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 Vicia  faba) لھجن الجیل الثاني في الباقالءقدرة االئتالف والتھجین التبادلي للحاصل ومكوناتھ 
L.) 

  وئام یحیى رشید الشكرجي
  .العراق  –الموصل  –جامعة الموصل  –كلیة الزراعة والغابات  –قسم المحاصیل الحقلیة 

  
  الخالصة

جامع""ة الموص""ل  –الزراع""ة والغاب""ات كلی""ة  –الدراس""ة ف""ي حق""ل قس""م المحاص""یل الحقلی""ة  أجری""ت
وك"ذلك  تأثیراتھ"التحلیل القدرة العامة والخاصة على االئ"تالف وتق"دیر  ٢٠٠٩/٢٠١٠ موسم النموخالل 

الحاص"ل ومكونات"ھ ض"من طریق"ة التھج"ین التب"ادلي  ب"ین وطبیعة الفعل الجین"ي والتوری"ث التأثیر التبادلي
باب"ل وھجنھ"ا التبادلی"ة الكامل"ة ف"ي و  تویث"ة ، س"وري،  يفرنس" :ھ"ي الب"اقالءألربعة أصناف من  الكامل

 -حس""ب الطریق""ة األول""ى تص""میم القطاع""ات العش""وائیة الكامل""ة ب""ثالث مك""ررات باس""تخدام الجی""ل الث""اني
ق"درة االئ"تالف إل"ى إن  نتائج تحلیل أظھرت ).١٩٥٦، Griffing(النموذج األول والذي اقترحھ كرفنك 

وأظھ"رت  .الص"فات المدروس"ة معظ"مل كانت معنوی"ة والخاصة ف العامةمربعات قدرة االئتال متوسطات
ب"ذرة والحاص"ل  ١٠٠وزن  التأثیرات التبادلیة اختالفات معنویة لجمیع الصفات المدروسة ماعدا ص"فات

ة عل"ى االئ"تالف اكب"ر م"ن مكون"ات عام"مكونات تباینات الق"درة ال أنوظھر ، البایولوجي وحاصل البذور
إن الفع"ل الجین"ي اإلض"افي  وھ"ذا یش"یر إل"ى وعدد البذور في القرنة موعد النضج فتيلصالقدرة الخاصة 

لجمی""ع الص""فات  عالی""ة الواس""عكان""ت نس""بة التوری""ث ب""المعنى . ھ""و الم""تحكم بوراث""ة ھ""اتین الص""فتین
تي نسبة العق"د لصف عالیةالضیق فكانت نسبة التوریث بالمعنى  أما، صفة موعد التزھیرالمدروسة ماعدا 

مع"دل درج"ة الس"یادة ك"ان اكب"ر . وھذا یعكس وجود الفعل الجیني اإلضافي لھ"ذه الص"فات عد النضجومو
وھ"ذا ی"دل عل"ى  وع"دد الب"ذور ف"ي القرن"ة لنض"جصفتي موعد امن الواحد لجمیع الصفات المدروسة عدا 

  .الصفات وجود سیادة فائقة تحكمت بوراثة ھذه
  

  المقدمة
من"ذ  اإلنس"انالت"ي عرفھ"ا  من المحاصیل البقولیة المھم"ة faba bean (.Vicia  faba L)الباقالء 

تكون احد مص"ادر الب"روتین النب"اتي وال"ذي  إذالحبوب ،  أوالقدم والتي تزرع من اجل قرونھا الخضراء 
یجعلھا مصدرا غ"ذائیا مھم"ا  وھذا ما) ٢٠٠٩، Alghamdi(في الحبوب ٪٣٠من  أكثر إلىتصل نسبتھ 

   .)٢٠٠٧، Kandilو Ibrahim( ملشعوب الكثیر من دول العال
في تق"دیر ق"درتي االئ"تالف العام"ة والخاص"ة وبع"ض  Diallel Crossesیستخدم التھجین التبادلي 

المعالم الوراثیة من اجل الحصول على معلومات فیما یتعلق بوراثة الصفات الكمیة في المحاص"یل ذاتی"ة 
س"ات ح"ول ق"درة العدی"د م"ن الدرا أجری"ت. حس"ینف"ي ب"رامج التربی"ة والت بھدف اعتمادھاوخلطیھ التلقیح 

م"ن دراس"ة ) ١٩٩٣(El-Shawafو   Ghandorahتوص"ل  فق"داالئتالف والمعالم الوراثیة في الباقالء 
التركیب الوراثي لھجن الجی"ل الث"اني ف"ي الب"اقالء إل"ى اختالف"ات معنوی"ة ب"ین متوس"طات اآلب"اء والھج"ن 

نب"ات وع""دد الب"ذور ف""ي القرن""ة ووزن /ض""ج وع"دد القرن""ات لص"فات ارتف""اع النب"ات وموع""د التزھی"ر والن
ب""ذرة وحاص""ل الب""ذور ، وال""ى نس""بة توری""ث عالی""ة بمعناھ""ا الواس""ع لص""فات ارتف""اع النب""ات وع""دد  ١٠٠

الفھ""""ادي  حص""""ل .ب""""ذرة وحاص""""ل الب""""ذور ١٠٠نب""""ات وع""""دد الب""""ذور ف""""ي القرن""""ة ووزن /القرن""""ات 
ق""درة   إن متوس"طات مربع""ات إل""ىن الب""اقالء م""ن تھجین""ات تبادلی"ة ألربع""ة أص""ناف م") ٢٠٠٠(ورش"ید

ب"ذرة  ١٠٠وعدد البذور في القرن"ة ووزن  موعد النضجلصفات  معنویةاالئتالف العامة والخاصة كانت 
 إن إل""ى وأش""ارا،  موع""د النض""ج وحاص""ل الب""ذور ، وال""ى نس""بة توری""ث عالی""ة ب""المعنى الواس""ع لص""فات

ب""ذرة وحاص""ل  ١٠٠نب""ات ووزن /وع""دد القرن""اتنب""ات وموع""د التزھی""ر ونس""بة /ع""دد التفرع""ات ص""فات
ي لخمس""ة أص""ناف م""ن الب""اقالء م""ن دراس""ة التھج""ین التب""ادلو. الب""ذور تخض""ع ف""ي توریثھ""ا للس""یادة الفائق""ة

قدرة االئتالف العامة والخاص"ة كان"ت  متوسطات مربعات إن إلى) ٢٠٠١(Manalو Salama توصلت
ب""ذرة ، وال""ى نس""بة  ١٠٠ب""ذور ف""ي القرن""ة ووزن نب""ات وع""دد ال/ع""دد القرن""ات لص""فات عالی""ة المعنوی""ة

عل""ى نس""بة ) ٢٠٠٢(وtخ""رون Angelaحص""ل  .موع""د النض""جتوری""ث عالی""ة ب""المعنى الض""یق لص""فة 
م"ن ) ٢٠٠٤(Sood و Kaliaتوص"ل  .توریث عالیة بالمعنى الواس"ع لص"فة حاص"ل الب"ذور ف"ي الب"اقالء

ف"ي توری"ث  اإلض"افیةالجین"ات  أھمی"ة ىإل"وعشرون ص"نفا م"ن الب"اقالء  ألربعةدراسة التركیب الوراثي 
  .أعالهوالى نسبة توریث عالیة بالمعنى الواسع للصفتین  نبات/عدد القرنات موعد النضج و صفتي
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على نس"بة توری"ث  )٢٠٠٤(Cengiz حصل وفي دراسة تضمنت تقییم ثمانیة أصناف من الباقالء 
ب"""ذرة والحاص"""ل  ١٠٠نب"""ات ووزن /ارتف"""اع النب"""ات وع"""دد التفرع"""ات عنى الواس"""ع لص"""فاتعالی"""ة ب"""الم

