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الخالصت
استخدمت في هذه الدراسةة رربعةة رصةنان مةن البةاقبل  )Vicia faba L.( Faba Beanهةي  - 1فرنسةي
(اكوادلجي) و - 2سوري (الشامي) و - 3رسباني و  - 4هولندي ردخلت فةي برنةامت تيةريبات تبادليةة كاملةة Full
 Diallel Crossesوفق طريقة  ) 1956 ( Griffingاألولة األنمةوذا األول للحصةول علة هجةن الجيةل ال ةاني
والبالغة  12هجينا ً فرديا ً من ا لتلقيح الذاتي لهجن الجيل األول خبلل موسم النمو  .2010 /2009زرعت التراكيب
الورا ية (اآلبا وهجن الجيل ال اني) في تجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ب بل ة مكررات فةي حقةل
الخيراوات العائد لقسم البستنة وهندسة الحدائق – كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل خبلل موسةم النمةو
 ،2011 /2010بهدن تقييم ردا الهجن التبادلية الكاملة وآبا ها ل تحديد رفيةل المتللاةات األبويةة مةن خةبلل تحليةل
القدرتين العامة والخاصة عل االئتبلن وتقدير تأ يراتها و التأ ير العكسي ل لحاصل ومكوناته.
رظهةةرت نتةةائت تحليةةل التبةةاين رن متوسةةط مربعةةات قةةةدر االئةةتبلن العامةةة كةةان معنويةةا لجميةةا الصةةةاات
المدروسة باست نا صاة الحاصةل البةايولوجي ،رمةا متوسةط مربعةات قةدر االئةتبلن الخاصةة فكةان معنويةا لمعظةم
الصاات المدروسة ،ورظهرت التأ يرات العكسية اختبلفات معنوية لجميا الصاات المدروسةة باسةت نا صةاتي عةدد
القرنات/نبةات وحاصةةل ا لبةةذور .كانةت مكونةةات تبةةاين القةدر العام ةة عل ة االئةتبلن اكبةةر مةةن تلة العائةةد للقةةدر
الخاصةة لصةاات طةول القرنةةة ووزن  100بةذر وحاصةل القرنةةات األخيةر وحاصةل البةةذور وهةذا يشةير ىل ة ىن
الاعل الجيني اإليافي هو المةتحكم بورا ةة هةذه الصةاات .رظهةرت تقةديرات تةأ ير قةدر االئةتبلن العامةة رن األب
فرنسي (اكوادلجي) واألب سوري (الشامي) هما رك ر اآلبا توافقا ً وبشكل معنوي لمعظم الصاات المدروسة ممةا
يدل عل امتبلكهما الجينات المرغوبة لهذه الصاات ،كما رن الهجن قد تباينت في تأ يراتها الخاصة عل االئتبلن
حيث تميز الهجين  1x4بقدر ائتبلفية خاصة معنويةة مرغوبةة فةي رك ةر الصةاات الجيةد وهةذا داللةة علة التباعةد
الورا ي الكبير بين االبوين وقدرتهما عل توريث الصاات للهجين.
الكلمات الدالة المقدر االئتبلفية ،التهجين التبادلي ،الباقبل .
تاريخ تسلم البحث  ،7102 /01 /6وقبوله.7102 /07 /7 :
المقذمت
تعةد البةاقبل  (Vicia faba L.) faba beanاحةةد محاصةيل العائلةة البقوليةة المهمةة  ،Fabaceaeوهةةي
تزرع من اجل قرونها الخيرا رو البذور حيث تكون احةد مصةادر البةروتين النبةاتي فةي الغةذا األساسةي للعديةد
مةةةةةةةن سةةةةةةةةكان العةةةةةةةةالم النبةةةةةةةةاتي خصوصةةةةةةةةا فةةةةةةةةي البحةةةةةةةةر األبةةةةةةةةي المتوسةةةةةةةةط ( Murthyو 2009 ،Rao
و Creponaوآخةةةرون 2010 ،و Gnanasambandamوآخةةةرون ،)2012 ،فيةةةبل عةةةن احتوائهةةةا علةةة مةةةواد
غذائيةةة هامةةة لئلنسةةان كالايتامينةةات والبروتينةةات وعةةدد مةةن العناصةةر الغذائيةةة األخةةر ( Moschiniوآخةةرون،
 2005و Diazوآخةةرون 2006 ،و Ducوآخةةرون 2010 ،و Jensenوآخةةرون 2010 ،و Gurmuوآخةةةرون،
 ) 2012ىيافة أله ميتها في تحسةين خةواا التربةة عةن طريةق الةدورات الزراعيةة لمقةدرتها علة ت بيةت االزوت
الجوي الحر في التربة بواسطة العقد الجذريةة الخاصةة بهةا ( Kahalilو  2001 ،Erskineو.)2010 ،Ibrahim
وصل اإلنتاا العالمي للباقبل كقرنات خيةرا للعةام  2010حةوالي  4.3مليةون طةن فةي مسةاحة مقةد ارها 2.55
مليون هكتار ،رما في العراق فقد بلغت المساحة المزروعة لعام  2009حوالي  12510دونم بمعدل ىنتاا 10874
طن كقرنات جافة و  144.3رلن طن كقرنات خيرا (مجهول.)2010 ،
تختلن األصنان والسبلالت فةي قابليتهةا علة االئةتبلن عنةد ىجةرا التهجينةات بينهةا ،وقةدر االئةتبلن هةي
ةور ص
ث صةةااتها ىل ة الهجةةن التةةي تشةةتر فيهةةا ري رن يةةتمكن
المقةةدر النسةةبية لؤلصةةنان رو السةةبلالت النقيةةة ألن تة ْ
التركيةب الةورا ي للصةنن رو السةبللة مةن االئةتبلن مةا التراكيةب الورا يةة لؤلصةنان رو السةبلالت النقيةة األخةر
وينةتت عنةه تراكيةب ورا يةة جديةد رمةا ص
رن تكةون جيةد فةيمكن بة ذل انتخةاب سةبلالت متاوقةة رو رديئةة فيعمةل علة
تحسةةين السةةبلالت ص
ىن رمكةةن رو ىهمالهةةا .ىنّ فكةةر اسةةتعمال القةةدر العامةةة والخاصةةة عل ة االئةةتبلن قةةد اقترحهةةا
 Spragueو ) 1942 ( Tatumىذ كانةا رول مةن اسةتعمل الهجةةن التبادليةة للحصةول عل ة تباينةات قةدرتي االئةةتبلن
العامةة والخاصةة لبلسة تدالل منهةا علة نةوع الاعةل الجينةي ،ولغةر تحديةد رفيةل اآلبةا السةتخدامها فةي بةةرامت
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التربية ،ويستخدم التهجين التبادلي في تقدير قدرتي االئتبلن العامةة والخاصةة مةن رجةل الحصةول علة معلومةات
فيما يتعلق بورا ة الصاات الكمية في المحاصيل ذاتية وخلطية التلقيح قبل استعمالها في برامت التربية والتحسين.
تعةةد البةةاقبل مةةن المحاصةةيل التةةي تناولتهةةا دراسةةات مةةن هةةذا الةةنمط واختلاةةت نتائجهةةا بةةاختبلن األنةةواع
واألصنان وطرائق التربية المستعملة فةي الدراسةة ،فقةد توصةلت  Salamaو )2001 ( Manalىلة قةدر ائتبلفيةة
عامة وخاصة معنوية ل عدد القرنات/نبات وعدد البذور في القرنة ووزن  100بذر وحاصل البذور .رشةار كةل مةن
 Attiaوآخةةةةةةةةةةةةةرون (  2002و  )2006و El-Hadyوآخةةةةةةةةةةةةةرون (  )2006و El-Hartyوآخةةةةةةةةةةةةةةرون ( )2007
و )2009 ( Alghamdiىلة ائتبلفةةا عامةا وخاصةةا معنويةةا الرتاةاع النبةةات وعةةدد التارعات/نبةات وموعةةد التزهيةةر
و عةدد القرنات/نبةةات وعةةدد البةذور فةةي ا لقرنةةة ووزن  100بةذر  ،وذكةةرو ا رن الجينةةات ذات األ ةر السةةيادي تلعةةب
دورا هامةةا فةةي توريةةث هةةذه الصةةاات باسةةت نا وزن  100بةةذر التةةي يحكةةم توري هةةا الجينةةات اإليةةافية .وجةةد رن
التبةاين الةورا ي اإليةةافي رك ةر رهميةةة فةي توريةةث وزن  100بةذر ) Salamaو 2004 ،Mohamedو الاهةةادي،
 .)2009حص ةل  Darwishوآخةةرون (  )2005و )2010 ( Ibrahimعلةة تةةأ يرا ائتبلفيةةا عامةةا وخاصةةا معنويةةا
الرتااع النبات وموعد النيت وحاصل البذور ،وركد ا رن التأ يرات الورا ية السيادية رك ر رهمية فةي ورا ةة ارتاةاع
