشة
طات أداء اآلباء السبعة وھجن الجیل األول إلى متوس) ٢(تشیر البیانات الواردة في الجدول 

تضح أن متوسطات اآلباء تراوحت ی٪ إزھار ٥٠للصفات المدروسة ، بالنسبة لصفة عدد األیام حتى 
أكثر اآلباء تأخیراً في التزھیر ) ٤(یوماً لألà  ١١٨لألà المحلي أبكر اآلباء إزھاراً و ١٠٦0٣بین 

یوماً للھجینین  ١٠٥، أما الھجن فتراوحت بین ) ٦(و) ٥(و) ٣(الذي لم یختلف معنویاً عن اآلباء 
٪ نضج ٩٠تراوحت متوسطات عدد األیام حتى  ،) ٦×٥(یوماً للھجین  ١١٥0٧و) ٧×١(و) ٢×١(

یوم  ١٥٦0٧المبكر في النضج و) ٧(الذي لم یختلف معنویاً عن األà ) ١(یوم لألà  ١٤٧0٣لآلباء بین 
 àالذي لم یختلف معنویاً عن ) ٧×١(یوماً للھجین  ١٤٤0٣بین ، في حین تراوحت في الھجن ) ٣(لأل

وتراوحت قیم متوسطات عدد القرنات في النبات لآلباء ) . ٦×٤(یوماً للھجین  ١٥٥و) ٥×١(الھجین 
للھجین  ٢١0٧، أما في الھجن فقد تباینت المتوسطات بین ) ٧(لألà  ٤٠0٤إلى ) ٥(لألà  ٢٠بین 

بینما ) ٣(لألà  ١0٠٨وكان أعلى متوسط لعدد البذور في القرنة .) ٥×١(للھجین  ٤٣0٧إلى ) ٦×٢(
 à٤×٣(وظھر أعلى متوسط للھجین  ٠0٩٣بلغ ) ٧(كان أقل متوسط لأل ( 斑وأقل   ١0٢٠بلغت قیمت

) ٥(بذرة أظھر األà  ١٠٠ولصفة وزن . ٠0٩٦بلغ ) ٢×١( متوسط لعدد البذور في القرنة للھجین
) ٦×٥(غم وأظھر ألھجین  ٢٥0٥أقل متوسط بلغ ) ٤(كان لألà  غم ، بینما ٤٩0٣أعلى متوسط بلغ 

واختلفت متوسطات . غم ٢٦0٣أقل قیم斑 بلغت ) ٤×١(غم  وكان للھجین  ٣٦0٩أعلى متوسط وقیمتة 
غم  ٣٠0١إلى ) ٣(غم لألà  ٢٢0٣تراوحت بین  الحاصل البایولوجي في النبات اذ اآلباء في صفة

 à٢(لأل (دون أن یختلف معنویاً عن  àاأل)غم للھجینین ١٨0١، بینما تراوحت في الھجن بین ) ٥
دون أن ) ١(غم لألà ١٠0٧وبلغ أعلى حاصل بذور ) .٦×٥(غم للھجین  ٣١0٢إلى ) ٦×٢(و) ٤×١(

غم لألà ٧0٣، وكان أقل متوسط لحاصل البذور في النبات ) ٧(و) ٥(و) ٢(یختلف معنویاً عن اآلباء 
وكانت لألà ). ٣×٢(غم للھجین ٧0٤وأقل متوسط ) ٥×١(ین غم للھج١٢0٦وكان أعلى متوسط ) ٦(
أقل قیم斑 ) ٢(، وكانت لألà ) ٤(٪ ولم یختلف معنویاً عن األà ٢٣0٣أعلى نسبة بروتین قیمتھا ) ٣(

) ٥×١(وبلغ أقل الھجن ) ٥×٣(٪ للھجین ٢٣0٣٪ بینما كان أعلى قیمة متوسط بلغت ١٨بلغت 
) ١٩٩٣(وآخرین  Balaبین التراكیà الوراثیة مع دراسات  ٪ واتفقت نتیجة االختالف المعنوي١٦0٤

وآخرین  Kumarلعدد البذور في القرنة و) ١٩٩٨( Reddyو Pundirلصفة نسبة البروتین و
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لصفات ) ٢٠٠١(وآخرین  Sharif٪ نضج و٩٠٪ إزھار و٥٠لصفتي عدد األیام حتى ) ١٩٩٩(
بذرة والحاصل البایولوجي وحاصل  ١٠٠الثانویة في النبات ووزن  ارتفاع النبات وعدد التفرعات

  . لعدد القرنات في النبات ) ٢٠٠٣( Katiyarالبذور و
أن متوس00ط مربع00ات الص00فوف كان00ت غی00ر معنوی00ة لجمی00ع الص00فات ) ٣(ویتض00ح م00ن الج00دول 

