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  (.Vicia  faba L)للحاصل ومكوناتھ في الباقالء  قدرة االئتالف وتحلیل التھجین التبادلي
  شامل یونس حسن الحمداني

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

  الخالصة
جامعvvة  –غابvvات كلیvvة الزراعvvة وال – قسvvم البسvvتنة وھندسvvة الحvvدائقحقvvل تvvم إجvvراء الدراسvvة فvvي 

تصمیم القطاعات العشvوائیة الكاملvة  وفق ٢٠٠٩/٢٠١٠ و 榜ḿ٢٠٠٨/٢٠٠٩ل موسمي النمو  الموصل
نقیvة مvن البvاق榜ء  أصvناف التvي تشvمل أربعvة التبادلیة الكاملة وآباءھا ھجنالأداء لتقییم  ، مكررات ةبث榜ث
بھvدف  ھولنvدي -٤ و أسvباني -٣ و  )الشvامي(سvوري  -٢ و ) كvوادلجيا(فرنسvي  -١             :ھvي

تحدید أفضل المتآلفات األبویة من 榜ḿل تقدیر تأثیرات مقدرتي التآلف العامvة والḿاصvة للطvرز الوراثیvة 
 نتvvائج تحلیvvل أظھvvرت. األنمvvوذج األول -الطریقvvة األولvvى) ١٩٥٦ ،Griffing( حسvvب تحلیvvل معتمvvدةال

لجمیvvع الصvvفات  ااالئvvت榜ف العامvvة كvvان معنویvv مربعvvات قvvدرة ن متوسvvطأالمقvvدرة االئت榜فیvvة إلvvى تبvvاین 
لمعظvvم الصvvفات المدروسvvة ،  اكvvان معنویvvف ḿاصvvةمربعvvات قvvدرة االئvvت榜ف ال المدروسvvة ، أمvvا متوسvvط

عvvvدد  صvvvفة باسvvvتثناءاḿت榜فvvvات معنویvvvة لجمیvvvع الصvvvفات المدروسvvvة  العكسvvvیة وأظھvvvرت التvvvأثیرات
اكبvر مvن مكونvات القvدرة  تكانvة علvى االئvت榜ف عامvمكونات تباینات القدرة ال أنوظھر  ، نبات/القرنات

، بvذرة  ١٠٠نبات وموعد التزھیر وطvول القرنvة ووزن /لصفات ارتفاع النبات وعدد التفرعاتالḿاصة 
 فرنسvvي اظھvvر الصvvنفین .اإلضvvافي ھvvو المvvتحكم بوراثvvة ھvvذه الصvvفاتجینvvي الفعvvل ال إن وھvvذا یشvvیر إلvvى

 ماالئت榜ف لمعظم الصفات المدروسة مما یدل على امvت榜كھتأثیرات مرغوبة للقدرة العامة على  وسوري
الجینات المرغوبة لھذه الصفات ، كمvا أن الھجvن قvد تباینvت فvي تأثیراتھvا الḿاصvة علvى االئvت榜ف وھvذا 

   .یعزى إلى التباعد الوراثي الكبیر بین اآلباء
  

  المقدمة
 ، Fabaceaeقولیvة المھمvة احvد محاصvیل العائلvة الب faba bean (.Vicia  faba L)البvاق榜ء 

و  Summer field( لھvا  إلى إن حوض البحر األبیض المتوسط ھو الموطن األصليوتشیر الدراسات 
Roberts، ضراءھتزرع من اجل قرون ھيو، عرفھا اإلنسان منذ القدم ) ١٩٨٥ḿث  البذور أو ا الvحی ،

الvvذي تصvvل  )٢٠٠٩ ،Raoو  Murthy(یvvد مvvن سvvكان العvvالم للعد لبvvروتین النبvvاتيا احvvد مصvvادرتكvvون 
بلغvت ). ٢٠٠٩ وآvḿرون ،  Belitz(علvى أسvاس الvوزن الجvاف  ٪٢٦0٧حvوالي إلvى في البvذور  نسبتھ

لعvام  ملیvون ھكتvار ٢٥ملیvون طvن بمسvاحة محصvودة  ١٨.٤البvاق榜ء بvذور عالمیvا مvن  اإلنتvاجمعدالت 
٢٠٠٤-٢٠٠٣ )Anonymous ،راق )٢٠٠٤vد  ، أما في العvاحة فقvت المسvةبلغvام  المزروعv٢٠٠٩لع 
ألvف طvن كقرنvات  ١٤٤0٣و  ألف طن كقرنvات جافvة  ١٠0٨٧٤ألف دونم بمعدل إنتاج  ١٢0٥١٠حوالي

ومvvن ذلvvك یتضvvح تvvدني اإلنتvvاج  )٢٠٠٩الجھvvاز المركvvزي لإلحصvvاء، (                        ḿضvvراء 
  .محلیا لذا یجب أن توضع برامج علمیة لتحسین ورفع إنتاجیة وحدة المساحة

یتركvvز اھتمvvام دراسvvات تربیvvة النبvvات الحالیvvة بتقvvدیرات كvvل مvvن القvvدرة العامvvة والḿاصvvة علvvى 
الس榜الت الجیدة قبل إدḿالھvا فvي األصناف و االئت榜ف في تربیة النبات بھدف التعرف على مجموعة من

 Spragueھvا إن فكرة استعمال القدرة العامة والḿاصة على االئvت榜ف قvد اقترح .برامح التربیة بالتھجین
حیvvvث كانvvvا أول مvvvن اسvvvتعمل الھجvvvن التبادلیvvvة للحصvvvول علvvvى تباینvvvات قvvvدرتي  ، )١٩٤٢( Tatum و

االئvvت榜ف العامvvة والḿاصvvة ل榜سvvتدالل منھvvا علvvى نvvوع الفعvvل الجینvvي ولغvvرض تحدیvvد أفضvvل اآلبvvاء 
فvvي   Diallel Crosses ةالتبادلیvv اتیسvvتḿدم التحلیvvل الvvوراثي للتھجینvv. السvvتḿدامھا فvvي بvvرامج التربیvvة

تقvvدیر قvvدرتي االئvvت榜ف العامvvة والḿاصvvة للحصvvول علvvى معلومvvات تتعلvvق بوراثvvة الصvvفات الكمیvvة فvvي 
مvن المحاصvیل  البvاق榜ءالمحاصیل ذاتیة وḿلطیة التلقیح قبل إدḿالھا في برامج التربیة والتحسین ، وتعvد 

األنvvواع واألصvvناف وطرائvvق  التvvي تناولتھvvا دراسvvات عدیvvدة مvvن ھvvذا الvvنمط واḿتلفvvت نتائجھvvا بvvاḿت榜ف
غیvر  تبادلیvةالتھجینvات ال إجراءمن ) ٢٠٠٠( لفھادي ورشیدا فقد توصل ،ة التربیة المستعملة في الدراس

