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 .Cucumis sativus L الخيار البوتاسي في حاصل ونوعية رشالو  التراكيب الوراثيةتأثير 

 خضير عباس علوان الجبوري         إدريس حسين مال صالح الجاف

 جامعة بغداد-كلية الزراعة
 

 الخالصة

 Full ةبطريق .Cucumissativus L من الخيار أصنافتضمن البحث التضريب التبادلي بين ثالث 

diallel cross  ةهجن+ هجين المقارن 6أباء +  3ثم نفذت تجربة مقارنة التراكيب الوراثية K ل الخضراوات في حق
 – Splitالمنشقة ترتيب األلواح  (RCBD) تصميم باستخدام ،جامعة بغداد-كلية الزراعة-التابع لقسم البستنة

plot design    ملغم  6000و 3000 ،0البوتاسيوم بمستوى رش كبريتات دراسة تأثير وبثالث مكررات بهدف
ذ بينت النتائج وجود تأثير معنوي للتراكيب الوراثية إ. على بعض صفات ونوعية حاصل أباء وهجن الخيار 1-لتر

ثمرة  22.33في صفات عدد الثمار ووزن الثمار وحاصل النبات الكلي وصالبة الثمار إذ بلغت  3تفوق األب 
. هذه مم 0.56بلغت في صفة سمك القشرة  2. كما تفوق األب 2-غم سم10.47غم وك68.1غم و 92.51و

أعلى قيم في صفتا عدد الثمار وحاصل النبات الكلي  2×3أعطى الهجين  إذعلى الهجن  انعكستاالختالفات 
قيمة لسمك القشرة  وأعلى غم116.03في صفة وزن الثمار بلغ  1×3. والهجين غمك 2.08و ثمرة 28.33بلغت 

 . 2-غم سم 10.49بلغ  حيث ثمرةفي صالبة ال ةبينما تفوق هجين المقارن، مم 0.61بلغ  2×1عند الهجين  انك

في صفات عدد الثمار وحاصل النبات الكلي  K6000عند المستوى  3التداخل فقد تفوق األب  إما
المستوى عند  3. كما تفوق األب بالتتابع 2-غم سم10.47كغم و 2.38وثمرة  29.00بلغت  إذوصالبة الثمار 

K3000  عند المستوى  1. وتفوق األب 2-غم سم10.47غم و 143.31بلغت  ثمرةالثمار وصالبة ال وزن في صفتا
K6000 عند المستوى  2×3الهجن فتفوق الهجين  إمام. م 0.59سمك القشرة  ةفي صفK6000  في الصفات

. وتفوق على التوالي 2-سم غم 10.50غم وك 88.2وثمرة  36بلغ  ثمرةعدد الثمار وحاصل النبات الكلي وصالبة ال
 مم 0.70متوسط لسمك القشرة بلغ  وأعلى. غم 161.62في صفه وزن الثمرة  K6000عند المستوى  1×3هجين 

 .K6000عند المستوى  2×1في ثمار الهجين  انك
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Abstract 
The study includes Diallel cross of three varieties of Cucumis sativus L. in a 

way Full diallel cross. An experiment was conducted using 3 males + 6 hybrids + 
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control hybrid. The experiment was carried out in the Horticulture Research Field, 

College of Agriculture, Baghdad University, and Layout according to split plots 

arrangement in (R.C.B.D.) with three replication. To study the effect of spraying 

potassium sulphate at the level of 0, 3000, 6000 mg L-1, on some of the quality and 

yield males and hybrids cucumber. Results showed out there is a moral effect in fluency 

of genotypes a male 3 gave the highest number and weight of fruits, the total plant yield 

and fruit hardest 22.33 fruit, 92.51 gm, 1.86 Kg, 10.47 gm cm-2.  

