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 /كمية الزراعة/ن في قسم البستنة وهندسة الحدائقنفذت تجربتين حقميتي
أذ زرعت  2018-08-10و 2018-01-12جامعة االنبار لمموسمين 
 P-H-1001مستنبطة محميًا ) خطوط نقيةفي الموسم االول خمسة 

,P2  K-1004, P3-A-1006, P4- N-1007, P5- A-
 Full dialleل ـــــــــــــــــــــــــــــأدخمت في تضريب تبادلي كام ث( حي1011
Cross   زرعت بذور االباء والهجن اً وعكسي اً تبادلي اً هجين 20آلنتاج .

الناتجة منها مع هجين المقارنة برشمونة وهو هجين أسباني في نفس 
وبتصميم القطاعات العشوائية الكاممة  2019–2018الموقع في الموسم 

 ثالثةمكررات )أي كل بيت بالستيكي كان يمثل مكرر وبواقع  ةوبثالث
والهجن وتقدير بعض , لدراسة تقييم االباء 2م150بيوت مساحة كل بيت 

ت النتائج وجود فروق معنوية اذ أظهر  .المعالم الوراثية ونوع الفعل الجيني
( تأثيرًا واضحًا ومعقدًا آلغمب P1,P2 and P4االبــــــــــــــــــاء ) اظهر

, 2684.67)روسة حيث أعطت متوسط لمحاصل بمغ الصفات المد
مما أنعكس عنها هجنها  1-نبات( بالتتابع غم 2898.67و 3245.33

غم   5068.0حاصل بمغ 1x2 التبادلية حيث أعطى الهجين التبادلي
ومعدل وزن  1-نباتغم  4932.00( 2x1والهجين العكسي ) 1-نبات

لمهجن االنفة  1-ثمرةغم  188.11و 1-ثمرةغم  173.10الثمرة أذ بمغ 
( أعمى قوة هجين لحاصل 2x1) أظهر الهجين العكسي .الذكر بالتتابع
معنوية لمتوسط  وجود فروق %. أظهرت النتائج 51.97النبات الواحد  

. أظهر االب ألغمب الصفات المدروسة RCAو SCAو GCAمربعات 
دد أفضل تأثير موجب لقابمية االئتالف العامة في حاصل النبات وع 2

لقابمية االئتالف الخاصة في  اً ( تأثير 1x2)الثمار. أظهر الهجين التبادلي
قيم التباين الوراثي الغير أضافي  ت. كان1411.5 بمغ حاصل النبات
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الصفات المدروسة بما فيها أعمى من قيم التباين االضافي ألغمب 
. كانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع مرتفعة في أغمب الصفات الحاصل

ت منخفضة في أغمب المدروسة ,أما نسبة التوريث بالمعنى الضيق فكان
الصفات المدروسة مما أنعكس عمى معدل درجة السيادة الذي كان أكبر 
من واحد ألغمب الصفات المدروسة لذلك نستنتج بأمكانية االستفادة من 
األباء المتفوقة في برامج التربية ألنتاج هجن متفوقة ذات حاصل مميز 

 .ة تحت تأثير الفعل السيادي لمجينألنها كانت واقع

 

PERFORMANCE EVALUATION AND GENETIC PARAMETERS 

IN SOME CHARACTERISTICS F1 HYBRID OF EGGPLANT 

UNDER PROTECTIVE CULTIVATION 

 

A. H. Farhan* and H. A. Adaee   

University of Anbar -College of Agriculture   
 

*Correspondence to: Ahmed Hamed Farhan, Horticulture, University of Anbar, Habbaniyah, Iraq. 

 E-mail: alshamar2008@yahoo.com 

Abstract 

Two field experiments were carried out in the Department of Horticulture and 

landscape design - College of Agriculture - Al-Anbar University for the seasons 12-

01-2018 and 10-08-2018, five locally pure lines of eggplant were planted in the first 

season (PH-1001, P2 K-1004, P3-A -1006, P4- N-1007, P5- A-1011) is introduced 

into a full-fledged full-flip counter to produce 20 reciprocal and reverse hybrids. The 

seeds of the fathers and their hybrids were sown with the comparative hybrid 

Barcelona, a Spanish hybrid in the same location in the season 2018-2019 and the 

RCBD and full three replicates (ie, each plastic house was a duplicate of 3 houses 

each house area of 150 m 2, to study the evaluation of parents and hybrids and 

estimate some landmarks Genotype and type of gene action Parents (P1, P2, P4) 

showed a clear and complex effect for most studied traits, giving an average yield 

(2684.67, 3245.33 and 2898.67 gm). Plant
-1

 and Reverse Hybrid (2x1) 4932.00 g-

Plant
-1w

 .Edit weight of the fruit, reaching 173.10 gm fruit 
-1

 and  188.11 gm fruit 
-1

 of 

the above-mentioned hybrids sequentially. 

