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المل ّخص
أجريت عملية األنتخاب المتكرر على عشائر الجيل الثاني ( )F2ألربعة هجن من الفول في محطة بحوث تربل
التابعة للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة-إيكاردا (لبنان) خالل صيف  ،2013وتم تقييم عشائر
الجيل الثالث ( )F3خالل شتاء  ،2014/2013بهدف تقدير معاملي التباين المظهري والتباين الوراثي ودرجة
التوريث بالمفهوم الواسع وكذلك حساب معاملي االرتباط المظهري والمرور لكل من صفات غلة النبات الفردي
(غرام/نبات) ،وارتفاع النبات (سم) ،وعدد البذور في النبات ،وعدد البذور في القرن ،وعدد األيام حتى النضج
(يوم) ،ووزن  100بذرة (غ).
أظهر ْ
ت النتائج وجود فروقات معنوية بين العشائر األربع لجميع الصفات المدروسة ،وكانت العشيرة S2012-
َ
 085األفضل بين العشائر المدروسة من حيث متوسط الغلة البذرية ( 79.2غ/نبات) ،ما يدل على أهمية هذه
العشيرة في التحسين الوراثي للغلة العالية عن طريق االنتخاب في األجيال االنعزالية المتقدّمة .أظهرت جميع
العشائر المدروسة فروقات كبيرة بين قيم معامل التباين المظهري ) (%PCVومعامل التباين الوراثي )(%GCV
لجميع الصفات المدروسة ،ما يبيّن أهمية التباينات البيئيّة في توريث هذه الصفات ،كما تميّزت العشيرة S2012-
 085بأعلى قيمة لدرجة التوريث بالمفهوم الواسع لصفة الغلة البذرية ( .)0.418وأظهرت قيم معامل االرتباط
المظهري وجود ارتباط إيجابي وعالي المعنويّة بين صفة الغلة البذرية وكل من صفات عدد البذور في النبات
( )0.779ووزن  100بذرة ( ،)0.391وسجّلت صفة عدد البذور في النبات نسبة اإلسهام األعلى في تباين الغلة
البذرية ( ،)%86.07ثم صفة وزن  100بذرة وبنسبة إسهام بلغت  ،%37.79ما يدل على أن االنتخاب لصفتي
عدد البذور في النبات أو وزن  100بذرة سيترافق مع تحسين الغلة البذرية في عشائر الفول.
الكلمات المفتاحيّة :الفول ،التباين المظهري والتباين الوراثي ،درجة التوريث بالمفهوم الواسع ،معامل االرتباط المظهري ومعامل
المرور.
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ABSTRACT
The recurrent selection was applied on four F2 populations of faba bean at Terbol
research station (ICARDA)- Lebanon, during 2013 summer season, advanced F3
populations were evaluated during 2013-2014 winter season to estimate the following
indicators: phenotypic (PCV%) and genotypic (GCV%) coefficients of variation, broad
sense heritability (HBS), phenotypic correlation coefficient and path coefficient for the
following traits: seed yield (gr.plant-1), plant height (cm), number of seeds per plants,
number of seeds per pod, days to maturity (day) and hundred seed weight (gr). Results
revealed that the populations means significantly differed for all studied traits, and the
population S2012-085 had the best yield value among populations under research
(79.2 g.plant-1), showing the importance of such population in developing high
yielding lines of faba bean by selection in advance generation, wide difference
between phenotypic and genotypic coefficient of variations have been detected for all
traits under research, these results emphasized that the environmental factors had a
high effects on the inheritance of such traits. The highest estimate of broad sense
