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تحت الظروف البيئية لمنطقة   .Vicia faba L الفولبعض الطرز الوراثية من  سموك
 شرق حمب

 *(2)، عبد اهلل اليوسف(1)، خالد المحمد(1)*حسن العساف

 .سكريا -جامعة حمب-كمية الزراعة -قسـ البساتيف –(1) 
   .سكرية-حمب -الهيئة العامة لمبحكث العممية الزراعية-(2) 

 ( abdalyoussef@gmail.comعبد اهلل اليكسؼ، البريد االلكتركني:لدكتكر ا)*لممراسمة:  

 09/097/2019 تاريخ القبول:  03/06/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
هدؼ هذا البحث إلى انتخاب أفضؿ الطرز الكراثية تبعان ألدائها اإلنتاجي كالصفات المرتبطة بالغمة تحػت 

اعتبػرت أصػناؼ محميػة  4سػاللة ك  74كعػددها كالسالالت  ألصناؼظركؼ منطقة شرؽ حمب، زرعت ا
لصػػػنؼ القبرصػػػي كفػػػؽ تصػػػميـ القطاعػػػات الكاممػػػة كا 3ك حمػػػاة  2شػػػكاهد هػػػي البمػػػدم المحسػػػف ك حمػػػاة 

التكريث بالمعنى درجة العشكائية بثالثة مكررات  كدرست أهـ الصفات االنتاجية كارتباطها بالغمة كحسبت 
   الكاسػ  

كاسػػتخدـ معػاممي االرتبػػاط المظهػرم كالػػكراثي بػيف الصػفات المدركسػػة كالغمػة،  فكقػدر كػػؿ مػ  
أظهػرت النتػائ  كجػكد فػركؽ معنكيػة  لدراسػة العالقػة بػيف الصػفات المدركسػة ، GGE Biplotبرنػام  الػػ 

بػػلعمى قيمػػة لكػػؿ مػػف  G24بػػيف الطػػرز الكراثيػػة لجميػػ  الصػػفات المدركسػػة، حيػػث تميػػز الطػػراز الػػكراثي 
( عمػػى 259،41حيػػث كانػػت قيمػػس بالنسػػبة لهػػذ  الصػػفات )كعػػدد البػػذكر فػػي النبػػات  د القػػركفعػػد صػػفتي
حيػػث بمغػػت قيمتػػس لهػػذ   بػػلعمى قيمػػة لصػػفة عػػدد البػػذكر فػػي القػػرف G69كتميػػز الطػػراز الػػكراثي التػػكالي 
كتفػكؽ ( غ ، 94.3)أعمى قيمػة لصػفة كزف البػذكر فػي النبػات  G37كسجؿ الطراز الكراثي  (6الصفة  )

( 3777.8كالػذم بمغػت قيمتػس)صػفة الغمػة عمػى جميػ  الطػرز الكراثيػة المدركسػة فػي G9 لطراز الػكراثي ا
كسػجمت أعمػى قيمػة لدرجػة التكريػث لكػؿ كر كُسجمت أعمى قيمة لمتبايف الكراثي لصػفة لمػة البػذ،  هكغ / 

( %99التكريػػث)حيػػث بمغػػت النسػػبة المئكيػػة لدرجػػة  ك كزف البػػذكر فػػي النبػػات الحيكيػػة مػػف صػػفتي الغمػػة 
كسػػجؿ ارتبػػاط كراثػػي كمظهػػرم عػػالي المعنكيػػة بػػيف معظػػـ الصػػفات كهػػذا مػػا أكػػد  تحميػػؿ الػػػ لكػػؿ منهمػػا 

GGE Biplot  كالذم بيف أف أفضؿ طراز كراثي يجم  بيف تمؾ الصفات هك الطراز الكراثيG24 . 
 كريث.الفكؿ، االرتباط الكراثي، االرتباط المظهرم، درجة الت:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
حد اهـ المحاصيؿ القديمة المزركعة مف قبؿ اإلنساف، كهك مف النباتات ذاتية التمقيح م  نسبة مف التمقيح أ .Vicia faba. Lيعد الفكؿ 

ة ( % كهك مف النباتات ثنائّية الصيغة الصبغية حيث يتمّيز بعدد قميؿ مف الصبغيات كبير 80_20الخمطي بشكؿ جزئي تتراكح بيف )
 .(Al-Barri and Shtaya, 2013)(.n=122الحجـ نسبّيان )

 الغذائية األهمية مف الرلـ فعمى الدكؿ النامية في كخاصة العالـ شعكب مف كثير تغذية في المهمة المحاصيؿ مف الفكؿ محصكؿ يعد
 األمينية األحماض بعض إلى تفتقر كتيناتهابر  أف إال اليكمي لذائنا في الكاجب تكافرها لمطاقة مصدرا ككنها )الحبكب( لألقماح العالية

غ بركتيف، 100( ممغ/6.8الفكؿ ) في نسبتس تبمغ حيث الاليسيف األميني كالحمض البقكلية البركتينات في التي تتكافر الضركرية
 عديدة فيتامينات عمى تحتكم كالحديد، كما كالفكسفكر مثؿ الكالسيـك المعدنية العناصر مف العديد البقكليات بذكر تحكم لذلؾ إضافة
 ,Burstin et al)كما اف كمية البركتيف في الفكؿ اعمى مف بقية المحاصيؿ البقكلية (2007مهنا ،  ك )حياص B2 ,B1, C, Aمثؿ 

2011). 
%، لذلؾ يستفاد مف  3% أما في السيالج فتصؿ إلى 10كلمحصكؿ الفكؿ أهمية عمفية كبيرة حيث تصؿ نسبة البركتيف في الساؽ إلى 

دخالها في الخالئط العمفية كمصدر  نات  الدريس درارها لمحميب، كما يمكف جرش البذكر كا  بتقديمس كعمؼ )تبف( لمحيكانات لتسمينها كا 
 (. 2007بمقيني ،اللمبركتيف كتقديمها كعميقس متكاممة لمحيكانات )

طف  4840090هكتار ككاف اإلنتاج العالمي  2463966يزرع الفكؿ عمى نطاؽ كاس  عالميا كقد بمغت المساحة المزركعة في العالـ 
هكتار كبمغ 19087إلنتاج الفكؿ الحب )مركم، بعؿ(  2017بمغت المساحة المزركعة في عاـ  ةاما في سكري 2017كذلؾ خالؿ عاـ 

