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  الخالصة

كجـزء مـن 1994-1993جامعـة بغـداد خـالل موسـمي / كلیـة الزراعـة / نفذت الدراسة في قسم البسـتنة 

فـي مرحلتـه لـذلك تضـمن . برنامج تربیة وتحسین الطماطة باستحداث الطفرات الوراثیة باسـلوب التطفیـر التجریبـي 

صــنفریــحیــث اخت. لجــرع المناســبة للتطفیــر بهــدف تحدیــد الجــرع الممیتــة وااإلشــعاعیةدراســة الحساســیة األولــى

رت الجـرع اإلشــعاعیة واختیـGluss growشـركة ومــن شـركة البـذور العراقیـة المنـتج مــنسـوبرماریموندالطماطـة

منظمـة الطاقـة / في مركز البحوث الزراعیـة 60كیلو راد من أشعة كاما كویلت 60و 45و 30و 15صفر و 

ولتحدیــد الجــرع المالئمــة . كیلــوراد 60-45الجــرع الممیتــة للطماطــة تقــع بــین إنیجــة فكانــت النت. الذریــة العراقیــة 

كیلـــوراد مـــع نفـــس الســـاللتین الســـابقة 40و 35و 30و 25و 20ســـت جـــرع هـــي صـــفر و اختیـــارللتطفیـــر تـــم 

اســیتها حیــث اختلفــت الســاللتان فــي حس. ونفــذت التجربــة بتصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة وبــثالث مكــررات 

ولیـة للتطفیـر ومـن اجـل اسـتحداث المـادة الوراثیـة اال. وان الحساسیة تزداد طردیًا بزیـادة مقـدار الجرعـة اإلشعاعیة

ونفـذت التجربـة بتصـمیم . M2والجیـل اإلشـعاعي الثـاني M1األول اإلشعاعيالنباتات خالل الجیل فقد تم تربیة 

المظهریــة المتغــایراتعلــى أســاس M1ر اإلشــعاع علــى نباتــات الـــتــم تقــویم تــأثی. القطــع المنشــقة وبــثالث مكــررات 

Radiomorphosims الحاصلة في النباتات.  

40انكــا منتخــب وســاللة 290منتخــب وســاللة كلــوس 526بلــغ عــدد المنتخبــات فــي الســاللة المحلیــة 

فـــي اعـــداد هـــذه كیلـــوراد 30و 25و 20واختلفـــت الجـــرع فـــي اعـــداد المنتخبـــات حیـــث تفوقـــت الجـــرع . منتخـــب 

  . المنتخبات وفي السالالت الثالثة 

المتغـایرات الحاصـلة فـي الصـنف المنـتج مـن تم اختصار العمـل علـى M2وفي الجیل اإلشعاعي الثاني 

كیلـوراد اكبـر عـدد 25ت الجرعـة متغـایرًا وأعطـ109المنتخبة فـي هـذا الجیـل المتغایراتبلغ عدد شركة كلوس اذ 

  .على التوالي 40و 35و 20و 30رعة المتغایرات تلتها الجمن

  

  

  

  

  

  

  
  

  األولالبحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث 
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Abstract
The study was conducted in the field of Hort. Dept. College of Agriculture 

University of Baghdad during the two seasons 1993 and 1994 as a part of tomato 
breeding and improvement program by inducing mutation by experimental 
mutagenesis. 

In first program was study the radio sensitivity in tomato to determine the 
lethal doses and useful mutagenesis. 

Two tomato varieties of super marimand which were local and Gluss grow and 
five Radio doses were chosen. (0, 15, 30, 45 and 60 Krad of gamma Co60).

The result showed that lethal dose to tomato crop was between 45 and 60 krd 
gamma radiation. To determine doses of useful mutagenesis, six radio doses were 
chosen (0, 20, 25, 30, 35 and 40 krd) by using two tomato strains. The experiment 
was conducted by using a randomize complete block design. The strains were differ 
from each other in radio sensitivity and the radio sensitivity was increased as radio 
doses were increased. For induction of initial genetic material of mutagenesis 
breeding of plants wee done for two generation. In M1 the above two strains in 
addition to strains of Enka company were used. The experiment was conducted by 
using of split – plot design with three replications.

The evaluation of radiation effects were done on M1 plants according to radio 
morphosims. The higher of plants were selected from local strains (526 selections) 
followed by strains of Gluss company (290 selections) and (40) selection from strain 
of Enka company. The radio doses were differ from each other in number of selected 
plants. Doses of 20, 25, 30 krd of the three strains had more number of selections. In 
M2 radio generation work was reduced and continued by using strains of Gluss grow 
company only. The number of variations selected in this generation was 109 variated. 
Dose of 25 krd was produced a higher number of variated followed by 20, 30, 35 and 
40 krd doses, respectively.