لجمی0ع الص0فات  ١٩٥٤،  Haymanقترحھ0ا ایش0یر إل0ى تحقی0ق الفرض0یات ال0ثالث الت0ي  مماالمدروسة 
ت00م تق00دیر ق00یم الثواب00ت اإلحص00ائیة المبین00ة ف00ي  .ر ف00ي تق00دیر مكون00ات التب00این ال00وراثي وإمكانی00ة االس00تمرا

(والت00ي ش00ملت متوس00ط  اآلب00اء ) ٤(الج00دول 
-
P ( ومتوس00ط الجی00ل األول)

-
F ( àومتوس00ط تب00این األi 

 斑ونس00ل)Vp (لجی00ل األول ومتوس00ط تب00این ص00فوف ا)rV
-

وتب00این متوس00طات ص00فوف الجی00ل األول )  

)
_

rV ( ومتوسط التباین المشترك ب0ین اآلب0اء وص0فوف الجی0ل األول)rW
_

  ( àوالت0ي تس0تخدم ف0ي حس0ا
إل0ى ) ٥(المبینة ف0ي الج0دول  النتائج رتأشا .مكونات التباین الوراثي للصفات المدروسة والواردة الحقاً 

ك00ان معنوی00ا لجمی00ع ) D̂(ق00یم مكون00ات التب00این ال00وراثي ، وفی斑00 یالح00ظ أن التب00این ال00وراثي اإلض00افي 
لص00فة نس00بة ) ١٩٨٤(وآخ00رون  Sandhu هالص00فات تح00ت الدراس00ة ، وھ00ذه النتیج00ة تتف00ق م00ع م00ا وج00د

٪  نض00ج وارتف00اع النب00ات وع00دد ٩٠لص00فات ع00دد األی00ام حت00ى ) ١٩٩١(وآخ00رون  Kharratالب00روتین و
لص0فة ع0دد ) ١٩٩٣(وآخ0رون  Singhب0ذرة و ١٠٠التفرعات الثانویة وعدد القرنات ف0ي النب0ات ووزن 

الت0ي تتخ0ذ إش0ارتھا دل0یال للتك0رار ) F̂(وكان0ت قیم0ة .٪  أزھار وعدد الب0ذور ف0ي القرن0ة ٥٠األیام حتى 
سبي للجینات السائدة والمتنحیة في اآلباء موجبة ومعنویة لجمی0ع الص0فات ع0دا الحاص0ل الب0ایولوجي ، الن

وبالنس0بة لق0یم التب0این ال0وراثي . مما یشیر إلى وجود زیادة في الجینات الس0ائدة ف0ي اآلب0اء لتل0ك الص0فات 

معنویة لجمیع الصفات ویالحظ أن قیم التب0این ال0وراثي الس0یادي كان0ت فقد كانت ) 2Ĥو 1Ĥ(السیادي 
وكان0ت ق0یم مجم0وع  .ب0ذرة  ١٠٠أكبر م0ن ق0یم التب0این ال0وراثي اإلض0افي ولجمی0ع الص0فات ماع0دا وزن 

معنویة ولجمیع الصفات عدا عدد القرنات في النبات والحاص0ل ) h2(التأثیرات السیادیة للمواقع الخلیطة 
في النبات ، وھذا یدل على وجود تأثیر س0یادي متجم0ع للمواق0ع الخلیط0ة لھ0ذه الص0فات ، ف0ي البایولوجي 

  .حین كانت سالبة ومعنویة لصفة نسبة البروتین 
قیم معدل درجة السیادة والمعالم الوراثیة والتوریث ، ویالحظ أن معدل درج0ة ) ٦(بین الجدول 

ب00ذرة مم00ا یش00یر إل00ى وج00ود س00یادة فائق00ة  ١٠٠زن الس00یادة ك00ان أكب00ر م00ن الواح00د لجمی00ع الص00فات ع00دا و
ب0ذرة وھ0ذا یتف0ق م0ع  ١٠٠تسیطر على وراثة ھذه الصفات ، بینما كانت ھناك سیادة جزئیة لص0فة وزن 

ب00ذرة وحاص00ل  ١٠٠لص00فات ع00دد الب00ذور ف00ي القرن00ة ووزن ) ١٩٩٥( Patilو Deshmukم00ا ذك00ره 
٪ نض0ج وع0دد التفرع0ات الثانوی0ة ٩٠م حت0ى لع0دد االی0ا) ٢٠٠١(وآخ0رون  Sarodeالبذور في النب0ات و

  السائدة وكانت الجینات. الرتفاع النبات وعدد القرنات في النبات ) ٢٠٠٣( Katiyarفي النبات و

