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 (Vicia faba L) تقهيم المقدرة التهافقية لعذائر الجيل الثاني في الباقالء

 باالعتماد عمى التهجين التبادلي النرفي
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 خصهانً

عذائخ الجيل  تست زراعة اذ  2016/11/17بتأريختكخيت  جامعة عةرا الد  كمية محظة ابحاث نفحت التجخبة في

 وPO6-OO2FB / FL وPO6-OO1FB / FLوآبائيا العذخة وىي 45البالغة  الثاني لمتيجيشات التبادلية الشرفية

PO6-OO3FB / FLو PO6-OO5FB / FLو PO6-OO9FB / FLو PO6-O11FB / FLو PO6-O13FB / 

FL و PO6-O14FB / FL و Syr-+9*ian Local largeو Aguadolceل.(سحرؾل الباقبلءVicia faba L) 

( لخسدة 2مؽ نتائج تقييؼ التخاكيب الؾراثية تفؾق األب )تبيؽ و ثبلث مكخرات ل لباستخجام ترسيؼ القظاعات العذؾائية الكام

% وارتفاع الشبات والسداحة الؾرقية وعجد البحور بالقخنة وحاصل الشبات الفخدي( واالب 50صفات ىي )عجد األيام لتدىيخ 

في صفة كفاءة  (9( في )حاصل البحور ودليل الحراد( واالب )8( لرفتي)عجد االفخع والحاصل البيؾلؾجي( واألب)5)

 ( و6×1) و (5×1وتفؾقت اليجؽ)( في صفة معجل وزن البحرة 3) ت واألب( في صفة عجد القخنا7) الحاصل( واالب

 %50في صفات)عجد االيام لتدىيخ (10×8) و (10×3) و (9×7) و (7×6) و (9×5) و (5×3) و (9×2) و (10×1)

الشبات الفخدي  وارتفاع الشبات والسداحة الؾرقية وعجد االفخع وعجد القخنات وعجد البحور بالقخنة ومعجل وزن البحرة وحاصل

لو  (2األب )كان  ، ولشتائج تأثيخات السقجرة االتحادية(وحاصل البحور والحاصل البيؾلؾجي ودليل الحراد وكفاءة الحاصل

)عجد القخنات ومعجل وزن البحرة  عجا صفةتأثيخ معشؾي لمسقجرة االتحادية العامة باالتجاه السخغؾب والديادة لجسيع الرفات 

أعظى تأثيخ معشؾي لمسقجرة االتحادية العامة باالتجاه  (8كحلػ األب )ل الحراد وكفاءة الحاصل( وحاصل البحور ودلي
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 واألب %ومعجل وزن البحرة وحاصل البحور والحاصل البيؾلؾجي ودليل الحراد(50)عجد االيام لتدىيخ  لرفة السخغؾب

وبالتالي يسكؽ  الشبات الفخدي وكفاءة الحاصل( لرفات )عجد األفخع وعجد البحور بالقخنة ومعجل وزن البحرة وحاصل( 9)

اليجؽ الستفؾقة في تأثيخات السقجرة مؽ اكثخ وتبيؽ  ،سدتقبلفي التيجيشات بخنامج الاالستفادة مؽ ىحه اآلباء وإدخاليا في 

( لدبعة 10×8)و (9×8)( 6×5) ( لثسانية صفات و9×5) و( لتدعة صفات 6×4) ( و7×2ىي ) االتحادية الخاصة

 و (7×4( )8×3) و (7×3)( 6×3( )9×2) و (8×1)( 2×1) لدتة صفات و (10×5) (3×1) (10×1)و صفات

ألربعة  (8×6) و (7×6) و (8×5( )10×4) و (10×3)( 4×3( )7×1) و (5×1)( 4×1) لخسدة صفات و (10×9)

برؾرة مشتغسة كانت ىي مؽ الرفات وتدعة ىجؽ لثبلث صفات وان افزل االباء التي نقمت ادائيا في الرفات لحرياتيا 

( 5و3( ألرتفاع الشبات والسداحة الؾرقية والحاصل البيؾلؾجي وحاصل الشبات الفخدي و)2)  % و50( لعجد ايام تدىيخ1)

( لسعجل وزن البحرة وحاصل 8) لعجد األفخع وعجد البحور وكفاءة الحاصل و (9) ( دليل الحراد و6لرفة عجد القخنات و)

 .اليجؽ مؽ اجل نقل السؾرثات واالنتخاب لرفاتيا السخغؾبةو  اآلباء دة مؽ ىحهسكؽ االفاالبحور مسا ي

 .، انًقذرج االتحاديحنًحصىل انثاقالء انتهجيٍ انتثادني :انذانتكهماث ان

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.4.11 
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Abstract 

The study was carried out in Agricultural Research station of College of Agriculture/ 

Tikrit University at 17/11/2016, the population of second filial were planted for half diallel 

crosses by 45 crosses with its ten parents: (PO6-OO1FB/FL, PO6-OO2FB/FL, PO6-

OO3FB/FL, PO6-OO5FB/FL, PO6-OO9FB/FL, PO6-OO11FB/FL, PO6-OO13FB/FL, PO6-

OO14FB/FL, Syrian Local large and Aguadolce) of Faba Bean crop (Vicia faba L.) by using 

Randomise Complete Block Design (R.C.B.D) by three replicates, the evaluation of the 

genotypes was showed surpassing of the parent (2) for five traits: (number of the days for 

50% flowering, plant height, leaf area, number of the seeds in the pod and single plant yield) 

the parent (5) was surpassed in two traits: (number of the branches, and biological yield) the 

parent (8) in two traits: (seed yield and harvest index), the parent (9) was surpassed in yield 

efficiency and the parent (7) in the number of the pod and the parent (3) in seed weight trait 

the crosses (1×5), (1×6), (1×10), (2×9), (3×5), (5×9), (6×7), (7×9), (3×10) and (8×10) in the 

traits: (number of the days for 50% flowering, plant height, leaf area, number of the branches, 

number of the pods, number of the seeds in the pod, weight of the seed, single plant yield, 

seed yield, biological yield, harvest index and yield efficiency). The combining ability effect 

results the parent (2) had significant effect for general combining ability to desired direction, 

and the excessing for all the traits except the traits: (number of the pods, weight of  seeds, 

seed yield, biological yield, harvest index and yield efficiency) also the parent (8) gave 

significant effect for general combining ability to desired direction for the traits: (number of 
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the days for 50% flowering, weight of seed, yield of the seeds, biological yield and harvest 

index) the parent (9) for the traits: (number of the branches, number of the seeds in the pod, 

weight of the seed, single plant yield and yield efficiency) therefor it may useful to use these 

parents and entered them in the crosses program in the future The more crosses which 

surpassed in the effects of specific combining ability were: (2×7) and (4×6) for nine traits, 

(5×9) for eight traits, (5×6), (8×9) and (8×10) for seven traits, (1×10), (1×3) and (5×10) for 

six traits, (1×2), (1×8), (2×9), (3×6), (3×7), (3×8), (4×7) and (9×10) for five traits, (1×4), 

(1×5), (1×7), (3×4). (3×10), (4×10), (5×8), (6×7) and (6×8) for four traits and nine crosses for 

three traits. The best parents which transport its performance in the traits for its generations 

regularly were: the parent (1) for the days to 50% flowering, the parent (2) for plant height, 

leaf area, biological yield and single plant yield, the parent (3) and (5) for number of the pods, 

the parent (6) for harvest index, the parent (9) for number of the branches, number of the 

seeds and yield efficiency, the parent(8) for seed weight and seed yield, so it can use these 

parents and its crosses for the aim of transporting the genes and selection for desired traits. 

Keywords: Diallel Crossing for Faba Bean, Combining Ability.     

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 14, Issue 4, December 2019, pp. (183-205) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
381 

 المقدمة :    .1

تشتذخ زراعتو في جسيع دول العالؼ ويحكخ أن  السيسة الحقمية السحاصيل مؽ ((Vicia faba Lيعج محرؾل الباقبلء

 broad اء محمية مشيا الباقبلء و الفؾل البمجي والفؾل العادي  وسسلو عجة أ ،يكيا وجشؾب غخب أسيامؾطشو في شسال أفخ 

beanو field beanو fava bean و horse beanالبقؾلية العائمة ، تتبعFabaceae  جشذ  وVicia أكثخ  تزؼ التي

العالؼ في تختيب السحاصيل وتعتبخ ثالث جشذ، ويحتل السختبة الخابعة حؾل  (690و) ( نؾع1800( صشف و)19400)مؽ 

الجؾي عؽ  الشيتخوجيؽ تثبيت عمى بقجرتيا  العائمة ىحه نباتات وتتسيد  angiospermأكبخ عائمة نباتية في مغظاة البحور

وتعج مرجرًا  [1] البلحقة السحاصيل واستفادة العشرخ ىحا مؽ التخبة محتؾى  رفع في يديؼ مسا طخيق بكتخيا الخايدوبيؾم

ويعج التيجيؽ  [3] و ]2[وتدتخجم عمف لمحيؾانات ( %37-23رئيديًا لمبخوتيؽ في كثيخ مؽ دول العالؼ تتخاوح ندبتو بيؽ) 

احج الظخق السيسة لجراسة السعالؼ الؾراثية وىؾ الشغام التداوجي السدتخجم لمتيجيؽ بيؽ تخاكيب وراثية  Diallecrossالتبادلي 

