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 (.Vicia  faba L)الباقالء  تقویم األداء واالرتباط والتحسین الوراثي المتوقع للحاصل ومكوناتھ في
  شامل یونس حسن الحمداني

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

  الخالصة
سIوري و) كIوادلجيا(نسIي فر: مIن البIاقالء ھIي نقیIة تضمنت الدراسة تقویم أداء تسعة أصناف

وتقIدیر التباینIات الوراثیIIة  وھولنIدي وتویثIة وبابIIل وأسIباني ٣٥٧وتركIي وقبرصIي وطاقIة  )الشIامي(
فIIي  والمظھریIIة والتوریIIث والتحسIIین الIIوراثي المتوقIIع ومعامIIل االرتبIIاط المظھIIري للحاصIIل ومكوناتIIھ

خIIالل موسIIمي النمIIو  موصIIلجامعIIة ال/كلیIIة الزراعIIة والغابIIات/قسIIم البسIIتنة وھندسIIة الحIIدائقحقIIل 
أظھرت نتIائج . تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثة مكررات وفق ٢٠٠٩/٢٠١٠و ٢٠٠٨/٢٠٠٩

تحلیIIل التبIIاین التجمیعIIي وجIIود فروقIIات معنویIIة بIIین األصIIناف ولموسIIمي الزراعIIة لجمیIIع الصIIفات 
ة طIول القرنIة عنIد مسIتوى المدروسة ، وتأثیرا معنویا للتداخل بین األصناف وسIنة إجIراء البحIث لصIف

الصIفات المدروسIة ،  األصناف لجمیIعكانت االختالفات معنویة بین متوسط .                 ٪٥احتمال 
والصIنف والحاصIل البIایولوجي تفوق الصنف فرنسIي علIى بIاقي األصIناف لحاصIل القرنIات األخضIر 

 ١٠٠ات ومعIدل وزن القرنIة ووزن التباین وراثي كان عالیا لصفات ارتفاع النب. سوري لحاصل البذور
كانIت نسIبة التوریIث بمعناھIا . والحاصIل البIایولوجيبذرة وحاصIل القرنIات األخضIر وحاصIل البIذور 
، ممIا والحاصل البایولوجي بذرة  ١٠٠نبات ووزن /الواسع عالیة لصفات ارتفاع النبات وعدد التفرعات

كIان التحسIین الIوراثي المتوقIع عالیIا .  ثیIاإن معظم التبIاین المظھIري بIین األصIناف كIان ورایدل على 
ارتبIاط . والحاصIل البIایولوجينبات و حاصل القرنIات األخضIر /لصفات ارتفاع النبات وعدد التفرعات

إن أعلIIى نبIIات وحاصIIل البIIذور ، و/حاصIIل القرنIIات األخضIIر كIIان معنویIIا وموجبIIا مIIع عIIدد التفرعIIات
  .نبات/عدد التفرعاتحاصل البذور و ارتباط مظھري معنوي موجب كان بین

  
  المقدمة

 Fabaceae مIن محاصIیل العائلIة البقولیIة  faba bean (.Vicia  faba L)الباقالء محصول 
كالفیتامینIات والبروتینIات المھمة واألساسیة الحتواء قرناتھا وبIذورھا علIى مIواد غذائیIة ھامIة لإلنسIان 

) ٢٠٠٦وآخIIرون ،  Diazو  ٢٠٠٥وآخIIرون ،  Moschini( وعIIدد مIIن العناصIIر الغذائیIIة األخIIرى 
األمر الذي یجعل من ھذا المحصول حاجة غذائیة ضIروریة للتعIویض عIن البIروتین الحیIواني المرتفIع 

، إضIIافة ألھمیتIIھ فIIي الIIدورات الزراعیIIة نظIIرا لمقدرتIIھ علIIى تثبیIIت ) ٢٠١٠ ،عبIIد الحلیتIIان(الIIثمن 
 Rh. LeguminosarumبالبIIاقالء االزوت الجIIوي الحIIر فIIي التربIIة بواسIIطة العقIIد الجذریIIة الخاصIIة 

)Kahalil  وErskine ،ام ). ٢٠٠١Iراء لعIات خضIاقالء كقرنIوالي  ٢٠٠٦وصل اإلنتاج العالمي للبIح
قIIدر إنتIIاج العIIراق مIIن محصIIول البIIاقالء بحIIوالي ، و) ٢٠٠٩وآخIIرون ،  Belitz( طIIن ٤٥٧٧٠٠٠

مزروعIIة بلغIIت ألIIف طIIن كقرنIIات خضIIراء فIIي مسIIاحة  ١٤٤0٣ألIIف طIIن كقرنIIات جافIIة  و  ١٠0٨٧٤
وقد یعIود سIبب ھIذا االنخفIاض إلIى الكفIاءة ) ٢٠٠٩الجھاز المركزي لإلحصاء، ( ألف دونم  ١٢0٥١٠

یعIد تقیIیم األصIناف مIن الناحیIة  .اإلنتاجیة لألصناف المحلیة المتداولIة وإتبIاع أسIالیب حقلیIة غیIر فعالIة
لتحقیIق التحسIین الIوراثي الIذي الوراثیة ذو أھمیIة خاصIة فIي إلقIاء الضIوء علIى توجیIھ بIرامج التربیIة 

یسعى إلیھ مربIي النبIات ، عنIدما تكIون المعلومIات الوراثیIة المتIوفرة عIن ھIذه األصIناف لیسIت بالقIدر 
وتختلف أصIناف البIاقالء فیمIا بینھIا بالعدیIد مIن الصIفات المظھریIة مIن حیIث ). ١٩٩٩الكمر، (الكافي 

، ) ١٩٨٩مطلIوب وآخIرون ، (ق والقرنIات  طبیعة النمو وموعد التزھیر والنضIج ولIون وشIكل األورا
و   Alanو  ٢٠٠٥و قبیلIي وخIوري،  ٢٠٠٤  ، Toker(كما وتختلف فIي صIفات الحاصIل ومكوناتIھ 

Geren ،و  ٢٠٠٧ Karadavut  ، رونIIIي ) ٢٠١٠وآخIIIل فIIIات إن الحاصIIIت الدراسIIIث برھنIIIحی ،
وان تحلیIل التبIاین الIوراثي یكIون یعتمIد علIى التبIاین الIوراثي الباقالء والذي یتأثر بالعدیIد مIن العوامIل 

، Alghamdiو  ٢٠٠٣وآخIIرون ،  Kalia(مھمIIا إلعطIIاء معلومIIات عIIن الصIIفات التIIي یIIتم دراسIIتھا 
  ).  ٢٠١٠و الشكرجي،  ٢٠٠٩و ألعبادي،  ٢٠٠٧، Mustafa  و ٢٠٠٧

لIذلك فIان المعلومIات ،  )١٩٦٠، Allard(وتحدد نسبة التوریث ألي صفة كمیIة أفضIل طریقIة للتربیIة 
عIIن نسIIبة التوریIIث لكIIل صIIفة ومعرفIIة العالقIIة المتداخلIIة بIIین الحاصIIل وتلIIك الصIIفات یعتبIIر ضIIروریا 

 ٦/٦/٢٠١١وقبولھ  ٢٧/٣/٢٠١١تاریخ تسلم البحث 
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وبسبب تIأثر صIفة الحاصIل العIالي بالبیئIة ولكونھIا تعIد محصIلة لعIدد مIن الصIفات  .لخطوات االنتخاب
عتمIIد علIIى المرتبطIIة بھIIا لIIذا فIIان االنتخIIاب المباشIIر للحاصIIل ال یكIIون فعIIاال بالمقارنIIة مIIع االنتخIIاب الم

