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 قوة الهجين والقدرة عمى االئتالف لبعض الصفات الكمية في الفول العادي
(Vicia faba L.) 

 (1)ونزار حربا (1)ومحمد معال (1*)عمي عبد الحميد صالح

 تشرين، الالذقية، سورية.(. قسم المحاصيل الحقمية، كمية الزراعة، جامعة 1)
 (.saleh@outlook.sa-ali)* لممراسمة: م. عمي صالح. البريد اإللكتروني: 

 07/12/2019تاريخ القبول:    21/09/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
في ريف صافيتا الشرقي التابعة لمحافظة  ُنّفذ البحث في الساحل السوري في قرية سنديانة اوبين التي تقع

وفق تصميم تمت الزراعة  .2017/2018و 2016/2017طرطوس، في الموسمين الزراعيين 
تم إجراء التيجين نصف التبادلي بين  .مكررات ةبمعدل ثالث( RCBDالقطاعات العشوائية الكاممة )

قدرة العامة والخاصة عمى االئتالف، وذلك بيدف تقدير ال ةثالثة أصناف من الفول المزروعة في سوري
نتاجية و عدد القرون/نبات، و ارتفاع النبات )سم(، و وقوة اليجين لصفات وزن المئة بذرة/غ،  بذور/نبات. الا 

أظيرت األصناف واليجن تباينًا عالي المعنوية لجميع الصفات المدروسة، مما يشير إلى التباين الوراثي 
مكانية  التحسين الوراثي باستخدام ىذه الطرز الوراثية من الفول، وأظيرت القدرة الكبير ليذه الصفات وا 

العامة والقدرة الخاصة عمى االئتالف تباينًا عالي المعنوية في جميع الصفات المدروسة وىذا يدل عمى 
مساىمة كل من الفعل المورثي اإلضافي والالإضافي في وراثة ىذه الصفات. وأشارت النتائج إلى أن 

( لجميع D( كان إيجابيًا وأقل من تباين األثر الالإضافي )Aتباين األثر اإلضافي لممورثات ) مقدار
الصفات المدروسة، مما يدل عمى أن الفعل المورثي الالإضافي يمعب الدور األساسي في ورثة ىذه 

ب األفضل في الصفات. أبدت جميع اليجن قوة ىجين إيجابية عالية المعنوية قياسًا لمتوسط األبوين واأل
 94.79إلى  34.78صفة وزن المئة بذرة/غ، كما كانت قيم قوة اليجين عالية المعنوية وتراوحت بين 

 لصفتي عدد القرون/النباتP3)× (P1في اليجين  141.56إلى  91.75( وبين P3×P2في اليجين )
دة عمى االئتالف ( قدرة عامة جيP2الصنف القبرصي ) ىأبدو  التوالي.واإلنتاجية بذور/النبات عمى 

لصفات: ارتفاع النبات/سم، وزن المئة بذرة/غ، عدد  13.689، 4.911، 11.244، 4.578
، 9.967( P3 ×P1، كما أظير كل من اليجينين )التواليبذور/نبات عمى الالقرون/نبات، إنتاجية 

قدرة جيدة خاصة عمى االئتالف  13.700 ،15.367 ،10.9 (P3×P2و)  23.967، 28.300
نتاجية  واقترحت الدراسة . التواليبذور/نبات عمى اللصفات: ارتفاع النبات/سم، ووزن المئة بذرة/غ، وا 

  ( في برامج التربية ليذا المحصول.P3×P2(، و)P3×P1( وكال اليجينين )P2إدخال الصنف القبرصي )
الفول العادي، التيجين نصف التبادلي، القدرة العامة والخاصة عمى االئتالف، قوة  الكممات المفتاحية:

 اليجين.
 :المقدمة
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 ,Fabaceae      (Bond and Poulsen، والفصيمة الفولية Fabales( إلى رتبة البقوليات .Vicia faba Lينتمي الفول المزروع )
% وذلك اعتمادًا عمى الطراز الوراثي والتأثيرات 80إلى  20لخمطي تتراوح بين وىو نبات ذاتي التمقيح مع نسبة من التمقيح ا (1983
. حاولت العديد من الدراسات تحديد الموطن األصمي لمفول، وقادت كل النتائج إلى جنوب (Suso and Moreno, 1999) البيئية

-(، وتم اثبات ذلك بالنتائج األخيرة ألعمال التنقيب عن اآلثار في شمالDuc et al., 2010غرب آسيا كمركز نشوء أساسي لمفول )
غرب سوريا، حيث وجدت بذور فول يعود تاريخيا لأللفية العاشرة قبل الميالد وفي جنوب منطقة حوض البحر المتوسط حيث أشارت 

 .;Tanno and Wilcox, 2006) (Caracuta et al., 2015إلى أن بداية زراعة الفول تعود لأللفية الحادية عشرة قبل الميالد 
، اً ألف طن 31.44، أعطت إنتاجًا قدره اً ىكتار  19087حوالي  2017بمغت المساحة المزروعة في سوريا إلنتاج الفول الحب في عام 

الرقة ثم  طن/ىكتار، وتأتي محافظة حمب في المركز األول من حيث المساحة المزروعة إلنتاج الفول الحب، تمييا 1.647بمردود 
، يعتبر الفول واحد من محاصيل البقول األكثر أىمية حول العالم بسبب القيمة )2017، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيدرعا وحمص 