heritability (BSH) for seed yield character was recorded by the population S2012-085
(0.418). Significant positive correlations were detected between seed yield and each of
number of seeds per plant (0.779) and hundred seed weight (0.391). Path coefficient
analysis estimates indicated that number of seeds per plant trait had the highest related
importance percentage on seed yield variation (86.07), followed by hundred seed
weight (37.79%). These findings indicates that selection for number of seeds per plant
and/or hundred seed weight would be accompanied by high yielding ability under such
populations.
Key Words: Faba bean, Phenotypic and Genotypic coefficient of variation, Broad sense heritability,
Correlation and Path coefficient.
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ينتمي الفول المزروع  Vicia faba L.إلى رتبة البقوليات  ،Leguminosalesوالفصيلة الفوليّة Fabaceae
ويعدّ من أهم المحاصيل البقولية الغذائية نظرا ً الرتفاع محتوى البذور من البروتين ( 25إلى  ،)% 30األمر الذي
يجعل هذا المحصول حاجة غذائية ضرورية للتعويض عن البروتين الحيواني مرتفع الثمن ،لذلك يسمى الفول في
كثير من دول العالم لحم الفقراء ،ويتمت ّع محصول الفول بأهميّة علفية كبيرة (البلقيني ،)2007 ،ويعتقد أن الموطن
األصلي للفول هو منطقة الشرق األوسط التي عرف فيها منذ العصور القديمة ،ومنها انتشر إلى أوروبا وشمالي
أفريقيا ووسط آسيا ،كما عرف في الصين منذ حوالي  2000عام وانتشر منها إلى أمريكا الجنوبية ،ثم انتقل إلى
كندا واستراليا في العصر الحديث ( Matthewsو  ،)2003 ،Marcellosيزرع الفول من أجل الحصول على
مكون
قرونه الخضراء التي تستعمل في الطهي ،وبذوره التي تستهلك خضراء أو جافة (البلقيني ،)2007 ،وي َعد ال ّ
األهم في الدورة الزراعية نظرا ً لقدرته العالية على تثبيت اآلزوت الجوي عن طريق بكتيريا العقد الجذرية (178
إلى  251كغ.هكتار 1-سنوياً) ( ،)2010 ،Maaloufوقد تزايدت المساحة المزروعة بالفول في السنوات األخيرة،
ورافق ذلك زيادة اإلنتاج في وحدة المساحة ،فقد بلغت المساحة المزروعة إلنتاج الفول الحب في العالم عام 2013
قرابة  2.1مليون هكتار ،أنتجت قرابة  3.5مليون طن ،بمردود بلغ  1.7طن.هكتار ،1-توزعت هذه المساحة على
عدد كبير من الدول في مقدمتها الصين والمغرب واستراليا والسودان وفرنسا والبيرو ومصر ،وتأتي الصين في
المركز األول عالميا ً من حيث المساحة المزروعة ( 922ألف هكتار) ،واإلنتاج ( 1.58مليون طن) ،في حين
تعطي األرجنتين المردود األعلى في وحدة المساحة ( 8.8طن.هكتار .)2013، FAO) )1-بلغت المساحة
المزروعة في سورية إلنتاج الفول الحب قرابة  14933هكتار ،أعطت إنتاجا ً قدره  30.99طنا ً ،بمردود بلغ 2.08
طن.هكتار ،1-وتأتي محافظة حلب في المركز األول من حيث المساحة المزروعة إلنتاج الفول الحب ،تليها درعا
ثم حمص وإدلب ،كما بلغت المساحة المزروعة في سورية إلنتاج الفول األخضر  3610هكتار ،أعطت إنتاجا ً
قدره  31.99طنا ً ،بمردود  8.86طن.هكتار( 1-المجموعة اإلحصائية الزراعية.)2013 ،
تزداد فرصة التحسين الوراثي للصفات عن طريق االنتخاب كلما كانت درجة توريثها مرتفعة ،ما يساعد على
تحقيق تقدم وراثي مرتفع لهذه الصفات خالل األجيال االنعزالية ( Mohamedو .)2011 ،Abd-El-Haleem
درس  Kaliaو  )2004( Soodمعاملي التباين المظهري ( )PCVوالوراثي ( )GCVلـ 24طرازا ً وراثيّا ً من
الفول ،وأشاروا إلى وجود فروقات قليلة بين قيمتي معامل التباين المظهري ومعامل التباين الوراثي لصفات وزن
