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  حقلیةالبزالیا الفي  بالتھجین التبادلي قدرة االئتالف الوراثي للحاصل ومكوناتھ
  وئام یحیى رشید الشكرجي

  .العراق  –الموصل  –جامعة الموصل  –كلیة الزراعة والغابات  –قسم المحاصیل الحقلیة 
  

  الخالصة
 جامعة الموصل – كلیة الزراعة والغابات –حقل قسم المحاصیل الحقلیة الدراسة في  إجراءتم 

-٢٠٠٩و  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل موسمي النمو  مكررات ةتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالث وفق
ضمن طریقة التھجین التبادلي الكامل ألربعة أصناف  التبادلیة الكاملة وآباءھا ھجنالأداء لتقییم  ٢٠١٠

بھدف تحدید أفضل  Messire  -٤و Marike -٣و  Nisere-٢وAriare  -١: ھي الحقلیةالبزالیا من 
 .المتآلفات األبویة من خالل تقدیر تأثیرات مقدرتي التآلف العامة والخاصة للطرز الوراثیة المدروسة

 مربعات قدرة االئتالف العامة كانت معنویة قدرة االئتالف إلى إن متوسطات نتائج تحلیل أظھرت
 ، أما متوسطات األخضر ت وحاصل القرناتنبا/لجمیع الصفات المدروسة ماعدا صفتي عدد التفرعات

 موعد التزھیر لجمیع الصفات المدروسة ماعدا صفتي كانت معنویةف خاصةمربعات قدرة االئتالف ال
عدد  ، وأظھرت التأثیرات التبادلیة اختالفات معنویة لجمیع الصفات المدروسة باستثناء صفات النضجو

مكونات تباینات القدرة الخاصة على  أنوظھر  .ذرةب ١٠٠نبات ومعدل وزن القرنة ووزن /القرنات
وھذا یشیر إلى وجود فعل جیني لجمیع الصفات المدروسة ة عاماكبر من مكونات القدرة الكان االئتالف 

تأثیرات مرغوبة للقدرة العامة على االئتالف  Marike  -٣ اظھر الصنف .سیادي یتحكم في وراثتھا
الجینات المرغوبة لھذه الصفات ، كما أن الھجن قد  امتالكھ على مما یدللمعظم الصفات المدروسة 

تباینت في تأثیراتھا الخاصة على االئتالف وھذا یعزى إلى التباعد الوراثي الكبیر بین اآلباء التي 
  .تضمنھا  التھجین

  
  المقدمة

لبقولیة محاصیل العائلة ا أھممن بین  Field pea (Pisum sativum L.)  حقلیةتعد البزالیا ال
Leguminosae  البیولوجیة  اسبب خصوصیة صفاتھبالمحاصیل الحقلیة المدروسة وراثیا ، ومن

 يوھ ).٢٠٠٣ ،McPhee( وتربیتھاسھولة الحصول على الھجن  إلى إضافةوالمورفولوجیة وغیرھا 
ء محصول البازال بنىویت،  )١٩٩٠ ،Novakو Griga( في العالم وأھمیة المحاصیل انتشارا أكثرمن 

العالي من  محتوىالباھتمام عالمي كبیر كونھ من المحاصیل ذات القیمة الغذائیة المرتفعة وخاصة 
في تحسین خصوبة  دوره الفعالفضال عن  )٢٠٠٦ ،آخرونو Duarte(البروتینات والكاربوھیدرات 

ورھا بذ أووتزرع البزالیا من اجل بذورھا الخضراء ). ٢٠٠٠،Stuelpuageو Karpenstein( التربة
ملیون طن عام  ٩0٠١٣ إلى ١٩٩١ملیون طن عام  ٦0٧٣٧العالمي منھا من  اإلنتاجازداد ، إذ الجافة 
٢٠٠٢ )Anonymous، ١٠٨٧المساحة المزروعة في العالم حوالي  إجماليفي حین بلغ   ، ) ٢٠٠٣ 

  ).٢٠٠٤ ،Anonymous(ھكتار ألف
 Tatumو Spragueالف قد اقترحھا إن فكرة استعمال القدرة العامة والخاصة على االئت   
حیث كانا أول من استعمل الھجن التبادلیة للحصول على تباینات قدرتي االئتالف العامة ) ١٩٤٢(

ء الستخدامھا في برامج والخاصة لالستدالل منھا على نوع الفعل الجیني ولغرض تحدید أفضل اآلبا
في تقدیر قدرتي االئتالف العامة  Diallel Crossesلتھجین التبادلي التحلیل الوراثي لیستخدم . التربیة

تعلق بوراثة الصفات الكمیة في المحاصیل ذاتیة وخلطیة التلقیح قبل تلحصول على معلومات لوالخاصة 
من المحاصیل التي تناولتھا دراسات عدیدة من ھذا  البزالیافي برامج التربیة والتحسین ، وتعد  دخالھاا

فقد  ختالف األنواع واألصناف وطرائق التربیة المستعملة في الدراسةالنمط واختلفت نتائجھا با
صفة حاصل القرنات في البزالیا تخضع في توریثھا للفعل  إن إلى) ١٩٩٩( آخرونو  Sharmaتوصل

متوسط  إنالتھجین التبادلي بین سبعة سالالت نقیة من البزالیا وجد  إجراءومن  .الجیني السیادي
ف العامة والخاصة كان معنویا لصفات موعدي التزھیر والنضج ومعدل وزن مربعات قدرتي االئتال

بذرة وحاصل القرنات للنبات ، مع وجود سیادة لتباینات مقدرة االئتالف الخاصة على العامة ،  ١٠٠
). ٢٠٠١ ،وآخرون Singh(ھذه الصفات تخضع في توریثھا للفعل الجیني السیادي  إن إلىوھذا یشیر 

   )٢٠٠٢(Jain و Amrendraاستنتج كل من 
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 ٣/١١/٢٠١٠وقبولھ  ٣٠/٥/٢٠١٠اریخ تسلم البحث ت
مما ھو لمقدرة االئتالف العامة لصفتي  أعلىمتوسط مربع انحرافات مقدرة االئتالف الخاصة  إن

 .، وان الفعل الجیني السیادي ھو المتحكم في وراثتھما في البزالیا ارتفاع النبات ومعدل وزن القرنة
في دراسة تحلیل المقدرة االئتالفیة للحاصل ومكوناتھ في البزالیا على ) ٢٠٠٣( Ceyhan  حصل

ومن دراسة المعالم الوراثیة في البزالیا وجد . ائتالفا عاما وخاصا معنویا لصفة الحاصل الكلي للقرنات
وأكثر إن متوسط مربعات قدرة االئتالف الخاصة كان اكبر من متوسط مربعات قدرة االئتالف العامة 