The reverse hybrid (2x1) showed the highest hybrid vigor per plant yield 51.97%. The 

results showed that significant differences were found for the mean GCA, SCA and 

RCA squares for most studied traits. father 2 showed the best positive effect of the 

GCA to plant yield and number of fruits. The hybrid crossover (1x2) showed the 

effect of the SCA in plant yield 1411.5. Non-incremental genetic variance values were 

higher than the additional variance values for most studied traits, including outcome. 

The inheritance rate in the broad sense was high in most studied traits, while the 

narrow inheritance rate was low in most studied traits, which was reflected in the 

average degree of sovereignty, which was greater than one for most studied traits, so 

we conclude that the advantage of superior parents in breeding programs to produce 

superior hybrids A distinctive outcome because it was under the influence of the 

sovereign act of the gene. 

Keywords: Full dialle cross, hybrids, Eggplant. 

 , هجن, باذنجان,تضريب تبادلي كممات مفتاحية:
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 المقدمة

وهــو احــد  Solanaceae. ينتمــي لمعائمــة الباذنجانيــة )EggplantL melongena Solanum (الباذنجــان 
محاصــيل الخضــر الصــيفية ذات األهميــة االقتصــادية الكبيــرة والســيما فــي منــاطق الشــرق األوســط والمنــاطق شــب  

ــــة األصــــمي (15)االســــتوائية  ــــد والصــــين موطن , تســــتعمل  ثمــــار  لمغــــذاء فضــــال عــــن عــــدد مــــن (6) . وتعــــد الهن
ســتعماالت الطبيــة سذ يســتعمل فــي عــالج التهــاب القصــبات والربــو وداء الســكري وفــي خفــض كوليســترول الــدم اال

  (.9)وغيرها
أدخــل محصــول الباذنجــان كغيــر  مــن محاصــيل الخضــر فــي بــرامج التربيــة والتحســين بغيــة الحصــول عمــى تراكيــب 

والحشــرات وغيرهــا مــن الصــفات المرغوبــة. وتعــد طريقــة  وراثيــة عاليــة الحاصــل وجيــدة النوعيــة ومقاومــة لالمــراض
مـــن أهـــم الطرائـــق التـــي تصـــمل لالســـتعمال فـــي النباتـــات الذاتيـــة التمقـــيل  Diallel crossesالتهجينـــات التبادليـــة 

والخمطية, لمعرفـة اداء التراكيـب الوراثيـة باتجـا  زيـادة الحاصـل كمـا ونوعـا والحصـول عمـى تقـديرات لممعـالم الوراثيـة 
وذلـــك مـــن خـــالل معرفـــة الفعـــل الجينـــي وقابميـــة التـــال  بـــين  (2)خاصـــة بتوريـــث الصـــفات المهمـــة فـــي الباذنجـــانال

 أهميــةلمنبـــات لمـــا لـــها مـــن  اإلنتاجيــةعمــل مربـــوا النبـــات عمــى تحســـين الصـــفات  .(3)التراكيــب الوراثيــة المتــوافرة 
التـي تمتـاز بغـزارة وجـودة اإلنتــاج ,  الجديـدةوالهجـن  وتركز هذا التحسـين فـي اسـتنباط األصـناف واقتصاديةغذائيـة 

   . Powers (8)عمى يد مربي النبات   1945 -1944وكانـت الـوالدة األولـى لهـذ  الهجــن فـي عــام 
يهدف البحث الى سنتاج عدد من الهجن الخاصة بالزراعة المحمية محميًا وفـي حالـة ثبـوت تفوقهـا عمـى أحـد الهجـن 
المستوردة سـيتم سكثـار بـذورها تمهيـدًا لنشـر زراعتهـا مـن قبـل الجهـات المختصـة لتقميـل كمـ  االسـتيراد التـي تضـي  

 . اإلنتاجعمى  باهض تكالي  
 المواد وطرائق العمل

 في الجدول ادنا   والمبينة   Pure lines خمس خطوط نقية استخدمت
 -ومصادرها : الخطوط النقية رموزها 9جدول 