قات األتحادية السسكشة ويسكؽ تقييؼ التخاكيب الؾراثية مؽ خبلل تقجيخ قابمية االتحاد العامة مختمفة لمحرؾل عمى كافة التؾاف

وتقجيخ قابمية االتحاد الخاصة لميجؽ  لمدبلالت والتي تعظي مؤشخًا عمى حاصل عالي عشج اتحادىا مع الدبلالت األخخى 

التؾريث مؽ االباء ألنداليا أن دراسة ىحه السعالؼ الؾراثية  لسعخفة اليجؽ الستفؾقة وطبيعة الفعل الجيشي الحاكؼ لمرفة وندبة

تدتخجم التيجيؽ و تعظيشا فكخة لتقييؼ ىحه التخاكيب الؾراثية واختيار طخيقة التخبية السشاسبة التي تداعج في تحديؽ الرفات 

سعمؾمات الستعمقة بؾراثة السعالؼ الؾراثية لمحرؾل عمى الالتبادلي في تقجيخ قجرتي االئتبلف العامة والخاصة وبعض 

 الى ان متؾسط[5] واشار، [4] وخمظية التمكيح العتسادىا في بخامج التخبية والتحديؽالرفات الكسية في السحاصيل ذاتية 

الرفات وىي ارتفاع الشبات وعجد التفخعات بالشبات ومؾعج التدىيخ ومجة  لجسيع العامة معشؾياً  االتحادية السقجرة مخبعات

 مخبعات متؾسط أما، البيؾلؾجي والحاصل القخنة في البحور عجد صفتي حور وطؾل القخنة وحاصل البحور عجاامتبلء الب

اصشاف مؽ  بيؽ الكامل التبادلي لمتيجيؽ في دراسة السجروسة الرفات لسعغؼ معشؾياً  فكان الخاصة االتحادية السقجرة

األب  راثية لجسيع الرفات الكسية السجروسة لشبات الباقبلء وتفؾق وجؾد فخوقات معشؾية بيؽ التخاكيب الؾ  [6] وأشار  بازالءال

( 2×1) تفؾقت اليجؽ األتية و لسعغؼ الرفات السجروسة وحققت مقجرة اتحادية عامة عالية وباالتجاه السخغؾب 2))

( ألغمب الرفات السجروسة 8×6( و)8×5( و)8×4( و)8×3( و)6×3( و)7×2( و)6×2( و)8×1( و)6×1( و)5×1و)

ان تأثيخات السقجرة االتحادية العامة كانت باالتجاه  [9] ي تأثيخات السقجرة االتحادية الخاصة باالتجاه السخغؾب، ووججف
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( في نبات الباقبلء وىحا يعشي ان ىحه PO6-O14FB/FL( و )PO6-OO2FB/FLالسخغؾب لمتخكيب الؾراثي لئلباء )

تيجف ىحه الجراسة الى تقؾيؼ التخاكيب الؾراثية مؽ  ، [7]الرفات  اآلباء تستمػ جيشات يسكؽ االستفادة مشيا في تحديؽ

الباقبلء وعذائخ الجيل الثاني لمتزخيبات التبادلية لعذخة تخاكيب وراثية وفق بخنامج التيجيؽ التبادلي الشرفي )دون اليجؽ 

آلباء واليجؽ واستخجام الستفؾقة مشيا في العكدية(  ثؼ تقجيخ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة والخاصة لآلباء لسعخفة  أفزل ا

 بخامج التخبية ألنتاج اليجؽ التجارية لسحرؾل الباقبلء وتحديشو الحقًا.

  :مهاد وطرائق العملال .2

السؾضحة والتي تتزسؽ زراعة اآلباء  17/11/2016الدراعي الذتؾي بتأريخ  سؼتست زراعة التخاكيب الؾراثية في السؾ 

التخاكيب الؾراثية  زرعتذائخ الجيل الثاني التي سبق ان تؼ الحرؾل عمييا مؽ مشغسة ايكاردا وىجشيا مؽ ع 1الججول في 

م وكانت  3طؾل الخط  عمى خظؾط اذ كان تفي محظة ابحاث جامعة تكخي (ىجيشًا فخدياً  45+آباء  10)اليجؽ و  االباء

حدب  الديحين الدقي بؾاسظة الخي وكا (m 0.75)والسدافة بيؽ خط واخخ  (m 0.25السدافة بيؽ نبات واخخ ىي )

kgm.haبسقجار   الثبلثي اد سؾبخ فؾسفاتسس  وبعجىا تؼ اضافة الشبات حاجة
بسقجار   (N% 46) د اليؾريااسىو 400  1-

kgm.ha
kgm.ha بسقجار % 85ىيؾميػ اسج بتخكيد يٍ يادجو .200 1-

-1
وتست  دفعة واحجة عشج بجاية التدىيخ 4  

وأجخيت عمييا قياسات  اتنبات عذخةباتات في تجخبة اليجؽ عمى خسدة نباتات لكل خط مؽ اصل الكياسات السجروسة لمش

وارتفاع الشبات والسداحة الؾرقية وعجد األفخع وعجد القخنات وعجد  50%لجراسة حاصل الشبات وصفات عجد االيام لتدىيخ

حرائي لمرفات السجروسة جسيعيا وفق ترسيؼ أجخي التحميل اإل،و بحرة ودليل الحراد وكفاءة الحاصل  100البحور ووزن 

وبثبلثة مكخرات عشج مدتؾى  Random Complete Block Design(R.C.B.D.)القظاعات العذؾائية الكاممة  

والتحميل  [8]وبالظخيقة التي أوضحيا  (Genotypes% لسعخفة االختبلفات بيؽ التخاكيب الؾراثية )5% و 1احتسال 

 .[10] وبالظخيقة التي اوضحيا  [9]لترسيؼ التداوجي )األنسؾذج الثابت( الحي اقتخحوالؾراثي وفقًا لظخيقة ا
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 .السدتخجمة بالجراسة ومشذأىا التخاكيب الؾراثية :1 جدول

 

 :النتائج والمناقذة .3
 تقؾيؼ التخاكيب الؾراثية: 3.1

لستؾسظات التخاكيب الؾراثية لمرفات السجروسة لآلباء واليجؽ نبلحظ في صفة عجد االيام  3 و  2 الججوليبلحظ مؽ 

ؽ األبكخ معشؾيًا ع 3ججول ( في 5×1يؾمًا( بيشسا كان اليجيؽ ) 92( كان مبكخًا اذ استغخق )2% ان األب )50لتدىيخ 

ر اليجؽ كان اكثخ تبكيخًا يؾم( وعشج مقارنة متؾسط اآلباء ومتؾسط اليجؽ نجج ان أزىا 89.33بكية اليجؽ وبستؾسط بمغ )

يؾمًا( وبالشدبة لرفة  98.82يؾمًا( فيسا كان متؾسط األباء واليجؽ يبمغ ) 99.33يؾمًا( بيشسا اآلباء ) 98.71وبمغ )

( 10×1( وبالشدبة لميجؽ تفؾق اليجيؽ )cm69.33  ة معشؾية وبستؾسط قجره )( زياد2( أعظى األب )cmارتفاع الشبات )

( وبسبلحغة نتائج الستؾسط العام نبلحظ ان اآلباء كانت االكثخ cm64.76  عمى باقي اليجؽ بإعظائو اعمى متؾسط بمغ )

( اما صفة السداحة cm53.90 ( بيشسا كانت متؾسظات اليجؽ اقل ارتفاعًا وبمغت )cm56.52 ارتفاعًا لمشبات بمغ)

cm.plantالؾرقية )
( تفؾق معشؾيًا مقارنة ببكية 2( يبلحظ مؽ عخض الستؾسظات الحدابية لآلباء واليجؽ  بأن األب )1-

cm.pant  اآلباء اذ سجل أعمى متؾسط بمغ )
( تفؾقًا معشؾيًا مقارنة ببكية اليجؽ وبمغ 5×3( وأعيخ اليجيؽ )11941.52-

(  cm.plant
cm.plant  ) متؾسط  اليجؽ تفؾق واعظى أعمى متؾسظًا بمغ أن ويبلحظ (12007.70-

-11652.24 )

No. Entry Pedigree Origin 

1 PO6-OO1FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7005-2/B7/ DT ICARDA 

2 PO6-OO2FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7841/B7/ DT ICARDA 

3 PO6-OO3FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7106-1/B7/ DT ICARDA 

4 PO6-OO5FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7380/B7/ DT ICARDA 

5 PO6-OO9FB / FL Selection from ILB 1814 ICARDA 

6 PO6-O11FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7038/B7/ DT ICARDA 

7 PO6-O13FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7486/B7/ DT ICARDA 

8 PO6-O14FB / FL 0405-SP80B(DS)/7986/B7/ DT ICARDA 

9 Syrian Local large ILB1814 Syria 

10 Aguadolce ILB1266 France 
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cm.plantمقارنة مع متؾسط اآلباء وبمغ )
                           ( وكان الستؾسط العام لآلباء واليجؽ بمغ11646.79-

( cm.plant
( أعمى عجد مؽ االفخع بمغ 5الؾراثي )(, وبالشدبة لرفة عجد األفخع )نبات( فقج كان التخكيب 11651.24-