كما يتمتع بأىمية (، Crépon et al., 2010والمعادن ) Bالغذائية العالية لمفول بما فييا البروتين والكربوىيدرات ومجموعة فيتامينات 
حبوب جافة، ونبات أخضر( فيو يقدم لمحيوانات بعد جرشو وخمطو مع األعالف الجافة كمصدر و سيالج، و ية كبيرة )دريس، عمف

، ويعتبر نبات الفول المكون األساسي في الدورة الزراعية في العديد )2007لمبروتين بيدف تسمينيا وزيادة إدرارىا لمحميب )البمقيني، 
والتي ىي األعمى بين  N( حيث ُعرف الفول بقدرتو عمى التثبيت الفعال لمنتروجين Geren and Alan, 2007من مناطق العالم )
زوت/ىكتار آكغ  330-50(، وتشير التقارير بأن الفول قادر عمى تثبيت ما يتراوح بين Mekkei, 2014بقوليات الشتاء )

(Galloway et al., 2004; Etemadi et al., 2018 وذلك تبعًا لمظروف )( البيئية واإلدارة الزراعيةHu and Schmidhalter, 
2005.) 

عن  وراثية مختمفة تراكيب بين تصاحب التيجين وىذه القوة، تربية النبات في تميزاً  األكثر المصطمحات قوة اليجين من محطمص يعد
و أ Species أنواعو أ Varieties أصنافو أ Pure Lines سالالت نقيةو أ Inbred Lines مرباة داخمياً  سالالت قد تكون بعضيا
 وزيادة المحصول عمى النمو وقدرتيا وقوتيا حيويتيا في زيادة األول الجيل نباتات تظير بحيث Hybrids ىجن وأ Genus أجناس

 Geneticويعد التباعد الوراثي  .(1999، )الكمر متوسط األبوين أو عمى اآلباء أفضل عمى بيا تتفوق بدرجة وتحسين نوعيتو
diversity  بين اآلباء الداخمة في التزاوج ىو األساس لمحصول عمى قوة ىجين موجبة أو سالبة تبعًا لطبيعة الصفة أو الصفات المراد

قوة اليجين بالنسبة لمتوسط األبوين )لميجن  Zeid et al., (2004)(. درس 1992دراستيا وتحسينيا من قبل مربي النبات )العذاري، 
بذرة، وعدد البذور في القرن، وعدد القرون عمى النبات، وقد  100لة أبوية من الفول( لصفات الغمة البذرية، ووزن سال 18الناتجة عن 

 Farag, (2007)بينت النتائج تفوق اليجن معنويًا عمى السالالت األبوية واألصناف الشاىدة لجميع الصفات المدروسة. كما درس 
ل لتقدير قوة اليجين والقدرة عمى االئتالف لصفات الغمة ومكوناتيا، حيث أظيرت صفات ارتفاع تسعة آباء من الفول وأفراد الجيل األو 

النبات، وعدد األفرع عمى النبات، وطول القرن، وعدد القرون عمى النبات قوة ىجين معنوية قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل، 
وراثة كل من صفة عدد البذور في القرن، وعدد القرون عمى النبات. قّيم  فيوأشارت النتائج إلى سيطرة الفعل الوراثي الالإضافي 

Ibrahim, (2010) 28  طرازًا وراثيًا من الفول )سبعة آباء وىجنيا النصف تبادلية( بالنسبة لصفات الغمة، حيث وجد تباينات عالية
روسة، وأظيرت بعض اليجن قوة ىجين إيجابية ومعنوية ( لجميع الصفات المدF1المعنوية بين اآلباء والطرز الوراثية لمجيل األول )
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بالنسبة لمتوسط األبوين واألب األفضل لكل من صفات اإلنتاجية بذور/النبات، ووزن المئة بذرة ، عدد القرون/النبات، وكان الفعل 
يعد  اإلنتاجية بذور/النبات.المورثي الالإضافي أكثر أىمية من الفعل المورثي اإلضافي في توريث كل من صفة ارتفاع النبات، و 

وقسما الفعل الجيني المتعمق  Combining Abilityأول من عرف القدرة عمى االئتالف  Sprague and Tatum, (1942)الباحثان 
 والتي تعطينا مؤشرًا عمى قابمية التركيب General Combining Ability( G.C.Aبيا إلى قسمين وىما القدرة العامة عمى االئتالف )

الوراثي )صنفًا أو ساللة( عمى التآلف مع أكبر عدد ممكن من األصناف أو السالالت الداخمة في برنامج التربية لتحقيق أعمى حاصل 
، أما Additive gene actionوأفضل الصفات لمكوناتو وتكون القدرة العامة عمى االئتالف خاضعة لتأثير الفعل اإلضافي لمجينات 

فيي مقدار انحراف قيمة تيجين معين عن معدل الصفة  Specific Combining Ability( S,C,Aئتالف )القدرة الخاصة عمى اال
والتي تشمل  Non-additive gene actionلتيجينات تمك الساللة أو الصنف وىي تقع تحت تأثير الفعل غير اإلضافي لمجينات 

