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  تقییم األداء الحقلي لبعض طوافر الجیل اإلشعاعي الثالث في الطماطة

Lycopersicon esculentum. Mill  
  

  *و فاضل مصلح حمادي**، اسكندر فرنسیس إبراهیم*خضیر عباس علوان الجبوري
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  الخالصة

أبــو غریــب خــالل / كلیــة الزراعــة / نفــذت التجربــة فــي وحــدة البیــوت البالســتیكیة التابعــة لقســم البســتنة 

و 20وشملت التجربة تقییم األداء الحقلي لبعض الطوافر المنتخبة من الجرعـة 1995–1994الموسم الزراعي 

والتــي أظهــرت مــیًال باتجــاه التحــول مــن النمــو المحــدود إلــى النمــو M2الجیــل اإلشــعاعي الثــاني كیلــوراد ومــن 25

ثـم 11/10/1994في الظلة الخشبیة في ) الطوافر(زرعت بذور هذه المتغایرات . ر فطا61غیر المحدود وبعدد 

وشـــمل تقیـــیم األداء . مـــع نباتـــات األصـــل للمقارنـــة 16/11/1994نقلـــت الشـــتالت إلـــى البیـــوت البالســـتیكیة فـــي 

  . للثمار النوعیة دراسة الحاصل ومكوناته وصفات النمو الخضري والصفات الحقلي 

االخــتالف فیمــا بینهــا فــي إلــىإضــافةاألصــلالنتــائج تمیــز العدیــد مــن الطــوافر علــى نباتــات وأظهــرت

4صـفات والطـافر 10فـي 17صـفة یلیـه الطـافر 13فـي 19تمیز الطـافر 20ففي الجرعة . الصفات المدروسة

علـى المحـور عنقـود زهـري 15سـم وكـون 309.5ارتفـاع للنبـات بلـغ أعلى 19الطافر أعطىإذ. صفات 9في 

  . الطولي للساق الرئیس 

نبــات وبــأعلى حاصــل كلــي بلــغ / كغــم 5.28بــأعلى كمیــة للحاصــل المبكــر بلغـت 4بینمـا تمیــز الطــافر 

فــي 23كیلـوراد تمیـز الطـافر 25أمـا فـي الجرعـة . غـم 171.9بلـغ نبـات وبـأعلى متوسـط وزن للثمـرة/ كغـم 11

337.5أعلـى ارتفـاع للنبـات بلـغ أعطـى 25وان الطـافر . صـفة 13وتمیزا فـي 30و 22صفة یلیه الطافر 14

/ كغــم 9.12مــن 4.15علــى المحــور الطــولي للســاق وحاصــل مبكــر وكلــي بلــغ عنقــود 18ســم وبعــدد عناقیــد بلــغ 

الحاصـل وصـفات صفات هي صفات 7غم حیث انه تمیزه في 121.3والي ومتوسط وزن ثمرة بلغ نبات على الت

  . النمو الخضري 

وعلى ضوء طبیعة األصناف المزروعة في البیوت البالسـتیكیة وعلـى ضـوء النتـائج التـي أظهرهـا العدیـد 

ن القـــول إنهـــا طـــوافر فـــیمك30، 29، 28، 27، 26، 25، 4، 17، 19مـــن الطـــوافر خصوصـــًا الطـــافر 

روعــــة فـــي البیــــوت ز واعـــدة للزراعــــة فـــي البیــــوت البالســـتیكیة یمكــــن تكـــرار اختیارهــــا ومقارنتهـــا مــــع االصـــناف الم

  . البالستیكیة 

  

  

  

  

  
  

  البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول
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Evaluation of field behavior for some third Radio generation mutants 
in Tomato plant (Lycopersicon esculentum. Mill)

K. A. A. Al-Jebouri* , E. F. Ebrahem** and F. M. Humady*

* Hort. Dep.- College of Agri.\ Baghdad University
** O. A. E. IRAQ

Abstract
This experiment was conducted in the plastic houses, Department of 

Horticulture, University of Baghdad during the growing season of 1994-1995. The 
experiment was consist of the evaluation of field growth of some mutant chosen from 
the plant receving 20 and 25 krd and from the M2 which shows a changing from 
latement to indeterment growth which they are 61 mutants. 

Seeds of these mutant were growen in Lath houses at 11-10-1994 and the 
seedling was transplanted to the plastic houses in 16-11-1994 with original plants as a 
contract plants. The study consist of yield and yield components. Vegetative growth 
and the qualitative characters of the fruits. The experimental results shows that many 
mutants significantly differ from the original plants and there are many differences 
between those mutants in the studied characters.

The mutant 19 which came from plants received 20 krd significantly 
overcome the other mutant in 13 characters, followed by the mutant 17 which 
overcome the other mutant in 10 characters and the mutant 4 in 9 characters. The 
mutant 19 gave the highest plant height of 309.5 cm and 15 truss on the on the in stem 
mutant 4 significantly gave the highest– early yield of 5.28 kg/ plant, total yield of 11 
kg/ plant highest average fruit weight of 171.9 gm.

In plants received 25 krd, the mutant 23 significantly overcome the other 
mutants in 14 characters followed by the mutants 22, 30 which they are characterized 
by 13 characters. The mutant 25 significantly gave the highest plant height of 337.5 
cm and gave 18 turss on the main stem, early yield and total yield of 4.15 and 9.12 kg/ 
plant respectively and average fruit weight of 121.3 gm. This mutant characterized by 
7 characters specially yield, yield component and the vegetative characters.

As a result of this study we can recommended the mutants 19, 17, 4, 25, 26, 
27, 28, 29 and 30 as promising mutants to be planted in the plastic and green houses 
and to compare them with  the recommended varieties.

  

  المقدمة

باهتمــام البــاحثین فــي مجــال تربیــة MillLycopersicon esculentumحظــي محصــول الطماطــة 

Vilmorinمـن قبـل Dwarf tomatoالنبـات اذ تـم انتخـاب أول صـنف مـن الطماطـة القصـیرة  and  Rienx

مـن إنتـاج أول صـنف عـن طریـق التهجـین اسـماه Handتمكـن مربـي النبـات 1870في العام و1860في العام 

Trophy)1 ( وقـد أسـهم علـم الوراثـة اإلشـعاعي . بعد ذلك توالت النجاحات في انتخاب واستنباط أصناف جدیـدة

Radio genetic science بیـة النبـات م تر لـوعPlant breeding science فـي اسـتخدام الطفـرات جنبـًا إلـى

فـي اسـتنباط العدیـد مـن األصـناف ومنـذ النجاحـات التـي breeding by selectionجنـب مـع التربیـة باالنتخـاب 