As the a male  2  gave the highest crust diameter 0.56 mm. that is refluxed on 

hybrid  2*3  gave the highest number of fruits and the total plant yield 28.33 fruit, 2.08 

Kg and hybrid  1x3 gave the highest weight of fruits 116.03 gm and hybrid  2*1 gave 

the highest of crust diameter 0.61 mm, and control hybrid gave the highest hardest of 

fruit 10.49 gm.cm-2. The interaction a many the male3  on the level K6000 gave the 

highest number of fruits, the total plant yield and fruit hardest  29 fruit, 2.38 Kg ,10.47 

gm.cm-2 , Also the male 3 on the level K3000 gave the highest weight of fruits, and 

fruit hardest 143.31gm, 10.47 gm cm-2 and level K6000 the male 1 gave the highest 

crust diameter 0.59 mm.  The level K6000 hybrid  2*3  gave the highest number of 

fruits and the total plant yield and fruit hardest 36 fruit, 2.88 Kg, 10.50 gm cm-2, the 

level K6000 hybrid 1*3 gave the highest weight of fruits 161.62 gm, and level K6000 

hybrid  2x1  gave  the highest crust diameter 0.70 mm. 

 المقدمة

من أهم محاصيل الخضر التابعة للعائلة القرعية  .Cucumissativus L يعد محصول الخيار
Cucurbitaceous شمال الهند إذ ينمو النوع موطنه C. hardwicki  الذي يعتقد بأنَّه األصل البري للخيار

. يزرع الخيار في العراق بشكل رئيسي في الحقل المكشوف في عروتين ربيعية وخريفية فضاًل عن (10)المنزرع 
ي األسواق على متوفر ف ولذا فأنَّهوالزجاجية  والبيوت البالستيكيةنجاح زراعته داخل البيئة المحمية في األنَّفاق 

جت العديد اصيل الخضر ومنها الخيار فقد أنَّتنتيجة للتقدم العلمي الكبير في مجال تربية وتحسين مح مدار السنة.
من األصناف والهجن ذات المواصفات الزراعية واإلنتاجية المرغوبة من قبل مربي النبات والمستهلك والشركات 

(. يعد نبات الخيار من الخضروات ذات النمو السريع 5)المحصول، الزراعية المتخصصة في تربية وتحسين هذا 
جديدًا باستمرار وهو من الخضروات المجهدة للتربة والتي تستهلك كميات كبيرة من العناصر  ويعطي نموًا خضرياً 

رشًا  وأالغذائية خاصة النيتروجين والبوتاسيوم وبالتالي تتطلب كميات عالية من األسمدة تتم أضافتها مع مياه الري 
 (.9إلمداد النباتات بالعناصر الغذائية الالزمة)

ثالثة عناصر مغذية كبرى حيث تمتص النباتات البوتاسيوم بكميات  أكبريعد البوتاسيوم عنصرًا من  
عادًة يوجد البوتاسيوم في صورة ذائبة داخل العصير الخلوي  النتروجين.تفوق باقي العناصر األخرى فيما عدا 

(. 13لنبات)اًا داخل المركبات العضوية في وسوائل األنَّسجة النباتية كما ويوجد مرتبطًا بروابط ضعيفة وليس مثبت
( لدراسة تأثير إضافة نترات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم لنبات الخيار داخل البيوت 4) أجراها،دراسة  وفي

 10، 0بتراكيز  3KNO مل مول ورش 15و 10، 0 رشًا على النباتات بتراكيز 3Ca(NO(2البالستيكية بإضافة 
مل مول تم رش النباتات في مراحل مختلفة من النمو واألزهار والعقد والنضج وكانت النتيجة زيادة في الوزن  15و
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تؤكد اإلحصائيات انخفاض أنَّتاج الخيار في .3KNOلمعاملة  1-لتر ملغم 1000 الجاف للخيار عند مستوى رش
بانخفاض قدرت نسبته  2016نة طن لس ألف 91.5قدر أنَّتاج محصول الخيار األخيرة حيثالعراق في السنوات 

وضعت خطة البحث والتي  تقدم.وبناًء على ما  (.7الف طن ) 156.3حيث قدر  2015عن أنَّتاج سنة  41.5%
مكانية و تهدف من خاللها محاولة الحصول على هجن تمتاز بأداء حقلي جيد تحت الظروف المحلية  لبوتاسيوم ا قياما 

 بزيادة الحاصل الخيار.