  

  المقدمة

Lycopersicon esculentumیعــد محصــول الطماطــة  . Mill مــن محاصــیل الخضــر الصــیفیة

المهمــة فــي العــراق وفــي العــالم لمــا تمتــاز بــه مــن قیمــة غذائیــة عالیــة وتصــنیعیة مثــل صــناعة المعجــون والكچــب 

وفــي مقــدمتهم مربــو والمخلــالت ونتیجــة لهــذه األهمیــة فقــد حظیــت باهتمــام البــاحثین فــي مختلــف العلــوم والصــاص 

وتحدیــــد الجــــرع الحرجــــة المفیــــدة للتطفیــــر Radio sensitivityدراســــة الحساســــیة اإلشــــعاعیة وتعــــد  . النبات 

Critical dose of useful mutation أولى خطوات برنامج التربیة بالطفراتMutation Breeding)1( .  

العملیــات الفســیولوجیة والبایوكیمیاویــة الحاصــل فــي وتعــرف الحساســیة اإلشــعاعیة بأنهــا مقــدار الضــرر 

  ) . 2(یع بجرعة مناسبة واحدة علتشوالوراثیة للمادة الحیة عند ا

Lethalالممیتـة ویـتم المقارنـة بـین المحاصـیل فـي مقـدار حساسـیتها لإلشـعاع مـن خـالل تحدیـد الجـرع 

doses (LD) لكـل محصـول وهــي إمـا أن تكـون لمســتوى)LD 100(حـدث عنـدها المــوت وهـي الجرعـة التــي ی

. وهي التـي تسـبب مـوت نصـف األفـراد المعرضـة لإلشـعاع ) LD 50(لإلشعاع وبمستوى ةالكلي لألفراد المعرض
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دورة حیاتهـا إكمـالكافیة من النباتات وتسـتطیع أعدادفهي التي تنمو عندها Critical doseأما الجرعة الحرجة 

وتقـع الجرعـة الحرجـة . الطفـرات المفیـدة فـي األجیـال الالحقـة وقـد ینـتج عـدد مـنوتعطـي بـذورًا ذات حیویـة عالیـة 

  ) . 40LD) (3) (4إلى60LD(ضمن حدود 

قیـة وراثیـًا نصـنفًا 12تعـریض بـذور في محصـول الطماطـة مـن خـالل اإلشعاعیةالحساسیة ) 5(ودرس 

لـى اختالفـات معنویـة اكـس وكامـا والنترونـات الحراریـة فحصـل عأشـعةجـرع مختلفـة مـن إلىهجینة أصناف4و 

فــي الحساســیة اإلشــعاعیة فــي صــفات النمــو المختلفــة حیــث كانــت األصــناف النقیــة أكثــر حساســیة مــن األصــناف 

  .الهجینة 

ذات الثمـار الصـغیرة الحمـراء PimpinellifolliumLycopersiconان نـوع الطماطـة ) 6(كما وجد 

Red currantة كانت أكثر حساسـیة مـن نـوع الطماطـة العادیـL.esculentum صـنفMoneymeaker عنـد

في الثمار ونسبة التزهیر وعدد البذور قتوارتفاع النبات وو واألوراقفي كل من القمة النامیة اإلشعاعتأثیرتقویم 

اإلنبات فضًال عن تكـرار الطفـرات عـدى مـا یتعلـق بتقـویم األزهـار العقیمـة والبـذور المتكونـة حیـث كانـت الطماطـة 

  . حساسیة العادیة أكثر

فوجد إن األشعة السینیة أدت إلى حدوث نقـص فـي عـدد حبـوب اللقـاح الطبیعیـة لكنهـا لـم تـؤثر ) 7(أما 

  . على الوقت الالزم إلنبات البذور والنسبة المئویة لإلنبات 

  

  المواد وطریقة البحث

  : Lethal doseتحدید الجرع الممیتة -1

مــن شــركة البــذور العراقیــة المنــتج محلیــا Super marimandســوبرماریموند الطماطــة صــنف راختیــ

. Gluss growحـــدیثًا مـــن شـــركة والمســـوردة ســـنة 20للزراعـــة تحـــت ظـــروف العـــراق ألكثـــر مـــنوالـــذي تكیـــف 

المنبعثـة Gamma raysكیلـوراد مـن أشـعة كامـا 60، 45، 30، 15اختیرت الجرع اإلشعاعیة اآلتیة صفر ، 

منظمـة الطاقـة الذریـة العراقیـة لتشـعیع بـذور كـال / في مركز البحوث الزراعیة )220خلیة كاما (60من الكویلت 

وذلــك بوضــعها فــي % 13-12التشــعیع تــم تحدیــد نســبة الرطوبــة فــي البــذور وجعلهــا بحــدود أداءقبــل و .الســاللتین 

م  ْ 22ة وبدرجــة حــرار أیــامأربعــةلمــدة % 63.5ونســبة رطوبــة % 70محــیط یحتــوي علــى مــادة الكلیســرول بتركیــز 

)8 . (  

تــم وضــع غــرام واحــد مــن بــذور كــل مــن الســاللتین فــي أكیــاس ورقیــة وبعــدد معــامالت وإلجــراء التشــعیع 

  .التشعیع واجري تشعیعها بجهاز التشعیع الكامي 

بذرة لكـل جرعـة فـي 50بمعدل 1/2/1993وذلك في ساعة على التشعیع 24زرعت البذور بعد مرور 

