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  .Vicia faba Lطبیعة توریث بعض الصفات الكمیة في الباقالء 

  وئام یحیى رشید                                 محمد یوسف حمید   
  العراق-جامعة الموصل-یة الزراعة والغاباتكل-قسم المحاصیل الحقلیة

  
  الخالصة
تویثھ وبابpل فpي تھجینpات تبادلیpة وسوري وأدخلت أربعة أصناف من الباقالء ھي فرنسي 

ل كلیppة الزراعppة قppوفppي ح) األبppاء وھجppن الجیppل األول(زرعppت بppذور التراكیppب الوراثیppة ، كاملppة
سpجلت .العشpوائیة الكاملpة بpثالث مكpررات باستخدام تصمیم القطاعpات  والغابات في حمام العلیل

ارتفpاع النبpات ، عpدد التفرعpات فpي النبpات ، موعpد التزھیpر والنضpج ،عpدد البیانات عن صفات 
التفرعات في النبات ،دلیل المساحة الورقیة ،عدد العقد علpى السpاق، عpدد الزھیpرات فpي النpورة، 

pات ،عpي النبpات فpدد القرنpة ، عpة ، وزننسبة العقد، طول القرنpي القرنpذور فpذره ،  ١٠٠دد البpب
معنویppا فppي جمیppع الصppفات  التراكیppب الوراثیppةاختلفppت . )نبppات/غppم(حاصppل البppذور والبppایولوجي 
أشpار تحلیpل قpدرة االئpتالف الpى أن متوسpطات مربعpات القpدرة و ،المدروسة عpدا موعpد التزھیpر

ت والعقppد ودلیppل المسppاحة العامppة كانppت معنویppة لصppفات موعppد التزھیppر والنضppج عppدد التفرعppا
وكانت متوسpطات مربعpات القpدرة .الورقیة وطول القرنة عدد البذور في القرنة و حاصل البذور 

أظھppرت .الخاصppة معنویppة لجمیppع الصppفات المدروسppة عppدا عppدد العقppد والزھیppرات ونسppبة العقppد
اختلpف التبpاین .رالعكسیة اختالفات معنویة لجمیع الصفات المدروسة عدا موعpد التزھیp التأثیرات
بذره بینما اختلpف التبpاین  ١٠٠المدروسة عدا وزن الصفات ي عن الصفر لجمیع الضافالوراثي ا

الوراثي السیادي عن الصفر لجمیع الصفات عدا موعد التزھیر ونسبة العقد وطpول القرنpة وعpدد 
النضpج ،دلیpل  كانت قیم نسبة التوریث بالمعنى الواسpع مرتفعpة لصpفات موعpد.القرنات في النبات

ة ببینمpا كانpت قpیم نسp بpذوربpذرة وحاصpل ال ١٠٠المساحة الورقیة ،عدد البذورفي القرنة ، وزن 
التوریppث بppالمعنى الضppیق منخفضppة لجمیppع الصppفات عppدا موعppد النضppج ،دلیppل المسppاحة الورقیppة 

  .  ،عدد العقد ، طول القرنة ،عدد البذور في القرنة ، وعدد القرنات في النبات
  

  ةمقدم
الباقالء من المحاصیل الغذائیة المھمة التpي عرفھpا االنسpان منpذ القpدم وتpزرع فpي منpاطق 
متعددة من العالم تقف في مقدمتھا الصpین وإیطالیpا وجمھوریpة مصpر العربیpة واسpبانیا مpن حیpث 

 ھكتpارملیpون  ٧.٥نتاج وتبلغ المساحة الكلیة المزروعة فpي العpالم حpوالي االعة ووزرالمساحة الم
 Summer(البpاقالء  ذوروتعد مصر من الدول العربیpة الرئیسpیة فpي إنتpاج بp).١٩٨٢معیوف ،(

field  وRoberts ،ة )١٩٨٥pاحة المزروعpت المسpد بلغpار  ١٩.٢٥،أما في العراق فقpف ھكتpأل
الكتppاب السppنوي لإلحصppاءات ( ھكتppار/كغppم ٩٧٨.٧ألppف طppن بمعppدل  ١٨.٨٤واإلنتppاج الكلppي 

أجریppت العدیppد مppن الدراسppات حppول قppدرة االئppتالف فppي أصppناف ). ١٩٩٦الزراعیppة العربیppة ، 
ان تبpاین القpدرة العامpة علpى االئpتالف لحاصpل البpذور اكثpر ) ١٩٦٧( Bondالباقالء، فقد أشpار 

أھمیة من القدرة الخاصة علpى االئpتالف وان أعلpى إنتpاج ممكpن الحصpول علیpھ مpن تھجpین أبpاء 
التpي تضpمنت ) ١٩٨٤(واخpرون  El-hosaryدراسpة  أظھpرت. ذات قدرة ائتالف عامة مرتفعpة

فppي تھجppین ) ورومppي  ٢، جیppزة  ١، اكppوادلز ، جیppزة  N.A.II2(خمسppة أصppناف مppن البppاقالء 
لصpفات ارتفpاع النبpات  نمعنویا اتبادلي ان تباین القدرة العامة والقدرة الخاصة على االئتالف كان

رعpات فpي النبpات، كمpا وجpد فpي دراسpة ،موعد التزھیpر وموعpد النضpج وغیpر معنpوي لعpدد التف
أخرى ان تباین القدرة العامة على االئpتالف كpان معنویpا لعpدد التفرعpات فpي النبpات ونسpبة العقpد 

)El-Hosary  ١٩٨٦واخرون.(  
،باكسpتاني ورومpي  ٢، جیpزة  ١جیزة (وفي تھجین تبادلي بین أربعة أصناف من الباقالء 

ان تباین القpدرة العامpة علpى االئpتالف كpان ) ١٩٨٧ و ١٩٨٦(  Dujanaو  Samia، أوضح ) 
غیر معنویا لصفات ارتفاع النبات ،موعد التزھیر ،وعدد القرنات في النبات ومعنویpا لصpفة عpدد 



البذور في القرنة وكان  تباین القدرة العامة اقل مpن تبpاین القpدرة الخاصpة علpى االئpتالف الغلpب  
  .الصفات 
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أن تppأثیر ) ١٩٧٧( Poulsenخطppوط مppن البppاقالء أكppد  ٧عنppد إجppراء تھجppین تبppادلي بppین 

عpدد وعpددالنورات الزھریةوالعامة على االئتالف كpان معنویpا عالیpاً لصpفات فتpرة التزھیرالقدرة 
تpأثیرات القpدرة الخاصpة  بpذرة، وكانpت ١٠٠عpدد البpذور فpي القرنpة ووزن و القرنات في النبpات

متوسppطات  كانppت.علpى االئppتالف معنویpة لجمیppع الصpفات المدروسppة عppدا عpدد النppورات الزھریpة
عpدد التفرعpات  العامة على االئتالف كانت معنویًة لصفات فترة التزھیروالنضpج،مربعات القدرة 