 مواد وطرائق العملال

 أصنافوهذه  Spacemaster 80و Marketmore 76وهي من الخيار  أصنافتم اختيار ثالث 
 بوجود تباعد وراثي بينهما ISSRاثبت فحص بصمة  مسجل والتيوهو صنف  Beit Alphaوصنف مستوردة 

بتاريخ  .يةالجادر ، جامعة بغداد–الزراعة كلية، البستنة البالستيكية لقسمالبيوت  أحدزرعت بذور األصناف في 
مكررات  وبثالث RCBD القطاعات العشوائية الكاملة وفق تصميمتجربة ال ونفذت 1/6/2016ولغاية  9/3/2016

 Full diallelتم إدخال األصناف في برنامج للتضريب التبادلي الكامل  عشوائيًا.وزعت عليها األصناف الثالث 

cross (8،)  الجيل األولإلنتاج هجن F1  تم تكيس كل من األزهار الذكرية واألنَّثوية قبل يومين من تفتحها وا عادة
 صباحًا. ( والتي كانت تتم من الساعة السابعة لغاية العاشرةباءاآلتكيسها بعد عملية نقل حبوب اللقاح )التهجين بين 

تركت الثمار على النبات لحين نضجها فسلجيًا ثم جمعت الثمار الناضجة واستخلصت بذورها يدويًا وخزنت في 
تم الحصول على بذور ثالثة هجن تبادلية وثالثة هجن عكسية إضافة إلى بذور  التالي،الثالجة لحين الموسم 

 .باءاآل

تصميم  ماستخدابنفذت التجربة ، ن البوتاسيومحت مستويات مختلفة مختبار التراكيب الوراثية وهجنها تال
، متمثلة وبثالث مكررات Split – plot designبترتيب األلواح المنشقة  (RCBD) القطاعات العشوائية الكاملة

إضافة إلى هجين المقارنة ، هجن عكسية 3هجن تبادلية و 3آباء و 3 امل األول وهو التراكيب الوراثيةبالع
(Agriseeds) . 4 كبريتات البوتاسيوم البوتاسيوم بهيئةوالعامل الثاني تراكيز من عنصرSO2K  وقد اختيرت ثالث

والتراكيب  Main plotحيث مثلت تراكيز البوتاسيوم القطع الرئيسية   .1-لتر ملغم 6000 ،3000 ،0تراكيز هي 
ولى عند بدء تزهير النباتات والثانية رش البوتاسيوم بواقع ثالث رشات األ. تم Sub plotالوراثية القطع الثانوية 

في الوحدة  1-نبات حسب عدد الثمار .(1)يوم من الرشة الثانية  10يوم من الرشة األولى والثالثة بعد  10بعد 
 :ة التجريبية وفق المعادلة اآلتيةعدد نباتات الوحد ُقّسم على من بداية الجني حتى آخر جنية ثم التجريبية

 عدد النباتات في الوحدة التجريبية \=عدد الثمار الكلي في الوحدة التجريبية  1-نبات معدل عدد الثمار
 :كما يأتي تم حساب وزن الثمرة )غم(

 1000 × عدد الثمار الكلي للوحدة التجريبية\ (حاصل الوحدة التجريبية )كغم =وزن الثمرة 
 :وفق المعادلة اآلتية حسب حاصل النبات )كغم(

 عدد النباتات الوحدة التجريبية \ )كغم( = الحاصل الكلي للوحدة التجريبية )كغم(حاصل النبات 

