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 (.Vicia  faba L)في الباقالء تقدیر قوة الھجین والفعل الجیني واالرتباط الوراثي والمظھري 
  شامل یونس حسن الحمداني

  العراق -جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات -قسم البستنة وھندسة الحدائق
  

  الخالصة
         ) ك!!وادلجيا( رنس!!يف -١ : أص!!ناف م!!ن الب!!اقالء ھ!!يأربع!!ة  ب!!ین تھجین!!ات تبادلی!!ة كامل!!ة أجری!!ت

، زرع!ت ب!ذور  ٢٠٠٨/٢٠٠٩خ!الل موس!م النم!و ھولن!دي  -٤ و أس!باني -٣ و )الش!امي(س!وري  -٢ و
كلی!ة  - قس!م البس!تنة وھندس!ة الح!دائقحق!ل ف!ي ) اآلب!اء األربع!ة وھج!ن الجی!ل األول(التراكیب الوراثی!ة 
تصمیم القطاع!ات العش!وائیة  وفق ٢٠٠٩/٢٠١٠خالل موسم النمو جامعة الموصل  - الزراعة والغابات

، بھ!!دف تق!!ویم أداء الھج!!ن وآباءھ!!ا وك!!ذلك لتق!!دیر ق!!وة الھج!!ین وطبیع!!ة الفع!!ل  مك!!ررات ةالكامل!!ة بثالث!!
الجین!!ي والتوری!!ث والتحس!!ین ال!!وراثي المتوق!!ع ومعام!!ل االرتب!!اط المظھ!!ري وال!!وراثي ب!!ین الص!!فات 

ن متوس!!طات اآلب!!اء والھج!!ن لجمی!!ع الص!!فات أظھ!!رت النت!!ائج أن ھن!!اك اختالف!!ات معنوی!!ة ب!!ی. المدروس!!ة
ب!!!أعلى حاص!!!ل أخض!!!ر للقرن!!!ات وحاص!!!ل للب!!!ذور والحاص!!!ل المدروس!!!ة ، حی!!!ث تمی!!!ز األب فرنس!!!ي 

 ب!!أعلى حاص!!ل أخض!!ر للقرن!!ات ٣×١ف!!ي ح!!ین تمی!!ز الھج!!ین ،  الب!!ایولوجي عل!!ى ب!!اقي اآلب!!اء األخ!!رى
ن تفوق!ا معنوی!ا عل!ى متوس!ط أظھ!رت الھج!. للب!ذور بأعلى حاص!ل ٢×١والحاصل البایولوجي والھجین 

أعل!ى ق!وة ھج!ین موجب!ة معنوی!ة لحاص!ل  ٢×٣األبوین لجمیع الصفات المدروسة ، حیث اظھر الھجین 
ك!ان التب!این ال!وراثي اإلض!افي . لحاص!ل الب!ذور ٢×١والھج!ین والحاصل البایولوجي القرنات األخضر 

لض!یق عالی!ة لص!فات ارتف!ا熬 النب!ات كان!ت نس!بة التوری!ث ب!المعنى امعنویا لجمیع الصفات المدروس!ة ، 
وھ!!ذا یعك!!س وج!!ود الفع!!ل الجین!!ي  والحاص!!ل الب!!ایولوجيب!!ذرة وحاص!!ل القرن!!ات األخض!!ر  ١٠٠ووزن 

لجمی!!ع الص!!فات المدروس!!ة ع!!دا ارتف!!ا熬 النب!!ات وع!!دد  فائق!!ةالس!!یادة  كان!!ت. اإلض!!افي لھ!!ذه الص!!فات
مظھ!ري ووراث!ي معن!وي موج!!ب أظھ!رت النت!ائج إن أعل!!ى ارتب!اط . ب!ذرة ١٠٠نب!ات ووزن /التفرع!ات

  .كان بین معدل وزن القرنة وحاصل القرنات األخضر
  

  المقدمة
ھي احد المحاصیل البقولیة المھمة المزروعة في كثی!ر  faba bean (.Vicia  faba L)الباقالء 

 (Erkutب!اقالء تلیھ!ا أثیوبی!ا من بقا熬 العالم ومنھ!ا الص!ین الت!ي تع!د م!ن اكب!ر ال!دول إنتاج!ا واس!تھالكا لل
وتكم!!ن األھمی!!ة ف!!ي احت!!واء ب!!ذورھا عل!!ى نس!!بة عالی!!ة م!!ن الب!!روتین تت!!راوح ب!!ین  ، )٢٠٠٦ وآخ!!رون ،

٣٩.٧-٣١.٨  ٪)Alghamdi، احتوائھ!!!ا عل!!!ى ع!!!دد م!!!ن األحم!!!اض األمینی!!!ة  ع!!!ن فض!!!ال،  )٢٠٠٨ 
 وتحت!!ل الب!!اقالء مكان!!ة). ٢٠٠٥ وآخ!!رون ، Monika(والكاربوھی!!درات والفیتامین!!ات والم!!واد الدھنی!!ة 

ملیون ھكتار وبإنت!اج  ٢٥إلى  ٢٠٠٤-٢٠٠٣عالمیا فقد وصلت لعام  المحصودةجیدة من حیث المساحة 
، أم!!ا ف!!ي الع!!راق ف!!ان مع!!دالت اإلنت!!اج ف!!ي وح!!دة ) ٢٠٠٤ ،Anonymous(ملی!!ون ط!!ن  ١٨.٤للب!!ذور 

ھكت!!ار م!!ن القرن!!ات /ط!!ن ٥.١٥ھكت!!ار م!!ن الب!!ذور الجاف!!ة و/ط!!ن ١.٧٦إذ بلغ!!ت  منخفض!!ة المس!!احة
  ). ٢٠٠٣ ،Anonymous(ء الخضرا

تعد ظاھرة قوة الھجین من المعالم الوراثیة التي طبقھا مربو النبات في كثیر من المحاص!یل وم!ن 
ض!!منھا البقولی!!ات بھ!!دف تحس!!ین إنتاجیتھ!!ا كم!!اً ونوع!!ا ًوتك!!ون ھ!!ذه الظ!!اھرة أكث!!ر وض!!وحا كلم!!ا بع!!دت 

 فق!د الباقالء من قب!ل ع!دد م!ن الب!احثین ، في درست ھذه الظاھرة  .القرابة الوراثیة بین اآلباء المتزاوجة
ق!وة إل!ى  تھجین!ات تبادلی!ة غی!ر كامل!ة لخمس!ة أص!ناف م!ن الب!اقالء ف!ي) ٢٠٠٠(توصل الفھادي ورشید 

م!!ن دراس!!ة . ب!ذرة وحاص!!ل الب!!ذور للنب!!ات ١٠٠والنض!!ج ووزن  موع!!د التزھی!!ر معنوی!!ة لص!!فات ھج!ین
إل!!ى ق!!وة ھج!!ین ) ٢٠٠١( Manal و  Salama التھج!!ین التب!!ادلي لخمس!!ة أص!!ناف م!!ن الب!!اقالء توص!!ل

الكم!ر وآخ!رون  حص!ل. بذرة وحاصل البذور للنبات ١٠٠معنویة لصفات عدد البذور في القرنة ووزن 
ألربعة أصناف من الباقالء على قوة ھجین معنویة لص!فات التھجین التبادلي الكامل  من إجراء) ٢٠٠٦(

 )٢٠٠٨(الش!كرجي  أشار. بذرة وحاصل البذور للنبات ١٠٠نبات ووزن /ارتفا熬 النبات وعدد التفرعات
والنض!ج وع!دد  موع!د التزھی!رنب!ات و/ارتف!ا熬 النب!ات وع!دد التفرع!اتلص!فات  اھجن متفوقة معنوی! إلى

بذرة وحاصل الب!ذور للنب!ات والحاص!ل  ١٠٠عدد البذور في القرنة ووزن نبات وطول القرنة و/القرنات
ومن دراسة التھجین التب!ادلي . لي الكامل ألربعة أصناف من الباقالءالتھجین التباد إجراء البایولوجي من

ارتف!!ا熬 النب!!ات وع!!دد  لص!!فات الكام!!ل لثمانی!!ة أص!!ناف م!!ن الب!!اقالء وج!!د إن ھن!!اك ق!!وة ھج!!ین معنوی!!ة
  

 ٢٠١١/  ٣/  ٢٨ولھ وقب ٢٠١١/ ٢/  ٣تاریخ تسلم البحث 
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ب!ذرة وحاص!ل  ١٠٠عدد البذور في القرن!ة ووزن نبات و/وعدد القرنات موعد التزھیرنبات و/التفرعات
   .)٢٠٠٩ ،Alghamdi(البذور 

معرفة السلوك الوراثي وطبیعة الفعل الجیني الذي یمث!ل أھمی!ة لالوراثیة  المتأتي أھمیة تقدیر المع
كبی!!رة ف!!ي تحدی!!د الطریق!!ة المناس!!بة للتربی!!ة والتحس!!ین ، وان للتوری!!ث دورا ھام!!ا ف!!ي اختی!!ار الطریق!!ة 

یما إذا كان!ت قیمت!ھ عالی!ة س!المناسبة لتربیة وتحس!ین الص!فات المرغوب!ة إذ عل!ى أساس!ھ ی!تم االنتخ!اب ال
نفذت دراسات كثیرة لتحدید المعلمات الوراثیة لصفات النم!و والحاص!ل ف!ي الب!اقالء ، ). ١٩٩٩ ،الكمر(

نس!!بة توری!!ث عالی!!ة ب!!المعنى الض!!یق إل!!ى وج!!ود ) ٢٠٠١( Manalو Salama أش!!ار               فق!!د 
دد الب!!ذور ف!!ي القرن!!ة وحاص!!ل الب!!ذور ع!! ب!!ذرة وس!!یادة فائق!!ة ت!!تحكم ف!!ي وراث!!ة ص!فتي ١٠٠لص!فة وزن 

على نسبة توری!ث عالی!ة ب!المعنى الواس!ع لص!فة ) ٢٠٠٢(وآخرون  Angelaحصل  .للنبات في الباقالء
 من دراسة التباین الوراثي في الباقالء إلى )٢٠٠٣(وآخرون  Kalia توصل. حاصل البذور في الباقالء