 Ercan حصل  ). ٢٠٠٤، Singhو  Singh(أھمیة في توریث صفة حاصل البذور ومكوناتھ 
من البزالیا بطریقة  أصنافالتھجینات التبادلیة بین سبعة  إجراءمن ) ٢٠٠٥( Mehmetو

على تأثیرا ائتالفیا عاما وخاصا معنویا لصفات ارتفاع النبات ) Tester×Line(الكشاف ×الساللة
 إلى وأشارا،  األخضربذرة وحاصل القرنات  ١٠٠نبات وعدد البذور في القرنة ووزن /اتوعدد القرن

التھجین نصف التبادلي لستة  إجراءومن . تخضع في توریثھا للفعل الجیني السیادي أعالهالصفات  إن
مربعات قدرتي االئتالف  متوسط إن إلى) أ٢٠٠٦( وآخرونتراكیب وراثیة في البزالیا توصل خوجة 

نبات وعدد البذور في القرنة وحاصل القرنات /عامة والخاصة كان معنویا لصفات عدد القرناتال
ومن  .الفعل الجیني السیادي في توریث صفة عدد البذور في القرنة أھمیة إلى وأشاراالخضراء ، 

) ب٢٠٠٦( وآخرونخوجة  تركیبا وراثیا في البزالیا حصل لواحد وعشروندراسة التباین الوراثي 
 .موعد التزھیر اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة ومقدرتي االئتالف العامة والخاصة لصفةلى ع

من دراسة التھجین التبادلي لسبعة سالالت نقیة من البزالیا بطریقة ) ٢٠٠٦( Ercanتوصل 
ي اختالفات معنویة بین كل من التراكیب الوراثیة ومقدرت إلى) Tester×Line(الكشاف ×الساللة

الفعل الجیني السیادي في توریث ھذه  أھمیةاالئتالف العامة والخاصة لصفة حاصل القرنات ، والى 
 Parvezالتھجین نصف التبادلي بین ثمانیة سالالت نقیة من البزالیا حصل  إجراءومن . الصفة

 نبات وطول القرنة/ائتالفي عام وخاص معنوي لصفات عدد القرنات تأثیرعلى ) ٢٠٠٦( وآخرون
 إن إلىبذرة وحاصل البذور والحاصل البایولوجي ، وتوصلوا  ١٠٠وعدد البذور في القرنة ووزن 

متوسط مربعات قدرة االئتالف الخاصة كان اكبر من متوسط مربعات قدرة االئتالف العامة للصفات 
 جراءإمن ) ٢٠٠٦( Kaliaو  Soodتوصل . الفعل الجیني السیادي في توریثھا أھمیةمما یعكس  أعاله

الفعل الجیني السیادي في توریث صفات  أھمیة إلىالتھجینات التبادلیة بین ثمانیة سالالت من البزالیا 
 درس العایش. األخضرنبات وعدد البذور في القرنة وحاصل القرنات /ارتفاع النبات وعدد القرنات

التھجین نصف المتبادل  من البزالیا باستخدام اوراثی اصفات الحاصل ومكوناتھ لخمسین تركیب) ٢٠٠٦(
ائتالفي عام وخاص معنوي لصفات ارتفاع النبات وموعد التزھیر والنضج وعدد  تأثیروحصل على 

. نبات وطول القرنة ومعدل وزن القرنة وعدد البذور في القرنة وحاصل القرنات الخضراء/القرنات
ساللة نقیة من البزالیا عشر  ىفي دراستھما للتھجین التبادلي ألحد) ٢٠٠٨( وآخرون Ercanذكر 

متوسط مربعات قدرتي االئتالف العامة والخاصة  إن إلى) Tester×Line(الكشاف ×بطریقة الساللة
بذرة  ١٠٠نبات وعدد البذور في القرنة ووزن /كان معنوي لصفات ارتفاع النبات وعدد القرنات

تخضع في توریثھا للفعل  أعالهالصفات  إن إلى وأشاراوحاصل البذور ،  األخضروحاصل القرنات 
  . الجیني السیادي

البزالیا تھدف الدراسة الحالیة إلى إجراء جمیع التھجینات الممكنة بین أربعة أصناف نقیة من 
العامة والخاصة على االئتالف لمعرفة أفضل اآلباء  نالمقدرتی، وتقدیر تباینات وتأثیرات  الحقلیة

  . ا في برامج التربیةمنھ الستغالل المرغوبوالھجن كخطوة مبكرة 
  

  مواد البحث وطرائقھ
                                   الحقلیةنقیة من البزالیا  أصناف أربعةاستخدمت في ھذه الدراسة 

Field pea (Pisum sativum L.). ١:ھي-  Ariare٢و-  Nisere٣و- Marike ٤و- Messire  
في  األربعة األصنافزرعت بذور . نینوى-وث الزراعیةوالتي تم الحصول علیھا من الھیئة العامة للبح

ومع بدایة  جامعة الموصل–كلیة الزراعة والغابات–الحقلیةحقل قسم المحاصیل في  ١/١٢/٢٠٠٨
بینھا للحصول على بذور  Full-Diallel Cross  التھجینات التبادلیة الكاملة إجراءتزھیر النباتات تم 

حسب تحلیل  )ھجن عكسیة٦ھجن فردیة و٦( ھجینا١٢بالغ عددھا جمیع الھجن المطلوبة للدراسة وال
زرعت بذور اآلباء األربعة وجمیع  )١٩٥٦ ،Griffing(األنموذج األول  –كرفنك الطریقة األولى 

سم بین مرز وآخر ٧٥م وبمسافة ٥على مروز بطول في نفس الحقل  ٥/١٢/٢٠٠٩بتاریخ  ھجنال
ل جوره باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بذرات لك٣سم بین جوره وأخرى وبمعدل ٢٥و

 األولاشتمل المكرر الواحد على أربعة آباء واثني عشر ھجینا فردیا من ھجن الجیل ، مكررات  ةبثالث
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أجریت عملیات الخدمة الزراعیة من ري وتعشیب ومكافحة . واعتبرت النباتات الجانبیة نباتات حارسة
 النتروجیني، تم إضافة السماد ) ١٩٨٩ ،مطلوب وآخرون( كما موصى بھكافة و بالتساوي للمعامالت

وذلك عند حراثة وتحضیر  ھكتار/P2O5كغم  ٦٤والسماد الفوسفاتي بمعدلھكتار /Nكغم ٢٥وبمعدل 
أجریت عملیة مكافحة حشرتي المن والذبابة البیضاء  ).٢٠٠٢، Amanullahو Hatam( التربة

