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, االسبباني, اسُتعممت في ىذه الدراسة ستة تراكيب وراثية من الباقالء )العراقي
االيطببالي واالمريكببي  مببن الببباقالء تببم الحصببول عمييببا مببن , التركببي ,اليولنببدي

الييئة العامة لمبحوث الزراعيبة , ُأدلمبت فبي تيجينبات تبادليبة نصبرية. زرعبت 
لغبببببرض التيجبببببين واالبببببباء واليجن)تجر بببببة  2016اآلبببببباء بموعبببببدين فبببببي عبببببام 

 -حقببول المببزارعين فببي قربباء الرمببادي فببي احببد 20/10/2017المقارنببة  فببي
شبببببماال ولببببب  طبببببول  33.28ºار الواقعبببببة عمببببب  لببببب  عبببببرض محافظبببببة ا نبببببب

43.21º  شرقا. وعم  الررة اليمن  لنيبر الربرات, وفبص تصبميمR.C.B.D .
القطاعببات العشببوائية الكاممببة و ببثالث مكببررات الببذت البيانببات لصببرة حاصببل 

. وأظيبببرت النتبببائ  2018-2017الصبببرات االلبببرس لمموسبببم  الببببذور وبعبببض
آلباء وىجن الجيل ا ول ولجميع الصرات كانبت وجود ألتالفات معنوية بين ا

مكونببات تببباين القببدرة العامببة عمبب  ا تحبباد البب  مكونببات القببدرة اللاصببة عمبب  
االتحاد أقل من الواحد لصرات عبدد اوراق النببات ومحتبوس الكموروفيبل والبوزن 

. أظيبرت النتبائ  كانبت اكببر مبن واحبد لبقيبة الصبرات الجاف لمنبات فبي حبين
نويببببة لمقببببدرة العامببببة عمبببب  ا تحبببباد وبا تجبببباه المر ببببوب فببببي ا ب تبببباثيرات مع

 اليولنبدي للمسبة صببرات ىي)عبدد االوراق بالنببات, محتببوس الكموروفيبل, عببدد
ين االسبببباني االببببو  . البببوزن الجببباف لمنبببباتالقرنبببات بالنببببات, حاصبببل النببببات و 

تبين مبن . وااليطالي ثالث صرات. االباء العراقي والتركي واالمريكي لصرتين
لبببالل النتبببائ  وجبببود تببباثيرات معنويبببة لمقبببدرة اللاصبببة عمببب  ا تحببباد وبا تجببباه 

كانببت تاثيراتيمببا لممقببدرة االتحاديببة ىولنببدي  و ×عراقببيالمر ببوب فببي اليجببين )
 تركببي × . اليجببن )عراقببيتجبباه المر ببوب والمعنببوي لسببتة صببراتاللاصببة باال

ايطببالي  ×و)تركبي  تركبي× ىولنببدي  و)اسبباني×و)اسبباني ايطبالي ×و)عراقبي
لممقبببدرة االتحاديبببة اللاصبببة موجببببة ومعنويبببة للمسبببة صبببرات.  تببباثيراتيمكانبببت 
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 تببباثيراتيمامريكبببي  ×و)ايطبببالي امريكبببي ×و)تركبببي امريكبببي ×)ىولنبببدي اليجبببن
 ايطبالي × و)اسبباني  امريكي ×معنوية الر عة صرات. اليجن)عراقيموجبة و 
 تبباثيراتيميطببالي  كانببت ا×و)ىولنببدي تركببي × و)ىولنببدي امريكببي ×و)اسببباني
اسبببباني  موجبببب ومعنبببوي ×عنويبببة لبببثالث صبببرات. واليجين)عراقبببيموجببببة وم

 Clusterدلت نتائ  التحميبل العنقبودي . لصرتين عدد االوراق وحاصل البذور
المتالكيمبا اقبل مسبافات  العالقة الوثيقة بين التركيبين التركي واالمريكبيعم  

Euclidean الترببببريب بينيمببببا. امتمببببك التببببركيبين ك يجببببب تجنببببب اجببببراء لببببذل
والتبي تبدل عمب  درجبة  Euclideanاعم  مسافة   العراقي واالسباني الوراثيين

تباعبببد وراثبببي عاليبببة ببببين ىبببذين التبببركيبين وبقيبببة التراكيبببب التراكيبببب المدروسبببة 
والبببذي انعكبببس ايجابببباء عمببب  اداء التبببركيبين البببوراثيين لمصبببرات المدروسبببة, قبببد 

الف االصببل الببوراثي ليمببا والبب  امتالكيمببا بعببض الجينببات يعببود ذلببك البب  الببت
, لبببذا بقيبببة التراكيبببب الوراثيبببة المدروسبببةالرئيسبببة والمرربببمة  يبببر الموجبببودة فبببي 

يررببل ادلاليمببا فببي تيجينببات مببع التراكيببب التببي ابببدت تغبباير وراثببي متميببز 
. يمكبببن ان تكبببون ىبببذه اليجبببين واالنعبببزاالت الناتجبببة منيبببالالسبببترادة مبببن قبببوة 

انبببة االحصبببائية ببببديالء ناجحببباء عبببن التقانبببات الجزيئيبببة فبببي حبببال عبببدم تبببوفر التق
 .ليرةاال

.الباقالءالمقدرة االتحادية اللاصة, قوة اليجين, التحسين الوراثي, درجة السيادة, التباعد الوراثي,  كممات مفتاحية4
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Abstract 