 المصدر الرمز رمز السالالت ت
9 H-1001 P1  كمية الزراعة 
2 K-1004 P2  جامعـــــــة االنبـــــار 
3 A-1006 P3  قسم البستنة وهندسة الحدائق 
4 N-1007 P4  
5 A-1011 P5  
التبادلية بين الخطوط النقية لمحصول عمى هجن التضريبات  واجريت 12/1/2012نفذت التجربة االولى في 

وراثية نقية ثم  خطوطخمس  بذور زرعتاذ جامعة االنبار  –كمية الزراعة أحد الحقول التابعة لفي  الجيل االول
صل لتسهيل عممية تم بشكل زرعت  خط نقيبشكل خطوط وكل  1/3/2012نقمت الى البيت البالستيكي  في 

 التهجين.
( Full dialleبعد وصول النبات الى مرحمة التزهير تم اجراء التضريبات التبادلية الكاممة  وبكافة االتجاهات )

قبل يومين من تفتل االزهار والتمقيل   Emasculationبما فيها التبادلي والعكسي حيث تم اجراء عممية الخصي 
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(Pollination   باستخدام الجزء الذكري لمزهرة المراد التهجين منها وبعدها وضعت عالمات عمى االزهار التي )
تم تهجينها وتم الحصول عمى الهجن التبادلية والعكسية, وبعد وصول الثمار الى النضج التام تم استخالص 

 .(6) عتها في الموسم القادمالبذور بالطريقة االعتيادية وبدرجة حرارة الحقل , وغمفت البذور تمهيدًا لزرا 
هجين و  االباء, الهجن التبادلية, العكسية, زرعت بذور ) اً وعكسي اً تبادلي اً هجين عشرينبعد الحصول عمى 
البيوت البالستيكية العائدة لقسم البستن  وهندسة نقمت الشتالت الى  10/2/2012بتاريخ  المقارنة( في أطباق
, نفذت التجربة ضمن تصميم 1/10/2012, في 2م150بيوت مساحة البيت الواحد  ثالثةالحدائق وعددها 

 22مكررات لكل مكرر  ةوبثالث( (Randomized complete Blocks Designالقطاعات العشوائية الكاممة 
 .(هجين المقارنة برشمون اباء و  5هجين تبادلي وعكسي و  20)  وبسبعة نباتاتوحدة تجريبية 

 %.5عمى مستوى أحتمال LSDقورنت المتوسطات الحسابية لمتراكيب الوراثية بأستعمال اقل فرق معنوي   
 قيمة قوة الهجين لمهجن التبادلية والعكسية لمعظم الصفات. تحسب

لكل صفة من الصفات قيد الدراسة وفق  وبعد ظهور فروق معنوية بين المتوسطات تم اجراء التحميل الوراثي 
تقدير قابميتي االتحاد العامة لألباء تم  , Fixed Model1 (6) األولى وبحسب األنموذج األول )الثابت(الطريقة 

General Combining Ability (GCA)  لمهجن التبادلية والخاصة  (SCA) Specific Combining 
Ability  والعكسية(RCA)  .فضاًل عن تقدير بعض المعالم الوراثية  

 والمناقشة النتائج
 وجود فروق عالية المعنوية بين التراكيب الوراثية في ارتفاع 3و2  يننتائج الجدول تظهر من صفات النمو الخضري 

أن االب  2قيم متوسطات أرتفاع النبات جدول , مما يشير الى وجود تباين وراثي كبير بينها, وعمي  تتبين من النبات
تفوقًا معنويًا عمى بقية  سم( اذ115.0) 1 سم يمي  االب 131.90اذ بمغ متوسط ارتفاع   كان أكثر االباء أرتفاعاً  5

وأعطيا  4و 1 في حين تفوق االبوان, سم78.97هو االقصر أرتفاعًا اذ بمغ ارتفاع   3, في حين كان االب االباء
الذي أعطى أقل  3ان االب لكل منها عمى التوالي. أما أدناها فك 22.39و 26.08أعمى متوسط لقطر الساق بمغ 

, سم113.23اعمى متوسط الرتفاع النبات بمغ  1x3أحرز التضريب التبادلي  .ممم14.83معدل لقطر الساق بمغ 
أن  سم 49.20اقل متوسط الرتفاع النبات اذ بمغ متوسط ارتفاع   2x4في حين اعطى التضريب التبادلي 
وأعطى  1X3, فقد تفوق الهجين التبادلي بالهجن الناتجة منها الى أختالف االختالفات في قطر الساق لالباء أدت

اما فيما (. 4) 20.48والذي تفوق أيضًا عمى هجين المقارنة الذ أعطى  22.65أعمى معدل لقطر الساق بمغ 
, بينما سم117.0أعمى متوسط الرتفاع النبات بمغ  3x1يخص التضريبات العكسية فقد أعطى التضريب العكسي 