نوعــًا مــن النباتــات وفــي 131طفــرة فــي 31000تــم الحصــول علــى Stadlar1928و Muller1927حققهــا 

  .) 2(ة من العالم مناطق مختلف
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التـــي تظهـــر ثبـــات Mutations) الطفـــرات(التغـــایرات الوراثیـــة إنإلـــىوتشـــیر بـــرامج التربیـــة بـــالطفرات 

 Comparisonفــي تجــارب مقارنــة إدخالهــایصــبح ضــروریًا ) M4و M3(الثالــث والرابــع األجیــالوراثــي فــي 

trials ومستوى الصفات الزراعیـة الجدیـدة التـي د نوعیة الشائعة وذلك لتحدیاألصنافاو مع ) اآلباء(األصلمع

ان تطویر الطفرات المرئیة التي تظهر على النباتات الـى صـنف جدیـد یحتـاج إلى) 3(وأشار. جاءت بها الطفرة 

یرشــتأمــن ) 4(وقــد تمكــن . M3هــذا فــي حالــة ثبــوت التغــایر فــي الجیــل الثالــث ســنوات 10–9مـدة تتــراوح مــن 

طفــرة وتمكــن مــن تربیتهــا فــي خطــوط متمیــزة فــي صــفاتها 400الطفــرات فــي الطماطــة بلــغ وانتخــاب الكثیــر مــن 

لغرض تطویرها إلى أصناف أو سالالت جدیدة امتاز قسم منها بصفة التبكیـر فـي النضـج والقسـم االخـر الزراعیة 

مــن ا العــالي كمــا تــم انتخــاب طفــرات امتــازت ثمارهــا بمحتواهــ% 25بزیــادة الحاصــل متفوقــة علــى ابائهــا بمعــدل 

كمـــا تمكـــن مـــن عـــزل بعـــض الطفـــرات المتقزمـــة التـــي یمكـــن زراعتهـــا . المـــادة الجافـــة والســـكریات والنوعیـــة الجیـــدة

  . بمسافات متقاربة وبذلك یزید من عدد النباتات في وحدة المساحة 

ــــــموع ) 5(وتمكـــــن  ــــــي نـــــوع الطماطـــــة البریـــــة 100مـــــن عـــــزل وتربیـــــة ثـــــالث طفـــــرات مـــــن مجـ ــــــرة فـ طفـ

Lycopersicon pimpinellifollium امتــازت بمسـتواها العـالي مــن فیتـامینC حیــث بلغـت نســبة الزیـادة فیــه

طفـــرة وذلـــك مـــن خـــالل 16مـــن تربیـــة ) 6(كمـــا اســتطاع . فــي الـــثالث طـــوافر علـــى التـــوالي % 81، 83، 88

متــازت هــذه الطفــرات اســتعمال حبــوب لقــاح مشــععة باالشــعة الســینیة واالشــعة فــوق البنفســجیة فــي التهجــین وقــد ا

  . بالتبكیر في النضج 

، shugyoka (Gem) ،okitsu-3(مـــن عـــزل وتربیـــة طفـــرات فـــي اصـــناف الطماطـــة ) 7(وتمكـــن 

okitsu-6 ( هي صفة وراثیة مسؤول عنها جین احادي متنحـي و تمتاز بصفة العقم الذكريSingle recessive 

gene .  

عة خطــوط مــن خــالل تعــریض نباتــات الطماطــة الــى مــن عــزل وتربیــة تســ) 8(كمــا اســتطاعت الباحثــة 

مرحلـة اكتمـال ونضـج منذ بدایة زراعة الشتالت وحتى Gamma fieldالتشعیع المستمر في حقل كامل ظروف 

وكـــذلك فـــي عـــدد Indeterminateوغیـــر المحـــدود determinateالثمـــار اختلفـــت فـــي صـــفات النمـــو المحـــدود 

علــى االوراق كــذلك فــي طبیعــة التزهیــر فظهــور العنقــود االول وشــكل الزغــبالتفرعــات وفــي وجــود او عــدم وجــود

كمـا اظهـرت هـذه الخطـوط تفوقـًا واضـحًا فـي . نها وعـدد الحجـرات فیهـا وعـدد البـذور فـي الثمـرة وز الثمار ومتوسط 

ا كمـــا وامتـــازت هـــذه الخطـــوط بمقارمتهـــ) االبـــاء(محتواهـــا مـــن المـــادة الجافـــة والســـكریات مقارنـــة بنباتـــات االصـــل 

  .ى الطبیعیة او العدوى الصناعیة والعدو لالمراض الفطریة سواء تحت ظروف الحقل 

  

  المواد وطریقة العمل

كیلـوراد والتـي 25و 20فـي الجـرع االشـعاعیة ) المتغـایرات الوراثیـة(عـدد مـن الطـوافر أظهـرهنتیجـة لمـا 

Determinateلخضـري المحـدود مـن میـل للتحـول مـن صـفة النمـو اM2تم عزلهـا مـن الجیـل االشـعاعي الثـاني 

إلنتـاجبالنسـبة ةونظرًا لما لهـذه الصـفة مـن اهمیـة كبیـر Indeterminateالى صفة النمو الخضري غیر المحدود 

  (F1)المزروعــة فــي العــراق هــي اصــناف هجینــة الطماطــة تحــت ظــروف البیئــة المحمیــة وذلــك الن االصــناف 

Hybrid varieties تحمــل صــفة قــوة الهجــینHeterosis باســعار عالیــة لــذلك تــم و تســتورد ســنویًا مــن الخــارج

خــالل ) البیئــة المحمیــة(اختیــار هــذه الطــوافر الختبــار نموهــا او ادائهــا الحقلــي تحــت ظــروف البیــوت البالســتیكیة 

طافرًا وفي الجرعة ) 21(كیلوراد 20في الجرعة ) الطوافر(وقد بلغ عدد هذه المتغایرات 1995–1994الموسم 

  . طافرًا ) 41(یلوراد ك25
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بطریقة الخطوط حیث عملت 1994/ 10/ 11الخشبیة بتاریخ زرعت بذور هذه المتغایرات في الظلة 

لعـدد المتغــایرات وهــي مســاوي دم وبعــد1ســم وطولـه 5سـم وعرضــه 2الخطـوط بواســطة لــوح مـن الخشــب ســمكه 

  . سم 20خطوط كانت والمسافة بین ال)اآلباء(إضافة إلى نباتات األصل متغایر62

كذلك تم اعداد وتهیئة البیوت البالستیكیة للزراعـة وذلـك بتنظیفهـا مـن االدغـال وبقایـا المحصـول السـابق 

كــذلك تــم تعقــیم التربــة .التربــة تنعــیملكــل بیــت و 3م 1الســماد العضــوي بكمیــة وٕاضــافةیــات الحراثــة مواجــراء عل