بذرة،وحاصل البذور وكان تبpاین القpدرة  ١٠٠والقرنات في النبات، عدد البذور في القرنة ووزن 
  ) .١٩٩٩، رشید(الخاصة اكثر أھمیة من تباین القدرة العامة على االئتالف لھذه الصفات

ان )١٩٨٦(واخppرون  El-Hosaryاسppات لتحدیppد الفعppل الجینppي ، فقppد ذكppر أجریppت عppدة در      
ي كان ھاما في وراثة صpفات ارتفpاع النبpات ، وعpدد التفرعpات والقرنpات الضافالتباین الوراثي ا

واخppرون  Bakheitأوضppح . فppي النبppات، نسppبة العقppد ، عppدد البppذور فppي القرنppة وحاصppل البppذور 
لعppب دورا ھامppا فppي وراثppة حاصppل البppذور ، بینمppا ذكppر یینppات لجالتppاثیر السppیادي لأن ) ١٩٩١(

Torres  ددة یة الضافأن التأثیرات ا) ١٩٩٣(واخرونpات المتعpدد للجینpفة عpي صpة فpر أھمیpاكث
  .السیادیة اكثر أھمیة في صفة عدد البذور في القرنة التاثیرات القرنات و

      pاقالء ،ذكpن البpناف مpة اصpین خمسpادلي بpین تبpر في تھجAngela   رونpان ) ٢٠٠٢(واخ
التاثیر السیادي للجینpات یلعpب دور ھpام فpي وراثpة حاصpل البpذور فpي النبpات وتراوحpت الحpدود 

 Carioca X  وذلpك فpي الھجینpین ٧١.٣٤-٥٠.٩١العلیpا لنسpبة التوریpث بpالمفھوم الواسpع بpین 
Brasil-2  و X A-114 Brasil-2 على التوالي ،.   

ة الpى تقpدیر قpدرة االئpتالف العامpة والخاصpة فpي الھجpن الفردیpة والعكسpیة تھدف الدراسة الحالی 
الناتجppة مppن التھجppین التبppادلي بppین أربعppة أصppناف مppن البppاقالء والتعppرف علppى طبیعppة توریppث 
الصفات المختلفة فpي ھpذه الھجpن ومpدى امكانیpة الحصpول علpى تراكیpب وراثیpة تحمpل الصpفات 

  .   المرغوبة
  

  ھ قائمواد البحث وطر
) ٣(وسppوري ) ٢(و فرنسppي )١(اسppتخدمت فppي الدراسppة أربعppة أصppناف مppن البppاقالء ھppي        

زرعpت ھpذه األصpناف .بغداد -بابل والتي تم الحصول علیھا من منظمة الطاقة الذریة) ٤(ویثھ وت
فppي حقppل كلیppة الزراعppة والغابppات فppي حمppام العلیppل ومppع بدایppة تزھیppر  ٢٠٠٣فppي تشppرین الثppاني 

حسpب طریقpة كرفنpك ) بضمنھا التھجینpات العكسpیة(تم إجراء التھجینات التبادلیة الكاملة  النباتات
.  ٦والعكسppیة  ٦فیكppون عppدد الھجppن الفردیppة ، ) ١٩٥٦،  Griffing(النمppوذج االول  –االولppى 

فppي نفppس الحقppل  باسppتخدام تصppمیم  ٢٠٠٤/ ١/١٢زرعppت بppذور األبppاء وھجppن الجیppل االول فppي 
مpرزین لكpل تركیpب (مpرز ٣٢كpل مكpرر  ىحتpوا ،مكpررات ةئیة الكاملة بثالثpالقطاعات  العشوا

سpم  ٧٥متpر وبمعpدل خمسpة نباتpات لكpل مرزوالمسpافة بpین مرزوأخpر  ١، طpول المpرز )وراثي
متpر بpین  ١تpم تpرك مسpافة ، بpذرات لكpل جpوره  ٣سم وبمعpدل  ٢٠والمسافة بین جوره وأخرى 

 ١٥٠وبمعpدل ) ٢٧:٢٧( .N. Pدغال بالسpماد المركpب سمدت النباتات بعد إزالة األ.مكرر واخر
. یوم من الزراعة والثانیة بعد شھر مpن الدفعpة االولpى ٤٥ھكتار وعلى دفعتین ، االولى بعد /كغم

عppدد وموعppد التزھیppر والنضppج وعppدد التفرعppات فppي النبppات وتppـم دراسppة صppفات ارتفppاع النبppات 
عpدد الزھیpرات فpي النpورة ودد العقد علpى السpاق عودلیل المساحة الورقیة والتفرعات في النبات 

بpذره  ١٠٠وزن و عpدد البpذور فpي القرنpةوعpدد القرنpات فpي النبpات وطول القرنpة ونسبة العقد و
من متوسpط التبpاین المتوقpع تpم تقpدیر تبpاین تpأثیر القpدرة ).نبات/غم(حاصل البذور والبایولوجي و

ومنھpا تpم تقpدیر التبpاین الpوراثي  σ2Eاین البیئpي على االئpتالف والتبσ2s pوالخاصة   σ2gالعامة 
  :وكما یلي σ2Dوالسیادي  σ2Aي الضافا



σ2A = 2σ2g         σ2D = σ2s 
والمبینpة )١٩٥٧(  Kempthorneواختبرت معنویة ھذه المكونات عن الصفر وفpق طریقpة      

  H2فھوم الواسppع ونسppبة التوریppث بppالم āوتppم تقppدیر معppدل درجppة السppیادة ) ١٩٨٦(مppن قبppل داؤد 

  . h2والضیق 
  

  النتائج والمناقشة
تحلیل تباین القدرة العامة والخاصة على االئتالف ، ویالحظ وجpود نتائج ) ١(جدول الیبین        

لصفة عpدد العقpد علpى السpاق % ٥اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة وعند مستوى احتمال 
  وعند مستوى احتمال 
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لبقیة الصفات المدروسة عدا موعد التزھیpر حیpث لpم تصpل االختالفpات الpى حpد المعنویpة ، % ١
اع الرتفp% ٥كانت متوسطات مربعات القدرة العامة على االئتالف معنویة عنpد مسpتوى احتمpال 

% ١طppول القرنppة وحاصppل البppذور وعنppد مسppتوى احتمppال وعppدد العقppد وعppدد التفرعppات والنبppات 
عpدد البpذور فpي القرنةوالحاصpل البpایولوجي ودلیpل المسpاحة الورقیpة ولموعد التزھیر والنضpج  

ولppم تكppن بقیppة الصppفات معنویppة ، أمppا متوسppطات مربعppات القppدرة الخاصppة علppى االئppتالف فقppد 
ppرت اختالفppال أظھppتوى احتمppد مسppة عنppل % ٥ات معنویppي القرنةوحاصppذور فppدد البppفات عppلص

