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 التضريب اجري  الباقالء محصول من وراثية تراكيب ستة على الدراسة أجريت 
 عام في عشر الخمسة والهجن اآلباء وزرعت 2016 عام في النصفي التبادلي
 عرض خط على الواقعة الصوفية منطقة في الزراعية الحقول احد في 2017
33.28º  43.33 طول وخط شماالاº  تصميم باستخدام االنبار لمحافظة التابعة شرقاا 
 طول الصفات درست. مكررات بثالث R.C.B.D الكاملة العشوائية القطاعات
 وحاصل بذرة 100 وزن  القرنة, في البذور عدد النبات, في القرنات عدد القرنة,
 األول الجيل وهجن اآلباء متوسط بين معنوية أختالفات وجود النتائج أظهرت. البذور
 القرنة طول لصفات معنوي  متوسط بأعلى Spanish االب تفوق . الصفات ولجميع
 15.493 ,سم 016.61 بلغ حيث البذور وحاصل بالقرنة البذور وعدد القرنات وعدد
 االب سجل بينما. بالتتابع 1-نبات غم0124.11و 1-قرنة بذرة 5.873 ,1-نبات قرنة

Dutch بالنسبة اما. غم 142.58 بلغ بذرة 100 وزن  لصفة متوسط اعلى 
 لصفات متوسط اعلى Spanish ×Dutch الهجين اظهر فقد الهجن لمتوسطات
 1-نبات قرنة 20.420 ,سم 24.120 بلغ البذور وحاصل القرنات وعدد القرنة طول
 متوسط اعلى Iraqi ×Italian الهجين اعطى بينما. بالتتابع 1-نبات غم 212.330و

 الهجين عن معنويا يختلف ولم 1-قرنة بذرة 6.267 بلغ بالقرنة البذور عدد لصفة
Spanish ×Dutch .الهجين اظهر كما Iraqi × Turkish وزن  لصفة معدل اعلى 

 بإعطائه Turkish × American الهجين تميز. غم 176.340 بلغ بذرة 100
 بينما ,%39.560 بلغت بالنبات القرنات عدد صفة في الهجين لقوة قيمة اعلى
 في% 69.830 بلغت بالقرنة البذور عدد صفة في الهجين لقوة قيمة أعلى كانت
 بذرة 100 وزن  صفتي في الهجين لقوة قيمة واعلى ,Iraqi × Italian الهجين
  78.238%و% 30.820 بلغت Iraqi × Turkish الهجين حققها البذور وحاصل
 الخاصة القدرة مكونات الى األتحاد على العامة القدرة تباين مكونات أن .بالتتابع
 الجيني الفعل نوع الى يشير وهذا الصفات, لجميع الواحد من أقل كانت األتحاد على
 .الصفات هذه توريث على السيطرة في السيادية
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Abstract 

Study was conducted genotypes of faba bean half diallel crosses were done in winter 

season 2016. All genotypes (parents and hybrids) were planted in winter season 2017, 

in one of the agricultural fields in the Al-Sufiya region at latitude 33.28º north and  

longitude 43.33º east of Anbar province, using R.C.B.D. design with three replicates. 

Studied traits were pod  length, number of pods per plant ,number of seeds per pod, 

seeds100 weight and seed yield. Results showed significant differences between the 

mean of parents and the mean of their hybrids for all studied traits. The parent 

(Spanish) was superior and had the highest mean of the pod  length 16.610 cm, 

number of pod plant 15.493 pod plant-1,  number of seeds pod 5.873 seed pod-1 and 

seed yield 124.110 g plant-1. While the parent (Dutch) recorded the highest mean for 

trait seed100bweight reached 142.580g. As for the means of the hybrids, hybrids 

(Spanish×Dutch) showed the highest mean significant for traits the pod  length 24.120 

cm, number of pod plant 20.420 pod plant-1 and the seed yield 212.330 g.plant-1. 
While the hybrid (Iraqi×Italian) gave the highest significant mean of the number of 

seeds pod 6.267 seed pod-1 and non-significantly from the hybrid (Spanish×Dutch). 