القرون في النبات والمحتوى من البروتين ،في حين سجّلت فروقات كبيرة بين معامل التباين المظهري ومعامل
التباين الوراثي لكل من صفتي معامل الحصاد ونسبة المادة الجافة المئوية ،ما يشير إلى ارتفاع نسبة التأثير البيئي
لهذه الصفات  ،كما بينت النتائج وجود قيم مرتفعة لدرجة التوريث والتقدم الوراثي المتوقع لصفة الغلة من القرون
للنبات ( %26 ،%97على التوالي) ما يشير إلى سيطرة الفعل الوراثي التراكمي على توريث هذه الصفة ما يزيد
فرصة التحسين الوراثي للصفة عن طريق االنتخاب.
درس  Ozlemو )2007( Hakanدرجة التوريث بالمفهوم الواسع في بعض الطرز من الفول ،وأشارت النتائج
إلى قيم عالية لدرجة التوريث لصفات الغلة البذرية ( )0.77ومتوسطة لصفة وزن  100بذرة ( )0.30في حين
أخذت صفة عدد البذور في القرن أقل قيمة لدرجة التوريث (.)0.03
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بيّن  Boraوزمالؤه )ّ (1998
أن القيم العالية لدرجة التوريث تترافق مع قيم كبيرة للتقدم الوراثي لصفات عدد
القرون في النبات والغلة البذرية للفول ،ما يشير إلى زيادة فرصة التحسين الوراثي لهذه الصفات عن طريق
تطبيق عملية االنتخاب.
َّ
ولكن االنتخاب المباشر لصفة الغلّة العالية غير
تعَد زيادة الغلّة من أه ّم األهداف التي يعمل مربي الفول من أجلها،
مجدِ ،حيث ت َعد هذه الصفة من الصفات الوراثيّة الك ّميّة المعقّدة (حسن ،)1991،وأوضح  Hayesوزمالؤه
(ّ )1955
أن االنتخاب لمكونات الغلة يكون أكثر فعاليّة من االنتخاب للغلة مباشرةً اعتماداً على االرتباط المظهري
والتباين الوراثي ،ويفيد معامل االرتباط في اختيار العديد من الصفات التي تش ّكل المكونات األساسيّة للغلّة وكذلك
يسمح بتج ّنب الصفات المرتبطة بالتغيرات غير المرغوبة ( Najeebوزمالؤه .)2009 ،
أجرى  )1988( Ebmyerدراسةً على سبعة عشَر طرازا ً وراثيا ً من الفول لتقدير معاملي اإلرتباط المظهري
والمرور لصفات الغلة البذرية ،وعدد القرون في النبات ،وعدد البذور في القرن ،وعدد البذور في النبات ،وطول
القرن ،وارتفاع النبات ،وعدد األيام حتى اإلزهار ،وعدد األيام حتى النضج ،وبيّن وجود عالقة ارتباطية إيجابية
وعالية المعنوية بين صفة الغلة البذرية وك ّل من صفتي عدد القرون في النبات ،وعدد البذور في القرن ،وعالقة
ارتباطية إيجابية ومعنوية بين صفة عدد البذور في النبات وك ّل من صفات ارتفاع النبات ،وطول القرن ،وعدد
األيام حتى النضج ،وبين صفة عدد البذور في القرن وصفة عدد القرون في النبات ،وكذلك بين صفتي طول القرن
وعدد األيام حتى النضج ،وبيّن تحليل معامل المرور أن صفة عدد القرون في النبات هي أكثر الصفات إسهاما ً في
الغلة ( ،)%47تليها صفة عدد البذور في النبات ( ،)%33ثم عدد األيام حتى اإلزهار ( ،)%10وأ ّكد على إمكانية
استخدام هذه الصفات كمعايير إنتخابية لزيادة الغلة من البذور في أصناف الفول.
ي َعد تحديد موعد االنتخاب والصفات المرافقة للغلة من األهداف الرئيسة التي يسعى مربي الفول إلى تحقيقها في
برامج تربية الفول للغلة المرتفعة ،حيث يساعد تحديد موعد االنتخاب على معرفة الجيل أو المرحلة التي يجب
البدء باالنتخاب عندها ،كما أن معرفة الصفات المرتبطة وإسهامها بالغلة البذرية يساعد مربي الفول على التحسين
المترافق للغلة من خالل تحسين الصفات المرتبطة بها والتي تس ِهم في تباين الغلة البذريّة.
يهدف البحث إلى دراسة التباين الوراثي لبعض العشائر من الفول من خالل تقدير معاملي التباين الوراثي
والمظهري ودرجة التوريث ومعاملي االرتباط المظهري والمرور.