(إلى المتنحیة 
__

qp (بانتظ0ام ب0ین اآلب0اء ب0دلیل أن قیم0ة  عفي المواقع التي تظھر السیادة ال تتوز

)
__

qp ( ولجمی0ع الص0فات  ٠0٢٥كانت أق0ل م0ن)Hayman  ،أم0ا نس0بة ع0دد الجین0ات الس0ائدة ) . ١٩٥٤
KRKDإلى المتنحیة  فقد كانت أكبر من الواحد الصحیح لجمیع الصفات ، وھذا دلیل آخر على زی0ادة  /

  .الجینات السائدة في اآلباء للصفات المدروسة 
میع الجینات الس0ائدة الت0ي یختل0ف فیھ0ا اآلب0اء المتحكم0ة ف0ي  الص0فة وأشارت تقدیرات عدد مجا

)K ( ویتض00ح م00ن .إل00ى وج00ود زوج واح00د م00ن الجین00ات الس00ائدة تس00یطر عل00ى جمی00ع الص00فات المدروس00ة
الح0دود الت0ي أوردھ0ا عل0ي ض0من النتائج أن قیم التوریث بالمفھوم الواس0ع كان0ت عالی0ة  لجمی0ع الص0فات 

وآخ00رین  Chanderلع00دد الب00ذور ف00ي القرن00ة و) ٢٠٠٠( Singhو Chauhanوھ00ذا یتف00ق م00ع ) ١٩٩٩(
 لنسبة الب0روتین) ٢٠٠٢(وآخرین  Saleemلعدد التفرعات الثانویة وعدد القرنات في النبات و) ٢٠٠١(
 للحاص0000ل )٢٠٠٣(وآخ0000رین  Sableو ٪ نض0000ج٩٠لع0000دد األی0000ام حت0000ى ) ٢٠٠٢(وآخ0000رین  Singhو

 Kaur٪ إزھ0ار و٥٠لعدد األیام حتى ) ٢٠٠٤(وآخرین  Burliوالبایولوجي وحاصل البذور في النبات 
وكانت قیم التوری0ث ب0المفھوم الض0یق ووف0ق الح0دود الت0ي أوردھ0ا . بذرة  ١٠٠لوزن ) ٢٠٠٤(وآخرین 
، ف00ي ح00ین  ٠0٦٢ب00ذرة  ١٠٠ووزن  ٠0٥٠عالی00ة لص00فات ع00دد القرن00ات ف00ي النب00ات ) ١٩٩٩(الع00ذاري 

ووج0د التوری0ث ب0المفھوم الض0یق متوس0طاً ف00ي  ٠0١٨لنب00ات وج0دت منخفض0ة للحاص0ل الب0ایولوجي ف0ي ا
٪ نض0ج وارتف0اع النب0ات وع0دد التفرع0ات الثانوی0ة ف0ي النب0ات ٩٠٪ إزھ0ار و٥٠صفات ع0دد األی0ام حت0ى

 àوعدد البذور في القرنة وحاصل البذور في النبات ونسبة البروتین ، ویمكن اإلشارة إلى فعالیة االنتخ0ا
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وآخ00رون  Kidambi  هي ف00ي األجی00ال المبك00رة وھ00ذا یتف00ق م00ع م00ا ذك00رللص00فات ذات التوری00ث الع00ال
لص00فات اإلزھ00ار والنض00ج وارتف00اع النب00ات والتفرع00ات الثانوی00ة ف00ي النب00ات وع00دد الب00ذور ف00ي ) ١٩٩٠(

  .بذرة ١٠٠بالنسبة لوزن ) ٢٠٠١(وآخرون  Kumarالقرنة وحاصل البذور في النبات  و
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اء وھجن الجیل األول للصفات المدروسةمتوسطات أداء اآلبقیم  :) ٢( دول ألج                    

àالتراكی 
 الوراثیة

 حتىعدد األیام 
٪ ازھار٥٠  

 حتىعدد األیام 
٪ نضج٩٠  

 ارتفاع
 النبات

)سم(  

 عدد
ثانویة التفرعات ال

 في النبات

 عدد
في القرنات 

نباتال  

 عدد
 فيالبذور 

قرنةال  

 وزن
بذرة١٠٠  
)غم(  

الحاصل 
یولوجياالب  
)غم(ات نبال في  

 حاصل
 بذور فيال
)غم( نباتال  

نسبة البروتین 
)٪(  

)١(محلي  ل -ي ١٠٦0٣  م - ك ١٤٧0٣  ل ٣٣0٣  و -ج ١٠0٣  ج -أ ٣٩0٧  م -ط ٠0٩٨  ك- ط٢٧0٧  ز -ھـ ٢٣0٥   ١٠0٧à-ھـ و ز ١٩0٦   

         ( )٢  F-85 ١١٢0ح-ھـ  ٣  ١٥٤0٧ à ي -و ٤٢0٣   ١١0٠ à- ھـ د -أ  ٣٨0٢  ل م ٠0٩٤  ك-ط ٢٧0٢  àأ  ٣٠0١  ز-د ٩0٨  ز ح ١٨0٠   