صفات أخرى ، وان معرفة عالقة االرتباط بین ھذه الصفات تساعد المشتغلین فIي مجIال وراثIة وتربیIة 
أجریIت العدیIد مIن الدراسIات فIي . النبات في إعداد برامج خاصة لالنتخاب ألكثر من صفة في آن واحد

الIIوراثي ألربعIIة  مIIن دراسIIة التبIIاین) ٢٠٠٣(وآخIIرون  KaliaھIIذا المجIIال علIIى البIIاقالء فقIIد توصIIل 
إلIى إن معامIل االخIتالف الIوراثي والمظھIري والتحسIین الIوراثي  وعشرون تركیبIا وراثیIا فIي البIاقالء

و نسبة توریث عالیة بالمعنى الواسع لصفات ارتفIاع النبIات كان عالیا لصفة حاصل القرنات األخضر ، 
من دراسة معامIل االرتبIاط ) ٢٠٠٣(وآخرون  Ulukan أشار. بذرة ١٠٠نبات ووزن /وعدد التفرعات

وتحلیل المسار فIي البIاقالء إلIى ارتبIاط مظھIري معنIوي موجIب بIین حاصIل البIذور وحاصIل القرنIات 
ارتبIاط  وجIود) ٢٠٠٤( Aliو  Alghamdi ذكIر ومن تقدیر بعض المعالم الوراثیة في البIاقالء. للنبات

نسIبة توریIث علIى )٢٠٠٤( TokerحصIل . بین موعد النضج وحاصل البIذور مظھري معنوي موجب
في دراسة تضIمنت بذرة  ١٠٠ووزن نبات /عدد التفرعاتلصفات ارتفاع النبات و عالیة بالمعنى الواسع

ارتباطIا مظھریIا معنویIا بIین حاصIل ) ٢٠٠٤(وآخIرون  IyadالحIظ . تقییم ثمانیة أصناف مIن البIاقالء
إلIى  )٢٠٠٤( Soodو   Kalia أشIار . والحاصل البIایولوجي بذرة ١٠٠كل من وزن البذور للباقالء و

التباین الوراثي ألربعة وعشرون تركیبا وراثیIا تحسین وراثي عالي لحاصل القرنات األخضر من تقدیر 
إلIى ) ٢٠٠٥(من دراسة تضمنت تقییم خمسIة أصIناف مIن البIاقالء توصIل قبیلIي وخIوري . في الباقالء

وجIIد مIIن تقIIدیر معامIIل . صIIل البIIذورارتباطIIا مظھریIIا معنویIIا موجبIIا لعIIدد التفرعIIات فIIي النبIIات وحا
بIذرة  ١٠٠لحاصل البذور مIع وزن االرتباط في الباقالء إن ھناك عالقة ارتباط مظھریة معنویة موجبة 

)Talal وGhalib  ،٢٠٠٦( .  

مIIن دراسIIة تقیIIیم سIIتة أصIIناف مIIن البIIاقالء إلIIى تبIIاین وراثIIي ) ٢٠٠٧( AlghamdiتوصIIل 
سبة توریث عالیIة بمعناھIا الواسIع لصIفات ارتفIاع النبIات والى ن بذرة ١٠٠وزن ومظھري عالي لصفة 

والحاصل البایولوجي ومتوسطة لحاصل البذور ، وحصIل علIى  بذرة ١٠٠وزن و نبات/عدد التفرعاتو
نبIات وموعIد النضIج وبIین حاصIل البIذور وكIل مIن /عIدد التفرعIاتبIین  ارتباطا مظھریا معنویا موجبا
وجIد مIن تقIدیر بعIض المعIالم الوراثیIة . والحاصIل البIایولوجيبIذرة  ١٠٠عدد البذور في القرنة ووزن 

نبIات /في الباقالء إن ھناك ارتباطا مظھریIا معنویIا موجبIا بIین حاصIل البIذور وكIل مIن عIدد التفرعIات
و   Abdelmula(بIIIذرة   ١٠٠نبIIIات ووزن /بIIIذرة ، وسIIIالبا معنویIIIا بIIIین عIIIدد القرنIIIات ١٠٠ووزن 

Abuanja ،٢٠٠٧ .( لتسعة أصناف من الباقالء حصل الوراثي من دراسة التباین Mustafa)٢٠٠٧ (
مIIن دراسIIة التوریIIث ) ٢٠٠٧(Geren و   AlanتوصIIل . بIIذرة ١٠٠علIIى تباینIIا وراثیIIا عالیIIا لIIوزن 

نسIIIبة توریIIIث منخفضIIIة بIIIالمعنى الواسIIIع لعIIIدد ومعامIIIل االرتبIIIاط لخمسIIIة أصIIIناف مIIIن البIIIاقالء إلIIIى 
موجبIIا بIIین عIIدد البIIذور فIIي القرنIIة وكIIل مIIن عIIدد  ارتباطIIا مظھریIIا معنویIIانبIIات ، والIIى /القرنIIات
من تقIدیر التبIاین ) ٢٠١٠(و ألعبادي والكمر )  ٢٠٠٩(حصل ألعبادي . نبات وحاصل البذور/التفرعات
والمظھري لستة أصناف من الباقالء علIى تباینIا وراثیIا ومظھریIا عالیIا لصIفات ارتفIاع النبIات  الوراثي

نسIIبة وحاصIIل البIIذور والحاصIIل البIIایولوجي ، وأشIIارا إلIIى بIIذرة  ١٠٠ومعIIدل وزن القرنIIات ووزن 
الرتفIIاع النبIIات والحاصIIل البIIایولوجي وتحسIIین وراثIIي متوسIIط لطIIول  توریIIث عالیIIة بIIالمعنى الواسIIع

القرنة وعدد البذور في القرنة والى ارتباط مظھري موجب بین حاصل البذور وكل من عIدد البIذور فIي 
إن ) ٢٠١٠(بعIIض المعIالم الوراثیIIة فIIي البIاقالء وجIIد الشIIكرجي ومIن تقIIدیر . بIIذرة ١٠٠القرنIة ووزن 

بIذرة وحاصIل البIذور والحاصIل  ١٠٠ارتفاع النبIات ووزن  تباین وراثي ومظھري عالي لصفاتھناك 
والذي انعكس على القیم العالیة لمعامل االختالف الوراثي والمظھري لھذه الصفات ، وأشIار  البایولوجي

والحاصIIل البIIایولوجي وتحسIIین بIIذرة  ١٠٠الواسIIع الرتفIIاع النبIIات ووزن إلIIى توریIIث عIIالي بIIالمعنى 
نبIIات وحاصIIل القرنIIات األخضIIر والحاصIIل البIIایولوجي والIIى ارتباطIIا /وراثIIي عIIالي لعIIدد التفرعIIات

تھIIدف  .مظھریIا معنویIIا بIIین حاصIIل البIذور وكIIل مIIن حاصIIل القرنIات األخضIIر والحاصIIل البIIایولوجي
ة التوریIIث ومعامIIل االرتبIIاط والتبIIاین الIIوراثي والمظھIIري والتحسIIین الدراسIIة الحالیIIة إلIIى تقIIدیر نسIIب

الIIوراثي المتوقIIع ألھIIم مكونIIات الحاصIIل ومIIدى اسIIتجابتھا لالنتخIIاب باسIIتخدام تسIIعة أصIIناف مختلفIIة 
  .المصدر من الباقالء لالستفادة منھا في برامج تربیة وتحسین ھذا المحصول