وفي الهجن العكسية فقد أعطى الهجين  ,سم 67.23أقل متوسط الرتفاع النبات بمغ  4x1ريب العكسي أعطى التض
 18.16أقل قطر لمساق فقد بمغ 1X5الهجين بينما اعطى  22.76اعمى معدل لقطر الساق بمغ  4X3العكسي 

 (.14)ممم
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 النبات )سم( لآلباء وهجنها التبادلية والعكسية في الباذنجان متوسط أرتفاع  2ول ج

 لآلباء والهجن التبادلية والعكسية في الباذنجانمتوسط قطر الساق)ممم(  3جدول 

 

اعطى قوة هجين موجبة ومعنوية نسبة الى اعمى االبوين بمغت 2x3 التضريب التبادلي ان  4ول يبين الجد
قوة هجين موجبة وغير معنوية بمغت  3x1في حين اعطى التضريب العكسي  ,في صفة ارتفاع النبات 21.85%
, اذ كل قيمة اعمى من %8.99الذي اعطى قوة هجين موجبة ومعنوية بمغت  3x2% والتضريب العكسي 1.74
يبين ان الهجين العكسي  5وفي الجدول  .(11)تعتبر قيمة موجبة معنوية وهذا يتفق مع ماتوصل الي   seقيمة 
4X3   ومتفوق عمى احسن أبوي  وهجين المقارنة أيضًا, في حين اعطى  22.76اعطى اعمى معدل لقطر الساق بمغ

. ومن المالحظ أن قيم قطر الساق في أغمب الهجن كانت متفوقة عمى 18.16اقل قطر لمساق بمغ  1x5الهجين 
بمغ  2X3االبوين فقد بمغ أعالها في الهجين التبادلي  ألعمىعطى قوة هجين موجبة ومعنوية نسبة أ مما  اأبنائهأغمب 

في حين كانت هناك قوة هجين سالبة لعدد كبير من الهجن التبادلية  25.77بمغ  3X2وفي هجين  العكسي  22.67
, ان االختالف بين القيم يرجع الى االختالف بين التراكيب والعكسية وكان اكثر من نص  الهجين باالتجا  السالب

 .(10)توصل الي  اثية من ناحية أدائها مع بعضها ولهذا يعبر عن قيم موجبة وسالبة ويتفق هذا عمى ماالور 

 

  

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1 115.00 79.00 113.23 97.40 76.33 

p 2 82.63 82.67 100.73 49.20 83.43 

p3 117.00 90.10 78.97 87.13 75.67 

p4 67.23 93.67 93.43 110.27 84.50 

p5 79.57 77.83 86.50 84.00 131.90 

CON, Barcelona 65.27 

Grand mean 88.56 

L. S. D5% 6.444 

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1 26.08 18.19 22.65 20.77 18.16 

p 2 19.50 17.65 21.65 21.09 22.43 

p3 19.23 22.19 8314. 25.17 18.54 

p4 20.13 21.48 22.76 22.39 17.51 

p5 20.19 19.10 21.46 19.82 821.3 

CON, Barcelona 18.17 

Grand mean 20.48 

L. S. D 5% 2.099 
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 وهجنها التبادلية   والعكسية في الباذنجاناالبوين  عمىألقوة الهجين في صفة ارتفاع النبات نسبة  4جدول 

 

 لمهجن التبادلية والعكسية في الباذنجاناالبوين  ألعمىقوة الهجين% لصفة قطر الساق نسبة  5جدول 
 

 

 

 

 

 أعطى أعمى متوسط لمعدل وزن الثمرة متفوقًا بذلك 4أن االب اذ  6من الجدول  ظتالح صفات الحاصل ومكونات 
. 3غم الذي يعود لالب 70.38غم, بينما بمغ اقل متوسط لمعدل وزن الثمرة  162.58معنويًا عمى جميع االباء بمغ 

, سم عمى التوالي 21.08و  21.19أعمى المتوسطات لطول الثمرة بمغ  1و 3 ,4فقد أحرزت االباء 7 ومن الجدول 
أعطى أعمى متوسط  1أن االب  8. يالحظ من جدول سم17.22أقل متوسط لطول الثمرة بمغ  2بينما أعطى االب 
تبين نتائج  ,سم7.30أقل متوسط لقطر الثمرة لنبات الباذنجان أذ بمغ  4, بينما أعطى االب سم8.0 لقطر الثمرة بمغ 