بعد ذلـك قسـم البیـت الـى ثـالث سـواقي رئیسـیة عـرض كـل منهـا Methyle Bromideبمبید غاز المثیل بروماید 

تـــم انتاخـــب وعـــزل الشـــتالت المتجانســـة والقویـــة والتـــي تحمـــل . م 1م ویفصـــل بینهـــا مســـافة 34ســـم وطولهـــا 50

وزرعـت المتغـایرات 16/11/1994من كل خط ونقلت الى البیـوت البالسـتیكیة بتـاریخ المظهري المطلوب التغایر 

وكــان عــدد نباتــات كــل . ســم بــین النباتــات 30أي وفــق نظــام التسلســل الحلزونــي وعلــى مســافة )3(وفــق طریقــة 

–5وكـان العـدد یتـراوح بـین ) الظلـة الخشـبیة(متغایر یعتمد اساسًا على نسبة انبات بذور كل متغـایر فـي المشـتل 

  . للمقارنة ) االباء(كذلك تم زراعة نباتات االصل . نبات 13

تات داخل البیوت البالستیكیة مع القیام بعملیات تقلیم وتربیة الشـتالت علـى سـاق واحـد وتمت خدمة النبا

وأضـــیف الســـماد الكیمیـــاوي . وكمـــا هـــو متبـــع فـــي خدمـــة األصـــناف الخاصـــة بالزراعـــة فـــي البیـــوت البالســـتیكیة 

Diamonium phosphate المسمىDAP عـة موعـد اضـافة الدف. سـاقیة / كغـم 3على ثالث دفعات وبمعـدل

كما اتبع نفس ) . 9(بعد ثالث أسابیع من الشتل والثانیة بعد شهر من األولى والثالثة بعد شهر من الثانیة االولى 

البرنـامج الوقـائي المطبـق فـي وقایـة ومكافحـة نباتـات الطماطـة المزروعـة فـي بقیـة البیـوت البالسـیكیة التابعـة لقسـم 

  . البستنة 

الثالــث المزروعــة فــي البیــت البالســتیكي وكــذلك نباتــات االصــل اجریــت علــى نباتــات او طــوافر الجیــل 

  :القیاسات التالیة ) االباء(

  :قیاسات الحاصل ومكوناته

عــد مجمــوع حاصــل الجینــات التــي تــم قطفهــا خــالل فتــرة شــهر واعتبــارًا مــن : )نبــات/ كغــم (الحاصــل المبكــر -1

الكلـي علـى ات الواحـد بقسـمة الحاصـل المبكـر جنیه كحاصل مبكـر للطـافر واسـتخرج المعـدل للنبـاولتاریخ

  . عدد نباتات الطافر 

عد الحاصـل خـالل الموسـم ولجمیـع الجینـات كحاصـل كلـي واسـتخرج المعـدل ) :نبات/ كغم (الحاصل الكلي -2

  . بقسمة الحاصل الكلي على عدد نباتات الطافر 

ــات -3 ــي للثمــار فــي النب للثمــار لجمیــع الجینــات علــى عــدد نباتــات حســب مــن قســمة العــدد الكلــي :العــدد الكل

  . الطافر

  .حسب من قسمة الحاصل الكلي على العدد الكلي للثمار في الطافر :متوسط وزن الثمرة -4

  :قیاسات النمو الخضري 

وتــم قیــاس ارتفــاع النبــات اعتبــارًا مــن ســطح التربــة وحتــى القمــة النامیــة للســاق الرئیســي ) . مســ(ارتفــاع النبــات -1

  . في الطافر واستخرج المعدل النباتاتیعلجم

ومــن منتصــف طــول الســاق وعنــد اخــر جنیــة للحاصــل واســتخرج verniaبالــة سایــتــم الق) ســم(قطــر الســاق -2

  . المعدل 

وتم حساب عدد االوراق على الساق الرئیسي لغایة ظهور العنقود / عدد االوراق قبل ظهور اول عنقود زهري -3

  . الزهري االول 
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بحساب عدد العناقیـد المتكونـة علـى المحـور الطـولي للسـاق الرئیسـي تمو . عدد العناقید المتكونة على النبات -4

  . عنقود متكون والخر جنیة آخروحتى األولعنقود لواعتبارًا من ا

  : النسبة المئویة للثمار العاقدة 

عاقـدة فـي كـل اربعـة عناقیـد واعتبـارًا تم حساب نسبة العقد وذلك بایجاد متوسط عـدد االزهـار المتكونـة وال

من العنقود االول صعودًا وحتى اخر عنقود متكون على الساق الرئیسي وذلك في النباتات المنتخبة من كل طافر 

  .)11(التي ذكرهاثم طبقت العالقة 

  =نبات / النسبة المئویة للعقد لكل اربعة عناقید
  عناقیدأربعةمعدل عدد الثمار المتكونة في 

×100  
  المتكونة في نفس العناقیداألزهارمعدل عدد 

  :للثمار وشملت النوعیة الصفات 

  )10(حسب طریقة             )مل عصیر100/ ملغم (Cنسبة فیتامین -1

        )مل عصیر100/ ملغم (نسبة الحموضة الكلیة -2

  Abb Refractometerقدرت بجهاز –نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة -3

  Pressure testerتم قیاسها بجهاز ) . 2سم/ كغم (صالبة الثمار -4

  تم تحلیل النتائج وذلك بحساب

  المعدل العام لكل صفة من الصفات * 

  وذلك بتطبیق العالقة% 5على مستوى احتمال L.S.Dحساب قیمة اقل فرق معنوي * 

S
-L.S.D = t 0.05   

المعــدل العــام لكــل صــفة زائــدًا قیمــة االنحــراف بــینجمــعالتــم حســابها عــن طریــق القیمــة المحــدودة لالنتخــاب و * 

  )S) .(12(القیاسي 

  

  النتائج والمناقشة

  كیلوراد 20طوافر الجرعة -1

وان جمیــع ) متغــایراً (طــافرًا ) M3)21بلــغ عــدد الطــوافر التــي تــم زراعتهــا للحصــول علــى الجیــل الثالــث 

النتـائج ) 1(ویبـین جـدول اإلنبـاتوذلـك لفشـل بـذوره فـي 13ا باسـتثناء الطـافر رقـم هذه الطوافر تم تربیتها وتقییمهـ

وتشیر النتائج الـى . بالصفات التي تم دراستها على نباتات الطوافر والمتمثلة بصفات الحاصل ومكوناته الخاصة 

ف الطـوافر فیمــا اضــافة الـى اخــتال. )اآلبـاء(ان الطـوافر قـد تفوقــت فـي الصــفات المدروسـة علــى صـفات االصــل 