لكل منھما رشا على  ءلتر ما/٣سم٠0٥خلطا وبمعدل % ٦تكسوفان% ٥باستعمال المبیدین كراتي
 كرشة وقائیة لمنع اإلصابة باألمراض الفیروسیة مالمجموع الخضري وبشكل دوري كل ستة أیا

)Anonymous، نباتات لكل وحدة  ٩سجلت القیاسات على عینة عشوائیة مكونة من  ). ٢٠٠٢
النضج وموعد التزھیر ونبات /عدد التفرعاتو) سم(ارتفاع النبات  :تجریبیة من كل مكرر عن صفات

عدد البذور في القرنة و ) غم(ومعدل وزن القرنة  )سم(وطول القرنة النبات /قرناتعدد الو) یوم(
  ).نبات/كغم(والحاصل البایولوجي  وحاصل البذور حاصل القرنات األخضرو) غم(بذرة ١٠٠وزن و

ى النموذج األول ثم جرى تقدیر قدرة االئتالف حللت البیانات إحصائیا حسب طریقة كرفنك األول
العامة لكل أب وقدرة االئتالف الخاصة والتأثیر التبادلي لكل ھجین كما تم تقدیر تباینات تأثیر قدرة 

  -:االئتالف العامة والخاصة لآلباء األربعة وحسب المعادالت اآلتیة
  

  -:تأثیر القدرة العامة على االئتالف لكل أب 
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  -:وقدر تباین تأثیرات قدرة االئتالف العامة والخاصة لكل أب كما یأتي 
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  -:لفرق بین تأثیرات القدرة العامة والخاصة على االئتالف كما یأتي ا كما تم حساب تباین
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  والمناقشة النتائج

الحالیة بتقدیرات كل من القدرة العامة والخاصة على  تربیة النبات یتركز اھتمام دراسات
االئتالف في تربیة النبات بھدف التعرف على مجموعة من السالالت الجیدة قبل إدخالھا في برامح 

صة على االئتالف نتائج تحلیل التباین للقدرة العامة والخا) ١(التربیة بالتھجین ، ویوضح الجدول 
والتأثیر التبادلي للصفات المدروسة ، وفیھ یالحظ إن االختالفات المعنویة موجودة بین التراكیب 

 و Hatam ، وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ كلالمدروسة الوراثیة في جمیع الصفات 
Amanullah )لصفات ارتفاع  من أن ھناك اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة )٢٠٠٢و٢٠٠١

 و Tekeli و بذرة ١٠٠النضج وطول القرنة ووزن نبات وموعد /النبات وعدد التفرعات
Ates)٢٠٠٣ (و لصفة حاصل البذور Sureja و Sharma )و النبات/لصفة عدد القرنات) ٢٠٠٤ 
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) ٢٠٠٥( وآخرون Ismailو  التزھیر وعدد البذور في القرنة موعدلصفتي ) ٢٠٠٥( وآخرونخوجة 
لصفة حاصل القرنات ) ٢٠٠٦( Ercanو ) أ٢٠٠٦( وآخرونخوجة  و الحاصل البایولوجيلصفة 

٪ لصفات موعد ١كانت متوسطات مربعات القدرة العامة على االئتالف معنویة عند مستوى  .األخضر
٪ لصفات ارتفاع ٥بذرة ، وعند مستوى ١٠٠النضج وطول القرنة وعدد البذور في القرنة ووزن 

النبات ومعدل وزن القرنة وحاصل البذور والحاصل البایولوجي /تزھیر وعدد القرناتالنبات وموعد ال
مع  نبات وحاصل القرنات األخضر ، وتتفق ھذه النتائج/ولم تصل حد المعنویة لصفتي عدد التفرعات، 

من أن ھناك اختالفات معنویة للقدرة العامة على ) ٢٠٠١(وآخرون  Singhما توصل إلیھ كل من 
 و) ٢٠٠٣( Ceyhan و  بذرة ١٠٠موعدي التزھیر والنضج ومعدل وزن  ف لصفاتاالئتال

Ercan)لصفتي عدد ) أ٢٠٠٦( وآخرونخوجة و لصفة حاصل القرنات الخضراء) ٢٠٠٦
ات وطول القرنة ومعدل لصفات ارتفاع النب) ٢٠٠٦(العایش و النبات وعدد البذور في القرنة/اتالقرن

أما متوسطات مربعات القدرة . لصفة الحاصل البایولوجي) ٢٠٠٦( وآخرون Parvez و وزن القرنة
٪ لصفات ارتفاع النبات وطول القرنة وعدد البذور ١الخاصة على االئتالف فكانت معنویة عند مستوى 

٪ لصفات عدد ٥وعند مستوى ، بذرة وحاصل البذور والحاصل البایولوجي ١٠٠في القرنة ووزن 
ات ومعدل وزن القرنة وحاصل القرنات األخضر ، ولم تصل حد النب/نبات وعدد القرنات/التفرعات

 Mehmetو Ercan، ویتفق ھذا مع ما ذكره كل من  المعنویة لصفتي موعدي التزھیر والنضج
من وجود فروقات معنویة للقدرة الخاصة على االئتالف لصفات ارتفاع النبات وعدد ) ٢٠٠٥(

) ٢٠٠٦(والعایش  األخضربذرة وحاصل القرنات  ١٠٠نبات وعدد البذور في القرنة ووزن /القرنات
لصفات طول القرنة وحاصل البذور والحاصل ) ٢٠٠٦( وآخرون Parvez و لصفة معدل وزن القرنة

في حین كان التأثیر التبادلي معنویا لجمیع الصفات المدروسة باستثناء صفات عدد . البایولوجي
االئتالف  ةیالحظ إن نسبة مكونات تباین قدروكما  .بذرة١٠٠النبات ومعدل وزن القرنة ووزن /القرنات

صحیح لجمیع الصفات الالعامة إلى مكونات تباین قدرة االئتالف الخاصة كانت اقل من الواحد 
المدروسة مشیرا إلى وجود فعل جیني سیادي یكون الجزء األكبر من التباین الوراثي لھذه الصفات ، 

من أھمیة الفعل الجیني السیادي ) ٢٠٠١( وآخرون Singh كل منوتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ 
ارتفاع النبات  صفتيل) ٢٠٠٢( Jainو Amrendraو  صفتي موعدي التزھیر والنضجفي توریث 

) ٢٠٠٥( Mehmetو Ercan و لصفة حاصل البذور) ٢٠٠٤( Singhو Singhو ومعدل وزن القرنة
 لصفة عدد البذور في القرنة) ٢٠٠٦( Kaliaو  Sood و بذرة ١٠٠نبات ووزن /عدد القرنات لصفتي

) ٢٠٠٨( وآخرون Ercan و ي طول القرنة والحاصل البایولوجيلصفت) ٢٠٠٦( وآخرون Parvez و
 ثاالئتالف العامة لكل أب ، حی ةتأثیر قدر) ٢(یبین الجدول كذلك  .األخضرلصفة حاصل القرنات 