النبةات .ذكةر حميةد ورشةيد (  )2006رن متوسةةط مربعةات قةدرتي االئةتبلن العامةةة والخاصةة كةان معنويةا الرتاةةاع
النبات وعدد التارعات/نبات وموعد النيت وطول القرنة و رن التأ ير السيادي للجينات كةان هةو األهةم فةي توريةث
ارتاةاع النبةات وعةةدد التارعات/نبةات وموعةةد النيةت و عةةدد القرنات/نبةات والحاصةةل البةايولوجي .توصةةل Farag
(  )2008ىل تأ ير ائتبلفي عام وخاا معنوي الرتااع النبات و عدد القرنات/نبات وحاصل القرنات األخير.
رشارت الشةكرجي (  )2011ىلة رن متوسةط مربعةات قةدرتي االئةتبلن العامةة والخاصةة كةان معنويةا لعةدد
القرنات/نبات وحاصل القرنات األخير والحاصل البةايولوجي ،و ىلة وجةود تةأ ير عكسةي معنةوي الرتاةاع النبةات
وعدد التارعات/نبات وموعدي التزهير والنيت وطول القرنة ،وذكرت ىن التباين الورا ي السيادي كان هامةا فةي
ورا ةةة عةةدد القرنات/نبةةات وحاصةةل القرنةةات األخيةةر والحاصةةل البةةايولوجي .ذكةةر كةةل مةةن الحمةةداني ( )2012
ورلنعيمةي (  ) 2012والحمةداني ورلنعيمةي (  ) 2013رن هنةا ائتبلفةا عامةةا وخاصةا وتةأ يرا عكسةيا معنويةا لصةةاات
الحاصل المتم لة بحاصل القرنات األخير والجان وحاصل البذور والحاصل البايولوجي ،وتوصلوا ىلة رن هةذه
الصاات تخيا في توري ها للاعةل الجينةي السةيادي .كةان متوسةط مربعةات القةدرتين االئتبلفيتةين العامةة والخاصةة
معنويا الرتااع النبات وعدد التارعات/نبةات وموعةدي ا لتزهيةر والنيةت و عةدد القرنات/نبةات وطةول القرنةة وعةدد
البذور في القرنة ووزن  100بذر وحاصل البذور ،ولوحظ وجود تأ يرا عكسيا معنويةا لموعةد النيةت ورن الاعةل
الجيني اإليافي هو المتحكم في ورا ة طةول القرنةة ووزن  100بةذر وحاصةل البةذور بخةبلن الصةاات األخةر
التةةةةةي يحكمهةةةةةا الاعةةةةة ل الجينةةةةةي السةةةةةيادي ( Abdel Sattarو  2012 ،El-MouhamadyوEl-Bramawy
و  2012 ،Osmanو Faragو 2012 ،Afiahو Aliوآخرون.)2013 ،
الهدن من البحث دراسة وتقويم التراكيب الورا ية (اآلبا وهجن الجيل ال ةاني) الناتجةة مةن التلقةيح الةذاتي
لهجن الجيل األول والناتجةة مةن تيةريب رربعةة آبةا  ،وتقةدير تباينةات وتةأ يرات المقةدرتين العامةة والخاصةة علة
االئةتبلن لمعرفةةة رفيةةل اآلبةةا والهجةةن فةي الجيةةل ال ةةاني كخطةةو مبكةةر السةتغبلل المرغةةوب منهةةا فةةي بةةرامت
التربية ،فيبل عن دراسة تأ ير السلو الورا ي السايتوببلزمي من خبلل التأ يرات العكسية وتحديد الصةاات ا لتةي
تشكل فيها الورا ة السايتوببلزمية مصدرا من مصادر التباين الورا ي لكي تؤخذ بنظر االعتبار في بةرامت التربيةة
المستقبلية.
مىاد البحث وطرائقه
استعملت في هذه الدراسة رربعةة رصةنان مةن البةاقبل  ) Vicia faba L.( Faba Beanكلبةا هةي - 1
فرنسي (اكوادلجي) و - 2سوري (الشامي)و  - 3رسباني و - 4هولندي مختلاة األصول وهي مةن األصةنان النةاجح
زراعتها في العراق ،علما ً رن هذه األصنان تختلن في مصةادرها الورا يةة فةي العديةد مةن الصةاات الكميةة ذات
األهميةةة االقتصةةادية كصةةاات الحاصةةل ومكوناتةةه .رجريةةت جميةةا التيةةريبات التبادليةةة الكاملةةة لجميةةا األصةةنان
المسةةتخدمة فةةي التجربةةة وفقةةا ً للطريقةةة األول ة واألنمةةوذا األول وتبعةةا ً لمةةا جةةا بةةه  ،)1956 ( Griffingوتةةم
الحصول عل بذور هجن الجيل ال اني من اإلخصاب الذاتي لنباتات الجيل األول التي زرعت خةبلل موسةم النمةو
.2010/2009
 12هجينةةةا ً مةةةن هجةةةن الجيةةةل ال ةةةاني) فةةةي حقةةةل
قةةةي ّم ردا  16تركيبةةةا ً ورا يةةةا ً مةةةن البةةةاقبل ) 4ربةةةا
الخيراوات التابا لقسم البستنة وهندسة الحدائق – كلية الزراعة والغابات – جامعة الموصل خةبلل موسةم النمةو
 ،2011 /2010زرعت بذور اآلبا وهجن الجيةل ال ةاني بتةاريخ  2010 /11 /30علة مةروز بطةول  4م وبمسةافة
 75سةم بةين مةةرز وآخةر و  25سةم بةةين نبةات وآخةر عل ة جهةة واحةد مةةن المةرز وبمعةدل  3بةةذرات لكةل جةةوره،
وعدّ ت النباتةات الجانبيةة نباتةات حارسةة  Guard Plantsيةمن تصةميم القطاعةات العشةوائية الكاملةة R.C.B.D.
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ب بل ةة مكةررات .رجريةت عمليةات الخدمةةة الزراعيةة مةن ري وعةزق وتعشةةيب وخةن بالتسةاوي وللمعةامبلت كافةةة
و كمةا موصة بةه (مطلةوب وآخةرون .) 1989 ،علمةا ً بأنةه قةد رجريةت عمليةة الخةن بحيةث تحةوي كةل جةوره علة
نبةات واحةةد (المعيةةون .) 1982 ،تةةم مكافحةةة األدغةةال يةةدويا ً ر نةا فتةةر ىجةةرا البحةةث وحسةةب الحاجةةة .سةةمدت
النباتات بعد ىزالةة األدغةال مباشةر بالسةماد المركةب  )27 27( N.P.وبمعةدل  150كغ م/هكتةار علة دفعتةين ىذ
رَيةيات األولة بعةةد  45يومةا ً مةةن الزراعةة ،وال انيةةة بعةد مةةرور شةهر مةةن الدفعةة األول ة ( Abdallaو،Wahab
 1995و Cochranو .) 1995 ،Schlentnerكمةةةا رجريةةةت عمليةةةةة مكافحةةةة حشةةةرتي المةةةةن والذبابةةةة البييةةةةا
باستعمال المبيد ( ) CYRENوبمعدل  1سم/ 3لتر ما رشا ً عل المجموع الخيري وبشةكل دوري كةل سةتة ريةام
كرشةة وقائيةة لمنةا اإلصةةابة بةاألمرا الايروسةية ( . ) 2002 ،Anonymousورجريةت عمليةةة تعقةيم التربةة قبةةل
الزراعة بالمبيد الاطري بنليت كإجرا وقائي لتجنب ىصابة البادرات باألمرا الاطرية.
سةجلت القياسةات جميعهةا وذلة لعشةر نباتةات منت خبةة بصةور عشةوائية مةن بدايةة ووسةط ونهايةة المسةةطبة
لكل تركيب ورا ي ومن كل مكرر لصاات ارتااع النبات (سم) وعدد التارعات/نبات وموعةدي التزهيةر والنيةت
(يوم) وعدد القرنات/نبات وطول القرنة (سم) وعةدد البةذور فةي القرنةة ووزن  100بةذر (غةم) وحاصةل القرنةات
األخير والجان وحاص ل البذور والحاصل البايولوجي (غم/نبات)
اعتمةد األنمةوذا األول  -الطريقةة األول ة المقترحةة مةن قبةل  )1956 ( Griffingلتقةةدير كةل مةن قةةدرتي
االئةةتبلن العامةةة والخاصةةة والتةةأ ير العكسةةي .وقةةد جةةر تقةةدير تةةأ يرات قةةدر االئةةتبلن العامةةة لكةةل رب وقةةدر
االئةتبلن الخاصةة والتةأ ير العكسةي لكةل هجةين فةي الجيةل ال ةاني كمةا تةم تقةدير تباينةات تةأ يرات قةدرتي االئةةتبلن
العامة والخاصة لآلبا األربعة وحسب المعادالت اآلتية
تأ ير القدر العامة عل االئتبلن لكل رب -
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تأ ير القدر الخاصة عل االئتبلن لكل هجين -
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التأ ير العكسي لكل هجين -
1
) rˆij  (Yij  Yji
2