سيطرة الفعل  El-Harty, (2007)تداخل بين العوامل الوراثية والبيئية. بّين وال Epistasisالتأثيرات السيادية والسيادة الفائقة والتفوق 
 ,Alghamdiالموراثي الالإضافي عمى وراثة صفات الغمة من البذور، وعدد األفرع عمى النبات، وعدد القرون عمى النبات. كما وجد 

كانت أقل من  GCA/SCAمانية آباء من الفول أن النسبة عند دراسة التحميل الوراثي باستعمال التيجين نصف التبادلي بين ث (2009)
ا الواحد بالنسبة لصفات عدد األيام حتى اإلزىار، وارتفاع النبات، وعدد األفرع/النبات، وعدد البذور/النبات، والغمة البذرية/النبات مم

عمى  Obiadalla-Ali et al., (2013)يشير إلى سيطرة الفعل المورثي الالإضافي عمى وراثة ىذه الصفات. وفي دراسة أجراىا 
خمسة آباء من الفول وىجنيا النصف تبادلية وجد قيم قوة ىجين معنوية بالنسبة لألب األفضل لجميع الصفات المدروسة، وأشار إلى 

، وعدد أن الفعل المورثي الالإضافي يمعب الدور األساسي في وراثة صفات الغمة من البذور، وارتفاع الساق، ووزن المئة بذرة
دراسة لتقدير قوة اليجين والقدرة العامة والخاصة عمى االئتالف باستخدام التيجين  Abdalla et al., (2017)القرون/النبات. نّفذ 

التبادلي بين ستة آباء من الفول، وبّين وجود تباينات معنوية بين اآلباء وافراد الجيل األول لصفات ارتفاع النبات، واإلنتاجية 
ات، وعدد القرون/النبات، ووزن المئة بذرة حيث أظيرت ىذه الصفات قوة ىجين إيجابية ومعنوية قياسًا لمتوسط األبوين واألب بذور/النب

األفضل، وأشارت النتائج إلى سيطرة الفعل المورثي الالإضافي عمى وراثة كل من صفة ارتفاع النبات، ووزن المئة بذرة، واإلنتاجية 
 أقل من الواحد لمصفات السابقة. GCA/SCAلنسبة بذور/النبات حيث كانت ا

تأتي أىمية البحث من أىمية محصول الفول االقتصادية والغذائية والعمفية، وأىمية األصناف الجديدة في دعم االقتصاد الوطني ورفع 
 مستوى الدخل لدى شريحة ىامة من المواطنين باإلضافة إلى استثمار الطرز اليجينة في أعمال التحسين الوراثي ليذا المحصول. 

عمى  SCAوالخاصة  GCAالسموكية الوراثية لبعض مكونات الغمة البذرية من خالل تقدير القدرة العامة ييدف البحث إلى دراسة 
 االئتالف، وكذلك تقدير قوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل.

 
 :مواد البحث وطرائقه

من مركز زراعي لبيع البذار وىي إيطالي،  تم اختيار ثالثة أصناف من أصناف الفول المزروعة في سوريا حيث تم الحصول عمييا
 ( أىم الصفات المورفولوجية والفينولوجية ليذه األصناف.1وقبرصي، وبمدي، ويبين )الجدول 

 شكم انىرَقت شكم انسبق ارتفبع انسبق انُضج انتبو/َىو اإلسهبر/َىو اإلَببث/َىو انصُف
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. أهى انصفبث انفُُىنىجُت وانًىرفىنىجُت نألصُبف انذاخهت فٍ عًهُت انتهجٍُ.1انجذول   

P1 ،P2 ،P3.ٍتشُز إنً األصُبف )انصُف اإلَطبنٍ، انقبزصٍ، انبهذٌ( عهً انتىان ، 

ُنّفذ البحث في الساحل السوري في قرية سنديانة اوبين التي تقع في ريف صافيتا الشرقي التابعة لمحافظة طرطوس )أرض مزارعين(، 
م عن سطح البحر وتتميز بمعدل رطوبة نسبية متوسطة  488، ترتفع القرية 2017/2018و 2016/2017خالل الموسمين الزراعيين 

من أجل إتاحة الفرصة إلجراء  26/11/2016و 18/11/2016و 4/11/2016ثالث مواعيد  %(. ُزرعت بذور األصناف في56)
بينيا عند  Half diallel crossالتيجينات المطموبة والحصول عمى أكبر عدد ممكن من اليجن، وتم إجراء التيجين نصف التبادلي 

( 2عدد اآلباء، ويوضح )الجدول  n، حيث n(n-1)/2وصول النباتات لمرحمة اإلزىار لمحصول عمى بذور ثالثة ىجن حسب المعادلة 
إلى جانب كل  (F1) نباتات لمحصول عمى F0)رعت بذور اليجن الناتجة عن عممية التيجين )زُ مخطط التيجين بين األصناف الثالثة. 