ع""دد  إل""ى وج""ود ت""أثیر تب""ادلي معن""وي لص""فات) ٢٠٠٤( Tokerأش""ار . الب""ایولوجي وحاص""ل الب""ذور
نس""بة توری""ث عالی""ة ب""المعنى  نب""ات وع""دد الب""ذور ف""ي القرن""ة وحاص""ل القرن""ات ، وحص""ل عل""ى/القرن""ات
ف""ي دراس""ة تض""منت تقی""یم  ب""ذرة ١٠٠النض""ج ووزن وع النب""ات وموع""د التزھی""ر لص""فات ارتف""ا الواس""ع

ومن دراس"ة المع"الم الوراثی"ة ألربع"ة وعش"رون تركی"ب وراث"ي م"ن الب"اقالء . ثمانیة أصناف من الباقالء
 Shivaniو  Pritam(نسبة توریث عالیة بالمعنى الواسع لصفة حاصل القرن"ات للنب"ات لوحظ إن ھناك 

إل"ى أھمی"ة الت"أثیرات الجینی"ة اإلض"افیة ف"ي توری"ث ص"فات ع"دد ) ٢٠٠٦( حمید ورشید أشار). ٢٠٠٤،
التفرعات للنبات ونسبة العقد وموعد النضج وطول القرنة وعدد البذور في القرنة والحاصل الب"ایولوجي 
وحاصل البذور ، والى نسبة توریث عالیة بالمعنى الواسع لصفات ارتف"اع النب"ات وموع"د النض"ج وع"دد 

ب""ذرة وحاص""ل الب""ذور ، وال""ى نس""بة توری""ث منخفض""ة ب""المعنى الض""یق  ١٠٠الب""ذور ف""ي القرن""ة ووزن 
ارتف"اع النب"ات  لصفتي عدد التفرعات للنبات وحاصل البذور ، والى سیادة فائقة تتحكم في وراثة ص"فات

ھج"ین ب"ذرة والحاص"ل الب"ایولوجي وحاص"ل الب"ذور ف"ي ت ١٠٠نبات ونسبة العقد ووزن /وعدد التفرعات
ومن تھجینات تبادلیة كاملة ألربع"ة أص"ناف م"ن الب"اقالء ذك"ر الكم"ر . تبادلي ألربعة أصناف من الباقالء

ب""ذرة وحاص""ل الب""ذور  ١٠٠نب""ات ووزن /نس""بة العق""د وع""دد القرن""ات إل""ى إن ص""فات) ٢٠٠٦( وtخ""رون
، وحص"ال الواس"ع نس"بة توری"ث عالی"ة ب"المعنى تخضع في توریثھا إلى الفعل الجیني اإلضافي وكان لھا 

نسبة توریث عالیة بالمعنى الضیق لصفة نسبة العقد ، وعلى س"یادة فائق"ة ت"تحكم ف"ي وراث"ة ص"فات  على
 Alghamdiتوص""ل . ب""ذرة ١٠٠نب""ات ووزن /نب""ات وموع""د التزھی""ر وع""دد القرن""ات/ع""دد التفرع""ات

نب""ات وع""دد /موع""د النض""ج وع""دد القرن""ات إل""ى نس""بة توری""ث عالی""ة ب""المعنى الواس""ع لص""فات) ٢٠٠٧(
ف""ي دراس""ة  ) ٢٠٠٧( الكم""ر وtخ""رونحص""ل  .م""ن تقی""یم س""تة أص""ناف م""ن الب""اقالء الب""ذور ف""ي القرن""ة

التھجین التبادلي ألربعة أصناف من الباقالء على متوس"طات مربع"ات معنوی"ة للق"درة االئتالفی"ة تضمنت 
تأثیرات تبادلیة معنوی"ة نبات وحاصل البذور ، وعلى /نسبة العقد وعدد القرنات العامة والخاصة لصفات

ومن دراسة التركیب الوراثي لس"تة أص"ناف م"ن . نبات/لصفات ارتفاع النبات ونسبة العقد وعدد القرنات
نب"ات /ارتف"اع النب"ات وع"دد التفرع"ات الباقالء وجد إن ھناك نسبة توریث عالیة ب"المعنى الواس"ع لص"فات

  الحاص"ل الب"ایولوجيوب"ذرة  ١٠٠ة ووزن نب"ات وع"دد الب"ذور ف"ي القرن"/وموعد النضج وعدد القرنات
Salem)،التھج"""ین التب"""ادلي ألربع"""ة أص"""ناف م"""ن الب"""اقالء حص"""لت الش"""كرجي وم"""ن إج"""راء .)٢٠٠٧ 

ع""""دد  متوس""""طات مربع""""ات معنوی""""ة للق""""درة االئتالفی""""ة العام""""ة والخاص""""ة لص""""فات عل""""ى )٢٠٠٨(
ت"أثیرات تبادلی"ة معنوی""ة نب"ات وط"ول القرن"ة والحاص"ل الب""ایولوجي وحاص"ل الب"ذور ، وعل"ى /التفرع"ات

نب"ات وط"ول /نب"ات ونس"بة العق"د وموع"د النض"ج وع"دد القرن"ات/لصفات ارتف"اع النب"ات وع"دد التفرع"ات
ومن دراسة التھجین التبادلي الكامل لثمانیة أصناف م"ن الب"اقالء وج"د إن . القرنة وعدد البذور في القرنة
لھج"ن الجی"ل األول  ئتالفی"ة العام"ة والخاص"ةمتوس"طات مربع"ات الق"درة االھناك اختالف"ات معنوی"ة ب"ین 

وعدد القرنات للنبات وعدد البذور في القرن"ة ووزن  نبات/وعدد التفرعات ارتفاع النبات لصفات والثاني
ف"ي دراس"ة تض"منت تقی"یم س"تة ) ٢٠٠٩( توصل ألعبادي ).٢٠٠٩،(Salemبذرة وحاصل البذور  ١٠٠

وع"دد ارتف"اع النب"ات ونس"بة العق"د  لمعنى الواس"ع لص"فاتأصناف من الباقالء إلى نس"بة توری"ث عالی"ة ب"ا
وحاص"ل  الحاص"ل الب"ایولوجيوب"ذرة  ١٠٠وعدد البذور في القرن"ة ووزن  وطول القرنة القرنات للنبات

) ٢٠١٠( ومن تقییم بع"ض المع"الم الوراثی"ة لھج"ن الجی"ل الث"اني ف"ي الب"اقالء حص"لت الش"كرجي .البذور
ووزن  وع"دد القرن"ات للنب"اتارتفاع النبات ونسبة العقد  الواسع لصفاتعلى نسبة توریث عالیة بالمعنى 

  .وحاصل البذور الحاصل البایولوجيوبذرة  ١٠٠
وق"درة االئ"تالف الخاص"ة  أبق"درة االئ"تالف العام"ة لك"ل  ت"أثیراتتھدف الدراسة الحالیة إل"ى تق"دیر      

عنیین الواس""ع والض""یق ومع""دل درج""ة نس""بة التوری""ث ب""الموك""ذلك تق""دیر ،  ف""ي الجی""ل الث""اني لك""ل ھج""ین
منھ"ا ف"ي  بالجی"د كخطوة مبكرة لالستمرار اآلباء والصفات أفضل نتخاب ، الالسیادة للصفات المدروسة 

  . برامج التربیة
  

  مواد البحث وطرائقھ
 )٤( و تویث"ة )٣(س"وري و )٢(فرنس"ي و )١(:اختیرت لھذه الدراسة أربعة أصناف نقیة من الباقالء ھ"ي

حس"ب تحلی"ل كرفن"ك الطریق"ة األول"ى    Full-Diallel Crossخل"ت ف"ي تھجین"ات تبادلی"ة كامل"ة أد .باب"ل
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والب"الغ F2 الجیل الث"اني ھجنزرعت بذور اآلباء األربعة وجمیع  ) ١٩٥٦،Griffing(األول  األنموذج
بت"""اریخ ) F1والت"""ي ت"""م الحص"""ول علیھ"""ا م"""ن التلق"""یح ال"""ذاتي لھج"""ن الجی"""ل األول (ھجین"""ا ١٢ع"""ددھا 