وقدر تباين تأ ير قدر االئتبلن العامة والخاصة لكل رب كما يأتي -

1
1
2
ˆ 2
( P 2  2 P  2) e2
 e2  S i  P  2  ( Sij ) 
2
2P

)( P  1
2

2P

2
 gi
 ( gˆ i )2 

كما تم حساب تباين الارق بين تأ يرات القدر العامة والخاصة عل االئتبلن كما يأتي -
)(i ≠ j
)(i ≠ j, k، j ≠ k
)(i ≠ j، k≠ i

1
 e2
P

ˆi  g
ˆ j) 
V (g

ˆ S
ˆ )  ( P  1)  2
V (S
ij
jk
e
P
ˆ S
ˆ )  ( P  2)  2
V (S
ij
ki
e
P

V ( rˆij  rˆki )   e2

)(i ≠ j، k≠ i
النتائج والمناقشت
يبةةةين الجةةةدول ( ) 1نتةةةائت تحليةةةل التبةةةاين لقابليةةةة االئةةةتبلن العامةةةة والخاصةةةة والتةةةأ ير العكسةةةي للصةةةاات
المدروسةةة ،وفيةةه يبلحةةظ رن متوسةةط مربعةةات التراكيةةب الورا يةةة كةةان معنويةةا عنةةد مسةةتو احتمةةال %1لجميةةا
الصاات المدروسة باست نا صاة حاصل البذور التةي كانةت معنويتهةا عنةد مسةتو احتمةال  ،%5تتاةق هةذه النتةائت
ما ما توصل ىليه كل من  Salamaو )2001 ( Manalمن وجود اختبلفات معنوية بةين التراكيةب الورا يةة لعةدد
البةةذور فةةي القرنةةة ووزن  100بةةذر و Darwishوآخةةرون (  )2005و ) 2010 ( Ibrahimلعةةدد التارعات/نبةةات
وموعةد النيةت وحاصةل البةذور و )2008 ( Faragالرتاةاع النبةات وحاصةل القرنةات األخيةر و Abdel Sattar
و )2012 ( El-Mouhamadyلموعةد التزهيةةر وعةدد القرنات /نبةةات وطةول القرنةةة و الحمةداني (  )2012لحاصةةل
القرنات الجان والحاصل البايولوجي  .كان متوسط مربعات المقدر االئتبلفية العامة معنويا عند مستو احتمال 5
 %لصةاات عةدد التارعات/نبةات وموعةةدي التزهيةر والنيةت وعنةةد مسةتو احتمةال  %1لصةاات ارتاةاع النبةةات
وعدد القرنات/نبات وطول ا لقرنة وعةدد البةذور فةي القرنةة ووزن  100بةذر وحاصةل القرنةات األخيةر والجةان
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وحاصةل البةةذور باسةت نا صةةاة الحاصةل البةةايولوجي حيةث لةةم يكةن فيهةةا معنويةا ،وهةةذا يتاةق مةةا مةا حصةةل عليةةه
 Attiaوآخةةةةةةةةةةةةةرون (  2002و  )2006و El-Hadyوآخةةةةةةةةةةةةةرون (  )2006و El-Hartyوآخةةةةةةةةةةةةةةرون ( )2007
و )2009 ( Alghamdiالرتاةاع النبةات وعةدد التارعات/نبةات وموعةد التزهيةر و عةدد القرنات/نبةات وعةدد البةذور
فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي القرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ووزن  100بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذر و )2008 ( Faragلحاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل القرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةات األخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
و El-Bramawyو  ) 2012 ( ،Osmanلموعةةد النيةةت و رلنعيمةةي (  ) 2012لحاصةةل القرنةةات الجةةان والحاصةةل
البةةةايولوجي و Abdel Sattarو )2012 ( El-Mouhamadyلطةةةول القرنةةةة وحاصةةةل البةةةذور .وكةةةان متوسةةةط
مربعةات المقةدر االئتبلفيةة الخاصةة معنويةا عنةد مسةتو احتمةال % 1لصةاات ارتاةاع وموعةدي التزهيةر والنيةةت
وعةةدد البةةذور فةةي القرنةةة وحاصةةل القرنةةات األخيةةر والجةةان ،فةةي حةةين كةةان معنويةةا عنةةد مسةةتو احتمةةال %5
لصاات عدد التارعات/نبات وعدد القرنات/نبةات ووزن  100بةذر  ،ولةم تصةل حةد المعنويةة لصةاات طةول القرنةة
وحاصةةةل البةةةذور والحاصةةةل البةةةايولوجي ،اتاةةةق هةةةذا مةةةا مةةةا وجةةةده  Darwishوآخةةةرون (  )2005وIbrahim
(  )2010الرتاةةةةةةةاع النبةةةةةةةةات وموعةةةةةةةةد النيةةةةةةةةت و El-Bramawyو )2012 ( Osmanو Abdel SattarوEl-
 )2012 ( Mouhamadyو Faragو )2012 ( Afiahو Aliوآخةةةةرون (  )2013لعةةةةدد التارعات/نبةةةةات وموعةةةةد
التزهيةر و عةدد القرنات/نبةةات وعةدد البةذور فةةي القرنةة ووزن  100بةذر والحمةةداني ورلنعيمةي (  )2013لحاصةةل
القرنات األخير والجان.
رمةا التةةأ ير العكسةةي فكةةان معنويةةا عنةد مسةةتو احتمةةال % 5لصةةاة عةةدد البةذور فةةي القرنةةة وعنةةد مسةةتو
احتمال  %1لبةاقي الصةاات األخةر باسةت نا صةاتي عةدد القرنات/نبةات وحاصةل البةذور حيةث لةم يصةل فيهةا حةد
المعنويةةة ،رشةةارت الشةةكرجي (  )2011ىلةة وجةةود تةةأ ير عكسةةي معنةةوي الرتاةةاع النبةةات وعةةدد التارعات/نبةةات
وموعةةةةد التزهيةةةةر وطةةةةول القرنةةةةة و El-Bramawyو )2012 ( Osmanلموعةةةةد النيةةةةت و الحمةةةةداني ( )2012
ورلنعيمي (  ) 2012والحمداني ورلنعيمي (  ) 2013لحاصل القرنات األخير والجان والحاصل البايولوجي.
كانت نسبة مكونات تبةاين المقةدر االئتبلفيةة العامةة ىلة الخاصةة اكبةر مةن الواحةد الصةحيح لصةاات طةول