Hybrids (Iraqi×Turkish) showed the highest mean  for trait seeds100 weight 176.340 

g. Hybrid (Turkish×American) was superior and had the highest value of heterosis in 

number of pods plant 39.560%.  While hybrid (Iraqi×Italian) recorded the highest 

value of the heterosis number of seeds pod reached 69.83% , The highest value of the 

heterosis in two trait  seed100 weighed and seed yield was by the hybrid 

(Iraqi×Turkish) gave 30.820% and 78.238% sequentially. And that the variance 

components of the general ability to the specific ability components were less than 

one for all traits. This indicates the type of gene action for dominance genes in the 

control of the heritability of these traits. 

Keywords: Heterosis, Genotypes, single cross, Combining ability, Griffing.  
 

 المقدمة
 وتعتمد االصناف باختالف تختلف الخلطي التلقيح من نسبة توجد لكن التلقيح ذاتية المحاصيل من الباقالء تعتبر
 تتراوح(. 1)النحل وخاصة الحشرات وجود وعلى النباتات بين والمسافة البيئية والظروف الوراثية التراكيب على

 به المزروعة المساحة بلغت فقد العراق في أما سنوياا  طن مليون  2.7 بحوالي الباقالء لمحصول العالمية االنتاجية
 عالية انتاجية لها وراثية تراكيب تطوير ان(. 11) هـ طن 1.76  الجافة البذور من انتاجية وبمعدل هكتار 2345



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2019، 1العدد  17ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

3 

 

 قوة تقدير خالل من ومكوناته الحاصل توريث كيفية فهم الضروري  ومن تربية برنامج اي في اساسي هدف
. ومكوناته الحاصل في المتفوقة الوراثية للتراكيب وكفوء فعال انتخاب على يساعد وبما االتحاد وقابلية الهجين
 صفة تحسين في ألهميتها الهجين قوة بظاهرة النبات وتحسين تربية مجال في المختصين من العديد واهتم كما

 خالل من االنعزالية واألجيال األول للجيل الهامة المعلمات من تعد فهي األخرى, االقتصادية والصفات الحاصل
 ومن للتهجين, المالئمة اآلباء معظم انتخاب في تساهم اشارة أو دليال تعطي التي الوراثية المعلومات تسجيل

 في الوراثية التباينات لمعرفة وذلك االباء اختيار هو النبات تربية برنامج في الباحثين تواجه التي الصعوبات
 وراثية تباينات إليجاد الرئيسة المصادر أحد هو التهجين ان كما ومكوناته كالحاصل المهمة للصفات المستقبل
 في كآباء تستخدم التي الوراثية التراكيب صفات تقويم هي التهجين لبرنامج األولى األساسية والخطوة , جديدة
 عن فضال التربية في المستخدمة المهمة الطرائق من التهجين يعد المجال هذا وفي(. 6) البرنامج هذا مثل
 كبيراا  وراثياا  تبايناا  التهجين ويعطي كما األول, الجيل هجن عن هامة وراثية معلومات على الحصول إمكانية
 او جديدة هجن إنتاج في الهجين قوة ظاهرة من باإلفادة كان سواء   جيدة وراثية تراكيب النتخاب الفرصة وإعطاء
 المستخدمة النقية السالالت مقدرة اختبار التقنية هذه وتتطلب الجينات, بين جديدة اتحادات تكوين من اإلفادة
(. 15) الناتجة للهجن الخاصة االتحادية مقدرتها اختبار ثم ومن, العامة االتحادية مقدرتها حيث من كآباء
 هذه إلى الوصول في تساعد التي الخطوات ومن مناسب, تربية برنامج من البد الهدف هذا إلى الوصول لغرض
 في إدخالها يمكن عريضة وراثية قاعدة لتشكل وراثياا  متباينة الوراثية التراكيب من مجموعة اختيار هي األهداف
 السلوك على التعرف مثل األول الجيل في مفيدة وراثية معلومات على للحصول النصفي التبادلي التهجين برنامج
 .االتحاد وقابلية الهجين قوة طريق عن الوراثي

 المواد وطرائق العمل

 15/11/2016الثاني بتاريخ و  20/10/2016بموعدين االول  زرعت  وراثية من الباقالء ستة تراكيب استخدمت

