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 [.Glycine max (L.) Merr] من فول الصويا  السلوكية الوراثية لبعض الصفات اإلنتاجية والنوعية لطرز

 (1)وسعود شهاب ( 1)غسان اللحامو   (1)غرود العسود*

 (. إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 .( ghroodaswd@yahoo.com)*للمراسلة: د. غرود العسود. البريد اإللكتروني: 

 02/12/2015تاريخ القبول:    28/10/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
. 2012و 2011نفذذ ا الدراسذذة حذذي محدذذة واحذذد عيذذار التابعذذة للهيئذذة العامذذة للبحذذوث العلميذذة الزراعيذذة، حذذي سذذورية،  ذذالل موسذذمي 

بهدف دراسة المقدرة العامة وال اصة على االئتالف، وقذوة الهيذيق قياسذام لمتوسذد انبذويق، ولذضل انحلذل، لكذل مذق صذفاا، عذدد 
بذذذذذ رة، ونسذذذذذبة الزيذذذذذا، ونسذذذذذبة البذذذذذروتيق والهلذذذذذة الب ريذذذذذة. باسذذذذذت دام التهيذذذذذيق نصذذذذذف التبذذذذذادلي  100انيذذذذذام حتذذذذذى اإلز ذذذذذار، ووزق 

(Halfdiallel crossوحذق تصذميم ا ) لقداعذاا الكاملذة العشذوائية وبعربعذة مكذرراا. عاهذرا النتذائ  سذيادة التباينذاا العائذدة للمقذدرة
ب رة، ممذا يككذد سذيدرة الفعذل الذورا ي  100ال اصة على االئتالف، على تبايناا مقدرة االئتالف العامة لصفتي الهلة الب رية ووزق 

نصذف التبادليذة، وبالتذالي حذلق تلذف الصذفاا واقعذة تحذا التذع ير الذورا ي  غير اإللاحي، حي توريث   ه الصفاا حي الهيذق الفرديذة
السيادي، حي حيق كاق الفعل الورا ي اإللاحي  و السذائد لصذفاا عذدد انيذام حتذى اإلز ذار، ونسذبة كذل مذق الزيذا والبذروتيق، ممذا 

 Sb239×Sb308  ،Sb235×Sb305 وامتلكذذذذا الهيذذذذقيعنذذذذي  لذذذذوص  ذذذذ ه الصذذذذفاا تحذذذذا تذذذذع ير مور ذذذذاا السذذذذيادة اليزئيذذذذة. 
،Sb235×Sb298  ،Sb181×Sb305  ،Sb181×Sb235  قيمذذذام مويبذذذة ومعنويذذذة لقذذذوة الهيذذذيق قياسذذذام لذذذضل انحلذذذل لصذذذفة

، حهي ب لف  العة لتع ير السيادة الفائقة وتشكل   ه الهيق معام الهيق التي امتلكا مقدرة  اصذة علذى االئذتالف الب رياإلنتاج 
 . يمكق تعليلها بالعالقة الورا ية القوية بينها نق تع ير ما مرتبد بويود السيادة مويبة ومعنوية وبالتالي

 حول الصويا.  التهييق نصف التبادلي، المقدرة العامة وال اصة على االئتالف، قوة الهييق،الكلمات المفتاحية: 
 

 :المقدمة
ف كعحذذد ، ويصذذن  Leguminoseaeعحذذد محاصذذيل العائلذذة البقوليذذة  Merr.(L. )max  Glycine محصذذول حذذول الصذذويا  يعذذد  

ز بذذذذذ وره باحتوائهذذذذذا علذذذذذى نسذذذذذبة مرتفعذذذذذة مذذذذذق البذذذذذروتيق والزيذذذذذا ة الهامذذذذذة علذذذذذى مسذذذذذتوت العذذذذذالم، حيذذذذذث تتمي ذذذذذالمحاصذذذذذيل االقتصذذذذذادي  
Schaafsma, 2000) ،)نفذرد ب اصذي ة الت بيذذا إلذذاحةم إلذى دور ذا حذي تحسذيق  صذذوبة التربذة كسذائر عحذراد العائلذة البقوليذذة التذي ت
ام حتذى بلهذا حذي عذذام عا مسذاحاا زراعتذع عالمي ذ. توس ذ(Karpenstein and Stuelpuage, 2000) الحيذوي لذوزوا اليذوي

نتايي    231مليوق  كتار بلنتاج مقداره 97حوالي  2008  . (FAO, 2008) / كتاردق 2.38ة مليوق دق وا 
ة لبرام  التربية، و لف للحصول على عصناف  اا داقة إنتايية المهام انساسي  اا تحسيق محصول حول الصويا مق عملي   تعد  

عم عصناف تيارية  اتي ة التلقيح، مق ع م الدرائق المست دمة  ة متفوقة. ويعتبر التهييق التبادلي سواٌء عكاق بيق سالالٍا نقيةونوعي  
. عر ف (Griffing, 1956) ا الورا ية للصفاا الهامةللمقارنة بيق عداء التراكيل الورا ية الم تلفة وتقدير المكشرا

(1960)Falconer   المقدرة العامة على االئتالفGeneral combining ability (GCA لساللة ما ولصفة ما، بعنها متوسد )
عق ان ر التراكمي قيمة   ه الصفة حي يميع الهيق التي نتيا عق مشاركة   ه الساللة، حهي ب لف مقياس للتع ير انبوي  النات  

( لهييق ما حي صفة ما، حهي انحراف متوسد SCA) Specific combining abilityللمور  اا. عما مقدرة االئتالف ال اصة  

mailto:ghroodaswd@yahoo.com


 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

145 

 

عق المقدرة العامة على االئتالف تتلم ق ان ر  Lopes ((2001 قيمة   ه الصفة له ا الهييق عق المقدرة العامة نبويذع. عولذح
اكمي( للمور  اا والتفو ق مق نوص ان ر اإللاحي )التراكمي(، حي حيق ُتشير مقدرة االئتالف ال اصة إلى حعل اإللاحي )التر 

تباينا انصناف المدروسة مق محصول حول الصويا حي تع يراا المقدرة العامة على االئتالف وكاق عحلل الهيق حي السيادة. 
الناتية عق آباء متميزة حي تع ير قدرتها العامة على االئتالف. وعمومام، لوحا عق  تع ير المقدرة ال اصة على االئتالف،  ي الهيق 