القرنةة ووزن  100بةذر وحاصةل القرنةات األخيةةر وحاصةل البةذور ،ممةا يةةدل علة رن الاعةل الجينةي اإليةةافي
يم ل الجز األكبر من التباين الورا ي لهذه الصةاات ،بخةبلن الصةاات األخةر التةي يحكمهةا الاعةل الجينةي غيةر
اإليةافي (السةيادي) ،ويتاةق هةذا مةا مةا توصةلت ىليةه  Salamaو )2004 ( Mohamedو الاهةادي (  )2009مةةن
رهميةة الاعةل الجينةي اإليةافي فةي توريةث وزن  100بةذر و Faragو )2012 ( Afiahو  Abdel SattarوEl-
 )2012 ( Mouhamadyو Aliوآخةةرون (  )2013لطةةول القرنةةة وحاصةةل البةةذور ومةةا حصةةل عليةةه El-Hady
وآخةرون (  )2006و El-Hartyوآخةةرون (  )2007و )2009 ( Alghamdiمةةن رن الجينةات ذات األ ةةر السةةيادي
تلعةب دورا هامةا فةي توريةةث عةدد التارعات/نبةات وموعةةد التزهيةر و عةدد القرنات/نبةات وعةةدد البةذور فةي القرنةةة
و )2010 ( Ibrahimالرتاةاع النبةةات و El-Bramawyو ) 2012 ( Osmanلموعةةد النيةةت والحمةةداني ( )2012
ورلنعيمي (  ) 2012لحاصل القرنات األخير والجان والحاصل البايولوجي.
يظهر في الجدول ( ) 2تأ ير القدر االئتبلفية ا لعامة لكل رب ،وفيه يتيح رن األبةوين فرنسةي (اكةوادلجي)
وسوري (الشامي) قد اظهرا ائتبلفا عاما معنويا مرغوبا لمعظم الصاات المدروسة وهي سبعة صاات لكل منهما
هةةي ارتاةةاع النبةةات وعةةدد التارعات/نبةةات وطةةول القرنةةة ووزن  100بةةذر وحاصةةل القرنةةات األخيةةر والجةةان
وحاصل البذور وبمعدل  4.250و  0.640و  2.394و  10.672و  83.787و  12.989و  9.198عل التوالي لؤلب
فرنسةةي (ا كةةوادلجي) ولصةةاات ارتاةةاع النبةةات وموعةةد التزهيةةر وعةةدد القرنات/نبةةات ووزن  100بةةذر وحاصةةل
القرنةات األخيةر والجةةان وحاصةل البةذور وبمعةةدل  4.394و  -1.475و  4.194و  6.333و  31.337و 9.420
و  6.071ع ل التوالي لؤلب سوري (الشامي) ولهذا يمكن اعتبار هذين األبوين رك ر اإلبةا توافقةا وبشةكل معنةوي
فةي الصةاات المرغوبةةة بخةبلن األب رسةباني الةذي اظهةةر ائتبلفةا عامةا معنويةةا غيةر مرغوبةا فيةةه ألك ةر عةدد مةةن
الصةةاات متم لةةة بارتاةةاع النبةةات  -7.648وموعةةدي التزهيةةر والنيةةت  0.845و  0.965علةة التةةوالي وعةةدد
القرنات/نبات  -1.949وطول القرنة  -0.947ووزن  100بذر  -15.126وحاصل القرنات األخيةر والجةان -
 56.943و  -15.820علة التةةوالي وحاصةل البةةذور  -8.546والحاصةل البةةايولوجي  -61.973فةي حةةين اظهةةر
ائتبلفا عاما معنويا مرغوبا فقط لصاة عدد البذور في القرنة  0.295مقارنة ما اآلبا األخر .
ولتقويم الهجن من حيث قدرتها عل االئتبلن تةم تقةدير القةدر االئتبلفيةة الخاصةة لكةل هجةين الجةدول ()3
ويبلحظ فيه رن الهجين  1x4قد تميز بقدر ائتبلن خاصةة معنويةة مرغوبةة ألك ةر عةدد مةن الصةاات هةي موعةدي
التزهير والنيت  -2.657و  -0.975عل التوالي وحاصل القرنات األخيةر والجةان  65.370و  16.872علة
التوالي ىيافة ىل الحاصل البايولوجي  106.661وقد يعز ذل ىل االختبلن الكبير في البنية الورا ية لآلبا ،
في حين اظهر الهجين  1x3ائتبلفا خاصا معنويا غير مرغوبا فيه ألكبر عدد مةن الصةاات متم لةة بصةاات ارتاةاع
النبات وعدد القرنات/نبات وعدد البذور في القرنة وحاصل القرنات األخير والجةان وحاصةل البةذور والحاصةل
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البةةةايولوجي وبمعةةةدل  -6.406و  -3.174و  -0.558و  -123.048و  -27.304و  -15.600و  -194.739علةةة
التوالي مقارنة ما الهجن األخر والتي تباينت فيما بينها في ىعطا قدر ائتبلفية خاصةة معنويةة مرغوبةة لةبع
الصاات.
وباالستعانة بتباين تأ ير القدر االئتبلفية العامة والخاصةة لكةل رب والتبةاين البيئةي والمويةحة فةي الجةدول
(  ) 4يمكن معرفة كياية تحقيق اآلبا لقيم تأ يرها التي سةبق ذكرهةا فةي الجةدول (  ) 2وكةذل لتحديةد ري مةن اآلبةا
تحت الدراسة رك ر فائد في تحسين الصاة ،حيث رن القيمة المرتاعة لتباين تأ ير قدر االئةتبلن العامةة ألب معةين
في صاة ما يشير ىل مساهمة كبير لهذا األب في توريةث تلة الصةاة ،بينمةا تشةير القيمةة المنخايةة لتبةاين تةأ ير
قدر االئتبلن الخاصة لؤلب الذي يتميز بقدر ائتبلن عامة عالية في صةاة مةا ىلة انةه قةد رسةهم فةي توريةث هةذه
الصاة لمعظم هجنه.
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. ) للصاات المدروسةF2هجن الجيل ال اني
 ) تحليل تباين قدر االئتبلن العامة والخاصة والتأ ير العكسي ( اآلبا1( الجدول
Table (1): Analysis of variance of general , specific combining ability and reciprocal effect (parents + F2 hybrids) for studied characters.
Mean Squares متوسط المربعات
)موعد النيت (يوم
)موعد التزهير (يوم
Date
Date
maturity(days)
flowering(days)