 (13)استعمل التضريب التبادلي النصفي باتجاه واحد وفق للطريقة الثانية )االنموذج العشوائي( المقترحة من قبـل 
 تركيـب وراثـي 21عـدد التراكيـب الوراثيـة  آباء لتصـبح 6هجين مع  15للحصول على هجن الجيل االول وعددها 

ــاا  15وآبــاء  6شــملت التــي و  فــي الموســم الثــاني زرعــت التراكيــب الوراثيــة. فــي ثالثــة مكــررات موزعــة  هجينــاا فردي
 وزرعـت  2018-2017الموسـم الشـتوي للعـام التجربـة فـي  نفـذت R.C.B.Dعشوائيا وطبقـت التجربـة باسـتخدام 

خـــط  فيييق ل ييي ا مليييي ممنييي ملصوف ة م ييية ممنييي فوة ة  ف ييية م   ييي ل 20/10/2017التراكيـــب الوراثيـــة بتـــاريخ 
 1-هــــ 5O2Pكغــم  150 . تــم افــافة الســماد الفوســفاتي دفعــة واحــدة بمســتوى 33.28ºوخــط عــرض  43.33ºطــول

-هــ Nكغم  60( وبواقع N%46بشكل يوريا )عند تقسيم وتجهيز تربة الحقل للزراعة والسماد النيتروجيني افيف 
  بمبيـد التجربـةتـم ر   .(5على دفعتين االولى بعد اسبوع من عملية الخف والثانية عنـد مرحلـة التزهيـر مباشـرة ) 1

ـــة  100مـــل 80( Athwaite) للحشـــرات ـــر مـــاء )المـــادة الفعال عنـــد مالحظـــة ظهـــور  ) Demethoate %40لت
نبـات, ت الصـفات التاليـة طـول القرنة)سـم(, عـدد القرنـات . درسـ(12السـوداء)مـن البـاقالء اصابة النباتـات بحشـرة 
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نبـــات( اخـــذت خمســـة نباتـــات بصـــورة عشـــوائية مـــن بـــذرة )غـــم( وحاصـــل البـــذور)غم  100, وزن قرنـــةعـــدد البـــذور 
 .غرض دراسة الصفات المذكورة عليهاالخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية ل

 ة في الدراسةالتراكيب الوراثية المستخدم 1جدول 

 رقم
التراكيب 

 الوراثية
 المصدر الوراثي االسم التجاري طبيعة النمو والصفات

1 Iraqi 
النضج , النبات مرتفع ,  القرنة طويله  متأخر

 ذور صغيرةب 6-5وتحتوي من 
The local 

-من المكاتب الزراعية
 بغداد

2 Spanish 
تفرع, القرنة مبكر النضج, النبات قصير, كثير ال

 طة الحجمالبذرة متوس ,بذرة  6-4تحتوي من 
Luzde Otona 

 
تركيب وراثي مدخل الى 

 العراق

3 Dutch 
لنضج, النبات قصير, كثير التفرع, القرنة ا متأخر

 كبيرة الحجم ,  البذرةبذرة 3-1تحتوي 
Aquadulce 

 
تركيب وراثي مدخل الى 

 العراق

4 Turkish 
, التفرع وسط االرتفاع , قليلمبكر النضج , مت

 بذرة 5-4القرنة طويله تحتوي من 
Ecuadlchi 

تركيب وراثي مدخل الى 
 العراق

5 Italian 
النضج , متوسط االرتفاع, قليل التفرع,  متأخر

 بذرة 7-3, تحتوي من القرنة طويلة
Ackerbhone 
(Proveninza) 

تركيب وراثي مدخل الى 
 العراق

6 American 
 قلول ممتفرع، مم ر ةر مم ضج، مم   ت ةرتفع ، ة ك

 لةبذ 6-4، ت ت ي ةف ط يلة
Sakis 

تركوب ولمثق ةيخل ممى 

 ممعرمق

 قوة الهجين
 (17)ك س ه ةئ ية 𝐻𝑃م  رمف ةت سط ممجول م وا صف ةت سط أفضل مألب يف  قيلت ق ة ممهجوف صلى مس س