 االئvت榜ف العامvة كvان معنویvا لصvفات ةمتوسvط مربعvات قvدر أن إلvى أصناف من الباق榜ء لḿمسة الكاملة
 ١٠٠نبvات وعvدد البvذور فvي القرنvة ووزن /رناتنبات وموعد التزھیر والنضج وعدد الق/عدد التفرعات

  أما متوسط مربعات قدرة بذرة وحاصل البذور ، 
  ٩/٥/٢٠١١وقبولھ  ٢١/٢/٢٠١١تاریخ تسلم البحث 
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وكvvان تبvvاین القvvدرة وعvvدد البvvذور فvvي القرنvvة ،  لصvvفتي موعvvد النضvvجاالئvvت榜ف الḿاصvvة فكvvان معنویvvا 
نبvات /وعvدد القرنvات علvى االئvت榜ف لصvفات موعvد النضvجتبvاین القvدرة العامvة  من أھمیة أكثرالḿاصة 

 و Salama ومن دراسة التھجین التبادلي لḿمسة أصvناف مvن البvاق榜ء توصvلت. وعدد البذور في القرنة
Manal )فات إلى )٢٠٠١vة لصvة معنویvف عام榜ات قدرة ائتvدد القرنvة /عvي القرنvذور فvدد البvات وعvنب
عvvدد  ین كانvvت قvvدرة االئvvت榜ف الḿاصvvة معنویvvة لصvvفتيبvvذرة وحاصvvل البvvذور ، فvvي حvv ١٠٠ووزن 

دراسvvة التھجvvین  عنvvد )٢٠٠٢( وآvvḿرون Angela تأوضvvح. نبvvات وعvvدد البvvذور فvvي القرنvvة/القرنvvات
في وراثة صvفة حاصvل  اھام االسیادي للجینات یلعب دور التأثیر نأ لḿمسة أصناف من الباق榜ء التبادلي

 أكثvر التبvاین الvوراثي اإلضvافي أنفvي البvاق榜ء وجvد  م الوراثیvةتقدیر بعvض المعvالومن . القرنات للنبات
 أشvار  ).٢٠٠٤ ،Mohamedو   (Salamaبذرة  ١٠٠في توریث صفتي ارتفاع النبات ووزن  أھمیة

Toker)ء )٢٠٠٤榜اقvن البvناف مvة أصvود  في دراسة تضمنت تقییم ثمانیvى وجvأثیرإلvي تvوي عكسvمعن 
مvن دراسvة ) ٢٠٠٦(حمیvد ورشvید  حصvل. القرنvات الḿضvراء لصفتي عدد البvذور فvي القرنvة وحاصvل

لقvvدرتي االئvvت榜ف العامvvة  علvvى تvvأثیر معنvvوي مvvن البvvاق榜ء أصvvناف ألربعvvةالتھجینvvات التبادلیvvة الكاملvvة 
وذكvرا  والحاصvل البvایولوجي ،عدد البذور في القرنvة  و النضجالنبات وموعد  ارتفاعلصفات  والḿاصة

السvvیادي فvvي موعvvد  والتvأثیرت یلعvب دورا ھامvvا فvvي وراثvة موعvvد التزھیvvر ، للجینvvا اإلضvvافي التvأثیر أن
 أربعvvةالتھجvvین التبvvادلي الكامvvل بvvین  إجvvراءعنvvد و .والحاصvvل البvvایولوجينبvvات /وعvvدد القرنvvات النضvvج
أن متوسvط مربعvات قvدرة االئvت榜ف العامvة ) ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦( وآvḿرونالكمvر  أكدمن الباق榜ء  أصناف

، في حین كvان  بذرة وحاصل البذور ١٠٠نبات ووزن /وعدد القرنات النبات ارتفاعت لصفا اكان معنوی
vة معنویvاصḿف ال榜تvدرة االئvات امتوسط مربعات قvدد القرنvفة عvات ،/لصvود و نبvى وجvأثیرإلvي تvعكس 

الفعvvل الجینvvي  أھمیvvة إلvى وأشvvاروابvذرة وحاصvvل البvvذور ،  ١٠٠ووزن  النبvvات ارتفvvاعلصvvفات  معنvوي
  . نبات/توریث ارتفاع النبات ، والسیادي في توریث موعد النضج وعدد القرنات في اإلضافي

ارتفvvاع النبvvات  علvvى تvvأثیر ائت榜فvvي عvvام وvvḿاص معنvvوي لصvvفات) ٢٠٠٨(الشvvكرجي  حصvvلت
معنvvوي  عكسvvي وتvvأثیر وطvvول القرنvة وعvvدد البvvذور فvي القرنvvة والحاصvvل البvایولوجي ،وموعvد النضvvج 

ووزن  وطول القرنة وعدد البذور في القرنvةوموعد النضج  نبات/لتفرعاتلصفات ارتفاع النبات وعدد ا
 أھمیvة أكثvر اإلضvافیةالوراثیvة  التvأثیرات أن وأكvدت،  والحاصل البایولوجيبذرة وحاصل البذور  ١٠٠

نبvvات /موعvvد النضvvج وعvvدد القرنvvات فvvي أھمیvvة أكثvvرفvvي وراثvvة موعvvد التزھیvvر ، والوراثیvvة السvvیادیة 
ومvvن دراسvvة . مvvن البvvاق榜ء أصvvناف ألربعvvةوذلvvك فvvي تھجینvvات تبادلیvvة كاملvvة  ،  وجيوالحاصvvل البvvایول

متوسvvط  أن إلvvى )٢٠٠٩(Alghamdi توصvvل التھجvvین التبvvادلي الكامvvل لثمانیvvة أصvvناف مvvن البvvاق榜ء 
وموعد التزھیvر  نبات/وعدد التفرعات ارتفاع النبات لصفات كان معنویا مربعات القدرة االئت榜فیة العامة

 ، والقvدرة االئت榜فیvة بذرة وحاصvل البvذور ١٠٠لنبات وعدد البذور في القرنة ووزن في اد القرنات وعد
إلvى أھمیvة التvأثیرات ، ولنبات وعدد البذور في القرنة في اوعدد القرنات  ارتفاع النبات لصفات الḿاصة

وعvدد البvذور  نبvات/عvدد القرنvات بvذرة ، والسvیادیة فvي توریvث ١٠٠وزن  الجینیة اإلضافیة في توریث
دورا مھمvا فvي وراثvة صvفتي موعvد  كvان لھvا اإلضافیة الجینات أن) ٢٠٠٩(لفھادي ا أوضح. في القرنة

 أشvvارت. مvvن البvvاق榜ء أصvvناف ألربعvvةبvvذرة ، وذلvvك مvvن تھجینvvات تبادلیvvة كاملvvة  ١٠٠التزھیvvر ووزن 
متوسvvط  أنإلvvى  البvvاق榜ء التھجvvین التبvvادلي الكامvvل ألربعvvة أصvvناف مvvن إجvvراء عنvvد )٢٠١١( الشvvكرجي

