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 الملخص العربي
 

 معايير االنتخاب للصفات االقتصادية

 في األجيال االنعزالية للعدس
 

تممم إقامممة هممذه الدراسممة فممً محطممة بحمموث الجٌممزة التابعممة لمركممز البحمموث الزراعٌممة      
، 1112/1113، 1111/1112بجمهورٌممممة مصممممر العربٌممممة خممممالل ثممممالث مواسممممم شممممتوٌة 

عشائر فً الجٌل الثالث حٌث تممت الزراعمة  . استخدم فً هذه الدراسة خمسة1113/1114
وقممد تممم زراعممة صممنفً  1111دٌسمممبر  07بممذرة مممن كممل هجٌن.وذلممك فممً  5111بمعممدل 

. وعند النضج تم انتخاب مائة نبات من كمل 0والصنف مبكر النضج سٌناء  8المقارنة جٌزة 

ٌة عشممٌرة مممن عشممائر الجٌممل الثالممث علممى أسمماس عممدد القرون/نبممات وهممً الصممفة الرئٌسمم
 11المرتبطة بالمحصول العالً وتم حصاد كل نبات  منتخب بصورة فردٌة، كما تم اختٌمار 

نبات فردي من كل عشٌرة ومن صنفً المقارنة عشوائٌاً لتمثٌل العشائر وتم تقمدٌر الصمفات 
 التالٌة على كل نبات فردي:

 
 . عدد الفروع /نبات1    . طول النبات )سم(0
 عدد البذور/نبات .3    . عدد القرون/نبات2
 قرن جمعوا عشوائٌاً من القطعة التجرٌبٌة(  11. عدد البذور/ القرن )قدرت من 4
 . المحصول البٌولوجً/نبات )جم(.5
 . محصول البذور/نبات )جم(.6

 011× المحصول البٌولوجً /نبات(  ÷. معامل الحصاد = )محصول البذور/نبات 7

 = ضعٌف النمو(2ط النمو، = متوس1= قوي النمو ، 0. قوة النمو )8
 % تزهٌر.41عدد األٌام من الزراعة حتى  -01
 % نضج.81عدد األٌام من الزراعة حتى  -00

 على القطعة كلها. 0010118وقد تم تسجٌل الصفات رقم      
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وبعد ذلك تم ترتٌب المائة نبات المنتخبمة بنماء علمى محصمول البمذور ثمم انتخبمت النباتمات    
وذلك لزراعتها فمً الجٌمل الرابمع حٌمث  8ولها على صنف المقارنة جٌزة المتفوقة فً محص

للهجمممٌن األول والثمممانً والثالمممث والرابمممع والخمممامس علمممى  10، 06، 4، 5، 5بلمممغ عمممددها 
تممم زراعممة بممذور نباتممات  1112/1113سمماللة وفممً الموسممم الشممتوي  44الترتٌممب بإجمممالً 

فمً تصممٌم  1112دٌسممبر  02زراعمة فمً الجٌل الثالث كعائالت فً الجٌل الرابمع وتممت ال
 44قطعمة تجرٌبٌمة ) 46قطاعات كاملة العشوائٌة فً مكررٌن. وقد احتوى كمل مكمرر علمى 

(. وقممد تممم تطبٌممق جمٌممع العملٌممات 0وسممٌناء  8قطعممة للخمسممة هجممن وقطعممة لكممل مممن جٌممزة 
فات التمً الزراعٌة التً سبق استخدامها فً الجٌل الثالث وكذلك تم قٌاس وتقدٌر جمٌمع الصم

تم تقدٌرها فً الجٌل الثالث وقد تم انتخاب أعلى ثالث نباتمات فمً محصمول البمذور ممن كمل 
 عائلة من عائالت الجٌل الرابع وذلك لزراعتها فً الجٌل الخامس.