 ولسب ممنع دمة مآلتوة: 

%H =
 𝐹1−𝐻𝑃

𝐻𝑃
× 100  

SE=√
𝟐𝑴𝒔𝒆

𝒓
   

تقدير تأثير قابلية االئتالف العامة ب SCAوقابلية االتحاد الخاصة  GCAقابلية االتحاد العامة  تأثيرتقدير تم 
,  باستخدام المعادلتين التاليتين )ij�̂�(وتأثير قابلية االئتالف الخاصة لكل هجين في الجيل األول  )ig�̂�(لكل أب 
 :وكما يأتي (17ذكـــره )وفـــــــق ما 
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ركان وقدر الخطأ القياسي للفرق بين تأثير قابليتي االئتالف العامة والخاصة , والخطأ القياسي ألي هجينين يشت
 وكما يلي  (17ذكره )بأب واحد على األقل كما في المعادلتين  وفق ما 
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 والمناقشة النتائج

بطريقــة التهجــين , (13)الثابــتباســتخدام تحليــل الطريقــة الثانيــة النمــوذج  2اظهــرت نتــائج التحليــل الــوراثي الجــدول 
التبــادلي النصــفي الــى وجــود فروقــات عاليــة المعنويــة للصــفات المدروســة وبــذلك تــم تجزئــة التراكيــب الوراثيــة الــى 
متوســط مربعــات قابليــة االتحــاد العامــة والخاصــة والتــي كانــت عاليــة المعنويــة ولجميــع الصــفات , وهــذا يشــير الــى 

 . (7و 1) ية للصفات المدروسة, وهذا يتفق معتراكيب الوراثوجود تباينات وراثية ما بين ال

تحليل قابلية االتحاد العامة والخاصة لصفات الحاصل ومكوناته وفق الطريقة الثانية لألنموذج  2الجدول 
 العشوائي

S.O.V 
 الحريةدرجات 
Df 

 طول القرنة
 )سم(

 عدد القرنات
 نبات

عدد البذور  
 قرنة

  بذرة 100وزن 
 )غم(

    حاصل البذور
 نبات( )غم

GCA 5 
3.358 

** 
4.017 

** 
0.915 

** 
54.661 

** 
1557.029 

** 

SCA 15 
11.578 

** 
3.983 

** 
0.807 

** 
268.680 

** 
1467.678 

** 
MSE^ 40 0.033 0.130 0.104 0.909 9.666 

G.C.A
2 
σ 

 0.371 0.126 0.144 0.025 0.132 
S.C.A

2 
σ 

 ** ص موة ممنع  ية        

, ومـن خـالل ذور بالقرنـةبزيـادة عـدد البـ يسـاهمدائمـا مـا  طـول القرنـة صـفة ان  3الجـدول يالحظ من خالل نتـائج 
بفــارق غيــر  5 ويليــه االب 2لــالب  ســم 16.61أعلــى قيمــة  ظهــرت صــفة طــول القرنــةالمقارنــة بــين المتوســطات ل

,  أمـا الهجـن سـم 13.22وبمعـدل بلـغ  4هـو لـ ب  أقـل قيمـة لمتوسـط طـول القرنـة سـم بينمـا 15.53معنوي بلغ 
بلــغ  لطــول القرنــة ســم الــذي كــان أقــل معــدال 2×5واقــل قيمــة للهجــين 2×3ســم للهجــين  24.12فتراوحــت بــين 
سـم بالتتـابع,  بلـغ المتوسـط العـام  20.272سـم و 14.578. اذ كـان متوسـط اآلبـاء ومتوسـط الهجـن سم 18.26

 .على استجابة الهجن للزيادة في هذه الصفة سم وهذا يدل18.65لآلباء والهجن 

اختلـف الـذي و نبـات  قرنـة 15.493بلـغ بمعـدل معنويـاا  2نالحـظ تفـوق األب   عـدد القرنـات بالنبـاتكما ان صفة 
أمــا بخصــو  , نبــات قرنــة 10.767اقــل معــدل لهــذه الصــفة بلــغ ب 6عــن بــاقي االبــاء بينمــا ســجل االب  معنويــاا 