فخع( وعشج مبلحغة نتائج الستؾسظات لآلباء  7.68( وأعظى أعمى معجل بمغ )10×8فخع( في حيؽ تفؾق اليجيؽ ) 9.61)

فخع( وكان  6.20فخع( بيشسا اليجؽ اعظت اقل متؾسظًا ) 7.02واليجؽ نبلحظ ان اآلباء تفؾقت واعظت اعمى متؾسظًا )

 2ججول (  في 7، نبلحظ تفؾق األب )1-نبات .فخع(، وفي صفة عجد القخنات 6.35)لآلباء  واليجؽ الستؾسط العام 

قخنة( وعشج مقارنة متؾسط اآلباء بستؾسط اليجؽ  18.55( بسعجل بمغ ) 10×3قخنة(, وتفؾق اليجيؽ)11.60معشؾيًا وبمغ )

قخنة( وبمغ الستؾسط العام لآلباء  8.85آلباء )قخنة( بيشسا أعظى متؾسط ا 9.02فقج تفؾقت اليجؽ بكيسة أعمى بمغت )

بحرة( أما في اليجؽ يبلحظ في  7.96( معشؾيًا وبمغ )2قخنة( وفي صفة عجد البحور بالقخنة تفؾق األب ) 8.99واليجؽ )

 بحرة( ويتبيؽ مؽ متؾسظات اآلباء ومتؾسظات اليجؽ 9.33( تفؾقًا معشؾيًا وبسعجل بمغ )10×1قج أعظى اليجيؽ) 3ججول 

بحرة( وكان الستؾسط العام لآلباء واليجؽ  6.29بحرة( بيشسا كان متؾسط اآلباء ) 6.45 ) ان اليجؽ تفؾقت بكيسة أعمى بمغ

( مقارنة بستؾسظات اآلباء gm 0.84 ( معشؾيًا وبمغ )3( تفؾق األب )gmبحرة(, وفي معجل وزن البحرة) 6.42قيسة )

( 8×3( يميو اليجيؽ )gm 0.85 ( متفؾق معشؾيًا اذ بمغ)6×1) االخخى وبالدشبة لستؾسظات اليجؽ كان اليجيؽ

اذ كان اكثخ (  gm 0.690 ( بفارق غيخ معشؾي وبمغ الستؾسط العام لميجؽ )4×1( و)9×8( و)10×9( و)10×3و)

( وفي صفة الحاصل  gm 0.695وبمغ الستؾسط العام لآلباء واليجؽ ) ( gm 0.024 تفؾقًا مؽ متؾسط اآلباء البالغ )

بيشسا لستؾسظات اليجؽ تفؾق (  gm 50.39 ( بمغ )7يميو االب) (gm 58.02 ( بسعجل يبمغ)2لفخدي تسيد اآلب )ا

 وبالسقارنة بيؽ متؾسط(  gm 14.04 ( بمغ )5×2واقل متؾسط ىجيؽ كان لميجيؽ)(  gm 95.98 ( يبمغ )9×5اليجيؽ)

وبمغ (  gm 39.69فيسا يبمغ متؾسط االباء )(  gm 41.31 اآلباء باليجؽ نجج تسيد متؾسط اليجؽ بسعجل بمغ )

kgm.haوفي صفة حاصل البحور )(  gm 41.02 العام لآلباء واليجؽ ) الستؾسط
( بأعمى متؾسط بمغ 8تفؾق االب ) (1-

(3386.66 kgm.ha
kgm.ha 2058.47( أقل متؾسط ليحه الرفة بمغ )9في حيؽ أنتج األب ) ،(1-

(، وبالشدبة 1-

kgm.ha 4090.09( واعظى أعمى معجل بمغ مقجاره )9×7لميجؽ تفؾق اليجيؽ )
( 8×7( في حيؽ أعظى اليجيشيؽ )1-

kgm.ha 1391.23أقل بمغ ) حاصبلً  (9×3و)
kgm.ha 1546.47( و)1-

وتفؾق متؾسط اآلباء معشؾيًا  ،( بالتختيب1-

kgm.ha 2542.03) عمى متؾسط اليجؽ بمغ
kgm.ha 2473.72( والستؾسط العام لميجؽ بمغ )1-

( والستؾسط العام 1-
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kgm.ha 2486.14) لآلباء واليجؽ
 10094.42( كان أعمى متؾسط يبمغ )5( اما في الحاصل البيؾلؾجي تفؾق األب )1-

kgm.ha
kgm.ha 6157.94( أقل متؾسط ليحه الرفة يبمغ )1( بيشسا كان األب )1-

( أعمى 9×2( وكان اليجيؽ )1-

kgm.ha 9731.38متؾسط لميجؽ بمغ مقجاره )
kgm.ha 5427.70( حاصبًل أقل بمغ )9×3وكان لميجيؽ ) ،(1-

-1)، 

kgm.ha 8215.5وكان متؾسط اآلباء متفؾق معشؾيًا عمى متؾسط اليجؽ اذ بمغ )
( بيشسا كان متؾسط اليجؽ يبمغ 1-

(8097.9 kgm.ha
kgm.ha 8806.91( والستؾسط العام بمغ )1-

-1.) 

( أقل قيسة 6( وكان األب)%39.74يًا إذ كان أعمى قيسة بمغ )( معشؾ 8وفي صفة دليل الحراد )%( تسيد األب ) 

( وأقل قيسة كانت %55.13( اذ أعظى أعمى قيسة بمغ )7×6( وبالشدبة لميجؽ تفؾق اليجيؽ )%25.26بمغت )

، ولستؾسظات اآلباء واليجؽ كان متؾسط اآلباء متفؾقًا عمى متؾسط اليجؽ بكيسة (%16.72( بمغت )8×7لميجيؽ)

كفاءة  صفة وفي (%31.30( وكان الستؾسط العام لآلباء واليجؽ يبمغ )%31.24بيشسا يبمغ متؾسط اليجؽ ) (31.56%)

gm.cmالحاصل )
gm.cm 0.0305( اذ  سجل  أعمى متؾسط بمغ )9( نبلحظ تفؾق األب )2-

 ( إذ بمغ7( يميو األب )2-

(0.0302 gm.cm
gm.cm 0.0162( أقل متؾسط ليحه الرفة اذ بمغ )10( لكؽ سجل األب )2-

، وفي اليجؽ كان (2-

gm.cm 0.0673( أعمى اليجؽ معجاًل يبمغ مقجاره )10×3متؾسط اليجيؽ )
( أقل متؾسظًا بمغ 5×2فيسا كان اليجيؽ ) ،(2-

(0.0092 gm.cm
gm.cm 0.0252وتفؾق متؾسط اليجؽ عمى متؾسط اآلباء بسقجار يبمغ ) ،(2-

( فيسا كان متؾسط 2-

gm.cm 0.0240) االباء يبمغ
gm.cm 0.0250.( والستؾسط العام لآلباء واليجؽ بمغ )2-

 و [11] .( واتفقت ىحه الشتائج 2-

االختبلفات الؾراثية بيؽ اآلباء وىجشيا ألغمب الرفات بدبب اختبلف السؾرثات التي تديظخ عمى في   [12]و [7] 

 امج انتاج وتحديؽ الشبات.في بخ الرفات السجروسة وبالتالي إمكانية االنتخاب لمتخاكيب الؾراثية الستفؾقة 
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 يتىسطاخ أداء اآلتاء )انتزاكية انىراثيح انعشز( نهصفاخ انًذروسح :2جذول 
 انصفاخ

 

 

 اآلتاء

 عذد اياو

 تشهيزان

 11% 

 ارتفاع 

 انُثاخ

 (cm) 

 انًساحح

 انىرقيح  

(cm2.plant-1) 

 عذد 

 افزع 

 ُثاخان

 عذد

قزَاخ   

 ُثاخان

 عذد 

 تذور 

 قزَحان

 يعذل 

 وسٌ 

  انثذرج

 (gm) 

 حاصم

 انُثاخ  

 انفزدي

(gm) 

 حاصم 

 انثذور

 kgm.ha-1 

 حاصمان

 انثيىنىجي 

 kgm.ha-1 

 دنيم 

 انحصاد

 )%( 

 كفاءج 

 انحاصم

 gm.cm-2 

3 99.00 53.86 1734.14 6.42 8.28 7.56 0.78 49.32 2123.23 6157.94 35.22 0.0278 

1 92.00 69.33 1941.52 8.48 9.34 7.96 0.71 58.03 2076.15 8105.73 26.17 0.0295 

1 103.00 59.93 1610.56 6.57 10.14 3.30 0.84 28.72 2126.36 7951.48 27.96 0.0178 

1 94.66 56.94 1378.99 7.28 8.76 5.66 0.71 32.13 3293.14 8613.94 38.74 0.0240 

1 97.66 57.06 1685.60 9.61 9.02 5.96 0.67 34.67 2904.95 10094.42 28.80 0.02087 

1 102.00 51.93 1749.09 4.40 7.40 5.90 0.73 31.25 2168.99 8941.52 25.26 0.0180 

1 108.00 57.86 1653.34 7.87 11.60 6.96 0.62 50.39 2724.38 8282.42 33.01 0.0302 

8 95.00 55.67 1496.87 5.76 7.54 6.73 0.73 38.70 3386.66 8591.94 39.74 0.0255 

1 103.33 53.33 1547.94 8.40 8.66 7.20 0.75 46.20 2058.47 7822.98 26.80 0.0305 

31 98.66 49.29 1669.77 5.37 7.73 5.66 0.62 27.43 2557.90 7593.54 33.85 0.0162 

اء
آلت

ا
 

او
نع

 ا
ط

س
تى

نً
ا

 