ؿ الخضر ككاف اإلنتاج مف الفك  6295طف، اما الفكؿ األخضر فقد بمغت المساحة المزركعة  31441اإلنتاج الكمي لمفكؿ الحب 
47811 (FAO, 2017) 
 إلفراز نتيجة كذلؾ الفكسفكرية كخاصة المركبات سهمة االنحالؿ مركبات إلى االنحالؿ صعبة المعدنية المركبات تحكيؿ في الفكؿ يساهـ
ص حيا) الزراعية الدكرة في الالحؽ كالمحصكؿ النبات قبؿ مف لالمتصاص أكثر إتاحة كتجعمها المركبات هذ  تحمؿ مكاد جذكرها

(. يعد الفكؿ أحد اهـ المحاصيؿ التي تستخدـ كسماد اخضر كهك أحد اهـ المصنعات الحيكية حيث يستطي  تثبيت 2007مهنا، ك 
ال تزاؿ زيادة اإلنتاج الزراعي كتحسيف نكعيتس هي  (Hoffmann et al., 2007)كغ / ق  160الى  130اآلزكت الجكم بمعدؿ 

البحثية حيث تسعى هذ  األبحاث الستنباط أصناؼ محسنة مالئمة لمظركؼ البيئية في كؿ منطقة  لباحثيف الزراعييف كلمراكزهـا هدؼ
(. كمف هنا تكمف أهمية العمؿ عمى إيجاد أصناؼ متحممة لمجفاؼ كبنفس الكقت تككف ذات 1996ستزرع فيها )محمد كآخركف، 

حيث يتاثر الفكؿ كغير  مف المحاصيؿ البقكلبة بالظركؼ  ها كصقيعهاإنتاجية عالية كمتلقممة م  بيئتنا المحمية بآفاتها كأمراضها كتربت
 & ,Cernay et al.,2015, Ben‐Ari, Pelzer, Meynard)االحيائية كالالاحيائية فيصبح انتاجس لير مستقران مف سنة الى أخرل 

Makowski,2015). 
عزاـ كآخركف، ) لكراثي نظران لتمتعها بقيمة لذائية عاليةالتربية كالتحسيف ا نبات الفكؿ هك مف النباتات التي طبؽ عميها برام 

اف الفكؿ يتكيؼ م  االراضي الجافة لبيئات حكض المتكسط بمعدؿ هطكؿ مطرم  Loss and Siddique, (1997)بّيف (.ك 1994
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األراضي الجافة لبيئات كلمة بذكر جيدة في  اف نباتات الفكؿ يمكف أف تنت  كتمة حيكّية كجدا في دراستهماممـ/، حيث  400_ 300/
 حكض المتكسط.

/صنفان مف أصناؼ الفكؿ، فكجدا أف صفتي 18بتحميؿ جمي  مكاصفات الغمة ضمف مجتمعات / ),1990katiyar and singhقاـ )
ات مف عدد القركف عمى النبات كعدد البذكر الملخكذة مف قركف قريبة عمى الساؽ الرئيسة كانت مف أكثر الصفات تلثيران في لمة النب

البذكر، حيث أف زيادة معدؿ كؿ مف الصفتيف السابقتيف تؤدم إلى ارتفاع الغمة النهائية مف البذكر بصكرة أكبر مف زيادة مككنات الغمة 
 كاف االرتباط قكيان كمكجبان بيف عدد القركف عمى النبات كعدد البذكر في القرف مف جهة كالغمة الحبية مف جهة أخرل ااألخرل. كم

 (Maalouf et al., 2018.. 
%/ مف نسبة مساهمة مككنات الغمة األخرل، 22، أف نسبة مساهمة صفة عدد البذكر بالقرف في الغمة هي /Metz,( 1993كبيف )

كأكد عمى أكلكية تحديد تلثير هذ  الصفة ألنها تعتبر مككف أساسي لمغمة النهائية مف البذكر كأف صفة عدد التفرعات القاعدية تشكؿ 
مف عناصر الغمة ألنها تساهـ في رف  اإلنتاجية البذرية في كحدة المساحة، حيث كجدت عالقة ارتباط بيف صفة عدد  مهّمان عنصران 

 التفرعات القاعدية كاإلنتاجية البذرية، كما أنس يزداد عدد البذكر بزيادة طكؿ القرف مما يساهـ في زيادة اإلنتاجية البذرية 
إلى كجكد عالقة ارتباط مكجبة بيف صفة اإلنتاجية البذرية ككؿ مف  Ropertson and El- Shegerbency) , 1995كأشار )

نما يمكف أف يجكد في ظركؼ التربة كبينا اف ،  بذرة 100صفتي طكؿ النبات ككزف اؿ الفكؿ ال يجكد فقط في ظركؼ التربة الرطبة كا 
يعد تحسيف الغمة الحبية هدؼ أساسي في معظـ برام   .(Singh and Bhatt, 2012)ذات الرطكبة القميمة كالقميمة إلى حد اإلجهاد

التحسيف الكراثي لممحاصيؿ كمنها الفكؿ، إف نجاح التمقيح الخمطي في برام  تربية النبات تعتمد عمى فرصة مالءمة الطرز الكراثية 
لمحاصيؿ في ككنس صفة معقدة تتلثر بالعديد إلنتاج نسؿ يجم  الصفات المرلكبة في طراز كراثي كاحد، كيشابس اإلنتاج في الفكؿ بقية ا

ف ارتفاع النبات، عدد األفرع، عدد القركف في النبات، الغمة  كالمكرفكلكجّيةمف الصفات الفيزيكلكجية  التي ترتبط م  بعضها، كا 
تحسيف الفكؿ لزيادة  بذرة، عدد األياـ حتى األزهار، كالنض  تعد الصفات األكثر أهمية في 100دليؿ الحصاد، كزف اؿ  ةالبيكلكجي

 .(Loss and Siddique,1996)إنتاج البذكر بسبب االرتباط المباشر كلير المباشر م  الغمة الحبية 
(، 50.9_ 10.6( %، )90.6_36.2التكريث بالمفهـك الكاس  تتراكح مف ) أف درجة الى  El-Kady and Khalil( 1979) صؿتك ك 
 في النبات ككزف البذكر في النبات عمى التكالي. ( % لمغمة البذرية كعدد البذكر62_ 27.1)