٣( )F97-73c ١١٦0أ ٠- د   أ ١٥٦0٧  ط -ـ ھ ٤٣0٧   ١١0٨ à ك  ٢٠0٥ ج  و -ج١0٠٨   ٣٦0٠ à و ز ٢٢0٣ ج  ح ط ٧0٩  أ ٢٣0٣   

)٤(دجلة   أ  ١١٨0٠   ١٥٣0٧ à- د  ٥١0٠ à  ١١0٧  à - د ح -و  ٣٠0٧  ك -ز ١0٠١  ك ٢٥0٥  و-د ٢٥0٢  ح ط ٧0٨  ج -أ ٢٣0٠   

)٥(مراكشي  أ ١١٦.٧   à ١٥١0ز -د ٧ ك -ح ٤٠0٧  ھـ  ٩0٤  ك  ٢٠0٠ و  م -ط ٠0٩٧  أ  ٤٩0٣  ج -أ ٢٩0٦  ح-د ٩0٦  ز ح ١٨0٣   

)٦(  ٦٩أباء -أ ١١٦0٣  à ١٥٤0٠ ج  ك -ط ٤٠0٣ ج  ز  ٧0٣  ك  ٢١0٠  ك -و ١0٠٢  ج د  ٣٣0٩  ز -ھـ٢٢0٧  ط  ٧0٣  ھـ و ٢٠0٦   

٧ ( )F97-158c   ١١٤0٣à - ھـ ل -ط ١٤٨0٣  ي -و ٤٣0٠   ١١0٠ à- ھـ ج -أ  ٤٠0٤  م  ٠0٩٣  ك -ط ٢٧0٨  و -د ٢٤0٣  ھـ-ج١٠0٤  و -د ٢٠0٨   

٢×١ ل  ١٠٥0٠  ل ١٤٦0٧  ح -د ٤٤0٣ م   ١٠0٧ à- و ج -أ  ٤٠0٠  م - ك ٠0٩٦  ك -ط ٢٧0٦   ٢٦0٦ à- ھـ ھـ -ج١٠0٦  د -أ ٢٢0٩   

٣×١  ١١٣0٣à - ز ك -ح ١٤٩0٠  ك -ح ٤٠0٧   ١٢0٠ à و -ج  ٣٥0٧ ج  ل -ح١0٠٠  ي -ح ٢٨0٢   ٢٦0٥ à- ھـ و-د ١٠0١  و -ج ٢١0٠   

٤×١ ي -ح ١٠٩0٣  ل -ط ١٤٨0٠  و -ج ٤٥0٧  و -ج ١٠0٣  ح -و  ٣٠0٤  م -ط ٠0٩٨  ي ك  ٢٦0٣  ح ١٨0١  ح ط ٧0٨  ز ح ١٨0٤   

٥×١ ط - ز١١٠0٠  م ١٤٥0٧  ك ٣٨0٣ ن   ١١0٣ à- ھـ أ  ٤٣0٧  م -ط ٠0٩٩  ط -ز ٢٩0١  أ  ٣٠0٨  أ ١٢0٦  ح١٦0٤   

٦×١  ١١٤0٣à - ھـ و -د ١٥٢0٠  و -ج ٤٦0٠   ١٢0٠  à د -أ  ٣٨0٠ ج  ل -ح١.٠٠  د ھـ  ٣٢0٤  ز -ھـ٢٣0٥  ج -أ ١٢0٣  و -أ ٢١0٣   

٧×١ ل ١٠٥0٠  ن ١٤٤0٣  ك -ز ٤١0٠   ١٢0٢  à أ  ٤٢0٧ ج   à ١0ح -د ٠٥ ك -ط ٢٧0٨  د -أ ٢٧0٨   ١٢0٥ à أ ھـ و  ٢٠0٦   

٣×٢ -ج١١٣0٠  -ك ١٤٧0٣ ز  ح -د ٤٤0٣ م  و -ج  ١٠0٣  ي  ٢٣0٥  و -ج ١0٠٧ ك  ط -ز ٢٩0٤  ح ز ١٩0٩  ط  ٧0٤  ھـ و ٢٠0٧   
٤×٢ ح -د ١١٢0٧  ز -د ١٥١0٧  ح -د ٤٤0٣   ١٢0٣  à ھـ -à ٣٧0٠ ج  ك -ز ١0٠١  ك -ط ٢٧0١  ج -أ ٢٩0٦  و -د ١٠0١   ٢٣0٢  à أ  

٥×٢ ل -ط ١٠٧0٣  ز -د ١٥١0٧  ك ٣٨0٣   ١١0٥ à  - ھـ ك -ح ٢٥0٧  م -ي ٠0٩٦  ز -د ٣١0٥   ٢٦0١ à- و ح ط ٧0٨  ز ح ١٨0٢   