 نبات/عدد التارعات
No. of branches
/Plant

)ارتااع النبات (سم
Plant
height(cm)

درجات الحرية
Degrees of
Freedom
(d.f.)

59.848 **

4.521

173.904

2

51.756 **

68.057 **

7.181 **

438.866 **

15

68.445 **

8.427 *

9.394 *

2.534 *

258.323 **

3

1.856

27.557 *

10.817 **

12.303 **

1.606 *

86.191 **

6

10.812 **

27.324

28.099 **

39.713 **

3.111 **

150.368 **

6

2.625

29.423

5.620

7.910

1.724

55.979

30

)طول القرنة (سم
Pod
length(cm)

 نبات/عدد القرنات
No. of pods/
Plant

17.771 **

0.063

3.139

27.923 **

106.925 **

21.201 **

مصادر االختبلن
Sources of Variation
)S.O.V.)
Replications المكررات
Genotypes التراكيب الورا ية

5.183

0.825

0.183

0.174

0.473

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر االئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبلن العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
Generalcombining ability
Specific قةةةةةةةدر االئةةةةةةةتبلن الخاصةةةةةةةةة
combining ability
Reciprocal effect التأ ير العكسي
Error الخطأ التجريبي
مكونات تباين قدر االئتبلن العامة
مكونات تباين قدر االئتبلن الخاصة
General
combining
ability
variance components
Specific combining ability
variance components

0.887

)0( تابا الجدول
الحاصل البايولوجي
)نبات/(غم
Biological yield
(gm/plant)
108364.100
194931.300 **

حاصل البذور
)نبات/(غم
Seeds yield
(gm/plant)
773.546
826.408 *

Mean Squares متوسط المربعات
حاصل القرنات الجان
حاصل القرنات األخير
)نبات/(غم
)نبات/(غم
Dry pods yield
Green pods yield
(gm/plant)
(gm/plant)
640.660
4562.158
2716.218 **
45193.320 **

) بذر (غم100 وزن
100 seed weight
(gm)

عدد البذور في القرنة
No. of seeds per
pod

52.641
1265.638 **

0.364
3.405 **
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درجات الحرية
Degrees of
Freedom(d.f.)
2
15

مصادر االختبلن
Sources of Variation
)S.O.V.)
Replications
Genotypes
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التراكيب الورا ية
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30508.490

639.199 **

1469.804 **

39013.620 **

1030.228 **

1.924 **

3

41122.200

152.857

624.126 **

9647.224 **

88.906 *

1.181 **

6

106066.300 **
45102.000

216.215
247.451

904.486 **
402.406

8507.067 **
3694.587

450.677 **
70.647

0.693 *
0.692

6
30

0.148

1.977

0.681

1.122

3.850

0.444

قةدر االئةةتبلن العامةةة
ability
Specific combining قدر االئتبلن الخاصة
ability
Reciprocal effect
التأ ير العكسي
Error
الخطأ التجريبي
مكونات تباين قدر االئتبلن العامة
مكونات تباين قدر االئتبلن الخاصة
General combining ability variance
components
Specific combining ability
variance components
General combining

) عل التو الي%1 و%5) ** معنوية عند مستو احتمال،*

* , ** Significant at P (5% and 1%) respectively.