مواد البحث وطرائقه
أجريت الدراسة على أربع عشائر من الفول متباعدة وراث ّيا ً وعالية الغلّة ،تم الحصول عليها من البنك الوراثي
للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)S2012- ، S2012-018 ،S2012-001 :
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 ،S2012-133 ،085ن ّف ذ البحث في حقول محطة بحوث تربل التابعة للمركز الدولي للبحوث الزراعية في
المناطق الجافة (ايكاردا -لبنان) ،خالل موسمين زراعيين (صيف  2013وشتاء  ،)2014/2013حيث أجريت
عملية االنتخاب المتكرر لنباتات الجيل الثاني ( )F2خالل الموسم األول ،وزرعت بذور النباتات المنت َخبة خالل
الموسم الثاني وفق تصميم  ،Alpha Designبمكررين ،حيث تم تقسيم كل مكرر إلى ستة قطاعات (،)Blocks
وتم توزيع الطرز المدروسة عشوائ ّيا ً ضمن القطاعات بمعدل قطعة تجريبية واحدة لكل طراز وراثي في كل
مكرر ،وزرعت ك ّل عائلة في خطين ،بطول  2م لكل خط ومسافة  50سم بين الخط واآلخر و 15سم بين نباتات
الخط الواحد ،سجُّلت القراءات الحقلية على عشر نباتات محاطة لصفات غلة النبات الفردي (غرام/نبات) ،وارتفاع
النبات (سم) ،وعدد البذور في النبات (بذرة) ،وعدد البذور في القرن (بذرة) ،وعدد األيام حتى النضج (يوم)،
ووزن  100بذرة (غرام).
تم حساب معامل التباين المظهري ( )%PCVومعامل التباين الوراثي ( )%GCVودرجة التوريث بالمفهوم
الواسع ( )HBSوفقا ً لمعادلة  Singhو :)1977( Chaudhary
𝐺𝑉
VP