اآلباء انك ر تميزام حي صفاتها المرغوبة قد امتلكا قدرة عامة على االئتالف إييابية، وعق الهيق الناتية عق آباء  اا صفاا 
كانا عحلل الهيق حي التهييق التبادلي ناتية عق امتالف عحد متباينة عاهرا ع رام إييابيام حي قدرتها ال اصة على االئتالف، و 

 (. Angela, 2001; Pandini et al., 2002قة للمقدرة العامة على االئتالف )اآلباء المكونة للهييق قيمة متفو  
على عشرة درز مق حول الصويا، عق  مقدرتي االئتالف العامة وال اصة  ماحي دراسته  and Devine (2008)  Mebrahtuقبي  

ة تحديد قيم المقدرة على االئتالف وتع ير ب رة، وبالتالي حاق عملي   100كانا معنوية لبعض الصفاا م ل ارتفاص النباا، ووزق 
م بالصفاا الكمية الهامة، والتي  ي المتحك  النمد الورا ي يمكق لهما عق يسا ما حي توييع العمل التربوي مق  الل الفعل الورا

تباص إستراتييية تربوية تحقق الهدف المنشود. ولدت تحليل تبايق المقدرة العامة  تساعد المربيق على ا تيار اآلباء المناسبة وا 
ق  عا، وبالتالي  لف يككد وال اصة تبي ق عق كال ما كاق معنويام لكل الصفاا المدروسة، باست ناء ارتفاص النباا، وعدد القروق/ نبا

 (. ,.Kunkaew et al 2006ة سا ما معام حي التعبير عق   ه الصفذاا )وغير التراكمي   ةالتع يراا الورا ية التراكمي  
 Maloo and  (2007)ة للب ور م ل البروتيق والزيا. حفي دراسة عيرا ا ا العديد مق الدراساا التي تناولا الصفاا النوعي  نف  

Sharma   ع عق معام الهيق قد تفوقا حي محتوا ا مق البروتيق، والزيا على آبائها، مع اإلشارة إلى عق  عحد اآلباء تمت  عولحا
و ي عك ر ع مية مق المقدرة ال اصة على  ة عالية لتع ير المقدرة العامة على االئتالف.بقيمة مويبة، و اا داللة إحصائي  

 (.Yingdong et al,. 2015سيدرة الفعل الورا ي التراكمي حي التحكم بمحتوت البروتيق حي الب ور ) يعنياالئتالف، مما 
  دحا   ه الدراسة إلى:

 ( على االئتالف. SCA( وال اصة )GCAتقدير المقدرة العامة ) -1
 تقدير قوة الهييق للهيق المكونة.  - 2
 ة مق الصفاا المدروسة.تحديد التع ير الورا ي المسيدر حي اهور كل صف - 3

 :هوطرائقالبحث مواد 
نف ا عملية التهييق نصف التبادلية بيق ستة درز ورا ية مق حول الصويا، ا تيرا على عساس التباعد اليهراحي والبيئي حي 

، حي محدة واحد آيار لبحوث ال رة، حي مندقة  رابو، 2011 الل عام  ،(1يدول )المنشئها، مق قسم بحوث المحاصيل الزيتية 
  ( شرقام، 29 °36 13.97 ″)و ( شماالم  30 °33 49.37 ″)م، 620 التي ترتفع عق سدح البحر بمقدار حي سورية، قرل دمشق، 

حي نهاية  بينهما. حيث تم  ز بتربة دينية  فيفة القوام. زرعا الدرز انبوية حي موعديق زراعييق بفاصل سبعة عشر يومام وتتمي  
 الموسم الحصول على  مسة عشر  يينام حرديام  بكمية كاحية مق الب ور الهيينة.

 
 الطرز الوراثية المستخدمة في الدراسة.مواصفات  .1جدول ال

 

 مصدرال لون األزهار الطراز الوراثي الرمز

Sb 181 WILLIA اليونان بنفسجي 

Sb235 UNION أمريكا  أبيضUSA 

Sb 239 DOUGLAS أمريكا  أبيضUSA 

Sb 298 ROCIO 1991هنغاريا  بنفسجي 

Sb 305  مركز البحوث الزراعية  أبيض 4ع– 

 مصر
Sb 308  مركز البحوث الزراعية  بنفسجي 66ع– 

  مصر



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

146 

 

بواقع عربعة  دود لكل  2012تم  تقييم الهيق الفردية ال مسة عشر، وك لف الدرز انبوية الستة حي تيربة زرعا  الل موسم 
ع  ا القراءاا على عشرة نباتاا محادة مق كل  سم، بعربعة مكرراا. 60م لل د وبمساحة بيق ال دود 3 قدعة تيريبية بدول 

ب رة )غ(، ونسبة الزيا%، ونسبة  100لكل مق صفاا عدد انيام حتى اإلز ار )يوم(، ووزق ذ 2م 7.2قدعة تيريبية مساحتها 
 (.  / كتارهلة الب رية )دقالالبروتيق%، و 

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
(، حيث تم  تحليل البياناا للحصول على يدول تحليل التبايق RCBDالقداعاا الكاملة العشوائية )نف ا التيربة وحق تصميم 

(ANOVA .) حسبا قوة الهييق قياسام لمتوسد انبويق وانل انحلل وحق لما ورد حي معادلتي )و;Sinha and khanna, 
1975 Sneep et al., 1979 وتم ا تبار معنوية قيم قوة الهييق وحق ا تبار )T-test  للعالم(Wynne et al., 1970) ، 

،  MSTAT-C، باست دام برنام    Griffing, (1956)لا القدرة على االئتالف حسل الدريقة ال انية والموديل انول للعالموحل  
 اآلتية:وحق المعادالا 
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  S.E(sij)=  

  المقدرة العامة على االئتالف.            GCAحيث:

        SCA .المقدرة الخاصة على االئتالف 

n عدد اآلباء ـ :yi متوسط الساللة ـ :yii متوسط الهجين ـ ::σ2
e  التباين البيئي 

 :Mather (1949)قدرت درجة السيادة وفقًا للباحث و

= 

 تباين السيادة. حيث: 

 تباين الفعل التراكمي.  
 