Sex genotypes of  pea crops (Iraq, Spanish, Dutch, Turkish, Italian and 

American) obtained from the General Authority for Agricultural Research , 

introduced in half diallel crosses. Planting parents in two dates 2016 for the 

purpose of hybridization, parents and hybrids (experience comparative) in 

20/10/2017were planted  in one of the farmers' fields in Ramadi local–Anbar  

province, at latitude 33.28º and  longitude 43.33º. The right or near of the 

Alfurat River  using the Randomized Complete Block Design (RCBD) with 

three replications and recorded data for traits yield and some other traits of 

the season 2017-2018. The results showed the presence of high significant 

differences between parents and their hybrids of the first generation and all 

traits. And that the general combining ability to specific combining ability 
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were lower than one for traits number of leaves per plant, chlorophyll content 

and dry weight plant. While more than one for other traits. The results also 

showed significant effects on the general combining ability and the direction 

desired in the parent Dutch for five traits (number of leaves per plant, 

chlorophyll content, number of bods per plant, seeds yield, dry matter for 

plant). Parents Spanish and Italian three traits. Parents Iraqi, Turkish and 

American two traits. The results also showed a significant effects of the 

specific combining ability in the direction desired hybrid (Iraq × Dutch) the

effects of SCA significant direction desirable for seven traits. Hybrids (Iraqi 

×Turkish), (Iraqi×Italian), (Spanish×Dutch), (Spanish×Turkish) and (Turkish

×Dutch) the effects of SCA significant direction desirable for five traits.

Hybrids (Iraqi×American), (Spanish×Italian), (Spanish×American), (Dutch

×Turkish) and (Dutch×Italian). The effects of SCA direction desirable for

three traits . Hybrid (Iraqi×Spanish) the effects of SCA for one traits. It was

observed that genotypes Turkish and American have similar response pattern 

based on minimum Euclidean. Genotypes Iraq and Spanish was found to be 

better in performance and should be involved in crosses based on maximum 

Euclidean values that express high level of genetic diversity. This can lead to 

give a high heterotic response and wider segregation after hybridization. This 

statistical technique can be a useful tool when other molecular techniques are 

not available 

Keywords: SCA, Heterosis, genetic improvement, Degree of dominance, Broad bean 

 المقدمة

 ببذورىا او اللربراء قرناتيبا اجبل مبن تبزرع التبي الميمبة البقوليبة المحاصبيل احبد .Vicia  faba L البباقالء تعبد 
  بذاء فبي تبدلل التبي الجافبة الببذور عمب  الحصبول لغبرض وذلك المحصول بيذا الباحثون  اىتم الجافة, او الطرية
 التثبيببت عمميببة لببالل مببن التر ببة لببواص تحسببين فببي ميمببا يعببد كمببا لمحيببوان, كعمبب  االحيببان بعببض وفببي االنسببان

 عمببب  تعتمبببد التبببي المنببباطص فبببي ولاصبببة الزراعيبببة البببدورة تنظبببيم فبببي تسببباىم وكبببذلك التر بببة فبببي الجبببوي  لمنتبببروجين
 طبن مميبون  >.7 بحبوالي الباقالء لمحصول العالمية االنتاجية تتراوح.  :1و 9, 1) الديمية المناطص وىي االمطار
 أن . 17) دونبم كغبم 9.>7: انتاجيبة بمعبدل دونمبا 7=8< ببو المزروعبة المسباحة بمغبت فقبد العبراق فبي أمبا سبنوياء 
 أزواج مبن كبيبر عبدد مكوناتيبا ووراثبة وراثتيا في يتحكم التي المعقدة الكمية الصرات من ىي البذور حاصل صرة

 الجينبات ىبذه أفعبال مبن نبوع أي معرفبة يجبب لبذا , ;) الجينبي الرعل من ملتمرة تاثيرات تحت تقع والتي الجينات
 يمكبن التبي والبيئبي البوراثي التبباين إلب  يعود وىذا الملتمرة الصرات تباين لالل من الحاصل في تاثيراء  ا كثر ىو

 عمبب  االنتلبباب يببتم التببي البببذور حاصببل صببرة مببع الصببرات بعببض وارتبببا  التوريببث نسبببة حسبباب فببي اسببتلداميا
 آبباء ببين التببادلي التيجبين عمميبة إن. الببذور لحاصبل البوراثي التحسبين مبن يمكبن ما أقص  إل  لموصول أساسيا
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 إلب  الوصبول لالليبا مبن يمكبن والتبي وتقييميبا الررديبة اليجن استنبا  في كراءة التزاوج نظم أكثر من تعد ملتمرة
 مببن ليببتم الوراثيبة, المعببالم بعبض وتقببدير واللاصبة العامببة االتحباد وقببابميتي الجينبات, عمببل طبيعبة عببن اسبتنتاجات

  .;1) اليجبين قبوة ظباىرة مبن ببذلك مسبتريدين اليجبن أفربل إلنتباج ا بوية الوراثية التراكيب أفرل تحديد لالليا
 تكببون  وقببد وراثيببا متباعببدة اببباء بببين التيجببين لببالل مببن عمييببا الحصببول يمكببن العاليببة اليجببين قببوة ان عمبب  فرببالا 
 تلبدم ال متبدىورة عمييبا المستحصبل الصبرات تكبون  التيجبين وعنبد الوراثيبة الناحيبة مبن متشبابية المستلدمة االباء
 7) المظيريبة صبراتيا عمب  أعتمباداء  بعربيا عبن الوراثيبة التراكيبب تمييبز ويمكبن المنشود اليدف تناسب وال المر ي