عpدد الزھیpرات وعpدد العقpد ولبقیة الصفات عدا موعد التزھیر % ١البذور وعند مستوى احتمال 
 El-hosaryوھppذه النتیجppة تتفppق مppع مppا ذكppره ) . ١جppدول ال(ونسppبة العقppد حیppث لppم تكppن معنویppة 

  ).١٩٨٦(  Dujanaو   Samiaو) ١٩٨٤(واخرون 
الpى مكونpات ) تبpاین تpاثیر القpدرة العامpة ( تدل مقارنة النسبة بpین مكونpات القpدرة العامpة 

لجمیpع الصpفات المدروسpة عpدا صpفتي موعpد التزھیpر انھpا كانpت اقpل مpن واحpد القدرة الخاصpة 
تزھیpر وھذا یشیر الى اھمیة القدرة الخاصة للصفات جمیعھا عدا موعpد الوعدد البذور في القرنة 

وھppذا یتفppق مppع مppا وجppده كppل مppن وعددالبppذور والتppي ظھppر فیھppا االھمیppة االكبppر للقppدرة العامppة 
Samia   وDujana  )١٩٩٩(ورشید ) ١٩٨٧و  ١٩٨٦   .(    دول المنpج)ود ) ١pظ وجpیالح

% ١وعنpد   لعدد العقد على الساق وعدد البذور في القرنة% ٥تأثیر عكسي معنوي عند مستوى 
  .ت عدا موعد التزھیر حیث لم تصل حد المعنویةلبقیة الصفا

 اعطppىمتوسppطات قppیم األبppاء والھجppن الكاملppة للصppفات المدروسppة ، ) ٢(جppدول الیوضppح 
 ٤x١و ٢x٤حیpث تفpوق معنویpا علpى الھجینpین  )سpم ١١٨(أعلpى ارتفاعpاً  ٢x١الھجین العكسي 

كpان الصpنفین فرنسpي . یمpا بینھpااالانھ لم یختلف معنویا عن االباء وبقیة الھجن والتي لم تختلف ف
مppن بقیppة التراكیppب الوراثیppة وقppد تفوقppت بكppًر فppي النضppج ا ٤x٣و ٣x٢و ١x٤والھجppن وتویثppھ 

تفpوق الصpنف فرنسpي فpي عpدد .٤x٢و ٤x١و  ٣x١و ٣x٤معنویا على الصنف سوري والھجpن
 فpي ١x٢وتفpوق الھجpین  ، ٣x٢و ٣x٤و ٢x٣و ١x٣عدا الھجpن  التفرعات على بقیة األصناف

 ٣x٤و ٢x٣دلیppل المسppاحة الورقیppةعلى بقیppة التراكیppب الوراثیppة عppدا الصppنف فرنسppي والھجppن
االانpھ لpم  ٢٣عدد العقد علpى السpاق حیpث اعطpى اعلpى عpدد بلpغ في  ٣x٢تفوق الھجین . ٢x١و

 ٤x٣و ٤x١و ٣x١و ٢x١و ٢x٤و ١x٢یختلppف معنویppا عppن الصppنفین سppوري وتویثppة والھجppن 
في عدد الزھیرات معنویا على جمیع االباء حیث اعطpت قیمpة  ٢x١و ٣x٤و ٢x٣تفوقت الھجن.

 ٤x٢و ٣x٢و ١x٤و ١x٢وذلك في الصنف بابل والھجن ) ٣(ت اقل قیمة كانو) ٤.٦(بلغت     
.  

 ٢x١و ٢x٤معنویppا علppى الصppنف فرنسppي والھجppن  ١x٢امppا فppي نسppبة العقppد فقppد تفppوق الھجppین 
اعطpى نفpس الھجpین اعلpى طpول للقرنpة بلpغ و.والتي اعطت اقل نسبة مئویة للعقpد  ٣x٢و ٣x١و

الppذي اعطppى طppول  ٣x٢سppم وبتفppوق معنppوي علppى جمیppع التراكیppب الوراثیppة عppدا الھجppین  ٢٨.٦
الصpنفین فرنسpي معنویا في عدد القرنpات فpي النبpات علpى  ١x٢تفوق الھجین  . سم ٢٥قرنة بلغ 

، وتفpوق  ٤x٣و ٣x٢ن فpي الھجینpی ٣.٦وكان اقل عpدد  ١٠.٦بابل حیث اعطى اعلى عدد بلغ و
وكpان الھجpین  بpذور فpي القرنpةالسpوري فpي عpدد  ین فرنسpي والصpنفالصنف تویثة معنویا علpى 

١xدا  ٣pن عp١اعلى الھجن في ھذه الصفة حیث تفوق معنویا على جمیع الھجx٢و ٢x٣و  ٣x١ 



غم وبتفوق معنpوي علpى االبpاء  ١١٩.٩بلغ  بذرة ١٠٠وزن  اعلى ٣x١اعطى الھجین العكسي. 
 ٤٨(اعلpppى حاصpppل بpppذور  ٣x١كمpppااعطى نفpppس الھجpppین العكسpppي. ٢x١والھجpppن عpppدا الھجpppین 

اقppل التراكیppب الوراثیppة  ٢x٤وبتفppوق معنppوي علppى الصppنف فرنسppي وكppان الھجppین ) نبppات/غppم
غpم وبتفpوق  ٩٩٣.٣حاصpل بpایولوجي بلpغ  اعلpى ٢x٣اعطى الھجین ). نبات/غم٢١.٦(حاصال 

وھpذه النتیجpة . ٣x٢و ٣x٤و ١x٢یpع الھجpن عpدا الھجpن معنوي على الصنفین تویثة وبابpل وجم
من وجود اختالفpات معنویpة بpین األبpاء وھجنھpا التبادلیpة لجمیpع )١٩٩٩(رشید  هتتفق مع ما ذكر

الصفات المدروسة وكpان الصpنف فرنسpي اكثpر تبكیpراً فpي التزھیpر والنضpج مpن بقیpة األصpناف 
  .المستخدمة في الدراسة 

جpدول ال(قدرتھا على االئتالف تم تقدیر تأثیر القدرة العامpة لكpل أب لتقویم األباء من حیث 
ویالحppظ ان الصppنف فرنسppي أئتلppف بشppكل جیppد ومرغppوب لصppفات ارتفppاع النبppات والتزھیppر ) ٣

  . والنضج مما یدل أن الصنف فرنسي یملك جینات مرغوبة لھذه الصفات
ت ،دلیل المساحة الورقیpة ، عpدد أعطى الصنف سوري قیم معنویة وباتجاه مرغوب الرتفاع النبا

القرنات والحاصل البایولوجي وباالتجاه غیر المرغpوب لموعpد التزھیpر عددالعقد ،طول القرنة ، 
اظھppر الصppنف تویثppھ قppیم معنویppة مرغوبppة الرتفppاع النبppات . والنضppج وعppدد البppذور فppي القرنppة