99.33 56.52 1646.79 7.02 8.85 6.29 0.024 39.69 2542.03 8215.5 31.56 0.0240 

L
.S

.D
 

0
.0

5
 

3.76 4.20 223.31 1.40 2.34 1.11 1.111 11.11 111.31 3111.1 8.11 1.1313 

L
.S

.D
 

0
.0

1
 

5.15 5.75 305.95 1.92 3.21 1.11 1.111 11.11 111.18 1131.8 31.31 1.1111 

 .يؾضح متؾسظات ىجائؽ الجيل األول لمرفات السجروسة :3جدول 

 الصفات

 

 

 الهجن

 عذد اياو

 زتشهيان

 11% 

 ارتفاع 

 انُثاخ

 (cm) 

 انًساحح

 انىرقيح  

(cm2.plant-1) 

 عذد 

 افزع 

 ُثاخان

 عذد

قزَاخ   

 ُثاخان

 عذد 

 تذور 

 قزَحان

 يعذل 

 وسٌ 

  انثذرج

 (gm) 

 حاصم

 انُثاخ  

 انفزدي

(gm) 

 حاصم 

 انثذور

 kgm.ha-1 

 حاصمان

 انثيىنىجي 

 kgm.ha-1 

 دنيم 

 انحصاد

 )%( 

 كفاءج 

 انحاصم

 gm.cm-2 

1×2  93.33 52.33 1331.18 6.66 10.13 5.43 0.63 35.32 3816.9 8961.9 42.62 0.0263 

1×3  95.00 56.88 1713.08 5.62 8.72 6.26 0.72 40.33 1665.9 8635.9 19.48 0.0242 

1×4  93.00 53.76 1842.30 6.10 7.42 5.73 0.80 36.74 1850.0 8196.2 23.21 0.0194 

1×5  89.33 53.73 1536.24 5.78 8.13 6.60 0.64 37.17 2894.2 9372.1 30.82 0.0235 

1×6  97.00 56.09 1422.86 5.83 7.46 6.06 0.85 38.16 1581.7 6045.8 26.30 0.0267 

1×7  97.00 48.14 1229.83 5.55 10.53 5.23 0.57 32.19 2435.2 8464.7 29.10 0.0261 

1×8  89.66 60.02 1920.29 7.60 6.53 7.26 0.72 34.02 2672.5 8961.3 29.82 0.0177 

1×9  92.66 53.41 1452.20 6.70 7.68 3.60 0.67 19.22 3635.2 8145.4 46.08 0.0132 

1×11  104.33 64.76 1578.11 5.50 11.33 9.33 0.50 53.41 1547.6 7824.7 19.88 0.0337 

2×3  106.00 56.80 1651.48 5.68 8.74 6.36 0.60 35.67 3168.1 8403.1 37.99 0.0207 

2×4  107.33 53.94 1300.93 6.83 7.01 8.53 0.67 41.13 1942.0 8444.4 22.98 0.0315 

2×5  94.00 58.88 1493.02 4.27 7.01 3.66 0.53 14.04 1796.3 8344.1 21.80 0.0092 

2×6  98.66 55.96 1712.06 5.69 6.55 6.93 0.77 34.80 3626.0 7832.2 47.04 0.0206 

2×7  92.00 53.69 1907.13 7.33 12.53 8.50 0.74 78.42 1923.0 9228.5 20.99 0.0410 

2×8  98.00 53.81 1778.99 6.22 12.03 6.46 0.63 48.28 2409.5 8789.9 27.43 0.0270 

2×9  100.00 50.11 1831.83 6.97 9.46 8.86 0.61 51.98 1983.4 9731.3 20.32 0.0281 
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2×11  103.33 52.01 1695.90 6.60 6.41 5.26 0.71 23.99 2611.2 7847.7 34.39 0.0141 

3×4  105.33 55.46 1936.12 5.19 7.42 4.56 0.76 26.93 1840.1 8587.2 21.62 0.0137 

3×5  98.33 52.15 2007.70 5.56 10.86 4.33 0.74 35.66 2352.1 6156.4 38.00 0.0177 

3×6  102.66 51.89 1718.38 7.42 7.83 7.00 0.58 31.51 3172.7 8048.7 39.64 0.0185 

3×7  101.66 51.42 1826.25 5.86 8.13 7.43 0.77 45.94 3752.1 7612.7 50.50 0.025 

3×8  93.33 49.48 1715.52 5.69 7.43 5.60 0.83 34.94 3318.2 9587.8 34.63 0.0203 

3×9  96.33 52.15 1584.05 5.89 6.93 5.93 0.56 23.85 1546.4 5427.7 28.37 0.0147 

3×11  96.33 50.14 1303.96 5.80 18.55 5.76 0.81 88.22 1934.6 8048.6 24.15 0.0673 

4×5  103.33 53.69 1202.10 6.68 11.33 7.60 0.48 44.41 1789.7 9036.7 19.90 0.0366 

4×6  93.33 58.28 1877.93 6.88 13.79 8.56 0.72 88.44 2131.0 7637.2 28.06 0.0464 

4×7  103.00 48.88 1928.03 6.48 16.10 5.13 0.59 51.62 3749.7 6959.2 54.43 0.0266 

4×8  90.00 48.28 1680.61 6.09 9.06 6.10 0.73 42.31 2327.2 9120.1 25.51 0.0243 

4×9  106.00 61.66 1815.08 5.61 5.40 7.60 0.79 33.18 1625.5 7166.5 22.98 0.0181 

4×11  104.00 59.32 1953.33 5.74 6.56 5.53 0.63 23.39 2930.8 9371.5 31.47 0.0117 

5×6  108.00 55.93 1760.64 5.40 8.16 7.90 0.72 49.25 2569.1 9415.7 27.29 0.0272 

5×7  102.66 46.96 1699.90 5.74 7.20 5.60 0.78 32.51 1945.5 8123.0 24.08 0.0187 

5×8  92.00 52.86 1792.91 6.05 9.16 4.76 0.73 36.21 2721.3 6994.5 39.37 0.0198 

5×9  95.33 57.87 1432.03 6.16 16.48 7.30 0.76 95.98 1703.8 8994.7 19.00 0.0667 

5×11  93.33 48.54 1824.04 5.74 9.34 9.20 0.60 52.11 2351.2 6790.9 34.59 0.0283 

6×7  93.33 52.27 1827.91 6.80 8.40 6.73 0.65 39.72 3353.9 6379.9 55.13 0.0208 

6×8  98.33 50.81 1497.52 5.34 10.10 6.50 0.68 46.06 1701.3 8007.3 21.36 0.0304 

6×9  98.66 51.13 1571.86 6.49 7.06 7.00 0.76 40.14 2992.7 8951.3 33.62 0.0247 

6×11  103.66 56.01 1689.23 6.97 7.88 3.86 0.56 17.52 1665.5 6305.7 26.61 0.0101 

7×8  106.00 54.02 1532.61 6.33 7.81 4.86 0.74 28.55 1391.2 8519.1 16.72 0.0186 

7×9  104.00 51.00 1557.83 5.54 7.46 7.43 0.60 34.05 4090.0 9308.7 43.93 0.0214 

7×11  101.66 55.93 1711.19 7.55 7.36 4.66 0.61 21.55 2336.9 6367.4 37.21 0.0125 

8×9  97.00 59.40 1483.03 7.28 6.95 8.50 0.80 48.70 2911.0 7126.1 41.08 0.0323 

8×11  97.00 56.14 1272.68 7.68 7.54 6.46 0.74 39.18 3354.4 8592.3 39.84 0.0293 

9×11  106.66 49.49 1750.51 5.95 7.74 8.30 0.80 52.06 2198.6 8541.0 26.15 0.0296 

جن
اله

 

عام
ط ال

هس
لمت

 ا

18.13 11.11 3111.11 1.11 1.11 6.45 0.690 41.31 2473.2 8097.9 31.24 0.0252 

L
.S

.D
 0

.0
5
 

1.11 1.11 311.11 3.11 1.11 1.11 1.113 11.11 311.1 3111.1 1.11 1.131 
L

.S
.D

 0
.0

1
 

1.11 1.11 111.11 3.8 1.11 1.11 1.111 11.81 118.1 1111.1 1.11 1.1311 

جن
واله

اء 
اآلب

 

عام
ط ال

هس
لمت

 ا

18.81 11.18 3113.11 1.11 8.11 6.42 0.695 41.02 2486.1 8119.3 31.30 0.0250 

L
.S

.D
 0

.0
5
 

1.11 1.11 311.18 3.11 1.11 1.31 1.111 11.11 318.3 3111.1 1.81 1.1311 

L
.S

.D
 0

.0
1

 

1.11 1.11 118.11 3.18 1.11 1.81 1.118 11.11 111.3 1311.1 31.11 1.1311 
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 المقدرة االتحادية: 3.2
( Fixed Modelاالتحادية الخاصة وفق الظخيقة الثانية )الشسؾذج الثابت السقجرة االتحادية العامة والسقجرة تست دراسة"

( Additive gene actionسؾرثات اإلضافية )بأن معشؾية السقجرة االتحادية العامة لمرفات تجل عمى ال] 13[الحي اقتخحو 