 وقتبا يتطمبب وىبذا الزراعيبة الحقبول فبي الوراثيبة التراكيبب ىبذه زراعبة مبن الببد المر وبة الصرات ىذه ولتمييز.  <و
 لببذلك المدروسببة, الصببرات واداء سببموك مببن يغيببر قببد الببذي البيئببي الببوراثي التببدالل ان البب  ارببافة وتكببالي  وجيببدا
 معرفببة ان. الوراثيببة التراكيببب ىببذه بببين الببوراثي التباعببد مببدس معرفببة لالليببا مببن يمكببن طببرق  البب  النبببات مر ببوا لجببا

 او ادلباالء ) كبان سبواء ينربذه تر يبة مشبروع لكبل النببات مر بي الييبا يصبوا التي الميمة االىداف من الوراثي التباعد
 الببوراثي التباعببد مببدس لمعرفببة العنقببودي التحميببل البب  المجببوء االفرببل مببن وجببد لببذا , طرببرات او تيجينبباء  او انتلاببباء 

 المحميبببة التراكيبببب عبببن تميزىبببا ان يجبببب التبببي الميمبببة الشبببرو  مبببن ذلبببك يعبببد اذ الوراثيبببة التراكيبببب ببببين الحاصبببل
 ىبذا إلب  الوصبول ولغبرض. المحميبة التراكيبب فبي موجبودة  يبر لجينبات امتالكيبا رمان  جل تحسينيا المطموب
 ىببي ا ىببداف ىببذه إلبب  الوصببول فببي تسبباعد التببي اللطببوات ومببن لتحسببينو, مناسببب تر يببة برنببام  مببن البببد اليببدف
 برنبام  فبي إدلاليبا يمكبن عريربة وراثيبة قاعبدة لتشبكل وراثيباء  متباينبة النقيبة الوراثيبة التراكيبب مبن مجموعة التيار
 البوراثي السبموك عم  التعرف مثل ا ول الجيل في مريدة وراثية معمومات عم  لمحصول النصري التبادلي التيجين
 بببين الببوراثي التباعببد لتحديببد االحصببائية التحاليببل اسببتلدام البب  ارببافة التوافببص, عمبب  قابميتيببا ومببدس واليجببن لالبباء
 منيا الناتجة الرردية واليجن االباء

المواد وطرائق العمل

وىي )العراقي, االسباني, اليولندي, التركي, االيطالي  كيب وراثي من محصول الباقالءاتر  ستةزرعة بذور 
محافظة االنبار حيث تم زراعة  -المزارعين في منطقة الصوفية التابعة لقراء الرماديفي احد حقول واالمريكي  

وذلك لرمان توافص  1/11/2016والثاني في  20/10/2016 االول في بموعدين التراكيب الوراثية في الحقل
تيجينات التبادلية وأجريت كافة ال ,إعطاء فرصة أكبر إلجراء التيجينات ومن ثماإلزىار بين التراكيب الوراثية 

 half diallel Matingباتجاه واحد فق  عم  وفص تصميم التيجين التبادلي النصري الستوالممكنة بين االباء 
design حصدت البذور,  17التي اقترحيا ) االنموذج العشوائي والتمقيح الذاتي ليا وعم  وفص الطريقة الثانية 

منرصمة عن التمقيحات االلرس وجمعت البذور كل عم  حدة في اكياس الناتجة من كل تمقيح عم  حدة وبصورة 
فرالء عن بذور اآلباء الذاتية  F1ىجين فردي في الجيل االول  15. بمغ عدد اليجن الكمي  لاصة من الورق 

 15آباء  6اليجن  وشممت ) + رعت التراكيب الوراثية )االباءالموسم الثاني  ز اما في .  6التمقيح والبالغ عددىا )
 ىجيناء فردياء  في ثالثة مكررات موزعة عشوائيا وطبقت التجر ة باستلدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة
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R.C.B.D  تم اجراء تجر ة المقارنة في احد الحقول القريبة من موقع تجر ة التيجينات بنظام التجر ة العاممية .
م وكانت المسافة بين نبات والر ىي 3كان طول الل  اعة عم  لطو  حيث تمت الزر  20/10/2017بتاريخ 
 55555ثافة نباتية مقدارىا  , بواقع ار عة لطو  لكل تركيب وراثي وبكم0.60م والمسافة بين ل  والر  0.30
, حيث ورعت ثالث بذرات في كل جورة كما جرس ترقيع الجور الراشمة بعد االنبات مباشرة تم تنقيع -1ىب نبات

بمبيد لمحشرات وىو مبيد  النباتاتتم رش  بغية تجاوز تالر البادرات باإلنبات وتسريع عممية انباتيا البذور بالماء
Athwaite 80 /40لتر ماء )المادة الرعالة  100مل%Demethoate   ا تم التاكد من االصابة بعدموذلك

 .  16) الحشرية حشرة المن السوداء
وعم  دفعة واحدة عند الزراعة و بعد   1-ىبب P2O5كغم  150سمدت ارض التجر ة بالسماد الروسراتي وبمستوس 

عممية االنبات ووصول النبات ال  مرحمة مناسبة من النمو تم الل  إلبقاء نبات واحد في الجورة. اري  السماد 
دفعتين االول  بعد اسبوع من عممية الل  عم   1-ىبب Nكغم  60  و واقع N%46النيتروجيني بشكل يوريا )

  . 5والثانية عند مرحمة التزىير مباشرة )
وتم دراسة . وحدة تجريبيةنباتات لكل  للمسة الموسم الثاني )تجر ة المقارنة القياسات لمنباتات في وألذت 