٦×٢ ي -ح ١٠٩0٣  م -ي ١٤٧0٧  ط -ھـ ٤٣0٧  و  ٨0٧  ك ٢١0٧ ز   ١0١٠ à - ز -د ٣١0٤ د  ح  ١٨0١  ط  ٧0٥  ز ح ١٧0٩   

٧×٢ ك -ط ١٠٨0٧  ل ١٤٦0٧  د -à ٤٨0٠ م  أ ١٤0٣  ج -أ  ٤١0٠  م -ط ٠0٩٨  ك -ط ٢٧0٧  ج -أ  ٢٩0٦  ھـ -أ ١١0٢  ج -أ ٢٣0٠   

٤×٣ ل -ي ١٠٦0٠  ل ١٤٦0٣  ك -ح ٤٠0٧ م   ١٠0٨ à- ھـ ي -ز ٢٨0١  أ ١0٢٠  د ج  ٣٣0٩  و -د ٢٥0٢  د -أ ١١0٤  و -أ ٢١0٤   

٥×٣ ھـ -أ١١٥0٠  ي - ز١٤٩0٧  ھـ -ج  ٤٧0٣   ١٢0٢ à ك -ط ٢٤0٣ ج   ١0١١ à à ٣٦0٤ ج  و -ج٢٥0٨ ج  و -د   ٩0٨  أ ٢٣0٣   

٦×٣  ١١٤0٣à - ھـ ح -ھـ ١٥٠0٧  ي ك ٣٩0٧   ١٠0٨ à- ھـ ز -ھـ٣٢0٠  ط -ھـ١0٠٣  ج د ٣٣0٩  و -ج٢٥0٧  ھـ -أ ١١0٢  ھـ و  ٢٠0٥   

٧×٣ ھـ -أ  ١١٤0٧  ك -ح ١٤٩0٣  ز -د ٤٤0٧  و -ج ١٠.٣  ك -ط ٢٤0٤  ز -ج١0٠٦   ٣٦0٣  à ز -ھـ٢٣0٢ ج  ح - ھـ٩0٤  ھـ -أ ٢٢0٠   

٥×٤  ١١٣0٧ à- و ح -ھـ١٥٠0٧   ٤٨0٧ à و -د  ٩0٧ ج  ي -ز ٢٨0٣  م -ط ٠0٩٨  ي -ز ٢٩0٠  و -د ٢٤0٠  ط -ز ٨0٠  ج -أ ٢٣0٠   

٦×٤  ١١٣0٣à - ز أ ١٥٥0٠   à ٥٥0أ ٣ ز  ٧0٣  ي -ز ٢٩0٠  م -ط ٠0٩٨  ط -و ٢٩0٧  و -د ٢٤0٣  ط -و  ٨0٥  ھـ -أ ٢١0٩   

٧×٤ ھـ -أ ١١٥0٠  ج١٥٢0٣  ھـ -  و -ج ٤٥0٣   ١٢0٧ à أ ز -د ٣٣0٠  ي -و ١0٠٢  ي -ح ٢٨0٦  ج -أ ٢٩0٥  ح -د ٩0٦   ٢١0٢ à- و  

٦×٥ ھـ -أ ١١٥0٧  ل -ط ١٤٨0٠  و -ج  ٤٦0٠   ١٢0٣  à ط -ز ٢٩0٧ ج  ح -د ١0٠٥   ٣٦0٩  à أ ٣١0٢  د -أ ١١0٥  ز ح ١٨0٠   

٧×٥ ك ١٠٥0٧  م -ي ١٤٧0٧ ل  ي ك ٣٩0٣   ١٢0٧  à أ ز -د ٣٣0١   ١0٠٨ à- ھـ و -د ٣٢0٠   ٢٦0١ à- و د -أ ١١0٤  ح١٦0٩   

٧×٦ ط -و ١١٠0٧  ط -و ١٥٠0٠  ي -و ٤٢0٣  و -ج ١٠0٣  ح-و ٣١0٠   ١0١٤ à ح - ھـ ٣٠0٩  و -د ٢٤0١  ھـ -أ ١٠0٨  و -أ ٢١0٣   

الحروف المختلفة تشیر الى وجود فروقات معنویة                
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  .للصفات المدروسة)   Wri-Vri(تباین تحلیل): ٣(الجدول 

مصادر 
 التباین

S.O.V. 