والــذي اختلــف معنويــاا عــن جميــع  نبــات قرنــة 20.420تفوقــاا معنويــاا وبمعــدل بلــغ  2×3 الهجــين اظهــرالهجــن فقــد 
, وعنــد مقارنــة نبــات قرنــة 13.027أقــل المتوســطات وبلــغ  2×5الهجــن تحــت الدراســة فــي حــين أعطــى الهجــين 

متوسـط اآلبـاء  كـانبينمـا  نبـات قرنـة 15.005متوسط اآلباء بمتوسط الهجن فقد تميزت الهجن بقيمة أعلى بلغـت 
مــــن اجــــل ان هــــذه النتـــائج يســــتنتج مـــن , بالتتـــابع نبــــات قرنـــة 14.710نبــــات و قرنـــة 12.756 والمتوســـط العــــام

الحصول على إنتاجية عالية البد من تأمين استخدام تراكيب وراثية تمتلك قابلية وراثية تعطي معدال عالياا في هذه 
 .(9و 3وهذا يتفق مع) ,والتي تؤهلها لإلنتاج العاليهمة الصفة التي تعتبر من مكونات الحاصل الم
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قرنـة يليـه االب  بـذرة 5.87 بمعـدلمعنويـاا  2تفـوق األب  3الجـدولكما في قرنة  عدد البذور اوفحت نتائج صفة
معنويـاا وبمعـدل بلـغ  1×5 الهجـين تفـوق أما بخصو  الهجن فقـد  قرنة بذرة 4.880بفارق معنوي وبمعدل بلغ  6

, وقد يعزى سبب ذلك الى ان هذه الصفة تعتبر من الصفات الكمية التـي يـتحكم بهـا عـدد كبيـر قرنة بذرة 6.267
 .كبير فيهاالبيئي التأثير  من الجينات لذلك يكون 

وبفــارق معنــوي عــن االبــاء االخــرى, بينمــا  غــم 142.58 بمعــدلمعنويــاا  3 , تفــوق األببــذرة 100فــي معــدل وزن 
 176.34وبمعدل بلغ  1×4الهجين  تفوق غم, أما بخصو  الهجن فقد 129.79 بلغتأقل قيمة  2سجل األب 

 3يرجـع سـبب تفـوق االب , غـم 175.70بلـغ للصـفة الذي سجل معدالا  2×3غم ولم يختلف معنوياا عن الهجين 
, ويرجـع ثيـل الضـوئي الـى الحاصـل االقتصـادي للبـذورفي هذه الصفة الى كفاءتـه فـي تحويـل منتجـات عمليـة التم

, هـذه الصـفة الـى النسـل النـاتج منـه الذي ساهم في توريث 3ء وخصوصاا االب الى دور االبا 1×4 تفوق الهجين
 .(15و 14)اتفقت هذه النتائج مع ما وجده 

 غم 124.11بلغ  معدلأنتج أعلى  2أن األب شير الى ت 3الجدول في  صفة حاصل البذورالنتائج المستحصلة ل
 ,والــذي اختلــف معنويــاا عــن جميــع الهجــن نبــات غــم 212.33أعلــى معــدل بلــغ  2×3بينمــا أبــدى الهجــين  ,نبــات
فـي حـين بلـغ المتوسـط العـام  نبـات غـم 86.245اعلى من معدل االباء  نبات غم 113.283 الهجن معدلوكان 

  .(12و 8)وهذا يتماشى مع نتائج  ,نبات غم 110.40

 يوضح متوسطات االباء وهجائن الجيل األول لصفات الحاصل ومكوناته. 3الجدول 
 الصفات

 

