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)vicia faba(في الباقالء وتقدیر المعلمات الوراثیةأداءتقییم 
ماجد خلیف الكمرألعباديیوسف إبراھیماحمد 

جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغاباتوزارة العلوم والتكنولوجیا    

الخالصة
في نلتقدیر التبایالدراسة ھذهأجریت

استخدام , اكوادلجي: من الباقالء ھيأصنافستة  ب
النتائأظھرت. تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالثة مكررات 

الخضراءما عدا وزن القرناتلجمیع الصفات المدروسة الوراثیة
ألصناف .ا

,
.

تماد .بذرة ١١٠٠-.وعدد البذورنبات/ البذور االع
.الحاصل كمعاییر جیدة في تحسین الحاصلعلى مكونات 

المقدمة
وتكمن األھمیة , من محاصیل العائلة البقولیة المھمة) Broad Bean.)Vicia faba Lتعد الباقالء 

٣٧-٢٣ ٪)Alghamdi,٢٠٠٩ (
وقد )١٩٨٩,( 

لجافة١–.طن ٥) ١٩٩٩,وآخرونSchulz(أوضح ذور ا ب تدخل و. من ال

الدورة الزراع
Rhizobium)Dyke وPrew,١٩٨٣ (

Erskineو Khalil(سنة //٢٢٢
لمحدودةاألصنافأصناف.)٢٠٠١, ا

واألصنافمحدودة النمو
أوالوراثي وان 

٣٣على )١٩٩٩(وآخرون Adakفي دراسة قام بھا ف.البیئیة
اصل البذري ١-قرنھ.وعدد البذور١-نبات.كبیراً في طول النبات وارتفاع أول قرنھ وعدد القرون  لح ١-نبات.وا

في) ٢٠٠٥(و.بذرة١٠٠ووزن 
لحمداني .٢م/غم ١١٢٠األصنافتفوق الصنف ایكاروس بحاصل البذور على باقي الباقالء وذكر ا

)٢٠٠٥ (
ABAبحامض 

لجبوري .النمو في صفة ارتفاع النبات وعدد العقد على الساق الرئیسي ار ا أش ) ٢٠٠٦(و
٤١٩١.١٧و ٤٣٧٣.٨٣(على سبعة أصناف من الباقالء الى تفوق الصنف

ارتفاع ات) ٢٠٠٧(GerenوAlanذكرو) ١-ھـكتار.كغم
إلى,بذرة١٠٠٠ووزن ١-ھكتار.وحاصل البذور كغم ١-قرنھ.وعدد البذور١-نبات.وعدد القرنات 

K.Pasa أما الصنف ,في صفة ارتفاع النباتTarzan قرنات فوق في عدد ال لصنف و١-نبات.ت -Eresenا
في صفة عدد البذورتفو87 حاصل البذور ووزن ١-.ق  في ) ٢٠٠٧(Alghamdiوذكر .بذرة١٠٠و

إلىتقییم ستة أصناف من الباقالء 
ھ.

GhandorahوEL-Shawaf)١٩٩٣(

مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول
٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

بذ١٠٠ووزن ١-نبات.والبذور ووزن البذور
٩٨.٨٧إلى١-نبات.٪ لصفة عدد القرنات٧٦.٥١اذ تراوحت بین 
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١٣٠.٣٧-نبات.٪١٤٦.٢٩-نبات.
فاع النبات ١٨.٤٣بذرة ١٠٠٪ ووزن ١١٩.٩٢-نبات. Ulukan.٪١٥.٩١٪ وارت

)٢٠٠٣(وآخرون 
لقرنات و Toker. ١-نبات. عدد ا

ف) ٢٠٠٤(
على % ٩٧, ٨٣, ٩٧, ١٠٠٩٩وزن 

ً من ٢٢) ٢٠٠٧(Abuanjaو Abdelmula.التوالي صنفا
أ

١-نبات.