 
درجات 
  الحریة

  M.Sمتوسط المربعات 
عدد األیام 

٪ ٥٠حتى 
 إزھار

عدد األیام 
٪ ٩٠حتى 

 نضج

 ارتفاع
 النبات

)سم(  

 عدد
التفرعات الثانویة 

 في النبات

 عدد
القرنات في 

 النبات
 ١٥0٤٣ ١0٧٤ ٣٤٣0١٢ ٣0٤٨ ٨٢0٠٨ ٢ المكررات

لصفوفا  ٢٩ ٦0٣٤ ٩٨0٢٣٩ ٨٥0٣ ٠١0٥١٠ ٨٣0٦٢ 
الخطأ 
 ٢٧٨0٠١ ٢0٣٠ ١٧٥0١٣ ١٥0٤٩ ١٤0٤٥ ١٢ التجریبي

مصادر 
 التباین

S.O.V. 

 
درجات 
  الحریة

 M.Sمتوسط المربعات 
 عدد

البذور في 
 القرنة

 وزن
بذرة١٠٠  

)غم(  

الحاص 
البایولوجي في 

  )غم(النبات

 حاصل
البذور في النبات 

)غم(  

 نسبة
)٪( البروتین  

 ٤0٧١ ١0٤٨  ٣١0٦٨ ١١0٦٣ ٠0٠٠٠٢ ٢ المكررات
 ٥0٨٢ ١0٨٦  ٣١0٤٣ ٣٩0٤٢ ٠0٠٠٠٠١ ٦ الصفوف
الخطأ 
 ٢٨0٣٥ ٠0٠٠٠٠١ ١٢ التجریبي

٥٢0٨٩  
١0٤ ٦٩0٧٢ 

  
  

    .للصفات المدروسة الثوابت اإلحصائیة بعض قیم  تقدیر ):٤(الجدول 
  

الثوابت 
  اإلحصائیة

  الصفات
عدد األیام حتى 

٪ إزھار٥٠  
دد األیام حتى ع

٪ نضج٩٠  
 ارتفاع
 النبات

)سم(  

 عدد
التفرعات الثانویة 

 في النبات

 عدد
القرنات في 

 النبات

P  ١١٤0١٥٢ ٢٩0٤٢ ٣٣0١٠ ٠٥0٣٠ ٣٧0٠٨ 

F  ١١١0١٤٩ ٠٥0٤٤ ٠٦0١١ ٠٠0٣٢ ١٨0٠٣ 

( )V P  ١٦0١٢ ٧٣0٢٩ ٠٨0٣ ٨١0٩٣ ١٤0٠٩ 

rV  ١٥0٨ ٥٧0١٩ ٨٩0٣ ٣١0٤٤ ٠٤0٧٦ 

rV  ٣0١ ٣٤0٣ ٧٤0٠ ٦٣0١٦ ٥٠0٩٢ 

rW  ٦0٣ ٠٢0٨ ٤٨0٠ ٢٥0٣٣ ٧١0٦٩ 

  
الثوابت 
  اإلحصائیة

  الصفات
 عدد

 البذور في القرنة
 وزن

بذرة١٠٠  
)غم(  

ل الحاص
البایولوجي في 

  )غم(النبات

اصلح  
البذور في النبات 

)غم(  

 نسبة
)٪(البروتین   

P  ٠0٣٢ ٩٩٠0٢٥ ٤٨0٩ ٣٩0٢٠ ٠٧0٥٤ 

F  ١0٣٠ ٠٤٠0٢٥ ٧٧0١٠ ٥١0٢٠ ٠٦0٦٣ 

( )V P  ٠0٧١ ٠٠٣0١٢ ٠٣0٢ ٠٧0٤ ٢٨0٨٤ 

rV  ٠0١٤ ٠٠٤0١٥ ٦٤0٣ ٩٣0٥ ٣١0٠٩ 

rV  ٠0٧ ٠٠١0٢ ٠٨0٠ ١٨0٠ ٦١0٩٤ 

rW  ٠0٢٠ ٠٠١0٢ ٢٢0٠ ٩٠0١ ٧٥0٦٤ 

  
  

  .للصفات المدروسة  ین الوراثيامكونات التب ):٥(الجدول 
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مكونات 
  التباین