تم زراعة بذور النباتات المنتخبة كعائالت فً الجٌل الخمامس  1113/1114وفً موسم      
فممً تصمممٌم قطاعممات كاملممة العشمموائٌة فممً ثممالث  1113أكتمموبر  16وتمممت الزراعممة فممً 

قطعة للخمسة هجمن وقطعمة لكمل  054قطعة تجرٌبٌة ) 056مكررات وقد تضمن كل مكرر 
( وتمم تطبٌمق جمٌمع العملٌمات التمً سمبق اسمتخدامها فمً الجٌمل الرابمع 0وسٌناء  8من جٌزة 

 رابع.وكذلك تم قٌاس وتقدٌر جمٌع الصفات التً سبق تقدٌرها فً الجٌل ال
تمم إجممراء تحلٌممل التبماٌن لعممائالت الجٌممل الرابمع والجٌممل الخممامس لكمل هجممٌن علممى حممده      

، وقممد اسممتخدم أقممل فممرق معنمموي للمقارنممة بممٌن 0وسممٌناء  8متضمممناً صممنفً المقارنممة جٌممزة 
، وقممد أجممري تحلٌممل التبمماٌن مممرة أخممرى لعممائالت 0وسممٌناء  8متوسممطات العممائالت وجٌممزة 

باإلضمافة إلمى ذلمك  0وسمٌناء  8ل الخامس لكل هجٌن ولكمن بمدون جٌمزة الجٌل الرابع والجٌ
تم تقدٌر التباٌن لكل من عائالت الجٌل الرابع والجٌل الخامس فً كل هجٌن وذلك باسمتعمال 

 وقد تم تقدٌر الثوابت الوراثٌة اآلتٌة:  MSTATبرنامج 

 
 . التباٌن الوراثً.1   . التباٌن المظهري.0
 . درجة التورٌث.3    .. التباٌن البٌئ2ً
 . معامل التباٌن المظهري.5 . التقدم الوراثً المتوقع من االنتخاب.4
 . معامل التباٌن البٌئً.7   . معامل التباٌن الوراثً.6
 

وكذلك تم حسماب معاممل االرتبماط بمٌن جمٌمع الصمفات المدروسمة وبمٌن عمائالت الجٌمل      
 الرابع والخامس كل على حده.

 
 

 يص أهم النتائج المتحصل عليها على النحو التالي:ويمكن تلخ
كان متوسط محصول بذور النبات الفردي فً الجٌل الثالث منخفضاً جداً للهجٌن األول   –0

علمى الترتٌمب، أمما  1586، 1542، 1505، 1544والثانً والرابع والخامس حٌث بلمغ 
جممم  0536ت بلممغ الهجممٌن الثالممث فقممد أعطممى متوسممطاً مقبمموالً لمحصممول بممذور النبمما

وٌعزي انخفاض المحصول إلى اإلصابة بالهالوك، ومع ذلك فقمد كانمت هنماك بعمض 
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النباتات المتحملة لإلصابة بالهالوك وأعطت محصموالً مقبموالً ولمذلك فقمد تمم انتخماب 
جم/نبممات كمتوسممط  053العدٌممد مممن النباتممات التممً أعطممت محصمموالً للبممذور تعممدي 

 .جم/نبات 057إلى  0وتراوح بٌن 

تم قٌاس االستجابة لالنتخاب كنسبة مئوٌة للزٌادة فً قٌم جمٌع الصفات فمً الجٌمل  -1
الرابع مقارنة بالجٌمل الثالمث وقمد أظهمرت النتمائج تفموق الجٌمل الرابمع علمى الجٌمل 
الثالممث فممً أغلممب الصممفات المدروسممة ومثممال لممذلك تفمموق محصممول بممذور النبممات 

أضمعاف  5% أي حموالً 472553ار الفردي للهجٌن األول فً الجٌل الرابمع بمقمد
مثٌلمممة فمممً الجٌمممل الثالمممث وبالنسمممبة للهجمممن األخمممرى فقمممد تراوحمممت نسمممب الزٌمممادة 