  والتزھیر والنضج وعدد البذور 
العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(                مجلة زراعة الرافدین            

)٢٠٠٦)١  
  .تحلیل التباین للقدرة العامة والخاصة على االئتالف للصفات المدروسة) : ١(جدولال

  مصادر
  االختالف

  درجات
  الحریة

  ارتفاع
  النبات
  سم

  موعد
  التزھیر

  موعد
  النضج

عدد 
  التفرعات
  في النبات

دلیل 
المساحة 
  الورقیة

عدد العقد 
  على الساق

عدد 
  الزھیرات
  في النورة

  المكررات
  

٠.١٤  ٠.٥٢  ١٠.٣  ٠.١٨  ٥.٦٥  ٢٢.٤  ٤٤.٤  ٢  

  التراكیب
  الوراثیة

١.٢٨  *٩.٣٣  **٧٣.٣  **٦.٢١٤  **٣٠.٠  ٢٦.٨  **٢٣١.٧  ١٥**  

  القدرة
  العامة

٠.١٩  *٥.٢٦  **٤١.٣  *١.٠  **١١.٧  **٢٩.٠  *٨٧.٧  ٣  

  القدرة
  الخاصة

٠.١٦  ٠.٧٦  **١٧.٩  **٢.٥  **٥.٨  ٦.٣٢  **٨٨.٠  ٦  

  التأثیر
  العكسي

٠.٨٠  *٤.٤  **٢٢.٤٧  **٢.١٧  **١٣.٣  ١.٥  *٦١.١  ٦**  

  الخطأ 
  التجریبي

٠.٢٣  ٤.٠٣  ٩.٦٥  ٠.٧  ٤.٦٠  ١٤.٠  ٧٢.٤  ٣٠  

Ø g.c.a  

Ø s.c.a  

  ٠.٢٥  ١.٦٨-  ٠.٥٣  ٠.٠٧  ٠.٦  ٣.٦٧  ٠.٢٤  

  مصادر
  االختالف

  درجات 
  الحریة

  نسبة العقد
%  

  طول
  القرنة
  سم

عدد 
  القرنات

  في النبات

عدد البذور 
  في القرنة

  ١٠٠وزن 
  بذرة

حاصل 
  البذور

  نبات/ غم 

الحاصل 
  البایولوجي

  المكررات
  

٢١٧٦.٦  ٣٠.٠  ٢٥.٠  ٠.١٨  ٣.٨  ٠.٤٣  ٩.٨١  ٢  

  التراكیب
  الوراثیة

١٠٤٧٤٩  **١٦٦.٥  **٦٠٩.٥  **٢.٤٧  **١١.٤  **٢٥.٦  **٧٤.٢  ١٥.
٤**  

  القدرة
  العامة

٨٢٩٠٨.٩  *٦٩.٠  ٥٣.٣  **١.٨٢  ٢.٠  *٦.١٦  ١٥.١  ٣
**  

  القدرة
  الخاصة

٣٣٥٥٥.٧  *٤٧.٦  **٢٦٥.٦  *٠.٥٧  **٣.٤  **٨.٨٧  ١٠.٧  ٦
**  

  التأثیر
  العكسي

١٢٢٨١.١  *٥٦.٦  **٢١٥.٨  *٠.٥٩  **٥.١  **٩.٤٠  **٤٣.٦  ٦
**  

  الخطأ 
  التجریبي

٨٩٧٧.٧  ٥٤.٩  ١٤٤.١  ٠.٥٢  ٢.٦  ٤.٥٤  ٢٠.٩  ٣٠  



Ø g.c.a  

Ø s.c.a  

  ٠.٧  ٠.٤  ٠.٠١  ١ر١  ٠.١  ٠.١٥  ٠.٦  

  ).σ ²eاختبرت معنویة كل مكون الى قیمة  (على التوالي% ١و % ٥معنوي عند مستوى احتمال  * *،*
والحاصppل البppایولوجي ممppا یppدل علppى امppتالك ھppذا الصppنف جینppات وحاصppل البppذور فppي القرنppة 

غیpر  تجpاه كانpت التقpدیرات فpي الصpنف بابpل معنویpة وباال. مرغوبة للتبكیر في التزھیر والنضpج
طpول وعpدد العقpد ودلیpل المسpاحة الورقیpة وموعpد التزھیpر والنضpج والمرغوب الرتفاع النبpات 

أن الصppنف فرنسppي ) ١٩٩٩(وقppد أشppار رشppید . حاصppل البppذور والحاصppل البppایولوجي والقرنppة 
  . اظھر تأثیر قدرة عامة باالتجاه لموعد التزھیر وحاصل البذور

) ١x٢(تppأثیر القppدرة الخاصpة علppى االئppتالف ، اظھppر الھجppین  تاتقppدیر) ٤(جppدولالیوضpح       
تأثیر معنوي وبأ تجاه مرغوب لموعد التزھیر والنضpج، دلیpل المسpاحة الورقیpة ، طpول القرنpة ، 

بذره وبأ تجpاه غیpر مرغpوب لعpدد التفرعpات فpي النبpات ، أمpا الھجpین  ١٠٠عدد القرنات ووزن 
)١xدد ال) ٣ppي عppة فppاً مرغوبppاعطى قیمppةووزن فppي القرنppذور فppة  ١٠٠بppر مرغوبppأ غیppھ وقیمppحب

. لموعد النضpج ، عpدد التفرعpات ودلیpل المسpاحة الورقیpة وعpدد القرنpات والحاصpل البpایولوجي 
تppاثیر باالتجppاه المرغpوب الرتفppاع النبppات وبسppبة العقpد وعppدد القرنppات فppي ) ١x٤(اظھpر الھجppین 

بpppذره والحاصpppل  ١٠٠احة الورقیpppة ،وزن قیمpppاً باالتجpppاه غیpppر المرغpppوب لpppدلیل المسpppالنبpppات و
باالتجppاه المرغppوب لموعppد النضppج وعppدد التفرعppات وحاصppل ) ٢x٣(تمیppز الھجppین . البppایولوجي

المرغpوب لعpدد تأثیر قدرة خاصة في االتجpاه ) ٢x٤(الھجین  اظھر.البذور والحاصل البایولوجي
لمسppاحة الورقیppة ، طppول غیppر مرغppوب الرتفppاع النبppات والنضppج، دلیppل االتفرعppات فppي النبppات و
  القرنة ، عدد البذور في 

العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                
)٢٠٠٦)١  

بتpأثیر ) ٣x٤(وتمیpز الھجpین . بpذره وحاصpل البpذور والحاصpل البpایولوجي  ١٠٠القرنة ووزن 
المرغوب الرتفاع النبات، دلیل المساحة الورقیpة ، طpول القرنpة  والحاصpل قدرة خاصة باالتجاه 

   . بذره ١٠٠البایولوجي ،وباالتجاه الغیر مرغوب لعدد التفرعات وعدد البذور في القرنة ووزن 
  .متوسطات قیم األباء والھجن الكاملة للصفات المدروسة) : ٢(جدولال  