رحلتين األولى وكمعدل لعشر ثمار وبم Micro Vernierم( باستعمال تم قياس سمك طبقة القشرة )م
ة صالبقيست  .التجريبيةثمار من نباتات الوحدة  5، والثانية بعد الرشة الثالثة وكل مرحلة تضمنت بعد الرشة الثانية

وبوحدة قياس  سم 1ذي غاطس قطره  Fruit Pressure Testsبجهاز قياس صالبة الثمار  (2-سم   )غم  الثمرة



 ISSN: 1992-7479                                                      2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

516 

 

( كقيمة 3قراءتان من جهتين متقابلتين لكل ثمرة في كل مكرر واعتمد المتوسط لخمس ثمار )حيث أخذت  2-غم سم
 لصالبة الثمار. 

 النتائج والمناقشة

 (1-الثمار )ثمرة نباتعدد 

ى وجود لوجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية في هذه الصفة وهذا مؤشر ع 1يتضح من الجدول 
وتفوق معنويًا على  ثمرة 22.33بلغت  عدد الثمارأكثر اآلباء في  3إذ أظهر األب  باءاآلتباين وراثي كبير بين 

 انعكستقد  باءاآلأنَّ اختالفات  ثمرة. 18.00 بلغتعدد في الثمار للنبات  اقل 2بينما أعطى األب  باءاآلبقية 
أعطت نباتات  بينما ثمرة 28.33أعلى عدد لثمار بلغت  3×2على نباتات الهجن الناتجة حيث أعطى الهجين 

أثرها مدى تو  التراكيب الوراثيةواختالف طبيعة يعزى ذلك إلى وقد  ثمرة. 11.66اقل عدد لثمار بلغت  2×1الهجين 
قد زاد مع زيادة مستوى البوتاسيوم  عدد الثمارأنَّ متوسط  1يالحظ من نتائج الجدول  .المحيطةبالظروف البيئية 

ثمرة مقارنة بعدم  25.80 أعلى متوسط لعدد الثمار نبات بلغت 6000Kفوق معاملة المقارنة حيث أعطى المستوى 
  6000Kأعلى متوسط عند المستوى  3ثمرة  وهذا أنعكس على معامالت التداخل إذ أعطى األب  15.40 اإلضافة
انعكست هذه النتائج  0Kعند المستوى  ثمرة 13.00اقل عدد للثمار  بلغ 1بينما أعطى األب ثمرة  29.00بلغت 

بينما كانت  ثمرة 36.00غ أعلى متوسط  بل  6000Kالمستوى عند  3×2 الهجينأعطى  حيثعلى نباتات الهجن 
إلى كفاءة األب ويمكن أنَّ يعزى السبب  ،ثمرة 10.00بلغ  اقل عدد للثمار 0Kالمستوى عند  2×1نباتات الهجين 

لى دور البوتاسيوم وهجينة في تمثيل البوتاسيوم و  شاطها ومن ثم تنظيم نزيادة نباتية و في تحفيز عمل اإلنزيمات الا 
التالي زيادة عدد وب ومن هذه العمليات هي تحفيز التزهير والعقدالنبات  أنسجة تجري داخلالتي العمليات الحيوية 

( إذ وجد أنَّ عدد الثمار وقطر الثمرة والحاصل 6( وكذلك تتفق مع )11وتتماشى هذه النتيجة مع ما وجده ) الثمار
 الكلي لمحصول الباذنجان يزداد بزيادة تركيز السماد البوتاسي.