كلی""ة  –ف""ي حق""ل قس""م المحاص""یل الحقلی""ة  وھ""و موع""د الحص""اد ١٥/٥/٢٠١٠ولغای""ة  ١٥/١١/٢٠٠٩
س"م ب"ین ٢٥وtخ"ر و س"م ب"ین م"رز٧٥م وبمسافة ٤على مروز بطول  جامعة الموصل-الزراعة والغابات

ب""ثالث  ص""میم القطاع""ات العش""وائیة الكامل""ةباس""تخدام ت ج""ورهب""ذرات لك""ل ٣وبمع""دل  وأخ""رى ج""وره
. المك""رر الواح""د عل""ى أربع""ة tب""اء واثن""ي عش""ر ھجین""ا فردی""ا م""ن ھج""ن الجی""ل الث""اني اش""تمل، مك""ررات 

 اوي للمعامالت كافة وكم"ا موص"ى ب"ھأجریت عملیات الخدمة الزراعیة من ري وتعشیب ومكافحة بالتس
ھكت"ار / كغ"م  ١٥٠وبمع"دل ) ٢٧: ٢٧(.N.P، ت"م إض"افة الس"ماد المرك"ب ) ١٩٨٩مطلوب وtخ"رون ،(

 Abdalla(یوم من الزراع"ة والثانی"ة بع"د م"رور ش"ھر م"ن الدفع"ة األول"ى  ٤٥ولى بعد وعلى دفعتین األ
م"ن و لكل تركیب وراث"ي بصورة عشوائیة منتخبة نباتات ةسجلت القیاسات لثمانی ).١٩٩٥،  Wahabو

% ، نس"بة العق"د ) ی"وم(نبات ، موع"د التزھی"ر /، عدد التفرعات ) سم(ارتفاع النبات : كل مكرر لصفات
، ع"دد الب"ذور ف"ي القرن"ة ، وزن ) س"م(، عدد القرنات ف"ي النب"ات ، ط"ول القرن"ة ) یوم (عد النضج ، مو
اعتم"د  ).نبات/ غم (، حاصل القرنات األخضر ، الحاصل البایولوجي و حاصل البذور ) غم(بذرة ١٠٠

ئ"تالف لتق"دیر ك"ل م"ن ق"درتي اال )١٩٥٦( Griffingالمقترح"ة م"ن قب"ل األول"ىالطریق"ة  األولالنم"وذج 
وق""درة االئ""تالف  أبوق""د ج""رى تق""دیر ق""درة االئ""تالف العام""ة لك""ل . التب""ادلي والت""أثیرالعام""ة والخاص""ة 

ق"درة االئ"تالف العام"ة  ت"أثیركم"ا ت"م تق"دیر تباین"ات  في الجیل الث"اني التبادلي لكل ھجین والتأثیرالخاصة 
  .أدناهوحسب المعادالت المذكورة  األربعة لآلباءوالخاصة 

  -:القدرة العامة على االئتالف لكل أب  تأثیر 
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  -:تأثیر القدرة الخاصة على االئتالف 
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  -:صة لكل أب كما یأتي وقدر تباین تأثیرات قدرة االئتالف العامة والخا
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  النتائج والمناقشة
تحلی""ل تب""این ق""درة االئ""تالف العام""ة والخاص""ة والت""أثیر التب""ادلي للص""فات ) ١( یوض""ح الج""دول    

فات المدروسة وھذا یتفق م"ع م"ا التراكیب الوراثیة كانت معنویة لجمیع الص إن ، وفیھ یالحظالمدروسة 
من اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة  لصفتي ط"ول القرن"ة ) ٢٠٠٥( قبیلي وخوري وجده كل من

 Hakanو  Ozlemلصفتي موعد التزھیر والنضج ، و )٢٠٠٥( وtخرون Nadalوحاصل البذور ، و 
د التفرع"ات للنب"ات وع"دد لصفات ارتفاع النب"ات وع"د )٢٠٠٧( Abuanjaو Abdelmulaو  )٢٠٠٧(

متوس"طات مربع"ات ق"درة االئ"تالف العام"ة كان"ت  .بذرة ١٠٠القرنات للنبات وعدد البذور للقرنة ووزن 
وموعد التزھیر ، تتفق ھ"ذه النت"ائج م"ع م"ا  النبات ارتفاع لجمیع الصفات المدروسة ماعدا صفتي معنویة

عنوی"ة للق"درة العام"ة عل"ى االئ"تالف م"ن اختالف"ات م) ٢٠٠١(Manal و Salamaك"ل م"ن  توص"ل إلی"ھ
 ، وم""ا وج""ده الكم""ر وtخ""رون ب""ذرة ١٠٠نب""ات وع""دد الب""ذور ف""ي القرن""ة ووزن /ع""دد القرن""اتلص""فات 

لص""فتي ط""ول القرن""ة والحاص""ل ) ٢٠٠٨( الش""كرجي إلی""ھ أش""ارتنس""بة العق""د ، وم""ا  لص""فة ) ٢٠٠٧(
 متوس"طات أم"ا. وحاص"ل الب"ذورنب"ات /لصفتي عدد التفرعات) ٢٠٠٩( Salemالبایولوجي ، وما ذكره 

نب"ات ونس"بة العق"د /ارتفاع النبات وعدد التفرعات مربعات قدرة االئتالف الخاصة فكانت معنویة لصفات
نب"ات وط"ول القرن"ة وحاص"ل القرن"ات األخض"ر والحاص"ل الب"ایولوجي وحاص"ل الب"ذور، /وعدد القرنات

ف"ات معنوی"ة للق"درة الخاص"ة عل""ى م"ن اختال) ٢٠٠٧( الكم"ر وtخ"رون ویتف"ق ھ"ذا م"ع م"ا ذك"ره ك"ل م"ن
نب"ات /لص"فات ع"دد التفرع"ات) ٢٠٠٨( الش"كرجينب"ات ، و/االئتالف لصفتي نسبة العق"د وع"دد القرن"ات

ف""ي . وحاص""ل الب""ذورارتف""اع النب""ات لص""فتي ) ٢٠٠٩( Salemوط""ول القرن""ة والحاص""ل الب""ایولوجي ، 
والحاص"""ل  ب"""ذرة ١٠٠وزن  تثناءح"""ین ك"""ان الت"""أثیر التب"""ادلي معنوی"""ا لجمی"""ع الص"""فات المدروس"""ة باس"""

 إل"ى وج"ود ت"أثیر تب"ادلي معن"وي لص"فات) ٢٠٠٤( Tokerك"ل م"ن  ، أش"ار البایولوجي وحاصل البذور
ارتف"اع  لصفتي) ٢٠٠٧( والكمر وtخرون،  نبات وعدد البذور في القرنة وحاصل القرنات/عدد القرنات

 .نب"ات وموع"د النض"ج وط"ول القرن"ة/عدد التفرعات لصفات) ٢٠٠٨( و نسبة العقد ، والشكرجي النبات
من الواحد  قلتباین قدرة االئتالف الخاصة اتباین قدرة االئتالف العامة إلى مكونات نسبة مكونات  كانت

 مم"ا ی"دل عل"ى إنوعدد البذور للقرن"ة لجمیع الصفات المدروسة باستثناء صفتي موعد النضج   صحیحال
ن التباین الوراثي لھاتین الصفتین بخ"الف الص"فات األخ"رى الجزء األكبر م یمثلضافي اإلجیني الفعل ال

الفعل الجیني اإلض"افي ف"ي  أھمیة) ٢٠٠٦( ضافي ، ذكر حمید ورشیداإلجیني غیر الفعل الالتي یحكمھا 
    . وعدد البذور للقرنةتوریث صفتي موعد النضج  

 ق"د تواف"ق جی"دا تویث"ةب تأثیر قدرة االئتالف العامة لكل أب ، حیث یظھ"ر إن األ) ٢( یبین الجدول
 موع""د النض""ج وط""ول القرن""ة وحاص""ل القرن""ات األخض""ر المرغ""وب لص""فات هوباالتج""ا بش""كل معن""وي