ل النبات الكمي, ويالحظ من التراكيب الوراثية في حاصتحميل التباين وجود فروق عالية المعنوية لمتوسط مربعات 
غم/نبات متفوقًا معنويًا عمى جميع  3245.33أعمى متوسط لحاصل النبات بمغ  بإعطائ  2تفوق االب  9جدول 

, ان 1-نبات غم1210.0أقل متوسط لحاصل النبات بمغ  3االباء في حاصل النبات الكمي, في حين أعطى االب 
 .(13)توصل الي   وهذا ما مقترن  بزيادة وزن الثمرة وعدد الثمارزيادة الحاصل 

هذ  االختالفات الوراثية بين االباء عمى التضريبات الناتجة منها,  انعكاس 9و 2, 7, 2 ويالحظ من الجداول
غم في حين  173.10معنويًا عمى بقية التضريبات في هذ  الصفة أذ بمغ  1x2فقد تفوق التضريب التبادلي 
. أما في التضريبات العكسية فتفوق التضريب أقل متوسط لمعدل وزن الثمرة 1x3أظهر التضريب التبادلي 

. أما أقل غم188.11معنويًا عمى التضريبات العكسية في أعطائ  أعمى متوسط لوزن الثمرة بمغ  2x1العكسي
. أنعكست هذ  االختالفات بين االباء غم63.53أذ بمغ  3x1متوسط لوزن الثمرة فقد أظهر  التضريب العكسي 

عمى التضريبات التبادلية والعكسية والتي اختمفت معنويًا فيما بينها في متوسط هذ  الصفة فقد تفوقت التضريبات 
 ,  21.0 ,21.63بأعطائها أعمى متوسط لطول الثمرة بمغ  1x3و 1x4, 2x4, 4x5, 1x5التبادلية  

كما أعطت  ,معنويًا عمى التضريبات التبادليةالتوالي متفوقين بذلك سم عمى  20.12و 20.85, 20.94

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1  -31.30 -1.54 -15.30 -42.13 

p 2 -28.14  21.85 -55.38 -36.75 

p3 1.74 8.99  -20.98 -42.63 

p4 -41.54 -15.05 -15.27  -35.94 

p5 -39.68 -40.99 -34.42 -36.32  

Se 4.51 

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1  -30.27 -13.14 -20.36 -30.37 

p 2 -25.24  22.67 -5.81 4.90 

p3 -26.25 25.77  12.43 -13.30 

p4 -22.81 -4.05 1.68  -21.80 

p5 -22.58 -10.68 0.39 -11.48  

Se 3.73 
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 20.71 ,20.99, 22.69أعمى متوسط لطول الثمرة بمغ  5x2و 5x3 ,4x2 ,3x2 ,5x3التضريبات العكسية 
في حين اعطى التضريب  .ويًا عمى التضريبات العكسيةسم عمى التوالي متفوقين بذلك معن 20.23و 20.28,

. أدى أالختالف بين االباء في سم17.65و 17.08أقل متوسط لطول الثمرة بمغ  4x1والعكسي  1x2التبادلي 
والعكسي  1X2قطر الثمرة الى أختالف التضريبات الناتجة منها في قطر الثمرة, فقد أعطت التضريبات التبادلي 

3X5  1تضريب التبادلي , بينما أعطى السم عمى التوالي8.22 و 7.95أعمى متوسط لقطر الثمرة بمغX5 
سم عمى التوالي. تفوق التضريب التبادلي 6.21 و 6.27أقل متوسط لقطر الثمرة بمغ  4X2والتضريب العكسي 

1x2  5068.0معنويًا عمى االباء والتضريبات التبادلية أذ أعطى أعمى متوسط لحاصل النبات الكمي بمغ 
. غم لمنبات 1542.67أقل متوسط لحاصل النبات الكمي بمغ  1x3, بينما أعطى التضريب التبادلي 1-غم.نبات

معنويًا عمى االباء والتضريبات العكسية في  2x1 أما في التضريبات العكسية فقد تفوق التضريب العكسي
 .غم/نبات 4932.0متوسط حاصل النبات الكمي اذ أعطى أعمى متوسط لحاصل النبات الكمي بمغ  

 لآلباء والهجن التبادلية والعكسية في الباذنجان 9-ثمرةغم رة متوسط معدل وزن الثم 6جدول 

 
 متوسط طول الثمرة )سم( لنباتات لآلباء والهجن التبادلية والعكسية في الباذنجان 7جدول 

 
 
 
 
 
 