% 0745514% للهجمٌن الثالمث إلمى 37512لمحصولها مقارنة بالجٌل الثالمث ممن 

للهجٌن الثانً وقد تفوقت أٌضما هجمن الجٌمل الرابمع فمً عمدد القرون/نبمات مقارنمة 
% . وقمممد 474574% إلمممى 38511نسمممب التفممموق ممممن بالجٌمممل الثالمممث وتراوحمممت 

أظهرت أٌضا الصفات األخرى تفوقاً ملحوظاً للجٌمل الرابمع مقارنمة بالجٌمل الثالمث 
ولكن بقٌم متباٌنة ما عدا الصفات التالٌة وهً قوة النمو فً الهجٌن الثمانً والثالمث 

فممً  والرابممع والخممامس، معامممل الحصمماد فممً الجٌممل الثالممث وعممدد البممذور /القممرن
الهجٌن الثالث التً أظهرت انخفاضاً فً الجٌل الرابمع مقارنمة بالجٌمل الثالمث. وقمد 
أظهرت النتائج تأخر مواعٌمد التزهٌمر والنضمج فمً الجٌمل الرابمع عنهما فمً الجٌمل 

 الثالث.
أظهرت نتائج الجٌل الرابع أٌضا وجود فمروق معنوٌمة كبٌمرة بمٌن العمائالت للعدٌمد  -2

فرصة جٌدة لتحسمٌن همذه الصمفات باالنتخماب. وقمد  من الصفات مما ٌسمح بوجود
أظهممرت النتممائج ارتفمماع نسممب التورٌممث لكممل مممن وزن محصممول النبممات، مٌعمماد 
التزهٌممر، المحصممول البٌولوجً/نبممات وعممدد الفروع/نبممات والتممً تعممدى بعضممـها 

71. % 

كانممت نسممبة التورٌممث لصممفة عممدد الفروع/نبممات للهجممٌن األول فممً الجٌممل الرابممع  -3
% فممً حممٌن كانممت نسممبة التقممدم المموراثً المتوقممع مممن 71583حٌممث بلغممت مرتفعممة 

وذلممك الن قٌمممة معامممل التبمماٌن المظهممري  12516االنتخمماب منخفضممة حٌممث بلغممت 
% بالمقارنمة بصمفة قموة النممو التمً حققمت نسمبة 5571كانت منخفضة حٌث بلغمت 

بمماٌن وقٌمممة معامممل الت 21560% والتقممدم المموراثً لهمما 41تورٌممث منخفضممة بلغممت 
 %.18570المظهري 

أظهممرت نتممائج الجٌممل الرابممع أن محصممول البممذور/نبات مرتبطمماً مممع صممفتً عممدد  -4
القرون/نبممات وعممدد البممذور / نبممات ارتباطمماً موجبمماً ومعنوٌمماً فممً كممل الهجممن. وأن 

إال  راالنتخاب لعدد القرون العالً هو أكفمأ طرٌقمة لتحسمٌن صمفة محصمـول البمـذو
سماب عمدد القرون/نبممات همً عملٌمة أكثمر صمعوبة مممن أن اسمتخدام طرٌقمة العمد لح

طرٌقممة قٌمماس صممفة محصممول البممذور/ نبممات. أوضممحت العالقممات بممٌن المكممونٌن 
الرئٌسٌن للمحصول وهما عدد القرون/نبات وعدد البذور/نبات وجود ارتباط قموي 
وفعمممال بٌنهمممما ممممما ٌشمممٌر إلمممى أن االنتخممماب ألي منهمممما ٌكمممون كافٌممماً لتحسمممٌن 

وة على ذلك لم ٌوجد ارتباط معنموي بمٌن عمدد القرون/نبمات وعمدد المحصول. عال
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البممذور/نبات مممع عممدد البممذور/القرن. مممما ٌشممٌر إلممى صممعوبة تحقٌممق االسممتجابة 
لالنتحاب عند المستوبات العالٌة للصفات الثالثة مجتمعة وهمً عمدد القرون/نبمات، 

 عدد البذور/نبات وعدد البذور/ القرن. 