/ نبات القرناتوعدد   spad) وعدد االوراق بالنبات ومحتوس الكموروفيل )سم  ارتراع النباتالصرات االتية 
أجري التحميل اإلحصائي الصرات المدروسة  .) م/نبات  نبات  و الوزن الجاف لمنبات/) موحاصل البذور

  .R.C.B.Dوفص تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ) L.S.D% بالتبار 5عند مستوس احتمالية  جميعيا
تم    وبعد ظيور معنوية التراكيب الوراثيةGenotypesالوراثية )و ثالثة مكررات لمعرفة االلتالفات بين التراكيب 

)التيجين التبادلي النصري  وفص الطريقة الثانية وىجائنيا التبادلية  الستةالنقية  االباءتحميل البيانات المالوذة من 
المدروسة كما في  اليجن الررديةوفيو يكون عدد   17)   الذي اقترحوRandom Model) العشوائيا نموذج 
مقدرة االتحادية العامة ال تم دراسةو,  6ىجين فردي فرالء عن عدد االباء )  15تساوي ) P(P-1)/2 المعادلة

واستلدام النموذج ,  Random Modelا نموذج العشوائي )- الثانيةوالمقدرة االتحادية اللاصة وفص الطريقة 
في الدراسة ال تعد عينة ثابتة بل عشوائية والذت كاممة وليس عينة  العشوائي  ان التراكيب الوراثية التي اعتمدت

 .من مجتمع

(:7حست مب ركش )قذسد انتأثُشاد اِتُخ 
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ثبنمعبدنتُه األتُتُه?وتم اختجبس معىىَخ انتأثُشاد 

نكم هجُه 𝑆 ij)تأثُش قبثهُخ االتحبد انخبصخ )

 ( نكم أةg𝑖) تأثُش قبثهُخ االتحبد انعبمخ
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A = δ

2
G - δ

2
D انتجبَه االضبفٍ   

δ
2
D= δ

2
G - δ

2
A انتجبَه انسُبدٌ     

δ
2
P = δ

2
G + δ

2
E  انتجبَه انمظهشٌ  

δ
2
G=  δ

2
A + δ

2
D  انتجبَه انىساثٍ

٪ 2:-72٪ واطئدخ  ومده 72( كمدب َدأتٍ? أقدم مده8واعتمذد حدذود قدُم انتىسَدا ثدبنمعىً انادُي انتدٍ أوسدهدب )

 ٪ عبنُخ.2:متىسطخ  وأكجش مه 

100%
2

2
2

. 
P

A
h sn





 

  √        

 x K  x    P   -كزنك حست انتحسُه انىساثٍ انمتىقع كىسجخ مئىَخ  مه انمعبدنخ انتبنُخ?

H
2
n.s  G = 

K  = 7.2 ته قُمو% :شذح االوتخبة  معبمم;

100% 



y

G
G

.(7 )% عبنُخ(82% متىسطخ واكثش مه 82-%12مىخفاخ وثُه  12)اقم مه    %G واعتمذد حذود

Dالتباعد الوراثي باالعتماد عم  تحميل  حست
بين التراكيب الوراثية من لالل حساب الررق بين متوسطين  ير  2

مرتبطين  ي تركبين رمن الصرة ولجميع الصرات المدروسة ثم تر ع الرروق ونجمعيا لمتوصل ال  قيمو 
Dالتباعد 

وحسب المعادالت والمصروفات التي تم تنريذىا عم  برنام  الحاسوب االلكتروني باستلدام  2
, إذ Dendrogramلتكوين  UPGMAوتم تكوين الشجرة العنقودية باالعتماد عم  طريقو ,   Excelبرنام 

التي تعبر عن درجو التشابو من مصروفو لدرجو التشابو بين التراكيب التي تسم   Euclideanتحسب مسافات 
Proximities matnx ًفي معادالت الحاسوب االلكتروني انتٍ تم تكىَىهب فٍ انمشحهخ االون. 

والمناقشة النتائج

انتشاكُت انىساثُخ كبن معىىَبً عىذ اذ يالحظ ان متوس  مر عاتصرات  لستةنتائ  تحميل التباين  1بين الجدول ي

أن ىذه االلتالفات الوراثية بين اآلباء   خشي% نجبقٍ انصفبد اال1%نمحتىي انكهىسوفُم و :مستىي احتمبل 
فرالء عن النصرية قد تعود بسبب التالفيا لممورثات التي تمتمكيا والتي تسيطر عم  ىذه الصرات المدروسة 

 8)وىذا يترص مع االلتالف في ىجائنيا قد يعود ال  التيجين الذي يعمل عم  زيادة التباينات الوراثية بينيا 
 . 22و

?  نكم صفخ وفي انمعبدنخ اِتُخ ā تم تقذَش معذل دسجخ انسُبدح

 1)(، سُبدح جزئُخ ā > 2 <1 ) انعدام السيادة(، 0ومدياتها كالتالي )

  سيادة فائقة( 1سيادة تامة(، )اكبر من 
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أن نسبة مكونات  اللاصةالمقدرة االتحادية و المقدرة االتحادية العامة  تباينات لالجدو نرس  نتائ يالحظ من لالل 
التباين العائدة إل  المقدرة االتحادية العامة إل  نسبة مكونات تباين المقدرة االتحادية اللاصة كانت أقل من 

وىذا مؤشر نبات  ) م  ن الجاف لمنباتالوز و  Spad عدد االوراق بالنبات ومحتوس الكموروفيللصرات الواحد 
 من في حين كانت النسبة اكبر ,في السيطرة عم  توريث ىذه الصراتعم  أىمية فعل المورثات  ير اإلرافية 