  الصفات
عدد األیام حتى 

٪ إزھار٥٠  
عدد األیام حتى 

٪ نضج٩٠  
 ارتفاع
 النبات

)سم(  

 عدد
رعات الثانویة التف

 في النبات

 عدد
القرنات في 

 النبات

D̂  ١٣0٤٤**  ١٠0٨٩**  ٢٦0١٤**  ٢0٠٤**  ٨٣0٧٣**  

F̂  ٤0٦٦*  ٨0٥٣**  ٢١0٣٧**  ١0٨٨**  ٣٨0٠٤*  

1
Ĥ  ٤٦0٠٠**  ٣٠0٤٧**  ٦٤0٠٨**  ٩0٤٦**  ١١١0٩٨**  

2Ĥ  ٤٢0٤٨**  ٢٦0٢٦**  ٥٥0٥٥**  ٧0٩٧**  ٩٣0٠٦**  

2h  ٤٣0٩٨*  ٤٣0٨٦**  ١٤.٣٩*  ٢0٢٧*  ١٢0٣٧ 

  
مكونات 
  التباین

  الصفات
 عدد

 البذور في القرنة
 وزن

بذرة١٠٠  
)غم(  

الحاصل البایولوجي 
  )غم(في النبات

 حاصل
البذور في النبات 

)غم(  

 نسبة
)٪(البروتین   

D̂  ٠0٠٠٢**  ٦٩0٠٨**  ٧0٥٧**  ١0٣٥**  ٣0٦٢**  

F̂  ٠0٠٠١**  ٥٨0٣٩**  ٦0٠ ١٢0٢٥*  ١0٣٨*  

1
Ĥ  ٠0٠١٤**  ٤٣0٤١**  ٥١0٩٨**  ١٠0٠٣**  ١٥0٣٤**  

2Ĥ  ٠0٠١٣**  ٢٦0٤٠**  ٤٦0١٦**  ٨0٩٧**  ١٤0٢٣**  

2h  ٠0٠٠٩**  ١١0٩٠*  ١0٣ ٠٠0٥١**  - ٠0٥٢ **  

    .على التوالي% ١و ٥معنوي عن مستوى احتمال ** و * 
  

  .الثوابت الوراثیة والتوریث للصفات المدروسة) : ٦(جدول 
  

الثوابت الوراثیة 
  والتوریث

  الصفات
عدد األیام حتى 

٪ إزھار٥٠  
عدد األیام حتى 

٪ نضج٩٠  
 ارتفاع
 النبات

)سم(  

 عدد
ثانویة في التفرعات ال

 النبات

 عدد
القرنات في 

 النبات

DHa /1=  ١0١ ٨٥0١ ٦٧0٢ ٥٧0١ ١٥0١٦ 

qp  ٠0٠ ٢٣0٠ ٢٢0٠ ٢٢0٠ ٢١0٢١ 

KRKD/  ١0١ ٢١0١ ٦١0١ ٧١0١ ٥٥0٤٩ 

K  
٠0١ ٩٩0٠ ٦٣0٠ ٢٨0٠ ٣٣0١٦ 

2
.sbh  

٠0٠ ٨٤0٠ ٨٩0٠ ٨٥0٠ ٧٢0٨٦ 

2
.snh  

٠0٠ ٣١0٠ ٣٠0٠ ٢٧0٠ ٢١0٥٠ 

  
الثوابت الوراثیة 

  والتوریث

  الصفات
 عدد

 البذور في القرنة
 وزن

بذرة١٠٠  
)غم(  

الحاصل 
البایولوجي في 

  )غم(النبات

 حاصل
)غم(البذور في النبات   

 نسبة
)٪(البروتین   

DHa /1=  ٢0٠ ٥٤0٢ ٧٩0٢ ٦٢0٢ ٧٢0٠٦ 

qp  ٠0٠ ٢٢0٠ ١٥0٠ ٢٢0٠ ٢٢0٢٣ 

KRKD/  ١0٣ ٢١0١ ٢٨0١ ٣٦0١ ٠٧0٢٠ 
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K  
٠0٠ ٧٠0٠ ٤٥0٠ ٠٠١0٠ ٤٤0٠٠٢ 

2
.sbh  

٠0٠ ٨٣0٠ ٩١0٠ ٧٧0٠ ٧٨0٨١ 

2
.snh  

٠0٠ ٢٧0٠ ٦٢0٠ ١٨0٠ ٢٥0٢٦ 

  
مقارنة تسلسل اآلباء حسà درجة س0یادتھا ومتوس0طاتھا للص0فات المدروس0ة ) ٧(ویبین الجدول 

 àیتض00ح أنھ00ا كان00ت متطابق00ة م00ن حی00ث احتوائھ00ا عل00ى جین00ات س00ائدة م00ع متوس00ط ع00اٍل ل00أل 斑00٣(، ومن (
فادة م00ن ھ00ذا األà ف00ي وعلی斑00 یمك00ن االس00ت. لص0فتي ع00دد التفرع00ات الثانوی00ة ف00ي النب00ات ونس00بة الب0روتین 

 àیحت00وي عل00ى جین00ات متنحی00ة وأق00ل م00ن المتوس00ط لص00فة ع00دد ) ٧(تحس00ین ھ00اتین الص00فتین ، وك00ان األ
 àوتباینت القیم في تسلسل درجة سیادة اآلباء ع0ن ق0یم . لصفة حاصل البذور ) ٦(البذور في القرنة ولأل

ج0اء ف0ي المرتب0ة األول0ى م0ن ) ٣(األà وفي بیان النتائج أع0اله یتض0ح أن  .متوسطاتھا في بقیة الصفات 
٪ أزھ00ار وارتف00اع النب00ات وع00دد ٥٠حی00ث تسلس00ل درج00ة الس00یادة ف00ي س00تة ص00فات ھ00ي ع00دد األی00ام حت00ى 