وعvدد القرنvات نبvات وموعvد النضvج /عvدد التفرعvاتمربعات قدرة االئت榜ف العامة كان معنویvا لصvفات 
وحاصvل  األḿضvروحاصvل القرنvات بvذرة  ١٠٠وعدد البذور في القرنة ووزن  وطول القرنة لنباتفي ا

ارتفvاع  لḿاصة فكان معنویvا لصvفات، أما متوسط مربعات قدرة االئت榜ف ا والحاصل البایولوجي البذور
 تvأثیرإلvى وجvود ووالحاصvل البvایولوجي ،  األḿضvروحاصvل القرنvات  لنبvاتفي اوعدد القرنات  النبات
،  وطvول القرنvة وموعvد التزھیvر والنضvج نبvات/عvدد التفرعvاتلصفات ارتفvاع النبvات و معنوي عكسي

 األḿضvروحاصvل القرنvات  نبvات/دد القرنvاتالتباین الوراثي السیادي كان ھاما في وراثة عv إنوذكرت 
  . والحاصل البایولوجي

وتقvدیر  ، تحvت الدراسvة األصنافجمیع التھجینات الممكنة بین  إجراءتھدف الدراسة الحالیة إلى 
العامة والḿاصة على االئت榜ف لمعرفة أفضل اآلباء والھجن كḿطvوة مبكvرة  نتباینات وتأثیرات المقدرتی

السvلوك الvوراثي السvایتوب榜زمي مvن  تvأثیر وكvذلك دراسvة. نھvا فvي بvرامج التربیvةم الستغ榜ل المرغوب
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وتحدید الصvفات التvي تشvكل فیھvا الوراثvة السvایتوب榜زمیة مصvدرا مvن مصvادر  العكسیة التأثیرات榜ḿل 
  .التباین الوراثي لكي تؤḿذ بنظر االعتبار في برامج التربیة المستقبلیة

  
  مواد البحث وطرائقھ

جامعvة  –كلیvة الزراعvة والغابvات  – قسvم البسvتنة وھندسvة الحvدائقحقvل فvي  ذه الدراسvةھv نفذت
 أربعة أصناف نقیة من البvاق榜ءباستḿدام  ٢٠١٠-٢٠٠٩ و ٢٠٠٩-榜ḿ٢٠٠٨ل موسمي النمو  الموصل

(Vicia  faba L.)  يvي  -١ : ھvوادلجيا(فرنسvك ( وري  -٢ وvس)اميvباني -٣ و  )الشv٤ و  أس- 
بھvدف تثبیvت و. التویثvة سvابقا -بغvداد  - لحصول علیھا مvن منظمvة الطاقvة الذریvة العراقیvةتم ا ، ھولندي
. فvي برنvامج تلقvیح ذاتvي لث榜ثvة دورات متتالیvة قبvل البvدء بالدراسvة ھذه األصناف أدḿلتسبق و الصنف

ات تھجینvvال إجvvراءومvvع بدایvvة تزھیvvر النباتvvات تvvم  ٢٠/١١/٢٠٠٨زرعvvت بvvذور اآلبvvاء األربعvvة بتvvاریخ 
 األنمvوذج األول  –حسvب طریقvة كرفنvك األولvى   Full - Dialle Crosses          كاملvةالتبادلیvة ال
)Griffing، ١٩٥٦(  ،ىvvvول علvvvم الحصvvvا  ١٢ وتvvvا فردیvvvھجین)ة و  ٦vvvن تبادلیvvvیة ٦ھجvvvن عكسvvvھج(. 

 ٧٥ م وبمسvافة ٥علvى مvروز بطvول  ١٧/١١/٢٠٠٩زرعت بذور اآلباء األربعة وجمیع الھجن بتاریخ 
تصvمیم القطاعvات العشvوائیة الكاملvة بث榜ثvة  باسvتḿدامسvم بvین جvوره وأvḿرى  ٢٥سم بین مvرز وآvḿر و

أجریvت عملیvات  .مvروز لكvل تركیvب وراثvي ٣مvرز بواقvع  ٤٨ اشتمل المكرر الواحد علvى،  مكررات
 ھvvاللمعvvام榜ت كافvvة وكمvvا موصvvى ب بشvvكل متماثvvلوتعشvvیب وvvḿف وعvvزق الḿدمvvة الزراعیvvة مvvن ري 

حشvvرتي المvvvن والذبابvvvة البیضvvvاء باسvvvتعمال  أجریvvvت عملیvvvة مكافحvvvةو ،) ١٩٨٩ ب وآvvvḿرون ،مطلvvو(
لتvvر مvvاء لكvvل منھمvvا رشvvا علvvى المجمvvوع /٣سvvم٠0٥٪ ḿلطvvا وبمعvvدل ٦٪ وفvvانتكس٥المبیvvدین كراتvvي

 الḿضvvvvري وبشvvvvكل دوري كvvvvل سvvvvتة أیvvvvام كرشvvvvة وقائیvvvvة لمنvvvvع اإلصvvvvابة بvvvvاألمراض الفیروسvvvvیة
)Anonymous ،٢٠٠٢.( مدت الvvvال بسvvvة األدغvvvد إزالvvvات بعvvvب نباتvvvماد المركvvvالسN.P. )٢٧: ٢٧ (

یvوم مvن الزراعvة والثانیvة بعvد مvرور شvھر مvن  ٤٥ھكتار وعلى دفعتین األولى بعvد /كغم ١٥٠وبمعدل 
سvvvvجلت  ).١٩٩٥ ،Schlentherو    Cochranو ١٩٩٥ ،Wahab و  Abdalla( الدفعvvvvة األولvvvvى

د وعvvد) یvvوم(نبvvات وموعvvد التزھیvvر والنضvvج /عvvات التفروعvvدد ) سvvم(ارتفvvاع النبvvات : القیاسvvات لصvvفات
ووزن ) غvvم(وعvvدد البvvذور فvvي القرنvvة ومعvvدل وزن القرنvvة ) سvvم(القرنvvات فvvي النبvvات وطvvول القرنvvة 

وذلvvك  )نبvvات/غvvم(ل البvvذور والحاصvvل البvvایولوجي وحاصvvل القرنvvات األḿضvvر وحاصvv) غvvم(بvvذرة ١٠٠
لكvvل تركیvvب وراثvvي ومvvن كvvل  وسvط ونھایvvة المvvرزمvvن بدایvvة و لعشvرة نباتvvات منتḿبvvة بصvvورة عشvvوائیة