ففــي صــفة % . 5عنــد مســتوى احتمــال بینهــا معنویــًا فــي كثیــر مــن الصــفات وذلــك علــى اســاس اقــل فــرق معنــوي 

نبـات تمیـزت / كغـم 2.47القیمة االحصائیة المحـددة لالنتخـاب والبالغـة وعلى اساس ) 1(الحاصل المبكر جدول 

معــدل الحاصــل المبكــر فــي النبــات یتــراوح مــن جیــث كــان3و 8، 21، 20، 5، 7، 19، 4الطــوافر رقــم 

لنباتـات المبكـر الكلـي بینمـا بلـغ الحاصـل 3نبـات فـي الطـافر / كغـم 2.42الـى 4نبات في الطـافر / كغم 5.28

  . نبات / كغم 0.647األصل

حیث 19و 17، 8، 20، 11، 5، 3، 15، 10، 4اما في الحاصل الكلي فقد تمیزت الطوافر 

وذلـك علـى اسـاس 19نبـات فـي الطـافر / كغـم 7.5الـى 4نبـات فـي الطـافر / كغـم 11الحاصل فیها بـین تراوح 

3.43بینمــا بلــغ معــدل حاصــل نباتــات االصــل نبــات / كغــم 7.49القیمــة االحصــائیة المحــددة لالنتخــاب والبالغــة 

  .نبات / كغم 
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كیلوراد النامیة في 20للجرعة M3لث صفات الحاصل ومكوناته في طوافر الجیل االشعاعي الثا) 1(جدول 

  1995–1994البیت البالستیكي خالل موسم 

  رقم الطافر
  الحاصل المبكر

  نبات/ كغم 

  الحاصل الكلي 

  نبات/ كغم 

  عدد الثمار في 

  النبات 

  متوسط وزن 

  الثمرة غم 

1  2.2  7.2  60*  120  

2  0.900  4.1  33  124.2  

3  2.42*  8.1*  68.9*  117.6  

4  5.28*  11*  64*  171.9*  

5  3.0*  8*  69*  115.9  

6  2.1  6.1  46.4  131.5*  

7  3.05*  7.3  69*  105.8  

8  2.54  7.6*  59.5*  127.7  

9  0.18  4.3  48.8  88.7  

10  2.38  9.1*  59.2*  153.7*  

11  1.64  8*  55.8  143.7*  

12  0.800  4.77  49.3  96.8  

14  1.58  7.21  59.5*  121.2  

15  1.42  8.21*  68.5*  119.9  

16  2.3  7.2  57  126.3  

17  2.03  7.56*  53.1  142.4*  

18  1.68  3.93  27.5  142.7  

19  3.22*  7.5*  60.4  124.2  

20  2.98*  7.92*  57.1  138.7*  

21  2.83*  6.4  43.6  146.8*  

  69.6  49.3  3.43  0.647  نباتات األصل 

  126.3  55.48  7.1  2.23  المعدل العام

  7.46  4.41  0.68  0.42  %5.  م.ف.أ

  130.63  58.04  7.49  2.47  قیمة االنتخاب 

  

وعند حساب الحاصل الكلي على اسـاس انتاجیـة البیـت البالسـتیكي للطـوافر الواعـدة اعـاله علـى اعتبـار 

سم ولسـت خطـوط 50وان معدل عدد النباتات المزروعة في البیت وعلى مسافة 2م180ان مساحة البیت هي 

بیت فـي / طن 4.4نبات تقریبًا نجد ان الحاصل الكلي للبیت البالستیكي یتراوح بین 400م هي 34طول الخط 

ت وهــذا بیــ/ طــن 1.372مقارنــة بانتاجیــة نباتــات االصــل التــي تعــادل 19بیــت للطــافر / طــن 3.3و 4الطــافر 

  .مؤشر ایجابي على مالئمة هذه الطوافر لظروف الزراعة المحمیة 

وكحــد 5ورقــم 7طــوافر وكــان ابرزهــا الطــافر رقــم 10وفــي معــدل عــدد الثمــار للنبــات الواحــد نجــد تمیــز 

نبـات / ثمرة 58.4وعلى ساس القیمة االحصائیة المحددة لالنتخاب والبالغة 10ثمرة في الطافر رقم 59.2ادنى 

  . نبات / ثمرة 49.3في حین كان معدل ثمار نباتات االصل 
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اما متوسط وزن الثمـرة فنجـد ان جمیـع الطـوافر قـد تفوقـت معنویـًا علـى نباتـات االصـل كمـا انهـا اختلفـت 

مقارنــة بمتوســط الثمــرة فــي نبــات 4غــم فــي الطــافر 171.9وبلــغ اعلــى متوســط وزن للثمــرة . معنویــًا فیمــا بینهــا 

غــم 130.63وعلــى أســاس قیمــة االنتخــاب البالغــة %247غــم أي بنســبة زیــادة مقـدارها 69.6ان االصـل الــذي كــ

130.63أما على أساس القیمة اإلحصائیة المحددة لالنتخاب والبالغة .4نجد تمیز ثمانیة طوافر أبرزها الطافر 

المزروعـة ثمـرة للهجـن المسـتوردة نـد المقارنـة مـع متوسـط وزن الوع. 4غم نجد تمیز ثمانیة طـوافر أبرزهـا الطـافر 

غـــم 136.5المونـــت كـــارلو هـــو هجـــین ثمـــرة وزنفـــي البیـــوت البالســـتیكیة تحـــت ظـــروف العـــراق نجـــد ان متوســـط

لطــوافر لظــروف الزراعـــة اوهــذا مؤشــر ایجــابي آخــر علــى مالئمــة هــذه ) 11(غــم 118.5الكــارمیلو هــو هجــینو 

  .المحمیة 

ونجـــد ان جمیـــع الطـــوافر قـــد تفوقـــت علـــى نباتـــات . ضـــري فیوضـــح صـــفات النمـــو الخ) 2(امـــا الجـــدول 

18فـي الطـافر سـم174اذ تراوحت اطوالها بین 20، 18، 12االصل في ارتفاع النبات باستثناء الطوافر رقم 

اما على اساس قیمـة االنتخـاب البالغـة . سم 194علمًا ان ارتفاع نباتات االصل بلغ 20في الطافر سم192و 

وكــــان اعلــــى ارتفــــاع للنبــــات فــــي 10، 7، 4، 5، 15، 8، 3، 19طــــوافر هــــي 9تمیــــزت ســــم ف255.63

فــي متوســط قطــر الســاق اذ بلــغ اعلــى قطــر للســاق كــذلك تفوقــت الطــوافر . ســم 309.5اذ بلــغ 19الطــافر رقــم 

اما علـى .سم1.72مقارنًة باالصل الذي بلغ 12في الطافر سم1.74واقل قطر كان 2في الطافر سم2.54