البیـت الزجـاجي غیـر المـدفأ التـابع لقسـم البحـوث مملوءة بالزمیج وتحت ظروف 3سم30سنادین بالستیكیة حجم 

من البذور المزروعـة فـي % 70منظمة الطاقة الذریة العراقیة تم حساب نسبة اإلنبات وذلك بعد بزوغ / الزراعیة 

  . Controlمعاملة المقارنة 

  :یدة للتطفیر فتحدید الجرعة الحرجة الم-2

بهــدف تحدیــد اإلشــعاعیةجربــة تحدیــد الجرعــة الممیتــة فقــد اســتمرت دراســة الحساســیة فــي ضــوء نتــائج ت

40، 35، 30، 25، 20صــفر ، اإلشــعاعیةحــدود الجرعــة الحرجــة أي المقیــدة للتطفیــر وقــد اختیــرت الجــرع 

ت العشــوائیة تــم تشــعیع البــذور وزراعتهــا بالطریقــة الســابقة نفســها ونفــذت التجربــة وفــق تصــمیم القطاعــا.كیلــوراد 

  . وبثالث مكررات تم تقویم تأثیر اإلشعاع على أساس القیاسات التالیة على الشتالت ) R.C.B.D(الكاملة 
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) سـم(طـول الجـذور ) سـم(طول الشـتالت . نسبة اإلنبات وعدد الشتالت التي كونت ثالث أوراق حقیقیة 

ـــ) غـــم(الـــوزن الجـــاف للشـــتالت ) غـــم(الـــوزن الطـــري للشـــتالت رت بـــائج وفـــق التصـــمیم المســـتخدم واختحللـــت النت

  ) . 9% (5احتمال على مستوى L.S.Dار اقل فرق معنوي بالمتوسطات حسب اخت

  :Genetic Material)staining (Initialاستحداث المادة الوراثیة األولیة للتطفیر -3

من أشعة د كیلورا40، 35، 30، 25، 20هذه التجربة ست جرع إشعاعیة هي صفر ، فياستخدم

Gluss growمـن إنتـاج شـركة و سـوبرماریموند هـي المحلـي ، الطماطـةصـنفمصـادركاما لتشعیع بذور ثالث 

وكما شـرحت سـابقًا بعـد % 13-12تم توحید نسبة الرطوبة في البذور وجعلها بحدود Enkaإنتاج شركة وساللة 

ور بتـــاریخ ذزرعـــت البـــ17/2/1993خ وشـــععت بتـــاریغـــم مـــن البـــذور الجافـــة فـــي أكیـــاس ورقیـــة 10نع وضـــذلـــك 

  .ت الزجاجي الذي تم ذكره سابقًا وفي وسط الزمیج وتحت ظروف البیفي سنادین بالستیكیة 20/2/1993

غریـــب لتنفیــذ البحـــث أبــي/ تــم اختیـــار قطعــة ارض مـــن حقــول قســـم البســتنة فـــي كلیــة الزراعـــة -3-1

م وكــان عــرض 1.5م وعــرض 4ل إلــى مســاطب بطــول أجریــت عملیــات الحراثــة والتنعــیم والتســویة وتصــمیم الحقــ

قسـم . فـي تنفیـذ التجربـة وبـثالث مكـررات Split-plot Designسـم اسـتخدم تصـمیم القطـع المنشـقة 50السـاقیة 

وزعـت علیهـا سـالالت الطماطـة عشـوائیًا وقـد احتـوت كـل قطعـة Main plotsثـالث قطـع رئیسـیة إلـىكل قطاع 

وزعــت علیهــا معــامالت sub plotقطعــة ثانویــة إنهــاكــل مســطبة علــى رئیســیة علــى ســت مســاطب واعتبــرت

5-4كانـت الشـتالت بمرحلـة (بعـد الظهـر 3/3/1993تمت زراعة الشتالت في الحقـل بتـاریخ . التشعیع عشوائیًا 

ة فــي الحفــرة الواحــدة مــن اجــل الحصــول علــى مجتمــع خبــشــتالت منت5-4عــت ر وبوجــود المــاء وز ) أوراق حقیقیــة

أجریت عملیات خدمة للنباتـات شـملت . سم 30بیر من الجیل اإلشعاعي األول كانت المسافة بین الحفر نباتي ك

  .الترقیع العزق التعشیب والتسمید والري والمكافحة وفق ما هو متبع في حقول إنتاج الطماطة 

  : M1دراسة نباتات الجیل اإلشعاعي األول -3-2

اإلشعاع في المحاصیل الزراعیة تبدأ بالظهور في الجیل اإلشـعاعي إن الطفرات اإلشعاعیة التي یسببها 

  هو M1لهذا فان الهدف األساسي من تربیة نباتات الجیل اإلشعاعي األول ) M2)2الثاني 

  . M1تقویم التأثیر الذي أحدثه اإلشعاع في نباتات الجیل األول * 

المظهریـة المتغـایراتالتي تحوي على بعـض التحـورات أو عزل وتعلیم النباتات المتماثلة والمتمیزة في نموها أو* 

Radiomorphosims .  