  مواد البحث وطرائقھ
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Iالل موسIIة خIIذت الدراسIة نفIIي  ٢٠٠٩/٢٠١٠و  ٢٠٠٨/٢٠٠٩مي الزراعIIل فIتنة حقIIم البسIIقس
نقیIIة ومختلفIIة  لدراسIIة وتقیIIیم تسIIعة أصIIناف جامعIIة الموصIIل/كلیIIة الزراعIIة والغابIIات/وھندسIIة الحIIدائق

 )الشIامي(سIوري و) كIوادلجيا(فرنسIي : ھIي faba bean (.Vicia  faba L) المصIدر مIن البIاقالء
وھولنIدي ، والتIي تIم الحصIول علیھIا مIن منظمIة  ل وأسبانيوتویثة وباب ٣٥٧وتركي وقبرصي وطاقة 

أدخلIت األصIناف جمیعھIا فIي برنIامج تلقIیح ذاتIي لثالثIة . التویثIة سIابقا -بغداد  -الطاقة الذریة العراقیة 
زرعت بذور األصناف التسعة فIي الحقIل بتIاریخ . أجیال متتالیة بھدف تثبیت الصنف قبل البدء بالدراسة

سIم  ٢٥سIم بIین مIرز وآخIر و  ٧٥ م وبمسIافة ٥مIروز بطIول  على ٢٥/١١/٢٠٠٩و  ٢٥/١١/٢٠٠٨
بین جIوره وأخIرى وفIق تصIمیم القطاعIات العشIوائیة الكاملIة بثالثIة مكIررات ، اشIتمل المكIرر الواحIد 

أجریIIت . واعتبIIرت النباتIIات الجانبیIIة نباتIIات حارسIIة) بواقIIع ثالثIIة مIIروز لكIIل صIIنف(مIIرز  ٢٧علIIى 
مIن ري وعIزق وتعشIیب وخIف بالتسIاوي للمعIامالت كافIة وكمIا موصIى بIھ عملیات الخدمة الزراعیة 

ھكتIIار /كغIIم ١٥٠وبمعIIدل ) ٢٧:٢٧( .N.PتIIم إضIIافة السIIماد المركIIب ). ١٩٨٩مطلIIوب وآخIIرون، (
  Abdalla(یوم من الزراعIة والثانیIة بعIد مIرور شIھر مIن الدفعIة األولIى  ٤٥وعلى دفعتین األولى بعد 

أجریIIت عملیIIة مكافحIIة حشIIرتي المIIن ). ١٩٩٥، Schlentherو   Cochranو  ١٩٩٥،  Wahabو
لتIر مIاء لكIل /٣سIم ٠0٥٪  خلطIا وبمعIدل  ٦٪  وفIانتكس ٥والذبابة البیضاء باستعمال المبیIدین كراتIي 

منھما رشا على المجموع الخضري وبشكل دوري كل ستة أیام كرشIة وقائیIة لمنIع اإلصIابة بIاألمراض 
نبIIIات /وعIIIدد التفرعIIIات) سIIIم(ارتفIIIاع النبIIIات : ت صIIIفاتدرسIII). ٢٠٠٢، Anonymous(الفیروسIIIیة 

وعIدد البIذور فIي القرنIة ومعIدل ) سم(نبات وطول القرنة /وعدد القرنات) یوم(وموعد التزھیر والنضج 
وحاصIIIل القرنIIIات األخضIIIر وحاصIIIل البIIIذور والحاصIIIل ) غIIIم(بIIIذرة ١٠٠ووزن ) غIIIم(وزن القرنIIIة 
  .ة من عشرة نباتات لكل وحدة تجریبیة من كل مكرر، على عینة عشوائیة مكون) نبات/غم(البایولوجي 

تم تحلیل البیانIات لكIل صIفة حسIب تصIمیم القطاعIات العشIوائیة الكاملIة واعتمIد تحلیIل التبIاین 
  ).١(الجدول ) ١٩٦٧( Cochran و Snedecorالتجمیعي حسب ما أورده 

  
  .)١٩٦٧(Cochran و   Snedecorتحلیل التباین التجمیعي حسب ): ١(الجدول 

E.M.S. M.S. d.f. S.O.V. 
 
 

s2 e+ r s 2 ay + ry s2 a    
s2 e+ r s 2 ay 

s 2 e 

 
 

M1 
M2 
M3 

Y-1 = 1  
Y(r-1) = 4 
(V-1) = 8 

(V-1)(Y-1) = 8 
Y(r-1)(V-1) = 32 

Years  
Rep / Years  

Varieties 
 Varieties ×  Years 

Error 

  -:حیث إن
Y  =عدد السنین       .r       =تعدد المكررا          .V  =عدد األصناف  .  

s 2 a  =تباین تأثیر األصناف. Varieties variance    
s 2 ay  = السنین× تباین تأثیر تداخل األصناف.Interaction variance    
s 2 e  =تباین تأثیر الخطأ التجریبي .Environmental variance  

  -:یل التباین التجمیعي وكما یلي من جدول تحل (s 2 g)حیث تم حساب التباین الوراثي  
s 2 g = ( M1-M2) / ry 

للصفات الكمیة المدروسة على فرض عدم وجود (s 2 p) قدرت مكونات التباین المظھري 
s 2)والبیئة  األصنافتباین التداخل بین 

 VE)  .وعدم وجود ارتباط بین الوراثة والبیئة بالمعادلة التالیة:- 
s 2 p = s 2 g + s 2 e  
s 2 e = M3 

  -:باستخدام المعادالت اآلتیة (PCV) والمظھري (GCV) الوراثي االختالف وقدر معامل
GCV% =  ( s 2 g   / Ỹ )   × 100 .   
PCV% =  ( s 2 p   / Ỹ )   × 100 .     

 .ھي الوسط الحسابي للصفة) Ỹ(علما إن 
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  -:وحسبت نسبة التوریث بالمعنى الواسع كما یلي
 h2 

b.s. = ( s 2 g / s 2 p )  × 100 .  
) ١٩٩٩علي، (و )  ١٩٩٧بحو،    (اعتمدت حدود قیم التوریث بالمعنى الواسع التي أوردھا

 : وعلى النحو اآلتي
 ))h2 

b.s.  >واطئة  ،   ٤٠ ٪h2 
b.s. متوسطة  ،   ٦٠ـ  ٤٠ ٪h2 

b.s.  <عالیة ٦٠ ٪((.  
لكIل صIفة ) Ỹ(كنسIبة مئویIة مIن الوسIط الحسIابي ) .E.G.A(وقدر التحسین الوراثي المتوقIع 

  -:عن طریق المعادلة التالیة
   

  E.G.A. % = [( K  h2 
b.s. s 2 p   ) / Ỹ]   × 100 . 

   ). ١٩٦٠، Allard(من النباتات  ٪١٠ھي شدة االنتخاب لـ و ١0٧٦) = K(علما إن 
  : على النحو اآلتي ) ١٩٦٦( Robinsonواعتمدت حدود التحسین الوراثي المتوقع التي أوردھا 

  )).عالیة ) ٪٣٠أكثر من (، متوسطة ) ٪ ٣٠ - ١٠(، واطئة ) ٪١٠اقل من (( (
Iة حسIفات المختلفIین الصIحھاقدر االرتباط المظھري البسیط بIي أوضIة التIب الطریق Walter 

وذلك بإیجاد جدول تحلیل التباین المشترك بین الصفتین المIراد إیجIاد االرتبIاط بینھمIا ومIن ثIم  )١٩٧٥(
   :استخدام المعادلة اآلتیة

  
                                                           

22

.