نبات وطول القرنة ومعدل /ا لصفات عدد التفرعاتمعنویا ومرغوب عاما أعطى ائتالفا ٣یظھر إن األب 
 ٠0٣٧٨ بذرة وحاصل القرنات األخضر وبمعدل١٠٠وزن القرنة وعدد البذور في القرنة ووزن 

یكون أكثر اإلباء توافقا وبشكل  اولھذ على التوالي ٦٠0٤٢٧و ٣0٤٣٧و ٠0٣٠٠و ٠0٢٠٢و  ٠0٧٤٦و
 ألكثرمعنویا وغیر مرغوب  عاما ھر ائتالفاالذي اظ ٢ األببخالف ،  معنوي في الصفات المرغوبة

-ومعدل وزن القرنة  ٠0١٣٨-وطول القرنة  ٠0٢٩٧-نبات /عدد من الصفات ھي عدد التفرعات
  .١٣0٤٠٠-وحاصل البذور  ٤٩0٥٢٣-وحاصل القرنات األخضر  ٣0٨٩٢-بذرة ١٠٠ووزن  ٠0٣٠٤
 ٤×٣و ٣×١ إن الھجینین تأثیر قدرة االئتالف الخاصة لكل ھجین ویالحظ) ٣(یظھر الجدول   

ألكثر عدد من الصفات وھي تسعة صفات لكل منھما  ةقد تمیزا بقدرة ائتالفیة خاصة معنویة مرغوب
نبات وموعد النضج وطول القرنة ومعدل وزن القرنة ووزن /ھي ارتفاع النبات وعدد التفرعات

 ٣×١سبة للھجین بالنبذرة وحاصل القرنات األخضر وحاصل البذور والحاصل البایولوجي ١٠٠
ولصفات ارتفاع النبات وموعد التزھیر وطول القرنة ومعدل وزن القرنة وعدد البذور في القرنة ووزن 

، وقد یعزى  ٤×٣بذرة وحاصل القرنات األخضر وحاصل البذور والحاصل البایولوجي للھجین ١٠٠
ائتالفا خاصا معنویا  ٤×٢جین ، في حین اظھر الھ في البنیة الوراثیة لآلباء ذلك إلى االختالف الكبیر

مرغوبا لصفتي ارتفاع النبات والحاصل البایولوجي فقط وغیر مرغوب ألكبر عدد من الصفات 
  .األخرى مقارنة مع الھجن األخرى والتي أعطت قدرة خاصة معنویة مرغوبة لبعض الصفات
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 .لي للصفات المدروسةتحلیل تباین قدرة االئتالف العامة والخاصة والتأثیر التباد): ١(الجدول 

 مصادر االختالف
درجات 
 الحریة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 
ارتفاع النبات 

 )سم(
/ عدد التفرعات

 نبات
موعد التزھیر 

 )یوم(
موعد النضج 

 )یوم(
عدد 

 نبات/القرنات
طول القرنة 

 )سم(
 ٠0١٣٦ ١٢0٤١١ ١١0٨٩٤ ٢١0٠٦٧ ٠0٨٦٧ ٢٨0٩٠٨ ٢ المكررات

 ** ٣0٤٧٦ * ١١٧0٧٨١ ** ١١٠0٣٣٩ ** ٩٦0٧٦٤ * ٢0٩٣٣ ** ٩٩0٤٩٩ ١٥ التراكیب الوراثیة
 ** ٢0١١٨ * ٤٧0٨٥٦ ** ٢٦0٢٩٨ * ٣١0٩٧٥ ٠0٨٠٦ * ٢١0٠٢٥ ٣ قدرة االئتالف العامة

 ** ٠0٦٤٧ * ٤١0٠٦٨ ١٢0٢١٣ ١٤0٠٣٩ * ١0٠٩٦ ** ٣٠0١٩١ ٦ قدرة االئتالف الخاصة
 ** ١0١٩٠ ٣٣0١٥٤ ** ٦٦0٥٨٦ ** ٥٠0٦١٠ * ٠0٩٤٤ ** ٤٢0٢١٢ ٦ التبادليالتأثیر 

 ٠0١٩٣ ٤٣0٢٩٥ ١٤0١٥٥ ١٨0٩١٢ ٠0٨٦٣ ١٩0٠٦٣ ٣٠ الخطأ التجریبي
  مكونات قدرة االئتالف العامة

 مكونات قدرة االئتالف الخاصة
 ٠0١٥٣  

 ٠0٠ ١٥٨0٠ ٨٢٩0٠ ٧١٩0٠ ٣١٣0٨٧٩ 

  
 تابع

درجات  مصادر االختالف
 الحریة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 
زن معدل و
 )غم(القرنة 

عدد البذور في 
 القرنة

بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )دونم/كغم(األخضر 

حاصل البذور         
 )دونم/كغم(

الحاصل البایولوجي 
 )دونم/كغم(

 ١٣١٢٨0٢٠٠ ٤٥٦0٢٨٢ ١٣١٩٤0٠٠٠ ٦0٠٧٢ ٠0٢٣٥ ٠0٤٦٤ ٢ المكررات
 ** ٢٥٠٢٣٨0٣٠٠ ** ٥٢٤٣0٥٨٩ ** ٨٨١٢٥0٦٧٠ ** ٨٥0٠٠٣ ** ١0٩٦٨ * ٠0٦٤٣ ١٥ التراكیب الوراثیة

 * ٣٧٦٩٠0٧٢٠ * ٦٣٩0٢٠٥ ٢٢٤٣٠0٨٠٠ ** ٧٣0٥١١ ** ٠0٦٢٣ * ٠0٣٦٩ ٣ قدرة االئتالف العامة
 ** ٤٦٣١٢0٣٥٠ ** ٢٢٤٠0٠٣٤ * ٢٠٦٤٣0٤٠٠ ** ٢٨0٨٦٥ ** ٠0٩٦٤ * ٠0٢٢٧ ٦ قدرة االئتالف الخاصة

 ** ١٤٣٣٧٤0٢٠٠ ** ١٨١٠0٠٢١ ** ٤١٥٧٩0٢٦٠ ٥0٢١٥ * ٠0٣٦٣ ٠0١٢٤ ٦ التبادليالتأثیر 
 ٢٧٥٢٨0٢٤٠ ٤٥٢0٦٣٨ ٢١٣٨٩0٠٨٠ ١٣0٣٩٩ ٠0٣٤٤ ٠0٢٠٩ ٣٠ الخطأ التجریبي