ع!!دد نب!!ات وط!!ول القرن!!ة و/وع!!دد القرن!!اتلنب!!ات لص!!فات ارتف!!ا熬 ا نس!!بة توری!!ث عالی!!ة ب!!المعنى الواس!!ع
ل!وحظ إن ھن!اك . البذور في القرنة وحاصل القرنات للنبات وتحسین وراثي عالي لصفة حاصل القرن!ات

، مم!ا  ف!ي الب!اقالء عالیین لصفة حاصل القرن!ات األخض!ر وتحسین وراثي نسبة توریث بالمعنى الواسع
 حص!!ل .)٢٠٠٤ ،Soodو   Kalia( توری!!ث ھ!!ذه الص!!فة یش!!یر إل!!ى أھمی!!ة الفع!!ل الجین!!ي اإلض!!افي ف!!ي

Toker )النب!!ات وموع!!د التزھی!!ر  نس!!بة توری!!ث عالی!!ة ب!!المعنى الواس!!ع عل!!ى)٢٠٠٤ 熬لص!!فات ارتف!!ا
م!!ن تق!!دیر  )٢٠٠٤( Mohamedو   Salamaتوص!!ل  .وحاص!!ل الب!!ذور ب!!ذرة ١٠٠والنض!!ج ووزن 

ارتف!ا熬 النب!ات ثي اإلضافي في توری!ث ص!فات التباین الوراأھمیة بعض المعالم الوراثیة في الباقالء إلى 
والى نسبة توری!ث عالی!ة ب!المعنى الواس!ع بذرة  ١٠٠قرنة ووزن عدد البذور في النبات و/وعدد القرنات

إل!ى س!یادة فائق!ة ت!تحكم ) ٢٠٠٦(أش!ار حمی!د ورش!ید . ب!ذرة ١٠٠والضیق لصفتي ارتفا熬 النبات ووزن 
إل!ى نس!بة توری!ث عالی!ة ) ٢٠٠٧( Alghamdi توصل .وحاصل البذور موعد النضج في وراثة صفتي

أش!ار الفھ!ادي  .موع!د التزھی!ر والنض!ج والحاص!ل الب!ایولوجيارتف!ا熬 النب!ات و بالمعنى الواس!ع لص!فات
تخض!!ع ف!!ي توریثھ!!ا إل!!ى الفع!!ل الجین!!ي  ف!!ي الب!!اقالء إل!!ى إن ص!!فتي موع!!د التزھی!!ر والنض!!ج) ٢٠٠٩(

ع!!!دد  ض!!!یق وتحس!!!ین وراث!!!ي متوس!!!طین لص!!!فتياإلض!!!افي ، وتوص!!!ل إل!!!ى نس!!!بة توری!!!ث ب!!!المعنى ال
وج!!د إن ھن!!اك تحس!!ین وراث!!ي متوق!!ع ع!!الي لص!!فات حاص!!ل  .ع!!دد الب!!ذور ف!!ي القرن!!ةنب!!ات و/القرن!!ات

حص!ل ألعب!ادي والكم!ر ). ٢٠١٠ ،الش!كرجي ( القرنات األخضر وحاصل البذور والحاصل الب!ایولوجي
نب!ات وع!دد الب!ذور ف!ي القرن!ة /قرن!اتع!دد ال على نسبة توریث عالیة بالمعنى الواس!ع لص!فات) ٢٠١٠(

إلى أھمی!ة التب!این ال!وراثي اإلض!افي ف!ي ) ٢٠١١(توصل الشكرجي  .بذرة وحاصل البذور ١٠٠ووزن 
انعك!س البذور والحاصل البایولوجي وال!ذي عدد التفرعات للنبات وطول القرنة وحاصل  توریث صفات

، وال!ى نس!بة توری!ث متوس!طة ب!المعنى الض!یق على قیم التوریث العالیة ب!المعنى الواس!ع لھ!ذه الص!فات 
موع!!د التزھی!!ر وع!!دد  ط!!ول القرن!!ة وحاص!!ل الب!!ذور و س!!یادة فائق!!ة ت!!تحكم ف!!ي وراث!!ة ص!!فات تيلص!!ف

   .والحاصل البایولوجيحاصل القرنات األخضر نبات وطول القرنة و/القرنات
البیئ!ة ولكونھ!ا تع!د ت!أثر ھ!ذه الص!فة الع!الي ب إض!افة إل!ىالحاصل عدد كبیر من الجین!ات ب یتحكم 

محصلة لعدد من الصفات المرتبطة بھا لذا فان االنتخاب المباش!ر للحاص!ل ال یك!ون فع!اال بالمقارن!ة م!ع 
االنتخاب المعتمد على صفات أخرى ، وان معرفة عالق!ة االرتب!اط ب!ین ھ!ذه الص!فات تس!اعد المش!تغلین 

أجری!ت  .ب ألكث!ر م!ن ص!فة ف!ي آن واح!دنتخافي مجال وراثة وتربیة النبات في إعداد برامج خاصة لال
العدید من الدراسات عن االرتباطات الوراثیة والمظھری!ة ب!ین ص!فات الحاص!ل ومكونات!ھ ف!ي الب!اقالء ، 

 نب!!ات/ع!دد القرن!ات ارتب!اط مظھ!ري معن!وي موج!ب ب!ین إل!ى) ٢٠٠٣(وآخ!رون  Ulukan فق!د توص!ل
الحاص!!ل الب!!ایولوجي وحاص!!ل  ب!!ینوك!!ذلك  الحاص!!ل الب!!ایولوجي و حاص!!ل القرن!!ات للنب!!اتوك!!ل م!!ن 

معنوی!!ا ب!!ین حاص!!ل الب!!ذور  ووراثی!!ا ارتباط!!ا مظھری!!ا) ٢٠٠٤(وآخ!!رون  Iyadالح!!ظ  .القرن!!ات للنب!!ات
) ٢٠٠٧( Geren و   Alanو   )٢٠٠٦(Ghalib   و  Talalحص!ل  .للباقالء و الحاص!ل الب!ایولوجي

بع!ض وم!ن دراس!ة . نب!ات/القرن!ات على ارتباطا مظھریا معنویا موجبا بین صفتي ارتف!ا熬 النب!ات وع!دد
 熬المعالم الوراثیة في الب!اقالء وج!د إن ھن!اك ارتباط!ا وراثی!ا معنوی!ا ب!ین حاص!ل الب!ذور وك!ل م!ن ارتف!ا

 عل!!ى) ٢٠٠٩(حص!!ل ألعب!!ادي ). ٢٠٠٧ ،Abuanjaو   Abdelmula(النب!!ات وع!!دد القرن!!ات للنب!!ات 
زھیر والحاصل الب!ایولوجي وعل!ى ارتباط!ا بین صفتي موعد الت ارتباطا مظھریا ووراثیا موجبا ومعنویا

أش!ار الش!كرجي . نب!ات/وع!دد القرن!اتارتف!ا熬 النب!ات  وك!ل م!ن نب!ات/ع!دد التفرع!اتثیا معنویا ب!ین ورا
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ارتباطا مظھریا ووراثیا موجبا ومعنویا بین  الحاصل البایولوجي وكل م!ن حاص!ل إلى وجود ) ٢٠١٠(
  .البذور وحاصل القرنات األخضر

م!!ا تق!!دم تھ!!دف الدراس!!ة الحالی!!ة إل!!ى تق!!دیر ق!!وة الھج!!ین وتق!!دیر نس!!بة التوری!!ث اعتم!!ادا عل!!ى  
بالمعنیین الواسع والضیق ومعدل درجة السیادة والتحس!ین ال!وراثي المتوق!ع للص!فات المدروس!ة لغ!رض 

المبك!رة لالس!تمرار ف!ي ب!رامج التربی!ة المس!تقبلیة ،  االنعزالی!ة انتخاب أفض!ل ھ!ذه الص!فات ف!ي األجی!ال
ك تقدیر معامالت االرتباط المظھري والوراثي بین الصفات المدروس!ة وتحدی!د أفض!ل ص!فة یمك!ن وكذل

  .االعتماد علیھا كمؤشر لالنتخاب في برامج تربیة وتحسین الباقالء
       

  مواد البحث وطرائقھ      
 ) ياك!وادلج(فرنس!ي  -١ :ھ!ياختیرت لھذه الدراسة أربعة أصناف نقیة وراثیا كآب!اء م!ن الب!اقالء 

    ھولندي تم الحصول علیھا م!ن منظم!ة الطاق!ة الذری!ة العراقی!ة -٤و  أسباني -٣و  )الشامي(سوري  -٢و
متتالی!ة بھ!دف تثبی!ت الص!نف قب!ل  أجی!الالتویثة سابقا ، أدخلت ف!ي برن!امج تلق!یح ذات!ي لثالث!ة  - بغداد -

قس!!م البس!!تنة وھندس!!ة ل حق!! ف!!ي ٢٠/١١/٢٠٠٨زرع!!ت ب!!ذور اآلب!!اء األربع!!ة بت!!اریخ . الب!!دء بالدراس!!ة
جامعة الموصل وعن!د وص!ول النبات!ات إل!ى مرحل!ة التزھی!ر أدخل!ت  - كلیة الزراعة والغابات - الحدائق

للحص!ول عل!ى ب!ذور ھج!ن الجی!ل األول والب!الغ  Full - Dialle Cross  ف!ي تھجین!ات تبادلی!ة كامل!ة
ف!!ي نف!!س  ١٠/١١/٢٠٠٩ت!!اریخ ھجین!!ا فردی!!ا زرع!!ت ب!!ذور اآلب!!اء األربع!!ة وجمی!!ع الھج!!ن ب ١٢ع!!ددھا 

 ٣سم ب!ین ج!وره وأخ!رى وبمع!دل  ٢٥ سم بین مرز وآخر و ٧٥ م وبمسافة ٥الحقل على مروز بطول 
اش!تمل المك!رر الواح!د  بذرات لكل جوره باستخدام تصمیم القطاعات العش!وائیة الكامل!ة بثالث!ة مك!ررات

م!ة الزراعی!ة م!ن ري وتعش!یب أجری!ت عملی!ات الخد. مروز لكل تركیب وراثي ٣مرز بواقع  ٤٨على 
ت!!م إض!!افة الس!!ماد  .)١٩٨٩ ،مطل!!وب وآخ!!رون(كاف!!ة وكم!!ا موص!!ى ب!!ھ وخ!!ف بالتس!!اوي للمع!!امالت 