معامؿ التكريث بالمفهـك الكاس  لعدد القركف في النبات كعدد البذكر في القرف ككزف البذكر  Abo El-Zahab et al. (1980)كدرس 
 Bora etالتكالي ككجد  ( % عمى21.3، 84.3، 99.9، 88.4لف قيـ معامؿ التكريث كانت )بفي النبات كالغمة البذرية كقد الحظكا 

al. (1998) مرية في النبات كلعدد القركف في النبات كلمغمة البذرية في النبات ثأف معامؿ التكريث العالي يتبعس تحسيف كراثي لألفرع ال
لصفة ( العالقة االرتباطية 2005) ،كمف خالؿ تسميطهـ الضكء عمى التحسيف الكراثي مف خالؿ االنتخاب. كقد درس قبيمي كخكرم

الغمة كمككناتها لبعض الطرز مف الفكؿ كأشاركا إلى كجكد عالقة ارتباطيس مكجبة بيف لمة البذكر كعدد البذكر في القرف، كأظهرت 
رتباطيس تعد دليالن كاضحان صفة عدد البذكر في القرف ارتباطان مكجبان م  صفة عدد األفرع عمى النبات، كبينكا أف هذ  العالقة اإل

 لالنتخاب.
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ظران لمظركؼ التي مرت بها سكرية كبسبب قمة المادة الكراثية كالتي تؤثر عمى برام  التربية فإف التقييـ الكراثي لسالالت كأصناؼ مف نك 
الفكؿ يساعد في رفد برام  تربية الفكؿ بمادة كراثية الستخدامها في برام  التهجيف كتحسيف محصكؿ الفكؿ كلذلؾ نفذ هذا البحث 

 بهدؼ:
 بايف الكراثي بيف الطرز الكراثية كحساب معامؿ التكريث.دراسة الت -1
 دراسة عالقات االرتباط الكراثي كالمظهرم بيف الصفات المدركسة. -2
 إلنتاجي كالصفات المرتبطة بالغمةانتخاب أفضؿ الطرز الكراثية عمى أساس اداءها ا -3

 
 مواد البحث وطرائقه:

 :المادة النباتية  .1
البمدم المحسف( كالصنؼ  ك3حماة  ك2اصناؼ محمية معتمدة اعتبرت شكاهد كهي )حماة  3شممت  طرازان كراثّيان حيث 78تضمنت 

 ساللة مف إيكاردا.  70ك مبحكث العممية الزراعيةالهيئة العامة لسالالت مف  4القبرصي ك
 مكان تنفيذ البحث: .2

ـ. تبمغ 033رية حميمة كترتف  عف سطح البحر كـ، بجانب ق 55ق  شرؽ مدينة حمب بمسافة  التي محطة بحكث حميمة نّفذ البحث في
تمت زراعة جمي  األصناؼ كالسالالت المدركسة في ك  .ممـ 353هكتار كتق  في منطقة االستقرار الثالثة بمعدؿ أمطار  320مساحتها

 شهر كانكف األكؿ.
 :طريقة العمل .3

تكصيات كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي بناءن عمى  تـ اختيار األرض كفالحتها فالحة عميقة ك أضيفت األسمدة قبؿ الزراعة حسب
%( ثـ تـ تنعيـ كتخطيط األرض ، قسمت األرض الى قط  تجريبية كفؽ تصميـ 64ضيؼ سماد سكبر فكسفات تركيز أتحميؿ التربة )

سـ / بيف النبات كاآلخر ك 23سـ/ كمسافة /5-6ثـ زرعت البذكر يدكيان في جكر بعمؽ / القّطاعات الكاممة العشكائّية كبثالثة مكررات
نبات ، زرعت  03ـ عرض كتحتكم كؿ قطعة تجريبية عمى  3.5ـ طكؿ ك 2سـ / بيف الخطكط حيث أبعاد القطعة التجريبية  53/

اضيفت األسمدة بعد الزراعة م  ميا  الرم حسب حاجة النبات كباالعتماد عمى تحميؿ التربة،  ك التجربة تحت ظركؼ الزراعة المركية
 فكاضيفت دفعة ثانية م  الرية الثالثة كاضيؼ سماد متكاز  35/2/2332كغ /دكنـ بتاريخ0بمعدؿ  64اضيؼ سماد اليكريا تركيز حيث 

NPK (20_ 20_ 20) ( 2في بداية العقد )(. بينتما يكضح الجدكؿ رقـ 3)حيث تـ رم التجربة سب  ريات حسب الجدكؿ  كغ / دكنـ
 :ـ الزراعة ( كميات الهطكؿ المطرم خالؿ مكس2)

 ( مواعيد الري1جدول )ال
 (2الرية ) (4الرية ) (5الرية ) (6الرية ) (0الرية ) (2الرية ) (3الرية ) ترتيب الرية

 22/4/2332 31/4/2332 0/5/2332 31/6/2332 2/6/2332 35/0/2332 35/3/2332 موعدها
 ( الهطول المطري2جدول)ال

 شباط آذار نيسان أيار حزيران المجموع
نون كا

2 

كانون 

1 
 الشهر

 الهطول 45 24 26 31 22 10 0 264
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تـ تسجيؿ القراءات الحقمية مف اإلنبات كحتى الحصاد، حيث تـ الحصاد ك )تعشيب لمرة كاحدة(  2/3/2017تـ تعشيب التجربة بتاريخ 
تجمي  هذ  األكياس  ثـالساللة، بقطؼ القركف كتجمي  قركف كؿ صنؼ اك ساللة في كيس مرفقة ببطاقة مكتكب عميها اسـ الصنؼ أك 

 في اكياس خيش كبيرة كنقمها الى المخبر ليتـ أخذ قراءات ما بعد الحصاد.
 الصفات والخصائص المدروسة: .4

 تـ أخذ القراءات مف خمسة نباتات ملخكذة بشكؿ عشكائي كتـ مراعاة أال تككف متطرفة مف حيث مكضعها في القطعة التجريبية.
 عدد البذكر في القرف -3

 بذرة 333كزف اؿ  -2

 .عدد البذكر في النبات -0

  الغمة البيكلكجية -6

 . كزف البذكر في النبات -5

 عدد القركف في النبات -6
 يدكيان  القركف فرط تـ ثـ كمف قطعة تجريبية، كؿ مف ٢ـ 1 ؿ اليدكم الحصاد طريؽ عف الصفة هذ  تقدير )كغ/هكتار(. تـالغمة البذرية  -7

تـ استخداـ ميزاف حساس حيث . 2007) ا،كمهن )حياصه / كغ أساس الغمة عمى تحكيؿ تـ ؾذل كبعد ككزنت النظيفة البذكر كجمعت
 .باتات لجمي  السالالت كاألصناؼ بذرة كلكزف البذكر كالن 100م لكزف ا