  .طافر 12فتفوق سم2.26اساس قیمة االنتخاب البالغة 

امــا فــي صــفة عــدد االوراق المتكونــة قبــل ظهــور العنقــود الزهــري االول والتــي تعــد احــد الصــفات للداللــة 

علـى 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 9، 6، 2، 1نجـد تمیـز الطـوافر . على التبكیـر فـي االنتـاج 

. ورقـة 11.5ورقة في حین كـان عـدد االوراق فـي نباتـات االصـل 9.99ة المحدودة لالنتخاب البالغة اساس القیم

امـا فـي عـدد . ورقة وان االنتخاب یـتم علـى اسـاس العـدد االقـل مـن االوراق 10–7بینما تراوح في الطوافر بین 

یع الطوافر قد تفوقت على االصـل الـذي العناقید الزهریة المتكون على المحور الطولي للساق الرئیسي فنجد ن جم

عنقـود فـي الطـوافر 15و 18عناقیـد فـي الطـافر 10بینما تراوح العدد في الطـوافر بـین . عناقید زهریة 7اعطى 

  . عنقود 13.3علمًا ان القیمة االحصائیة المحددة لالنتخاب هي 21و 19، 14، 8، 4، 3
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كیلوراد النامیة في 20للجرعة M3لخضري في طوافر الجیل االشعاعي الثالث صفات النمو ا) 2(جدول 

  .1995–1994البیت البالستیكي خالل موسم 

  رقم الطافر
  ارتفاع النبات 

  )سم(

  قطر الساق 

  )سم(

  عدد االوراق قبل 

  العنقود االول

  عدد العناقید

  في النبات

1  215  1.95  7*  12  

2  278*  2.54*  9*  12  

3  298*  2.36*  12  15*  

4  280*  2.04  13  15*  

5  282*  2.22*  11  13*  

6  236  2.13  10*  13*  

7  260*  2.12  11  13*  

8  290*  2.12  11  15*  

9  244  2.32*  9*  11  

10  256  2.34*  12  12  

11  230  2.34*  7*  13*  

12  191  1.74  7*  8  

14  244  1.96  7*  15*  

15  281  2.12  7*  12  

16  237  2.42*  8*  13*  

17  245.5  2.26*  8*  13*  

18  174  2.38*  9*  10  

19  309.5*  2.32*  10*  15*  

20  192  2.26*  11  13*  

21  196  2.48*  11  15*  

  7  11.5  1.72  194  نباتات األصل 

  12.9  9.55  2.22  249.95  المعدل العام

  0.72  0.77  0.076  14.97  %5.  م.ف.أ

  13.3  9.99  2.26  255.63  قیمة االنتخاب 

  

تفوقت جمیـع الطـوافر علـى 4–1نسبة العقد في االزهار ففي مجموعة العناقید من ) 1(ویوضح شكل 

وعلـى اسـاس % . 40.5بینما بلغت فـي االصـل % 40اذ كانت نسبة العقد 6نباتات االصل عدى الطافر رقم

حیــث بلغــت نســبة العقــد 19و 17، 16، 15، 14، 11تمیــزت الطــوافر % 58.69قیمــة االنتخــاب البالغــة 

فبلـغ 8–5امـا فـي مجموعـة العناقیـد مـن . 17فـي الطـافر رقـم %61.8واقلها كانت 14في الطافر % 83.3

15، 11، 7خمسة طوافر هي % 56.12عدد الطوافر المتمیزة على اساس القیمة المحدودة لالنتخاب البالغة 

بینمـا كانــت 21فـي الطـافر % 59.4الـى 15فــي الطـافر % 84.6وتراوحـت نسـبة العقـد فیهـا بـین 21، 17، 

  % . 44.1نسبة العقد في االصل 
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وتمیـزت علـى اساسـها اربعـة طـوافر % 31.37یمـة االنتخـاب بلغـت فـان ق12–9وفي المجموعة مـن 

فانهـا وجـدت فـي اربعـة طـوافر فقـط 16–13اما المجموعة من % . 46.1–50تراوحت نسبة العقد فیها بین 

علمــًا ان هــذه الطــوافر قــد تفوقــت علــى % 5.9–15.9وتراوحــت نســبة العقــد فیهــا بــین 19، 14، 4، 3هــي 

وهذا  ممـا یجعلهـا طـوافر واعـدة. ر ونباتات االصل حیث كان الفرق بینها وبین االصل ثمانیة عناقید بقیة الطواف

  . یمكن اختیارها الحقا لتحدید درجة استقرارها الوراثي اوفي برامج التربیة والتحسین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لوراد النامیة في البیت كی20للجرعة M3نسبة العقد في طوافر الجیل االشعاعي الثالث ) 1(شكل 

  1995–1994البالستیكي خالل موسم 

  

تفوقـت اربعـة طـوافر Cففي محتوى الثمار من فیتـامین . للثمار النوعیة نتائج الصفات ) 3(یبین جدول 

مـل عصـیر مقارنـة بثمـار االصـل التـي احتـوت 100/ ملغـم 13.99–11.1بـین Cتراوحت فیها كمیة فیتـامین 

مــل عصــیر 100/ ملغــم 9.25قیمــة االنتخــاب البالغــة أســاسوعلــى . مــل عصــیر 100/ ملغــم10.91علــى 

  . 21و 20، 19، 18، 17، 15، 10، 4، 3تمیزت تسعة طوافر هي 

وفي محتوى الثمار من الحموضة الكلیة تفوقت خمسـة طـوافر علـى نباتـات االصـل وتراوحـت الحموضـة 

نجــد .T.S.Sوبالنســبة للمــواد الصــلبة الذابــة الكلیــة 0.403فــي االصــل بینمــا بلغــت 0.467–0.525فیهــا بــین 

  .18و 17في الطافر رقم 4ة لها في حین بلغت اعلى نسب5تفوق ثمار االصل اذ بلغت المواد الصلبة الذائبة 

طـــوافر باالســـتناد علـــى القیمـــة المحـــددة لالنتخـــاب 10امـــا فـــي صـــفة درجـــة صـــالبة الثمـــار فنجـــد تفـــوق 

بینمـا تراوحـت فـي الطـوافر بـین 2سـم / كغـم 2.5بینما بلغت صـالبة ثمـار االصـل 2سم / كغم 3.047ة والبالغ
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وبشكل عام نجد ان جمیع الطوافر قد تفوقت على نباتات االصل في صالبة الثمار 2سم / كغم 2.43–3.83

  ) .2سم / م كغ2.38–2.35(حیث امتازت ثمارها بانخفاض الصالبة 21و 14عدة الطافر 

ان درجــــة الصــــالبة تعــــد احــــدى الصــــفات الرئیســــیة والمهمــــة بالنســــبة لمحصــــول الطماطــــة النهــــا تحــــدد 