١٠٠أما وزن ,١-نبات. وصفة عدد القرنات
الجافو١-نبات. ذور  ب ل ١-نبات.ةا

.المعنویة 
) ساللة الو(

.التوریث والتحسین الوراثي المتوقع لصفات الحاصل

وطرائقھالبحث مواد 
 /

.٢٠٠٩-٢٠٠٨الموصل في الموسم الزراعي 
متر ١) RCBD(نفذت التجربة وفق

سم وبین ٦٠م والمسافة بین المروز ٢مروز بطول ٤بین مكرر وأخر ، شملت الوحدة التجریبیة على لفاص
آخرون م(٢م٦بحیث بلغت مساحة الوحدة التجریبیة . سم٢٠النباتات داخل المرز  وب و ل زرعت ) ١٩٨٩,ط

س اأجریتوفي نھایة الموسم .١١/١١/٢٠٠٨البذور بتاریخ 
١٠٠ارتفاع النبات وعدد البذور بالقرنة ووزن البذور الجافة بالنبات ووزن 

قرنات أما.١-.وحدة كغمإلىتحویلھومن ثم ٢م٦ا والبالغ مساحتھاخذ حاصل الوحدة التجریبیة وزن ال
حسابھالخضراء فقد تم 

) ١٩٧٠,Folins)AOACحامض التانیك باستخدام كاشف 
SPECTROPHOTOMETER٧٦٠

:حساب النسبة حسب المعادلة
النسبة المئویة للتانینات

١٠٠× التخفیفات × ملغم حامض التانیك =على ھیئة حامض التانیك
١٠٠٠× وزن العینة ×حجم العینة المستخدمة في التقدیر 

),١٩٨٠ (
)Duncan ,٥المتعدد المدى للمقارنة بین المتوسطات وعند مستوى احتمال ) ١٩٥٥ ٪
) VGE(و

:تیةألوالبیئة بالمعادلة اوعدم وجود ارتباط بین الوراثة 

VP = VG + VE

Wilcox Martin)
).١٩٩٦,Ceccarelliو Singhو١٩٩٠,عن الساھوكي ١٩٧٣,

M2-M1VG= R
M2 = متوسط مربعات األنماط القیاسیة
M1 = متوسط مربعات الخطأ التجریبي  وانM1 =VE

R = عدد المكررات
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H(كما قدرت النسبة المئویة للتوریث بالمعنى الواسع  2b.s (             باستعمال المعادلة اآلتیة

100×VG )=H2(b.s VP

GΔỹ
)Allard١٩٦٠( المعادلة اآلتیة  التي أوردھا 

%    ٥وھي شدة االنتخاب لـ ٢‚٠٦= kعلما أن 
H2 =نسبة التوریث
2σ P =الجذر ألتربیعي للتباین المظھري

ỹ =المتوسط العام
)١٩٦٦،Robinson(٪ عالیة٣٠٪ متوسطةاكثرمن٣٠-١٠واطئةبین٪١٠المدیات اقل من واعتمدت

والمناقشةالنتائج 
أن ) ١(

أما اقل ) سم٧٢.٩(تفوقت
إ. )سم٥٦.١(األصناف ارتفاعا فقد كان الص

 ,
آخرون Pilbeam(الخضري إلى مرستیم زھري ألقميالتزھیر فیھا عند نھایة األفرع ویتحول المرستیم  , و

لحمداني  ) ١٩٩٩(وآخرونAdakه ). ١٩٩٠ ا .) ٢٠٠٥( و 
٧.٣

أن تباین األ.الصنف االسباني

جبوري الأكده
) ١(ومن الجدول ،)٢٠٠٦(

أن السبب في ھذا التباین .سم١٤.٥سم في حین جاءت ساللة الوردة البیضاء بأقل معدل بلغ ٢٢.٢بمعدل بلغ 
Shafik آخرون ) ١٩٨٦(و

) . ٢٠٠٥(والحمداني 
٥.٣بمعدل بلغ 

AgungوMc Donald)إلىأو) ١٩٩٨
أعطتالتي تفوقت في طول القرنة األصنافأنطول القرنة حیث 

).١٩٩٣, وآخرونSalih(یزداد عدد البذور بزیادة طول القرنة 
خضراء  ل ات ا لقرن صفة وزن ا

ع٤٥٢
, التراكیب الوراثیة  باستثناء الصنف الفرنسي 

).٢٠٠٦(و الجبوري ) ٢٠٠٥(الحمداني 
١-نبات. ةاختلفت األصناف فیما بینھا في صفة وزن البذور الجاف

أن تباین التراكیب في . غم ومعنویا على الصنفین فرنسي وساللة الوردة البیضاء ٧٢,٦األصناف بمعدل بلغ 

Bakheit آخرون Adakو ) ١٩٩١(و
).١٩٩٩(وآخرون 

لى باقي ١-.كغم ٤٢٦٢ ع

2 2

-
KH

σ P

ΔG% =

×100

y



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین - 316X               (المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد) ٣٨