 .(Sneep et al., 1979حسب ) ( باستخدام المعادالت التاليةHp( وأفضل األبوين )Mpرت قوة الهجين لكل صفة قياسًا للمتوسط األبوي )قّدو

Heterosis%= 
F1̅̅̅̅ −HP̅̅ ̅̅

HP̅̅ ̅̅
× 100 

HP̅̅      : حيث  : متوسط الصفة لألب األعلى. ̅̅

F1
̅̅  الصفة في الجيل األول.: متوسط ̅

Heterosis%= 
F1̅̅̅̅ −MP̅̅ ̅̅ ̅

MP̅̅ ̅̅ ̅
× 100 

MP̅̅حيث: ̅̅  : متوسط الصفة لدى األبوين        

             F1
̅̅  متوسط الصفة في الجيل األول. :̅̅
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 :النتائج والمناقشة
 تحليل التباين والمتوسطات:أواًل: 

( لكل مق الدرز انبوية والهيق حي كل الصفاا P<0.01)( ويود تبايق عالي المعنوية 2نا نتائ  تحليل التبايق )اليدول بي  
المدروسة، و  ا يشير إلى التباعد الورا ي بيق الدرز انبوية المست دمة حي عملية التهييق. تنسيم   ه النتائ  مع نتائ  

(2009)   Perez et al., محصول حول الصويا.للدت دراستع لمكوناا التبايق الورا ي حي آباء 
 

 مصادر ومكونات التباين للصفات المدروسة .2جدول ال
 

 مصادر التباين
 عدد األيام حتى اإلزهار

 ) يوم(

  بذرة 100وزن 

 )غ(

 نسبة

 الزيت %

 نسبة

 البروتين %

 ةالغلة البذري

 طن/هكتار

Rep Genotype 21.86 0.36 0.96 1.90 12.28 

Genotype 17.84** 2.22** 2.96 8.38** 5.13
**

 

Error 17.10 0.74 1.51 5.28 2.59 

CV% 9.2 6.5 6.3 6.8 20.7 

Rep Crosses 2.82 0.08 0.32 0.30 1.95 

Crosses 60.37** 3.07** 0.51 1.76** 32.47
**

 

Error 4.60 0.26 0.5201 0.5026 1.79 

CV% 4.9 3.7 3.5 2.2 23.25 

GCA 184.26** 2.28** 1.32* 4.79** 21.98** 

SCA 22.36** 3.04** 0.75
NS

 1.95** 27.27** 

Error 4.61 0.24 0.50 0.40 2.51 

      مكونات التباين

GCA/ SCA 8.24 0.75 1.76 2.46 0.81 

𝐕𝐀 368.52 4.57 2.65 9.58 43.95 

𝐕𝐃 22.36 3.04 0.75 1.95 27.27 

ā 0.25 0.82 0.53 0.45 0.79 
: متوسطات مربعات انحرافات المقدرة العامة على GCAي، متوسط مربعات غير معنو  NS%، 1معنوية عند مستوى داللة  **%،5معنوية عند مستوى داللة  *

: درجة ā: تباين فعل السيادة، 𝐕𝐃: تباين الفعل التراكمي، 𝐕𝐀: متوسطات مربعات انحرافات المقدرة الخاصة على االئتالف، SCAاالئتالف، متوسط مربعات 
 السيادة. 

 يوم 50.5( إلى Sb181يوم ) 38.8( لصفة عدد انيام حتى اإلز ار مق 3اليدول )راوحا متوسداا الدرز انبوية ت
(Sb305 وبمتوسد عام وقدره )12.8ب رة تراوح الوزق مق  100يوم، وحي صفة وزق ذ 44.36( غSb235 إلى )غ  14.2
(Sb181 وبمتوسد عام بلغ )13.53( غ  وكاق الدراز انبويSb239 و انقل بنسبة الزيا  )حي حيق كاق الدراز 18 %

 %35.7( إلى Sb305% )32.3وتراوحا متوسداا نسبة البروتيق مق  % 20.2بنسبة الزيا(  و انعلى Sb181انبوي )
(Sb239 تراوحا متوسداا الهلة الب رية مق ( وبلغ المتوسد Sb308) دق/ كتار حي 6.472( إلى Sb305) 4.041( وع يرا م

 دق/ كتار 4.89العام 
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 لطرز األبوية.للصفات المدروسة اقيم متوسطات . 3جدول ال
 

 الطرز األبوية
 عدد األيام حتى اإلزهار

 ) يوم(

 بذرة 100 وزن

 )غ( 

 الزيت نسبة

 % 

البروتين  نسبة

% 

 الغلة البذرية

 طن/هكتار

Sb181 38.8 14.2 20.2 34.4 4.466 

Sb235 46.0 12.8 19.6 32.9 4.511 

Sb239 45.8 13.4 18.0 35.7 5.251 

Sb298 39.3 13.6 19.8 34.5 4.572 

Sb305 50.5 13.0 20.0 32.3 4.041 

Sb308 48.2 12.9 18.9 34.3 6.472 

 4.89 32.57 20.54 13.53 44.36 المتوسط العام

LSD0.05 4.9 1.0 1.5 2.8 1.925 

 

 49( إلى Sb181 × Sb305يومام ) 38.8( لصفة عدد انيام حتى اإلز ار مق 4اليدول )تراوحا متوسداا الهيق المدروسة 
ب رة   100ومق ناحية ع رت تراوحا متوسداا الهيق حي صفة وزق ذ 44.18( وبمتوسد عام قدره Sb239 × Sb298يومام )
لهييق حقق ا غ. 13.76( وبمتوسد عام وقدره Sb235 × Sb239غ ) 15.07( إلى Sb298 × Sb308غ )11.99مق 

(Sb239 × Sb298 ) 20.08نسل متدنية حي محتواه مق الزيا ( حي حيق كاق الهييقSb181× Sb298 و انعلى بنسبة  )
% للهييق 31.77وحي صفة نسبة البروتيق تراوحا متوسداا الهيق مق 20.65 % وبمتوسد عام وقدره 21.52الزيا 

 ٍ(Sb181 × Sb239 إلى )34.03( للهييق %Sb235 × Sb239 و ) بينما لصفة الهلة الب رية  32.60بمتوسد عام وقدره
 × Sb239دق/ كتار للهييذق )ٍ  11.01( إلذى Sb298 × Sb308دق/ كتار للهييذق ) 2.67كانا المتوسداا مابيذق 

Sb308 مما يشير إلى تبايق معنوي مابيق الصفاا اإلنتايية والنوعية المدروسة )دق/ كتار 7.12( وبمتوسد عام ،Nasreen 
et al,. 2014.)  