ی!!وم م!!ن الزراع!!ة  ٤٥عل!!ى دفعت!!ین األول!!ى بع!!د ھكت!!ار و/كغ!!م ١٥٠وبمع!!دل ) ٢٧: ٢٧( N.P المرك!!ب
و   Cochranو  ١٩٩٥ ، Wahabو   Abdalla(والثانی!!!ة بع!!!د م!!!رور ش!!!ھر م!!!ن الدفع!!!ة األول!!!ى 

Schlenther، منذ بدایة النمو الخض!ري  أجریت عملیة مكافحة حشرتي المن والذبابة البیضاء ).١٩٩٥
لت!ر م!اء لك!ل /٣س!م٠.٥٪ خلط!ا وبمع!دل ٦٪ وف!انتكس٥باس!تعمال المبی!دین كرات!ي وحتى موعد الحصاد

ب!األمراض  منھما رشا على المجمو熬 الخضري وبشكل دوري كل ستة أیام كرش!ة وقائی!ة لمن!ع اإلص!ابة
س!!جلت القیاس!!ات لعش!!رة نبات!!ات منتخب!!ة بص!!ورة عش!!وائیة لك!!ل ). ٢٠٠٢ ،Anonymous(الفیروس!!یة 

نب!!ات وموع!!د التزھی!!ر /وع!!دد التفرع!!ات) س!!م(رتف!!ا熬 النب!!ات ا: تركی!!ب وراث!!ي وم!!ن ك!!ل مك!!رر لص!!فات
زن القرن!ة وعدد البذور في القرنة ومع!دل و) سم(وعدد القرنات في النبات وطول القرنة ) یوم(والنضج 

ل الب!!!ذور والحاص!!!ل الب!!!ایولوجي وحاص!!!ل القرن!!!ات األخض!!!ر وحاص!!!) غ!!!م(ب!!!ذرة ١٠٠ووزن ) غ!!!م(
  ). نبات/غم(

ث!م ج!رى  )١٩٥٦، Griffing( ل!ـ األول األنموذجطریقة األولى الحللت البیانات إحصائیا حسب 
األول ع!ن ل ی!ن للصفات المدروسة ولكل ھج!ین عل!ى أس!اس انح!راف متوس!ط ھج!ن الجیتقدیر قوة الھج

  -:متوسط قیم األبوین وباستخدام المعادلة اآلتیة
  

2
)( 1

ji PP
FHHeterosis

+
-=  

  -:لكل ھجین بالمعادلة اآلتیة ) t(قیمة  وحسبت) t(باختبار  واختبرت معنویة قوة الھجین
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2
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   .)١٩٥٧(Kempthorne واختبرت معنویاتھا عن الصفر حسب طریقة 
2(الواس!ع  عنیینقدرت نسبة التوریث ب!الم

. sbh (% والض!یق)2
. snh (% ومع!دل درج!ة الس!یادة

)a ( لكل صفة كما یأتي:  
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   .)١٩٩٩ ،علي(و  )١٩٩٧ ،بحو (اعتمدت حدود قیم التوریث بالمعنى الواسع التي أوردھا
   .)١٩٩٩ ،العذاري(فیما اعتمدت حدود قیم التوریث بالمعنى الضیق التي أوردھا 

عن!د  لك!ل ص!فة) Ỹ(كنسبة مئوی!ة م!ن الوس!ط الحس!ابي ) EGA(وقدر التحسین الوراثي المتوقع 
ع!!ن طری!!ق  )١٩٦٩ ،Kempthorne(بالطریق!!ة الت!!ي أوض!!حھا  م!!ن النبات!!ات ٪١٠ش!!دة االنتخ!!اب ل!!ـ 

    -:المعادلة التالیة
 EGA % = [( K H 2     Ö s2 p   ) / Ỹ]   × 100. 

  .)١٩٦٦( Robinsonواعتمدت حدود التحسین الوراثي المتوقع التي أوردھا 
 أوض!حھامختلف!ة وحس!ب الطریق!ة الت!ي ت!م إیج!اد االرتباط!ات الوراثی!ة والمظھری!ة ب!ین الص!فات ال

Walter )١٩٧٥(.  
واس!تخدم اختب!ار دنك!ن ) ١٩٨٠ ،ال!راوي وخل!ف هللا(حس!ب م!ا أورده  تم تحلیل البیانات إحصائیا

)Duncan، ٥ المتعدد المدى للمقارنة بین المتوسطات وعند مستوى احتمال) ١٩٥٥٪.  
  

  النتائج والمناقشة
نتائج تحلیل التباین للقدرة العامة والخاصة على االئتالف والتأثیر التب!ادلي وفی!ھ ) ١(یبین الجدول 

یالح!!ظ إن االختالف!!ات ب!!ین التراكی!!ب الوراثی!!ة كان!!ت معنوی!!ة لجمی!!ع الص!!فات المدروس!!ة ، وھ!!ذا بالت!!الي 
متوس!طات ق!یم اآلب!اء والھج!ن الكامل!ة للص!فات ) ٢(یوض!ح الج!دول . یقودنا إلى دراسة سلوكھا الوراثي

المدروسة ، یالح!ظ إن االختالف!ات ب!ین اآلب!اء والھج!ن كان!ت معنوی!ة لجمی!ع الص!فات المدروس!ة حس!ب 
تمی!ز األب . س!لوكھا ال!وراثي وعلیھ یمك!ن دراس!ة ٪٥اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 

وبالنس!بة للھج!ن فق!د تف!وق ،  ال!ذي أعط!ى اق!ل قیم!ة ھولن!ديب بأعلى ارتفا熬 للنبات مقارن!ة ب!األ سوري
 فرنس!ينب!ات اظھ!ر األب /ولص!فة ع!دد التفرع!ات. معنوی!ا عل!ى معظ!م التراكی!ب الوراثی!ة ١×٢الھجین 

تفوقا على جمیع التراكیب الوراثی!ة ل!م  ٢×١ في حین اظھر الھجین لى قیمة مقارنة مع اآلباء األخرىأع
 و  )٢٠٠٦(وآخرون الكمر إلیھ كل من توصل  تتفق ھذه النتائج مع ما، مھا یصل حد المعنویة مع معظ

Alan   و Geren)٢٠٠٧(  وAlghamdi  )م!ن اختالف!ات معنوی!ة  ب!ین التراكی!ب الوراثی!!ة  )٢٠٠٩
أكث!ر اآلب!اء ت!أخرا ف!ي موع!دي التزھی!ر  س!وريك!ان األب . نبات/لصفتي ارتفا熬 النبات وعدد التفرعات

  بأن!ھ األبك!ر لموع!د التزھی!ر والنض!ج ، ویتف!ق ھ!ذا م!ع م!ا ذك!ره ك!ل م!ن ٤×٣ین والنضج وتمیز الھج
Toker)م!!ن وج!!ود اختالف!!ات معنوی!!ة لص!!فتي موع!!د التزھی!!ر والنض!!ج )٢٠٠٨(الش!!كرجي  و )٢٠٠٤ .

ب!أعلى ع!دد للقرن!ات  ١×٢بأعلى عدد للقرنات وطوال للقرنة ، في حین تمیز الھج!ین  فرنسيتمیز األب 
ى طول للقرنة متفوقین بذلك وبش!كل معن!وي عل!ى معظ!م التراكی!ب الوراثی!ة ، أش!ار بأعل ٤×٢والھجین 
إل!ى اختالف!ات معنوی!ة ب!ین التراكی!ب  )٢٠١٠(ألعب!ادي والكم!ر  و )٢٠٠٣(وآخ!رون  Kalia ك!ل م!ن

قرن!ة ل!ألب /ب!ذرة ٣.٤٥٣تراوح ع!دد الب!ذور ف!ي القرن!ة ب!ین . نبات وطول القرنة/الوراثیة لعدد القرنات
 ١×٤ وھجین!ھ العكس!يبأق!ل قیم!ة  ٤×١ بینم!ا تمی!ز الھج!ین ھولنديقرنة لألب /بذرة ٥.٨٠٣ و  اسباني

 للثمرة مقارن!ة م!ع اآلب!اء األخ!رى بأعلى وزن فرنسيولصفة معدل وزن القرنة تمیز األب . بأعلى قیمة
 .بأعلى معدل لوزن الثمرة وبشكل معنوي على جمیع اآلب!اء ومعظ!م الھج!ن ٣×١في حین تفوق الھجین 

الذي تمی!ز بأق!ل وزن ، وأعط!ى الھج!ین  اسبانيمقارنة باألب  سوريبذرة لألب  ١٠٠ لـ بلغ أعلى وزن
 و  Salama  أعلى وزن متفوقا وبشكل معنوي على جمی!ع التراكی!ب الوراثی!ة ، توص!ل ك!ل م!ن ١×٢

Mohamed )٢٠٠٤(   و Abdelmula  و Abuanja )الش!كرجي  و)  ٢٠٠٩(الفھ!ادي  و ) ٢٠٠٧
 .ب!ذرة ١٠٠إلى اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة لصفتي عدد البذور ف!ي القرن!ة ووزن ) ٢٠١٠(

  أعلى حاصل اخضر للقرنات ، وتباینت الھجن فیما بینھا لھذه الصفة  فرنسياظھر األب 
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 .تحلیل تباین قدرة االئتالف العامة والخاصة والتأثیر التبادلي للصفات المدروسة): ١( الجدول

درجات  االختالف مصادر
 الحریة

  Mean Squaresمتوسط المربعات 
ارتفا熬 النبات 

 )سم(
/ عدد التفرعات

 نبات
موعد التزھیر 

 )یوم(
  موعد النضج

 )یوم(
عدد 

 نبات/القرنات
  طول القرنة 

 )سم(
 *٢٨.٤٩٠ ٧.٧٨٣ ١٣.٨٦١ *٧٨.٢٨٧ **٢٢.٣١٢ **٧٠٩.٧٣١ ٢ المكررات

 **٣٠.٠٣٥ **١١.٦٨٣ **١٢٤.١٨٣ **٨٧.٣٢٩ *٥.٠٤١ **٤٢٠.١٢٤ ١٥ التراكیب الوراثیة
 *١١.٣٩٣ **٥.٧٩٦ **٤٢.٢٨٦ *٣١.٣٠٣ *٣.٢١٤ **٣٣٩.٣٠٢ ٣ قدرة االئتالف العامة