 التراكيب الوراثية

 طول القرنة

 )سم(
 قرنة عدد البذور/ نبات عدد القرنات/

 بذرة 100وزن 

 )غم(

 حاصل البذور

 )غم/نبات(

Iraqi 13.540 13.020 3.690 133.500 76.420 

Spanish 16.610 15.493 5.873 129.790 124.110 

Netherlands 14.320 13.600 4.200 142.580 89.430 

Turkish 13.220 11.550 3.437 134.790 68.250 

Italian 15.530 12.110 3.613 136.320 73.020 

American 14.250 10.767 4.880 136.100 86.240 

1x2 18.810 14.917 5.620 168.870 137.690 

1x3 23.980 15.787 5.660 165.430 143.350 

1x4 19.070 14.983 5.240 176.340 136.210 

1x5 18.720 13.177 6.267 167.920 133.320 

1x6 19.880 14.010 4.450 157.390 95.670 

2x3 24.120 20.420 6.253 175.700 212.330 

2x4 20.610 14.007 5.830 168.750 146.430 

2x5 18.260 13.027 4.437 155.650 95.220 

2x6 19.700 14.007 3.717 166.880 88.690 

3x4 21.720 14.857 4.350 169.030 116.670 

3x5 20.520 14.573 5.303 156.480 112.340 

3x6 20.210 14.167 4.927 171.950 114.110 

4x5 19.740 16.320 4.077 155.340 111.270 

4x6 19.680 16.120 3.733 159.260 99.420 

5x6 19.060 14.710 5.243 155.610 113.370 

 110.400 156.570 4.800 14.370 18.650 المتوسط العام

 86.245 135.510 4.282 12.756 14.578 متوسط االباء

 113.283 164.706 5.007 15.005 20.272 متوسط الهجن

L.S.D 0.05 1.741 1.0294 0.921 2.725 8.886 
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ة طــول القرنــة فــي صــفالــى وجــود فــروق معنويــة  4الجــدول قــوة الهجــين مقارنــة مــع افضــل االبــوين نتــائج  أظهــرت
, % بالتتــابع51.675% و67.458قــد اعطيــا اعلــى قيمــة لقــوة الهجــين بلغــت  3×4و 1×3نالحــظ ان الهجينــين 

قـيم موجبـة لقـوة نتائج تشير الـى ان جينـات السـيادة الفائقـة قـد ظهـرت بوفـوح فـي هـذه الهجـن التـي اعطـت الوهذا 
 .(16و 14الهجين, اتفقت نتائج هذه الدراسة مع )

 

نجد ان قوة الهجين كانت باالتجاه الموجب في احد عشـر هجينـاا اذ حقـق الهجينـان صفة عدد القرنات بالنبات في 
ــادة بلغتــا 4×6( و)4×5)  تحكــميشــير الــى كمــا  ,% بالتتــابع 39.567% و 34.764( اعلــى قيمتــين باتجــاه الزي

ممـا دفعهـا علـى سـلوك االتجـاه الموجـب لقـوة الهجـين , فـي حـين ظهـر  الصـفةجينات السيادة الفائقة بقـوة فـي هـذه 
( ادنـى قيمـة لقـوة الهجـين 2×5تاثير الفعل الجيني لجينات السيادة الجزئية في اربعة هجن فقط , وسجل الهجـين )

 .(3 و  2توصل اليه كل من ) % , اتفقت هذه النتائج مع ما -15.916باالتجاه السالب بلغ 
جبــة لقــوة الهجــين حيــث اعطــى تســعة هجــن قــيم مو لعــدد البــذور بالقرنــة كانــت موجبــة  اظهــرت النتــائج قــوة الهجــين

, وهذا يشـير الـى % بالتتابع69.837% و42.005بلغت  قيمة لقوة الهجين بأعلى 1×5و 1×4وتفوق الهجينان 
, امـا القـيم لتي اعطـت قيمـاا موجبـةتتحكم في توريث هذه الصفة في الهجن انوع الفعل الجيني للسيادة الفائقة التي 

-36.71ة سالبة لقوة الهجين بلغـت ادنى قيم 2×6الهجين السالبة لقوة الهجين فقد ظهرت في ستة هجن وسجل 
اظهـــرت قـــوة هجـــين باالتجـــاه  الســـيادة الجزئيـــة كـــان تـــام الوفـــوح فـــي الهجـــن التـــي تـــأثير, وهـــذا يـــدل علـــى ان %

 .(10و 6) . نتائج هذه الدراسة كانت مماثلة لنتائج العديد من الباحثينالسالب
أذ قيماا موجبة باتجاه الزيادة في هذه الصفة اعطت  قدان الهجن بذرة  100في صفة وزن  بينت نتائج قوة الهجين