 ( .Non additive gene actionومعشؾية السقجرة االتحادية الخاصة لمرفات عمى أىسية السؾرثات غيخ اإلضافية )

وأن معشؾية متؾسط مخبعات السقجرتيؽ العامة والخاصة تجل عمى أىسية كل مؽ الفعل الجيشي اإلضافي وغيخ  

تبايشات السقجرة االتحادية العامة والسقجرة االتحادية الخاصة  4الججول فات يبلحظ مؽ خبلل نتائج اإلضافي في وراثة الر

أن ندبة مكؾنات التبايؽ العائجة إلى السقجرة االتحادية العامة إلى ندبة مكؾنات تبايؽ السقجرة االتحادية الخاصة كانت أقل 

cmية )( والسداحة الؾرقcmمؽ واحج لرفات: ارتفاع الشبات )
( وعجد األفخع )نبات( وعجد القخنات بالشبات وعجد البحور 2

kgm.haبالقخنة وحاصل الشبات الفخدي وحاصل البحور )
kgm.ha( والحاصل البيؾلؾجي )1-

( ودليل الحراد )%( 1-

gm.cmوكفاءة الحاصل )
تي ) عجد ( وىحا يدتجل عمى أىسية الفعل غيخ االضافي بيشسا كانت الشدبة اكبخ مؽ واحج لرف2-

مسا يسكؽ ان يتؼ تحديؽ بؾاسظة  (( وىحا يجل عمى أىسية الفعل اإلضافيgm% ومعجل وزن البحرة )50االيام لتدىيخ 

االنتخاب التكخاري لياتيؽ الرفتيؽ اما بكية الرفات مؽ خبلل إنتاج اليجؽ واالستفادة مؽ قؾة اليجيؽ لئلنتاج التجاري 

 [16].و [15]و [14] واتفقت ىحه الشتيجة مع

   .ًقذرج االتحاديح انعايح وانخاصح نهصفاخ انًذروسح( نه3111كزفُك )تحهيم تثايُاخ  :4جذول  

  

 

 انتثايُاخ
 عذد اياو

 تشهيزان

 11% 

 ارتفاع 

 انُثاخ

 (cm) 

 انًساحح

 انىرقيح  

(cm2.plant-1) 

 عذد 

 افزع 

 ُثاخان

 عذد

قزَاخ   

 ُثاخان

 عذد 

 تذور 

 قزَحان

 يعذل 

 وسٌ 

  انثذرج

 (gm) 

 حاصم

 انُثاخ  

 انفزدي

(gm) 

 حاصم 

 انثذور

 kgm.ha-1 

 حاصمان

 انثيىنىجي 

 kgm.ha-1 

 دنيم 

 انحصاد

 )%( 

 كفاءج 

 انحاصم

 gm.cm-2 

σ2 
G.C.A 46.43 13.72 16732.64 0.67 3.20 2.05 0.0087 49.73 184790 930888 45.09 0.000019 

σ2 
S.C.A 23.68 19.33 45264.93 1.04 7.46 2.16 0.0081 319.33 568968 1145278 95.13 0.00014 

σ2
E 0.94 3.09 4862.89 0.23 0.63 0.59 0.00025 53.83 4996 336212 7.93 0.000022 

σ2 
G.C.A 

1.96 0.70 0.36 0.65 0.42 0.94 1.0740 0.15 0.32 0.81 0.47 0.13264 
σ2 

S.C.A 
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 لعامة لآلباء :تأثيرات المقدرة االتحادية ا 3.2.1
% فكان سالبًا ومعشؾيًا لآلباء وباالتجاه 50بأن تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لرفة عجد االيام لتدىيخ  5الججول يبيؽ 

 ( عمى التؾالي.-0.86( و )-1.28( و )- 2.97( و )-3.14( إذ بمغت )2( و)5( و)8( و)1السخغؾب بو )

( و 0.72( إذ بمغت )4( و )2( و)1أثيخ كان معشؾيًا وباتجاه الديادة لآلباء )( التcmوبالشدبة لرفة ارتفاع الشبات ) 

( التأثيخ كان معشؾيًا وباتجاه الديادة السخغؾبة 1-نباتcm 2. ( بالتختيب ,وفي صفة السداحة الؾرقية )0.75( و )2.33)

ولرفة عجد  ،عمى التختيب (30.30( و )34.40( و )42.83( و )35.16( إذ بمغ )7( و )6( و )3( و )2لآلباء  )

( 0.29( و )0.26( و )0.28( إذ بمغت )9( و )7( و )2األفخع )نبات( كان تأثيخىا معشؾيًا وباالتجاه السخغؾب لآلباء )

( إذ بمغ 7( و )5( و )4( و )3بالتتابع  وفي صفة عجد القخنات )نبات( كان التأثيخ معشؾيًا وباالتجاه السخغؾب لآلباء )

( بالتختيب أما في صفة عجد البحور بالقخنة كان معشؾيًا وباالتجاه السخغؾب لآلباء 0.82( و )0.57( و )0.23( و )0.50)

(  وباالتجاه السخغؾب gm(  بالتتابع وكان التأثيخ معشؾيًا في صفة معجل وزن البحور )0.68( و )0.44( إذ بمغا )9( و)2)

( بالتختيب 0.021( و )0.037( و )0.013( و )0.037و ) (0.05( إذ بمغت )9( و)8( و )6( و )3( و )1لآلباء )

( بالتتابع اما في 3.37و 2.37( بمغا )9و2بيشسا في صفة الحاصل الفخدي كان التأثيخ معشؾيًا وباالتجاه السخغؾب لآلباء )

kgm.haصفة حاصل البحور )
( و 256.59( يبمغا )8( و )7( التأثيخ كان معشؾيًا وباالتجاه السخغؾب لآلباء )1-

( بمغ 8( و )4( و)2( بالتتابع  وبالشدبة لرفة الحاصل البيؾلؾجي كان لو تأثيخ معشؾيًا وباتجاه مخغؾب  لآلباء )186.06)

( بالتختيب وفي صفة دليل الحراد )%( كان معشؾيًا وباتجاه الديادة 297.48( و)342.30( و)202.85( و )373.49)

     كفاءة الحاصل  ةالتؾالي, ولرفعمى ( 0.92( و)4.49( و )0.94) تبمغ( و 8و) (7( و )6) السخغؾبة لآلباء 

(gm.cm
، كسا يبلحظ مؽ خبلل الشتائج تفؾق (0.00291( إذ بمغ )9)ب التأثيخ كان معشؾيًا وباالتجاه السخغؾب لؤل (2-

د القخنات ومعجل وزن لدبعة صفات عجا صفة عجتأثيخ لمسقجرة االتحادية العامة باالتجاه السخغؾب حيث كان لو ( 2األب )

% ومعجل وزن 50صفات)عجد االيام لتدىيخ  في (8) البحرة وحاصل البحور ودليل الحراد وكفاءة الحاصل وتفؾق األب

في صفات )عجد األفخع وعجد البحور بالقخنة ومعجل ( 9األب )و  ،والحاصل البيؾلؾجي ودليل الحراد(البحرة وحاصل البحور 

ودليل  القخنات عجدلرفات ) عجد االفخع والسداحة الؾرقية و  (7األب )و  لفخدي وكفاءة الحاصل(وزن البحرة وحاصل الشبات ا

( لثبلث 4( و)3% وارتفاع الشبات ومعجل وزن البحرة( واألب )50( في صفات) عجد األيام لتدىيخ1الحراد ( واألب )
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جد القخنات( حيث يتزح في تفؾق ىحه % وع50( لرفتي )عجد األيام لتدىيخ5( ألربعة صفات واألب )6صفات واالب )

 تداعج عمىمؾرثات  ياالمتبلكتأثيخ عالي لمسقجرة العامة عمى االتحاد في اغمب صفاتيا وتعدى ىحه  ااآلباء ال عظاءى

 .]7[و  ]6[و  [18]اتفقت مع [17] اإلضافي× التفاعل االضافي  ةزسشمتتحديؽ ىحه الرفات 

 هصفاخ انًذروسح.ناديح انعايح نكم اب تقذيزاخ تأثيز انًقذرج االتح :5جذول 

 اآلباء
 عذد اياو

 تشهيزان

 11% 

 ارتفاع 

 انُثاخ

 (cm) 

 انًساحح

 انىرقيح  
(cm2.plant-1) 

 عذد 

 افزع 

 ُثاخان

 عذد

قزَاخ   

 ُثاخان

 عذد 

 تذور 

 قزَحان

 يعذل 

 وسٌ 

  انثذرج

 (gm) 

 حاصم

 انُثاخ  

 انفزدي

(gm) 