 (1-)غم ثمرة وزن الثمرة

ى وجود لوجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية في هذه الصفة وهذا مؤشر ع 2يتضح من الجدول 
.  باءاآلوتفوق معنويًا على بقية  غم 92.51بلغ  للثمرة اً وزن أكبر 3إذ أعطى األب  باءاآلتباين وراثي كبير بين 

في معدل وزن الثمرة قد أنَّعكس على  باءاآلأنَّ اختالفات  غم. 67.95 اقل وزنًا للثمار بلغ 2بينما أعطى األب 
اقل  3×2غم بينما كانت ثمار الهجين 116.03وزن للثمار بلغ  أكبر 3×1نباتات الهجن الناتجة إذ أعطى الهجين 

 غم. 70.45 وزن بلغ

. يالحظ لذكراسبب التباين بين التراكيب الوراثية يرجع إلى نفس السبب الذي ذكر في الصفة أنفة  إن
أنَّ متوسط وزن الثمرة  قد اختلف مع زيادة مستوى البوتاسيوم فوق معاملة المقارنة ، أعطى  2من نتائج الجدول 

غم هذه النتائج  77.01بلغ    6000Kواقل متوسط عند المستوى غم 89.03أعلى متوسط بلغ   3000Kالمستوى 
غم بينما  143.31بلغ  3000Kأعلى متوسط عند المستوى  3على معامالت التداخل حيث أعطى األب انعكست

 3×1إما نباتات الهجن فأنَّ الهجين    0Kالمستوى غم عند 50.23اقل معدل لوزن الثمار بلغ 1أعطى األب 
عن هجين المقارنة والذي لم يختلف معنويًا  0Kعند المستوى  غم 161.62أعطى أعلى معدل وزن ثمرة بلغ 

  .غم 41.61اقل معدل وزن  بلغ  0Kعند المستوى  3×2بينما أعطت نباتات الهجين غم  134.87
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  عدد الثماروتداخلهما في  ومتأثير التراكيب الوراثية ورش البوتاسي 1 جدول
 مستويات البوتاسيوم

 متوسط K0    3000 K  K 6000 التراكيب الوراثية

1 13.00 17.00 25.00 18.33 

2 16.00 17.00 21.00 18.00 

3 18.00 20.00 29.00 22.33 

1×2 10.00 11.00 14.00 11.66 

1×3 12.00 20.00 23.00 18.33 

2×1 11.00 13.00 30.00 18.00 

2×3 21.00 28.00 36.00 28.33 

3×1 20.00 21.00 26.00 22.33 

3×2 22.00 23.00 24.00 23.00 

 24.33 30.00 32.00 11.00 هجين المقارنة

  25.80                 20.20 15.40 متوسط

L. S.D   0.05  1.22 التداخل 0.17التراكيب الوراثية    1.24    مستويات البوتاسيوم 

 )غم( وزن الثمرةوتداخلهما في وم التراكيب الوراثية ورش البوتاسي تأثير 2جدول 
 مستويات البوتاسيوم

 متوسط K0    3000 K  K 6000 التراكيب الوراثية

1 96.89 87.00 58.07 80.65 

2 50.23 67.12 86.52 67.95 

3 52.06 143.31 82.16 92.51 

1×2 72.46 67.32 85.01 74.93 

1×3 161.62 98.55 87.93 116.03 

2×1 67.32 110.06 71.34 82.91 

2×3 41.61 89.61 80.13 70.45 

3×1 80.38 80.65 67.16 76.06 

3×2 75.90 81.51 79.78 79.06 

 90.66 71.97 65.15 134.87 هجين مقارنة

  77.01 89.03 83.33 متوسط

L.S.D  0.05  3.27التداخل 1.97الوراثية    التراكيب 0.52 مستويات البوتاسيوم 

وأنَّ سبب تفوق  نهما،بياستجابة التراكيب الوراثية لتراكيز البوتاسيوم قد يعزى إلى االختالف الوراثي فيما 
قد يعود إلى أنَّ عدم رش البوتاسيوم عند هذا المستوى قد  0Kمعدل وزن الثمرة عند المستوى  في 3×1الهجين 