= HBS

× 100,

σG
X

= GCV

× 100,

σP
X

= PCV

حيث:
 :σGاالنحراف المعياري للتباين الوراثي :σ𝑝 ،االنحراف المعياري للتباين المظهري.
 :VGالتباين الوراثي وتساوي قيمته  :Vp ، (Mst-Mse)/rالتباين المظهري (الكلي) وتساوي قيمته VP= VE+VG
حيث  :Mstمتوسط المربعات الكلي :Mse ،متوسط مربعات الخطأ :r ،عدد المكررات :VE ،التباين البيئي.

ت ّم تقدير معامل االرتباط المظهري بين الصفات المدروسة وفق ما ورد في معادلة  Snedecorو Cochran
( )1981باستخدام برنامج :)2005 ،Utz( PLABSTAT
𝑗𝑟 = 𝜎𝑝𝑖 𝑝𝑗 /√𝜎𝑝2𝑖 × 𝜎𝑝2
كما ت ّم تحديد معنويّة معامل االرتباط عند مستويي المعنويّة  %1و.%5
حيث:
𝑟 :معامل االرتباط.
 :σpi pjالتباين المشترك المظهري بين الصفة  iوالصفة  jعلى التوالي.
𝑗𝑝 𝜎2و  :σ2piالتباين المظهري لك ٍّّل من الصفة  iوالصفة .j
وت ّم تقدير معامل المرور لتحديد األهمية النسبيّة للصفات األكثر إسهاما ً في الغلة البذريّة ،وذلك وفق
معادلة  Deweyو  )1959( Luحيث ت ّم برمجة المعادالت باستخدام :Excel
2
2
2
1 = Py1
+ Py2
+ Py3
) + (2Py1 r12 Py2 ) + (2Py1 r13 Py3 ) + (2Py2 r23 Py3

حيث:
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2
2
 :Py3التأثير المباشر للصفة
 : Py2التأثير المباشر للصفة الثانية في الغلّة البذريّة،
 :Py1التأثير المباشر للصفة األولى في الغلّة البذرية،

الثالثة في الغلّة البذرية :r12 ،معامل االرتباط المظهري بين الصفتين األولى والثانية :r13 ،معامل االرتباط المظهري بين الصفتين
األولى والثالثة :r23 ،معامل االرتباط المظهري بين الصفتين الثانية والثالثة.

كما ت ّم تحديد األهميّة النسبيّة وفق المعادلة:
| |CD

i
RI = ∑ |CD |×100
i

i

حيث:

 :CDiمعامل التحديد للصفة  :RI .iاألهميّة النسبيّة إلسهام الصفة في الغلّة البذريّة.

النتائج والمناقشة
تبيّن النتائج الموضحة في الجدول 1وجود فروقات معنوية بين العشائر األربع لجميع الصفات المدروسة ،ما يدل
على التباعد الوراثي بين العشائر .تراوحت قيم الغلة البذريّة بين  61.4غ.نبات 1-للعشيرة  S2012-133و78.3
غ.نبات 1-للعشيرة  ،S2012-085ما يشير إلى أهمية هذه العشيرة في التحسين الوراثي عن طريق االنتخاب للغلة
البذرية في الفول ،كما سجّلت العشيرة  S2012-085القيمة األعلى لمتوسط كل من صفات عدد البذور في النبات
( ،)79.2وعدد البذور في القرن ( ،)2.9وعدد األيام حتى النضج ( ،)178.9في حين حقّقَ ْ
ت العشيرة S2012-
 018القيمة األعلى لمتوسط ك ّل من صفتي ارتفاع النبات ( )70.8ووزن  100بذرة ( ،)113.6ما يدل على أه ّمية
العشيرة  S2012-018في تحسين صفتي ارتفاع البنات ووزن  100بذرة عن طريق االنتخاب خالل األجيال
االنعزالية.
الجدول  .1المتوسط العام لك ّل من صفات عدد األيام حتى النضج (يوم) ،وارتفاع النبات (سم) ،وعدد البذور في النبات (بذرة) ،وعدد
البذور في القرن (بذرة) ،ووزن  100بذرة (غ) ،والغلة البذرية (غ.نبات )1-لكل من العشائر المدروسة خالل الموسم الثاني.