. PyPx

PyPx

P
r

ss

s
=

   

PyPx   -:حیث إن  .s   .yو xیمثل التباین المظھري المشترك بین الصفتین  

  
  النتائج والمناقشة

نتIIائج تحلیIIل التبIIاین التجمیعIIي للصIIفات المدروسIIة ولموسIIمي الزراعIIة ) ٢(یوضIIح الجIIدول 
اختالفIIات معنویIIة بIIین موسIIمي الزراعIIة  ، تشIIیر النتIIائج إلIIى أن ھنIIاك ٢٠٠٩/٢٠١٠و  ٢٠٠٨/٢٠٠٩

إلIى وجIود ) ٢٠٠٥(وآخIرون Nadal لصفات موعد التزھیر والنضج وعدد البIذور فIي القرنIة ، أشIار 
عIدد ل) ٢٠٠٧( Alghamdiاختالفات معنویة بین موسمي الزراعة لصفتي موعIد التزھیIر والنضIج  و 

كIذلك  وك مختلIف مIن سIنة إلIى أخIرى ،ممIا یIدل علIى أن ھIذه األصIناف تسIلك سIل،  البذور في القرنIة
اختلفت معنویا عن بعضھا ولجمیع الصIفات المدروسIة ،  األصنافتشیر النتائج إلى أن متوسط مربعات 

وجIIود اختالفIIات معنویIIة بIIین األصIIناف لصIIفات مIIن ) ٢٠٠٤(  TokerوھIIذا یتفIIق مIIع مIIا توصIIل إلیIIھ
لطول القرنة وعدد البIذور فIي القرنIة ) ٢٠٠٥(موعد التزھیر والنضج و قبیلي وخوري ارتفاع النبات و

  AlanبIذرة والحاصIل البIایولوجي و  ١٠٠لعدد التفرعات فIي النبIات ووزن ) ٢٠٠٧( Alghamdi و 
 لمعIدل وزن القرنIات وحاصIل البIذور و ) ٢٠٠٩(نبIات و ألعبIادي /لعدد القرنIات) ٢٠٠٧(Geren و 

Karadavut  رونIII٢٠١٠(وآخ (IIIر ، إن وجIIIات األخضIIIل القرنIIIین لحاصIIIة بIIIات المعنویIIIود االختالف
كIان التIداخل . ضروري لالستمرار في دراسة السلوك الIوراثي لھIذه الصIفات بھIدف تحسIینھا األصناف

  السنین معنویا لصفة × ألصناف ا بین
  

 االرتباط المظھري
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 .یم متوسط المربعاتوالتي تمثل ق ٢٠٠٩/٢٠١٠و  ٢٠٠٨/٢٠٠٩نتائج تحلیل التباین التجمیعي للصفات المدروسة لموسمي الزراعة ): ٢( الجدول

درجات  مصادر االختالف
 الحریة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 
ارتفاع النبات 

 )سم(
  عدد التفرعات

 نبات/ 
موعد التزھیر 

 )یوم(
  موعد النضج

 )یوم(
عدد القرنات 

 نبات/
  طول القرنة

 )سم(
 ٣٤0٨٨٠ ٣0٥٥٧ **٧٥٩0٠٠١ **٤٢٧0٠٠٧ ٠0٥٢٢ ٥٢0٨٤٦ ١  السنین

 ٦0٦٠٢ *٢٥0٠٣٤ ١٢٥0٩٧١ ٤0٦٤٨ *٣0٣٧٤ **٢٢٩0٠٣٤ ٤  لسنینا / المكررات
 **٦٨0٩٣٤ **٥١0٢٦٥ *٢١٠0٨٠١ *١٤٧0٩٩٨ **٢١0٩٤٧ **١٢٧٣0٩٥٩ ٨  األصناف

 *٣٥0١٦٤ ١١0٠٩٢ ١٢٤0٨٠٢ ١٠٠0٧٧١ ٠0٥٠٢ ٥٠0٢٦٥ ٨  السنین × األصناف
 ١٤0٨٢٠ ١٠0٥٣١ ٩٢0٩٧٢ ٥٨0٧٨١ ١0٢٠١ ٥٥0٧٣٧ ٣٢  التجریبي الخطأ

  
  ):٢(تابع الجدول           

درجات  مصادر االختالف
 الحریة

 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(

 ٣١٨٩٢0٧٧٨ ٠0٦٥١ ١٧٢٩٣0٥٤٩ ٢٠٨0٤٢٧ ٩٧0٢٨٤ **١٠0٨٨١ ١  السنین
 ٥١٣٢0١٣٨ **٤١٩0٨١٨ ٤٣٧٥0٥٣٨ ١٧٩0١٤٧ ٢٨٢0٤١٤ ٢0٦٧٨ ٤  السنین / المكررات

 **١٧١٧٠٨0١٥٩ **٧٢٦0٣١١ **٥٣٥٧٥0٥٠٩ **١٧٧٦0٠٠١ **٦٤٥0٥٥٠ *٣0٢٩٤ ٨  األصناف
 ٣٤١٤0٨٠٤ ٦٢0١٩٠ ٢٨٥١0٦٤٣ ١٨٤0٠٤٥ ١٧٨0٩٨٩ ١0٠٠١ ٨  السنین × األصناف
 ١٢٠٠٦0٦٢٢ ٨٢0٠٧١ ١١٤٧٨0٨٠٦ ١١٥0٥٦٧ ١٨٨0١٠٨ ١0٢١٧ ٣٢  التجریبي الخطأ

  .على التوالي ٪١و  ٪٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*            
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ألصIناف قIد سIلكت سIلوك متبIاین بIین اھIذه النتIائج تشIیر إلIى إن  .٪٥طول القرنة عند مستوى احتمال 
  .)بیئتین(البیئات المختلفة 

ات األصIناف كمعIدل للموسIمین ولجمیIع الصIفات المدروسIة أن متوسIط) ٣(یظھر من الجدول 
. ذات فروقات معنویة ، ویعود سبب ھذه الفروقات أساسا إلIى اخIتالف ھIذه األصIناف وراثیIا فیمIا بینھIا

یالحظ تفوق الصنف فرنسي معنویIا علIى جمیIع األصIناف األخIرى باسIتثناء الصIنف سIوري فIي صIفة 
معنویIا علIى جمیIع األصIناف ،  ٣٥٧نبIات تفIوق الصIنف طاقIة /ارتفاع النبات ، ولصفة عدد التفرعIات
ارتفIIاع لصIIفتي ) ٢٠١٠(والشIIكرجي ) ٢٠٠٣(وآخIIرون  KaliaتتفIIق ھIIذه النتIIائج مIIع مIIا حصIIل علیIIھ 

كان الصنف قبرصي أكثر األصناف تأخرا لموعد التزھیIر والصIنف بابIل . نبات/النبات وعدد التفرعات
لذي كIان األبكIر فIي التزھیIر والصIنف تركIي فIي النضIج ، ا ٣٥٧لموعد النضج مقارنة بالصنف طاقة 

اختالفIIات معنویIIة بIIین متوسIIطات األصIIناف لموعIIد مIIن )  ٢٠٠٤( TokerاتفIق ھIIذا مIIع مIIا أشIIار إلیIIھ 
تمیIIIIز . لموعIIIIد النضIIIIج) ٢٠٠٧( Alghamdiو ) ٢٠٠٤( Aliو   AlghamdiالتزھیIIIIر والنضIIIIج و 