 التحميل االحصائي:  .5
  )أجرم تحميؿ التبايف لحساب التبايف الكراثي 

δ2)كالتبايف المظهرم  ( 
p)  كالبيئي(δ2

e)  التكريث بالمعنى الكاس   جةكدر(h2
B.s)  كتـ

ككذلؾ تـ حساب  LSDالحصكؿ عمى متكسطات الطرز الكراثية لمصفات المدركسة كالمقارنة بيف هذ  الطرز باستخداـ اقؿ فرؽ معنكم 
 :(Das، 1972) بيف أزكاج الصفات المدركسة كحسب المعادالت اآلتية( rpijكالمظهرم ) (rgij)االرتباط الكراثي 
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G2التبايف الكراثي : 
p2التبايف المظهرم : 
E2التبايف البيئي : 
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mse.متكسط مجمكع مربعات االنحراؼ لمخطل : 

msv.متكسط مجمكع مربعات االنحراؼ لمطرز الكراثية : 

 ( حسب المعادالت التالية Singh and Chaudhary, 1985لػ ) كفقنا الكراثي كالمظهرم االرتباط معامؿ تقدير مأجر 

         
             

√        
 

         
             

√        
 

 حيث :

+ 1 ≥ r gi gj ≥ -1 

+ 1 ≥ r pi pj ≥ -1 

 :إذ أن

gigj  التبايف الكراثي المشترؾ بيف الصفتيف 

gi 2 التبايف الكراثي لمصفة األكلى 
2gj التبايف الكراثي لمصفة الثانية 

pipj  التبايف المظهرم المشترؾ بيف الصفتيف 

pi 2 التبايف المظهرم لمصفة األكلى 

pj2 التبايف المظهرم لمصفة الثانية 

sbh .
 نسبة التكريث بالمعنى الكاس  2

 GGE. كما استخدـ برنام  الػ Genstat 12أجريت جمي  التحاليؿ اإلحصائية سابقة الذكر باستخداـ برنام  التحميؿ االحصائي 
Biplot (genetic and genetic by environment) لدراسة العالقة بيف الصفات المدركسة استنادان الى التلثير الكراثي كالتفاعؿ

ـ لتحميؿ البيانات ثنائية االتجا  كقد استخدمت في هذا البحث قيـ المتكسطات لمطرز الكراثية عبر حيث يستخد كراثي م  الصفاتال
( pc1 ،pc2( )principal componentالمككنيف االساسييف )الصفات المدركسة لتشكؿ مصفكفة البيانات المناسبة لمحصكؿ عمى 

حصكؿ بنتيجة التحميؿ عمى الشكؿ البياني الذم يكضح العالقة بيف المذيف يشرحاف اعمى نسبة مف التبايف لير المفسر حيث تـ ال
 .الصفات المدركسة كتكزع الطرز الكراثية عمى تمؾ الصفات
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 النتائج والمناقشة:
 التوريث درجةالتباين و 

كاف االختالفات في  التفاعؿ بينهماك المحصمة النهائية لمتركيب الكراثي كالتلثير البيئي  عبارة عف م صفة هكأل ممظهر ال الشكؿ إف
النات  عف اختالفها في التركيب المظهرم االشكاؿ المظهرية لمنباتات تسمى التبايف أما التبايف الكراثي فهك اختالؼ صفات النباتات 

ف مختمفتيف الكراثي عند زراعتها في البيئة نفسها، بينما االختالؼ في صفات النباتات المتماثمة التركيب الكراثي عند زراعتها في بيئتي
أف هناؾ اختالفات في مككنات التبايف لمصفات المدركسة، حيث انخفضت ( 3)فيعبر عنس بالتبايف البيئي. يتبيف مف النتائ  في الجدكؿ

( عمى التكالي لكؿ صفة. كسمكت 30.7 ،0.41قيمة التبايف الكراثي لصفة عدد البذكر في القرف كصفة عدد القركف في النبات ككانت )
مف قيـ التبايف البيئي لجمي  الصفات كسجمت أعمى قيمة  صفات سمككان مختمفان في قيـ التبايف الكراثي ككانت قيـ هذا التبايف أكبربقية ال

لمتبايف الكراثي لصفة الغمة الحبية، حيث إف زيادة التبايف الكراثي ألم صفة مف هذ  الصفات أدل إلى انخفاض التبايف البيئي لها أما 
المظهرم فقد اختمفت في سمككها أللمب الصفات المدركسة تبعان لتغير قيـ التبايف الكراثي كالبيئي، كنالحظ ارتفاع التباينات  قيـ التبايف

ة المظهرية كالكراثية أللمب الصفات المدركسة مقارنة بالتباينات البيئية. كقد دلت هذ  التباينات الى كجكد اختالفات بيف الطرز الكراثي
  .هذ  الصفاتالمدركسة في 

أما بالنسبة لمعامؿ التكريث فهك عبارة عف درجة تكريث الصفة الكمية مف اآلباء المنتخبة إلى األبناء الناتجة أك مقدار الصفة الكمية 
ت قيـ مف جيؿ آلخر أك درجة التشابس في الصفة بيف اآلباء كاألبناء أك نسبة التغايرات الكراثية إلى مجمكع التغاير لمصفة. كقد تباين

 ةالتكريث بالمعنى الكاس  بيف الصفات المدركسة، فقد كانت أعمى نسبة تكريث في صفة كزف البذكر في النبات كصفة الغمة البيكلكجي
(. ككاف معامؿ التكريث 3% كذلؾ الرتفاع قيـ التبايف الكراثي كانخفاض قيـ التبايف البيئي جدكؿ )0.99حيث بمغت القيمة لكؿ منهما 

% بالتتاب  ككذلؾ بسبب ارتفاع التبايف الكراثي كانخفاض نسبة التبايف 0.98يمتسقكاس  لمغمة البذرية مرتف  أيضا حيث بمغت بالمعنى ال
كاف نسبة التكريث العالية ممكف اعتبارها معياران انتخابيا في تحسيف حاصؿ البذكر كقد  ،Toker (2004)البيئي كهذا يتفؽ م  نتائ  
كريث في صفتي عدد البذكر في النبات كعدد القركف في النبات كذلؾ بسبب ارتفاع قيمة التبايف البيئي مقارنةن انخفضت نسبة معامؿ الت

 بقيمة التبايف الكراثي.
 ية كنسبة التكريث بالمعنى الكاس  لمصفات المدركسةم(. تقديرات التباينات الكراثية كالبيئية كالك3جدكؿ )ال