( وفق م 2×2) في قطع تجريبية بأبعاد 18/11/2017 بتاريخ الزراعةحيث تمت ، 2017/2018خالل الموسم  األماألب و نباتات  من
 40م لكل خط ومسافة 2بمعدل ثالث مكررات وخطين لكل ىجين في كل مكرر بطول ( RCBDتصميم القطاعات العشوائية الكاممة )

القراءات الخاصة بالنمو والتطور عمى نباتات الخطوط الوسطية  تخذأُ  سم بين النباتات في الخط الواحد. 20سم بين الخطوط و
وزن المئة بذرة/غ، ارتفاع لصفات  نباتات من كل قطعة من كل من اليجن واآلباء 10لضمان عدم تأثرىا بنباتات القطع المجاورة، 

، حيث تم Excelكافًة وُبوبت باستعمال برنامج الساق )سم(، عدد القرون/النبات، اإلنتاجية بذور/النبات. وجمعت البيانات لمقراءات 
 ,Singh and Chaudharyوفقًا لمعالمين Excelحساب قوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل باستعمال برنامج 

 ، حسب المعادالت التالية:(1977)

 قياسًا لمتوسط األبوين: -أ 

    
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅̅

  ̅̅̅̅̅
     

 قياسًا لألب األفضل: -ب 

    
  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
      

 : Wynne et al., (1970)من عالقة  T-testوُقّدرت معنوية قوة اليجين وفق اختبار 

    
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅̅

         
 
 

  

    
  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅

        
 
 

 

P1 46 :5 395 متطاولت  مضلعت رباعيت طويل 

P2 42 :2 38: بيضاويت متعددة الوجوه متوسظ 

P3 43 :7 39: بيضاويت مضلعت رباعيت قصير 

 نىٌ انسزة حجى انبذور نىٌ انبذور طىل انقزٌ حجى انشهزة عذد انىرَقبث/انىرقت 

P1 5-7 أسود متوسطت بنفسجي طويل كبيرة 

P2 5-8 أسود كبيرة زيتوني قصير متوسطت 

P3 4-6 أسود صغيرة بني متوسظ صغيرة 
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: متوسط األبوين والذي يحسب من المعادلة: MP: متوسط الجيل األول، F1: قوة اليجين قياسًا لمتوسط األبوين، HMPحيُث: 
(P1+P2)/2 ،HBP ،قوة اليجين قياسًا لألب األفضل :BP ،متوسط األب األفضل :MSE ،الخطأ التجريبي :R.عدد المكررات : 

عمى االئتالف، وتأثيرات كلٍّ منيما، إضافة لحساب مكونات التباين باستخدام الطريقة  (SCAوالخاصة )( GCAُحسبت القدرة العامة )
وفق  Griffing, (1956في تحميل اليجن النصف تبادلية لمعالم ) Model-1 (Fixed)( النموذج األول )الثابت( Method-2الثانية )

 المعادالت الرياضية التالية:

                
 

  
∑∑     

  

 

: Sij(، i،j: مقدرة االئتالف العامة لألب األول والثاني )gjو gi: قيمة المتوسط العام، u: متوسط قيمة الصفة في اليجين، Xijحيُث: 
∑مقدرة االئتالف الخاصة لميجين،  ∑ لذلك  : تأثير العوامل البيئية )وحيث أن التباين البيئي عمى األبوين واليجين متساٍو،       

 ييمل(.
 ويمكن تقدير كل من المتوسط العام، وتأثيرات مقدرتي االئتالف العامة والخاصة وفق العالقات التالية: 

 ̂   
 

      
     

  ̂   
 

   
[        

 

 
   ]  

 ̂       
 

   
[               ]  

 

          
    

 .PLABSTATُحممت النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج 
لتحديد نسبة إسيام كل من الفعل المورثي  Ϭ2GCA/Ϭ2SCAاستخدمت نسبة تباينات القدرة العامة إلى القدرة الخاصة عمى االئتالف 

 اإلضافي والالإضافي في وراثة الصفات المدروسة ويكون لدينا الحاالت التالية:
 .رثي اإلضافي عمى وراثة ىذه الصفة: يدل ذلك عمى سيطرة الفعل المو  1 <النسبة 
 : يدل ذلك عمى سيطرة الفعل المورثي الالإضافي عمى وراثة ىذه الصفة. 1 >النسبة 

 : يدل ذلك عمى مساىمة الفعل المورثي اإلضافي والالإضافي في وراثة الصفة. 1النسبة = 
إلى ما يسمى القوة النسبية لمجينات أي قياس سيادة كل المورثات المتحكمة في الصفة في أحد اآلباء تم تقدير درجة السيادة والتي تشير 

 ( وفق المعادلة:Mather, 1949عمى التي توجد في األب اآلخر تبعًا لعالقة )
 ̅   √    

 : تباين الفعل المورثي اإلضافي. A،  : تباين الفعل المورثي الالإضافي Dحيث: 
 لدينا الحاالت التالية:ويكون 

1 ) a > 1  .2: سيادة فائقة ) a < 1  .3: سيادة جزئية  )a  =1 .4: سيادة تامة )a  =0 غياب السيادة : 
. يخطظ انتهجٍُ َصف انتببدنٍ بٍُ األصُبف انًذروست.2انجذول   

 ♂( P3) بهذٌ ♂( P2قبزصٍ ) ♂( P1إَطبنٍ ) اِببء

 P2 ×P1 P3 ×P1 - ♀( P1إَطبنٍ )

 P3 ×P2 - × ♀( P2قبزصٍ )
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 - × × ♀( P3)بهذٌ 