 . إلى زيادة وزنها على حساب العددأدى إلى تقليل عدد الثمار مما أدى 

 (1-حاصل النبات الواحد )كغم نبات

ى وجود لالتراكيب الوراثية في هذه الصفة وهذا مؤشر عوجود اختالفات معنوية بين  3يتضح من الجدول 
كغم وتفوق معنويًا  1.86بلغت  حاصل النبات الواحد أعلى فيكفاءة  3إذ أظهر األب  باءاآلتباين وراثي كبير بين 

قد  حاصل النبات الواحدفي  باءاآلاختالفات  غم أنَّ ك 1.25 حاصاًل بلغ اقل 2بينما أعطى األب  باءاآلعلى بقية 
 2.08أعلى حاصاًل لنبات بلغ  3×1والهجين  3×2انعكست على نباتات الهجن الناتجة حيث أعطى الهجين 

وقد يعود السبب إلى  كغم. 0.94 اقل حاصاًل بلغ 2×1كانت نباتات الهجين  التوالي، بينماعلى  كغم 1.97و
ووزن  لثمرية وكذلك إلى زيادة عدد الثماروالهجن الناتجة منها في اغلب الصفات ا لآلباءاختالف التعبير الجيني 

قد زاد مع زيادة حاصل النبات الواحد أنَّ متوسط  3يالحظ من نتائج الجدول  الحاصل.كاسها على الثمرة وأنع
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مقارنة بعدم اإلضافة كغم   1.96أعلى حاصاًل بلغ 6000Kمستوى البوتاسيوم فوق معاملة المقارنة إذ أعط المستوى 
 أعطى أعلى معدل حاصل عند المستوى  3كغم  إما عن تأثير معامالت التداخل فنجد أنَّ األب  1.19التي أعطت 

6000K 3000وK   كغم عند   0.80اقل حاصاًل بلغ 2على التوالي بينما أعطى األب  كغم 2.29و 2.38بلغ
غم  بينما ك 2.88أعلى حاصاًل بلغ  6000Kالمستوى عند  3×2الهجينإما نباتات الهجن فقد أعطى   0Kالمستوى 

مساهمة  التفوق إلىكغم . قد يعزى سبب  0K 0.72المستوى هي األقل حاصاًل عند 2×1كانت نباتات الهجين 
وراق عدد من األ أكبرعنصر البوتاسيوم في تنشيط األنزيمات في جميع مراحل النمو مما يساعد على احتفاظ 

 ، أوكاربوهيدراتيالبحالة نشطة حتى نهاية الموسم والتي سيؤدي إلى زيادة النمو واإلنتاج وتحسين نوعيته ومحتواه 
  قد يعود إلى اختالف

 كغم ،حاصل النبات الواحدفي  وتداخلهماوم تأثير التراكيب الوراثية ورش البوتاسي 3 جدول

 مستويات البوتاسيوم

 متوسط K0    3000 K  K 6000 الوراثيةالتراكيب 

1 0.54 0.54    0.59      0.55      

2 0.58 0.57    0.55      0.56      

3 0.43 0.57    0.57      0.52      

1×2 0.61 0.57    0.59      0.59      

1×3 0.49 0.59    0.60      0.56      

2×1 0.56 0.58   0.70     0.61     

2×3 0.56 0.63  0.63   0.60 
3×1 0.57 0.57   0.53     0.55     

3×2 0.51 0.52   0.54     0.52     

     0.55     0.58          0.55 0.54 ةهجين مقارن

     0.58  0.56   0.53 متوسط

L.S.D 0.05 0.032التداخل  0.019التراكيب الوراثية   0.009 مستويات البوتاسيوم 

 
ئي من خالل تأثيره في عملية التركيب الضو  فضاًل عناستجابة التراكيب الوراثية لمستويات البوتاسيوم 

ملية بالمواد الناتجة من ع اللحاء( )نسيجوالذي يحتاجه النبات في ملء األنَّابيب المنخلية  ATPل تحفيز تكوين ا
التركيب الضوئي )الكربوهيدرات والبروتينات( ذات األوزان الجزيئية العالية وانتقالها بواسطة اللحاء إلى الثمار 