 ٤.٩٩٤ **٤.٤٩٢ *١٤.٦٩٦ ١٧.٧٦٨ ٠.٧٤٤ *٣٩.٥٥٤ ٦ قدرة االئتالف الخاصة
 **١٤.٣٣٩ *٢.٣٤٥ **٦٧.٦٤٦ **٣٩.٣٥٤ *١.٨٤٩ **١٤٠.٨٩٧ ٦ التبادليالتأثیر 

 ٦.٧٢٦ ٢.٢١٥ ١٣.٩١٧ ٢٠.٦٠١ ١.٩١٨ ٣١.٢١٤ ٣٠ لخطأ التجریبيا
  قدرة االئتالف العامة تباین مكونات
قدرة االئتالف الخاصة تباین مكونات  

 ٠.٨٣١ ٠.٣٣٦ ٠.٩٣٥ ٠.٥٦٠ ٦.١٧٣ ٢.٨٢٠ 

  .على التوالي ٪١و  ٪٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
 ):١(الجدول  تابع

درجات  مصادر االختالف
 ةالحری

 Mean Squaresمتوسط المربعات 
عدد البذور في 

 القرنة
معدل وزن 

 )غم(القرنة 
بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(األخضر 

حاصل البذور         
 )نبات/غم(

الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

 ٥٨٥٥.٦١١ ١٦٢.٦٤٧ ٣٩٧٤.٣٣٤ *٢٦٥.١٤١ ٥٥.٤٤١ *٢.٨٨٨ ٢ المكررات
 **١٤٧٢٤١.٧٠٠ **٦٩٥.١٢٨ **٦٤٩١٩.٨٩٠ **٨١٧.٧٠٥ **٣٢٧.٣٢٥ **٢.٠٦٨ ١٥ ثیةالتراكیب الورا

 **١٠٧٤٧٧.٨٠٠ **٤٥٧.٦١٨ **٣٦٥١١.٩٧٠ **٥٩٠.٠١٧ **١٢٥.٤٣٩ *٠.٧٤١ ٣ قدرة االئتالف العامة
 **٤٢٠٧٧.٠٥٠ *١٨٦.٨٥٦ **١٥٢٧٥.٧٦٠ **٩٠.٣٤٦ **٨٩.٩٦٣ *٠.٤٩٣ ٦ قدرة االئتالف الخاصة

 **٢٦٨٨٥.٤٧٠ ١٦٣.٦٠٨ **٢٠٥٦٨.١٦٠ **٢٩٦.٠٦٦ **١٢٠.٠٨٧ **٠.٨٥٩ ٦ التبادليالتأثیر 
 ٤٣٣٢.٣٢٢ ١٩٣.٥٧٠ ٢٦٤٧.٦٠٧ ٤٠.٥٧٨ ٢٨.١٩٠ ٠.٥٢٩ ٣٠ الخطأ التجریبي

  قدرة االئتالف العامة تباین مكونات
قدرة االئتالف الخاصة تباین مكونات  

 ٠.٦٥٢ ٠.٨٠٣ ٠.٦١٨ ١.٨٧٦ ٠.٣٦٠ ٠.٤٤٣ 

  .على التوالي ٪١و  ٪٥احتمال معنویة عند مستوى ** ،*
  
  
  

٨٩ 
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  .متوسطات قیم اآلباء والھجن الكاملة للصفات المدروسة): ٢( الجدول     
  

 التراكیب الوراثیة
  ارتفا熬 النبات

 )سم(
  /عدد التفرعات

 نبات
  موعد التزھیر

  )یوم(
  موعد النضج

 )یوم(
  عدد القرنات

 نبات/
  طول القرنة

 )سم(
 أ ٢٤.٧٤٠ ب ج ١٤.٠٤٠ و –د  ١٥٨.٨٨٧ د –أ  ٩٠.٢٩٣ أ ب ٦.٥٦٧ د - ب  ٦٤.٤٣٣  فرنسي  -١
 ج –أ  ٢٢.٨٥٣ ھـ - ب  ١٣.٣٤٠ د –أ  ١٦٥.٢٢٠ أ ب ٩١.٩٩٧ ج –أ  ٦.٠٧٠ أ ب ٧٣.٢٢٠ سوري -٢
 د ھـ ١٦.٨٨٧ و –د  ١١.١١٠ ھـ -ج  ١٦١.٠٥٣ و –أ  ٨٧.٢٩٣ د –أ  ٤.٥١٧ و ٤٩.٠٤٠ اسباني -٣
 ج –أ  ٢٢.١٨٣ و –ب  ١٢.٨٦٠ و –د  ١٥٩.٤٠٧ و –ب  ٨٥.٢٧٣ د ٢.٧٧٧ و ٤٧.٨٠٣ ھولندي -٤

 أ ب ٢٣.٨٨٣ أ ١٦.٨١٧ د –ب  ١٦٢.١٨٣ ز –ج  ٨٢.٥٥٣ أ ٦.٩٦٠ د - ب  ٦٣.٦٦٧ ٢×١
 أ ٢٥.١٣٧ د –ب  ١٣.٨٣٣ د –ب  ١٦٢.٠٧٧ أ ب ٩١.٤٨٠ أ ٦.٨١٣ ھـ -ج  ٦٠.٥٢٧ ٣×١
 ج –أ  ٢٢.٢٢٠ أ ب ١٤.٥٠٠ ج –أ  ١٦٦.٧٧٧ ج –أ  ٩١.٠٧٠ أ ٦.٨٣٣ ب ج ٦٦.٧١٣ ٤×١
 د –أ  ٢١.٦١٧ أ ١٦.٩٣٣ ج –أ  ١٦٧.٤٤٣ ھـ -أ  ٨٩.٦٦٣ ج –أ  ٦.١٠٧ أ ٧٨.٥١٧ ١×٢
 أ ٢٥.٠٤٧ أ ب ١٤.٦٦٧ أ ١٧١.٥١٧ أ ٩٤.٠٧٣ ج –أ  ٦.٠٤٧ و -د  ٥٥.٩٤٧ ٣×٢
 أ ٢٦.٠٧٣ و ١٠.٠٧٣ أ ب ١٦٨.٩٩٧ أ ب ٩١.٤٩٣ أ ٦.٧٦٠ أ ب ٧٣.٣٣٣ ٤×٢
 ھـ -ج  ١٨.٣٣٠ و –ج  ١١.٣٢٠ و –د  ١٥٨.١٨٠ ز –ب  ٨٤.١٨٣ ج د ٣.٥٥٠ ز ٣٢.٨١٣ ١×٣
 ھـ ١٦.٠٤٠ د –ب  ١٣.٨٥٠ و ز ١٥٣.٤٢٧ ز –د  ٨٢.٣٣٠ د –ب  ٣.٩٩٣ و ٤٩.٨٤٧ ٢×٣
 ھـ - ب  ١٩.١١٠ و –ب  ١٢.١٨٣ ز ١٤٩.٣٢٣ ز ٧٦.٤٤٠ د –أ  ٤.٨٨٧ ھـ و ٥٢.٧٢٣ ٤×٣
 ھـ -ج  ١٨.٨٩٠ ھـ و ١٠.٦٦٣ ز -ھـ  ١٥٤.٨٨٠ ز -ھـ  ٨١.٢٦٠ د –أ  ٤.٧٧٣ ھـ و ٥٢.٨٩٧ ١×٤
 أ ٢٤.٢١٣ و –ب  ١٢.٣٣٠ و ز ١٥٢.٥٤٧ و ز ٨٠.٣٣٠ د –أ  ٥.٢٣٠ ھـ و ٥١.٨٥٠ ٢×٤
 أ ٢٤.١٠٣ ھـ - ب  ١٣.٣٤٠ ز -ھـ  ١٥٤.٧٥٧ و ز ٧٩.٥٥٣ د -أ  ٤.٧٦٧ و ٤٩.١٧٧ ٣×٤

  .٪٥عدد الحدود وعند مستوى احتمال القیم المتبوعة بنفس الحرف لكل صفة ال تختلف عن بعضھا معنویا حسب اختبار دنكن المت     
  
  
  
  
  
  
  
  

  .متوسطات قیم اآلباء والھجن الكاملة للصفات المدروسة: )٢( تابع الجدول
٩٠ 
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 التراكیب الوراثیة

عدد البذور في 
 القرنة

معدل وزن القرنة 
 )غم(

  بذرة١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(األخضر 

حاصل البذور         
 )نبات/غم(

البایولوجي الحاصل 
 )نبات/غم(

 ب ٧٦٣.٣٧٠ ب ج ٦١.٥٥٠ ج ٣٩٦.٨٠٠ ھـ -ج  ١٣٨.٤٤٣ د –ب  ٢٨.٦٥٠ د –أ  ٥.٤٠٦  فرنسي  -١
 ھـد  ٥٠٨.٥٦٠ ب ج ٥٦.٥٤٠ ھـد  ٢٩٦.٨٣٣ ب ١٥٣.٦٥٣ و –ج  ٢٢.٣٦٠ د –أ  ٥.١٨٣ سوري -٢
 و ز ٣٧٢.٢٢٦ ج ٤٢.١١٦ و ز ١٨٦.٨٦٦ ز ١١٨.١٩٣ ز - ھـ ١٧.٠١٣ ھـ ٣.٤٥٣ اسباني -٣
 و ھـ ٤٨١.٨٥٣ ج ٤٥.٨٩٣ و ز ١٩٣.٥٧٠ و ز ١٢٤.٩٩٠ و ز ١٥.١١٧ ج –أ  ٥.٨٠٣  ھولندي -٤