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1 115.51 173.10 81.36 103.59 99.28 

p 2 188.11 129.63 116.05 94.44 97.08 

p3 63.53 112.19 70.38 109.52 87.19 

p4 120.87 160.26 111.28 162.58 138.87 

p5 96.02 120.54 136.99 94.32 115.67 

CON, Barcelona 164.85 

Grand mean 117.82 

L. S. D5% 15.018 

Parent p1 p 2 p3 p4 P5 

p1 21.08 17.08 20.12 21.63 20.85 

p 2 18.14 17.22 18.24 21.00 19.33 

p3 18.82 20.71 21.08 19.65 18.62 

p4 17.65 20.99 19.09 21.19 20.94 

p5 19.45 20.23 20.28 22.69 18.07 

CON, Barcelona 18.79 

Grand mean 19.73 

L. S. D5% 2.946 
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 لآلباء والهجن التبادلية والعكسية في الباذنجان )ممم( متوسط قطر الثمرة 8جدول 

 
 والهجن التبادلية والعكسية في الباذنجانلآلباء  9-نبات غم متوسط حاصل النبات الكمي 9جدول 

 
التبادلية  التضريبات اغمبأن  10ى أعمى االبوين المبينة في جدول يتضل من نتائج قوة الهجين نسبة ال

فقد  1x2والعكسية أظهرت قوة هجين سالبة في صفة وزن الثمرة نسبة الى أعمى االبوين عدا التضريب التبادلي 
فقد  5x3و 2x1% والتضريبين العكسيين 33.53أظهر قوة هجين موجبة ومعنوية نسبة الى أعمى االبوين بمغت 

أن  11الجدول  . يالحظ من(12)ى التوالي % عم18.44و 45.11%أظهرا قوة هجين موجبة ومعنوية بمغت 
جميع التضريبات التبادلية والعكسية في صفة طول الثمرة أظهرت قوة هجين سالبة عدا التضريبان التبادليان 

2x5 1وx4  6.97قوة هجين موجبة ومعنوية نسبة الى أعمى االبوين بمغت أعمى نسبة لهما  افقد أظهر %
قوة هجين  5x4و 5x2التضريبات العكسية فقد أظهر التضريبان العكسيان % عمى التوالي أما في 2.08و

يالحظ  12في الجدول  .(1) عمى التوالي 7.08%% و11.97موجبة ومعنوية نسبة الى أعمى االبوين بمغت 
 االختالفات بين التضريبات وأبائها في متوسط قطر الثمرة أدت الى ظهور قوة هجين سالبة في جميع التضريبات

ثمرة نسبة الى أعمى الذي أظهر قوة هجين موجبة ومعنوية لقطر ال 5x1التبادلية والعكسية عدا التضريب العكسي 
. يتضل من نتائج قوة الهجين نسبة الى اعمى االبوين في التضريبات التبادلية والعكسية %9.26 االبوين بمغت

جين سالبة نسبة تبادلية والعكسية أظهرت قوة هأن جميع التضريبات ال 13ي الحاصل الكمي المبينة في جدول ف
فقد أظهر قوة هجين موجبة ومعنوية نسبة الى اعمى االبوين 1X2 , عدا التضريب التبادلي الى أعمى االبوين

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1 8.00 6.63 7.95 7.32 6.27 

p 2 7.29 7.37 7.35 7.18 7.34 

p3 7.25 6.31 7.39 6.89 7.16 

p4 7.31 6.21 6.26 7.30 7.22 

p5 7.91 6.25 8.22 7.20 7.53 

CON, Barcelona 7.24 

Grand mean 7.17 

L. S. D 5% 0.350 

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1 2684.67 5068.00 1542.67 1884.67 2092.00 

p 2 4932.00 3245.33 2607.00 2268.00 2432.67 

p3 786.00 3186.67 1210.00 1928.00 2041.00 

p4 2821.33 4449.33 2295.33 2898.67 2164.00 

p5 2198.33 2760.67 900.67 1732.00 2384.00 

CON, Barcelona 4448.67 

Grand mean 2594.68 

L.S.D.5% 439.343 
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فقد أظهر قوة هجين موجبة ومعنوية نسبة الى اعمى  4X2و 2X1, والتضريبين العكسيين %56.16بمغت 
, أذ ان زيادة الحاصل تأتي من تداخل عوامل عديدة أهمها عمى التوالي% 37.10% و51.97االبوين بمغت 

وزن الثمرة وعدد الثمار وأن الهجن المتميزة قد أعطت معدل وزن وعدد  ثمار عالي بسسب أرتفاع نسبة العقد في 
 .(7) توصل الي  الهجن المتميزة يتفق هذا مع ما