 
 . قيم متوسطات الهجن للصفات المدروسة.4الجدول 

 

 

 الهجن
 عدد األيام حتى اإلزهار

 ) يوم(

 بذرة 100 وزن

 )غ( 

 الزيت نسبة

 % 

 البروتين نسبة

 % 

 الغلة البذرية

 طن/هكتار

Sb181× Sb235 40.75 14.54 20.6 32.5 8.4 

Sb181× Sb239 41 13.75 20.76 31.77 4.52 

Sb181× Sb298 39.25 14.07 21.52 32.4 4.24 

Sb181× Sb305 38.75 14.89 20.44 32.69 10.5 

Sb181× Sb308 39.50 14.19 20.43 32.23 4.92 

Sb235× Sb239 46.25 15.07 20.16 34.03 7.88 

Sb235× Sb298 47.75 13.24 20.46 31.93 10.64 

Sb235× Sb305 47.5 12.89 20.51 31.97 8.16 

Sb235× Sb308 47.75 14.55 20.71 32.33 8.35 

Sb239× Sb298 49 13.70 20.08 23.9 6.57 

Sb239× Sb305 47.25 13.79 20.66 33.23 5.75 

Sb239× Sb308 49 14.07 20.81 32.2 11.01 

Sb298× Sb305 40.75 12.44 21.11 32.77 2.88 

Sb298× Sb308 42.50 11.99 20.86 33.83 2.67 

Sb305× Sb308 45.75 13.23 20.63 32.27 10.28 

 7.12 32.6 20.65 13.76 44.18 المتوسط العام

LSD0.05 3.06 0.73 1.03 1.01 1.91 
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 ثانيًا: تحليل المقدرة على االئتالف: 
  عدد األيام حتى اإلزهار )يوم(:-1

لكال المقدرتيق العامة  (P<0.05معنوي )( إلى تبايق 2( و اليدول )5نتائ  تحليل تبايق القدرة على االئتالف اليدول ) تشير
وبينا نسبة وال اصة على االئتالف و  ا يشير إلى مسا مة كال الفعليق الورا يييق التراكمي والالتراكمي حي ورا ة   ه الصفة 

GCA/SCA  ة. وعكدا   ه النتيية ( إلى سيدرة الفعل الورا ي التراكمي حي ورا ة   ه الصف8.24كبر مق الواحد )عالتي كانا
وتبايق الفعل  VA( 368.52( حيث كاق تبايق الفعل الورا ي اإللاحي )0.25قيمة درية السيادة التي كانا عصهر مق الواحد )

 (.Barad et al., 2008ويده )تنسيم   ه النتائ  مع ما  .VD( 22.36الورا ي السيادي )
( المقدرة العامة على االئتالف للدرز انبويذة السذتة المشذتركة حذي برنذام  التهيذيق نصذف التبذادلي، حيذث امتلذف 5) يل ص اليدول

مقدرة عامة مويبة علذى االئذتالف ومعنويذة، ويمكذق لهذا عق تذورث صذفة زيذادة عذدد  Sb235 ،Sb239،Sb305  ،Sb308اآلباء 
الفعذل الذورا ي اإللذاحي، و ذي باالتيذاه غيذر المرغذول حذي اذل اذروف الزراعذة تذع ير  انيام حتى اإلز ار لهينها و ذي واقعذة تحذا

ععلذذى تذذع ير سذذلبي معنذذوي لمقذذدرة االئذذتالف  Sb298و Sb181ة التذذي يفلذذل حيهذذا المربذذي الدذذرز المبكذذرة، وامتلذذف انبذذواق المحلي ذذ
 39.3،  38.8يذام حتذى اإلز ذار )( على التذوالي، وبالتذالي حصذال علذى عقذل متوسذد لصذفة عذدد ان-1.219و  -4.281العامة )

 يذذق مقذذدرة  اصذذة علذذى االئذذتالف سذذالبة )مرغوبذذة(  مذذق عصذذل الميمذذوص الكلذذي  8(. كمذذا وعاهذذرا 3يذذدول )اليومذذام( علذذى التذذوالي 
 للهيق الناتية موزعة كاآلتي:

مذا قيمذة مقذدرة عامذة علذى ستة  يق عاهرا مقدرة ائتالف  اصة سالبة ومرغوبة لصفة التبكيذر حذي اإلز ذار ناتيذة عذق عبذويق له -
 يومامSb181×Sb308 (39.503 .)االئتالف مويبة لضول وسالبة لض ر، وكاق انقل حي عدد انيام حتى اإلز ار الهييق 

 Lee et( مويبذة، و ذ ه النتذائ  تتفذق مذع مذا ويذده )GCAنتيتذا عذق عبذويق لهمذا قذيم ) ( سذالبتيق،SCA ييناق لهمذا مقذدرتيق ) -
al.,1999). 