  مكونات قدرة االئتالف العامة
 مكونات قدرة االئتالف الخاصة

 ٠0٠ ٤٧٤0٠ ١٤٨0٠ ٧٠٧0٠ ٢٨٣0٠ ٠٥٨0١٩١ 

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

ارتفاع  اآلباء
 )سم(النبات 

/ عدد التفرعات
 نبات

موعد التزھیر 
 )یوم(

موعد النضج 
 )یوم(

  /عدد القرنات
 نبات

طول القرنة 
 )سم(

معدل وزن 
 )غم(القرنة 

عدد البذور 
 في القرنة

وزن  
 )غم(بذرة ١٠٠

 حاصل القرنات
 )دونم/كغم(األخضر 

حاصل البذور         
 )دونم/كغم(

الحاصل البایولوجي 
 )دونم/كغم(

١-  Ariare -٨١.٤٧٨- ٤.٨١٨ ٢٨.٠٧٤ ٠.٧٢٧ ٠.١٠٧ ٠.٠٦٣ ٠.٤٣٢- ٠.٨٢٣ ٠.٩٤٢- ٠.٧٧٢- ٠.١٤٣ ٢.٤٢٠ 
٢-  Nisere ٧٨.٩١٠ ١٣.٤٠٠- ٤٩.٥٢٣- ٣.٨٩٢- ٠.٠٤٧- ٠.٣٠٤- ٠.١٣٨- ٢.١٧٠ ١.٨٤٨- ٢.٣٦٨- ٠.٢٩٧- ٠.٥٨٥ 
٣- Marike ٢٣.٨٦٧- ٤.٤٩٣ ٦٠.٤٢٧ ٣.٤٣٧ ٠.٣٠٠ ٠.٢٠٢ ٠.٧٤٦ ٠.٥١٣ ٠.٤٨٣ ٠.٩١٧ ٠.٣٧٨ ٠.٨٨١ 
٤- Messire ٢٦.٤٣٥ ٤.٠٨٩ ٣٨.٩٧٨- ٠.٢٧٢- ٠.٣٦٠- ٠.٠٣٩ ٠.١٧٦- ٣.٥٠٦- ٢.٣٠٧ ٢.٢٢٣ ٠.٢٢٤- ٠.٩٥٤ 

SE(gi-gj) ٤٧.٨٩٥ ٦.١٤١ ٤٢.٢١٨ ١.٠٥٦ ٠.١٦٩ ٠.١٣٢ ٠.١٢٦ ١.٨٩٩ ١.٠٨٦ ١.٢٥٥ ٠.٢٦٨ ١.٢٦٠ 

 
  
  
  

  .لكل ھجین للصفات المدروسة) Ŝij(تقدیرات تأثیر القدرة الخاصة على االئتالف  :)٣(الجدول 
  

 الھجن
ارتفاع 

 )سم(النبات 
/ عدد التفرعات

 نبات
موعد التزھیر 

 )یوم(
موعد النضج 

 )یوم(
  /عدد القرنات

 نبات
طول القرنة 

 )سم(
معدل وزن 

 )غم(القرنة 
عدد البذور 

 القرنة في
بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )دونم/كغم(األخضر 

حاصل البذور         
 )دونم/كغم(

الحاصل البایولوجي 
 )دونم/كغم(

٧٣.٩٩١ ١٨.٢٢٧ ٦٩.٠٨٢ ٠.٠٨٩ ٠.٤٢٩ ٠.١٤٦- ٠.٢٥٤ ٦.٩٠٦ ١.٥٤٤ ٠.٥٤٥- ٠.٧٤٨- ٣.٥٥٥ ٢×١ 
٨٠.٢٨٤ ١٦.٨٩١ ٧٩.٥٣٣ ٣.٦٢١ ٠.١٦٣ ٠.٢٦٠ ٠.٣٧٥ ٠.٣٦٤ ٢.٣٠١- ١.٦٩٦- ٠.٧٠٥ ٣.٩٧٣ ٣×١ 
٩٨.٥٠٢- ٠.٨٢٢- ١٤.٨٥٠ ٠.٤٣٠- ٠.٢٠٠- ٠.٠٨٩ ٠.٣٩٢- ١.٦٧٥- ١.٣٥٥ ٢.٣٩٢ ٠.٩٧٦ ٢.٦٤٢- ٤×١ 
٥٨.٢١٤ ٣٥.٦٧١- ٣٥.٣٩٦ ٠.٩٧٨- ٠.٦١١- ٠.٠١٦ ٠.١٥٩- ٠.٣٥٠- ٢.٦٩١- ١.٧٧٧- ٠.١٦٧ ٣.٨٩٣- ٣×٢ 
١٠٠.٩٧٥ ٣١.٣٩٩- ١١٥.٥٠٨- ٢.٠٩٥- ٠.٥٠٢- ٠.٤٠٣- ٠.٥٠٣- ٢.٦٦٨ ٠.٨١١- ١.١٨٣- ٠.٣٥٣ ١.٧٩١ ٤×٢ 
١٤٨.٩٨١ ٤١.٨٣٨ ٧٠.٤٢٤ ٥.٠٤١ ١.١٦٠ ٠.٣٠٠ ٠.٨١١ ٢.٠٨٩- ٠.٧٥٧- ٢.٢٩٥- ٠.٥٠٥- ٣.٦٢١ ٤×٣ 

SE(sij-sik) ٨٢.٩٥٨ ١٠.٦٣٧ ٧٣.١٢٥ ١.٨٣٠ ٠.٢٩٣ ٠.٢٢٨ ٠.٢١٩ ٣.٢٨٩ ١.٨٨١ ٢.١٧٤ ٠.٤٦٤ ٢.١٨٣ 
SE(sij-ski) ٦٧.٧٣٥ ٨.٦٨٥ ٥٩.٧٠٦ ١.٤٩٤ ٠.٢٣٩ ٠.١٨٦ ٠.١٧٩ ٢.٦٨٦ ١.٥٣٥ ١.٧٧٥ ٠.٣٧٩ ١.٧٨٢ 
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وباالستعانة بتباین تأثیر قدرتي االئتالف العامة والخاصة لكل أب والتباین البیئي والموضحة في 
وكذلك ) ٢(یمكن معرفة كیفیة تحقیق اآلباء لقیم تأثیرھا التي سبق ذكرھا في الجدول ) ٤(الجدول 

فائدة في تحسین الصفة، حیث أن القیمة المرتفعة لتباین تأثیر لتحدید أي من اآلباء تحت الدراسة أكثر 
ھذا األب في توریث تلك الصفة ل مساھمة كبیرةقدرة االئتالف العامة ألب معین في صفة ما یشیر إلى 

، بینما تشیر القیمة المنخفضة لتباین تأثیر قدرة االئتالف الخاصة لألب الذي یتمیز بقدرة ائتالف عامة 
فة ما إلى انھ قد أسھم في توریث ھذه الصفة لمعظم ھجنھ ، أما تباین التأثیر للقدرة الخاصة عالیة في ص