هذه الدراسـة مـع . تماثلت نتائج %30.825% و26.494اعلى قيمتين بلغتا بالتتابع  1×4و 1×2لهجينان كان ل
 (.4كل من )
, اذ اعطـى فـي صـفة حاصـل البـذور ان ثالثة عشر هجينـاا سـجل قـيم موجبـة لقـوة الهجـين 4 الجدولنتائج  تاشار 

ـــة بلغـــت  1×4الهجـــين  ـــى قيمـــة موجب ـــه فـــي صـــفة وزن 78.238اعل بـــذرة 100% وهـــذا التفـــوق جـــاء نتيجـــة لتفوق
مـن حيـث قـوة  (15و 12) مـع كـل مـن متفقـة, وهـذه النتـائج جـاءت ه عالية لصفة عدد البذور بالقرنـةوامتالكه قيم

  .ها من نتائج دراستهم لهذه الصفةالهجين الموجبة والسالبة التي حصلوا علي
قوة الهجين على أساس انحراف متوسط هجائن الجيل األول للهجن التبادلية النصفية عن افضل   4جدول 

 األبوين كنسبة مئوية
 الصفات
 الفرديةالهجن 

 طول القرنة
 )سم(

 عدد القرنات
 نبات

  بذرة 100وزن  قرنة عدد البذور
 )غم(

 حاصل البذور )غم
 نبات(

1x2 13.245 -3.717 -4.307 26.494 10.941 
1x3 67.458 16.080 34.761 16.026 60.292 
1x4 40.841 15.076 42.005 30.825 78.238 
1x5 20.540 1.205 69.837 23.18 74.456 
1x6 39.508 7.603 -8.811 15.642 10.934 
2x3 45.213 31.801 6.470 23.229 71.082 
2x4 24.081 -9.591 -0.732 25.194 17.984 
2x5 9.933 -15.916 -24.450 14.179 -23.277 
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2x6 18.603 -9.591 -36.710 22.615 -28.539 
3x4 51.675 9.242 3.571 18.550 30.459 
3x5 32.131 7.154 26.261 9.748 25.617 
3x6 41.131 4.169 0.963 20.598 27.597 
4x5 27.108 34.764 12.842 13.952 52.382 
4x6 38.105 39.567 -23.504 17.016 15.282 
5x6 22.730 21.469 7.438 14.150 31.458 
S.E 0.861 0.509 0.455 1.348 4.396 

 قابلية االتحاد
في صفة طـول سالبة وموجبة للصفات المدروسة.  تأثيراتلقابلية االتحاد وجود  5الجدول يالحظ من خالل نتائج 

لقابليــة  تــأثيربلــغ اعلــى فــي حــين  1.083موجــب بلــغ GCA  تــأثيرعلــى أ  Dutch ســجل التركيــب الــوراثيالقرنــة 
 .4.623وبلغ  1×3في الهجين  SCAاالتحاد الخاصة 
  Dutchو  Spanishكانــت موجبــة فــي التــركيبين  GCA تــأثيراتفــي صــفة عــدد القرنــات بالنبــات ان  فيمــا يخــ 
 2×3فــي الهجــين  موجــب SCA تــأثير, بينمــا فــي الهجــن فقــد ظهــر اعلــى بالتتــابع 0.901و 0.846فقــط وبلغــا 

 .4.302وسجل قيمة بلغت 
موجـب لقابليـة  تـأثيراعطـت اعلـى  Dutchو  Iraqi، Spanishفي صفة عدد البذور بالقرنة ان التراكيب الوراثية 
موجــب  تـأثيرونالحـظ ان اعلــى  0.508حيـث ســجل  Spanishاالتحـاد العامـة وبلــغ اعالهـا فــي التركيـب الــوراثي 

 .1.464بلغ  1×5ة االتحاد الخاصة كان في الهجين لقابلي
موجـــب لقابليـــة االتحـــاد العامـــة كـــان فـــي  تـــأثيربـــذرة ان اعلـــى  100صـــفة وزن النتـــائج فـــي الجـــدول نفســـه لتشـــير 