  بذرة )غ(: 100وزن  -2
تقاربا مكوناا التبايق العائدة للمقدرة العامة على االئتالف وتلذف العائذدة للمقذدرة ال اصذة علذى االئذتالف، حيذث كانذا قيمذة التبذايق 

مكونذذذاا التبذذذايق العائذذذدة للمقذذذدرة ال اصذذذة علذذذى الذذذ ي يم ذذل  ،VD (3.04)قيمذذذة تبذذذايق السذذذيادة و ، VA 4.57)التراكمذذي للمور ذذذاا )
ذ2 يذدولالاالئتالف ) د  لذف بالمعنويذة العاليذة ( و ذ ا يذدل علذى ع ميذة الفعلذيق التراكمذي والالتراكمذي معذام حذي توريذث  ذ ه الصذفة وتعك 

و ذذ ه  (0.82)علذذى االئذذتالف، وعتذذا قيمذذة دريذذة السذذيادة لتولذذح  ذذ ا التقذذارل والتذذي بلهذذا SCA وال اصذذة  GCAللمقذدرة العامذذة 
 Sb235 و Sb239 امتذازا اآلبذاء  (.Pandini et al., 2002; Khan and Dar, 2009ق )النتييذة تما ذل مذا  كذره كذل مذ

 100بمقدرة عامة على االئتالف عالية الداللة اإلحصائية، انمر ال ي يككد قدرتها على إعداء نسل يتسم بارتفذاص وزق  Sb181و
عشذذرة  يذذق حذذي الييذذل انول بمقذذدرة ائذذتالف  اصذذة اييابيذذة ، كمذذا امتلكذذا ععلذذى متوسذذداا مقذذدرة مقارنذذة ببقيذذة اآلبذذاء. تمتعذذا بذ رة

 توزعا حي ميموعاا استنادام إلى مقدرة االئتالف العامة لوباء الدا لة حي تكوينها على النحو اآلتي:
حالتاق: كانا حيها اآلباء الدا لة حي التهييق  اا مقدرة عامة على االئتالف مويبة القيمة وكاق ععال ا الهييق  -

Sb235×Sb239 (15.07 غ.) 
 ماني حاالا : ناتية مق التهييق بيق آباء  اا مقدرة عامة على االئتالف احد ما مويل واآل ر سالل، وكاق عحللها الهييق  -

Sb181×Sb305 (14.89 غ.) 
حد عالتي امتلف كما عاهرا الهيق اآلتية مق آباء  اا مقدرة عامة على االئتالف مويبة ععلى متوسداا مقدرة،  م تال ا الهيق 

 ر سالبة، حي حيق استحو  الهييق ال ي كاق نبويع مقدرة ائتالف عامة سالبة عقل القيم المقدرة مويبة واآلقيمة ( GCAعبويها )
( سيادة تبايناا مقدرة االئتالف ال اصة على مقدرة االئتالف العامة والناتية عق القيمة 2) للمتوسداا، ويالحا مق اليدول
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والتي يتحكم باهور ا الفعل  ب رة 100بايق السيادي قياسام بقيمة التبايق اإللاحي وال ي بدوره انعكس على صفة وزق العالية للت
  (Kunkaew et al., 2006). و  ه النتيية مدابقة لما ويده (0.75الورا ي غير اإللاحي والبالغ قيمتع )

 

 للطرز األبوية للصفات المدروسة. GCA. تأثيرات القدرة العامة على االئتالف 5الجدول 

 .%1معنوية عند مستوى داللة  **%،5معنوية عند مستوى داللة   * 

  نسبة الزيت )%(:-3
على االئتالف SCA بينما كانا تبايناا المقدرة ال اصة  ،على االئتالف حقد GCAويود معنوية لتبايناا المقدرة العامة  يالحا

غير معنوية، حيث عق قيمة مكوناا التبايق العائدة للمقدرة العامة على االئتالف كانا ععلى مق تلف العائدة للمقدرة ال اصة على 
 Leffel and(، مما يدل على تحكم الفعل الورا ي التراكمي به ه الصفة و  ه النتيية تتواحق مع ما ويده )2يدول الاالئتالف )

Weiss, 1958; Chen, 1987 .)  للمقدرة العامة على االئتالف لصفة نسبة الزيا،  يميع اآلباء المدروسة بقيم معنويةع تمت
 . 5)والسالل )اليدول  عا مناصفة ما بيق المويلحيث توز  

 عا على النحو اآلتي:بلغ عدد القيم المويبة للمقدرة ال اصة على االئتالف عشرة  يق، توز  
حد ا مقدرة عامة ع ماني حاالا: امتلكا حيها الهيق مقدرة  اصة على االئتالف مويبة، ناتية عق التهييق بيق آباء يمتلف  -

 .Sb181× Sb298 (0.71) للهييق( (SCA ر سالبة، و كانا ععلى قيمة على االئتالف مويبة واآل
ييابية لهيق ناتية مق تهييق درز عبوية كال ما يمتلف مقدرة ائتالف عامة سالبة،  - حالتاق : عاهرا مقدرة ائتالحية  اصة وا 

قاربة للمتوسداا الماهرية ويالحا امتالف  يق الميموعتيق قيمام مت ،Sb239×Sb298 (0.13)وكاق ععال ا قيمة الهييق 
سيدرة الفعل الورا ي اإللاحي للمور اا  (1.76) ة على االئتالفة وال اص  عاهر مقدار التناسل بيق المقدرتيق العام   .رةالمقد  

 والنات  عق القيمة المرتفعة للتبايق اإللاحي مقارنة بالتبايناا الورا ية ان رت. 

 نسبة البروتين )%(: -4
على االئتالف وبالتالي إلى مسا مة  SCAوال اصة  GCA( إلى ويود معنوية عالية لتبايناا المقدرة العامة 2يشير اليدول )

الفعليق الورا ييق التراكمي والالتراكمي حي ورا ة   ه الصفة، كما عاهر تفوق مكوناا التبايق العائدة للمقدرة العامة على االئتالف 
على االئتالف، حيث بلها مكوناا التبايق العائدة للمقدرة العامة على االئتالف حوالي  ال ة  مقارنة بتلف العائدة للمقدرة ال اصة

علعاف مكوناا التبايق العائدة للمقدرة ال اصة على االئتالف لصفة نسبة البروتيق. مما ياهر التفوق الكبير للتبايق التراكمي 
ق ال ي يدل على تحكم حعل المور اا التراكمي به ه الصفة. كما ويبي  ، VD 1.95)على التبايق السيادي ) VA( 9.58للمور اا )

د  لف قيمة درية السيادة سيدرة الفعل التراكمي للمور اا. ويكك   2.46)مقدار النسبة بيق المقدرتيق العامة وال اصة على االئتالف )

 الطرز األبوية
 عدد األيام حتى اإلزهار

 ) يوم(

 حبة 100 وزن

 )غ( 

 الزيت نسبة

 % 

 البروتين نسبة

 % 

 الغلة البذرية

 طن/هكتار

Sb181 *4.281 − 0.333* 0.333* 0.377*- -0.67
*

 

Sb235 1.313* 0.092* 0.106*- 0.163*- 0.80
*

 

Sb239 1.750* 0.169* 0.271*- 0.291* 0.45
*

 

Sb298 1.219* − 0.439*- 0.068*- 0.645* -1.26
*

 

Sb305 0.438* - 0.030* 0.062* *0.177- -0.05 

Sb308 2.000* 0.125*- 0.050* 0.218*- 0.72
*

 

SE[g(i)] 0.1201 0.0063 0.0131 0.0105 0.06 
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 Ramana and Satyanaray, 2006; Maloo and) و  ه النتيية تما ل ما سيلتع عدة عبحاث  ( (0.45التي بلها
Sharma, 2007.)   