لتقvدیر كvل مvن  )١٩٥٦(  Griffingالمقترحvة مvن قبvل األولvىالطریقvة  -األول نمvوذجاألاعتمvد  .مكرر
وقvدرة  أبوقد جرى تقدیر قدرة االئت榜ف العامة لكل . العكسي والتأثیرقدرتي االئت榜ف العامة والḿاصة 

 تيقvvدر اتتvأثیركمvvا تvم تقvدیر تباینvvات  األولفvي الجیvل  كvل ھجvvینل العكسvي والتvvأثیراالئvت榜ف الḿاصvة 
   ).١٩٨٥(  ChaudharyوSingh  اآلتیة وحسب المعادالت  األربعة لآلباءاالئت榜ف العامة والḿاصة 

  -:قدرة العامة على االئت榜ف لكل أبتأثیر ال
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  -:لكل ھجین تأثیر القدرة الḿاصة على االئت榜ف
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  -:وقدر تباین تأثیرات قدرة االئت榜ف العامة والḿاصة لكل أب كما یأتي 
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  -:ف كما یأتية والḿاصة على االئت榜الفرق بین تأثیرات القدرة العام كما تم حساب تباین
21

)ˆˆ( eji P
ggV s=-                (i ≠ j) 

2)1(
)ˆˆ( ejkij P

P
SSV s

-
=-        (i ≠ j, k ،  j ≠ k) 

2)2(
)ˆˆ( ekiij P

P
SSV s

-
=-        (i ≠ j ،  k≠ i) 

2)ˆˆ( ekiij rrV s=-        (i ≠ j ،  k≠ i) 

  
  النتائج والمناقشة

 عكسvيالعامة والḿاصة على االئت榜ف والتvأثیر ال تیندرنتائج تحلیل التباین للق) ١(یوضح الجدول 
،  كان معنویا للصvفات جمیعھvا التراكیب الوراثیة متوسط مربعاتن أوفیھ ی榜حظ  للصفات المدروسة ، 

و الشvكرجي  بvذرة  ١٠٠ة وزن لصvف )٢٠٠٧( Mustafaمvن  وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ كvل
 )٢٠٠٩و  ٢٠٠٧( Alghamdi و البvvvvایولوجيوالحاصvvvvل وطvvvvول القرنvvvvة  لموعvvvvد النضvvvvج) ٢٠٠٨(

نبvvات وعvvدد البvvذور فvvي القرنvvة /نبvvات وموعvvد التزھیvvر وعvvدد القرنvvات/الرتفvvاع النبvvات وعvvدد التفرعvvات
كvان متوسvط مربعvvات . لحاصvل القرنvات األḿضvvر) ٢٠١٠(وآvvḿرون  Karadavutوحاصvل البvذور و 

vvف معنوی榜تvvى االئvvة علvvدرة العامvvفات االقvvع الصvvة لجمیvvھ، و المدروسvvلت علیvvا حصvvع مvvق مvvذا یتفvvھ  
Salamaو Manal )ر  بذرة ١٠٠وزن عدد البذور في القرنة ولصفات  )٢٠٠١vذور والكمvوحاصل الب
لموعvد ) ٢٠٠٨(الشvكرجي  نبvات و/لصvفتي ارتفvاع النبvات وعvدد القرنvات) ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦( وآḿرون

الشvvكرجي  لموعvvد التزھیvvر و )٢٠٠٩(  Alghamdiطvvول القرنvvة والحاصvvل البvvایولوجي  والنضvvج و
قvvدرة متوسvvط مربعvvات بالنسvvبة إلvvى  أمvvا. حاصvvل القرنvvات األḿضvvرونبvvات /عvvدد التفرعvvاتل) ٢٠١١(

وعvدد البvذور  النبvات/وعدد القرنvات وموعد النضج لصفات ارتفاع النبات افكان معنوی االئت榜ف الḿاصة
، ولvvم تصvvل حvvد  ل البvvایولوجيوالحاصvv حاصvvل القرنvvات األḿضvvر ومعvvدل وزن القرنvvة و فvvي القرنvvة

) ٢٠٠٦(كvل مvن حمیvد ورشvید  إلیvھ توصvلتتفvق ھvذه النتvائج مvع مvا ،  األḿرىلباقي الصفات  المعنویة
  Alghamdiو  والحاصvل البvایولوجي وعvدد البvذور فvي القرنvة وموعvد النضvج لصفات ارتفvاع النبvات

فvvي حvvین كvvان التvvأثیر  .ألḿضvvرلحاصvvل القرنvvات ا) ٢٠١١(الشvvكرجي و  نبvvات/عvvدد القرنvvاتل )٢٠٠٩(
 Tokerكvل مvن  أشvار، النبvات /عvدد القرنvات ةمعنویا لجمیvع الصvفات المدروسvة باسvتثناء صvف لعكسيا
 حاصvل القرنvات األḿضvر وو عvدد البvذور فvي القرنvة معنvوي لصvفتي عكسي تأثیروجود  إلى )٢٠٠٤(

ل البvvذور و الشvvكرجي بvvذرة وحاصvv ١٠٠الرتفvvاع النبvvات ووزن ) ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦( وآvvḿرونالكمvvر 
تبvاین قvدرة نسvبة مكونvات  كانvت .نبات وموعد التزھیر والنضج وطvول القرنvة/لعدد التفرعات) ٢٠١١(

لصvفات ارتفvاع  صvحیحالمvن الواحvد  اكبvر تبvاین قvدرة االئvت榜ف الḿاصvةاالئت榜ف العامvة إلvى مكونvات 
فعvل ال نأبvذرة ، ممvا یvدل علvى  ١٠٠نبات وموعد التزھیر وطول القرنvة ووزن /النبات وعدد التفرعات

ب榜vḿف الصvفات األvḿرى التvي  ات ،الصvف ذهالجزء األكبر من التباین الvوراثي لھv یمثلضافي اإلجیني ال
أھمیvvة ) ٢٠٠٤( Mohamed و Salama تذكvvر ، )السvvیادي( ضvvافياإلجینvvي غیvvر الفعvvل الیحكمھvvا 

لموعvد ) ٢٠٠٩(لفھvادي ابvذرة و  ١٠٠ارتفvاع النبvات ووزن  صvفتي الفعل الجیني اإلضافي في توریvث
السvیادي فvي توریvث موعvد  أھمیvة الفعvل الجینvي إلvى) ٢٠٠٠(لفھادي ورشvید ا أشار، في حین التزھیر 

لحاصvvل القرنvvات ) ٢٠٠٢( وآvḿرون Angela ونبvvات وعvدد البvvذور فvي القرنvvة /النضvج وعvvدد القرنvات
   .البایولوجيللحاصل ) ٢٠٠٦(وحمید ورشید  األḿضر

 االئvvت榜ف العامvvة لكvvل أب ةتvvأثیر قvvدر مvvن حیvvث قvvدرتھا علvvى االئvvت榜ف تvvم تقvvدیر بvvاءاآلولتقvvویم 
لمعظvم  ائت榜فvا عامvا معنویvا مرغوبvافرنسي وسوري قد اظھvرا  األبوین نأحیث یتضح فیھ ) ٢(الجدول 