بعد النضج التام ة ضمن العائلة اإلشعاعیة وذلك بأخذ ثمار العنقود األول خبالحصول على بذور النباتات المنت* 

زمـة مـن حیـث علیهـا البیانـات الالیسـجلورقیـة أكیـاسواستخراج البذور وغسلها وتجفیفها جیدًا ووضعها في 

وتــــم حفظهــــا فــــي الظــــروف المختبریــــة لحــــین موعــــد زراعــــة الجیــــل ورقــــم النبــــات اإلشــــعاعیةمقـــدار الجرعــــة 

  . M2اإلشعاعي الثاني 

  : M2تربیة نباتات الجیل اإلشعاعي الثاني -3-3

ثـاني نظرًا لحجم البرنامج واحتیاجاته لتوفیر مسـتلزمات كبیـرة فقـد اختصـر العمـل فـي الجیـل اإلشـعاعي ال

واسـتبعدت السـاللة المحلیـة والسـاللة مـن إنتـاج شـركة Gluss growعلى صنف السوبرمایموند المنتج من شركة 

Enka لقســم البســتنة مكانــًا لزراعــة بــذور رت الظلــة الخشــبیة التابعــة یــاخت. مــن البرنــامجM2 حیــث تــم تنظیــف

وتركـــت معرضـــة لضـــوء تســـویتها یـــدویًا األحـــواض المخصصـــة للزراعـــة مـــن جمیـــع األدغـــال وحراثتهـــا وتنعیمهـــا و 

لكـــل لـــوح الـــذي  N.P.K18 :18 :5مـــن الســـماد المركــب ثــم أضـــیف نصـــف كیلــوغرام . الشــمس لمـــدة أســـبوع 

م 1سـم طولـه 5سـم عرضـه 2عملت خطـوط الزراعـة بواسـطة لـوح مـن الخشـب سـمكه . م 4× 1كانت أبعاده 
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زرعــت البــذور بتــاریخ . ســم 20المســافة بــین خــط وآخــر )1شــكل(عائلــة 290وبعــدد العوائــل اإلشــعاعیة البالغــة 

غطیـــت البـــذور بتربـــة ناعمـــة ) . 10(خـــط / بنثرهـــا بشـــكل متجـــانس فـــي الخـــط وفـــق نظـــام عائلـــة 28/2/1994

بعـد إعطـاء الریـة ازینون نثرًا علـى األلـواحدأضیف مبید ال. عند السقي وضغطت بشكل جید لمنع انجراف البذور 

كــومبي بــین خطــوط الزراعــة لینو كمــا أضــیف المبیــد الفطــري موســالكــاروب والــدودة القارضــة األولــى للوقایــة مــن

  .Damping offللوقایة من مرض موت البادرات 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  M1عدد العوائل اإلشعاعیة المنتخبة من الجیل اإلشعاعي األول ) 1(شكل 

  

البــذور إلنبـاتل تــوفیر حـرارة مالئمــة مــن اجـاألقـواسالزراعــة بغطـاء البالســتك بعـد عمــل ألـواحغطیـت 

كلمـا البذور في الخـط ثـم رفـع الغطـاء البالسـتیكي بالتـدریج مـع اسـتمرار عملیـات خدمـة الشـتالت إنباتإكمالبعد 

  . تطلبت الحاجة 

وطولهـــا م 1بشــكل مســاطب عرضــها M2تــم تهیئــة الحقــل المكشــوف المخصــص لزراعـــة نباتــات الـــ  

وذلــك بزراعــة العوائـــل ) 11(حســب الطریقـــة التــي ذكرهــا اإلشــعاعیةراعــة العوائــل بطــول الحقــل وذلــك كــي تـــتم ز 

نقــل الشــتالت إلــى تمإشــعاعیةعائلــة 20وتكــرار زراعــة المقارنــة بمعــدل خطــین بعــد كــل اإلشــعاعیة بشــكل حلــزون

  . سم 30وكانت المسافة بین الشتالت 11/4/1994الحقل في 

علــــى المورفولوجیــــة المتغــــایراتالحظــــات الخاصــــة باإلنبــــات و أجریــــت المشــــاهدات الیومیــــة وســــجلت الم

النباتــات التــي تحمــل تغــایر یرشــوتأشــتل وقبــل نقلهــا إلــى الحقــل المكشــوف حیــث تــم انتخــاب مالنباتــات وهــي فــي ال

ممیز وتركت نامیة في ارض الظلة الخشبیة وذلك للمحافظـة علیهـا وضـمان نجاحهـا بهـدف أومورفولوجي واضح 

  . ریتها الحصول على ذ

نامیة فـي التي تركت أووأجریت عملیات الخدمة المختلفة لنباتات الطماطة النامیة في الحقل المكشوف 

وفي M2المشاهدات الحقلیة المستمرة على نباتات الـ أجریت. M1الظلة الخشبیة كما اتبع في خدمة نباتات الـ 

فــي الحقــل أو فــي الظلــة باإلضــافة إلــى نباتــات األصــل ســواء المتغــایراتمراحــل النمــو المختلفــة حیــث تــم انتخــاب 