 الصفات المدروسة
δ

2
E 

 يئيالتباين الب
δ

2
G 

 التباين الوراثي
δ

2
P 

 التباين المظهري

h
2

b.s 

 نسبة التوريث بالمعنى الواسع
(%) 

 0.51 0.70 0.41 0.28 عدد البذور في القرن

 0.97 235.33 227.73 7.60 غ بذرة 100وزن 

 0.49 1528 752 776 عدد في البذور النبات

 0.98 195800 192400 3400 هكغ/ الغمة البذرية

 0.99 907.94 901.89 6.06 غ بيولوجية لمنباتالغمة ال

 0.99 280.21 277.39 2.82 غ وزن البذور في النبات
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 0.49 62.35667 30.70667 31.65 عدد القرون في النبات

 كهي 6.7( باف الفركؽ كانت معنكية لصفة عدد البذكر في القرف فقد تراكحت قيمها بيف اعمى قيمة 4الجدكؿ ) أظهرت النتائ  في
بشكؿ معكم عمى الشكاهد كعمى  G69لمطراز الكراثي البمدم المحسف كتفكؽ الطراز الكراثي  2.7كاقؿ قيمة  ,G69لمطراز الكراثي 

بذرة  100الطرز الكراثية المدركسة ، كتبيف أيضا مف الجدكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف الطرز الكراثية المدركسة بالنسبة لصفة كزف اؿ 
 .أم قيمة الطراز الكراثي )البمدم المحسف( الذم تفكؽ بشكؿ معنكم عمى جمي  الطرز الكراثية 166.7فقد كانت اعمى قيمة 

كجكد فركؽ معنكية بيف الطرز الكراثية المدركسة بالنسبة لصفة عدد البذكر في النبات فكانت اعمى قيمة لهذ  ( 4الجدكؿ )كقد اظهر 
تفكؽ هذا الطراز عمى الشكاهد كعمى الطرز الكراثية األخرل اما اقؿ قيمة فكانت كقد  259كقد بمغت  G23الصفة هي لمطراز الكراثي 

 16حيث كانت قيمتس  G20لمطراز الكراثي 
اما بالنسبة لصفة كزف البذكر في النبات فقد كاف هناؾ فركؽ معنكية بيف الطرز الكراثية المدركسة فكاف اعمى قيمة هي قيمة الطراز 

كقد تفكؽ هذا الطراز بشكؿ معنكم عمى الشكاهد كعمى المتكسط، اما اقؿ قيـ لكزف البذكر في  94.3تس كقد بمغت قيم G37الكراثي 
 .16.7فقد كانت قيمتس  G62النبات فكانت قيمة الطراز الكراثي 

ت اعمى قيمة لهذ  اما صفة عدد القركف في النبات يظهر الجدكؿ فركؽ معنكية بيف الطرز الكراثية بالنسبة لصفة الغمة البيكلكجية فكان
كقد تفكؽ هذا الطراز بشكؿ معنكم عمى الطرز الكراثية بالنسبة لهذ  الصفة  156.7كقد بمغت  G49الصفة هي قيمة الطراز الكراثي 

 .32.7ككانت قيمتس  G48اما اقؿ قيمة فكانت قيمة الطراز الكراثي 
ساللة كصنؼ مف الفكؿ، مقارنة م  الشكاهد  78لػ  اجيةاإلنت(. المتكسط العاـ كالقيـ العظمى كالصغرل، لمصفات 4ؿ )جدك ال