  التراكیب
  الوراثیة

  ارتفاع
  النبات
  سم

  موعد
  التزھیر

  موعد
  النضج

عدد 
  التفرعات
  في النبات

دلیل 
المساحة 
  الورقیة

عدد العقد 
  الساقعلى 

عدد 
  الزھیرات
  في النورة

  ٤.٠  ١٩.٦  ١٨.٩  ٨.٦  ١٤٨.٠  ٧٥.٠  ١١٤.٣  )١(فرنسي 
  ٣.٦  ٢١.٣  ١٨.٤  ٤.٦  ١٥٣.٦  ٨١.٦  ١١٦.٣  )٢(سوري 
  ٤.٠  ٢١.٣  ١٧.٠  ٦.٣  ١٤٨.٠  ٧٣.٠  ١٠٠.٦  )٣(توثیھ 
  ٣.٠  ١٧.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ١٥٢.٠  ٨٠.٠  ١٠٢.٠  )٤(بابل 
١x٣.٠  ٢٢.٠  ٢٥.٤  ٥.٣  ١٥٠.٠  ٧٣.٦  ١٠٥.٣  ٢  
١x٤.٣  ١٨.٣  ١٢.٦  ٧.٠  ١٤٩.٣  ٧٤.٣  ١١٢.٠  ٣  
١x٣.٠  ١٩.٣  ١٤.٠  ٤.٦  ١٤٨.٠  ٧٧.٠  ١٠٨.٠  ٤  
٢x٤.٦  ١٨.٣  ٢٤.٧  ٨.٠  ١٤٩.٣  ٧٦.٣  ١٠٠.٣  ٣  
٢x٤.٦  ٢٠.٦  ١٤.٤  ٦.٠  ١٥٢.٠  ٧٩.٦  ٩٣.٦  ٤  
٣x٤.٣  ١٨.٠  ٢٢.٨  ٧.٠  ١٥٣.٣  ٧٧.٠  ١١٢.٦  ٤  
٢x٤.٦  ٢١.٣  ٢٠.٢  ٤.٦  ١٥٠.٠  ٧٢.٠  ١١٨.٠  ١  
٣x٣.٦  ٢٢.٣  ١٦.٤  ٣.٦  ١٥٤.٠  ٧٣.٠  ١١٧.٣  ١  
٤x٤.٠  ٢٠.٦  ٩.٥٨  ٦.٦  ١٥٧.٣  ٧٩.٠  ٨٧.٠  ١  
٣x٣.٠  ٢٣.٠  ١٤.٢  ٧.٠  ١٤٨.٣  ٧٥.٦  ١٠٦.٦  ٢  
٤x٣.٠  ١٨.٣  ١١.٦  ٥.٣  ١٥٧.٣  ٨٠.٠  ١٠٠.٣  ٢  
٤x٤.٣  ٢٠.٦  ١٣.٢  ٤.٠  ١٤٨.٦  ٧٤.٠  ١٠٨.٣  ٣  

 ٥% L.S.D ١٤.٣  N.S ٠.٨  ٣.٤  ٥.٢  ١.٤  ٣.٦  
 ١% L.S.D ١٩.٣  N.S  ١.١  -  ٧.٠  ١.٩  ٤.٨  



  التراكیب 
  الوراثیة

  نسبة العقد
%  

  طول
  القرنة
  سم

عدد 
  القرنات

  في النبات

عدد البذور 
  في القرنة

  ١٠٠وزن 
  بذرة

حاصل 
  البذور

  نبات/ غم 

الحاصل 
  البایولوجي

  ٨٧٣.٣  ٢٦.٧  ٧١.٤  ٤.٣  ٥.٦  ٢٠.٣  ١٠.٣  )١(فرنسي 
  ٨٨٦.٦  ٣٥.٧  ٧٥.٠  ٣.٨  ٧.٣  ٢٣.٣  ١٣.٨  )٢(سوري 
  ٧٤٦.٦  ٣١.٨  ٧١.٤  ٦.٠  ٨.٣  ١٧.٣  ١٣.٢  )٣(توثیھ 
  ٥٤١.٦  ٣٤.٦  ٩٢.٥  ٤.٥  ٥.٠  ٢١.٦  ١٥.٧  )٤(بابل 
١x٧٩٠.٠  ٢٨.٤  ٨٢.١  ٤.٣  ١٠.٦  ٢٨.٦  ٢٢.٨  ٢  
١x٥٤٣.٣  ٢٦.٢  ٨٣.٦  ٥.٤  ٥.٣  ١٨.٣  ١١.٢  ٣  
١x٥٧٦.٦  ٢٩.٦  ٨٢.٥  ٣.٩  ٧.٦  ٢٠.٣  ٢١.٨  ٤  
٢x٩٩٣.٣  ٤٣.٨  ٨٩.١  ٥.٠  ٩.٠  ٢٠.٣  ١٧.٦  ٣  
٢x٥٢٦.٦  ٢١.٦  ٦٥.٦  ٢.٨  ٦ر٦  ١٨.٠  ١٠.٢  ٤  
٣x٨٤٦.٦  ٣٩.٩  ٦٦.٤  ٣.٦  ٨.٣  ٢٢.٣  ١٥.٤  ٤  
٢x٧٧٠.٠  ٣٣.٥  ١٠٣.٢  ٣.٠  ٧.٦  ٢٠.٣  ١١.٢  ١  
٣x٦٦٦.٦  ٤٨.٠  ١١٩.٩  ٤.٣  ٥.٣  ٢٢.٣  ١١.٤  ١  
٤x٤٠٨.٣  ٢٢.٧  ٦٧.٥  ٢.٨  ٧.٦  ١٨.٦  ١٣.٤  ١  
٣x٩٥٠.٠  ٣٧.٧  ٨٥.٢  ٣.٥  ٣.٦  ٢٥.٠  ٦.٩  ٢  
٤x٤٤٠.٠  ٢٥.٣  ٨٣.١  ٣.٦  ٨.٠  ١٨.٣  ٢٠.٧  ٢  
٤x٥٤٠.٠  ٣٠.٩  ٨٣.٣  ٣.٧  ٣.٦  ٢٠.٦  ٥.٨  ٣  

 ٥% L.S.D ١٥٨.١  ١٢.٥  ١٩.٢  ١.٢  ٢.٧  ٣.٦  ٧.٦  
 ١% L.S.D ٢١٢.٩  ١٦.٨  ٢٥.٩  ١.٦  ٣.٦  ٤.٨  ١٠.٣  

N.S غیر معنوي  
العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                

)٢٠٠٦)١  
  .لكل أب للصفات المدروسة) ĝ i(تقدیرات تأثیر القدرة العامة على االئتالف ) : ٣(جدولال