 à٣(التفرعات الثانویة والحاصل البایولوجي في النبات ودلیل الحصاد ونسبة البروتین ، بینما ك0ان األ (
٪ نض00ج وع00دد ٩٠ص00فات ھ00ي ع00دد األی00ام حت00ى األول ف00ي تسلس00ل اآلب00اء حسà00 المتوس00ط ف00ي أربع00ة 

 àج0اء ف0ي المرتب0ة األول0ى م0ن ) ٤(التفرعات الثانویة وعدد البذور في القرنة ونسبة البروتین ، وأن األ
حیث تسلسل درجة السیادة وذلك في ثالث صفات ھ0ي ع0دد التفرع0ات الرئیس0ة وع0دد القرن0ات وحاص0ل 

 àالمتوس0ط ف0ي ص0فتي ع0دد األی0ام األ) ٤(البذور في النبات ، بینما كان األ à0ول في تسلس0ل اآلب0اء حس
) ٤(و) ٣(وعلی斑 نقترح أن یتضمن برنامج التھجین مستقبال األب0وین . ٪ أزھار وارتفاع النبات ٥٠حتى 

 . مع األصناف األخرى 
  

  .تسلسل اآلباء حسà درجة سیادتھا ومتوسطاتھا للصفات المدروسة): ٧(الجدول 
  à درجة السیادةتسلسل اآلباء حس الصفات

  المتنحي ←----------- –السائد 
تسلسل اآلباء حسà درجة 

  متوسطات قیمھا
 ←---------- ––––األعلى 

  األقل
  ١  ٢  ٧  ٣  ٦  ٥  ٤  ٥  ٧  ١  ٤  ٢  ٦  ٣  ٪ ازھار٥٠عدد األیام حتى 
  ١  ٧  ٥  ٤  ٦  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  ٧  ٥  ٤  ٦  ٪ نضج٩٠عدد األیام حتى 

)سم(ارتفاع النبات   ١  ٦  ٥  ٢  ٧  ٣  ٤  ٦  ١  ٥  ٤  ٧  ٢  ٣  
  ٦  ٥  ١  ٢  ٧  ٤  ٣  ٤  ٦  ٢  ٧  ٥  ١  ٣ عدد التفرعات الثانویة في النبات

  ٥  ٣  ٦  ٤  ٢  ١  ٧  ٢  ٧  ٥  ٦  ٣  ١  ٤ عدد القرنات في النبات
  ٧  ٢  ٥  ١  ٤  ٦  ٣  ٧  ٤  ٢  ٣  ٥  ٦  ١ عدد البذور في القرنة

بذرة ١٠٠وزن   ٤  ٢  ١  ٧  ٦  ٣  ٥  ٥  ٧  ٣  ٦  ٤  ٢  ١  
)غم(الحاصل البایولوجي في النبات   ٣  ٦  ١  ٧  ٤  ٥  ٢  ٢  ١  ٤  ٦  ٧  ٥  ٣  

)غم(حاصل البذور في النبات   ٦  ٤  ٣  ٥  ٢  ٧  ١  ٦  ١  ٥  ٢  ٧  ٣  ٤  
)٪(نسبة البروتین   ٢  ٥  ١  ٦  ٧  ٤  ٣  ٥  ٢  ٦  ٧  ١  ٤  ٣  

  
GENETIC ANALYSIS FOR YIELD , ITS COMPONONTS AND  

QUALITY IN CHICKPEA (Cicer arietinum L.) 
Mohammad Y.H. Al-Fahady         Maan M. S.  Al-Badrany 

College of Agriculture and Forestry  /University of Mosul /Iraq 
 

ABSTRACT 
The study included  seven parents of chickpea (Cicer arietinum L.) : 

Local, F85, F97-73c, Dijla, Marakishi, IPA69 and F97-158.The parents were 
crossed in a diallel fashion (excluding reciprocals) .The seeds of parents and 
F1’s were sown during the 2005-2006 season in the field of the College of 
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Agric. & Forestry at Mosul University to estimate gene action. The additive 
variance (D) and dominance variances (H1 , H2) were significant for all 
characters but the dominance variance was greater than the additive variance 
values for all characters excepted 100-seeds weight. Dominance effect (h2), as 
the algebraic sum over all loci in heterozygous phase in all crosses, were 
significant for all characters except  no. of pods per plant and biological yield 
.The values of average degree of dominance showed that over dominance effect 
controlled all characters except for 100-seeds weight . The ratio KD/KR was 
greater than 1 for all the characters. Values of K were less than 1 for all 
characters except no. of 90% maturation. High broad sense heritability ranged 
from (0.72-0.91) for all characters. Narrow sense heritability was high for 100-
seeds weigh (0.62), and low for  biological yield (0.18) and moderate for other 
characters (0.21-0.50). 
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