  :وعلى أساس قیاس الصفات التالیة 

  : خصائص النمو الخضري شملت -1
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وعـدد التفرعـات فـي النبـات والعـدد الكلـي لـألوراق والـوزن الطـري ) سـم(سـم وقطـر السـاق / ارتفاع النبات -أ

  ) .غم(والجاف للنبات 

العــدد الكلــي لألزهــار فــي النبــات ، . ملت عــدد العناقیــد الزهریــة وشــ.خصــائص النمــو الزهــري والثمــري -ب

  .)غم(العدد الكلي لألزهار العاقدة ، متوسط وزن الثمرة 

  :الخصائص الكیمیاویة للثمار وشملت -ج

فـي وقـدرت مـل عصـیر 100/ ملغم Cونسبة فیتامین  Total acidityمئویة للحموضة لالنسبة ا-

  ) .12(یر منتخب الثمار الناضجة لكل متغ

  . Abbrefractometerبجهاز T.S.Sالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة -

  . عدد النباتات المتقزمة والمفترشة -د

  .لمفترشة عدد النباتات شبه المتقزمة وا-هـ

  

  النتائج والمناقشة

  الحساسیة اإلشعاعیة

إنباتإنیالحظ إذالمدروسة ةالوراثیبذور التراكیب إنباتعلى نسبة اإلشعاعتأثیر) 2(یوضح الشكل 

اإلشــعاعیة مقارنــة بمعاملــة المقارنــة ولكــال الســاللتین ویتضــح بــذور الطماطــة انخفــض بشــكل معنــوي بزیــادة الجــرع 

الســاللة المحلیــة مقاومــة أظهــرتحیــث اإلشــعاعیةكــذلك اخــتالف الســاللتین عــن بعضــهما فــي درجــة حساســیتهما 

مــن خــالل نســبة اإلنبــات العالیــة للبــذور فــي كــل الجــرع مقارنــة ببــذور ن الســاللة األجنبیــة وذلــكمــلإلشــعاع اكبــر 

فــي % 4إنبــاتونســبة كیلــوراد 60للبــذور فــي الجرعــة إنبــاتحیــث یالحــظ عــدم حصــول أي . الســاللة األجنبیــة 

عتــي اإلشــعاع أعــاله لجر % 12.2و % 10للســاللة المحلیــة هــي اإلنبــاتكیلــوراد بینمــا كانــت نســبة 45الجرعــة 

تـأثیر ) 1(كیلوراد ویوضـح جـدول 60-45الممیتة لبذور الطماطة تقع بین الجرعة على التوالي وبذلك فان الجرع 

) Gluss grow(في شتالت الطماطة صـنف سـوبرماریموند سـاللة أجنبیـة اإلشعاع في بعض الصفات المدروسة

إن. اإلشــعاعیة بــاختالف الجرعــة اختلــف التــأثیران هــذا و إذ یالحــظ إن الصــفات المدروســة قــد تــأثرت باإلشــعاع 

كیلــوراد اقــل 40الجرعــة أعطــتحیــث . مقارنــة بمعاملــة المقارنــة اإلشــعاعیةبكمیــة الجرعــة تــأثرتاإلنبــاتنســبة 

عدد إلىبالنسبة أما. یما بینها فلم تختلف معنویًا والتيكیلوراد 35، 30، 25، 20مقارنة بالجرع إنباتنسبة 

كیلوراد عن مثیالتها  20حقیقیة فیالحظ عدم اختالف نباتات الجرعة أوراقالشتالت التي استطاعت تكوین ثالث 

كیلــوراد 40–25معنــوي فــي عــدد النباتــات مــع زیــادة الجــرع اإلشــعاعیة مــن بینمــا حــدث انخفــاض . فــي المقارنــة 

  . والتي لم تختلف فیما بینها معنویًا 

والجاف للشتالت فیالحظ تفوق نباتات المقارنـة ل الشتالت وطول الجذور والوزن الطري بالنسبة لطو أما

فـي التـأثیر علـى الصـفات أعـاله إذ الجرع اإلشعاعیة معنویًا فیما بینها التشعیع كما اختلفت معنویًا على معامالت 

كیلــوراد وفــي صــفة 30، 25، 20كیلــوراد مقارنــة بــالجرع 40و 35طــول الشــتالت معنویــًا فــي الجــرع انخفــض 

مقارنـة بـالجرع األخـرى بینمـا نجـد كیلـوراد40انخفضت معنویـًا فـي الجرعـة إنهاطول الجذور والوزن الطري فنجد 

  .  أن الجرع اإلشعاعیة لم تختلف فیما بینها معنویًا في صفة الوزن الجاف للشتالت 

إلیه العدید مـن المصـادر العلمیـة مـن ارت إن هذه النتائج تتفق مع ما توصل إلیه كثیر من الباحثین وأش

  ) .2(و ) 14(و ) 13(التي تتعرض لها المادة البایولوجیة إن تأثیر اإلشعاع یرتبط بمقدار الجرعة اإلشعاعیة 
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  1993ة صنف سوبرماریموند ، شباط تأثیر اإلشعاع على نسبة إنبات بذور ساللتین من الطماط) 2(شكل 