االسمتجابة لالنتخماب عالٌمة أٌضما علمى سمبٌل المثمال فمً  فً الجٌمل الخمامس كانمت -5
% أي أعلمى ممن القٌممة  730514الهجٌن الثانً زاد محصول البذور/نبات بمقدار 

مممرات، ونسممب الزٌممادة للهجممن األخممرى  7المماثلممة لهمما فممً الجٌممل الثالممث بحمموالً 
% للهجممٌن األول، وبالمثممل 11752% للهجممٌن الثالممث إلممى 32570تراوحممت مممن 

نمت نسممب الزٌممادة فممً عمدد القممرون /نبممات للجٌممل الخمامس بالنسممبة للجٌممل الثالممث كا
. وأظهممرت اغلممب الصممفات األخممرى  020512علممى  0350عالٌممة وتراوحممت مممن 

تفوقاً متماثالً للجٌل الخامس على الجٌل الثالمث ولكمن ممع اخمتالف قمٌم الزٌمادة، مما 
لتزهٌممر والنضمج فقممد عمدا عمدة صممفات مثمل صمفتً عممدد األٌمام مممن الزراعمة إلمً ا

أظهممرت تممأثٌرات إٌجابٌممة فممً كممل الهجممن وهممذا ٌعنممً إن عممائالت الجٌممل الخممامس 
 كانت متأخرة فً التزهٌر والنضج مقارنة بعائالت الجٌل الثالث.

أظهمرت نتممائج الجٌممل الخمامس وجممود فممروق معنوٌمة بممٌن العممائالت فمً العدٌممد مممن  -6
حسمٌن تلمك الصمفات، وقمد تبمٌن الصفات المدروسة، مما ٌسمح بإجراء االنتخماب لت

% وممن 71من قٌم نسمب التورٌمث أن بعمض الصمفات أظهمرت قٌمماً عالٌمة تعمدت 
المعممروف أن نسممبة التورٌممث تعتبممر عممامالً مممؤثراً مممع قٌمممة التبمماٌن المظهممري فممً 
نجاح عملٌة االنتخاب، وكمذا تعتبمر قٌممة التقمدم الموراثً المتوقمع ممن االنتخماب ذو 

ٌر إلى المكسمب الموراثً المذي ٌمكمن تحقٌقمه ممن خمالل دورة أهمٌة كبٌرة ألنها تش
انتخمماب واحممدة وتتوقممف قٌمممة التقممدم المموراثً المتوقممع مممن االنتخمماب علممى نسممبة 

 التورٌث وقٌمة التباٌن المظهري.

أظهممرت نتممائج الجٌممل الخممامس أن محصممول البممذور/نبات كممان مرتبطمماً مممع صممفتً  -7
تباطماً موجبماً ومعنوٌماً فمً كمل الهجمن. عدد القرون / نبمات وعمدد البمذور /نبمات ار

وأن االنتخاب لعدد القرون العالً هو أكفأ طرٌقة لتحسمٌن صمفة محصمول البمذور. 
ولكممن كممما سممبق القممول فممإن اسممتخدام طرٌقممة العممد لحسمماب عممدد القرون/نبممات هممً 
عملٌممة أكثممر صممعوبة مممن طرٌقممة قٌمماس صممفة محصممول البممذور/نبات. أوضممحت 

الرئٌسمممٌن للمحصمممول وهمممما عمممدد القرون/نبمممات وعمممدد العالقمممات بمممٌن المكمممونٌن 
البممذور/نبات وجممود ارتبمماط قمموي وفعممال بٌنهممما مممما ٌشممٌر إلممى أن االنتخمماب لهممما 
ٌكون كافٌاً لتحسٌن المحصول عالوة على ذلك، لم ٌوجد ارتبماط معنموي بمٌن عمدد 

أنمه القرون/نبات وعدد البذور/نبات مع عمدد البمذور/القرن. همذه النتمائج تشمٌر إلمى 
من الصعوبة تحقٌمق االسمتجابة لالنتخماب عنمد المسمتوٌات العالٌمة للصمفات الثالثمة 
مجتمعة وهً عدد القرون/نبات، عدد البذور/نبات وعدد البمذور/القرن وهمً نفمس 

 النتائج التً تم الحصول علٌها بالجٌل الرابع.