الرقم
1
2
3
4

العشيرة
S2012-001
S2012-018
S2012-085
S2012-133
LSD 0.05

SE

عدد األيام
حتى النضج
169.7
174.9
178.9
176.9
1.7

ارتفاع
النبات
60.4
70.8
58.2
66.7
6.3

عدد البذور
في النبات
70.7
57.4
79.2
57.2
8.5

عدد البذور
في القرن
2.5
2.9
2.9
2.3
0.1

وزن 100
بذرة
86.5
113.6
99.1
108.0
8.4

61.8
64.0
78.3
61.4
9.7

±2.4

±1.5

±2.0

±0.1

±6.4

±1.9

الغلة البذرية

حيث :LSD :أقل فرق معنوي :SE ،الخطأ القياسي للصفة المدروسة

 .1معامل التباين المظهري والوراثي
ضحة في الجدولين  2و 3وجود قيم مرتفعة لمعامل التباين المظهري ) (%PCVلصفة الغلة
تبيّن النتائج المو ّ
البذرية في معظم العشائر المدروسة ،حيث كانت قيم معامل التباين المظهري أعلى من قيم معامل التباين الوراثي
وبفروقات كبيرة ،ما يشير إلى التأثير المرتفع للبيئة في توريث صفة الغلة البذرية ،وتميزت كل من صفات عدد
األيام حتى النضج ،وارتفاع النبات ،وعدد البذور في النبات ،وعدد البذور في القرن ،ووزن  100بذرة بفروقات
6

كبيرة بين معامل التباين المظهري ومعامل التباين الوراثي في جميع العشائر المدروسة ،ما يدل على أهمية التأثير
البيئي في توريث هذه الصفات .تراوحت قيم درجة التوريث بالمفهوم الواسع لصفة الغلة البذرية بين 0.013
و ،0.418حيث امتلكت العشيرة  S2012-085أعلى قيمة لدرجة التوريث بالمفهوم الواسع ( ،)0.418تلتها
العشيرة  ،)0.397( S2012-133ما يشير إلى أهمية التباينات الوراثية لك ٍّّل من العشيرتين في تحديد األنماط
المظهرية ألفرادها ،وبالتالي فإن االنتخاب باالعتماد على متوسط العشائر سيكون ف ّعاالً في تحسين الغلة البذرية
لهذه العشائر ،كما سجّلت العشيرة  S2012-085أعلى قيمة لدرجة التوريث بالمفهوم الواسع لكل من صفات
ارتفاع النبات ( ،)0.124وعدد األيام حتى النضج ( )0.320ووزن  100بذرة ( ،)0.368في حين تميّزت
العشيرة S2012-133بقيمة عالية لدرجة التوريث لصفتي عدد البذور في النبات ( )0.292وعدد البذور في القرن
( ،)0.221ما يبيّن أهمية كل من العشيرتين  S2012-085و S2012-133في تحسين صفات الغلة البذرية
ومكوناتها في الفول ،وهذا يتوافق مع .)2007 ( Alghamdi
الجدول .2قيم معاملي التباين المظهري ( ،)PCV%والوراثي ( ،)GCV%ودرجة التوريث بالمفهوم الواسع ( )HBSلكل من صفات
عدد األيام حتى النضج وارتفاع النبات وعدد البذور في النبات للعشائر المدروسة.

العشيرة

عدد األيام حتى النضج

عدد البذور في النبات

ارتفاع النبات

PCV

GCV

HBS

PCV

GCV

HBS

PCV

GCV

HBS

S2012-001

4.6

2.1

0.206

29.7

13.3

0.200

40.4

17.5

0.189

S2012-018

3.4

1.1

0.112

29.3

4.9

0.028

38.9

14.1

0.131

S2012-085

0.8

0.5

0.320

37.7

13.3

0.124

28.7

2.7

0.009

S2012-133

2.2

1.0

0.221

32.4

11.4

0.124

56.9

30.8

0.292

الجدول .3قيم معاملي التباين المظهري ( ،)PCV%والوراثي ( ،)GCV%ودرجة التوريث بالمفهوم الواسع ( )HBSلكل من صفات
عدد البذور في القرن ووزن  100بذرة والغلة البذرية للعشائر المدروسة.