علIى جمیIع األصIناف األخIرى باسIتثناء  معنويالصنف سوري بأعلى عدد للقرنات متفوقا بذلك وبشكل 
الصIنف فرنسIIي حیIIث لIم یصIIل االخIIتالف بینھمIIا حIد المعنویIIة والIIذي تمیIIز بIدوره بIIأعلى طIIوال للقرنIIة 

 و   AlanوعIIIدد البIIIذور فIIIي القرنIIIة مقارنIIIة ببقیIIIة األصIIIناف ، یتماشIIIى ذلIIIك مIIIع مIIIا توصIIIل إلیIIIھ 
Geren)٢٠٠٧ ( اديIلعدد القرنات في النبات وألعب)٢٠٠٩(  رIادي والكمIوألعب)ول ) ٢٠١٠Iفتي طIلص
اظھIر الصIنف تركIي تفوقIا معنویIا علIى معظIم األصIناف لصIفة معIدل . وعدد البذور فIي القرنIةالقرنة 

بذرة مقارنIة بالصIنف سIوري الIذي أعطIى  ١٠٠وزن القرنة والصنف بابل على جمیع األصناف لوزن 
وآخIرون  Iyadفق ھذا مع ما حصل علیIھ بذرة ، ات ١٠٠اقل معدل لوزن القرنة والصنف اسباني لوزن 

بIIذرة  ١٠٠لIIوزن  )٢٠٠٧( Abuanjaو   Abdelmulaو  )٢٠٠٦(  Ghalibو Talalو ) ٢٠٠٤(
تفIوق الصIنف فرنسIي معنویIا علIى معظIم األصIناف لحاصIل . لمعدل وزن القرنIات) ٢٠٠٩(وألعبادي 

ولوجي ، فIي حIین تفIوق تركIي للحاصIل البIای باسIتثناء الصIنفالقرنات األخضر وعلى جمیع األصناف 
الصنف سوري وبشكل معنوي على معظم األصIناف األخIرى لحاصIل البIذور ، مقارنIة بالصIنف طاقIة 

الIIذي تمیIIز بأقIIل حاصIIل اخضIIر للقرنIIات وحاصIIال للبIIذور والحاصIIل البIIایولوجي مقارنIIة مIIع  ٣٥٧
) ٢٠٠٥( و قبیلIي وخIوري) ٢٠٠٣(وآخIرون  Kaliaاألصناف األخرى ، یتفق ھذا مع ما توصل الیIھ 

لحاصIIل ) ٢٠٠٧( Geren و   Alanو ) ٢٠٠٣(وآخIIرون  Ulukan لحاصIIل القرنIIات األخضIIر و 
للحاصIIIIIل ) ٢٠١٠(و الشIIIIIكرجي ) ٢٠٠٧( Alghamdi و )  ٢٠٠٤(وآخIIIIIرون  IyadالبIIIIذور و 
  .البایولوجي

المتوسIIط العIIام والمIIدى وبعIIض التقIIدیرات الوراثیIIة األخIIرى للصIIفات المدروسIIة موضIIحة فIIي 
ارتفIIاع  یبIIدو أن الصIIفات أظھIIرت مIIدى واسIIع مIIن التبIIاین الIIوراثي والمظھIIري لصIIفاتو) ٤(الجIIدول 

بIIذرة وحاصIIل القرنIIات األخضIIر وحاصIIل البIIذور والحاصIIل  ١٠٠النبIIات ومعIIدل وزن القرنIIة ووزن 
البایولوجي ، ویمكن أن یفسر ذلك إلى كون ھذه الصفات ھي صIفات كمیIة مركبIة تتمیIز بتأثرھIا الكبیIر 

وطIIول نبIIات /المحیطIIة بالنبIIات ، بینمIIا كIIان التبIIاین منخفضIIا لصIIفات عIIدد التفرعIIات بIIالظروف البیئیIIة
 Alghamdiو   )٢٠٠٧(Mustafa القرنIIة وعIIدد البIIذور فIIي القرنIIة ، یتفIIق ھIIذا مIIع مIIا أشIIار إلیIIھ 

رتفIاع النبIات ومعIدل وزن القرنIات وحاصIل البIذور ال) ٢٠٠٩(ألعبIادي  بIذرة و ١٠٠لوزن ) ٢٠٠٧(
أما معامل االخIتالف المظھIري والIوراثي للصIفات المدروسIة فقIد اختلفIت كثیIرا . جيوالحاصل البایولو

نبIات وحاصIل /عIدد التفرعIاتفیما بینھا وكانت اكبIر قیمIة لمعامIل االخIتالف الIوراثي ھIي فIي صIفات 
القرنات األخضر والحاصل البایولوجي ، بینما كانت واطئة لصفتي موعد التزھیر والنضج  ، ھIذا یتفIق 

للحاصIل  )٢٠١٠(الشكرجي  و لحاصل القرنات األخضر) ٢٠٠٣(وآخرون  Kaliaمع ما حصل علیھ 
لIIIك إن التشIIIتت موجIIIود بIIIین معامIIIل االخIIIتالف الIIIوراثي العIIIالي لھIIIذه الصIIIفات یعنIIIي ذ.  البIIIایولوجي

، Allard(المشIIاھدات المدروسIIة وعلیIIھ فIIان االنتخIIاب یكIIون فعIIال علIIى أسIIاس قIIیم المظھIIر الخIIارجي 
  ).١٩٨٥،  ChaudharyوSingh  و  ١٩٦٠

ارتفIIاع النبIات وعIIدد  أیضIIا إن بعIض الصIفات المدروسIIة مثIل) ٤(توضIح النتIائج فIIي الجIدول 
بحIIو  وحسIIب المIIدیات التIIي اقترحھIIا كIIل مIIنالبIIایولوجي بIIذرة والحاصIIل  ١٠٠نبIIات ووزن /التفرعIIات

كانت لھا قیم مرتفعة لنسبة التوریث بمعناھا الواسع ، ویعIود ذلIك إلIى ارتفIاع  )١٩٩٩(وعلي ) ١٩٩٧(
وھIذا یشIیر إلIى أھمیIة التIأثیرات اإلضIافیة ). ١٩٨١، Welsh(قیم التباین الوراثي لمعظم ھذه الصIفات 
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إن ). ١٩٨٢، Jinksو   Mather(تسIIیطر علIIى وراثIIة ھIIذه الصIIفات وغیIIر اإلضIIافیة للجینIIات التIIي 
  ارتفاع نسبة التوریث 
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 .٢٠٠٩/٢٠١٠و  ٢٠٠٨/٢٠٠٩متوسطات قیم األصناف للصفات المدروسة كمعدل لموسمي الزراعة  :)٣(جدول ال

  الصفات المدروسة
  األصناف

ارتفاع النبات 
 )سم(

  عدد التفرعات
 نبات/ 

  موعد التزھیر
 )یوم(

  النضج   موعد
 )یوم(

  عدد القرنات
 نبات/  

 )سم(طول القرنة      

  أ ٢٥0٥٤٨  أ ب ١٢0٠١٧  أ ب ١٦٦0٣٦٧  ج –أ  ٩٨0١٦٥  ب ٧0١٣٣  أ ٧٤0٦٥٢  )كوادلجيا( فرنسي
  ب ج ٢٠0٠٣٧  أ ١٤0٩٨٣  أ ١٧٥0٠٦٧  أ ب ١٠٠0٦٦٢  ب ج ٦0٤٣٣  أ ب ٧٠0٩٦٨ )الشامي( سوري