 حاصم 

 انثذور

 kgm.ha-1 

 حاصمان

 انثيىنىجي 

 kgm.ha-1 

 دنيم 

 انحصاد

 )%( 

 كفاءج 

 انحاصم

 gm.cm-2 

3 -3.14 0.72 -55.77 -0.13 -0.36 0.01 0.005 -2.16 -83.45 -199.06 -0.53 -0.0007 

1 -0.86 2.33 35.16 0.28 -0.02 0.44 -0.025 2.37 6.80 373.49 -1.36 0.0002 

1 1.16 -0.15 42.83 -0.33 0.50 -0.90 0.037 -2.55 -28.66 -241.80 0.50 -0.0014 

1 0.63 0.75 10.89 0.03 0.23 0.00 -0.002 0.10 -47.90 202.85 -1.38 0.0001 

1 -1.28 -0.28 -3.65 0.06 0.57 -0.14 -0.023 1.29 -117.83 342.03 -2.64 0.0012 

1 0.88 -0.49 34.40 -0.34 -0.56 0.14 0.013 -0.25 -17.94 -233.81 0.94 -0.0011 

1 2.52 -1.67 30.30 0.26 0.82 -0.09 -0.027 1.18 256.59 -148.71 4.49 -0.0003 

8 -2.97 -0.16 -41.31 0.001 -0.59 -0.05 0.037 -1.29 186.06 297.48 0.92 -0.0003 

1 1.35 -0.43 -49.11 0.29 -0.52 0.68 0.021 3.37 -45.29 -22.82 -0.75 0.0029 

31 1.71 -0.60 -3.76 -0.12 -0.05 -0.07 -0.036 -2.07 -108.37 -369.64 -0.18 -0.0004 

S.E(

^

gi ) 
0.26 0.48 19.09 1.31 0.21 0.21 0.0043 2.00 19.35 158.8 0.77 0.0012 

 انمقذرة االتحاديت انخاصت: 3.2.2
ىجيؽ فخدي ولمرفات السجروسة، ويبلحظ مؽ تقجيخات تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لكل  6الججول يؾضح         

% كان معشؾي ومؾجب وباالتجاه 50خبلل الشتائج السحكؾرة: أن تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة في صفة عجد االيام لتدىيخ 

ىجيشًا وكان تأثيخ 16يًا باتجاه الديادة باالرتفاع ل( كان مؾجبًا ومعشؾ cmىجيشًا وفي صفة ارتفاع الشبات ) 21السخغؾب ل

cmالسقجرة الخاصة مؾجب ومعشؾي لرفة السداحة الؾرقية )
2
.plant

-1
شبات اعظت تأثيخات الىجيشًا وفي عجد افخع  19ل (

تجاه ىجؽ وفي صفة عجد القخنات بالشبات كانت باال 9لمسقجرة االتحادية الخاصة مؾجبة ومعشؾية باالتجاه السخغؾب ل

ىجيشًا  14ل ىجيشًا بيشسا في صفة عجد البحور بالقخنة كانت معشؾية ومؾجبة باالتجاه السخغؾب 13السخغؾب ومعشؾية ل

ىجيؽ وفي صفة حاصل الشبات  13( كانت مؾجبة ومعشؾية باالتجاه السخغؾب لgmولرفة معجل وزن البحرة نبات )

kgm.haىجيؽ وفي صفة حاصل البحور ) 12الفخدي كانت التأثيخات باالتجاه السخغؾب ومعشؾية ل
( كانت تأثيخات 1-
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السخغؾب  ىجيشًا وبالشدبة لمحاصل البيؾلؾجي كانت باالتجاه 24السقجرة الخاصة عمى االتحاد باالتجاه السخغؾب ومعشؾية ل

صفة ىجيؽ اما في  19ىجيؽ وفي صفة دليل الحراد )%( كانت مؾجبة ومعشؾية باالتجاه السخغؾب ل 19ومعشؾية ل

gm.cmكفاءة الحاصل )
 .( كانت معشؾية وباالتجاه السخغؾب لعذخة ىجؽ2-

 .تقجيخات تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لكل ىجيؽ فخدي لمتيجيشات التبادلية الشرفية لمرفات السجروسة :6جدول 

 عذد اياو انصفاث

 تشهيزان

 11% 

 ارتفاع 

 انُثاخ

 (cm) 

 انًساحح

 انىرقيح  

(cm2.plant-1) 

 عذد 

 افزع 

 ُثاخان

 عذد

قزَاخ   

 ُثاخان

 عذد 

 تذور 

 قزَحان

 يعذل 

 وسٌ 

  انثذرج

 (gm) 

 حاصم

 انُثاخ  

 انفزدي

(gm) 

 حاصم 

 انثذور

 kgm.ha-1 

 حاصمان

 انثيىنىجي 

 kgm.ha-1 

 دنيم 

 انحصاد

 )%( 

 كفاءج 

 انحاصم

 gm.cm-2  انهجن

 انفرديت

1×2 -1.48 -5.11 -299.4 0.16 1.52 -1.43 -0.044 -5.90 
1407.

4 
668.1 13.22 0.0018 

1×3 -1.84 1.94 74.7 -0.26 -0.40 0.74 -0.011 4.02 -708.1 957.4 -11.78 0.0013 

1×4 -3.31 -2.09 235.9 -0.13 -1.43 -0.69 0.106 -2.21 -504.6 73.05 -6.16 -0.0050 

1×5 -5.06 -1.08 -55.5 -0.49 -1.06 0.32 -0.035 -2.97 609.4 1109.8 2.70 -0.0019 

1×6 0.43 1.48 -207.1 -0.03 -0.59 -0.49 0.142 -0.43 -803.0 -1640.6 -5.40 0.0035 

1×7 -1.20 -5.28 -395.9 -0.92 1.08 -1.09 -0.098 -7.84 -224.0 693.1 -6.14 0.0021 

1×8 -3.03 5.08 366.1 1.38 -1.49 0.89 -0.016 -3.54 83.81 743.5 -1.85 -0.0062 

1×9 -4.36 -1.25 -94.1 0.18 -0.41 -3.51 -0.045 -22.99 
1277.

8 
248.0 16.08 -0.014 

1×11 6.93 10.26 -13.5 -0.58 2.76 2.98 -0.165 16.63 -746.6 274.0 -10.68 0.0099 

2×3 6.88 0.24 -77.7 -0.62 -0.72 0.40 -0.100 -5.16 703.9 152.0 7.55 -0.0030 

2×4 8.74 -3.52 -396.3 0.17 -2.18 1.66 0.008 -2.37 -502.9 -251.2 -5.57 0.0061 

2×5 -2.67 2.44 -189.7 -2.42 -2.52 -3.05 -0.110 -30.64 -578.7 -490.7 -5.48 -0.0171 

2×6 -0.17 -0.26 -8.7 -0.58 -1.84 -0.07 0.090 -8.34 
1151.

0 
-426.8 16.16 -0.0035 

2×7 -8.48 -1.34 190.4 0.44 2.74 1.72 0.099 33.84 -826.4 884.4 -13.43 0.0160 

2×8 3.02 -2.73 133.9 -0.41 3.66 -0.34 -0.078 6.18 -269.4 -0.38 -3.42 0.0021 

2×9 0.68 -6.16 194.5 0.04 1.02 1.31 -0.079 5.22 -464.2 1261.3 -8.85 -0.0001 

2×11 3.65 -4.10 13.25 0.10 -2.49 -1.52 0.079 -17.32 226.6 -275.48 4.64 -0.0106 

3×4 4.71 0.49 231.14 -0.85 -2.30 -0.96 0.036 -11.63 -569.3 506.80 -8.79 -0.0099 

3×5 -0.36 -1.78 317.28 -0.52 0.80 -1.04 0.035 -4.09 12.54 -2063.1 8.84 -0.007 

3×6 1.79 -1.83 -10.10 1.75 -1.09 1.33 -0.163 -6.69 733.2 404.9 6.89 -0.003 

3×7 -0.84 -1.12 101.86 -0.41 -2.18 2.00 0.065 6.30 
1038.

1 
-116.1 14.20 0.0017 

3×8 -3.67 -4.57 62.76 -0.32 -1.46 0.13 0.064 -2.22 
674.7

3 
1412.8 1.91 -0.0029 

3×9 -5.00 -1.62 -60.90 -0.42 -2.03 -0.28 -0.193 -17.97 -865.7 -2427.0 -2.67 -0.0117 

3×

11 
-5.36 -3.47 -386.3 -0.08 9.11 0.32 0.115 51.83 -414.4 540.7 -7.46 0.04421 

4×5 5.15 -1.15 -456.3 0.23 1.54 1.32 -0.189 2.00 -530.6 372.5 -7.36 0.01025 

4×6 -7.00 3.64 181.3 0.85 5.14 1.99 0.022 47.57 -289.2 -451.1 -2.79 0.02242 

4×7 1.02 -4.56 235.5 -0.15 6.05 -1.19 -0.076 9.31 1054.8 -1214.3 20.02 0.00182 

4×8 -6.48 -6.68 59.7 -0.28 0.44 -0.27 0.004 2.48 -297.0 500.40 -5.32 -0.00042 
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 عذد اياو انصفاث

 تشهيزان

 11% 

 ارتفاع 

 انُثاخ

 (cm) 

 انًساحح

 انىرقيح  
(cm2.plant-1) 

 عذد 

 افزع 

 ُثاخان

 عذد

قزَاخ   

 ُثاخان

 عذد 

 تذور 

 قزَحان

 يعذل 

 وسٌ 

  انثذرج

 (gm) 

 حاصم

 انُثاخ  

 انفزدي

(gm) 