GerenوAlanو) ١٩٧٨(Rowland. ن
) ١(١٠٠أما صفة وزن ) . ٢٠٠٧(Alghamdeو) ٢٠٠٧(

بمعل بلغ  اف  ألصن ا قي  لى با وق ع ف إن سبب . ١٨٩.٣ت
بذ١٠٠التباین بین األصناف في صفة وزن 
١٠٠TaherوWali)و ) ١٩٩٠Abd ELzahar

)٢٠٠٧ .(
٠.٠٤البیضاء اقل معدل بین األصناف 

).١٩٩٥(وآخرون Ducو) ١٩٨٩(Martinو Cabreraمستویات عالیة من التانین وھذه النتیجة تتفق مع 
) ٢(من الجدول 

بذرة ١١٠٠-نبات.ة
و ) ٢٦٣٩٦٣.٦و٤١٤٠٠٣,١(و ) ٧٢.٨و ١١٨,٤٤(و ) ١٢٢٦,٨و٣٥١٢,٨(و ) ٢٤.٧و٤٦.٥(
إن التنوع الوراثي والمظھري في الصفات المدروسة یودي بالتالي إلى . على التوالي ) ٩٩٧,٧و١١٠١,٦(

ELو Ghandorahالنتائج مع ما توصل إلیھ  – Shawaf)٢٠٠٩(والكمر وایشو ) ١٩٩٣ (
١-نبات .١٠٠التباین الوراثي والمظھري لوزن 

.إلى استنتاج أمكانیة االنتخاب لتلك الصفات  المظھري العالیة یقودنا 

) ٩٨.٢و٩٠.٥و ٧٣.٢و٨٣.١و٩٨.١(بذرة ونسبة التانین ١٠٠بالقرنة ووزن 

 )Mahmoud ,١٩٨٤ (Toker
أما التحسین الوراثي المتوقع كنسبة مئویة من المتوسط الحسابي فقد أعطى ) ٢٠٠٧(Alghamdiو) ٢٠٠٤(

٨٥.٨( ١٠٠
,٧٨.٥, ٣٧.٧, ٢٦.٥ (

 )kalia و
Sood ,٢٠٠٤ ( وھذا یتفق معMahmoud وآخرون)١٩٨٤.(

)١٠٠) ٣–
٠.٦٠٤Alan-ووزن البذور بالنبات  ٠.٦٣١–والحاصل الكلي للبذور بقیمة ٠.٦٩٢

أما صفة) ٢٠٠٧(Gerenو
قرنة ١٠٠ومعنویا مع وزن  ذور بال ب ذرة  ومع عدد ال ) ٠.٦٥٣-, ٠.٥٨١-( و ) ٠.٩٤٩-, ٠.٨٨١-(ب

جب ومعنوي ) ٢٠٠٧(Abuanjaو Abdelmulaوھذا ما أكده  ثي مو اط ورا ارتب نة  قر بذور بال لعدد ال ان  وك
) ١٩٩٩(Adak) ٠.٧٠٢(بذرة ١٠٠

١.٠٠و٠.٩٩بالنبات ارتباطا مظھریا ووراثیا معنویا وموجبا مع الحاصل الكلي للبذور ةالجاف
ة

. )٢٠٠٧(Alghamdiالمستقبلیة وھذا ما أكده 
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ومكوناتھمتوسطات صفات الحاصل :)١(الجدول