حیث تزداد صالحیة المحصول للشـحن والتسـویق البعیـد . صالحیة الثمار لتحمل ظروف الشحن والتسویق البعید 

  .بزیادة صالبة الثمار 

  

كیلوراد النامیة في 20للجرعة M3جیل االشعاعي الثالث للثمار في طوافر الالنوعیةالصفات) 3(جدول 

  1995-1994البالستیكي خالل موسم البیت 

  رقم الطافر
  Cنسبة فیتامین 

  مل عصیر100/ملغم 

  نسبة الحموضة الكلیة 

  مل عصیر100/ملغم 

نسبة المواد الصلبة

  الذائبة

  صالبة الثمار 

  2سم/ كغم 

1  6.33  0.243  3.5*  3.1*  

2  5.55  0.211  3.1*  2.43  

3  9.99*  0.288  2.5  2.9  

4  9.77*  0.224  3.5*  2.75  

5  7.99  0.390  3.1  4.23*  

6  8.88  0.384  2.5  3.3*  

7  7.22  0.275  2.5  3.13*  

8  7.77  0.205  2.1  3.13*  

9  7.56  0.426*  3.5*  3.1*  

10  12.21*  0.250  3.0  3.18*  

11  4.44  0.352  2.9  3.55*  

12  4.59  0.356  3.0  2.8  
14  7.77  0.320  3.1  2.35  

15  11.1*  0.378  4.0*  2.8  

16  8.21  0.512*  3.0  2.7  

17  9.34*  0.473*  4.0*  2.62  

18  10.21*  0.467*  4.0*  2.7  

19  9.55*  0.339  3.5*  3.83*  

20  11.54*  0.493*  3.5*  3.08*  

21  13.99*  0.525*  3.5*  2.38  

  2.5  *5.0  *0.403  *10.91  نباتات األصل 

  2.95  3.19  0.356  8.89  العامالمعدل

  0.168  0.108  0.039  0.956  %5.  م.ف.أ

  3.047  3.25  0.379  9.25  قیمة االنتخاب 
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  :كیلوراد 25طوافر الجرعة 

نها في مفشل تسعة ) طافراً (متغایرًا 41التي تم زراعتها كان M3الجیل الثالث فيان عدد المتغایرات 

42، 33التي فشـلت تحمـل االرقـام الطوافرم من شتالتها نتیجة الرتداد الطفرة و االنبات او نتیجة ضعف نمو قس

  . متغایرًا تم تقییمها ودراسة صفاتها 32وبقي 62و 57، 54، 51، 50، 49، 43، 

قـــد امتـــازت 29و 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22ان ثمـــان طـــوافر هـــي ) 4(یوضـــح جـــدول 

الواضح على بقیة الطوافر في صفات الحاصـل المدروسـة وعلـى اسـاس القیمـة االنتخابیـة بتفوقها المعنوي وتمیزها

فـیالحظ 48و 41، 40، 39، 38، 37، 35، 34، 30الخاصة بكل صفة من الصفات اما الطـوافر رقـم 

الطـــوافر امــا . ان تمیزهــا اقتصـــر علــى صـــفة واحــدة او اثنتـــین او ثــالث وعلـــى اســاس القیمـــة المحــددة لالنتخـــاب 

الباقیة فانها لم تتمیـز فـي أي صـفة مـن الصـفات علـى الـرغم مـن تفوقهـا علـى نباتـات االصـل فـي اكثـر مـن صـفة 

وتعد صفة الحاصل الكلي من الصفات التي یهتم بها مربـي النبـات والتـي یجـب ان یتمیـز بهـا أي صـنف مسـتنبط 

النســبة لالصــناف المزروعــة فــي البیئــة المحمیــة خاصــة ب. ســواء عــن طریــق التربیــة بــالتهجین او التربیــة بــالطفرات 

هــي طــوافر واعــدة للزراعــة المحمیــة حیــث 22و 23، 26، 28، 24، 25وعلــى هــذا االســاس فــان الطــوافر 

بیــت بالســـتیكي وهــذا ممـــا یجعلهــا منـــافس قــوي لالصـــناف / طـــن 2.904الــى 3.648تــراوح معـــدل انتاجهــا بـــین 

  .لخارج المستوردة من اF1hybridالهجینة 

طافر على 14فبالنسبة الرتفاع النبات تمیز . فیوضح صفات النمو الخضري للطوافر ) 5(اما الجدول 

سـم 340.5اعلـى ارتفـاع للنبـات بلـغ 61سـم واعطـى الطـافر 258.45اساس القیمة المحدودة لالنتخـاب والبالغـة 

  . سم 1.94مقارنة باالصل 

سـم 2.58–1.76نباتات االصل تراوح قطر سـیقانها بـین طافرًا على27وفي صفة قطر الساق تفوق 

وعلـــى اســـاس القیمـــة المحـــددة . طـــوافر عمـــا هـــو علیـــه فـــي نباتـــات االصـــل 5بینمـــا انخفـــض قطـــر الســـاق فـــي . 

وفــي صــفة عــدد االوراق التــي تظهــر قبــل تكــوین العنقــود الزهــري . طــافرًا 16ســم تمیــز 2.079لالنتخــاب البالغــة 

وتـراوح عـدد االوراق فـي هـذه . ورقـة 10.62رًا على اساس القیمة المحدودة لالنتخـاب البالغـة طاف18االول تمیز 

وفــي عــدد العناقیــد الزهریــة فانهــا تفوقــت .ورقــة 11.5بینمــا كانــت فــي االصــل . ورقــة 10.5–7.5الطــوافر بــین 

  . عنقود 7الذي تساوى مع االصل في عدد العناقید والبالغة48على االصل باستثناء الطافر 

أي مـن النمـو المحــدود determinateان هـذه الصـفة تشـیر الـى ان هـذه الطـوافر قــد تحولـت مـن حالـة 

بســبب حــدوث تغیــر فــي تركیبهــا الــوراثي نتیجــة لمعاملــة بــذور االصــل Indeterminateالــى النمــو غیــر المحــدود 

  ) .8(باالشعاع وهذه النتیجة تتفق مع 

21عنقــود تفــوق 4–1ي طــوافر الجیــل الثالــث ففــي المجموعــة مــن نســبة العقــد فــ) 6(یوضــح جــدول 

  . طوافر 10بینما انخفضت في % . 40.5طافر في نسبة العقد مقارنة باالصل والبالغة 

صــاحب 27طــافر وكــان الطــافر 15تفــوق % 52.75وعلــى اســاس القیمــة المحــددة لالنتخــاب والبالغــة 