نبvvات وعvvدد /الصvvفات المدروسvvة وھvvي سvvبعة صvvفات لكvvل منھمvvا ھvvي ارتفvvاع النبvvات وعvvدد التفرعvvات
الحاصvvل البvvایولوجي وحاصvvل البvvذور و األḿضvvرت ومعvvدل وزن القرنvvة وحاصvvل القرنvvات نبvvا/القرنvvات

علvvvvى التvvvvوالي  ١٠٠0٩٣٧و  ٧0٢٩٥و  ٤٣0٥٨٦و  ١0٩٧٨و  ٠0٧٥١و  ٠0٦٥٦و  ٢0٠٩٧وبمعvvvvدل 
  وارتفاع فرنسي  لألب
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 .للصفات المدروسة العكسيتحلیل تباین قدرة االئت榜ف العامة والḿاصة والتأثیر ): ١( الجدول

درجات  مصادر االḿت榜ف
 الحریة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 
ارتفاع النبات 

 )سم(
/ عدد التفرعات

 نبات
موعد التزھیر 

 )یوم(
  موعد النضج

 )یوم(
عدد 

 نبات/القرنات
  طول القرنة

 )سم(
 *٥١0٧٢٠ *١٧0٣٨٤ ٥0٦٢٤ ٢٢0٦٩٩ ٠0٠٤٦ **٦٤١0٨٣٣ ٢ المكررات

 *٣٨0١٠٩ *١٤0٨٥٠ **١٠٢0٨٩٤ *١٠٩0٧٥٥ **٦0٢٦٦ **٤٠٤0٠٤١ ١٥ التراكیب الوراثیة
 *١٤0١١٩ *٦0١٥٢ **٢٧0١٩٩ *٨٥0٩٩٤ **٤0٢٤١ **٢٦٥0٨٧٥ ٣ قدرة االئت榜ف العامة

 ٦0١٨٠ *٥0٨٢٥ *١٠0٠٨٤ ١٥0٦٠٣ ١0٠٨٩ *٥٦0٩٩٧ ٦ قدرة االئت榜ف الḿاصة
 **١٨0٥١٧ ٣0٤٧٣ **٦٢0٠٦١ *٤٦0٣٦٢ *٢0٠١١ **١٤٦0٧٦٥ ٦ التأثیر العكسي

 ١١0٧٣٤ ٤0٣١٨ ٧0٦٩٣ ٣٧0٥٩٢ ١0٦٩١ ٤٠0٤٨٩ ٣٠ التجریبيالḿطأ 
  مكونات تباین قدرة االئت榜ف العامة

 مكونات تباین قدرة االئت榜ف الḿاصة
 ١0١ ٤٥٠0٣ ٧٥١0٠ ٧٨٠0٠ ٨١٨0١ ٢٦٨0١٢٥ 

  ):١(تابع الجدول 
درجات  مصادر االḿت榜ف

 الحریة
 Mean Squaresمتوسط المربعات 

عدد البذور في 
 القرنة

عدل وزن م
 )غم(القرنة 

بذرة ١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(األḿضر 

حاصل البذور         
 )نبات/غم(

الحاصل البایولوجي 
 )نبات/غم(

 *٨٤١٣٩0٥٠٠ ٢٨٦0٧٧١ ١١٣٥٩0٩٨٠ ١٩٧0٢١٣ ٦١0٩٥٧ ١0٠٠٨ ٢ المكررات
 **١٠١٨٦٤0٩٠٠ **٦٦٣0٨٢٢ **٢٩٨٧٣0٠٤٠ *٥٦٧0٥١٢ **٢٦٤0٥٣٢ **٢0٣١٤ ١٥ التراكیب الوراثیة

 **٦٩١١٢0٦٦٠ **٤٥٣0٧٩٠ **١٨٧٠٥0٦٩٠ *٣١٩0١٤٨ **٧١0١٥٣ *٠0٧٠٩ ٣ قدرة االئت榜ف العامة
 **٣٥١٤٨0٣٩٠ ٣٢0٨٤١ *٧٩١٤0٨٠٢ ١٠٠0٤٤١ **٦٩0٦٢٢ **٠0٩٣٧ ٦ قدرة االئت榜ف الḿاصة

 *١٥١٨٢0٧٣٠ **٢٩٣0٤٤٨ *٧٦٢٦0٥٥٨ *٢١٢0٩١٠ **١١٥0٢٤٤ *٠0٦٣٦ ٦ التأثیر العكسي
 ١٥٢٠٨0٨٣٠ ١٤٤0٥٩٧ ٥٦٧٤0٣٢٦ ٢٠٩0٦٢٤ ٢٥0٥٠٩ ٠0٦٣٠ ٣٠ أ التجریبيالḿط

  مكونات تباین قدرة االئت榜ف العامة
 مكونات تباین قدرة االئت榜ف الḿاصة

 ٠0٥٣٢ ــ ٠0٦٩٧ ٢0٠٣٨ ٠0٢٥٦ ٠0١٧١ 

  .على التوالي ٪١و  ٪٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
 .قیم سالبة نتیجة للḿطأ العیني لذا تعد القیم صفراً ) ــ(

 .لكل أب للصفات المدروسة) ĝi(تقدیرات تأثیر القدرة العامة على االئت榜ف ): ٢(الجدول 
الحاصل حاصل حاصل وزن معدل  عددطول عدد موعد موعد عدد ارتفاع   
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النبات  اآلباء
 )سم(

/ لتفرعاتا
 نبات

التزھیر 
  )یوم(

  النضج
 )یوم(

  القرنات
 نبات/

  القرنة
 )سم(

البذور في 
 القرنة

وزن 
القرنة 

 )غم(

بذرة ١٠٠
 )غم(

القرنات 
األḿضر 

 )نبات/غم(

البذور         
 )نبات/غم(

البایولوجي 
 )نبات/غم(

 ١٠٠0٩٣٧ ٧0٢٩٥ ٤٣0٥٨٦ ٢0٨٥٤ ١0٩٧٨ ٠0٠٣٣ ٠0٩٦٨ ٠0٧٥١ ٠0٠٠٩- ١0٧٣٢ ٠0٦٥٦ ٢0٠٩٧ )فرنسي (  ١
 ٢٩0٢٤٣ ٥0٦٨٨ ٢٦0٩٧٠ ٧0٥١٢ ١0٥٤٤ ٠0٠٩١ ٠0٣٤١ ٠0٦٥٧ ٢0٥٨٢ ١0٨٤٥ ٠0٥٩٣ ٦0٧٠٠ )سوري (  ٢
 ٨0٥٢١- ٦0٨٧٣- ٤0٤٧٠- ٦0٠٠٥- ٠0٩٠١ ٠0٤١٥- ١0٩٥٥- ٠0٣٠٦- ٠0٩٥٥- ٠0٣٧٠ ٠0٧٣٩- ٦0٨١٨- ) اسباني( ٣
 ١٢١0٦٥٩- ٦0١١٠- ٦٦0٠٨٦- ٤0٣٦١- ٤0٤٢٣- ٠0٢٩١ ٠0٦٤٦ ١0١٠٢- ١0٦١٨- ٣0٩٤٧- ٠0٥١٠- ١0٩٧٩- ) ھولندي( ٤