 ٧.٤٣٨ و ٣٤.٦٠٤ و ٢٤.٠٢٠ و ٠.٤٢٧ و ١.٣٣٣- والحاصل البایولوجي وحاصل الب"ذور وبمع"دل
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ین الفرنس"ي والس"وري ولھذا یكون أكثر اآلباء توافقا في الصفات المرغوب"ة بخ"الف األب"و ، على التوالي
  .الذین اظھرا ائتالفا عاما معنویا غیر مرغوبا فیھ وألكبر عدد من الصفات

ویالح""ظ فی""ھ إن  ف""ي الجی""ل الث""اني ت""أثیر ق""درة االئ""تالف الخاص""ة لك""ل ھج""ین) ٣( یظھ""ر الج""دول
نھم"ا لستة ص"فات لك"ل م بقدرة ائتالفیة خاصة معنویة باالتجاه المرغوب اقد تمیز ٤×٢و ٣×٢ ینالھجین

 ب"ذرة ١٠٠ووزن  ٠.٥٦٢- وموع"د التزھی"ر ٠.٧٨٧ نب"ات/وع"دد التفرع"ات ٤.٤٥٨ ھي ارتفاع النبات
١٠.٤١٦       
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 .للصفات المدروسة F2 لھجن الجیل الثاني تحلیل تباین قدرة االئتالف العامة والخاصة والتأثیر التبادلي :)١(جدول ال

 مصادر االختالف
درجات 
 الحریة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 

/ لتفرعاتعدد ا )سم(ارتفاع النبات 
 نبات

موعد التزھیر 
  )یوم(

  نسبة العقد
% 

  موعد النضج
 )یوم(

  القرناتعدد 
 نبات/

 ٦.٦١٦ ** ٢١.٥٨٣ ٦.٤١٦ ١.٥٨٣ ٠.٥٧٨ ٩٨.١٧١ ٢ المكررات
 ** ٣٣.٥٦٩ ** ٢١.٥٩٤ ** ٣٧.٨٢٠ * ١٣.٥٦٥ ** ٤.١٤٠ ** ١٤٣.٨٢٢ ١٥ التراكیب الوراثیة

 * ٨.٥٠٠ ** ٨.١٤٨ ** ٢٧.١٩٦ ١.٨٩٣ * ٠.٥٦٩ ١٩.٩٥٣ ٣ درة االئتالف العامةق
 ** ١٠.٩٩٩ ٢.٤٤٩ ** ٩.٥١١ ١.٨١١ ** ١.٢٣٨ ** ٥٩.٠٨٧ ٦ قدرة االئتالف الخاصة

 ** ١٢.٧٢٥ ** ١١.٤٧٢ ** ٨.٤٠٦ ** ٨.٥٤٦ ** ١.٩٢٧ ** ٥٠.٧٨٧ ٦ التبادليالتأثیر 
 ٦.٨٠٦ ٣.٢٢٧ ٥.٧٦٦ ٤.٢٩٤ ٠.٤٢٨ ٣٤.٣٩٤ ٣٠ الخطأ التجریبي

  مكونات قدرة االئتالف العامة
 مكونات قدرة االئتالف الخاصة

 ٠.١٧٨ ١.٢٨٨ ٠.٨٣٢ ٠.٣٠١ ٠.٠٩٦ ٠.٠٤٤ 

  
  تابع

درجات  مصادر االختالف
 الحریة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 
  طول القرنة

 )سم(
عدد البذور 
حاصل القرنات  )غم(بذرة ١٠٠وزن  في القرنة

 )نبات/غم(األخضر 
الحاصل البایولوجي 

 )نبات/غم(
حاصل البذور         

 )نبات/غم(
 ٧٤٨.٥٢٠ * ١٢٧١٣.٧٧٠ ١٣٣١.٠٢١ * ١٥٢٨.١٨٨ ٠.٦٧٧ ٢.٤٥٣ ٢ المكررات

 * ٥٩٠.٣٥٤ ** ٢١٦١٤.٠٨٠ ** ٦٧٤٥.٣٣٢ * ٨٣٣.٠٦١ * ٠.٦٢٤ ** ١١.٥٧٧ ١٥ التراكیب الوراثیة
 * ٢٩٨.٤١٢ ** ٨١٧٧.١٣٤ ** ٣٠٧٣.٧٨٢ * ٥١٢.١٩٤ ** ٠.٤٠٦ * ٢.٩٠٣ ٣ قدرة االئتالف العامة

 * ٢٤٦.٠٣٣ ** ١١٩١٢.٢٣٠ ** ٢٨٠٤.٧٤٧ ٢٢٩.١٩٤ ٠.١٣٦ * ١.٩٧١ ٦ قدرة االئتالف الخاصة
 ٩٦.٧٢٢ ٢٠١٠.٩٣٥ ** ١٢٧٩.٤٧٢ ٢٠٨.٩٢٥ * ٠.١٨٠ ** ٦.٢٢٤ ٦ التبادليالتأثیر 

 ٢٣٢.١٨٧ ٣٢٥٧.٦٦٠ ٦٩٩.٩٩٨ ٣٢٠.٣٦٥ ٠.٢٠٦ ١.٩٠٨ ٣٠ الخطأ التجریبي
  مكونات قدرة االئتالف العامة

 مكونات قدرة االئتالف الخاصة
 ٠.٣٢٧ ٠.١٦٣ ٠.٢٧٦ ٠.٨٢٧ ١.٢٧٢ ٠.٤٢٤ 

  .على التوالي% ١و % ٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
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 .لكل أب للصفات المدروسة) ĝi(تقدیرات تأثیر القدرة العامة على االئتالف  :)٢(جدول ال

  
 اآلباء

ارتفاع 
 )سم(ت النبا

عدد التفرعات 
 نبات/ 

موعد التزھیر 
 )یوم(

  نسبة
 % العقد

  موعد النضج
 )یوم(

  عدد القرنات
 نبات/

طول القرنة 
 )سم(

عدد البذور 
 في القرنة

بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(األخضر 

الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

  حاصل البذور
  )نبات/غم(

 ٥.١٠٤- ٣٠.١٨٨- ١٥.٩٧٩- ٠.٩٥٨ ٠.١٤٥ ٠.٥٧٣ ٠.٨٦١ ١.٠٠٠ ١.٢٥٤ ٠.٢٢٩- ٠.١٠٨- ١.٨٣٣- )فرنسي (  ١
 ٤.٨٩٦- ١٩.٥٦٣ ٧.٩٧٩ ١٠.٤١٧- ٠.١٢٧- ٠.٦٩٨- ٠.٨٤٠- ٠.١٦٧- ١.٨٠٨ ٠.٢٧١- ٠.٣٠٨- ٠.٧٥٠- )سوري (  ٢
 ٧.٤٣٨ ٣٤.٦٠٤ ٢٤.٠٢٠ ٠.٣٧٥ ٠.٢٤٩- ٠.٤٢٧ ٠.٩٤٤- ١.٣٣٣- ٠.٩٥٤- ٠.٧٢٩ ٠.١٠٨ ١.٦٢٥ )تویثة (  ٣

 ٢.٥٦٢ ٢٣.٩٧٩- ١٦.٠٢٠- ٩.٠٨٤ ٠.٢٣١ ٠.٣٠٢- ٠.٩٢٣ ٠.٥٠٠ ٢.١٠٨- ٠.٢٢٩- ٠.٣٠٨ ٠.٩٥٨ )ابل ب( ٤
SE(gi-gj) ٤.٣٩٨ ١٦.٤٧٦ ٧.٦٣٧ ٥.١٦٦ ٠.١٣١ ٠.١٥٩ ٠.٧٥٣ ٠.٥١٨ ٠.٦٩٣ ٠.٥٩٨ ٠.١٨٩ ١.٦٩٢ 

  
  
  
  .للصفات المدروسة F2 في الجیل الثاني لكل ھجین) Ŝij(تقدیرات تأثیر القدرة الخاصة على االئتالف  :)٣(جدول ال