طــافر علــى نباتــات االصــل التــي 16عنقــود تفــوق 8–5عــة مــن وفــي المجمو % . 88اعلــى نســبة عقــد بلغــت 

وعلـى اسـاس قیمـة االنتخـاب . طافر انخفاضًا عن هـذه النسـبة 16بینما اظهر % 44.1اعطت نسبة عقد بلغت 

فــي الطــافر % 52و 56فــي الطــافر % 84.7طــافرًا تراوحــت نســبة العقــد فیهــا بــین 13تمیــز % 51.4البالغــة 

تفوقــت جمیــع الطــوافر علــى االصــل امــا علــى اســاس القیمــة المحــددة 12–9العناقیــد مــن وفــي مجموعــة.55

طـوافر كـان افضـلها 7تمیـزت 16–13وفي مجموعـة العناقیـد .طوافر 10فتمیزت % 41.9لالنتخاب البالغة 

  % .22.1وعلى اساس القیمة المحددة لالنتخاب البالغة 30و 26، 22الطوافر 
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في النامیة كیلوراد 25للجرعة M3فات الحاصل ومكوناته في طوافر الجیل االشعاعي الثالث ص) 4(جدول 

  1995-1994لبالستیكي خالل موسم البیت ا

  رقم الطافر
  الحاصل المبكر

  نبات/ كغم 

  الحاصل الكلي 

  نبات/ كغم 

  عدد الثمار في 

  النبات 

  متوسط وزن 

  الثمرة غم 

22  3.15*  7.26*  68.3*  106.3*  

23  3.55*  7.53*  58.4*  128.9*  

24  3.4*  8.9*  77.9*  114.2*  

25  4.15*  9.12*  75.2*  121.3*  

26  3.0*  7.93*  74.9*  105.9*  

27  3.5*  6.9*  68.1*  101.3*  

28  3.9*  8.11*  73.33*  110.6*  

29  3.1*  6.6*  60.54*  109.0*  

30  3.8*  6.1*  50.1  121.8*  

31  1.42  5.4  48.69  110.9*  

32  1.73  6.2*  63.1*  98.3  

34  1.7  6.45*  59.6*  108.2*  

35  0.6  5.66*  71.83  78.8  

36  1.95*  6.15*  78.25  78.3  

37  1.1  6.82*  72.57  93.9  

38  1.93*  5.92*  56.3  105.2*  

39  0.72  6.19*  50.8  121.9*  

40  0.925  4.64  59*  78.6*  

41  1.59  5.4  54  100.0*  

44  0.32  3.6  54.4  79.3  

45  0.265  3.58  38.5  92.9  

46  0.193  3.32  37.6  88.3  

47  0.571  4.81  57.0  84.4  

48  0.388  5.98*  60.5*  98.8  

52  0.467  3.46  42.9  80.7  

53  0.616  4.49  51.2  87.7  

55  0.593  3.0  36.2  82.9  

56  1.12  4.32  48.7  88.7  

58  1.768  5.47  57  95.9  

59  1.1  4.84  50.0  96.8  

60  0.765  4.88  52.3  93.3  

61  0.492  3.46  38.4  90.1  

  69.6  49.3  3.43  0.647  نباتات األصل 

  96.69  56.47  5.58  1.67  المعدل العام

  3.98  3.72  0.478  0.041  %5.  م.ف.أ

  99.03  58.66  5.86  1.912  قیمة االنتخاب 
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ى اسـاس القیمـة طـافر علـ13تمیـز Cفبالنسبة لفیتامین . الصفات الكیمیاویة للثمار ) 7(یوضح جدول 

هــو Cوكــان  اعلــى محتــوى للثمــار مــن فیتــامین . مــل عصــیر 100/ ملغــم 11.46المحــدودة لالنتخــاب البالغــة 

19بینمـا كـان . مـل عصـیر 100/ ملغم 10.91بینما كانت في االصل 18.32اذ بلغت 59عند ثمار الطافر 

ى اسـاس القیمـة المحـدودة لالنتخـاب البالغـة وفـي صـفة الحموضـة تمیـز ثمانیـة طـوافر علـ. طافر اقل من االصـل 

ـــتها بــــین 0.429 والتــــي 0.403بینمــــا كانــــت الحموضــــة فــــي ثمــــار االصــــل 0.521–0.768تراوحــــت حموضـ

  . طافرًا 22انخفضت عنها الحموضة في 

3.89طــافر علــى اســاس القیمــة المحــددة لالنتخــاب والبالغــة 16امــا المــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة فتمیــز 

الـذي تسـاوى 58أي ان نباتات االصل تفوقت على جمیع الطوافر باستثناء الطـافر 5.00نما كانت في االصل بی

  . مع االصل 

–3.88طافرًا على نباتات االصل حیث تراوحت الصالبة في ثمارها بـین 25اما صالبة الثمار فتفوق 

. طوافر انخفضت فیها الصـالبة عـن االصـل 7وان . 2سم/ كغم 2.5مقارنة باالصل البالغة 2سم/ كغم 2.63

  . طافرًا 14فتمیز 2سم/ كغم 2.94وعلى اساس قیمة االنتخاب البالغة 

ونتیجــة لكــل مــا تقــدم مــن عــرض لنتــائج صــفات الطــوافر فــي الجیــل الثالــث والتــي تفوقــت فــي كثیــر مــن 

تـي تسـتجیب للتطفیـر خصوصـًا صفاتها علـى االصـل نسـتطیع القـول ان نباتـات الطماطـة تعتبـر مـن المحاصـیل ال

كیلـــوراد مـــن اشـــعة كامـــا والتـــي تحـــدث طفـــرات ایجابیـــة اكثـــر مـــن 25و 20الجرعـــة مثـــلفـــي الجرعـــات الواطئـــة 

الطفرات السلبیة اضف الى ذلك فان حجم العشـیرة النباتیـة التـي طبـق علیهـا االنتخـاب والبالغـة آالف النباتـات فـي 

فــي M2ب الجــائر او الـدقیق الـذي مـورس فــي الجیـل االشـعاعي الثـاني كـذلك االنتخـاM1الجیـل االشـعاعي االول 

عزل التغایرات المفیدة ومنها التغایر الذي اشـر حالـة التحـول فـي هـذه الطـوافر مـن حالـة النمـو المحـدود الـى حالـة 

النمــو غیــر المحــدود والتــي كــررت نفســها او عبــرت عــن نفســها عنــدما تــم تقیــیم هــذه الطــوافر تحــت ظــروف البیــوت

الـذین أشـاروا إلـى إمكانیـة ) 15و14، 13، 4، 8(البالستیكیة وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا حصـل علیـه كـل مـن 