كان من  ٢العالي لألب ذو تأثیر عام عالي یدل على  توریثھ للصفة لبعض ھجنھ،ومنھ یتضح أن األب 
توریث ھذه  الذي كان اقل اآلباء إسھاما في ١أكثر اآلباء إسھاما في توریث ھذه الصفات بخالف األب 

الذي  ١قد ورث ھذه الصفات لعدد من ھجنھ اقل من ما ھو علیھ في األب  ٢الصفات، كما أن األب 
  .ورثھا ألكثر عدد من ھجنھ

كان اكبر من ھجینھ  ٢×١لكل ھجین ومنھ یالحظ أن الھجین  تبادليالتأثیر ال) ٥(یوضح الجدول 
وكان حیث كان اصغر منھ لھذه الصفة ،  لجمیع الصفات باستثناء صفة موعد التزھیر ١×٢العكسي 

عدد من الصفات ھي ارتفاع النبات  ألكثر% ٥الفرق بینھما مختلفا عن الصفر تحت مستوى احتمال
نبات وموعد التزھیر وطول القرنة ومعدل وزن القرنة وعدد البذور في القرنة ووزن /وعدد التفرعات

اصل البایولوجي مقارنة مع الھجن التبادلیة بذرة وحاصل القرنات األخضر وحاصل البذور والح١٠٠
قد اختلف الفرق بینھما عن الصفر لخمسة  ٢×٣وھجینھ العكسي  ٣×٢، غیر أن الھجین  األخرى

صفات ھي ارتفاع النبات وموعد النضج ومعدل وزن القرنة وحاصل القرنات األخضر وحاصل البذور 
المتقاربین وراثیا وھذه  ٣و ٢ خالف األبوین متباعدین وراثیا ب ٢و ١، وھذا یدل على أن األبوین 

، والذي یؤدي دورا مھما ) ١٩٥٦، Griffing( تشیر إلى وجود تأثیر سایتوبالزميالفروق العكسیة 
في اختالف توارث ھذه الصفات ، وقد یعزى ھذا الفرق السایتوبالزمي إلى التباعد الوراثي الكبیر بین 

أ و  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥ ، وآخرونخوجة و  ٢٠٠٥، Mehmetو Ercan (اآلباء التي تضمنھا التھجین
 وآخرون Ercan  و ٢٠٠٦، Kaliaو  Sood و ٢٠٠٦، وآخرون Parvez و  ٢٠٠٦، Ercan و  ب
،٢٠٠٨  (  

  
GENETIC COMBINING ABILITY OF YIELD AND ITS 

COMBONENTS BY RECIPROCAL EFFECT IN FIELD PEA  (Pisum 
sativum L.). 

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

  
ABSTRACT  

The experiment has carried out in the Field Crop Dept. College of 
Agriculture and Forestry, Mosul University by using Randomized Complete 
Block Design R.C.B.D with three replications, during two growing seasons 
2008/2009 and 2009/2010. To evaluate the performance of Full-Diallel hybrids 
resulting from employing Full-Diallel crossing system among four varieties in 
field pea viz, 1-Ariare, 2-Nisere, 3-Marike and 4-Messire. The study aimed to 
determine the best parental combinations through estimating the effects of 
general and specific combining abilities of the studied genotypes. The results 
indicated that general combining ability was significant for all studied character 
except no. of branches per plant and green pods yield, and that specific 
combining ability was significant for all studied character except no. of days to 
flowering and maturity. The reciprocal effects was significant for all studied 
character except no. of pods per plant, average pod weight and 100 seed 
weight. The results showed that specific combining ability was higher than 
general combining ability for all the studied characters, by which indicated the 
presence of dominance  gene action for those character. Marike variety showed 
high general combining ability for most of the studied characters, and therefore 
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contains the desired gene. The hybrids varied for their specific combining 
abilities effects and this due to the wide genetic diversity between their parents. 
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  .تقدیرات تباین تأثیرات قدرتي االئتالف العامة والخاصة والتباین البیئي للصفات المدروسة): ٤(الجدول 
  

  اآلباء
  
 

 )سم(طول القرنة  نبات/عدد القرنات )یوم(موعد النضج  )یوم(موعد التزھیر  نبات/ عدد التفرعات )سم(ارتفاع النبات 
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١-  Ariare ٠.١٦٧ ٠.١٨٠ ٢٢.٦٠٩ ٠.٦٧٥- ٣.٨٧٢ ٠.٤٤٥ ٣.٢٦٥ ٠.٠٠٤ ٠.٩٥٠ ٠.٠٠٦- ١٦.٥١٠ ٥.٢٦٠ 
٢-  Nisere -٠.٢٠١ ٠.٠١٣ ٤.٦٩٥ ٣.٣٥٥ ٣.٢٨٢ ٢.٩٧٢ ٤.٦٦١ ٥.٠١٦ ٠.٥٥٩ ٠.٠٦١ ١٥.٣٠٩ ٠.٢٥٣ 
٣- Marike ٠.٨٣٩ ٠.٥٥٠ ٠.٨٣١ ١.٠٨٩- ٤.٦٧٥ ٠.٢٠٩- ٦.٨٢٥ ٠.٢٤٩ ٠.٧١٨ ٠.١١٥ ٢٧.٦٨٧ ٠.١٨٠ 
٤- Messire ١.١٧٦ ٠.٠٢٤ ٤١.٨٧٩ ١٠.٩٣٩ ٩٣.٤٩٦ ٤.٨٧٩ ٦٥.٧٨٧ ٤.٣٥٠ ٠.١٨٠ ٠.٠٢٣ ٣٢.٤٧٠ ٠.٣١٤ 

2
e ٠.٠٦٤ ١٤.٤٣١ ٤.٧١٨ ٦.٣٠٤ ٠.٢٨٧ ٦.٣٥٤ 

  
  تابع

  
  اآلباء
 

 )دونم/مكغ(حاصل القرنات األخضر  )غم(بذرة ١٠٠وزن  عدد البذور في القرنة )غم(معدل وزن القرنة 
حاصل البذور         