 الھجن
ارتفاع 

 )سم(النبات 
عدد التفرعات 

 نبات/ 
موعد التزھیر 

 )یوم(
  نسبة

 % العقد
  موعد النضج

 )یوم(
  عدد القرنات

 نبات/
طول القرنة 

 )سم(
عدد البذور في 

 القرنة
بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(األخضر 

الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

  حاصل البذور
  )نبات/غم(

٢.٥٢٠  ٣.١٤٥-  ٧.٣٥٤-  ١٤.١٦٦-  ٠.١١٠-  ١.٤٦٨-  ٠.٩٣١  ١.٠٤١  ٢.٢٤٥-  ٠.٩٣٧-  ١.٠٠٤  ٧.٢٥٠-  ٢×١  
١٢.٣١٢-  ٩٧.١٨٧-  ٣٠.٢٢٩-  ١.٢٩١-  ٠.٢٣٠  ٠.٥٧٢  ٠.٨٣١-  ٠.٩٥٨-  ٠.٥١٦  ٠.٨٩٥  ٠.٧٤٥-  ٠.٥٤٢  ٣×١  
١٠.٩٣٧-  ٤٤.٦٠٤-  ٢٧.١٨٧-  ٥.٨٣٣-  ٠.٠١٦-  ٠.١٣٥  ٣.٠٠٢  ٠.٧٩١-  ٠.٩٢٠  ٠.٨١٢-  ٠.١٨٧  ٣.٢٠٨  ٤×١  
٦.٦٨٧-  ٦٧.٠٦٢  ٤٩.١٤٥  ١٠.٤١٦  ٠.٤٣١-  ٠.٧٣٩-  ٠.٠٦٨  ٠.٢٩١-  ٢.٣٧٠-  ٠.٥٦٢-  ٠.٧٨٧  ٤.٤٥٨  ٣×٢  
٨.١٨٧  ٤٨.٩٧٩  ١٣.٣٥٤  ١.٠٤١  ٠.٠١٥  ٠.٢٣٩  ١.٧٠٢  ١.٤٥٨-  ٠.٧٥٠-  ٠.١٠٤-  ٠.٧٤٥-  ٦.٤٥٨  ٤×٢  
٦.٠٢٠  ١٤.٧٧٠  ٩.٣١٢  ٤.٤١٦  ٠.٠٤٣  ٠.٥٥٢-  ٠.٠٧٧-  ١.٢٠٨  ٠.٦٢٩  ٠.٧٢٩  ٠.١٦٢-  ٥.٥٨٣-  ٤×٣  

SE(sij-sik) ٧.٦١٨  ٢٨.٥٣٧  ١٣.٢٢٨  ٨.٩٤٩  ٠.٢٢٧  ٠.٦٩٠  ١.٣٠٤  ٠.٨٩٨  ١.٢٠٠  ١.٠٣٦  ٠.٣٢٧  ٢.٩٣٢  
SE(sij-ski) ٦.٢٢٠  ٢٣.٣٠١  ١٠.٨٠١  ٧.٣٠٧  ٠.١٨٥  ٠.٥٦٤  ١.٠٦٥  ٠.٧٣٣  ٠.٩٨٠  ٠.٨٤٦  ٠.٢٦٧  ٢.٣٩٤  
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، ولص""فات  ٣×٢ للھج""ین ٦٧.٠٦٢ والحاص""ل الب""ایولوجي ٤٩.١٤٥األخض""روحاص""ل القرن""ات 
وحاص"""ل القرن"""ات  ١.٧٠٢ نب"""ات/وع"""دد القرن"""ات ١.٤٥٨- وموع"""د النض"""ج ٦.٤٥٨ ارتف"""اع النب"""ات

، وق"د یع"زى  ٤×٢ للھج"ین ٨.١٨٧ وحاصل الب"ذور ٤٨.٩٧٩ والحاصل البایولوجي ١٣.٣٥٤األخضر
ائتالف""ا خاص""ا  ٣×١و ٢×١خ""تالف ال""وراثي الكبی""ر ب""ین اآلب""اء ، ف""ي ح""ین اظھ""ر الھجین""ینذل""ك إل""ى اال

 األخرىمعنویا غیر مرغوب ألكبر عدد من الصفات وھي خمسة صفات لكل منھما مقارنة ببقیة الھجن 
  .   في الجیل الثاني

لبیئ"ي والموض"حة ف"ي قدرتي االئتالف العام"ة والخاص"ة لك"ل أب والتب"این ا تأثیربتباین  ةباالستعان  
وك""ذلك ) ٢( یمك""ن معرف""ة كیفی""ة تحقی""ق اآلب""اء لق""یم تأثیرھ""ا الت""ي س""بق ذكرھ""ا ف""ي الج""دول) ٤( ج""دولال

فائدة في تحسین الص"فة ، حی"ث إن القیم"ة المرتفع"ة لتب"این ت"أثیر  أكثرتحت الدراسة  اآلباءلتحدید أي من 
حجم إسھام ھذا األب في توریث تل"ك الص"فة قدرة االئتالف العامة ألب معین في صفة ما یشیر إلى كبر 

ال"ذي یتمی"ز بق"درة ائ"تالف عام"ة  لألب، بینما تشیر القیمة المنخفضة لتباین تأثیر قدرة االئتالف الخاصة 
للقدرة الخاص"ة  التأثیرتباین  أماعالیة في صفة ما إلى انھ قد أسھم في توریث ھذه الصفة لمعظم ھجنھ ، 

ك"ان  تویث"ةعالي یدل على توریثھ للصفة لبعض ھجنھ ، وفی"ھ یتض"ح إن األب عام  تأثیرذو  لألبالعالي 
ال"ذي ك"ان اق"ل اآلب"اء إس"ھاما ف"ي  الس"وريمن أكثر اآلباء إسھاما في توریث ھذه الصفات بخ"الف األب 

قد ورث ھذه الصفات لعدد من ھجنھ اقل مما ھ"و علی"ھ ف"ي  السوريكما إن األب  ، توریث ھذه الصفات
  .لذي ورثھا ألكثر عدد من ھجنھا تویثةاألب 

ك"ان اكب"ر  ٤×٢التأثیر التبادلي لكل ھجین ومن ھذا الجدول یالحظ إن الھجین ) ٥( جدولالیبین  
ونس""بة العق""د وط""ول القرن""ة وع""دد الب""ذور ف""ي القرن""ة  لص""فات موع""د التزھی""ر ٢×٤م""ن ھجین""ھ العكس""ي 

وموع"د النض"ج  نب"ات/ع"دد التفرع"اتبذرة في حین كان اصغر منھ لصفات ارتفاع النبات و ١٠٠ووزن 
وك""ان الف""رق  نب""ات وحاص""ل القرن""ات األخض""ر والحاص""ل الب""ایولوجي وحاص""ل الب""ذور/وع""دد القرن""ات

موع""د و ٠.٩١٦- نب""ات/لص""فات ع""دد التفرع""ات% ٥بینھم""ا مختلف""ا ع""ن الص""فر تح""ت مس""توى احتم""ال 
 ٤×١ الھج""""ینغی""""ر إن ،  ١٣.٠٠٠- وحاص""""ل الب""""ذور ١٧.٥٠٠ ب""""ذرة ١٠٠ووزن  ٢.٠٠٠التزھی""""ر

ارتف""اع النب""ات وع""دد  ق""د اختل""ف الف""رق بینھم""ا ع""ن الص""فر لعش""رة ص""فات ھ""ي ١×٤ وھجین""ھ العكس""ي
نب"ات وط"ول القرن"ة وع"دد /نبات وموع"د التزھی"ر ونس"بة العق"د وموع"د النض"ج وع"دد القرن"ات/التفرعات

-و ٠.٥٥٠-و ٦.٥٠٠- الب""ایولوجي وبمع""دل لاألخض""ر والحاص""الب""ذور ف""ي القرن""ة وحاص""ل القرن""ات 
. التوالي على ٤٦.٦٦٦و ١٧.٠٠٠و ٠.٣٦٦و ١.٥٠٠و ٢.١٦٦-و ١.٦٦٦و ٢.٤١٦-       و ١.٣٣٣