  ج ١٨0٦٥٨  ب ج ٧0٧١٣  ب ١٥٩0١١٧  ج –أ  ٩٦0٤٨٣  د - ب  ٦0٠١٨  ب ج ٦٣0٦٩٠ تركي
  ج ١٧0٩٥٨  ب ٩0٦١٧  أ ١٧٤0٨٢٥  أ ١٠٢0٨١٧  د ٤0٨٧١  د ٥٣0٠٤٣ قبرصي

  ج ١٥0٨٢٥  ج ٤0٢٩٧  أ ب ١٦٧0٠٨٣  ج ٨٨0٣٠٠  أ ١٠0١٥٠  و ٣٠0٠٦٣  ٣٥٧طاقة 
  ج ١٩0١٦٢  ب ٩0٦٥٨  أ ١٧٤0٧٥٠  ج –أ  ٩٥0٦٦٥  ج د ٥0٣١١  ج د ٦٠0٣٢٥  تویثة
  ج ١٩0٣٢٥  ب ١٠0٤٩٢  أ ١٧٧0١١٧  أ ١٠٢0٢٥٠  ب ج ٦0٤٨١  ج د ٥٩0٩٨٠  بابل

  ج ١٥0٤٩٥  ب ٨0٥٥٨  أ ب ١٦٨0٩٦٧  ج –أ  ٩٤0٩٩٠  ھـ د ٤0٦٥٨  ھـ ٤٤0٢٥٨  اسباني
  أ ب ٢٤0٢٢٥  ب ٩0٦٤٢  أ ب ١٦٥0٧٨٣  ب ج ٩٠0٦٤٣  ھـ ٣0٣٩٠  ھـ ٤١0٢٥٧  ھولندي

        
 :)٣(جدول تابع ال      

  الصفات المدروسة
  األصناف

  عدد البذور
 في القرنة

ن معدل وز
 )غم(القرنة 

حاصل القرنات  )غم(بذرة  ١٠٠وزن 
 )نبات/غم(األخضر 

حاصل البذور         
 )نبات/غم(

الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

  أ ٨٢٥0٧٦١  أ ٥٧0٥٧٠  أ ٤٥٠0١٦١  د –ب  ١٥٠0٨٢٥  أ ب ٤٣0٢٤٧  أ ٦0٢٠٣  )كوادلجيا( فرنسي
  ب ٥٧٨0٤٩٢  أ ٥٩0٢٢٨  ج –أ  ٣٢٠0١٣٠  ب ج ١٥٤0٤٩٥  ج ٢٣0٥٥٨  أ ب ٥0٤٩٦ )الشامي( سوري

  أ ٧٣٣0٤٢٠  أ ب ٥٥0٥٨٨  أ ب ٣٤٩0٢٣٣  ھـ -ج  ١٤١0٧٩٣  أ ٥٥0٦٢٠  ب ج ٤0٢٧٥ تركي
  ب ٥١٧0٦٥٥  أ ٥٦0٩١٥  د –ب  ٢٦٩0٢٣٢  ھـ ١٣٦0٢٩٢  ب ج ٢٨0٣٥٣  ب ج ٤0١٦٣ قبرصي

  د ٢٥٩0٢٣٤  د ٢٧0٠٣٨  د ١٣٥0٠٦٠  ھـ - ب  ١٤٦0٤٨٠  ب ج ٣٧0٦١٧  ج ٣0٧٩٥  ٣٥٧طاقة 
  ب ٥٦٠0٦١٢  أ ب ٥٣0٤٤٥  ج –أ  ٣١٣0٤٦٤  ب ١٥٩0٧٩٧  ج –أ  ٣٨0٧٤٢  ج –أ  ٤0٩٩٥  تویثة
  ب ٥٤١0٨٠١  ب ج ٤٥0٢٧٧  أ ب ٣٣٦0٨٣٦  أ ١٧٧0٨٣٣  ب ج ٣١0٣٥٧  ب ج ٤0٧٢٨  بابل

  ج د ٣٧٨0٦٢٣  ج د ٣٦0٧١٣  ج د ١٨٦0٨٣٥  و ١١٥0٨٣٣  ج ٢٤0٣٤٧  ب ج ٤0٣٢٥  اسباني
  ب ج ٤٨٨0٤٩٦  ب ج ٤٤0٥٤٧  د - ب  ٢٣٠0١٣٦  ھـد  ١٣٨0٦٦٧  ب ج ٢٨0١٧٣  ب ج ٤0٧٢٥  ھولندي

  .٪٥تختلف عن بعضھا معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  لكل صفة ال نفسھ الحرفبالقیم المتبوعة       
  

  .والتحسین الوراثي المتوقع للحاصل ومكوناتھ في الباقالء االختالفالمتوسط العام ومعامل ): ٤(الجدول 
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المتوسط العام   وسةالصفات المدر
  القیاسي فواالنحرا

  التباین   المدى
  الوراثي

التباین 
  المظھري

معامل 
االختالف 
  الوراثي

معامل 
االختالف 
  المظھري

التوریث 
بالمعنى 
  الواسع

التحسین 
  الوراثي

  ٤٠0٢٣٦  ٧٨0٥٣٦  ٢٩0١٠٩  ٢٥0٧٩٧  ٢٥٩0٦٨٦  ٢٠٣0٩٤٩  ٧٤0٦٥٢ – ٣٠0٠٦٣  ٠0٨٣٢ ± ٥٥0٣٥٩  )سم(ارتفاع النبات 
  ٤٧0٥٨٧  ٧٤0٨٤٨  ٣٦0١٢٤  ٣١0٢٥٣  ٤0٧٧٥  ٣0٥٧٤  ١٠0١٥٠ – ٣0٣٩٠  ١٥0٠٢١ ± ٦0٠٤٩  نبات/ عدد التفرعات
  ١0٧٥٥  ١١0٨٠٩  ٨0٤٤٥  ٢0٩٠٢  ٦٦0٦٥٢  ٧0٨٧١  ١٠٢0٨١٧ – ٨٨0٣٠٠  ٢0٠٠٨ ± ٩٦0٦٦٣  )یوم(موعد التزھیر 
  ١0٤٣٣  ١٣0٣٥٧  ٦0٠٩٧  ٢0٢٢٨  ١٠٧0٣٠٥  ١٤0٣٣٣  ١٧٧0١١٧ – ١٥٩0١١٧  ٥0٦٥٩ ± ١٦٩0٨٩٧  )یوم(موعد النضج 
  ٢٩0٣٧٦  ٣٨0٨٦٥  ٤٢0٩٤٧  ٢٦0٧٧٤  ١٧0٢٢٦  ٦0٦٩٥  ١٤0٩٨٣ – ٤0٢٩٧  ٦0٧١٤ ± ٩0٦٦٤  نبات/عدد القرنات
  ١١0١٨٦  ٢٧0٥٢٣  ٢٣0٠٩٣  ١٢0١١٥  ٢٠0٤٤٨  ٥0٦٢٨  ٢٥0٥٤٨ – ١٥0٤٩٥  ٣0٥٧٦ ± ١٩0٥٨١  )سم(طول القرنة 