ــ تــأثيربينمــا فــي  3.466حيــث ســجل  Dutchالتركيــب الــوراثي  و  1×4ة االتحــاد الخاصــة اظهــر الهجينــين قابلي
 .بالتتابع 14.480و 18.522بلغ موجب وباالتجاه المرغوب  تأثيراعلى  2×3

عامة الموجبة والمرغوبة قـد ظهـرت فـي التراكيـب قابلية االتحاد ال تأثيراتان  ر تشير الىصفة حاصل البذو  بيانات
, كمـا تبـين ان اعلـى Spanishفـي التركيـب الـوراثي  18.764اعالهـا  كان Dutchو  Iraqi، Spanishالوراثية 
 79.725 الــذي اعطـى قيمــة بلغــت 2×3ظهــر فـي الهجــين فقــد  ةوالمرغوبـ ةلقابليــة االتحـاد الخاصــة الموجبــ تـأثير

 .(2بذرة ) 100لى تفوقه في صفة وزن موجب قد يعود ا SCA تأثير بأعلى, ان تفوق هذا الهجين لهذه الصفة
 

 قابلية االتحاد العامة والخاصة للصفات المدروسة تأثيرتقدير  5جدول 
Traits 

 
Genotypes 

 طول القرنة
 )سم(

 عدد القرنات
 حاصل البذور بذرة 100وزن  قرنة عدد البذور نبات

 نبات( )غم

Iraqi -0.371 -0.460 0.135 0.958 0.825 
Spanish 0.526 0.846 0.508 1.177 18.764 
Dutch 1.083 0.901 0.170 3.466 14.633 

Turkish -0.407 -0.096 -0.427 0.286 -9.700 
Italian -0.394 -0.436 -0.123 -4.046 -9.862 

American -0.437 -0.756 -0.263 -1.842 -14.660 
1x2 0.009 0.160 0.186 10.161 10.893 
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1x3 4.623 0.975 0.564 4.431 21.681 
1x4 1.206 1.169 0.741 18.522 36.263 
1x5 0.843 -0.298 1.464 14.431 37.159 
1x6 2.039 0.855 -0.213 1.696 1.290 
2x3 3.869 4.302 0.784 14.480 79.725 
2x4 1.845 -1.114 0.957 10.714 17.158 
2x5 -0.515 -1.754 -0.740 1.949 -30.894 
2x6 0.961 -0.454 -1.319 10.971 -27.624 
3x4 2.398 -0.319 -0.184 8.707 -5.478 
3x5 1.182 -0.263 0.466 0.489 5.356 
3x6 0.918 -0.349 0.229 13.751 8.815 
4x5 1.898 2.481 -0.165 2.523 13.620 
4x6 1.878 2.601 -0.368 4.239 9.565 
5x6 1.241 1.531 0.839 4.924 33.685 

SE(gi-gj) 0.196 0.116 0.104 0.307 1.003 
SE(sij-sik) 0.5399 0.319 0.286 0.845 2.756 

 

التـي أظهـرت تـأثيراا  االباء )التراكيب الوراثية(من  من عدد : إمكانية االستفادة ما يلي يتضحفي فوء هذه النتائج 
إذ  ,المتفوقة في األجيال االنعزاليـةالعامة في برامج التهجين لهدف الحصول على االنعزاالت  االتحادلقابلية عالياا 
خاصــة  قابليــةان الهجــن التــي أظهــرت . فيهــا اشــتركتالصــفات إلــى معظــم الهجــن التــي  جينــات االبــاءهــذه  ورثــت

علـى االتحـاد يكـون بنسـلها انعـزاالت  على االتحاد عالية ناتجة من تهجين بين ابوين أحدهما ذو قـدرة عامـة عاليـة
باالسـتمرار فـي أجـراء لـذلك نقتـرح , و عالية ويدل هـذا علـى ان الهجـن يمكـن اسـتغاللها فـي بـرامج تحسـين الصـفات

 هــذه الهجــن المتفوقــة للحصــول علــى الجيــل الثــاني واالجيــال االنعزاليــة وأجــراءســتفادة مــن االيمكــن  دراســات الحقــه
 تراكيب وراثية جديد.بهدف استنباط االنتخاب 
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