باب""ل  ٤الس""وري و ٢ نباب""ل متباع""دین وراثی""ا بخ""الف األب""وی ٤الفرنس""ي و ١وھ""ذا ی""دل عل""ى إن األب""وین
) ١٩٥٦،  Griffing( المتقاربین وراثی"ا ، وھ"ذه الف"روق التبادلی"ة تش"یر إل"ى وج"ود ت"أثیر س"ایتوبالزمي

وال""ذي ی""ؤدي دورا مھم""ا ف""ي اخ""تالف ت""وارث ھ""ذه الص""فات وق""د یع""زى ھ""ذا الف""رق الس""ایتوبالزمي إل""ى 
 Angelaو  ٢٠٠١، Manal و Salama( التباع""د ال""وراثي الكبی""ر ب""ین اآلب""اء الت""ي تض""منھا التھج""ین

، Salem و ٢٠٠٨،  والش""كرجي ٢٠٠٧،  والكم""ر وtخ""رون ٢٠٠٤، Toker و ٢٠٠٢،  وtخ""رون
٢٠٠٩(.  

2تق""دیرات التب"این ال""وراثي اإلض""افي) ٦(یوض"ح الج""دول   
As 2والس"یادي

Ds 2والتب""این البیئ""ي
Es 

2ونسبة التوریث بالمعنیین الواسع
.% sbh 2والضیق

.% snh ومعدل درجة السیادةa للصفات المدروس"ة. 
جمی""ع الص""فات المدروس""ة ع""دا ص""فتي ارتف""اع النب""ات اختلف""ت تق""دیرات التب""این اإلض""افي ع""ن الص""فر ل
من أھمیة الجینات اإلضافیة ) ٢٠٠٤(Sood و Kalia وموعد التزھیر ، وھذا یتفق مع ما وجده كل من

لص"فات نس"بة العق"د ) ٢٠٠٦( وtخ"رونكم"ر ، وال نب"ات/عدد القرن"ات موعد النضج و في توریث صفتي
أما التباین الوراثي الس"یادي والتب"این البیئ"ي فل"م یختل"ف ع"ن الص"فر بذرة وحاصل البذور ،  ١٠٠ووزن 

ولجمیع الصفات المدروسة ، وكانت قیم التباین الوراثي اإلضافي اكبر من ق"یم التب"این ال"وراثي الس"یادي 
بذرة واصغر منھ لب"اقي الص"فات  ١٠٠البذور في القرنة ووزن لصفات نسبة العقد وموعد النضج وعدد 

م"ن أن التب"این ال"وراثي اإلض"افي ) ٢٠٠٦( األخرى ، وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ حمید ورش"ید
كان اكبر وأكثر أھمیة من التباین الوراثي السیادي في توریث ص"فات نس"بة العق"د وموع"د النض"ج وع"دد 

  .البذور في القرنة
 بح""ووحس""ب الم""دیات الت""ي اقترحھ""ا  ح""ظ م""ن خ""الل تق""دیر نس""بة التوری""ث بمعناھ""ا الواس""عیال 

، وتتف"ق ھ"ذه  لجمی"ع الص"فات المدروس"ة ع"دا موع"د التزھی"ر عالیة كانت إنھا )١٩٩٩( عليو) ١٩٩٧(
م"ن أن نس"بة التوری"ث ب"المفھوم الواس"ع كان"ت ) ٢٠٠٢( وtخ"رونAngela النت"ائج م"ع م"ا توص"ل إلی"ھ 

 و، لص"""فة حاص"""ل القرن"""ات للنب"""ات ) ٢٠٠٤( Shivaniو  Pritam ، و ة حاص"""ل الب"""ذورعالی"""ة لص"""ف
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Salem)ع""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""دد لص""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""فات) ٢٠٠٧  
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  .تقدیرات تباین تأثیرات قدرتي االئتالف العامة والخاصة والتباین البیئي للصفات المدروسة :)٤(جدول ال

  
  اآلباء
  
  

  ارتفاع النبات
 )سم(

  لتفرعاتاعدد 
 نبات/ 

  موعد التزھیر
 )ومی(

  نسبة العقد
% 

  موعد النضج
 )یوم(

  عدد القرنات
 نبات/

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

  ٤.٨٥٩  ٠.٥٢٨  ١.١١٢  ٠.٨٩٩  ٢.٧١٥  ١.٣٩٢  ٠.٩٠١  ٠.٠٨١-  ٠.٧٧٢  ٠.٠٠٢-  ٢٩.٤٢٤  ٢.٢٨٥ )فرنسي (  ١
  ١.٩١٣  ٠.٤٩٢  ٧.٠٢٨  ٠.٠٧٢-  ٢.٧٤٣  ٣.٠٨٨  ٠.٠٢٠  ٠.٠٦١-  ٠.٨٤١  ٠.٠٨٢  ٧٨.٦٤٠  ٠.٥١٢- )سوري (  ٢
  ٨.٥٤٠  ٠.٦٧٨  ٢.٠٩٦  ١.٦٧٦  ٠.٦٤٢  ٠.٧٢٩  ٣.٦٧٦  ٠.٣٩٧  ١.٢٤٢  ٠.٠٠٢-  ١٥.٦٨٥  ١.٥٦٦ )تویثة (  ٣

  ٨.٨٠٥  ٠.٦٣٩  ٩.٣١١  ٠.١٤٩  ١١.٤٢٧  ٤.٢٦٣  ٨.٧٤٥  ٠.٠٨١-  ١.٣٢٥  ٠.٠٨٢  ٢١.٧٨٠  ٠.١٥٧- )بابل ( ٤
2

e  ٢.٢٦٨  ١.٠٧٥  ١.٩٢٢  ١.٤٣١  ٠.١٤٢  ١١.٤٦٤  

  
  

  تابع
  
  ءاآلبا
  
  

  طول القرنة
 )سم(

عدد البذور في 
 القرنة

  بذرة١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(األخضر

  حاصل البذور )نبات/غم(الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  
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s  

  ١٢٤.٢٦٥  ١٨.٧٩٥  ٥٥١٨.٧٥٦  ٨٠٩.٥١٣  ٨٠٩.٧٥٣  ٢٣٣.٤٥٣  ٩٨.١٦٠  ٩.٠٩٣-  ٠.٠١٩  ٠.٠١٤  ١.١٣٠  ٠.٢٦٨ )فرنسي (  ١
  ٤١.٣٥٩  ١٦.٧١٥  ٣٨٠٠.٠٦٧  ٢٨٠.٩٠٩  ١٤١٢.٠٣٨  ٤١.٧٨٩  ٣٨.٧٧٨  ٩٨.٥٠٢  ٠.١١٨  ٠.٠٠٩  ٣.٣٠٧  ٠.٤٢٧ )سوري (  ٢
  ٣٢.٣٣٩  ٤٨.٠٦٨  ٨٩٣.٧٣٤  ١٠٩٥.٦٣٤  ١٦٠١.٦٠٦  ٥٥٥.٠٨٥  ١٣٣.٠٧٨  ٩.٨٧٠-  ٠.٠٧٠  ٠.٠٥٥  ٠.٥٦٤  ٠.١٢٢ )تویثة (  ٣

  ١٠١.٨٣٤  ٠.٦٩١-  ١٢٦٨.٩١٦  ٤٧٣.١٩٠  ١١٤.٤٣٩  ٢٤٣.٧٦٥  ١٤٥.٩٨٨  ٧٢.٥٠٧  ٠.١٣٦  ٠.٠٤٦  ٥.٥٦١  ٠.٠٣١ )بابل ( ٤
2

e  ٧٧.٣٩٥  ١٠٨٥.٨٨٧  ٢٣٣.٣٣٢  ١٠٦.٧٨٨  ٠.٠٦٨  ٠.٦٣٦  
  قیم سالبة نتیجة للخطأ العیني لذا تعد صفراً ) - (
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  .للصفات المدروسة F2في الجیل الثاني  التأثیر التبادلي لكل ھجین :)٥(جدول ال
  