  

أثیر اإلشعاع في بعض الصفات المدروسة في شتالت الطماطة صنف سوبرماریموند ساللة ت) 1(جدول 

Gluss grow 1993خالل موسم  

  الصفات المدروسة 
  60الجرع اإلشعاعیة كیلوراد أشعة كاما كوبلت 

  %5م .ف.أ
  40  35  30  25  20  المقارنة 

  7.5  جـ45.4  ب57.4  ب57.4  ب58.6  ب61.4  أ75.4  اإلنباتنسبة 

عدد الشتالت التي كونت 

  حقیقیةأوراقثالث 
  6.17  ب11.0  ب15.3  ب17.3  ب18.3  أ25.0  أ26.3

  1.64  هـ7.0  د8.92  جـ10.25  جـ11.56  ب13.74  أ15.74  )سم(طول الشتالت 

  0.52  جـ2.69  ب جـ3.02  ب جـ3.05  ب3.26  ب3.27  أ3.79  )سم(طول الجذور 

الوزن الطري للشتالت 

  )غم(
  0.101  جـ0.163  ب0.307  ب0.328  ب0.371  ب0.402  أ0.521

الوزن الجاف للشتالت 

  )غم(
  0.009  ب 0.013  ب 0.018  ب0.022  ب0.022  أ 0.024  أ0.039

  

  : M1تقییم نباتات الجیل اإلشعاعي األول 

ولـى مـن الجیـل اإلشـعاعي اعداد النباتات التي تم انتخابها خـالل الـدورة االنتخابیـة األ) 2(یوضح جدول 

  . األول إذ نجد تأثیر كل من الجرعة اإلشعاعیة والساللة في إعداد النباتات التي تم انتخابها 

فــي إعــداد النباتــات المنتخبــة وللســالالت 30و 25و 20فبالنســبة للجــرع اإلشــعاعیة نجــد تفــوق الجــرع 

والســاللة Gluss growالمنتجــة مــن شــركة حلیــة علــى كــل مــن الســاللةفــي حــین تفوقــت الســاللة الم. الــثالث 

األجنبیـةالسـالالتمـن لإلشـعاعمقاومـة أكثـرالسـاللة المحلیـة هـي إنإلـىوهـذا یشـیر Enkaالمنتجة من شركة 

بــالنمو وٕاكمــال دورة حیاتهــاواالســتمرار اإلشــعاعتــأثیروذلــك مــن خــالل مــا عكســته نباتاتهــا مــن مقــدره علــى تحمــل 
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التــي مــات العدیــد منهــا خــالل األجنبیــة مقارنــة بمــا حصــل لنباتــات الســالالت وف البیئیــةبفضــل تاقلمهــا علــى الظــر 

هـي األكثـر تـأثرًا وحساسـیة لإلشـعاع حیـث Enkaمراحل النمو المختلفة كذلك نجد إن الساللة المنتجة من شـركة 

نبــات فــي ســاللة 526و 290نبــات مقارنــة بـــ 40بلــغ العــدد الكلــي للنباتــات المعزولــة مــن الجــرع المختلفــة فیهــا 

Gluss grow والمحلیة .  

كمــا نجــد إن اإلشــعاع أدى إلــى إحــداث تغــایرات مظهریــة فــي المجمــوع الخضــري والزهــري والثمــري مثــل 

واألوراقعـدم وجـود الزغـب علـى السـاق أوحصول صفة التقزم للنبـات وتفلطـح السـاق وتـثخن السـاق كـذلك وجـود 

كذلك تغییرات في شكل و والعناقید الزهریة اإلزهاروتحورات في شكل . اقاألور وحصول تحورات في الشكل ولون 

M1التــي تظهــر علــى نباتــات الجیــل اإلشــعاعي األول Radiomorphosimsاو مــا یســمى وحجــم ولــون الثمــار 

وهـذا یتفـق مـع مـا Mutationمـا یعـرف بـالطفرة أووهذا مؤشـر علـى حصـول تغییـر فـي التركیـب الـوراثي للنبـات 

اإلشــعاعمــن إن الطفــرات تظهــر فــي أجــزاء مختلفــة مــن النبــات وهــذا یعتمــد علــى مقــدار جرعــة ) 15(إلیــهأشــار

تعــد مــن المؤشــرات الواضــحة علــى األولاإلشــعاعيالتــي تظهــر فــي الجیــل التحــورات المظهریــة إنونوعــه كمــا 

  . ما یسمى بالطفرات أوحدوث تغییر في التركیب الوراثي 

  

  1993في موسم M1منتخبة في الدورة االنتخابیة األولى في الجیل اإلشعاعي األول النباتات ال) 2(جدول 