التراكیب 
  الوراثیة

  ارتفاع
  النبات
  سم

  موعد
  التزھیر

  موعد
  النضج

عدد 
  التفرعات
  في النبات

دلیل 
احة المس

  الورقیة

عدد العقد 
  على الساق

عدد 
  الزھیرات
  في النورة

  ٠.٠١  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٦-  ١.٥-  ٣.١  )١(فرنسي
  ٠.٠٤-  ٠.٦  ٢.٠  ٠.٢-  ٠.٦  ١.٢  ٠.٧  )٢(سوري
  ٠.٢  ٠.٣  ٠.٨  ٠.٣  ١.٣-  ١.٨-  ٠.٩  )٣(تویثة 
  ٠.٢-  ١.٢-  ٣ر٣-  ٠.٤-  ١.٤  ٢.٠  ٤.٧-  )٤(بابل  

S.E(gi – gj)  ٠.٣  ٠.٦  ٠.٩  ٢.٥  ٠.٦  ١.٢  ٠.٢  
  التراكیب
  الوراثیة

  نسبة العقد
%  

  طول
  القرنة
  سم

  عددالقرنات
  في النبات

عدد البذور 
  في القرنة

  ١٠٠وزن 
  بذرة

حاصل 
  البذور

  نبات/ غم 

الحاصل 
  البایولوجي

  ٦.٠-  ٢.١-  ٢.٦  ٠.٠٢  ٠.١  ٠.٢  ٠.٢  )١(فرنسي
  ٨٦.٧  ٠.٤  ٠.٣-  ٠.٣١-  ٠.٧  ١.٢  ٠.٨  )٢(سوري
  ٦٠.٤  ٤.٠  ١.٢  ٠.٦٧  ٠.٤-  ٠.٥-  ٢.٠-  )٣(تویثة 
  ١٤١.٠-  ٢.٤-  ٣.٤-  ٠.٣٧-  ٠.٤-  ٠.٨-  ١.٠  )٤(بابل  

S.E(gi – gj)  ٢٧.٤  ٢ر٢  ٣.٥  ٠.٠٤  ٠.٥  ٠.٦  ١.٣  
اختلppف عppن ) ٢x١(التppأثیر العكسppي لكppل ھجppین، یالحppظ ان الھجppین ) ٥(جppدول الویبppین        

 ١٠٠اكبpر فpي ارتفpاع النبpات ،عpدد الزھیpرات ووزن  طى تاثیراعحیث ) ١x٢(الھجین العكسي 
بppذره واقppل قیمppة فppي عppدد التفرعppات ،دلیppل المسppاحة الورقیppة ،نسppبة العقppد، طppول القرنppة ،عppدد 

أمpا الھجpین .القرنات وعدد البذور في القرنة ولpم تختلpف قpیم الھجینpین عpن الصpفر لبقیpة الصpفات
)٣xھ ا) ١pن ھجینpج عpي النضpدد فقد تأخر فpة ، عpاحة الورقیpل المسpي دلیpى فpان أعلpي وكpلعكس

بذره ، حاصل البذور والحاصل البایولوجي ، واقل مpن ھجینpھ  ١٠٠العقد ،  طول القرنة ، وزن 
  العكسي في



للھجن الفردیة للصفات ) Ŝ ij(تقدیرات تأثیر القدرة الخاصة على االئتالف ) : ٤(جدولال
  .المدروسة

  الھجن
  الفردیة

  ارتفاع
  النبات
  سم

  موعد
  التزھیر

  موعد
  النضج

عدد 
  التفرعات
  في النبات

دلیل المساحة 
  الورقیة

د العقد عد
  على الساق

عدد 
  الزھیرات
  في النورة

١X٠.٠٤  ٠.٦  ٣.٩  ١.٠-  ١.٢-  ٣ر٣-  ١.٤  ٢  
١X٠.٠٤-  ٠.٤-  ٣ر٣-  ١ر١-  ٢.٤  ٠.٦  ٤.٢  ٣  
١X٠.٢-  ٠.٨  ٢.٠-  ٠.١-  ٠.٧  ١ر١  ٧.٤  ٤  
٢X٠.٢-  ٠.٤-  ٠.٣  ١.٥  ١.٦-  ٠.٢  ٤.٥-  ٣  
٢X٠.٢  ٠.١-  ٢ر٢-  ٠.٤  ١.٥  ٠.٣  ٥.٤-  ٤  
٣X٠.٥  ٠.١  ٤.٠  ٠.٣-  ٠.٣-  ١.٠-  ٧.٩  ٤  

S.E  
(Ŝij-Ŝik)  

  ٠.٦  ١.٠  ١.٦  ٠.٢  ١ر١  ١.٩  ٤.٣

الھجن 
  لفردیةا

  نسبة العقد
%  

  طول
  القرنة
  سم

  عدد القرنات
  في النبات

عدد البذور 
  في القرنة

  ١٠٠وزن 
  بذرة

حاصل 
  البذور

  نبات/ غم 

الحاصل 
  البایولوجي

١X٥.٦  ٠.٢  ٧.٨  ٠.٠٧-  ١.٥  ٢ر٢  ٢ر٢  ٢  
١X١٤٣.١-  ٢.٩  ١٥.٤  ٠.١٧  ٢.٣-  ٠.٣-  ٠.٨-  ٣  
١X٥٤.٢-  ١.٧-  ٦.٧-  ٠.٣٧-  ١ر١  ٠.٩-  ٢.٦  ٤  
٢X١٣٠.٨  ٤.١  ٣.٧  ٠.١٢-  ٠.٨-  ١.٠  ٠.٤-  ٣  
٢X١٥٦.٠-  ٦.٩-  ٤.٥-  ٠.١٧-  ٠.٢  ٣.٢-  ٠.٢-  ٤  
٣X٨٠.٢  ١.٥  ٥ر٥-  ٠.٦٨-  ٠.١-  ١.٨  ٢ر٢-  ٤  

S.E  
(Ŝij-Ŝik)  

  ٤٧.٤  ٣.٧  ٤.٣  ٠.١٣  ٠.٨  ١ر١  ٢.٣

العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                
)٢٠٠٦)١  

اقpل قیمpة مpن الھجpین ) ٣x٢(الھجpین واعطpى.عدد التفرعات في النبات وعدد البذور فpي القرنpة 
دلیpل المسpاحة الورقیpة ، عpدد الزھیpرات ، نسpبة العقpد ، عpدد  في عدد التفرعات،) ٢x٣(العكسي

قppیم اقppل مppن الھجppین ) ٤x١(أعطppى الھجppین . القرنpات ،عppدد البppذور فppي القرنppة وحاصppل البpذور 
الرتفppاع النبppات ، دلیppل المسppاحة الورقیppة ، نسppبة العقppد ،عppدد البppذور فppي القرنppة ) ١x٤(العكسppي 

صppل البppایولوجي وقppیم أعلppى فppي موعppد النضppج ، عppدد بppذره ، حاصppل البppذور والحا ١٠٠،وزن 
قpppیم اقpppل لصpppفات دلیpppل المسpppاحة ) ٤x٢(التفرعpppات وعpppدد الزھیpppرات ، بینمpppا أعطpppى الھجpppین 