 حاصم 

 انثذور

 kgm.ha-1 

 حاصمان

 انثيىنىجي 

 kgm.ha-1 

 دنيم 

 انحصاد

 )%( 

 كفاءج 

 انحاصم

 gm.cm-2  انهجن

 انفرديت

4×9 5.18 6.97 202.0 -1.06 -3.29 0.48 0.083 -11.30 -767.4 -1132.8 -6.17 -0.00992 

4×

11 
2.82 4.79 294.9 -0.50 -2.60 -0.81 -0.029 -15.66 600.9 1418.9 1.74 -0.01293 

5×6 9.57 2.33 78.64 -0.66 -0.82 1.48 0.043 7.19 218.7 1188.2 -2.30 0.00212 

5×7 2.60 -5.46 22.00 -0.93 -3.18 -0.58 0.140 -10.98 -679.3 -189.6 -9.05 -0.00713 

5×8 -2.56 -1.06 186.6 -0.36 0.19 -1.45 0.021 -4.80 166.9 -1764.2 9.80 -0.00604 

5×9 -3.56 4.21 -166.4 -0.55 7.44 0.33 0.074 50.30 -619.1 556.1 -8.88 0.03758 

5×

11 
-5.92 -4.95 180.2 -0.54 -0.16 3.00 -0.034 11.87 91.3 -1300.7 6.13 0.00261 

6×7 -8.89 0.06 111.9 0.54 -0.84 0.26 -0.031 -2.22 629.1 -1356.9 18.39 -0.00278 

6×8 1.60 -2.90 -146.8 -0.66 2.27 -0.01 -0.057 6.59 -952.9 -175.6 -11.79 0.00691 

6×9 -2.39 -2.31 -64.67 0.19 -0.82 -0.25 0.039 -3.98 569.8 1088.6 2.13 -0.00207 

6×

11 
2.24 2.72 7.34 1.10 -0.48 -2.62 -0.112 -21.16 -694.3 -1210.1 -5.44 -0.01324 

7×8 7.63 1.48 -107.6 -0.27 -1.40 -1.40 0.036 -12.35 -1537 251.0 -19.98 -0.00574 

7×9 1.29 -1.26 -74.6 -1.36 -1.81 0.41 -0.081 -11.51 1392 1360.8 8.90 -0.00617 

7×

11 
-1.39 3.83 33.4 1.07 -2.38 -1.58 -0.019 -18.57 -297 -1233.5 1.61 -0.01166 

8×9 -0.20 5.63 -77.7 0.63 -0.91 1.44 0.048 5.61 284.1 -1267.8 9.62 0.00472 

8×

11 
-0.56 2.52 -333.4 1.46 -0.79 0.17 0.048 1.53 790.6 545.1 7.81 0.00510 

9×

11 
4.77 -3.84 152.1 -0.57 -0.65 1.26 0.125 9.74 -133.8 814.1 -4.20 0.00221 

).(. ijSES


 

1.81 3.11 11.18 1.11 1.11 0.63 0.0131 6.05 58.36 478.79 2.32 0.00390 

( لتدعة 7×2: يبلحظ انو كانت تأثيخات السقجرة الخاصة مؾجبة ومعشؾية ألغمب الرفات في اليجؽ )ومؽ الشتائج اعبله
ة % والسداحة الؾرقية وعجد االفخع وعجد القخنات وعجد البحور بالقخنة ومعجل وزن البحر 50)عجد األيام لتدىيخ صفات ىي

% 50( لتدعة صفات ايزَا )عجد األيام لتدىيخ6×4وحاصل البحور والحاصل البيؾلؾجي وكفاءة الحاصل( واليجيؽ )
وارتفاع الشبات والسداحة الؾرقية وعجد االفخع وعجد القخنات وعجد البحور بالقخنة ومعجل وزن البحرة والحاصل الفخدي وكفاءة 

األفخع والسداحة الؾرقية وعجد البحور بالقخنة ودليل الحراد( واليجيؽ  ( لثسانية صفات عجا )عجد9×5الحاصل( يميو)
( 8×1( )2×1( لدتة صفات واليجؽ )10×5( )3×1( )10×1( لدبعة صفات وىجؽ )10×8( و)9×8( )6×5)

( لخسدة مؽ الرفات وىحه اليجؽ الستفؾقة يسكؽ ادخاليا في بخنامج 10×9(و)7×4( )8×3( و)7×3( )6×3( )9×2و)
اب التكخاري وتعؾد تأثيخات السقجرة االتحادية الخاصة العالية ألي ىجيؽ برؾرة عامة عمى الكيسة العالية ألداء ىحا االنتخ

اليجيؽ وتفؾقو وتعدى الى الفعل الديادي لمسؾروثات وقج تؼ الحرؾل عمى ىجؽ ذات تأثيخات في االتجاه السخغؾب لمسقجرة 
 .[23]و  [22]و [21]و [20]و [19]ؽ الرفات لمعجيج مؽ الباحثيؽ ومشيؼلعجد مؽ اليجؽ ولبعض مو االتحادية الخاصة 
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 :تقذير تبايناث تأثير انمقذرة االتحاديت انعامت وانخاصت نكم أب نهصفاث انمذروست 3.2.3

تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة والخاصة لكل أب لمرفات السجروسة ويبلحظ قيؼ ىحه اآلباء  7الججول يؾضح 

تأثيخ  5الججول وتحجيج أي مؽ اآلباء أكثخ اىسية في تحديؽ الرفة نبلحظ في  ،5بالججول خىا مؽ التي سبق شخحيا وتأثي

% كان 50السقجرة االتحادية العامة لكل أب لمرفات السجروسة، أن تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لرفة عجد االيام لتدىيخ 

. وعشج الخجؾع الى ( عمى التؾالي-2.97( و )-3.14لسخغؾب إذ بمغت )( باالتجاه ا8( و )1سالب ومعشؾي لآلباء )

( عمى التؾالي. ويدتشتج ان األب 130.41( و )118.31)فان تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلباء بمغا  5الججول 

( مؾروثات ىحه الرفة 8ب )بيشسا نقل األ ،( نقل مؾروثات ىحه الرفة برؾرة مشتغسة الى ىجائؽ الجيل الثاني جسيعيا1)

( 9.81الى بعض ندمو برؾرة غيخ مشتغسة وتخاوحت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )

( إذ 4( و)2( كان التأثيخ معشؾيًا وتفؾق اآلباء )cm(، ويبلحظ في صفة ارتفاع الشبات )4( لبلب )0.33( الى )1لبلب )

( 2بلب )تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة ل كانفي حيؽ ، ( عمى التؾالي باتجاه الديادةcm0.75( و)2.33cmبمغا )

( نقل مؾروثات ىحه الرفة بذكل مشتغؼ الى 2عمى التختيب. وبحلػ يعشي ان األب )(157.98) (4( ولبلب )76.34) يبمغ

ض ندمو بذكل غيخ مشتغؼ وتخاوحت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة ( نقل تأثيخاتو ليحه الرفة الى بع4معغؼ ندمو لكؽ األب )

(، اما لرفة السداحة الؾرقية 5( لبلب )-0.15( و )2( لبلب )5.23االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )

(cm
يخ السقجرة تأث ( عمى التؾالي وكان تبايؽ42.83( و )35.16( يبمغ)3( و )2( كان التأثيخ معشؾي ومتسيد لآلباء )2

( قج نقل 2وىح يعشي ان األب ) .بالتختيب( 317590.23( و )281493.27)( يبمغ 3( و)2االتحادية الخاصة لآلباء)

نقل تأثيخاتو ليحه الرفة الى بعض اليجؽ بذكل  (3)تأثيخاتو ليحه الرفة برؾرة مشتغسة الى معغؼ ىجائشو ,لكؽ  األب 

( و 1( لبلب )2745.84جرة االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ تتخاوح بيؽ )غيخ مشتغؼ. وكانت قيؼ تبايؽ تأثيخ السق

( 2)سعشؾية وباالتجاه السخغؾب لآلباء الالتأثيخات أعمى صفة عجد األفخع )نبات( كانت (، وفي 4( لبلب )(245.94-

( و 6.54)( 9( و)2لخاصة لآلباء ). وكان تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية ا(بالتختيب0.29)(و 0.28إذ بمغت  و )(9و)

( قج نقل مؾروثات ىحه الرفة برؾرة مشتغسة الى معغؼ ندمو،  فيسا نقل 9وبحلػ ندتشتج ان األب ) ( عمى التؾالي.3.79)

مؾروثات ىحه الرفة برؾرة غيخ مشتغسة الى ندمو. وتخاوحت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لمتخاكيب  (2)اآلب 

 شباتبالفي صفة عجد القخنات . و (0.0012-) ( بمغ10االب )و  ( 0.10( وبمغ )6ثية العذخ بيؽ االب)الؾرا
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 عمى التؾالي( 0.82و )( 0.57( و )0.50) تإذ بمغ معشؾي وباالتجاه السخغؾب( بذكل 7و)(5( و )3) تسيد اآلباء

وان مؾروثات ىحه الرفة  .( عمى التؾالي0.63) و( 0.28( و )0.20)وكان تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلباء ,

( برؾرة غيخ مشتغسة. 7( برؾرة مشتغسة الى معغؼ ىجائشو،  لكشو تؼ نقل مؾروثات اآلباء )5( و)3قج نقمت مؽ األب )

 ( لبلب-0.045( و )7( لبلب )0.63وتخاوحت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )

( واعظى اعمى 9( و )2) فقج تفؾق األبقخنة التأثيخ كان معشؾيًا وباالتجاه السخغؾب بال صفة عجد البحور(. اما في 10)