العشيرة

عدد البذور في القرن

الغلة البذرية

وزن  100بذرة

PCV

GCV

HBS

PCV

GCV

HBS

PCV

GCV

HBS

S2012-001

20.2

7.4

0.133

27.4

13.9

0.256

58.1

18.7

0.104

S2012-018

23.8

8.1

0.117

27.3

13.7

0.252

39.7

4.5

0.013

S2012-085

10.8

8.2

0.104

31.6

19.2

0.368

85.4

55.2

0.418

S2012-133

25.1

11.8

0.221

22.1

13.2

0.354

63.7

40.1

0.397

 .3معامل االرتباط المظهري
ض َح ْ
ي وعالي المعنويّة بين صفة الغلّة
أو َ
ت نتائج تحليل معامل االرتباط الموضّحة في الجدول 4وجود ارتباط إيجاب ّ
البذرية وصفة عدد البذور في النبات ( ،)0.779وارتباط ايجابي ومعنوي بين صفة الغلة البذرية وصفة وزن 100
بذرة ( ،)0.391وهذا مؤشر مهم يدل على أن االنتخاب إلحدى صفتي عدد البذور في النبات ووزن  100بذرة أو
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كليهما سوف يترافق مع تحسين الغلة البذرية لعشائر الفول ،وتوافقت هذه النتيجة مع ك ُّل من  Kumarو Dubey
()2001؛ و )2004( EL-Ghamdi؛ و Wondوزمالئه ()2004؛ و)2007( Atilla؛ وخالفت ما وجده كل من
 El-Sherbeenyو)1992( Robertson؛ و Stoddardوزمالئه ( )1993كما أظهرت النتائج أن صفة وزن
 100بذرة ارتبطت بقيمة موجبة ومعنوية بصفة عدد البذور في القرن ( ،)0.221وسالبة ومعنويّة بصفة ارتفاع
النبات ( ،)-0.243وهذا ما توصل إليه كل من  Wondوزمالئه ()2004؛ و.)2004( EL-Ghamdi
الجدول .4قيم معامل االرتباط المظهري بين صفة الغلّة البذرية وكل من صفات ارتفاع النبات ،وعدد البذور في النبات ،وعدد البذور
في القرن ،وعدد األيام حتى النضج ووزن  100بذرة.
عدد البذور في

عدد البذور

عدد االيام حتى

النبات

في القرن

النضج

مسلسل

الصفات

الغلة البذرية

2

ارتفاع النبات

-0.082

3

عدد البذور في النبات

**0.779

0.057

4

عدد البذور في القرن

0.069

0.116

0.105

5

عدد االيام حتى النضج

0.189

0.053

-0.033

-0.003

6

وزن  100بذرة

*0.391

*-0.243

-0.086

*0.221

ارتفاع النبات

0.073

*  **،تشير إلى المعنوية على مستوى  %1، %5على الترتيب.

 .4معامل المرور Path coefficient
أظهرت نتائج تحليل معامل المرور (الجدول )5إسهام كل من صفات عدد البذور في النبات ،ووزن  100بذرة في
ي مباشر في صفة الغلّة البذرية
تباين الغلة البذرية ،وأظهرت صفة عدد البذور في النبات أعلى تأثير إيجاب ّ
( ،)0.928تلتها صفة وزن  100بذرة ( .)0.615ومن ناحية أخرى كان التأثير غير المباشر لصفة عدد البذور في
النبات من خالل وزن  100بذرة ( )-0.149أعلى التأثيرات غير المباشرة ،وجاء التأثير غير المباشر لوزن 100
بذرة من خالل عدد البذور في النبات ( )-0.225في المقام التالي.
الجدول .5التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفتي عدد البذور في النبات ووزن  100بذرة في صفة الغلّة البذرية.