 (.14والذي يتسبب في زيادة أوزانها وأعدادها مما يؤدي إلى زيادة حاصل النبات)

 سمك القشرة )مم(

ى لوية بين التراكيب الوراثية في هذه الصفة وهذا مؤشر عوجود اختالفات معن 4يتضح من الجدول 
متفوقًا معنويًا على  م.م 0.56بلغت القشرة  لسمك متوسطأعلى  2، أعطى األب اآلباءوجود تباين وراثي كبير بين 

انعكست  القشرة قدفي سمك  باءاآلأنَّ اختالفات  مم. 0.52بلغتسمك للقشرة  اقل 3. بينما أعطى األب باءاآلبقية 
كانت نباتات الهجين  بينما مم 0.61 سمك بلغتأكثر  1×2على نباتات الهجن الناتجة حيث كانت ثمار الهجين 

الحظ من ي الصفة.اختالف طبيعة التراكيب الوراثي في هذه وقد يعود السبب إلى  م،م 0.52اقل سمٍك بلغ  2×3
أنَّ متوسط سمك القشرة قد زاد مع زيادة مستوى البوتاسيوم فوق معاملة المقارنة إذ أعطى المستوى  4نتائج الجدول 

6000K  إما مم 0.53 اإلضافة الذي أعطى سمك قشرة بلغ م مقارنة بمعاملة عدمم 0.58أعلى لسمك القشرة بلغ .
 3بينما أعطى األب ملم  0.59 بلغ K6000أعطى أعلى متوسط عند المستوى  1فنجد أنَّ األب  تأثيرات التداخل

 المستوى عند  أعطى 1×2 الهجيننباتات الهجن فنجد أنَّ  إما 0K المستوى م عند م 0.43سمك للقشرة بلغ  اقل
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6000K  0المستوى عند  3×1 بينما كانت ثمار الهجين مم 0.70 بلغ متوسطأعلىK  ملم. 0.49اقل سمٍك بلغت 
وقد يعزى السبب إلى طبيعة استجابة التراكيب الوراثية لمستويات البوتاسيوم إضافة إلى دور البوتاسيوم في زيادة 

الذي أدى إلى زيادة في العمليات الحيوية التي تحدث ومن ثم زيادة تصنيع المواد الغذائية ونقلها من سمك القشرة 
الجدران البينية وبذلك انتقالها إلى  (12) للمواد الغذائية الضرورية الكبيراألوراق إلى الثمار لكونها المستودع 

 .ا يؤدي إلى زيادة سمك القشرةالرابطة لخاليا القشرة مم

 مم سمك القشرة في وتداخلهما البوتاسيومالتراكيب الوراثية ورش  تأثير 4جدول 
 مستويات البوتاسيوم

 متوسط K0    3000 K  K 6000 التراكيب الوراثية

1 1.25 1.47 1.45 1.39 

2 0.80 1.14 1.81 1.25 

3 0.93 2.29 2.38 1.86 

1×2 0.72 0.92  1.19 0.94 

1×3 1.93 1.97 2.02 1.97 

2×1 0.74 1.43 2.14 1.43 

2×3 0.87 2.50 2.88 2.08 

3×1 1.60 1.69 1.74 1.67 

3×2 1.67 1.87 1.91 1.81 

 1.90  2.15 2.08 1.48 هجين مقارنة

   1.96 1.73 1.19 متوسط

L.S.D 0.05 0.58التداخل  0.35 التراكيب الوراثية      0.05مستويات البوتاسيوم    

 2-سمغم  ،صالبة الثمرة

ى وجود لاختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية في هذه الصفة وهذا مؤشر ع وجود 5 يتضح من الجدول
. باءاآلوتفوق معنويًا على بقية  2-سم غم 10.47صالبة أكثر  3إذ كانت ثمار األب  باءاآلتباين وراثي كبير بين 