( و 18.16)في حيؽ كان تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلباء  ،عمى التختيب(0.68) و (0.44)تإذ بمغمعشؾية 

( قج أورث الديادة في ىحه الرفة الى معغؼ ىجائؽ الجيل الثاني برؾرة 9ىحا يجل عمى ان األب ) .بالتتابع( 4.83)

( أدائيؼ ليحه الرفة برؾرة غيخ مشتغسة. وكانت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة 2مشتغسة, فيسا نقل األب )

 (gmمعجل وزن البحرة ) ةرفل (. وبالشدبة3( لؤلب )0.765( و الى )5( لؤلب )0.023-لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )

( 0.013( و )0.037)و( 0.037) اكان التأثيخ معشؾيًا وباتجاه الديادة السخغؾبة إذ بمغ( اذ 6( و )8و)( 3آلباء )تسيد ا

ىحا  .( بالتتابع0.0546( و) 0.0191( و )0.0972بيشسا كان تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلباء ) لكل مشيسا،

( أدائو ليحه الرفة 3( قج نقل مؾروثاتو في ىحه الرفة الى ندميؼ برؾرة مشتغسة، فيسا نقل األب )8آلب )يؤكج عمى ان ا

( لبلب 0.0000103برؾرة غيخ مشتغسة. وكانت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )

kgm.haصفة حاصل البحور )(. وفي 8( لبلب )0.001336( و)1)
كان التأثيخ معشؾي اذ  (9( و )2) تفؾق اآلباء( 1-

( بمغ 2) فيسا كان تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلب ،( عمى التختيب3.37)و( 2.37) بمغيمخغؾب  وباتجاه

اما  (  نقل أداءه في ىحه الرفة الى اغمب ذريتو برؾرة مشتغسة ,2بيشسا األب ) .(9لبلب )( 3173.36) و( 2442.22)

( نقل تأثيخاتو برؾرة غيخ مشتغسة ليحه الرفة الى بعض ىجائشو دون االخخى. وبمغت قيؼ تأثيخ تبايؽ السقجرة 9األب )

صفة حاصل في  (8( و )7) (، وتفؾق اآلباء9( لؤلب)7.31( و)5( لبلب )-2.36العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )

kgm.haالبحور )
وكان تبايؽ  ،( عمى التختيب186.06)و( 256.59) وباتجاه مخغؾب إذ بمغ كان التأثيخ معشؾياً اذ ( 1-

ويدتجل ذلػ عمى ان  .(8لبلب )( 4611845.86(  )8112719.42)( بمغ 7) تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلب

رة غيخ مشتغسة ( نقل تأثيخه برؾ 7( قج نقل أداءه في ىحه الرفة الى معغؼ ذريتو وبرؾرة مشتغسة، اما األب )8األب )

( -52.84ليحه الرفة الى بعض ىجائشو. تخاوحت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )
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( 5( و )2)ب لآلباء التأثيخ معشؾي وباالتجاه السخغؾ  (. وفي الحاصل البيؾلؾجي كان7( لؤلب )65464.88( و)6لؤلب )

( 2270625.79)ؾالي في حيؽ كان تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلباء مى التع(342.03)و(373.49)تإذ بمغ

( قج انقل مؾرثاتو في ىحه الرفة الى معغؼ ىجائشو في الجيل 2ىحا يدتجل ان األب ) .بالتتابع( 10510447.25و )

وكانت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة  .ليحه الرفة برؾرة غيخ مشتغسة ( أدائيؼ5الثاني برؾرة مشتغسة, بيشسا نقل األب )

، وفي صفة (2( لؤلب )114281.47( و الى )7) ( لؤلب-3101.36االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ بيؽ )

في حيؽ  ،( عمى التؾالي0.29( و )4.49( بمغ )6( و )7وباتجاه مخغؾب لآلباء  ) لحراد )%( كان التأثيخ معشؾي دليل ا

ىحا يجل عمى ان األب  .بالتختيب( 0.94( و )16.96)بمغ  (6)( و7)لسقجرة االتحادية الخاصة لآلباءكان وتبايؽ تأثيخ ا

. برؾرة غيخ مشتغسةأدائو ليحه الرفة الى ذريتو  (7)( نقل تأثيخه برؾرة مشتغسة الى معغؼ ىجائشو, فيسا نقل األب 6)

(، 7( لبلب )19.57( و )9( لبلب )0.02-ؾراثية العذخ بيؽ )وبمغت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لمتخاكيب ال

gm.cmفي صفة كفاءة الحاصل )ويبلحظ 
وباالتجاه السخغؾب إذ  معشؾي  كان تأثيخ( 9( و )5) ان اآلباء (2-

بمغ  (9( و )5)بيشسا تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية الخاصة لآلباء ،( عمى التؾالي0.002909( و )0.001206بمغ)

( قج نقل أداءه في ىحه الرفة برؾرة مشتغسة  لكؽ 9وىحا يعشي ان األب ) بالتختيب( 0.001674( و )0.001917)

وانحرخت قيؼ تبايؽ تأثيخ السقجرة االتحادية العامة لمتخاكيب الؾراثية العذخ  ،نقل مؾروثاتو برؾرة غيخ مشتغسة (5اآلب )

، ويسكؽ االفادة مؽ اآلباء العالية التأثيخ لمسقجرة العامة (9( لبلب )0.00000769( و )6( لبلب )-0.0000004بيؽ )

عمى االتحاد ذو الكيؼ السشخفزة لتبايؽ تأثيخات السقجرة الخاصة عمى االتحاد في بخامج التيجيؽ لمحرؾل عمى انعداالت 

 .]7[و ]6[متفؾقة في األجيال القادمة تتفق الشتائج مع 

 سح.نهصفاخ انًذرونكم أب  وانخاصح تحاديح انعايحتقذيز تثايُاخ تأثيز انًقذرج اال :7جذول 

 انصفاخ
 انتثايٍ

 عذد اياو

 تشهيزان

 11% 

 ارتفاع 

 انُثاخ

 (cm) 

 انًساحح

 انىرقيح  
cm2.plant-1 

 عذد 

 افزع 

 ُثاخان

 عذد

قزَاخ   

 ُثاخان

 عذد 

 تذور 

 قزَحان

 يعذل 

 وسٌ 

  انثذرج

 (gm) 

 حاصم

 انُثاخ  

 انفزدي

(gm) 

 حاصم 

 انثذور

 kgm.ha-1 

 حاصمان

 انثيىنىجي 

 kgm.ha-1 

 دنيم 

 انحصاد

 )%( 

 كفاءج 

 انحاصم

 gm.cm-2 اآلتاء 

3 

 9.81 0.29 2745.8 0.001 0.083 -0.045 0.00001 0.63 6590 14408. -0.30 -0.000001 

 118 191.9 486797 3.03 15.95 25.48 0.0733 834.58 599079 5774133 785.99 0.000339 

1  0.68 5.23 871.56 0.063 -0.047 0.150 0.00061 1.62 -328.37 114281 1.25 -0.000001 

  223 76.34 281493 6.54 42.01 18.16 0.0582 2442.2 342075 2270625 655.46 0.000685 

1  1.27 -0.20 1470.2 0.091 0.20 0.765 0.00132 2.48 446.89 33253.8 -0.33 0.000005 

2

g

2

s

2

g

2

s

2

g



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 14, Issue 4, December 2019, pp. (183-205) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
111 

 139 37.43 317590 4.45 100.4 6.93 0.0972 3167.7 380140 1220548 512.41 0.00223 

1 

 0.33 0.33 -245.94 -0.016 0.005 -0.045 0.00001 -4.02 1919.66 15932 1.31 -0.000001 

 250 157.9 628672 2.57 92.07 10.61 0.0504 2764.40 308339 499608 624.86 0.00096 

1 

 1.57 -0.15 -351.37 -0.012 0.28 -0.023 0.00051 -2.36 13510 91769 6.40 -0.000002 

 184 82.86 436684 7.79 74.45 24.68 0.0769 3716.68 153553 1051044 446.27 0.001917 

1 

 0.71 0.01 819.27 0.10 0.27 -0.025 0.00014 -3.97 -52.84 29452 0.30 -0.000001 

 234 37.07 67642 6.09 37.22 13.75 0.0546 2831.77 409459 579562 817.35 0.000725 

1 

 6.29 2.57 553.94 0.050 0.63 -0.036 0.00072 -2.64 65464 -3101.3 19.57 -0.000001 

 219 65.91 123473 4.17 69.51 12.28 0.0483 1917.59 811271 6896144 1668.8 0.000485 

8 

 8.79 -0.20 1341.98 -0.017 0.30 -0.042 0.0013 -2.37 34246 63279.3 0.25 -0.000001 

 130 116.5 200732 3.08 23.09 5.19 0.0191 192.23 461184 6670039 815.67 0.00013 

1 

 1.76 -0.04 2047.33 0.072 0.23 0.430 0.00043 7.31 1677.05 -24695.1 -0.02 0.000006 

 93.4 154.1 139087 3.79 75.42 4.83 0.0813 3173.36 428994 136937 380.6 0.00167 

31 

 2.87 0.13 -350.55 0.001- -0.045 -0.039 0.00125 0.25 11370 111424 -0.56 -0.000001 

 113 113.3 394512 4.93 101.8 21.87 0.0518 4153.21 179596 7332299 212.6 0.00253 
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