  الجرع

  اإلشعاعیة

  كیلوراد

  النباتات المنتخبة

  سوبرماریموند شركة إنكا  سوبرماریموند شركة كلوس  )محلي(سوبرماریموند 

عدد النباتات 

  المزروعة

عدد النباتات 

  المعزولة

عدد النباتات 

  المزروعة

النباتات عدد

  المعزولة

عدد النباتات 

  المزروعة

عدد النباتات 

  المعزولة

  صفر  120  صفر  120  صفر  120  )المقارنة(

20  480  122  480  85  480  12  
25  480  126  480  74  480  14  
30  480  122  480  78  480  10  
35  480  78  480  37  480  4  
  صفر  صفر  16  480  78  480  40

  40  1920  290  2400  526  2400  العدد الكلي

  

  : M2تقییم نباتات الجیل اإلشعاعي الثاني 

. الثـاني اإلشـعاعيتغایرات التي تم تسجیلها ومالحظتهـا علـى شـتالت الجیـل مالأعداد) 3(یبین الشكل 

باإلشـعاع قـد اختلفـت اعتمـادًا علـى مقـدار الجرعـة تغـایرات المسـتحدثة مكمیـة الإنشتل ویتضـح موهي نامیة في ال

و 62المسـتحدثة مقارنـة بـالجرع األخـرى وبلغـت المتغـایراتكیلوراد تفوقت في كمیة 30و 25الجرع اإلشعاعیة ف

المتغـــایراتكیلـــوراد أعطـــت اقـــل عـــدد مـــن 40و 35متغـــایر والجـــرع 36أعطـــت 20متغـــایر تلتهـــا الجرعـــة 66

  . تغایر على التوالي 5و 16المستحدثة بلغت 

فـي صــفات المتغـایراتة كانـت عالیـة فـي صـفات دون غیرهـا مـثًال المسـتحدثالمتغـایراتأعـدادأنونجـد 

والطفـــرات الكلوروفیلیـــة علــــى األوراق والتغـــایر فـــي شـــكل األوراق كانـــت اكبـــر مــــن فـــي البـــزوغ والتكشـــف التـــأخر

كیلـــوراد التــــي امتــــازت بشــــكل عــــام 40وصــــفة التقــــزم باســــتثناء الجرعــــة فــــي ســــرعة البــــزوغ والتكشـــف متغـــایرات ال

  .لمستحدثة اداد التغایرات بانخفاض أع
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الثــاني التــي تفوقــت ة مــن نباتــات الجیــل اإلشــعاعي خبــحــاالت التغــایر المنت) 4(و ) 3(ویوضــح جــدول 

فــي بعـض الصــفات مثــل صــفات النمــو الخضـري والنمــو الزهــري والثمــري ویالحــظ ) المقارنــة(علـى نباتــات األصــل 

النباتات الناتجة من المعاملة بالجرعة أعطتإذالتغایرات في استحداث اإلشعاعیةالواضح لمقدار الجرعة التأثیر

كیلـــوراد اكبـــر عـــدد مـــن المتغـــایرات المنتخبـــة والتـــي تفوقـــت علـــى األصـــل فـــي صـــفات النمـــو الخضـــري 30و 25

30و 23متغـــایر لصـــفات النمـــو الخضـــري و 37و 50والزهـــري والثمـــري مقارنـــة بـــالجرع األخـــرى حیـــث بلغـــت 

  .لزهري والثمري في الجرعتین على التوالي متغایر لصفات النمو ا

  

  
  1994في المشتل M2المتغایرات المالحظة على شتالت الجیل اإلشعاعي الثاني ) 3(شكل 

  

كیلـوراد حیـث بلغــت 40تفوقـت علـى الجرعـة فإنهـاكیلـوراد 35و 20المتغـایرات فـي الجرعـة أعـدادأمـا

متغــایر لصــفات النمــو الزهــري والثمــري للجــرعتین علــى 15و 18صــفات النمــو الخضــري و متغــایر ل27و 29

لصــفات 9لصــفات النمــو الخضــري و 20كیلــوراد أعطــت اقــل عــدد مــن التغــایرات بلغــت 40وان الجرعــة التــوالي 

  . النمو الزهري والثمري 

ثانیـة مـن نباتـات الجیـل اإلشـعاعي االنتخابیـة الالمتغایرات المنتخبة في الدورة أعداد) 5(ویوضح جدول 

إنیالحــظ والثالــث اإلشــعاعيوالحصــول علــى الجیــل الثــاني كطــوافر ثــم الحصــول علــى بــذورها لغــرض زراعتهــا 

تحـت ظـروف الظلـة الخشـبیة األخـرىفـي الجـرع أعدادهاكیلوراد تفوقت على 30و 25في الجرع الطوافر أعداد

طـــافر مـــن نســـل النباتـــات فـــي 5و 11و 21بینمـــا تـــم انتخـــاب 30و25للجـــرعتین طـــافراً 31و 41اذ بلغـــت 

طـافرًا 19أعطـت 20اما في الحقل المكشوف فان نباتات الجرعة . كیلوراد على التوالي 40و 35و 20الجرع 
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بینمــا لــم یــتم عــزل أي طــافر مــن 35و 30بــثالث طــوافر وطــافر واحــد فــي كــل مــن الجرعــة  25تلیهــا الجرعــة 