 أ ب ٨١٨.٥٤٦ أ ٩١.٢١٣ ب ٤٩٦.٧٠٦ ب ج ١٥٠.٢١٣ د –ب  ٢٩.٥٦٧ ھـ -ج  ٤.٤٥٠ ٢×١
 أ ٩١٦.٧٩٣ ب ج ٥١.٦٢٣ أ ٦٢٠.٠٧٣ ح ١٠٧.٢٢٠ أ ٤٥.٢٩٧ أ ٦.٢٥٦ ٣×١
 ھـد  ٤٩٦.٩٩٣ ب ج ٥٨.٥٤٦ و ھـ ٢٤١.٨٥٠ ھـ -ج  ١٣٩.٩٠٧ ز - ھـ ١٦.٧٦٧ ھـد  ٤.٢٢٦ ٤×١
 ب ج ٧٠٨.٥٦٠ ب ج ٥٩.٩٧٠ ج د ٣٤٨.٤٩٠ أ ١٧٦.٤٥٣ ز –د  ٢٠.٦٠٧ د –أ  ٥.٦٢٣ ١×٢
 ج ٦٤٦.٩٧٣ أ ب ٧٣.٦٤٠ ھـ -ج  ٣١٠.٢٢٠ د –ب  ١٤٧.٩٧٣ و –د  ٢١.٧٢٣ ھـ -ج  ٤.٥٦٣ ٣×٢
 و ھـ ٤٨٣.٥٥٦ ب ج ٥٢.٥٦٠ ج د ٣٦٦.٨٠٣ ب ج ١٥٠.٦٥٧ أ ب ٣٧.١٤٠ أ ب ٥.٩٨٣ ٤×٢
 ج د ٦٠٦.٧٩٣ ج ٤١.٨٩٠ ج د ٣٥٨.٤٧٦ ب ١٥٧.٧٩٠ ب ج ٣١.٧٣٠ ھـ - ب  ٤.٧٧٠ ١×٣
 أ ٨٩٣.٥٦٣ ب ج ٥٥.٢٣٠ أ ب ٥٧٦.٨٨٦ ھـد  ١٣٧.٢٢٣ أ ٤٢.٤٥٣ د –أ  ٥.٥٤٦ ٢×٣
 ز ح ٣١٥.٢١٣ ج ٣٩.١٠٤ و ز ١٩١.٨٦٠ و ھـ ١٣٠.٧٩٧ و ز ١٥.٧٩٠ د –أ  ٥.٢٩٦ ٤×٣
 ح ٢١٨.١٢٦ أ ب ٧٦.٦١٠ ز ١١٨.٥٥٦ ب ج ١٥٠.٢٣٠ ز ١١.٤٣٧ أ ٦.٤٠٦ ١×٤
 ح ٢٣٠.٣٠٣ ج ٣٧.٤٩٦ و ز ١٤٨.٥٩٣ د –ب  ١٤٧.٧٨٧ و ز ١٢.٣٨٣ ج –أ  ٥.٧٧٦ ٢×٤
 ز - ھـ ٤٢٣.٤٦٣ ج ٣٨.٥٥٦ ج د ٣٤١.٨٢٣ ھـ -ج  ١٣٩.٥٤٧ ھـ -ج  ٢٦.٠٧٠ أ ٦.٢٨٠ ٣×٤

  .٪٥ا معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال القیم المتبوعة بنفس الحرف لكل صفة ال تختلف عن بعضھ     
  

٩١ 
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، ویتفق ھ!ذا م!ع م!ا حص!ل  ٣×١نبات للھجین /غم ٦٢٠.٠٧٣و  ١×٤نبات للھجین /غم ١١٨.٥٥٦بین 

 Ghalib و Talal  و)  ٢٠٠٤( Sood   و   Kaliaو  ) ٢٠٠٣(وآخ!رون   Ulukanعلی!ھ ك!ل م!ن
ولص!!!فتي حاص!!!ل الب!!!ذور والحاص!!!ل . القرن!!!ات األخض!!!ر م!!!ن اختالف!!!ات معنوی!!!ة لحاص!!!ل )٢٠٠٦(

ب!أعلى حاص!ل  ٢×١ف!ي ح!ین تمی!ز الھج!ین ، عل!ى بقی!ة اآلب!اء األخ!رى  فرنس!يالبایولوجي تفوق األب 
بأعلى حاصل بایولوجي متفوقین بذلك وبش!كل معن!وي عل!ى جمی!ع اآلب!اء ومعظ!م  ٣×١للبذور والھجین 

  Alghamdiو ) ٢٠٠٤(وآخ!!رون   Iyad  ش!!ار إلی!!ھالھج!!ن لھ!!اتین الص!!فتین ، وھ!!ذا یتف!!ق م!!ع م!!ا أ
      .حاصل البذور والحاصل البایولوجيل) ٢٠١١(الشكرجي  و  )٢٠٠٧(

ل ی!ن للصفات المدروسة على أساس انحراف متوسط ق!یم الجیقوة الھجتقدیرات ) ٣(یبین الجدول 
بقوة  ٤×٢و ١×٢و ٤×١األول للھجن عن متوسط قیم األبوین ، ففي صفة ارتفا熬 النبات تمیزت الھجن 

الت!ي أعط!ت ق!وة  ٢×٤و ٢×٣و ١×٣ھجین موجبة معنویة متفوقة على متوسط األبوین بخالف الھج!ن 
ق!!وة ھج!!ین موجب!!ة معنوی!!ة لع!!دد  ٤×٢و ٤×١أظھ!!ر الھجین!!ین . ھج!!ین معنوی!!ة ولك!!ن باالتج!!اه الس!!الب

لب!اقي الھج!ن األخ!رى  ولم تصل قوة الھجین حد المعنویة ٤×٢نبات بلغت أقصاھا في الھجین /التفرعات
        ) ٢٠٠٦(س!!واء باالتج!!اه الموج!!ب أو الس!!الب ، وھ!!ذا یتف!!ق م!!ع م!!ا توص!!ل إلی!!ھ ك!!ل م!!ن الكم!!ر وآخ!!رون 

 ٢×٣و ٢×١أعط!!ت الھج!!ن . نب!!ات/ارتف!!ا熬 النب!!ات وع!!دد التفرع!!اتلص!!فتي ) ٢٠٠٩( Alghamdi و
 ٢×٤و ٤×٣و ٢×٣ أعل!!ى ق!!یم س!!البة معنوی!!ة مرغوب!!ا بھ!!ا لموع!!د التزھی!!ر ، والھج!!ن ٢×٤و ٤×٣و
التي تمی!زت ب!أعلى ق!وة ھج!ین موجب!ة معنوی!ة غی!ر  ٤×٢و ٣×٢و ٤×١وعد النضج ، بخالف الھجنمل

لموع!!دي ) ٢٠٠٨(الش!!كرجي  و)  ٢٠٠٠(رش!!ید الفھ!!ادي ومرغوب!!ا بھ!!ا ویتماش!!ى ھ!!ذا م!!ع م!!ا ذك!!ره 
بزی!ادة  ٣×٢و  ١×٢وھجینھ العكس!ي  ٢×١نبات تمیزت الھجن /ولصفة عدد القرنات. التزھیر والنضج

ال!ذین تمی!زا بق!وة ھج!ین  ١×٤و  ٤×٢بخ!الف الھجین!ین  ١×٢موجبة معنویة بلغت أقصاھا في الھج!ین 
اقل قیمة س!البة معنوی!ة لط!ول القرن!ة ، بینم!ا أعط!ت  ١×٤أعطى الھجین . معنویة ولكن باالتجاه السالب

الش!!كرجي  هق!!یم موجب!!ة ومعنوی!!ة لق!!وة الھج!!ین ، وھ!!ذا یتف!!ق م!!ع م!!ا ذك!!ر ٣×٤و  ٣×٢و  ٣×١الھج!!ن 
نقص!ان معن!وي غی!ر مرغ!وب  ٤×١اظھ!ر الھج!ین . نبات و طول القرنة/لصفتي عدد القرنات) ٢٠٠٨(

الت!ي تمی!زت بزی!ادة معنوی!ة مرغوب!ة  ٣×٤و ٢×٣و  ٣×١فیھ لعدد البذور في القرن!ة ، بخ!الف الھج!ن 
أعط!ت خمس!ة ھج!ن ق!یم موجب!ة ومعنوی!ة لق!وة الھج!ین لمع!دل وزن القرن!ة . وس!ط األب!وینمقارنة مع مت

 ١٠٠ولص!فة وزن . ال!ذي تمی!ز بنقص!ان معن!وي ١×٤، بخالف الھجین  ٢×٣بلغت أقصاھا في الھجین 
بقوة ھجین سالبة معنویة ، في حین تمیزت ستة ھجن بقوة ھج!ین معنوی!ة ولك!ن  ٣×١بذرة تمیز الھجین 

و Salama    ، وھذا یتفق مع ما توصلت إلی!ھ ك!ل م!ن ١×٢لموجب بلغت أقصاھا في الھجین باالتجاه ا
Manal )٢٠٠١  (و Alghamdi )ولص!فة حاص!ل . ب!ذرة ١٠٠لعدد البذور في القرن!ة ووزن ) ٢٠٠٩

أعل!!!ى ق!!!وة ھج!!!ین موجب!!!ة  ٣×٤و  ٢×٣و  ٤×٢و  ٣×١و  ٢×١القرن!!!ات األخض!!!ر أظھ!!!رت الھج!!!ن 
الذین اظھ!را انخف!اض س!الب معن!وي غی!ر مرغ!وب  ٢×٤و  ١×٤الھجینین  معنویة مرغوبا بھا بخالف

بزیادة موجبة معنویة لحاصل البذور ، ول!م تص!ل ق!وة الھج!ین  ١×٤و  ٣×٢و  ٢×١تمیزت الھجن . بھ
و  ٢×١تفوق!ت أربع!ة ھج!ن ھ!ي . حد المعنویة لباقي الھجن األخرى س!واء باالتج!اه الموج!ب أو الس!الب

على متوسط األبوین وباالتجاه الموجب بلغ!ت أقص!اھا ف!ي الھج!ین  ٢×٣ي وھجینھ العكس ٣×٢و  ٣×١
 ٢×٤و  ٤×٣و  ١×٤و وھجین!ھ العكس!ي  ٤×١لصفة الحاصل البایولوجي ، بینما أعطت الھج!ن  ٢×٣

الفھ!!ادي ورش!!ید  أعل!!ى ق!!وة ھج!!ین معنوی!!ة ولك!!ن باالتج!!اه الس!!الب ، وھ!!ذا یتماش!!ى م!!ع م!!ا حص!!ل علی!!ھ
لص!!فة حاص!!ل الب!!ذور وم!!ا ) ٢٠٠٦(الكم!!ر وآخ!!رون  و) ٢٠٠١( Manalو   Salama  و  )٢٠٠٠(

  . لصفتي حاصل البذور والحاصل البایولوجي) ٢٠٠٨(الشكرجي  هذكر
2 تق!دیرات التب!این ال!وراثي اإلض!افي) ٤(یوض!ح الج!دول 