 الھجن
ارتفاع النبات 

 )سم(
عدد التفرعات 

 نبات/ 
موعد التزھیر 

 )یوم(
  نسبة

 % العقد
  موعد النضج

 )یوم(
  عدد القرنات

 نبات/
طول القرنة 

 )سم(
عدد البذور في 

 القرنة
بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات األخضر 
 )نبات/غم(

الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

  حاصل البذور
  )نبات/غم(

  صفر  ٣٣.٣٣٣-  ١٧.٨٣٣-  ٢.٨٣٣-  ٠.٢٧٨  ٢.٥٠٠  ١.٣٣٣-  ٣.٥٠٠-  ٠.١٦٦-  ٠.٥٠٠  ٠.٧٥٠  ١٠.٠٠٠  ٢×١
٤.١٦٦  ٤٤.٣٣٣  ٣٠.٠٠٠  ٨.١٦٦  ٠.٢٣٣-  ١.٠٠٠-  ٣.٥٣٣  ١.٣٣٣  ٠.٥٠٠-  ٢.٦٦٦-  ١.٥٨٣  ١.٥٠٠  ٣×١  
٧.٠٠٠  ٤٦.٦٦٦  ١٧.٠٠٠  ٤.٦٦٦-  ٠.٣٦٦  ١.٥٠٠  ٢.١٦٦-  ١.٦٦٦  ٢.٤١٦-  ١.٣٣٣-  ٠.٥٥٠-  ٦.٥٠٠-  ٤×١  
٦.٣٣٣-  ٣.٣٣٣-  ٤٨.٠٠٠-  ١٤.٨٣٣  ٠.٣٣٣-  ٠.٢٥٠  ٢.٣٣٣  ١.١٦٦  ١.١٦٦  ٠.٥٠٠-  ٠.٠٨٣-  ١.٥٠٠  ٣×٢  
١٣.٠٠٠-  ٢٦.٦٦٦-  ٤.١٦٦-  ١٧.٥٠٠  ٠.٠٦٠  ٠.٣٣٣  ٠.٨٣٣-  ٠.٥٠٠-  ١.٠٣٣  ٢.٠٠٠  ٠.٩١٦-  ١.٨٣٣-  ٤×٢  
٣.٨٣٣-  ٧.٥٠٠  ٣.١٦٦  ٢.٠٠٠  ٠.٤٠٠  ٣.٠٠٠  ٣.٦١٦-  ٤.٠٠٠  ٤.٠٨٣-  ٣.٥٠٠  ١.٢٥٠  ١.٥٠٠  ٤×٣  

SE(rij-rki) ٨.٧٩٧  ٣٢.٩٥٢  ١٥.٢٧٥  ١٠.٣٣٣  ٠.٢٦٢  ٠.٧٩٧  ١.٥٠٦  ١.٠٣٧  ١.٣٨٦  ١.١٩٦  ٠.٣٧٨  ٣.٣٥٨  

  
  
  
للص"فات ف"ي الجی"ل الث"اني الس"یادة  ومع"دل درج"ة تقدیرات التباین الوراثي اإلضافي والسیادي والتباین البیئي ونسبة التوریث ب"المعنیین الواس"ع والض"یق :)٦(جدول ال

   .المدروسة

 الثوابت
 الوراثیة

  باتارتفاع الن
 )سم(

عدد التفرعات 
 نبات/ 

موعد التزھیر 
 )یوم(

  نسبة
 % العقد

موعد النضج 
 )یوم(

/ عدد القرنات
  نبات

  طول القرنة
 )سم(

عدد البذور في 
 القرنة

  بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

  حاصل
 )نبات/غم( رالقرنات األخض

الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

البذور        حاصل
 )نبات/غم(

A 2 s 
٢.١٢٢  

±٤.٣١٨ 
٠.١٠٦  

±٠.٠٩٧  
٠.١١٥  

±٠.٤٧٤ 
٦.٣١٨  

±٤.٣٢٨ 
١.٧٦٨  

±١.٣١٧ 
١.٥٥٧  

±١.٤٦٥ 
٠.٥٦٦  

±٠.٤٨٧ 
٠.٠٨٤  

±٠.٠٦٦ 
١٠١.٣٥١  

± ٨٥.٥١٧ 
٧١٠.١١٢  

±٤٨٩.٧٠٠  
١٧٧٢.٨١٢  

±١٣٢٢.٧٥١ 
٥٥.٢٥٤  

± ٥١.٢١١  

2 D s 
٢٣.٨١١  

±٣١.٨١٢ 
٠.٥٤٧  

±٠.٦٣٦ 
٠.١٨٩  

±١.٧٢٩ 
٣.٧٩٤  

±٥.١٥٠ 
٠.٦٨٦  

±١.٦٥٠ 
٤.٣٦٥  

±٥.٩٧٤ 
٠.٦٦٧  

±١.١٨٣ 
٠.٠٣٣  

±٠.٠٩٨ 
٦١.٢٠٣  

±١٥٨.٧٦٧  
١٢٨٥.٧٠٧  

±١٤٢٢.٧٧٨  
٥٤١٣.١٧١  

±٦٠٦٠.٠١٧  
٨٤.٣١٨  

±   ١٤٦.٥٤٥  
  

E 2 s  ١١.٤٦٤  
±١١.٧٩٧ 

٠.١٤٢  
±٠.١٤٧ 

١.٤٣١  
±١.٤٧٢ 

١.٩٢٢  
±١.٩٧٧ 

١.٠٧٥  
±١.١٠٧ 

٢.٢٦٨  
±٢.٣٣٤ 

٠.٦٣٦  
±٠.٦٥٤ 

٠.٠٦٨  
±٠.٠٧٠ 

١٠٦.٧٨٨  
±١٠٩.٨٨٤  

٢٣٣.٣٣٢  
±٢٤٠.٠٩٧  

١٠٨٥.٨٨٧  
±١١١٧.٣٦٨  

٧٧.٣٩٥  
±٧٩.٦٣٩  

h.b.s. %  ٦٤.٣٢٨  ٨٦.٨٧٢  ٨٩.٥٣٢  ٦٠.٣٥٢ ٦٣.١٧٧ ٦٥.٩٩٠ ٧٢.٣٠٦ ٦٩.٥٢٥ ٨٤.٠٢٩ ١٧.٥٨٥ ٨٢.٠٧٠ ٦٩.٣٤٤  
% h.n.s.  ٢٥.٤٦٦  ٢١.٤٣١  ٣١.٨٥٥  ٣٧.٦٢٩ ٤٥.٠٣٠ ٣٠.٣٠٥ ١٩.٠١٧ ٥٠.٠٧٨ ٥٢.٤٩٨ ٦.٦٥٠ ١٣.٣٧٤ ٥.٦٧٤  

a ١.٧٤٧  ٢.٤٧١  ١.٩٠٢  ١.٠٩٨  ٠.٨٩٧ ١.٥٣٤ ٢.٣٦٧ ٠.٨٨١ ١.٠٩٥ ١.٨١٣  ٣.٢٠٥ ٤.٧٣٧  
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ع""دد ل) ٢٠٠٩(Salem و )٢٠٠٧(Alghamdi و ب""ذرة  ١٠٠ووزن نب""ات وموع""د النض""ج /التفرع"ات
 لنس""بة العق""د وط""ول القرن""ة ، والش""كرجي) ٢٠٠٩( ، والعب""ادينب""ات وع""دد الب""ذور ف""ي القرن""ة /القرن""ات

كان"ت نس"بة التوری"ث بمعناھ"ا الض"یق وحس"ب الم"دیات  .الب"ایولوجي لوالحاص" الرتفاع النبات) ٢٠١٠(
نب"ات وموع"د /ارتف"اع النب"ات وع"دد التفرع"ات نج"دھا منخفض"ة لص"فات) ١٩٩٩( التي اقترحھا الع"ذاري