. ) لكل رب للصاات المدروسة في الجيل ال انيĝi(  ) تقدير تأ يرات القدر العامة عل االئتبلن2( الجدول
Table (2): Estimation of general combining ability effects (ĝi) of each parent for studied characters in F2 hybrids.
طول القرنة
)(سم
Pod length
(cm)

عدد القرنات
 نبات/
No. of
pods / Plant

موعد النيت
)(يوم
Date
maturity (days)

موعد التزهير
)(يوم
Date flowering
(days)

/ عدد التارعات
نبات
No. of branches
/ Plant

2.394

-2.058

0.662

0.781

0.640

ارتااع النبات
)(سم
Plant
height
(cm)
4.250

-0.354

4.194

-0.331

-1.475

-0.120

4.394

2- Syrian (Shami) ) سوري (الشامي-2

-0.947
-1.093
0.467

-1.949
-0.187
1.565

0.965
-1.296
0.684

0.845
-0.151
0.811

0.182
-0.702
0.379

-7.648
-0.996
2.159

3- Spain ) (اسباني- 3
4-Holland ) (هولندي-4
SE(gi-gj)

اآلبا
Parents
1- French (Aguadulce) ) فرنسي (اكوادلجي- 1

) 2( تابا الجدول

Accessory to Table (2):
الحاصل البايولوجي
)نبات/(غم
Biological yield
(gm/plant)

حاصل البذور
)نبات/(غم
Seeds
yield
(gm/plant)

حاصل القرنات
)نبات/الجان(غم
Dry pods
yield (gm/plant)

حاصل القرنات
)نبات/األخير(غم
Green pods yield
(gm/plant)

بذر100 وزن
)(غم
100 seed
weight (gm)
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عدد البذور في
القرنة
No. of seeds
per pod

اآلبا
Parents
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58.084
47.872
-61.973
-43.983
61.306

9.198
6.071
-8.546
-6.723
4.541

12.989
9.420
-15.820
-6.589
5.790
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83.787
31.337
-56.943
-58.181
17.546

10.672
6.333
-15.126
-1.879
2.426

1- French (Aguadulce) ) فرنسي (اكوادلجي- 1
2- Syrian (Shami) ) سوري (الشامي-2
3- Spain ) (اسباني- 3
4-Holland ) (هولندي-4
SE(gi-gj)

-0.251
-0.556
0.295
0.512
0.240

. للصاات المدروسةF2  ) لكل هجين في الجيل ال انيŜij( ) تقدير تأ يرات القدر الخاصة عل االئتبلن3( الجدول
Table (3): Estimation of specific combining ability effects (Ŝij) of each in F2 hybrids for studied characters.
طول القرنة
)(سم
Pod Length
(cm)

عدد
 نبات/ القرنات
No. of pods
/ Plant

موعد
)النيت (يوم
Date maturity
(days)

موعد
)التزهير (يوم
Date flowering (days)

عدد التارعات
 نبات/
No. of branches
/ Plant

ارتااع النبات
)(سم
Plant Height
(cm)

الهجن
Hybrids

-0.585
0.986
0.538
0.306
-0.684
-1.239
0.810
0.661

-5.110
-3.174
1.749
3.247
-1.987
0.292
2.712
2.214

-0.384
-1.442
-0.975
3.959
-0.030
-0.379
1.185
0.967

0.827
-0.156
-2.657
3.257
-0.143
-0.212
1.406
1.148

0.860
0.459
0.314
0.604
-1.018
-0.346
0.656
0.536

9.237
-6.406
2.128
-5.056
-6.250
2.353
3.740
3.054

1x2
1x3
1x4
2x3
2x4
3x4
SE(sij-sik)
SE(sij-ski)

حاصل القرنات
)نبات/الجان(غم
Dry pods
yield
(gm/plant)
-9.284
-27.304
16.872
7.296
-5.662
12.041

حاصل القرنات
)نبات/األخير(غم
Green pods yield
(gm/plant)
2.463
-123.048
65.370
18.458
-49.568
12.702

)3( تابا الجدول

Accessory to Table (3):
)نبات/الحاصل البايولوجي (غم
Biological yield
(gm/plant)
2.171
-194.739
106.661
-97.798
-59.896
127.754

حاصل البذور
)نبات/(غم
Seeds yield
(gm/plant)
-3.171
-15.600
4.012
4.383
-1.915
3.352

92

100وزن
)بذر (غم
100 seed weight (gm)

عدد البذور في القرنة
No. of seeds per
pod

الهجن
Hybrids

5.499
-1.590
-11.402
-2.487
0.485
0.321

0.675
-0.558
-0.526
-0.800
-0.731
0.737

1x2
1x3
1x4
2x3
2x4
3x4

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (54) No. (5) 7102
106.186
86.700

7.865
6.421
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10.030
8.189

30.391
24.814

4.202
3.431

0.415
0.339

SE(sij-sik)
SE(sij-ski)

.F2) تق ديرات تباين تأ ير قدرتي االئتبلن العامة والخاصة والتباين البيئي للصاات المدروسة في الجيل ال اني4( الجدول
Table (4): Estimates of general , specific combining ability effect variance and environmental variance for studied characters in F2
hybrids.
)طول القرنة (سم
Pod length (cm)

s

2

g

 نبات/ عدد القرنات
No. of pods / Plant

2

s

2

g

)موعد النيت (يوم
Date Maturity(days)

2

s

2

g

2

)موعد التزهير (يوم
Date flowering (days)

s

2

g

 نبات/ عدد التارعات
No. of branches /Plant

2

s

2

g

2

)ارتااع النبات (سم
Plant height (cm)

s

2

g

اآلبا
Parents

2

0.638

5.650

17.787

3.317

1.239

0.262

3.392

0.362

0.417

0.356

61.950

16.318

0.543

0.043

13.408

16.675

10.350

-0.065

6.839

1.928

2.098

-0.039

46.982

17.561

5.894
10.337

0.815
1.112

4.261
25.089

2.881
-0.884

26.879
11.774

0.756
1.504

40.735
15.851

0.467
-0.224

0.996
2.009

-0.020
0.439

185.542
17.623

56.750
-0.756

0.875

9.807

1.873

2.636

0.574

18.659

s

2

g

2

حاصل البذور
)نبات/(غم
Seeds yield
(gm/plant)

s

2

حاصل القرنات
)نبات/الجان(غم
Dry pods yield
(gm/plant)

g

2

s

2

g

2

حاصل القرنات
)نبات/األخير(غم
Green pods yield
(gm/plant)

s

2

e

g

2

) بذر (غم100 وزن
100 seed weight
(gm)

s

2

g

2

عدد البذور في القرنة
No. of seeds per
pod

s

2

g

اآلبا
Parents

2

21833.428

1964.332

119.296

76.872

533.043

156.148

9479.136

6904.889

76.983

111.676

0.479

0.041

10450.793

882.298

1.835

29.124

33.839

76.172

1262.918

866.609

52.185

37.908

0.603

0.287

73639.162
81289.486

2431.204
525.096

286.742
6.409

65.309
37.461

973.687
388.904

237.703
30.850

7925.794
4358.720

3127.134
3269.650

124.388
489.459

226.595
1.323

0.791
0.375

0.065
0.240
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2

.ً) قيم سالبة نتيجة للخطأ العيني لذا تعد صارا- (
)4( تابا الجدول

(-) Negative values due to the sampling error , so they consider zero.
الحاصل البايولوجي
)نبات/(غم
Biological yield
(gm/plant)