 :النتائج والمناقشة
 :ارتفاع النبات/سم -1

تساىم زيادة ارتفاع النبات في زيادة اإلنتاجية عن طريق زيادة المجموع الخضري وعدد النورات الزىرية عمى النبات وبالتالي اإلنتاجية 
( تباينًا عالي المعنوية لصفة ارتفاع النبات، ما يدل عمى التباعد الوراثي بين 3في واحدة المساحة. أظيرت اآلباء واليجن )الجدول 

أظيرت القدرة العامة . كما Abdalla et al., (2017)ألبوية الداخمة بعممية التيجين، وقد توافقت ىذه النتيجة مع نتائج األصناف ا
تباينًا عالي المعنوية، ما يشير إلى مساىمة كل من الفعل المورثي اإلضافي والالإضافي في وراثة صفة ارتفاع  والخاصة عمى االئتالف
Ϭ2النبات، وجاءت نسبة 

GCA/Ϭ2
SCA ( لتبين سيطرة الفعل المورثي الالإضافي في وراثة ىذه الصفة،0.02التي كانت أقل من الواحد ) 

وأكدت درجة السيادة ىذا االتجاه ، (161.51( أقل من تباين الفعل المورثي السيادي )4.95حيث كان تباين الفعل المورثي اإلضافي )
 . Ibrahim, (2010)و Obiadalla-Ali et al., (2013)فق مع نتائج )سيادة فائقة(. وىذا يتوا (5.71حيث بمغت )

( P3×P2سم لميجين ) 88.7( إلى P3سم لمصنف البمدي ) 50.3تراوحت متوسطات األصناف واليجن لصفة ارتفاع النبات من 
ارتفاع النبات. وأشارت ( كان األعمى بين األصناف واليجن في صفة P3×P2(، حيث أشارت ىذه النتائج أن اليجين )4)الجدول 

(، وقد يعود السبب في ذلك إلى التأثير المرتفع لقوة اليجين P3النتائج إلى تفوق اليجن بفروقات عالية المعنوية عمى الصنف البمدي )
(Heterosis.في ىذه اليجن ) 

( P3×P1اع النبات في كال اليجينين )بينت نتائج قوة اليجين وجود قيم عالية المعنوية قياسًا لمتوسط األبوين بالنسبة لصفة ارتف
 ، في حين لم تكن القيم معنوية قياسًا لألب األفضل. Farag, (2007)(. وىذا يتوافق مع 5)الجدول  30.71( P3×P2و) 23.83

الصنفين (، وبينت ىذه التأثيرات أن P2) 4.578( إلى P3) 8.222-( من 6تراوحت قيم تأثيرات القدرة العامة عمى االئتالف )الجدول 
(P2(و )P1 من 5( كانا األكثر تآلفًا لصفة ارتفاع النبات. كما تراوحت قيم تأثيرات القدرة الخاصة عمى االئتالف )الجدول )-8.833 
(P2×P1 إلى )13.700 (P3×P2( وبينت ىذه التأثيرات أن كاًل من اليجينين )P3×P1(و ،)P3×P2 كانا األعمى في صفة ارتفاع )

 ك مع كون ىذين اليجينين يتمتعان بقوة ىجين عالية.النبات، واتفق ذل
 :وزن المئة بذرة/غ -2

( وجود تباين عالي المعنوية لكل من األصناف واليجن لصفة وزن المئة بذرة، حيث دلَّ ذلك عمى 3يبين جدول تحميل التباين )الجدول 
. كما بّينت Abdalla et al., (2017)وجود التباعد الوراثي بين الطرز الوراثية المدروسة، وجاءت ىذه النتيجة متوافقة مع نتائج 

( عمى االئتالف، SCA( والخاصة )GCAالقدرة عمى االئتالف وجود تباينات عالية المعنوية لكل من القدرة العامة ) نتائج تحميل تباين
Ϭ2مما يدل عمى مساىمة كل من الفعل المورثي اإلضافي والالإضافي في وراثة ىذه الصفة، وأشارت النسبة 

GCA/Ϭ2
SCA  التي كانت

المورثي الالإضافي عمى وراثة صفة وزن المئة بذرة، وأكدت ىذه النتيجة درجة السيادة التي ( إلى سيطرة الفعل 0.002أقل من الواحد )
( أقل بشكل كبير من تباين الفعل 2.34( )سيادة فائقة(، حيث كان تباين الفعل المورثي اإلضافي )16.34كانت أكبر من الواحد )

 Abdalla et al., (2017)و Obiadalla-Ali et al., (2013)ئج (، وأتت ىذه النتائج متناغمة مع نتا625.51المورثي السيادي )
. 
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( P3×P2غ في اليجين )178 ( إلىP3غ في الصنف البمدي)111تراوحت قيم متوسطات األصناف واليجن لصفة وزن المئة بذرة من 
غ P3×P2( )178قيمة اليجين ) (. وأظيرت نتائج مقارنة المتوسطات تفوق جميع اليجن بفروقات معنوية عمى اآلباء وكانت4)الجدول 

لكل مئة بذرة( األعمى بين الطرز الوراثية المدروسة ليذه الصفة، وتدل ىذه النتيجة عمى أىمية ىذه اليجن كمادة وراثية ميمة لمحصول 
 عمى سالالت من الفول تتمّيز بوزن مئة بذرة مرتفع.