  .جمیع النباتات المزروعة في الحقل ) موت(نتیجة هالك 40الجرعة 

ونجد إن أعداد الطوافر المعزولة أو المنتخبة تحت ظروف الظلة الخشبیة كانت أكثر من تلك المعزولـة 

طـافر علـى التـوالي ویمكـن تفسـیر ذلـك إلـى إن ظـروف الشـد 24و 109تحت ظروف الحقـل المكشـوفة إذ بلغـت 

لنباتــات فــي الحقــل المكشــوف منهــا فــي الظلــة الخشــبیة ممــا أدى إلــى هــالك كثیــر مــن البیئــي كانــت أقســى علــى ا

النباتــات وتجــدر اإلشــارة إلــى إن جمیــع الطــوافر المنتجــة مــن الجیــل االشــعاعي الثــاني قــد تــم انتخابهــا علــى أســاس 

  . تفوقها على صفات األصل باالستناد إلى القیمة المحددة لالنتخاب والخاصة بكل صفة 

والتـــي أشــــارت إلــــى إن ) 18(و ) 17(و ) 16(ه النتــــائج تتفـــق مــــع نتـــائج البحــــوث التـــي أجراهــــا إن هـــذ

التشعیع یؤدي إلى حدوث تغایرات مظهریة كثیرة في صفات النمو الخضري والزهري وطبیعة الثمار ومحتواها مـن 

حـدثها اإلشـعاع والتـي تظهـر وان معظم هـذه التغـایرات المظهریـة هـي انعكـاس للتغـایرات الوراثیـة التـي أCفیتامین 

وان ســبب هــذه التغــایرات . ولهــذا فــان بــرامج التربیــة بــالطفرات تبــدأ مــن هــذا الجیــل . فــي الجیــل االشــعاعي الثــاني 

  .ام الوراثي الخاص بصفات األصل راجع إلى ما یحدثه اإلشعاع من انحرافات أو تغایرات في النظ

  

المتفوقة على نباتات األصل في M2الجیل اإلشعاعي الثاني حاالت التغایر المنتخبة من نباتات) 3(جدول 

  1994للموسم الخضریةبعض الصفات 

  الصفات المدروسة 
معدل صفات 

  نبات األصل

الحد األدنى   أعداد المتغایرات المنتخبة

لقیمة 

  االنتخاب

  اإلشعاعیة كیلوراد أشعة كاما) الجرع(العوائل 

20  25  30  35  40  

  سم100  4  4  6  6  1  91.5  "سم"اتارتفاع النب

  سم1.2  1  4  4  5  2  0.78  "سم"قطر الساق 

  فروع4  4  2  3  4  1  2  عدد التفرعات

  ورقة30  5  6  11  13  7  23.5  العدد الكلي لألوراق

  غم160  2  7  6  10  4  80  "غم"الوزن الطري للنبات

  غم40  4  4  6  7  1  26.13  "غم"الوزن الجاف للنبات

  سم45-30  صفر   صفر   صفر   1  7  صفر  قزمة المفترشةعدد النباتات المت

عدد النباتات شبه المتقزمة 

  المفترشة
  سم60-46صفرصفر  1  4  6  صفر

      20  27  37  50  29  العدد الكلي للمتغایرات

  

  

المتفوقة على نباتات األصل في M2حاالت التغایر المنتخبة من نباتات الجیل اإلشعاعي الثاني ) 4(جدول 

  1994نمو الزهري والثمري للموسم لصفات ا

  الصفات المدروسة
معدل صفات 

  نبات األصل

الحد األدنى   أعداد المتغایرات المنتخبة

لقیمة 

  االنتخاب

  العوائل اإلشعاعیة كیلوراد

20  25  30  35  40  

  عنقود6  3  4  5  5  3  3.25  عدد العناقید
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  زهرة25  2  5  7  8  2  11.5  لألزهارالعدد الكلي 

  زهرة 8  صفر  1  3  3  1  4  األزهار العاقدةعدد

متوسط وزن 

  "غم"الثمرة
  غم100  1  4  7  13  6  77.5

نسبة المواد الصلبة 

  الذائبة الكلیة 
  %6  2  صفر   1  1  1  4.5

Cنسبة فیتامین 

  "غم"للنبات
  ملغم30  1  صفر  2  2  2  27.5

نسبة الحموضة 

  الكلیة 
  %0.75  صفر   1  5  1  3  0.985

    9  15  30  23  18  تغایراتالعدد الكلي للم

  

خالل M2في الدورة االنتخابیة الثانیة من نباتات الجیل االشعاعي الثاني المنتخبة عدد المتغایرات ) 5(جدول 

  1994تموز 

العوائل اإلشعاعیة 

  كیلوراد

  النباتات المعزولة

  الحقل المكشوف  الظلة الخشبیة

عدد النباتات 

  المزروعة

عدد النباتات 

  المعزولة

عدد النباتات 

  المزروعة

عدد النباتات 

  المعزولة

صفرصفرصفر  صفر   المقارنة 

20  941  21  1328  19  
25  960  41  914  3  
30  825  31  300  1  
35  280  11  275  1  

  صفر  75  5  80  40

  العدد الكلي 

  للمتغایرات المنتخبة 
  109    24  
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