 0.291ييابيذذة معنويذذة و اا داللذذة إحصذذائية لصذذفة نسذذبة البذذروتيق و ذذي )إبمقذذدرة ائذذتالف عامذذة  Sb298,Sb239ع انبذذواق تمت ذذ
 يذذذق مقذذذدرة  8(.  حيذذذث عاهذذذرا 6يذذذدول ال، وامتلذذذف حيهذذذا اآلبذذذاء متوسذذذداا ماهريذذذة  اا مقذذذدرة عاليذذذة )التذذذوالي( علذذذى 0.645و

 ائتالف  اصة مويبة كانا موزعة على النحو اآلتي:
 Sb181×Sb305  مذذذس حذذذاالا ناتيذذذة عذذذق تهيذذذيق آبذذذاء امتلكذذذا مقذذذدرة عامذذذة علذذذى االئذذذتالف سذذذالبة وكذذذاق ععال ذذذا الهيذذذيق -
(0.672.) 
هيذذذذذذيق ( مويبذذذذذذة واآل ذذذذذذر سذذذذذذالبة، وكذذذذذذاق عحلذذذذذذلها الGCA ذذذذذذالث حذذذذذذاالا نتيذذذذذذا مذذذذذذق تهيذذذذذذيق دذذذذذذرز عبويذذذذذذة احذذذذذذد ما يمتلذذذذذذف ) -

Sb235×Sb239 (1.333  وقذذد تميذذزا  يذذق الميمذذوعتيق السذذابقتيق بقذذيم متقاربذذة للمتوسذذداا الماهريذذة المقذذدرة، ويبذذي .) ق مقذذدار
سذذيدرة الفعذذل الذذورا ي اإللذذاحي للمور ذذاا والذذ ي يعكذذذذس المسا مذذذذة  2.46)النسذذبة بذذيق المقذذدرتيق العامذذة وال اصذذة علذذى االئذذتالف )

 ,Ramana and Satyanaray, 2006; Maloo and Sharma) احذذذي حذذذي إاهذذذار  ذذذذ ه الصفذذذذةالكبيذذذرة للتبايذذذق اإلل
2007) . 

  الغلة البذرية )طن/هـكتار(:-5
( ويود حروقاا معنوية  اا داللة إحصائية عالية، بيق الدرز الورا ية الم تبرة حي صفة الهلة الب رية، حيث 2الحا مق اليدول )ي

وك لف كانا الحالة بالنسبة للهيق التي امتلكا متوسد تبايق  و معنوية على مستوت ( 5.13الدرز الورا ية )بلغ متوسد تبايق 
كما نالحا مق اليدول الم كور، تبايق عالي المعنوية للمقدرة العامة وال اصة على االئتالف و  ا يتواحق مع ما توصل إليع %. 1
(Agrawal et al., 2005  بي .) نا نسبةGCA/SCA ( إلى سيدرة متساوية نسبي  0.81التي كانا عقل مق الواحد بقليل ) ام لكال

الفعليق الورا ييق التراكمي والالتراكمي، على ورا ة صفة الهلة الب رية، وعاهرا درية السيادة سيدرة نسبية للفعل الورا ي التراكمي 
(. ينسيم 27.27( والفعل الورا ي السيادي )43.95لتراكمي )والالتراكمي، على ورا ة   ه الصفة حيث بلغ تبايق الفعل الورا ي ا

(، ما يشير إلى مسا مة كال الفعليق الورا ييق Cho and Scott, 2000 لف مع العديد مق الدراساا التي تناولا الهلة الب رية )
 .,Thangavel et alاالنعزاليذذة ) التراكمي، والالتراكمي حي ورا ة   ه الصفة. وبالتالي يكوق االنت ال حعاال   الل انييذذال

امتلكا قيم مويبة ومعنوية لتع ير المقدرة العامة على  sb239و sb235و sb308( عق اآلباء 5يالحا مق اليدول )(. و 2004
االئتالف، مما يشير إلى سيدرة الفعل الورا ي التراكمي حي صفة الهلة الب رية، وعق   ه اآلباء يمكق عق تد ل حي تكويق  يق 

رة العامة على االئتالف ويكوق الفعل قادرة على توريث الفعل التراكمي إلى نسلها، بينما امتلكا بقية اآلباء قيم سالبة لتع ير المقد
ععلى قيمة  sb305×sb181( امتالف الهييق 6ياهر اليدول )  الورا ي المسيدر حي حال تكويق  يق  و الفعل السيادي.
ف لمقدرة العامة على االئتالل( و و نات  عق عبويق لهما قيم سالبة 4.4مويبة ومعنوية لتع ير المقدرة العامة على االئتالف و و )

و  ه الهيق تتميز بسيدرة الفعل الورا ي السيادي، وتستعمل للحصول على قوة الهييق لصفة اإلنتايية الب رية. عما الهييق ال ي 
sb308×sb235 (0.01 )( و0.59) sb305×sb235امتلف مقدرة  اصة على االئتالف مويبة وغير معنوية م ل 

ق   ه الهيق مق حلا عو نحد ما قيمة مويبة للمقدرة العامة على االئتالف ( والناتية عق عبويق لكليهم0.55)  sb298×sb239و
تفيد المعلوماا انولية عق نمد الفعل الورا ي مربي النباا، حذي برامذ  الممكق عق تورث صفة اإلنتايية الب رية إلى نسلها. 