(، حيث 5لية المعنوية قياسًا لمتوسط االبوين واألب األفضل )الجدول حّققت جميع اليجن )بالنسبة لصفة وزن المئة بذرة( قوة ىجين عا
( قياسًا لمتوسط P3×P1) 31.11( إلى P2×P1) 21.38( ومن P3×P1) 43.90( إلى P2×P1) 25.71تراوحت قيم قوة اليجين من 

 .Ibrahim, (2010)األبوين واألب األفضل عمى التوالي، وتوافقت ىذه النتائج مع 
( حيث أظير الصنف القبرصي P2) 11.244( إلى P3) 11.889-( من 6تأثيرات القدرة العامة عمى االئتالف )الجدول وتراوحت 

(P2 من 5( قدرة عامة جيدة عمى االئتالف لصفة وزن المئة بذرة. كما تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة عمى االئتالف )الجدول )
4.167 (P2×P1 إلى )28.300 (P3×P1 وأشارت ،)( ىذه التأثيرات إلى أن كاًل من اليجينينP3×P1(و ،)P3×P2 ذو قدرة خاصة )

 جيدة عمى االئتالف لصفة وزن المئة بذرة.
  :عدد القرون عمى النبات -3

(، مما يشير إلى التباعد الوراثي بين الطرز 3أبدت األصناف واليجن تباينات عالية المعنوية لصفة عدد القرون عمى النبات )الجدول 
( GCA. وكانت تباينات القدرة العامة )Abdalla et al., (2017)الوراثية الداخمة في التيجين، وقد توافقت ىذه النتيجة مع نتائج 

ى االئتالف عالية المعنوية ، مما يدل عمى مساىمة كل من الفعل المورثي اإلضافي والالإضافي في وراثة صفة ( عمSCAوالخاصة )
Ϭ2عدد القرون عمى النبات، وجاءت نسبة 

GCA/Ϭ2
SCA ( لتبّين سيطرة الفعل المورثي الالإضافي عمى 0.03التي كانت أقل من الواحد )

( )سيادة فائقة(، حيث كان تباين الفعل المورثي اإلضافي 4.37النتيجة حيث بمغت ) وراثة ىذه الصفة، وأكدت درجة السيادة ىذه
 ,Faragو EL-Harty, (2007)(، وتناغمت ىذه النتيجة مع ما وجده 54.82( أقل من تباين الفعل المورثي السيادي )2.87)

 .Obiadalla-Ali et al., (2013)و (2007)
(. وبينت 4(، )الجدول P3×P2قرن ) 31.0( إلى P3قرن ) 8.7عدد القرون عمى النبات من وتراوحت متوسطات اآلباء واليجن لصفة 

( معنويًا عمى اآلباء في صفة عدد القرون عمى النبات، مما P2×P1(، و)P3×P2نتائج مقارنة المتوسطات تفوق كاًل من اليجينين )
ن عمى النبات عن طريق إدخاليا في برامج التربية ليذا يشير إلى أىمية ىذين اليجينين في التحسين الوراثي لصفة عدد القرو 

 المحصول.
(، حيث تراوحت قيم قوة اليجين 5أشارت نتائج قوة اليجين إلى وجود قيم عالية المعنوية قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل )الجدول 

ياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل ( قP3×P2) 34.78( إلى P3×P1) 18.75-( ومن P3×P2) 95.79( إلى P3×P1) 5.41من 
 .Farag, (2007)عمى التوالي، وانسجم ذلك مع ما وجده 

( قدرة P2(، وأظير الصنف القبرصي )P2) 4.911( إلى P3) 3.422-( من 6وتراوحت تأثيرات القدرة العامة عمى االئتالف )الجدول 
يشير إلى أىمية إدخال ىذا الصنف في برامج التربية ليذا المحصول عامة جيدة عمى االئتالف لصفة عدد القرون عمى النبات، وىذا 

( إلى P3×P1) 1.700-( من 5بيدف زيادة اإلنتاجية في واحدة المساحة. كما تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة عمى االئتالف )الجدول 
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9.900 (P3×P2( وأشارت ىذه التأثيرات إلى أن كاًل من اليجينين ،)P3×P2(و ،)P2×P1)  ذو قدرة خاصة جيدة عمى االئتالف
 لصفة عدد القرون عمى النبات.

  :اإلنتاجية بذور/النبات -4
(، مما يشير إلى التباعد الوراثي بين ىذه الطرز، 3أظيرت الطرز الوراثية تباينًا عالي المعنوية لصفة اإلنتاجية بذور/النبات )الجدول 

( GCA. كانت قيم تباين كل من القدرة العامة )Ibrahim, (2010) و Zeid et al., (2004)وقد توافقت ىذه النتيجة مع ما وجده 
( عمى االئتالف عالية المعنوية لصفة اإلنتاجية بذور/النبات، مما يدل عمى مساىمة كل من الفعل المورثي اإلضافي SCAوالخاصة )