 .3كحماة 2بمدم محسف كحماة

في  البذكر عدد الطراز الكراثي
 القرف

 100كزف 
 )غ( حبة

في  البذكرعدد
 النبات

في  البذكركزف 
 )غ( النبات

عدد القركف في 
 النبات

 ةالغمة البيكلكجي
 )غ( لمنبات

 ةالغمة البذري
 )كغ/ق(

G1 3.3 101.7 49.7 63.7 14.3 156.7 2103.1 
G2 4.0 104.0 49.3 26.3 12.3 68.0 1849.8 
G3 3.0 95.7 24.0 61.3 8.0 107.7 2147.6 
G4 3.7 97.7 49.3 65.0 13.3 117.0 2477.3 
G5 4.0 103.0 69.3 75.3 17.3 132.7 2751.1 
G6 4.0 102.0 80.0 64.7 20.0 105.7 2627.6 
G7 3.7 99.3 73.7 76.7 20.3 132.7 2741.3 
G8 4.7 96.0 153.3 57.3 32.3 109.0 3578.7 
G9 3.0 95.0 77.0 72.3 25.7 133.3 3777.8 
G10 4.0 93.7 33.3 18.0 8.7 34.3 1984.0 
G11 4.3 96.7 57.7 28.0 13.3 42.3 1956.4 
G12 4.7 114.0 77.3 43.7 16.7 87.7 2387.6 
G13 5.0 95.3 76.7 52.3 15.3 95.0 2885.4 
G14 4.3 87.0 66.7 75.0 15.3 123.7 3011.5 
G15 3.3 103.7 78.3 45.0 23.7 77.3 3567.1 
G16 3.0 97.0 59.0 57.0 19.7 98.0 3377.8 
G17 3.3 105.0 107.0 59.0 32.3 116.3 3310.2 
G18 3.0 86.7 35.0 37.0 11.7 55.7 1684.4 
G19 2.7 104.3 37.3 54.7 14.0 68.0 2097.8 
G20 3.0 98.3 16.0 18.0 5.3 44.7 1650.7 
G21 3.7 102.7 67.7 54.3 18.3 75.0 2457.8 
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G22 3.3 97.3 94.0 73.3 27.3 121.7 3080.9 
G23 3.0 93.3 110.0 50.7 36.7 82.7 3440.0 
G24 6.0 111.3 259.0 65.7 41.0 114.7 2554.7 
G25 4.7 109.3 88.7 44.3 19.0 74.3 2800.9 
G26 3.7 96.7 32.7 29.0 8.7 44.0 2008.0 
G27 4.7 124.7 38.3 45.7 8.0 66.3 2339.6 
G28 3.3 102.3 35.7 37.3 11.0 56.3 2290.7 
G29 4.0 94.3 34.7 34.0 8.7 66.3 2080.9 
G30 5.0 105.3 48.3 31.3 9.7 59.0 2545.8 
G31 4.3 110.3 59.3 36.0 13.3 55.3 2856.9 
G32 3.7 108.0 63.3 36.3 17.3 83.0 2457.8 
G33 5.0 93.3 78.3 54.7 15.7 74.7 2532.4 
G34 3.3 102.7 41.0 46.3 12.3 67.3 2174.2 
G35 5.7 96.3 88.7 35.7 15.7 63.7 2720.9 
G36 3.3 97.3 52.7 46.3 16.0 56.3 1896.9 
G37 4.0 104.0 68.0 94.3 17.0 138.7 2335.1 
G38 3.7 117.3 45.3 17.7 12.7 45.3 2231.1 
G39 3.3 104.7 55.3 58.0 16.0 96.0 2415.1 
G40 4.0 101.3 66.0 37.3 16.0 66.0 2778.7 
G41 3.0 85.7 31.0 17.3 10.3 52.3 2341.3 
G42 3.7 86.3 52.7 27.3 14.7 63.7 2396.5 
G43 4.0 108.3 61.3 33.0 15.3 64.3 2661.3 
G44 3.7 97.3 41.7 51.3 11.3 74.3 2557.3 
G45 3.3 101.0 31.7 35.0 9.7 56.0 2460.5 
G46 3.3 97.3 35.3 44.3 10.0 49.7 2467.6 
G47 4.0 97.7 50.7 35.3 12.7 65.3 2747.6 
G48 4.0 100.3 50.7 16.7 12.7 32.7 2783.1 
G49 4.3 99.7 91.7 56.0 20.7 156.7 2524.5 
G50 4.0 97.7 52.0 44.7 13.0 80.3 2132.5 
G51 3.7 85.7 43.0 35.7 12.0 55.0 2106.7 
G52 3.7 89.0 65.0 53.0 18.7 85.3 2075.5 
G53 3.7 115.0 68.7 52.0 18.3 105.7 2297.8 
G54 4.0 103.7 53.3 67.7 13.3 156.3 2353.8 
G55 3.7 94.7 94.0 52.7 25.3 86.7 3037.3 
G56 3.7 122.0 54.3 43.7 14.7 74.3 2788.4 
G57 4.0 105.7 61.3 23.3 15.3 53.0 2997.3 
G58 4.3 104.3 62.7 53.7 14.0 95.0 2491.5 
G59 3.7 103.7 54.7 32.0 14.3 67.3 2913.8 
G60 3.7 114.3 51.3 31.0 14.3 55.7 3128.0 
G61 4.0 113.0 64.0 45.0 16.0 87.7 2760.9 
G62 4.3 113.3 55.3 16.7 12.7 66.7 2604.4 
G63 3.7 109.3 47.0 37.7 13.0 139.7 2788.4 
G64 2.7 114.3 30.0 34.3 12.0 58.0 2382.2 
G65 4.0 102.0 58.7 18.7 14.7 46.3 2450.6 
G66 4.7 96.0 51.0 46.7 11.3 96.7 2319.1 
G67 4.0 105.7 46.7 43.0 11.7 90.0 2722.7 
G68 4.3 125.3 56.0 17.7 13.3 46.7 2351.1 
G69 6.7 130.7 77.3 34.0 11.7 57.7 2758.2 
G70 4.7 105.7 53.0 36.0 11.3 88.7 2678.2 
G74 4.0 146.3 26.7 65.7 6.7 111.0 2276.4 
G75 4.0 121.0 33.3 52.7 8.3 94.3 1708.5 
G76 3.3 122.3 30.7 40.3 9.0 87.7 1786.7 
G77 3.3 120.0 24.3 20.7 7.3 45.3 2199.1 
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 2247.1 75.7 13.3 35.3 50.0 144.7 3.7 قبرصي
 3777.8 156.7 41.00 94.3 259.0 166.7 6.7 القيمة العظمى
 1650.7 32.7 5.33 16.7 16.0 85.7 2.7 القيمة الصغرى

 2519.8 82.3 15.17 44.4 59.1 106.8 3.9 المتوسط
1بمدي) ش(  2.7 166.7 58.7 66.0 22 116.3 2480.9 

2)ش(2حماة  4.0 134.0 45.3 38.3 11.3 77.0 2765.3 
(3)ش3حماة  3.3 130.0 36.3 45.3 11.0 101.3 2439.1 

LSD 0.9 4.4 44.9 2.7 2.0 4.0 94.0 
CV% 13.7 2.6 47.1 3.8 37.0 3.0 2.3 

ز الكراثية قيمة ( كجكد فركؽ معنكية بيف الطرز الكراثية المدركسة لصفة الغمة البذرية حيث بمغت اعمى قيمة لمطر 4يظهر الجدكؿ رقـ )
 1650.67حيث بمغت  G20كغ/ق بينما كانت أدني قيمة لصفة الغمة البذرية لمطراز الكراثي  3777.77ككانت  G9الطراز الكراثي 

 بشكؿ معنكم عمى الشكاهد كعمى متكسط الطرز الكراثية. G9كغ/ق كقد تفكؽ الطراز الكراثي 

 مدروسة:تحميل االرتباط الوراثي والمظهري بين الصفات ال
( كجكد ارتباط عالي المعنكية بيف صفة عدد البذكر في القرف كصفة عدد البذكر في النبات حيث كانت قيمة هذا 5يظهر الجدكؿ رقـ )

( حيث انس كمما زاد عدد البذكر في القرف سكؼ تنعكس هذ  الزيادة عمى عدد البذكر الكمي في النبات كالتي سكؼ تؤثر 0.49االرتباط )
بي عمى الغمة البذرية حيث ارتبطت صفة عدد البذكر في القرف بشكؿ معنكم م  صفة الغمة البذرية ككانت قيمة هذا بشكؿ إيجا
يتفؽ م  النتائ  التي تكصؿ  ا(، بينما لـ يكف لصفة عدد البذكر في القرف ارتباطان معنكيا م  الصفات األخرل. كهذ0.13االرتباط )

 ,Metz)1993)اليها 
 مف الفكؿ. طراز كراثي 78تباط الكراثي بيف الصفات المدركسة لػ ( االر 5جدكؿ )ال

بذرة فقد كاف ارتباطها عالي المعنكم م  كؿ مف صفة الغمة البيكلكجيا كصفة كزف البذكر في النبات ككانت هذ   100أما صفة كزف اؿ 
( عمى التكالي كهذ  النتيجة طبيعية الف الغمة البيكلكجيا = )كزف البذكر في النبات / كزف النبات( الكامؿ فكمما 0.04-، 0.04القيـ )

بذرة إذا  100زادت قيمة البسط )كزف البذكر في النبات( سكؼ يكدم إلى زيادة في قيمة الغمة البيكلكجيا كفي تعبير آخر فإف كزف اؿ 
 كاف عاليان يعطي تعبيران اف كزف البذكر في النبات سكؼ يككف مرتفعان.