 (.   Mahesh et al,. 2014شكل كبير بالبيئة )( التي تتع ر بGavioli et al,. 2008التحسيذق الورا ذي للهلذة ومكوناتهذا )
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 للهجن للصفات المدروسة. SCA. تأثيرات القدرة الخاصة على االئتالف 6الجدول 
 

 الهجن
 عدد األيام حتى اإلزهار

 ) يوم(

 بذرة 100 وزن

 )غ( 

 الزيت نسبة

 % 

 البروتين نسبة

 % 

 الغلة البذرية

 طن/هكتار

Sb181× Sb235 0.64 - 0.59* 0.17- 0.47* 1.45
*

 

Sb181× Sb239 0.83- 0.28* - 0.14 0.72*- -2.07 

Sb181× Sb298 0.39 0.65* 0.71* 0.44*- -0.64 

Sb181× Sb305 1.76 - 1.06* 0.50* - 0.67* 4.40
*

 

Sb181× Sb308 2.58* - 0.46* 0.49*- 0.26* -1.95 

Sb235× Sb239 1.17- 1.28* 0.01- 1.33* -0.20 

Sb235× Sb298 3.29* 0.06 0.09 1.12*- 4.28
*

 

Sb235× Sb305 1.39 0.69*- 0.01 0.26- 0.59 

Sb235× Sb308 0.08 1.06* 0.23* 0.14 0.01 

Sb239× Sb298 4.11* 0.44* 0.13 0.61*- 0.55 

Sb239× Sb305 0.71 0.12* 0.33* 0.55* 1.44- 

Sb239× Sb308 0.89 0.50* 0.49* *0.45- 3.00
*

 

Sb298× Sb305 2.83* - 0.62* - 0.57* 0.27*- -2.63 

Sb298× Sb308 2.64* - 0.97* - 0.33* 0.83* -3.61 

Sb305× Sb308 1.05- 0.14*- 0.03- 0.090 2.78
*

 

SE[S(i,j)] 0.905 0.0472 0.099 0.0793 0.49 

*     
          

 .%1معنوية عند مستوى داللة  **%،5معنوية عند مستوى داللة                       

 ثالثُا: قوة الهجين:
 عدد األيام حتى اإلزهار )يوم(: -1

( قياسذام لمتوسذذد - 11.73و  0.94 -  يذق قذوة  يذيق سذذلبية لصذفة عذدد انيذام حتذى اإلز ذذار وتراوحذا مذابيق )% 9عاهذرا 
سذيادة حائقذة حيذث تفذوق علذى انل  Sb308×Sb305 اا داللة إحصائية معنوية، حي حذيق عبذدت الهيذيق  7انبويق، وكاق منها 

 Sb239×Sb298انحلذذل وسذذيلا ععلذذى قيمذذة مويبذذة معنويذذة لقذذوة الهيذذيق وباالتيذذاه غيذذر المرغذذول )التذذع ير باإلز ذذار( للهيذذيق 
 (.7( على التوالي قياسام لمتوسد انبويق وانل انعلى )اليدول %20.25,12.97)
  بذرة )غ(: 100وزن -2

عبذدت منهذا  عنع مق عصل  مسة عشر  يينام 7) تعد   ه الصفة مق ع م مكوناا الهلة لمحصول حول الصويا حيث ياهر )اليدول 
(، تسذعة منهذا  اا 18.66و  0.14ا نا عشر  يينام قوة  ييق مويبة تياوزا قيمتها المتوسذد انبذوي وتراوحذا معذدالتها بذيق )%

(، تسذذعة منهذذا 17.42و  1.40قذذيم قذذوة الهيذذيق االييابيذذة مقارنذذة مذذع انل انعلذذى بذذيق )%داللذذة إحصذذائية معنويذذة، بينمذذا تراوحذذا 
  اا داللة إحصائية معنوية.

 نسبة الزيت )%(: -3
( حيذذث 5.24و  0.64عبذذدا معاذذم الهيذذق قذذوة  يذذيق اييابيذذة لهذذ ه الصذذفة وبلذذغ عذذدد ا  ال ذذة عشذذر  يينذذام تراوحذذا قيمهذذا بذذيق )%

حقذذذد، تفذذذوق معنذذذوي قياسذذذام للمتوسذذذد انبذذذوي، كمذذذا ولذذذوحا بمقارنذذذة نسذذذبة  Sb305×Sb298و  Sb298×Sb181عبذذذدت الهيينذذذاق 
  0.09الزيا للهيق مع قيمة عحلل آبائها عق  ناف عشرة  يق مق ميموص الهيق الكلي تميزا باا رة قوة  ييق تتراوح مابيق )%

 ( وبال حروقاا معنوية.3.03 ,
 نسبة البروتين )%(: -4

 ( وكذاق ا نذاق منهذا  اا داللذة إحصذائية معنويذة قياسذام 4.61  , 0.21قذوة  يذيق اييابيذة تراوحذا مذا بذيق )%امتلكذا تسذعة  يذق 
للمتوسد انبوي، ونيد بالمقابل عق عدد الهيق التي تميزا بقوة  ييق اييابيذة مقارنذة بذانل انعلذى سذبعة  يذق تراوحذا معذدالتها 

 (. 2.82 , 0.40بيق )%
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 (: ار/هكتطنالغلة البذرية )-5
(، وقذذد تفذذوق 115.44 , 19.36تراوحذذا معذذدالا قذذوة الهيذذيق للهيذذق المتفوقذذة اييابيذذا علذذى المتوسذذد انبذذوي لصذذفة الهلذذة بذذيق )%

 يذق قذوة  يذيق إييابيذة ومعنويذة مقارنذةم مذع انل انعلذى وكذاق عحلذلها  5معنويام ستة  يق قياسام لمتوسد آبائها. بالمقابل، عبذدا 
 Sb305 × Sb181 %(115.27.)الهييق 

 ( للصفات المدروسة.HBP( واألب األفضل )HMP. قيم قوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين )7الجدول 
 