في صرات ارتراع النبات, عدد  وىذا مؤشر عم  أىمية فعل المورثات اإلرافية, لبقية الصرات المدروسةالواحد 
ومن ىذه النتيجة يتبين لنا أنو باإلمكان تحسين    21و =)اترقت ىذه النتيجة  .ورت وحاصل البذالقرنات بالنبا

 , أما صراتن لالل برنام  االنتلاب التكراري منبات وحاصل البذور )سم  وعدد القرنات  ارتراع النبات صرات
تحسينيا من لالل فيمكن  نبات  ) م الوزن الجاف لمنباتو Spad  عدد االوراق بالنبات ومحتوس الكموروفيل

 إنتاج اليجن واإلفادة من قوة اليجين وذلك لإلنتاج التجاري 

( وفق الطريقة الثانية لألنموذج العشوائي  17) تحميلتحميل التباين لمتراكيب الوراثية و تباينات  3جدول ال
 لممقدرة االتحادية العامة والخاصة لمصفات المدروسة

ارتفاع النبات DF مصادر االختالف
 سم

عدد االوراق 
 بالنبات

محتوى 
 الكموروفيل
Spad 

 عدد القرنات
 نبات

 حاصل البذور
 نبات غم

الوزن الجاف 
 لمنبات

 نبات غم
 0.832 11.76 0.3182 1.205 2.153 1.046 2 المكررات
التراكيب 
 **120.285 ** 4470.05 **11.974 *64.327 **2339.412 **101.95 26 الوراثية

G.C.A 5 54.710** 85.328** 4.795 4.017** 1557.029** 21.332** 

S.C.A 15 27.077** 1011.296* 26.992 3.983** 1467.678** 46.350** 

σ2 G.C.A 
1.4070.0100.0202.4011.4690.056

σ2 S.C.A 

MSE^ 40 0.392 0.493 0.353 0.130 9.666 0.708 

عم  التوالي% 1% و 5*,** معنوية عند مستوس احتمال 

ولبم يلتمب  معنويباء  سبم78.42وبمتوسب  قبدره  لصرة ارتراع النببات زيادة معنويةاعط   5 ا ب أن 2جدول  يبين
تروقببا بارتربباع  5و 1ان كببال االبببوين  سببم 89.59بمببغ  لمصببرة اعمبب  متوسبب  1×5, وأعطبب  اليجببين 1عببن االب 

معنببببوي لعببببدد االوراق بالنبببببات بمببببغ  متوسبببب  ببببباعم  2نالحببببظ ترببببوق االب  .النبببببات وانعكببببس ذلببببك عمبببب  ىجينيمببببا
 متوسبببب  بمببببغ ببببباعم معنويبببباء   4×6 كمببببا ترببببوق اليجببببين , 4و 3ولببببم يلتمبببب  معنويبببباء عببببن ورقببببة نبببببات  131.51
لصبببرة امتمببك اعمبب  معببدل معنببوي ليببذه ا 5فببي صببرة محتببوس الكوروفيبببل ان االب  . نالحببظورقببة نبببات 198.88
48.53 Spad 57.37اعمبب  معببدل معنببوي بمببغ  3×6 وسببجل اليجببين ,2ولببم يلتمبب  معنويبباء عببن االب Spad 

.3×5ولم يلتم  معنوياء عن 
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تروقباء  2×3 نببات, بينمبا أعطب  اليجبين قرنبة 15.493معنويباء و مبغ  2 بنالحظ في صرة عدد القرنات تروق ا  
أنببت  أعمبب  متوسبب  بمببغ  2صببرة حاصببل البببذور فببنالحظ أن ا ب . وفببي نبببات قرنببة 20.420معنويبباء وبمعببدل بمببغ 

وقبد يعبزس السببب الب   نببات م ب 212.33أعمب  معبدل بمبغ مقبداره  2×3نبات, بينما أببدس اليجبين   م 124.11
 61.37 وباعم  متوس  معنبوي بمبغ 3 صرة الوزن الجاف لمنبات تروق فييا االب .بيذه الصرة 2 تروق احد ابائو

ولببم   ببم نبببات72.84 اعمبب  متوسبب  معنببوي بمببغ 2×3يجببين, واعطبب  ال2نبببات ولببم يلتمبب  معنويببا عببن االب   ببم
 . 14و 13 ,8اترقت نتائ  ىذه الدراسة مع كل من ) 4×5 يلتم  معنوياء عن اليجين

 متوسطات أداء التراكيب الوراثية )االباء والهجن( لمصفات المدروسة. 2الجدول 

 الصفات

 اآلباء

التراكيب 
 الوراثية

ارتفاع 
 سمالنبات 

 عدد االوراق
 بالنبات

محتوى 
الكموروفيل 

Spad 

 عدد القرنات
 نبات

حاصل 
البذور 

 نبات غم

الوزن 
الجاف 
 لمنبات

 نبات غم
 60.34 76.42 13.020 44.63 125.37 77.66 1 العراقي
 61.07 124.11 15.493 46.87 131.51 70.93 2 االسباني
 61.37 89.43 13.600 46.03 130.27 67.14 3 الهولندي
 54.89 68.25 11.550 44.53 131.10 65.35 4 التركي
 48.47 73.02 12.110 48.53 129.79 78.42 5 االيطالي
 54.06 86.24 10.767 45.80 125.33 75.09 6 االمريكي