 )دونم/كغم(
 )دونم/كغم(الحاصل البایولوجي 
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١-  Ariare -٩٠٩٠.٩٠١ ٥٧٧٨.٤٠٧ ٢٨٠.٨١٢ ٩.٠٦٨ ٤٣٢٢.٣٥٤ ١١٩.٧٤٠ ٥.٨١٤ ٠.١٠٩ ٠.١٠٣ ٠.٠٠١ ٠.٠٣٥ ٠.٠٠٢ 
٢-  Nisere ٩٧٤٣.٤٧٣ ٥٣٦٦.٥٣٠ ١٤٦٤.١٥٤ ١٦٥.٤١٥ ٣٢٦٧٠.٠٥٣ ١٧٨٤.١١٨ ٦.٤٨٦ ١٤.٧٢٨ ٠.٤٩١ ٠.٠٠٨- ٠.١٣٤ ٠.٠٨٦ 
٣- Marike ١١١٩٧٧.٨٣٦ ٢٩٠.٦٢٣- ٢٠٣٢.٧٢٠ ٦.٠٤٢ ٢٨٠٩٩.٣٠٢ ٢٩٨٣.٠١٣ ١١.٩٩٧ ١١.٣٩٤ ٠.٦٩٤ ٠.٠٧٩ ٠.٠٩٢ ٠.٠٣٤ 
٤- Messire -١٠٦٠٦٨.٠٩٤ ١٦١.٤٤٨- ١١٣٧.٥٩٤ ٢.٥٧٥ ٧٣٦٦.١٥٨ ٨٥٠.٨٧٥ ٢.٢٠٤ ٠.٣٤٤- ٠.٢٧٩ ٠.١١٨ ٢.٥١٥ ٠.٠٠٤ 

2
e ٩١٧٦.٠٧٩ ١٥٠.٨٧٩ ٧١٢٩.٦٩٢ ٤.٤٦٦ ٠.١١٤ ٠.٠٦٩ 

  قیم سالبة نتیجة للخطأ العیني لذا تعد صفراً ) - (
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  .التأثیر التبادلي لكل ھجین للصفات المدروسة): ٥(الجدول 

  
 الھجن

ارتفاع النبات 
 )سم(

/ عدد التفرعات
 نبات

موعد التزھیر 
 )یوم(

موعد النضج 
 )یوم(

  /تعدد القرنا
 نبات

طول القرنة 
 )سم(

معدل وزن 
 )غم(القرنة 

عدد البذور في 
 القرنة

بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )دونم/كغم(األخضر 

حاصل البذور         
 )دونم/كغم(

الحاصل البایولوجي 
 )دونم/كغم(

٩٦.٦٦٠ ٢٦.٩٥٥ ٢٣١.١٢٥ ٣.٠٥٠ ٠.٦٣٣ ٠.٣٦٣ ٠.٣٨٥ ٢.٧٥٠ ٠.٦٦٠ ٢.٦٧٠- ١.٠٣٦ ٣.٨٢٦ ٢×١ 
٤٥٠.٠٤٣- ٤٥.٦٧٦- ٢٠٤.١٣٠- ٠.٢٧٨- ٠.١٥٠ ٠.٢٠٠- ٠.٩٩١- ١.٦١٦- ٢.٣٠٠ ٢.٣٤٨ ١.١٢٦- ٣.٢٨٦ ٣×١ 
٣٤١.٥٥٨- ٣٤.٧٨٨ ٩٨.٤٦٦- ١.٢٨٣ ٠.٦١٨- ٢.٢٢٢ ٠.٢٣٣ ٤.٧٩١- ٠.١٠٠ ٠.٠٧٦ ٠.١٦٨ ٣.٧٠٠- ٤×١ 
٥١.٦٠١ ١٦.٨٩١ ١١٠.٦٥١ ٠.٤٢٦ ٠.٢٥٣ ٠.٢٨٥ ٠.٢٥٠ ٠.٣١٦ ٢.٢٩٣- ٢.٢٨٨- ٠.١٤٥- ٥.٨١٨- ٣×٢ 
١٢١.٧٣٥ ١٧.٥٦٣- ٨.١١٦ ٢.١٠٠- ٠.٤٦٨ ٠.٢٩٣ ١.٤٨٣ ٨.٠١٦- ٩.٨٩٦- ٧.٢٧٨- ٠.٣٦٥ ٥.١٦٦ ٤×٢ 
٢٨٩.٩٩٣- ٢٨.٥١٥- ٨٧.٤٣٣- ٠.١٦٦ ٠.٠١٣- ٠.١٨٣- ٠.٣٥٠- ١.٤٠٠- ٩.٥٣٠ ٨.٩٩٨ ٠.٥٥٥ ٥.١٩١ ٤×٣ 

SE(rij-rki) ٩٥.٧٩١ ١٢.٢٨٣ ٨٤.٤٣٧ ٢.١١٣ ٠.٣٣٩ ٠.٢٦٤ ٠.٢٥٣ ٣.٧٩٨ ٢.١٧٢ ٢.٥١٠ ٠.٥٣٦ ٢.٥٢٠ 

  
  
  

  تابع
ارتفاع النبات  الھجن

 )سم(
/ عدد التفرعات

 نبات
موعد التزھیر 

 )یوم(
موعد النضج 

 )یوم(
  /عدد القرنات

 نبات
طول القرنة 

 )سم(
معدل وزن 

 )غم(القرنة 
عدد البذور في 

 القرنة
بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )دونم/كغم(األخضر 

حاصل البذور         
 )دونم/كغم(

حاصل البایولوجي ال
 )دونم/كغم(

٩٦.٦٦٠- ٢٦.٩٥٥- ٢٣١.١٢٥- ٣.٠٥٠- ٠.٦٣٣- ٠.٣٦٣- ٠.٣٨٥- ٢.٧٥٠- ٠.٦٦٠- ٢.٦٧٠ ١.٠٣٦-  ٣.٨٢٦- ١×٢ 
٤٥٠.٠٤٣ ٤٥.٦٧٦ ٢٠٤.١٣٠ ٠.٢٧٨ ٠.١٥٠- ٠.٢٠٠ ٠.٩٩١ ١.٦١٦ ٢.٣٠٠- ٢.٣٤٨- ١.١٢٦ ٣.٢٨٦- ١×٣ 
٣٤١.٥٥٨ ٣٤.٧٨٨- ٩٨.٤٦٦ ١.٢٨٣- ٠.٦١٨ ٢.٢٢٢- ٠.٢٣٣- ٤.٧٩١ ٠.١٠٠- ٠.٠٧٦- ٠.١٦٨- ٣.٧٠٠ ١×٤ 
٥١.٦٠١- ١٦.٨٩١- ١١٠.٦٥١- ٠.٤٢٦- ٠.٢٥٣- ٠.٢٨٥- ٠.٢٥٠- ٠.٣١٦- ٢.٢٩٣ ٢.٢٨٨ ٠.١٤٥ ٥.٨١٨ ٢×٣ 
١٢١.٧٣٥- ١٧.٥٦٣ ٨.١١٦- ٢.١٠٠ ٠.٤٦٨- ٠.٢٩٣- ١.٤٨٣- ٨.٠١٦ ٩.٨٩٦ ٧.٢٧٨ ٠.٣٦٥- ٥.١٦٦- ٢×٤ 
٢٨٩.٩٩٣ ٢٨.٥١٥ ٨٧.٤٣٣ ٠.١٦٦- ٠.٠١٣ ٠.١٨٣ ٠.٣٥٠ ١.٤٠٠ ٩.٥٣٠- ٨.٩٩٨- ٠.٥٥٥- ٥.١٩١- ٣×٤ 