الورقیة،عدد العقد ، عدد الزھیرات والحاصل البایولوجي وقیماً أعلى لموعد النضج ، نسبة العقpد 
علpى ھجینpھ ) ٤x٣(وتفpوق الھجpین . ره بpذ ١٠٠، عدد القرنات، عpدد البpذور فpي القرنpة ووزن 

بppذره وكppان ابكppر فppي التزھیppر والنضppج ، ویالحppظ اخppتالف  ١٠٠العكسppي فppي عppدد العقppد ووزن 
الھجن الفردیة معنویاً عن ھجنھpا العكسpیة الغلpب الصpفات وھpذا یpدل علpى ان االبpاء المسpتخدمة 

  .ة سایتوبالزمیةمتباعدة وراثیاً وتعزى ھذه االختالفات الى وجود تأثیرات وراثی
ونسpبة التوریpث ) ā(ومعpدل درجpة السpیادة مكونات التبpاین المظھpري ) ٦(جدولالیوضح         

ي عpن الصpفر لجمیpع االضpاف التبpاین الpوراثي م، اختلفpت قpی)h2(والضpیق )  H2(بالمعنى الواسع 
لجمیppع بppذره واختلppف التبppاین الppوراثي السppیادي عppن الصppفر  ١٠٠الصppفات المدروسppة عppدا وزن 

الصفات المدروسة عدا موعد التزھیر ، عدد العقد ،نسبة العقد ، طpول القرنpة وعpدد القرنpات فpي 
ي الضpافالنبات وھذا یدل علpى أن جpزء كبیpر مpن التبpاین الpوراثي الكلpي نتیجpة التبpاین الpوراثي ا

اثpة ي فpي ورالضافأھمیة التباین ا) ١٩٩٩(     ورشید ) ١٩٨٦(واخرون  El-Hosaryوقد أكد 
  ي اكبر من قیم التباین الوراثي السیادي لصفاتالضافوكانت قیم التباین الوراثي ا. ھذه الصفات 

  
  .التأثیر العكسي لكل ھجین للصفات المدروسة) :٥(جدولال

  الھجن
  العكسیة

  ارتفاع
  النبات

  موعد
  التزھیر

  موعد
  النضج

عدد 
  التفرعات

دلیل المساحة 
  الورقیة

عدد العقد 
  على الساق

عدد 
  الزھیرات



  في النورة  في النبات  سم
٢X٠.٨  ٠.٧-  ٢.٦-  ٠.٣-  ٠.٠  ٠.٨-  ٦.٣  ١  

٣X٠.٣-  ٢.٠  ١.٩  ١.٧-  ٢.٣  ٠.٧-  ٢.٧  ١  

٤X٠.٥  ٠.٧  ٢.٣-  ١.٠  ٤.٧  ١.٠  ١٠.٥-  ١  

٣X٠.٨-  ٢.٣  ٥.٢-  ٠.٥-  ٠.٥-  ٠.٣-  ٣.٢  ٢  

٤X٠.٨-  ١.٢-  ١.٤-  ٠.٣-  ٢.٧  ٠.٢  ٣ر٣  ٢  

٤X٠.٠  ١.٣  ٤.٨-  ١.٥-  ٢.٣-  ١.٥-  ٢ر٢-  ٣  
S.E 

 (rig-rki)  
٠.٥  ٠.٨  ١.٣  ٠.٣  ٠.٩  ١.٥  ٣.٥  

  الھجن
  العكسیة

  نسبة العقد
%  

  طول
  القرنة
  سم

  عدد القرنات
  في النبات

عدد البذور 
  في القرنة

  ١٠٠وزن 
  بذرة

حاصل 
  البذور

  نبات/ غم 

الحاصل 
  البایولوجي

٢X١٠.٠-  ٢.٦  ١٠.٥  ١.٣-  ١.٥-  ٤.٢-  ٥.٨-  ١  

٣X٦١.٧  ١٠.٩  ١٨.١  ١ر١-  ٠.٠  ٢.٠  ٠.١  ١  

٤X٨٤.٢-  ٣.٥-  ٧.٥-  ١.٥-  ٠.٠  ٠.٨-  ٤.٢-  ١  

٣X٢١.٧-  ٣.٠-  ٢.٠-  ١ر١-  ٢.٧-  ٢.٣  ٥.٤-  ٢  

٤X٤٣.٣-  ١.٨  ٨.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٢  ٥.٢  ٢  

٤X١٥٣.٣-  ٤.٥-  ٨.٤٦  ٠.٠٣  ٢.٥-  ٠.٨-  ٤.٨-  ٣  
S.E 

 (rig-rki)  
٣٨.٧  ٣.٠  ٤.٩  ٠.٢  ٠.٧  ٠.٩  ١.٩  

  
ppدد العقppة ، عppاحة الورقیpل المسppج ،دلیppر والنضppد الزھیpدد موعppة ، عppول القرنppد ، طppبة العقpد ، نس

 Torresالقرنppات ، عppدد البppذور فppي القرنppة والحاصppل البppایولوجي وھppذا یتماشppى مppع مppا ذكppره 
وكppان التبppاین السppیادي اكبppر مppن التبppاین التجمیعppي الرتفppاع النبppات ، عppدد ) . ١٩٩٣(واخppرون 

  بذره  ١٠٠التفرعات والزھیرات ، وزن 
العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(                       مجلة زراعة الرافدین     

)٢٠٠٦)١  
الpى اھمیpة الفعpل الجینpي السpیادي فpي ) ١٩٩١(واخpرون   Bakheitوحاصل البذور ،وقد أشار 

  . حاصل البذور 
عpدا موعpد كانت تقدیرات معدل درجة السpیادة اكبpر مpن الواحpد لجمیpع الصpفات المدروسpة       

التزھیروعدد العقد على الساق وطول القرنpة وعpدد القرنpات فpي النبpات وعpدد البpذور فpي القرنpة 
 Mahmoudو  Radyممppا یppدل علppى وجppود سppیادة فائقppة تسppیطر علppى ھppذه الصppفات وقppد ذكppر 

ارتفاع النبات وعدد التفرعpات والقرنpات للجینات التي تتحكم بصفات  د سیادة فائقةووج) ١٩٨٤(
كانpت قpیم نسpبة التوریpث بpالمعنى الواسpع ) . x NEB62 ١جیpزة (عد التزھیpر فpي الھجpین ومو

بpذره  ١٠٠مرتفعة لصفات موعد النضج، دلیpل المسpاحة الورقیpة ، عpدد البpذور فpي القرنpة وزن 
وحاصل البذور وكانت معتدلة القیمة لبقیة الصفات عpدا عpدد التفرعpات والزھیpرات ونسpبة العقpد 