تعــریض بــذور الطماطــة الــى جــرع مناســبة مــن أشــعة كامــا أو األشــعة دالحصــول علــى تغــایرات وراثیــة مفیــدة عنــ
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في النامیة كیلوراد 25للجرعة M3لجیل االشعاعي الثالث صفات النمو الخضري في طوافر ا) 5(جدول 

  1995-1994لبالستیكي خالل موسم البیت ا

  رقم الطافر
  ارتفاع النبات 

  )سم(

  قطر الساق 

  )سم(

  عدد االوراق قبل 

  العنقود االول

  عدد العناقید

  في النبات

22  280*  2.38*  10*  14*  

23  303.4*  2.32*  10*  16*  

24  218  2.32*  10*  12  

25  337.5*  2.02  12.5  18*  

26  296*  1.92  11  18*  

27  289*  1.12*  10.5*  16*  

28  266*  2.14*  11  14*  

29  150  2.32*  12  15*  

30  275*  1.76  11  16*  

31  316*  1.78  9*  14*  

32  313*  2.36*  10*  16*  

34  273*  2.02  8*  12  

35  209.5  1.86  11  11  

36  149.5  1.92  9.5*  8  

37  187.5  2.04  7.5*  12  

38  228  2.22*  10*  12  

39  211  2.58*  10.5*  11  

40  260*  2.22*  11  13*  

41  208  1.82  11  10  

44  238.5  2.12*  13  11  

45  225.5  2.24*  10*  11  

46  274*  1.96  10*  11  

47  255  1.92  11  15*  

48  210  2.12*  11  7  

52  223  1.72  9*  8  

53  246  2.19*  12  10  

55  219  1.66  8*  11  

56  245.5  1.68  10*  12  

58  225.5  1.46  10*  13*  

59  2.2  1.26  12.5  11  

60  285*  2.36*  8*  11  

61  340.5*  2.42*  11  16*  

  7  11.5  1.72  194  نباتات األصل 

  12.44  10.38  2.03  250.93  المعدل العام

  0.86  0.405  0.084  12.82  %5. م.ف.أ

  12.9  10.62  2.08  258.45  قیمة االنتخاب 
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في البیت النامیةكیلوراد25للجرعة M3نسبة العقد في نباتات طوافر الجیل االشعاعي الثالث ) 6(جدول 

  1995- 1994لبالستیكي خالل موسم ا

  رقم الطافر
  نسبة االزهار العاقدة في العناقید

1–4  5–8  9–12  13-16  

22  67.6*  82.8*  68.0*  28.6*  

23  54.4*  54.0*  49.4*  12.7*  

  صفر  *66.7  *68.2  50.0  24

25  52.2*  50.6*  40.0*  16.7*  

26  67.8*  68.4*  76.2*  26.6*  

27  88.0*  69.0*  18.6  13.3*  

  صفر  *45.8  *52.3  *67.7  28

  صفر  22.2  *60.7  *59.3  29

30  60.2*  58.1*  63.8*  23.5*  

  صفر  30.6  41.9  *60.6  31

  صفر  21.6  38.2  *55.6  32

  صفر  32.1  39.4  *69.6  34

  صفر  25.0  42.1  *53.5  35

صفرصفر  31.7  38.0  36

  صفر  16.2  40.4  55.1  37

  صفر  25.0  38.2  40.4  38

  صفر  صفر  41.0  *75.2  39

  صفر  18.8  44.7  31.6  40

  صفر  *80.0  13.6  45.5  41

  صفر  14.8  33.6  27.2  44

  صفر  صفر  40.9  30.0  45

  صفر  17.9  50.0  20.5  46

  صفر  16.7  28.6  30.5  47

  صفر  صفر  44.0  37.1  48

  صفر  صفر  39.6  52.1  52

  صفر  14.3  *52.3  40.0  53

  صفر  صفر  *52.0  50.0  55

  صفر  20.7  *84.7  *62.9  56

  صفر  *54.2  *61.5  *60.7  58

  صفر  *58.3  33.4  *57.4  59

  صفر  *50.0  *75.8  29.6  60

61  25.1  40.0  35.5  15.8  

  صفر  صفر  44.1  40.5  نباتات األصل 

  19.6  37.78  48.18  49.96  لمعدل العاما

  4.67  7.03  4.86  4.75  %5.  م.ف.أ

  22.1  41.9  51.04  52.75  قیمة االنتخاب 
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في النامیةكیلوراد25للجرعة M3ة للثمار في طوافر الجیل االشعاعي الثالث النوعیالصفات ) 7(جدول 

  1995-1994لبالستیكي خالل موسم البیت ا

  رقم الطافر
  Cیتامین نسبة ف

  مل عصیر100/ملغم 

  نسبة الحموضة الكلیة 

  مل عصیر100/ملغم 

  نسبة المواد الصلبة

  الذائبة

  صالبة الثمار 

  2سم/ كغم 

22  9.12  0.256  3.0  3.23*  

23  11.66*  0.672*  3.1  3.5*  

24  15.32*  0.640*  4.0  3.58*  

25  10.32  0.263  3.2  3.0*  

26  11.1*  0.422  3.6  3.03*  

27  12.77*  0.416  3.0  3.3*  

28  6.66  0.256  3.5  3.5*  

29  8.88  0.384  3.0  2.3  

30  11.99*  0.768*  4.1*  3.65*  

31  9.66*  0.576*  4.1*  3.03*  

32  7.22*  0.32  4.0*  3.18*  

34  8.62  0.384  3.1  2.4  

35  10.17  0.275  3.1  2.73  

36  12.21*  0.806*  4.0*  2.0  

37  7.38  0.282  3.7  2.9  

38  7.63  0.301  4.0*  1.48  

39  8.85  0.568*  4.1*  3.4*  

40  16.66*  0.371  4.0*  1.73  

41  16.20*  0.361  4.0*  2.9  

44  7.46  0.346  4.0*  2.7  

45  8.67  0.351  4.2*  2.9  

46  11.60*  0.633*  4.1*  3.1*  

47  16.66*  0.521*  4.3*  2.89  

48  10.86  0.243  4.5*  2.23  

52  6.1  0.346  4.0*  2.88  

53  8.53  0.358  4.0*  3.1*  

55  10.00  0.352  3.5  3.88*  

56  14.33*  0.269  4.5*  2.7  

58  15.83*  0.346  5.0*  2.78  

59  18.33*  0.339  3.5  2.63  

60  8.2  0.326  4.0*  2.63  

61  5.33  0.243  3.6  2.13  

  2.5  *50  0.403  10.91  المقارنة

  2.85  3.8  0.403  10.75  المعدل العام

  0.161  0.146  0.045  1.21  %5.  م.ف.أ

  2.94  3.89  0.429  11.46  قیمة االنتخاب 
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