التأثيرات

مصدر التباين

1

2

تأثير عدد البذور في النبات في الغلّة البذرية
التأثير المباشر

0.928

التأثير غير المباشر من خالل وزن  100بذرة

-0.149

المجموع

0.797

تأثير وزن  100بذرة في الغلّة البذرية
التأثير المباشر

0.615

التأثير غير المباشر من خالل عدد البذور في النبات

-0.225

المجموع

0.39
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صلة كنسبة مئويّة من تباين الغلّة البذرية ،حيث أخذت صفة
كما يوضّح الجدول 6األهميّة النسبيّة والتأثيرات المف ّ
عدد البذور في النبات نسبة اإلسهام األعلى في تباين الغلة البذرية ( ،)%86.07وجاء التأثير المباشر لصفة وزن
 100بذرة ( )%37.79في المقام التالي ،كما بلغ التأثير غير المباشر السالب لعدد البذور في النبات من خالل وزن
 100بذرة ( ،)%27.66-وبلغت نسبة اإلسهام الكلّيّة لهذه الصفات ( ،)%96.2بينما كانت قيمة باقي التأثيرات في
التباين المظهري لصفة ّ
الغلة البذرية ( ،)3.80وبنا ًء على ما تقدّم يمكن القول ّ
أن صفة عدد البذور في النبات هي
أكثر الصفات إسهاما ً في الغلة ( ،)%86.07حيث يمكن َعدّ هذه الصفة مؤشرا ً انتخابيّا ً مه ّما ً في برامج التربية

الهادفة إلى رفع القدرة اإلنتاجيّة لمحصول الفول ،وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج ك ٍّّل من  Kumarو ،Dubey
( )2001و  )2007)،Atillaوتعارضت مع ما وجده .)2006( Albayrak
الجدول .6األهميّة النسبيّة للصفات اإلسهام في تباين صفة الغلّة البذرية.
الرقم

مصدر التباين

معامل التحديد

األهمية النسبية %

1

عدد البذور في النبات

|| 0.8607

86.07

2

وزن  100بذرة

||0.3779

37.79

3

عدد البذور في النبات × وزن  100بذرة

||- 0.2766

-27.66

مجموع األهمية النسبية الكلي
4

المتبقي

96.2
3.80

االستنتاجات:
 -1أ ْبدت العشيرة  S2012-085أعلى قيمة بين العشائر المدروسة من حيث متوسط الغلة البذرية ،ما يبيّن أهمية
هذه العشيرة في عملية االنتخاب المتكرر للغلة العالية في الفول.
 -2أظهرت جميع العشائر المدروسة فروقات كبيرة بين قيم معامل التباين المظهري ) (%PCVومعامل التباين
الوراثي ) (%GCVلجميع الصفات المدروسة ،ما يشير إلى أهمية التأثيرات البيئية في توريث صفات الغلة
ومكوناتها في الفول.
 -3أظهرت العشيرة  S2012-085أعلى قيمة لدرجة التوريث بالمفهوم الواسع لصفة الغلة البذرية ،ما يدل على
أهمية التباينات الوراثية لهذه العشيرة في التحسين الوراثي للفول.
 -4ت َعد صفة عدد البذور في النبات مؤ ّ
شرا ً انتخابيا ً مهما ً في برامج التربية الهادفة إلى تحسين القدرة اإلنتاجيّة
لمحصول الفول حيث أس َهمت هذه الصفة بنسبة  %86.07في تباين الغلّة البذرية.

المقترحات:

9

 في برامج التربية بهدف استنباط أصناف عاليةS2012-085  متابعة عملية االنتخاب المتكرر على العشيرة-1
 وارتفاع قيمة درجة التوريث لصفة الغلة، نظرأ الرتفاع متوسط الغلة البذرية لهذه العشيرة،الغلة من الفول
.البذرية في الطرز المكونة لها
 استخدام صفة عدد البذور في النبات كمؤشر انتخابي في برامج التربية الهادفة إلى زيادة الغلة في محصول-2
. بشكل غير مباشر بسبب زيادة نسبة إسهامها وارتباطها عالي المعنوية بصفة الغلّة البذرية،الفول
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.682: ص. القاهرة، الدار العربية للنشر. أساسيات تربية النبات.1991 . أحمد عبد المنعم،حسن
. منشورات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.2013 .المجموعة اإلحصائية الزراعية
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