كاف معنكيان م  المب الصفات المدركسة فقد كاف ارتباطها  ( اف ارتباطها5بالنسبة لصفة عدد البذكر في النبات فقد اظهر الجدكؿ رقـ )
عالي المعنكية م  كؿ مف صفة الغمة البيكلكجيا كصفة كزف البذكر في النبات كصفة عدد القركف في النبات كصفة الغمة البذرية ككانت 

 katiyar and singh)1990)( عمى التكالي كهذا يتكافؽ م  نتائ  0.56، 0.85، 0.41، 0.39قيـ االرتباط )

عدد البذور في  الصفة المدروسة
 القرن

 100وزن 
 بذرة

عدد البذور 
 في النبات 

الغمة البيولوجية 
 لمنبات

وزن البذور 
 في النبات

القرون في  عدد
 الغمة البذرية النبات

 **0.10 0.05 0.03- 0.008- **0.41 0.02- 1 في القرن البذور عدد

 0.08- 0.12- **0.04- **0.04 0.11- 1  بذرة 100وزن 

 **0.54 **0.85 **0.41 **0.39 1   النبات  في البذورعدد 

 **0.26 0.68 **0.80 1    الغمة البيولوجية لمنبات

 **0.25 0.50 1     وزن البذور في النبات

 *0.72 1      عدد القرون في النبات

 1       يةالغمة البذر 
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يظهر الجدكؿ السابؽ ارتباط صفة الغمة البيكلكجيا بشكؿ عالي المعنكية م  كؿ مف صفة كزف البذكر في النبات كصفة الغمة البذرية 
 ( بينما لـ يكف ارتباطها معنكم م  الصفات األخرل 0.26، 0.83حيث كانت قيـ االرتباط )

 ا( كهذ0.25كاف ارتباطها م  صفة الغمة البذرية عالي المعنكية ككانت قيمة هذا االرتباط )اما بالنسبة لصفة كزف البذكر في النبات فقد 
 طبيعي حيث أم زيادة في كزف البذكر سكؼ تؤدم الى زيادة في الغمة البذرية.

( حيث كمما 0.72) يظهر الجدكؿ اف صفة عدد القركف في النبات كاف ارتباطها معنكم م  صفة الغمة الحبية ككانت قيمة هذا االرتباط
كاف عدد القركف كبير في النبات أدل إلى لمة عالية كلكف هذ  الزيادة تعتمد أيضا عمى عدد البذكر في القرف لذلؾ لـ يكف ارتباط صفة 

نما كاف فقط معنكم لف عدد القركف لكحد  ال يكفي لزيادة الغمة البذرية  .عدد القركف م  صفة الغمة البذرية عالي المعنكية كا 
اف صفة عدد البذكر في القرف ارتبطت م  كؿ مف صفتي عدد البذكر في النبات كالغمة البذرية ككاف ( 6يظهر مف الجدكؿ رقـ )

هذ  النتيجة بانس كمما كاف عدد البذكر في القرف أكبر انعكس  ر( كتفسي0.1، 0.45ارتباطها عالي المعنكية حيث بمغت قيمة االرتباط )
 النبات كبالتالي عمى الغمة البذرية، بينما لـ يكف ارتباطها معنكم م  بقية الصفات.ذلؾ عمى عدد البذكر في 

( ككاف ارتباطها عالي - 0.4بذرة فقد ارتبطت فقط م  صفة كزف البذكر في النبات ككاف االرتباط سمبي ) 100اما صفة كزف اؿ 
 المعنكية، بينما لـ ترتبط بالصفات األخرل.

 مف الفكؿ. طراز كراثي 78ظهرم بيف الصفات المدركسة لػ ( االرتباط الم6جدكؿ )ال

ظهر الجدكؿ أيضا ارتباط صفة عدد البذكر في النبات ارتبطت بشكؿ عالي المعنكية م  كؿ مف صفتي عدد القركف في النبات كصفة ي
فقد ارتبطت م  صفة كزف البذكر في  ة( عمى التكالي، كبالنسبة لصفة الغمة البيكلكجي0.40، 0.88الغمة البذرية ككانت قيـ االرتباط )

 ( عمى التكالي.0.26،0.82ة ككانت قيـ االرتباط )النبات كالغمة البذري
( ارتباط صفة كزف البذكر في النبات م  صفة الغمة البذرية ككاف ارتباطها عالي المعنكية ككانت قيمة االرتباط 6كما يبيف الجدكؿ رقـ )

 (.0.51ذرية ارتباطان عالي المعنكية )(، كأخيرا صفة عدد القركف في النبات نالحظ مف الجدكؿ بانها ارتبطت عـ صفة الغمة الب0.26)

 الصفت المدروست
 البذورعدد 

 في القزن

 011وسن 

 بذرة

عدد البذور في 

 النباث 

الغلت 

البيولوجيت 

 للنباث

في  البذوروسن 

 النباث

عدد القزون 

 في النباث
 الغلت البذريت

 **0.10 0.08 0.03- 0.007- **0.45 0.01- 1 في القرن البذورعدد 

 0.08- 0.07- 0.04-** 0.04 0.05- 1  بذرة 100وزن 

 **0.40 **0.88 0.28 0.27 1   النباث  في البذورعدد 

 **0.26 0.34 **0.82 1    الغلت البيولوجيت للنباث

 **0.24 0.37 1     في النباث البذوروسن 

 **0.51 1      عدد القزون في النباث

 1       الغلت البذريت
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 Biplotتحميل الـ 
بيف  لير المفسرة% مف التباينات  43.2مف تحميؿ المككنات الرئيسية فسر  PC1( يتبيف اف المككف الرئيسي األكؿ 1مف الشكؿ )

حيث بمغت قيمتها عمى المككف األكؿ  السالالت المدركسة ككاف التلثير االيجابي كالعالي بالمككف األكؿ لكؿ مف عدد القركف في النبات
( ك كاف لهذ  الصفات الدكر األكبر في التمييز بيف 7.5( تالها عدد البذكر في النبات سـ ككانت قيمتس عمى المحكر األكؿ )7.6)

رف هك األعمى % مف التباينات الكمية ككاف تلثير عدد البذكر في القPC2 18الطرز الكراثية عمى هذا المحكر كفسر المككف الثاني 
( عمى المحكر الثاني كبالتالي فاف مساهمة هذ  الصفة هي األعمى بيف الصفات المدركسة في التمييز بيف الطرز 5.9ككانت قيمتس )