قد انعكست على نباتات الهجن  باءاآل، أنَّ اختالفات 2-سمغم  10.45اقل صالبة ثمار بلغت  2بينما أعطى األب 
، مقارنة 2-سم غم 10.46 القيم بلغتاقل صالبة وأعطت نفس  2×1و 1×3 ،2×1الناتجة حيث كانت ثمار الهجن 

والهجن الناتج  باءاآلاختالف وقد يعود ذلك إلى  ،2-غم سم 10.49الذي كان أكثر صالبة بلغت  هجين المقارنةب
زاد مع زيادة  الثمرة قدأنَّ متوسط صالبة 5الجدول . يالحظ من نتائج ومدى تأثرها بالظروف البيئية المحيطةمنها 

مقارنة  2-غم سم 10.47بلغت أعلى متوسط  6000Kمستوى البوتاسيوم فوق معاملة المقارنة إذ أعطى المستوى 
أعطى أعلى متوسط عند مستوى  3إما تأثيرات التداخل فنجد أنَّ األب  ،2-غم سم 10.45التي بلغت بعدم اإلضافة 

0K 3000وK 6000وK  3000عند مستوى  1واألبK  بينما 2-سم غم 10.47والتي أظهرت قيم متشابهة بلغت ،
هذا أنعكس على نباتات الهجن حيث  6000Kو 0K مستوى عند  2-سم غم 10.45اقل صالبة بلغ 2أعطى األب 

عند  2×1 ، بينما كانت نباتات الهجين2-سم غم 10.50أكثر صالبة بلغت  6000Kمستوى عند  3×2الهجينكان 
 . 2-غم سم10.45بلغ  اقل متوسط صالبة 0Kعند المعاملة  1×2و  3000K ،0Kومستوى 

إلى قدرة البوتاسيوم على مساعدة النبات على امتصاص النتروجين وتحويله إلى بروتين قد يعزى ذلك 
وفي زيادة تصنيع الكاربوهيدرات كما أنَّ له دور في تنشيط األنزيمات المكونة للبروتينات التي تدخل في تركيب 
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جدران الخاليا ويجعلها أكثر سمكًا والثمار أكثر صالبة مما يزيد من قابلية الثمار على التداول ويزيد من مقاومتها 
الميكانيكية ويزيد من عمرها التسويقي على العكس من الثمار التي يقل تركيز البوتاسيوم في خاليا قشرتها لألضرار 

ويكون معدل سرعة التنفس في مثل هذه الثمار أعلى  مما يزيد من مما يجعلها أكثر عرضًا لألضرار الميكانيكية 
أنَّ رش يستنتج من الدراسة  (.2خزينها من المواد الصلبة الذائبة الكلية ويقلل من عمرها المخزني ) استنفاذسرعة 

 .على تحسين نوعية وحاصل الخيارعمل  1-ملغم مل 6000البوتاسيوم بمعدل 

 .2-سم غم ،صالبة الثمرةوتداخلهما في راثية والرش البوتاسي التراكيب الو  تأثير 5جدول 
 مستويات البوتاسيوم

 متوسط K0    3000 K  K 6000 التراكيب الوراثية

1 10.46   10.47 10.45   10.46 

2 10.45   10.46        10.45   10.45 

3 10.47   10.47 10.47   10.47 

1×2 10.45   10.45 10.47   10.46 

1×3 10.47   10.45 10.46   10.46 
2×1 10.45   10.48 10.47   10.46 

2×3 10.47   10.46 10.50 10.47 

3×1 10.49   10.48 10.49   10.48 

3×2 10.47   10.48 10.49   10.48 

 10.49 10.48         10.49   10.50 هجين مقارنة

  10.47 10.46   10.45 متوسط

L.S.D0.05  0.016التداخل 098 .0الوراثيةالتراكيب     0.004البوتاسيوممستويات 
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