54.59 137.69 14.917 49.57 165.47 75.71 3×2 اسباني× العراقي
 68.25 143.35 15.787 54.43 176.28 79.53 3×1 هولندي× العراقي 
 69.03 141.6 14.983 54.83 188.84 74.38 3×1 التركي× العراقي 
 65.40 133.32 13.177 53.86 178.23 89.59 3×1 االيطالي× العراقي 
 59.75 95.67 14.010 49.50 184.47 87.00 3×0 االمريكي× العراقي 
 72.84 212.33 20.420 41.60 187.53 78.61 2×1 هولندي× اسباني 

 68.11 146.43 14.007 52.03 186.71 85.05 2×1 تركي× اسباني 
 66.38 95.22 13.027 54.67 190.14 79.70 2×1 ايطالي× اسباني 
 55.28 88.69 14.007 54.50 192.55 79.29 2×0 امريكي× اسباني 

 58.39 116.67 14.857 54.70 189.08 72.12 1×1 تركي× هولندي 
 61.81 112.34 14.573 57.33 188.17 74.95 1×1 ايطالي× هولندي 
 64.71 114.11 14.167 57.37 194.99 74.32 1×0 امريكي× هولندي 
 70.90 111.27 16.320 53.83 195.76 75.66 1×1 ايطالي× تركي 
 66.46 99.42 16.120 49.70 198.88 74.57 1×0 امريكي× تركي 
 60.42 113.37 14.710 46.73 187.90 79.77 1×0 امريكي× ايطالي 

62.02 110.40 50.5314.370 76.90170.54 المتوسط العام
L.S.D 0.05 1.7892.006 1.6981.029 8.886 2.406

أن معنوية المقدرة االتحادية العامة تدل عم  اىمية التباين الوراثي االرافي في وراثة الصرات المدروسة و جل 
. وفيو يالحظ أن 3امة لكل اب وىذا يترح من الجدول تقدير تاثيرات المقدرة االتحادية الع تقويم االباء وراثيا تم
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 ,2.907 إذ بمغ  6و 5, 1لآلباء ارتراع النبات معنوياء وباتجاه زيادة  تاثير المقدرة االتحادية العامة لصرة
معنوي وباتجاه الزيادة المر وبة في  التاثيرفي صرة عدد االوراق بالنبات تبين ان  .بالتتابع 0.857و 2.279
. نالحظ في صرة محتوس الكموروفيل بالتتابع 2.331و 0.749 ,3.459 ,0.352إذ بمغ  6و 5, 4, 3االباء 
يتبين في صرة . بالتتابع 1.226و 0.477إذ بمغ  5و 3وي وباالتجاه المر وب في االبوين كان معن التاثيران 

لصرة . بالتتابع 0.901و 0.846إذ بمغ  4و 3 معنوياء وباالتجاه المر وب لآلباءنبات كان التاثير  عدد القرنات
 14.633و 18.764إذ بمغا  3و 2نوياء وباالتجاه المر وب لآلباء كان التاثير مع نبات حاصل البذور  م

, 1كان معنوي وباالتجاه المر وب لمصرة في االباء  التاثيروفي صرة الوزن الجاف لمنبات نالحظ ان  بالتتابع.
 بالتتابع.  1.061و 1.822, 0.646, 0.442اذ بمغ  4و 3, 2

معنوي لممقدرة االتحادية العامة وباالتجاه المر وب كان لو تاثير  1 يتبين بان االب وفي روء النتائ  أعاله
لصرة  5عدد االوراق بالنبات. واالب  لصرة معنوي مر وب تاثير 6و 4 ة ارتراع النبات. كما اظيرا االبوينلصر

ويعزس سبب تروق ىذه االباء في   .15و 7, 6مع كل من ) اترقت نتائ  ىذه الدراسةمحتوس الكمورفيل با وراق. 
الرعل الجيني االرافي الذي يساىم في توريث ىذه الصرات ال   تاثيرىذه الصرات ال  ان جيناتيا واقعو تحت 

 ل الالحقة االجيا

تقديرات تأثير المقدرة االتحادية العامة لكل اب )التراكيب الوراثية( لمصفات المدروسة. 1جدول ال

 التضريبات االباء
ارتفاع 

 سم النبات
عدد االوراق 

 بالنبات
محتوى الكموروفيل 

spad 
 عدد القرنات

 نبات
حاصل البذور 

 نبات غم
 الوزن الجاف لمنبات

 نبات غم
 0.442 0.825 0.460- 0.279- 5.844- 2.907 1 العراقي
 0.646 18.764 0.846 0.948- 1.046- 0.242 2 االسباني
 1.822 14.633 0.901 0.477 0.352 3.059- 3 الهولندي
 1.061 9.700- 0.096- 0.060 3.459 3.225- 4 التركي
 1.541- 9.862- 0.436- 1.226 0.749 2.279 5 االيطالي
 2.429- 14.660- 0.756- 0.536- 2.331 0.857 6 االمريكي

SE(gi-gj) 0.311 0.226 0.191 0.116 1.003 0.271 

. ويالحظ أن دروسةتقديرات تاثير المقدرة االتحادية اللاصة لكل ىجين فردي ولمصرات الم 4يورح الجدول 
 ,1×5, 1×3باتجاه الزيادة لميجن التالية  موجباء ومعنوياء  سم ارتراع النباتتاثير المقدرة االتحادية اللاصة لصرة 

. 6×2في اليجين  1.291ال   4×2في اليجين  11.139وتراوحت من  3×4و, 2×6, 2×4, 2×3 ,1×6
كانت تاثيرات المقدرة االتحادية اللاصة لصرة عدد االوراق/نبات موجبة ومعنوية باالتجاه المر وب لجميع اليجن 