SE(gi-gj) ١0٠ ٨٣٦0١ ٣٧٥0٠ ٧٦٩0٠ ٨٠١0٠ ٥٩٩0٠ ٩٨٨0١ ٢٢٩0٤ ٤٥٨0٢١ ١٧٩0٣ ٧٤٥0٣٥ ٤٧١0٦٠١ 
  

  .للصفات المدروسة لكل ھجین) Ŝij(تقدیرات تأثیر القدرة الḿاصة على االئت榜ف  :)٣(جدول ال
  

 الھجن
ارتفاع 
النبات 

 )سم(

عدد 
/ لتفرعاتا

 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 
األḿضر 

 )نبات/غم(

حاصل 
البذور         

 )نبات/غم(

الحاصل 
البایولوجي 

 )نبات/غم(

٠  ٢×١0٠-  ٢٢٧0٢-  ١٥٦0٠  ٤٢٨0١  ٦٣٢0٠  ٣٦٨0٠-  ٣٨٠0٢-  ٥٣٧0٧  ٠٩١0١٨  ٣٥٣0٤  ٣٧٧0٤٢  ١٣١0٩٩١  
٧-  ٣×١0٠-  ٧٦٣0٠  ٤٨٩0٠  ٧٦٨0١-  ٨٠٠0١  ٣٤٧0٠  ٦٦٠0٨  ٧٥٥0٣  ٦٤٤0٥٩  ٣٨٢0٣-  ٠١٢0١١٩  ٩٧٦0٧٨٦  
٠-  ٤×١0٠-  ٦٦٥0٠-  ١٣٥0١  ٢٠٩0٠-  ٣٦٢0٢-  ٤٥٨0٠-  ١١٨0٦-  ٤٧٧0٢-  ٥٩٣0٥٢-  ٩٦٨0٢  ٥٥٥0١٣٣-  ٧٣٧0٧٠٨  
٣-  ٣×٢0٠-  ٩١٣0١  ٢٦٠0٠-  ٠٢٦0١  ١٤٢0١-  ٨٦٠0٠  ٩٢٢0٠  ٢٨٠0٥-  ٣٨٤0٤٤  ٥٣٤0٤  ١١٥0١٢٢  ٨٢٠0٥٠٥  
٠-  ٤×٢0١  ٨٦١0١-  ١٧٧0٠-  ٩٤٥0٢-  ٨٤٣0١  ٤٥٥0٠  ٤٣٠0٥  ٥٥٨0٠-  ٨٤٢0٢٩  ٤٨٧0٤-  ٠٤٢0٢٥-  ٢٥٥0١٩٥  
٤  ٤×٣0٠  ٤٥١0٣-  ١٧٧0٣-  ٣٨٦0٠  ٦٤٦0١  ٤٦٠0٠  ٨٥٦0٠  ٣٨٠0١٠  ٢٧٣0٣٠  ٣٦٦0٠-  ٤٦٠0٢٥  ٠٩٠0٨١٢  

SE(sij-sik) ٣0٠  ١٨١0٣  ٦٥٠0١  ٠٦٥0١  ٣٨٦0١  ٠٣٩0٠  ٧١٢0٢  ٣٩٧0٧  ٥٢٥0٣٧  ٢٣٩0٦  ٦٦٤0٦١  ٠١٢0٦٦٢  
SE(sij-ski) ٢0٠  ٥٩٧0٢  ٥٣٠0١  ٥٠٣0٠  ١٣٢0١  ٨٤٨0٠  ٣٩٨0٢  ٣٢٤0٥  ٠٦١0٣٠  ٩١٠0٤  ٧٥٢0٥٠  ٩٠٩0٣٤٦  
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بvvذرة وحاصvvل  ١٠٠ووزن  نبvvات ومعvvدل وزن القرنvvة/نبvvات وعvvدد القرنvvات/النبvvات وعvvدد التفرعvvات
و  ٧0٥١٢و  ١0٥٤٤و  ٠0٦٥٧و  ٠0٥٩٣و  ٦0٧٠٠وبمعvvvvدل  وحاصvvvvل البvvvvذور األḿضvvvvرالقرنvvvvات 
أكثvر اإلبvاء  األبvوینیمكvن اعتبvار ھvذین  اولھvذسوري ،  لألببالنسبة على التوالي  ٥0٦٨٨و  ٢٦0٩٧٠

الvذي اظھvر ائت榜فvا عامvا معنویvvا  ھولنvديتوافقvا وبشvكل معنvوي فvي الصvفات المرغوبvة ، ب榜vvḿف األب 
و  ٠0٥١٠-نبvات /وعvدد التفرعvات ١0٩٧٩-ارتفvاع النبvات  وغیر مرغوب ألكثر عدد من الصvفات ھvي

وحاصvvل  ٤0٣٦١-بvvذرة  ١٠٠ووزن  ٤0٤٢٣-ومعvvدل وزن القرنvvة  ١0١٠٢-       نبvvات /عvvدد القرنvvات
  .١٢١0٦٥٩-الحاصل البایولوجي و ٦0١١٠-وحاصل البذور  ٦٦0٠٨٦- األḿضرالقرنات 
قvvد               ٤×٣ن الھجvvین أ فیvvھ تvvأثیر قvvدرة االئvvت榜ف الḿاصvvة لكvvل ھجvvین وی榜حvvظ) ٣(الجvvدول  یبvvین 

وموعvد  ٤0٤٥١ ز بقدرة ائت榜ف ḿاصة معنویة مرغوبة ألكثر عvدد مvن الصvفات ھvي ارتفvاع النبvاتتمی
 ٠0٣٨٠وعvvدد البvvذور فvvي القرنvvة  ١0٨٥٦ وطvvول القرنvvة ٣0٦٤٦- وموعvvد النضvvج ٣0٣٨٦-التزھیvvر 

، وقد یعزى ذلك إلى االḿت榜ف الكبیر في البنیvة الوراثیvة لآلبvاء ، فvي حvین  ١٠0٣٦٦ بذرة ١٠٠ووزن 
 موعvد النضvجھvي  ألكبvر عvدد مvن الصvفات فیvھ ائت榜فا ḿاصا معنویا غیر مرغvوب ٤×١ھر الھجین اظ