نب""ات وھ""ذا ی""دل عل""ى انخف""اض قیم""ة التب""این ال""وراثي اإلض""افي ، حص""ل حمی""د /التزھی""ر وع""دد القرن""ات
نب""ات ، ف""ي ح""ین /معنى الض""یق لص""فة ع""دد التفرع""اتعل""ى نس""بة توری""ث منخفض""ة ب""ال) ٢٠٠٦( ورش""ید

ب""ذرة وحاص""ل القرن""ات  ١٠٠كان""ت متوس""طة لص""فات ط""ول القرن""ة وع""دد الب""ذور ف""ي القرن""ة ووزن 
وھ"ذا ی"دل البایولوجي وحاصل البذور ، وعالیة لصفتي نسبة العقد وموع"د النض"ج ،  لاألخضر والحاص

نوع""ا م""ا بدرج""ة كافی""ة إلج""راء االنتخ""اب لھ""ذه عل""ى أن نس""بة التوری""ث ب""المفھوم الض""یق كان""ت عالی""ة 
م"ن  )٢٠٠١(Manal و Salama الصفات في أجیال انعزالیة مبك"رة ، ویتف"ق ھ"ذا م"ع م"ا حص"ل علی"ھ 

كان""ت  .لنس""بة العق""د) ٢٠٠٦( وtخ""رون، والكم""ر  موع""د النض""جل نس""بة توری""ث عالی""ة ب""المفھوم الض""یق
 تي موع"د النض"جالص"فات المدروس"ة باس"تثناء ص"فتقدیرات معدل درجة السیادة اكبر من الواح"د لجمی"ع 

مم""ا ی""دل عل""ى وج""ود س""یادة فائق""ة تس""یطر عل""ى وراث""ة ھ""ذه  ٠.٨٩٧ وع""دد الب""ذور ف""ي القرن""ة ٠.٨٨١
ال"ذي تعك"س وج"ود س"یادة جزئی"ة تحك"م موع"د النض"ج وع"دد الب"ذور ف"ي القرن"ة  تيالصفات بخالف ص"ف

 اتمن وجود سیادة فائقة تتحكم في وراث"ة ص"ف )٢٠٠٦( حمید ورشید، ویتفق ھذا مع ما ذكره  وراثتھما
 والكم"ر وtخ"رون، الب"ایولوجي وحاص"ل الب"ذور  لبذرة والحاص" ١٠٠ارتفاع النبات ونسبة العقد ووزن 

  .نبات/نبات وموعد التزھیر وعدد القرنات/لصفات عدد التفرعات) ٢٠٠٦(
 

COMBINING ABILITY AND RECIPROCAL EFFECT FOR YIELD 
AND ITS COMBONENTS IN F2 FABA BEAN(Vicia  faba L.) 

Wiam Y. Rasheed Al-Shakarchy 
Field Crop Dept.,Coll. of Agric. and Forestry, Mosul University, Iraq. 

 
ABSTRACT  

 The experiment was carried out in the Field of the college of 
Agriculture and Forestry , Mosul University during growing season of 
2009/2010 , General and specific combining abilities were evaluated for 
estimating their effects and reciprocal effect , gene action and heritability in 
studied characters which are yield and its components within the method of a 
full- diallel crosses of four varieties of faba bean viz:-(1)French(aquadulce) , 
(2)Syrian , (3)Tuweithe and (4)Babylon and their F2 hybrids, using 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications , 
according(Griffing,1956) to first method and fixed model. The results showed 
that general and specific combining ability was significant for most the studied 
characters. The reciprocal effect was  significant  for all the studied characters 
except 100 seed weight , biological and seed yield. The results also showed that 
the components of GCA was higher than the SCA variance for no. of days to 
maturity  and no. of seed per pod , it can be predicted for an additive gene 
action for this character. Broad sense heritability was high for all the studied 
characters except no. of days to flowering , while narrow sense heritability was 
higher for pod setting and no. of days to maturity  which indicate additive gene 
action for these characters. Average degree of dominance was more than one 
higher for the all studied characters except no. of days to maturity  and no. of 
seed per pod , indicating over dominance control for these characters. 

  
  المصادر

التحلی""ل ال""وراثي للمق""درة االتحادی""ة وق""وة الھج""ین ومعام""ل المس""ار ف""ي . )١٩٩٧( بح""و، مناھ""ل نجی""ب
أطروح""ة دكت""وراه ، قس""م عل""وم  الحی""اة ، كلی""ة العل""وم ، . (.Hordeum Vulgare L) الش""عیر

  .جامعة الموصل
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طبیع""ة توری""ث بع""ض الص""فات الكمی""ة ف""ي الب""اقالء ). ٢٠٠٦( حمی""د، محم""د یوس""ف ووئ""ام یحی""ى رش""ید
)Viciafaba L. . (٣٤ مجلة زراعة الرافدین  )٧٥-٦٦:) ١.  

الوراثی""ة والمظھری""ة ف""ي الب""اقالء ق""وة الھج""ین واالرتباط""ات ). ٢٠٠٨( الش""كرجي، وئ""ام یحی""ى رش""ید
)Viciafaba L. .(  ٨ مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعیة )١٥٢ –١٤١): ٢ .  

تقدیر بعض المعالم الوراثیة واالرتباطات وتحلیل معامل المس"ار ). ٢٠١٠( الشكرجي، وئام یحیى رشید
  ):١(١٠عل"وم الزراعی"ةمجل"ة جامع"ة تكری"ت لل(.Vicia  faba L).لھجن الجیل الثاني في الب"اقالء

٦٣ –٥٠.  
 Vicia faba)تقییم أداء الطفرة الوراثی"ة للب"اقالء ). ٢٠٠٩( ب، أحمد إبراھیم یوسف عبد الوھاألعبادي

L.) جامعة الموصل -رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات  .المتدنیة التانین.  
ة الثالث""ة، مدیری""ة دار الكت""ب الطبع"" .أساس""یات عل""م الوراث""ة). ١٩٩٩( الع""ذاري، ع""دنان حس""ن محم""د

  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل
). Zea mays L(.قوة الھجین والفعل الجیني في ال"ذرة الص"فراء ) . ١٩٩٩( علي، عبده الكامل عبد هللا

  .جامعة الموصل -أطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات 
مجل"ة . ي الب"اقالءف" ئ"تالف والفع"ل الجین"يق"درة اال) . ٢٠٠٠( الفھادي، محمد یوسف ووئام یحی"ى رش"ید

  .١٠٠-٩٤): ٣(  ٣٢ زراعة الرافدین
 Vicia fabaتقی""یم مجموع""ة م""دخالت م""ن أص""ناف الف""ول  ). ٢٠٠٥( قبیل""ي، ص""الح وب""ولص خ""وري

سلس"لة  –مجلة جامعة تشرین للدراسات والبح"وث العلمی"ة .اً في الظروف الساحلیة السوریةانتخابیّ 
  .٣٣-٢١):٢( ٢٧ العلوم البیولوجیة

ق""وة الھج""ین والفع""ل الجین""ي ). ٢٠٠٦( ، ماج""د خلی""ف ، ش""امل ی""ونس حس""ن ووئ""ام یحی""ى رش""یدالكم""ر
–٢٠٠:) ٣(  ٦مجلة جامعة تكری"ت للعل"وم الزراعی"ة.  (.Vicia faba L)والتوریث في الباقالء 

٢٠٩ .  
لی"ة وتحلی"ل ق"درة التھجین"ات التباد). ٢٠٠٧(، ماجد خلیف ، شامل یونس حس"ن ووئ"ام یحی"ى رش"یدالكمر

  .٧٨-٦٩):٣( ١٢) عدد خاص(ة الزراعة العراقیة مجل. االئتالف للحاصل ومكوناتھ في الباقالء
إنت""اج الخض""روات . )١٩٨٩( طان محم""د وك""ریم ص""الح عب""دولمطل""وب، ع""دنان ناص""ر وع""ز ال""دین س""ل

  .جامعة الموصل -وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ). الجزء الثاني(
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