 

 لمهجن التبادلية  والعكسية في الباذنجانالعمى االبوين قوة الهجين لمعدل وزن الثمرة نسبة  10 جدول 
 
 
 
 
 
 

 
قوه الهجين% في صفة طول الثمرة نسبة ألدنى االبوين في الهجن التبادلية والعكسية في  11جدول 

 الباذنجان 
 

 

 
 

 
 لمهجن التبادلية والعكسية في الباذنجاناالبوين  ألعمىقوة الهجين% لقطر الثمرة نسبة  12جدول 

 
 

 
 
 

لمهجن التبادلية والعكسية في قوة الهجين% لمتوسط الحاصل الكمي لمنبات نسبة العمى االبوين  13جدول 
 الباذنجان

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1  56.16 -42.54 -34.98 -22.08 

p 2 51.97  -19.67 -30.12 -25.04 

p3 -70.72 -1.81  -33.49 -14.39 

p4 -2.67 37.10 -20.81  -25.34 

p5 -18.12 -14.93 -62.22 -40.25  

Se 7.35 
 

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1  33.53 -29.56 -36.28 -14.17 

p 2 45.11  -10.48 -41.91 -25.11 

p3 -45.00 -13.45  -32.63 -24.62 

p4 -25.66 -1.42 -31.55  -14.58 

p5 -16.99 -7.01 18.44 -41.98  

Se 5.44 

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1  -19.00 -4.55 2.08 -1.09 

p 2 -13.98  -13.49 -0.90 6.97 

p3 -10.72 -1.77  -7.28 -11.67 

p4 -16.72 -0.94 -9.89  -1.20 

p5 -7.73 11.97 -3.80 7.08  

Se 1.85 

Parent p1 p 2 p3 p4 p5 

p1  -17.08 -0.62 -8.50 -21.63 

p 2 -8.83  -0.50 -2.62 -2.48 

p3 -9.33 -14.62  -6.68 -4.92 

p4 -8.63 -15.78 -15.30  -4.07 

p5 -1.17 -16.92 9.26 -4.34  

Se 1.67 
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 تأثيركان أكثر من  SCAالمقدرة االتحادية الخاصة  تأثير لممعالم الوراثية ان 14من نتائج الجدول  أتضل
الفعل السيادي اعمى  تأثيرأنعكس ذلك عمى تأثير الفعل الجيني وكان  ,االتحادية العامة لمعظم الصفات المقدرة

تي كانت اكثر من واحد أنفة من تأثير الفعل االضافي لمعظم الصفات انعكس ذلك عمى معدل درجة السيادة ال
درجة  وانخفاضكان معدل درجة التوريث بالمعنى الواسع لكل من التأثير التبادلي والعكسي مرتفعة  .الذكر
 باإلمكانلتوريث بالمعنى الضيق وهذا يدل عمى أن التأثير الوراثي كان أعمى من التأثير البيئي لمصفات ولهذا ا

وقد نمجأ الى التهجين  ,لمباذنجان بأتباع طريقة التهجين اتباع طريقة التهجين في تحسين معظم الصفات الوراثية
  (12و 2)الفعل االضافي لمجين واضحاً متبوعُا باالنتخاب في الصفات التي كان بها تأثير 

 في الباذنجان المدروسة المعالم الوراثية لبعض الصفات 14جدول 

 
 المصادر

1. Adday, H. A.,. 2016. Estimation of heterosis combining ability and some genetic 

parameters in sweet pepper Journal of Genic and Environmental Resources 

Conserva on, , 4(1):32-38. 

2. Ahmad S, Quamruzzaman A.K.M and Nazim Uddin M .2009. Combining ability 

estimates of tomato (Solanum lycopersicum) in late summer. SAARC J. Agri. 

7(1): 43-56 . 

المعالم 
 الوراثية

 الحاصل الكمي قطر الثمرة طول الثمرة وزن الثمرة قطر الساق النبات ارتفاع

h2n.s-r 34.264 32.370 59.196 23.403 23.589 77.891 
h2b.s-r 95.825 82.268 95.642 38.967 94.438 97.505 
ā-r 1.896 1.756 1.110 1.153 2.451 0.710` 
2D-r 78.0260 1.0440 241.0728 0.2845 0.2010 195172.0069 
h2n.s 7.906 5.968 28.556 15.248 22.926 49.124 
h2b.s 99.037 96.731 97.898 60.234 94.595 98.426 
ā 4.801 5.515 2.204 2.429 2.500 1.417 