) فرنسي (اكوادلجي- 1
French (Aguadulce) 1) سوري (الشامي-2
(Shami) 2- Syrian
3- Spain
) (اسباني- 3
4-Holland
) (هولندي-4

) فرنسي (اكوادلجي- 1
1- French (Aguadulce)
) سوري (الشامي-2
(Shami) 2- Syrian
3- Spain
) (اسباني- 3
4-Holland
) (هولندي-4
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1231.529

23.549

0.230

e

2

.ً) قيم سالبة نتيجة للخطأ العيني لذا تعد صارا- (
they consider zero.
. للصاات المدروسةF2 ) التأ ير العكسي لكل هجين في الجيل ال اني5( الجدول
Table (5): The reciprocal effect of each in F2 hybrids for studied characters.

(-) Negative values due to the sampling error , so

طول القرنة
)(سم
Pod length
(cm)
-0.923
-2.928
-3.585
-1.416
-2.170
-1.855
0.935

عدد القرنات
 نبات/
No. of pods
/ Plant
4.000
-3.208
-7.188
-1.350
1.425
0.393
3.131

موعد النيت
)(يوم
Date maturity
(days)
-2.393
1.928
-0.606
7.113
1.241
-4.726
1.368

موعد التزهير
)(يوم
Date flowering (days)

عدد التارعات
 نبات/
No. of branches / Plant

-2.008
2.008
-1.156
8.853
3.918
-4.000
1.623

1.735
-0.978
-0.530
-1.063
1.950
0.390
0.758

ارتااع النبات
)(سم
Plant height
(cm)
6.026
-8.276
-1.463
-17.436
5.685
2.790
4.319

-115.703
-127.151
-128.358
-347.026
185.965
-342.283
122.613

حاصل البذور
)نبات/(غم
Seeds yield
(gm/plant)
3.423
-6.506
-1.866
-23.470
-2.898
5.645
9.082

حاصل القرنات
)نبات/الجان(غم
Dry pods yield
(gm/plant)
5.716
-7.970
14.553
-42.298
-2.176
-24.730
11.581

2x1
3x1
4x1
3x2
4x2
4x3
SE(rij-rki

) 5( تابا الجدول

Accessory to Table (5):
)نبات/الحاصل البايولوجي (غم
Biological yield
(gm/plant)

الهجن
Hybrids

حاصل القرنات
)نبات/األخير(غم
Green pods yield
(gm/plant)
13.780
-27.013
84.833
-124.187
-5.111
44.231
35.093

94

100 وزن
)بذر (غم
100 seed weight (gm)

عدد البذور في القرنة
No. of seeds per
pod

الهجن
Hybrids

-10.333
-10.406
6.218
-12.215
-24.101
19.188
4.852

-0.343
-1.060
-0.523
0.036
-0.346
0.666
0.480

2x1
3x1
4x1
3x2
4x2
4x3
SE(rij-rki
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رما تباين التأ ير للقدر ا لخاصة العةالي لةؤلب ذو تةأ ير عةام عةالي يةدل علة توري ةه للصةاة لةبع هجنةه،
ومنه يتيح رن األب رسباني كان من رك ر اآلبا ىسهاما في توريث هذه الصاات بخبلن األب هولنةدي الةذي كةان
اقل اآلبا ىسهاما في توريث هذه الصاات ،كما رن األب رسباني قد ورث هذه الصاات لعدد من هجنه اقةل مةن مةا
هو عليه في األب هولندي الذي ور ها ألك ر عدد من هجنه الداخل فيها.
التةأ ير العكسةي لكةةل هجةين مويةةح فةي الجةةدول ( )5ومنةه يبلحةظ رن الهجةةين  3x2كةان اكبةةر مةن هجينةةه
العكسةي  2x3لصةةاات موعةدي التزهيةةر والنيةت وعةةدد البةذور فةةي القرنةة واصةةغر منةه لبةةاقي الصةاات األخةةر ،
وكةان ا لاةرق بينهمةا مختلاةا عةن الصةار تحةت مسةتو احتمةال  %5ألك ةر عةدد مةن الصةاات وهةي عشةر صةةاات
مقارنةة مةا الهجةةن العكسةية األخةةر متم لةة بارتاةةاع النبةات  -17.436وعةةدد التارعات/نبةات  -1.063وموعةةدي
التزهيةر والنيةةت  8.853و  7.113عل ة التةةوالي وطةةول القرنةةة  -1.416ووزن  100بةةذر  -12.215وحاصةةل
القرنات األخير والجان  -124.187و  -42.298عل التوالي وحاصل البذور  -23.470والحاصل البايولوجي
 ،-347.026غير رن الهجين  2x1وهجينه العكسي  1x2والهجين  4x2وهجينه العكسةي  2x4قةد اختلةن الاةرق
بينهمةةا عةةن الصةةار ألقةةل عةةدد مةةن الصةةاات وهةةي سةةتة صةةاات لكةةل منهمةةا متم لةةة بصةةاات ارتاةةاع النبةةات وعةةدد
التارعات/نبةات وموعةةدي التزهيةر والنيةةت وعةدد القرنات/نبةةات ووزن  100بةذر وبمعةةدل  6.026و  1.735و-
 2.008و  -2.393و  4.000و  -10.333عل التوالي للهجين  ،2x1ولصاات ارتااع النبات وعدد التارعات/نبات
وموعةةد التزهيةةر وطةةول القرنةةة ووزن  100بةةذر والحاصةةل البةةايولوجي وبمعةةدل  5.685و  1.950و  3.918و-
 2.170و  -24.101و  185.965علة التةةوالي للهجةين  4x2وهةةذا يةدل عل ة رن األبةةوين  1و 2واألبةوين  2و4
متقاربةةةة ورا يةةةا بخةةةبلن األبةةةوين 2و 3المتباعةةةدين ورا يةةةا ،هةةةذه الاروقةةةات العكسةةةية تشةةةير ىلةةة وجةةةود تةةةةأ ير
سةايتوببلزمي ( )1956 ،Griffingوالةةذي يةةؤدي دورا مهمةا فةةي اخةةتبلن تةوارث هةةذه الصةةاات وقةد يعةةز هةةذا
الاةةرق السةةايتوببلزمي ىلةة التباعةةد الةةةورا ي الكبيةةر بةةين اآلبةةا التةةةي تيةةمنها التهجةةين (  Abde SattarوEl-
 2012 ،Mouhamadyوالحمةةةةةةداني 2012 ،ورلنعيمةةةةةةي 2012 ،و El-Bramawyو 2012 ،OsmanوFarag
و 2012 ،Afiahوالحمداني ورلنعيمي 2013 ،و Aliوآخرون.)2013 ،
مما سبق نستنتج ما يأتي:
 .0يستنتت من خبلل النتائت رن الصناين فرنسي (اكوادلجي) وسوري (الشامي) قةد اظهةرا ائتبلفةا عامةا معنويةا
مرغوبا لمعظم الصاات المدروسة وبالتالي ىمكانية ىدخال هاذين الصناين فةي تيةريبات تبادليةة مةا رصةنان
رخر ناجح زراعتها في العراق وذو صاات ىنتاجية ونوعية جيةد بهةدن الحصةول علة هجةن متاوقةة علة
اآلبا في صاات الحاصل.
 .7كمةةا يتيةةح رن هجةةين الجيةةل ال ةةاني  1x4قةةد تميةةز بقةةدر ائةةتبلن خاصةةة معنويةةة مرغوبةةة ألك ةةر عةةدد مةةن
الصةاات وبالتةةالي ىمكانيةة ىجةةرا دراسةةات مسةتقبلية عل ة هةةذا الهجةين بإعةةاد زراعتةةه فةي مواقةةا ولمواسةةم
رخر كمحاولة النتخاب الصاات الجيد منه في األجيال القادمة بهدن تحسين اإلنتاا كما ونوعا.
 .3كما يتبين من خبلل نتائت الدراسة ىن الاعةل الجينةي اإليةافي يم ةل الجةز األكبةر مةن التبةاين الةورا ي وهةو
الذي يتحكم فةي توريةث صةاات طةول القرنةة ووزن  100بةذر وحاصةل القرنةات األخيةر وحاصةل البةذور،
بخبلن الصاات األخر التي يحكمها الاعل الجيني غير اإليافي (السيادي).
 .5التوصل ىل وجود تأ يرات رمية سايتوببلزمية تؤدي دورا هاما في اختبلن توارث الصةاات وقةد تعةز هةذه
التأ يرات ىل االختبلن الورا ي الكبير بين اآلبا التةي تيةم نها التهجةين والةذي تجلة بويةون بةين األبةوين
السوري (الشامي) و االسباني.