SE(rij-rki) ٩٥.٧٩١ ١٢.٢٨٣ ٨٤.٤٣٧ ٢.١١٣ ٠.٣٣٩ ٠.٢٦٤ ٠.٢٥٣ ٣.٧٩٨ ٢.١٧٢ ٢.٥١٠ ٠.٥٣٦ ٢.٥٢٠ 
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  المصادر
دراسـة أولیة للتباینات والعالقات بین الصفات ). ٢٠٠٥(حسان وعفیف غنیم وفراس العایش ،خوجة

  المستنبـطة مـن البـازالء المــزروعة الھـامة لبعض الطرز الوراثیـة
)Pisum sativum L..( سلسلة العلوم  -لعلمیة مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث ا

  .١٥-١):٢(٢٧،  البیولوجیة
ناتھا في بعض ة وبعض مكوّ التحلیل الوراثي للغلّ  ).أ٢٠٠٦(حسان وعفیف غنیم وفراس العایش ،خوجة

مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث ). .Pisum sativum L(الخضراء  البازالءأصناف 
  .١٤٠-١٢١):٢(٢٨،  العلوم البیولوجیةسلسلة  -العلمیة 

دراسة مقدرة االئتالف وقوة الھجین لبعض ). ب٢٠٠٦(خوجة، حسان وعفیف غنیم وفراس العایش
مجلة جامعة ). .Pisum sativum L(مؤشرات التبكیر لستة طرز من البازالء الخضراء 

  .١٥٤-١٣٣):٣(٢٨،  العلوم البیولوجیةسلسلة  -تشرین للدراسات و البحوث العلمیة 
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  .جامعة الموصل -وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ). الجزء الثاني(
Amrendra, K. and B.P. Jain (2002).Combining ability studies in pea (Pisum 

sativum L.). Indian J. of Hort., 59(2):181-184. 
Anonymous, (2002). Farm Chemicals Hand Book, (2002). III Meister 

Publishing company. PP.828. 
Anonymous.(2003).Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

Production Year Book. Rome , Italy. 
Anonymous.(2004). Bulletin of Statistics. Food and Agriculture Organization 

of the United Nations,Rome.4(2) Tab. 51. 
Ceyhan, E. (2003).Determination Of Some Agricultural Characters And Their 

Heredity Through Line X Tester Method In Pea Parents And Crosses. 
Selcuk Univ., Graduate School Nat. Appl. Sci. p.103. 

Duarte, D. ;  M. Morlacchini ; F. Masoero ; M. Moschini ; G. Fusconi and G. 
Piva (2006).Pea seeds (Pisum sativum) , faba beans (Vicia faba var. 
minor) and lupin seeds (Lupinus albusvar. multitalia) as protein sourcesin 
broiler diets: effect of extrusionon growth performance. Ital. J. Anim. Sci. 
Vol. 5:43-53. 

Ercan, C.(2006).Combining ability for grain yield and leaf characters in pea 
parents and crosses. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(40):83-89. 

Ercan, C. and A.A. Mehmet(2005).Combining ability and heterosis for grain 
yield and some yield components in pea (Pisum sativum L.). Pakistan J. of 
Biological Sci., 8(10):1447-1452. 

Ercan, C.; M. A. Avci and S. Karada(2008).Line X tester analysis in pea 
(Pisum sativum L.):Identification of superior parents for seed yield and its 
components. African  J. of Biotechnology , 7(16):2810-2817. 

Griffing, B.(1956).Concept of general and specific combining ability in   
relation to diallel crossing systems. Aust. J. Biol. Sci., 9:463-493. 

Griga, M. and  F.J.Novak(1990).Pea (Pisum sativum L.) . In. : Bajaj YPS(ed) 
Biotechnology in Agriculture and Forestry 10 , Legumes and Oilseed 
Crops. 65-99. 

Hatam, M. and A. Amanullah(2001).Grain yield potential of garden peas 
(Pisum sativum L.) germplasm. Online J. of Biological Sci., 1(4):242-244.  



  ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین
 

 ١٦٧

Hatam, M. and A. Amanullah(2002).Grain yield potential of field peas         
(Pisum arvense L.) germplasm. . Asian  J. of Plant Sci. , 1(2):180-181. 

Ismail, G. ; M. Sumerli ; B.T. Bicer and Y. Yusuf(2005).Heritability and 
correlation studies in pea (Pisum arvense L.) lines. Asian J. of Plant Sci., 
4(2):154-158. 

Karpenstein, M.M. and I.R. Stuelpuage(2000).Biomass yield and nitrogen 
fixation of legumes monocropped and intercropped with rye and rotation 
effects on a subsequent maize crop. Plant and Soil , 218:       215-231. 

McPhee, K. (2003).Dry pea production and breeding – a mini review. Science 
and Technology Food , Agriculture and Environment 1(1):64-69. 

Parvez, S. ; A.G. Rather and S.A. Wani(2006).Combining ability and gene 
action studies over environments in field pea (Pisum sativum L.). Pakistan 
J. of Biological Sci., 9(14):2689-2692. 

Sharma, D.K. ; B. Adarsh and D.R. Chaudhary(1999).Studies on combining 
ability and gene action in pea (Pisum sativum L.). Ind. J. Hill Far.,12:32-
36. 

Singh, J.D. and I.P. Singh(2004). Selection parameters for seed yield in field 
pea (Pisum sativum L.). National J. Plant Improv., 6:51-52.     

Singh, N.K. ; D. Kumar ; K. Niraj and D.N. Singh(2001).Combining ability for 
yield and its components in pea. Annals of Agricultural Research 
22(4):570-575. 

Sood, M. and P. Kalia (2006).Gene action of yield – related traits in garden pea 
(Pisum sativum Linn.). SABRAO J. of Breeding and Genetics, 38(1):1-17. 

Sprague, GF and L.A. Tatum (1942).Genral versus specific combining ability 
in a single crosses of corn. J. Amer. Soc. Agron., 34: 923-932. 

Sureja, A.K. and R.R. Sharma (2004).Path analysis for yield and its attributes 
in garden pea (Pisum sativum L.) Indian J. of Horti., 61:42-45. 

Tekeli, A. S. and E. Ates (2003). Yield and its compoents in field pea 
(Pisum arvensez L.) lines. J. Central European Agric., (online), 4:313-
317. 