2 D 500.559 10.299 950.774 1.262 0.209 777,746.443 
2 A 43.428 0.677 391.546 0.428 0.067 775,087.362 

2gca/ 2 
 rca 0.27829 0.32432 0.812090 0.7518 0.16666 1.098565 

2gca/ 
2sca 0.043379 0.032877 0.205909 0.16947 0.160133 0.498290522 

2gca 21.7139 0.3386 195.7730 0.2139 0.0335 387543.6811 
2rca 78.0260 1.0440 241.0728 0.2845 0.2010 195172.0069 
2sca 500.5589 10.2989 950.774 1.2621 0.2092 777746.443 
Ē 5.292 1.536 28.823 1.116 0.016 24,827.092 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2199, 2العدد  97مجمد ة مجمة األنبار لمعموم الزراعي

949 

 

3. Almasraf, S. A., & Salim, A. H. (2018). Effects of Subsurface Water Retention 

Technology on Crop Coefficient and Crop Evapotranspiration of Eggplant. 

Journal of Engineering, 24(8) 96-105 .  
4. Andrade, T. M., Lasmar, A., Maluf, W. R., Gomes, L. A. A., Gonçalves, R. J. d. 

S., & Blank, A. F. (2015). Gene action associated with heterosis expression in 

scarlet eggplant (Solanum gilo Raddi.). Revista de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo.  

5. Griffing, B. .1956b. Concept of general and specific combining  ability in relation 

to diallel crossing systems. Aust. J. Biol. Sci. 9: 463-493. 

6. Hassan, F. I., Eisa, Y., & Adlan, A. M. (2018). Effect of intra-row spacing on 

growth and yield of two eggplant (Solanum melongena L.) cultivars under Blue 

Nile State conditions, Sudan. Interaction, 1, 0.37 . 

7. Haydar A, Rahman M.A, Islam M.A and  Islam A .2007. Heterosis, combining 

ability and genetics for brix%, days to first fruit ripening and yield in tomato 

(Lycopersicon esculentum Mill.). Middle-East J. of Sci. 2 (3-4): 128-131. 

8. Hayes, H. K.; F. R. Immer, and D. C. Smith. 1955. Methods of Plant Breeding. 

pp. 551. Me Graw. Hill book company, Inc. New York. 

9. Kashyap, V.; S. Kumar ; C. Collonier ; F. Fusari; R. Haicour; G. Rotino ; D. 

Sihachakr  and M.V. Rajam .2003 . “Biotechnology of eggplant”, Scientias 

Horticulturae .97, :1-25. 

10. Kaushik, P., Plazas, M., Prohens, J., Vilanova, S., & Gramazio, P. (2018). Diallel 

genetic analysis for multiple traits in eggplant and assessment of genetic 

distances for predicting hybrids performance. PLoS ONE, 13(6) e0199943. 

11. Khan, M. M. R., IWAYOSHI, M., OGURA-TSUJITA, Y., & ISSHIKI, S. 

(2018). Genetic Characterization of the Fertility Restorer (Rf) Genes and Their 

Linked DNA Marker of the Male Sterile Eggplant Systems Having the 

Cytoplasm of the Wild Species. Environmental Control in Biology, 56(4) 173-

176. 

12. Meena, O. P., Dhaliwal, M. S., & Jindal, S. K. (2018). Development of 

cytoplasmic male sterile lines in chilli (Capsicum annuum L.) and their 

evaluation across multiple environments. Breeding science, 68(4) 404-412. 

13. Nyadanu, D., Amoah, R. A., Kwarteng, A., Akromah, R., Aboagye, L., Adu-

Dapaah, H., . . . Oppong, G. (2017). Combining ability and genetic analysis of 

fruit and leaf yield in gboma eggplant. African Crop Science Journal, 25(1) 97-

107.  

14. Patel, V. K., Singh, U., Goswami, A., Tiwari, S., & Singh, M. (2017). Genetic 

variability, interrelationships and path analysis for yield attributes in eggplant. 

Environment and Ecology, 35(2A) 877-880. 

15. Taher, D., Solberg, S. Ø., Prohens, J., Chou, Y.-y., Rakha, M., & Wu, T.-h. 

(2017). World Vegetable Center eggplant collection: Origin, composition, seed 

dissemination and utilization in breeding. Frontiers in plant science, 8, 1484 . 

16. Yadav, SK, Singh BK, Baranwal DK and Solankey SS .2013. Genetic study of 

heterosis for yield and quality components in tomato (Lycopersicon esculentum 

Mill). African J. of Agri. Res. 8(44): 5585-5591. 