Ϭ2والالإضافي في وراثة ىذه الصفة، وبينت النسبة 
GCA/Ϭ2

SCA ( األىمية النسبية لمفعل المورثي 0.03ن الواحد )التي كانت أقل م
الالإضافي مقارنة مع الفعل المورثي اإلضافي في وراثة صفة اإلنتاجية بذور/النبات، وأكدت درجة السيادة ىذه النتيجة حيث بمغت 

 .Abdalla et al., (2017)و Alghamdi, (2009)( )سيادة فائقة(، وانسجمت ىذه النتيجة مع ما توصل اليو 4.03)
( األكثر تفوقًا P3×P2(، وكان اليجين )P2) 78.3( إلى P3) 19.0تراوحت متوسطات اآلباء واليجن لصفة اإلنتاجية بذور/النبات من 

 (.4بين اليجن في صفة اإلنتاجية بذور/النبات )الجدول 
 9.64-(، حيث تراوحت قيميا من 5)الجدول أظيرت نتائج قوة اليجين قيمًا إيجابية عالية المعنوية لصفة اإلنتاجية بذور/النبات 

(P2×P1 إلى )141.56 (P3×P1 ومن ،)-36.17 (P2×P1 إلى )91.75 (P3×P1 قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل عمى )
 .Abdalla et al., (2017)و Ibrahim, (2010)وانسجم ذلك مع ما وجده  التوالي،

(، حيث أظير الصنف القبرصي P2) 13.689( إلى P3) 7.644-( من 6)الجدول قدرة العامة عمى االئتالف تراوحت تأثيرات ال
(P2 قدرة عامة جيدة عمى االئتالف لصفة اإلنتاجية بذور/النبات، وىذا يبين أىمية استخدام ىذا الصنف كأب لرفع اإلنتاجية في برامج )

 التربية. كما تراوحت تأثيرات القدرة الخاصة عمى 
( P3×P2(، و)P3×P1(، وبينت ىذه التأثيرات أن اليجينين )P3×P1) 23.967( إلى P2×P1) 9.367-من ( 5االئتالف )الجدول 

 ذو قدرة خاصة جيدة عمى االئتالف لصفة اإلنتاجية بذور/النبات.
 :االستنتاجات

( عمى وراثة جميع الصفات المدروسة وىي: Dominance gene actionسيطر الفعل المورثي الالإضافي )السيادي( ) -1
ارتفاع النبات، ووزن المئة بذرة، وعدد القرون عمى النبات، واإلنتاجية بذور/النبات، وتحسين ىذه الصفات يتم عن طريق 

عزالية التربية لقوة اليجين، أما عممية انتخاب طرز وراثية متفوقة ليذه الصفات فإنيا تحتاج إلى زمن من خالل األجيال االن
 (.Late generationsالمتأخرة )

أبدت اليجن قوة ىجين إيجابية عالية المعنوية قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لمعظم الصفات المدروسة وخاصة كل  -2
 (.P3×P2(، و)P3×P1من اليجينين )

 ( قدرة عامة جيدة عمى االئتالف لجميع الصفات المدروسة.P2أظير الصنف القبرصي ) -3
( قدرة خاصة جيدة عمى االئتالف لكل من صفة ارتفاع النبات، ووزن المئة P3×P1(، و)P3×P2كل من اليجينين )أظير  -4

 واإلنتاجية بذور/النبات. بذرة،
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 التوصيات:
 ( في برامج التربية لتحسين اإلنتاجية ليذا المحصول.P2إدخال الصنف القبرصي ) -1
دخاليا في برنامج تربية اليجن واستعماليا في عزل سالالت نقية P3×P2(، و)P3×P1متابعة العمل عمى اليجينين ) -2 ( وا 

 واستنباط أصناف من الفول عالية الغمة، نظرًا لمصفات المرغوبة التي يتمتع بيا ىذين اليجينين. 
 اضبفٍ، وتببٍَ األثزٍَ اإلوانهجٍ انصُفُت وتببٍَ يقذرتٍ االئتالف انعبيت وانخبصت، وتُبسبهًب األبىَت . تحهُم انتببٍَ نألصُبف3انجذول 

 وانسُبدٌ نهًىرثبث ويعذل درجت انسُبدة نهصفبث انًذروست.

 اإلَتبجُت بذور/انُببث عذد انقزوٌ/انُببث وسٌ انًئت بذرة/غ ارتفبع انُببث/سى يصبدر انتببٍَ
 ;6.5: 2.94 9.39 ;39.5 انًكزراث

** انطزس انىراثُت
834.54 **

3;5:.7; **
437.34 **

3752.54 
GCA **

985.:4 **
4233.6; **

4:7.58 **
4339.8; 

SCA **
733.54 **

3::;.;; **
38:.52 **

335:.96 
 يكىَبث انتببٍَ

Б
2
GCA 4.69 3.39 3.65 33.33 

Б
2
SCA 383.73 847.73 76.:4 582.39 

Б
2

GCA / Б
2
SCA 2.24 2.224 2.25 2.25 

Additive 6.;7 4.56 4.:9 44.44 
Dominance 383.73 847.73 76.:4 582.39 

ā 6.25 6.59 38.56 7.93 درجت انسُبدة 
Error 35.5; 8.94 3.;4 4;.34 

GCA ،SCA .ٍانقذرة انعبيت وانخبصت عهً االئتالف عهً انتىان :ā ٌعهً 1%، و5. * ، ** انًعُىَت عُذ يستىي    √: درجت انسُبدة وانتٍ تسبو %