As 2 والس!یادي
Ds 2والتب!این البیئ!ي

Es 

2 التوری!!ث ب!!المعنیین الواس!!ع ةونس!!ب
.% sbh 2 والض!!یق

.% snh ومع!!دل درج!!ة الس!!یادة a   والتحس!!ین
اختلف!ت تق!دیرات التب!این ال!وراثي اإلض!افي ع!ن الص!فر . للص!فات المدروس!ة (EGA)الوراثي المتوق!ع 

م!ن إن التباین!ات  )٢٠٠٤(Sood و  Kalia ما وجده كل من ، وھذا یتفق مع  لجمیع الصفات المدروسة
 Salama و    كل!!ي للقرن!!اتالوراثی!!ة اإلض!!افیة كان!!ت معنوی!!ة ومھم!!ة ف!!ي توری!!ث ص!!فة الحاص!!ل ال

نب!!ات وع!!دد الب!!ذور ف!!ي القرن!!ة ووزن /لص!!فات ارتف!!ا熬 النب!!ات وع!!دد القرن!!ات) ٢٠٠٤(  Mohamedو
 عدد التفرع!ات للنب!اتل )٢٠١١(الشكرجي  والنضج و لموعدي التزھیر) ٢٠٠٩(و الفھادي  بذرة  ١٠٠

٩٢ 
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أم!ا التب!این ال!وراثي الس!یادي والتب!این البیئ!ي فل!م  .الحاص!ل الب!ایولوجيو طول القرن!ة وحاص!ل الب!ذورو
  یختلفا عن الصفر ولجمیع الصفات 
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  .دروسةالھجین على أساس انحراف متوسط الجیل األول عن  متوسط األبوین للصفات الم ةقو): ٣( الجدول

  
 الھجن

熬ارتفا  
  النبات

 )سم(

عدد 
/ التفرعات

 نبات

موعد 
التزھیر 

 )یوم(

  موعد
  النضج

 )یوم(

عدد 
  /القرنات
 نبات

طول القرنة 
 )سم(

  عدد
البذور في 

 القرنة

معدل وزن 
  القرنة

 )غم(

  وزن
  بذرة١٠٠

 )غم(

حاصل القرنات 
األخضر 

 )نبات/غم(

  حاصل
البذور         

 )نبات/غم(

الحاصل 
وجي البایول

)نبات/غم(
١٨٢.٥٨١ **٣٢.١٦٨ **١٤٩.٨٩٠ ٤.١٦٥ ٤.٠٦١ ٠.٨٤٥- ٠.٠٨٦ **٣.١٢٦ ٠.١٣٠ *٨.٥٩١- ٠.٦٤١ ٥.١٦٥- ٢×١**
٣٤٨.٩٩٥ ٠.٢١٠- **٣٢٨.٢٤٠ **٢١.٠٩٨- **٢٢.٤٦٥ **١.٨٢٦ *٤.٣٢٣ ١.٢٥٨ ٢.١٠٦ ٢.٦٨٦ ١.٢٧١ ٣.٧٨٥ ٣×١**
١٢٥.٦١٨- ٤.٨٢٥ ٥٣.٣٣٥- ٨.١٩٠ ٥.١١٦- *١.٣٧٨- ١.٢٤١- ١.٠٥٠ *٧.٦٣٠ ٣.٢٨٦ *٢.١٦١ *١٠.٥٩٠ ٤×١
٧٢.٥٩٥ ٠.٩٢٥ ١.٦٧٣ **٣٠.٤٠٥ ٤.٨٩٨- ٠.٣٢٨ ٢.١٨٠- **٣.٢٤٣ ٥.٣٩٠ ١.٤٨١- ٠.٢١١- *٩.٦٨٥ ١×٢ 
٢٠٦.٥٨٠ *٢٤.٣١١ ٦٨.٣٧٠ *١٢.٠٥٠ ٢.٠٣٦ ٠.٢٤٥ *٥.١٧٦ *٢.٤٤١ **٨.٣٨٠ ٤.٤٢٨ ٠.٧٥٣ ٥.١٨٣- ٣×٢**
١١.٦٥٠- ١.٣٤٣ **١٢١.٦٠١ *١١.٣٣٥ **١٨.٤٠١ ٠.٤٩٠ ٣.٥٥٥ *٣.٠٢٦- *٦.٦٨٣ ٢.٨٥٨ *٢.٣٣٦ **١٢.٨٢١ ٤×٢
٣٨.٩٩٥ ٩.٩٤٣- ٦٦.٦٤٣ **٢٩.٤٧١ *٨.٨٩٨ ٠.٣٤٠ ٢.٤٨٣- ١.٢٥٥- ١.٧٩٠- ٤.٦١٠- ١.٩٩١- **٢٣.٩٢٨- ١×٣ 
٤٥٣.١٧٠ ٥.٩٠١ **٣٣٥.٠٣٦ ١.٣٠٠ **٢٢.٧٦٦ *١.٢٢٨ ٣.٨٣٠- ١.٦٢٥ **٩.٧١٠- *٧.٣١٥- ١.٣٠٠- *١١.٢٨٣- ٢×٣**
١١١.٨٢٦- ٤.٩٠١- ١.٦٤١ ٩.٢٠٥ ٠.٢٧٥- ٠.٦٦٨ ٠.٤٢٥- ٠.١٩٨ **١٠.٩٠٦- **٩.٨٤٣- ١.٢٤٠ ٤.٣٠١ ٤×٣
٤٠٤.٤٨٥- *٢٢.٨٨٨ **١٧٦.٦٢٨- **١٨.٥١٣ *١٠.٤٤٦- ٠.٨٠١ *٤.٥٧١- *٢.٧٨٦- ٤.٢٦٦- ٦.٥٢٣- ٠.١٠١ ٣.٢٢٦- ١×٤**
٢٦٤.٩٠٣- ١٣.٧٢٠- *٩٦.٦٠٨- ٨.٤٦٥ ٦.٣٥٥- ٠.٢٨٣ ١.٦٩٥ ٠.٧٧٠- **٩.٧٦٦- *٨.٣٠٥- ٠.٨٠٦ *٨.٦٦١- ٢×٤**
٣.٥٧٦- ٥.٤٤٨- **١٥١.٦٠٥ **١٧.٩٥٥ *١٠.٠٠٥ **١.٦٥١ *٤.٥٦٨ ١.٣٥٥ ٥.٤٧٣- ٦.٧٣٠- ١.١٢٠ ٠.٧٥٥ ٣×٤ 

  .على التوالي ٪١و ٪٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

2(ونس!!!!بة التوری!!!!ث ب!!!!المعنیین الواس!!!!ع ) E 2 s(این البیئ!!!!ي والتب!!!!) D 2 s(والس!!!!یادي ) A 2 s(تق!!!!دیرات التب!!!!این ال!!!!وراثي اإلض!!!!افي ): ٤( الج!!!!دول
. sbh(%                        

2(والضیق 
. snh (% ومعدل درجة السیادة) a(  والتحسین الوراثي المتوقع)EGA  (للصفات المدروسة.  

٩٣ 
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 الثوابت
 الوراثیة

 熬ارتفا
  النبات

 )سم(

عدد 
/ التفرعات

 نبات

موعد 
التزھیر 

 )یوم(

موعد 
النضج 

 )یوم(

عدد 
  /القرنات
 نبات

طول 
القرنة 

 )سم(

عدد 
البذور في 

 القرنة

معدل وزن 
  القرنة

 )غم(

وزن 
بذرة ١٠٠
 )غم(

حاصل القرنات 
األخضر 

 )نبات/غم(

حاصل 
البذور         

 )نبات/غم(

الحاصل 
البایولوجي 

 )نبات/غم(

A 2 s 
٨٢.٢٢٤  

±٥٣.٧١٥ 
٠.٦٤٣  

±٠.٥٣٤ 
٦.١٠٩  

±٥.٢٥٥ 
٩.٤١١  

±٦.٧٩١ 
١.٢٦٤  

±٠.٩٣٥ 
٢.٢٨٧  

±١.٨٩١ 
٠.١٤١  

±٠.١٢٥ 
٢٩.٠١٠  

±١٩.٩٨٠ 
١٤٤.١٢٢  

±٩٣.٣٥٤ 
٨٩٠٧.٣٥٩  

±٥٧٧٧.٥١٢ 
٩٨.٢٧٣  

±٧٤.٢٣٥ 
٢٦٥٠٨.٤٢٠

±١٦٩٩٧.٧٩٠
2 D s  

١٤.٥٧٤  
±٢٢.٤٨٩ 

٠.٠٥٢  
±٠.٧٥٦ 

٥.٤٥٠  
±١١.٣٥١ 

٥.٠٢٨  
±٨.٧٦٢ 

١.٨٧٧  
±٢.٣٧١ 

١.٣٧٥  
±٣.٣٩٩ 

٠.١٥٨  
±٠.٣٠٦ 

٤٠.٢٨٣  
±٤٦.٠٠٩ 

٣٨.٤١٠  
±٤٧.٢٦٨ 

٧١٩٦.٦١٣  
±٧٦٩١.٦٧٨ 

٦١.١٦٦  
±١١٤.٦١٦ 

٢٠٣١٦.٤٧٠
±٢١٠٩٠.٩٤٠

E 2 s ١٠.٤٠٤  
±١٠.٧٠٦ 

٠.٦٣٩  
±٠.٦٥٨ 

٦.٨٦٦  
±٧.٠٦٥ 

٤.٦٣٩  
±٤.٧٧٣ 

٠.٧٣٨  
±٠.٧٥٩ 

٢.٢٤٢  
±٢.٣٠٧ 

٠.١٧٦  
±٠.١٨١ 

٩.٣٩٦  
±٩.٦٦٩ 

١٣.٥٢٦  
±١٣.٩١٨ 

٨٨٢.٥٣٥  
±٩٠٨.١٢١ 

٦٤.٥٢٣  
±٦٦.٣٩٤ 

١٤٤٤.١٠٧
±١٤٨٥.٩٧٤

2
. sbh% ٩٧.٠٠٨ ٧١.١٩٠ ٩٤.٨٠٤ ٩٣.١٠١ ٨٨.٠٥٨ ٦٢.٩٢٨ ٦٢.٠٣٦ ٨٠.٩٦٨ ٧٥.٦٨٤ ٦٢.٧٣٤ ٥٢.١١٨ ٩٠.٢٩٤