الصفات
األصناف

ارتفاع النبات 
)سم(

عدد القرنات 
للساق الرئیسي

طول 
سم/القرنة

.عدد البذور
١-قرنھ

وزن القرنات 
.الخضراء

)غم(١- النبات

وزن البذور 
الجافة 

١- نبات

حاصل البذور 
الكلي 

١-ھكتار.كغم

١٠٠وزن 
)غم(بذرة 

نسبة 
التانین ٪

أ٠.٢١أ١٨٩.٣ـج٢٩٧٢ـج٥٠.٦ب٣٣٠دـ ج٤.٦ب١٨.٨ـج٢.٩ـج-أ٦٥.٢فرنسي

أ٠.٢٣بأ١٧٩.٦بأ٣٨٩١بأ٦٦.٣بأ ٣٩٤.٦بأ٥.١ب١٩.٣ـج٣.١بأ٦٨.١بابل

أ٠.٢٣بأ ١٧٥.٣أ٤٢٤٣أ٧٢.٣أ٤٤٤.٦أ٥.٣أ٢٢.٢ـج٣.٠ـجب٦١.٩سوري

ب٠.١٩ب١٦٨.٣أ٤٢٦٢أ٧٢.٦أ٤٥٢دـ ج٤.٣ب١٧.٢ـج٣.٣ـج- أ٦٤.٩تویثة

ـج٠.١٧بأ ١٦٩.٦أ٤١٥٥أ٧٠.٨بأ٣٨٣.٦ـجب٤.٧ب١٨.٢ب٥.١ـج٥٦.١اسباني

د٠.٠٤ـج١٠٠.٠ـجب ٣٢١٦ـبج٥٥.٦بأ٤٠٩.١د٤.١ـج١٤.٥أ٧.٣أ٧٢.٩وردة بیضاء

. %٥دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال  اختبارالمعامالت التي تشترك بنفس األحرف ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب * 
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صل ومكوناتةنسبة التوریث والتباین المظھري والوراثي والتحسین الوراثي لصفات الحا:)٢(جدول ال
الثوابت الوراثیة

الصفات المدروسة

التباین المدىالمتوسط العام واالنحراف القیاسي
المظھري

التباین 
نسبة التباین البیئيالوراثي

التوریث
التحسین الوراثي 

المتوقع ٪

٧٢.٩٤٦.٥٠٢٤.٧٠٢١.٨٠٥٣.١٠١١.٥٠- ٦.٦٥٦.١± ٦٤.٨)سم(ارتفاع النبات 

٧.٣٣.١٥٣.١٠٠.٠٥٩٨.١٠٨٥.٨٠-١.٦٢.٩± ٤.١٧ات على الساق الرئیسيعدد القرن

٢٢.٢٨.٠٦٦.٧٠١.٣٦٨٣.١٠٢٦.٥٠-٢.٦١٤.٥± ١٨.٣)سم(طول القرنة 

٥.٣٠.٢٥٠.١٨٠.٠٧٧٣.٢٠١٥.٥٠-٠.٤٤.١± ١٤.٧-قرنة.عدد البذور 

٤٥٢٣٥١٢.٨٠١٢٢٦.٨٠٢٢٨٦.٠٠٣٤.٩٠١٠.٦٠-٥٦.١٣٣٠± ٤٠٢.٣)غم(وزن القرنات الخضراء 

٧٢.٦١١٨.٤٤٧٢.٨٠٤٥.٦٤٦١.٤٠٢١.٣٠-١٠.٢٥٠.٦± ٦٤.٧)غم(١- نبات.الجافةوزن البذور

٤٢٦٢٤١٤٠٠٣.١٢٦٣٩٦٣.٦١٥٠٠٣٩.٥٦٣.٧٢٢.٣- ٦٠٦.٣٢٩٧٢± ١٣٧٩٠.٢- ھكتار.كغم حاصل البذور الكلي

١٨٩.٣١١٠١.٦٩٩٧.٧١٠٣.٩٨٩٠.٥٣٧.٨-٣١.١١٠٠± ١٦٣.٧)غم(بذرة ١٠٠وزن 

٠.٢٣٠.٠٠٥٠٨٠.٠٠٥٠.٠٠٠٠٨٩٨.٢٧٨.٥-٠.٠٦٠.٠٤±٠.١٨٪نسبة التانین
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بین صفات النبات والحاصل) r G(والوراثي ) r P( معامالت االرتباط المظھري : )٣(جدول ال

EVALUATION PERFORMANCE AND ESTIMATION OF GENETIC
PARAMETERS IN FABA BEAN (Vicia faba L.)

Ahmad Ibrahim Y. Al-Abadee                                 Majid K. Al-Kummer
Ministry of Sci & Technology                  College of Agri & Forestry/Univ. of Mosul

ABSTRACT
Information on genetic variability, heritability and genetic advance was

estimated in six genotype of faba bean from different origin viz; Aquadulce,
Spanish, Syrian, Babil, Twethah and white flower line. The experiment was carried
out in a randomized block design with three replications. The results showed
significant differences between the genotype for all studied characters. white flower
line was superior for all the vegetative characters , number of pods and yield and it
was tannin free as compared with other varieties. There was a high genetic and
phynotic variation for the studied characters. Heritability estimates coupled with
high genetic advance was observed for yield related characters. Grain yield was
found to be positively correlated with, pod length, pod weight, seed number and
weight. And 100 seed weight. These correlated yield components suggested that it
may be a good selection criteria for further improvement.

المصادر
اف فيت). ٢٠٠٦(،

(Vicia faba L.)جامعة تكریت، الزراعة والغاباتماجستیر،كلیةرسالة.
ABAسك یاالبس). ٢٠٠٥( ،الحمداني ، شامل یونس حسن مرعي

، دكتوراهةأطروح),Vicia faba( في نمو وإنتاجیة بعض أصناف الباقالء 
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