  ١١0٢٠٤  ٢٣0٨٨٩  ٢٦0٦٤٩  ١٣0٠٢٥  ١0٥٩٩  ٠0٣٨٢  ٦0٢٠٣ – ٣0٧٩٥  ٣0٦٤١ ± ٤0٧٤٥  عدد البذور في القرنة
  ٢٤0٢٨٧  ٢٩0٢٤٧  ٤٧0١٨٤  ٢٥0٥١٧  ٢٦٥0٨٦٨  ٧٧0٧٦٠  ٥٥0٦٢٠ – ٢٣0٥٥٨  ٠0٩٤٣ ± ٣٤0٥٥٧  )غم(معدل وزن القرنة 

  ١٦0٢٨٨  ٦٩0٦٥٨  ١٣0٢٨٦  ١١0٠٨٩  ٣٨٠0٨٩٣  ٢٦٥0٣٢٦  ١٧٧0٨٣٣ – ١١٥0٨٣٣  ١٤0٠٦٤ ± ١٤٦0٨٩٠  )غم(بذرة ١٠٠وزن 
  ٣٦0٦٠٥  ٤٢0٤١٢  ٤٩0٠٣٩  ٣١0٩٣٧  ١٩٩٣٢0٧٨٣  ٨٤٥٣0٩٧٧  ٤٥٠0١٦١ – ١٣٥0٠٦٠  ١٨0١١٢ ± ٢٨٧0٨٩٥  )نبات/غم(حاصل القرنات األخضر 

  ٢٨0٩٤٢  ٥٧0٤٢٢  ٢٨0٦٣٧  ٢١0٧٠١  ١٩٢0٧٥٧  ١١٠0٦٨٦  ٥٩0٢٢٨ – ٢٧0٠٣٨  ١٠٩0٢٦٧ ± ٤٨0٤٨٠  )نبات/غم(حاصل البذور 
  ٤٥0٤٥٢  ٧٠0٠٢٥  ٣٦0٨٨٠  ٣٠0٨٦١  ٤٠٠٥٥.٥١٤  ٢٨٠٤٨0٨٩٢  ٨٢٥0٧٦١ – ٢٥٩0٢٣٤  ١٣0١٣٨ ± ٥٤٢0٦٧٢  )نبات/غم(الحاصل البایولوجي 
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تدل على إمكانیة إدخال تحسینات مباشرة على ھذه الصفات فIي السIنین التالیIة مIن خIالل بIرامج التربیIة 
)Allard ،١٩٦٠ ( ھIIIIل إلیIIIIا توصIIIIع مIIIIق مIIIIذا یتفIIIIوھ ،Toker )ات) ٢٠٠٤IIIIاع النبIIIIدد  الرتفIIIIوع

. للحاصIل البIایولوجي) ٢٠٠٩(بIادي وألع )٢٠٠٧( Alghamdi بIذرة  و  ١٠٠نبات ووزن /التفرعات
كIIذلك یالحIIظ مIIن الجIIدول ذاتIIھ إن الصIIفات التIIي لھIIا نسIIبة توریIIث منخفضIIة یكIIون التحسIIین الIIوراثي 

ویبIدو أن التحسIین الIوراثي ). ١٩٨٥،  Chaudharyو  Singh(المتوقع لھIا منخفضIا أیضIا            
كIان عالیIا   )١٩٦٦( Robinsonي اقترحھا المتوقع كنسبة مئویة من المتوسط العام وحسب المدیات الت

نبIIIات  وحاصIIIل القرنIIIات األخضIIIر والحاصIIIل البIIIایولوجي /لصIIIفات ارتفIIIاع النبIIIات وعIIIدد التفرعIIIات
ومنخفضا لصفتي موعد التزھیر والنضج ومتوسطا لباقي الصفات األخرى ، یتفق ھذا مع مIا أشIار إلیIھ 

Kalia  رونII٢٠٠٣(وآخ ( وKalia  وSood )ی )٢٠٠٤IIى تحسIIاليإلIIي عIIات  ن وراثIIل القرنIIلحاص
ألعبIادي نبIات والحاصIل البIایولوجي ومIا حصIل علیIھ /لعIدد التفرعIات )٢٠١٠(الشIكرجي  و  األخضر

من تحسین وراثي متوسط لطول القرنة وعدد البذور في القرنة ، ) ٢٠١٠(و ألعبادي والكمر )  ٢٠٠٩(
Iین الIیم التحسIاع قIع ارتفIق مIذي إن ارتفاع نسبة التوریث المترافIؤ الIرا للتنبIي مؤشIع یعطIوراثي المتوق

وبالتالي یمكن القول بIان طریقIة االنتخIاب اإلجمIالي تحقIق النجIاح المطلIوب ، سنحصل علیھ باالنتخاب 
)Welsh ،١٩٨١.(  

قIIیم معIIامالت االرتبIIاط المظھIIري البسIIیط بIIین الصIIفات المدروسIIة ، وفیIIھ ) ٥(یوضIح الجIIدول 
نبIات /فة ارتفاع النبات مع طول القرنة ، ولصIفة عIدد التفرعIاتیالحظ وجود ارتباطا موجبا معنویا لص

مع الحاصل البایولوجي وحاصIل البIذور وحاصIل القرنIات األخضIر ومعIدل وزن القرنIة وعIدد البIذور 
 Alan و) ٢٠٠٥(في القرنة وطول القرنة وموعد النضج ، ھذا یتفق مع ما توصل إلیھ قبیلي وخIوري 

كان االرتباط سالبا ومعنویا لموعد التزھیر مع الحاصIل ). ٢٠٠٧( Alghamdi و )٢٠٠٧(Geren و 
الحاصل البایولوجي وحاصIل البIذور وطIول القرنIة وعIدد البایولوجي وموجبا معنویا لموعد النضج مع 

نبIات /أعطIت صIفة عIدد القرنIات). ٢٠٠٤( Aliو   Alghamdiنبات ، اتفق ھذا مع ما وجده /القرنات
 Abuanjaو   AbdelmulaبIIIذرة ، وھIIIذا مIIIا حصIIIل علیIIIھ  ١٠٠ن ارتباطIIIا معنویIIIا سIIIالبا مIIIع وز

الحاصIل البIایولوجي وحاصIل  االرتباط المظھري كان موجبا معنویIا لطIول القرنIة وكIل مIن). ٢٠٠٧(
ولصIIفة عIIدد البIIذور فIIي القرنIIة فقIIد . بIIذرة ١٠٠البIIذور ومعIIدل وزن القرنIIة وسIIالبا معنویIIا مIIع وزن 

، یتفق ھIذا مIع مIا أشIار  حاصل البذور ومعدل وزن القرنةجب مع أظھرت ارتباطا معنویا باالتجاه المو
حاصIIل البIIذور للنبIIات اظھIIر ارتباطIIا معنویIIا ). ٢٠٠٩(ألعبIIادي  و )٢٠٠٧(Geren و  Alan إلیIIھ 

وحاصل القرنات األخضر و الحاصل البIایولوجي ، ھIذه بذرة  ١٠٠موجبا مع معدل وزن القرنة ووزن 
 و   )٢٠٠٤(وآخIIرون   Iyadو )  ٢٠٠٣(وآخIIرون  Ulukan النتIIائج تتماشIIى مIIع مIIا توصIIل الیIIھ

Talal وGhalib  )٢٠٠٦ ( و Alghamdi)٢٠٠٧ ( وAbdelmula   وAbuanja )و )  ٢٠٠٧
  ).٢٠١٠(و الشكرجي )  ٢٠٠٩(ألعبادي 

إن حاصل القرنات األخضر اظھر ارتباطا مظھریا معنویا موجبIا ) ٥(یستنتج من نتائج الجدول 
نبات وحاصIل البIذور ، وان أعلIى ارتبIاط مظھIري كIان بIین صIفتي حاصIل /رعاتعدد التف مع كل من