. أظيرت 1×2في اليجين  1.821ال   6×4في اليجين  22.547 منوتراوحت  المدروسة في ىذه الصرة
تاثيرات باالتجاه المر وب ومعنوية لممقدرة االتحادية اللاصة وىي  Spadمحتوس الكموروفيل اليجن لصرة 

 3×6في اليجين  6.899وتراوحت من  4×5و 3×6 ,3×5, 3×4 ,2×6, 2×5 ,2×4, 1×5 ,1×4, 1×3
نبات باالتجاه  تحادية اللاصة لصرة عدد القرناتأبدت اليجن تاثيرات المقدرة اال .4×5 في اليجين 2.021ال  
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ال   2×3في اليجين  4.302وتراوحت من  5×6و 4×6 ,4×5 ,2×3 ,1×6 ,1×4 ,1×3المر وب ومعنوية 
نبات   م. أبدت اليجن تاثيرات المقدرة االتحادية اللاصة لصرة حاصل البذور 1×6في اليجين  0.855

 5×6و ,4×6 ,4×5 ,3×6 ,3×5 ,2×4 ,2×3 ,1×5 ,1×4 ,1×3 ,1×2باالتجاه المر وب ومعنوية 
. أظيرت اليجن لصرة الوزن الجاف 3×5في اليجين  5.356ال   2×3 في اليجين 79.725وتراوحت من 

  ,1×5 ,1×4 ,1×3قدرة االتحادية اللاصة في اليجن نبات تاثيرات باالتجاه المر وب ومعنوية لمم  م لمنبات
في  2.369ال   4×5في اليجين  9.355وتراوحت من  5×6و 4×6, 4×5, 3×6 ,2×5, 2×4 ,2×3

 . 18و 8, 6, واترقت ىذه النتائ  مع ما توصل إليو )5×6اليجين 

تقديرات تأثير المقدرة االتحادية الخاصة لكل هجين فردي لمتهجينات التبادلية النصفية لمصفات  1الجدول 
 .المدروسة

ارتفاع  الهجن
 سم النبات

عدد 
االوراق 
 بالنبات

محتوى 
الكموروفيل 

Spad 

عدد 
 القرنات
 نبات

حاصل البذور 
 نبات غم

الوزن الجاف 
لمنبات

نبات غم
 8.523- 10.893 0.160 0.267 1.821 4.339- 3×2 اسباني× العراقي
2.78211.2333.7090.97521.6813.962 3×1 هولندي× العراقي 
2.19620.6854.5251.16936.2635.499- 3×1 التركي× العراقي 
0.29837.1594.477-7.51012.7862.383 3×1 االيطالي× العراقي 
0.284- 1.290 0.855 0.212- 20.437 6.339 3×0 االمريكي× العراقي 
8.4554.30279.7258.348-4.53017.686 2×1 هولندي× اسباني 

1.11417.1584.375-11.13913.7512.395 2×1 تركي× اسباني 
30.8945.247-1.754-0.28119.8993.863 2×1 ايطالي× اسباني 
4.961- 27.624- 0.454- 5.457 20.723 1.291 2×0 امريكي× اسباني 

6.514- 5.478- 0.319- 3.637 14.730 1.510 1×1 تركي× هولندي 
0.495- 5.356 0.263- 5.104 16.531 1.171- 1×1 ايطالي× هولندي 
0.3498.8153.290-0.37221.7656.899- 1×0 امريكي× هولندي 
0.29321.0092.0212.48113.6209.355- 1×1 ايطالي× تركي 
0.3512.6019.5655.807-0.03722.547 1×0 امريكي× تركي 
4.4831.53133.6852.369-0.26014.275- 1×0 امريكي× ايطالي 

SE(sij-sik) 0.5550.6220.5260.3192.7560.746

ان التباين السيادي اكثر اىمية من التباين االرافي لجميع الصرات باستثناء  5يالحظ من لالل نتائ  الجدول 
وانعكس ذلك عم  , وىذا يدل عم  ان ىناك فعالء جينياء سيادياء يتحكم في وراثة الصرات ارتراع النباتصرة 

حيث كانت رمن المدس العالي و مغت باستثناء صرة ارتراع النبات  انلراض قيم درجة التوريث بالمعن  الريص
. ويؤكد ذلك القيم ة عن واحد لجميع الصرات المدروسةمعدل درجة السياد كما نالحظ زيادة% 50.076

. اترقت ىذه %30.476% ال  4.546ت قيميا من لمتحسين الوراثي المتوقع التي تراوح العاليةالمنلررة ال  
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الرعل الجيني  تاثيرويعزس سبب ذلك ال  ان جميع الصرات المدروسة واقعو تحت   25و 5النتيجة مع كل من )
  السيادي ويؤكد ذلك السيادة الرائقة لجميع الصرات

يبين قيم تباين بعض المعالم الوراثية ونسبة التوريث ودرجة السيادة والتحسين الوراثي المتوقع 1جدول 

 الصفات            

 المعالم    
 الوراثية    

ارتفاع النبات 
 سم

عدد االوراق 
 بالنبات

 محتوى الكموروفيل
spad 

عدد القرنات 
 نبات

حاصل البذور 
 نبات غم

الوزن الجاف 
 لمنبات

 نبات غم

   27.15942.4172.2201.943773.68110.311
   26.6851010.80326.6393.8531458.01145.641
   54.2361053.71329.2125.9272241.35956.661