لمب وقد تبٌن وجود ارتبماط سمالب بمٌن عمدد الفروع/نبمات ومعاممل الحصماد فمً أغ -8
الحمماالت فممً حممٌن لممم ٌكممن هنمماك عالقممة بٌنهممما فممً حمماالت أخممرى. وأظهممرت 
الدراسات السابقة أن التفرٌع الغزٌمر ٌسمبب زٌمادة فمً الموزن الجماف علمى حسماب 
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محصممول البممذور وبالتممالً انخفمماض معامممل الحصمماد ولممذلك فإنممه ٌفضممل اسممتنباط 
لتالً ٌحسن من إنتماج أصناف أقل تفرٌعاً لكً تسمح بتخلل الضوء بٌن النباتات وبا

القرون. وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالٌة إمكانٌة االنتخاب للمحصول العمالً ممع 
 تفرٌع اقل.

توضممح النتممائج وجممود تبمماٌن واسممع فممً متوسممط محصممول البممذور/نبات بممٌن األجٌممال  -01
، 2525، 1563الثالثة )الثالث والرابع والخامس( حٌث كانت متوسطات هذه األجٌمال 

نبات على الترتٌمب. وٌعمزي همذا التبماٌن الواسمع إلمً التبماٌن الموراثً بمٌن جم/ 0561

هذه األجٌال باإلضمافة إلمى التمأثٌرات البٌئٌمة . وكمما ذكمر سمابقاً فمإن محصمول بمذور 
الجٌل الثالث قد تأثر بصورة كبٌرة باإلصابة بالهالوك. وقد تباٌنمت مواعٌمد الزراعمة 

 1113أكتموبر  16الجٌل الخامس مبكمر جمداً فمً لألجٌال االنعزالٌة الثالثة فقد زرع 
. وعلى ذلمك فمإن 1112دٌسمبر  02بٌنما الجٌل الرابع زرع فً المٌعاد المناسب فً 

مٌعاد الزراعة ٌلعب دور هام فً سلوك العائالت وكان همذا واضمحاً فمً الوقمت ممن 
 061588ٌوم فً الجٌل الرابع بٌنما زاد إلى  016526الزراعة إلى النضج الذي كان 

ٌوم فى الجٌل الخامس. وتدل همذه النتمائج علمى إمكانٌمة رفمع إنتاجٌمة المحصمول ممن 
 خالل تحسٌن المعامالت الزراعٌة وخاصة مٌعاد الزراعة.

أظهرت الدراسة وجود تأثٌراً وراثٌاً واسعاً ٌسمح باالنتخاب بٌن العائالت للمحصول  -00
صمول بمذور كمال ممن الجٌمل الرابمع العالً. وقد تحقق ارتباطاً موجباً ومعنوٌاً بٌن مح

( وهذا ٌشمٌر إلمى أن العمائالت المنتخبمة فمً الجٌمل الرابمع أعطمت 15472والخامس )
عائلممة فممً الجٌممل  11محصمموالً عالٌمماً فممً الجٌممل الخممامس وقممد تممم انتخمماب حمموالً 

وهمذه  0سمٌناء  8الخامس أعطت محصوالً للبذور أعلمى ممن صمنفً المقارنمة جٌمزة 
 4، 1فً الهجمٌن الثمانً و  1فً الهجٌن األول ورقـم  01، 01، 2العائالت هً رقم 

، 06،  6، 5، 4، 1، 0فً الهجٌن الرابع و 21، 12، 03، 5، 2فً الهجٌن الثالث و
فً الهجٌن الخامس وتراوحت نسب تفموق همذه العمائالت علمى صمنف  20، 21، 07

بشمرة وٌمكمن % ولذا تعتبر همذه العمائالت م04856 -% 5857من  8المقـارنة جٌزة 

 استعمالها فً برامج تحسٌن العدس.

 
 

 

 