 انتىانٍ.
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 توانسُبدٌ نكم يٍ انصفبث انًذروس انًىرثٍ اإلاضبفٍانفعم . 1انًخطظ 

 هصفبث انًذروستقُى يتىسطبث انطزس انىراثُت ن .4انجذول 

 اإلَتبجُت بذور/انُببث عذد انقزوٌ/انُببث وسٌ انًئت بذرة/غ ارتفبع انُببث/سى انطزس انىراثُت

P1 :7.5 357.2 38.2 54.5 

P2×P1 9:.2 398.2 48.2 72.2 

P3×P1 :6.2 399.2 35.2 84.2 

P2 :7.5 367.2 45.2 9:.5 

P3×P2 ::.9 39:.2 53.2 8:.9 

P3 72.5 333.2 :.9 3;.2 

 73.9 8.;3 375.9 8.:9 انًتىسظ انعبو

L.S.D 0.05 8.88 6.94 4.74 ;.:4 

C.V% 7 3.8 9.3 32.6 

P1 ،P2 ،P3 .ٍتشُز إنً األصُبف )انصُف اإلَطبنٍ، انقبزصٍ، انبهذٌ( عهً انتىان ، 

 انًذروست.( نهصفبث HBP( واألة األفضم )HMPقُى قىة انهجٍُ قُبسبً نًتىسظ األبىٍَ ) .5انجذول 

 انهجٍُ
 اإلَتبجُت بذور/انُببث عذد انقزوٌ/انُببث وسٌ انًئت بذرة/غ ارتفبع انُببث/سى

HMP HBP HMP HBP HMP HBP HMP HBP 

P2×P1 *:.7;- *:.7;- 
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**
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*
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363.78 
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;7.9; 
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 تأثُزاث انقذرة انعبيت وانخبصت عهً االئتالف فٍ األصُبف األبىَت وهجُهب انصُفُت نهصفبث انًذروست. .6انجذول 

 انطزس انىراثُت اإلَتبجُت بذور/انُببث عذد انقزوٌ/انُببث وسٌ انًئت بذرة/غ ارتفبع انُببث/سى
*

5.866  2.866 -1.489
*
 -6.044

*
 P1 

*
6.79:  

**
33.466  

**
6.;33  

**
35.8:;  P2 

-8.222
**

 -11.889
**

 -3.422
**

 -7.644
*
 P3 

2.993 2.769 2.4;4 3.35: SE [g(i)] 

3.558 2.;69 2.728 3.;93 SE [g(i)-g(j)] 

-8.833
**

 
*

6.389  
**

4.;89  -9.367
*
 P2×P1 

**
;.;89  

**
4:.522  -1.700 

**
45.;89  P3×P1 

**
35.922  

**
37.589  

**
;.;22  

**
32.;  P3×P2 

3.98: 3.474 2.892 4.829 SE [s(ij)] 

4.894 3.:;5 3.235 5.;63 SE [s(ij)-s(ik)] 
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Abstract 

A half-diallel cross was carried out among three vvarieties of Faba bean 

cultivated in Syria. Crosses and parents were evaluated at the Syrian coast in a 

village of Sindyanet Obin, which is located in the eastern countryside of Safita, 

Tartous governorate, during the growing seasons 2016/17 and 2017/18. The 

cultivation was carried out according to the randomized complete block design 

(RCBD) with three replicates, with the aim of estimating heterosis, general and 

specific combining abilities for 100-seed weight/g, plant height (cm), number 

of pods per plant and productivity seeds per plant. Results reveal highly 

significant variations between vvarieties and crosses for all the studied traits, 

indicating a wide genetic variability for this traits and the possibility of genetic 

improvement using such genetic pools of faba bean. Both general (GCA) and 

specific (SCA) combining abilities were significant for all the studied traits 

revealing the important role of both additive and non-additive gene action in the 

inheritance of these traits. The results indicated that the magnitude of additive 

genetic variance (A) was positive and lower than those of non-additive (D) for 

all studied traits, indicating that non-additive gene action played a major role in 

the inheritance of these traits. All crosses exhibited high significant positive 

heterosis relative to mid and better parent for 100-seed weight. Heterosis values 

were also highly significant and ranged between 34.78 - 94.79 (P2×P3) and 

between 91.75 – 141.56 (P1×P3) for the number of pods per plants and 

productivity seeds per plant, respectively. The Cypriot (P2) proved to be a good 

combiner for all studied traits (4.578, 11.244, 4.911 and 13.689) for plant 

height (cm), 100-seed weight/g, number of pods per plant and productivity 

seeds per plant, respectively). Both crosses (P1×P3) 9.967, 28.300, 23.967 and 

(P2×P3) 13.700, 15.367, 10.9 exhibited highly significant and positive SCA 

effects for plant height (cm), 100-seed weight and productivity seeds per plant, 

respectively. It was suggested to introduce Cypriot variety (P2) and both crosses 

(P1×P3) and (P2×P3) in the breeding programs of this crop. 

Key words: Faba bean, Half diallel cross, General and Specific combining 

ability, Heterosis.  
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