 الكراثية بينما كاف تلثير بقية الصفات ضعيؼ في التمييز بيف الطرز الكراثية عمى هذا المحكر.
كيظهر فيس أف االرتباط بيف الغمة الحبية كصفتي  PC2ك PC1لمدركسة عمى المككنيف ( تكزع الغمة كالصفات ا1يتضح مف الشكؿ )

 ,Maalouf, Ahmed, & Somanagouda)  كهذا يتكافؽ م  ما ذكر  عدد البذكر في النبات كعدد القركف في النبات كانت قكية 
ة بيف الصفتيف صغيرة دؿ ذلؾ عمى قكة العالقة اذ اف تال  االرتباط بيف الغمة كعدد البذكر في القرف حيث كمما كانت الزاكي .(2018

يتمثؿ بتجب الزاكية بيف الصفتيف. كنالحظ اف الزاكية بيف صفتي الغمة البيكلكجيا كصفة    Biplotاالرتباط بيف الصفات في تحميؿ الػ 
 كزف البذكر في النبات كانت صغيرة أم اف ارتباطهما قكم 

ح لنا في االنتخاب لير المباشر بشكؿ مرئي لمطرز الكراثية حسب الصفات المدركسة مف خالؿ يسم Biplot اف استخداـ تحميؿ الػ
 .العالقة بيف هذ  الصفات كاختيار الطراز الكراثي المتفكؽ في هذ  الصفات

 
SNPP،عدد البذور في القرن=NSPL ،عدد البذور في النبات=SY،الغلة البذرية=NPPP،عدد القرون في النبات=BYPPغلة البيولوجية،=الWSPP وزن البذور=

 بذرة 011=وزن WSفي النبات،

 قيمها لمطرز الكراثية المدركسةيكضح العالقة بيف الصفات المدركسة باالعتماد عمى   GGE Biplotتحميؿ الػ( 1.)شكؿ ال
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ؿ الطرز الكراثية لمصفات كتقسيـ المخطط الى قطاعات حسب أفض GGEBiplotعند تحميؿ البيانات لمصفات المدركسة باستخداـ الػ 
  المدركسة. تصفم( ساعد الشكؿ البياني في تحديد أفضؿ الطرز الكراثية ل2المدركسة شكؿ )

 G24ف قيـ صفة الغمة كعدد القركف عمى النبات كعدد البذكر في النبات كعدد البذكر في القرف تق  في قطاع الطراز الكراثي رقـ إ
كالتي تق  في ذات القطاع مما  G8 ،G17 ،G23 ،G69لهذ  الصفات إضافة الى الطرز الكراثية  ز الكراثي األفضؿاكالذم يمثؿ الطر 

كاف األفضؿ مف  37Gيشير الى اف هذ  الطرز قريبة مف الطراز األعمى قيمة في هذ  الصفات كما اظهر التحميؿ اف الطراز الكراثي 
 حيث صفة الغمة البيكلكجيا ككزف البذكر في النبات

 جات االستنتا
سجمت صفة الغمة الحبية اعمى قيمة لمتبايف الكراثي، بينما انخفضت قيمة التبايف الكراثي لكؿ مف صفة عدد الحبكب في القرف كصفة  -1

 ( عمى التكالي 30.7، 0.41عدد القركف في النبات فكانت )
العالية ممكف اعتبارها معيار انتخابيا في  كاف نسبة التكريث ةكانت أعمى نسبة تكريث في كزف الحبكب في النبات كالغمة البيكلكجي -2

 تحسيف لمة البذكر.

 
SNPP=القرن، في البذور عددNSPL=النبات، في البذور عدد SY=البذرية، الغلةNPPP=النبات، في القرون عددBYPP=الحيوية، الغلةWSPP=في البذور وزن 

 بذرة 011ال وزن=WSالنبات،

 مصفات المدركسةد افضؿ الطرز الكراثية للتحدي  GGE Biplotتحميؿ الػ( 2.)شكؿ ال
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 الكراثية الطرز هي اإلنتاجية حيث مف األفضؿ الطرز كانت حيث انتاجياتها في الكراثية الطرز تفاكتت -3
G9,G17,G23,G16,G15,G8. 

 هك G69 راثيالك  الطراز فكاف القرف في الحبكب عدد صفة اما ،G24 النبات في القركف عدد لصفة بالنسبة كراثي طراز أفضؿ كاف -4
 فتميز النبات في البذكر عدد صفة اما حبة، 100 اؿ كزف لصفة بالنسبة األفضؿ هك المحسف البمدم الكراثي الطراز ككاف األفضؿ،

 الكراثي الطراز تفكؽ فقد الحبية الغمة صفة اما النبات، في الحبكب كزف بصفة G37 الكراثي الطراز كتميز ،G24 الكراثي الطراز بها
G9 االخرل الكراثية الطرز بقية عمى. 

 المقترحات:
 متابعة تطكير صفة الغمة الحبية لألصناؼ المحمية مف خالؿ عمميات التهجيف بينها كبيف السالالت المتفكقة.    .1
 كمؤشرات انتخابية مف أجؿ تطكير الطرز الكراثية.البذكر في القرف كعدد القركف في النبات صفة عدد التلكيد عمى أهمية كؿ مف  .2
 كرفدها في برام  التحسيف الكراثي، 9G ،G69 ،G24التلكيد عمى أهمية كؿ مف الطرز الكراثية  .3
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Abstract 

The research was aimed to select the best genotypes according to their 

production performance and the characteristics associated with yield under the 

conditions of the eastern region of Aleppo. The plant material was planted with 

74 Inbred lines and 4 local cultivars (Improved Municipal, Hama 2, Hama 3) 

and the Cypriot cultivar according to Randomized complete block design  with 

three replications and studied the most important productive attributes and their 

correlation with yield and calculated the broad sense Heritability (h
2

B.s) and 

estimated the coefficients of phenotypic and genotypic correlation between the 

studied traits and yield, and the GGE Biplot was used to study the relationship 

between studied traits. The results showed significant differences between the 

genotypes for all the studied traits. The G24 genotype distinguished the highest 

value of the number of pods per plant  (41) and the number of seeds per plant 

(259). G69 showed the highest value for the number of seed per pod (6) The 

genotype G37 recorded the highest value of seed weight per plant (94.3) and 

the genotype G9 was produced the highest yield (3777.8) compared with all 

studied genotypes Genetic variation was the highest for yield trait, and broad 

sense heritability was the highest value for both biological yield and seed 

weight per plant (99%). The genetic correlation was significant between most 

of the traits. The GGE Biplot analysis showed that the best genotype combines 

these traits was G24 . 
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