 الهجن

 عدد األيام حتى اإلزهار

 ) يوم(

 بذرة 100 وزن

 )غ( 

 الزيت نسبة

 % 

 البروتين نسبة

 % 

 الغلة البذرية

 طن/هكتار

HMP HBP HMP HBP HMP HBP HMP HBP HMP HBP 

Sb181× Sb235 2.98 - 5.84 13.99* 12.28* -1.01 3.57 - 2.09 1.67 64.17
*
 56.67

*
 

Sb181× Sb239 2.96 - 6.49 6.66* 6.16* 1.36 2.86 - 1.95 - 4.03*- -28.76 -42.24
*
 

Sb181× Sb298 0.94 - 1.95 8.95* 8.59* 5.00* 0.72 
2.36* 

- 

6.54*  

- 
-16.89 -20.43 

Sb181× Sb305 9.360* - 0.64 12.16* 9.49* 2.34 - - 4.35 2.91* 2.69 115.43
*
 115.27

*
 

Sb181× Sb308 -11.73* 2.60 10.15* 9.59* 2.12 - - 4.38 1.68 1.68 -24.49 -39.69
*
 

Sb235× Sb239 1.09 1.65 18.66* 17.42* 1.15 - 0.53 4.61* 2.82* 19.36 0.51 

Sb235× Sb298 10.72* 17.17* 4.15 2.91 2.56 0.95 
- 

4.16* 

7.89* 

- 
99.20

*
 98.50

*
 

Sb235× Sb305 2.70 4.40 1.40 - 
*- 

5.17 
0.64 0.09 0.21 0 59.41

*
 52.23

*
 

Sb235× Sb308 1.03- 4.95 14.61* 13.45* 1.92 1.62 1.57 1.14 23.60 2.42 

Sb239× Sb298 12.97* 20.25* 6.63* 6.47* 2.42 2.32 
2.90* 

- 
5.09*- -0.09 -16.11 

Sb239× Sb305 1.61 2.72 4.35 1.40 3.11 0.85 2.36 0.40 -9.53 -26.61 

Sb239× Sb308 1.03 6.52 9.72* 9.68* 4.12 2.09 - 0.61 2.72 - 37.71
*
 35.00

*
 

Sb298× Sb305 7.12*- 0 
5.99* 

- 

- 

8.53* 
5.24* 3.03 - 1.45 5.48*- -43.62

*
 -45.98

*
 

Sb298× Sb308 7.36*- 4.29 6.64*- 
6.80* 

- 
4.26 2.32 1.96 2.41- -60.34

*
 -67.22

*
 

Sb305× Sb308 *6.63- 2.66- 0.14 2.72 - 0.96 0.70 1.58 1.37 57.79
*
 26.08 

 .%1معنوية عند مستوى داللة  **%،5معنوية عند مستوى داللة                            *

 الذعة لتذع ير السذيادة  تكذوقمما سبق يمكق عق تفس ر النتائ  على عساس عق  الهيق التي تراوحا متوسداتها مذابيق قيمتذي انبذويق 
اليزئيذذة، بينمذذا تم ذذل قذذوة الهيذذيق التذذي تسذذاوي الصذذفر عو عكبذذر ومويبذذة قياسذذام لذذضل انحلذذل السذذيادة التامذذة والسذذيادة الفائقذذة علذذى 

 (. Al -Aysh et al.,  2006نتائ  مع ما  كره الباحث  )التوالي، وتتفق   ه ال
  الخالصة:

( علذى 0.72،0.45) الب ريذةالهلذة قيمام مويبة ومعنوية للمقدرة العامذة علذى االئذتالف، لصذفة  Sb308و  Sb239امتلف انبواق -
( ال ي يتميز بمقدرة  اصة على االئتالف معنوية، وبالتالي يمكق متابعة العمل التربذوي Sb239×Sb308التوالي، وعنتيا الهييق )
الذذ ي يمكذذق عق ي كونهذذا واقعذذة تحذذا تذذع ير الفعذذل الذذورا ي اإللذذاح ،الب ريذذةالهلذذة لتحسذذيق صذذفة االنت ذذابي، عليذذع حذذي برنذذام  التربيذذة 

 يورث إلى انييال الالحقة.
عاليذة  اا داللذة إحصذائية لصذفة نسذبة البذروتيق ونسذبة  SCAقذيم  Sb239× Sb305 ، Sb298× Sb308ععدى الهييناق  -

 الزيا معام، وبالتالي يمكق العمل عليها لتحسيق  اتيق الصفتيق. 
قيمذذذذام  Sb181×Sb235و  Sb239×Sb308 ،Sb235×Sb305 ،Sb235×Sb298 ،Sb181×Sb305 امتلكذذذذا الهيذذذذق -

انحلذذل لصذذفة اإلنتذذاج الحبذذي، حهذذي بذذ لف  الذذعة لتذذع ير السذذيادة الفائقذذة، وتشذذكل  ذذ ه مويبذذة ومعنويذذة لقذذوة الهيذذيق، قياسذذام لذذضل 
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مويبة ومعنوية والتي  كرا سابقام، ويستنت  مق  لذف بذعق العالقذة الورا يذة بينهمذا قويذة نق  SCAالهيق معام الهيق التي امتلكا 
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Abstract: 

The present investigation was conducted at the 1
st
 May Station in General Commission for 

Scientific Agricultural Research (GCSAR), Syria, during two successive seasons 2011 and 2012. 

The main objective was to study both the general (GCA) and specific (SCA) combining abilities 

and mid and better-parents heterosis of days to flowering, 100 seeds weight, percent of oil, percent 

of protein and grain yield. Half diallel cross was employed in randomized complete blocks design 

with four replications. Results revealed the dominance of variances of specific combining ability of 

yield and 100 seeds weight, indicating the importance of non-additive gene action. Therefore, these 

traits were affected by the over-dominance gene effect, while the additive gene action was 

predominant for days to flowering, percent of oil and percent of protein, that means the last three 

characters were affected by partial-dominance gene effect. The hybrids Sb239×Sb308, 

Sb235×Sb305, Sb235×Sb298, Sb181×Sb305 and  Sb181×Sb235 showed a positive and significant 

heterosis values comparing with best parent for grain yield trait. Because of that they are subjected 

to the over dominance effect, and most of those hybrids owned significant and positive SCA, this is 

can be attributed to the strong genetic relationship between them, because their effect is related to 

the existence of dominance.                             

Keywords: Half- diallel cross, General and specific combining ability, Heterosis, Soybean.  
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