كانpت قpیم نسpبة التوریpث بpالمعنى الضpیق منخفضpة لجمیpع الصpفات . ھا منخفضpةحیث كانت قیم
عدا موعد النضج، دلیل المساحة الورقیpة ، عpدد العقpد ، طpول القرنpة ، عpدد القرنpات فpي النبpات 

  .وعدد البذور في القرنة حیث كانت معتدلة
  
 h2(والضیق) H2(بالمعنى الواسعونسبة التوریث )ā(الثوابت الوراثیة ومعدل درجة السیادة ):٦(جدولال
.(  

  الثوابت
  الوراثیة

  ارتفاع
  النبات
  سم

  موعد
  التزھیر

  موعد
  النضج

عدد 
  التفرعات
  في النبات

دلیل المساحة 
  الورقیة

عدد العقد 
  على الساق

عدد 
  الزھیرات
  في النورة

σ2A  ٠.٠٢±٠.٠٢  ٠.٤ ± ١.٠  ٢.٩ ± ٧.٨  ٠.١٨± ٠.٢  ٠.٨ ± ٢.٥  ٢.١ ± ٦.١  ٦.٤ ±١٥.٩  

σ2D  ٠.٠٤±٠.٠٤  -  ٣.١ ± ٧.٤  ٠.٤ ± ١ر١  ١.٠ ± ٢.١  ١.٦ ± ٠.٨  ١٥.٨±٣٢.٠  

σ2E  ٠.١ ± ٠.١  ١.٠ ± ١.٣  ٢.٤ ± ٣.٢  ٠.٢ ± ٢.٥  ١.٢ ± ١.٥  ٣.٥ ± ٤.٧  ١٨.١±٢٤.١  



ā  ٢.٠  -  ١.٤  ٣ر٣  ١.٣  ٠.٥  ٢.٠  

H2  ٣٧.٥  ٤٣.٥  ٨٢.٦  ٣٤.٢  ٧٥.٤  ٥٩.٥  ٦٦.٥  

h2  ١٢.٥  ٤٣.٥  ٤٢.٤  ٥.٣  ٤٠.٩  ٥٢.٦  ٢٢.١  

  الثوابت
  الوراثیة

  نسبة العقد
%  

  طول
  القرنة
  سم

  عدد القرنات
  في النبات

عدد البذور 
  في القرنة

  ١٠٠وزن 
  بذرة

حاصل 
  البذور

  نبات/ غم 

الحاصل 
  یولوجيالبا

σ2A  ١٩٩٧٩.١  ٥.٠±١٢.٧  ٥.٤± ١.٣  ٠.١±٠.٤  ٠.٤ ± ١.٢  ٠.٥ ± ١.٢  ١.٢ ± ٢.٠ ±  
٥٧٣٨.٨  

σ2D  ١٠٨.٨  ٠.١±٠.٢  ٠.٦ ± ٠.١  ١.٥ ± ٠.٢  ٢.٥ ± ١.٨±  
٤٥.٦  

٢١٤.٦±  
٤٥.٥  

١٥٢٨١.٦ ±  
٥٥١٤.٦  

σ2E  ٤٨.٠  ٠.١±٠.٢  ٠.٦ ± ٠.٩  ١.١ ± ١.٥  ٥.٢ ± ٧.٠±  
٣٦.٠  

١٨.٣±  
١٣.٧  

٢٩٩٩٢.٦ ± 
٢٢٤٤.٤  

ā  ١.٢  ٥.٨  ١٢.٩  ٠.٩٨  ٠.٤  ٠.٦  ١.٣  

H2  ٥٤.٠  ٩٢.٦  ٦٩.٦  ٧٨.٥  ٥٩.١  ٤٨.٣  ٣٥.٢  

h2  ٣٠.٦  ٥.٢  ٠.٨  ٥٣.٢  ٥٤.٦  ٤١.٤  ١٨.٥  

  .قیم سالبة نتیجة للخطأ العیني  - 
  THE NATURE OF SOME QUANTITATIVE CHARACTERS          

     INHERITANCE IN BROAD BEAN (Vicia faba L). 
Mohammed Y. hammed                   Wiam Y. Rasheed 

Field Crop Dept., Coll. Of Agric. & Forestry ,Mosul University 
 

ABSTRACT 
         Four varieties of broad bean (French, Syrian, Tewwtha and 
Babylon) were used in a complete diallel cross.Genotypes(parents and F1 
hybrids) were sowing in college of agriculture and forestry fields at 
Hammam Al-Alil using randomized complete block design with three 
replications. The studied characters were plant  
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height (cm), no. of days to heading and maturity, no. of branches per 
plant, leaf aera index , no. of stem nods ,no. of florets, pod setting ,pod 
length, no. of pods per plant, no of seeds per pod, 100 seed weight (gm) , 
seed yield (gm/ plant) and biological yield. The parents and F1’S were 
significantly different for all studied characters except heading date. 
General combining ability was significant for heading and maturity date, 
no. of  branches , no. of node, leaf area index, pod length, no. of seeds per 
pod and seed yield,  while specific combining ability was significant for 
all studied characters except  no. of node , no. of florets and pod setting . 
Reciprocal effects exhibited significant differences for all characters 
except for heading date. A significant additive variance were found for all 
studied characters except 100 seed weight, while a significant dominance 
variance was detected for all characters except heading date, pod length, 
pod setting and no. of pods per plant . Broad sense heritability (H2) 
estimates were high for maturity date, leaf area index, no. of seeds per 
pod ,100 seed weight and seed yield, while narrow sense heritability (h2) 



estimates were low for all characters except maturity date, leaf area index, 
no. of pods ,pod length ,  no. of pods per plant and no. of seeds per pod. 

  
  المصادر

 فعppل الجینppي وغppزارة الھجppین وتقppویم األبppاءتحلیppل قppدرة التppآلف ،ال). ١٩٨٦(داؤد، خالppد محمppد
 .Gossypium hirsutum Lالھجن باستخدام تحلیل التھجین الفردي والثالثي فpي القطpن 

  .العراق  -الموصل جامعة –كلیة الزراعة والغابات . اطروحة دكتوراه  .
واالرتباطpات تحلیل قدرة التآلف والفعل الجیني وتقدیر قpوة الھجpین ). ١٩٩٩(رشید ، وئام یحیى 

كلیppة الزراعppة . رسppالة ماجسppتیر  (.Vicia faba L).البppاقالء  المظھریppة والوراثیppة فppي
  .العراق  -جامعة الموصل –والغابات 
جامعpppة الpppدول العربیpppة ، المنظمpppة ).  ١٩٩٦(لإلحصpppاءات الزراعیpppة العربیppة  الكتppاب السpppنوي

  .١٦مجلد رقم  .الخرطوم. جمھوریة السودان . للتنمیة الزراعیة  العربیة
 دار الكتppب للطباعppة والنشppر،.مppدخل البقولیppات فppي العppراق ). ١٩٨٢(معیppوف ، محمppود احمppد 
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