2
. snh% ٥٤.٩١٨ ٤٣.٨٧٩ ٥٢.٤٣٧ ٧٣.٥٠٩ ٣٦.٨٦٦ ٢٩.٦٥٩ ٣٨.٧٣٨ ٣٢.٥٩٠ ٤٩.٣٢٨ ٣٣.١٥٣ ٤٨.١٩٠ ٧٦.٦٩٨

a ١.٢٣٨ ١.١١٥ ١.٢٧١ ٠.٧٣٠ ١.٦٦٦ ١.٤٩٧ ١.٠٩٦ ١.٧٢٣ ١.٠٣٣ ١.٣٣٥ ٠.٤٠٣ ٠.٥٩٥

EGA ٦٧.٥٤٩  ٣٣.٩٩٤  ٦٦.٩٨٤  ١٦.١٦٤  ٥٥.٨١٦  ١٤.٣٧٩  ١٢.٠٨٣  ٢١.١٩٩  ٣.٦٢٦  ٥.٤٩٧  ١٩.٥٧٢  ٢٨.٥٣٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٤ 
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وعل!!ي ) ١٩٩٧(بح!!و  أوردھ!!انس!!بة التوری!!ث بمعناھ!!ا الواس!!ع وحس!!ب الم!!دیات الت!!ي  كان!!ت. المدروس!!ة

، وتتف!ق ھ!ذه إذ كانت متوسطة  نبات/مرتفعة لجمیع الصفات المدروسة باستثناء عدد التفرعات) ١٩٩٩(
وآخ!!رون  Kaliaلحاص!!ل الب!!ذور و ) ٢٠٠٢( وآخ!!رون Angelaالنت!!ائج م!!ع م!!ا توص!!ل إلی!!ھ ك!!ل م!!ن 

ة وحاص!!ل ع!!دد الب!!ذور ف!ي القرن!!نب!ات وط!!ول القرن!ة و/وع!!دد القرن!!اتلص!فات ارتف!!ا熬 النب!ات  )٢٠٠٣(
 و  ب!!!ذرة ١٠٠وزن النض!!!ج  ولموع!!!دي التزھی!!!ر و) ٢٠٠٤( Tokerو            األخض!!!ر القرن!!!ات

Alghamdi )كانت نسبة التوریث بمعناھا الض!یق وحس!ب الم!دیات الت!ي . للحاصل البایولوجي) ٢٠٠٧
 ب!ذرة وحاص!ل القرن!ات األخض!ر ١٠٠مرتفعة لصفات ارتف!ا熬 النب!ات ووزن ) ١٩٩٩(العذاري  أوردھا

نس!بة توری!ث عالی!ة إل!ى ) ٢٠٠٤( Mohamed و             Salamaوالحاص!ل الب!ایولوجي ، أش!ار 
االنتخ!اب لھ!ذه الص!فات  نج!احوھذا یدل عل!ى ، بذرة  ١٠٠بالمعنى الضیق لصفتي ارتفا熬 النبات ووزن 

ت ف!!ي أجی!!ال انعزالی!!ة مبك!!رة ، ف!!ي ح!!ین كان!!ت قیم!!ة التوری!!ث بمعناھ!!ا الض!!یق متوس!!طة لب!!اقي الص!!فا
نب!ات وع!دد الب!ذور ف!ي /لص!فتي ع!دد القرن!ات) ٢٠٠٩(األخرى ، وھذا یتفق مع ما توصل إلیھ الفھ!ادي 

كان!ت تق!دیرات مع!دل درج!ة الس!یادة . طول القرنة وحاصل الب!ذورصفتي ل) ٢٠١١(الشكرجي  القرنة و
نب!ات /تاكبر من الواحد صحیح لجمیع الصفات المدروسة م!ا ع!دا ص!فات ارتف!ا熬 النب!ات وع!دد التفرع!ا

الص!فات ، ھ!ذا یتف!ق م!ع م!ا  تل!كبذرة مما یدل على وجود سیادة فائق!ة تس!یطر عل!ى وراث!ة  ١٠٠ووزن 
صفتي عدد البذور ف!ي القرن!ة وحاص!ل الب!ذور و حمی!د ورش!ید ل )٢٠٠١(Manal و   Salamaذكرتھ  

لقرن!ة نبات وطول ا/لصفات موعد التزھیر وعدد القرنات) ٢٠١١(لموعد النضج و الشكرجي ) ٢٠٠٦(
ویبدو إن التحس!ین ال!وراثي المتوق!ع كنس!بة مئوی!ة م!ن . الحاصل البایولوجيحاصل القرنات األخضر وو

كان عالیا لصفات مع!دل وزن القرن!ة  )١٩٦٦(Robinson العام وحسب المدیات التي أوردھا  المتوسط
التزھی!ر الحاص!ل الب!ایولوجي ، ومنخفض!ا لص!فتي موع!د حاصل القرن!ات األخض!ر وحاص!ل الب!ذور وو

 Kalia  إلی!ھات األخ!رى ، اتف!ق ھ!ذا م!ع م!ا أش!ار                       ، ومتوس!طا لب!اقي الص!فوالنضج 
 األخض!ر لحاص!ل القرن!ات من تحسین وراثي ع!الي )٢٠٠٤( Sood  وKalia    و )٢٠٠٣(وآخرون 

م!ن ) ٢٠٠٩(ذك!ره الفھ!ادي وم!ا ، الحاص!ل الب!ایولوجي حاصل الب!ذور وصفتي ل) ٢٠١٠(الشكرجي  و
إن ارتف!ا熬 نس!بة التوری!ث . نب!ات وع!دد الب!ذور ف!ي القرن!ة/ع!دد القرن!اتلص!فتي تحسین وراث!ي متوس!ط 

 المترافق مع ارتفا熬 قیم التحس!ین ال!وراثي المتوق!ع یعط!ي مؤش!را للتنب!ؤ ال!ذي سنحص!ل علی!ھ باالنتخ!اب
لتحس!ین  )١٩٨١ ،Welsh( اب اإلجم!الي تحق!ق النج!اح المطل!وبیمكن الق!ول ب!ان طریق!ة االنتخ! وعلیھ

  .ھذه الصفات
تف!ا熬 النب!ات وجود ارتباط مظھري ووراثي موجب معنوي بین ص!فتي ار) ٥(الجدول ضح من یت

نب!ات /وكذلك بین كل منھما وص!فات حاص!ل الب!ذور وط!ول القرن!ة وع!دد القرن!اتنبات /وعدد التفرعات
  Alanو  )٢٠٠٦( Ghalib و  Talal  وموعد التزھیر والنضج ، وھذا یتفق مع ما توصل إلیھ كل م!ن

ارتباطا مظھری!ا ووراثی!ا موجب!ا أظھرت صفة موعد التزھیر  .)٢٠٠٩(و ألعبادي ) ٢٠٠٧(Geren و 
، یتماشى ھذا مع م!ا ذك!ره ألعب!ادي  معنویا مع كل من الحاصل البایولوجي وطول القرنة وموعد النضج

وارتباط!!ا ا م!!ع حاص!!ل الب!!ذور ی!!ا معنوی!!ا موجب!!ص!!فة موع!!د النض!!ج ارتباط!!ا وراث ارتبط!!ت. )٢٠٠٩(
لع!دد  ارتباطا مظھریا ووراثیا موجب!ا معنوی!ا إن ھناك كما وجد. مظھریا ووراثیا معنویا مع طول القرنة

حاص!ل القرن!ات األخض!ر ، وك!ذلك ب!ین و وحاص!ل الب!ذورالحاص!ل الب!ایولوجي نبات وكل م!ن /القرنات
خض!ر للقرن!ات ، اتف!ق ھ!ذا م!ع م!ا وج!ده والحاص!ل األالحاص!ل الب!ایولوجي وكل من معدل وزن القرنة 

Ulukan  ٢٠٠٣(وآخ!!!!رون (وم!!!!ا أش!!!!ار إلی!!!!ھ ،  Abdelmula  و Abuanja )الحاص!!!!ل ). ٢٠٠٧
 وارتباطامظھریا ووراثیا موجبا معنویا مع حاصل القرنات األخضر ،  البایولوجي للنبات اظھر ارتباطا

و ) ٢٠٠٣(وآخ!رون  Ulukanتوصل إلیھ  وراثیا معنویا مع حاصل البذور ، ھذه النتائج تتماشى مع ما
Iyad  ٢٠١٠(، وما أشارت إلیھ الشكرجي ) ٢٠٠٤(وآخرون.(  

یالحظ إن مع!امالت االرتباط!ات الوراثی!ة كان!ت اكب!ر م!ن المظھری!ة ألغل!ب الص!فات المدروس!ة 
حاص!ل القرن!ات وكان لصفة معدل وزن القرن!ة أعل!ى ارتب!اط مظھ!ري ووراث!ي موج!ب ومعن!وي م!ع 

مك!!ن االس!!تمرار مس!!تقبال ببرن!!امج تربی!!ة باس!!تخدام اح!!د ط!!رق تربی!!ة المحاص!!یل الذاتی!!ة وی. األخض!!ر
  .التلقیح بھدف الوصول إلى أصناف أو سالالت محسنة من الباقالء

  
  
  

٩٥ 
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  .بین صفات الحاصل ومكوناتھ) لسفلىالقیم ا(والوراثي ) القیم العلیا(معامالت االرتباط المظھري ): ٥( الجدول    
الحاصل  مدروسةالصفات ال

البایولوجي 
 )نبات/غم(

حاصل 
البذور         

 )نبات/غم(

حاصل القرنات 
  األخضر

 )نبات/غم(

وزن 
بذرة ١٠٠
 )غم(

معدل وزن 
  القرنة

 )غم(

عدد 
البذور في 

 القرنة

طول 
القرنة 

 )سم(

عدد 
  /القرنات
 نبات

موعد 
النضج 

 )یوم(

موعد 
التزھیر 

 )یوم(

عدد 
/ التفرعات

 نبات
  تارتفا熬 النبا

 )سم(
٠.٢١٦  
٠.٢٢٠ 

٠.٣٧٩*  
٠.٣٨٩* 

٠.١٦٩  
٠.١٧١ 

٠.٣١٠  
٠.٣١٧ 

٠.٠٦٥  
٠.٠٦٩ 

٠.٠٦٠  
٠.٠٦٨ 

٠.٤٣٧*  
٠.٤٦٨** 

٠.٤١١*  
٠.٤٢٤* 

٠.٥٧٤**  
٠.٥٨٨** 

٠.٥٠٩**  
٠.٥٣٤** 

٠.٦٧٠**  
٠.٧٢٥** 

  /عدد التفرعات
 نبات

٠.٢٧٥  
٠.٢٩٥ 

٠.٤٠٠*  
٠.٤٤٠* 

٠.٢٩٥  
٠.٣١٤ 

٠.١٣٥  
٠.١٤٣ 

٠.٢٠٤  
٠.٢٢٠ 

-٠.٠٦٦  
-٠.٠٧٠ 

٠.٥٦٩**  
٠.٦٠٣** 

٠.٣٧٧*  
٠.٣٩٨* 

٠.٥٢١**  
٠.٥٣٦** 

٠.٥٠٨**  
٠.٥٢٠** 

 