و الحاصvvل  األḿضvvروعvvدد البvvذور فvvي القرنvvة ومعvvدل وزن القرنvvة وحاصvvل القرنvvات  وطvvول القرنvvة
علvvvvvى  ١٣٣0٧٠٨-و  ٥٢0٥٥٥-و  ٦0٥٩٣-و  ٠0٤٧٧-و  ٢0١١٨-و  ١0٣٦٢البvvvvvایولوجي وبمعvvvvvدل 

  . الھجن األḿرى والتي أعطت قدرة ḿاصة معنویة مرغوبة لبعض الصفات مقارنة معالتوالي 
وباالستعانة بتباین تأثیر قدرتي االئت榜ف العامة والḿاصة لكل أب والتباین البیئي والموضvحة فvي 

وكvvذلك ) ٢(یمكvvن معرفvvة كیفیvvة تحقیvvق اآلبvvاء لقvvیم تأثیرھvvا التvvي سvvبق ذكرھvvا فvvي الجvvدول ) ٤(الجvvدول 
، حیvث أن القیمvة المرتفعvة لتبvاین تvأثیر  آلباء تحت الدراسة أكثر فائدة في تحسین الصvفةلتحدید أي من ا

قدرة االئت榜ف العامة ألب معین في صفة ما یشیر إلى مساھمة كبیرة لھvذا األب فvي توریvث تلvك الصvفة 
ة ائvت榜ف عامvة ، بینما تشیر القیمة المنḿفضة لتباین تأثیر قدرة االئت榜ف الḿاصة لألب الvذي یتمیvز بقvدر

عالیة في صفة ما إلى انھ قد أسھم في توریث ھذه الصفة لمعظم ھجنھ ، أما تباین التأثیر للقدرة الḿاصvة 
 ھولنvديومنvھ یتضvح أن األب  ، العالي لألب ذو تأثیر عام عالي یدل على  توریثھ للصvفة لvبعض ھجنvھ

الvذي كvان اقvل اآلبvاء إسvھاما  فرنسvيكان من أكثر اآلباء إسھاما في توریث ھvذه الصvفات ب榜vḿف األب 
قد ورث ھvذه الصvفات لعvدد مvن ھجنvھ اقvل مvن مvا ھvو  ھولنديكما أن األب   ، في توریث ھذه الصفات

   .الذي ورثھا ألكثر عدد من ھجنھ فرنسيعلیھ في األب 
كvvان اكبvvر مvvن   ٣×١لكvvل ھجvvین ومنvvھ ی榜حvvظ أن الھجvvین  عكسvvيالتvvأثیر ال) ٥(یوضvvح الجvvدول 

حیث كان اصغر منھ لھvذه الصvفة ،  بذرة ١٠٠وزن لجمیع الصفات باستثناء صفة  ١×٣كسي ھجینھ الع
ومعvvدل وزن  عvvدد البvذور فvي القرنvةلصvفات  ٢×٣فكvان اصvغر مvvن ھجینvھ العكسvي  ٣×٢الھجvین  أمvا

، فvي حvین  األvḿرىواكبvر منvھ لبvاقي الصvفات  والحاصvل البvایولوجي حاصل القرنات األḿضرالقرنة و
وعvدد  النبvات/عvدد القرنvات باسvتثناء فvي جمیvع الصvفات ٢×٤علvى ھجینvھ العكسvي  ٤×٢ تفوق الھجین

ھvذه الھجvن  وكvان الفvرق بvینالصvفات ،  حیث كان اصغر منvھ لھvذهبذرة  ١٠٠ووزن  البذور في القرنة
وھvي  ألكثvر عvدد مvن الصvفات ٪٥ مḿتلفا عن الصفر تحت مستوى احتمال ٤×٢و ٣×٢و ٣×١الث榜ثة 

وھجینvھ العكسvي  ٤×٣غیvر أن الھجvین ،  األvḿرى العكسvیةمقارنvة مvع الھجvن  كvل منھvاثمانیة صvفات ل
ومعvدل وزن  ٢0٤٩٦-فقvط ھvي طvول القرنvة  صvفات ربعvةألقد اḿتلف الفرق بینھمvا عvن الصvفر  ٣×٤

، وھvذا یvدل علvى أن  ١٠0٢١٣وحاصvل البvذور  ٤٩.١٤٨- األḿضvروحاصل القرنvات  ٥0٦٥٦-القرنة 
المتقvvvاربین  ٤و ٣متباعvvvدة وراثیvvvا ب榜vvvḿف األبvvvوین   ٤و ٢واألبvvvوین   ٣و ٢ین واألبvvvو  ٣و ١األبvvvوین 

والvذي یvؤدي ) ١٩٥٦ ،Griffing(العكسیة تشیر إلى وجود تvأثیر سvایتوب榜زمي  اتھذه الفروق، وراثیا 
دورا مھما في اḿت榜ف توارث ھذه الصفات ، وقد یعزى ھذا الفرق السvایتوب榜زمي إلvى التباعvد الvوراثي 

 ٢٠٠٢ وآvḿرون ،Angela و  ٢٠٠١ ،Manalو   Salama( ر بین اآلباء التي تضvمنھا التھجvینالكبی
  ).٢٠١١ ،و الشكرجي ٢٠٠٩ ، Alghamdiو  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ ، وآḿرونو الكمر 
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  .تقدیرات تباین تأثیرات قدرتي االئت榜ف العامة والḿاصة والتباین البیئي للصفات المدروسة :)٤(جدول ال
  
  اآلباء
  
  

  ارتفاع النبات
 )سم(

  عدد التفرعات
 نبات/ 

  موعد التزھیر
  )یوم(

  موعد النضج
 )یوم(

  عدد القرنات
 نبات/

  طول القرنة
 )سم(

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

  ٢0٩٥٩  ٠0٥٧٠  ١0٦٧٧  ٠0٤٢٩  ٠0٩٦٦  ٠0٢٤٠-  ٠0٩١٤  ١0٨٢٥  ٠0٠٣٥  ٠0٣٧٧  ٢٧0٨٤٨  ٣0١٣٢ )فرنسي ( ١
  ٢0٧٧٨  ٠0٢٥٠-  ٥0٤٢٩  ٠0٢٩٦  ٠0١٧٣  ٦0٤٢٦  ٦0٣٨٧  ٢0٢٢٩  ٠0٦٧٦  ٠0٢٩٨  ٣٣0٧٤١  ٤٣0٦٢٤ )سوري ( ٢
  ٢٠0٢٤٧  ٣0٤٥٥  ٠0٢٢٤  ٠0٠٤١-  ٦٢0٨٢٣  ٠0٦٧١  ٢٧0٢٧١  ١0٠٣٧-  ١0١٤٥  ٠0٤٩٣  ١٢١0٥٩٣  ٤٥0٢١٩ )اسباني (٣
  ٧0١٣٧  ٠0٠٥٠  ٣0٥٩٢  ١0٠٧٩  ٣٥0٦٥٧  ٢0٣٧٧  ٣٦0٩٧٦  ١٤0٤٠٤  ١0٦١٩  ٠0٢٠٧  ٧٥0١٣٣  ٢0٦٥١ )ھولندي (٤