)COMBINING ABILITY IN F 2 HYBRIDS FABA BEAN (Vicia faba L.
Shamil Y.Hassan AL-Hamdany
Hort. & Landscape Design Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul
University. Iraq
E-mail: Shamil1970@yahoo.com
ABSTRACT
Used in this study Four varieties of faba bean (Vicia faba L.) viz., 1- French
(Aguadulce) 2- Syrian (Shami) 3- Spain and 4- Holland were Full diallel crossing
carried out according to (Griffing 1956) first method (Model I) to produce F2 hybrids ,
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of twelve single hybrid from self pollination of F 1 hybrid during the growing season
2009/2010. The parents and F2 hybrid were planting by using Randomized Complete
Block Design (R.C.B.D.) with three replications at vegetable field of the Horticulture
and landscape design department , College of Agriculture and Forestry , Mosul
University , during the growing season 2010/2011 , for evaluate the performance of
full diallel hybrids and parents , to determine the best parental combinations through
general and specific combining abilities analysis and estimating their effects and
reciprocal effect of the yield and its components.
Analysis of variance results showed that mean squares of general combining
ability was significant for all the studied characters except biological yield , and that of
specific combining ability was significant for most studied characters , the reciprocal
effects was significant for all studied characters except no. of pods per plant and seeds
yield. The results showed that variance compound of general combining ability was
higher than that of specific combining ability for pod length , 100 seed weight, green
pods yield and seeds yield , indicating that an additive gene action control the
inheritance of these characters. Estimation of general combining ability effects showed
that the parents French (Aguadulce) and Syrian (Shami) was significant and good
combiners for most of the studied characters , indicating that the contains desired gene
, the hybrids varied for their specific combining ability effects , the hybrid 1×4 have a
good significant specific combining ability effects for the most desirable characters ,
and this due to the wide genetic diversity between their parents and their abilities to
inherit their characters to their hybrids.
Keywords: Combining ability , Diallel Cross , faba bean (Vicia faba L.).
Received: 6/10/2013, Accepted: 2/12/2013.
المصادر
 التهجةين التبةادلي وتحليةل قةدر االئةتبلن للحاصةل ومكوناتةه فةي البةاقبل.)2012 (  شامل يونس حسن،الحمداني
.87- 77 )2 ( 40 ، مجلة زراعة الرافدين.Vicia faba L.
 التةدهور الةورا ي وبعة المعةالم الورا يةة.)2013 (  شامل يونس حسةن و محمةد هةاني محمةد رلنعيمةي،الحمداني
. ) مقبول للنشر1( 5 ، مجلة الكوفة للعلوم الزراعية. لنمو وحاصل هجن الجيل ال اني في الباقبل
 طبيعةةةة توريةةةةث بعةةةة الصةةةةاات الكميةةةةة فةةةةي البةةةةاقبل.) 2006 (  محمةةةةد يوسةةةةن ووئةةةةام يحيةةةة رشةةةةيد،حميةةة د
.75- 66 )1(34 ، مجلة زراعة الرافدين.Vicia faba L.
 قدر االئتبلن والتهجين التبادلي للحاصل ومكوناته لهجن الجيل ال اني في.) 2011 (  وئام يحي رشيد،الشكرجي
.156- 145 )3(39 ، مجلة زراعة الرافدين.Vicia faba L. الباقبل
 المجلةة األردنيةة فةي.Vicia faba L.  ورا ة بعة الصةاات فةي البةاقبل.) 2009(  محمد يوسن حميد،الاهادي
.518- 507 )4(5 ،العلوم الزراعية
 مديرية اإلحصا الزراعيةة هيئةة.  ىنتاا المحاصيل والخيراوات.  الجهاز المركزي لئلحصا.)2010 ( مجهول
.التخطيط – مجلس الوزرا – جمهورية العراق
 ىنتةةاا الخيةةروات (الجةةز.) 1989 (  عةةدنان ناصةةر وعةةز الةةدين سةةلطان محمةةد وكةةريم صةةالح عبةةدول،مطلةةوب
. وزار التعليم العالي والبحث العلمي –جامعة الموصل.)ال اني
. جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر. مدخل البقوليات في العراق.(1982)  محمود احمد،المعيون
Vicia faba  البنية الورا ية لنمو وحاصل هجن الجيل ال اني فةي البةاقبل.) 2012 (  محمد هاني محمد،النعيمي
. العراق، جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، رسالة ماجستير. L.
Abdalla, M.H. and A.M.A. Wahab (1995). Response of nitrogen fixation , nodule
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