%H2 n.s 50.0764.0257.55932.78234.51818.198
ȃ1.4016.9034.8981.9911.9412.975

% G 9.87615.76216.65111.40530.4764.546

ثالثبة مجباميع فبي االبباء  تبم الحصبول عمب  اذ التباعد الوراثي بين اآلباء و ين اليجبن الررديبة 6يالحظ من جدول 
 6و 4, 1ثببببالث تراكيببببب وراثيببببة ارقاميببببا  Cluster1 ترببببمنت المجموعببببة االولبببب  2والشببببكل  6جببببدول كمببببا فببببي 

ت تربمن Cluster III , بينما المجموعبة الثالثبة3تركيب وراثي واحد رقمو  ClusterIIوترمنت المجموعة الثانية 
, ودلت نتائ  التحميل العنقبودي ان المجموعبة االولب  فبي التبركيبين البوراثيين والبذي 5و 2تركيبين وراثيين رقمييما 

وذلببك بسبببب امتالكيمببا أقببل  19.7688كيمبا أقببل بعببد وراثببي بينيمببا بمبغ كانببا االكثببر تشببابيا المتال 6و 4رقمييمبا 
وىذا يشير ال  تشابو الجينات التي تسيطر عمب  صبرو حاصبل ببذور النببات ليبذين التبركيبين  Euclideanمسافة 
بببين التببركيبين  Euclidean. فببي حببين حصببمت اعمبب  مسببافة 89.0638يين و مببغ مسببتوس التشببابو الببوراثي الببوراث

والتبي تبدل عمب  البعبد  89.1221في المجموعبة الثالثبة حيبث بمغبت  2في المجموعة االول  ورقم  1 الوراثيين رقم
 . 23و 20الوراثي ليذين التركيبين اترقت ىذه النتائ  مع كل من )

 Cluster Analysis عدد المجاميع واالباء وارقامها لكل مجموعة حسب التحميل العنقودي 0جدول 

Nu. of genotype 
 رقم التركيب الوراثي

Nu. of genotypes in cluster 
 عدد التراكيب الوراثية في المجموعة

Clusters 
 المجموعة

 1 ,  4  ,  63l
3 1ll

 2 , 52lll
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يوضح البعد والتشابه الوراثي بين ست اباء من الباقالء حسب التحميل العنقودي 1جدول 

Similarity Level 
 مستوى التشابه الوراثي

Distance Level 
 مستوى المسافة الوراثية

Clusters Joined 
 تراكيب المجاميع المرتبطة

89.0638  19.7688  4      6
82.9363  30.8451  1      4
76.5465  42.3956  1      3
61.8980  68.8748  2      5
50.6971  89.1221  1      2

Observations

S
im

ila
ri

ty

523641

50.70

67.13

83.57

100.00

Dendrogram with Single Linkage and Euclidean Distance

تراكيب وراثية من الباقالء باستخدام التحميل العنقودي من قيم  0من  Dendrogramيوضح معامل  3شكل 
 التشابه

ان اليجن الرردية قد توزعت عم  ست مجاميع , ترمنت المجموعة االول  عم   3والشكل  8 كما بين جدول
, 15, 5, 11, 3رقام وترمنت المجموعة الثانية عم  تسع ىجن فرديو الذت اال 1ىجين فردي واحد رقمو 

والمجموعة الرابعة عم  ىجينين فرديين  4لثالثة عم  ىجين فردي واحد رقمو والمجموعة ا 12و 13, 9, 8, 14
لتوزيع . يتبين من ىذا ا6والسادسة عم  ىجين فردي رقمو  7اللامسة عم  ىجين فردي رقمو و  10و 2رقمييما 

وبمستوس  13و 8يميو اليجينين  9و 8بان تراكيب المجموعة الثانية كانت االكثر تشابيا وبالتحديد بين اليجينين 
في  1  مسافة وراثية بين اليجين رقم بالتتابع, في حين حصمت أعم 91.7060و 92.0997تشابو وراثي بمغ 

 نيا  84.5682ثية بينيما بمغت ستوس مسافة ورافي المجموعة السادسة وبم 6المجموعة االول  واليجين رقم 
 . 19و 11اترقت ىذه النتيجة مع  ) ,عن ىجن المجموعة االول  والسادسةتمتمك اكثر بعد وراثي 
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 Cluster( يبين عدد المجاميع والهجن الفردي وارقامها لكل مجموعة حسب التحميل العنقودي 2جدول ) 
Analysis 

Nu. of genotype 
 التركيب الوراثيرقم 

Nu. of genotypes in cluster 
 عدد التراكيب الوراثية في المجموعة

Clusters 
 المجموعات

 3 1l
3 , 11 , 5 , 15 , 14 , 8 , 9 , 13 , 12  9ll

 1 1lll
 2 , 102IV

1 1V
0 1Vl

يوضح البعد والتشابه الوراثي بين خمسة عشر هجين فردي من الباقالء حسب التحميل العنقودي 3جدول 

Similarity Level 
 مستوى التشابه الوراثي

Distance Level 
 مستوى المسافة الوراثية

Clusters Joined 
 تراكيب المجاميع المرتبطة

92.0997 18.44418      9
91.7060 19.36348     13
89.4585 24.61045     15
88.1760 27.60455     14
87.8342 28.40255      8
87.5451 29.07753     11
86.5605 31.37613      5
86.4489 31.63673     12
82.1464 41.68121      3
80.9960 44.36692     10
78.2308 50.82261      4
77.2780 53.04721      2
76.3946 55.10961      7
63.7764 84.56821      6
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Observations

S
im

ila
ri

ty

671024121398141551131

63.78

75.85

87.93

100.00

Dendrogram with Single Linkage and Euclidean Distance

هجين فردي  من الباقالء باستخدام التحميل العنقودي من   31من  Dendrogramيوضح معامل  2شكل 
 قيم التشابه.
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