   .نبات/البذور وعدد التفرعات
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  .معامالت االرتباط المظھري البسیط بین الصفات المدروسة): ٥(الجدول 
الحاصل   الصفات المدروسة

البایولوجي 
  )نبات/غم(

حاصل 
البذور 

  )نبات/غم(

اصل ح
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/ 

٠0١٦٠  ٠0١٥١  ٠0٠٤٨  ٠0١٤٠  *٠0٣٧٣  ٠0١١٩-  ٠0٠٧٣  ٠0٣٠٨-  ٠0١٣٦-  ٠0٠٢٣  ٠0٢١٩-  )سم(ارتفاع النبات 
    ٠0٠٤٦-  **٠0٥٩٩  ٠0١٩٣  **٠0٦٧٧  *٠0٣٦٨  **٠0٥٨٧  ٠0٠٧٤  *٠0٣٥٣  **٠0٧١٩  **٠0٥٨٠  نبات/ عدد التفرعات
      ٠0١٨٨-  ٠0٠٥٩-  ٠0١٣٨-  ٠0٢٤٢-  ٠0٠٥٩  ٠0٢٧١  ٠0٢١٧  ٠0٠٤٠  *٠0٤١٦-  )یوم(موعد التزھیر 
        *٠0٣٦٢  *٠0٤٢٨  ٠0٠١٥  ٠0٢٠٢  ٠0١٥٠-  ٠0٢٩٦  *٠0٣٥١  **٠0٤٩٧  )یوم(موعد النضج 
          ٠0٣١٧  ٠0١٦٤-  ٠0٢١١  **٠0٤٨٤-  ٠0٣٢٥  ٠0٠٧٤-  ٠0٠٠٣  نبات/عدد القرنات
            ٠0٣٢٤  **٠0٤٨٠  *٠0٣٦٥-  ٠0٢٥٩  **٠0٥٠٩  *٠0٣٧١  )سم(طول القرنة 

              **٠0٦٤٣  ٠0١٠٩  ٠0٢٨٩  **٠0٤٨١  ٠0٢٧٨  عدد البذور في القرنة
                ٠0٠١٥-  ٠0٢٠٧  *٠0٤٤٤  ٠0١٣٢  )غم(معدل وزن القرنة 

                  ٠0١٠٩  **٠0٥١١  ٠0١٢٦  )غم(بذرة ١٠٠وزن 
                    *٠0٣٧٢  ٠0٢٤٥  )نبات/غم(القرنات األخضر  حاصل

                      **٠0٥١٩  )نبات/غم(حاصل البذور 
 .على التوالي ٪١و  ٪٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
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PERFORMANCE , CORRELATION AND EXPECTED GENETIC 
ADVANCE FOR YIELD AND ITS COMPONENTS 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  

  The experiment was included evaluation of nine faba bean varieties: 
French (Aguadulce) , Syrian (Shami) , Turkish , Kobrisi , Tacka 357 , Tuweithe 
, Babylon , Spain and Holland  and to determine genetic , phenotype variations 
,  heritability , expected genetic advance and  phenotypic correlation  for yield 
and its components was carried out in the Field Dept. of Hort. & Landscape  
Design, College of Agric. & Forestry , Mosul University , during two growing 
season 2008/2009 and 2009/2010 by using Randomized Complete Block 
Design R.C.B.D. with three replications. Combined analysis results exhibited 
significant differences that the varieties between the two growing seasons for 
all the studied characters.                          A significant varieties x year 
interaction effect was found for pod length at 5%. The results showed that the 
varieties were differed significantly for all the studied characters. French 
variety was highly superior for green pods yield and biological yield and Syrian 
variety for seed yield. There was a high genetic variation for plant height , 
average pod weight , 100 seed weight , green pods , seed and biological yield. 
High heritability for plant height , no. of branches per plant , 100 seed weight 
and biological yield , which means that most of the variation between varieties 
was due to genetic variations. High expected genetic advance for plant height , 
no. of branches per plant , green pods and biological yield. There was a high 
positive and significant correlation coefficient between green pods yield and 
no. of branches per plant and seed yield. The higher phenotypic correlations 
was found between seed yield and no. of branches per plant.  

 
  المصادر

  التحلیIIIIIل الIIIIIوراثي للمقIIIIIدرة االتحادیIIIIIة وقIIIIIوة الھجIIIIIین ومعامIIIIIل . )١٩٩٧(بحIIIIIو، مناھIIIIIل نجیIIIIIب 
م الحیIIاة ، كلیIIة أطروحIIة دكتIIوراه ، قسIIم علIIو. .Hordeum vulgare LالمسIIار فIIي الشIIعیر  

  .العلوم ، جامعة الموصل
مدیریة اإلحصIاء الزراعIي ھیئIة . إنتاج المحاصیل والخضراوات). ٢٠٠٩(الجھاز المركزي لإلحصاء 

  .جمھوریة العراق –مجلس الوزراء  –التخطیط 
 تقدیر بعض المعالم الوراثیة واالرتباطات وتحلیل معامل المسIار). ٢٠١٠(الشكرجي، وئام یحیى رشید 

): ١(١٠مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعیIة .Vicia  faba L.  لھجن الجیل الثاني في الباقالء 
٦٣–٥٠ .  

االستبدال الجزئي لطحین الحنطة بطحین الباقالء وتأثیره فIي ). ٢٠١٠(عبد الحلیتان، عبد المنعم طایس 
الزراعIة والغابIات ، رسIالة ماجسIتیر ، كلیIة . الصفات الریولوجیة والتصنیعیة لبعض المخبوزات

  .جامعة الموصل
                تقیIIIIIیم أداء الطفIIIIIرة الوراثیIIIIIة للبIIIIIاقالء       ). ٢٠٠٩(ألعبIIIIIادي، أحمIIIIIد إبIIIIIراھیم یوسIIIIIف عبIIIIIد الوھIIIIIاب 

Vicia  faba L. رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل .المتدنیة التانین.  
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تقیIیم أداء وتقIدیر المعلمIات الوراثیIة فIي ). ٢٠١٠(خلیIف الكمIر  ألعبادي، أحمIد إبIراھیم یوسIف وماجIد
  .٨٧-٧٩): ١ملحق ) (٣(٣٨مجلة زراعة الرافدین . .Vicia faba Lالباقالء 

قIIIIIوة الھجIIIIIین والفعIIIIIل الجینIIIIIي فIIIIIي الIIIIIذرة الصIIIIIفراء                       ). ١٩٩٩(علIIIIIي، عبIIIIIده الكامIIIIIل عبIIIIIد هللا 
.Zea  mays L .لیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصلأطروحة دكتوراه ، ك.  

 Vicia fabaتقیIIیم مجموعIIة مIIدخالت مIIن أصIIناف الفIIول  ). ٢٠٠٥(قبیلIIي، صIIالح وبIIولص خIIوري 
سلسIلة  –مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة . اً في الظروف الساحلیة السوریةانتخابیّ 

  .٣٣-٢١): ٢(٢٧العلوم البیولوجیة 
  .مكتبة دار الخلیج ، عمان ، األردن .تربیة النباتات البستنیة). ١٩٩٩(الكمر، ماجد خلیف 

إنتIIاج الخضIIروات         ). ١٩٨٩(مطلIIوب، عIIدنان ناصIIر وعIIز الIIدین سIIلطان محمIIد وكIIریم صIIالح عبIIدول 
  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل). الجزء الثاني(
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