  موعد التزھیر
 )یوم(

٠.٣٧٣*  
٠.٣٩١* 

٠.١٨٩  
٠.٢٢٧ 

٠.٢٣٦  
٠.٢٤٤ 

٠.٠٦٩  
٠.٠٦٠ 

٠.٢٤١  
٠.٢٤٨ 

-٠.٢٠٣  
-٠.٢١٥ 

٠.٣٧٥*  
٠.٤٠٤* 

٠.١٦٩  
٠.١٩١ 

٠.٨٦١**  
٠.٨٧٦** 

  

  موعد النضج
 )یوم(

٠.٣١٠  
٠.٣١٧ 

٠.٣٥٦  
٠.٣٨٥* 

٠.١٧٧  
٠.١٧٦ 

٠.٢٦٢  
٠.٢٦٧ 

٠.١٤٩  
٠.١٤٧ 

-٠.٢٦٥  
-٠.٢٨٨ 

٠.٤١٦*  
٠.٤٣٩* 

٠.٢٧٥  
٠.٢٩٦ 

   

  /عدد القرنات
 نبات

٠.٥٨٤**  
٠.٦٠٣** 

٠.٤٤١*  
٠.٤٦٤** 

٠.٤٠٤*  
٠.٤٢٤* 

٠.٢٣٣  
٠.٢٤١ 

٠.٠٥٨  
٠.٠٨٦ 

-٠.١٦٨  
-٠.١٦٦ 

٠.٢١٩  
٠.٢٣٩ 

    

  طول القرنة
 )سم(

٠.١٣١  
٠.١٣٨ 

٠.١٥٨  
٠.١٧٤ 

٠.١٧١  
٠.١٧٤ 

٠.٠٤٨  
٠.٠٥٥ 

٠.١٤٧  
٠.١٤٦ 

٠.٢٧٠  
٠.٢٧٩ 

     

  عدد البذور في
 القرنة

-٠.٠٥٠  
-٠.٠٥٢ 

-٠.١٦٩  
-٠.١٥٣ 

٠.١٠٦  
٠.١١٣ 

٠.٠٢٢  
٠.٠٣٠ 

٠.١٧٨  
٠.١٨٥ 

      

  معدل وزن القرنة
 )غم(

٠.٧٤٧**  
٠.٧٦٥** 

٠.٠٤٦  
٠.٠٥٢ 

٠.٩٢٨**  
٠.٩٣١** 

-٠.١٨٣  
-٠.١٨١ 

       

  بذرة١٠٠وزن 
 )غم(

-٠.٠٥٣  
-٠.٠٥٥ 

٠.٣٠١  
٠.٣١٠ 

-٠.١٣٣  
-٠.١٢٩ 

        

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(األخضر 

٠.٨٩٧**  
٠.٩٠٩** 

٠.٢٢٠  
٠.٢٣١ 

         

حاصل 
 )نبات/غم(البذور

٠.٣٥٢  
٠.٣٦١* 

          

  .على التوالي ٪١و  ٪٥معنویة عند مستوى احتمال **  ، *      
  
  

٩٦ 
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ESTIMATION OF HETEROSIS , GENE ACTION AND GENOTYPIC 
AND PHENOTYPIC CORRELATION IN FABA BEAN (Vicia faba L.) 

Shamil Y.Hassan AL-Hamdany  
Dept. of Hort. & Landscape  Design , College of Agric. & Forestry , Univ. of  

Mosul , Iraq  
 

ABSTRACT  
       Four varieties of faba bean viz, (1-French (aguadulce) , 2-Syrian (shami) ,              
3-Spain and 4-Holland) were used in a Complete Diallel Crosses , during 
growing season 2008/2009. Genotypes (parents  and F1s hybrids) were sowing 
in the Field Dept. of Hort. & Landscape Design , College of Agric. & Forestry , 
Mosul University , during growing season 2009/2010 , by using Randomized 
Complete Block Design (R.C.B.D) with three replications , aimed to evaluate 
performance of hybrids and their parents for identify promising hybrids and 
estimate heterosis , gene action ,  heritability , genetic advance , phenotypic and 
genotypic correlation for studied characters. Results showed that parents and 
F1s were significantly different for all studied characters , the parent French 
was significantly higher in green pods , seed and biological yield. Whereas the 
hybrid 1x3 was characterized by the highest for green pods yield and biological 
yield , and the hybrid 1x2 for the seed yield. The hybrids showed significant 
superiority over parents means for all the studied characters , the hybrid 3x2 
was significantly higher than other for  heterosis in green pods yield and 
biological yield , and the hybrid 1x2 for the seed yield. Significant additive 
variance were found for all studied characters. Narrow sense heritability was 
higher for: plant height , 100 seed weight , green pods yield and biological 
yield which indicated additive gene action for these characters. Over 
dominance were found for all studied characters except: plant height , no. of 
branches per plant and 100 seed weight. The higher phenotypic and genotypic 
correlations was found between average pod weight and green pods yield.  

  
  المصادر

  التحلی!!!!!ل ال!!!!!وراثي للمق!!!!!درة االتحادی!!!!!ة وق!!!!!وة الھج!!!!!ین ومعام!!!!!ل . )١٩٩٧( بح!!!!!و، مناھ!!!!!ل نجی!!!!!ب
الحی!!اة ، كلی!!ة أطروح!!ة دكت!!وراه ، قس!!م عل!!وم . .Hordeum vulgare Lالمس!!ار ف!!ي الش!!عیر  
  .علوم ، جامعة الموصلال

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
Vicia  faba L. .٧٥- ٦٦): ١(٣٤لة زراعة الرافدین مج.  

  تص!!!!!!!میم وتحلی!!!!!!!ل . )١٩٨٠( ال!!!!!!!راوي، خاش!!!!!!!ع محم!!!!!!!ود وعب!!!!!!!د العزی!!!!!!!ز محم!!!!!!!د خل!!!!!!!ف هللا
  .مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل. التجارب الزراعیة         

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

لمعالم الوراثیة واالرتباطات وتحلیل معامل المس!ار تقدیر بعض ا). ٢٠١٠( الشكرجي، وئام یحیى رشید
 ):١(١٠ مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعی!ة.Vicia  faba L.   لھجن الجیل الثاني في الباقالء

٦٣ –٥٠.   
قدرة االئتالف والتھجین التبادلي للحاصل ومكوناتھ لھج!ن الجی!ل ). ٢٠١١( الشكرجي، وئام یحیى رشید

  .مقبول للنشر): ٣(٣٩مجلة زراعة الرافدین  .Vicia   faba L .الثاني في الباقالء 

٩٧ 
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                تقی!!!!!یم أداء الطف!!!!!رة الوراثی!!!!!ة للب!!!!!اقالء       ). ٢٠٠٩( بألعب!!!!!ادي، أحم!!!!!د إب!!!!!راھیم یوس!!!!!ف عب!!!!!د الوھ!!!!!ا
Vicia  faba L. جامع!!ة ماجس!!تیر ، كلی!!ة الزراع!!ة والغاب!!ات ، رس!!الة  .المتدنی!!ة الت!!انین

  .الموصل
تقی!یم أداء وتق!دیر المعلم!ات الوراثی!ة ف!ي ). ٢٠١٠( أحمد إب!راھیم یوس!ف وماج!د خلی!ف الكم!ر ألعبادي،

  .٨٧-٧٩ ):١ملحق ) (٣(٣٨مجلة زراعة الرافدین  .Vicia faba L .الباقالء 
، مدیری!!ة دار الكت!!ب  الطبع!!ة الثالث!!ة .أساس!!یات عل!!م الوراث!!ة). ١٩٩٩( الع!!ذاري، ع!!دنان حس!!ن محم!!د
  .معة الموصلللطباعة والنشر، جا

ق!!!!!وة الھج!!!!!ین والفع!!!!!ل الجین!!!!!ي ف!!!!!ي ال!!!!!ذرة الص!!!!!فراء                       . )١٩٩٩( عل!!!!!ي، عب!!!!!ده الكام!!!!!ل عب!!!!!د هللا
.Zea  mays L . جامعة الموصل ،أطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات.  

المجل!ة . .Vicia  faba Lوراث!ة بع!ض الص!فات ف!ي الب!اقالء ). ٢٠٠٩( الفھ!ادي، محم!د یوس!ف حمی!د
  .٥١٨-٥٠٧ ):٤(٥ األردنیة في العلوم الزراعیة

ق!وة الھج!ین واالرتباط!ات المظھری!ة والوراثی!ة ف!ي . )٢٠٠٠( الفھادي، محمد یوسف ووئام یحیى رش!ید
  .٩٣-٨٦ ):٣(٣٢مجلة زراعة الرافدین . الباقالء

      الجین!!ي ق!!وة الھج!!ین والفع!!ل ). ٢٠٠٦(ی!!ونس حس!!ن ووئ!!ام یحی!!ى رش!!ید ش!!امل والكم!!ر، ماج!!د خلی!!ف 
           ):٣(٦جامع!!!ة تكری!!!ت للعل!!!وم الزراعی!!!ة مجل!!!ة . .Vicia faba L والتوری!!!ث ف!!!ي الب!!!اقالء

٢٠٩–٢٠٠.  
  .مكتبة دار الخلیج ، عمان ، األردن .تربیة النباتات البستنیة). ١٩٩٩(الكمر، ماجد خلیف 

         نت!!اج الخض!!رواتإ). ١٩٨٩( مطل!!وب، ع!!دنان ناص!!ر وع!!ز ال!!دین س!!لطان محم!!د وك!!ریم ص!!الح عب!!دول
  .جامعة الموصلرة التعلیم العالي والبحث العلمي ، وزا). الجزء الثاني(
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