2
e  ١٣0٠  ٤٩٦0١٢  ٥٦٣0٢  ٥٣٠0١  ٥٦٤0٣  ٤٣٩0٩١١  

  
  :)٤(جدول تابع ال

  
  اآلباء
  
  

  عدد البذور في 
 القرنة

  معدل وزن القرنة 
 )غم(

  بذرة١٠٠وزن 
 )غم(

حاصل القرنات األḿضر 
 )نبات/غم(

حاصل البذور         
 )نبات/غم(

  الحاصل البایولوجي
 )نبات/غم(

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

2
g  

2
s  

  ١٦٠٨٦0٨١٨  ٩٧١٣0٠٠٢  ١١0١٤٥  ٤٨0٦٩٨  ٢٩٣٦0٤٣٣  ١٧٢٢0٤١٦  ٢٤0٠٥٥  ١0٥٩٤  ٥٩0٦٨٥  ٣0١١٥  ٠0٥٠٣  ٠0٠١٨- )فرنسي ( ١
٤٩0٨٧  ٢٥0٤٨٠  ١0٥٨٦  ٠0١٧٠  ٠0٠١١- )سوري ( ٢

٩  
٢٦0٥٥٠  ١٧٦0٣٧٢٠  ٠٥٨0٢٧  ٤٣١0١٦٦  ٨٣٤0٣٧٩  ٠٨٩0٨٣٨٢  ٨٧٧0٣٠٩  

٢٩0٥٠  ٣٦0١٦٠  ٠0٠١٤  ٠0٢٩٥  ٠0١٥٢ )اسباني (٣
٩  

٢٨٦0١٥٧-  ٣٥٧0٦٨٠٦  ٣٤١0٤٢  ٨٧١0١٣٢  ٧١٩0٤٠٢-  ١١٠0١٤٥٢٧  ٦٦٨0٨٠٩  

١٢0٤٦  ١٢٣0٦٠٤  ١٨0٧٦٥  ٠0٦٣٦  ٠0٠٦٤ )ھولندي (٤
٧  

٣٦0٤١٩٠  ٦٦١0١٧٠٧  ٠٣٦0٣٢  ١٤٩0١٣٥  ٨١٣0١٤٣٢٥  ٥١٨0٥١٦٦  ٦٣٦0٣٩٥  

2
e  ٠0٨  ٢١٠0٦٩  ٥٠٣0١٨٩١  ٨٧٤0٤٨  ٤٤٢0٥٠٦٩  ١٩٩0٦٠٩  

  .عیني لذا تعد صفراً قیم سالبة نتیجة للḿطأ ال) - (
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  .للصفات المدروسة لكل ھجین العكسيالتأثیر  :)٥(جدول ال

  
 الھجن

ارتفاع 
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(

اصل ح
القرنات 
األḿضر 

 )نبات/غم(

حاصل 
البذور      

 )نبات/غم(

الحاصل 
البایولوجي 

 )نبات/غم(

٧-  ٢×١0٠-  ٥١٦0٣-  ٣٣٣0٠-  ٥٥٥0١  ٧٦٠0١  ٣٨٤0٠-  ١٣٤0٤  ١٧٣0٦-  ٤٥٨0٧٣  ٩٠٦0١٧  ٢١٦0٥٤  ٥٧٦0٩٨٦  
١٥  ٣×١0١  ٠٤٦0٣  ٣٣٣0١  ٦٤٨0٠  ٣٩٦0٣  ٥٩٦0٠  ٤٠٣0٢  ٦٥٣0١٨-  ٠٦٧0٧٥  ٤٠٣0٥  ٧٥٦0١٦٠  ٤٠٠0٧٨٣  
٨  ٤×١0٠  ٤٨٣0٤  ٢٥٠0٤  ٨٦٨0٢  ٨٩٦0١  ٦٧٠0١-  ٦٦٥0٢  ١٤٦0٦-  ٢٢٦0١٧-  ٦٥٧0٤  ٥٠٦0٥٧  ٧٧٠0٨١٦  
١  ٣×٢0٠  ٤٣٣0٥  ٨٣٣0١٠  ٨٧١0٠  ٥٥٣0٥  ٦٥٠0٠-  ١٩٠0٨-  ٣١٦0١٢  ٤٣٦0٨٧-  ٣٦١0١٥  ٥٠٠0٦٦-  ٩١٠0٦٢٨  
٨  ٤×٢0١  ٩٨٣0٧  ٨٣٤0٦  ٢٤٨0٠-  ٩٥٠0٢  ٧٥٨0٠-  ٥٩٦0١٤  ١٢٦0٢-  ٦١٠0٣٧  ٩٦٣0١٢  ٤٣٨0٨٥  ٧٣٠0٧٩٣  
٠-  ١.٦٣٥  ٤×٣0١-  ١٦٧0٠-  ٥٥٦0٠-  ٠٥٥0٢-  ١٥٦0٠-  ٤٩٦0٥-  ١٥٠0٦-  ٦٥٦0٤٩-  ٨١٥0١٠  ١٤٨0٣٩-  ٢١٣0١٢٥  

SE(rij-rki) ٣0٠  ٦٧٣0٣  ٧٥١0١  ٥٣٩0١  ٦٠١0١  ١٩٩0٠  ٩٧٧0٢  ٤٥٨0٨  ٩١٦0٤٣  ٣٥٩0٦  ٤٩٠0٧١  ٩٤٢0٢٠١  
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DIALLEL CROSS AND COMBINING ABILITY ANALYSIS FOR 
YIELD AND ITS COMBONENTS 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 carried out in the Field Dept. of Hort. & 

Landscape  Design, College of Agric. & Forestry , Mosul University , during 
growing seasons 2008/2009 and 2009/2010 , using Randomized Complete 
Block Design with three replications , to evaluate the performance of Full-
Diallel hybrids and their four varieties in faba bean viz, 1- French (Aguadulce)  
2- Syrian (Shami)  3- Spain  and  4-Holland to determine the best parental 
combinations through estimating the effects of general and specific combining 
abilities of the used genotypes according to (Griffing, 1956) first method and 
fixed model. The results indicated that general combining ability was 
significant for all studied characters and that specific combining ability was 
significant for most studied characters. The reciprocal effects was significant 
for all studied characters except for no. of pods per plant. The results showed 
that general combining ability components was higher than  that of specific 
combining ability for: plant height , no. of branches per plant , no. of days to 
flowering , pod length and 100 seed weight , which indicated the presence of 
additive  gene action for these characters. French and Syrian varieties showed 
high general combining ability for most of the studied characters , and therefore 
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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